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مقدمة
 -١عق ددد الفري ددق العام ددال املع ددا بالس ددتعراض ال دددورج الش ددامال املنشد د وج ددب قد درار لد د
حقوق اإلنسان  ١/5دورته السادسة والعشرين يف الفدةة مدن  3١تشدرين األول/أتتدوبر ١١
تشدرين الادان/نوفمرب  .٢٠١6واستُعرضد احلالدة يف تيمدور  -ليشديت يف اجللسدة الاامندة املعقدودة
يف  3تشرين الاان/نوفمرب  .٢٠١6وترأّس وفد تيمور  -ليشديت وزيدر العددل يفدو جدور فدالنيت.
واعتمددد الفريددق العامددال ه د ا التقريددر املتعلددق بتيمددور ليشدديت يف جلسددته الاالاددة عشددرة املعقددودة يف 8
تشرين الاان/نوفمرب . ٢٠١6
 -٢ويف ١٢تددانون الاان/يندداير  ٢٠١6اختددار لد حقددوق اإلنسددان فريددق املقددررين التددا
(اجملموعددة الايثيددةي لتيسددر اسددتعراض حالددة حقددوق اإلنسددان يف تيمددور  -ليشدديت :جنددوأ أفريقيددا
والصني وهولندا .
 -3ووفقد د ا للفق ددرة  ١5م ددن مرف ددق قد درار لد د حق ددوق اإلنس ددان  ١/5والفق ددرة  5م ددن مرف ددق
قراره  ٢١/١6صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض حالة تيمور  -ليشيت:
تقري د د د د د د د ددر و د د د د د د د ددا/ع د د د د د د د ددرض تتد د د د د د د د دداي مق د د د د د د د دددم وفق د د د د د د د د د ا للفقد د د د د د د د ددرة (١5أي
(أي
)(A/HRC/WG.6/26/TLS/1؛
(أي جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السدامية حلقدوق اإلنسدان وفقد ا
للفقرة (١5أي )(A/HRC/WG.6/26/TLS/2؛
( ي مد د ددوجز أعدتد د دده املفوضد د ددية السد د ددامية حلقد د ددوق اإلنسد د ددان وفق د د د ا للفقد د ددرة  (١5ي
).(A/HRC/WG.6/26/TLS/3
تيمور  -ليشيت عن ريق اجملموعة الايثية قائمة أسللة أع ّدها سدلف ا تدال
 -٤وأحيل
مددن سددبانيا واملكسدديم واململكددة املتحدددة لربيمانيددا الع مد وآيرلندددا الشددمالية  .وميكددن ال دديع
عل األسللة يف املوقع الشبكي اخلارجي للفريق العامال. 

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف– عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أعدرأ رئددي وفدد تيمددور  -ليشديت يفددو فدالنيت عددن عميدق امتناندده لدمدم املتحدددة علد
ورحب بالستعراض الدورج الشامال باعتباره
دورها يف تعزيز حقوق اإلنسان يف تيمور  -ليشيت ّ
فرصددة ليا دراط يف ح دوار مفتددوت وبندداء ولت تيددد الت دزام تيمددور  -ليشدديت بدداحةام حقددوق اإلنسددان
ومحايتها وتعزيزها.
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 -6ففدي أعقدداأ حقبددة تارضيددة مهددمربة شددهدت تدددمر املدوارد التقنيددة والبشدرية واملاليددة للبلددد
حتولد د تيم ددور  -ليش دديت يف ح دددود عق ددد وني ددف دميقرا ي ددة ماالي ددة تتمي ددز
واس ددتنزافها تليد دا ّ
بانتخابات حرة ونزيهة وهيكال متعدد األحزاأ وسلمة ل مرتزية وسياسدات قائمدة علد املشدارتة
ترمي تعزيز املساواة يف احلقوق وزيادة متايال املرأة يف عمليات صنع القرار و عمال حرية التعبر
واإلعيم والتجمع.
 -٧وعل د د الد ددرغم مد ددن انسد ددحاأ بعاد ددة األمد ددم املتحد دددة املتكاملد ددة مد ددن تيمد ددور  -ليشد دديت يف
عددام  ٢٠١٢واصددل السددلمات التيموريددة السددتفادة مددن التعدداون مددع هيلددات األمددم املتحدددة
ل سيما من جولة الستعراض األو  .وقد اعتمدت تيمور  -ليشيت عدة قدوانني هيكليدة دا يف
ذل ددم الق ددانون امل دددن وق ددانون العف ددو وق ددانون اإلض دراأ وق ددانون العم ددال وق ددانون وس ددائط اإلع دديم
وأنش د د ت هيلد ددات جديد دددة ماد ددال شد ددر ة المد ددب الشد ددرعي والتحقيقد ددات اجلنائيد ددة وغرفد ددة مراجعد ددي
احلسددابات وتاّف د اجلهددود الراميددة مكافحددة الفسدداد مددن خدديل عمددال جلنددة مكافحددة الفسدداد
ووحدة الستخبارات املالية املنش ة حدياا.
 -8وقددد وافددق الربملددان الددو ا م د خرا عل د قددانون ملكافحددة ومنددع الجتددار بالبشددر دددد سددن
الرش ددد يف الاامن ددة عش ددرة وه ددي الس ددن ال دددنيا ال دديت تنمب ددق عل د أحك ددام الق ددانون اجلن ددائي املتعلق ددة
بالستغيل والزوا القسرج والتسدول واملشدارتة يف الندزاع املسدل أو يف العصديان املددن .تمدا أق ّدر
الربملان الو ا قانون ا ملكافحة الجتار باملخدرات.
 -9وهندداع عدددة حتددديات تعددةض قامددة ن ددام عدالددة مسددتقال ونزيدده وشددفاح ومتددات جلميددع
املوا نني؛ وقد برزت ه ه التحديات بتخلي القهاة عن مناصبهم ب عداد تبرة يف عدام .٢٠١٤
وق ددد س دداعد نش دداء جلن ددة ص دديت التش دريعات وقم دداع الع دددل ح ددديا ا وجتدي ددد احل دوار م ددع الش ددرتاء
واعتمداد اخلمددة السدةاتيجية لقمدداع العدددل يف تدددارع أوجده القصددور وتعزيددز وصددول املدوا نني ددن
فيهم سكان املنا ق النائية العدالة .وتعترب اتفاقدات التعداون مدع بداقي أعهداء ااعدة البلددان
النا قدة باللغددة الربتغاليدة مددن قبيدال املبددادرة املعتمددة مد خرا لتعيدني قهدداة ومدوتفني تقنيددني أجانددب
لد دددعم احملد دداتم ومكاتد ددب املد دددعي العد ددام و اد ددال النيابد ددة العامد ددة واحملد ددامي املعد د ّدني وغرفد ددة مراجعد ددي
احلسابات مهمة بالنسبة تيمور  -ليشيت.
 -١٠وقام د تيمددور  -ليشدديت مددن أجددال الددةويط خلمدداأ و ددا جديددد قددائم عل د املصدداحلة
والتنميددة والنتعددا القتصددادج وضددمان عدددم تكدرار تارضهددا احلافددال بالنزاعددات با دداذ مبددادرات
ترمي احلفاظ عل ال اترة اجلماعيدة وتكدرض ضدحايا أعمدال العندف السدابقة مدن خديل نشداء
م سسة ت تارية وذلم عميا بتوصيات جلنة احلقيقة والقبول واملصاحلة وجلنة احلقيقدة والصدداقة.
وقد ب ل تيمور  -ليشيت اجلهود يف سبيال مل مشدال األشدخاا املفقدودين مدع أسدرهم مدن خديل
ب درامط مل الشددمال األس ددرج الدديت وض ددعها مكتددب أمددني امل ددامل حلقددوق اإلنس ددان والعدالددة واللجن ددة
اإلندونيسية حلقوق اإلنسان.
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تعزي ددز ومحاي ددة حق ددوق املد درأة ل س دديما يف ددالت التعل دديم
 -١١ول ت دزال األولوي ددة تعمد د
والقتصاد واملشارتة السياسية .وباإلضافة تسجيال أحد أعلد معددلت النسداء الربملانيدات يف
العددامل يف تيمددور  -ليشدديت أفه د مبددادرات ماددال ةأنددا جدداهزة بنسددبة ١٠٠يف املائددةة حتقيددق
زيادة تبرة يف مشارتة املرأة يف النتخابات احمللية.
 -١٢وقد بُ ل اجلهود من أجال اعتماد دار قدانون شدامال يدوفّر املزيدد مدن احلمايدة القانونيدة
والجتماعيددة لد فددال ددا يف ذلددم مشددروع قددانون الوصدداية والتعلدديم للقصددر ال د ج ضهددع حالي د ا
لسددتعراض ئددائي وقددانون التعلدديم واخلمددة الس دةاتيجية الو نيددة للتعلدديم وخمددة العمددال السددنوية
لددوزارة التعلدديم وهددي عناصددر تعد ّدزز وصددول ايددع األ فددال مددن دون اسددتاناء التعلدديم اإللزامددي
واجملان عل حنو شامال وعام وغر متييزج.
 -١3وحتددد اخلمدة اإلمنائيددة السدةاتيجية للفددةة  ٢٠3٠-٢٠١١أهددداح التنميدة الو نيددة ددا
يف ذلدم خمدط النتقدال مدن بلدد متوسدط الددخال بلدد مرتفدع الددخال لدول عدام  ٢٠3٠مدن
خدديل تشددييد البنيددة التحتيددة الهددرورية وتنويددع القتصدداد وزيددادة السددتامار .ومددع ذلددم أقد ّدرت
تيمددور  -ليشدديت باحلاجددة مواصددلة جهودهددا الراميددة عمددال حقددوق موا نيهددا القتص ددادية
والجتماعيددة والاقافيددة عددن ريددق مبددادرات د ّددة ترمددي حتسددني ال ددروح الصددحية واملعيشددية
وزيددادة مكانيددة احلصددول عل د الغ د اء واملدداء والكهربدداء وخدددمات الصددرح الصددحي واحلددد مددن
الرضع.
وفيات ّ
 -١٤أمددا عل د صددعيد العيقددات اخلارجيددة والتعدداون الدددو ف د ن تيمددور  -ليشدديت متاددال جهددة
ماحنة لغينيا  -بيساو وسان تومي وبرينسييب وسبق هلا أن تول الرئاسدة الدوريدة جلماعدة البلددان
النا قددة باللغددة الربتغاليددة يف الفددةة مددن  .٢٠١6 ٢٠١٤وقددد تبند أهددداح التنميددة املسددتدامة
مبك درا واضددملع بدددور قيددادج داخددال موعددة الدددول اهلشددة السددبع املوسددعة يف ددار جهوده دا
الرامية ضمان درا اهلدح  ١6يف خمة التنمية املستدامة لعام  ٢٠3٠وتنفي ه لحقا.
 -١5وأ ّتدددت تيمددور  -ليشدديت التزامهددا مددن جديددد ب د ن تهددمن عل د حنددو تامددال حريددة التعبددر
واإلعدديم والتجمددع وتكددوين اجلمعيددات وحريددة الصددحافة تمددا يته د مددن تن يمهددا دورة تدريبددة
لفائدددة الصددحفيني وتوفرهددا التمويددال لوسددائط اإلعدديم وا اذهددا مبددادرات م سسددية وتش دريعية.
ومددن بددني األمالددة احلدياددة علد ذلددم نشدداء وتالددة األنبدداء تيمددور  -ليشدديت واعتمدداد قددانون وسددائط
اإلعدديم لعددام  ٢٠١٤ال د ج يدددافع عددن حريددة الصددحافة ويكفددال الوصددول املعلومددات وال د ج
أُنشئ وجبه ل الصحافة لتن يم قماع وسائط اإلعيم.
العمليات املشةتة لقدوات الشدر ة الو نيدة
أقر الوفد بالنتقادات اليت ُو ّجه
 -١6وبينما ّ
لتيم ددور  -ليش دديت والق دوات املس ددلحة لتيم ددور  -ليش دديت أ ّت ددد أن املب ددادرة ا ُ د ت بق دا للدس ددتور
والقانون احمللي .فقوات األمن تل ّقد تددريب ا رمسيد ا علد حقدوق اإلنسدان والعمليدة اضدمُلع هبدا تدرد
ضرورج عل املخا ر اليت هتدد األمن القدومي وتُعدزإ ااعدات مسدلّحة غدر مشدروعة دا يف
ذلم اهلجمات األخرة عل الشر ة يف باقيا.
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 -١٧وأعددرأ رئددي الوفددد عددن أسددفه لعدددم تقدددض تيمددور  -ليشدديت ردودا يف الوق د املناسددب
عل د الملبددات املقدمددة خدديل الفددةة قيددد السددتعراض مددن قبددال ل د حقددوق اإلنسددان وهيلددات
املعاهددات ددا فيهددا اللجندة املعنيددة بالقهدداء علد التمييددز ضددد املدرأة واملكلفددني بوليددات يف ددار
اإلجدراءات اخلاصددة ددن ف ديهم املقددرر اخلدداا املعددا باسددتقيل القهدداة واحملددامني واملقددرر اخلدداا
املعددا بتعزيددز ومحايددة احلددق يف حريددة الدرأج والتعبددر واملقددرر اخلدداا املعددا بدداحلق يف حريددة التجمددع
السددلمي وتكددوين اجلمعيددات .وتعمددال تيمددور  -ليشدديت علد حتسددني قندوات التصددال وهددي ملتزمددة
ن ومة األمم املتحدة وبتنفي الصكوع املتعلقة قوق اإلنسان.
 -١8وتلتزم تيمور  -ليشيت بالتصديق عل الصكوع الدولية اليت مل تنهم ليها بعد .غدر أن
ذلددم سدديتم تدددر يا لهددمان ت دوافر الشددروط اليزمددة لتنفي د ها قبددال أن يص د ّدق عليهددا .ومل تصدددق
تيمور  -ليشيت رمسي ا عل اتفاقية حقوق األشخاا ذوج اإلعاقة لكنها أرس األساس لتنفيد
التزاماهت ددا وج ددب التفاقي ددة م ددن خ دديل ص ددياغة السد دةاتيجية الو ني ددة للص ددحة العقلي ددة واعتم دداد
السياسدة الو نيددة إلدمددا وتعزيدز حقددوق األشددخاا ذوج اإلعاقددة .تمدا أدرجد تيمددور  -ليشدديت
يف ارهددا القددانون الددو ا أحكامدا بشد ن احلددد األدن لسددن العمددال وح ددر العمددال القسددرج رغددم
أئا مل تصدق رمسي ا عل اتفاقيات من مة العمال الدولية ذات الصلة.
 -١9و ددرج بد ل اجلهددود لتعزيددز حقددوق املدرأة وحتقيددق املسدداواة بددني اجلنسددني ومكافحددة العنددف
القائم عل نوع اجلن ل من خيل التشريعات الو نية فحسب بال أيه ا من خيل اتبداع ئدط
متكامددال ومتعدددد القماعددات .وضهددع مشددروع قددانون الوصدداية والتعلدديم للقصددر لسددتعراض ئددائي
وقد ُعرض م خرا عل ل الوزراء ملناقشته .وتتخ اإلجراءات ملكافحدة العندف ضدد األ فدال
ا يف ذلم تنفي سياسة عدم التسام يقا مع العقوبة البدنية يف املدارس.
 -٢٠و مط تيمور  -ليشيت للتصديق عل الربوتوتول الختيارج لتفاقيدة مناههدة التعد يب
وغ ددره م ددن ض ددروأ املعامل ددة أو العقوب ددة القاس ددية أو الي نس ددانية أو املهين ددة .وتب د ل اجله ددود لنش ددر
املعلومات املتعلقة بتشريعات حقوق اإلنسان ا يف ذلم قدانون مكافحدة العندف املندز  .وتوجدد
آليات للمساءلة عن حدالت عددم امتادال قدوات األمدن للتزامدات حقدوق اإلنسدان .و درج ا داذ
مبددادرات لهددمان وصددول ايددع األ فددال علد حنددو شددامال و ددان التعلدديم األساسددي ولعتمدداد
سياس د د ددات تكف د د ددال التعل د د دديم الش د د ددامال للفتي د د ددات واألش د د ددخاا ذوج اإلعاق د د ددة واألش د د ددخاا ذوج
الحتياجات اخلاصة.
 -٢١وتلتدزم تيمددور  -ليشدديت التزامدا صددر ا قددوق اإلنسددان وهدي مسددتعدة ألن تتلقد بصدددر
رحب وروت ابية تال التعليقات والتوصيات البناءة الديت تقددمها الوفدود املشدارتة .و دا ل شدم
فيدده أن نتددائط السددتعراض سدديكون هلددا أثددر دداي جدددا مددن خدديل تعزيددز جهددود تيمددور  -ليشدديت
الرامية تعزيز حقوق اإلنسان.
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باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -٢٢أد  59وفدددا ببيانددات خدديل جلسددة التحدداور .وميكددن ال ّدديع عل د التوصدديات الدديت
قدم أثناء احلوار يف الفرع ثانيا من ه ا التقرير  .
 -٢3لح د سددنغافورة أن احلكومددة أنشد ت آليددات لتعزيددز تعمدديم مراعدداة املن ددور اجلنسددان.
ورحبد د س ددنغافورة ب دداجلهود الرامي ددة زي ددادة ف ددرا العم ددال يف البل ددد وه ددي ت ددال ملتزم ددة ب دددعم
تيمددور  -ليشدديت مددن خدديل برنددامط سددنغافورة للتعدداون مددن أجددال مسدداعدهتا عل د حتقيددق أهدددافها
اإلمنائية وتموير قدراهتا البشرية.
 -٢٤واعةف سلوفينيا باجلهود الديت تبد هلا احلكومدة لهدمان املسداواة بدني اجلنسدني والتصددج
للعنددف املنددز وحتسددني فددرا احلصددول عل د التعلدديم اجليددد .وأعرب د سددلوفينيا عددن أسددفها لعدددم
توجيدده تيمددور  -ليشدديت دعددوة دائمددة املكلفددني بوليددات يف ددار اإلجدراءات اخلاصددة .وأعربد
عن قلقها زاء عدد الفتيات الييت ل يصلن التعليم الاانوج أو يتسربن منه.
 -٢5وهنّ ت سبانيا احلكومدة علد وضدعها برندامط التغ يدة يف دار شدراتة مدع من مدة األمدم
ورحب د ش ددروع ةتيلين ددوفيية اجلدي ددد
املتح دددة للمفول ددة (اليونيس دديفي وبرن ددامط األغ ي ددة الع دداملي ّ
ال ج يرمي التوعية س لة العنف املنز .
ورحب د سويس درا بتعدداون احلكومددة مددع اجملتمددع املدددن إلعددداد التقريددر الددو ا .ولح د
-٢6
ّ
اخلم دوات املتخ د ة إلصدديت القهدداء لكنهددا ت ددال تشددعر بددالقلق زاء عدددم ب د ل اجلهددود اليزمددة
حملاتمة األشخاا املتور ني يف جرائم سابقة ومكافحة اإلفيت من العقاأ.
 -٢٧وأشادت تايلند باجلهود اليت ب لتها تيمور  -ليشيت حلماية حقدوق المفدال باعتمداد احلدد
األدن لسن العمال وحتسني تغ ية األ فال وذلم بمرق منها التعاون مع مشاريع املبادرة امللكية
التايلندية .وتبدج تايلند استعدادها لتوفر تعاون تقا أوثق لتعزيز حقوق اإلنسان وحتقيدق التنميدة
املستدامة.
وشجع ترتيا احلكومة عل زيادة فعالية آليدة احلمايدة الديت يدني عليهدا قدانون مكافحدة
-٢8
ّ
العنددف املنددز  .وأشددادت باحلكومددة إلنشددائها ن ام دا لتسددجيال املواليددد اجلدددد يف ايددع البلددديات
وإلبرامها اتفاقا مع املستشفيات لتسجيال األ فال الصغار.
 -٢9ولح د أوغندددا أن اخلدددمات الستش دارية لدمددم املتحدددة شددارت يف التحهددر جلولددة
السددتعراض الاانيددة لتيمددور  -ليشدديت .وهنّ د ت احلكومددة عل د عدددادها تقاريرهددا األوليددة والدوريددة
املقدمددة يف ددار اتفاقيددة القهدداء عل د ايددع أشددكال التمييددز ضددد املدرأة واتفاقيددة حقددوق المفددال
والتفاقيد ددة الدوليد ددة حلمايد ددة حقد ددوق ايد ددع العمد ددال املهد دداجرين وأف د دراد أسد ددرهم واتفاقيد ددة مناههد ددة
ورحب أوغندا بزيارات خمتلف املكلفني بوليات يف ار اإلجراءات اخلاصة.
التع يبّ .
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 -3٠وأثند أوترانيددا علد التدزام تيمددور  -ليشدديت بتنفيد توصدديات السددتعراض ل سدديما فيمددا
يتعلددق بتعزيددز السددلمة القهددائية مددن خدديل بندداء القدددرات واعتمدداد ن ددام اجلدددارة وضددمان السددر
احلسن لعمال مكتب أمني امل امل.
 -3١ودع اململكة املتحدة تيمور  -ليشيت ضمان اتمة األفراد املتهمني جبدرائم دوليدة
من قبال اهليلات اخلاصة املعنية باجلرائم اخلمرة املدعومة من األمم املتحدة واملنش ة داخدال كمدة
مقا عة ديلي .وهي ترإ أنه ينبغدي معاجلدة مسد ليت العندف القدائم علد ندوع اجلدن واملسداواة بدني
اجلنسني عل سبيال األولوية.
ورحب الوليات املتحدة األمريكية باخلموات املتخ ة ملقاضاة أفراد قدوات األمدن الد ين
-3٢
ّ
اسددتخدموا القددوة املفر ددة أو عدداملوا احملتج دزين بمريقددة غددر ميئمددة لكنهددا تددرإ أن اإلفدديت مددن
تفشددي العنددف القددائم عل د نددوع اجلددن
العقدداأ ل ي دزال مياددال مشددكلة .وأعرب د عددن قلقهددا زاء ّ
وهتديد حرية الصحافة.
دجع أوروغ دواج تيمددور  -ليشدديت عل د تكايددف جهودهددا الراميددة تقدددض تقاريرهددا
 -33وشد ّ
املتد د خرة هيل ددات املعاه دددات وتنفيد د توص ددياهتا .وأعربد د أوروغد دواج ع ددن قلقه ددا لع دددم وج ددود
تش دريعات متنددع التمييددز عل د أسدداس امليددال اجلنسددي واهلويددة اجلنسددانية وهددو مددا ي د ثر يف املاليددات
واملاليني ومزدوجي امليول اجلنسية ومغايرج اهلوية اجلنسانية.
أقرت اهورية فنزويي البوليفارية ا تب له تيمور  -ليشيت من جهود للنهدوض بداحلقوق
 -3٤و ّ
القتصادية والجتماعية والاقافية .وأثن عل املبادرات اليت ا هتا تيمور  -ليشيت بغرض توفر
السددكن اليئددق لدشددخاا الهددعفاء وأسددرهم و نفدداذ قددانون مكافحددة العنددف املنددز ددا يف ذلددم
نشاء شبكة حلماية الهحايا.
 -35وأعربد الفلبددني عددن تقددديرها للجهددود املب ولددة مددن أجددال التصدددج لنعدددام املسدداواة بددني
اجلنس ددني وللعن ددف املن ددز ددا يف ذل ددم س ددن قد دوانني عدي دددة وتن دديم مح دديت لتوعي ددة اجلمه ددور.
وشجع تيمور  -ليشيت عل مواصدلة التزامهدا بالتصددج للن دام األبدوج ألنده ي دال يشد ّكال أحدد
ّ
ويعرضدهن مدن للتمييدز وتد ا للعندف املندز يف
عوامال حرمان النساء من احلصول عل الفدرا ّ
منازهلن.
 -36وأعرب أفغانستان عدن تقدديرها جلهدود احلكومدة الراميدة ضدفاء دابع م سسدي علد
حقددوق اإلنسددان م ددن خدديل اإل ددار الق ددانون ورأت أن ذلددم أفهددال ريق ددة لتحقيددق األه ددداح
املتعلقة قوق اإلنسان.
ورحبد د اجلزائ ددر باعتم دداد ق ددانون ملكافح ددة العن ددف وس ددوء املعامل ددة وبتعزي ددز املس دداواة ب ددني
-3٧
ّ
ونوه د ب نشدداء دداتم متن ّقلددة وا دداذ مبددادرات حلمايددة األ فددال والقهدداء عل د عمددال
اجلنسددنيّ .
األ فال.
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ورحبد د أنغ ددول ب ددالتزام تيم ددور  -ليش دديت بتعزي ددز ومحاي ددة حق ددوق اإلنس ددان وبتعاوئ ددا م ددع
-38
ّ
اآلليددات الدوليددة حلقددوق اإلنسددان .وأشددادت بتنفي د برنددامط دمددا األشددخاا ذوج اإلعاقددة يف
اجملتمع واعتماد بدل اإلعاقة.
 -39وأحا األرجنتني علمدا بوضدع خمدط خمتلفدة حلقدوق اإلنسدان وأعربد عدن أملهدا يف
أن حتددرز تيمددور  -ليشدديت تقدددما فيمددا يتعلددق بتنفي د ها .تمددا أحا د علمدا بالتدددابر املتخد ة مددن
أجددال التصدددج ل فدديت مددن العقدداأ ومواجهددة التحددديات القائمددة يف هد ا الصدددد .وأعربد عددن
تقديرها لبدء العمال مع اجملتمع املدن ملكافحة التمييز عل أساس امليال اجلنسي.
ورحب د أرميني ددا ب دداخلموات املتخ د ة حلماي ددة األش ددخاا ذوج اإلعاق ددة واجله ددود املب ول ددة
-٤٠
ّ
لتحسددني التعلدديم .وأعربد عددن قلقهددا زاء اافدداض عدددد األ فددال املسددجلني يف التعلدديم البتدددائي
دجع احلكومددة عل د مهدداعفة اجلهددود الراميددة ضددمان حصددول فلددات األ فددال
والاددانوج وشد ّ
املهمشة عل التعليم.
ورحب د أس دةاليا بدداجلهود الراميددة التصدددج للعنددف القددائم عل د نددوع اجلددن و عمددال
-٤١
ّ
احلقددوق القتصددادية والجتماعيددة لكنهددا ل ت دزال تشددعر بددالقلق ألن  ٤٢يف املائددة مددن السددكان
ورحب د بالسياسددة الو نيددة املتعلقددة ب دمددا حقددوق األشددخاا ذوج
يعيشددون حت د خددط الفقددرّ .
اإلعاقة وتعزيزها لكنها ت ال قلقة زاء عدم تنفي ه ه السياسة حىت اآلن.
 -٤٢وأشد د ددادت الربازيد د ددال بتواصد د ددال اجلهد د ددود الراميد د ددة حتسد د ددني الن د د ددام الصد د ددحي .وأعرب د د د
عن قلقها زاء استمرار التمييدز علد أسداس ندوع اجلدن وامليدال اجلنسدي واهلويدة اجلنسدانية  .ودعد
تيمد ددور  -ليشد دديت ا د دداذ التد دددابر اليزمد ددة ملسد دداءلة األف د دراد املتد ددور ني يف أعمد ددال العند ددف الد دديت
تسددتهدح املاليددات واملاليددني ومزدوجددي امليددال اجلنسددي ومغددايرج اهلويددة اجلنسددانية وحدداملي صددفات
اجلنسني .
 -٤3وأحا د د د د ب د د ددرون دار الس د د دديم علمد د د دا بالسياس د د ددة الو ني د د ددة املتعلق د د ددة ب دم د د ددا حق د د ددوق
ورحب بوضدع خمدة العمدال الو نيدة لدشدخاا ذوج اإلعاقدة
األشخاا ذوج اإلعاقة وتعزيزها ّ
للفددةة  .٢٠١8-٢٠١٤تمددا أحا د علم د ا بالتحسددينات املدخلددة عل د ن ددام الرعايددة الصددحية
عل مدإ العقد املاضي.
 -٤٤وأعرب د بلغاريددا عددن تقددديرها إلنشدداء اللجنددة الو نيددة املعنيددة بصددياغة خمددة عمددال و نيددة
حلقددوق اإلنسددان وخمددة عمددال و نيددة لد فددال .وأعرب د عددن قلقهددا زاء العنددف والتمييددز الل د ين
تتعرض هلما املرأة وهو ما ي ثر عل حقوقها الجتماعية والقتصادية والاقافية والسياسية.
 -٤5ولح تابو فردج اجلهود اليت تب هلا تيمور  -ليشيت مدن أجدال الوفداء بالتزاماهتدا الديت
ق د ّدم خدديل جولددة السددتعراض األو مددع تسددليط الهددوء عل د قددانون مكافحددة العنددف املنددز
وعل نشاء مكتب أمني امل امل.
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 -٤6وأعرب تندا عن قلقها زاء ارتفاع معددل العندف املندز يف تيمدور  -ليشديت و زاء املشداتال
الديت ل تدزال تعددةض وصدول ضددحايا الغتصداأ والعتدداء اجلنسددي العدالدة .وأعربد عدن قلقهددا
زاء عدم وجود قوانني حت ر التمييز عل أساس امليال اجلنسي واهلوية اجلنسانية وثنائية اجلن .
 -٤٧ولح د د شد دديلي املبد ددادرات الراميد ددة تعزيد ددز القد دددرات امل سسد ددية عل د د التعامد ددال مد ددع
اللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان ا يف ذلم وضدع اخلمدة السدةاتيجية لقمداع العددل واعتمداد
عين ديلي الرامي ضمان تكاف الفرا لفائدة النساء واأل فال.
 -٤8وأعربد د د الص د ددني ع د ددن تق د ددديرها للتد د دزام تيم د ددور  -ليش د دديت بتعزي د ددز التنمي د ددة القتص د ددادية
والجتماعية وبهمان السكن والغد اء والصدحة والتعلديم وفدرا العمدال لشدعبها .وسدلّم الهدوء
ورحب د بسد ّدن خمددة
عل د التقدددم احملددرز يف سددبيال القهدداء عل د العنددف املنددز والتمييددز ضددد امل درأة ّ
العمال الو نية لدشخاا ذوج اإلعاقة للفةة .٢٠١8-٢٠١٤
 -٤9ولح د توسددتاريكا مددع التقدددير أن دده نُ ّم د انتخابددات رئاسددية يف ع ددام  ٢٠١٢وأن
النساء يشكلن ثلث املمالني املنتخبني يف الربملان الو ا.
 -5٠وسلّم توبا الهوء عل جنازات تيمور  -ليشيت يف ا التعليم والصدحة .وشد ّددت
علد سد ّدن قددانون مكافحددة العنددف املنددز وخمددة العمددال الو نيددة املتعلقددة بددالعنف القددائم علد نددوع
اجلن و نشاء اللجنة الو نية ملكافحة عمال األ فال.
 -5١وأفادت تيمور  -ليشيت ب ن لديها خمة شاملة لكفالة املساواة بدني اجلنسدني تسدتند
قدرار لد األمددن ٢٠٠٠(١3٢5ي و خمتهددا السدةاتيجية اإلمنائيددة للفددةة .٢٠3٠-٢٠١١
واعتُمدددت خمددة عمددال شدداملة حلمايددة حقددوق امل درأة ومنددع التمييددز ضدددها متاشددي ا مددع عددين ديلددي
بشد ن املدرأة والسدديم واألمددن واتفاقيددة القهدداء علد ايددع أشددكال التمييددز ضددد املدرأة وتوصدديات
الفريددق العامددال املعددا بالسددتعراض الدددورج الشددامال .وباإلضددافة تعزيددز املسدداواة بددني اجلنسددني
دوخ اخلمددة متكددني النسدداء والفتيددات عل د حددد س دواء لبندداء تمددع حددديث ومتقدددم اقتصدداديا.
تتد ّ
وباإلضددافة قددانون مكافحددة العنددف املنددز هندداع خمدةُ العمددال الو نيددة املتعلقددة بددالعنف القددائم
عل د ن ددوع اجل ددن  .وأق د ّدرت احلكومددة ب عي ددة توعي ددة ق ددادة اجملتمعددات احمللي ددة واملس د ولني ع ددن نف دداذ
القدانون سد لة العنددف القددائم علد نددوع اجلدن وخهددع ضددباط الشددر ة واملنسددقون يف اجملتمعددات
احمللية وشيوخ القرإ لدورة تدريبية بش ن منع العنف املنز .
 -5٢وتقددر تيمددور  -ليشدديت ق درارا تام دا ددا يةتددب عل د احلمددال املبكددر مددن أثددر عل د الفددرا
التعليميددة للفتيددات وعلد حقهددن يف التعلدديم .وحاليدا تبلددن نسددبة الفتيددات احلوامددال أو األمهددات ٧
يف املائة من موع الفتيات املةاوحدة أعمدارهن بدني  ١5و ١9سدنة .وقدد ا ّ د ت اإلجدراءات مدن
أجال السمات لتلم الفتيات باجتياز امتحاناهتن املدرسية يف مبان وزارة التعليم يف ديلي ومدن
تفادج الفشال يف المتحانات والتحرر من القيود الجتماعية .وبعد ذلم ميكن للفتيدات العدودة
ن ام التعليم العادج من خيل اللتحاق بتعليم البالغني.
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 -53ومن عام  ٢٠١٠بات ضدباط الشدر ة وأفدراد الددوائر العسدكرية واألمنيدة يسداءلون عدن
انتهاتات حقوق اإلنسان وضهعون لدورات تدريبية يف ال حقوق اإلنسان .وقد ن ّدم مكتدب
أمدني امل ددامل دورة دراسدية يف ددال حقددوق اإلنسدان بالشدةاع مددع األمدم املتحدددة .وتنكددب وزارة
العدددل علد عددداد خمددة عمددال و نيددة لرصددد حقددوق اإلنسددان مددن قبددال اهليلددات العامددة والكنددائ
واجملتمع املدن وستكون ه ه اخلمة موضوع مشاورة عامة.
ورحب د ال دددامنرع ب ددالتزام تيم ددور  -ليش دديت خ دديل جول ددة الس ددتعراض األو بالتص ددديق عل د
-5٤
ّ
الربوتوتددول الختيددارج لتفاقيددة مناههددة التعد يب وأعربد عددن أملهددا يف أن تتخد احلكومددة اخلمدوات
اليزمة للتصديق عليه .واستفسرت الدامنرع عن حالة وآفاق التصديق النهائي عل الصم.
ورحب فرنسا بوفد تيمور  -ليشيت وقدم توصيات.
-55
ّ
ورحب أملانيا بالتقدم احملرز فيما يتعلق بتعزيز حقوق األشخاا ذوج اإلعاقة .وأعرب
-56
ّ
عددن أسددفها ألن تيمددور  -ليشدديت مل تصدددق بعد ُدد عل د اتفاقيددة حقددوق األشددخاا ذوج اإلعاقددة.
وأعرب د أملانيددا عددن القلددق ألن العنددف ضددد امل درأة مددا زال منتش درا عل د نمدداق واسددع وألن الق دوانني
احمللية ما زال غر متوائمة تليا مع اتفاقية القهاء عل ايع أشكال التمييز ضد املرأة .
ورحبد غواتيمددال بالتقدددم احملددرز فيمددا يتعلددق بتعزيددز ومحايددة حقددوق اإلنسددان  .ولح د
-5٧
ّ
أيه دا عدددم تزويددد مكتددب أمددني امل ددامل ددا يكفددي مددن امل دوارد املاليددة والبش درية وهددو مددا ي د ثر يف
الضميع بوليته.
 -58ولح د د ه دداييت التق دددم احمل ددرز فيم ددا يتعل ددق بالوص ددول
األساسية وسوق العمال الرمسية.

العدال ددة واخل دددمات الص ددحية

 -59وأشددارت ندونيسدديا التزامهددا الكام ددال ب د ن تربمهددا بتيم ددور  -ليشدديت عيقددات ثنائي ددة
تتملددع املسددتقبال .وأثن د عل د جهددود تيمددور  -ليشدديت الراميددة املهددي يف تنفي د توصدديات
ورحبد ندونيسديا فداظ امل سسدة الو نيدة حلقدوق اإلنسدان
جلنيت احلقيقة والصداقة احلكدوميتنيّ .
عل املرتز ألف وبوضع مشروع قانون جديد بش ن الجتار بالبشر.
 -6٠وأش دداد الع دراق جبه ددود تيم ددور  -ليش دديت الرامي ددة تعزي ددز ومحاي ددة حق ددوق اإلنس ددان علد د
الصددعيد الددو ا وباعتمدداد عددين ديلددي الد ج يدددعو متكددني املدرأة واملسدداواة بددني اجلنسددني .تمددا
أشاد العراق ب درا أحكام دستورية ترمي محاية األ فال من التمييز.
ورحب د يماليددا ب د عين ديلددي والت دزام تيمددور  -ليشدديت بتنفي د خمددة عمددال جنسددانية يف
-6١
ّ
يماليا أن اخلمة اإلمنائية السدةاتيجية للفدةة  ٢٠3٠-٢٠١١هتددح
ايع البلديات .ولح
توفر معلومات عن األثر السليب للزوا املبكر عل اجملتمعات احمللية.
 -6٢وأشددادت الياب ددان بت تي ددد تيمددور  -ليش دديت عل د حقددوق اإلنس ددان يف سياس دداهتا الو ني ددة
وتهددمني دسددتورها العديددد مددن األحكددام املتصددلة قددوق اإلنسددان .وأعرب د اليابددان عددن تقددديرها
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لعتمدداد ق ددانون مكافحددة العن ددف املنددز لكنه ددا ل ت دزال تشددعر ب ددالقلق زاء انتشددار العن ددف ض ددد
النساء والفتيات و زاء ارتفاع عدد الفتيات املتسربات من التعليم يف تيمور  -ليشيت.
ورحب د اهوريددة لو الدميقرا يددة الشددعبية بدداجلهود املب ولددة مددن أجددال مكافحددة العنددف
-63
ّ
املنددز والف دوارق بددني اجلنسددني والتصدددج ليجتددار بالبشددر عددن ريددق تعزيددز القهدداء بغددرض محايددة
دجع تيمددور  -ليشدديت علد التصددديق
حقددوق الفلددات الهددعيفة ددن فيهددا النسدداء واأل فددال .وشد ّ
عل اتفاقية حقوق األشخاا ذوج اإلعاقة . 
ورحب د ليبيددا بدداجلهود املب ولددة لتنفي د العديددد مددن التوصدديات الدديت تتعلددق بتعزيددز اح دةام
-6٤
ّ
حقوق اإلنسان وسيادة القانون وقبلتها تيمور  -ليشيت خيل جولة الستعراض األو .
ورحب د مدغشددقر بدداجلهود املب ولددة مددن أجددال اح دةام الصددكوع الدوليددة حلقددوق اإلنسددان
-65
ّ
ورحبد
واعتمداد قددانون العمدال وهددو مدا يهددمن املسدداواة يف الفدرا ويف املعاملددة يف دال العمددال . ّ
أيه ا بالتقدم احملرز يف الت احلقوق الجتماعية والقتصادية والاقافية .
 -66ولح ماليزيا اجلهود الرامية تعزيز السلمة القهائية والقهاء عل التمييز والعنف
ضد املرأة واحلد من البمالة .ولح أيه ا النتائط اإل ابية اليت أدإ ليها نشاء اتم متنقلة.
ورحبد ملددديف بتنفيد التوصدديات املنباقددة عددن جولددة السددتعراض السددابقة ل سدديما تلددم
-6٧
ّ
املتصلة بتسجيال املواليد وهو مدا أدإ حتسدني محايدة األ فدال واخلددمات الجتماعيدة .وأشدارت
ملديف ضرورة تعزيز مكتب أمني امل امل حلقوق اإلنسان والعدالة لهمان سيادة القانون.
ورحب د املكسدديم ب نشدداء الربنددامط الددو ا لتحصددني األ فددال املةاوحددة أعمددارهم بددني
-68
ّ
صفر سنة و9سنوات و نشاء اتم متنقلة لتيسر وصول ايع الفلات السكانية العدالة.
ورحبد منغوليددا بدداجلهود الراميددة تعزيددز القدددرات امل سسددية والسددتقيل املددا ملكتددب
-69
ّ
ورحب أيهدا بداخلموات املتخد ة لتعزيدز املسداواة بدني
أمني امل امل املعا قوق اإلنسان والعدالةّ .
اجلنسني ومكافحة العنف املنز ومحاية حقوق األ فال والشباأ واألشخاا ذوج اإلعاقة.
ورح ددب اجلب ددال األس ددود ب دداجلهود الرامي ددة وض ددع خم ددة عم ددال و ني ددة حلق ددوق اإلنس ددان
-٧٠
ّ
و درا أحكددام د ّددة يف الدسددتور وغددره مددن الق دوانني حلمايددة األ فددال مددن التمييددز .وأعددرأ عددن
قلقدده ألن فلددات معينددة مددن األ فددال ل ت دزال تتعددرض للتمييددز فيمددا يتعلددق باحلصددول عل د التعلدديم
وخدمات أخرإ.
ورحب د
 -٧١ولح د موزامبيددق اجلهددود الراميددة تددب العنددف املنددز والعنددف اجلنسددانّ .
تقدددض املسدداعدة
بد عين ديلددي بشد ن السددتامار يف النسدداء واأل فددال .ودعد اجملتمددع الدددو
التقنية واملساعدة يف ال بناء القدرات تيمور  -ليشيت.
ورحب د ميامنددار بوضددع خمددة العمددال الو نيددة لدشددخاا ذوج اإلعاقددة وباعتمدداد بدددل
-٧٢
ّ
ورحب د أيه دا ب نشدداء اللجنددة
ل عاقددة مددن أجددال تددوفر تددروح م اتيددة لدشددخاا ذوج اإلعاقددة . ّ
الو نية حلقوق المفال . 
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ورحب ناميبيا ب نشاء اللجنة الو نية املعنية ب عداد خمة عمدال و نيدة حلقدوق اإلنسدان.
-٧3
ّ
تيمددور  -ليشدديت تقدددض معلومددات عددن التقدددم احملددرز فيمددا يتعلددق بتنفيد خمددط العمددال
و لبد
الو نية بش ن العنف القائم عل نوع اجلن والقهاء التام عل اجلوع.
ورحب د نيب ددال بتق دددض تيم ددور  -ليش دديت تق ددارير اهليلد دات التعاهدي ددة ووض ددعها خم ددة
-٧٤
ّ
عملهددا الو نيددة لدشددخاا ذوج اإلعاقددة واعتزامهددا وضددع خمددة عمددال و نيددة حلقددوق اإلنسددان
وخمددة عمددال حلقددوق المفددال .وأثن د عل د اجلهددود املب ولددة ملكافحددة التمييددز والعنددف ضددد امل درأة
ولتعزيز املساواة بني اجلنسني.
 -٧5وأعرب هولندا عن أسفها زاء التقارير اليت تشر جلوء أفراد من الشر ة واجلدي
القوة املفر دة وسدوء املعاملدة والعتقدال التعسدفي وعددم تدوافر معلومدات بشد ن عمليدات التحقيدق
يف الدع دداءات ونتائجه ددا .وأعربد د ع ددن قلقه ددا زاء ارتف دداع مع دددلت الوفي ددات النفاس ددية لكنه ددا
رحب شروع خمة عمال  ٢٠١9-٢٠١6لرعاية التوليد واملواليد اجلدد يف احلالت المارئة.
ّ

 -٧6ولح د نيوزيلن دددا أن ه دددح حص ددول اجلمي ددع عل د التعل دديم ق ددد حتق ددق تقريب دا .وأق د ّدرت
ورحب د بالسياسددة
بالرتفدداع غددر املقبددول يف معدددل العنددف ال د ج يسددتهدح النسدداء واأل فددالّ .
الو نية املتعلّقة ب دما األشخاا ذوج اإلعاقة وتعزيز حقوقهم.

 -٧٧وأعرب د الن ددرويط ع ددن تق ددديرها للجه ددود الرامي ددة زي ددادة املش ددارتة السياس ددية للمد درأة يف
الربمل ددان ال ددو ا ويف النتخاب ددات احمللي ددة واإلقليمي ددة .ولح د أن امل درأة ل تد دزال تتع ددرض للعن ددف
املنز بشكال مفرط.
ورحب باتستان ب نشاء اللجنة الو نية املعنية ب عداد خمة عمال و نية حلقوق المفال.
-٧8
ّ
ورحب أيه ا بوضع خمط عمال وقوانني و نية خمتلفة ماال قانون مكافحة العنف املنز .
ّ
ورحب بنما باجلهود املب ولدة ملكافحدة الجتدار باألشدخاا دا يف ذلدم مشدروع قدانون
-٧9
ّ
منع وقمع ومعاقبة الجتار باألشخاا ال ج يتناول بالتحديد األ فال الهحايا والشهود.
ورحب د فيي د نددام باسددتحداا ق دوانني وسياسددات وم سسددات جديدددة و اصددة تلددم
-8٠
ّ
وشجع فيي نام عل مواصلة دما تيمور  -ليشديت يف هد ا
اليت ترتز عل الفلات الهعيفةّ .
الصدد عل الصعيدين اإلقليمي والدو .
ورحبد د الربتغ ددال بالتق دددم احمل ددرز فيم ددا يتعل ددق بالتص ددديق علد د الص ددكوع الدولي ددة حلق ددوق
-8١
ّ
اإلنسان وبالزيارات اليت قام هبا مكلفون بوليات يف ار اإلجراءات اخلاصة تيمور  -ليشيت.
ورحب اهورية توريا بقيام تيمور  -ليشيت من استقيهلا ب نشاء آليدات خمتلفدة حلقدوق
-8٢
ّ
اإلنسددان .وس دلّم الهددوء عل د املسدداعدة اإلمنائيددة الرمسيددة الدديت تقدددمها تيمددور  -ليشدديت يف
ددا الص ددحة والتعل دديم وأعربد د ع ددن اس ددتعدادها للمس دداعة يف مواص ددلة حتس ددني البني ددة التحتي ددة
األساسية.
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ورحب د السددنغال بالتدددابر املتخ د ة لتعزيددز حقددوق األشددخاا ذوج اإلعاقددة وملكافحددة
-83
ّ
اإلفيت من العقاأ مع الةتيز عل الهحايا.
 -8٤وأق د ّدرت الس ددودان جبه ددود احلكوم ددة الرامي ددة تعزي ددز ومحاي ددة حق ددوق اإلنس ددان ملوا نيه ددا.
ورحب أيها بالتصديق عل التفاقيات األساسية ملن مة العمدال الدوليدة وبهدمان احلكومدة حدق
ّ
اجلميع يف احلصول عل التعليم.
ورحب تيمور  -ليشيت باعةاح املتدخلني بالتقدم ال ج أحرزته يف ال احةام حقوق
-85
ّ
اإلنسددان وبالتحددديات الدديت تواجههددا .وأيدّددت ق درار ل د حقددوق اإلنسددان األول بش د ن حقددوق
املاليات واملاليني ومزدوجي امليال اجلنسي ومغايرج اهلوية اجلنسية وحاملي صدفات اجلنسدني وهدي
تعمددال حالي د ا عل د معاجلددة مسددائال ذات صددلة ب مكانيددة احلصددول عل د اخلدددمات وفددرا العمددال.
وتملددب وزارة العدددل متددوييا ضددافيا ملكتددب أمددني امل ددامل حلقددوق اإلنسددان والعدالددة لتمكيندده مددن
الضميع بوليته وفقا للقانون والدستور .وهو يتلق حاليا مبلن  ١.٤مليون دولر أمريكي تال
سددنة مددن ميزانيددة الدولددة .وفيمددا يتعل دق مايددة حقددوق المفددال ينت ددر عدددد مددن مشدداريع الصددكوع
القانونيددة احلصددول علد موافقددة الربملددان ددا يف ذلددم قددانون بشد ن قهدداء األحددداا وآخددر بشد ن
أحكام تعليمية ددة تستهدح اجلاحنني األحداا احملتجزين والشباأ املعرضني للخمر وأحكام
بش د ن تددوفر احلمايددة الجتماعيددة لد فددال املهملددني واليتددام الهددعفاء .واعتُمدددت خمددة عمددال
و نية بش ن حقوق اإلنسان .ويرّتز برنامط األولوية رقم  6يف اخلمة السدةاتيجية الو نيدة احلاليدة
للتعلدديم علد دمددا الفتيددات يف اجملتمددع وحصددوهلن علد قدددم املسدداواة مددع غددرهن علد التعلدديم
والتدريب عل املهارات وهو أمر ضرورج يف بلد نصف سكانه ل يبلن التاسعة عشرة. 
 -86وتسددع احلكومددة جاهدددة تقريددب اخلدددمات الصددحية الندداس مددن خدديل تددوفر
شددبكة مددن مراتددز الرعايددة الصددحية األوليددة يف البلددديات وايددع القددرإ ودعمهددا بعيددادات متنقلددة.
حتسددن فددرا حصددول
وتقدددم ه د ه املراتددز الع دي وتددوفّر التحصددني والدددعم التغ د وج .تمددا أئددا ّ
النسداء علد الرعايددة السدابقة للددولدة وتشدجعهن علد الددولدة يف مرافدق صددحية ن اميدة .ول يعتددرب
س ددفات احمل ددارم ح ددىت اآلن جرمي ددة يف ح ددد ذات دده لك ددن الق ددانون اجلن ددائي ددر رمسي د د ا الغتص دداأ
القصر حيث يعاقب عل جرمية الغتصاأ بالسجن ملدة تةاوت بدني 5
والعتداء اجلنسي عل
ّ
س ددنوات و ٢٠س ددنة .ويعت ددرب ارتك دداأ ه د ه اجل درائم م ددن قب ددال أح ددد أف دراد األس ددرة ع دداميا مش د ّددا.
ونُ ّم محيت عيمية لتوعية اجلمهور هب ه القهايا.
 -8٧وق ددد أُح ددرز تق دددم تب ددر فيم ددا يتعل ددق بتس ددجيال املوالي ددد من د ع ددام  .٢٠١١و د ّدد ق ددانون
التسددجيال املدددن ترتيبددات التسددجيال القانونيددة ويد ذن لشدديوخ القددرإ واألبرشدديات ب خمددار مكاتددب
تسجيال املواليد بالولدات املسجلة يف مقا عاهتم.
 -88وت ال تيمور  -ليشيت عل اسدتعداد للتعداون مدع لد حقدوق اإلنسدان وتلقدي التقدارير
بش ن امتااهلا لصكوع حقوق اإلنسان.
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ثانيا -استنتاجات و/أو

توصيات**

 -89ستدرس تيمور  -ليشتتي التوصتيات التاليتة وستتقدل التردود لتي الومتا المناستب
ولكن لي موعد أمصاه الدورة الرابعة والثالثون لمجلس حقوق اإلنسان.
مواص تتلة عملي تتة التص تتديق عل تتو الص تتكوس الدولي تتة الر يس تتية لحق تتوق
١-89
اإلنسان (إيطاليا)؛
اإلس تراع بالتص تتديق علتتو س تتا ر االتفاميتتات الدولي تتة الم متتة لحق تتوق
٢-89
اإلنس تتان وب اص تتة اتفامي تتة حق تتوق ا وت ت اي وي اإلعام تتة واالتفامي تتة الدولي تتة
لحماية جميع ا و اي من االختفاء القسري (اليابان)؛
التصديق علو البروتوكول االختياري الملحتق بالع تد التدولي ال تاي
3-89
بالحقوق االمتصادية واالجتماعية والثقالية (البرتغال)؛ والتصتديق علتو البروتوكتول
االختي تتاري الملح تتق بالع تتد ال تتدولي ال تتاي ب تتالحقوق االمتص تتادية واالجتماعي تتة
والثقالية ومبول إجراءاته المتعلقة بالتحقيق والتواصل بين الدول (أوروغواي) ؛
التصتتديق علتتو البروتوكتتول االختيتتاري ا ول للع تتد التتدولي ال تتاي
٤-89
بالحقوق المدنية والسياسية (البرتغال)؛
تنفي ت التوصتتيات التتتي متتدمت ا اللجنتتة المعنيتتة بالقضتتاء علتتو التمييتتز
5-89
ضد المرأة لي عال ( 2015سويسرا)؛
التصتديق علتتو اتفاميتتة منالضتة التعت يب وغيتتره متن ضتترو المعاملتتة
6-89
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الم ينة (السنغال)؛
التصديق علو البروتوكول االختياري التفامية منالضة التع يب وغيتره
٧-89
مت تتن ضت تترو المعاملت تتة أو العقوبت تتة القاست تتية أو الالإنست تتانية أو الم ينت تتة (أوكرانيت تتا)
(البرتغال) (الجبل ا سود) (الدانمرس) (غواتيماال) (كابو ليردي) (كوستاريكا) ؛
النظتر لتتي التصتتديق علتو االتفاميتتة الدوليتتة لحمايتة جميتتع ا وت اي
8-89
من االختفاء القستري واتفاميتة حقتوق ا وت اي وي اإلعامتة ولتو متا سيستاعد
لي تحسين التمتع بحقوق اإلنسان والحريتات ا ساستية لتي جميتع منتاحي الحيتاة
(بنما)؛
التصت تتديق علت تتو االتفاميت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة جميت تتع ا و ت ت اي مت تتن
9-89
االختفاء القسري (أنغوال) (كابو ليردي) (كوستاريكا) (العراق) (أوروغواي)؛
__________

**
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 ١٠-89تعزيز إطارلا القتانوني باالنضتمال إلتو االتفاميتة الدوليتة لحمايتة جميتع
ا و ت ت اي مت تتن االختفت تتاء القست تتري واتفاميت تتة حقت تتوق ا و ت ت اي وي اإلعامت تتة
وبضتتمان اتستتاق التش تريعات الوطنيتتة متتع أحكتتال نظتتال رومتتا ا ساستتي للمحكمتتة
الجنا ية الدولية (لرنسا)؛
 ١١-89النظ تتر ل تتي التص تتديق عل تتو اتفامي تتة حق تتوق ا وت ت اي وي اإلعام تتة
(باكستان) (بلغاريا)؛
 ١٢-89النظ تتر ل تتي التص تتديق عل تتو اتفامي تتة حق تتوق ا وت ت اي وي اإلعام تتة
ومواصلة ج ودلا الراميتة إلتو تنفيت خطتة العمتل الوطنيتة لذوت اي وي اإلعامتة
للفترة ( 2018-2014السودان)؛
١3-89
(تركيا)؛

توميت تتع اتفاميت تتة حقت تتوق ا و ت ت اي وي اإلعامت تتة والتصت تتديق علي ت تتا

 ١٤-89التصت تتديق علت تتو اتفاميت تتة حقت تتوق ا و ت ت اي وي اإلعامت تتة (أنغت تتوال)
(أوروغواي) (أوكرانيا) (الجزا ر) (غواتيماال) (كوستاريكا) (مدغشقر) (منغوليا)؛
 ١5-89التص ت تتديق عل ت تتو اتفامي ت تتة حق ت تتوق ا وت ت ت اي وي اإلعام ت تتة عمت ت تالا
بتوص تتيات س تتابقة (س تتلولينيا)؛ والتص تتديق عل تتو اتفامي تتة حق تتوق ا وت ت اي وي
اإلعامة لي أمر وما ممكن (إسبانيا) ؛ والتصديق علو اتفامية حقوق ا و اي
وي اإلعام تتة دون مزي تتد م تتن الت تتاخير (ألماني تتا)؛ والتص تتديق عل تتو اتفامي تتة حق تتوق
ا و اي وي اإلعامة لي الوما المناسب لتعزيز إطار تنفيت لا بمتا يتماوتو متع
االتفامية (تايلند)؛
 ١6-89التص ت تتديق عل ت تتو اتفامي ت تتة حق ت تتوق ا وت ت ت اي وي اإلعام ت تتة عمت ت تالا
بتوصيات مجلس حقوق اإلنسان (العراق)؛
 ١٧-89تنفي ت التزام تتا المقتتدل لتتي جولتتة االستتتعراض ا ولتتو بالتصتتديق علتتو
اتفامية حقوق ا و اي وي اإلعامة وضتمان أن تستروتد لت ه العمليتة بحقتوق
ا و اي وي اإلعامة وآرا م (أستراليا)؛
 ١8-89التصتديق لتورا علتتو اتفاميتة حقتوق ا وت اي وي اإلعامتة وإنشتتاء
المجلس الوطني المعني باإلعامة بعد عمليتة التصتديق ال مبل تا لضتمان اإلستراع
ب ه العملية (كندا)؛
 ١9-89التصتتديق علتتو اتفاميتتة حقتتوق ا و ت اي وي اإلعامتتة وبروتوكول تتا
االختياري (المكسيك)؛
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 ٢٠-89التصديق ن ا ي ا علو اتفامية حقوق ا وت اي وي اإلعامتة والعمتل
بنشاط علو تلبية احتياجات ا و اي وي اإلعامة ال سيما لي المناطق النا ية
من البلد (نيوزيلندا)؛
 ٢١-89ات تا المزيتتد متتن ال طتوات للنظتتر لتتي االنضتمال إلتتو اتفاميتتة حقتتوق
ا و اي وي اإلعامة (ليتنال)؛
 ٢٢-89تسريع عمليتة التصتديق علتو اتفاميتة حقتوق ا وت اي وي اإلعامتة
شيا متع خطتة العمتل الوطنيتة لذوت اي وي اإلعامتة للفتترة 2018-2014
تم ّ
(إندونيسيا)؛
 ٢3-89االنضتتمال إلتتو اتفاميتتة عتتال  1954بشتتان وضتتع ا و ت اي عتتديمي
الجنسية واتفامية عال  1961بشان خفض حاالت انعدال الجنسية (أستراليا)؛
٢٤-89

(أرمينيا)؛

التصتتديق علتتو اتفاميتتة منتتع جريمتتة اإلبتتادة الجماعيتتة والمعامبتتة علي تتا

٢5-89

التصديق علو تعديالت كامباال علو نظال روما ا ساسي (سويسرا) ؛

 ٢6-89التصتتديق دون تحفظتتات علتتو اتفاميتتة عتتدل تقتتادل ج ترا م الحتتر
والجرا م المرتكبة ضد اإلنسانية (أوروغواي)؛
 ٢٧-89مواءمة تشريعات ا الوطنية مع نظتال رومتا ا ساستي بطترق من تا إدرا
أحك ت تتال ت ت تتنا عل ت تتو التع ت تتاون الف ت تتوري والت ت تتال م ت تتع المحكم ت تتة الجنا ي ت تتة الدولي ت تتة

(غواتيماال)؛
 ٢8-89التصتتديق علتتو اتفاميتتة عتتدل تقتتادل جترا م الحتتر والجترا م المرتكبتتة
اإلنسانية (أرمينيا) ؛

ضد
 ٢9-89النظتتر لتتي التصتتديق علتتو اتفاميتتة منظمتتة العمتتل الدوليتتة رمتتم 189

(الفلبين)؛
بشان العمال المنزليين لعال 2011
 3٠-89ضمان إتاحة جميع الوثا ق القانونية بما لي لتك القتوانين ومشتاريع
القوانين باللغتين التيتومية والبرتغالية (أوكرانيا)؛
 3١-89تعزيز سيادة القانون من خالل مواءمة القوانين الوطنية متع نظتال رومتا
ا ساسي للمحكمة الجنا ية الدولية وتعزيز آليات المساءلة وك لك ضمان إتاحة
القوانين ومشاريع القوانين وغيرلا من الوثا ق القانونية للجم ور (أوروغواي)؛
 3٢-89تنقتتيق متتانون العقوبتتات واإلطتتار التشتريعي ولقت ا لنظتتال رومتتا ا ساستتي
للمحكمة الجنا ية الدولية وغيره من التزامات تيمور  -ليشتي الدولية (سويسرا)؛
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 33-89إعطتتاء ا ولويتتة للموالقتتة علتتو مشتتروع القتتانون المتعلتتق بالتعويضتتات
(المملكة المتحدة لبريطانيا العظمو وآيرلندا الشمالية)؛
3٤-89
(إيطاليا)؛

مواصت تتلة است تتتعراض القت تتوانين التت تتي ل ت تتا آثت تتار تمييزيت تتة علت تتو الم ت ترأة

 35-89استتتكمال متتانون الطفتتل بتتكدرا أحكتتال محتتددة لحمايتتة ا طفتتال متتن
التمييز واإلي اء واالستغالل واإللمال والعنف (البرتغال)؛
 36-89ست ّتن متتانون وتتامل لمكالحتتة االتجتتار يكفتتل تمتتتع الجميتتع بمتتن لتتي
لتتك ا و ت اي دون ستتن الثامنتتة عشتترة بالحمايتتة ولق تا لبروتوكتتول منتتع وممتتع
ومعامبتتة االتاجتتار با وت اي وب اصتتة النستتاء وا طفتتال المكمتتل التفاميتتة ا متتم
المتحدة لمكالحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (كندا)؛
 3٧-89تنفي ت متتانون وستتا ع اإلعتتالل تمشتتيا متتع جميتتع االلتزامتتات المترتبتتة
علو القانون الدولي لحقوق اإلنسان (النرويج)؛
 38-89النظتر لتي استتعراض أحكتال مانون تا المتعلتق بالعقوبتات التتي تتضتتمن
تدابير عقابية ضد النساء اللواتي أج ضن بطريقة غير مانونية (النرويج)؛
 39-89مواصلة العمل لفا تدة أكثتر الفتتات الستكانية عتوزا متن ختالل تعزيتز
السياسات االجتماعية (جم ورية لنزويال البوليفارية)؛
 ٤٠-89تعزيز عمليات تتدريب الشترطة علتو مواعتد ومعتايير حقتوق اإلنستان
بمتتا لتتي لتتك اإلجتراءات التتتي يتعتتين استتت دام ا أثنتتاء االضتتطالع بعمليتتات أمنيتتة
(ويلي)؛
 ٤١-89مواص تتلة الج تتود الرامي تتة إل تتو زي تتادة ت تتدريب ألت تراد الش تترطة وم تتوات
الدلاع علو مسا ل حقوق اإلنسان (ليبيا)؛
 ٤٢-89تكثيف الج ود المب ولتة لضتمان تستجيل جميتع ا طفتال المولتودين
لتتي تيمتتور  -ليشتتتي ال ستتيما ا طفتتال المولتتودين لتتي المنتتازل وات تتا التتتدابير
اإلدارية والتشريعية اإلضالية الالزمة لضمان تسجيل م (المكسيك)؛
 ٤3-89مواصتتلة اعتمتتاد التتتدابير الراميتتة إلتتو زيتتادة مع ت ّدل إصتتدار و ت ادات
الوالدة ال سيما لتي المنتاطق الريفيتة متع اعتمتاد تتدابير محتددة لتستجيل أطفتال
الم اجرين عند الوالدة (تركيا)؛
 ٤٤-89مواصتتلة تنفي ت إعتتالن ديلتتي المعنتتون استتتثمر لتتي الن تتوض بالنستتاء
وا طفت تتال  -است تتتثمر لت تتي المست تتاواة ال ت ت ي أمت تتره البرلمت تتان الت تتوطني والحكومت تتة
والكنيسة والمجتمع المدني (كوبا)؛
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٤5-89
(السنغال)؛

مواصت ت تتلة حمايت ت تتة الفتت ت تتات الضت ت تتعيفة ال ست ت تتيما ا طفت ت تتال والنست ت تتاء

 ٤6-89تزوي تتد متسس تتت ا الوطني تتة لحق تتوق اإلنس تتان بم تتا يكف تتي م تتن التموي تتل
والموارد البشرية لتمكين ا من تنفي واليت ا تنفي ا كامالا (الفلبين)؛
 ٤٧-89تعزيز مكتب أمين المظالم وتمويله بما يكفي طبق ا للمبتاد المتعلقتة
بمرك تتز المتسس تتات الوطني تتة لتعزي تتز حق تتوق اإلنس تتان وحمايت تتا (مب تتاد ب تتاريس)
(كوستاريكا)؛
 ٤8-89منق مكتب أمين المظالم المعني بحقوق اإلنستان والعدالتة متا يكفتي
من االستقالل المالي لضمان توالقه مع مباد باريس (غواتيماال)؛
٤9-89

(نيبال)؛

مواص ت تتلة تعزي ت تتز المتسس ت تتات واحلي ت تتات الوطني ت تتة لحق ت تتوق اإلنس ت تتان

 5٠-89النظر لي اعتماد خطة عمل وطنية متكاملة لحقوق اإلنستان بوصتف ا
توجي ا عاما ومرجعا ل طع عمل وطنية مواضيعية وتو (إندونيسيا)؛
 5١-89وضتتع خطتتة عمتتل وطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان والمضتتي لتتي تعزيتتز عمليتتة
تنمية حقوق اإلنسان لي البلد (الصين)؛
 5٢-89تنفي خطة العمل الوطنية المتعلقتة بحقتوق اإلنستان تنفيت ا لعتاالا متن
أجتتل تعزيتتز وحمايتتة الفتتتات المستضتتعفة بمتتن لي تتا النستتاء وا طفتتال وا وت اي
وو اإلعامة (جم ورية كوريا)؛
 53-89استكمال وضع خطع العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل وحقوق
اإلنسان (كوبا)؛
 5٤-89ت صتتيا متتوارد كاليتتة لمواصتتلة وضتتع وتنفي ت استتتراتيجيات وطنيتتة
بشتتان حقتتوق اإلنستتان بمتتا لتتي لتتك خطتتة عمتتل وطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان وخطتتة
عمل لحقوق الطفل وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالعنف القا م علو نوع الجنس
وخطتتة العمتتل الوطنيتتة متتن أجتتل القضتتاء التتتال علتتو الجتتوع واعتمتتاد تتتدابير لعالتتة
للقيال ب لك (لييا نال)؛
 55-89تنفي خطتة العمتل الوطنيتة المتعلقتة بتالعنف القتا م علتو نتوع الجتنس
وخطة العمل الوطنية من أجل القضاء التال علو الجوع (السودان)؛
 56-89اعتم تتاد خط تتة عم تتل وطني تتة لحق تتوق الطف تتل وتزوي تتد اللجن تتة الوطني تتة
لحقوق الطفل بالموارد الضرورية (تركيا)؛
5٧-89
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58-89

اعتماد خطة عمل وطنية لحقوق الطفل (الجزا ر)؛

 59-89وضع خطة عمل وطنية للتنفيت تتضتمن تكليفت ا خاصت ا بكبقتاء الفتيتات
ل ت تتي الم ت تتدارس ال س ت تتيما ل ت تتي المن ت تتاطق الريفي ت تتة وتلبي ت تتة احتياج ت تتات ن ال اص ت تتة
ومساعدت ن لي التعليم الثانوي (لايتي)؛
 6٠-89مواصلة المشاورات الرامية إلو إنشاء مجلس وطني لذو اي وي
اإلعام تتة ووض تتع اس تتتراتيجية واض تتحة ومتكامل تتة بش تتان احتياج تتات إع تتادة التالي تتل
(ويلي)؛
 6١-89وضع اللمستات ا خيترة علتو إنشتاء مجلتس وطنتي لذوت اي وي
اإلعامة وتيسير عمله (ملديف)؛
 6٢-89مواصتتلة ب ت ل مصتتارو الج تتود متتن أجتتل تنفي ت خطتتة العمتتل الوطنيتتة
لذو اي وي اإلعامة تنفي ا لعاالا (ميانمار)؛
 63-89مواصتتلة ج ودلتتا الراميتتة إلتتو تنفيت التوصتتيات المقبولتتة ختتالل جولتتة
االستعراض ا ولو (أوغندا)؛

 6٤-89تقتتديم جميتتع تقاريرلتتا المتتتاخرة إلتتو ليتتتات المعالتتدات لتتي أمتتر
وما ممكن (أوكرانيا)؛
65-89
(العراق)؛

تقت تتديم التقت تتارير إل ت تتو ليتت تتات معالت تتدات حق ت تتوق اإلنست تتان الدولي ت تتة

66-89
(البرتغال) ؛

تقت ت تتديم تقاريرلت ت تتا العالقت ت تتة إلت ت تتو ليتت ت تتات المعالت ت تتدات ات الصت ت تتلة

 6٧-89بت ت ل ج تتود إض تتالية م تتن أج تتل تق تتديم التق تتارير الدوري تتة إل تتو ليت تتات
المعالدات (السودان)؛
 68-89توجي تته دع تتوة دا م تتة إل تتو المكلف تتين بوالي تتات ل تتي إط تتار اإلجت تراءات
ال اصة (بلغاريا)؛ وتوجيه دعوة دا مة إلو المكلفين بواليات لي إطار اإلجتراءات
ال اصت تتة لمجلت تتس حقت تتوق اإلنست تتان (تركيت تتا)؛ وتوجيت تته دعت تتوة دا مت تتة إلت تتو جميت تتع
المكلفت تتين بواليت تتات لت تتي إطت تتار إج ت تراءات ا مت تتم المتحت تتدة ال اصت تتة (البرتغت تتال)
(غواتيمت تتاال)؛ وتوجيت تته دعت تتوة دا مت تتة إلت تتو جميت تتع المكلفت تتين بواليت تتات لت تتي إطت تتار
اإلجراءات ال اصة (الجبل ا سود) (جم ورية كوريا)؛
 69-89تمشتتيا متتع توصتتية اللجنتتة المعنيتتة بالقضتتاء علتتو التمييتتز ضتتد المترأة
النظتتر لتتي اعتمتتاد تش تريع يتضتتمن تعريف تا للتمييتتز ضتتد الم ترأة ولق تا للمتتادة  1متتن
اتفامية القضاء علو جميع أوكال التمييز ضد المرأة (ناميبيا)؛
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 ٧٠-89مواصتتلة تنفي ت السياستتات والب ترامج الراميتتة إلتتو تعزيتتز المستتاواة بتتين
الجنس تتين وتعزي تتز ل تتري النس تتاء ل تتي تحس تتين مك تتانت ن االجتماعي تتة واالمتص تتادية
والسياسية لي المجتمع (سنغالورة)؛
 ٧١-89اعتماد تشريع محتدد بشتان المستاواة بتين الجنستين بمتا يتماوتو متع
أحكال اتفامية القضاء علو جميتع أوتكال التمييتز ضتد المترأة بطترق من تا تعريتف
التمييز ضد المرأة ولق ا للمادة  1من االتفامية (سلولينيا)؛
 ٧٢-89ات ا التدابير الالزمة للقضاء علو التمييز ضد المرأة ال سيما ليمتا
يتعلق بقضايا العنف والحقوق لي ا راضي والحتق لتي العمتل والحتق لتي التعلتيم
وغير لك من أوكال عدل المساواة بين الجنسين (إسبانيا)؛
 ٧3-89تكثيتتف الج تتود الراميتتة إلتتو االعت تراا بمستتالمة الم ترأة لتتي التنميتتة
الوطنية االمتصادية واالجتماعية والسياسية وتسليع الضوء علي ا وانتشتال المترأة
من براثن الفقر وتزويد النساء ضحايا العنف بما يكفي متن الحمايتة وستبل اللجتوء
إلو العدالة (ماليزيا)؛
 ٧٤-89مواصلة تنفي السياسات الرامية إلو حماية حقتوق النستاء والفتيتات
بما لي لك اإلجراءات القانونية الرامية إلو مكالحة العنف والتمييز (باكستان)؛
 ٧5-89مواءمة القانون المدني مواءمتة كليتة متع التزامات تا وتع تدات ا الدوليتة
بمتتا لتتي لتتك اتفاميتتة القضتتاء علتتو جميتتع أوتتكال التمييتتز ضتتد الم ترأة لضتتمان
اعتراا القانون المدني بالقران المتدني وبالزيجتات التتي تكتون بحكتم الوامتع غيتر
تقليديتتة أو غيتتر كاثوليكيتتة وبتستتاوي المترأة والرجتتل لتتي الحقتتوق المتصتتلة بتتاإلر
وملكية ا راضي (كندا)؛
 ٧6-89تعزيتتز اإلطتتار القتتانوني بغيتتة ضتتمان المستتاواة بتتين الجنستتين وحظتتر
التمييز علو أساس الميل الجنسي وال وية الجنسانية (ويلي)؛
 ٧٧-89وض تتع واعتم تتاد ت تتدابير مانوني تتة وإداري تتة للتحقي تتق ل تتي ألع تتال التميي تتز
والوصتتم والعنتتف التتتي تستتت دا المثليتتات والمثليتتين ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي
ومغتتايري ال ويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات الجنستتين ومعامبتتة المتتتورطين لي تتا
(ا رجنتين)؛
 ٧8-89تنفيت ت اإلجت تراءات الرامي تتة إل تتو تحس تتين العالم تتة ب تتين م تتوات ا م تتن
وال يتتتات القضتتا ية والمجتمتتع المتتدني ال ستتيما ليمتتا يتعلتتق بمستتا ل االحتجتتاز
التعس تتفي واس تتت دال الق تتوة المفرط تتة أثن تتاء التومي تتف والمحاكم تتة ول تتق ا ص تتول
القانونية وإساءة استعمال السلطة والتعت يب وت صتيا المتوارد الالزمتة لضتمان
عدل إلالت المتورطين لي االنت اكات الم كورة أعاله من العقا (إسبانيا)؛
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 ٧9-89االعتراا بمشروعية عمل المدالعين عن حقوق اإلنستان وحمتايت م
وتجنّتتب االعتقتتاالت التعستتفية وا عمتتال االنتقاميتتة والتحقيتتق لتتي الت ديتتدات أو
ال جمات التي تست دل م وتقديم الم نبين إلو العدالة (أوروغواي)؛
 8٠-89اعتمتاد تتتدابير لمنتع االحتجتتاز التعستفي وتجنتتب االستت دال المفتترط
للقوة من جانب موات ا من (كوستاريكا)؛
 8١-89وضتتع اللمستتات ا خيتترة علتتو اعتمتتاد خطتتة العمتتل الوطنيتتة المتعلقتتة
بالعنف القا م علو نوع الجنس (تركيا)؛
 8٢-89وضتتع اللمستتات ا خيتترة علتتو اعتمتتاد خطتتة العمتتل الوطنيتتة المتعلقتتة
بتالعنف القتا م علتو نتوع الجتنس وتزويتدلا بمتا يكفتي متن المتوارد لضتمان تنفيت لا
(المملكة المتحدة لبريطانيا العظمو وآيرلندا الشمالية)؛
 83-89المضي لي وضع برامج إلعادة إدما ضحايا العنف القا م علو نتوع
الجنس وتولير الدعم النفستي  -االجتمتاعي وتوعيتة الجم تور (جم وريتة لنتزويال
البوليفارية)؛
 8٤-89تعيين وكالة مركزية رليعة المستوو لتولي مستتولية تنفيت خطتة العمتل
الوطنية المتعلقة بتالعنف القتا م علتو نتوع الجتنس وضتمان ت صتيا ميزانيتة كاليتة
من أجل التصدي بجدية لمعتدالت إيت اء ا طفتال والعنتف ضتد المترأة باعتبارلمتا
ظالرتين متفشيتين وعابرتين لذجيال (أستراليا)؛
 85-89تنفي خطة العمل الوطنية المتعلقة بتالعنف القتا م علتو نتوع الجتنس
بطتترق من تتا تحس تتين لتتري وصتتول الض تتحايا إلتتو العدالتتة وت تتولير تتتدريب محت ت ّدد
ا لداا لموظفي إنفا القانون وموظفي القضاء وبناء متدرات م وت صتيا متوارد
كالية لتمكين الوزارات الر يسية من تنفي خطة العمل وزيادة التنسيق (كندا)؛
 86-89مواص تتلة الج تتود الرامي تتة إل تتو مكالح تتة العن تتف ضت تد المت ترأة وتعزي تتز
المستتاواة ب تتين المت ترأة والرج تتل بط تترق من تتا تنظ تتيم بت ترامج لتوعي تتة الجم تتور ب ت ت ا
الموضوع (لرنسا)؛
 8٧-89تسريع عملية تنفي خطة العمل الوطنية المتعلقتة بتالعنف القتا م علتو
نوع الجنس وكت ا خطتع العمتل الراميتة إلتو دعتم المترأة وا وت اي وي اإلعامتة
(مدغشقر)؛
 88-89ضمان تنفي المرحلة الثانية من خطة العمل الوطنية المتعلقتة بتالعنف
القتتا م علتتو نتتوع الجتتنس ومواصتتلة الج تتود الراميتتة إلتتو تحستتين وصتتول ضتتحايا
اإلي اء إلو العدالة ومرالق اإليواء (النرويج)؛
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 89-89العمتتل متتع المجتمتتع المتتدني والستتلطات المحليتتة متتن أجتتل التصتتدي
للعنف المنزلي والجنسي وتزويد وحدة ا و اي الضعفاء التابعة للشرطة الوطنية
بما يكفي من الموارد لتظل موجودة بقتدر كتاا لتي جميتع أنحتاء البلتد (الواليتات
المتحدة ا مريكية)؛
9٠-89
(أنغوال)؛

تعزيتتز عمليتتة تنفي ت السياستتات الراميتتة إلتتو مكالحتتة العنتتف المنزلتتي

 9١-89المض تتي ل تتي تعزي تتز الت تتدابير الرامي تتة إل تتو مكالح تتة انت اك تتات حق تتوق
اإلنسان ضد النساء والفتيات وال سيما العنف المنزلي والقيال لتي الومتا نفسته
بتحست تتين تت تتدابيرلا الراميت تتة إلت تتو تعزيت تتز مشت تتاركة النست تتاء والفتيت تتات لت تتي المجتمت تتع
(اليابان)؛
 9٢-89التعجيتتل بت فتتيض العنتتف المنزلتتي عتتن طريتتق ضتتمان تطتتابق القتتوانين
والسياستات والممارستات المتعلقتتة بتالعنف المنزلتتي متع التزامتتات تيمتور  -ليشتتتي
المترتبتتة علتتو اتفاميتتة القضتتاء علتتو جميتتع أوتتكال التمييتتز ضتتد الم ترأة وضتتمان
تدريب موظفي إنفا القانون علو تنفي ل ه القوانين (نيوزيلندا)؛
 93-89تنفي ت القتتوانين المتعلقتتة بتتالعنف الجنستتي والعنتتف القتتا م علتتو نتتوع
الجنس تنفي ا لعاالا عتن طريتق تتولير المتوارد البشترية والماليتة والمتسستية الالزمتة
وضمان تطابق القوانين والسياسات والممارسات المحلية مع اتفاميتة القضتاء علتو
جميع أوكال التمييز ضد المرأة (ألمانيا)؛
 9٤-89تعزيتتز تتتدابير حمايتتة حقتتوق الطفتتل متتن أجتتل أمتتور من تتا منتتع ممارستتة
الزوا المبكر (إيطاليا)؛
 95-89وضتتع اللمستتات ا خيتترة علتتو اعتمتتاد خطتتة العمتتل الوطنيتتة المتعلقتتة
بالعنف القا م علو نوع الجنس (تركيا)؛
 96-89كفالتتة وصتتول جميتتع الستتكان إلتتو العدالتتة ال ستتيما ضتتحايا العنتتف
الجنسي والعنف القا م علو نوع الجنس (أوروغواي)؛
 9٧-89ضتتمان تنفيت االتفاميتتات الدوليتتة المصتتدق علي تتا بالفعتتل لتتي مجتتالي
حقوق المرأة والطفل بما لي ا تلك المتعلقة بمكالحة العنف ضد المرأة (أوكرانيا)؛
 98-89تكثيتتف التتتدابير الراميتتة إلتتو مكالحتتة العنتتف ضتتد ا طفتتال ال ستتيما
متن ختتالل حظتتر جميتتع أوتكال العقوبتتة البدنيتتة لتتي جميتع ا متتاكن بمتتا لتتي لتتك
داخل ا سرة ولي أمتاكن الرعايتة البديلتة والمتدارس علتو النحتو المنصتوي عليته
لي مشروع مانون الطفل (البرازيل)؛
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 99-89مواص تتلة الج تتود المب ول تتة لحماي تتة ا طف تتال م تتن العن تتف واإللم تتال
واإلي ت اء بطتترق من تتا اعتمتتاد متتانون الطفتتل وضتتمان تنفي ت االستتتراتيجية الوطنيتتة
لحماية ا طفال للفترة  2030-2011تنفي ا لعاالا (لرنسا)؛
 ١٠٠-89مكالحتتة استتتغالل ا طفتتال وجميتتع أوتتكال العنتتف التتتي تستتت دل م
بما لي لك سفاح المحارل واالتجار بالبشر واالتجار با عضاء البشرية وضتمان
وصول م إلو العدالة وإعادة إدما الضحايا لي المجتمع (ماليزيا)؛
 ١٠١-89تعزيتتز إطتتار حمايتتة حقتتوق الطفتتل ال ستتيما باعتمتتاد تتتدابير تش تريعية
وبرنامجيتتة لمنتتع االعتتتداء علتتي م جنستتيا واستتتغالل م وتعنتتيف م ومعامبتتة الم ت نبين
وك ا تدابير ترمي إلو تيسير حصول ضحايا ل ه الجرا م علو المستاعدة القانونيتة
والدعم الطبي والنفسي (المكسيك)؛
 ١٠٢-89المضتتي لتتي تعزيتتز تتتدابيرلا الراميتتة إلتتو حمايتتة ا طفتتال متتن جميتتع
أوكال العنف (ميانمار)؛
 ١٠3-89تعزيز موانين ا المتعلقة باالتجار با و اي (أوغندا)؛
 ١٠٤-89تعزيز اإلصالحات القضا ية ومواصلة الحد من عدد القضتايا المعلّقتة
سنويا (الصين)؛
 ١٠5-89ات ا المزيد من ال طوات من أجل تنفي لعال لل طة االستراتيجية
لقطاع العدالة بطرق من ا توسيع وبكة المحاكم لي البلديات (لييا نال)؛
 ١٠6-89تعزيز نظال العدالة من خالل وضتع تتدابير تشتريعية وإداريتة ترمتي إلتو
ضتتمان استتتقالل القضتتاة والمحتتامين ومتتن ختتالل اعتمتتاد تتتدابير ترمتتي إلتتو ضتتمان
وتعزيز وصول جميع الناس وال ستيما المترأة الريفيتة إلتو العدالتة وحصتول م علتو
المساعدة القانونية والدعم النفسي والجبر (المكسيك)؛
 ١٠٧-89المض تتي ل تتي تعزي تتز المتسس تتات القض تتا ية وتوس تتيع نط تتاق اس تتت دال
المحاكم المتن ّقلة (منغوليا)؛
 ١٠8-89إنشاء محاكم دا مة لي جميع البلديات الثال عشرة لزيادة إمكانية
الوصول إلو العدالة وال سيما لي المناطق الريفية (لايتي)؛
 ١٠9-89إحراز المزيد من التقدل ليما يتعلق بحصول ضحايا انت اكات حقوق
اإلنستان علتو التعويضتتات بمتا لتي لتتك توعيتة الستكان بوضتتع لتتالء ا وت اي
(ا رجنتين)؛
 ١١٠-89تعزيتز الج تود الراميتة إلتو محاكمتتة ألتراد مطتاع ا متن المتتورطين لتتي
حاالت االستت دال المفترط للقتوة أو المعاملتة غيتر الال قتة للمحتجتزين (الواليتات
المتحدة ا مريكية)؛
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 ١١١-89ضتتمان تطبيتتق اإلج تراءات القضتتا ية علتتو االنت اكتتات التتتي يرتكب تتا
ألراد موات ا من (لرنسا)؛
 ١١٢-89ات ا تدابير لعالة لمنع انت اكتات حقتوق اإلنستان متن جانتب متوات
الج تتيا وا م تتن مث تتل ت تتولير المزي تتد م تتن الت تتدريب وإنش تتاء آلي تتات أكث تتر و تتفالية
للتحقيق لي االنت اكات (ألمانيا)؛
 ١١3-89إج ت تراء تحقيقت تتات لوري ت تتة ومحايت تتدة ووت تتاملة ل ت تتي جميت تتع ا ّدع ت تتاءات
االستتت دال المفتترط للقتتوة وستتوء المعاملتتة واالعتقتتال التعستتفي متتن جانتتب جميتتع
وكاالت إنفا القانون وتعزيز آليات المساءلة (لولندا)؛
 ١١٤-89إعتتادة النظتتر لتتي م ترار طتترد القضتتاة والمتتدعين العتتامين وغيتترلم متتن
الم نيين ا جانب ال ين يساعدون لي إصالح القضاء لي تيمور  -ليشتي (إسبانيا)؛
 ١١5-89التعجيل بعملية صياغة القتانون المتعلتق بتعتويض الضتحايا والتصتديق
عليتته لض تالا عتتن إنشتتاء المتسستتة الت كاريتتة حستتب خطتتة عمتتل البرلمتتان التتوطني
(ألغانستان)؛
 ١١6-89المضتتي لتتي إعطتتاء ا ولويتتة لتنفي ت توصتتيات لجنتتة الحقيقتتة والقبتتول
والمصالحة ولجنة الحقيقة والصتدامة بشتان حقتوق الضتحايا لتي العدالتة والحقيقتة
والتعويضات (نيوزيلندا)؛
 ١١٧-89إعطاء ا ولوية للنظر لي الجرا م السابقة والكشف عن ا متن ختالل
التعجيتتل بمنامشتتة وإم ترار مشتتاريع القتتوانين المتعلقتتة بالتعويضتتات وإنشتتاء المع تتد
الت كاري (النرويج)؛
 ١١8-89مواصتتلة تعزيتتز المبتتادرات المت ت ة متتن أجتتل احتترال حقتتوق ا طفتتال
والمرالقين الم الفين للقانون ومستوليات م (جم ورية لنزويال البوليفارية)؛
 ١١9-89تنفي ت ت إج ت تراءات ات ن ت تتج وت تتامل وومت تتا ي ليمت تتا يتعلت تتق با طفت تتال
الم تتالفين للقتتانون متتن ختتالل تتتدابير العدالتتة البديلتتة لستتلب الحريتتة متتع مراعتتاة
م تلف البرامج المتعلقة با طفال الم الفين للقانون (بنما)؛
 ١٢٠-89رلتتع الحتتد ا دنتتو لستتن زوا الفتيتتات والفتيتتان إلتتو  18عام تا ولق تا
للتوصتتية العام تتة المش تتتركة رم تتم  31الص تتادرة عتتن اللجن تتة المعني تتة بالقض تتاء عل تتو
التمييز ضد المرأة/التوصية العامة رمم  18الصادرة عن لجنة حقوق الطفتل بشتان
الممارسات الضارة (( )2014بنما)؛
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 ١٢١-89تحديد الحد ا دنو لستن التزوا لتي القتانون ولتي الممارستة العمليتة
لي  18سنة لكال الجنسين بدون أي استتثناءات ستواء أكانتا متعلقتة بالتقاليتد
أل بغيرلا وتوعية الجم ور ب ا القانون (لايتي)؛
 ١٢٢-89زي تتادة دع تتم البت ترامج والمب تتادرات م تتن خ تتالل تعزي تتز الشت تراكات م تتع
الج تتات المعنيتتة وب ترامج ا متتم المتحتتدة ولتتتات المجتمتتع المتتدني العاملتتة علتتو
اعتماد تنظيم ا سرة لي المناطق الريفية (لايتي)؛
 ١٢3-89التقيتتد بالتزامات تتا الدوليتتة المتعلقتتة بحقتتوق اإلنستتان الدوليتتة وحقتتوق
حرية التعبير التي ينا علي ا الدستور بما لي لك حرية الصحالة لفا دة جميع
سكان تيمور  -ليشتي (الواليات المتحدة ا مريكية)؛
 ١٢٤-89ات ا ا حكتال السياستية والقانونيتة الالزمتة لضتمان أال يتحتول تنفيت
مانون وستا ع اإلعتالل لعتال  2014وب اصتة وترط اعتمتاد الصتحفيين والتتزام م
بال تتدلاع ع تتن المص تتلحة العام تتة والنظ تتال ال تتديمقراطي إل تتو تقيي تتد لحري تتة التعبي تتر
والصحالة (كوستاريكا)؛
 ١٢5-89مواءمة مانون وسا ع اإلعالل الجديد متع المعتايير الدوليتة وال ستيما
ضمان عدل تقويضه لعمل الصحفيين وحرية التعبير وحق الناس لي الحصول علتو
المعلومات (لرنسا)؛
 ١٢6-89ات ا المزيد من التدابير الرامية إلو ضمان حرية التعبير (اليابان)؛
 ١٢٧-89مواصتتلة ات تتا التتتدابير الراميتتة إلتتو ضتتمان حريتتة الصتتحالة ووستتا ع
اإلعالل (ناميبيا)؛
 ١٢8-89تعزيتتز تمكتتين الم ترأة وزيتتادة نستتبة تمثيل تتا لتتي مجتتاالت صتتنع الق ترار
(جم ورية الو الديمقراطية الشعبية)؛
 ١٢9-89مواصتتلة االستتتثمار لتتي تمكتتين الم ترأة وتعزيتتز مشتتاركت ا لتتي جميتتع
الجوانب ال اصة بآليات الدولة (نيبال)؛
 ١3٠-89مواص تتلة اس تتتثمار الم تتوارد م تتن أج تتل ت تتولير تعل تتيم وت تتدريب مناس تتبين
لتحس تتين مابلي تتة مواطني تتا للتوظي تتف ال س تتيما الش تتبا والع تتاطلين ع تتن العم تتل
وإعطاء ا ولوية للج ود المب ولة لي ل ا الصدد (سنغالورة)؛
 ١3١-89تنفي البرامج الرامية إلو ضمان حقوق ا طفتال ليمتا يتعلتق بالصتحة
والتعل تتيم والحماي تتة م تتن العن تتف ووض تتع خط تتع توعي تتة وطني تتة لمكالح تتة التس تتر
المدرسي (إسبانيا)؛
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 ١3٢-89إيالء التمال خاي ومتعدد القطاعات إلو ستوء ا وضتاع االجتماعيتة
واالمتصادية السا دة لي المناطق الريفية (كابو ليردي)؛
 ١33-89مضاعفة ج ودلا الرامية إلو تحسين مستتوو المعيشتة ا ساستي بمتا
لي لك الصحة ونظال التعليم (جم ورية كوريا)؛
 ١3٤-89دراستتة مستتالة اعتمتتاد دختل أساستتي وتتامل لجميتتع متتواطني تيمتتور -
يمول متن الفوا تد
ليشتي البالغين  18سنة لما لوق دون وروط مسبقة علو أن ّ
تدرلا العوا د النفطية (لايتي)؛
علو االستثمارات التي ّ
 ١35-89مواصلة تنفي السياسات الرامية إلو تنمية وعب ا بما لي لك تلتك
الرامية إلو القضاء علو الفقر وضمان ا من الغ ا ي (باكستان)؛

 ١36-89مواصت تتلة تنفي ت ت الب ت ترامج الراميت تتة إلت تتو مكالحت تتة ست تتوء التغ يت تتة لت تتي
المستش تتفيات وتنفيت ت بت ترامج توعي تتة الس تتكان بمست تالة التغ ي تتة (جم وري تتة لن تتزويال
البوليفارية)؛
 ١3٧-89مواصلة ج ودلا الرامية إلو ضتمان إمكانيتة حصتول ا وت اي علتو
خدمات الرعاية الصحية وب اصة لي المناطق الريفية (بروني دار السالل)؛
 ١38-89مواصلة الن وض بال دمات الصحية وتحسين ضمان حق النتاس لتي
الصحة (الصين)؛
 ١39-89مواصتتلة ج ودلتتا الراميتتة إلتتو تحستتين لتتري الحصتتول علتتو ختتدمات
الرعاية الصحية (ملديف)؛
 ١٤٠-89تكثيف ج ودلا الرامية إلو تولير مرالق صحية مال مة وتعلتيم وتامل
للجميع (تايلند)؛
 ١٤١-89زي تتادة النس تتبة المتوي تتة م تتن إجم تتالي اإلنف تتاق الحك تتومي الم ص تتا
للصحة والتعليم (أستراليا)؛
 ١٤٢-89تحسين تغطية ونوعية ال دمات الصحية ووضع خطة العمل الوطنية
المتعلقة با و اي وي اإلعامة (مدغشقر)؛
 ١٤3-89تكثيتتف الج تتود الراميتتة إلتتو الحتتد متتن الوليتتات النفاستتية عتتن طريتتق
توسيع نطاق ال دمات والسلع والمرالق الصتحية التتي ترّكتز علتو الرعايتة الصتحية
النفاسية وتحسين نوعيت ا (لولندا)؛
 ١٤٤-89تعزيتتز إمكانيتتة الحصتتول علتتو التعلتتيم ال ستتيما بالنستتبة إلتتو لتتتات
السكان المستضعفة (أنغوال)؛
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 ١٤5-89ضت تتمان حت تتق الفتت تتات الست تتكانية الضت تتعيفة بمت تتا لت تتي لت تتك النست تتاء
وا طفال لي الحصول علو تعليم جيد (جم ورية الو الديمقراطية الشعبية)؛
 ١٤6-89مواصلة تعزيز السياسات والبرامج التي تسمق بحصول الجميع علتو
التعليم وك ا بمحو ا مية (ليبيا)؛
 ١٤٧-89مواصلة الج ود الرامية إلو تحسين نوعية التعليم وإمكانيتة الحصتول
عليه بما لي لك تولير الموارد الكالية لتدريب المعلمين ومرامبت م (النرويج)؛
 ١٤8-89زيادة استثمارلا لتي مطتاع التعلتيم حتتو تكتون ا جيتال المقبلتة أمتدر
علو المشاركة لي التنمية االجتماعية واالمتصتادية للبلتد وعلتو المضتي لتي ات تا
ال طوات الالزمة للقضاء علو العقوبة البدنية لي المدارس (نيوزيلندا)؛
 ١٤9-89اعتم تتاد بت ترامج وت تتدابير ملموس تتة لمعالج تتة أس تتبا ارتف تتاع مع تتدالت
تسر الفتيات من التعليم مثل الحمل المبكر والعنف القا م علو نوع الجنس
ونقا المرالق الصحية لي المدارس وضمان تنفي ل ه البرامج والتدابير بستبل
من ا تولير التمويل الالزل (سلولينيا)؛
 ١5٠-89ات ا جميع التدابير الالزمتة لتحستين لعاليتة سياستت ا الوطنيتة بشتان
حقوق ا و اي وي اإلعامة (البرازيل)؛
 ١5١-89مواصتتلة تنفيت السياستتات الوطنيتتة لذوت اي وي اإلعامتتة بمتتا لتتي
لتتك ليمتتا يتعلتتق بالحصتتول علتتو التعلتتيم والوصتتول إلتتو ال تتدمات العامتتة ولتتري
العمتتل وكت ا بترامج التتتدريب والتوعيتتة العامتتة المناستتبة إلدمتتا حقتتوق ا وت اي
وي اإلعامة وزيادة لعالية ل ه السياسات والبرامج (ماليزيا)؛
 ١5٢-89ات تتا ال طتتوات الالزمتة لضتتمان حصتتول الفتتتات الضتتعيفة ال ستتيما
ا طفتتال وي اإلعامتتة علتتو التعلتتيم المجتتاني لتتي بيتتتة تعلّتتم وتتاملة (برونتتي دار
السالل)؛
 ١53-89النظتتر لتتي إمكانيتتة ضتتمان إعمتتال حتتق العمتتال الم تتاجرين التيمتتوريين
المقيمين لي ال ار لي التصويا (أوكرانيا)؛
 ١5٤-89مض تتاعفة االس تتتثمارات ل تتي مط تتاع الزراع تتة لحماي تتة مص تتادر المي تتاه
وتزويتتد الم تزارعين بالب ت ور وتحستتين الصتتادرات وتحصتتين الماوتتية والتتدواجن
والتشجيع علو تولير نظال غ ا ي أكثر تغ ية وتنوعا (لايتي).
 -9٠وجميتتع االستتتنتاجات و/أو التوصتتيات التتواردة لتتي ل ت ا التقريتتر تعبتتر عتتن مومتتف
الدولتتة (التتدول) التتتي متتدمت ا و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض .وال ينبغتتي أن يُف تتم أن تتا
تحظو بتاييد الفريق العامل بكامله.
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