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 مقدمة  
عقدددد القريدددق الملامدددال اململدددا بارسدددتملرا، الددددورج الردددامال، املنرددد   وجددد  قدددرار  لددد   -١

 .٢٠١٧أيار/مددددايو  ١٢إىل  ١ ، دورتدددل ال ددددابملة والملردددرين   القدددد ة مدددن5/١حقدددوإل اان ددددان 
 .٢٠١٧أيار/مددددايو  3وُأجدددرج ارسدددتملرا، املتمللددددق بيفندونس دددسا   املل دددة ا ام ددددة اململقدددودة   

ت وفددد إندونس ددسا مملدداة وخليددرة ا ارجسددة، ريتنددو مارسددودج، ووخليددر ودد ون القددانون وحقددوإل وترأسدد
التقريدددر املتمللدددق بيفندونس دددسا   واعتمدددد القريدددق الملامدددال اان دددان   إندونس دددسا، ياسدددونا  . روة. 

 .٢٠١٧أيار/مايو  5جل تل الملاورة اململقودة   
، اختدددددار  لددددد  حقدددددوإل اان دددددان فريدددددق املقدددددررين التددددداة ٢٠١٧ودددددباي/فرباير  ١3و   -٢

 )اجملموعة الثالثسة( لتس ري استملرا، احلالة   إندونس سا: إكوادور وبلجسكا وبنغالديش.
مدددددددن مرفدددددددق قدددددددرار  5والققدددددددرة  5/١مدددددددن مرفدددددددق القدددددددرار  ١5 ب حكدددددددام الققدددددددرة وعمدددددددالا  -3

 ، صدرت الوثائق التالسة ألغرا، ارستملرا، املتمللق بيفندونس سا:١٦/٢١ اجملل 
 (؛A/HRC/WG.6/27/IDN/1)أ( )١5تقرير وطا/عر، كتايب مقدم وفقاا للققرة  )أ( 
اان دددددددددان وفقددددددددداا  جتمسدددددددددا للممللومدددددددددات أعدتدددددددددل املقو دددددددددسة ال دددددددددامسة حلقدددددددددوإل )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/27/IDN/2)ب( )١5 للققرة

 A/HRC/WG.6/27/IDN/3)ج( )١5مددددوجد أعدتددددل املقو ددددسة ال ددددامسة وفقدددداا للققددددرة  )ج( 
  (.Corr.1و
 ،وُأحسلددت إىل إندونس ددسا عددن طريددق اجملموعددة الثالثسددة قائمددة أسددإلة أعددد ا سددلقاا إسددبانسا -٤

واململكددددة املتحدددددة  ،واملك ددددس  ،وسوي ددددرا ،وال ددددويد ،وسددددلوفسنسا ،وترددددسكسا ،وبلجسكددددا ،وأملانسددددا
وميكددن ارطدالل علدد  األسددإلة   املوقددا وهولندددا.  ،والنددروي  ،الردمالسة وآيرلندددالربيطانسدا الملممدد  

 الربكي لالستملرا، الدورج الرامال.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 وضوع االستعراضعرض الحالة من جانب الدولة م -ألف 

أوددار الوفددد إىل أن هددامل هددي املددرة األوىل الدديت يتددوىل فستددا وخليددران عددر، تقريددر إندونس ددسا  -5
 املتمللق بارستملرا، الدورج الرامال، والاج أُعد من خالل عملسة واملة ملمسا املتات.

 ١8٦أدىل فستدا حدواة  ٢٠١٤وقد نممت إندونس دسا انتاابدات عامدة ناجحدة   عدام  -٦
ملسددون ودداب ب صددوا م  ٤٢، أدىل حددواة ٢٠١٧ن ودداب ب صددوا م. و  نس ددان/أبريال ملسددو 
عملسدة انتاابسددة ةلسددة مباوددرة. وجددرت اسددا ارنتاابددات بطريقددة حددرة وودداملة وسددلمسة.  ١٠١  

 وأدت تل  الململسات الدميقراطسة إىل تملديد مكانة حقوإل اان ان   إندونس سا.
   الن دداة الرابملددة مددن خطددة الملمددال الوطنسددة حلقددوإل اان ددانوسددلط الوفددد العددو  علدد   -٧

عن القانون الاج و دملتل برد ن األودااو  وج ااعاقدة وودراكتتا اململددخلة مدا  إندونس سا، فعالا 
 سائر امل س ات الوطنسة حلقوإل اان ان.
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ق املقدرر ا داو اململدا  د ٢٠١٧ورحبت إندونس سا بالديارة اليت قام هبا   نس ان/أبريال  -8
كددال إن ددان   التمتددا بدد عل  م ددتوه ميكددن بلوغددل مددن الصددحة البدنسددة والملقلسددة، والدديت  كددن   
أثنائتددا مددن تكددوين صددورة ودداملة للتقدددم اتددرخل والتحددديات املطروحددة   جاكرتددا وسددومطرة الغربسددة 

ن الالئدق  ، خلار إندونس سا املقرر ا او اململا بال دك٢٠١3ونوسا تسنغارا الررقسة وبابوا. و  عام 
كملنصددر مددن عناصددر احلددق   م ددتوه مملسرددي مناسدد  وبدداحلق   عدددم التمسسددد   هدداا ال ددساإل، 

 حسث وقف عل  تنقسا و ا ال ساسات املتمللقة بال كن.
إىل ملنددة القعددا  علدد  التمسسددد  ٢٠١٢   وخل/يولسددل اا و كددر أن إندونس ددسا قدددمت تقريددر  -٩

إىل ملندة حقدوإل الطقدال. وسدتقدم تقريرهدا إىل  ٢٠١3ر   تردرين األول/أكتدوباا  د املرأة، وتقريدر 
 .٢٠١٧اللجنة اململنسة  ماية حقوإل اسا الملمال املتاجرين وأفراد أسرهم،   أيلول/سبتمرب 

الديت قددمتا الدرئس  جوكدو ويددودو  (aNiNawaN)ورحمت إندونس سا أن املبداد  الت دملة  -١٠
 الققر وتوفري املرافق الصحسة والتمللسمسة. تركد عل  رفامل الققرا ،  ا    ل  ختقسف وط ة

وأطلقت احلكومدة خطدة طتطدوير إندونس دسا مدن املنداطق ا"امردسةط، الديت تركدد علد  تملديدد  -١١
حقوإل ورفامل األوااو الاين يملسرون   املناطق النائسة واملناطق احلدودية. وقد وخلعت احلكومة 

ملسددون  ١٩.٧رية، وبطاقددات  كسددة علدد  أسددرة مملسرددسة فقدد ١5.5بطاقددات الرعايددة األسددرية علدد  
، أطلقدت احلكومدة خطدة ٢٠١٤ملسدون وداب. و  عدام  ٩٢.٤طال  وبطاقدات صدحسة علد  

 .٢٠١٩وطنسة للت مني الصحي هبدف تغطسة أكثر من ربا بلسون من ااندونس سني  لول عام 
سددال بالتنمسددة وقددال الوفددد إن الددرئس  التدددم بانتتدداج سساسددة ودداملة ومتملددددة املواندد  للتملج -١٢

  مقاطمليت بابوا وبابوا الغربسة، األمر الاج سسمكن سكان بابوا من التمتدا بالرخدا  ود شم ود ن 
مواطنستم   سائر أحنا  إندونس سا. وعالوة عل   ل ، هناك جتود جارية ململاملة م  لة الملدم، 

طريددق إنرددا  فريددق   ددا    لدد  ارنتتاكددات املدعومددة حلقددوإل اان ددان   بددابوا،  ددا    لدد  عددن
يتددوىل تن دسق عملدل الددوخلير املن دق للرد ون ال ساسددسة والقانونسدة واألمنسددة،  ٢٠١٦متكامدال   عدام 

 ويعم اللجنة الوطنسة حلقوإل اان ان.
ورفملددددت احلكومددددة القسددددود املقرو ددددة علدددد  خليددددارة الصددددحقسني األجاندددد  لبددددابوا. وأوددددارت  -١3

، وميثددددددال  لدددددد  خليددددددادة ٢٠١5وا بددددددابوا   عددددددام قددددددد خلار اا أجنبسدددددداا صددددددحقس 3٩إندونس ددددددسا إىل أن 
مددددن  ٩٠. وباا ددددافة إىل  لدددد ، خلارت بددددابوا حددددواة ٢٠١٤  املائددددة مقارنددددة بملددددام  ٤١ ن ددددبتتا

 .٢٠١٢املنممات الدولسة ومنممات اجملتما املدين منا عام 
وخليددرات لملددن حقائدد  وخلاريددة اسدد اتسجسة مددن  مددول الددوخلرا  البددال   ٩ولددده إندونس ددسا  -١٤
 والملدالدددة املن دددني بدددني بامل ددداواة املتمللدددق القدددانون مردددرول اسدددتكمال جيدددرج. و وخليدددراا  3٤دهم عدددد

. ت املراعسددددة لالعتبددددارات املن ددددانسةسسرددددكال أساسدددداا قانونسدددداا أقددددوه لل ساسددددا والدددداج املن ددددانسة،
 مركدددداا /آمنددداا  م دددكناا  ١٦و املتكاملدددة للاددددمات مركدددداا  ٤٢٤ أنرددد ت أشدددا إىل إندونس دددسا وأودددارت
  .واألطقال الن ا   د الملنف  حايا واألطقال للن ا 
وسلطت إندونس دسا العدو  علد  برنا تدا الرئس دي طالغايدات الدثال ط، وهدو برندام  يركدد  -١5

علدد  إشددا  الملنددف  ددد الن ددا  واألطقددال، وارجتددار بالبرددر واحلددواجد الدديت تملدد ، حتقسددق الملدالددة 
املبددادرات املتمللقددة  مايددة الملمددال املتدداجرين،  ددا   ارقتصددادية للمددرأة. وأبددرخلت جلتلددف املتددود و 

 ل  املقاو ات املكثقدة مدا البلددان املرسدلة وامل دتقبلة، وبدد  واسدتكمال و دا صد  بارود اك 
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مدا رابطددة أمدم جنددوب وددرإل آسدسا بردد ن تددوفري احلمايدة، والتصددديق علدد  ارتقاقسدة الدولسددة حلمايددة 
رهم وتملديددد اسددا ال ددقارات والقنصددلسات والقنصددلسات حقددوإل اسددا الملمددال املتدداجرين وأفددراد أسدد

 الملامة اندونس سا.
، أطلقت احلكومة ارس اتسجسة الوطنسة بر ن القعا  عل  الملنف  د ٢٠١٦و  عام  -١٦

(، بغسددة الدددعوة إىل اختددا  تدددابري منتجسددة ومتكاملددة وت ددتند إىل أدلددة ٢٠٢٠-٢٠١٦األطقددال )
 ومن قة.

القدددانون املتمللدددق بنمدددام قعدددا  األحددددا ، ورئحدددة حكومسدددة برددد ن وو دددملت إندونس دددسا  -١٧
حتويدددال الملقوبدددات ورئحدددة رئاسدددسة برددد ن التددددري  املتكامدددال للملددداملني   نمدددام قعدددا  األحددددا ، 

مدددن الملدالدددة املدائسدددة إىل الملدالدددة التصددداحلسة   التملامدددال مدددا األطقدددال املادددالقني  أحدددد  حتدددورا  مدددا
 للقانون.

التددددابري الرامسدددة إىل توسدددسا نطددداإل وصدددول  تمملدددات الردددملوب األصدددلسة   وجدددره تملديدددد  -١8
 إندونس سا إىل ارحتساجات األساسسة وارقتصادية وا"ساكال األساسسة وا دمات ارجتماعسة.

للحددوار وتملديددد الت دددام . اا وا ددطلا منتددده الوئدددام بددني األديددان بددددور هددام بوصددقل مندددرب  -١٩
التحقسدق   اسدا حدارت الملندف القدائم علد  أسدام ديدا ومملاقبدة  وُعّدخل إنقا  القدانون مدن أجدال

 امل  ولني عنتا وتوفري املرب للعحايا.
بداح ام حريدة الدرأج والتملبدري، وأودار الوفدد   هداا الصددد اا قويداا وإندونس سا ملتدمة التدام -٢٠

 ممدددداهرة   ٢ ٧8٤و ٢٠١5ممدددداهرة عامددددة   عددددام  3 ١٤8إىل أن جاكرتددددا وددددتدت تنمددددسم 
 ، كانت هناك مماهرة كال يومني   بابوا.٢٠١5. وخالل عام ٢٠١٦ عام
وأوددارت إندونس ددسا إىل القددانون املددنق  بردد ن اململلومددات واململددامالت االك ونسددة، الدداج  -٢١

يرددددكال أداة ملواجتددددة التحددددديات املتدايدددددة املتمثلددددة   اسددددتادام تكنولوجسددددا ارتصددددارت لدددد وي  
 رقي القائم عل  الكراهسة.خطاب التحريض الديا والمل

ووددددت إندونس ددسا علدد  أن عقوبددة ااعدددام ر تدددال مطبقددة، لكددن بملددد اسددتنقاد اسددا  -٢٢
 الململسات القانونسة وكقالة واح ام احلقوإل القانونسة للمدانني.

وجيرج باستمرار التصدج للتحديات املتمللقة بوجدود ثغدرات   ارلتددام  قدوإل اان دان،  -٢3
 لقدرات املتصلة  قوإل اان ان واملوارد والتقاوت   الثروة.عن ا فعالا 

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
وميكدن ارطّدالل علد  التوصدسات الديت . وفداا ببسانات ١٠١خالل جل ة التحاور، أدىل  -٢٤

 .   املد  الثاين من هاا التقرير قدمت أثنا  هامل املل ة
تان إىل جلتلدف التردريملات  ات الصدلة بتملديدد تنقسدا ارتقاقسدات املصددإل وأوارت باك د -٢5

علستددا وخليددادة املسدانسددة املاصصددة للددربام  املتمللقددة بدداملرأة والطقددال واألوددااو  وج ااعاقددة وكبددار 
 ال ن.
ورحبددت بنمددا بتصددديق البلددد علدد  الربوتوكددول ارختسددارج رتقاقسددة حقددوإل الطقددال املتمللددق  -٢٦

ل   املناخلعات امل لحة، والربوتوكول ارختسدارج املتمللدق ببسدا األطقدال، واسدتغالل باو اك األطقا
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( ٢٠١٩-٢٠١5عن اعتماد خطة التنمسة الوطنسة ) األطقال   البغا  و  املواد ااباحسة، فعالا 
 وتملديد التثقسف  قوإل اان ان.

اان دان، وتملديدد التثقسدف  واع فت بريو بالتقددم اتدرخل   تملمدسم املبداد  الدولسدة حلقدوإل -٢٧
  قوإل اان ان للموظقني الملمومسني وحت ني نمام قعا  األحدا .

ورحبددددت القلبددددني بالتصددددديق علدددد  ارتقاقسددددة املتمللقددددة بالملمددددال املتدددداجرين والربوتوكددددولني  -٢8
 ارختساريني امللحقني باتقاقسة حقوإل الطقال.

  املائددة مددن املسدانسددة  ٢٠ة، وختصددسبورحبددت الربتغددال باعتمدداد التغطسددة الصددحسة الرددامل -٢٩
 الوطنسة للتمللسم، واملتود الرامسة إىل حت ني امل اواة بني املن ني.

ورحبددت اتوريددة كوريددا بدداملتود املاريددة لتملديددد حقددوإل اان ددان مددن خددالل خطددة الملمددال  -3٠
تابملددة الوطنسددة الرابملددة حلقددوإل اان ددان، ورحمددت تملدداون إندونس ددسا مددا آلسددات حقددوإل اان ددان ال

 لألمم املتحدة.
ورحبدددددت اتوريدددددة مولددددددوفا بدددددا طوة الددددديت اختدددددا ا إندونس دددددسا لتملديدددددد األطدددددر القانونسدددددة  -3١

 وامل س سة حلقوإل اان ان، ما ااعراب عن القلق إخلا  فر، عقوبة ااعدام.
وأعربدت رومانسدا عدن تقددديرها لاللتددام بعدمان عايدة وتملديددد حقدوإل اان دان للجمسددا    -3٢
 .البلد
 ورحظ ارحتاد الروسي إنرا  مراكد للن ا  واألطقال  حايا الملنف. -33
ورحبت اململكة الملربسة ال دملودية بالململسدة الترداورية   إعدداد التقريدر الدوطا ومدا حققدل  -3٤

 البلد من إجناخلات    ال حقوإل الطقال.
املائددة مدددن    ٢٠ورحبددت ال ددنغال اطدددة الملمددال الوطنسدددة حلقددوإل اان ددان وبتاصدددسب  -35

 املسدانسة الوطنسة للتمللسم.
ورحبددت صددربسا بالتصددديق علدد  الربوتوكددول ارختسددارج رتقاقسددة مناهعددة التملدداي  وغددريمل  -3٦

مددددن  ددددروب اململاملددددة أو الملقوبدددددة القاسددددسة أو الالإن ددددانسة أو املتسندددددة، وتدددددري   ددددباي الردددددرطة 
 وال جون، وإنرا  فرقة عمال وطنسة ملكافحة ارجتار بالبرر.

وأوددددددارت سددددددريالسون إىل التقدددددددم اتددددددرخل، ور سددددددسما برنددددددام  التمللددددددسم االدامددددددي واجملدددددداين  -3٧
 وارس اتسجسة الوطنسة للقعا  عل  الملنف  ق األطقال.

ورحبت سنغافورة باملتود الديت تبدا"ا إندونس دسا برد ن احلمايدة ارجتماعسدة وبدرام  احلدد  -38
 وبرنام  التمللسم الثانوج الرامال للجمسا.ط aNiNawaNطمن التقاوتات مثال برنام  

وأعربت سلوفاكسا عن تقدديرها للاطدوات املتاداة لتنقدس  القدانون املندائي وتملديدد احلدوار  -3٩
 بني األديان والت ام ، ما ااعراب عن القلق إخلا  فر، عقوبة ااعدام.

سنمددا رحمددت مددا ورحبددت سددلوفسنسا بدداملتود الرامسددة إىل عايددة حقددوإل اان ددان للمددرأة، ب -٤٠
القلددددق التمسسددددد  ددددد األوددددااو املنتمددددني إىل األقلسددددات و تمملددددات الرددددملوب األصددددلسة واملثلسددددات 

 واملثلسني ومددوجي املسال املن ي ومغايرج ا"وية املن انسة وحاملي صقات املن ني.
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ورحبددددت جنددددوب أفريقسددددا بتنقسددددا خطددددة التنمسددددة الوطنسددددة وخطددددة الملمددددال الوطنسددددة حلقددددوإل  -٤١
 اان ان.

 ونوهت إسبانسا بنمر إندونس سا   مررول قانون بر ن امل اواة بني املن ني. -٤٢
ورحبددت سددرج رنكددا بالتصددديق علدد  ارتقاقسددة املتمللقددة بالملمددال املتدداجرين والربوتوكددولني  -٤3

 ارختساريني امللحقني باتقاقسة حقوإل الطقال.
عددددن طريددددق التوعسددددة وو ددددا ورحبددددت دولددددة فل ددددطني بدددداملتود املباولددددة ملكافحددددة ارجتددددار  -٤٤

 اس اتسجسة وطنسة، وحت ني التثقسف   هاا اجملال.
واعددد ف ال دددودان بالتقددددم اتدددرخل    دددارت حقدددوإل الطقدددال واملدددرأة ومكافحدددة ارجتدددار  -٤5

 بالبرر.
 وقدمت ال ويد توصسات. -٤٦
 باملادرات. وأعربت سوي را عن قلقتا إخلا  فر، عقوبة ااعدام   املرائم املتمللقة -٤٧
وأقرت تايلند باملتود املباولة ملكافحة عمال األطقدال والملندف  قتدم، والتددام إندونس دسا  -٤8

 بتملديد ثقافة التقاهم والت ام  بني األديان.
لسردديت اطددة الملمددال الوطنسددة حلقددوإل اان ددان، وخطددة الملمددال الوطنسددة  - ورحبددت تسمددور -٤٩

 بر ن ااعاقة والتغطسة الصحسة الراملة.
ورحبدددددت تدددددون  بالتصدددددديق علددددد  اتقاقسدددددة حقدددددوإل األودددددااو  وج ااعاقدددددة وإدخدددددال  -5٠

 حت سنات عل  نمام التمللسم.
 وأعربت تركسا عن تقديرها للاطوات املتااة لتنقسا ارتقاقسات اليت صدإل علستا البلد. -5١
الدديت  ورحمددت أوغندددا أن خطددة ااصددالة الوطنسددة ترددمال الملديددد مددن مردداريا القددوانني  -5٢

 كان ينبغي تملجسال سنتا من خالل الململسة الترريملسة الوطنسة.
ورحبددددت أوكرانسددددا اطددددة الملمددددال الوطنسددددة الرابملددددة حلقددددوإل اان ددددان، وقددددانون نمددددام قعددددا   -53

األحدددا ، والقددانون املتمللددق باألوددااو  وج ااعاقددة، والتملددديالت الدديت أدخلددت علدد  القددانون 
 املنائي.

املتحدة بالتقدم اترخل لعمان احلقوإل ارقتصدادية وارجتماعسدة  ورحبت اامارات الملربسة -5٤
 والثقافسة واملتود الرامسة إىل التصدج للملنف  د الن ا  واألطقال.

سددجسناا منددا  ١8وأعربددت اململكددة املتحدددة عددن عمسددق قلقتددا إخلا  عدددة أمددور منتددا إعدددام  -55
ة لالسدددتغالل، وارنتقددداو مدددن ، واحتمدددال تملدددر، الملمدددال   قطدددال املدددوارد الطبسملسددد٢٠١٤عدددام 

 حقوإل املثلسات واملثلسني ومددوجي املسال املن ي ومغايرج ا"وية املن انسة.
وأعربددت الوريددات املتحدددة األمريكسددة عددن قلقتددا إخلا  الددة أمددور منتددا عدددم وجددود إطددار  -5٦

  حريددة للم دا لة عدن ارنتتاكددات الديت يرتكبتددا المل دكريون ورجدال الرددرطة والقسدود املقرو ددة علد
 التملبري والتجما ال لمي،  ا    ل    بابوا وبابوا الغربسة.



A/HRC/36/7 

7 GE.17-11950 

ونوهددت أوروغددواج  مايددة حقددوإل األطقددال باعتبارهددا أولويددة وطنسددة، لكنتددا أعربددت عددن  -5٧
 القلق لملدم احلمر الصري  ملمارسة ترويل األععا  التناسلسة لإلنا .

ا التوصدسات املقبولدة املقدمدة خدالل جولدة وأوارت أوخلبك دتان إىل التددابري املتاداة لتنقسد -58
ارسددتملرا، الثانسددة، ورحبددت بدداملتود املباولددة لتملديددد التملدداون مددا آلسددات حقددوإل اان ددان التابملددة 

 لألمم املتحدة وما ا"ساكال ااقلسمسة.
ورحبدددت اتوريدددة فنددددويال البولسقاريدددة بددداملتود الرامسدددة إىل  كدددني الن دددا  الدددال  يردددغلن  -5٩

 ١٢يددة   القطدداعني الملددام وا دداو، واعتمدداد برنددام  التمللددسم اجملدداين واالدامددي ملدددة مناصدد  قساد
 عاماا.
ورحبت فسست نام باملتود الرامسة إىل تنقسا خطدة الملمدال الوطنسدة الرابملدة حلقدوإل اان دان  -٦٠

 من أجال التغل  عل  التحديات.
حقددوإل اان دددان   ورحدد  الددسمن بالتصددديق علددد  اتقاقسددة حقددوإل الطقددال وإدمددداج قددسم  -٦١

 املناه  الدراسسة.
ورحبدددددت ألبانسدددددا بددددداملتود املاريدددددة الرامسدددددة إىل تملديدددددد حقدددددوإل املدددددرأة والقإدددددات العدددددملسقة،  -٦٢

والتصدديق علد  ارتقاقسدة املتمللقدة بالملمددال املتداجرين، والربوتوكدولني ارختسداريني امللحقدني باتقاقسددة 
 حقوإل الطقال.

الغايددات الددثال ط الددداج يتدددف،   الددة أمدددور، إىل ورحبددت املدائددر باعتمدداد برندددام  ط -٦3
 القعا  عل  الملنف  د الن ا  واألطقال.

وأعربددت أنغددور عددن تقددديرها للتقدددم اتددرخل   القطددال ارجتمدداعي وارقتصددادج،  ددا    -٦٤
  ل  فسما يتمللق باحلصول عل  الرعاية الصحسة وخطة الت مني الصحي.

 إخلا  تطبسق عقوبة ااعدام. وأعربت األرجنتني عن قلقتا -٦5
ورحبددت أرمسنسددا اطددة الملمددال الوطنسددة بردد ن حقددوإل اان ددان وأوددارت إىل ارسدد اتسجسة  -٦٦

 الوطنسة املتمللقة بالقعا  عل  الملنف  د األطقال.
وأقرت أس السا باعتمداد القدانون املتمللدق باألودااو  وج ااعاقدة، وودجملت إندونس دسا  -٦٧

نسددددة مملنسددددة   دددد لة ااعاقددددة. ورحبددددت أسدددد السا بددددارلتدام إندونس ددددسا بالتنمسددددة علدددد  إنرددددا  ملنددددة وط
 ارقتصادية   مقاطمليت بابوا.

وأعربدددت النم دددا عدددن قلقتدددا إخلا  فدددر، قسدددود ر مدددربر "دددا علددد  حريدددة التملبدددري، وانملددددام  -٦8
ا األقلسدات امل ا لة عن ارنتتاكات اليت ترتكبتا قوات األمن   بابوا، وا"جمات الديت تتملدر، "د

 الدينسة وأماكن الملبادة.
وأعربدددددت أ ربسجدددددان عدددددن تقدددددديرها ادراج اململدددددايري الدولسدددددة حلقدددددوإل اان دددددان   النمدددددام  -٦٩

 التمللسمي الوطا.
ورحبدددت البحدددرين برددد  التددددابري املتاددداة ملكافحدددة ارجتدددار بالبردددر،  دددا    لددد  علددد   -٧٠

 املاصصة.م توه الترريملات ومن خالل عمال أفرقة الملمال 
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ورحمددت بددنغالديش أن باامكددان ختصددسب املديددد مددن ارهتمددام واملددوارد حلمايددة حقددوإل  -٧١
األطقدددال الددداين يملسردددون   ظدددروف اجتماعسدددة واقتصدددادية  حقدددة، لكنتدددا أعربدددت عدددن تقدددديرها 

 رح ام إندونس سا حلقوإل املرأة.
اون الدددولسني    ددال حقددوإل وأوددارت بددسالروم إىل التدددام إندونس ددسا بتملديددد احلددوار والتملدد -٧٢

 اان ان، وأوادت بتدابري بنا  قدرات املوظقني الملمومسني    ال حقوإل اان ان.
ورّحبددت بلجسكددا بالتصددديق علددد  الربوتوكددول ارختسددارج رتقاقسدددة حقددوإل الطقددال برددد ن  -٧3

تنقسدددا  خلا  اسدددتإنافاوددد اك األطقدددال   املناخلعدددات امل دددلحة، لكنتدددا أعربدددت عدددن قلقتدددا الملمسدددق إ
 . أحكام ااعدام

ورحبدددت البوسدددنة وا"رسددد  بدددالتدام إندونس دددسا بالتصدددديق علددد  الصدددكوك الدولسدددة حلقدددوإل  -٧٤
 اان ان. وقالت إشا ر تدال قلقة بر ن سو  مملاملة األوااو م لويب احلرية.

واع فددددت بوت دددددوانا نتددددود إندونس دددددسا الرامسدددددة إىل تملديددددد وعايدددددة حقددددوإل املدددددرأة، لكنتدددددا  -٧5
حمددت بواعددث القلددق بردد ن الملنددف  ددق الن ددا  والقتسددات،  ددا    لدد  عددن طريددق املمارسددات ر

 العارة، واحلاجة إىل حت ني نمام قعا  األحدا .
وأعربت الرباخليال عن أسدقتا لقدرار احلكومدة اسدتإناف تنقسدا أحكدام ااعددام وفدر، هدامل  -٧٦

 اخليلسان "امل الملقوبة.الملقوبة عل  جرائم تتمللق باملادرات، حسث تملر، مواطنان بر 
ورحبت بروين دار ال الم بديدادة جلصصدات املسدانسدة للدربام  الوخلاريدة  ات الصدلة وباختدا   -٧٧

 التدابري الالخلمة لتح ني الوصول إىل املرافق وا دمات الصحسة.
ورحمت إندونس سا أن القانون املتمللق بارستقالل الاا  ا او لبدابوا والقدانون املتمللدق  -٧8

ببدددابوا الغربسدددة ذ تنقسدددا ا لتملديدددد احلكدددم اتلدددي القملدددال والتنمسدددة. وتتمتدددا املقاطملتدددان  كدددم  ا  
وتددددير ا حكومدددات ةلسدددة يقودهدددا أودددااو مدددن سدددكان بدددابوا األصدددلسني جدددره انتاددداهبم بصدددورة 

 دميقراطسة.
املادددرات وأودارت إندونس ددسا إىل قدرار اتكمددة الدسدتورية القا ددي بد ن املددرائم املتصدلة ب -٧٩

هي من أود املرائم خطورة، واليت أدت إىل فر، الملقوبة القصوه،  ا    ل  عقوبة ااعددام. 
و  سدددساإل التنقدددس  املدددارج للقدددانون املندددائي، سدددسجرج تقسسدددد اللجدددو  إىل عقوبدددة ااعددددام  سدددث 

 تقر، إر كمال  أخري، ما إمكانسة ختقسف احلكم. ر
ن ددا  والقتسددات، قامددت وخلارة  كددني املددرأة وعايددة الطقددال، و  سددبسال إشددا  الملنددف  ددق ال -8٠

باروددد اك مدددا رئدددس  الردددرطة الوطنسدددة واتكمدددة المللسدددا ووخلارة الرددد ون القانونسدددة وحقدددوإل اان دددان 
والرابطدددة ااندونس دددسة للم تردددارين القدددانونسني، بتوقسدددا مددداكرة تقددداهم برددد ن الوصدددول إىل الملدالدددة 

 توفري برام  للتدري  والدعوة.للن ا   حايا الملنف، ومشال  ل  
مشدددال حت دددني رفدددامل األسدددرة والتكسدددف ارقتصدددادج، وخليدددادة اا وقدددد أطلقدددت احلكومدددة برنا ددد -8١

توعسددة القتسددات باملادداطر الصددحسة املرتبطددة باحلمددال املبكددر، وتنقسددا برنددام  تثقسددف إلدامددي و دداين 
برد ن القعدا  علد  خلواج لكقالة استمرار األطقال   املدارم، وو ا مررول خطة عمدال وطنسدة 

 األطقال.
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كما واصلت احلكومة عالت توعسة الملاملني   احلقال الطيب واملرودين الصدحسني،  دن  -8٢
 فستم األطبا  التقلسديون، من أجال و ا حد لترويل األععا  التناسلسة لإلنا . 

والتدددري  بردد ن التمللددسم اا وفسمددا يتمللددق بنمددام قعددا  األحدددا ، أطلقددت احلكومددة برنا دد -83
املتكاملني ملوظقي إنقا  القدانون. وذ تنقسدا مردرول جتدرييب لتحويدال الملديدد مدن ارصدالحسات إىل 

 م س ات اعادة ت هسال األطقال ومراكد إيوا  م قت لألطقال.
وأطلقدددت احلكومدددة خطدددة الملمدددال الوطنسدددة للقعدددا  علددد  اسدددا أودددكال عمدددال األطقدددال  -8٤
  عاية األطقال،  ا    لد  اجملدارت ارجتماعسدة اليت مشلت اسا جوانو (، ٢٠٢٢-٢٠١3)

وارقتصدددادية والتمللدددسم وخددددمات الرعايدددة الصدددحسة وإنقدددا  القدددانون وصدددساغة بدددرام  لددددعم املتدددود 
 املباولة بر ن القعا  عل  عمال األطقال.

ورحبدددت كمبوديدددا بالتقددددم اتدددرخل للحدددد مدددن الققدددر، و   دددال تملديدددد التنمسدددة ارقتصدددادية  -85
 تماعسة والثقافسة.وارج
 وقدمت كندا توصسات. -8٦
وأعربت وسلي عن القلق إخلا  إعادة تطبسق عقوبدة ااعددام علد  جدرائم املاددرات، وإخلا   -8٧

 عمال األطقال وارجتار باألطقال ألغرا، ارستغالل   املن .
علددد  الصدددملسد ورحمدددت إثسوبسدددا جتدددود البلدددد الرامسدددة إىل تملديدددد وعايدددة حقدددوإل اان دددان  -88

ورحبدددت بيفلغدددا  . إل آسدددسا ومنممدددة التملددداون ااسدددالميالددددوة، و  بلددددان رابطدددة أمدددم جندددوب ودددر 
 .  القوانني التمسسدية

من وا ملي مراريا القوانني لعمان توافق  3٧5وأعربت كولومبسا عن تقديرها لتدري   -8٩
 ن ان.األنممة اتلسة ما ارلتدامات الدولسة اندونس سا    ال حقوإل اا

ورحبت كوبا بداملتود الرامسدة إىل ارمتثدال ململدايري حقدوإل اان دان، علد  النحدو املبدني    -٩٠
 ( وخطة الملمال الوطنسة الرابملة حلقوإل اان ان.٢٠١٩-٢٠١5ا طة اامنائسة الوطنسة )

 ورحبت ترسكسا باعتماد خطة الملمال الوطنسة حلقوإل اان ان. -٩١
ردددددملبسة الدميقراطسدددددة خطدددددة الملمدددددال الوطنسدددددة الرابملدددددة حلقدددددوإل ورحمدددددت اتوريدددددة كوريدددددا ال -٩٢

 ١٢اان ان. ورحبت بيفطالإل برنام  الت مني الصحي الوطا واعتماد نمام التمللسم االدامي ملدة 
 عاماا.
ورحمددت الدددامنرك تدايددد عدددد القددوانني واألنممددة اتلسددة التمسسديددة  ددد املددرأة واألقلسددات،  -٩3

 احلقوإل األساسسة.واليت تقّسد حصو"م عل  
وأوددارت جسبددو  إىل ا طددة اامنائسددة الوطنسددة. وأعربددت عددن تقددديرها للجتددود الرامسددة إىل  -٩٤

 تملديد حقوإل املرأة والطقال، مثال برنام  طالغايات الثال ط.
وأعربددت إكددوادور عددن تقددديرها للتصددديق علدد  اتقاقسددة الملمددال املتدداجرين، والربوتوكددولني  -٩5

 ني باتقاقسة حقوإل الطقال.ارختساريني امللحق
 وأوادت مصر بالتصديق عل  الربوتوكولني ارختساريني رتقاقسة حقوإل الطقال.  -٩٦
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ورحبت الصني بالتدابري القملالة املتاداة ملكافحدة الملندف  دق الن دا  واألطقدال وارجتدار  -٩٧
 بالبرر، وةاربة الققر وتملديد التنمسة ارجتماعسة.

 تدابري املتااة منا ارستملرا، الدورج الرامال ال ابق.ورحبت فرن ا بال -٩8
ورحبددت جورجسددا بالتصددديق علدد  الربوتوكددول ارختسددارج رتقاقسددة حقددوإل الطقددال بردد ن  -٩٩

اودد اك األطقدددال   املناخلعدددات امل دددلحة، والربوتوكدددول ارختسدددارج برددد ن بسدددا األطقدددال واسدددتغالل 
 . ل   البغا  و  املواد ااباحسةاألطقا
وأقدرت أملانسدا بالتقدددم اتدرخل   عددة  ددارت، ر سدسما التددابري التصدداحلسة   بدابوا وبددابوا  -١٠٠
 الغربسة.
وأعربدددت غواتسمدددار عدددن أشدددا ر تددددال تردددملر بدددالقلق ألن القدددانون املتمللدددق بتردددويل صدددورة  -١٠١

 التملبري.األديان ينطوج عل  تقسسد ر موج  لل حلقوإل األقلسات الدينسة   حرية 
وأودارت هندددورام إىل خطددة الملمددال الوطنسددة حلقدوإل اان ددان وتعددمسنتا أهددداف التنمسددة  -١٠٢

 امل تدامة.
وأوددارت هنغاريددا إىل تنقسددا خطددة الملمددال الوطنسددة حلقددوإل اان ددان، الدديت ينبغددي ت ددريملتا  -١٠3

 عن طريق آلسات مالئمة للتنمسم والدعم.
تنقسدددددا أحكدددددام ااعددددددام   جدددددرائم ارجتدددددار وأعربدددددت آي دددددلندا عدددددن أسدددددقتا رسدددددتإناف  -١٠٤

باملادددرات، وحثددت إندونس ددسا علدد  الوفددا  بالتداما ددا الدولسددة،  ددا    لدد   ددمان عايددة حقددوإل 
 اان ان ملمسا املواطنني،  ن فستم املثلسون واملثلسات أسوة بالغرييني جن ساا.

القانونسددة وامل س ددسة الدديت  وأعربددت اتوريددة إيددران ااسددالمسة عددن تقددديرها لتح ددن األطددر -١٠5
تركد عل  تملديد وعاية حقدوإل الن دا  واألطقدال واألودااو  وج ااعاقدة وكبدار ال دن. ورحبدت 
بددداملتود املباولدددة لتملديدددد احلكدددم النديدددل، ومكافحدددة الق ددداد وحت دددني آلسدددات التن دددسق لددددعم تنقسدددا 

 ارس اتسجسة الوطنسة ملكافحة ارجتار بالبرر.
  (.٢٠١٩-٢٠١5ا طة اامنائسة الوطنسة )ورح  الملراإل ب -١٠٦
وأعربدددت هولنددددا عدددن أسدددقتا إخلا  الملندددف والتمسسدددد   إندونس دددسا  دددد األقلسدددات الدينسدددة  -١٠٧

 وغريها من األقلسات.
ورحبت إيطالسا بالتدابري املتااة اشا  الملنف  د الن ا  واألطقدال، ومكافحدة ارجتدار  -١٠8

 الربملان وتملديد الت ام  بني الطوائف الدينسة.بالبرر، وحت ني  ثسال املرأة   
ورحبدددت السابدددان بتملديدددد النمدددام القدددانوين لكقالدددة حقدددوإل األودددااو  وج ااعاقدددة. كمدددا  -١٠٩

أعربت عن القلق إخلا  ت خري إنرا  مرافق خالسة من الملوائق تتدس  الوصدول إىل وسدائال النقدال الملدام 
 واملراكد التجارية.

التصدديق علد  الربوتوكدولني ارختسداريني رتقاقسدة حقدوإل الطقدال  وأثنت كاخلاخ دتان علد  -١١٠
 . خطة الملمال الوطنسة حلقوإل اان انواعتماد 
ادرة عدددن ارسدددتملرا، الددددورج ورحمدددت كسنسدددا التقددددم اتدددرخل   تنقسدددا التوصدددسات الصددد -١١١
 . الرامال
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عاقددددة ورحبددددت الكويددددت بتملديددددد حقددددوإل املددددرأة والقإددددات العددددملسقة واألوددددااو  وج اا -١١٢
 والملمال املتاجرين.

ورحبت اتورية رو الدميقراطسدة الردملبسة بالتقددم اتدرخل لتملديدد حقدوإل القإدات العدملسقة،  -١١3
 ددن فددستم الن ددا  واألطقددال و وو ااعاقددة، وتملديدددد حريددة التملبددري وحريددة الدددين وحت ددني خددددمات 

 الرعاية الصحسة.
ملكافحة الملنف  د املرأة، وخلواج األطقدال، وأعربت رتقسا عن تقديرها للجتود املباولة  -١١٤

 واملمارسات العارة املتمثلة   ترويل األععا  التناسلسة لإلنا .
وأوددار لبنددان إىل التصددديق علدد  اتقاقسددة حقددوإل األوددااو  وج ااعاقددة، الدديت وددتدت  -١١5

 معاعقة إندونس سا جتودها الرامسة إىل عاية حقوإل املرأة وكبار ال ن.
مددا تكددون اا لساتنرددتاين عددن قلقتددا إخلا  اسددتمرار فددر، عقوبددة ااعدددام الدديت غالبدد وأعربددت -١١٦

 عل  جرائم تتمللق باملادرات ور ت تو  وري طأخطر املرائمط.
وأودددارت مدغردددقر إىل خطدددة الملمدددال الوطنسدددة حلقدددوإل اان دددان، والدددربام  التدريبسدددة لبندددا   -١١٧

املدددوظقني احلكدددومسني، وحت دددني األطدددر القددددرات    دددال حقدددوإل اان دددان الددديت نممدددت لقائددددة 
القعدددائسة وامل س دددسة وال ساسدددات الرامسدددة إىل عايدددة حقدددوإل الن دددا  واألطقدددال واألودددااو  وج 

 ااعاقة وكبار ال ن.
ورّحبددت مالسديددا بالتصددديق علدد  الربوتوكددول ارختسددارج رتقاقسددة حقددوإل الطقددال والتقدددم  -١١8

 اترخل للنتو،  قوإل املرأة.
ملددددديف بربنددددام  املددددددن الصددددديقة لألطقددددال الرامدددددي إىل كقالددددة تددددوفري التمللدددددسم ورحبددددت  -١١٩

األساسي والصحة وإتاحة مرافدق الرعايدة وتس دري الوصدول إلستدا. كمدا أودادت بالتح دن اتدرخل   
  ال ةو األمسة من خالل الربام  التمللسمسة.

او اململدددا بددداحلق   ورحبدددت املك دددس  بالددددعوة املقدمدددة مدددن إندونس دددسا إىل املقدددرر ا ددد -١٢٠
 عن التصديق عل  ارتقاقسة املتمللقة بالملمال املتاجرين.  الغاا  لديارة البلد، فعالا 

ورحبت منغولسا بالتصديق عل  الربوتوكولني ارختساريني امللحقني باتقاقسة حقدوإل الطقدال  -١٢١
حلقددوإل اان ددان، وإدماجتمددا   الترددريملات الوطنسددة، والن دداة الرابملددة مددن خطددة الملمددال الوطنسددة 

الدديت تركددد علدد  إصددالة جتدداخل الرددرطة وتملديددد وعايددة حقددوإل الن ددا  واألطقددال واألوددااو  وج 
 ااعاقة وكبار ال ن.

وأعرب املبال األسود عن قلقل إخلا  الملنف  د األطقدال   أمداكن ارحتجداخل و  اسدا  -١٢٢
قسدددا أحكدددام ااعددددام مراحدددال اتاكمدددات. وأعدددرب عدددن أسدددقل كدددال  ألن إندونس دددسا اسدددت نقت تن

 وفر، هامل الملقوبة عل  املرائم املادرات.
ورح  املغرب بااصالحات الرامسة إىل مكافحة الملنف  دد الن دا  واألطقدال وارجتدار  -١٢3

بالبرر وإخلالدة الملقبدات الديت تملدوإل حتقسدق الملدالدة ارقتصدادية للمدرأة. كمدا رحد  بااطدار اململسدارج 
اقددددة، والن دددداة الرابملددددة مددددن خطددددة الملمددددال الوطنسددددة حلقددددوإل حلمايددددة حقددددوإل األوددددااو  وج ااع

 اان ان.
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إىل منو ج الملدالدة التصداحلسة. وأعربدت اا ورحبت النروي  بيفصالة قعا  األحدا  استناد -١٢٤
عددن قلقتددا إخلا  التقددارير الددواردة عددن التمسسددد  ددد األقلسددات الدينسددة، لكنتددا اع فددت بدداملتود الدديت 

 ت ام  الديا.تبا"ا إندونس سا لتحقسق ال
وأثنت مسامنار عل  إندونس دسا رلتدامتدا  كافحدة ارجتدار بالبردر مدن خدالل أطدر قانونسدة  -١٢5

 وطنسة وقوة عمال وطنسة مملنسة هباا الر ن.
 وأعربت نامسبسا عن قلقتا إخلا  تطبسق عقوبة ااعدام. -١٢٦
( وبرنددام  طبنددا  ٢٠١5-٢٠١٩وأعربددت نسبددال عددن تقددديرها للاطددة اامنائسددة الوطنسددة ) -١٢٧

إندونس سا من ا"امشط بغسة إعمال احلقدوإل األساسدسة وتدوفري الرعايدة ارجتماعسدة ل دكان املنداطق 
النائسددددة واملندددداطق احلدوديددددة. كمددددا رحبددددت بيفعطددددا  األولويددددة لالسددددتثمار    ددددال إعمددددال احلددددق   

 التمللسم.
ململاقبددة املنرددقني واملدددافملني عددن  عددن قلقتددا إخلا  اسددتادام جتدداخل األمددن أيرلنددداوأعربددت  -١٢8

 حقوإل اان ان.
( وبدددداملتود ٢٠٢٢-٢٠١3ورحبددددت نسوخليلندددددا اطددددة الملمددددال الوطنسددددة بردددد ن ااعاقددددة ) -١٢٩

 املباولة اعمال حقوإل الرملوب األصلسة.
ورحبدددت موخلامبسدددق بالتصدددديق علددد  ارتقاقسدددة املتمللقدددة بالملمدددال املتددداجرين والربوتوكدددولني  -١3٠

 امللحقني باتقاقسة حقوإل الطقال، وإدماج هامل الصكوك   القانون الوطا.ارختساريني 
ورحبدت عمدان بداملتود الرامسددة إىل تملديدد الت دام  بدني جلتلددف الطوائدف الدينسدة و ددمان  -١3١

 التملايش ال لمي وارح ام.
ورحبددددت بوتددددان بالتصددددديق علدددد  اتقاقسددددة الملمددددال املتدددداجرين والربوتوكددددولني ارختسدددداريني  -١3٢

امللحقددني باتقاقسددة حقددوإل الطقددال، وخطددة الملمددال الوطنسددة حلقددوإل اان ددان وبرنددام  طالرجددال نصددري 
 املرأةط الرامي إىل حت ني  ثسال املرأة، واحلد من الوفسات النقاسسة وإشا  الملنف  د املرأة.

واعتمددددت إندونس دددسا مبددداد  برددد ن مندددا التملددداي  والقعدددا  علسدددل    ارسدددات إنقددددا   -١33
 دا    لد  عايدة ال دجنا    مراكددد احتجداخل املتداجرين ومراكدد الردرطة. وعدالوة علدد   القدانون،

  ل ، يتوىل أمني املمامل رصد جودة ا دمات الملامة املقدمة إىل ال جنا    املرافق ااصالحسة.
 3 ٠٠٠وتقدددم الرددرطة الوطنسددة التدددري  التملدداوين    ددال جل ددات التحقسددق ملددا يصددال إىل  -١3٤
ظقي إنقددا  القددانون. وجيددرج بانتمددام تقدددت أنددوال التدددري  األخددره،  ددا    لدد  للمدددربني مددو  مددن

 امل  ولني عن تدري  اتققني والتدري     ال القانون اان اين.
وقددد بُددالت جتددود ودد  لتملديددد عايددة الملمددال املتدداجرين،  ددا    لدد  عددن طريددق تملديددد  -١35

ة، وحت ددني التن ددسق بددني الوكددارت، وتنقسددا ال ساسددات وإنقددا  األطددر الترددريملسة وامل س ددسة الوطنسدد
 القوانني، وتملديد احلماية اليت توفرها البملثات ااندونس سة   ا ارج.

وأو حت إندونس سا أشا ا طلملت بيفصالة عدد كبري من األنممة اتلسة عق  توصسة  -١3٦
شدا تبدال إإل اان دان اململد ف هبدا. و وخلارة الر ون الداخلسة،  ا يتماو  مدا مبداد  ومملدايري حقدو 
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         م ددتمرة لتملديددد القدددرات واململددارف    ددال حقددوإل اان ددان   اسددا املقاطملددات واملدددن، اا جتددود
   ا    ل  منطقة آترل وبابوا وبابوا الغربسة.

وأوارت إندونس سا إىل سن القانون املتمللق باألوااو  وج ااعاقة، األمدر الداج مسد   -١3٧
وإل األوددااو  وج ااعاقددة   إطددار التنمسددة الوطنسددة. وذ إيددال  اهتمددام كدداف لتملديددد بدديفدراج حقدد

عاية األوااو املصابني ب مرا، تتمللدق بالصدحة الملقلسدة، و لد  عدن طريدق سدن قدانون الصدحة 
 الملقلسة.
واختددتم وفددد إندونس ددسا بددالقول إن الرددراكة القائمددة بددني احلكومددة واسددا املتددات اململنسددة  -١38
ابة آلسة فاعلة للعوابط واملواخلين تتس  نمرة استررافسة واملة للجتود املتصلة بتملديدد وعايدة هي  ث

 حقوإل اان ان لرملبتا.

 االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
وتيرد فيميا يليي  التحياور في التوصييات التيي دميدمث أثنياء جلسية إندونيسيا نظرت  -١3٩

 : التوصيات التي تحظى بتأييدها
استكمال خطوات التصديق على الصكوك األخير  لحقيوق اإلنسيان  ١-١3٩

 )مصر(؛
النظييير فيييي التصيييديق عليييى التروتو يييول االختيييياري التفاديييية مناه ييية  ٢-١3٩

 خستان(؛االتعذيب )جورجيا( ) از 
اتخاذ مزيد من الخطوات نحيو التصيديق عليى التروتو يول االختيياري  3-١3٩

 امتيق(؛التفادية مناه ة التعذيب )موز 
التصييييديق علييييى التروتو ييييول االختييييياري التفادييييية مناه يييية التعييييذيب  ٤-١3٩

 )الدانمرك( )غواتيماال( )هنغاريا( )الجتل األسود( )الترتغال( )تر يا(؛
التصيييديق دون إبطييياء عليييى التروتو يييول االختيييياري التفاديييية مناه ييية  5-١3٩

شخاص مين االختفياء القسيري  التعذيب  وعلى االتفادية الدولية لحماية جميع األ
 لها )التوسنة والهرسك(؛اا والتعجيل بمواءمة التشريعات وفق

التصييييديق علييييى االتفادييييية الدولييييية لحماييييية جميييييع األشييييخاص ميييين  ٦-١3٩
التصييييديق علييييى  رتغييييال( )أو رانيييييا( )سيييييراليون(؛االختفيييياء القسييييري )فرنسييييا( )الت

االختفييياء القسيييري بغيييية تعزيييييز االتفاديييية الدوليييية لحمايييية جمييييع األشييييخاص مييين 
استكمال التصديق عليى االتفاديية دية من منظور العالمية واالمتثال )اليابان(؛ االتفا

 الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري ) ازخستان(؛
النظييير فيييي التصيييديق عليييى اتفاديييية منظمييية العميييل الدوليييية المتعلقييية  ٧-١3٩

 ( )الفلتين(؛189)ردم  2011بالعمال المنزليين  
مواصييلة التعييياون ميييع ملييييات األمييم المتحيييدة المعنيييية بتعزييييز وحمايييية  8-١3٩

 حقوق اإلنسان )التحرين(؛
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دارة عند اختيار الجكون على أساس اعتماد عملية اختيار مفتوحة وت ٩-١3٩
 مرشحين لاللتحاق بهيئات معاهدات األمم المتحيدة )المملكية المتحيدة لتريطانييا

 الشمالية(؛ وميرلنداالعظمى 
أن تكفيييل  عليييى نحيييو ميييا أوصيييث بيييا اللجنييية المعنيييية بالق ييياء عليييى  ١٠-١3٩

التمييييز ضييد المييرأة  تمكيين النسيياء ميين الحصييول علييى وسييا ل منييع الحمييل دون 
 حاجة إلى موافقة الزوج ) ازاخستان(؛

مواصلة جهودها في مجال تعزييز وحمايية حقيوق اإلنسيان مين خيالل  ١١-١3٩
طيييار اإلدليميييي  وتعزييييز بنييياء القيييدرات والحيييوار لتمكيييين اليييدول مييين التصيييدي اإل

للتحديات الخاصية بهيا فيي مجيال حقيوق اإلنسيان ميع التمياس المسياعدة الدوليية 
 )ميانمار(؛

مواصلة تعزيز دورها القيادي في تعزيز اآلليات اإلدليمية الشاملة مين  ١٢-١3٩
 )إ وادور(؛اا ل صكوك ملزمة دانونأجل توفير الحماية للعمال المهاجرين من خال

مواصلة جهودها الرامية إليى تعزييز متيادق حقيوق اإلنسيان والحرييات  ١3-١3٩
 العامة )اليمن(؛

مواصييلة برامجهييا الرامييية إلييى تعزيييز وحماييية حقييوق النسيياء واألطفييال  ١٤-١3٩
 وذوي اإلعادة و تار السن )جيتوتي(؛

إليييييى تحسيييييين األطييييير القانونيييييية مواصيييييلة الجهيييييود الوطنيييييية الراميييييية  ١5-١3٩
والمؤسسيييية  ميييع التر ييييز عليييى تنفييييذ السياسيييات والتيييرام  وتعزييييز حقيييوق الميييرأة 

 والطفل واألشخاص ذوي اإلعادة و تار السن )مصر(؛
اتخيييياذ الخطييييوات الالزميييية لتنفيييييذ اتفادييييية حقييييوق األشييييخاص ذوي  ١٦-١3٩

 اإلعادة )فييث نام(؛
العمليييية بموجيييب الترنيييام  التشيييريعي اتخييياذ تيييدابير ملموسييية لتسيييريع  ١٧-١3٩
 )أوغندا(؛ 2019-2015 الوطني
تكثيييف جهودهييا الرامييية إلييى حماييية الفئييات ال ييعيفة فييي المجتمييع  ١8-١3٩
 )اإلمارات العربية المتحدة(؛ 2019-2015للترنام  التشريعي الوطني اا وفق

الخيييييدمات الصيييييحية مييييين أجيييييل تحقييييييق األهيييييدا  زييييييادة التغطيييييية ب ١٩-١3٩
 ة بموجب نظام التأمين الصحي الوطني )بروني دار السالم(؛المحدد
لقوانين ذات الصلة بغية مواءمتها مع اتفادية الق اء عليى استعراض ا ٢٠-١3٩

 جميع أشكال التمييز ضد المرأة )أوغندا(؛
تعزيييز إطييار الحماييية ميين التمييييز عيين طريييق سيين دييانون يحظيير جميييع  ٢١-١3٩

 يير الدولية لحقوق اإلنسان )المكسيك(؛مع المعااا أشكال التمييز تمشي
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القيام على وجا السرعة بجعل جميع أعميال التعيذيب جريمية يمعاديب  ٢٢-١3٩
قيانون الجنيا ي  بميا يتسيق ميع التزاماتهيا بموجيب اتفاديية مناه ية العليها بموجب 

 التعذيب ) ندا(؛
ارد اسييتعراض القييانون الجنييا ي بغييية مواءمتييا مييع تعريييف التعييذيب الييو  ٢3-١3٩

 في اتفادية مناه ة التعذيب )هندوراس(؛
اعتماد تدابير تشريعية لمنيع ومكافحية ترهييب الميدافعين عين حقيوق  ٢٤-١3٩

اإلنسان والصحفيين وأع اء منظمات المجتمع المدني أو ممارسة العنف بحقهم 
 أو دمعهم )المكسيك(؛

 اسييييتعراض التشييييريعات الوطنييييية والمحلييييية  بمييييا فييييي ذلييييك دييييوانين ٢5-١3٩
 المقاطعات  ل مان الحماية الشاملة لحرية الدين والمعتقد )ألمانيا(؛

اعتميياد تشييريعات لمكافحيية التحيير، الجنسييي  ال سيييما فييي مكييان  ٢٦-١3٩
 العمل )ملديف(؛

اعتماد تدابير تشريعية وسياساتية ل مان حصول النساء والمراهقات  ٢٧-١3٩
 المجانية )هندوراس(؛على التثقيف الجنسي وخدمات الصحة اإلنجابية 

مواصلة تعزيز مشروع القيانون المتعليق بالمسياواة الجنسيانية والعدالية  ٢8-١3٩
 ) ولومتيا(؛

تعييييديل جميييييع القييييوانين واللييييوا م المحلييييية التييييي تميييييز ضييييد المييييرأة  ٢٩-١3٩
 والفئات المهمشة )الدانمرك(؛

 الجنسييييانيةالتعجيييييل باعتميييياد مشييييروع القييييانون المتعلييييق بالمسيييياواة  3٠-١3٩
 والعدالة )جورجيا(؛

تفعيييل عملييية اعتميياد مشييروع القييانون المتعلييق بالمسيياواة الجنسييانية  3١-١3٩
 ووضع سياسة وطنية بشأن المساواة الجنسانية )مدغشقر(؛

مواصييلة جهودهييا الرامييية إلييى سيين دييانون بشييأن المسيياواة الجنسييانية  3٢-١3٩
للسياسات المراعية للمنظور الجنساني أدو  اا دانونياا والعدالة  الذي سيوفر أساس

 )بوتان(؛
ح تنفيييذ مشيياريع التشييريعات ذات الصييلة بحماييية الفئييات  فاليية نجييا  33-١3٩

ال ييعيفة  مثييل القييانون المتعلييق بالق يياء علييى العنييف األسييري ودييانون رعاييية  تييار 
 السن )بروني دار السالم(؛

الميييرأة للتميييييز  اسيييتعراض وتعيييديل التشيييريعات الوطنيييية التيييي تعيييرض  3٤-١3٩
لممارسة العنف بحق الميرأة والممارسيات ال يارة بالنسياء  ومعالجة دتول المجتمع

والفتيييييات  مثييييل تشييييويا األع يييياء التناسييييلية لونييييا  والييييزواج المتكيييير والقسييييري 
 )تشيكيا(؛
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تعديل دانون اإلجراءات الجنا ية ل مان توفير حماية أف ل للنساء   35-١3٩
فييي ادعيياءات العنييف أو االعتييداء المرتكتيية ضييد األطفييال وإجييراء تحقيقييات وافييية 

 أثناء االحتجاز )سيراليون(؛
مواصييلة مشييار تها النشييطة فييي متييادرة الشييرا ة الحكومييية المفتوحيية   3٦-١3٩

الحو ميية المسييؤولة التييي يتمثييل هييدفها الر يسييي فييي ضييمان االنفتيياح والشييفافية و 
 )أذربيجان(؛

تعزيييز ثقافيية االحتييرام المتتييادل والتعيياي  مواصييلة الجهييود المتذوليية ل 3٧-١3٩
 السلمي بين مختلف الطوا ف الدينية في المجتمع )عمان(؛

حقيييوق اإلنسيييان فيييي األنشيييطة عيييد بم اصيييلة التيييزام إندونيسييييا بتعزييييز مو  38-١3٩
 التجارية  ومواصلة االضطالع بدورها الرا د في هذا المجال )ميانمار(؛

معنييييييية باألشييييييخاص ذوي اإلعاديييييية  التعجيييييييل بلنشيييييياء لجنيييييية وطنييييييية 3٩-١3٩
 )المغرب(؛

التنفييييذ الفعيييال للنسيييخة الرابعييية مييين خطييية العميييل الوطنيييية لحقيييوق  ٤٠-١3٩
 اإلنسان  وتعزيز التثقيف بحقوق اإلنسان على جميع المستويات )با ستان(؛

توفير الموارد المالية والتشرية الكافية من أجيل التنفييذ الفعيال لخطية  ٤١-١3٩
 لحقوق اإلنسان )الفلتين(؛ العمل الوطنية

مواصلة التعاون مع منظمات المجتمع الميدني وأصيحاب المصيلحة المعنييين  ٤٢-١3٩
  2019-2015اإلنسيييان  التيييي تغطيييي الفتيييرة  بغيييية تنفييييذ خطييية العميييل الوطنيييية لحقيييوق

 والعمل  ذلك على صياغة ووضع النسخة الخامسة للخطة )رومانيا(؛
الية حمايية حقيوق اإلنسيان عليى أسياس خطية زيادة تحسين وتعزيز فع ٤3-١3٩

 العمل الوطنية لحقوق اإلنسان )هنغاريا(؛
مواصييلة التقييدم المحييرز فييي إطييار النسييخة الرابعيية ميين خطيية العمييل  ٤٤-١3٩

 الوطنية لحقوق اإلنسان على الصعيدين الوطني والمحلي )المغرب(؛
بنياء القيدرات تعزيز الجهود الراميية إليى تحسيين التثقييف والتيدريب و  ٤5-١3٩

 في ميدان حقوق اإلنسان )المملكة العربية السعودية(؛
مواصيييلة تعزييييز التثقييييف بحقيييوق اإلنسيييان عليييى جمييييع المسيييتويات   ٤٦-١3٩

وتعزيييز التييدريب فييي مجييال حقييوق اإلنسييان وبنيياء القييدرات لفا ييدة المسييؤولين فييي 
 القطاع العام )تايلند(؛

ي مجيييال حقييوق اإلنسيييان عليييى مواصييلة تعزييييز التثقيييف والتيييدريب فيي ٤٧-١3٩
 ليشتي(؛ - جميع مستويات التعليم )تيمور

مواصيلة تنفيييذ بييرام  التييدريب للمسييؤولين الحكييوميين والعيياملين فييي  ٤8-١3٩
الجهيييييات المعنيييييية عليييييى الصيييييعيدين اليييييوطني والمحليييييي فيييييي مجيييييال الواجتيييييات 

 )أو رانيا(؛مات المتعلقة بها و وااللتزامات المتعلقة بحقوق اإلنسان ونشر المعل
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تعزيييييييز الجهييييييود ل ييييييمان التحيييييياق األطفييييييال  وبخاصيييييية الفتيييييييات   ٤٩-١3٩
 بالمؤسسات التعليمية )جمهورية  وريا الشعتية الديمقراطية(؛

مواصييلة تنفيييذ بييرام  التييدريب والنشيير بشييأن الواجتييات وااللتزامييات  5٠-١3٩
 المتعلقة بحقوق اإلنسان لفا دة دطاعات واسعة من الجمهور ) وبا(؛

تحسيين التييدريب واألوامير اإلدارييية للشييرطة والسيلطات المحلييية ميين  5١-١3٩
أجل  فالة االحترام العام للحيق فيي التجميع السيلمي  بميا فيي ذليك فيي مقياطعتي 

 بابوا وبابوا الغربية )ألمانيا(؛
التأ د من أن القوانين والسياسات المتعلقة بمكافحية اإلرهياب تتفيق  5٢-١3٩

 لحقوق اإلنسان )بنما(؛ مع المعايير الدولية
اا التعجيييل بعمليييية تنقييييم القييانون الجنيييا ي ل يييمان أنييا يت يييمن تعريفييي 53-١3٩

 للتعذيب يتسق مع اتفادية مناه ة التعذيب )جمهورية  وريا(؛
اعتميياد دييانون وطنييي لمكافحيية التعييذيب وإنشيياء ملييية وطنييية ودا ييية  5٤-١3٩

 فعالة )صربيا(؛
 (؛العراق)ممارسة التعذيب الجهود لمكافحة مواصلة  55-١3٩
 مواصلة بذل جهود فعالة لمكافحة االتجار بالتشر )لتنان(؛ 5٦-١3٩
مواصيييلة تحسيييين وتوسييييع نطييياق عميييل فردييية العميييل الوطنيييية المعنيييية  5٧-١3٩

 بمسألة االتجار بالتشر )سري النكا(؛
مكافحيية  نشييطة فرديية العمييل المعنييية بمسييألةتحسييين وتوسيييع نطيياق أ 58-١3٩

االتجار بالتشر لتشمل  ل أجزاء التليد  وتعيديل التشيريعات ل يمان وضيع تعرييف 
 شامل لجميع أشكال ممارسة االتجار باألطفال وتجريمها )دولة فلسطين(؛

مواصييلة منييع االتجييار بالتشيير والق يياء عليييا  فييي إطييار عملييية بييالي  5٩-١3٩
وميييا يتصيييل بيييذلك مييين جيييرا م عتييير وطنيييية  االتجيييار بالتشيييربشيييأن تهرييييب النييياس و 

 )جيتوتي(؛
تعزييز بيرام  الودايية والتوعييية فيي إطيار جهودهييا الراميية إليى التصييدي  ٦٠-١3٩

لالتجار بالتشر على الصعيدين الوطني واإلدليمي  بما في ذليك مين خيالل عمليية 
 بالي )الفلتين(؛

مكافحيية ة نشييطة فرديية العمييل المعنييية بمسييألسييين وتوسيييع نطيياق أتح ٦١-١3٩
االتجييار بالتشيير بجميييع أشييكالها ليشييمل ذلييك  ييل أجييزاء التلييد  وضييمان وضييع 

 تعريف شامل لجميع أشكال ممارسة االتجار باألطفال وتجريمها )صربيا(؛
تحسييين وتوسيييع نطيياق أنشييطة فرديية العمييل المعنييية بمسييألة االتجييار  ٦٢-١3٩

 ليشتي(؛ - بالتشر لتشمل  ل أجزاء التلد )تيمور
مواصيييلة تعزييييز المعرفييية ودعيييم ديييدرات المسيييؤولين فيييي مجيييال منيييع  ٦3-١3٩

االتجييار بالتشيير والتصييدي لييا  بمييا فييي ذلييك تنفيييذ تييدابير خاصيية وتييوفير الرعاييية 
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لألشييخاص المتجيير بهييم  بمييا يشييمل الفئييات السييكانية ال ييعيفة )جمهورييية إيييران 
 اإلسالمية(؛

ييية إلييى تعزيييز وحماييية مواصييلة تعزيييز الجهييود الوطنييية واإلدليمييية الرام ٦٤-١3٩
 المدافعين عن حقوق اإلنسان )إ وادور(؛

تيسييير عمييل المييدافعين عيين حقييوق اإلنسييان والصييحفيين فييي جميييع  ٦5-١3٩
 أنحاء التلد )فرنسا(؛

تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان حماية الصيحفيين والميدافعين عين  ٦٦-١3٩
 حقوق اإلنسان )العراق(؛

ت المتعلقة بحقوق اإلنسيان فيي بيابوا والتمسيك  فالة تعزيز االلتزاما ٦٧-١3٩
بهيييا واحترامهيييا  بميييا فيييي ذليييك حريييية التجميييع  وحريييية الصيييحافة وحقيييوق النسييياء 

 واألدليات )نيوزيلندا(؛
 فالة إعمال حق األدليات الدينية في حرية الفكر والوجيدان واليدين  ٦8-١3٩
 )بنما(؛
ليدين  بميا فيي ذليك عين مواصلة تعزييز احتيرام التنيوع اليديني وحريية ا ٦٩-١3٩

التزاماتهييا اسييات ذات الصييلة فييي ضييوء دسييتورها و طريييق اسييتعراض القييوانين والسي
 الدولية )جمهورية  وريا(؛

تشيييريعاتها واتخييياذ التيييدابير الالزمييية ل يييمان التمتيييع الكاميييل  مواءمييية ٧٠-١3٩
بيييالحق فيييي حريييية الييييدين أو المعتقيييد  بميييا فيييي ذلييييك بالنسيييتة لألدلييييات الدينييييية 

 ا(؛)سويسر 
اتخاذ تدابير تنسيق دويية لحمايية الحيق فيي حريية اليدين أو المعتقيد   ٧١-١3٩

جمييييع القيييوانين والليييوا م عليييى المسيييتو   فالييية توافيييق بميييا فيييي ذليييك عييين طرييييق  
التزاماتهيا الدوليية فيي مجيال ميع دسيتور إندونيسييا و المحلي ومسيتو  المقاطعيات 

 حقوق اإلنسان ) ندا(؛
الدينيية فيي حريية الفكير والوجيدان واليدين ليد  فالة حيق األدلييات   ٧٢-١3٩

ممارسييية عتاداتهيييا  وحقهيييا  يييذلك فيييي إدامييية الشيييعا ر وممارسيييتها ونشييير تعاليمهيييا 
 )غواتيماال(؛

اتخاذ تدابير لكفالة حمايية حريية اليدين أو المعتقيد لألدلييات الدينيية  ٧3-١3٩
 بما يتماشى مع دستور إندونيسيا )نيوزيلندا(؛

التدابير الالزمة لحماية حرية الدين والمعتقد لألشخاص  اتخاذ جميع ٧٤-١3٩
المنتميين إليى جمييع الطوا يف الدينيية  بمييا فيي ذليك عين طرييق حمايية األشييخاص 

 المنتمين إلى األدليات الدينية من العنف واالضطهاد )هولندا(؛
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فاليييية حرييييية الييييدين أو المعتقييييد وحقييييوق األشييييخاص المنتمييييين إلييييى   ٧5-١3٩
محاسييتة مرتكتييي أعمييال العنييف والتهديييد ضييد األدليييات الدينييية أدليييات دومييية و 

 )إيطاليا(؛
فاليييية تعزيييييز واحتييييرام حرييييية التعتييييير لمنظمييييات المجتمييييع المييييدني   ٧٦-١3٩

ومجموعات المصالم الخاصة في إندونيسيا لكي تتمكن  ضمن اإلطار القيانوني  
ن حساسيية ميين اإلعييراب عيين مرا هييا وشييواغلها حتييى بشييأن المسييا ل التييي دييد تكييو 

 )هولندا(؛
مواصلة اتخاذ الخطوات المناسيتة للتحقييق وتيوفير الجتير فيي جمييع  ٧٧-١3٩

 حاالت العنف المتصل بالمعتقد الديني )جنوب أفريقيا(؛
التوعيييية بلمكانيييية التقاضيييي بشيييأن الحقيييوق االدتصيييادية واالجتماعيييية  ٧8-١3٩

وق اإلنسييان فييي والثقافييية  بمييا فييي ذلييك ميين خييالل حمييالت التوعييية  وإدراج حقيي
 المناه  الدراسية على جميع المستويات )ألتانيا(؛

تعزيييز دييدرة نظييام ال ييمان االجتميياعي الييوطني ميين أجييل دعييم األسيير  ٧٩-١3٩
 المعوزة )بيالروس(؛

فالييية حيييق جمييييع الميييواطنين فيييي الجهييير بمعتقيييداتهم وحيييق معتنقيييي   8٠-١3٩
تعلييييم وغيرهيييا مييين جمييييع األدييييان فيييي التمتيييع الكاميييل بحقيييودهم فيييي الصيييحة وال

 الخدمات العامة )النروي (؛
مواصيييلة تعزييييز برامجهيييا االجتماعيييية الناجحييية مثيييل بطاديييات األسيييرة  8١-١3٩

وبطاديييييات الرعايييييية الصيييييحية لألسييييير المعيشيييييية الفقييييييرة  والتيييييي تمكييييين مالييييييين 
اإلندونيسيين من الحصول على التعليم وبرام  الرعاية الصحية )جمهوريية فنيزويال 

 ة(؛التوليفاري
مشياريع التنميية الوطنيية مثيل نفييذ توسيع نطاق المشيار ة العامية فيي ت 8٢-١3٩

الهيا ييل األساسييية وتخطييين المييدن مييين أجييل تفييادي عمليييات اإلخييالء القسيييري 
 والعنف ) ينيا(؛

مواصييييلة تنفيييييذ السياسييييات الرامييييية إلييييى تعزيييييز الحماييييية االجتماعييييية  83-١3٩
 ييييل األساسيييية التييييي تيييوفر المزيييييد ميييين والحيييد ميييين عيييدم المسيييياواة  وتطيييوير الهيا 

المنيييياطق الريفييييية  لسييييكان  وال سيييييما حييييددة الهييييد المسيييياعدة االجتماعييييية الم
 )سنغافورة(؛

مواصيييلة إييييالء األولويييية للتخفييييف مييين حيييدة الفقييير  وتعزييييز التنميييية  8٤-١3٩
 االدتصادية واالجتماعية المستدامة )الصين(؛

إلييى وضييع حييد للفقيير ميين خييالل  مواصييلة السياسييات الوطنييية الرامييية 85-١3٩
 متادرات بشأن التنمية )الكويث(؛

تعزيييز التييدابير الرامييية إلييى تنفيييذ النظييام الييوطني للتييأمين الصييحي فييي  8٦-١3٩
 التلد )جنوب أفريقيا(؛
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مواصييلة  فاليية الوصييول إلييى المؤسسييات والخييدمات الصييحية عمييالا  8٧-١3٩
ة الصييحية الشيياملة بحلييول عييام بنظييام التييأمين الصييحي الييوطني بغييية تنفيييذ التغطييي

 )الجزا ر(؛ 2019
 تعزيز تدابير الوداية والرصد في القطاع الصحي )أنغوال(؛ 88-١3٩
اتخاذ مزيد من التدابير من أجيل تيوفير التغطيية الصيحية الشياملة فيي  8٩-١3٩

 جميع أنحاء التلد )جمهورية  وريا الشعتية الديمقراطية(؛
ى خييدمات الرعاييية الصييحية عيين طريييق مواصييلة تحسييين الوصييول إليي ٩٠-١3٩

 تمويل برام  تحسين نوعية الخدمات الصحية في القر  )ملديف(؛
ى خيدمات ي مجال التثقيف الجنسي والوصيول إليم اعفة الجهود ف ٩١-١3٩

الصحة الجنسيية واإلنجابيية فيي جمييع أنحياء التليد بهيد  خفيل معيدل الوفييات 
 متكيير وعمليييات اإلجهيياض الخطييرةل الالنفاسييية ومكافحيية اإليييدز وحيياالت الحميي

 وزواج األطفال والعنف واالستغالل الجنسيين ) ولومتيا(؛
مواصلة تحسين التغطية بخدمات الصحة اإلنجابية وصيحة األمهيات  ٩٢-١3٩

 والمواليد واألطفال والمراهقين في التلد ) ازاخستان(؛
الوصييول  مواصييلة تنفيييذ السياسييات التييي تتيييم تييوافر التعليييم وتيسييير ٩3-١3٩

إلييييييا لجمييييييع اإلندونيسييييييين  وال سييييييما فيييييي المنييييياطق النا يييييية ولألشيييييخاص ذوي 
 االحتياجات الخاصة )سنغافورة(؛

تعلييييم شيييامل للجمييييع وإجتييياري  تيييوفيرمواصيييلة الجهيييود الراميييية إليييى  ٩٤-١3٩
ومجيياني وعييالي الجييودة فييي جميييع المنيياطق وتقليييل الحييواجز المالييية التييي تعتييرض 

 م )دولة فلسطين(؛الوصول إلى التعلي
 مواصلة تعزيز تطوير التعليم وحماية الحق في التعليم )الصين(؛ ٩5-١3٩
اتخيييياذ مزيييييد ميييين الخطييييوات لكفاليييية االلتحيييياق بالمييييدارس لجميييييع  ٩٦-١3٩

 األطفال في سن التعليم اإللزامي )بنغالدي (؛
مواصييلة تعزيييز التييدابير الرامييية إلييى  فاليية التعليييم للجميييع  بمييا فييي  ٩٧-١3٩

 ذلك توسيع الهيا ل األساسية للنظام التعليمي في  امل إدليم التلد )بيالروس(؛
مواصيييلة إصيييالح سياسييية التعلييييم الممتيييازة ليييديها  وال سييييما برنيييام   ٩8-١3٩

 تعميم التعليم الثانوي )جمهورية فنزويال التوليفارية(؛
 )لتنان(؛مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين حماية النساء واألطفال  ٩٩-١3٩
النظر فيي إلغياء القواعيد التيي تمييز بحيق الميرأة عليى أسياس الحالية  ١٠٠-١3٩

 االنتماء إلى أي أدلية إثنية )بيرو(؛ المدنية  واالنتماء الديني  أو مكان اإلدامة أو
مواصيييلة تعزييييز التيييدابير المتخيييذة ل يييمان حقيييوق الميييرأة وتحقييييق  ١٠١-١3٩

 المساواة بين الجنسين )تونس(؛
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مواصلة تنفيذ الخريطة الجنسانية الوطنية في السياسات بغية تقيييم  ١٠٢-١3٩
 لمسؤولية وصنع القرار )الجزا ر(؛تمثيل المرأة في مناصب ا

مواصييلة عملهييا الجيييد فييي الييدفاع عيين حقييوق المييرأة  وغيرهييا ميين  ١٠3-١3٩
 الفئات ال عيفة )بنغالدي (؛

الجنسيييين عييين طرييييق حمايييية حقيييوق الميييرأة وتعزييييز المسييياواة بيييين  ١٠٤-١3٩
التأ د من أن القيوانين والليوا م فيي المقاطعيات والمحافظيات متوافقية ميع دسيتور 
إندونيسيا وتتسيق ميع التزاماتهيا فيي مجيال حقيوق اإلنسيان بموجيب العهيد اليدولي 
الخيياص بييالحقوق االدتصييادية واالجتماعييية والثقافييية واتفادييية الق يياء علييى جميييع 

عييين تحسيييين التنسييييق فيميييا بيييين الو ييياالت   يييالا أشيييكال التميييييز ضيييد الميييرأة  ف
 والوزارات المسؤولة ) ندا(؛

مواصييلة الجهييود الرامييية إلييى زيييادة الييوعي بحقييوق المييرأة وحماييية  ١٠5-١3٩
 صحة األمهات واألطفال  وال سيما في المناطق النا ية )أوزبكستان(؛

حماييية مواصييلة إصييدار القييوانين وتعزيييز جميييع السياسييات لتييوفير ال ١٠٦-١3٩
 اآلمنة للنساء )التحرين(؛

اعتمييياد تيييدابير ملموسييية لمكافحييية التميييييز الجنسييياني اليييذي يعيييوق  ١٠٧-١3٩
 وصول المرأة إلى العدالة )شيلي(؛

اتخييياذ التييييدابير الالزميييية للق يييياء عليييى تشييييويا األع يييياء التناسييييلية  ١٠8-١3٩
 لونا  والزواج المتكر وأسوأ أشكال عمل األطفال )بنما(؛

واصييييلة التوعييييية والييييدعوة إليييييى إنهيييياء ممارسيييية تشييييويا األع ييييياء م ١٠٩-١3٩
 التناسلية لونا  )إثيوبيا(؛

مواصلة الجهيود الراميية إليى مكافحية الممارسيات التقليديية ال يارة  ١١٠-١3٩
 التي تتعرض لها النساء والفتيات )نيتال(؛

 مواصيييلة مكافحييية العنيييف المميييارس بحيييق الميييرأة وتعزييييز تمكينهيييا ١١١-١3٩
 )با ستان(؛

بيييذل مزييييد مييين الجهيييود لتعزييييز حقيييوق الميييرأة والطفيييل  ومواصيييلة  ١١٢-١3٩
 )جمهورية  وريا(؛ جهودها لمكافحة العنف األسري

مواصييييلة دعييييم أنشييييطة المرا ييييز المعنييييية بتعزيييييز الحقييييوق والفييييرص  ١١3-١3٩
 المتاحة للنساء واألطفال ضحايا العنف )االتحاد الروسي(؛

  لمكافحية الغاييات اليثال مل مين أجيل تنفييذ برنيام   مواصلة الع ١١٤-١3٩
 العنف ضد المرأة )السودان(؛

 فاليية حماييية حقييوق المييرأة عيين طريييق تعزيييز التشييريعات المتعلقيية  ١١5-١3٩
 بجرا م العنف ضد النساء والفتيات )بوتسوانا(؛
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المقاضاة على جميع أعمال العنف األسري والجنسيي ضيد النسياء  ١١٦-١3٩
 )التفيا(؛والفتيات 

تعزيز التشريعات المتعلقة بمسألة العنف ضد المرأة  بما فيي ذليك  ١١٧-١3٩
 تجريم جميع أشكال العنف الجنسي )ليختنشتاين(؛

مواصلة الجهود الرامية إلى الحد من العنف ضد النساء والفتييات   ١١8-١3٩
نيا  وتشيويا األع ياء التناسيلية لو ذلك العنيف الجنسيي والعنيف األسيري بما في

 )أستراليا(؛
مكافحيييية العنييييف ضييييد النسيييياء ل ة تعزيييييز التييييدابير المتخييييذةمواصييييل ١١٩-١3٩

 واألطفال )تونس(؛
مواصيييلة الجهيييود الراميييية إليييى إنهييياء العنيييف ضيييد النسييياء واألطفيييال  ١٢٠-١3٩

 )عمان(؛
تعزييز جهودهيا لمنييع ومكافحية جميييع أشيكال التمييييز والعنيف ضييد  ١٢١-١3٩

ال ييعيفة األخيير   عيين طريييق اعتميياد تشييريعات شيياملة النسيياء واألطفييال والفئييات 
وضييمان حصييول النسيياء ضييحايا العنييف علييى مسيياعدة  وإطييالق حمييالت للتوعييية 

 مال مة وتقديم الجناة إلى العدالة )إيطاليا(؛
مواصلة توطيد مشار ة المرأة في الشؤون العامية )جمهوريية فنيزويال  ١٢٢-١3٩

 التوليفارية(؛
بييييذل الجهييييود المتعلقييية بتمكييييين المييييرأة مييين أجييييل تعزيييييز  مواصيييلة ١٢3-١3٩

مشيار تها المجدييية فييي عملييية صيينع القييرارات االدتصييادية واالجتماعييية والسياسييية 
 )نيتال(؛
اتخييياذ المزييييد مييين الجهيييود للنهيييوض بحمايييية حقيييوق الطفيييل عليييى  ١٢٤-١3٩

 الصعيدين الوطني ودون الوطني )فييث نام(؛
انين والليييييوا م الجدييييييدة المتعلقييييية بق ييييياء التعجييييييل بتنفييييييذ القيييييو  ١٢5-١3٩

 األحدا  )اإلمارات العربية المتحدة(؛
 إنهاء العقاب التدني وغيره من أشكال العنف في المدارس )بنما(؛ ١٢٦-١3٩
ء العنييف بحييق تنفيييذ االسييتراتيجية الوطنييية إلنهييامواصييلة الجهييود ل ١٢٧-١3٩

 )السودان(؛ 2020-201٦األطفال للفترة 
لة بيييذل الجهيييود الراميييية إليييى مكافحييية عميييل األطفيييال وزواج مواصييي ١٢8-١3٩

 األطفال )تونس(؛
التشييريعات للعقوبيية التدنييية لألطفييال فييي الصييريم بموجييب حظيير ال ١٢٩-١3٩

جميع األما ن  بما في ذلك في المنيازل والميدارس والمرا يز العقابيية ومؤسسيات 
 الرعاية التديلة )أوروغواي(؛
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الية حمايية األطفيال مين عمالية األطفيال واالتجيار تعزيز القوانين لكف ١3٠-١3٩
بهيييم ألغيييراض االسيييتغالل الجنسيييي  وذليييك بوضيييع بيييرام  إلعيييادة اإلدمييياج فيييي 

 المدارس والتأهيل )شيلي(؛
 بمن يعملون في ظرو  خطرة ) ينيا(؛اا منع عمل األطفال  بدء ١3١-١3٩
شيأن ب 2020-201٦مواصلة تنفيذ االستراتيجية الوطنيية للفتيرة  ١3٢-١3٩

 إنهاء العنف ضد األطفال )الكويث(؛
مواصييلة الجهييود الجارييية لمكافحيية العنييف والجييرا م المرتكتيية ضييد  ١33-١3٩

 األطفال )ماليزيا(؛
اتخيياذ المزيييد ميين التييدابير الفعاليية لتعزيييز وحماييية حقييوق األطفييال  ١3٤-١3٩

ورفاههم  وحميايتهم مين العنيف  بميا يشيمل ضيمان وصيولهم إليى الرعايية الصيحية 
 والتعليم )أوزبكستان(؛ 

مواصلة الجهود للق اء على ممارسة احتجاز األطفال ميع التيالغين  ١35-١3٩
 في سجون التالغين )االتحاد الروسي(؛

 تعزيز المرافق المخصصة لألطفال المخالفين للقانون )إثيوبيا(؛ ١3٦-١3٩
اتخيياذ التييدابير الالزميية ل ييمان حسيين سييير نظييام د يياء األحييدا    ١3٧-١3٩

بما في ذليك  فيي جملية أميور  معاملية القمصاير معاملية تراعيي سينهم  وإلغياء جمييع 
 ن(؛أشكال العقوبة التدنية لألطفال في جميع األما ن )ليختنشتاي

مواصيييلة الجهيييود الراميييية إليييى تعزييييز وصيييول األحيييدا  المخيييالفين  ١38-١3٩
للقييانون إلييى العداليية  وتتييادل أف ييل الممارسييات مييع بلييدان المنطقيية علييى نطيياق 

 أوسع )ماليزيا(؛
تعزييز التيدابير المتخييذة لتعزييز حقيوق األشييخاص ذوي اإلعادية فييي  ١3٩-١3٩

 الحياة السياسية )جنوب أفريقيا(؛
مواصييييييييلة تنفييييييييييذ خطييييييييية العميييييييييل الوطنيييييييييية بشيييييييييأن اإلعادييييييييية  ١٤٠-١3٩
 ميع التر ييز عليى حالية األطفيال اليذين يواجهيون أشيكاالا  2022-201٣ للفترة

 متعددة من التمييز ) ولومتيا(؛
مواصلة ضمان حقيوق األشيخاص ذوي اإلعادية وتوسييع مشيار تهم  ١٤١-١3٩

 في الشؤون العامة )الصين(؛
ميييية إليييى حمايييية حقيييوق اإلنسيييان لألشيييخاص م ييياعفة الجهيييود الرا ١٤٢-١3٩

 ذوي اإلعادات التدنية )اليابان(؛
مواصييييلة اتخيييياذ تييييدابير لزيييييادة تمثيييييل ومشييييار ة األشييييخاص ذوي  ١٤3-١3٩

 اإلعادة ) وبا(؛
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بشيييأن األشيييخاص ذوي اإلعادييية   8/201٦تعزييييز تنفييييذ القيييانون  ١٤٤-١3٩
ل ضيمان وصيولهم إليى وتعزيز جهودها الرامية إلى التصدي لعميل األطفيال مين أجي

 الخدمات االجتماعية والصحية والتعليم )تايلند(؛
مواصييييلة الجهييييود لحماييييية المهيييياجرين اإلندونيسيييييين خييييارج التلييييد  ١٤5-١3٩

 والمهاجرين الموجودين في أراضيها )بيرو(؛
عين  مواصلة جهودها الراميية إليى حمايية العميال المهياجرين  ف يالا  ١٤٦-١3٩

 مجال بناء القدرات )فييث نام(؛توفير التدريب لهم في 
تعزييز المتيادرات الراميية إليى إذ ياء اليوعي فيي أوسياع المجتمعييات  ١٤٧-١3٩

المحلييية الم يييفة بحقييوق الالجئييين وطييالتي اللجييوء واألطفييال غييير المصييحوبين 
 ) ولومتيا(؛

تكثيف الجهود الرامية إلى منع انعدام الجنسية  بميا فيي ذليك عين  ١٤8-١3٩
لتسيييجيل بصيييورة سيييليمة وميسيييورة ويمكييين الوصيييول إليهيييا لجمييييع طرييييق تيييوفير ا

   األطفال المولودين في إندونيسيا )سلوفا يا(
وتحظى التوصيات التالية بتأييد إندونيسيا التي تر  أنهيا نمفيذت أصيالا أو فيي طيور  -١٤٠

 التنفيذ:
التصيييييديق عليييييى االتفاديييييية الدوليييييية لحمايييييية حقيييييوق جمييييييع العميييييال  ١-١٤٠

 وأفراد أسرهم )هندوراس(؛المهاجرين 
اتخاذ جميع التدابير الالزمة للتصديق على اتفادية حقوق األشخاص  ٢-١٤٠

   ذوي اإلعادة )المملكة العربية السعودية(
وسييتدرس إندونيسييييا التوصييييات التاليييية  وسييتقدم ردوداا عليهيييا فيييي وديييث مناسيييب  -١٤١

  س حقوق اإلنسان:الدورة السادسة والثالثين لمجلانعقاد يتجاوز موعد  ال
النظيييير فييييي التصييييديق علييييى التروتو ييييول االختييييياري الملحييييق بالعهييييد  ١-١٤١

 الدولي الخاص بالحقوق االدتصادية واالجتماعية والثقافية ) ازاخستان(؛
النظر في االن مام إلى التروتو ول االختياري الملحق بالعهد الدولي  ٢-١٤١

 علييييى التصييييديق فييييي النظيييير )السيييينغال(؛الخيييياص بييييالحقوق المدنييييية والسياسييييية 
 والسياسيية المدنيية بيالحقوق الخاص الدولي بالعهد الملحق االختياري التروتو ول

 ؛( ازاخستان)
التصديق على التروتو ول االختياري الملحيق بالعهيد اليدولي الخياص  3-١٤١

 بالحقوق المدنية والسياسية )غواتيماال(؛
وتو يول االختيياري الثياني الملحيق بالعهيد التوديع والتصديق عليى التر  ٤-١٤١

الييدولي الخيياص بييالحقوق المدنييية والسياسييية  الهيياد  إلييى إلغيياء عقوبيية اإلعييدام 
التصييديق علييى التروتو ييول االختييياري الثيياني الملحييق بالعهييد  لييدوفا(؛و )جمهورييية م
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الييدولي الخيياص بييالحقوق المدنييية والسياسييية  الهيياد  إلييى إلغيياء عقوبيية اإلعييدام 
 غاريا(؛)هن

مواصيييلة عمليييية التصيييديق عليييى الصيييكوك الدوليييية لحقيييوق اإلنسيييان   5-١٤١
سيييما التروتو ييول االختييياري الثيياني للعهييد الييدولي الخيياص بييالحقوق المدنييية  وال

والسياسية  الهاد  إلى إلغاء عقوبية اإلعيدام  و خطيوة أوليى  وديف تنفييذ أحكيام 
 اإلعدام )رومانيا(؛

  علييييى القادميييية االسييييتعراض الييييدوري الشيييياملالتصييييديق  دتييييل دورة  ٦-١٤١
            التروتو يييول االختيييياري التفادييييية مناه ييية التعييييذيب وغييييره ميييين ضيييروب المعامليييية 

ليذلك اا أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  وإنشاء ملية ودا ية وطنية وفقي
 )تشيكيا(؛

ات دييو  ميين جانييباتخيياذ تييدابير لوضييع حييد للتعييذيب وسييوء المعامليية  ٧-١٤١
الشييرطة  ومكافحيية إفييالت مرتكتييي هييذه الجييرا م ميين العقيياب  بمييا فييي ذلييك عيين 
طريييق التصييديق علييى التروتو ييول االختييياري التفادييية مناه يية التعييذيب وغيييره ميين 

 ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )فرنسا(؛
التفاديية الق ياء عليى النظر في التصديق على التروتو يول االختيياري  8-١٤١

 إليى الراميية التيدابير اتخياذ مواصيلة جميع أشكال التمييز ضد المرأة )أوروغواي(؛
 التمييييز أشيكال جمييع عليى الق ياء التفادييية االختيياري التروتو يول عليى التصيديق

 ؛(ناميتيا) المرأة ضد
التصيييديق عليييى التروتو يييول االختيييياري التفاديييية الق ييياء عليييى جمييييع  ٩-١٤١

 أشكال التمييز ضد المرأة )غواتيماال( )سيراليون( )إستانيا(؛ 
التصديق على التروتو ول االختياري التفادية حقيوق األشيخاص ذوي  ١٠-١٤١

 اإلعادة )غواتيماال( )السنغال(؛
كميية الجنا ييية الدولييية  بمييا التصييديق علييى نظييام رومييا األساسييي للمح ١١-١٤١

 في ذلك االتفاق المتعلق بامتيازات المحكمة وحصاناتها )بوتسوانا(؛
التصييييديق علييييى نظييييام رومييييا األساسييييي للمحكميييية الجنا ييييية الدولييييية  ١٢-١٤١

 ليشتي(؛  - )مدغشقر( )الترتغال( )تيمور
الميييؤتمر االن يييمام إليييى نظيييام روميييا األساسيييي بصييييغتا المعدلييية فيييي  ١3-١٤١

  ومواءميية تشييريعاتها الوطنييية مييع االلتزامييات 2010االستعراضييي فييي  متيياال عييام 
بموجييب نظييام رومييا األساسييي  وتعريييف الجييرا م والمتييادق  بمييا فييي ذلييك جريميية 

 العدوان )ليختنشتاين(؛
اا التصييديق علييى نظييام رومييا األساسييي للمحكميية الجنا ييية الدولييية وفقيي ١٤-١٤١

هييا علييى نفسييها فييي خطيية العمييل الوطنييية لحقييوق اإلنسييان لاللتزامييات التييي دطعت
 )هنغاريا(؛
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االن مام إلى نظام روما األساسي للمحكمة الجنا ية الدولية ومواءمة  ١5-١٤١
 القوانين الوطنية معا )غواتيماال(؛

التصييديق علييى اتفادييية منييع جريميية اإلبييادة الجماعييية والمعادتيية عليهييا  ١٦-١٤١
 )أرمينيا(؛

التصييديق علييى اتفادييية عييدم تقييادم جييرا م الحييرب والجييرا م المرتكتيية  ١٧-١٤١
 ضد اإلنسانية )أرمينيا(؛

 االن مام إلى معاهدة تجارة األسلحة )غواتيماال(؛ ١8-١٤١
التصييديق فييي أدييرب ودييث ممكيين علييى اتفادييية منظميية العمييل الدولييية  ١٩-١٤١

 ( )غواتيماال(؛1٦9)ردم  1989بشأن الشعوب األصلية والقتلية لعام 
الملحق باتفادية العمل الجتيري  2014التصديق على بروتو ول عام  ٢٠-١٤١
إصيييدار وثيييا ق رسيييمية أنظمييية العميييل القا مييية التيييي تتطليييب   وتنفييييذ 19٣0 لعيييام

لجميع العمال ومراعاة المعايير الدنيا لظيرو  العميل )المملكية المتحيدة لتريطانييا 
 الشمالية(؛ وميرلنداالعظمى 
التفاديية حمايية حقيوق  12النظر في التصيديق عليى التروتو يول رديم  ٢١-١٤١

اإلنسييان والحريييات األساسييية واتفادييية مجلييس أوروبييا بشييأن منييع ومكافحيية العنييف 
 )ألتانيا(؛سري ضد المرأة والعنف األ

النظييير فيييي توجييييا دعيييوة مفتوحييية ودا مييية إليييى اإلجيييراءات الخاصييية  ٢٢-١٤١
 )التوسنة والهرسك(؛

جيا دعوة دا مة لجميع اإلجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق تو  ٢3-١٤١
توجييييييا دعيييييوة دا مييييية إليييييى جمييييييع اإلجيييييراءات الخاصييييية إلنسيييييان )أوروغيييييواي(؛ ا

) ازاخسييتان(؛ توجيييا دعييوة دا ميية إلييى المكلفييين بواليييات فييي إطييار اإلجييراءات 
اميييل الخاصييية  واالسيييتجابة لجمييييع الطلتيييات المقدمييية لزييييارة التليييد  والتعييياون الك

والفيييوري والموضيييوعي ميييع اإلجيييراءات الخاصييية التابعييية لمجليييس حقيييوق اإلنسيييان 
 )التفيا(؛
توجيييا دعييوة إلييى المقييرر الخيياص المعنييي بحقييوق الشييعوب األصييلية   ٢٤-١٤١

ميع انفتياح إندونيسييا عليى التعياون اا إلى زيارة إندونيسيا  بما في ذلك بيابوا  تمشيي
 الخاصة )المكسيك(؛مع المكلفين بواليات اإلجراءات 

ة على وجا السرعة بشأن مشيروع استكمال منادشات الهيئة التشريعي ٢5-١٤١
 القانون الجنا ي المنقم )تر يا(؛

اسيتعراض وإلغياء القييوانين المحليية التييي يمكين أن تحييد مين الحقييوق  ٢٦-١٤١
التييي يكفلهييا الدسييتور  وال سيييما فيمييا يتعلييق بحقييوق المييرأة واألدليييات الجنسييية 

 ألدليات الدينية )النروي (؛وا
 )السويد(؛ 19٦5سن تشريع إللغاء دانون التجديف لعام  ٢٧-١٤١
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تعديل أو إلغياء القيوانين والمراسييم التيي تقييد الحيق فيي حريية الفكير  ٢8-١٤١
 والوجدان والدين )الدانمرك(؛

مييين القيييانون  أ-15٦و 15٦ إنهييياء المالحقيييات بموجيييب الميييادتين ٢٩-١٤١
  فالة حرية الدين والتعتير )الواليات المتحدة األمريكية(؛  الجنا ي من أجل

ميين القييانون الجنييا ي إلنهيياء  110و 10٦إلغيياء أو تعييديل المييادتين  3٠-١٤١
 القيود المفروضة على حرية التعتير )ألمانيا(؛

مييييين القيييييانون  110و 15٦مالحقيييييات بموجيييييب الميييييادتين إنهييييياء ال 3١-١٤١
 والتعتير )الواليات المتحدة األمريكية(؛ الجنا ي من أجل  فالة حرية الدين

إلغاء جميع التشريعات واألنظمية التيي تحيد وصيول النسياء والفتييات  3٢-١٤١
إلى المعلومات والمشورة المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية  بميا فيي 

 ذلك وسا ل منع الحمل ) ندا(؛
بشأن الزواج  الذي  1/19٧4النظر في مراجعة أحكام القانون ردم  33-١٤١

يؤدي إلى جملة أمور منها التمييز في المييرا  بيين الصيتيان والفتييات فيي األسيرة 
 نفسها )ناميتيا(؛

 )إستانيا(؛ حذ  المادة المتعلقة بالتجديف من القانون الجنا ي 3٤-١٤١
جعيل اللجنية الوطنيية اإلندونيسيية المعنيية بمسيألة العنيف ضيد المييرأة  35-١٤١

للمتييادق المتعلقيية بمر ييز المؤسسييات الوطنييية لتعزيييز وحماييية حقييوق اا تعمييل وفقيي
 باريس( )سيراليون(؛ اإلنسان )متادق

إلغيياء القييوانين اإلدليمييية أو المحلييية التييي تنطييوي علييى  علييىالعمييل  3٦-١٤١
 تمييز بحق األشخاص على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية )النمسا(؛

التشييريعية والتنفيذييية ميين أجييل منييع التعصييب  بييذل مزيييد ميين الجهييود 3٧-١٤١
 والتمييز على أسس دينية ضد أفراد األدليات الدينية )سلوفا يا(؛

اتخاذ إجراءات حازمة لمنع أعمال العنيف والتحيريل عليى الكراهيية  38-١٤١
مكافحييية التميييييز والتعصيييب اليييديني ييييات الدينيييية ومالحقييية مرتكتيهيييا  و ضيييد األدل
 )النمسا(؛

 يذ تدابير مناستة لمنع التمييز ضد األدليات الدينية )هنغاريا(؛تنف 3٩-١٤١
حماييية حقييوق المسيييحيين واألدليييات األخيير  وتعزيييز حييوار األديييان  ٤٠-١٤١

 في أوساع المجموعات الدينية في إندونيسيا ) ينيا(؛
ضييييمان حقييييوق األدليييييات  وال سيييييما األدليييييات الدينييييية والمثليييييات  ٤١-١٤١

الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية  عن طريق إجيراءات والمثليون ومزدوجو 
عين تنقييم  دانونية فعالة لمكافحة التحريل عليى الكراهيية وأعميال العنيف  ف يالا 

 التشريعات التي يمكن أن تكون لها مثار تمييزية )الترازيل(؛
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مراجعييية وتعيييديل التشيييريعات الوطنيييية مييين أجيييل تعزييييز الحمايييية مييين  ٤٢-١٤١
بمييا فييي ذلييك علييى أسيياس الييدين أو الميييل الجنسييي والهوييية الجنسييانية  التمييييز  

 واعتماد برام  تثقيفية لمنع هذا التمييز والوصم )تشيكيا(؛
وضيييع سياسييية وطنيييية ل يييمان حقيييوق المثلييييات والمثلييييين ومزدوجيييي  ٤3-١٤١

المييييل الجنسيييي ومغيييايري الهويييية الجنسيييانية وحييياملي صيييفات الجنسيييين  ومعادتييية 
 ي د ايا التمييز )إستانيا(؛المتورطين ف

تميييز ضييد التأ ييد ميين أن القييوانين والسياسييات الوطنييية واإلدليمييية ال  ٤٤-١٤١
أي أفيييراد فيييي المجتميييع  بمييين فيييي ذليييك المثلييييات والمثلييييون ومزدوجيييو المييييل 

صييفات الجنسييين  وأنهييا تتماشييى مييع  الجنسييي ومغييايرو الهوييية الجنسييانية وحيياملو
ل العهييد الييدولي الخيياص بييالحقوق المدنييية والسياسييية التزامييات التلييد الدولييية  مثيي

 واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )السويد(؛
إلغيييياء أو تنقيييييم التشييييريعات  وبخاصيييية األحكييييام ذات الصييييلة ميييين  ٤5-١٤١

القانون الجنا ي اإلسالمي في متشا  الذي يجيرم العالديات الجنسيية القا مية عليى 
 يذلك التشيريعات التيي تمييز عليى أسياس التراضي بين بالغين من نفيس الجينس  و 

 الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية )ميسلندا(؛
إلغيييياء عقوبيييية اإلعييييدام فييييي جميييييع  إلغيييياء عقوبيييية اإلعييييدام )أنغييييوال(؛ ٤٦-١٤١

 الحاالت والظرو  )الترتغال(؛
إلغياء عقوبيية اإلعيدام بالنسييتة لجيرا م االتجييار بالمخيدرات )إسييتانيا(؛  ٤٧-١٤١
 لمخدرات )ليختنشتاين(؛استمرار فرض عقوبة اإلعدام على مرتكتي جرا م اإنهاء 
إلغييياء عقوبييية اإلعييييدام والنظييير فيييي تخفيييييف جمييييع أحكيييام اإلعييييدام  ٤8-١٤١

 المفروضة على أشخاص مدانين بارتكاب جرا م المخدرات )شيلي(؛
تعزيز ال مانات المتعلقة بفرض عقوبة اإلعيدام  بميا فيي ذليك تيوفير  ٤٩-١٤١

التمثيل القانوني الكافي وفي مرحلة متكرة فيي الق يايا التيي يمكين أن تف يي إليى 
حكيييم باإلعيييدام؛ عيييدم تطتييييق عقوبييية اإلعيييدام عليييى المصيييابين بييياألمراض صيييدور 

وااللتزامات الدولية لحقوق  عقلية؛ تنقيم القانون الجنا ي لكي يتوافق مع القوانين
 إعادة العمل بالودف االختياري لعقوبة اإلعدام )أستراليا(؛اإلنسان؛ 

إلغيييياء عقوبييية اإلعييييدام  إنشيييياء هيئييية مسييييتقلة ومحايييييدة  يتقييييررريثميييا  5٠-١٤١
غييية تخفيييف األحكييام أو السييتعراض جميييع حيياالت المحكييوم عليييهم باإلعييدام  ب

للمعيييايير الدوليييية اا  ميييات عادلييية تمتثيييل تماميييعليييى محا  ضيييمان حصيييول الميييدانين
 )بلجيكا(؛

إلغيياء عقوبيية اإلعييدام  وإعييالن ودييف اختييياري لتنفيييذ أحكييام اإلعييدام  5١-١٤١
والتصيييديق عليييى التروتو يييول االختيييياري الثييياني للعهيييد اليييدولي الخييياص بيييالحقوق 

 المدنية والسياسية  الهاد  إلى إلغاء عقوبة اإلعدام )سلوفا يا(؛
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وديييييف اختيييييياري لتنفييييييذ عقوبييييية اإلعيييييدام تمهييييييداا إللغا هيييييا اعتمييييياد  5٢-١٤١
 وتخفييف اإلعيدام لعقوبية القانون بحكم اختياري ودف تطتيق في النظر )النمسا(؛

اإلعيدام  أحكياموديف تنفييذ  اسيتئنا  فيي النظير ؛(إيطالييا) الحالية اإلعدام أحكام
 واتخاذ خطوات نحو إلغاء عقوبة اإلعدام )ناميتيا(؛

 الودف االختياري الرسمي لعقوبة اإلعدام )الجتل األسيود(؛استئنا   53-١٤١
اسييتئنا   االختييياري لعقوبيية اإلعييدام تمهيييداا إللغا هييا )سييلوفينيا(؛اسييتئنا  الودييف 

اسييتئنا  الودييف لعقوبيية اإلعييدام تمهيييدا ا إللغا هييا )الترازيييل(؛ الودييف االختييياري 
لوديف لفيوري لسيتئنا  ااال )المكسييك(؛  هيالعقوبة اإلعدام بهد  إلغااالختياري 
 لعقوبة اإلعدام تمهيدا ا إللغا ها )السويد(؛االختياري 

تطتييييق وديييف اختيييياري لتنفييييذ أحكيييام اإلعيييدام  بهيييد  إلغييياء عقوبييية  5٤-١٤١
اإلعييدام )النييروي (؛ الودييف الفييوري لعقوبيية اإلعييدام )المملكيية المتحييدة لتريطانيييا 

تطتيييق ودييف اختييياري رسييمي لتنفيييذ أحكييام اإلعييدام  ؛الشييمالية( يرلنييداأو العظمييى 
تطتييييق وديييف اختيييياري رسيييمي لعقوبييية  بهيييد  إلغييياء عقوبييية اإلعيييدام )سويسيييرا(؛

 اإلعيدام  أحكيام لتنفييذ اختيياري ودف تطتيق؛ دام بهد  إلغا ها نها ياا )بنما(اإلع
 رسييمي ودييف لتطتيييق عاجليية تييدابير اتخيياذ؛ (فرنسييا) اإلعييدام عقوبيية إلغيياء بهييد 

تطتيييق  عليييهم بهييذه العقوبيية )األرجنتييين(؛لتنفيييذ أحكييام اإلعييدام بحييق المحكييوم 
ودييييف اختييييياري لتنفيييييذ عقوبيييية اإلعييييدام  خطييييوة أولييييى نحييييو إلغا هييييا )بلجيكييييا( 

 تطتيييق ؛(ألمانييا) إلغا هييا بهيد  اإلعييدام لعقوبية اختييياري وديف تطتيييق )ميسيلندا(؛
خطييوة وسيييطة نحييو إلغيياء عقوبيية  باعتتيياره اإلعييدام أحكييام لتنفيييذ اختييياري ودييف

  اإلعدام  وإصالح القانون الجنا ي )إستانيا(؛
تطتيق ودف اختيياري لعقوبية اإلعيدام بغيية التصيديق عليى التروتو يول  55-١٤١

االختياري الثاني للعهد اليدولي الخياص بيالحقوق المدنيية والسياسيية الهياد  إليى 
التروتو يييول االختيييياري للعهيييد إلغييياء عقوبييية اإلعيييدام  والنظييير فيييي التصيييديق عليييى 

الييييييدولي الخيييييياص بييييييالحقوق االدتصييييييادية واالجتماعييييييية والثقافييييييية  والتروتو ييييييول 
االختيييياري التفاديييية حقيييوق الطفيييل المتعليييق بيييلجراء تقيييديم التالغيييات  واالتفاديييية 

عن نظام روميا األساسيي    ف الا 19٦٧المتعلقة بمر ز الالجئين وبروتو ولها لعام 
 الدولية )ميرلندا(؛ للمحكمة الجنا ية

اتخييييياذ مزييييييد مييييين الخطيييييوات ل يييييمان بيئييييية ممنييييية ومواتيييييية لجمييييييع  5٦-١٤١
فيييهم ممثلييو المثليييات والمثليييين ومزدوجييي    بميينالمييدافعين عيين حقييوق اإلنسييان

 الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأفراد الشعوب األصلية )النروي (؛
ريييق تنقيييم التشييريعات الوطنييية صييون وتوسيييع الحرييية الدينييية عيين ط 5٧-١٤١

بحيي  تعتير  بجميييع األدييان أو المعتقيدات وتحميهييا  سيواء أ انيث توحيدييية أو 
مين اإلعيالن العيالمي  18إلحادية أو غير توحيدية  على النحو المتيين فيي الميادة 

لحقوق اإلنسان  بما في ذلك تلك التي لم تيرد ضيمن اليديانات السيث المعتير  
 (؛)السويداا بها رسمي
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م القانونية والدستورية  فالة التنفيذ التام على الصعيد الوطني لألحكا 58-١٤١
حمايييييية حقيييييوق اإلنسيييييان  وال سييييييما حريييييية التعتيييييير وتكيييييوين القا مييييية المتعلقييييية ب

الجمعيييات والتجمييع؛ وإلغيياء القييوانين المحلييية التمييزييية التييي تتعييارض مييع دسييتور 
فيي مجييال المسيياواة وعيدم التمييييز  بمييا إندونيسييا؛ وإعطيياء األولويية إلحييراز تقييدم 

يتعلق بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية  في ذلك فيما
الجنسييانية؛ واتخيياذ إجييراءات لمنييع الجماعييات المتطرفيية ميين التحيير، باألدليييات 

ر التدريب في مجيال الدينية وغيرها من األدليات أو تخويفها أو اضطهادها؛ وتوفي
 النظام القانوني والق ا ي )ميرلندا(؛حقوق اإلنسان للعاملين في 

تكثيييف الجهييود الرامييية إلييى احتييرام حرييية التعتييير والتجمييع  والييدين  5٩-١٤١
والمعتقد  ومنع التمييز على أي أساس  ان  بما في ذلك المييل الجنسيي والهويية 

 الجنسانية )أستراليا(؛
احترام الحق في محا مة عادلة  على النحو المنصيوص علييا ضمان  ٦٠-١٤١

ميين العهييد الييدولي الخيياص بييالحقوق المدنييية والسياسييية  بمييا فييي  14 فييي المييادة
ذليييييك الحيييييق فيييييي االسيييييتئنا  بالنسيييييتة لألشيييييخاص المحكيييييوم علييييييهم باإلعيييييدام 

 )جمهورية مولدوفا(؛
الل تعزييز مواصلة مكافحة اإلفالت من العقاب  بما في ذلك من خي ٦١-١٤١

 القوانين واألنظمة وتنفيذها )تر يا(؛
التيي حقيوق اإلنسيان لتحقيق بشيفافية وبصيورة شياملة فيي انتها يات ا ٦٢-١٤١

 )الواليات المتحدة األمريكية(؛ودعث في السابق 
اسييييتكمال التحقيييييق فييييي جميييييع د ييييايا حقييييوق اإلنسييييان فييييي بييييابوا  ٦3-١٤١

 )أستراليا(؛
منييع الحمييل بصيير  النظيير عيين الحاليية  ضييمان الحصييول علييى وسييا ل ٦٤-١٤١

الزواجييييية  وإلغيييياء جميييييع القييييوانين التييييي تقيييييد حصييييول النسيييياء والفتيييييات علييييى 
 معلومات المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية )سلوفينيا(؛ال

اإلطييار التشييريعي بغييية ضييمان الوصييول إلييى خييدمات الصييحة  مواءميية ٦5-١٤١
نيييع الحميييل وتنظييييم األسيييرة بالنسيييتة الجنسييية واإلنجابيييية  بميييا فيييي ذليييك وسييا ل م

 ى موافقة األزواج )بلجيكا(؛ات وغير المتزوجات  دون الحاجة إلللنساء المتزوج
اتخاذ تدابير عاجلة إللغاء القواعيد والليوا م التيي تنطيوي عليى تميييز  ٦٦-١٤١

يستهد  النساء أو المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسيي ومغيايري الهويية 
عن إجراء تحقيقات ومعادتة مرتكتي أفعال التمييز والعنف بحق    ف الا الجنسانية

 المرأة )األرجنتين(؛
إزاليية القيييود القانونييية والسياسييية التييي تنطييوي علييى تمييييز يسييتهد   ٦٧-١٤١

الجنسييية  شخصييية  وتلييك التييي دييد تنتهييك حقييودهنالنسيياء علييى أسيياس الحاليية ال
 واإلنجابية )إستانيا(؛
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التيييام لألنظمييية الوطنيييية القا مييية التيييي تحظييير ممارسييية تشيييويا التطتييييق  ٦8-١٤١
األع يياء التناسييلية لونييا   وتعييديل التشييريعات الوطنييية ل ييمان الوصييول الكامييل 

 إلى الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية )الترتغال(؛
اعتميييياد التييييدابير الالزميييية ل ييييمان إنهيييياء ممارسيييية تشييييويا األع يييياء  ٦٩-١٤١

لونا   وذلك عن طريق تجريم هذه الممارسية وتنظييم حميالت للتوعيية التناسلية 
 )أوروغواي(؛

اتخييياذ المزييييد مييين التيييدابير الراميييية إليييى التصيييدي لتشيييويا األع ييياء  ٧٠-١٤١
 )موزامتيق(؛ التناسلية لونا   بما في ذلك حظرها في نهاية المطا 

يييييز بحيييق وضيييع حيييد فيييي القيييانون والممارسييية العمليييية للعنيييف والتم ٧١-١٤١
النساء  والعنف والتمييز الذي يستهد  المثليين  وإنهاء ممارسة تشويا األع اء 

 التناسلية لونا  )فرنسا(؛
سيين وإنفيياذ تشييريعات لرفييع السيين القانونييية للييزواج بالنسييتة للصييتيان  ٧٢-١٤١

 عاماا )سيراليون(؛ 18والفتيات إلى 
 سنة )الترتغال(؛ 1٦رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنا ية إلى  ٧3-١٤١
تقييم إنشاء مليات تسمم بكفالية حيق الشيعوب األصيلية فيي أراضيي  ٧٤-١٤١

 األسال  )بيرو(؛
إنهاء العالج القسري من تعياطي المخيدرات وتعيديل شيروع اإلبيال   ٧5-١٤١

   اإللزامي من أجل التصدي للتمييز في الوصول إلى الرعاية الصحية )الترتغال(
اجات و/أو التوصييييات اليييواردة فيييي هيييذا التقريييير تعتييير عييين موديييف جمييييع االسيييتنت -١٤٢

وال ينتغيييي أن يفهيييم أنهيييا  الدوليية )اليييدول( التيييي ديييدمتها و/أو الدولييية موضييوع االسيييتعراض 
 تحظى بتأييد الفريق العامل بكاملا 
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