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مقدمة
 - 1عقدد الرريددق العامددين املعددر اب اددتعراا الدددورمل ال ددامين ،املن د ج د ق درار ل د
حق د د ن ان د ددان  ،1/5دورت د ددد ا اديد ددة والفرتةد ددت ة الرد د د ة املمتد دددة مد ددن  5إىل  16ت د ددرين
الفاين /فمرب  .2018وااتُعرضت ا الة ة بليز ة اجلل ة الفا ية ع رة املعق دة ة  12ت رين
الفداين /فمرب  . 2018وتدرسس وفدد بليدز بدس امل داولت التنريدويت ة ولارة ال داون ا ارجيددة،
ابتريك س درول .واعتمد الرريق العامين التقرير املتعلق ببليز ة جل تد ال ابعة ع درة ،املعقد دة
ة  15ت رين الفاين /فمرب .2018
 - 2وة  10ا ن الفاين/يناير  ،2018اختار ل حق ن ان ان فريق املقررين التايل
(اجملم عة الفرتةية) لتي س ا اتعراا املتعلق ببليز :إ ادور وقطر و يجساي.
 - 3ووفقدا للرقددرة  15مددن مرفدق ق درار ل د حق د ن ان دان  1/5وللرقددرة  5مددن مرفددق
قراره  ،21/16صدرت ال اثئق التالية ألغراا ااتعراا ا الة ة بليز:
(س)

تقرير وطر/عرا تايب مقدم وفقا للرقرة (15س) ()A/HRC/WG.6/31/BLZ/1؛

(ب) جتميع للمعل مات سعدتد مر ضية األمم املتحدة ال امية ق ن ان ان وفقا
للرقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/31/BLZ/2؛
(ج) مد د د جز سعدت د ددد املر ض د ددية ال د ددامية قد د د ن ان د ددان وفق د ددا للرق د ددرة (15ج)
(.)A/HRC/WG.6/31/BLZ/3
 - 4وسحيلت إىل بليز عن طريق اجملم عة الفرتةية قائمة سائلة سعدها الرا ين من سوروغ امل
والرباليين ،والربتغال ابلنيابة عن م عة األصدقاء املعنية ابلتنريو وإعداد التقارير واملتابعة على
امل ت ى ال طر ،وال فينيا وليختن تاين واململكة املتحدة لربيطا يا العظمى وسيرلندا ال مالية.
وهوه األائلة متاحة على امل قع ال بكي ا ارجي لرتاتعراا الدورمل ال امين.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف  -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 - 5ذ ر ال فد سن بليز تتطلع إىل التعاون الدول األعضاء ة الرريق العامين تعاوان بناء لكي
تتلقى سفكارا متعمقة ب ن يرية التغل على بعض التحدايت الديت ي اجههدا البلدد ة تنريدو
الت صيات.
 - 6وقدد سح التقريدر املتعلددق اب ادتعراا الددورمل ال ددامين الدومل سعدتدد بليددز فرصدة للبلددد
ظس هلا للتركس مليا ة سمهية حق ن ان ان ة ايان تنميتد ال طنية .ومندو ا ادتعراا
ال ابق ،سصبحت بليز طرفا ة العديد من املعاهددات الدوليدة قد ن ان دان .و تدزال بليدز
ملتزمة بتقدمي التقارير ة ال قت املناا إىل اآلليات الدولية ق ن ان ان ،ويعك أتخدر
تقدمي هوا التقرير عدم راية القدرات التقنية واملالية والب رية.

2

GE.18-22142

A/HRC/40/14

 - 7وملعاجلة م لة الت خر ة تقدمي التقارير ،تتعاون بليز مع برانمج األمم املتحدة انمنائي
على بناء القددرات ة هدوا اجملدال .وتددري بليدز سمهيدة وجد د آليدة وطنيدة معنيدة ابلتنريدو وإعدداد
التقارير ومتابعة الت صيات اليت تقدمها اآلليات الدولية ق ن ان ان ،وقد حددت عمليات
الت داور مددع دين مددن القطدداو العدام واجملتمددع املدددين نعدداد م ددروو خطددة دية ب د ن ال فدداء
ابلتزامات إعداد التقارير ومتابعة الت صيات.
 - 8واع ف ال فد اب اجة إىل إ اء ماا ة م تقلة ق ن ان ان ة بليز .وسصدرت
ا ك مة تكليرا إبجراء درااة جدوى ب ن هوه امل لة ،وطلبت الدعم من املر ضية ال امية
ق ن ان ان .وعلى الرغم من عدم وج د ماا ة وطنية ق ن ان ان وحيدة وشاملة ة
بليز ،فلديها عدد من املاا ات املتخصصة ،و ايما املاا ات اليت تر ز على حق ن الن اء
واألطرال وامل نت واألشخاص املصابت برسوس قد املناعدة الب درية .وابنضدافة إىل ذلدك،
يتلقى مكت سمت املظامل ال كاوى فيما يتعلق أبمل الطة عامة ويت ىل التحقيق فيها.
 - 9ويضمن الدات ر محاية دين شدخ مدن سمل د و مدن س د او التمييدز ،وا ك مدة بصددد
وضع م روو قا ن ملكافحة التمييز يرمي إىل تناول م لة عدم التمييز على حن شامين .وسُ ئ
سيضدا مرصددان ق د ن ان دان مددن سجدين الت عيددة ابلقد ا ت وانج دراءات التمييزيدة ل شددخاص
املصابت برسوس ق املناعة الب رية .وبناء على طل من مجاعة املفليات واملفليت ومزدوجي
امليين اجلن ي ومغايرمل اهل ية اجلن ا ية وسحرار اهل ية واملي ل اجلن ية وحاملي صرات اجلن ت،
سعلنت احملكمة العليا سن املادة ال اردة ة القا ن اجلنائي اليت جترم العرتقدات اجلن دية الديت تدتم
ابل اضي بت ابلغت من ر اجلن تتعارا مع الدات ر.
 - 10واختوت بليز ت دابس للتصدمل برعالية لرتاتخدام املررط للق ة من جا م ظري إ راذ
القا ن ،بطرن ،منها تعزيز التعاون بت ال ا ت وحتديدا بت اهليئات ا ك مية ذات الصلة.
ووقعت إدارة ال رطة ومكت سمدت املظدامل علدى مدو رة ترداهم للتحقيدق ة ال دكاوى ،وتنظديم
عمليات تدريبية وميدا ية م ة ،ووضع إجراءات ت غيين م حدة للتعجيين ابلتحقيق والبت ة
ال كاوى .وابنضافة إىل ذلك ،س ئت مكات حبعة ندارة املعايس املهنية ة مجيع سحناء البلد،
لكي تت ىل مهام معاجلة شكاوى إااءة املعاملة سو غس ذلك من انااءات على سيدمل م ظري
إ راذ القا ن .ووضع بران مج لتفقيف اجلمه ر من سجين ت عية ال كان حبق قهم وم اولياهتم وه
سيضا على وشك التنريو.
 - 11وسدخلت بليز حت ينات هامة ة معاجلة م لة ا حتجال املطد ل قبدين احملا مدة .ومدن
بت التدابس األخرى ،سصبحت ق اعد انجراءات اجلنائية اآلن حتدد انطار الدزمر لرتحتجدال،
و ايما فيما يتعلق حبا ت القتين العمد ،وعُت قاضيان ة احملكمة العليا للم اعدة ة القضااي
املت خرة .وعلى الرغم من سن عق بة انعدام مل تلغ ،فإهنا مل تطبق ة بليز أل فر من  30عاما
و تزال املناق ات ال طنية جارية ب ن هوه امل لة.
 - 12وسلغت بليز ج القا ن ال عق بة البد ية ة ال ياقات املاا ية ،ا ة ذلك النظام
التعليمي .و يزال إلغاء العق بة البد ية ة املنزل م لة مطروحة للمناق ة ال طنية ،وتبول جه د
لت عية ال الدين أبشكال الت دي البديلة.
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 - 13واعتمدددت بلي ددز ع دددة ت دددابس ملكافح ددة ا جتددار ابألش ددخاص .وعل ددى وج ددد ا صد د ص،
ااتعاض ددت ا ك مد ددة عد ددن قا هند ددا الصد ددادر ة عد ددام  ،2000بقد ددا ن سشد ددد ص د درامة صد دددر ة
عام  2013ب ن حظر ا جتار ابألشخاص ،وه ين ة مجلة سم ر على إ اء ل معر
كافحة ا جتار ابألشخاص ب صرد هيئة م ة بت القطاعدات م داولة عدن انشدراف علدى
س دطة ا ادتجابة ال طنيددة ب د ن هدوه امل د لة وتن ديقها .وعدرتوة علددى ذلدك ،تتدي ا ك مددة
التدري ألصحاب املصلحة ة ا ط ط األمامية ة ال حتديد ه ية الضحااي وإحالتهم.
 - 14و ا ت التنمية امل تدامة ة صميم خطة حتقيق النم والتنمية امل تدامة ة بليز ،اليت
تعك د هنجددا متكددامرت م ددن خددرتل دمددج ددين مددن األ ول د ايت انمنائي ددة ال طنيددة وخطددة التنمي ددة
امل دتدامة لعدام  . 2030وواصدلت ا ك مددة اختداذ التددابس الرتلمددة للتصددمل للرقدر وا اددتبعاد
ا جتماعي مت يا مع اا اتيجياهتا ال طنية ورؤيتها اليت تظهر ة إطار التنمية ال طنية .وإضافة
إىل ذلك ،تنرو ولارة التنمية الب رية مبادرا ت شبكات األمان ا جتماعي الرئي ية ،ومنها برامج
بنداء الردرص لتحقيدق التحد ل ا جتمداعي ( ،)BOOSTوال دربانمج املعدزل لبنداء الردرص مدن سجددين
حتقيق التح ل ا جتماعي ( ،)BOOST+وبرانمج املان الغوائية.
 - 15والتزمت بليز حىت ة ظروف ا تكاس ا قتصادمل ،التزاما عميقا ابلتصدمل لتحدايت
التراوت ة الدخين .وسدخلت حت ينات تدرجيية على م ت ى معي ة ال كان الرقراء واملع لين
من خرتل عدد من الربامج ا جتماعية ،و ايما برانمج املان الغوائية ،و ظام الت مت الصحي
ال طر ،وبرانمج التح يرتت النقدية امل روطة ومن املدراس الفا ية وبرامج التغوية.
 - 16وواصلت ا ك مة تقدمي خدمات الرعاية الصحية إىل اجلميع من دون متييز .وت اع ظام
الت مت الصحي ال طر ،وصار يغطي اآلن سربع مناطق من سصين ات مناطق وصممت ا دمات
خصيصا للم نت واألشخاص الوين يعي ن ة املناطق النائية .ووفقا للهدف  90- 90- 90من
سهداف برانمج األمم املتحدة امل ي املعر برسوس ق املناعة الب رية/انيدل ،اعتمدت ا ك مة
ايااة "العرتج للجميع" اليت تضمن إمكا ية حص ل األشخاص املصابت برسوس ق املناعة
الب رية ب كين مباشر و اين على األدوية املضادة للرسواات العك اة.
 - 17وفيمدا يتعلدق اب دق ة التع لديم ،سقدرت ا ك مدة "بدرانمج حت دت جد دة التعلديم" ،الدومل
يايد ا ا اتيجية ال طنية للتعليم ة ا ت ،من قبيين ا مة و راءة املعلمت ،ولادت إىل حد
بس من عدد املعلمت املدربت ة التعليم على امل ت ايت قبدين املدرادي وا بتددائي والفدا مل.
وعدرتوة علدى ذلددك ،فددإن مدن ا نعدداانت وإصدرت مت يددين املددارس الفا يددة اللدوين يهدددفان إىل
ختصي امل ارد املالية لطرتب املدارس الفا ية ممدن لدديهم احتياجدات اجتماعيدة اقتصدادية ،قدد
عادا بر ائد على الطرتب من سشد املناطق فقرا وااتمر تعزيزمها ة عام .2018
 - 18وفيما يتعلق بتمكت املرسة ،تنرو ا ك مة ال يااات اجلن ا ية ال طنية ،وس ت جلاان
معنية ابلقضااي اجلن ا ية والعنف اجلن اين على الصعيد ال طر وعلى صعيد املقاطعات .ومع
ذلك ،يلزم القيام ابملزيد ة ال متفيين املرسة ة القطاو العام .وة هوا الصدد ،يرمي "م روو املرسة
ة ا ياة ال يااية" الومل ينرو برعاية اللجنة ال طنية للمرسة إىل بناء الفقة وحت ت قدرة املرسة على
امل ار ة ة العملية ال يااية على سعلى امل ت ايت .ومنو إطرتن هوا امل روو ة عام ، 2010
تلقى ما م عد  98امرسة التدري ة م ائين وةيقة الصلة ابل يااة والتنمية ال طنية.
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 - 19وسادهم مكتد املبعد ا داص ل دداون املدرسة والطردين ة إبدرال م دائين األطرددال ذومل
ا حتياجدات ا اصدة والت عيدة هبدا ،ممدا سدى إىل إ داء "مر دز إهلدام" ة عدام  2014مدن سجددين
تقدددمي خدددمات عرتجيددة وطبي ددة شدداملة بتكلرددة منخرضددة .وق دددمت ا ك مددة سيضددا منح ددا إىل
منظمات اجملتمع املدين وولعت ولارة التنمية الب رية م اعدات قدية مباشرة على األشخاص
ذومل انعاقدة وسشددر تهم ة فتلدف املبددادرات .وابنضدافة إىل ذلددك ،فدإن اجملل د الد طر املعددر
ائين ال يخ خة يعكف بدعم من سصحاب املصلحة على إطرتن محلة وطنيدة ن داء خدط
خدمات ذمل سول ية دائم فيما خي مجيع ا دمات األاااية.
 - 20و تزال بليز تقر ابلدور اهلام الومل تضطلع بد اجملتمعات األصلية ة تعريف اهل ية الفقافية
للبلد .واختوت بليز عددا من ا ط ات لتنريو ا كم ا تراقي الصادر عن حمكمة العدل الكاريبية
ب ن حق ن األراضي ل ع ب املااي ة مقاطعة ت ليدو ،ا ة ذلك إ اء جلنة حق ن سراضي املااي
ة ت ليدو واللجنة التقنية الفنائية ،فضرت عن وضع خطة عمين اب ش اي مدع مجيدع األشدخاص
املت ةرين .وابنضافة إىل ذلك ،سعدت ا ك مة م روو ايااة حيالة األراضي العرفية ووضعت إطا را
لإلبرتغ وت ية املنالعات ملعاجلة ال كاوى اليت قد تن عن تنريو ا كم ا تراقي.
 - 21وتعمين بليز سيضا علدى وضدع اياادة شداملة للهجدرة ،مدن شد هنا سن تتدي ضدمن مجلدة
سم ر ،زو صرة اجلرم عن اهلجرة غس القا ية .وسعادت بليز سيضا إرااء اللجنة املعنية بتحديد
سهليددة الرتجئددت وإدارة ش دداون الرتجئددت م ددن سجددين لايدة ر دداءة ظددام جتهي ددز طلبددات اللجد د ء.
وة ش باط/فرباير  ،2018بلغ عدد الرتجئت الوين قبلتهم بليز رمسيا  28جئا.
 - 22وة ا تام ،شدد ال فد على سن بليز ترخدر اصدلة ا ادتفمار ة التنميدة ا جتماعيدة
وا قتصدادية للبلدد ،ابلددرغم مدن حمدوديدة م اردهددا ،وقدد عقددت العددزم علدى م اصدلة ال ددعي إىل
إعمال حق ن ان ان للجميع.

ابء  -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 - 23سةنداء جل دة التحداور ،سدىل  46وفدددا ببيداانت .وتدرد الت صدديات املقدمدة سةنداء جل ددة
التحاور ة اجلزء الفاين من هوا التقرير.
 - 24وسةنت ه لندا على بليز جله دها الرامية إىل ا د من العنف اجلن اين ،وحت ت الد عم
املقدم إىل الضحااي من خرتل خطتها ال طنية املتعلقة كافحة العنف القدائم علدى ساداس د و
اجلن  .وسشادت سيضا ابجله د اليت تبوهلا اللجنة ال طنية للمرسة ة تعزيز امل اواة بت اجلن ت.
و تزال ه لندا ت عر ابلقلق إلاء ج ا عديدة من ا ق ن اجلن ية وانجنابية وا مليين اجلن ي
واهل ية اجلن ا ية.
 - 25وذ درت ابراغد امل سهندا سوصدت بليدز سةندداء اجل لدة الفا يدة لرتادتعراا الددورمل ال ددامين،
ابلتصديق على العهد الدويل ا اص اب ق ن ا قتصادية وا جتماعية والفقافية ،وعلدى اتراقيدة
خرض حا ت ا عدام اجلن ية لعام  .1961و حظت مع ا رتيا سن بليز قد صددقت علدى
تلددك الصددك ي وغسهددا م ددن الصددك ي الدوليددة ق د ن ان ددان سو ا ضددمت اليهددا .و حظ ددت
ابراغد امل مدع القلدق سن اللجندة املعنيددة حبمايدة حقد ن مجيدع العمددال املهداجرين وسفدراد سادرهم قددد
بدست ة درااة ا الة ة بليز فيما يتعلق بتنريو ا تراقية الدولية ماية حق ن مج يدع العمدال
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املهاجرين وسفراد سارهم من دون تقرير وطر ودون حض ر وفد البلد ،األمر الومل يظهر مدى
الصع بة اليت ي اجهها البلد ة متابعة التزاماتد والت صيات املتعلقة بد .وسعربت ابراغ امل سيضا
عدن قلقهددا إلاء عدددم امل دداواة ة ا ص د ل علددى الرعايددة الصددحية ،الدديت ختتلددف ح د ال ضددع
ا جتماعي  -ا قتصادمل واملكان سو انقامة و و اجلن سو األصين انةر.
 - 26وسق ددرت بد ددسو ابلتقد دددم احمل ددرل ،و اد دديما ة عد ددرتج املص ددابت برد ددسوس ق د د
الب رية/انيدل وفيما يتعلق اب اتخدام املررط للق ة من جا م ظري إ راذ القا ن.

املناعد ددة

 - 27ورح بددت الرلب ددت ابلتق دددم احمل ددرل ة تعم دديم مراع دداة حقد د ن ان ددان م ددن خ ددرتل "سف ددق
عام  ."2030وسقرت الرلبت ب صدرها عضد ا مدن سعضداء منتددى التفقيدف والتددري ة دال
حق ن ان ان ،ابجله د اليت تبوهلا بليز ة دمج التفقيف ة ال حق ن ان ان ة املناهج
الدرااية .وسةنت الرلبت على بليز لك هنا سحرلت تقدما بسا ة ت جيين مجيع امل اليد ،بعد سن
حققت تغطية بتها  95.7ة املائة ة ت جيين األطرال دون ان ا ام ة.
 - 28وشددكرت الربتغددال بليددز عل ددى م اصددلة التزامهددا بعملي ددة ا اددتعراا الدددورمل ال ددامين.
و حظدت الربتغددال مدع ا رتيددا التح دينات الدديت سدخلتهدا بليددز ة ال دن ات األخددسة ة ددال
ا ص ل على الرعاية الصحية األولية ،وتنريو الت صديات اهلامدة املنبفقدة عدن ج لدة ا ادتعراا
الفا يددة ،ددا ة ذل ددك التصددديق عل ددى العهددد ال دددويل ا دداص اب قد د ن ا قتصددادية وا جتماعي ددة
والفقافية ،والربوت ل ا ختيارمل تراقية مناهضة التعوي وغسه من ضروب املعاملة سو العق بة
القااية سو الرتإ ا ية سو املهينة.
 - 29وسةنت مجه رية راي على بليز لتزامها بتنريو الت صيات املنبفقة عن ج لة ا اتعراا
الفا ية .ورحبت ابلتصديق على العهد الدويل ا اص اب ق ن ا قتصادية وا جتماعية والفقافية
والربوت ل ا ختيارمل تراق ية مناهضة التعوي وغسه من ضروب املعاملة سو العق بة القااية
سو الرتإ ا ية سو املهينة ة عام  .2015وسةنت سيضا عليها للجه د الرامية إىل ت ايع طان
ال يااات ال طنية اليت هتدف إىل منع العنف اجلن اين ،ولايدة معد ت التحان الطرتب من
األار املنخرضة الدخين.
 - 30وسشادت ال نغال ابجله د اليت تبوهلا بليز لتحقيق سهداف التنمية امل تدامة ،و ايما
اا اتيجية حتقيق النم والتنمية امل تدامة للر ة  2019- 2016وا طة ال طنية ا ا اتيجية
للصحة للر ة .2024- 2014
 - 31وسةنت صربيا على األ طة اليت تضطلع هبا بليز ة ال تنريو الت صيات املنبفقة عن
ج لة ا اتعراا ال ابقة .ورحبت إب اء مرصدين ق ن ان ان يهدفان إىل الت عية ابلق ا ت
وانجراءات اليت متيز ضد املصابت برسوس ق املناعة الب رية ،ودعت إىل إححة انمكا ية
للحص ل على ا ق ن القا ية واحملا مات العادلة ابتباو هنج قائم على حق ن ان ان.
 - 32ورحبت ال فينيا ابجله د املبوولة ة ال التفقيف حبق ن ان ان ،و اديما تعلديم
حق ن ان ان على حن متكامين ة مناهج املدارس ا بتدائية والفا ية ،وابلتصديق على العهد
الدويل ا اص اب ق ن ا قتصادية وا جتماعية والفقافية والربوت ل ا ختيارمل تراقية مناهضة
التعوي وغسه من ضروب املعاملة سو العق بة القااية سو الرتإ ا ية سو املهينة.
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 - 33وسقددرت إاددبا يا ابلتقدددم احملددرل ة ددال محايددة حق د ن ان ددان ،و ادديما عددن طريددق
ا ضمام إىل املعاهدات الدوليدة وإدمداج تلدك املعاهددات ة القدا ن احمللدي .وسشدارت إادبا يا
بقلدق إىل حالدة املفليددات واملفليدت ومزدوجددي امليدين اجلن ددي ومغدايرمل اهل يددة اجلن دا ية وحدداملي
صرات اجلن ت الوين يتعرض ن ألعمال العنف والتمييز .ورحبت إابا يا خبطة العمين ال طنية
لعام  2016املتعلقة كافحة العنف ضد املرسة ،لكنها سعربت عن قلقها إلاء الزايدة ة حا ت
العنف اجلن اين.
 - 34وهن د ت ترينيددداد وت ابغد د بليددز عل ددى التصددديق عل ددى العهددد ال دددويل ا دداص اب قد د ن
ا قتصادية وا جتماعية والفقافية ،وعلى ا ضمام إىل اتراقية األمم املتحدة ملكافحة الر اد،
واتراقية محاية وتعزيز تن و سشكال التعبس الفقاة .وسةنت على بليز ن اء ل ملكافحة ا جتار
ابألشخاص ،وسشارت إىل التزامها ب ضع اياادة عامدة وااد اتيجية وخطدة عمدين ة دال تغدس
املناخ على امل ت ى ال طر للر ة .2020- 2015
على التقدم احملرل ة تعزيز انطار الت ريعي ة دال حقد ن ان دان.
 - 35وسةنت ت
ورحب ددت ابلتصد ددديق عل ددى الع هد ددد ال دددويل ا د دداص اب قد د ن ا قتصد ددادية وا جتماعي ددة والفقافيد ددة
والربوت ل ا ختيارمل تراقية مناهضة التعوي وغسه من ضروب املعاملة سو العق بة القااية
سو الرتإ ا ية سو املهينة واتراقية األمم املتحدة ملكافحة الر اد.
 - 36وسشادت سو را يا ابملعل مات املقدمة عن حت ت اآلليات ال طنية ق ن ان ان وفقا
للمبادئ الت جيهية العامة جملل حق ن ان ان .وسةنت على البلد للتصديق على العهد الدويل
ا دداص اب ق د ن ا قتصددادية وا جتماعيددة والفقافيددة والربوت د ل ا ختيددارمل تراقيددة مناهضددة
التعوي وغسه من ضروب املعاملة سو العق بة القااية سو الرتإ ا ية سو املهينة فضرت عن الت قيع
على اتراقية األمم املتحدة ملكافحة الر اد واتران ابري املعتمد ج اتراقية األمم املتحدة
انطارية ب ن تغس املناخ.
 - 37وسةندت اململكدة املتحددة لربيطا يدا العظمدى وسيرلنددا ال دمالية علدى بليدز لتعزيدز املناق ددة
ال طنية ب ن القا ن املتعلق ابلعرتقة اجلن ية بت الو ر وحق ن املفليات واملفليت ومزدوجي
امليين اجلن ي ومغايرمل اهل يدة اجلن دا ية وحداملي صدرات اجلن دت ،ولكنهدا حظدت بقلدق سن
ها ء األشخاص ي تمرون ة التعرا للتمييز ة ا ياة العامة ،ا ة ذلك التمييز لدى تقدمي
ال ددكاوى إىل ال ددرطة .وا ددلمت اب ط د ات اهلام ددة الدديت اختددوهتا بلي ددز ة التصدددمل للتح دددايت
املتعددة اليت تطرحها انصابة برسوس ق املناعة الب رية/انيدل ،وشجعتها على الت د من
سن مجيع املناطق ااترادت من لايدة مت يين القطاو الصحي ،ا ة ذلك املناطق الريرية ومناطق
ال كان األصليت.
 - 38و تزال ال ايت املتحدة األمريكيدة ت دعر ابلقلدق إلاء حالدة ا جتدار ابلب در ة بليدز،
و ايما الت اطا الرمسي ة اجلرائم املتصلة اب جتار ابلب ر .وسعربت ال ايت املتحدة األمريكية
عن قلقها سيضا إلاء ارتراو معد ت العنف اجلن اين ،والعمين الق رمل الومل خيضع لد العمال
املهاجرون واألطرال العامل ن ،وحمدودية ا دمات املقدمة إىل الضحااي وتقارير إااءة املعاملة
من جا ق ات األمن ة خضم تزايد م ت ايت اجلرمية والعنف .وسعربت اللجنة عن تقديرها
لنزو صرة اجلرم عن ال ل ي اجلن ي الومل ميارس ابل اضي بت ابلغت من ر اجلن  ،ولكنها
حفت على العمين من سجين مكافحة العنف والتمييز.
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 - 39وسشادت سوروغ امل بتصديق البلد ة عام  2016على اتراقية حق ن األشخاص ذومل
انعاقة وعلى الربوت ت ا ختيارية الفرتةة تراقية حق ن الطرين .وحفت بليز على م اصلة
العمين على ذلك امل ار وت طيد التزامها بتعزيز حق ن ان ان للجميع ومحايتها ة ين سحناء
العامل.
 - 40وسقرت مجه رية فنزويرت الب ليرارية ابلتقدم الومل سحرلتد بليز ة تنريو الت صيات اليت قبلتها
من ا اتعراا ال ابق .وسعربت مجه رية فنزويرت الب ليرارية عن تقديرها ا اتيجية حتقيق النم
والتنمية امل تدامة للر ة  2020-2016وسشادت بتنريو برامج تتعلق خبلق فرص العمين ،األمر
الومل سح ت فس الدعم ا قتصادمل وا جتماعي ل ار اليت لي لديها دخين منتظم.
 - 41وسةنت فييت انم علدى بليدز ملدا تبولدد مدن جهد د مدن سجدين ضدمان متتدع شدعبها حبقد ن
ان ان منو ا اتعراا ال ابق .وسشارت إىل انجنالات اليت حتققدت ة دال تعزيدز امل داواة
ومكافحة التمييز .وذ رت س د ينبغي املضي قددما ة املبدادرات الراميدة إىل القضداء علدى الرقدر
وتضييق الرج ة ة الدخين .وينبغي لبليز سيضا سن حترل املزيد من التقدم ة معاجلة م لة تغس
املناخ وإدارة فاطر الك ار .
 - 42ورحبت اجلزائر ابلتدابس املتخوة ة قطاو التعليم ،ا ة ذلك إححدة إمكا يدة ا صد ل
علدى التعلدديم ا بتددائي للجميددع .وسشدارت إىل ا ط د ات الديت اختددوت لتي دس إمكا يددة ت ددجيين
امل اليد ،ولكنها رست س د يلزم بول مزيد من اجله د ة هوا اجملال.
 - 43وهن ت األرجنتت بليز على التصديق على ا تراقية الدولية ماية مجيع األشخاص من
ا ختراء الق رمل .ما سحاطت علما ابجله د الرامية إىل مكافحة عمين األطرال.
 - 44وسةنت سا اليا على بليز للخط ات اليت اختوهتا لتح ت النهج الومل تتبعد إلاء التنمية
وحق ن ان ان ولدعم مكت سمت املظامل .و حظت سن بليز مل تنرو سمل حكم ابنعدام منو
عام  . 1985وسعربت سا اليا عن قلقها إلاء التقارير املتعلقة اب اتخدام املررط للق ة وا خنراط
ة س طة الر اد من قبين ق ات األمن .ووجدت ما ي جعها ة انجراءات القا ية املتخوة
لنزو صرة اجلرم عن العرتقات اليت متارس ابل اضي بت سشخاص من جن واحد.
 - 45وهن ت جزر البهاما بليز على األش اط اليت قطعتهدا ة محايدة حقد ن ان دان ،علدى
الرغم من التحدايت املطروحة من حيث حمدودية امل ارد الب رية واملالية والتعرا آلاثر تغس املناخ
والك ار الطبيعية .وسشارت إىل ا ضمام إىل الصك ي الدوليدة قد ن ان دان وإىل اجلهد د
الرامية إىل القضاء على ا جتار ابألشخاص ،وعلى فسوس ق املناعة الب رية/انيدل وا د من
ا اجز اليت حت ل دون ت فس الرعاية الصحية ة اجملتمعات احمللية الريرية والرقسة .وسشادت جزر
البهاما سيضا ابخنراا معدل ال فيات النرااية وابلنتا ئج القابلة للقياس اليت حتققت من خرتل
برانمج حت ت عية التعليم.
 - 46وسشادت الرباليين ببليز لتطبيق وقف اختيارمل لعق بة انعدام حبكم األمر ال اقع ،ولعدم
تنريو سحكام انعدام منو عام  ،1985ولقرار احملكمة العليا القاضي إباقاط حكم انعدام الصادر
ة حق آخر شخ ان ينتظر تنريو ا كم فيد ة مت ل/ي ليد  .2015وسةنت الرباليين على بليز
لنقض ت ريعات مكافحة مماراة اجلن بت ذ رين ومل ار تها ة محاية الرتجئت والتزامها بزايدة
فرص حص ل األطرال على الغواء والتغوية وحت ت عية ما يقدم منهما إىل األطرال.
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 - 47وسةنت ندا على بليز لنزو صرة اجلرم عن الن اط اجلن ي الومل ميارس بت شخصت من
ر اجلن وملا سحرلتد من تقدم ة ا ع اف حبق ن ال ع ب األصلية ة سراضيها ومحايتها.
وشجعت بليز على التصدمل ألوجد ق امل ارد فيما خي ماا ات حق ن ان ان ،وارتراو
معدل ا ت ار ا جتار ابلب ر والعنف ضد املرسة ،وال كاوى املتعلقة اب اتخدام املررط للق ة من
جا ال رطة.
 - 48وسشارت شيلي إىل اجله د اليت تبوهلا بليز لتدعيم إطارها القا ين لتعزيز ومحاية حق ن
ان ان ،ورحبت شيلي ابلتصديق على ا تراقيات الدولية ق ن ان ان .وسشارت سيضا إىل
ايااة التعليم اجلامع ل طرال ذومل انعاقة .وسعربت عن القلق ألن بليز مل تكن حاضرة عندما
درات اللجنة املعنية حبماية حق ن مجيع العمال املهاجرين وسفراد سارهم ا الة ة البلد وألهندا
مل تقدم تقريرها ال طر ج هوه ا تراقية.
 - 49وسشارت الصت إىل التمييز ضد األقليات انةنية والرئات الضعيرة وإىل مماراة العنف
ضد املرسة ة بليز .وسشارت سيضدا إىل سن معددل الت درب مدن املددارس مرتردع ة بليدز ،وإىل سن
ا ق ة الصحة غس مضم ن فعليا جلميع الناس.
 - 50وسشارت اتاريكا إىل سن بليز بدست ة تنريو اتراقية األمم املتحدة ملكافحة الر اد.
والطت اتاريكا الض ء على اجله د املبوولة لبيان سهداف التنمية امل تدامة ة اا اتيجية
حتقيق النم والتنميدة امل دتدامة للرد ة  2019- 2016والت قيدع علدى ااد اتيجية تد فس فدرص
ا ص ل ال امين على ا دمات الصحية وتغطيتها .وسشارت اتاريكا إىل سن بليز ا ضمت إىل
اتراقية عام  1961املت علقة خبرض حا ت ا عدام اجلن ية ،وصارت طرفا ة معظم الصك ي
الدولية ق ن ان ان .وسعربت عن قلقها إلاء عدم إمكا ية حصد ل العمدال املهداجرين علدى
العدالة ،وعدم لايدة عدد الن اء على امل ت يت ال طر واحمللي للحك مة.
 - 51وسشارت ت دير ار إىل اجله د الكبسة اليت تبوهلا بليز لتح ت حالة حق ن ان ان
ة مجيع سحناء البلد ،منو ا اتعراا ال ابق التها .ورحبدت ابلتددابس املتخدوة لتعزيدز انطدار
املعيارمل واملاا ي وشجعت بليز على م اصلة جه دها الرامية إىل معاجلة التحددايت املتصدلة
حبماية وتعزيز حق ن ان ان.
 - 52وسشدارت د اب إىل التقددم احملدرل ة تنريدو الت صديات الديت قبلتهدا بليدز مدن ا اددتعراا
ال ددابق ،ددا ة ذل ددك حتد ددديث إطاره ددا الق ددا ين وتنري ددو التد دددابس الرامي ددة إىل مكافح ددة ا جتد ددار
ابألشدخاص .و ظدرت د اب بعدت إجيابيدة إىل اجلهد د الراميدة إىل ا دد مدن الرقدر وحت دت عيددة
التعليم وا تراو اب دمات التعليمية والصحية.
 - 53وذ د ددرت ال د دددامنري سن اتراقي د ددة منظم د ددة العمد د ددين الدولي د ددة لل د ددع ب األص د ددلية والقبليد د ددة
لعام ( 1989ا تراقية رقم  ) 169سداة هامة ة أتمت املعايس الدولية املتعلقة حبق ن ال ع ب
األصدلية وتعزيزهدا .وإن فدت ا د ار عنصدر سااادي مدن عناصدر العمدين معدا علدى تعزيدز الق اعدد
واملعدايس الدوليددة ق د ن ان ددان ،ويكت ددي التعداون الكامددين مددع املكلرددت ب د ايت ة إطددار
انجراءات ا اصة وغسها من آليات ل حق ن ان ان سمهية بسة ة هوا الصدد.
 - 54وهن ت فيجي بليز على ا ا اتيجية اليت وضعتها ماخرا ب ن تغس املناخ والتكيف مع
آاثره .ما سةنت على بليز للمبادرات اليت اختوهتا ة إطار ا طة ا ا اتيجية ال طنيدة للصدحة
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للرد ة  2024- 2014وهندج شدبكات إيصدال ا ددمات الصدحية املتكاملدة ،فضدرت عدن تنريددو
قا ن التعليم والتدري .
 - 55وسشدارت فر دا إىل التقددم الدومل سحرلتدد بليدز مداخرا ،مفدين دزو صدرة اجلدرم عدن املفليدة
اجلن ية ،وشجعت بليز على م اصلة جه دها.
 - 56و ظدرت ج رجيددا بعددت إجيابيددة إىل تصددديق بليددز علددى العهددد الدددويل ا دداص اب ق د ن
ا قتصادية وا جتماعية والفقافية ،والربوت ل ا ختيارمل تراقية مناهضة التعوي وغسه من
ضروب املعاملة سو العق بدة القاادية سو الرتإ دا ية سو املهيندة ،واتراقيدة األمدم املتحددة ملكافحدة
الر داد ،فضدرت عدن إ داء مرصدد بليددز للجرميدة ة عدام  .2015ورحبدت ج رجيدا سيضددا إبدراج
التفقيف ة ال حق ن ان ان ة املناهج ال طنية للمدارس ا بتدائية والفا ية وعملية الصياغة
اجلارية مل روو قا ن مكافحة التميي ز .وشجعت بليز على م اصلة جه دها الرامية إىل حت ت
محاية األشخاص من ا جتار وم اعدة الضحااي.
 - 57وسعربت سملا يا عن ا رتيا ضمام بليز إىل العهد الدويل ا اص اب ق ن ا قتصادية
وا جتماعيددة والفقافي ددة ،وا تراقي ددة الدولي ددة ماي ددة مجي ددع األش ددخاص م ددن ا ختر دداء الق د درمل،
والربوت ل ا ختيارمل تراقية مناهضة التعوي وغسه من ضروب املعاملة سو العق بة القااية
سو الرتإ ا ية سو املهينة.
 - 58وسةندت غيداان علدى بليدز جله دهدا الراميدة إىل التصددمل للرقدر والترداوت ة الددخين بدت
م اطنيها ،وللتصديق على عدة معاهدات واتراقيات ق ن ان ان منو ا اتعراا ال ابق
التها .وهن ت غياان بليز على جه دها الرامية إىل إدماج التفقيف ة ال حق ن ان ان ة
املنداهج ال طنيددة للمددارس ا بتدائيددة والفا يدة ،واددلطت الضد ء علددى اعتمداد خطددة ا اددتفمار
ال طنية ة ال القدرة على حتمين تغس املناخ لعام .2014
 - 59وسشدا رت هداييت إىل اجلهد د الديت بدولتها ال دلطات ة بليدز لتح دت الظدروف املعي دية
جلميدع اجملتمعدات احملليدة مدن خدرتل اعتمداد تدددابس حمدددة ة ميددان البيئدة .وس ددت هداييت مددن
جديد دعمها ال يااي الرااخ لل رتمة انقليمية لبليز ودعت اجملتمع الدويل إىل القيام بولك.
 - 60ورحبت هندوراس بتصديق بليز على فتلف الصك ي الدولية ق ن ان ان ،وإ اء
مرصد دددين ق د د ن ان د ددان ،وإ د دداء اللجن د ددة ال طنيد ددة للعند ددف اجلن د دداين ،واعتمد دداد ال ياا د ددة
وا اد اتيجية وخطدة العمدين ب د ن تغدس املندداخ علدى امل دت ى الد طر .ورحبدت هنددوراس سيضددا
بتعزيدز انطددار الت دريعي ملكافحددة ا جتد ار ابلب ددر ومحايدة الضددحااي ،والنجدا ة تنريددو ايااددة
تعليمية شاملة ل طرال ذومل انعاقة ،ووضع خطة وطنية للحد من عمين األطرال.
 - 61وسةنت آي لندا على بليز ل ضع اا اتيجيات وت فس آليات ندارة املخاطر املرتبطة بتغس
املناخ .ورحبت سيضا حبكم احملكمة العليا الصادر ة عام  2016القاضي بعددم جتدرمي الن داط
اجلن ي الومل ميارس بت ابلغت ابل اضي .بيد سن آي لندا سعربت عن قلقها ألن بليز مل تتخو
إجدراءات ملراجعدة الداددت ر سو ل دن ت ددريعات حمدددة مدن سجددين التصددمل للتمييددز ضدد الرئددات
املختلرة.
 - 62ورحبت إ دو ي يا ابلتددري ة دال حقد ن ان دان الدومل تقدمدد حك مدة بليدز إىل
م ظري إ راذ القا ن من سجين حت ت إ راذ ا ق ن الدات رية لل دكان .وسةندت علدى اعتمداد
10

GE.18-22142

A/HRC/40/14

اا اتيجية حتقيق النم والتنمية امل تدامة للر ة  2020- 2016ألغراا حتقيق خطة التنمية
امل تدامة لعام .2030
 - 63وسشددار العد دران ابرتي ددا إىل بع ددض التطد د رات ال دديت ح دددةت ة بلي ددز ة مي دددان حقد د ن
ان ان ،مفين ا ضمام إىل العهد الدويل ا اص اب قد ن ا قتصدادية وا جتماعيدة والفقافيدة،
والتدابس املتخوة ملكافحة ا جتار ابلب ر.
 - 64وسةندت سيرلندددا علددى بليددز للتقدددم احملددرل مندو ج لددة ا اددتعراا ال ددابقة ،ددا ة ذلددك
ا ضمامها إىل العهد الدويل ا اص اب ق ن ا قتصادية وا جتماعية والفقافية ،وحفت بليز على
التصددديق عل ددى الربوت د د ل ا ختي ددارمل الف دداين امللحددق ابلعه ددد ال دددويل ا دداص اب قد د ن املد ي ددة
وال يااية ،اهلادف إىل إلغاء عق بة انعدام .ما رحبت اب ط ات املتخوة من سجين النه ا
حبماية حق ن امل رسة ،بطرن ،منها ايااتها ال طنية املتعلقة ابمل اواة بت اجلن ت واللجنة ال طنية
للمرسة .بيد سن سيرلندا سعربت عن قلقها إلاء ااتمرار ورود تقارير عن التمييز والعنف ضد املرسة
وعن م ت ى القضااي غس املبلغ عنها املتعلقة ابلتمييز والعنف ضد سفراد مجاعة املفليات وامل فليت
ومزدوجي امليين اجلن ي ومغايرمل اهل ية اجلن ا ية وحاملي صرات اجلن ت.
 - 65وسةنددت إيطاليددا علددى بليددز للتصددديق علددى العهددد الدددويل ا دداص اب ق د ن ا قتص ددادية
وا جتماعية والفقافية ،وا ضمام إىل ا تراقيدة الدوليدة مايدة مجيدع األشدخاص مدن ا خترداء
الق رمل ،والربوت ل ا ختيارمل تراقية مناهضة التعوي وغسه من ضروب املعاملة سو العق بة
القااية سو الرتإ ا ية سو املهينة .وسعربت إيطاليا عن تقديرها نطدرتن ا طدة ال طنيدة املتعلقدة
كافحة العنف القائم على سااس و اجلن للر ة .2020- 2017
 - 66وسشارت تريا إىل التدابس اليت ا ختوهتا ا ك مة ،وشجعتها على بول مزيد من اجله د
لل فاء بتعهداهتا والتزاماهتا ة ال حق ن ان ان.
 - 67وسةندت ملدديف علدى بليدز ن رداذ قددا ن حظدر ا ادتغرتل اجلن دي ل طردال ألغ دراا
جتارية وه ما سفضى إىل إ راذ وتنريو الربوت ل ا ختيارمل امللحق ابتراقية حق ن الطرين ب ن
بيع األطرال وااتغرتل األطرال ة البغاء وة امل اد انابحية.
 - 68ورحبدت املك دديك بق درارات احملكمدة العليددا الراميددة إىل ددزو صدرة اجلددرم عددن العرتقددات
اجلن ددية الدديت متددارس ابل اضددي ب ددت ابلغددت مددن ر د اجل ددن وإىل حتديددد ضددرورة الت دداور م ددع
تمعات املااي عند إصدار تراخي ااتغرتل النرط .وهن ت بليز على لايدة امليزا ية املخصصة
للقطاو الصحي وعلى التقدم الومل سحرلتد ة التصدمل للتحدايت اليت تطرحهدا م د لة فدسوس
ق املناعة الب رية/انيدل .ورحبت املك يك ابلتصديق على العهدد الددويل ا داص اب قد ن
ا قتصادية وا جتماعية والفقافية والربوت ل ا ختيارمل تراقية مناهضة التعوي وغدسه مدن
ضروب املعاملة سو العق بة القااية سو الرتإ ا ية سو املهينة.
 - 69وسةىن اجلبين األا د على بليز للتصديق على العهد الدويل ا اص اب ق ن ا قتصادية
وا جتماعية والفقافية والربوت ل ا ختيارمل تراقية مناهضة التعوي وغسه من ضروب املعاملة
سو العق بة القااية سو الرتإ ا ية سو املهينة .ما رح ابجله د اليت تبوهلا بليز ملعاجلة م د لة
ا اتخدام املررط للق ة من جا م ظري إ راذ الق ا ت ،وضمان قدر س رب من امل اءلة ة
حا ت ا دعاءات املتعلقة ابألفعال غس امل روعة .ودعدا اجل بدين األاد د بليدز إىل وضدع بدرامج
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حمددة للتصدمل للعنف ،وخص صا العنف ضد الن اء واألطرال ،وحث بليز على معاجلة م لة
عدم وج د ضمان صري للحق ة التعليم.
 - 70وشكرت بليز مجيع ال ف د على ما قدمتد من ت صيات ،وسشارت إىل سن امل ائين املفارة
تتماشى مع ا ت العمين ذات األول ية للحك مة.
 - 71وذ در ال فدد سن بليدز قدد بدولت جهد دا مددن سجدين مندع العندف القدائم علدى ساداس د و
اجلن وضمان محاية الضحااي .وة هوا الصدد ،سشار ال فد إىل سن خطة العمين ال طنية املتعلقة
كافحدة العنددف القددائم علدى سادداس د و اجلددن ا دت فابددة منددرب يضدم عددددا مددن سصددحاب
املصلحة ،ا ي مين الدوائر ا جتماعية واجلهال القضائي وال رطة ،بغية معاجلة امل لة معاجلة
شاملة .وعرتوة على ذلك ،جرى اجلمع بت إدارة شداون املدرسة ة ولاره التنميدة الب درية ووحددة
دعم األارة من سجين تعزيز تقدمي ااتجابة متكاملة إىل ضحااي العنف العائلي.
 - 72ومثة مبادرة هامة سخرى تتمفين ة إذ اء ال عي ابلعنف العائلي .وشهدت بليز مداخرا
حا ت من العنف العائلي اليت سدت إىل احتجاج شعيب و ا ت لايدة ال عي ة اجملتمع ب د ن
هوه امل لة ق ة دافعة على تعزيز محاية الضحااي.
 - 73وي شد عمين ولارة الصحة بدس حص ل اجلميع على ا دمات الصحية .و جزء من
انجراءات اليت تتخوها ا ك مة ة هوا اجملال ،جرى ت ايع طان إمكا ية حص ل الن اء ة
املندداطق الريريددة و دداء ال ددع ب األصددلية علددى خدددمات الصددحة اجلن ددية وانجنابيددة ومت ددتعهن
حبقد د د قهن ة ه د ددوا ال د د د ن ،وحت د ددنت ف د ددرص ا ا د ددتعا ة ابلق د ددابرتت امل د دداهرات سو الد د د دة ة
امل ت ريات.
 - 74وينبغي سن يتمكن ال باب من اختاذ خيارات م تنسة ب ن التفقيف ة ال ا ق ن
اجلن ية وانجنابية .وة هوا الصدد ،فإن الدرااة اليت سجريدت ب د ن املنداهج التعليميدة املتعلقدة
ابلصحة وا ياة األارية قدمت تائج مرضية ،وقد قي ت مقار ة أبداة ااتعراا وتقي يم التفقيف
اجلن ي ب ن برامج ال قاية من فسوس ق املناعة الب رية والتفقيف اجلن ي ة املدارس اليت
وضعتها منظمة األمم املتحدة لل بية والعلم والفقافة (الي ك ).
 - 75وفت ح ار شامين ب ن ا عتبارات الفقافية فيما يتعلق اب اجة إىل رفع ال ن القا ية
للدزواج برعايدة اللجنددة ال طنيدة ل ادرة والطرددين .ومدع ذلدك ،وابلنظددر إىل سن بليدز شدهدت سيضددا
مماراة ا رتباطات غس الرمسية ة وقت مبكر ،ا ت هناي حاجة إىل م اصلة ا ار للتصدمل
على حن شامين هلوه الظاهرة.
 - 76وشكرت بليز مجيع ال ف د على الت صيات اليت قدمتها وسعربت عن تطلعها إىل م اصلة
ا ار مع هوه ال ف د.

اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 - 77درست بليز التوصيات الواردة أدانه اليت قدمت أثناء جلسة التحاور وهي حتظى
بتأييدها:
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 1- 77اعتمااد عملياة ايتياار مفتوحاة قاعماة علاى أسااة اجلادارة عناد ايتياار
مرشحني على الصعيد الوطين النتخاابت هي ئات معاهدات األمم املتحدة (اململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 2- 77تعزيز التعاون مع هيئات املعاهدات ،بطرق منها اختاذ اخلطوات الالزمة
للوفاء ابلتزامها بتقدمي التقارير (فييت انم)؛
3- 77
(إسبانيا)؛

إنشاء مؤسسة مكرسة يصيص ا لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف البلد

 4- 77إنشااء مؤسساة وطنياة حلقاوق اإلنسااان وفقا ا ملباادأ ابرياس (أو رانيااا)
( وت ديفوار)؛
 5- 77زايدة االسااتامارات يف املؤسسااات املسااؤولة عاان إمكانيااة الل ااوء إ
القضاء وحقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك مكتب أمني املظامل ( ندا)؛
 6- 77تعزيز اجلهود الرامية إ إنش اء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تتماشى
مع مبادأ ابريس (شيلي)؛
 7- 77تكاياف اجلهااود الرامياة إ إنشاااء املؤسساة الوطنيااة حلقاوق اإلنسااان
مبا يتماشى مع مبادأ ابريس (جورجيا)؛
 8- 77إنشاااء مؤسس ااة وطني ااة حلق ااوق اإلنس ااان تتماش ااى م ااع مب ااادأ ابري ااس
(أملانيا) (العراق)؛
 9- 77مواصلة اجلهود الرامية إ إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفق ا
ملبادأ ابريس (إندونيسيا)؛
 10- 77ضمان امتاال والياة املؤسساة الوطنياة حلقاوق اإلنساان ملباادأ ابرياس
(الربتغال)؛
 11- 77إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان مبا يتماشاى ماع مباادأ ابرياس،
ابلنظر إ حمدودية سلطة مكتب أمني املظامل وقدرته على معاجلة الشكاوى املتعلقة
ابنتها ات حقوق اإلنسان معاجلة املة (مجهورية وراي)؛
 12- 77إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان (السنغال)؛
 13- 77الطلااب إ مفوضااية األماام املتحاادة السااامية حلقااوق اإلنسااان تعزي ااز
التعااون القاااعم ،ماان أجال إنشاااء نظااام وطاين إلعااداد التقااارير ،فضاالا عاان تنفي ا
ومتابعة التوصيات وااللتزامات يف جمال حقوق اإلنسان (ابراغواي)؛
 14- 77النظر يف إنشاء أو تعزيز عملية وطنياة للمسااعدة يف تنسايق التقاارير
اليت تعدها مبوجاب تتلاف صاكوق حقاوق اإلنساان ،ماال اللياة الوطنياة إلعاداد
التقارير واملتابعة (جزر البهاما)؛
 15- 77اختاذ املزيد من التدابري التشريعية املناسبة للتصدي للتمييز ضد تتلف
الفئات (أو رانيا)؛
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 16- 77ضمان حقوق ل شخص يف احلماية علاى قادم املسااواة ماع اليارين
مبوجب القانون ،وفق ا اللتزامات بليز الدولية (آيسلندا)؛
 17- 77إجراء اإلصالحات القانونية الضرورية إلاتحة تشريعات تكفل محاياة
وتعزيز حقوق املاليات واملاليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية
وحاملي صفات اجلنسني ،وابلتايل جتنب التمييز على أساة امليل اجلنسي واهلوية
اجلنسانية (إسبانيا)؛
 18- 77فالاة إنفاااذ احلماياة القانونيااة للتصادي للعنااف ضاد أف اراد املاليااات
واملالي ااني ومزدوج ااي املي اال اجلنس ااي ومغا ااايري اهلوي ااة اجلنس ااانية وح اااملي صا اافات
اجلنساني ،فض االا عاان التميياز يف جماااالت اإلسااكان والعمالاة واخلاادمات احلكوميااة
(الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 19- 77اختاذ التدابري الضرورية للتحقيق يف حاالت التمييز القاعم على أساة
امل يل اجلنسي ومعاقبة املسؤولني عنها (األرجنتني)؛
 20- 77اختاذ املزيد من التدابري للحد من الوصم االجتماعي ال ي يتعرض له
أفراد املاليات واملاليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي
صفات اجلنسني ،بطرق منها سن قوانني حتظر التمييز ضدهم (أسرتاليا)؛
 21- 77اعتماد تشريعات حمددة ترمي إ القضاء على مجيع أشاكال التميياز
أو العنااف أو اإليا ا اء ض ااد األشااخاا عل ااى أس اااة ميااوهلم اجلنس ااية أو ه ااويتهم
اجلنسانية واملعاقبة عليها ومنعها (شيلي)؛
 22- 77مكافح ااة التمييا ااز ض ااد املاليا ااات واملاليا ااني ومزدوج ااي امليا اال اجلنسا ااي
ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني (فرنسا)؛
 23- 77ضمان املساواة يف حقوق اإلنسان للماليات واملاليني ومزدوجي امليل
اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني ،إبضافة حكم التمييز
على أساة امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية إ التشريعات املناهضة للتمييز مان
أج ل محاية هؤالء األشخاا من التمييز والعنف (أملانيا)؛
 24- 77اختاذ تدابري ملكافحة مجيع أشكال التمييز ،مبا يف ذلاك التميياز علاى
أساة امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية (إيطاليا)؛
 25- 77إدراج امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية يف مجع البياانت اإلحصاعية من
أجل وضع سياسات ت عمل بشكل فعال على مكافحة العنف والتمييز واملضايقات
ضد املاليات واملاليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي
صفات اجلنسني (املكسيك)؛
 26- 77مواصلة إدماج هنج تغري املناخ يف االسرتاتي يات الرامية إ تنفي يطة
التنمية املستدامة لعام  2030من أ جل التخفيف من الاثر السلبية لتغري املناخ
على حقوق اإلنسان (فييت انم)؛
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 27- 77مواصلة النظر يف تنفي سياسات شاملة أتي يف احلسبان احتياجات
النسااء واألطفااال واألشاخاا ذوي اإلعاقااة ووجهاات نظاارهم وأوجاه ضااعفهم يف
املساعل املتعلقة ابلتعليم والرعاياة الصاحية ،وتغاري املنااخ وإدارة تااطر الكاوار
(في ي)؛
 28- 77التحقيق واملقاضاة فيما خيص مجيع القضااي املزعومة املتعلقة ابستخدام
مسؤويل األمن القوة املفرطة أو االخنراط يف أنشطة الفساد ومعاقبة اجملرمني على
النحو املناسب (أسرتاليا)؛
 29- 77التصدي لالستخدام املفرط للقوة من جانب موظفي إنفاذ القاانون،
بطرق منها التدريب والتحقيق الفعال واختاذ اإلجراءات التأديبية املناسبة يف قضااي
وحشية الشرطة ( ندا)؛
 30- 77مواصلة وزايدة إنفاذ القانون فيما يتصل ابجلهود الرامية إ التصدي
لالستخدام املفرط للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون (غياان)؛
 31- 77تعزي ز قدرات ضباط الشرطة على حتسني معاجلة العنف ضد املشتغلني
ابجلاانس واملاليااات واملالي ااني ومزدوجااي املياال اجلنس ااي ومغااايري اهلويااة اجلنس ااانية
وحاملي صفات اجلنسني (أوروغواي)( )1؛
 32- 77وضع وتنفي برامج تدريبية من أجل السلطات احلكومية ،مبا يشامل
موظفي إنفاذ القانون واجلهاز القضاعي ،بغية فالة عدم التمييز ضد أفراد املاليات
واملاليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني
ومحايتهم (أيرلندا)؛
 33- 77مضاااعفة اجله ااود الرامي ااة إ تعزي ااز س اايادة الق ااانون ومن ااع ومكافح ااة
حاواد االحت ااز التعساافي ،واإلعادام يااارج نطااق القضاااء واالعتاداءات الاايت
ترتكبها قوات األمن ،مبا يف ذلك ما يرتكب ضد املدافعني عان حقاوق اإلنساان
(إيطاليا)؛
 34- 77توسايع نطاااق التادريب يف جمااال حقااوق اإلنساان املقاادم إ املااوظفني
املكلفني إبنفاذ القانون ،مبا يف ذلك قوات الشرطة واألمن (مجهورية وراي)؛
 35- 77تعزيز نظ ام العدالة اجلناعية ،وتسريع إجراءات احملا م للحد من الوقت
ال ا ي يقضاايه الس ا ناء رهاان احلاابس االحتياااطي قباال احملا مااة (اململكااة املتح اادة
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 36- 77التماة التوجيه االسرتاتي ي واملساعدة التقنية بغية فالة تنفي اتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة الفساد تنفي ا فعا اال يف أقرب وقت ممكن (هاييت)؛
__________

( )1
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ا دت الت صدية مدا قرئددت سةنداء جل دة التحداور التددايل" :مراجعدة الدادت ر والت دريعات مددن سجدين حظدر التمييددز
صراحة على سااس و اجلن وامليدين اجلن دي ،وتعزيدز قددرات سفدراد ال درطة علدى حت دت معاجلدة حدا ت العندف
ضددد امل ددتغلت ابجلددن واملفليددات واملفليددت ومزدوجددي املي ددين اجلن ددي ومغددايرمل اهل يددة اجلن ددا ية وحدداملي ص ددرات
اجلن ت".
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 37- 77توسايع نطااق التادريب يف جماال حقاوق اإلنساان جلمياع ماوظفي إنفاااذ
القانون ،مبن فيهم حكام الصلح والقضاة واحملامون (الربتغال)؛
 38- 77تعزيا ااز محاي ا ااة امل ا اادافعني ع ا اان حق ا ااوق اإلنس ا ااان م ا اان أعم ا ااال العن ا ااف
والتهديدات اليت ميكن أن يتعرضوا هلا (فرنسا)؛
 39- 77تعزيز التدابري املتخ ة بشأن التحقيق يف جراعم أشكال الرق املعاصرة
ومقاضاة املسؤولني عنها ومعاقبتهم وضمان توفري ما يناسب من احلماية والرعاية
للضحااي (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 40- 77التصدي لتحدايت االجتار ابألشخاا ،مع الرت يز علاى التحقياق ماع
الت ار املشتبه فيهم ،مبان فايهم املساؤولون املتورطاون معهام ومعااقبتهم (الاوالايت
املتحدة األمريكية)؛
 41- 77االستامار يف اخلدمات القانونية واالجتماعية اخلاصة مبكافحة االجتار
ابلبشار ،وضاحااي العناف اجلنسااع ،ماع الرت ياز علاى آلياات املسااءلة الايت تكفاال
احلماية القانونية ،ومنع إساءة املعاملة من جانب موظفي األمن ،وتوفري التدريب يف
جمال حقوق اإلنسان للموظفني يف اخلط األمامي (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 42- 77تعزي ااز الت اادابري الراميا ااة إ مكافح ااة االجت ااار ابألشا ااخاا ع اان طريا ااق
التحقيق مع املسؤولني عن تلك األعمال ومقاضاهتم ،فضالا عن اعتماد هنج يراعي
محاية الضحااي ( ندا)؛
 43- 77مواصلة اجلهود املب ولة على صعيد التوعية العامة والتدريب يف جمال
بناء قدرات املكلفني مبهام تتعلق مبكافحة االجتار ابألشخاا (الفلبني)؛
 44- 77اعتماد تشريعات ملكافحة االجتار ابألشاخاا ومعاقباة املساؤولني عان
ذلك وفق ا للمعايري الدولية ،وضمان محاية الضحااي يف مجيع األوقات (املكسيك)؛

 45- 77مواصاالة اجله ااود الرامي ااة إ التصاادي للتح اادايت يف جم ااال التحقي ااق
الكامل يف قضااي االجتار ابألشخاا ،وخباصة النساء واألطفال ومقاضاة املسؤولني
عنها ومعاقبتهم (مجهورية وراي)؛
 46- 77رفع احلد األدىن لسن الزواج ابلنسبة للمرأة إ  18عام ا ،وضمان أن
يكون ه ا السن هو نفسه للرجال والنساء (املكسيك)؛
 47- 77مواصلة تعزيز برانمج "الدورات الدراسية للتأهيل الوظيفي" ملساعدة
النااة علاى حتسااني مهااراهتم ماان ياالل بنااء القاادرات ووضاع يطااط عمال فرديااة
(مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
 48- 77مواص االة تنفيا ا سياسا ااات التنمي ااة االجتماعيا ااة واالقتص ااادية لتمكا ااني
الشباب ومحاية حقوقهم (ملديف)؛
 49- 77تيس ا ااري الوصا ا ااول إ مرا ا ا ااز التس ا ا ا يل املا ا اادع يف املنا ا اااطق الريفيا ا ااة
(السنغال)؛
16

GE.18-22142

A/HRC/40/14

 50- 77اعتماااد ت اادابري ترمااي إ حتس ااني إمكانيااات وص ااول األش ااخاا ذوي
اإلعاقة إ اخلدمات الصحية (اجلزاعر)؛
 51- 77توطيد اإلجنازات اليت حتققت يف جمال احلصول علاى الرعاياة الصاحية
واحلد من ماواطن الضاعف االجتماعياة والصاحية لادى بعاا الفئاات الساكانية،
وال سيما سكان املناطق الريفية والشعوب األصلية (ابراغواي)؛
 52- 77مواص لة تنفي اخلطة االسرتاتي ية الوطنية للصحة حىت عام 2024
تنفيا ا فعااالا بطارق منهاا ،وضاع باارامج تتايح اساتمرار توسايع نطااق فارا انتفاااع
سكان املناطق الريفية هبا ( واب)؛
 53- 77اعتماد اخلطة االسرتاتي ية الوطنية للصحة للفارتة 2024- 2014
وزايدة اجلهاود الراميااة إ ضاامان حصااول اجلمياع علااى الرعايااة الصااحية الكافيااة
(غياان)؛
 54- 77مواص ا االة تعزي ا ااز احلص ا ااول علا ا ااى الرعاي ا ااة الص ا ااحية جلمي ا ااع السا ا ااكان
(إندونيسيا)؛
 55- 77اختاذ يطوات ملموسة لضمان حصول اجلميع على يادمات الصاحة
اجلنسية واإلجنابية ،مبا يف ذلك ايتبارات فريوة نقص املناعة البشرية ،مع إيالء
اهتما م ياا لالحتياجات اخلاصة للنساء والفتيات واملاليات واملاليني ومزدوجي
امليال اجلنسااي ومغااايري اهلوياة اجلنسااانية وحاااملي صافات اجلنسااني ماان السااكان
(الربازيل)؛
 56- 77فال ااة وضا ااع اسا اارتاتي ية فعالا ااة للوقاي ااة ما اان فا ااريوة نقا ااص املناعا ااة
البشارية/االيدز تتضاامن مبااادأ حقاوق اإلنسااان وعاادم ا لتميياز علااى أساااة نااوع
اجلنس أو العمر أو امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية (آيسلندا)؛
 57- 77إدراج التاقيف يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية ،مبا يف ذلك الوقاية
من فريوة نقص املناعة البشرية يف النظام التعليماي ويف أوسااط ماوظفي القطااع
الصحي ،وإدماج ايتبار اإلصابة ف ريوة نقص املناعة البشارية والعاالج منهاا يف
نظام الصحة العامة دون متييز (الربتغال)؛
 58- 77انتهااج سياسااات ترماي إ مواصاالة احلاد ماان معادالت التساارب ماان
املدارة يف املدارة االبتداعية والاانوية و لك حتسني نسبة االنتقال من املدارة
االبتداعية ا الاانوية (ترينيداد وتوابغو)؛
 59- 77تكايف اجلهود الرامية إ حتسني التعليم ووقف حاالت التسرب من
املدارة (تونس)؛
 60- 77اعتماد تشريعات حمددة بشأن احلصول على التعليم (أو رانيا)؛
 61- 77مواصلة تقليص الف وة يف جمايل التس يل والتدريب بني الطالب يف
املنطقتني الريفية احلضرية من يالل توفري املوارد الالزمة للبنية التحتية وتادريب

GE.18-22142

17

A/HRC/40/14

املدرسا ااني يف مجي ا ااع امل ا اادارة ،وال س ا اايما يف املن ا اااطق الريفي ا ااة (مجهوري ا ااة فن ا اازويال
البوليفارية)؛
 62- 77زايدة الفاارا املتاح ااة يف إط ااار النظااام املدرس ااي للمراهق ااات احلوام اال
للعااودة إ املدرسااة بعااد ال ااوالدة وتكايااف اجلهااود الرامي ااة إ احل اد ماان انقط اااع
الشباب ال ور السابق ألوانه عن النظام املدرسي (جزر البهاما)؛
 63- 77زايدة االستامار يف جمايل التعليم والصحة خلفا معدالت التسرب من
املدارة على حنو فعال وضمان احلق يف الصحة (الصني)؛
 64- 77مواصالة اجلهااود الرامياة إ ضاامان احلصاول علااى التعلايم ،وال ساايما
زايدة استمرارية الدراسات والتعليم الشامل لألطفال ذوي اإلعاقة ( واب)؛
 65- 77تعزيااز املن اااهج الدراسااية املتعلق ااة ابلتاقي ااف يف جمااال الص ااحة واحلي اااة
األسرية ،ووضعها ضمن إطار املبادأ التوجيهية يف اليونسكو (بريو)؛
 66- 77تكاياف اجلهاود املب ولاة يف تنفي ا الاربامج الرامياة إ ضامان التعلاايم
االبتداعي لل ميع واحلد من التسرب املدرسي (إندونيسيا)؛
 67- 77مواصاالة تنفي ا الااربامج التعليمي ااة لتااوفري التعلاايم االبتااداعي لل مي ااع
(السنغال)؛
 68- 77وضع سياسة وطنية للتاقيف يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية حبيث
تضمن حقوق املرأة وتتيح اختاذ قرارات مس تنرية للوقاية من فريوة نقص املناعة
البشرية (أوروغواي)؛
 69- 77اعتماد تدابري سياساتية وتشريعية إضافية ،مبا يف ذلك زايدة ختصيص
املوارد املالية ،من أجل ضمان توفري التاقياف بشاأن الصاحة اجلنساية واإلجنابياة،
وال سيما يف اجملتمعات احمللية الريفية وأوساط السكان األصليني ،وتكايف اجلهود
لتفادي حاالت التسرب من املدارة بني املراهقات احلوامل (هندوراة)؛
 70- 77حت ااديث من اااهج التعل اايم املتعلق ااة ابلص ااحة واحلي اااة األس اارية لالمتاا ااال
لإلرشاادات التقنيااة الدوليااة بشااأن الرتبيااة اجلنسااية ،ووضااع إطااار قااانوع لضاامان
تنفي ها (آيسلندا)؛
 71- 77مضاعفة اجله ود الرامية إ
العامة (بريو)؛

فالة التمايل الكايف للمارأة يف املناصاب

 72- 77تعزياز وتوسايع نطااق التادابري الايت ختاري اختاذهاا ملعاجلاة التميياز ضااد
النساء والفتيات (غياان)؛
 73- 77تكايف التدابري الرامية إ احلد من أوجه عدم املساواة القاعمة على
أساة نوع اجلنس يف جماالت الصحة اإلجنابياة ،والتمكاني ،والنشااط االقتصاادي
(الفلبني)؛
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 74- 77وضع تدابري ملموسة لتنفي يطة العمل الوطنية ملكافحة العنف ضد
املارأة وختصاايص املاوارد الكافيااة لضاامان حقاوق املاارأة واساتعراض القااانون ال ا ي
يسمح ابلزواج يف سن السادسة عشرة (إسبانيا)؛
 75- 77مواصلة اجلهود ملكافحة العنف ضد املرأة (تونس)؛
 76- 77مكافحة العنف ضد املرأة (أو رانيا)؛
 77- 77وضع برانمج حمدد ملكافحة العنف ضد املرأة (اجلزاعر)؛
 78- 77تعزيز تنفي هنج متعدد القطاعاات إزاء القضااء علاى العناف اجلنساي
والعنااف القاااعم علااى أساااة نااوع اجلاانس حبيااث يشاامل تااوفري التاادريب املناسااب
ملوظفي إنفاذ القانون واملعلمني والعاملني يف اجملال الطيب ،فضالا عن تقدمي الدعم
إ الضحااي ومساءلة اجلناة بشكل فعال ( ندا)؛
 79- 77اعتماد برامج حمددة ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة (شيلي)؛
 80- 77وضع س ل ملرتكيب اجلراعم اجلنساية بغارض مكافحاة ال عناف العااعلي
ضد املرأة ( وستاريكا)؛
 81- 77مواصلة اجلهود الرامية إ مكافحة العنف ضد املرأة (بريو)؛
 82- 77تنفي اخلطة الوطنية املتعلقة مبكافحة العنف القاعم علاى أسااة ناوع
ال من يالل اختاذ تدابري ملموسة على الصعيد الوطين للحد من
اجلنس تنفي ا ام ا
العنف العاعلي والتمييز ضد املرأة (أملانيا)؛
 83- 77تعزيز تنفي السياساة الوطنياة املتعلقاة ابملسااواة باني اجلنساني واخلطاة
الوطنية املتعلقة ابلعنف القاعم على أساة ناوع اجلانس للفارتة 2020- 2017
(الفلبني)؛
 84- 77وضع برامج حمددة ملكافحة العنف ضد املرأة (العراق)؛
 85- 77تعزيز التدابري الرامية إ التصدي للعنف اجلنساع ،بطرق منها التنفي
الكامل لقانون العنف العاعلي ويطة العمل الوطنية ملكافحة العنف القاعم علاى
أساة نوع اجلنس (أيرلندا)؛
 86- 77االستمرار يف مكافحة العنف ضد املرأة (صربيا)؛
 87- 77مواصالة اجلهاود الرامياة إ تعزياز حقااوق األطفاال بغياة محاايتهم ماان
االنتهاق والعنف اجلنسيني (تونس)؛
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 88- 77اختاااذ تاادابري يف الوق اات املناسااب لضاامان حق ااوق الفتيااات والنس اااء،
وال سيما من يالل رفع احلد األدىن للسن القانونية للزواج إ  18عام ا ملنع زواج
األطفال القسري (هولندا)( )2؛
 89- 77تعزيز التدابري الالزمة من أجل زايدة الوعي بني السكان بشأن الاثر
املرتتبة على عمل األطفال (األرجنتني)؛
 90- 77مواصلة وتوسيع نطاق اجلهود احلالية الرامية إ جعل تس يل املواليد
أ ار يسرا و فاءة (غياان)؛

 91- 77مواصاالة تعزي ااز تنفي ا التش ااريعات للوفاااء ابلتزاماهت ااا حبمايااة األطف ااال
مبوجب اتفاقية حقوق الطفل (الفلبني)؛
 92- 77اختاذ تدابري فعالة حلماية حقوق األقليات اإلثنية والفئات الضعيفة يف
الواقع العملي ،ووضع يطة وطنية ملكافحة العنف ضد املرأة (الصني)؛
 93- 77تعزيز عمل الل نة التقنية الاناعية من أجل تعزيز ومحاية حقوق شعوب
املااي والغاريفوان (بريو)؛
 94- 77اعتماد تشريعات وطنية من أجل مواءمة القوانني احمللية جلعلها متوافقة
ومتمشية مع أحكام اتفاقية حقوق األشخاا ذوي اإلعاقة (العراق)؛
 95- 77اختااذ يطااوات ماان أجال ناازع صاافة اجلاارم عان اهل اارة غااري القانونيااة،
واحلاارا عناادما يكااون حكاام االحت اااز اإلداري للمهاااجر ضاارورايا ،علااى تنفيا ا ه
ألقصر فرتة ممكنة وابالمتاال الكامل للمعايري الدولية ذات الصلة (الربازيل)؛
 96- 77فرض حظر اتم على تعيني وتوظيف مجيع املهاجرين األطفال دون سن
الرابعااة عشاارة ،وتكاي ااف اجلهااود الراميااة إ مكافح ااة عماال األطفااال امله اااجرين
( وستاريكا)؛
 97- 77اعتماد تشريعات وطنية تتعلق ابنعدام اجلنسية ،وال سيما فيما يتعلق
إبجاراء حتدياد حاااالت انعادام اجلنساية ماان أجال حتدياد وضاامان احلقاوق وأحكااام
احلماية فيما خيص األشخاا عدميي اجلنسية (املكسيك)؛
 98- 77اعتماد تشريعات شاملة إلرساء إجراء حتديد حاالت انعدام اجلنساية
مان أجاال حتديااد وضاامان احلقااوق وأحكاام احلمايااة فيمااا خيااص األشااخاا عاادميي
اجلنسية (صربيا).
 - 78ستدرة بليز التوصيات التالية ،وستقدم ردود ا عليها يف وقت مناسب ال يت اوز
موعد الدورة األربعني جمللس حقوق اإلنسان:
__________

( )2
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 1- 78التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب األصلية
والقبلية ،لعام ( 1989االتفاقية رقم ( )169الدامنرق)؛
2- 78
(ابراغواي)؛

إنشاء آلية وقاعية وطنية ضد التع يب ،وفق ا لاللتزامات املتعاقد عليها

 3- 78اختاذ تدابري يف الوقت املناسب لضمان حقوق الفتيات والنساء ،بطرق
منها ضمان احلصول بشكل مستقل على يدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وفق ا
لسن الرضا دون إذن األبوين (هولندا)( )3؛
 4- 78املوافقة على مشاروع تعاديل قاانون متايال الشاعب الا ي ةادد حصاة
نسبتها  33يف املاعة لتمايل النساء يف اجلمعية الوطنية ( وستاريكا)؛
 5- 78إدراج برامج حمددة بشأن مكافحة العنف ضد املرأة يف إطار املساواة
بااني اجلنس ااني مبوج ااب اال س اارتاتي ية الوطني ااة لتحقي ااق النم ااو والتنمي ااة املس ااتدامة
(في ي)؛
6- 78

تعزيز اإلطار التشريعي حلماية حقوق الشعوب األصلية (هندوراة).

 - 79درسات بليااز التوصاايات املقدماة يااالل جلسااة التحااور الااواردة أدانه ،وأحاطاات
علم ا هبا:
 1- 79التصاديق علااى الربوتو اول االيتياااري امللحااق ابلعهاد الاادويل اخلاااا
ابحلقوق املدنية والسياسية (شيلي)؛
 2- 79التصااديق علااى الربوتو ااول االيتياااري الااااع امللح ااق ابلعهااد ال اادويل
اخلااا ابحلقااوق املدنيااة والسياسااية ،اهلاادا إ إلغاااء عقوبااة اإلعاادام (إساابانيا)
(سالوفينيا) ،والتصاديق علاى الربوتو اول االيتياااري الاااع امللحاق اب لعهاد الاادويل
اخلااا ابحلقاوق املدنيااة والسياساية ،اهلاادا إ إلغاااء عقوباة اإلعادام (أساارتاليا)
(شيلي) ،واالنضمام إ الربوتو ول االيتياري الااع امللحق ابلعهد الدويل اخلاا
ابحلقوق املدنية والسياسية ،اهلادا إ إلغاء عقوبة اإلعدام (املكسيك)؛
 3- 79التصاديق علاى الربوتو اول االيتيااري التفاقياة حقاوق الطفال املتعلااق
إبجراء تقدمي البالغات (شيلي)؛
 4- 79توجيااه دعااوة داعمااة إ مجيااع املكلفااني بااوالايت يف إطااار اإلجااراءات
اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان (جزر البهاما) (التفيا) ،وتوجيه دعوة مفتوحة
إ املكلفني بوالايت يف إطار اإلجراءات اخلاصة (سلوفينيا) ،وتوجيه دعوة مفتوحة
إ املكلفني بوالايت يف إطاار اإلجاراءات اخلاصاة واالساتفادة بشاكل أفضال مان
ه ه الليات من أجل تعزيز القدرة الوطنية على التصدي للتحدايت املستمرة يف
جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان (شيلي) ،وتوجيه دعوة داعمة إ مجيع املكلفني
باوالايت يف إطاار اإلجااراءات اخلاصاة التابعااة جمللاس حقااوق اإلنساان (الاادامنرق)،
__________

( )3
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وتوجياه دعاوة داعماة إ املكلفاني باوالايت يف إطاار اإلجاراءات اخلاصاة (فرنساا)،
وتوجياه دعاوة مفتوحااة إ املكلفاني بااوالايت يف إطاار اإلجااراءات اخلاصاة التابعااة
جمللاس حقاوق اإلنساان (الربتغاال) ،وتوجياه دعاوة داعماة إ املكلفاني بااوالايت يف
إطار اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان (إسبانيا)؛
 5- 79النظر يف توجيه دعوة داعمة إ املكلفني بوالايت يف إطار اإلجراءات
اخلاصة (جورجيا)؛
 6- 79توجيه دعوة مفتوحة إ املكلفني بوالايت يف إطار اإلجراءات اخلاصة
(اجلبل األسود)؛
 7- 79تاوفري املااوارد ألماني املظااامل ومتكيناه بشااكل امال لكااي يعمال ابعتباااره
مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متتال امتاا اال اتما ملبادأ ابريس ،بطرق منها التحقيق
يف الش ااكاوى املقدم ااة ضا ااد الس االطات العام ااة وأفعا ااال الش اارطة غ ااري املشا ااروعة
(أسرتاليا)؛
 8- 79إدراج حظا اار صا ااريح للتمييا ااز علا ااى أسا اااة امليا اال اجلنسا ااي أو اهلوي ا ااة
اجلنسانية يف الدستور ،وتعديل أي تشريع آير ذي صلة ،مال قانون إدارة الرت ات
وقانون الضمان االجتماعي حبيث يتمتاع األزواج مان نفاس اجلانس حبقاوقهم علاى
قدم املساواة مع األزواج من جنسني تتلفني (هولندا)؛
 9- 79اساتعراض الدسااتور والتش ا ريعات ماان أجاال أن حتظاار صااراحة التمييااز
القاعم على أساة نوع اجلنس وامليل اجلنسي (أوروغواي)( )4؛
 10- 79إلغاء عقوبة اإلعدام علاى مجياع اجلاراعم ،والتصاديق علاى الربوتو اول
االيتياري الااع امللحق ابلعهد الدويل اخلاا ابحلقوق املدنية والسياسية (فرنسا)؛
 11- 79إلغااء عقوبااة اإلعادام علااى مجيااع اجلاراعم ،واالنضاامام إ الربوتو ااول
االيتيا اااري الاا اااع امللحا ااق ابلعها ااد الا اادويل اخلا اااا ابحلقا ااوق املدنيا ااة والسياس ا ااية
(آيسلندا)؛
 12- 79النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام (إيطاليا)؛
 13- 79إلغاء عقوبة اإلعدام حبكم القانون (الربتغال)؛
 14- 79حفظ ومحاية مؤسسة الزواج الطبيعية ابعتبارها ارتباط ا بني رجل وامرأة
يقوم على أساة املوافقة احلرة (هاييت)؛
 15- 79تعديل تشريعاهتا من أجل نزع صفة اجلرم عن اإلجهاض ،وال سيما يف
حالة احلمل الناتج عن االغتصاب (فرنسا)؛
 16- 79حظر العقوبة البدنية يف املنزل (أو رانيا)؛
__________

( )4
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 17- 79فرض حظر صريح على ممارسة العقوبة البدنية يف حق األطفال يف مجيع
األما ن ،من يالل سن تشريعات يف ه ا الشأن (اجلبل األسود)؛
 18- 79اعتماد تشريعات ترمي إ حظر مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال
يف مجيع األما ن (سلوفينيا)؛
 19- 79مانح ملتمساي الل اوء الفرصاة لتقادمي طلاب مان أجال احلصاول علااى
تصريح عمل لكي يتمكنوا من إعالة أنفسهم وإعالة أفراد أسرهم ( وت ديفوار)؛
 20- 79مراجعة تشريعات اهل رة والل وء بصورة شاملة من أجل مواءمتها مع
االلتزامات واملعايري الدولية يف جمال حقوق اإلنسان وإلغاء أي حكم فيها ينطوي
على التمييز ألي سبب من األسباب (هندوراة).
 - 80ومجيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف ه ا التقرير تعرب عن موقف الدولة
(الدول) اليت قدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينبغي أن يفهم أهنا حتظى بتأييد
الفريق العامل بكامله.
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