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  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان  -أوالً  
سـيما التوصـيات    وال،  تقبل تونغا التوصيات املقدمة يف إطار هذه الفئة املواضيعية          -١

مـن  ) تركيا (٣-٨١و) أنغوال (٢-٨١و) روندي وأورغواي بو (١-٨١الواردة يف الفقرة    
  .تقرير الفريق العامل

وال يزال موضوع إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان يشكّل طرحا صعباً بالنسبة              -٢
واحلل الوسط هو أن تونغا تنوي تعـيني        . لتونغا بسبب املوارد املالية والبشرية احملدودة للغاية      

  . إما يف مكتب االدعاء العام أو يف وزارة الشؤون الداخليةمفوض معين حبقوق اإلنسان
والً عن رصد وتوجيه القضايا املتعلقـة حبقـوق         وبذلك يكون ذلك املفوض مسؤ      -٣

اإلنسان يف سياسة احلكومة، ووضع واختاذ القرارات وكذلك توجيه جهود تونغا لالمتثـال             
نغا بأن هذا الترتيب قد يواجه صعوبات       وتسلّم تو . اللتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان     

فيما يتعلق جبانيب االستقاللية والفعالية، ومع ذلك فإن هذا هو أفضل اخليـارات يف الوقـت                
ومثة خيار ممكن آخر هو إسناد مهمات متعددة إىل         . الراهن باالستناد إىل املوارد املتوفرة حالياً     

وتتعهد تونغا مبواصلة النظر إما     . ق اإلنسان أمني املظامل لكي يكون أيضاً املفوض املعين حبقو       
  .يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان أو إنشاء شيء شبيه هبا يتمشى مع سياقها

   اجلنسية واجلنسانيةاملساواة  -ثانياً  
 التوصـيات   ال سـيما  تقبل تونغا التوصيات املقدمة يف إطار هذه الفئة املواضيعية و           -٤

) النـرويج  (١١-٨١و) األرجنـتني  (٥-٨١و) رينيداد وتوباغو ت (٤-٨١الواردة يف الفقرة    
  .من تقرير الفريق العامل) هنغاريا (١٤-٨١و) سلوفينيا (١٣-٨١و) شيلي (١٢-٨١و
 ال سـيما  ومع ذلك، ال تقبل تونغا التوصيات الواردة حتت هذه الفئة املواضـيعية و              -٥

الواليات املتحدة  (٨-٨١و) ياإسبان (٧-٨١و) النرويج (٦-٨١التوصيات الواردة يف الفقرة    
  .من تقرير الفريق العامل) فرنسا (١٠-٨١و) كندا (٩-٨١و) األمريكية

زيادة مشاركة املرأة   : وهتدف أهم التوصيات املتعلقة باملساواة اجلنسانية يف تونغا إىل          -٦
نسي أو اهلوية يف اهليئة التشريعية، والقضاء على مجيع أشكال املعاملة التمييزية املتصلة بامليل اجل

  .اجلنسانية وإلغاء جترمي العالقات اجلنسية اليت تتم بالرضا بني بالغني من نفس اجلنس
وال توجد أي سياسة أو ممارسة  ومشاركة املرأة يف اهليئة التشريعية غري حمظورة قانوناً  -٧

ئمـاً  وُتشجع املرأة دا  . أو إجراء وطين ال يشجع على هذه املشاركة بأي شكل من األشكال           
على الترّشح للهيئة التشريعية، وحدث يف السابق أن مت إما انتخاب عدد قليل مـن النـساء                 

وكان هناك عـدد    . األعضاء يف اهليئة التشريعية كممثالت يف الربملان أو تعيينهن كوزيرات         
، ٢٠١٠نوفمرب  /قليل من املرشحات لالنتخابات الوطنية السابقة اليت ُعقدت يف تشرين الثاين          
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امرأة نائبة غـري     وهناك حالياً يف اجلمعية التشريعية    . سف مل حيالفهن النجاح يف االقتراع     ولأل
ومنـصب  ،  وتشغل منصب الكاتب يف اجلمعية التشريعية امـرأة       . ُمنتخبة وهي وزيرة أيضاً   

وبذلك فإن املرأة تشارك بالفعـل يف برملـان تونغـا      . املستشار القانوين الداخلي امرأة أيضاً    
   .يف الربملان فحسب بل كمديرة تنفيذية أيضاًكنائبة  ال
وتونغا شأهنا شأن البلدان األخرى يف منطقة احمليط اهلادئ، قبلت باستمرار وبشكل              -٨

مفتوح األشخاص من خمتلف امليول اجلنسية أو اهلوية اجلنسانية، وال توجد سياسة أو أنشطة              
وقد أنشأ جمتمـع    . حية احملافظة ويتم ذلك يف سياق قيمها املسي     . متيز ضد أولئك األشخاص   

املثليات واملثليني وثنائيي اجلنس واملتحولني جنسياً رابطة للدفاع عن حقوقهم وهم ناشطون            
يف ضمان مشاركة األعضاء يف هذه الرابطة يف األنشطة االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة         

بالشراكة مع حكومة تونغـا     هبذا االسم هي رابطة تعمل       ورابطة تونغا لييت املعروفة   . العامة
وغريها من جمموعات اجملتمع املدين من أجل توعية اجلمهور والدعوة إىل تعزيز حياة جنسية              

  .صحية كما أهنا تتلقى الدعم فيما يتعلق بأنشطة الترفيه والرياضة والتجارة
وموضوع التمييز املتعلق بالعالقات اجلنسية اليت تتم بالرضا بني بالغني مـن نفـس                -٩

اجلنس موضوع ال تزال تونغا تود أن تنعم النظر فيه من خالل إقامة حوار نشيط وشامل مع                 
شك يف أن أولئك البالغني الذين يقيمـون        للوال جمال   . جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة    

مثل هذه العالقات بالتراضي هم أشخاص معترف هبم كأفراد يف اجملتمع وكأشخاص يتقبلهم             
وينبغي إجراء  . ط حياهتم ال يزال يشكّل موضوعاً يتطلب املزيد من الدراسة         اجملتمع، بيد أن من   

مثل هذا احلوار يف سياق القيم املسيحية احملافظة املتغلغلة يف تونغا وكذلك يف سياق السياسة               
ومع . اجلنائية املستقرة اليت حتظر اللواط عندما يتم بني جنسني خمتلفني بطريقة ماكرة وعنيفة            

نغا أن تسجل أهنا مل جتر أي مالحقة قضائية لشخصني بالغني من نفس اجلـنس               ذلك تود تو  
على ارتكاب أفعال اللواط، وأن املالحقات اجلنائية بدعوى اللواط اقتصرت، حىت اآلن، على             

  .سياق اجلرمية اجلنائية ال ضد شريكني من نفس اجلنس بالتراضي
ى األراضي مبوجب نظام حيـازة      وال تزال تونغا تنظر يف موضوع حصول املرأة عل          -١٠

ومثل هذه العمليـة هـي عمليـة        .  سنة خلت  ١٣٨األراضي السائد فيها والذي يعود إىل       
  . حساسة متسعة ومتس لّب ثقافة تونغا

وال ميكن للمرأة حالياً أن حتصل على األراضي إال بعد أن يتوىف زوجها ويترك هلـا                  -١١
 تستغلها وكذلك إذا توىف صاحب األرض ومل يترك         كأرملة باقية على قيد احلياة أرضاً هلا أن       

وال جيوز هلذه األرملـة     . أرملة أو أوالد ذكور على قيد احلياة باستثناء بنات غري متزوجات          
للبنات غري املتزوجات امتالك األرض إال إذا اجتننب اخليانة الزوجية أو الزنا أو الزواج من      وال

  .أراضي زوجها املتوىفجديد وال يسمح للمرأة األرملة أن تؤجر 
، بأن  ٢٠١٢وأوصت اللجنة ا امللكية لألراضي، يف تقريرها النهائي الصادر يف عام              -١٢

 عاماً على قطعة أرض للعيش ال قطعة أرض للزراعة ألن           ٢١حتصل املرأة اليت يتجاوز عمرها      



A/HRC/23/4/Add.1 

GE.13-14279 4 

جنة امللكيـة   وأوصت الل . تقاليد تونغا متلي بأن الرجل هو الذي يقوم بعمل الزراعة ال املرأة           
أيضاً مبنح البنات املتزوجات أراضي يف حال توىف صاحبها دون ترك أرملة على قيد احليـاة                

وأوصت أيضاً بإلغاء احلكم القانوين الذي ُيلغي وراثة األراضي من جانـب            . أوالد ذكور  أو
اً، وأخـري . أرملة أو بنت غري متزوجة بعد إثبات ارتباطها بعالقة خارج الزواج أو عالقة زنا             

أوصت اللجنة امللكية أيضاً بالسماح لألرامل إجيار أراضي أزواجهن املتوفني وذلك مبوافقـة             
الوريث الذكر األول فقط ويف حال عدم وجود أوالد ذكور فإن رضا الوريث الذكر التايل               

  .مطلوبة

  عقوبة اإلعدام والعقاب البدين  -ثالثاً  
 التوصـيات   ال سيما  هذه الفئة املواضيعية و    ال تقبل تونغا التوصيات املقدمة يف إطار        -١٣

اململكـة املتحـدة     (١٧-٨١و) إسبانيا (١٦-٨١و) النرويج (١٥-٨١الواردة يف الفقرة    
أستراليا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى       (١٨-٨١و) لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية   

 ٢٢-٨١و) سلوفاكيا (٢١-٨١و) فرنسا (٢٠-٨١و) شيلي (١٩-٨١و) وآيرلندا الشمالية 
  .من تقرير الفريق العامل) فرنسا (٢٤-٨١و) كوستاريكا (٢٣-٨١و) إيطاليا(

مبوجب تلجأ إليه يف النهاية     ستواصل تونغا االحتفاظ بعقوبة اإلعدام كعقاب جنائي          -١٤
وقد وضعت حماكم تونغا بالفعل سياسـة     . نظامها للعدالة اجلنائية بشأن جرائم القتل واخليانة      

يف أندر احلاالت املمكنة    "عدم توقيع عقوبة اإلعدام إال يف سياق القتل         وجوب  هية تفيد   توجي
وُتعترب عقوبة اإلعدام مبثابة عقوبـة رادعـة        . "البتةعندما يكون اخليار البديل هو غري ممكن        

هذه اجلرائم  القتل كما أن معدل     جرائم  تؤد هذه العقوبة، حىت اآلن، إىل زيادة معدالت          ومل
وتفهم تونغا أنه رمبا ميكن اعتبارها بلداً ألغى        . نغا غري مرتفعة باملقارنة مع عدد السكان      يف تو 
بشأن استخدامها بشكل يقتصر على     عقوبة اإلعدام ولكنه بلد حيتفظ يف الواقع مبوقفه          بالفعل

للغايـة،  هـشاً   عندما يصل العنف إىل أفظع درجاته ويكون وضع الضحية          " أندر احلاالت "
بأهنـا  العقوبات البديلـة    وال ميكن وصف    شامالً ومدمراً من الناحية العاطفية      ترتب  املاألثر  و

  .حلول مقبولةبأهنا مناسبة أو 
اللـذين  أما فيما يتعلق بالعقاب البدين، فإن تونغا تعتمد نفس املوقف والـسياسة               -١٥

قاب البدين  والضرب بالسوط هو الشكل الوحيد من الع      . فيما يتعلق بعقوبة اإلعدام   تعتمدمها  
  يتم اللجوء إليه   ه يف النظام القضائي اجلنائي ولكنه هو اآلخر حيتفظ به كرادع وال           باملسموح  

إال يف احلاالت القصوى عندما تكون العقوبات البديلة غري مناسبة ملصلحة النظام القـضائي              
ه ويف موقف   وقد نظرت حماكم تونغا بإجياز يف العقاب البدين يف تونغا، ويف دستوريت           . اجلنائي

، حـىت اآلن، بـأن      صراحة حماكم تونغا    علناجملتمع الدويل والقانون الدويل؛ ومع ذلك، مل ت       
  .مبوجب قانون تونغا العقاب البدين هو غري قانوين وغري دستوري
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ونظراً ملوقف تونغا بشأن عقوبة اإلعدام، فإهنا مل ُتصدق على الربوتوكول االختياري   -١٦
إلغـاء عقوبـة    قتضي  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي ي      الثاين امللحق بالعهد    

  .اإلعدام
ومع ذلك، ستواصل تونغا النهوض باحلقوق املدنية والسياسية املنصوص عليهـا يف              -١٧

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وستواصل بذل اجلهود من أجل التصديق على 
يات األساسية الدولية حلقوق اإلنسان وفقـاً ملتطلبـات تونغـا           هذا العهد وغريه من االتفاق    

  . التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسانيعّدل كفة  وملا

  األطفال  -رابعاً  
 التوصـيات   ال سـيما  ال تقبل تونغا التوصيات الواردة حتت هذه الفئة املواضيعية و           -١٨

الواليات املتحدة   (٢٨-٨١و) يكاملكس (٢٦-٨١و) سلوفينيا (٢٥-٨١الواردة يف الفقرة    
  .من تقرير الفريق العامل) األمريكية

وتوافق تونغا على أن احلّد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية للطفل احملدَّد بسبع سنوات               -١٩
 من اتفاقية حقوق الطفل يتعيَّن علـى الـدول          ٤٠ومبقتضى املادة   . هو مناسب بالنسبة هلا   

أن الطفل فاقد لألهلية فيما خيـّص انتـهاك   ُيفَترض دوهنا اليت نيا دالسن الاألطراف أن حتدِّد  
ومع ذلك، جيـوز أن يكـون       .  السن بسبع سنوات   هقانون العقوبات وقد حدَّدت تونغا هذ     
 عاماً مسؤولني جنائياً إذا رأت احملكمة أو هيئة         ١٢ و ٧األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني      

طبيعة ونتائج التصرُّف الذي    الفهم يعي معها    الطفل قد بلغ درجة كافية من نضج        احمللفني أن   
 عاماً مسؤوالً بالكامل عن أي تـصرُّف        ١٢وجيوز اعتبار أيِّ طفلٍ يتجاوز عمره       . هَِم به يت

  .جنائي
وتعتقد تونغا أن قانوهنا يعطي األطفال املتخلَّى عنهم املولودين يف إطار الزوجية نفس      -٢٠

ويف حال التخلي عن    .  وأنواع احلماية املعطاة لألطفال املولودين خارج إطار الزوجية        احلقوق
طفل عند الوالدة، بغض النظر عن ما إذا كان قد ولد داخل أو خارج إطـار الزوجيـة،                  ال

حتت وصاية احملكمة مبوجب قانون الوصاية، وبالتايل حيصل الطفل املتخلَّى عنه           وضعه  فيمكن  
  .وأنواع احلماية اليت يتمتَّع هبا الطفل املتبينعلى مجيع احلقوق 

ومع ذلك، تسلِّم تونغا بأن من املمكن إيداع طفل مولود يف إطار الزوجيـة حتـت      -٢١
رعاية ووصاية شخص بالغ آخر مبوجب ترتيبات الوصاية،حىت سن الثامنة عشرة ومع ذلك             

ن تبّني مثل هذا الطفل     ْين اجلديدَ يظلّ مسجَّالً كطفل لوالديه الطبيعيني، ولكن ال جيوز للوصييْ        
  . تبنياً تاماً كما لو كان طفالً طبيعياً
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ومع ذلك، ميلك الطفل املوصى عليه حقوقاً وكأنه الطفل الطبيعي للوصيني عليـه،               -٢٢
وسـواء تعلَّـق األمـر    . فأوالً يقع على عاتق الوصيني التزام مبوجب القانون برعايته وتربيته      

  .ال غري" للمصلحة الفضلى للطفل" فإن احملكمة هي اليت تقرِّر ذلك وفقاً بالوصاية أو بالتبين،
وفيما يتعلَّق باحلق يف امللكية، فإنه جيوز للطفل املوصى عليـه أن يـرث ممتلكـات         -٢٣

ومع ذلك، جيوز التنازل عن األرض مبوجب قـانون األرض          . املوصني عليه، باستثناء األرض   
أو جزءاً  كله  وميكن للطفل املوصى عليه أن يغيِّر امسه        .  عليه وإعادة منحها إىل الطفل املوصى    

، الستخدام اسم أو لقب يفـضله       )تغيري االسم ( من السجل العام     ٢١٠٠منه مبوجب املادة    
وبعبارة أخرى، حيّق للطفل املوصى عليه أن يتمتع باحلقوق وبأنواع احلماية الـيت             . الوصيان

غي للطفل املوصى عليه أن خيضع إلجراء منفـصل بـسبب       يتمتَّع هبا الطفل املتبىن، ولكن ينب     
فالطفل املوصى عليه، هو طفل مولود يف إطـار         . الطبيعة املختلفة لوضعه كطفل موصى عليه     

الزوجية وبالتايل فإن املسؤولية القانونية عليه تظل دائماً يف أيادي الوليني الطبيعيني وال يـتّم               
  . الوالدين الطبيعينيإىل الوصيني إال مبوافقة التفويض هبا 

  قواعد بانكوك : السجناء  -خامساً  
 التوصية الواردة يف    ال سيما تقبل تونغا التوصيات املقدَّمة حتت هذه الفئة املواضيعية و          -٢٤

  .من تقرير الفريق العامل) تايلند (٢٧-٨١الفقرة 
 وستواصل تونغا جهودها إلدماج وتنفيذ قواعد األمـم املتحـدة بـشأن معاملـة               -٢٥

 الصادر مبوجب قـانون     السجينالسجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات يف نظامها        
  .٢٠١٠السجون لعام 

. بشكل منفصل عن السجناء الـذكور     السجينات  ويف الوقت احلايل، يتّم احتجاز        -٢٦
وجيوز السماح ألطفال السجينات الذين ال يزالون يتلقون الرضاعة الطبيعية بـالعيش مـع              

مانعة هلذا العيش، كأن توعز احملاكم بـذلك، أو         م يف السجون إىل أن تصبح الظروف        أمهاهت
رافق املناسبة، أو عندما يلتحق الطفـل  املمبوجب قرار طوعي من األم، أو عندما ال تتوفر          يتم  

وهناك أيضاً برامج إلعادة التأهيـل مثـل        . نظامباملدرسة أو بسبب قضايا تتعلَّق باألمن أو ال       
  .وبرامج االنتعاش والربامج الثقافية والترفيهيةحكم يف الغضب، برامج الت

  االستنتاجات  -سادساً  
تودُّ تونغا مرة أخرى أن تسجِّل تقديرها جمللس حقوق اإلنسان والفريـق العامـل                -٢٧

واجملموعة الثالثية أنغوال وكوستاريكا وباكستان، إلتاحة هذه الفرصة للنظـر يف تقريرهـا             
كذلك إىل الدول ألعضاء، واملنظمات املشاركة بصفة مراقب واملنظمـات          الدوري الثاين، و  
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غري احلكومية على دعمها وتعليقاهتا البّناءة والقيِّمة وأهم من ذلك على الصرب الذي حتلـت               
وتودُّ تونغا أيضاً أن توجِّه شكراً خاصاً إىل حكوميت أستراليا ونيوزيلندا على الدعم الذي               .به

  .يف هذه الدورة الثانية تونغا لتقريرهاأبدتاه عند تقدمي 
وعلى الرغم من استمرار وجود بعض القضايا املتعلِّقة حبقوق اإلنسان اليت تتطلّـب               -٢٨

مزيداً من احلوار والنظر وذلك على املستوى الوطين وكذلك مع الشركاء الدوليني، فإن تونغا     
حـىت  أراضيها  من حييا على    عبها و تفتخر مبا أجنزته حىت اآلن وهي ال تزال ملتزمة حبماية ش          

  . سنة١٣٨القائمة منذ احلديثة احلماية اليت تقّدمها دولتها يتمّتعوا باحلريات وبأوجه 
وال سيما  مسريهتا  أن يواصل اجملتمع الدويل تقدمي الدعم إىل تونغا يف          يف  وتأمل تونغا     -٢٩

 النهوض مبسؤوليات تونغا يف     التدريب واملساعدة التقنية ملواصلة احلوار بغية      توفري   من خالل 
  .جمال حقوق اإلنسان

للـدول  وتظلّ تونغا تدعم وتلتزم بعمل جملس حقوق اإلنسان وتتمّنـى النجـاح               -٣٠
  .األعضاء فيه وألمانته
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  املرفق

  تونغا تؤّيدها التوصيات املؤجَّل النظر فيها اليت     
لرصد أعمال  ) بوروندي( حلقوق اإلنسان طبقاً ملبادئ باريس       وطنيةإنشاء مؤسسة     -١-٨١

احلكومة يف هذا اجملال، وإسداء املشورة بشأن التشريعات، وتطبيق الصكوك الدوليـة حلقـوق              
اإلنسان، وتيسري التفاعل مع املنظمات الدولية واإلقليمية، وتعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان             

  ؛)أوروغواي(وتقدمي الشكاوى القانونية 
 الدويل إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان واالنتهاء من         التماس دعم اجملتمع    -٢-٨١

  ؛)أنغوال(تنقيح دستورها 
  ؛)تركيا(مواصلة جهودها إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان   -٣-٨١
إيالء االعتبار لتنفيذ القوانني اليت حتظر التمييز اجلنسي ولسياسات العمل اإلجيايب             -٤-٨١

  ؛)ترينيداد وتوباغو(ة يف الربملان اهلادفة إىل زيادة مشاركة املرأ
حبث إمكانية تعزيز التدابري اهلادفة إىل القضاء على مجيع أشكال املعاملة التمييزية              -٥-٨١

  ؛)األرجنتني(املتصلة بامليل اجلنسي أو باهلوية اجلنسانية 
تعديل تشريعها ليشمل مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة وإعطاء الرجل واملـرأة              -١١-٨١

  ؛)النرويج(حقوقاً متساوية يف اإلرث 
إلغاء التشريع الذي حيرم املرأة من بعض احلقوق، مثل احلق يف اإلرث وملكيـة                -١٢-٨١

  ؛)شيلي(األراضي 
سن تشريع حلظر التمييز القائم على أساس نوع اجلنس، مبا يف ذلك ما يتعلـق                 -١٣-٨١

  ؛)سلوفينيا(حبقوق ملكية األراضي 
لكية األراضي أكثر توازناً بني اجلنسني استناداً إىل توصية اللجنـة           وضع قانون مل    -١٤-٨١

  ؛)هنغاريا(امللكية املعنية باألراضي بشأن حتصيص األراضي 
النظر يف إدراج قواعد األمم املتحدة بشأن معاملة السجينات والتـدابري غـري               -٢٧-٨١

عاملة السجناء، وخباصة   ، كجزء من عملها املتعلق مب     )قواعد بانكوك (االحتجازية للمجرمات   
  .)تايلند (٢٠١٠قانون السجون اجلديد لعام 
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  تونغاتؤّيدها التوصيات املؤجلة اليت ال     
جعل قوانينها الوطنية متوافقة مع التزاماهتا املتعلقة باملساواة وعدم التمييز، بإلغاء             -٦-٨١

 بني بالغني   االيت تتم بالرض  احلكم الوارد يف قانون العقوبات واملتعلق بتجرمي العالقات اجلنسية          
  ؛)النرويج(من نفس اجلنس 

 بني بالغني مـن نفـس اجلـنس،         اعدم جترمي العالقات اجلنسية اليت تتم بالرض        -٧-٨١
  ؛)إسبانيا(ومكافحة حاالت التمييز ضد هؤالء األشخاص 

ـ             -٨-٨١ يت إلغاء أحكام قانون األفعال اإلجرامية التونغي اليت ُتجّرم العالقات اجلنسية ال
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية( بني بالغني من نفس اجلنس اتتم بالرض

 بني بالغني من اتعديل تشريعها إللغاء القوانني اليت ُتجّرم العالقات اليت تتم بالرض    -٩-٨١
  ؛)كندا(نفس اجلنس 

ـ             -١٠-٨١   بـني  اإلغاء مجيع األحكام اجلزائية اليت ُتجّرم العالقات اجلنسية اليت تتم بالرض
  ؛)فرنسا(بالغني من نفس اجلنس 

  ؛)النرويج(القيام باخلطوات الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام   -١٥-٨١
القيام بإلغاء عقوبة اإلعدام بصورة رمسية وفعلية من خـالل التـصديق علـى                -١٦-٨١

  ؛)إسبانيا(الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية وبروتوكولـه             -١٧-٨١

  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(االختياري الثاين 
والتصديق على العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق     ) أستراليا(إلغاء عقوبة اإلعدام      -١٨-٨١

أستراليا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى      (ي الثاين   املدنية والسياسية وبروتوكوله االختيار   
  ؛)وآيرلندا الشمالية

  ؛)شيلي(إلغاء عقوبة اإلعدام، بالنظر إىل وقف تطبيق عقوبة اإلعدام يف الواقع   -١٩-٨١
اعتماد وقف اختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام ُبغية إلغاء عقوبة اإلعـدام هنائيـاً               -٢٠-٨١

  ؛)فرنسا(
م خبطوات من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام كلياً، بأثر فوري، وخاصـة حبـق              القيا  -٢١-٨١

  ؛)سلوفاكيا(اجملرمني األحداث 
حظر عقوبة اإلعدام صراحة بشأن اجلرائم اليت يرتكبها أشخاص يقل عمـرهم              -٢٢-٨١
 ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٠ عاماً، عمالً بقرار اجلمعية العامة املُعتمد يف         ١٨ عن

  ؛)إيطاليا(من اتفاقية حقوق الطفل  ٣٧ واملادة
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  ؛)كوستاريكا(منع اللجوء إىل العقاب البدين كعقاب جنائي   -٢٣-٨١
  ؛)فرنسا(إبطال األحكام اجلزائية اليت تنص على اللجوء إىل العقاب البدين   -٢٤-٨١
 سنة، وحظر العقاب البدين كحكم يـصدر        ١٢رفع سن املسؤولية اجلنائية إىل        -٢٥-٨١

 ١٨ يتعلق جبميع األشخاص، وخباصة األشخاص الذين كان عمرهم يقل عن       فيماعن احملاكم   
  ؛)سلوفينيا(سنة وقت وقوع اجلرم 

رفع سن املسؤولية اجلنائية متاشياً مع اتفاقية حقوق الطفل وحظر العقاب البدين              -٢٦-٨١
  ؛)املكسيك(يف مجيع الظروف 

ملة السجينات والتـدابري غـري      النظر يف إدراج قواعد األمم املتحدة بشأن معا         -٢٧-٨١
، كجزء من عملها املتعلق مبعاملة السجناء، وخباصة        )قواعد بانكوك (االحتجازية للمجرمات   

  ؛)تايلند (٢٠١٠قانون السجون اجلديد لعام 
إعطاء األطفال املُتخلى عنهم املولودين يف إطار الزوجية نفس احلقوق وأنـواع              -٢٨-٨١

  ).الواليات املتحدة األمريكية(لودين خارج إطار الزوجية احلماية املعطاة لألطفال املو

        


