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 مقدمة  
عقدددد الفريدددق العامدددال املعدددا بالسدددتعراض الددددورمب الشدددامالل املددددُنش   وجدددب قدددرار  لددد   -1

 كددددددانو  ال ددددددا /  29إىل  18ل دورتددددددب الرابعددددددة والعشددددددرين   الفدددددد ة مددددددن 5/1حقددددددوا ا نسددددددا  
اسددددتعراض حالددددة حقددددوا ا نسددددا    سيشدددديال   ا لسددددة احلاديددددة عشددددرة . وجددددر  2016 يندددداير

. وتددرأو وفددد سيشدديال السددفُف بددارمب فددور  و يددر الدولددة 2016كددانو  ال ا /يندداير   25املعقددودة   
للشددنو  ارارجيدددةع. واعتمدددد الفريددق العامدددال ندددشا التقريددر عدددن سيشددديال   جلسددتب السدددابعة عشدددرة 

 .2016اير كانو  ال ا /ين  28املعقودة   
ل اختددار  لدد  حقددوا ا نسددا  فريددق املقددررين التددا  2016كددانو  ال ا /يندداير   12و   -2

  اجملموعة ال الثيةع لتيسف استعراض سيشيال: ألبانيا والربتغال وكينيا.
مددن  5والفقددرة  5/1مددن مرفددق قددرار  لدد  حقددوا ا نسددا   15وعمددالا ب حكددام الفقددرة  -3

 صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض سيشيال: ل16/21مرفق قرار اجملل  
 ؛(A/HRC/WG.6/24/SYC/1) أع 15تقرير وطا/عرض خطي مقدَّم وفقاا للفقرة   أع 
جتميدددددددددا للمعلومدددددددددات أعدتدددددددددب املفوضدددددددددية السدددددددددامية حلقدددددددددوا ا نسدددددددددا  وفقددددددددداا   بع 

 ؛(A/HRC/WG.6/24/SYC/2) بع 15 للفقرة
 جع 15ا نسدددددددا  وفقددددددداا للفقدددددددرة مدددددددوجز أعدتدددددددب املفوضدددددددية السدددددددامية حلقدددددددوا   جع 

(A/HRC/WG.6/24/SYC/3)؛ 
وُأحيلدددىل إىل سيشددديال عدددن طريدددق اجملموعدددة ال الثيدددة قائمدددة أسددد لة أعدددد ا سدددلفاا إسدددبانيال  -4

يرلنددددددا آوأملانيددددال وسدددددلوفينيال ولي تنشدددددتاينل واملكسدددديلل واململكدددددة املتحددددددة لربيطانيددددا الع مددددد  و 
 الشبكي ارارجي لالستعراض الدورمب الشامال. الشمالية. ونشه األس لة متاحة   املوقا

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

بدد َّ وفددد سيشدديال أ  بلددده تيوريددة فتيددة  ات ددقراطيددة متعددددة األحددزابل تقددوم علدد   -5
الجتماعيددددة واملسددداواة وعدددددم التمييددددز. أسددد  قويددددة مدددن ثقافددددة احددد ام حقددددوا ا نسددددا  والعدالدددة 

وأضدددداو الوفددددد أ  الفدددد ة الدددديت أعقبددددىل السددددتعراض الدددددورمب الشددددامال السددددابقل الددددشمب جددددر    
 ل شيدت قطا أشواطاا ميمة حنو تعزيز حقوا ا نسا  ومحايتيا.2011 عام
وفيمدددا يتعلدددق لقدددوا الطفدددالل أشدددار الوفدددد إىل أ  سيشددديال ملتزمدددة ب دددما  احددد ام ندددشه  -6
ل أنش ت حكومة سيشيال فريقاا 2015قوا وتعزيزنا ومحايتيا بشكال كامال. و  شباط/فرباير احل

مدددن الشدددرطة مكرسددداا حلمايدددة األطفدددالل يُعددد  خصيصددداا لدددالت محايدددة الطفدددال ويتصدددد  حلدددالت 
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ددن أجيددزة إنفددا  القددانو  مددن معا ددة نددشه احلددالت  إمهددال األطفددال والعتددداء علددييمل ونددو مددا دكا
او الوفدددد أ  تنفيددش العديدددد مددن بدددراما التوعيددة متواصدددال مددن أجدددال منددا ومكافحدددة بكفدداءة. وأضدد

 العتداء عل  األطفالل وأنب جيرمب حالياا إنشاء مركز احتجا  خمصص لألحداث.
وأفاد الوفد ب   سيشيال قدد صددَّقىل علد  الربوتوكدول الختيدارمب لتفاقيدة حقدوا الطفدال  -7

البغدداء و  املددواد ا باحيددةل ووقعددىل أي دداا الربوتوكددول بشدد   بيددا األطفددال واسددتغالل األطفددال   
 الختيارمب لتفاقية حقوا الطفال املتعلق بإجراء تقدمي البالغات.

وفيما يتعلق بالتعليمل أشدار الوفدد إىل أ  سيشديال تقددم التعلديم البتددائي وال دانومب  انداا  -8
ل 2016 قدار سنة اعتباراا من عدام   ميا التالميش وأ  سنوات التعليم ال انومب ا لزامي ا دادت

سدددددنة دراسدددددية. وأشدددددار الوفدددددد أي ددددداا إىل  11ليصدددددبد العددددددد الكلدددددي لسدددددنوات التعلددددديم ا لزامدددددي 
وما بعددنال وندي السد اتيجية الديت  2017-2013الس اتيجية املتوسطة األجال للتعليم للف ة 

 تكفال الست مارات ال رورية   قطاع التعليم.
أ  سيشدديال ملتزمددة ًامدداا  كافحددة العنددف علدد  املددرأةل و لددل عددن طريددق  ولحددا الوفددد -9

الوقايددددة واحلمايددددة واملقاضدددداة. و   لددددل الصددددددل ركددددزت خطددددة العمددددال الوطنيددددة ملكافحددددة العنددددف 
علد  مراجعدة ومواءمدة القدوان  القائمدة املتعلقدة  كافحدة العندف  2015-2011ا نسا  للفد ة 

 بإنفددا  القددانو  العددامل    ارطددوط األماميددةل وإطددالا محددالت ا نسددا ل وعلدد  توعيددة املكلفدد 
لتوعيددة ا ميددورل وإدمدداج املن ددور ا نسددا    ارطددط ا ةائيددة الوطنيددة. وأكددد الوفددد أ  حكومددة 
سيشيال تعكف عل  وضا تشريعات حمددة بش   العنف املنز ل وأندب جيدرمب التشداور علد  نطداا 

 واسا بش   نشه املس لة. 
ل وندو القدانو  الدشمب 2014أفاد الوفد بسدن قدانو  ح در الجتدار باألشد اا   عدام و  -10

أضددف  الصددبغة الرعيددة علدد  التدددابف التشددريعية وا داريددة الراميددة إىل مكافحددة تلددل ا ردددة بفعاليددةل 
 وأفاد الوفد أي اا بإنشاء  نة تنسيق وطنية معنية  كافحة الجتار باألش اا.

 ب   سيشيال أجرت انت ابات رئاسية حدرة ونزييدة وسدلمية   كدانو  األول/و كَّر الوفد  -11
ل وندددي النت ابدددات الددديت أُعيدددد فييدددا انت ددداب الدددرئي  احلدددا  جددديم  ألددديك  2014ديسدددمرب 

ميشدددديال. وقددددد راقبددددىل النت ابددددات من مدددداتي حمليددددة وإقليميددددة ودوليددددة. وبدددد َّ الوفددددد أنددددب  ل منددددش 
ال ة انت ابدددات كاملدددة األع ددداءل وتعدددديسيشددديالل إنشددداء  ندددالسدددتعراض الددددورمب الشدددامال األول ل

 قانو  النت ابات وقانو  األحزاب السياسية.
وفيما يتعلق باحلق   حرية التعبفل أشار الوفدد إىل أ  رسدوم رخصدة تشدغيال املنسسدات  -12

ة عدد ا عالمية ُخف ىل بنسبة كبفة عن طريق التعديالت التشريعية. وأشار الوفد أي اا إىل  ياد
املنافددش الصددحفيةل وفددتد حمطددة إ اعيددة جديدددةل واسددتحداث ن ددام للبددو التلفزيددو  ع ددرب بروتوكددول 

 ا ن نىل. وبا ضافة إىل  للل بدأت سيشيال إعداد تشريا بش   احلصول عل  املعلومات.
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وأشار الوفد إىل أ  سيشيال أطلقدىل خطتيدا الوطنيدة الرئيسدية ال ال دة ملكافحدة امل ددرات  -13
ل وني ارطة اليت أُعدت انطالقداا مدن إدراس سيشديال للحاجدة إىل اسدتجابة وطنيدة 2014عام   

 متسقة وشاملة.
وأفاد الوفد ب   سيشيال أنش ت  لساا وطنياا معنياا با يد  هبدو حتس  التصدمب عل   -14

سياسدة  2014الصعيد الوطا ملرض ا يدد  والعددو  بففوسدب. ووضدعىل سيشديال أي داا   عدام 
بعنوا  "الختبار والعالج"   إطار الس اتيجية الشاملة اهلادفة إىل ختفيض الوفيات الناتدة عدن 

 .2030مرض ا يد  والعدو  بففوسب إىل صفر للول عام 
و كددددر الوفددددد أ  الت قيددددف الصددددحيل  ددددا فيددددب الت قيددددف ا نسدددديل يُقدددددَّم إىل التالميددددش    -15

نتياء من وثيقت ل مها: السياسة الوطنية املتعلقة بالصدحة املدارو. وأضاو أ  سيشيال بصدد ال
ا نسددية وا بابيددةل والسياسددة الوطنيددة للصددحة ا نسددية وا بابيددة للمددرانق ل و دددو السياسددتا  

 إىل التصدمب بصورة فعالة مل تلف التحديات    ال الصحة ا نسية   البلد.
ا عدددددم التمييدددز   حدددق األشدددد اا  ومب وأشدددار الوفدددد إىل أ  سيشدددديال ملتزمدددة بتشدددجي -16

ا عاقددة ومسدداوا م بغددفنم. فمدد الال تشددجا سياسددة التوإيددف الوطنيددة إجددراءات التوإيددف اراليددة 
مددن التمييددزل  ددا    لددل التمييددز   حددق األشدد اا  ومب ا عاقددة. وأضدداو الوفددد أ  احلكومددة 

يجي الددوطا لاعاقددةل ونددو ا طددار بلغددىل املراحددال النيائيددة   اعتمدداد ا طددار السياسددا  والسدد ات
الددشمب أُعدددَّ لتمكدد  األشدد اا  ومب ا عاقددة مددن املطالبددة لقددوقيم كمددواطن ل ولتغيددف األفكددار 

 ا انزة بش   ننلء األش اا.
و كر الوفد أ  السلطات تشرو عل  اللجندة الوطنيدة حلقدوا ا نسدا  وأماندة امل دا     -17

ضداو أ  سيشديال تتطلدا إىل أ  تكدو  لددييا منسسدة وطنيدة سيشيال هبدو تعزيز املنسست . وأ
حلقدددوا ا نسدددا  ًت دددال ًامددداا للمبدددادا املتعلقدددة  ركدددز املنسسدددات الوطنيدددة لتعزيدددز حقدددوا ا نسدددا  

 ومحايتيا  مبادا باري ع.
وفيمدددا يتعلدددق بن دددام السدددجو ل أشدددار الوفدددد إىل جتديدددد السدددجن الرئيسدددي الدددشمب يت دددمن  -18

لل مرفقاا طبياال وقاعة اجتماعداتل وقاعدة دراسديةل ومكتبدةل وقاعدة رياضديةل اآل ل عل  سبيال امل ا
ومغسلة. وجيرمب اآل  إنشاء وحدة للسجناء ال دعفاءل م دال املعرضد  لايدشاءل واألشد اا  ومب 
ا عاقةل واملسن . وأشار الوفد أي اا إىل اختا  العديد مدن التددابف  عدادة ت نيدال السدجناءل منيدا 

ج النيددارمب  عددادة إدمدداج السددجناءل وبرندداما ا رشددادل نددا يسددمد للسددجناء  غددادرة برندداما ارددرو 
 السجن ألداء أعمال تطوعية   اجملتما.

وأفداد الوفدد بدد   سيشديال وجيدىلل اسددتجابةا لتوصديات السدتعراض الدددورمب الشدامال الدديت  -19
ات اراصددددددة. ل دعدددددوة دائمدددددة إىل املكلفددددد  بوليدددددات   إطدددددار ا جدددددراء2011تلقتيدددددا   عدددددام 

واستقبلىل سيشيالل منش  لل احل ل املقرر اراا املعا باحلق   التعليمل واملقررة اراصة املعنية 
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بالجتار باألش اال ل سيما النساء واألطفال. وأصدر املقررا  توصيات تعكف احلكومة علد  
 تنفيشنا. 

ددر الوفددد بدد    نددة معاندددات حقددوا ا نسددا    سيشدديال أُن -20 . 2012شدد ىل   عددام و كَّ
ويُعيد أساساا إىل تلل اللجنة التنسيقيةل املنلفة من وكالت حكوميدة وغدف حكوميدةل باملسداعدة 
  إعداد التقارير عدن تنفيدش املعاندداتل وضدما  نشدر املعانددات وتوصديات ني دات املعاندداتل 

سدددا . وأفددداد الوفدددد بددد   وتشدددجيا امت دددال القدددوان  الوطنيدددة للمعدددايف املقبولدددة املتعلقدددة لقدددوا ا ن
سيشدديال قدددمىلل منددش استعراضدديا السددابقل التقددارير املطلوبددة  وجددب اتفاقيددة الق دداء علدد  تيددا 
أشددكال التمييددز ضددد املددرأةل واتفاقيددة حقددوا األشدد اا  ومب ا عاقددةل والتفاقيددة الدوليددة حلمايددة 

ن إعددداد تقددارير حقددوا تيددا العمددال امليدداجرين وأفددراد أسددرنم. كمددا أ  سيشدديال بصدددد الفددرا  مدد
 ستوجييا إىل ني ات معاندات أخر   وجب التفاقيات  ات الصلة. 

وأضدددداو الوفددددد أ   نددددة معاندددددات حقددددوا ا نسددددا    سيشدددديال مسددددنولة أي دددداا عددددن  -21
ا شددراو علدد  وضددا خطددة عمددال وطنيددة بشدد   حقددوا ا نسددا  مددد ا  دد  سددنواتل يُتوقَّددا أ  

 تُعتمد وتُنفَّش   القريب العاجال.
واسدددتغال الوفدددد فرصدددة السدددتعراض الددددورمب الشدددامال  طدددالا دعوتدددب إىل العدددا  أ  ييدددتم  -22

سيما خفض النبعاثات الغا يةل بالن ر إىل العالقة املنكدة ب  تغف املندا    س لة محاية البي ةل ل
عاجلدة والبي ة وحقدوا ا نسدا . ودعدا الوفدد أي داا إىل مواصدلة تنداول تلدل املسد لة بصدورة رعيدة و 

ضمن األطر القانونية لألمم املتحددة و لد  حقدوا ا نسدا . وأفداد الوفدد بإنشداء إدارة حكوميدة 
جديدة معنية بتغدف املندا  والطاقدةل با ضدافة إىل اعتمداد العديدد مدن التددابف واملشداريا الراميدة إىل 

صدرو امليداهل وتعليدة ختفيف آثار تغدف املندا    البلددل منيدا ختفيدف حددة الفي دا ل و يدادة قددرة 
 ال فاو الرملية. 

وأشددار الوفددد إىل أ  سيشدديال دعددىل إىل مفيددوم القتصدداد األ رال ويُقصددد بددب األنشددطة  -23
القتصادية اليت حتددث بشدكال مباشدر وغدف مباشدر   احملديط و  املنداطق السداحلية وتسدتفيد مدن 

دمب والرفداه الجتمدداعي وال قددا  ندواتا احملدديطل ف دالا عددن إسديام تلددل األنشددطة   النمدو القتصددا
والبي ددددي. وأُنشدددد ىل إدارة جديدددددة لالقتصدددداد األ رال   إطددددار اهليكددددال احلكددددوميل لتحقيددددق  لددددل 

 اهلدو.
و  ارتامل  كر الوفد أ  سيشيال ملتزمة بإحرا  تقدم وحتسُّن    ال حقوا ا نسا ل  -24

 ة والوطنية حلقوا ا نسا .وأهنا ستواصال التعاو  والتحاور ما اجملتما املد  واللجن

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
وفداا ببيانات   جلسة التحاور. وترد التوصيات املقدمة أثنداء احلدوار   الفدرع  60أدىل  -25

 ال ا  من نشا التقرير. 
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قتصددددددادية ورحبددددددىل ا مددددددارات العربيددددددة املتحدددددددة بالتقدددددددم احملددددددر    التمتددددددا بدددددداحلقوا ال -26
والجتماعيددة وال قافيددةل و يددود احلكومددة   دعددم حقددوا الطفددالل وكددشلل باعتمدداد خطددة وطنيددة 

 حلماية الطفال وإعداد براما توعية ملكافحة العنف عل  األطفال. 
يرلنددددا الشدددمالية بالنت ابدددات الرئاسدددية آوأشدددادت اململكدددة املتحددددة لربيطانيدددا الع مددد  و  -27

تسدددمىل بالسدددلمية رغدددم مدددا أُثدددف بشددد هنا مدددن جددددل. ورحبدددىل اململكدددة األخدددفة   سيشددديالل الددديت ا
بوضددا تشددريا أك ددر تقدميددة حمددال قددانو  الن ددام العددام. وأعربددىل عددن قلقيددا مددن أ  اللجنددة الوطنيددة 

 حلقوا ا نسا  ل ًت ال ملبادا باري .
ة وأحاطدددىل الوليددددات املتحدددددة األمريكيددددة بددددإجراء النت ابددددات الرئاسددددية األخددددفة  شددددارك -28

مراقب  دولي  وحملي  بيد أ  القلق يساورنا بسبب التقارير الديت أفدادت بد   بعدض املرشدح    
معيدددات. وأشدددادت بقدددرار احملكمدددة الدسدددتورية إلغددداء ا يتمكندددوا مدددن نارسدددة حريدددة التعبدددف وتكدددوين 

 قانو  الن ام العام.
بوليددددات   إطددددار وأشددددادت أوروغددددوامب بسيشدددديال لتوجيييددددا دعددددوة دائمددددة إىل املكلفدددد   -29

ا جراءات اراصةل ولستقباهلا مقررْين اثند . وأعربدىل عدن قلقيدا لعددم وجدود تعريدف للتمييدز   
حددق املددرأة وعدددم ح ددره صددراحةا. ورحبددىل بددالتنقيد ا ددارمب لقددانو  التعلدديم هبدددو إلغدداء العقوبددة 

 البدنية لألطفال   املدارو.
يدددود احلكومدددة   تنفيدددش التوصددديات املقدمدددة   وأشدددادت تيوريدددة فندددزويال البوليفاريدددة   -30

الستعراض الدورمب الشامال األول املتعلق بسيشيالل رغم الوضا احلساو الناجم عن تغفُّ املندا . 
ورحبددددىل بالتصددددديق علدددد  الربوتوكددددول الختيددددارمب لتفاقيددددة حقددددوا الطفددددال بشدددد   بيددددا األطفددددال 

 بتنفيش ارطة الوطنية ملكافحة العنف املنز . واستغالل األطفال   البغاء و  املواد ا باحيةل و 
ورحبىل  امبيا بتعي  نساء   مناصب اختا  القرارل وبالتددابف املت دشة ملندا العندف علد   -31

سداعة دو  توجيدب  مدة إليدبل  24املرأة. وأعربىل عن أسفيا  وا  احتجدا  الشدرطة ش صداا ملددة 
 غالل ا نسي عل  نطاا واسا.ولعدم جترمي العنف املنز ل ولنتشار الست

ورحبىل  مبابومب  ا جتريب سيشيال من حتس  مستمر للتشريعات القائمة املتعلقة لقدوا  -32
ا نسا . وأشادت بعدد من التدابف املت شة حلماية حقوا املرأةل ومنيا تعيد  نسداء   مناصدب 

 ا نسا . اختا  القرار الرفيعة املستو  واعتماد خطة وطنية ملكافحة العنف
بشدد    2011صددالحات امليمددة الدديت اعتمددد ا سيشدديال منددش عددام وأشددادت ا زائددر با  -33

مكافحة الجتار بالبشرل ومحاية البي ةل وتوفف األمن الغدشائي للسدكا ل وإدارة الكدوارث. ونواندىل 
 بارتياح با يود الرامية إىل تعزيز احلقوا القتصادية والجتماعية وال قافية.

أعربددىل أنغددول عدددن تقددديرنا لعدددزم سيشدديال مواصدددلة مراجعددة تشدددريعا ا الوطنيددة وتعزيزندددا و  -34
لكي تتسق ما مبدأ تعزيز ومحاية حقوا ا نسدا . وأعربدىل عدن مسداند ا  يدود سيشديال الراميدة 

 إىل مكافحة ا ردة وتعديال قانو  العقوبات فيما يتصال بالسن الدنيا للمسنولية ا نائية. 
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رجنتددددددد  بالتقددددددددم احملدددددددر    تنفيدددددددش التوصددددددديات املقدمدددددددة   ا ولدددددددة األوىل ورحبدددددددىل األ -35
سدديما التدددابف املت ددشة لتحسدد  ن ددام التعلدديم وضددما  احلددق    لالسدتعراض الدددورمب الشددامالل ول

 التعليم.
ولح دىل أسدد اليا ال كيدز مددنخراا علد  ا دارة الرشدديدةل وشدجَّعىل احلكومددة علد  ضددما   -36

دعدم الددقراطيددة وسديادة القددانو  عددن طريدق منسسددات شدفافة وقويددة وفعالددة ومسدتقلةل منيددا  نددة 
حقوا ا نسا . وأعربىل عن قلقيا إ اء حرية التعبفل وأشادت با يود املبشولة للتصدمب للعنف 

 املنز . 
ل 2018-2014وأشدددادت بددددنن بارطددددة ا طاريددددة الوطنيدددة ملكافحددددة امل دددددرات للفدددد ة  -37

وبتعزيدز املسداواة بد  ا نسد    ارطدط ا ةائيددة الوطنيدةل وبتعيد  نسداء   مناصدب اختدا  القددرار 
ددن 2015-2011الرفيعدة املسددتو  و طددة العمددال الوطنيددة ملكافحدة العنددف ا نسددا  للفدد ة  ل وبس 

   املتعلق بالعنف املنز . القانو 
ونوانددىل بوتسددوانا بالسياسددات الدديت تتندداول الجتددار بالبشددرل والعنددف ا نسددا ل والتعلدديمل  -38

واألمدن الغدشائيل وإقامدة العددل. ورحبدىل بإنشداء فريدق الشدرطة املكدرو حلمايدة األطفدالل وطلبدىل 
ا ات ميمدة. وأشدارت إىل مزيداا من املعلومات عن أسدلوب عملدبل ومدا إ ا كدا  قدد حقدق أمب إبد

 تزال تبعو عل  القلق.  أ  التقارير الواردة عن فساد الق اء ل
ورحابددددىل الربا يددددال بالسياسددددة وخطددددة العمددددال الددددوطنيت  املتعلقتدددد  بدددداملرأةل وبوضددددا دليددددال  -39

للشنو  ا نسانية والقانو . وأعربىل عن سرورنا  ا ُأحدر  مدن تقددم   ن دام السدجو    البلددل 
 ددا    لددل فرصددة تلقددي السددجناء دورات تدريبيددةل وتنفيددش ن ددام ارددروج النيددارمب  عددادة إدمدداج 

 وبراما التوعية. وأشادت بتعديال قانو  ا فراج عن ا احن  حتىل املراقبة.  السجناءل
ورحابددىل بوروندددمب بالتدددابف املتعلقددة بإعمددال حقددوا األطفددال والنسدداء واألشدد اا  ومب  -40

ا عاقدددةل واحلدددق   الصدددحة. وننددد ت سيشددديال علددد  إنشددداء  ندددة معانددددات حقدددوا ا نسدددا    
املعاندددات واملكلفدد  بوليددات   إطددار ا جددراءات اراصددة سيشدديالل وعلدد  تعاوهنددا مددا ني ددات 
 الشين وجيىل إلييم دعوة دائمة. 

وأشددارت كددابو فددفدمب إىل أ  خطددة العمددال الوطنيددة بشدد   حقددوا ا نسددا  تشددكال إطدداراا  -41
ميمدداا  يددود إعمددال حقددوا ا نسددا . ودعددىل إىل تددوخي احللددول املنسسددية فيمددا يتعلددق بدداحلق   

قالل وسددددائط ا عددددالم. وأعربددددىل كددددابو فددددفدمب عددددن أمليددددا   أ  تسددددتفيد دولددددة املعلومددددات واسددددت
 سيشيال ا زرية الصغفة من قسط كبف من التعاو  الدو .

وأشدددادت كنددددا بدددالتزام سيشددديال  بددددأمب تكدددافن الفدددرا والعدالدددة الجتماعيدددة عدددن طريدددق  -42
ية والتعلديم. وشدجعىل سيشديال الرباما الجتماعية احملددة اهلدو والست مارات   الرعاية الصدح

 عل  مواصلة جيودنا   نشين اجملال .
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وأشارت تشاد إىل أ  سيشيال طرو   مع دم الصدكوس القانونيدة الدوليدةل وأهندا تتعداو   -43
مددددا ني ددددات املعاندددددات علدددد  الصددددعيدين ا قليمددددي والدددددو  معدددداا. وأشددددادت با طددددار التشددددريعي 

وا الطفدددال واملدددرأة و ومب ا عاقدددةل ف دددالا عدددن وسدددائط واملنسسدددي الدددوطال الرامدددي إىل تعزيدددز حقددد
 ا عالم. 

وأعربىل شيلي عن تقديرنا ملا ورد   التقرير الدوطا مدن معلومدات تعكد  التقددم احملدر   -44
    ال حقوا ا نسا .

وأعربىل الص  عن تقديرنا  يود سيشديال   تنفيدش توصديات ا ولدة األوىل فيمدا يتعلدق  -45
قددددوا ا نسددددا  وسدددديادة القددددانو ل و  حتسدددد  التعدددداو  مددددا ني ددددات حقددددوا بتحسدددد  آليددددات ح

 ا نسا . ونونىل بالتقدم احملر    التمتا باحلق   التعليم واحلق   الصحة.
وفيمددا يتصددال بددالتعليق الددشمب أُبدددمب بشدد   مشدداركة األطفددالل أشددار وفددد سيشدديال إىل أ   -46

  نشه املشاركة حت   بالتشجيا عن طريق العديد نشه املس لة بالغة األمهية بالنسبة للحكومةل وأ
 من املنتديات م ال ا معية الوطنية للشباب واللجنة الوطنية للشباب.

وفيما يتعلق  س لة ارطط احلكومية الرامية إىل حتس  العملية النت ابية قبال انت ابات  -47
مليدة إصدالح الن دام النت دا  ل أشدار الوفدد إىل ع2016 ا معية الوطنية املقدرر إجراهندا   عدام
وأسدددفرت عدددن تعدددديالت تشدددريعية ميمدددة  2013و 2011الددديت جدددرت   الفددد ة مدددا بددد  عدددامي 

وأوجب حتسُّن   العمليات النت ابية. وأشدار الوفدد إىل وجدوب أ  جتدرمب اللجندة النت ابيدة أي داا 
 مة   وقىل لحق.مزيداا من التغيفات   العملية النت ابيةل عل  أ  تن ر فييا احلكو 

وفيمدددا يتعلدددق بالستفسدددار عدددن األسدددلوب الدددشمب تعتدددزم احلكومدددة توخيدددب للنيدددوض ب ماندددة  -48
امل ا  واللجنة الوطنية حلقوا ا نسا  بغية ًكينيما من الستجابة للمعايف الدوليةل  كدر الوفدد 

ي يما وحتقيددق أ  احلكومددة شددرعىل   مراجعددة األطددر القانونيددة وا داريددة للمنسسددت  هبدددو ترسدد
امت اهلما التدام ملبدادا بداري . وأضداو الوفدد أ  احلكومدة تعد و بد   كلتدا املنسسدت  لاجدة إىل 
مزيددد مددن املددوارد البشددرية واملاليددة لكددي يتسدد  هلمددا تنفيددش وليتييمددا علدد  حنددو فعددالل وأ  احلكومددة 

 ستتصد  لشلل التحدمب   إطار عملية املراجعة. 
مدددن  151ة التوقيدددىل الدددشمب تعتدددزم فيددب حكومدددة سيشددديال إلغددداء املدددادة وفيمددا يتعلدددق  سددد ل -49

قددانو  العقوبدداتل هبدددو إلغدداء جتددرمي العالقددات ا نسددية امل ليددةل أفدداد الوفددد بدد   احلكوميددة جتددرمب 
يُت دش  . و 151مراجعة شاملة لقانو  العقوباتل وستن ر أي اا   إطار ندشه املراجعدة   املدادة 

وأشددار الوفددد إىل أنددب   ُ دداك م أحددد حدد  اآل   ل مددن عدمددب.151ادة أمب قددرار بشدد   تعددديال املدد
  جع عل  أساو ميلب ا نسي.151 وجب املادة 

وفيما يتعلق بالسنال عن ارطدوات املت دشة ملندا العندف املندز ل أجداب الوفدد بد   بدراما  -50
مة تركاز بقدوة أي داا التوعية ُتست دم لت قيف عامة السكا  عل  تيا املستويات. و كر أ  احلكو 

علددد  بنددداء قددددرات مدددوإفي إنفدددا  القدددانو . وأضددداو أندددب بإمكدددا  ضدددحايا العندددف املندددز  التمددداو 
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احلماية  وجب قانو  محاية ضحايا العنف األسرمبل و لل عن طريق حمكمة األسرة. ومن املقدرر 
ر الوفدد إىل إنشداء أ  توضا حمكمة األسرةل   املستقبال القريبل حتىل إدارة احملكمة العليا. وأشا

هبدددو التصدددمب لالعتددداءات  2015فريددق جديددد مددن الشددرطة مكددرو حلمايددة األطفددال   عددام 
علددد  األطفدددالل وإىل أ  أقسدددام الشدددرطة ت خدددش بن دددام الالمركزيدددة مدددن أجدددال تيسدددف ا بدددال  عدددن 
  حدالت العنددف املنددز . وعددالوةا علدد   لددلل يُتوقددا اعتمدداد مشددروع قددانو  بشدد   العنددف املنددز  

 العام املقبال.
ورداا علدد  السددنال عددن ارطددط الراميددة إىل إلغدداء جتددرمي التشدديف وعددن التدددابف الدديت اخُتددشت  -51

ل دما  امت ددال القيدود املفروضددة علد  حريددة التعبددف وحريدة الددرأمب للمعدايف الدوليددةل  كَّدر الوفددد بدد   
الدسددتور. ومددا  لددلل أشددار حريدة التعبددف وحريددة الددرأمب حقددا  أساسدديا    يددا  باحلمايددة  وجددب 

الوفد إىل احلاجة إىل إجراٍء  قق التوا   عندما يتعارض حق من حقدوا ا نسدا  مدا حدق آخدرل 
كدد   يتعددارضل مدد الال احلددق   ارصوصددية والكرامددة مددا حريددة التعبددف. وأعددرب الوفددد عددن رأيددب أ  

ا وملندا انتيداس احلقدوا احلكم املتعلق بالتشيف ضرورمب للمحاف ة عل  احلماية الفعالدة لألشد ا
 األساسية. 

وفيمددددددا يتعلدددددددق بتنفيدددددددش السياسدددددددات الجتماعيدددددددةل أفدددددداد الوفدددددددد بددددددد   البلدددددددد أطلدددددددقل    -52
ل محلة هن ة اجتماعية هبدو تعزيز السياسات الجتماعية. وأشار إىل وضا سياسة 2011 عام

 اسة بش   املسن . وطنية بش   األسرةل ني اآل  بانت ار اعتماد احلكومةل كما جيرمب إعداد سي
ورداا عل  التعليقات  ات الصلة لرية التعبدف املمنوحدة لألحدزاب السياسديةل أشدار الوفدد  -53

إىل أ  تيا األحزاب السياسيةل  ا فييدا األحدزاب املعارضدةل ًتعدىل بفدرا متكاف دة   الوصدول 
مسددجَّال ببددو مددواد  إىل وسددائط ا عددالم. وبدد َّ الوفددد أ  قددانو  النت ابددات يسددمد لكددال مرشددد

تتعلددق بالنت ابددات. و  ضددوء الشددكاو  الدديت تفيددد لرمددا  مرشددد واحددد أو مرشددح  اثندد  مددن 
حددق التعبددف عددن الددنف ل قددال الوفددد إ  حريددة التعبددف وتكددافن فددرا الوصددول إىل وسددائط ا عددالم  

 كانا مكفول  ًاماا للجميا.
 ور ا نسا ل وإدراج تعريدف حمددد   وفيما يتعلق  يود سيشيال   تشجيا تعميم املن -54

القانو  للتمييز   حق املرأةل  كر الوفد أ  الفريق الوطا املعا بإدارة الشنو  ا نسانيةل املنلدف 
مددن جيددات فاعلددة حكوميددة وغددف حكوميددةل يواصددال تقدددمي الدددعم والتوجيددب إىل مبددادرات تعمدديم 

الدستور ي من حق كال ش ص   احلماية  املن ور ا نسا    املنسسات الوطنية. وأضاو أ 
املتسددداوية أمدددام القدددانو  دو  أمب ًييدددز علددد  أمب أسددداو كدددا . وأخدددفاال أشدددار الوفدددد إىل أ  دليدددال 

لكددي يس شددد بددب ا يددا  الق ددائي   تفسددف  2013الشددنو  ا نسددانية والقددانو  ُنشددر   عددام 
 القوان  عل  حنو يتسق والتزامات حقوا ا نسا .

سدداعة دو  توجيددب  مددةل  24يتعلددق  سدد لة احتجددا  األشدد اا ملدددة تزيددد علدد   وفيمددا -55
سدداعة تتدديد للشددرطة وقتدداا للتحقيددق   ا ُددرم املدددع  ارتكابددب مددن جانددب  24 كددر الوفددد أ  فدد ة 

 الش ص املشتبب فيب وفقاا لقانو  العقوبات وللدستور.
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وطنيددة حلقددوا ا نسددا  وأمانددة وأشددادت باكسددتا  بالتدددابف املت ددشة للنيددوض باللجنددة ال -56
امل ددا ل ول سددين الن ددام القددانو  والق ددائيل وحقددوا املددرأة. وتشددمال نددشه التدددابف خطددة العمددال 
الوطنيددة بشدد   العنددف ا نسددا ل والتدددابف  ات الصددلة لقددوا األشدد اا  ومب ا عاقددة وحقددوا 

 العمال املياجرينل وتدابف مكافحة الجتار بالبشر. 
يوريددة الكونغددو الددقراطيددة سيشدديال علدد  تددوفف املسدداكن ملواطنييددال ول سدديما ونندد ت ت -57

عن طريق براما ا سكا  الجتمداعي الديت  ددو إىل ًكد  املدواطن مدن ًلادل مسدكنب ارداا. 
وأشارت إىل أ  تو  أمانة امل ا  رئاسة اللجنة الوطنية حلقوا ا نسدا  أي داا ل يكفدال اسدتقالل 

 . نات  املنسست 
ورحابىل الداةرس بقبول سيشيال التوصيات املقدامة   استعراضديا الددورمب الشدامال األول  -58

بالتصددديق علدد  الربوتوكددول الختيددارمب لتفاقيددة منان ددة التعددشيب وغددفه مددن ضددروب املعاملددة أو 
لددل العقوبدة القاسدية أو الالإنسددانية أو املييندةل وأعربددىل عدن أمليدا   اختددا  خطدوات حنددو حتقيدق  

اهلدو. وأشارت إىل أ  التقرير األو  لسيشيال إىل  نة منان ة التعشيب قد ت خر تقددب ك فاا. 
 وأبر ت أ  مبادرة اتفاقية منان ة التعشيب عل  استعداد ملساعدة سيشيال   تلل املسائال.

 وأشادت جيبو  بنسبة حمو األمية لد  النساءل ولكنيا أعربىل عدن قلقيدا إ اء العقبدات -59
الجتماعيددة الددديت تواجييدددا الشدددابات احلوامدددال   سددبيال مواصدددلة التعلددديم. و كدددرت أ  األشددد اا 

للحصدول علد  الرعايدة الصدحيةل واملعلومداتل والتعلديمل   ومب ا عاقة ل تُتاح هلم الفرا الكافيدة
والعمدال الالئددق. وأحالدىل جيبددو  إىل النتيجدة الدديت توصدلىل إلييددا  ندة حقددوا الطفدالل ونددي عدددم 

 اج األطفال  ومب ا عاقة إدماجاا كامالا   ن ام املدارو.إدم
وأشددددادت مصددددر بالتقدددددم احملددددر    إعمددددال حقددددوا الطفددددال واملددددرأة و ومب ا عاقددددةل و   -60

املشدداركة السياسدددية والتعلددديم والصددحة. وأشدددادت بلجندددة معاندددات حقدددوا ا نسدددا    سيشددديالل 
شددر. ورحبددىل بوضددا خطددة عمددال وطنيددة بشدد   وبتنفيددش إطددار قددانو  وسياسددا  بشدد   الجتددار بالب

 حقوا ا نسا .
وأشدددادت إثيوبيدددا بقدددانو  ح دددر الجتدددار باألشددد اال وقدددانو  األغشيدددةل وقدددانو  احلكدددم  -61

احمللدددي. وأشدددارت إىل أ  تقددددمي تقددددارير عدددن تنفيدددش املعاندددداتل وإنشدددداء  ندددة معانددددات حقددددوا 
ة عددن قلددة املددال وارددرباءل إةددا نددو ا نسددا    سيشدديالل رغددم مددا يواجيددب البلددد مددن مصدداعب ناتدد

دليال عل  اللتزام السياسي. ودعدىل إثيوبيدا اجملتمدا الددو  إىل تقددمي املسداعدة املاليدة والتقنيدة إىل 
 سيشيال.

وأشارت فيجي إىل أ  سيشيالل بوصفيا دولة جزرية صغفة ناميةل تواجب حتديات فريدة  -62
ا  كيددف تددنثر عواقددب تغددف املنددا  علدد  حقددوا تتعلددق لقددوا ا نسددا . و كددرت أ  مددن امليددم بيدد

املدددواطن    سيشددديال. وأعربدددىل فيجدددي عدددن قلقيدددا إ اء العتمددداد املفدددرط علددد  الحتجدددا  السدددابق 
 للمحاكمةل وإ اء تزايد عدد السجناء.
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وأشددادت أملانيددا بسيشدديال لتعاطييددا مددا اآلليددات الدوليددة حلقددوا ا نسددا ل ولسددتعدادنا  -63
 ر التشريعي حلقوا ا نسا . ملواصلة حتس  ا طا

املتعلق ل ر الجتدار باألشد اال وأعربدىل عدن قلقيدا  2014ونوانىل غانا بقانو  عام  -64
أل  العقوبدددددة البدنيدددددة ل تدددددزال شدددددائعة   املندددددا ل واملنسسدددددات العقابيدددددة ومراكدددددز الرعايدددددة النياريدددددة 

 واملدارول رغم ح رنا  وجب قانو  الطفال. 
لتقيدديم الددشا  الددشمب أجرتددب سيشدديال للجنددة الوطنيددة حلقددوا ا نسددا  وأشددارت ندداييت إىل ا -65

 وألمانة امل ا  هبدو حتقيق امت اهلما ملبادا باري . 
ونددواه الكرسددي الرسددو  بوضددا خطددة عمددال وطنيددة حلقددوا ا نسددا  مددد ا  دد  سددنواتل  -66

ددب لتعزيددز التعلدديم عددن طريددق السدد اتيجية املتوسددطة  األجددال املتعلقددة بددالتعليم وأشدداد بالنتمددام املوجا
 وما بعدنا. 2017-2013للف ة 
وشجعىل اهلند احلكومة عل  مواصلة مراجعدة مدد  فعاليدة ا طدار احلدا  للجندة الوطنيدة  -67

حلقدوا ا نسددا ل ورحبددىل بدا يود الراميددة إىل الق دداء علدد  تدراكم الق ددايا   احملدداكم. وشددجعىل 
تشدريعا ا احملليدة  دا يتفدق وأحكدام اتفاقيدة حقدوا أي اا سيشديال علد  مواصدلة العمدال علد  تعدديال 

 الطفالل وعل  اختا  أسلوب منيجي   تعميم املن ور ا نسا . 
ورحابددىل إندونيسدديا بددا يود الراميددة إىل النيددوض باللجنددة الوطنيددة حلقددوا ا نسددا  وفقدداا  -68

ابف الديت اختدش ا ملبادا باري ل وإىل وضا خطة عمال وطنية بش   حقوا ا نسا . وأقرت بالتدد
 احلكومة ل ما  تنفيش الصكوس الدولية املتعلقة لقوا ا نسا  اليت صداقىل علييا سيشيال.

وأعددرب العددراا عددن تقددديره  يددود احلكومددة   تنفيددش توصدديات ا ولددة األوىل. وأشددار إىل  -69
وا ا نسدا  ما حققتب احلكومة من إبا ات    ال حقوا ا نسا ل م ال إنشاء  نة وطنية حلق

 . 2017-2013واعتماد اس اتيجية متوسطة األجال لقطاع التعليم للف ة 
وأشددددارت جامايكددددا إىل أ  سيشددددديال قددددد قطعددددىلل مندددددش استعراضدددديا األولل أشدددددواطاا    -70

إصددالح التشددريعات القائمددة و  سددنا تشددريعات جديدددة    ددالت متنوعددةل و لددل بالتعدداو  مددا 
دو . وأشادت  يود احلكومة   التوعية  سائال القتصاد األ را وتغدف اجملتما املد  واجملتما ال

 املنا ل وبارطوات اليت حققتيا سيشيال    ال الطاقة املتجددة.
وأشدادت ليبيددا بددالتطورات ا جيابيدة الدديت حققتيددا سيشديال منددش ا ولددة األوىل لستعراضدديا  -71

ة التدددخ  واعتمدداد برندداما ترتيبددات العمددال الدددورمب الشددامالل وتشددمال إطددالا محلددة وطنيددة ملكافحدد
 املرنة الشمب ييدو إىل إتاحة املزيد من فرا العمال للف ات ال عيفة.

ونوانىل ملديف بارتفداع مسدتو  التحداا الفتيدات بدالتعليم ومسدتو  حتصديلين العلمدي.  -72
وشدددجعىل سيشدددديال علددد  اسددددتمرار تواصدددليا مددددا الشدددركاء الدددددولي ل  دددن فددددييم مفوضدددية حقددددوا 

نسا ل من أجال احلصول عل  املساعدة املالية والتقنيةل وأشادت بسيشديال لطرحيدا التحدديات ا 
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الدديت تواجييددا الدددول ا زريددة الصددغفة الناميددة   احملافددال الدوليددةل وطرحيددا مبددادرات ملواجيددة آثددار 
 تغف املنا .

الحتجدددددددا  وفيمدددددددا يتعلدددددددق بالتددددددددابف العمليدددددددة الددددددديت تت دددددددشنا احلكومدددددددة لتقلددددددديص مددددددددة  -73
للمحاكمددددددددةل أشددددددددار وفددددددددد سيشدددددددديال إىل أ  ارطددددددددة السدددددددد اتيجية للجيددددددددا  الق ددددددددائي  السددددددددابق
تعددد و بددد   تدددراكم الق دددايا  دددال رئيسدددي جددددير بالنتمدددام. وأشدددار الوفدددد  2014-2010 للفددد ة

أي اا إىل حتقيق أوجب حتسادن ميدم    اس الصددد. فقدد ا داد عددد الق داةل وانتقلدىل احملكمدة العليدا 
ددن مددن اسددت دام التكنولوجيددا بصددورة أف ددال   إجددراءات وحمك مددة السددت ناو إىل مقددار جديدددة ًكا

احملاكمل نا يسار البىلا   الق ايا وقلاص ف ات الت خر. كما أد  اسدتحداث ن دام إلكد و   دارة 
تدددددفق الق ددددايا إىل حتسدددد  سددددرعة وكفدددداءة إدارة تدددددفقيا. و كددددر الوفددددد أ  نددددشه التدددددابف أدت إىل 

حمكمة الست ناو وحمكمة الصلد واحملكمة العليدا هنائيداا   تيدا الق دايا ا نائيدة الديت رُفعدىل  صالف
  املائدددة منيددددا   الفددد ة مددددن  96. وفيمددددا يتعلدددق بالق ددددايا املن دددورة حاليددداال رُفددددا 2008قبدددال عدددام 

 .2015إىل عام  2013 عام
ا  القددوان  احلاليددة الراميدددة إىل وردااا علدد  السددنال عددن الطددرا الدديت سدددلكتيا سيشدديال  نفدد -74

محاية النساء واألطفال من العندف املندز  والعتدداءل أشدار الوفدد إىل أندب قدد ل يبلَّدت عدن حدالت 
العنددف املنددز  والعنددف ا نسددا    ك ددف مددن األحيددا ل ونددشا مددن األمددور املنسددفة الدديت حتدددث   

تددابف تشدريعية ملكافحدة العندف املندز  والعندف تيا أحناء العا . وأضاو الوفد أ  ما يُدتا ش من 
ا نسا  جيب أ  تُنفاش بطريقة م ابطة ومتسقة من أجال إحدداث تغيدف. و   لدل الصدددل نُ ادم 
العديددددد مددددن أنشددددطة التوعيددددة والدددددورات التدريبيددددة لفائدددددة مددددوإفي إنفددددا  القددددانو  واألخصددددائي  

اء قدددددرا م وتنميددددة ميددددارا م   التصدددددمب الجتمدددداعي  والعددددامل    قطدددداع الصددددحةل هبدددددو بندددد
حلالت العنف املنز  وا نسا ل ومْيز نشه احلالت ومقاضاة مرتكبييال ف الا عن توفف احلماية 

 الفعالة لل حايا.
ل ونو 2015  شباط/فرباير  و كار الوفد بإنشاء فريق محاية الطفال داخال جيا  شرطة -75

لعتدددداء علددد  األطفدددال. وأشدددار إىل أ  قدددانو  األطفدددال فريدددق جديدددد مكدددراو للتصددددمب حلدددالت ا
دددن مددددير ارددددمات الجتماعيدددة أي ددداا مدددن التددددخاال   الق دددايا قيدددد الن دددر مدددن أجدددال محايدددة  دكا

 األطفال عند القت اء.
وفيمددا  ددص السددنال عددن التدددابف امللموسددة الدديت تت ددشنا سيشدديال لتحسدد  التعدديددة    -76

بددد   سيشددديال أجدددرت تعدددديالت أدت إىل اسفددداض كبدددف   رسدددوم وسدددائط ا عدددالمل أفددداد الوفدددد 
رخصددة تشددغيال املنافددش ا  اعيددة والتلفزيونيددة والصددحفية التجاريددة. و كددر الوفددد أ  احلكومددة تواصددال 

 العمال عل   ي ة منا  مناٍت لبو وتلقي وجيات الن ر امل تلفة. 
قددر مدن ا ديدة. وقدال إ  و كر الوفد أ  احلكومة تتعامال ما مشكلة امل ددرات بد كرب  -77

احلكومدددة أنشددد ت وحددددة للمعا دددة مدددن ا دمدددا  ومركدددزاا صدددحياا يقددددما  خددددمات إعدددادة الت نيدددال 
ملتعدداطيي امل دددرات. وأضدداو الوفددد أ  السددلطات تواصددال التنسدديق مددا الشددركاء الدددولي  لتلقددي 
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 لدلل نفددشت  مزيدد مدن الدددعمل ل سديما    دال بندداء قددرات املددوإف  وتددريبيم. وعدالوة علدد 
و ريبيال ومن املمكن أ  تصدر حكماا بالسدجن  امل دراتسيشيال قوان  صارمة تتعلق بتعاطي 

 املنبد عل  مير  امل درات.
وأشددددار الوفددددد إىل تواصددددال ا يددددود الراميددددة إىل حتسدددد  سددددبال حصددددول األشدددد اا  ومب  -78

مددن وضددا سياسددة وطنيددة ا عاقددة علدد  اردددماتل كددالتعليم والصددحة. وأشددار أي دداا إىل النتيدداء 
تتعلق بالتعليم والتدريبل  2014وخطة عمال بش   ا عاقةل وإىل اعتماد سياسة شاملة   عام 

 وإىل أ  اجملل  الوطا للمعوق  يواصال اختا  إجراءات من أجال تعميم مراعاة ا عاقة.
ر الوفددد أ  وفيمددا يتعلددق  سدد لة التقددارير الدديت تدد خر تقدددديا إىل ني ددات املعانددداتل  كدد -79

ددال عددبء تقدددمي التقددارير ال قيددال. ورغددم  لددلل  مددوارد سيشدديال حمدددودة جددداا وأ  مددن الصددعب حتما
 قدمىل سيشيالل كما ورد   البيا  الستيال ل تقارير خمتلفة منش الستعراض السابق املتعلق هبا. 

ان دددة وأشدددار الوفدددد إىل أ  سيشددديال سدددتدرو بعنايدددة الربوتوكدددول الختيدددارمب لتفاقيدددة من -80
 التعشيب لبحو إمكانية التوقيا والتصديق عليب. 

و كددر الوفددد أ  سياسددة و ارة التعلدديم تسددمد لألميددات املرانقددات  واصددلة الددشناب إىل  -81
املدرسة أثناء احلمالل وبالعودة إلييا بعدد الدولدة. وقدال إندب دكدن لألميدات املرانقدات تلقدي دعدم 

 ة تعليمينل إ ا ما اخ    لل.من وكالت حكومية خمتلفة من أجال مواصل
 وأفاد الوفد ب   قانو  التعليم سُيعدَّل من أجال ح ر العقوبة البدنية   املدارو.  -82
وفيمدددا يتعلدددق  سددد لة النيدددوض بدددالتعليمل  كدددر الوفدددد أ  السددد اتيجية املتوسدددطة األجدددال  -83

راءات  ات صدددلة مكونددداا رئيسدددياال وتددددخاالت أو إجددد 13تشدددمال  2017-2015للتعلددديم للفددد ة 
هبددددشه املكوندددداتل وأ  سيشدددديال سددددتتلق  مسدددداعدة تقنيددددة وماليددددة مددددن البنددددل الدددددو  لتنفيددددش تلددددل 

 الس اتيجية.
ددر الوفددد بدد   هلددشه األمانددة دور  -84 وفيمددا يتصددال  سدد لة ترسددين أمانددة الشددنو  ا نسددانيةل  كا

املن دور ا نسدا    رصد وتقييم. وقال إهنا ت ا سياسات ومبادا توجيييةل وتسع  إىل تعميم 
تيددا القطاعددات. وأكددد أ  احلكومددة ملتزمددة ب سددين أمانددة الشددنو  ا نسددانيةل الدديت تدد ثرت سددلباا 

 أي اا نا يعانيب البلد من قلة املوارد البشرية   الك ف من اجملالت اليت تتطلب  ومب ارربة.
صدددداقية العمليدددة وأشدددادت موريشددديوو  دددا حتقدددق مدددن تطدددورات متعدددددةل منيدددا حتسددد  م -85

. كمدا أشدادت بوضدا خطدة عمدال 2015النت ابيةل ونن ت سيشديال علد  بداح انت ابدات عدام 
وطنيدددددة بشددددد   حقدددددوا ا نسدددددا ل ونواندددددىل باملبدددددادرات الراميدددددة إىل تعزيدددددز ال دندددددار القتصدددددادمب. 

 وشجعىل موريشيوو سيشيال عل  مواصلة جيودنا   التوعية  سائال حقوا العمال.
يل بالتقدددم الددشمب أحر تددب سيشدديال   تنفيددش توصدديات ا ولددة األوىل مددن ورحبددىل املكسدد -86

السددتعراض الدددورمب الشددامالل ول سدديما باعتمدداد سياسددة جنسددانية وخطددة عمددال هبدددو الق دداء 
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علددد  عددددم املسددداواة بددد  ا نسددد . وأشدددادت أي ددداا بالسياسدددة الوطنيدددة الراميدددة إىل ضدددما  حقدددوا 
 األش اا  ومب ا عاقة.

ال األسددود إىل بواعددو القلددق الدديت أبددد ا  نددة حقددوا الطفددالل واستفسددر مددن وأشددار ا بدد -87
سيشيال عن ارطدوات الديت اختدش ا حلمايدة األطفدال. وطلدب مزيدداا مدن املعلومدات بشد   التحقيدق 
  ق ددددايا العنددددف املنددددز ل وبشدددد   اعتمدددداد قددددانو  شددددامال جيددددرِّم حتديددددداا العنددددف املنددددز ل  ددددا فيددددب 

 أنشطة تعزيز املساعدة املقدمة لل حايا وإعادة ت نيليم. اجل وبش  الغتصاب   إطار الزو 
وأشدددداد املغددددرب بلجنددددة معاندددددات حقددددوا ا نسددددا    سيشدددديال و عيددددد تنميددددة الطفولددددة  -88

اللجندددة الوطنيدددة حلقدددوا عمدددال املبكدددرة. وشدددجَّا سيشددديال علددد  طلدددب املسددداعدة التقنيدددة للنيدددوض ب
ددد املغددرب أمهيددة ا يددود الراميددة إىل تعزيددز املسدداواة   ا نسددا  وحتقيددق امت اهلددا ملبددادا بدداري . و  أكَّ

 مكا  العمال. 

وأشادت ناميبيا با صالحات التشريعية اليت أجر ا سيشيالل ومنيا قانو  ح در الجتدار  -89
كمدا باألش اال وقانو  احليوانات واألمدن البيولدوجيل وقدانو  األغشيدةل وقدانو  إدارة الكدوارثل  

للق دددداء علدددد  تددددراكم الق ددددايا   ن ددددام العدالددددة  2011املت ددددشة منددددش عددددام أشددددادت بددددارطوات 
 ا نائية.

بىل نولندا بإدراج  موعة كبدفة مدن حقدوا املدرأة   التشدريعات الوطنيدةل وبالتم يدال ورحا  -90
الرفيدددا املسدددتو  للمدددرأة   املنسسدددات الوطنيدددةل وأعربدددىل رغدددم  لدددل عدددن قلقيدددا إ اء حالدددة إنفدددا  

 قة بالق اء عل  العنف ا نسا . التشريعات املتعل
ا طددار التشددريعي املتعلددق باسددتقالل وسددائط ا عددالم  توطيدددوأشددارت النيجددر بارتيدداح إىل  -91

ح ر الجتار باألش اال ومحاية ضحايا الجتارل وتدابف الوقاية. ورحَّبدىل إىل والبو ا  اعيل و 
 بإنشاء معيد لتنمية الشباب. 

اللجنددة  إصددالحود الراميددة إىل تعزيددز حقددوا الطفددالل بطددرا منيددا وأشددادت نيجفيددا بددا ي -92
الوطنيددة حلمايددة الطفددالل وإنشدداء فريددق مددن الشددرطة مكددرو حلمايددة األطفددالل وسددن قددانو  احلكددم 

 احمللي واختا  القرار. مالشمب ييدو إىل إشراس األش اا   عمليات احلك 2015احمللي لعام 
 دالت محايدة حقدوا الطفدالل وتقددمي ارددمات الصدحية ونوَّنىل كوبا بالتقدم احملدر     -93

األولية  ميا السكا ل ومحاية حقوا األش اا  ومب ا عاقة. وأشادت بإنشاء  نة معاندات 
 حقوا ا نسا .

توصددديات السدددتعراض الددددورمب ل أنشددد تل اسدددتجابةا  قدددد وأشدددارت بنمدددا إىل أ  احلكومدددة -94
وا ا نسددا ل واعتمددددت قددوان   دددو إىل تعزيدددز الشددامال املتعلددق بسيشدديالل منسسدددة وطنيددة حلقدد

 ومحاية حقوا ا نسا .
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عاندددات حقددوا ا نسددا    سيشدديال. وأعربددىل  ورحَّبددىل الفلبدد  بإنشدداء اللجنددة املعنيددة  -95
عددن قلقيددا إ اء الفتقددار الواضددد إىل اسدد اتيجية لتعزيددز التعلدديمل واسددتمرار نقددص العددالج املناسددب 

 مب ا عاقة واملياجرين والالج  ل ف الا عن عدم كفاية حرية التعبف. املقدَّم إىل األش اا  و 
دائمة إىل املكلف  بوليدات   إطدار ا جدراءات اراصدة.  ةورحَّبىل الربتغال بتوجيب دعو  -96

ن رنا   إنشاء  نة مش كة ب  الو ارات مسنولة عن تنفيش التزاما ا الدوليدة لوأشادت بسيشيال 
ا نسا . وأعربىل الربتغدال عدن قلقيدا إ اء منشدر السدتغالل ا نسدي لألطفدالل حقوا   ميدا  

  ا    لل سياحة ا ن  ما األطفال.
 ددددا ل امل ةندددداإنشدددداء أمبقددددوا ا نسددددا ل و حلورحَّبددددىل السددددنغال بإنشدددداء اللجنددددة الوطنيددددة  -97
واسدددتغالل  تفاقيدددة حقدددوا الطفدددال بشددد   بيدددا األطفددداللالتصدددديق علددد  الربوتوكدددول الختيدددارمب بو 

األطفددال   البغدداء و  املددواد ا باحيددة. ودعددىل اجملتمددا الدددو  إىل تقدددمي املسدداعدة ال ددرورية إىل 
 سيشيال.

يدددود سيشددديال   تدددوفف امليددداه النقيدددة وخددددمات الصدددرو الصدددحي  وأشدددادت سدددنغافورة  -98
يم   اجملتمدا وإعدادة إدمداج احن  ميا سدكا  البلددل ورحَّبدىل بدالتزام سيشديال بإعدادة ت نيدال ا د

ملساعد م عل  اكتساب ميدارات مينيدة واحلصدول علد  عمدال عدن طريدق الدرباما الوطنيدة املنشد ة 
 هلشا الغرض.

م بعددد علدد  حنددو كامددال مددا واء  وأعربددىل سددلوفينيا عددن قلقيددا إ اء قددانو  الطفددال الددشمب   يُدد -99
ور ا نسدا . وأعربدىل تعمديم املن د  أسدلوب شدامال ومنيجدي  اتابداعأحكام التفاقيةل وإ اء عدم 

املدرأة والرجدال   األسدرة  بددورعن أسفيا إ اء التقارير اليت تفيد باستمرار القوالب النمطية املتعلقة 
 و  اجملتما. 

ا بشلتدب مدن جيدود لتعزيدز  دوأشادت جنوب أفريقيا  ا أبدتب سيشديال مدن إرادة سياسدية و  -100
ف دالا عدن  لتمداد عددة تددابف تشدريعية ومنسسديةومحاية حقوا ا نسدا    البلددل  دا    لدل اع

 للمرأة   ني ات اختا  القرار وإطالا براما ا سكا  واس اتيجية التعليم.  لحو التم يال امل
تصددديقيا علدد  اتفاقيددة الق دداء علدد  تيددا أشددكال التمييددز لوأشددادت إسددبانيا بسيشدديال  -101

الددديت قددددمتيا إسدددبانيا   السدددتعراض السدددابقل ضدددد املدددرأة وبروتوكوهلدددا الختيدددارمبل وفقددداا للتوصدددية 
 عد إنشداء  لد  وطدا يُ بت أي داا بالتقددم احملدر    محايدة حقدوا األشد اا  ومب ا عاقدة و قرا وأ

 بتلل املس لة. 
وأشددادت توغددو بعددزم سيشدديال مكافحددة الجتددار باألشدد اال وبإنشددائيا اللجنددة الوطنيددة  -102

 تعزيز كفاءتب.  من أجاللة  صالح الن ام الق ائي حلماية الطفال. ورحَّبىل با يود املبشو 
راجعتيددا سياسددات تتعلددقل ملوأشدادت ترينيددداد وتوبدداغو بسيشدديال لسددنِّيا عددة تشددريعات و  -103
الطفولة املبكرةل والتعليم ا امعيل والعمالل والصحة. وأضافىل أ  الرباما الرامية إىل  بنماءم الال 

 دة الندماج    تما سيشيال م الية. إعادة الت نيال وحتقيق املصاحلة وإعا
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   سيشيال وقَّعىل بالفعال عددة اتفاقدات دوليدة بشد   مكافحدة إ  أحاطىل تركيا علماا بو  -104
شددجَّعىل حكومددة سيشدديال علدد  البدددء   عمليددة سددن قددانو  إنشدداء  نددة مسددتقلة فإهنددا الفسددادل 

  بوليددددات   إطددددار ملكافحددددة الفسدددداد. وأشددددادت بسيشدددديال لتوجيييددددا دعددددوة دائمددددة إىل املكلفدددد
 ا جراءات اراصة. 

جدددرت   مندددا   2015وأعربدددىل أوكرانيدددا عدددن سدددرورنا أل  النت ابدددات الرئاسدددية لعدددام  -105
نادا وسلميل وأل  احلقوا األساسية للناخب  ح يىل بالح ام. ونوَّندىل بدالتطورات ا جيابيدة 

  الت التعليم وا عالم واألمن.     انو العملية التشريعيةل ل سيما اعتماد ق اليت شيد ا
تددد ثف تغدددف املندددا  علددد  الددددول ا زريدددة الصدددغفة الناميدددةل ل اا منيددداإدراكدددل ورحَّبدددىل إيطاليدددا -106

بقدددرار التوسدددا التددددرجيي   كمدددا رحابدددىل بالددددور القيدددادمب للحكومدددة و يودندددا   تلدددل املسددد لةل  
 حقوا املرأة والطفال.بب  شمب حت  الاست دام مصادر الطاقة املتجددة. وأشادت بالنتمام 

ل وبالتصددديق علدد  2014أشددادت فرنسددا بسددن قددانو  ح ددر الجتددار باألشدد اا عددام و  -107
الربوتوكول الختيارمب لتفاقية حقوا الطفال بش   بيا األطفال واستغالل األطفال   البغاء و  

 املواد ا باحية. 
عدددن ا بدددا ات الددديت حققتيدددا اللجندددة وأجددداب وفدددد سيشددديال علددد  السدددنال املقددددم سدددلفاا  -108

الوطنيدددة حلمايدددة الطفدددال فيمدددا يتعلدددق بتحسددد  ن دددام محايدددة األطفدددال واملدددرانق ل وإصدددالح قدددانو  
لعقوبدددة البدنيدددة. وبددد َّ الوفدددد أ  اللجندددة الوطنيدددة حلمايدددة الطفدددال أُنشددد ىل   ا  دددصالتعلددديم فيمدددا 

  إطارندددا تيدددا أصدددحاب  يا ني دددة استشدددارية يلتقددديت وجدددب قدددانو  الطفدددال بصدددف 2005 عدددام
املصلحة لق اح سياسات وتقددمي املشدورة للحكومدة بشد   تيدا املسدائال املتعلقدة لمايدة الطفدال. 
وأشددار الوفددد إىل أ  اللجنددة قامدددىلل منددش إنشددائيال بتنسددديق ا جددراءات الراميددة إىل إدراج أحكدددام 

إىل  نددة حقددوا الطفددال. و كددر  اتفاقيددة حقددوا الطفددال   القددانو  احمللدديل وإجددا ة التقددارير املقدمددة
 ل ودر بالعمليات ال رورية لعتماده من جانب احلكومة.قيد ا صالحالوفد أ  قانو  التعليم 

ورداا علدد  السددنال املتعلددق بددالقوان  الدديت ُسددنَّىل أو احلمددالت الدديت أُطلقددىل أو السياسددات  -109
املسداواة بينيمدا   و   ا نسد  تكدافن الفدرا بد حتقيدقضعىلل منش ا ولة السابقةل هبددو اليت وُ 

 مددن عدمددبل بددإدراج من ددور جنسددا    ارطددط ا ةائيددة الوطنيددة األخددر املتعلددق أي دداا األجددورل و 
تسدتيدو تعزيدز املسداواة بد  ا نسد ل  2014أشار الوفد إىل أ  سياسة التوإيف الوطنية لعام 

. وقدددال الوفدددد إ  علددد  السدددواء نسددداءووضدددا آليدددات تكفدددال املعاملدددة املتسددداوية والعادلدددة للرجدددال وال
دعم الفريددق الددوطا  دد  بدد  عمددالي ل ينقطدداتعمدديم املن ددور ا نسددا    ارطددط ا ةائيددة الوطنيددة 

 دارة الشددنو  ا نسددانية. و كددر الوفددد أ  مددن املتوقددا إطددالا السياسددة الوطنيددة املتعلقددة بدداملرأة   
 الربا األول من العام. 

ورداا علدد  السدددنال املقددددم سدددلفاا بشددد   ا يددود املبشولدددة لتحسددد  قددددرات قدددوات الشدددرطة  -110
واألمن الوطا فيما يتعلق لقدوا ا نسدا ل أشدار الوفدد إىل إدراج وحددات تدريبيدة بشد   حقدوا 
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ا نسا  وأحكام القانو  ا نسا    مقررات أكاددية الشرطة. كما ُقدِّم تددريب مت صدصل   
لعددددامل    اإنفددددا  القددددانو   وإفيالعنددددف ا نسددددا  والجتددددار باألشدددد اال إىل مدددد مسددددائال م ددددال

ارطددوط األماميددة. وأضدداو الوفددد أنددبل   إطددار جيددود مكافحددة القرصددنة والقددبض علدد  القراصددنة 
قددددوات الدددددفاع   سيشدددديال لبندددداء قدددددرا ال إىل دورات تدريبيددددة  قُدددددمىلالصددددومالي  وحمدددداكمتيمل 

قوات األمن الوطا   معاملة القراصنة املعتقل  بطريقة حت م عل  حندو  ميارات بشلل  ىلحسَّنفت
 كامال حقوا ا نسا .

   الصدددادرةوأجددداب الوفدددد عدددن السدددنال املقددددم سدددلفاا واملتعلدددق بتنفيدددش التوصدددية السدددابقة  -111
بشدد   تددوفف ميدداه الشددرب النقيددة وخدددمات الصددرو الصددحيل واحلالددة الراننددة لتلددل  2011 عددام

  املائددة مددن األسددر املعيشددية   سيشدديال  صددلو   93نددشا الصدددد إىل أ    . وأشددار اردددمات
ددد 2010مندددش عدددام    املائدددة مدددن  97لدددد  متدددوفرة مرافدددق الصدددرو الصدددحي ةل وأ علددد  امليددداه املعا  

السددكا . وأضدداو الوفددد أ  شددركة املرافددق العامددة   سيشدديال تواصددال العمددال علدد  ضددما  حصددول 
الشدددرب النقيددددة وخددددمات الصدددرو الصدددحي. وفيمدددا يتعلدددق بالصددددرو  تيدددا السدددكا  علددد  ميددداه

تلددل ةل وتوجددد خطددط لتوسدديا نطدداا وجددودالصددحيل جيددرمب جتديددد شددبكات الصددرو الصددحي امل
 الشبكات. 

وأشدددار الوفدددد إىل أ  احلكومدددة تن دددر   أحكدددام تعدددديالت كمبدددال واآلثدددار امل تبدددة علددد   -112
 يق علييا. تنفيشنال بغية حتديد موقف سيشيال من التصد

و كددر الوفددد أ  سيشدديال تعكددف علدد  وضددا تشددريا خدداا ملواجيددة العنددف املنددز ل وأ   -113
 قانو  العقوبات جُيرِّم بالفعال العتداء ا نسي أو الغتصاب. 

ددر الوفددد  ددا أشددار إليددب   وقددىل سددابقل ونددو:  -114 وفيمددا يتعلددق لمايددة حقددوا األطفددالل  كَّ
أطفدالل  مايدة األطفدال مكدرَّو للتصددمب حلدالت العتدداء علد إنشاء فريق جديد من الشدرطة حل

 من أجال محاية األطفال.  قيد الن ر الق ايا   التدخال مدير اردمات الجتماعية وأ  بإمكا 
ل ووضدا خطدة اسد اتيجية 2015وأشار الوفد إىل اعتماد سياسة صحية وطنيدة   عدام  -115

مسددداعدة تقنيدددة إىل قطددداع  ملدددا قدمتدددب مدددنكوبدددا ل  ددداا أي شدددكره الوفدددد وقددددَّموطنيدددة بشددد   الصدددحة. 
 الصحة الوطا. 

ددد الوفددد أ  لددد  سيشدديال  نددة مشدد كة بدد  الددو ارات معنيددة لقددوا ا نسددا  تددندمب  -116 وأكَّ
 دوراا   صياغة التقارير املقدمة إىل ني ات املعاندات.

 ومب ا عاقةل وأهنا وأشار الوفد إىل أ  سيشيال صدَّقىل عل  اتفاقية حقوا األش اا  -117
 جترمب مشاورات من أجال التصديق عل  الربوتوكول الختيارمب لالتفاقية.

وفيمددا يتعلددق  سدد لة الت قيددف    ددال حقددوا ا نسددا ل  كددر الوفددد أ  طددالب املدددارو  -118
منيدددا احلقدددوا واحلريدددات املنصدددوا و ال انويدددة يتلقدددو  دروسددداا عدددن احلقدددوا احلريدددات املكفولدددة هلدددمل 

ونددو مي دداا سيشدديال بشدد   حقددوا ا نسددا  واحلريددات  -مددن الدسددتور   الددوالفصددال ال علييددا  
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املواطنددة   املقددررات الدراسددية للمدددارو البتدائيددةل  مددادة ال بيددة علدد أي دداا  ىلاألساسددية. وأُدرجدد
توقدددا أ  تت دددمن خطدددة العمدددال مدددن امل الددديت تتطدددرا ملسدددائال حقدددوا ا نسدددا . وأضددداو الوفدددد أ 

ا نسددا ل الدديت تعكددف احلكومددة علدد  إعدددادنال خارطددة طريددق للت قيددف   الوطنيددة بشدد   حقددوا 
  ال حقوا ا نسا . 

التوصديات الديت تلقتيدا  و  ارتامل  كر الوفد أ  حكومة سيشيال ستدرو بانتمدام بدالتٍ  -119
أثناء الستعراضل وأهنا تتطلا إىل إبال  آرائيا إىل أمانة الستعراض الدورمب الشدامال وإىل اللجندة 

حقددوا ا نسددا  وتغددف  املسدداعدة     ددا البلددد  مناشدددةال الثيددة   الوقددىل املناسددب. وكددرر الوفددد 
ل األرض  شة ملنا وختفيف حتات كوكدباملنا . و  سياا ا شارة إىل عدم كفاية ا جراءات املت

دعا الوفد الدول واملن مات املشاركة   الدورة إىل طرح جدول األعمال نشا   تيا احملافال من 
 ومستقبالا. حاضراا سيشيال   الوجود مواطا أجال محاية حق 

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
 قبللمناسب الوقت الدوداا عليها في قدم ر تستدرس سيشيل التوصيات التالية، وس -120
 موعلد اللدورة الثانيلة والثالثلين لمجللس حقلوق اإلنسلان المقلرر عقلدرا فلي حزيللران/ حللو 
 : 2016يونيه 

التصللللديق علللللل جميللللو الصللللعوق الدوليللللة المتعلقللللة بحقللللوق اإلنسللللان  120-1
 )العراق(؛

االنضللللمام فللللي أقللللرل وقللللت ممعللللن للللللل الصللللعوق الدوليللللة المتعلقللللة  120-2
 حقوق اإلنسان، التي ليست طرفاا فيها بعد )أوروغواي(؛ب

تسلللريو العمليلللات المحليلللة فلللي سيشلللليل الراميلللة لللللل التصلللديق علللللل  120-3
 المعاردات الدولية لحقوق اإلنسان )الفلبين(؛

مواصلة الجهود المتعلقة بالتصديق علل المعاردات األساسية لحقلوق  120-4
إلطلار المسسسلي اللاللم لتنفيلا معلايير حقللوق اإلنسلان وتنفيلارا، ومواصللة ترلوير ا

 راه المعاردات )سلوفينيا(؛ فياإلنسان المدرجة 
التصللديق علللل البروتواللو  اال تيللاري الملحللق بالعهللد الللدولي ال للا   120-5

 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )البرتغا (؛
والسياسلللية  التصلللديق عللللل العهلللد اللللدولي ال لللا  بلللالحقوق المدنيلللة 120-6
 )بنن(؛

__________ 

   حُترَّر الستنتاجات والتوصيات. **



A/HRC/32/13 

GE.16-05783 20 

التصديق علل اتفاقية منارضة التعايب وغيلره ملن ضلرول المعامللة أو  120-7
 العقوبة القاسية أو الاللنسانية أو المهينة، وعلل بروتواولها اال تياري )السنغا (؛

التصلديق عللل البروتوالو  اال تيلاري التفاقيلة منارضلة التعلايب وغيلره  120-8
العقوبة القاسية أو الاللنسانية أو المهينة )البرتغا ( )بنملا( من ضرول المعاملة أو 

 )ترايا( )الجبل األسود( )شيلي( )المغرل(؛
التوقيلللللو والتصلللللديق عللللللل البروتوالللللو  اال تيلللللاري التفاقيلللللة منارضلللللة  120-9

التعايب وغيلره ملن ضلرول المعامللة أو العقوبلة القاسلية أو الاللنسلانية أو المهينلة 
 فيردي(؛)لسبانيا( )اابو 

تعثيللللف جهودرللللا مللللن أجللللل التصللللديق علللللل البروتواللللو  اال تيللللاري  120-10
التفاقيللللة منارضللللة التعللللايب وغيللللره مللللن ضللللرول المعاملللللة أو العقوبللللة القاسللللية أو 

 الاللنسانية أو المهينة )الدانمرق(؛
االنضمام للل البروتواو  اال تياري التفاقية منارضلة التعلايب وغيلره  120-11

 ملة أو العقوبة القاسية أو الاللنسانية أو المهينة )فرنسا(؛من ضرول المعا
 التصديق علل اتفاقية حقوق الرفل )بنن(؛ 120-12
التصديق عللل البروتوالو  اال تيلاري التفاقيلة حقلوق الرفلل المتعللق  120-13

 بإجراء تقديم البالغات )البرتغا ( )بوروندي( )شيلي(؛
شلل ا   وي اإلعاقللة، التللي وقعللت التصللديق علللل اتفاقيللة حقللوق األ 120-14
 )السنغا (؛ 2007في عام  اعليه
التصديق علل البروتواو  اال تياري التفاقية حقلوق األشل ا   وي  120-15

 اإلعاقة )شيلي(؛
النظللللر فللللي التصللللديق علللللل البروتواللللو  اال تيللللاري التفاقيللللة حقللللوق  120-16

 األش ا   وي اإلعاقة )غانا(؛
للل االتفاقيللة الدوليللة لحمايلة جميللو األشلل ا  النظلر فللي التصللديق ع 120-17

 من اال تفاء القسري )غانا( )النيجر(؛
التصللللديق علللللل االتفاقيللللة الدوليللللة لحمايللللة جميللللو األشلللل ا  مللللن  120-18

 اال تفاء القسري )األرجنتين( )الجبل األسود( )شيلي(؛
التصللديق، فلللي أقلللرل وقلللت ممعلللن، عللللل االتفاقيلللة الدوليلللة لحمايلللة  120-19
 األش ا  من اال تفاء القسري )ألمانيا(؛جميو 
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التوقيللو والتصللديق علللل االتفاقيللة الدوليللة لحمايللة جميللو األشلل ا   120-20
 من اال تفاء القسري )اابو فيردي(؛

تسلللللريو لجلللللراء التصلللللديق عللللللل االتفاقيلللللة الدوليلللللة لحمايلللللة جميلللللو  120-21
 األش ا  من اال تفاء القسري )توغو(؛

االتفاقية الدولية لحماية جميو األش ا  من اال تفاء االنضمام للل  120-22
 القسري )فرنسا(؛

 التصديق علل معاردة تجارة األسلحة )بوروندي(؛ 120-23
وضلو األشل ا  علديمي الجنسلية بالتصديق علل االتفاقيلة المتعلقلة  120-24

 )شيلي(؛
التشلللريعات الوطنيلللة، ال سللليما التشلللريعات المتعلقلللة بحقلللوق  تعلللديل 120-25
 حقوق اإلنسان )الفلبين(؛لإلنسان، بما يتفق والمعايير الدولية ا

 سن تشريو لمعافحة العنف المنزلي )ملديف(؛ 120-26
النساء واألطفا ، بملا فلي  لل   عللالتجريم العامل للعنف المنزلي  120-27

رلاه األفعلا  أملام المحلاام  مرتعبياالغتصال في لطار الزواج، وضمان محاامة 
 محعمة األسرة )لامبيا(؛ الجنائية ال

يعفللي مللن  مللااعتمللاد قللانون معافحللة العنللف المنزلللي، وضللمان تللوفير  120-28
 ين المعنيين بمسائل العنف الجنساني )أستراليا(؛ظفالتدريب للمو و الموارد 
ضلمان مشلاراة المجتملو الملدني فللي صلياغة أي قلانون جديلد بشلل ن  120-29

 العنف المنزلي )ليراليا(؛
اعتمللاد تشللريعات وتللدابير محللددة فللي لطللار ال رللة الوطنيللة لحقللوق  120-30

النسلللاء ومحااملللة مرتعبيللله  علللللمنلللو العنلللف المنزللللي  فلللياإلنسلللان، للمسلللاعدة 
 النساء في المجتمو )لسبانيا(؛ حق فيومعاقبتهم، واال  لنهاء التمييز 

مواصللة ات للا  تلدابير لمعافحللة العنلف الجنسللاني، وات لا  مزيللد مللن  120-31
لتلللدابير لضللللمان التنفيلللا الفعللللا  للقلللوانين التللللي تلللوفر الحمايللللة ملللن رللللاا العنللللف ا

 )ناميبيا(؛
ات لللا  تلللدابير لضلللمان اإلنفلللا  العاملللل للقلللوانين القائملللة التلللي تجلللر م  120-32

االغتصال والعنف المنزلي، ولجراء تحقيقات شاملة في رلاه الحلاالت ومحااملة 
 واليات المتحدة األمريعية(؛فيها وفقاا لهاه القوانين )ال الضالعين
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المرأة، وقانون شامل  عللاعتماد استراتيجية شاملة لمعافحة العنف  120-33
 جر مان تحديداا العنف المنزلي )ترايا(؛يالمرأة،  عللبش ن العنف 

ا تلللدابير لتعزيلللز لنفلللا  القلللوانين التلللي تجلللر م االغتصلللال والعنلللف تنفيللل 120-34
 فلي ُترتعلب التليفي جميو أفعا  العنف  مستفيضالالمنزلي، بررق منها التحقيق 

 ي لنفا  القانون )اندا(؛ظفومقاضاة مرتعبيها، وتقديم التدريب للل مو  نساء حق
تعللللديل القللللانون الجنللللائي لرفللللو سللللن المسللللسولية الجنائيللللة بمللللا يتفللللق  120-35

 والمعايير الدولية )شيلي(؛
ة الجنائيللللة، لصللللالا نظللللام قضللللاء األحللللداو، ورفللللو سللللن المسللللسولي 120-36

 وضمان سالمة القصَّر المحتجزين في مرااز االحتجال )المعسي (؛
مراجعللة قللانون العقوبللات لتعللديل سللن المسللسولية الجنائيللة بمللا يتفللق  120-37

 والمعايير الدولية  ات الصلة )فرنسا(؛
لجنلللة ل 10رفلللو سلللن المسلللسولية الجنائيلللة وفقلللاا للتعليلللق العلللام رقلللم  120-38

 وغواي(؛حقوق الرفل )أور 
مواصللللللة سلللللن تشلللللريعات محلللللددة لتنفيلللللا اتفاقيلللللة حقلللللوق الرفلللللل  120-39

 )بااستان(؛
تعللديل القللوانين التللي قللد تتعللارض مللو أحعللام اتفاقيللة حقللوق الرفللل  120-40
 )بنما(؛
فلللي جميلللو  الرفلللل علللللم تللللف أشلللعا  العنلللف لقلللانوني الظلللر الح 120-41
 )أوارانيا(؛ وساطاأل

، وسلاطألطفلا  فلي جميلو األبالعقوبة البدنية ا نزا الحظر الصريح إل 120-42
المنلللز ، والمسسسلللات العقابيلللة، والملللدارس، ومراالللز الرعايلللة النهاريلللة،  هلللابملللا في

لغلاء الحلق يفلي لنلزا  عقوبلة مناسلبةي فلي قلانون لواال  ات ا   روات ملن أجلل 
 )غانا(؛ صريحاا  للغاءا الرفل 
 أي لنزا  حظر صراحةا ية توطنفي التشريعات ال ضمان لدراج نصو    120-43
و مرافلق رعايلة الرفلل ألقصَّلر سلواء فلي المنلز  باأشعا  العقوبة البدنيلة  من شعل
 و مرااز التعليم بصورة عامة )أوروغواي(؛أو المدارس أ

طفللللا ، أتجللللريم اسللللتغال  الفتيللللان والفتيللللات وسللللياحة الجللللنس مللللو  120-44
وفرض عقوبات مشددة  ومقاضاة مرتعبي راه األفعا  في قراع السفر والسياحة،

 عليهم )لامبيا(؛
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التمييللز القللائم علللل  هاعتمللاد تشللريو شللامل لمعافحللة التمييللز، بمللا فيلل 120-45
 أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية )رولندا(؛

تعزيللز اإلطللار القللانوني  ي الصلللة مللن أجللل معافحللة التمييللز القللائم  120-46
 علل أساس الميل الجنسي )ليراليا(؛

اء نهلملن قلانون العقوبلات بهلد  ل 151تنفيا التزامهلا بإلغلاء الملادة  120-47
يرلنللدا آتجللريم العالقللات الجنسللية المثليللة )المملعللة المتحللدة لبريرانيللا العظمللل و 

 الشمالية(؛
بللين  بالتراضلليللغللاء القللوانين التللي تجللر م العالقللات الجنسللية المثليللة  120-48

 البالغين )أستراليا(؛
حعللام التلللي تجللر م العالقللات الجنسلللية المثليللة بللين البلللالغين للغللاء األ 120-49

المسللللاواة وعللللدم التمييللللز بللللين جميللللو األشلللل ا   أيالمتراضللللين، واحتللللرام مبللللد
 )فرنسا(؛

لنهلللاء تجلللريم العالقلللات الجنسلللية المثليلللة بلللين البلللالغين المتراضلللين،  120-50
التمييلز القلائم  هوتعزيز التشريعات التي تعاقب علل جميلو أشلعا  التمييلز، بملا فيل

 علل أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية )شيلي(؛
الحظللر الصللريح للتمييللز القللائم علللل أسللاس الميللل الجنسللي والهويللة  120-51

الجنسللللانية، ولنهللللاء تجللللريم السلللللوق الجنسللللي المثلللللي بللللين البللللالغين المتراضللللين 
 )اندا(؛
لجنسلي ومغللايري ضلمان تمتللو المثليلات والمثليللين ومزدوجلي الميللل ا 120-52

الهويللللة الجنسللللانية وحللللاملي صللللفات الجنسللللين، تمتعللللاا اللللامالا، بحقللللوق اإلنسللللان 
، و ل  بإلغاء المعلايير التلي تجلر مهم غيررمالمعفولة لهم، علل قدم المساواة مو 

 )األرجنتين(؛ ِصمهموت
المثليات والمثليين  حق فيمي ز تللغاء األحعام القانونية الوطنية التي  120-53
زدوجلللي الميلللل الجنسلللي ومغلللايري الهويلللة الجنسلللانية، ولنهلللاء تجلللريم العالقلللات وم

 الجنسية المثلية بين البالغين المتراضين )ألمانيا(؛
تعزيللللز التللللدابير التشللللريعية والسياسللللاتية والمسسسللللية مللللن أجللللل منللللو  120-54
معافحللة االتجللار بالبشللر ومعاقبللة مرتعبيلله؛ وضللمان تحديللد الضللحايا وتلللوعيتهم و 

 هم ولحالتهم للل ال دمات المناسبة )اندا(؛بحقوق
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تعديل قانون النظام العام بهد  السماا بحرية التجمو وللالة القيلود  120-55
بت فيللف قللوانين التشللهير التللي قللد تعللوق  و للل المفروضللة علللل حريللة الصللحافة، 

 عمل الصحفيين )أستراليا(؛
مللللو  لمواءمتهللللاتعللللديل أحعللللام القللللانون المللللدني المتعلقللللة بالتشللللهير  120-56

 لحق في حرية التعبير والرأي )بوتسوانا(؛با المتعلقةالمعايير الدولية 
مراجعللللة تشللللريعاتها بهللللد  حمايللللة وتعزيللللز الحللللق فللللي حريللللة الللللرأي  120-57

والتعبيلر، بمللا فللي  للل  علللل اإلنترنللت، واللال  بهللد  تللوفير الحمايللة للصللحفيين 
 (؛الشرطة والسلرات األ رى لهم )البراليل من مضايقة

 لصدار قانون بش ن حرية الصحافة )العراق(؛ 120-58
ت صيص مزيد ملن الملوارد لهيتاتهلا الوطنيلة المعنيلة بحقلوق اإلنسلان  120-59

 بما يعفل فعالية أدائها وفقاا للمعايير الدولية )ترايا(؛
ضللللمان امتثللللا  اللجنللللة الوطنيللللة لحقللللوق اإلنسللللان لمبللللاد  بللللاريس،  120-60

المظلالم )المملعلة المتحلدة لبريرانيلا العظملل وأيرلنلدا  ةنامألواالستقاللية العاملة 
 الشمالية(؛

تزويللد اللجنللة الوطنيللة لحقللوق اإلنسللان بجميللو المللوارد الاللمللة مللن  120-61
 أجل تحقيق امتثالها العامل لمباد  باريس )المراز ألف( )البرتغا (؛

الوطنيلللة لحقلللوق تسلللريو العمليلللة الرارنلللة الراميلللة لللللل تعزيلللز اللجنلللة  120-62
 اإلنسان وللل تحقيق امتثالها العامل لمباد  باريس )لمبابوي(؛

 ت صيص موارد اافية للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان )الجزائر(؛ 120-63
اسلللتعما  عمليلللة جعلللل المسسسلللة الوطنيلللة لحقلللوق اإلنسلللان تمتثلللل  120-64

 لمباد  باريس، وت صيص موارد اافية لها )اابو فيردي(؛
مواصلللة ال رللوات القانونيللة والمسسسللية الضللرورية إلصللالا اللجنلللة  120-65

 الوطنية لحقوق اإلنسان بحيث تستجيب لمباد  باريس )ألمانيا(؛
مواصللللة جهودرلللا الراميلللة لللللل تعزيلللز عملللل اللجنلللة الوطنيلللة لحقلللوق  120-66

 اإلنسان، ولنشاء آلية  مرازية للتثقيف في مجا  حقوق اإلنسان )ليبيا(؛
فير جميللو المللوارد الضللرورية للجنللة الوطنيللة لحقللوق اإلنسللان، بمللا تللو  120-67

 فيها الموارد المالية والبشرية، من أجل تحسين أنشرتها )موريشيوس(؛
ضللمان اسللتقاللية وفعاليللة اللجنللة الوطنيللة لحقللوق اإلنسللان، ال سلليما  120-68

 (؛بت صيص موارد اافية لها، من أجل تحقيق امتثالها لمباد  باريس )فرنسا
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اإلسللللراع بمراجعللللة فعاليللللة اإلطللللار الللللرارن لمعتللللب اللجنللللة الوطنيللللة  120-69
 لحقوق اإلنسان وأمانة المظالم )لثيوبيا(؛

ات ا   روات نحو فصل أمانة المظلالم علن اللجنلة الوطنيلة لحقلوق  120-70
 اإلنسان )جمهورية العونغو الديمقراطية(؛

أمانة المظلالم واللجنلة  المحافظة علل االستقال  المسسسي لعل من 120-71
 الوطنية لحقوق اإلنسان، وتوطيد راا االستقال  )المعسي (؛

تسريو عملية وضو  رة عمل وطنية  مسية بش ن حقلوق اإلنسلان،  120-72
 وتنفيارا في وقت مبعر )الصين(؛

اسللللتعما   رللللة العمللللل الوطنيللللة ال مسللللية الرارنللللة بشلللل ن حقللللوق  120-73
 ورية لتنفيارا )لثيوبيا(؛اإلنسان ولنشاء اآلليات الضر 

القيام بعل ما رو ضروري لمواصلة تعزيز وحماية الحريات األساسلية  120-74
 وحقوق اإلنسان المعفولة لجميو مواطنيها )نيجيريا(؛ 

مواصلللة تعزيلللز تلللدابير حمايللة ودعلللم األسلللرة بوصللفها اللبنلللة الربيعيلللة  120-75
 واألساسية للمجتمو )مصر(؛

  التثقيف والتدريب في مجلا  حقلوق اإلنسلان أيضلاا ضمان أن يتناو  120-76
 حقوق الرفل وحقوق المرأة، برريقة شاملة ومنهجية )سلوفينيا(؛

االنتهلاء ملن وضلو مشلروع السياسلة الوطنيلة للاء المسلائل الجنسلانية  120-77
 و رة عملها )ترايا(؛

رللة و  االنتهللاء مللن وضللو السياسللة الوطنيللة للاء المسللائل الجنسللانية 120-78
 عملها، من أجل مواصلة تعزيز حقوق المرأة وتهيتة بيتة ممع نة لها )ليراليا(؛

وضلو اسلتراتيجية وطنيلة شلاملة لمنللو ومواجهلة جميلو أشلعا  العنللف  120-79
 ولساءة المعاملة ضد األطفا  )ترايا(؛

النظلللر فلللي لنشلللاء آليلللة تنسللليق بلللين الجهلللات المعنيلللة المسلللسولة علللن  120-80
ل مللن أجللل تللوفير الحمايللة المثلللل للرفللل )اإلمللارات العربيللة لعمللا  حقللوق الرفلل

 المتحدة(؛
تشلللجيو مشلللاراة األطفلللا  فلللي جميلللو البلللرامل والمبلللادرات المتعلقلللة  120-81

 بهم، الما أمعن  ل  )اإلمارات العربية المتحدة(؛
ات ا  تدابير فعالة من أجل التنفيلا العاملل ل رتهلا اإلطاريلة الوطنيلة  120-82

، ملللن أجلللل تقلللليص الرللللب عللللل 2018-2014لم لللدرات للفتلللرة لمعافحلللة ا
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الم للدرات ملللن فتللات السلللعان األشللد ضلللعفاا، أي األطفللا  والشلللبال )جمهوريلللة 
 العونغو الديمقراطية(؛

ضمان تنفيلا  رلة البللد الوطنيلة الرئيسلية لمعافحلة الم لدرات بغيلة  120-83
 ا(؛مواجهة االنتشار الواسو الستهالق الم درات )جنول أفريقي

تعزيللز الجهللود الوطنيللة الراميللة للللل معافحللة جميللو أشللعا  االتجللار  120-84
 بالبشر )مصر(؛

ضللمان التنفيللا النللاجح ل رلللة عملهللا الوطنيللة ولطاررللا االسلللتراتيجي  120-85
 بش ن االتجار باألش ا  )نيجيريا(؛

ضلللمان التنفيلللا الفعلللا  لقلللانون حظلللر االتجلللار باألشللل ا  ملللن أجلللل  120-86
جللار بالبشللر، و للل  بجمللو البيانللات وتحسللين التللدريب المقللدم للللل معافحللة االت

ضلللباط الشلللرطة وغيلللررم ملللن ملللوظفي لنفلللا  القلللانون، وتعزيلللز آليلللات التحقيلللق فلللي 
 ومحاامة مرتعبيه ومعاقبتهم )سلوفينيا(؛ جرائم االتجار

مواصلة وتعزيز جهودرلا الراميلة لللل التنفيلا العاملل التفاقيلة منارضلة  120-87
وغيره من ضرول المعاملة أو العقوبلة القاسلية أو الاللنسلانية أو المهينلة، التعايب 

واالتفاقيلللللة الدوليلللللة لحمايلللللة حقلللللوق جميلللللو العملللللا  المهلللللاجرين وأفلللللراد أسلللللررم 
 )لندونيسيا(؛

مواصللللة الجهلللود الراميلللة لللللل تحسلللين التثقيلللف فلللي مجلللا  حقلللوق  120-88
 ام وبناء قدراته )مصر(؛اإلنسان، بما في  ل  تقديم التدريب للل القراع الع

لشلللراق المجتملللو الملللدني أاثلللر فلللي تعزيلللز وحمايلللة حقلللوق اإلنسلللان  120-89
 بصفته شريعاا للحعومة )لندونيسيا(؛

مواصلللة تعاونهللا مللو األمللم المتحللدة مللن أجللل تحسللين وتيللرة تقللديم  120-90
 تقارير حقوق اإلنسان )جامايعا(؛

 لمعاردات )تشاد(؛اإلسراع بتقديم التقارير للل ريتات ا 120-91
ات لللللا  التللللللدابير الاللملللللة لتقللللللديم التقللللللارير المتللللل  رة للللللللل ريتللللللات  120-92

 المعاردات )توغو(؛
تسللليم تقريررللا األولللي للللل لجنللة منارضللة التعللايب فللي أقللرل وقللت  120-93

 ممعن )الدانمرق(؛
 المسارعة للل تنفيا توصيات ريتات المعاردات )سلوفينيا(؛ 120-94
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ل رللوات الضللرورية العتمللاد اسللتراتيجية شللاملة تتنللاو  جميللو ات للا  ا 120-95
 أشعا  التمييز )أوارانيا(؛

حظللر التمييللز القللائم علللل نللوع الجللنس، واإلعاقللة، واألصللل العرقللي،  120-96
االقتصلللادية، واعتملللاد اسلللتراتيجية شلللاملة للقضلللاء عللللل  - واألسلللبال االجتماعيلللة

 جميو أشعا  التمييز )بنما(؛
ات لللا  تلللدابير لزيلللادة مشلللاراة الملللرأة فلللي جميلللو المجلللاالت مواصللللة  120-97

االجتماعيللة واالقتصللادية فللي سيشلليل، ومواصلللة تنفيللا اللللوائح التنظيميللة مللن أجللل 
 لنهاء جميو أشعا  التمييز في حق المرأة )بااستان(؛

ات لللا  تلللدابير لحمايلللة حقلللوق غيلللر الملللواطنين والعملللا  المهلللاجرين،  120-98
 في حقهم في جميو المجاالت )المعسي (؛ وللقضاء علل التمييز

ات ا  تدابير أفضل بش ن التمييز في حق المهاجرين وغير المواطنين  120-99
 )نيجيريا(؛

ضللللمان حمايللللة أطفللللا  العمللللا  المهللللاجرين مللللن انعللللدام الجنسللللية  120-100
 )أوارانيا(؛

 ات ا  التدابير المناسبة لتيسير جمو شمل أسلر العملا  المهلاجرين 120-101
 وأفراد أسررم )أوارانيا(؛

مواصللللة معافحللللة جميللللو أشللللعا  التمييلللز الللللاي يمللللس األقليللللات  120-102
 الدينية )أنغوال(؛

ضلللرورة تقلللديم تلللدريب للزاملللي لضلللباط الشلللرطة فلللي مجلللا  حقلللوق  120-103
 اإلنسان )لامبيا(؛

تلوفير الملوارد العافيلة وتقلديم التلدريب، بملا فلي  لل  لللل مللوظفي  120-104
انون، لضلللمان وجلللود مسسسللللات فعاللللة تمتثلللل لمعلللايير وقواعلللد حقللللوق لنفلللا  القللل

 اإلنسان )أستراليا(؛
مراجعلللة األوضلللاع فلللي سلللجونها فلللي ضلللوء قواعلللد األملللم المتحلللدة  120-105

النمو جيللة اللللدنيا لمعاملللة السلللجناء، وتنفيللا نتلللائل رللاا االسلللتعراض قبللل الجوللللة 
 فيجي(؛الثالثة من االستعراض الدوري الشامل المتعلق بها )

مواصلة الجهود الرامية للل الحد من االحتجال السابق للمحااملة،  120-106
و ل  بتوسيو نراق تنفيا برنامل لعادة ت ريل السجناء في جزيلرة الوتيفي ليشلمل 

 المستوى الوطني )رايتي(؛
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تحسين يبرنامل فينيعسي لتيسير لدملاج النسلاء فلي المجتملو بعلد  120-107
 يتي(؛ روجهن من السجون )را

تعزيز الجهود الراميلة لللل لعلادة ت ريلل الجلانحين ولعلادة لدملاجهم  120-108
 في المجتمو، بررق منها تقديم برامل التثقيف الرسمية في السجون )سنغافورة(؛

ات للا  تللدابير عمليللة لمعافحللة العنللف المنزلللي، ومقاضللاة الجنللاة،  120-109
تحسللين فعاليللة وتمويللل الوحللدة وحمايللة الضللحايا مللن رللاه الممارسللات، واللال  

 المت صصة دا ل جهال الشرطة، وري يفرقة األسرةي )البراليل(؛
ليلللادة جهودرلللا الراميلللة لللللل حمايلللة النسلللاء واألطفلللا  ملللن العنلللف  120-110

 المنزلي، وحماية األش ا   وي اإلعاقة )العرسي الرسولي(؛
نلف المنزللي ملن مواصلة الجهود الرامية للل منو لفالت مرتعبي الع 120-111

 العقال، ولنشاء مرافق إليواء ضحايا راا العنف وآليات لدعمهم )فرنسا(؛
 مواصلة ات ا  تدابير لحماية األطفا  )جيبوتي(؛ 120-112
ات ا  جميو التدابير الضلرورية لحمايلة األطفلا  ملن جميلو أشلعا   120-113

 االستغال  )البرتغا (؛
لللللللل األطفللللللا  واالتجللللللار بللللللا  اللللللل جهللللللد لمعافحللللللة العنللللللف ع 120-114

 بالم درات، الاي يقو األطفا  ضحيته )أنغوال(؛
تعثيلللف جهلللود الحعوملللة ملللن أجلللل تحقيلللق أفضلللل حمايلللة ممعنلللة  120-115

 لألطفا  من  رر االعتداء الجنسي )اابو فيردي(؛
لجللراء تحقيقللات شللاملة فللي الم الفللات التللي يُللدعل ارتعابهللا فللي  120-116

جللراءات الواجبللة فللي جميللو الرعللون المقدمللة أمللام االنت ابللات، وضللمان اتبللاع اإل
 المحاام )الواليات المتحدة األمريعية(؛

ضللمان وصللو  النسللاء ضللحايا جميللو أشللعا  العنللف للللل القضللاء،  120-117
 ومقاضاة مرتعبي جميو أفعا  العنف ومعاقبة الجناة )المعسي (؛

لقضلللائي، ات لللا  تلللدابير لمعافحلللة الفسلللاد، ال سللليما فلللي الجهلللال ا 120-118
 وضمان استقال  السلرة القضائية )بوتسوانا(؛

 ليادة الجهود الرامية للل معافحة غسيل األموا  )رايتي(؛ 120-119
مواصللة الجهللود التللي تعفللل االحتلرام العامللل للحريللات األساسللية،  120-120

 ال سيما حرية التجمو وحرية تعوين الجمعيات، واال  حرية الصحافة )فرنسا(؛
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لنفلللا  التزاملللات سيشللليل الدوليلللة وضلللماناتها الدسلللتورية فلللي مجلللا   120-121
حقللوق اإلنسللان، ال سلليما الحقللوق فللي حريللة الللدين وتعللوين الجمعيللات والتعبيللر 

 )الواليات المتحدة األمريعية(؛
لنشللللاء عمليللللات ولجللللراءات واضللللحة ال تيللللار أعضللللاء مسللللتقلين  120-122

 ومحايدين في لجنة اإلعالم الوطنية )ألمانيا(؛
ليادة الموارد المالية والبشرية للجنة اإلعالم الوطنية، لتمعينهلا ملن  120-123

 تنفيا واليتها، ومن ثم تعزيز حرية الصحافة وحمايتها )لسبانيا(؛
مواصلللة تعزيللز سياسللاتها االجتماعيللة مللن أجللل تحقيللق أفضللل رفللاه  120-124

زويال ممعللللن لشللللعبها، ال سلللليما ألضللللعف الشللللرائح مللللن السللللعان )جمهوريللللة فنلللل
 البوليفارية(؛

مواصللللة تنفيلللا سياسلللات تنميلللة شلللعبها فلللي لطلللار أرلللدا  التنميلللة  120-125
 المستدامة )بااستان(؛

 بدء حوار وطني بش ن تحديد د ل أساسي موحد )رايتي(؛ 120-126
تنظلللليم حمللللالت لتوعيللللة العمللللا  المهللللاجرين األجانللللب بحقللللوقهم  120-127

بمعاملة ال تقل عن المعامللة التلي يلقارلا  االجتماعية واالقتصادية، وضمان تمتعهم
المواطنللون، بمللا فللي  للل  عللن طريللق عمليللات تفتلليع العمللل فللي القراعللات التللي 

 يُعيَّن فيها العما  المهاجرون )سلوفينيا(؛
تعزيللللز المسلللللاواة بللللين الجنسلللللين، ال سلللليما فيملللللا يتعلللللق بلللللاألجور  120-128

 )الجزائر(؛
حةي اوسليلة لتعزيلز الحلق فلي الصلحة تنفيا يالسياسلة الوطنيلة للصل 120-129
 )اوبا(؛
مواصلة تعزيز السياسات والبرامل التي تعفل حصو  جميو سعان  120-130

 سيشيل علل المياه النقية والصر  الصحي )سنغافورة(؛
تعزيللز الجهللود الراميللة للللل تحسللين التصللدي علللل الصللعيد الللوطني  120-131

 قيا(؛لوباء اإليدل والعدوى بفيروسه )جنول أفري
ات لللا  تلللدابير حمايلللة تتللليح للرالبلللات اليافعلللات االلتحلللاق مجلللدداا  120-132

 بنظام التعليم العام بعد الوالدة )جيبوتي(؛
وضو تدابير حماية تتيح للفتيات العودة للل المدرسة بعلد اللوالدة،  120-133

والتوعيللة مللن أجللل القضللاء علللل التحامللل القللائم الللاي يعللوق األمهللات المرارقللات 
 ثنيهن عن العودة للل المدرسة )رولندا(؛وي
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لعرلللاء األولويلللة لتنفيلللا برنلللامل تعلللليم رسلللمي لفائلللدة السلللجناء ملللن  120-134
الرجللا  والنسللاء والشللبال، بللدعم مناسللب مللن القرللاع ال للا  والمجتمللو المللدني 

 )جامايعا(؛
مواصلللة جهودرللا مللن أجللل ليللالء ارتمللام للتعللليم، ال سلليما بتلل مين  120-135

 د اا   من المدرسين المحليين المدربين جيداا )العرسي الرسولي(؛توافر عد
ليادة المد الت في التعليم وليالء ارتمام  ا  للتدريب المهني،  120-136

 بهد  تحسين نوعية قوتها العاملة، وضمان الحق في العمل )الصين(؛
المهنللي عللن طريللق برنامجهللا و  تجديللد ترايزرللا علللل التللدريب التقنللي 120-137

 المقترا لتنمية مهارات الشبال )الهند(؛
ات ا  تدابير إلدراج التعليم والتلدريب التقنيلين والمهنيلين فلي نظلام  120-138

 التعليم الرسمي )ملديف(؛
مواصللللة ات لللا  مبلللادرات ملللن أجلللل تحسلللين نظلللام التعلللليم بهلللد   120-139

 باغو(؛مواصلة تروير التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين )ترينيداد وتو 
لدمللاج التثقيللف والتللدريب فللي مجللا  حقللوق اإلنسللان فللي م تلللف  120-140

 مستويات الدراسة )المغرل(؛
االسللتمرار فللي اعتبللار التوعيللة والتثقيللف فللي مجللا  حقللوق اإلنسللان  120-141

 أولوية حعومية )اوبا(؛
 تحسين التدابير الرامية للل ضمان التعليم للجميو )ناميبيا(؛ 120-142
مواصلللة تنفيللا القللوانين واللللوائح التللي تعفللل حمايللة وتعزيللز حقللوق  120-143

 األش ا   وي اإلعاقة )بااستان(؛
تعزيللز الجهللود الراميللة للللل حمايللة حقللوق األشلل ا   وي اإلعاقللة،  120-144

 بررق منها توفير الهياال األساسية المناسبة )جنول أفريقيا(؛
ة لللللل األشللل ا   وي اعتملللاد لجلللراءات عمليلللة لتقلللديم المسلللاعد 120-145

اإلعاقلللة، ال سللليما فيملللا يتعللللق بوللللوج سلللوق العملللل ومعافحلللة الفقلللر واالسلللتبعاد 
 االجتماعي )لسبانيا(؛

تحسين فر  حصو  األش ا   وي اإلعاقلة، ال سليما األطفلا ،  120-146
 علل التعليم وال دمات األساسية )ترينيداد وتوباغو(؛

اقللة بالمللدارس العامللة ولدمللاجهم تيسللير التحللاق األطفللا   وي اإلع 120-147
 فيها )جيبوتي(؛
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تمعللين األطفللا   وي اإلعاقللة مللن الوصللو  للللل المرافللق، واللال   120-148
للل المواصلالت العاملة والمبلاني العاملة، بسلهولة أابلر عملالا بتوصلية لجنلة حقلوق 

 الرفل ووفقاا للتوجه الحالي للحعومة )جامايعا(؛
بتغير المناخ والراقة، صلراحةا، بدراسلة آثلار تعليف اإلدارة المعنية  120-149

تغيللر المنللاخ علللل حقللوق اإلنسللان، ال سلليما مللن حيللث عالقللة تغيللر المنللاخ بقللدرة 
 االقتصادية )فيجي(؛ - الدولة علل لعما  الحقوق االجتماعية

 مواصلة توعية السعان ب ثر تغير المناخ )رايتي(. 120-150
اللللواردة فلللي رلللاا التقريلللر تعبلللر علللن موقلللف  جميلللو االسلللتنتاجات و/أو التوصللليات -121

فهلللم أنهلللا الدولللة )اللللدو ( التلللي قلللدمتها و/أو الدوللللة موضللوع االسلللتعراض. وال ينبغلللي أن يُ 
 تحظل بت ييد الفريق العامل بعامله.
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