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مقدمة
 -1عقددد اليريددق ال امد امل ددا ابالددت رال الدددورن المبددام ر املنمبددح وقج د قدرار ل د قددق
اإلنس د ددان 1/5ر دورت د ددا ال امن د ددة وال مبد د درين اليد د د ة م د ددن  6إىل  17تمبد د درين ال د ددا /نقفمرب .2017
والتُ رضددا الالددة ال دداابن اللسددة ال ال ددة عمبددرةر امل قددقدة  14تمبدرين ال ددا /نقفمرب .2017
قمددة ال دداابنر السدديض فددق ال ددادة وامليددقل امل ل د
وتددرس وفددد ال دداابن يقش د يقمي وممددامقرار ا د
حبقددق اإلنسددان .واعتمددد اليريددق ال ام د التقريددر املت لددق ابل دداابن جلسددتا السدداع ة عمبددرةر امل قددقدة
 16تمبرين اث /نقفمرب .2017
 -2و  13شددباط/فرباير 2017ر اخت ددار ل د ق ددق اإلنسددان مقع ددة املقددررين التال ددة
(اجملمقعة ال الث ة) لت سض الت رال الالة ال اابن :علج ا وتقغق وقطر.
 -3ووفق دال لليق ددرة  15م ددن مرف ددق ق ددرار ل د ق ددق اإلنس ددان 1/5ر واليق ددرة  5م ددن مرف ددق
قراره 21/16ر صدرت القاثئق التال ة ألغرال الت رال الالة ال اابن:
()

تقرير وطا/عرل ممتايب مقدم وفقال لليقرة )A/HRC/WG.6/28/JPN/1( ) (15؛

(ب) جتم ددل للم لقمددات عدتددا ميقض د ة األمددم املتحدددة السددام ة لقددق اإلنسددان وفق دال
لليقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/28/JPN/2؛
(ج)
و.)Corr.1

مددقجع عدت ددا امليقض د ة الس ددام ة وفق دال لليق ددرة (15ج)

(A/HRC/WG.6/28/JPN/3

 -4وُ لددا إىل ال دداابن عددن طريددق اجملمقعددة ال الث ددة قائمددة ل د لة عددد ا مسددبقال مم د مددن
إل ددبان ار و ملان ددار و وروغ د دقانر والرباليد د ر والربتغ ددالر وعلج ددار ول ددلقف ن ار والس ددقيدر واململ ددة
املتح دددة لربيطان ددا ال يم ددا وآيرلن دددا المب ددمال ةر والن ددرويار وال ددقاميت املتح دددة األمري ددة .و ددن
ااطالع علا األل لة املققل المبب ي لاللت رال الدورن المبام .

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5م ددا فت ددا ال دداابن ت ددقي أ ددة لقد د م لالد د ة م د الد قراط ددة والري ددة و ق ددق اإلنس ددان
ول ادة القانقن ألمم ر من  70عامالر ن منذ هناية الرب ال امل ة ال ان ة.
 -6وترممع ال اابن علدا االدت رال الددورن المبدام وتتمبدرد عتقددر تقريدر عدن التقددم ا درل
محاية وت عيع قق اإلنسان خالل السنقات اخلم املاض ة.
 -7ولقددد صدددقا ال دداابن علددا اتياق ددة قددق األشددقاة ذون اإلعاقددةر واتياق ددة ا ددان
املت لقددة ابلقان د املدن ددة لالختطدداد الدددوي ل طيددالر واتياق ددة األمددم املتحدددة مل افحددة الر ددة
املنيمة عرب القطن ة وعروتقممقل ابلضمق.
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 -8ومدا عر ددا ال داابن تمبددجلر ع ديت ا ع ددقال لد قددق اإلنسدان عددن آلد ار محايددة
قق اإلنسان عن طريق تقدر قرارات اجملل ومن خالل الدقارات ال نائ دة .وتقاصد ال داابن
ي ال ال م عياعل ة علا ت عيع الت اون اإلمنائي.
 -9ومن ج حتق ق " تمدل يسدطل ف دا كدم ممد النسدا""ر صداغا ال داابن اخلطدة األلالد ة
الراع ددة للمسدداواة عددني النسددني والس الددة ال امددة امل يددة للت ج د عتم ددني املددر ةر وقامددا نيدداذ
قانقن ت عيع ممبارممة املر ة وارتقائ ا ماممن ال م ر وعقدت الم ة ال امل ة الراع ة للمر ة.
 -10وأتمد د د ال د دداابن ن تمبد د د األل د دداب األوملب د ددة واألل د دداب األوملب د ددة للم د ددققني ال د دديت
تست د ي ا طقمم دق عددام  2020فرصدة لت عيدع تمددل شدام للجم دلر هبدددد حتق دق " تمدل يتسددم
ابملمبددارممة الدينام ددة لم ددل املدقاطنني" .وقددد نيددذت ال دداابنر علددا وجددا اخل ددقةر قددانقن الق ددا"
علا التم ع ضد األشقاة ذون اإلعاقة.
 -11ونيذت ال اابن تداعض شىت للق ا" علا االتغالل النسي ل طيال وللت دن للجرائم
النسد د ة وااجت ددار ابلبمب ددرر م د د صد د اغة اخلط ددة األلالد د ة املت لق ددة عت ددداعض م افح ددة اال ددتغالل
النسددي ل طيددالر وتنقد ن قددانقن ال قددقابتر وتنقد ن خطددة عمد م افحددة ااجتددار ابألشددقاةر
وت دي القانقن املت لق و اقبة الرائم املنيمة ومراقبة عائدات الر ة.
 -12وف مددا يت لددق حبمايددة قددق اإلنسددان لم ددل األشددقاةر وددن ف د م الرعددامي األجان د ر
نيذت ال اابن قانقن الق ا" علا خطاب ال را ة.
 -13ووقجد د ق ددانقن اإلجد درا"ات النائ ددة امل دددلر لم ددل املمب ددتبا فد د م ا تجد دعين ال ددق
ال ددقل علددا خ ددمات حمددام ت نددا ا مددةر و صددبن التسددج السددم ي الب ددرن لاللددتجقاابت
إلعام ال الاات اليت حيدد ا القانقن.
 -14وف مددا يت لددق عنيددام اا تجددال البدددي ر إىل جان د الت دددي املمبددار إل ددا عددالهر صددبن
وقا التجقاابت المبرطة ومدهتا وطريقت دا خاضد ة لالئحدة تني م دة وطن دة .وعدالوة علدا ذلد ر
صبن الق اة م من يبتقن لب و مدى ضرورة اا تجال.
 -15وذممددرت ال دداابنر ف مددا يت لددق وسددحلة نسددا" املت ددةر ن وليددرن خارج ددة ال دداابن و قريددة
ممددقرمي قددد ممدددا ن املسددحلة " لددا ع ددية هنائ ددة وعددال رج ددة" .و إطددار الت دداون عددني البلدددينر
نيددذت ممبدداريل الددت ادة المب درد وال رامددة وت ددم د الددرو النيس د ة لنسددا" املت ددة السدداعقاتر
التنادال إىل ذل ااتيا  .ولتققد ال اابن ال امل ج القرن الادن وال مبرين قبة ا تنت
ف ا قق اإلنسان للمر ة.
 -16وتتطلل ال اابن إىل تبادل مستقبلي املنحا وعنا" لآلرا".

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -17دىل  106وفقد عب داتت خدالل جلسدة التحداور .و دن ااطلدالع علدا التقصد ات الديت
قدما ثنا" ذه اللسة الع" ال ا من ذا التقرير.
 -18ور بددا قلندددا ابملتاع ددة املمبددددة للجدرائم النسد ة وال ند املنددعي .و عرعددا عددن لددي ا
ل دم وجقد وق اخت ارن لتني ذ ام اإلعدام.
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 -19ور با ن قليلندا ابلت ديق علا اتياق ة قق األشقاة ذون اإلعاقة.
 -20و عرعددا النددرويا عددن قلق ددا مددن عدددم وجددقد تمب دريل مل افحددة التم ددع عددني النسددني
م ان ال م ر ومن عمل ات اإلعدام.
 -21ور با عنما عتقدر ال اابن تقارير ا الدورية إىل ات امل ا دات.
 -22و عرعددا عددضو عددن تقدددير ا للتقدددم ا ددرل ف مددا يت لددق حبقددق األشددقاة ذون اإلعاقددة
واملساواة عني النسنير وخطة عم م افحة ااجتار ابألشقاة.
 -23ور با اليلبدني ابلتدداعض الرام دة إىل الت ددن ليجدقة األجدقر عدني النسدنير واليدقار
قددق اإلرني عددني األطيددال املقلددقدين إطددار الددعواج و خارجددار وال ن د ضددد املددر ةر وممددذل
الت ددديق علددا اتياق ددة األمددم املتحدددة مل افحددة الر ددة املنيمددة عددرب القطن ددة وعروتقممددقل ابلضمددقر
واتياق ة قق األشقاة ذون اإلعاقة.
 -24وقدما الربتغال تقص ات.
 -25ور ب د ددا قط د ددر ابلت د ددديق عل د ددا اتياق د ددة ق د ددق األش د دقاة ذون اإلعاق د ددةر وابخلط د ددة
األلال ة الراع ة للمساواة عني النسنير وخطة عم م افحة ااجتار ابألشقاةر والتددري
ال قق اإلنسان ليائدة مقظيي اخلدمة املدن ة.
 -26و عرعا قرية ممدقرمي عدن قلق دا عمبدحن مدا يسدما مسدحلة "نسدا" املت دة"ر ممبدددة علدا
ضدرورة الت لد م ال دح ن للتدداريمل ملندل ت درار خطددا" املاضدي .وا يددا ن ال ديدد مددن مقعددات
ال حامي واجملتمل املد اعتربت ال ناصر األلال ة لالتيا املت لدق عنسدا" املت دة غدض مقبقلدة وغدض
مرض ة .و شارت ي ال إىل اعتماد قانقن الق ا" علا خطاب ال را ة.
 -27ور بدا قريددة مقلدددوفا عتجددرر االددتغالل النسددي ل طيددالر والت ددديق علددا اتياق ددة
قق األشقاة ذون اإلعاقة وقانقن تني ذ ار واالتعام أب داد التنم ة املستدامة.
 -28و ع ددرب ااحت دداد الرول ددي ع ددن القل ددق إلا" ال ددتمرار الق ددامي املت لق ددة ابألقل ددات الققم ددة
واإلثن ة وإلا" التقارير اليت تتحدني عن انت اممات للطات الدولة لرية ولائط اإلعالم.
 -29ور بددا رواندددا ابلت ددديق علددا ال ددد الدددوي اخلدداة ابلقددق ااقت ددادية وااجتماع ددة
وال قاف ددة واتياق ددة قددق األشددقاة ذون اإلعاقددةر وشددج ا التددداعض الرام ددة إىل م الددة نق د
مت املر ة مناص صنل القرار.
 -30ور ب ددا اململ ددة ال رع ددة الس د د قدية ابلت ددديق عل ددا اتياق ددة ق ددق األش ددقاة ذون
اإلعاقة وعلا اتياق ة ا ان املت لقة ابلقان املدن ة لالختطاد الدوي ل طيال.
 -31و ع د ددرب الس د ددنغال ع د ددن تق د ددديره للقط د ددة األلالد د د ة الراع د ددة للمس د دداواة ع د ددني النس د ددنير
والت ديالت اليت دخلا علا قانقن ال ققابت من ج تمبديد ال ققابت علا الرائم النس ة.
 -32ور بد ددا ص د درع ا ابلت د ددديق علد ددا اتياق د ددة قد ددق األشد ددقاة ذون اإلعاقد ددةر وعقد ددانقن
تني ذ ار وابلتداعض املتقذة من ج م افحة االتغالل النسي ل طيال.
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 -33ور بددا ل دضال قن ابلت ددديق علددا اتياق ددة قددق األشددقاة ذون اإلعاقددة ولددن ا
ق ددانقنر وعط ددة عمد د م افح ددة ااجت ددار ابألش ددقاةر واخلط ددة األلالد د ة الراع ددة للمس دداواة ع ددني
النسنير والتداعض الرام ة إىل م افحة االتغالل النسي ل طيال.
 -34و شادت لنغافقرة عتني ذ ققانني وعراما ترمي إىل القفا" ابالتعامات املن دقة عل دا
اتياق ة قدق األشدقاة ذون اإلعاقدةر وعددخقل اتياق دة األمدم املتحددة مل افحدة الر دة املنيمدة
عرب القطن ة ع النياذ ال اابنر وعطة عم م افحة ااجتار ابألشقاة.
 -35ور با للقف ن ا ابلتقددم التمبدري ي والس الداحمل ا درل قدق حتق دق املسداواة عدني النسدنير
و الققا نيسا شج ا علا تنق ن ال ت الدرال ة الت ل م ة.
 -36ور ب د د ا إل د ددبان ا ابلت د ددديق عل د ددا اتياق د ددة ق د ددق األش د ددقاة ذون اإلعاق د ددة واخلط د ددة
األلال ة الراع ة للمساواة عني النسني.
 -37و عرعا لرن ان ا عن تقدير ا للت ديق علا اتياق ة قق األشقاة ذون اإلعاقة
واتياق ة األمم املتحدة مل افحة الر ة املنيمة عرب القطن دة وعروتقممدقل ابلضمدقر وللتدداعض التمبدري ة
والس الات ة الرام ة إىل حتسني املساواة عني النسني وإىل م افحة االتغالل النسي ل طيال.
 -38ور با دولة فلسطني ابل قد املبذولة لتحسني الت ل م ومت ني املر ة.
 -39ور السدقدان ابلت دديق علدا اتياق دة قدق األشدقاة ذون اإلعاقدةر وخطدة عمد
م اف حة ااجتار ابألشقاةر وقانقن ت عيع ممبارممة املر ة وارتقائ ا ماممن ال م  .و عرعا عن
قلق ا إلا" فجقة األجقر عني النسني.
 -40وقدما السقيد تقص ات.
 -41و عرعا لقيسرا عن لي ا ل دم وجدقد وقد اخت دارن لتني دذ دام اإلعددام و عرعدا
عن قلق ا إلا" نيام اا تجال البدي ‘دايقو ممانغقممق‘ ( .)daiyo kangokuور با ابلتقدم ا رل
الق ا" علا التم ع القائم علا امل النسي.
 -42ور بددا ليلنددد ابلت ددديق علددا اتياق ددة قددق األشددقاة ذون اإلعاقددة واتياق ددة األمددم
املتحدددة مل افحددة الر ددة املنيمددة عددرب القطن ددة وعروتقممددقل ابلضمددقر وابل ددقد املت لقددة ابلت ق د
ال قق اإلنسان.
 -43و شادت ت مقر  -ل مبديت عقدانقن ت عيدع ممبدارممة املدر ة وارتقائ دا مداممن ال مد ر وجتدرر
ددالة امل دقاد اإلاب ددة الدديت يسددتغ ف ددا طيددالر وت عيددع ددقل الم ددل علددا الرعايددة ال ددح ةر
وخطة عم م افحة ااجتار ابألشقاة.
 -44و عرعددا تقغددق عددن تقدددير ا للت ددديق علددا اتياق ددة قددق األشددقاة ذون اإلعاقددةر
ولددن ا قددانقن وإدراج ددا ع درامار وللت ددديق علددا اتياق ددة ا ددان املت لقددة ابلقان د املدن ددة
لالختطاد الدوي ل طيال.
 -45ور با تقن ابلرباما الرام دة إىل تددري املدقظيني امل ن دني حبقدق اإلنسدانر والت ددن
لل ن ضد املر ةر ومحاية قق الطي ر وم افحة التحرش.
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 -46و عرع ددا ترمم ددا ع ددن تق دددير ا للقط ددة األلال د ة الراع ددة للمس دداواة ع ددني النس ددني ول درباما
ال قق اإلنسان ليائدة املقظيني ال مقم ني.
الت ق
 -47ور با وغندا ابلت ديق علدا اتياق دة األشدقاة ذون اإلعاقدةر وعطدة عمد م افحدة
ااجتار ابألشقاة.
 -48وشددج ا وممران ددا علددا عددذل املعيددد مددن ال ددقد مددن ج د إدراج القددانقن الدددوي لقددق
اإلنسان القانقن ا لي.
 -49وشددج ا اململ ددة املتحدددة ال دداابن علددا اعتمدداد وقد اخت ددارن لتني ددذ ددام اإلعدددام.
ور بددا ابلت ددديق علددا ااتياق ددة الدول ددة مل افحددة الر ددة املنيمددة عددرب القطن ددة وعلددا عروتقممددقل
ابلضمق.
 -50ور بددا الددقاميت املتحدددة ابل ددقد الرام ددة إىل الددد مددن التم ددع ضددد ف ددات م نددةر وإن
ممددان يفلددي ا نددا ا تدعال نددار ثغدرات تمبدري ة ددذا ال دددد .و عرعددا عددن قلق ددا إلا" اإلطددار
التني مي الذن ي ق ولائط اإلعالم اإلذاع ة والتليعيقن ة.
 -51ور با وروغقان ابخلطقات الرام ة إىل إدراج ام اتياق ة الق ا" علا
التم ع ضد املر ة التمبري ات القطن ةر وإىل م افحة ال ن ضد املر ة.

ل ش ال

 -52و عرع د ددا ولع س د ددتان ع د ددن القل د ددق إلا" التق د ددارير ال د دديت تتح د دددني ع د ددن خط د دداب ال را د ددة
ولائط اإلعالم.
والتحريض علا ال ن
 -53ور با قرية فنعويال البقل يارية ابل قد الرام ة إىل الق ا" علا التم ع وت عيدع ت مد م
القص ددقل إىل اخل دددمات ال ددح ة األلالد د ةر وابلت ددديق عل ددا ال ددد ال دددوي اخل دداة ابلق ددق
ااقت دادية وااجتماع دة وال قاف دة .و عرعدا عدن قلق دا إلا" تعايدد عددد األشدقاة ا دقم علد م
ابإلعدام والذين عدمقا.
 -54ور با ف ا تم ابلت ديق علا اتياق ة قق األشقاة ذون اإلعاقةر وخطدة عمد
م افحة ااجتار ابألشقاةر واخلطة األلال ة الراع ة للمساواة عني النسني.
 -55ور ال من ابلت ديق علا اتياق ة قق األشقاة ذون اإلعاقةر واخلطة األلال ة
الراع ة للمساواة عني النسنير وخطة عم م افحة ااجتار ابألشقاة.
 -56و شارت لامب ا إىل تني ذ م يم التقص ات اليت ي دا ابلتحي دد مدن االدت رال الددورن
المبام الساعق.
 -57ور ب د ددا فغانس د ددتان ابلت د ددديق عل د ددا ال د ددد ال د دددوي اخل د دداة ابلق د ددق ااقت د ددادية
وااجتماع ددة وال قاف ددةر وابل ددقد الرام ددة إىل منددل ددل ش د ال التم ددع م ددان ال مد والت ل د م
والرعاية ال ح ة.
 -58و عرعددا العائددر عددن تقدددير ا للت ددديق علددا اتياق ددة قددق األشددقاة ذون اإلعاقددةر
واخلطدة األلالد ة الراع ددة للمسداواة عددني النسددنير والتدداعض املتقددذة للم اقبددة علدا الدرائم النسد ة
وت عي ددع محاي ددة الطي د وم افح ددة ااجت ددار ابألش ددقاة .وش ددج ا عل ددا الت ددديق عل ددا ااتياق ددة
الدول ة لماية قق ل ال مال امل اجرين و فراد لر م.
6

GE.17-23487

A/HRC/37/15

 -59ور بددا نغددقا ابلت ددديق علددا ال ددد الدددوي اخلدداة ابلقددق ااقت ددادية وااجتماع ددة
ال قق اإلنسان ليائدة املقظيني املدن ني.
وال قاف ةر وعرباما الت ق
 -60ور بددا األرجنتددني ابلت ددديق علددا اتياق ددة قددق األشددقاة ذون اإلعاقددة ولددن ا
قانقن.
 -61و شددادت ل د ال ا ابلت ددديق علددا اتياق ددة ا ددان املت لقددة ابلقان د املدن ددة لالختطدداد
الدوي ل طيالر واتياق ة قق األشقاة ذون اإلعاقةر واتياق ة األمم املتحدة مل افحة الر ة
املنيمددة ع ددرب القطن ددةر و القق ددا نيس ددا عرع ددا عددن قلق ددا إلا" ال ددتمرار تني ددذ عققع ددة اإلع دددام
واليرود الالإنسان ة ملن ينتيرون تني ذ ام اإلعدام.
 -62ور بددا النمسددا ابلت ددديق علددا اتياق ددة قددق األشددقاة ذون اإلعاقددةر وعطددة عمد
م افحة ااجتار ابألشقاة.
 -63ور با ذرع جان ابلت ديق علا اتياق ة قق األشقاة ذون اإلعاقةر وعطدة عمد
م افح ددة ااجت ددار ابألش ددقاة .وش ددج ا ال دداابن عل ددا إنمب ددا" مفلس ددة وطن ددة مس ددتقلة لق ددق
اإلنسان.
 -64ور ب ددا البحد درين ابلق ددانقن املت ل ددق ابمل اقب ددة عل ددا اإلع ددداد ل عم ددال اإلر اع ددة والد درائم
املنيمة األخرى.
 -65و عرعا عنغالديش عن تقدير ا للت ديق علا اتياق ة قق األشدقاة ذون اإلعاقدةر
والقددانقن املت لددق عت عيددع ال ددقد الرام ددة إىل الق ددا" علددا اخلطدداب والسددلقر التم ددعن اجملح د
ق األشقاة القادمني من خارج ال داابن .و عرعدا عدن القلدق إلا" اليدرود السدائدة مداممن
ال م .
 -66ور ب ددا ع د الروس ابلت ددديق عل ددا اتياق ددة ق ددق األش ددقاة ذون اإلعاق ددةر واتياق ددة
األمم املتحدة مل افحة الر ة املنيمة عدرب القطن دةر وعروتقممدقل ابلضمدقر وابخلطدة األلالد ة الراع دة
للمس دداواة ع ددني النس ددني .و عرع ددا ع ددن قلق ددا إلا" التق ددارير الد ديت تتح دددني ع ددن ال ددتمرار ممب ددامم
االتغالل النسي ل طيالر وان دام الماية القانقن ة لل حاف نير واعتماد قانقن محايدة األلدرار
ا ددة ع ية خاصة اآلونة األخضة.
ال قق الطي ر وللطا ال ق" علا الاجدة إىل
 -67ور با علج ا ابلتقدم ا رل
داي املسداواة عدني النسدني وال ند ضدد املدر ة .وشدج ا ال داابن علدا
إ رال معيد من التقدم
المبروع إطال مناقمبة عامة مستي ة عمبحن عققعة اإلعدام.
 -68و شادت ابلت اون مل اإلجرا"ات اخلاصة و عرعا عن تقدير ا للددعم املقددم مدن ال داابن
من ج التنم ة ااقت ادية وااجتماع ة ألق البلدان منقال.
 -69ور بدا عددقلن ابلت دديق علددا اتياق ددة قدق األشددقاة ذون اإلعاقدة واتياق ددة ا ددان
املت لقة ابلقان املدن ة لالختطاد الدوي ل طيال.
 -70ور ب ددا البقل ددنة والرلد د ابلت ددديق عل ددا اتياق ددة ق ددق األش ددقاة ذون اإلعاق ددةر
واتياق ددة ا ددان املت لقددة ابلقان د املدن ددة لالختطدداد الدددوي ل طيددالر واتياق ددة األمددم املتحدددة
مل افحة الر ة املنيمة عرب القطن ةر وعروتقممقل ابلضمق.
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 -71ور با عقتسقات ابخلطة األلالد ة الراع دة للمسداواة عدني النسدني الديت ترمدي إىل الق دا"
عل ددا ددل ش د ال ال ن د ض ددد امل ددر ة .و ش ددارت إىل ع دددم وج ددقد ق ددانقن حم دددد لت ري د التم دع
ال ن رن.
 -72و عرعددا الربالي د عددن قلق ددا إلا" املقدداطر ا تملددة علددا ال ددحاف ني ف مددا يت د عقددانقن
محايددة األل درار ا ددددة ع ددية خاصددة .ور بددا ابلت ددديق علددا اتياق ددة قددق األشددقاة ذون
اإلعاقةر والت ديالت املدخلة علا قانقن ال ققابت للت دن للجرائم النس ة.
 -73و عرعدا عددرو دار السدالم عددن تقدددير ا للت دديق علددا اتياق دة قددق األشددقاة ذون
اإلعاقة ولن ا ا قال قانقن.
 -74وشدددت ال داابن علدا ندا لد جرن النيددر علدا النحدق القاجد وابلمبد املالئدم ممد
تقص ة من تقص ات آل ات قق اإلنسان التاع دة ل مدم املتحددةر مدل مراعداة القاند املقتليدةر
وا ذل داد التنم ة املستدامة.
 -75وقددد ممددان شد ار "الق دددة إطددار التنددقع"  -قبددقل وا د ام اختالفددات اآلخدرين  -ددد
املي د ددا م األلالد د د ة ل ل د دداب األوملب د ددة واألل د دداب األوملب د ددة للم د ددققني ال د دديت نيم د ددا طقمم د ددق
عام .2020
 -76وما فت ا ال اابن ترصد تني ذ قانقن الق ا" علا التم ع ضد األشقاة ذون اإلعاقدةر
ولقد تققم ابلتنق حات ال رورية.
 -77وف مددا يت لددق ابألعمددال التجاريددة و قددق اإلنسددانر لت ددل ال دداابن وتنمبددر خطددة عمل ددا
القطن ة السنقات القادمة.
 -78ود عا ال اابن علا عقد اجتماعات جملل ل الات الن قل عمب
ش اآلينقر لتمبج ل ل الة شاملة.

اآلينقر مدل مت د

 -79وف مددا يت لددق ابمل دقاد اإلاب ددة الدديت يسددتغ ف ددا طيددالر ض د قا ال دداابن قب ددت ا األمن ددة
وععلت تداعض شىت ترمي إىل الققاية من وققع ال رر ابل دحامي وإىل تقددر الددعم لدم .ولدتجرن
متاع ة ذه اخلطقات مم لنة.
 -80وقد نمبحت ال داابن مراممدع لتقددر املمبدقرة املق دة دال قدق اإلنسدان مرافدق
الرعايددة ااجتماع ددة للمسددنني .وا ددذت تددداعض لمايددة املسددنني الددذين ي ددانقن مددن لددق" امل املددة
ولدعم مقدمي الرعاية للمسنني وما إل مر التنادال إىل القانقن.
 -81وقد لغا ال اابن م القانقن املد املت لق ابألطيال املقلقدين خارج إطار العواجر
ددال ق ددق اإلنس ددان امل دددارس
مم ددانقن األول/ديس ددمرب  .2013وت ددنيم ال دداابن الت ق د د
واجملتم ات ا ل ةر مل مراعاة مرا منق الطالب وممذا اليرود ا ل ة.
 -82وتني ددر ال دداابن تق دددر ممب ددروع ق ددانقن إىل الربمل ددان
العواج  18عامال للرج واملر ة.
 -83وذممرت ال اابن نا ينبغي النير ع نايدة
المبراممة علا ال د القطا.
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 -84وذممدرت ال داابن هنددا نيدرت علدا النحددق املنالد ف مدا إذا ممددان مقددمق طلبدات ال ددقل
علا مرممع اجد،ر ودن فد م مقددمق الطلبدات مدن م امندارر اج دني سد ت ريد ااتياق دةر مدل
مراعاة ظرود علداهنم األصل ة وممذا ظروف م اليردية.
 -85وت من املادة  14من الدلتقر مبد املساواة مام القانقن.
 -86والددتنادال إىل خطددة عم د عددام 2014ر تقاص د ال دداابن اعتمدداد هنددا شددام إلا" الق ددا"
علا ااجتار ابلبمبرر وا ذل من خالل ت عيع محاية ال حامي ودعم م.
 -87وقددد منحددا ال دداابن إذتل خاص دال ابمل ددقني
املق مني ع قرة غض قانقن ة.

البلددد لم ددل ضددحامي ااجتددار ابألشددقاة

 -88وف ما يت لق عرام ااتياق ة الدول ة لماية قق
مثة اجة إىل النير ف ا ع ناية.

ل ال مال امل اجرين و فدراد لدر مر

 -89و شددارت ال دداابن إىل ن لدددي ا نيام دال للم ددقني املفقددا ملقدددمي طلبددات اللجددق" الددذين
ل د لدددي م مرممددع مق د م .وذممددرت ن ال د ي لددق عندددما ي ددقن الطل د ينتيددر البددا ف ددا و ن
اإلفراج املفقا يطبق ورونة الاات اليت ي قن ف ا المبق حمتجعال.
 -90وقد لنا ال اابن القانقن الديد املت لق عنيام التدري الدداخلي التقدار الدذن يت دمن
امال وعققابت من ج محاية قق اإلنسان للمتدرعنير تمبرين ال ا /نقفمرب .2017
 -91وت تددرب ريددة الت بددضر وددا ذل د ريددة ال ددحافةر ق دال لال د ال مددن قددق اإلنسددان
امل يقلدة وقجد الدلددتقر والقدقانني ا ل ددةر ومل يسدبق ملسددفولني ددقم ني عدددال ن مارلدقا ضددغطال
ووضددل قدانقن البدع اإلذاعددي والتليعيدق إطدار يتسددم ابلتسد ض الدذاحمل ل ددات
علدا ال دحاف نيُ .
البع والتقالل ت ار و ق ي ي متتل ات البع عيرود الرية الق قى لقلائط اإلعالم.
 -92وف ما يت لدق ابل ند ضدد املدر ةر نيدذت ال داابن تدداعض الدتنادال إىل القدانقن .وف مدا يت لدق
ابل حامي األجان عاصةر جرت م الة القاجع اللغقية.
 -93وقدد خي دا ال دداابن عددد املرضددا الدذين ددقن ليد ات طقيلددة املستمبدي ات الطب ددة
خدالل ال قدد الداي .وعدعلت ال داابن تدقفض الرعايدة خدارج املفلسدات لدذون اإلعاقدة الذ ن دةر مددن
خالل تقل ل املقارد املتا ة للرعاية اجملتم ة.
 -94ور با علغارمي عقدانقن الق دا" علدا التم دع ضدد األشدقاة ذون اإلعاقدة وخطدة عمد
م افحة ااجتار ابألشقاة.
 -95ور د ممدداعق فددضدن ابلت ددديق علددا اتياق ددة قددق األشددقاة ذون اإلعاقددة .وشددجل
ال اابن علا تقل فجقة األجدقر عدني النسدني وا داذ خطدقات لدعميدة ممبدارممة املدر ة عمل دات
صنل القرار.
 -96و ش ددادت ممن دددا ابلت ددديق عل ددا اتياق ددة ا ددان املت لق ددة ابلقاند د املدن ددة لالختط دداد
الدوي ل طيال وتني دذ ار وعتمبدج ل املسداواة مدن خدالل الت دقيا ل دات قدرارات لد قدق
اإلنسان املت لقة ابمل النسي والقية النسان ة.
 -97ور با تمباد ابلت ديق علا عدة اتياق ات من اتياق ات قق اإلنسان.
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 -98والتيسددرت شد لي عددن التددداعض املتقددذة ل ددمان قددق األطيددال املقلددقدين خددارج إطددار
العواج وفقال اتياق ة قق الطي .
 -99و شددارت ال ددني عقلددق إىل ن عدددم املسدداواة عددني النسددني ا يدعال خطددضالر و عرعددا عددن
شجب ا ل دم ت قيض "نسا" املت ة".
 -100ور با ممقلقمب ا عقانقن ت عيع ممبارممة املر ة وارتقائ ا ماممن ال م ر وابلت ديق علا
اتياق ة ا ان املت لقة ابلقان املدن ة لالختطاد الدوي ل طيال.
 -101و عرعا ممقلتاري ا عن تقدير ا لرباما التدري الت ق ي ة عمبدحن قدق اإلنسدان ليائددة
مقظيي اخلدمة املدن ةر وللتداعض الرام ة إىل م افحة ااجتار ابألشقاة.
 -102ور بددا ممددقت دييدقار ابلت ددديق علددا اتياق ددة قددق األشددقاة ذون اإلعاقددة واتياق ددة
ا ان املت لقة ابلقان املدن ة لالختطاد الدوي ل طيال.
 -103ور با ممروات ا ابخلطة األلال ة املت لقة عتداعض م افحدة االدتغالل النسدي ل طيدالر
وابلت ددديق علددا اتياق ددة ا ددان املت لقددة ابلقان د املدن ددة لالختطدداد الدددوي ل طيددال واتياق ددة
قق األشقاة ذون اإلعاقة .و عرعا عن قلق ا إلا" اارلة ال ققعة البدن ة وعققعة اإلعدام.
 -104و شددارت ممددقاب إىل فجددقة األجددقر عددني النسددني وتددد مسددتقى مت د املددر ة
الق ادية.

املناص د

 -105ور با قربة ابلت ديق علا اتياق ة قق األشقاة ذون اإلعاقة واخلطة األلال ة
الراع ة للمساواة عني النسني .وشج ا ال اابن علدا مقاصدلة ج قد دا دال م افحدة ااجتدار
ابألشقاة.
 -106و عرعددا قريددة ممددقرمي المب د ب ة الد قراط ددة عددن قلق ددا إلا" الددتمرار انت اممددات قددق
اإلنسانر وا ذل التم ع وخطاب ال را ة واملراقبة الماع ة وفرل ق قد علا رية الت بض.
 -107ور بددا الدددامنرر ابلندددا" الددذن وج ددا ااحتدداد ال ددااب لراعطددات ا ددامني مددن جد إلغددا"
عققعة اإلعدام حبلقل عام .2020
 -108ور با م ر ابل قد املتقاصلة الرام ة إىل الن قل حبقق اإلنسان.
 -109و عرع ددا إث قع ددا ع ددن تق دددير ا للت دداون ال دددوي لل دداابنر ال ددذن يس ددا م
اإلنسان ومحايت ا.

ت عي ددع ق ددق

 -110ور با فنلندا جب قد ال اابن لت عيع املساواة عني النسنير وممذل ابن دمام ا مدفخرال إىل
ص د قر م د اتياق ددة قددق األشددقاة ذون اإلعاقددة واتياق ددة ا ددان املت لقددة ابلقان د املدن ددة
لالختط دداد ال دددوي ل طي ددالر ممب ددضة القق ددا نيس ددا إىل ن التح دددميت املتبق ددة تمب ددم إلغ ددا"
عققعة اإلعدام.
 -111و شددارت فرنسددا إىل الت ددديق علددا اتياق ددة األمددم املتحدددة مل افحددة الر ددة املنيمددة عددرب
القطن ةر وعروتقممقل ابلضمقر واتياق دة ا دان عمبدحن القاند املدن دة لالختطداد الددوي ل طيدالر
واتياق ة قق األشقاة ذون اإلعاقة.
 -112و شادت جقرج ا ابلت ديق علا ال ديد من ال
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 -113ور با ملان ا عقانقن الق ا" علا التم ع ضد األشقاة ذون اإلعاقةر وابلتقدم ا رل
الن قل حبقق الطي واملر ة.
 -114ور بد ددا غد ددات ابلت د ددديق علد ددا اتياق د ددة قد ددق األشد ددقاة ذون اإلعاقد ددة وابلد ددربتما
األلالي ل شقاة ذون اإلعاقة.
 -115وقدما غقات ماا تقص ات.
 -116ور بدا دداييت عقددانقنني :دددأا ددنن النسددا" املطلقدات الددق
لتة ش ر وال ا عمبحن عدم التم ع ضد األشقاة ذون اإلعاقة.

الددعواج مددرة خددرى ع ددد

 -117ور بددا ندددوراس ابلت ددديق علددا اتياق ددة قددق األشددقاة ذون اإلعاقددة وعروتقممددقل
ابلضمق.
 -118ور بددا آيسددلندا ابل ددقد الرام ددة إىل ت عيددع املسدداواة عددني النسددنير ومحايددة قددق املددر ةر
مل التمبديد الققا نيسا علا ضرورة التحسني.
 -119ور ب ددا الن ددد ني دداذ ق ددانقن ت عي ددع ممب ددارممة امل ددر ة وارتقائ ددا م دداممن ال م د ر وع ددرتما
التدري الداخلي التقار وقانقن الق ا" علا التم ع ضد األشقاة ذون اإلعاقة.
 -120و عرع ددا إندون سد د ا ع ددن تق دددير ا لتني ددذ تلد د التقصد د ات ال ددادرة ع ددن اال ددت رال
الدورن المبام الساعق.
 -121ور ب ددا قري ددة إي د دران اإلل ددالم ة ابلت ددديق عل ددا اتياق ددة ق ددق األش ددقاة ذون
اإلعاقددةر وجتددرر ااجتددار ابلبمبددرر وم افحددة االددتغالل النسددي ل طيددال والددتغالل األطيددال
املقاد اإلاب ة و البغا".
 -122ور د ال درا ابلت ددديق علددا اتياق ددة قددق األشددقاة ذون اإلعاقددةر وقددانقن ت عيددع
ممبارممة املر ة وارتقائ ا ماممن ال م .
 -123و شددارت آيرلندددا إىل عدددم وجددقد إطددار قددانق وطددا للم ل ددات وامل ل ددني ومعدوجددي امل د
النسي ومغايرن القية النسان ة و املي صيات النسنير و عرعا عن القلدق إلا" اتسداع فجدقة
األجقر عني النسني ونق مت املر ة املناص اإلدارية والس ال ة.
 -124و شارت إلرائ إىل إنمبا" مقار لل ويا أل داد التنم ة املستدامة
الن قل أب داد التنم ة املستدامة علا ال دين ا لي والدوي.

ال اابن مدن جد

 -125ور بددا إيطال ددا ابلت ددديق علددا اتياق ددة قددق األشددقاة ذون اإلعاقددة وأبول قددانقن
مل افحة خطاب ال را ة ال اابن.
 -126و شارت ممالاخستان إىل الت ديق علا اتياق ة قق األشقاة ذون اإلعاقةر واخلطة
األلال د ة الراع ددة للمسدداواة عددني النسددنير وخطددة عم د م افحددة ااجتددار ابألشددقاةر واخلط دة
األلال ة لتداعض م افحة االتغالل النسي ل طيال.
 -127ور ب ددا مم ن ددا وس دداأة ال دداابن
وال قاف ة جعا" مم ضة من ال امل النامي.
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 -128ور بددا قضغ علددتان ابل ددقد الرام ددة إىل ت عيددع ومحايددة قددق اإلنسددان عددن طريددق ت عيددع
األطر التمبري ة واملفلس ة القطن ة.
 -129ور بددا
ماممن ال م .

قريددة او الد قراط ددة المبد ب ة عتني ددذ قددانقن ت عيددع ممبددارممة املددر ة وارتقائ ددا

 -130ور بددا ل ب ددا ابل ددقد املبذولددة لتني ددذ التقص د ات الدديت ي ددا ابلتحي ددد والدديت ت ددقد إىل
القلة األخضة من االت رال الدورن المبام .
 -131و شد ددارت ل قتنمبد ددتاين إىل ن ال د دداابن مل تنمبد دد ،ع د ددد مفلسد ددة وطن د ددة مسد ددتقلة لقد ددق
اإلنسان.
 -132ور ب ددا مدغمب ددقر ابلت ددديق عل ددا اتياق ددة ق ددق األش ددقاة ذون اإلعاق ددة وابخلط ددة
األلال ة الراع ة للمساواة عني النسني.
 -133ور ب ددا م ددال عمي ابل ددقد الد وع ددة الرام ددة إىل ت عي ددع ق ددق األش ددقاة ذون اإلعاق ددةر
و قق املر ة.
 -134ور ب ددا مل دددي ابلت ددديق عل ددا اتياق ددة ق ددق األش ددقاة ذون اإلعاق ددةر وق ددانقن
الق ا" علدا التم دع ضدد األشدقاة ذون اإلعاقدةر وقدانقن ت عيدع ممبدارممة املدر ة والن دقل هبدا
م ان ال م .
 -135ور ل با امل س

ابلت ديق علا اتياق ة قق األشقاة ذون اإلعاقة.

 -136ور ب ددا منغقل ددا ابلت ددديق عل ددا اتياق ددة ق ددق األش ددقاة ذون اإلعاق ددة ول ددن ا
قددانقن .وشددج ا ال دداابن علددا ت عيددع ال ددقد الرام ددة إىل منددل إيددذا" األطيددال وال ن د ضددد املددر ةر
وا ذل ال حامي األجان .
 -137و شدداد الب د األلددقد عت عيددع قددق املددر ة وابملبددادرات الرام ددة إىل حتق ددق ددداد التنم ددة
املستدامةر ل نا عرب عن قلقا إلا" ارتياع م دل وق تني ذ ال ققابت علا الرائم الديت تنطدقن
علا االتغالل النسي ل طيال.
 -138ور د املغددرب ابلت دديق علددا اتياق دة قددق األشدقاة ذون اإلعاقددةر واتياق دة األمددم
املتحدددة مل افحددة الر ددة املنيمددة عددرب القطن ددةر والتدددري علددا قددق اإلنسددان ليائدددة مددقظيي
اخلدمة املدن ة.
 -139ور با م امنار ابلت دديق علدا اتياق دة قدق األشدقاة ذون اإلعاقدةر عدام 2014ر
وعسن ا قانقن.
 -140ور با ن بال ابخلطة األلال ة الراع دة للمسداواة عدني النسدنير وابلت دديق علدا اتياق دة
ق ددق األش ددقاة ذون اإلعاق ددةر ل ن ددا عرع ددا ع ددن قلق ددا إلا" ال ددتمرار اللج ددق" إىل عققع ددة
اإلعدام.
 -141ور با ابراغقان ابان مام إىل ال د الدوي اخلاة ابلقق ااقت دادية وااجتماع دة
وال قاف ة وعروتقممقل ابلضمقر وعقانقن الق ا" علا التم ع ضد األشقاة ذون اإلعاقة.
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 -142ور ب ددا ابممس ددتان ابخلط ددة األلال د ة الراع ددة للمس دداواة ع ددني النس ددني وابلت ددديق عل ددا
اتياق ة األمم املتحدة مل افحة الر ة املنيمة عرب القطن ة وعروتقممقل ابلضمق.
دال قدق اإلنسدان ليائددة مدقظيي اخلدمدة املدن دةر
 -143ور با رم ن ا عرباما الت ق
والتداعض الرام ة إىل ت عيع قق املر ة والطي ر وخطة عم م افحة ااجتار ابألشقاة.
 -144وذممددرت ال دداابن هنددا ت تددرب اإلج درا" املت لددق ابلرلددائ اليرديددة إج درا" جددديرال ابل دذممر و هنددا
ل قاص النير الدن ذه املسحلة.
 -145و شدارت ال داابن إىل ندا ا ينبغدي التسدامن مددل انت اممدات قدق اإلنسدان القائمدة علددا
امل النسي والقية النسان ة .وواصلا ال اابن عذل ال قد ملنل التم ع.
 -146وف مد ددا يت لد ددق ابلالد ددة فقممقش د د مار تقاص د د إدارة المبد ددفون ال د ددح ة إج د درا" درالد ددات
التق د ددائ ة علد د ددا د د د فقممقش د د د ما مم د د د ل د ددنة .ويتجد د دداول م د د دددل عد د ددرول ال م د د د الي ل د د ددة
فقممقش ما  .1:1ع د ن عدد ال املني مناطق اإلجدال" مل ي دد إىل املسدتقميت السداعقة .و درن
تقفض رعاية ال حة ال قل ة ل طيال املت ررين من ال ارثة.
 -147وت تقددد ال دداابن نددا ينبغددي السددما ل د علددد ذن لد ادة اب دداذ القدرارات املت لقددة وسددحلة
ن ال ام ا لير ووجدقد جدرائم ابلغدة المبرالدةر وعقامد خدرى
عققعة اإلعدام ع قرة مستقلة .فالر ُ
ج لا من غض املنال إلغا" عققعة اإلعدام .مممدا ندا مدن غدض املنالد األخدذ عققد اخت دارن
تني ذ األ ام الن ائ ة عنعا ة ودقة ظ ل ادة القانقن.
ألنا
 -148و علغددا ال دداابن عددن التقدددم ا ددرل حتسددني األوضدداع السددجقنر وددا ذلد الرعايددة
الطب ددة والتدف ددة والتربي دددر و ش ددارت إىل ن الس ددجنا" ا ددقم علد د م ابإلع دددام ي دداملقن م امل ددة
منالبة.
 -149وتددرس ال دداابن نسد نيددم اانت دداد ددال قددق اإلنسددانر عنددا" علددا املناقمبددات
اليت جرت ىت اآلن .وينقرط مقظيقن إضافة إىل  14 000متطقع لقق اإلنسانر 311
م تبدال للمبدفون القانقن دةر إلددا" املمبدقرة عمبدحن قدق اإلنسدانر و نمبدطة عمبدحن القلدداطةر
و نمبطة إذمما" القعي.
 -150واع فددا ال دداابن أبنددا ممددان مثددة تطددقير ملي ددقم والددل النطددا أبنددا ا ددقل التسددامن مددل
اخلطاب التم عن اجملتمل.
 -151وت مد ال دداابن علددا الددد مددن فجدقة األجددقر عددني النسددني عددن طريددق ت عيددع مت ددني املددر ة
وحتسددني ع ددات مدداممن ال م د حب ددع تددتم ن املددر ة مددن مقاصددلة ال م د وتقددقم الققددا نيسددا
عتنمب ة طيالا.
 -152وصدداغا ال دداابن الس الددة ال امددة امل يددة اإلجدرا"ات الرام ددة إىل الت ج د عتم ددني املددر ة
وععلت مت ني املر ة من خالل "إعرال" الاات الرا نة ل مالة املر ة م ان ال م .
 -153وظلا ال داابن تبدذل ج دقدال والد ة النطدا لمايدة قدق اإلنسدان للممبدتبا فد مر عدن
طريق التداعض اآلنية الذممر املت لقة عنيام اا تجال البدي .
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 -154ومم ددان ع ددان رئد د
عتاريمل الرب األخضة.

ال ددقلرا" ال ددادر

 14آب /غس ددط  2015اع افد دال م ددن ال دداابن

 -155وا ددذت ال دداابن ق درارال منالددبال ع دددم ترش د ن مدددارس قريددة ممددقرمي المب د ب ة الد قراط ددة
لاللتيادة من نيام صندو دعم االتحا ابل انقميتر وفقال للق د من الققانني ذات ال لة.
د علا انت دار قدانقن محايدة األلدرار ا دددة ع دية خاصدةر ول سدا ندار
 -156ومل ي اق
ية ظرود جرى ف ا تر ال حافة.
 -157واع فددا ال دداابن أبن مسددحلة نسددا" املت ددة ممانددا مسددحلة تلددا عمبدددة مددن شددرد وممرامددة
ال ديد من النسا"ر وقد عربت عن اعتذار ا وندم ا ال ادقني لنسا" املت ة الساعقات.
 -158وذممددرت ال دداابن ن مسددائ الت قي ددات واملمتل ددات واملطالبددات الناش د ة مددن الددرب قددد
ُلقيا من خالل م ا دات واتياقات وص قر عني ال اابن والبلدان امل ن ة.
 -159وذممد ددرت ال د دداابن ن " خد ددذ" نسد ددا" املت د ددة "ابلقد ددقة" مد ددن جان د د السد ددلطات ال س د د رية
وال قم ددة ورقددم " 200 000شددق " ابعتبدداره مددقع عدددد نسددا" املت ددة ت ددذر أتمم دددأا يددة
واثئددق درالددة تق ددي القددائق القالد ة النطددا الدديت جريددا وائد تسد نات القددرن املاضددي.
وذممددرت ال دداابن ي دال ن اإلشددارة إىل نسددا" املت ددة عقصددي ن "رق ق دال جنس د ال" غددض منالددبةر ألهنددا
تت ارل مل الققائل.
 -160وختامالر عرعا ال اابن عن ش ر ا للقفقد علا ت ل قاهتا البندا"ة والق مدةر وممدررت أتمم دد
التعام ددا املسددتمر ابلت دداون مددل االددت رال الدددورن المبددام ر وعددذل ال ددقد مددن جد محايددة وت عيددع
قق اإلنسان.

اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -161ستنظر الياابن يف التوصيات التالية وتقدم ردودا عليها يف الوقت املناسب ولكن يف
موعد أقصاه الدورة السابعة والثالثون جمللس حقوق اإلنسان:
النظررر يف ر ررت التحفظررات القاىمررة علررا املعاةرردات الدوليررة حلقرروق
1-161
اإلنسان (أوكرانيا)؛
النظررر يف االعرابات ابصتصرراا جلنررة القارراء علررا التمييررز العنصررري
2-161
يف تلقي الشكاوى الفردية والنظر يها (كازاصستان)؛
االنا ررمام ال الووتوك رروي االصتي رراري الث رراد امللح ررق ابلعه ررد ال رردو
3-161
اخلر رراا ابحلقر رروق املدنير ررة والسياسر ررية والووتوكر رروي االصتير رراري التفاقير ررة مناةار ررة
التعرربيب وهررنه مررن ضررروة املعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالانسررانية أو املهينررة
(سلو ينيا)؛
النظررر يف الءرراء عقوبررة اإلعرردام مررن النظررام القررانود لل لرردي واملارري
4-161
قدم ا حنو التصديق علا الووتوكوي االصتيراري الثراد امللحرق ابلعهرد الردو اخلراا
ابحلقوق املدنية والسياسية (األرجنتني)؛
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التصررديق علررا الووتوكرروي االصتيرراري الثرراد امللحررق ابلعهررد الرردو
5-161
اخل رراا ابحلق رروق املدني ررة والسياس رريةي ا ررادت ال الء رراء عقوب ررة اإلع رردام (اسر ر انيا)
(توهو) (اجل ل األسود) (السويد)؛
التصررديق علررا الووتوكرروي االصتيرراري الثرراد امللحررق ابلعهررد الرردو
6-161
اخلرراا ابحلقرروق املدنيررة والسياسرريةي ا ررادت ال الءرراء عقوبررة اإلعرردامي ويف هاررون
ذل ررخ األص ررب بوق ررف اصتي رراري لتنفي ررب أحك ررام اإلع رردام (كرواتي ررا)؛ واقر ررار وق ررف
اصتي رراري رف رري رروري لتنفي ررب أحك ررام اإلع رردام والتص ررديق عل ررا الووتوك رروي الث رراد
امللحق ابلعهرد الردو اخلراا ابحلقروق املدنيرة والسياسريةي ا رادت ال الءراء عقوبرة
اإلعدام (أملانيا)؛
اقرار وقف اصتياري لتط يق عقوبة اإلعدام والنظر يف التصديق علرا
7-161
الووتوكر رروي االصتير رراري الثر رراد امللحر ررق ابلعهر ررد الر رردو اخلر رراا ابحلقر رروق املدنير ررة
والسياسية (منءوليا)؛
النظر يف التصديق علا الووتوكوي االصتياري امللحق ابلعهرد الردو
8-161
اخلرراا ابحلقرروق املدنيررة والسياسررية والووتوكرروي االصتيرراري الثرراد ا ررادت ال الءرراء
عقوب ررة اإلع رردامي ويف ها ررون ذلر رخي اع ررالن وق ررف اصتي رراري رف رري لتنفي ررب أحك ررام
اإلعدام يف أ ق الءاء عقوبة اإلعدامي وختفيرف أحكرام اإلعردام ال أحكرام ابلسر ن
(أوروهواي)؛
التصديق علا الووتوكولني االصتياريني للعهد الدو اخلاا ابحلقوق
9-161
املدنية والسياسيةي واتفاقية القااء علا مجيرت أكركاي التمييرز ضرد املررأةي واتفاقيرة
مناةاررة التع رربيب وه ررنه م ررن ضررروة املعامل ررة أو العقوب ررة القاس ررية أو الالانس ررانية
أو املهينةي واتفاقية حقوق األكخاا ذوي اإلعاقة (هواتيماال)؛
 10-161التوقيررت علررا الووتوكرروي االصتيرراري امللحررق ابلعهررد الرردو اخلرراا
ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا ية والتصديق عليه (الوتءاي)؛
 11-161النظر يف التصديق علا الووتوكوي االصتيراري التفاقيرة القاراء علرا
مجيت أككاي التمييز ضد املرأة (ال وسنة وا رسخ)؛
 12-161النظر يف التصديق علا الووتوكوي االصتيراري التفاقيرة القاراء علرا
مجيت أككاي التمييز ضد املرأةي والووتوكوي االصتيراري التفاقيرة مناةارة التعربيب
وهنه من ضروة املعاملة أو العقوبة الالانسانية أو املهينة (جورجيا)؛
 13-161النظر يف التصديق علا االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيت العمراي
املهرراجرين وأ رراد أسرررةفي واتفاقيررة مناةاررة التعرربيب وهررنه مررن ضررروة املعاملررة
أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو املهينة (كيلي)؛
 14-161التصررديق علررا الووتوكرروي االصتيرراري التفاقيررة القارراء علررا مجيررت
أككاي التمييز ضد املرأة (بنما) (تركيا) (توهو)؛
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 15-161مواصررلة اخترراذ ترردابن ملكا حررة مجيررت أكرركاي التمييررز والتنمرري ضررد
امل ررأةي قررانومما وةارس رةاي والتصررديق يف ةرربا الصرردد الووتوكرروي االصتيرراري التفاقيررة
القااء علا مجيت أككاي التمييز ضد املرأة (الوازيل)؛
 16-161التصررديق علررا بروتوكرروي منررت وقمررت االاررار ابألكررخاا واملعاق ررة
عليهي وصاصة النساء واألطفاي (بنما)؛
 17-161النظ ررر يف التص ررديق عل ررا الووتوك رروي االصتي رراري التفاقي ررة مناةا ررة
التعرربيب وهررنه مررن ضررروة املعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالانسررانية أو املهينررة
(أوروهواي) (أوكرانيا) (كابو ندي)؛
 18-161التص ررديق عل ررا الووتوك رروي االصتي رراري التفاقي ررة مناةا ررة التع رربيب
وهنه من ضروة املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو املهينة (هامم)؛
 19-161التص ررديق عل ررا الووتوك رروي االصتي رراري التفاقي ررة مناةا ررة التع رربيب
وهررنه مررن ضررروة املعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالانسررانية أو املهينررة (اس ر انيا)
(تركيا) (الدامنرك) (اليمن)؛
 20-161النظر يف التصديق علا االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيت العمراي
املهاجرين وأ راد أسرةف (أوروهواي)؛
 21-161التصر ررديق علر ررا االتفاقير ررة الدولي ر ررة حلماير ررة حقر رروق مجير ررت العم ر رراي
امله رراجرين وأ ر رراد أس رررةف (الس ررنءاي) (سر رناليون) (مجهوري ررة ن ررزويال ال وليفاري ررة)
(قنهيزستان) (مصر)؛ واالنامام ال االتفاقية الدولية حلمايرة حقروق مجيرت العمراي
املهاجرين وأ راد أسرةف (ةندوراس)؛
 22-161اإلسراع ابلتصديق علا االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيت العمراي
املهاجرين وأ راد أسرةف (هواتيماال)؛
 23-161التوقيت علا االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيرت العمراي املهراجرين
وأ راد أسرةف والتصديق عليها (تركيا)؛
 24-161مواصرلة املررداوالت يمرا بررني امل سسرات واجلهررات صراح ة املصررلحة
املعنية هبدت التصديق علا االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيت العمراي املهراجرين
وأ راد أسررةف وتوسريت نطراق املناقشرات مرت ةثلري الردوي األطررات يف االتفاقيرة يف
املنطقة (اندونيسيا)؛
 25-161مواص ررلة النظ ررر جدي ررة يف التص ررديق عل ررا االتفاقي ررة الدولي ررة حلماي ررة
حقوق مجيت العماي املهاجرين وأ راد أسرةفي واتفاقية منظمرة العمرل الدوليرة بشر ن
العماي املنزلينيي ( 2011رقف ( )189الفل ني)؛
26-161
(أرمينيا)؛
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 27-161التص ررديق عل ررا تع ررديالت كم رراال لنظ ررام روم ررا األساس رري للمحكم ررة
اجلناىية الدولية بش ن جر ة العدوان (ليختنشتاين)؛
 28-161االناررمام ال اتفاقيررة عررام  1954بش ر ن وضررت األكررخاا عررد ي
اجلنسية واتفاقية عام  1961بش ن صفض حاالت انعدام اجلنسية (كوستاريكا)؛
 29-161النظر يف التصديق علا اتفاقيرة منظمرة العمرل الدوليرة بشر ن التمييرز
(يف االستخدام واملهنة)ي ( 1958رقف ( )111كابو ندي)؛
 30-161التصديق علا اتفاقية منظمة العمل الدولية بش ن الشعوة األصرلية
والق ليةي ( 1989رقف ( )169هواتيماال)؛
31-161

التوقيت علا معاةدة حظر األسلحة النووية (هواتيماال)؛

 32-161اعتم رراد عملي ررة اصتي ررار مفتوح ررة عل ررا أس رراس اجل رردارة عن ررد اصتي ررار
مرك ررحني وطني ررني يد ررات معاة رردات األم ررف املتح رردة (اململك ررة املتح رردة لويطاني ررا
العظما وآيرلندا الشمالية)؛
 33-161مواصلة التعاون مت جملس حقوق اإلنسان لتنفيب امل رادرات املتخربة
من أجل ر اه سكاهنا ومتتعهف الكامل حبقوق اإلنسان (تشاد)؛
 34-161مواصلة الابكيز علا أةدات التنميرة املسرتدامة يف التزاما را الدوليرةي
وال سرريما تلررخ املتعلقررة ابلتعلرريف والصررحة والنظا ررة الصررحية والتخفيررف مررن حرردة
الفقر (ابكستان)؛
 35-161مواصررلة تقرردم الرردعف للتنميررة األ ريقي ررةي مررن صررالي م ر متر طوكي ررو
الدو املعين بعملية التنمية األ ريقية (سناليون)؛
 36-161مواصررلة دورةررا القيررادي يف دعررف لقيررق أةرردات التنميررة املسررتدامة
كما يتاحي يف مجلة أموري من صالي التعهد ابملسامهة مب لغ  1.1بليرون دوالر مرن
دوالرات الوالايت املتحدة للهدت  3من أةدات التنمية املستدامة (بواتن)؛
 37-161مواصررلة جهودةررا الراميررة ال انشرراء م سسررة وطنيررة مسررتقلة حلقرروق
اإلنسان متوا قة توا قا اتما مت م ادئ ابريس (جورجيا)؛ ومواصلة جهودةرا الراميرة
ال انشرراء م سسررة وطنيررة حلقرروق اإلنسرران و ق را مل ررادئ ابريررس (مجهوريررة نررزويال
ال وليفارية) (قطر) (ماليزاي)؛
 38-161تس رريت جهودةررا الراميررة ال انشرراء م سسررة وطنيررة حلقرروق اإلنسرراني
وضمان اسرتقال ا وامتثا را امتثراالا كرامالا مل رادئ ابريرس (أسراباليا)؛ وتسرريت اجلهرود
الرامية ال اقامة م سسة وطنية حلقوق اإلنسان متتثل مل ادئ ابريس (الفل ني)؛
 39-161اخت رراذ اخلط رروات الالزم ررة إلنش رراء م سس ررة وطني ررة حلق رروق اإلنس رران
تتماكر ررا مر ررت م ر ررادئ ابرير ررسي تكر ررون ر ررا صر ررالحية النظر ررر يف الشر رركاوى املتعلقر ررة
ابنتهاكررات حقرروق اإلنسرران مررن جانررب السررلطات العامررة واخترراذ اج رراءات بش ر هناي
وتكون ا املوارد املالية وال شرية الكا ية (مجهورية مولدو ا)؛
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 40-161تش يت صياهة قانون جديرد مرن أجرل انشراء م سسرة وطنيرة حلقروق
اإلنسان و ق ا مل ادئ ابريس (كوستاريكا)؛

 41-161مواصررلة برربي اجلهررود إلنشرراء جلنررة وطنيررة مسررتقلة حلقرروق اإلنسرران
و ق ا مل ادئ ابريس (رواندا)؛
 42-161اختراذ الترردابن الالزمررة إلنشرراء م سسررة وطنيررة حلقرروق اإلنسرران لظررا
ابملصداقية وذلخ و ق ا مل ادئ ابريس (أوهندا)؛

 43-161النظر يف انشاء م سسة وطنية مسرتقلة حلقروق اإلنسران و قرا مل رادئ
ابرير ررس (أوكرانير ررا)؛ والنظر ررر يف انشر رراء م سسر ررة وطنير ررة مسر ررتقلة حلقر رروق اإلنسر رران
(أذربي ران)؛ والنظرر يف انشرراء م سسرة وطنيررة حلقروق اإلنسران ط قر ا مل رادئ مق ولررة
(اثيوبيا)؛ والنظر يف اختراذ اخلطروات الالزمرة إلنشراء م سسرة وطنيرة مسرتقلة حلقروق
اإلنسرران (ا نررد)؛ والنظررر يف انشرراء م سسررة وطنيررة مسررتقلة حلقرروق اإلنسرران و ق را
مل ادئ ابريس (أ ءانستان) (بنما)؛

 44-161انشرراء م سسررة وطنيررة مسررتقلة حلقرروق اإلنسرران و ق را مل ررادئ ابريررس
(س رناليون) (كرريلي) ( نلنرردا) (كرواتيررا) (كولوم يررا)؛ والعمررل بسرررعة علررا انشرراء
م سسة وطنية حمايدة حلقوق اإلنسان و ق ا مل ادئ ابريس ( رنسا)؛ وانشاء م سسة
وطنيررة مسررتقلة حلقرروق اإلنسرراني متتثررل للم ررادئ املتعلقررة مبركررز امل سسررات الوطنيررة
لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان (هواتيمراال)؛ وانشراء م سسرة وطنيرة مسرتقلة وحمايردة
وذات مص ررداقية حلق رروق اإلنس رران و قر ر ا مل ررادئ ابري ررس (كيني ررا)؛ وانش رراء م سس ررة
وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان ذات والية واسعة النطاق ومروارد متاثلهراي متاكري ا مرت
م ادئ ابريس (ني اي)؛
 45-161العملي ضمن اطار زمين واضحي علا انشاء م سسة وطنية مسرتقلة
حلقرروق اإلنسرران و قرا مل ررادئ ابريررس وضررمان يرروي واليتهررا حلقرروق املررأة واملسرراواة
بني اجلنسني (ليختنشتاين)؛
 46-161تعزيررز عمررل املكتررب وكرربا مواصررلة اجلهررود الراميررة ال انشرراء جلنررة
وطنية حلقوق اإلنسان يف الياابن (اندونيسيا)؛
47-161
(كازاصستان)؛

امتام عملية انشاء م سسة وطنية حلقوق اإلنسان و قا مل ادئ ابريس

 48-161انش رراء م سس ررة وطني ررة مس ررتقلة حلق رروق اإلنس رران وم سس ررة أص رررى
للد اع عن حقوق الطفل (العراق)؛
 49-161انشاء م سسة وطنية حلقروق اإلنسران و قرا مل رادئ ابريرسي والقاراء
علا أي ككل من أككاي التمييز ضد األجانب (السودان)؛
50-161
(املءرة)؛
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 51-161مواص ررلة اجله ررود الرامي ررة ال اذك رراء ال رروعي والتثقي ررف بشر ر ن حق رروق
اإلنسان يف مجيت املستوايت (املءرة)؛
 52-161املاي يف تطوير أدوات عالة لقياس أثرر الرواما احلاليرة للتثقيرف يف
جماي حقوق اإلنساني سواء يف األجلني القصن والطويل (اسراىيل)؛
 53-161توست داىرة التثقيرف يف جمراي حقروق اإلنسران لتشرمل مروإفي انفراذ
القانون ( ييت ممم)؛
 54-161مارراعفة اجلهررود الراميررة ال توعيررة وترردريب مرروإفي انفرراذ القررانون
علا معاين حقوق اإلنسان ذات الصلة مب االت عملهف (قطر)؛
 55-161ت ررو ن ت رردريب ع رراي مل رروإفي اخل رردمات العام ررة الع رراملني يف تط ي ررق
الق رروانني واملع رراين املتعلق ررة بع رردم التميي ررز م ررن أج ررل مكا ح ررة التحام ررل والس ررلوك
التمييزي (بنءالديش)؛
 56-161اعتمرراد عرردد مررن الترردابن التش رريعية والعمليررة الراميررة ال مكا حررة
مظاةر التمييز العنصري (االلاد الروسي)؛
 57-161اعتمرراد ترردابن تشرريعية حلظررر وقمررت مجيررت أكرركاي التمييررز ضررد هررن
املررواطننيي وقررانون للقارراء علررا القوالررب النمطيررة الررا تشرركل س ر ب العنررف ضررد
املرأة (مدهشقر)؛
 58-161القااء علا األحكام التشريعية الا تنطوي علا متييز ضد النسراءي
واألطفرراي املولررودين صررار اطررار الررزوا ي واألقليررات اإلثنيررة أو القوميررةي واملثليررات
واملثلي ررني ومزدوج رري املي ررل اجلنس رري ومء ررايري ا وي ررة اجلنس ررانية أو ح رراملي ص ررفات
اجلنسنيي بءية النص صراحة علا حظر صطراة الكراةيرة واملعاق رة علرا أي سرلوك
جنسي من دون تراضي (املكسيخ)؛
 59-161اعتماد قرانون ملكا حرة التمييرز ينط رق علرا نطراق واسرتي مبرا يشرمل
وضت تعريف كامل للتمييرزي بءيرة ضرمان حظرر مجيرت أكركاي التمييرز امل اكرر وهرن
امل اكررري مبررا يف ذلررخ علررا أسرراس السررن أو نرروع اجلررنس أو الرردين أو امليررل اجلنسرري
أو األصل اإلثين أو اجلنسية (ةولندا)؛
 60-161تنق رريح قوانينه ررا لوض ررت ق ررانون ملكا ح ررة التميي ررز ينط ررق عل ررا نط رراق
واست كما جيرم بشكل عاي صطاة الكراةية (سناليون)؛
 61-161سررن قررانون ظررر التمييررزي مبررا يف ذلررخ علررا أسرراس السررن أو نرروع
اجلنس أو الدين أو امليل اجلنسي أو اإلثنيةي واختاذ التدابن الالزمة األصرى لامان
املساواة بني اجلنسني (النرويا)؛
 62-161مواص ر ر ررلة عملي ر ر ررة لس ر ر ررني تنفي ر ر ررب تشر ر ر رريعات مكا ح ر ر ررة التميي ر ر ررز
(كوت ديفوار)؛
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 63-161اعتماد وتنفيب قانون كامل ملكا حة التمييرز ظرر ويعاقرب علرا أي
ككل من أككاي التمييز امل اكر أو هن امل اكر القاىف علا أساس السن أو العررق
أو نوع اجلنس أو الدين أو امليل اجلنسي أو األصل اإلثين أو اجلنسية (أملانيا)؛
 64-161اصرردار قررانون ملكا حررة التمييررزي اسررتنادا ال الفقرررة  1مررن املررادة 14
من الدستور الياابدي ظر مجيت أككاي التمييزي وال سيما ضد األجانب (ةايا)؛
 65-161اعتماد تشريت كامل ملكا حة التمييز متاكي ا مرت االلتزامرات واملعراين
الدوليةي يشمل التمييز علا أساس امليل اجلنسي وا وية اجلنسانية (ةندوراس)؛
66-161
(العراق)؛

اعتم رراد ق ررانون ملكا ح ررة التميي ررز ك ررن تط يقه ررا عل ررا نط رراق واس ررت

 67-161اعتم رراد قر ررانون ملكا حر ررة التميير ررز يتار ررمن أحكام ر ر ا جناىير ررة مالىمر ررة
ومتناس ة حلماية الاحااي (كينيا)؛
 68-161تعزير ررز اجلهر ررود الرامير ررة ال منر ررت ومكا حر ررة مجير ررت أكر رركاي التميير ررزي
بوساىل منها اعتماد قانون كامل واطالق محالت للتوعية (ايطاليا)؛
 69-161مواصلة وتعميرق تنفيرب التردابن الراميرة ال تفرادي ومنرت التمييرز ضرد
األقلي ررات والس رركان األص ررلينيي مب ررا يف ذل ررخ ع ررن طري ررق املش رراورات م ررت تل ررف
الشعوة األصلية (ابراهواي)؛
 70-161اخترراذ صطرروات للتصرردي للتمييررز علررا أسرراس امليررل اجلنسرري وا ويررة
اجلنسانيةي مبا يف ذلخ تنقيح قانون اضطراابت ا وية اجلنسانية (نيوزيلندا)؛
 71-161االستمرار يف التطورات اإلجيابية املتعلقة ابلقااء علا التمييز القراىف
عل ررا أس رراس املي ررل اجلنس رري واالعر رابات ابلقر رراممت املثلي ررة عل ررا الص ررعيد ال رروطين
(سويسرا)؛
 72-161تنفيب تشريعات كاملة ملناةاة التمييز من أجل محاية وتعزيز حقوق
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومءايري ا وية اجلنسانية وحاملي صفات
اجلنسني (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 73-161مواص ررلة اجله ررود ال ررا ت ررب ا بع ررض احلكوم ررات ا لي ررة والش ررركات
اخلاصة من أجل القااء علرا التمييرز القراىف علرا امليرل اجلنسري وا ويرة اجلنسرانيةي
مبررا يف ذلررخ مررن صررالي توسرريت نطرراق االع رابات الرفرري ابلش رراكات املثليررة عل ررا
الصعيد الوطين (كندا)؛
 74-161مواصررلة تطرروير تنفيررب اج رراءات مكا حررة أي نرروع مررن أنررواع التمييررز
القاىف علا مجلة أمور منها نوع اجلنس واإلثنية ولون ال شررة وامليرل اجلنسري وا ويرة
اجلنسانية (كولوم يا)؛
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 75-161التحررك السرريت مرن أجرل ادصرراي تشرريعات كراملة ملكا حرة التمييررز
مررن أجررل تررو ن محايررة متسرراوية مررن التمييررز جلميررت األكررخاا وجلميررت األس ر اةي
مبا يف ذلخ امليل اجلنسي أو ا وية اجلنسانية (آيرلندا)؛
 76-161مواصلة اجلهود اجلارية الرامية ال مكا حة التمييز ضد هن املواطنني
علررا أسرراس العرررق أو اجلنسرريةي مبررا يف ذلررخ عررن طريررق ضررمان تط يررق التش رريعات
املناسر ر ة ال ررا تعاق ررب عل ررا مث ررل ة رربه األعم رراي تط يقر را ع رراالا والتحقي ررق يف مجي ررت
احلاالت املزعومة (هامم)؛
 77-161تعزيررز اجلهررود الراميررة ال حظررر اخلطرراابت العنص ررية واملتسررمة بكررره
األجانب (اململكة العربية السعودية)؛
 78-161مواصررلة اخترراذ ترردابن عالررة ملكا حررة مجيررت أكرركاي التمييررزي مبررا يف
ذل ررخ التف رروق العنص ررري والكراةي ررةي والقا رراء عل ررا القوال ررب النمطي ررة اجلنس ررانية
(أوزبكستان)؛
 79-161مواصررلة تنفيررب ترردابن مررن أجررل القارراء علررا مجيررت أكرركاي التمييررزي
مبا يف ذلخ ضد السكان ذوي األصوي األصرى (كواب)؛
 80-161اختاذ تدابن مناس ة وتنفيب التشريعات بفعالية من أجل القاراء علرا
التمييز العنصري (هواتيماال)؛
 81-161اختاذ تدابن مناس ة للقااء علا است عاد هن املرواطنني مرن الوصروي
ال بعض األماكن واملرا ق العامة علا أساس العرق أو اجلنسيةي عن طريق التط يرق
الفع رراي للتشر رريعات والتحقي ررق يف ة رربه األ ع رراي واملعاق ررة عليه ررا (مجهوري ررة اير رران
اإلسالمية)؛
 82-161تنفيب سياسات أكثر اعلية ملكا حة التمييز العنصرريي مبرا يف ذلرخ
معاجل ررة مسر ر لة ادرا تعري ررف مناس ررب للتميي ررز العنص ررري يف التشر رريعات الوطني ررة
(قنهيزستان)؛
 83-161اعتمرراد قررانون كررامل بش ر ن التمييررز العنصررريي مررت تعريررف مناسررب
للتميي ررز العنص ررريي و قر را لالتفاقي ررة الدولي ررة للقا رراء عل ررا مجي ررت أك رركاي التميي ررز
العنصري (بوتسوامم)؛
 84-161اختاذ مزيد من اخلطوات من أجل التصردي الفعراي خلطراة الكراةيرة
ومحايررة حقرروق األقليرراتي مبررا يف ذلررخ اعتمرراد تشرريعات حلظررر التمييررز علررا أسرراس
العرق واإلثنية وامليل اجلنسي وا وية اجلنسانية (أساباليا)؛
 85-161مواصررلة معاجلررة مشرركلة التمييررز وصطرراة الكراةيررةي وال سرريما عررن
طريررق ختصرريص مرروارد كا يررة رربه املس ر لة مررن صررالي ب رراما التثقيررف والتوعيررة يف
املدارس (ماليزاي)؛
 86-161الءرراء مجيررت سياسررات ولررواىح الدولررة الررا تتءاضررا عررن التمييررز ضررد
الكوريني وماايقتهف يف الياابن (مجهورية كوراي الشع ية الد قراطية)؛
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 87-161الق رروي التررام ابملسر ولية القانونيررة للدولررة عررن جراىمهررا املرتك ررة ضررد
اإلنسانية يف املاضيي مبا يف ذلخ االسابقاق اجلنسيي واختاذ تدابن صادقة ملعاجلتها
(مجهورية كوراي الشع ية الد قراطية)؛
 88-161مواجهة التراري والتفكرن يرهي واالعتربار بصردق عرن مسر لة نسراء
املتعررة ي وتقرردم تعوياررات ال الاررحاايي وضررمان حررق اجلمهررور يف احلصرروي علررا
املعلومات يف ةبا الصدد (الصني)؛
 89-161برربي اجلهررود لاررمان معر ررة األجيرراي املق لررة حلقيقررة الترراري ي مبررا يف
ذلخ مس لة ما يسما نساء املتعة (مجهورية كوراي)؛
 90-161اخت رراذ الت رردابن الالزم ررة لا ررمان مراع رراة الش ررركات الياابني ررة الحر رابام
حقوق اإلنسان يف أنشطتها يف اخلار (اجلزاىر)؛
 91-161النظررر يف امكانيررة وضررت صطررة عمررل وطنيررة بش ر ن األعمرراي الت اريررة
وحقرروق اإلنسرراني و ق را للم ررادئ التوجيهيررة الررا اعتمرردةا جملررس حقرروق اإلنسرران
(كيلي)؛
 92-161وضت صطة عمل وطنية لتنفيب م ادئ األمف املتحدة التوجيهية بش ن
األعماي الت ارية وحقوق اإلنسان من أجل ضمان عدم انتهراك الشرركات املتعرددة
اجلنسيات الا يوجد مقرةا يف الياابن حلقوق اإلنسان (مصر)؛
 93-161وضت اطار تنظيمي وطريني و قرا للم رادئ التوجيهيرة لممرف املتحردةي
من أجل تقييف أثر األنشطة الت ارية للشركات املتعددة اجلنسيات الا يوجد مقرةا
يف الياابن يف حقوق اإلنسان وال يدة (ةايا)؛
 94-161اعتم رراد صط ررة عم ررل وطني ررة و قر ر ا لتوجيه ررات األم ررف املتح رردة بشر ر ن
الشركات املتعددة اجلنسيات من أجل احلماية من انتهاكات حقوق اإلنسان (كينيا)؛
 95-161النظر يف تط يق وقرف اصتيراري لتنفيرب أحكرام اإلعردام متهيردا إللءراء
عقوبة اإلعردام يف هنايرة املطرات (قروا)؛ والنظرر يف األصرب بوقرف اصتيراري لتنفيرب
أحكام اإلعدام متهيدا إللءاء عقوبة اإلعدام هناىيا (ايطاليا)؛
 96-161النظر يف األصرب بوقرف اصتيراري تنفيرب أحكرام اإلعردام كخطروة أول
حن ررو الء رراء عقوب ررة اإلع رردامي وختفي ررف مجي ررت أحك ررام اإلع رردام ال أحك ررام ابلسر ر ن
(مجهورية مولدو ا)؛
 97-161اخت رراذ ت رردابن وري ررة لمص ررب بوق ررف اصتي رراري رف رري لتنفير رب أحك ررام
اإلعدام واختاذ صطوات ملموسة حنو اإللءاء التام لعقوبة اإلعدام (النررويا)؛ واختراذ
تدابن لمصب بوقف اصتياري حبكرف القرانون لتنفيرب أحكرام اإلعردام واختراذ صطروات
ملموسة حنو الءاء عقوبة اإلعدام (رواندا)؛
 98-161اعتماد التدابن الالزمة إللءراء عقوبرة اإلعردام واقررار وقرف اصتيراري
لتنفيب أحكام اإلعدام (مجهورية نزويال ال وليفارية)؛
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 99-161اق ررار وقررف اصتيرراري لل رروء ال عقوبررة اإلعرردامي كخطرروة أول حنررو
اإللءاء التام ربه املمارسرةي والشرروع يف مناقشرة عامرة واسرعة النطراق بشر ن عقوبرة
اإلعرردام متهيرردا إللءاىهررا هناىي ر ا (نيوزيلنرردا)؛ ووضررت وقررف اصتيرراري رفرري مررن أجررل
اإللءاء النهاىي لعقوبة اإلعدام وتيسرن اجرراء مناقشرة بشر ن ةربه املسر لة ( رنسرا)؛
واجرراء نقرراين وطررين بشر ن اق ررار وقررف اصتيرراري لل رروء ال عقوبررة إلعرردام يف أ ررق
الءاىها (املكسيخ)؛
 100-161اقر ررار وق ررف اصتي رراري رف رري لتنفي ررب أحك ررام اإلع رردام والء رراء عقوب ررة
اإلعدام علرا كرل اجلرراىف (آيسرلندا)؛ واألصرب بوقرف اصتيراري رفري لتنفيرب أحكرام
اإلعرردام (بل يكررا)؛ واألصررب ررورا بوقررف اصتيرراري لتنفيررب أحكررام اإلعرردام يف أ ررق
الءاء عقوبة اإلعدام (السويد)؛ واقرار وقف اصتياري لتنفيب أحكام اإلعردامي يت عره
الءاء عقوبة اإلعدام يف هناية املطات ( نلندا)؛ وتط يق وقف اصتياري جديد لتنفيرب
عقوبة اإلعدام هبدت املاري صروة الءاىهرا هناىير ا (اسر انيا)؛ واقررار وقرف اصتيراري
لتط يق عقوبة اإلعدامي هبدت الءاىها ق ل دورة االستعراض الدوري الشرامل املق لرة
(الوازيررل)؛ واألصررب بوقررف اصتيرراري رفرري و رروري لتنفيررب أحكررام اإلعردامي كخطرروة
أول حنو الءاء عقوبة اإلعدامي وختفيف مجيرت أحكرام اإلعردام ال أحكرام ابلسر ني
متاكري ا مرت املعرراين الدوليرة حلقرروق اإلنسران (ةولنرردا)؛ وتنفيرب وقررف اصتيراري رروري
لعقوب ررة اإلع رردام (ال رردامنرك)؛ واقر ررار وق ررف اصتي رراري لل رروء ال عقوب ررة اإلع رردامي
كخطوة أول حنو اإللءراء الترام ربه املمارسرة وكوسريلة لطم نرة اجلمهرور اليراابد ن
انفاذ القانون املناسب ال يقتاي من الدولة أن تنفب أحكام اإلعدام (أساباليا)؛
 101-161األصب بوقف اصتياري وااثرة نقاين عام بشر ن الءراء عقوبرة اإلعردامي
ويف الوقررت نفس رره ال حر ر عررن أ ا ررل السر ر ل لرردعف الا ررحااي وأس رررةف (اململك ررة
املتحدة لويطانيا العظما وآيرلندا الشمالية)؛
 102-161النظر يف الءاء عقوبة اإلعدام (تيمور  -ليشا)؛
 103-161النظررر يف الءرراء عقوبررة اإلعرردام وتنفيررب وقررف اصتيرراري رروري لتنفيررب
أحكام اإلعدام (ليختنشتاين)؛
 104-161احراز تقدم يف مس لة الءاء عقوبة اإلعدام (كولوم يا)؛
 105-161الءاء عقوبة اإلعدام (ابراهواي) (الوتءاي)؛
 106-161الءرراء عقوبررة اإلعرردام وتعررديل اللررواىح التنظيميررة للسر ون مررن أجررل
احلد بشكل صارم من احل س االنفرادي (بنما)؛
 107-161اسررتحدان نظررام االسررتدنات اإللزامرري يف احلرراالت الررا كررف يهررا
بعقوبة اإلعدام (سويسرا)؛
 108-161ضمان محاية حقوق ا كوم عليهف ابإلعدامي عن طريق ضمان مجلرة
أمور منها األثر اإليقايف ألي طلب أو دعوى استدنات ملراجعة ا اكمة ( رنسا)؛
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 109-161تعيني ةيدرة رفيرة مرن أجرل اسرتعراض كرامل وتقردم توصريات هبردت
تش يت اجراء مناقشة مستننة بش ن اصالح عقوبة اإلعدام (النمسا)؛
 110-161اعادة النظر يف سياسة عقوبة اإلعدام والنظر جدية يف األصرب بوقرف
اصتياري لتط يرق عقوبرة اإلعردامي والردصوي يف مناقشرة عامرة بشر ن مسرتق ل تط يرق
عقوبة اإلعدام (كندا)؛
 111-161لسني أوضاع الس ون هبدت مواءمتها مت القواعد واملعاين الدوليرة
ملعاملة الس ناء (اس انيا)؛
 112-161لسررني معاملررة مجيررت الس ر ناء يمررا يتعلررق ابلرعايررة الط يررة ورعاي ررة
األسناني والتد دة يف الشتاءي والتويد يف الصيف وكربلخ اجلرودة التءبويرة لمهبيرة
املقدمة (السويد)؛
 113-161لسررني أوضرراع الس ر ون ومواءمتهررا مررت املعرراين وامل ررادئ التوجيهيررة
املق ولة دوليا (زام يا)؛

 114-161ات رراع مررا يالىررف مررن قواعررد األمررف املتحرردة النموذجيررة الرردنيا ملعاملررة
الس ناء من أجل لسني إروت االحت از عن طريق تو ن ما يلي :مستوى أ ال
وأحسن توقيتا من العال الطيب وعال األسنان؛ ولوازم مالىمة لتحمل برد الشتاء
يف الس ون؛ وتقدم حصص هباىية أكو للس ناء (كندا)؛
 115-161مواءم ررة إ ررروت السر ر ن واالحت رراز م ررت القواع ررد واملع رراين الدولي ررة
حلقوق اإلنساني مبا يف ذلخ قواعد نيلسون مانديال (الدامنرك)؛
 116-161مواص ررلة جهودة ررا لتنفي ررب اتفاقي ررة األم ررف املتح رردة ملكا ح ررة اجلر ررة
املنظمة عو الوطنية وبروتوكوي ملنت االاار ابألكخااي وخباصة النسراء واألطفرايي
وقمعر رره واملعاق ر ررة علير رره (بروتوكر رروي ابلنمر ررو) تنفير رربا مالىم ر ر ا علر ررا الصر ررعيد ا لر رري
(ابكستان)؛
 117-161مواصلة مكا حة االاار ابل شر (السنءاي)؛
 118-161مواصررلة تعزيررز األطررر التش رريعية وأطررر احلمايررة ملكا حررة ومنررت مجيررت
أككاي االاار ابألكخاا (سنءا ورة)؛
 119-161تعزيز جهودةا ملكا حرة االارار ابألكرخااي مبرا يف ذلرخ مرن صرالي
صياهة اطار قانود كامل ملكا حة االاار ابل شري وال سيما من أجل محاية النسراء
واألطفاي من االستءالي (اتيلند)؛
 120-161االس ر ررتمرار يف تكثي ر ررف التحقيق ر ررات واملقاض ر رراة و ر رررض العق ر رروابت
املناس ة يف مجيت حاالت االاار ابل شر (تركيا)؛
 121-161تعزي ررز الت رردابن الرامي ررة ال مكا ح ررة االا ررار ابألك ررخااي وال س رريما
تلخ املتعلقة ابالستءالي اجلنسي للنساء واألطفاي (اجلزاىر)؛
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 122-161مواصلة ببي مزيد من اجلهود لتحسني وصوي ضحااي االاار ابل شر
والعنف اجلنسي ال آليات تقدم الشكاوى وصدمات احلماية (أذربي ان)؛
 123-161مااعفة جهودةا ملكا حة االاار ابل شر واعتماد صطة عمل حمرددة
حلماية الاحااي وتعوياهف (ةندوراس)؛
 124-161سرن قررانون مكا حررة االاررار ابل شررر مرن أجررل محايررة حقرروق اإلنسرران
للمهاجرين من انتهاكات وكاالت التوإيف والوسطاء وأرابة العمل (كينيا)؛
 125-161اختاذ تدابن مناس ة للتصردي بفعاليرة للعنرف ضرد األجن يرات ونسراء
األقلي ررات والش ررعوة األص ررلية ع ررن طري ررق املقاض رراة واملعاق ررة عل ررا مجي ررت أك رركاي
العنررفي وضررمان وصرروي الاررحااي ال س ر ل االنتصررات واحلمايررة الفوريررة (مجهوريررة
ايران اإلسالمية)؛
 126-161احلظررر الص رريح للعقوبررة ال دنيررة يف مجيررت الظررروت مبوجررب القررانون
(اجل ل األسود)؛
 127-161احلظر الصريح للعقوبة ال دنية يف مجيت األماكن (زام يا)؛
 128-161املراعاة التامة للتوصيات املقدمرة مرن آليرات حقروق اإلنسران التابعرة
لممف املتحدة بش ن صطاة الكراةية (مجهورية كوراي)؛
 129-161اخترراذ ترردابن كرراملةي مبررا يشررمل السر ل التشرريعيةي لاررمان اسررتقالي
وساى اإلعالم (االلاد الروسي)؛
 130-161اس ررتعراض اإلط ررار الق ررانود ال رربي ك ررف وس رراى اإلع ررالم اإلذاعي ررة
والتلفزيونية واستعراض احلكومرةي علرا وجره اخلصرواي للمرادة  4مرن قرانون ال ر
اإلذاعي والتلفزيود والءاىها (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 131-161انش ر رراء ةيد ر ررة اداري ر ررة مس ر ررتقلة لتنظ ر رريف وس ر رراى اإلع ر ررالم اإلذاعي ر ررة
والتلفزيونية (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 132-161مواصررلة ضررمان وسرراى اسررتقالي اإلعررالمي مبررا يف ذلررخ عررن طريررق
استعراض اإلطار القانود احلا الربي يرنظف وسراى اإلعرالم اإلذاعيرة والتلفزيونيرةي
وتعزي ررز اس ررتقالي وس رراى اإلع ررالم م ررن ص ررالي ازال ررة األس رراس الق ررانود لت رردصالت
احلكومة الا ال موجب ا (النمسا)؛
 133-161اعتمرراد الترردابن الالزمررة لتهيدررة الظررروت الارررورية ألنشررطة وسرراى
اعالم مجاةنية مستقلة وحرة (بيالروس)؛
 134-161االمتنر رراع عر ررن ةارسر ررة الرقابر ررة والتر رردصل يف احلير رراة اخلاصر ررة ملمثلر رري
األقليات الدينية (االلاد الروسي)؛
 135-161مواصرلة لسرني النظررام الروطين إلقامررة العرديي مبررا يف ذلرخ ضررماممت
حقوق ا ت زين (االلاد الروسي)؛
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 136-161اإلذن للمرردعا عليرره ابالتصرراي علررا الفررور مبحررام واحلررد مررن ررابة
االحت از من دون توجيه مة ملدة أقصاةا  48ساعةي كخطوة أول حنو الءاء ةبا
النظام (سويسرا)؛
 137-161مواصررلة اإلصررالحات اجلاريررة يف جمرراي العدالررة واإلج رراءات اجلناىيررة
هبدت اجراء استعراض متعمق لنظام االحت از ال ديل (دايوو كانءوكو) ( رنسا)؛
 138-161النظر ررر يف لسر ررني نظر ررام املعاكر ررات التقاعدير ررة األساسر ررية للمسر ررننيي
ابلتشرراور مررت ةثلرريهف داصررل الرابطرراتي حبي ر تككفررل ررف املرروارد الكا يررة لتءطيررة
تكاليف معيشتهف (ةايا)؛
 139-161تكثي ررف جهودة ررا الرامي ررة ال احل ررد م ررن الفق ررر والتنمي ررة املسر ررتدامة
(تيمور  -ليشا)؛
 140-161تعزيز األنظمة الا تات قيودا علا متديد ساعات العمل بءيرة وقرف
حاالت الو اة واالنتحار املتصلة ابلعمل (بوتسوامم)؛
 141-161اعتمر رراد تر رردابن حمر ررددة لتصر ررحيح انتهاكر ررات معر رراين العمر ررل متابع ر رةا
لعمليات التفتيش الا ارى بش ن برممما التدريب الداصلي التقين (الوتءاي)؛
 142-161مواصلة اجلهود الرامية ال محاية حقوق العماي يف إروت عمل آمنة
وصحية (العراق)؛
 143-161النظر يف توسيت تط يق قانون اإلهاثرة لارحااي القن لرة البريرة ليشرمل
اجليل الثاد من الناجني رواحهف من القن لة البريةي وال سريما يف املسراىل الصرحية
(كوستاريكا)؛
 144-161تطوير صدمات للصحة العقلية اجملتمعية الرا حمورةرا اإلنسران وأوجره
الدعف الا ال ت دي ال اإليداع يف امل سساتي واإل راط يف التط يبي واملمارسرات
الا ال لابم حقوق مجيت األكخاا واراد ف وتفايال ف (الوتءاي)؛
 145-161ضرمان توسريت بررممما صرندوق اإلعفراء مرن د رت رسروم الدراسرة يف
املدارس الثانوية واملساعدة علا د عها ليشمل مجيت مردارس ال لردي مبرا يهرا تلرخ
الا تقت لت مس ولية احلكومات ا لية (الوتءاي)؛
 146-161مواصررلة جهودةررا الراميررة ال ضررمان امكانيررة كاملررة اللتحرراق اجلميررت
ابلتعلرريف وازالررة أي عواىررق قررد تواجرره جمموعررات األقليرراتي وال سرريما يمررا يتعلررق
بتكا را احلصوي علا التعليف للنساء والفتيات (دولة لسطني)؛
 147-161تعزي ر ررز تك ر ررا الف ر رررا للنس ر رراء والفتي ر ررات يف الوص ر رروي ال مجي ر ررت
مستوايت التعليف (تيمور  -ليشا)؛
 148-161مواصررلة تعزيررز تكررا
مستوايت التعليف (ال وسنة وا رسخ)؛
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 149-161تعزير ررز جهودةر ررا الرامير ررة ال متكر ررني النسر رراءي وال سر رريما مر ررن صر ررالي
االستمرار يف لسني امكانية حصوي النساء والفتيات علا التعليف اجليد (قوا)؛
 150-161ضمان متتت أطفاي األقليات ابحلرق يف التعلريف مرن دون متييرزي متاكريا
مت توصيات الل نة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا ية وجلنة القااء
علا التمييز العنصري (النمسا)؛
 151-161اختاذ تدابن لتوسيت نطراق بررممما صرندوق اإلعفراء مرن د رت رسروم
الدراسررة يف املرردارس الثانويررة واملسرراعدة علررا د عهررا ليشررمل األطفرراي امللتحقررني
ابملرردارس الكوريررة وضررمان املسرراواة يف املعاملررة للمرردارس الكوريررة و ق را لتوصرريات
ةيدات معاةدات األمف املتحدة ذات الصلة (مجهورية كوراي الشع ية الد قراطية)؛
 152-161املاي يف تعزيز املساواة بني اجلنسني ومحاية املررأة مرن مجيرت أكركاي
التمييز والعنف (ميامنار)؛
 153-161مواصررلة محايررة الفدررات الاررعيفةي وال سرريما األطفرراي والنسرراء وكرربا
األجانب (السنءاي)؛
 154-161ضر ررمان التنفير ررب الفعر رراي للخطر ررة األساسر ررية الرابعر ررة للمسر رراواة بر ررني
اجلنسررنيي مررت الابكيررز بوجرره صرراا علررا اصررالح أسرراليب العمررل ذات الص ر ءة
الرجالية لتمكني املرأة (ال حرين)؛
 155-161مواصلة جهودةرا الراميرة ال تعزيرز محايرة حقروق املررأة واملسراواة برني
اجلنسررني وتش ر يت جمتم ررت تسرروده املس رراواة بررني اجلنس ررني عررن طري ررق تنفيررب اخلط ررة
األساسية الرابعة للمساواة بني اجلنسني (بلءاراي)؛
 156-161مواصلة تنفيب اخلطة األساسية للمساواة بني اجلنسني (كواب)؛
 157-161مواص ررلة جهودة ررا الرامي ررة ال تعزي ررز ومحاي ررة املس رراواة ب ررني اجلنس ررني
(آيسلندا)؛
 158-161تكثيررف جهودةررا الراميررة ال لسررني متكررني املررأة وحقرروق املررأة علررا
الصعيد الوطين ومواصلة املسامهة علا الصعيدين اإلقليمي والعاملي (اندونيسيا)؛
 159-161تعزيررز اإلطررار التش رريعي لتعزيررز املسرراواة بررني اجلنسررنيي وال سرريما يف
جماي العمالة (بل يكا)؛
 160-161الابكيز علا التنفيرب النراجح لقرانون تعزيرز مشراركة املررأة وارتقاىهرا يف
أماكن العمل وكبلخ تقاسف أ ال املمارسات املت تية مرن اارهبرا يف أداء العرامالت
يف ال لد (برود دار السالم)؛
 161-161تكثي ررف جهودة ررا الرامي ررة ال تشر ر يت الش ررركات عل ررا اخت رراذ ت رردابن
اجيابية لتاييق وة األجور بني اجلنسرنيي مبرا يف ذلرخ مرا يتعلرق بوصروي املررأة ال
املناصب اإلدارية (آيرلندا)؛
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 162-161مواصلة تنفيب قانون تعزيز مشراركة املررأة وارتقاىهرا يف أمراكن العمرلي
مبا يف ذلخ عن طريق رصد األةدات املعلنة يف صط العمرل الصرادرة عرن ا يدرات
احلكومية والشركات اخلاصة ذات الصلة (اسراىيل)؛
 163-161تكثيررف اجلهررود الراميررة ال القارراء علررا التمييررز ضررد امل ررأةي مبررا يف
ذلرخ تعزيرز تكرا ررا النسراء والفتيرات يف الوصروي ال مجيرت مسرتوايت التعلريف
(قنهيزستان)؛
 164-161اختاذ تدابن عالة للتصردي النعردام املسراواة برني اجلنسرني ومكا حرة
العن ررف املن ررز واالس ررتءالي اجلنس رريي ومحاي ررة حق رروق املر ررأة والطف ررل محاي ررة عال ررة
(الصني)؛
 165-161اعتمرراد تعريررف كررامل للتمييررز ضررد امل ررأة يتماكررا مررت املررادة  1مررن
اتفاقية القااء علا مجيت أككاي التمييز ضد املرأة (سلو ينيا)؛
 166-161ببي جهود لامان املساواة يف األجور بني اجلنسنيي مبا يها اجلهود
الرامية ال وصوي املرأة ال املناصب اإلدارية (ابراهواي)؛
 167-161زايدة دع ررف وج ررود املر ررأة يف مك رران العم ررل بسياس ررات اعل ررة لتعزي ررز
العمالة واختاذ تدابن املصاحلة الا تتيح ذلخ (اس انيا)؛
 168-161تكثيف جهودةا الرامية ال القااء علا
(السودان)؛

روة األجرور برني اجلنسرني

 169-161كفالررة العمررل الالىررق مررن دون متييررز عررن طريررق تعزيررز التنفيررب الفعرراي
للخطررة األساسررية لتحقيررق املسرراواة بررني اجلنسررني والقررانون املتعلررق بتعزيررز مشرراركة
املرأة يف مكان العملي وعن طريق ضمان أجور معقولة وإرروت عمرل آمنرة للعمراي
األجانبي وال سيما ملن يعملون يف اطار برممما التدريب الداصلي والتدريب التقين
(اتيلند)؛
 170-161مواصرلة اجلهرود الراميرة ال القاراء علرا التمييرز ضرد املررأة وترسرري
املس رراواة التام ررة ب ررني اجلنس ررنيي وال س رريما يف س رروق العم ررل ويف مس ررتوى املرت ررات
(تونس)؛
 171-161تكثيررف اجلهررود الراميررة ال احلررد مررن عرردم املسرراواة يف األجررور علررا
أساس نوع اجلنس (مجهورية نزويال ال وليفارية)؛
 172-161سررن تشرريت لاررمان املسرراواة يف األجررر عررن العمررل املتسرراوي القيمررة
للرجاي والنساء كليهما من أجرل احلفراع علرا تكرا اجلنسرني ومنرت التمييرز القراىف
علا نوع اجلنس (ا ند)؛
 173-161مواصر ررلة اجلهر ررود الرامير ررة ال تنفير ررب التوصر رريتني  151و 152مر ررن
االسررتعراض الرردوري الشررامل السررابق بشر ن رروة األجررور بررني اجلنسررنيي ومشرراركة
املرأة يف عمليات صنت القرار (بنن)؛
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 174-161مواصلة جهودةا الرامية ال مكا حة مجيت أككاي العنف ضد املررأة
و يدة الظروت املساعدة من أجل تيسن محاية ضحااي العنف (أنءوال)؛
 175-161مواصلة العمل علرا القاراء علرا العنرف ضرد املررأة والطفرلي مبرا يف
ذلخ العنف اجلنسي (قنهيزستان)؛
 176-161تكثيف النها الشاملة املت عة يف القااء علا االستءالي اجلنسري يف
صفوت النساء والفتيات (مجهورية الو الد قراطية الشع ية)؛
 177-161مواصلة اصرالح قرانون العقروابت مرن أجرل ر رت سرن الرضرا اجلنسري
وحظر االهتصاة الزوجي (نيوزيلندا)؛
 178-161تعزي ررز الت رردابن الرامي ررة ال من ررت ومكا ح ررة العن ررف الق رراىف عل ررا ن رروع
اجلررنسي وال سرريما يف جمرراي مكا حررة االاررار ابل شررري مررت الابكيررز بوجرره صرراا علررا
منت االستءالي اجلنسي لمطفاي والفتيات (ابراهواي)؛
 179-161التحقي ررق يف مجي ررت ال اله ررات املتعلق ررة ابلعن ررف املن ررز ي مب ررا يف ذل ررخ
األزوا مثليو اجلنس (تيمور  -ليشا)؛
 180-161محاي ررة املر ررأة م ررن العن ررف اجلنس رري م ررن ص ررالي توس رريت نط رراق ق ررانون
مكا ح ررة العن ررف املن ررز ليش ررمل ح رراالت أص رررى ع رردا األزوا املتس رراكنني وا رررم
االهتصاة الزوجي ار ا صر ا (بل يكا)؛
 181-161مواصررلة العمررل اإلجيررا الرربي جيررري تنفيرربه ابلفعررل ملكا حررة العنررف
املن ررز ي وال س رريما ض ررد العم رراي األجان ررب وعم رراي األقلي ررات والش ررعوة األص ررليةي
وذلخ من صالي ضرمان حصروي الارحااي علرا الردعف والرعايرة واجلرو مرن اإليرباء
(ملديف)؛

 182-161اخت رراذ ت رردابن للح ررد م ررن أوج رره ع رردم املس رراواة ب ررني الرج ررل واملر ررأةي
وال سرريما مررن صررالي ر ررت السررن القانونيررة للررزوا ال  18عام ر ا ابلنس ر ة لل ميررت
( رنسا)؛
 183-161ر ر ر ررت احلر ر ررد األد لسر ر ررن الر ر ررزوا ال  18عام ر ر ر ا ابلنس ر ر ر ة للم ر ر ررأة
(آيسلندا)؛
 184-161مواصر ررلة تنفير ررب تر رردابن لتعزير ررز املسر رراواة بر ررني اجلنسر ررني يف اجملر رراالت
السياسية واإلدارية واالقتصادية (سري النكا)؛
 185-161مواصررلة جهودةررا الراميررة ال التع يررل بتحقيررق املسرراواة الفعليررة بررني
املررأة والرجررلي مررت تركير ىز أكررو علررا النسرراءي وال سرريما نسرراء األقليرراتي يف املواقررت
السياساتية لصنت القرار يف القطاعني العام واخلاا (دولة لسطني)؛
 186-161تكثيف اجلهود الرامية ال مكا حة العنف ضد األطفايي مبا يف ذلخ
حظر العقوبة ال دنية (االلاد الروسي)؛
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 187-161مواصلة اختاذ اجراءات ترمي ال تعزيز ر اه الطفل مرن صرالي القمرت
الشامل للعنف ضد األطفاي (صربيا)؛
 188-161تعديل مجيت األحكرام التمييزيرة املتعلقرة ابملركرز االجتمراعي والقرانود
لمطفاي املولودين صار اطار الزوا (األرجنتني)؛
 189-161مواصررلة صططهررا الراميررة ال تعزيررز أنشررطة محايررة األطفرراي ور رراةهفي
مبا يف ذلخ استحدان تشريعات با الءرض (بواتن)؛
 190-161انشرراء آليررات حمليررة قابلررة للتنفيررب للوصرروي ال الطفررل مررن كر هنا أن
تترريح لكررال الوالرردين االحتفرراع بعالقررات كخصررية واتصرراالت م اكرررة منتظمررة مررت
أطفا ف و ق ا التفاقية حقوق الطفل (كندا)؛
 191-161تعزي ررز اجله ررود الرامي ررة ال تنفي ررب اتفاقي ررة الة رراي املتعلق ررة ابجلوان ررب
املدنية لالصتطات الدو لمطفاي لعام ( 1980ايطاليا)؛

 192-161مواصلة تنفيب اخلطة األساسرية املتعلقرة بتردابن مكا حرة االسرتءالي
اجلنس ر رري لمطف ر رراي ال ر ررا وض ر ررعتها احلكوم ر ررةي ودع ر ررف واع ر ررادة ةي ر ررل الا ر ررحااي
(سري النكا)؛
 193-161مواصر ررلة زايدة جهودةر ررا الرامير ررة ال مكا حر ررة االسر ررتءالي اجلنسر رري
لمطفر رراي واسر ررتءال ف يف املر ررواد اإلابحير ررة ويف ال ءر رراءي وتقر رردم املسر رراعدة لار ررحااي
االستءالي اجلنسي (السويد)؛
 194-161مواصلة اجلهود الراميرة ال محايرة األطفراي مرن االعترداء واالسرتءالي
اجلنسيني عن طريرق تنفيرب اخلطرة األساسرية الرا اعتمردت يف نيسران/أبريل 2017
من صالي تدابن مكا حة االستءالي اجلنسي لمطفاي (تونس)؛
 195-161مواصررلة الابكيررز علررا أولويررة مكا حررة االسررتءالي اجلنسرري لمطفرراي
(بيالروس)؛
 196-161مواصررلة اجلهررود الراميررة ال التحقيررق يف اجل رراىف املتعلقررة ابالسررتءالي
اجلنسي لمطفاي ومقاضاة مرتك يها (بنو)؛
 197-161ض ررمان تنفي ررب اتفاقي ررة حق رروق األك ررخاا ذوي اإلعاق ررة متاك رريا م ررت
اجلهود الوطنية (مجهورية الو الد قراطية الشع ية)؛
 198-161التنفي ررب الت ررام اللتزاما ر ررا مبوج ررب اتفاقير ررة حق رروق األكر ررخاا ذوي
اإلعاقةي مبا يف ذلخ ات اع امل ادئ التوجيهية لل نة بش ن املادة  14من أجل محاية
األم ر ررن والس ر ررالمة الشخص ر ررية لمك ر ررخاا ذوي اإلعاق ر ررة ا ر رررومني م ر ررن حر ر رريتهف
(نيوزيلندا)؛
 199-161اجراء اإلصالحات الالزمة للتصدي لوصف األكخاا ذوي اإلعاقرة
من أجل تعزيز تنفيب اتفاقية حقوق األكخاا ذوي اإلعاقة (أوهندا)؛
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 200-161مواصررلة جهودةررا الراميررة ال تعزيررز حقرروق األكررخاا ذوي اإلعاقررة
والقااء علا التمييز (برود دار السالم)؛
 201-161مواص رلة النهرروض حبالررة األكررخاا ذوي اإلعاقررة مررن صررالي تررو ن
امكانية احلصوي علا التعليف والصحة و را العمل واألماكن العامةي وكبا احلماية
من مجيت أككاي العنف والتمييز (ميامنار)؛
 202-161مواصلة توسيت نطاق الواما القاىمة واستحدان أصرى جديدة عند
الارررورة لرردعف وتعزيررز املشرراركة اجملديررة جلميررت األكررخاا ذوي اإلعاقررة يف اجملتمررت
(سنءا ورة)؛
 203-161مواص ررلة تعزي ررز اجله ررود الرامي ررة ال جع ررل األك ررخاا ذوي اإلعاق ررة
البةنية والنفسية يستفيدون من صدمات الرعاية الصحية (لي يا)؛
 204-161مواصلة تش يت قطاع األعماي الت ارية اخلاصرة علرا مواصرلة اختراذ
الترردابن املناس ر ة لتوإيررف األكررخاا ذوي اإلعاقررةي و ق را ألحكررام القررانون ا لرري
(صربيا)؛
 205-161تعزيز التدابن املتخبة حىت تتمكن األقليات اإلثنيرة  -آينرو وريوكيرو
وبوراكررومني  -مررن التمتررت متتع را كررامالا حبقوقهررا االقتصررادية واالجتماعيررة والثقا يررة
(بنو)؛
 206-161مواصررلة اجله رود الراميررة ال محايررة وتعزيررز حقرروق العمرراي املهرراجرين
(ني اي)؛
 207-161تعزيررز احلمايررة القانوني ررة للعمرراي املهرراجرين م ررن أجررل القارراء عل ررا
حاالت سوء املعاملة واالستءالي (أوهندا)؛
 208-161مواصلة تعزيز الرقابة علرا بررممما التردريب الرداصلي التقرين لارمان
حصرروي العمرراي املهرراجرين املشرراركني يف الرروممما علررا احلمايررة والرردعف الكرراملني
مبا يتناسب وااللتزامات الدولية حلكومة اليراابن (اململكرة املتحردة لويطانيرا العظمرا
وآيرلندا الشمالية)؛
 209-161ضمان امكانية حماكمة أرابة العمل املسيدني للعماي املهاجرين علا
النحو الواجب (بنءالديش)؛
 210-161مواصررلة جهودةررا الراميررة ال لسررني حالررة العمرراي املهرراجرين وأ رراد
أسرةف (كوت ديفوار)؛
 211-161زايدة اذكرراء وعرري الفدررات الاررعيفةي مبررن رريهف العمرراي املهرراجروني
حبماية حقوق اإلنسان (اثيوبيا)؛
 212-161مواصررلة الترردابن الراميررة ال تعزيررز إررروت عمررل العمرراي األجانرربي
وال سيما العامالت األجن يات؛ ولسني اندماجهف يف اجملتمت الياابد ( ييت ممم)؛
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 213-161ضمان سن عملية لديد مركز الالجئ بطريقرة عادلرة و عالرة وكرفا ة
تتماكا مت القانون الدو (كينيا)؛
 214-161مواص ررلة تق رردم ال رردعف لمك ررخاا ال رربين اجال ة ررف طواعي ررة م ررن
مناطق وكوكيما العالية اإلكعاعي ابلسكن واملساعدات املالية وهنةرا مرن الوسراىل
الارورية لل قاء وابملراق رة الصرحية الدوريرة للمتاررريني وال سريما مرن كرانوا أطفراالا
عند وقوع احلادن (النمسا)؛
 215-161تط يررق امل ررادئ التوجيهيررة املتعلقررة ابلتشرررد الررداصلي علررا مجيررت مررن
تارررروا مررن كارثررة وكوكرريما داييشرري النوويررة مررن أجررل ضررمان املشرراركة الكاملررة
واملتسرراوية لكررل مررن امل ررأة والرجررل يف عمليررات صررنت الق ررار بش ر ن اعررادة الترروطني
(الوتءاي)؛
 216-161اح ر رابام حقر رروق األكر ررخاا الر رربين يعيشر ررون يف منطقر ررة وكوكر رريماي
وال سرريما احلوامررل واألطفررايي يف أعلررا مسررتوى كررن بلوهرره مررن الصررحة ال دنيررة
والعقليةي وال سيما مرن صرالي اعرادة كميرة اإلكرعاع املسرموح هبرا ال حرد  1ميللري
اجملليني واملقيمني (أملانيا)؛
سيفرت/سنةي ومن صالي مواصلة دعف ْ
 217-161ض ررمان احلص رروي عل ررا اخل رردمات الص ررحية للمتا ررررين م ررن حادث ررة
وكوكيما النوويةي وكبلخ ألجياي الناجني رواحهف من استعماي األسلحة النوويرة
(املكسيخ).
 -162مجيت االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف ةربا التقريرر تعرو عرن موقرف الدولرة
(الدوي) الا قدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ين ءي أن يفهرف أهنرا لظرا بت ييرد
الفريق العامل بكامله.
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