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مقدمة
 -١عقددد القريددق العامددس املعددل ابريددتعرا ،الدددورق اللددامسل املنل د وفقددا لق درار ل د حقددو
اإلنسان ١/5ل دورته التايعة والعلرين يف القرتة من  ١5إىل  2٦كدانون الاا//ينداير  .20١٨وأُجدرق
اريددتعرا ،املتعلددق ملغسددمجلل يف اللسددة الاامنددة املعقددودة يف  ١٨كددانون الاا//يندداير  .20١٨وت درأّ
وفدد لغسدمجلل وزي ُدر اللدوون ااارجيدة واألوروميدةل جدان أيدلبورن .واعتمدد القريدق العامدس التقريدر املتعلددق
ملغسمجلل يف جلسته الرامعة علرة املعقودة يف  23كانون الاا//يناير .20١٨
 -2ويف  ١0كددانون الاا//يندداير 20١٨ل اختددار لد حقددو اإلنسددان فريددق املقددررين التددا
(اجملموعة الاالثية) لتيسري ايتعرا ،احلالة يف لغسمجلل :تون وجورجيا ويويسرا.
 -3ووفق ددا للقق ددرة  ١5م ددن مرف ددق ق درار ل د حق ددو اإلنس ددان ١/5ل والقق ددرة  5م ددن مرف ددق
قراره 2١/١٦ل صدرت الواثئق التالية ألغرا ،ايتعرا ،احلالة يف لغسمجلل:
(أ)

تقرير وطل/عر ،كتايب مقدم وفقا للققرة (١5أ) ()A/HRC/WG.6/29/LUX/1؛

(ب) جتميع للمعلومات أعدته مقوضية األمم املتحددة السدامية حلقدو اإلنسدان وفقدا
للققرة (١5ب) ()A/HRC/WG.6/29/LUX/2؛
(ج) موجز أعدته مقوضدية األمدم املتحددة السدامية حلقدو اإلنسدان وفقدا للققدرة (١5ج)
(.)A/HRC/WG.6/29/LUX/3
 -٤وأُحيلد إىل لغسددمجللل عددن طريددق اجملموعددة الاالثيدةل قائمددة أيددًلة أعددد ا يددلقا إيددبانيا
والجلازيس والجلتغال وتليغيا واململغة املتحدة لجليطانيا العظمى وآيرلندا اللمالية .وميغن ارطالع
على هذه األيًلة يف املوقع اللبغي لاليتعرا ،الدورق اللامس.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أشار رئي الوفد إىل أن جهود لغسمجلل انصب ل منذ اعتماد توصيات الولدة الاانيدةل
على تنقيذ تلك التوصيات .ومدن أجدس حتسدل التنسديق علدى الصدعيد الدوطلل أنلد ت لغسدمجلل
اللجن ددة الوزاري ددة املل ددرتكة حلق ددو اإلنس ددان يف أ ر/م ددايو  .20١5وجتم ددع اللجن ددة ابنتظ ددام ي ددع
الددوزارات واإلدارات العامددة املعنيددة حمايددة حقددو اإلنسددان وتعزيزهددا يف لغسددمجلل .وقددادت اللجنددة
التلد دداور علد ددى املسد ددتوض الد ددوطل الد ددذق أف د ددى إىل إعد ددداد التقريد ددر الد ددوطل للجولد ددة الاالاد ددة مد ددن
اريتعرا ،الدورق اللامس.
 -٦وق ددال إن اللجن ددة تعم ددس ناام ددة آلي ددة تنس دديق وطني ددة مس ددوولة ع ددن متامع ددة تنقي ددذ توص دديات
دقري البلدد
اريتعرا ،الدورق اللامس وإعداد تقارير دوريدة إىل هيًدات املعاهددات .ويدرتأ اللجندة ي ُ
دمل حقددو اإلنسددان يف املديريددة
املتجددول املعددل حقددو اإلنسددانل يف حددل تددوىل شددوون األمانددة مغتد ُ
السيايية مدوزارة اللدوون ااارجيدة واألوروميدة .ويلدغس التعداون مدع اجملتمدع املدد /جدز ا ر يتجدزأ مدن
عمددس اللجنددةل حيد يبدددأ كددس اجتمدداع يف وشددغس حغددومي دو ول وتقددتا اللجنددة معددده أمواهبددا أمددام
ملاركة املويسات الوطنية حلقو اإلنسان و يع املنظمات غري احلغومية املعنية.
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 -٧وأض دداا ق ددائال إن لغس ددمجلل مرش ددحة لع ددوية لد د حق ددو اإلنس ددان للق ددرتة 2022
إىل  202٤وتزم ددع يف األش ددهر املقبل ددة إع ددداد قائم ددة ابرلتزام ددات الطوعي ددة نوج ددمل قد درار المعيد دة
العامة .25١/٦0
 -٨وفيم ددا يتعل ددق ابلتق ددارير ال دديت ىلخ ددر تق دددميها إىل هيً ددات املعاه ددداتل أك ددد أن لغس ددمجلل
تتعهد إبجياد حس إلعدادها وتقدميها قبدس اايدة عدام 20١٨ل ابرعتمداد علدى املروندة الديت تتيحهدا
اللجنة الوزارية امللرتكة حلقو اإلنسانل وعلى اإلجرا ات املبسطة لتقدمي التقارير.
 -٩وأوضددا أن لغسددمجلل صدددق ل منددذ اريددتعرا ،األخددريل علددى اتقاقيددة خقد حددارت
انع دددام النس دديةل والجلوتوك ددول ارختي ددارق امللح ددق ابلعه ددد ال دددو اا ددا ابحلق ددو ارقتص ددادية
وارجتماعي ددة والاقافي ددةل والجلوتوك ددول ارختي ددارق رتقاقي ددة حق ددو الطق ددس املتعل ددق إبج د درا تق دددمي
البالغات .وجيرق اإلعداد للتصديق على ارتقاقية الدولية حلمايدة يدع األشد ا مدن ارختقدا
القس د ددرقل واتقاقي د ددة منظم د ددة العم د ددس الدولي د ددة ملد د د ن الل د ددعوب األص د ددلية والقبلي د ددةل لع د ددام ١٩٨٩
(رقم  .)١٦٩وإضافة إىل ذلكل يدر ل النواب ملروع قانون رعتماد اتقاقية ل أورواب
للوقاية من العنف ضد النسا والعنف املنز ومغافحتهما (اتقاقية ايطنبول).
 -١0ويف لغسمجلل مويسة وطنية مستقلة حلقو اإلنسان متتاس امتاار اتما للمبادئ املتعلقة
نركز املويسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقو اإلنسان (مبدادئ ابريد ) امسهدا اللجندة اريتلدارية
حلقددو اإلنسددان .وقددد مدددأ من دا دار حقددو اإلنسددانل الدديت يتست دديف مغاتددمل اللجنددة وأمددل
املظامل ولنة املظامل اااصة حقو الطقس ومركز املساواة يف املعاملة.
 -١١وعق ددمل اعتم دداد ق ددانون يف  ٧تلد درين الا ددا//نوفمجل 20١٧ل ي دديُلحق مرك ددز املس دداواة يف
املعاملة نجل النوابل ما ي من له مزيدا من اريتقالل.
 -١2وقددال أي ددا إن ملددروع قددانون إلنلددا منصددمل أمددل مظددامل معددل ابألطقددال وامل دراهقلل
ليحس حمس لنة املظامل اااصة حقو الطقسل ييُطرح قريبا يف ل النواب.

 -١3ويددلط الوفددد ال ددو علددى اعتمدداد مددا يُسددمى ومبددادئ لغسددمجلل التوجيهيددةول يف كددانون
الاا//ين دداير 20١٦ل م ددن أج ددس توحي ددد املص ددطلحات املتعلق ددة حماي ددة األطق ددال م ددن اري ددتغالل
النسي واإليذا النسي.

 -١٤وفيما يتعلق ابملاليات واملاليل ومزدوجي امليس النسي ومغايرق اهلوية النسانية وحداملي
صقات النسل وعدم التمييزل ُعدر ،ملدروع القدانون رقدم  ٧١٤٦يف أ ر/مدايو  20١٧حتديددا
لتعزيددز حقددو مغددايرق اهلويددة النسددانية وحدداملي صددقات النسددي عددن طريددق تطبيددق إج درا إدارق
لتعددديس اإلشددارة إىل نددوع الددن يف واثئددق احلالددة املدنيددة ومددا يقاملهددا مددن األمسددا األوىل .وعددالوة
علددى ذلددكل يُنظددر يف إمغانيددة إدراج إشددارة اثلاددة تتعلددق ابهلويددة النسددانية يف واثئددق احلالددة املدنيددة.
وأخدريال يف أيلول/يددبتمجل 20١٧ل ُعددر ،ملددروع قددانون إلدراج واهلويددة النسددانيةو ضددمن أيد
التمييز غري القانو /املعددة يف املادة  ٤5٤من القانون النائي.
 -١5وفيمددا يتعلددق ابرجتددار ابألش د ا ل مُددذل جهددود كبددرية لقهددم هددذه الظدداهرة وكبحهددا.
وانصددب الهددود علددى ثالثددة ددارت هددي :الوقايددة؛ ومحايددة حقددو ال ددحا وتعزيزهددا؛ ومالحقددة
م درتغذ هددذه ال درائم .ل ددذلكل أُجري د دورات تدددريمل وتوعيددة ألف دراد اللددرطة ومددو قي الق ددا
ومقتلي العمس ومو قي اهلجرة واملرشدين اجملتمعيل.
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 -١٦وأُدرج مقهددوم العدالددة اإلصددالحية يف قددانون اإلجدرا ات النائيددة نوجددمل القددانون الصددادر
يف  ٨أ ر/مددايو 20١٧ل األمددر الددذق يعددزز ال ددمايفت اإلجرائيددة يف املسددائس النائيددة .ويف هددذا
الصددددل تعمددس احلغومددة ابلتعدداون مددع جامعددة لغسددمجلل علددى تدددريمل وميسدرينو يف ددال العدالددة
دور مماثس لدور الويطا .
التصاحليةل ييُسند إليهم ٌ
 -١٧ورحظ د د د لغسد د ددمجلل أند د دده جيد د دددر ابلد د ددذكر أن حغد د ددم حمغمد د ددة اريد د ددتًناا يف ق د د ددية
وLuxleaksو اعرتا مصقة املبلغل عن امل القات .والنق الزئي لذلك القرارل عقمل ايتًناا
الطرفلل ر يطعن يف ذلك ارعرتاا.

 -١٨وتتددامع لغسددمجلل ابهتمددام الهددود املبذولددة يف األمددم املتحدددة لصددياغة اتقددا عدداملي مددن
أج ددس اهلج ددرة انمن ددة واملنظم ددة والنظامي ددة واتق ددا ع دداملي ملد د ن الالجً ددل .وم ددل ع ددامي 20١5
و20١٧ل يفل  2 ١١٦ش ص ددا وض ددع الالجد د يف لغس ددمجللل يف ح ددل ُم ددنا  ١0٨أشد د ا
محاي ددة فرعي ددة .ومن ددذ ك ددانون األول/ديس ددمجل 20١٧ل أوف د د لغس ددمجلل تمي ددع ارلتزام ددات ال دديت
تعهدت هبا يف إطار ارحتاد األورويب فيما خيص إعادة توطل طالذ احلماية الدولية الوافددين عدجل
إيطاليا واليويفن.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -١٩خددالل جلسددة التحدداورل أدىل  ٦٩وفدددا مبيددايفت .وتددرد التوصدديات املقدمددة أثنددا جلسددة
التحاور يف القرع الاا /من هذا التقرير.
 -20ورحب د إندونيسدديا إبنلددا اللجنددة الوزاريددة امللددرتكة حلقددو اإلنسددانل وأشددادت إبنلددا
مركددز منددع التلدددد يف عددام  20١٧مددن أجددس مغافحددة التعصددمل وابعتمدداد خطددة العمددس الوطنيددة
للمساواة مل املرأة والرجس للقرتة .20١٨-20١5
 -2١وقدم

هورية إيران اإليالمية توصيات.

ونوه العرا معملية التلاور مع املويسات الوطنية حلقو اإلنسان واجملتمع املد/ل حت
ّ -22
إشراا اللجنة الوزارية امللرتكة حلقو اإلنسان.
 -23وأشددادت آيرلندددا إبنلددا اللجنددة الوزاريددة امللددرتكة حلقددو اإلنسددان يف عددام  20١5مددن
أجس تعزيز التعاون والتنسديق مدل الوكدارت يف دال حقدو اإلنسدان .ورحبد ابعتمداد قدانون يف
عددام  20١٦جيد ّدرم عدددم املسدداواة يف األجددور .وأشددارت آيرلندددا إىل أن تلددويه األع ددا التنايددلية
لإليفث مل يصنَّف فعال إجراميا حمددا.
 -2٤وأعرم إيطاليا عن تقديرها للتصديق على الجلوتوكول ارختيارق رتقاقية حقو الطقس
املتعلددق إبجدرا تقدددمي البالغددات وللجهددود الراميددة إىل مغافحددة التمييددز والعنددف ضددد املدرأة والعنددف
العدائليل ف دال عدن التددامري املعتمددة ريت دافة املهداجرين والالجًدل وطدالذ اللجدو وإدمداجهم.
ورحب ابلتزام لغسمجلل ابلتاقيف والتدريمل يف ال حقو اإلنسان.
هوريددة رو الدميقراطيددة اللددعبية لطددة العمددس الوطنيددة ملغافحددة ارجتددار ابلبلددر
 -25ورحبد
وشجع على األخذ مسياية نلطة وفعالة ملغافحة ارجتار ابلبلر.
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 -2٦وأثددل لبنددان علددى لغسددمجلل ملددا تقعلدده مددن أجددس تنقيددذ التزاما ددا الدوليددة يف ددال حقددو
اإلنسان .وأكد ددا أمهية م اعقة الهود من أجس مغافحة التمييز العنصرق.
 -2٧وأشادت ليبيا إبنلا مركز منع التلدد يف عام .20١٧
 -2٨وأعرمد مدغلددقر عددن تقددديرها للتصددديق علددى اتقاقيددة خق د حددارت انعدددام النسددية
والجلوتوكددول ارختيددارق رتقاقيددة حقددو الطقددس املتعلددق إبج درا تقدددمي البالغددات .ورحب د إبدراج
مبدأ املساواة يف األجور يف قانون العمس وإنلا اللجنة الوزارية امللرتكة حلقدو اإلنسدان واعتمداد
قانون العنف العائلي.
 -2٩ورحب د ملددديف إبنلددا اللجنددة الوزاريددة امللددرتكة حلقددو اإلنسددان لإلش دراا علددى التزامددات
لغسمجلل يف ال حقو اإلنسان .وأعرم عن تقديرها لتعديس قدانون العمدس مدن أجدس معالدة أوجده
عدم املساواة يف األجورل ورحب ابلهود التلريعية الرامية إىل مغافحة العنف ضد النسا واألطقال.
 -30ورحب املغسيك متنقيذ خطة العمس الوطنية للمساواة مل املرأة والرجس للقرتة 20١٨-20١5
ابعتباره ددا أح ددد اجمل ددارت ذات األولوي ددة يف السياي ددة العام ددة .وأثند د املغس دديك عل ددى لغس ددمجلل
ري ددتجامتها للن دددا ال ددذق وجه دده مق ددو ،األم د دم املتح دددة الس ددامي لل ددوون الالجً ددل وترحيبه ددا
ابلالجًددل السددوريل كجددز مددن الددجليفمع األورويب إلعددادة التددوطلل الددذق إدداول تقدددمي الدددعم إىل
أكار من  3ماليل ش ص.
 -3١وأشددادت منغوليددا ابلتصددديق علددى الجلوتوكددول ارختيددارق رتقاقيددة حقددو الطقددس املتعلددق
إبجرا تقدمي البالغاتل ورحظ ما أُحرز من تقدم يف ال مغافحة التمييز ضد املرأة.
 -32وشجع البس األيود لغسمجلل على وضع تدامري إضافية ملنع يع أشغال العندف ضدد
األطقال والتصدق هلال نا يف ذلك على شبغة اإلنرتن .
 -33ورحمل املغرب ابلتصديق على الجلوتوكول ارختيارق رتقاقية حقو الطقدس املتعلدق إبجدرا
تقدددمي البالغدداتل وابعتدزام لغسددمجلل التصددديق علددى ارتقاقيددة الدوليددة حلمايددة يددع األشد ا مددن
ارختقددا القسددرق .ورحددمل املغددرب ابلهددود الراميددة إىل احلددد مددن أوجدده عدددم املسدداواة علددى الصددعيد
الوطلل ور ييما ملروع قانون اإلدماج ارجتماعي عن طريدق الددخسل الدذق يديحس حمدس الددخس
األدىن امل مون وملروع تقدمي املساعدة إىل األير املعيلية اليت تعا /من نقص الطاقة.
 -3٤وهن ت موزامبيدق لغسدمجلل علدى جهودهدا الراميدة إىل التصددق للعنصدريةل وعلدى اعتمداد
خطددة العمددس الوطنيددة للمسدداواة مددل امل درأة والرجددسل وتنقدديا التل دريعات املتعلقددة ابلعنددف العددائلي
الرامية إىل منع وإاا يع أشغال العنف ضد املرأة.
 -35وأقرت ميامنار ابلتدامري اليت اختذ ا لغسمجلل لتحسل التاقيدف يف دال حقدو اإلنسدانل
مسبس منها إطال دورة تدريبية عنوااا واحلياة واجملتمعو .وطلب احلصول على مزيد مدن املعلومدات
ع ددن التح ددد ت ال دديت تواجههد ددا لغس ددمجلل ومماري ددا ا الي دددة يف تعزيد ددز التاقي ددف يف ددال حقد ددو
اإلنسانل ابلنظر إىل ااطط الرامية إىل إدراج تعليم حقو اإلنسان يف مناهع املدار ارمتدائية.
 -3٦ورحب نيبال إبنلا اللجنة الوزارية امللرتكة حلقو اإلنسان واباطوات املت دذة لتعزيدز
املساواة مل النسل وملداركة املدرأة يف اللدوون السيايدية وارقتصدادية والتددامري املت دذة ملغافحدة
ارجتار ابلبلر .وأعرم عن تقديرها لنظام الرعاية ارجتماعية.
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 -3٧وهند د ت هولن دددا لغس ددمجلل عل ددى اعتم دداد وتنقي ددذ مل ددروع الق ددانون املتعل ددق م ددزواج مالي ددي
الدن  .وشددجع لغسددمجلل علددى أن تغددون قدددوة يف ددال محايددة حريددة الصددحافة يف يددع أ ددا
العدامل .ورأت أن وضدع خطددة عمدس وطنيدة ملد ن األعمدال التجاريدة وحقددو اإلنسدان يتسدم مهيددة
خاصةل ألن لغسمجلل مقر للعديد من اللركات الغبرية.
 -3٨وأعرم د ابكسددتان عددن أيددقها ألن عددددا مددن املسددائس مل تعددا معدددل نددا يف ذلددك عدددم
جتديد ورية اللجنة الدائمة اااصة ملغافحة التمييز العنصرق.
 -3٩وأشادت القلبل متصدديق لغسدمجلل علدى الجلوتوكدول ارختيدارق رتقاقيدة حقدو الطقدس
املتعلددق إبج درا تقدددمي البالغدداتل والجلوتوكددول ارختيددارق امللحددق ابلعهددد الدددو ااددا ابحلقددو
ارقتصددادية وارجتماعيددة والاقافيددة .وأعرم د عددن دعمهددا للجهددود الدديت تبددذهلا لغسددمجلل يف ددال
ق ا املرأة .وأشارت إىل الهود اليت تبذهلا لغسمجلل ملغافحة ارجتار ابألش ا .
 -٤0ورحب الجلتغال اباطوات اإلجيامية الديت اختدذ ا لغسدمجلل مندذ اريدتعرا ،الددورق اللدامس
األخري ل مان املساواة مل النسل وتدعيم ملاركة املرأة يف اللوون السيايية وارقتصادية.
هوريددة كددور عددن تقددديرها لتصددديق لغسددمجلل علددى معظددم الصددغو الدوليددة
 -٤١وأعرم د
حلقددو اإلنسددان .وأعرمد عددن أملهددا يف أن َّ
تنقددذ مدرامع ماددس خطددة العمددس الوطنيددة للمسدداواة مددل
املرأة والرجس وخطة العمس الوطنية لإلدماج ومغافحة التمييز تنقيذا فعار.
 -٤2وأحاط ارحتاد الرويي علما ابلهود اليت تبذهلا لغسمجلل ملعالة املسائس املتعلقة متعزيز
حقو املهاجرين ومحايتها .لغنه رحظ أن امللاكس اليت يواجهها املهداجرونل ور يديما يف دال
العمالةل ملاكس ذات طبيعة نُظمية.
 -٤3ورحبد السددنغال ابعتمداد تدددامري خمتلقدةل نددا يف ذلددك تعيدل يددقري متجدول معددل حقددو
اإلنسانل وإنلا لنة وزارية ملرتكة حلقو اإلنسان وتقدمي تقرير ملنتصف املدة.
 -٤٤وش ددجع يد درياليون لغس ددمجلل عل ددى النظ ددر يف إي ددناد ص ددالحيات إىل اجمللد د ال ددوطل
لألجانمل حقا ا على نطدا مسد لة التمييدز العنصدرق .وشدجع لغسدمجلل أي دا علدى التعجيدس
ابإلصالحات التلريعية الالزمة لغقالة اكتساب األطقال املولودين خارج إطار الزواج النسية.
 -٤5وأعرم يلوفينيا عن تقديرها لتقرير منتصف مدة اريتعرا ،الدورق اللامس .ورحب
ابملعلوم ددات ع ددن التط ددورات اإلجيامي ددةل ما ددس التص ددديق عل ددى الص ددغو الدولي ددة حلق ددو اإلنس ددانل
واعتماد قانون زواج ماليي الن .
 -٤٦ورحب د إيددبانيا ابلتصددديق علددى الجلوتوكددول ارختيددارق امللحددق ابلعهددد الدددو ااددا
ابحلقو ارقتصادية وارجتماعية والاقافيةل والجلوتوكول ارختيارق رتقاقيدة حقدو الطقدس املتعلدق
إبجرا تقددمي البالغدات .وأعرمد عدن قلقهدا إزا ارتقداع مسدتوض البطالدة مدل ذوق اإلعاقدةل وإزا
جواز إيداع األطقال يف احلب ارنقرادق ملدة أقصاها  ١0أ م كلغس من أشغال العقاب.
 -٤٧وأشددادت دول ددة فلس ددطل ابله ددود الرامي ددة إىل تعزي ددز مل دداركة المه ددور يف احلي دداة السياي ددية
وحتسددل احلوكمددة وأدا اادددمات احلغوميددة .ورحبد ابلتقدددم ازددرز يف ددال التعلدديم وااطددط الراميددة
إىل اعتماد خطة عمس وطنية لتنقيذ املبادئ التوجيهية املتعلقة ابألعمال التجارية وحقو اإلنسان.
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 -٤٨ورحب د د أي د درتاليا ابلت د دزام لغس ددمجلل متحقي ددق املس دداواة م ددل النس ددل وحق ددو املالي ددات
واملاليددل ومزدوجددي امليددس النسددي ومغددايرق اهلويددة النسددانية وحدداملي صددقات النسددل .ورحب د
مددز دة إج درا ات إنقدداذ ق دوانل مغافحددة ارجتددار ابلبلددرل وأثن د علددى لغسددمجلل لتل دريعها زواج
ماليي الن  .ونوه ابلهود اليت تبذهلا لغسمجلل لدعم املساواة مل النسل.
 -٤٩وأحاط د المهوريددة العرميددة السددورية علمددا ابلتقريددر الددوطل وابلتقريددر التجميعددي ومددوجز
ورقددات أصددحاب املصددلحة الددذق أعدتدده مقوضددية حقددو اإلنسددان .ورحظ د أي ددا التل دريعات
الديدة والتدامري املويسية املقرتحة لتعزيز حقو اإلنسان.
 -50ورحبد د تيم ددور  -ليل دديت ابله ددود ال دديت تب ددذهلا لغس ددمجلل ملغافح ددة ارجت ددار ابألطق ددال
واريددتغالل النسددي والسددياحة النسددية وللتوعيددة هبددذه املسددائس .وأشددادتل موجدده خددا ل متيسددري
منا تصاريا إقامة لألطقال ضحا ارجتار.
 -5١وأعرمد د توغ ددو ع ددن تق ددديرها لإلجد درا ات املت ددذة للح ددد م ددن أوج دده ع دددم املس دداواة م ددل
النسل ولتيسري اإلدماج ارجتماعي وإعمال احلقو ارقتصادية وارجتماعية .ورحبد ابعتمداد
قانون يعرتا ابملوهالت املهنية اليت يتم احلصول عليها خارج ارحتاد األورويب.
 -52ورحب تون ابلتدامري اليت اختذ ا لغسدمجلل لتنقيدذ التوصديات الديت تلقتهدا أثندا الولدة
السددامقة مددن اريددتعرا ،الدددورق اللددامسل ور يدديما تدددعيم اإلطددار املويسددي والتلدريعي حلقددو
اإلنسان .ورحب أي ا ابلهود الرامية إىل مغافحة ارجتار ابلبلرل ف ال عن الهود الراميدة إىل
ضمان املساواة مل النسل ومغافحة اريتغالل النسي لألطقال والنسا .
 -53وأشادت أوكرانيا ابرتقاع مستوض تنقيذ التوصديات املنباقدة عدن الولدة الاانيدة لاليدتعرا،
الدددورق اللددامس .وأعرم د عددن تقددديرها للمسددامهة العمليددة الدديت قدددمتها لغسددمجلل مددن أجددس حددس
أزمة اهلجرة يف أوروابل وقانون اهلجرة الديد الصادر يف شباط/فجلاير .20١٧
 -5٤وأعرم د د اململغ ددة املتح دددة ع ددن ارتياحه ددا للتص ددديق عل ددى الجلوتوك ددول رق ددم  ١5املع دددل
رتقاقي ددة محاي ددة حق ددو اإلنس ددان واحل ددر ت األياي ددية .وأش ددادت ابإلجد درا ات املت ددذة ملغافح ددة
األش ددغال املعاص ددرة لل ددر وارجت ددار ابلبل ددر .وأعرمد د ع ددن أمله ددا يف أن تق دددم لغس ددمجلل تقريره ددا
نوجمل العهد الدو ااا ابحلقو املدنية والسيايية دون مزيد من الت خري.
 -55وأشدادت الددور ت املتحددة األمريغيددة ابلتدزام لغسدمجلل الصددارم حقدو اإلنسددان ويدديادة
القددانون .لغنهددا أشددارت إىل التقددارير السددامقة عددن العنددف مددل السددجنا ل والتحددد ت املسددتمرة يف
مغافحد ددة العند ددف القد ددائم علد ددى ند ددوع الد ددن ل ند ددا يف ذلد ددك العند ددف العد ددائليل ومغافحد ددة ارجتد ددار
ابألش ا ألغرا ،اريتغالل النسي واريتغالل يف العمس.
 -5٦ويلط أوروغواق ال و على اإلصدالحات التلدريعية حلمايدة حقدو املاليدات واملاليدل
ومزدوجددي امليددس النسددي ومغددايرق اهلويددة النسددانية وحدداملي صددقات النسددلل والتصددديق علددى
الجلوتوكد ددول ارختيد ددارق رتقاقيد ددة حقد ددو الطقد ددس املتعلد ددق إبج د درا تقد دددمي البالغد دداتل والجلوتوكد ددول
ارختيارق امللحق ابلعهد الدو ااا ابحلقو ارقتصادية وارجتماعية والاقافية.
هوري ددة فن ددزويال البوليقاري ددة علم ددا متص ددديق لغس ددمجلل عل ددى ص ددغو دولي ددة
 -5٧وأحاطد د
حلقددو اإلنسددان ورحب د مسيايددة إدمدداج يددع األطقددال األجانددمل يف النظددام التعليمددي منددذ يددن
مبغددرةل مصددرا النظددر عددن وضددعهم كمهدداجرين .ويددلط ال ددو أي ددا علددى التدددامري الراميددة إىل
ضمان املساواة مل النسل.
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 -5٨ورحب د فيي د يفم متنقيددذ ييايددات عامددة مددن أجددس تعزيددز ومحايددة احلقددو ارقتصددادية
وارجتماعية والاقافيةل وكذلك حقو القًات ال عيقةل ماس النسا واألطقال وذوق اإلعاقة.
 -5٩ورحظ د الزائددر ابرتيدداح الهددود الدديت تبددذهلا لغسددمجلل ملنددع اكتظددا السددجون ولبنددا
يددجن جديددد .ورحب د إبصدددار تصدداريا إقامددة لألطقددال ضددحا ارجتددارل وأعرمد عددن تقددديرها
للجهود الرامية إىل التوعية نسائس ارجتار ابألطقال واريتغالل النسي والسياحة النسية.
 -٦0ورحب د أندددورا نلددروع القددانون رقددم  ٧١٦٧مددن أج دس املغافحددة القعالددة للعنددف القددائم
علددى نددوع الددن والعنددف العددائليل ومتوقيددع اتقاقيددة ل د أورواب للوقايددة مددن العنددف ضددد النسددا
والعنف املنز ومغافحتهما.
 -٦١وأعرمد د أنغ ددور ع ددن ارتياحه ددا للتص ددديق عل ددى الجلوتوك ددول ارختي ددارق للعه ددد ال دددو اا ددا
ابحلقو ارقتصادية وارجتماعية والاقافيةل ورلتزام لغسمجلل ابحلد من أوجه عدم املساواة ارجتماعية.
 -٦2وذك ددرت لغس ددمجلل ع دددة تط ددورات فيم ددا يتعل ددق ابلتق دددم از ددرز يف تنقي ددذ اتقاقي ددة حق ددو
األش ا ذوق اإلعاقدة .فقدي  ٤كدانون األول/ديسدمجل 20١٧ل نظمد وزارة األيدرة واإلدمداج
وشوون املنطقة الغجلض أمسية مناقلدات ضدم دو مائدة مدن ممالدي اجملتمدع املدد /وعددة إدارات
وزاريددة .وكددان الغددر ،مددن ازدداداثت تقيدديم التدددامري املت ددذة لتنقيددذ خطددة العمددس املتعلقددة ابتقاقيددة
حقددو األش د ا ذوق اإلعاق ددةل وارتقددا علددى خط ددة عمددس اثنيددة لتنقي ددذ ارتقاقيددة .وأش ددارت
لغسد د ددمجلل إىل هيًد د ددة ايتلد د ددارية رئيسد د ددية أخد د ددرضل هد د ددي اجملل د د د األعلد د ددى للد د ددوون األش د د د ا
ذوق اإلعاقةل الذق تتماس مهمته يف إيدا امللورة ملد ن أق ملدروع قدانون مقددم مدن احلغومدة
فيمددا خيددص مسددائس اإلعاقددة .فقددد ايتُلددري اجمللد األعلددىل مدداالل يف أواخددر عددام  20١٧ومطلددع
عددام  20١٨مل د ن ملدداريع ق دوانل تتعلددق متيسددري الوصددول إىل األمدداكن املقتوحددة لعمددوم النددا ل
والتعليم اللامسل ودعم اإلدماج يف العمالة.
 -٦3وفيمد ددا يتعلد ددق ابلتد دددامري الراميد ددة إىل مغافحد ددة اريد ددتغالل النسد ددي لألطقد ددالل وضد ددع
لغسددمجلل دورات إلزاميددة ألطقددال املدددار الاانويددة املرتاوحددة أعمددارهم مددل  ١2و١3يددنة مل د ن
خماطر اريتدراج عجل اإلنرتن والريائس النصية اإلابحية .وقدم عناصر من اللدرطة أي دا دورات
عد ددن هد ددذه األخطد ددار يف املد دددار ارمتدائيد ددة .وعد ددالوة علد ددى ذلد ددكل يوجد ددد خد ددط مسد دداعدة امسد دده
وBEE SECUREو إلي دددا النص ددا لألطق ددال يف ه ددذا الص دددد .واش ددرتك وزارات التعل دديم ال ددوطل
والصددحة يف وضددع م دريفمع تاقيقددي عددن الصددحة النسددية والعاطقيددة .ويف إطددار الهددود الراميددة إىل
مغافحة السياحة ألغرا ،اريتغالل النسي للقصرل أيدت لغسمجلل احلمدالت اإلعالنيدة الديت
قام د هبددا منظمددة وإاددا مغددا األطقددال وارجتددار هبددمو غددري احلغوميددةل ابلتعدداون مددع شددركة ط دريان
 Luxairوقطاع السياحة .ولز دة ىلمدل دائدرة الاقدةل ايدتُحدث يدجس للدرطة اللدبابل ميغدن أن
يلج د إليدده أق صدداحمل عمددس يف القطاعددات التعليميددة وارجتماعيددة هبدددا محايددة األطقددال مددن
األش ا املدانل ابرعتدا النسي على األطقال .وابإلضافة إىل ذلكل ُوضدع إجدرا للغلدف
عن حارت اإليذا النسي الارية إىل جانمل تدريمل املعلمل اإللزامي يف هذا اجملال.
 -٦٤وفيما يتعلدق ملدم دس األيدرل تطبدق لغسدمجلل توجيده اجمللد  2003/86/ECالصدادر عدن
ارحت دداد األورويب .وه ددي ر تعت ددزم متدي ددد اإلجد درا ات ذات الص ددلة أكا ددر م ددن مهل ددة الاالث ددة أش ددهر
احلاليةل ولغن مديرية اهلجرة ترت لألش ا املعنيل تقدمي إثبدات أو علدى وجدود روامدط أيدرية
يف غ ون مهلة الاالثة أشهرل قبس أن تغمس جتهيز الطلبات.
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 -٦5وفيمددا خيددص النهددو ،ابملدرأة علددى الصددعيدين السيايددي وارقتصددادقل أفددادت لغسددمجلل
أن قانون  ١5كانون األول/ديسمجل  20١٦مل ن ايتحداث حصص قانونية دخس حيز النقداذل
وييطبَّق للمرة األوىل على ارنت داابت الجلملانيدة املقدرر إجرااهدا يف تلدرين األول/أكتدومر .20١٨
ويف ارنت دداابت البلدي ددة ال دديت نُظم د يف تل درين األول/أكت ددومر 20١٧ل ارتقع د النس ددبة املًوي ددة
للنسددا ل املرشددحات مددنهن واملنت بدداتل منحددو  3يف املائددة .وملددا عدددد املرشددحات  ١ 2٧٤مددن
أص ددس  3 5٧5مرش ددحال أو  35,٦يف املائ ددةل وه د دي نس ددبة ملغد د  32يف املائ ددة يف ارنت دداابت
البلدية لعام  .20١١وملغ النسبة املًويدة للنسدا املنت بدات  2٤.٨5يف املائدةل مقارندة م د 22,2
يف املائة يف عام .20١١
 -٦٦وفيما يتعلق مرد األصول املغتسبة مصورة غري ملروعة للمواطنل األجاندمل واحلغومدات
األجنبيددة كجددز مددن مغافحددة القسددادل اعتمدددت لغسددمجلل نظامددا كليددا لددرد األصددول إبضددافة ابب
جديد يف قانون اإلجرا ات النائية.
 -٦٧وصدق لغسمجلل على معاهدة جتارة األيلحة ونقدذ ا تنقيدذا كدامال .ومدن املدرجا أن
يبدأ يف القصس األول من عام  20١٨نقداذ ملدروع القدانون  ٦٧0٨ملد ن مراقبدة تصددير السدلع
ذات الطامع املد /البح واملنتجات املتصلة ابلدفاع واملنتجات ذات اريت دام املدزدوج ونقلهدا
ومرورها العامر وايتريادها.
 -٦٨ورحب األرجنتل ابلتصديق على اتقاقية خق
دولية أخرض يف هذا الل ن يف آذار/مار .20١٧

حارت انعدام النسدية وعلدى صدغو

 -٦٩وأعرم د أرمينيددا عددن تقددديرها للتصددديق علددى الصددغو الدوليددة املوصددى هبددا أثنددا الولددة
الاانية من اريتعرا ،الدورق اللامس ولإلجنازات ازققة يف تعزيز املساواة مل النسل .ورحب
ابلهود الرامية إىل مغافحة العنف ضد األطقال.
 -٧0ورحب يويسرا ابلتددامري الديت اختدذ ا لغسدمجلل لتعزيدز املسداواة مدل النسدلل وملداركة
امل درأة يف الل ددوون السياي ددية وارقتص دداديةل ف ددال ع ددن حق ددو مغ ددايرق اهلوي ددة النس ددانية وح دداملي
صقات النسلل وتدامري منع العنف العائلي.
 -٧١وأشددارت م دديالرو إىل إنل ددا اللجنددة الوزاري ددة املل ددرتكة حلقددو اإلنس ددانل وأعرم د ع ددن
أملهددا يف أن تعجددس انلي دة النظددر يف ق ددا حقددو اإلنسددان األكاددر إحلاحددال ايددتجامة لل دواغس
اجملتمع الدو ل وتسما ابلتصدق يريعا للتحد ت الديدة.
ونوهد د م ددواتن ابلتص ددديق عل ددى اتقاقي ددة خقد د ح ددارت انع دددام النس دديةل والجلوتوك ددول
ّ -٧2
ارختيارق امللحق ابلعهد الدو اادا ابحلقدو ارقتصدادية وارجتماعيدة والاقافيدةل والجلوتوكدول
ارختيارق رتقاقية حقو الطقس املتعلدق إبجدرا تقددمي البالغدات .وأشدارت إىل التلدجيع القعدال
للتاقيف يف ال حقو اإلنسان يف املدار متقدمي دورات مل ن القيم.
 -٧3ورحبد البويددنة واهلريددك ابلتصددديق علددى الجلوتوكددول ارختيددارق امللحددق ابلعهددد الددو
ااا ابحلقو ارقتصادية وارجتماعية والاقافيةل والجلوتوكول ارختيارق رتقاقية حقدو الطقدس
املتعل ددق إبج درا تق دددمي البالغ ددات .ورحظ د أي ددا أن لغس ددمجلل أح ددرزت تق دددما يف ددال تعزي ددز
املساواة مل النسل وملاركة املرأة يف اللوون السيايية وارقتصادية.
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 -٧٤وشددجع الجلازي ددس لغس ددمجلل علددى اعتم دداد مزي ددد م ددن التدددامري ل ددمان حق ددو الطق ددسل
ور ييما األطقال امل القل للقانون أو الذين يتعرضون لالجتار واريتغالل النسي.
 -٧5وأثند ملغددار علددى لغسددمجلل لل ط دوات الدديت اختددذ ا لتعزيددز املسدداواة مددل املدرأة والرجددس
وملاركة املرأة يف اللوون السيايية وارقتصادية .ورحظ مع التقددير أن لغسدمجلل تعقدد أمهيدة
خاصة على التجاوب مع تدفق الالجًل واملهاجرين إىل أورواب.
 -٧٦ورحظ موركينا فايو ابهتمام ملروع القانون رقم  ٧١٦٧الذق جيرم تلويه األع دا
التنايلية لإليفث وحا لغسمجلل على إمتامه.
 -٧٧ورحظ د كددامو فددريدق ابرتيدداح إدراج مُعددد التنميددة املسددتدامة يف ددال حقددو اإلنسددان.
ورحب د مت ددمل قددانون العمددس مبدددأ املسدداواة يف األجددر عددن العمددس املتسدداوق القيمددة وإصددالح
اإلجازة الوالدية.
 -٧٨ورحب د كندددا اباط دوات املت ددذة لتعزيددز املسدداواة مددل النسددلل ومحايددة ضددحا ارجتددار
ابألش د ا ل وحتسددل إمغانيددة وصددول األش د ا ذوق اإلعاقددة وتوضدديا الق دوانل اااصددة ننددع
ايددتغالل األطقددال يف املدواد اإلابحيددة .وأمددرزت كندددا الهددود الدديت تبددذهلا لغسددمجلل للوفددا ابلتزامهددا
ايت افة الالجًل وملتمسي اللجو .
 -٧٩ورحبد تلداد إبنلدا اللجنددة الوزاريدة امللدرتكة حلقدو اإلنسددان .ورحبد أي دا متصددديق
لغسمجلل على اتقاقية خق حارت انعدام النسية.
 -٨0وحا شيلي لغسمجلل على مواصلة مرا ها املتعلقة ابلتدريمل يف ال حقدو اإلنسدان
املقدمة يف يع املراحس التعليمية واملقدمة أي ا للمو قل احلغوميل.
 -٨١وأشد ددارت الصد ددل إىل أن لغسد ددمجلل تعقد ددد أمهيد ددة علد ددى تنقيد ددذ خطد ددة التنميد ددة املسد ددتدامة
لع ددام 2030ل وتعزي ددز التنمي ددة ارجتماعي ددة وارقتص دداديةل واملس دداواة واإلدم دداج ارجتم دداعيل ومن ددع
العنصرية وكره األجانملل ومغافحة العنف ضد النسا واألطقالل وارجتار ابلبلر.
 -٨2وأعرمد كددوت ديقدوار عددن تقددديرها إلنلددا اللجنددة الوزاريددة امللددرتكة حلقددو اإلنسددان يف
ع ددام  .20١5وأعرم د د ع ددن قلقه ددا إزا التق ددارير ال دديت تتح دددث ع ددن العنص د درية وك ددره األجان ددملل
ور ييما ضد األجانمل والالجًل وطالذ اللجو .
 -٨3وأثن د قددجل علددى لغسددمجلل ملددا اختذتدده مددن تدددامري ملمويددة لتعزيددز تنقيددذ التزاما ددا يف
ددال حقددو اإلنسددان .ورحب د ابلتصددديق علددى الجلوتوكددول ارختيددارق رتقاقيددة حقددو الطقددس
املتعلق إبجرا تقدمي البالغات.
 -٨٤وشددغرت تلدديغيا لغسددمجلل علددى مددا قدمتدده مددن تعليقددات علددى األيددًلة الدديت طرحتهددا
مسبقا .ونوه ابلتقدم الذق أحرزته لغسمجلل يف العديد من ارت حقو اإلنسان.
 -٨5وهند د ت إكد دوادور لغس ددمجلل عل ددى وض ددع اريد درتاتيجية الوطني ددة لتنقي ددذ أه ددداا التنمي ددة
املس ددتدامةل وعل ددى التزامه ددا ابحل ددد م ددن أوج دده التق دداوت عل ددى الص ددعيد ال ددوطلل وتعزي ددز اإلدم دداج
ارجتمدداعي وضددمان احلقددو ارقتصددادية وارجتماعيددة والاقافيددة .وأعرمد عددن قلقهددا إزا العقومددة
املقروضد ددة علد ددى األش د د ا الد ددذين ي د درموا واثئد ددق متعلقد ددة ن طط د دات جتند ددمل دفد ددع ال د درائمل يف
اللركات الغبرية.
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 -٨٦وقدم مصر توصيات.
 -٨٧وأثند د الس ددلقادور عل ددى لغس ددمجلل لتص ددديقها عل ددى معظ ددم ص ددغو حق ددو اإلنس ددانل
وتعيينهددا يددقريا متجددور معنيددا حقددو اإلنسددانل وإنلددائها لنددة وزاريددة ملددرتكة حلقددو اإلنسددان.
وأشددارت إىل ايددتعداد لغسددمجلل مواصددلة التعدداون علددى الصددعيد الدددو يف يددع املسددائس املتعلقددة
إبعادة التوطلل وايتقبال ملتمسي اللجو ل ومغافحة ارجتار ابألش ا .
 -٨٨ورحب إيتونيا مقدانون إصدالح اإلجدازة الوالديدة لعدام  .20١٦ورحبد ابلهدود الراميدة
إىل مغافحددة ارجتددار ابألطقددال واريددتغالل النسددي لألطقددال والسددياحة النسددية والتوعيددة هبددذه
املسائسل وشجع لغسمجلل على مواصلة ذلك العمس .وشجع إيدتونيا لغسدمجلل أي دا علدى
كقالددة رصددد مدوارد كافيددة لعمددس املغتددمل الددوطل لألطقددال .وأثند علددى لغسددمجلل ملددا تقدمدده مددن
دعم قوق إىل ازغمة النائية الدولية.
 -٨٩ورحب د فرنسددا متصددديق لغسددمجلل علددى الجلوتوكددول ارختيددارق رتقاقيددة حقددو الطقددس
املتعلددق إبج درا تقدددمي البالغدداتل والجلوتوكددول ارختيددارق امللحددق ابلعهددد الدددو ااددا ابحلقددو
ارقتصددادية ارجتماعيددة والاقافيددةل وإبنلددا لنددة وزاريددة ملددرتكة حلقددو اإلنسددانل ومتعزيددز حقددو
املاليات واملاليل ومزدوجي امليس النسي ومغايرق اهلوية النسانية وحاملي صقات النسل.
 -٩0ورحظ جورجيدا ابرتيداح التصدديق علدى الجلوتوكدول ارختيدارق رتقاقيدة حقدو الطقدس
املتعل ددق إبجد درا تق دددمي البالغ دداتل وعل ددى الجلوتوك ددول ارختي ددارق امللح ددق ابلعه ددد ال دددو اا ددا
ابحلقو ارقتصادية وارجتماعية والاقافية .وأشادت ابلهود اليت تبذهلا لغسمجلل يف ال تعزيدز
املساواة مل النسل وملاركة املرأة يف اللوون السيايية وارقتصادية.
 -٩١وشددت أملانيا على ارتقاع معايري حقو اإلنسان موجه عام يف لغسمجللل وقدم توصية.
 -٩2وأعرم اليويفن عن تقديرها للتدامري املت ذة ملعالة أوجه عددم املسداواة يف فدر العمدس
واحلماية ارجتماعيةل ور ييما املساعدة املقدمة إىل األير املعيلية اليت تعا /من نقص الطاقدة.
ورحب أي ا متدعيم الهود الراميدة إىل مغافحدة العنصدرية والتعصدمل والتمييدز مدن خدالل التوعيدة
واإلعالم والتعليم واحلمالت التغميلية املوجهة إىل اجملتمع يره.
 -٩3ورحبد د هن دددورا مقد درار لغس ددمجلل التص ددديق عل ددى اتقاقي ددة لد د أورواب ابلوقاي ددة م ددن
العن ددف ض ددد النس ددا والعن ددف املن ددز ومغافحتهم ددا (اتقاقي ددة اي ددطنبول) ورحب د إبنل ددا املغت ددمل
الددوطل لألطقددال وإبحددداث هيًددة تنسدديق ملددرتكة مددل الددوزارات حلقددو الطقددس .ورحب د أي ددا
ابلتدامري املت ذة ملغافحدة ايدت دام األطقدال يف السدياحة النسديةل وإدراج مبددأ األجدر املتسداوق
يف قانون العمس وإصالح اإلجازة الوالدية نا يغقس تغافو القر املهنية مل املرأة والرجس.
 -٩٤وأثن آيسلندا على لغسدمجلل رلتزامهدا ابحدرتام حقدو اإلنسدان والتزامهدا نناصدرة هدذه
احلقو واحلر ت األيايية يف عالقا ا الانائية واملتعددة األطراا.
 -٩5وأوض ددا رئ ددي وف ددد لغس ددمجلل أن لغس ددمجلل مل تص ددد عل ددى ارتقاقي ددة الدولي ددة حلماي ددة
حق ددو ي ددع العم ددال امله دداجرين وأفد دراد أي ددرهم ألا ددا مسد د لة تن دددرج ض ددمن اختص ددا ارحت دداد
األورويب .فالدول األع ا يف ارحتاد األورويب ر جيوز هلا التصديق على ارتقاقية منقردة.
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 -٩٦وأفددادت لغسددمجلل أن العنص درية وخطدداب الغراهيددةل ور يدديما علددى اإلنرتن د ل حمظددور
نوجمل القانون النائي .وعالوة على ذلكل ُوضع مدونة نداب مهنة الصحافة.

 -٩٧وفيما يتعلق ابملساواة مل النسلل يسدر لغسدمجلل أن تعلدن أن القجدوة يف األجدور مدل
يف ااية عام  20١٧إىل  5,٤يف املائةل وهدو أدىن معددل يف
الرجس واملرأة يف لغسمجلل اخنق
ارحتاد األورويب.
 -٩٨وقددد أنل د ت لغسددمجلل مريف ددا وطنيددا لإلدمدداج ارجتمدداعي واملهددل لالجًددل وملتمسددي
اللجو مُعيد وصوهلم .ورغم ايت دام عدة لغات يف البلدل تعد اللغة اللغسمجلغية لغة اإلدماج.

 -٩٩وتعتددجل لغسددمجلل يددع األطقددال أش اصددا ضددعيقي احلددال إتدداجون إىل احلمايددة .وقددد
قددررت عدددم وضددع قددانون جنددائي لل ُقصددرل إذ آثددرت اددع احلمايددة علددى اددع العقدداب .وفيمددا يتعلددق
مس ددلمل ال ُقص ددر حد دريتهمل م دددأ يف  ١تلد درين الا ددا//نوفمجل  20١٧عم ددس الوح دددة األمني ددة املغلق ددة
الديدة اااصة ابل ُقصر يف دريبورن .وما عاد ال ُقصر معزولل؛ مس ابتوا يودعون لقرتة ثالثة أشدهر
قاملددة للتجدي ددد .وص ددار يل ددرا عل ددى ه ددور ال ُقصددر فري د ٌدق متع دددد ارختصاص ددات .والغ ددر ،م ددن
الوحدة األمنية جتنمل حب ال ُقصرل كما كان األمر يامقا.
 -١00وع دزز ملددروع القددانون رقددم  ٧00٨الددذق قدمدده وزيددر العدددل الهددود املبذولددة ملغافحددة
اي ددتغالل البغ ددا والق دوادة وارجت ددار ابألش د ا لألغ درا ،النس ددية .وتتوق ددف ه ددذه اله ددود عل ددى
التعدداون مددل الهددات القاعلددة يف امليدددانل واللجنددة املزمددع إنلددااها ملغافحددة البغددا ل ولنددة رصددد
الهود املبذولة ملغافحة ارجتار ابلبلر.
 -١0١وفيمددا يتعلددق ابلعنددف املنددز ل يتددوخى نددص ملددروع القددانون رقددم  ٧١٦٧اعتمدداد تدددامري
وقاية ومحاية من يع أشغال العندف القدائم علدى ندوع الدن ل ندا يف ذلدك العندف النسدي .ويف
عددام 20١٦ل أق ددرت وزارة تغددافو الق ددر إنل ددا دائددرة للمل ددورة النقسددية وارجتماعي ددة لألطق ددال
واملراهقل ضحا العنف تديرها مويسة .Pro Familia
 -١02وفيمددا يتعلددق حقددو ذوق اإلعاقددةل ذكددرت لغسددمجلل الهددود التلدريعية والعمليددة الاريددة
مددن أجددس حتسددل إمغانيددة وصددول هددور األش د ا  .وفيمددا خيددص تو يددف ذوق اإلعاقددةل صدديا
ملدروع قددانون لتبسدديط اإلجدرا ات اإلداريدة يف هددذا الصدددد وضددمان املزيدد مددن املسدداواة يف معاملددة
ذوق اإلعاقة.
 -١03ويف ددال التاقيددف يف ددال حقددو اإلنسددانل أشددارت لغسددمجلل فيمددا خيددص مبادر ددا
املسدماة واحليداة واجملتمدعو إىل أن ميامنددار أاثرت إمغانيدة التعداون .ويعدرب رئددي الوفدد عدن ترحيبدده
مذلك واقرتح ح هذه اإلمغانية على صعيد ثنائي .وذكدر أي دا أن أفدراد اللدرطة يتلقدون تاقيقدا
يف ال حقو اإلنسان كجز من تدريبهم األيايي.
 -١0٤وفيم ددا يتعل ددق ابله ددود املبذول ددة ري ددتقبال األشد د ا ال ددذين يلتمس ددون احلماي ددةل وتلبي ددة
ارحتياجات اااصة ل عيقي احلالل يدلط لغسدمجلل ال دو علدى إمغانيدة تطبيدق املروندة علدى
النظام األورويب مل اهاة مصمات األصامع يف إطار قواعد دملن.
 -١05وختم لغسمجلل مدعو ا يع من قددم إيدهامات حيويدة إىل لد حقدو اإلنسدان  -مدن
دول أع ددا و تم ددع م ددد - /إىل م دداعقة جه ددودهم ي ددعيا للوص ددول إىل إط ددار ي ددتم في دده اح درتام
حقو يع األفراد و يع اللعوب ومحايتها والنهو ،هبا.
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اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -١0٦ست تتتدرس لكست تتمربغ التوصت تتيات التاليت تتة وست تتتقد ردودا علي ت تتا
ال يتجاوز موعد انعقاد الدورة الثامنة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان:

و ت ت مناست تتب

 ١-١0٦سحب التحفظات على اتفا ية حقوق الطفل ،اليت ميكن أن تتعارض
مع موضوع االتفا ية وغرض ا (املكسيك)؛
 2-١0٦النظتتر ستتحب هتفظالتتا علتتى املتتواد  ٢و 6و 7و ١٥متتن اتفا يتتة
حقتتوق الطفتتل التتيت يفتتدو ،وةق تا للجنتتة حقتتوق الطفتتل ،أ تتا تتعتتارض متتع موضتتوع
االتفا ية وغرض ا (بوركينا ةاسو)؛
 3-١0٦النظتتر متتن جديتتد التلتتديق علتتى االتفا يتتة الدوليتتة حلمايتتة حقتتوق
مجيع العمال امل اجرين وأةراد أسرهم (إندونيسيا)؛
 ٤-١0٦النظر التلديق على االتفا ية الدولية حلمايتة حقتوق مجيتع العمتال
امل اجرين وأةراد أسرهم (أوروغواي) (الفلفني) (مج ورية ةنزويال الفوليفارية)؛
 5-١0٦النظر التلديق على اتفا ية منظمة العمل الدولية املتعلقة ابلعمال
املنزليني( ٢0١١ ،ر م ( )١89الفلفني) (مج ورية ةنزويال الفوليفارية)؛
 ٦-١0٦النظر التلديق على االتفا ية الدولية حلمايتة حقتوق مجيتع العمتال
امل اجرين وأةراد أسرهم (توغو)؛
 ٧-١0٦مواصلة العمل لكي يلفح التلديق على االتفا ية الدولية حلماية حقوق
مجيع العمال امل اجرين وأةراد أسرهم حقيقة وا عة لكسمربغ (كابو ةريدي)؛
 ٨-١0٦التلديق على االتفا ية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال امل اجرين
وأةراد أسرهم (ملر) (هندوراس)؛
 ٩-١0٦التلديق على االتفا ية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال امل اجرين
وأةراد أسرهم (السلفادور)؛
 ١0-١0٦سحب هتفظالا على اتفا ية حقوق الطفل (هندوراس)؛
 ١١-١0٦التلديق على االتفا ية الدولية حلماية مجيع األشخاص متن االتتفتاء
القسري (تشيكيا) (ةرنسا) (منغوليا) (اليوانن)؛
 ١2-١0٦التلديق على االتفا ية الدولية حلماية مجيع األشخاص متن االتتفتاء
القسري (اجلفل األسود)؛
 ١3-١0٦االنضما إىل االتفا ية الدوليتة حلمايتة مجيتع األشتخاص متن االتتفتاء
القسري (سرياليون)؛
 ١٤-١0٦التعجيل التلديق علتى االتفا يتة الدوليتة حلمايتة مجيتع األشتخاص
من االتتفاء القسري (توغو)؛
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 ١5-١0٦مواصلة اإلجراءات القانونيتة للتلتديق علتى االتفا يتة الدوليتة حلمايتة
مجيع األشخاص من االتتفاء القسري (تونس)؛
 ١٦-١0٦است تتتكمال عمليت تتة التلت تتديق علت تتى االتفا يت تتة الدوليت تتة حلمايت تتة مجيت تتع
األشخاص من االتتفاء القسري (أوكرانيا)؛
 ١٧-١0٦مواصت تتلة ج ودهت تتا للتلت تتديق علت تتى االتفا يت تتة الدوليت تتة حلمايت تتة مجيت تتع
األشخاص من االتتفاء القسري (األرجنتني)؛
 ١٨-١0٦مواصت تتلة ج ودهت تتا للتلت تتديق علت تتى االتفا يت تتة الدوليت تتة حلمايت تتة مجيت تتع
األشخاص من االتتفاء القسري (سويسرا)؛
 ١٩-١0٦تتتدعيم ج ودهتتا الراميتتة إىل التلتتديق علتتى االتفا يتتة الدوليتتة حلمايتتة
مجيع األشخاص من االتتفاء القسري (الفوسنة واهلرسك)؛
 20-١0٦التلت تتديق علت تتى اتفا يت تتة منظم ت تة العمت تتل الدوليت تتة املتعلقت تتة ابلعمت تتال
املنزليني( ٢0١١ ،ر م ( )١89الربتغال)؛
 2١-١0٦التلت ت تتديق علت ت تتى بروتوكت ت تتول عت ت تتا  ٢0١4امللحت ت تتق ابتفا يت ت تتة العمت ت تتل
اجلربي( ١930 ،ر م ( )٢9اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 22-١0٦تكثيف اجل ود للتلديق على اتفا ية جملس أورواب للو اية من العنف
ضد النساء والعنف املنزيل ومكاةحت ما (اجلفل األسود)؛
 23-١0٦التلتتديق علتتى اتفا يتتة جملتتس أورواب للو ايتتة متتن العنتتف ضتتد النستتاء
والعنف املنزيل ومكاةحت ما (اتفا ية اسطنفول) (سرياليون)؛
 2٤-١0٦مواصتتلة اجل تتود متتن أجتتل التلتتديق املفكتتر علتتى اتفا يتتة استتطنفول
وتنفيذها (سلوةينيا)؛
 25-١0٦التل تتديق عل تتى اتفا ي تتة جمل تتس أورواب للو اي تتة م تتن العن تتف ض تتد النس تتاء
والعنف املنزيل ومكاةحت متا (اتفا يتة استطنفول) (إستفانيا) (إيطاليتا) (الفوستنة واهلرستك)
(مدغشقر)؛
 2٦-١0٦مواصلة اإلجراءات القانونية للتلتديق علتى اتفا يتة جملتس أورواب للو ايتة
من العنف ضد النساء والعنف املنزيل ومكاةحت ما (اتفا ية اسطنفول) (تونس)؛
 2٧-١0٦التلديق أ رب و ممكن علتى اتفا يتة جملتس أورواب للو ايتة متن
العنف ضد النساء والعنف املنزيل ومكاةحت ما (اتفا ية اسطنفول) (أندورا)؛
 2٨-١0٦اإلس تراع عمليتتة التلتتديق علتتى اتفا يتتة جملتتس أورواب للو ايتتة متتن
العنف ضد النساء والعنف املنزيل ومكاةحت ما (اتفا ية اسطنفول) (جورجيا)؛
 2٩-١0٦التلت تتديق علت تتى اتفا يت تتة منظمت تتة العمت تتل الدوليت تتة املتعلقت تتة ابلعمت تتال
املنزليني( ٢0١١ ،ر م ( )١89مدغشقر)؛
 30-١0٦تعزيز دور املؤسسات واآلليتات الوننيتة متن أجتل متابعتة التزامالتا
جمال حقوق اإلنسان (املغرب)؛
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 3١-١0٦تسريع التدابري الرامية إىل ضمان تقدمي التقارير إىل هيئتات معاهتدات
حقوق اإلنسان الو املطلوب (أوكرانيا)؛
 32-١0٦اعتمتتاد عمليتتة مفتوحتتة و اىمتتة علتتى اجلتتدارة عنتتد اتتيتتار املرشتتحني
الوننيني النتخاابت هيئتات معاهتدات األمتم املتحتدة ،ابعتفتار كلتك مستسلة سياستة
عامة (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 33-١0٦تقدمي تقريرها إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان (أوروغواي)؛
3٤-١0٦

مواصلة التعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان (املغرب)؛

 35-١0٦تعزيز التعتاون التدويل لتعزيتز حقتوق اإلنستان وتايت تا ،وال ستيما متن
تالل تقدمي املساعدة التقنية (ةيي ان )؛
3٦-١0٦

إدراج جرمية تشويه األعضاء التناسلية لإلانث القانون اجلناىي (توغو)؛

 3٧-١0٦جعل اىمة أسفاب التمييز ونطاق تشريعات مكاةحة التمييز متواةقة
متتع األستتفاب التتواردة املتتادة  ١4متتن اتفا يتتة تايتتة حقتتوق اإلنستتان واحلتتر ت
األساسية (االتفا يتة األوروبيتة حلقتوق اإلنستان) واملتادة  ١متن الربوتوكتول ر تم ١٢
امللحق هبا (آيرلندا)؛
 3٨-١0٦النظر جعل تعريف التمييز العنلري الوارد انون عتا ٢006
متواةقت ا متتع أحكتتا االتفا يتتة الدوليتتة للقضتتاء علتتى مجيتتع أشتتكال التمييتتز العنلتتري
(بوركينا ةاسو)؛
 3٩-١0٦تعزيت تتز التت تتدابري املتخت تتذة ملكاةحت تتة مجيت تتع أنت تتواع التمييت تتز ،وال ست تتيما
ابس تتتعراض تتانون املس تتاواة املعامل تتة امل تتؤر  ٢8تشت ترين الث تتارب/نوةمرب ٢006
بشسن مركز املساواة املعاملة (كوت ديفوار)؛
 ٤0-١0٦النظتتر تضتتمني وانين تتا ظرة ت ا مشتتددا للعقوبتتة علتتى اجل تراىم التتيت
تُرتك تتب ب تتدواةع عنلت ترية ،كم تتا أوصت ت ب تتذلك أيضت تا جلن تتة القض تتاء عل تتى التميي تتز
العنلري (الفلفني)؛
 ٤١-١0٦تض تتمني تشت تريع ا اجلن تتاىي ظرةت تا مش تتددا للعقوب تتة عل تتى اجلت تراىم ال تتيت
تُرتكب بدواةع عنلرية (اليوانن)؛

 ٤2-١0٦الكتتف ةتتورا عتتن املمارستتة السياستتية املتمثلتتة ةتترض تتتدابري عقابيتتة
س ترية انفراديتتة ضتتد بلتتدان أتتتر  ،والشتتروع الرةتتع الفتتوري للتتتدابري اللتتادرة
كعقتتاب جوجتتب ترار حكتتومي داتلتتي يتجتتاوز حتتدود لكستتمربغ وينت تتك حقتتوق
مت تتوانين تلت تتك الفلت تتدان تت تترق واضت تتح للمت تتادة  )٢(١مت تتن الع ت تتدين الت تتدوليني
(اجلم ورية العربية السورية)؛
 ٤3-١0٦مواص تتلة إ ح تتة أوس تتع نط تتاق ممك تتن وأك تترب تتدر ممك تتن م تتن املرون تتة
والتغطية لسياست ا املتعلقة ابهلجرة (مج ورية ةنزويال الفوليفارية)؛

GE.18-06165

15

A/HRC/38/11

 ٤٤-١0٦التسكد متن أن للجنتة االستشتارية حلقتوق اإلنستان ومركتز املستاواة
املعامل تتة الس تتلطة القانوني تتة الالزم تتة لتج ي تتز الش تتكاو املتعلق تتة حب تتاالت التميي تتز،
وال سيما التمييز املتعدد أو التمييز القطاع اخلاص ،جتا كلتك الستلطة الالزمتة
حلل هذه الشكاو (هندوراس)؛
 ٤5-١0٦املضي

تنفيذ تطة العمل الوننية املتعلقة ابملساواة (أسرتاليا)؛

 ٤٦-١0٦مضتتاعفة ج ودهتتا لتتتدعيم بترامف التثقيتتف والتتتدريب
اإلنسان ،وال سيما للمسؤولني احلكوميني و وات األمن (ميامنار)؛

جمتتال حقتتوق

 ٤٧-١0٦اعتماد تدريب إلزامي جمال حقوق اإلنسان ملوظفي اخلدمة املدنيتة
واملوظفني العموميني ،جن ةي م القضاة واملوظفون القضاىيون واحملامون (ابكستان)؛
 ٤٨-١0٦ضتتمان التتتدريب جمتتال حقتتوق اإلنستتان جلمي تع املتتوظفني ،املتتدنيني
أو ضتتفاا الشتترنة ،التتذين يراةقتتون متتن يلتمستتون احلمايتتة الدوليتتة مجيتتع مراحتتل
هذه العملية (كندا)؛
 ٤٩-١0٦القيا حبمالت توعية لللحفيني ابالتفا ية الدولية للقضاء على مجيع
أشكال التمييز العنلري (تيمور  -ليشيت)؛
 50-١0٦اخت تتاك ت تتدابري عملي تتة لتف تتادي الت تترب الضت ترير ابلنظ تتر إىل ث تتريه
حقوق اإلنسان (إكوادور)؛
 5١-١0٦إ تتاء مجي تتع أش تتكال ومظتتاهر التميي تتز وك تتره األجانتتب وك تتره اإلس تتال
وتطاب الكراهية وساىط اإلعال والقضاء علي ا ،وخباصة ضد اجلالية املستلمة،
والتسكتتد متتن يتتا وستتاىط التواصتتل االجتمتتاعي ومقتتدمي تتتدمات اإلنرتن ت حبظتتر
تطاب الكراهية (مج ورية إيران اإلسالمية)؛
 52-١0٦تض تتمني الدس تتتور حكمت تا يكف تتل ح تتق مجي تتع األةت تراد املس تتاواة
املعاملة ،وضمان ستفل انتلتال لقضتا التمييتز وتطتاب الكراهيتة ،جتا كلتك
وستتاىط اإلعتتال وعلتتى شتتفكة اإلنرتنت  ،وعتتد التكتتتم علي تتا ،وتتتوةري اإلحلتتاءات
املتعلقة هبا (اجلم ورية العربية السورية)؛
 53-١0٦تت تتدعيم سياست تتة اإلدمت تتاج االجتمت تتاعي للتمتت تتع ابحلقت تتوق اال تلت تتادية
واالجتماعية ،وال سيما للم اجرين (أنغوال)؛
 5٤-١0٦مواصلة اعتماد تدابري تشتريعية وإداريتة ةعالتة لضتمان حقتوق الفئتات
الضعيفة ،مثل النساء واألنفال وكوي اإلعا ة (اللني)؛
 55-١0٦مواص تتلة تعزي تتز ج وده تتا الرامي تتة إىل مكاةح تتة مجي تتع أش تتكال التميي تتز
وما يتلل بذلك من أشكال التعلب ( ربص)؛
 5٦-١0٦مكاةحة مجيع أشكال التمييز من تالل تالت للقضاء على انتشار
القوالب النمطية السلفية (إكوادور)؛
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 5٧-١0٦مواص تتلة إحت تراز تق تتد ت تتوةري أش تتكال احلماي تتة القانوني تتة للمثلي تتات
واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني
ابعتمتتاد مشتتروع القتتانون املتتؤر أ ر/متتايو  ٢0١7بشتتسن تغيتتري اجلتتنس واأل تتاء،
وتعديل القانون املدرب ،وز دة املعلومات املتاحة للعمو عن حقوق حتاملي صتفات
اجلنسني (أسرتاليا)؛
 5٨-١0٦مواصلة ج ودها ملكاةحة العنلرية والتمييز العنلري وكره األجانب
(نيفال)؛
 5٩-١0٦وضع أحكا تشريعية حلظر أي منظمة هترض علتى التمييتز العنلتري
وإعالن عد انونيت ا (ابكستان)؛
 ٦0-١0٦اختتتاك تتتدابري انونيتتة ملكاةحتتة أةعتتال العنل ترية وكتتره األجانتتب وكتتره
اإلسال ومظاهرها (ابكستان)؛
 ٦١-١0٦تتدعيم وستتاىل مكاةحتتة العنلترية وكتتره األجانتتب والتمييتتز متتن تتتالل
ز دة الوعي واعتماد القوانني واألنظمة (السنغال)؛
 ٦2-١0٦سن تشريعات أكثتر اتستا ا متع االتفا يتة الدوليتة للقضتاء علتى مجيتع
أشكال التمييز العنلري (العراق)؛
 ٦3-١0٦مواصلة اجل تود الراميتة إىل مكاةحتة التمييتز العنلتري وتطتاب الكراهيتة
ضد األجانب من أجل إككاء الوعي وتدعيم ثقاةة التنوع والتسامح (تونس)؛
 ٦٤-١0٦تعمي تتق ت تتدابري التحقي تتق أ تتوال وأةع تتال الكراهي تتة وك تتره األجان تتب
والتمييز والتحتري علتى العنتف تاه امل تاجرين واأل ليتات ،ةضتالا عتن نشتر صتور
منطية لفع اجلماعات اإلثنية ،واملعا فة علي ا (األرجنتني)؛
 ٦5-١0٦تتتدعيم التتتدابري التشتريعية ملكاةحتتة التمييتتز العنلتتري وكتتره األجانتتب
(بيالروس)؛
 ٦٦-١0٦تعتتديل التشتريعات املتعلقتتة ابملستتاواة املعاملتتة هبتتدل إدراج معتتايري
األصتتل القتتومي أو اللتتون أو النستتب تعريتتف التمييتتز العنلتتري ،جتتا يتماشتتى متتع
االتفا ية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنلري (الربازيل)؛
 ٦٧-١0٦تعزيتتز وتطتتوير تتوانني مكاةحتتة التمييتتز العنلتتري بغيتتة القضتتاء علتتى
مجيع أشكال التمييز ومظاهرها (لفنان)؛
 ٦٨-١0٦بذل كل اجل ود ملكاةحة العنلرية وكره األجانب وغريها من أشتكال
الكراهية (ليفيا)؛
 ٦٩-١0٦مراجعتتة انو تتا التتداتلي بغيتتة تضتتمني تشتريع ا اجلنتتاىي ظرةت ا مشتتددا
للعقوبة على اجلراىم املرتكفة بدواةع عنلرية (هندوراس)؛
 ٧0-١0٦مواصتتلة وضتتع تطتتة عمتتل وننيتتة بشتتسن األعمتتال التجاريتتة وحقتتوق
اإلنسان (هولندا)؛
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 ٧١-١0٦اختتتاك اخلطتتوات الالزمتتة للتسكتتد متتن أن تطتتة عمل تتا الوننيتتة لتنفيتتذ
املف تتادل التوجي ي تتة املتعلق تتة ابألعم تتال التجاري تتة وحق تتوق اإلنس تتان تش تتمل أحكامت ت ا
تضمن عد يتا شتركات لكستمربغ ني نشتاا يتؤثر ثتريا ستلفي ا التمتتع حبقتوق
اإلنسان ،وال سيما منانق النزاع؛ وهذا يشمل حتاالت االحتتالل األجنتر ،التيت
توجد ةي ا احتماالت أكرب حلدوث انت اكات حلقوق اإلنسان (دولة ةلسطني)؛
 ٧2-١0٦مواصلة اجل ود لتنفيذ تطة العمل الوننية املتعلقة ابألعمال التجارية
وحقوق اإلنسان وتفادل تربالا هذا اجملال مع اجملتمع الدويل (شيلي)؛
 ٧3-١0٦التعاون النشط مع اجملتمتع التدويل اجل تود املفذولتة متن أجتل تعزيتز
حقوق اإلنسان وتايت ا سياق تغري املنا (ةيي ان )؛
 ٧٤-١0٦ضتتمان حل تتول األش تتخاص املس تتلوبة ح تريت م عل تتى الع تتالج الط تتر،
جا كلك الرعاية الطفية اخلارجية (الربتغال)؛
 ٧5-١0٦تعزيز تاية األحداث مراكز االحتجاز ،ابستقفاهلم إنار يساعد
على إعادة هيل م ،جعزل عن األماكن املخللة للسجناء الفالغني (السنغال)؛
 ٧٦-١0٦ضت تتمان عت تتد احتجت تتاز ال ُقلت تتر
وال إيداع م احلفس االنفرادي (سرياليون)؛

مراكت تتز االحتجت تتاز أو الست تتجون،

 ٧٧-١0٦إلغ تتاء مجي تتع الت تتدابري ال تتيت تنط تتوي عل تتى إي تتداع األنف تتال احل تتفس
االنفرادي واالستعاضة عن ا بتشريعات متتثل التفا ية حقوق الطفل ومللاحل الطفل
الفضلى (إسفانيا)؛
 ٧٨-١0٦مواص ت تتلة تنفي ت تتذ الت ت تتدابري اإلص ت تتالحية س ت تتجن شراس ت تتي واملراك ت تتز
االجتماعية الرتبوية لألحداث شراسي ودريفورن (الوال ت املتحدة األمريكية)؛
 ٧٩-١0٦مواصلة بذل اجل ود لتحسني ظرول احتجاز ال ُقلر (جورجيا)؛

 ٨0-١0٦مواص تتلة اجل تتود لتحس تتني الظ تترول الس تتجون ،وال س تتيما لل ُقل تتر
والفئتتات الضتتعيفة األتتتر  ،متاشتتي ا متتع توصتتيات اللجنتتة األوروبيتتة ملنتتع التعتتذيب
واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة (أملانيا)؛
 ٨١-١0٦االعتمتتاد الف تتوري لتتتدابري تشت تريعية هتظ تتر إيتتداع األنف تتال
االنفرادي (هندوراس)؛

احل تتفس

 ٨2-١0٦تعزيز تدابري منع اال ار ابلفشر ومكاةحته ،بسفل من ا هتسني عمليتة
هتديد هوية ضحا اال ار ابلفشر (إندونيسيا)؛
 ٨3-١0٦االض تتطالع ابملزي تتد م تتن العم تتل حلماي تتة حق تتوق اإلنس تتان لألش تتخاص
التذين يلتمستون احلمايتة الدوليتة واألشتخاص التذين يتلقتون هتذه احلمايتة ومكاةحتتة
اال ار ابلفشر ولريب امل اجرين (موزامفيق)؛
 ٨٤-١0٦تسريع اجل ود الرامية إىل مقاضاة مرتكر اال ار ابألشخاص وتتدعيم
تتتدابري منتتع تلتتك األنشتتطة ،واعتفتتار هتتذه األنشتتطة ،إكا كان ت هلتتا دواةتتع عنل ترية،
عامالا مشددا عند حماكمة مرتكفي ا (الفلفني)؛
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 ٨5-١0٦مواصلة العمل على مكاةحة اال ار ابلفشر ،بستفل من تا وضتع تطتة
عمل ملكاةحة اال ار ابلفشر ،وكذلك عن نريق هتديد الضحا وتزويدهم خبدمات
إعادة التسهيل (االهتاد الروسي)؛
 ٨٦-١0٦مكاةحة اال ار ابألشخاص (السنغال)؛
 ٨٧-١0٦مواصلة تعزيز ج ودها الو اىية ملكاةحة اال ار ابألشتخاص ،وخباصتة
النساء واألنفال الواةدين حديثا جمتمعات امل اجرين (أسرتاليا)؛
 ٨٨-١0٦هتديتتد عقتتوابت صتتارمة جتتا ةيتته الكفايتتة وةرضت ا عنتتد اال تضتتاء لتتردع
جرمية اال ار ابألشخاص (الوال ت املتحدة األمريكية)؛
 ٨٩-١0٦مضتتاعفة اجل تتود ملكاةحتتة اال تتار ابألشتتخاص لغتترض االستتتغالل
العم ت تتل؛ واعتم ت تتاد تط ت تتة عم ت تتل ونني ت تتة ملكاةح ت تتة اال ت تتار ابألش ت تتخاص ألغت ت تراض
االستتتغالل ،وال ستتيما النستتاء واألنفتتال؛ وتتتدعيم التتتدابري الراميتتة إىل منتتع اال تتار
ابلفشر وهتسني الكشف عن حاالت اال ار (مج ورية ةنزويال الفوليفارية)؛
 ٩0-١0٦مواصلة ج ودها تعزيز بنتاء القتدرات جمتال مكاةحتة اال تار ابلفشتر،
وخباصة مكاةحة العنف ضد النساء والفتيات (مج ورية الو الدميقرانية الشعفية)؛
 ٩١-١0٦الشروع استعراض اإلنار التنظيمي لوساىط اإلعال من أجتل منتع
وإ اء اخلطاب كي دواةع التحيز والقوالب النمطية التمييزية (املكسيك)؛
 ٩2-١0٦اختاك تدابري إضاةية حلماية مجيع املداةعني عتن حقتوق اإلنستان تايتة
شاملة ،جن ةي م اللحفيون (هولندا)؛
 ٩3-١0٦مراجعة اإلنار التنظيمي لوساىط اإلعال من أجل وضع حد خلطتاب
الكراهية والعنلرية ،مع احرتا استقالل وساىط اإلعال هذه (ملر)؛
 ٩٤-١0٦وضتتع حتتد لتجتترمي التشت ري وإدراجتته
الدولية (إستونيا)؛

القتتانون املتتدرب وةقتا للمعتتايري

 ٩5-١0٦تشجيع وساىط اإلعال علتى احلتد متن تطتاب الكراهيتة ،متع مراعتاة
احرتا حرية التعفري (لفنان)؛
 ٩٦-١0٦اختاك مجيع التدابري الالزمة حلظر التمييز والتحري
الفئات الضعيفة واملعا فة علي ما (تيمور  -ليشيت)؛
 ٩٧-١0٦ضتتمان التحقيتتق الفعتتال
العدالة (االهتاد الروسي)؛

على العنتف ضتد

مجيتتع ج تراىم الكراهيتتة وتقتتدمي اجلنتتاة إىل

 ٩٨-١0٦إجراء إحلاءات عن جراىم الكراهية ونشرها ر ي ا (االهتاد الروسي)؛
 ٩٩-١0٦اختاك تدابري مالىمة ملنتع انتشتار تطتاب الكراهيتة
وعلى شفكة اإلنرتن (االهتاد الروسي)؛

وستاىط اإلعتال

 ١00-١0٦تعزيتتز التتتدابري حلظتتر التمييتتز والتح تري علتتى العنتتف ضتتد الفئتتات
الض تتعيفة واملعا ف تتة علي م تتا ،وض تتمان التحقي تتق اجلت تراىم املرتكف تتة ب تتداةع التحي تتز
ومقاضاة اجلناة وإدانت م ومعا فت م (مج ورية ةنزويال الفوليفارية)؛
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 ١0١-١0٦اختاك مجيع التتدابري الالزمتة حلظتر مجيتع أشتكال التمييتز أو التحتري
على العنف اليت تست دل الفئتات الضتعيفة واملعا فتة علي تا ،والتسكتد متن أن مجيتع
اجل تراىم القاىمتتة علتتى الكراهيتتة ختضتتع إلج تراءات التحقيتتق واملالحقتتة ،وأن م ترتكر
هذه اجلراىم ري إدانت م ومعا فت م (اجلزاىر)؛
 ١02-١0٦إي تتالء العناي تتة الواجف تتة لتحديت تتد ومالحق تتة مت ترتكر جت تراىم الكراهيت تتة
وتقدمي م إىل العدالة (بيالروس)؛
 ١03-١0٦تايتتة احلتتق الستتكن ابلتسكتتد متتن أن األشتتخاص التتذين يستتتفيدون
من مركز احلماية الدولية ادرون على إجياد سكن ميسور التكلفة (كندا)؛
 ١0٤-١0٦اختتتاك مجيتتع التتتدابري الالزمتتة لتيستتري دتتتول ستتوق العمتتل لألجانتتب
التتذين تعتتود أصتتوهلم إىل بلت ا
تدان غتتري أعضتتاء االهتتتاد األوروس ،وال ستتيما للنستتاء
من م (ابكستان)؛
 ١05-١0٦اعتمتتاد تتتدابري إجيابيتتة لتيستتري الوصتتول إىل ستتوق العمتتل للم تتاجرين
كوي املستو التعليمي املتدرب (مج ورية إيران اإلسالمية)؛
 ١0٦-١0٦اختاك مجيع التدابري الالزمة لتيستري وصتول األجانتب إىل ستوق العمتل
واألجانب من تارج االهتاد األوروس (كوت ديفوار)؛
 ١0٧-١0٦تستريع اجل تتود لتعزيتتز حقتتوق كوي اإلعا تتة ،جتتن ةتتي م األنفتتال كوو
اإلعا ة ،وتايت ا متن أجتل ضتمان إمكانيتة االستتفادة متن تتدمات ومراةتق الرعايتة
اللحية اجملتمع (مج ورية إيران اإلسالمية)؛
 ١0٨-١0٦تعزيز الو اية من االنتحار صفول املراهقني بتز دة ةترص احللتول
على تدمات الدعم واملشورة النفسية  -االجتماعية (الربتغال)؛
 ١0٩-١0٦مواصت تتلة االست تتتثمار املت تتوارد الالزمت تتة لتحست تتني املراةت تتق والفت تترص
التعليميتتة وتوستتيع ا ،لضتتمان إعمتتال احلتتق التعلتتيم اجليتتد جلميتتع األنفتتال ،جتتن
ةي م األنفال ملتمسو اللجوء واألنفال الالجئون (دولة ةلسطني)؛
 ١١0-١0٦اختاك تطوات إضاةية إلدماج األنفال كوي االحتياجتات اخلاصتة
مؤسسات التعليم العادية (بلغار )؛
 ١١١-١0٦مواصتتلة استتتثمار امل توارد الالزمتتة لتحستتني املراةتتق والفتترص التعليميتتة
وتوسيع ا لضتمان حتق مجيتع األنفتال ،جتن ةتي م أنفتال العمتال امل تاجرين واألنفتال
الالجئون وملتمسو اللجوء ،احللول على التعليم اجليد لكسمربغ (آيسلندا)؛
 ١١2-١0٦ض تتمان االمتث تتال عل تتى النح تتو الواج تتب حلظ تتر التميي تتز الق تتاىم عل تتى
نتتوع اجلتتنس ،وتكثيتتف اجل تتود الراميتتة إىل تقلتتيو الفجتتوة األجتتور بتتني النستتاء
والرجال (أوروغواي)؛
 ١١3-١0٦مواصلة بذل اجل ود ملكاةحة العنف القاىم على نوع اجلتنس والعنتف
ضد النساء والفتيات ،ةضالا عن العنف العاىلي (ميامنار)؛
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 ١١٤-١0٦تنفيتتذ ب ترامف ترمتتي إىل تعزيتتز التعتتاون بتتني املنظمتتات غتتري احلكوميتتة
وأج زة إنفاك القانون ملكاةحة العنف العاىلي وغريه من أشتكال العنتف القتاىم علتى
نوع اجلنس (الوال ت املتحدة األمريكية)؛
 ١١5-١0٦املضي دم ا اإلصالحات التشتريعية املقرتحتة إلدراج جرميتة جناىيتة
حمددة هي جرمية تشويه األعضاء التناسلية لإلانث القانون اجلناىي (آيرلندا)؛
 ١١٦-١0٦مواص تتلة ج وده تتا لتنق تتيح التشت تريعات املتعلق تتة ابلعن تتف الع تتاىلي ع تتن
نريتتق اعتمتتاد مشتتروع القتتانون ر تتم  ،7١67التتذي ستتيحمي النستتاء واألنفتتال متتن
العنف العاىلي (بو ن)؛
 ١١٧-١0٦مواصتتلة متكتتني امل ترأة وتعزيتتز دورهتتا
(منغوليا)؛

احليتتاة السياس تية واال تلتتادية

 ١١٨-١0٦مواصتلة اختتاك تتتدابري ةعالتة لتدل إىل ضتتمان مشتاركة املترأة
السياسية واال تلادية للفلد (أرمينيا)؛

احليتتاة

 ١١٩-١0٦مواص تتلة عمل تتا ص تتوب تعزي تتز املس تتاواة ب تتني اجلنس تتني ومتك تتني املت ترأة
سياسيا وا تلاد ا (آيسلندا)؛
 ١20-١0٦تع تتديل الق تتانون اجلن تتاىي وغ تتريه م تتن التشت تريعات لض تتمان متت تتع مجي تتع
األنفال ابحلماية الكاملة من بغاء األنفال (سرياليون)؛

 ١2١-١0٦مواصت تتلة بت تتذل اجل ت تتود الراميت تتة إىل مكاةحت تتة العنت تتف ضت تتد النس ت تتاء
والفتيات (أنغوال)؛
 ١22-١0٦تسريع العمل إلدتتال تعتديالت علتى التشتريعات بغيتة تتوةري احلمايتة
الش تتاملة لألنف تتال م تتن اال تتار ابألنف تتال واس تتتغالل األنف تتال الفغ تتاء و امل تتواد
اإلابحية (بيالروس)؛
 ١23-١0٦تعزيتتز اجل تتود املفذولتتة متتن أجتتل املواةقتتة علتتى اإلصتتالحات القانونيتتة
بغرض ضمان املساواة لألنفال املولودين تارج إنار الزواج (شيلي)؛
 ١2٤-١0٦احرتا التزامالا القانونية جوجب اتفا ية حقوق الطفل من أجل تاية
األنفتتال املولتتودين تتتارج إنتتار التتزواج ،أو املواليتتد غتتري املستتجلني أو غتتري املعتترتل
هبم من كال األبوين (اجلم ورية العربية السورية)؛
 ١25-١0٦مواصلة هتسني إنارها القانورب الونين حلماية األنفال من االستغالل
اجلنسي (إندونيسيا)؛
 ١2٦-١0٦وض تع تعريتتف أدق للتلتتوير اإلابحتتي لألنفتتال لضتتمان تترمي صتتور
األنف تتال ال تتيت تق تتع ت تتارج تعري تتف الربوتوك تتول االتتي تتاري التفا ي تتة حق تتوق الطف تتل
املتعلتتق بفيتتع األنفتتال واستتتغالل األنفتتال الفغتتاء و املتتواد اإلابحيتتة (مج وريتتة
إيران اإلسالمية)؛
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 ١2٧-١0٦وض تتع تشت تريعات وتط تتط عم تتل جدي تتدة ةيم تتا يتعل تتق ئت تراىم اال تتار
ابألنف تتال واالس تتتغالل اجلنس تتي لألنف تتال (أو م تتا يُع تترل ابلس تتياحة ب تتداةع ممارس تتة
اجلتتنس متتع أنفتتال تتتارج احلتتدود الوننيتتة) وال ستتيما حلمايتتة أشتتد األنفتتال ضتتعف ا،
كامل ت تتاجرين وملتمس ت تتي اللج ت تتوء ،واحلماي ت تتة الكامل ت تتة لألنف ت تتال غ ت تتري املل ت تتحوبني
(اجلم ورية العربية السورية)؛
 ١2٨-١0٦اعتمتتاد تتتدابري تشتريعية وغريهتتا متتن التتتدابري لضتتمان اإلستراع إزالتتة
صور االعتداء على األنفال من تدمات استضاةة اإلنرتن املسجلة لكسمربغ
(اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 ١2٩-١0٦مواصت تتلة اختت تتاك التت تتدابري الالزمت تتة لتنفيت تتذ مجيت تتع عناصت تتر الربوتوكت تتول
االتتياري التفا ية حقوق الطفل املتعلق بفيع األنفال واستغالل األنفال الفغاء
و املواد اإلابحية ،وال سيما من تتالل تعزيتز إنارهتا القتانورب حلمايتة األنفتال متن
االستغالل اجلنسي (سويسرا)؛
 ١30-١0٦وضتتع آليتتات وإجتراءات تاصتتة لكشتتف حتتاالت األنفتتال املعرضتتني
للخطتر ،وال ستيما صتفول األنفتال ضتعيفي احلتال ،وتعزيتز نظتا الو ايتة وتايتة
الضحا احملتملني لال ار ابلفشر (هندوراس)؛
 ١3١-١0٦تعزي تتز نظ تتا ض تتاء األح تتداث ج تتا يتماش تتى متامت تا م تتع اتفا ي تتة حق تتوق
الطفل (ملديف)؛
 ١32-١0٦النظ ت تتر ممارس ت تتات العدال ت تتة اإلص ت تتالحية إلع ت تتادة هي ت تتل األنف ت تتال
املخالفني للقانون (ملديف)؛
 ١33-١0٦مراجعتتة نظتتا ض تتاء األحتتداث وجعل تته يتماشتتى م تتع اتفا يتتة حق تتوق
الطفتتل ديتتداع م وحتتدات احتجتتاز جديتتدة لألحتتداث ،إىل جانتتب وضتتع آليتتات
هتويل وبداىل لالحتجاز والعقاب (مج ورية كور )؛
 ١3٤-١0٦إنشتتاء نظتتا لقضتتاء األحتتداث يستتمح للقضتتاة ابلتعامتتل متتع األنفتتال
بطريقة تناسب الفئة العمرية (العراق)؛
 ١35-١0٦إح تتداث نظ تتا لقض تتاء األح تتداث يس تتمح جعامل تتة األنف تتال
احملاكم بطريقة تناسب الفئة العمرية (لفنان)؛
 ١3٦-١0٦تعزي ت تتز مش ت تتاركة كوي اإلعا ت تتة مش ت تتاركة أوس ت تتع
واخلاص (الربتغال)؛
 ١3٧-١0٦التشجيع علتى توظيتف كوي اإلعا تة
تالل تدابري مالية وتدابري أتر (إسفانيا)؛

نظ تتا

القط ت تتاعني الع ت تتا

القطتاعني العتا واخلتاص متن

 ١3٨-١0٦مواصلة اجل ود الرامية إىل ضمان هتسني ةرص العمتل لتذوي اإلعا تة
(اجلزاىر)؛
 ١3٩-١0٦ضمان تنفيذ اتفا ية حقوق األشخاص كوي اإلعا ة (تشاد)؛
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 ١٤0-١0٦اعتماد سياسات عامتة هبتدل تعزيتز ةترص العمتل لتذوي اإلعا تة عتن
نريق القيا  ،عند اال تضاء ،ابختاك تدابري مؤ تة حمددة لفلوغ هذا اهلدل (شيلي)؛
 ١٤١-١0٦مواص تتلة وتكثي تتف اجل تتود الرامي تتة إىل االمتث تتال للمف تتادل املنل تتوص
علي تا اتفا يتتة حقتتوق األشتتخاص كوي اإلعا تتة ،وال ستتيما بتحستتني إشترا كوي
اإلعا ة عمليات صنع القرار اليت ختل م (تشيكيا)؛
 ١٤2-١0٦التسكتد متتن أن تنفيتتذ أحكتتا اتفا يتة حقتتوق األشتتخاص كوي اإلعا تتة
مكفول على اللعيد الونين (مدغشقر)؛
 ١٤3-١0٦النظ تتر ب تتداىل الحتج تتاز امل تتاجرين ،ج تتن ة تتي م األش تتخاص ال تتذين
ُرةض نلفات جلوى م ،ومضاعفة اجل ود من أجل هتديد ضعيفي احلال صفول
امل اجرين والالجئني ونالر اللجوء واستقفاهلم ،وال سيما عتدميو اجلنستية أو التذين
تعرضوا للتعذيب أو اإليذاء اجلنسي أو اال ار ابلفشر (الربازيل)؛
 ١٤٤-١0٦اعتمتتاد تتتدابري إجيابيتتة متتن أجتتل تيستتري وصتتول امل تتاجرين إىل مجيتتع
املس تتتو ت التعليمي تتة وك تتذلك إىل س تتوق العم تتل ،واالس تتتثمار الت تتدريب امل تتين
واالعرتال ابملؤهالت األجنفية (ملر)؛
 ١٤5-١0٦تكثيف تدريس اللغات الر ية لأل ليات الضعيفة احلتال ،مثتل امل تاجرين
والالجئتتني ،واالستتتثمار تتتدريف م امل تتين وتيستتري االع ترتال ابلش ت ادات والتتدبلومات
اليت مت احللول علي ا اخلارج ،األمر الذي يس م إدماج م (املكسيك)؛
 ١٤٦-١0٦مواصتتلة اجل تتود لتعزيتتز إدمتتاج الالجئتتني وتشتتغيل امل تتاجرين بشتتروا
منلفة (مج ورية كور )؛
 ١٤٧-١0٦اخت تتاك ت تتدابري تاص تتة لتحس تتني وص تتول امل تتاجرين إىل س تتوق العم تتل
(االهتاد الروسي)؛
 ١٤٨-١0٦ضمان هتديد ضعيفي احلال صتفول الفتاحثني عتن احلمايتة الدوليتة
حال تقدم م إىل مكاتب وكالة لكسمربغ لالستقفال واإلدماج (كندا)؛
 ١٤٩-١0٦اخت تتاك مزيت تتد مت تتن التت تتدابري الفعالت تتة حلمايت تتة حقت تتوق األ ليت تتات اإلثنيت تتة
والالجئني وامل اجرين (اللني).
 -١0٧مجيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة هتذا التقريتر تعترب عتن مو تف الدولتة
(الدول) اليت دمت ا و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينفغي أن يُف تم أ تا هتظتى بتسييتد
الفريق العامل بكامله.
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