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 مقدمة  
عقددد اليريددق ال امدد  امل ددا ابالددت رال الدددورن المبددام ر املنمبددح وقجدد  قددرار  لدد   قددق   -1

. 2017تمبدددددرين ال دددددا /نقفمرب  17إىل  6ر دورتدددددا ال امندددددة وال مبدددددرين   اليددددد ة مدددددن 5/1اإلنسدددددان 
. 2017تمبددرين ال ددا /نقفمرب  14والُت رضددا الالددة   ال دداابن   اللسددة ال ال ددة عمبددرةر امل قددقدة   

وتددر س وفددد ال دداابن يقشدد يقمي  وممددامقرار ا دد    قمددة ال دداابنر السدديض فددق  ال ددادة وامليددقل امل لدد  
ت لدددق ابل ددداابن   جلسدددتا السددداع ة عمبدددرةر امل قدددقدة حبقدددق  اإلنسدددان. واعتمدددد اليريدددق ال امددد  التقريدددر امل

 .2017تمبرين اث /نقفمرب  16  

ر اختدددار  لددد   قدددق  اإلنسدددان  مقعدددة املقدددررين التال دددة 2017شدددباط/فرباير  13 و  -2
 )اجملمقعة ال الث ة( لت سض الت رال الالة   ال اابن: علج  ا وتقغق وقطر.

مدددن مرفدددق  5ر واليقدددرة 5/1ار  لددد   قدددق  اإلنسدددان مدددن مرفدددق قدددر  15ووفقدددال لليقدددرة  -3
 ر صدرت القاثئق التال ة ألغرال الت رال الالة   ال اابن:16/21 قراره

 (؛A/HRC/WG.6/28/JPN/1) ( )15تقرير وطا/عرل ممتايب مقدم وفقال لليقرة  ) ( 
فقدددال جتم دددل للم لقمدددات  عدتدددا ميقضددد ة األمدددم املتحددددة السدددام ة لقدددق  اإلنسدددان و  )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/28/JPN/2)ب( )15لليقرة 

 A/HRC/WG.6/28/JPN/3)ج( )15مدددقجع  عدتدددا امليقضددد ة السدددام ة وفقدددال لليقدددرة  )ج( 
 (.Corr.1و
وُ   لدددا إىل ال ددداابن عدددن طريدددق اجملمقعدددة ال الث دددة قائمدددة  لددد لة  عدددد ا مسدددبقال ممددد  مدددن  -4

وعلج  ددددار ولددددلقف ن ار والسددددقيدر واململ ددددة إلددددبان ار و ملان ددددار و وروغددددقانر والرباليدددد ر والربتغددددالر 
املتحددددة لربيطان دددا ال يمدددا وآيرلنددددا المبدددمال ةر والندددرويار والدددقاميت املتحددددة األمري  دددة. و  دددن 

 ااطالع علا األل لة   املققل المبب ي لاللت رال الدورن المبام .

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 الدولة موضوع االستعراضعرض احلالة من جانب  -ألف 

فت دددا ال ددداابن تدددقي  أ دددة لقددد م  لالددد ة م ددد  الد قراط دددة والريدددة و قدددق  اإلنسدددان  مدددا -5
  ن منذ هناية الرب ال امل ة ال ان ة. رال عام 70ول ادة القانقن ألمم ر من 

وترممع ال اابن علدا االدت رال الددورن المبدام  وتتمبدرد عتقددر تقريدر عدن التقددم ا درل  -6
   محاية وت عيع  قق  اإلنسان خالل السنقات اخلم  املاض ة.

ولقدددد صددددقا ال ددداابن علدددا اتياق دددة  قدددق  األشدددقاة ذون اإلعاقدددةر واتياق دددة ا دددان  -7
املت لقدددة ابلقانددد  املدن دددة لالختطددداد الددددوي ل طيدددالر واتياق دددة األمدددم املتحددددة مل افحدددة الر دددة 

 مق.املنيمة عرب القطن ة وعروتقممقل ابلض 
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   لد   قددق  اإلنسدان عددن آلد ار محايددة  ال عر ددا ال داابن تمبددجلر ع ديت ا ع ددق  ومدا -8
 قق  اإلنسان عن طريق تقدر قرارات   اجملل  ومن خالل الدقارات ال نائ دة. وتقاصد  ال داابن 

 ال م  عياعل ة علا ت عيع الت اون اإلمنائي. ال  ي 
نسدا""ر صداغا ال داابن اخلطدة األلالد ة ومن  ج  حتق ق " تمدل يسدطل ف دا كدم ممد  ال -9

الراع ددة للمسدداواة عددني النسددني والس الددة ال امددة امل  يددة للت ج دد  عتم ددني املددر ةر وقامددا  نيدداذ 
 قانقن ت عيع ممبارممة املر ة وارتقائ ا    ماممن ال م ر وعقدت الم  ة ال امل ة الراع ة للمر ة.

ملب دددددة واألل دددددداب األوملب دددددة للم ددددددققني الدددددديت وأتمددددد  ال دددددداابن    ن تمبددددد   األل دددددداب األو  -10
فرصدة لت عيدع  تمددل شدام  للجم دلر هبدددد حتق دق " تمدل يتسددم  2020 تست د ي ا طقمم دق عددام

ابملمبددارممة الدينام ددة لم ددل املددقاطنني". وقددد نيددذت ال دداابنر علددا وجددا اخل ددقةر قددانقن الق ددا" 
 علا التم  ع ضد األشقاة ذون اإلعاقة.

تداعض شىت للق ا" علا االتغالل النسي ل طيال وللت دن للجرائم ونيذت ال اابن  -11
النسددد ة وااجتددددار ابلبمبددددرر م دددد  صدددد اغة اخلطددددة األلالدددد ة املت لقددددة عتددددداعض م افحددددة االددددتغالل 
النسددي ل طيددالر وتنقدد ن قددانقن ال قددقابتر وتنقدد ن خطددة عمدد  م افحددة ااجتددار ابألشددقاةر 

 الرائم املنيمة ومراقبة عائدات الر ة. وت دي  القانقن املت لق و اقبة
يت لدددق حبمايدددة  قدددق  اإلنسدددان لم دددل األشدددقاةر ودددن فددد  م الرعدددامي األجانددد ر  وف مددا -12

 نيذت ال اابن قانقن الق ا" علا خطاب ال را  ة.
ووقجدددد  قددددانقن اإلجددددرا"ات النائ ددددة امل دددددلر لم ددددل املمبددددتبا فدددد  م ا تجددددعين الددددق    -13

دمات حمددام ت  نددا ا  مددةر و صددبن التسددج   السددم ي الب ددرن لاللددتجقاابت ال ددقل علددا خدد
   الاات اليت حيدد ا القانقن. ال إلعام 
يت لدددق عنيدددام اا تجدددال البددددي ر إىل جانددد  الت ددددي  املمبدددار إل دددا  عدددالهر  صدددبن  وف مدددا -14

ة علدا ذلد ر وقا التجقاابت المبرطة ومدهتا وطريقت دا خاضد ة لالئحدة تني م دة وطن دة. وعدالو 
 مدى ضرورة اا تجال.  صبن الق اة  م من يبتقن   لب   و

يت لددق وسدددحلة نسددا" املت دددةر  ن وليددرن خارج دددة ال دداابن و  قريدددة   وذممددرت ال دداابنر ف مدددا -15
إطدددار الت ددداون عدددني البلددددينر  ممددقرمي قدددد  ممددددا  ن املسدددحلة " لدددا ع دددية هنائ دددة وعدددال رج دددة". و 

رد وال رامدددة وت دددم د الدددرو  النيسددد ة لنسدددا" املت دددة السددداعقاتر نيدددذت ممبددداريل الدددت ادة المبددد
تنت    إىل ذل  ااتيا . ولتققد ال اابن ال امل   ج   القرن الادن وال مبرين  قبة ا ال التناد

 ف  ا  قق  اإلنسان للمر ة.
 وتتطلل ال اابن إىل تبادل مستقبلي املنحا وعنا" لآلرا". -16

 الدولة موضوع االستعراض جلسة التحاور وردود -ابء 
وفقد عب داتت خدالل جلسدة التحداور. و  دن ااطلدالع علدا التقصد ات الديت  106 دىل  -17

 قدما  ثنا"  ذه اللسة   الع" ال ا  من  ذا التقرير.
ور بددا  قلندددا ابملتاع ددة املمبددددة للجددرائم النسدد ة وال ندد  املنددعي. و عرعددا عددن  لددي ا  -18

  ارن لتني ذ    ام اإلعدام.ل دم وجقد وق  اخت



A/HRC/37/15 

GE.17-23487 4 

 ور با ن قليلندا ابلت ديق علا اتياق ة  قق  األشقاة ذون اإلعاقة. -19
و عرعدددا الندددرويا عدددن قلق دددا مدددن عددددم وجدددقد تمبدددريل مل افحدددة التم  دددع عدددني النسدددني    -20

 م ان ال م ر ومن عمل ات اإلعدام.
  ات امل ا دات.ور با عنما عتقدر ال اابن تقارير ا الدورية إىل    -21
يت لدددق حبقدددق  األشدددقاة ذون اإلعاقدددة  و عرعدددا عدددضو عدددن تقددددير ا للتقددددم ا دددرل ف مدددا -22

 واملساواة عني النسنير وخطة عم  م افحة ااجتار ابألشقاة.
ور با اليلبدني ابلتدداعض الرام دة إىل الت ددن ليجدقة األجدقر عدني النسدنير واليدقار     -23

خارجدددار وال نددد  ضدددد املدددر ةر وممدددذل   ل املقلدددقدين   إطدددار الدددعواج  و قدددق  اإلرني عدددني األطيدددا
الت دددديق علدددا اتياق دددة األمدددم املتحددددة مل افحدددة الر دددة املنيمدددة عدددرب القطن دددة وعروتقممدددقل ابلضمدددقر 

 واتياق ة  قق  األشقاة ذون اإلعاقة.
 وقدما الربتغال تقص ات. -24
قاة ذون اإلعاقدددددةر وابخلطدددددة ور بدددددا قطدددددر ابلت دددددديق علدددددا اتياق دددددة  قدددددق  األشددددد -25

األلال ة الراع ة للمساواة عني النسنير وخطة عم  م افحة ااجتار ابألشقاةر والتددري    
  ال  قق  اإلنسان ليائدة مقظيي اخلدمة املدن ة.

يسدما مسدحلة "نسدا" املت دة"ر ممبدددة علدا  و عرعا   قرية ممدقرمي عدن قلق دا عمبدحن مدا -26
للتدداريمل ملندل ت ددرار  خطددا" املاضدي. وا يددا  ن ال ديدد مددن  مقعددات ضدرورة الت لدد م ال دح ن 

ال حامي واجملتمل املد  اعتربت ال ناصر األلال ة لالتيا  املت لدق عنسدا" املت دة غدض مقبقلدة وغدض 
 إىل اعتماد قانقن الق ا" علا خطاب ال را  ة. ال مرض ة. و شارت  ي 

الل النسددي ل طيددالر والت ددديق علددا اتياق ددة ور بدا   قريددة مقلدددوفا عتجددرر االددتغ -27
  قق  األشقاة ذون اإلعاقة وقانقن تني ذ ار واالتعام أب داد التنم ة املستدامة.

و عددددرب ااحتدددداد الرولددددي عددددن القلددددق إلا" الددددتمرار الق ددددامي املت لقددددة ابألقل ددددات الققم ددددة  -28
 ولة لرية ولائط اإلعالم.واإلثن ة وإلا" التقارير اليت تتحدني عن انت اممات للطات الد

ور بددا رواندددا ابلت ددديق علددا ال  ددد الدددوي اخلدداة ابلقددق  ااقت ددادية وااجتماع ددة  -29
وال قاف ددة واتياق ددة  قددق  األشددقاة ذون اإلعاقددةر وشددج ا التددداعض الرام ددة إىل م الددة نقدد  

 مت    املر ة   مناص  صنل القرار.
ابلت ددددديق علددددا اتياق ددددة  قددددق  األشددددقاة ذون  ور بددددا اململ ددددة ال رع ددددة السدددد قدية -30

 اإلعاقة وعلا اتياق ة ا ان املت لقة ابلقان  املدن ة لالختطاد الدوي ل طيال.
و عددددددرب السددددددنغال عددددددن تقددددددديره للقطددددددة األلالدددددد ة الراع ددددددة للمسدددددداواة عددددددني النسددددددنير  -31

 الرائم النس ة. والت ديالت اليت  دخلا علا قانقن ال ققابت من  ج  تمبديد ال ققابت علا
ور بددددا صددددرع ا ابلت دددددديق علددددا اتياق ددددة  قدددددق  األشددددقاة ذون اإلعاقددددةر وعقدددددانقن  -32

 تني ذ ار وابلتداعض املتقذة من  ج  م افحة االتغالل النسي ل طيال.
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ور بدددا لدددضال قن ابلت دددديق علدددا اتياق دددة  قدددق  األشدددقاة ذون اإلعاقدددة ولدددن ا    -33
ااجتددددار ابألشددددقاةر واخلطددددة األلالدددد ة الراع ددددة للمسدددداواة عددددني قددددانقنر وعطددددة عمدددد  م افحددددة 

 النسنير والتداعض الرام ة إىل م افحة االتغالل النسي ل طيال.
و شادت لنغافقرة عتني ذ ققانني وعراما ترمي إىل القفا" ابالتعامات املن دقة عل  دا    -34

مدم املتحددة مل افحدة الر دة املنيمدة اتياق ة  قدق  األشدقاة ذون اإلعاقدةر وعددخقل اتياق دة األ
 عرب القطن ة   ع النياذ   ال اابنر وعطة عم  م افحة ااجتار ابألشقاة.

ور با للقف ن ا ابلتقددم التمبدري ي والس الداحمل ا درل قدق حتق دق املسداواة عدني النسدنير  -35
 الققا نيسا شج ا علا تنق ن ال ت  الدرال ة الت ل م ة. و 
ا إلدددددبان ا ابلت دددددديق علدددددا اتياق دددددة  قدددددق  األشدددددقاة ذون اإلعاقدددددة واخلطدددددة ور بددددد -36

 األلال ة الراع ة للمساواة عني النسني.
ان ا عن تقدير ا للت ديق علا اتياق ة  قق  األشقاة ذون اإلعاقة  و عرعا لرن -37

وللتدداعض التمبدري  ة  واتياق ة األمم املتحدة مل افحة الر ة املنيمة عرب القطن دة وعروتقممدقل ابلضمدقر
 والس الات ة الرام ة إىل حتسني املساواة عني النسني وإىل م افحة االتغالل النسي ل طيال.

 ور با دولة فلسطني ابل قد املبذولة لتحسني الت ل م ومت ني املر ة. -38
ور   السدقدان ابلت دديق علدا اتياق دة  قدق  األشدقاة ذون اإلعاقدةر وخطدة عمد   -39
حة ااجتار ابألشقاةر وقانقن ت عيع ممبارممة املر ة وارتقائ ا    ماممن ال م . و عرعا عن م اف

 قلق ا إلا" فجقة األجقر عني النسني.
 وقدما السقيد تقص ات. -40
و عرعا لقيسرا عن  لي ا ل دم وجدقد وقد  اخت دارن لتني دذ    دام اإلعددام و عرعدا  -41

(. ور با ابلتقدم ا رل daiyo kangoku‘ )دايقو ممانغقممق‘ عن قلق ا إلا" نيام اا تجال البدي 
   الق ا" علا التم  ع القائم علا امل   النسي.

ور بددا ليلنددد ابلت ددديق علددا اتياق ددة  قددق  األشددقاة ذون اإلعاقددة واتياق ددة األمددم  -42
ابلضمددقر وابل ددقد املت لقددة ابلت ق دد     لاملتحدددة مل افحددة الر ددة املنيمددة عددرب القطن ددة وعروتقممددق 

  ال  قق  اإلنسان.
ل مبديت عقدانقن ت عيدع ممبدارممة املدر ة وارتقائ دا    مداممن ال مد ر وجتدرر  -و شادت ت مقر  -43

  ددالة املدددقاد اإلاب  دددة الددديت يسددتغ  ف  دددا  طيدددالر وت عيدددع   ددقل الم دددل علدددا الرعايدددة ال دددح ةر 
 شقاة.وخطة عم  م افحة ااجتار ابأل

و عرعدددا تقغدددق عدددن تقددددير ا للت دددديق علدددا اتياق دددة  قدددق  األشدددقاة ذون اإلعاقدددةر  -44
ولددن ا   قدددانقن وإدراج ددا   عدددرامار وللت دددديق علددا اتياق دددة ا دددان املت لقددة ابلقانددد  املدن دددة 

 لالختطاد الدوي ل طيال.
اإلنسدانر والت ددن  ور با تقن  ابلرباما الرام دة إىل تددري  املدقظيني امل ن دني حبقدق  -45

 لل ن  ضد املر ةر ومحاية  قق  الطي ر وم افحة التحرش.
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و عرعدددا ترمم دددا عدددن تقددددير ا للقطدددة األلالددد ة الراع دددة للمسددداواة عدددني النسدددني ولدددرباما  -46
 الت ق      ال  قق  اإلنسان ليائدة املقظيني ال مقم ني.

اإلعاقدةر وعطدة عمد  م افحدة ور با  وغندا ابلت ديق علدا اتياق دة األشدقاة ذون  -47
 ااجتار ابألشقاة.

وشددج ا  وممران ددا علددا عددذل املعيددد مددن ال ددقد مددن  جدد  إدراج القددانقن الدددوي لقددق   -48
 اإلنسان   القانقن ا لي.

وشددج ا اململ ددة املتحدددة ال دداابن علددا اعتمدداد وقدد  اخت ددارن لتني ددذ    ددام اإلعدددام.  -49
الدول ددة مل افحددة الر ددة املنيمددة عددرب القطن ددة وعلددا عروتقممددقل  ور بددا ابلت ددديق علددا ااتياق ددة

 ابلضمق.
ور بددا الددقاميت املتحدددة ابل ددقد الرام ددة إىل الددد مددن التم  ددع ضددد ف ددات م  نددةر وإن   -50

تددعال  نددار ثغددرات تمبددري  ة    ددذا ال دددد. و عرعددا عددن قلق ددا إلا" اإلطددار  ممددان يفلددي ا  نددا ا
 ئط اإلعالم اإلذاع ة والتليعيقن ة.التني مي الذن ي ق  ولا

ور با  وروغقان ابخلطقات الرام ة إىل إدراج    ام اتياق ة الق ا" علا   ل  ش ال  -51
 التم  ع ضد املر ة   التمبري ات القطن ةر وإىل م افحة ال ن  ضد املر ة.

 و عرعدددددا  ولع سدددددتان عدددددن القلدددددق إلا" التقدددددارير الددددديت تتحددددددني عدددددن خطددددداب ال را  دددددة -52
 والتحريض علا ال ن    ولائط اإلعالم.

ور با   قرية فنعويال البقل يارية ابل قد الرام ة إىل الق ا" علا التم  ع وت عيدع ت مد م  -53
القصددددقل إىل اخلدددددمات ال ددددح ة األلالدددد ةر وابلت ددددديق علددددا ال  ددددد الدددددوي اخلدددداة ابلقددددق  

لا" تعايدد عددد األشدقاة ا  دقم علدد  م ااقت دادية وااجتماع دة وال قاف دة. و عرعدا عدن قلق دا إ
 ابإلعدام والذين  عدمقا.

تم ابلت ديق علا اتياق ة  قق  األشقاة ذون اإلعاقةر وخطدة عمد   ور با ف  ا -54
 م افحة ااجتار ابألشقاةر واخلطة األلال ة الراع ة للمساواة عني النسني.

ون اإلعاقةر واخلطة األلال ة ور   ال من ابلت ديق علا اتياق ة  قق  األشقاة ذ -55
 الراع ة للمساواة عني النسنير وخطة عم  م افحة ااجتار ابألشقاة.

و شارت لامب ا إىل تني ذ م يم التقص ات اليت  ي دا ابلتحي دد مدن االدت رال الددورن  -56
 المبام  الساعق.

ية ور بددددددا  فغانسددددددتان ابلت ددددددديق علددددددا ال  ددددددد الدددددددوي اخلدددددداة ابلقددددددق  ااقت دددددداد -57
وااجتماع ددة وال قاف ددةر وابل ددقد الرام ددة إىل منددل   ددل  شدد ال التم  ددع   م ددان ال مدد  والت لدد م 

 والرعاية ال ح ة.
و عرعددا العائددر عددن تقدددير ا للت ددديق علددا اتياق ددة  قددق  األشددقاة ذون اإلعاقددةر  -58

بددة علدا الددرائم النسدد ة واخلطدة األلالدد ة الراع ددة للمسداواة عددني النسددنير والتدداعض املتقددذة للم اق
وت عيدددع محايدددة الطيددد  وم افحدددة ااجتدددار ابألشدددقاة. وشدددج ا علدددا الت دددديق علدددا ااتياق دددة 

 الدول ة لماية  قق    ل ال مال امل اجرين و فراد  لر م.



A/HRC/37/15 

7 GE.17-23487 

ور بددا  نغددقا ابلت ددديق علددا ال  ددد الدددوي اخلدداة ابلقددق  ااقت ددادية وااجتماع ددة  -59
 لت ق      ال  قق  اإلنسان ليائدة املقظيني املدن ني.وال قاف ةر وعرباما ا

ور بددا األرجنتددني ابلت ددديق علددا اتياق ددة  قددق  األشددقاة ذون اإلعاقددة ولددن ا    -60
 قانقن.
و شددادت  لدد ال ا ابلت ددديق علددا اتياق ددة ا ددان املت لقددة ابلقاندد  املدن ددة لالختطدداد  -61

ذون اإلعاقةر واتياق ة األمم املتحدة مل افحة الر ة الدوي ل طيالر واتياق ة  قق  األشقاة 
الققدددا نيسدددا  عرعدددا عدددن قلق دددا إلا" الدددتمرار تني دددذ عققعدددة اإلعددددام  املنيمدددة عدددرب القطن دددةر و 

 واليرود الالإنسان ة ملن ينتيرون تني ذ    ام اإلعدام.
طددة عمدد  ور بددا النمسددا ابلت ددديق علددا اتياق ددة  قددق  األشددقاة ذون اإلعاقددةر وع -62

 م افحة ااجتار ابألشقاة.
ور با  ذرع جان ابلت ديق علا اتياق ة  قق  األشقاة ذون اإلعاقةر وعطدة عمد   -63

م افحدددة ااجتدددار ابألشدددقاة. وشدددج ا ال ددداابن علدددا إنمبدددا" مفلسدددة وطن دددة مسدددتقلة لقدددق  
 اإلنسان.

اإلر اع دددة والدددرائم ور بدددا البحدددرين ابلقدددانقن املت لدددق ابمل اقبدددة علدددا اإلعدددداد ل عمدددال  -64
 املنيمة األخرى.

و عرعا عنغالديش عن تقدير ا للت ديق علا اتياق ة  قق  األشدقاة ذون اإلعاقدةر  -65
والقددانقن املت لددق عت عيددع ال ددقد الرام ددة إىل الق ددا" علددا اخلطدداب والسددلقر التم  ددعن اجملحدد    

" اليدرود السدائدة    مداممن  ق األشقاة القادمني من خارج ال داابن. و عرعدا عدن القلدق إلا
 ال م .
ور بدددا عددد الروس ابلت دددديق علدددا اتياق دددة  قدددق  األشدددقاة ذون اإلعاقدددةر واتياق دددة  -66

األمم املتحدة مل افحة الر ة املنيمة عدرب القطن دةر وعروتقممدقل ابلضمدقر وابخلطدة األلالد ة الراع دة 
يت تتحددددني عدددن الدددتمرار ممبدددامم  للمسددداواة عدددني النسدددني. و عرعدددا عدددن قلق دددا إلا" التقدددارير الددد

االتغالل النسي ل طيالر وان دام الماية القانقن ة لل حاف نير واعتماد قانقن محايدة األلدرار 
 ا ددة ع ية خاصة   اآلونة األخضة.

ور با علج  ا ابلتقدم ا رل    ال  قق  الطي ر وللطا ال ق" علا الاجدة إىل  -67
 داي املسداواة عدني النسدني وال ند  ضدد املدر ة. وشدج ا ال داابن علدا  إ رال معيد من التقدم  

 المبروع   إطال  مناقمبة عامة مستي  ة عمبحن عققعة اإلعدام.
 و شادت ابلت اون مل اإلجرا"ات اخلاصة و عرعا عن تقدير ا للددعم املقددم مدن ال داابن -68

 .ال من  ج  التنم ة ااقت ادية وااجتماع ة ألق  البلدان منق 
ور بدا عددقلن ابلت دديق علددا اتياق ددة  قدق  األشددقاة ذون اإلعاقدة واتياق ددة ا ددان  -69

 املت لقة ابلقان  املدن ة لالختطاد الدوي ل طيال.
ور بدددا البقلدددنة والرلددد  ابلت دددديق علدددا اتياق دددة  قدددق  األشدددقاة ذون اإلعاقدددةر  -70

الددددوي ل طيدددالر واتياق دددة األمدددم املتحددددة واتياق دددة ا دددان املت لقدددة ابلقانددد  املدن دددة لالختطددداد 
 مل افحة الر ة املنيمة عرب القطن ةر وعروتقممقل ابلضمق.
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ور با عقتسقات ابخلطة األلالد ة الراع دة للمسداواة عدني النسدني الديت ترمدي إىل الق دا"  -71
ع علدددا   دددل  شددد ال ال نددد  ضدددد املدددر ة. و شدددارت إىل عددددم وجدددقد قدددانقن حمددددد لت ريددد  التم  ددد

 ال ن رن.
و عرعددا الرباليدد  عددن قلق ددا إلا" املقدداطر ا تملددة علددا ال ددحاف ني ف مددا يت دد  عقددانقن  -72

محايددة األلددرار ا ددددة ع ددية خاصددة. ور بددا ابلت ددديق علددا اتياق ددة  قددق  األشددقاة ذون 
 اإلعاقةر والت ديالت املدخلة علا قانقن ال ققابت للت دن للجرائم النس ة.

 دار السدالم عددن تقدددير ا للت دديق علددا اتياق دة  قددق  األشددقاة ذون و عرعدا عددرو  -73
   قانقن. ال اإلعاقة ولن ا ا ق

وشدددت ال داابن علدا  ندا لد جرن النيددر علدا النحدق القاجد  وابلمبد   املالئدم   ممدد   -74
تقص ة من تقص ات آل ات  قق  اإلنسان التاع دة ل مدم املتحددةر مدل مراعداة القاند  املقتليدةر 

   ذل    داد التنم ة املستدامة. او
  ددد  - قبددقل وا دد ام اختالفددات اآلخددرين - وقددد ممددان شدد ار "الق دددة   إطددار التنددقع" -75

امليدددددا  م األلالددددد ة ل ل ددددداب األوملب دددددة واألل ددددداب األوملب دددددة للم دددددققني الددددديت نيمدددددا   طقمم دددددق 
 .2020 عام
التم  ع ضد األشقاة ذون اإلعاقدةر فت ا ال اابن ترصد تني ذ قانقن الق ا" علا  وما -76

 ولقد تققم ابلتنق حات ال رورية.
يت لددق ابألعمددال التجاريددة و قددق  اإلنسددانر لت ددل ال دداابن وتنمبددر خطددة عمل ددا  وف مددا -77

 القطن ة   السنقات القادمة.
ينقر مدل مت  د  ود عا ال اابن علا عقد اجتماعات جملل  ل الات الن قل عمب   اآل -78

 ر لتمبج ل ل الة شاملة.ينقش   اآل
يت لددق ابملددقاد اإلاب  ددة الدديت يسددتغ  ف  ددا  طيددالر ضدد قا ال دداابن قب ددت ا األمن ددة  وف مددا -79

وععلت تداعض شىت ترمي إىل الققاية من وققع ال رر ابل دحامي وإىل تقددر الددعم لدم. ولدتجرن 
 متاع ة  ذه اخلطقات مم  لنة.

مبدقرة املق  دة    دال  قدق  اإلنسدان   مرافدق وقد  نمبحت ال داابن مراممدع لتقددر امل -80
الرعايدددة ااجتماع دددة للمسدددنني. وا دددذت تدددداعض لمايدددة املسدددنني الدددذين ي دددانقن مدددن لدددق" امل املدددة 

 إىل القانقن. ال إل  مر التناد ولدعم مقدمي الرعاية للمسنني وما
ن خارج إطار العواجر    وقد  لغا ال اابن   م القانقن املد  املت لق ابألطيال املقلقدي -81

. وتددددنيم ال ددداابن الت ق دددد     دددال  قددددق  اإلنسدددان   املدددددارس 2013ممدددانقن األول/ديسدددمرب 
 واجملتم ات ا ل ةر مل مراعاة مرا   منق الطالب وممذا اليرود ا ل ة.

وتنيدددر ال ددداابن   تقددددر ممبدددروع قدددانقن إىل الربملدددان    قدددرب وقدددا ا دددن ل ددد  لدددن  -82
 للرج  واملر ة. ال عام 18 العواج
إدخدال نيدام  وذممرت ال اابن  نا ينبغي النير ع نايدة   مسدحلة السدما  عدعواج امل ل دني  و -83

 المبراممة علا ال   د القطا.
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وذممدرت ال داابن  هنددا نيدرت علدا النحددق املنالد  ف مدا إذا ممددان مقددمق طلبدات ال ددقل  -84
امندارر اج دني  سد  ت ريد  ااتياق دةر مدل علا مرممع اجد،ر ودن فد  م مقددمق الطلبدات مدن م 
 مراعاة ظرود علداهنم األصل ة وممذا ظروف م اليردية.

 من الدلتقر مبد  املساواة  مام القانقن. 14وت من املادة  -85
ر تقاصدد  ال دداابن اعتمدداد هنددا شددام  إلا" الق ددا" 2014 إىل خطددة عمدد  عددام ال والددتناد -86

 ن خالل ت عيع محاية ال حامي ودعم م.  ذل  م علا ااجتار ابلبمبرر وا
ابمل ددقني   البلددد لم ددل ضددحامي ااجتددار ابألشددقاة  ال خاصدد وقددد منحددا ال دداابن إذتل  -87

 املق مني ع قرة غض قانقن ة.
يت لق  عرام ااتياق ة الدول ة لماية  قق    ل ال مال امل اجرين و فدراد  لدر مر  وف ما -88

 ع ناية.مثة  اجة إىل النير ف ا 
للم دددقني املفقدددا ملقددددمي طلبدددات اللجدددق" الدددذين  ال و شدددارت ال ددداابن إىل  ن لددددي ا نيامددد -89

لددد   لددددي م مرممدددع مقددد م. وذممدددرت  ن ال   ددد  ي لدددق عنددددما ي دددقن الطلددد  ينتيدددر البدددا ف دددا و ن 
 .ال اإلفراج املفقا يطبق ورونة   الاات اليت ي قن ف  ا المبق  حمتجع 

قانقن الديد املت لق عنيام التدري  الدداخلي التقدار الدذن يت دمن وقد لنا ال اابن ال -90
 .2017وعققابت من  ج  محاية  قق  اإلنسان للمتدرعنير   تمبرين ال ا /نقفمرب  ال    ام
مدددن  قدددق  اإلنسدددان  ال  لالددد  ال   ذلددد   ريدددة ال دددحافةر  قددد وت تدددرب  ريدددة الت بدددضر ودددا -91

 ال  ن مارلددقا ضددغط ال يسدبق ملسددفولني   ددقم ني  عددد ا ل ددةر وملامل يقلدة وقجدد  الدلددتقر والقددقانني 
يدق    إطدار يتسددم ابلتسد ض الدذاحمل ل  ددات ع علدا ال دحاف ني. وُوضددل قدانقن البدع اإلذاعددي والتلي

 البع والتقالل ت ار و ق ي ي  متتل    ات البع عيرود الرية الق قى لقلائط اإلعالم.
يت لدق  إىل القدانقن. وف مدا ال ةر نيدذت ال داابن تدداعض الدتناديت لدق ابل ند  ضدد املدر  وف ما -92

 ابل حامي األجان  عاصةر جرت م الة القاجع اللغقية.
وقدد خي دا ال دداابن عددد املرضددا الدذين    ددقن ليد ات طقيلددة   املستمبدي ات الطب ددة  -93

عاقدة الذ ن دةر مددن خدالل ال قدد الداي. وعدعلت ال داابن تدقفض الرعايدة خدارج املفلسدات لدذون اإل
 خالل تقل ل املقارد املتا ة للرعاية اجملتم  ة.

ور با علغارمي عقدانقن الق دا" علدا التم  دع ضدد األشدقاة ذون اإلعاقدة وخطدة عمد   -94
 م افحة ااجتار ابألشقاة.

ور دد  ممدداعق فددضدن ابلت ددديق علددا اتياق ددة  قددق  األشددقاة ذون اإلعاقددة. وشددجل  -95
فجقة األجدقر عدني النسدني وا داذ خطدقات لدعميدة ممبدارممة املدر ة   عمل دات ال اابن علا تقل   

 صنل القرار.
و شدددادت ممنددددا ابلت دددديق علدددا اتياق دددة ا دددان املت لقدددة ابلقانددد  املدن دددة لالختطددداد  -96

الدوي ل طيال وتني دذ ار وعتمبدج ل املسداواة مدن خدالل الت دقيا ل دات قدرارات  لد   قدق  
 ابمل   النسي والقية النسان ة.اإلنسان املت لقة 

 ور با تمباد ابلت ديق علا عدة اتياق ات من اتياق ات  قق  اإلنسان. -97
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والتيسددرت شدد لي عددن التددداعض املتقددذة ل ددمان  قددق  األطيددال املقلددقدين خددارج إطددار  -98
 اتياق ة  قق  الطي . ال العواج وفق

و عرعددا عددن  رال يددعال خطددض  النسددني ا و شددارت ال ددني عقلددق إىل  ن عدددم املسدداواة عددني -99
 شجب ا ل دم ت قيض "نسا" املت ة".

ور با ممقلقمب ا عقانقن ت عيع ممبارممة املر ة وارتقائ ا    ماممن ال م ر وابلت ديق علا  -100
 اتياق ة ا ان املت لقة ابلقان  املدن ة لالختطاد الدوي ل طيال.

ما التدري  الت ق ي ة عمبدحن  قدق  اإلنسدان ليائددة و عرعا ممقلتاري ا عن تقدير ا لربا -101
 مقظيي اخلدمة املدن ةر وللتداعض الرام ة إىل م افحة ااجتار ابألشقاة.

دييددقار ابلت ددديق علددا اتياق ددة  قددق  األشددقاة ذون اإلعاقددة واتياق ددة  ور بددا ممددقت -102
 ا ان املت لقة ابلقان  املدن ة لالختطاد الدوي ل طيال.

 با ممروات ا ابخلطة األلال ة املت لقة عتداعض م افحدة االدتغالل النسدي ل طيدالر ور  -103
وابلت ددديق علددا اتياق ددة ا ددان املت لقددة ابلقاندد  املدن ددة لالختطدداد الدددوي ل طيددال واتياق ددة 
  قق  األشقاة ذون اإلعاقة. و عرعا عن قلق ا إلا" اارلة ال ققعة البدن ة وعققعة اإلعدام.

و شددارت ممددقاب إىل فجددقة األجددقر عددني النسددني وتددد  مسددتقى مت  دد  املددر ة   املناصدد   -104
 الق ادية.
ور با قربة ابلت ديق علا اتياق ة  قق  األشقاة ذون اإلعاقة واخلطة األلال ة  -105

الراع ة للمساواة عني النسني. وشج ا ال اابن علدا مقاصدلة ج قد دا    دال م افحدة ااجتدار 
 ة.ابألشقا
و عرعددا   قريددة ممددقرمي المبدد ب ة الد قراط دددة عددن قلق ددا إلا" الددتمرار انت اممددات  قدددق   -106

   ذل  التم  ع وخطاب ال را  ة واملراقبة الماع ة وفرل ق قد علا  رية الت بض. اإلنسانر وا
غددا" ور بددا الدددامنرر ابلندددا" الددذن وج ددا ااحتدداد ال ددااب  لراعطددات ا ددامني مددن  جدد  إل -107

 .2020 عققعة اإلعدام حبلقل عام
 ور با م ر ابل قد املتقاصلة الرام ة إىل الن قل حبقق  اإلنسان. -108
و عرعدددا إث قع دددا عدددن تقددددير ا للت ددداون الددددوي لل ددداابنر الدددذن يسدددا م   ت عيدددع  قدددق   -109

 اإلنسان ومحايت ا.
إىل  ال النسنير وممذل  ابن دمام ا مدفخر ور با فنلندا جب قد ال اابن لت عيع املساواة عني  -110

صدد قر م دد  اتياق ددة  قددق  األشددقاة ذون اإلعاقددة واتياق ددة ا ددان املت لقددة ابلقاندد  املدن ددة 
لالختطددداد الددددوي ل طيدددالر ممبدددضة   الققدددا نيسدددا إىل  ن التحددددميت املتبق دددة تمبدددم  إلغدددا" 

 عققعة اإلعدام.
األمددم املتحدددة مل افحددة الر ددة املنيمددة عددرب  و شددارت فرنسددا إىل الت ددديق علددا اتياق ددة -111

القطن ةر وعروتقممقل ابلضمقر واتياق دة ا دان عمبدحن القاند  املدن دة لالختطداد الددوي ل طيدالر 
 واتياق ة  قق  األشقاة ذون اإلعاقة.

 و شادت جقرج ا ابلت ديق علا ال ديد من ال  قر الدول ة الامة. -112
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ن الق ا" علا التم  ع ضد األشقاة ذون اإلعاقةر وابلتقدم ا رل ور با  ملان ا عقانق  -113
   الن قل حبقق  الطي  واملر ة.

ور بدددددا غدددددات ابلت دددددديق علدددددا اتياق دددددة  قدددددق  األشدددددقاة ذون اإلعاقدددددة وابلدددددربتما  -114
 األلالي ل شقاة ذون اإلعاقة.

 وقدما غقات ماا تقص ات. -115
 ددنن النسددا" املطلقدات الددق   الددعواج مددرة  خددرى ع ددد  ور بدا  دداييت عقددانقنني:   دددأا -116

 لتة  ش ر وال ا  عمبحن عدم التم  ع ضد األشقاة ذون اإلعاقة.
ور بددا  ندددوراس ابلت ددديق علددا اتياق ددة  قددق  األشددقاة ذون اإلعاقددة وعروتقممددقل  -117

 ابلضمق.
ر ومحايددة  قددق  املددر ةر ور بددا آيسددلندا ابل ددقد الرام ددة إىل ت عيددع املسدداواة عددني النسددني -118

 مل التمبديد   الققا نيسا علا ضرورة التحسني.
ور بدددا الندددد  نيددداذ قدددانقن ت عيدددع ممبدددارممة املدددر ة وارتقائ دددا    مددداممن ال مددد ر وعدددرتما  -119

 التدري  الداخلي التقار وقانقن الق ا" علا التم  ع ضد األشقاة ذون اإلعاقة.
ا لتني ددددذ  تلددد  التقصددد ات ال ددددادرة عدددن االددددت رال و عرعدددا إندون سددد ا عددددن تقددددير  -120

 الدورن المبام  الساعق.
ور بددددا   قريددددة إيددددران اإللددددالم ة ابلت ددددديق علددددا اتياق ددددة  قددددق  األشددددقاة ذون  -121

اإلعاقددةر وجتددرر ااجتددار ابلبمبددرر وم افحددة االددتغالل النسددي ل طيددال والددتغالل األطيددال   
 البغا". املقاد اإلاب  ة و 

ور دد  ال ددرا  ابلت ددديق علددا اتياق ددة  قددق  األشددقاة ذون اإلعاقددةر وقددانقن ت عيددع  -122
 ممبارممة املر ة وارتقائ ا    ماممن ال م .

و شددارت آيرلندددا إىل عدددم وجددقد إطددار قددانق  وطددا للم ل ددات وامل ل ددني ومعدوجددي امل دد   -123
رعا عن القلدق إلا" اتسداع فجدقة النسي ومغايرن القية النسان ة و املي صيات النسنير و ع

 األجقر عني النسني ونق  مت    املر ة   املناص  اإلدارية والس ال ة.
و شارت إلرائ   إىل إنمبا" مقار لل ويا أل داد التنم ة املستدامة   ال اابن مدن  جد   -124

 الن قل أب داد التنم ة املستدامة علا ال   دين ا لي والدوي.
يطال ددا ابلت ددديق علددا اتياق ددة  قددق  األشددقاة ذون اإلعاقددة وأبول قددانقن ور بددا إ -125

 مل افحة خطاب ال را  ة   ال اابن.
و شارت ممالاخستان إىل الت ديق علا اتياق ة  قق  األشقاة ذون اإلعاقةر واخلطة  -126

ة األلالددد ة الراع دددة للمسددداواة عدددني النسدددنير وخطدددة عمددد  م افحدددة ااجتدددار ابألشدددقاةر واخلطددد
 األلال ة لتداعض م افحة االتغالل النسي ل طيال.

ور بدددا مم ن دددا وسددداأة ال ددداابن   الن دددقل  عمدددال القدددق  ااقت دددادية وااجتماع ددددة  -127
 وال قاف ة    جعا" مم ضة من ال امل النامي.
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 ور بددا قضغ علددتان ابل ددقد الرام ددة إىل ت عيددع ومحايددة  قددق  اإلنسددان عددن طريددق ت عيددع -128
 األطر التمبري  ة واملفلس ة القطن ة.

ور بددا   قريددة او الد قراط ددة المبدد ب ة عتني ددذ قددانقن ت عيددع ممبددارممة املددر ة وارتقائ ددا    -129
  ماممن ال م .

ور بدددا ل ب دددا ابل دددقد املبذولدددة لتني دددذ التقصددد ات الددديت  ي دددا ابلتحي دددد والددديت ت دددقد إىل  -130
 المبام . القلة األخضة من االت رال الدورن

تنمبددددد، ع دددددد مفلسدددددة وطن دددددة مسدددددتقلة لقدددددق   و شدددددارت ل قتنمبدددددتاين إىل  ن ال ددددداابن مل -131
 اإلنسان.

ور بدددا مدغمبدددقر ابلت دددديق علدددا اتياق دددة  قدددق  األشدددقاة ذون اإلعاقدددة وابخلطدددة  -132
 األلال ة الراع ة للمساواة عني النسني.

 قددددق  األشددددقاة ذون اإلعاقددددةر  ور بددددا مددددال عمي ابل ددددقد الد وعددددة الرام ددددة إىل ت عيددددع -133
 و قق  املر ة.

ور بددددا ملدددددي  ابلت ددددديق علددددا اتياق ددددة  قددددق  األشددددقاة ذون اإلعاقددددةر وقددددانقن  -134
الق ا" علدا التم  دع ضدد األشدقاة ذون اإلعاقدةر وقدانقن ت عيدع ممبدارممة املدر ة والن دقل هبدا   

 م ان ال م .
 ألشقاة ذون اإلعاقة.ور لبا امل س   ابلت ديق علا اتياق ة  قق  ا -135
ور بددددا منغقل ددددا ابلت ددددديق علددددا اتياق ددددة  قددددق  األشددددقاة ذون اإلعاقددددة ولددددن ا    -136

قددانقن. وشددج ا ال دداابن علددا ت عيددع ال ددقد الرام ددة إىل منددل إيددذا" األطيددال وال ندد  ضددد املددر ةر 
   ذل  ال حامي األجان . وا

بددادرات الرام ددة إىل حتق ددق   ددداد التنم ددة و شدداد البدد  األلددقد عت عيددع  قددق  املددر ة وابمل -137
املستدامةر ل نا  عرب عن قلقا إلا" ارتياع م دل وق  تني ذ ال ققابت علا الرائم الديت تنطدقن 

 علا االتغالل النسي ل طيال.
ور د  املغددرب ابلت دديق علددا اتياق دة  قددق  األشدقاة ذون اإلعاقددةر واتياق دة األمددم  -138

 ددة املنيمدددة عددرب القطن ددةر والتدددري  علدددا  قددق  اإلنسددان ليائدددة مدددقظيي املتحدددة مل افحددة الر 
 اخلدمة املدن ة.

ر 2014 ور با م امنار ابلت دديق علدا اتياق دة  قدق  األشدقاة ذون اإلعاقدةر عدام -139
 وعسن ا   قانقن.

ة ور با ن بال ابخلطة األلال ة الراع دة للمسداواة عدني النسدنير وابلت دديق علدا اتياق د -140
 قددددق  األشددددقاة ذون اإلعاقددددةر ل ن ددددا  عرعددددا عددددن قلق ددددا إلا" الددددتمرار اللجددددق" إىل عققعددددة 

 اإلعدام.
ور با ابراغقان ابان مام إىل ال  د الدوي اخلاة ابلقق  ااقت دادية وااجتماع دة  -141

 وال قاف ة وعروتقممقل ابلضمقر وعقانقن الق ا" علا التم  ع ضد األشقاة ذون اإلعاقة.
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ور بدددا ابممسدددتان ابخلطدددة األلالددد ة الراع دددة للمسددداواة عدددني النسدددني وابلت دددديق علدددا  -142
 اتياق ة األمم املتحدة مل افحة الر ة املنيمة عرب القطن ة وعروتقممقل ابلضمق.

ور با  رم ن ا عرباما الت ق      دال  قدق  اإلنسدان ليائددة مدقظيي اخلدمدة املدن دةر  -143
 ت عيع  قق  املر ة والطي ر وخطة عم  م افحة ااجتار ابألشقاة. والتداعض الرام ة إىل

ابلددذممر و هندددا  ال وذممددرت ال دداابن  هنددا ت تدددرب اإلجددرا" املت لددق ابلرلددائ  اليرديدددة إجددرا" جدددير  -144
 ل قاص  النير الدن    ذه املسحلة.

لقائمدة علددا ينبغدي التسدامن مددل انت اممدات  قدق  اإلنسدان ا و شدارت ال داابن إىل  ندا ا -145
 امل   النسي والقية النسان ة. وواصلا ال اابن عذل ال قد ملنل التم  ع.

يت لدددددق ابلالدددددة   فقممقشددددد مار تقاصددددد  إدارة المبدددددفون ال دددددح ة إجدددددرا" درالدددددات  وف مدددددا -146
التق ددددددائ ة علددددددا   دددددد  فقممقشدددددد ما ممدددددد  لددددددنة. ويتجدددددداول م دددددددل عددددددرول ال مدددددد  الي ل ددددددة   

ي دد إىل املسدتقميت السداعقة. و درن  ال املني   مناطق اإلجدال" مل. ع د  ن عدد 1:1 فقممقش ما
 تقفض رعاية ال حة ال قل ة ل طيال املت ررين من ال ارثة.

وت تقددد ال دداابن  نددا ينبغددي السددما  ل دد  علددد ذن لدد ادة اب دداذ القددرارات املت لقددة وسددحلة  -147
جدقد جدرائم ابلغدة المبرالدةر وعقامد   خدرى عققعة اإلعدام ع قرة مستقلة. فالر ُن ال ام ا لير وو 
 ندا مدن غدض املنالد  األخدذ عققد  اخت دارن  ج لا من غض املنال  إلغا" عققعة اإلعدام. مممدا

 ألنا    تني ذ األ  ام الن ائ ة عنعا ة ودقة   ظ  ل ادة القانقن.
ذلدد  الرعايددة    و علغددا ال دداابن عددن التقدددم ا ددرل   حتسددني األوضدداع   السددجقنر وددا -148

الطب ددددة والتدف ددددة والتربيدددددر و شددددارت إىل  ن السددددجنا" ا  ددددقم علدددد  م ابإلعدددددام ي دددداملقن م املددددة 
 منالبة.
وتددرس ال دداابن  نسدد  نيددم اانت دداد    ددال  قددق  اإلنسددانر عنددا" علددا املناقمبددات  -149

 311  متطقع لقق  اإلنسانر  14 000اليت جرت  ىت اآلن. وينقرط مقظيقن إضافة إىل 
 نمبدطة عمبدحن القلدداطةر  للمبدفون القانقن دةر   إلددا" املمبدقرة عمبدحن  قدق  اإلنسدانر و  ال م تبد

 و نمبطة إذمما" القعي.
 ددقل التسددامن مددل  واع فددا ال دداابن أبنددا ممددان مثددة تطددقير ملي ددقم والددل النطددا  أبنددا ا -150

 اخلطاب التم  عن   اجملتمل.
قة األجددقر عددني النسددني عددن طريددق ت عيددع مت ددني املددر ة وت مدد  ال دداابن علددا الددد مددن فجدد -151

وحتسدددني ع  دددات  مددداممن ال مددد  حب دددع تدددتم ن املدددر ة مدددن مقاصدددلة ال مددد  وتقدددقم   الققدددا نيسدددا 
 عتنمب ة  طيالا.

وصدداغا ال دداابن الس الددة ال امددة امل  يددة اإلجددرا"ات الرام ددة إىل الت ج دد  عتم ددني املددر ة  -152
 "إعرال" الاات الرا نة ل مالة املر ة   م ان ال م . وععلت مت ني املر ة من خالل

والد ة النطدا  لمايدة  قدق  اإلنسدان للممبدتبا فد  مر عدن  ال وظلا ال داابن تبدذل ج دقد -153
 طريق التداعض اآلنية الذممر املت لقة عنيام اا تجال البدي .
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مددددن ال دددداابن  ال اع افدددد 2015آب/ غسددددط   14وممددددان ع ددددان رئدددد   الددددقلرا" ال ددددادر    -154
 عتاريمل الرب األخضة.

ع ددددم ترشددد ن مددددارس   قريدددة ممدددقرمي المبددد ب ة الد قراط دددة  ال منالدددب ال وا دددذت ال ددداابن قدددرار  -155
 للق د من الققانني ذات ال لة. ال لاللتيادة من نيام صندو  دعم االتحا  ابل انقميتر وفق

ددة ع دية خاصدةر ول سدا  ندار ي اق    د علا انت دار قدانقن محايدة األلدرار ا د ومل -156
  ية ظرود جرى ف  ا تر    ال حافة.

واع فددا ال دداابن أبن مسددحلة نسددا" املت ددة ممانددا مسددحلة تلددا عمبدددة مددن شددرد وممرامددة  -157
 ال ديد من النسا"ر وقد عربت عن اعتذار ا وندم ا ال ادقني لنسا" املت ة الساعقات.

املمتل ددات واملطالبددات الناشدد ة مددن الددرب قددد وذممددرت ال دداابن  ن مسددائ  الت قي ددات و  -158
 ُلقيا من خالل م ا دات واتياقات وص قر عني ال اابن والبلدان امل ن ة.

وذممددددرت ال دددداابن  ن " خدددددذ" نسددددا" املت دددددة "ابلقددددقة" مددددن جانددددد  السددددلطات ال سددددد رية  -159
   يددة شددق " ابعتبدداره  مددقع عدددد نسددا" املت ددة ت ددذر أتمم دددأا  200 000" وال قم ددة ورقددم

واثئددق   درالددة تق ددي القددائق القالدد ة النطددا  الدديت  جريددا    وائدد  تسدد  نات القددرن املاضددي. 
غدددض منالدددبةر ألهندددا  "ال جنسددد  ال  ن اإلشدددارة إىل نسدددا" املت دددة عقصدددي ن "رق قددد ال وذممددرت ال ددداابن  ي ددد
 تت ارل مل الققائل.

البندا"ة والق مدةر وممدررت أتمم دد   عرعا ال اابن عن ش ر ا للقفقد علا ت ل قاهتا رال وختام -160
التعام ددا املسددتمر ابلت دداون مددل االددت رال الدددورن المبددام ر وعددذل ال ددقد مددن  جدد  محايددة وت عيددع 

  قق  اإلنسان.

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اا اثني 
ستنظر الياابن يف التوصيات التالية وتقدم ردوداا عليها يف الوقت املناسب ولكن يف  -161
 أقصاه الدورة السابعة والثالثون جمللس حقوق اإلنسان:موعد 

النظررر يف ر ررت التحفظررات القاىمرررة علررا املعاةرردات الدوليررة حلقررروق  161-1
 اإلنسان )أوكرانيا(؛

النظررر يف االعررابات ابصتصرراا جلنررة القارراء علررا التمييررز العنصررري  161-2
 يف تلقي الشكاوى الفردية والنظر  يها )كازاصستان(؛

نارررمام ال الووتوكررروي االصتيررراري الثررراد امللحرررق ابلعهرررد الررردو  اال 161-3
اخلررررراا ابحلقررررروق املدنيرررررة والسياسرررررية والووتوكررررروي االصتيررررراري التفاقيرررررة مناةارررررة 

املهينررة  الالانسررانية أو العقوبررة القاسررية أو التعرربيب وهررنه مررن ضررروة املعاملررة أو
 )سلو ينيا(؛

النظررام القررانود لل لرردي واملارري النظررر يف الءرراء عقوبررة اإلعرردام مررن  161-4
قدماا حنو التصديق علا الووتوكوي االصتيراري الثراد امللحرق ابلعهرد الردو  اخلراا 

 ابحلقوق املدنية والسياسية )األرجنتني(؛
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التصررديق علررا الووتوكرروي االصتيرراري الثرراد امللحررق ابلعهررد الرردو   161-5
الءررراء عقوبرررة اإلعررردام )اسررر انيا(  اخلررراا ابحلقررروق املدنيرررة والسياسررريةي ا رررادت ال

 )توهو( )اجل ل األسود( )السويد(؛
التصررديق علررا الووتوكرروي االصتيرراري الثرراد امللحررق ابلعهررد الرردو   161-6

هاررون  اخلرراا ابحلقرروق املدنيررة والسياسرريةي ا ررادت ال الءرراء عقوبررة اإلعرردامي ويف
(؛ واقرررررار وقررررف ذلررررخ األصررررب بوقررررف اصتيرررراري لتنفيررررب أحكررررام اإلعرررردام )كرواتيررررا

اصتيررراري رفررري  ررروري لتنفيرررب أحكرررام اإلعررردام والتصرررديق علرررا الووتوكررروي الثررراد 
امللحق ابلعهرد الردو  اخلراا ابحلقروق املدنيرة والسياسريةي ا رادت ال الءراء عقوبرة 

 اإلعدام )أملانيا(؛
اقرار وقف اصتياري لتط يق عقوبة اإلعدام والنظر يف التصديق علرا  161-7

ي االصتيررررراري الثررررراد امللحرررررق ابلعهرررررد الررررردو  اخلررررراا ابحلقررررروق املدنيرررررة الووتوكرررررو 
 والسياسية )منءوليا(؛

النظر يف التصديق علا الووتوكوي االصتياري امللحق ابلعهرد الردو   161-8
اخلرراا ابحلقرروق املدنيررة والسياسررية والووتوكرروي االصتيرراري الثرراد ا ررادت ال الءرراء 

خي اعرررالن وقرررف اصتيررراري رفررري لتنفيرررب أحكرررام هارررون ذلررر عقوبرررة اإلعررردامي ويف
اإلعدام يف أ ق الءاء عقوبة اإلعدامي وختفيرف أحكرام اإلعردام ال أحكرام ابلسر ن 

 )أوروهواي(؛
التصديق علا الووتوكولني االصتياريني للعهد الدو  اخلاا ابحلقوق  161-9

املررأةي واتفاقيرة املدنية والسياسيةي واتفاقية القااء علا مجيرت أكركاي التمييرز ضرد 
الالانسرررانية  العقوبرررة القاسرررية أو مناةارررة التعررربيب وهرررنه مرررن ضرررروة املعاملرررة أو

 املهينةي واتفاقية حقوق األكخاا ذوي اإلعاقة )هواتيماال(؛ أو
التوقيررت علررا الووتوكرروي االصتيرراري امللحررق ابلعهررد الرردو  اخلرراا  161-10

 والتصديق عليه )الوتءاي(؛ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا ية 
النظر يف التصديق علا الووتوكوي االصتيراري التفاقيرة القاراء علرا  161-11

 مجيت أككاي التمييز ضد املرأة )ال وسنة وا رسخ(؛
النظر يف التصديق علا الووتوكوي االصتيراري التفاقيرة القاراء علرا  161-12

صتيراري التفاقيرة مناةارة التعربيب مجيت أككاي التمييز ضد املرأةي والووتوكوي اال
 املهينة )جورجيا(؛ العقوبة الالانسانية أو وهنه من ضروة املعاملة أو

النظر يف التصديق علا االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيت العمراي  161-13
املهرراجرين وأ ررراد أسرررةفي واتفاقيررة مناةاررة التعرربيب وهررنه مررن ضررروة املعاملررة 

 املهينة )كيلي(؛ الالانسانية أو ية أوالعقوبة القاس أو
التصرررديق علرررا الووتوكررروي االصتيررراري التفاقيرررة القاررراء علرررا مجيرررت  161-14

 أككاي التمييز ضد املرأة )بنما( )تركيا( )توهو(؛
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مواصررلة اخترراذ ترردابن ملكا حررة مجيررت أكرركاي التمييررز والتنمرري  ضررد  161-15
الصرردد الووتوكرروي االصتيرراري التفاقيررة  املرررأةي قررانومما وةارسررةاي والتصررديق يف ةرربا

 القااء علا مجيت أككاي التمييز ضد املرأة )الوازيل(؛
التصرررديق علرررا بروتوكررروي منرررت وقمرررت االارررار ابألكرررخاا واملعاق رررة  161-16

 عليهي وصاصة النساء واألطفاي )بنما(؛
النظرررر يف التصرررديق علرررا الووتوكررروي االصتيررراري التفاقيرررة مناةارررة  161-17

املهينررة  الالانسررانية أو العقوبررة القاسررية أو تعرربيب وهررنه مررن ضررروة املعاملررة أوال
 )أوروهواي( )أوكرانيا( )كابو  ندي(؛

التصرررديق علرررا الووتوكررروي االصتيررراري التفاقيرررة مناةارررة التعررربيب  161-18
 املهينة )هامم(؛ الالانسانية أو العقوبة القاسية أو وهنه من ضروة املعاملة أو

التصرررديق علرررا الووتوكررروي االصتيررراري التفاقيرررة مناةارررة التعررربيب  161-19
املهينررة )اسرر انيا(  الالانسررانية أو العقوبررة القاسررية أو وهررنه مررن ضررروة املعاملررة أو

 )تركيا( )الدامنرك( )اليمن(؛
النظر يف التصديق علا االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيت العمراي  161-20

 )أوروهواي(؛ املهاجرين وأ راد أسرةف
التصرررررديق علرررررا االتفاقيرررررة الدوليرررررة حلمايرررررة حقررررروق مجيرررررت العمررررراي  161-21

املهرررراجرين وأ ررررراد أسرررررةف )السررررنءاي( )سررررناليون( )مجهوريررررة  نررررزويال ال وليفاريررررة( 
)قنهيزستان( )مصر(؛ واالنامام ال االتفاقية الدولية حلمايرة حقروق مجيرت العمراي 

 ؛اس(ر املهاجرين وأ راد أسرةف )ةندو 
اإلسراع ابلتصديق علا االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيت العمراي  161-22

 املهاجرين وأ راد أسرةف )هواتيماال(؛
التوقيت علا االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيرت العمراي املهراجرين  161-23

 وأ راد أسرةف والتصديق عليها )تركيا(؛
ت واجلهررات صراح ة املصررلحة مواصرلة املررداوالت  يمرا بررني امل سسرا 161-24

املعنية هبدت التصديق علا االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيت العمراي املهراجرين 
وأ راد أسررةف وتوسريت نطراق املناقشرات مرت ةثلري الردوي األطررات يف االتفاقيرة يف 

 املنطقة )اندونيسيا(؛
مايرررة ديرررة يف التصرررديق علرررا االتفاقيرررة الدوليرررة حلمواصرررلة النظرررر ج 161-25

حقوق مجيت العماي املهاجرين وأ راد أسرةفي واتفاقية منظمرة العمرل الدوليرة بشر ن 
 ( )الفل ني(؛189 )رقف 2011العماي املنزلينيي 

التصررديق علررا اتفاقيررة منررت جر ررة اإلابدة اجلماعيررة واملعاق ررة عليهررا  161-26
 )أرمينيا(؛
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األساسررري للمحكمرررة التصرررديق علرررا تعرررديالت كم ررراال لنظرررام رومرررا  161-27
 اجلناىية الدولية بش ن جر ة العدوان )ليختنشتاين(؛

بشرر ن وضررت األكررخاا عررد ي  1954 االناررمام ال اتفاقيررة عررام 161-28
 بش ن صفض حاالت انعدام اجلنسية )كوستاريكا(؛ 1961 اجلنسية واتفاقية عام

التمييرز النظر يف التصديق علا اتفاقيرة منظمرة العمرل الدوليرة بشر ن  161-29
 ( )كابو  ندي(؛111 )رقف 1958)يف االستخدام واملهنة(ي 

التصديق علا اتفاقية منظمة العمل الدولية بش ن الشعوة األصرلية  161-30
 ( )هواتيماال(؛169 )رقف 1989والق ليةي 

 التوقيت علا معاةدة حظر األسلحة النووية )هواتيماال(؛ 161-31
حرررة علرررا أسررراس اجلررردارة عنرررد اصتيرررار اعتمررراد عمليرررة اصتيرررار مفتو  161-32

مركررررحني وطنيررررني  يدررررات معاةرررردات األمررررف املتحرررردة )اململكررررة املتحرررردة لويطانيررررا 
 العظما وآيرلندا الشمالية(؛

مواصلة التعاون مت جملس حقوق اإلنسان لتنفيب امل رادرات املتخربة  161-33
 من أجل ر اه سكاهنا ومتتعهف الكامل حبقوق اإلنسان )تشاد(؛

مواصلة الابكيز علا أةدات التنميرة املسرتدامة يف التزاما را الدوليرةي  161-34
سرريما تلررخ املتعلقررة ابلتعلرريف والصررحة والنظا ررة الصررحية والتخفيررف مررن حرردة  وال

 الفقر )ابكستان(؛
مواصرررلة تقررردم الررردعف للتنميرررة األ ريقيرررةي مرررن صرررالي مررر متر طوكيرررو  161-35

 قية )سناليون(؛الدو  املعين بعملية التنمية األ ري
مواصرررلة دورةرررا القيرررادي يف دعرررف لقيرررق أةررردات التنميرررة املسرررتدامة   161-36
بليرون دوالر مرن  1.1يتاحي يف مجلة أموري من صالي التعهد ابملسامهة مب لغ  كما

 من أةدات التنمية املستدامة )بواتن(؛ 3دوالرات الوالايت املتحدة للهدت 
انشرراء م سسررة وطنيررة مسررتقلة حلقرروق  مواصررلة جهودةررا الراميررة ال 161-37

اتماا مت م ادئ ابريس )جورجيا(؛ ومواصلة جهودةرا الراميرة  اا اإلنسان متوا قة توا ق
ال انشرراء م سسررة وطنيررة حلقرروق اإلنسررران و قرراا مل ررادئ ابريررس )مجهوريررة  نرررزويال 

 ال وليفارية( )قطر( )ماليزاي(؛
وطنيررة حلقرروق اإلنسرراني تسررريت جهودةررا الراميررة ال انشرراء م سسررة  161-38

وضمان اسرتقال ا وامتثا را امتثراالا كرامالا مل رادئ ابريرس )أسراباليا(؛ وتسرريت اجلهرود 
 الرامية ال اقامة م سسة وطنية حلقوق اإلنسان متتثل مل ادئ ابريس )الفل ني(؛

اخترررراذ اخلطرررروات الالزمررررة إلنشرررراء م سسررررة وطنيررررة حلقرررروق اإلنسرررران  161-39
ريررررسي تكررررون  ررررا صررررالحية النظررررر يف الشرررركاوى املتعلقررررة تتماكررررا مررررت م ررررادئ اب

ابنتهاكررات حقرروق اإلنسرران مررن جانررب السررلطات العامررة واخترراذ اجررراءات بشرر هناي 
 وتكون  ا املوارد املالية وال شرية الكا ية )مجهورية مولدو ا(؛
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تش يت صياهة قانون جديرد مرن أجرل انشراء م سسرة وطنيرة حلقروق  161-40
 ادئ ابريس )كوستاريكا(؛مل  اا اإلنسان و ق

مواصررلة برربي اجلهررود إلنشرراء جلنررة وطنيررة مسررتقلة حلقرروق اإلنسرران  161-41
 و قاا مل ادئ ابريس )رواندا(؛

اختراذ الترردابن الالزمررة إلنشرراء م سسررة وطنيررة حلقرروق اإلنسرران لظررا  161-42
 ابملصداقية وذلخ و قاا مل ادئ ابريس )أوهندا(؛

وطنية مسرتقلة حلقروق اإلنسران و قراا مل رادئ  النظر يف انشاء م سسة 161-43
ابريررررس )أوكرانيررررا(؛ والنظررررر يف انشرررراء م سسررررة وطنيررررة مسررررتقلة حلقرررروق اإلنسرررران 
)أذربي ران(؛ والنظرر يف انشرراء م سسرة وطنيررة حلقروق اإلنسران ط قرراا مل رادئ مق ولررة 
 )اثيوبيا(؛ والنظر يف اختراذ اخلطروات الالزمرة إلنشراء م سسرة وطنيرة مسرتقلة حلقروق
اإلنسرران )ا نررد(؛ والنظررر يف انشرراء م سسررة وطنيررة مسررتقلة حلقرروق اإلنسرران و قرراا 

 مل ادئ ابريس )أ ءانستان( )بنما(؛
انشرراء م سسررة وطنيررة مسررتقلة حلقرروق اإلنسرران و قرراا مل ررادئ ابريررس  161-44

)سررناليون( )كرريلي( ) نلنرردا( )كرواتيررا( )كولوم يررا(؛ والعمررل بسرررعة علررا انشرراء 
ايدة حلقوق اإلنسان و قاا مل ادئ ابريس ) رنسا(؛ وانشاء م سسة م سسة وطنية حم

وطنيررة مسررتقلة حلقرروق اإلنسرراني متتثررل للم ررادئ املتعلقررة مبركررز امل سسررات الوطنيررة 
لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان )هواتيمراال(؛ وانشراء م سسرة وطنيرة مسرتقلة وحمايردة 

كينيرررا(؛ وانشررراء م سسرررة وذات مصرررداقية حلقررروق اإلنسررران و قررراا مل رررادئ ابريرررس )
وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان ذات والية واسعة النطاق ومروارد متاثلهراي متاكرياا مرت 

 م ادئ ابريس )ني اي(؛
العملي ضمن اطار زمين واضحي علا انشاء م سسة وطنية مسرتقلة  161-45

 مل ررادئ ابريررس وضررمان يرروي واليتهررا حلقرروق املرررأة واملسرراواة اا حلقرروق اإلنسرران و قرر
 بني اجلنسني )ليختنشتاين(؛

تعزيرررز عمرررل املكترررب وكررربا مواصرررلة اجلهرررود الراميرررة ال انشررراء جلنرررة  161-46
 وطنية حلقوق اإلنسان يف الياابن )اندونيسيا(؛

امتام عملية انشاء م سسة وطنية حلقوق اإلنسان و قاا مل ادئ ابريس  161-47
 )كازاصستان(؛

حلقررروق اإلنسرررران وم سسرررة أصرررررى انشررراء م سسررررة وطنيرررة مسررررتقلة  161-48
 للد اع عن حقوق الطفل )العراق(؛

مل رادئ ابريرسي والقاراء  اا انشاء م سسة وطنية حلقروق اإلنسران و قر 161-49
 علا أي ككل من أككاي التمييز ضد األجانب )السودان(؛

مواصرررلة تعزيرررز امل سسرررات الوطنيرررة املسررر ولة عرررن حقررروق اإلنسررران  161-50
 )املءرة(؛



A/HRC/37/15 

19 GE.17-23487 

صرررلة اجلهرررود الراميرررة ال اذكررراء الررروعي والتثقيرررف بشررر ن حقررروق موا 161-51
 اإلنسان يف مجيت املستوايت )املءرة(؛

املاي يف تطوير أدوات  عالة لقياس أثرر الرواما احلاليرة للتثقيرف يف  161-52
 جماي حقوق اإلنساني سواء يف األجلني القصن والطويل )اسراىيل(؛

حقروق اإلنسران لتشرمل مروإفي انفراذ توست داىرة التثقيرف يف جمراي  161-53
 ممم(؛ القانون ) ييت

ماررراعفة اجلهرررود الراميرررة ال توعيرررة وتررردريب مررروإفي انفررراذ القرررانون  161-54
 علا معاين حقوق اإلنسان ذات الصلة مب االت عملهف )قطر(؛

ترررو ن ترررردريب  عرررراي ملرررروإفي اخلرررردمات العامررررة العرررراملني يف تط يررررق  161-55
ملتعلقررررة بعرررردم التمييررررز مررررن أجررررل مكا حررررة التحامررررل والسررررلوك القرررروانني واملعرررراين ا

 التمييزي )بنءالديش(؛
اعتمررراد عررردد مرررن التررردابن التشرررريعية والعمليرررة الراميرررة ال مكا حرررة  161-56

 مظاةر التمييز العنصري )االلاد الروسي(؛
اعتمرراد ترردابن تشررريعية حلظررر وقمررت مجيررت أكرركاي التمييررز ضررد هررن  161-57

وقررانون للقارراء علررا القوالررب النمطيررة الررا تشرركل سرر ب  العنررف ضررد املررواطننيي 
 املرأة )مدهشقر(؛

القااء علا األحكام التشريعية الا تنطوي علا متييز ضد النسراءي  161-58
القوميررةي واملثليررات  واألطفرراي املولررودين صررار  اطررار الررزوا ي واألقليررات اإلثنيررة أو

حررراملي صرررفات  ري ا ويرررة اجلنسرررانية أوواملثليرررني ومزدوجررري امليرررل اجلنسررري ومءررراي
اجلنسنيي بءية النص صراحة علا حظر صطراة الكراةيرة واملعاق رة علرا أي سرلوك 

 جنسي من دون تراضي )املكسيخ(؛
يشرمل  اعتماد قرانون ملكا حرة التمييرز ينط رق علرا نطراق واسرتي مبرا 161-59

مل اكرر وهرن وضت تعريف كامل للتمييرزي بءيرة ضرمان حظرر مجيرت أكركاي التمييرز ا
امليررل اجلنسرري  الرردين أو نرروع اجلررنس أو يف ذلررخ علررا أسرراس السررن أو امل اكررري مبررا

 اجلنسية )ةولندا(؛ األصل اإلثين أو أو
تنقررريح قوانينهرررا لوضرررت قرررانون ملكا حرررة التمييرررز ينط رررق علرررا نطررراق  161-60

 جيرم بشكل  عاي صطاة الكراةية )سناليون(؛ واست كما
نررروع  يف ذلرررخ علررا أسررراس السرررن أو التمييررزي مبررراسررن قرررانون  ظرررر  161-61

اإلثنيةي واختاذ التدابن الالزمة األصرى لامان  امليل اجلنسي أو الدين أو اجلنس أو
 املساواة بني اجلنسني )النرويا(؛

مواصررررررررلة عمليررررررررة لسررررررررني تنفيررررررررب تشررررررررريعات مكا حررررررررة التمييررررررررز  161-62
 ديفوار(؛ )كوت
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كا حة التمييرز  ظرر ويعاقرب علرا أي اعتماد وتنفيب قانون كامل مل 161-63
العررق  هن امل اكر القاىف علا أساس السن أو ككل من أككاي التمييز امل اكر أو

 اجلنسية )أملانيا(؛ األصل اإلثين أو امليل اجلنسي أو الدين أو نوع اجلنس أو أو
 14مررن املررادة  1ال الفقرررة  اا اصرردار قررانون ملكا حررة التمييررزي اسررتناد 161-64
 سيما ضد األجانب )ةايا(؛ الدستور الياابدي  ظر مجيت أككاي التمييزي وال من

مرت االلتزامرات واملعراين  اا اعتماد تشريت كامل ملكا حة التمييز متاكي 161-65
 الدوليةي يشمل التمييز علا أساس امليل اجلنسي وا وية اجلنسانية )ةندوراس(؛

كرررن تط يقهرررا علرررا نطررراق واسرررت اعتمررراد قرررانون ملكا حرررة التمييرررز   161-66
 )العراق(؛

جناىيررررة مالىمررررة  اا اعتمرررراد قررررانون ملكا حررررة التمييررررز يتاررررمن أحكامرررر 161-67
 ومتناس ة حلماية الاحااي )كينيا(؛

تعزيررررز اجلهررررود الراميررررة ال منررررت ومكا حررررة مجيررررت أكرررركاي التمييررررزي  161-68
 (؛بوساىل منها اعتماد قانون كامل واطالق محالت للتوعية )ايطاليا

مواصلة وتعميرق تنفيرب التردابن الراميرة ال تفرادي ومنرت التمييرز ضرد  161-69
يف ذلررررخ عررررن طريررررق املشرررراورات مررررت  تلررررف  األقليرررات والسرررركان األصررررلينيي مبررررا

 الشعوة األصلية )ابراهواي(؛
اخترراذ صطرروات للتصرردي للتمييررز علررا أسرراس امليررل اجلنسرري وا ويررة  161-70

 قانون اضطراابت ا وية اجلنسانية )نيوزيلندا(؛ يف ذلخ تنقيح اجلنسانيةي مبا
االستمرار يف التطورات اإلجيابية املتعلقة ابلقااء علا التمييز القراىف  161-71

علررررا أسرررراس امليررررل اجلنسرررري واالعررررابات ابلقررررراممت املثليررررة علررررا الصررررعيد الرررروطين 
 )سويسرا(؛

تعزيز حقوق تنفيب تشريعات كاملة ملناةاة التمييز من أجل محاية و  161-72
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومءايري ا وية اجلنسانية وحاملي صفات 

 اجلنسني )الوالايت املتحدة األمريكية(؛
مواصررررلة اجلهررررود الررررا ت ررررب ا بعررررض احلكومررررات ا ليررررة والشررررركات  161-73

نسرانيةي اخلاصة من أجل القااء علرا التمييرز القراىف علرا امليرل اجلنسري وا ويرة اجل
يف ذلرررخ مرررن صرررالي توسررريت نطررراق االعرررابات الرفررري ابلشرررراكات املثليرررة علرررا  مبرررا

 الصعيد الوطين )كندا(؛
مواصررلة تطرروير تنفيررب اجررراءات مكا حررة أي نرروع مررن أنررواع التمييررز  161-74

القاىف علا مجلة أمور منها نوع اجلنس واإلثنية ولون ال شررة وامليرل اجلنسري وا ويرة 
 لوم يا(؛اجلنسانية )كو 
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التحررك السرريت مرن أجرل ادصرراي تشرريعات كراملة ملكا حرة التمييررز  161-75
مررن أجررل تررو ن محايررة متسرراوية مررن التمييررز جلميررت األكررخاا وجلميررت األسرر اةي 

 ا وية اجلنسانية )آيرلندا(؛ يف ذلخ امليل اجلنسي أو مبا
ن املواطنني مواصلة اجلهود اجلارية الرامية ال مكا حة التمييز ضد ه 161-76

يف ذلررخ عررن طريررق ضررمان تط يررق التشررريعات  اجلنسرريةي مبررا علررا أسرراس العرررق أو
والتحقيرررق يف مجيرررت   عررراالا  اا املناسررر ة الرررا تعاقرررب علرررا مثرررل ةررربه األعمررراي تط يقررر

 احلاالت املزعومة )هامم(؛
تعزيررز اجلهررود الراميررة ال حظررر اخلطرراابت العنصرررية واملتسررمة بكررره  161-77

 ملكة العربية السعودية(؛األجانب )امل
يف  مواصررلة اخترراذ تررردابن  عالررة ملكا حرررة مجيررت أكررركاي التمييررزي مبرررا 161-78

ذلررررخ التفرررروق العنصررررري والكراةيررررةي والقارررراء علررررا القوالررررب النمطيررررة اجلنسررررانية 
 )أوزبكستان(؛

مواصررلة تنفيررب ترردابن مررن أجررل القارراء علررا مجيررت أكرركاي التمييررزي  161-79
 كان ذوي األصوي األصرى )كواب(؛يف ذلخ ضد الس مبا

اختاذ تدابن مناس ة وتنفيب التشريعات بفعالية من أجل القاراء علرا  161-80
 التمييز العنصري )هواتيماال(؛

اختاذ تدابن مناس ة للقااء علا است عاد هن املرواطنني مرن الوصروي  161-81
اجلنسيةي عن طريق التط يرق  أوال بعض األماكن واملرا ق العامة علا أساس العرق 

الفعررراي للتشرررريعات والتحقيرررق يف ةررربه األ عررراي واملعاق رررة عليهرررا )مجهوريرررة ايرررران 
 اإلسالمية(؛

يف ذلرخ  تنفيب سياسات أكثر  اعلية ملكا حة التمييز العنصرريي مبرا 161-82
معاجلررررة مسرررر لة ادرا  تعريررررف مناسررررب للتمييررررز العنصررررري يف التشررررريعات الوطنيررررة 

 تان(؛)قنهيزس
اعتمرراد قررانون كررامل بشرر ن التمييررز العنصررريي مررت تعريررف مناسررب  161-83

لالتفاقيرررة الدوليرررة للقاررراء علرررا مجيرررت أكررركاي التمييرررز  اا للتمييرررز العنصرررريي و قررر
 العنصري )بوتسوامم(؛

اختاذ مزيد من اخلطوات من أجل التصردي الفعراي خلطراة الكراةيرة  161-84
اعتمرراد تشررريعات حلظررر التمييررز علررا أسرراس  يف ذلررخ ومحايررة حقرروق األقليرراتي مبررا

 العرق واإلثنية وامليل اجلنسي وا وية اجلنسانية )أساباليا(؛
سرريما عررن  مواصررلة معاجلررة مشرركلة التمييررز وصطرراة الكراةيررةي وال 161-85

طريررق ختصرريص مرروارد كا يررة  رربه املسرر لة مررن صررالي بررراما التثقيررف والتوعيررة يف 
 املدارس )ماليزاي(؛

الءرراء مجيررت سياسررات ولررواىح الدولررة الررا تتءاضررا عررن التمييررز ضررد  161-86
 الكوريني وماايقتهف يف الياابن )مجهورية كوراي الشع ية الد قراطية(؛
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الق رروي التررام ابملسرر ولية القانونيررة للدولررة عررن جراىمهررا املرتك ررة ضررد  161-87
بن صادقة ملعاجلتها يف ذلخ االسابقاق اجلنسيي واختاذ تدا اإلنسانية يف املاضيي مبا

 )مجهورية كوراي الشع ية الد قراطية(؛
مواجهة التراري  والتفكرن  يرهي واالعتربار بصردق عرن مسر لة  نسراء  161-88

املتعررة ي وتقرردم تعوياررات ال الاررحاايي وضررمان حررق اجلمهررور يف احلصرروي علررا 
 املعلومات يف ةبا الصدد )الصني(؛

يف  جيرراي املق لررة حلقيقررة الترراري ي مبررابرربي اجلهررود لاررمان معر ررة األ 161-89
 يسما  نساء املتعة  )مجهورية كوراي(؛ ذلخ مس لة ما

اختررراذ التررردابن الالزمرررة لارررمان مراعررراة الشرررركات الياابنيرررة الحرررابام  161-90
 حقوق اإلنسان يف أنشطتها يف اخلار  )اجلزاىر(؛

الت اريررة النظررر يف امكانيررة وضررت صطررة عمررل وطنيررة بشرر ن األعمرراي  161-91
للم ررادئ التوجيهيررة الررا اعتمرردةا جملررس حقرروق اإلنسرران  اا وحقرروق اإلنسرراني و قرر

 )كيلي(؛
وضت صطة عمل وطنية لتنفيب م ادئ األمف املتحدة التوجيهية بش ن  161-92

األعماي الت ارية وحقوق اإلنسان من أجل ضمان عدم انتهراك الشرركات املتعرددة 
 اابن حلقوق اإلنسان )مصر(؛اجلنسيات الا يوجد مقرةا يف الي

للم رادئ التوجيهيرة لممرف املتحردةي  اا وضت اطار تنظيمي وطريني و قر 161-93
من أجل تقييف أثر األنشطة الت ارية للشركات املتعددة اجلنسيات الا يوجد مقرةا 

 يف الياابن يف حقوق اإلنسان وال يدة )ةايا(؛
األمررررف املتحرررردة بشرررر ن  لتوجيهررررات اا اعتمرررراد صطررررة عمررررل وطنيررررة و قرررر 161-94

 الشركات املتعددة اجلنسيات من أجل احلماية من انتهاكات حقوق اإلنسان )كينيا(؛
النظر يف تط يق وقرف اصتيراري لتنفيرب أحكرام اإلعردام متهيرداا إللءراء  161-95

عقوبة اإلعردام يف هنايرة املطرات )قروا(؛ والنظرر يف األصرب بوقرف اصتيراري لتنفيرب 
 متهيداا إللءاء عقوبة اإلعدام هناىياا )ايطاليا(؛أحكام اإلعدام 

النظر يف األصرب بوقرف اصتيراري تنفيرب أحكرام اإلعردام كخطروة أول  161-96
حنرررو الءررراء عقوبرررة اإلعررردامي وختفيرررف مجيرررت أحكرررام اإلعررردام ال أحكرررام ابلسررر ن 

 )مجهورية مولدو ا(؛
ب أحكررررام اخترررراذ ترررردابن  وريررررة لمصررررب بوقررررف اصتيرررراري رفرررري لتنفيرررر 161-97

اإلعدام واختاذ صطوات ملموسة حنو اإللءاء التام لعقوبة اإلعدام )النررويا(؛ واختراذ 
تدابن لمصب بوقف اصتياري حبكرف القرانون لتنفيرب أحكرام اإلعردام واختراذ صطروات 

 ملموسة حنو الءاء عقوبة اإلعدام )رواندا(؛
رار وقرف اصتيراري اعتماد التدابن الالزمة إللءراء عقوبرة اإلعردام واقر 161-98

 لتنفيب أحكام اإلعدام )مجهورية  نزويال ال وليفارية(؛
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اقرررار وقررف اصتيرراري لل رروء ال عقوبررة اإلعرردامي كخطرروة أول حنررو  161-99
اإللءاء التام  ربه املمارسرةي والشرروع يف مناقشرة عامرة واسرعة النطراق بشر ن عقوبرة 

وضررت وقررف اصتيرراري رفرري مررن أجررل )نيوزيلنرردا(؛ و  اا إللءاىهررا هناىيرر اا اإلعرردام متهيررد
اإللءاء النهاىي لعقوبة اإلعدام وتيسرن اجرراء مناقشرة بشر ن ةربه املسر لة ) رنسرا(؛ 
واجررراء نقرراين وطررين بشرر ن اقرررار وقررف اصتيرراري لل رروء ال عقوبررة إلعرردام يف أ ررق 

 الءاىها )املكسيخ(؛
برررة اقررررار وقرررف اصتيررراري رفررري لتنفيرررب أحكرررام اإلعررردام والءررراء عقو  161-100

اإلعدام علرا كرل اجلرراىف )آيسرلندا(؛ واألصرب بوقرف اصتيراري رفري لتنفيرب أحكرام 
بوقررف اصتيرراري لتنفيررب أحكررام اإلعرردام يف أ ررق  اا اإلعرردام )بل يكررا(؛ واألصررب  ررور 

الءاء عقوبة اإلعدام )السويد(؛ واقرار وقف اصتياري لتنفيب أحكام اإلعردامي يت عره 
طات ) نلندا(؛ وتط يق وقف اصتياري جديد لتنفيرب الءاء عقوبة اإلعدام يف هناية امل

)اسر انيا(؛ واقررار وقرف اصتيراري  اا عقوبة اإلعدام هبدت املاري صروة الءاىهرا هناىير
لتط يق عقوبة اإلعدامي هبدت الءاىها ق ل دورة االستعراض الدوري الشرامل املق لرة 

دامي كخطرروة )الوازيررل(؛ واألصررب بوقررف اصتيرراري رفرري و رروري لتنفيررب أحكررام اإلعرر
أول حنو الءاء عقوبة اإلعدامي وختفيف مجيرت أحكرام اإلعردام ال أحكرام ابلسر ني 

مرت املعرراين الدوليرة حلقرروق اإلنسران )ةولنرردا(؛ وتنفيرب وقررف اصتيراري  رروري  اا متاكري
منرك(؛ واقررررار وقرررف اصتيررراري لل ررروء ال عقوبرررة اإلعررردامي  العقوبرررة اإلعررردام )الرررد

لترام  ربه املمارسرة وكوسريلة لطم نرة اجلمهرور اليراابد  ن كخطوة أول حنو اإللءراء ا
 يقتاي من الدولة أن تنفب أحكام اإلعدام )أساباليا(؛ انفاذ القانون املناسب ال

بشر ن الءراء عقوبرة اإلعردامي  األصب بوقف اصتياري وااثرة نقاين عام 161-101
ململكرررة الوقرررت نفسررره ال حررر  عرررن أ ارررل السررر ل لررردعف الارررحااي وأسررررةف )ا ويف

 املتحدة لويطانيا العظما وآيرلندا الشمالية(؛
 ليشا(؛ -النظر يف الءاء عقوبة اإلعدام )تيمور  161-102
النظررر يف الءرراء عقوبررة اإلعرردام وتنفيررب وقررف اصتيرراري  رروري لتنفيررب  161-103

 أحكام اإلعدام )ليختنشتاين(؛
  يا(؛احراز تقدم يف مس لة الءاء عقوبة اإلعدام )كولوم 161-104
 الءاء عقوبة اإلعدام )ابراهواي( )الوتءاي(؛ 161-105
الءرراء عقوبررة اإلعرردام وتعررديل اللررواىح التنظيميررة للسرر ون مررن أجررل  161-106

 احلد بشكل صارم من احل س االنفرادي )بنما(؛
اسررتحدان نظرررام االسررتدنات اإللزامررري يف احلررراالت الررا  كرررف  يهرررا  161-107

 بعقوبة اإلعدام )سويسرا(؛
ضمان محاية حقوق ا كوم عليهف ابإلعدامي عن طريق ضمان مجلرة  161-108

 دعوى استدنات ملراجعة ا اكمة ) رنسا(؛ أمور منها األثر اإليقايف ألي طلب أو
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تعيني ةيدرة رفيرة مرن أجرل اسرتعراض كرامل وتقردم توصريات هبردت  161-109
 م )النمسا(؛تش يت اجراء مناقشة مستننة بش ن اصالح عقوبة اإلعدا

اعادة النظر يف سياسة عقوبة اإلعدام والنظر جدية يف األصرب بوقرف  161-110
اصتياري لتط يرق عقوبرة اإلعردامي والردصوي يف مناقشرة عامرة بشر ن مسرتق ل تط يرق 

 عقوبة اإلعدام )كندا(؛
لسني أوضاع الس ون هبدت مواءمتها مت القواعد واملعاين الدوليرة  161-111

 الس ناء )اس انيا(؛ملعاملة 
يتعلرررق ابلرعايرررة الط يرررة ورعايرررة  لسرررني معاملرررة مجيرررت السررر ناء  يمرررا 161-112

األسناني والتد دة يف الشتاءي والتويد يف الصيف وكربلخ اجلرودة التءبويرة لمهبيرة 
 املقدمة )السويد(؛

لسررني أوضرراع السرر ون ومواءمتهررا مررت املعرراين وامل ررادئ التوجيهيررة  161-113
 )زام يا(؛ اا لة دولياملق و 
يالىررف مررن قواعررد األمررف املتحرردة النموذجيررة الرردنيا ملعاملررة  ات رراع مررا 161-114

يلي: مستوى أ ال  الس ناء من أجل لسني إروت االحت از عن طريق تو ن ما
من العال  الطيب وعال  األسنان؛ ولوازم مالىمة لتحمل برد الشتاء  اا وأحسن توقيت

 هباىية أكو للس ناء )كندا(؛ يف الس ون؛ وتقدم حصص
مواءمرررة إرررروت السررر ن واالحت ررراز مرررت القواعرررد واملعررراين الدوليرررة  161-115

 يف ذلخ قواعد نيلسون مانديال )الدامنرك(؛ حلقوق اإلنساني مبا
مواصررررلة جهودةررررا لتنفيررررب اتفاقيررررة األمررررف املتحرررردة ملكا حررررة اجلر ررررة  161-116

الاار ابألكخااي وخباصة النسراء واألطفرايي املنظمة عو الوطنية وبروتوكوي ملنت ا
علررررا الصررررعيد ا لرررري  اا مالىمرررر اا وقمعرررره واملعاق ررررة عليرررره )بروتوكرررروي ابلنمررررو( تنفيررررب

 )ابكستان(؛
 مواصلة مكا حة االاار ابل شر )السنءاي(؛ 161-117
مواصررلة تعزيررز األطررر التشررريعية وأطررر احلمايررة ملكا حررة ومنررت مجيررت  161-118

 ابألكخاا )سنءا ورة(؛أككاي االاار 
يف ذلرخ مرن صرالي  تعزيز جهودةا ملكا حرة االارار ابألكرخااي مبرا 161-119

سيما من أجل محاية النسراء  صياهة اطار قانود كامل ملكا حة االاار ابل شري وال
 واألطفاي من االستءالي )اتيلند(؛

االسرررررتمرار يف تكثيرررررف التحقيقرررررات واملقاضررررراة و ررررررض العقررررروابت  161-120
 املناس ة يف مجيت حاالت االاار ابل شر )تركيا(؛

سررريما  تعزيرررز التررردابن الراميرررة ال مكا حرررة االارررار ابألكرررخااي وال 161-121
 تلخ املتعلقة ابالستءالي اجلنسي للنساء واألطفاي )اجلزاىر(؛
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مواصلة ببي مزيد من اجلهود لتحسني وصوي ضحااي االاار ابل شر  161-122
 ل آليات تقدم الشكاوى وصدمات احلماية )أذربي ان(؛والعنف اجلنسي ا

مااعفة جهودةا ملكا حة االاار ابل شر واعتماد صطة عمل حمرددة  161-123
 حلماية الاحااي وتعوياهف )ةندوراس(؛

سرن قررانون مكا حررة االاررار ابل شررر مرن أجررل محايررة حقرروق اإلنسرران  161-124
 لوسطاء وأرابة العمل )كينيا(؛للمهاجرين من انتهاكات وكاالت التوإيف وا

اختاذ تدابن مناس ة للتصردي بفعاليرة للعنرف ضرد األجن يرات ونسراء  161-125
األقليرررات والشرررعوة األصرررلية عرررن طريرررق املقاضررراة واملعاق رررة علرررا مجيرررت أكررركاي 
العنررفي وضررمان وصرروي الاررحااي ال سرر ل االنتصررات واحلمايررة الفوريررة )مجهوريررة 

 ايران اإلسالمية(؛
احلظرررر الصرررريح للعقوبرررة ال دنيرررة يف مجيرررت الظرررروت مبوجرررب القرررانون  161-126

 )اجل ل األسود(؛
 احلظر الصريح للعقوبة ال دنية يف مجيت األماكن )زام يا(؛ 161-127
املراعاة التامة للتوصيات املقدمرة مرن آليرات حقروق اإلنسران التابعرة  161-128

 اي(؛لممف املتحدة بش ن صطاة الكراةية )مجهورية كور 
يشررمل السرر ل التشررريعيةي لاررمان اسررتقالي  اخترراذ ترردابن كرراملةي مبررا 161-129

 وساى  اإلعالم )االلاد الروسي(؛
اسرررتعراض اإلطرررار القرررانود الررربي  كرررف وسررراى  اإلعرررالم اإلذاعيرررة  161-130

مرن قرانون ال ر   4والتلفزيونية واستعراض احلكومرةي علرا وجره اخلصرواي للمرادة 
 ود والءاىها )الوالايت املتحدة األمريكية(؛اإلذاعي والتلفزي

انشررررراء ةيدرررررة اداريرررررة مسرررررتقلة لتنظررررريف وسررررراى  اإلعرررررالم اإلذاعيرررررة  161-131
 والتلفزيونية )الوالايت املتحدة األمريكية(؛

يف ذلررخ عررن طريررق  مواصررلة ضررمان وسرراى  اسررتقالي اإلعررالمي مبررا 161-132
  اإلعرالم اإلذاعيرة والتلفزيونيرةي استعراض اإلطار القانود احلا  الربي يرنظف وسراى

وتعزيرررز اسرررتقالي وسررراى  اإلعرررالم مرررن صرررالي ازالرررة األسررراس القرررانود لتررردصالت 
 موجب  ا )النمسا(؛ احلكومة الا ال

اعتمرراد الترردابن الالزمررة لتهيدررة الظررروت الارررورية ألنشررطة وسرراى   161-133
 اعالم مجاةنية مستقلة وحرة )بيالروس(؛

االمتنرررراع عررررن ةارسررررة الرقابررررة والترررردصل يف احليرررراة اخلاصررررة ملمثلرررري  161-134
 األقليات الدينية )االلاد الروسي(؛

يف ذلرخ ضررماممت  مواصرلة لسرني النظررام الروطين إلقامررة العرديي مبررا 161-135
 حقوق ا ت زين )االلاد الروسي(؛
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ة اإلذن للمررردعا عليررره ابالتصررراي علرررا الفرررور مبحرررام واحلرررد مرررن  ررراب  161-136
ساعةي كخطوة أول حنو الءاء ةبا  48االحت از من دون توجيه  مة ملدة أقصاةا 

 النظام )سويسرا(؛
مواصررلة اإلصررالحات اجلاريررة يف جمرراي العدالررة واإلجررراءات اجلناىيررة  161-137

 ) رنسا(؛ )دايوو كانءوكو(هبدت اجراء استعراض متعمق لنظام االحت از ال ديل 
نظررررام املعاكررررات التقاعديررررة األساسررررية للمسررررننيي  النظررررر يف لسررررني 161-138

ابلتشررراور مرررت ةثلررريهف داصرررل الرابطررراتي حبيررر  تككف رررل  رررف املررروارد الكا يرررة لتءطيرررة 
 تكاليف معيشتهف )ةايا(؛

تكثيررررف جهودةررررا الراميررررة ال احلررررد مررررن الفقررررر والتنميررررة املسررررتدامة  161-139
 ليشا(؛ - )تيمور
علا متديد ساعات العمل بءيرة وقرف  اا يودتعزيز األنظمة الا تات ق 161-140

 حاالت الو اة واالنتحار املتصلة ابلعمل )بوتسوامم(؛
اعتمرررراد ترررردابن حمررررددة لتصررررحيح انتهاكررررات معرررراين العمررررل متابعررررةا  161-141

 لعمليات التفتيش الا ارى بش ن برممما التدريب الداصلي التقين )الوتءاي(؛
ل محاية حقوق العماي يف إروت عمل آمنة مواصلة اجلهود الرامية ا 161-142

 وصحية )العراق(؛
النظر يف توسيت تط يق قانون اإلهاثرة لارحااي القن لرة البريرة ليشرمل  161-143

سريما يف املسراىل الصرحية  اجليل الثاد من الناجني  رواحهف من القن لة البريةي وال
 )كوستاريكا(؛

اجملتمعية الرا حمورةرا اإلنسران وأوجره تطوير صدمات للصحة العقلية  161-144
ت دي ال اإليداع يف امل سساتي واإل راط يف التط يبي واملمارسرات  الدعف الا ال

 لابم حقوق مجيت األكخاا واراد ف وتفايال ف )الوتءاي(؛ الا ال
ضرمان توسريت  بررممما صرندوق اإلعفراء مرن د رت رسروم الدراسرة يف  161-145

 يهرا تلرخ  واملساعدة علا د عها  ليشمل مجيت مردارس ال لردي مبرا املدارس الثانوية
 الا تقت لت مس ولية احلكومات ا لية )الوتءاي(؛

مواصررلة جهودةررا الراميررة ال ضررمان امكانيررة كاملررة اللتحرراق اجلميررت  161-146
يتعلرررق  سررريما  يمرررا ابلتعلررريف وازالرررة أي عواىرررق قرررد تواجررره جمموعرررات األقليررراتي وال

  را احلصوي علا التعليف للنساء والفتيات )دولة  لسطني(؛بتكا   
تعزيرررررز تكررررررا   الفررررررا للنسرررررراء والفتيرررررات يف الوصرررررروي ال مجيررررررت  161-147

 ليشا(؛ -مستوايت التعليف )تيمور 
مواصررلة تعزيررز تكررا    رررا للنسرراء والفتيررات يف الوصرروي ال مجيررت  161-148

 مستوايت التعليف )ال وسنة وا رسخ(؛
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سرررريما مررررن صررررالي  تعزيررررز جهودةررررا الراميررررة ال متكررررني النسرررراءي وال 161-149
 االستمرار يف لسني امكانية حصوي النساء والفتيات علا التعليف اجليد )قوا(؛

 اا ضمان متتت أطفاي األقليات ابحلرق يف التعلريف مرن دون متييرزي متاكري 161-150
واالجتماعية والثقا ية وجلنة القااء مت توصيات الل نة املعنية ابحلقوق االقتصادية 

 علا التمييز العنصري )النمسا(؛
اختاذ تدابن لتوسيت نطراق  بررممما صرندوق اإلعفراء مرن د رت رسروم  161-151

الدراسررة يف املرردارس الثانويررة واملسرراعدة علررا د عهررا  ليشررمل األطفرراي امللتحقررني 
لتوصرريات  اا الكوريررة و قرر ابملرردارس الكوريررة وضررمان املسرراواة يف املعاملررة للمرردارس

 ةيدات معاةدات األمف املتحدة ذات الصلة )مجهورية كوراي الشع ية الد قراطية(؛
املاي يف تعزيز املساواة بني اجلنسني ومحاية املررأة مرن مجيرت أكركاي  161-152

 التمييز والعنف )ميامنار(؛
ء وكرربا سرريما األطفرراي والنسررا مواصررلة محايررة الفدررات الاررعيفةي وال 161-153

 األجانب )السنءاي(؛
ضررررمان التنفيررررب الفعرررراي للخطررررة األساسررررية الرابعررررة للمسرررراواة بررررني  161-154

اجلنسرررنيي مرررت الابكيرررز بوجررره صررراا علرررا  اصرررالح  أسررراليب العمرررل ذات الصررر ءة 
 الرجالية  لتمكني املرأة  )ال حرين(؛

اة برني مواصلة جهودةرا الراميرة ال تعزيرز محايرة حقروق املررأة واملسراو  161-155
اجلنسرررني وتشررر يت جمتمرررت تسررروده املسررراواة برررني اجلنسرررني عرررن طريرررق تنفيرررب اخلطرررة 

 األساسية الرابعة للمساواة بني اجلنسني )بلءاراي(؛
 مواصلة تنفيب اخلطة األساسية للمساواة بني اجلنسني )كواب(؛ 161-156
 مواصرررلة جهودةرررا الراميرررة ال تعزيرررز ومحايرررة املسررراواة برررني اجلنسرررني 161-157

 )آيسلندا(؛
تكثيررف جهودةررا الراميررة ال لسررني متكررني املرررأة وحقرروق املرررأة علررا  161-158

 الصعيد الوطين ومواصلة املسامهة علا الصعيدين اإلقليمي والعاملي )اندونيسيا(؛
سرريما يف  تعزيررز اإلطررار التشررريعي لتعزيررز املسرراواة بررني اجلنسررنيي وال 161-159

 جماي العمالة )بل يكا(؛
الابكيز علا التنفيرب النراجح لقرانون تعزيرز مشراركة املررأة وارتقاىهرا يف  161-160

أماكن العمل وكبلخ تقاسف أ ال املمارسات املت تية مرن اارهبرا يف أداء العرامالت 
 يف ال لد )برود دار السالم(؛

تكثيرررف جهودةرررا الراميرررة ال تشررر يت الشرررركات علرررا اختررراذ تررردابن  161-161
يتعلرق بوصروي املررأة ال  يف ذلرخ مرا ة األجور بني اجلنسرنيي مبرااجيابية لتاييق   و 

 املناصب اإلدارية )آيرلندا(؛
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مواصلة تنفيب قانون تعزيز مشراركة املررأة وارتقاىهرا يف أمراكن العمرلي  161-162
يف ذلخ عن طريق رصد األةدات املعلنة يف صط  العمرل الصرادرة عرن ا يدرات  مبا

 ذات الصلة )اسراىيل(؛احلكومية والشركات اخلاصة 
يف  تكثيررف اجلهررود الراميررة ال القارراء علررا التمييررز ضررد املرررأةي مبررا 161-163

ذلرخ تعزيرز تكرا    ررا النسراء والفتيرات يف الوصروي ال مجيرت مسرتوايت التعلريف 
 )قنهيزستان(؛

اختاذ تدابن  عالة للتصردي النعردام املسراواة برني اجلنسرني ومكا حرة  161-164
نررررز  واالسررررتءالي اجلنسررريي ومحايررررة حقرررروق املررررأة والطفررررل محايررررة  عالررررة العنرررف امل
 )الصني(؛

مررن  1اعتمرراد تعريررف كررامل للتمييررز ضررد املرررأة يتماكررا مررت املررادة  161-165
 ا(؛ينياتفاقية القااء علا مجيت أككاي التمييز ضد املرأة )سلو 

 يها اجلهود  ببي جهود لامان املساواة يف األجور بني اجلنسنيي مبا 161-166
 الرامية ال وصوي املرأة ال املناصب اإلدارية )ابراهواي(؛

زايدة دعرررف وجرررود املررررأة يف مكررران العمرررل بسياسرررات  اعلرررة لتعزيرررز  161-167
 العمالة واختاذ تدابن املصاحلة الا تتيح ذلخ )اس انيا(؛

 تكثيف جهودةا الرامية ال القااء علا   روة األجرور برني اجلنسرني 161-168
 )السودان(؛

كفالررة العمررل الالىررق مررن دون متييررز عررن طريررق تعزيررز التنفيررب الفعرراي  161-169
للخطررة األساسررية لتحقيررق املسرراواة بررني اجلنسررني والقررانون املتعلررق بتعزيررز مشرراركة 
املرأة يف مكان العملي وعن طريق ضمان أجور معقولة وإرروت عمرل آمنرة للعمراي 

 اطار برممما التدريب الداصلي والتدريب التقين سيما ملن يعملون يف األجانبي وال
 )اتيلند(؛

مواصرلة اجلهرود الراميرة ال القاراء علرا التمييرز ضرد املررأة وترسرري   161-170
مسررررتوى املرت ررررات  سرررريما يف سرررروق العمررررل ويف املسرررراواة التامررررة بررررني اجلنسررررنيي وال

 )تونس(؛
املسرراواة يف األجررور علررا تكثيررف اجلهررود الراميررة ال احلررد مررن عرردم  161-171

 أساس نوع اجلنس )مجهورية  نزويال ال وليفارية(؛
سررن تشررريت لاررمان املسرراواة يف األجررر عررن العمررل املتسرراوي القيمررة  161-172

للرجاي والنساء كليهما من أجرل احلفراع علرا تكرا   اجلنسرني ومنرت التمييرز القراىف 
 علا نوع اجلنس )ا ند(؛

مررررن  152و 151الراميررررة ال تنفيررررب التوصرررريتني مواصررررلة اجلهررررود  161-173
االسررتعراض الرردوري الشررامل السررابق بشرر ن   رروة األجررور بررني اجلنسررنيي ومشرراركة 

 املرأة يف عمليات صنت القرار )بنن(؛
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مواصلة جهودةا الرامية ال مكا حة مجيت أككاي العنف ضد املررأة  161-174
 ااي العنف )أنءوال(؛و يدة الظروت املساعدة من أجل تيسن محاية ضح

يف  مواصلة العمل علرا القاراء علرا العنرف ضرد املررأة والطفرلي مبرا 161-175
 ذلخ العنف اجلنسي )قنهيزستان(؛

تكثيف النها الشاملة املت عة يف القااء علا االستءالي اجلنسري يف  161-176
 صفوت النساء والفتيات )مجهورية الو الد قراطية الشع ية(؛

لة اصرالح قرانون العقروابت مرن أجرل ر رت سرن الرضرا اجلنسري مواص 161-177
 وحظر االهتصاة الزوجي )نيوزيلندا(؛

تعزيرررز التررردابن الراميرررة ال منرررت ومكا حرررة العنرررف القررراىف علرررا نررروع  161-178
سرريما يف جمرراي مكا حررة االاررار ابل شررري مررت الابكيررز بوجرره صرراا علررا  اجلررنسي وال

 فتيات )ابراهواي(؛منت االستءالي اجلنسي لمطفاي وال
يف ذلرررخ  التحقيرررق يف مجيرررت ال الهرررات املتعلقرررة ابلعنرررف املنرررز ي مبرررا 161-179

 ليشا(؛ -األزوا  مثليو اجلنس )تيمور 
محايرررة املررررأة مرررن العنرررف اجلنسررري مرررن صرررالي توسررريت نطررراق قرررانون  161-180

مكا حرررة العنررررف املنررررز  ليشررررمل حرررراالت أصرررررى عرررردا األزوا  املتسرررراكنني وارررررم 
 )بل يكا(؛ اا صر  اا هتصاة الزوجي ار اال

مواصررلة العمررل اإلجيررا  الرربي جيررري تنفيرربه ابلفعررل ملكا حررة العنررف  161-181
سررريما ضرررد العمررراي األجانرررب وعمررراي األقليرررات والشرررعوة األصرررليةي  املنرررز ي وال

وذلخ من صالي ضرمان حصروي الارحااي علرا الردعف والرعايرة واجلرو مرن اإليرباء 
 )ملديف(؛

اختررراذ تررردابن للحرررد مرررن أوجرررره عررردم املسررراواة برررني الرجرررل واملرررررأةي  161-182
ابلنسررر ة لل ميرررت  اا عامررر 18سررريما مرررن صرررالي ر رررت السرررن القانونيرررة للرررزوا  ال  وال

 ) رنسا(؛
عامرررررراا ابلنسرررررر ة للمرررررررأة  18ر ررررررت احلررررررد األد  لسررررررن الررررررزوا  ال  161-183

 )آيسلندا(؛
واة بررررني اجلنسررررني يف اجملرررراالت مواصررررلة تنفيررررب ترررردابن لتعزيررررز املسررررا 161-184

 النكا(؛ السياسية واإلدارية واالقتصادية )سري
مواصررلة جهودةررا الراميررة ال التع يررل بتحقيررق املسرراواة الفعليررة بررني  161-185

سرريما نسرراء األقليرراتي يف املواقررت  املرررأة والرجررلي مررت تركيررزى أكررو علررا النسرراءي وال
 عام واخلاا )دولة  لسطني(؛السياساتية لصنت القرار يف القطاعني ال

يف ذلخ  تكثيف اجلهود الرامية ال مكا حة العنف ضد األطفايي مبا 161-186
 حظر العقوبة ال دنية )االلاد الروسي(؛
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مواصلة اختاذ اجراءات ترمي ال تعزيز ر اه الطفل مرن صرالي القمرت  161-187
 الشامل للعنف ضد األطفاي )صربيا(؛

حكرام التمييزيرة املتعلقرة ابملركرز االجتمراعي والقرانود تعديل مجيت األ 161-188
 لمطفاي املولودين صار  اطار الزوا  )األرجنتني(؛

مواصررلة صططهررا الراميررة ال تعزيررز أنشررطة محايررة األطفرراي ور رراةهفي  161-189
 يف ذلخ استحدان تشريعات  با الءرض )بواتن(؛ مبا

للوصرروي ال الطفررل مررن كرر هنا أن انشرراء آليررات حمليررة قابلررة للتنفيررب  161-190
تترريح لكررال الوالرردين االحتفرراع بعالقررات كخصررية واتصرراالت م اكرررة منتظمررة مررت 

 التفاقية حقوق الطفل )كندا(؛ اا أطفا ف و ق
تعزيرررز اجلهرررود الراميرررة ال تنفيرررب اتفاقيرررة الةررراي املتعلقرررة ابجلوانرررب  161-191

 اليا(؛)ايط 1980 املدنية لالصتطات الدو  لمطفاي لعام
مواصلة تنفيب  اخلطة األساسرية املتعلقرة بتردابن مكا حرة االسرتءالي  161-192

اجلنسررررري لمطفررررراي  الرررررا وضرررررعتها احلكومرررررةي ودعرررررف واعرررررادة  ةيرررررل الارررررحااي 
 النكا(؛ )سري
مواصررررلة زايدة جهودةررررا الراميررررة ال مكا حررررة االسررررتءالي اجلنسرررري  161-193

ال ءرررراءي وتقرررردم املسرررراعدة لاررررحااي  ويفلمطفرررراي واسررررتءال ف يف املررررواد اإلابحيررررة 
 االستءالي اجلنسي )السويد(؛

مواصلة اجلهود الراميرة ال محايرة األطفراي مرن االعترداء واالسرتءالي  161-194
 2017اجلنسيني عن طريرق تنفيرب اخلطرة األساسرية الرا اعتمردت يف نيسران/أبريل 

 ؛من صالي تدابن مكا حة االستءالي اجلنسي لمطفاي )تونس(
مواصررلة الابكيررز علررا أولويررة مكا حررة االسررتءالي اجلنسرري لمطفرراي  161-195

 )بيالروس(؛
مواصررلة اجلهررود الراميررة ال التحقيررق يف اجلررراىف املتعلقررة ابالسررتءالي  161-196

 اجلنسي لمطفاي ومقاضاة مرتك يها )بنو(؛
مرررت  اا ضرررمان تنفيرررب اتفاقيرررة حقررروق األكرررخاا ذوي اإلعاقرررة متاكررري 161-197

 اجلهود الوطنية )مجهورية الو الد قراطية الشع ية(؛
التنفيررررب التررررام اللتزاما ررررا مبوجررررب اتفاقيررررة حقرررروق األكررررخاا ذوي  161-198

من أجل محاية  14يف ذلخ ات اع امل ادئ التوجيهية لل نة بش ن املادة  اإلعاقةي مبا
األمرررررن والسرررررالمة الشخصرررررية لمكرررررخاا ذوي اإلعاقرررررة ا ررررررومني مرررررن حرررررريتهف 

 )نيوزيلندا(؛
لتصدي لوصف األكخاا ذوي اإلعاقرة اجراء اإلصالحات الالزمة ل 161-199

 من أجل تعزيز تنفيب اتفاقية حقوق األكخاا ذوي اإلعاقة )أوهندا(؛
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مواصررلة جهودةررا الراميررة ال تعزيررز حقرروق األكررخاا ذوي اإلعاقررة  161-200
 والقااء علا التمييز )برود دار السالم(؛

لة النهررروض حبالرررة األكرررخاا ذوي اإلعاقرررة مرررن صرررالي ترررو ن مواصررر 161-201
امكانية احلصوي علا التعليف والصحة و را العمل واألماكن العامةي وكبا احلماية 

 من مجيت أككاي العنف والتمييز )ميامنار(؛
مواصلة توسيت نطاق الواما القاىمة واستحدان أصرى جديدة عند  161-202

ركة اجملديررة جلميررت األكررخاا ذوي اإلعاقررة يف اجملتمررت الارررورة لرردعف وتعزيررز املشررا
 )سنءا ورة(؛

مواصرررلة تعزيرررز اجلهرررود الراميرررة ال جعرررل األكرررخاا ذوي اإلعاقرررة  161-203
 البةنية والنفسية يستفيدون من صدمات الرعاية الصحية )لي يا(؛

مواصلة تش يت قطاع األعماي الت ارية اخلاصرة علرا مواصرلة اختراذ  161-204
ألحكررام القررانون ا لرري  اا بن املناسرر ة لتوإيررف األكررخاا ذوي اإلعاقررةي و قررالترردا

 )صربيا(؛
آينرو وريوكيرو  - تعزيز التدابن املتخبة حىت تتمكن األقليات اإلثنيرة 161-205

حبقوقهرررا االقتصررادية واالجتماعيرررة والثقا يرررة  كررامالا   اا مرررن التمتررت متتعررر - وبوراكررومني
 )بنو(؛
ود الراميررة ال محايررة وتعزيررز حقرروق العمرراي املهرراجرين مواصررلة اجلهرر 161-206

 )ني اي(؛
تعزيرررز احلمايرررة القانونيرررة للعمررراي املهررراجرين مرررن أجرررل القاررراء علرررا  161-207

 حاالت سوء املعاملة واالستءالي )أوهندا(؛
مواصلة تعزيز الرقابة علرا بررممما التردريب الرداصلي التقرين لارمان  161-208

املشررراركني يف الررروممما علرررا احلمايرررة والررردعف الكررراملني  حصررروي العمررراي املهررراجرين
يتناسب وااللتزامات الدولية حلكومة اليراابن )اململكرة املتحردة لويطانيرا العظمرا  مبا

 وآيرلندا الشمالية(؛
ضمان امكانية حماكمة أرابة العمل املسيدني للعماي املهاجرين علا  161-209

 النحو الواجب )بنءالديش(؛
مواصررلة جهودةررا الراميررة ال لسررني حالررة العمرراي املهرراجرين وأ ررراد  161-210

 ديفوار(؛ أسرةف )كوت
زايدة اذكرراء وعرري الفدررات الاررعيفةي مبررن  رريهف العمرراي املهرراجروني  161-211

 حبماية حقوق اإلنسان )اثيوبيا(؛
مواصررلة الترردابن الراميررة ال تعزيررز إررروت عمررل العمرراي األجانرربي  161-212
 ممم(؛ لعامالت األجن يات؛ ولسني اندماجهف يف اجملتمت الياابد ) ييتسيما ا وال
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ضمان سن عملية لديد مركز الالجئ بطريقرة عادلرة و عالرة وكرفا ة  161-213
 تتماكا مت القانون الدو  )كينيا(؛

مواصرررلة تقررردم الررردعف لمكرررخاا الررربين   اجال ةرررف طواعيرررة مرررن  161-214
كعاعي ابلسكن واملساعدات املالية وهنةرا مرن الوسراىل مناطق  وكوكيما العالية اإل

 سريما مرن كرانوا أطفراالا  الارورية لل قاء وابملراق رة الصرحية الدوريرة للمتاررريني وال
 عند وقوع احلادن )النمسا(؛

تط يررق امل ررادئ التوجيهيررة املتعلقررة ابلتشرررد الررداصلي علررا مجيررت مررن  161-215
النوويرررة مرررن أجرررل ضرررمان املشررراركة الكاملرررة  تاررررروا مرررن كارثرررة  وكوكررريما داييشررري

واملتسرراوية لكررل مررن املرررأة والرجررل يف عمليررات صررنت القرررار بشرر ن اعررادة الترروطني 
 )الوتءاي(؛

احررررابام حقرررروق األكررررخاا الرررربين يعيشررررون يف منطقررررة  وكوكرررريماي  161-216
سرريما احلوامررل واألطفررايي يف أعلررا مسرررتوى  كررن بلوهرره مررن الصررحة ال دنيرررة  وال

ميللري  1سيما مرن صرالي اعرادة كميرة اإلكرعاع املسرموح هبرا ال حرد  ليةي والوالعق
 سيفرت/سنةي ومن صالي مواصلة دعف اجمْلليني واملقيمني )أملانيا(؛

ضرررمان احلصررروي علرررا اخلررردمات الصرررحية للمتارررررين مرررن حادثرررة  161-217
لنوويرة  وكوكيما النوويةي وكبلخ ألجياي الناجني  رواحهف من استعماي األسلحة ا

 )املكسيخ(.
مجيت االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف ةربا التقريرر تعرو عرن موقرف الدولرة  -162

ين ءي أن يفهرف أهنرا لظرا بت ييرد  )الدوي( الا قدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض. وال
 الفريق العامل بكامله.
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 املر ق
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