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 مقدمة  
عقدددد الفريدددق العامدددال املعدددا بالسدددتعراض الددددورج الشدددامال  املنشددد   وجدددب قدددرار  لددد   -1

. 2016أيار/مدددايو  13إىل  2  دورتدددخل اسامسدددة والعشدددرين ن الفددد ة مدددن 5/1حقدددوإل اانسدددا  
وترأس وفَد  .2016أيار/مايو  3 ن املعقودة الثالثة اجللسة ن بساموا املتعلق الستعراض وُأجرج

 التقريددر العامددال الفريددق واعتمدددلوتددان سدديون بورسدديال  وتيددر التصددارة والصددناعة والعمددال. سدداموا 
 .2016أيار/مايو  9بساموا ن جلستخل احلادية عشرة املعقودة ن  املتعلق

اانسددا  فريددق املقددررين التددا     اختددار  لدد  حقددوإل2016كددانو  الثاي/يندداير   12ون  -2
 لتيسري استعراض احلالة ن ساموا: إكوادور والكونغو واهلند. (ةاجملموعة الثوثي)
مددن  5والفقددرة  5/1مددن مرفددق قددرار  لدد  حقددوإل اانسددا   15وعمددوا ب حكددام الفقددرة  -3

   صدرت الوثائق التالية لغرض استعراض احلالة ن ساموا:16/21مرفق قراره 
)أ( 15تقريددددددددددددددددددددددر و ا/عددددددددددددددددددددددرض كتددددددددددددددددددددددا  مقدددددددددددددددددددددددم وفقدددددددددددددددددددددداا للفقددددددددددددددددددددددرة  )أ( 

(A/HRC/WG.6/25/WSM/1؛) 
جتميدددل للمعلومدددات أعدتدددخل مفوضدددية األمدددم املتحددددة السدددامية حلقدددوإل اانسدددا   )ب( 

 (؛A/HRC/WG.6/25/WSM/2)ب( )15)املفوضية( وفقاا للفقرة 
 .((A/HRC/WG.6/25/WSM/3)ج( 15موجز أعدتخل املفوضية وفقاا للفقرة  )ج( 

ا سدددلفاا إسدددبانيا هتالثوثيدددة  قائمدددة أسددد لة أعدددد  وأحيلدددىل إىل سددداموا  عدددن  ريدددق اجملموعدددة  -٤
 األسدد لة هدد ه وتددرد الشددمالية. آيرلنددداوسددلوفينيا واملكسدديمل واململكددة املتحدددة لايعانيددا الع مدد  و 

 .الشامال الدورج لوستعراض اسارجية الشبكة عل 

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 ضوع االستعراضعرض الحالة من جانب الدولة مو  -ألف 

قددال رئددي  الوفددد  لوتددان سدديون بورسدديال  وتيددر التصددارة والصددناعة والعمددال  إ  سدداموا  -5
تعتددا السددتعراض الدددورج الشددامال فرصددة هامددة ل للتفكددري ن سددصلنا ن  ددال حقددوإل اانسددا  

الشدامال فحسب  وإمنا أيضاا لتقدمي ردود عل  التوصديات الديت تلقتندا خدول السدتعراض الددورج 
  وتقدمي إجابات عل  األس لة اليت وردت سلفاا مدن الددول األعضداء  وهد  2011ن أيار/مايو 

 إسبانيا وسلوفينيا واملكسيمل واململكة املتحدة.
و نيدددددة حلقدددددوإل السؤسسدددددة املوأشدددددارت سددددداموا إىل التوصدددددية املقدمدددددة فيمدددددا يتعلدددددق ب نشددددداء  -6

قدانو  أمدا امل داو. واضدعلعىل املسؤسسدة   وجدب  2013اانسا   اليت أنش ىل بالفعال ن عام 
إعدداد تقريدر الدولدة مدن خدول  اا ودولي اا و نيبالعمال من  ذلمل احلا  ب جراءات استباقية والتزمىل 
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التددريب أنشدعة   فضدوا عدن تنفيد  2015العرف األول عدن حقدوإل اانسدا  ن سداموا ن عدام 
عية هبا ن مجيل أحناء البلد  باستخدام لتو تن يم محوت لعل  حقوإل اانسا  والتواصال بش هنا و 

 حبدر  شدديد وسائط ااعوم جبميل أشكاهلا. وما فت ىل املسؤسسة الو نية حلقوإل اانسدا  تعمدال
من أجال احلصول عل  شدنادة العتمداد امتثدالا للمبدادت املتعلقدة  ركدز املسؤسسدات الو نيدة لتعزيدز 

لعددددامل  للمسؤسسددددات الو نيددددة حلقددددوإل ومحايددددة حقددددوإل اانسددددا  )مبددددادت بدددداري ( مددددن التحددددالف ا
اانسا . وحاملا تُعتا ممتثلة  ستكو  مسؤسسة سداموا أول مسؤسسدة و نيدة حلقدوإل اانسدا   صدال 

 عل  شنادة العتماد ن منعقة احمليط اهلادت.
وقددد أُيدددت مجيددل التوصدديات املقدمددة فيمددا يتعلددق حبقددوإل املددرأة ومكافحددة العنددف املنددز   -٧

األ فددال. وحققدىل سداموا معلمداا حا دداا ن اجملدال التشدريع  ب صددار قددانو  والعندف ضدد النسداء و 
عدددال العندددف املندددز  ي  الددد ج يددوفر قددددراا أكدددا مدددن احلمايددة ل سدددر  و 2013سددومة األسدددرة لعدددام 

واملسددائال ذات الصددلة باسددتخدام أوامددر احلمايددة. وبااضددافة إىل ذلددمل  أنشدد ىل  كمددة األسددرة ن 
اا حلمايدددة الف دددات الضدددعيفة  ول سددديما النسددداء واأل فدددال والشددددباب سدددعي 201٤سددداموا ن عدددام 

  الدديت 2015اجلداحنا. وممددا لددخل صددلة هبد ه التعددورات إنشدداء  كمددة املخددرات والكحددول ن عددام 
مدددن بدددرامو الشدددسؤو  اجلنسدددانية لتمويدددال مدددوكف  احملكمدددة. وتددد أس  كمدددَة األسددددرة    الددددعملقدددتت

احملكمددة العليددا. وح دد  إنشدداء احملكمتددا ن  ء قاضددياتُ و كمددة املخدددرات والكحددول علدد  السددوا
 نيوتيلندا  إحداهن ساموية. منيعملن  البداية بالدعم من خول انتداب قاضيات إىل ساموا

الدد ج أدخددال عدددة  2013بالهتمددام هددو قددانو  اجلددرائم لعددام  رن تشددريل آخددر جددديوُسدد -٨
  مثددال تشددديد العقوبددات القصددوج؛ وإدراج تغيدريات هامددة علدد  األحكددام املتعلقددة بداجلرائم اجلنسددية

 موعدة متنوعددة مدن أشددكال التصدال اجلنسد  بددري املربدوب فيددخل؛  يتضدمنتعريدف ألدال للصددرائم  
 وجترمي البتصاب الزوج .

ويدددنر برندددامو املسدددائال اجلنسدددانية الددد ج لولددددخل حكومدددة أسددد اليا وفريدددق األمدددم املتحدددددة  -9
  بش   املسدائال اجلنسدانية لولدخل حكومدة أسد اليا  علد  عرج  بدعم تكميل  من برنامو إقليمالقُ 

حكوميدة  من مدات بدري مدل جدرج التعاقددو  تدابري بري تشريعية ملنل العنف ضد النساء واأل فدال.
لوضددددعوع ب نشددددعة التوعيددددة العامددددة وإجددددراء مناقشددددات  تمعيددددة مددددن خددددول املسددددار  التقليديددددة 

 واألباي الثقافية والرقر.
تيددادة مشدداركة املددرأة ن احليدداة السياسددية والعامددة   حرصددىل علدد أ  سدداموا وذكددر الوفددد  -10

استصابة للتوصية املتعلقة بتحسا حالة املرأة ن اجملتمل واحلياة السياسدية ن سداموا  وذلدمل بسدن 
ن املائددة مددن  10يددنر علدد   صددير حصددة  2013تعددديال دسددتورج باامجدداع ن حزيرا /يونيددخل 

ة الو نية للنساء. وتشكال ه ه احلصة حداا أدىن  ول لنل اضعوع مزيد مقاعد اجلمعية التشريعي
مددددن النسدددداء بدددد دوار سياسددددية ن النتخابددددات العامددددة املقبلددددة. وأسددددفرت النتخابددددات املعقددددودة ن 

عن شغال امرأة منصب نائبة رئي  الوتراء ونائبدة رئدي  احلدزب احلداكم  وهدو  2016آذار/مارس 
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فضوا عن ترشح عدد بري مسبوإل من النساء وانتخاب أكا عددد حزب محاية حقوإل اانسا   
 من النساء عل  اا وإل لعضوية الاملا  )مخ  نساء(.

سؤثر ن القضدايا اجلنسدانية وأقرت ساموا ب   وجود مزيد من النساء ن الاملا  ميكدن أ  يد -11
املضد  قددماا ن مواءمدة  ويشدصل كد لمل علد ويزيد الهتمام  ناقشتنا ن إ ار هندو أكثدر تواتنداا  

املمارسات التقليدية والعرفية مل القانو  فيما يتعلق  شاركة املرأة ن احلياة السياسية ولكا املدرأة 
 بوجخل عام.

وقد حقق الانامو املنفد  قبدال النتخابدات مدن أجدال إذكداء الدوع  السياسد  لددج عامدة  -12
تت مسدد لة املتددوخ  منددخل. فلددم يسددبق قددط أ  أُبددر  الندداس بالدددور الدد ج ميكددن أ  تسؤديددخل املددرأة الغددرض 

شدددعبية هبددد ا الوضدددو  أو أدت إىل هددد ا الهتمدددام بنتدددائو النتخابدددات. واسدددتنال ممثلدددو األوسدددا  
األكادمييدددة  بالتعددداو  مدددل وتارة شدددسؤو  املدددرأة  واملن مدددات املعنيدددة بالتنميدددة اجملتمعيدددة والجتماعيدددة 

الصغري مدن القدرج الديت مدا تالدىل ل تعد ف للمدرأة  واملن مات بري احلكومية  مناقشات مل العدد
 باحلق ن حياتة سندات امللكية.

  الد ج أدخدال تغيدريات 2013ىل ساموا أيضداا قدانو  العمدال وعوقدات العمدال لعدام وسن   -13
  مثددددال علدددد  السددددواء أربدددداب العمددددال واملسددددتخدماتشددددمال هامددددة علدددد  قددددوانا العمددددال ن سدددداموا  

واألبددوة  وتيددادة مدددة ااجدداتة املدفوعددة األجددر مددن  ةإجدداتات األمومدداسددتحقاقات جديدددة بشدد   
شدددنرين إىل ثوثدددة أشدددنر  واعتمددداد حقدددوإل عمدددال أساسدددية جديددددة   دددا ن ذلدددمل ح دددر السدددخرة 

سياسدددة الواملسددداواة ن األجدددر لقددداء األعمدددال املتسددداوية القيمدددة. وستشدددرع احلكومدددة قريبددداا ن تنفيددد  
ثددور ركددائز: عددرض اليددد العاملددة يسددتند إىل  ةلدداتتدديح إ دداراا للعمن سدداموا  الدديت للعمالددة الو نيددة 

والعلدب علينددا وإ ددار السياسددة العامددة. وسيضددمن ذلددمل تكددافسؤ فددر  العمددال للصميددل   ددن فددينم 
عرج  فضوا النساء والشباب. ويركز برنامو توكيف الشباب ال ج يدعمخل فريق األمم املتحدة القُ 

شدداء مركددز حاضددن يقدددم املسدداعدة التقنيددة والدددعم املناسددبا عددن شددركاء إمنددائيا آخددرين  علدد  إن
لتشصيل املنشآت الصغرج والصغرية اليت يسؤسسنا الشباب والنساء. ويُقدَّم الدعم احلكوم  أيضاا 
إىل من مددة سدديدات األعمددال  األمددر الدد ج يتدديح للنسدداء وأسددرهن املنخفضددة الدددخال عددادة فرصددة 

مددن املزرعددة إىل ‘م ن إ ددار مبددادرة صددراعيددة صددغرية احللكسددب األمددوال عددن  ريددق أعمددال جتاريددة ت 
الددددواردات  وكدددد لمل  إحددددول مبددددادرات و نيددددة هتدددددف إىل تعزيددددز ويكمددددال هدددد ا الاندددداموُ ‘. املائدددددة

استخدام سوسال القيمة للتشصيل عل  تيادة الكفاءة ن اانتاج والسدتنو  والنندوض بتمكدا 
 املرأة اقتصادياا.

هدد ه املمارسددات السددليمة الدديت تتبعنددا من مددة سدديدات األعمددال قددد وأشددار الوفددد إىل أ   -1٤
اجتدد بىل أيضدداا دعمدداا ماليدداا  وجددب اا ددار املتكامددال املعددزت ملن مددة التصددارة العامليددة مددن أجددال بندداء 
 مستودع للتخزين والتصنيز اضافة قيمة إىل املنتصات املوجنة إىل أسواإل التصدير املتخصصة.

مسؤسسددات األعمددال الصدغرية احلصددم فرصدداا متسداوية للنسدداء والرجددال وباملثدال  يتدديح مركدز  -15
الديت لنحندا املصددارف ن إ دار برندامو ضدما  قدروض املشداريل الصددغرية  ويدوفر سدندات للقدروض 
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. وتواصدال احلكومدة دعدم الودائدل املاليدة لددج املصدارف لتغعيدة تكداليف التصارية ملشاريل األعمال
للمل النسداء   مشروع جتارج صغري 2 000ار الانامو ألكثر من ن إ أتيح التمويال الانامو. و 

 ن املائة. 50مننا ما يزيد قليوا عل  
بنددداء قاعددددة مدددن الزبدددائن برندددامو نددداجح لوئتمدددا  الصدددغري يدددديره القعددداع اسدددا   واصددالو  -16

يددال فددتح أبواهبددا لسدديدات األعمددال مددن هدد ا القبإىل املصددارف التصاريددة   األمددر الدد ج دفددل اانددار
 بتوفري قروض أكا هلن.

وبااضدافة إىل ذلددمل  يددير مصددرف التنميددة ن سداموا برنا دداا للتمويدال الصددغري يسددتندف  -1٧
اجملموعددات النسددائية ن اجملتمعددات احملليددة املنخر ددة ن أنشددعة التنميددة القتصددادية. ول تُفددرض أج 

 سة مالية.قيود عل  حصول املرأة عل  التمويال ن ساموا من أج مصرف أو مسؤس
 سدن ال  ممدا 2013وكانىل احلكومة قد سنىل قانو  سندات املمتلكات الشخصية لعام  -1٨

علدد  مسؤسسددات األعمددال احلصددول علدد  التمويددال وإجددراء املعدداموت. ويعدد ف القددانو  أيضدداا حبددق 
 الرجال واملرأة ن التمتل بامللكية واستخدام ه ه األصول الشخصية ن املعاموت التصارية.

شكال تعليم أ فال ساموا عاموا رئيسياا ن تنميدة البلدد ككدال؛ وهدو مدا ُأكدد ن قدانو  وي -19
  الددد ج يركدددز علددد  أييدددة التعلددديم االزامددد  ل  فدددال الددد ين تددد او  أعمدددارهم 2009التعلددديم لعدددام 

سددنة. وأيدددت سدداموا التوصددية املقدمددة بشدد   احلصددول علدد  التعلدديم لضددما   1٤سددنوات و 5 بددا
البتددددائ  ن إ دددار رعدددط الرسدددوم املدرسدددية  الددد ج تلقددد  الددددعم ن البدايدددة مدددن تعمددديم التعلددديم 

أصبح ميول لويوا تاماا من حكومة ساموا. وباملثدال  اعُتمدد رعدط مث حكوميت أس اليا ونيوتيلندا  
 9لدددفل الرسددوم املدرسددية ن املسددتوج الثددانوج يقتصددر علدد  األ فددال الدد ين تدد او  أعمددارهم بددا 

سنة لتشصيل تيادة معدلت الستمرار ن الدراسة من املرحلة البتدائية إىل املرحلة  11سنوات و
يتصداوت عددد الفتيدات امللتحقدات باملددارس   إذ الثانوية. ويوىل مزيد من الهتمام للفدوارإل الناشد ة

 ويقال أداء ال كور عن أداء اانار.  عدد الفتيا  ن مجيل املستويات التعليمية
مدددددن  2رععدددددات دفدددددل الرسدددددوم املدرسدددددية إسدددددناماا كبدددددرياا ن  قيدددددق اهلددددددف وأسدددددنمىل  -20

األهداف اامنائية ل لفية بش   تعميم التعليم البتدائ . ويشري إنفاذ قانو  التعليم االزام   إىل 
إل بعدد سداعات الدراسدة. و دة ي ندرو     إىل أ  الباعة املتصدولا ل ريفة أخرج رواياتجانب 

 معاجلتنا أل وه  إنفاذ قانو  عمال األ فال.مس لة ينبغ  
وتلتدددزم سددداموا التزامددداا تامددداا بتدددوفري ن دددام تعليمددد  شدددامال للصميدددل يددددعم إدمددداج األ فدددال  -21
الحتياجات اساصدة ن املددارس العاديدة. ويُنفَّد  الاندامو التعليمد  الشدامال ن إ دار شدراكة  ذوج

مدددة واساصدددة ومددددارس البعثدددات. وقدددد حدددددت مدددل حكومدددة أسددد اليا  وتشدددار  فيدددخل املددددارس العا
 احلكومددددة املسؤسسددددات اساصددددة الدددديت ميكددددن أ  تقدددددم اسدددددمات إىل األ فددددال ذوج ااعاقددددة  مثددددال

SENESE Inclusive Education Support Services وLoto Taumafai وAoga Fiamalamalama. 
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  الدددديت ن املدددددارسوُأجريددددىل إصددددوحات هامددددة أيضدددداا ملعاجلددددة مشددددكلة العقوبددددة البدنيددددة  -22
. وسيشددمال مشددروع قددانو  رعايددة العفددال  200٧قددانو  التعلدديم لعددام أصددبحىل   ددورة  وجددب 

يحدد املعدايري سدال ج يدمو اتفاقية حقوإل العفدال ن القدانو  احمللد   محايدة العفدال مدن العندف  و 
ب شكال ملقدم  الرعاية املعتمدين. وتواصال ساموا تن يم محوت للتوعية من أجال ضما  األخ  

كددددددام التفاقيددددددة  و اصددددددة مددددددل أح ماشدددددد ت ديبيددددددة بديلددددددة تراعدددددد  الكرامددددددة اانسددددددانية للعفددددددال وتت
وعملدىل بعدا اجلندات اامنائيدة الشدريكة لسداموا أيضداا علد  إضدفاء العدابل  ( منندا.2)2٨ املادة

ا املسؤسس  عل  سياسات محاية العفال ن القعاعات اليت تعمال فينا واليت مولتندا ن إ دار برا ند
 اساصة بالتعاو  اامنائ .

وذكر الوفد أ  ساموا التمسىل وتلقىل حىت اآل  الدعم لبناء القدرات مدن أماندة مجاعدة  -23
احملددديط اهلدددادت  ونفددد ت مشددداريل بتمويدددال مدددن اجلندددات اامنائيدددة الشدددريكة وهددد  ال ددداد األورو  

 التمدددداس سدددداموا ستواصددددالو وبرنددددامو األمددددم املتحدددددة اامنددددائ  ومن مددددة األمددددم املتحدددددة للعفولددددة. 
 .وإعماهلدا اانسدا  حبقدوإل املتعلقدة التزاماهتدا تنفيد  أجدال مدن املتحددة األمدم وكالت من املساعدة

ويُتبدل ن تصددميم و عدديط الداامو الو نيددة الدديت لوهلدا اجلنددات اامنائيددة الشدريكة لسدداموا هنددو قددائم 
الضدمانات املناسدبة اجلندات املعنيدة  وقدد ُوضدعىل عل  احلقوإل من أجال مشاركة  دية مدل مجيدل 

 هل ا الغرض.
و صددددو  ااعاقددددة  ا دددد ت احلكومددددة اسعددددوات الوتمددددة لضددددما  اسددددتعراض المتثددددال  -2٤

للتشريعات وتقييم تكاليف التنفي  ك  يتسد  لسداموا مواءمدة تشدريعاهتا ن  دال حقدوإل اانسدا  
مددددال املعنيددددة بااعاقددددة الدددديت أنشدددد ىل  وجددددب توجيددددخل مددددن مددددل املعددددايري الدوليددددة. وتتعدددداو  فرقددددة الع

(  وهد  جندة التصدال Nuanua o le Alofaالدوتراء تعاونداا وثيقداا مدل من مدة نواندوا أو   آلوفدا )  لد 
لتعزيددز املشدداركة  املعنيددة باألشددخا  ذوج ااعاقددة  ن إ ددار شددراكة مددل من مددات بددري حكوميددة أخددرج

 مجيل املستويات. الشاملة ل شخا  ذوج ااعاقة عل 
سداموا ن برندا ا رئيسديا ل شدخا  ذوج ااعاقدة  و واستثمرت الشدراكة بدا أسد اليا  -25

يددا برنددامو ااعاقددة وبرنددامو التعلدديم الشددامال للصميددل. وُصددمم برنددامو ااعاقددة ملسدداعدة حكومددة 
تقددرر  والدد ج التصددديق علدد  اتفاقيددة حقددوإل األشددخا  ذوج ااعاقددة  تقدددم صددوبسدداموا علدد  ال
 .2016حبلول كانو  األول/ديسما  اآل  إجناته

احلكومدة بالعمدال علد  أ   تلتدزموفيما يتعلق  راجعة التشريعات وتدابري السياسة العامدة   -26
تددددمو ن القدددوانا الو نيدددة وخعدددط التنفيددد  املعاهددددات الددديت سدددبق أ  صددددقىل عليندددا  ول سددديما 

يدددل أشدددكال التمييدددز ضدددد املدددرأة  وكددد لمل اتفاقيدددة اتفاقيدددة حقدددوإل العفدددال واتفاقيدددة القضددداء علددد  مج
 الوكدددالت مدددل سددداموا تتعددداو  لددد ا حقدددوإل األشدددخا  ذوج ااعاقدددة  صدددرد التصدددديق عليندددا. و

 ن عليندددا املصددددإل املعاهددددات ن الدددواردة املبدددادت إدراج ضدددما  علددد  املعنيدددة احلكوميدددة واملكاتدددب
 لقوانا والاامو الو نية بغرض تنفي ها.ا
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وفيمدددا يتعلدددق بالعدالدددة وإصدددو  القدددانو   يتمثدددال أحدددد األهدددداف الرئيسدددية سعدددة قعددداع  -2٧
ن العمددال مددن أجددال إنشدداء جلنددة مسددتقلة ملكافحددة الفسدداد.  201٨-201٤اادارة العامددة للفدد ة 

ويعتددزم هدد ا القعدداع التمدداس املسدداعدة التقنيددة مددن شددركاء سدداموا اامنددائيا لوضددل تصددميم اللصنددة 
 وهيكلنا.

توجد حالياا شراكة ن  ال مكافحة الفساد با مكتب الدعاء الو ا وكبري مراجع  و  -2٨
احلسابات واملدققا والشدر ة. وبدب أ  يسدتند قدانو  حريدة املعلومدات إىل توجندات السياسدات 

لدد  املعلومددات ونشددرها  عالو نيددة. وربددم الفتقددار إىل هدد ا القددانو   يتمتددل الندداس حبريددة احلصددول 
 تعبري.وحبرية ال
وشدددند تنفيددد  خعدددة قعددداع القدددانو  والعدالدددة فصدددال وتارة الشدددر ة عدددن دائدددرة السدددصو .  -29
شمال  سا مرافق السصن النتقال إىل موقل أكا وبناء هياكال أساسية جديدة  سدتمول مدن يو 

لسدصناء اامليزانية الو نيدة. وتتضدمن اهلياكدال األساسدية اجلديددة املق حدة تدوفري بدرامو إعدادة ت هيدال 
رافدددق املوئمدددة املتيسدددري إعدددادة إدمددداجنم ن اجملتمعدددات احملليدددة. وينعدددوج ذلدددمل أيضددداا علددد  تدددوفري ل

 للرعاية الصحية واارشاد.
لا ون إ ار إصو  قعاع القانو  والعدالة  ن رت احلكومة أيضاا ن إعادة ت هيال املرح   -30

إنشددداء أول علدد  والعدالدددة   العائدددين. وتعدداو  مكتدددب املدددع  العدددام   ددىل رعايددة قعددداع القددانو 
صندوإل خريج ن منعقة احمليط اهلادت للعائدين. ويتمثال اهلدف الرئيس  لانامو املساعدة علد  

لددال  اادمدداج التددابل للصددندوإل اسددريج للعائدددين ن سدداموا ن تددوفري خدددمات إعددادة التددو ا  وو  
تيصية للتعامدال مدل تزايدد عددد األسر  وتدوفري أمداكن السدكن املسؤقدىل لضدما  ا داذ إجدراءات اسد ا

   العدواي جتاه الغري.العائدين واحتمال تيادة السلو 
وسيكو  إنشاء آلية لدعم املرح لا  يلة ف ة وصوهلم وإعادة تدو يننم ن سداموا عنصدراا  -31

مسدداعداا مددن جنتدددا: فمددن املن ددور األمدددا  سيسدداعد ن احليلولددة دو  كندددور  بقددة ثقافيددة دنيدددا 
تن يمددات ااجراميددة عددا الو نيددة ومتور ددة ن األنشددعة ااجراميددة؛ ومددن من ددور حقددوإل مرتبعددة بال

. وتنعددوج املبددادرة جسددامو التمدل اجملاانسدا   سدديمك ن املددرحَّلا مدن  مددال املسددسؤولية وااسددنام ن 
علد  إنشدداء شدبكات مننيددة تتديح إمكانيددة للعائددين ليثبتددوا للمصتمدل احمللدد  أهندم موا نددو  ميتثلددو  

النصا  ن تنفيد  الاندامو واسدتدامتخل علد  دعدم اهلياكدال  يتوقفو  انو  ويستحقو  فرصة ثانية.للق
 الجتماعية التقليدية   ا فينا األسر املمتدة واملن مات الدينية.

وذكدددر الوفدددد أ  بعدددا التغيدددريات اهلامدددة انبثقدددىل مدددن القعددداع الصدددح : ف جددداتة األمومدددة  -32
أسدددبوعاا   12أسدددابيل إىل  ٨ااجددداتات املدفوعدددة األجدددر مدددن أشدددنر  وُمدددددت  6تصدددال اآل  إىل 

 أيام. 5تشمال إجاتة أبوة مدهتا 
ول ميكددن اللصددوء إليددخل إل ألسددباب  بيددة إذا كانددىل حيدداة احلامددال ن   ددور وااجندداض  -33

 خعر.
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صندوإل األمم املتحدة للسكا  ن سداموا علد  تعزيدز القددرة الو نيدة علد  تقددمي  ويعمال -3٤
 دددديم األسددددرة والصددددحة ااجنابيددددة  فضددددوا عددددن خدددددمات الصددددحة اجلنسددددية وااجنابيددددة خدددددمات تن

للشباب. ويركز التنفي  عل  إنشاء مراكز صحية للشباب ن مواقل اس اتيصية  تتيح هلم إمكانيدة 
احلصول عل  اسدمات  دواتاة ضدما  احد ام اسصوصدية. وُدرب عددد متزايدد مدن معلمد  األقدرا  

شعة التعلم من األقرا  فيما يتعلق  دمات الصدحة اجلنسدية وااجنابيدة ن إ دار الشباب لقيادة أن
 املن مات الدينية املعنية بالشباب  بدعم من وتارات التنمية اجملتمعية والصحة والتعليم.

وت ددددال احلكومددددة ملتزمددددة بضددددما  التصددددديق علدددد  مجيددددل التفاقيددددات األساسددددية حلقددددوإل  -35
  نا وحقوقنم  ومن مث قبلىل التوصيات املقدمة ن ه ا الصدد.اانسا  من أجال محاية املوا

احملددديط اهلدددادت يصددددإل علددد  الاوتوكدددولت  ةوسدددتكو  سددداموا أول بلدددد جدددزرج ن منعقددد -36
وقد قددمىل صدكو  التصدديق علد  مجيدل الاوتوكدولت  الختيارية الثوثة لتفاقية حقوإل العفال.
الختيارج بشد   اشد ا  األ فدال ن املناتعدات املسدلحة؛ الختيارية الثوثة وه : )أ( الاوتوكول 

)ب( الاوتوكول الختيارج بش   بيل األ فدال واسدتغول األ فدال ن البغداء ون املدواد ااباحيدة؛ 
)ج( الاوتوكول الختيارج بش   إجراء تقدمي البوبات. ويبا ذلمل التزام ساموا الشدديد حبمايدة 

 .موحرياهت مرة اليت قد تسؤثر ن حقوقنمن املمارسات الضا األ فال
وتسدددع  سددداموا للتصدددديق علددد  اتفاقيدددة حقدددوإل األشدددخا  ذوج ااعاقدددة  أل  احلقدددوإل  -3٧

املتصلة بااعاقة من أكدا قضدايا حقدوإل اانسدا . وستواصدال سداموا العمدال مدل الشدركاء الددوليا 
فيدددد  الكامدددال لوتفاقيددددة. وااقليميدددا علدددد  وضدددل تشددددريل قدددائم ب اتددددخل يتعلدددق بااعاقددددة  لددددعم التن

ذلدددددمل  ستصددددددإل سددددداموا علددددد  اتفاقيددددة حقدددددوإل األشدددددخا  ذوج ااعاقدددددة حبلدددددول كدددددانو   وبعددددد
 .2016األول/ديسما 

وتتعلدل سدداموا إىل وضددل إ ددار و ددا للرصدد والسددتعراض  يكددو  مقددره ن وتارة الشددسؤو   -3٨
املتعلقددة حبقددوإل اانسددا  اسارجيددة والتصددارة  مددن أجددال إجددراء رصددد وتقيدديم فعددالا جلميددل التقددارير 

 إخضاع التقارير املرتبعة باللتزامات لعملية تشاورية وإصدارها ن الوقىل املناسب.بغية 
 ن إ دددداروشددددكر الددددوتير  باسددددم حكومددددة سدددداموا  مجيددددل الوفددددود الدددديت قدددددمىل تعليقددددات  -39

الكونغو و ادور اجملموعة الثوثية املسؤلفة من إكو شكر الستعراض الدورج الشامال املتعلق بساموا  و 
 لوفداءواهلند عل  توجيناهتا. وترحب سداموا باملسداعدة التقنيدة واملاليدة املقدمدة مدن اجملتمدل الددو  ل

حقوإل اانسا   وه  عاتمة عل  مواصلة العمال من أجدال المتثدال للتزاماهتدا ن  ال التزاماهتا ب
عنيددة للوفدداء بتلددمل يددل اجلنددات املقددوإل اانسددا   ومواصددلة تعاوهنددا الوثيددق مددل مجاملتعلقددة حبالدوليددة 

 اللتزامات.
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 وردود الدولة موضوع االستعراض جلسة التحاور -باء 
 جلسددة خددول املقدمددة التوصدديات وتددرد وفددداا ببيانددات خددول جلسددة التحدداور. ٤٨أدىل  -٤0

 .التقرير ه ا من الثاي الفرع ن التحاور
إىل  2013امل دددداو  وجددددب قددددانو  عددددام أشددددادت فيصدددد  ب ييددددة  ددددول مكتددددب أمددددا و  -٤1

املسؤسسة الو نية حلقوإل اانسا  ن ساموا وفقاا ملبادت باري . ولح ىل فيص  اعتماد قانو  ن 
 مصمم للتصدج بفعالية للعنف املنز . 2013عام 
ورحبددىل مجنوريددة كوريددا ب نشدداء املسؤسسددة الو نيددة حلقددوإل اانسددا  وافتتددا  مركددز القددانو   -٤2

إتاء قضدايا املدرأة وقضدايا  نداقلقولكنندا أعربدىل عدن اسدتمرار سن قانو  سومة األسدرة. اجملتمع  و 
 املساواة با اجلنسا والتوعية العامة فيما يتعلق باألشخا  ذوج ااعاقة.

وأعربددىل جورجيددا عددن تقددديرها للقددوانا الدديت ُسددنىل مندد  السددتعراض األول   ددا ن ذلددمل  -٤3
ركدددز القدددانو  اجملتمعددد  وقدددانو  السدددصو  املتعلدددق  قدددانو  الألسدددرة و قدددانو  اجلدددرائم وقدددانو  سدددومة ا

وااصدددوحيات. وأثندددىل جورجيدددا علددد  سددداموا انشددداء اللصندددة الو نيدددة حلقدددوإل اانسدددا  ن إ دددار 
 مكتب أما امل او القائم.

وحثىل أملانيا ساموا عل  الن ر ن التصدديق علد  التفاقيدات الرئيسدية حلقدوإل اانسدا .  -٤٤
عددن تقددديرها لضددما  التعلدديم اجملدداي جلميددل  ددوب التعلدديم البتدددائ  والثددانوج  ولكننددا وأعربددىل 

 أبدت قلقاا مستمراا إتاء التقارير الواردة عن حدور انتناكات واسعة النعاإل حلقوإل العفال.
وأعربددىل بانددا عددن تقددديرها لضددعوع وتارة شددسؤو  املددرأة والتنميددة اجملتمعيددة والجتماعيددة  -٤5

زيددددد مددددن بددددرامو التوعيددددة حبقددددوإل اانسددددا . ورحبددددىل بااصددددوحات التشددددريعية املنفدددد ة والشددددر ة  
 لومتثال لتفاقية القضاء عل  مجيل أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوإل العفال.

وأشارت بواتيمال إىل اسعوات املتخ ة لتعزيز حقوإل اانسا . ونوهىل ب نشاء مكتب  -٤6
 األساسية جلميل األشخا  وتعزيزها ومحايتنا.أما امل او لرصد احلقوإل 

وشددكرت هدداييت سدداموا علدد  تقريرهددا الشددامال  مشددرية إىل التقدددم احملددرت ن  ددا  حقددوإل  -٤٧
 العفال واألشخا  ذوج ااعاقة.

الدد ج مدددد وليددة أمددا امل دداو  2013وأشددادت كوسددتاريكا بقددانو  أمددا امل دداو لعددام  -٤٨
اانسددا . ورحبددىل بتخصددير حصددة للنسدداء ن عضددوية الاملددا   وأنشدد  املسؤسسددة الو نيددة حلقددوإل

 وانتخاب امرأة ملنصب نائبة رئي  الوتراء.
وأعربددىل إندونيسدديا عددن تقددديرها للصنددود الدديت بدد لتنا سدداموا ن  ددال ااصددو  القددانوي  -٤9

 تعزيدز علد  العمدال مواصدلة علد  وشصعتناوالجتماع   عل  النحو املوص  بخل ن اجلولة األوىل. 
علدددد  التصددددديق علدددد  اتفاقيددددة  وحثتنددددا .اسددددتقوليتنا وضددددما  اانسددددا  حلقددددوإل الو نيددددة املسؤسسددددة

 مناهضة التع يب وبريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الوإنسانية أو املنينة.
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وأشدادت آيرلندددا بدالتعورات اابابيددة الدديت حددثىل مندد  السدتعراض األول. وحثددىل علدد   -50
يادة الهتمام حبقوإل العفال  وأعربىل من جديد عن شوابال من مة العمدال الدوليدة إتاء اسدتمرار ت 

 عمال األ فال   ن فينم األ فال الباعة ن الشوارع.
وأشددددار وفددددد سدددداموا إىل أ  احلكومددددة مددددا فت ددددىل تعمددددال علدددد  التصددددديق علدددد  عدددددد مددددن  -51

أفددادت سدداموا بدد   الدسددتور يتضددمن الصددكو  الدوليددة. ورداا علدد  أسدد لة تناولددىل قضددايا  ددددة  
بالفعدال أحكامداا ملكافحدة تعد يب احملتصدزين وإسداءة معداملتنم. وفيمدا يتعلدق باآلثدار الضدارة لتغددري 

عدىل سداموا مدسؤخراا علد  اتفداإل بداري  بشدد   تغدري املندا،  الد ج ميندد العريدق أمدام ا دداذ املندا،  وق  
فيمددا و  قنا فدور توقيعندا علد  التفداإل.تصددي ن املسدتقبال. وأودعدىل سداموا صدمل ةإجدراءات عامليد

 وُعدددرض فقدددد نُدف ددد تتوصدددية اجلولدددة األوىل بشددد   وضدددل سدددصال ملدددرتك  اجلدددرائم اجلنسدددية  ب يتعلدددق
عل  الاملا  لعتماده. وشاركىل السلعات واملسؤسسدات مدسؤخراا ن دورة تدريبيدة  الصمل ذو الصلة

 مدهتا أسبوع بش   اجلرائم اجلنسية.
ن التصديق عل  املعاهدات الدولية؛ وستبحث مجيل اتفاقيات حقدوإل ول لا ال ساموا  -52

اانسا  كيما تصدإل علينا  ولكننا سدتحر  بدايدة علد  وضدل إ دار قدانوي مناسدب لتنفيد ها. 
 وستستغرإل ه ه العملية اليت ل بد مننا وقتاا  ويوا.

ومة األسدرة وإنشداء ورحبىل إيعاليدا بالتقددم احملدرت بشد   حقدوإل املدرأة باعتمداد قدانو  سد -53
 كمة متخصصة ن العنف األسرج وإدراج جرمية البتصاب الزوج  ن القانو . وأثنىل إيعاليا 

 عل  ساموا ملا حققتخل من نتائو ن  ال التعليم االزام .
ولح ددىل جامايكددا الدداامو املتينددة املتعلقددة بالتوعيددة حبقددوإل اانسددا   واللتددزام الشدددديد  -5٤
يات أسلوب احلياة ن ساموا. وشصعىل جامايكدا سداموا علد  السدتمرار ن إشدرا   احلوكمة  مماب

 الزعماء الدينيا ن الضعوع بدور أنشط ن تعزيز حقوإل املرأة واحلد من العنف املنز .
األ فددال ذوج باملدددارس بددا تحدداإل لاجلنود املب ولددة لزيددادة معدددل البددماليزيددا  نو هددىل و -55

أ  باامكددا  بدد ل مزيددد مددن  رأتيعيشددو  أوضدداعاا اجتماعيددة واقتصددادية هشددة. و ااعاقددة أو مددن 
اجلنود ملكافحة التمييز ضد املرأة  والقضاء عل  العنف ضد األ فال  وتعزيز حقوإل األشخا  

 ذوج ااعاقة.
تخصدددددير ورحبدددددىل ملدددددديف بالتقددددددم احملدددددرت  ول سددددديما التعدددددديال الدسدددددتورج املتعلدددددق ب -56
. وشدصعىل سداموا علد  السدتمرار ن التواصدال مدل للنسداء الاملدا  ن مقاعددمن املائة  10 حصة

الشددركاء الدددوليا   ددا ن ذلددمل املفوضددية  مددن أجددال مواصددلة تعزيددز جنودهددا الراميددة إىل الننددوض 
 حبقوإل اانسا  ومحايتنا ن ساموا.

لدديت وأشددارت إىل اجلنددود ا وسددلعىل املكسدديمل الضددوء علدد  إنشدداء مكتددب أمددا امل دداو. -5٧
  2013بدد لتنا سدداموا لتعزيددز حقددوإل املددرأة  كمددا يتصلدد  ن قددانو  العمددال وعوقددات العمددال لعددام 

 وحثىل احلكومة عل  ا اذ التدابري الوتمة لضما  تنفي ه تنفي اا فعالا.
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وأعدددرب املغدددرب عدددن تقدددديره للدددننو التشددداورج املتبدددل ن إعدددداد التقريدددر الدددو ا. ورحدددب  -5٨
واءمدددة التشدددريعات الو نيدددة مدددل املعدددايري الدوليدددة  مثدددال اعتمددداد السددد اتيصية بددداجلنود الراميدددة إىل م

خعة قعاعيدة تشدمال مسدائال مدن قبيدال الزراعدة والتعلديم  15اامنائية الو نية ن ساموا؛ ووضل وتصميم 
 .2016-2012والتصالت والصحة واادارة العامة؛ وخعة قعاع القانو  والعدالة للف ة 

عل  ساموا اصو  التشريعات التمكينيدة   دا ن ذلدمل الدسدتور الدو ا   وأثنىل ناميبيا -59
  "اندامو مدرسديت املراعيدة للحقدوإلب" نو هدىلو  مما نتو عنخل استحدار وليدة مكتدب أمدا امل داو.

 معلومات عن ه ا الانامو. ىلال ج يتضمن مسابقة حملاكاة الستعراض الدورج الشامال  و لب
دم الددد ج أحرتتدددخل سدداموا ن تعزيدددز حقدددوإل اانسددا  ضدددمن أ رهدددا ولح ددىل هولنددددا التقدد -60

ة. وشددصعىل اجلنسدداني اهلويددة أسدداس علدد  التمييددز مددن قلقنددا عددن وأعربددىلالتشددريعية والسياسدداتية. 
 عل  نعاإل أوسل مل من ومة األمم املتحدة حلقوإل اانسا . التعاو هولندا ساموا عل  

أحرتتدددخل مدددن تقددددم ن تيدددادة مشددداركة املدددرأة ن الاملدددا  وأثندددىل نيوتيلنددددا علددد  سددداموا ملدددا  -61
مناصب قيادية ن احلكومة. وأشدارت إىل أ  هندا  حاجدة إىل مزيدد مدن العمدال ن  دال تقلدها و 

 حقوإل املثليات واملثليا ومزدوج  امليال اجلنس  ومغايرج اهلوية اجلنسانية.
ل املسداواة بدا اجلنسدا والتمكدا وأعربىل باكستا  عن تقديرها للصنود املب ولة ن  ا -62

القتصددادج والوصددول إىل العدالددة. ولح ددىل ااصددوحات التشددريعية الراميددة إىل  قيددق المتثددال 
لتفاقية القضاء عل  مجيل أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقدوإل العفدال  والتددابري اهلادفدة إىل 

وأثندددىل علددد  ااجدددراءات املتخددد ة لتنفيددد  إنشددداء املسؤسسدددات الو نيدددة حلقدددوإل اانسدددا  و سددديننا. 
 التوصيات املتصلة بالتعليم وتغري املنا،.

. و صددو  200٤وفيمددا يتعلددق بعقوبددة ااعدددام  ذكددر وفددد سدداموا أهنددا ألغيددىل ن عددام  -63
ملكيدددة األرض  أوضدددحىل سددداموا أ  ب مكدددا  أج امددددرأة ن البلدددد أ  لتلدددمل األرض وبريهدددا مددددن 

ة بريهددا  ربددم أ  هدد ا احلددق ل يُعدد ف بددخل علدد  النحددو الواجددب ن وحدددها أو  شددارك  املمتلكدات
بضددددل قددددرج ل تعتددددا املددددرأة احلددددائز الرئيسدددد  لسددددندات امللكيددددة. وأكدددددت سدددداموا ا دددداذ كثددددري مددددن 

العتبار ما تعرحخل معاجلة بعا القضدايا   واضعة نااجراءات لتوعية السكا  حبقوإل اانسا   
سددددائال اجلنسددددية  مددددن صددددعوبة خاصددددة  ألهنددددا تنعددددوج علدددد  مثددددال املمارسددددات التمييزيددددة بشدددد   امل

مدن بددا  2016حساسديات ثقافيدة ودينيددة. وأشدارت سدداموا أيضداا إىل أهنددا سدتكو  ن لوت/يوليددخل 
 البلدا  الثنا والعشرين األوىل اليت ستقدم تقريراا  وعياا عن تنفي  أهداف التنمية املستدامة.

وتوكدددولت الختياريدددة لتفاقيدددة حقدددوإل العفدددال وقدددد أودعدددىل صدددكو  التصدددديق علددد  الا  -6٤
. وُأحدديط علمدداا علدد  النحددو الواجددب 2016نيسددا /أبريال  29وُسددصلىل لدددج األمددم املتحدددة ن 

 بتعليقات الوفود عل  مس لتا هامتا يا: املياه والصرف الصح  والصحة العقلية.
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وأعربددددىل الفلبددددا عددددن تقددددديرها لذصددددوحات املنفدددد ة مندددد  السددددتعراض األول لسدددداموا.  -65
عاجلدة الشدوابال املتعلقدة ملوأهابىل الفلبا باجملتمل الدو  أ  يقددم املدوارد املاليدة والتقنيدة إىل سداموا 

 بارتفاع مستويات األمراض بري السارية واملشاكال الصحية النامجة عن تغري املنا،.
الاتغال بالتصديق عل  التفاقية الدولية حلمايدة مجيدل األشدخا  مدن الختفداء  ورحبىل -66

ن املائددة مددن  10القسددرج واعتمدداد قددانو  التعددديال الدسددتورج الدد ج يددنر علدد   صددير حصددة 
املقاعد الاملانية للنساء. ورحبىل أيضاا بالدعوة الدائمة املوجنة إىل ااجراءات اساصة للمصل   

   ال ج ينر عل  تعريف واسل للعنف املنز .2013سومة األسرة ن عام  وباعتماد قانو 
موا علدد  مواصددلة اورحبدىل فرنسددا ب نشدداء املسؤسسدة الو نيددة حلقددوإل اانسددا  وشدصعىل سدد -6٧

 جنودها الرامية إىل مكافحة التمييز ضد املرأة.
ييدف مرافدق ورحبىل سرياليو  بالتوقيل عل  اتفاقية حقوإل األشخا  ذوج ااعاقة  وتك -6٨

شىت لتوئم األشخا  ذوج العاهدات البصدرية. وشدصعىل سدرياليو  سداموا علد  مواصدلة التمداس 
املساعدة التقنية من أجال التخفيف من آثار تغري املنا،  وكفالدة حصدول املدرأة علد  األراضد  مدن 

 أجال لكيننا اقتصادياا.
ور النمعية عدن املدرأة  والعندف وأشارت سلوفينيا إىل التحديات املتبقية  مثال انتشار الص -69

اجلنسددد  ضدددد النسددداء والفتيدددات. ولح دددىل أيضددداا اسدددتمرار جتدددرمي العوقدددات اجلنسدددية املثليدددة بدددا 
 البالغا امل اضا.

حقدوإل املدرأة   نتقددم  بد حرات نشاء مسؤسسة و نية حلقدوإل اانسدا   و بإسبانيا  ونو هىل -٧0
بتصددداب ن إ دددار الدددزواج وخارجدددخل. وأعربدددىل عدددن اسدددتعراض القدددانو  اجلندددائ  للمعاقبدددة علددد  البو 

تقدديرها لذجدراءات املتخد ة فيمدا يتعلدق بدداحلق ن احلصدول علد  ميداه الشدرب وخددمات الصددرف 
 الصح .

ليشدديت بعددا التقدددير التعددديال الدسددتورج الدد ج يددنر علدد   صددير  - ولح ددىل تيمددور -٧1
ن اجلمعيددة التشدددريعية  فضددوا عدددن توسدديل نعدداإل مندددام أمددا امل ددداو.  للنسدداءحصددة مددن املقاعدددد 

الد ج دددد  2013وأثنىل علد  سداموا انشداء  كمدة ل سدرة ولسدن قدانو  اجلدرائم اجلديدد لعدام 
 العقوبات عل  اجلرائم اجلنسية.

 ورحبددىل تركيددا بالتقدددم الدد ج أحرتتددخل سدداموا ن  ددا  مكافحددة التمييددز ضددد املددرأة وكفالددة -٧2
 10املساواة بيننا وبا الرجال  مشدرية إىل اعتمداد حكدم ن الدسدتور يدنر علد   صدير حصدة 

ن املائة من مقاعد اجلمعية التشدريعية للنسداء. وأشدادت باعتمداد قدانو  ن اآلوندة األخدرية حلمايدة 
 املرأة والعفال من العنف املنز .

لسددددتعراض األول  ول سدددديما  ددددا حققتددددخل سدددداموا مددددن إجندددداتات مندددد  ا أوكرانيددددا وأشددددادت -٧3
وشدصعىل أوكرانيدا  التصديق عل  التفاقية الدولية حلماية مجيل األشخا  من الختفاء القسرج.
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سداموا علد  ا داذ مزيددد مدن التددابري مددن أجدال مواصدلة  سدا حالددة حقدوإل اانسدا   ن  ددالت 
 ة.حقوإل املرأة والعفال والصحة والعدالة اجلنائية واحلرية الدينيمننا 
وأشادت اململكة املتحدة بالعمال عل  دعم ضدحايا العندف األسدرج بسدن قدانو  اجلدرائم  -٧٤

وإنشاء  كمة املخدرات والكحول. وأهابىل حبكومة ساموا أ  تواصدال ا داذ تمدام املبدادرة لتعزيدز 
 محاية املرأة والعفال من العنف املنز .

  وإىل بدددء 2015 فددال ن عددام وأشددارت سدداموا إىل إنشدداء فريددق عامددال معددا بعمددال األ -٧5
. ويتمثددال املوضددوع 2016لوت/يوليددخل  1نفدداذ السدد اتيصية الو نيددة اجلديدددة للتنميددة املسددتدامة ن 

العدددام هلددد ه السددد اتيصية ن تسدددريل وتدددرية التنميدددة املسدددتدامة وإتاحدددة الفدددر  للصميدددل  وهددد ا هدددو 
 اانسا . اا ار ال ج ستف  فيخل ساموا بالتزاماهتا املتعلقة حبقوإل

وأثنىل الوليات املتحدة األمريكية عل  ساموا لنصاحنا ن إجراء انتخابات برملانية حدرة  -٧6
ونزينة  ورحبىل بالتقدم احملرت ن تيادة مشاركة املرأة ن العملية السياسية. وأعربىل عن القلق من 

القدوانا املتعلقدة اسدتمرار العندف املندز  ضدد املدرأة  وسدوء كدروف السدصن  والغمدوض الشدديد ن 
 ب روف العمال اسعرة عل  األ فال.

ورحبددددىل أوروبددددواج بالتدددددابري املتخدددد ة حلمايددددة املددددرأة والعفددددال. ورحبددددىل أيضدددداا  شدددداركة  -٧٧
اجملتمعدددات الريفيدددة ن مكافحدددة العندددف ن القدددرج حيدددث نُ مدددىل محدددوت للقضددداء علددد  العندددف 

دمو فينا اتفاقية حقدوإل األشدخا  ذوج اعتزام ساموا استعراض تشريعاهتا لتب نو هىلو  اجلنساي.
 ااعاقة.

ولح دددىل مجنوريدددة فندددزويو البوليفاريدددة أ  سددداموا تنفددد  إصدددوحات تشدددريعية هامدددة بغيدددة  -٧٨
امتثدددددال قوانينندددددا احملليدددددة للتزاماهتدددددا الدوليدددددة ن  دددددال حقدددددوإل اانسدددددا . وأشدددددارت إىل ااصدددددو  

ائددددة مددددن مقاعددددد اجلمعيددددة ن امل 10الدددد ج نددددر علدددد   صددددير حصددددة  2013الدسددددتورج لعددددام 
التشدددريعية للنسددداء. وأشدددارت أيضددداا إىل اسدددتمرار إععددداء األولويدددة للتعلددديم الشدددامال للصميدددل ربدددم 

 الفتقار إىل املوارد.
ولح ددددىل اجلزائددددر أ  سدددداموا عددددزتت إ ارهددددا القددددانوي احمللدددد  للحددددد مددددن التفدددداوت بددددا  -٧9

زائدددر أ  سددداموا بددد لىل جندددوداا اجلنسدددا ومكافحدددة العندددف ضدددد األ فدددال والتعددد يب. وذكدددرت اجل
تسددتحق الثندداء  ربددم افتقارهددا إىل املددوارد  للددىل  ددالت مثددال تعلدديم األ فددال ورعايددة األشددخا  

 ذوج ااعاقة والصحة.
ا اعتمددددت  منددد  جولدددة السدددتعراض الددددورج الشدددامال و وأشدددارت األرجنتدددا إىل أ  سدددام -٨0

يات اليت تلقتندا. وحثدىل سداموا علد  مواصدلة السابقة  تدابري تشريعية وتدابري أخرج ملتابعة التوص
 تعزيز حقوإل اانسا  ومحايتنا.التقدم ن 

  وأعربدددىل عدددن تقدددديرها 201٤سياسدددة التعلددديم الشدددامال للصميدددل لعدددام بأرمينيدددا  نو هدددىلو  -٨1
ل كيزهددا علدد   سددا الفددر  التعليميددة ل  فددال الصددغار واأل فددال ذوج ااعاقددة. ورحبددىل أيضدداا 
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  ال ج يوفر احلماية للمدرأة والعفدال مدن العندف املندز   2013مة األسرة لعام باعتماد قانو  سو
 وشصعىل ساموا عل  تكثيف جنودها ن ه ا الصدد.

ن املائددة مددن  10 ضددما   صدديرل 2013وأشدادت أسدد اليا بتنفيدد  سدداموا تشددريل عدام  -٨2
أجدال التصددج للعندف ضدد نساء. ونوهىل باجلنود اليت ب لتنا ساموا من للاملا  الو ا مقاعد ال

 .2013ن قانو  سومة األسرة لعام النساء والفتيات   ا ن ذلمل سَ 
لتحسدددا  2011ولح دددىل الااتيدددال بعدددا التقددددير اجلندددود الددديت تبددد هلا سددداموا منددد  عدددام  -٨3

حالة حقوإل اانسا  ن البلد. ونوهىل باسعوات اليت ا  هتا سداموا للقضداء علد  أسدوأ أشدكال 
 تقريددره امل دداو أمددا مكتددب بنشددر ورحبددىلبالعمددال.  ةا املتعلقدداهتباسددتعراض تشددريععمددال األ فددال 

 .201٤م عا ن ااعاقة ذوج األشخا  حقوإل اتفاقية عل  ساموا وبتوقيل األول 
ورحبدددىل كدددابو فدددريدج ب نشددداء املسؤسسدددة الو نيدددة حلقدددوإل اانسدددا  ضدددمن مكتدددب أمدددا  -٨٤

ف اامنائيدددة ل لفيدددة  والسياسدددات املوضدددوعة لصدددا  املدددرأة امل ددداو  وبااجنددداتات املتصدددلة باألهددددا
 وتعليم األ فال  واعتماد قانو  جنائ  جديد بش   اجلرائم اجلنسية.

تلزم الاملا  بد   يتضدمن مدن بدا  2013ورحبىل كندا باعتماد أحكام تشريعية ن عام  -٨5
ألول مددرة لعضددوية أعضددائخل مخدد  ممددثوت علدد  األقددال  ولح ددىل بارتيددا  انتخدداب مخدد  نسدداء 

   للىل انتخاب أول نائبة لرئي  الوتراء ن ساموا.2016الاملا  ن النتخابات العامة ن عام 
وأعربدددىل شددديل  عدددن تقدددديرها للصندددود الراميدددة إىل  سدددا نوعيدددة حيددداة األشدددخا  ذوج  -٨6

دت ااعاقدة  ورحبدىل بقدرار سداموا التصدديق علد  اتفاقيدة حقدوإل األشدخا  ذوج ااعاقدة. وشدد
شيل  عل  اعتماد قانو  د ر معاقبة األ فال بدنياا ن املدرسة  وإصو  التشريعات احمللية بغية 

 مواءمتنا مل أحكام اتفاقية القضاء عل  مجيل أشكال التمييز ضد املرأة.
ولح ددىل الصددا بتقدددير تعبيددق اسدد اتيصيات لتحفيددز التنميددة املسددتدامة  وعمددال سدداموا  -٨٧

ملددرأة والعفددال والتعلدديم والصددحة. وأشددادت بتعدداو  سدداموا مددل املفوضددية وهي ددة علدد  تعزيددز حقددوإل ا
جنددات إمنائيددة شددريكة أخددرج  ودعددىل مددل األمددم املتحدددة للمسدداواة بددا اجلنسددا ولكددا املددرأة و 

 اجملتمل الدو  إىل التعاو  التقا مل ساموا.
لدددديت تلقتنددددا أثندددداء ورحبددددىل هندددددوراس بدددداجلنود الدددديت بدددد لتنا سدددداموا لتنفيدددد  التوصدددديات ا -٨٨

استعراضددنا الدددورج الشددامال األول. وأثنددىل علدد  سدداموا للتصددديق علدد  التفاقيددة الدوليددة حلمايددة 
مجيل األشدخا  مدن الختفداء القسدرج  والتوقيدل علد  اتفاقيدة حقدوإل األشدخا  ذوج ااعاقدة  

 وأعربىل عن أملنا أ  تصدإل علينا قريباا.
نا اليت أسنمىل ن  سدا اا دار القدانوي لتعزيدز اعتماد عدد من القواب كوبا  نو هىل و -٨9

حقددوإل اانسددا  ومحايتنددا. وقددد ُأحددرت تقدددم كبددري ن  ددال حقددوإل العفددال  ول سدديما فيمددا يتعلددق 
 باأل فال ذوج ااعاقة  واملساواة با اجلنسا  ولثيال املرأة ن امليدا  السياس .
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الدد ج يوسددل وليددة مكتددب أمددا  2013ورحبددىل قددا  بسددن قددانو  أمددا امل دداو لعددام  -90
امل او باعتباره املسؤسسة الو نية حلقوإل اانسدا  ن سداموا  فضدوا عدن سدن قدانو  سدومة األسدرة 

ن املائدددة مدددن مقاعدددد اجلمعيدددة التشدددريعية  10والتعدددديال الدسدددتورج الددد ج  صدددر  2013لعدددام 
 للنساء.
ول استعراضددنا الدددورج وأعربددىل الدددامنر  عددن سددرورها إذ لح ددىل أ  سدداموا قبلددىل  خدد -91

الشددامال األول  التوصدديات املتعلقددة بالتصددديق علدد  اتفاقيددة مناهضددة التعدد يب وبددريه مددن ضددروب 
املعاملدددة أو العقوبدددة القاسدددية أو الوإنسدددانية أو املنيندددة  وأعربدددىل عدددن أملندددا أ  تكدددو  سددداموا قدددد 

 159اقيدة البدالع عدددها الددول األ دراف ن التفلونضدمام إىل بدأت ن ا اذ اسعوات الوتمة 
دولة. ون ه ا الصدد  أبدرتت الددامنر  أ  مبدادرة اتفاقيدة مناهضدة التعد يب جداهزة لستكشداف 

 سبال مساعدة حكومة ساموا ن املض  قدماا صوب التصديق علينا.
وأشددادت مصددر بالتقدددم الدد ج أحرتتددخل سدداموا ن  ددالت حقددوإل العفددال واملددرأة واملشدداركة  -92

بالتزام احلكومدة با داذ إجدراءات تشدمال اعتمداد السد اتيصية  والتعليم والصحة. ونوهىلالسياسية 
اامنائية الو نية والسياسدة املتعلقدة بالصدحة ااجنابيدة. ورحبدىل مصدر ب نشداء وحددة  قيدق خاصدة 

 لرصد الشكاوج املتعلقة حبقوإل اانسا  والتحقيق فينا.
مزيداا من التفاصديال عدن األنشدعة املضدعلل هبدا و لب اجلبال األسود من ساموا أ  تقدم  -93

دعمددداا لعمدددال أمدددا امل ددداو والسدددع  ن الوقدددىل ذاتدددخل لضدددما  مدددا يكفيدددخل مدددن املدددوارد ليدددسؤدج وليتدددخل 
بفعاليددة. ولحددب اجلبددال األسددود اجلنددود املب ولددة للتصددديق علدد  اتفاقيددة حقددوإل األشددخا  ذوج 

 ت عن املرحلة الراهنة لعملية التصديق.ااعاقة  و لب من الوفد أ  يقدم مزيداا من املعلوما
وأعرب وفد سداموا عدن خدالر شدكره جلميدل البلددا  املشداركة ن جلسدة التحداور وأكدد  -9٤

 هلا أ  مجيل التوصيات ستدرس جبدية.

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
 التنفيذ:في طور هي تؤيد ساموا التوصيات التالية التي ترى أنها نُفذت أصالا أو  -95

التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةة ججورجيةا) جطيلاليةا)  95-1
 جالبرتغال) جأوكرانيا) جغواتيماال)؛

النظةةةةةر فةةةةةي التصةةةةةديق علةةةةةى اتفاقيةةةةةة حقةةةةةوق األشةةةةةخاص ذوي اإلعاقةةةةةة  95-2
 جباكستان) ججمهورية كوريا)؛

وطنفاذهةةةةةةا التصةةةةةةديق علةةةةةةى اتفاقيةةةةةةة حقةةةةةةوق األشةةةةةةخاص ذوي اإلعاقةةةةةةة  95-3
 جنيوزيلندا)؛

__________ 

 الستنتاجات والتوصيات.و  رر  **
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التصةةديق علةةةى اتفاقيةةة حقةةةوق األشةةةخاص ذوي اإلعاقةةة  وبةةةذل  ضةةةمان  ٤-95
توفير التعليم المالئم لألطفال ذوي اإلعاقات العقلية والبدنيةة جالمملةةة المتحةدة 

 الشمالية)؛ آيرلندالبريلانيا العظمى و 
لهةةةةةا التصةةةةةديق علةةةةةى اتفاقيةةةةةة حقةةةةةوق األشةةةةةخاص ذوي اإلعاقةةةةةة وبروتوكو  95-5

 االختياري جأوروغواي)؛
 استةمال التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة جتركيا)؛ 95-6
مواصلة وضع برامجها الناجحة مةن أجةل تنفيةذ اتفاقيةة حقةوق األشةخاص  ٧-95

 ذوي اإلعاقة ججمهورية فنزويال البوليفارية)؛
طلةةةى اتفاقيةةةة حقةةةوق تعميةةةق اإلجةةةراءات والتةةةدابير الراميةةةة طلةةةى االن ةةةما   ٨-95

األشةةةةخاص ذوي اإلعاقةةةةة وضةةةةمان تمتةةةةع األشةةةةخاص ذوي اإلعاقةةةةة تمتعةةةةاا كةةةةامالا 
 بحقوق اإلنسان جاألرجنتين)؛

حمايةةةة التصةةةديق علةةةى اتفاقيةةةة حقةةةوق األشةةةخاص ذوي اإلعاقةةةة ل ةةةمان  95-9
 حقوق هؤالء األشخاص جأستراليا)؛

ألشةخاص ذوي مواصلة الجهود الجارية للتصديق علةى اتفاقيةة حقةوق ا 95-10
اإلعاقة واالتفاقية الدولية لحماية جميةع األشةخاص مةن االختفةاء القسةري  تمشةياا 

 جغانا)؛ 2011مع التوصيات التي قبلتها خالل استعراضها األول في عا  
التصةةديق علةةى البروتوكةةوالت االختياريةةة الثالثةةة التفاقيةةة حقةةوق اللفةةل  95-11

ألطفال واستغالل األطفال فةي البغةاء وفةي وهي: البروتوكول االختياري بشأن بيع ا
المةةواد اإلباحيةةةة؛ والبروتوكةةول االختيةةةاري بشةةأن اشةةةتران األطفةةال فةةةي المنازعةةةات 

 المسلحة؛ والبروتوكول االختياري بشأن طجراء تقديم البالغات جفرنسا)؛
التوقيع على البروتوكةوالت االختياريةة التفاقيةة حقةوق اللفةل ججمهوريةة   95-12

 كوريا)؛
التصةةةديق علةةةى البروتوكةةةول االختيةةةاري التفاقيةةةة حقةةةوق اللفةةةل بشةةةةأن  95-13

اشتران األطفال في المنازعات المسةلحة  والبروتوكةول االختيةاري التفاقيةة حقةوق 
اللفةةةل بشةةةأن بيةةةع األطفةةةال واسةةةتغالل األطفةةةال فةةةي البغةةةاء وفةةةي المةةةواد اإلباحيةةةة 

 جأوروغواي) جغواتيماال)؛
وكةةول االختيةاري التفاقيةة حقةةوق اللفةل بشةأن بيةةع التصةديق علةى البروت 95-1٤

 األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية جألمانيا)؛
التصةةةةديق علةةةةى البروتوكةةةةول االختيةةةةاري التفاقيةةةةة الق ةةةةاء علةةةةى جميةةةةع  95-15

 أشةال التمييز ضد المرأة جكوستاريةا)؛
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التشريعي  ف الا عن تدابير السياسة اتخاذ التدابير الالزمة في المجال  95-16
العامةةةة وتخصةةةيا المةةةوارد إلدمةةةاق أحةةةةا  اتفاقيةةةة الق ةةةاء علةةةى جميةةةع أشةةةةال 

 التمييز ضد المرأة في قانونها المحلي وتنفيذها بفعالية جهندوراس)؛
زيةةادة تعزيةةز المسةةاواة بةةين الجنسةةين بتنفيةةذ اتفاقيةةة الق ةةاء علةةى جميةةع  95-1٧

 فيما يتعلق بالحصول على العمل جقبرص)؛ أشةال التمييز ضد المرأة
اتخاذ خلوات طيجابية لتنفيذ قانون سةالمة األسةرة فةي أوسةاا وكةاالت  95-1٨

 طنفاذ القانون جفيجي)؛
تعديل قةانون سةالمة األسةرة مةن أجةل ضةمان السةرية والحمايةة لمقةدمي  95-19

 شةاوى العنف األسري بموجب هذا القانون جفيجي)؛
  وال سةةيما كفالةةة الحظةةر التةةا  2013سةةالمة األسةةرة لعةةا   طنفةةاذ قةةانون 95-20

 للتحرش الجنسي واالغتصاب الزوجي جالواليات المتحدة األمريةية)؛
مواءمةةةة القةةةوانين الوطنيةةةة مةةةع اللةةةوائل الدوليةةةة المتعلقةةةة بحقةةةوق المةةةرأة  95-21

 واللفل جأوكرانيا)؛
شةةةريعات الداخليةةةة زيةةةادة الجهةةةود المبذولةةةة فةةةي عمليةةةة التوفيةةةق بةةةين الت 95-22

وقواعةةد اتفاقيةةة الق ةةاء علةةى جميةةع أشةةةال التمييةةز ضةةد المةةرأة مةةن خةةالل طدراق 
 من االتفاقية جشيلي)؛ 1تعريف محدد للتمييز ضد المرأة  تمشياا مع المادة 

الم ي في تعزيز السياسات الوطنية الرامية طلى النهوض بحقوق المةرأة  95-23
 واللفل ججورجيا)؛

عةةم عمةةل المؤسسةةة الوطنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان  وفقةةاا لمبةةاد  مواصةةلة د 95-2٤
باريس  وبالتعاون مع المجتمع المدني والجهات المعنية األخرى  للتوعية بحقةوق 

 اإلنسان وتنفيذ المزيد من أنشلة حقوق اإلنسان في ساموا جطندونيسيا)؛
خصةةةيا المةةةوارد البشةةةرية والماديةةةة الةافيةةةة للجنةةةة الوطنيةةةة لحقةةةةوق ت 95-25

 اإلنسان جطسبانيا)؛
النظر فةي طنشةاء مؤسسةة وطنيةة مسةتقلة لحقةوق اإلنسةان وفقةاا لمبةاد   95-26

 ليشتي)؛ - باريس جتيمور
طنشةةةاء مؤسسةةةة وطنيةةةة مسةةةتقلة لحقةةةوق اإلنسةةةان وفقةةةاا لمبةةةاد  بةةةاريس  95-2٧

 جتركيا)؛
إلنشةةةاء مؤسسةةةةتها الوطنيةةةةة لحقةةةوق اإلنسةةةةان وفقةةةةاا  هةةةةام ةةةاعفة جهود 95-2٨

 يس جهندوراس)؛لمباد  بار 
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مواصلة توسيع نلاق الوعي بحقوق اإلنسان باعتبارها مةملةة ألسةلوب  95-29
 الحياة في ساموا ججامايةا)؛

تعزيز الجهود الرامية طلى توفير التدريب علةى حقةوق اإلنسةان لوكةاالت  95-30
 ن جماليزيا)؛انو طنفاذ الق

بشأن ق ايا حقوق االضلالع بحمالت التوعية العامة وبرامج التثقيف  95-31
 اإلنسان  واستهداف جميع شرائل السةان جسيراليون)؛

تةثيف األنشلة الرامية طلى زيادة مشاركة المرأة في الحيةاة العامةة وفةي  95-32
 اتخاذ القرارات جتركيا)؛

مواصلة تعزيز سياساتها المتعلقة بحقوق اإلنسان  وال سةيما فةي مجةال  95-33
نوعيةة  واالجتماعية والثقافية  من أجةل االسةتمرار فةي تحسةينالحقوق االقتصادية 

 حياة شعبها  وبخاصة أضعف شرائل السةان ججمهورية فنزويال البوليفارية)؛
بشةةةأن حالةةةة حقةةةوق  2015متابعةةةة التوصةةةيات الةةةواردة فةةةي تقريةةةر عةةةا   95-3٤

اإلنسةةةةان  وال سةةةةيما التوصةةةةيات المتعلقةةةةة بالنسةةةةاء واألطفةةةةال واألشةةةةخاص ذوي 
 اقة والسجناء جأستراليا)؛اإلع
مواصةةةةةلة تلبيةةةةةق التةةةةةدابير الراميةةةةةة طلةةةةةى تحسةةةةةين حقةةةةةوق األشةةةةةخاص  95-35
اإلعاقةةةةةةةةة  وال سةةةةةةةةيما مةةةةةةةةن خةةةةةةةةالل تنفيةةةةةةةةذ السياسةةةةةةةةة المتعلقةةةةةةةةة باإلعاقةةةةةةةةة  ذوي
 جكوبا)؛ 2020-2016 للفترة
طنشةةةاء لجنةةةة مشةةةتركة بةةةين الةةةوزارات مةلفةةةة بتنفيةةةذ التزاماتهةةةا الدوليةةةة   95-36

مةةور تنسةيق عمليةةة صةةياغة التقةةارير الوطنيةة الموجهةةة طلةةى هي ةةات تتةولى فةةي جملةةة أ
المعاهدات  وتنظةيم الزيةارات القلريةة التةي يقةو  بهةا المةلفةون بواليةات فةي ططةار 

 اإلجراءات الخاصة للمجلس جالبرتغال)؛
تقةةديم تقاريرهةةا المتةةأخرة طلةةى اللجنةةة المعنيةةة بحقةةوق اإلنسةةان واللجنةةة  95-3٧

 االختفاء القسري جسيراليون) جأوكرانيا)؛المعنية بحاالت 
تعزيةةةةةز التعةةةةةاون مةةةةةع اإلجةةةةةراءات الخاصةةةةةة بتشةةةةةجيع األفرقةةةةةة العاملةةةةةة  95-3٨

 جتركيا)؛على زيارتها والمقررين الخاصين 
اتخةةاذ التةةدابير الالزمةةة إلزالةةة الصةةعوبات التةةي تواجةة  األشةةخاص ذوي  95-39

لخةةدمات العامةةة وتمةةةين اإلعاقةةة  بمةةا فةةي ذلةة  تحسةةين الوصةةول طلةةى األمةةاكن وا
 األطفال والنساء ذوي اإلعاقة من ممارسة حقوقهم ججمهورية كوريا)؛

بةةةذل جهةةةود ملموسةةةة مةةةن أجةةةل الق ةةةاء علةةةى جميةةةع أشةةةةال التمييةةةز  ٤0-95
 والعنف ضد المرأة ججمهورية كوريا)؛
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 مواصلة الجهود الرامية طلى تعزيز حقوق المرأة جالمغرب)؛ ٤1-95
النابعةةةة مةةةن طغيةةةان  الراميةةةة طلةةةى الق ةةةاء علةةةى المواقةةةفتعزيةةةز الجهةةةود  ٤2-95

والقوالب النملية التي تميز ضد المةرأة  بمةا فةي ذلة  مةن خةالل  السللة الرجالية
 برنامج شامل للتوعية العامة جسلوفينيا)؛

النابعةةةة مةةةن طغيةةةان  وضةةةع اسةةةتراتيجية شةةةاملة للق ةةةاء علةةةى المواقةةةف ٤3-95
 التي تميز ضد المرأة جناميبيا)؛والقوالب النملية  السللة الرجالية

استعراض وطصالح جميع السياسات والقةوانين والممارسةات التةي تقيةد  ٤٤-95
والملةيةةة واالئتمةةان  ف ةةالا عةةن الحصةةول  العمةةلحقةةوق المةةرأة فةةي المسةةاواة فةةي 

 على الرعاية اللبية والخدمات المتصلة بها جهايتي)؛
المةرأة علةى عمةل الئةق اتخاذ خلوات ملموسة لتحسين فةرص حصةول  ٤5-95

 وغير ذل  من الفرص االقتصادية تحقيقاا للمساواة بين الجنسين جماليزيا)؛
توعية وتدريب مةوففي المةدارس واللةالب مةن أجةل تهي ةة لتنفيذ برامج  ٤6-95

 بي ات تعليمية آمنة وخالية من التمييز جملديف)؛
التشةةةريعات الخاصةةةة حظةةةر التمييةةةز علةةةى أسةةةاس الهويةةةة الجنسةةةانية فةةةي  ٤٧-95

 2013بالعمل  بإجراءات تشمل مثالا تعديل قةانون العمةل وعالقةات العمةل لعةا  
 جهولندا)؛

ن  يشمل الشرطة والمةدعين العةامين و طجراء تدريب لوكاالت طنفاذ القان ٤٨-95
 والق اة  على الةفاءات الجنسانية والقانون المتعلق بالعنف المنزلي جفيجي)؛

التدابير الالزمة لمنع ووقف العنف المنزلي  بما فةي ذلة  اتخاذ جميع  ٤9-95
مجموعةةة "مةةن خةةالل تةةوفير المةةأوى لألشةةخاص المعرضةةين للتهديةةد  بالتنسةةيق مةةع 

 جالبرازيل)؛ "ساموا لدعم ال حايا
التحقيق في جميع االدعاءات والحوادث المتعلقة بأعمةال العنةف ضةد  95-50

زلي  ومقاضةاة مرتةبيهةاو وتنفيةذ أنشةلة النساء والفتيات  بما في ذل  العنف المن
ن  والتعةةاون مةةع قةةادة المجتمعةةات و تدريبيةة محةةددة الهةةدف للمةلفةةين بإنفةةاذ القةةان

 المحلية على طعداد حمالت التثقيف العامة جكندا)؛
اتخةةةاذ خلةةةوات حثيثةةةة لزيةةةادة تعزيةةةز حقةةةوق اللفةةةل بالتوعيةةةة بةةةةالعنف  95-51

 تحاق اللالب بالمدارس جألمانيا)؛المنزلي وعمل األطفال  وتأكيد أهمية ال
وضةةع تةةدابير لمنةةع ومةافحةةة العنةةف الزوجةةي والجنسةةي وتةةوفير مةةا يلةةز   95-52

 من المساعدة والحماية لل حايا  وال سيما في المناطق الريفية جهايتي)؛
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ع البيانةات اإلحصةائية يةجمطمةانيةة تالنظر  في أقرب وقت ممةن  في  95-53
ووضةةةع سةةةجل لألشةةةخاص المةةةدانين   ة ضةةةد األطفةةةالالمتعلقةةةة بةةةالجرائم الجنسةةةي

 بارتةاب تل  الجرائم جهايتي)؛
تعزيز حمالت التوعية بغرض منع ومةافحة العنةف ضةد المةرأة والعنةف  95-5٤

 المنزلي جطيلاليا)؛
ضةةةمان حصةةةول النسةةةاء ضةةةحايا العنةةةف علةةةى مسةةةاعدة مالئمةةةة وتقةةةديم  95-55

 الجناة طلى العدالة جطيلاليا)؛
آليةةات فعالةةة ل بةةالس عةةن طسةةاءة معاملةةة األطفةةال وضةةمان سةةبل طنشةةاء  95-56

 االنتصاف المناسبة لألطفال ال حايا وطعادة تأهيلهم جماليزيا)؛
 طنشاء مأوى ل حايا االعتداء الجنسي والعنف الجنسي جملديف)؛ 95-5٧
وضع خلةة عمةل وطنيةة لمةافحةة االتجةار باألشةخاص  تت ةمن تةدابير  95-5٨

حايا  وتةةةدريب المسةةةؤولين المشةةةاركين فةةةي التحقيةةةق فةةةي هةةةذ  إلعةةةادة تأهيةةةل ال ةةة
 الجرائم جالمةسي )؛

وضع آليات فعالة وشفافة لمنع العنف  وال سيما ضد النساء والفتيات  95-59
والفتيةةةةان  وضةةةةةمان تزويةةةةةد هةةةةةذ  اوليةةةةات بالقةةةةةدرات والمةةةةةوارد الالزمةةةةةة لتفعيلهةةةةةا 

 جالمةسي )؛
لمنزلةةي والتصةةدي لةة   وكفالةةة تةةوفير اتخةةاذ تةةدابير شةةاملة لمنةةع العنةةف ا 95-60

 سبل االنتصاف والحماية الفورية للنساء  ومقاضاة مرتةبي العنف جالبرتغال)؛
عمةل األطفةال بتعزيةز مةن توفير مزيد من الحمايةة لألطفةال مةن العنةف و  95-61

 التشريعات من أجل ضمان رفاههم وحقهم في التعليم جالبرتغال)؛
قةةانون لوضةةع سياسةةة مناه ةةة للتحةةرش فةةي سةةن مشةةروع  االنتهةةاء مةةن 95-62

 القلاع العا  جطسبانيا)؛
ألحةا  المناه ة للتحرش الجنسي ا لقلاع الخاصتلبيق ا التأكد من  95-63

 الواردة في قانون العمل وعالقات العمل جطسبانيا)؛
 طنشةةاء آليةةة للتنسةةيق مةةن أجةةل مةافحةةة عمةةل األطفةةال  بمةةا فةةي ذلةة  95-6٤

 واليات المتحدة األمريةية)؛جال كافة  أسوأ أشةال 
تشديد العقوبات على العنف الجنسي وطساءة معاملةة األطفةال  بهةدف  95-65

تالئةةم تعزيةز القةوانين المتعلقةةة بحمايةة اللفةل  ف ةةالا عةن اسةتحداث سةةبل جديةدة 
واالعتةةداء الجنسةةي علةةةيهم  تهملتقةةديم الشةةةةاوى المتعلقةةة بسةةوء معةةةاملاألطفةةال 

 جأوروغواي)؛ وسفاح المحار 
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 تعزيز التدابير الرامية طلى مةافحة سوء معاملة األطفال جالجزائر)؛ 95-66
رفع مستوى الحماية المقدمة لألطفال  وال سيما من االعتداء الجنسي  95-6٧

 وعمل األطفال جكابو فيردي)؛
مواصةلة طحةراز تقةد  فةي مواءمةةة تشةريعاتها المتعلقةة بعمةل األطفةال مةةع  95-6٨

 الدولية جشيلي)؛المعايير 
مواصةةةلة الجهةةةود الوطنيةةةة الراميةةةة طلةةةى طنشةةةاء محةةةاكم متخصصةةةة فةةةةي  95-69

 مةافحة العنف ضد المرأة  وال سيما العنف المنزلي والجنسي جغواتيماال)؛
تسريع طجراءات اعتماد مشروع قةانون مراجعةة سةن المسةؤولية الجنائيةة  ٧0-95

 جتركيا)؛
ا بالتةةةةدريب علةةةةى حقةةةةوق اإلنسةةةةان تزويةةةةد أع ةةةةاء دائةةةةرة شةةةةرطة سةةةةامو  ٧1-95

االعتمةةةةادات المخصصةةةةة  التأكةةةةد مةةةةن أنو  لألشةةةةخاص المتهمةةةةين والمحتجةةةةزين 
بقواعد األمم المتحةدة تفي لألغذية والميا  والصرف الصحي في مرافق االحتجاز 

 النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء جكندا)؛
ى ميةةا  الشةةرب الوفةةاء بالتزامهةةا بإعمةةال حةةق اإلنسةةان فةةي الحصةةول علةة ٧2-95

 المأمونة وخدمات الصرف الصحي جطسبانيا)؛
اتخةاذ تةدابير لتيسةير حصةول المةرأة علةى االئتمةان فةي المنةاطق الريفيةةة  ٧3-95

 جهندوراس)؛
تةثيف الجهود الرامية طلى تعزيةز التثقيةف الجنسةي  وال سةيما التثقيةف  ٧٤-95

الحمةةةةل المبةةةةةر  للوقايةةةةة مةةةةن الموجةةةة  طلةةةةى المةةةةراهقين  مةةةةع طيةةةةالء اهتمةةةةا  خةةةةاص
  علةةى ومةافحةةة األمةةراض المنقولةةة جنسةةياا وفيةةروس نقةةا المناعةةة البشةةرية/اإليدز

 جالمةسي )؛ النحو الموصى ب  سابقاا 
وتنفيةةةذ   2007تةةةوفير المةةةوارد الةافيةةةة لقةةةانون الصةةةحة العقليةةةة لعةةةا   ٧5-95

 الشمالية)؛ آيرلنداجالمملةة المتحدة لبريلانيا العظمى و 
  ووضةةةةةع فعةةةةةاالا  تنفيةةةةةذاا  2009قةةةةةانون التعلةةةةةيم لعةةةةةا   تنفيةةةةةذ ضةةةةةمان ٧6-95

استراتيجية وطنية لتقليل معدالت االنقلاع عن الدراسة ومعالجةة حةاالت األطفةال 
 البالغين سن الدراسة العاملين باعة متجولين جطيلاليا)؛

تعزيةةز تنفيةةذ السياسةةات التةةي تسةةمل لألمهةةات المراهقةةات بةةالعودة طلةةى  ٧٧-95
الفقةةةر  حلقةةةات االمتحانةةةات بعةةةد الةةةوالدة  بهةةةدف طنهةةةاء خةةةولدو  التعلةةةيم النظةةةامي

 وحمل المراهقات والعنف المنزلي ججامايةا)؛
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م اعفة الجهود الرامية طلى تعميم التعليم األساسي وتنفيذ تدابير معّينة  ٧٨-95
 للحد من انقلاع الفتيات عن الدراسة ومنع  جالمةسي )؛

مةانيةة حصةول الجميةع علةى تعلةيم تعزيز الجهةود الراميةة طلةى تحسةين ط ٧9-95
 جميع المستويات جالفلبين)؛ فيجيد 
طتاحةةة مزيةةد مةةةن الفةةرص لألطفةةال لاللتحةةةاق بالمةةدارس وتعزيةةز التعلةةةيم  ٨0-95

 والتدريب المهني والتقني جالصين)؛
حقةوق اإلنسةان  وال سةيما بالتثقيةف  زيةادةمواصلة الجهود الراميةة طلةى  ٨1-95

 لألطفال جمصر)؛
 حماية حقوق المجتمعات األصلية في األراضي جكابو فيردي)؛ ٨2-95
تعزيةةةةز اسةةةةتراتيجيات التخفيةةةةف مةةةةن آثةةةةار تغيةةةةر المنةةةةا  والتةيةةةةف معةةةة   ٨3-95

 ونشرها على مجتمع ساموا برمت  وتعميمها في المناهج المدرسية جهايتي)؛
لةى اتخاذ تدابير لمعالجة اوثار ال ارة لتغيةر المنةا  باتبةاع نهةج قةائم ع ٨٤-95

حقةةةوق اإلنسةةةان  وتعزيةةةز اسةةةتراتيجيات التةيةةةف مةةةع مخةةةاطر الةةةةوارث وطدارتهةةةا 
 جكوستاريةا)؛

تعزيةةز تةةدابير التةيةةف مةةن أجةةل كةةبل آثةةار تغيةةر المنةةا  اللويلةةة األجةةل  ٨5-95
 جملديف)؛

مواصةةلة الجهةةود فةةي ططةةار اسةةتراتيجية التخفيةةف مةةن آثةةار تغيةةر المنةةا    ٨6-95
مساعدة طلةى سةةان سةاموا فةي حالةة الةةوارث من خالل طجراءات تشمل تقديم ال

 اللبيعية بدعم من المجتمع الدولي جالمغرب)؛
رصةةةةةد وتقيةةةةةيم اوثةةةةةار اللويلةةةةةة األجةةةةةل المترتبةةةةةة علةةةةةى تغيةةةةةر المنةةةةةةا   ٨٧-95

 جسيراليون)؛
قلاعةةةاا ُحةةددت مةةن أجةةةل التنفيةةذ الفعةةال ألهةةةداف  15مواصةةلة تعزيةةز  ٨٨-95

 التنمية المستدامة جباكستان)؛
زيز التنميةة االقتصةادية  علةى نحةو مسةتدا   مةن أجةل تحسةين نوعيةة تع ٨9-95

 حياة سةانها جالصين)؛
تلبيق سياسة طنمائية وطنيةة تت ةمن أهةداف التنميةة المسةتدامة  وتهي ةة  95-90

بي ةةةةةة مواتيةةةةةة لتحقيةةةةةق النمةةةةةو االقتصةةةةةادي وتحسةةةةةين الخةةةةةدمات المقدمةةةةةة ألكثةةةةةر 
 المجتمعات تهميشاا جكوبا)؛
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عةةةاون مةةةع المفوضةةةية  فةةةي مجةةةاالت تشةةةمل تحديةةةد ووضةةةع مواصةةةلة الت 95-91
 برامج بناء القدرات والمساعدة التقنية جمصر)و

سةةةةةتنظر سةةةةةاموا فةةةةةي التوصةةةةةيات التاليةةةةةة  وسةةةةةتقد  ردودهةةةةةا عليهةةةةةا فةةةةةي وقةةةةةت و  -96
  يتجاوز موعد انعقاد الدورة الثالثة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان فةي أيلةول/ ال مناسب
 و2016سبتمبر 

التصةةديق علةةى اتفاقيةةة مناه ةةة التعةةذيب وغيةةر  مةةن ضةةروب المعاملةةة أو  96-1
العقوبةةة القاسةةية أو الالطنسةةانية أو المهينةةة وبروتوكولهةةا االختيةةاري  والعهةةد الةةدولي 
الخةةةةاص بةةةةالحقوق االقتصةةةةادية واالجتماعيةةةةة والثقافيةةةةة  فةةةةي أجةةةةل أقصةةةةا  موعةةةةد 

 االستعراض الدوري الشامل الثالث جألمانيا)؛
اذ خلةةةةوات للتصةةةةديق علةةةةى معاهةةةةدات األمةةةةم المتحةةةةدة األساسةةةةية اتخةةةة 96-2

الخمةةس المتبقيةةة بشةةأن حقةةوق اإلنسةةان  وهةةي العهةةد الةةدولي الخةةاص بةةالحقوق 
االقتصةادية واالجتماعيةةة والثقافيةة  واالتفاقيةةة الدوليةة للق ةةاء علةى جميةةع أشةةةال 

أو العقوبةة التمييز العنصري  واتفاقية مناه ة التعذيب وغير  من ضروب المعاملة 
القاسةةةةية أو الالطنسةةةةانية أو المهينةةةةة  واتفاقيةةةةة حقةةةةوق األشةةةةخاص ذوي اإلعاقةةةةة  
 واالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم جغانا)؛

التصةةديق علةةى العهةةد الةةدولي الخةةاص بةةالحقوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة  96-3
 جزائر) جالجبل األسود) جالبرتغال) جغواتيماال)؛والثقافية جكوستاريةا) جهولندا) جال

التصةديق علةى االتفاقيةةة الدوليةة لحمايةةة حقةوق جميةةع العمةال المهةةاجرين  ٤-96
 وأفراد أسرهم جغواتيماال)؛

النظةةر فةةي االن ةةما  طلةةى االتفاقيةةة الدوليةةة لحمايةةة حقةةوق جميةةع العمةةال  96-5
رهةةةةةا القةةةةةانوني الةةةةةوطني المهةةةةةاجرين وأفةةةةةراد أسةةةةةرهم مةةةةةن أجةةةةةل زيةةةةةادة تعزيةةةةةز ططا

 جطندونيسيا)؛
التصةةديق علةةى معاهةةدات حقةةوق اإلنسةةان األساسةةية المتبقيةةة  وال سةةةيما  96-6

العهةةةةد الةةةةدولي الخةةةةاص بةةةةالحقوق االقتصةةةةادية واالجتماعيةةةةة والثقافيةةةةة  واتفاقيةةةةة 
مناه ة التعذيب وغير  مةن ضةروب المعاملةة أو العقوبةة القاسةية أو الالطنسةانية أو 

تفاقيةةة الدوليةةة للق ةةاء علةةى جميةةع أشةةةال التمييةةز العنصةةري  ف ةةالا المهينةةة  واال
 )؛آيرلنداعن اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها ج

التوقيةةةةع والتصةةةةديق علةةةةى العهةةةةد الةةةةدولي الخةةةةاص بةةةةالحقوق االقتصةةةةادية  ٧-96
المعاملةةة أو واالجتماعيةةة والثقافيةةة واتفاقيةةة مناه ةةة التعةةذيب وغيةةر  مةةن ضةةروب 

العقوبةةة القاسةةية أو الالطنسةةانية أو المهينةةة واالتفاقيةةة الدوليةةة للق ةةاء علةةى جميةةع 
 أشةال التمييز العنصري جطيلاليا)؛
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النظةةر فةةي التصةةديق علةةى االتفاقيةةة الدوليةةة للق ةةاء علةةى جميةةع أشةةةال  ٨-96
التمييةةةةز العنصةةةةري والعهةةةةد الةةةةدولي الخةةةةاص بةةةةالحقوق االقتصةةةةادية واالجتماعيةةةةة 

 الثقافية جناميبيا)؛و 
وليةةةةة للق ةةةاء علةةةةى جميةةةع أشةةةةةال التمييةةةةز الد االتفاقيةةةةالتصةةةديق علةةةةى  96-9

العنصري واتفاقية مناه ة التعذيب وغير  من ضروب المعاملةة أو العقوبةة القاسةية 
 أو الالطنسانية أو المهينة وبروتوكولها االختياري جالبرتغال) جغواتيماال)؛

لبروتوكةةول االختيةةاري الملحةةق بالعهةةد الةةدولي الخةةاص التصةةديق علةةى ا 96-10
 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جفرنسا)؛

التصديق على اتفاقية مناه ة التعذيب وغيةر  مةن ضةروب المعاملةة أو  96-11
 العقوبة القاسية أو الالطنسانية أو المهينة جفرنسا) جأوروغواي)؛

اتفاقيةةةة مناه ةةةة التعةةةذيب وغيةةةر  مةةةن  اتخةةةاذ خلةةةوات للتصةةةديق علةةةى 96-12
 ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالطنسانية أو المهينة جنيوزيلندا)؛

االن ما  طلى اتفاقية مناه ة التعذيب وبروتوكولهةا االختيةاري جشةيلي)  96-13
 جهندوراس)؛

تةثيف الجهود من أجل التصديق على اتفاقية مناه ة التعذيب وغير   96-1٤
 ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالطنسانية أو المهينة جالدانمرن)؛ من
التصةةةديق علةةةى البروتوكةةةول االختيةةةاري الثةةةاني الملحةةةق بالعهةةةد الةةةدولي  96-15

الخةةاص بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةية  الهةةادف طلةةى طلغةةاء عقوبةةة اإلعةةدا  جفرنسةةا) 
 جأوروغواي) جالجبل األسود) جالبرتغال)؛

التصديق على اتفاقية مناه ة التعذيب وغيةر  مةن ضةروب المعاملةة أو  96-16
العقوبةةةةة القاسةةةةية أو الالطنسةةةةانية أو المهينةةةةة  والعهةةةةد الةةةةدولي الخةةةةاص بةةةةالحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية  واالتفاقية الدولية لحمايةة حقةوق جميةع العمةال 

اء علةةى جميةةع أشةةةال التمييةةز المهةةاجرين وأفةةراد أسةةرهم  واالتفاقيةةة الدوليةةة للق ةة
 العنصري  أو االن ما  طليها جسيراليون)؛

التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعيةة  96-1٧
والثقافية  واالتفاقية الدولية للق اء على جميع أشةال التمييز العنصري  واتفاقيةة 

وبةة القاسةية أو الالطنسةانية أو مناه ة التعذيب وغير  مةن ضةروب المعاملةة أو العق
 المهينة جسلوفينيا)؛

النظةةر فةةي التصةةديق  فةةي أقةةرب وقةةت ممةةةن  علةةى الصةةةون الدوليةةة  96-1٨
األساسةةةية لحقةةةوق اإلنسةةةان مثةةةل اتفاقيةةةةة مناه ةةةة التعةةةذيب وغيةةةر  مةةةن ضةةةةروب 
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المعاملةةةة أو العقوبةةةة القاسةةةية أو الالطنسةةةانية أو المهينةةةة  والعهةةةد الةةةدولي الخةةةاص 
 ليشتي)؛ - ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جتيموربالحقو 
االن ما  طلى الصةةون الدوليةة األساسةية األخةرى  وال سةيما االتفاقيةة  96-19

الدوليةة للق ةةاء علةى جميةةع أشةةةال التمييةز العنصةةري  واتفاقيةة مناه ةةة التعةةذيب 
 هينة جتركيا)؛وغير  من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالطنسانية أو الم

النظةةر فةةي التصةةديق علةةى معاهةةدات األمةةم المتحةةدة الرئيسةةية األخةةرى  96-20
حقةةةوق اإلنسةةةان  بمةةةةا فةةةي ذلةةةة  العهةةةد الةةةدولي الخةةةةاص بةةةالحقوق االقتصةةةةادية ل

واالجتماعيةةةة والثقافيةةةة  واالتفاقيةةةة الدوليةةةة للق ةةةاء علةةةى جميةةةع أشةةةةال التمييةةةز 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية  العنصري  واتفاقية مناه ة التعذيب وغير  من

أو الالطنسةةةانية أو المهينةةةة  ف ةةةالا عةةةن البروتوكةةةوالت االختياريةةةة الملحقةةةة باتفاقيةةةة 
 مناه ة التعذيب واتفاقية حقوق اللفل جأوكرانيا)؛

النظةر فةةي التصةديق علةةى الصةةةون الدوليةة التةةي لةةيس البلةد طرفةةاا فيهةةا  96-21
لتعةةذيب وغيةةر  مةةن ضةةروب المعاملةةة أو العقوبةةة بعةةد  وال سةةيما اتفاقيةةة مناه ةةة ا

القاسةةية أو الالطنسةةانية أو المهينةةة  واالتفاقيةةة الدوليةةة للق ةةاء علةةى جميةةع أشةةةال 
التمييةةةز العنصةةةري  واالتفاقيةةةة الدوليةةةة لحمايةةةة حقةةةوق جميةةةع العمةةةال المهةةةاجرين 
 وأفةةةراد أسةةةرهم  والبروتوكةةةول االختيةةةاري الثةةةاني الملحةةةق بالعهةةةد الةةةدولي الخةةةاص

 بالحقوق المدنية والسياسية  الهادف طلى طلغاء عقوبة اإلعدا  جاألرجنتين)؛
 عليهةةةا والمعاقبةةة الجماعيةةةة اإلبةةادة جريمةةةة منةةع اتفاقيةةةة طلةةى االن ةةما  96-22
 ؛)أرمينياج

االن ما  طلى العهد الدولي الخاص بةالحقوق االقتصةادية واالجتماعيةة  96-23
 والثقافية جأرمينيا) جهندوراس)؛

التصةديق علةى الصةةون الدوليةةة لحقةوق اإلنسةان التةةي لةم تن ةم طليهةةا  96-2٤
بعةةةد  مثةةةل العهةةةد الةةةدولي الخةةةاص بةةةالحقوق االقتصةةةادية واالجتماعيةةةة والثقافيةةةة  
واالتفاقية الدولية للق اء علةى جميةع أشةةال التمييةز العنصةري  واتفاقيةة مناه ةة 

سةية أو الالطنسةانية أو المهينةة  التعذيب وغير  من ضروب المعاملة أو العقوبةة القا
 بروتوكوالتها جالبرازيل)؛عن ف الا 
االن ةةةما  طلةةةى االتفاقيةةةة الدوليةةةة للق ةةةاء علةةةى جميةةةع أشةةةةال التمييةةةز  96-25

العنصةةري والبروتوكةةولين االختيةةةاريين الملحقةةين بالعهةةد الةةةدولي الخةةاص بةةةالحقوق 
بةة اإلعةدا  فةي جميةع المدنية والسياسية  مةع اإلشةارة بصةفة خاصةة طلةى طلغةاء عقو 

 الظروف جهندوراس)؛
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التصةةةديق علةةةى الصةةةةون الدوليةةةة المتعلقةةةة بمنةةةع االتجةةةار باألشةةةخاص  96-26
 جكوستاريةا)؛

النظر في التصديق علةى المعاهةدات الدوليةة لحقةوق اإلنسةان التةي لةم  96-2٧
 تن م طليها بعد جالفلبين)؛

اإلنسةةةةان التةةةةي التصةةةةديق علةةةةى الصةةةةةون الدوليةةةةة األساسةةةةية لحقةةةةوق  96-2٨
 تصدق عليها بعد جكابو فيردي)؛ لم
اتخةةةةاذ جميةةةةع التةةةةدابير الالزمةةةةة مةةةةن أجةةةةل االن ةةةةما  طلةةةةى مزيةةةةد مةةةةن  96-29

 المعاهدات األساسية لحقوق اإلنسان جقبرص)؛
النظر في التصةديق علةى جميةع االتفاقيةات األساسةية لحقةوق اإلنسةان  96-30

 جمصر)؛
المسةةةاواة التةةةي تةةةؤثر فةةةي حقةةةوق  اتخةةةاذ خلةةةوات لمعالجةةةة أوجةةة  عةةةد  96-31

اإلنسةةةةان فةةةةي مجةةةةال التمييةةةةز علةةةةى أسةةةةاس الميةةةةل الجنسةةةةي والهويةةةةة الجنسةةةةانية 
 جنيوزيلندا)؛

بالتراضةةي طلغةةاء جميةةع األحةةةا  التةةي تجةةّر  الممارسةةة الجنسةةية المثليةةة  96-32
 جسلوفينيا)؛ بين البالغين

لمثليةةةةة اسةةةةتةمال التشةةةةريعات بنةةةةزع الصةةةةفة الجرميةةةةة عةةةةن العالقةةةةات ا 96-33
 بالغين جطسبانيا)؛البين بالتراضي 

مةافحةةة التمييةةز علةةى أسةةاس الميةةل الجنسةةي والهويةةة الجنسةةانية بنةةزع  96-3٤
  اللةةذين يعتبةةران "اإلخةةالل بةةاوداب بةةين الةةذكور"و "اللةةواا"الصةةفة الجرميةةة عةةن 

حاليةةاا جةةريمتين يعاقةةب عليهمةةا بالسةةجن لمةةدة تصةةل طلةةى سةةبع سةةنوات جالواليةةات 
 األمريةية)؛المتحدة 

  السةةلون الجنسةةي المثلةةي بالتراضةةي  وحظةةر طلغةةاء القةةوانين التةةي تجةةرّ  96-35
التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية في جميع مجاالت الحيةاة 
العامةةةة  بمةةةا فةةةي ذلةةة  العمةةةل والصةةةحة والتعلةةةيم  كةةةي تتفةةةق تشةةةريعات سةةةاموا مةةةع 

 التزامها بتحقيق المساواة جكندا)؛
اتخاذ تدابير لمنع العنةف والتمييةز ضةد األشةخاص علةى أسةاس مةيلهم  96-36

 الجنسي وهويتهم الجنسانية جشيلي)؛
اتخةةاذ تةةدابير للحةةد مةةن العنةةف ضةةد النسةةاء والفتيةةات  والعنةةف القةةائم  96-3٧

 على الميل الجنسي والهوية الجنسانية جسلوفينيا)؛



A/HRC/33/6 

GE.16-10832 28 

فةةي جميةةع السةةياقات تعةةديل قوانينهةةا لحظةةر العقةةاب البةةدني لألطفةةال  96-3٨
والظروف  واتخاذ مزيد من الخلةوات للق ةاء علةى عمةل األطفةال وضةمان الحةق 

 في التعليم لجميع األطفال جآيرلندا)و
وجميةةع االسةةتنتاجات و/أو التوصةةةيات الةةواردة فةةةي هةةذا التقريةةر تعبةةةر عةةن موقةةةف  -9٧

 أنهةةةا يُفهةةةم أن ينبغةةةي وال الدولةةة جالةةةدول) التةةةي قةةةدمتها و/أو الدولةةةة موضةةوع االسةةةتعراضو
 وبةامل  العامل الفريق بتأييد تحظى
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 المرفق 
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