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 مقدمة  
عقدددد القريدددق العامدددس املعدددل ابرسدددتعرا، الددددورج الردددامس، املنرددد   وجددد  قدددرار  لددد   -١

 .٢٠١٧أاير/مددايو  ١٢إىل  ١، دورتددا الندداوعة والعرددرين ة القددةة املمتدددة مددن 5/١حقددوا اسانددان 
 املغدرب وفد   وترأس .٢٠١٧ مايو/أاير ٢ ة املعقودة الراوعة، اجللنة ة املغرب حالة واسُتعرِضت

وزير حقوا اسانان، مصطقى الراميد. واعتمدد القريدق العامدس التقريدر املتعلدق ابملغدرب ة جلندتا 
 . ٢٠١٧أاير/مايو  5العاشرة، املعقودة ة 

، اختدددددار  لددددد  حقدددددوا اساندددددان فريدددددق املقدددددررين التدددددا  ٢٠١٧شدددددباي/فرباير  ١3وة  -٢
 ،وونمدا ،)اجملموعة الثالثية( من أجس تينري اسدتعرا، ااالدة ة املغدربإل اسمداراع العرويدة املتحددة

  والكواغو.
مدددن مرفدددق  5، والققدددرة 5/١مدددن مرفدددق قدددرار  لددد  حقدددوا اساندددان  ١5ووفقدددال للققدددرة  -3

  رع الواثئق التالية ألغرا، استعرا، ااالة ة املغربإل، صد١6/٢١ قراره
 (؛A/HRC/WG.6/27/MAR/1)أ( )١5تقرير وطل/عر، كتايب مقدم وفقال للققرة  )أ( 
جتميع للمعلوماع أعدتا مقوضية األمم املتحددة الندامية اقدوا اساندان وفقدال  )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/27/MAR/2)ب( )١5للققرة 

قوضدددددددية األمدددددددم املتحددددددددة الندددددددامية اقدددددددوا اساندددددددان وفقدددددددال مدددددددوج  أعدتدددددددا م )ج( 
 (.A/HRC/WG.6/27/MAR/3)ج( )١5 للققرة

 ،وأملاايدا ،وأحالت اجملموعة الثالثية إىل املغرب قائمة أسئلة أعدها سدلقال كدس مدن إسدباايا -4
واململكدة املتحدددة لربيطاايددا  ،واملكنددي  ،وليختنردتاين ،وسوينددرا ،والندويد ،وسددلوفينيا ،وولجيكدا
 الرددبكي املوقددع ة األسدئلة علددى ارطددال  وميكدن وهولندددا. ،والنددروي  ،دا الردماليةآيرلنددالعظمدى و 
 الرامس. الدورج لالستعرا، اخلارجي

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض الدولة موضوع االستعراض -ألف 

اساندان، علدى األةيدة الديت أورهدا املغدرب ملتاوعدة شدد وفد املغرب، ورائسة وزير حقدوا  -5
التوصددياع الدديت تلقاهددا أثندداا اجلولددة الثاايددة مددن ارسددتعرا، الدددورج الرددامس وأكددد أن خطددة عمددس 
اعُتمدددع ألجددس تنقيددص التوصددياع الدديت تلقاهددا املغددرب مددن لتلددمل ايليدداع الدوليددة املعنيددة  قددوا 

 اسانان.
ا عدد مدن املكلقدب ودورايع ة إطدار اسجدراااع اخلاصدة وسلط الوفد الضوا على إجرا -6

زايراع إىل املغرب أثنداا القدةة املردمولة ابلتقريدر الدوطل. وابسضدافة إىل علد ، دعدا املغدرب عدددال 
 من املكلقب وورايع أخرى عاع صلة لكي أيتوا إليا.
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الدو  اخلاص اباقوا وصادا الربملان على الربوتوكول ارختيارج األول امللحق ابلعهد  -٧
املدايددة والنياسددية والربوتوكددول ارختيددارج رتقاقيددة القضدداا علددى ييددع أشددكال التمييدد  ضددد املددرأة 

 وأُودعت واثئق التصديق عاع الصلة لدى األمب العام.
وصدرّ  الوفدد  ن ميثاقدال يتعلدق  صدال  اظدام العدالدة قدد اعُتمدد ة أعقداب حدوار وطددل  -8

شامالل ملنظومة العدالة مت  راركة ييع اجلهاع صاحبة املصلحة. وتضمن امليثداا تناول إصالحال 
 عدة أهداف اسةاتيجية رمت على اخلصوص إىل زايدة كقااة جهاز القضاا واستقاللا.

وتكّللدددت عمليدددة إصدددال  القضددداا وتعيدددب أعضددداا اجمللددد  األعلدددى للقضددداا، وهدددو كيدددان  -٩
لددد  الدسدددتورج إىل مرتبدددة ركمدددة دسدددتورية و دددت مراجعدددة مندددتقس. وابلتددد امن مدددع علددد ، رُفدددع اجمل

اسجراااع الالزم اتباعها ة الوصدول إىل القضداا الدسدتورج عدن طريدق تبنديط إجدراااع اسحالدة 
ووواسدددطة اسدددتثناا منافددداة القدددوااب واملنددداطر للدسدددتور. وأعطدددى املغدددرب األولويدددة سعدددداد واعتمددداد 

هيئدداع دسددتورية امايددة حقددوا اسانددان وترسدديخها إىل  قددوااب تنظيميددة وترددريعاع أخددرى تُنردد 
 جاا  تع ي  ااكم الرشيد والدميقراطية التراركية.

وأفضدددت اسصددددالحاع الترددددريعية واملاسندددداتية ة  ددددال ااقددددوا املدايددددة والنياسددددية إىل  -١٠
إعاقة اعتماد قااون الصحافة والنرر والقااون اسطار املتعلق  ماية حقوا األشخاص ة وضعية 

وقااون مكافحة ارجتار ابلبرر والقدااون املنرد  للمجلد  ارستردارج ل سدرة والطقولدة. وفضدالل 
عدددن علددد ،  ّدددت صدددياغة مرددداريع قدددوااب ملكافحدددة العندددمل علدددى املدددرأة و موعدددة القدددااون اجلندددائي 

 وقااون املنطرة اجلنائية وقااون املنطرة املداية. 
ااددوار الددوطل الددصج أطلقتددا ااكومددة حتددت عنددوان  اجملتمددع وابرسددتناد إىل اسددتنتاجاع  -١١

املدددددد وأدواره الدسددددتورية اجلديدددددة ، أُارددددئت وواوددددة إلكةوايددددة لتوطيددددد ااكددددم الرشدددديد والرددددقافية 
ولتقويددة املندداواة ة حصددول منظمدداع اجملتمددع املدددد علددى معلومدداع عددن إمكاايدداع التمويددس مددن 

 املال العام.
أاردد ها أفددراد مددن  ٢٠١5يعيددة ة عددام  ١3٠ ٠٠٠ع املصددرّ  هبددا وولددع عدددد اجلمعيددا -١٢

اردداي ة   4 ٠٠٠شددا القئدداع ارجتماعيددة ومددن لتلددمل مندداطق البلددد، وا ظمددت يعيدداع  ددو 
 يوم. كس
وفيما يتعلق  قوا املهاجرين، اعتمد املغرب سياسة جديدة ور ن اهلجرة واللجوا إليا،  -١3

لقدددااود للمهددداجرين ة وضدددعية غدددري قااوايدددة ومللتمنددددي رّكددد ع ابخلصدددوص علدددى تندددوية الوضدددع ا
اللجدددوا. وادددت  عدددن النياسدددة تعدددديُس اسطدددار القدددااود املتعلدددق ابهلجدددرة واللجدددوا إىل جااددد  ولدددورة 

 وتنقيص اسةاتيجياع سدماج املهاجرين والالجئب. 
ملهداجرين املرحلة األوىل مدن اجلهدود الراميدة إىل تندوية أوضدا  ا ٢٠١4وااطلقت ة عام  -١4

 ٢3 ٠٩٧فكاات مبادرة جديدة ة جنوب البحر األودي  املتوسدط أسدقرع عدن تندوية أوضدا  
 مهاجرال.

املرحلة الثااية من العمليدة ارسدتثنائية لتندوية  ٢٠١6وااطلقت ة كااون األول/دينمرب  -١5
وا ملدتم  جلدد ٧34الوضدع القدااود. وهكدصا اسدتطاعت الندلطاع املغرويددة مدنال وضدع الالجد  لدد 

يعيددة للمهدداجرين، األمددر الددصج  ٢5مددن جننددياع لتلقددة. وابسضددافة إىل علدد ، مت ارعددةاف وددد 
 يّنر حصوهلم على دعم ما  وقصد تع ي  ومحاية حقوقهم.
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ووضددع املغددرب سياسدداع عامددة تتعلددق  قددوا فئدداع معينددة مددن النددكان. وأو  اهتمددام  -١6
ريددق اعتمدداد القدددااون املنردد  هليئددة املناصدددقة خدداص لتقويددة حقددوا املدددرأة ومندداوا ا ابلرجددس عدددن ط

ومكافحة كس أشكال التميي . وساةت اسصالحاع ة حتنب مراركة املرأة ة ااياة النياسية 
وة زايدة  ثيددس املدددرأة ة اراتخدداابع اجلماعيدددة واسقليميدددة والترددريعية. فددد اد  ثيددس املدددرأة ة  لددد  

  .٢٠١6انئبة ة عام  8١إىل  ٢٠١١انئبة ة عام  6٧النواب من 
ووسددددع املغددددرب اطدددداا مبادرتددددا الوطنيددددة للتنميددددة البرددددرية وتنقيددددص  نددددة وددددرام  ترمددددي إىل  -١٧

 44 ٠٠٠مكافحددة الققددر والضددعمل واسقصدداا ارجتمدداعي. ومنددص إطددالا املبددادرة الوطنيددة، اُقددص 
لتنميددة  ماليددب شددخي. ويُبددصل امل يددد مددن اجلهددود مددن خددالل مبددادرة جديدددة ١٠مرددرو  لقائدددة 

 مليار درهم. ٧٧األقاليم اجلنووية  ي ااية قدرها 
وكج ا من اسصالحاع الترريعية واملاسناتية اليت جيريها املغرب، رّقت حكومة املغدرب  -١8

املندووية الوزارية املكلقة  قوا اسانان إىل مرتبة وزارة دولة. وكاات الغاية من علد  القدرار زايدة 
لددوزارج وإيددالا اهتمددام وأولويددة خاصددب اقددوا اسانددان. واعتمددد املغددرب التنندديق علددى املنددتوى ا

أيضددال سياسددة متكاملددة إزاا حقددوا اسانددان تدددعم رةيددة اسددةاتيجية تردداركية وخطددة عمددس وطنيددة 
 ور ن الدميقراطية وحقوا اسانان.

 سددديما روجدددرع تقويدددة التعددداون مدددع اجمللددد  الدددوطل اقدددوا اساندددان وجلاادددا اجلهويدددة،  -١٩
يتعلق وتلقي الركاوى والتظلماع. وصيع مررو  قدااون ميدنال للمجلد  الدوطل صدالحياع  فيما

ايلية الوطنية ملنع التعدصي  وايليدة الوطنيدة للدتظلم لقائددة األطقدال ضدحااي اراتهاكداع وايليداع 
 الوطنية املكلقة  تاوعة تطبيق ارتقاقياع اليت ااضم إليها املغرب.

وفد، فإن حرية تكوين اجلمعياع من اارايع األساسدية الديت يضدمنها وحن  ما قالا ال -٢٠
. ويددد أن القددااون املددنظم اريددة تكددوين اجلمعيدداع يتضددمن أحكامددال حتددد مددن ٢٠١١دسددتور عددام 

ممارسة تل  اارية، مدع أن أوجدا التقييدد فيمدا قدي تقددم الددعم املدا  الندنوج ر ميكدن تقريرهدا 
الطعدن ة القدراراع ورد أا أمدام القضداا. وهكدصا تيّندر كهدور شدبكة إّر وواسطة القضاا، وميكدن 

مددن اجلمعيدداع ولددوحا ارتقددا  كبددري ة عدددد اجلمعيدداع وة تنوعهددا، إىل جاادد  زايدة ة العمددس 
 اجملتمعي على الصعيد الوطل.

يعية ة لتلمل  ارع ااياة العامة )الثقافيدة  ١3٠ ٠٠٠وتعمس ة املغرب أكثر من  -٢١
 يعية ة  ال حقوا اسانان. 4 5٠٠جتماعية وارقتصادية(. وتنرط أكثر من وار
ويكقددس الدسددتور والقددااون التجمعدداع واملظدداهراع النددلمية. ويددنظم القددااون الددصج يددنظم  -٢٢

 التجمعاع العامة ممارسة حرية التجمع وتكوين اجلمعياع.
حالددة عدددم ارمتثددال ل حكددام  ور ميكددن تقييددد حريددة التجمددع وتكددوين اجلمعيدداع إرّ ة -٢3

القااوايددة عاع الصددلة أو ة حددارع اسخددالل ابلنظددام العددام. ور ميكددن الطعددن ة القددراراع عاع 
 الصلة الصادرة عن النلطاع اسدارية إرّ أمام القضاا. 

و ددت ممارسددة ااددق ة التجمددع النددلمي ة ييددع أ دداا البلددد  شددكال شددا كمددال واوعددال.  -٢4
فعاليددة ة كدس يددوم شددار   3٢، أج  عددل ٢٠١6فعاليددة ة عددام  ١١ ٧5٢م أكثددر مدن ومت تنظدي
 متظاهرال. 8٢4 ٠85فيها  و 
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، ٢٠١6وُعقد العديد من التجمعاع واملظاهراع العامة ة األقداليم اجلنوويدة. فقدي عدام  -٢5
 رتجال. ١6 ١6٢ فعالية شار  فيها ما ي يد على ٧55على سبيس املثال، اُظم أكثر من 

وفيما يتعلق ابجلهود املبصولة ة سبيس تع ي  حقوا املرأة، أشار الوفدد إىل أن الربملدان قدد  -٢6
ملكافحة العنمل الصج مُيارس على املرأة. وتضمن القااون تعريمل العنمل  ١١3اعتمد القااون رقم 

مركد ال مدن  ١44  وجّرم ييع األفعال اليت تردكس عنقدال ة حدق املدرأة. وابسضدافة إىل علد ، أُارد
 أجس تقدم املناعدة القااواية والنقنية والبداية للنناا ضحااي العنمل.

يقددوم  ٢٠١6وأشددار الوفددد إىل أن قددااوانل وردد ن ارجتددار ابلبرددر قددد اعُتمددد أيضددال ة عددام  -٢٧
 على أروع ركائ إل منع ارجتار ابلبرر وااماية منا وارستمرار ة مكافحة شبكاع ارجتدار وإقامدة

 عالقاع شراكة مع اجملتمع املدد. ويُعت  م أيضال اختاع تداوري اماية الضحااي والرهود.
فرصددة عمددس قددد أُارددئت مددا وددب  5١ ٠٠٠وفيمددا قددي ااددق ة العمددس، أوددرز الوفددد أن  -٢8

. ٢٠١6ة عددددام  ة املائددددة 8.6وأن معدددددل البطالددددة قددددد ا قدددد  فبلددددع  ٢٠١5و ٢٠١٠عددددامي 
ع وددرام  رّكدد ع علددى إدمدداج الرددباب ة سددوا العمددس وهددو مددا أدى إىل ّقددصوعددالوة علددى علدد ، ا

فرصددة عمددس للرددباب ة القطددا  اخلدداص. وفضددالل عددن علدد ، ينقددص  ١٠٠ ٠٠٠إاردداا أكثددر مددن 
املغدددرب  لطدددط املغدددرب األخضدددر  الدددصج يرمدددي إىل زايدة عددددد األشدددخاص العددداملب ة القطدددا  

 ة املائة. ١6ال راعي وننبة 
اق ة الصحة، أشار الوفد إىل أاا جيرج اختاع إجراااع لتحنب املنظومة وفيما قي ا -٢٩

الطبيدددة وتطويرهدددا وإىل أن تقددددمال قدددد ُأحدددرز ة خقددد  معددددرع وفيددداع األمهددداع، الدددصج تراجدددع 
ة املائة على مدى الننواع العردرين املاضدية. وشددد الوفدد علدى التقددم الدصج ُأحدرز  66 عدل 

فيمددا قددي مدرحليت التعلدديم اروتدددائي والثددااوج.  ٢٠١٧و ٢٠١6امي ة ماشدراع التعلدديم وددب عد
 وابسضافة إىل عل ، ُسجس اجتاه إجيايب فيما يتعلق وتعليم القتياع ة األرايف.

وأشار الوفد إىل أن عدد األشخاص الصين يعيرون ة أحياا الصقيال قد تراجع وردكس   -3٠
 كبري.
 وصرّ  الوفد  ا يليإل  -3١

ة املغرويدددة جهدددودال مدددن أجدددس حتندددب التمتدددع  قدددوا اساندددان ة ودددصلت اململكددد 
اسددة اجلهويددة النمددوعج اجلديددد لتنميددة األقدداليم اجلنوويددة، وسي سدديما رالصددحراا املغرويددة، و 
دج الددصج تاديددا املاسندداع الوطنيددة وساصددة اجمللدد  الددوطل اقددوا املتقدمددة والدددور اجملدد

يدددون والداخلدددة، إىل جااددد  اجلهدددود الكبدددرية اساندددان عدددن طريدددق جلنتيدددا اجلهدددويتب ة الع
واملتواصدددددلة الددددديت يبدددددصهلا املغدددددرب ة سدددددبيس تنميدددددة الدددددةا  اانددددداد الصدددددحراوج ومحايتدددددا 

ووصددقا أحددد مكددوانع اهلويددة  ٢٠١١وترددجيعا وهددو الددةا  الددصج كّرسددا دسددتور عددام 
سقليمدي املغروية. ... وة ااتظار حس سياسي أائي وتدوافقي ودب ييدع األطدراف للند ا  ا

علدددى الصدددحراا املغرويدددة، تواصدددس اململكدددة املغرويدددة جهودهدددا لتع يددد  ااقدددوا واادددرايع ة 
الصددحراا املغرويددة، معتمدددة ة علدد  أجددال تردداركيال ومتكددامالل، حيدد  ر فددرا ة اململكددة 

 وب منطقة الصحراا وسائر املناطق. 
اون ة ااقدددوا والواجبددداع وأكدددد الوفدددد أن ييدددع املدددواطنب املغارودددة متنددداوون أمدددام القدددا 

مثلما هي ااال ة ييع الدول الدميقراطية. وأكد أن سكان الصدحراا جد ا ر يتجد أ مدن الددفا  
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عددن سددالمة وحدددة املغددرب الةاويددة ووحدتددا الوطنيددة وأأددم يرددر كون ة ييددع عمليدداع التنميددة علددى 
بدددة أو هيئددداع مدايدددة الصدددعيد الدددوطل واسقليمدددي وا لدددي، سدددواا عدددن طريدددق هيئددداع  ثيليدددة  منتخ 

 ومنظماع من اجملتمع املدد تعمس  رية ضمن اسطار القااود والدستورج ة البلد. 
وأضددداف الوفدددد قدددائالل إادددا  ر تددد ال تبدددصل اجلهدددود ة سدددبيس تردددجيع الثقافدددة األمازيغيدددة  -3٢

 املغروية . مررو  تنمية ة الصحراا  6٠٠تنقيص  ٢٠١6املكرسة ة الدستور  وإاا  مت ة عام 
وقال الوفد إن  مقة   ارستقالل الصايت الصج تقّدمت وا اململكدة املغرويدة يردكس فرصدة  -33

اترقية للدّم الردمس وإطدارال حقيقيدال للتنميدة وامايدة حقدوا اساندان والتمتدع هبدا، إىل جااد  كوادا 
لية ة كس سديادة اململكدة حالل وسطال أائيال سيمّكن سكان الصحراا املغروية من إدارة شاوأم ا 

 املغروية وسالمتها الةاوية . 
وأوددرز الوفددد أن املغددرب قددد أضددحى، علددى مدددى العقدددين املاضدديب، فدداعالل رئيندديال علددى  -34

الصدددعيدين اسقليمدددي والددددو  ة  دددال حقدددوا اساندددان حيددد  استضددداف فعاليددداع دوليدددة هامدددة 
    اساندددان الدددصج ُعقدددد ة مدددراكث ة تردددرين الثددداد/الددددورة الثاايدددة للمنتددددى العددداملي اقدددوا  مثدددس

والدددورة الثاايدة والعرددرين ملددا ر األطدراف ة اتقاقيددة األمددم املتحددة اسطاريددة وردد ن  ٢٠١4ادوفمرب 
 تغري املناخ. 

منتددددى دو  ُخصدددي ملناقردددة دور  ٢٠١5وعلدددى غدددرار علددد ، ُعقدددد ة فددداس ة عدددام  -35
لددى ارتكدداب جددرائم فظيعددة، والددصج صدديع ة أعقاوددا مرددروُ  ال عمدداا الدددينيب ة منددع التحددري  ع

خطددة عمددس ملنددع التحددري  علددى ارتكدداب تلدد  اجلددرائم. واسددُتلهم مرددرو  خطددة العمددس مددن خطددة 
عمددس الددرابي وردد ن حظددر الدددعوة إىل الكراهيددة القوميددة أو العرقيددة أو الدينيددة الدديت ترددكس حتريضددال 

 . ٢٠١٢تررين األول/أكتوور  5ة على التميي  أو العداا أو العنمل، واعُتمدع 
 ٢٠١٧واشدة  املغددرب مدع أملاايددا ة رائسددة املنتددى العدداملي املعددل ابهلجدرة والتنميددة ة عددامي  -36
 . ٢٠١8و

 األعضاا الصين أدلوا وبياانع.  سيما روشكر الوفد أعضاا  ل  حقوا اسانان و  -3٧

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
وفدددال. وقُدددمت توصددياع أثندداا ااددوار تددرد ة اجلدد ا  ٢5أثندداا جلنددة التحدداور، أدىل وبيدداانع  -38

 الثاد من هصا التقرير. 
وهّن ع أوروغدواج املغدرب علدى تصدديقا علدى ارتقاقيدة الدوليدة امايدة ييدع األشدخاص  -3٩

 من ارختقاا القنرج وعلى إدراج أحكامها ة القااون اجلنائي. 
ادع فييدت انم ابسصدالحاع النياسدية والتردريعية واملاسنداتية الديت قدام هبدا املغدرب وأش -4٠

 وابلنياساع العامة املّتبعة ألغرا، تع ي  ومحاية ااقوا وارقتصادية وارجتماعية والثقافية. 
وأشدداد الدديمن ابملغددرب لتصددديقا علددى الربوتوكددول ارختيددارج رتقاقيددة مناهضددة التعددصي   -4١

 ضروب املعاملة أو العقووة القاسية أو الالإانااية أو املهينة وسصالحا اظام القضاا. وغريه من 



A/HRC/36/6 

7 GE.17-11780 

وأشددددادع زامبيددددا ابملغددددرب لتينددددريه زايرة أروددددع مددددن املكلقددددب وددددورايع ة إطددددار اسجددددراااع  -4٢
اخلاصددة، ولتقدميددا  نددة تقددارير وطنيددة كددي تنظددر فيهددا هيئدداع املعاهددداع، وراضددماما إىل معاهددداع 

 ة تتعلق  قوا اسانان. دولي
وأعروددت زميبدداووج عددن خيبددة أملهددا مددن عدددم اسشددارة ة التقريددر الددوطل إىل مددا ورد عددن  -43

عدددم وجددود رغبددة ة حقددوا اسانددان وعددن ااالددة اسانددااية ة الصددحراا الغرويددة، مددع أأددا اوهددت 
 ابخلطواع اجلبارة اليت حتّققت ة العديد من اجملارع. 

ابملغدرب علددى تعاوادا مدع آليداع  لدد  حقدوا اساندان ورحبدت ابعتمدداد  وأشدادع قطدر -44
 عدد من الترريعاع ة ايواة األخرية تنر  ماسناع دستورية لتع ي  ومحاية حقوا اسانان. 

ورحظت أاغور ابرتيا  اسصالحاع اليت أجراها املغرب هبدف ضمان اسدتجاوة جهداز  -45
 القضاا للمعايري الدولية. 

حظددددت األرجنتددددب التمييدددد  الددددصج يعاايددددا املثليددددون واملثليدددداع وم دوجددددو امليددددس اجلننددددي ور -46
ومغددايرو اهلويددة اجلننددااية وحدداملو صددقاع اجلننددب ة املغددرب. ورّحبددت ابعتمدداد قددااون يرمددي إىل 

 مكافحة ارجتار. 
 وشددجعت أرمينيددا املغددرب علددى مواصددلة تنقيددص وتع يدد  األارددطة اهلادفددة إىل القضدداا علددى -4٧

 التميي  ة حق املرأة ة القااون واملمارسة. 
ورّحبت أسةاليا وعمس املغرب الدةوب على ترسيخ حقوا اسانان، ووسائس منهدا تدوفري  -48

 التدري  ة تنظيم اراتخاابع ومكافحة التميي  والتحقيق ة حارع التعصي  ومنع حدوثها. 
ة سدددبيس محايدددة حقددوا املدددرأة وعلدددى وهنّدد ع النمندددا املغددرب علدددى مدددا يبصلددا مدددن جهددود  -4٩

 ااضماما إىل الربوتوكول ارختيارج رتقاقية مناهضة التعصي  ورعةافا  قوا شع  األمازيع. 
 ٢٠١5وأوددرزع أعرويجددان اعتمدداد اسددةاتيجية وطنيددة للتنميددة املنددتدامة للقددةة مددا وددب عددامي  -5٠
 لبيئة. اشتملت على عدة  ارع عاع أولوية ومن يلتها ا ٢٠٢٠و

وأشادع البحرين ابسجنازاع امللموسة ة تنقيص التوصياع املنبثقدة عدن اجلولدة الثاايدة مدن  -5١
ارسددتعرا، الدددورج الرددامس وأعروددت عددن تقددديرها ليصددالحاع اهليكليددة الدديت ُأجريددت وغيددة إ دداا 

 األقاليم اجلنووية. 
ة منظدوراع حقدوا اسانددان ة وأشدادع ودنغالديث ابملغدرب لرغبتدا الرددديدة ة تعمديم مراعدا -5٢

 ٢٠١5ة ارسدددةاتيجية الوطنيدددة للتنميدددة املندددتدامة للقدددةة مدددا ودددب عدددامي  سددديما رسياسددداتا العامدددة و 
 .٢٠٢٠و

وشددجعت ولجيكددا املغددرب علددى مواصددلة جهددوده لتنقيددص التوصددياع الدديت حظيددت وقبولددا  -53
 ا املرأة. منها التوصياع املتعلقة  قو  سيما رأثناا ارستعرا، الناوق و 

ورّحبددت ووتنددواان ووضددع اسددةاتيجية وطنيددة وخطدددة تنقيصيددة للقضدداا علددى العنددمل الدددصج  -54
 ميار س على املرأة. 
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وهندد ع الربازيددس املغددرب علددى جهددوده ة سددبيس تع يدد  مردداركة املددرأة ة اايدداة النياسددية  -55
اجلمهددور ابلترددريعاع اجلديدددة وطلبددت م يدددال مددن املعلومدداع وردد ن التددداوري املتخددصة لتوعيددة عامددة 

 املتعلقة  قوا اسانان.
 دار النددالم ابلتددداوري الدديت اختددصها املغددرب مددن أجددس حتنددب اظددام اامايددة ورّحبددت وددرود -56

 ارجتماعية وأشادع  جنازاتا ة مكافحة الققر.
مل وأشددادع ووركينددا فاسددو ابملغددرب رختدداعه تددداوري شددا مددن أجددس مكافحددة ممارسددة العندد -5٧

على النناا واألطقال واألشخاص عوج اسعاقة واملهاجرين، وحثتا على مواصلة وصل اجلهود من 
 أجس التثقيمل  قوا اسانان. 

وهندد ع ووروادددج املغددرب علددى التددداوري العديدددة الدديت اعُتمدددع منددص ارسددتعرا، الندداوق  -58
 وغر، حتنب حالة حقوا اسانان  ا ة عل  قطا  العدالة. 

مددن القددااون اجلنددائي الددصج أأددى ممارسددة  4٧5روددت كندددا عددن تقددديرها لتعددديس املددادة وأع -5٩
 النما  ملن يغتص  فتاة قاصرة ابسفالع من النجن عن طريق ال واج وضحيتا. 

وأعروت يهورية أفريقيا الوسطى عن دعمها ليجراااع الرامية إىل حتنب حالدة حقدوا  -6٠
 اسانان ة البلد وإىل التصدج اارع اراتها  واسيصاا وصرامة. 

منهددا تنظدديم  سدديما رورّحبددت تردداد وعدددة إجنددازاع للمغددرب ة  ددال حقددوا اسانددان، و  -6١
واعتمدداد قددااون مكافحددة ارجتددار  ٢٠١4سانددان ة عددام الدددورة الثاايددة للمنتدددى العدداملي اقددوا ا

 ابلبرر. 
وهّن ع شيلي املغرب علدى تصدديقا علدى ارتقاقيدة الدوليدة امايدة ييدع األشدخاص مدن  -6٢

 ارختقاا القنرج وعلى الربوتوكول ارختيارج رتقاقية مناهضة التعصي . 
اتيجية الوطنيدة للتنميدة املندتدامة ورّحبت الصب  يثداا إصدال  منظومدة العدالدة وابرسدة  -63

وابخلطة الوطنية لتحقيق املناواة وب اجلنندب ة القدةة مدا  ٢٠٢٠و ٢٠١5للقةة ما وب عامي 
 . ٢٠١6و ٢٠١٢وب عامي 

ورّحبددت كولومبيددا  دراج حقددوا املددرأة ة النياسدداع العامددة وابلنياسددة العامددة املتكاملددة  -64
عاقددة وكددصل  ونددح  املغددرب حتقظاتددا علددى اتقاقيددة القضدداا امايددة الطقددس واألشددخاص عوج اس
 على ييع أشكال التميي  ضد املرأة. 

وأثنت الكواغو على النياسة اجلديدة املّتبعة إزاا اهلجرة واللجوا وشجعت املغدرب علدى  -65
 مواصلة تعاواا مع آلياع حقوا اسانان. 

ة سددبيس اراضددمام إىل الصددكو  وأشددادع كددوع ديقددوار ابملغددرب ملددا يبصلددا مددن جهددود  -66
الدوليددة اقددوا اسانددان، ولدعوتددا املكلَّقددب وددورايع ة إطددار اسجددراااع اخلاصددة وجلعددس إطدداره 

 القااود ممتثالل للقااون الدو . 
وشجعت كرواتيا املغرب على ولورة إطدار قدااود أكثدر تقددمال فيمدا يتعلدق ود واج األطقدال  -6٧

 ة ة حق األطقال كما شجعتا على مواامتا مع املعايري الدولية. واستخدام العقووة البداي
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ورّحبت كواب ابلتداوري املتخصة لتع ي  إاقاع حقدوا الطقدس ومحايتهدا ومتاوعتهدا إىل جااد   -68
 اعتماد سياسة عامة مشولية املنحى من أجس تع ي  حقوا األشخاص عوج اسعاقة. 

ا الراميددة إىل ااددد مددن الققددر وضددمان ااددق ة وأشددادع قددربص ونياسدداع املغددرب ووربا دد -6٩
 الغصاا. وأثنت كصل  على جهوده ة سبيس تع ي  الةا  الثقاة للبلد ومحايتا. 

أمددر إجيددايب لكنهددا  ٢٠١6ورحظددت الدددا ر  أن إقددرار قددااون الصددحافة اجلديددد ة عددام  -٧٠
اون اجلنائي ادب  صدحقيب قالت إن القلق ر ي ال يناورها ور ن إمكااية استخدام أحكام القا

 وتقييد اارايع. 
وأعروددددت جيبددددويت عددددن تقددددديرها للجهددددود الدددديت وددددصهلا املغددددرب مددددن أجددددس تع يدددد  ااقددددوا  -٧١

ارقتصددادية وارجتماعيددة، خاصدددة هبدددف ااددد مدددن التقدداواتع ارجتماعيددة ومدددن الققددر. ورّحبدددت 
 . ٢٠3٠و ٢٠١5ابسةاتيجية التعليم للقةة املمتدة ما وب عامي 

وشكرع إكوادور املغرب على إصال  قضائا وعلى النياساع العامدة الراميدة إىل محايدة  -٧٢
 املهاجرين وعلى مبادراتا من أجس التصدج لتغري املناخ. 

وأشددادع مصددر ابملغددرب ملددا يقددوم وددا مددن جهددود ة  ددال إصددال  القضدداا وإاردداا هيئددة  -٧3
 املناصقة ومكافحة كس أشكال التميي . 

سدددتوايا ودددصل امل يدددد مدددن اجلهدددود مدددن أجدددس إارددداا آليدددة وقائيدددة وطنيدددة  وجددد  وطلبدددت إ -٧4
 الربوتوكول ارختيارج رتقاقية مناهضة التعصي . 

ورحظددت إثيوويددا ابرتيددا  اخلطددة الراميددة إىل حتقيددق املندداواة وددب اجلننددب وارسددةاتيجية  -٧5
أجددس تع يدد  ومحايددة حقددوا  مددن ٢٠٢٠و ٢٠١5الوطنيددة للتنميددة املنددتدامة للقددةة مددا وددب عددامي 

 اسانان. 
. ٢٠١4ورّحبددت فرانددا  ددا أُحددرز مددن تقدددم ة تنددوية الوضددع القددااود للمهدداجرين منددص عددام  -٧6

 إر أأا رحظت استمرار أوجا عدم املناواة ة القااون وب النناا والرجال. 
تع يددد  ومحايدددة وأحاطدددت غددداوون علمدددال ابسجندددازاع اهلامدددة الددديت حققهدددا املغدددرب ة  دددال  -٧٧

 حقوا اسانان منص ارستعرا، الناوق.
،  ٢٠١4وشددجعت جورجيددا املغددرب علددى تقدددم تقريددر منتصددمل املدددة مثلمددا حددد  ة عددام  -٧8

 كما شجعتا على التنقيص القعلي للربوتوكول ارختيارج رتقاقية مناهضة التعصي . 
ج يعاقد  علدى العندمل املند  ، وأعروت أملاايا عن أسدقها ألن املغدرب ي يقدر التردريع الدص -٧٩

 دددا يتقدددق مدددع التوصدددية الددديت كدددان املغدددرب قدددد قبلهدددا أثنددداا اجلولدددة الثاايدددة مدددن ارسدددتعرا، الددددورج 
 الرامس. 

وأشدددارع غددداان مدددع التقددددير إىل ااضدددمام املغدددرب إىل وعددد  معاهدددداع حقدددوا اساندددان  -8٠
 األساسية منص استعرا، ااالة فيا ة اجلولة الثااية. 

 ع اليددوانن املغددرب علددى جهددوده ة سددبيس  تددب اسطددار املاسنددايت والقددااود لتع يدد  وهنّدد -8١
 ومحاية حقوا اسانان. 
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ورحظت غواتيمار مع التقدير اعتماد النياسة الوطنية ور ن اهلجدرة وملتمندي اللجدوا  -8٢
 ة املغرب، إىل جاا  اسةاتيجية تنقيصها. 

ارقتصدددادية الناجحدددة ومدددا ُأحدددرز  مدددن تقددددم ة ورحظدددت هددداييت ابرتيدددا  اسصدددالحاع  -83
 ممارسة حرية التعبري ومحاية حقوا العمال املهاجرين. 

وأقدددّرع هنددددوراس ابسجدددراااع الددديت اختدددصها املغدددرب لصددداه اجملموعددداع الضدددعيقة حاهُلدددا  -84
 وسطة العمس الوطنية لصاه األشخاص عوج اسعاقة وارعةاف ابللغة األمازيغية. 

 ٢٠١6و ٢٠١٢دع هنغاراي ابملغرب لتنقيدصه خطدة املناصدقة للقدةة مدا ودب عدامي وأشا -85
 إر أأا أعروت عن قلقها من التميي  الصج يتعر، لا املنيحيون واألقلياع الدينية األخرى. 

وأعروت آينلندا عن قلقها إزاا ورود معلوماع عدن وجدود  ييد  ة حدق األشدخاص مدن  -86
مغددايرج اهلويددة اجلننددااية وحدداملي صددقاع اجلننددب. و وجددي امليددس اجلننددي املثليدداع واملثليددب وم د

 وحثت املغرب على حتنب حالة حقوا اسانان ة الصحراا الغروية. 
وأشددادع إادواينددديا ابملغدددرب، وصدددقتا عضدددوال أساسددديال زمددديالل ة املبدددادرة املتعلقدددة ابتقاقيدددة  -8٧

 عاع املتعلقة  قوا اسانان. مناهضة التعصي ، على جهوده ة سبيس حتنب الترري
وأشادع يهورية إيران اسسالمية ابملغرب ألاا كّرس سياسداتا الوطنيدة اهلادفدة إىل محايدة  -88

 حقوا اسانان للقئاع الضعيقة  ا فيها النناا واألطقال واألشخاص عوو اسعاقة. 
وأشددداد العدددراا ابملغدددرب علدددى إارددداا وزارة حقدددوا اساندددان واملندوويدددة الوزاريدددة املكلقدددة  قدددوا  -8٩

 . ٢٠٢٠و ٢٠١5اسانان وعلى اعتماد ارسةاتيجية الوطنية للتنمية املنتدامة للقةة ما وب عامي 
ب دا ابخلطددواع املتخددصة ابجتدداه حتقيددق املندداواة وددب اجلننددب وحثّددت املغددر آيرلنددورّحبددت  -٩٠

 على سح  حتقظاتا على اتقاقية القضاا على ييع أشكال التميي  ضد املرأة. 
وهّن ع إيطاليا املغرب على التقدم الصج حتقق ة منظومة العدالة وعلى اسجدراااع الديت  -٩١

 اختصها ألجس تع ي  عمس آلياع مكافحة التعصي . 
اجلننب وابجلهود املبصولة لتحنب  وأشاد األردن ابلتداوري املتخصة لتحنب املناواة وب -٩٢

 وضع مناطق أقس  وال وللحد من الققر. كما رّح  ابخلطة الوطنية لصاه الطقس. 
 ورّحبت كينيا  راركة املغرب ة ارستعرا، الدورج الرامس وشكرتا على تقريره الوطل.  -٩3
ة عامددة اجلمهددور  قددوا وأشددادع الكويددت ابلتددداوري اسجياويددة الدديت اختددصها املغددرب لتوعيدد -٩4

 اسانان كما أشادع ابلت اما  ماية حقوا اسانان. 
وأشادع يهورية رو الدميقراطية الرعبية ابلتدداوري الديت اختدصها املغدرب لتحندب اامايدة  -٩5

ارجتماعيددة عددن طريددق توسدديع اطدداا التغطيددة ابخلدددماع ارجتماعيددة والطبيددة كددي ترددمس  مددو  
 النكان. 

ورحظددت أن التوصددية ابلتصددديق  ٢٠١6وأشددادع رتقيددا ابعتمدداد قددااون الصددحافة ة عددام  -٩6
 على اظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية كان قد حظي ابلقبول إر أاا ي ينقَّص. 
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وأشاد لبنان ابملغدرب جلهدوده ة سدبيس احدةام الت اماتدا وندن تردريعاع تعد ز حريدة الدرأج  -٩٧
 مي حقوا الصحقيب وتكافال ارجتار ابلبرر. والتعبري وحت

وأشددادع ليبيددا ابملغددرب ملددا حققددا مددن إجنددازاع منددص ارسددتعرا، الدددورج الرددامس الندداوق  -٩8
 ورعتماد اسةاتيجياع وطنية للتنمية املنتدامة والرباب. 

 محايدة وأشادع مدغرقر ابملغرب سارائا اظامال قضدائيال مندتقالل وسقدرار سياسداع ترمدي إىل -٩٩
 حقوا القئاع الضعيقة حاهُلا. 

وحتّمندددت ملدددديمل للجهدددود الددديت ودددصهلا املغدددرب ألجدددس محايدددة حقدددوا األشدددخاص عوج  -١٠٠
 اسعاقة عن طريق تنقيص خطة عمس وطنية من أجس إدماجهم ة اجملتمع. 

الوطنيدة وأشادع موريتاايدا ابملغدرب رعتمداده أجدال ديناميكيدال وترداركيال ة إعدداد تقداريره  -١٠١
 وليصالحاع الترريعية اليت قام هبا. 

 ٢٠١5ورّحبددت موريردديوس ابلرةيددة ارسددةاتيجية سصددال  التعلدديم للقددةة مددا وددب عددامي  -١٠٢
 ، اليت ترك  على اساصاف واملناواة والنهو، ابلقرد واجملتمع. ٢٠3٠و

انددان ورحظددت وهنّد ع املكنددي  املغددرب علددى تعاواددا مددع املقوضددية النددامية اقددوا اس -١٠3
 أن املقرر اخلاص املعل  قوا األشخاص عوج اسعاقة ي ي ر املغرب وعد. 

وشدددجع اجلبدددس األسدددود املغدددرب علدددى زايدة توطيدددد سياسدددة محايدددة الطقدددس وعلدددى تكثيدددمل  -١٠4
 جهوده ة مكافحة العنمل الصج ميار س على الطقس، جبميع أشكالا وة ييع األوساي. 

 ايراع املكلقب وورايع ة إطار اسجراااع اخلاصة ووتقدم التقدارير ورّحبت موزامبيق و -١٠5
 إىل هيئاع املعاهداع. 

وأشادع ميا ار ابملغرب على إجنازاتا ة النهدو،  قدوا اساندان وأعرودت وددورها عدن  -١٠6
 الرواغس اليت سبق التعبري عنها ور ن ارتقا  عدد ال جياع ة سن مبكرة. 

ا املغددرب علددى تصددديقا علددى عدددة معاهددداع متعلقددة  قددوا اسانددان مددن وهنّدد ع انميبيدد -١٠٧
 يلتها الربوتوكول ارختيارج األول امللحق ابلعهد الدو  اخلاص اباقوا املداية والنياسية. 

ددصع اتيجددة اعتمدداد دسددتور عددام  -١٠8 . ٢٠١١ورحظددت هولندددا اخلطددواع اسجياويددة الدديت اختا
 ريعي املتعلق  رتكيب العنمل اجلنني على ُقّصر. ورّحبت حتديدال ابلتعديس التر

وأشادع النيجر ابملغرب على جهوده ة سبيس  كب املاسندة الوطنيدة اقدوا اساندان  -١٠٩
 من ااصول على املرك  ألمل وعلى اسصالحاع اليت أدخلها على منظومة العدالة. 

ن اجلنددائي ولرددروعا ة عمليددة مددن القددااو  4٧5وأشددادع النددروي  ابملغددرب لتعديلددا املددادة  -١١٠
 اعتماد القااون املتعلق ابلعنمل على املرأة. 

وأشددادع ُعمددان ابملغددرب لتعاواددا مددع آليدداع حقددوا اسانددان واستحنددنت اجلهددود الدديت  -١١١
وددددصهلا ألجددددس اعتمدددداد اسددددةاتيجية وطنيددددة للتنميددددة املنددددتدامة وعددددد التردددداور مددددع اجلهدددداع صدددداحبة 

 املصلحة. 
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ابلقئددداع  سددديما رن ابلنياسددداع العامدددة املتعلقدددة  قدددوا اساندددان، و وأشدددادع ابكندددتا -١١٢
 الضعيقة كاألطقال وملتمني اللجوا واألشخاص عوج اسعاقة. 

ورّحبددددت ابراغددددواج ابسصددددالحاع الدددديت أجراهددددا املغددددرب مددددن أجددددس ضددددمان أداا اجلهدددداز  -١١3
 وتنقيددص النياسدداع القضددائي وكائق ددا علددى النحددو الواجدد  ومددن أجددس تع يدد  املندداواة وددب اجلننددب

 اهلادفة إىل محاية البيئة. 
ورّحبددت وددريو ابجلهددود املبصولدددة وقصددد زايدة مردداركة املدددواطنب وإدخددال حتندديناع علدددى  -١١4

 اظام ااماية ارجتماعية وابلتقدم الصج ُأحرز  ة ارعةاف ابلثقافة واللغة األمازيغيتب. 
ُعهدددا هبددددف تندددوية وضدددع آرف املهددداجرين. ورّحبدددت القلبدددب ابخلطدددواع الددديت جدددرى اختا -١١5

 وأشادع ونن قااون مكافحة ارجتار ابألشخاص. 
ورحظددت الربتغددال أن املغددرب قددد اتوددع ابهتمددام مرددكلة الرددباب غددري امللتحقددب  اسندداع  -١١6

التعليم واملنقطعب عن الدراسة، إىل جاا  الصعوابع الديت جيددها معظدم القئداع الضدعيقة ة ااصدول 
 على التعليم. 

رداا  املاسنداع ورحظت ألباايدا التقددم الدصج أحدرزه املغدرب ة اسطدار القدااود الدداخلي وإا -١١٧
 املنصوص عليها ة الدستور وتوطيدها. 

ورحظدددت يهوريدددة كدددوراي أن زايدة الرصدددد والتننددديق الردددامس مدددن ِقبدددس اجمللددد  الدددوطل  -١١8
 محاية أفضس اقوا اسانان. سيضمناقوا اسانان 

ورّحبت روماايا وبلورة ترريعاع تُنر  هيئاع عاع مرك  دسدتورج وغدر، محايدة حقدوا  -١١٩
 سانان وتع ي ها وحتقيق ااكم الرشيد والتنمية البررية املنتدامة والدميقراطية التراركية. ا

وأشادع رواادا ابملغرب ملدا حققدا مدن تقددم ة حتندب الوضدع ارقتصدادج وارجتمداعي  -١٢٠
 ملواطنيا وة إصال  قطا  العدالة وة حتنب الوصول إىل العدالة. 

يددة النددعودية ابملغددرب ملددا وصلددا مددن جهددود ة سددبيس إدراج حقددوا وأشددادع اململكددة العرو -١٢١
اساندددان ة النياسددداع العامدددة وة سدددبيس تع يددد  اادددق ة التعلددديم ة سدددياا الرةيدددة ارسدددةاتيجية 

 . ٢٠3٠و ٢٠١5ليصال  للقةة ما وب عامي 
ورّحبددت النددنغال ابعتمدداد سياسددة اجتماعيددة شدداملة للجميددع تنددتهدف ضددعاف ااددال  -١٢٢

 ة األقاليم اجلنووية.  سيما روتناهم وصل  ة ااد من أوجا عدم املناواة والققر، و 
وشددّجعت صددرويا املغددرب علددى مواصددلة سياسددتا لتع يدد  املندداواة وددب اجلننددب خاصددةل ة  -١٢3

 سوا العمس. 
، ٢٠١6وأشددددادع سدددددرياليون ابملغددددرب رعتمددددداده قددددااون ارجتدددددار ابألشددددخاص ة عدددددام  -١٢4

الددديت ودددصهلا ة سدددبيس تندددوية الوضدددع القدددااود للمهددداجرين وملدددنال اللجدددوا، سطدددة حتقيدددق وابجلهدددود 
 املناواة وب اجلننب وورانم  محاية الطقس. 

وأشدددادع سدددنغافورة ابملغدددرب لتنقيدددصه املبدددادرة الوطنيدددة للتنميدددة البردددرية وسارددداا صدددندوا  -١٢5
 . التماس  ارجتماعي لقائدة األشخاص عوج ارحتياجاع اخلاصة
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وأقددّرع سددلوفينيا  وجددا التحنددن الدديت طددرأع علددى املندداواة وددب اجلننددب، ومددن يلتهددا  -١٢6
 إاراا هيئة املناصقة ومكافحة كس أشكال التميي ، ورحظت استمرار وجود حتدايع كربى. 

وقالددت جنددوب أفريقيددا إأددا علددى يقددب مددن أن العمليددة النياسددية مددع جبهددة البوليندداريو  -١٢٧
يقددب مددن أن  ىدف التوصددس إىل حددس سياسددي مقبددول مددن اجلدداابب وإأددا تظددس علددسُتنددت امل هبدد

 ارستقتاا سينظَّم كي يقرر شع  الصحراا الغروية مصريه ونقنا. 
ورحددا جنددوب النددودان اسصددالحاع الواسددعة النطدداا الدديت أجريددت ة قطددا  العدالددة،  -١٢8

ة واعتمداد سياسداع ترمدي إىل مكافحدة الققدر واجلهود املبصولة ل ايدة مرداركة املدرأة ة اايداة العامد
 والتقاوع ارجتماعي. 

ورّحبددت إسددباايا ابعتمدداد الدسددتور اجلديددد الددصج يعطددي الصدددارة اقددوا اسانددان وميددنال  -١٢٩
 حرايع عامة موسعة. 

وطلبددت سددرج راكددا إىل املغددرب أن يُطلددع األطددراف علددى التحدددايع وأن يتحددد  عددن  -١3٠
صع ة عملية اعتماد مررو  القااون املتعلق ابلقضداا علدى العندمل علدى اخلطواع ا ددة اليت  اختا

 املرأة. 
وأشدادع دولدة فلنددطب ابملغدرب لبصلددا جهدودال مددن أجدس ختقيددمل الققدر عددن طريدق إجددراا  -١3١

إصدالحاع اجتماعيدة واقتصدادية، ورحظددت أوجدا التحندن الديت طددرأع علدى التعلديم  دا ة علدد  
 ة التعليم. ماشراع تنجيس األطقال 

وأشاد النودان ابملغرب ملا اختصه من خطواع منص استعراضدا الثداد، مدن قبيدس التصدديق  -١3٢
 على الربوتوكول ارختيارج رتقاقية مناهضة التعصي . 

 وقدمت النويد مالحظاع.  -١33
ت ورّحبت سوينرا ابلتصديق على الربوتوكول ارختيارج رتقاقية مناهضة التعصي  وقال -١34

إأا تدعم اجلهود الرامية إىل إاراا آلية وطنية للوقايدة مدن التعدصي . وأعرودت سويندرا عدن أسدقها 
 ألن املغرب ي يعتمد وعد القااون املتعلق ابلعنمل على املرأة. 

ورّحبدددت اتيلندددد ابجلهدددود املبصولدددة مدددن أجدددس كقالدددة اادددق ة الصدددحة عدددن طريدددق إارددداا  -١35
 وقالت إن القلق ر ي ال يناورها ور ن العنمل على املرأة. منترقياع متنقلة ة األرايف. 

تنددددمال  ٢٠١3ورحظددددت توغددددو أن سياسددددة اهلجددددرة واللجددددوا الدددديت اعُتمدددددع ة عددددام  -١36
ابسددتقبال املهدداجرين وتنددوية أوضدداعهم. ورّحبددت ابلعمددس املثددري ليعجدداب الددصج تنجدد ه املاسنددة 

 الوطنية اقوا اسانان. 
ب ملددا وصلددا مددن جهددود ة سددبيس التخقيددمل مددن الققددر ومكافحددة وأشددادع تددوا  ابملغددر  -١3٧

وقدددااون اختصددداص ا ددداكم  ٢٠١6عمالدددة األطقدددال، ورّحبدددت ابعتمددداد قدددااون الصدددحافة ة عدددام 
 العنكرية. 

ورّحبت تركيدا ابسصدالحاع الديت أُدخلدت علدى اظدام العدالدة وسطدة املناصدقة، وونياسدة  -١38
 الرامي إىل زايدة مراركة املرأة ة ااياة النياسية.محاية الطقس وابسصال  الترريعي 
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وأشددددادع أوغندددددا ابملغددددرب ر راطددددا النردددديط ة عمليددددة ارسددددتعرا، الدددددورج الرددددامس  -١3٩
ولتعاطيا مع هيئاع املعاهداع،  ا ة عل  التقدم الصج أحرزه ة تنقيص خطة اسصال  الوطنيدة 

 .من أجس زايدة املناالة ة  ال حقوا اسانان
وشّجعت أوكراايا املغرب على ضمان أن تتناول سياسة محاية الطقس ييع اجملارع اليت  -١4٠

 تتطرا إليها اتقاقية حقوا الطقس.
وأشددادع اسمدداراع العرويددة املتحدددة ابملغددرب رعتمدداده ارسددةاتيجية الوطنيددة للتنميددة املنددتدامة  -١4١

 م  وصناديق تتعلق  ماية البيئة.وساراا عدة ورا ٢٠٢٠و ٢٠١5للقةة ما وب عامي 
ورّحبدددددت اململكددددددة املتحدددددددة ابسصددددددالحاع الراميدددددة إىل زايدة القصددددددس وددددددب النددددددلطاع،  -١4٢

إىل إأدداا راكمددة املدددايب ة ا دداكم العنددكرية. وحثددت علددى تنقيددص اسصددالحاع الدديت  سدديما رو 
 تكقس ااصول على املعلومة ومحاية املصادر الصحقية.

لددورايع املتحدددة األمريكيددة عددن قلقهددا وردد ن آليدداع التحقيددق ة ارعتددداااع وأعروددت ا -١43
والقندداد، حددا داخددس ماسنددة قددواع األمددن، وإزاا القيددود املقروضددة علددى املمارسددة الكاملددة اريددة 

 التعبري وحرية تكوين اجلمعياع.

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  

 تسييين ر املغييرب ت التوصيييات التالييية وسيييقدا ردودا ت الوليي  امل لييوب ل يي   -١44
 انعقاد الدورة السادسة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان:ألصاا اتريخ موعد 

التصديق على الربوتوكول االختياري األول امللحق ابلعهيد اليدو   ١-١44
(إسيينانيا و واالناييماا إ   اخلييااب ابوقييوق املدنييية والسياسييية (أسييراليا  (جورجيييا 

ابلعهيييييد اليييييدو  اخليييييااب ابوقيييييوق املدنيييييية  امللحيييييق الربوتوكيييييول االختيييييياري األول
 والسياسية (الربتغال و

التصديق على الربوتوكول االختياري الثيا  امللحيق ابلعهيد اليدو   ٢-١44
  اخليييااب ابوقيييوق املدنيييية والسياسييييةل اءيييادة إ  إلغييياء عقو ييية اإلعيييداا ( ل ي يييا

(إسيييتونيا  (انغيييارن و االنايييماا إ  الربوتوكيييول االختيييياري الثيييا  امللحيييق ابلعهيييد 
الييييدو  اخلييييااب ابوقييييوق املدنييييية والسياسيييييةل اءييييادة إ  إلغيييياء عقو يييية اإلعييييداا 

 (الربتغال  (توغو و
التقييدا ابهيياا التصييديق علييى الربوتوكييول االختييياري الثييا  امللحييق  ١44-3

 وقوق املدنية والسياسية (شيلي وابلعهد الدو  اخلااب اب
الن يييير ت التصييييديق علييييى الربوتوكييييول االختييييياري الثييييا  امللحييييق  ١44-4

 ابلعهد الدو  اخلااب ابوقوق املدنية والسياسية (النرويج و
إلغاء عقو ية اإلعيداا رايياا والتصيديق عليى الربوتوكيول االختيياري  ١44-5

 قوق املدنية والسياسية (أسراليا والثا  امللحق ابلعهد الدو  اخلااب ابو
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التصديق على الربوتوكول االختياري الثيا  امللحيق ابلعهيد اليدو   ١44-6
 اخلااب ابوقوق االلتصادية واالجتماعية والثقافية (الربتغال و

التوليييييل والتصييييديق علييييى الربوتوكييييول االختييييياري الثييييا  امللحييييق  ٧-١44
 تمييز ضد املرأة (إي اليا وابتفالية القااء على مجيل أش ال ال

الن ييير ت سيييحان اإلعيييالظت والتحف يييات املتنقيييية عليييى اتفاليييية  ١44-8
 القااء على مجيل أش ال التمييز ضد املرأة (رواندا و

التصييييديق علييييى الربوتوكييييول االختييييياري التفالييييية حقييييوق ال فييييل  ٩-١44
 املتعلق إبجراء النالغات (كرواتيا  (اجلنل األسود و

يل عملييييية التصييييديق علييييى الربوتوكييييول االختييييياري التفالييييية تسيييير  ١٠-١44
 حقوق ال فل املتعلق إبجراء تقدمي النالغات (جورجيا و

املرتَ نية التصديق على اتفاليية عيدا تقيادا جيراحلر اويرب واجليراحلر  ١١-١44
 ضد اإلنسانية (أرمينيا و

التصيييديق عليييى ن ييياا روميييا األساسيييي للمح مييية اجلناحليييية الدوليييية  ١٢-١44
 وجعل تشريعاته الوطنية متسقة مل أح امه (النمسا و

التصيييديق عليييى ن ييياا روميييا األساسيييي للمح مييية اجلناحليييية الدوليييية  ١3-١44
 (إستونيا و

التصديق على ن اا روميا األساسيي للمح مية اجلناحليية الدوليية وجعيل  ١4-١44
 (التفيا و  التوصية  ه سا قاا مل أح امهل وفق ما تم  ةتسقمتشريعاته الوطنية 

الن يير ت التصييديق علييى ن يياا رومييا األساسييي للمح ميية اجلناحلييية  ١5-١44
اتسالاا كامالا مل مجيل االلتزاميات الناشي ة عي  ن ياا  ةتسقمالدولية وجعل تشريعاته 
 روما األساسي (النرويج و

 ل 189(رلييير  2011التصيييديق عليييى اتفاليييية العميييال املنيييزلينيل  ١6-١44
 (الفلنني و ملن مة العمل الدولية

 عنيدولياحلر عليى اجليدارة واالسيتحقاق  عليين إجراء اختييار اعتماد ١٧-١44
ألميير املتحييدة ات اي ييات معااييدات  اختيييار املرشييحني الييوطنيني النتضيياب أعايياء  

 دا الشمالية وآيرلن(اململ ة املتحدة لربي انيا الع مى و 
و ييية اإلعيييداا اختييياخل اخل يييوات الايييرورية لتحقييييق اإللغييياء التييياا لعق ١8-١44

 (الربازيل و
الن يييييير ت توجيييييييه دعييييييوة داحلميييييية إ  امل لفييييييني  ييييييوالنت ت إطييييييار  ١٩-١44

 اإلجراءات اخلاصة (النمسا و
اء مل آليات اإلجراءات اخلاصة التا عة مواصلة التحاور  ش ل   نم  ٢٠-١44

 جمللس حقوق اإلنسان (كوت ديفوار و
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ت ت إطيييار اإلجيييراءات دعيييوة داحلمييية إ  امل لفيييني  يييوالن وجييييهت ٢١-١44
 اخلاصة التا عة جمللس حقوق اإلنسان (غواتيماال و

  التوصييية سيينقتوجيييه دعييوة داحلميية لتجييراءات اخلاصييةل مثلمييا  ٢٢-١44
  ذلك (التفيا و

ة مييي  أجيييل تعزييييز التعييياون ميييل اإلجيييراءات حقيقيييياختييياخل خ يييوات  ٢3-١44
ميييل إجيييراءات جمليييس حقيييوق اإلنسيييان  سييييما الاخلاصييية التا عييية لتمييير املتحيييدةل و 

 (الربتغال و
ف حبقيوق اإلنسيان ت  عثية األمير القنول إبنشاء م تان داحلر م ل ي ٢4-١44

اواجيية إ  وجييود املتحييدة إلجييراء االسييتفتاء ت الصييحراء الغر ييية ن ييراا إ  اسييتمرار 
التوصية الرصد املستقل واحملايد والة حقوق اإلنسان ت عني امل انل مثلما سنق  

  ذلك (أوروغواي و
ميل املنعيو   سييما الالتعهد ابلتعاون ال اميل ميل األمير املتحيدة و  ٢5-١44

 اخلااب لتمني العاا إ  الصحراء الغر ية (زمنا وي و
  الييذي دييدد 2017( 2351التقييد حح يياا لييرار جمليس األميي   ٢6-١44

غر ية والتصرة وفيق منيدأ والية  عثة األمر املتحدة إلجراء االستفتاء ت الصحراء ال
 تقرير املصري للشعان الصحراوي (موزامنيق و

الصيييحراء الغر يييية إ  التعييياون ميييل املنعيييو  اخليييااب لتميييني العييياا  ٢٧-١44
 الذي ُعني مؤخراا (موزامنيق و

عييييد خييييااب حبقييييوق اإلنسييييان ت والييييية  عثيييية األميييير اج  ُ ر لنييييول إد ٢8-١44
 غر ية (ظمينيا واملتحدة إلجراء االستفتاء ت الصحراء ال

قييييوق ومواصييييلة العمييييل مييييل مفوضييييية األميييير املتحييييدة السييييامية  ٢٩-١44
اإلنسييان ومييل م تييان مفوضييية األميير املتحييدة السييامية لشييؤون الالج ييني ميي  أجييل 

 إعادة العمل  ربظمج املعونة اإلنسانية لس ان الصحراء الغر ية (سرياليون و
ا ومنعييو  االديياد األفريقييي التعيياون التيياا مييل منعييو  األمييني العييا ١44-3٠

قييوق اإلنسييان فيمييا يتعلييق ابواليية ت الصييحراء وومفوضييية األميير املتحييدة السييامية 
 الغر ية (جنوب أفريقيا و

ضييمان أن ي ييون القييانون اجلنيياحلي متوافقيياا تاميياا مييل العهييد الييدو   ١44-3١
 اخلااب ابوقوق املدنية والسياسية (إستونيا و

اجلنييييياحلي والقيييييوانني خلات الصيييييلة  غيييييية ضيييييمان  مراجعييييية القيييييانون ١44-3٢
ت وهييرمي االغتصيياب  رأةاالمتثييال للمعييايري الدولييية وكفاليية املسيياواة  ييني الرجييل وامليي

ج وإلغيياء ا زواج ونييزع صييفة اجلييرا عيي  العاللييات اجلنسييية خييارج إطييار الييزو إطييار اليي
دنيا جل والرفيييل ميي  السييي  اليييا الييزو  إطيييارالتمييييز ت حيييق األطفييال املوليييودي  خييارج 

ل ونييزع صييفة اجلييرا عيي  العاللييات اجلنسييية  ييني شضصييني ميي  18للييزواج إ  سيي  
نفيييس نييييوع اجليييينس ابلراضيييي  ينهمييييال ووضييييل  يييرامج لتوعييييية اجلمهييييور  ييييدة إ  
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التصدي لوصر املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اءويية اجلنسيانية 
 دا وآيرلنوحاملي صفات اجلنسني (

تعزييييز وةايييية  غيييية لة توطييييد إطيييارا التشيييريعي واملؤسسيييا  مواصييي ١44-33
 حقوق اإلنسان (عمان و

 اعتماد وت نيق لانون شامل منااض للتمييز (أوكرانيا و ١44-34
اختاخل خ وات جلعل تعريف التعذيان متوافقاا مل مت لنيات اتفاليية  ١44-35

و الالإنسيييانية مناااييية التعيييذيان وغيييريا مييي  ضيييروب املعاملييية أو العقو ييية القاسيييية أ
 املهينة (غاظ و أو

التشييريعات مييل أح امييهل مواءميية ن يياا رومييا األساسييي و  اا لتييز اال ١44-36
ابلتعيياون فييوراا و شيي ل اتا مييل القاضييية  ح يياات لوانينييه األ درجأن ييي وسيياحلل منهييا 

 احمل مة اجلناحلية الدولية (غواتيماال و
اإلنسيان واويرنت ي حقيوق أتوطيد مند سريا على طريقمواصلة  ١44-3٧

 العامة (اليم  و
مواصلة تعمير من ور حقوق اإلنسان ت خمتليف اءي يات والق اعيات  ١44-38

 الوطنية (مصر و
مواصييلة ختصيييت التمويييل امل لييوب لتنفيييذ مشيياريل  ييدة زندة  ١44-3٩

 إدماج حقوق اإلنسان ت السياسات العامة (إثيو يا و
لة مشاركة الشيناب والنسياء ت مجييل هر ة اجلهوية ومواص  ريست ١44-4٠

 مناطق اململ ةل مبا فيها األلالير اجلنو ية (غا ون و
تسريل تنفيذ اجلهوية املتقدمة ابعتناراا وسييلة مي  وسياحلل زندة تعزييز  ١44-4١

مشييار ة املييواطننيل وال سيييما النسيياء والشيينابل ت اووكميية السياسييية وااللتصييادية ت 
 ومن قة (إندونيسيا  12ة النالغ عدداا  ملمناطق امل ت النلد
مواصيييلة وضيييل سياسيييات و يييرامج عامييية  شييي ن حقيييوق اإلنسيييانل  ١44-4٢

 ت تعزيز حقوق اإلنسان (الفلنني و الفعال الربملانيني رمنها دو  اا تتناول أمور 
توطييييد اإلايييازات اليييجم دققييي  ت جميييال ترسييييخ حقيييوق اإلنسيييان  ١44-43

 (السنغال و
صيالحات  قصيد توطييد سييادة القيانون وا لييات الوطنيية مواصلة اإل ١44-44

 وماية حقوق اإلنسان (فيي  ظا و
أشي ال التميييز  كيلوم افحية   املناصيفةتسريل عملية إنشياء اي ية  ١44-45

 (غا ون و
مواصيييلة اجلهيييود ليييدعر دور الل يييان اإللليميييية للم ليييس اليييوطين  ١44-46

 و ية (األردن وت األلالير اجلن سيما الوقوق اإلنسانل و 
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 أش ال التمييز (ال وي  و كلوم افحة   ناصفةإنشاء اي ة امل ١44-4٧
دة  قييدر جيييد ميي  إنشيياء آلييية ولاحلييية وطنييية مسييتقلة وفعاليية ومييزو   ١44-48

املوارد مبا يتفق مل مت لنات الربوتوكول االختياري التفالية مناااة التعذيان وغريا 
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (غاظ وم  ضروب املعاملة أو العقو ة 

 التعذيان (اليوظن وملنل تسريل عملية إنشاء ا لية الوطنية  ١44-4٩
التعذيان ع  طريق ضيمان  لنملترشيد عملية إنشاء ا لية الوطنية  ١44-5٠

 املشاركة الواسعة والشاملة ت تلك ا لية (غواتيماال و
حييياالت التعيييذيان وغيييريا مييي  ضيييروب ت ثييييف اجلهيييود مل افحييية  ١44-5١

املعامليية السييي ة علييى يييد أعييوان الدولييةل وخللييك إبنشيياء آلييية وطنييية ملنييل التعييذيان 
 ت ون مستقلة وفعالة (إسنانيا و

 ترت ييز ل وأنملنييل التعييذيان إنشيياء آلييية وطنيييةاإلسييراع ت ضييمان  ١44-5٢
لية الالزمية ألداء تلك ا لية على أساس لانو  وأن دصل على املوارد النشرية واملا

 وظيفتها على حنو  مستقل وكفء (سويسرا و
 إنشاء آلية وماية حقوق األشضااب خلوي اإلعالة (مدغشقر و ١44-53
 إنشاء آلية وطنية وماية حقوق األشضااب خلوي اإلعالة (النحري  و ١44-54
مواصلة تعزيز دور املؤسسات الوطنية وماية حقوق اإلنسيان عي   ١44-55

ييية للم لييس الييوطين وقييوق اإلنسييان ت خمتلييف جلهو أنشيي ة الل ييان اطريييق دعيير 
 ت مدينجم العيون والداخلة ت األلالير اجلنو ية (النحري  و سيما الاملناطقل و 

دعييير العميييل عليييى تعزييييز وةايييية حقيييوق اإلنسيييان اليييذي يقيييوا  يييه  ١44-56
(مجهوريية  النليد يية ت مجييل أحنياءهو اجمللس الوطين وقوق اإلنسان  واس ة جلانه اجل

 أفريقيا الوس ى و

مواصيلة اجلهيود إلنشياء وتوطييد مؤسسيات وآلييات وطنيية  غيرض  ١44-5٧
 تعزيز وةاية حقوق اإلنسان (غا ون و

ضيييمان وضيييل إجيييراءات د ييير تسييي يل من ميييات اجملتميييل امليييد   ١44-58
 فيها تلك الجم تدافل ع  حق الشعان الصحراوي ت تقرير املصري (آيسلندا و مبا

اجمللييس الييوطين وقييوق اإلنسييان ميي   العمييل الييذي يقييوا  ييهتقوييية  ١44-5٩
عيي  طريييق جلانييه املوجييودة ت مجيييل  سيييما الأجييل تعزيييز وةاييية حقييوق اإلنسييانل و 

 أحناء النلد (مدغشقر و
مواصييلة ترسيييخ دور املؤسسيية الوطنييية وقييوق اإلنسييان ولييدر ال  ١44-6٠

اتا  ت امتثييال   2016ت آخلار/مييارس لييف أواييي الييجم حصييل  جمييدداا علييى املركييز 
للمنييادا املتعلقيية مبركييز املؤسسييات الوطنييية لتعزيييز وةاييية حقييوق اإلنسييان (منييادا 

 ابريس  (موريتانيا و
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ضيييمان أن ت يييون ا لييييات اليييجم تييين ر تسييي يل من ميييات اجملتميييل  ١44-6١
صيريل املد ل مبا فيها املن مات الجم تدافل ع  حق الشعان الصحراوي ت تقرير امل

 متوافقة مل املعايري الدولية (النرويج و
مواصلة او ومة جهوداا لتزويد املؤسسة الوطنية وقوق اإلنسان  ١44-6٢

 ابملوارد ال افية (توغو و
 ذل املزييد مي  اجلهيود لتعزييز ثقافية حقيوق اإلنسيان والتثقييف ت  ١44-63

 ميدان حقوق اإلنسان (لننان و
ا ييية املتمثليية ت تن ييير  ييرامج لننيياء القييدرات مواصييلة الت ر يية اإلج ١44-64

 ت ميدان حقوق اإلنسان لفاحلدة وكاالت إنفاخل القانون (أخلر ي ان و
 مواصلة تدريان املسؤولني العموميني على حقوق اإلنسان (لننان و ١44-65
تعزيييييييز التثقيييييييف ت ميييييييدان حقييييييوق اإلنسييييييان وتييييييدريان املييييييوظفني  ١44-66

د ابملييييوارد الاييييرورية علييييى مجيييييل املسييييتونت  فموظفييييو العمييييومينيل إ  جانييييان التزوييييي
ة علييى النيياسل كثييرياا مييا يفتقييرون إ  او ومييات احملليييةل الييذي  ءيير األثيير األكثيير مناشييرَ 

تدريان ت ميدان حقيوق اإلنسيان أو إ  امليوارد لتلنيية املعيايري الدوليية ت مييدان حقيوق 
 اإلنسان (مجهورية كورن و

ي فيييي مييي  امليييوارد النشيييرية واملاليييية لتنفييييذ ضيييمان ختصييييت ميييا  ١44-6٧
 الربامج واألنش ة املتعلقة حبقوق اإلنسان (الفلنني و

ت ييني شييعان الصييحراء الغر ييية ميي  يفارسيية حقييه ت تقرييير املصييري  ١44-68
 قراطي (زمنا وي ود واس ة إجراء استفتاء د

 ايلة يمواصلة اجلهود الرامية إ  صوغ إطار وطين للتنمية النشيري ١44-6٩
 ت االعتنار املساواة  ني اجلنسني وعدا التمييز (تونس و

نييييزع صييييفة اجلييييرا عيييي  العاللييييات اجلنسييييية املثلييييية ابلراضييييي  ييييني  ٧٠-١44
 م  مت اعتقاءر لذلك السنان (أوروغواي وسراح ال رفني وإطالق 

ا العاللات اجلنسية م  القانون اجلناحلي الجم هرم  490إلغاء املادة  ٧١-١44
إطيييار اليييزواج  غيييية القاييياء عليييى املضييياطر املرتن ييية ابلتضليييي عييي  األطفيييال خيييارج 

 ( ل ي ا و املؤسسي صرتعرُّضهر للو ج و ا املولودي  خارج إطار الزو 
ح يير التمييييز وهييرمي العنييف علييى األشييضااب علييى أسيياس ميييلهر  ٧٢-١44

 اجلنسي أو اويتهر اجلنسانية (كندا و
األش ال القانونيية  اليجم يتعيرض ءيا إهناء أش ال التمييز (مبا فيها  ٧3-١44

املثليات واملثليون ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اءوية اجلنسيانية وحياملو صيفات 
 اجلنسني (فرنسا و

  م  نفيس نيوع اجلينس شديار را ع  العاللات  ني النزع صفة اجلُ  ٧4-١44
 ابلراضي  ينهما (امل سيك و
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ابوقييوق نفسييهال مبيي  فيييهر املثليييات ضييمان تتييل مجيييل املييواطنني  ٧5-١44
واملثليون ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اءوية اجلنسانية وحاملو صفات اجلنسنيل 

ي  مي  نفيس نيوع اجلينس وإلغياء راشيدرا ع  العاللات اجلنسية  يني الونزع صفة اجلُ 
 مجيل التشريعات التمييزية على أساس امليل اجلنسي (إسنانيا و

عتماد لانون شيامل مل افحية التميييز يتايم  ح يراا عامياا ت نيق وا ٧6-١44
 (انغارن و ةوغري املناشر  ة منهاجلميل أش ال التمييز املناشر 

را عي  العالليات اجلنسيية  يني ال يرفني  وسياحلل منهيا نزع صفة اجلُي ٧٧-١44
ميي  القييانون اجلنيياحلي الييجم د يير  493إ   489إلغيياء األح يياا الييواردة ت املييواد 

ت اجلنسية  ني األشيضااب مي  نفيس نيوع اجلينس والعالليات اجلنسيية خيارج العاللا
 إطار الزواج والزظ (اولندا و

 مل افحة التمييز (جنوب أفريقيا و شاملاعتماد لانون  ٧8-١44
ا وتصييير املثلييييات اختييياخل تيييدا ري عاجلييية إللغييياء األح ييياا اليييجم هيييرم  ٧٩-١44

وييييية اجلنسييييانية وحيييياملي صييييفات واملثليييييني ومزدوجييييي امليييييل اجلنسييييي ومغييييايري اء
هر مييييل مييييرت ا أفعييييال التمييييييز والعنييييف ت حقهيييير ومعييييالنتُ  والتحقيييييقُ  لاجلنسييييني

 (األرجنتني و
م  القانون اجلناحليل الجم  489املادة  سيما الإلغاء التشريعاتل و  ١44-8٠
  ييييينهر ي  ميييي  نفييييس نييييوع اجليييينس ابلراضيييييشييييدار ا العالليييية اجلنسييييية  ييييني الهييييرم 

 (آيسلندا و
مواصييلة اجلهييود ميي  أجييل دقيييق األاييداة الوطنييية االسييراتي ية  ١44-8١

 مان و  (عُ 2020-2015للتنمية املستدامة (
ودسيني القيدرات االلتصيادية  لمواصلة وضل وتنفيذ  رامج إمناحليية ١44-8٢

 للنلد ك ل مبا فيه األلالير اجلنو ية للمغرب (اململ ة العر ية السعودية و
 السياسة الوطنية املتعلقة  تغري املناخ (كواب و تسريل تنفيذ ١44-83
زندة تعميييييير مراعييييياة اوقيييييوق الني يييييية ت وضيييييل االسيييييراتي يات  ١44-84

 (إندونيسيا واا اإلمناحلية وتنفيذ
تعريييف وضييُل مراجعيية أح يياا القييانون اجلنيياحلي املتعلقيية ابإلرايياب و  ١44-85

 ل راحلر املرتن ة ابإلرااب (انغارن وأوضح وأدق ل
مراجعييية أح ييياا القيييانون اجلنييياحلي املتعلقييية ابإلراييياب  غيييية وضيييل  ١44-86

وضيمان أن ت يون التشيريعات متسيقة ميل  للل راحلر املرتن ة ابإلراياب دليقتعريف 
 العهد الدو  اخلااب ابوقوق املدنية والسياسية (ألنانيا و

االلتصيادي  ابإلحالة إ  الشاغل اليذي أعيرب عنيه ميؤخراا اجملليسُ  ١44-8٧
واالجتمياعي  شيي ن وجيود اجلييدار الرملييل مواصييلة تنفييذ  ييرظمج إزالية األلغيياا علييى 

 طول اجلدار الرملي (ظمينيا و
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مواصلة اجلهود إلزالة األلغياا األرضيية وغريايا مي  املتف يرات مي   ١44-88
 خملفات اورب ( ريو و

عااييدة هييارة ابلتشييريعات الوطنييية وت ييفهييا مييل أح يياا م االلتييزاا ١44-8٩
 األسلحة (غواتيماال و

اليييواردة ت الوثيقييية  لتنفييييذ التوصييييات املننثقييية عييي  اجلولييية الثانيييية ٩٠-١44
A/HRC/21/3ل وح ير العقو يية الندنيية ح ييراا ال 65-129و 62-129 نل الفقيرات

ت مجييييل األمييياك  وحييين داخيييل املنيييزل وت مؤسسيييات الرعايييية  لييييدع جمييياالا للشيييك
 اانة النهارية وت املدارس (اايجم والنديلة وت دور او

وضييييل تشييييريعات د يييير العقو يييية الندنييييية وإسيييياءة معامليييية الننييييني  ٩١-١44
 (ابراغواي و والننات
 إلغاء عقو ة اإلعداا (فرنسا و ٩٢-١44
 ت ثيف املنالشات الوطنية  قصد إلغاء عقو ة اإلعداا (إي اليا و ٩3-١44
عقو يية اإلعييداا وت ثيييف اوييوار اإل قيياء علييى الولييف االختييياري ل ٩4-١44

 ش ن عقو ة اإلعداا وآاثراا وخللك على مسار إلغاحلها إلغاءا اتماا على مجييل اجليراحلر 
 (اجلنل األسود و

مواصلة النقاش اليوطين اويا   شي ن إلغياء عقو ية اإلعيداا والن ير  ٩5-١44
ذي يُ ن يق صفة الراية على الولف االختيياري لتنفييذاا حب ير الواليل اليالت إضفاء 

 حالياا (ألنانيا و
اإل قاء على الولف االختياري حب ر الوالل عليى اسيتضداا عقو ية  ٩6-١44

اإلعيييداا  قصيييد التحيييول إ  إلغاحلهيييا التييياا  وسييياحلل منهيييا عمليييية اإلصيييالح اجلاريييية 
 للقانون اجلناحلي (رواندا و

مواصييييلة النقيييياش الييييوطين  شيييي ن إلغيييياء عقو يييية اإلعييييداا (جنييييوب  ٩٧-١44
 يا وأفريق
ة الرايييية عليييى الوليييف االختيييياري لتنفييييذ فصيييالالن ييير ت إضيييفاء  ٩8-١44

 عقو ة اإلعداا حب ر الوالل (أوكرانيا و
 الن ر ت إلغاء عقو ة اإلعداا (ظمينيا و ٩٩-١44
 إلغاء عقو ة اإلعداا م  تشريعاته الوطنية (ابراغواي و ١٠٠-١44
اإلعداا يليه اإللغاء النهاحلي اإل قاء على الولف االختياري لعقو ة  ١٠١-١44

 لعقو ة اإلعداا (النمسا و
مواصييلة تنفيييذ الييربامج االجتماعييية وااللتصييادية لصييا  املسيياجني  ١٠٢-١44

لفاحليدة النسياء  سييما الت إطار إعادة إدمياجهر اجتماعيياا ومهنيياا  عيد احت يازارل و 
 والشناب (جهورية أفريقيا الوس ى و
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مراجعة اإلطار القانو  الذي يين ر السي ون  يدة تسريل عملية  ١٠3-١44
 مواءمته مل املعايري الدولية (لرباب و

 اختاخل التدا ري الارورية ول مش لة اكت اظ الس ون (اليوظن و ١٠4-١44
مواصلة دسني ال روة ت الس ون واود م  االكت اظ واعتماد  ١٠5-١44

 ة للس ناء (كينيا و افيالرعاية ال نية ال داحلل ع  االحت از لنل احملاكمة وتوفري 
اإلطار التشريعي اليذي يين ر السي ون  غيية  مراجعةتسريل عملية  ١٠6-١44

 ومل املعايري الدولية (ابكستان و 2011مواءمته مل دستور عاا 
حييية لقيييانون املسييي رة اجلناحليييية مييي  أجيييل اعتمييياد التعيييديالت املقرَ  ١٠٧-١44

 أثناء االحت از (غاظ و  ري الولاحليةوالتدا ضمان احراا الاماظت
تقوييييية آلياتييييه الوطنييييية والتعيييياون الييييدو  علييييى م افحيييية االهييييار  ١٠8-١44

 ستضدا فيها أطفال (اندوراس وسياحة اجلنس الجم يُ  سيما الابألشضااب و 
مواصيييلة اجلهيييود مل افحيييية االهيييار ابلنشييير وضييييمان إييييالء عناييييية  ١٠٩-١44

 د ت اذا الش ن (ل ر وق القانون املعتمَ خاصة للف ات الاعيفة عند ت ني
وضييل اسييراتي ية وطنيييية للتصييدي للعنوديييية املعاصييرة والتصيييديق  ١١٠-١44

(اململ ية  إللغاء السضرة التفالية من مة العمل الدولية 2014على  روتوكول عاا 
 دا الشمالية وآيرلناملتحدة لربي انيا الع مى و 

 حيق املسييحيني وأللييات أخيرال مبيا إزالة املمارسيات التقييديية ت ١١١-١44
ت خللك القيود املفروضة على األنش ة الدينية وحرية الف ر والوجدان مبا يتفيق ميل 

 القانون الدو  (كينيا و
ضمان جعل األح اا خلات الصيلة مي  ليانون املسي رة اجلناحليية أو  ١١٢-١44

عهيد اليدو  اخليااب مل التزامات املغرب الناش ة عي  ال متماشيةم  القانون اجلناحلي 
 فيما يتعلق حبرية ال الا والرأي (زامنيا و سيما الابوقوق املدنية والسياسية و 

االمتناع عي  االسيتناد إ  ليوانني غيري ليانون الصيحافة عنيد الن ير  ١١3-١44
 ت املضالفات املرتن ة حبرية التعنري (الدامنرك و

ضييماظا اتميياا واختيياخل ضييمان حرييية التعنييري وحرييية ت ييوي  اجلمعيييات  ١١4-١44
مجيييل التييدا ري الاييرورية  غييية كفاليية ت ييني املييدافعني عيي  حقييوق اإلنسييان ميي  أداء 

 مهما ر (فرنسا و
مواصييلة العمييل علييى تعزيييز حرييية التعنييري عيي  طريييق تنفيييذ القييانون  ١١5-١44

 املنشئ للم لس الوطين للصحافة (ل ر و
لقية حبريية التعنيري مبيا يتوافيق استعراض أح ياا القيانون اجلنياحلي املتع ١١6-١44

 م  العهد الدو  اخلااب ابوقوق املدنية والسياسية (اولندا و 19مل املادة 
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ضيييمان احيييراا أح ييياا الدسيييتور املتعلقييية حبريييية الصيييحافة وحريييية  ١١٧-١44
الييرأي والتعنييري وحرييية الت مييل وت ييوي  اجلمعييياتل حيين لتشييضااب الييذي  يريييدون 

 ي (السويد وسياسا الوضعهت الصحراء الغر ية و  الةاوالتعنري ع  آراحلهر  ش ن 
إهنيياء مالحقيية الصييحفيني لايياحلياا مبوجييان القييانون اجلنيياحلي  سيينان  ١١8-١44

هيير ت حرييية الييرأي والتعنييري ابل ييرق السييلمية و سيينان حرصييهر علييى يفارسييتهر حق  
 اوق ت اوصول على املعلومة (السويد و

احلياا وإطالق سراحهر إ  جانان أفراد إهناء مالحقة الصحفيني لا ١١٩-١44
هر ت حريية التعنيري والت ميل السيلمي وت يوي  د يفارسيتهر حقيولَ آخري  ُسي نوا جملير  

 اجلمعيات (الوالنت املتحدة األمري ية و
نييةل ت القييانون واملمارسييةل واحملاف يية عليهييا إنشيياء  ي يية آمنيية ويف م  ١٢٠-١44

حقوق اإلنسان حن ت الصحراء الغر يية وفيميا  لفاحلدة اجملتمل املد  واملدافعني ع 
يتعلييق  ييا عيي  طريييق مراجعيية القييانون اجلنيياحلي وإزاليية القيييود املفروضيية علييى حرييية 

 تمسيقالتعنري واستعراض ن ياا تسي يل اجلمعييات واإلشيعار ابلت معيات والت نييق امل
 دا وآيرلنللقواعد على مجيل الت معات السلمية  صرة الن ر ع  موضوعها (

إزالييية العواحليييق الييييجم تنيييل اجلمعييييات غييييري او وميييية مييي  التميييياس  ١٢١-١44
 نل السل ات (السويد وتس يلها م  ل  

املوافقيية علييى طلنييات الرخيييت جلميييل اجلمعيييات غييري او ومييية  ١٢٢-١44
لقيييانونل مبيييا فيهيييا اجلمعييييات اليييجم تيييدافل عييي  أفيييراد  لاا وفقييياليييجم تليييتمس التسييي يل 
 النت املتحدة األمري ية واأللليات م  الس ان (الو 

إجراء دقيقات كاملة ونزيهية ومسيتقلة ت مجييل ادعياءات الفسياد  ١٢3-١44
عنييييد االلتايييياء  لأو االعتييييداء علييييى يييييد لييييوات األميييي  ومالحقيييية املسييييؤولني عنهييييا

 (الوالنت املتحدة األمري ية و 
القياا خب وات أخرا م  أجل ضمان استقالل القااءل واو أمير  ١٢4-١44
عادليية مبييا يتفييق مييل املعييايري الدولييية وقييوق اإلنسييان  اتحماكمييإجييراء لاييمان  مهيير

 (أسراليا و
 إكمال إصالحات القااء (ال وي  و ١٢5-١44
 (سري الن ا و عدالةال ةمو ن متسريل تنفيذ ميثاق إصالح  ١٢6-١44
وضيييمان اسيييتقالل  عدالييةال ةميييو ن ممواصييلة إتييياا عملييية إصيييالح  ١٢٧-١44

 فق مل مقتايات الدستور خلات الصلة (السودان وا يتمبالقااء 
اجلناحليييية ك يييزء مييي  عمليييية  ةر سيي مراجعيية القيييانون اجلنييياحلي وليييانون امل ١٢8-١44

 دا الشمالية وآيرلناإلصالح اجلارية لق اع القااء (اململ ة املتحدة لربي انيا الع مى و 
اليجم تُنشيئ  اختاخل التدا ري الارورية إللغاء مجييل األح ياا القانونيية ١٢٩-١44

ج واألطفيييال املوليييودي  خيييارج إطيييار ا فيييوارق  يييني األطفيييال املوليييودي  ت إطيييار اليييزو 
نيية األسيرة والييجم تييز ت حييق أول يك األطفييال تلييك اليواردة ت مدوم  سييما الجل ا اليزو 

 (األرجنتني و
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تليييك  سييييما الدلييييل التشيييريعات القاحلمييية وإلغييياء مجييييل القواعيييد و  ١3٠-١44
ألسرة اليجم تتنيام ميل منيدأ املسياواة  يني األطفيال أو اليجم تشي ل الواردة ت مدونة ا

 تييزاا ت حق ال فل (شيلي و
إلغييياء مجييييل األح ييياا التمييزيييية فيميييا يتعليييق ابألطفيييال املوليييودي   ١3١-١44

 خارج إطار الزواج (ال ونغو و
إلغاء النت القيانو  اليذي دنيل النسياء املغر ييات مي  نقيل جنسييته   ١3٢-١44
 أزواجه  األجانان (ال ونغو و إ 

اية صيييالو يفارسييية إلغييياء األح ييياا القانونيييية اليييجم ديييرا النسييياء مييي   ١33-١44
 القانونية على األطفال القصمر على لدا املساواة مل الرجال (الدامنرك و

إلغياء هييرمي األمهييات العييازابت والسييماح ابالعييراة القييانو  التيياا  ١34-١44
اليييزواج (حييين فيميييا يتعليييق حاييياحلهر وحقهييير ت  إطيييارابألطفيييال املوليييودي  خيييارج 

 م  األ وة (أملانيا و حققللت الريا يو و ناملريا   و دء العمل  فحت اومض ال
ة الييجم ميي  شيي هنا أن الن يير ت إلغيياء مجيييل النييياظت ميي  واثحلييق اءوييي ١35-١44

 تؤدي إ  تييز ت حق األطفال املولودي  خارج إطار الزواج ( ريو و
نعيية ت تسيي يل األطفييال ميي  أجييل ضييمان دسييني اإلجييراءات املتم  ١36-١44

 دومنا تييز (صر يا و ءر املساواة  ني األطفال واملعاملة القانونية املتساوية
ز ت حيق األطفييال األسيرة اليجم تيميإلغياء تليك األح ياا مي  مدونية  ١3٧-١44

 املولودي  خارج إطار الزواج (توغو و
يي ١38-١44   ميي  دديييد سييحان أي إشييارة ت واثحلييق اءوييية ميي  شيي هنا أن ت م

األطفال املولودي  خارج إطار الزواج وإلغاء مجيل األح اا التمييزية ت حيق أول يك 
 (تركيا و مدونة األسرةت  سيما الاألطفال و 

إلغييياء الرسيييوا املفروضييية عليييى إصيييدار شيييهادات املييييالد وتيسيييري  ١3٩-١44
إصييدار شييهادات امليييالد جلميييل األطفييال الالج ييني الييذي  ال دل ييون شييهادة ميييالد 

  عد (تركيا و
ختصيت مزيد م  املوارد لتنفيذ السياسات الوطنية لصا  الف ات  ١4٠-١44

 االجتماعية الاعيفة (فيي  ظا و
ود وتسيييييريعها  غييييرض تعزييييييز اوقيييييوق االلتصيييييادية هيييييمواصييييلة اجل ١4١-١44

 واالجتماعية والثقافية جلميل الس ان (جينو  و
مواصييييلة اجلهييييود ميييي  أجييييل تعزيييييز وةاييييية اوقييييوق االلتصييييادية  ١4٢-١44

واالجتماعييييية عيييي  طريييييق تنفيييييذ اسييييراتي ية إمناحلييييية لتشيييي يل االسييييتثمار والعماليييية 
 (اململ ة العر ية السعودية و

ميي  خ ييم اوماييية لالسييتفادة سييني وسيياحلل دديييد خلوي األالييية د ١43-١44
 االجتماعية (مجهورية إيران اإلسالمية و
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مواصيييلة تشييي يل ت اميييل سياسييياته االجتماعيييية وم افحييية الفقييير  ١44-١44
 وعدا املساواة اللذي  ال يزاالن موجودي  (أنغوال و

الجتماعييية مواصييلة اجلهييود ميي  أجييل ةاييية اوقييوق االلتصييادية وا ١45-١44
عيي  طريييق تنفيييذ  ييرامج م افحيية الفقيير ت إطييار املنييادرة الوطنييية للتنمييية النشييرية 

 (كوت ديفوار و
مواصيييلة تنفييييذ السياسيييات الراميييية إ  م افحييية الفقييير وتشييي يل  ١46-١44

 التنمية االلتصادية (مصر و
اليدخل  ارق تالفي سيدمواصلة اجلهود الرامية إ  اود م  الفقير و  ١4٧-١44
 و ني األرنة واوواضر (مجهورية إيران اإلسالمية و ة وأخرا من ق ني

مواصلة تقوية الربامج للحد مي  الفقير مي  خيالل املنيادرة الوطنيية  ١48-١44
 للتنمية النشرية (ابكستان و

ت جمييال التنمييية النشييرية واوييد ميي  الفقيير  غييرياتنييادل هر تييه مييل  ١4٩-١44
 (جنوب السودان و

ضيييعاة اويييال ت النليييد  عيشيييةتحسيييني لمواصيييلة اعتمييياد تيييدا ري  ١5٠-١44
 ( رو  دار السالا و

ضيييمان التوزييييل املنصيييف للميييوارد  يييني األرنة واوواضييير (دولييية  ١5١-١44
 فلس ني و

مواصلة عمله اجليد على اود مي  معيدل الن الية املرتفيل ت النليد  ١5٢-١44
 ( نغالديش و

لتصيادية واالجتماعيية ميي  أجيل الرفييل مواصيلة تشي يل التنمييية اال ١53-١44
للتمتيل ممييل  متينيمي  مسيتونت معيشية السي ان وخلليك لتزوييدار حسياس  امل مرد

 حقوق اإلنسان (الصني و
هديد القوانني الراميية إ  اويد مي  معيدالت الن الية وزندة فيراب  ١54-١44

 العمل للمسامهة ت دقيق التنمية املستدامة (العراق و
مواصيييلة اجلهييييود ألجيييل اوييييد مييي  معييييدالت الن الييية ت صييييفوة  ١55-١44

 الشناب  وساحلل منها تقوية  رامج التدريان املهين (لينيا و
ت نيييق املمارسييات  تيحلالخنييرايف ت التعيياون الييذي سييي اتإلاميية حييوار  ١56-١44

ميل ن ياغيري الت الق ياع العميل والعميل فيراب واخل م الفالى للحد م  الن الية وللية 
 السياسات الرامية إ  إنشاء فراب العمل وإ  عمالة الشناب (ابراغواي ووتقوية 
االسييييتمرار ت تعزيييييز اوقييييوق الني ييييية وخللييييك إبدراجهييييا ت خ ييييم  ١5٧-١44

 التنمية االجتماعية وااللتصادية ت مجيل أحناء اململ ة (اإلمارات العر ية املتحدة و
األساسيية اليجم تزييد مي  مواصلة تنفيذ السياسات وت وير اءياكيل  ١58-١44

 ت صفوة الشناب (سنغافورة و خاصةا الفراب ت اوصول على العمل 
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 عمل العمال املنزليني (تركيا و شرويف دداعتماد مشروع لانون حي ١5٩-١44
مواصييلة تييوفري التغ ييية ال نييية األساسييية جلميييل سيي انه مبيي  فيييهر  ١6٠-١44

  دار السالا واملسنون ( رو 
ن ييياا اومايييية االجتماعيييية  يييدة توسييييل ن ييياق التغ يييية  دسيييني ١6١-١44

 االجتماعية وال نية لتشمل كل فرد (كواب و
لتوصيييييات املننثقيييية عيييي  اجلوليييية الثانييييية والييييواردة ت الوثيقيييية امتا عيييية  ١6٢-١44

A/HRC/21/3  116-129و 111-129و 102-129و 98-129الفقيييييرات 
التعلييييييير العيييييياا وخللييييييك  ييييييزندة زندة االسييييييتثمارات ت و ل 9-130و 117-129و

 مرتنات املدرسني واستحدا   رامج تدريان مهين وفين (اايجم و
زندة الفيراب ت اوصيول عليى خيدمات الرعايية الصييحية ت األرنة  ١63-١44

 (مجهورية كورن و اعتالء اود م  معدالت وفيات األمهات و  ألاداة منها
لنييل الييوالدة واستشييارات  الرعاييية الصييحية سييني خييدماتزندة د ١64-١44

عند املضاض وم  مث اود م  خ ر وفيات  العاجلال نيان للحد م  ضرورة النقل 
 األمهات واألطفال (اتيلند و

 املتعزيييز التعلييير اجليي غييية اختيياخل مزيييد ميي  التييدا ري احملييددة اءييدة  ١65-١44
 (أرمينيا و

ميييييا  يييييني  ةلتعليييييير للفييييير صيييييالح ااالسيييييراتي ية إل الرؤييييييةتنفييييييذ  ١66-١44
 ( وروندي و 2030و 2015 عامي
صييول تيسييري حعيي  طريييق  املمواصييلة اجلهييود لتعزيييز التعلييير اجليي ١6٧-١44

 لى التعلير (إكوادور وعألشضااب خلوي اإلعالة ا
 اوق ت التعلير (موريشيوس و  ريسمواصلة ت ١68-١44
 وضل اسراتي ية أو خ ة عمل مل افحة األمية (الني ر و ١6٩-١44
 واضييييرمييييا  ييييني او التعليييييرالن يييير ت القايييياء علييييى التفيييياواتت ت  ١٧٠-١44

 واألرنة وما  ني الفتيات والفتيان وما  ني األلليات ( ريو و
تنفييييذ تيييدا ري لايييمان حصيييول اجلمييييل عليييى التعليييير ت املراحيييل  ١٧١-١44

 اال تداحلية والثانوية واجلامعية (الربتغال و
 جمييييييال تعزيييييييز اوقييييييوق االلتصييييييادية القييييييياا خب ييييييوات أخييييييرا ت ١٧٢-١44

واالجتماعية والثقافية وخاصة ت ل اع التعلير مل الركيز  وجه خااب على تس يل 
 فتيات وفتيان األرنة ت املدارس (رومانيا و

دعيير اوييق ت التعلييير عيي  طريييق تنفيييذ الرؤييية االسييراتي ية لن يياا  ١٧3-١44
 ململ ة العر ية السعودية و(ا 2030و 2015ما  ني عامي  التعلير للفرة
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دعيير تشيي يل التعلييير لفاحلييدة األطفييال ضييعيفي اواليية االلتصييادية  ١٧4-١44
 (جنوب السودان و

مواصيييييلة اجلهيييييود لايييييمان تسييييي يل مجييييييل األطفيييييال ت املدرسييييية  ١٧5-١44
اال تداحلية والن ر ت اختاخل التدا ري الارورية ملسياعدة األطفيال احمليرومني مي  التعليير 

  ني و(دولة فلس
مواصلة اجلهود م  أجل تعزيز اوق ت التعلير ع  طريق م افحة  ١٧6-١44

 ظاارة تسرب األطفال م  املدارس (السودان و
مواصلة اجلهود إلصالح ن اا التعلير العاا ودسني نوعيية التعليير  ١٧٧-١44

 العاا توخياا لتحقيق املساواة ت الفراب  ني ال نقات االجتماعية (تونس و
زندة اجلهود املنذولية لايمان تسي يل مجييل األطفيال ت امليدارس  ١٧8-١44

 ت املرحلتني اال تداحلية والثانوية (تركيا و
عنييييد الاييييرورةل وكييييذلك  اسييييتعراض املنييييااج التعليمييييية وت ييفهييييا ١٧٩-١44

اسيتعراض يفارسيات التييدريس وامليدارس ميي  أجيل القايياء عليى التمييييز القياحلر علييى 
لنم ييية القاحلميية عليييى نييوع اجليينس إ  جانييان تعزيييز ت يييني نييوع اجليينس والقوالييان ا

 الفتيات منذ س  من رة ( وتسواظ و
الفتيييات ت  سيييما التعزيييز الييربامج الييجم تشيي ل تعلييير األطفييال و  ١8٠-١44

 القرا وإفادة الف ات الاعيفة منها (اإلمارات العر ية املتحدة و
عيي  طريييق  ييرامج وماييية مواصييلة اجلهييود لتعزيييز اوقييوق الثقافييية  ١8١-١44

وإنعاش تنوع الرا  الثقيات اليذي يشي ل اءويية املغر يية مبيا فييه اليرا  اوسيا  ت 
 األلالير اجلنو ية (اإلمارات العر ية املتحدة و

مواصلة تعزييز املسياواة  يني الرجيال والنسياء ت السياسيات العامية  ١8٢-١44
 (مصر و
جلنسيييني وإشيييراك امليييرأة ت اويييياة مواصيييلة تشييي يل املسييياواة  يييني ا ١83-١44

 الشعنية و ة (مجهورية الو الددقراطيةيممو الع ةوظيفالسياسية وال
الراميييية إ  تعزييييز ةايييية حقيييوق النسييياء  اومييييدةمواصيييلة اجلهيييود  ١84-١44

 واألطفال (موريتانيا و
اسييتعراض مجيييل القييوانني واملمارسييات الييجم تشيي ل تييييزاا علييى أسيياس  ١85-١44
اجليينس وجعلهييا متواحلميية مييل القييانون الييدو  واملعييايري الدولييية واختيياخل خ ييوات ميي  نييوع 

أجييل زندة دسييني ةاييية النسيياء اللييوا  يتعرضيي  للعنييف  وسيياحلل منهييا تعييديل القييانون 
 اجلناحلي لامان هرمي االغتصاب ت إطار الزواج (السويد و

لقاصييييري  مراجعيييية مدونيييية األسييييرة و يييير تعييييدد الزوجييييات وزواج ا ١86-١44
ابإلضييافة إ  ضييمان املسيياواة  ييني النسيياء والرجييال ت مسيياحلل املييريا  وت اوييق ت 

 ة (النرويج وياوصال
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متا عيييية للتوصيييييات املننثقيييية عيييي  اجلوليييية الثانييييية والييييواردة ت الوثيقيييية  ١8٧-١44
A/HRC/21/3 39-129و 27-129و 22-129و 19-129ل الفقيييييييييييييييييييييييرات 

ل 7-131و 93-129و 88-129و 78-129و 43-129و 40-129و
ت ثيف اجلهود م  أجل دسني التمتيل ابوقيوق االلتصيادية واالجتماعيية والثقافيية ميل و 

 اتمة (اايجم و مشاركة مشاركة النساء 
اعتميياد تشييريعات شيياملة ومت امليية للقايياء علييى التمييييز وعليييى  ١88-١44

ا فيهيا اجمليال مجيل أش ال العنف على املرأة ولتشي يل ارتقاحلهيا ت مجييل اجملياالت مبي
 االلتصادي (اندوراس و 

تقويييية اإلطيييار القيييانو  القييياحلر مييي  أجيييل ةايييية النسييياء مييي  مجييييل  ١8٩-١44
أشيي ال العنييف وإزاليية مجيييل القواعييد القانونييية التمييزييية القاحلميية علييى نييوع اجليينس 

 (شيلي و
م افحييية العنيييف املنيييز   شيييديدالتيييدا ري الايييرورية لتمجييييل اختييياخل  ١٩٠-١44

 على النساء (فرنسا و  اَرسجلنسي الذي دوالعنف ا
اختيييياخل تييييدا ري مناسيييينةل مييييل مراعيييياة التزاماتييييه الدوليييييةل ملنييييل زواج  ١٩١-١44

 القاصري  (ميامنار و 
مواصيلة اسيتحدا  تييدا ري عمليية عليى الصييعيدي  احملليي والييوطين  ١٩٢-١44

 ة ولامان املساواة  ني اجلنسني وم افحة التمييز ت حق املرأة (سنغافور 
 مواصلة اجلهود مل افحة العنف على املرأة (تونس و  ١٩3-١44
تعييديل التشييريعات الداخلييية إلزاليية مجيييل أشيي ال التمييييز القيياحلر  ١٩4-١44

 على نوع اجلنس ووماية حقوق املرأة وال فل (أسراليا و 
املتعلييق ابلعنيف علييى  13-103تسيريل اعتمياد مشييروع القيانون  ١٩5-١44

اة أمهية توسيل ن اق اوماية ليشمل النساء ضيحان العنيف ولت يرمي املرأةل مل مراع
 االغتصاب ت إطار الزواج ( ل ي ا و

مواصييلة جهييودا لتحسييني التشييريعات املتعلقيية ابلعنييف علييى املييرأة  ١٩6-١44
تنيياول أ عيياد الولاييية واوماييية واملسيياعدةل وإلغيياء حن تمبييا يتفييق مييل املعييايري الدولييية 

اية عليى األطفيال واليزواج وامليريا  ونقيل اجلنسيية صيالتمييزيية املتعلقية ابلو األح اا 
 (الربازيل و 

هييرمي االغتصيياب ت إطييار الييزواج والتهديييدات ابلعنييف ك ييزء ميي   ١٩٧-١44
املتعلق مب افحة العنف على املرأة وتنفيذ  رامج  رعاية  13-103مشروع القانون 

 الدولة ملساندة الاحان (كندا و 
ة لايمان تيوفري اومايية الشياملة والفعالية للنسياء يتنفيذ تدا ري كاف ١٩8-١44

م  العنف املنز  وتسريل عملية صياغة مشروع ليانون يتماشيى ميل املعيايري الدوليية 
 ت اذا الش ن (أملانيا و 
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 سييما التقوية اإلطيار القيانو  منعياا للتميييز والعنيف عليى امليرأةل و  ١٩٩-١44
 ي اليا و العنف املنز  (إ

تسريل عملية اعتماد مشروع القانون املتعلق ابلقااء على العنف  ٢٠٠-١44
 على املرأة (األردن و

مواصييلة مواءمييية تشيييريعاته وسياسييياته و راجمييه اليييجم ت يييرس حقيييوق  ٢٠١-١44
ة ووليف حياالت اليزواج املن ير مؤخلييال فل م  أجل منل عمل األطفيال ت ظيروة 

 ألطفال (كينيا ووهرمي مجيل أش ال استغالل ا
اعتماد تشريعات حمددة  ش ن العنف عليى امليرأة تتايم  أح امياا  ٢٠٢-١44

جناحلية ومدنية ضرورية للتصدي للعنف املنز  والتحرش اجلنسيي ابلنسياء والفتييات 
 (امل سيك و

 تنفيذ القانون املتعلق ابلعنف على املرأة  صورة عاجلة (النرويج و  ٢٠3-١44
ون عياا متعليق ابلعنيف عليى امليرأة مبيا يتفيق ميل املعيايري اعتماد ليان ٢٠4-١44

 وساحلل تنفيذا تنفيذاا فعاالا (ابراغواي و مل توفريالدولية 
تقوية التشريعات وتشديداا ل فالة املساواة  يني اجلنسيني وخاصية  ٢٠5-١44

 ملنل العنف على املرأة وولف حاالت الزواج املن ر والقسري (مجهورية كورن و
اإلسييييراع ت سيييي م القييييانون املتعلييييق ابلعنييييف علييييى املييييرأة واعتميييياد  ٢٠6-١44

 التعريف العاملي للعنف القاحلر على أساس نوع اجلنس (سلوفينيا و 
إحراز مزيد مي  التقيدا ت م افحية مجييل أشي ال التميييز والعنيف  ٢٠٧-١44

 أش ال التمييز عملها (إسنانيا و كلوم افحة   املناصفةعلى املرأةل و دء اي ة 
النسياء اعتماد وتنفيذ لانون شيامل وال تيييزي  شي ن العنيف عليى  ٢٠8-١44

 (سويسرا و والننات 
وضل تشريل حمدد ملنل العنيف عليى امليرأة والتحقييق فييه واملعالنية  ٢٠٩-١44

 عليه (أوغندا و 
تعديل لانون اإلجهاض اجلديد ملنح النساء اويق ت اإلجهياض ت  ٢١٠-١44

 ارا واالغتصاب  ناءا على حمار الشرطة فقم (سلوفينيا و حاالت التعرض لزظ احمل
اجلهييود مل افحية العنييف عليى املييرأة  ت نييق القييوانني خلات  ت ثييف ٢١١-١44

 الصلة ت نيقاا صارماا و تحسني آليات مساندة الاحان (اتيلند و 
 اختاخل مزيد م  التدا ري  ش ن العنف املنز  (اليوظن و  ٢١٢-١44
حيراا املسياواة  يني اجلنسينيل ابتعديل لانون املريا  ت مدونة األسرة  ٢١3-١44

 م  دستور املغرب (كندا و 19مثلما جاء ت املادة 
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اعتمييياد التيييدا ري املناسييينة  غيييية إدمييياج النسييياء أكثييير ت األنشييي ة  ٢١4-١44
االلتصادية وضمان حقه  ت املعاملية املتسياوية واألجير املتسياوي لقياء العميل خلي 

 قيمة املتساوية (صر يا و ال
إجييراء مزيييد ميي  اإلصييالحات علييى مدونيية األسييرة ميي  أجييل إزاليية  ٢١5-١44

 س  الثامنة عشرة ( وتسواظ و لنل  لوغ ج األطفال ا مجيل االستثناءات الجم تتيح زو 

سيييينةل  18ت  ةكفاليييية احييييراا اوييييد األد  لسيييي  الييييزواج احملييييدد ٢١6-١44
مي  مدونية  20سماح  زواج األطفال مبوجان امليادة  وساحلل منها منل القااة م  ال

 األسرة (كندا و 

 القايياء علييى املمارسيية الاييارة املتمثليية ت الييزواج املن يير وتوعييية ٢١٧-١44
ةاييييييةا فعالييييية ةايييييية الفتييييييات القاصيييييرات مييييي  أجيييييل  اجلمهيييييور وا ابء واألمهيييييات

 (كرواتيا و 
زواج األطفيييييال  عليييييىالقاييييياء التييييياا تقويييييية التيييييدا ري الراميييييية إ   ٢١8-١44

 واإلسراع  َس م التشريل الذي يلغي تزويج األطفال كرااا (سرياليون و 
استصييدار أخلون لاييياحلية  امليييل إ اختيياخل تييدا ري ميي  أجييل مقاوميية  ٢١٩-١44

لاصيري   وسياحلل منهيا إجيراء التعيديالت الايرورية ملدونية األسيرة  واالت زواج  يرُّ 
 (السويد و

 السياسية (إكوادور و ت اوياةملرأة والشناب ا اركةزندة تعزيز مش ٢٢٠-١44
السياسيية ت اويياة  مليرأةامواصلة اجلهود الرامية إ  تعزيز مشاركة  ٢٢١-١44

 (األردن و
م  أجل توفري ةاية أفال وقوق ال فيل أكثر اوعاا اختاخل تدا ري  ٢٢٢-١44

ووقيييوق األشيييضااب خلوي اإلعالييية واملهييياجري  وغيييري خلليييك مييي  الف يييات الايييعيفة 
 (الصني و 

صييييول األطفييييال واملييييرااقني حمواصييييلة اجلهييييود ميييي  أجييييل كفاليييية  ٢٢3-١44
الصييحية  الرعايية لييى التعليير اجلييد وخيدماتعت اجملتمعيات الريفيية  ة حياءرفيالايع

 ورية الو الددقراطية الشعنية و اجليدة (مجه
تعزيز وةايية حقيوق لمواصلة تقوية السياسات العامة خلات الصلة  ٢٢4-١44

وحقيييوق  الل يييوء اإلنسيييانل وخباصييية حقيييوق ال فيييل وحقيييوق املهييياجري  وملتمسيييي
 األشضااب خلوي اإلعالة (رومانيا و

مواصيييلة جهيييودا ت سييينيل م افحييية عمالييية األطفيييال عييي  طرييييق  ٢٢5-١44
 يذ الفعال لقانون العمال املنزليني وظروة االستضداا (ملديف و التنف
واسيتضدامهر ت األعميال  18األطفيال دون سي   هنييدح ر وهيرمي  ٢٢6-١44

 العداحلية ح راا وهرداا صرحيني (أوكرانيا و
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مواصييلة جهييودا ميي  أجييل ةاييية وتعزيييز حقييوق اإلنسييان للف ييات  ٢٢٧-١44
 ي اإلعالة واألطفال (لرباب والاعيفة مبا فيها األشضااب خلو 

اجلهييود املنذوليية ألجييل تعزيييز حقييوق املييرأة وال فييل  زندة تسييريل ٢٢8-١44
 خلوي اإلعالات منهر (جورجيا و  سيما الو 

مواصيييلة اختييياخل تيييدا ري شييياملة لتحسيييني انيييدماج األشيييضااب خلوي  ٢٢٩-١44
 اإلعالة ت اجملتمل (انغارن و 

مواصييلة تقوييية تنفيييذ السياسييات العاميية املتعلقيية ابألشييضااب خلوي  ٢3٠-١44
 اإلعالة (لينيا و 

إدمييياج لغييية اإلشيييارة ت وسييياحلم اإلعيييالا العامييية وتيييوفري التيييدريان  ٢3١-١44
 للمرمجني ت اذا اجملال (مدغشقر و 

مواصيييلة جهيييودا احملميييودة ابهييياا ت يييوير اللغيييات الوطنيييية وتعزييييز  ٢3٢-١44
 را  الثقات األمازيغيني ( نغالديش و وةاية اللغة وال

 تعلييييييير اللغيييييية والثقافيييييية األمييييييازيغيتني تييييييوفريمواصييييييلة جهييييييودا ل ٢33-١44
 ( وروندي و 

مواصييلة اجلهييود ابهيياا تعزيييز الييرا  الثقييات الصييحراوي اوسمييا   ٢34-١44
 ( وروندي و  2011 عاا س ت دستور رم او مواحملاف ة عليهل مثلما 

 فاليية اعتميياد تييدا ري تشييريعية وسياسييات اوماييية الاييرورية لمواصييلة  ٢35-١44
لس ان األميازيغ والصيحراويني ت مجييل املسيتونتل إ  جانيان التمتيل ال اميل لتعلير ال

حبقييولهر ت الت يياار واملشيياركة ت اوييياة الثقافييية ت النلييد مبييا حيفييه تقاليييدار واييويتهر 
 (امل سيك و

ضيمان الوصيول التياا واملتسياوي إ  امليوارد االجتماعيية وااللتصيادية  ٢36-١44
(مبا ت خللك اوصول على التعلير اجلامعي وعلى دروس ت اللغات التقليديية  للسي ان 

 األمازيغ والصحراويني (سرياليون و 
مواصيلة تنفيييذ سياسية التعزيييز واوماييية الفعميالني وقييوق املهيياجري   ٢3٧-١44

 يقيا الوس ى و (مجهورية أفر 
مواصيييييلة اجلهيييييود الراميييييية إ  تعزييييييز وةايييييية حقيييييوق املهييييياجري   ٢38-١44

 (جينو  و 
اسييتعراض التشييريعات الوطنييية  شيي ن اء ييرة والل ييوء استعراضييياا  ٢3٩-١44
  (اندوراس و مفصالا 
تسيريل اسيتعراض اإلطيار القيانو  املتعليق ابء يرة والل يوء  ييدة  ٢4٠-١44

 مواءمته مل العهد الدو  اخلااب ابوقوق املدنية والسياسية (أوغندا و 
الن ر ت تنادل اخلربة املغر ية مل  ليدان أخيرا فيميا يتعليق حبمايية  ٢4١-١44

 وتعزيز حقوق املهاجري  (السنغال و 
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فاليات املتعلقة مبركز األشضااب عددي اجلنسيية االناماا إ  االت ٢4٢-١44
عيي  طريييق وإدراج أح امهييا ت لانونييه الييداخلي واوييد ميي  حيياالت انعييداا اجلنسييية 

اجلنسييية املغر يييية  واحيينَ دُ ا مل مييميينح اجلنسييية لتطفييال الييذي  سييي لون  يييال جنسييية 
 (كينيا و 

صييرة السييماح للشييعان الصييحراوي مبمارسيية حقييه غييري القا ييل للت ٢43-١44
وفقاا ملا نصي  علييه ليرارات اجلمعيية العامية وت ايذا السيياق حبرية ت تقرير املصري 

لنول اجلدول الزمين الذي الرحيه األميني العياا  شي ن تن يير اسيتفتاء لتقريير املصيري 
 ت الصحراء الغر ية (ظمينيا و 

وضيييل وتنفييييذ تيييدا ري مسيييتقلة وموثولييية لايييمان االحيييراا ال اميييل  ٢44-١44
 وق اإلنسان ت الصحراء الغر ية مبا فيها حرية التعنري والت مل (آيسلندا   وق

أو التوصيييات الييواردة ت اييذا التقرييير عيي  مولييف /تعييربم مجيييل االسييتنتاجات و -١45
يننغيي أن يُفهير أهنيا  وال  أو الدولية موضيوع االسيتعراض/الجم لدمتها و  الدول(الدولة 

  د ى  ت ييد الفريق العامل   امله
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