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  مقدمة    
 ، املُنشأ وفقـاً )الفريق العامل(قام الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل   -١

الـسادسة  ، بعقد دورته    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١لقرار جملس حقوق اإلنسان     
وجرى االستعراض املتعلـق  . ٢٠١٣مايو / أيار٣إىل أبريل / نيسان٢٢الفترة من   يفعشرة

الـرأس  وترأس وفد  .٢٠١٣ أبريل/ نيسان٢٣ املعقودة يف الثالثة يف اجللسة بالرأس األخضر
واعتمد الفريق العامل هذا . ل، وزير العدخوسيه كارلوس لوبيس كورياالسيد معايل  األخضر

  .٢٠١٣ أبريل/ن نيسا٢٦يف   املعقودةالعاشرة يف جلسته بالرأس األخضرالتقرير املتعلق 
 اختار جملس حقوق اإلنسان اجملموعة التالية من        ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف    -٢

بوركينـا فاسـو   : االستعراض املتعلق بالرأس األخـضر  لتيسري) اجملموعة الثالثية(املقررين 
  .وكازاخستان وغواتيماال

، ١٦/٢١قـرار   مـن مرفـق ال    ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣
  :املتعلق بالرأس األخضر صدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض

) أ(١٥عـرض مكتـوب أُِعـد وفقـاً للفقـرة           /تقرير وطـين مقـدم      )أ(  
)A/HRC/WG.6/16/CPV/1و Corr.1(؛  

جتميع للمعلومات أعده مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً             )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/16/CPV/2() ب(١٥للفقرة 

) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
)A/HRC/WG.6/16/CPV/3و Corr.1(.  
كـل مـن    ها سلفاً   ريق اجملموعة الثالثية أسئلة أعد    وأحيلت إىل الرأس األخضر عن ط       -٤

 وآيرلندا الشمالية   واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى   املكسيك  إسبانيا واجلبل األسود وسلوفينيا و    
  .وميكن االطالع على هذه األسئلة على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل. وهولندا

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
أن بعدل،  نوه الوفد الذي رأسه معايل السيد خوسيه كارلوس لوبيس كوريا، وزير ال             -٥

 جزءاً من التراث االجتماعي والثقايف لشعب الـرأس         انتقدير حقوق اإلنسان واحترامها يعد    
حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتصرف     رمة  األخضر، وأن الدستور يقر، ضمن مجلة أمور، حب       

  .قامة السلم والعدلإلاجملتمعات البشرية وكل باعتبارها األساس لقيام 
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ر إىل أن الدستور يقر بقائمة مطولة من احلقـوق واحلريـات            وأشار الرأس األخض    -٦
وقد أشري إىل أن    . والضمانات واحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية      

 من القـانون     عليها من معايري ومبادئ    قادالدستور ينص أيضاً على أن املعايري واملبادئ املُص       
كون هلا األسبقية علـى القـوانني       ت وقانون املعاهدات الدولية     الدويل العام أو القانون العريف    

  .واللوائح الوطنية عقب دخوهلا حيز النفاذ
من معاهدات األمم املتحدة التسع     معاهدات   وأوضح الرأس األخضر أنه اعتمد مثاين       -٧

مخسة من  على  األساسية يف جمال حقوق اإلنسان، وأنه إضافة إىل هذه االتفاقيات، قد صّدق             
ناهيك عن أن الرأس األخضر طـرف يف        . أو انضم إليها  /بروتوكوالهتا االختيارية الثمانية و   

  .أبرز الصكوك األفريقية يف جمال محاية حقوق اإلنسان
ومن مث قدم الرأس األخضر معلومات عن اجملاالت الرئيسية فيما يتعلق بالتوصـيات               -٨

لنظر إىل النظام الوطين حلماية حقـوق       وبا. الصادرة أثناء االستعراض األول للرأس األخضر     
 أنشئت بناء على الدستور وظيفة أمـني املظـامل          ١٩٩٩ اإلنسان، فقد أشري إىل أنه يف عام      

)Provedor de Justica (ًتلقـي   ينتخبه الربملان ويتمتـع بـسلطات   باعتبارها كياناً مستقال
ـ      التقـدم  ون العـاّمون، و الشكاوى املتعلقة باإلجراءات اليت يتخذها أو ال يتخـذها املوظف

  . أقر القانون النظام األساسي اخلاص بأمني املظامل،٢٠٠٣ويف عام . بتوصيات بشأهنا
 ٢٠٠١وذكّر الرأس األخضر بأن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان قد أنشئت يف عام               -٩

من أجل النهوض بإدماج حقوق اإلنسان يف النـسيج االجتمـاعي، وأهنـا أصـبحت يف                
ومتابعـة للتوصـيات الـواردة يف       . لجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واملواطنـة      ال ٢٠٠٤ عام
 أجريت دراسة هبدف إعداد مشروع نظام أساسي جديد للجنة الوطنية حلقـوق    ٢٠٠٨ عام

اإلنسان واملواطنة يتماشى كلياً مع املبادئ املتعلقة بوضع املؤسسات الوطنية من أجل النهوض       
وسيعرض على الربملان مشروع التشريع للموافقة      ).  باريس مبادئ(حبقوق اإلنسان ومحايتها    

  .على النظام األساسي اجلديد
 أشار الرأس األخضر إىل تعاون احلكومة املتواصل مـع          ،التعاون التقين فيما يتعلق ب  و  -١٠

اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان مسلطاً الضوء على عدد من أحداث التدريب اليت             
 الصكوك الدولية واملؤسـسات      على تصديقالخراً فيما يتعلق جبملة أمور منها       شارك فيها مؤ  

ة لوفـاء   وشدد على أن هذه األعمال إمنا أجنزت هبدف حتقيق خط         . الوطنية حلقوق اإلنسان  
 ،٩/١٢  الدولية، على النحو احملدد يف قرار جملس حقوق اإلنـسان          الرأس األخضر بالتزاماته  

  يتعلق بإعداد التقارير املختلفة مبوجب االتفاقيات اليت صـدق         ساعدة دولية، وخاصة فيما   مبو
  .هاعلي
التأخر النسيب يف تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات، أوضح الـرأس           فيما يتصل ب  و  -١١

األخضر أنه قدم بالفعل تقريراً بناء على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة                
وجيري . ء على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل        واالتفاقية الدولية للقضا  
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العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية والعهـد         مبوجب  اآلن ترمجة تقريره األول     
وجـب   وتقريريه السابع والثامن مب    ،الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

وأضـاف  .  التمييز ضد املرأة، وستقدم هذه التقارير قريبـاً        اتفاقية القضاء على مجيع أشكال    
 آلية تضم مجيع اهليئات املعنية يف إطار الصكوك الدولية الـيت            قريباً الرأس األخضر أنه ستنشأ   

  . ها الرأس األخضر من أجل العمل على ضمان االنتظام يف تقدمي التقارير عليصدق
  .يق االتفاقيات الدوليةتصدالمث قدم الرأس األخضر معلومات عن   -١٢
 ، اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعلـيم  علىتصديقالوبالنظر إىل التوصية اخلاصة ب      -١٣

تصديق مل تنته بعد، فإن إطاره التـشريعي        القال الرأس األخضر إنه على الرغم من أن عملية          
 إىل الدستور والقانون ، النظام القانوين الوارد فيها، وأشار يف هذا الصدد    حد كبري يشمل، إىل   

وأشار الرأس األخضر خاصة إىل أن امتثاله ملبدأ عدم التمييز يف       . اإلطاري املتعلق بنظام التعليم   
جمال التعليم يتجلى يف أن املساواة بني اجلميع يف فرص الوصول إىل مستويات التعليم كافـة                

  . يف هذا الصددمث أشار إىل املعلومات اإلحصائية املتوفرة. أمر واقع يف البلد
 االتفاقية املتعلقـة بوضـع       على مل يصدق وإن  وأشار الرأس األخضر أيضاً إىل أنه         -١٤

الـسياسية  ادة ر يف ضوء اإل٢٠١٣ها يف النصف األول من عام    علي الالجئني إال أنه سيصدق   
  . احلكومة والربملانلدىالواضحة 

ـ ان   أخطر الرأس األخضر جملس حقوق اإلنس      ،وإضافة إىل ذلك    -١٥ أن الربوتوكـول   ب
متت املصادقة عليه   االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة قد            

  .٢٠١٢  ودخل حيز النفاذ يف عام٢٠١١عام يف 
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء       على  ع  وذكّر بعد ذلك بأنه وقّ      -١٦

. ٢٠١٣ها خالل النصف األول من عـام         علي تصديقالع   وأنه يتوق  ٢٠٠٧ القسري يف عام  
هذه االتفاقية اعتماد تدابري تشريعية، وخاصة تعديل القانون اجلنائي         على  تصديق  الوسيستلزم  

  .لتجرمي االختفاء القسري
يف متت املصادقة عليها    وأضاف أيضاً أن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة قد            -١٧

  .٢٠١١فرباير /شباط
 الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعـذيب         على تصديقالسيجري  و  -١٨

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة خالل الربع األول مـن                
  .٢٠١٣ عام
 وأصبح  ٢٠١١نظام روما األساسي يف عام      على  وأوضح الرأس األخضر أنه صّدق        -١٩

وتنظر احلكومة يف الوقت الراهن يف اتفاق امتيازات        . ٢٠١٢يناير  /ون الثاين طرفاً فيه يف كان   
  .احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا



A/HRC/24/5 

GE.13-15405 6 

وبااللتفات إىل مسألة احترام حقوق الطفل ومحايتها، أشار الرأس األخضر إىل أنـه               -٢٠
ثاق األفريقـي    اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكوالت االختيارية امللحقة هبا؛ واملي         على صّدق

املتعلقة حبظــر   ) ١٩٩٩(١٨٢ييت منظمة العمل الدولية رقم      حلقوق الطفل ورفاهه؛ واتفاق   
) ١٩٧٣(١٣٨ري فورية للقضاء عليها، ورقم   أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال واختاذ تداب     

املتعلقة باحلد األدىن لسن االستخدام، واتفاقية الهاي بشأن محاية الطفل والتعاون يف جمـال              
  . تبين على الصعيد الدويلال

وأشار الرأس األخضر إىل أن تدابري تشريعية قد اختذت من أجـل إنفـاذ املبـادئ                  -٢١
الدستورية املتعلقة حبقوق الطفل، وسلط الضوء على النظام األساسـي اخلـاص باألطفـال              

ـ       اخر مرحلة من مراحل النق    هو حالياً يف آ   واملراهقني الذي    ل ش قبل املوافقة عليه ليحـل حم
  .قائمالتشريع ال

وأضيف أن مراكز قد أنشئت لدعم األطفال الذين وقعوا ضحايا للمعاملة الـسيئة               -٢٢
وُتكفل احلماية حلقوق الطفل من خالل جلان . واإليذاء واالستغالل اجلنسي، وهي عاملة اآلن  

  .عه احملليةواحلماية البلدية اليت ينسق أعماهلا معهد األطفال واملراهقني وفر
وقدم الرأس األخضر بعد ذلك إحصاءات عن حقوق الطفل مشرياً إىل مجلة أمـور                -٢٣

منها اخنفاض معدل وفيات األطفال يف الفئة العمرية من صـفر إىل مخـسة أعـوام مـن                  
 طفـل يف    ١ ٠٠٠ لكـل    ٢٣,٧ إىل نسبة    ٢٠٠٠ طفل يف عام     ١ ٠٠٠  لكل ٣١,٩ نسبة
 املزمن لدى األطفال دون سن اخلامسة وأشري أيضاً إىل أن معدالت سوء التغذية  . ٢٠٠٩ عام

وسلط الضوء . ٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٩,٧ إىل ١٩٩٤ يف املائة يف عام  ١٦قد اخنفضت من    
 عاماً التحقت   ١٧ أعوام و  ٦ يف املائة من األطفال يف الفئة العمرية بني          ٩٠على أن نسبة تبلغ     

 اجتماعية بتقدمي وجبة    وقامت خدمة دعم  . ٢٠١٠-٢٠٠٩باملدارس خالل السنة الدراسية     
ساخنة لكل طفل يف كل يوم من أيام الدراسة يف مرحلة التعليم األساسي، مـا سـاهم يف                  

  .تراجع معدالت الغياب والرسوب يف املدارس
وأشـار  . وبعد ذلك قدم الرأس األخضر معلومات عن إدارة العدالة ونظام السجون            -٢٤

 القليلة املاضية ما أدى إىل زيادة اسـتقالل  إىل أن تشريعات مهمة قد اعتمدت خالل األعوام 
وأشار الـرأس األخـضر إىل      .  وقدم تفاصيل بشأن هذه التشريعات     .احملاكم واهليئة القضائية  

وجود عدد من الضمانات األساسية ومنها احلق غري القابل للتصرف يف جلـسة للـسماع               
ـ .  أن ُيمثّلهم حمام   للمتهمني؛ وحق من َيمثلون أمام الشرطة أو السلطات القضائية يف          ر اوأش

مث قدم الرأس األخضر معلومات     . أيضاً إىل أن احلكومة أنشأت آليات بديلة لتسوية املنازعات        
عن شروط التوقيف واالحتجاز من قبل الشرطة وعن حقوق احملتجزين والضمانات املكفولة            

  .إلجراء حماكمات عادلة
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 أن لديه سجنني على املـستوى        أوضح الرأس األخضر   ،وبالنظر إىل نظام السجون     -٢٥
ويف أواخـر  . يف املرحلة األخرية من اإلنـشاء يف جزيـرة سـال    هو  الوطين ومرفقاً إضافياً    

  .  امرأة٧٣الً وجر ١ ١٥٣ هم من، حمتجزا١ً ٢٢٦  بلغ إمجايل عدد احملتجزين٢٠١٠ عام
اعتمدت يف  وإضافة إىل التشريعات اليت حتدد القواعد العامة إلنفاذ عقوبات احلبس،             -٢٦
 اللوائح الداخلية لسجن برايا املركزي، وهي تطبق أيـضاً بـشكل مؤقـت يف               ٢٠٠٩ عام

وتتضمن هذه اللوائح كامل قواعد األمم املتحدة النموذجية الـدنيا         . السجون املدنية األخرى  
  .ملعاملة السجناء

 ٢١ و ١٦ وأضيف أن اهتماماً خاصاً يوىل إىل احملتجزين الذين تتراوح أعمارهم بني            -٢٧
عاماً، إذ ُيفصلون عن سائر احملتجزين، وتقدم إليهم باإلضافة إىل ذلك مساعدة خاصة بكـل       

ون باهتمام خاص لزيادة    ظواحد منهم، كما أهنم يشاركون يف جمموعات عمل مع تقنيني وحي          
  .فرص إعادة إدماجهم يف اجملتمع

أن إنفاذ عقوبـات     بش أويلوأوضح الرأس األخضر أنه جيري حتضري مشروع تشريع           -٢٨
ـ    . احلبس وغريها من العقوبات هبدف تعديل التشريعات الراهنة         وع األويل شرومن شأن هذا امل

لسجون بأن ُيلتمس منها اختاذ تدابري      لأن يعزز حقوق احملتجزين احلالية وينشئ التزامات جديدة         
  . احملتجزينإنفاذ العقوبات والتدابري األمنية عن كثب على حقوقيركّز إضافية لضمان أن 

وقدم الرأس األخضر بعد ذلك معلومات عن قضايا خمتلفـة تتعلـق بالعقوبـات                -٢٩
احلقوق يف ممارسة الشعائر الدينية وحقوق احملتجزين يف جمال الرعاية الصحية           : والسجون منها 

 ودورات  ،املقدمـة إلـيهم   ذات الصلة   أو اإلصحاح أو التدريب املهين أو التعليم واخلدمات         
وأشري أيضاً إىل أنه يسمح للـصحافة     .  هبدف إعادة إدماجهم   اءلتدريب املتاحة للسجن  إعادة ا 

بزيارة السجون، إضافة إىل الزيارات األسرية وزيارات املراقبني اخلارجيني، مثل املنظمات غري      
  .احلكومية واهليئات الدينية

ساواة بـني   اإلجراءات املتخذة لضمان احترام امل    صف الرأس األخضر     و ،وبعد ذلك   -٣٠
  .اجلنسني ومحاية احلقوق والقضاء على العنف القائم على نوع اجلنس

 اليت اختذها الرأس األخضر كدولـة مـستقلة         املبادراتواحدة من أوىل    وأشري إىل أن      -٣١
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة دون              على تصديقالتوقيع و ال متثلت يف 
ملتعاقبة إىل ضمان تنفيذ السياسات العامة تنفيذاً كامالً من أجل          وسعت احلكومات ا  . حتفظات

وسلط الضوء  . واعترب الرأس األخضر أن النتائج احملققة إجيابية جداً       . تعزيز املساواة بني اجلنسني   
على أوجه التقدم احملرز ومنها ارتفاع نسبة النساء العامالت يف الفرع التنفيذي من صفر يف املائة 

 يف ١ ، كما ارتفعت نسبة النائبات يف الربملان من٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٦٠ إىل ١٩٧٥يف عام 
، وارتفع االلتحاق الصايف بالتعليم الثانوي      ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ١٨ إىل   ١٩٧٥املائة يف عام    

  .٢٠٠٧  يف املائة يف عام٦٤ إىل ١٩٧٥ يف املائة يف عام ١٨,٣لدى اإلناث من 
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خضر إىل وجود مؤسسات خمتلفة واعتماد إجراءات من أجل دعم          وأشار الرأس األ    -٣٢
تطوير اخلطة الوطنية ملكافحة العنف القائم على       :  مبا يف ذلك ما يلي     ،حقوق املرأة وقضاياها  

 والشبكة املشتركة بني الوكاالت لدعم ضحايا العنف املرتيل؛ وبرنامج العمـل            ،نوع اجلنس 
؛ وأعمال رابطة النساء احلقوقيات يف      )٢٠١٢-٢٠١١(من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني       

  .الرأس األخضر
اتفاقية منظمة العمل على  ١٩٧٩عام ومت التذكري أيضاً بأن الرأس األخضر صّدق يف   -٣٣
املتعلقـة  ) ١٩٥٨(١١١واالتفاقية رقـم    ) ١٩٥١(١٠٠ولية للمساواة يف األجور رقم      الد

ح تضمني القانون الوطين املبادئ العامة للمساواة يف بالتمييز يف جمال االستخدام واملهنة، ما أتا     
وأشار الرأس  . األجور بني الرجل واملرأة وعدم التمييز يف االستخدام على أساس نوع اجلنس           

عدم التعرض  األخضر بعد ذلك إىل األحكام املختلفة يف الدستور والتشريع الرامية إىل ضمان             
  . اية املرأةلتمييز وحتقيق املساواة يف املعاملة ومحل

وبالنظر إىل العنف القائم على نوع اجلنس، أوضح الرأس األخضر أن القانون اخلاص           -٣٤
زيادة محاية الـضحايا    : بالعنف القائم على نوع اجلنس يركز على أهداف أساسية ثالثة هي          

 .وزيادة العقوبات املوقعة على اجلناة وتوعية اجلمهور مبوضوع العنف القائم على نوع اجلنس            
، حبيث تـضمن  )مشس(ظمات اجملتمع املدين وهي شبكة   وطالب القانون بإنشاء شبكة من من     

التنسيق بني املنظمات غري احلكومية والشرطة الوطنية واملراكز الصحية واملستشفيات ومراكز           
القانون اجملتمعية، وقد أنشئت هذه الشبكة يف مخس بلديات يف مخس جزر من جزر البلـد                

 شكاوى بشأن العنف القائم علـى نـوع اجلـنس يف            ٣ ٢٠٣ه الشبكة   التسع، وتلقت هذ  
 هي مبثابة النهج املبتكر املستوحى من املمارسات اجليدة املتبعة يف           مشسوشبكة  . ٢٠١٠ عام

  .سائر البلدان اليت لديها خربة واسعة يف هذا امليدان
كر وأوضح الرأس األخضر أن التحديات الكربى ال تزال مطروحة وخـص بالـذ              -٣٥

القوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس اليت أدت إىل التمييز ضد املرأة يف احملـيطني العـام                 
  .واخلاص

وبالنظر إىل احترام حقوق الفئات املستضعفة ومحايتها، ذكر الـرأس األخـضر أن               -٣٦
القطاع االجتماعي لطاملا كان هو والسياسات االجتماعية يف صلب خيـارات احلكومـات             

ة يف الرأس األخضر، ما يتجلى يف منظور التنمية الذي يركز على الشعب ويرمـي إىل                املتعاقب
  . وخاصة الفئات األكثر ضعفاً،ضمان احترام حقوق اإلنسان للسكان كلهم

وحرصاً من الدولة على دعم سياساهتا االجتماعية يف جمال مكافحة الفقر، وخاصة              -٣٧
 الراهن معاشاً تقاعدياً غري قائم على االشتراكات إىل         يف املناطق الريفية، فإهنا تقدم يف الوقت      

 يف املائة من السكان، تشمل املسنني والفئات املستضعفة أو        ٤,٧جمموعة متثل نسبة تبلغ زهاء      
  . املعاقة من األطفال والبالغني
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وأشار الرأس األخضر إىل أن الدستور يقضي بأن تضمن السلطات العامة احلمايـة               -٣٨
. ٢٠٠٠اص ذوي اإلعاقات، وهو ما ينعكس أيضاً يف قانون اعتمد يف عـام              اخلاصة لألشخ 

عمل باالشـتراك مـع احلكومـة        ي وأوضح أن اجمللس الوطين للمعاقني، وهو هيئة استشارية       
وتشجع احلكومة الشركات على توظيف     . القتراح سياسات وطنية وتنسيقها ومتابعة تنفيذها     

  .بيةاألشخاص ذوي اإلعاقة مبنحها حوافز ضري
وذكر مع ذلك أنه بالرغم من التدابري املتخذة، ال يـزال األشـخاص ذوو اإلعاقـة                  -٣٩

حتول دون اندماجهم يف اجملتمع، مثل النقص يف الوسائل املناسبة للوصول  يواجهون عقبات يومية
  .املباين وبالتايل تنهض السلطات العامة برابطات األشخاص ذوي اإلعاقة وتشجعها إىل
إىل أن النساء الاليت َيُعلن أسراً، وخباصة يف املناطق الريفية، هّن جمموعة مـن              وأشري    -٤٠

النساء تستحق الدعم، وخاصة يف جمال االئتمان املتناهي الصغر، ويعززها قـانون صـدر يف       
 أنفسهن ومواصلة احلفاظ علـى      إعالة يرمي إىل ضمان أن تستطيع هذه النساء         ٢٠٠٧ عام

خلصوص إىل أعمال رابطة دعم تنفيذ املشاريع ذاتياً للنـساء يف           وأشري على وجه ا   . أعماهلن
  .جمال التنمية

وأشار الرأس األخضر بعد ذلك إىل أن الدستور يقضي بلزوم إتاحة املوظفني العامني               -٤١
 ٢٠١١وأضاف أن االستراتيجية الوطنية للمسنني قد اعتمدت يف عام          . محاية خاصة للمسنني  

 وتيسري الوصـول إىل     ، واالستدامة ، والتضامن ، واإلدماج ،ام الفرد وأهنا تسترشد مببادئ احتر   
  .  والشراكة، والتعاون، واملشاركة،املباين

  تفاعلي وردود الدولة موضع االستعراضالوار احل  -باء  
وميكـن االطـالع علـى      .  وفـداً  ٦٠خالل احلوار التفاعلي صدرت بيانات عن         -٤٢

  .صل الثاين من هذا التقريرالتوصيات اليت صدرت خالل احلوار يف الف
 نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة          على تصديقالورحبت بوتسوانا ب    -٤٣

وأشادت . اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   والربوتوكول االختياري امللحق ب   
 تـدابري   ، متسائلة عـن   ٢٠١١باعتماد قانون مكافحة العنف القائم على نوع اجلنس لعام          

وشجعت على مواصلة بذل اجلهود     . االنتصاف اليت اختذت للحد من العنف املرتيل ضد املرأة        
  .وقدمت بوتسوانا توصيات. للحد من التسرب املدرسي ووفيات األطفال

وأقرت الربازيل بتعزيز املؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس،             -٤٤
 جمال وفيات األطفال وسوء تغذيتهم واعتماد االستراتيجية الوطنيـة          والتحسينات املنجزة يف  

 العديد مـن صـكوك       على تصديقالوأشادت الربازيل ب  . للمسنني وحتسني معدالت التعليم   
وقـدمت الربازيـل   . حقوق اإلنسان متاشياً مع التوصيات اليت قدمتها يف االستعراض السابق 

  .توصيات
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منذ أول استعراض، على الرغم     سّجلة   بالتحسينات امل  وأحاطت بوركينا فاسو علماً     -٤٥
من القيود االجتماعية واالقتصادية املفروضة، وحثت أصحاب املصلحة يف جمال التعاون على            

وأحاطت علماً بتنفيذ حقوق الطفل واألشخاص املستـضعفني        . تقدمي دعم متعدد األطراف   
عت على التنفيذ الكامل للخطـة      وشج. ومكافحة القوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس      

  .وقدمت توصية. إلنصاف بني اجلنسنيالوطنية للمساواة وا
وأحاطت بوروندي علماً بتجرمي العنف القائم على نـوع اجلـنس وبـاإلجراءات               -٤٦

ورحبت بالتقدم احملرز يف جمال حمو األميـة وأحاطـت         . القانونية املبسطة باختاذ تدابري حمددة    
وقـدمت  .  أوضاع السجون، مبا يف ذلك الفصل بني األطفال والبالغني          بتحسن باعتزازعلماً  

  .بوروندي توصيات
وأحاطت كندا علماً باجلهود املبذولة فيما يتعلق حبقوق األشخاص يف نظامي القضاء      -٤٧

 وفقاً للمعايري يف تقليص فترات االحتجاز الوقائيوالسجون، طالبة معلومات عن التقدم احملرز    
 ملكافحة العنف القائم على نـوع اجلـنس         ٢٠١١بت باعتماد قانون يف عام      ورح. الدولية

  .اتوقدمت كندا توصي. وشجعت على تنفيذ ودعم اخلدمات املقدمة إىل ضحايا العنف
وأحاطت تشاد علماً بإقرار الرأس األخضر حبقوق اإلنسان باعتبارها أساساً لقيام أي   -٤٨

.  من الصكوك الدولية، واالتفاقيات اإلقليميـة      العديدعلى  تصديق  الورحبت ب . جمتمع بشري 
  .ةوقدمت توصي. وسلطت تشاد الضوء على إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واملواطنة

وأبدت شيلي تقديرها للتقدم احلاسم احملرز يف جمال النـهوض حبقـوق اإلنـسان                -٤٩
تسع معاهدات أساسية    معاهدات من أصل     مثاينعلى  تصديق  الومحايتها، كما يتجلى ذلك يف      

وسلطت الضوء على . يف جمال حقوق اإلنسان، ومخسة بروتوكوالت اختيارية من أصل مثانية     
وقدمت .  مبا يف ذلك تعزيز استقالل القضاة واحملامني،اعتماد تدابري قانونية وغريها من التدابري

  . شيلي توصيات
وك من صـكوك حقـوق      وأثنت الصني على انضمام الرأس األخضر إىل مثانية صك          -٥٠

وأحاطت علماً مـع التقـدير      . اإلنسان الدولية األساسية، وحتسني محاية الفئات املستضعفة      
باجلهود املبذولة للنهوض باملساواة بني اجلنسني وحبقوق الطفل واملعاقبة علـى انتـهاكات             

نية، بتقدمي  وطالبت الصني اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك هيئات األمم املتحدة املع          . حقوق املرأة 
  .ةوقدمت توصي. املساعدة البناءة

وأقرت الكونغو بتعزيز اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان وأشادت بالتقـدم احملـرز يف              -٥١
وأحاطت علماً بتحسني نسب . توصيات الدورة األوىل من االستعراض الدوري الشاملنفيذ ت

هتا احلكومة لتحسني حقوق الطفل لى املدارس، وباإلجراءات اليت اختذع الفتيات والفتيان تردد
 والقضاء على العنف القائم على نوع اجلنس وحتسني حقوق الفئات           ،واملساواة بني اجلنسني  

  .وقدمت الكونغو توصية. ، والعدالةاملستضعفة
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وأقرت كوستاريكا باجلهود املبذولة يف جماالت املساواة بني اجلنسني ومشاركة املرأة             -٥٢
لى املدارس والقضاء على العنف ضـد     ع الفتيات   تردد وارتفاع معدالت    يف احلياة االقتصادية  

.  وحثت على مواصلة التقدم يف هذا امليـدان اءوأحاطت علماً بتحسني ظروف السجن    . املرأة
وأقرت باجلهود املبذولة للتعامل مع تغري املناخ، وأعربت عن قلقها إزاء الوحشية اليت متارسها              

  .وصياتوقدمت ت. الشرطة مع الشباب
 العديد من صكوك حقوق اإلنـسان        على تصديقالوأحاطت كوت ديفوار علماً ب      -٥٣

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ونظام الدولية، مبا فيها الربوتوكول امللحق ب     
 أقرت بأنه ال يزال هناك الكثري مما يتعني االضطالع به وطالبـت     ،ومع ذلك . روما األساسي 

  . وقدمت توصيات.  الدويل بتقدمي الدعم ملساعدة الرأس األخضراجملتمع
وأحاطت كوبا علماً بتحقيق املساواة يف فرص الوصول إىل خمتلف مستويات التعليم              -٥٤

وأحاطت علماً باإلجراءات املتخذة لتنفيذ التدابري      . وأقرت بأن حقوق الطفل أولوية مؤسسية     
وأقرت بالتدابري املتخذة لتحقيق املساواة بني      . ملراهقنيمعهد األطفال وا  إنشاء  التشريعية، مثل   

 الصحة والتعليم والتجارة والسياسة والعنف القـائم        تاجلنسني وباإلجنازات احملققة يف جماال    
  .وقدمت كوبا توصيات. على نوع اجلنس

 صكوك   على لتصديقلوأحاطت مجهورية الكونغو الدميقراطية علماً باجلهود املبذولة          -٥٥
وأشارت إىل ما أحرز من تقدم اجتماعي واقتصادي رغم شـح           .  اإلنسان وتنفيذها  حقوق
ورحبت بالتدابري املتخذة لتحسني محاية حقوق الطفل، وزيادة مشاركة مؤسـسات           . املوارد

. املرأة لضمان حتقيق املساواة بني اجلنسني واختاذ اإلجراءات الكفيلة حبماية الفئات املستضعفة           
  .وقدمت توصيات

 الصكوك الدولية والتعاون مع آليـات حقـوق          على تصديقالوأثنت جيبويت على      -٥٦
 معلومات عن النتائج احملققة يف جمال القضاء على القوالب النمطية األبويـة             طلبتو. اإلنسان

وقدمت جيبويت  . والقائمة على نوع اجلنس فيما يتعلق بدور الرجل واملرأة يف األسرة واجملتمع           
  .ةتوصي
 مصر علماً بالتقرير الشامل ورحبت باإلسراع يف تنفيذ التشريعات الـيت            وأحاطت  -٥٧

. وأشادت بوضع إطار للتعاون مع آليات حقوق اإلنسان       . كان هلا أثر إجيايب يف نوعية احلياة      
وقـدمت مـصر    . وأيدت مصر املطالبة مبزيد من التعاون والشراكة على الصعيد الـدويل          

  .توصيات
نظام روما األساسي والربوتوكول االختياري امللحق      على   تصديقالورحبت فرنسا ب    -٥٨

. باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة            
وأشادت باإلصرار على تنفيذ التوصيات اليت صدرت يف الدورة األوىل لالستعراض الدوري            

  .رنسا توصياتوقدمت ف. وشجعت على مواصلة التحسني. الشامل
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 العديد   على تصديقالغابون على التعاون مع آليات حقوق اإلنسان الدولية و        الوأثنت    -٥٩
وشجعت على مواصلة بذل اجلهود للقضاء علـى القوالـب          . من صكوك حقوق اإلنسان   

وسلطت الضوء على التقدم احملرز يف جمال التعليم وحتقيـق          . النمطية القائمة على نوع اجلنس    
  .غابون توصياتالوقدمت . ع من معدالت حمو األميةمستوى مرتف

صكوك حقوق اإلنـسان واجلهـود املبذولـة    على تصديق الوأحاطت أملانيا علماً ب     -٦٠
وأعربت عن شواغلها إزاء حاالت سـوء معاملـة         . ملكافحة العنف القائم على نوع اجلنس     

لى معلومات عـن    النساء واألطفال إضافة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة، وطلبت احلصول ع         
وأقرت باجلهود املبذولة لتعزيز النظام القضائي، لكنها أعربت عن         . التدابري املتخذة حلمايتهم  

  .وقدمت أملانيا توصيات. قلقها إزاء أوضاع السجون
. جهود ملواجهة حتدي شـح املـوارد      ملا يبذله من    وأثنت غانا على الرأس األخضر        -٦١

لتعليم، معربة عن قلقها إزاء ارتفاع معدالت التسرب من         ورحبت باجلهود املبذولة يف جمال ا     
 عن شواغلها إزاء توأعرب. التعليم الثانوي، وحثت على اختاذ خطوات حلل األسباب اجلذرية

وقدمت . وأيدت مطالبة اجملتمع الدويل بالتعاون    . معاملة املهاجرين والالجئني وطاليب اللجوء    
  . غانا توصيات

دة مشاركة املرأة يف القطاع العام، طالبة معلومات عن التدابري          ندا بزيا آيسلورحبت    -٦٢
وأحاطت علماً بتحسني محاية الطفل وتساءلت      . املتخذة لزيادة مشاركتها يف القطاع اخلاص     

. عن التدابري املتخذة لتجرمي العقاب البدين ومكافحة االعتداءات اجلنـسية علـى األطفـال             
ار بالبشر، وطلبت احلصول على معلومات عن التـدابري  ندا عن قلقها إزاء االجتآيسلوأعربت  

  .وأشادت باجلهود املبذولة حملو األمية. املتخذة ملكافحة هذه املمارسات
وأثنت . ورحبت إندونيسيا مبا اضطلعت به اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان من عمل            -٦٣

بري اإلجيابية املتخذة لفائدة    على االلتزام املتواصل جتاه السياسات االجتماعية وأشارت إىل التدا        
وأشادت بتقدمي احلد األدىن من املعاش التقاعـدي غـري القـائم علـى     . الفئات املستضعفة 

وأعربت عن أملها يف مواصلة التقدم احملرز يف مواجهة التحديات املطروحة يف            . االشتراكات
  .وقدمت إندونيسيا توصيات. جمال حقوق اإلنسان

ضرورة تعزيز حقوق الفئات املستضعفة، وتساءلت عن الطريقة        وأشارت إيطاليا إىل      -٦٤
ن هبا آليات الكشف املبكر عن االعتداءات اجلنسية علـى           أن حيسّ  الرأس األخضر  اليت يعتزم 

األطفال، والتدابري املتوخاة حلل األسباب اجلذرية وراء جنوح القّصر وحتسني اإلطار القانوين            
  .ياتوقدمت إيطاليا توص.  اجملالايف هذ
 إىل أن الرأس األخضر كان أحد بلدان اإلقليم القليلة اليت ينبغي            لكسمربغوأشارت    -٦٥

 صـكوك    على تصديقال، وأثنت على    ٢٠١٥هلا حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام        
وأبدت قلقها إزاء املواقف القائمة على نوع اجلـنس واملواقـف األبويـة             . حقوق اإلنسان 
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وأعربـت عـن    .  املرتيل والعنف القائم على نوع اجلنس املمارس ضد املرأة         واستمرار العنف 
انشغاهلا إزاء اجلرائم املرتكبة يف املدن ووحشية الشرطة وأوضاع السجون، وتساءلت عـن             

  . توصياتلكسمربغوقدمت . التدابري املتخذة ملواجهة جنوح األحداث
شادت باجلهود املبذولة يف جمال حقوق      وأحاطت ماليزيا علماً بالتقدم اهلائل احملرز وأ        -٦٦

 وأعربت عن تقديرها لتنفيذ التوصيات املقبولـة البـالغ        . الطفل واملرأة والفئات املستضعفة   
وأقرت بالتحديات املطروحة وأبدت ثقتها يف أن       .  التمويل وأيدت طلب .  توصية ٥٠عددها  

  .وقدمت ماليزيا توصيات. هذه التحديات ستتم مواجهتها
ملديف على التقدم احملرز يف جمال مشاركة املرأة يف صنع القـرار، لكنـها              وأثنت    -٦٧

استمرار رسم القوالب النمطية وتواصل العنف املمارس ضد املرأة، وعمل األطفـال            بنوهت  
وأشارت إىل عدم توجيه أية     . وأقرت بضرورة تقدمي املساعدة التقنية والدعم املايل      . وإيذائهم

اصة يف جمال حقوق اإلنسان وطلبت      اخلجراءات  اإلبواليات مبوجب   دعوة دائمة إىل املكلفني     
  .وقدمت توصيات. احلصول على معلومات يف هذا الصدد

 العديد من صكوك حقوق اإلنـسان وتنفيـذها يف           على تصديقالوأثنت مايل على      -٦٨
فـال  وأحاطت علماً باجلهود املبذولة حلماية حقوق الطفل وإنشاء معهد األط  . التشريع احمللي 

اليت أُدخلـت علـى     وأشادت باإلصالحات   . واملراهقني ملكافحة العنف املمارس ضد الطفل     
  .وأعربت عن ثقتها يف تواصل العمل يف هذا الصدد. قطاع العدالة

وأحاطت موريتانيا علماً بالتقدم احملرز يف تنفيذ توصـيات الـدورة األوىل البـالغ                -٦٩
 إال أهنا شددت على     .ن صكوك حقوق اإلنسان    العديد م   على تصديقال توصية، و  ٥٠ عددها

 مطالبة اجملتمع الدويل وهيئات األمم املتحدة بتقدمي الدعم         ،ضرورة إجراء إصالحات مؤسسية   
  .يف تنفيذ السياسات الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان واحترامها

 العديد من صكوك حقوق اإلنسان، وأعربت عن         على تصديقالورحبت املكسيك ب    -٧٠
وأحاطت علماً بالتدابري التشريعية املتخذة     . لقةا املزيد من الصكوك الع     على تصديقالها يف   أمل

وأقرت باجلهود املبذولة لتعزيز املساواة بني اجلنسني . لتحسني حقوق الطفل وأوضاع السجون
  .وقدمت املكسيك توصيات. والقضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس

ل األسود بتعزيز املؤسسات يف الفترة بني دوريت االسـتعراض الـدوري            وأشاد اجلب   -٧١
الشامل، وبالتقدم احملرز الذي يتجلى يف ارتقاء البلد من مصاف البلدان األقل منواً ودخوله يف               

مبشاركة احلكومة الواسعة مع مجيع     اجلبل األسود   ورحب  . توسطذات الدخل امل  بلدان  الزمرة  
  . وقدم توصيات. إعداد التقرير الوطينشرائح اجملتمع يف عملية 

ورحب املغرب بالدور الرئيسي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان               -٧٢
وأيد اإلصالح التعليمي الرامي إىل فرض التعليم اإللزامي على اجلميع حىت الـسنة             . واملواطنة

لـى  عالفتيـات   تردد  دالت  العاشرة من التعليم املدرسي، وأحاط علماً بالتقدم احملرز يف مع         
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 املرأة  ورحب بعمل معهد األطفال واملراهقني وأشار إىل ارتفاع معدالت مشاركة         . املدارس
  . طلب تقدمي التعاون التقينوأيد. يف القطاع القضائي

وأثنت هولندا على اجلهود املبذولة لتحسني حالة حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين   -٧٣
وق األشخاص ذوي اإلعاقة وتوقيع الربوتوكول االختياري امللحق         اتفاقية حق   على تصديقالو

. باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
  .ةوقدمت توصي. وأعربت عن قلقها إزاء التقدم البطيء يف القضاء على عمل األطفال

 صكوك حقـوق اإلنـسان املهمـة         على تصديقالوسلطت نيكاراغوا الضوء على       -٧٤
. واعتماد تدابري تشريعية جديدة وإقامة هياكل عامة جديدة لتلبيـة احتياجـات املـواطنني             

وأطرت على اجلهود املبذولة لتحقيق املساواة بني اجلنسني وتعزيز مشاركة املـرأة يف اإلدارة              
  .وقدمت نيكاراغوا توصيات. العامة
 مجيع صكوك حقوق  علىلتصديقل مع االرتياح باجلهود املبذولة  النيجر علماًوأحاط  -٧٥

الدويل علـى   وشجع اجملتمع   . اإلنسان اإلقليمية والدولية تقريباً، وإدراجها يف التشريع احمللي       
  .ة النيجر توصيوقدم. دعم هذه اجلهود

 وأثنت نيجرييا على الرأس األخضر اجلهود اليت بذهلا إلعداد تقريـر االسـتعراض              -٧٦
وقـدمت  . الدوري الشامل والتقدم الذي أحرزه يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف البلد           

  .نيجرييا توصيات
 العديد من صكوك حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية         على تصديقالورحبت الفلبني ب    -٧٧

ن وأحاطت علماً بتراجع معدالت الوفيات وسوء التغذية املـزم        . وإدماجها يف التشريع احمللي   
تردد  يف املائة من     ٩٠لدى األطفال دون سن اخلامسة، واجلهود املبذولة لضمان حتقيق نسبة           

  . وقدمت توصيات. لى املدارسع عاماً ١٧ أعوام إىل ٧األطفال يف الفئة العمرية من 
وأقرت الربتغال بالتقدم اهلائل احملرز يف تعزيز حقوق املرأة ومحايتها متـسائلة عـن                -٧٨

وطلبـت أيـضاً    . ضافية اليت ستعتمدها احلكومة ملكافحة العنف املرتيل املتواصل       التدابري اإل 
م إىل األطفال الذين يعانون     احلصول على مزيد من املعلومات عن التدابري املتوخاة لتقدمي الدع         

  .وقدمت الربتغال توصيات. شلل الدماغمن 
مـشاريع الـنظم    ورحبت رواندا بإنشاء مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنسان وإعـداد            -٧٩

مل أن تدخل حيز النفاذ عقب إنشاء مكتب أمني         يؤاألساسية اجلديدة وفقاً ملبادئ باريس، اليت       
  .وقدمت رواندا توصيات.  الصكوك اإلقليمية والدولية علىتصديقالورحبت أيضاً ب. املظامل
وسلطت السنغال الضوء على اخلطوات املتخذة لتعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها              -٨٠
. جعت على مواصلة التشاور بشأن إنشاء مكتب ألمني املظامل لتعزيـز هـذه اجلهـود              وش

وقدمت .  وخاصة األطفال والنساء   ،ورحبت باجلهود املبذولة حلماية األشخاص املستضعفني     
  .السنغال توصيات
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ورد الرأس األخضر على األسئلة املطروحة سلفاً واملسائل اإلضافية اليت أثريت خالل              -٨١
وشدد البلد على أنه بذل جهوداً هائلة لضمان إتاحة فـرص الوصـول إىل              . التفاعلياحلوار  

تاحة فرص الوصول إىل اخلدمات الصحية للسكان، مبن فـيهم     إلالتعليم للجميع دون متييز، و    
السكان الذين يعيشون يف املناطق احلضرية والريفية على حد سواء، والقضاء علـى العنـف               

وعليه رحب الرأس األخـضر     . ألطفال والنساء واملسنني يف املنازل    املمارس ضد احملتجزين وا   
حبضور املنظمات الدولية، من قبيل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واتصاله             
هبا للمساعدة على رصد تنفيذ التزاماته مبوجب الصكوك الدولية الوجيهة يف جمال حقـوق              

  .اإلنسان
أوضح الرأس األخضر أنه وفقاً للتشريعات      حتياطي،  حتجاز اال وبالنظر إىل مسألة اال     -٨٢

، ولفترات معينة حيددها القـانون     احمللية ال ميكن تطبيق هذا التدبري إال بشروط معينة صارمة         
وقد نص قانون اإلجراءات اجلنائية على أن       . لشخص أو عودته إىل اجلرمية مثالً     خشية هرب ا  

. تجاوز أربعة أشهر من دون توجيه هتمة للشخص احملتجزال ميكن أن تبس االحتياطي فترة احل
وذكّر الرأس األخضر بأن األشخاص الذين تلقي الشرطة القبض عليهم جيـب أن يعرضـوا               

وفضالً عن ذلك . ن ساعة على قاضٍ حيدد إن كان ينبغي احتجازهم ريثما حياكمو٤٨خالل 
شهر إلعادة تقييم ضرورة إبقائهم ياً على قاضٍ كل ثالثة أاحتياطن وُيعرض األشخاص احملتجز  

، لكنه سـلط     عادية يف اإلجراءات اجلنائية  ر الرأس األخضر بوجود تأخري      وأق. زاجتحيف اال 
  .الضوء على اجلهود املبذولة ملواءمة ممارسته مع املعايري الدولية

وأعرب الرأس األخضر عن قلقه هو أيضاً إزاء تدريب مسؤويل السجون يف جمـال                -٨٣
نسان لضمان امتثال السجون لوظائفها األساسية وهـي، طبقـاً لقـانون البلـد              حقوق اإل 

وهبذا املعىن فإن مسؤويل الـسجون هـم   . ودستوره، إعادة إدماج مرتكيب اجلرائم يف اجملتمع   
وقد خصص الرأس األخضر موارد من      . أيضاً وكالء إلعادة إدماج مرتكيب اجلرائم يف اجملتمع       

ء املسؤولني على اجلوانب املتعلقة باحلفاظ على األمن بل وأيضاً          امليزانية لضمان تدريب هؤال   
وسلط الـضوء   . تدريبهم على جوانب العالقات اإلنسانية وإعادة اإلدماج وحقوق اإلنسان        

  . وقدمت التفاصيل بشأهنما٢٠١٣على أن دورتني تدريبيتني قد نظمتا بالفعل يف عام 
اء على القوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس        وبالنسبة إىل النتائج احملققة يف القض       -٨٤

القوالب النمطية األبوية، أوضح الرأس األخضر أن تشريعاته مواكبـة          واملواقف القائمة على    
للعصر وتتماشى مع املعايري الدولية، لكن العقليات التقليدية ال ميكن إلغاؤها مبرسوم، لذلك             

نسان إلذكاء الوعي حبقوق اإلنسان ولتثقيف   أنشئت مؤسسات مثل اللجنة الوطنية حلقوق اإل      
وفضالً .  أخذت اللجنة تعمل جبد لالضطالع بوظائفها    ،ويف السنوات القليلة املاضية   . السكان

وقـد  . عن ذلك صمم نظام التعليم يف الرأس األخضر إلذكاء الوعي بقضايا حقوق اإلنسان            
  .وصفت اإلجراءات املتخذة يف هذا الصدد بالتفصيل
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أما بالنسبة إىل احلد من التمييز يف القطاع اخلاص فقد أوضح أن قانون العمل مينـع                  -٨٥
  .التمييز بالفعل، بفضل وجود قاعدة واضحة ينبغي هلذا القطاع التقيد هبا

إنشاء جلنة حقوق اإلنسان واألشـخاص ذوي       األسئلة املطروحة حول    وبالنظر إىل     -٨٦
وأكد من جديد املعلومـات املقدمـة عـن         ات القائمة   بالتحدياإلعاقة، أقر الرأس األخضر     

  . اإلجراءات املتخذة ملواجهة هذه املسائل
وبالنسبة إىل خطط احلد من العنف القائم على نوع اجلنس، أوضـح أن التـشريع                 -٨٧

كن التحديات اليت ال تزال مطروحـة،       اجلديد املعتمد مناسب ويتماشى مع املعايري الدولية، ل       
 الوعي وتدريب مسؤويل الشرطة والقضاء فيما يتعلق بطريقة التصدي هلذه  تشمل إذكاء وهي  

  .امةاملسألة سريعاً فضالً عن مسألة السكان ع
وهنأت سرياليون الرأس األخضر على إجنازاته يف جمال تعزيـز حقـوق اإلنـسان                -٨٨

 يف جمـاالت    ، مبا يف ذلك التدابري التشريعية وتدابري السياسة العامة        ٢٠٠٨ ومحايتها منذ عام  
حقوق املرأة والطفل واملساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف القائم على نوع اجلنس وحقوق             

  .وقدمت توصيات. األشخاص ذوي اإلعاقات وإصالح السجون
ورحبت سنغافورة بتقدمي خدمات التعليم االبتدائي جماناً، واعتماد التشريعات الرامية            -٨٩

ألطفال متاشياً مع التزاماهتا مبوجب اتفاقية حقوق الطفل وإنـشاء         إىل تعزيز احلماية القانونية ل    
ورحبـت أيـضاً    .  واالستغالل اجلنسي  واإليذاءمراكز الدعم لألطفال ضحايا سوء املعاملة       

باملبادرات الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف القائم على نوع اجلـنس              
 واخلطـة الوطنيـة     ٢٠١١نف القائم على نوع اجلنس لعام       باإلشارة إىل القانون اخلاص بالع    
  .وقدمت سنغافورة توصيات. للمساواة واإلنصاف بني اجلنسني

العديد من صكوك حقوق اإلنسان     على  تصديق  الوأطرت سلوفاكيا مع التقدير على        -٩٠
 الدولية الرئيسية، وصياغة خطة العمل الوطنية ملتابعة االستعراض الـدوري الـشامل الـيت             

، واعتماد القانون اخلاص بالعنف القـائم علـى نـوع اجلـنس،             ٢٠١٢اعتمدت يف عام    
 وزيادة مشاركة املـرأة يف  ،واإلصالحات الدستورية الرامية إىل تعزيز استقالل اهليئة القضائية 

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. السياسة
 حقـوق  العديد مـن صـكوك   على  تصديق  بالوأحاطت سلوفينيا علماً مع التقدير        -٩١

 والربوتوكـول   ،اإلنسان الدولية املهمة، ومنها اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة           
 واتفاقية منع جرميـة     ،االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         

ومع ذلـك  .  ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   ،اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها   
  .وقدمت سلوفينيا توصيات. عربت عن قلقها ألن وضع تقارير الرأس األخضر ليس جيداًأ

العديد مـن صـكوك حقـوق       على  تصديق  التوقيع و الوأثنت جنوب أفريقيا على       -٩٢
اإلنسان الدولية الرئيسية واخلطوات املتخذة لتعزيز حقوق الطفل ومحايتها، مبا يف ذلـك أن              



A/HRC/24/5 

17 GE.13-15405 

بالتعـاون مـع    هـو يعمـل     لصكوك الدولية واإلقليمية، و   طرفاً يف ا  أصبح  الرأس األخضر   
  .وقدمت توصية. األطفال واملراهقنياليونيسيف ومعهد 

 الرأس األخضر على التزامه املتواصل بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،         إسبانياوهنأت    -٩٣
وأطرت خاصة على اعتماد تشريعات ترمي إىل القضاء على التمييز ضد األشـخاص ذوي              

  . توصياتإسبانياوقدمت . قات والتمييز على أساس نوع اجلنس أو امليول اجلنسيةاإلعا
وأثنت تايلند على اخلطوات املتخذة لتعزيز املساواة بني اجلنسني وشجعت الـرأس              -٩٤

األخضر بقوة على مواصلة اعتماد التدابري الرامية إىل القضاء على العنف القائم علـى نـوع            
ورحبت بارتفاع معدالت   .  القائمة على نوع اجلنس والعنف املرتيل      اجلنس، والقوالب النمطية  

وأعربت عن قلقها إزاء االجتار بالنساء      . تردد اإلناث على املدارس واخنفاض معدالت األمية      
  .وقدمت تايلند توصيات. والفتيات

الربوتوكول االختياري امللحـق باتفاقيـة      على  تصديق  الشيت ب يل -ورحبت تيمور     -٩٥
 ونظام  ، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     ،على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     القضاء  

.  واعتماد تشريعات تضمن استقالل اهليئة القضائية      ، واإلصالحات القضائية  ،روما األساسي 
وحثت اجملتمع  . وشجعت الرأس األخضر على اعتماد تدابري تضمن حق كل طفل يف التعليم           

  .رأس األخضرالدويل على دعم مساعي ال
القضاء علـى   الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية     على  تصديق  الوأشادت توغو ب    -٩٦

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واخلطوات املتخـذة             
لتنفيذ سياسات املساواة بني اجلنسني وخاصة يف جماالت الصحة والتعليم والسياسة، والتدابري            

وشجعت الرأس األخضر على مواصـلة      . لتشريعية والقانونية املعتمدة حلماية حقوق الطفل     ا
وقدمت . اجلهود املبذولة حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، وخاصة حقوق الفئات املستضعفة         

  .توغو توصيات
الصكوك الدولية واإلقليمية وباملبادرات املتخذة لتعزيز على تصديق الورحبت تونس ب  -٩٧
وعـي  إذكـاء   وشجعت الرأس األخضر على     .  واملؤسسي حلقوق اإلنسان   طار القانوين اإل

العقاب على منع اجلمهور باملساواة بني اجلنسني والقوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس، و       
  .وقدمت تونس توصيات.  بشكل صريحالبدين يف املنازل ومرافق رعاية األطفال

 الذي يضمن إجراء    قراطي التعددي يف الرأس األخضر    وامتدحت تركيا التقليد الدمي     -٩٨
موقفه كأحد البلدان األكثر تقدماً يف غرب أفريقيا يف جمـال           انتخابات حرة، كما امتدحت     

ورحبت بالتقدم احملرز فيما خيص حقوق الطفل، وخصت بالذكر التـدابري           . حقوق اإلنسان 
  .وقدمت تركيا توصيات. احلق يف التعليملضمان املعتمدة 

ورحبت اململكة املتحدة بالتزام احلكومة املتواصل جتاه مسألة حقـوق اإلنـسان،              -٩٩
ومـا شـجع    . وحثتها على تنفيذ ما تبقى من توصيات االستعراض الدوري الشامل املقبولة          
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 معاهدات من معاهـدات األمـم       مثاينعلى  تصديق  لاململكة املتحدة هو اخلطوات املتخذة ل     
سان ومخسة من الربوتوكوالت االختيارية امللحقة هبا، ورحبـت         املتحدة يف جمال حقوق اإلن    

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن          على  توقيع  الخاصة ب 
  .وقدمت توصيات. ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 ألن التشريع ال مينع مجيـع أشـكال   وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن قلقها   -١٠٠
 تضمن التطبيق الكامل ملبدأ املساواة يف األجر االجتار باألشخاص، وأن أحكام قانون العمل ال  

على العمل املتساوي، وأن التشريعات احلالية اخلاصة بالتحرش اجلنسي ال تقر إال بتحـرش              
. د آخر يف أماكن العمل    أحمن  الرؤساء ولكن ليس    من  صاحب العمل أو املدرس أو غريمها       

  .وقدمت توصيات
العديد من صكوك حقوق اإلنـسان الدوليـة        على  تصديق  بالورحبت أوروغواي     -١٠١

القضاء على مجيع أشكال التمييـز      الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية     األساسية، وخاصة   
ـ . ضد املرأة واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ونظام روما األساسي          ت أيـضاً   ورحب

بالتقدم احملرز يف احلد من معدالت وفيات األطفال وحتسني تغذية األطفال وإصالح القـضاء         
  .وقدمت أوروغواي توصيات.  معدالت األميةوخفض
وأحاطت فييت نام علماً مبا حققه الرأس األخضر من نتائج إجيابية، وخاصة يف جمايل            -١٠٢

ع، رغم أن البلد عبارة عن أرخبيل نـام شـحيح           املساواة بني اجلنسني وإتاحة التعليم للجمي     
وأشادت بعزم البلد على التعاون على املستويني اإلقليمي والدويل على حـد سـواء            . املوارد

  .وقدمت توصيات. بشأن قضايا حقوق اإلنسان
 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وشـجعت        بالتصديق على ورحبت اجلزائر     -١٠٣

جهوده على مكافحة التمييز واالجتار باألشخاص والعنف ضـد         الرأس األخضر على تركيز     
أخالقية يف العامل،    وجهات سياحية    ١٠ن أفضل   وأشادت بترتيبه باعتباره واحداً م    . األطفال

  .وقدمت اجلزائر توصيات. نظراً الحترامه حلقوق اإلنسان ومحاية البيئة والرفاه االجتماعي
صكوك حقـوق اإلنـسان     على  تصديق  الة يف   ورحبت أنغوال بالتقدم احملرز خاص      -١٠٤

واإلصالحات السياسية لتعزيز ومحاية حقوق املرأة واألشـخاص ذوي اإلعاقـة والفئـات             
وشجعت أنغـوال   . املستضعفة واملسنني ومكافحة التعذيب والعنف القائم على نوع اجلنس        

ال تعزيز حقوق   الرأس األخضر على مواصلة مساعيها الرامية إىل زيادة تطوير القدرات يف جم           
اإلنسان ومحايتها، وعلى مطالبة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واجملتمع الدويل بدعم هذه            

  .املساعي
نظام روما األساسي وعلـى     على  تصديق  الوهنأت األرجنتني الرأس األخضر على        -١٠٥

  .وقدمت األرجنتني توصيات. اعتماد االستراتيجية الوطنية للمسنني
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نسان واملواطنة وقـدرهتا    والية جلنة حقوق اإل   يتعني تعزيز   ستراليا على أن    ووافقت أ   -١٠٦
وأوصت بإجراء عملية استعراض دستوري خاصة للتقدم       . متاشياً مع مبادئ باريس   الوظيفية،  

وشجعت على تنفيذ خطة العمل الوطنية احملدثة تنفيذاً        . احملرز يف مسألة املساواة بني اجلنسني     
  .ةوقدمت أستراليا توصي. ٢٠١٣ف القائم على نوع اجلنس يف عام كامالً ملكافحة العن

وأحاطت بيالروس علماً مع االرتياح بطائفة االلتزامات الدولية اليت قطعها الـرأس              -١٠٧
األخضر، وإصرار احلكومة على تنفيذ توصيات الدورة األوىل مـن االسـتعراض الـدوري              

ة االجتماعية للسكان، وتقدمها يف حتـسني       الشامل وحتديث تشريعاهتا من أجل توفري احلماي      
  .وقدمت بيالروس توصيات. مستويات األمية

 العديد من صكوك حقوق اإلنسان الدولية واإلقليميـة         بالتصديق على ورحبت بنن     -١٠٨
وباخلطوات املتخذة لتعزيز نظام حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك وضع إطار لتيسري التعاون مـع               

ورحبت أيضاً باجلهود املبذولة لتعزيز املساواة بـني        . يمية والوطنية آلية حقوق اإلنسان اإلقل   
  .اجلنسني ودعم ضحايا العنف املرتيل وإنشاء وظيفة أمني املظامل

على أغلب الصكوك القانونيـة     وأحاطت موزامبيق علماً بأن الرأس األخضر صدق          -١٠٩
طت الضوء علـى التزامـه      فريقية ومعاهدات األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان، وسل        األ

وشجعته . املتواصل بضمان التمتع بكامل حقوق اإلنسان، رغم أثر األزمة االقتصادية الدولية          
  .على االنضمام إىل اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم

وأشار الرأس األخضر بالنسبة إىل مسألة أمني املظامل إىل أن إنشاء هذه الوظيفة من                -١١٠
وبالنسبة . أن إجراءات سياسية رفيعة املستوى قد اختذت لضمان إنشائها سريعاً         األولويات و 

لشباب، ذكر الرأس األخضر أن القانون جيّرم التعذيب وأن عـدداً مـن             ل الشرطة   إيذاءإىل  
. جراءات اجلنائية واإلدارية حياهلـا    متت مباشرة اإل  التحقيقات قد أجري يف بعض احلاالت و      

  .ألوضاعفالدولة ال تقبل هبذه ا
وبالنسبة إىل مسألة االجتار باألشخاص، ذكّر الرأس األخضر بأنه طرف يف بروتوكول              -١١١

 وأن القانون اجلنائي خيضع للتنقيح يف الوقت الراهن لكي يتضمن جرمية            ٢٠٠٤بالرمو منذ عام    
وعلى النسق ذاته، بذل الرأس األخضر جهـوداً حلمايـة          . االجتار باألشخاص بعد هذا التنقيح    

وعادة مـا تقـدم     . املهاجرين، وترمي استراتيجيته اخلاصة باملهاجرين إىل إدماجهم يف اجملتمع        
وقد عاد بعـض هـؤالء      . املنظمات غري احلكومية الوطنية الدعم للمهاجرين الوافدين إىل البلد        

  .املهاجرين إىل بلداهنم لكن العديد منهم ُسّويت أوضاعهم مىت استوفوا الشروط املطلوبة
وأخرياً ُسلط الضوء على أن القانون املدين والقانوين اجلنائي حيميـان بأحكامهمـا               -١١٢

ويشمل ذلك حاالت   . الوجيهة األطفال يف الرأس األخضر من مجيع أنواع التعديات اجلنسية         
 يف املدارس، فيما بني الطالب واملدرسني، اليت كان جيري التعامل معهـا يف احملـاكم        اإليذاء
لنسبة إىل العقاب البدين فعاود الرأس األخضر التـذكري باملعلومـات املقدمـة             أما با . أحياناً
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وقد اعُتمـدت   . وأضاف أن هذه األوضاع جيري التعامل معها يف بعض احلاالت يف احملاكم           
  .أيضاً تدابري إلذكاء وعي السكان يف هذا الصدد

وق اإلنسان، وأشـار  شدد الرأس األخضر جمدداً على التزامه الصارم حبقاخلتام،  ويف    -١١٣
، علـى   تراتيجيات أخرى للتعـاون والـشراكة     سيلزمهما تطوير اس   إىل أن اإلدارة واجملتمع   

وأضاف الرأس األخضر أنه سيوجه قريبـاً       . املستوى الوطين، من أجل تعزيز حقوق اإلنسان      
 وذكر أنـه  . دعوة مفتوحة ودائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان          

التعاون الدويل مع البلدان األخرى واملنظمات الشريكة، ومنها املفوضية الـسامية        غىن عن    ال
 يكون باستطاعته باستمرار ختطيط األنشطة وتنفيذها يف إطـار           أن حلقوق اإلنسان، لضمان  

  .تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
 يف تنفيذ التوصيات    وذكر الرأس األخضر أنه بذل جهوداً مضنية وأحرز تقدماً هائالً           -١١٤

والوفاء بالتزاماته الدولية، ورغم أنه يود القيام باملزيد فإنه يعي أن القيود املفروضة على موارد               
وشكر اجملتمع  . البلد تشكل عقبة أمام تنفيذ سياسات حقوق اإلنسان اليت هلا تداعيات مالية           

سـتظل  العامل التابع لـه     الدويل على تعاونه وقال إن أعمال جملس حقوق اإلنسان والفريق           
  .حافزاً ودافعاً مهماً له

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
حتظى التوصيات اليت قدمت خالل احلوار التفاعلي والـواردة أدنـاه بتأييـد               - ١١٥
 :األخضر  الرأس

الـصكوك الدوليـة    على  تصديق  الزيادة اجلهود املبذولة لضمان       -١-١١٥
ليت مل يـصبح الـرأس األخـضر طرفـاً فيهـا بعـد              املتعلقة حبقوق اإلنسان ا   

  ؛)وسفا بوركينا(
االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن         على  تصديق  ال  -٢-١١٥

  ؛)الربازيل(االختفاء القسري 
االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      على  تصديق  ال عملية   استكمال  -٣-١١٥

  ؛)رنساف (٢٠٠٧األشخاص من االختفاء القسري املوقعة يف عام 
: علـى الـصكني التـاليني     تصديق  ال الرامية إىل    اجلهودمواصلة    -٤-١١٥

ل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري والربوتوكـو          

__________ 

 . للتحريراالستنتاجات والتوصياتمل ختضع   **  
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اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة         االختياري امللحق ب  
  ؛)١()األرجنتني(املهينة  القاسية أو الالإنسانية أو

اتفاقيـة مناهـضة    امللحق ب الربوتوكول االختياري   على  تصديق  ال  -٥-١١٥
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة             

  ؛)اجلبل األسود(
امللحق باتفاقيـة مناهـضة     الربوتوكول االختياري   على  تصديق  ال  -٦-١١٥

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة        التعذيب وغريه من ضروب املعاملة      
  ؛)توغو(

امللحق باتفاقيـة مناهـضة     الربوتوكول االختياري   على  تصديق  ال  -٧-١١٥
 ،التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة            

اململكة (ياري  متاشياً مع الربوتوكول االخت   للوقاية  والعمل على إنشاء آلية وطنية      
  ؛)املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 الدولية يف جمـال حقـوق       هاستكمال األساس املشترك اللتزامات     -٨-١١٥
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء         على  صديق  اإلنسان بالت 
ه مـن   امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغري     والربوتوكول االختياري    ،القسري

 والربوتوكـول   ،ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة          
  ؛)إسبانيا (االختياري امللحق باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

العهـد الـدويل    الربوتوكول االختياري امللحـق ب    على  تصديق  ال  -٩-١١٥
وقـت ممكـن    اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف أسـرع          

  ؛)الربتغال(
العهـد الـدويل    الربوتوكول االختياري امللحـق ب    على  تصديق  ال  -١٠-١١٥

  ؛)إسبانيا(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
الربوتوكول االختياري الثالث التفاقيـة حقـوق       على  تصديق  ال  -١١-١١٥

  ؛)اجلبل األسود(الطفل 

__________ 

تـصديق  المواصلة جهوده الرامية إىل     : "ت خالل احلوار التفاعلي على النحو التايل      ئكانت التوصية كما قر    )١(
 واتفاقيـة حقـوق     ،اية مجيع األشخاص من االختفاء القسري     االتفاقية الدولية حلم  : االتفاقيات التالية على  

 والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب            ،األشخاص ذوي اإلعاقة  
 )".األرجنتني (العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة املعاملة أو
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ت االختيارية امللحقة باملعاهدات الـيت      الربوتوكوالعلى  تصديق  ال  -١٢-١١٥
فيها طرفاً متعاقداً من أجل اإلقرار بسلطات هيئات املعاهدات يف حـاالت            يعدُّ  

  ؛)كوستاريكا(الشكاوى واالستفسارات واإلجراءات العاجلة 
االتفاقية املتعلقـة بوضـع الالجـئني       على  تصديق  الاإلسراع يف     -١٣-١١٥

  ؛)غانا(
 املتعلقة بوضع الالجئني، واتفاقية     ١٩٥١اتفاقية عام   النضمام إىل   ا  -١٤-١١٥
 ١٩٦١  واتفاقيـة عـام    ، املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية     ١٩٥٤عام  

  ؛)سلوفاكيا (انعدام اجلنسيةخبفض حاالت املتعلقة 
 املتعلقة بوضع الالجئني ووضع     ١٩٥١اتفاقية عام   على  صديق  الت  -١٥-١١٥

اململكة املتحدة لربيطانيا   (لتزامات املترتبة عليها    تشريع وطين لتنفيذ أحكامها واال    
  ؛)يرلندا الشماليةآالعظمى و

مواءمة قانون البلد الوطين مع التزاماته مبوجـب نظـام رومـا              -١٦-١١٥
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، مبا يف ذلك االنضمام إىل اتفاق امتيـازات            

  ؛)اسلوفاكي(احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا 
االنضمام إىل اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحـصاناهتا           -١٧-١١٥

وتعديل التشريعات الوطنية مع مجيع االلتزامات املترتبة عليه بناء على نظام روما            
اإلبادة اجلماعيـة   األساسي، مبا يف ذلك األحكام اخلاصة بالتحقيقات يف جرائم          

  ؛)أوروغواي(رب واملقاضاة عليها واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احل
النظر يف االنضمام إىل اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمـال             -١٨-١١٥
 كأساس لسياسة البلد الرامية إىل حتسني وصول الفتيـات إىل املـدارس           ،التعليم

  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(
ة التمييز يف جمال املتعلقة مبكافح  ١٩٦٠ اتفاقية عام على  صديق  الت  -١٩-١١٥

  ؛)رواندا(التعليم 
التعجيل بعملية االنضمام إىل اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف           -٢٠-١١٥

  ؛)توغو(جمال التعليم 
 املتعلقة مبكافحة التمييز يف جمال ١٩٦٠اتفاقية عام   على  تصديق  ال  -٢١-١١٥

شردين داخلياً يف أفريقيا    التعليم واالنضمام إىل اتفاقية االحتاد األفريقي حلماية امل       
  ؛)الكونغو(ومساعدهتم 

 ومساعدةاالنضمام إىل الصكوك الدولية املتعلقة بانعدام اجلنسية          -٢٢-١١٥
  ؛)سرياليون (ومحايتهماملشردين داخلياً يف أفريقيا 
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استكمال عملية املواءمة بني التشريعات الوطنية وأحكام نظـام            -٢٣-١١٥
ملية تصديق الربوتوكول االختيـاري امللحـق       روما األساسي، واإلسراع يف ع    

قاسـية أو   باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة ال           
  ؛)تونس(آلية وطنية للحماية من التعذيب الالإنسانية أو املهينة، ووضع 

املواءمة الكاملة بني التشريعات الوطنية ومجيع االلتزامات مبوجب          -٢٤-١١٥
ألساسي، مبا يف ذلك إدراج أحكام بشأن التعاون الكامل والـسريع           نظام روما ا  

  ؛)سلوفينيا(مع احملكمة اجلنائية الدولية 
مواصلة اجلهود الرامية إىل اختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ نظام روما            -٢٥-١١٥

األساسي واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق 
ضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة تنفيذاً كامالً يف التـشريعات            باتفاقية الق 

  ؛)غلكسمرب(الوطنية 
اختاذ التدابري املناسبة العتماد قانون حلماية الطفل متاشياً مع اتفاقية    -٢٦-١١٥

  ؛)الربازيل(حقوق الطفل 
إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان واملواطنة وفقاً ملبادئ بـاريس            -٢٧-١١٥

  ؛)ادتش(
  ؛)كوت ديفوار(تعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واملواطنة   -٢٨-١١٥
  ؛)النيجر(تعزيز وضع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واملواطنة   -٢٩-١١٥
االنتهاء من عملية تعيني أمني املظامل لتعزيز أعمال اللجنة الوطنية            -٣٠-١١٥

  ؛)رية الكونغو الدميقراطيةمجهو(حلقوق اإلنسان واملواطنة يف هذا امليدان 
مع  أعمال اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واملواطنة        متاشيضمان    -٣١-١١٥

  ؛)فرنسا(مبادئ باريس 
تعزيز قدرات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واملواطنة وضـمان           -٣٢-١١٥

  ؛)غابون(مع مبادئ باريس توافقها 
األساسي اجلديـد للجنـة     مواصلة اجلهود املبذولة لتعزيز النظام        -٣٣-١١٥

  ؛)ماليزيا(الوطنية حلقوق اإلنسان واملواطنة وفقاً ملبادئ باريس 
التعجيل بصياغة النظام األساسي اجلديد للجنة الوطنية حلقـوق           -٣٤-١١٥

  ؛)إندونيسيا(اإلنسان واملواطنة وفقاً ملبادئ باريس 
ـ            -٣٥-١١٥ ذي بذل اجلهود للتعجيل بتنفيذ النظام األساسـي اجلديـد ال

سيضمن استقالل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واملواطنة وفقاً ملبادئ بـاريس           
  ؛)الفلبني(
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تعزيز الزخم الالزم ملوافقة الربملان على النظام األساسي اجلديـد            -٣٦-١١٥
املتعلقـة مبركـز    للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واملواطنة وفقاً ملبادئ بـاريس          

  ؛)الربتغال(مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية 
ضمان توافر املوارد الالزمة لدى اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان           -٣٧-١١٥

  ؛)أستراليا(واملواطنة كي متتثل ملبادئ باريس 
مواصلة اجلهود الرامية إىل دعم اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان            -٣٨-١١٥

  ؛)اجلزائر(واملواطنة ومواءمة أعماهلا مع مبادئ باريس 
اع يف عملية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان وفقـاً           اإلسر  -٣٩-١١٥

  ؛)تونس(باريس ملبادئ 
التعجيل يف تنفيذ اإلصالحات اجلارية هبدف إنشاء اللجنة الوطنية           -٤٠-١١٥

  ؛)توغو(حلقوق اإلنسان واملواطنة 
املوافقة على النظام األساسي اجلديد للجنـة الوطنيـة         التعجيل ب   -٤١-١١٥

  ؛)سرياليون(واطنة، وتعميمه على نطاق واسع حلقوق اإلنسان وامل
تشجيع الربملان على تسريع وترية املشاورات اجلارية لضمان تعيني          -٤٢-١١٥

  ؛)رواندا(أمني للمظامل وقيامه بعمله 
مواصلة اجلهود املبذولة حلماية حقوق األشـخاص املستـضعفني           -٤٣-١١٥

  ؛)السنغال(وتعزيزها 
ية والتدابري املزمع اختاذهـا لـضمان احتـرام     تعزيز التدابري احلال    -٤٤-١١٥

  ؛)إندونيسيا(حقوق الفئات املستضعفة 
مواصلة اختاذ التدابري واإلجراءات اإلجيابية لفائدة حقوق الطفـل         -٤٥-١١٥

  ؛)كوبا(
مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل تعزيز محاية األطفـال وحتـسني             -٤٦-١١٥

  ؛)سنغافورة(رفاههم 
ز اإلطـار التنظيمـي حلمايـة حقـوق الطفـل           مواصلة تعزي   - ٤٧- ١١٥

  ؛)أفريقيا  جنوب(
حبقوق الطفل، وخاصـة    النهوض  مواصلة إيالء جل االهتمام إىل        -٤٨-١١٥

  ؛)ماليزيا(اجلهود الرامية إىل منع أسوأ أشكال عمل األطفال والقضاء عليها 
األطفال عن طريق رصد    لوضع حد لعمل    مواصلة اجلهود املبذولة      -٤٩-١١٥
  ؛)هولندا(، وخاصة يف اجملتمعات الريفية ٢٠٠٨قانون العمل لعام تنفيذ 
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مواصلة اجلهود اجلارية لزيادة معدالت تسجيل املواليد من خالل           -٥٠-١١٥
  ؛)تركيا(مراجعة قانون السجل املدين متاشياً مع توصيات جلنة حقوق الطفل 

 احلكومـة  تعزيز االستراتيجية الوطنية للمسنني استناداً إىل قـرار    -٥١-١١٥
  ؛)جيبويت (٤٩/٢٠١١ رقم
مواصلة اجلهود املبذولة للحصول على املساعدة مـن اجملتمـع            -٥٢-١١٥

الدويل لبناء القدرات وعلى املـساعدة التقنيـة يف سـياق حقـوق اإلنـسان               
  ؛)بوتسوانا(

طلب التعاون والشراكة على الصعيد الدويل هبـدف مواصـلة            -٥٣-١١٥
  ؛)بوروندي(جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها تطوير اإلجراءات امللموسة يف 

مواصلة احلوار البّناء بشأن قضايا حقوق اإلنسان مع الـشركاء            -٥٤-١١٥
  ؛)نيجرييا(الوطنيني والدوليني 

مواصلة املشاركة البناءة مع الشركاء اإلقليميني والدوليني لضمان          -٥٥-١١٥
 يف جمـال حقـوق اإلنـسان        توفري املوارد املناسبة لتنفيذ السياسات والـربامج      

  ؛)الفلبني(
السعي للحصول على املساعدة التقنية إلعداد مجيـع التقـارير            -٥٦-١١٥

  ؛)سرياليون(املتبقية وعرضها على هيئات املعاهدات 
  ؛)اجلزائر(تعزيز التعاون مع هيئات املعاهدات   -٥٧-١١٥
قارير مبوجب  زيادة اجلهود املبذولة جتاه التزامات البلد بإعداد الت         -٥٨-١١٥

  ؛)سلوفاكيا(الرأس األخضر طرفاً فيها ُيَعد صكوك حقوق اإلنسان الدولية اليت 
مواصلة اجلهود اجلارية لتعزيز التعاون مع هيئـات املعاهـدات            -٥٩-١١٥

وغريها من آليات حقوق اإلنسان املعنية ولتحسني الوفاء بااللتزامـات بتقـدمي            
  ؛)تركيا(التقارير 
، حىت االستعراض الدوري الشامل املقبـل،       ذي شأن  إحراز تقدم   -٦٠-١١٥

جتاه الوفاء بااللتزامات بتقدمي التقارير، مبا يف ذلك عن طريق التماس املـساعدة             
  ؛)سلوفينيا(التقنية، إذا لزم األمر 

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان    تعزيز اجلهود املبذولة للعمل مع        -٦١-١١٥
لتزامات مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان، وخاصة واملكاتب اإلقليمية للوفاء باال  

بشأن إعداد وثيقة أساسية مشتركة بشأن تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهـدات            
  ؛)ملديف(
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زيادة التعاون مع هيئات املعاهدات من خالل االنتظام يف تقـدمي             -٦٢-١١٥
  ؛)اجلبل األسود(التقارير عن تنفيذ االتفاقيات الدولية 

وترية التواصل مع هيئات املعاهدات وزيادة تعزيز حقـوق         زيادة    -٦٣-١١٥
  ؛)النيجر(املرأة واحلق يف الصحة، وخاصة يف املناطق الريفية 

املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات       توجيه دعوة دائمة إىل       -٦٤-١١٥
  ؛)تونس(جمللس حقوق اإلنسان اخلاصة التابعة 

ماً يف مكافحة التمييز، خاصة     اعتماد التدابري الضرورية للمضي قد      -٦٥-١١٥
التمييز ضد األقليات العرقية واملهاجرين، والقضاء على ما هو موجود من قوالب           
منطية أبوية وقوالب منطية قائمة على نوع اجلنس مع احترام مهام ومـسؤوليات             

  ؛)األرجنتني(الرجل واملرأة يف األسرة واجملتمع 
دف القضاء تـدرجيياً علـى   مواصلة رسم السياسات وحتسينها هب     -٦٦-١١٥

العقبات االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وخاصة عوامل التمييز ضد املرأة يف          
  ؛)توغو(األسرة واجملتمع 

مواصلة إدماج أحكام جديدة يف اإلطار التشريعي للتقليـل مـن        -٦٧-١١٥
أوجه التفاوت بني الرجل واملرأة، دون أن يغيب عن األذهان أن املرأة تـشكل              

  ؛)نيكاراغوا(صف السكان ن
  ؛)لكسمربغ(دعم السياسات الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة   -٦٨-١١٥
مواصلة اجلهود املبذولة للقضاء على القوالب النمطية الـسلبية           -٦٩-١١٥

القائمة على نوع اجلنس اليت تؤدي إىل التمييز ضد املرأة يف احلياة العامة واخلاصة 
  ؛)بوتسوانا(على حد سواء 

مواصلة تعزيز حقوق املرأة، والقضاء علـى القوالـب النمطيـة         -٧٠-١١٥
القائمة على نوع اجلنس اليت تؤدي إىل التمييز ضد املرأة يف احلياة العامة واخلاصة 

  ؛)رواندا(
تكثيف اجلهود الرامية إىل القضاء على القوالب النمطية القائمـة            -٧١-١١٥

املرأة يف احلياة العامـة واخلاصـة،       على نوع اجلنس اليت تؤدي إىل التمييز ضد         
  ؛)نيجرييا(باالستعانة باخلطة الوطنية للمساواة واإلنصاف بني اجلنسني 

تعزيز اجلهود املبذولة للقضاء على القوالب النمطية القائمة علـى      -٧٢-١١٥
نوع اجلنس فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات املرأة والرجل يف األسرة ويف اجملتمع            

  ؛)ياأملان(عموماً 
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جتديد اخلطة الوطنية للمساواة، دون أن تغيـب عـن األذهـان              -٧٣-١١٥
  ؛)نيكاراغوا(التوصيات اليت قدمت إىل البلد يف هذا اجملال 

الدعوة إىل مراجعة أحكام قانون العمل لضمان التطبيق الكامـل            -٧٤-١١٥
 حـد    لفائدة املرأة والرجل علـى     "املساواة يف األجر على العمل املتساوي     "ملبدأ  

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(سواء 
زيادة اجلهود املبذولة ملنع العنف القائم على نوع اجلـنس عـن              -٧٥-١١٥

والتثقيف الرامية إىل تعميق فهم مفهوم املساواة بني املـرأة          التوعية  طريق محالت   
والرجل، وزيادة القدرة على إقامة العالقات على أسـاس االحتـرام املتبـادل             

  ؛)كندا(
مواصلة تعزيز املساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف ضد املـرأة            -٧٦-١١٥

  ؛)كوبا(
مواصلة تعزيز اإلطار الداخلي واملؤسسات احمللية حلماية املرأة من           -٧٧-١٥٥

  ؛)سنغافورة(العنف وتعزيز املساواة بني اجلنسني 
اعتماد تدابري إضافية وختصيص موارد إضافية من أجـل الـدعم             -٧٨-١١٥
 مـن   ٢٠١١عال لتنفيذ القانون اخلاص بالعنف القائم على نوع اجلنس لعام           الف

أجل حتسني مواجهة أحداث التمييز والعنف، مبا يف ذلك العنف املرتيل ضد املرأة، 
   ؛)إيطاليا(ومنعها واملعاقبة عليها 

، وال سـيما  مواصلة مكافحة مجيع أشكال التمييز يف جمال التعليم         -٧٩-١١٥
مساواة القائمـة   الال خاصة ترمي إىل مكافحة ما تبقى من أشكال          باعتماد تدابري 

  ؛)بوروندي(على نوع اجلنس 
مواصلة اختاذ التدابري الرامية إىل مكافحة مجيع أشكال التمييز يف            -٨٠-١١٥

  ؛)شيلي(جمال التعليم ومحاية فئات األقليات 
ييز يف جمـال    اعتماد املزيد من التدابري اليت ترمي إىل مكافحة التم          -٨١-١١٥

  ؛)مصر(التعليم ومكافحة األمية وتعزيز املساواة بني اجلنسني 
  ؛)السنغال(تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة العنف ضد الطفل   -٨٢-١١٥
 بغض النظـر    ،النظر يف منع عقاب األطفال بدنياً بأي شكل كان          -٨٣-١١٥

  ؛)تايلند(عن الظروف 
 األطفـال بـدنياً يف املـرتل        سن تشريعات متنع صراحة عقاب      -٨٤-١١٥

  ؛)تركيا(
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منع وجترمي العقاب البدين املفروض علـى األطفـال يف املـرتل              -٨٥-١١٥
زيادة اجلهود املبذولة إلذكاء الوعي باآلثار السلبية هلـذه املمارسـة           رسة و واملد

  ؛)املكسيك(
اعتماد مجيع التدابري العملية الرامية إىل وضع حد للعقاب البدين            -٨٦-١١٥
مجيع أشكال العقاب البدين يف املدارس، ملكافحة  مجيع األماكن والعمل بصرامة    يف

محالت إعالميـة  شن وتعزيز أشكال التدابري التأديبية اخلالية من العنف كبديل، و     
  ؛)أوروغواي(إلذكاء الوعي باآلثار الضارة للعقاب البدين 

تغالهلم جنسياً  مضاعفة اجلهود املبذولة ملكافحة إيذاء القّصر واس        -٨٧-١١٥
عن طريق حتسني آليات الكشف املبكر عنهما بالتشجيع على تقدمي شكاوى يف            
حاالت اإليذاء احلقيقية أو املشتبه فيها من أجل ضمان التحقيق الـشامل مـع              
املسؤولني عن هذه احلاالت ومقاضاهتم عليها وضمان إعادة تأهيـل الـضحايا            

  ؛)أوروغواي(
ولة ملكافحة االجتار بالبشر، مبا يف ذلك النظر يف         زيادة اجلهود املبذ    -٨٨-١١٥

دعوة إىل املقـرر    وجيه  إمكانية وضع قانون خاص وخطة عمل وطنية خاصة، وت        
  ؛)بيالروس(اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال 

التحقيق يف جرائم االجتار باألشخاص، وخاصة بغاء مجيع األطفال           -٨٩-١١٥
  ؛)املتحدة األمريكيةالواليات (

صياغة تشريعات شاملة ملكافحة االجتار باألشخاص تتماشى مـع           -٩٠-١١٥
الواليـات املتحـدة    (بروتوكول بالرمو لألمم املتحدة ودعم متريرها وتنفيـذها         

  ؛)األمريكية
  ؛)املكسيك(اعتماد تشريعات خاصة بشأن االجتار بالبشر   -٩١-١١٥
قضاء على االجتار بالبشر، وخاصة االجتار      زيادة اجلهود املبذولة لل     -٩٢-١١٥

 عن طريق اختاذ التدابري الضرورية      ،بالنساء واألطفال من إقليم البلد وإليه وعربه      
العتماد مشروع قانون بشأن االجتار باملهاجرين يشمل أحكاماً ملكافحة االجتـار           

  ؛)كندا(بالبشر 
  ؛)كاراغواني(مواصلة بذل اجلهود ملكافحة االجتار بالبشر   -٩٣-١١٥
تدريب قوى الشرطة وموظفي مراقبة احلدود والقضاة واحملـامني           -٩٤-١١٥

وغريهم من السلطات املعنية على إذكاء الوعي باالجتار بالبشر وحقوق الضحايا،           
متتـع  ، وضـمان    ومقاضاهتماملسؤولني عن االجتار بالبشر     التحقيق مع   وضمان  

  ؛)أوروغواي(املناسبة الضحايا باحلماية وسبل االنتصاف والتعويضات 
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النظر يف اعتماد تشريعات خاصة ملكافحة االجتـار باألشـخاص            -٩٥-١١٥
ضحايا للـشبكات غـري     قعون  لضمان احلماية الكاملة للنساء واألطفال الذين ي      

  ؛)تايلند(الشرعية 
تكثيف اجلهود املبذولة للتصدي لالجتار غري املشروع باألشخاص          -٩٦-١١٥

  ؛)سرياليون(واملخدرات 
تعزيز سيادة القانون وإدارة العدل عن طريـق تعزيـز التـدابري              -٩٧-١١٥

  ؛)فييت نام(امللموسة يف اإلصالح القانوين 
بالنظر إىل زيادة معدالت اجلرمية، ضمان سري النظام القضائي على         -٩٨-١١٥

السلطة جتاوز حدود   النحو املناسب ملكافحة مجيع أشكال اإلفالت من العقاب و        
  ؛)أملانيا(

أعمال رجال الـشرطة    متاشي  مضاعفة اجلهود الرامية إىل ضمان        -٩٩-١١٥
  ؛)لكسمربغ(وظروف االحتجاز بالكامل مع قواعد حقوق اإلنسان الدولية 

لوضع حد حلاالت اإليذاء وسـوء      شد صرامة   اختاذ إجراءات أ    -١٠٠-١١٥
، وخاصـة   املزعوم ارتكاهبا على أيدي رجال الشرطة وحراس السجون       املعاملة  

  ؛)إيطاليا(د األحداث ض
مجيع مزاعم عنف الشرطة أو غريها من أشكال        خضوع  ضمان    -١٠١-١١٥

تحقيقات سريعة ومناسبة، لاإليذاء اليت ترتكبها سلطات إنفاذ القانون ضد القّصر 
  ؛)كندا(لني إىل القضاء املسؤوهؤالء تقدمي و

ى مواصلة تعزيز التطور االقتصادي واالجتماعي لرفـع مـستو          -١٠٢-١١٥
  ؛)الصني(معيشة الناس وتعزيز نظام احلماية االجتماعية 

مواصلة اجلهود املبذولة حالياً للتغلـب علـى الـصعوبات يف             -١٠٣-١١٥
مجيع األهداف اإلمنائية لأللفية وضمان التطـوير املتنـاغم للـسكان يف             حتقيق
  ؛)مصر(األخضر  الرأس
ة لأللفية لزيادة جودة    زيادة االستثمار يف حتقيق األهداف اإلمنائي       -١٠٤-١١٥

حياة سكان الرأس األخضر ومتتعهم جبميع حقوق اإلنسان، وخاصـة احلقـوق            
  ؛)نام فييت(الثقافية واالقتصادية واالجتماعية 

مواصلة إيالء األولوية لتخصيص املوارد املالية والبشرية لقطاع          -١٠٥-١١٥
  ؛)مصر(الصحة مع التركيز على تدابري الوقاية والعالج 

مواصلة اختاذ التدابري الرامية إىل زيادة فرص وصول السكان إىل            -١٠٦-١١٥
  ؛)بيالروس(نظام الصحة، فضالً عن تطوير نظام احلماية االجتماعية 
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مواصلة اختاذ اإلجراءات لفائدة التعليم اجملـاين إلتاحـة سـبل       -١٠٧-١١٥
  ؛)غابون(ة سن الدراسوصول أطفال األسر احملرومة إىل املرحلة التعليمة ملا قبل 

لرأس األخـضر   العابرين ل تعزيز محاية املهاجرين وطاليب اللجوء        -١٠٨-١١٥
  ؛)كوت ديفوار(

وضع تشريعات وطنية لتنفيذ أحكام االتفاقية املتعلقة بالالجئني          -١٠٩-١١٥
  ؛)غانا(

وضع ما يلزم من تشريعات تتعلق باللجوء وإجـراءات تتعلـق             -١١٠-١١٥
 الدولية بشكل أكمل يف جمال محايـة        ماتلتزااال ب بتحديد وضع الالجئني للوفاء   

  ؛)غانا(الالجئني 
 لهضمان محاية حقوق الالجئني ومكافحة التمييز الذي يتعرض            -١١١-١١٥

  ؛)فرنسا(بعضهم 
إدماج تغري املناخ يف مجيع األنشطة اإلمنائية يف ضوء وضع الرأس             -١١٢-١١٥

  ؛)سرياليون(األخضر 
  :ة بتأييد الرأس األخضر الذي يعترب أهنا يف طور التنفيذوحظيت التوصيات التالي  -١١٦

اعتماد التدابري الضرورية لضمان الوصول بسهولة وبفعاليـة إىل           -١-١١٦
  ؛)املكسيك(سجالت املواليد اجملانية 

  ؛)سرياليون(برامج إلذكاء الوعي باملساواة بني اجلنسني إطالق   -٢-١١٦
يفية ومحالت إلذكاء الوعي وبرامج     اختاذ تدابري لتنظيم محالت تثق      -٣-١١٦

مـن أجـل    تدريبية وإقامة مرافق تعليمية لتغيري السلوكيات ومواقف اجلمهور         
 فضالً عن تعزيز حقوق املرأة والطفل يف البلـد          ،املساواة بني اجلنسني وتعميمها   

  ؛)ملديف(
الالزمة لتعزيـز املـساواة بـني       السياسات العامة   اعتماد تدابري     -٤-١١٦

 مع االهتمام خاصة مبكافحة العنف القائم على نوع اجلنس من خـالل             اجلنسني،
 والنفـسي    وكذلك من خالل الدعم القـانوين      ،محالت التثقيف وإذكاء الوعي   

  ؛)إسبانيا(الشامل ملواجهة هذا العنف 
قاسـية  اعتماد تدابري شاملة ملنع حاالت معاملة األطفال معاملـة        -٥-١١٦

  ؛)بيالروس(يها واستغالهلم جنسياً والقضاء عل
يشمل إتاحـة   بري ملموسة ملكافحة جنوح األحداث، مبا       اختاذ تدا   -٦-١١٦

  ؛)كوستاريكا(الفرص للتدريب والتعليم والتشغيل 
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إطالق خطة شاملة ملنع ومكافحة جنوح األحداث وإعادة إدماج           -٧-١١٦
 اجلاحنني من األحداث، مع االهتمام خاصة بضرورة تطويع القوانني املعنيـة مـع        

  ؛)إسبانيا(أعمار احملتجزين 
معدالت اجلرمية  ارتفاع  اختاذ تدابري تتناول األسباب اجلذرية وراء         -٨-١١٦
  ؛)أملانيا(يبعث على القلق البالغ خالل السنوات املاضية اليت 
  ؛)مصر(استعراض نظام إدارة العدل للتعجيل بإقامة العدالة   -٩-١١٦
ية يف الـسجون عـن سـائر        ضمان فصل القّصر بفعالية ومنهج      -١٠-١١٦

  ؛)فرنسا(احملتجزين من أجل احترام حقوق الطفل 
اعتماد السياسات الضرورية لتصحيح أوجه اخللـل القائمـة يف            -١١-١١٦

  ؛)إسبانيا(فرص وصول السكان إىل املياه وخدمات الصرف الصحي 
ولة أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الد        /مجيع االستنتاجات و    -١١٧

وال ينبغي تأويـل هـذه      . أو الدولة موضوع االستعراض بشأهنا    /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .أو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/االستنتاجات و
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    

[English only] 
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