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مقدمة
 -1عق ددد القري ددق العام ددس املع ددل ابري ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس ،املنرد د ج د قد درار لد د
حق د ا اسانددان  ،1/5دورتددل النامنددة والعر درين ا الق د ة املمتدددة مددن  6إىل  17تر درين النددا /
ا فمرب  .2017وجرى ايتعرا ،احلالة ا بريو ا اجللنة اخلامنة املعقد دة ا  8تردرين الندا /
اد فمرب  .2017وتددر س وفددد بددريو يرد و يددر حقد ا اسانددان ويددبس التقا ددي لدددى و ارة العدددل
وحقد ا اسانددان ،ي يددنل ماا يددس م ل مددا مارمننددا .واعتمدد القريددق العامددس التقريددر املتعلددق ببددريو ا
جلنتل العاشرة املعق دة ا  10تررين النا /ا فمرب .2017
 -2وا  13شد ددباط/فرباير  ،2017ايتد ددار ل د د حق د د ا اساند ددان فريد ددق املقد ددررين التد ددا
(اجملم عددة النيةنددةل ألجددس تننددري ايددتعرا ،احلالددة ا بددريول الربتغددال ،وب لنقنددا (دولددة  -املتعددددة
الق مناتل ،والناابن(1ل.
 -3وعمديأب كحمددام الققددرة  15مددن مرفددق قدرار ل د حقد ا اسانددان  1/5والققددرة  5مددن
مرفق قرار اجملل  ،21/16صدرت ال اثرق التالنة ألغرا ،اريتعرا ،املتعلق ببريول
(ل

تقرير وطل/عر ،متايب مقدم وفقاأب للققرة  (15ل (A/HRC/WG.6/28/PER/1ل؛

(بل جتمنددل للمعل مددات عدتددل املق ددنة النددامنة حلقد ا اسانددان وفقداأب للققددرة (15بل
(A/HRC/WG.6/28/PER/2ل؛
(جل

م جز عدتل املق نة النامنة وفقاأب للققرة (15جل (A/HRC/WG.6/28/PER/3ل.

 -4و حنلت إىل بريو عن طريق اجملم عة النيةنة قارمة يئلة عدداا يدلقاأب ملااندا و وروغد اج
والربا يدس والربتغدال وبلكنمدا وتردنمنا ويددل فنننا ولنيتنردتاين واململمدة املتحددة لربيطااندا العممدى
وآيرلندا الرمالنة والنرويج وال رايت املتحدة األمريمنة.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
شدار رردن ال فدد إىل ن بدريو بلدد بد ل ا الندن ات األيدرية جكد داأب مبدرية حد ي ددمن
-5
مل اطننل التمتدل ققد قكم اسانداانة األيايدنة علدى ويدل اطداا صمدن وكق دى درجدات القعالندة،
ويقر ابل رورة النناينة واألييقنة مل اصلة تعمنق ه ه اجلك د والنك  ،هبا لتكاو اريتيفات
ويد القك ات ارجتماعنة اليت ر تزال قارمة ا البلد.

__________

(1ل

2

ا اجللن ددة  25ال دديت عق دددها لد د حقد د ا اسان ددان ا  22يل ل/ي ددبتمرب  ،2017ي دديل ال دددورة النادي ددة
والنية د  ،ا إطددار البنددد  6مددن جدددول األعمددال املعن د ن ضاريددتعرا ،الدددورج الرددامسض ،طل د ررددن اجملل د
ن ينم ددر اجملل د ا ارتق دداا امل ددربم بد د ب لنقن ددا (دول ددة  -املتع ددددة الق من دداتل ،وب ددريو ،وي ددرج رام ددا ،وفن ددزويي
(مجك ريدة  -الب لنقاريددةل ،ممدا يددرد ا ريددالة دولدة ب لنقنددا املتعددددة الق مندات املؤريددة  20يل ل/يددبتمرب ،2017
وال د ج يق ددي كن تتبددادل دولددة ب لنقنددا املتعددددة الق منددات ومجك ريددة فنددزويي الب لنقاريددة مماهنمددا ا اجملم د عت
النيةنت اخلاصت بمس منكما .ووافق اجملل على تغندري ترمنبدة اجملم عدة النيةندة اخلاصدة ببدريو ومد لا اجملم عدة
النيةنددة اخلاصددة بنددرج رامددا ،اللت د جددرى ايتنار ددا ا ابدئ األمددر ا اجللنددة التنمنمنددة ال ديت عقدددها اجملل د
ا  13شباط/فرباير .2017
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 -6و فدداد كن ينايددة بددريو ا ددال حق د ا اسانددان هددي ينايددة دولددة تتكدداو حدددود النطدداا
ال ددزمل للحم م ددات املتعاقب ددة .ورح ددل ن حم م ددة الد دررن بن دددرو اببلد د م منننن ددمي ،ال دديت تن ددلمت
مقالند احلمم ا مت /ي لنل  ،2016مدا فتئدت ترمدز علدى دمان ايدتمرار هد ه الننايدات الديت بدد ت
تعطي ملكا وعلى حتن الننايات القارمة و صناغة ينايات جديدة ،عند ارقت اء.
 -7و مددد ن التقريددر ال د طل عددد رددارمة مجنددل املؤينددات احلم منددة اململقددة بتنقن د الت صددنات
اليت تلقتكا بريو ييل اريتعرا ،الدورج الرامس الندابق ،عدام  .2012ورحدل ادل علدى الدرغم مدن
ن مكمة صناغة التقرير يندت إىل و ارة العدل وحقد ا اساندان ،فدان املعل مدات امل دمنة فندل وردت
من حن  30مؤينة عامة وطننة و 25حم مة إقلنمنة .وقد عر دت النندية األوىل مدن التقريدر علدى
اجملل د ال د طل حلق د ا اسانددان ،وه د منددان دارددم يت د لي مددن صنل د عددن مؤينددات حم منددة وعددن
اجملتمددل املددد  .وا إطددار عملنددة إعددداد التقريددر ،تلقددت بددريو ي داأب دعم داأب قنم داأب مددن ممت د املق ددنة
النامنة اسقلنمي ألمريما اجلن بنة.
 -8وقال إن بريو ب دد ايتممال اخلطة ال طننة النالنة حلق ا اسانان (2021-2017ل
الدديت تعمد آراء المنددايت العامددة ومنممددات اجملتمددل املددد  ،و هنددا منمبددة علدى درايددة حالددة 13
فئة اجتماعنة حتتاج إىل محاية ياصة .و فاد كن بريو علنت للمدرة األوىل انتكدا اعتمداد ينايدات
عامة تنتكدف مجاعات مل حتل ا املا ي كج عناية ،من قبنس املنلنات واملنلن ومزدوجي املنس
اجلننددي ومغددايرج ا يددة اجلنندداانة وحدداملي صددقات اجلنن د  ،والعمددال املن دزلن  .وادددف اخلطددة
ي اأب إىل تنقن املعايري الدولنة بر ن شرمات األعمال وحق ا اسانان.
 -9و مددد ن بددريو صدددقت ا عددام  2016علددى الربوت م د ل اريتنددارج رتقاقنددة حق د ا الطقددس
املتعلق إبجراء تقدمي البيغات وعلى اتقاا امتنا ات احملممة اجلنارنة الدولنة وح اياا.
 -10وا الق د ة  ،2017-2012خاُّت د عدددد مددن اخلط د ات الررننددنة اس ددافنة ،ددا ا ذلددا
ترددديد العق بددة علددى جرتددة اريتقدداء القنددرج ،وإديددال تعددديس علددى تعريددي التع د ي وتعريددي
جرتددة العمددس القنددرج ،وامل افقددة علددى الق د اا املتعلقددة ابيددتيدام القد ة ،وممافحددة قتددس اسي ،
والبح ددن ع ددن األش دديال ال د ين ايتق د ا ي دديل ف د ة العن ددي ال دديت امت دددت م ددن ع ددام  1980إىل
عددام  ،2000ابس ددافة إىل تعزيددز التر دريعات املتعلقددة بنددبس ارات دداف ألجددس ممافحددة العنددي
القارم على ياس ا ع اجلن .
 -11و فداد كن ممتد مد املمدامل عد ب صدقل اقلندة ال قارنددة ال طنندة ملنددل التعد ي  .و شددار
م لا إىل ن صنس املق دنة الندامنة اسقلنمدي ألمريمدا اجلن بندة اا دم إىل اجمللد الد طل حلقد ا
اسانان ب صقل ع اأب دارماأب لل مرمز املراق .

 -12وا يل ل/يبتمرب  ،2012صدقت بريو على ارتقاقنة الدولنة حلماية مجندل األشديال
مددن اريتقدداء القنددرج ،م ا عددام  2016اع فددت ابيت ددال اللكنددة املعننددة قددارت اريتقدداء
القند ددرج .وا م د دداا ن األول/دين د ددمرب  ،2016اعتمد دددت ب د ددريو الق د دداا ن املتعلد ددق ابلبح د ددن ع د ددن
األشيال ال ين ايتق ا ييل ف ة العني الديت امتددت مدن عدام  1980إىل عدام  ،2000وهد
قاا ن طاملا ااتمره ال حااي واجملتمل الدو على حد يد اء .واعتمددت ي داأب اخلطدة ال طنندة ذات
ال لة .م ارئت املديرية العامة اململقة ابلبحن عن األشيال امليتقد  ،ب صدقكا قندماأب ابعداأب
ل ارة العددل وحقد ا اساندان .ومند عدام  2005ايدتيدمت يطدة التع ي دات الرداملة تنقند اأب
للت صددنات الد اردة عددن جلنددة احلقنقددة وامل دداحلة .ومند إاردداء اخلطددة ،صدرفت مبددالت تقدددر ا م عكددا
بنح  100ملن ن دورر ا شمس تع ي ات فردية ل احل ما يقارب  90 000شيص.
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 -13وا شدباط/فرباير  ،2016جددرت امل افقددة علددى قداا ن ممافحددة ارجتددار ابألشدديال وارجتددار
غ ددري الر ددرعي ابملك دداجرين .وع ددز ت و ارة الدايلن ددة اقلن ددات املتاح ددة للر ددرطة ملمافح ددة ارجت ددار و ارد د
ممت املدعي العام على منت ى املقاطعدات اااندة مماتد متي دة ابعدة للننابدة العامدة إ دافة إىل
وحددة متي ددة حلقددت متد املددعي العددام .وا عددام  ،2017جددرت امل افقدة علددى اخلطددة ال طننددة
اجلديدة ملمافحة ارجتار ابألشيال اليت حدد فنكا األشيال اململق ن بتناول ه ه الق نة.
 -14ومن عام  ،2013ما فتئت املديرية املعننة ابلتن ع النقاا والق اء على التمنندز العن درج،
التابع ددة لد د ارة النقاف ددة ،تعم ددس عل ددى و ددل بد درامج للق دداء عل ددى التمنن ددز اسة ددل  -العن ددرج .و ا
بريمج بعن ان ضاسا ار ابلعن دريةض للمد اطن إممااندة اسبدي عدن عمدال التمنندز اسةدل  -العن درج.
و ارئت ي اأب اللكنة ال طننة ملناه ة التمننز.
 -15وا ع ددام  ،2016ار ددئت اللكن ددة ال طنن ددة الدارم ددة املتع ددددة القطاع ددات املعنن ددة قق ددل
وإعادة وتقننم املعارف التقلندية والقدتة وم رو الرع ب األصلنة وصاريااا ،وهي جلندة تتد لي
من صنل عن  14مؤينة عامة وصنل عن منممات الرع ب األصلنة.
 -16و فدداد ررددن ال فددد كن بددريو حددر ت تقدددماأب ا تنقن د التدددابري الرامنددة إىل منددل وممافحددة
التمننددز ددد املددرة ،ومددن ب د تلددا التدددابري اخلطددة ال طننددة للمندداواة ب د اجلنن د (2017-2012ل
واخلطة ال طننة ملمافحة العني القارم على ياس ا ع اجلن (2021-2016ل.
 -17وفنمددا يتعلددق ابملؤينددات النددكننة ،بلددت عدددد األشدديال املنددل بة ح دريتكم ا شددباط/
فرباير  2017ما م عدل  ،82 507وهد عددد يتكداو بمندري طاقدة ايدتنعاب مرامدز ارحتكدا
اليت تقدر ب  35 928ازييأب .وا ه ا ال دد ،اقد معكدد الندك ن الد طل م عدة مدن اسصديحات
مشلت بناء يك ن جديدة وحتن املؤينات النكننة القارمة .و شار ال فدد إىل صددور املريد م
التر دريعي رق ددم  1322ا ددادف إىل احل ددد م ددن ارمتم ددان داي ددس الن ددك ن ابعتم دداد ام ددام املراقب ددة
اسلم وانة.
 -18وفنما يت س ابسعاقة ،ينَّت ق اا عديدة ،من بننكا القاا ن العدام املتعلدق ابألشديال
ذوج اسعاقددة ،وقدداا ن يمقددس حق د ا األشدديال ال د ين يعدداا ن مددن ا ددطراابت ال ددحة العقلنددة،
وقدداا ن آيددر يق ددي بتمديددد إجددا ة ف د ة مددا بعددد ال د ردة ا حددارت صددغار األطقددال مددن ذوج
اسعاقات.
 -19وا عام  ،2016حددت بريو ول اياا ا ال النناية ارجتماعنة لعام  2021الديت
تدتليص ا احلدد مددن الققدر و وجدل ال ددعي ،دا ا ذلدا الق دداء علدى الققدر املدددقل واحلدد مدن مد ع
الققر من  22ا املارة إىل  15ا املاردة يديل القد ة املمتددة مدن عدام  2015إىل عدام .2021
ورفل م ع ارعتمدادات املي دة لقطداع التعلدنم علدى مندت ايت احلمدم النيةدة كمندر مدن 50
ا املارددة ب د عددام  2012وعددام  ،2017و ادت انددبة التغطنددة ا مد لدس مددن التعلددنم اربتددداري والتعلددنم
الناا ج وتقل ت بدرجة مبرية القك ة ا التعلنم ب املناطق احل رية واملناطق الريقنة.
 -20و ق ددر ال ف ددد كن الطري ددق م ددام ب ددريو م ددا ال ط د ييأب لتيق ددن مع دددل احلم ددس ا ص ددق ف
املراهقات .وا ه ا ال دد ،و عت يطة لتقددمي اخلددمات ال دحنة املتي دة اددف إىل مندل
احلمددس وتقدددمي اسرشددادات واملرد رة ،ف ديأب عددن تد فري الرعايددة الردداملة ،مردرياأب إىل ن هد ه اخلطددة
ترمز على ال حة اجلنننة واسجنابنة.
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ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -21ييل جلنة التحاور ،دىل  69وفداأب ببنايت .وترد الت صنات املقدمة ييل احل ار ا
القرع النا من ه ا التقرير.
 -22ورحبت منغ لنا ابلت ديق علدى ارتقاقندة الدولندة حلمايدة مجندل األشديال مدن اريتقداء
القن ددرج وابعتم دداد اخلط ددة ال طنن ددة حلق د ا اسان ددان (2021-2017ل .و ش ددادت بب ددريو سلغ دداء
عق بة اسعدام .و فادت منغ لنا كال من املكم مان فرل مرب لننس التعلنم اربتداري والناا ج.
 -23وشدداد اجلبددس األي د د ببددريو ملددا اُّت تددل مددن تدددابري تر دريعنة لتعزيددز اسطددار ال د طل حلمايددة حق د ا
اسانددان وعددرب عددن تقددديره للكك د د املب ولددة هبدددف الت دددج لييتقدداء القنددرج .ورحددل التحنددننات
اليت ديلت على مؤينات بريو هبدف ممافحدة التمنندز وطلد إىل ال فدد ن يقددم املزيدد مدن التقاصدنس
بر ن آاثر تلا التحنننات ،وخباصة فنما يتعلق ابلرع ب األصلنة واناء النمان األصلن .
 -24وا هددت ه لندددا ابلتقدددم ال د ج حر تددل بددريو ا التحقنددق ا ااتكامددات حق د ا اسانددان
املرتمب ددة ي دديل الند دزاع املن ددل ال دددايلي الد د ج امت ددد بد د ع ددام  1980وع ددام  .2000ورحب ددت
ابجلك د اجلارية لت طند الدتقراطنة وتعزيز النم ارقت ادج وشكعت بدريو علدى م اصدلة يط اادا
اريتباقنة ا ال شرمات األعمال وحق ا اسانان.
 -25ورحبددت انمدداراغ ا ابلتقدددم احملددر من د اريددتعرا ،األيددري ،ددا ا ذلددا الت ددديق علددى
ارتقاقنة الدولنة حلماية مجنل األشديال مدن اريتقداء القندرج ،وإارداء اللكندة ال طنندة ملناه دة
التمننز ومنرب ضاسا ار ابلعن ريةض.
 -26و شادت النرويج ا تب لل بريو من جك د حلماية حق ا اساندان وتعزيزهدا ،دا ا ذلدا
التدابري املتي ة للحد من الققر وتعزيز حق ا املر ة واحلد من وجل التقاوت ارجتماعي.
 -27و عربددت بنم ددا ع ددن تق ددديرها لعملن ددة التر دداور ال دديت ي ددبقت إع ددداد التقري ددر ال د طل .وبع ددد
الت ديق على ارتقاقندة الدولندة حلمايدة مجندل األشديال مدن اريتقداء القندرج ا عدام ،2012
قبلت بريو ايت ال اللكنة املعننة قارت اريتقداء القندرج بتلقدي البيغدات والنمدر فنكدا وفقداأب
للمادة  31من ارتقاقنة.
 -28ورحب ددت ابراغد د اج إبار دداء مرام ددز الطد د ارئ املع دددة ري ددتقبال النن دداء ددحااي العن ددي،
وابعتماد قاا ن حيمر ايتيدام العق بة اجلندية واملكننة دد األطقدال ،وهد القداا ن الد ج يدنص
على حق الرع ب األصلنة و احمللنة ا التراور معكا مندبقاأب ،وابلت دديق علدى ارتقاقندة الدولندة
حلماية مجنل األشيال من اريتقاء القنرج.
 -29و حاط ددت القلبد د علمد داأب ابلد دربامج الر دداملة ال دديت و ددعت لتعزي ددز ومحاي ددة حقد د ا الطق ددس
وابلدنكج الردم الد ج يد بددل بدريو إ اء هد ه املند لة .ورحبددت ابخلطد ات احلامسدة الديت اُّتد اا
ب ددريو ملمافح ددة ارجت ددار ابلبر ددر .و ش ددارت إىل ن ب ددريو وقع ددت ،لمنك ددا مل ت دددا عل ددى ارتقاقن ددة
الدولنة حلماية حق ا مجنل العمال املكاجرين و فراد يرهم.
 -30ورحبددت ب لندددا ابخلط د ات اساابنددة املتي د ة تنقن د اأب للت صددنات الدديت قبلتكددا بددريو يدديل ج لددة
اريددتعرا ،الناانددة و عربددت عددن تقددديرها للكك د د املب ولددة لل فدداء ابرلتزامددات الدولنددة املتعلقددة قق د ا
الطقددس .و عربددت عددن التقدددير ي داأب رعتمدداد اخلطددة ال طننددة حلقد ا اسانددان (2021-2017ل الدديت
تنص على ت فري محاية ياصة للمدافع عن حق ا اسانان.
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 -31ورحب ددت الربتغ ددال ابعتم دداد ق دداا ن حيم ددر العق ب ددة اجلن دددية ددد األطق ددال وا ددرم العم ددس
القنددرج .وطلبددت احل د ل علددى معل مددات بر د ن مددا اددرج تنقن د ه مددن تدددابري لتمم د ددحااي
التعقنم القنرج من ال ص ل إىل العدالة اسصيحنة.
 -32و شددادت مجك ريددة مد راي ببددريو ساردداركا اللكنددة ال طننددة ملناه ددة التمننددز ومنددرب ضاسا د ار
ابلعن دريةض .ورحبددت ابلقدداا ن املتعلددق ابلبحددن عددن األشدديال امليتق د وابخلطددة ال طننددة ذات
ال لة ،مما رحبت ابقلنة ال طننة ملنل التع ي اليت ارئت دايس ممت م املمامل.
 -33و حاطددت يدريالن ن علم داأب ابعتمدداد اخلطددة ال طننددة للنكد  ،بنددمان بددريو املنحدددرين مددن
ص ددس فريق ددي (2020-2016ل .و حاط ددت علمد داأب ي د داأب إبلغ دداء عق ب ددة اسع دددام قم ددم ال اق ددل،
وبقدداا ن عددام  2016املتعلددق مافحددة ارجتددار ابألشدديال واري د املكدداجرين وابخلطددة ال طننددة
ملمافحة ارجتار ابألشيال (2021-2017ل.
 -34و شادت ينغاف رة ابلتعديس ال ج ديلتدل بدريو علدى تعريدي التعد ي والعمدس القندرج،
وبتعزيددز الق دداا ن املتعل ددق بن ددبس اجل ددرب .وا ه ددت ابجلك د د الرامن ددة إىل و ددل اخلط ددة ال طنن ددة حلق د ا
اسانددان (2021-2017ل و شددادت ببددريو لنددنكا قدداا يأب جديددداأب للق دداء علددى العنددي املنددلط
على املر ة وجرارم قتس اسي وارعتداءات املرتمبدة علدى يدد األ واج صدن لدديكم ازعدة شدديدة إىل
العني ،ولزايدة عدد مرامز الط ارئ املعدة ريتقبال النناء.
 -35ورحبددت يددل فنننا ابعتمدداد قدداا ن عددام  2015ملنددل العق بددة اجلندددية .وشددكعت بددريو علددى
ددمان ايددتقادة النندداء والقتنددات مددن اخلدددمات الطبنددة واملعل مددات املتعلقددة ابل ددحة واحلقد ا اجلننددنة
واسجنابنة وعلى و ل ينايات وآلنات عامة حلماية املدافع عن حق ا اسانان ومناعدام.
 -36و حاط ددت إي ددباانا علم د داأب ابخلطد ددة ال طنن ددة النالن ددة حلق د د ا اساند ددان (2021-2017ل
ورحبت ابجلك د الرامنة إىل الق اء على التمننز والعني د املدر ة وخبطدة العمدس املعتمددة ا هد ا
ال دددد .ويددلمت ي داأب ابجلكد د املب ولددة ل ددمان احل د ل علددى مندداه الرددرب ومرافددق الت ددحا ،
وا هت ابرلتزامات اليت قطعتكا بريو فنما يتعلق قق ا املنلنات واملنلن ومزدوجي املندس اجلنندي
ومغايرج ا ية اجلنناانة وحاملي صقات اجلنن .
 -37وا ه ددت دول ددة فلن ددط ابجلكد د د املب ول ددة سار دداء ام ددام دددد حلماي ددة حق د ا الن ددمان
األصددلن  .و حاطددت علمداأب ابجلكد د املب ولددة ا ددال شددرمات األعمددال وحقد ا اسانددان وب ددل
مبادئ ت جنكنة جديدة ا إطار اخلطة ال طننة حلق ا اسانان (2021-2017ل.
 -38و شارت ي ينرا إىل الت ترات الديت تردكدها بدريو حالنداأب ا قطداع التعددين و بدر ت مندي
ن املبددادئ الط عنددة بر د ن األمددن وحق د ا اسانددان ترددمس داةأب مقندددة وعملنددة لترددكنل احل د ار
وإاد داد احللد د ل للق ددااي األمنن ددة .و اثرت ي يند درا ي د داأب شد د اغس فنم ددا يتعل ددق ابلط ددابل التقنن دددج
للقاا ن املتعلق ابسجكا.،
 -39ورحب ددت ايلن ددد ابخلط ددة ال طنن ددة النالن ددة حلقد د ا اسان ددان وابلت ددديق عل ددى الربوت مد د ل
اريتنددارج رتقاقنددة حق د ا الطقددس املتعلددق إبج دراء تقدددمي البيغددات .واعتددربت ن اعتمدداد قدداا ن
ممافحددة ارجتددار ابألشدديال ويطددة العمددس ذات ال ددلة و ايدة املنزاانددة املي ددة للق دداء علددى
الققر املدقل واحلد من الققر العام ،يرمين يط ت إاابنت .
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 -40و فدداد ال فددد كن امددام الق دداء وافددق ا عددام  2016علددى اخلطددة ال طننددة بر د ن إاحددة
إمماانة التقا ي لألشيال املنت عق (2021-2016ل و ن النلطة الق ارنة ار ت جلنة
تعدداب ابلعدالددة اجلنندداانة .وا آذار/مددارس  ،2017د ِّشددنت ي داأب ول وحدددة ق ددارنة متماملددة معننددة
ابلعني القارم على ا ع اجلن .
 -41وفنم ددا يتعل ددق ابلعدال ددة املر د مة ب د النقاف ددات ،ار د ت الن ددلطة الق ددارنة وح دددة عل ددى
شد ددبمة اسا اد ددت لتقد دددمي يد دددمات امل مج د د الرد ددق ي وامل مج د د التحري د دري للغد ددات الرد ددع ب
األصلنة ،وهي وحدة تتن يدمات  26م مجاأب شق ايأب ا عدة لغات صلنة.
 -42وخب د ل حددارت اريتقدداء القنددرج ،فمند مدداا ن النا /يندداير  2016ايددتيرج فريددق
األدلة اجلنارنة املتي ص التابل ملمتد املددعي العدام  3 410جندام مدن  2 244م قدل دفدن.
و شددار إىل ن املكم ددة اق د ت ابي ددتيدام ال دددلنس العملددي ري ددتيراج الرف ددات البر درية وحتلنلك ددا ا
ي ددناقات ااتكام ددات حقد د ا اسان ددان وااتكام ددات الق دداا ن ال دددو اسان ددا  ،الد د ج اعتم دداده
ج قرار من ممت النار العام.
 -43و جرت داررة الننابدة العامدة حتقنقدات ابريدتناد إىل شدماوى شدق ية ويطندة تقددمت هبدا
يددر وويددارط إعدديم خب د ل حددارت مزع مددة تتعلددق بتعقددنم قنددرج ا عدددد مددن املنترددقنات
واملرامز ال حنة قاطعات يان ماران ،وه اا م  ،وبن را ،وه اامقلنما ،ومايامارما ،وم يم ،
وآب رتاك ،و ومنا .
 -44و فاد ال فد كن البلد قام ا عام  2017إبدراج جرتة ايدتغيل الندد العاملدة ا القداا ن
ال طل وعدل الل ار التنمنمنة املتعلقة جبرتة العمس القنرج .وا ال عمس األطقال ،اعتمددت
اري اتنكنة ال طننة ملنل عمدس األطقدال والق داء علندل (2021-2012ل و ارد يدكس يدال
بعمس األطقال.
 -45و شار ال فد إىل وج د  55شعباأب صلناأب يتملم ن  47لغدة صدلنة ا بدريو ،وهد مدا تندس
حن د ربع ددة ميي د م ددن الن ددمان األص ددلن  .وعم ديأب ابلق دداا ن املتعل ددق ق ددق الر ددع ب األص ددلنة ا
التردداور معكددا منددبقاأب ،اممددت ا الق د ة ب د عددام  2014وعددام  2017مددا م عددل  36عملنددة
مردداورة منددبقة مشلددت  43شددعباأب مددن الرددع ب األصددلنة و ممددن الت صددس إىل اتقاقددات ا عقدداب
مجن ددل عملن ددات التر دداور املد د م رة .و ف دداد ال ف ددد ي د داأب ب جد د د ي ددمان ص ددلن يعنرد د ن ا عزل ددة
وا حالة ات ال بداري وكن بريو صنقت ا عام  2016ةيةة مندات مدن جدس محدايتكم .وا
ع ددام  2016اعتم دددت النناي ددة القطاعن ددة لل ددحة املر د مة ب د النقاف ددات ،م ا ع ددام 2017
ار فريق عامس لتعزيز حق ا اناء الرع ب األصلنة.
 -46وا عددام  ،2016اعتمدددت اخلطددة ال طننددة للنك د  ،بنددمان بددريو املنحدددرين مددن صددس
فريقددي ،وهددي يطددة ادددف إىل ددمان حددق هددؤرء النددمان ا املندداواة مددل اقيددرين وا عدددم
التمننددز .وت ددم و ارة النقافددة مديريددة متي ددة تعددل برددؤون يددمان بددريو املنحدددرين مددن صددس
فريقي وفريقاأب عاميأب مملقاأب ي اأب برؤون هؤرء النمان.

 -47ورحبت تنم ر  -لنرديت إبارداء اللكندة ال طنندة ملناه دة التمنندز ،ومندرب ضاساد ار ابلعن دريةض،
وابرتقدداا ال د طل املتعلددق بتحقنددق العدالددة واخلطددة ال طننددة بر د ن إاحددة إمماانددة التقا ددي لألشدديال
املنت عق  .وا هت ي اأب ببريو ساراركا آلنات وطننة ملنل التع ي .
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 -48و ش ددادت تد د ا بت ددديق ب ددريو عل ددى ارتقاقن ددة الدولن ددة حلماي ددة مجن ددل األش دديال م ددن
اريتقاء القنرج وا هت إباراء مرامز ط ارئ ريتقبال حااي العني.
 -49ورحبت ومراانا ابلت ديق على عدد من املعاهدات الدولنة وبتعند ممتد مد املمدامل
ب صددقل اقلنددة ال طننددة ملنددل التع د ي  ،وابعتمدداد صددنغة جديدددة لليطددة ال طننددة حلق د ا اسانددان
وو ل عدة يطط عمس ا اجملارت ذات ال لة.
 -50وا ه ددت اململم ددة املتح دددة بب ددريو مل دا تب ل ددل م ددن جك د د ل ددل اي د اتنكنة وطنن ددة حلق د ا
اسانددان ،تت ددمن إشددارة إىل حق د ا املنلنددات واملنلن د ومزدوجددي املنددس اجلننددي ومغددايرج ا يددة
اجلنناانة واملتنارل عن ه يتكم اجلننداانة وحداملي صدقات اجلنند  .و عربدت عدن األيدي إ اء
حارت العمس القنرج وارجتار ابألشيال ا املرتقعات ومنداطق الغداابت املطدرية وإ اء حدارت
العني وارعتداء اجلنني على النناء والقتنات ا خمتلي حناء البلد.
 -51و عربت ال رايت املتحدة عن دعمكا للكك د اليت ترمز على ممافحة القناد والتحقندق
ا حددارت القتددس الدديت يددزعم هنددا ارتمبددت علددى يددد فدراد الرددرطة يددارج اطدداا الق دداء .ورحبددت
ابجلك د د الرامنددة إىل ادرددة الن دزاع ارجتمدداعي ا قطدداع ال ددناعات اريددتيراجنة و شددادت ببددريو
ل عكا يطة وطننة منقحة ملمافحة ارجتار .وشكعت بريو على ايدة األم ال املي ة لت فري
امليج واخلدمات لل حااي.
 -52ورحبدت شددنلي ابعتمدداد قدداا ن اد ِّدرم العنددي املمدارس علددى املددر ة وحيمددر ايددتيدام العق بددة
اجلندية والعق بة املكننة قق األطقدال ،وابلتردريعات الديت تعدز تمدافؤ القدرل بد الرجدس واملدر ة،
ممددا رحبددت ابلت ددديق علددى الربوت مد ل اريتنددارج رتقاقنددة حقد ا الطقددس املتعلددق إبجدراء تقدددمي
البيغات .و عربت شنلي عن القلق إ اء التمننز ا نملي فنما يتعلق ابملنس اجلنني وا ية اجلنناانة.
 -53واعتددربت مجك ريددة فنددزويي الب لنقاريددة بددريمج دعددم النددمن ا األرايف الرامددي إىل ت د فري
منا ل للنمان ال ين يعنر ن ا حالة فقر وفقر مدقل ا املناطق الريقنة واملناطق النارنة ،وإاراء
اجملل ال طل سدماج األشيال ذوج اسعاقة من اخلط ات اجلديرة ابلنناء.
 -54ورحبت اجلزارر ابلتقدم احملر ا ال ممافحة التمننز والتع ي والعمس القنرج ومحاية
النندداء مددن العنددي ،ممددا رحبددت ابخلط د ات املتي د ة للت ددديق علددى عدددد مددن ال ددم ك الدولنددة
حلقد ا اسانددان .ورحبددت ي داأب ابخلطددة ال طننددة حلقد ا اسانددان (2021-2017ل .وشددكعت
بريو ي اأب على التعاون مل اقلنات اسقلنمنة حلق ا اسانان واملق نة النامنة.
 -55و شادت اغد ر ببدريو سصددارها دعد ة دارمدة إىل اململقد بد رايت ا إطدار اسجدراءات
اخلاصة ورعتمادها ينايات إدماج متعددة النقافات بغنة الق اء على التمننز اسةل والعن رج.
 -56وشددمرت األرجنت د بددريو علددى تقدددمي تقريرهددا ال د طل وهن اددا علددى و ددل اخلطددة ال طننددة
حلق د د ا اساند ددان (2021-2017ل وعلد ددى قب د ددا ا عد ددام  2016ايت د ددال اللكند ددة املعنند ددة
قارت اريتقاء القنرج.
 -57ورحبددت ي د النا بعملنددة التردداور الدديت اممتكددا بددريو يدديل و ددل اخلطددة ال طننددة حلق د ا
اسانان (2021-2017ل وابجلك د الرامنة إىل حتقنق املنداواة بد اجلنند  ،ممدا رحبدت بندن
القدداا ن العددام املتعلددق ابألشدديال ذوج اسعاقددة ،لمنكددا عربددت عددن ارارددغال إ اء التقددارير الدديت
تتحد عن جنس تنقن ه ا القاا ن.

8

GE.17-23417

A/HRC/37/8

 -58ورحبددت ذربنكددان ابلت ددديق علددى ارتقاقنددة الدولنددة حلمايددة مجنددل األشدديال مددن اريتقدداء
القند ددرج وعلد ددى الربوت م د د ل اريتند ددارج رتقاقند ددة حق د د ا الطقد ددس املتعلد ددق إبج د دراء تقد دددمي البيغد ددات،
مما رحبت ابجلك د الرامنة إىل تنقن الت صنات املنبنقة عن اللكنة ال طننة للحقنقة وامل احلة.
 -59ورحبددت بددنغيديط ابخلطددة ال طننددة النالنددة حلق د ا اسانددان ،وإباردداء املديريددة املعننددة ابلتن د ع
النقدداا والق دداء علددى التمننددز العن ددرج ،وإبدراج هن د ج قارمددة علددى احلق د ا ومراعنددة لن د ع اجلددن ا
املندداهج الدرايددنة ،ممددا رحبددت خبطددة العمددس ال طننددة للمندداواة بد اجلنند وإباردداء امددام للمؤشدرات
اجلنناانة .ورحمت بنغيديط ن املرة ما الت ت اجل التمننز ا ال التنمنة ارقت ادية.
 -60ورحب ددت بلكنم ددا ابعتم دداد اخلط ددة ال طنن ددة ملمافح ددة العن ددي الق ددارم عل ددى اد د ع اجل ددن .
ورحمت ال تمن إحرا تقدم ا ه ا اجملال وم لا ا الت دج ملن لة العني ال ج ينتكدف
املنلنات واملنلن ومزدوجي املنس اجلنني ومغايرج ا ية اجلنناانة وحاملي صدقات اجلنند  ،وا
الق اء على عق بة اسعدام.
 -61ورحب ددت دول ددة ب لنقن ددا املتع ددددة الق من ددات جبكد د د ب ددريو الرامن ددة إىل دع ددم الن ددمن الريق ددي
هبد دددف حتن د د ا عند ددة حند دداة القق د دراء ا املند دداطق الريقند ددة .و عربد ددت عد ددن التقد دددير ي د داأب لل د دربامج
ارجتماعنددة العديدددة الدديت اق د اا و ارة التنمنددة واسدمدداج ارجتمدداعي هبدددف حتن د ا عنددة حندداة
يمان الريي.
 -62ورحبددت الربا يددس بتعن د ا نئ ددة اململقددة ابقلنددة ال طننددة ملن ددل التع د ي  ،وإببطددال ررح ددة
الررطة اليت فر ت عق ابت ديبنة علدى مد نيق قدام ا عيقدات جنندنة منلندة ،وابلتقددم احملدر
ا ددال تعزي ددز احل ددق ا الغد د اء ،مم ددا رحب ددت ابجلكد د د الرامن ددة إىل ممافح ددة ح ددارت اريتق دداء
القنرج.
 -63و شادت ب رمننا فاي ببريو رعتمادها اخلطة ال طننة حلقد ا اساندان ،وراقدا ،عددد
األش دديال الد د ين يعنر د ن ا حال ددة فق ددر ،واحل ددد م ددن ارمتم ددان ا الن ددك ن ،وإار دداء اللكن ددة
ال طننة ملناه ة التمننز ،و عربت عن األمس ا ن تت صدس اللكندة إىل التغلد علدى العقبدات الديت
ي اجكك ددا فد دراد الر ددع ب األص ددلنة والن ددمان املنح دددرون م ددن ص ددس فريق ددي ا ددارت ال ددحة
والتعلنم والعمالة.
 -64ورحبت منددا ابلقداا ن الندانيم ريدتيدام القد ة مدن جااد فدراد الردرطة وشدددت علدى
نة تدري م نيقي الررطة .وفنما يتعلق إباراء يدكس ل دحااي التعقدنم القندرج ،يد لت منددا
عن التقدم احملر حن حتقنق العدالة وت فري اجلرب للناجنات من التعقنم القنرج.
 -65ورحبت وروغ اج ابيدتيدام مبدادئ ي جنامدارا دلدنيأب ل دناغة واثردق احلم مدة وابلتقددم
احملددر ا ددال املن دداواة ب د اجلنن د ومتم د املددر ة .ورحب ددت ي داأب ابلت ددديق عل ددى الربوت م د ل
اريتنددارج رتقاقنددة حق د ا الطقددس املتعلددق إبج دراء تقدددمي البيغددات وارتقدداا املتعلددق ابمتنددا ات
احملممة اجلنارنة الدولنة وح اياا.
 -66ورحبت ال ابلتددابري املتيد ة لت يدنل اطداا تغطندة التعلدنم األيايدي والنداا ج و ايدة
معدل ارلتحاا ابملدارس ،ولتنقن اخلطة ال طنندة للمنداواة بد اجلنند وإعدداد الدربيمج الد طل
ملمافحددة العنددي املنددز والعنددي اجلننددي ومندداعدة ال ددحااي ،واخلطددة ال طننددة ملمافحددة ارجتددار
ابأل شدديال ،ممددا رحبددت ابعتمدداد ينايددات ادددف إىل محايددة حق د ا ف دراد الرددع ب األصددلنة
واألشيال املنحدرين من صس فريقي.
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 -67ويددلطت م ل مبنددا ال د ء علددى إاردداء اللكنددة ال طننددة ملناه ددة التمننددز ومنددرب ضاسا د ار
ابلعن د دريةض ،ميط د د ت للق د دداء علد ددى التمنند ددز اسة ددل  -العن د ددرج وتعزيد ددز بند دداء تمد ددل متعد دددد
النقافات ،ورحبدت ابعتمداد القداا ن واخلطدة ال طنندة املتعلقد ابلبحدن عدن األشديال امليتقد ،
إىل جاا ارتقاا ال طل املتعلق بتحقنق العدالة.
 -68ويددلطت م يددتاريما ال د ء علددى التقدددم احملددر ا ددال الننايددات التر دريعنة املتعلقددة
ققد ا اسانددان .ومددل ذلددا ،عربددت عددن ارارددغال مددن عدددم إلغدداء عق بددة اسعدددام وإ اء القن د د
املقرو ددة علددى األهلنددة القاا انددة لألشدديال ذوج اسعاقددة واللك د ء املقددرط إىل الرددرطة للت دددج
ليحتكاجات ارجتماعنة.
 -69ورحبت م ت ديق ار بتعاون بريو مل املق نة النامنة .ويلطت ال د ء علدى الت دديق
علددى عدددد مددن ال ددم ك الدولنددة وامل افقددة علددى م عددة مددن اسصدديحات التردريعنة واسداريددة ا
ا عدم التمننز وحق القرد ا احلناة واألمن على شي ل.
 -70و شد ددارت م د د اب إىل اعتمد دداد ق د د اا جديد دددة تتعلد ددق مافحد ددة ارجتد ددار ابلبرد ددر واري د د
املكدداجرين؛ وحتقنددق املندداواة ب د اجلنن د ؛ والننايددة ال ددحنة املر د مة ب د النقافددات واملتعددددة
القطاعددات .و شددارت ي داأب إىل اسج دراءات املتي د ة ل دداحل اندداء الرددع ب األصددلنة واندداء بددريو
املنحدرات من صس فريقي من ييل القريق العامدس املعدل بننايدات الردع ب األصدلنة والقريدق
العامس املعل بننايات يمان بريو املنحدرين من صس فريقي.
 -71ورحبت ترنمنا ابلعر ،اسعيمدي الد ج ا حملدة عامدة عدن حالدة حقد ا اساندان ا
البلد ،وشمرت ال فد على تعلنقاتل على األيئلة اليت طرحتكا ترنمنا منبقاأب.
 -72وخب د ل التعلددنم املتعدددد النقافددات والنندداري اللغددة ،يددلط ال فددد ال د ء علددى ت يددل مد اد
تعلنمنة ا  23لغة صلنة ،ابس افة إىل اسيباانة ملغة اثانة ومخ لغات يرى.
 -73و شددار ال فددد إىل التعددديس اجلددارج حالن داأب علددى خمتلددي م د اد القدداا ن املددد والرامددي إىل
ارع د اف اع اف داأب مدداميأب ابألهلنددة القاا انددة لألشدديال ذوج اسعاقددة ،وه د تعددديس ي د فر شددمال
الدعم وال مايت ال رورية.
 -74و فاد ال فد كن بريو حر ت تقدماأب ا تنقن تدابري ادف إىل الق اء علدى التمنندز دد
امل ددر ة ،منك ددا اخلط ددة ال طنن ددة للمن دداواة ب د اجلنن د (2017-2012ل ال دديت ف ددت إىل إار دداء
اللكنة الدارمة املتعددة القطاعات اململقة برصد امتنال اخلطة.
 -75و شددار ال فددد إىل القد اا الدديت صددنغت هبدددف تعزيددز املندداواة بد اجلنند  ،ددا ا ذلددا
قدداا ن العدالددة ا وقددت النددلم ،مددا يددرب الت دزام النمددام الق دداري بتعزيددز مرددارمة املددر ة ا العملنددة
اراتيابنة وا ايتنار الق اة .و شار إىل الزايدة المبرية ا مرارمة املر ة ا اجملال العام.
 -76و فدداد ال فددد كن املددنكج الدرايددي الد طل يدددمج هنكداأب يراعددي اجل ااد اجلنندداانة ويرددكل
املناواة ا القرل ب النناء والرجال وحين على اب مجنل شمال التمننز والعني.
 -77ومن د آب /غنددط  ،2016طبقددت ينايددة ادددف إىل تعزيددز اخلدددمات اخلاصددة ابلنندداء،
ددا يرددمس يدددمات منددل العنددي وت د فري الرعايددة لل ددحااي مددن جددس التعدداا ارجتمدداعي والتعدداا
وارقت ادج .و شار ال فد إىل وج د يط هاتقي مباشر ا يعمس على مدار الن م.
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 -78و شدار ال فدد إىل امل افقدة علدى املريد م املتعلددق اب كدرة ،ف ديأب عدن املريد م األعلدى الد ج
ف ى إىل اعتماد النناية ال طننة للككرة (2025-2017ل.
 -79واعتمد مري م ،ول ار تنمنمنة ياصدة بدل ،يريدي قاعددة عامدة مقادهدا ن القد ة ،دا ا
ذلا الق ة املمنتة ابيتيدام األيلحة النارية ،ر تمن اللك ء إلنكا إر بطريقة تدرجنة ومتمايزة.
 -80و عرب ال فد رمسناأب عن التزامل كن يق م ،ا إطار ا نمس التنمنمي ل ارة العدل وحق ا
اسانددان ،بتنقن د آلنددة وطننددة لربددي والرصددد يعكددد إلنكددا كمددة تننددنق التقددارير ومددا ي ددل مددن
إج دراءات دةددة ملتابعددة وتنقن د ارلتزامددات املنبنقددة عددن املعاهدددات وعددن الت صددنات املقدمددة مددن
آلنات حق ا اسانان.
 -81و فدداد ال فددد كن مدددافع عددن حقد ا اسانددان شددارم ا ا صددناغة اخلطددة ال طننددة حلقد ا
اساندان (2021-2017ل ب صدقكم فريقداأب ياصداأب للحمايدة ،وتلقد ا تطمنندات برد ن الددور األيايدي
ال ج ي طلع ن بل ا تمل يعمس وفق الديت ر وا نيس املبادئ الدتقراطنة لننادة القاا ن.
 -82ويددلمت إم د ادور بتنقن د الت صددنات املقدمددة يدديل ج لددة اريددتعرا ،الناانددة ،وخباصددة
الت صددنات املتعلقددة بتعزيددز النمددام الق دداري .ويددلطت ال د ء علددى و ددل الننايددة ال طننددة لتعمددنم
هنج يراعي ايتيف النقافات.
 -83وا هدت م در ابخلطددة ال طنندة حلقد ا اساندان (2021-2017ل وابقلنددة ال طنندة ملندل
التع د ي  .و شددارت ي داأب إىل اجلك د د الرامنددة إىل ممافحددة اسفدديت مددن العقدداب وارجتددار .ممددا
رحب ددت م ددر بتعزي ددز احلقد د ا ارقت ددادية وارجتماعن ددة والنقافن ددة وبتع دداون ب ددريو ا إط ددار عملن ددة
اريتعرا ،الدورج الرامس ومل اململق ب رايت وهنئات املعاهدات.
 -84وهن ت فنلندا بريو على التدابري اساابنة اليت اُّت اا فنمدا يتعلدق ب دحة وحقد ا الننداء
والقتنات اجلنننة واسجنابنة .غري هنا عربدت عدن اراردغال مدن ن قد ات األمدن ايدتيدمت ،ا
النن ات األربدل األيدرية ،العندي واأليدلحة املمنتدة لقمدل ارحتكاجدات ومدن ن بدريو مل حتقدق ا
معم ددم ح ددارت القت ددس تل ددا ومل تن ددلط ج عق ب ددة عل ددى املن ددؤول عنك ددا .وش ددكعت ب ددريو عل ددى
تمنني التدري املقدم إىل فراد الررطة ا ال حق ا اسانان.
 -85و شددارت فرانددا إىل اعتمدداد القدداا ن املتعلددق ابلبحددن عددن األشدديال امليتق د يدديل ف د ة
العني اليت امتدت مدن عدام  1980إىل عدام  ،2000وإىل القداا ن املتعلدق قدق الردع ب األصدلنة ا
التراور معكا منبقاأب ،مؤمددةأب علدى درورة التردكنل علدى تنقند هد ا القداا ن ،ممدا شدارت إىل العملندة
اجلارية ا ال قت الراهن ل ل اخلطة ال طننة اجلديدة حلق ا اسانان (2021-2017ل.
 -86و قددرت ج رجنددا كاددل علددى الددرغم مددن ن عق بددة اسعدددام ر تدزال قارمددة جد القدداا ن،
فددان هد ه العق بددة طبقددت للمددرة األيددرية ا عددام  ،1979مددا يعددل ن املماريددة قددد لغنددت قمددم
ال اقل .ورحبت ج رجنا إباراء هنئة تت ىل منؤولنة اقلنة ال طننة ملنل التع ي .
 -87و شادت ملاانا ببريو ملا حر تل ا الق ة األيرية من تقدم برد ن ق دااي عددة ،ور يدنما
اعتماد القاا ن املتعلق ابلبحن عن األشيال امليتق .
 -88ورحبت غاي إبارداء آلندة وطنندة ملندل التعد ي دايدس ممتد مد املمدامل .و عربدت عدن
ارارددغال إ اء ارتقدداع عدددد احملتك دزين رهددن احملاممددة ،ال د ين تنل د ن انددبة  55ا املارددة مددن اددزرء
الن ددك ن .و ش ددارت إىل الت دددابري املتي د ة بر د ن اي ددتيدام إج دراء ارحتك ددا الن ددابق للمحامم ددة
وعقد جلنات لنماع احملتكزين رهن احملاممة مام امم الدرجة الناانة.
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 -89و شادت الن ين ابلت ديق على ارتقاقنة الدولنة حلماية مجندل األشديال مدن اريتقداء
القنددرج ،وإباردداء مديري ددة للتن د ع النقدداا والق دداء علددى التمننددز العن ددرج دايددس و ارة النقاف ددة،
وإبلغاء عق بة اسعدام قمم ال اقل.
 -90ورحبت غ اتنمدار إبارداء اللكندة ال طنندة ملناه دة التعد ي ومندرب ضاساد ار ابلعن دريةض.
و قددرت ابجلكد د املب ولددة لتعزيددز اسطددار القدداا بغنددة النكد  ،ب ددل املددر ة ومحايتكددا وإعمددال حددق
الرع ب األصلنة ا التراور معكا منبقاأب.
 -91و شددادت هدداييت ببددريو ملددا حزتددل مددن تقدددم ،ور يددنما فنمددا يتعلددق ابلت ددديق علددى عدددة
صم ك قاا انة ،وإاراء اللكنة ال طننة ملناه ة التمننز وإشدراك يدمان بدريو املنحددرين مدن صدس
فريقي للمرة األوىل ا التعداد ال طل ال ج امم ا عام .2017
 -92و ش ددادت هن دددوراس بب ددريو لتنقند د ها الت ص ددنات ال دديت ق دددمتكا إلنك ددا هن دددوراس ا ج ل ددة
اريتعرا ،النابقة خب ل األطر القاا انة واملؤيننة .و قرت ابلتدابري التردريعنة الديت اعتمدداا
ب ددريو ا ددال عم ددس األطق ددال والرامن ددة إىل ممافح ددة مجن ددل ش ددمال التمنن ددز والعن ددي ددد النن دداء
والق اء على ارجتار ابألشيال.
 -93ورحب د ددت آين د ددلندا إبدراج جرت د ددة الن د ددناحة ألغ د درا ،صاري د ددة اجل د ددن م د ددل األطق د ددال ا
الترريعات اجلنارنة ا بريو ،وا هت ابلتقدم احملر ا احلد من وفندات األطقدال .غدري هندا عربدت
عددن ارارددغال مددن ع دددم وج د د قدداا ن حيم ددر ص دراحةأب التمننددز القددارم عل ددى يدداس املنددس اجلنن ددي
و ا ية اجلنناانة.
 -94ورحبددت ا نددد ب ددل بددريمج دعددم النددمن الريقددي ا عددام  2012وابخلطددة ال طننددة للنكد ،
بن ددمان ب ددريو املنح دددرين م ددن ص ددس فريق ددي (2020-2016ل .و ش ددادت بب ددريو لن ددنكا تر د دريعات
وو عكا برامج يرى ادف إىل التنقند المامدس رتقاقندة حقد ا األشديال ذوج اسعاقدة وترمدز علدى
تغ ية األطقال ،ومن األطقال ييل مراحس الطق لة املبمرة واملراهق  ،ومحاية املنن .
 -95ورحبددت إادواننددنا ابلتقدددم احملددر ا ددال حق د ا اسانددان وابجلك د د املب ولددة مددن جددس
امل د ددي ا تنمند ددة املند دداطق الريقند ددة .و شد ددارت إىل ند ددة اخلطد ددة ال طنند ددة النالند ددة حلق د د ا اساند ددان
(2021-2017ل وبريمج دعم النمن الريقي ،ال ج طلق ا عام .2012
 -96و شاد العراا ببريو لت ديقكا على معمم ال م ك الدولنة وو ل اخلطدة ال طنندة حلقد ا
اسانان وإاراء جلنة ممافحة حارت اريتقاء القنرج ،واللكنة ال طننة ملناه ة التمننز ،ومنرب
ضاسا ار ابلعن ريةض.
 -97ورحبددت آيرلندددا ابلتقدددم احملددر ا ددال احلددد مددن وفنددات األطقددال ويد ء التغ يددة املددزمن.
وشداطرت مقد  ،األمددم املتحدددة النددامي حلقد ا اسانددان الرد اغس الدديت عددرب عنكددا فنمددا يتعلددق
ددايقة املدددافع عددن حق د ا اسانددان وُّت د يقكم وارعتددداء علددنكم .وشددكعت بددريو علددى تنمددنم
ايرات رمسنة يق م هبا خمتلي املقررون اخلاص ن.
 -98ورحبددت إي درارنس ابعتمدداد قدداا ن ممافحددة ارجتددار ابألشدديال واري د املكدداجرين ،وإبلغدداء
اليرحة التنمنمنة اخلاصة ابلررطة الديت تقدر ،عقد ابت علدى املد نيق الد ين يقنمد ن عيقدات منلندة،
وإار دداء من ددرب ضاساد د ار ابلعن د دريةض ،واخلط ددة ال طنن ددة ملمافح ددة ارجت ددار ابألش دديال ،واخلط ددة ال طنن ددة
ملمافحة العمس القنرج ،واي اتنكنة ضالرياءض الرامنة إىل احلد من الققر ا املناطق احل رية.
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 -99و عربددت إيطالنددا عددن تقددديرها للكك د د املب ولددة بغنددة ممافحددة العنددي اجلننددا والق دداء
علدى ارجتددار ابلبرددر ،ممددا رحبددت ابلتدددابري املتيد ة ملنددل التعد ي والق دداء علددى عمددس األطقددال.
و شادت ببريو لتمنمكا إبلغاء عق بة اسعدام قمم ال اقل.
 -100ورحبت الناابن ابلتددابري املتيد ة لدزايدة عددد ت داري اسقامدة املؤقتدة املمن حدة لألجااد
ال ين حيتاج ن إىل احلماية ألغرا ،إاناانة .وا هت يتلي التدابري الرامندة إىل محايدة الردع ب
األصددلنة ،ددا ا ذلددا إصدددار القدداا ن املتعلددق قددق الرددع ب األصددلنة ا التردداور معكددا منددبقاأب
واليرحة التنمنمنة ذات ال لة.
 -101و عربت لنبنا عن تقديرها جلك د احلم مدة الرامندة إىل تعزيدز حقد ا اساندان واسجدراءات
اساابنة اليت اُّت اا خب ل الت صنات واريتقنارات اليت تلقتكا.
 -102و عربت مدغرقر عن ارتناحكا ب جدل يدال سارداء اللكندة ال طنندة ملناه دة التمنندز ا
عام  2013واعتماد القاا ن املتعلق مافحة ارجتار ابألشيال واري املكاجرين.
 -103و عربت مدالنزاي عدن اررتندا إ اء التقددم احملدر ا دال تعزيدز حقد ا الندمان األصدلن
واألشدديال ذوج اسعاقددة والنندداء واألطقددال .ورحبددت ابلننايددة ال طننددة لتعمددنم األي د ب ددنكج
يراعي اريتيف ب النقافات وب ل اخلطة ال طننة للنك  ،بنمان بدريو املنحددرين مدن صدس
فريقي وإاراء اجملل ال طل لنمان بريو املنحدرين من صس فريقي.
 -104ورحبددت ملددديي ابخلطددة الدديت و ددعتكا بددريو لتحقنددق تمددافؤ القددرل ل دداحل األشدديال
ذوج اسعاقددة للقد ة  ،2018-2009و عربددت عددن اررتنددا سطدديا بددريمج ضالتددديس املبمددرض.
ورحبددت ي داأب ابخلطددة ال طننددة ملمافحددة ارجتددار ابألشدديال (2021-2017ل وابعتمدداد قدداا ن
ممافحة ارجتار ابألشيال واري املكاجرين.
 -105وهن ت املمننا بريو على ما حققتل مدن إجندا ات ا دارت الرعايدة ال دحنة والتعلدنم
والنددمن الريقددي وحتن د ج د دة احلندداة واحلددد مددن الققددر ددا يتماشددى مددل يطددة التنمنددة املنددتدامة
لعددام  .2030ورحبددت ابلت دزام بددريو بت ددم اخلطددة ال طننددة حلق د ا اسانددان (2021-2017ل
ايد اتنكنات ددددة ياصددة ابملنلنددات واملنلند ومزدوجدي املنددس اجلننددي ومغددايرج ا يددة اجلنندداانة
وحاملي صقات اجلنن  ،واملدافع عن حق ا اسانان ،والعمال املنزلن .
 -106وهن د املغ ددرب ب ددريو عل ددى التزامك ددا املت اص ددس ققد د ا اسان ددان ،مم ددا يتكن ددد م ددن ي دديل
الت ددديق علددى العديددد مددن ارتقاقنددات الدولنددة .ورح د بتعدداون بددريو مددل آلنددات حقد ا اسانددان
واململق ب رايت ا إطار اسجراءات اخلاصة ،ور يدنما القريدق العامدس املعدل قدارت اريتقداء
القنرج و غري الط عي .و عرب املغرب عن ارتناحل للككد د املب ولدة مدن جدس تنقند ارلتزامدات
املقط عة ا ال حق ا اسانان.
 -107ورحمت الندنغال ن التقريدر الد طل يدلط ال د ء علدى التقددم احملدر مند ج لدة اريدتعرا،
الناانددة ،و قددر ابلتحدددايت الدديت ر ت دزال ماةلددة .و شددارت إىل اخلط د ات املتي د ة لتعزيددز حق د ا اسانددان
ومحايتكددا ،ومنكددا اعتمدداد اخلطددة ال طننددة حلق د ا اسانددان ،واخلطددة ال طننددة للتنقنددي ا ددال احلق د ا
وال اجبات األياينة ،وإاراء اللكنة ال طننة ملناه ة التمننز ومنرب ضاسا ار ابلعن ريةض.
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 -108و عددرب ررددن ال فددد عددن تقددديره للمددداييت واأليددئلة والت صددنات الدديت صدددرت عددن
الدول .و شار إىل ن بريو يتقنم بمس عنايدة الت صدنات الديت تلقتكدا ويدتكرج املرداورات الي مدة
ح يتناب ا اسدرء بر ج هناري قبس ااعقاد الدورة العادية املقبلة جملل حق ا اسانان.
 -109و مد ن بريو على ايدتعداد لتحمدس التزامدات جديددة علدى ال دعند الددو وقدادرة علدى
ذلددا ،ومددن ه د ا املنطلددق يتنددعى جاهدددة إىل تقدددمي منددا ات م د عنة جتنددد مدددى شددع رها
ابملندؤولنة ،وخباصددة اعتبدداراأب مددن الندنة املقبلددة ،ب صددقكا ع د اأب ا لد األمددن وا لد حقد ا
اسانان.
 -110ومرر ررن ال فد ،ا ميحماتل اخلتامنة ،مند التزام بريو النابت ب مان متتدل يدماهنا
متتعاأب فعارأب وماميأب قق ا اسانان ،إتايأب منكا كن ه ه املكمدة ر تردمس التزامداأب قاا انداأب فحند ،
بس متنس ي اأب واجباأب ييقناأب.

اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -111ستدرس بريو التوصييات التالييةو وسيتقدد ردودا علييفيا ت ونيس مناسيب ال يت ياو
موعد الدورة السابعة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان:
النظر ت التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعيفد اليدو
1-111
اخلييااب ابحلقييوق املدنييية والسياسييية واديياد لغ للعيياء عقوبيية اإلعييداد (أوروغييواي)
(سلوفينيا)؛
التصديق عليى الربوتوكيول االختيياري الثياين للعيفيد اليدو اخليااب
2-111
ابحلقوق املدنية والسياسية وادياد لغ للعياء عقوبية اإلعيداد (أوكرانييا) (ابراغيواي)
(بل يكا) (بنما) (اجلبل األسود)؛
النظيير ت التوصييية املقدميية ميين جلنيية منايبيية التع ي يب صييواب
3-111
التصييديق علييى الربوتوكييول االختييياري الثيياين للعيفييد الييدو اخلييااب ابحلقييوق املدنييية
والسياسية واداد لغ للعاء عقوبة اإلعداد (مجيفورية فنزويال البوليفارية)؛
التونيع والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعيفيد اليدو
4-111
اخلااب ابحلقوق املدنية والسياسية واداد لغ للعاء عقوبة اإلعداد (الربتعال)؛
التوني ييع والتص ييديق عل ييى الربوتوك ييول االختي يياري امللح ييق ابلعيف ييد
5-111
الدو اخلااب ابحلقوق االنتصادية واالجتماعية والثقافية (الربتعال)؛
التصي ييديق علي ييى الربوتوكي ييول االختيي يياري امللحي ييق ابلعيفي ييد الي ييدو
6-111
اخلااب ابحلقوق االنتصادية واالجتماعية والثقافية (ابراغواي)؛
النظ يير ت التص ييديق عل ييى الربوتوك ييول االختي يياري امللح ييق ابلعيف ييد
7-111
الدو اخلااب ابحلقوق االنتصادية واالجتماعية والثقافية (أوروغواي)؛
التع ي ييل ابلتص ييديق عل ييى الربوتوك ييول االختي يياري امللح ييق ابلعيف ييد
8-111
الدو اخلااب ابحلقوق االنتصادية واالجتماعية والثقافية (نيكاراغوا)؛
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النظ يير ت التص ييديق عل ييى االتفاني يية الدولي يية حلماي يية حق ييوق مجي ييع
9-111
العمال امليفاجرين وأفراد أسريمو مثلما سبقس التوصية ب لك (الفلبني)؛
التع يل ابلتصيديق عليى اتفانيية منظمية العميل الدوليية بشي ن العميال
10-111
املنزليني لعاد ( 2011رنم ( )189نيكاراغوا)؛
النظيير ت التصييديق علييى اتفانييية منظميية العمييل الدولييية بشي ن العمييال
11-111
املنزليني لعاد ( 2011رنم ( )189الفلبني)؛
التصييديق علييى اتفانييية البلييدان األمريكييية ملنايبيية العنصيرية والتمييييز
12-111
العنصري وما يتصل ب لك من مجيع أشكال التعصب (السنعال)؛
اعتميياد عملييية مفتوحيية وناىميية علييى أسيياس االسييتحقاق الختيييار
13-111
مرشييحني ونينيييني النتييياابت ييدييات املعاي ييدات التابعيية ل مييم املتحييدة (اململك يية
املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
النظير ت السيبل الكفيلية ببيمان لحيرا تقيدد ت وضيع وتنفيي اخلطيية
14-111
الونيني يية حلق ييوق اإلنس ييان للفي ي ة  2021-2017عل ييى ي ييو يتس ييق م ييع املعاي ييدات
الدولية حلقوق اإلنسان اليت تعد بريو نيرف ا فييفا (أس اليا)؛

النظيير ت صييياغة اخلطيية الونينييية حلقييوق اإلنسييان وتعزيييز و اييية
15-111
حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومعايري ادويية اجلنسيانية وحياملي
صفات اجلنسني (شيلي)؛
مواصيلة تكثيييف اجليفييود الرامييية لغ وضيع الصيييعة النيفاىييية لليطيية
16-111
الونينية اجلديدة حلقوق اإلنسان للف ة ( 2021-2017أذربي ان)؛

مواصلة تنفي اخلطة الونينية حلقوق اإلنسان ابعتماد توجي جدييد
17-111
يُستمد مين لنييار األميم املتحيدة لتوجيي سياسية احلكومية ت جميال شيركات األعميال
وحقوق اإلنسان (لندونيسيا)؛
مواصلة تنفيي االسي اتي ية الونينيية لادمياج االجتمياعي والتنميية
18-111
االجتماعية (ليبيا)؛
مواصلة تعزيز السياسة الونينية لتعميم األخ بينيف يراعيي االخيتال
19-111
بني الثقافات (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
النظ يير ت لنش يياء آلي يية ونيني يية للتنس يييق والتنفيي ي ولع ييداد التق ييارير
20-111
واملتابعييةو أو تعزيييز اللييية الونينييية القاىمييةو عييا يتماشييى مييع العناصيير النامجيية عيين
املمارسات اجليدة احملددة ت الدليل ال ي وضعت املفوضيية السيامية بشي ن اللييات
الونينية إلعداد التقارير واملتابعة ت عاد ( 2016الربتعال)؛
العملو ابلتزامن مع ذلكو على لنشاء آليية ونينيية للمتابعية تكفيل
21-111
التنفيي الفعييال للتوصيييات املقدميية ميين وكيياالت األمييم املتحييدة واملنظمييات الدولييية
واليت تقبليفا بريو ت جمال حقوق اإلنسان (سنعافورة)؛
22-111
GE.17-23417

لنشاء آلية ونينية إلعداد التقارير ومتابعة التوصيات (تونس)؛
15

A/HRC/37/8

املبي ت لنشاء املنصة املق حة فيميا يتعليق بقاعيدة البيياتت وتعقيب
23-111
التوصيات (ابراغواي)؛
24-111
لثنية (مدغشقر)؛

لنشاء آليات تشيريعية ظظير مجييع أشيكال التميييز القياىم عليى أسيس

مواصييلة اجليفييود الرامييية لغ مكافحيية العنصيرية والتمييييز العنصييري
25-111
ومييا يتصييل بي لك ميين أشييكال التعصييب القاىميية علييى أسيياس نييوع اجليينس أو العميير
أو اجلنسية أو اللعة أو املعتقيدات الدينيية أو الراء أو النشيال السياسيي أو العميل
النقايب أو النسب أو الوضع الصحي أو اإلعانة أو امليل اجلنسي أو غيري ذليك مين
السمات الشيصيةو مع ليالء عناية خاصة ابلعناصر اديكلية للتمييز الييت نيد تي ثر
ت املمارسة الفعلية للحق ت الصحة واحلق ت التعليم واحلق ت العمل الالىق واحلق
ت املشاركة ت عملية صنع القرار (نيكاراغوا)؛
لصيدار نييانون ظيير التميييز القيياىم علييى أسياس امليييل اجلنسييي وادوييية
26-111
اجلنسانية (سلوفينيا)؛
تعيديل التشيريع احليا لالعي ا ابمليييل اجلنسيي وادوييية اجلنسييانية
27-111
ضمن أسباب التمييز والسماح عقاضاة األشيااب الي ين يرتكبيون جيراىم الكراييية
على ي ا األساس (كندا)؛
عييدد ادخييار أي جيفييد حلظيير التمييييز والعنييف علييى أسيياس امليييل
28-111
اجلنسي وادوية اجلنسانية واعتماد اللواىح التنظيمية الال مية الييت ظظير يي ا التميييز
حظرا صر ا (كولومبيا)؛
لصييدار نييانون لالع ي ا لييق املثليييات واملثليييني ومزدوجييي امليييل
29-111
اجلنسي ومعايري ادوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني ت عقد القران على ندد
املساواة مع الخرين (آيسلندا)؛
تع ي ييل اإلص ييالحات التشي يريعية والربتجمي ييةو ع ييا ت ذل ييك وض ييع
30-111
معييايري لتنفي ي السياسييات اييد ضييمان حقييوق املثليييات واملثليييني ومزدوجييي امليييل
اجلنسي ومعايري ادوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني (املكسيك)؛
ظديد املثليات واملثليني ومعايري ادويية اجلنسيانية ومزدوجيي املييل
31-111
اجلنسي وحاملي صيفات اجلنسيني وتصينيفيفم بوصيفيفم فدية مستبيعفة ولدمياج يي
اجلماعة ت اخلطة الونينية املقبلة (لسبانيا)؛
االضييطالع لم ييالت لعالمي يية ملن ييع التمييييز وك يير املثلي يية والعن ييف
32-111
بدافع كر معايري ادوية اجلنسانية (تيمور  -ليشيت)؛
اختاذ التدابري املناسبة للتحقيق ت أي عمل مين أعميال التميييز أو
33-111
العنييف ضييد املثليييات واملثليييني ومزدوجييي امليييل اجلنسييي ومعييايري ادوييية اجلنسييانية
وحاملي صفات اجلنسني واملتسياىلني عين ييويتيفم اجلنسيانية ومعانبية املسي ولني عين
تلك األفعال (األرجنتني)؛
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مجع وظليل بيياتت منتظمية بشي ن انتشيار العنيف القياىم عليى أسياس
34-111
امليول اجلنسية أو ادوية اجلنسانية احلقيقية أو املتصورة (بل يكا)؛
تزويد مرصد اجلرمية التابع لداىرة املدعي العاد واحلولية اإلحصاىية
35-111
التابعة للشرنية الونينية ببياتت تفصيلية عن أعمال العنف والتميييز الييت تسيتيفد
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومعايري ادوية اجلنسانية وحاملي صفات
اجلنسني (الربا يل)؛
تنفي ي بروتوكييوالت متيصصيية للتصييدي حليياالت العنييف والتمييييز
36-111
على أساس امليل اجلنسيي أو ادويية اجلنسيانية والتحقييق ت تليك احلياالتو و اصية
عندما يكون البحااي من األنيفال واملرايقني (كوستاريكا)؛
لهنياء العميل ابلسياسييات البلديية املتعلقية وميين امليوانين الييت تشييري
37-111
لغ "القبيياء علييى املثليييني" ت األميياكن العاميية والنظيير ت التحقيييق مييع األشيييااب
الي ي ين ي ييدفعون لغ ارتك يياب مث ييل يي ي االنتيفاك ييات حلق ييوق اإلنس ييان ومقاض ييا م
(تشيكيا)؛
لصدار نانون يكفل احلماية الفعالة من مجيع اجلراىم املرتكبية ضيد
38-111
األشيااب أو ممتلكا م بسبب ميودم اجلنسية أو يويتيفم اجلنسانية (فرنسا)؛
جتييرا التمييييز والعنييف القيياىمني علييى أسيياس امليييل اجلنسييي وادوييية
39-111
اجلنسانيةو عا ت ذلك جراىم الكرايية (يندوراس)؛
التحقييق ميين أن امليييول اجلنسييية وادوييية اجلنسييانية وأشييكال التعبييري
40-111
اجلنساين تدخل ضمن أسباب التمييز احملظورة عوجيب القيانون واختياذ خطيوات ييو
االع ا نانوتا بشيصية معايري يويتيفم اجلنسانية (لسراىيل)؛
النظر ت وضع خطة عمل ونينية بشي ن شيركات األعميال وحقيوق
41-111
اإلنسان (دولة فلسطني)؛
مواصييلة اجليفييود الرامييية لغ وضييع لنيييار م سسييي وسياسييا ييينظم
42-111
شييركات األعمييال وحقييوق اإلنسييانو ابتبيياع املبييادة التوجييفييية املعتمييدة ت األمييم
املتحدة (شيلي)؛
تقيدا نيلييب لالنبيماد لغ املبييادة الطوعيية بشي ن األمين وحقييوق
43-111
اإلنسي ييان تيس ي يريا إلنامي يية عالني ييات بي ييني الشي ييركات الي يييت تنش ي ي ت نطي يياع الصي ييناعات
االستيراجية ومنظمات اجملتمع املدين اد منع انتيفاكات حقوق اإلنسان (يولندا)؛
االنب ييماد لغ املب ييادرة املتعلقي يية ابملب ييادة الطوعيي يية بشي ي ن األمي يين
44-111
وحقوق اإلنسان (سويسرا)؛
لدراج املبادة التوجييفية بش ن شركات األعمال وحقيوق اإلنسيان
45-111
ت اخلطة الونينية حلقوق اإلنسان اد توفري احلماية الكافية للعمال (بولندا)؛
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تنفيي تييدابري ييد لغ التيفيييف ميين األثيير البيدييي ألنشييطة اسييتعالل
46-111
النف والعا وانسكاب النف ت أراضي الشعوب األصيلية عليى اجملتمعيات احملليية دي
الشعوب وليالء املزيد من العناية عس لة تديور البيدة (سرياليون)؛
47-111

ضمان االستيداد املتناسب للقوة من نبل نوات األمن (ليطاليا)؛

مواصلة اجليفيود الراميية لغ مكافحية الفسياد عليى صيعيد احلكومية
48-111
ودعم التحقيق املستقل ت امليزاعم املتعلقية بقتيل  27شيصي ا خيارج نطياق القبياء
على يد أفراد الشرنية الونينية ت بريو (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
التحقييق ميين أن اسييتيداد القييوة واألسييلحة النارييية ميين نبييل نييوات
49-111
األمن خيبع ملبدأي البرورة والتناسبو وضيمان التحقييق عليى النحيو الواجيب ت
مجيييع الوفيييات وحيياالت االسييتيداد املفييرل للقييوة علييى يييد نييوات األميين خييالل
االحت اج ييات املدني ييةا وللع يياء أحك يياد الق ييانون ال يييت جتي ييز مل ييو في الش ييرنية تق ييدا
خدمات استثناىية تتعلق وعمال الشرنية لصاحل القطاع اخلااب (تشيكيا)؛
التحقييق ميين أن اسييتيداد القييوة واألسييلحة النارييية خيبييع للقييانون
50-111
وفق ا للمعايري الدولية (فنلندا)؛
تعزي ييز بن يياء الق ييدرات ت جم ييال حق ييوق اإلنس ييان لص يياحل م ييو في
51-111
اجليش والشرنية والعاملني ت اخلدمة املدنية مع ال كيز عليى املعيايري اخلاصية بفديات
سكانية حمددة (املكسيك)؛
52-111

اختاذ خطوات لضافية يو للعاء عقوبة اإلعداد (جورجيا)؛

النظيير ت لدخييال تعييديالت علييى القييانون املتعلييق ابللييية الونينييية
53-111
ملنع التع يب التابعة ملكتب أمني املظاملو اد ضمان متويل لضات لآللية (جورجيا)؛
54-111
التع يب (غات)؛

لناميية حييوار بييني امل سسييات لتنفيي توصيييات الل نيية الفرعييية ملنييع

توفري ميوارد لضيافية وكافيية ملكتيب أميني املظيامل حين تيتمكن يي
55-111
امل سسية ميين تنفيي الوالييية املنونييية اييا بوصيفيفا اللييية الوناىييية الونينييية تنفيي ا فعيياالا
(غات)؛
ضييمان التنفي ي الفعييال لقواعييد األمييم املتحييدة ملعامليية الس ي ينات
56-111
والت ييدابري غ ييري االحت ا ي يية للم رم ييات (نواع ييد ابنك ييو ) ونواع ييد األم ييم املتح ييدة
النموذجييية الييدنيا ملعامليية الس ي ناء (نواعييد نيلسييون مانييديال)و ال سيييما عيين نيريييق
تعزيز بناء القدرات لصاحل مو في الس ون (اتيلند)؛
57-111
(اليوتن)؛

تكثيف اجليفود الرامية لغ التصدي لقبية االكتظاظ داخل السي ون

مواصييلة اجليفييود الرامييية لغ مكافحيية االجتييار ابألشيييااب والتحقيييق مييع
58-111
املس ولني عن حاالت االجتار ومقاضا م ومعانبتيفمو أفرادا ومجاعات (تيمور  -ليشيت)؛
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59-111

مواصلة اجليفود الرامية لغ مكافحة االجتار ابلبشر (تونس)؛

وضيع وتنفيي اسي اتي ية ونينييية ملكافحية االجتيار ابلبشيرو و اصيية
60-111
النساء والفتياتو مع تعزيز خيدمات اليدعم املقدمية لغ البيحااي (اململكية املتحيدة
لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
ظسييني تييدخالت وكيياالت لنفيياذ القييانون واجليفييا القبيياىي الرامييية
61-111
لغ التصدي لالجتار ابلبشر والعنيف القياىم عليى أسياس نيوع اجلينسو و ايدة امليوارد
امليصصة لليدمات املقدمة لغ البحاايو وتنفي برام د لغ مكافحة االجتار
ابلبشر ت نطاع التعدين (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
اختيياذ التييدابري البييرورية لتعميييم مراعيياة املنظييور اجلنسيياين ت لنيييار
62-111
مييا يقييدد ميين مسيياعدة لغ ضييحااي االجتييار ابألشييياابو بوسيياىل منيفييا بنيياء نييدرات
املو فني العاملني ت مكتب املدعي العاد وأفراد الشرنية الونينية (الربا يل)؛
تكثيي ي ييف التي ي ييدابري الراميي ي يية لغ مكافحي ي يية االجتي ي ييار ابلبشي ي يير و ريي ي ييب
63-111
األشياابو و اصة األنيفالو واختاذ اإلجراءات الال مة ملنع ي اجلرميية والتحقييق ميع
مرتكبييفاو أفرادا أو مجاعاتو ومعانبتيفم (كولومبيا)؛

التحقق من استيفاء شرول التصميم العاد ولمكانية الوصيول فيميا
64-111
يتعلق إبجراءات التصويسو عا يشمل لمكانية الوصول لغ املرافق وميواد التصيويس
(الربتعال)؛

ضمان اح اد حرية التعبري والرأي ومنع عمل األنيفيال ت القيانون
65-111
الونيين (لندونيسيا)؛
اعتميياد تييدابري تش يريعية فعاليية تكفييل اييية املييدافعني عيين حقييوق
66-111
اإلنسان (أوكرانيا)؛
اعتميياد وتنفي ي الربوتوكييول اخلييااب لماييية املييدافعني عيين حق ييوق
67-111
اإلنسان ال ي وضعت و ارة العدل وحقوق اإلنسان (كوت ديفوار)؛
لنشي يياء وتنفيي ي ي آلي ي يية حم ي ييددة ت ي ييوفر املس ي يياعدة واحلماي ي يية الش ي يياملتني
68-111
للميدافعني عيين حقييوق اإلنسييانو ولش يراكيفم ت تصييميم يي الليييةو و اصيية املييدافعون
عن حقوق اإلنسان ال ين يقدمون املساعدة لغ اجملتمعات احملليية املتبيررة مين مشياريع
التعدين ومشاريع الطانة الكيفرماىية (تشيكيا)؛
تكثيييف اجليفييود الرامييية لغ اييية املييدافعني عيين البيديية والش يعوب
69-111
األصلية واحلقوق املتصلة ابألراضي عا يتماشى ميع اإلعيالن املتعليق ابمليدافعني عين
حق ييوق اإلنس ييانو و اص يية م ييا يتص ييل ابس ييتيداد الق ييوة واألس ييلحة الناري يية خ ييالل
الت معات واالحت اجات العامة (النروي )؛
وضع سياسة عامة شاملة تع بدور املدافعني عين حقيوق اإلنسيان
70-111
وتييوفر آليييات تكفييل ييايتيفم الفعالييةو والقييياد بتحقيقييات دنيقيية ونزييفيية ت مجيييع أعمييال
االعتداء واملبايقة والتيويف اليت تستيفدفيفم (آيرلندا)؛
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تنفي التدابري الال مة لتعزيز حقوق املدافعني عين حقيوق اإلنسيان
71-111
ايتيفم من املبايقة والتيويف والعنف اجلسدي (بنما)؛
اد
تعزيز اجليفود الرامية لغ منع اد ميات عليى امليدافعني عين حقيوق
72-111
اإلنسان (بولندا)؛
النظر ت اختاذ خطوات حلمايية امليدافعني عين حقيوق اإلنسيان مين
73-111
التيفديدات والتيويف عا ميكنيفم من أداء ميفاميفم على النحو الواجب (أس اليا)؛
74-111
(ليطاليا)؛

صييون األنشييطة اليييت يبييطلع اييا املييدافعون عيين حقييوق اإلنسييان

االسييتمرار ت تنفي ي ب يرام التعييوية اسييت ابة للتوصيييات املنبثقيية
75-111
عن الل نة الونينية للحقيقة واملصاحلة (أذربي ان)؛
تنفي ي اخلطيية الونينييية املتعلقيية ابلبحييا عيين األشيييااب امليتفييني
76-111
وتييوفري املييوارد املالييية البييرورية حلفي كراميية األشيييااب امليتفييني وأنييارام بوصييفيفم
بشرا (أملانيا)؛
مواصييلة املعركيية ضييد الفسيياد واإلفييالت ميين العقيياب علييى مجيييع
77-111
مستوايت نظاد العدالة اجلناىية (لكوادور)؛
مواصييلة تنفي ي التوصيييات املنبثقيية عيين الل نيية الونينييية للحقيقيية
78-111
واملصاحلةو و اصة التوصيات املتعلقة عكافحة اإلفالت مين العقياب وتنفيي اخلطية
الشاملة جلرب األضرار واخلطة الونينية للبحا عن املفقودين تنفي ا فعاالا (فرنسا)؛

لدماج ضحااي العنف اجلنسي ت برتم التعويبيات (
79-111
( )Integral de Reparacionesأملانيا)؛

Programa

80-111

لدماج العنف اجلنسي ت الربتم الشامل للتعويبات (يندوراس)؛

81-111
(السنعال)؛

ايدة فييراب التقاضييي لصيياحل النسيياء والشييعوب األصييلية وامليفيياجرين

االستمرار ت تعزيز التنمية االنتصادية واالجتماعية املستدامة واملبي
82-111
ت جيفود احلد من الفقر والنيفوض عستوى معيشة السكان (الصني)؛
اختيياذ املزيييد ميين التييدابري ملكافحيية الفقيير وظسييني مسييتوى معيشيية
83-111
السكانو و اصة السكان ال ين يعيشون ت املنانيق الريفية (اجلزاىر)؛
مواصلة تعزيز فيراب االسيتفادة مين اخليدمات العامية ذات األ يية
84-111
الثقافية ألفراد شعبيفا (لندونيسيا)؛
االسييتمرار ت وضييع وتعزيييز ال يربام والسياسييات العاميية املتعلق يية
85-111
ابإلدماج واحلد من الفقر ومن أوج التفاوتو وتعزييز املسياواة واإلدمياجو ميع لييالء
عناييية خاصيية وفقيير األنيياليم وووج ي التفيياوت العاميية اليييت نييد تكييون موجييودة بييني
املنانيق الريفية واملنانيق احلبرية (نيكاراغوا)؛
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86-111

تعزيز اجليفود الرامية لغ مكافحة الفقر (مصر)؛

النظي يير ت سي يين ني ييانون ونيي ييين بش ي ي ن األغ يي يية واألمي يين الع ي ي اىي
87-111
(مجيفورية فنزويال البوليفارية)؛
لنش يياء بن ييد حم ييدد ت امليزاني يية لتن يياول مسي ي لة احلص ييول عل ييى مي ييا
88-111
الشيرب واالسييتفادة مين مرافييق التصييحاح مين خييالل التنسيييق الفعيال بييني الييو ارات
وسن نوانني تعز بيدة الرصد ت ي ا الصدد (لسبانيا)؛
رفع احلد األدىن لسن القبول ت العمل لغ  16عاما وحظير مجييع
89-111
أشكال العمل اخلطرة ت حالة األنيفال دون  18عام ا (الربتعال)؛

لنشيياء آليييات فعاليية لرصييد امتثييال التش يريعات احلالييية واتفانيييات
90-111
منظمة العمل الدولية ذات الصلة (ابراغواي)؛
91-111

تعزيز اية العمال املنزليني (اجلزاىر)؛

ض ييمان لاتح يية اخل ييدمات الص ييحية وجود يياو و اص يية ت املن ييانيق
92-111
الريفية والناىية (مجيفورية فنزويال البوليفارية)؛
مواص ييلة اجليف ييود الرامي يية لغ ظس ييني خ ييدمات الرعاي يية الص ييحيةو
93-111
و اصة اخلدمات الرامية لغ احلد من معدل الوفيات املرتفع (ملديف)؛
ضي ييمان تنفي ي ي خطي يية شي يياملة للتثقيي ييف اجلنسي ييي تسي ييتيفد النسي يياء
94-111
والفتياتو وتشمل تقدا معلومات عن الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية (سلوفينيا)؛
مراجعيية التفسييري البيييق لاجيفيياض العالجييي وشييطب اإلجيفيياض
95-111
مين ناىمية اجليراىم الييت يعانيب علييفييا القيانون ت حياالت االغتصياب وسيفاح احملييارد
والتشويات اخللقية الشديدة لل نني (سلوفينيا)؛
تنفيي التيدابري الال مييةو عيا ت ذليك التييدابري القانونييةو الييت تكفييل
96-111
عيدد مقاضياة النسياء والفتييات وي حيال ميين األحيوال أمياد احملياكم اجلناىيية بسييبب
التماسيفن لعملية لجيفاض أو خبوعيفن ملثل ي العملية (سويسرا)؛
وت لنيار عمليية مكافحية اإلفيالت مين العقيابو التحقييق بفعاليية
97-111
ت حاالت التعقييم القسيري الييت حيدثس ت سيياق بيرتم الصيحة اإلجنابيية وتنظييم
األسي ييرة للف ي ي ة  2000-1996ووضي ييع بي ييرتم لتقي ييدا التعي ييوية لغ البي ييحااي
(األرجنتني)؛
اعتميياد سياسييات عاميية لييزايدة فييراب االسييتفادة ميين بيرام تنظيييم
98-111
األسرة ومنع احلمل ت حاالت الطيوارةو والتثقييف اجلنسيي الشياملو وللعياء جرميية
اإلجيفاض ت حاالت االغتصاب وسفاح احملارد وانعداد فيراب بقياء اجلنيني وتعيرية
صحة األد لليطر (كندا)؛
ضمان حصول ضحااي العنيف اجلنسيي عليى اخليدمات الطبييةو عيا
99-111
يشمل اإلجيفاض امل مون والقانوين (فنلندا)؛
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 100-111ضييمان االع ي ا الكامييل ابحلقييوق اجلنسييية واإلجنابييية ميين خييالل
لاتحة لمكانية االستفادة من التثقيف اجلنسي الشاملا وينبعي لقطاع الصحة العامة
أن أيخ ت احلسبان انتيفاكات احلريية اجلنسيية وميدى أ يية حياالت احلميل ت سين
مبكرةو ومكافحة التمييز فيما يتعلق ابألوضاع االجتماعية واالنتصادية (فرنسا)؛
 101-111اعتميياد سياسيية شيياملة لبييمان اسييتفادة اجلميييع ميين خييدمات الصييحة
اإلجنابية والتمتع ابحلقوق ذات الصلة وفقا لربتم عامل م متر بي يني ومتشييا ميع خطية
التنمية املستدامة لعاد ( 2030يندوراس)؛
 102-111للعاء جرمية اإلجيفياض ت مجييع الظيرو وضيمان اسيتفادة النسياء
والفتيييات ميين خييدمات اإلجيفيياض املي مون والقييانوينو وكفاليية حصييول الناجيييات ميين
العنف اجلنسي على اخلدمات الطبية (آيسلندا)؛
 103-111مواصلة اجليفود الرامية لغ النيفوض ابلتعليمو وتعمييم التعلييم األساسييو
وختفية معدل األمية (الصني)؛
 104-111وض ييع م يينيف دراس ييي للتعل يييم األساس ييي ي ييوفر تعليمي يا ذا ج ييودة ت
املنيانيق الريفييية ويشي ع املسياواة بييني اجلنسييني وعيدد التمييييز القيياىم عليى امليييل اجلنسييي
ويتصدى للمشاكل اليت تعاين منيفا نظم التعليم اجملتمعي (ادند)؛
 105-111املبييي نييدم ا يييو لعمييال احلييق ت التعليييم املتعييدد الثقافييات والشييامل
لل ميع (املعرب)؛
 106-111مواصلة النيفوض ابجليفود الرامية لغ التصدي ألوج التفياوت بيني
اجلنسييني واخت يياذ تييدابري لض ييافيةو م يين نبيييل لص ييدار تشي يريع حمييدد حلماي يية الس ييكان
املستبعفنيو عن ت ذلك النسياء واألنيفيال والشيعوب األصيليةو مين العنيف واالسيتعالل
(أس اليا)؛
 107-111مواصلة اجليفود الرامية لغ تعزييز التقيدد احملير ييو ظقييق املسياواة
بني اجلنسنيو عا ت ذلك ت جما التعليم والصيحةو وفقيا لتعيفيدات البليد والتزاماتي
(أوروغواي)؛
108-111
املرأة (الصني)؛

مواصلة تعزيز املساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف املسل على

 109-111اختيياذ مييا يلييزد ميين خطييوات وفقيا للتوصيييات الصييادرة عيين الفريييق
العامييل التييابع جمللييس حقييوق اإلنسييان واملعييين بقبييااي التمييييز ضييد امليرأة ت القييانون
واملمارسة (النروي )؛
 110-111العمييل علييى لصييالح األحكيياد القانونييية اليييت ال تييزال جتيييز التمييييز
املباشر أو غري املباشر ضد املرأة (غواتيماال)؛
 111-111تعزي ييز اجليف ييود الرامي يية لغ من ييع ومكافح يية مجي ييع أش ييكال التميي ييز
والعنف ضيد امليرأة وضيمان حصيول النسياء ضيحااي العنيف عليى املسياعدة املالىمية
وتقدا املس ولني عن أعمال العنف ي لغ العدالة (ليطاليا)؛
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 112-111مواصييلة تونييييد اإلنيييار القييانوين ولنيييار السياسييات العاميية لتعزيييز
و اية حقوق املرأة ولتحقيق املساواة بني اجلنسني (ملديف)؛
 113-111متابعيية اجليفييود الرامييية لغ مكافحيية أشييكال التمييييز املتعييددة ضييد
املرأةو و اصة املرأة ت املنانيق الريفيةو ت جمال الوصول لغ العدالة وشعل مناصب
صنع القرار (املعرب)؛
 114-111القباء على مجيع أشكال التمييز املباشر وغري املباشر ت القانون
واملمارسة (ابراغواي)؛
 115-111مواصي ي ييلة تنفي ي ي ي اخلطي ي يية الونينيي ي يية ملكافحي ي يية العني ي ييف اجلنسي ي يياين
للف ة ( 2021-2016كواب)؛
 116-111تعزي ييز اإلجي يراءات املتع ييددة القطاع ييات الرامي يية لغ القب يياء عل ييى
العنف القاىم على أسياس نيوع اجلينسو ميع مراعياة أ يية املبيادرات اخلاصية إبعميال
احلقييوق ولذكيياء الييوعيو ومييع ليييالء عناييية خاص ية ابلليييات املناسييبة لتحقيييق ي ي
األغراض (لكوادور)؛
 117-111تييوفري ميزانييية كافييية لتشييعيل مراكييز الطيوارة املعييدة السييتقبال النسيياء
ضحااي العنف كيما تتمكن ي املراكز من أداء ميفمتيفا (غواتيماال)؛
 118-111مواص ييلة اجليف ييود الرامي يية لغ من ييع العن ييف ض ييد النس يياء والفتي ييات
واحلييراب علييى تييزودييفن ييدمات ذات جييودة ت جمييال الصييحة اجلنسييية واإلجنابييية
(مجيفورية كوراي)؛
 119-111مواصييلة ايدة الييدعم وخييدمات الرعاييية املقدميية لغ ضييحااي مجيييع
أشييكال العنييف القيياىم علييى أسيياس نييوع اجليينسو و اصيية علييى الصييعيد اإلنليمييي
(سنعافورة)؛
 120-111تنفيي ي بي يرام إلذك يياء ال ييوعي وتق ييدا ال ييدعم لغ النس يياء ض ييحااي
العنفو واعتماد خطة ونينية تكفل االستفادة من خدمات الصحة اإلجنابية (لسبانيا)؛
 121-111تعزيز اإلجراءات املتعددة القطاعات على مجيع املستوايت اد
التصدي للعنف القاىم على أساس نوع اجلنس (اجلبل األسود)؛
 122-111اختيياذ خطييوات لضييافية ملكافحيية العنييف القيياىم علييى نييوع اجليينسو
والعنف املنز و عا ت ذلك االعتداء اجلنسيو ضد النساء والفتيات (أوكرانيا)؛
 123-111تعزيييز التعيياون التقييين مييع منظمييات األمييم املتحييدة للمسيياعدة ت
التصييدي لقب ييااي العنييف املن ييز والعنييف اجلنس يييو و اصيية العن ييف املسييل عل ييى
النسيياء والفتييياتو ولبييمان تقييدا املس ي ولني عيين أعمييال العنييف ي ي لغ العداليية
(اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
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ايدة اجليفي ييود الراميي يية لغ القبي يياء علي ييى مجيي ييع أشي ييكال العني ييف
124-111
املم ييارس عل ييى املي يرأةو و اص يية العن ييف اجلنس ييي املس ييل عل ييى الفتي ييات واملي يرايقني
(شيلي)؛
اية حقوق النساء والفتييات مين العنيف القياىم عليى أسياس نيوع
125-111
اجل يينسو و اص يية العن ييف املني ييز وممارس يية نت ييل اإلتزو و ايدة ال ييدعم املقي ييدد لغ
ضييحااي خمتلييف أشييكال العنييف القيياىم علييى أسيياس نييوع اجليينس (مجيفورييية فنييزويال
البوليفارية)؛
 126-111اختاذ تدابري فعالة إلاتحة لمكانيية التقاضيي لبيحااي مجييع أشيكال
العنف املسل على املرأة (بل يكا)؛
 127-111اختيياذ تييدابري ملموسيية تكفييل للنس ياء والفتيييات العيييش حيييا اة دون
عنف ناىم على أساس نوع اجلنسو وذلك بزايدة معدالت املالحقية القبياىية ايدة
كبريةا وتوفري اخلدمات املناسبة للناجيات (كندا)؛
 128-111مواصييلة جيفوديييا الرامييية لغ احلييد ميين العنييف القيياىم علييى أسيياس
نوع اجلنس والقباء علي عن نيريق ليالء العناية الواجبة ت لنيار لجراءات مقاضاة
وحماكميية األشيييااب ال ي ين يرتكبييون أعميياالا ميين ي ي ا القبيييل وتييوفري التييدريب املناسييب
للسييلطات امليتصيية ت جمييال احلماييية ميين العنييف املسييل علييى النسيياء والفتيييات ومنعي
(نيكاراغوا)؛
 129-111النيفوض لالة النساء ومواصلة اجليفود الرامية لغ مكافحية العنيف
املسل علييفن (مصر)؛
 130-111تكثيي ييف اجليفي ييود الراميي يية لغ مكافحي يية العني ييف األسي ييري والعني ييف
اجلنسي ال ي ميارس داخيل األسيرة والعنيف املسيل عليى امليرأةو مين خيالل لدمياج
ي املساىل ت التدريب املقدد لغ مو في لنفاذ القانون والقباة (فرنسا)؛
 131-111اختاذ مجيع التيدابري الفعالية للتصيدي بشيكل فعيال لظيايرة العنيف
املسل على النساء والفتيات والعنف املنز والعنف اجلنسيو وك لك ممارسية نتيل
اإلتز (اليوتن)؛
 132-111اختيياذ تييدابري للحييد ميين حيياالت العنييف املسييل علييى امل يرأةو عييا
يشييمل تييدريب نييوات األميين واملييدعني العييامني والقبيياة إلذكيياء وعييييفم وظسيسيييفم
ابالعتبارات اجلنسانية (لسراىيل)؛
 133-111التصييدي للشييواغل اليييت مييا فتدييس تُعييرب عنيفييا ييدييات معايييدات
حقييوق اإلنسييان فيمييا يتعلييق عمارسيية نتييل اإلتز وغييري ذلييك ميين أشييكال العنييف
املسييل علييى النسيياءو واختيياذ تييدابري لضييافية الستدصييال ي ي ا العنييفو عييا ت ذلييك
تييدابري ييد لغ منييع ونييوع احل يوادزو فب يالا عيين التحقيييق مييع اجلنيياة ومعييانبتيفم
(الياابن)؛
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ايدة اإلج يراءات الرامييية لغ مكافحيية العنييف املسييل علييى امل يرأة
134-111
والقباء على الصور النمطيةو ال سيما من خالل الت االتصيال والتوعيية ودعيم
اخلط والربام الونينية ذات الصلة (املكسيك)؛
ايدة اجليف ييود الرامي يية لغ مكافح يية العن ييف املس ييل عل ييى النس يياء
135-111
والفتياتو ال سيما العنف املنز وممارسة نتل اإلتز (ابراغواي)؛
 136-111املبي ت تعزيز املساواة بيني اجلنسيني ليزايدة متثييل امليرأة ت احليياة
السياس ييية وض ييمان احي ي اد احلصي يص امليصص يية للمي يرأة ت االنتي يياابت اإلنليمي يية
والبلدية (كولومبيا)؛
 137-111اختيياذ خطييوات تتيييح التنيياوب بييني املرشييحني ميين الرجييال والنسيياء
عل ييى القي ييواىم االنتيابيي يية اي ييد ظقيي ييق تكي يياف أكي ييرب ت التمثيي ييلو وذلي ييك متابع ي يةا
للتوصيات اليواردة ت الفقيرتني  28-116و 29-116مين تقريير الفرييق العاميل
املعين ابالستعراض الدوري الشامل ت جولة االستعراض الثانية (ياييت)؛
 138-111اخت يياذ ت ييدابري خاص يية ييد لغ التع ي ييل بتحقي ييق املس يياواة ب ييني
اجلنسني ت مجيع اجملاالت اليت تكون فييفا املرأة ممثلة متثيالا تنصي ا أو أنيل حظي ا مين
الرجل (ادند)؛
 139-111اختاذ تدابري د لغ ظسني متثييل امليرأة ت مناصيب صينع القيرار
ت القطاع العادو عيا ت ذليك النظير ت اعتمياد تيدابري خاصية م نتية للتع ييل ببليو
ي ا ادد (لسراىيل)؛
 140-111املبييي ت تعزيييز جيفوديييا الرامييية لغ احلييد ميين الفقيير املنتشيير ت
صفو األنيفال؛ واختاذ تدابري ملموسة للتصدي الرتفاع املعدالت الراينية إلدميان
امليدرات والكحول ت صفو األنيفال واملرايقني (بنعالديش)؛
ايدة فييراب حصييول األنيفييال علييى املعلومييات والتثقيييف ت جمييال
141-111
الص ييحة واحلق ييوق اجلنس ييية واإلجنابي ييةو ع ييا ت ذل ييك ت امل ييدارسو وتعزي ييز لمكاني يية
استفادة األنيفال من خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية (الربتعال)؛
 142-111تييوفري التييدريب املناسييب للمفتشييني واملييو فني املكلفييني ابلتصييدي
لفقر األنيفال وعمل األنيفالو وضمان تلبية احتياجا م اخلاصة (اتيلند)؛
 143-111تكثيف اجليفود الرامية لغ تعزيز حقوق األنيفالو وال سيما أنيفيال
الس ييكان األص ييلينيو فيمي يا يتعل ييق بني ييل التعل يييم واالس ييتفادة م يين الرعاي يية الص ييحية
(أوكرانيا)؛
 144-111مواصلة اجليفيود الراميية لغ القبياء عليى عميل األنيفيال ومتكيينيفم
من االندماج من جديد ت نظاد التعليم (أنعوال)؛
 145-111وضع برتم للحوافز لتش يع البقاء داخل نظاد التعلييم ت لنييار
االس اتي ية القطاعية ملنع عمل األنيفال والقباء علي (يندوراس)؛

GE.17-23417

25

A/HRC/37/8

 146-111تعزيز التدابري الراميية لغ مكافحية ارتفياع معيدل لدميان املييدرات
والكحول بني األنيفال (ادند)؛
 147-111اعتميياد تييدابري وسياسييات ذات صييلة للقبيياء علييى التمييييز ضييد
فدييات األنيفييال األضييعفو عيين فييييفم أنيفييال السييكان األصييليني وأنيفييال املنييانيق
الريفية واألنيفال من ذوي اإلعانات (بولندا)؛
 148-111تعزيز لجراءات التحقيق مين العمير لت نييد األشييااب ت صيفو
القوات املسلحة وتعميم تلك اإلجراءات (الربتعال)؛
 149-111مواص ي ييلة جيفودي ي ييا الرامي ي يية لغ اي ي يية حق ي ييوق األش ي يييااب ذوي
اإلعانةو والنظر ت سبل ايدة فراب العمل لصاحل سيكان الرييف والنسياء واملسينني
من ذوي اإلعانات (أس اليا)؛
 150-111التشي ي يع عل ييى لص ييالح الق ييانون امل ييدين بعي يية االعي ي ا ابأليلي يية
القانونية الكاملة ل شيااب ذوي اإلعانةو وابلتا ضيمان اسيتقالدم الي ا وتعزييز
لدماجيفم ت اجملتمع (كوستاريكا)؛
 151-111لع ييادة صي ييياغة خطي يية تكي يياف الفي ييراب اخلاصي يية ابألشي يييااب ذوي
اإلعانة ملواءمتيفا مع القانون العاد املتعلق ابألشيااب ذوي اإلعانة (كواب)؛
 152-111توفري املوارد البرورية لل نية الداىمية املتعيددة القطاعيات املكلفية
عتابع يية تنفيي ي اتفاني يية حق ييوق األش يييااب ذوي اإلعان ييةو وتزوي ييديا ايك ييل موس ييع
يسمح عشاركة مجيع اجليفات صاحبة املصلحة (بنما)؛
 153-111تعييديل القييانون املييدين ألجييل االع ي ا الكامييل ابأليلييية القانونييية
ل شيااب ذوي اإلعانية وضيمان اسيتفاد م مين التعلييم الشيامل وخيدمات الرعايية
الصحية املالىمة (لسراىيل)ا
 154-111تعزيز اجليفيود الراميية لغ ضيمان حقيوق األشييااب ذوي اإلعانيةو
ال سيما عن نيريق التنفي الكامل ألحكياد اتفانيية حقيوق األشييااب ذوي اإلعانية
(ليطاليا)؛
 155-111تعزيز اجليفود الرامية لغ اية حقوق الشعوب األصلية؛ ميثالا عين
نيرييق لنشياء آليية مسيتقلة ملعاجلية الشيكاوى املقدمية مين أفيراد يي الشيعوب فيمييا
يتعلق بسندات امللكية (مجيفورية كوراي)؛
 156-111تعزيييز السياسييات والتييدابري الرامييية لغ التصييدي حلييوادز التمييييز
ضيد نسياء السيكان األصيليني ونسياء بيريو املنحيدرات مين أصيل أفريقييو وال سييما
فيمي ييا يتعلي ييق بنيي ييل التعلي يييم واالسي ييتفادة مي يين العمالي يية وخي ييدمات الرعايي يية الصي ييحية
(سرياليون)؛
 157-111مواص ييلة اجليف ييود واخت يياذ الت ييدابري الال م يية لب ييمان اي يية حق ييوق
اإلنسييان للسييكان األصييليني واألشيييااب ال ي ين يعييانون ميين أوج ي ضييعف متزايييدة
(دولة فلسطني)؛
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 158-111ختفيييف النيزاع االجتميياعي ت نطيياع الصييناعات االسييتيراجية عيين
نيريييق تعزيييز التشيياور مييع الشييعوب األصييلية واالنبييماد لغ املبييادة الطوعييية بشي ن
األمن وحقوق اإلنسان (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 159-111تعزيز احلمالت املنظمة ت املنانيق الريفية لتحدييد أفيراد الشيعوب
األصييلية اييد ضييمان حقييونيفم السياسييية واسييتفاد م ميين ب يرام التعليييم وب يرام
اخلدمات الصحية واالجتماعية (مجيفورية فنزويال البوليفارية)؛
اية حقيوق أفيراد الشيعوب األصيلية واألشييااب املنحيدرين مين
160-111
أصييل أفريقييي مييع الت كيييد بوج ي خييااب علييى مكافحيية التمييييز ضييد نسيياء السييكان
األصييليني ونسيياء بييريو املنحييدرات ميين أصييل أفريقييي ت جميياالت التعليييم والعماليية
والصحة (مجيفورية فنزويال البوليفارية)؛
 161-111تعزي ييز ت ييدابري التميي ييز اإل ييايب املزم ييع اختاذي ييا لص يياحل الش ييعوب
األصلية والسكان املنحدرين من أصل أفريقي (أنعوال)؛
 162-111ضي ييمان تعزيي ييز حقي ييوق الشي ييعوب األصي ييلية و ايتيفي ييا عي يين نيريي ييق
اسييتكمال لجيراءات الس ي ل الر ييي جملتمعييات السييكان األصييليني؛ وظسييني عملييية
التشيياور املسييبق ت سييياق مشيياريع نطيياع الصييناعات االسييتيراجية وتييوفري الرعاييية
الصحية والتعويبات الكافية جملتمعيات السيكان األصيليني املتي ثرة ابألضيرار البيديية
والصحية النامجة عن الصناعات االستيراجية (يولندا)؛
 163-111مواص ييلة تعزي ييز السياس ييات الرامي يية لغ النيف ييوض بنس يياء الس ييكان
األصليني ونساء بريو املنحدرات مين أصيل أفريقيي مين خيالل الفرييق العاميل املعيين
بسياسات الشعوب األصلية والفريق العامل املعين ابلسياسات اخلاصة بسكان بريو
املنحدرين من أصل أفريقي (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 164-111ختص يييص م ييوارد كافي يية لعملي ييات م يينح س ييندات ملكي يية األراض ييي
واالع ا ابحلقوق املتصلة ابألراضي للشعوب األصليةو عيا ت ذليك تقيدا اليدعم
من أجل لنشاء ناعدة بياتت ر ية شاملة ألراضي الشعوب األصلية (كندا)؛
 165-111تعزيز التيدابري الراميية لغ تلبيية احتياجيات الشيعوب األصيلية وسيكان
بريو املنحدرين من أصل أفريقي (كوت ديفوار)؛
 166-111ضمان تطبيق القيانون املتعليق ليق الشيعوب األصيلية أو احملليية ت
التشيياور معيفييا مسييبقا علييى مجيييع الفدييات اليييت تعي مير نفسيييفا بوصييفيفا ميين الشييعوب
األصليةو عا ت ذلك فيما يتعلق عشاريع التعدين (لكوادور)؛
 167-111مواصي ييلة اجليفي ييود اجلاريي يية الراميي يية لغ تعزيي ييز ايي يية مجيي ييع حقي ييوق
اإلنسييان للشييعوب األصييلية والسييكان املنحييدرين ميين أصييل أفريقييي واح ي اد ي ي
احلقوق دون متييز (مصر)؛
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 168-111مواصييلة اجليفييود الرامييية لغ التشيياور مييع الشييعوب األصييلية بشي ن
الق يرارات اليييت ت ي ثر بشييكل مباشيير أو غييري مباشيير ت أسييلوب حيا ييا وتعزيييز ي ي
اجليفود (فرنسا)؛
 169-111كفالة حق الشعوب األصلية ت املوافقة احلرة واملسيبقة واملسيتنرية
وضمان حصول أفراد ي الشعوب على سندات ملكية األراضييو عيا ت ذليك ت
املنانيق الناىية (أملانيا)؛
 170-111اختيياذ لجيراءات لتعزيييز تنفيي اتفانييية منظميية العمييل الدولييية بشي ن
الشعوب األصلية والقبليةو لعاد ( 1989رنم )169و وتنفيي تيدابري فعالية حلمايية
أراضي الشعوب األصلية املعزولةا ويتبمن ذلك مراجعة احلقوق املتداخلة املتعلقة
ابألراضي للمبي ندم ا يو لسناء األراضي لغ الشعوب األصلية جتنب ا ألي نزاعات
تتعلق ابألراضي (النروي )؛
 171-111كفالة حقوق الشعوب األصليةو عا ت ذلك عن نيرييق حيل مجييع
املشاكل املتصلة بسندات ملكية األراضي وغري ذلك من القبيااي البيديية الييت تي ثر
ت حقوق أفراد ي الشعوب املتصلة عوارديا الطبيعية (اليوتن)؛
 172-111مراجع يية الق ييوانني والل ييواىح التنظيمي يية املتعلق يية ابملش يياورات احل ييرة
واملسبقة واملستنرية لبيمان توافقيفيا ميع املعيايري الدولييةو ابلتشياور ميع ممثليي جمتميع
السييكان األصييلينيو وذلييك متابعي يةا للتوصيييات الييواردة ت الفقي يرات 108-116
و 110-116و 112-116و 113-116م يين تقري يير الفري ييق العام ييل املع ييين
ابالستعراض الدوري الشامل ت اجلولة الثانية (ياييت)؛
173-111
(ادند)؛

اختيياذ تييدابري ل ابييية ملنييع اسييتبعاد السييكان األصييليني و ميشيييفم

 174-111تعزيييز اجليفييود الرامييية لغ مكافحيية التمييييز ضييد األنيفييال ت جمييا
التعليييم والصييحةو و اصيية أنيفييال السييكان األصييليني وسييكان بييريو املنحييدرين ميين
أصل أفريقي وك لك األنيفال من ذوي اإلعانات(العراق)؛
اييية حقييوق الشييعوب األصييلية ت امليياء وت بيديية آمنييةو و اصيية
175-111
لدى منح امتيا ات األنشطة االستيراجية (العراق)؛
 176-111اختاذ تدابري يد لغ ل ياد فبياء متكييين وآمين يسيود االحي اد
ميكن في ملنظمات اجملتمع املدين االضطالع ونشطتيفاو بوساىل منيفيا للعياء التيدابري
القانونية والسياسات العامة اليت تقيد دون مربر احلق ت حرية التعبري وحريية تكيوين
اجلمعياتو وضمان اإلعمال الصارد حلقوق اجملتمعات احملليية للسيكان األصيليني ت
التشاور معيفا مسبق ا صواب مشاريع األنشطة االستيراجية (آيرلندا)؛
 177-111االيتماد إبدماج األشيااب املنحدرين من أصيل أفريقيي ت سياسيات
وخط التنمية (تونس)؛
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 178-111تييوفري مييوارد مالييية حمييددة وكافييية لتنفي ي اخلطيية الونينييية للنيفييوض
بسييكان بييريو املنح يدرين ميين أصييلي أفريقيييو وذلييك متابع يةا للتوصيييات الييواردة ت
الفقرتني  103-116و 109-116من تقرير الفريق العامل املعيين ابالسيتعراض
الدوري الشامل ت اجلولة الثانية (ياييت)؛
 179-111مواص ييلة العم ييل عل ييى تعزي ييز لمكاني يية التقاض ييي ولعم ييال احلق ييوق
االنتصادية واالجتماعية والثقافية ل نليات اإلثنية والسكان األصليني (الياابن)؛
 180-111الت كييد ميين اح ي اد وضييمان حقييوق السييكان األصييليني والسييكان
املنحدرين من أصل أفريقي ت الصحة والتعليم وفراب العمل (مدغشقر)؛
 181-111اختاذ تدابري حمددة وفعالية لبيمان اسيتفادة العميال امليفياجرين مين
التعليييم األساسييي والرعاييية الصييحية األساسييية؛ و ييايتيفم ميين سييوء املعامليية بتييوفري
سبل االنتصا القباىي واإلداري (بنعالديش)؛
 182-111ضمان تكاف الفراب املتاحة مللتمسي الل وء فيما يتعليق ابالسيتفادة
من خدمات الرعاية الصحية العامة (سرياليون)ا
 -112مجيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ت يي ا التقريير تعيرب عين مونيف الدولية
(الدول) اليت ندمتيفا و/أو الدولة موضوع االستعراضا وال ينبعي أن يُفيفيم أهنيا ظظيى بت يييد
الفريق العامل بكامل ا
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