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مقدمة
 -١عق ددد الفري ددق العام ددس املع ددل ابرس ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس ،املنرد د وج د د درار لد د
حقددوا اسنسددان  ،١/5دورتددا الثني ددا ف الف د ة مددن  7إىل  ١٨أاير/مددايو  .٢٠١٨واستُعرض د
احلالددة ف المدداميفون ف ا لسددة اعامسددة عرددرة املعقددودة ف  ١6أاير/مددايو  .٢٠١٨وت درأو وفددد
المدداميفون معدداد السدديد مبدديني ،وايددر العني دداا اعارجيددة .واعتمددد الفريددق العامددس تقريددر املتعلددق
ابلماميفون ف جلستا الثامنة عررة ،املعقودة ف  ١٨أاير/مايو .٢٠١٨
 -٢وف ١٠كددانون الثاي/يندداير  ،٢٠١٨اختددار لد حقددوا اسنسددان فريددق املقددررين التدداد
(اجملموع ددة الثني ي ددةا لتيس دديف اس ددتعرا ،احلال ددة ف الم دداميفونو جن ددو أفريقي ددا ،والعد دراا واململم ددة
املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الرمالية.
 -٣ووفق دال للفقددرة  ١5مددن مرفددق درار ل د حقددوا اسنسددان  ،١/5وللفقددرة  5مددن مرف ددق
رار  ،٢١/١6صدرا الواثئق التالية ألغرا ،استعرا ،احلالة ف الماميفونو
(أا

تقرير وطل/عر ،كتايب مقدم وفقال للفقرة (١5أا (A/HRC/WG.6/30/CMR/1ا؛

( ا جتميع للمعلوماا أعدتا مفوضية األمم املتحددة السدامية حلقدوا اسنسدان وفقدال
للفقرة  (١5ا (A/HRC/WG.6/30/CMR/2ا؛
(جا مد د ددوج أعدتد د ددا املفوضد د ددية السد د ددامية حلقد د ددوا اسنسد د ددان وفق د د دال للفقد د ددرة (١5جا
(A/HRC/WG.6/30/CMR/3ا.
 -٤وأُحيل إىل الماميفون عن طريق اجملموعدة الثني يدة ائمدة أسدألة أعددفا سدلفال إسدبانيا وأملانيدا،
والربااي ددس ،والربتغ ددال و لسيم ددا وس ددلوفينيا ،ولي تنر دتاين ،واململم ددة املتح دددة لربيطاني ددا العظم ددى وآيرلن دددا
الرمالية .وميمن ارطنيع على هذ األسألة على املو ع الربمي لنيستعرا ،الدورج الرامس.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5رح د رئددي الوفددد عميددع أععددا اجملموعددة الثني يددة ،وهددم ثلددو جنددو أفريقيددا والع دراا
واململم ددة املتح دددة وع ددمرهم عل ددى ب ددووم ارنع ددمام إىل اجملموع ددة ،وأك ددد و ددم اس ددتعداد حموم ددة
الماميفون لتيسيف عملهم.
 -6وأع ددر رئ ددي الوف ددد ع ددن الت ام ددا ابرس ددتسا ة عل ددى أفع ددس وج ددا مي ددع الرد دواغس الد د
ستعر ،عليا وابلنظر ف التوصياا ال ستقدم.
 -7وعمر رئي الوفدد هيأداا املعاهدداا ومنظمداا اجملتمدع املددي وهيدع ا هداا صداحبة
املصددلحة املردداركة ف عمليددة ارسددتعرا ،الدددورج الرددامس الد وجهد تسددا را ف تقاريرهددا إىل
الماميفون ر ن عد جواند إدارفدا ف دال حقدوا اسنسدان .وكاند مسدادافا مفيددة لفهدم
الثغراا القائمة وحتديد احللول املناسبة ف سياا إعداد التقرير الوطل.
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 -٨و بل د المدداميفون التصددديق علددى سددبع اتفا يدداا دوليددة وج د القددانون الدددود حلقددوا
اسنس د ددان والق د ددانون ال د دددود اسنس د دداي ف ا ول د ددة الثاني د ددة م د ددن ارس د ددتعرا ،ال د دددورج الر د ددامس ،ف
عام  .٢٠١٣وعملية التصديق على ارتفا ياا جارية وهي ف مرحلة متقدمة.
 -٩وابسضددافة إىل ارتفا يدداا السددبع املددذكورة آنف دال ،صددد المدداميفون ف الف د ة مددا ددا
عددامي  ٢٠١٤و ٢٠١6عل ددى صددمو أخ ددرع علددى الص ددعيدين الدددود واس ليم ددي ،مثددس اتفا ي ددة
منظمددة العمددس الدوليددة رد ن املردداوراا الثني يددة (معدداييف العمددس الدوليددةا لعددام ( ١٩76ارتفا يددة
ر ددم ١٤٤ا ،واتفا يددة ارحتدداد األفريقددي حلمايددة ومسدداعدة النددااحا داخلي دال ف أفريقيددا امل رخددة ٢٢
تررين األول/أكتو ر  ،٢٠٠٩واتفا ية ارحتاد األفريقي ملنع وممافحة اسرها لعام .١٩٩٩
 -١٠وجد ددرع تع ي د د اسد ددتقنيل اللسند ددة الوطنيد ددة حلقد ددوا اسنسد ددان واحل د درايا وإدارفد ددا الد ددذا ،
ور سدديما مددن خددنيل اايدة امل دوارد البر درية واملاليددة .ومددن ع د ن هددذ التطددوراا اس ا يددة أن مددن
اللسنة الوطنية من الوفا همتها على أفعس وجا.
 -١١ويستمر أيعال حتسا إطار ارسة احلقوا املدنية والسياسية والردرو الد تتديا ارسدتها.
وجرع الترديد على ممافحة اسفنيا من العقا  ،وعلى تدري موظفي إنفاذ القانون.
 -١٢وإن اللسنة الوطنية حلقوا اسنسان واحلرايا ،ومنظماا اجملتمدع املددي وا هداا األخدرع
ص دداحبة املص ددلحة تعم ددس ابنتظ ددام ابلتع دداون م ددع اسداراا احلمومي ددة ،عل ددى تنظ دديم حلق دداا دراس ددية
وحلقاا عمس من أجس رصد وعي ا مهور وتثقيفا ف ال حقوا اسنسان وإذكا وعيا هبا.
 -١٣وتنظم ابستمرار دوراا تدريبية متعلقة حبقوا اسنسان لفائدة موظفي إنفاذ القانون .وكان
هددذا هددو احلددال مددع مرددروع ممت د ممافحددة اسرهددا ف األمددم املتحدددة ومفوضددية األمددم املتحدددة
السددامية حلقددوا اسنسددان ابلتعدداون مددع احلمومددة .ويركد هددذا املرددروع الددذج أ د ا م د خرال املرحلتددان
األوىل والثانية منا (آذار/مارو  -نيسان/أ ريس ٢٠١٨ا على ندا القددراا وتددري مدوظفي إنفداذ
القانون ف ال تع ي ومحاية حقوا اسنسان وسيادة القانون ف سياا ممافحة اسرها .
 -١٤وعدهدا ممافحددة اسفددنيا مدن العقددا فيمددا خيد مددوظفي إنفدداذ القدانون حتسددنال كبديفال
منذ عام  ،٢٠١٣ففي عام  ،٢٠١6استهل  ١75عمليدة منيحقدة عدائية ضدد مدوظفي إنفداذ
الق دوانا ،وصدددر  ١٤درار إدانددة يتعلددق هبددم أمددام ارممددة العسددمرية علددى ارتمددا ج درائم تتعلددق
ابلتعدددج علددى احليدداة والسددنيمة البدنيددة واملعنويددة .وتسددسس ا د ا اا املفروضددة كددس عددام ف تقريددر
واارة العدل عن حالة حقوا اسنسان ف الماميفون.
 -١5وأفعددى اعتمدداد ددانونا جديدددين يتعلقددان ابرتصددارا اسلم ونيددة واألنرددطة السددمعية
البصدرية إىل تيسدديف ارسددة حريددة التعبدديف وارتصددال .وسعددداد املهنيددا العدداملا ف وسددائ اسعددنيم
ف ال اح ام واعد آدا املهنة ،تُنظم من أجلهم دوراا خاصة بنا القدراا.

 -١6وحققد المدداميفون منددذ تقدددا تقريرهددا تطددوراا جديدددة ،فقددد أنرد ا فعليدال ف عددبا /
فرباير  ٢٠١٨لسال دستورايل عهد منااعة عائية ف سياا انت اابا ل الرديو الد جدرا
ف  ٢5آذار/مارو  ٢٠١٨وأفع إىل اختيار أععدا لد الرديو ف اويأدة التردريعية الثانيدة
ف اتريخ رملان الماميفون ملدة مخ سنواا.
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 -١7وفيمددا يتعلددق ابحلقددوا ار تصددادية وارجتماعيددة والثقافيددة ،واحلقددوا املدنيددة والسياسددية،
مل يدددخر ال درئي ددول يددا وحمومددة المدداميفون أج جهددد للنهددو ،هبددا .و ينمددا كان د م ع دراا
ارلتحاا ابلتعليم تت ايد ابطدراد ،كدان التفمديف ف آليدة تغطيدة ف طدور النعدم .ويُطمدا مدع تطدوير
تدوفيف الرعايدة واملدوارد البردرية ،إىل حتسدا صدحة السدمان ،ور سدديما األطفدال واملراهقدون والنسددا
واألع د اا املصددا ون فدديفوو نق د املناعددة البر درية/متنيامة نق د املناعددة املمتس د (اسيددداا
واألع اا ذوو الدخس اردود.
 -١٨وأعد ددد د ددرممم وطد ددل متعد دددد القطاعد دداا للتصد دددج لظد دداهرة وفيد دداا األمهد دداا والرضد ددع
واألطفددال ف المدداميفون (٢٠١٨-٢٠١٤ا مددع خطد عمددس عددم ،ور سدديما فيمددا خيد صددحة
األم والطف ددس .وإن اعط ددة ارس د د اتيسية الوطني ددة املتعد ددددة القطاع دداا للتص دددج لظ دداهرة وفيد دداا
األمهاا والرضع واألطفال (٢٠٢٠-٢٠١٤ا ،ترمي إىل احلد من وفياا األمهاا.
 -١٩وف إط ددار تنفي ددذ اعط ددة ارس د د اتيسية الوطني ددة ملمافح ددة ف دديفوو نقد د املناع ددة البر د درية
ومتنيامدة نقد املناعدة املمتسد (اسيدداا واألمدرا ،املعديدة املنقولدة (٢٠١7-٢٠١٤ا ،دددأا
عملي ددة الو اي ددة م ددن انتق ددال امل ددر ،م ددن األم إىل الطف ددس ف ع ددام  ٢٠١٤ع ددن طري ددق اعي ددار .
و دعم من رممم األمدم املتحددة املرد املعدل فديفوو نقد املناعدة البردرية/اسيدا ،فد ن تنميدة
دددراا امليس درين ف ددال الو اي ددة م ددن انتق ددال امل ددر ،م ددن األم إىل الطف ددس ،والمر د الط ددوعي،
وتوجيددا النسددا احلوامددس املعنيدداا رددمس مباعددر ف اجملتمعدداا ارليددة الريفيددة إىل خدددماا الرعايددة
السا قة للوردة ومنع انتقدال املدر ،مدن األم إىل الطفدس أسدهم ف حتسدا عمليداا التددخس ف
األوسا الريفية و ادا إىل نتائم إهالية مرضية.
 -٢٠ولتحسددا احلددق ف الصددحة ،اادا اسمددداداا مددن ميددا الرددر فعددس نددا وإصددني
مصانع اسنتاج ومستسمعاا ميا األمطار وتوسيع نطداا عدبماا التوايدع ف األوسدا احلعدرية
وعددبا احلع درية والريفيددة و فعددس مردداريع كثدديفة .ووضددع خطددة لتنميددة امل دوارد البر درية ف طدداع
الصددحة ف عددام  .٢٠١٣وهددي ترمددي إىل سددد العس د ف املددوظفا امل د هلا الددذين يقدددر عددددهم
نحو  ٢7 75٣ع صال حبلول عام .٢٠١٨
 -٢١وتطور إعمال احلق ف التعليم تطورال كبيفال منذ عام  .٢٠١٣وجرع التردديد علدى انيدة
التعل دديم ف املرحل ددة ار تدائي ددة ،م ددع إلغ ددا الرس ددوم املفروض ددة غي ددة حتس ددا مع دددرا املواظب ددة عل ددى
الدراسة ،وتقدا الدعم إىل اآلاب واألمهاا ارتاجا من خنيل توفيف المت املدرسية األساسية
وتمثي اوياكس األساسية للمدارو ف املنطقتا الريفية واحلعرية على حد سوا .
 -٢٢وجرع تع ي التحاا الفتياا ابملددارو عدن طريدق محدنيا التوعيدة واحلدواف واملدنا الدراسدية
واللدواام التعليميددة للفتيدداا ،وتوايددع حصد اسعاعددة ا افددة وإ امددة مقاصد ف مندداطق تعلدديم ذاا
أولوية و نا مراحي منفصلة ،وممافحة العن ا نساي ف املدارو واواج األطفال.
 -٢٣وحتقق ممافحة الفقر وحتسا الظروف املعيرية للسمان من خنيل مراريع عدبماا
األمددان ارجتمدداعي ،واألعمددال ال د تتطل د يدددال عاملددة كثيفددة ،والددربممم الددوطل للتنميددة القائمددة
على املراركة والربممم الفرعي للحد من الفقر ف مرحلة األساو الثانية.
 -٢٤وأسفرا ممافحة الفقر وحتسا مستوايا املعيرة ،ف سياا ترديد القيود ار تصادية
عن تقدا الدعم إىل األسر املعيرية ال تعاي من فقر م من ومساندة األنرطة املددرة للددخس ف
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خمتل د املي ددادين ،مثددس ال راع ددة ،وتع ي د العم ددس النيئددق ،ومواص ددلة املردداريع اويملي ددة الرئيسددية ال د
رج تنفيذها.
 -٢5وأعددار الوفددد أيع دال إىل تنفيددذ خطددة الط دوارث الثني يددة السددنواا للنمددو والوظددائ تنفيددذال
فعارل (٢٠١7-٢٠١٤ا.
 -٢6واسددتمر إيددني ارهتمددام للردواغس ارددددة لددبع عدرائا السددمان هبدددف حتسددا عددرو
املس دداواة احلقيقي ددة .وأدرج د د مس د د لة مراع دداة املنظ ددور ا نس د داي وص ددفها ع ددرطال ملقبولي ددة الق د دوائم
ارنت ا يدة .وأدا حدواف تعلدديم الفأدداا اررومددة ،وممافحدة القوالد النمطيددة واملمارسدداا العددارة
والعن أيعال إىل تنظيم عمس الدولة ساتحة التعبديف المامدس عدن األعد اا املسدتهدفا ارتملدا
والنسا واألع اا ذوج اسعا ة والسمان األصليا ارروما.
 -٢7وملمافحة التميي ضد املرأة وتع ي املسداواة دا ا نسدا ،اعتمددا و يقدة السياسدة الوطنيدة
ا نسانية ف عام  ٢٠١٤وتلتها ف عام  ٢٠١6خطة العمس املتعددة القطاع النيامة لتطبيقها.
 -٢٨وواصدل المدداميفون تنفيددذ سياسدتها املتعلقددة شدمدداج األعد اا ذوج اسعا ددة ف اعطددة
ارسد اتيسية والتنفيذيددة .وجددرع حتددديا و يقددة السياسددة الوطنيددة حلمايددة األعد اا ذوج اسعا ددة
والنهو ،هبم ف الماميفون مع خطة العمس اعاصة هبا (٢٠٢١-٢٠١7ا.
 -٢٩واختذا تدا يف هيملية لعمان التعليم ا امع وترسيع ما الذاا واسدماج ارجتماعي
واملهل لألع اا ذوج اسعا ة .وأنرأ ف عام  ٢٠١٣نة مر كة ا الوااراا لرصدد الدربامم
واملراريع ال ترمس الرعو األصلية من أجس تنسيق التدخنيا لصاحل هذ الرعو .
 -٣٠وع ددمس احلف دداس عل ددى رأو امل ددال البر ددرج ف مواجه ددة حت دددج املس ددتقبس خلفي ددة رخت دداذ
إج درا اا حلماي ددة األطف ددال ،س دوا تعل ددق األم ددر ابرع د اف ر ص دديتهم ف ظ ددس ا ه ددود املبذول ددة
ل عيد تسسيس الورداا ،أو محايتهم من العن  ،أو ممافحة ظاهرة األطفال املرتبطدة أوضداعهم
ابلروارع ،أو رعاية األيتام واألطفال الععفا .
 -٣١وكان حتسا ظروف ارحتساا ثا ة موضوعال مهيمنال لعمان حقوا ارتس ين سوا ف
تطددوير البنيددة التحتيددة لنيسددتقبال وتع ي د التسهي د اا ،أو ف الصددحة والغددذا اللددذين عددهدا اايدة
كبيفة ف خمصصاا املي انية ذاا الصلة.
 -٣٢واسددتندا ممافحددة التعددذي ف السددسون إىل نددا دددراا مددوظفي السددسون ،والرصددد
وفددر ،ا د ا اا .وإن اختيددار اللسنددة الوطنيددة حلقددوا اسنسددان واحل درايا وصددفها امل سسددة ال د
تعطلع ورية اآللية الوطنية ملنع التعذي يتطا ق أيعال مع احلفاس على كرامة ارتس ين.
 -٣٣وخ ددنيل الفد د ة املر ددمولة ابلتقري ددر ،اس ددتمر التع دداون م ددع آلي دداا حق ددوا اسنس ددان .ويع ددرب
التق دددا الفع ددال مل تل د التق ددارير ال د يتع ددا عرض ددها عل ددى هيأ دداا املعاه ددداا والتص دددج لر ددم
التحدايا عن انفتا الدولة على املنيحظاا اس ا ية ال ميمن أن ت دج إىل حتسا ف ضمان
حقوا األع اا اعاضعا لوريتها.
 -٣٤ومددن هددذا املنطلددق ،مل ختد الدولددة القيددود ال د تواجههددا ،أج القيددود ار تصددادية والقيددود
األمنيدة الد تعمدس علددى التصددج ودا ف إطدار خيددار عدامس يراعددي املسداداا املقدمددة مدن خمتلد
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ا هدداا الفاعلددة الوطنيددة والرددركا اآلخدرين .وأعددر الرددركا عددن رغبددة عارمددة ف دعددم الدولددة ف
هذ العملية ،هبدف تدعيم وحدة البنيد واستقرارها وسنيمتها اس ليمية.
 -٣5ومنذ عام  ،٢٠١٤أفع حمار ة وكو حرام ،وهي هاعدة إرها يدة تنرد ف منطقدة الردمال
األ صى ،والوضع ارجتماعي السياسي ف ع البلدان اجملداورة ،إىل تددفق أعدداد كبديفة مدن النيجأدا
واألع د د اا املر ددردين داخلي د دال .وف تر د درين األول/أكت ددو ر  ،٢٠١7نق ددس اه ددا  ٢٣6 ٠٠٠مر ددرد
داخليال و ٣٣٢ ٠٠٠رجئ ،يتواعون هيعهم ف مناطق الررا ،وأداماوا ،والرمال األ صى.
 -٣6وأ را األامة ارجتماعية ال و عد ف املنطقتدا الردمالية الغر يدة وا نو يدة الغر يدة الد
دأا ف هناية عام  ،٢٠١6أيعال ف إعمال ع حقوا اسنسان.
 -٣7وكان الرد على األامة ارجتماعية املرار إليها أعني الذج اتسم ابحلوار وارلتد ام حبمايدة
السددنيمة اس ليميددة والندداو و تلمددافم وفدئددة األوضدداع ،يهدددف أيعدال إىل تع ي د سياسددة احلمومددة
الراميددة إىل تع ي د الددوتم ارجتمدداعي .ومددن هددذا املنطلددق ،وابسضددافة إىل الددردود علددى اردعددا اا
املقدمددة ،جددرع تع ي د اسطددار امل سسددي وج د درار ال درئي القاضددي شنرددا نددة وطنيددة لتع ي د
نائية اللغة والتعددية الثقافية.
 -٣٨ور ي د ال التوفي ددق ددا األم ددن واحلري ددة ير ددمس حت دددايل مس ددتمرال للدول ددة ع د نا عد د ن تط ددوير
تمنولوجيا املعلوماا وارتصارا.
 -٣٩وأكد رئي الوفد ددال الت ام الدولة واصدلة تنفيدذ التوصدياا الد
عام  ٢٠١٣وتلك املقدمة ف ارستعرا ،احلاد.

بلتهدا المداميفون ف

 -٤٠وستواصس الماميفون تع ي املمارساا ا يدة ال وضعتها أ نا تنفيذ التوصياا املقبولدة
ف ارستعرا ،السا ق حلالتها ،وف إعداد تقريرها الوطل الثالا .وترمس هذ املمارساا ا يدة
وضددع جدددول امددل لخج درا اا وخريطددة طريددق لتنفيددذ التوصددياا ،وإج درا مردداوراا دائمددة مددع
ا هدداا صدداحبة املصددلحة حتد إعدراف ممتد رئددي الددوارا  ،واسحاطددة اسعنيميددة الد أجرفددا
المدداميفون مددع عددركائها الدددوليا ،والتعدداون مددع املركد دون اس ليمددي حلقددوا اسنسددان والدميقراطيددة
ف وس أفريقيا.
 -٤١وابسضافة إىل التو عاا املعدر عنهدا ابلفعدس ف ارسدتعرا ،السدا ق رد ن ندا ددراا
ا هاا الفاعلة ف ال حقوا اسنسان ومحايدة السدسنا  ،ر يد ال مدن املطلدو تقددا امل يدد مدن
الدددعم ملمافحددة اسرهددا وامل يددد مددن تقاسددم األعبددا وخدددماا الرعايددة وإدارة ع د ون النيجأددا،
وامل يد منا للمبادراا الوطنية الرامية إىل تع ي التعايش السلمي .وعنيوة على ذلك ،يتوخى أيعال
تقدا دعم أكرب مثيف للسياساا املتعلقة ابلتمي مع تغيف املنا .

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -٤٢أدىل  76وفدددال بيدداما خددنيل جلسددة التحدداور .وتددرد التوصددياا املقدمددة خددنيل جلسددة
التحاور ف الفرع الثاي من هذا التقرير.
 -٤٣وأعر د د د إيطالي د ددا ع د ددن تق د ددديرها ه د ددود الدول د ددة الرامي د ددة إىل اايدة مع د دددرا ارلتح د دداا
ابملدددارو ،ددا ف ذلددك مددا خي د الفتيدداا ،ومراجعتهددا ددانون العقددوابا ف عددام  ،٢٠١6ددا ف
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ذلددك العقددوابا املفروضددة علددى ترددويا األععددا التناسددلية األنثويددة ،وتمثي د محددنيا ممافحددة
ال واج القسرج.
 -٤٤ورحبد مدغردقر تصدديق المداميفون علددى الربوتوكدول امللحدق ابمليثداا األفريقدي حلقددوا
اسنسددان والرددعو  ،واعتمادهددا املددادة  ٢٤٢مددن ددانون العقددوابا ،وإن كان د س د حلددارا
التميي ضد عدة فأاا ،من ينها األطفال املهمرون وأطفال السمان األصليا.
 -٤5وأعارا ماد مع اررتيا إىل تصديق الدولة على اتفدا ي منظمدة العمدس الدوليدة رد ن
املراوراا الثني ية (معاييف العمس الدوليةا ،لعدام ( ١٩76ارتفا يدة ر دم ١٤٤ا ،و رد ن السدنيمة
والصحة املهنيتا ،لعام ( ١٩٨١ارتفا ية ر م ١55ا واتفداا ابريد رد ن تغديف املندا  .ورحبد
ابعتمادها انون العقوابا.
 -٤6ورحبد موريردديوو قدرار الدولددة التو يددع علددى صددما دوليددا حلقددوا اسنسددان يقدددمان
احلماية إىل حقوا األع اا ذوج اسعا ة وحقوا األطفال .وأ ن على خط عملها الوطنيدة
امل صصة وذا الغر ،للف تا  ٢٠١٩-٢٠١5و.٢٠٢١-٢٠١7
 -٤7وأ را املمسيك ابلتقدم الذج أحراتا المداميفون ف التردريعاا والسياسداا الراميدة إىل
القعددا علددى التمييد ضددد املدرأة ،وتنظدديم األسددلحة والددذخائر ،وكددذلك ابلتدددا يف الراميددة إىل تعمدديم
تسسيس الورداا.
 -٤٨ورح ا بس األسود ابعتماد الدولة خطة عملها الوطنية من أجدس تع يد ومحايدة حقدوا
اسنس ددان ف الم دداميفون (٢٠١٩-٢٠١5ا .وح ددا الم دداميفون عل ددى تع ي د اللسن ددة الوطني ددة وفق دال
ملبادث ابري  ،وعلى جترا ترويا األععا التناسلية األنثوية وال واج القسرج.
 -٤٩وأ ند مواامبيددق علددى المدداميفون لتو يعهددا وتصددديقها علددى الصددمو الدوليددة واس ليميددة
حلقدوا اسنسدان ،وتعاوهندا مدع هيأداا املعاهدداا وآليافدا وعملهدا مدع اململفدا دورايا ف إطددار
اسجرا اا اعاصة.
 -5٠وأ ن د مميبي ددا عل ددى الم دداميفون للق دددر المب دديف م ددن الت دددا يف ال د اخت ددذفا ر د ن حق ددوا
اسنسددان ،ددا ف ذلددك اعتمدداد خطددة العمددس الوطنيددة ،علددى الددرغم مددن احلالددة األمنيددة وغيفهددا مددن
التحدايا ال تواجهها.
 -5١وأعددارا نيبددال إىل دديف خطددة العمددس الوطنيددة للدولددة علددى حقددوا اسنسددان ،وتع ي هددا
املساواة ف احلصول على التعليم والرعاية الصحية .و ند للمداميفون حتقيدق امل يدد مدن النسدا ف
احلد من العن القائم على نوع ا ن والتميي ضد املرأة ،وف ما املرأة.
 -5٢ورحبد د د هولن د دددا ابل د دددعوة الد د د وجهته د ددا الم د دداميفون إىل اململف د ددا د ددورايا ف إط د ددار
اسجدرا اا اعاصدة ،لمنهدا أعر د عدن القلدق إاا تقدارير عدن التمييد والعند  ،والتعدذي  ،وسددو
املعاملة ،وارعتقال وارحتساا التعسفيا ف املناطق الناطقة ابسنملي ية ف الدولة.
 -5٣وأعر د نيوايلندددا عددن ارتياحهددا ملددا رحظتددا مددن مردداركة الدولددة ف الدددورة الثني ددا مددن
ارستعرا ،الدورج الرامس.
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 -5٤ورحب النيسدر ابلتقددم الدذج أحراتدا المداميفون ف دال حقدوا اسنسدان ،دا ف ذلدك
تنفيذها خطة العمس الوطنية للف ة  ،٢٠١٩-٢٠١5و نا القدراا ف ا هاا القعائي وخطتها
اعاصة ابلطوارث من أجس النمو والعمالة للف ة .٢٠١7-٢٠١٤
 -55وأ ن د نيسدديفاي علددى المدداميفون رعتمدداد خطددة عملهددا الوطنيددة للف د ة ٢٠١٩-٢٠١5
وتنفيذها ،وملمافحة إفنيا موظفي إنفاذ القانون من العقا وتع ي عمليدة هنوضدها ثنائيدة اللغدة
والتعددية الثقافية.
 -56وأعد ددادا ولند دددا ابلمد دداميفون علد ددى تو يد ددع اتفا يد ددة حقد ددوا األع د د اا ذوج اسعا د ددة،
وأعر عن تطلعها إىل تصديقها على ارتفا ية وإدراج أحمامها ف القانون الوطل.
 -57ورحبد د الربتغ ددال م ددون الم دداميفون ددد اخت ددذا خطد دواا إ ا ي ددة لتحس ددا نظ ددام تس ددسيس
الورداا لديها ،وسائس ،منها إنرا ممت وطل للتسسيس املدي و ديد املوعد النهائي للتسسيس.
 -5٨ورحب د ههوريددة كددوراي اب هددود ا اريددة ال د تبددذوا المدداميفون لتع ي د احلددق ف الصددحة،
وأعر عن سرورها لموهنا و ع على اتفا ية حقوا األع اا ذوج اسعا ة.
 -5٩وأعادا رواندا ابلماميفون هودها الرامية إىل تع ي حقوا اسنسان ،ور سيما حقدوا
املرأة ،وتنفيذ التوصياا الصادرة ،وعسع احلمومة على مواصلة ممافحة العن ا نساي.
 -6٠ورحبد السددنغال اب هددود الد تبددذوا الدولددة حلمايددة وتع يد حقددوا اسنسددان مددن خددنيل
التصددديق علددى اتفا ي ددة منظمددة العم ددس الدوليددة ر د ن السددنيمة والص ددحة املهنيتددا ،لع دام ١٩٨١
(ارتفا يددة ر ددم ١55ا ،وتددوفيف التدددري ف ددال حقددوا اسنسددان ملددوظفي الرددرطة وتنظدديم درامم
ممافحة اسيدا.
 -6١وأ ن د صددر يا علددى المدداميفون ملددا ذلتددا مددن جهددود ترمددي إىل تنظدديم حماض دراا تثقيفيددة
لعبا الررطة ،وإنرا وة الررطة ملساعدة ضحااي انتهاكاا حقوا اسنسان والرهود عليها،
وممافحة اسفنيا من العقا داخس الررطة.
 -6٢وأعر د سددلوفاكيا عددن تقددديرها للسهددود ال د تبددذوا المدداميفون حلمايددة وتع ي د حقددوا
اسنسددان ،لمنه ددا ر ت د ال ترددعر ابلقل ددق إاا انتهاك دداا حق ددوا اسنسددان املبل د عنه ددا ف املن دداطق
الناطقة ابسنملي ية وادعا اا تعذي ارتس ين املرتبا ف ضلوعهم ف اسرها .
 -6٣وأ ند سددلوفينيا علددى المدداميفون للتعدددينيا الد أدخلد مد خرال علددى ددانون العقددوابا
الرامية إىل ممافحة التميي وال واج املبمر وال واج القسرج ،ولمنها أعر عن لقها إاا استمرار
خمتل أعمال العن ضد املرأة.
 -6٤ورحب جنو أفريقيا قرار الدولة اعتماد وتنفيذ خطة العمس الوطنية للف ة .٢٠١٩-٢٠١5
 -65وأ ن إسبانيا على الماميفون لتع ي م سسافا الوطنية حلقوا اسنسان ،على الرغم مدن
أهنددا ر ت د ال ترددعر ابلقلددق إاا تقددارير عددن حددارا ترددويا األععددا التناسددلية األنثويددة ،وال د واج
القسرج ،وجترا العني اا ا نسية املثلية.
 -66وأعدداد السددودان ابلمدداميفون هودهددا الراميددة إىل حتسددا محايددة وتع يد حقددوا اسنسددان،
وأعر عن تقدير لقبول الدولة معظم التوصياا ،وتعاوهنا مع آلياا حقوا اسنسان.
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 -67ورحب سويسرا قرار الدولة اعتماد خطة العمس الوطنيدة للفد ة  ،٢٠١٩-٢٠١5علدى
الرغم من أهندا ر تد ال تردعر ابلقلدق إاا انتهاكداا حقدوا اسنسدان ف أامدة النداطقا ابسنملي يدة
ف سياا ممافحة اسرها .
 -6٨وأ ند توغددو علددى المدداميفون للتقدددم المبدديف ارددرا ف ددال حقددوا اسنسددان ،ور سدديما
التدا يف ال اختذفا ملمافحة الفقر وتع ي التنمية ارجتماعية وار تصادية لسمان الري والفأداا
األكثر ضعفال.
 -6٩وأع ددادا ت ددون ابلم دداميفون مل ددا أحرات ددا م ددن تق دددم ف محاي ددة وتع يد د حق ددوا اسنس ددان،
ورحب ابعطواا املت ذة سنرا نة وطنية حلقوا اسنسان.
 -7٠وأ ند د أوغن دددا عل ددى الم دداميفون لتص ددديقها عل ددى الص ددمو الدولي ددة واس ليمي ددة حلق ددوا
اسنسان ،وإنرا نة وطنية لتع ي نائية اللغة والتعددية الثقافية.
 -7١وأ ددرا أوكرانيددا ددا حققتددا المدداميفون مددن إ دداااا منددذ جولددة ارسددتعرا ،الثانيددة ،لمنهددا
أعر عن القلق إاا تدهور حالة حقوا اسنسان لأل لية الناطقة ابسنملي ية.
 -7٢وأ ن د اململمددة املتح ددة لربيطانيددا العظمددى وآيرلندددا الرددمالية علددى الدولددة لسددنها ددانون
العقوابا ا ديد وتطبيق األحمام الراميدة إىل إعمدال حقدوا املدرأة ،لمنهدا أعر د عدن لقهدا إاا
انتهاكاا حقوا اسنسان ف املناطق الناطقة ابسنملي ية من الماميفون.
 -7٣وأعر الورايا املتحدة األمريمية عن القلق إاا التقارير الواردة عن انتهاكاا حقوا
اسنسددان والقيددود املفروضددة علددى حريددة تمددوين ا معيدداا وحريددة التعبدديف ،وتطلع د إىل أن تعمددس
الماميفون على حتسا ظروف ارتس ين وممافحة التميي ضد الفأاا الععيفة.
 -7٤وأ ند د أوروغد دواج عل ددى الم دداميفون لتع ددديلها ددانون العق ددوابا ،ولل طد دواا الترد دريعية
املت ذة لتع ي املساواة ا ا نسا ،وعملية تصديقها ا ارية على اتفا ياا هامة.
 -75وأعد د ددادا ههوريد د ددة فن د د د ويني البوليفاريد د ددة ابلم د د دداميفون لتنفيد د ددذ خطد د ددة عملهد د ددا الوطني د د ددة
للف ة  ٢٠١٩-٢٠١5ولربم ها الوطل الرامي إىل القعا على ظاهرة وفياا األمهاا واملواليد
واألطفال.
 -76وأ ن فيي مم علدى المداميفون ملدا أحراتدا مدن تقددم مندذ جولدة ارسدتعرا ،الثانيدة ،ولمنهدا
أعارا إىل التحدايا ال ر ت ال الدولة تواجهها ف ممافحة اسرها  ،والتصدج لتغيف املنا .
 -77وهن ا امبا وج الماميفون على التقدم الذج أحراتا ف تنفيذ التوصياا املقدمدة خدنيل
جولة ارستعرا ،الثانيدة ،مثدس اعتمداد خطدة العمدس الوطنيدة للفد ة  ٢٠١٩-٢٠١5ووضدع خطدة
طوارث للنمو والعمالة.
 -7٨وأ ند د أفغانس ددتان عل ددى الم دداميفون رلت امه ددا تنفي ددذ التوص ددياا ف جول ددة ارس ددتعرا،
السا قة ،مثس التصديق على اتفا ية منع جرمية اسابدة ا ماعية واملعا بة عليها.
 -7٩وأعر د ا ائددر عددن تقددديرها رلتد ام الدولددة حبمايددة وتع يد حقددوا اسنسددان ،ددا ف ذلددك
اعتماد انون العقوابا ا ديد وتدا يف ترمي إىل اايدة تسسيس الورداا من األطفال ارروما.
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 -٨٠وأ ن د أنغددور علددى المدداميفون رعتمادهددا خطددة العمددس الوطنيددة للف د ة ٢٠١٩-٢٠١5
وور ددة السياس ددة ا نس ددانية الوطني ددة ،وك ددذلك عل ددى الت دددا يف ال د اخت ددذفا للح ددد م ددن الوفي دداا م ددن
حديثي الوردة واألطفال.
 -٨١وأ ن األرجنتا على الماميفون لوضعها خطة عمس وطنيدة للقعدا علدى أسدوأ أعدمال
عمس األطفال ،وللتدا يف ال اختذفا حلماية حقوا املرأة.
 -٨٢وأعددادا أرمينيددا ابلمدداميفون لتنفيددذها توصددياا تتعلددق تع ي د ومحايددة حقددوا اسنس ددان
ووضع رامم للتثقي ف ال حقوا اسنسان والتوعية هبا.
 -٨٣وأ ن د د أس د د اليا علد ددى الم دداميفون ر د د ن ددانون العق ددوابا ا ديد ددد ومواص ددلتها الو د د
ارختيددارج لتنفيددذ عقو ددة اسعدددام ،علددى الددرغم مددن أهنددا ر ت د ال تعددر عددن لقهددا إاا اسددتمرار
مقاض دداة األ لي دداا و ارس ددة العند د ض دددها ،مث ددس األف دراد م ددن املثلي دداا واملثلي ددا وم دوج ددي املي ددس
ا نسي ومغايرج اووية ا نسانية وحاملي صفاا ا نسا.
 -٨٤وهن ا النمسا الماميفون علدى اعتمادهدا خطدة العمدس الوطنيدة للفد ة ،٢٠١٩-٢٠١5
ولمنها أعر عن لقها إاا تدهور حالة اجملتمعاا ارلية الناطقة ابسنملي ية ف البلد.
 -٨5وأ ند لسيمددا علددى المدداميفون ملددا أحراتددا مددن تقدددم ف ددال حقددوا املدرأة ،علددى الددرغم
من أهنا أعر عن لقها إاا النهم القمعي املتبع جتا األامة ف املناطق الناطقة ابسنملي ية.
 -٨6ورحب نن تصديق الدولة على اتفا ي منظمة العمس الدولية ر ن السنيمة والصدحة
املهنيتا ،لعام ( ١٩٨١ارتفا ية ر م ١55ا ،و ر ن املراوراا الثني دة (معداييف العمدس الدوليدةا،
لعام ( ١٩76ارتفا ية ر م ١٤٤ا واتفاا ابري ر ن تغيف املنا .
 -٨7وأ ن وتسدوام علدى المداميفون رعتمادهدا خطدة العمدس الوطنيدة للفد ة ،٢٠١٩-٢٠١5
ولمنه ددا أعر د د ع ددن لقه ددا إاا التق ددارير الد د تتح دددة ع ددن ارض ددطراابا السياس ددية ،وع ددسع
احلمومة على اختاذ اسجرا اا النيامة.
 -٨٨وعد ددسع الرباايد ددس المد دداميفون علد ددى التص د ددديق علد ددى ارتفا يد ددة الدوليد ددة حلمايد ددة هي د ددع
األع اا من ارختفا القسرج ،واتفا ية حقوا األع اا ذوج اسعا ة.
 -٨٩ورحبد لغدداراي ابلتقدددم ارددرا ف األطددر التردريعية وامل سسددية والسياسدداا العامددة ومحايددة
األع اا ذوج اسعا ة وإدماجهم.
 -٩٠وأعر وركينا فاسو عدن ارتياحهدا للتقددم اردرا ف تع يد األطدر التردريعية وامل سسدية املتعلقدة
حبقوا اسنسان ،ور سيما اعتماد ور ة السياسة الوطنية حلماية الطفس ومراجعة انون العقوابا.
 -٩١ورحب د ورون دددج ابس د اتيسياا احلموم ددة الرامي ددة إىل ممافح ددة اسف ددنيا م ددن العق ددا
واسرهددا  ،واعتمادهددا خطددة العم دس الوطنيددة ،للف د ة  ،٢٠١٩-٢٠١5ولمنهددا دع د المدداميفون
إىل حتسا معدرا ارلتحاا ابملدارو.
 -٩٢وأعر د د كند دددا عد ددن القلد ددق إاا التد ددوتراا ف املند دداطق الناطقد ددة ابسنملي يد ددة والتهديد ددداا
اسرها يددة ف منطقددة الرددمال األ صددى ،علددى الددرغم مددن أهنددا كان د تددتفهم التحدددايا األمنيددة ال د
تواجهها الماميفون .وذكرا حمومة الماميفون دعم حقوا اسنسان ف هيع الظروف.
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 -٩٣وأعر د د ع د دديلي ع د ددن لقه د ددا إاا اس د ددتمرار من د ددا العند د د الس د ددائد ف املن د دداطق الناطق د ددة
ابسنملي يددة وارسددت دام املفددر للقددوة ضددد املتظدداهرين ،فحث د المدداميفون علددى اختدداذ خط دواا
لعمان فيأة يأة آمنة ملمارسة حرية التعبيف وحرية تموين ا معياا ف هيع أحنا البلد.
 -٩٤وأعادا الصا ابلماميفون لصياغة وتنفيذ خطة العمس الوطنية للف ة ٢٠١٩-٢٠١5
و هودها الرامية إىل تع ي التنمية ار تصادية وارجتماعية واحلد من الفقر ومحايدة حقدوا الفأداا
الععيفة والنيجأا .وطلب الصا إىل اجملتمع الدود أن يقدم دعمدا إىل الدولدة صدورة ندا ة ف
جهودها الرامية إىل ممافحة اسرها .
 -٩5وأ د د ددر المونغ د د ددو تع يد د د د اسط د د ددار التنظيم د د ددي واعتم د د دداد الدول د د ددة خط د د ددة العم د د ددس الوطني د د ددة
للفد ة  ٢٠١٩-٢٠١5وتنفيددذها ،ودعددا المدداميفون إىل مواصددلة مبادرافددا املت ددذة لصدداحل الفأدداا
الععيفة من السمان.
 -٩6ورحبد فنلندددا ابلتقدددم الددذج أحراتدا الدولددة ف ددال تع يد حقدوا املدرأة ،لمنهددا أعر د
عن القلق إاا تدهور احلالة العامدة حلقدوا اسنسدان الد فا مد منهدا دوانا ممافحدة اسرهدا .
وعسع فنلندا الماميفون على إاتحة إممانية الوصول إىل اآللياا الدوليدة حلقدوا اسنسدان ،دا
ف ذلك ما يتعلق ابرتس ين.
 -٩7وأعر فرنسا عن لقهدا ألن حالدة حقدوا اسنسدان واحلدرايا األساسدية ليسد موضدع
تسا ل عدديد ف معظدم أحندا البلدد ،ولدذلك دعد الدولدة إىل مواصدلة ا هدود الراميدة إىل حتسدا
هذا الوضع.
 -٩٨ورحب د د غ ددا ون ابلت دددري املق دددم ف ددال حق ددوا اسنس ددان إىل امل ددوظفا القعد ددائيا
واملس ولا التنفيذيا ف اسدارة العامة ،ورحب أيعال اب هود الد تبدذوا لتممدا هيدع املدواطنا
من احلصول على ميا الرر .
 -٩٩وأ ن جورجيا على الماميفون لموهنا صد على الربوتوكول ارختيارج رتفا ية حقدوا
الطفس ر ن اع ا األطفال ف املنااعاا املسلحة ورعتمادها ور ة السياسة ا نسانية الوطنية.
 -١٠٠وأعر د أملاني ددا ع ددن تق ددديرها للتع دددينيا الد د أدخلد د عل ددى ددانون العق ددوابا ،لمنه ددا
ر ت د ال ترددعر ابلقلددق إاا اسددتمرار العن د ضددد امل درأة وإاا التقددارير ال دواردة عددن انتهاكدداا حريددة
الصحافة واحلق ف التسمع ف املناطق الناطقة ابسنملي ية ف الماميفون.
 -١٠١وحثد غددام المدداميفون علددى ارنتهددا مددن التصددديق علددى املعاهددداا الدوليددة واس ليميددة
حلقوا اسنسان ،مثس الربوتوكول ارختيارج رتفا ية مناهعة التعذي وغيف مدن ضدرو املعاملدة
أو العقو ددة القاس ددية أو النيإن س ددانية أو املهين ددة ،وارتفا ي ددة الدولي ددة حلماي ددة هي ددع األعد د اا م ددن
ارختفا القسرج ،واتفا ية حقوا األع اا ذوج اسعا ة.
 -١٠٢وأع ددادا ه دداي عه ددود الم دداميفون الرامي ددة إىل ض ددمان تس ددسيس هي ددع املوالي ددد ،ومحاي ددة
األطفددال م ددن ارس ددتغنيل ا نس ددي ،وأ ن د عليهددا رس ددتعرا ،اسط ددار الق ددانوي وامل سس ددي ال ددذج
أجرج ف عام .٢٠١6
 -١٠٣وأع ددادا هن دددوراو ابلم دداميفون لموهن ددا ص ددد عل ددى الربوتوك ددول ارختي ددارج رتفا ي ددة
حقوا الطفس ر ن اع ا األطفال ف املنااعاا املسلحة وجترا التميي .
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 -١٠٤وأعر آيسلندا عن تقديرها رعتماد املادة  ٢٤٢من انون العقدوابا الد حتظدر هيدع
أنواع التميي  ،لمنها ر ت ال ترعر ابلقلق إاا ارتفاع معدل وفياا األمهداا والظدروف ا نسدانية
السائدة فيما يتعلق اب نسية الماميفونية.
 -١٠5ورحب اوندد تع يد اللسندة الوطنيدة حلقدوا اسنسدان واحلدرايا ،واعطد الراميدة إىل احلدد مدن
الفقر والعع واس صا  ،و ور ة السياسة ا نسانية الوطنية والتعديس املدخس على انون العقوابا.
 -١٠6وأ ن إندونيسيا على الماميفون لتصديقها على صدمو حقدوا اسنسدان ذاا الصدلة،
وملعدداعفة جهودهددا حلمايددة احلقددوا ار تصددادية وارجتماعيددة للفأدداا العددعيفة ،ور سدديما النسددا
واألطفال واألع اا ذوو اسعا ة.
 -١٠7وأعدداد العدراا ابلمدداميفون لتنفيددذها خطددة العمددس الوطنيددة للفد ة  ٢٠١٩-٢٠١5وخطددة
العمالددة للف د ة  ٢٠١7-٢٠١٤وأيع دال هودهددا الراميددة إىل ضددمان احلصددول علددى ميددا الرددر
ومنع التميي ضد املرأة.
 -١٠٨وأعر د آيرلندددا عدن سددرورها ملنيحظددة اعطدواا الد اختددذفا المداميفون ملمافحدة العند
ضد النسا واألطفال ،لمنها ر ت ال ترعر ابلقلق إاا التقارير ال تتحددة عدن العند والتمييد
ضددد أف دراد املثليدداا واملثليددا وم دوجددي امليددس ا نسددي ومغددايرج اوويددة ا نسددانية وحدداملي صددفاا
ا نسا واملدافعا عن حقوا اسنسان.
 -١٠٩ورح املغدر ابلتصدديق علدى الربوتوكدول ارختيدارج رتفا يدة مناهعدة التعدذي  ،وأ د
على الماميفون هودها الرامية إىل توفيف التدري والتثقي ف ال حقدوا اسنسدان ،وممافحدة
اسفنيا من العقا  ،وتع ي احلقوا ار تصادية وارجتماعية والثقافية.
 -١١٠وأ ن ليبيا على الماميفون رعتماد وتنفيدذ خطدة العمدس الوطنيدة للفد ة ،٢٠١٩-٢٠١5
ولتصديقها أيعال على الربوتوكول ارختيارج رتفا ية مناهعة التعذي .
 -١١١وأ ن د ليس ددوتو عل ددى الم دداميفون للت دددا يف التر دريعية ال د اخت ددذفا ،وملبادراف ددا الرامي ددة إىل
التعاون مع اآللياا الدولية واس ليمية املعنية تع ي حقوا اسنسان.
 -١١٢ووج د ددا رئ د ددي الوف د ددد الم د دداميفوي ع د ددمر إىل الوف د ددود عل د ددى أس د ددألتها وتوص د دديافا ،و د دددم
التوضيحاا التالية ردال على ع األسألة.
 -١١٣وأع ددار رئ ددي الوف ددد إىل أن الم دداميفون م ددن ال دددول املو ع ددة عل ددى نظ ددام روم ددا األساس ددي
ومددا االد اسجدرا اا ارليددة مسددتمرة للتصددديق علددى هددذا النظددام األساسددي .وعددنيوة علددى ذلددك،
تتعاون الماميفون رمس مثمر مع ارممة ا نائية الدولية ف هلة أمور ،منها التعاون القعدائي.
وعلدى هدذا النحدو ،استعداف البلدد مسد ولا مدن ارممدة ف سدياا عثدافم اعاصدة ابلتحقيددق ف
القعددااي املتعلقددة حبق دوا اسنسددان .ونفددذا السددلطاا القعددائية الماميفونيددة طلبدداا موجهددة مددن
ممتد د امل دددعي الع ددام أو م ددن ال دددفاع لتب ددادل املس دداعدة القع ددائية ف إط ددار ع ددااي أ دددا فيه ددا
السلطاا الماميفونية موافقتها على التعاون مع ارممة ا نائية الدولية.
 -١١٤وابسضافة إىل ذلدك ،ونتيسدة سصدنيحاا انونيدة هامدة ،ميمدن اآلن املقاضداة أمدام ارداكم
العسددمرية ف ا درائم اعطدديفة الد تندددرج ف اختصدداا ارممددة ا نائيددة الدوليددة ،مثددس جدرائم احلددر
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وا رائم ضد اسنسدانية وجرميدة اسابدة ا ماعيدة ،عدد اعتمداد القدانون ر دم  ٠١٢/٢٠١7املد ر ١٢
وا/يوليا  ٢٠١7املتعلق قانون القعا العسمرج.
 -١١5وفيما خي املسائس املتعلقة ابسفنيا من العقدا  ،أعديف إىل انتهاكداا حلظدر التعدذي
وسو املعاملة ،وكان موضوع فتا حتقيقاا وفر ،عقوابا ديبية و عائية .وهمذا ،ف الف ة
ددا عددامي  ٢٠١٣و ،٢٠١7اع د ف ف أعقددا التحقيقدداا كن هنددا  ١٠٠رجددس مددن رجددال
الردرطة ارتمبدوا أعمددال تعدذي ومعاملددة اسددية أو ر إنسددانية أو مهيندة وخعددعوا د ا اا ديبيددة
كبد دديفة وعد ددديدة ،د ددا ف ذلد ددك تد ددو ي هم أو ع د د وم أو خد دديف تد ددر يتهم أو إيقد ددافهم عد ددن عملهد ددم
أو خفد رتددبهم .ورسددتممال هددذا احلمددم ،ددرج إنرددا اآلليددة الوطنيددة ملنددع التعددذي ف أمدداكن
سل احلرية عد أن أسندا هذ الورية إىل اللسنة الوطنية حلقوا اسنسان واحلرايا.
 -١١6وفيمددا يتعلددق عقو ددة اسعدددام ،ددا ف ذلددك ف حالددة تطبيددق ددانون ممافحددة اسرهددا ،
و ع د الم دداميفون ف الس ددنواا األخ دديفة ض ددحية للهسم دداا ال د تر ددنها هاع دداا إرها ي ددة ،مث ددس
هاعددة وكددو حدرام .وردال علددى اوسمدداا ،تفددر ،المدداميفون عقو ددة اسعدددام علددى األفعددال األعددد
خطددورة ،ددا ف ذلددك تلددك ال د تقعددي علددى حيدداة األ دراي وتعددر ،الدولددة وم سسددافا لل طددر،
استنادال إىل املدادة  6مدن العهدد الددود اعداا ابحلقدوا املدنيدة والسياسدية ،الد تدن علدى جدواا
فر ،عقو ة اسعددام علدى أعدد ا درائم خطدورة .غديف أن المداميفون مل تنفدذ مندذ عدام  ١٩٩٠أج
عقو ة ابسعدام.
 -١١7وفيما يتعلق مافحة العن ضد املدرأة ،دا ف ذلدك تردويا األععدا التناسدلية األنثويدة،
والد واج القسددرج واملبمددر ،اعتمدددا المدداميفون ف عددام  ٢٠١٤و يقددة للسياسددة ا نسددانية الوطنيددة
مددن أجددس تع ي د املسدداواة ددا ا نسددا ،تليهددا ف عددام  ٢٠١6خطددة عمددس متعددددة القطاعدداا.
وابسضافة إىل ذلك ،جرع تع ي اسطار القانوي ابعتماد القانون امل ر  ١٢وا/يوليا .٢٠١6
 -١١٨وفيم ددا يتعل ددق مافح ددة العن د ض ددد األطف ددال ،تعم ددس احلموم ددة ،وع ددركا ها عل ددى محاي ددة
األطفال من العن عن طريدق إنردا م سسداا ،وتقددا اعددماا إىل األطفدال ضدحااي العند ،
والقيام كنرطة التوعية ،وتقدا الدعم إىل العحااي ،ومقاضاة ا ناة امل عوما .وف عام ،٢٠١7
اعتمدددا احلمومددة ور ددة السياسددة الوطنيددة حلمايددة الطفددس ال د حتدددد اسطددار ارس د اتيسي حلمايددة
األطفال ف الماميفون.
 -١١٩وأُنرددأ نددة مرد كة ددا الددوااراا ملتا عددة تنفيددذ التوصددياا و/أو القدراراا املنبثقددة عددن
اآللياا الدولية واس ليمية حلقدوا اسنسدان داخدس ممتد رئدي الدوارا ف عدام  .٢٠١٣وتلقد
اللسن ددة التوص ددياا الد د بلته ددا الم دداميفون ووجهته ددا إىل خمتلد د اسداراا الوااري ددة املسد د ولة ع ددن
تنفيددذها .ونظم د جلسدداا لتقيدديم هددذا التنفيددذ جددرع خنيوددا منيحظددة التقدددم ارددرا ومنا رددة
التحدايا هبدف اعتماد تدا يف تصحيحية.
 -١٢٠وأخ دديفال ،ف د د ن ممافح ددة عم ددس األطف ددال والعناي ددة ص ددحة الطف ددس ع ددن طري ددق التحص ددا
مس لتان خذدا الماميفون على حممس ا د.
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اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -١٢١س تتتدرل الك تتامريون التوص تتيات التالي تتة وس تتتقدت ردودا علي تتا
ال يتجاوز موعد الدورة التاسعة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان:

و ت ت مناس تتب

النظر التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للع د التدو
١-١٢١
اخلتتااب ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية اءيتتة ةلءتتاء عقواتتة اإلعتتدات علتتى عيتتر اجل ترا
(ةيطاليا)؛
النظ تتر التصت تتديق عل تتى الربوتوكت تتول االختي تتاري الثت تتاين امللحت تتق
٢-١٢١
ابلع د الدو اخلااب ابحلقوق املدنيتة والسياستية ادتادىل ةل ةلءتاء عقواتة اإلعتدات
والذي يفضي ةل عملية ةلءاء عقواة اإلعدات (أوروغواي)؛
التصديق على الربوتوكول االختياري الثتاين امللحتق ابلع تد التدو
٣-١٢١
اخلااب ابحلقوق املدنية والسياسية (رواندا)؛
الش ت تتروع ةلء ت تتاء عقوا ت تتة اإلع ت تتدات ابلتص ت تتديق عل ت تتى الربوتوك ت تتول
٤-١٢١
االختياري الثاين امللحق ابلع د الدو اخلااب ابحلقوق املدنية والسياسية (الربازيل)؛
االنضتتمات ةل الربوتوكتتول االختيتتاري الثتتاين امللحتتق ابلع تتد التتدو
5-١٢١
اخلااب ابحلقوق املدنية والسياسية ادادىل ةل ةلءاء عقواة اإلعدات (توغو)؛
ةلءتتاء عقواتتة اإلعتتدات اشتتكل دا ت تش تريعا ا والتصتتديق علتتى
6-١٢١
الربوتوكت تتول االختيت تتاري الثت تتاين امللحت تتق ابلع ت تتد الت تتدو اخلت تتااب ابحلقت تتوق املدنيت تتة
والسياسية (شيلي)؛
ةلءاء عقواة اإلعدات على عير اجلرا والتصديق على الربوتوكول
7-١٢١
االختياري الثتاين امللحتق ابلع تد التدو اخلتااب ابحلقتوق املدنيتة والسياستية ادتادىل
ةل ةلءاء عقواة اإلعدات (فرنسا)؛
التصديق على الربوتوكول االختياري الثتاين امللحتق ابلع تد التدو
٨-١٢١
اخلااب ابحلقوق املدنية والسياسية (أسرتاليا) (ةسبانيا)؛
التصتتديق علتتى الربوتوكتتول االختيتتاري الثتتاين امللحتتق ابلع تتد التتدو
٩-١٢١
اخل تتااب ابحلق تتوق املدني تتة والسياس تتية والتأفي تتف م تتن عي تتر أحك تتات اإلع تتدات القا م تتة
(تشيكيا)؛
١٠-١٢١

التصديق على اتفا ية حقوق األشأااب ذوي اإلعا ة (العراق)؛

١١-١٢١

التصديق على اتفا ية حقوق األشأااب ذوي اإلعا ة (كوت ديفوار).

النظر التصديق على االتفا يات اليت مل تصتب ررفت ا في تا اعتد
١٢-١٢١
وال سيما اتفا ية حقوق األشأااب ذوي اإلعا ة واروتوكودا االختياري والربوتوكول
االختياري امللحق ابتفا ية حقوق الطفل اشأن ايتر األرفتال واستتءالل األرفتال
البءاء و املواد اإلابحية (غااون)؛
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التص تتديق عل تتى االتفا ي تتة الدولي تتة حلماي تتة عي تتر األش تتأااب م تتن
١٣-١٢١
االختفاء القسري (فرنسا)؛
تس ت ترير عمليت تتة التصت تتديق علت تتى الربوتوكت تتول االختيت تتاري التفا يت تتة
١٤-١٢١
مناهضتتة التع تتذيب وغ تتري م تتن ضتتروع املعامل تتة أو العقوا تتة القاس تتية أو الالةنس تتانية
أو امل ينت تتة وعلت تتى الربوتوكت تتول االختيت تتاري التفا يت تتة حقت تتوق الطفت تتل اشت تتأن اش ت ترتا
األرفال املنازعات املسلحة (جورجيا)؛
التصتتديق علتتى الربوتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة مناهضتتة التعتتذيب
١5-١٢١
واتفا ية حقوق األشأااب ذوي اإلعا ة واالتفا ية الدولية حلمايتة عيتر األشتأااب
من االختفاء القسري والربوتوكول االختيتاري الثتاين امللحتق ابلع تد التدو اخلتااب
ابحلقوق املدنية والسياسية ادادىل ةل ةلءاء عقواة اإلعدات (أوكرانيا)؛
النظ تتر تست ترير التص تتديق عل تتى االتفا ي تتة الدولي تتة حلماي تتة عي تتر
١6-١٢١
األشتتأااب متتن االختفتتاء القستتري وعلتتى اتفا يتتة حقتتوق األشتتأااب ذوي اإلعا تتة
(موزامبيق)؛
التص تتديق عل تتى اتفا ي تتة حق تتوق األش تتأااب ذوي اإلعا تتة وعل تتى
١7-١٢١
الربوتوكت تتول االختيت تتاري التفا يت تتة مناهضت تتة التعت تتذيب وغت تتري مت تتن ضت تتروع املعاملت تتة
أو العقواتة القاستتية أو الالةنستتانية أو امل ينتتة والربوتوكتول االختيتتاري الثتتاين امللحتتق
ابلع د الدو اخلااب ابحلقتوق املدنيتة والسياستية وتنفيتذ التزاما تا ابلكامتل وجتب
هذ الصكو (نيوزيلندا)؛
التصديق ادون حتفظ على االتفا ية الدولية حلماية عير األشأااب
١٨-١٢١
من االختفاء القسري وعلى اتفا ية حقوق األشأااب ذوي اإلعا ة (الجيكا)؛
التصتتديق علتتى الربوتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة مناهضتتة التعتتذيب
١٩-١٢١
وغري من ضروع املعاملة أو العقواة القاسية أو الالةنسانية أو امل ينة (السنءال)؛
التصتتديق علتتى الربوتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة مناهضتتة التعتتذيب
٢٠-١٢١
وةنشاء آلية و ا ية ورنية وفق ا ألحكامه (تشيكيا)؛
التصتتديق علتتى الربوتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة مناهضتتة التعتتذيب
٢١-١٢١
وغري من ضروع املعاملة أو العقواة القاسية أو الالةنسانية أو امل ينة وةنشاء آليتة
ورنية ملنر التعذيب (فنلندا)؛
النظتتر التصتتديق علتتى الربوتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة مناهضتتة
٢٢-١٢١
التعتتذيب وغتتري متتن ضتتروع املعاملتتة أو العقواتتة القاستتية أو الالةنستتانية أو امل ينتتة
وعلتتى الربوتوكتتول االختيتتاري امللحتتق ابتفا يتتة حقتتوق الطفتتل اشتتأن ايتتر األرفتتال
واستءالل األرفال البءاء و املواد اإلابحية (اوركينا فاسو)؛
املضتتي التصتتديق علتتى الربوتوكتتول االختيتتاري امللحتتق ابتفا يتتة
٢٣-١٢١
حقوق الطفل اشتأن ايتر األرفتال واستتءالل األرفتال البءتاء و املتواد اإلابحيتة
(ع ورية الكونءو الدميقرارية)؛
GE.18-11388
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التصديق على الربوتوكول االختياري امللحتق ابتفا يتة حقتوق الطفتل
٢٤-١٢١
اشأن اير األرفال واستءالل األرفال البءاء و املواد اإلابحية (ةندونيسيا)؛
اختت تتاذ التت تتدااري الضت تترورية إلكمت تتال التصت تتديق علت تتى الربوتوكت تتول
٢5-١٢١
االختياري التفا ية مناهضة التعذيب وللتصديق على االتفا ية الدولية حلماية عير
األشأااب من االختفاء القسري (تونس)؛
املضي دم ا اجتا التصديق على الربوتوكول االختياري التفا ية
٢6-١٢١
مناهضتتة التع تتذيب وغ تتري م تتن ضتتروع املعامل تتة أو العقوا تتة القاس تتية أو الالةنس تتانية
أو امل ينة (ع ورية الكونءو الدميقرارية)؛
التصتتديق علتتى نظتتات رومتتا األساستتي للمحكمتتة اجلنا يتتة الدوليتتة
٢7-١٢١
والربوتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة مناهضتتة التعتتذيب وغتتري متتن ضتتروع املعاملتتة أو
العقواة القاسية أو الالةنسانية أو امل ينة (النمسا)؛
٢٨-١٢١
الدولية (فرنسا)؛

التص ت ت تتديق عل ت ت تتى نظ ت ت تتات روم ت ت تتا األساس ت ت تتي للمحكم ت ت تتة اجلنا ي ت ت تتة

التص تتديق عل تتى اتفا ي تتة منظم تتة العم تتل الدولي تتة املتعلق تتة ابلعم تتال
٢٩-١٢١
املنزليني لعات ( 2011االتفا ية ر ( )189الربتءال)؛
االنت تتاء متتن مراجعت تتا القتتانون املتتدين والتأكتتد متتن أن األحكتتات
٣٠-١٢١
املتعلقة حبقوق الطفل تتواءت مر أحكات اتفا ية حقوق الطفل (السنءال)؛
التص تتديق عل تتى االتفا ي تتة الدولي تتة حلماي تتة عي تتر األش تتأااب م تتن
٣١-١٢١
االختفاء القسري واتفا يتة حقتوق األشتأااب ذوي اإلعا تة والربوتوكتول االختيتاري
امللحق ابتفا ية حقوق الطفل اشأن ايتر األرفتال واستتءالل األرفتال البءتاء و
املواد اإلابحية (سلوفاكيا)؛
التص تتديق عل تتى الربوتوك تتول االختي تتاري امللح تتق ابتفا ي تتة حقت تتوق
٣٢-١٢١
الطفت تتل اشت تتأن ايت تتر األرفت تتال واست تتتءالل األرفت تتال البءت تتاء و املت تتواد اإلابحيت تتة
(سلوفينيا)؛
التص تتديق عل تتى الربوتوك تتول االختي تتاري امللح تتق ابتفا ي تتة حقت تتوق
٣٣-١٢١
الطفل اشأن اير األرفال واستءالل األرفتال البءتاء و املتواد اإلابحيتة وةنفتاذ
(اوتسواان)؛
التص تتديق عل تتى الربوتوك تتول االختي تتاري امللح تتق ابتفا ي تتة حقت تتوق
٣٤-١٢١
الطفل اشأن اير األرفال واستءالل األرفال البءاء و املواد اإلابحية (توغو)؛
التص تتديق عل تتى الربوتوك تتول االختي تتاري امللح تتق ابتفا ي تتة حقت تتوق
٣5-١٢١
الطفت تتل اشت تتأن ايت تتر األرفت تتال واست تتتءالل األرفت تتال البءت تتاء و املت تتواد اإلابحيت تتة
(أوغندا)؛
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التصتتديق علتتى الصتتكو القانونيتتة الدوليتتة حلقتتوق اإلنستتان التتيت
٣6-١٢١
ليس ررف ا في ا ومواصلة تعزيز تعاوهنا مر هيئات املعاهدات (النيجر)؛
االنضتتمات ةل معاهتتدات حقتتوق اإلنستتان التتيت ليس ت ررف تا في تتا
٣7-١٢١
اع تتد وال س تتيما االتفا ي تتة الدولي تتة حلماي تتة حق تتوق عي تتر العم تتال امل تتاجرين وأفت تراد
أسره واالتفا ية اخلاصة اوضر الالجئني واتفا ية حقوق األشأااب ذوي اإلعا تة
(هندورال)؛
تعزيتتز عمتتل اجمللتتس التقتتين املعتتين لجتترة اليتتد العاملتتة دراستتة
٣٨-١٢١
ةمكانيتتة التصتتديق علتتى االتفا يتتة الدوليتتة حلمايتتة حقتتوق عيتتر العمتتال امل تتاجرين
وأفراد أسره (ةندونيسيا)؛
النظ تتر التص تتديق عل تتى االتفا ي تتة الدولي تتة حلماي تتة حق تتوق عي تتر
٣٩-١٢١
العم ت تتال امل ت تتاجرين وأفت ت تراد أس ت تتره واتفا ي ت تتة حق ت تتوق األش ت تتأااب ذوي اإلعا ت تتة
واالتفا ية الدولية حلماية عير األشأااب من االختفاء القسري (ليسوتو)؛
استتتكمال عمليتتة التصتتديق علتتى االتفا يتتة الدوليتتة حلمايتتة حقتتوق
٤٠-١٢١
عير العمال امل اجرين وأفراد أسره (أوغندا)؛
التص تتديق عل تتى االتفا ي تتة الدولي تتة حلماي تتة حق تتوق عي تتر العم تتال
٤١-١٢١
امل اجرين وأفراد أسره (الكونءو)؛
التص تتديق عل تتى االتفا ي تتة الدولي تتة حلماي تتة حق تتوق عي تتر العم تتال
٤٢-١٢١
امل تتاجرين وأف ت تراد أست تتره واالتفا يت تتة اشت تتأن وضت تتر األشت تتأااب عت تتدميي اجلنست تتية
واالتفا ية املتعلقة خبفض حاالت انعدات اجلنسية (انن)؛
٤٣-١٢١
(أرمينيا)؛

التصديق على اتفا ية منتر جرميتة اإلابدة اجلماعيتة واملعا بتة علي تا

٤٤-١٢١
الكامريون

اإلسراع ةدماج أحكتات االتفا يتات الدوليتة التيت صت لد علي تا
وانين ا الورنية وتنفيذ خطط العمل والقوانني (جنوع أفريقيا)؛

ب تتول زايرات اإلجت تراءات اخلاص تتة ذات الص تتلة وتيس تتري الرص تتد
٤5-١٢١
وتقدمي التقارير ةل جملس حقوق اإلنسان (سلوفاكيا)؛
مواصلة تعزيز سياسا ا جمال حقوق اإلنستان وخباصتة احلقتوق
٤6-١٢١
اال تصادية واالجتماعية والثقافية (ع ورية فنزويال البوليفارية)؛
مواصتتلة تنفيتتذ أنشتتطة التوعيتتة املتعلقتتة ابعتنتتاق تتلتتف اجل تتات
٤7-١٢١
صاحبة املصلحة مبادئ حقوق اإلنسان (ةثيوايا)؛
٤٨-١٢١
(السودان)؛

مواصلة تنفيذ خطة العمل الورنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايت ا

تزويتتد اللجنتتة الورنيتتة حلقتتوق اإلنستتان واحلتترايت ابملتتوارد الكافيتتة
٤٩-١٢١
لتمكين ا من االضطالع اواليت ا (غاان)؛
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تقتتدمي التتدع متتن أجتتل انتتاء القتتدرات والعناصتتر الفاعلتتة املعني تتة
5٠-١٢١
حبقوق اإلنسان (السودان)؛
اعتمت ت تتاد تش ت ت تريعات حلمايت ت تتة املت ت تتدافعني عت ت تتن حقت ت تتوق اإلنست ت تتان
5١-١٢١
والصحفيني (تشيكيا)؛
5٢-١٢١
(ةيطاليا)؛

النظت تتر

ةلءت تتاء األحكت تتات الت تتيت جتت ت لترت العال ت تتات اجلنست تتية املثليت تتة

5٣-١٢١
مواصلة ج ودها الرامية ةل تعزيز احلقوق املدنية والسياسية فضالا
عن احلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية لشعب ا (موريشيول)؛
اإلسراع عملية ةنشاء ةرار رمستي للحتوار اتني منظمتات اجملتمتر
5٤-١٢١
املدين حلقوق اإلنسان واحلكومة (ةندونيسيا)؛
مواصتتلة ارانجم تتا لبنتتاء تتدرات الدولتتة واجملتمتتر املتتدين فيمتتا يتعلتتق
55-١٢١
حبقوق اإلنسان (ما )؛
اختاذ مزيد من اخلطوات لوضر الصيءة الن ا ية ملأتلف املبادرات
56-١٢١
التمتر الكامل حبقتوق اإلنستان تا
التشريعية واملؤسسية املعلقة اليت ستس
ذلك ور ة السياسة الورنية لألسرة وور ة السياسة الورنية حلماية الطفتل وحتتدي
القانون املدين من اني أمور أخرى (انميبيا)؛
57-١٢١
(نيبال)؛

تطبيتق تتدااري ترمتي ةل تعزيتز املؤسستات الورنيتة حلقتوق اإلنستان

ضتتمان الشتتفافية وتتتوفري معلومتتات عتتن حالتتة حقتتوق اإلنستتان
5٨-١٢١
املنطقتتة النارقتتة ابإلنكليزيتتة اوستتا ل من تتا الس تماح لألم ت املتحتتدة واملؤسستتات
واملنظمات الورنية والدولية حلقوق اإلنسان ابلوصول ةل املنطقة (هولندا)؛
م تتن اللجن تتة الدولي تتة للص تتليب األمح تتر أو غريه تتا م تتن الوك تتاالت
5٩-١٢١
الدولية املرمو ة ةمكانية الوصول ةل القادة االنفصاليني النتارقني ابإلنكليزيتة التذين
ستتلمت نيجتترياي واحملتج تزين احلتتبس االنف ترادي منتتذ كتتانون الثاين/ينتتاير (اململكتتة
املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
التحقيق عير حاالت اختفاء ممثلي املعارضة السياستية تا
6٠-١٢١
ذلك أفراد األ لية النارقة ابإلنكليزية واختاذ عير التدااري املناسبة للعثتور علتي
ومتكين من العودة أبمان ةل دايره (اولندا)؛
ضتتمان تنفيتتذ السياستتة الرمسيتتة ثنا يتتة اللءتتة تنفيتتذا فعتتاالا ابلتشتتاور
6١-١٢١
متتر عيتتر اجل تتات صتتاحبة املصتتلحة متتن أجتتل ضتتمان املستتاواة معاملتتة األ ليتتة
النارقة ابإلنكليزية والقضاء على الت ميش جبمير أشكاله (هاييت)؛
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مضتتاعفة ج ودهتتا الراميتتة ةل تنفيتتذ سياستتا ا الثنا يتتة اللءتتة تنفيتتذا
6٢-١٢١
فعتتاالا متتن أجتتل ضتتمان عتتدت معتتاانة الستتكان النتتارقني ابإلنكليزيتتة متتن التمييتتز
العمالة أو التعلي أو احلصول على خدمات انونية (هندورال)؛
احرتات حق موارني ا
6٣-١٢١
املقارعات النارقة ابإلنكليزية (تشيكيا)؛

التعبري عن آرا

التعامتل متر مشتاكل

الشتتروع حتتوار متعتتدد اجل تتات صتتاحبة املصتتلحة علتتى الصتتعيد
6٤-١٢١
السياستتي وذلتتك فيمتتا اتتني تتلتتف اجل تتات صتتاحبة املصتتلحة اجملتمعتتات النارقتتة
ابإلنكليزية من أجل حتديد التدااري املناستبة لل لترد اصتورة مال متة علتى العنتف التذي
يؤثر املنطقتني اجلنواية الءراية والشمالية الءراية من البلد (النمسا)؛
االخن ت تراح ص ت تراحة حت تتوار دا ت ت مت تتر ممثلت تتي اجلماعت تتة النارقت تتة
65-١٢١
ابإلنكليزية اشأن األزمة املنطقتني الشمالية الءراية واجلنواية الءراية من البلد من
أجل التوصل ةل حل توافقي يساند حقوق اإلنسان (كندا)؛
مضتتاعفة اجل تتود الراميتتة ةل تنفيتتذ السياستتة الرمسيتتة الثنا يتتة اللءتتة
66-١٢١
تنفيتذا كتامالا وفعتتاالا والتأكتد متن أن األ ليتتة النارقتة ابإلنكليزيتة ال تعتتاين متن عتتدت
املستتاواة احلصتتول علتتى اخلتتدمات العامتتة واللجتتوء ةل القضتتاء والتمتتتر حبريتتة
الكالت (ع ورية كوراي)؛
تعبئ تتة امل تتوارد واحلص تتول عل تتى املس تتاعدة الدولي تتة الالزم تتة لتعزي تتز
67-١٢١
در ا على مساندة حقوق اإلنسان متشيا مر التزاما ا الدولية (نيجرياي)؛

اخت تتاذ مزي تتد م تتن الت تتدااري اإل ااي تتة م تتن أج تتل ت تتوفري محاي تتة أفض تتل
6٨-١٢١
حلقتتوق امل ترأة والطفتتل واألشتتأااب ذوي اإلعا تتة وغتتري ذلتتك متتن الفئتتات الضتتعيفة
(الصني)؛
تكثيت تتف اجل ت تتود الراميت تتة ةل مكافحت تتة التمييت تتز ضت تتد األشت تتأااب
6٩-١٢١
املصااني افريول نقص املناعة البشرية/اإليدز (ليسوتو)؛
اخت تتاذ ت تتدااري للقض تتاء عل تتى التميي تتز ض تتد الفئ تتات الض تتعيفة م تتن
7٠-١٢١
املوارنني كبار السن واألشتأااب ذوي اإلعا تة وال ستيما املستنات والنستاء ذوات
اإلعا ة (غاان)؛
مواصتتلة اجل تتود الراميتتة ةل مكافحتتة عيتتر أشتتكال التمييتتز ضتتد
7١-١٢١
املرأة واأل ليات اإلثنية (السنءال)؛
مواص تتلة اجل تتود الرامي تتة ةل مكافح تتة التميي تتز ض تتد املت ترأة وتعزي تتز
7٢-١٢١
املستتاواة اتتني اجلنستتني وتنفيتتذ االس ترتاتيجية الورنيتتة ملكافحتتة العنتتف القتتا علتتى
أسال نوع اجلنس (جنوع أفريقيا)؛
اعتماد تدااري فعالة للقضاء علتى عيتر أشتكال التمييتز ضتد أشتد
7٣-١٢١
الفئات ضعف ا وةمهاالا من النساء وال سيما النساء املسنات والنساء ذوات اإلعا ة
والنساء الريفيات والالجئات (مدغشقر)؛
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نتتزع صتتفة اجلتترت عتتن املثليتتة اجلنستتية التتيت يعا تتب علي تتا وجتتب
7٤-١٢١
املادة  ٣٤٧مكررا من انون العقوابت (فرنسا)؛
نتتزع صتتفة اجلتترت عتتن العال تتات اجلنستتية التتيت متتتارل اتتني شأصتتني
75-١٢١
من جتنس واحتد ابالستعاضتة عتن املتادة  1-٣٤٧متن تانون العقتوابت والشتروع
محلة توعية اني اجلم ور اشأن املثلية اجلنسية (أملانيا)؛
نتزع صتتفة اجلتترت عتن العال تتات اجلنستتية التيت متتتارل ابلرتاضتتي اتتني
76-١٢١
ابلءتتني متتن جتتنس واحتتد واختتتاذ عيتتر اخلطتتوات الالزمتتة حلمايتتة املثليتتات واملثليتتني
ومزدوجتتي امليتتل اجلنستتي ومءتتايري ادويتتة اجلنستتانية وحتتاملي صتتفات اجلنستتني متتن
عير أشكال التمييز والعنف (آيرلندا)؛
77-١٢١

مراجعة انون العقوابت اءية عدت جترمي املثلية اجلنسية (ةسبانيا)؛

نتزع صتتفة اجلتترت عتن العال تتات اجلنستتية التيت متتتارل ابلرتاضتتي اتتني
7٨-١٢١
شأصتتني متتن جتتنس واحتتد والقضتتاء علتتى التمييتتز والعنتتف ضتتد املثليتتات واملثليتتني
ومزدوجت تتي امليت تتل اجلنست تتي ومءت تتايري ادويت تتة اجلنست تتانية وحت تتاملي صت تتفات اجلنست تتني
(املكسيك)؛
نتتزع صتتفة اجلتترت عتتن العال تتة اجلنستتية التتيت متتتارل ابلرتاضتتي اتتني
7٩-١٢١
ابلءتتني متتن جتتنس واحتتد وغتتري ذلتتك متتن املمارستتات التمييزيتتة علتتى أستتال امليتتل
اجلنس تتي أو ادوي تتة اجلنس تتانية ومحاي تتة املثلي تتات واملثلي تتني ومزدوج تتي املي تتل اجلنس تتي
ومءتتايري ادويتتة اجلنستتانية وحتتاملي صتتفات اجلنستتني وضتتمان حقتتو األساستتية
(أوروغواي)؛
نتزع صتتفة اجلتترت عتن العال تتات اجلنستتية التيت متتتارل ابلرتاضتتي اتتني
٨٠-١٢١
شأصني من جنس واحد (أسرتاليا)؛
توفري احلمايتة واألمتن للمثليتات واملثليتني ومزدوجتي امليتل اجلنستي
٨١-١٢١
ومءايري ادوية اجلنستانية وحتاملي صتفات اجلنستني واملتدافعني عتن حقتوق اإلنستان
الذين يلتزمون ابلدفاع عن ضيت (سويسرا)؛
نتزع صتتفة اجلتترت عتن العال تتات اجلنستتية التيت متتتارل ابلرتاضتتي اتتني
٨٢-١٢١
شأصني من جنس واحد والتو ف فورا عن التمييز والعنف اللتذين يستت دفان فئتة
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومءايري ادوية اجلنسانية وحاملي صفات
اجلنسني (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
القضتتاء علتتى التمييتتز القتتا علتتى أستتال امليتتل اجلنستتي أو ادويتتة
٨٣-١٢١
اجلنسانية ومحاية املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومءايري ادوية اجلنسانية
وحاملي صفات اجلنسني من العنف واملضايقة (هولندا)؛
اختتتاذ التتتدااري الالزمتتة حلمايتتة املثليتتات واملثليتتني ومزدوجتتي امليتتل
٨٤-١٢١
اجلنسي ومءايري ادوية اجلنسانية ومنر التمييز ضده على النحو املوصى اه سااقا
(األرجنتني)؛
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استعراض القوانني اليت متيلز ضد املرأة وال سيما املاداتن 1٤21
٨5-١٢١
و 1٤28من القانون املدين املتعلقتان إبدارة األصول األسرية (املكسيك)؛
ضتتمان تعمتتي تستتجيل املواليتتد دون متييتتز متتن ختتالل وضتتر نظ ت
٨6-١٢١
للمعلومات مشفوعة اقواعد ايتاانت جيتدة تتضتمن معلومتات عتن عتدد األشتأااب
غتتري املستتجلني اعتتد وةنشتتاء وحتتدات تستتجيل متنقلتتة للوصتتول ةل أ ى املنتتارق
وتنظتتي محتتالت إلعتتالت عيتتر األستتر عتتن املواعيتتد الن ا يتتة وستتبل تستتجيل أرفادتتا
(املكسيك)؛
ةلء تتاء عي تتر األحك تتات التمييزي تتة م تتن تتانون اجلنس تتية فيم تتا يتعل تتق
٨7-١٢١
حبصول األرفال املولودين خارج ةرار الزواج علتى اجلنستية وجتنتيس األرفتال ذوي
اإلعا ة (الربتءال)؛
كفالة متتر املرأة حبقو ا
٨٨-١٢١
وجب انون اجلنسية (ع ورية كوراي)؛

اجلنسية على دت املساواة متر الرجتل

مراجعة انون اجلنسية لضمان مساواة الرجل واملرأة
٨٩-١٢١
جمال اجلنسية (كوت ديفوار)؛

احلقوق

مواصلة ج ودها الرامية ةل مكافحتة عيتر أشتكال التمييتز ضتمن
٩٠-١٢١
سكاهنا (نيجرياي)؛
مراجع تتة تتانون مكافح تتة اإلره تتاع لع تتات  201٤وفقت تا للمع تتايري
٩١-١٢١
وااللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان (اولندا)؛
ةلء تتاء عقوا تتة اإلع تتدات رمسيت تا م تتن خ تتالل تع تتديل تتانون العق تتوابت
٩٢-١٢١
و وانني مكافحة اإلرهاع (أسرتاليا)؛
مراجعتتة وتعتتديل تتانون مكافحتتة اإلرهتتاع لعتتات  201٤لضتتمان
٩٣-١٢١
عدت استأدامه للحد من حرية التعبري والتجمر وتكوين اجلمعيات (سويسرا)؛
مراجعتتة النصتتواب املتعلقتتة كافحتتة اإلرهتتاع متتن ختتالل التتنص
٩٤-١٢١
على تعريف أكثر حتديدا لإلرهاع (فرنسا)؛
مراجع تتة تتانون مكافح تتة اإلره تتاع لع تتات  201٤ش تتاركة عي تتر
٩5-١٢١
اجل ات املعنية صاحبة املصلحة مشاركة كاملة بل جولة االستعراض املقبلتة اءيتة
مواءمته مر عير املعايري الدولية حلقوق اإلنسان واحلق حماكمة عادلة (هاييت)؛

تعت تتديل ت تتانون مكافحت تتة اإلرهت تتاع لعت تتات  201٤جلعت تتل تعريت تتف
٩6-١٢١
اإلرهتتاع متماشتتي ا متتر االلتزامتتات واملعتتايري الدوليتتة حلقتتوق اإلنستتان وةلءتتاء عقواتتة
اإلعدات وةهناء استأدات احملاك العسكرية حماكمة املدنيني (كندا)؛
احلفاظ على الو ف االختياري احلتا ألحكتات اإلعتدات القضتا ية
٩7-١٢١
والنظ تتر ختفي تتف عي تتر أحك تتات اإلع تتدات احلالي تتة ةل أش تتكال أخ تترى م تتن العقوا تتة
(انميبيا)؛
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٩٨-١٢١

وضر الصيءة الن ا ية إللءاء عقواة اإلعدات (أوكرانيا)؛

٩٩-١٢١

حتسني ةعمال احلق حماكمة عادلة والوصول ةل العدالة (فرنسا)؛

 ١٠٠-١٢١التقيلد ابحلقوق اإلجرا ية احملاكمات ممتا يكفتل احملاكمتة العادلتة
للجمير وكذلك األمر حاالت اإلرهاع املزعوت (أملانيا)؛
١٠١-١٢١

النظر

أرر زمنية معقولة لالحتجاز السااق للمحاكمة (فرنسا)؛

 ١٠٢-١٢١مكافحتتة اإلفتتالت متتن العقتتاع متتن ختتالل ةج تراء حتقيقتتات فوريتتة
ومستقلة وفعالة ونزي تة االدعتاءات املتعلقتة ابنت اكتات حقتوق اإلنستان واجلترا
املنصتتواب علي تتا القتتانون ال تتدو حاستتبة املس تتؤولني عتتن تل تتك األفعتتال وفقت تا
للمع تتايري الدوليت تتة للمحاكمت تتة العادلت تتة وس تتيادة القت تتانون ودون اللجت تتوء ةل عقوات تتة
اإلعدات وضمان ةنصاىل الضحااي (نيوزيلندا)؛
 ١٠٣-١٢١اإل رار ابالدعتاءات املوثو تة التيت تفيتد و توع انت اكتات وجتتاوزات
حلقت تتوق اإلنست تتان والتحقيت تتق في ت تتا وحماست تتبة أي شت تتأص تثب ت ت مست تتؤوليته عن ت تتا
(الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 ١٠٤-١٢١الس تتماح حملقق تتني مس تتتقلني مي تتدان حق تتوق اإلنس تتان ال تتدوليني
متتن واإل ليميتتني ابلتتدخول دون عرا يتتل للتحقيتتق انت اكتتات حقتتوق اإلنستتان
ورصدها اطترق من تا ةجتراء زايرات تفتتيش غتري معلنتة ةل عيتر أمتاكن االحتجتاز
(نيوزيلندا)؛
١٠5-١٢١
(ةيطاليا)؛

اختاذ التدااري املال مة ملواءمة ظروىل االحتجاز مر املعايري الدولية

 ١٠6-١٢١مواص تتلة اجل تتود الرامي تتة ةل من تتر التع تتذيب وحتس تتني األوض تتاع
السجون (املءرع)؛
 ١٠7-١٢١اإلف تراج عتتن عيتتر احملتج تزين تعستتفا واتتذل كتتل اجل تتود لضتتمان
احترتات حقتتوق اإلنستتان للستتجناء واحملتج تزين احرتامتا اتمتا وضتتمان ةهنتتاء ممارستتات
التعذيب واالحتجاز غري القانوين (نيوزيلندا)؛
١٠٨-١٢١

ضمان عدت حماكمة املدنيني أمات حماك عسكرية (اولندا)؛

 ١٠٩-١٢١وضتتر حتتد للحتتبس االنف ترادي وضتتمان عتتدت ستتلب أي شتتأص
حريته اخلفاء أو ةيداعه مرافق احتجاز غري رمسية (ع ورية كوراي)؛
 ١١٠-١٢١ةهناء ممارسة احلبس االنفرادي وضمان عتدت احتجتاز أي شتأص
مكان سري أو غري معرتىل اه رمسيا ا ذلك مراكز االحتجاز العسكرية غتري
املسجلة (النمسا)؛
 ١١١-١٢١ةجراء حتقيقات ادعتاءات تعتذيب احملتجتزين وةستاءة معتاملت
وحظر احلبس االنفرادي وس لتن توانني ترمتي ةل منتر التعتذيب أمتاكن االحتجتاز
(تشيكيا)؛
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 ١١٢-١٢١ةجراء حتقيق شامل عيتر حتاالت استتأدات القتوة املفررتة ضتد
املتظاهرين واملشاركني التجمعات العامة و عير حاالت التعذيب واالحتجتاز
غري املشروع على أيدي وات األمن (اولندا)؛
 ١١٣-١٢١رفر القيود غري الضرورية املفروضة على حرية التجمتر والتحقيتق
ادعت تتاءات االست تتتأدات املفت تترح للقت تتوة تفريت تتق املظت تتاهرات وضت تتمان حماكمت تتة
احملتجني الذين يقبض علي حماكمة عادلة (أسرتاليا)؛
 ١١٤-١٢١اختت تتاذ التت تتدااري املناست تتبة لضت تتمان امتثت تتال ت تتوات األمت تتن للقت تتوانني
واملعايري الدوليتة حلقتوق اإلنستان اطترق من تا ةجتراء حتقيقتات مستتقلة وشتفافة
االدعاءات املتعلقة ابالستأدات املفرح للقوة ومقاضاة اجلناة (الجيكا)؛
 ١١5-١٢١ضمان محاية السكان املتدنيني ابحلتراب علتى التحقيتق احلتاالت
املبلتتع عن تتا املتعلقتتة ابالنت اكتتات والتجتتاوزات التتيت ترتكب تتا تتوات األمتتن اصتتورة
مستقلة وتقدمي مرتكبي ا ةل العدالة (سويسرا)؛
 ١١6-١٢١التحقيتتق عيتتر حتتاالت االنت اكتتات والتجتتاوزات املبلتتع عن تتا
وحماسبة مرتكبي ا وفق ا ملبادئ سيادة القانون ضتوء الشتواغل التيت أثتريت اشتأن
االعتقال التعسفي والعنف املفرح واإلعدات خارج نطتاق القضتاء متن بتل القتوات
احلكوميتتة واجلماعتتات املستتلحة ضتتد أفتراد األ ليتتة النارقتتة ابإلنكليزيتتة وادعتتاءات
تعذيب احملتجزين املشتبه انتما ةل عاعات ةرهااية (سلوفاكيا)؛
 ١١7-١٢١الست تتعي ةل ةهنت تتاء كت تتل أشت تتكال است تتتأدات االعتقت تتال واالحتجت تتاز
التعس تتفيني للم تتوارنني واس تتتأدات التع تتذيب وغ تتري م تتن ض تتروع املعامل تتة القاس تتية
(اوتسواان)؛
 ١١٨-١٢١اإلفت ت تراج ع ت تتن الس ت تتجناء ال ت تتذين س ت تتلب حت ت تريت خل ت تتروج
احتجاجات سلمية (اولندا)؛
 ١١٩-١٢١اختتتاذ التتتدااري القانونيتتة الالزمتتة بتتل االنتأتتاابت املقبلتتة لكتتي
يتمكن القضاة االنتأاايون من اعتبار نسخ احملاضر املقدمتة ةل األحتزاع مراكتز
اال رتاع نسأ ا مقبولة (كندا)؛
 ١٢٠-١٢١االحرتات التات للحتق حريتة التعبتري وتكتوين اجلمعيتات والتجمتر
ومحايته وةعماله اوسا ل من ا رفر القيود املفروضة على خدمات ادواتف احملمولتة
واإلنرتن ما مل ينص القانون على ذلك واالمتثال للقانون الدو حلقوق اإلنسان
واملعايري املتعلقة ابستأدات القوة (نيوزيلندا)؛
 ١٢١-١٢١ضتتمان حريتتة التعبتتري وحريتتة احلصتتول علتتى املعلومتتات واحلتتق
التجمر (ةسبانيا)؛
 ١٢٢-١٢١اعتماد تدااري لضمان حرية الصحافة وتنوع ا متن ختالل الستماح
حبرية الوصول ةل وسا ط اإلعالت واملعلومات (أملانيا)؛
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 ١٢٣-١٢١التأكد من أن عير القيود املفروضة على حريتة التجمتر والتظتاهر
متماشية مر االلتزامات الدولية (النمسا)؛
 ١٢٤-١٢١ضمان احلق حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمر للجمير
تتن فتتي الصتتحفيون واملتتدافعون عتتن حقتتوق اإلنستتان وأعضتتاء حتتزع املعارضتتة
ورفتتر أي يتتود عل تتى هتتذ احلقتتوق ال تتماش تتى متتر أحكتتات الع تتد التتدو اخل تتااب
ابحلقوق املدنية والسياسية (فنلندا)؛
 ١٢5-١٢١اختت تتاذ عيت تتر التت تتدااري الضت تترورية لتمكت تتني املت تتدافعني عت تتن حقت تتوق
اإلنسان والصحفيني وأفراد اجملتمر املدين اآلخرين من االضطالع أبنشطة مشتروعة
دون خوىل من االنتقات وادون أي يود (آيرلندا)؛
 ١٢6-١٢١احرتات احلق التجمر الستلمي وحريتة تكتوين اجلمعيتات وحريتة
التعبتتري تتا ذل تتك عن تتدما مي تتارل علتتى اإلنرتنت ت وم تتن عي تتر احملتجت تزين عي تتر
احلقوق املكرسة دستور الكامريون و أحكات القانون الدو (الوالايت املتحتدة
األمريكية)؛
١٢7-١٢١
العامة(أنءوال)؛

اعتمتتاد تتتدااري ملموستتة لتعزيتتز مشتتاركة املترأة واأل ليتتات

احليتتاة

 ١٢٨-١٢١اخت تتاذ خط تتوات لتمثي تتل املت ترأة متث تتيالا كافيت ت ا احلي تتاة السياس تتية
والتشجير على متكين ا ا تصادايا (الءاراي)؛

 ١٢٩-١٢١النظر اعد عتات  2019توستير نطتاق التربانمل القطتري للعمتل
الال تتق ال تتذي و تتر م تتر منظم تتة العم تتل الدولي تتة تش تترين األول/أكت تتوار 201٤
(هاييت)؛
 ١٣٠-١٢١دع ت وتعزيتتز اجل تتود الراميتتة ةل الن تتوض حبقتتوق امل ترأة متتر ةيتتالء
اهتمات خااب لضمان تكافؤ الفراب سوق العمل (ما )؛
١٣١-١٢١
(العراق)؛

تكثيف اجل ود الرامية ةل حتسني ظروىل العمتل للنستاء العتامالت

 ١٣٢-١٢١مواصتتلة اجل تتود الراميتتة ةل ضتتمان حتقيتتق املستتاواة اتتني اجلنستتني
وال سيما سوق العمل (تونس)؛
 ١٣٣-١٢١التنفيذ الفعال للتدااري املتأذة ملكافحة العنتف ضتد املترأة وتعزيتز
املساواة اني الرجل واملرأة ال سيما احلصول على العمل (جيبويت)؛
 ١٣٤-١٢١اتتذل املزيتتد متتن اجل تتد وتكتريس املزيتتد متتن املتتوارد للتربامل الراميتتة
ةل تعزيتتز فتتراب العمتتل للشتتباع والنستتاء ال ستتيما متتن ختتالل التتتدريب والتعلتتي
امل ين (فيي انت)؛
 ١٣5-١٢١حتستتني تنفيتتذ ا ترامل احلمايتتة االجتماعيتتة التتيت تقتتدت املستتاعدة ةل
الفئة األكثر ضعفا من الكامريونيني (جيبويت)؛
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 ١٣6-١٢١مواص تتلة الت تربامل االجتماعي تتة الراميت تة ةل مكافح تتة الفق تتر وع تتدت
املستتاواة متتن أجتتل تتتوفري أفضتتل نوعيتتة ممكنتتة متتن احليتتاة لشتتعب ا (ع وريتتة فنتتزويال
البوليفارية)؛
 ١٣7-١٢١االستتتمرار تعزيتتز التنميتتة املستتتدامة اال تصتتادية واالجتماعيتتة
وتنفيذ اسرتاتيجيات احلد من الفقر والن وض ستوايت معيشة السكان (الصني)؛
١٣٨-١٢١
١٣٩-١٢١

مواصلة تعزيز القطاع الصحي (مصر)؛
اإلسراع

تنفيذ التءطية الصحية للجمير (غااون)؛

 ١٤٠-١٢١اخت تتاذ ت تتدااري تفض تتي ةل القض تتاء عل تتى عي تتر أش تتكال التميي تتز
أماكن الرعاية الصحية ا ذلك سياق فتريول نقتص املناعتة البشترية/اإليدز
وكفالتتة وضتتر واث تتق اس ترتاتيجية متتن جانتتب وزارة الصتتحة العامتتة بختتذ االعتبتتار
احلق اإلنساين الصحة (الربتءال)؛
 ١٤١-١٢١اعتماد تدااري تشريعية وسياسية شتاملة لضتمان حصتول األشتأااب
املص تتااني اف تتريول نق تتص املناع تتة البشت ترية/اإليدز عل تتى اخل تتدمات الص تتحية والرتاي تتة
اجلنسية واإلجنااية للنساء والفتيات وال سيما املنارق الريفية (هندورال)؛
 ١٤٢-١٢١تعزيتتز تنفيتتذ التتتدااري الراميتتة ةل منتتر انتقتتال فتتريول نقتتص املناعتتة
البشرية/اإليدز من األت ةل الطفل (أنءوال)؛
١٤٣-١٢١
البلد (صرايا)؛

توفري عدد كاىل من املراكز الصحية واملستشتفيات

عيتر أءتاء

 ١٤٤-١٢١االستمرار حتسني البنية التحتية الصحية واحلصول على الرعاية
الصحية وال سيما لسكان املنارق الريفية (توغو)؛
 ١٤5-١٢١مواصلة تكثيتف ج ودهتا الراميتة ةل ضتمان احلتق احلصتول علتى
الرعاية الصحية للجمير وال سيما احلصول على الرعاية الطبية للمرأة (فيي انت)؛
١٤6-١٢١
(أفءانستان)؛

اختت تتاذ عيت تتر اإلج ت تراءات الالزمت تتة للحت تتد مت تتن وفيت تتات األم ت تتات

 ١٤7-١٢١نزع صفة اجلرت عن اإلج تاض وةلءتاء املتادة  )2(٣٣9متن تانون
العقوابت املعدل إلاطال شرح احلصول على تصديق من املدعي العات بل التمكن
انوانا من ةجراء عملية اإلج اض (آيسلندا)؛

 ١٤٨-١٢١االستمرار زايدة معدل االلتحاق ابملتدارل االاتدا يتة والثانويتة
وحتس تتني نوعي تتة التعل تتي عمت تالا ابلور تتة االست ترتاتيجية لقط تتاع التعل تتي الك تتامريون
للفرتة ( 2020-201٣الءاراي)؛
 ١٤٩-١٢١مواصلة اجل ود املبذولة لتنفيذ الور تة االسترتاتيجية لقطتاع التعلتي
للفرتة  2020-201٣اءية حتسني معدالت االلتحاق ابملدارل (ليبيا)؛
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 ١5٠-١٢١ض تتمان املس تتاواة ا تتني عي تتر األرف تتال
االاتدا ي اجملاين (الكونءو)؛

احلص تتول عل تتى التعل تتي

 ١5١-١٢١اختتتاذ مزيتتد متتن التتتدااري لتحستتني ةمكانيتتة حصتتول األرفتتال علتتى
التعلي دون متييز (أرمينيا)؛
 ١5٢-١٢١وضت تتر خطت تتة عمت تتل ورنيت تتة واس ت ترتاتيجية لت تتدىل ضت تتمان وصت تتول
األ ليات ةل ارامل مدرسية مناسبة حترتت أسلوع حيا وثقافت (مدغشقر)؛
 ١5٣-١٢١احلتتراب علتتى ضتتمان واح ترتات ةمكانيتتة حصتتول أرفتتال األ ليتتات
على التعلي دومنا متييز (مدغشقر)؛
 ١5٤-١٢١التصديق على اتفا ية منظمة األم املتحدة للرتاية والعل والثقافة
(اليونسكو) ملكافحة التمييز جمال التعلي (مدغشقر)؛
 ١55-١٢١التوجه ءو التصديق على اتفا ية مكافحة التمييز
(ع ورية الكونءو الدميقرارية)؛

جمال التعلتي

 ١56-١٢١تس ترير عمليتتة التصتتديق عل تتى اتفا يتتة مكافحتتة التمييتتز
التعلي (أفءانستان)؛

جم تتال

 ١57-١٢١اعتم تتاد ت تتدااري ملن تتر التح تترجل اجلنس تتي م تتن ب تتل املدرس تتني وزواج
األرفتتال األمتتر التتذي يتتؤدي ةل ارتفتتاع معتتدالت انقطتتاع الفتيتتات عتتن الدراستتة
املدارل الثانوية (اولندا)؛
١5٨-١٢١
(ليسوتو)؛

تكثيف اجل ود الراميتة ةل زايدة معتدل التحتاق الفتيتات ابملتدارل

 ١5٩-١٢١اختتتاذ خطتتوات لضتتمان املستتاواة الفعالتتة ا تني الفتيتتات والشتتاابت
على عير مستوايت التعلي واقا ن املدارل (الربتءال)؛
 ١6٠-١٢١اخت تتاذ الت تتدااري الالزم تتة لت تتوفري التعل تتي االات تتدا ي اجمل تتاين وحتقي تتق
املساواة حصول عير األرفال على التعلي (صرايا)؛
١6١-١٢١

اختاذ تدااري لزايدة معدل التحاق الفتيات ابلتعلي الثانوي (توغو)؛

 ١6٢-١٢١ضمان حصتول الفتيتات والشتاابت علتى فتراب متستاوية للوصتول
ةل عير مستوايت التعلي (آيسلندا)؛
 ١6٣-١٢١تنفي تتذ املت تتادة  ٣٥٦مت تتن تتانون العقت تتوابت لعت تتات  201٦تنفيت تتذا
كتتامالا وجتتترمي عيتتر أشتتكال العنتتف ضتتد النستتاء والفتيتتات تتا ذلتتك تشتتويه
األعضاء التناسلية األنثوية والزواج املبكر والقسري (انميبيا)؛
 ١6٤-١٢١مواصتتلة مكافحتتة تشتتويه األعضتتاء التناستتلية األنثويتتة متتن ختتالل
تنفي ت تتذ خط ت تتة العم ت تتل اخلمس ت تتية ال ت تتيت اعتم ت تتدت ع ت تتات  2011واستعرضت ت ت
عات ( 201٦اوركينا فاسو)؛
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 ١65-١٢١تعزي تتز ج وده تتا الرامي تتة ةل الن تتوض حبق تتوق املت ترأة وال س تتيما
مكافح تتة العن تتف اجلنس تتاين واملمارس تتات التمييزي تتة املتعلق تتة ابل تتزواج وع تتر اي تتاانت
مصنفة حسب نوع اجلنس (الربازيل)؛
١66-١٢١

االستمرار

مكافحة ممارسة الزواج املبكر والقسري (الجيكا)؛

 ١67-١٢١االنت اء من صياغة ور ة السياسة الورنية لألسرة من أجل معاجلتة
مسألة الزواج املبكر والقسري على النحو املال (زمبااوي)؛
 ١6٨-١٢١ةلء تتاء عي تتر األحك تتات التمييزي تتة ال تتزواج والعال تتات األست ترية
واعتماد أحكات انونية جترت تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (ةسبانيا)؛
١6٩-١٢١

مواصلة عير اجل ود الرامية ةل تعزيز متكني املرأة (مصر)؛

 ١7٠-١٢١اختتتاذ التتتدااري الالزم تتة لضتتمان ةمكانيتتة جل تتوء النستتاء الفعل تتي ةل
القضاء (أوكرانيا)؛
 ١7١-١٢١مواص تتلة اجل تتود الرامي تتة ةل القض تتاء عل تتى املمارس تتات التقليدي تتة
التمييزية والضارة اليت تتعرض دا النساء والفتيات (نيبال)؛
 ١7٢-١٢١ختص تتيص امل تتوارد البشت ترية والتقني تتة واملالي تتة خلط تتة العم تتل الورني تتة
ملكافحة تشويه األعضاء التناسلية األنثويتة متن أجتل محايتة حقتوق اإلنستان للنستاء
والفتيات (هندورال)؛
 ١7٣-١٢١تعزي تتز تنفي تتذ التشت تريعات والسياس تتات الرامي تتة ةل القض تتاء عل تتى
املمارستتات التقليديتتة الضتتارة وال ستتيما زواج األرفتتال والتتزواج املبكتتر والقستتري
وتش تتويه األعض تتاء التناس تتلية األنثوي تتة وض تتمان التحقي تتق ح تتاالت العن تتف املن تتز
ومقاضاة مرتكبي ا (رواندا)؛
 ١7٤-١٢١اعتمتتاد أحكتتات انونيتتة جتت لترت علتتى وجتته التحديتتد تشتتويه األعضتتاء
التناستتلية األنثويتتة وكتتي الثتتدي ورقتتول الرتمتتل التمييزيتتة وتتضتتمن فتترض ج تزاءات
كافية على مرتكيب تلك األفعال (آيسلندا)؛
 ١75-١٢١تعزيز التدااري الراميتة ةل التحقيتق متر مترتكيب ممارستات أو أفعتال
العنت تتف ضت تتد امل ت ترأة مثت تتل تشت تتويه األعضت تتاء التناست تتلية األنثويت تتة والت تتزواج القست تتري
ومعا بت (األرجنتني)؛
 ١76-١٢١تكثي تتف مح تتالت التوعي تتة عي تتر أء تتاء اإل ل تتي للقض تتاء عل تتى
ممارس تتات تش تتويه األعض تتاء التناست تلية األنثوي تتة وال تتزواج القس تتري ش تتاركة عي تتر
اجل ات الفاعلة االجتماعية ن في ا القيادات الدينية واجملتمعية (شيلي)؛
 ١77-١٢١مواصلة مكافحة الزواج املبكر والقستري متن ختالل توعيتة األستر
واجملتمعات احمللية (ليبيا)؛
١7٨-١٢١
املنز (اجلزا ر)؛
GE.18-11388
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 ١7٩-١٢١اعتمتاد تانون اشتتأن العنتف ضتد املترأة وةلءتاء األحكتات القانونيتتة
اليت تبطل جرمية االغتصاع ةذا تزوج اجلاين الضحية (ةسبانيا)؛
 ١٨٠-١٢١حظر عير أشكال العنف املنز ضد املرأة وال سيما االغتصاع
ةرتتار التتزواج ألن تتانون العقتتوابت اجلديتتد ال يءطتتي عيتتر أشتتكال العنتتف ضتتد
املرأة (أملانيا)؛
 ١٨١-١٢١مضتتاعفة اجل تتود الراميتتة ةل القضتتاء علتتى أي شتتكل متتن أشتتكال
التمييز والعنف ضد املرأة وتنفيذ اإلجراءات اإل ااية ومحالت التوعيتة اشتأن هتذا
املوضوع (أوروغواي)؛
 ١٨٢-١٢١ةاتح ت تتة ةمكاني ت تتة أك ت تترب للمت ت ترأة للوص ت تتول ةل امل ت تتوارد القانوني ت تتة
واملساعدة النفسية االجتماعية والطبية (ةسبانيا)؛
 ١٨٣-١٢١مواصتتلة ةعطتتاء األولويتتة حلمايتتة الطفتتل ابعتبارهتتا أولويتتة أساستتية
للدولة (جنوع أفريقيا)؛
 ١٨٤-١٢١كفالة تنفيذ خطة العمل الورنية للقضاء على أستوأ أشتكال عمتل
األرف تتال لع تتات  201٧تنفي تتذا اتمت تا وفع تتاالا (اململك تتة املتح تتدة لربيطاني تتا العظم تتى
وآيرلندا الشمالية)؛
 ١٨5-١٢١اإلسراع
الطفل (زمبااوي)؛
١٨6-١٢١
على األرفال

عملية حتدي القانون املدين لدىل تعزيز محاية حقوق

مراجعة التشريعات احلالية اليت حتظر صراحة العقواة البدنية املنزلة
عير السيا ات ا في ا املنزل (اجلبل األسود)؛

سن تشرير حيظر صراحة ةنتزال العقواتة البدنيتة ابألرفتال
١٨7-١٢١
ل
األوساح (انميبيا)؛

عيتر

 ١٨٨-١٢١حتديتتد ستتن التتزواج التتدنيا عنتتد  18عام تا للفتيتتات والفتيتتان علتتى
السواء (اجلبل األسود)؛
١٨٩-١٢١

مواصلة مكافحة الزواج املبكر لألرفال (تونس)؛

 ١٩٠-١٢١مواصتتلة اجل تتود الراميتتة ةل مكافحتتة التتزواج املبكتتر أو القستتري
والعنف ضد األرفال (املءرع)؛
 ١٩١-١٢١اعتم تتاد سياس تتات عام تتة للقض تتاء عل تتى جتني تتد األرف تتال م تتن ب تتل
اجلماعات املسلحة ا ذلك اسرتاتيجيات ةعادة بهيتل هتؤالء األرفتال وةعتادة
اجملتمر وفقا للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان (شيلي)؛
ةدماج
 ١٩٢-١٢١مضتتاعفة اجل تتود متتن أجتتل القتتبض علتتى م ترتكيب أعمتتال خطتتف
األرف تتال ألغت تراض اي تتر األعض تتاء أو املمارس تتات الس تتحرية وتق تتدمي ةل العدالت تتة
(الكونءو)؛
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 ١٩٣-١٢١مواصتتلة تنفيتتذ سياستتت ا اخلاصتتة إبدمتتاج األشتتأااب ذوي اإلعا تتة
على املستويني االسرتاتيجي والتنفيذي (ةثيوايا)؛
١٩٤-١٢١
كاملة (جورجيا)؛

تعزيتتز سياستتا ا الراميتتة ةل ضتتمان محايتتة حقتتوق األ ليتتات محايتتة

 ١٩5-١٢١اختتاذ التتتدااري الالزمتة حلمايتتة الالجئتني واملشتتردين متن النستتاء متتن
عير أشكال االستءالل (اجلزا ر)؛
 ١٩6-١٢١ةاتحتتة وتيستتري املستتاعدة اإلنستتانية دون عوا تتق حيثمتتا يلتتزت لتتتوفري
اإلغاثة للسكان املتضررين (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية).
 -١٢٢عير االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة هتذا التقريتر تعترب عتن مو تف الدولتة
(الدول) اليت دمت ا و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينبءي أن يف ت أهنتا حتظتى اتأييتد
الفريق العامل اكاملة.
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