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مقدمة
 -١عقد د ددد اللريد د ددق العامد د ددد املعد د دد ،ابملند د ددتعراا الد د دددور ال د د ددامد املن د د د ج د د د ق د د درار
جمل د حق د إل اان ددان  ١/5دورت ددل النامنددة والع درين ن الل د ة مددن  ٦إىل  ١7ت درين الن ددا /
ن د فمرب  .٢٠١7وانتُعرض ددحل اةال ددة ن يف دداس ن ن الل ددة النالن ددة املعقد د دة ن  7ت د درين الن ددا /
ند فمرب  .٢٠١7وتدرسس وفددد يفدداس ن وزيددر الدولددة/وزير العدددل املفلددو قد إل اان ددان فران د
نف ددا نيديددا .واعتمددد اللريددق العامددد التقريددر املتعلددق سغدداس ن ن جل ددتل العاشددرة املعق د دة ن ١٠
ت رين النا /ن فمرب .٢٠١7
 -٢ون  ١٣شد ددباط/فرباير  ٢٠١7اختد ددار جمل د د حق د د إل اان د ددان فريد ددق املقد ددررين التد ددا
(اجملم عددة النة) ددةري لت د املنددتعراا املتعلددق سغدداس نق ت د ن وق يف ينددتان واململفددة املتحدددة
لربيطان ا العظمى وآيرلندا ال مال ة.
 -٣ووفق دال لللق ددرة  ١5م ددن مرف ددق ق درار جمل د حق د إل اان ددان  ١/5واللق ددرة  5م ددن مرف ددق
قراره  ٢١/١٦صدرت ال اثئق التال ة أليفراا انتعراا اةالة ن يفاس نق
(سري

تقرير وط/،عرا كتايب مقدم وفقال لللقرة (١5سري (A/HRC/WG.6/28/GAB/1ري؛

(بري جتم ع للمعل مات سعدتل مل ض ة األمم املتحددة ال دام ة ةقد إل اان دان وفقدال
لللقرة (١5بري (A/HRC/WG.6/28/GAB/2ري؛
(جري م د د د جي سعدتد د ددل املل ض د د د ة ال د د ددام ة ةق د د د إل اان د د ددان وفق د د دال لللقد د ددرة (١5جري
(A/HRC/WG.6/28/GAB/3ري.
 -٤وسُح لددحل إىل يفدداس ن عددن طريددق اجملم عددة النة) ددة قائمددة سنددسلة سعددد ا نددللال إنددبان ا
وسملان ددا وسوريف د د ا والربازي ددد والربتغ ددال وسلن ف ددا ول تتن ددتاين واململف ددة املتح دددة .و ف ددن
املطةع على األنسلة ن امل قع ال بفي لةنتعراا الدور ال امد.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5سشار ال فد عندد تقددت تقريدره إىل مدا سسدتدل يفداس ن مدن تعداون مند عدام  ٢٠٠٨ن إطدار
املنددتعراا الدددور ال ددامد وسفدداد ةن اللننددة ال طن ددة ليد ايفة التقددارير املتعلقددة قد إل اان ددان
ت لددحل ابلتعدداون مددع اجملتمددع املددد والربملددان ن املفللددن ق د إل اان ددان إعددداد التقريددر ال د ط.،
وتددرغ يفدداس ن ن اد ا املنددتعراا فرصددة لتق د م ال انددة ال طن ددة ف مددا يتعلددق قد إل اان ددان مددن
سجد تعييي املمارنات ال دة وإدخال التعديةت الضرورية.
 -٦وسشددار ال فددد سيض دال إىل سن يفدداس ن صدددقحل ن عددام  ٢٠١٤علددى الربوت ك د ل املخت ددار
امللح ددق ابلعا ددد ال دددو ا ددا ابةق د إل املدن ددة وال ان د ة ال دادف إىل إلغ دداق عق س ددة ااع دددام
والربوت كد ل املخت ددار امللحددق ابتلاق ددة حقد إل األشددتا ذو ااعاقددة .ودخددد التيددديق علددى
الربوت ك د ل املخت ددار امللحددق ابلعاددد الدددو ا ددا ابةق د إل املقتيددادية واملجتماع ددة والنقاف ددة
ح ي النلاذ سيضال.
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وعدل القان ن املد وقان ن العق ابت من سجد حت ن إجراقات مفافحة العنو املني
-7
ُ
واليوجي ومل ن ما مدن خدةل تضدمن قدان ن العقد ابت تعريلدال لةعتدداقات الن د ة سدن األزواج
وسحفامال تنص على قمعاا.
 -٨والربملان سيدد اعتماد خارطة طريق لتعديد النص املتعلق إبن اق وتنظ م اللنندة ال طن دة
ةق د إل اان ددان سغددرا م اقمتددل مددع النظددام الددداخلي للملن ددات ال طن ددة لتعييددي و ايددة حق د إل
اان ان (مبادئ ابري ري.
 -٩وف ما يتعلدق ابلتعداون مدع اجملتمدع املدد وضدعحل اةف مدة آل دات للت داور واةد ار مدن
قب ددد شددبفة ايددة حقد إل الطلددد ن يفدداس ن وشددبفة تعييددي حقد إل اان ددان ن يفدداس ن سو منظمددة
ص د ت املن د ن الدديت تعمددد مددع األشددتا م ددل يب اةريددة سو احتدداد راسطددات األشددتا ذو
ااعاقة سو املنتدغ ال ط ،ةق إل الطلد.
 -١٠ونُظمددحل ك د لخم ددةت اتللددة ن جمددال حق د إل اان ددان مددن قب ددد ددةت الت ع ددة
ةمه ددة انتيدددار شدداادات املد ةد ابلتعدداون مددع منظمددة األمددم املتحدددة للطل لددة (ال ن د وري سو
م ددروع إن دداق خددط ادداتلي مل دداعدة األطلددال الضددعلاق .ون ا د ا اليدددد تتعدداون اةف مددة مددع
منظ مة األمم املتحدة ومل ند ما ال ن د و واملركدي دون ااقل مدي ةقد إل اان دان والد قراط دة
ن ونددط سفريق ددا ومفت د األمددم املتحدددة ااقل مددي ن ونددط سفريق ددا وصددندوإل األمددم املتحدددة
لل فان.
ووضددع سيض دال م ددروع قددان ن س د ن إن دداق ملن ددة وطن ددة ملنددع التع د ي ونُظمددحل ن
ُ -١١
إطار املن ات ن ة ال طن ة املتعلقة د لة العق سدة البدن دة حلقدات دراند ة لتعييدي قددرات مد لي
الدولة ن مج ع سحناق البلد .والربملان سيدد اعتماد قدان ن الطلدد الد يتضدمن سحفامدال ملفافحدة
العنو ضد األطلال.
 -١٢وف ما يتعلق ستنق و امل لن املفللن إبنلاذ القان ن ن جمال حقد إل اان دان نُظمدحل
حلقددات دران د ة لتعييددي قدددرات م د لي ال ددرطة القضددائ ة وم د لي سمددن ال ددن ن وسف دراد الدددر
والمار والقضاة واحملامن.
 -١٣وت د د د د د ددلطر ال ان د د د د د ددة ال طن د د د د د ددة للي د د د د د ددحة وا ط د د د د د ددة ال طن د د د د د ددة للنا د د د د د د ا ابلي د د د د د ددحة
للل د د د د ة  ٢٠٢١-٢٠١7ال اند د د ددات اليد د د ددح ة ن البلد د د ددد .وجتد د د دددر ااشد د د ددارة سيض د د د دال إىل زايدة
امل د د ارد املتييد ددة لنظد ددام اليد ددحة من د د عد ددام  ٢٠١٢والا د د د الفب د د ة الد دديت تب د د ل ف مد ددا يتعلد ددق
فافح ددة األوسس ددة ستنل د ا ط ددة ال طن ددة املن د ات ن ة ملفافح ددة امل ددةراي للل د ة ٢٠١7-٢٠١٣
وا طد د ددة املن د د د ات ن ة ال طن د د ددة ملفافحد د ددة األم د د دراا املنق لد د ددة جن د د د ال وف د د د وس نقد د ددص املناعد د ددة
الب درية/اايدز لللد ة  .٢٠١٦-٢٠١٢وانتقددد مقدددار التم يددد الد نييددل اليددندوإل الد ط،
للتد د من الط ددن والض ددمان املجتم دداعي للت دددمات الي ددح ة م ددن  ٢٢مل ددار فرن ددخم م ددن فرنف ددات
الماعة املال دة األفريق دة ن عدام  ٢٠١٢إىل  5٢مل دار ن عدام  .٢٠١5ومسد سنداق امل ت دل ات
ابل ص ل إىل ا دمات الطب ة األنان ة وابتحل قائمدة األدويدة الديت يعد ا عنادا اليدندوإل تضدم
العةجات املقدمة إىل املياسن ابألمراا النادرة واملفللة.
 -١٤وف ما يتعلق ابةدق ن التعلد م تُبد ل حال دال الاد د مدن سجدد مفافحدة الت درب املدرندي
ون ددد ال ددنقص ن ع دددد معلم ددي امل دددارس النان ي ددة ن ال ددع األدس ددة
وزايدة امللتح دداإل ابملدرن ددةُ .
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وش دت مدارج وفي ل دران ة ن امل دت ين العدا
وازداد عدد خرجيي كل ات تدري املدرننُ .
والنددان وسجددرت اةف مددة درانددات س د ن الت ددرب املدرنددي واةمددد ن ال نددط املدرنددي هبدددف
تيويد ال باب إبطار ملمارنة حقام ن التعل م سو التدري  .ومس م روع " ِّحرف لفد ال باب"
ن عام  ٢٠١٦ستدري  ١ 7٨5شاابل على سعض اةرف مند البناق واةةقة.
 -١5ون إط د ددار مفافح د ددة اللق د ددر يتفل د ددو الي د ددندوإل الد د د ط ،للتد د د من الي د ددحي والض د ددمان
املجتمدداعي يدداريو العددةج اليددحي وانددتاة املدداق والفا درابق وا دددمات األندرية للغدداس ن ن
اللقدراق الد ين نيددل ن سيضدال علددى الدددعم ن إطددار اند ات ن ة املنددتنمار الب ددر  .وسن د مركددي
متنق ددد لفن ددعاف املجتم دداعي ن ز/ي ل ددل  ٢٠١7للائ دددة  ١١ن املائ ددة م ددن ال ددفان الد د ين
يع د ن اللقددر املدددقع هبدددف مددنحام م دداعدة صددح ة جمان ددة .ويددنص قددان ن اةمايددة املجتماع ددة
الد د اعتُم ددد ن ع ددام  ٢٠١7عل ددى اة ددد م ددن اللق ددر واألوض دداع ال ددة واألن ددطة يفد د الرمس ددة
مل ن ما من خةل ختي ص م اعدة مال ة دن ا لفد شتص ُمع ر.
 -١٦ون جم ددال تعييد دي و اي ددة حقد د إل املد درسة سش ددار ال ف ددد إىل تع ددديد سحف ددام الق ددان ن امل ددد
املتعلقددة ابار  .وانفبددحل الا د د اةف م ددة سيض دال علددى فددن امل درسة مددن خددةل تدددري اللت ددات
وإدم دداجان ابل د دراكة م ددع ص ددندوإل األم ددم املتح دددة لل ددفان وتق دددت م دداعدات مال ددة للن دداق
الةجسات وانتحدا سن طة تُدر الدخد على الن اق.
وعيز تطب دق املند ات ن ة ال طن دة للم داواة واانيداف سدن الن دن سقدان نن ا)ندن مهدا
ُ -١7
القددان ن رقددم  ٢٠١5/٩الد ندددد حيددص تقلددد الن دداق وال ددباب للمناصد ال اند ة وشددغد
الن دداق لل ددائو العم م ددة العل ددا والق ددان ن رق ددم  ٢٠١٦/١٠الد د يتعل ددق فافح ددة التح ددر
الن ددي ن ال نددط املادد .،وعددةوة علددى ذلددخم ُعدديزت قدددرات  ١٢٠فدداعةل مددن سجددد التيددد
ألعمال العنو القائمة على ن ع الن وسُن منرب ما ،ن ا ا اليدد.
 -١٨ووضعحل يفاس ن خطة عمد قطاع ة وان ات ن ة وطن ة لت ن د امل ال دد وس دطحل تدداس
الت ن د .وينتظر البحل قضائ ال ن ح ا  ١5 ٠٠٠ملو انتيدار ل اادات م ةد سديلة.
 -١٩وف ما يتعلق ابلرائم الطق ن ة (املق نة سنديع سعضداق س دريةري سمدر رئد الدولدة اةف مدة
والادات الرئ د ة املعن دة فافحدة جدرائم الددم عاقبددة احملرضدن علدى اد ه الدرائم .وجيدر اعتمدداد
م ددروع قددان ن يددنص علددى إن ديال عق د ابت يف د قاسلددة للتتل د ض علددى املت د رطن ن ا د ه ال درائم
وينص م روع مراجعة القان ن النائي على ت ديد العق ابت ذات اليلة إىل حد كب .
 -٢٠وسشار ال فد سعد ذلخم إىل م اصلة يفاس ن جا دادا املب ولدة ن جمدال دروف املحتنداز
ومل ن ما من خةل تنظ م ةت لتلق ال نناق .وسُن سحل لان لرصد امللن دات اةب د ة ن
مقر كد حمفمة استدائ ة ج املادة  5٣١من قان ن ااجراقات النائ ة.
 -٢١وف ما يتعلق سقضاق األحدا وتطب قال للقان ن املتعلدق ابلقيدر اعتُمدد ن عدام ٢٠١٤
األمددر املتعلددق إبعددادة إدمدداج ال ددنناق مددن خددةل العمددد ال د ص د ا ابلتعدداون مددع ال ن د و
ون دُيود كددد نددنن ركددي ان دداق امل دداريع هبدددف تدددري ال ددنناق األحدددا مددن سجددد إعددادة
إدماجام ن اجملتمع.
 -٢٢وُكلل ددحل لن ددة وزاري ددة م د د كة سُن ددسحل ن ع ددام  ٢٠١٤إبدخ ددال تع ددديةت عل ددى ق ددان ن
مفافحددة املجتددار ابألشددتا هبدددف مراجعددة القددان ن  ٢٠٠٤/٩املتعلددق نددع ومفافحددة املجتددار
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ابألطل ددال .ومل ف ددن لتش ددتا
ختل و العق سة.

املت د د رطن ن املجت ددار ابألش ددتا

املن ددتلادة م ددن إج د دراقات

 -٢٣وسسلددا ال فددد سيض دال اللريددق العامددد ةن تعييددي حق د إل األشددتا ذو ااعاقددة ركددي علددى
ف دنام ومل ند ما مدن خدةل إدمداجام ن ال ندط املادد ،عدن طريدق إسدرام اتلاق دات شدراكة سددن
اةف مددة وال ددركات وت د ف امل دداعدة مددن خددةل صددندوإل التمفددن ملنددتحدا سن ددطة مدددرة
لل دددخد وت زي ددع امل دداكن املجتماع ددة وت د ف ل د ازم تق د ت األعض دداق وت د النل دداذ إىل املب ددا
العامة .وندد القان ن رقم  ٢٠١5/٩طرائق رعاية األشتا املياسن ةمراا عقل ة.
 -٢٤ون ك د ددان ن النا /ين د دداير  ٢٠١7وض د ددعحل يف د دداس ن ق د ددان ن اتي د دداملت جدي د دددال يراع د ددي
ااج د دراقات املتيد ددلة ابل د ددفاوغ املقدمد ددة ضد ددد اليد ددحافة ويضد ددمن حريد ددة اليد ددحافة واند ددتقةل ة
الي ددحل ن ويلغ ددي جت ددرت املتالل ددات الي ددحل ة .وق ددد ُح د ل اجمللد د ال د ط ،لةتي ددال إىل ا س ددة
تنظ م ة تتمتع ابل ضع القان ادارة م تقلة.
 -٢5وحرصال على تعييدي حقد إل األقل دات نظمدحل اةف مدة ابلتعداون مدع ال ن د و دةت
اصدددار شدداادات م د ةد سديلددة ألف دراد اجملتمعددات احملل ددة .وعددةوة علددى ذلددخم وقعددحل اةف مددة
املتلاق ة األوىل ادارة الغاابت اجملتمع ة.
 -٢٦ون خت ددام ا د د ه املةحظ ددات املفتتاح ددة سش ددار ال ف ددد إىل ريفب ددة يف دداس ن ن سن ت اص ددد
دداعدة تقن ددة م ددن جملد د حقد د إل اان ددان جا دا ددا املتعلق ددة ستعيي ددي و اي ددة حقد د إل اان ددان
ونتن ن إطار ح ار سناق على األنسلة املقدمة إل اا.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -٢7سدىل  7٣وفدددال سب دداالت خددةل جل ددة التحدداور .و فددن املطددةع علددى الت ص د ات الدديت
قدمحل س)ناق ا ه الل ة ن اليق النا من ا ا التقرير.
 -٢٨ورحبحل ش لي ابلتيديق على الربوت ك ل املخت ار النا امللحق ابلعاد الدو ا دا
ابةق د إل املدن ددة وال ان د ة الددادف إىل إلغدداق عق سددة ااعدددام وشددنعحل يفدداس ن علددى م اصددلة
التعدداون مددع اال ددات الدول ددة وااقل م ددة واجملتمددع امل ددد مددن سجددد حتق ددق امل دداواة سددن الن ددن
واح ام حق إل الن اق واللت ات اح امال اتمال.
 -٢٩وسشددادت اليددن ابلا د د الرام ددة إىل تعييددي التنم ددة املجتماع ددة واملقتيددادية واةددد مددن
اللقددر وحت ددن ال اكددد األنان د ة التعل م ددة واعتمدداد ن انددة وطن ددة لليددحة ومفافحددة العنددو
املني وامل جتار ابألشدتا و ايدة حقد إل الن داق واألطلدال واألشدتا ذو ااعاقدة وامل دنن
ويف ام من اللسات الضع لة.
 -٣٠ورحبددحل الف نغ د ابعتمدداد قددان ن املتيدداملت ال د سلغددى جتددرت املتاللددات اليددحل ة
وابلتيديق علدى الربوت كد ل املخت دار ملتلاق دة حقد إل األشدتا ذو ااعاقدة والتدداس الرام دة
إىل فن املرسة وابلقضاق على املمارنات التم يية وست ف الت من اليحي ال دامد .وشدنعحل
يفاس ن على اعتماد قان ن س ن اليواج املبفر والعنو القائم على ن ع الن .
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 -٣١وس)نحل ك ت ديلد ار علدى التدداس املتتد ة ملتاسعدة ت صد ات املندتعراا الددور ال دامد
النددا  .وملحظددحل اعتمدداد املن د ات ن ة ال طن ددة للم دداواة واانيدداف سددن الن ددن ووضددع خطددة
متفاملددة ملددن الب غمددي إمفان ددة ال ص د ل إىل ا دددمات املجتماع ددة والتعل م ددة وخدددمات الرعايددة
اليح ة.
 -٣٢ورحبددحل كد اب ستنل د سن ددطة لبندداق القدددرات ترمددي إىل ايددة األطلددال املتدداللن للقددان ن
واألطلددال ضددحااي املجتددار وابلت ع ددة ابملعدداي الدول ددة املتعلقددة ق د إل الطلددد وابعتمدداد ا طددة
ال طن ة للنا ا ابليحة مع زايدة اانلاإل على الرعاية اليح ة.
 -٣٣وسشادت ج ب يت ابلتيديق على الربوت ك ل املخت ار ملتلاق ة حق إل األشدتا ذو
ااعاقة والربوت ك ل املخت ار النا امللحق ابلعاد الدو ا ا ابةق إل املدن ة وال ان ة.
 -٣٤ورحبد ددحل ميد ددر ابلا د د د املب ولد ددة ملفافحد ددة املجتد ددار ابألشد ددتا وحت د ددن ا د دددمات
اليددح ة ومفافحددة األم دراا واألوسسددة وتعييددي تددداس ت د ف التعل د م للنم ددع ومفافحددة اللقددر
والنا ا ابملرسة و اية األقل ات وضمان حرية التنمع وحرية اليحافة.
 -٣5وسحاط د د د د د ددحل إ) س د د د د د ددا علم د د د د د د دال ابعتمد د د د د د دداد ا ط د د د د د ددة ال طن د د د د د ددة للنا د د د د د د د ا ابليد د د د د د ددحة
للل د ة  ٢٠١5-٢٠١١وتفن ددو إج دراقات مفافحددة اللقددر مددع ت د ف س درالمك شددبفات األمددان
وتداس اةماية املجتماع ة ألكنر فسات ال فان حرماالل.
 -٣٦ورحبحل فرن ا ابلتيديق على الربوت ك ل املخت ار النا امللحق ابلعاد الدو ا دا
ابةق إل املدن ة وال ان ة.
 -٣7وسشددادت ج رج ددا ابلتيددديق علددى الربوت ك د ل املخت ددار النددا امللحددق ابلعاددد الدددو
ا ددا ابةقد د إل املدن ددة وال اند د ة والربوت كد د ل املخت ددار ملتلاق ددة حقد د إل األش ددتا ذو
ااعاقددة واختداذ ا طد ات الةزمددة ملفافحددة املجتددار ابألشددتا وتعييددي قضدداق األحدددا و ايددة
األش ددتا ذو ااعاق ددة واعتم دداد املند د ات ن ة ال طن ددة للم دداواة وااني دداف س ددن الن ددن.
وملحظحل النغرات امل ج دة ف ما يتعلق سضمان اةماية الفاملة من مج ع سشفال التم ي.
 -٣٨وسعرسحل سملان ا عن تقديراا لدع ة يفاس ن احملفمة النائ ة الدول دة إىل التحق دق ن سعمدال
ال دغ الدديت ختللددحل انتتداابت عددام  .٢٠١٦وسشددارت إىل سمه ددة إجدراق حتق ددق م ددتقد ن سعمددال
العنو اليت سعقبحل ا ه املنتتاابت.
 -٣٩ورحبددحل يفدداال ابلتيددديق علددى الربوت ك د ل املخت ددار ملتلاق ددة حق د إل األشددتا ذو
ااعاقة وستنظ م اللننة ال طن ة لرصد مفافحة املجتار ابألطلال واملديرية العامدة ةقد إل اان دان
ةت ت ع ة ن ا ا اليدد.
 -٤٠وسعرسددحل يف ات مددامل عددن قلقاددا إزاق التقددارير الدديت ت د إىل مددا ارتفبددل يفدداس ن ن اتسع د ن
لق ات حلظ ال ةم من اعتداقات جن ة.
 -٤١ورحبددحل اندددوراس ابلتيددديق علددى الربوت ك د ل املخت ددار النددا امللحددق ابلعاددد الدددو
ا ددا ابةق د د إل املدن ددة وال ان د د ة والربوت كد د ل املخت ددار ملتلاق ددة حق د د إل األش ددتا ذو
ااعاقة وابعتماد املن ات ن ة ال طن ة للم اواة واانياف سن الن ن.
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 -٤٢ورحبددحل آي ددلندا إبلغدداق عق سددة ااعدددام ن ع دام  ٢٠١٠واعتمدداد املن د ات ن ة ال طن ددة
للم اواة واانياف سن الن ن.
 -٤٣ورحبددحل النددد س ضددع ا طددة ال طن ددة للنا د ا ابليددحة للل د ة  ٢٠١5-٢٠١١وزايدة
املد ارد املتييددة لليددندوإل الد ط ،للتد من اليددحي واةمايدة املجتماع ددة واعتمدداد املند ات ن ة
ال طن ة للم اواة واانياف سن الن ن والت ع ة الة األطلال احملرومن من شاادات املد ةد.
وشنعحل على اعتماد تداس ترمي إىل ضمان حرية تف ين المع ات والتعب والتنمع ال لمي.
 -٤٤ورحبدحل إندون د ا ابلتيدديق علددى عددد مددن اليدف الدول ددة ةقد إل اان ددان وتنل د
اةق د إل املقتيددادية واملجتماع ددة والنقاف ددة والتلق د ضددد ااصدداسة سعدددوغ ف د وس نقددص املناعددة
الب رية.
 -٤5وسشاد العراإل إبن اق مفات لتد ف امل داعدة القان ن دة للمدرسة و دا يبد ل مدن جاد د ن
نددب د زايدة ن ددد املدرسة ن اة دداة العامددة وإبن دداق حمدداكم خاصددة لتطلددال وابعتمدداد ان د ات ن ة
وطن ة لليحة ااجناس ة وس ضع ان ات ن ة مفافحة ف وس نقص املناعة الب رية/اايدز.
 -٤٦ورحب ددحل آيرلن دددا ابلتي ددديق عل ددى الربوت كد د ل املخت ددار الن ددا امللح ددق ابلعا ددد ال دددو
ا ا ابةق إل املدن ة وال ان ة وست ج دل دعد ة دائمدة إىل ااجدراقات ا اصدة .وسعرسدحل آيرلنددا
عن قلقاا إزاق ورود تقارير ت إىل تعرا اليحل ن وسعضاق منظمات اجملتمع املد واملدافعن
عددن حق د إل اان ددان لةعتقددال واملضددايقة .ورحبددحل إبلغدداق جتددرت املتاللددات اليددحل ة ن قددان ن
املتياملت لعام  ٢٠١٦لفناا ملحظحل سن سعض سحفامل تق د حرية التعب سدون مربر.
 -٤7ورحبدحل إيطال دا ابعتمدداد سحفدام قان ن ددة ملفافحدة العنددو املندي وامليفتيدداب و دا يبد ل
من جا د ن نب د مفافحة اللقر وابلتيديق علدى الربوت كد ل املخت دار الندا امللحدق ابلعادد
الدو ا ا ابةق إل املدن ة وال ان ة.
 -٤٨وسع د ددرب لبن د ددان ع د ددن تق د ددديره للنا د د د الرام د ددة إىل اة د ددد م د ددن اللق د ددر ومفافح د ددة املجت د ددار
ابألشتا واملجتار ابألطلال ومفافحة األوسسة.
 -٤٩وسشادت ل ب ا ابلتداس املتت ة ن جماملت اةماية القضائ ة واليحة والتعل م.
 -5٠ورحبحل لف مربغ إبرنال إحالة إىل احملفمة النائ دة الدول دة سفضدحل إىل إيلداد سعندة مدن
احملفمددة ن حييران/ي ن ددل  ٢٠١7وابلتيددديق علددى الربوت ك د ل املخت ددار النددا امللحددق ابلعاددد
الدو ا ا ابةق إل املدن ة وال ان ة .وسشارت إىل امل اكد اليت ما زالحل تع ا جمدال حريدة
التعب والتنمع وتف ين المع ات.
 -5١ورحبحل مديف قر ابعتماد ا طة ال طن دة للناد ا ابليدحة وابلعمدد مدع اجملتمدع املدد
مددن سجددد الت ع ددة ق د إل اان ددان وستنظ د م ددةت لبندداق القدددرات ن مراكددي ال ددرطة وسمدداكن
املحتناز  -مل ن ما س ن التع ي و اية القير املتاللن للقان ن.
 -5٢وندلطحل مددال ياي الضد ق علددى وضددع واعتمداد ال انددة ال طن ددة لليدحة وااجندداب وا طددة
ال طن د د ددة للنا د د د ا ابليد د ددحة وا طد د ددة املن د د د ات ن ة ال طن د د دة ملفافحد د ددة ف د د د وس نقد د ددص املناعد د ددة
الب رية/اايدز .وملحظحل مع القلق تعل قات اللننة املعن ة ابلقضاق على التم ي ضد املدرسة ولندة
حقد د د إل الطل د ددد س د د د ن املرتل د دداع املل د ددرط لع د دددد األش د ددتا املي د دداسن سلد د د وس نق د ددص املناع د ددة
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الب درية/اايدز وارتلدداع معدددل انتقددال العدددوغ مددن األم إىل الطلددد وحمدوديددة ا دددمات املتعلقددة
ابلل وس/اايدز.
 -5٣وش ددرد وف ددد يف دداس ن سن م ددل رال وطن د دال يض ددم األيفلب ددة واملعارض ددة وض ددع ن ع ددام ١٩٩٠
الدن ددت ر اة ددا لغ دداس ن ومند د ذل ددخم اة ددن ع يُعتم ددد س حف ددم سو ن ددص ق ددان إمل طبقد دال لد د ا
الدنددت ر .وف مددا يتعلددق ق د إل اان ددان تعمددد يفدداس ن جاادددة علددى امتنددال املتلاق ددات امل قعددة
وتنل األحفام اليت ت م سضماهنا.
 -5٤وحتددافظ يفدداس ن علددى حريددة التعبد وحتم اددا مددن خددةل القددان ن الديددد املتعلددق ابملتيددال
ال ينص على رفع اليلة النائ ة عن حماكمة اليحل ن تاللة صحل ة سو جر ة رس .
 -55وحت م سيضال امل داواة سدن الرجدال والن داق ن مج دع امللن دات اةف م دة ون الربملدان مدن
خةل شغد املرسة ملا يعادل  ٣٠ن املائة من مناصباا .ون فع ا ه اةية إىل  5٠ن املائة.
 -5٦وف مددا يتعلددق ةعمددال العنددو الدديت سعقبددحل املنتتدداابت ران دلحل يفدداس ن احملفمددة النائ ددة
الدول ة ابللعد هب ا ا يد ومل تديال ال دلطات تنتظدر اندتنتاجا ا .ون اد ا اليددد مل ي جدد
مددربر ملباشددرة التحق ددق الدددو النددا ال د طلبددل املحتدداد األورويب .وعلددى اليددع د ال د ط ،جيددر
املدعي العام وقضاة التحق ق واحملاكم سيضال حتق قات ن ا ه األعمال.
 -57وسض دداف ال ف ددد سن ن ددن ال دديواج ن يف دداس ن حم دددد ن النامن ددة ع ددرة وسن ال دديواج جيد د سن
يف ن سيضال ت افق ال ول ق رايل.
 -5٨ويتضددمن قددان ن العقد ابت الديددد وقددان ن ااج دراقات النائ ددة سحفام دال تددنص علددى قمددع
كددد جدرائم ندديع األعضدداق سو س اددا ن ند اإل تت اصددد ف ددل مفافحددة فد وس نقددص املناعددة الب درية
اايدز.
 -5٩وسُدرجددحل سحف ددام سروت ك د ل من ددع وقم ددع ومعاقب ددة املجت ددار ابألش ددتا و اص ددة الن دداق
واألطلال املفمد ملتلاق ة األمم املتحدة ملفافحة الر ة املنظمة عرب ال طن دة (سروت كد ل ابل مد ري
ن القان ن ال ط ،وطُبقحل من خةل املرن م رقم  .٣٣7ويُعرا ا ا الدنص حال دال علدى المع دة
ال طن ة .وسن جمل يعىن ائد املجتار ابألطلال حيرايل .وعةوة على ذلخم يغطدي القدان ن
الديد للطلد مج ع امل ائد املتعلقة ق إل الطلد.
 -٦٠ورحبد ددحل ملد ددديو ستنل د د املن د د ات ن ة ال طن د ددة للم د دداواة واانيد دداف سد ددن الن د ددن.
وسشددارت إىل ا ط د ات املامددة ال دديت اخت د ت ةمايددة الطلددد دداعدة ال ن د و وتعييددي الت ددداس
الت ريع ة من قب د قان ن الطلد.
 -٦١ورحبددحل مددا ابنضددمام يفدداس ن إىل الربوت ك د ل املخت ددار النددا امللحددق ابلعاددد الدددو
ا ددا ابةق د د إل املدن ددة وال ان د د ة والربوت كد د ل املخت ددار ملتلاق ددة حق د د إل األش ددتا ذو
ااعاق د ددة .وس)ن د ددحل عل د ددى اعتم د دداد ا ط د ددة املن د د ات ن ة ال طن د ددة ملفافح د ددة فد د د وس نق د ددص املناع د ددة
الب رية/اايدز.
 -٦٢وسشددادت م ريتان ددا إبق درار الت د من اليددحي االيامددي للنم ددع .وس)نددحل علددى الا د د الدديت
تب د لا يفدداس ن ان دداق ا فددد وطدد ،متفامددد ودائددم ملفافحددة املجتددار ابألشددتا وإن دداق لنددة
سرملان ة ةماية األشتا و اصة الن اق واألطلال.
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 -٦٣ورحبددحل م ري د س إبن دداق اللننددة ال طن ددة ةق د إل اان ددان وآل ددة وطن ددة م ددتقلة ملنددع
التع د ي  .وس)ن ددحل عل ددى التي ددديق ن ع ددام  ٢٠١٤عل ددى الربوت ك د ل املخت ددار ملتلاق ددة حق د إل
األشتا ذو ااعاقة.
 -٦٤وس)ند د د ددحل امل ف د د د د خم علد د د ددى األ)د د د ددر ااجيد د د ددايب لل اند د د ددة ال طن د د د ددة لليد د د ددحة وااجند د د دداب
للل د ة  ٢٠١5-٢٠٠٦وللتطددة ال طن ددة للنا د ا ابليددحة للل د ة  .٢٠١5-٢٠١١وسش ددادت
ابند د ات ن ة يف دداس ن لةن ددتنمار الب ددر وسرالجما ددا لت د د ف األم ددن املقتي دداد م ددن سج ددد إدم دداج
األشتا ذو ااعاقة.
 -٦5وسعددرب البددد األن د د عددن تقددديره ملعتمدداد الربوت ك د ل املخت ددار النددا امللحددق ابلعاددد
الدو ا ا ابةق إل املدن ة وال ان ة .وس)ىن علدى التقددم احملدرز ن جمدال التعلد م لفندل ملحدظ
ال د ايفد ال دديت سعددرب عنا ددا العديددد م ددن ا سددات معاا دددات حق د إل اان ددان ف مددا يتعل ددق سن ع ددة
التعل م .وشنع يفاس ن على وضع ان ات ن ة شداملة س د ن التعلد م ال دامد للنم دع دا ن ذلدخم
لتطلال ذو ااعاقة.
 -٦٦ورح د املغددرب ستضددمن القددان ن النددائي تعددديةل لتنددرت العنددو املنددي  .وشددنع جا د د
يفدداس ن الرام ددة إىل إن دداق ا فددد وطدد ،متفامددد ودائددم ملفافحددة املجتددار ابألشددتا فض دةل عددن
الا د املب ولة لتعييي امل اواة سن الن ن و اية حق إل املرسة والطلد.
 -٦7ورحب ددحل الم ب ددا ابلتي ددديق عل ددى الربوت كد د ل املخت ددار الن ددا امللح ددق ابلعا ددد ال دددو
ا ا ابةق إل املدن دة وال اند ة .وطلبدحل معل مدات عدن التقددم احملدرز س د ن تعدديد املدادتن ٦
و ٢٤من الدنت ر س ن امل اواة سن املرسة والرجد.
 -٦٨وسشادت ا لندا ابلتداس املتت ة انلاذ وتن ق الت ريعات وال انات ال طن ة املتعلقة
د لة املجتددار ابألشددتا وت ع ددة عمد م الندداس هبد ه امل د لة .يفد سهنددا سعرسددحل عددن قلقاددا إزاق
العنو الد سعقد انتتداابت عدام  ٢٠١٦وسسددت سندلاا ال دديد للضدغ ط وسعمدال التت يدو
اليت تتعرا لا املعارضة ال ان ة.
 -٦٩وس)ن ددحل ن ن د اي عل ددى يف دداس ن ملفافحتا ددا ومنعا ددا املجت ددار ابألش ددتا و اص ددة الن دداق
واألطلددال .وملحظددحل التددداس املتتد ة ابل دراكة مددع ال ن د و ن جمددال ت د ف اةمايددة القضددائ ة
لتطلال ال ين نالل ن القان ن سو يتعرض ن لةجتار ابألشتا .
 -7٠وسشددادت ابك ددتان ابلا د د الدديت تب د لا يفدداس ن ن جمددال مفافحددة املجتددار ابألشددتا .
وك ددو اعتم دداد ال ان ددة ال طن ددة للي ددحة ووض ددع اليد د غة الناائ ددة للتط ددة ال طن ددة للناد د ا
ابليد ددحة للل د د ة  ٢٠١5-٢٠١١وت ن د د ع نطد دداإل تغط د ددة اليد ددندوإل ال د د ط ،للت د د من اليد ددحي
والضمان املجتماعي التيام يفاس ن ست ف املرافق اليح ة األنان ة ل فاهنا.
 -7١ورحب ددحل الربتغ ددال ابلتي ددديق عل ددى الربوت ك د ل املخت ددار الن ددا امللح ددق ابلعا ددد ال دددو
ا ددا ابةق د د إل املدن ددة وال ان د د ة والربوت كد د ل املخت ددار ملتلاق ددة حق د د إل األش ددتا ذو
ااعاقة.
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 -7٢وسشددادت مجا ريددة كد راي ستعدداون يفدداس ن اللعددال مددع احملفمددة النائ ددة الدول ددة ن جا داددا
الرام ة إىل ت ف العدالدة و ايدة حقد إل اان دان .وقدد جتلدى التديام يفداس ن لل دات حقد إل اان دان
من خةل ت ج ااا دع ة دائمة إىل مج ع ااجراقات ا اصة.
 -7٣وسشادت راوندا على حن خا سغاس ن احرازاا تقدمال اائةل ن حت ن وضع م اطن اا
املجتمدداعي واملقتيدداد  .ورحبددحل ابلتيددديق علددى الربوت ك د ل املخت ددار النددا امللحددق ابلعاددد
الدو ا ا ابةق إل املدن ة وال ان ة والربوت ك ل املخت ار ملتلاق ة حق إل األشتا ذو
ااعاقة.
 -7٤وسش ددادت ال ددنغال ابعتم دداد املن د ات ن ة ال طن ددة للم دداواة وااني دداف س ددن الن ددن
وإص ددةد النظ ددام القض ددائي وإدخ ددال إص ددةحات ترم ددي إىل حت ددن ددروف املع ددة واة ددد م ددن
املكتظ د ددال ن ال د د دن ن واعتم د دداد الق د ددان ن رق د ددم  ٢٠٠٤/٠٩س د د د ن من د ددع ومفافح د ددة املجت د ددار
ابألطلال.
 -75ورحبددحل ن د ال ن ابلتيددديق علددى الربوت ك د ل املخت ددار النددا امللحددق ابلعاددد الدددو
ا ددا ابةقد د إل املدن ددة وال اند د ة .وسش ددارت إىل م ددروع الق ددان ن الرام ددي إىل تع ددديد الق ددان ن
النددائي كددي يتضددمن سحفام دال تعاق د علددى العنددو املنددي واملجتددار ابألطلددال .وشددنعحل الا د د
الرام ة إىل تعييي تنل الت ريعات الرام ة إىل تعريو اليواج املبفر والعنو القائم علدى ند ع الدن
والقضاق عل اما.
 -7٦وسشددادت نددنغاف رة ستنل د يفدداس ن الت ص د ات املنبنقددة عددن املنددتعراا الدددور ال ددامد
ال اسق تنل د ال كدامةل ومل ند ما تلدخم املتعلقدة ستعييدي ايدة اللسدات الضدع لة .وس)ندحل علدى ت ند ع
نط دداإل تغط ددة الي ددندوإل ال د د ط ،للت د د من الي ددحي ال د د ط ،واةماي ددة املجتماع ددة ودع ددم يف دداس ن
لتشتا ذو ااعاقة.
 -77ورحبددحل نددل ف ن ا ابعتمدداد الربوت ك د ل املخت ددار النددا امللحددق ابلعاددد الدددو ا ددا
ابةقد د إل املدن ددة وال اند د ة والربوت كد د ل املخت ددار ملتلاق ددة حقد د إل األش ددتا ذو ااعاق ددة.
وسشارت إىل اعتماد قان ن الطلد لفن سعرسحل عن سندلاا إزاق التقدارير الديت تتحدد عدن ارتلداع
معدددملت الت ددرب ن املدددارس املستدائ ددة والنان يددة واالدداا معدددملت التحدداإل اللت ددات ابلتعل د م
العا  .وملحظحل مع القلق عدم م اركة ال ع ب األصل ة احملل ة ن جا د اةلال على الغاابت
املط ة والتن ع الب ل جي.
 -7٨وسشددادت جن د ب سفريق ددا اب ط د ات املتت د ة اصددةد اللننددة ال طن ددة ةق د إل اان ددان.
ورحب ددحل ابلت د دريع الد د يتض ددمن سحفامد دال تعاقد د عل ددى العن ددو املن ددي واملجت ددار ابألش ددتا
وابل ك ددي علددى إدمدداج خدددمات عددةج ف د وس نقددص املناعددة الب درية ن اتلددو املرافددق اليددح ة
وستنل تداس اةماية املجتماع ة ألكنر الناس حرماالل.
 -7٩وسشددادت إنددبان ا ابلتقدددم احملددرز من د املنددتعراا الدددور ال ددامد ال دداسق م د ة إىل
التي ددديق علد ددى الربوت ك د د ل املخت د ددار الند ددا امللح ددق ابلعاد ددد الد دددو ا ددا ابةق د د إل املدن د ددة
وال ان ة والربوت ك ل املخت ار ملتلاق ة حق إل األشتا ذو ااعاقة.

10

GE.17-23556

A/HRC/37/6

 -٨٠وسشددادت دولددة فل ددطن ستفن ددو إجدراقات مفافحددة اللقددر مددن خددةل إن دداق اليددندوإل
ال د ط ،للمع نددة املجتماع ددة .ورحبددحل سن ددة يفدداس ن التيددديق علددى الربوت ك د ل املخت ددار للعاددد
الدو ا ا ابةق إل املقتيادية واملجتماع ة والنقاف ة.
 -٨١وسحاط ال د دان علمدال مدع املرت داد ابلتطد رات الديت حدد)حل مند املندتعراا ال داسق ن
عام  ٢٠١٢مدن قب دد تعدديد العديدد مدن القد انن مل اقمتادا مدع عددة مدن صدف األمدم املتحددة
ةق إل اان ان م ال إىل قان ن الطلد والربوت ك ل املخت ار ملتلاق ة حق إل األشدتا ذو
ااعاقة.
 -٨٢وسشددادت ت م د ر ل دديت ابعتمدداد يفدداس ن املن د ات ن ة ال طن ددة للم دداواة واانيدداف سددن
الن ن وإن اق اليندوإل ال ط ،للمع نة املجتماع ة .وندلطحل الضد ق علدى إن داق نظدام حمداكم
ايص لتطلال وتعييي ن د املرسة ن اة اة ال ان ة ومراكي صنع القرار.
 -٨٣وس)نحل ت يف على تيديق يفاس ن على الربوت ك ل املخت ار النا امللحق ابلعاد الدو
ا ددا ابةق د إل املدن ددة وال ان د ة .وسشددادت إبن دداق صددندوإل امل دداعدة اليددح ة ال طن ددة ال د
ي فر الت من اليحي االيامي للنم ع.
ددد اجملتمددع املددد .
 -٨٤وسشددادت ت د ن ابلددناك الت دداركي ن إعددداد التقريددر ال د ط ،ال د
ورحبددحل ابلاد د املب ولددة لتنل د الت صد ات املنبنقددة عددن املنددتعراا الدددور ال ددامد األخد مددن
خةل التيديق على اليف الدول ة والتعاون مع جمل حق إل اان ان وآل اتل.
 -٨5ون سعق دداب املنتت دداابت الرظن د د ة نُظ ددم ح د د ار ن ان ددي سفض ددى إىل ت ددف د حف م ددة
جديدددة .واعتمدددت اد ه اةف مددة تدددس ال ادمدداج األشددتا ذو ااعاقددة ن مج ددع ال سددات ددا
ف اا ال زارية وملن الم ع رجاملل ون اق وشباابل فر وص ل مت اوية إىل ال ائو العامة.
 -٨٦وسُن سحل لندة وزاريدة م د كة لتنظد م اةالدة املدن دة للنم دع دن ن ذلدخم سفدراد ال دع ب
األص ددل ة .واف د ا نتي دددر ش دداادات م د ةد للائ دددة  ١5 ٠٠٠ش ددتص ن اجملم د ع ون تح ددن
وضعام.
 -٨7ويفلد الدنت ر وقان ن املتياملت سيضال حرية التعب وحرية اليحافة.
 -٨٨سمددا ف مددا يتعلددق ابلرعايددة الطب ددة ف ت د ىل نظددام للضددمان املجتمدداعي وإحدددغ ال د زارات
سدعم من املركي املتنقد لفنعاف املجتماعي ت ف إمفان ة حي ل األشتا املع زين عل اا.
 -٨٩وسشادت ترك ا ابلتيديق على الربوت ك ل املخت ار النا امللحق ابلعاد الدو ا دا
ابةقد د إل املدن ددة وال اند د ة والربوت كد د ل املخت د دار ملتلاق ددة حقد د إل األش ددتا ذو ااعاق ددة.
ورحبحل ابعتماد ن انة وطن ة لليحة واملن ات ن ة ال طن ة للم داواة واانيداف سدن الن دن.
وملحظدحل مدع التقددير املند ات ن ات ال طن دة املعتمددة ن جمدال ت دن د الد ملدات للت ع دة ةمه دة
شاادات امل ةد ومل ن ما ابلن بة لتطلال البالغن نن امللتحاإل ابملدرنة.
 -٩٠وانتنفرت اململفة املتحدة تراجع ا ط ات ااجياس ة املتت ة ناسقال لت ن ع ح ي النقا
ال ان ددي م ددن خ ددةل ف ددرا ت ددداس تق دي ددة عل ددى الد درايفبن ن ارن ددة حقا ددم ن حري ددة التعبد د
والتنمع ال لمي وانتتدام الق ة امللرطة ضدام.
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 -٩١وسعرسددحل ال د ملايت املتحدددة األمريف ددة عددن قلقاددا البددالا إزاق عدددم إحدراز تقدددم ن إرندداق
الد قراط ددة م د ة إىل تبددادل العنددو ن سعقدداب املنتتدداابت ووج د د )غ درات كب د ة ف مددا يتعلددق
ابح د ام حق د إل اان ددان ددا ن ذلددخم ت ددن د العديددد مددن حدداملت املعتقددال واملحتندداز دون
مراعاة األص ل القان ن ة وانتمرار الق د امللروضة على حرية التعب والتنمع ال لمي.
 -٩٢وس)نددحل سورويفد ا علددى التقدددم احملددرز مند املنددتعراا ال دداسق ن جمددا مفافحددة املجتددار
ابألش ددتا وت ددن د ال د ملدات .وش ددنعحل عل ددى س د ل امليي ددد م ددن الا د د ف م ددا يتعل ددق ابح د ام
حق إل املرسة والطلد ومل ن ما من سجد القضاق على العنو واليواج الق ر .
 -٩٣وس)نددحل مجا ريددة فندديوية الب ل لاريددة علددى ااصددةحات امل ددنلة ن جمددال منددع ومفافحددة
املجت ددار ابألش ددتا ومل ن د ما األطل ددال .ورحب ددحل ابلت ددداس القان ن ددة املتت د ة ملفافح ددة اللق ددر.
وسشددارت إىل ا طددة ال طن ددة النان ددة لتعييددي الرعايددة اليددح ة الدديت تددنص علددى إن دداق خطددة مددن
صحي إليامي للنم ع.
 -٩٤ورحبحل ف حل الم ستعييي امللن ات ومفافحة اللقر وإدماج األشتا
ن ن إل العمد وإطةإل عمل ة ل ضع قان ن للطلد.

ذو ااعاقدة

 -٩5وسش ددادت زامب ددا ستي ددديق يف دداس ن عل ددى الربوت كد د ل املخت ددار امللح ددق ابتلاق ددة حقد د إل
األشتا ذو ااعاقدة وقد انن مفافحدة العندو املندي وامليفتيداب وسحفدام القدان ن الندائي
الرام ددة إىل منددع ومفافحددة ت د يل األعضدداق التنانددل ة األنن يددة والتددداس املتت د ة ملفافحددة املجتددار
ابألطلال.
 -٩٦وسشددارت زمبدداس إىل عدددد مددن التعددديةت الدديت سدخلددحل علددى الق د انن هبدددف م اقمددة
الت دريعات ال طن ددة ددا ن ذلددخم قددان ن الطلددد مددع العديددد مددن صددف األمددم املتحدددة ةق د إل
اان ددان .ونددلطحل الض د ق علددى وضددع اطددط وطدد ،للت د من اليددحي ال ددامد وت ن د ع ال اكددد
األنان ة املدرن ة وت ف تداس اةماية املجتماع ة ألكنر الناس حرماالل وحتديد حيص شغد
الن اق لل ائو املدن ة العل ا.
 -٩7وش ددددت اليائ ددر عل ددى م ددا سحرزت ددل يف دداس ن م ددن تق دددم ن مفافح ددة املجت ددار ابألش ددتا
واللقر ومنع التع ي واةي ل على الرعاية اليح ة والتعل م .وس)نحل على املبادرات الرام ة إىل
ت ف التدري ن جمال حق إل اان ان ن قطاعات اتللة.
 -٩٨وسش ددادت سنغد د مل ابلتيد دديق عل ددى الربوت كد د ل املخت ددار الن ددا امللح ددق ابلعا ددد ال دددو
ا ددا ابةق د د إل املدن ددة وال ان د د ة والربوت كد د ل املخت ددار ملتلاق ددة حق د د إل األش ددتا ذو
ااعاقة ن عام  .٢٠١٤وس)نحل على ن انات يفاس ن للم داعدة املجتماع دة ن جمداملت الرعايدة
اليح ة والتعل م.
 -٩٩وان ت األرجنتن يفاس ن على التيديق على الربوت ك ل املخت ار النا امللحدق ابلعادد
الدو ا ا ابةق إل املدن ة وال ان ة والربوت ك ل املخت ار ملتلاق ة حق إل األشتا ذو
ااعاقة.
 -١٠٠وسشادت سرم ن دا ستنل د يفداس ن املند ات ن ة ال طن دة للم داواة واانيداف سدن الن دن
وإدخ ددال حت د نات عل ددى نظ ددام التعل د م .وسعرس ددحل ع ددن تق ددديراا لةلت ديام ابلتي ددديق عل ددى اتل ددو
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الي ددف القان ن ددة وش ددنعحل يف دداس ن عل ددى متاسع ددة الت ددداس املتتد د ة ن جم ددال مفافح ددة املجت ددار
ابألشتا .
 -١٠١وسشددارت سن د ال ا إىل سمه ددة انددتعراا نتددائك الدرانددة األول ددة الدديت سجرااددا املدددعي العددام
للمحفمددة النائ ددة الدول ددة ألعمددال العنددو الدديت سعقبددحل انتتدداابت عددام  .٢٠١٦وحنددحل يفدداس ن
عل ددى اان دراع ن إج دراق انتت دداابت ت دريع ة واح د ام حق د إل مج ددع امل د اطنن الغ دداس ن ن ن حري ددة
التعبد وتفد ين المع ددات والتنمددع ال ددلمي ن فد ة مددا قبددد إجدراق املنتتدداابت الديدددة اح امدال
اتمال.
 -١٠٢وان ت سذرس نان يفاس ن على التيديق على الربوت ك ل املخت ار الندا امللحدق ابلعادد
الدددو ا ددا ابةق د إل املدن ددة وال ان د ة والربوت ك د ل املخت ددار ملتلاق ددة حق د إل األشددتا
ذو ااعاقة على النح امل صى سل ن املنتعراا الدور ال امد ال اسق.
 -١٠٣وسشادت سلن فا ست ج ل يفاس ن دع ة دائمة إىل ااجدراقات ا اصدة .ورحبدحل ابلتيدديق
على الربوت ك ل املخت ار النا امللحق ابلعاد الدو ا ا ابةق إل املدن ة وال ان ة.
 -١٠٤وس)نحل سدنن علدى إشدرا اجملتمدع املدد والربملدان وجملد ال د د ن إعدداد التقريدر الد ط،
لغاس ن .وشنعحل يفاس ن على م اصلة عمل ة تيديقاا الارية ابللعد على الربوت ك ل املخت ار
للعاد الدو ا ا ابةق إل املقتيادية واملجتماع ة والنقاف ة.
 -١٠5وسحاطحل س ت اال علمال ابلا د املب ولة لتعديد القان ن النائي إبدراج سحفام تعاقد
علددى العنددو املنددي واملجتددار ابألشددتا واختدداذ تددداس ت دريع ة وقضددائ ة ملفافحددة سعمددال القتددد
الطق ن ة والتيد لا وتعديد قان ن الطلد.
 -١٠٦ورحب ددحل الربازي ددد ابلتي ددديق عل ددى الربوت كد د ل املخت ددار الن ددا امللح ددق ابلعا ددد ال دددو
ا ددا ابةق د د إل املدن ددة وال ان د د ة والربوت كد د ل املخت ددار ملتلاق ددة حق د د إل األش ددتا ذو
ااعاقة .وس)نحل على الا د املت اصلة ملفافحة املجتار ابألشتا وتعييي امل اواة سن الن ن
وحمارسة اللقر وت ف إمفان ة حي ل الم ع على الرعاية اليح ة والتعل م.
 -١٠7وسشددادت س رك نددا فان د ددت غ التنل د ال ددد لت ص د ات املنددتعراا الدددور ال ددامد
لعام  .٢٠١٢وشنعحل يفاس ن على تنل التداس امل ار إل اا ن تقريراا ال ط.،
 -١٠٨وس)نحل س روند على الا د املب ولة ن جمال حقد إل الطلدد مندد تنظد م حلقدات عمدد
لبن دداق الق دددرات وص د ايفة ق ددان ن الطل ددد .وسحاط ددحل علم دال م ددع املرت دداد تط ددط الرعاي ددة الي ددح ة
للنم ددع وابلاد د الدديت تبد لا يفدداس ن ملفافحددة املجتددار ابألشددتا والقضدداق علددى التم ددي القددائم
على ن ع الن .
 -١٠٩وسشددادت كندددا ابح د ام الط ائددو الدين ددة ن اجملتمددع الغدداس  .وملحظ ددحل إج دراق دران ددة
وطن ددة س د ن العنددو القددائم علددى ن د ع الددن وشددنعحل يفدداس ن علددى تقانددم التددداس الدديت تعتدديم
اختاذاا لتح ن ا ا ال ضع.
 -١١٠ونددلطحل مجا ريددة سفريق ددا ال نددطى الضد ق علددى الاد د الدديت تبد لا يفدداس ن ملعتمدداد عدددة
صف قان ن ة دف إىل تدع م آل ات تعييي و اية حق إل اان ان.
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 -١١١وسش ددادت ت دداد ستع دداون يف دداس ن م ددع آل ددات حق د د إل اان ددان التاسع ددة لتم ددم املتح دددة.
وملحظحل التقدم احملرز ن م اقمة الت ريعات ال طن ة مع صف األمم املتحددة ةقد إل اان دان
وص ايفة قان ن الطلد.
 -١١٢وف ما يتعلق ابال ة (سو ال سةري ال طن ة ملنع التعد ي سشدار وفدد يفداس ن إىل تنظد م حلقدة
عم ددد ن سيل ل/ن ددبتمرب  ٢٠١7لتحدي ددد التح دددايت القائم ددة .وسُن ددسحل لن ددة عم ددد للح د ار م ددع
ووضددعحل خارطددة طريددق لد لخم .وتددنص
اتلددو ال سددات ال طن ددة ددا ن ذلددخم احملفمددة الدنددت رية ُ
خارطددة الطريددق علددى اعتمدداد قددان ن ن عددام  ٢٠١٨علددى سقيددى تقدددير وإن دداق ا سددة وطن ددة ن
ت رين النا /ن فمرب .٢٠١٨
 -١١٣وف ما يتعلق ا سسدتل ال ملايت املتحدة من قلق إزاق األحدا اليت سعقبحل املنتتداابت
سكددد ال فددد اح د ام يفدداس ن ةريددة ال جدددان واللفددر وال درس والتعب د واملمارنددة اةددرة للدددين ش دريطة
اح ام النظدام العدام .وافد ا كدان يتعدن علدى اةف مدة التددخد عندد وقد ع سحددا ختدد ابلنظدام
العام مند اةريدق الد شد ن المع دة ال طن دة .يفد سندل ن سعقداب اةد ار ال اندي ُاختد ت
تداس ت ريع ة لتح ن تداس تنظ م التنمعات العامة.
 -١١٤وف ما يتعلق س ضع املرسة ون سعقاب الت ص ات املنبنقدة عدن املندتعراا الددور ال دامد
النا ُوضع م دروع قدان ن ملفافحدة العندو املندي واعتُمددت قد انن وقائ دة ل ضدع حدد لعمل دات
ت يل األعضاق التنانل ة األنن ية وضمان اح ام حق إل املرسة ن اار .
 -١١5وف ما يتعلق ا سسدتل فرن دا مدن قلدق إزاق اةاجدة إىل وجد د جمتمدع مدد حددي سشدار
ال فددد إىل وج د د جمتم ددع م ددد ق ددان وفعل ددي ن يفدداس ن يف د سن ددل ينح دداز سح دداالل إىل سع ددض ااراق
ال ان ة وي شد هبا.
 -١١٦وف مددا يتعلددق ابلتعل د م فزنددل إليامددي ن يفدداس ن ومفل د ل ن الدنددت ر .وقددد ُخييددحل لددل
تداس مامة .و ند م يان دة التعلد م مدا سدن  ٣٠و ٣5ن املائدة مدن امل يان دة ال طن دة واختد ت تدداس
حازمة ملفافحة املجتار ابل باب ن األن اإل العامة.
 -١١7ون ا تام شفرت يفاس ن البلددان الديت شداركحل ن اد ا اةد ار وجدددت التيامادا ستنل د
الت ص ات املقب لة ن سعقاب ا ه الدورة.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -١١٨نظرت غابون يف التوصيات املقدمة أثناء جلسة التحاور واملدرجة أدانه ،وهي
حتظى بتأييدها:
 ١-١١٨التنفي ذ ذ الكامذ ذذل لنتذ ذذا احلذ ذذوار السياسذ ذذي لعذ ذذا  ،٢٠١٧وال سذ ذذيما
التذذدابر الراميذذة إىل حتسذذن الصذذحة واحلمايذذة االجتماعيذذة ،واملسذذاواة بذذن اجلنسذذن،
والتعليم ،والتدريب ،وخلق فرص العمل (جنوب أفريقيا)؛
٢-١١٨
(السودان)؛
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 ٣-١١٨إعم ذذاد ما ذذدأ احل ذذوار ،ابعتا ذذاره عنص ذذرا ض ذذامنا لألم ذذن ،ل ج ذذي
الوحدة الوطنية اليت ال ميكن حتقيق التنمية من دوهنا (مجهورية أفريقيا الوسطى)؛

ف ذذة

 ٤-١١٨تيسر إنشاء بيئة آمنة ومتكينية ،من منظور القانون واملمارسة ،تسم
لكل من فعاليذات اجملتمذ املذدي واملذدافعن عذن حقذوق اإلنسذان ابلعمذل يف ظذرو
خالية من اخلو والعراقيل وانعدا األمن (آيرلندا)؛
5-١١٨
(اب ستان)؛

مواصذذلة تشذذبي ب ذرام التثقيذذف والتوعيذذة يف ميذذدان حقذذوق اإلنسذذان

٦-١١٨

التنفي الكامل لاعض التوصيات اليت التزمت هبا (مدغشقر)؛

 7-١١٨مواصذذلة تعائذذة املذذوارد والذذدعم التقذذين لتعزيذذز قذذدرة الالذذد علذذى الوفذذاء
ابلتزاماته يف جماد حقوق اإلنسان (نيبراي)؛
 ٨-١١٨وضذ ذ ذ خط ذ ذذة عم ذ ذذل وطني ذ ذذة لتنفيذ ذ ذ قذ ذ ذرار جمل ذ ذذس حق ذ ذذوق اإلنس ذ ذذان
رقم ( ١3٢5الربتغاد)؛
 ٩-١١٨تكثيذذف اجلهذذود لتس ذري عمليذذة التصذذديق علذذى الربوتو ذذود االختيذذاري
امللح ذ ذذق ابلعه ذ ذذد ال ذ ذذدوي اخل ذ ذذاص ابحلق ذ ذذوق االقتص ذ ذذادية واالجتماعي ذ ذذة والثقافي ذ ذذة
(بوروندي)؛
 ١٠-١١٨التصديق على الربوتو ود االختيذاري للعهذد الذدوي اخلذاص ابحلقذوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية (ماي) (الربتغاد) (جنوب أفريقيا)؛
 ١١-١١٨التصديق على اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفاد والتعاون يف جمذاد
التاين على الصعيد الدوي (هندوراس) (توغو)؛
 ١٢-١١٨التصذذديق علذذى بروتو ذذود من ذ وقم ذ ومعاقاذذة اال ذذار ابأل ذ اص،
وخباصة النساء واألطفاد (بروتو ود ابلرمو) (هندوراس)؛
 ١٣-١١٨التصذذديق علذذى اتفاقيذذة عذذد تقذذاد ج ذرا م احلذذرب واجل ذرا م املرتكاذذة
ضد اإلنسانية (أرمينيا)؛
 ١٤-١١٨النظر يف التصديق على الربوتو ود امللحق ابمليثذاق األفريقذي حلقذوق
اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا ( وت ديفوار) (انميايا)؛
 ١5-١١٨التصديق على الربوتو ود امللحق ابمليثذاق األفريقذي حلقذوق اإلنسذان
والشعوب بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا (غاان)؛
 ١٦-١١٨التصديق على معاهدة مرا ش لتيسر النفاذ إىل املصنفات املنشذورة
لفا ذذدة األ ذ اص املكفذذوفن أو مع ذذاقي الاصذذر أو ذوي إعاقذذات أخذذر يف قذ ذراءة
املطاوعات (غاان)؛
 ١7-١١٨املضي يف التدابر الرامية إىل ضمان إجراء انت اابت تشريعية فافة
وذات مصداقية يف موعد أقصاه عا ( ٢٠١٨أس اليا)؛
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 ١٨-١١٨اعتم ذذاد مش ذذروع الق ذذانون املع ذذدد لق ذذانون العق ذذوابت الذ ذ ي يتض ذذمن
أحكامذ ا تعاقذذب علذذى العنذذف املنذذزي واال ذذار ابأل ذ اص وجيذذري حاليذ ا عرضذذه علذذى
الربملان ( وت ديفوار)؛
 ١٩-١١٨مواصذذلة العمليذذة الديناميذذة ملواءمذذة التشذريعات الوطنيذذة مذ عذذدد مذذن
صذذكو األمذذم املتحذذدة حلقذذوق اإلنسذذان ،مثذذل إطذذالق عمليذذة وض ذ قذذانون الطفذذل
(تشاد)؛
 ٢٠-١١٨إمتذذا عمليذذة اعتمذذاد قذذانون الطفذذل املعذذروض حاليذ ا علذذى نظذذر جملذذس
الذذواراء والقذذوانن اجلنا يذذة املعاقاذذة علذذى العنذذف املنذذزي واال ذذار ابأل ذ اص (بور ينذذا
فاسو)؛
 ٢١-١١٨اختذذاذ مجي ذ التذذدابر الالامذذة لتطايذذق ه ذ ه النصذذوص علذذى حنذذو أمثذذل
(بور ينا فاسو)؛
 ٢٢-١١٨املوافق ذذة عل ذذى ق ذذانون الطف ذذل ونش ذذر الت ذذدابر التنظيمي ذذة والتشذ ذريعية
اجلديدة حلماية األرامل واأليتا على نطاق أوس ( واب)؛
 ٢٣-١١٨وض اللمسذات األخذرة علذى قذانون الطفذل الذ ي يهذد  ،يف مجلذة
أمور ،إىل احلد من اواج األطفاد واجلرا م الطقوسية (انميايا)؛
 ٢٤-١١٨مواصلة اجلهود املا ولة وطنيا ملواءمة التشريعات الوطنية م املعاير
الدولية حلقوق اإلنسان (ليايا)؛
 ٢5-١١٨املضذي يف تنفيذ خريطذذة الطريذذق املوضذذوعة هبذذد إنشذذاء آليذذة وطنيذذة
ملن التع يب (إثيوبيا)؛
٢٦-١١٨

إهناء عملية إنشاء آلية وطنية ملن التع يب (جورجيا)؛

 ٢7-١١٨ختصذذي مذذا يلذذز مذذن املذذوارد االقتصذذادية والتقنيذذة واملاليذذة لتس ذري
تنفي اآللية الوطنية ملن التع يب (هندوراس)؛
 ٢٨-١١٨التعبيذذل إبنشذذاء آليذذة وقا يذذة وطنيذذة ملن ذ التع ذ يب وبعمليذذة إنشذذاء
هيكل وطين متكامل ودا م ملكافحة اال ار ابأل اص (ماي)؛
٢٩-١١٨

تسري وترة عملية إنشاء اآللية الوطنية ملن التع يب (توغو)؛

٣٠-١١٨

إنشاء آلية وطنية ملن التع يب (املغرب)؛

 ٣١-١١٨اختذ ذذاذ التذ ذذدابر الالامذ ذذة للحذ ذذد مذ ذذن اسذ ذذت دا االحتبذ ذذاا السذ ذذابق
للمحا مة وحتسن ظرو االحتباا (فرنسا)؛
 ٣٢-١١٨اختذذاذ املزيذذد مذذن التذذدابر حلمايذذة حقذذوق احملتب ذزين ،وال سذذيما تل ذ
املتعلقة ابالحتباا السابق للمحا مة (الرباايل)؛
 ٣٣-١١٨وضذ حذذد لال تظذذا وسذذوء األوضذذاع يف السذذبون ،مذذن خذذالد بنذذاء
سبون جديدة وتقييد است دا االحتباا السابق للمحا مة (إساانيا)؛
16
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 ٣٤-١١٨حتسذ ذذن ظذ ذذرو االحتبذ ذذاا والسذ ذذبناء بطذ ذذرق منهذ ذذا ضذ ذذمان تلقذ ذذي
احملتبزين التغ ية الكافية ،واحلد من اال تظا يف أما ن االحتباا ( ندا)؛
 ٣5-١١٨مضاعفة اجلهود لتحسن األوضذاع يف السذبون ،واحلذد مذن ا تظذا
السذذبون بشذذكل اذذر ،وضذذمان فصذذل األحذذدا عذذن الاذذالغن ،واحملتب ذزين ره ذذن
احملا مة عن املدانن ،والنساء عن الرجاد (اامايا)؛
 ٣٦-١١٨حتسن األوضاع يف السبون وإعادة النظر يف ف ة التحقيق اليت متتد
لف ة مفرطة (وتصل إىل  ١٨هرا) والتصدي حملدوديذة فذرص اايرة السذبناء ،علذى
النحو املوصى به سابقا (أملانيا)؛
 ٣7-١١٨السذذعي إىل حتسذذن األوضذذاع يف السذذبون يف غذذابون ذذا يشذذمل تذذوفر
الرعاية الطاية املناسذاة للسذبناء وإاتحذة إمكانيذة اتصذاد السذبناء ابحملذامن وأسذرهم
(أس اليا)؛

 ٣٨-١١٨املضي يف إصالح النظا القضا ي الذ ي بذدأ ابلفعذل وتعزيذز التذدابر
الراميذ ذذة إىل مكافحذ ذذة السذ ذذلو يات القضذ ذذا ية الذ ذذيت قذ ذذد تعذ ذذوق إج ذ ذراء التحقيقذ ذذات
واحملا مات على حنو مستقل ونزيه ومناسب (غواتيماال)؛
 ٣٩-١١٨التقيد ابلتزاماهتا الدوليذة فيمذا يتعلذق إبجذراءات التوقيذف واالحتبذاا
لضذذمان حقذذوق اإلنسذذان واحلذذرايت األساسذذية وممارسذذة مهمذذة احلكذذم م ذ االح ذ ا
الواجب لسيادة القانون (هولندا)؛
 ٤٠-١١٨اعتم ذ ذذاد ق ذ ذذوانن ملكافح ذ ذذة اجلذ ذ ذرا م الطقوس ذ ذذية ومعاقا ذ ذذة مرتكايه ذ ذذا
واحملرضذ ذذن عليهذ ذذا بعقذ ذذوابت مناسذ ذذاة ،ووض ذ ذ اس ذ ذ اتيبية ذ ذذاملة للقضذ ذذاء عليهذ ذذا
(سراليون)؛
 ٤١-١١٨تكثيذذف جهذذود مكافحذذة اجلذرا م الطقوسذذية مذذن أجذذل وضذ حذذد ذذا،
بوسا ل منها تنظيم محالت توعية طويلة األجل (إساانيا)؛
فالذذة ضذذماانت احملا مذذة العادلذذة للسذذبناء املالحقذذن جنا ي ذ ا ،ذذن
٤٢-١١٨
فيهم األ اص احملتبزون يف أعقاب االنت اابت الرائسية للعا املاضذي (الذوالايت
املتحدة األمريكية)؛
٤٣-١١٨
(أذربيبان)؛

مواص ذ ذذلة اخت ذ ذذاذ الت ذ ذذدابر الالامذ ذ ذذة ملكافح ذ ذذة اال ذ ذذار ابأل ذ ذ ذ اص

 ٤٤-١١٨تكثيف تدابر مكافحة اال ار ،وال سذيما مذن خذالد فالذة التحقيذق
م مرتكيب ه ه اجلرا م وحما متهم (األرجنتن)؛
 ٤5-١١٨ضذ ذذمان محايذ ذذة حقذ ذذوق مجي ذ ذ األطفذ ذذاد وامل ذ ذراهقن ضذ ذذحااي اال ذ ذذار
ووصو م إىل العدالة واستفادهتم من إعادة التأهيل النفسي واالجتماعي ( يلي)؛
 ٤٦-١١٨مواصلة العمل بنشذا مذن أجذل إنشذاء هيكذل وطذين متكامذل ودا ذم
ملكافحة اال ار ابأل اص ( واب)؛
GE.17-23556
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 ٤7-١١٨االنتهذذاء مذذن إج ذراءات تعذذديل التش ذريعات الوطنيذذة املتعلقذذة ابال ذذار
ابألطفاد (مصر)؛
 ٤٨-١١٨حتسذ ذذن إنفذ ذذاذ وتنسذ ذذيق التش ذ ذريعات والسياسذ ذذات الوطنيذ ذذة املتعلقذ ذذة
ابال ذذار ابأل ذ ذ اص ،وخباص ذذة النس ذذاء واألطف ذذاد ،وتوعي ذذة اجلمه ذذور هبذ ذ ه املس ذذألة
(آيسلندا)؛
 ٤٩-١١٨اختاذ التدابر الفعالة ملن ومكافحة اال ار ابلنساء واألطفاد وتذوفر
إطار قانوي مال م حلماية الضحااي وحما مة املتبرين ابأل اص (بلبيكا)؛
 5٠-١١٨وضذ التشذريعات الالامذذة لتبذرة افذة أ ذذكاد اال ذار ابأل ذ اص،
وخصوص ا ألغراض االستغالد اجلنسي والس رة واالس قاق (العراق)؛

 5١-١١٨إبذ ذرا اتفاقذ ذذات ثنا يذ ذذة م ذ ذ بلذ ذذدان منشذ ذذأ األطفذ ذذاد ضذ ذذحااي اال ذ ذذار
ابأل ذ اص ،وال سذذيما بذذنن ومذذاي ونيبذذراي وتوغذذو ،وتعزيذذز اإلطذذار القذذانوي احمللذذي
ملكافحة ه ه اجلرمية على حنو فعاد (املكسي )؛

 5٢-١١٨مواصذذلة اجلهذذود الراميذذة إىل مكافحذذة اال ذذار ابأل ذ اص ،وال سذذيما
النساء واألطفاد (إيطاليا)؛
 5٣-١١٨تكثي ذذف جهوده ذذا الرامي ذذة إىل مكافح ذذة ومنذ ذ اال ذذار ابأل ذ ذ اص،
وخباصة النساء واألطفاد (نيبراي)؛
 5٤-١١٨مواص ذ ذذلة جهودهذ ذ ذذا الراميذ ذ ذذة إىل مكافح ذ ذذة مجي ذ ذ ذ أ ذ ذ ذذكاد اال ذ ذ ذذار
ابأل اص (لانان)؛
 55-١١٨التعبيذذل ابعتمذذاد التش ذريعات الوطنيذذة املتعلقذذة ابال ذذار ابأل ذ اص
ومشروع السياسة الوطنية املتعلقة ابحلماية اخلاصة ال ي ُوضعت صيغته النها يذة يف
عا ( ٢٠١3بوتسواان)؛
5٦-١١٨
(السودان)؛

إنش ذذاء هيك ذذل وط ذذين متكام ذذل ودا ذذم ملكافح ذذة اال ذذار ابأل ذ ذ اص

57-١١٨
(الربتغاد)؛

اخت ذذاذ مجيذ ذ الت ذذدابر الالام ذذة ملكافح ذذة اال ذذار ال ذذداخلي ابألطف ذذاد

 5٨-١١٨توس ذذي نط ذذاق اختصاص ذذات اللبن ذذة الوااري ذذة املعني ذذة س ذذألة اال ذذار
ابألطفذذاد لتشذذمل الاذذالغن ،وضذذمان املذذوارد الاش ذرية واملاليذذة الكافيذذة لذذدعم اجلهذذود
الوطنية (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
ذذرة اال ذذار ابأل ذ ذ اص ،وخباص ذذة اال ذذار ابألطف ذذاد ،مذ ذ فال ذذة
5٩-١١٨
احلماية واملساعدة للضحااي (مجهورية وراي)؛
 ٦٠-١١٨ض ذ ذذمان محاي ذ ذذة مجيذ ذ ذ ض ذ ذذحااي اال ذ ذذار ابأل ذ ذ ذ اص ومس ذ ذذاعدهتم
(تيمور  -لشيت)؛
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 ٦١-١١٨تكثيذ ذذف العمذ ذذل ملكافحذ ذذة اال ذ ذذار ابألطفذ ذذاد ألغ ذ ذراض االسذ ذذتغالد
اجلنسي وضمان احتبااهم يف مكان منفصل عن الاالغن (إساانيا)؛
 ٦٢-١١٨اعتماد قانون ملكافحة التمييز على حنو امل و فالة احلماية الفعالة
للبمي وتكافؤ الفرص بينهم (هندوراس)؛
٦٣-١١٨

تعزيز اجلهود املا ولة لتحقيق املساواة بن اجلنسن (اامايا)؛

 ٦٤-١١٨مواصذلة توسذي نطذاق مسذاعدهتا املقدمذة يف هذ ا الصذدد إىل النسذاء
واأل اص ذوي اإلعاقة والفئات الضعيفة األخر (دولة فلسطن)؛
 ٦5-١١٨اختذذاذ تذذدابر لتحسذذن محايذذة الفئذذات السذذكانية الضذذعيفة عذذن طريذذق
تعزيز إدماج الشذااب ومكافحذة العنذف ضذد املذرأة والتصذدي للفذوارق بذن اجلنسذن
يف جماد اإلدماج املهين  -متا ي ا م وض إطار لتنظيم النظا القضا ي (فرنسا)؛
 ٦٦-١١٨مواصلة تعزيز التدابر الرامية إىل مكافحة مجي أ كاد التمييز ضد
املرأة (جورجيا)؛
٦7-١١٨

حتسن مكافحة التمييز ضد املرأة (السنغاد)؛

 ٦٨-١١٨تنفي السياسات اليت تصح انعدا املساواة بن املرأة والرجل فيما
يتعلق ابلفرص واملعاملة يف سوق العمل (املكسي )؛
 ٦٩-١١٨تسذ ذري تنفيذ ذ الق ذذانون رق ذذم  ٢٠١5/٠9املتعل ذذق بتحدي ذذد حصذ ذ
ذذغل املذرأة للوظذذا ف املدنيذذة العليذذا والقذذانون رقذذم  ٢٠١6/٠١٠املتعلذذق كافحذذة
التحرش يف مكان العمل (انميايا)؛
 7٠-١١٨اعتم ذذاد الت ذذدابر الالام ذذة واملناس ذذاة لكفال ذذة أن تطا ذذق مجيذ ذ ا يئ ذذات
احلكومية والربملان والسلطة القضا ية اتفاقية القضاء على مجي أ كاد التمييز ضد
املرأة ،وملواءمة التشريعات احمللية م ه ه االتفاقية وضمان إلغاء األحكا التمييزية
ضد املرأة (أوروغواي)؛
 7١-١١٨اعتمذ ذذاد تذ ذذدابر ملموسذ ذذة يف ذ ذذكل ب ذ ذرام ومحذ ذذالت توعيذ ذذة وطنيذ ذذة
للقضذذاء علذذى القوالذذب النمطيذذة واملمارسذذات الثقافيذذة والتقاليذذد الذذيت تتعذذارض م ذ
احلقوق األساسية للنساء والفتيات ( يلي)؛
 7٢-١١٨اعتماد التدابر الالامة ملكافحة التمييز ضد املرأة يف املناطق الريفية
واحلد من ارتفاع معدد الوفيات أثناء الوالدة (إساانيا)؛
 7٣-١١٨تعزيذ ذذز اجلهذ ذذود الراميذ ذذة إىل تنفي ذ ذ االس ذ ذ اتيبية الوطنيذ ذذة للمسذ ذذاواة
واإلنصذذا بذذن اجلنسذذن ،ذذا يف ذلذ التصذذدي لسذذوء متثيذذل املذرأة يف هيئذذات صذذن
القرار والقضاء على املمارسات التقليدية الضارة (رواندا)؛
 7٤-١١٨مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة التمييز ضد املرأة ومجي أ كاد
العنف ضد املرأة ،وال سيما العنف املنزي (تونس)؛
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 75-١١٨اختاذ مجي التدابر الالامذة ملكافحذة العنذف ضذد املذرأة ،ذا يف ذلذ
التمييز يف العمل (جياويت)؛
 7٦-١١٨اختذذاذ التذذدابر الالامذذة لضذذمان تنفي ذ قذذوانن غذذابون املتعلقذذة سذذألة
العنف ضذد املذرأة ،ذا فيهذا تلذ الذيت حتظذر االغتصذاب والتحذرش اجلنسذي والعنذف
املنزي ،وحما مة املتورطن يف ه ه اجلرا م ( ندا)؛
 77-١١٨متا ذ ذذي ا م ذ ذ خطذ ذذة عذ ذذا  ،٢٠3٠اعتمذ ذذاد سياسذ ذذة ترمذ ذذي إىل إهنذ ذذاء
املمارس ذذات الض ذذارة ض ذذد الفتي ذذات ال ذذيت تش ذذمل ال ذذزواج القس ذذري املاك ذذر وتش ذذويه
األعضاء التناسلية (هندوراس)؛
 7٨-١١٨مواصذذلة اجلهذذود الراميذذة إىل تعزيذذز من ذ ومكافحذذة تشذذويه األعضذذاء
التناسلية األنثوية (أنغوال)؛
 7٩-١١٨مواصذذلة جهودهذذا الراميذذة إىل املضذذي يف القضذذاء علذذى الفقذذر ومتكذذن
املرأة (أذربيبان)؛
 ٨٠-١١٨مواصذذلة تعزيذذز التمكذذن االقتصذذادي للم ذرأة ،وال سذذيما يف ترتياذذات
األنشطة املدرة للدخل (إثيوبيا)؛
 ٨١-١١٨مواصذ ذذلة اجلهذ ذذود الراميذ ذذة إىل تعزيذ ذذز ومحايذ ذذة حقذ ذذوق امل ذ ذرأة ووض ذ ذ
السياسات الالامة لتمكينها (اب ستان)؛
 ٨٢-١١٨مواصلة تشبي متثيل املذرأة علذى قذد املسذاواة مذ الرجذل يف احليذاة
السياسية والعامة (تر يا)؛
 ٨٣-١١٨تذذوفر املسذذاعدة القانونيذذة اجملانيذذة للنسذذاء املعذذواات مذذن أجذذل تيسذذر
جلو هن إىل القضاء (سراليون)؛
 ٨٤-١١٨تعزي ذذز الت ذذدابر املت ذ ذ ة لت ذذوفر املس ذذاعدة القانوني ذذة اجملاني ذذة للنس ذذاء
املعواات (تيمور لشيت)؛
 ٨5-١١٨تكثيف اجلهود الرامية إىل السذماح بتسذبيل والدات مجيذ األطفذاد
بشكل يسر وجماي (ا ند)؛
 ٨٦-١١٨مواصذذلة تعاوهنذذا اجليذذد م ذ منظمذذات اجملتم ذ املذذدي وو ذذاالت األمذذم
املتحدة ،وخاصة اليونيسيف ،لتسبيل ل األطفاد عند الوالدة (بور ينا فاسو)؛
 ٨7-١١٨مواصذلة اجلهذذود الراميذذة إىل دعذم حقذذوق الطفذذل ومحايذة األطفذذاد مذذن
االستغالد اجلنسي واال ار (تونس)؛
 ٨٨-١١٨القضذذاء علذذى العنذذف واالسذذتغالد اجلنسذذين ،وال سذذيما مذذن خذذالد
تنفي ذ اإلج ذراءات والسياسذذات الراميذذة إىل من ذ ه ذ ه اجل ذرا م وتيسذذر اإلبذذال عنهذذا
وتقدة الرعاية إىل األطفاد الضحااي (بلبيكا)؛
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 ٨٩-١١٨حظ ذذر مجيذ ذ أ ذذكاد العقوب ذذة الادني ذذة القاس ذذية أو املهين ذذة يف مجيذ ذ
السذ ذذياقات حظ ذ ذرا واضذ ذذح ا ،وتشذ ذذبي أ ذ ذذكاد التعلذ ذذيم واالنضذ ذذاا غذ ذذر العنيفذ ذذة
(بلبيكا)؛
 ٩٠-١١٨حظ ذ ذذر مجيذ ذ ذ أ ذ ذذكاد العقوب ذ ذذة الادني ذ ذذة ض ذ ذذد األطف ذ ذذاد يف مجيذ ذ ذ
السياقات ،ا فيها املدرسة واملنزد ،حظرا صرحي ا (لكسمرب )؛

 ٩١-١١٨إصالح القانون ال ي يسم
الدولية (مدغشقر)؛
٩٢-١١٨
األسود)؛

عاقاة األطفاد ،وذلذ وفقذ ا للمعذاير

سن تشري حيظر العقوبة الادنية لألطفاد يف مجي السياقات (اجلال

 ٩٣-١١٨مواصذذلة براجمهذذا للتوعيذذة الراميذذة إىل وض ذ حذذد السذذت دا العقوبذذة
الادنية يف املدارس (تر يا)؛
 ٩٤-١١٨اختذذاذ مجي ذ التذذدابر التش ذريعية والتذذدابر السياسذذاتية للقضذذاء علذذى
اواج األطفاد والزواج القسري ( يلي)؛
 ٩5-١١٨مواصذذلة جهودهذذا الراميذذة إىل حتسذذن التشذريعات للتأ ذذد مذذن توافقهذذا
م أفضل املمارسات واملعاير الدولية بشأن حرية التعار (الرباايل)؛
 ٩٦-١١٨اختاذ املزيد من التدابر لكفالة حرية الصحافة استنادا إىل مادأ عد
رة امل الفات الصحفية واح ا حقوق الصحافة (آيسلندا)؛
 ٩7-١١٨ضمان التعددية الصحفية واح ا حرية التعار والتبم يف األمذا ن
العمومية (فرنسا)؛
 ٩٨-١١٨اح ذ ا حقذذوق مجي ذ مواطنيهذذا يف حريذذة التعاذذر وتكذذوين اجلمعيذذات
والتبم السلمي واحلق يف املشار ة يف احلياة العامة واحلياة السياسية (آيسلندا)؛
 ٩٩-١١٨ضذذمان املمارسذذة الكاملذة للحذذق يف حريذذة التعاذذر وتكذذوين اجلمعيذذات
والتبم السلمي ،واختاذ اخلطوات الالامة لتذوفر بيئذة آمنذة للمذدافعن عذن حقذوق
اإلنسان والصحفين (إيطاليا)؛
 ١٠٠-١١٨االمتنذذاع عذذن تقييذذد حريذذة التعا ذذر ،سذذواء علذذى ذذاكة اإلن ن ذذت أو
خارجهذذا ،والتأ ذذد مذذن أن الصذذحفين والعذذاملن يف وسذذا اإلعذذال قذذادرون علذذى
القيا بعملهم دون مضايقة (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 ١٠١-١١٨اح ا حرية التبم السذلمي ،ذا يف ذلذ عنذدما متارسذها املعارضذة
(الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 ١٠٢-١١٨تعزيز حرية التعار (لانان)؛
 ١٠٣-١١٨اختاذ التدابر الرامية إىل ضذمان بيئذة آمنذة و ذفافة تسذم للمبتمذ
املذذدي ابلعمذذل يف إطارهذذا حبريذذة ودون خذذو مذذن العواقذذب ،بطذذرق منهذذا رفذ القيذذود
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املفروضذة علذى حريذذة التعاذر والتبمذ (اململكذة املتحذدة لربيطانيذذا العظمذى وآيرلنذذدا
الشمالية)؛
 ١٠٤-١١٨فالذذة عذذد فذذرض قيذذود غذذر مذذربرة علذذى احلذذق يف املشذذار ة يف احليذذاة
العامة والسياسية وعلى حرية الصحافة (الربتغاد)؛
 ١٠5-١١٨اختذذاذ التذذدابر املناسذذاة لضذذمان محايذذة املذذدافعن عذذن حقذذوق اإلنسذذان
والصحفين واملعارضن السياسين من أعماد العنف والت ويف (لكسمرب )؛
 ١٠٦-١١٨مواصذذلة تعزيذذز التنميذذة االقتصذذادية واالجتماعيذذة املسذذتدامة لتحسذذن
املسذذتو املعيشذذي علذذى حنذذو مطذذرد وإرسذذاء أسذذاس عتيذذد للتمت ذ حبقذذوق اإلنسذذان
(الصن)؛
 ١٠7-١١٨مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة الفقر (لانان)؛
 ١٠٨-١١٨تعزيز سياسات مكافحة الفقر (اجلزا ر)؛
 ١٠٩-١١٨مواصذ ذذلة تعزيذ ذذز براجمهذ ذذا لتقذ ذذدة احلمايذ ذذة االجتماعيذ ذذة ،الذ ذذيت تذ ذذوفر
املساعدة أل ثر املواطنن الغابونين ضعفا وأ دهم حرماانا (دولة فلسطن)؛

 ١١٠-١١٨مواصذذلة غذذابون تعزيذذز براجمهذذا االجتماعيذذة مذ ال يذذز بشذذكل خذذاص
على جماالت التعليم والتغ ية والصحة ،مذن أجذل حتسذن نوعيذة حيذاة أفذراد ذعاها،
وال سذذيما املعذذواين مذذنهم ،وهذذي جوانذذب مذذن األ يذذة كذذان أن يُعتمذذد فيهذذا علذذى
التعاون الدوي واملساعدة التقنية املطلوبن (مجهورية فنزويال الاوليفارية)؛
 ١١١-١١٨مواصذذلة اجله ذود الراميذذة إىل ضذذمان حتسذذن فذذرص حصذذود املذذواطنن
على التعليم والرعاية الصحية ،ن فيهم أفراد الشعوب األصلية (اجلزا ر)؛
 ١١٢-١١٨اختذ ذذاذ التذ ذذدابر الالامذ ذذة لضذ ذذمان احلصذ ذذود علذ ذذى الرعايذ ذذة الصذ ذذحية
للبميذ  ،وتعزيذز القطذذاع العذا الذ ي تعذ ض سذر عملذه صذذعوابت ويعذاي مذن أوجذذه
التفاوت اإلقليمية الصارخة (فرنسا)؛
 ١١٣-١١٨مواص ذذلة توس ذذي نط ذذاق تغطي ذذة الص ذذندوق ال ذذوطين للت ذذأمن الص ذذحي
واحلماية االجتماعيذة ليشذمل املزيذد مذن األ ذ اص احملذرومن وأولئذ الذ ين مل تكذن
تشملهم التغطية يف السابق ،وذل وفقا خلطتها الوطنية (سنغافورة)؛

 ١١٤-١١٨تكثيف اجلهود من أجل ضمان احلق يف حصود اجلمي على الرعاية
الصحية (فييت ان )؛
 ١١5-١١٨تعزيز التدابر الرامية إىل احلد من ارتفاع انتشار فروس نق
الاشرية/اإليدا بن النساء وانتقاد املرض من األ إىل الطفل (إندونيسيا)؛

املناعة

 ١١٦-١١٨اختاذ تدابر فعالة مذن أجذل التصذدي الرتفذاع معذدد انتقذاد اإلصذابة
بفروس نق املناعة الاشرية من خالد تعزيز اخلطة االسذ اتيبية الوطنيذة ملكافحذة
فروس نق املناعة الاشرية/اإليدا (ماليزاي)؛
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 ١١7-١١٨اختذذاذ املزيذذد مذذن التذذدابر لضذذمان احلصذذود علذذى اخلذذدمات الصذذحية
لعالج فروس نق املناعة الاشرية/اإليدا (ماليزاي)؛
 ١١٨-١١٨تعزيذز السياسذات العامذذة الراميذة إىل تذذوفر الرعايذة الطايذذة للكثذر مذذن
النذذاس الذ ين يعذذانون مذذن فذذروس نقذ املناعذذة الاشذرية/اإليدا وال يتلقذذون العذذالج،
وال سيما النساء ،من أجل خفض معدالت انتقاد فروس نق املناعة الاشرية من
األمهذذات إىل األطفذذاد أثنذذاء الذذوالدة؛ و ذ ل للمثليذذات واملثليذذن ومزدوجذذي امليذذل
اجلنسي ومغايري ا وية اجلنسانية وحاملي صذفات اجلنسذن ،بضذمان حصذو م علذى
الرعاية الطاية دون متييز على أساس امليل اجلنسي وا وية اجلنسانية (املكسي )؛
 ١١٩-١١٨مواصذذلة حتسذذن االسذذتثمار يف التعلذذيم للحذذد مذذن معذذدالت التسذذرب
من املدارس (الصن)؛
 ١٢٠-١١٨وض اس اتيبية للحد من التسرب املدرسي لألطفاد (أنغوال)؛
 ١٢١-١١٨معاجل ذذة األس ذذااب اجل ري ذذة الرتف ذذاع مع ذذدالت التس ذذرب املدرس ذذي يف
الالد ،وال سيما يف صفو الفتيات ،بطرق منها إنفاذ سياسة عد التسام مطلقذا
فيما يتعلق ابلعنف اجلنسي والتحرش اجلنسي (سلوفينيا)؛
 ١٢٢-١١٨اختاذ مجيذ التذدابر الالامذة مذن أجذل حتقيذق اايدة اذرة يف معذدالت
التح ذذاق الفتي ذذات ابمل ذذدارس وخف ذذض مع ذذدالت تس ذذرهبن منه ذذا يف مجيذ ذ مس ذذتوايت
التعليم ،حبلود هناية الدورة الثالثة لالستعراض الدوري الشامل (اجلال األسود)؛
 ١٢٣-١١٨ضمان حصود اجلميذ علذى التعلذيم ،وال سذيما تعزيذز القطذاع العذا ،
يف سياق يتسم ب اج الوصود إىل التعليم املستمر واجليد (فرنسا)؛
 ١٢٤-١١٨مواصلة اختاذ املزيذد مذن التذدابر مذن أجذل تذوفر تعلذيم ذامل وجيذد
(أرمينيا)؛
 ١٢5-١١٨مواصلة اختاذ التدابر الضرورية لضمان تذوفر التعلذيم اجليذد الشذامل
جلمي األطفاد ،ن فيهم األطفاد ذوو اإلعاقة ،واعتماد تشريعات يف ه ا الصذدد
(ملديف)؛
 ١٢٦-١١٨مواصذ ذذلة محلتهذ ذذا اإلعالميذ ذذة يف مجي ذ ذ أحنذ ذذاء الالذ ذذد بشذ ذذأن حقذ ذذوق
األ اص ذوي اإلعاقة من أجل ضمان اإلعماد الكامذل حلقذوق األ ذ اص ذوي
اإلعاقة وإدماجهم يف اجملتم (موريشيوس)؛
 ١٢7-١١٨املضذذي يف متكذذن األ ذ اص ذوي اإلعاقذذة مذذن الوصذذود علذذى قذذد
املس ذذاواة مذ ذ غ ذذرهم إىل اخل ذذدمات الص ذذحية ،ذذا يف ذلذ ذ طل ذذب م ذذوافقتهم احل ذذرة
واملستنرة على التدخالت الصحية ،واختاذ التذدابر الالامذة إللغذاء التشذريعات الذيت
تقيد ذل (ملديف)؛
 ١٢٨-١١٨املضذذي يف تعزيذذز ومحايذذة حقذذوق األ ذ اص ذوي اإلعاقذذة ،وال سذذيما
األطفاد (السنغاد)؛
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 ١٢٩-١١٨مواصذذلة تنفيذ السياسذذات الراميذذة إىل دعذذم إدمذذاج مجيذ األ ذ اص
ذوي اإلعاقذة يف اجملتمذ الغذذابوي ومشذذار تهم الفعالذة فيذذه ،وضذذمان ختصذذي املذذوارد
الكافية ل ل (سنغافورة).
 -١١٩وسذ ذذتاح غذ ذذابون التوصذ ذذيات التاليذ ذذة ،وسذ ذذتقد ردودا عليهذ ذذا يف وقذ ذذت مناسذ ذذب
ال يتباوا موعد الدورة السابعة والثالثن جمللس حقوق اإلنسان:
 ١-١١٩املضذ ذذي يف أنشذ ذذطتها املتعلقذ ذذة بانذ ذذاء قذ ذذدرات قذ ذذوات الذ ذذدفاع واألمذ ذذن
وتدرياهم يف جماد حقوق اإلنسان ابالستفادة من أ ذكاد التعذاون الذدوي امل تلفذة،
ا يف ذل التعاون فيما بن بلدان اجلنوب (إندونيسيا)؛
 ٢-١١٩مضذذاعفة اجلهذذود واملذذوارد امل صصذذة لل ذربام املكرسذذة لتعزيذذز عمالذذة
الشااب ،وال سيما الشااب ذوي اإلعاقة (فييت ان )؛
 ٣-١١٩التص ذذديق علذ ذذى اتفاقي ذذة الشذ ذذعوب األصذ ذذلية والقالي ذذة ملنظمذ ذذة العمذ ذذل
الدولية (رقم  )١69لسنة ( ١9٨9غواتيماال)؛
 ٤-١١٩االنض ذذما إىل معاه ذذدة ذذارة األس ذذلحة والتوقيذ ذ عل ذذى معاه ذذدة حظ ذذر
األسلحة النووية وتكييف تشريعاهتا الوطنية معهما (غواتيماال)؛
 5-١١٩وض ذ اإلطذذار القذذانوي ال ذ ي يفذذرض نظذذا تذذرخي
إاتحة وجود جمتم مدي حدي (فرنسا)؛

مسذذاق ،مذذن أجذذل

 ٦-١١٩توفر موارد افيذة للبنذة الوطنيذة حلقذوق اإلنسذان ،بصذر النظذر عذن
سن قانون معدد للبنة وتنظيمها (مجهورية وراي)؛
7-١١٩

توفر ميزانية افية للبنة الوطنية حلقوق اإلنسان (تيمور ليشيت)؛

 ٨-١١٩متكذذن اللبنذذة الوطنيذذة حلقذذوق اإلنسذذان مذذن أداء مهامهذذا ،بطذذرق منهذذا
توفر ميزانية افية وأما ن عمل مناساة للتوعية سألة اال ذار ابأل ذ اص ومعاجلذة
الشكاو املتعلقة ب ل (اامايا)؛
٩-١١٩

تعزيز موارد اللبنة الوطنية حلقوق اإلنسان (السنغاد)؛

 ١٠-١١٩مواصذذلة اجلهذذود الراميذذة إىل ضذذمان األداء السذذلس واالسذذتقالد التذذا
للبنة حقوق اإلنسان ،متا ي ا م ماادئ ابريس (جياويت)؛

 ١١-١١٩تسذ ذري جهوده ذذا الرامي ذذة إىل إنش ذذاء مؤسس ذذة وطني ذذة مس ذذتقلة حلق ذذوق
اإلنسان وفق ا ملاادئ ابريس (رواندا)؛

 ١٢-١١٩إهنذذاء إج ذراءات اعتمذذاد اللبنذذة الوطنيذذة حلقذذوق اإلنسذذان ضذذمن الفئذذة
"ألف" وضمان سر عملها (جورجيا)؛
 ١٣-١١٩تعزيذ ذذز دور اللبنذ ذذة الوطنيذ ذذة حلقذ ذذوق اإلنسذ ذذان وفق ذ ذ ا ملاذ ذذادئ ابريذ ذذس
(املغرب)؛
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 ١٤-١١٩بذ د املزيذد مذذن اجلهذود حلصذذود اللبنذة الوطنيذة حلقذذوق اإلنسذان علذذى
املر ز "ألف" وفق ا ملاادئ ابريس (الربتغاد)؛

 ١5-١١٩تسذ ذري جهوده ذذا الرامي ذذة إىل اعتم ذذاد الق ذذانون اجلدي ذذد املتعل ذذق بتنظ ذذيم
وأداء اللبنة الوطنية حلقوق اإلنسان جلعلها أ ثر فعالية (اماابوي)؛
 ١٦-١١٩سذذن تش ذريعات واختذذاذ مذذا يلذذز مذذن تذذدابر حلمايذذة النذذاس مذذن التمييذذز،
وال سيما النساء والايغمي والشعوب األصلية (العراق)؛
 ١7-١١٩تذ ذذوفر محايذ ذذة قانونيذ ذذة متسذ ذذاوية جلمي ذ ذ املذ ذذواطنن ،وال سذ ذذيما ألف ذ ذراد
األقليذ ذذات والشذ ذذعوب األصذ ذذلية ،ومتكيذ ذذنهم مذ ذذن احلصذ ذذود علذ ذذى اخلذ ذذدمات العامذ ذذة
(مجهورية وراي)؛
 ١٨-١١٩ض ذذمان مش ذذار ة الش ذذعوب األص ذذلية عل ذذى مجيذ ذ املس ذذتوايت يف ص ذذن
القرارات املتعلقة ابملسا ل اليت متسها ،ا يف ذل جهود حفظ الطايعة (سراليون)؛

 ١٩-١١٩اختذذاذ التذذدابر الالامذذة لضذذمان احلذذق يف حريذذة التعاذذر وحريذذة التبم ذ
السذذلمي وحريذذة تكذذوين اجلمعيذذات ،بطذذرق منهذذا مسذذاءلة ذذل مذذن يرتكذذب أعمذذاد
ختويف أو مضايقة أو عنف ضد األفراد ،ن فيهم املذدافعون عذن حقذوق اإلنسذان،
بساب ممارستهم ه ه احلقوق ( ندا)؛
 ٢٠-١١٩االنضما إىل اتفاقية مكافحة التمييز يف جماد التعليم (العراق)؛
 ٢١-١١٩مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان اح ا ماذدأ عذد اإلعذادة القسذرية،
وتطايذذق ه ذ ه املاذذدأ علذذى مجي ذ احلذذاالت ،اسذذتنادا إىل التقييمذذات الفرديذذة ،وعلذذى
أسذذاس ذذل حالذذة علذذى حذذدة ولذذيس بشذذكل مجذذاعي ،وال سذذيما يف حالذذة القصذذر مذذن
ملتمسي اللبوء (األرجنتن)؛
 ٢٢-١١٩ضذذمان حصذذود األطفذذاد الالجئذذن وملتمسذذي اللبذذوء علذذى اخلذذدمات
الطاية املناساة (تر يا).
 -١٢٠وحبثت غابون التوصيات اليت قُدمت أثناء احلوار التفذاعلي/الواردة أدانه ،وأحاطذت
علم ا هبا:

 ١-١٢٠اعتماد عملية مفتوحة وقا مة على االسذتحقاق لذد اختيذار مر ذحن
وطنين لالنت اابت يف هيئة من هيئذات معاهذدات األمذم املتحذدة (اململكذة املتحذدة
لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛

 ٢-١٢٠التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجي العمذاد املهذاجرين
وأفراد أسرهم ( ونغو) (مصر) (سراليون)؛
 ٣-١٢٠النظر يف التصديق على االتفاقيذة الدوليذة حلمايذة حقذوق مجيذ العمذاد
املهاجرين وأفراد أسرهم (أوروغواي)؛
 ٤-١٢٠تكثيذذف اجلهذذود للتصذذديق علذذى االتفاقيذذة الدوليذذة حلمايذذة حقذذوق مجيذ
العماد املهاجرين وأفراد أسرهم (إندونيسيا)؛
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 5-١٢٠التصذذديق بسذذرعة علذذى االتفاقيذذة الدوليذذة حلمايذذة حقذذوق مجي ذ العمذذاد
املهذذاجرين وأف ذراد أسذذرهم ،والربوتو ذذود االختيذذاري امللحذذق ابلعهذذد الذذدوي اخلذذاص
ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (غواتيماال)؛
 ٦-١٢٠التص ذذديق عل ذذى الربوتو ذذود االختي ذذاري األود للعه ذذد ال ذذدوي اخل ذذاص
ابحلقوق املدنية والسياسية (إساانيا)؛
 7-١٢٠تسري وترة االستعدادات اجلارية من أجل حتديذد إجذراءات التصذديق
على الربوتو ود االختياري امللحق ابلعهد الدوي اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية
(أوروغواي)؛
 ٨-١٢٠إجراء حتقيق مستقل يف أعماد العنف اليت أعقات االنت اابت ،فضالا
عذذن االدعذذاءات املتعلقذذة ابرتكذذاب انتها ذذات حلقذذوق اإلنسذذان يف السذذياق نفسذذه،
لتس ذذلي الض ذذوء عل ذذى مش ذذار ة ومس ذذؤوليات خمتل ذذف اجله ذذات الفاعل ذذة وإلنص ذذا
الضحااي (لكسمرب )؛
 ٩-١٢٠فذ ذذت حتقيذ ذذق رمسذ ذذي ومسذ ذذتقل وموضذ ذذوعي يف أعمذ ذذاد العنذ ذذف املتصذ ذذلة
ابالنت اابت ويف االدعاءات املتعلقة ابالنتها ات اجلسيمة حلقوق اإلنسان (هولندا)؛
 ١٠-١٢٠التحقيق يف مزاعم عمليات االعتقاد التعسذفي للمتظذاهرين وإيذداعهم
يف احلاس السابق للمحا مة لف ات مفرطة يف أعقاب االنت اابت (أس اليا)؛
 ١١-١٢٠ضذذمان التطايذذق الفعذذاد واملنهبذذي ملاذذدأ التشذذاور املسذذاق مذ الشذذعوب
األصذذلية  -يف أمذذور منهذذا جهذذود حفذذظ الطايعذذة ،وذل ذ بطذذرق تشذذمل تذذوفر إطذذار
تشريعي أو تنظيمي حمدد ل ل (سلوفينيا)؛
 ١٢-١٢٠متكذذن اجمللذذس الذذوطين للمذرأة ودعمذذه ابلكامذذل مذذن أجذذل حتسذذن محايذذة
وتعزيز حقوق املرأة (جنوب أفريقيا)؛
 ١٣-١٢٠إلغاء أو تعديل قانون  ،٢ ٠١6/٠6/١9ال ي دخل حيذز النفذاذ يف
بداية عا  ،٢٠١٧بغية ضمان حقذوق اإلنسذان الذيت يذن عليهذا الدسذتور وتتمثذل
يف حريذذة الصذذحافة وحريذذة الذرأي والتعاذذر ،و لتا ذذا مذذن الشذذرو املسذذاقة الض ذرورية
لقيا جمتم دميقراطي ونش (أملانيا)؛
 ١٤-١٢٠مراجعذذة قذذانون االتصذذاالت وتعديلذذه بصذذورة ذذاملة لضذذمان تواؤمذذه مذ
أفضل املمارسات واملعاير الدولية بشأن حرية التعار(آيرلندا)؛
 ١5-١٢٠ضمان التحقيق الفوري والفعاد يف مجي ادعذاءات اسذتغالد األطفذاد
واالعتداء عليهم جنسيا يف مجهورية أفريقيا الوسطى من قال جنود غابونين ،واختاذ
اخلطوات الالامة ملن وقوع ذل مستقاالا (غواتيماال).

 -١٢١مجي االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف هذ ا التقريذر تعذرب عذن موقذف الدولذة
(الدود) اليت قدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال يناغي أن يفهذم أهنذا حتظذى بتأييذد
الفريق العامل بكامله.
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