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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 ٣ية عشرة يف الفترة من      ثانه ال ، دورت ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
يف اجللسة  ترينيداد وتوباغو وجرى استعراض احلالة يف  . ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول  ١٤إىل  

ترينيداد وتوباغو دينيس   وفد   وقد ترأس . ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول  ٥املعقودة يف   اخلامسة  
مكتـب األمـم املتحـدة يف       فرانسيس، املمثل الدائم، البعثة الدائمة لترينيداد وتوباغو لدى         

         /تـشرين األول  ٧املعقـودة يف   تاسـعة   الفريـق العامـل، يف جلـسته ال       واعتمد  . جنيف
  .ترينيداد وتوباغو ب، التقرير املتعلق٢٠١١أكتوبر 

املقررين التالية  جمموعة  ، اختار جملس حقوق اإلنسان      ٢٠١١ هيوني/حزيران ٢٠ويف    -٢
الفلبني والواليـات املتحـدة   : ترينيداد وتوباغوتعراض احلالة يف  لتيسري اس ) اجملموعة الثالثية (

  .األمريكية وبريو
، صدرت الوثائق التالية الستعراض احلالة يف       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ للفقرة   وفقاًو  -٣

  :ترينيداد وتوباغو
ــين  )أ(   ــر وط ــاً /تقري ــدم وفق ــوب مق ــرض مكت ــرة ع ) أ(١٥ للفق

)A/HRC/WG.6/12/TTO/1( ؛  
ــرة   جت  )ب(   ــاً للفق ــية وفق ــه املفوض ــات أعدت ــع للمعلوم ) ب(١٥مي

)A/HRC/WG.6/12/TTO/2 and Corr.1(؛  
  .)A/HRC/WG.6/12/TTO/3) (ج(١٥موجز أعدته املفوضية وفقاً للفقرة   )ج(  

 ، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً        ترينيداد وتوباغو وأحيلت إىل     -٤
وهذه األسئلة متاحـة  . دة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وهولندا     اململكة املتح وسلوفينيا  

  .على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً  

  االستعراضعرض احلالة من جانب الدولة موضوع   - ألف  
احنة إلطـالع اجملتمـع     قالت ترينيداد وتوباغو إهنا تعترب عملية االستعراض فرصة س          -٥

الدويل واجمللس على ما أحرزته من التقدم يف جمال حقوق اإلنسان ولتلقّي آراء اجمللس بشأن               
وأضافت أهنا قد اعتمدت، منذ أن أصـبحت دولـة          . أفضل السبل املمكنة لسد أي ثغرات     
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، سياسات وممارسات إلقـرار ومحايـة       ١٩٦٢أغسطس  / آب ٣١دميقراطية ذات سيادة يف     
  .وهذه احلقوق مكرسة يف دستورها.  واحلريات األساسية ملواطنيهااحلقوق

وأوضحت ترينيداد وتوباغو أهنا أجرت يف سياق اإلعـداد لالسـتعراض عمليـة               -٦
مشاورات شاملة ضمت مجيع اجلهات املعنية ذات الصلة، مبا يف ذلك الـوزارات واإلدارات              

  .احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين
ينيداد وتوباغو إىل أن احلكومة منحت األولوية ملسائل محاية املـرأة           كما أشارت تر    -٧

وباإلضافة إىل ذلك،   . والطفل واحلد من الفقر ومن انتشار اجلرمية العنيفة يف ترينيداد وتوباغو          
 لألشخاص املختلفي إتاحتهتلتزم برفع مستوى معيشة السكان بتحسني نظام التعليم ومستوى      

صابني بفريوس نقص املناعـة البـشري       حتسني رعاية امل  ذه الفئة و  تقدمي الدعم هل  القدرات و 
  .اإليدز/املكتسب

وأوضحت أن احلكومة، يف مسعى إلذكاء الوعي العام واجتثاث املشاكل املتـصلة              -٨
أثرون بفـريوس نقـص     بالوصم والتمييز اللذين يتعرض هلما يف أماكن العمل املصابون واملت         

ة بشأن فريوس نقص املناعة البـشري       ، اعتمدت سياسة وطني   اإليدز/املناعة البشري املكتسب  
. اإليدز يف أماكن العمل وأنشأت لتنفيذها مركزا للمساندة واحللـول املـستدامة           /املكتسب

 حبيث يـصنِّف    ٢٠١١وباإلضافة إىل ذلك، صيغَ مشروع تعديل قانون تكافؤ الفرص لعام           
" الـسن "و" اإليـدز / املكتـسب  ريفريوس نقص املناعة البش   "ضمن خمتلف دواعي التمييز     

  . احلماية على أساسهاتوفريباعتبارمها من العوامل اليت ينبغي 
وأوضحت ترينيداد وتوباغو أن تغيري املواقف الشخصية والقيم االجتماعية يف جمتمع             -٩

ورغم ذلك، جتدر   .  وذي قيم حمافظة للغاية وتقاليد دينية عميقة ليس مهمة سهلة          صغري جداً 
 بشأن مشروع قـانون اهليئـات        أنه أثريت، خالل املناقشات اليت جرت مؤخراً       اإلشارة إىل 

، مسألة ضرورة إجراء مداوالت حامسة يف الربملان لتسوية املسائل املتعلقـة            )املعدل(ية  القانون
  .مبعاملة األزواج املثليني

يـة  وقالت ترينيداد وتوباغو إن احلكومة قد جعلت احلد من اجلرميـة العنيفـة أولو       -١٠
        واختذت بالتايل خطوات جذرية بسن نصوص قانونية شـىت مـن قبيـل قـانون               . قصوى

  . ملكافحة االجتار باألشخاص٢٠١١ ملكافحة العصابات وقانون عام ٢٠٠١عام 
بيسيسار، أعلنت أن احلكومة     - وأضيف يف ذلك الصدد أن رئيسة الوزراء، بريساد         -١١

وربطت رئيسة الـوزراء    . ة مشكل تصاعد اجلرمية   قد وافقت على فرض حالة طوارئ ملعاجل      
 يف النشاط اإلجرامـي     أثناء تعليلها لفرض احلكومة حلالة الطوارئ االرتفاع احلاصل مؤخراً        

العنيف بنجاح الشرطة يف مصادرة كميات كبرية من املخدرات ووصفت الوضع الراهن يف             
وقـد أُعِلنـت حالـة    ". رميةحرب على اجل"ترينيداد وتوباغو بعد فرض حالة الطوارئ بأنه   

  . إىل ثالثة أشهر، ولكنها ُمدِّدت الحقاً يوما١٥ًالطوارئ يف البداية ملدة 
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وأشارت ترينيداد وتوباغو إىل أهنا تعي احتمال أن تؤثر حالة الطوارئ على حريـات                -١٢
ك شـرط   املواطنني املدنية ووضعت بالتايل آليات للتقليل إىل أدىن حد من التدخالت، مبا يف ذل             

 تقييد  ال تنوي  أهنا   وأضافت أن احلكومة أعلنت مراراً    . أن تتفادى قوات األمن اإلساءة للسكان     
  .احلريات واحلقوق الدستورية لشعب ترينيداد وتوباغو دقيقة أطول مما تقتضيه الضرورة املطلقة

  وحدة االستخبارات  أيضاًوأشارت ترينيداد وتوباغو كذلك إىل أن احلكومة أنشأت           -١٣
 للمعايري الدولية  على اجلرمية عرب الوطنية وحتركت بسرعة جلعل البلد ممتثالً   املالية لتركز حتديداً  
 ٢٠١٠ملكافحة اإلرهاب وقانون التنصت الصادر يف عام        ) املعدل (٢٠١٠بسن قانون عام    

  .اللذين جيرمان متويل األنشطة اإلرهابية
ية مواطنيها من اجلرائم اليت هلـا       وعالوة على ذلك، اختذت احلكومة خطوات حلما        -١٤

 ٢٠٠٠قانون منع إساءة استعمال احلاسوب لعـام        : صلة بالتكنولوجيا بسن القوانني التالية    
 ٢٠١١ ملكافحة اجلرائم املتصلة بالتحويل اإللكتروين لألموال وقانون عام ٢٠٠٠وقانون عام 

  .خزنة إلكترونياًحلماية البيانات الرامي إىل كفالة محاية البيانات الشخصية امل
  وُشدد على أن احلكومة تعاجل هبمة املشاكل القائمة يف النظام القـضائي، وخباصـة               -١٥

يف ) التحقيـق األويل  (إن وزارة العدل بصدد مراجعة قانون       . فيما يتعلق باحلبس االحتياطي   
 أن  ، وذلك، من حيث املبدأ، هبدف     ١٩١٧اجلرائم اليت يعاقب عليها القانون الصادر يف عام         

  .ُيعَرض املتهمون، بعد توجيه التهم إليهم، على احملاكم يف غضون سنة
موم إمكانية تقدمي وأشارت ترينيداد وتوباغو إىل أن احلكومة قد أنشأت آلية تتيح للع    -١٦

وباإلضافة إىل ذلـك،    .  الشرطة وكبح استخدام الشرطة للقوة املفرطة      ضباطشكاوى ضد   
لتوفري ما يلـزم مـن      " درة جعل الشرطة يف خدمة الشعب     مبا "نفذت دائرة الشرطة مؤخراً   

كمـا جـرت العـادة يف       .  بشكل عام  التدريب للموظفني لتحسني نوعية خدمات الشرطة     
 الشرطة ذوو الرتب املتوسطة يف بـرامج تدريبيـة          ضباطالسنوات األخرية على أن يشارك      

  .إقليمية بشأن العالقة بني حقوق اإلنسان وممارسة مهنة الشرطة
من الدستور يعترف حبق املرء يف احليـاة        ) أ(٤رت ترينيداد وتوباغو بأن البند      مث ذكَّ   -١٧

.  مبقتضى اإلجراءات القانونية الواجبة    إال ُيحَرم منه    أالواحلرية واألمن على شخصه واحلق يف       
 وأضافت أن ترينيداد وتوباغو، اليت تبقي على عقوبة اإلعدام يف نظامها القانوين احمللي، ترى             

  .أن تطبيقها مسألة ختص العدالة اجلنائية
وتعكف احلكومة  . ١٩٩٩وأشري كذلك إىل أن تنفيذ عقوبة اإلعدام معلَّق منذ عام             -١٨
 مشروع ٢٠١١ يف عام     على مراجعة قوانينها فيما يتعلق بعقوبة اإلعدام وقدمت مؤخراً         حالياً

 ثالث فئات مـن  لتحديد) إلعداماجلرائم املعاقب عليها با   (الدستوري بشأن   ) التعديل(قانون  
 على أبشع اجلرائم مع احلبس املؤبد كعقوبة      جرائم القتل وجيعل احلكم بعقوبة اإلعدام مقتصراً      

  .وقد أُجهض ذلك القانون يف الربملان. بديلة



A/HRC/19/7 

GE.11-17371 6 

وقالت ترينيداد وتوباغو إن احلكومة تعي أنه يوجد تأييد لإلبقاء على عقوبة اإلعدام               -١٩
وأشري .  لوجود إحصاءات مفزعة خبصوص جرائم القتل      نظراً إللغائها   الياًوأن الوقت ليس مث   

 بأن تضع يف االعتبار قرار جملس امللكة فيما خيص احلكم           أيضاًكذلك إىل أن احلكومة ملَزمة      
، الذي حيسم يف أن احلكم بعقوبة اإلعدام        ماثيو ضد الدولة   يف قضية    ٢٠٠٤الصادر يف عام    

وأشري إىل أنه   . ال خيضع للسلطة التقديرية   ترينيداد وتوباغو إلزامي و   يف قضايا جرمية القتل يف      
  .داخل اجملتمع بشأن هذه املسألة تراعي النقاش احملتدم ينبغي للحكومة أن

وأوضحت ترينيداد وتوباغو أن مثة آليات شىت على صعيد رسم السياسات لتعزيـز               -٢٠
إصالح نظام العقوبـات    ملراجعة   وحدة   ٢٠٠٢فقد أنشئت يف عام     . ومحاية حقوق السجناء  

كما أشري إىل أن . ومنذئذ، ُنفِّذت إصالحات أخرى إلنشاء نظام للعدالة اإلصالحية     . وتعديله
وعـالوة علـى    . معايري معاملة السجناء تقوم على القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء         

اسـتراتيجيات لتلبيـة    كما مت اعتمـاد     . ذلك، جيري إجناز مبادرات لتحديث هذه املعايري      
  .احتياجات اآلباء املسجونني لكفالة احلفاظ على أواصر الصلة بأبنائهم

 ٢٠٠٩نـوفمرب   /مث أشارت ترينيداد وتوباغو إىل أن الدولة أنشأت يف تشرين الثاين            -٢١
مركز االحتجاز التابع لدائرة شؤون اهلجرة، وذلك بغرض محاية حقوق اإلنسان لـضحايا             

 وطاليب اللجوء وأصحاب غري النظاميني واملهاجرين غري الشرعيني والعمال االجتار باألشخاص 
  .طلبات التمتيع بصفة الالجئ

. وتناولت ترينيداد وتوباغو اجلانب االجتماعي ملسألة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان           -٢٢
ء فبخصوص احلد من الفقر فيما يتعلق باملرأة، وضعت وزارة الشؤون اجلنسانية والشباب ومنا            

لتحسني " التدريب من أجل اكتساب املهارات غري التقليدية      "و" املرأة يف وئام  "الطفل برناجمي   
  .وضع النساء عدميات املهارات الالئي يكفلن مبفردهن أسرهن املعيشية

وأضيف أن الدولة تعترف بأنه من الضروري بذل مزيد من اجلهد لتحقيق هـدف                -٢٣
وشـددت ترينيـداد    . ظور اجلنساين يف سائر مناحي اجملتمع     املساواة بني اجلنسني ومراعاة املن    

بيسيسار ملنصبها كأول رئيسة وزراء يف       - وتوباغو على أن تويل معايل السيدة كامال بريساد       
ترينيداد وتوباغو بعث رسائل مهمة إىل اجملتمع خبصوص املسامهة املتعددة األشكال اليت ميكن             

 عن اعتماد صيغة    وأعلنت رئيسة الوزراء مؤخراً   . د وتوباغو أن تقوم هبا املرأة يف تنمية ترينيدا      
  .٢٠١١/١٢تراعي املنظور اجلنساين لتخصيص املوارد املالية يف ميزانية السنة املالية 

 معهد املساواة بني اجلنسني الذي أنيطت به مسؤولية         أيضاًوعالوة على ذلك، أنشئ       -٢٤
  .ملساواة بني اجلنسني والقضاء على التمييزتنفيذ الربامج واملشاريع الرامية إىل تعزيز ا

كما أُشري إىل أن احلكومة تعترف بأن املرأة، كما هو احلال يف أي جمتمـع، تقـع                   -٢٥
وعليه، . ضحية للعنف املرتيل والتحرش اجلنسي وأشكال أخرى من اإليذاء العاطفي واللفظي          
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 باحلمايـة   أيضاًرائم، تتمتع املرأة     من هذه اجل   كثرياًفباإلضافة إىل القوانني احملددة اليت تشمل       
  .١٩٨٦مبوجب قانون اجلرائم اجلنسية لعام 

واعتمدت ترينيداد وتوباغو ووطدت سياساهتا الرامية إىل تعزيز إدماج األشـخاص             -٢٦
وقـد أنـشئت وحـدة    . املختلفي القدرات يف اجملتمع مع احلفاظ على استقالهلم وكرامتهم        

وعالوة على ذلك،   . تنسيق يف جمال اإلعاقة وتباشران عملهما     لشؤون املعوقني وجلنة وطنية لل    
األشخاص ذوي اإلعاقة ومشروع    تتعلق ب سياسة وطنية   بشأن وضع   قيد النظر   يوجد مشروع   

  .شرعة حلقوق املعوقني
كما أشارت ترينيداد وتوباغو إىل مبادرة احلكومـة لتحـسني مـستوى معيـشة                -٢٧

عاية واملساعدة املرتليتني املموَّلتني بشكل كامل مـن        األشخاص املختلفي القدرات وتوافر الر    
وباإلضافة إىل ذلك، ُرِصد اعتمـاد خـاص إلدمـاج          . قبل مهنيني يف جمال الرعاية الصحية     

  .األطفال ذوي اإلعاقة يف النظام التعليمي
وأشارت ترينيداد وتوباغو إىل أن احلكومة تعترب محاية حقوق اإلنسان فيما يتعلـق               -٢٨

 أن األطفال ليسوا كائنات بـشرية دنيـا          راسخاً  مسألة بالغة األمهية وتؤمن إمياناً     باألطفال
وبالتايل، فإىل جانب خمتلف الربامج واِملنح واألنشطة الرامية إىل كفالة مناء    . حبقوق إنسان دنيا  

الطفل، أنشئ صندوق حياة الطفل وُوِضع القانون املؤطر له، أي قانون صندوق حياة الطفل              
  .٢٠١٠لعام 
وأشارت ترينيداد وتوباغو إىل أن اجملتمع يف البلد، وإن كان الدفاع عـن حقـوق                 -٢٩

الطفل حمط اهتمام وطين متواصل، اعتاد ممارسة العقاب البدين كشكل مشروع من أشـكال     
وأضافت أن هذا الوضع يشكل مصدر قلق للحكومة وأنـه مت اختـاذ             . تأديب صغار السن  

حظرت وزارة التعليم استخدام العقاب البدين على وجه التحديد      وقد  . خطوات عملية لتغيريه  
  .٢٠٠٩مايو /يف مدونة السلوك الوطنية للمدارس اليت أصدرهتا يف أيار

 يف مشروع قانون حقوق     وعالوة على ذلك، أُشري إىل أن جملس الوزراء ينظر حالياً           -٣٠
 هذا املشروع مسائل بيع     وسيعاجل.  كخطوة حتضريية لعرضه على الربملان     ٢٠١١الطفل لعام   

وباإلضافة إىل ذلك، يعد    . األطفال واستغالل األطفال يف إنتاج املواد اإلباحية وبغاء األطفال        
استغالل األطفال يف إنتاج املواد اإلباحية شكالً من االستغالل اإلجرامي مبوجـب قـانون              

  .٢٠١١مكافحة االجتار باألشخاص لعام 
ىل أهنا، بوصفها دولة جزرية نامية صغرية، مدركة للصلة     وأشارت ترينيداد وتوباغو إ     -٣١

وهكذا، ومبساعدة مالية مـن االحتـاد   . البينة القائمة بني تغري املناخ العاملي وحقوق اإلنسان      
 للمواجهة متعلق    وطنياً األورويب، أعد مكتب التأهب ملواجهة الكوارث وإدارة آثارها إطاراً        

  .مع إطار عمل هيوغوبإدارة الكوارث الطبيعية ومتوافق 
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وأشارت ترينيداد وتوباغو كذلك إىل أن وزارة العدل، بالتعاون مع جلنـة تكـافؤ                -٣٢
وأُجريـت دراسـة    . الفرص، بصدد إعداد محلة للتوعية حبقوق اإلنسان على الصعيد الوطين         

جدوى لتحديد أكثر اآلليات فعالية لوصول وحدة القانون الدويل وحقوق اإلنسان التابعـة             
  .زارة إىل أكرب عدد من السكانللو
دفني حمـددين   ترينيداد وتوباغو قد حققت تقدماً كبرياً فيما يتعلق هب        وُشدِّد على أن      -٣٣

من األهداف اإلمنائية لأللفية مها احلد من الفقر املدقع وجتاوز اهلدف احملدد بالنسبة لتعمـيم               
 واالبتـدائي   قبل املدرسـي   التعليم   واطنون اآلن باجملان من    حيث يستفيد امل   ،التعليم االبتدائي 
. وأعلنت ترينيداد وتوباغو مع ذلك أهنا تعي التحديات اليت ال تزال قائمة           . والثانوي والعايل 

فال بد من أن يوضع يف االعتبار أن القدرات الوطنية على تنفيذ بعض االلتزامـات املتعلقـة                 
ولـذلك، تـود حكومـة    .  املتاحةحبقوق اإلنسان يعيقه الضغط املتزايد على املوارد الوطنية      

  .ترينيداد وتوباغو أن تعرب عن تقديرها لشركائها الدوليني لدعمهم مبادرات التنمية الوطنية
وأشارت ترينيداد وتوباغو إىل أن تقريرها الوطين يفصِّل تعهداهتا وأولوياهتا وإجنازاهتا             -٣٤

 إهنا حريصة علـى مسـاع       ورحبت بفرصة إجراء حوار عميق مع اجمللس، وقالت       . وحتدياهتا
وُشدِّد على التزام الدولة مبواصلة العمل بشكل بّناء        . التوصيات ألهنا تتطلع إىل خطاب مثمر     

  .فيما يتعلق مبسائل حقوق اإلنسان وبالتايل احلفاظ على مستوى عال من الطموح
 دولياًغري أن ترينيداد وتوباغو اعترفت بأن ضمان احترام حقوق اإلنسان املعترف هبا   -٣٥

وهـي مـستعدة   . والوفاء بالتزاماهتا مبوجب خمتلف املعاهدات الدولية عملية دائبة ومعقـدة    
إلجراء تقييم موضوعي لتعهدات وتوصيات أعضاء اجمللس بغرض املساعدة يف مواصلة تدعيم            

  .اإلطار الوطين لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
كومة الكامل مبواصلة جهودها الرامية     ويف اخلتام، جددت ترينيداد وتوباغو التزام احل        -٣٦

وذُكِّر بأن أي عقيدة وِعرق ينبغي      . إىل معاجلة أي ثغرات قد جيري حتديدها يف عملية التنفيذ         
وأضـيف أن  . أن حيظى مبكانة متساوية يف ترينيداد وتوباغو كما يقول نشيدها الوطين بفخر       

نوع اجلنس رغم يشمل ذلك مسألة  بأن احلكومة يف ترينيداد وتوباغو احلديثة حازمة يف إمياهنا  
  . مل ُتذكَر صراحةً يف تلك العباراتاأهن

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  - باء  

دمة خالل احلوار   وترد التوصيات املق  .  ببيانات وفداً ٣٨خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -٣٧
  . من هذا التقريريف الفصل الثاين 

ئر التزام ترينيداد وتوباغو حبقوق اإلنسان الذي يتجلـى يف براجمهـا،         الحظت اجلزا   -٣٨
وأشارت إىل  . وخباصة برنامج املعونة املالية للمرضى احملتاجني ومن يعانون من أمراض مزمنة          
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. والتقدم الكبري الذي أحرزتـه يف مكافحـة التمييـز         " التواصل والتعلم اإللكتروين  "برنامج  
  .وقدمت توصيات. زال يشكل حتدياًوالحظت أن وضع املرأة ال ي

 لسياستها الثقافية الوطنية القائمة على    نظراًوأثنت سري النكا على ترينيداد وتوباغو         -٣٩
والحظت احلد من الفقر املدقع وحتقيق اهلدف اإلمنائي لأللفية         . احترام التنوع اإلثين والثقايف   

وأعربت عن أملها يف أن ُتعَتَمـد       . ام اجملاين املتعلق بالتعليم ورحبت بالتزامها بتوفري التعليم الع      
وأثنت سري النكا على ترينيداد وتوباغو لتوفريها العالج الطيب املمول          . شرعة حقوق الطفل  

  .وقدمت سري النكا توصيات. من الدولة لألمراض غري املعدية
اف  يف إجناز األهد   والحظت سنغافورة أن ترينيداد وتوباغو أحرزت تقدماً ملحوظاً         -٤٠

. ورحبت بالتزام ترينيداد وتوباغو باحلد من الفقر وحتقيق النمو االقتـصادي          . اإلمنائية لأللفية 
وأثنت عليها لتحسينها   . والحظت سنغافورة أن ترينيداد وتوباغو توفر التعليم اجملاين للجميع        

  .وقدمت سنغافورة توصيات. اإلطار القانوين والعملي حلماية الطفل
.  على ترينيداد وتوباغو اللتزامها بتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية        وأثنت ماليزيا   -٤١

كما الحظـت  . والحظت أن ترينيداد وتوباغو حترز تقدماً يف إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية 
ماليزيا أن ترينيداد وتوباغو نفَّذت تدابري جديدة لضمان أمن مواطنيها ومحايتهم من النشاط             

وقـدمت  . سرت كيف ميكن أن ختفف هذه القوانني أثر النشاط اإلجرامي         اإلجرامي واستف 
  .ماليزيا توصيات

والحظت كوبا التقدم الذي أحرزته ترينيداد وتوباغو يف ميداين الـصحة والتعلـيم         -٤٢
والحظت أن البلد قد حقق هدف      . رغم التحديات اليت ال تزال قائمة يف هذا البلد الكارييب         

 من اهلدف الثالث من األهـداف اإلمنائيـة         ٣ الغاية ائي والثانوي وأجنز  تعميم التعليم االبتد  
كما أبرزت برنامج   . لأللفية بقضائه على التفاوت بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي         

وإنشاء صندوق حياة الطفل وبرامج عالج األمراض غري املعدية   " التواصل والتعلم اإللكتروين  "
  .وقدمت توصيات. قاقري املضادة للفريوسات العكوسةوالسرطان وتوفري الع

وأعربت . ورحبت اململكة املتحدة باستعراض احلكومة املطرد ملسألة عقوبة اإلعدام          -٤٣
 مـن لقـضاة  صالحيات متكن اتعدد الدرجات جلرمية القتل املتصنيف العن أملها يف أن مينح     

واعترفـت  . زامية فرض عقوبة اإلعدام   اختاذ قرار فيما يتعلق بإصدار احلكم وأن حيول دون إل         
 القوانني القائمة    موعد تنفيذ  عنواستفسرت  . التمييز ضد املرأة  بالعمل املنجز ملعاجلة مشكل     

املتخصصة الشرطة  وحدات  موعد مباشرة عمل    املتعلقة بالتحرش اجلنسي والعنف ضد املرأة و      
ن التدابري املتعلقة بفرض حالـة  وأشارت إىل أ.  االغتصاب واجلرائم اجلنسيةفيما يتعلق جبرائم  

  .وقدمت توصيات.  يف حاالت استثنائيةإال ُتعتَمد أالالطوارئ ينبغي أن تكون مربرة متاما و
والحظت فرنسا أن ترينيداد وتوباغو طرف يف عدد من الصكوك الدولية واإلقليمية              -٤٤

ـ . حلقوق اإلنسان وأن دستورها يعترف باحلقوق واحلريات األساسية    ت أن عقوبـة  والحظ



A/HRC/19/7 

GE.11-17371 10 

. ١٩٩٩اإلعدام ال تزال سارية املفعول رغم أن آخر عملية إعدام يف البلد ُنفِّـذت يف عـام      
ورحبت بإنشاء كيان مستقل وحمايد ملعاجلة الشكاوى ضد الشرطة، ولكنـها الحظـت أن        

كما الحظت فرنسا أن بعض أحكام القـانون اجلنـائي جيـرِّم            . واليته ال تزال غري حمددة    
  .وقدمت توصيات. جلنسية بني البالغني املتراضني من نفس اجلنسالعالقات ا

وأشادت سلوفينيا باحلكومة إلنشائها جلنة التوجيه الوطنية ملنـع عمـل األطفـال               -٤٥
والحظت سلوفينيا أن ترينيداد    . والقضاء عليه وشجعتها على مواصلة جهودها يف هذا اجملال        

ملية األساسية حلقوق اإلنسان، من قبيل اتفاقيـة         يف بعض املعاهدات العا    وتوباغو ليست طرفاً  
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة                
والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           

ص باحلقوق املدنيـة والـسياسية وبعـض        والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلا     
وأعربت سلوفينيا عن أسفها لقرار احلكومة االنسحاب من الربوتوكـول          . الصكوك األخرى 

  .وقدمت توصيات. االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
تـشريعي  والحظت نيكاراغوا التقدم الذي أحرزته ترينيداد وتوباغو يف بناء إطـار           -٤٦

والحظت أن ترينيداد وتوباغو قد متسكت بأولوياهتا رغم األزمة االقتصادية          . ومؤسسي متني 
وسلطت الضوء على برامج الـصحة      . واملالية العاملية الراهنة وهنأهتا على براجمها االجتماعية      

البلـد  كما أبرزت اإلجنازات اليت حققها      . والتعليم وعلى املساعدة املالية ألشد الفئات ضعفاً      
يف جمال ضمان األمن للمواطنني من خالل التحكم يف انتشار األسلحة ومكافحـة االجتـار               

  .وقدمت توصيات. باملخدرات واإلرهاب واالجتار باألشخاص
ورحبت أستراليا بالتزام احلكومة بتعزيز محاية حقوق املـرأة والطفـل واملـسنني               -٤٧

وقالت أستراليا إهنا ال تزال تشعر      . االجتماعيةواملعوقني وبتعزيز حقوق مواطنيها االقتصادية و     
. بالقلق إزاء تقارير عن استعمال الشرطة املفرط للقوة وإزاء تقارير عن معاملـة احملتجـزين              

وحثت أستراليا ترينيداد وتوباغو على إجراء حتقيقات شاملة يف ادعاء أشخاص مـن عامـة               
. وعلى تعميم نتائج تلك التحقيقاتالشعب قيام الشرطة بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء 

قبـل   لعقوبة اإلعدام كـإجراء مؤقـت         اختيارياً وحثت ترينيداد وتوباغو على أن تقر وقفاً      
  .وقدمت توصيات. إلغائها
دعم الضحايا، ولكنها أبـدت     لداخل دائرة الشرطة    وأشادت كندا بإنشاء وحدات       -٤٨

عن أسفها ألن احملاكم ال تزال تصدر       وأعربت  . قلقها بشأن مسألة العنف ضد املرأة والطفل      
 باإلعدام وأبدت قلقها بشأن مشروع القانون الرامي إىل إصالح الدستور فيما يتعلق             أحكاماً

كما أعربت عن قلقها خبصوص تقارير عن مشاكل تتعلق بقوات الـشرطة            . بعقوبة اإلعدام 
  .ت توصياتوقدم. واستمرار التمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية

والحظت نيوزيلندا أن احلكومات املتعاقبة تنكرت السـتخدام التعـذيب واعترفـت              -٤٩
 يف مشروع سياسة وطنية     كما الحظت أن احلكومة تنظر حالياً     . بضرورة حتسني أحوال السجون   
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وباإلضـافة إىل ذلـك،     . بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة ومشروع قانون بشأن حقوق املعوقني        
.  قائماً من الزواج املبكر وأن العنف ضد املرأة ال يزال مشكالً         الفتيات   محاية   ضرورةشددت على   

اإليدز ستصبح أسهل عندما    /ورأت أن الوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري املكتسب         
  .وقدمت توصيات. تكون العالقات اجلنسية بني البالغني من نفس اجلنس قانونية

ينيداد وتوباغو لتقدُّمها يف إجناز أهداف إمنائية لأللفية من قبيل   وأثنت الربازيل على تر     -٥٠
 أول ٢٠١٠والحظت أهنا انتخبت يف عام . القضاء على التفاوت بني اجلنسني يف جمال التعليم

. رئيسة للوزراء وأشادت باعتماد استراتيجيات لزيادة عدد النساء يف هيئات صـنع القـرار             
حاالت العنف ضد املرأة وأشادت بإنشاء وحدات دعم        وأعربت عن قلقها خبصوص ارتفاع      

يتعلـق بفـريوس نقـص املناعـة البـشري           بسياسة البلد فيمـا      أيضاًوأشادت  . الضحايا
  .وقدمت توصيات. اإليدز/املكتسب

وأشادت غانا بترينيداد وتوباغو لتوفريها التعليم اجملاين من مرحلة التعليم االبتـدائي              -٥١
باجملموعة الكبرية القائمة من نظم الرعايـة االجتماعيـة واألطـر           كما أشادت   . حىت العايل 

. القانونية لدعم الضعفاء يف اجملتمع، مبا يف ذلك إدماج االتفاقيات الدولية يف القوانني احملليـة              
  .وقدمت توصيات. والحظت تفشي اجلرمية العنيفة يف البلد

، لفتت ترينيداد وتوباغو االنتباه     وخبصوص األسئلة واملالحظات املتعلقة بعقوبة اإلعدام       -٥٢
إىل أنه، وإن مل تصدر احلكومة أي بيان توضيحي بشأن وقف اختياري لتلك العقوبة، يـسري               

 وقف اختياري فعلي لتنفيذها حيث مل ُتنفَّذ أي عملية إعـدام منـذ      ١٩٩٩يف الواقع منذ عام     
. تمع بشأن هـذه املـسألة     نقاش داخل احلكومة واجمل   إثراء ال وأضافت أنه يتواصل    . ذلك العام 

وأشارت ترينيداد وتوباغو إىل أن املخاطرة بإعطاء االنطباع بعدم مكافحة اجلرمية بالقدر الكايف             
  . ألي حكومة يف وضع تنتشر فيه اجلرمية العنيفة على نطاق واسع كبرياً حتدياًيشكل
قلق وأضافت واعترفت ترينيداد وتوباغو بأن العنف ضد املرأة ال يزال يشكل مصدر           -٥٣

     غري أنه توجد معوقات من حيـث املـوارد، وخباصـة           . أن احلكومة ملتزمة مبعاجلة املسألة    
. فيما يتعلق بالقدرة على متويل اآلليات واملرافق اليت توفر احلماية للمرأة يف هـذه احلـاالت               

وأوضحت أن بعض   . ولذلك، تسد اخلصاص عادةً منظمات غري حكومية بدعم من احلكومة         
مهية توعية  إدراك أل وعالوة على ذلك، مثة     . دات دعم الضحايا أنشئ داخل دائرة الشرطة      وح

  .أفراد الشرطة هبذه املسألة
 ٢٠١١أغسطس /والحظت أملانيا أن ترينيداد وتوباغو فرضت حالة الطوارئ يف آب  -٥٤

نـها  وتفهمت قلق البلد بشأن ارتفاع معدل اجلرميـة، ولك        . ملواجهة مشكل اجلرمية العنيفة   
. أشارت إىل وجود دواعي قلق خبصوص ممارسة عنف غري مربر خالل عمليـات االعتقـال     

البلد لتعزيز اجلهود الرامية إىل ضمان مراعاة قـوات األمـن           واستفسرت عن كيفية ختطيط     
والحظت وجود مبادرة لإلصالح الدستوري بغرض إعادة تفعيـل         . ملعايري حقوق اإلنسان  
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لقها خبصوص جترمي العالقات اجلنسية القائمة على التراضي بني         عقوبة اإلعدام وأعربت عن ق    
  .وقدمت توصيات. بالغني من نفس اجلنس

   والحظت أوروغواي جهود ترينيداد وتوباغو إلجناز األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،             -٥٥
علـى  وال سيما التقدم الذي أحرزته يف جماالت احلد من الفقر املدقع والتعليم اجملاين والقضاء  

وأعربت عن قلقها خبصوص الصور النمطية املتعلقة بالرجل        . التفاوت بني اجلنسني يف التعليم    
والحظت . واملرأة يف اجملتمع واألسرة وخبصوص وجود العنف القائم على أساس نوع اجلنس           

  يف حالة ارتكاب جرمييت القتل واخليانة وأن تنفيـذها         إالأن عقوبة اإلعدام ال ُتطبَّق يف البلد        
وقـدمت  . وأشارت إىل تنقيح القانون الذي حيظر العقاب البـدين        . ١٩٩٩معلَّق منذ عام    

  .أوروغواي توصيات
وأثنت سلوفاكيا على ترينيداد وتوباغو إلنشائها جلنة التوجيه الوطنية ملنـع عمـل               -٥٦

كما أحاطت علماً بالدعم الذي وفرته احلكومة من أجل تنظيم حلقة           . األطفال والقضاء عليه  
 للمبادئ املتعلقة بوضع    العمل اإلقليمية املتعلقة بإنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً        

، بالتعاون مـع املفوضـية      )مبادئ باريس (املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       
  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. ٢٠١١السامية حلقوق اإلنسان، وذلك يف عام 

العناية اليت توليها ترينيداد وتوباغو ملسألة تعزيز احلقـوق         وأشادت جنوب أفريقيا ب     -٥٧
والحظت دواعي القلق اليت أعربت عنها جلنـة حقـوق          . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

الطفل فيما يتعلق بالتعليم من قبيل عدم كفاية اهلياكل األساسية ونقص املـواد التعليميـة يف      
ت الدراسة وطلبت معلومات إضافية بشأن اخلطـوات        املدارس وتقارير بشأن العنف يف قاعا     

. ورحبت جنوب أفريقيا باألولويـة املمنوحـة لقطـاع الـصحة          . املتخذة يف هذا الصدد   
واستفسرت عن اخلطوات املتخذة ملعاجلة مشكل ارتفاع معدل وفيات الرضـع واألمهـات             

  .وقدمت توصيات. دهاوعن اجلهود املبذولة لتعزيز الرعاية يف مرحلة ما قبل الوالدة وما بع
 من األهـداف  ٣ و٢وأشادت تركيا جبهود ترينيداد وتوباغو من أجل إجناز اهلدفني        -٥٨

 كما الحظت أن ترينيداد وتوباغو هي أول بلد يف العـامل يعتمـد قانونـاً              . اإلمنائية لأللفية 
 مكافحة  ورحبت تركيا بسن قانون   .  وتقييمه اقتصادياً  املدفوع األجر لتسجيل عمل املرأة غري     

وأشادت تركيا بالنقاش العام    . اإلرهاب وقانون التنصت وبإنشاء وحدة االستخبارات املالية      
املتواصل وباالهتمام الذي أبدته احلكومة فيما يتعلق حبصر احلكم بعقوبة اإلعدام فقط علـى              

  .وقدمت توصية. أنواع معينة من اجلرمية
 يف  ٢٠١١ته ترينيداد وتوباغو يف عام      ورحبت األرجنتني بالتقدم الكبري الذي أحرز       -٥٩

املوافقة على قانون منع االجتار باألشخاص واإلجنازات امللحوظة يف جمال املشاركة السياسية            
  .وقدمت توصيات. للمرأة
 ملكافحة النشاط اإلجرامي من خالل تنفيذ       وأشادت هنغاريا باجلهود املبذولة مؤخراً      -٦٠

 وقانون مكافحـة    ٢٠١١د قانون مكافحة العصابات لعام      خمتلف التدابري، مبا يف ذلك اعتما     
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وأعربت هنغاريا عن قلقها خبصوص انتشار ادعاءات بشأن        . ٢٠١١االجتار باألشخاص لعام    
حـاالت  مزاعم حدوث استعمال موظفي إنفاذ القوانني والسجون املفرط للقوة، مبا يف ذلك          

ود الراميـة إىل معاجلـة مـشكل    وأشادت باجله. إعدام خارج نطاق القانون وسوء املعاملة   
 اإلساءة لألطفال وإمهاهلم، ولكنها أعربت عن أسفها ألن قانون اهليئات املعنية بشؤون الطفل            

  .وقدمت توصيات. مل ُينفَّذ بالكامل
إضفاء الطـابع الـدميقراطي علـى       ورحبت إسبانيا بالتقدم الذي أحرزه البلد يف          -٦١

والحظت على وجه   . يات أفضل من الرفاه ملواطنيه    مؤسساته وحثته على مواصلة حتقيق مستو     
  .وقدمت توصيات. اخلصوص اجلهود الرامية إىل تعميم التعليم االبتدائي والثانوي

واعترفت الصني باإلجنازات املسجلة يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وأشارت بصفة             -٦٢
 والتنمية ومحاية حقوق الطفل     خاصة إىل التقدم احملرز يف املساواة بني اجلنسني وتعزيز التعليم         

وأبدت الصني وعيها بالصعوبات العديدة اليت تواجه ترينيـداد         . ومحاية ضحايا العنف املرتيل   
وناشدت اجملتمع الدويل بأن يقدم دعمـاً بنـاًء إىل ترينيـداد            .  نامياً وتوباغو بوصفها بلداً  

 من الفقر وبردم اهلوة بـني  واقترحت الصني أن تظل ترينيداد وتوباغو ملتزمة باحلد    . وتوباغو
  .األغنياء والفقراء وتوفري مستوى أفضل من األمن االجتماعي للفقراء

واستفسرت ملديف عن التدابري اليت جيري النظر فيها لتعزيز وسائل الوقاية املتاحـة               -٦٣
وباإلضافة إىل ذلك، استفسرت عن الكيفية اليت       . للفتيات ملنع حاالت احلمل يف سن املراهقة      

كن أن تساعد هبا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف اجلهود احلالية للقضاء على العنـف               مي
نظامها ملنع التعذيب يف مراكز      ية تعزيز كما التمست رأي احلكومة خبصوص كيف     . ضد املرأة 

العمل مع املنظمات غري احلكومية الوطنية والدوليـة وآليـة          عن طريق   االحتجاز والسجون   
، التمست تقدمي معلومات بشأن الكيفية اليت تؤثر هبا اآلثار السلبية           وختاماً. اتهيئات املعاهد 

  .وقدمت توصيات. لتغري املناخ على التمتع حبقوق اإلنسان
وهنأت إكوادور ترينيداد وتوباغو على جهودها املدعومة باالسـتقرار الـسياسي             -٦٤

از األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة      وسلطت الضوء على التقدم احملرز يف إجن      . والنمو االقتصادي 
والتصديق على جزء مهم من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان واملوافقة على القانون الرامي             
إىل فسح جمال الوصول إىل العدالة على حنو أفضل وتنفيذ الربامج االجتماعية، وخباصة املتعلقة            

واة بني اجلنسني والقضاء على التمييـز       منها باملستضعفني، واملبادرات الرامية إىل حتقيق املسا      
  .وقدمت توصيات. ورحبت بانتخاب أول رئيسة للوزراء يف تاريخ البلد. العنصري

والحظت رومانيا أن ترينيداد وتوباغو دميقراطية حيوية ورحبـت بالتزامهـا بإجنـاز               -٦٥
طروحة يف نظام تعزيز    وأشادت بكون التقرير الوطين حيدد التحديات امل      . األهداف اإلمنائية لأللفية  
وهنأت البلد على إنشائه لنظام شامل حلماية حقوق اإلنسان وعلى عمل           . ومحاية حقوق اإلنسان  

  .وقدمت توصيات. احلكومة من أجل ضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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وأبرزت شيلي أوجه تقدم ترينيداد وتوباغو يف برناجمها إلعمال حقوق اإلنـسان،              -٦٦
كما سلطت الضوء على مـسألة وضـع        . خباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    و

لبلد قد أجنز اهلدف الثاين من األهـداف        والحظت أن ا  . سياسات للحد من خماطر الكوارث    
وهنأت " التواصل والتعلم اإللكتروين  "وأبرزت برنامج   . اإلمنائية لأللفية املتعلق بتعميم التعليم    

البلد على تدابريه الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني، وال سيما انتخابـه ألول رئيـسة                
  .وقدمت توصيات. للوزراء
. ن البلد يتعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة         والحظت التفيا أ    -٦٧

كما الحظت أن املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو              
.  عن رغبته يف زيارة ترينيداد وتوباغو؛ غري أن طلبه مل ُيقَبل بعد            ٢٠٠٦ أعرب يف عام     تعسفاً

  .وقدمت توصية
كسيك بالتقدم الذي أحرزه البلد يف جمال احلد من الفقر وحتقيـق هـدف              واعترفت امل   -٦٨

والحظت بارتياح رؤية البلد الطويلة األجـل       . املساواة بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي      
  .وقدمت توصيات. لتعزيز التنمية املستدامة" سبعة أركان"من خالل استراتيجيته القائمة على 

داد وتوباغو إن العنف يف املدارس مسألة تبعث على قلـق بـالغ وإن              وقالت تريني   -٦٩
  . ملنع العنف يف املدارس االبتدائية والثانوية بدأ حيقق نتائجاحلكومة قد أنشأت برناجماً

وأوضحت ترينيداد وتوباغو أن عدة قوانني قائمة تعاجل ظاهرة العنف القائم علـى               -٧٠
وك غري مقبول يف اجملتمع وأنه جيري تنفيذ عـدد          وأضافت أن هذا السل   . أساس نوع اجلنس  

  .متزايد من الربامج اليت تستهدف سلوك الرجل يف اجملتمع
وأوضحت أن القوانني اليت جترِّم العالقة اجلنسية بني بالغني من نفس اجلنس ال ُتنفذ                -٧١

ـ للغايةوإن اعترفت بأنه توجد آراء مترسخة      . سألة لدى بعض قطاعات اجملتمع بشأن هذه امل
  .غري أنه قد بدأ حوار بشأهنا

وأوضحت أن قوانني اهلجرة قيد املراجعة وأنه ليس من الواضح بعد ما ستفرزه تلك                -٧٢
وعالوة على ذلك، جيري وضع سياسة جديدة لتيسري حصول املهـاجرين علـى             . املراجعة

  .الرعاية واخلدمات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري املكتسب
 علـى أن سـن التعلـيم         ترينيداد وتوباغو أن القانون الذي ينص حالياً       وأوضحت  -٧٣

 سنة  ١٦ سنوات إىل    ٥ سنة سيتغري لتمتد تلك السن من        ١٢ سنوات إىل    ٥اإللزامي ميتد من    
.  على نطاق واسـع  أصالًهي املتبعة   املمارسة  هذه  مبوجب شرعة حقوق الطفل وأضافت أن       
ت املرأة يف ترينيداد وتوباغو خالل السنوات العشر        وخبصوص املساواة بني اجلنسني، فقد دأب     

  .األخرية على التفوق على الرجل يف األداء، وهذه ظاهرة تشكل حتدياً
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 وقدمت ترينيداد وتوباغو تفاصيل عن التغيريات واآلثار اليت خلفها تغري املناخ مؤخراً        -٧٤
جـراءات الـيت اختـذهتا      على البلد، وال سيما ارتفاع أسعار الغذاء بسبب الفيضانات، واإل         

  .احلكومة يف هذا الصدد
وهنأت غواتيماال ترينيداد وتوباغو على التقدم الذي أحرزته يف احلد مـن الفقـر                -٧٥

كما هنأت البلد علـى     . ٢٠٠١ومكافحة اجلرمية من خالل قانون مكافحة العصابات لعام         
خباصة فيما يتعلق بالتعليم االبتدائي إجنازاته يف جمال التعليم وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، و    

وحثت احلكومـة علـى أن      . والثانوي اجملاين وبالقضاء على التفاوت بني اجلنسني يف التعليم        
  .وقدمت توصيات. تواصل التعاون مع هيئات املعاهدات واللجان بتقدمي تقاريرها

 أفـضل البلـدان     ورحب املغرب حبلول ترينيداد وتوباغو يف املرتبة الثالثة يف ترتيب           -٧٦
ألنك بنت، الترعرع يف بلـدان      " واملعنونة   ٢٠١١لتنشئة البنات يف الدراسة الصادرة يف عام        

وحث املغرب احلكومة على املضي قُدماً يف صياغة السياسة الوطنية للمساواة           ". الكومنولث
درة والحظ التدابري املتخذة فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة ورحب مببـا          . بني اجلنسني 

ورحب بالسياسة الوطنية املتعلقة    . اليت تتعلق باملعوقني واملسنني على حد سواء      "  املباشر األثر"
ويف ذلك الصدد، طلب مزيدا من املعلومات بشأن        . ٢٠٠٧بالشيخوخة اليت أطِلقت يف عام      

  .وقدم توصيات.  املبيَّنة يف التقرير١٢ل جماالت تدخل الدولة ا
ع ترينيداد وتوباغو املنفتح والحظت أن سـيادة القـانون          وأشادت إسرائيل مبجتم    -٧٧

وأشادت جبهـود   . وااللتزام حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يشكالن أولويات احلكومة       
البلد من أجل إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية، وخباصة فيما يتعلق باحلد من الفقـر وبتـوفري                

ورحبـت  . اإليدز/س نقص املناعة البشري املكتسب    التعليم ورعاية املواطنني املصابني بفريو    
  .وقدمت توصيات. ٢٠١١افحة االجتار باألشخاص لعام بقانون مك

والحظت كوستاريكا أنه يوجد يف ترينيداد وتوباغو إطار مؤسسي متني ميكِّنها من              -٧٨
وهنـأت  . تنفيذ سياسات تنسجم وسيادة القانون ومن تطوير الدميقراطية وإقامـة العـدل           

تاريكا ترينيداد وتوباغو على اهتمامها بتوفري التعليم يف مجيـع املـستويات وأشـادت             كوس
  .وقدمت كوستاريكا توصيات. جبهودها من أجل االمتثال التفاقيات منظمة العمل الدولية

والحظت جامايكا اجلهود املبذولة والتزام البلد مببدأ سيادة القـانون والـضمانات              -٧٩
وأشارت إىل أن ترينيداد وتوباغو وجامايكـا، بوصـفهما         . قانونيةالدستورية والضوابط ال  

دولتني كاريبيتني، تواجهان حتديات فريدة وهيكلية بسبب موقعهما اجلغـرايف وحجمهمـا            
والحظت جامايكا التحـديات الـيت      . الفعلي، ما يطرح حتديات فريدة فيما يتعلق بالتنمية       

. عنيفة اليت تزيد من تفاقمها آفة االجتار باملخدراتحددهتا ترينيداد وتوباغو، وخباصة اجلرمية ال    
 من املعلومات بشأن اخلطوات اليت ستتخذها احلكومة فيمـا يتعلـق            وطلبت جامايكا مزيداً  

  .بالتحديات املرتبطة بنوع اجلنس والتعليم ورعاية املسنني
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ـ             -٨٠ سبة وأشادت بربادوس جبهود ترينيداد وتوباغو من أجل حتسني معايري السكن بالن
ألشد الفئات ضعفاً وتعزيز املساواة بني اجلنسني وحقوق الطفل واألشخاص ذوي اإلعاقـة             
وضمان العمل الالئق للجميع، مبا يف ذلك من خالل اعتماد األمر املتعلق باحلد األدىن لألجور 

والحظت اخلطوات الرامية إىل مراجعة القـوانني بغـرض ضـمان    . ٢٠١٠الصادر يف عام   
وشددت على الصعوبات اليت تواجهها الشرطة      . ة ومساواة اجلميع أمام القانون    األصول املرعي 

مشريةً إىل انتشار األسلحة الصغرية غري املشروع واالجتار باملخدرات ووجـود عـصابات             
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية اليت تقوض حبدة قدرات الدول احملدودة املوارد وشـددت علـى               

عاون على الصعيدين الوطين والدويل ملعاجلة مسأليت اجلرميـة         ضرورة وجود قدر أكرب من الت     
ودعت اجملتمع الدويل إىل مساعدة الدول الصغرية يف جهودها ملعاجلة تلك املـسألة             . والعنف

  .قدر اإلمكان
وأحاطت إندونيسيا علماً مبختلف اآلليات اليت أنشأهتا احلكومة حلمايـة حقـوق              -٨١

ة الشكاوى ضد الشرطة واللجنة االستشارية املعنية مبـسألة         اإلنسان، مبا يف ذلك هيئة معاجل     
العفو وجملس التعويضات عن األضرار اإلجرامية ومركز اللجنة االستشارية ووحدة إصـالح            

وأشادت باجلهود الرامية إىل إصـالح نظـام الـسجون وتنفيـذ            . نظام العقوبات وتعديله  
تعليم، والحظت أن التعلـيم اجملـاين      السياسات اخلاصة بإعمال احلق يف الصحة والسكن وال       

كما أشادت باجلهود الرامية إىل إعمال حقوق       . متاح جلميع األطفال حىت هناية التعليم العايل      
  .وقدمت توصيات. األشخاص ذوي اإلعاقة

والحظت نيجرييا إدراك احلكومة للصلة القائمة بني الـصحة والتنميـة البـشرية               -٨٢
وأشـادت  .  اليت وضعها لتيسري التمتع بـاحلق يف الـصحة          للسياسات نظراًوأشادت بالبلد   

 مـن األم إىل     انتقال فريوس نقص املناعة البشري املكتسب     باحلكومة لقضائها على حاالت     
والحظـت  . ٢٠١٠ يف املائة يف ترينيداد حىت عـام  ٣الطفل يف توباغو وتقليص نسبتها إىل      

 نظراًوأثنت على احلكومة    . ناهضة التعذيب نيجرييا أن ترينيداد وتوباغو مل توقع على اتفاقية م        
  .وقدمت نيجرييا توصيات. للتدابري اليت اختذهتا لكفالة األمن ملواطنيها

وأثنت الواليات املتحدة األمريكية على ترينيداد وتوباغو اللتزامها حبقوق اإلنسان،            -٨٣
 والرعايـة الـصحية     مبا يف ذلك اجلهود الكبرية الرامية إىل تعزيز فرص احلصول على التعليم           

 ومساعدة املعوقني وإجياد قدر أكرب من الضمانات للمصابني بفريوس نقص املناعة البـشري            
وتطلعت إىل مواصلة التعاون من أجل تعزيز حقوق اإلنسان يف البلـد ويف             . اإليدز/املكتسب

ة تتعلق  حتديات كبري هناك  غري أن الواليات املتحدة الحظت أنه ال تزال         . سائر أرجاء املنطقة  
ويشمل هذا استعمال الشرطة    . بتزايد اجلرمية تقوض احلماية الكاملة حلقوق اإلنسان يف البلد        

. للقوة املفرطة وادعاءات متعلقة بانتهاكات أصول احملاكمة املرعية وسوء أحوال الـسجون           
  .وقدمت توصيات
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نشاء نظام قضائي   وقالت ترينيداد وتوباغو إهنا أولت على الدوام عناية كبرية ملسألة إ            -٨٤
قوي وكفء رغم أنه توجد بعض املشاكل من قبيل نقص القضاة الذي قد يؤدي إىل وقوع                

  . املسألة ومتنحها األولوية القصوىوتعاجل احلكومة حالياً. حاالت تأخر ومشاكل أخرى
 هـذه   ويف اخلتام، شكرت ترينيداد وتوباغو أعضاء جملس حقوق اإلنـسان علـى             -٨٥
وقالت إن احلكومة مستعدة إلجراء تقييم موضوعي جلميع التوصيات         .  للغاية  املفيدة ةناقشامل

اليت تلقتها وستهتم بتلك اليت تسمح قدراهتا بتنفيذها يف األمد القصري بينما ستدرس الواقـع               
العملي لتنفيذ أخرى ضمن سياق املعوقات اليت تواجهها من حيث املوارد وقدراهتا يف جمـال               

اطت ترينيداد وتوباغو علماً باملواضيع املتكررة من قبيل عقوبة اإلعـدام           وأح. املوارد البشرية 
  والشكاوى املتعلقة باستعمال الشرطة املزعوم للقوة املفرطـة،         ضد النساء والفتيات  والعنف  

  .وال سيما يف سياق حالة الطوارئ السائدة يف الوقت الراهن

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
ينيداد وتوباغو يف التوصيات املدرجة أدناه املقدمـة خـالل احلـوار            نظرت تر   -٨٦

  :التفاعلي وتؤيدها
أن تواصل تعزيز عملية إصالح نظام العقوبات، آخذةً يف االعتبـار             -١-٨٦

  ؛)نيكاراغوا(االلتزامات الدولية اليت قطعتها الدولة يف جمال حقوق اإلنسان 
ركتها ومتكينها يف جمايل رسـم      أن تواصل تعزيز مساواة املرأة ومشا       -٢-٨٦

  ؛)نيكاراغوا(السياسات العامة وصنع القرار 
  ؛)الربازيل(أن تعزز حقوق املرأة داخل سوق العمل   -٣-٨٦
أن تواصل جهودها من أجل منع مجيع أشكال العنف ضـد املـرأة          -٤-٨٦

  ؛)األرجنتني(واملعاقبة عليها والقضاء عليها 
ة واملتصلة بالسياسات الراميـة إىل منـع        أن تعزز التدابري التشريعي     -٥-٨٦

  ؛)الربازيل(ومواجهة العنف ضد املرأة 
أن حتقق يف االدعاءات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت قـد             -٦-٨٦

 يتفـاد يكون ارتكبها موظفو األمن العام وأن تعزز القدرة على معاقبة اجلناة و           
  ؛)املكسيك(اإلفالت من العقاب 

__________ 

 .مل ختضع االستنتاجات والتوصيات للتحرير  **  
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الصالحية القانونية الكاملة وتعتمد مجيع الوسائل املتاحة       أن متارس     -٧-٨٦
هلا، مع ضمان احترام حقوق اإلنسان، للقضاء على آفة العنف، وذلك متاشياً مع             

  ؛)غانا(توصية سابقة قدمتها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان 
أن حترص على االحترام التام لكرامة اإلنـسان ومحايـة حقـوق              -٨-٨٦

  ؛)هنغاريا(نفذ التدابري الرامية إىل مكافحة العنف اإلنسان وهي ت
أن تعمل على تقليص الكم املتراكم من القضايا وتعاجل النـواقص             -٩-٨٦

املوجودة يف النظام القضائي اليت تساهم يف إطالة مدد احلبس االحتياطي وتؤدي            
  ؛)الواليات املتحدة(إىل تفاقم صعوبة الظروف السائدة يف السجون 

 تنفذ سياسات تتسم بروح املبادرة لتعزيـز حقـوق األفـراد،            أن  -١٠-٨٦
ما خيص فـريوس نقـص املناعـة        وخباصة فيما يتعلق مبيلهم اجلنسي وحالتهم في      

  ؛)كندا(اإليدز /البشري املكتسب
أن تواصل تنفيذ استراتيجيات البلد وخططه للتنمية االجتماعيـة            -١١-٨٦

  ؛)كوبا(از األهداف اإلمنائية لأللفية واالقتصادية بغية إحراز التقدم يف اجتاه إجن
  ؛)الربازيل(أن تعزز اجلهود الرامية إىل مكافحة الفقر املدقع   -١٢-٨٦
أن تنظر يف مسألة التماس املساعدة التقنية يف جمال تـوفري هياكـل               -١٣-٨٦

  ؛)سري النكا(التعليم األساسية ويف ميدان تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصال 
   تواصل جهودها الرامية إىل تعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان            أن  -١٤-٨٦

  ؛)سري النكا(
أن تواصل توطيد إجنازاهتا احملمودة يف جمال تعزيز ومحايـة حقـوق              -١٥-٨٦

  ).نيجرييا(اإلنسان واحلريات األساسية لشعب ترينيداد وتوباغو الطيب 
 أو هي يف    قد ُنفِّذت أصالً  تؤيد ترينيداد وتوباغو التوصيات التالية اليت ترى أهنا           -٨٧

  :طور التنفيذ
أن توائم قوانينها الوطنية مع أحكام اتفاقية القـضاء علـى مجيـع             -١-٨٧

أشكال التمييز ضد املرأة، وخباصة فيما يتعلق باحلظر الصريح للتمييز ضد املرأة،            
 يسمح اإلطار التشريعي الوطين بالتمييز املباشـر أو         أالوأن جتري جردا لضمان     

  ؛)املكسيك(املباشر غري 
أن تبذل كل اجلهود من أجل التنفيذ الكامل للقانون املتعلق هبيئات             -٢-٨٧

  ؛)هنغاريا(شؤون الطفل 
أن تواصل جهودها الكبرية لتعزيز املساواة بني اجلنسني، وال سيما            -٣-٨٧

  ؛)شيلي" (مشروع السياسة الوطنية للمساواة بني اجلنسني"تنفيذ 
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  ؛)سلوفينيا(ماهتا الدولية يف جمال اإلبالغ أن تفي بالتزا  -٤-٨٧
أن تعتمد تدابري للتغلب على الصور النمطية التقليدية املتعلقة بأدوار   -٥-٨٧

  ؛)أوروغواي(الرجل واملرأة يف اجملتمع واألسرة 
أن تكثف اجلهود الرامية إىل مكافحة املمارسات واملعتقدات الـيت            -٦-٨٧

  ؛)إندونيسيا(حقوق املرأة والطفل تقوض حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك 
أن تتخذ تدابري فورية ومناسبة وفعالة لتحسني ظروف املعيـشة يف             -٧-٨٧

السجون ومراكز االحتجاز، مبا يف ذلك حصول الرتالء على الغـذاء والرعايـة           
  ؛)سلوفاكيا(الطبية واخلدمات االجتماعية 

 العنف القائم على    أن تواصل تعزيز القوانني الرامية إىل القضاء على         -٨-٨٧
  ؛)جنوب أفريقيا(أساس نوع اجلنس، مبا يف ذلك من خالل محالت للتوعية العامة 

أن تعزز اجلهود الرامية إىل التنفيذ الفعال للقوانني السارية املفعول            -٩-٨٧
املتعلقة مبسألة العنف القائم على أساس نوع اجلنس بغية خفض النسب املئويـة             

وأن تنفذ محالت لزيادة الوعي بغيـة       . ت للمعاملة السيئة  احلالية للنساء املعرضا  
  ؛)إسبانيا(مكافحة اإلقصاء االجتماعي وتعزيز محاية الضحايا 

أن جيري تدريب الشرطة على تقدمي خـدمات أفـضل يف جمـايل               -١٠-٨٧
التحقيق واملالحقة القضائية إىل النساء املعرضات للعنف، مبا يف ذلك االغتصاب،           

  ؛)ندانيوزيل(ستفادة من مراكز اإليواء رد لتعزيز فرص االوأن تتاح املوا
أن تتخذ تدابري أكثر فعالية ملعاجلة مشكلي االعتداء اجلنسي والعنف     -١١-٨٧

ضد املرأة والطفلة، مبا يف ذلك من خالل تعزيز إنفاذ القوانني والنظام القـضائي              
العام حبقـوق املـرأة     وبرامج اإلعالم والتثقيف املكثفة الرامية إىل زيادة الوعي         

  ؛)ماليزيا(والطفلة ودرجة االنتباه إليها 
أن تعطي األولوية القصوى للتدابري الرامية إىل مكافحة العنف ضد            -١٢-٨٧

املرأة يف األسرة واجملتمع وتزيد وعي السكان بالعنف ضد املرأة وتعـزز بـرامج       
لدعارة كشكل من   الدعم الرامية إىل القضاء على العنف اجلنسي وزىن احملارم وا         

  ؛)أوروغواي(أشكال االستغالل 
أن تعاجل، على سبيل االستعجال، مشكل العنف ضد املرأة الواسع            -١٣-٨٧

االنتشار حسبما تفيد به التقارير، مبا يف ذلك مبواصلة محالت مناسـبة لزيـادة              
الوعي العام الرافض للمواقف االجتماعية التقليدية السلبية والـصور النمطيـة           

  ؛)اكياسلوف(
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أن تزيد الوعي العام ملواجهة املواقف األبوية التقليديـة الراسـخة             -١٤-٨٧
اجلذور اليت تؤدي إىل العنف ضد املرأة، وذلك على حنو ما أوصت بـه جلنـة                

  ؛)إسرائيل(القضاء على التمييز ضد املرأة 
أن تسن مشروع قانون مكافحة االجتار باألشخاص لتعزيز إمكانية           -١٥-٨٧

رتكيب جرمية االجتار ومحاية ضحايا السخرة واالجتار ألغراض االستغالل         مالحقة م 
  ؛)الواليات املتحدة(اجلنسي 

أن تعتمد تدابري إضافية لزيادة الوعي العام بـالعنف ضـد املـرأة               -١٦-٨٧
والطفل، وأن تعزز أنشطتها وبراجمها للتركيز على العنـف اجلنـسي واالجتـار             

  ؛)١()كندا(نسي باألشخاص ألغراض االستغالل اجل
أن تواصل وضع وتنفيذ التدابري الرامية إىل محايـة حقـوق مجيـع               -١٧-٨٧

  ؛)سنغافورة (هشةأوضاع يف األطفال، وال سيما من يعيشون 
أن تعزز التدابري الرامية إىل احلد من إدمان األطفـال للمخـدرات            -١٨-٨٧

  ؛)ماليزيا(وعية مكثفة للتثقيف والتعامة والكحول، مبا يف ذلك من خالل محالت 
أن تتخذ اخلطوات الالزمة لضمان أن تعمل الشرطة وقوات األمن            -١٩-٨٧

بقدر أكرب من احترام حقوق اإلنسان، وذلك، على سبيل املثال، بإدراج عناصر            
شاملة خاصة حبقوق اإلنسان وسيادة القانون يف برنامج تدريب قـوات األمـن             

  ؛)الواليات املتحدة(
ا حديثا لقضاء األحداث بغية تعزيز محايـة حقـوق          أن تنشئ نظام    -٢٠-٨٧

  ؛)ملديف(الطفل 
أن تكفل الكف عن إصدار عقوبات احلبس املؤبد على القاصـرين             -٢١-٨٧

  ؛)سلوفاكيا(واألحداث 
أن توفر ما يلزم لفصل اجلناة األحـداث عـن الـرتالء البـالغني                -٢٢-٨٧

  ؛)سلوفاكيا(
لة منع العنف والتمييز ضد املنتمني      أن تزيد التدابري الرامية إىل كفا       -٢٣-٨٧

إىل الفئات املستضعفة، من قبيل النساء واملثليات واملثلـيني ومزدوجـي امليـل             
  ؛)الواليات املتحدة(اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وضمان مالحقة ممارسيه 

__________ 

ابري إضافية لزيادة الوعي العام بالعنف ضد املرأة        أن تعتمد تد  : "نص التوصية كما ُتلي خالل احلوار التفاعلي       )١(
 "؛)كندا(والطفل، وأن تعزز أنشطتها وبراجمها الرامية إىل التركيز على العنف اجلنسي والدعارة 



A/HRC/19/7 

21 GE.11-17371 

أن تكثف الربامج الرامية إىل مكافحـة اجلرميـة والفقـر املـدقع               -٢٤-٨٧
  ؛)اجلزائر(

      أن تعزز اإلجراءات الرامية إىل احلـد مـن وفيـات األمهـات                -٢٥-٨٧
  ؛)سري النكا(

أن تواصل وتعزز اجلهود احلالية الرامية إىل تعزيـز الفـرص املتاحـة               -٢٦-٨٧
  ؛)كوبا(للحصول على خدميت الصحة والتعليم جلميع مواطنيها وإىل حتسني جودهتما 

يز اخلدمات اخلاصة باألطفـال     أن ختصص ما يكفي من املوارد لتعز        -٢٧-٨٧
املعوقني ولدعم أسرهم وتدريب املهنيني املتخصصني يف امليدان وتشجيع إدمـاج           

  ؛)إسرائيل(األطفال املعوقني يف نظام التعليم العادي وإدماجهم يف اجملتمع 
أن تعتمد وتنفذ مشروع السياسة الوطنية لتوفري الرعاية على صعيد            -٢٨-٨٧

مي خدمات الرعاية الصحية والدعم االجتماعي للمسنني يف        اجملتمعات لضمان تقد  
  ؛)إسرائيل(احمللية جمتمعاهتم 

متتعاً تاماً  مواطين البلد املسنني متتعأن تواصل العمل من أجل ضمان   -٢٩-٨٧
  ؛)رومانيا( اإلنسان حبقوق
أن تضع الصيغة النهائية إلصالحات نظام التعليم، وال سيما بإقرار            -٣٠-٨٧

  ؛)اجلزائر(عليم اإللزامي لألطفال بني سن السادسة واخلامسة عشرة نظام الت
أن تواصل تنفيذ سياساهتا وبراجمها الرامية إىل تعزيز عملية تعمـيم             -٣١-٨٧

على األمد التعليم وإنشاء جمتمع قائم على املعرفة من أجل حتقيق التنمية املستدامة 
  ؛)سنغافورة (الطويل
اإلنسان والتدريب ضمن براجمها التعليمية يف   أن تدرج تعليم حقوق       -٣٢-٨٧

 للمبادئ التوجيهية لربنامج األمم املتحـدة       املرحلتني األوىل والثانية، وذلك وفقاً    
  ؛)كوستاريكا(العاملي للتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان 

ى مـن الرعايـة اإلنـسانية       قصأن تسعى إىل احلفاظ على احلد األ        -٣٣-٨٧
وأن تساعدهم على االستفادة، يف الوقت املناسب،       "  الشرعيني للمهاجرين غري "

  ).غانا(من النظام القانوين السائد يف البلد لتسوية وضعهم 
ستنظر ترينيداد وتوباغو يف التوصيات التالية وستقدم ردودها عليها يف الوقـت              -٨٨

نسان يف  جمللس حقوق اإل  التاسعة عشرة    يتعدى ذلك موعد عقد الدورة       أالاملناسب على   
  :٢٠١٢مارس /آذار

 حلقوق اإلنـسان    أن تصدق على مجيع املعاهدات العاملية األساسية        -١-٨٨
  ؛)سلوفينيا(بشكل تدرجيي بالكامل وتنفِّذها 
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أن تنظر يف مـسألة االنـضمام إىل اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب                -٢-٨٨
ـ         ول وبروتوكوهلا االختياري واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوك

  ؛)الربازيل(االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
أن تنظر يف إمكانية التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية            -٣-٨٨

محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع           
  ؛)األرجنتني(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

  ؛)املغرب(أن تفكر يف مسألة االنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب   -٤-٨٨
  ؛)نيجرييا(أن تنظر يف مسألة االنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب   -٥-٨٨
  ؛)إكوادور(أن تدرس إمكانية االنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب   -٦-٨٨
 من االختفاء القسري    أن تصدق على اتفاقية محاية مجيع األشخاص        -٧-٨٨

واتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكوهلا االختياري واتفاقية حقـوق األشـخاص          
ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري والربوتوكولني االختياريني التفاقية حقـوق   

  ؛)أوروغواي(الطفل 
أن توقع وتصدق على اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية محاية مجيع            -٨-٨٨

ن االختفاء القسري وتصدق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي          األشخاص م 
  ؛)إسبانيا(اإلعاقة 

أن تواصل توسيع اإلطار القانوين لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا            -٩-٨٨
يف ذلك من خالل التصديق على اتفاقية مناهضة التعـذيب واتفاقيـة حقـوق              

االختفـاء القـسري    األشخاص ذوي اإلعاقة واتفاقية محاية مجيع األشخاص من         
  ؛)إندونيسيا(

أن تعزز ترسانتها القانونية بانضمامها إىل االتفاقيات الدولية حلقوق           -١٠-٨٨
اإلنسان اليت مل تنضم إليها بعد، وخباصة اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية محايـة             
مجيع األشخاص من االختفاء القسري والربوتوكول االختيـاري األول للعهـد           

  ؛)فرنسا(ص باحلقوق املدنية والسياسية الدويل اخلا
  ؛)نيوزيلندا(أن تنضم إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -١١-٨٨
أن تنظر بشكل إجيايب يف مسألة إعادة النظر يف االنـسحاب مـن               -١٢-٨٨

الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية            
  ؛)إكوادور(

 إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو          أن تنضم   -١٣-٨٨
  ؛)أستراليا(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وتنفِّذها 



A/HRC/19/7 

23 GE.11-17371 

أن تصدق على اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكوهلا االختيـاري           -١٤-٨٨
  ؛)كوستاريكا(

علق مبسأليت  أن تفي بالتزامها بإهناء حالة اإلفالت من العقاب فيما يت           -١٥-٨٨
إساءة املعاملة والتعذيب بانضمامها إىل اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعـذيب           

  ؛)هنغاريا(
أن تنضم إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو             -١٦-٨٨

  ؛)نيوزيلندا(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وإىل بروتوكوهلا االختياري 
ن تنضم إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكوهلـا االختيـاري          أ  -١٧-٨٨

  ؛)ملديف( لذلك وتنشئ آلية وقائية وطنية تبعاً
أن تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب           -١٨-٨٨

     وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة                
  ؛)اململكة املتحدة(

أن تصدق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفـل،           -١٩-٨٨
وفقما طلبته جلنة حقوق الطفل، وعلى االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع             

  ؛)غواتيماال(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية مناهضة التعذيب 
ـ          -٢٠-٨٨ وق الطفـل   أن تنضم إىل الربوتوكولني االختياريني التفاقيـة حق

  ؛)ملديف(
أن تصدق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اليت وقعت            -٢١-٨٨

  ؛)املغرب (٢٠٠٧عليها يف عام 
 املتعلقة خبفض حاالت انعـدام      ١٩٦١أن تصدق على اتفاقية عام        -٢٢-٨٨

  ؛)سلوفاكيا(اجلنسية 
أحكام أن متتثل القتراح جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بإدماج             -٢٣-٨٨

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف قانوهنا الـوطين، وخباصـة    
  ؛)غواتيماال( اليت تعرِّف التمييز ضد املرأة ١املادة 
أن تعدل قوانينها الوطنية لضمان أن تتوافق السن الدنيا للزواج مع             -٢٤-٨٨

  ؛)إسرائيل(التزاماهتا مبوجب اتفاقية حقوق الطفل 
 ملبادئ  أن تنظر يف مسألة إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً           -٢٥-٨٨

  ؛)جنوب أفريقيا(باريس 
 أن تنظر يف إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان وفقـاً             -٢٦-٨٨

  ؛)األرجنتني(ملبادئ باريس 
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 للمعايري  أن تنشئ مؤسسة وطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وفقاً          -٢٧-٨٨
  ؛)اجلزائر(ول هبا الدولية املعم

أن تستكشف بالكامل إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية مـستقلة           -٢٨-٨٨
  ؛)ماليزيا( ملبادئ باريس حلقوق اإلنسان وفقاً

أن تفي بالتزامها بتوطيد عملية تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بإنشاء            -٢٩-٨٨
حقوق  ملبادئ باريس وبالتصديق على معاهدات       هيئة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً    

  ؛)هنغاريا(اإلنسان الدولية األساسية املتبقية وتنفيذها 
أن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان تتوافق ومبـادئ            -٣٠-٨٨

  ؛)إندونيسيا(باريس، إّما بتعزيز ديوان أمني املظامل القائم أو بإنشاء هيئة جديدة 
  ؛)رياهنغا(أن تعزز قدرات هيئة معاجلة الشكاوى ضد الشرطة   -٣١-٨٨
أن تكفل اعتماد السياسة الوطنية للمساواة بني اجلنسني والتنميـة            -٣٢-٨٨

  ؛)كندا(وتنفيذها املنسَّق 
ـ   أن تصدر دعوة دائمة إىل مجيع         -٣٣-٨٨ اإلجراءات اخلاصـة   املكلفـني ب

  ؛)إسبانيا(
يف إطار  اإلجراءات اخلاصة   املكلفني ب أن تصدر دعوة دائمة إىل مجيع         -٣٤-٨٨

  ؛)أوروغواي(نسان جملس حقوق اإل
أن تسعى إىل احلصول على اخلربة التقنية مـن آليـة اإلجـراءات             -٣٥-٨٨

  ؛)ملديف(اخلاصة بإصدار دعوة دائمة إىل مجيع املقررين 
طلب الزيارة الذي قدمه املقرر اخلاص املعين حبـاالت         تستجيب ل أن    -٣٦-٨٨

 دعوة دائمة   الحقاً وأن توجه    اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً       
  ؛)التفيا( جملس حقوق اإلنسان يف إطاراإلجراءات اخلاصة املكلفني بإىل مجيع 

 يكفل املساواة يف سن الزواج بني الذكور واإلناث         أن تعتمد قانوناً    -٣٧-٨٨
  ؛)نيوزيلندا(

 بـني   األجـور أن تتخذ خطوات ملعاجلة مشكل اهلوة القائمـة يف            -٣٨-٨٨
  ؛)غانا( يف املائة ١٩,٧تها نسباليت تبلغ اجلنسني 

أن حتظر مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال يف مجيع املؤسسات   -٣٩-٨٨
  ؛)سلوفينيا( لتحقيق هذه الغاية وأن تسن قانوناً

مبـا يف   (أن حتظر مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال يف أي سياق             -٤٠-٨٨
  ؛)أوروغواي) (ذلك يف البيت
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 جلرمية العقاب البدين لألطفـال يف مجيـع         انونياً ق أن تعتمد تعريفاً    -٤١-٨٨
  ؛)أوروغواي(احلاالت واألماكن 

أن تراجع، على سبيل األولوية، أحكام قانوهنا اجلنائي وتسن قوانني            -٤٢-٨٨
  ؛)هنغاريا(حتظر مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال يف مجيع احلاالت 

دارس العامـة واخلاصـة   أن تعتمد قوانني حتظر العقاب البدين يف امل      -٤٣-٨٨
  ؛)كوستاريكا(

أن حتظر العقاب البدين لألطفال بإلغاء القوانني اليت تسمح باعتماده            -٤٤-٨٨
  ؛)إسبانيا(يف البيت واملدارس ومراكز احتجاز القاصرين 

أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة للمكافحة الفعالـة لإلفـالت مـن              -٤٥-٨٨
لالزمة للهيئة املكلفة بـالتحقيق املنـهجي يف     العقاب، وال سيما بتوفري الوسائل ا     

  ؛)فرنسا(مجيع االدعاءات املتعلقة بالتعذيب وإساءة املعاملة وبتوضيح وضعها 
أن تكفل مراقبة أفضل لقوات األمن التابعة للدولـة، وال سـيما              -٤٦-٨٨

بتعزيز التحقيقات املستقلة يف قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تورطت فيها           
  ؛)نياإسبا(

أن تواصل تنفيذ التدابري الرامية إىل تقدمي موظفي الشرطة املسؤولني            -٤٧-٨٨
عن االنتهاكات إىل العدالة، من قبيل تعديل قانون هيئة معاجلة الشكاوى ضـد             

 الـشرطة مثـل     أفرادالشرطة مبا ميكِّن من التحقيق يف اجلرائم اليت يتورط فيها           
  ؛)كندا(الفساد وسوء السلوك اخلطري 

 يف قانون العقوبات، وال سيما      أن تلغي يف أقرب وقت ممكن أحكاماً        -٤٨-٨٨
 اليت تعاقب   ١٩٨٦ من القانون املتعلق باجلرائم اجلنسية لعام        ١٦ و ١٣املادتان  

  ؛)فرنسا(على العالقات اجلنسية بني بالغني متراضني من نفس اجلنس 
لعالقات اجلنسية بني   أن تلغي مجيع أحكام القانون احمللي اليت جترِّم ا          -٤٩-٨٨

  ؛)نيوزيلندا(بالغني متراضني من نفس اجلنس مبا يف ذلك قانون اجلرائم اجلنسية 
أن تلغي مجيع األحكام اليت جترِّم العالقات اجلنـسية بـني بـالغني               -٥٠-٨٨

  ؛)أملانيا(متراضني من نفس اجلنس أو متيز ضد املثليني 
واملثليني ومزدوجـي امليـل     فيما يتعلق بوضع املثليات      ،أن تعتمد   -٥١-٨٨

اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، تدابري تشريعية وسياسية إلنشاء إطار خـاص           
 عن ذلك، حبمـالت     وأن تقوم، فضالً  . للحماية من التمييز بسبب امليل اجلنسي     

  ؛)إسبانيا(لزيادة الوعي العام هبذه املسألة 
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اقبة اليت تتيح إمكانية    أن تعزز ضمانات احلماية، وخباصة آليات املر        -٥٢-٨٨
اكتشاف حاالت املهاجرين ذوي االحتياجات اخلاصة فيما يتعلق باحلماية الدولية          

  ).شيلي(
  :ومل حتظ التوصيات الواردة أدناه بتأييد ترينيداد وتوباغو  -٨٩

أن تنظر يف مسألة إعادة االنضمام إىل اتفاقية البلـدان األمريكيـة              -١-٨٩
  ؛)املكسيك(حلقوق اإلنسان 

أن تنظر بشكل إجيايب يف مسألة قبول الواليـة القـضائية حملكمـة               -٢-٨٩
  ؛)املكسيك(البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان 

  ؛)كندا(أن تلغي عقوبة اإلعدام   -٣-٨٩
  ؛)الربازيل(أن تلغي عقوبة اإلعدام   -٤-٨٩
 للربوتوكول االختيـاري الثـاين    وفقاً أن تلغي عقوبة اإلعدام هنائياً      -٥-٨٩
  ؛)أوروغواي(عهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لل

أن تلغي عقوبة اإلعدام وتنظر يف مسألة التصديق على الربوتوكول            -٦-٨٩
  ؛)رومانيا(االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

ـ         اختيارياً أن تقر وقفاً    -٧-٨٩ ول  لعقوبة اإلعـدام وتنـضم إىل الربوتوك
االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وتتخـذ مجيـع      

  ؛)أستراليا( عقوبة اإلعدام من قانون ترينيداد وتوباغو إللغاءاخلطوات الالزمة 
     لعقوبـة اإلعـدام بغـرض إلغائهـا          اختياريـاً   وقفاً أن تقر رمسياً    -٨-٨٩

  ؛)اململكة املتحدة(
 لعقوبة اإلعدام بغرض     اختيارياً أقرب وقت ممكن، وقفاً   أن تعلن، يف      -٩-٨٩

  ؛)فرنسا (إلغائها هنائياً
  ؛)تركيا( لعقوبة اإلعدام بغرض إلغائها  رمسياً اختيارياًأن تقر وقفاً  -١٠-٨٩
أن تعيد فرض وقف اختياري رمسي فوري لعقوبة اإلعدام بغـرض             -١١-٨٩

  ؛)سلوفاكيا(إلغائها بشكل تام 
تشجيع حوار من شأنه أن يفضي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام      أن تواصل     -١٢-٨٩
  ؛)شيلي(قرار وقف اختياري هلا إأو 
أن تبقي على الوقف االختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام كخطـوة يف             -١٣-٨٩

  ؛)إسبانيا (اجتاه إلغائها هنائياً
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أن تنظر، كخطوة أوىل، يف إقرار وقف اختياري رمسي لتنفيذ عقوبة             -١٤-٨٩
 ودعم القرار املقبل للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن وقف اختيـاري            اإلعدام

  ؛)أملانيا(عاملي لتلك العقوبة بغرض إلغائها يف املستقبل 
  ؛)فرنسا( مجيع األحكام باإلعدام إىل عقوبات احلبس ختففأن   -١٥-٨٩
 درجـات   ٣ من   ، تصنيفاً عقوبة اإلعدام مع اإلبقاء على    أن تعتمد،     -١٦-٨٩

 القتل يلغي إلزامية فرض عقوبة اإلعدام وخيول سلطة اختاذ القرار للقاضي            جلرمية
  ؛)اململكة املتحدة(

أن تنشئ آلية إلجراء حتقيق مستقل يف مربرات الدعوة إىل فـرض            -١٧-٨٩
حالة الطوارئ حتقق، ضمن مسائل أخرى، يف تصرفات الدوائر األمنية خـالل            

  ؛)حدةاململكة املت(فترة سريان حالة الطوارئ 
أن جتري حتقيقات شاملة يف الشكاوى الواردة من املواطنني بـشأن             -١٨-٨٩

استخدام الشرطة املفرط للقوة وغري ذلك من االنتهاكات اخلطرية اليت ُزعم أهنا            
  ).أستراليا(ارتكبتها وأن تعمم نتائج تلك التحقيقات 

رير موقف الدولة   أو التوصيات الواردة يف هذا التق     /وتعكس مجيع االستنتاجات و     -٩٠
وال ينبغي تأويلها على أهنا قـد       . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .حظيت بتأييد الفريق العامل ككل
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