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مقدمة
 -1عق ددد القري ددق العام ددس املع ددل ابري ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس املنرد د ج د قد درار لد د
حق د د د ا ا د د ددان  1/5دورت د د د الثامن د د دة والعر د د درين ة الق د د د ة املمتد د دددة مد د ددن  6إىل  17تر د د درين
الث د ددام /فمرب  .2017وايتُع ِرض د د حال د ددة ب د ددنن ة اجلل د ددة التاي د ددعة املعق د د دة ة  10تر د درين
الثددام /فمرب  .2017وتددرّس وفددد بددنن وزيددر العدددل والتردريف حددافا األ تددام ج زيددف فاقامددان
دج غباند  .واعتمددد القريددق العامددس التقريددر املتعلدق ببددنن ة جل ددت الرابعددة عرددرة املعقد دة ة 14
تررين الثام /فمرب .2017
 -2وة  13شد ددباط/فرباير  2017ا تد ددار ل د د حق د د ا ا د ددان فريد ددق املقد ددررين التد ددا
(اجملم عددة الثيةاددة) مددن جددس تا ددر ايددتعرا ،ا الددة ة بددنن :إةا باددا وبنم دا وال د رايت املتحدددة
األمريكاة.
 -3ووفقددا للققددرة  15مددن مرفددق ق درار ل د حق د ا ا ددان  1/5وللققددرة  5مددن مرف ددق
قراره  21/16صدرت ال اثئق التالاة ألغرا ،ايتعرا ،ا الة ة بنن:
()

تقرير وطل/عر ،كتايب مقدم وفقا للققرة (A/HRC/WG.6/28/BEN/1) ) (15؛

(ب) جتماف للمعل مات عدت مق ضاة األمم املتحددة ال داماة قد ا ا
للققرة (15ب) )(A/HRC/WG.6/28/BEN/2؛
(ج) م د د د ج عدت د د د مق ض د د دداة األم د د ددم املتح د د دددة ال د د دداماة ق د د د ا ا
للققرة (15ج) ).(A/HRC/WG.6/28/BEN/3

دان وفقدا
د د ددان وفق د د ددا

 -4و حال اجملم عة الثيةاة إىل بنن قائمة يدللة عدد ا يدلقا كدس مدن ملا ادا و وروغد اج
والربازيس والربتغال وبلجاكدا ويدل فاناا واململكدة املتحددة لربينا ادا الع مد وآيرلنددا الردمالاة.
وميكن ارطيع عل ذه األيللة ة امل قف الربكي اخلارجي لييتعرا ،الدورج الرامس.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
عاد ال فد أتكاد الت ام بنن حبق ا ا ان ابعتبار ا األيداس الدذج تنبدل علاد الدولدة
-5
مرددددا عل د ن إعددداد تقريددره كددان م ض د ع مردداورة وطناددة شددارك فا ددا الددات بعددة للدولددة
وفداعل ن مدن اجملتمدف املددم بددعم مدن وكددارت متة دة بعدة ملن مدة األمدم املتحددة واملن مددة
الدولاة للقرا ك ف اة.
 -6ومنذ عام  2012ت ع ا ك مة جا دة كي جتد ُحل ر للر اغس املعرب عن ا وتتابف
الت ص دداات املقدم ددة وارلت ام ددات ال دديت قنعت ددا علد د ق د د ا ةن ددار اجل ل ددة الثا ا ددة م ددن اري ددتعرا،
الدورج الرامس ب يائس من دا علد وجد التحديدد تددعام األطدر القا ادة والربا ادة وامل ي داة ة
مادان حق ا ا ان مف ا قرار بضرورة بذل م يد من اجل د.
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 -7وص د ّدق بددنن حتديدددا عل د عدددد مددن املعا دددات الدولاددة وا قلاماددة ة مادددان حق د ا
ا ان مثس الربوت ك ل امللحق ابملاثاا األفريقي ق ا ا ان والرع ب بر ن إ ردار اككمدة
األفريقاة ق ا ا ان والرع ب واتقاقاة ر داج برد ن يايدة النقدس والتعداون ة دال التبدل
عل ال عاد الدو .
 -8و د ازاة ذل ددع ُش ددرع ة عملا ددة الت ددديق عل د ص ددك س ددر تتعل ددق حبق د ا ا
ور ياما عل ما يلي:

ددان

التعدددييت عل د ددام رومددا األيايددي للمحكمددة اجلنائاددة الدولاددة والدديت تتعلددق
()
جبرمية العدوان واليت اعتُمدت ة كمبار؛
(ب)

الربوت ك ل ار تاارج رتقاقاة حق ا النقس املتعلق إبجرار تقدمي البيغات؛

(ج) الربوت ك د د ل ار تاد ددارج املتعلد ددق ابلع د ددد الد دددو اخلد ددا
وارجتماعاة والثقافاة.

اب ق د د ا ارقت د ددادية

 -9وُجن د ج د ر كبددر مددن العمددس الددذج قام د ب د بددنن منددذ عددام  2012عل د صددعاد إدراج
املعدداير الدولاددة ة القددا ن الد طل .فقددد اعتُمددد العديددد مددن الن د القا اددة ددذا الغددر ،ومددن
بان ا:
()
(ب)
ذوج ا عاقة؛

القا ن امل رخ  25تررين الثام /فمرب  2015بر ن قا ن النقس؛
القا ن امل رخ  13ا ان /بريس  2017بر ن ياية وتع ي حق ا األشةا

(ج) الق ددا ن امل د د رخ  16ح يران/ي ا د د  2016برد د ن دار دم ددة اجملتم ددف ال ددذج
يرجف عل الننق بعق ابت بديلة عن ا رمان من ا رية فاما يتعلق ةالقات حمددة؛
ّ

(د) القا ن امل رخ  18آذار/مارس  2013بر ن قا ن ا جرارات اجلنائاة الدذج
ين ر ا جرارات اجلنائاة ة بنن عل حن ي فر ياية فضس ق ا ا دان حبادي يتدام مدثي
لألشةا الذين قد ت در ة حق م عق ابت اب رمان من ا رية ن ينعن ا ة احتجاز م مدام
ٍ
قا.،
 -10و وضم ال فد ة معر ،إجابت عل األيدللة الديت طُرحد علاد وضدف عق بدة ا عددام
ة بنن .فبعد الت دديق علد الربوت كد ل ار تادارج الثدام امللحدق ابلع دد الددو اخلدا اب قد ا
املد اددة وال اايدداة ا ددادا إىل إلغددار عق بددة ا عدددام وبعددد د ل د حا د النقدداذ ُلغا د عق بددة
ا عدددام ة املماريددة العملاددة .وقددررت اككمددة الديددت رية اعتبددار ج حكددم صددادر اب عدددام غددر
قاب ددس للتنقا ددذ ولقا ددف ا ك ددم ال ددادر ة ح ددق  14شة ددا حمك م ددا عل ددا م اب ع دددام حالا ددا.
ويا كد قا ن العق ابت اجلديد الذج ياعتمده الربملان ة يل الربف األول مدن عدام 2018
إلغار عق بة ا عدام رمساا ة بنن.
 -11مددا فامددا سددة م د لة حقد ا النقددس فقددد تد ودت بددنن ة عددام  2015بقددا ن النقددس
الددذج جعددس للنقددس مركد ا قا اددا و ددة علد يايتد ة عاددف اجملددارت .وة عددام  2014قددرت
بددنن وةاقددة ياايددة وطناددة ة ددال يايددة النقددس باّند عل د وجد التحديددد ال يددائس املتاحددة مددن
جس حتقاق األ داا اليت حددهتا الدولدة .ومدن األةادة البالغدة ة جدس وجد د غالبادة مدن يدكان
GE.17-23482

3

A/HRC/37/10

البلد تقس عمار م عن  25ينة تد فر ا مايدة دذه القلدة مدن ال دكان علد ال دعادين القدا م
وارقت ادج.
 -12وة ددذا الرد ن تنددرا ال فددد إىل م د لة عمددس األطقددال .فالعديددد مددن األطقددال ة بددنن
يعمل د د ن ُمكد ددر ة كثد ددر مد ددن األحاد ددان .وقد ددد وضد ددع ا ك مد ددة إج د درارات ل د د ام القد دداعل
األياي ددا وشد ددركائ م ة عمد ددس األطقد ددال اصد ددة عند دددما يك د د ن ذلد ددع العمد ددس سضد ددف لتن د ددام
م ع ددات تنر ددط علد د ددامع اجملتم ددف .و ددذا ا لد د ام من د د علاد د يض ددا ة حك ددام حم ددددة
ُدرج ة مرروع قا ن العق ابت امل ج د قاد ر اجلمعاة ال طناة حالاا.
 -13واب ضافة إىل ذلع ا لد ام اثر ال فدد م د لة املرافقدة ارقت دادية وارجتماعادة لل دكان
من جس مكافحة عمس األطقال .ف ناس ع امس اقت ادية واجتماعاة عماقة ة دارت ا د ل
عل التعلام وح ل ال الدين عل عمس والضمان ارجتماعي و ي ع امس م اتادة ل دا رة عمدس
األطقال وحتاول ا ك مة الت دج ا عن طريق التدابر التالاة:
ترددجاف ارلتحدداا ا ل امددي ابملدريددة وعدددم ا قندداع األطقددال عن ددا عددن طريددق
()
ل اة إعاانت ووضف برانمج وايف النناا ي فر مناعم مدرياة ة عاف املدارس اربتدائاة؛
(ب)
األير األشد فقرا.

إ رددار ددام أتمانددات مثددس الضددمان ارجتمدداعي والت د م الن د العددام ودعددم

 -14وة ت ددام ميح اتد د اري ددت يلاة ددذه ع ددرب ال ف ددد ددددا ع ددن ددع ب ددنن حبقد د ا
ا د ددان م كد دددا ن املنالبد ددة حبق د د ا ا د ددان ةند ددار م د د ر ِ
الق د د ا اد ددة لألمد ددة الد ددذج ُعقد ددد ة
عام  1990الذج م ّكن من ار تقال إىل ام دميقراطي ة بنن .وقدال ال فدد إ د ر دن إشدارة
فريق العمس املعل ابريتعرا ،الدورج الرامس لإلجابة عل يللة عضائ .

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -15ةن ددار جل ددة التح دداور دىل  82وف دددا ببا دداانت .وت ددرد الت ص دداات املقدم ددة ةن ددار جل ددة
التحاور ة اجل ر الثام من ذا التقرير.
رحب د د بد ددنغيديع إب رد ددار جلند ددة حق د د ا ا د ددان وا الد ددة ال طناد ددة ملكافحد ددة الق د دداد.
ّ -16
ن حكام اتقاقاة حق ا النقس قد ُدرجد ة قدا ن النقدس .و نّد ت بدنغيديع بدنن
ورح
عل إ حت ا التعلام جلماف األطقال وعل إ رائ ا صندوقا وطناا لترجاف ترغاس الرباب.
ورحبد د بلجاك ددا ابعتم دداد ق ددا ن النق ددس ة ع ددام  .2015و ش ددادت اب ط ددار الق ددا م
-17
ّ
الرددامس الددذج ُوضددف ملكافحددة ا فدديت مددن العقدداب وابلتدددابر املتةددذة مايددة حقد ا املددر ة .باددد
ن ذا األ ر مل يكن ل ةر يُذكر فاما يتعلق ب ضف املر ة.
هنا رح
 -18و شادت ب ت اان ببنن عل اعتماد ا قا ن النقس وقا ن ار تةداابت ومريد ما منردلا
ل يحاات ووجائف املع د الد طل للمدر ة .و شدادت بتعداون بدنن مدف الدات املعا ددات وآلادات
حق ا ا ان.
ورحبد ال د ابعتمداد قد ا لتع يد ويايدة حقد ا النقدس واألشدةا ذوج ا عاقددة.
-19
ّ
و ةن د عل د اخلن ددط ال طنا ددة امل ض د عة ملكافح دة التماا د العن ددرج ولتح د الرعاي ددة ال ددحاة.
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ورح اجل د الديت تبدذ ا بدنن مدن جدس القضدار علد الققدر وا دد مدن اجلد ع وإ حدة ا
عل املار ال احل للررب وترجاف ترغاس الرباب.

دل

ورحبد دا تبذلد بدنن مدن
 -20و شادت بلغداراي ب دن قدا ن النقدس وب اايدة ا ادة التعلدامّ .
ج د لل فدار ابلت اماهتدا عقد ت دديق ا علد الربوت كد ل ار تادارج الثدام امللحدق ابلع دد الددو
اخلا اب ق ا املد اة وال ااياة ا ادا إىل إلغار عق بة ا عدام وعق ين القا ن اجلنائي
اجلديد الذج ينة عل إلغار عق بة ا عدام.
 -21و نّ ت ب ركاندا فايد بدنن علد التددابر التردريعاة التن امادة الديت الدذهتا مندذ ايتعراضد ا
الد دددورج الثد ددام .باد ددد هند ددا عرب د د عد ددن يد ددق ا إزار ارتقد دداع معد دددرت ال فاد ددات النقايد دداة وإزار
املماريد ددات الضد ددارة ور يد دداما تر د د ي األعضد ددار التنايد ددلاة لد ددإلان وحد ددارت ت د د ويج األطقد ددال
وال جيات الق رية .وحث بدنن علد اعتمداد قدا ن يقدر جلمادف األطقدال اب قد ا ق د ا .ودعد
اجملتمف الدو إىل دعم بنن فاما تق م ب من ج د.
ورحبد
 -22و نّد ت ب رو دددج بددنن علد اعتمدداد بدرانمج عمل دا ا كد مي ّ .2021-2016
ابعتم دداد ق ددا ن ماي ددة وتع يد د األش ددةا ذوج ا عاق ددة وب ض ددف م د د دة ن ددة عم ددس وطنا ددة
ملكافحة التماا العن رج وابعتماد يااية وطناة ة ال العدالة .و قرت ب رو دج ا تبذلد بدنن
من ج د ة ال إقامة العدل وفاما يتعلق إبدراج حكام املعا دات الدولاة ة قا هنا ال طل.
ورحبد كداب فددردج بت دديق بدنن علد اتقاقادة يايددة النقدس والتعداون فامددا يتعلدق بتبددل
-23
ّ
األطقدال علد ال دعاد الدددو وبت دديق ا علد الربوت كد ل املتعلدق حبقد ا املدر ة ة فريقاددا امللحددق
ابملاثاا األفريقي ق ا ا ان والرع ب .وشجع بنن علد إطديع ابقدي الددول علد تدائج
تنقاذ نة عمل ا ال طناة الراماة إىل القضار عل ي شكال عمس األطقال.
 -24و شددادت كندددا ابعتمدداد قددا ن النقددس ة عددام  2015الددذج ينرددا إطددارا قا اددا مايددة
األطق ددال م ددن اري ددتغيل اجلن ددي وش ددجع علد د تنقا ددذه بقعالا ددة .با ددد ن كن دددا عربد د ع ددن
ايتمرار قلق ا من ا ت اكات تلع ا ق ا ر ياما فاما يتعلق حبرية التعبر والتجمف.
 -25و ن د ت ع ريددة فريقاددا ال يددن بددنن عل د املردداورات ال ايددعة الدديت جرهتددا مددف اجملتمددف
ورحب د ابعتمدداد عدددة
املدددم ةنددار صددااغة تقرير ددا ال د طل ألغ درا ،اريددتعرا ،الدددورج الرددامس ّ
صك س قا اة تريخ تع ي وياية حق ا ا ان.
 -26و ةند د تر دداد علد د ن ددة العم ددس ال طنا ددة لع ددام  2014الراما ددة إىل مكافح ددة العن د درية
والتمااد د العن ددرج وك ددره األجا د د والتع د د  .و حاطد د علم ددا م ددف التق دددير ب ددربانمج العم ددس
ا ك مي للق ة  2021-2016وابعتمداد قدا ن النقدس والقدا ن الرامدي إىل مندف العندف املند
وح ره.
 -27و شددادت الربازيددس ب ضددف نددة عمددس وطناددة ملكافحددة التماا د العن ددرج و ي د شددكال
ورحب ابلت ديق عل الربوت ك ل املتعلق حبقد ا املدر ة ة فريقادا امللحدق ابملاثداا
عمس األطقالّ .
األفريقددي قد ا ا ددان والرددع ب .وشددجع بددنن علد ت دريف الت ددديق علد صددك س ددر
ذات صلة حبق ا ا ان.
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 -28و شددادت الك غ د ابعتمدداد قددا ن النقددس .وشددجع عل د تنقاددذ حكام د بقعالاددة مددن
ج ددس القض ددار علد د ن ددر تع ددر ،األطق ددال ذوج ا عاق ددة خلن ددر املد د ت و التةل ددي ع ددن م عن ددد
وردهتددم و مددن يلقبد ن ب " طقددال ال ددحرة" و مايددة األطقددال مددن ال قد ع ضددحاة الباددف وارجتددار
ورحبد د د الك غد د د بتع د دداون ب د ددنن م د ددف ال د ددات املعا د دددات
واري د ددتغيل ارقت د ددادج واجلن د دديّ .
وا جرارات اخلاصة.
 -29و نّ ت ك ت ديق ار بنن عل ما الذت من تدابر تن امادة وتردريعاة متابعدة للت صداات
املنبثقة عن ايتعراض ا الدورج الثدام ور يداما بدرانمج العمدس ا كد مي للقد ة 2021-2016
وقا ن جلنة حق ا ا ان وقا ن ار تةاابت وقا ن ا جرارات اجلنائاة.
ورحب كرواتاا ابعتماد قا ن النقدس وابلت دديق علد اتقاقادة يايدة النقدس والتعداون ة
-30
ّ
ددال التبد ددل عل د د ال د ددعاد الد دددو  .و يد دددت ج د د د بد ددنن ة يد ددباس الت د ددديق عل د د الربوت ك د د ل
ار تاارج رتقاقاة حق ا النقس املتعلق إبجرار تقدمي البيغدات .و عربد كرواتادا عدن قلق دا مدن
الق د ارا ارجتماعاددة وارقت ددادية وفامددا ب د األقددالام فامددا سددة ح د ل األطقددال عل د التعلددام.
وشجع بنن عل الت دج لإلفيت من العقاب فاما يتعلق حبق ا النقس.
 -31و عرب د غ اتام ددار ع ددن ي ددق ا مل ددا ورد م ددن معل م ددات تقا ددد ن جلن ددة حق د ا ا ددان
مل تبددد عمل ددا بعددد وكددذلع ملددا ورد مددن تقددارير عددن ايددتمرار اريددات ضددارة ابلن ددار والبنددات
ور ياما تر ي األعضار التنايلاة لإلان .
 -32و نّد ت جابد ن بددنن علد مددا الذتد مددن تدددابر منددذ آ ددر ايددتعرا ،دورج شددامس الددة
حق ا ا ان فا ا وحتديدا عل إ رار الة وطناة ملكافحة الق اد واعتماد قا ن النقدس ة
عام  2015ووضف يااية وطناة ماية النقس.
 -33و شددادت م ددر ابلتقدددم الددذج حرزت د بددنن ة مادددان حق د ا ا ددان عددن طريددق تع ي د
ا ااكس الترريعاة لضمان م ارمة ترريعاهتا ال طناة مدف املعداير الدولادة .و ةند علد البلدد لتقدميد
تقاريره الدورية إىل الات املعا دات.
 -34و شددادت إةا باددا ببددنن ملددا تق د م ب د ة ددال يايددة وتع يد حق د ا ا ددان .و ةن د عل د
مر مت ة ر ي ا حتقا ُقد تددرجياا علد مدد ال دن ات العردر
الت ام ا إب حة التعلام للجماف و ٌ
األ رة.
 -35و ةن فر ا عل اعتماد قا ن النقس وقدا ن ا جدرارات اجلنائادة كمدا شدادت بقدا ن
إ ر ددار جلن ددة حقد د ا ا ددان .و ش ددادت ب ااي ددات ياي ددة النق ددس وإب ر ددار ددام إقام ددة الع دددل
ومكافحة العنف عل املر ة .باد هنا عرب عن قلق ا إزار وضف األشةا الضعاقة حا ُ م.
 -36و شد ددادت ج رجاد ددا بت د ددديق بد ددنن عل د د عد دددة اتقاقد ددات واتقاقاد ددات دولاد ددة مد ددن بان د ددا
الربوت ك د ل ار تاددارج الثددام امللحددق ابلع ددد الدددو اخلددا اب ق د ا املد اددة وال اايدداة واعتمدداد
ورحبد إب رددار جلنددة حقد ا ا ددان ة عددام  2013إر هنددا يددق ألن ددذه
قددا ن النقددسّ .
اللجنة مل تبد عمل ا بعد.
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 -37و عرب د ملا اددا عددن تقدددير ا ملددا تبذل د بددنن مددن ج د د ة يددباس تنقاددذ الت صدداات الدديت
ت لمت ا ةنار ايتعراض ا الدورج الثام وأليدل هبا البندار ة تنداول تلدع الت صداات .بادد ن ملا ادا
عرب عن قلق ا إزار ايتمرار ا ت اكات حق ا ا ان.
ورحبد د غ دداان بت ددديق ب ددنن علد د معا دددات دولا ددة وابخلن ددة ال طنا ددة ملكافح ددة التمااد د
-38
ّ
العن رج واخلنة ال طنادة للن د  ،ابل دحة ( )2018-2009وابخلندة ال طنادة مايدة النقدس
واخلنددة ال طناددة رددار ددام إقامددة العدددل .وحث د غدداان بددنن عل د الت ددديق عل د اتقاقاددة يايددة
حق ا عاف العمال امل اجرين و فراد ير م.
 -39و حاط د ك د اب علمددا ن بددنن قددد الددذت تدددابر مل ارمددة تر دريعاهتا ال طناددة مددف املعدداير
الدولاددة ورعتمدداد ياايددات بر د ن حق د ا ا ددان .و شددادت ك د اب ابلت د ام بددنن بتنباددق ياايددة
جديدة ة ال الضمان ارجتماعي مدن جدس حت د فدر عادف املد اطن ور يداما مدن فقدر
القلات ة ا ل عل اخلدمات ارجتماعاة.
 -40و شددادت دداييت ابعد اا بددنن اب ت ددا اككمددة األفريقاددة قد ا ا ددان والرددع ب
ورحب بقرار بنن إعقار البنات مدن دفدف
بت لم الركاو من من مات غر حك ماة ومن فرادّ .
الري م املدرياة ليلتحاا ابلتعلام الثا ج وابعتماد قا ن النقس.
 -41ورحا الكريي الري التقدم الترريعي ة بنن ومبادرات بنن لترجاف ياية األطقال
وتعلام م وت فر دمات الرعاية ال حاة م كما حاط علما بربانمج ت جاس امل الاد هبدا
مكافحددة ارجتددار ابألطقددال وغددره مددن شددكال العب ديددة .وذكددر الكريددي الري د مددا يُبددذل مددن
ج د ة يباس القضار عل عملاات قتس من يُلقب ن بد " طقال ال حرة".
 -42و شددادت ندددوراس ابعتمدداد نددة العمددس ال طناددة ملكافحددة العن درية والتمااد العن ددرج
وكره األجا د ومدا يت دس بدذلع مدن تع د  .و حاطد علمدا بقدرار بدنن إعقدار البندات مدن دفدف
الري م املدرياة مل اصلة التعلام الثا ج.
ورحب آي لندا ابلتقدم الذج حرزت بنن منذ ايتعراضد ا الددورج الثدام ومدن م دا ره
-43
ّ
ر زال ناس ال للتح .
اعتماد قا ن النقس .باد هنا رح
ورحب ا ند إب رار الة وطناة ملكافحة الق اد .و حاط علمدا ابلتددابر الديت الدذهتا
-44
ّ
بدنن ملكافحددة الققددر ولت طادد ددام إقامددة العددل وريددتحدا فددر عمدس وملكافحددة العنددف علد
املددر ة والنقددس و عمددال ا ددق ة ال ددحة .وشددجع ا نددد بددنن عل د إكمددال عملا دة إ رددار جلنددة
حق ا ا ان وعل ضمان ايتقيل ذه اللجنة.
 -45و ش ددادت إ دو ا دداا ابلت د د ام ب ددنن إب ح ددة التعل ددام للجما ددف وابعتماد ددا ق ددا ن النق ددس.
ورحب د إب رددار إطددار وطددل ة عددام  2016عددن طريددق املاثدداا ال د طل للح د ار ارجتمدداعي
ّ
هبدددا منددف حدددو اعددات اجتماعاددة وهبدددا إدارة ددذه الن اعددات إىل جا د تريدداخ العملاددة
الدميقراطاة وتع ي ا كم الرشاد.
ورحد العدراا بت طاددد ا طدار القددا م مايددة النقددس وابعتمداد قددا ن املعل مددة وا عدديم
-46
ّ
وابعتماد اخلنة ال طناة ملكافحة التماا العن رج.
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ن

 -47و شادت آيرلندا ببنن لغائ ا عق بة ا عدام ة املمارية العملادة .بادد هندا رح د
ورحب د
عقد ابت ا عدددام ال ددادرة ة حددق يددجنار ينت ددرون تنقاددذ العق بددة فددا م مل لقددف بعدددّ .
آيرلندددا ابعتمدداد قددا ن املعل مددة وا عدديم مددف هنددا شددارت إىل ورود معل مددات تقاددد فددر ،قا د د
وق درارات إبيقدداا منافددذ إعيماددة م ددتقلة عددن العمددس و ن بعددج ج درائم ا عدديم ر ت د ال لضددف
لعق ابت اب ب و لغرامات كبرة.
 -48و شد ددادت إينالاد ددا ببد ددنن رعتماد د ددا قد ددا ن املعل مد ددة وا عد دديم وقد ددا ن النقد ددس وقد ددا ن
ا جدرارات اجلنائادة اجلديدد كمدا شدادت بت ددديق ا علد اتقاقادة يايدة النقدس والتعداون ة ددال
التبل عل ال عاد الدو .
 -49و شد ددادت كاناد ددا د ددا بذلت د د بد ددنن مد ددن ج د د د ة يد ددباس تنقاد ددذ الت صد دداات املنبثقد ددة عد ددن
اريتعراضات الدورية الراملة ال ابقة وبتعاطا ا وتقاعل ا مف آلاات حق ا ا ان وشجعت ا
عل م اصلة ج د ا من جس تنقاذ تائج ذا اريتعرا.،
ورحب د لاباددا ددا ُح د ِرز مددن تقدددم ة ت طاددد ال ددلنة القضددائاة وة م ارمددة التر دريعات
-50
ّ
رحب ابلت ديق عل عدد من ال ك س الدولاة وا قلاماة.
ال طناة مف املعاير الدولاة كما ّ
ورحب مدغرقر ابلتدابر املعتمددة ملكافحدة الققدر وت طادد ال دلنة القضدائاة وا دد مدن
-51
ّ
اكت دداا ال ددج ن ومكافحددة العنددف علد املددر ة والنقددس .و شددادت ابلت ددديق علد عدددة صددك س
دولاة وإقلاماة.
ورحب د م ددالا اي ددا بُددذل م ددن ج د د ة ي ددباس م ارم ددة التر دريعات ال طنا ددة م ددف املع دداير
-52
ّ
الدولاة وابلتن رات اليت ش دهتا ارت ال حة والتعلام وحق ا املر ة والنقس وا يكان وإدارة
األراض ددي .و ش ددادت ابل ااي ددة اجلدي دددة لتد د فر ا ماي ددة ارجتماعا ددة واري ددتقادة م ددن اخل دددمات
ارجتماعاددة األيايدداة باددد هنددا رح د ن معدددرت وفاددات امل الاددد اجلدددد والرضددف وال فاددات
النقاياة ر ت ال مرتقعة.
ورحب د املل ددديف ب ددربانمج العم ددس ا ك د مي للق د ة  2021-2016وبر ددم ل التعل ددام
-53
ّ
العا ب ااية ا اة التعلام وابخلن ات املتةذة ابجتاه تعمام ا ل عل املار ال احل للردرب
واعتماد قا ن النقس وابل ااية ال طناة ماية النقدس وطندة العمدس ال طنادة الديت تددرج حكدام
اتقاقاة حق ا النقس ة الق ا اكلاة.
 -54و نّد ت مددا بددنن علد اعتماد ددا قددا ن النقددس وقددا ن املعل مددة وا عديم وعلد إ رددار
جلنددة حقد ا ا ددان وعلد بدرامج ال كالددة ال طناددة لترددجاف العمددس وعلد تا ددر ا د ل علد
القددرو ،وب درامج القددرو ،البالغددة ال ددغر لقائدددة شددد ال ددكان فق درا وعل د إ رددائ ا ال ددندوا
ال طل لترجاف عمس الرباب و الة وطناة من املتن ع الردباب لددعم التنمادة .وشدجع مدا
اجملتمف الدو عل دعم ج د بنن.
 -55و ش ددادت م ريتا ا ددا بب ددنن ألهن ددا وط دددت إطار ددا الق ددا م ة ددال تع ي د وياي ددة حقد د ا
ا ددان وألهنددا حددرزت تقدددما ة ت د فر فددر عمددس للرددباب وة زايدة ايددتقادة يددكاهنا مددن
عاة دمات الرعاية ال حاة.
اخلدمات ارجتماعاة والرعاية ال حاة األياياة وة حت
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 -56و ند ت م ريرددا س بددنن علد اعتمدداد بدرانمج عمل ددا ا كد مي للقد ة 2021-2016
ورحب د ابلتدددابر
وعل د اعتمدداد قددا ن النقددس وياايددة يايددة النقددس و نددة العمددس املتعلقددة هبدداّ .
املتةذة لتح ا ل عل املار ال داحل للردرب واخلددمات ال دحاة وال دكن ولتد فر ا ادة
التعلدام العددا ولدددعم كد الن ددار اقت دداداي كمددا نّ هتددا علد يلددة ت ددجاس امل الاددد الدديت ُ مد
عل ناا البلد كل .
 -57و قرت املك اع ابلتقدم الذج حرزت بنن ة ال حرية التعبر وحرية الر ج وابلتددابر
ورحب د د املك دداع ابلت د ددديق عل د د
املتة ددذة لتح د د ال ص د د ل إىل العدالد ددة و د ددام ال ددج نّ .
الربوت ك د ل ار تاددارج الثددام امللحددق ابلع ددد الدددو اخلددا اب ق د ا املد اددة وال اايدداة وإبق درار
قا ن األحد ال الرة داة واأليدرة و ندة عم ٍدس وطنادة ملكافحدة العن درية والتمااد العن درج وكدره
األجا .
ورح د اجلبددس األي د د ابعتمدداد نددة العمددس ملكافحددة التماا د العن ددرج وبقددا ن تع ي د
-58
ّ
ويايددة حقد ا األشددةا ذوج ا عاقددة باددد د عددرب عددن شد اغل بر د ن جلنددة حقد ا النقددس
فامددا سددة إق ددار األطقددال ذوج ا عاقددة .و عددرب عددن يددق ألن القددا ن اجلنددائي اجلديددد الددذج
يُلغي عق بة ا عدام مل يُعتمد بعد.
 -59و شاد املغرب ابعتماد قا ن النقس وابل ااية ال طناة ماية النقس كمدا شداد ب ضدف
معاير ت رج عل ميجا األطقال ومراك ياية النقس كمدا شداد ب ضدف ندة عمدس ملكافحدة
ورحد املغددرب إب رددار جلنددة حقد ا ا ددان وإبدراج حكددام جتد ّدرم
يد شددكال عمددس األطقددالّ .
التعذي ة القا ن اجلنائي وة قا ن ا جرارات اجلنائاة.
 -60و عددرب وفددد بددنن عددن امتنا د للبلدددان األعضددار عل د مددا قدمت د مددن ت صدداات و كددد ن
ت صااهتا يت ذ بع ارعتبار.
 -61وفاما يتعلق بت قاف بعدج ويدائط ا عديم الدذج ُوصدف د تع دقي شدار ال فدد إىل
اعتمدداد قددا ن منددذ وقد قريد يتعلددق ابملعل مددة وبضددرورة ارلتد ام ابلقاعدددة القا اددة واعتددد يضددا
ق ددف ا ال ددة العلا ددا لإلع دديم وال ي ددائط ال ددمعاة الب د درية و ددي ال ددة م ددتقلة منرد د ة جد د
الديت ر.
 -62و كد ال فد فضي عن ذلع ق ات األمن مل تقرط ة ايتةدام صديحااهتا ةندار أتطدر
امل ا رات اليت ش د ا البلد م را .وقال إن ا ك مة قد طبّق عق ابت ة ا ارت اليت ةبت
افات للررطة.
فا ا احنر ٌ
 -63ما فاما يتعلق ابلت صاة بت جاس عاف امل الادد فقدد ُ ردل آلادةٌ لت دجاس م الادد عادف
يكان بنن ُوضع آلاة لت دجاس يدكان بدنن ة يدجس مددم باد م ج ورقمدي كدي يت د لكدس
م اطن املنالبة حبق ق املد اة وارقت ادية وارجتماعاة وال ااياة.
 -64وفامددا يتعلددق بت طاددد ددام إقامددة العدددل تت اصددس عملاددة ت د فر امل د ارد وت جاددف 118
قاضاا شااب حت التدري اب ضافة إىل ت جاف  150قاضاا مياري ن م ام م ابلقعس.
 -65وفام د ددا س د ددة د د د رر ال د ددج ن ش د ددار ال ف د ددد إىل ن ع د دددد ال د ددجنار ا ع د ددا ق د ددد ا ق د ددج
مددن  7 247ة عددام  2012إىل  6 297ة عددام ( 2017مددن م د ع يددكان البلددد الددذج ي يددد عل د
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دبف بنددات و243
عردرة مييد
ددمة) .وتد وج املراكد ال دجناة ة بدنن  119قاصدرا مدن باددن م ي ُ
امر ة من بان ن  26ما ألطقال صغار .ومت التقاد ابلق س ب جناح الرجال وجناح الن ار وب
جندداح الراشدددين وجندداح القاص درين بقضددس من م ددات وشددركار اي د اتاجا رافق د ا بددنن ة تنبا ددق
تدابر الق س ذه.
دبة  60إىل  70ة املائدة مدن بد مد ع
 -66ويركس األشةا ر ن ارحتجداز امل قد
ال دجنار وقلادس مدن م فقددط يت ددر ة حقد حكددام بعقد ابت جنائادة .وقددد اعتمددت بدنن للتد
مري د ما للق ددس ب د ال ددج ن وا صدديحاات .وُ رددل م د را وكالددة يددج ن تُكلّددف ابل ددج ن
ح را.
 -67و ضاا ال فد ن جلنة حق ا ا

ان ة بنن ة ط ر ا رار.

 -68وع دديوة علد د ذل ددع ي ددتُدرج ة ق ددا ن العق د ابت ة ب ددنن امل جد د د قا ددد ددر اجلمعا ددة
حكام تتعلق ابجلرائم ة حق ا ا اة وجرائم التعذي .
ال طناة
ٌ
امل ادقة عل الربوت ك ل ار تاارج الثام امللحدق ابلع دد الددو
 -69مثّ ذ ّكر ال فد
اخلددا اب ق د ا املد اددة وال اايدداة ا ددادا إىل إلغددار عق بددة ا عدددام .وي ددتعد اجملل د األعل د
للقضار رعتماد مري م س ِّقف عق بة ا عدام وي تعاج عن ا بعق ابت منايبة.

 -70وفاما يتعلق ابلت ديق علد املعا ددات يضدا ذ ّكدر ال فدد د مت الت دديق علد اتقاقادة
القضار عل عاف شكال التماا ضد املر ة.
 -71و كددد ال فددد ن األفعددال غددر املقب لددة الدديت ارتُكب د ة حددق طقددال "فادددوماغ ن" كا د
م ض ع ميحقات قضائاة و حكام اب دا ة.
 -72وفامد ددا يتعلد ددق حبد ددارت تر د د ي األعضد ددار وعملاد ددات قتد ددس امل الاد ددد ذات الند ددابف الثقد دداة
و النق ي ر ت جد حالة بلغ ا ك مة حدوةُ ا دون ن تك ن م ض ع متابعة قضائاة .وفضدي
عن ذلع ُ ّم يلة حت ا اة ة ماكن العبادة التقلادية حاي ي فر التعلام و دمات الرعايدة
ال حاة لألطقال و املعاقبة عل عاف ارحنرافات اليت ةب حدوة ا.
 -73و شددادت انماباددا ببددنن علد مددا حرزتد مددن تقدددم ة تنقاددذ ت صدداات ايتعراضد ا الدددورج
الثام رغم التحدايت املتن عة اليت تع  ،البلد فاما يتعلق بقدرت علد تنقادذ ا وشدجعت ا علد
م اصددلة تنقاددذ ب درانمج العمددس ا ك د مي للق د ة  2021-2016مددف الت كاددد عل د ركا ت د الثالثددة
املتمثلة ة حت جروا عاع ال كان.
ورحب ابال ابعتماد القا ن املنرا للجنة حق ا ا ان وشجع بنن عل جعل ا
-74
ّ
تبد عمل ا ة قرب وق كن .و شادت ببدنن طيق دا ياايدة وطنادة مايدة النقدس ولتنبادق
نددة العمددس ذات ال ددلة كمددا شددادت هبددا عل د مددا الذت د مددن ن د ات لغددار عق بددة ا عدددام
و ماية حق ا املر ة وا ق ا ارقت ادية وارجتماعاة والثقافاة.
لندددا ابجل د د املبذولددة لتح د جددروا العدداع ة ال ددج ن و لغددار عق بددة
ورحب د
-75
ّ
ا عدام .وشجع بنن عل وضف اي اتاجاة من دقة مدن جدس ا دد مدن اركت داا ة ال دج ن
وإزالة عق بة ا عدام من عاف الترريعات ال طناة.
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 -76ور ّحب د اجددراي إب رددار جلنددة حق د ا ا ددان و الددة وطناددة ملكافحددة الق دداد ومكات د
رحب ابلتح ن الذج طر عل جروا العداع ة ال دج ن وابجل د د
إقلاماة ألما ة امل امل .كما ّ
املبذولة جلعس الترريعات ال طناة تل ّ املعاير الدولاة.

ورحب د د ابك د ددتان ابجل د د د املبذولد ددة مد ددن جد ددس اجتثد ددا الققد ددر وكقالد ددة حق د د ا املد ددر ة
-77
ّ
ومكافحة العنف عل املر ة .و عرب عن تقدير ا رعتماد قا ن النقس وال ااية ال طناة ماية
النقس و نة العمس ذات ال لة.
ورحب إب رار برانمج اكاكم "ال ديقة للنقس".
 -78وشكرت الربتغال بنن عل تقرير ا ّ
ورحبد قنددر بت ددديق بددنن علد م عددة مددن ال ددك س الدولاددة وإب رددائ ا الددات تُعد
-79
ّ
حبقد ا ا دان .و شدادت دا نالدذ مدن مبدادرات لتا در ح د ل ال دكان علد ددمات الرعايدة
ال حاة.
 -80و شد ددادت ع ريد ددة ك د د راي بتنقاد ددذ بد ددنن نت د ددا ال طناد ددة امل لقد ددة مد ددن  14قند ددة لتنقاد ددذ
الت صدداات املنبثقددة عددن اريددتعرا ،الدددورج الثددام وابعتماد ددا قددا ن النقددس وقددا ن ا جدرارات
اجلنائاة اجلديد الذج يضمن ا ق ة حماكمة عادلة.
ورحبد ع ريددة م لدددوفا بتق يددة ا مايددة القا اددة للنقددس وب اايددة تند ير ددام إقامددة
-81
ّ
العدددل وطنددة العمددس ملكافحددة التمااد العن ددرج وابعتمدداد وةاقددة عددن إجدرارات العم دس امل حدددة
رحب د ابرع د اا اب ت ددا اككمددة
الدديت يتع د ّ اتباع ددا ة مكافحددة العنددف عل د املددر ة كمددا ّ
األفريقاددة ق د ا ا ددان والرددع ب بتلقددي شددكاو األف دراد واملن مددات غددر ا ك ماددة .وي د ل
عما إذا كان القا ن يكقس حق النقس ة ن يُ تمف إلا وحق ة املراركة ة ا ااة العامة.
 -82و شددادت روا دددا ابجل د د الدديت بدُ ِدذل مددن جددس حت د ا الددة ارجتماعاددة وارقت ددادية
لل ددكان ومددن جددس ار ضددمام إىل اتقاقاددة منددف جرميددة ا ابدة اجلماعاددة واملعاقبددة علا ددا .وشددجع
بنن عل إلغار حكام تنة عل عق بة ا عدام من قا هنا اجلنائي.
 -83و ةند اململكددة العرباددة ال ددع دية علد التدددابر الدديت الددذهتا بددنن مددن جددس ترددجاف عمددس
الر ددباب ر ي دداما م ددن دديل بد درامج تنق ددذ ا ال كال ددة ال طنا ددة لتر ددجاف عم ددس الر ددباب وتا ددر
ا ل عل القرو ،والقرو ،ال غر .
ورحب ال نغال ابعتماد نة عمس وطناة ملكافحة التماا العن رج وبت قاف ا ك مة
-84
ّ
واجملل د ال د طل ألص ددحاب العم ددس والنق دداابت العمالا ددة عل د ماث دداا وط ددل للح د ار ارجتم دداعي
وابعتماد برانمج العمس ا ك مي للق ة .2021-2016
 -85و شادت يرالا ن ابعتماد نة عمس وطناة ملكافحة التماا العن درج وابعتمداد قدا ن
النقددس وبدرانمج العمددس ا كد مي للقد ة  .2021-2016كمددا شددادت ببددنن ريتضددافت ا الندددوة
األفريقاة بر ن املدافع عن حق ا ا ان ة عام .2017
 -86ورح د يددل فاناا مددف التقدددير اعتمدداد قددا ن النقددس وياايددة وطناددة مايددة النقددس
وا ضد ددمام بد ددنن للربوت ك د د ل ار تاد ددارج الثد ددام امللحد ددق ابلع د ددد الد دددو اخلد ددا اب ق د د ا املد اد ددة
وال اا ي دداة .و عرب د ع ددن قلق ددا م ددن ا تر ددار تر د ي األعض ددار التناي ددلاة ل ددإلان وال د واج املبك ددر
والد واج الق ددرج ر يدداما ة األرايا ومددن عدددم املعاقبددة علد ذلددع وعددن قلق ددا مددن اكت دداا
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دجع بددنن عل د جعددس قا هنددا اجلنددائي متمردداا مددف الت اماهتددا
ال ددج ن وجددروا ارحتجدداز .وشد ّ
الدولاة.
ورحبد جند ب فريقاددا بقدرار اككمددة الديددت رية القاضددي بعدددم شددرعاة عق بددة ا عدددام
-87
ّ
رحبد بتح د عملادة فدرز
و شادت ابعتماد بنن قا ن النقس وبتردجاع ا عمدس الردباب .كمدا ّ
امل د دداب بقد ددروس قد ددة املناعد ددة البر د درية/متيزمة قد ددة املناعد ددة املكت د د (ا يد دددز) وحت د د
رعايت م إىل جا إ رار مراك دعم متكاملة للعناية بضحااي العنف اجلن ام.
 -88و ش دداد جند د ب ال د د دان بب ددنن لت ددديق ا علد د ع دددة ص ددك س قا ا ددة إقلاما ددة ودولا ددة.
ورحددا ن بددنن قددد اعتمدددت عدددة ق د ا ةنددار ف د ة ايتعراض د ا الثددام كمددا عددرب عددن ارتااح د
دراج حكام اتقاقاة حق ا النقس ة قا ن النقس.
ورحب إيبا اا إب رار جلنة حق ا ا
-89
ّ
ذوج ا عاقة وبروت ك ا ار تاارج.

ان وابلت ديق عل اتقاقاة حق ا األشدةا

 -90و ش د ددادت دول د ددة فل د ددن بب د ددنن رعتماد د ددا ق د ددا ن النق د ددس وك د ددررت الت ص د دداة ابعتم د دداد
اي د اتاجاة ش دداملة جلع ددس آلا ددات ا ماي ددة اكلا ددة متاح ددة لألطق ددال .و وص د دول ددة فل ددن ددي
ورحبد
األ ر ابعتماد اي اتاجاة شاملة م ودة آبلاات ياية حملاة تك ن ة متنداول األطقدالّ .
بقب ل بنن الت صاة بت فر التعلام ابجملان اليت كا قد قدمت ا ةنار ايتعرا ،بنن الثام.
 -91و ش د دداد ال د د د دان بت د د ددديق و /و ابعتمد د دداد عد د دددة اتقاقاد د ددات إقلاماد د ددة ودولاد د ددة و ند د ددط
اي د اتاجاة .وشددجف بددنن عل د حت د تددف الن ددار واألطقددال حبق د ق م وعل د حت د ا الددة ة
ال ددج ن .وشددجف بددنن عل د الدداذ التدددابر الضددرورية ملكافحددة الققددر ولدددعم ا ق د ا ارجتماعاددة
وارقت ادية.
ورحب ي ي را ابعتماد قا ن النقس ة عام  .2015إر هنا رح ايتمرار وجد د
-92
ّ
العديددد مددن التحدددايت ة ذلددع املادددان .ورح د يضددا ن ددام الرعايددة ال ددحاة ر يد ال رددا
و ن الرعاية ة ا ارت امل تعجلة غر متاحة للجماف.
 -93و شادت تام ر  -لاريت ابعتماد نة العمس ملكافحة العن رية والتماا العن رج وكدره
األجا د ومددا يدرتبط بددذلع مددن تع د وبقدرار ا ك مددة ة عددام  2015إعقددار البنددات مددن دفددف
ري م الد ل إىل املدارس الثا ية.
 -94و شددادت ت غ د ببددنن ملددا جن ت د مددن حت دانات ة ددال حق د ا ا ددان وملددا جرت د مددن
تغا درات تر دريعاة متن عددة وإجياباددة و رددائ ا م ي ددة وطناددة لتع ي د حق د ا املددر ة و الددة وطناددة
ملكافحددة الق دداد .ودع د ت غ د اجملتمددف الدددو إىل م اصددلة دعددم بددنن فامددا تق د م ب د مددن ج د د
لتح حالة القلات الضعاقة من ال كان.
ورحب ت ابخلن ات اليت الدذهتا بدنن مدن جدس تنقادذ الت صداات املنبثقدة عدن اجل لدة
-95
ّ
ال ددابقة .و ش ددادت بتع دداون ب ددنن م ددف املق ض دداة ال دداماة لر د ون اليجل د وإب ر ددار جلن ددة حق د ا
ا ان.
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ورحب تركاا ابعتماد قا ن النقس ة عام  2015وبقرار إعقدار البندات مدن دفدف ريد م
-96
ّ
ال ددد ل إىل امل دددارس الثا ي ددة .و عرب د ع ددن تق دددير ا مل ددا تر د ده ب ددنن م ددن تق دددم ة التر دريعات
وخلنط العمس ال طناة ة ال حق ا ا ان.
ورحب د وكرا ا ددا ابعتم دداد ق ددا ن النق ددس وق ددا ن املعل م ددة وا ع دديم وق ددا ن إ ر ددار جلن ددة
-97
ّ
حقد ا ا ددان .و قددرت وكرا اددا ابلتد ام بددنن ابلقضددار علد التعددذي وابخلند ات املتةددذة ة ذاس
الر ن ومن ا اعتماد ق ا جديدة وتن ام برامج تدريباة ذات صلة.
ورحب اململكة املتحدة بقرار اككمة الديت رية إلغار عق بة ا عدام .وحثد بدنن علد
-98
ّ
تنقاذ الت صاات املتعلقة ب روا العاع ة ال ج ن .وجس القلق ي اور ا برد ن ايدتمرار اريدة
قتس األطقال امل الاد ة النقد س وحثد بدنن علد التعداون ال ةادق مدف اخلدربار ومدف املن مدات غدر
ا ك ماددة مددن جددس اجتثددا ددذه املماريددة .و يدددت ت صدداات املقددرر اخلددا املعددل بباددف األطقددال
وايدتغي م جن دداا ددا ة ذلددع بغددار األطقددال وايددتغيل األطقددال ة املد اد ا ابحاددة وغر ددا مددن
ورحب د اململكددة املتحدددة ابلتدددابر املتةددذة ة
امل د اد الدديت تنن د ج اعتدددار جن ددي عل د األطقددال ّ
اجملال األمل إر ن القلق جس ي اور ا بر ن عدم ايتقيل القضار.
 -99و قددرت الد رايت املتحدددة ابجل د د الدديت بددذلت ا بددنن مددن جددس يايددة األطقددال مددن ارجتددار
ابلبرر .إر ن القلق جس ي اور ا إزار عدم الاذ تدابر كافاة وألن العق ابت عل جرائم ارجتار
ضددعاقة .و شددادت إب رددار الددة وطناددة ملكافحددة الق دداد وابلتعدداون ب د ا ك مددة والقدداعل مددن
اجملتمدف املدددم علد تنقاددذ مبددادرات ا كددم الرشداد والرددقافاة .ورح د ن الد واج املبكددر والد واج
الق رج ر ي ارن يركين مركلة كبرة ة بنن.
إرّ هنا
ورحب وروغ اج ابلتدابر اليت الذهتا بنن من جس إزالة الق ارا ب اجلن
ّ -100
شاطرت مق ضاة حق ا ا ان قلق ا من عدم وج د آلاة وطناة لرصد حق ا املر ة وعدم ت فنر
رحب د وروغ د اج وج د التقدددم ة مادددان ت ددجاس امل الاددد بعددد
معل مددات ة ددذا الر د ن .كمددا ّ
إ رددار املديريددة العامددة لل ددجس املدددم .و عربد عددن قلق ددا مددن امليح ددات الدديت دلد هبددا من مددة
األمم املتحدة لل باة والعلم والثقافة فاما يتعلق بقر ا ل عل التعلام و عات .
 -101و عرب ع رية فن ويي الب لاقارية عن ترحاب ا ا شد دت بدنن مدن تقددم ة التردريعات
ومن وج اعتماد القا ن املتعلق طدمة اجملتمف ة عام  2016وقا ن النقس ة عدام .2015
و وض د د ددح ن تنقا د د ددذ ب د د درانمج العم د د ددس ا ك د د د مي للق د د د ة  2021-2016يرم د د ددي إىل تري د د دداخ
الدميقراطاة.
ورحب د فاا د انم ابلنت ددائج ال دديت حققت ددا بددنن ة تنقا ددذ الت ص دداات املنبثق ددة ع ددن اجل ل ددة
ّ -102
الثا اة وابل اايدات العامدة الديت تتد تع يد ويايدة ا قد ا ارقت دادية وارجتماعادة والثقافادة
ور ياما اعتماد ق ا لتع ي وياية حقد ا األشدةا ذوج ا عاقدة وقدا ن النقدس .و حاطد
علما ابلتحدايت اليت تع  ،بنن فاما يتعلق ابألمن الغذائي وا ل عل املار ال احل للردرب
وال كن.
 -103ورح زامباا ابرتااح التدابر املتةذة ملكافحة الققر ولتق ية ام إقامة العدل وللحد
م ددن اكت دداا ال ددج ن وملكافح ددة العن ددف علد د الن ددار واألطق ددال ولتع يد د ا قد د ا ارقت ددادية
وارجتماعاة والثقافاة ا ة ذلع حت جروا العاع ة ال ج ن.
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ورحب د زمبدداب ج إب رددار جلنددة حق د ا ا ددان وابعتمدداد قددا ن النقددس وب ضددف نددط
ّ -104
العمد ددس ال د د طل ملكافحد ددة ي د د شد ددكال عمد ددس األطقد ددال والتماا د د العن د ددرج والقضد ددار علا مد ددا.
ورح د يضددا التدددابر الدديت الددذهتا بددنن ة يددباس تع يد وترددجاف عمددس الرددباب وا ددق ة املددار
وا ق ة الغذار وا ق ة ال كن وا ق ة ال حة وا ق ة التعلام.
 -105ورح د د اجل ائ ددر ت طا ددد ا ط ددار التر د دريعي فام ددا يتعل ددق حبقد د ا النق ددس وفام ددا يتعل ددق
ورحب ابلت ديق عل الربوت ك ل اخلا ابملاثاا
ابملعل مة وا عيم وار تةاابت وإقامة العدلّ .
األفريقي رار اككمة األفريقاة ق ا ا ان والرع ب وإب رار مع د وطل لتع ي حقد ا
املر ة و الة وطناة ملكافحة الق اد وميجا لألطقال.
ورحب د غ د ر ابلت ددديق عل د الربوت ك د ل اخل ددا ابملاث دداا األفريق ددي ر ددار اككم ددة
ّ -106
األفريقاددة قد ا ا ددان والرددع ب وابعتمدداد جلنددة حقد ا ا ددان و نددة عمددس وطناددة للقضددار
عل ي شكال عمس األطقال.
 -107وشكرت األرجنت بنن عل تقدمي تقرير ا ال طل وق ّدم ت صاات.
ورحبد رمانادا دا ُحدرز مدن تقددم علد ال دعاد التردريعي بادد ن القلدق جدس ي دداور ا
ّ -108
ورحب د ابخلنددة العر درية املتعلقددة ابلتعلددام وشددجع بددنن
بر د ن ايددتمرار التماا د ة حددق الن ددارّ .
علد كقالدة ا ادة التعلدام للجمادف وعلد زايدة معددل ت دجاس البندات ة املددارس .كمدا شددجع
بنن عل زايدة إ حة ت جاس امل الاد.
 -109و ش ددادت ي د د الاا إبلغ ددار ب ددنن األحك ددام ال دديت ت ددنة عل د د عق ب ددة ا ع دددام م ددن ق ددا ن
ا جرارات اجلنائاة وعل م اةت ا ة إطيا يلة ارحتاد األفريقي هنار زواج األطقال ويلت ا
ال طناددة ذات ال ددلة .و عربد يد الاا عددن قلق ددا مددن التقددارير الدديت تقاددد ب جد د جددروا م ريددة ة
يج ن بنن.
ورحبد ذرباجدان إب ردار الدة وطنادة ملكافحددة الق داد وبردروع بدنن ة تن دام مبددارايت
ّ -110
تناف دداة لت جاددف مد جق مددد ا  .و شددادت يضددا جب د د بددنن ة يددباس إعمددال ا ددق ة التعلددام
ور ياما ب اايت ا املتعلقة جا اة التعلام.
 -111وشكر ال فد عاف املتد ل و كد ن ترجاعاهتم يت ذ بع ارعتبار.
 -112وفامددا يتعلددق د ليت العمددس اجلددربج والد واج الق ددرج تع ددد ال فددد ابملقاضدداة عل د
األعمال وابريتجابة للت صاات.

ددذه

 -113وفامددا يتعلددق ابيددتقيل القضددار كدددت بددنن هنددا تبددذل مددا ة ويددع ا مددن جددس ت طاددد
ام إقامة العدل عن طريق ت ياف اخلارطة القضائاة وت جاف قيم اكاكم وم يد من القضاة.
 -114وة ي ددااا وط ددل ودو ص ددع اتض ددم ن إعم ددال ا قد د ا ارقت ددادية وارجتماعا ددة
والثقافاة للم اطن مر صع املنال .إر ن حك مدة بدنن ت دس علد بدة اريدتعداد فامدا يتعلدق
حبالة حق ا ا ان.
 -115وإض ددافة إىل م ددا ي ددبق الت م د د ب ددنن بتنقا ددذ عا ددف امليح ددات ال دديت ح ا د د بقب ددا
ور ياما من ا تلع املتعلقة إب رار جلنة بنن ق ا ا ان وبرروع ا ة دار وجاقت ا.
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ووجد ال فدد دددار إىل عادف الردركار التقناد واملدالا لكدي ي اصددل ا تقددمي دعم دم لبددنن
ّ -116
من جس تنقاذ برامج التنماة ومن علت ا تع ي وياية حق ا ا ان.
 -117وة اخلت ددام ع ددرب ال ف ددد ددددا ع ددن امتنا د د للجن ددة الثيةا ددة وألعض ددار اجمللد د وال دددول
األعضار وملق ضاة األمم املتحدة ال اماة ق ا ا ان عل ما قدم ه من دعم.

اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -118فيم ااا يل ااص التوص اايات املقدم ااة أثن اااء جلس ااة التح اااور والا ا درس اات ا ب اانن وتتمتا ا
بتأييدها:
 1-118تس اري عمليااة التلااديق علاال االتفاحليااة الدوليااة مايااة حقااوق ي ا
العمال امل اجرين وأفراد أسرهم (بورونادي؛ با ل مزياد مان اجل اود للتلاديق علال
االتفاحلية الدولية ماية حقوق ي العمال امل ااجرين وأفاراد أسارهم (وندونيسايا؛
التلديق فورا علال االتفاحلياة الدولياة ماياة حقاوق يا العماال امل ااجرين وأفاراد
أسرهم (غواتيماال؛
 2-118التلااديق علاال الكوتواااول اال تياااري التفاحليااة حقااوق التفاال املتعلااق
إبجراء تقدمي البالغات (اجلبل األسود؛ (الكتغال؛
 3-118تسا اري عملي ااة التل ااديق عل اال الكوتوا ااول اال تي اااري امللح ااق ابلع ااد
الاادوا اصاااق اب قااوق االحلتلااادية واالجتماعيااة والثقافيااةء املنش ا إلج اراء تقاادمي
البالغات (بوروندي؛
 4-118التلديق فاورا علال الكوتوااول اال تيااري التفاحلياة القلااء علال يا
أشكال التمييز ضد املرأة (غواتيماال؛
 5-118التلديق علال االتفاحلياة الدولياة ماياة يا األشا اق مان اال تفااء
القسري (العراق؛
 6-118التل ااديق عل اال الكوتوا ااول اال تي اااري الث ااال امللح ااق ابلع ااد ال اادوا
اصاق اب قوق املدنية والسياسية (املكسيك؛
 7-118تسا اري عملي ااة التل ااديق عل اال الل ااكور الدولي ااة املا ا اورة
الوطين (انظر الفقرة 13؛ (مدغشقر؛

التقري اار

 8-118التلااديق علاال اتفاحليااة الشااعو األصاالية والقبليااةء ( 1989رحلاام 169؛
ملنظمة العمل الدولية (غواتيماال؛
 9-118التوحلي علل معاهدة حظر األسلحة النووية (غواتيماال؛
 10-118التلديق علل اتفاحلية عاد تقااد جارامم ا ار واجلارامم املرتكباة ضاد
اإلنسانية (أرمينيا؛
 11-118تكثيااف اجل ااود م اان أج اال تقاادمي التق ااارير الوطني ااة و
املعاهدات (العراق؛
GE.17-23482
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 12-118تو ص الشفافية واالستناد و اجلدارة واالستحقاق ا تيار املرشحني
ااء هي ااة م اان هي ااات املعاه اادات (اململك ااة املتح اادة
ال ااوطنيني لالنت ااا أعل ا ا
لكيتانيا العظمل وآيرلندا الشمالية؛
 13-118اختاذ تدابري حمددة وفعالة لتمكني جلنة حقوق اإلنسان من أتدية عمل ا
بشااكل ااماالء وا ا لك ضاامان اسااتقالل اللقنااة عاان طريااق تااوفري املااوارد الكافيااة
واالستقاللية املالية وفق ما أوصت به اللقنة املعنية حبقوق اإلنسان (بنغالديش؛
 14-118تسري عملية ا تيار األعلاء
(اوت ديفوار؛

جلنة حقوق اإلنساان ااص تبادأ عمل اا

 15-118تعيني أعلاء جلنة حقوق اإلنسان وتوفري ما يلزم ا من ومكانيات لكاص
تؤدي وظيفت ا وتتمت ابالستقالل (فرنسا؛
 16-118تعيااني األعلاااء جلنااة حقااوق اإلنسااان وافالااة اسااتقال ا عاان طريااق
متتيع ااا ابالسااتقاللية املاديااة وتزوياادها ابملااوارد البش ارية واملاديااة الكافيااة لالضااتالع
بواليت اء مبا يتفق م املبادئ املتعلقة مبراز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق
اإلنسان (مبادئ ابريس؛ (غواتيماال؛
 17-118مواصلة اجل ود من أجل ضمان أن تؤدي جلناة حقاوق اإلنساان عمل اا
علل حنو فعال ومستقل (جورجيا؛
 18-118متكني اللقنة الوطنية قوق اإلنسان من البدء

عمل ا (أملانيا؛

 19-118مواصلة العمل علل ونشاء جلنة حقوق اإلنسان (العراق؛
 20-118اختاذ التدابري اللرورية لكفالاة بادء اللقناة الوطنياة قاوق اإلنساان
القيااا بعمل ااا بشااكل و وتزوياادها ابلواليااة واملااوارد اللاارورية مبااا يتفااق ما مبااادئ
ابريس (نيبال؛
 21-118اخت اااذ اصتا ااوات الل اارورية للا اامان أن تبا اادأ اللقن ااة الوطنيا ااة قا ااوق
اإلنسان القيا بعمل ا وفقا ملبادئ ابريسء ال سايما فيماا يتعلاق ابساتقال ا املااا
وتزويدها ابملوارد البشرية واملالية الكافية لتمكين ا من االضتالع بواليت ا علل حنو
فعال (هولندا؛
 22-118افالااة أن تااؤدي اللقنااة الوطنيااة قااوق اإلنسااان دورهااا مبااا يتفااق م ا
مبادئ ابريسء وال سيما من حيث استقال ا املاا ( ورية اوراي؛
 23-118وضافاء اللمسااات األ اارية علاال ونشاااء جلنااة حقااوق اإلنسااان وافالااة أن
تؤدي م ام ا مبا يتفق م مبادئ ابريس ( ورية مولدوفا؛
 24-118با ل مزيااد ماان اجل ااود ماان أجال تعزيااز فعاليااة مؤسسااة حقااوق اإلنسااان
في ا ايما متتثل متام ا ملبادئ ابريس (رواندا؛
 25-118أتليف جلنة حقوق اإلنسانء ال أُنش ت
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 26-118تس اري باادء مؤسسااة حقااوق اإلنسااان الوطنيااة
(سرياليون؛

باانن

أداء عمل ااا

 27-118تسري ونشاء جلنة حقوق اإلنسان (جنو أفريقيا؛
 28-118مواصاالة العماال علاال وضا اإلطااار املؤسسااص الااوطين قااوق اإلنسااانء
وال سيما جلنة حقوق اإلنسانء وضمان أن تؤدي عمل ا بفعالية (أوارانيا؛
 29-118متكااني املع ااد الااوطين للم ارأة متااا التمكااني وتزوياادم ابلقاادرات الكاملااة
(جنو أفريقيا؛
 30-118مواصا االة با اانن ج ودها ااا س ا اابيل مواءما ااة التش ا اريعات الوطنيا ااة ما ا ا
االتفاحليات الدولية ال هص طرف في ا (حلتر؛
 31-118اختاااذ ي ا التاادابري اللاارورية لكفالااة التنفي ا اللااار جلمي ا صااكور
حقوق اإلنسان الوطنية (بوراينا فاسو؛
 32-118تسري اعتماد القانون اجلنامص اجلديد (جورجيا؛
 33-118تس اري عمليااة وض ا مشااروع القااانون املتعلااق ابالاااار ابألش ا اق مبااا
يتفق م القانون الدوا (آيسلندا؛
 34-118وص ا اادار النل ا ااوق املعتم ا اادة م ا اان أج ا اال تفعيل ا ااا وب ا اادء العم ا اال ا ااا
(مدغشقر؛
 35-118اعتماااد تلااف التوصاايات املتعلقااة ابلتش اريعاتء وماان لت ااا القااانون
املتعلاق ابملساامل اجلنسااانية ومشااراة املارأة ا يااة السياسايةء وونشاااء آلياة وطنيااة
لرصد حقوق املرأة (انميبيا؛
 36-118تسري اعتماد تشري يتو ل ارمي التع يب وتقدمي مرتكبيه و العدالاة
مبا يتفق م اتفاحلية مناهلة التع يب وغريم من ضرو املعاملاة أو العقوباة القاساية
أو الالونسانية أو امل ينة ( ورية اوراي؛
 37-118اعتماااد القااانون اجلنااامص اجلديااد حااي يتسااغ ولغاااء عقوبااة اإلعاادا ماان
تشريعاهتا هناية املتاف ( ورية مولدوفا؛
 38-118تسري اعتماد مشروع حلانون مكافحة االاار ابألش اقء مبا يتفق ما
القانون الدوا (تيمور  -ليش ؛
 39-118تسري اعتماد القانون اجلنامص اجلديد (زامبيا؛
 40-118ضمان أن يعتمد الكملان ي التشريعات حليد النظر (زامبيا؛
 41-118جعاال تش اريعاهتا الوطنيااة متسااقة م ا أحكااا اللااكور الدوليااة قااوق
اإلنسان ال هص طرف في ا (زمبابوي؛
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 42-118وحل ا ارار تش ا اريعات أحلا اار وحلا اات اكا اان للا اامان تنفي ا ا الكوتواا ااول
اال تي اااري الث ااال امللح ااق ابلع ااد ال اادوا اص اااق اب ق ااوق املدني ااة والسياس ااية
القانون احمللص أحلر اآلجال (أسرتاليا؛
 43-118مواصلة اجل ود ملكافحة التمييز (املغر ؛
 44-118مواصلة تعزيز التنمية املساتدامة امليادانني االحلتلاادي واالجتمااعصء
والرف من مستوى معيشة السكانء وورساء أساس متني لتمت شعب ا جبمي حقوق
اإلنسان (اللني؛
 45-118مواصلة وض سياسة تدعم استحداث أنشتة مدرة للد ل عان طرياق
تااوفري التاادريب املسااتمر وتشااقي ونشاااء املشاااري وماانع القااروض ملشاااري بعين ااا
(وثيوبيا؛
 46-118تنفي ا ا ا الرايا ا اازة الثالثا ا ااة ما ا اان راا ا ااامز با ا اارانم العما ا اال ا كا ا ااومص
للفرتة  2021- 2016ء ال تراز علل حتسني ظروف عيش السكان (اواب؛
 47-118مواصلة تعب ة املوارد والدعم التقين اللروري لزايدة تعزياز حلادرهتا علال
الوفاء ابلتزاماهتا جمال حقوق اإلنسان (نيقرياي؛
 48-118مواصاالة وزايدة اجل ااود اجلاااري ب ا ا ماان أجاال بلااول أهااداف التنميااة
املستدامةء ومن ا تيسري ا لول علل املااء اللاا للشار وحتقياق األمان الغا امص
وتيسري ا لول علل الرعاية اللحية والتعليم (نيقرياي؛
 49-118النظاار اعتماااد تااي وماميااة ماان أجاال حتسااني ظااروف عاايش الف ااات
اللعيفة من السكان وال سيما النساء واألطفال (اباستان؛
 50-118تكثيااف ج ودهااا ملكافحااة الفقاار ماان أجاال تكااافؤ فاارق ي ا أف اراد
شعب ا ا لول علل اصدمات واالستفادة من املوارد (اباستان؛
 51-118مواصاالة تنفي ا برانجم ااا ملاانع القااروض اللااغرى ألشااد السااكان فق ارا
وزايدة توسي نتاحلهء وضمان تعيني للات وحلراض للنساء (اباستان؛
 52-118تزوي ااد األرايف اب ياا اال األساس ااية ح ااي تت اايع لس ااكاهنا فرصا اا أفل اال
لالستفادة من اصدمات االجتماعية األساسية (السنغال؛
 53-118مواصلة تقوية براجم ا االجتماعية من أجل حتسني نوعياة حيااة ساكاهناء
ال ساايما أشاادهم عااوزاء ابإلضااافة و املساااعدة والتعاااون الل ا ين دتاج مااا البلااد
( ورية فنزويال البوليفارية؛
 54-118اخت ااذ مزيااد ماان التاادابري التش اريعية اللااحيحة إللغاااء عقوبااة اإلعاادا
(أوارانيا؛
 55-118ختفيف األحكاا اللاادرة حاق مان تبقال مان األفاراد احملكاو علاي م
ابإلعدا والعمل علل حتسني ظروف االحتقاز سقون البلد (اندا؛
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 56-118الفاارول ماان العمليااة الراميااة و ولغاااء عقوبااة اإلعاادا ( وريااة أفريقيااا
الوستل؛
 57-118اعتماااد القااانون اجلنااامص ال ا ي يتلاامن أحكااا ولغاااء عقوبااة اإلع اادا
وحلااانون ااارمي التع ا يب أحلاار وحلاات اكاانء واعتماااد القااانون ال ا ي جياار ي ا
أشكال االاار ومراسيم تتبيق حلانون التفل (فرنسا؛
 58-118وحل ا ارار القا ااانون اجلنا ااامص وال سا اايما ولغ ا ااء عقوبا ااة اإلعا اادا (الكرس ا ااص
الرسوا؛
 59-118ودراج ولغ اااء عقوب ااة اإلع اادا تشا اريعاهتا وختفي ااف عق ااوابت اإلع اادا
املنتوق ا واستبدا ا بعقوابت ابلسقن (آيرلندا؛
 60-118ختفيااف األحكااا ابإلعاادا اللااادرة حااق سااقناء حالي ا اء ووذ انلاام
البل ااد ابلفع اال و الكوتوا ااول اال تي اااري الث ااال امللح ااق ابلع ااد ال اادوا اصا ااق
ال عمليااة اعتماااد القااانون اجلنااامص اجلدي اد إللغاااء
ا قااوق املدنيااة والسياساايةء تعقيا ُ
عقوبة اإلعدا (انميبيا؛
 61-118اخت اااذ الت اادابري املناس اابة ملكافح ااة م ااا يس اامل بعم ااال العدال ااة الش ااعبية
(الكونغو؛
 62-118وجراء حتقيقات عمليات القتل ارج نتااق القلااء مان أجال تقادمي
مرتكبي ا و العدالة وتوفري اجلك لللحااي أو ل وي م (اجلبل األسود؛
 63-118ارمي التع يب طبقا التفاحلية مناهلة التع يب (زامبيا؛

 64-118وجراء حتقيقات فورية ونزي ة ادعاءات التع يب وافالاة ونازال عقوباة
مبن يرتكب تلك اجلرمية تتناسب و تورهتا (زامبيا؛
 65-118الش ااروع تنفيا ا با ارام تثقيفي ااة مي اادان حق ااوق اإلنس ااان لفام اادة
املااوظفني املكلفااني إبنفاااذ القااانون فيمااا يتعلااق مبكافحااة التع ا يب واح ارتا حقااوق
اإلنسان (أوارانيا؛
 66-118تاو ص اللارامة تتبيااق أحكاا حلاانون اإلجاراءات اجلنامياةء وال ساايما
من ا األحكا املتعلقة ابملدة القلوى لالحتقاز رهن احملاامة (فرنسا؛
 67-118اخت اااذ ت ااوات ابا ااام وص ااالظ نظ ااا الس ااقون وافال ااة محاي ااة حق ااوق
احملتقزين (ويتاليا؛
 68-118مواصاالة حتسااني ظااروف العاايش
()1
اثري من األحوال (أملانيا؛

__________

()1
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سااقون باانن ال ا ال ت ازال هشااة

 69-118مواص االة ج وده ااا الرامي ااة و حتس ااني ظ ااروف الع اايش ره اان االحتق اااز
( ورية أفريقيا الوستل؛

جارت الت صاة الديت قُرئد ةندار جل دة التحداور هبدذه ال داغة" :م اصدلة حت د جدروا العداع ة يدج ن بدنن
اليت ر ت ال م رية ة كثر من األح ال" ( ملا اا).
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 70-118اختاااذ ي ا التاادابري اللاارورية ماان أجاال الفلاال البااات بااني احملتق ازين
حسب السن ونوع اجلانس واملرااز القاانول وذلاك بغارض حتساني ظاروف العايش
السااقونء متابع اةا للفق ارات  34-108و 36-108و 37-108و38-108
من التوصيات املنبثقة عن اجلولة الثانية (هاي ؛
 71-118ملااعفة اجل ااود ماان أجال حتسااني ظااروف العايش مرافااق االحتقااازء
م ويالء اهتما اق للنساء واألطفالء وتسري احملاامات (الكرسص الرسوا؛
 72-118حتس ا ااني الس ا ااقون وظ ا ااروف الع ا اايش والظ ا ااروف الل ا ااحية مرافا ا اق
االحتقاز وعلل اصلاوق وهنااء االاتظااق وحللاة مرافاق اإلصاحاظء وتيساري زايرات
األطفااال ماان لاادن أحلاارابم م وحظاار ارتكااا مااوظفص السااقون أفعااال تعا يب وسااوء
معاملة واملعاحلبة علي ا (اينيا؛
 73-118اختاااذ تااوات أ اارى ماان أجاال الفاارول ماان عمليااة حتااديث السااقون
اجلارية (نيقرياي؛
 74-118مواصلة حتساني ظاروف العايش الساقونء وحتساني التادابري املعتمادة
ابلفعاال ماان أجاال تفااادي االاتظاااق وسااوء التغ يااة ورداءة مرافااق اإلصااحاظء ووهناااء
االست دا املفرط لالحتقاز السابق للمحاامة (وسبانيا؛
 75-118مواصاالة اجل ااود ا ادفااة و حتسااني ظااروف العاايش
حلدرهتا اإليوامية ووجياد حلول بديلة عن السقن (أنغوال؛

السااقون وزايدة

 76-118معاجلة مشكلة ااتظاق السقون بوسامل من ا تقلري فرتات االحتقااز
املتول السابق للمحاامة (أسرتاليا؛
 77-118افالة حلول أشد السكان فقرا علل املساعدة القانونية (فرنسا؛

 78-118دع اام ج ااود الس االتة القل ااامية س اابيل تنفيا ا التع ااديالت املعتم اادة
بلااورة فعالااة وذلااك عاان طريااق تااوفري وزارة العاادل الاادعم املاااا الكااا اااء وفااق
ما تنص عليه تة التنمية الوطنية جمال وحلامة العدل (أملانيا؛
 79-118تقوي ااة أواص اار التع اااون بش ااكل اب ااري ب ااني تل ااف الف اااعلني السا التة
القلامية تفادايا لالحتقاز السابق للمحاامة فرتات طويلة وضماانا اق اال ماواطن
حماامة عادلة ودون أت ري (أملانيا؛
 80-118وضا ا اإلص ااالحات القل ااامية اجلاري ااة
القانون اجلنامص (السنغال؛

ص اايغت ا الن امي ااةء وال س اايما

 81-118مواصا االة تقويا ااة اجل ا ااود الراميا ااة و حتسا ااني ا مايا ااة القانونيا ااة املتاح ا اة
للف ااات اللااعيفةء وال ساايما النساااء واألطفااال والشاابا ء وذلااك عاان طريااق زايدة
عدد القلاة املت للني وتوفري اصدمات القانونية اجملانية ملن يلتمس ا (هولندا؛
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 82-118تش ااقي وتقوي ااة املب ااادرات الناشا ا ة ملكافح ااة الفق اار وحتقي ااق الش اافافية
ابلتشاااور م ا اجملتم ا املاادل بوسااامل من ااا عقااد مناحلشااات ملتابعااة أعم اال املنتاادى
الوطين ملكافحة الفساد ال ي عُقد حزيران/يونيه (الوالايت املتحدة األمريكية؛

 83-118تنق اايع مش ااروع الق ااانون املتعل ااق حبري ااة التقما ا وحري ااة التعب ااري وحري ااة
تكااوين اجلمعيااات املقااد عااا 2012ء وال ا ي يوجااد حالي ا ا حليااد نظاار احملكمااة
العلياء بغرض اعتماد تشري دمص حقوق اجملتم املدل (اندا؛
 84-118مواصا االة ج ودها ااا
والشفافية (أذربيقان؛

سا اابيل ونشا اااء ا اادمات عاما ااة تتسا اام ابلكف ا ااءة

 85-118اختاذ التدابري اللرورية العتماد القانون اجلناامص اجلدياد وحلاانون االااار
ابألش اق وحلانون نظا السقون (اوت ديفوار؛
 86-118مواص االة اجل ااود م اان أج اال وضا ا ح ااد لالا ااار ابلبش اار ولالس ااتغالل
اجلنسص لألطفال (العراق؛
 87-118وض ا ا تش ا اري يسا اات دف مكافحا ااة االاا ااار ابلبشا اار ومحايا ااة اللا ااحااي
(جنو أفريقيا؛
 88-118اختاااذ يا التاادابري اللاارورية ماان أجاال ونفاااذ القااوانني املتعلقااة ابلعماال
اجلا ااكي وأشا ااكال الا اارق املعاصا اارة واالاا ااار ابلبشا اارء وال سا اايما االاا ااار ابألطفا ااال
(اململكة املتحدة لكيتانيا العظمل وآيرلندا الشمالية؛
 89-118وض التشري ال ي جيار يا أشاكال االااار ابلبشارء وفاق التعرياف
ادارمء وحتدياد عقاوابت علال حلادر
الوارد القانون الادواء صايغته الن امياة ووص ُ
ااف من الشدة (الوالايت املتحدة األمريكية؛
 90-118مواصا االة توطيا ااد تا ااة العما اال ملكافحا ااة االاا ااار ابلبشا اار ما اان أجا اال
منا ارتكااا ها م اجلرميااة ما محايااة ضااحاايها ومعاحلبااة مرتكبي ااا ( وريااة فناازويال
البوليفارية؛
 91-118السعص و وض تشريعات تنص علل معايري ُدنيا للقلااء علال االااار
ابلبشر مبا فيه االاار ابلنساء والفتيات (أسرتاليا؛
 92-118مواصالة تتبيااق تادابري فعالااة مان أجاال تشاقي اسااتحداث فارق شااغل
للشبا تتيع م ظروف عمل عادلة ومرضية ( ورية فنزويال البوليفارية؛
 93-118مواص االة ج وده ااا م اان أجا اال زايدة ودم اااج الش اابا
(فييت ان ؛

س ااوق العما اال

 94-118اعتماد تة ومامية حملية متكاملة من أجل حتسني ظروف العيش ورفا
مستوى معيشة الف ات اللعيفة من السكان (الكونغو؛
 95-118االس ا ااتمرار
(اللني؛
GE.17-23482

زايدة االسا ا ااتثمار

الزراعا ا ااة وافال ا ااة األما ا اان الغ ا ا ا امص
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 96-118مواص االة ج وده ااا س اابيل مكافح ااة اجل ااوع م اان أج اال حتقي ااق األم اان
الغ امص وافالة حلول ي الناسء مان الناواحص املادياة واالجتماعياة واالحلتلاادية
و ي األوحلاتء علل الغ اء الكا واآلمن واملغ ي الا ي يلا احتياجااهتم مان
القوت وينسقم م أذواحل م الغ امية من أجل حياة نشيتة وصحية (الكازيل؛
 97-118اختاااذ ي ا التاادابري الالزم اة صفاان نساابة السااكان ال ا ين يعااانون ماان
اجلوع (اململكة العربية السعودية؛
 98-118التماس املساعدة التقنية من أجل التغلب علل حتدايت األمان الغا امص
حي ختف اآلاثر السلبية النا ة عن سوء التغ ية والفقر (سرياليون؛
 99-118وض ا اس ارتاتيقيات لاادعم وتقويااة التقااد ال ا ي أُحاارز مااؤ را جمااال
األمن الغ امص (فييت ان ؛
 100-118اختاااذ ي ا التاادابري اللاارورية لتعزيااز ا لااول علاال املاااء النظيااف
اللا للشر وتيسري ذلك للقمي (اململكة العربية السعودية؛
 101-118مواص االة اجل ااود لتحس ااني ف اارق الس ااكان
اللا للشر ومرافق اإلصحاظ (اجلزامر؛
 102-118مواصلة تتوير مشااريع ا
حق السكان اللحة (اللني؛

ا ل ااول عل اال امل اااء

جماال الرعاياة اللاحية حاي تكفال أاثار

 103-118تقوية نظا اللحة العمومية حرص ا علل ووحة فرق أفلل للقميا
ا لااول علاال الرعايااة األساساايةء ال س اايما عاان طريااق تااوفري التغتيااة الل ااحية
للقمي (جيبويت؛
 104-118مواصاالة تااوفري اصاادمات اللااحية عاان طريااق تنفي ا سياسااات لتقويااة
ا ياال األساسية ا واضر واألرايف (وثيوبيا؛
 105-118حتسااني ا ياااال األساسااية لتااوفري الرعايااة اللااحيةء وزايدة الفاارق
ا لااول علاال الرعايااة التبيااة العاجلااة جمااال التوليااد وتاادريب القااابالت وحتسااني
حل ااول النس اااء م اان األرايف وا واض اار عل اال ح ااد س ااواء عل اال الرعاي ااة الل ااحية
(الكرسص الرسوا؛
 106-118اعتم اااد سياس ااة ش اااملة لتحقي ااق الل ااحة اجلنس ااية واإلجنابي ااة لفام اادة
املراهقني (آيسلندا؛
 107-118حتسني ا ياال األساسية لتوفري الرعاية اللاحيةء ال سايما عان طرياق
ويالء عناية اصة لتحسني فرق النساء من األوساط الفقرية واألرايف ا لول
علل الرعاية اللحية (ا ند؛
 108-118حتسااني ا ياااال األساسااية للرعايااة اللااحية عموم ا ا ماان أجاال متكااني
اجلمي ا ماان ا لااول علاال الرعايااة اللااحية وال ساايما ماان ا لااول علاال الرعايااة
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العاجلااة
(اينيا؛

جمااال التوليااد وتاادريب القااابالت واملااوارد امل للااة للااحة األم ااات

 109-118زايدة ماا تب لااه ماان ج اود ساابيل فاان معادالت وفيااات املواليااد
اجلاادد والرض ا ووفيااات األم اااتء عاان طريااق ووحااة آليااات تااوفر الوحلايااة والعااالج
بل ااورة من قي ااة وع اان طري ااق ت ااوفري اادمات الرعاي ااة الل ااحية لألم ااات واملوالي ااد
(ماليزاي؛
 110-118ووحاة اادمات الرعاياة اللااحية فاارتيت ماا حلباال الاوالدة ومااا بعاادها
و اادمات التولي ااد وحتس ااني نوعيت ااا م اان أج اال ف اان مع اادالت وفي ااات األم ااات
(املكسيك؛
 111-118حتس ااني ف اارق ا اال ف اارد
(حلتر؛

ا ل ااول عل اال اادمات ص ااحية جي اادة

 112-118توفري التمويل الكامل لتنفي اصتة الوطنية اجلديدة ملكافحاة الوصام
والتمييز املرتبتني بفريوس نقص املناعة البشرية املكتسبة/اإليدز (جنو أفريقيا؛
 113-118وضا ا سياس ااة شا اااملة فيم ااا يتعل ا اق ابلل ااحة اا ااص اع اال الرعايا ااة
ا االت املستعقلة أاثر فعالية وتيسر ا لول علي ا للقمي (سويسرا؛
 114-118مواصالة با ل اجل اود سابيل تاوفري ادمات اللاحة والتعلايم لف ااة
أاك من السكان ومواصلة أ املبادرات املتعلقة ابلسكن االجتماعص (ليبيا؛
 115-118مواصلة التلدي لألمية ال سيما

األرايف (وندونيسيا؛

 116-118تسري تنفي سياسة جمانية التعليم بغية ضمان عد حرماان أي طفال
من حقه التعليمء ال سيما وذا اان من أسرة حمرومة (دولة فلستني؛
 117-118مواصالة ووحااة التاادريب
مدارس التعليم العا (اواب؛

ميادان حقااوق اإلنسااان

البلاادايت و

 118-118تااوفري التعلاايم األساس ااص ابجملااانء وونشاااء بي ااة آمنااة وحاميااة جلميا ا
األطفااال تفااادايا النقتاااع م عن ااا النظااا التعليمااصء اص اةا ماان م ماان يعيشااون
األرايف و املناطق النامية (اينيا؛
 119-118مواص ا االة تنفيا ا ا ت ا اادابري زايدة الف ا اارق
(املغر ؛

ا ل ا ااول عل ا اال التعل ا اايم

 120-118تقوية ا ياال األساسية املدرسية م مراعاة شواغل النساء والبنااتء
ال سيما فيما يتعلق بتق يز املدارس مبرافق اإلصحاظ املناسبة (الكتغال؛
 121-118جعل التثقيف اللحة اجلنسية واإلجنابياة ولزامياا جلميا املاراهقنيء
بلرف النظر عن نوع اجلنس (الكتغال؛
 122-118حتسني شروط النظافة اللحية والتغ ية وا لول علال املااء اللاا
املدارس (الكتغال؛
للشر
GE.17-23482
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 123-118تقويااة ب ارام حمااو األميااة لفاماادة النساااء والفتيااات اللااوايت يعشاان
جمتمعات األرايف (سرياليون؛
 124-118تنفيا تاادابري ماان أجاال فاان معاادل انقتاااع الفتيااات عاان املاادارسء
وهو معدل مرتف ء مبا يكفل جمانية التعليم االبتدامص (أوروغواي؛
 125-118مواصالة ج ودهااا سابيل حتسااني نوعيااة التعلايم وزايدة ووحتااه علاال
ي املستوايت و ي أحناء البلد (أذربيقان؛
 126-118مواصلة اجل ود لوحلف العنف علل املرأة (ملر؛
 127-118زايدة مااا يُب ا ل ماان ج ااود لوعااال بوجااود أحكااا تش اريعية جدياادة
تتعلااق مبن ا العنااف علاال املارأة وحظاارمء وافالااة و بااار النساااء علاال النحااو الواجااب
السبل والوسامل القانونية املتاحة ن (بلقيكا؛
جبمي ُّ
يا ا ح اااالت العن ااف عل اال النس اااء
 128-118افال ااة التحقي ااق املس ااتفين
واألطف ااال ومالحق ااة مرتكبي ااا مبوج ااب الق ااانون وودان اات م ومع اااحلبت م وت ااوفري اجل ااك
للحاايها (فرنسا؛
 129-118تقوية اجل ود ملنا يا أشاكال التميياز والعناف علال املارأة والتفال
وملكافحت اااء وال س اايما املمارس ااات م اان حلبي اال تش ااويه األعل اااء التناس االية ل ااوانث
وتاازوي األطفااال والاازواج القسااري املبكاار وافالااة حلااول ضااحااي ه ا ا النااوع ماان
العنف علل املساعدة املناسبة وتقدمي مرتكبيه و العدالة (ويتاليا؛
 130-118تشااديد وتنفيا ا الت اادابري الرامي ااة و تعزي ااز املس اااواة واإلنل اااف ب ااني
اجلنساانيء والتلاادي ملسااألة نقااص متثياال النساااء هي ااات صاان الق ارارء والعنااف
القامم علل نوع اجلنس والقلاء علل املمارسات التقليدية اللارة (رواندا؛
 131-118ملاااعفة ج ودهااا ماان أجاال ا ااد بشااكل ابااري ماان معاادالت وفيااات
املواليااد اجلاادد ووفيااات األم ااات وا ااد ماان املمارسااات اللااارة ماان حلبياال تشااويه
األعلاء التناسلية لوانث وتزوي األطفال والزواج القسري (بوراينا فاسو؛
 132-118زايدة اجل ااود جلعاال تنفي ا حظاار تشااويه األعلاااء التناساالية لااوانث
ي أحناء البلد و ي ف ات املواطنني (أملانيا؛
أاثر فعالية
 133-118افالة التحقيق
وجك ضحاايم (آيسلندا؛

ي حاالت العنف علل املارأة ومقاضااة مرتكبياه

 134-118مواصلة اختاذ توات صفن العنف القامم علل نوع اجلنس ولتعزيز
املساواة بني اجلنسني (وندونيسيا؛
 135-118تنفي اسرتاتيقية تنسيق بني السالتات املكلفاة ابللاحة والسالتات
القلااامية ماان أجاال من ا أعمااال تشااويه األعلاااء التناساالية لااوانث واملعاحلبااة علي ااا
(املكسيك؛
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 136-118ونشاء آلياة لتيساري التعارف علال اللاحااي وافالاة املالحقاة القلاامية
واملعاحلبة علل ي أعمال تشويه األعلاء التناسلية لوانث (سلوفينيا؛
 137-118مواصلة ج ودهاا مان أجال ا اد مان انتشاار اارساة تشاويه األعلااء
التناسلية لوانث البلد (جنو السودان؛
 138-118حتقيق تقد اجتثاث العنف علل املرأةء وتنفي وجراءات من حلبيل
محااالت وذااااء الااوعص وونشاااء امل ا وي وتنفي ا تاادابري للمساااةة اجتثاااث اارسااة
تشويه األعلاء التناسلية لوانث وتزوي األطفال (وسبانيا؛
 139-118زايدة التدابري جمال املساواة بني اجلنسني ومان لت اا تنفيا تاة
يا جمااالت
العمل املتعلقة ابملرأة والسال واألمن بغية ضامان مشااراة النسااء
صن القرار (وسبانيا؛
 140-118تنفي تدابري وتنظيم محالت إلذااء الاوعص مان أجال اجتثااث تشاويه
األعلاء التناسلية لوانث وغريم من املمارسات اللارة ال تُرتكب حق النساء
(أوروغواي؛
 141-118مواصالة تنفيا التادابري املت ا ة ابلفعال والرامياة و تشاديد مكافحااة
املمارسات اللارة والعنف علل املرأة (أرمينيا؛
 142-118مواصاالة اجل ااود ملكافحااة التمييااز حااق املارأة والقلاااء علاال يا
أشكال التمييز حق ا وال سيما العنف املنزا (تونس؛
 143-118اختااذ ماا يلاز مان تادابري الواحلا واملمارساة مان أجال وهنااء التمييااز
بني املرأة والرجل فيما يتعلق ابجلنسية (اجلزامر؛
 144-118اعتماد مشروع القاانون الا ي يع صاني حلاةا للنسااء االنت ااابت ااا
يكسب ن امتيازا في ا متابعاةا للفقارات  42-108و 50-108و 87-108مان
التوصيات املنبثقة عن اجلولة الثانية (هاي ؛
 145-118مواصلة ج ودها من أجل تعزياز حقاوق املارأة عان طرياق زايدة متثيال
النساء ال من القتاعني العا واصاق (ملديف؛
 146-118مواصا االة تنفي ا ا سياسا ااات تشا ا صاق متكا ااني امل ا ارأة احلتلا ااادايا بلا ااورة
مستدامةء ال سيما

األرايف (بلغاراي؛

 147-118ونشاااء آليااة وطنيااة للن ااوض ابمل ارأة مبااا يتفااق م ا
املستدامة لعا ( 2030هندوراس؛

تااة عماال التنميااة

 148-118مواصلة اجل ود ماية حقوق املرأة والتفل و جاناب حقاوق ف اات
ضعيفة أ رى (نيبال؛
 149-118تقويااة ب ارام حمااو األميااة
األرايف (ترايا؛
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 150-118اختاذ تدابري عملية من أجل ضمان تنفيا حلاانون التفال تنفيا ا ااامالا
وصحيح اء وفق ا ملا أوصت به جلنة حقوق التفل عا ( 2016اململكاة املتحادة
لكيتانيا العظمل وآيرلندا الشمالية؛
 151-118افالااة التنفي ا الفعااال لقااانون التفاال بغيااة محايااة حقااوق ه ا م الف ااة
اللعيفة من السكان (بلقيكا؛
 152-118ونشاااء مؤسسااة وطنيااة لرصااد حالااة التفاال وجلم ا وحتلياال البياااانت
املتعلقة ابلتفل (اابو فريدي؛
 153-118تس اري تنفي ا حلااانون التفاال ماان أجاال ااابع املمارسااات اللااارة ال ا
تُرتك ااب ح ااق األطف ااالء وم اان لت ااا ت اازوي األطف ااال وح اااالت ال اازواج املبك اار
والقسري وبي األطفال وحلتل من يلقب من م ب "أطفال السحرة" (انميبيا؛
 154-118افالااة احارتا حقااوق األطفااال وحاريت م األساسااية عاان طريااق معاحلبااة
من يرتكبون أي شكل من أشكال االستغالل والعمل اجلكي (األرجنتني؛
 155-118وج ا اراء حتقيقا ااات حا اااالت ارتكا ااا املمارسا ااات اللا ااارة حا ااق
أطفالء وافالاة مقاضااة مرتكبي اا وو اراج األطفاال مان األوسااط الا تُرتكاب في اا
تلك املمارسات (بلقيكا؛
 156-118تقدمي املساعدة القانونية لألطفال اللحااي وألولياء أمورهم من أجل
تيسري جلوم م و احملاام (بوتسواان؛
 157-118تنظيم محالت توعية بقلد تغيري املواحلف واملمارسات املرتبتة بسوء
معاملة األطفال واالعتداء علي م (بلغاراي؛
 158-118التحقيااق حاااالت ارتكااا اارسااات ضااارة علاال أطفااال ومقاضاااة
يا ا األشا ا اق املس ااؤولني ع اان ارتكا ا اا عق ااب اعتم اااد حل ااانون التف اال اجلدي ااد
(ارواتيا؛
 159-118تقويااة ب ارام التوعيااة والتثقياافء ومن ا املمارسااات التقليديااة اللااارة
ال تُرتكب حق النساء والفتياتء وافالة حلول اللحااي علل املوارد وا ماية
ووصو ن و آليات ا ماية ووعادة التأهيل (غواتيماال؛
 160-118مواصاالة اجل ااود عاان طريااق اختاااذ التاادابري املناساابة ال ا تساااعد
التحاق البنات ابملدارس وعد انقتاع ن عن اء ال سيما عان طرياق مكافحاة تقلياد
فيدوميغون (جيبويت؛
 161-118اختاااذ تااوات أ اارى اباااام وضا سياسااات وبارام تتلاادى لسااوء
معاملااة األطفااال واالعتااداء علااي مء وونش اااء وج اراءات وبااالل ولزاميااة فيمااا يتعل ااق
ابالعتداء علل األطفال (آيسلندا؛
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 162-118تكثيف ج ودها سبيل مكافحاة ساوء معاملاة األطفاال وتعريلا م
للعن اافء وت ااوفري ا ماي ااة الل اارورية ألطف ااال الش ااوارعء و جان ااب ت ااوفري الس ااكن
واصدمات التبية والتعليم وتيسري اصدمات االجتماعية ال دتاجوهنا (موريتانيا؛
 163-118وضا وطااار اسارتاتيقص يكفاال ا مايااة الشاااملة لألطفااال ماان االاااار
واالستغالل اجلنسص (سرياليون؛
 164-118ب ل اجل ود سبيل وض واعتماد سياسات وبرام إلذااء الاوعص
بسوء معاملة األطفال واالعتداء علي م (دولة فلستني؛
 165-118افالة تنفي وتفعيل حلانون التفلء اصة عن طرياق ووحاة اصادمات
العامة ذات الللة وتوفري املوارد البشرية واملالية الالزمة (ترايا؛
 166-118مكافحة استغالل األطفال وتعريل م للعنف (ترايا؛
 167-118مواصلة اجل ود مان أجال ترسايق حقاوق التفال ومحاياة األطفاال مان
االستغالل اجلنسص ومكافحة االاار ابألطفال والزواج املبكر (تونس؛
 168-118مواصلة ج ودها سبيل مكافحاة تازوي األطفاال وحااالت الازواج
املبكر والقسري مبعاجلة األسبا وراء ذلك عان طرياق التنفيا الفعاال صتاة العمال
املتللة بسياست ا الوطنية ماية التفل (اندا؛
 169-118اختاااذ تاادابري مناساابة وشااديدة ماان أجاال القلاااء علاال اارسااات ماان
حلبيل ويداع األطفال والزواج املبكر واالاار ابألطفال ( ورية أفريقيا الوستل؛
 170-118تنفي حلانون التفل ال ي اعتُمد مؤ را واملقاضااة علال يا اجلارامم
واجلاانع ال ا تُرتكااب حااق أطفااال مبااا في ااا تاازوي األطفااال واالسااتغالل اجلنسااص
وتشويه األعلاء التناسلية لوانث واالاار ابألطفال (الكازيل؛
 171-118اعتم اااد ت اادابري إلهن اااء املمارس ااات الل ااارة م اان حلبي اال ال اازواج املبك اار
والاازواج القسااري وتشااويه األعلاااء التناساالية مبااا يتفااق م ا تااة التنميااة املسااتدامة
لعا ( 2030هندوراس؛
 172-118ونشاااء آليااة وطنيااة مايااة حقااوق التفاال وختلاايص املااوارد البش ارية
واملالية ا اص تؤدي وظيفت ا (هندوراس؛
 173-118اختاااذ التاادابري اللاارورية مايااة األطفااال ماان الاازواج املبكاار واالاااار
وحلتل األطفال ( ورية اوراي؛
 174-118مواصلة اجل ود من أجل تنفي حلانون التفل تنفي ا فعاالا بغية ضمان
املقاضاااة واملعاحلبااة علاال ج ارامم حلتاال األطفااال وطااار التقااوس واالعتااداء اجلنسااص
علل األطفال واالاار ابألطفال والزواج املبكر (سويسرا؛
 175-118تنظيم محاالت وعاال أحلاوى ملناهلاة الازواج املبكار والازواج القساري
ولتنفي القوانني املوضوعة (الوالايت املتحدة األمريكية؛
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 176-118اعتماااد تاادابري فعالااة ملكافحااة اسااتغالل األطفااال واالاااار اامء وماان
لت ا ااا وذاا اااء الا ااوعص العا ااا ومكافحا ااة اإلفا ااالت ما اان العقا ااا ومحايا ااة اللا ااحااي
(وسبانيا؛
 177-118وذا اااء ال ااوعص اجملتمع ااات احمللي ااة حبظ اار عم اال األطف ااالء ال س اايما
فيما يتعلق ابملمارسة االجتماعية الشامعة املتمثلة ورساال طفالء وعاادة ماا يكاون
طفلةء للعيش ادماا اناف أسارة أيسار حااالاء وهاو أمار ياؤدي و حااالت اااار
ابلبشر (بوتسواان؛
 178-118تش ا ااديد آلي ا ااات الرحلاب ا ااة ملنا ا ا االس ا ااتغالل االحلتل ا ااادي لألطف ا ااال
ومكافحته (تشاد؛
 179-118تكثياف اجل اود مان أجال مكافحااة عمال األطفاال واالااار ابألطفااال
مكافحة فعالة عان طرياق اختااذ مزياد مان تادابري ا اؤول دون حلاو ما وعان طرياق
تنفي تدابري عقابية أاثر (أملانيا؛
 180-118اخت ا اااذ مزي ا ااد م ا اان الت ا اادابري س ا اابيل حتقي ا ااق ا ماي ا ااة االجتماعي ا ااة
واالحلتلادية والقانونية بغية مكافحة عمل األطفال (أنغوال؛
 181-118مواصاالة حتسااني نظااا تسااقيل األطفااال لاادى الااوالدة ومكافحااة أي
شكل من أشكال العنف علل التفل (الكرسص الرسوا؛
 182-118ونشاء نظا لتيسري تسقيل املواليد اجلدد (هندوراس؛
 183-118تكثيف اجل ود من أجل وذااء وعص اجلم ور بةية تساقيل املوالياد
وبعملية تسقيل املواليد (ترايا؛
 184-118مواص االة با ا ل مزي ااد م اان اجل ااود لل اامان تس ااقيل يا ا املوالي اادء
ال سيما األرايف (أوروغواي؛
 185-118مواصلة ج ودها سبيل تعزيز حقوق التفل والنظر
مرازي للتسقيل املدل (موريشيوس؛

ونشاء نظا

 186-118مواص االة ج وده ااا إلذا اااء ال ااوعص بةي ااة تس ااقيل املوالي ااد ووص اادار
ش ادات ميالد ومحاية األش اق من عواحلب عد التسقيل (السودان؛
 187-118حتسني حالة األش اق ذوي اإلعاحلة (ملر؛
 188-118با ل املزيااد ماان اجل ااود ماان أجاال التلاادي للحيااف الا ي يقا علاال
األطفال ذوي اإلعاحلة حي يُكفال ألول اك األطفاال ا لاول علال الرعاياة اللاحية
والتعليم اجلام (بلغاراي؛
 189-118اعتماااد السياسااات الالزمااة لكفالااة حلااول األطفااال ذوي اإلعاحلااة
علل تكافؤ الفرق التعليم وافالاة ودمااج م بشاكل اامال األنظماة الدراسايةء
وعد تعريل م ألي نوع من أنواع التمييز (دولة فلستني؛
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 190-118افالة حلول األطفال ذوي اإلعاحلة علل الرعاية اللحية ومكافحة
وتعرض م للحيف (تيمور  -ليش ؛
وصم أول ك األطفال ُّ
 191-118تسا اري عملي ااة س اان حل ااانون تعزي ااز ومحاي ااة حق ااوق األشا ا اق ذوي
اإلعاحلة وحلانون االاار ابلبشر (زمبابوي؛
 -119وفيمااا يلااص التوصاايات ال ا صاايغت أثناااء جلسااة التحاااور (وال ا نظاارت في ااا باانن
وأحاطت ا علم ا؛:
تكثي ا ااف اجل ا ااود ملنا ا ا ومكافح ا ااة ح ا اااالت االحتق ا اااز التعس ا اافصء
1-119
واإلعا اادامات ا ااارج نتا اااق القلا اااءء ووف ا اراط حلا ااوات األما اان اسا اات دا القا ااوة
(ويتاليا؛
حتديااد أهااداف ماان أجاال ا ااد ماان البريوحلراطيااة تكااون جمديااة وحلابلااة
2-119
للقياس والتحقيق وذلك ابلتشاور م ي اجل ات صاحبة املللحة (هاي ؛
افالة تقياد يا التشاريعات الوطنياة ابملعاايري الدولياة املتعلقاة حبرياة
3-119
التعب ااري وحري ااة وس ااامي اإلع ااال ء واخت اااذ ت ااوات م اان أج اال منا ا توحلي ااف املنافا ا
اإلعالمية عن العمل تعسفا (آيرلندا؛
عد الرضوخ للنداءات ال تعالت بزايدة حتريار عملياات اإلج ااض
4-119
وتنفيا حلااوانني ترمااصء باادالا ماان ذلااكء و محايااة حاق اجلنااني ا ياااةء واإلحلارار بن
ا ياة تبدأ من ظة ا مل (اينيا؛
اختاااذ تاادابري عاجلااة للتحقيااق املمارسااات اللااارة واملعاحلبااة علي ااا
5-119
بواس ااتة القل اااءء وه ااص اارس ااات م اان حلبي اال ال اازواج القس ااري وتش ااويه األعل اااء
التناساالية لااوانثء واملمارسااة املتعلقااة ابألراماالء والاازواج ماان أ تااني أو أاثاار وزواج
االرملاة مان شاقيق زوج ااا املتاو ء وطقاوس التت ار الا ُختلا اا النسااء الزانيااات
(األرجنتني؛
اعتمااد تادابري ملكافحاة األنشاتة الا يلال في اا أطفاال األدياارة
6-119
امل للة ملمارسة طقوس الفودوء حيث دادث الكثاري مان أشاكال االعتاداء علال
أطفااال وابإلضااافة و ذلااكء اختاااذ تاادابري للمعاحلبااة علاال اارسااة حلتاال األطفااال
حق من يلقبون با "أطفال السحرة" ومن تلك املمارسة (هندوراس؛
وألن حنااو مااا يزيااد علاال  90املامااة م ان األطفااال باانن يقعااون
7-119
لألس ااف ض ااحية العن ااف املدرس ااةء تنظ اايم محل ااة وطني ااة للتوعي ااة مبناهل ااة تل ااك
االعتداءات املشينة (ارواتيا؛
 -120ي االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ها ا التقريار تعاك عان موحلاف الدولاة
(الدول؛ ال حلدمت ا و/أو الدولة موضوع االستعراض وال ينبغص أن يف ام أهناا حتظال بتأيياد
الفريق العامل بكاملة
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