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مقدمة
 -1عق ددد القري ددق العام ددس املع ددل ابري ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس ،املنرد د وج د قد درار لد د
القد ة مدن  21كدانون الثا//ينداير  1شدبا//
حقوق اإلنسان  ،1/5دورته الثانية والثالثد
فرباي ددر  .2019وايتعرضد ددا ا الد ددة وروجل د دواج ا لس ددة ا امسد ددة املعقد ددودة  23كد ددانون
الثا//ين د د دداير  .2019وق د د ددد ت د د ددر وف د د ددد وروجلد د د دواج وكي د د ددس وزارة ا ارجي د د ددة ريي د د ددس جل د د ددامينو.
واعتمد القريق العامس التقرير املتعلق أبوروجلواج جلسته العاشرة املعقدودة  25كدانون الثدا//
يناير .2019
 -2و  15كددانون الثا//يندداير  ،2019اختددار لد حقددوق اإلنسددان فريددق املقددررين التددا
(اجملموعة الثالثية) لتيس ايتعرا ،ا الة وروجلواج :البحرين ،وجنوب فريقيا ،واملكسيك.
 -3ووفقداً للققددرة  15مدن مرفددق قدرار لد حقدوق اإلنسددان  1/5والققدرة  5مددن مرفدق قدرار
اجملل  ،21/16صدرت الواثئق التالية ألجلرا ،ايتعرا ،ا الة وروجلواج:
()

تقرير وطل/عر ،كتايب مقدم وفقاً للققرة )A/HRC/WG.6/32/URY/1( ) (15؛

(ب) جتميع عدته مقوضية األمم املتحدة السامية قدوق اإلنسدان وفقداً للققدرة (15ب)
()A/HRC/WG.6/32/URY/2؛
(ج)

موجز عدته املقوضية وفقاً للققرة (15ج) (.)A/HRC/WG.6/32/URY/3

 -4و حيلددا وروجل دواج عددن طريددق اجملموعددة الثالثيددة قائمددة يددفلة عددد ا يددلقاً ملانيددا،
والربتغددال ،و دديالرو ابيددم موعددة األصدددقاذ املعنيددة ابلتنقي د واإل ددال واملتا عددة عل د ال ددعيد
ال ددوطل ي ددبانيا ،و وكراني ددا ،وي ددلوفينيا ،والس ددويد ،واململك ددة املتح دددة لربي اني ددا الع م د د و يرلن دددا
الرمالية .وميكن ارطالع عل ه ه األيفلة املوقع الربكي لاليتعرا ،الدورج الرامس.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5ش ددددت وروجلد دواج علد د سي ددة حق ددوق اإلنس ددان ،و عر ددا ع ددن التزام ددا ابري ددتعرا،
الدورج الرامس وعن تعاوهنا الكامس معه ،عل حنو ما ظ رت ا ولت السا قت .
 -6و وروجلدواج طددرت تسددعة صددكو يايددية قددوق اإلنسددان و روتوكور ددا .وهددي ي داً
طددرت عيددع صددكو ن ددا الكددرة الغددريب ،وال ددكو اإلقليميددة ودون اإلقليميددة رد ن حقددوق
اإلنسد ددان ،واع فد ددا ابخت د ددا عيد ددع هيفد ددات رصد ددد املعاهد دددات الدوليد ددة ومعاهد دددات البلد دددان
األمريكية.
 -7ويرددمس جدددول عمددال حقددوق اإلنسددان عيددع السيايددات الوطنيددة الدديت عدددت ونق د ت
راركة اجملتمع املد ./ف ه املراركة ضرورية لتنقي عيع ه ه السيايات ورصدها وايتدامت ا.
 -8وواصددلا وروجل دواج درايددة شددرو /ان بدداق اتقاقيددة الرددعوب األصددلية والقبليددة1989 ،
(رق ددم  )169ملن م ددة العم ددس الدولي ددة .ول ددي م ددن الواض ددر كي ددا ميك ددن ت بي ددق تعري ددا الر ددعوب
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األصلية الوارد املادة  1من ارتقاقية يياق وروجلدواج .ومدع كلدك ،فدوزارة الردوون ا ارجيدة
عاكقددة علد درايددة طددرق العمددس مددع الوكددارت املأت ددة مددن جددس ت بيددق حكددام ارتقاقيددة كات
ال لة عل السكان املنحدرين من الرعوب األصلية.
 -9و اجملددال التردريعي ،اعتمدددت وروجلدواج تردريعات جديدددة م مددة ،مثددس قددانون العنددا
ا نسددا /ضددد املددر ة ،وقددانون منددع ومكافحددة ارجتددار ابألشددأا  ،والقددانون املنرددل لن ددام الرعايددة
الوطنية املتكامس .واعتمددت وروجلدواج ي داً قدوان تعدزز ح دول األشدأا كوج اإلعاقدة علد
وظددائا ،وق دوان دعم داً للتنميددة املن ددقة للسنس د  ،ومسدداندة قددوق مغددايرج ا ويددة ا نسددانية،
واع افاً ابألشأا عدميي ا نسية ومحايةً م.
 -10وع ددززت األط ددر الوطني ددة املعني ددة ابملس دداواة وع دددم التميي ددز ي داً ع ددد املوافق ددة عل د ا ددة
الوطنية للتنوع ا نسي ،و عداد ا ة الوطنية للمساواة األعراق.
 -11وابلن ددر الددزادة ا ائلددة عدددد األشددأا الد ين يسددعون اإلقامددة وروجلدواج،
و ال د ين وص ددلوها نثد داً ع ددن ا ماي ددة ،عم دددت وروجل دواج ،دددعم م ددن املن م ددة الدولي ددة لل س ددرة،
ومقوضددية األمددم املتحدددة السددامية لرددوون الالجفد  ،تعزيددز اإلطددار املويسددي لتنقي د ييايددت ا
املتعلقة اب سرة واللسوذ .وما فتفا وروجلواج تب ل ج وداً ل دمان ح دول امل داجرين والالجفد
وطددالا اللسددوذ علد عيددع ا دددمات األيايددية ،وارلتدزام ابحد ام حقددوق اإلنسددان املكقولددة ددم.
فقددد رفعددا وروجل دواج حسددم مواردهددا البر درية واملاليددة ،وعددززت العمددس املر د د املويسددات،
وقل ا املدد اليت تستغرق ا عمليات تسوية وضعية هورذ األشأا  ،ويعا الق داذ علد
ا د دواجز الب وقراطيد ددة كات ال د ددلة .وتعمد ددس املديريد ددة الوطنيد ددة لل سد ددرة وج د د حكد ددام القد ددانون
رقم  18250لعام  ،2008ال ج ين م يياية ا سرة البلد ،عل تعزيز هنج قائم عل اح ام
ا قوق ،وارلتزام ابل ا ع الرامس لل سرة .وعملدا املديريدة الوطنيدة علد التوفيدق د العديدد مدن
املويسات الوطنية ومويسات اجملتمع املد./
 -12واعتمدددت املويسددة الوطنيددة قددوق اإلنسددان ،وديدوان امل دداأ ضددمن القفددة لددا ار/
م ددايو  .2016و ددد ت ا لي ددة الوقائي ددة الوطني ددة ملناه ددة التعد د ي  ،م ددن جانب ددا ،رص ددد م دداكن
ارحتساز عام  .2013وا لية الوقائية هيفدة مسدتقلة ر تتددخس السدل ات العامدة شدووهنا.
و ا ونددة ارخ د ة ،وقعددا ه د ا ا ليددة مددع املقددو ،الربملددا /لن ددام السددسون اتقاق داً رمسي داً ر د ن
التنسيق والتعاون عيع اجملارت ينص عل تن يم الزارات املر كة للسسون.
 -13و نرددفا نددة فأريددة لتحليددس البدددائس القانونيددة إلعمددال حقدوق األوروجلدوااني القدداطن
ا ددارج الت ددويا .وا كومددة ملتزمددة دددعم هد ه ا قددوق ،وتمددس ن تددتمكن مددن حتقيددق
كلك املستقبس القري .
 -14وقددد وضددعا وروجلدواج ا ددد مددن الققددر ،والق دداذ علد الققددر املدددقع ضددمن هددداف ا
كات األولويددة .و يددقرت عيددع التدددا املعتمدددة عددن ا قددا ،مسددتمر مددن حدددة الققددر ،مددا ف د
ا ق ددا ،اترخي ددي ملع دددرت القق ددر .ووفقد داً ملوش ددر جي ددل ،ا ق ددا وروجلد دواج موش ددر القق ددر
 7,9املائددة ،والققددر املدددقع  0,1املائددة ،وعدددم املسدداواة  0,38املائددة عددام .2017
ووفق داً خ ددر تقري ددر ل ن ددة ارقت ددادية ألمريك ددا الالتيني ددة والك دداريا ي ددا ،كان ددا وروجل دواج البل ددد
الوحيددد املن قددة الد ج حقددق هدددت األمددم املتحدددة املتمثددس ا ددد مددن الققددر قدددار الن ددا،
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والققر املدقع قدس مدن  3املائدة .وا قدا فقدر األطقدال ا قاضداً كبد اً مدن  59املائدة
عددام  15 2005املائددة عددام  .2018جلد ن القسددوة د فقددر األطقددال وفقددر البددالغ
اتسعا ،ما يركس حد كرب التحدات الوقا الراهن.
 -15و دد ت اإلدارة ا اليدة تقعيددس الن دام الددوطل للرعايدة ال دحية املتكاملددة .ويعد ت هد ا
الن دام أبن الرعايددة حد قدق ،ويقدددم مسدداعداته األشددأا الد ج يعتمدددون عليدده ويرددسع م علد
ارعتماد عل نقس م.
 -16فقدد نردل الن دام الدوطل للرعايدة ال دحية املتكاملدة وجدر تعزيدزه .وا ق دا معدددرت
وفيات الرضع والوفيات النقايدية .ويدسلا مسدتوات منأق دة لسدوذ التغ يدة ومحدس املراهقدات،
واإلصا ة ابألمرا ،اليت ميكن الوقاية من ا ابلت عيم .وقد ظ ر ه ا ار قا ،وضوح ثر العمس
املوجه ،قة خاصة ،ضعا القفات السدكانية .وتدرتبط هد ه النتدائج ي داً سيايدات عامدة
مر كة الق اعات ،ا كلك السيايات العامة املتعلقة ابلوقايدة مدن عوامدس ا در املرتب دة
ابألمرا ،جل املعدية وا د من ا مثس يياية مكافحة التبغ.
 -17و ح ددرز تق دددم مويس دداا ه ددام فيم ددا يتعل ددق ابرنت اك ددات ا د د ة ق ددوق اإلنس ددان ال دديت
حدثا ابن الن ددام اريددتبدادج وال دددكتاتورج د عددامي  1968و .1985فق ددد نرددل عل د
وجدده ا ددو القريددق العامددس املعددل اب قيقددة والعدالددة ،واملكت د ا ددا للمدددعي العددام املعددل
ناه ددة ا درائم املرتكبددة ضددد اإلنسددانية .ويتددو ه د ا املكت د الن ددر الق دداا القائمددة ،وشددرع
ي اً الن ر خر جديدة ،وطبق كلك حكام قانون اإلجراذات ا نائية ا ديد ،وعاجل
ادعاذات تتعلق عدم ديتورية األحكام ،واض لع عمس هام دال التعداون الددو رد ن هد ه
الق اا .وفيما يتعلدق دبعا الق داا ،د دا كمدة العددل العليدا مند عدام  2013علد عدالن
ن املددادت  2و 3مددن القددانون رقددم  831-18جل د ديددتوريت ؛ وقددد جعددس ه د ا األمددر القددانون
املتعلددق سددقو /الدددعو العامددة ابط دالً ورجلي داً .وملددا كددان مقعددول ه د ا اإلعددالن ددوراً ق دداا
عين ا عرضا عل احملكمة ،فإن حكم احملكمة أ يغلق عملياً التحقيقات الق ائية كات ال لة.
 -18ونس ددقا وزارة ا ارجي ددة عم ددس ا لي ددة الوطني ددة إلع ددداد التق ددارير ومتا ع ددة التوص دديات ال دديت
تت لا من  32مويسة لدية ومويسة وطنية ،وع وية كس من ديدوان امل داأ ،واملويسدة الوطنيدة
قوق اإلنسان مراقب دائم .
 -19وفيمددا يتعلددق خقددا احملكوميددة وابرعتقددال السددا ق للمحاكمددة ،عدددل قددانون اإلج دراذات
ا نائيددة ا ديددد ،ال د ج دخددس حيددز النقدداك تر درين الثددا//نوفمرب  ،2017اإلج دراذات ا نائيددة،
وحو ا من جراذات قائمة عل التحقيق جراذات قائمة عل ار ام ،ما يقر عن جراذات
شقوية وعلنية .وينص ه ا القانون عل اعتبار ارحتسداز السدا ق للمحاكمدة مدالكاً خد اً ،وعلد
وضع حدود ملدته ر تتساوز السنت حداً ق .

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -20د  89وفددداً بيددا ت ثندداذ جلسددة التحدداور .وتددرد التوصدديات املقدمددة ثندداذ جلسددة
التحاور ا زذ الثا /من ه ا التقرير.
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 -21ورحبددا كرواتيددا ابلتقدددم ال د ج حرزتدده وروجلدواج ،ر يدديما اعتمادهددا قددانون اإلجدراذات
ا نائيددة ا ديددد عددام  .2017جل د هنددا رح ددا ن البددالغ مسددلويب ا ريددة يعيرددون ظروف داً
م دية قد دد حيا م عا السسون ،ومراكز ارحتساز.
 -22و عر ددا كددواب عددن تقددديرها لختج دراذ ال د ج اي تدده وروجل دواج لتنقي د التوصدديات املقبولددة
خدالل ا ولددة الثانيدة لاليددتعرا ،رد ن حتددديط طارهدا القددانو ،/و شددارت ا دوات املتأد ة
للحد من خمتلا شكال العنا ا نسا./
ن الرددعوب األصددلية م ددن د شددد السددكان مير داً الع دداأ،
 -23و شددارت الدددا ر
وكث د اً مددا تواجدده ه د ه الرددعوب التمييددز واريددتغالل .وشددددت عل د سيددة اتقاقيددة من مددة العمددس
الدولية ر ن الرعوب األصلية والقبلية لعام ( 1989رقم .)169
 -24ورحبددا جيبددوا ابلت ددديق عل د الربوتوكددول ارختيددارج رتقاقيددة حقددوق ال قددس املتعلددق
إبج د دراذ تق د ددد البالجل د ددات ،واتقاقي د ددة البل د دددان األمريكي د ددة ملكافح د ددة العن د درية والتميي د ددز العن د ددرج
وما يت س لك من شكال التع .
 -25ورح ددا ا م وريددة الدومينيكيددة تقدددير خمتلددا اإلصددالحات املن سيددة الدديت اض د لعا
هبا وروجلواج ،ف الً عن التقدم املعيارج واملويساا ال ج حرز من جولة اريتعرا ،السا قة.
 -26ونوهددا ك دوادور ابلتقدددم احملددرز ا ددد مددن الققددر وعدددم املسدداواة ،وج ددود وروجل دواج
لتنقي د د الق ددانون رق ددم  ،122-19والل د دوائر املتعلق ددة ابلعم ددس اإليف ددايب اجمل ددال الع ددام وا ددا
للسكان املنحدرين من صس فريقي.
 -27و عر ا م ر عن تقديرها التقدم احملرز الق داذ علد العندا ضدد املدر ة ،دا
العنا العائلي ،ملكافحة التمييز ضد املر ة وا د من الققر.

كلدك

 -28ورح ا السلقادور ابرتياح ت ديق وروجلواج عل الربوتوكول ارختيارج رتقاقية حقدوق
ال قس املتعلق إبجراذ تقد البالجلات ،ومعاهدة جتارة األيد د ددلحة ،واتقاقيد د ددة البلد د دددان األمريكي د د دة
ر ن محاية حقوق اإلنسان لكبار السن.
 -29و ثن ددا ريد د ا علد د اي دداك وروجلد دواج ت دددا ملن ددع وجت ددر عم ددال التميي ددز ،واري ددتغالل
ا نسي ،والعنا ا نسا./
 -30و ثنددا فرنسددا عل د ق دوان وروجل دواج الراميددة تعزيددز مكافحددة ارجتددار ابلبرددر والعنددا
ض ددد امل ددر ة .وش ددسعا وروجلد دواج عل د مواص ددلة عمليت ددا الرامي ددة التوص ددس ا قيق ددة رد د ن
انت اكات حقوق اإلنسان املرتكبة ابن الديكتاتورية.
 -31ورحبا جورجيا إبنراذ وروجلواج املع د الوطل املعل ابإلدماج ارجتماعي للمدراهق ،
و ت ددديق ا عل د الربوتوكددول ارختيددارج رتقاقيددة حقددوق ال قددس املتعلددق إبجدراذ تقددد البالجلددات،
واعتماد املويسة الوطنية قوق اإلنسان ،وديوان امل اأ ضمن القفة لا.
 -32و ثنا ملانيا عل وروجلواج رعتمادها قوان ترمي الت دج للتمييز ،وتعزيز حقوق
امل ددر ة ،واملثلي ددات واملثليد د ومزدوج ددي املي ددس ا نس ددي ومغ ددايرج ا وي ددة ا نس ددانية وح دداملي ص ددقات
ا نس  ،وحتس ظروت ارحتساز السسون.
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 -33و ثنددا جلددا علد التقدددم الد ج حرزتدده وروجلدواج مند اعتمادهددا خ ددة العمددس مددن جددس
حيدداة خاليددة مددن العنددا ا نسددا /لعددام  .2015ورحبددا ابلعمليددة ا اريددة ل ددياجلة ا ددة الوطنيددة
للمساواة األعراق واألشأا املنحدرين من صول فريقية.
فددق  ،2030و دددذ
 -34ورحبددا اليددو ن ابري د اتيسية الوطنيددة للمس دداواة د ا نس د
العمد د ددس ابلتر د د دريعات وخ د د ددط العمد د ددس كات ال د د ددلة ابلعند د ددا ا نسد د ددا /وارجتد د ددار ابألشد د ددأا
وايتغال م.
 -35و ثنا جليا عل ج ود وروجلواج الرامية تنقيد العديدد مدن التوصديات ال دادرة عدن
جولة اريتعرا ،السا قة ،ر يديما تلدك الديت وصدت ا ابرن دمام املعاهددات الدوليدة املتعلقدة
تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان والت ديق علي ا.
 -36و حاطد ددا هد دداييت علم د داً جب د ددود وروجل د دواج الراميد ددة
األوروجلوااني من صس فريقي.

مكافحد ددة التمييد ددز ا يكلد ددي ضد ددد

ددال التنميددة املسددتدامة ق ددس
 -37ونوها هندددورا ابلتقدددم ال د ج حرزتدده وروجل دواج
ييايا ا مثس تلك املتعلقة تحويس ال اقة ،وتنقي خ ط ايتأدام األراضي و دار ا.
 -38و ثنددا سيسددلندا عل د التقدددم الكب د ال د ج حرزتدده وروجل دواج تعزيددز حقددوق املثليددات
واملثليد د ومزدوج ددي املي ددس ا نس ددي ومغ ددايرج ا وي ددة ا نس ددانية وح دداملي ص ددقات ا نسد د  ،وا ددد
ددال ح ددول
رددكس كب د مددن الوفي ددات النقايددية .ونوه ددا ابإلجن ددازات ا امددة ال دديت حتققددا
النساذ والقتيات عل التعليم.
 -39ورحبا ا ند ابعتماد خ ة العمس من جس حياة خالية من العنا ا نسا /من من ور
خمتلا األجيال ،و نراذ الن ام الوطل للرعاية ال حية املتكاملة ،واري اتيسية الوطنية للمساواة
فق .2030
ا نس
 -40ورحبددا ندونيسدديا خ ددة العمددس مددن جددس حيدداة خاليددة مددن العنددا ا نسددا ،/وابللسنددة
املر د كة د الوك ددارت ملن ددع ومكافح ددة ارجت ددار ابألش ددأا  ،وا ددة الوطني ددة ملكافح ددة ارجت ددار
ابألشأا وايتغال م.
 -41ورحبا ع ورية يران اإليالمية اب لية الوقائية الوطنية ملناه ة التع ي  ،و عر دا عدن
تق د ددديرها ا د ددود الرامي د ددة من د ددع ومكافح د ددة العم د ددس القس د ددرج وارجت د ددار ابألش د ددأا ألجل د درا،
اريتغالل ا نسي والسأرة.
 -42ورح العراق جب ود وروجلواج ،ا في ا ان مام ا عدد كب من ال كو اإلقليمية
والدوليددة املتعلقددة نقددوق اإلنسددان ،وخ وا ددا الراميددة حتس د وضدداع املددر ة املندداطق الريقيددة،
وابلقوان الرامية حتس حالة حقوق اإلنسان.
 -43و ثنددا يرلندددا عل د اعتمدداد وروجل دواج ق دوان وييايددات ترمددي تعزيددز حقددوق املددر ة
واملثليددات واملثليد ومزدوجددي امليددس ا نسددي ومغددايرج ا ويددة ا نسددانية وحدداملي صددقات ا نس د ،
ف الً عن اعتماد املويسة الوطنية قوق اإلنسان ضمن القفة لا عام .2016
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 -44ورحبا ي اليا ابلتقدم التردريعي واملويسداا الكبد وج دود وروجلدواج الراميدة تعزيدز
حقوق اإلنسان ومحايت ا ،ر ييما ارت حقوق ال قدس ،واملسداواة د ا نسد  ،ومكافحدة
العنا ضد املر ة وارجتار ابألشأا .
 -45و ي دددت ق جليزيد ددتان عي ددع ا د دوات ال دديت اي د د ا وروجل د دواج لتعزيد ددز حق ددوق اإلنسد ددان
ومحايت ا البلد.
 -46ورحبا ع ورية رو الدميقراطية الرعبية ابلتقددم الد ج حرزتده وروجلدواج دال تعزيدز
ومحايددة حقددوق اإلنسددان املكقولددة ملواطني ددا ،ر يدديما حقددوق األطقددال وامل دراهق  ،ق ددس تنددوع
ييايا ا و را ا الوطنية كات ال لة.
 -47ورحب ددا ليأتنر ددتاين ت دددا وروجلد دواج الرامي ددة مكافح ددة العن ددا ا نس ددا ،/لكن ددا
عر ا عدن شدعورها ابلقلدق زاذ األحكدام الدواردة قدانون العقدوابت الديت ر جتيدز مقاضداة عدا
شكال العنا ا نسي ضد املر ة ،و زاذ ارتقاع معدرت العنا ضد األطقال.
 -48ورحبد ددا مدجلرد ددقر إبج د دراذات وروجل د دواج الراميد ددة تعزيد ددز حقد ددوق اإلنسد ددان ،وتنقي د د
التوصدديات الدديت قبلددا هبددا جولددة اري دتعرا ،السددا قة ،ددا كلددك ت ددديق ا عددام 2015
عل الربوتوكول ارختيارج رتقاقية حقوق ال قس ر ن جراذ تقد البالجلات.
 -49ونوهددا مدداليزا جب ددود وروجلدواج الراميددة حتسد طرهددا الوطنيددة غيددة الن ددو ،نقددوق
اإلنسددان .و عر ددا عددن اقتناع ددا أبن وروجل دواج قددادرة علد ايدداك مزيددد مددن ا دوات ددارت
حقوق ال قس ،واملر ة والرعوب األصلية.
 -50و ثن ددا مل ددديا عل د ج ددود وروجل دواج الرامي ددة مكافح ددة ارجت ددار ابلبر ددر ،والق ددانون
الر ددامس ملكافح ددة ارجت ددار ابألش ددأا واي ددتغال م .ورحب ددا ي د داً ددرب مج الن ددو ،ابألحي دداذ
السكنية ،واب ة الوطنية إلعادة اإليكان.
 -51و ثنددا مال ددة عل د ا دوات الدديت اي د ا وروجل دواج الراميددة مكافحددة التمييددز عل د
يددا امليددول ا نسددية وا ويددة ا نسددانية ،ر يدديما القددانون الرددامس ر د ن األشددأا املتح دول
جنسياً ،وعل ج ودها الرامية ضمان املزيد من املساواة ا نس .
 -52وهند ت موريردديو وروجل دواج عل د ت ددديق ا عل د املعاهدددات الدوليددة الرئيسددية قددوق
اإلنس ددان .و ثن ددا ي داً عل د اعتم دداد دي دوان امل دداأ ،واملويس ددة الوطني ددة ق ددوق اإلنس ددان ض ددمن
القفة لا.
 -53ونوها املكسيك ابلتقدم ال ج حرزته وروجلدواج ،ر يديما نرداذ اللسندة املرد كة د
الوك ددارت ملن ددع ومكافح ددة ارجت ددار ابألش ددأا  ،وا ددة الوطني ددة ملكافح ددة ارجت ددار ابألش ددأا
وايتغال م.
 -54ويل ا وروجلواج ال وذ عل التدا الديت ايد ا ملكافحدة التمييدز القدائم علد يدا
العرق وا وية ا نسية ،ويائس من ا اعتمدداد ق دوان و نردداذ ل د وطددل .ويددل ا ال ددوذ ي داً
عل تعزيزها املويسات إبنراذ وحدة متأ ة للروون ا نسدانية ،ووحددة لل دحاا والرد ود،
ووح دددة متأ ددة ق ددوق اإلنس ددان .و ض ددافة كل ددك ،نرد د ت وروجلد دواج مكاتد د للم دددعي
ا نائي املعل اب رائم ا نسية والعنا العائلي والعنا ا نسا /ضمن مكت املدعي العام.
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 -55وشددت وروجلواج عل ن حسم اركت اظ السسون تقلص ال قر عموماً من
كددانون الثا//يندداير  ،2018ولددو ن عددا الوحدددات والق اعددات ر ت دزال تعددا /ه د ه املرددكلة.
وايددتمرت عمليددة الالمركزيددة ،ددا كلددك ا دوات الدديت يفددرج اياكهددا إليفدداد ظددروت معيرددية
مالئمددة لخشددأا املسددلو ة حدريت م .و عددام  2018ي داً ،ايد ت جدراذات ترمددي تعزيددز
ن ددام الس ددسون وي ددائس ش ددى :البني ددة التحتي ددة وا دددمات ،واإلدارة املتكامل ددة (اإلدارة ،والت دددخس
التقل ،واألمن) ،والتدري امل ل.
 -56وككددرت وروجل دواج هنددا تنق د ا ددة الوطنيددة لرعايددة ال قولددة املبكددرة وال قولددة واملراهقددة
للق د د ة  2020-2016ضد ددمن اي د د اتيسيت ا الوطنيد ددة املتعلقد ددة ابلتزاما د ددا ضد ددمن خ د ددة التنميد ددة
املستدامة لعام  .2030وه ه ا ة نتداج للمسداسات وا دود املرد كة د خمتلدا الق اعدات،
واجملتمع املد ،/واألطقال واملراهق .
 -57وي ددل ا وروجلد دواج ال ددوذ كد د لك علد د الت دددا الترد دريعية ال دديت ايد د ا فيم ددا يتعل ددق
دال العدالدة
وضاع ابلغة ا راشة املرمول أبحكام احتسازية وجلد احتسازيدة
ابملراهق
ا نائي د ددة لخح د ددداك ،د ددا كل د ددك د ددوكج جدي د ددد للت د دددا ارجتماعي د ددة  -التعليمي د ددة واإلدم د دداج
ارجتمدداعي .واي د ت وروجل دواج ي داً تدددا للت دددج للعنددا ضددد األطقددال واملدراهق  ،وعمددس
األطقال ،واألطقدال املرتب دة وضداع م ابلردارع ،سدبس من دا وضدع خ دط عمدس وايداك تددا
ال السياية العامة.
 -58و ثىن ا بدس األيدود علد اعتمداد ديدوان امل داأ واملويسدة الوطنيدة قدوق اإلنسدان ضدمن
القف ددة ل ددا ،ودع ددا وروجلد دواج تكثي ددا ج وده ددا الرامي ددة مكافح ددة التميي ددز ض ددد املثلي ددات
واملثليد ومزدوجددي امليددس ا نسددي ومغددايرج ا ويددة ا نسددانية وحدداملي صددقات ا نسد  ،ومقاضدداة
ومعاقبة مرتكا العنا ضد ه ه اجملموعة.
 -59و شدارت ميا دار ابرتيداح التددا العديدددة الديت ايد ا وروجلدواج
ا نس  ،ومراركة املر ة صنع القرار ،وحقوق كوج اإلعاقة.

دارت املسدداواة

 -60و ثنا هولندا عل وروجلواج لتحقيق ا ت ورات يفا ية اجملال الترريعي ،دا كلدك
قددانون العنددا ا نسددا ./و شددارت سيددة ا دوات الدديت اي د ا وروجل دواج للن ددو ،ابلق دداا
ا نسانية ،وق اا امليس ا نسي ،وا وية ا نسانية.
 -61ورحبا نيكاراجلوا ابلتقرير الوطل الثالط ألوروجلواج وقدما توصيات.
 -62و ثنا نيس ا عل تعاون وروجلواج مدع سليدات حقدوق اإلنسدان والتزام دا ددعم حقدوق
السكان املنحدرين من صس فريقي وعل ج ودها مكافحة العن رية والتمييز.
 -63و ثنا عمان عل جراذات وروجلواج املت لة نقوق اإلنسان ،ورحبدا ابن دمام ا
ال دكو الدوليددة وصددكو البلدددان األمريكيددة .ورحبدا عمددان ي داً ابلتدددا السيايددية والقانونيددة
اليت اي ا وروجلواج رمتثال املعاي الدولية.
 -64و عر ددا ابكسددتان عددن تقددديرها التدزام وروجلدواج ابملسدداواة د ا نسد  ،و شددارت وجدده
ا ود اليت يب ا لس ا الوطل للروون ا نسانية.
خا
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 -65ورحبا نما ابألطر اليت وضعت ا وروجلواج املتعلقدة ندوع ا دن  ،واألطقدال ،ومكافحدة
ارجتار ابألشأا  .لكن ا عر ا عن قلق ا زاذ ارتقداع معددرت قتدس اإل ك والعندا العدائلي،
و زاذ التح يد د ددز ضد د ددد األشد د ددأا كوج اإلعاقد د ددة ،واألشد د ددأا املنحد د دددرين مد د ددن صد د ددس فريقد د ددي،
و قليات خر .
 -66ورحبا ابراجلواج عددم خقدا وروجلدواج يدن املسدوولية ا نائيدة .ويدل ا ال دوذ علد
اعتمدداد القددانون رقددم  580-19رد ن العنددا ا نسددا /ضددد املددر ة ،وج ددود وروجلدواج الراميددة
ا ددد مددن الققددر وحتس د مسددتوات املعيرددة ،لكن ددا عر ددا عددن قلق ددا زاذ ارتقدداع معدددل العنددا
ضد األطقال.
 -67ونوهددا د و اب ددة الوطنيددة للمسدداواة د األعدراق واألشددأا
فريقية ،ويل ا ال وذ عل ارلتزامات ال وعية ألوروجلواج.

املنحدددرين مددن صددول

ا د دوات اإليفا ي ددة ال دديت اي د د ا وروجل د دواج ر د د ن املس دداواة د د
 -68و ش ددارت القلب د د
ا نسد د وض ددد العن ددا ا نس ددا ./و ثن ددا علد د ق ددانون وروجلد دواج الرام ددي مكافح ددة ارجت ددار
ابألش ددأا واي ددتغال م ،وخ ت ددا الوطني ددة للمس دداواة د األعد دراق واألش ددأا املنح دددرين م ددن
صول فريقية.
 -69ورحبا الربتغال ابلتزام وروجلواج القوج ابح ام حقوق اإلنسان ومحايت ا.
 -70و عر ددا ق ددر عددن تقددديرها ددود وروجل دواج مددن جددس ضددمان حددق ا ميددع التعلدديم،
ا كلدك املنداطق الريقيدة ،وييايدا ا الراميدة دمداج األشدأا كوج اإلعاقدة ن ام دا
التعليمددي .و ثنددا علد ج ددود وروجلدواج الراميددة حتسد فددر ح ددول ا ميددع علد خدددمات
الرعاية ال حية.
 -71ونوهددا ع وريددة كددورا ابلت دددا التر دريعية الدديت اي د ا وروجل دواج لتعزيددز املسدداواة د
ا نس  ،ومنع العنا ا نسا /ضد املر ة ومكافحته.
 -72و يد ارحتاد الرويي انقتاح وروجلواج عل التعاون مدع اجملتمدع الددو  ،لكنده عدرب عدن
قلقدده زاذ األوضدداع جل د املرضددية ن ددام السددسون ،وتزايددد عدددد النددزرذ .ورح د ارحتدداد الرويددي
فق .2030
ابري اتيسية الوطنية للمساواة ا نس
 -73و حاطا اململكة العر ية السعودية علماً ابلتقددم الد ج حرزتده وروجلدواج دال تنقيد
توص دديات حق ددوق اإلنس ددان ،و ثن ددا عل د تعاوهن ددا م ددع ا يف ددات الدولي ددة ق ددوق اإلنس ددان ،وعلد د
ج ودها الرامية تكيد حق األشأا كوج اإلعاقة التعليم.
ال حقوق اإلنسدان ،واريد اتيسية الوطنيدة
 -74ورحبا السنغال خ ة التثقيا الوطنية
فدق  ،2030وا دة الوطنيدة لرعايدة ال قولدة املبكدرة وال قولدة واملراهقدة
للمساواة ا نسد
للق ة .2020-2016
 -75و شادت صر يا ابلتدا اليت اي ا وروجلواج لتوف الدعم املا للمويس د د د ددة الوطنيد د د د ددة
قوق اإلنسان ،وديوان امل اأ ،واملع د الوطل للمر ة و ناذ قدرا ا.
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 -76ورحبا يلوفاكيا ت ديق وروجلواج عل الربوتوكول ارختيارج رتقاقيدة حقدوق ال قدس
املتعلق إبجراذ تقد البالجلات ،وجب ودها الرامية مكافحة ارجتار ابألشأا  ،لكن ا عر ا
عن قلق ا زاذ يوذ معاملة األطقال وايتغال م جنسياً.
 -77و عر ددا يددلوفينيا عددن قلق ددا زاذ العنددا ا نسددا ./وحثددا وروجل دواج عل د رفددع السددن
الق ددانو /لل ددزواج  18ي ددنة .و ثن ددا علد د ال ددرادة األوروجلواي ددة فيم ددا يتعل ددق اب لي ددات الوطني ددة
لخت ال واملتا عة.
 -78وش د د ددكرت ي د د ددبانيا وروجلد د د دواج علد د د د مر د د دداركت ا
وقدما توصيات.

اري د د ددتعرا ،ال د د دددورج الر د د ددامس،

 -79و ثنا دولة فلس عل ج ود وروجلواج الرامية ا د من عمدس األطقدال ،والعندا
ضدهم .ورحبا رروع ا ق املساواة وعدم التمييز ضد األشأا كوج اإلعاقة.
 -80ورحب ددا الس ددويد ابلتر د دريع ا دي ددد الرام ددي الت دددج للعن ددا ض ددد امل ددر ة ،و ق ددانون
اإلجدراذات ا نائيددة املعدددل لتحسد وضدداع السددسون ومعاملددة السددسناذ .وحثددا وروجلدواج علد
ضمان تنقي ها تنقي اً فعارً.
 -81ورحبا يويسرا ابلتغي ات اإلجرائية ا نائية ،لكن ا عر ا عن قلق ا زاذ يدوذ ظدروت
ارحتس دداز .و ثن ددا عل د وروجل دواج لس ددن ا ق دوان تتعل ددق ابلعن ددا ا نس ددا /وخ ددة العم ددس كات
ال لة ،لكن ا عر ا عن قلق ا زاذ تزايد عدد جرائم قتس النساذ.
 -82و ثن د ددا اتيلن د ددد علد د د وروجلد د دواج لس د ددن ا ق د ددانون من د ددع ومكافح د ددة ارجت د ددار ابألش د ددأا
وايتغال م لعدام  ،2018وج ودهدا الراميدة مكافحدة العندا ا نسدا ./ورحبدا ابلتددا الديت
اي ا من جس الت دج ركت اظ السسون ،األمر ال ج فاد األطقال والنساذ.
 -83وهن ت توجلو وروجلواج علد اعتمادهدا تددا ملكافحدة وجده عددم املسداواة علد يدا
األصس اإلثل والعرقي ،لكن ا شارت ن القلق ر يزال يساورها زاذ ايدتمرار التمييدز ا يكلدي
ضد السكان املنحدرين من صس افريقي ،ر ييما النساذ.
 -84ورحبا تون ابلتردريعات الديت اعتمدد ا وروجلدواج مند جولدة اريدتعرا ،السدا قة مدن
جددس نقدداك اإلطددار املويسددي قددوق اإلنسددان وفقداً لاللتزامددات الدوليددة ألوروجلدواج .و ثنددا عل د
خ ا الوطنية الرامية مكافحة العنا ا نسا /وارجتار ابلبرر.
 -85و حاطا تركيا علماً جب ود وروجلواج الرامية تعزيز املويسة الوطنية قوق اإلنسان،
وديد دوان امل دداأ ،ومكافح ددة العن د درية وك ددره األجاند د وعي ددع ش ددكال التميي ددز .و ش ددادت جب ددود
وروجلواج الرامية زادة اريتثمار التعليم ،ومكافحة ارجتار ابألشأا .
 -86و ثنا وكرانيدا علد ج دود وروجلدواج الراميدة حتسد اإلطدارين املويسداا والتردريعي
ق ددوق اإلنس ددان ،وي ددائس من ددا الت ددديق عل د ع دددة معاه دددات دولي ددة ،واعتم دداد ايد د اتيسيات
وخ ط عمس ددة.
 -87و شارت وروجلواج حتقيق تغ ية تعليميدة شدبه شداملة ابلنسدبة لخطقدال الد ين تد اوح
عمدارهم د ثدالك وسد يدنوات .ويدل ا ال ددوذ علد مدا ايد ت مددن تددا لتعزيدز التعلدديم،
ا كلك التثقيا رد ن حقدوق املدر ة ،ومكافحدة العندا ا نسدا ،/والعن درية وكدره األجاند .
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و ش ددارت ي د داً الت دددا الرامي ددة
التعليمي ،وا د من التسرب املدريي.

دم دداج امل دداجرين ،واألش ددأا

كوج ارعاق ددة

الن ددام

 -88و شددارت وروجل دواج قددانون عددام  2012املتعلددق ابإلهندداذ ال ددوعي للحمددس ،وشددرو/
اريدتنكات ال دم ج هد ا امل دمار .وككدرت ي داً التددا املتأد ة ددا ال دحة العقليددة
وا ول عل الدواذ.
 -89و شارت وروجلواج ي اً اإلجراذات اليت اي ا غر ،ضمان يفة مستدامة ،ا
كلددك ق دداع التعدددين .وعددالوة علد كلددك ،شددارت ا دوات الدديت ايد ا ملعا ددة حددارت
ارختقاذ القسرج اليت حدثا املاضي ،وتدا محاية البيا ت املرتب ة لك.
 -90ورحبددا اململكددة املتحدددة ابلسددسس اإليفددايب ألوروجل دواج ددال حريددة التعب د والق دوان
املتعلقة ابملساواة ا نس  ،وحقدوق املثليدات واملثليد ومزدوجدي امليدس ا نسدي ومغدايرج ا ويدة
ا نسانية .لكن ا ر تزال ترعر ابلقلق ألن الرجدال يردغلون جلالبيدة املناصد القياديدة ،و زاذ تزايدد
مستوات العنا ضد املر ة.
 -91و شادت الدورات املتحددة األمريكيدة ابملويسدة الوطنيدة إلصدالحيات األحدداك سدب
خق ددا حد دارت املعامل ددة القاي ددية والال نس ددانية وامل ين ددة .و حاط ددا علمد داً ابلترد دريعات املناه ددة
للعنا ا نسا ،/وارجتار ابألشأا  ،وشسعا عل متويس تنقي ه ه القوان .
 -92ورح ددا وز كسددتان ابرتيدداح اعتمدداد دي دوان امل دداأ واملويسددة الوطنيددة قددوق اإلنسددان
ضمن القفة لا ،ورحبا ت ديق وروجلواج عل الربوتوكدول ارختيدارج رتقاقيدة حقدوق ال قدس
املتعلق إبجراذ تقد البالجلات.
 -93واع فا ع ورية فنزويال البوليقارية جب ود وروجلدواج الراميدة حتقيدق ن ام دا التعليمدي
مسددتوات عاليددة مددن ارلتحدداق ابملدريددة و كمددال مراحددس التعلدديم ،وهددو مددا فدداد القفددات األكثددر
ضعقاً .و عر ا عن تقديرها لتقليص وروجلواج مستوات الققر ،والققر املدقع ،وعدم املساواة.
 -94ورحب د ددا فيي د ددا م واص د ددلة وروجل د دواج ج وده د ددا الرامي د ددة تعزي د ددز حق د ددوق اإلنس د ددان
ومحايت ا ،وت ديق ا عل معاهدة ح ر األيلحة النووية ،وتنقي ها القعلي رلتزاما ا ال وعية.
 -95ورحبددا لبانيددا ت ددديق وروجل دواج عل د الربوتوكددول ارختيددارج رتقاقيددة حقددوق ال قددس
املتعلق إبجراذ تقد البالجلات .وشسعا وروجلواج عل م داعقة ج ودهدا ل دمان متثيدس عدادل
للمر ة والرجس هيفات صنع القرار.
 -96ورحب ددا ا زائ ددر ابلتق دددم الد د ج حرزت دده وروجلد دواج مكافح ددة القق ددر وع دددم املس دداواة،
وا د دوات ال دديت ايد د ا لقائ دددة األش ددأا كوج اإلعاق ددة ،ر ي دديما الربوتوك ددول املتعل ددق إبدم دداج
األشأا كوج اإلعاقة املويسات التعليمية.
 -97و ثن ددا نغ ددور علد د متس ددك وروجلد دواج ويس ددات حق ددوق اإلنس ددان الدولي ددة ،و وقق ددا
الرادج ارع ات نقوق اإلنسان وكرامته.
 -98وهن ت األرجنت وروجلواج عل جترمي دا قتدس اإل ك واعتبداره شدكالً مدن شدكال القتدس
املرددة ،وكلك عد اعتمادها القانون رقم  580-19ر ن العنا ا نسا /ضد املدر ة ،وهن دا
عل توقيع ا عالن املدار ا منة.
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 -99ورحبا رمينيا تسر وروجلواج التحريا عل ارتكداب جدرائم اإلابدة ا ماعيدة وجل هدا
من ا درائم املرتكبدة ضدد اإلنسدانية ،واعتمادهدا ا دة الوطنيدة للتثقيدا دال حقدوق اإلنسدان،
وا ة الوطنية ملكافحة ارجتار ابألشأا وايتغال م.
 -100ونوها ي اليا خ ة العمس من جدس حيداة خاليدة مدن العندا ا نسدا ،/لكن دا عر دا
عن قلق ا زاذ ايدتمرار ارتقداع عددد حدوادك العندا ا نسدا ./ورحبدا ابإلصدالحات الق دائية،
لكن ا رح ا نه ر تزال مثة مراكس تتعلق أبوضاع السسون.
 -101و عر ا كر يسان عن تقديرها التزام وروجلواج القدوج عمليدة اريدتعرا ،،وهن دا علد
التقدم ال ج حرزته فيما يتعلق تنقي التوصيات الواردة جولة اريتعرا ،السا قة.
 -102ورحب ددا ج ددزر الب ام ددا ق ددانون العن ددا ا نس ددا /ض ددد امل ددر ة ،وق ددانون مكافح ددة ارجت ددار
ابألشأا وايتغال م ،وجب ودها الرامية دماج من ور جنسا /السيايات املتعلقة ابملدر ة
الريقية ،وتنقي مرروع األشأا كوج اإلعاقة.
 -103و عر ددا البحدرين عددن تقددديرها للأ دوات الدديت ايد ا وروجلدواج مند جولددة اريددتعرا،
السا قة من جس تعزيز حقوق اإلنسان ومحايت ا.
 -104و حاط ددا ددنغالديب علم د داً اب ددة الوطني ددة ق ددوق اإلنس ددان ،واري د د اتيسية الوطني ددة
ف ددق  ،2030وا ددة الوطني ددة للوص ددول العدال ددة ،وخ ددة ا ماي ددة
للمس دداواة د د ا نس د
القانونيددة لخشددأا كوج اإلعاقددة ،لكن ددا شددارت القسددوة املبلددغ عن ددا اإلطددار التر دريعي
ألوروجلواج.
 -105وككد ددرت د درابدو جب د ددود وروجل د دواج الراميد ددة الت د دددج للتحد دددات الد دديت يواج د ددا
األوروجلواانيددون األفارقددة .و شددارت ن دراج ا ددود الراميددة تدددري املددوظق علد معا ددة
املسائس كات ال لة ابملنحدرين من صس فريقي خ وة ارجتاه ال حير.
التدددا الدديت ايد ا وروجل دواج للحددد مددن ا رميددة ،لكن ددا عر ددا
 -106و شددارت دديالرو
عددن قلق ددا زاذ ضددعا تنقي د الق دوان  ،واألوضدداع جل د املنايددبة مدداكن ارحتسدداز ،واكت دداظ
عا السسون ،وعدم توافر ا ماية ل حاا ارجتار.
 -107ورح ا نن ابرتياح ن وروجلواج صدقا عل الربوتوكول ارختيارج رتقاقيدة حقدوق
ال قس املتعلق إبجراذ تقد البالجلات ،ومعاهدة جتارة األيلحة.
 -108ورح ددا ددواتن ابرتيدداح اعتمدداد وروجلدواج اريد اتيسية الوطنيددة للمسدداواة د ا نسد
فددق  ،2030وا ددة الوطنيددة لرعايددة ال قول ددة املبكددرة وال قولددة واملراهقددة للق د ة .2020-2016
و ثنددا ددواتن عل د التدددا الدديت اي د ا وروجل دواج مددن جددس الت دددج للعنددا ا نسددا ،/وعل د
ت ديق ا عل معاهدات حقوق اإلنسان.
 -109و ثنددا دولددة وليقيددا املتعددددة القوميددات علد ت ددديق وروجلدواج علد ال ددكو الدوليددة،
والعن رية.
وصكو البلدان األمريكية ملكافحة عيع شكال التمييز والتع
 -110وهند ت الربازيددس وروجلدواج علد خ ت ددا الوطنيددة للوصددول العدالددة ،وخ ت ددا للحمايددة
القانونيددة لخشددأا كوج اإلعاقددة ،وعل د ن ام ددا الددوطل للرعايددة ال ددحية املتكاملددة .ورحبددا
تدا ها الرامية مكافحة العنا ضد النساذ واألطقال وارجتار ابلبرر.
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 -111و عر ددا لغددارا عددن تقددديرها لت ددديق وروجل دواج عل د الربوتوكددول ارختيددارج رتقاقيددة
حقددوق ال قددس املتعلددق إبج دراذ تقددد البالجلددات ،واعتمادهددا قددانون العنددا ا نسددا /ضددد املددر ة،
وا ة الوطنية لرعاية ال قولة املبكرة وال قولة واملراهقة.
-112و ثنا كا و ف دج عل ييايات وروجلواج ال التنمية املستدامة ،ورحبا إبنردائ ا
ا لية الوطنية لخت ال ومتا عة توصيات جولة اريتعرا ،السا قة.
 -113وشددسعا كندددا وروجل دواج عل د عقددد اجتمدداع للمسل د اريترددارج الددوطل مددن جددس
حياة خالية من العنا ا نسا /ضد املر ة ،ومرفق الرصد والتقييم ،كمدا يدنص علد كلدك القدانون
رق د ددم  ،580-19ورحب د ددا ابملعلوم د ددات ال د دديت ق د دددمت ا املويس د ددة الوطني د ددة ق د ددوق اإلنس د ددان
القريق العامس.
 -114ورحبدا شدديلي ت ددديق وروجلدواج علد صددكو حقددوق اإلنسددان ،وعلد دعم ددا ديدوان
امل اأ واملويسة الوطنية قوق اإلنسان ،ف الً عن ا لية الوطنية ملناه ة التع ي .
 -115ورحبددا ال د تعزيددز وروجلدواج حقددوق اإلنسددان ومحايت ددا ،وا ددد مددن الققددر .و شددارت
التدا الرامية حتس وضاع السسون ،وا ود املب ولة من جس محاية القفات ال عيقة،
وتعزيز املساواة ا نس  ،و دماج ا ميع اجملتمع.
 -116ويل ا كويتاريكا ال وذ عل التدا اليت اي ا وروجلواج من جس حتس مراركة
املدر ة ،وتعزيددز املويسددة الوطنيددة قدوق اإلنسدان ،وديدوان امل دداأ .ونوهدا ابلن ددام ارنتأددايب املتد
ألوروجلواج ،وارتقاع معدرت التنمية البررية في ا.
 -117وشكرت وروجلواج الوفود عل تدخال ا ،و حاطا علماً جبميع التعليقات والتوصيات.

اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -118نظر رررت أوروغر ررواي ت التوصر رريات ال ر ر صر رري
أدانه ،وأيدهتا:

ت أثنر رراء جلسر ررة التحر رراور/الواردة

 1-118التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدوليرة بشر ن الشرعوأل األصرلية
والقبلية( 1989 ،رقم ( )169أوزبكستان) (هندوراس)؛
 2-118التصررديق دون مزيررد مررن الت ر
رقم ( 169الدامنرك)؛

علررى اتفاقيررة منظمررة العمررل الدوليررة

 3-118النظر ت إمكانيرة التصرديق علرى اتفاقيرة منظمرة العمرل الدوليرة بشر ن
الشعوأل األصلية والقبلية( 1989 ،رقم ( )169نيكاراغوا)؛
 4-118دراسررة إمكانيررة التصررديق علررى اتفاقيررة منظمررة العمررل الدوليررة بش ر ن
الش ررعوأل األص ررلية والقبلي ررة( 1989 ،رق ررم  )169أو االنض ررمال إلي ررا (مج وري ررة
فنزويال البوليفارية)؛
5-118
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 6-118إعادة تفعيل عملية املشاورات الدا لية لتيس التصديق على اتفاقية
منظمة العمل الدولية رقم ( 169إكوادور)؛
 7-118تعزي ررز املش رراورات الرامي ررة إ التص ررديق عل ررى اتفاقي ررة منظم ررة العم ررل
الدولية رقم  169ب ية ضرمان احلمايرة الفعالرة حلقروق الشرعوأل األصرلية وتعزيزهرا،
واالعرتاف هبويت ا ،وبوجودها اإلثين والثقات السابق الكتشاف أوروغواي ،ال سيما
من ا شعب َّ
ارَّوا (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
التش ُ
8-118

تعزيز اجل ود لتنفيذ التشريعات املتعلقة حبقوق اإلنسان (غياان)؛

 9-118بررذم مزيررد مررن اجل ررود لتعزيررز التش رريعات الومنيررة احلاليررة مررن أجررل
تدارك ما ينقص ا من تواؤل ،وسن تشريعات جديدة لتنفيذ صكوك حقوق اإلنسران
ال أصبح البلد مرفا في ا (بواتن)؛

 10-118مواصررلة يصرريا مرروارد كافيررة لكرري تكفررل قرردرة ديرروان املظررام علررى
العمل بشكل مستقل ،والوفاء بواليته (سلوفاكيا)؛
 11-118ضررمان التمويررل الكررات جلميررم مسسسررات حقرروق اإلنسرران ،والرتكيررز
بشكل اص على املع د الومين للمرأة (أسرتاليا)؛
 12-118مواصررلة تعزيررز هليت ررا املعنيررة وتابعررة توصرريات حقرروق اإلنسرران (نظررال
رصررد التوصرريات الدوليررة) ،وربد ررا ةهررداف دررة التنميررة املسررتدامة لعررال 2030
(ابراغواي)؛
 13-118تعزيررز التش رريم املنرراه
اهليكلي (البحرين)؛

للتمييررز العنصررري مررم الرتكيررز علررى التمييررز

 14-118جترررش نشررر نظررر ت التفرروق العرقرري أو الدونيررة العرقيررة علررى النحررو
املوصى به سابقا (هندوراس)؛
 15-118حظررر التمييررز العنصررري ص رراحة ،وررا ت زلررب التمييررز املباشررر وغ ر
املباشر ،ابعتماد القوانني املناسبة (ابكستان)؛

 16-118مواصلة ج ودها الرامية إ تنفيرذ بررامو وأنشردة تثقيفيرة وتدريبيرة ت
جمررام حقرروق اإلنسرران بشر ن مكافحررة العنصررية والتمييررز ،وبش ر ن املسررا ل املتعلقررة
ابملنحدرين من أصل أفريقي (الفلبني)؛
 17-118تكثيف اجل ود الرامية إ مكافحة التمييز ضد األشخاص املنحدرين
من أصل أفريقي (توغو)؛
 18-118مواصررلة اجل ررود املبذولررة ملكافحررة العنص ررية وكررره األجانررب ،و كررني
النساء املنحدرات من أصل أفريقي بضمان وصوهلن إ املناصب القيادية (مصر)؛
 19-118تعزيز قدرة النظرال القضرا ي علرى مكافحرة التمييرز العنصرري ابعتمراد
تعريف للتمييز املباشرر وغر املباشرر ،وتضرمني القرانون هليرات إنفراز بشر ن حراالت
بعين ا من التمييز ،ال سيما التمييز ضد األقليات (أن وال)؛
14
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 20-118مواصر ررلة تعزير ررز عملير ررات مجر ررم الر رردوا ر احلكومير ررة بير رراانت تتضر ررمن
املت ات اإلثنية  -العرقية واستخدام ا بدريقة من جية (برابدوس)؛
 21-118إصرردار بيرراانت إحصررا ية موثوقررة ،ادثررة ،وشرراملة ،ومصررنفة حسررب
العررق ،أو النسررب ،أو األصرل القررومي ،أو اإلثرين عررن التكروين الررد رات للسرركان
(برابدوس)؛
 22-118تكثيررف السياسررات وال رمامو الراميررة إ القضرراء علررى التمييررز ضررد
النسرراء املنحرردرات مررن أصررل أفريقرري ،وأبنرراء الشررعوأل األصررلية ،واألشررخاص زوي
اإلعاقررة بوسررا ل من ررا ايرراز اإلج رراءات الراميررة إ االع ررتاف هبررم ،وإزكرراء الرروعي
بش هنم ت أوساط اجملتمم (إكوادور)؛
 23-118تعزيز تنسيق وتنفيذ السياسات العامة ال تضمن املساواة ت احلقوق
والفرص جلميم السكان ،وتلب ال تعزز ت ي أمناط السلوك االجتماعي (بنما)؛
 24-118مواصلة اياز تداب فعالة لتعزيز حقروق املررأة ،والدفرل ،واألشرخاص
زوي اإلعاقة ،والفئات الضعيفة األ رى (الصني)؛
 25-118مواصلة تعزيز ومحاية حقروق اإلنسران لكبرار السرن ،بسربل من را هتيئرة
بيئرة مواتيررة لشرريخو ة سررليمة وفاعلررة ،وضررمان عرردل إغفررام كبررار السررن عنررد تنفيررذ
دة التنمية املستدامة لعال ( 2030اتيلند)؛
 26-118مواصلة تعزيز اجل ود ،وا ت زلب يصيا املوارد للميزانية ،وإمالق
ب ررامو شرراملة للقضرراء علررى مجيررم أشرركام العنررف والتمييررز ،ال سرريما ضررد النسرراء،
واألشررخاص زوي اإلعاقررة ،واملثليررات واملثليررني ومزدوجرري امليررل اجلنسرري وم ررايري
اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني ،ومحاية حقوق م (شيلي)؛
 27-118مواصررلة التررداب الراميررة إ مكافحررة التمييررز ،ال سرريما ابلتحقيررق ت
حررواد التمييررز والعنررف ضررد املثليررات واملثليررني ومزدوجرري امليررل اجلنسرري وم ررايري
اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني واملعاقبة على زلب (األرجنتني)؛
 28-118اياز مجيم التداب ملكافحة التمييز ضد املثليرات واملثليرني ومزدوجري
امليررل اجلنسرري وم ررايري اهلويررة اجلنسررانية وحرراملي صررفات اجلنسررني ،والتحقيررق ت
مجيررم أعمررام العنررف بسرربب امليررل اجلنسرري للضررحية ،أو بسرربب هويت ررا اجلنسررانية،
وتقدش اجلناة إ العدالة (هيسلندا)؛
 29-118العمل بن و قا م على احلقوق ت جمام محاية البيئة عند وضم وتنفيذ
اخلدر ررة البيئير ررة الومنير ررة ،ور ررا ت زلر ررب التشر رراور املسر رربق مر ررم الشر ررعوأل األصر ررلية
(سلوفينيا)؛
 30-118مواصلة تنفيذ المامو ال قد تندوي على هاثر بيئية إجيابية (اململكرة
العربية السعودية)؛
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 31-118مواصررلة اجل ررود الراميررة إ اسررني نظررال السررجون واألوضرراع دا ل ررا
مررن أجررل ضررمان محايررة حقرروق اإلنسرران املكفولررة للسررجينات علررى وجرره اخلصرروص
(كرواتيا)؛
 32-118إجر رراء إص ررالن ش ررامل لنظ ررال الس ررجون وفقر ر ا لتوص رريات مسسس ررات
وهيئات معاهدات األمم املتحدة (أوزبكستان)؛
33-118

مضاعفة اجل ود لتحسني أوضاع السجون (فرنسا)؛

 34-118ايرراز مزيررد مررن التررداب للحررد مررن االكتظررا ت السررجون ،واسررني
الظروف املعيشية لنزالء السجون (اليوانن)؛
 35-118اسرني الظرروف املعيشرية ت مراكرز االحتجراز ،وضرمان تروف الرعايرة
الدبي ر ررة الكافي ر ررة ،وإم ر رردادات املي ر رراه ،والص ر رررف الص ر ررحي ت زنر ر رزاانت االحتج ر رراز
(المت ام)؛
 36-118اسررني أوض راع السررجون عررن مريررق االس رتثمار ت مرافررق االحتجرراز
اآلمن ررة والرفيق ررة ابلن ررزالء ،بوس ررا ل من ررا ز دة ف رررص حص رروم ه ررسالء عل ررى الرعاي ررة
املقوتة ،وز دة
الصحية البدنية والعقلية املعتادة ،واملياه النظيفة ،والوجبات ال ذا ية ّ
مدة الراحة ارج الزنزاانت (الوال ت املتحدة األمريكية)؛
 37-118تكثي رف ج ررود اسررني نظررال السررجون ،والبح ر عررن مرروارد إضررافية
متنوع ررة ،و ررا ت زل ررب امل رروارد القانوني ررة ،م ررن أج ررل معاجل ررة مش رركلة االكتظ ررا ت
السجون (االااد الروسي)؛
 38-118يصيا موارد أكم لتحسني مرافق االحتجاز ،ووضم سياسرة شراملة
إلعادة اإلدماج هدف ا اسني ظروف معيشة السرجناء ،واحلرد مرن االكتظرا  ،ومرن
مث امتثام املعاي الدولية (إسبانيا)؛
اسررنة ،ويصرريا مرروارد كافيررة ملعاجلررة
 39-118تعزيررز ج ودهررا لوضررم معرراي
ّ
االكتظا  ،واألوضاع السيئة ت السجون (تركيا)؛
 40-118مراجع ررة أوض رراع الس ررجون والش ررروع ت اي رراز د رروات لتحس ررين ا،
ال سيما فيما يتعلق ابالكتظا واالستفادة من برامو إعادة الت هيل (أسرتاليا)؛
 41-118ايرراز تررداب ملعاجلررة مشرركلة االكتظررا ت السررجون ،وجعررل ظررروف
االحتجاز في ا تتفق واملعاي الدولية (بيالروس)؛
 42-118اياز تداب لتحسني األوضاع املعيشية املزرية وغ الصحية املوجودة
ت بع مرافق االحتجاز (بن الديش)؛
 43-118ضررمان ت روافر امل روارد الكافيررة لتنفيررذ قررانون اإلج رراءات اجلنا يررة املعرردم
تنفيذا كامالا من أجل مواصلة احلد من االكتظا ت السرجون ،وإعرادة يهيرل السرجناء
للحد من معاودهتم ،وتضييق جمام االحتجاز السابق للمحاكمة (السويد)؛
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 44-118اسررني ظررروف االحتجرراز ت السررجون ،وضررمان اسررتفادة ا تج رزين
من برامو إعادة الت هيل وإعادة اإلدماج (سويسرا)؛
 45-118بررذم مزيررد مررن اجل ررود لتحسررني األوضرراع السرريئة ت العديررد مررن مراكررز
االحتجاز هبا ،ومنم سوء معاملة ا تجزين ،و اصة النساء واملراهقني (مج ورية كور )؛
 46-118مواصلة اجل ود لتخفيف ظروف احتجاز النساء واألمفام (السن ام)؛
 47-118تعزي ررز اجل ررود املبذول ررة للح ررد م ررن االكتظ ررا ت الس ررجون بتحس ررني
ظروف االحتجاز ،وتقليا مدة احتجاز األحردا  ،واملردة الدويلرة لالحتجراز قبرل
ا اكمة (أملانيا)؛
 48-118اسررني أوضرراع السررجون ،للمخررالفني الشررباأل علررى وجرره اخلصرروص،
ابحلررد مررن االكتظررا  ،والعمررل ابالحتجرراز السررابق للمحاكمررة ،بوسررا ل من ررا ايرراز
تداب مثل اإلفراج املشروط (كندا)؛
 49-118يصر رريا املر رروارد املالير ررة والبش ر ررية الالزمر ررة لضر ررمان أن األشر ررخاص
املسلوبة حريت م ،ون في م املراهقون ،يُعاملون وفق ا للمعاي الدولية ،والعمل علرى
تعزيز اآللية الومنية ملناهضة التعذيب (اليوانن)؛
 50-118تكثيررف ج ودهررا لتحسررني أوضرراع مراكررز االحتجرراز هبرردف تشررجيم
إعادة إدماج املراهقني املخالفني القانون ت اجملتمم (تركيا)؛
 51-118مواصررلة ج ودهررا لتحسررني ظررروف االحتجرراز مررم الرتكيررز علررى مراكررز
احتجاز األحدا (إيداليا)؛
 52-118مواصررلة اجل ررود الراميررة إ تعزيررز اسررتقالم اآلليررة الومنيررة ملناهض ررة
التعذيب (تونس)؛
 53-118تعزيررز اآلليررة الومنيررة ملناهضررة التعررذيب وفق ر ا لتوصرريات جلنررة األمررم
املتحدة الفرعية ملنم التعذيب (كرواتيا)؛
 54-118تعزيرز هليت ررا الومنيررة ملناهضررة التعرذيب ت نظررال السررجون ،والتحقيررق
الكامل ت مجيم مزاعم التعذيب وسوء املعاملة (ألبانيا)؛
 55-118إنشر رراء هلير ررة شر رركاوى مسر ررتقلة للتحقير ررق ت مجير ررم م ر رزاعم التعر ررذيب،
واالستخدال املفرط للقوة ،والعقوابت اجلماعية ت مجيم مرافق االحتجاز (المت ام)؛
 56-118جعل جر ة التعذيب جر ة منفصلة ت قانون العقوابت األوروغروا ين
حبلروم هزار/مرارس  ،2020علرى النحرو املنصروص عليره ت اتفاقيرة األمرم املتحردة
ملناهضررة التعررذيب ،وزلررب لتفررادي الث ررات ال ر مررن شر هنا أن تومررد اإلفررالت مررن
العقاأل (اململكة املتحدة لميدانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 57-118ايرراز إج رراءات فوريررة ملنررم معاملررة احل رراس واملرروظفني نررزالء سررجون
أوروغواي معاملرة قاسرية أو ال إنسرانية أو م ينرة ،ورا ت زلرب تردريب احلرراس علرى
ف التوتر ت املنازعات ،ووضم إجراءات للحفا علرى األمرن ،ومنرم االنتحرار،
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والتحقيق مم املوظفني الرذين يرسزون السرجناء بردنيا ونفسريا ومقاضراهتم علرى زلرب
(الوال ت املتحدة األمريكية)؛
 58-118مواصلة ج ودهرا الراميرة إ تنفيرذ سياسرة احلقيقرة ،والعدالرة ،واجلرم،
وض ررماانت ع رردل التكر ررار ،فيم ررا يتعل ررق ابنت اك ررات حق رروق اإلنس رران املرتكب ررة إابن
الديكتاتور ت السابقة (كواب)؛
 59-118ايرراز درروات لضررمان سررالمة املرروظفني القضررا يني ،واملرردافعني عررن
حقر رروق اإلنسر رران الر ررذين يشر رراركون ت الر رردعاوى القضر ررا ية املتعلقر ررة ابالنت اكر ررات
اجلسيمة حلقوق اإلنسان املرتكبة إابن الديكتاتوريررة العسرركرية ،وضررمان التحقيررق
الكامل ت مجيم ادعاءات الت ديد ابلقتل ضد هسالء األشخاص ،وتقدش املسرسولني
عن تلب الت ديدات إ العدالة ( غاان)؛
 60-118تكثيف ج ودها ت عملية التحقيق ت انت اكات حقوق اإلنسان الر
حرردث إابن الديكتاتوريررة ،وت احلرراالت الر تندرروي علررى عرقلررة تلررب التحقيقررات
(اليوانن)؛
 61-118إل رراء قررانون العفررو لعررال  ،1986وضررمان أال يضررم اجلررا م املرتكبررة
ضررد اإلنسررانية ،وررا في ررا أعمررام التعررذيب واال تفرراء القسررري ،وانت اكررات حقرروق
اإلنس ر رران املرتكب ر ررة ب ر ررني ع ر ررامي  1973و ،1985لق ر رروانني التق ر ررادل ،أو العف ر ررو،
أو احلصاانت أو غ ها من التداب املماثلة (بنما)؛
 62-118اي رراز ت ررداب ملموس ررة اكم ررة املس ررسولني ع ررن االنت اك ررات اجلس رريمة
حلقرروق اإلنسرران إابن الديكتاتوريررة املدنيررة  -العسرركرية ،وضررمان االنتصرراف واجلررم
لضحا هذه اجلرا م (مج ورية كور )؛
 63-118مواص ررلة التر ررداب الرامير ررة إ ضر ررمان إح ر رراز تقر رردل ت التحقير ررق مر ررم
مرتكيب انت اكات حقوق اإلنسان إابن الديكتاتورية العسكرية ومعاقبت م ،ال سريما
بضر ررمان عر رردل ضر رروع هر ررذا النر رروع مر ررن االنت اكر ررات لقر رروانني التقر ررادل أو العفر ررو
(األرجنتني)؛
 64-118اير رراز تر ررداب لضر ررمان أال يضر ررم اجل ر ررا م املرتكبر ررة ضر ررد اإلنسر ررانية
وانت اك ررات حق رروق اإلنس رران إابن احلكوم ررة العس رركرية لق رروانني التق ررادل ،أو العف ررو،
أو احلص ر ررانة ت األحك ر ررال القانوني ر ررة املتعلق ر ررة ابإلف ر ررالت م ر ررن العق ر رراأل ،وتع ر رروي
الضحا (كوستاريكا)؛
 65-118مواصر ررلة إحر ر رراز تق ر رردل ت مكافح ر ررة اإلفر ررالت م ر ررن العق ر رراأل ابي ر رراز
اإلج رراءات الالزمررة ،وترروف املرروارد الضرررورية لتيس ر التحقيقررات ،ومررن مث ضررمان
تنفيذ القانون الدويل (إسبانيا)؛
 66-118مواصررلة اجل ررود املبذولررة لضررمان اسررتخدال ترردب سررلب حريررة األحرردا
مالزا أ ا ال غ  ،وتقليا العمل ابالحتجاز السابق للمحاكمة (أيرلندا)؛
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 67-118مراجعررة نظررال قضرراء األحرردا  ،ووضررم سياسررات ومنيررة تسررتند إ
التزاماهتا ووجرب معاهردات حقروق اإلنسران الدوليرة ،مرم الرتكيرز بوجره راص علرى
التداب غ االحتجازية ،واحلصوم على التعليم (اململكة املتحدة لميدانيا العظمرى
وأيرلندا الشمالية)؛
 68-118تكثي ررف مراجع ررة نظ ررال قض رراء األح رردا اس ررتنادا إ حق رروق اإلنس رران،
وإعداء األولوية للتداب غ االحتجازية ،والت كيد على جوانب ا التعليمية (شيلي)؛
 69-118مواصلة تقييم نظال احتجاز األحدا  ،والعمل ت الوق نفسره علرى
تشجيم التداب الرتبوية والفرص التعليمية ت صفوف السجناء األحدا (إريرت )؛
 70-118مواصلة تنفيذ الترداب املناسربة ت مكافحرة االجترار ابلنسراء والفتيرات
ب رض االست الم اجلنسي (أملانيا)؛
 71-118تعزيز اجل ود ،بوسا ل من ا سن تشريعات شراملة ،مرن أجرل التصردي
لالجت ررار ابألش ررخاص ،ال س رريما النس رراء والفتي ررات ،ألغر رراض الس ررخرة واالس ررت الم
اجلنسي (غياان)؛
 72-118تكثيف اجل ود ت جمام مكافحة االجترار ابألشرخاص واسرت الهلم ،مرم
الرتكيز بوجه اص على النساء واألمفام (أرمينيا)؛
 73-118تكثيررف التررداب الراميررة إ مكافحررة االجتررار ابألشررخاص ،مررم إيررالء
اهتمال اص للنساء واألمفام (البحرين)؛
 74-118مواصررلة تنفيررذ التررداب املناسرربة ملكافحررة االجتررار ابلنسرراء والفتيررات،
وكذلب التداب املناسبة ملكافحة العنف ضد املرأة (إيداليا)؛
 75-118إنشاء هلية تشريعية ملنم ومكافحة االجتار ابلبشر ألغراض االست الم
اجلنسي والعمل القسري (مدغشقر)؛
 76-118مواص ررلة تعزي ررز براجم ررا لبن رراء ق رردرات اجل ررات املس ررسولة ع ررن إنف رراز
الق ررانون واجل ررات املس ررسولة ع ررن مكافح ررة االجت ررار ابألش ررخاص ،ال س رريما النس رراء
واألمفام (الفلبني)؛
 77-118بذم مزيد من اجل ود للحد من االجتار ابلبشر (العراق)؛
 78-118ز دة ج ودها ت مكافحة االجتار ابلبشر (نيج )؛
 79-118ضمان التنفيذ الفعام للقانون رقرم  19-643بشر ن منرم ومكافحرة
االجتار ابألشخاص واست الهلم ،بدررق من را محرالت التوعيرة ،وبنراء قردرات مروظفي
إنفاز القانون ،والتعاون التقين مم الشركاء الدوليني (اتيلند)؛
 80-118اعتماد وتنفيذ دة عمل ومنية لدعم تنفيذ ال اية  7-8من أهداف
التنمية املستدامة ال تدعو إ القضاء على السخرة وإهناء الررق املعاصرر واالجترار
ابلبشر ت أفق عال ( 2030اململكة املتحدة لميدانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
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 81-118التنفيررذ الكامررل للخدررة الومنيررة ملكافحررة االجتررار ابألشررخاص املتفررق
علي ررا ،ومواصررلة تنظرريم محررالت التوعيررة العامررة ،وترروف الترردريب الررالزل للج ررات
املسسولة املعنية بذلب (جزر الب اما)؛
 82-118اعتماد تشريعات شاملة ملكافحة االجتار ابلبشرر ،ورا ت زلرب أحكرال
تتعلق حبماية ضحا االجتار ورد االعتبار هلم ،وضمان تدبيق ا فعلي ا (بيالروس)؛

 83-118ترروف احلمايررة والرردعم لعسرررة ابعتبارهررا الوحرردة الدبيعيررة واألساسررية
لبقاء اجملتمم (مصر)؛
 84-118تعزيز ج ود التصدي لبدالرة الشرباأل ،ال سريما برني األشرخاص زوي
اإلعاقة (غياان)؛
 85-118مواصررلة تعزيررز سياسررات العمالررة مررن أجررل ف ر معرردالت البدالررة،
ال سيما بني الشباأل ،والنساء واألشخاص زوي اإلعاقة (إندونيسيا)؛
 86-118اير رراز التر ررداب الالزم ر ررة ملكافحر ررة البدالر ررة ب ر ررني الشر ررباأل ،والنس ر رراء
واألشخاص زوي اإلعاقة (كوستاريكا)؛
 87-118تنفي ر ررذ نظ ر ررال لقي ر رراس مسشر ر ررات التق ر رردل ا ر رررز ت إعم ر ررام احلق ر رروق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية (عمان)؛
 88-118فررتح ح روار شررامل بش ر ن الررد ل األساسرري الشررامل واعتبرراره أداة لت ي ر
نظال الضمان االجتماعي احلايل ،ابلتشاور مم مجيم اجل ات صاحبة املصلحة (هاي )؛
 89-118توسرريم ند رراق املب ررادرات الرامي ررة إ ز دة احلررد م ررن الفق ررر ،واس ررني
نوعية اخلدمات الصرحية والتعليميرة وفررص الوصروم إلي را ،ورا ت زلرب لعشرخاص
زوي اإلعاقة (كواب)؛
 90-118النظر ت اعتماد هنو قا م على احلقوق ت بررامو احلرد مرن الفقرر لضرمان
ت ررم األش ررخاص وس ررتو ت معيش ررية مال م ررة ،اص ررة األمف ررام ،واألش ررخاص ال ررذين
يعيشون ت املنامق الريفية ،واألشخاص زوي اإلعاقة (مج ورية إيران اإلسالمية)؛
 91-118الت كررد مررن أن األشررخاص املنحرردرين مررن أصررل أفريقرري ،واألشررخاص
الررذين يعيشررون ت املنررامق احلضررية والريفيررة ،يسررتفيدون مررن بررامو مكافحررة الفقررر
على قدل املساواة (مدغشقر)؛
 92-118االستمرار ت تعزيز اسررتاتيجية احلرد مرن الفقرر مرن أجرل فر
األشخاص الذين يعيشون الفقر واسني مستو ت معيشت م (الصني)؛

عردد

 93-118ضمان التنفيذ السليم للخدة الومنية ملياه الشرأل والصرف الصرحي
مم الرتكيز بوجه اص على الفئات الضعيفة وامل مشة من سكاهنا (موريشيوس)؛
 94-118مواصررلة ج ودهررا الراميررة إ يفيررف حرردة الفقررر ،ومعاجلررة الفجرروات
بني املنامق احلضرية والريفية (موريشيوس)؛
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 95-118مواصلة تنفيذ سياسات احلد من الفقر مم الرتكيز على احلد من عردل
املساواة ت الد ل (فيي انل)؛
 96-118وضررم دررة لتنفيررذ توصرريات حقرروق اإلنسرران تتماشررى مررم أهررداف
التنميررة املسررتدامة ،وشرراملة جلميررم توصرريات االسررتعراض الرردوري الشررامل املقبولررة
(كابو ف دي)؛
 97-118دمو املمارسات اجليدة لتنفيذ توصيات االسرتعراض الردوري الشرامل
ت استعراضاهتا الومنية بش ن تنفيذ أهداف التنمية املستدامة (كابو ف دي)؛
 98-118برردء العمررل ابلتثقيررف بش ر ن الصررحة اجلنسررية واإلبابيررة ملنررم احلمررل
املبكر ،واألمراض املنقولة جنسي ا (هيسلندا)؛

 99-118تعزيز أدوات التدريب ت قداعي الصحة والتعليم بش ن الصرحة اجلنسرية
واإلبابية وحقوق النسراء والفتيرات ،مثرل منرم محرل املراهقرات واحلمرل املبكرر ،ووسرا ل
منم احلمل ،واإلج اض ،والتنوع اجلنسي ،ومنم العنف اجلنساين (املكسيب)؛

 100-118برردء العمررل بتثقيررف يناسررب عمررر الفتيررات والفتيرران بش ر ن الصررحة
اجلنسية واإلبابية ملنم احلمل املبكر ،واألمراض املنقولة جنسيا (اجلبل األسود)؛
 101-118مواءمة برامو التثقيف اجلنسي الشاملة مم املعاي الدولية ،ومراعاة
احلقر رروق الر يسر ررية للصر ررحة اجلنسر ررية واإلبابير ررة ،واملير ررل اجلنسر رري ،وقضر ررا اهلوير ررة
اجلنسانية ،وضمان التنفيذ املستمر هلذه المامو عم النظال التعليمي (هولندا)؛
 102-118تعزيررز الترردريب املسررتمر للعرراملني ت جمررايل الصررحة والتعلرريم علررى
الصررحة اجلنسررية واإلبابيررة علررى أسرراس هنررو يراعرري نرروع اجلررنس ،والعمررر ،والعرررق،
واإلثنية (ب و)؛
 103-118فرض شروط تعليلية أشد صرامة ملنم املسسسات الدبيرة وأ صرا يي
التذرع ابالستنكاف الضم ي ت كل مرة للت دية على رف االضدالع
الدب من ّ
بعمليات اإلج اض (هيسلندا)؛
 104-118احلرررص علررى كررني النسرراء مررن ممارسررة حق ررن القررانوين ت احلصرروم
على دمات اإلج اض وما بعد اإلج اض ت مجيم منرامق البلرد عرن مريرق تنظريم
فعلي حلق أ صا يي الدب ت االستنكاف ضم ا (هولندا)؛

 105-118اياز ترداب لضرمان حصروم مجيرم النسراء علرى اإلج راض القرانوين
و دمات ما بعد اإلج اض (هيسلندا)؛
 106-118تعزيز اجل رود الراميرة إ تيسر احلصروم علرى مجيرم األدويرة ةسرعار
معقولة من أجل ضمان احلق ت الصحة جلميم السكان (إندونيسيا)؛
 107-118ضمان إاتحة اخلدمات الصحية لعشرخاص زوي اإلعاقرة ،وتردريب
أ ص ررا يي الص ررحة عل ررى ع ررالج األش ررخاص زوي اإلعاق ررة ،م ررم مراع رراة حق ررم ت
املوافقة احلرة واملستن ة (هيسلندا)؛
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 108-118مواص ررلة اي رراز الت ررداب الالزم ررة لض ررمان وص رروم األش ررخاص زوي
اإلعاقررة إ رردمات الرعايررة الصررحية األساسررية وترردريب أ صررا يي الصررحة علررى
تقدش الرعاية إ هسالء األشخاص (السن ام)؛
 109-118ايرراز اخلدرروات الالزمررة جلعررل اخلرردمات الصررحية العاديررة ت متنرراوم
األشخاص زوي اإلعاقة (اجلزا ر)؛
 110-118مواصررلة اجل ررود لصرروة سياسررة عامررة تترريح احلصرروم علررى اخلرردمات
الصحية ت املنامق الريفية (البحرين)؛
 111-118القضرراء علررى أوجرره عرردل املسرراواة ت احلصرروم علررى التعلرريم ،وهرري
أوجه تفاوت كان هلا يث د على أمفام الفئات ا رومة (اهلند)؛
 112-118اياز دروات فعالرة ضرد التمييرز دا رل النظرال التعليمري ،والقضراء علرى
أوجه عدل املساواة من حي احلصوم على التعليم والتحصيل العلمي (موريشيوس)؛
 113-118ض ررمان املس رراواة ت احلص رروم عل ررى تعل رريم ع ررايل اجل ررودة لعمف ررام،
ال سيما األمفام ت أوضاع صعبة ،واعتماد اسرتاتيجية شراملة ملعاجلرة العوامرل الر
تس ر م ت اافرراض معرردالت التحرراق م ابملدرسررة ،وت معرردالت التسرررأل املرتفعررة،
ال سيما بني الفتيات (المت ام)؛
 114-118معاجل ررة مش رركلة التس رررأل املدرس رري ب ررني الفتي ررات ،واس ررني ف رررص
حصوم النساء والفتيات على التعليم (موريشيوس)؛
 115-118ضمان املساواة ت احلصوم على التعليم ،ومعاجلة األسباأل اجلذريرة
ملعدالت التسرأل من املدارس الثانوية ،ال سيما ت صفوف الفتيات (ميامنار)؛
 116-118ايرراز التررداب الالزمررة لتقلرريا معرردم التسرررأل املدرسرري للفتيررات
(اجلزا ر)؛
 117-118ايرراز تررداب إضررافية لضررمان حصرروم الفئررات ا رومررة مررن السرركان
على التعليم على قدل املساواة مم غ ها (ألبانيا)؛
 118-118تعزي ررز التزام ررا ابحل ررد م ررن مع رردالت التس رررأل املدرس رري ،ومواج ررة
مشكلة االنقداع عن املدرسة ت وق مبكر (إيداليا)؛
 119-118االسررتمرار ت نظررال ترروف املررنح الدراسررية والرردعم للدررالأل لضررمان
مواصلة الدالأل دراست م ضمن املنظومات الرتبوية الرمسيرة ،واحلرد مرن تسررهبم مرن
املدرسة (مج ورية الو الد قرامية الشعبية)؛
 120-118وضم وتنفيذ برامو تعليميرة ترمري إ التحراق املرراهقني مرن الفئرات
االجتماعية الضعيفة ابلتعليم املستمر (املكسيب)؛
 121-118مواصلة تنفيذ برامو التعلريم الراميرة إ تيسر مواصرلة املرراهقني ت
أوضاع صعبة تعليم م (ب و)؛
 122-118تنفيذ تداب بديلة تسمح للشباأل والكبار إبكمام تعليم م (قدر)؛
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 123-118تعزيز اإلمار املسسسي للتثقيف ت جمام حقوق اإلنسان (أرمينيا)؛
 124-118احرتال احلقوق املكفولة للوالدين ،ووجرب القرانون الردويل ،ت تربيرة
وتعليم أمفاهلم وفقا ملعتقداهتم األ القية والدينية (بن الديش)؛
 125-118ضررمان حصرروم األمفررام والشررباأل زوي اإلعاقررة البدنيررة والتعلميررة
على التعليم (كندا)؛
 126-118بذم ج ود أكم من أجرل التصردي جلميرم أشركام التمييرز والعنرف
ضد النساء والفتيات (غياان)؛
 127-118توف املوارد الالزمة ملكافحة العنف ضد املرأة بفعالية (فرنسا)؛
 128-118تكثيف اجل ود الرامية إ منم العنف اجلنساين (جورجيا)؛
 129-118ضمان التنفيذ والتمويل الفعليني للتداب املنصوص علي ا ت قرانون
العنف اجلنساين ضد املرأة من أجل احلد من معدالت قتل النساء على أسراس نروع
اجلنس املرتفعة بصورة مزمنة ،وتقدش املسسولني عن زلب إ العدالة (أملانيا)؛
 130-118ض ررمان التنفي ررذ الكام ررل لق ررانون ض ررمان حي رراة الي ررة م ررن العن ررف
املوافقة عليه ت عرال ،2017
اجلنساين ضد املرأة حبذاف ه ،وهو قانون شامل
وتوف موارد كافية لتدبيقه على نداق واسم (كندا)؛
 131-118يص رريا م رروارد كافي ررة للتنفي ررذ الفع ررام للت ررداب املنص رروص علي ررا
ت التشرريعات املتعلقررة ابلعنررف اجلنسرراين ،مثررل القررانون رقررم  ،19-580ال سرريما
فيمرا يتعلررق بتقرردش رردمات الرردعم للضررحا ؛ وتنفيررذ االسررتاتيجيات علررى الصررعيد
الومين و ويل ا بكفاية للتوعية ابلدبيعة اإلجرامية للعنف اجلنساين (أيرلندا)؛
 132-118العمل على ضمان تدبيق قانون العنف اجلنساين ابلكامل (توغو)؛
 133-118اعتماد قانون يعاقرب مجيرم أشركام العنرف ضرد املررأة ،ورا ت زلرب
االغتصاأل الزوجي ،والعنف العا لي (مدغشقر)؛
 134-118اياز تداب ملنم ومكافحة العنف العا لي إبصالن قرانون العقروابت
(المت ام)؛
 135-118تع ررديل ق ررانون العق رروابت واعتم رراد تشر رريم ش ررامل يُرتّررب املس ررسولية
اجلنا ير ررة علر ررى مجير ررم أعمر ررام العنر ررف ضر ررد امل ر ررأة ،ور ررا يتماشر ررى واملعر رراي الدولير ررة
(االااد الروسي)؛
 136-118إل رراء األحكررال املنصرروص علي ررا ت قررانون العقرروابت ال ر تكرررس
مفاهيم أبوية مثل "السلوك الصادق" ،و"الفضيلة" و"الفضيحة املش ودة" ابعتبارها
أركاان من أركان اجلرا م اجلنا ية ال تنسب إ املرأة (ليختنشتاين)؛
 137-118مواصلة النظر ت تنقيح قرانون العقروابت ،والقرانون املردين مرن أجرل
ز دة تعزيز حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني (فيي انل)؛
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 138-118مواصررلة العمررل علررى التنفيررذ الفعررام خلدررج عمل ررا مررن أجررل حيرراة
الية من العنف اجلنساين (كواب)؛
 139-118االسررتناد إ دررة العمررل احلاليررة مررن أجررل إهنرراء العنررف اجلنسرراين،
ومواص ررلة تعزي ررز التنس رريق ب ررني الوك رراالت ملن ررم العن ررف ،وز دة ف رررص الوص رروم إ
العدالة ،ومحاية الضحا  ،ومعاقبة اجلناة (أسرتاليا)؛
 140-118مضر رراعفة ج ودهر ررا ت تنفير ررذ سياسر ررات واس ر ررتاتيجيات مر ررن أجر ررل
التصدي للعنف اجلنساين ،وتعزيز املساواة بني اجلنسني (الفلبني)؛
 141-118ز دة تكثي ررف اجل ررود الرامي ررة إ من ررم العن ررف اجلنس رراين ،ال س رريما
العن ررف الع ررا لي ض ررد املر ررأة ،ومقاض رراة أعم ررام العن ررف اجلنس رراين ،وتوس رريم مح ررالت
التوعية العامة (سلوفينيا)؛
 142-118يصرريا مرروارد كافيررة ومواصررلة تنفيررذ التررداب الراميررة إ تقلرريا
عدد حاالت العنف اجلنساين ت البلد (إسبانيا)؛
 143-118ض ررمان يص رريا م رروارد كافي ررة للنظ ررال القض ررا ي م ررن أج ررل تنفي ررذ
التشريعات الومنية ملكافحة العنف ضد املرأة ،ومعاجلة قضا العنف املشرتبه في را،
والتحقيق في ا وفق األصوم القانونية (السويد)؛
 144-118مواصلة اياز تداب فعالة ملنرم العنرف اجلنسري ضرد املررأة ،وضرمان
التحقيق ت مجيم قضا العنف اجلنسي ،وتقدش اجلناة إ العدالة ،وتوف اخلدمات
الدبية والنفسية االجتماعية للضحا (ماليز )؛
 145-118مواص ررلة ج وده ررا الرامي ررة إ التص رردي للعن ررف اجلنس رراين والعن ررف
العا لي ضد املرأة (ميامنار)؛
 146-118اياز مزيد من التداب ملكافحرة العنرف اجلنسراين ،والعنرف العرا لي،
وا ت زلب االعتداء اجلنسي على النساء والفتيات (أوكرانيا)؛
 147-118تدارك الرنقا احلاصرل ت مالجر ضرحا العنرف العرا لي ،وضرمان
الوصوم إ نظال الدعم على نداق واسم ،وا ت زلب ت املنامق الريفية (ماليز )؛
 148-118مواصلة اجل ود الرامية إ التصدي للعنف اجلنساين ،والتمييرز ضرد
الفئررات الضررعيفة ،وررا ت زلررب املثليررات واملثليرون ومزدوجرو امليررل اجلنسرري وم ررايرو
اهلوية اجلنسانية وحاملو صفات اجلنسني (مالدة)؛
 149-118يصر رريا املر رروارد البش ر ررية واملالير ررة الالزمر ررة للقضر رراء علر ررى مجير ررم
أش رركام العن ررف ض ررد النس رراء والفتي ررات ،وفقر ر ا لل اي ررة  2-5م ررن أه ررداف التنمي ررة
املستدامة (سويسرا)؛
 150-118املضي قدم ا ت ج ود مكافحة العنف ضد املررأة ،والعنرف العرا لي،
وتوف احلماية للضحا (تونس)؛
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 151-118تعزيز اجل ود لضمان التنفيذ الفعام لالسرتاتيجية الومنيرة للمسراواة
بني اجلنسني ت أفق ( 2030إندونيسيا)؛
 152-118متابعر ررة وتعجير ررل سياسر ررة القضر رراء علر ررى أوجر رره عر رردل املسر رراواة بر ررني
املر ر ر ررأة والرج ر ر ررل ابي ر ر رراز الت ر ر ررداب الالزم ر ر ررة الرامي ر ر ررة إ ز دة مش ر ر رراركة املر ر ر ررأة ت
احلي رراة السياس ررية والعام ررة ،وفقر ر ا لالسر ررتاتيجية الومني ررة للمس رراواة ب ررني اجلنس ررني ت
أفق (2030جيبويت)؛
 153-118مواص ررلة العم ررل عل ررى تقي رريم اخلد ررة الومني ررة للمس رراواة ت احلق رروق
(عمان)؛
والفرص بني املرأة والرجل من أجل تصميم سياسة جنسانية ومنية ُ
 154-118مواءم ررة التش ررريعات الومني ررة م ررم التوص رريات الر ر وج ت ررا اللجن ررة
املعنية ابلقضاء على التمييز ضد املرأة إ أوروغواي (االااد الروسي)؛
 155-118مواص ر ررلة تعزي ر ررز التق ر رردل ا ر رررز ت تعزي ر ررز حق ر رروق املر ر ررأة ورفاه ر ررا
(اجلم ورية الدومينيكية)؛
 156-118اي رراز إجر رراءات تشر رريعية تكميلي ررة ت التص رردي للقوال ررب النمدي ررة
اجلنسانية واملواقف التمييزية (أوكرانيا)؛
 157-118ايرراز تررداب فعالررة للقضرراء علررى مجيررم أشرركام التمييررز ضررد امل ررأة،
وا ت زلب التفاوت ت األجور (اهلند)؛
 158-118القضاء على التفاوت ت األجور بني املرأة والرجل (العراق)؛
 159-118اير رراز تر ررداب للقضر رراء علر ررى التفر رراوت ت األجر ررور بر ررني اجلنسر ررني،
واالستجابة لشواغل العديد من هيئات املعاهدات (بن الديش)؛
 160-118تكثيررف اجل ررود الراميررة إ القضرراء علررى التمييررز ضررد امل ررأة ،وررا ت
زل ررب تعزي ررز تك ررافس ف رررص وص رروم النس رراء والفتي ررات إ مجي ررم مس ررتو ت التعل رريم
(ق غيزستان)؛
 161-118اي رراز مزي ررد م ررن الت ررداب لض ررمان حص رروم النس رراء والفتي ررات عل ررى
التعليم على قدل املساواة مم غ هن (أوزبكستان)؛
 162-118اياز تداب فعالة لضمان ز دة مشاركة املرأة على قدل املساواة مم
الرج ررل مش رراركة كامل ررة ت السياسر رة ،وفقر را للق ررانون ال ررذي ي ررنظم ق رروا م األحر رزاأل
لالنتخاابت التشريعية (السويد)؛
 163-118ز دة احلماية املكفولة حلقروق النسراء بتقردش املزيرد مرن املسراعدات
إ النساء امل مشات ،ون في ن زوات اإلعاقة (ماليز )؛
 164-118مواصلة تعزيز تداب كني املرأة ومكافحة التمييز ضردها ،ال سريما
النساء املنحدرات من أصل أفريقي (ملديف)؛
 165-118ايرراز مزيررد مررن التررداب ملكافحررة التمييررز والقوالررب النمديررة ضررد
النساء ،ال سيما النساء املنحدرات من أصل أفريقي (أزربيجان)؛
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 166-118توحيد القوانني ال تضمن حقوق املرأة ت املنامق الريفية ،ال سيما
ت جمراالت احلصرروم علررى ردمات الرعايررة الصررحية ،والتعلريم اجليررد ،والوصرروم إ
العدالة وموارد اإلنتاج ،وفرص العمل (قدر)؛
 167-118مواص ررلة أعماهل ررا ومبادراهت ررا الرامي ررة إ تعزي ررز املع رراي الر ر تض ررمن
حق رروق املر ررأة ت املن ررامق الريفي ررة ،ال س رريما م ررن حير ر ت رروف الر ردعم هل ررا والرعاي ررة
الكاملة ،والتعليم اجليد ،والعدالة ،ووسا ل اإلنتاج ،وفرص العمل (بنن)؛
 168-118مواصررلة إج رراء الدراسررات والبحررو الد رافيررة ت التنميررة الريفيررة
والسياس ررات العام ررة هب رردف وض ررم مب ررادظ توجي ي ررة إلدم رراج املنظ ررور اجلنس رراين ت
سياسات الزراعة األسرية (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 169-118التعجيل بتنفيذ اللوا ح ال تكفل حقوق املرأة الريفية ،وا ت زلرب
حصوهلا على الرعاية الصحية ،وفرص العمل ،والعدالة والتعليم (إريرت )؛
 170-118مواصرلة ج ودهررا الراميرة إ اعتمرراد اخلدررة الومنيرة لرعايررة األمفررام
واملر رراهقني لض ررمان أن تق رردل هل ررم الرعاي ررة واملس رراعدات االجتماعي ررة واالقتص ررادية
املناسبة (مج ورية الو الد قرامية الشعبية)؛
 171-118مواص ررلة تنفي ررذ اخلد ررة الومني ررة لرعاي ررة الدفول ررة املبك رررة والدفول ررة
واملراهقة للفرتة  2020-2015ويصيا موارد كافية هلا من امليزانية (بل ار )؛
 172-118ز دة امليزانيررة املرصررودة لتنفيررذ السياسررات الراميررة إ ضررمان تررم
األمفام واملراهقني حبقوق م تعا فعلي ا (ابراغواي)؛

 173-118مواصررلة اجل ررود لرفررم احلررد األدز لسررن الررزواج إ  18سررنة دون
أي ييز على أساس اجلنس (السلفادور)؛

 174-118اعتماد تشريعات لرفم احلد األدز لسن الرزواج إ  18سرنة ب ر
النظر عن نوع اجلنس (مج ورية كور )؛
 175-118النظر ت التداب القانونيرة واإلداريرة جلعرل احلرد األدز لسرن الرزواج
يتماشى واملعاي الدولية (بل ار )؛
 176-118اتباع سياسة أكثر نشاما حلماية األمفام ،ال سيما تلبية احتياجاهتم
امللحة ت جمايل الت ذية والرعاية الصحية (ق غيزستان)؛
 177-118ايرراز تررداب ملكافحررة السررمنة وفقررر الرردل لرردى األمفررام (اململكررة
العربية السعودية)؛
 178-118تكثيف اجل ود الرامية إ تعزيز حقروق األمفرام ،ال سريما األمفرام
املنحدرون من أصل أفريقي ،ملرنح م إمكانيرة الوصروم الكامرل إ التعلريم والرعايرة
الصحية (أوكرانيا)؛
 179-118يصيا ميزانية كافية آلليات ومنية تُعىن بشسون األمفام وال سيما
ب رض اقيق تقدل أكم ت جمام التعليم الشامل لعمفام زوي اإلعاقة (ماليز )؛
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 180-118اعتمرراد تررداب إضررافية لتقلرريا عرردد الفتيررات والفتيرران ت أوضرراع
الفقر والضعف (المازيل)؛
 181-118مواصلة اسني نظال محاية األمفام املسيّبني بدرق من ا توف املزيد
من األموام ملراكز إعادة يهيل م وإعادة إدماج م ت اجملتمم (صربيا)؛
 182-118ز دة املوارد الرامية إ مكافحة العنف ضد األمفام (فرنسا)؛
 183-118التنفي ر ررذ الفعل ر رري للق ر رروانني الر ر ر اظ ر ررر العقوب ر ررة البدني ر ررة لعمفر ر رام
(ليختنشتاين)؛
 184-118مواصلة اجل ود الرامية إ القضاء على عمل األمفام (جورجيا)؛
 185-118مواصررلة مكافحررة االسررت الم االقتصررادي لعمفررام ،وتعزيررز هليررات
مراقبة عمل األمفام (دولة فلسدني)؛
 186-118مواصررلة مكافحررة اسررت الم األمفررام بتعزيررز القرروانني اخلاصررة بعمالررة
األمفام ،وتعزيز الدعم املقدل إ األسر الفق ة (اهلند)؛
 187-118تكثي ررف ج وده ررا للقض رراء عل ررى عم ررل األمف ررام ،واعتم رراد ت ررداب
التعات ،واالندماج االجتماعي لعمفام املخالفني القانون (سلوفاكيا)؛
 188-118اس ررني امتث ررام ق رروانني عم ررل األمف ررام بتكر رريس املزي ررد م ررن امل رروارد
إلنفاز القانون ،ال سيما ت االقتصاد غ الرمسي (الوال ت املتحدة األمريكية)؛
 189-118مواص ر ررلة اجل ر ررود لتعزي ر ررز حق ر رروق األمف ر ررام ومكافح ر ررة اس ر ررت الهلم
اقتصاد ا (تونس)؛
 190-118ب ررذم ج ررود إض ررافية حلماي ررة حق رروق األمف ررام ،م ررم الرتكي ررز عل ررى
مكافحة عمالة األمفام واست الهلم جنسيا (إيداليا)؛
 191-118إنش رراء نظ ررال حلماي ررة حق رروق األمف ررام ض ررحا االس ررت الم اجلنس رري
(إريرت )؛
 192-118مواءمة تشريعاهتا اجلنا ية مرم الموتوكروم اال تيراري امللحرق ابتفاقيرة
حقوق الدفل بش ن بيم األمفام واست الم األمفرام ت الب راء وت املرواد اإلابحيرة،
وتنفيذ إمار تنظيمي ملنم سياحة اجلنس مم األمفام والقضاء علي ا (ليختنشتاين)؛
 193-118مواءمة تشريعاهتا اجلنا ية مرم الموتوكروم اال تيراري امللحرق ابتفاقيرة
حقوق الدفل بشر ن بيرم األمفرام واسرت الم األمفرام ت الب راء وت املرواد اإلابحيرة
(ابكستان) (اجلبل األسود) (سلوفاكيا)؛
 194-118مواصرلة ج ودهرا ت جمرام محايرة حقرروق اإلنسران بشر ن قضرا مثررل
عم ر ررل األمف ر ررام ،وقض ر رراء األح ر رردا  ،واالس ر ررت الم اجلنس ر رري التج ر رراري لعمف ر ررام
واملراهقني واألمفام املرتبدة أوضاع م ابلشوارع (نيكاراغوا)؛
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 195-118منررم القرروات املسررلحة أو اجلماعررات املسررلحة مررن غر الرردوم منعرا
صرحي ا من جتنيد األمفام دون سن  18سنة واستخدام م ت النزاعات (توغو)؛
 196-118إنش رراء هلي ررة مس ررتقلة لتق رردش الش رركاوى وإاتحت ررا جلمي ررم األمف ررام
املسلوبة حريت م (أزربيجان)؛
 197-118وضر ررم اس ر ررتاتيجية أو اير رراز تر ررداب إضر ررافية للقضر رراء علر ررى تشر رررد
املراهقني واحلد من جنون األحدا (بيالروس)؛
 198-118مواصلة مكافحة القوالب النمدية ضد األشرخاص املنتمرني إ شرعوأل
أصررلية ،وهتيئررة بيئررة كررن م مررن احلفررا علررى ه رويت م ،واترق ررم ،وثقررافت م وتقاليرردهم،
والتعب عن ا واالعرتاف حبقوق م اجلماعية (مج ورية فنزويال البوليفارية)؛
 199-118اعتم رراد ت ررداب متين ررة لض ررمان املش رراركة الكامل ررة للس رركان األص ررليني
ت الشر ر ررسون العامر ر ررة ،وز دة تقلر ر رردهم مناصر ر ررب صر ر ررنم الق ر ر ررار ت القدر ر رراعني العر ر ررال
واخلاص (ماليز )؛
 200-118اعتماد تداب تشرريعية لالعررتاف ابلوجرود اإلثرين والثقرات للشرعوأل
األصلية ،وإعداء ز م للسياسات الكفيلة ب رز دة حضررورها ومشرراركت ا ،ومكافحررة
التمييز ضدها (املكسيب)؛
 201-118ضمان التمويل املناسرب للسياسرات والرمامو واملبرادرات احلكوميرة
لفا دة األوروغوا نيني املنحدرين من أصل أفريقي (هاي )؛
 202-118مضاعفة اجل ود لضرمان ترم السركان املنحردرين مرن أصرل أفريقري
بكامل حقوق اإلنسان املكفولة هلم (نيج )؛
 203-118اعتم ر ر ر رراد ت ر ر ر ررداب للمش ر ر ر رراركة الكامل ر ر ر ررة واهلادف ر ر ر ررة لعفارق ر ر ر ررة -
األوروغوا نيني ت الشسون العامة على مجيم مسرتو ت احلكومرة ،سرواء ت مناصرب
صنم القرار أو ت املسسسات التمثيلية (ابكستان)؛
 204-118تعزيز اجل ود ب رض تم السكان األفارقة  -األوروغوا نيني بكامل
حقوق م االقتصادية واالجتماعية والثقافية (ب و)؛
 205-118مواص ر ررلة تنفي ر ررذ ت ر ررداب ا ر ررددة ترم ر رري إ ز دة مش ر رراركة النس ر رراء
املنحدرات من أصوم أفريقية وإدماج ن ت السياسات العامة للبلد (أن وال)؛
 206-118اياز التداب الالزمرة لرز دة معردم وصروم املرراهقني املنحردرين مرن
أصل أفريقي إ التعليم العايل (أن وال)؛
 207-118تنفيذ اخلدة الومنيرة للمسراواة برني األعرراق واألشرخاص املنحردرين
مر ررن أصر رروم أفريقير ررة ابلكامر ررل مر ررن أجر ررل معاجلر ررة أوجر رره عر رردل املسر رراواة اهليكلير ررة
(جزر الب اما)؛

28

GE.19-06526

A/HRC/41/8

 208-118اياز دوات ملموسة من أجرل التعجيرل ببلروة حصرة الوظرا ف ت
اهليئررات العام ررة ،وررا ت زل ررب مناص ررب صررنم القر ررار ،ال ر ستخص ررا لعش ررخاص
املنحدرين من أصل أفريقي (جزر الب اما)؛
 209-118اعتماد تداب ملشاركة األفارقرة  -األوروغروا نيني مرن أصرل أفريقري
مشر رراركة كاملر ررة علر ررى مجير ررم املسر ررتو ت احلكومير ررة وت مناصر ررب صر ررنم الق ر ررار ت
القدرراعني العررال واخلرراص ،وزلررب علررى النحررو الررذي أوص ر برره جلنررة القضرراء علررى
التمييز العنصري (بن الديش)؛
 210-118ضمان حصوم األقليرات ت البلرد علرى احلقروق والفررص علرى قردل
املسرراواة مررم غ هررا ،وررا ت زلررب ايرراز تررداب تكفررل مشرراركت ا الكاملررة ت الشررسون
العامة (ألبانيا)؛
 211-118مواص ر ررلة ج وده ر ررا لض ر ررمان ص ر ررياغة سياس ر ررات ا ر ررددة واس ر ررين ا
وممارسررت ا مررن أجررل محايررة حقرروق األشررخاص زوي اإلعاقررة ،والقضرراء علررى مجيررم
أنواع التمييز ضدهم (مج ورية إيران اإلسالمية)؛
 212-118ضر ررمان محاير ررة مجير ررم األشر ررخاص زوي اإلعاقر ررة ،ال سر رريما النسر رراء
واألمفام (دولة فلسدني)؛
 213-118ضررمان اإلعمررام الكامررل حلررق األشررخاص زوي اإلعاقررة ت املسرراواة
وعدل التمييز ضدهم (البحرين)؛
 214-118مواصررلة اجل ررود الراميررة إ تنفيررذ سياسررات فعالررة ترمرري إ إدمرراج
مجيررم األشررخاص زوي اإلعاقررة ت اجملتمررم ومشرراركت م النشرردة ت احليرراة اجملتمعي رة،
ويصيا موارد كافية لتحقيق هذا ال رض (جيبويت)؛
 215-118مواصر ر ررلة تعزير ر ررز حقر ر رروق األشر ر ررخاص زوي اإلعاقر ر ررة (اجلم ورير ر ررة
الدومينيكية)؛
 216-118ضر ر ررمان الوصر ر رروم إ ر ر رردمات رعاير ر ررة الصر ر ررحة العقلير ر ررة اجلير ر رردة
بتخصرريا مرروارد أكررم ،وتنفيررذ تررداب فعالررة تضررمن اح ررتال احلقرروق املعرررتف هبررا
دوليا (إسبانيا)؛
 217-118النظررر ت تعررديل قررانون الصررحة العقليررة لعررال  2017ليررنا علررى
إنشاء هيئة مستقلة حلقوق اإلنسان تعىن ابستعراض الصحة العقلية ،وتروف ميزانيرة
كافية لتمكين ا من االضدالع بواليت ا بفعالية (غاان)؛
 218-118اعتمر ر رراد تر ر ررداب إضر ر ررافية لضر ر ررمان احلير ر رراة االجتماعير ر ررة والعا لير ر ررة
لعش ررخاص زوي االض رردراابت العقلي ررة حبير ر ال يك ررون اإلي ررداع ت املستش ررفيات
إال مالزا أ ا (المازيل)؛
 219-118إجراء اإلصالحات القانونية املناسبة ب ررض يويرل األشرخاص زوي
اإلعاقة كامل األهلية القانونية (كوستاريكا)؛
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 220-118ضررمان حقرروق املشرراركة ت االنتخرراابت ابلنسرربة للمرروامنني الررذين
يعيشون ت اخلارج (العراق)؛
 221-118اعتمرراد تررداب للسررمان لعوروغرروا نيني الررذين يعيشررون ت اخلررارج
ومارسة حق التصوي  ،على النحو املنصوص عليه ت دستورها (بنما)؛
 222-118مواصلة بذم ج رود
ت التصوي ت االنتخاابت (مصر)؛

اصرة إلقررار حقروق أوروغروا نيي الشرتات

 223-118إنشرراء هليررة تيسررر مشرراركة املرروامنني األوروغرروا نيني الررذين يعيشررون
ت اخلارج ت مجيم العمليات االنتخابية ،ومجيم عمليات التصوي (كابو ف دي)؛
 224-118مواصلة تعزيز حقوق أوروغوا نيني الشرتات ومشراركت م (اجلم وريرة
الدومينيكية )؛
 225-118مواص ررلة اجل ررود الرامي ررة إ تيسر ر حص رروم الش ررباأل مر رن أص رروم
م اجرة على التعليم لتقليا أوجه التفاوت االجتماعي واالقتصادي (ملديف)؛
 226-118تعزيز تداب محاية حقوق امل اجرين (ميامنار).
 -119مجيم االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ت هرذا التقريرر تع ّرم عرن موقرف الدولرة
(الرردوم) الر قرردمت ا و/أو الدولررة موضرروع االسررتعراض .وينب رري أالّ يُف ررم أهنررا اظررى بت ييررد
الفريق العامل ُككل.
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املرفق
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