األمم املتحدة

A/HRC/37/7

اجلمعية العامة

Distr.: General
26 December 2017
Arabic
Original: English

جملس حقوق اإلنسان

الدورة السابعة والثالثون
 ٢٦شباط/فرباير  ٢٣ -آذار/مارس ٢٠١٨
البند  ٦من جدول األعمال
االستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري
غاان

__________

*

يُعمم املرفق من دون حترير رمسي وابللغة اليت قُ ِّدم هبا فقط.

)GE.17-23258(A



الشامل*

A/HRC/37/7

مقدمة
 -١عقد د ددد اللريد د ددق العامد د ددد املع د د د اب د د ددتعرا الد د دددور الشد د ددامدأ املنش د د د ج د د د ق د د درار
جمل د حق د إل اان ددان ١/5أ دورت ددل النامنددة والعش درين ن الل د ة مددن  ٦إىل  ١7تش درين الن ددا /
ن د د فمرب  .٢٠١7وا تعرض ددا ا ال ددة ن ل ددار ن ا ل ددة الرا ع ددة املعق د د دة ن  7تش د درين الن ددا /
َس وفد َدد لددار املدعلددة العامددة للدولددة و،يددرة العدددلأ للد ر أفد ا أ فد  .واعتمددد
ند فمرب  .٢٠١7ورأ َ
اللري د ددق العام د ددد التقري د ددر املتعل د ددق غ د ددار ن جل د ددتل العاش د ددرةأ املعق د د د دة ن  ١٠تش د د درين الند د ددا /
ن فمرب .٢٠١7
 -٢ون  ١٣شد ددباط/فرباير ٢٠١7أ اختد ددار جمل د د حق د د إل اان د ددان فريد ددق املقد ددررين التد ددا
(اجملم عة النالثلة) لتل ري ا تعرا ا الة ن لار :ابرال ا أ و نغالديشأ وجن ب أفريقلا.
 -٣وعمدالا أبحكددام اللقددرة  ١5مددن مرفددق قدرار جمل د حقد إل اان ددان  ١/5واللقددرة  5مددن
مرفق قراره ٢١/١٦أ صدرت ال اثئق التاللة أللرا ا تعرا ا الة ن لار:
تقري د د د د د د د د د ددر و /ع د د د د د د د د د ددر
(أ)
()A/HRC/WG.6/28/GHA/1؛

ت د د د د د د د د د ددا مق د د د د د د د د د دددم وفقد د د د د د د د د د د ا لللق د د د د د د د د د ددرة (١5أ)

(ب) جتملع للمعل مات أعدتل مل ضلة األمم املتحددة ال داملة قد إل اان دان وفقد ا
لللقرة (١5ب) ()A/HRC/WG.6/28/GHA/2؛
(ج) م د د د ج أعدتد د ددل املل ضد د ددلة ال د د دداملة ق د د د إل اان د د ددان وفق د د د ا لللقد د ددرة (١5ج)
(.)A/HRC/WG.6/28/GHA/3
 -٤وأُحللا إىل لار عن ريق اجملم عة النالثلة قائمة أ ئلة أعدداا دلل ا أملانلداأ والربا،يددأ
والربتغالأ و لجلكاأ وتشدلكلاأ و دل فلنلاأ وال د يدأ واململكدة املتحددة لربياانلدا العىمد وآيرلنددا
الشماللةأ والندروي ..وميكدن ا دالع علد دأله األ دئلة ن امل قدع الشدبكي االدارجي لال دتعرا
الدور الشامد.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
 -5ذ در رئددل ال فددد أن لددار تعتددرب ا ددتعرا
اان ان ن الدول األعضاء ن األمم املتحدة.

الدددور الشددامد منددربا لدرا ددة حالددة حقد إل

 -٦وقال إن الت ام ا ك مة ابح ام حق إل اان ان لشعبها مكرس ن د ت ر عام ١99٢أ
ال ددأل ي ددنلأ ن ول ددة أمد د رأ عل د إنش دداء مب ددات حك مل ددة تكل د د د ت اي ددة حقد د إل
اان ان ملع األشخاص ن لارأ ويكلد وص ل الناس إىل العدالةأ ويضمن ا تقالللة و ائط
ااعالمأ وميكن امل ا نني من امل امهة ن اادارة الرشلدة والتنملة ن البلد.
 -7وأرلمددا امل ددامهات الدديت قدددمتها منىمددات اجملتمددع املددد ن لددارأ عل د مددر ال ددننيأ
ا ك مددة عل د ا تمددام تع يد و ايددة حق د إل اان ددان مددا أفضددا إىل ت علددة ا مه د ر ق قددل.
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وا ك مدة ملت مدة اصدلة العمدد مدع ولدع أصددحاب املندلحة املعنلدني علد تنللدأل الت صدلات الدديت
قبلتها ن الدورة النامنة والعشرين.
 -٨وق ددد قبل ددا ل ددارأ خ ددالل ا ددتعرا الن ددا أ ع ددام ٢٠١٢أ م ددا جمم ع ددل  ١٢٣ت ص ددلة
ورفضددا  ٢5ت صددلة .ويتضددمن التقريددر ال د وصددل ا ملن دالا للتقدددم ازددر ،ن تنللددأل الت صددلات
املقب لددة وي ددلط الض د ء عل د اايتددا،ات الدديت حتققددا ن جمددال حق د إل اان ددان وعل د التحددد ت
اليت تعلق ا ه د املبألولة من أجد ااعمال الكامد ق إل ولع األشخاص ن لدار .وند ه ال فدد
ددا قدمددل الشددر اء اا ددائل ن مددن دعددم ملد وتقد مل دداعدة لددار ن تنللددأل راجمهددا املتعلقددة قد إل
اان ان.
 -9وتنللددألا لت صددلة صددادرة عددن عدددة دولأ صدددقا لددارأ ن ح يران/ي نلددل ٢٠١٦أ عل د
الربوت ل ا ختلار تلاقلة منا ضة التعألي ولريه من ضدروب املعاملدة أو العق دة القا دلة أو
الالإن ددانلة أو املهلنددة .وقبددد ذلددكأ انددا نددة حق د إل اان ددان والعدالددة ااداريددةأ و ددي لئددة
د دت رية م ددتقلة ت ددت ن معددايري املب دات ال نلددة قد إل اان ددان وفقدا للمبددادا املتعلقددة ر د
املب ات ال نلة لتع ي و اية حق إل اان ان (مبادا ابري ) تضالع بوللة اآلللدة ال قائلدة
ال نلددة مددن خددالل رصددد مرافددق ا حتجددا،أ ددلما ال ددج ن و ددافر الشددر ة .و د يتخددأل
مكت و،يرة العدل ااجراءات الال،مدة لتمداس م افقدة جملد الد ،راء والربملدان علد تعدديد و يدة
اللجنة لتمكلنها من ا ضاالع ابمل بوللات ااضافلة صلها آللة وقائلة و نلة قبد هناية الدورة
الربملانلة ا اللة.
 -١٠ون ددان ن األول/دي ددمرب ٢٠١٦أ انتخد شددع لددار الدرئل وأعضدداء الربملددان البددال
ص ددنلا دوللد دا أبهن ددا انتخ دداابت ددلملة ات ددما ابلش ددلافلة
ع دددد م  ٢75عضد د ا ن انتخ دداابت ُ
والشم ل.
 -١١وص تا لار لناحل قدرار اجمللد  ١7/٣٦املعند ن مم د لة عق دة ااعددامم خدالل دورة
اجمللد د د ال اد د ددة والنالث د ددنيأ ش د ددل ا م د ددع الت امه د ددا لغ د دداء عق د ددة ااع د دددام .ون  ٢٤نل د ددان/
أ ري ددد  ٢٠١٤أ أق ددر جملد د الد د ،راء إلغ دداء عق ددة ااع دددام .وم ددع ذل ددكأ ل ددا العق ددة ن ن ددل
املدددورت القان نلددة ألهنددا حكددم مت صددد ن الد ددت رأ ومددن لَغ ا اجددة إىل التغل د عل د عدددد مددن
العقبات القان نلةأ بد منها إجراء ا تلتاء و .
 -١٢وتتد د عم منىم ددة العل د د الدولل ددة (ل ددار)أ ابلش د درا ة م ددع ن ددة حق د د إل اان ددان والعدال ددة
ااداريةأ ودائرة ال ج ن ن لارأ ومنىمات اجملتمع املد أ لة تدع إىل إلغاء عق ة ااعدام.
وحتث اجملم عة حالل ا ا ك مة عل اعتماد وق اختلار رمسي لتنللأل عق ة ااعدام.
 -١٣وقد للا ا ك مة نة صغرية تعرا العدد الكبري من التعديالت املقد
عل الد ت ر هبد م اصلة العمد الأل أيت تل نة تنللأل مراجعة الد ت ر ال ا قة.

إدخاادا

 -١٤ومع ذلكأ رعا نة التنللأل اعتماد مشروع قان ن م اءلة رب األ رةأ ومشروع قان ن
العم ددد (املع دددل)أ ومش ددروع ق ددان ن القد د ات امل ددلحة (املع دددل)أ ومش ددروع ق ددان ن و ال ددة املراجع ددة
الداخللة للح اابت (املعدل)أ ومشروع قان ن دائرة ااجرة الغانلة (املعدل)أ ومشروع قان ن لئة
اايرادات الغانلة (املعدل).
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 -١5واعتب ددارا م ددن أيل ل /ددبتمرب ٢٠١7أ اق ُ ح ددا تع ددديالت عل د ق ددان ن األش ددخاص ذو
ااعاقددة لعددام  ٢٠٠٦غلددة مالءمتددل مددع اتلاقلددة حق د إل األشددخاص ذو ااعاقددة .وقددد أجريددا
مشدداورات مددع أصددحاب املنددلحةأ ومددن املت قددع أن تنددب ددأله التعددديالت قددان را ل د ل هنايددة
عام .٢٠١٨
 -١٦وفلمددا يتعلددق ق د إل املدرأة والالدددأ يرع د مكتد و،يددرة العدددل وو،ارة الشددبون ا ن ددانلة
وشددبون الالددد وا مايددة ا جتماعلددة تعددديالا عل د قددان ن اار ددال وصددلة لعددام  ١9٨5لضددمان
اناباإل نل القان ن عل ولع األ،واجأ غض النىر عن ن ع عقدد الد واج أو نىدام اار الدأل
ينتم ن إللل.
 -١7وجيددر إعددداد مشددروع قددان ن و د للم دداواة ددني ا ن ددني هبددد ضددمان مشددار ة املدرأة
ن صددنع القدرارات وال لا ددة ددي ي افددق عللددل جملد الد ،راء قبددد عرضددل علد الربملددان لد ل هنايددة
عام .٢٠١٨
 -١٨وتددنل املددادة  ١٨مددن الد ددت ر عل د حددق ددد لددا ن امللكلددة غددض النىددر عددن ن د ع
جن ل .وعمالا أللك ا كمأ ينىر الربملان حالل ا ن مشروع قدان ن لتنىدلم تقا دم ملكلدة الد وجني
ن حدداليت ال فدداة والاددالإل مددن أجددد ايددة حق د إل امل درأة ن عالقددات امل ددا نة وحق د إل األ لددال
امل ل دين خارج إ ار ال واج.
 -١9ولضددمان التحقلددق ن ددد حددا ت العن د األ ددر املبل د عنهدداأ ددا ن ذلددك حددا ت
تشد يل األعضدداء التنا ددللة األنن يدةأ ومقاضدداة مرتكبلهدداأ وضددعا وحددة مكافحددة العند األ ددر
ودعددم الضددحا التا عددة لدددائرة شددر ة لددار عددددا مددن الددنىمأ مددن لنهددا نىددام إحالددة يقدددم املش د رة
وامل اعدة الابلة والقان نلة للضحا .
 -٢٠وتدددير و،ارة الشددبون ا ن ددانلة وشددبون الالددد وا مايددة ا جتماعلددة أيضد ا مالجددع عامددة
ومالجع خاصة مدع مة لت فري الرعاية وخدمات إعادة الت لد لضحا اايألاء وا جتار.
 -٢١وأنش ت ال لاة القضائلة حمكمدة مكر دة لر درة وحمدا م مكر دة للعند ا ن دا مدن
أجددد تل ددري البددا ن قضددا العن د ا ن ددا  .وت جددد حالل د ا أر ددع حمددا م متخننددة؛ و دريتلع
العدد إىل  ١١حمكمة عام .٢٠١٨
 -٢٢و ل اصد مكت و،يرة العدل العمد مع وحدة مكافحة العن األ ر ودعم الضدحا
ومع ال لاة القضائلة لضمان نىر ازا م ن قضا العن األ ر املبل عنها والبا فلها.
 -٢٣ووضددعا دائددرة التعلددلم الغانلددةأ مددن خددالل ددررم .املدددارس النددديقة للال لددةأ مدونددة
مهنلددة لق اعددد ال ددل خاصددة ابملدر ددني تعد ِّدر العن د البددد عل د أنددل يشددمد العقدداب البددد .
و ج د ددأله املدونددةأ ُعىَددر عل د املدر ددني فددر أ شددكد مددن أشددكال العقدداب البددد عل د
األ لال.
 -٢٤ووضددعا و،ارة الش ددبون ا ن ددانلة وش ددبون الالددد وا ماي ددة ا جتماعلددة لا ددة لرعاي ددة
الال ددد واأل ددرة م ددن أج ددد إلغ دداء العق دداب الب ددد ول ددريه م ددن أش ددكال إي ددألاء األ ل ددالأ ن املند د ل
واملدر ددة عل د ال د اء .واللددا التدددخالت الرئل ددلة ن إ ددار ال لا ددة تع ي د الش درا ة اجملتمعلددة
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والتعدداون مددع ال عمدداءأ واألمهددات امللكدداتأ وقددادة اجملتمددع ازلدديأ واملنىمددات الدينلددة ولري ددا مددن
املنىمات القائمة عل العقلدة.
 -٢5ون عددام ٢٠١٦أ وضددعا ا ك مددة لا ددة العدالددة لر لددال مايددة حقد إل األحدددا
ا احنني والضحا والشه د .واد ال لا ة إىل اية حق إل الالد ن نىام العدالة.
 -٢٦وفلم ددا يتعل ددق عم ددد األ ل ددالأ خض ددعا ل ددار م ددبخرا ددتعرا األقد دران حت ددا رعاي ددة
ا ماع ددة ا قتن ددادية ل دددول ل ددرب أفريقل ددا .والت م ددا ا ك م ددة ابو دداذ االاد د ات املنا ددبة ملعا ددة
النغرات القائمة ن خاة عملها ال نلة ملنع عمد األ لالأ وأُنقأل أ نر من  ٢ ٠٠٠لدد دان ا
يعمل ن ن صناعة التعدين ن عدام  ٢٠١7ل حدده .وتنلدأل الشدر ة حاللدا عمللدات خاصدة أخدر
مماثلة انقاذ ضحا عمد األ لال وحما مة األشخاص الألين يتغاض ن عن أله املمار ة.
 -٢7وعقد تعمددلم التعلددلم األ ا ددي اال امددي اجملددا عل د ولددع األ لددال ن ددن ا لتحدداإل
ابملدر ددةأ شد ددرعا و،ارة التعل ددلمأ ن أيل ل /د ددبتمرب ٢٠١7أ ن تنلل ددأل لا د ددة تعل ددلم جمد ددا ن
النان ت .و ان ااد د جعدد التعلدلم الندان ن متنداول ولدع الغدانلني وضدمان قداء دالب
املرحل د ددة النان ي د ددة العلل د ددا ن املدر د ددة وا د ددتكماام لدرا د ددتهم د د داة للتنمل د ددة ا قتن د ددادية والنمد د د
ا قتناد  .ون إ دار دأله ال لا دةأ وصدد عددد دالب املرحلدة النان يدة العللدا إىل ٣5٤ ٠٠٠
ال أ فارتلع أللك معدل ا نتقال من املرحلة النان ية األوىل إىل املرحلدة النان يدة العللدا مدن ٦7
إىل  7٦ن املائة عام .٢٠١7
 -٢٨واحت ددد اعتم دداد مش ددروع ق ددان ن ا ددق ن املعل م ددات مرتب ددة عالل ددة علد د ج دددول األعم ددال
التشريعي ل ،يرة العدل .ومن املت قع عرضل عل الربملان اقراره قبد هناية ف ة و ية الربملان ا ا .
 -٢9وقبلددا لددارأ خددالل ا ددتعرا النددا املتعلددق هبدداأ عددام ٢٠١٢أ ت صددلة رصددد تابلددق
الق د د انني العرفلد ددة غلد ددة الت ددد مد ددن أن املمار د ددات التقللديد ددة متماش ددلة مد ددع الت امااد ددا الدوللد ددة ن
جمد ددال حق د د إل اان د ددان .وأُقلد ددد د ددلم نلد دداس لل د ددحرة ن املناقد ددة الشد ددماللة ن د ددان ن األول/
دي مرب  ٢٠١٤وحند ضحا ا نتها ات اليت حدثا ن املخلم عل م اعدة إن انلة اللا
إعادة إدماجهم ن جمتمع حملي من اختلار م.
 -٣٠ون ش ددباط/فرباير ٢٠١٦أ أ لق ددا و،ارة الش ددبون ا ن ددانلة وش ددبون الال ددد وا ماي ددة
ا جتماعلة مشروعا و نلدا اهنداء ،واج األ لدال .وتنلدأل الد ،ارة حاللدا إ دارا ا د اتلجلا و نلدا ملندع
ال واج املبكر وال واج الق ر و،واج األ لال.
ووضددع ن عددام  ٢٠١٣نىددام إ ددال عددن التملل د  .ويهددد ددألا النىددام إىل ت د فري ددبد
ُ -٣١
ا نتنددا لللئددات الضددعللةأ منددد األشددخاص املنددا ني لددريوس نقددل املناعددة البش درية/اايد،أ
واملشددتغالت اب ددن أ والرجددال الددألين ميار د ن ا ددن مددع الرجددالأ واألشددخاص الددألين يتعددا ن
املخدرات عن ريق ا قن.
 -٣٢ويددتم حالل د ا اللج د ء إىل منىمددات اجملتمددع املددد وو ددائط ااعددالم اذ دداء ال د عي ش د ن
ال صددم .وتعتد م نددة لددار ملكافحددة اايددد،أ جد ء مددن خاددة عملهددا لعددام ٢٠١٨أ تكنلد نشددر
قددان ن نددة لددار ملكافحددة اايددد ،لعددام ٢٠١٦أ ددلما املد اد الدديت تتندداول عدددم التمللد  .ويددنل
القان ن عل ا ق ن التعللم للجملعأ ن فدلهم الن داء واأل لدال املندا ني لدريوس نقدل املناعدة
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البشرية واملتضررين من اايد .،وينل أيضا عل إنشاء نة القان ن واألخالقلات وو يلهدا و يدة
ضمان اية حق إل األشخاص امل تضعلني .وتعك اللجنة حالل ا عل وضع خاة عمد.
 -٣٣وتق د م نددة حق د إل اان ددان والعدالددة ااداريددة ن ال قددا ال درا ن تدددري م للهددا مددن
أجددد ندداء قدددراام عل د ايددة حق د إل املنللددات واملنللددني وم دوجددي امللددد ا ن ددي ومغدداير اا يددة
ا ن ددانلة وح دداملي ص ددلات ا ن ددني .ويتمن ددد اا ددد م ددن ذل ددك ن تنلل ددأل القد درار  ٢75ال ددأل
اعتمدتددل اللجنددة األفريقلددة ق د إل اان ددان والشددع ب عددام  ٢٠١٤ومبددادا ج لجددا ر ش د ن
تابلق القان ن الدو ق إل اان دان فلمدا يتعلدق ابمللدد ا ن دي واا يدة ا ن دانلة لعدام .٢٠٠٦
ويكلددد نىددام اا ددال عددن التمللد ا ددق ن ا نتنددا لرشددخاص الضددعلاءأ ددن فددلهم املنللددات
واملنلل ن وم دوج امللد ا ن ي ومغايرو اا ية ا ن انلة وحامل صلات ا ن ني.
 -٣٤ومنددأل عددام ٢٠٠7أ يناصددر ا هددا ،القضددائي الغددا أ ابلتعدداون مددع مكتد و،يددرة العدددلأ
ررم .العدالة للجملع من خالل عقد جل ات ا تماع ن ال ج ن ن ولع أحنداء البلدد هبدد
إخددالء ددبلد املتهمددني الددألين أمض د ا ف د ات لددري معق لددة ن ا ددب ا حتلددا ي دون حما مددة أو
اافراج عنهم كلالة .و ا مراجعة أوضاع  ٣ 55٤ن يالا ن إ ار الربرم.أ ف ُخلي بلد 7١١
منهم وأفرج كلالة عن  ١ ١5٣وأدين .١57
 -٣5وعند د د ددد د د د دددء الد د د ددربرم.أ د د د ددان الن د د د د ء امل د د د د دعني ن ا حتجد د د ددا ،ال د د د ددا ق للمحا د د د ددة
يشكل ن  ٣٠.٦ن املائة من جمم ع ال جناء .ون هناية تشرين األول/أ ت ر ٢٠١7أ اخنلضدا
أله الن بة إىل  ١٣.٢ن املائة.
 -٣٦واباضافة إىل ذلكأ أنش ت دائرة ال ج ن ن لار وحدة م اعدة قان نلدة ادا مكاتد
ووضددع نىددام لتتبددع القضددا
ن ولددع ال ددج ن الكبددرية مل دداعدة الن د ء ن ال ص د ل إىل العدالددةُ .
لضددمان تتبددع قضددا ال ددجناء امل د دعني ن ا حتجددا ،ال ددا ق للمحا مددة للتحقددق مددن حددا ت
الت د خريأ وتشددجلع ازا مددات ال دريعةأ األمددر الددأل مددن ش د نل أن يددبد إىل ا ددد مددن ا تىددا
ال ج ن.
 -٣7وي جد حاللا ررم .منتىم لبنداء قددرات القضداة واملددعني العدامني وازققدني .وصددرت
مبادا ت جلهلة لكلالة ا ت اإل ن إصدار األحكام وجتن األحكام امللر ة مدن جاند القضداة
وقض دداة الن ددل  .وأص دددر رئ ددل القض دداة تعملمد د ا إىل القض دداة وقض دداة الن ددل يتض ددمن تعللم ددات
اب متنال األه املبادا الت جلهلة.
 -٣٨وأقر جمل ال ،راء مشدروع قدان ن انشداء ندة م داعدة قان نلدةأ و دلنىر فلدل الربملدان ن
امل ددتقبد القري د  .وعندددما ينددب ددألا املشددروع قددان راأ لنددب نىددام امل دداعدة القان نلددة أ نددر
فعاللة و ل فر م يدا من امل اعدة القان نلة ملن م ن حاجة إللها.
 -٣9ودأ ددا ل ددار عل د د تنلل ددأل ت دددخالت ا ماي ددة ا جتماعل ددة الرئل ددلة وحقق ددا إيت ددا،ات
ملح ة ن جمال التندد لللقدر والضدع أ دا ن ذلدك نىدام التد مني الندحي الد أ و دررم.
التغأليددة املدر ددلةأ واملددن الدرا ددلة اللرديددةأ واأل ،ء املدر ددلة والنعددال والكت د املدر ددلة اجملانلددةأ
و ررم .التمكني من د الدر،إل غلدة مكافحدة اللقدر .لدد أن عدض اللئدات ال دكانلة تد ال
تعا من أوجل ضع متعددة ب اللقر امل من.
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 -٤٠ونددل قددان ن النددحة العقللددة لعددام  ٢ ٠١٢عل د إنشدداء االئددة الغانلددة للنددحة العقللددة
وو يلهددا و يددة صددلالة لا ددات النددحة العقللددة و لالددة تنللددأل ا .وجيددر وضددع لا ددة للنددحة
النل لة ي يقر ا جمل ال ،راء ويبدأ العمد هبا ن ال قا املنا .
 -٤١و جد قدان ن الندحة العقللددةأ ُجرمدا املعاملدة الالإن ددانلة للمرضد العقللدني وأنشددئا
خدمات جمانلدة مر يدة م جهدة حند اجملتمعدات ازللدة .وأصددرت و،ارة الندحة مبدادا ت جلهلدة
وأ لقا الت لتعللم وتدري ومراقبدة املعدا ني التقللدديني الدألين ي دتخدم ن الددين ن معا دة
األمرا العقللة.
 -٤٢وأنشع صندوإل للنحة العقللة ج قان ن النحة العقللدة هبدد تد فري املد ارد املاللدة
من أجد رعاية وإدارة األشخاص الألين يعان ن من اضاراابت عقللة.
 -٤٣ووضددعا لا ددة وا د اتلجلة و نلتددان الدمددة النددحة اايتا لددة للمدرا قني ()٢٠١٦-٢٠٢٠
ونُشر عرب و ائد الت اصد ا جتماعي.
 -٤٤وا ددتكمد مكت د د و،يد ددرة الع دددل عمللد ددة إنش دداء وا تضد ددافة ن ددة تن د ددلق مش د د ة د ددني
ال ددا ت ن جم ددال حقد د إل اان ددان ابعتبار ددا آلل ددة و نل ددة مكر ددة للتنلل ددأل واا ددال واملتا ع ددةأ
تشرع ن عملها لد ل الر دع األول مدن عدام  .٢٠١٨وتلدي لدارأ ن ال قدا الدرا نأ ابلت اماادا
املتعلقة تقدمي التقارير إىل االئات الدوللة وااقللملدة قد إل اان دان وآللدات ااجدراءات االاصدة
من خالل عمللة مشاورات و،ارية أو مش ة ني ال ا ت ش ن قضدا م اضدلعلة تتعلدق قد إل
اان ان.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -٤5أدىل  9٨وف دددا بل ددارت أثن دداء جل ددة التح دداور .وميك ددن ا ددالع عل د الت ص ددلات ال دديت
قدما أثناء أله ا ل ة ن ا ء النا من ألا التقرير.
 -٤٦ون ا وه رية أفريقلا ال ا ضي ال لاات الغانلة وال كان ن تع ي الدميقرا لة.
وقالا إن لار حتتد مرتبة رفلعة عل صعلد التنملة البشرية.
 -٤7ورحب ددا تش دداد تنلل ددأل ا تل دداإل املتعل ددق ماي ددة الال دددأ ومب ددادرة إهن دداء ال د واج الق ددر أ
واالاة ا اتلجلة ملكافحة فريوس نقل املناعة البشرية/اايد.،
 -٤٨ورحبا شللي ابلتنديق عل الربوت ل ا ختلار تلاقلدة منا ضدة التعدألي  .وأثندا
عل لار لقرار ا وق تنللأل أحكام ااعدام وحنتها عل ن التشريعات ذات النلة والتنديق
عل د الربوت د د ل ا ختل ددار الن ددا امللح ددق ابلعه ددد ال دددو اال دداص اب قد د إل املدنل ددة وال لا ددلةأ
اااد إىل إلغاء عق ة ااعدام.
 -٤9ورحب د ددا الن د ددني تع ي د د الن د ددحة والتعل د ددلم وتع ي د د ال قاي د ددة م د ددن ف د ددريوس نق د ددل املناع د ددة
البشد درية/اايد ،ومعا ت ددلأ واب هد د د الرامل ددة إىل تع يد د امل دداواة ددني ا ن ددني ومكافح ددة التمللد د
والعن ضد املرأة.
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 -5٠و ن ت ل مبلا لار عل حتقلق اادد املتعلدق تحقلدق تعمدلم التعلدلم ا تددائي اجملدا
مددن دني األ دددا اا ائلددة لرلللددة .ورحبددا ابعتمدداد لددار ل لا ددتها ا ن ددانلة وتنللددأل ا لتدددا ري
مكافحة ا جتار ابأل لال.
 -5١وأثنددا الك نغ د عل د لددار لرباجمهددا املعنلددة مايددة الالددد وشددجعتها عل د م اصددلة تع ي د
صالحلات نة حق إل اان ان والعدالة اادارية.
 -5٢وأثنا ت ديل ار عل لار لتنديقها عل عدة صك قان نلدة دوللدة .وأعر دا عدن
تقدير ا للتدا ري اليت اوألاا لار لتع ي نة حق إل اان ان والعدالة اادارية.
 -5٣وحنا ل اتلما لار عل م اصلة العمد مع األمم املتحددة مدن أجدد تع يد املب دات
القان نل ددة والقض ددائلة الرئل ددلة .وأعر ددا عد دن قلقه ددا إ،اء املمار ددات الض ددارة ال دديت تش ددمد الن دداء
واللتلاتأ لما تش يل األعضاء التنا للة األنن ية.
 -5٤وأعر ا تشلكلا عن تقدير ا للمحة العامة الديت قددمتها لدار عدن حالدة حقد إل اان دان
ن البلدأ وشكرت لار عل تعللقااا ال اردة ن الرد عل عض األ ئلة اليت قدمتها م بقا.
 -55وأعر ددا ال دددا ر ع ددن قلقه ددا ألن جمم ع ددات األقلل ددات ن ل ددار ت د ال عرض ددة للعن د
والتملل و دفا الااب الكرا لة و را لة املنللدة ا ن دلةأ وألن مشدروع قدان ن ااجدراءات ااجيا لدة
مل يُ ن عد.
 -5٦ورحب ددا جلبد د د اب هد د د ال دديت تب ددألاا ل ددار لتح ددني حال ددة حقد د إل اان ددان ن البل ددد.
و ن اا عل التنديق عل الربوت ل ا ختلار تلاقلة منا ضة التعألي .
 -57وأثنددا إ د ادور علد لددار ه د ددا الراملددة إىل تنللددأل خدددمات جمتمعلددة ن جمددال الرعايددة
النحلة وحت ني فرص ال ص ل إىل االدمات النحلة ن اجملتمعات ازللة النائلدة ول ضدعها خادة
ا اتلجلة و نلة ملكافحة فريوس نقل املناعة البشرية/اايد.،
 -5٨وأثنددا منددر عل د لددار اجرائه ددا انتخدداابت حددرة ون يه ددة عل د أ دداس ا ق د اع الع ددام.
وشددجعتها علد م اصددلة مراجعتهددا للد ددت رأ وأعر ددا عددن تقدددير ا ملددا تبأللددل مددن جهد د ن جمددال
حق إل اان ان ولتعاوهنا مع املل ضلة ال املة ق إل اان ان.
 -59ورحبا إ ت نلا شروع قدان ن إلغداء عق دة ااعددام .وشدجعا لدار علد القضداء علد
ولددع املمار ددات الضددارةأ ددا ن ذلددك عمددد األ لددالأ و،واج األ لددالأ وال د واج املبكددرأ وال د واج
الق ر أ والعن األ ر أ وتش يل األعضاء التنا للة األنن ية.
 -٦٠ون ددا إثل لددا ددا حققتددل لددار مددن تقدددم ن جمددال التشدريعات ال نلددة و تنددديقها علد
النددك الدوللددة ق د إل اان ددان .وأثنددا عل د دميقرا لتهددا الد ددت رية وحمافىتهددا عل د القددان ن
والنىام ن ولع أحناء البلد.
 -٦١ورحبد ددا فرن د ددا ابلتقد دددم الد ددأل أحر،تد ددل لد ددار ن ملد دددان حق د د إل اان د ددان مند ددأل ج لد ددة
ا تعرا ال ا قةأ لما التنديق عل الربوت ل ا ختلار تلاقلة منا ضة التعألي .
 -٦٢ورحبددا ج رجلددا ابلتنددديق عل د الربوت د ل ا ختلددار تلاقلددة حق د إل الالددد ش د ن
اش ا األ لال ن املنا،عات امل لحة والربوت ل ا ختلار تلاقلدة منا ضدة التعدألي  .وأثندا
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عل م افقتها عل إلغداء عق دة ااعددام وشدجعا ا ك مدة علد إجدراء ا دتلتاء ذ الندلة ن
ال قا املنا .
 -٦٣وأثنددا أملانلددا عل د لددار ملددا أحر،تددل مددن تقدددم اجتمدداعي واقتندداد أ ولتع ي ددا ا ق د إل
املدنل ددة وم ددا جتري ددل م ددن مش دداورات ش دداملة م ددع اجملتم ددع امل ددد ل ددد ااع ددداد لال ددتعرا ال دددور
الشامد.
 -٦٤وأعر ددا اللد د رن ع ددن تق دددير ا للتن ددديق علد د الربوت د د ل ا ختل ددار تلاقل ددة حقد د إل
الالددد ش د ن اش د ا األ لددال ن املنا،عددات امل ددلحة والربوت د ل ا ختلددار تلاقلددة منا ضددة
التعألي  .وأثنا عل لار لتنللأل ا عض الت صلات اليت قدمتها ن ج لة ا تعرا النانلة.
 -٦5وأثنددا د اب علد لددار ه د ددا الراملددة إىل مكافحددة التمللد وادراجهددا أ دددا التنملددة
امل تدامة ن خاتها ا اللة للتنملة و ررجمها املش للنم والتنملة.
 -٦٦ورحب ددا ن دددوراس قبد د ل ل ددار العدي ددد م ددن الت ص ددلات الن ددادرة ن ج ل ددة ا ددتعرا
لعام .٢٠١٢
 -٦7وشجعا نغار لار عل حتديد النغدرات ن نىمهدا القان نلدة وال لا داتلة القائمدة مدن
أجد اية األ لال من العن وتع ي رصد العقاب البد .
 -٦٨ورحبدا آي ددلندا ابلتقدددم ازدر ،ن ايددة وتع يد حقد إل اان دان منددأل ج لددة ا ددتعرا
النانلةأ لكنها أشارت إىل ضرورة إدخال م يد من التح لنات.
 -٦9ون ا ااند ابعتماد ال لا دة ا ن دانلة لعدام  ٢٠١5وإقدرار مشدروع قدان ن ااجدراءات
ااجيا ل ددة .ورحب ددا اان ددد ابلتن ددديق عل د الربوت د ل ا ختل ددار تلاقل ددة حق د إل الال ددد شد د ن
اش ا األ لال ن املنا،عات امل لحة.
 -7٠وأثنددا إندونل ددلا عل د ل ددار لتن ددديقها عل د الربوت د ل ا ختل ددار تلاقل ددة منا ض ددة
التع ددألي ورحب ددا تعاوهن ددا م ددع إدارة امل دداعدة القان نل ددة مل دداعدة ند د ء ال ددج ن ن ا ددتئنا
األحكام النادرة ضد م.
 -7١ون ا وه رية إيدران اا دالملة ابلتددا ري املتخدألة لتع يد و ايدة االددمات الندحلةأ دا
ن ذلك خدمات النحة اجملتمعلة والتخالط لرشخاص الألين يعلش ن ن منا ق رئلة.
 -7٢وند د ه العد دراإل ابلتد د ام ل ددار تنلل ددأل خا ددة عم ددد و نل ددة قد د إل اان ددانأ وتد د فري التعل ددلم
ا تدائي للجملعأ واواذ إجراءات إجيا لة لضمان امل اواة ني ا ن ني.
 -7٣ون ا آيرلندا جبه د مكافحة تش يل األعضاء التنا للة األنن ية .ورحبا تع يد و ايدة
حقد د إل املنلل ددات واملنلل ددني وم دوج ددي املل ددد ا ن ددي ومغ دداير اا ي ددة ا ن ددانلة وح دداملي ص ددلات
ا ن نيأ لكنها أعر ا عن قلقها إ،اء لم القان ن ا نائي ن ألا الش ن.
 -7٤وأثنا إ رائلد عل لار انشائها فرقة عمد خاصدة ملكافحدة ا جتدار ابلبشدرأ ووضدعها
خاددة اهندداء ،واج األ لددال املبكددر والق ددر أ وملددا اوألتددل مددن تدددا ري ترمددي إىل وضددع حددد للتمللد
ضد األشخاص املنا ني لريوس نقل املناعة البشرية.
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 -75وأثند ددا إيااللد ددا عل د د لد ددار لتند ددديقها عل د د الربوت د د ل ا ختلد ددار تلاقلد ددة منا ضد ددة
التعددألي وجه د ددا الراملددة إىل القضدداء علد اللقددرأ وتع يد فددرص ال صد ل إىل التعلددلمأ وا ددد مددن
وفلات األمهاتأ و ،دة ت جلد امل اللدأ ومكافحة عمد األ لال.
 -7٦وأثنددا اللدداابن عل د األنشدداة الدديت تضددالع هبددا وحدددة مكافحددة العن د األ ددر ودعددم
الضحا أ لكنها قالا إهنا تشعر ابلقلق إ،اء ا تمرار عادات ضدارة لنهدا الد واج الق در املبكدر.
و حىا قلق التقارير اليت تللد أبن  ٢١.٨ن املائة من األ لال معنل ن عمد األ لال.
 -77و د لا لنل ددا ع ددن للل ددة ض ددمان ل ددار التح دداإل اللتل ددات ا ام ددد ابمل دددارس .وأش ددادت
اب هد د د املبألول ددة لتنلل ددأل الت ص ددلات املنبنق ددة ع ددن ا تعراض ددات ال ددا قةأ وش ددجعا ل ددار علد د
ا تمرار ن ألا النه..
 -7٨و حىددا تللددا أن عددددا بددريا مددن الالبددات الدديت قدددمها املكلل د ن د ت ن إ ددار
عد رلم أن لار ح نا تعاوهنا مع ااجراءات االاصة التا عة جمللد
ااجراءات االاصة مل تُقبد ُ
حق إل اان ان.
 -79وأعددرب لبنددان عددن تقددديره للجه د د امل ددتمرة الراملددة إىل تع ي د الرعايددة النددحلةأ وت د فري
التعللم اجملا أ ومكافحة التملل من خالل رام .ننة.
 -٨٠ورحبا للبلا اب ه د الراملة إىل حت ني الرعاية النحلةأ لما اعتمداد قدان ن الندحة
العقلل ددة ال ددأل يه ددد إىل حت ددني معامل ددة األش ددخاص املد د دعني ن مب ددات الاد د النل ددي
و رو علشهم.
 -٨١ورحبا للختنشتاين ابلت ام لار ابلعدالة ا نائلة الدوللة من خالل تنديقها علد نىدام
روما األ ا ي للمحكمة ا نائلدة الدوللدة .و حىدا ا هد د الراملدة إىل التندد لعمدد األ لدال
وإلغاء عق ة ااعدام.
 -٨٢وأثنددا مدلشددقر عل د لددار لتنللددأل ا نىددام إ ددال يهددد إىل مكافحددة ال صددم والتملل د
وعل اتلاإل اية الالد.
 -٨٣وأعر ددا م ددالل ع ددن ددرور ا ألن ل ددار تع د  ،دور امل درأة وتب ددألل جه د دا ترم ددي إىل تع ي د
تعمددلم مراعدداة املنى د ر ا ن ددا وامل دداواة ددني ا ن ددني .ورحبددا اب هد د املبألولددة لتح ددني ددبد
ال ص ل إىل التعللم ومكافحة اللقر.
 -٨٤ورحبددا ملدددي ابلتنددديق عل د الربوت د ل ا ختلددار تلاقلددة حق د إل الالددد ش د ن
اش د د ا األ لد ددال ن املنا،عد ددات امل د ددلحة والربوت د د ل ا ختلد ددار تلاقلد ددة منا ضد ددة التعد ددألي .
وأشددادت اب هد د الراملددة إىل إهندداء ،واج األ لددال وت د فري التعلددلم اجملدا ن مرحلددة التعلددلم النددان
ومرحلة التعللم األ ا ي الشامد واال امي.
 -٨5ورحبددا مددا ت قلددع لددار علد اتلاقلددة ددا شد ن ايددة األ لددال والتعدداون ن جمددال
التب د عل د النددعلد الدددو وتنددديقها عل د الربوت د ل ا ختلددار تلاقلددة منا ضددة التعددألي .
ورحبا أيضا ابلتقدم ازر ،ش ن إلغاء عق ة ااعدام.
 -٨٦و حىددا م ريتانلددا اخنلددا عدددد ازتج د ين ر ددن ازا مددة وإر دداء االدددمات النددحلة
اجملتمعلة ن املنا ق النائلة وتنللأل ررم .للتعللم النان .
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 -٨7وأثن ددا املك ددلك عل د ل ددار لتن ددديقها عل د الربوت د ل ا ختل ددار تلاقل ددة منا ض ددة
التع ددألي والربوت د ل ا ختل ددار تلاقل ددة حق د إل الال ددد ش د ن اش د ا األ ل ددال ن املنا،ع ددات
امل لحة.
 -٨٨و ن د د د ت م ريش د د ددل س ل د د ددار عل د د د ا نتخ د د دداابت الدميقرا ل د د ددة ال د د دديت أجرا د د ددا ن د د ددان ن
األول/دي دمرب  .٢٠١٦وشدجعتها علد م اصدلة ال لا دات ا جتماعلددة الشداملة الديت ت ددتهد
اللئات الضعللة.
 -٨9ورحبا منغ للا قدرار إلغداء عق دة ااعددام .و حىدا ا هد د الراملدة إىل تع يد ا دق ن
التعللمأ وتع ي امل اواة ني ا ن نيأ والقضاء عل التملل ضد املرأة.
 -9٠و ح ددب ا ب ددد األ د د د ارتل دداع مع ددد ت العن د د ض ددد األ ل ددال وإي ددألائهم وا ددتغالام
وتد وجيهم ن لددار .و لد إىل ال فددد الغددا تقدددمي تلاصدلد عددن التدددا ري الراملددة إىل ضددمان التعلددلم
املل ر لللتلات املرا قات.
 -9١وأثددا املغددرب علد لددار ل ضددعها خاددط عمددد و نلددة شد ن حقد إل اان ددان اددد إىل
القضاء عل ا جتار ابلبشر ومكافحة ال واج الق ر .
 -9٢وأعر ددا ملا ددار ع ددن ا مئناهن ددا للت دددا ري املتخ ددألة لتح ددني حق د إل اان ددان لل ددجناءأ
والتند للعن ا ن ا أ وإهناء ،واج األ لال.
 -9٣ورحبددا رملبلددا عمددد نددة تنللددأل مراجعددة الد ددت ر .و حىددا مددا أيت د مددن مبددادرات
حق إل اان ان وما قلد التنللأل.
 -9٤ورحبددا لندددا ابملكت ددبات الدميقرا لددة لغددار و ددكها ددلادة القددان ن وتع ي ددا لتلددك
القلم العامللة عل النعلد الدو  .وأثنا عل م قلها املنا ض للل اد.
 -95ورحبا نلكارال ا ابنضمام لار إىل النك املتندلة أب ددا التنملدة امل دتدامة و ادة
عام  .٢٠٣٠ورحبا ابلتقدم ازر ،ن جما التعللم والنحةأ لما ابلن بة للن اء واللتلات.
 -9٦وأشددادت نلجددري نىددام لددار لن ددال عددن التمللد أ واتلدداإل ايددة الالدددأ وا تقندداء
األو ش ن ا جتار ابلبشرأ و رام .ا تنمار ا جتماعي.
 -97وأشادت النروي .ابلتقدم الأل أحر،تل لارأ لكنها أعر ا عن قلقها إ،اء انتشار العن
األ ر وا لتناب.
 -9٨وأثنا ريو عل لار اعالهنا املتعلق تحقلق التعلدلم ا تددائي للجملدعأ وخادة عملهدا
ال نلة ق إل اان انأ والتدا ري املتخألة اهناء ال واج املبكر وال واج الق ر .
 -99ورحب ددا لن دددا ابلتن ددديق علد د الربوت د د ل ا ختل ددار تلاقل ددة حقد د إل الال ددد شد د ن
اش د د ا األ لد ددال ن املنا،عد ددات امل د ددلحة والربوت د د ل ا ختلد ددار تلاقلد ددة منا ضد ددة التعد ددألي .
و حىا االا ات املتخألة الغاء عق ة ااعدام.
 -١٠٠وأعر ا الربتغال عدن تقددير ا لاللتد ام ت دلع ناداإل جمانلدة التعلدلم لدث يشدمد التعلدلم
النان  .وأعر ا عن قلقها إ،اء حالة املنا ني ابألمرا العقللة.
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 -١٠١وأثنددا قاددر علد لددار ه د ددا الراملددة إىل وضددع خاددة عمددد قد إل اان ددان و ددررم.
ٍ
اثن مش للنم والتنملة.
 -١٠٢وأشددادت وه ريددة د ر غددار لتنددديقها عل د الربوت د ل ا ختلددار تلاقلددة منا ضددة
التعددألي وتعاوهنددا مددع آللددات ا مددم املتحدددة .وأعر ددا عددن قلقهددا إ،اء حق د إل اان ددان لر ل دال
والن اء واللتلات.
 -١٠٣وشددجعا رواندددا لددار علد تكنلد جه د ددا لتنللددأل القد انني الراملددة إىل ضددمان العدالددة
لضحا العن ا ن ا .
 -١٠٤ورحبددا ال ددنغال ابلتدددا ري املتخددألة لتح ددني الىددرو املعلشدلة لللئددات الضددعللة وحنددا
اجملتمع الدو عل دعم لار.
 -١٠5وأشادت دريالل ن اب هد د الراملدة إىل وضدع خادة عمدد و نلدة قد إل اان دانأ وإهنداء
،واج األ لالأ والقضاء عل ا جتار ابلبشر.
 -١٠٦وأثن ددا ددل فلنلا علد د ل ددار لتن ددديقها علد د الربوت د د ل ا ختل ددار تلاقل ددة منا ض ددة
التع ددألي والربوت د ل ا ختل ددار تلاقل ددة حق د إل الال ددد ش د ن اش د ا األ ل ددال ن املنا،ع ددات
امل لحة .وأعر ا عن قلقها إ،اء التقارير املتعلقة ابلعن ضد املدرأةأ واملمار دات الضدارةأ وإيدألاء
ا لال وا تغالام جن لا.
 -١٠7ورحبدا جند ب أفريقلدا اب لتد ام تنللدأل الت صدلات املنبنقددة عدن دورة ا دتعرا
وحد امل ائد املعلقة عد عمللة مراجعة الد ت ر.

ال ددا قة

 -١٠٨وأثن ددا إ ددبانلا علد د ل ددار للتق دددم ال ددأل أحر،ت ددل ن وض ددع خا ددة عم ددد و نل ددة قد د إل
اان ان ولتنديقها عل النك الدوللة.
 -١٠9ون ددا دولددة فل دداني جانلددة التعلددلم النددان
ي ملاأ هبد حت ني فرص ال ص ل إىل التعللم النان .

و دربام .تقدددمي وجبددة دداخنة للتالملددأل

 -١١٠وأث ددا ال د د دان عل د د ل ددار لتن ددديقها عل د د الربوت د د ل ا ختل ددار تلاقل ددة منا ض ددة
التعد د د ددألي والربوت د د د د ل ا ختلد د د ددار تلاقلد د د ددة حق د د د د إل الالد د د ددد ش د د د د ن اش د د د د ا األ لد د د ددال ن
املنا،عددات امل ددلحة و حددب مددع التقدددير ا هد د املبألولددة لد دة فددرص ال صد ل إىل التعلددلم والتنملددة
ا جتماعلة  -ا قتنادية.
 -١١١وأعر ا ال يد عدن تقددير ا دتمرار دعي لدار إىل ال فداء ابلت اماادا ن جمدال حقد إل
اان ان وشجعتها عل ألل م يد من ا ه د.
 -١١٢ون دا ي درا اب هد د الراملددة إىل تنللددأل خاددة العمددد ال نلددة ملكافحددة الل دداد وإلغدداء
عق ة ااعدام .وقالا إهنا ت ال تشعر ابلقلق إ،اء حالة الن اء واأل لال.
 -١١٣ورحبددا تلم د ر  -للشدديت ددالإل ال لا ددة التعللملددة الشدداملة الدديت تر د شددكد خدداص
عل األ لال ذو ااعاقة و شروع إهناء ،واج األ لال.
 -١١٤وأثنا ت ل عل لار ه د ا الراملدة إىل مكافحدة اللقدر وتع يد التنملدة ا جتماعلدة -
ا قتنادية مع ال ل عل اللئات الضعللة.
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 -١١5وأعر ددا تد د ن ع ددن تق دددير ا للخاد د ات ال دديت او ددألاا ل ددار للتن ددديق علد د ع دددد م ددن
النك القان نلة الدوللة وم اءمة تشريعااا ال نلة معها.
 -١١٦وأثنددا تر لددا عل د لددار لتنددديقها عل د معا دددات حق د إل اان ددانأ وإنشددائها مكت د
املدعي االاص للتند للل اد.
 -١١7ورحبددا أولن دددا ابلتنددديق عل د الربوت د ل ا ختلددار تلاقل ددة حق د إل الال ددد ش د ن
اش ا األ لال ن املنا،عات امل لحة وحنا لار عل م اءمة نىامها االاص قضاء األحددا
مع أله ا تلاقلة ملعا ة مشكلة عمد األ لال.
 -١١٨وأعر ددا أو رانلددا عددن تقدددير ا انشدداء لئددة تن ددلق دائمددة ووضددع خرياددة ريددق لتنللددأل
ت صلات ا تعرا ال ا ق ودعا الشر اء الدوللني إىل دعم لار.
 -١١9ون ددا اململكددة املتحدددة ابلتقدددم الددأل أحر،تددل لددار ن جمددال حق د إل اان ددان وقدددما
ت صلات.
 -١٢٠ون ددا ال د ت املتحدددة األمريكلددة اب ه د د الدديت تبددألاا لددار لتع ي د حق د إل اان ددانأ
لكنهددا تد ال تشددعر ابلقلددق إ،اء األوضدداع ن ال ددج ن والتمللد ضددد املنللددات واملنللددني وم دوجددي
امللد ا ن ي ومغاير اا ية ا ن لةأ والن اءأ واألشخاص ذو ااعاقة.
 -١٢١ورحبددا أورول د ا نىددام اا ددال عددن التملل د واب ه د د املبألولددة ملكافحددة املمار ددات
الضارة .وأعر ا عن أملها ن أن تلغ عق ة ااعدام عد ا تلتاء.
 -١٢٢ون ددا وه ريددة فند ويال الب لللاريددة ابلددربرم .املش د
اللقر .وحنا لار عل م اصلة حت ني حالة حق إل اان ان.

للنم د والتنملددة و ددررم .مكافحددة

 -١٢٣و حىددا ،امبل ددا مددع ا رتل ددا التنددديق عل د الربوت د ل ا ختل ددار
التعألي وتنللأل مشروع إهناء ،واج األ لال و ررم .العدالة للجملع.

تلاقلددة منا ض ددة

 -١٢٤وأعر ددا ،مبددا عددن تقدددير ا للخاد ات الدديت اوددألاا لددار مددن أجددد حت ددني االدددمات
ا جتماعلة وا د من اللقر وتع ي التنملة ا جتماعلة  -ا قتناديةأ وتندديقها علد الربوت د ل
ا ختلار تلاقلة منا ضة التعألي والربوت ل ا ختلار تلاقلة حق إل الالد ش ن اش ا
األ لال ن املنا،عات امل لحة.
 -١٢5وأثنا ألبانلا عل لار ملشروعها الرامدي إىل إهنداء ،واج األ لدال وشدجعتها علد ت دلع
نااإل جمانلة التعللم لث تشمد التعللم النان .
 -١٢٦ورحبددا ا ائددر شددروع إهندداء ،واج األ لددال وابلتدددا ري الراملددة إىل ت ددلع نادداإل إمكانلددة
ا ن ل عل التعللم املدر يأ ومكافحة التملل أ والتندديق علد الربوت د ل ا ختلدار تلاقلدة
حق إل الالد ش ن اش ا األ لال ن املنا،عات امل لحة.
 -١٢7وأثن ددا أنغد د علد د ل ددار ا القه ددا نى ددام التعل ددلم الش ددامد للجمل ددع ال ددأل ير د د علد د
األشخاص ذو ااعاقة وملا أحر،تل من تقدم ن جما ت النحة والعدالة وامل اواة ني ا ن ني.
 -١٢٨وقدما األرجنتني ت صلات.
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 -١٢9وأثند ددا أرملنلد ددا عل د د لد ددار ا القهد ددا مشد ددروع إهند دداء ،واج األ لد ددال ولتند ددديقها عل د د
الربوت د ل ا ختل ددار تلاقل ددة حق د إل الال ددد شد د ن اش د ا األ ل ددال ن املنا،ع ددات امل ددلحة؛
وشجعا لار عل معا ة م لة العقاب البد والعن ضد املرأة.
 -١٣٠ورحبددا أ د اللا اب ه د د الراملددة إىل ا لددا عل د ال د مم الدددي أ لكنهددا حىددا مددع
القلق جترمي العالقات ا ن لة املنللة ابل اضي وانتها ات حق إل املنا ني ابألمرا العقللة.
 -١٣١ورحبا النم ا ابلتقدم ازر ،ن جمال ايدة حقد إل اان دانأ لكنهدا أعر دا عدن قلقهدا
إ،اء تق ددارير ا ددتخدام املل ددرط للقد د ة وح ددا ت القت ددد ل ددري املش ددروع م ددن جاند د مد د لي إنل دداذ
الق انني.
 -١٣٢وأثنددا أذر لج ددان عل د ل ددار لبل له ددا ااددد املتعل ددق تحقل ددق تعم ددلم التعل ددلم ا ت دددائي
اجملا من ني األ دا اا ائلة لرلللةأ وتنديقها عل الربوت ل ا ختلار تلاقلة منا ضدة
التع ددألي والربوت د ل ا ختل ددار تلاقل ددة حق د إل الال ددد ش د ن اش د ا األ ل ددال ن املنا،ع ددات
امل لحةأ واواذ ا التدا ري الال،مة ملكافحة ا جتار ابلبشر.
 -١٣٣وأثنددا البحدرين علد لددار ملددا تبأللددل مددن جه د دأ لكنهددا أ دددت قلقهددا إ،اء ارتلدداع معدددل
،واج األ لال ن البلد.
 -١٣٤و حىددا لجلكددا مددع ا رتلددا ا ه د د املبألولددة لتنللددأل الت صددلات املقدمددة أثندداء ج لددة
ا تعرا ال ا قة وشجعا لار عل م اصلة حت ني حالة الن اء واأل لال.
 -١٣5ورحب د ددا د ددنن ابلتن د ددديق عل د د د الربوت د د د ل ا ختل د ددار تلاقل د ددة منا ض د ددة التع د ددألي
والربوت د ل ا ختلددار تلاقلددة حق د إل الالددد ش د ن اش د ا األ لددال ن املنا،عددات امل ددلحةأ
واتلاقلة منىمة العمدد الدوللدة املتعلقدة ابلعمدال املند للنيأ ( ٢٠١١رقدم )١٨9أ واملبدادرات الراملدة
إىل ضمان امل اواة ني ا ن نيأ وتعللم األ لالأ وإهناء ،واج األ لال وال واج الق ر .
 -١٣٦ورحبددا ت د ار شدداريع إهندداء ،واج األ لددال وا جتددار ابأل لددال .وأعر ددا عددن قلقهددا
إ،اء ممار ة تكبلد املنا ني ابألمرا العقللة وت ايد ا قتناص لري القان ن ا لاة ال لا لة.
 -١٣7وأثن ددا الربا،ي ددد عل د ل ددار ه د ددا الرامل ددة إىل مكافح ددة التع ددألي وا تى ددا ال ددج ن
وضمان التعللم للجملع .ورحبا ملة ممن القل إىل القل م و ررم .العدالة للجملع.
 -١٣٨وش ددجعا لغ ددار ل ددار علد د او دداذ م ي ددد م ددن الت دددا ري التشد دريعلة وال لا دداتلة لتحقل ددق
امل اواة ني ا ن نيأ مند اعتماد مشروع قان ن ااجراءات ااجيا لة وتنللأل ال لا ة ا ن انلة.
 -١٣9وحنا ر لنا فا لار عل تكنل ا ه د الراملدة إىل ضدمان حقد إل املدرأةأ دلما
حق قه ددا ن امل د دريا أ ون املش ددار ة ن ا لد دداة العام ددةأ ومكافحد ددة العن د د ا ن د ددا واملمار د ددات
الضارة.
 -١٤٠وأثنددا رونددد عل د لددار ه د ددا ن جمددال حق د إل اان ددان وشددجعتها عل د حت ددني
رو ال جن و رو ا حتجا ،لد الشر ة من خالل إنشاء آللة و نلة ملنع التعألي .
 -١٤١و حىددا ددا فددريد مددع ا رتلددا أن لددار صدددقا علد عدددد مددن النددك
الدوللة وشجعتها عل إلغاء عق ة ااعدام فعللا.
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 -١٤٢ورحبد ددا ند دددا اب لت د د ام ضد ددمان امل د دداواة د ددني ا ن د ددني والتند ددد لعمد ددد األ لد ددال.
وشجعا لار عل تنللأل خاة العمد ال نلة للقضاء عل عمد األ لال.
 -١٤٣وأثنا اب تان عل لار لتابلقها نىام اا ال عن التمللد و دررم .العدالدة للجملدع.
وحنا اجملتمع الدو عل دعم ا ه د اليت تبألاا لار.
 -١٤٤ورد وف ددد ل ددار عل د دبال م ددن ا ب ددد األ د د يتعل ددق ل ددرص تعل ددلم امل درا قني واللتل ددات
تكللددة مل د رةأ ومنددع ال د واج املبك ددرأ وعل د دبال مددن لنل ددا ش د ن التحدداإل اللتل ددات ا ام ددد
ابملدارس.
 -١٤5وشكر وفد لار ال ف د األخر عل مشار تها البناءة ور ائد التضدامن الديت عندا هبداأ
لما التن يل اباواع ابلتقدم الأل أحر،تل لار و ت ال حتر،ه ن دعم حق إل اان ان.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات

 -١٤٦نظ رررت غ رراان ي التوص رريات ال ررء جلر ر تحدمو أثن رراء جلس ررة التح رراور وت رررد يم ررا يلر ر
التوصيات الء حتظى بتأييدها:
١-١٤٦

التصديق على الربوتوكولني االختياريني التفاجية حقوق الطفل (مصر)؛

التصديق على الربوتوكول االختيراري التفاجيرة حقروق الطفرل املتعلرق
٢-١٤٦
إبجراء تقدمي البالغات (جورجيا)؛
التصديق على الربوتوكول االختيراري امللحرق ابتفاجيرة حقروق الطفرل
٣-١٤٦
بش ررأن بي ررا اواف ررال واس ررت الل اواف ررال ي الب رراء وي امل ررواد اإلابحي ررة ( س رربانيا)
(أوروغواي) (اجلبل اوسود) (مجهورية يران اإلسالمية) (هندوراس)؛
املسررارعة ا التصررديق علررى الربوتوكررول االختيرراري امللحررق ابتفاجيررة
٤-١٤٦
حقوق الطفل بشرأن بيرا اوافرال واسرت الل اوافرال ي الب راء وي املرواد اإلابحيرة
(غواتيماال)؛
التعجيررل ي التصررديق علررى الربوتوكررول االختيرراري التفاجيررة حقرروق
5-١٤٦
الطفل بشأن بيا اوافال واست الل اوافال ي الب اء وي املواد اإلابحية (هن اراي)؛
التصررديق علررى الربوتوكررول االختيرراري الثرراع امللحررق ابلعهررد الرردو
٦-١٤٦
اخل رراحل ابقق رروق املدني ررة والسياس ررية اء ررادة ا ل رراء عقوب ررة اإلع رردا ( س رربانيا)
(ألبانير ر ررا) (أن ر ر رروال) (الربت ر ر ررال) (بولنر ر رردا) (اجلبر ر ررل اوسر ر ررود) (السر ر ررويد) ( رنسر ر ررا)
(ليختنشتاين) (هندوراس)؛
ضررفاء الصررب ة الرعيررة علررى ل رراء عقوبررة اإلعرردا ابلتصررديق علررى
7-١٤٦
الربوتوكر ررول االختير رراري الثر رراع امللحر ررق ابلعهر ررد الر رردو اخلر رراحل ابققر رروق املدنير ررة
والسياسية (أسرتاليا)؛
النظر ي التصديق على الربوتوكرول االختيراري الثراع امللحرق ابلعهرد
٨-١٤٦
الدو اخلاحل ابققوق املدنية والسياسية اءادة ا ل اء عقوبة اإلعدا (بلجيكا)؛
GE.17-23258
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مواصررلة اجله ررود الراميررة ا ل رراء عقوب ررة اإلعرردا والتص ررديق عل ررى
9-١٤٦
الربوتوكر ررول االختير رراري الثر رراع امللحر ررق ابلعهر ررد الر رردو اخلر رراحل ابققر رروق املدنير ررة
والسياسية اءادة ا ل اء عقوبة اإلعدا ( ستونيا)؛
 ١٠-١٤٦ل رراء عقوبررة اإلعرردا علي ر ا والتصررديق علررى الربوتوكررول االختيرراري
الثرراع امللحررق ابلعهررد الرردو اخلرراحل ابققرروق املدنيررة والسياسررية اءررادة ا ل رراء
عقوبة اإلعدا (اليوانن)؛
 ١١-١٤٦التعجيررل ي التصررديق علررى اتفاجيررة منظمررة العمررل الدوليررة املتعلقررة
ابلعمال املنزليني ( 2011رجم ( )189اءند)؛
١٢-١٤٦

التصديق على االتفاجيات الء وجعو عليها غاان (مدغشقر)؛

 ١٣-١٤٦التصر ررديق علر ررى االتفاجير ررة الدولير ررة قماير ررة مجير ررا او ر ررخاحل مر ررن
االختفاء القسري (سرياليون)؛
 ١٤-١٤٦التصديق على الربوتوكول االختيراري امللحرق ابتفاجيرة حقروق الطفرل
واالتفاجية الدولية قماية مجيا او خاحل من االختفاء القسري (الربت ال)؛
 ١5-١٤٦التصديق علرى الربوتوكرول االختيراري امللحرق ابلعهرد الردو اخلراحل
ابققروق االجتصرادية واالجتماعيرة والثقا يرة والربوتوكرول االختيراري التفاجيرة حقرروق
الطفل املتعلق إبجراء تقدمي البالغات ( سبانيا)؛
 ١٦-١٤٦اختاذ التدابري الالزمة للتأكد مرن أن جرانون او رخاحل ذوي اإلعاجرة
( )2006يتما ى ما اتفاجية حقوق او خاحل ذوي اإلعاجة (دولة لسطني)؛
 ١7-١٤٦االنض ر ررما ا اتفاجي ر ررة منظم ر ررة العم ر ررل الدولي ر ررة املتعلق ر ررة ابلعم ر ررال
املنزليني ( 2011رجم ( )189السودان)؛
 ١٨-١٤٦التعجيل ي جراءات التصديق على اتفاجية االحتراد او ريقر قمايرة
ومساعدة النازحني داخليا ي أ ريقيا (اتفاجية كمباال) (توغو)؛
 ١9-١٤٦تعديل جانون او خاحل ذوي اإلعاجة لعرا  2006مبرا يتما رى مرا
اتفاجية حقوق او خاحل ذوي اإلعاجة (تركيا)؛

 ٢٠-١٤٦التصررديق علررى اتفاجيررة االحترراد او ريق ر قمايررة ومسرراعدة النررازحني
داخليا ي أ ريقيا (اتفاجية كمباال) (أوغندا)؛
 ٢١-١٤٦التصر ررديق علر ررى االتفاجير ررة الدولير ررة قماير ررة مجير ررا او ر ررخاحل مر ررن
االختفاء القسري (العراق)؛
 ٢٢-١٤٦اختر رراذ التر رردابري الالزمر ررة السر ررتكمال ومواءمر ررة تش ر رريعا ا مر ررا مجير ررا
التزاما ا مبوجب نظا روما اوساس للمحكمة اجلنائية الدولية (التفيا)؛
 ٢٣-١٤٦تكثير ررف جهودهر ررا مر ررن أجر ررل نشر رراء هي ر ررة تنسر رريق دائمر ررة لتنفي ر ر
التوصيات وتقدمي التقارير (جورجيا)؛
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 ٢٤-١٤٦تعزيرز تعاوارا مررا اإلجرراءات اخلاصرة التابعررة لرس حقروق اإلنسرران
بقبررول البررات الررزايرة املعلتقررة الررء ج ر تدمها املكلفررون برروالايت ي اررار اإلج رراءات
اخلاصة (التفيا)؛
 ٢5-١٤٦اعتم رراد عملي ررة اختي ررار مفتوح ررة عل ررى أس رراس اجل رردارة عن ررد اختي ررار
مر ررحني ءي ررات معاه رردات اوم ررم املتح رردة (اململك ررة املتح رردة لربيطاني ررا العظم ررى
وآيرلندا الشمالية)؛
 ٢٦-١٤٦تكثيف اجلهود من أجرل تنفير بعرو توصريات االسرتعراض اوخرري
الء ابتو جيد التنفي ابلفعل (نيجرياي)؛
٢7-١٤٦
أ ريقيا)؛

تنفي ر توصرريات جلنررة مراجعررة الدسررتور علررى وج ر السرررعة (جنررو

 ٢٨-١٤٦القيا دون أتخري وجبل االستعراض الدوري الشامل املقبل إبنشراء
آلية وجائية وانية و قا للربوتوكول االختياري التفاجية مناهضة التع يب (تشيكيا)؛
 ٢9-١٤٦نشر رراء آلير ررة وجائير ررة وانير ررة ملكا حر ررة التع ر ر يب مبر ررا يتما ر ررى مر ررا
الربوتوكول االختياري التفاجية مناهضة التع يب ( ستونيا)؛
 ٣٠-١٤٦التعجي ررل ي اإلجر رراءات الداخلي ررة املتعلق ررة إبنش رراء ا لي ررة الوجائي ررة
الوانية مبوجب الربوتوكول االختياري التفاجية مناهضة التع يب وغرري مرن ضررو
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال نسانية أو املهينة (جورجيا)؛
 ٣١-١٤٦مواصررلة املشرراركة ي اجلهررود الراميررة ا تعيررني آليررة وجائيررة وانيررة ي
غاان ( ندونيسيا)؛
 ٣٢-١٤٦نشاء آلية وانية لإلبالغ واملتابعة تشمل العناصر احملددة ي الدليل
العمل ال ي أعدت املفوضية السامية (املكسيك)؛
٣٣-١٤٦

نشاء آلية تنسيق دائمة لتنفي التوصيات وصياغة التقارير (امل ر )؛

 ٣٤-١٤٦النظررر ي نشرراء ا ليررة الوجائيررة الوانيررة مررا وضررا اوحكررا القانونيررة
واإلداريررة الالزمررة وداء مهامهررا بفعاليررة واسررتقاللية امررة وح ر مررو ف الشررراة
والسررجون علررى اعتمرراد اررل جررائم علررى حقرروق اإلنسرران ي تعرراملهم مررا احملتج رزين
(موريشيوس)؛
٣5-١٤٦

نشاء آلية وجائية وانية ملنا التع يب (امل ر )؛

 ٣٦-١٤٦مواصررلة تعزيررز امل سسررة الوانيررة ققرروق اإلنسرران أي جلنررة حقرروق
اإلنسان والعدالة اإلدارية ك تتمكن من مواصرلة وضرا خطرة عمرل وانيرة ققروق
اإلنسان تتضمن أهداة التنمية املستدامة ( ندونيسيا)؛
 ٣7-١٤٦النظر ي نشاء آليرة وانيرة مسر ولة عرن التنسريق والتنفير واإلبرالغ
واملتابعررة أو تعزيررز ا ليررة القائمررة مبررا يتما ررى مررا العناصررر النا ر ة عررن املمارسررات
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اجليدة الء حددت ي دليل املفوضية لعا  2016بشأن ا ليات الوانية لإلبرالغ
واملتابعة (الربت ال)؛
 ٣٨-١٤٦نشاء آلية مستقلة لفرت حتقيقرات ي سروء السرلوز املزعرو لضربا
الشراة (النمسا)؛
 ٣9-١٤٦وضررا وتنفي ر آليررة أو ج رراء جررانوع متررني للقضرراء علررى االنتهاكررات
الء ترتكبها جوات اومن والشراة (مدغشقر)؛
 ٤٠-١٤٦مواصر ررلة تعزير ررز امل سسر ررات املس ر ر ولة علر ررى تعزي ر رز ومحاير ررة حقر رروق
اإلنسان (كواب)؛
 ٤١-١٤٦اعتم رراد وتنفير ر مش ررروع ج ررانون اق ررق ي اقص ررول عل ررى املعلوم ررات
املنق من أجل وضا اار تشريع متني للحصول على املعلومات (تشيكيا)؛
٤٢-١٤٦
(الدامنرز)؛

اعتمرراد مشررروع جررانون اإلج رراءات اإلنابيررة دون مزيررد مررن التررأخري

 ٤٣-١٤٦اسررتكمال املبررادرات املعلقررة اخلاصررة إلقرروق اإلنسرران مبررا ي ذلررك
مشروع جانون اإلجرراءات اإلنابيرة أو املسراواة برني اجلنسرني ومشرروع جرانون اقرق
ي اقصول على املعلومات وخطة العمل الوانية بشأن االجتار ابلبشر (انميبيا)؛
 ٤٤-١٤٦وضررا اللمسررات اوخرررية علررى عمليررة تنفي ر مشررروع القررانون ال ر ي
أعد إلل اء عقوبة اإلعدا (بولندا)؛
 ٤5-١٤٦س ررن مش ررروع ج ررانون اق ررق ي املعلوم ررات الر ر ي استعرض ررت وزي رررة
العدل وجلد ا جملس الوزراء ي أاير/مايو ( 201٧تركيا)؛
 ٤٦-١٤٦اعتمرراد تشرريعات بشررأن املسرراواة بررني اجلنسررني مبررا ي ذلررك مشررروع
جانون حقوق امللكية لألزواج ومشروع جانون اإلجراءات اإلنابية ومشروع جرانون
اإلرث بال وصية (أسرتاليا)؛
 ٤7-١٤٦اعتماد مشروع جانون اقق ي املعلومات بناء على جهودها الراميرة
ا حتسني اقكم الر يد واملساءلة والشفا ية (كندا)؛
٤٨-١٤٦

تنفي جانون العنف اوسري تنفي ا كامالا (النمسا)؛

 ٤9-١٤٦كمررال عمليررة وضررا اخلطررة الوانيررة ققرروق اإلنسرران املوجهررة ررو
مراعاة تنفي خطة عا ( 20٣0جنو أ ريقيا)؛
 5٠-١٤٦مواصر ررلة جهودهر ررا الرامير ررة ا تنفي ر ر أهر ررداة التنمير ررة املسر ررتدامة
ال سرريما تلررك املتعلقررة ابلتعلرريم و ا دمرراج هر اوهررداة ي السياسررات الوانيررة
(ابكستان)؛
 5١-١٤٦دماج وتطبيق املبادئ التوجيهية املتعلقة ابوعمال التجاريرة وحقروق
اإلنسرران ي مجيررا سياسررا ا ذات الصررلة مبررا ي ذلررك صرردار الرتاخرري لألعمررال
االستخراجية (مجهورية كوراي)؛
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 5٢-١٤٦تعزي ررز تنفير ر التشر رريعات والسياس ررات الرامي ررة ا ا رراء املمارس ررات
التقليدية الضارة ال سيما زواج اوافال والزواج املبكر والزواج القسري (رواندا)؛
5٣-١٤٦
(السودان)؛

مواصلة جهودها الرامية ا وضا خطة عمل وانية ققوق اإلنسران

5٤-١٤٦
(أوكرانيا)؛

تكثيف جهودها الرامية ا وضا خطة عمل وانيرة ققروق اإلنسران

55-١٤٦
(كواب)؛

مواصلة اختاذ مجيا التردابري الالزمرة لتعزيرز حقروق اإلنسران ي البلرد

 5٦-١٤٦مواصلة جهودهرا الراميرة ا وضرا خطرة عمرل وانيرة راملة ققروق
اإلنسان (ابكستان)؛
 57-١٤٦تع ررديل التشر رريعات الواني ررة لتمك ررني امل ررواانني ال ررانيني املقيم ررني ي
اخلارج من التصويو (مصر)؛
 5٨-١٤٦تكثيف اجلهود الرامية ا مواءمة التشريعات احمللية ما أحكا نظرا
روما اوساس للمحكمة اجلنائية الدولية ( ستونيا)؛
 59-١٤٦اخترراذ اخلطرروات الالزمررة قمايررة املثليررات واملثليررني ومزدوج ر امليررل
اجلنس وم ايري اءوية اجلنسانية وحامل صفات اجلنسني من العنف والتمييز على
أساس ميلهم اجلنس هويتهم اجلنسانية (آيرلندا)؛
 ٦٠-١٤٦ضررمان وصررول ضررحااي التمييررز والعنررف علررى أسرراس امليررل اجلنس ر
واءوية اجلنسانية ا خدمات عادة التأهيل وسبل االنتصاة ومعاجبة مجيرا اجلنراة
(تشيكيا)؛
 ٦١-١٤٦اختاذ التدابري الالزمة ملكا حة العنرف والتمييرز القرائمني علرى أسراس
امليل اجلنس واءوية اجلنسانية ( يطاليا)؛
 ٦٢-١٤٦مواص ررلة تعزي ررز املس رراواة ب ررني اجلنس ررني م ررن خ ررالل ج رروانني وخطر ر
وبرامل حمددة (بريو)؛
 ٦٣-١٤٦مواصلة تنفير نظرا اإلبرالغ عرن التمييرز مرن أجرل التصردي للوصرم
والتمييز ضد الف ات او د ضعفا (مجهورية نزويال البوليفارية)؛
 ٦٤-١٤٦مواصررلة تعزيررز التنميررة االجتصررادية واالجتماعيررة املسررتدامة مررن أجررل
رساء أساس متني للتمتا إلقوق اإلنسان (الصني)؛

٦5-١٤٦
(أوغندا)؛

التعجيل ي وضا اار تنفي ي واين ملموس بشأن حقوق اإلنسان

 ٦٦-١٤٦مواص ررلة اجله ررود الرامي ررة ا ل رراء عقوب ررة اإلع رردا (توغ ررو) (ك رروت
ديفوار) (كولومبيا)؛
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٦7-١٤٦

ل اء عقوبة اإلعدا رعيا (هولندا)؛

٦9-١٤٦
متاما (الربت ال)؛

جرار وجف اختياري لتنفي عقوبرة اإلعردا كخطروة أوا رو ل ائهرا

 ٦٨-١٤٦مواص ررلة اخت رراذ اخلط رروات الض رررورية لتحقي ررق اإلل رراء الت ررا لعقوب ررة
اإلعدا (الربازيل)؛

 7٠-١٤٦مواص ررلة املمارس ررة اقالي ررة املتمثل ررة ي م ررن العف ررو وختفي ررف أحك ررا
اإلعرردا و ج ررار وجررف اختيرراري رع ر لعمليررات اإلعرردا واالسررتمرار ي اخلطررا
العا الرام ا ل اء عقوبة اإلعدا اائي ا (أملانيا)؛

 7١-١٤٦اخت رراذ ت رردابري وري ررة العتم رراد وج ررف اختي رراري رعر ر لتنفير ر عقوب ررة
اإلعدا واختاذ خطوات ملموسة و اإلل اء التا ء العقوبة (النرويل)؛
 7٢-١٤٦النظ ررر ي ع ررالن وج ررف اختي رراري رعر ر لعملي ررات اإلع رردا وتنظ رريم
استفتاء حول عقوبة اإلعدا بعرد موا قرة جملرس الروزراء علرى ل ائهرا عرا 201٤
(انميبيا)؛
 7٣-١٤٦ل رراء عقوب ررة اإلع رردا وختفي ررف مجي ررا أحك ررا اإلع رردا ا أحك ررا
ابلسجن (السويد)؛
 7٤-١٤٦تكثيف جهودها الرامية ا ل اء عقوبة اإلعردا بسربل منهرا جرراء
مش رراورات عام ررة بش ررأن االس ررتفتاء عل ررى ل رراء هر ر العقوب ررة و قر ر ا لدس ررتور غ رراان
(رواندا)؛
 75-١٤٦اسر ررتكمال سر ررن جر ررانون يرمر ر ر ا ل ر رراء عقوبر ررة اإلعر رردا حس ر ررب
اوولرروايت الررء وضررعتها حكومررة غرراان و ج رراء االسررتفتاء املطلررو ي ه ر ا الصرردد
(جنو أ ريقيا)؛
 7٦-١٤٦وضا الصي ة النهائية للقرار املتعلق إبل اء عقوبة اإلعدا عرن اريرق
جراء استفتاء (أوكرانيا)؛
 77-١٤٦وضررا التوصررية الررء جرردمتها جلنررة مراجعررة الدسررتور عررا 2011
موضا التنفي يما يتعلق إبل اء عقوبة اإلعدا ( سبانيا)؛
7٨-١٤٦
(سويسرا)؛

دراج اإلل اء التا لعقوبة اإلعدا ي الدستور ي أجر وجرو ككرن

 79-١٤٦اخترراذ مزيررد مررن اخلطرروات بشررأن ل رراء عقوبررة اإلعرردا و قرا وحكررا
الدستور والتشريعات الوانية (أرمينيا)؛
 ٨٠-١٤٦تنقر رري القر ررانون اجلنر ررائ ر رردة ل ر رراء أحكر ررا اإلعر رردا اإللزامير ررة
ومواصلة اجلهود الرامية ا ل اء عقوبة اإلعدا (النمسا)؛
٨١-١٤٦
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٨٢-١٤٦
(غواتيماال)؛

دراج عنص ررر قق رروق اإلنس رران ي بروتوك رروالت عم ررل ج رروات اوم ررن

 ٨٣-١٤٦مواصررلة صررالن النظررا القضررائ لتعزيررز كفاءتر ال سرريما مررن أجررل
حتسني رحل اجلميا ي الوصول ا العدالة (جيبويت)؛
٨٤-١٤٦

مواصلة اجلهود ملكا حة الفساد (اجلزائر)؛

 ٨5-١٤٦مواصررلة جهودهررا الراميررة ا تعزيررز جلنررة حقرروق اإلنسرران والعدالررة
اإلدارية ال سيما من خالل كفالة متويل كاة ءا وضمان كفاء ا (سويسرا)؛
 ٨٦-١٤٦تنفير صررالحات ي جطرراع العدالررة اجلنائيرة قمايررة حقرروق املتهمررني
ال س رريما اق ررق ي اخلض رروع حملاكم ررة ي غض ررون رررتة زمني ررة معقول ررة وي املس رراعدة
القانونية (الوالايت املتحدة اومريكية)؛
 ٨7-١٤٦مواءمررة نظررا جضررائها اخلرراحل ابوحررداث مررا اتفاجيررة حقرروق الطفررل
وغريها من املعايري ذات الصلة (ألبانيا)؛
٨٨-١٤٦

تعزيز اجلهود الرامية ا حتسني اووضاع ي السجون ( رنسا)؛

 ٨9-١٤٦اخت رراذ اخلط رروات الالزم ررة لتحس ررني معامل ررة الس ررجناء و قر را للمع ررايري
الدولية (ميامنار)؛
 9٠-١٤٦النظر ي اعتماد عقوابت بديلة على اجلرائم البسيطة للتخفيف من
االكتظاظ (هولندا)؛
9١-١٤٦

اعتماد جانون يضمن حرية وسائ اإلعال (لبنان)؛

 9٢-١٤٦مواصر ررلة اجلهر ررود املب ولر ررة ملكا حر ررة االجتر ررار ابو ر ررخاحل و اصر ررة
است الل اوافال والنساء من خالل تعزيز مواجهة املهربني (جيبويت)؛
9٣-١٤٦
(أذربيجان)؛

اس ررتكمال اعتم رراد خط ررة العم ررل الواني ررة ملكا ح ررة االجت ررار ابلبش ررر

 9٤-١٤٦تعزير ررز اجلهر ررود الرامير ررة ا منر ررا ومكا حر ررة االجتر ررار ابلبشر ررر ومحاير ررة
الضحااي وضمان حصوءم علرى اخلردمات الطبيرة واالجتماعيرة والقضرائية وخردمات
عادة التأهيل ضالا عن الدعم النفس ( كوادور)؛
 95-١٤٦نفاذ جانون مكا حة االجتار ابلبشر والقانون املعردل لقرانون اءجررة
وختصي ما يكف من املروارد الالزمرة ملكا حرة االجترار ابو رخاحل و ريرب البشرر
وغري ذلك من أ كال اءجرة غري القانونية (آيسلندا)؛

GE.17-23258

9٦-١٤٦
( يطاليا)؛

مواصر ررلة تنفي ر ر اإلج ر رراءات الرامير ررة ا مكا حر ررة االجتر ررار ابلبشر ررر

97-١٤٦

مواصلة اجلهود الرامية ا مكا حة االجتار ابلبشر (لبنان)؛

9٨-١٤٦

مواصلة اجلهود الرامية ا مكا حة االجتار ابلبشر (ليبيا)؛
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99-١٤٦

اعتماد وتنفي تشريعات ملكا حة االجتار ابلبشر (النرويل)؛

 ١٠٠-١٤٦نفرراذ جررانون مكا حررة االجتررار ابلبشررر والقررانون املعرردل لقررانون اءجرررة
وختصي ما يكف من املوارد الالزمة ملكا حة االجتار ابو خاحل (تيمور  -ليشء)؛
 ١٠١-١٤٦اعتماد ال أكثر مشوالا ملكا حرة أ ركال الررق املعاصررة عرن اريرق
حالررة القضررااي بصررورة منهجيررة وحتسررني التنسرريق بررني وكرراالت نفرراذ القررانون متا رريا
مررا الرردعوة ا العمررل الررء أجر ررا غرراان ي  1٧أيلول/سرربتمرب  201٧ي نيويررورز
(اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 ١٠٢-١٤٦رساء تدابري إلزالة اقواجز اءيكلية والتشريعية القائمرة أمرا النسراء
ي سوق العمل (أوغندا)؛
 ١٠٣-١٤٦مواصلة تنفي وتعزيز الرربامل والسياسرات العامرة املتعلقرة ابإلدمراج
واقررد مررن الفقررر وتعزيررز املسرراواة وعررد التمييررز مررا يررالء اهتمررا خرراحل للنسرراء
واوافر ررال واملسر ررنني واو ر ررخاحل ذوي اإلعاجر ررة وغر ررريهم مر ررن الف ر ررات الضر ررعيفة
(نيكاراغوا)؛
 ١٠٤-١٤٦مواصلة تعزيز السياسات االجتماعيرة الرء نفر ا اقكومرة ملسراعدة
أ د الناس قرا ي البلد (مجهورية نزويال البوليفارية)؛
 ١٠5-١٤٦نشاء صرندوق الصرحة العقليرة علرى النحرو املبرني ي جرانون الصرحة
العقلية لعا  2012ومد مبا يكف من التمويل (تشيكيا)؛
 ١٠٦-١٤٦ضررمان تنفي ر جررانون الصررحة العقليررة بطرررق منهررا اعتمرراد الصرركوز
التشريعية الالزمة وتعيني مو فني م هلني ي جمال الصحة العقلية (تيمور  -ليشء)؛
 ١٠7-١٤٦اعتماد الصكوز التشريعية الالزمة لتنفي جانون الصحة العقلية (تركيا)؛
 ١٠٨-١٤٦تو ري الرعاية الصحية لأل خاحل ذوي اإلعاجة العقلية (تونس)؛
 ١٠9-١٤٦اسررتكمال التحسررن املبلرريف عنر ي خرردمات الصررحة العقليررة بتشررديد
الرجابة على اريقة معاجلة املرضى العقليني ي "خميمات الصالة" ( سرائيل)؛
 ١١٠-١٤٦منا املعاملة الال نسانية ي خميمات الصالة أو خميمات السرحرة وي
مستشر ررفيات اوم ر رراض النفسر ررية والتحقير ررق يهر ررا وحماكمر ررة مرتكبيهر ررا والتصر رردي
للمواجررف ا تمعيررة الررء تتمثررل ي الت اض ر عررن انتهرراز وجترراوز حقرروق او ررخاحل
ذوي اإلعاجة العقلية (تشيكيا)؛
 ١١١-١٤٦حتسني مساعدة الف ات الضعيفة ال سيما او خاحل الر ين يعرانون
أمراضا عقلية (السن ال)؛
 ١١٢-١٤٦التنفي ر الكامررل إلعررالن اءي ررة ال انيررة للصررحة العقليررة اررا سررتل
املعاملة غري اإلنسانية للمصابني مراض عقلية ي خميمات الصالة (أسرتاليا)؛
 ١١٣-١٤٦االض ر ررطالع إلم ر ررالت توعي ر ررة ي جم ر ررال الص ر ررحة العقلي ر ررة لتثقي ر ررف
ا تمعات احمللية (بوتسواان)؛
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 ١١٤-١٤٦زايدة اإلنفراق اقكروم علرى التعلريم وعلرى مكا حرة اإليردز والسررل
واملالراي (العراق)؛
 ١١5-١٤٦مواص ررلة جهوده ررا الرامي ررة ا تعزي ررز رررحل الوص ررول ا اخل رردمات
الصحية مبا ي ذلك ي ا تمعات احمللية (جطر)؛
 ١١٦-١٤٦اختاذ التدابري الالزمة لضمان اسرتدامة نظرا الترأمني الصرح الرواين
مالي ا ب ية تعزيز الرعاية الصحية اوساسية (تركيا)؛
 ١١7-١٤٦مواصررلة حتسررني رررحل الوصررول ا اخلرردمات الصررحية واالسررتفادة
منها ي معظم ا تمعات احمللية النائية (مجهورية نزويال البوليفارية)؛
 ١١٨-١٤٦مواصر ررلة جهودهر ررا الرامير ررة ا تنفي ر ر اخلطر ررة االس ر ررتاتيجية الوانير ررة
ملكا حة ريوس نق املناعة البشرية واإليدز (السودان)؛
 ١١9-١٤٦تكثي ررف ت رردابري التص رردي النتش ررار اإلص ررابة بف ررريوس نقر ر املناع ررة
البشرية عن اريق تنفي اخلطة االسرتاتيجية الوانية اجلديدة ملكا حة رريوس نقر
املناعة البشرية واإليدز (أوكرانيا)؛
 ١٢٠-١٤٦مواصررلة جهودهررا الراميررة ا تررو ري التعلرريم ا رراع للجميررا وضررمان
أن جهودهر ررا تنصر ررب ي املقر ررا اوول علر ررى النسر رراء واوافر ررال واو ر ررخاحل ذوي
اإلعاجة وغريهم من الف ات الضعيفة (دولة لسطني)؛
 ١٢١-١٤٦تنفي برامل توعوية لزايدة الوع القانوع لدى النساء (تيمور  -ليشء)؛
 ١٢٢-١٤٦مواصلة زايدة االستثمار ي التعليم بتو ري عاانت ملساعدة الطرال
ال ين يعانون الفقر واملض ي زايدة معدل االلتحاق ابملدارس (الصني)؛
 ١٢٣-١٤٦تعزيررز التثقيررف والتوعي ررة لكفالررة أجص ررى جرردر م ررن االح ررتا قق رروق
الفتيات (الياابن)؛
 ١٢٤-١٤٦مواصلة اجلهود املب ولة من أجل زايدة احة التعليم وال سيما تنفي
برانمل التعليم ا اع ال ي حظ بكثري من الثناء (كينيا)؛
 ١٢5-١٤٦مواصلة حتسني نوعية التعليم االبتدائ والثانوي (بريو)؛
 ١٢٦-١٤٦العمل على تعمريم التعلريم اوساسر ا راع واإللزامر علرى اوافرال
ي سن االلتحاق ابملدرسة (جطر)؛
 ١٢7-١٤٦تنفي التدابري املتعلقة بتحسني نوعية التعليم (أن وال)؛
 ١٢٨-١٤٦مواصررلة مسرراعيها الراميررة ا حتسررني جررودة وترروا ر التعلرريم ي مجيررا
مستوايت (أذربيجان)؛
 ١٢9-١٤٦اخترراذ خطرروات ملموسررة ررو تفعيررل ج ررار زايدة رررحل الوصررول ا
املرحلة الثانوية العليا جلميا الطال (الربت ال)؛
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 ١٣٠-١٤٦ل رراء التشر رريعات ال ررء متي ررز ض ررد املر ررأة ي جم رراالت ملكي ررة العق ررار
واقصول على القروض واملرياث (النمسا)؛
 ١٣١-١٤٦زالررة العقبررات الررء حتررول دون متتررا املررأة ابقررق ي ملكيررة اوراض ر
(ألبانيا)؛
 ١٣٢-١٤٦ضر ررمان ج ر رراء حتقير ررق كامر ررل ونزي ر ر ي االدعر رراءات املتعلقر ررة مير ررا
أ كال العنف ضد املرأة وتقدمي اجلناة ا العدالة وحصول الضحااي علرى الردعم
الكاي (بلجيكا)؛
 ١٣٣-١٤٦مواصرلة جهودهرا مرن أجرل مكا حررة التمييرز ضرد املررأة و اراء مجيررا
أ كال التمييز والعنف ضد املرأة مبا ي ذلك العنف اوسري (تونس)؛
 ١٣٤-١٤٦تعزيز برامل التوعية والتثقيف ملنا املمارسات التقليدية الضرارة ضرد
النس رراء والفتي ررات وض ررمان وص ررول الض ررحااي ا امل رروارد واقماي ررة وآلي ررات ع ررادة
التأهيل (غواتيماال)؛
 ١٣5-١٤٦تعزي ر ررز براجمه ر ررا الرامي ر ررة ا التوعي ر ررة والتثقي ر ررف ومن ر ررا واست ص ر ررال
املمارس ررات التقليدي ررة الض ررارة وض ررمان وص ررول الض ررحااي ا آلي ررات االنتصر رراة
و عادة التأهيل (زامبيا)
 ١٣٦-١٤٦مواصلة اجلهود املب ولرة ملكا حرة العنرف ضرد املررأة وتعزيرز املسراواة
بني املرأة والرجل (جيبويت)؛
 ١٣7-١٤٦مواصلة محالت التوعية بشأن العنف ضد النساء والفتيات وضرمان
تقدمي مرتكيب تلك اجلرائم ا العدالة ( يطاليا)؛
 ١٣٨-١٤٦مواصر ررلة جهودهر ررا ملكا حر ررة العنر ررف ضر ررد النسر رراء والر ررزواج املبكر ررر
والزواج القسري (مصر)؛
 ١٣9-١٤٦التعجيررل ي اعتمرراد جرروانني حتظ ررر املمارسررات الضررارة ضررد النس رراء
والفتيات مبا ي ذلك الزواج القسري والزواج املبكر (مجهورية كوراي)؛
 ١٤٠-١٤٦س ررن مش ررروع ج ررانون اإلجر رراءات اإلنابي ررة لتعزي ررز وص ررول املر ررأة ا
مناصب اقوكمة وصنا القرار ( ستونيا)؛
 ١٤١-١٤٦اعتمر رراد مشر ررروع جر ررانون اإلج ر رراءات اإلنابير ررة علر ررى وج ر ر السر رررعة
للسمان بزايدة عدد النساء ي املناصب السياسية (جنو أ ريقيا)؛
 ١٤٢-١٤٦اعتمرراد ترردابري لتعزيررز املشرراركة الكاملررة والنشررطة للم ررأة ي اقيرراة
العامة (زمبابوي)؛
 ١٤٣-١٤٦تعزي ررز محل ررة مكا ح ررة املمارس ررات التمييزي ررة والعن ررف ض ررد النس رراء
واوافال ( رنسا)؛

24

GE.17-23258

A/HRC/37/7

 ١٤٤-١٤٦مواصررلة اجلهررود الراميررة ا تنفي ر القررانون املتعلررق ابلعنررف اوسررري
لعررا  200٧وحظررر املمارسررات اقااررة مررن الكرامررة اإلنسررانية الررء تلرتكررب ضررد
النساء والفتيات ( رنسا)؛
 ١٤5-١٤٦اخترراذ الترردابري املناسرربة ملنررا ومكا حررة املمارسررات التقليديررة الضررارة
الء متيز ضد املرأة ال سيما ي املنااق الريفية (أوروغواي)؛
 ١٤٦-١٤٦تكثيررف اجلهررود الراميررة ا منررا انتهرراز حقرروق الطفررل والتعجيررل ي
اعتماد وتنفي القوانني الرء حتظرر املمارسرات الضرارة ضرد النسراء والفتيرات مبرا ي
ذلررك كارسررة ررعرية تروكرروزي "االسرررتجاق العشررائري" وتشرروي اوعضرراء التناسررلية
اونثوية (أملانيا)؛
 ١٤7-١٤٦وضا اسرتاتيجية املة تتضمن تردابري جضرائية واجتماعيرة مرن أجرل
القضاء على كارسة تشوي اوعضاء التناسلية اونثوية ( يل )؛
 ١٤٨-١٤٦مد السلطات املختصة مبزيد من املروارد لتطبيرق جرانون املعاجبرة علرى
تشوي اوعضاء التناسلية اونثوية ال سيما ي أكثر املنااق عزلة ( يل )؛
 ١٤9-١٤٦ااء املمارسات الضارة مثل الزواج املبكر والزواج القسرري وتشروي
اوعضر رراء التناسر ررلية اونثوير ررة متشر رريا مر ررا خطر ررة التنمير ررة املسر ررتدامة لعر ررا 20٣0
(هندوراس)؛
 ١5٠-١٤٦اختر رراذ مزير ررد مر ررن التر رردابري لتعزير ررز اإلار ررار التش ر رريع بشر ررأن تشر رروي
اوعضرراء التناسررلية اونثويررة مررا ضررمان التنفي ر والرصررد والتحقيررق بشرركل عررال
(آيرلندا)؛
 ١5١-١٤٦تعزيررز اجلهررود الررء تب ر ءا سررلطات نفرراذ القررانون مررن أجررل القضرراء
على كارسة تشوي اوعضاء التناسلية اونثوية ( سرائيل)؛
 ١5٢-١٤٦مواص ررلة جهوده ررا الرامي ررة ا القض رراء عل ررى املمارس ررات التقليدي ررة
الضررارة مثررل زواج اوافررال والررزواج القسررري والررزواج املبكررر وغررري مررن أ رركال
العنف اجلنساع مبرا ي ذلرك تشروي اوعضراء التناسرلية اونثويرة واملمارسرات الرء
تستند ا معتقدات خرا ية مثل اخلوة من "السحر" (نيكاراغوا)؛
 ١5٣-١٤٦تعزيررز الت رردابري الرامي ررة ا ل رراء كارس ررة تش رروي اوعض رراء التناس ررلية
اونثوية (بريو)؛
 ١5٤-١٤٦اعتمرراد خط ر عمررل دون وانيررة لتعزيررز تنفي ر القرروانني الررء حتظررر
املمارسررات الضررارة مبررا ي ذلررك علرى سرربيل املثررال ال اقصررر :الرتوكرروزي وتشرروي
اوعض رراء التناس ررلية اونثوي ررة وزواج اواف ررال وال ررزواج املبك ررر وال ررزواج القس ررري
واقوس الرتمل واملمارسات ذات الصلة بر"السحر" (السويد)؛
 ١55-١٤٦تعزيررز السررلطات العامررة املس ر ولة عررن محايررة النسرراء واوافررال مررن
خالل تو ري موارد مالية كا ية ومواصلة تعزيز محالت التوعية املتعلقة إلظرر تشروي
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اوعض رراء التناس ررلية اونثوي ررة وكارس ررة الرتوك رروزي ال ررء متث ررل رركال م ررن أ رركال
االسرتجاق (سويسرا)؛
 ١5٦-١٤٦املض ي است صال العنف ضد املرأة بتكثيف جراءات كتلك الء
وضرعها الفرررع املعررين ابلعنررف اوسررري ي الشرراة واخترراذ ترردابري تسرراهم ي القضرراء
علر ررى املمارسر ررات التقليدير ررة مثر ررل تشر رروي اوعضر رراء التناسر ررلية اونثوير ررة وكارسر ررة
الرتوكوزي والزواج القسري ( سبانيا)؛
 ١57-١٤٦تعزير ررز القر رروانني الر ررء حتم ر ر الفتير ررات والنسر رراء مر ررن كارسر ررة تشر رروي
اوعضرراء التناسررلية اونثويررة ورصرردها عررن كثررب عررن اريررق بررامل وآليررات خمصصررة
(النرويل)؛
 ١5٨-١٤٦اخترراذ الترردابري الالزمررة لتعزيررز حقرروق اوافررال ال سرريما يمررا يتعلررق
بقضاء اوحداث ومكا حة زواج اوافال (اجلزائر)؛
 ١59-١٤٦تشجيا وزارة الش ون اجلنسانية و ون الطفل واقماية االجتماعيرة
على وضا حد ملمارسة زواج اوافال واملمارسرات الثقا يرة املتصرلة را وملرا ءرا مرن
آاثر ضارة (كينيا)؛
 ١٦٠-١٤٦تفعي ررل الوح رردة املعني ررة إبا رراء زواج اواف ررال داخ ررل وزارة الشر ر ون
اجلنسررانية و ر ون الطفررل واقمايررة االجتماعيررة (اململكررة املتحرردة لربيطانيررا العظمررى
وآيرلندا الشمالية)؛
 ١٦١-١٤٦اخت رراذ خط رروات ررو التنفير ر الكام ررل لإلا ررار االسر ررتاتيج ال ررواين
الرام ا ااء زواج اوافال ومد وحردة اراء زواج اوافرال داخرل وزارة الشر ون
اجلنسانية و ون الطفل واقماية االجتماعية ابملوارد الكا ية (كندا)؛
 ١٦٢-١٤٦تعر ررديل ومواءمر ررة مجير ررا القر رروانني ذات الصر ررلة لضر ررمان حظر ررر زواج
اوافال حظرا مطلقا وجترمي (زامبيا)؛
 ١٦٣-١٤٦تعزيز مبادرا ا القائمة لوضا حرد للرزواج املبكرر والرزواج القسرري
وزواج اوافال (زمبابوي)؛

 ١٦٤-١٤٦تنظرريم ب ررامل بشررأن ا اثر السررلبية لررزواج اوافررال وأ يررة التعلرريم
(البحرين)؛
 ١٦5-١٤٦مواص ررلة تعزي ررز تنفير ر املب ررادرة املنس ررقة إلا رراء ال ررزواج املبك ررر وزواج
اوافال والزواج القسري ( ثيوبيا)؛
 ١٦٦-١٤٦وضا اسرتاتيجية وخطة عمل وانية تش يلية ملكا حة زواج اوافال
(هن اراي)؛
 ١٦7-١٤٦مواصررلة تنفي ر املشررروع الررواين إلارراء زواج اوافررال وتعزيررز الرروع
اب اثر السلبية لزواج اوافال ومحل املراهقات (ميامنار)؛
 ١٦٨-١٤٦مواصلة جهودها الرامية ا القضاء على زواج اوافال (تونس)؛
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 ١٦9-١٤٦مواصر ررلة اجلهر ررود الرامير ررة ا حظر ررر زواج اوافر ررال والقضر رراء علي ر ر
(مجهورية نزويال البوليفارية)؛
 ١7٠-١٤٦التعجيل ي وضا الصي ة النهائية لإلاار االسرتاتيج الواين الر ي
يهر رردة ا التصر رردي لر ررزواج اوافر ررال والر ررزواج املبكر ررر والر ررزواج القسر ررري ومنع ر ر
(انميبيا)؛
 ١7١-١٤٦مواصلة جهودها الرامية ا توسيا نطاق الربامل التعليميرة ومحرالت
التوعية من أجل منا ومكا حة العقا البردع لألافرال ي املردارس وي م سسرات
رعاية اوافال (بل اراي)؛
 ١7٢-١٤٦اقظررر املطلررق للعقررا البرردع ال ر ي يتعرررض ل ر اوافررال ي مجيررا
البي ات وك لك حظر اسرتخدا أو اجتنراء أو عررض اوافرال ي جمرال نتراج املرواد
اإلابحية والعروض اإلابحية ( كوادور)؛
 ١7٣-١٤٦تعزي ررز التشر رريعات ووض ررا مب ررادئ توجيهي ررة وت رردابري واض ررحة ملن ررا
است الل اوافال ومنا است الءم جنسيا وغراض جتارية (سرياليون)؛
 ١7٤-١٤٦مواصررلة اخلطرروات القانونيررة واإلداريررة للتوصررل ي اايررة املطرراة ا
حظر العقا البدع لألافال حظرا اما (كينيا)؛
 ١75-١٤٦مواص ررلة تنفير ر التوص رريات الس ررابقة ال س رريما يم ررا يتعل ررق إلماي ررة
اوافال وزايدة رحل الوصول ا العدالة وتعزيز عاليتها (كابو ريدي)؛
 ١7٦-١٤٦اعتم راد سياسررة للصررحة اجلنسررية واإللابيررة لفائرردة امل رراهقني ووضررا
سياسة قمايرة حقروق املراهقرات اقوامرل واومهرات املراهقرات وأافراءن ومكا حرة
التمييز ضدهم (آيسلندا)؛
 ١77-١٤٦تنفي تدابري تعزز محاية حقوق اوافال واملرراهقني مرن أجرل القضراء
على عمل اوافال وحظر االست الل اجلنس لألافال (املكسيك)؛
 ١7٨-١٤٦اقر ر عل ررى بر ر ل مزي ررد م ررن اجله ررود م ررن أج ررل مكا ح ررة اس ررت الل
اوافال ي اوعمال اخلطرة والعمل ديرة أكررب مرن خرالل صردار جروانني ملكا حرة
ه الظاهرة اخلطرية (البحرين)؛
 ١79-١٤٦تعزيررز اجلهررود الراميررة ا تنفي ر اإلاررار القررانوع ال ر ي ظررر عمررل
اوافال ( يطاليا)؛
 ١٨٠-١٤٦تعزيز تدابريها الرامية ا القضاء على عمل اوافال (الياابن)؛
 ١٨١-١٤٦التحقي ررق ي ح رراالت عم ررل اواف ررال وتق رردمي اجلن رراة املزع ررومني ا
العدال ررة وكفال ررة محاي ررة مجي ررا الض ررحااي ومس رراعد م و ع ررادة أته رريلهم وتعويض ررهم
(ليختنشتاين)؛
 ١٨٢-١٤٦وضا ا ليات واإلجراءات واملبادئ التوجيهية ذات الصلة من أجل
ااء االست الل اجلنس لألافال وعمل اوافال (ملديف)؛
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 ١٨٣-١٤٦مواص ررلة جهوده ررا الرامي ررة ا من ررا ومكا ح ررة االجت ررار ابو ررخاحل
وعمل اوافال (نيكاراغوا)؛
 ١٨٤-١٤٦اخترراذ الترردابري الالزمررة للقضرراء علررى مجيررا أ رركال عمررل اوافررال
اخلطرة وجترميها (مجهورية كوراي)؛
 ١٨5-١٤٦حتسررني خطررة العمررل الوانيررة بشررأن عمررل اوافررال وتوسرريا نطرراق
التدابري املتخ ة ي جمال التعدين لتشمل جطاعات أخرى ( سبانيا)؛
 ١٨٦-١٤٦نف رراذ الق رروانني املتعلق ررة ابالجت ررار ابلبش ررر وعمال ررة اواف ررال مبس رراءلة
املر ر نبني جنائي ررا وت ررو ري التموي ررل الك رراي للتحقي ررق م ررا املتجر ررين ومحاي ررة الض ررحااي
(الوالايت املتحدة اومريكية)؛
 ١٨7-١٤٦اعتمرراد تش رريعات بشررأن محايررة اوافررال مررن مجيررا أ رركال سرراءة
املعاملرة والعنررف واالسرت الل وترروخ مزيررد مرن اجلديررة ي اعتمراد سياسررات وجرروانني
ميك ررن أن تك ررون أكث ررر عالي ررة م ررن أج ررل مكا ح ررة التميي ررز واالغتص ررا والتح ررر
اجلنس (البحرين)؛
 ١٨٨-١٤٦اخترراذ مجيررا اخلطرروات الالزمررة للقضرراء علررى املمارسررات الضررارة جتررا
الفتيات ضالا عن اإل راج عرن مجيرا اوافرال الر ين نضرعون ملمارسرة الرتوكروزي
(بولندا)؛
 ١٨9-١٤٦اعتم رراد خط ررة واني ررة ل رردعم حق رروق اواف ررال ومح ررايتهم م ررن مجي ررا
أ كال اإلي اء واالست الل والعنف (تونس)؛
 ١9٠-١٤٦تعزيررز مكا حررة مجيررا أ رركال عمررل اوافررال عررن اريررق التحقيررق ي
حاالت أسوأ أ ركال عمرل اوافرال وتقردمي اجلنراة املزعرومني ا العدالرة وضرمان
حصول مجيا الضحااي على ما يكف من اقماية واملساعدة والتعويو (بلجيكا)؛
 ١9١-١٤٦ضر ررمان التنفي ر ر الفع ر ررال لإلار ررار القر ررانوع بش ر ررأن ي ر ر اء اواف ر ررال
واست الءم ومعاجلة نقا الضعف ذات الصلة عند الضرورة (الكون و)؛
 ١9٢-١٤٦مواصررلة تنفي ر مشررروعها الرام ر ا القضرراء علررى رراهريت االجتررار
ابوافال وعمل اوافال ي جمتمعات صيد اوعاز ( ثيوبيا)؛
 ١9٣-١٤٦تقرردمي املسرراعدة ا اوافررال املررودعني ي اقرربس االحتيرراا ال ر ين
ال يستفيدون من أي كل من أ كال الدعم اوسري (السن ال)؛
 ١9٤-١٤٦زايدة حتس ررني نظ ررا تس ررجيل املوالي ررد م ررن أج ررل الوص ررول ا تعم رريم
تسررجيل والدة اوافررال ي املنررااق الريفيررة واوافررال الالج ررني وملتمس ر اللجرروء
(تركيا)؛
 ١95-١٤٦تعزيز وتطوير جوانني محاية حقوق الطفل (لبنان)؛
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 ١9٦-١٤٦كفالررة تطبيررق أمشررل للمبررادرات الراميررة ا حتسررني وضررا او ررخاحل
ذوي اإلعاجررة مبررا ي ذلررك برررانمل التمكررني مررن كسررب الرررزق ب يررة مكا حررة الفقررر
( سرائيل)؛
 ١97-١٤٦مواص ررلة حتس ررني اإلا ررار الق ررانوع املتعل ررق إلق رروق او ررخاحل ذوي
اإلعاجة مبا يتما ى ما أحكا االتفاجيات الدولية ( يطاليا)؛
 ١9٨-١٤٦تنفي سياسة وانية لتش يل او خاحل ذوي اإلعاجة (تركيا)؛
 ١99-١٤٦وض ررا واعتم رراد خط ررة عم ررل م ررن أج ررل زايدة تعزي ررز ومحاي ررة حق رروق
او خاحل ذوي اإلعاجة امتثاالا للقانون ال اع لأل خاحل ذوي اإلعاجة لعرا 2006
(بل اراي)؛
 ٢٠٠-١٤٦تعزي ررز االسر ررتاتيجيات الرامي ررة ا ض ررمان محاي ررة حق رروق امله رراجرين
والالج ني من أجل ضمان وصوءم ا العدالرة والتعلريم والصرحة ب رو النظرر عرن
وضعهم (املكسيك)
 -١٤7أما التوصيات التالية الء جلر تدمو أثنراء اقروار التفراعل
علما ا:

قرد إلثتهرا غراان وأحاارو

اعتماد تدابري تشريعية وسياسية قمايرة املثليرات واملثليرني ومزدوجر
١-١٤7
امليل اجلنس وم ايري اءوية اجلنسانية وحامل صفات اجلنسني من الوصم والعنف
( يل )؛
مواصلة تعزيرز تطبيرق نظرا اإلبرالغ عرن التمييرز الر ي مر حقروق
٢-١٤7
او ررخاحل بس رربب م رريلهم اجلنسر ر وه ررويتهم اجلنس ررانية والتأك ررد م ررن أن املب ررادئ
التوجيهية لنظا التعليم متنا التمييز ضد الطال (كولومبيا)؛
٣-١٤7

التعجيل ي مراجعة اإلاار القانوع املتعلق ابلالج ني (الكون و)؛

االنضررما ا االتفاجيررة املتعلقررة بوضررا او ررخاحل عرردمي اجلنسررية
٤-١٤7
لعا  195٤واالتفاجية املتعلقة فو حاالت انعردا اجلنسرية لعرا  1961و قرا
لاللتزامررات املتعهررد ررا خررالل امل ر متر الرروزاري املعق رود ي أبيرردجان ي  2٣رربا /
رباير ( 2015كوت ديفوار)؛
التصديق على اتفاجية منظمة العمل الدولية بشأن الشعو اوصلية
5-١٤7
والقبلية لعا ( 1989رجم ( )169غواتيماال)؛
تعر ررديل جر ررانون اإلج ر رراءات اجلنائير ررة لعر ررا ( 1960القر ررانون )٣0
٦-١٤7
لتضمين سياسة بديلة ي جمال صدار اوحكا (الدامنرز)؛
مكا ح ررة ررالت مر ررتكيب التعر ر يب و س رراءة املعامل ررة م ررن العق ررا
7-١٤7
ال سيما ي حاالت االستخدا املفر للقوة من جانب الشراة ( رنسا)؛
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اختاذ تدابري من أجل ل اء جترمي املثلية اجلنسية واختراذ تردابري خاصرة
٨-١٤7
تضمن عد التمييز ضد املثليات واملثليرني ومزدوجر امليرل اجلنسر وم رايري اءويرة
اجلنسانية وحامل صفات اجلنسني ( رنسا)؛
نررزع صررفة اجلررر عررن العالجررات اجلنسررية املثليررة ب رني ابل ررني مرتاضررني
9-١٤7
إبل اء املادة  ) ()1(10٤من القانون اجلنائ واعتمراد تشرريعات راملة ملكا حرة
التمييررز لتررو ري محايررة متسرراوية مررن التمييررز جلميررا او ررخاحل أايا كانررو أسررس ه ر ا
التمييز (أملانيا)؛
 ١٠-١٤7ل رراء تصررنيف "العالجررة الشررهوانية غررري الطبيعيررة" كجرميررة واعتمرراد
تدابري للقضاء على التمييز بدا ا امليل اجلنس واءوية اجلنسانية (اليوانن)؛
 ١١-١٤7اعتمرراد الترردابري الالزمررة لضررمان حصررول اجلميررا علررى حقرروجهم ي
جمال الصحة اجلنسية واإللابية عمالا إبعالن ومنهاج عمل بيجني (هندوراس)؛

 ١٢-١٤7ا رراء جت رررمي العالج ررات املثلي ررة اجلنس ررية واعتم رراد ت رردابري تض ررا ح رردا
للتمييررز والعنررف ضررد املثليررات واملثليررني ومزدوج ر امليررل اجلنس ر وم ررايري اءويررة
اجلنسانية وحامل صفات اجلنسني (هندوراس)؛
 ١٣-١٤7اخت رراذ املزي ررد م ررن الت رردابري ملن ررا جر ررائم الكراهي ررة وخط ررا الكراهي ررة
والتمييز (هن اراي)؛
١٤-١٤7

التسجيل املنهج جلميا الزنات الدينية والعر ية (آيسلندا)؛

 ١5-١٤7التصديق على تشريعات تنفي يرة أو اعتمادهرا يمرا يتعلرق ابالتفاجيرة
اخلاص ررة ابل رررق لع ررا  1926واالتفاجي ررة التكميلي ررة إلبط ررال ال رررق وجت ررارة الرجي ررق
واوعراة واملمارسات الشبيهة ابلرق لعا ( 1956مجهورية يران اإلسالمية)؛
١٦-١٤7
اإلسالمية)؛

ضمان محاية او خاحل املصابني ابملهق مرن التمييرز (مجهوريرة يرران

 ١7-١٤7تعزي ررز اإلا ررار ال ررواين للح ررد م ررن مجي ررا أ رركال التميي ررز ال س رريما
التمييز ضد او خاحل املصابني ابملهق (العراق)؛
 ١٨-١٤7التعجي ررل ي اإلجر رراءات املتخر ر ة بش ررأن اس ررتعراض ج ررانون املع ررادن
والتعردين لضرمان اإلدارة السرليمة لقطراع الصرناعات االسرتخراجية لتضرمين مراجبرة
أنشطة التعدين غري القانونية و دماج حقوق ا تمعات احمللية (كينيا)؛
 ١9-١٤7التصديق على تعديالت كمباال على نظا روما اوساسر للمحكمرة
اجلنائية الدولية بشأن جرمية العدوان (ليختنشتاين)؛
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٢١-١٤7
(موريتانيا)؛
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 ٢٢-١٤7عطرراء اوولويررة للحمررالت اإلعالميررة ومتويلهررا عنرردما تتعلررق بعررد
التمييررز ضررد املثليررات واملثليررني ومزدوج ر امليررل اجلنس ر وم ررايري اءويررة اجلنسررية
وحررامل صررفات اجلنسررني ومتكررني مجيررا هر الف ررات مررن الوصررول الشررامل ي غرراان
(النرويل)؛
 ٢٣-١٤7ضررمان محايررة حقرروق اإلنسرران للرعرراة الرحررل ومعظمهررم مررن ثنيررة
الفوالع (بريو)؛
 ٢٤-١٤7حظ ررر الع ررالج دون موا ق ررة املر رريو ك رراكرا املر رريو عل ررى تن رراول
الدواء وحجز (الربت ال)؛
 ٢5-١٤7وضا تدابري وسياسات للتصدي لوصرم او رخاحل املصرابني ابملهرق
وضمان محايتهم عليا من التمييز (سرياليون)؛
 ٢٦-١٤7وض ررا مبر ررادئ توجيهير ررة وانير ررة واض ررحة ملنر ررا التميير ررز ي املر رردارس
واجلامعات على أي أساس مبا ي ذلك امليل اجلنس واءوية اجلنسانية (سلو ينيا)؛
٢7-١٤7

ل اء جترمي املمارسة اجلنسية املثلية ابلرتاض (السويد)؛

 ٢٨-١٤7ضمان جمانية تسجيل املواليد و صدار هادات امليالد على اوجرل
ابلنسبة ا اوافال حىت سن اخلامسة (توغو)؛
 ٢9-١٤7ضمان اقماية الكاملة ققوق اإلنسان جلميا السكان ي غراان مبرن
ي ذلر ررك املثلير ررات واملثلير ررون ومزدوجر ررو املير ررل اجلنس ر ر وم ر ررايرو اءوير ررة اجلنسر ررية
والنساء واو خاحل ذوو اإلعاجة إبزالة التشريعات التمييزية وحظر التمييز علرى
أساس امليل اجلنس واءوية اجلنسانية وتنفي القوانني والسياسرات القائمرة املتعلقرة
بنوع اجلنس واإلعاجة تنفي ا علي ا (الوالايت املتحدة اومريكية)؛
 ٣٠-١٤7بر ر ل جه ررود مر ررن أج ررل تعزي ررز اإلار ررار التشر رريع قماي ررة املثلير ررات
واملثليني ومزدوج امليل اجلنس وم ايري اءوية اجلنسانية وحامل صفات اجلنسني
من مجيا أ كال التمييز والتخويف أو العنف مرن خرالل تعرديل القروانني الرء جترر
العالجات اجلنسية املثلية ابلرتاض (أوروغواي)؛
٣١-١٤7

دراج جرمية التع يب ي التشريعات اجلنائية الوانية (ألبانيا)؛

 ٣٢-١٤7ضررمان أال يتضررمن القررانون عقرروابت علررى العالجررات اجلنسررية الررء
متارس ابلرتاض بني ابل ني من نفس اجلنس (ألبانيا)؛
 ٣٣-١٤7تعميرق اجلهرود مررن أجرل منررا ومعاجبرة املمارسررات التقليديرة الضررارة
مثررل تشرروي اوعضرراء التناسررلية اونثويررة والتقليررد املعررروة بر ر تروكرروزي والررزواج
القسري املبكر وكارسة السحر وتعدد الزوجات وضمان محاية الضرحااي و عرادة
أتهيلهم (اورجنتني)؛
 ٣٤-١٤7النظ ررر ي تع ررديل التشر رريعات ال ررء تعاج ررب عل ررى العالج ررات املثلي ررة
ابلرتاض ر بررني البررال ني مررن أجررل ضررمان حقرروق املثليررات واملثليررني ومزدوج ر امليررل
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اجلنس ر ر وم ر ررايري اءوير ررة اجلنسر ررانية وحر ررامل صر ررفات اجلنسر ررني و ر ررات أخر رررى
(اورجنتني)؛
 ٣5-١٤7التصررديق علررى اتفاجيررة عررد تقرراد ج ررائم اقررر واجل ررائم املرتكبررة
ضد اإلنسانية (أرمينيا)؛
 ٣٦-١٤7نزع صفة اجلرمية عن العالجات اجلنسية املثلية بني البال ني املرتاضرني
والتصدي مة للتمييز القائم على امليل اجلنس أو اءوية اجلنسانية (أسرتاليا)؛
 ٣7-١٤7مضراعفة اجلهرود الراميرة ا ارراء االجتصراحل غرري القرانوع ي اقيرراة
السياس ررية والث ررين عنر ر م ررن أج ررل محاي ررة حري ررة التعب ررري واملش رراركة ي اقي رراة العام ررة
(بوتسواان)؛
 ٣٨-١٤7تكثيف اجلهود الرامية ا مكا حة التمييرز والعنرف عرن اريرق اختراذ
ترردابري إلذكرراء الرروع بررني السرركان واملس ر ولني اقكرروميني اب اثر السررلبية للوصررم
العا وي سبب من اوسبا مبا ي ذلك ضد او راد على أسراس مريلهم اجلنسر
أو هويتهم اجلنسانية (الربازيل)؛
 ٣9-١٤7تعزير ر ررز وتوسر ر رريا نطر ر رراق ال ر ر رربامل املراعير ر ررة الحتياجر ر ررات الشر ر رربا
ولالعتب ررارات اجلنس ررانية واملتعلق ررة ابلتثقي ررف اجلنسر ر الش ررامل وابلص ررحة واقق رروق
اجلنسية واإللابية (كندا)؛
 ٤٠-١٤7اخترراذ الت ردابري الالزمررة ملنررا أي ج ررائم برردا ا امليررل اجلنس ر أو اءويررة
اجلنسانية وضمان مساءلة مرتكبيها والتحل بصفات جيادية ي ه ا ا ال (كندا)؛
 ٤١-١٤7النظر ي التصديق على املعاهردات اوساسرية ققروق اإلنسران مبرا ي
ذلك االتفاجية الدولية قماية مجيا او خاحل من االختفاء القسري (الياابن)؛
 -١٤٨مجيا االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ي هر ا التقريرر تعررب عرن موجرف الدولرة
(الدول) الء جدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض وال ينب أن يفهرم أارا حتظرى بتأييرد
الفريق العامل بكامل
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