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 مقدمة  
قددددددرار مبوجدددددد  عقددددددد اللريددددددق العامددددددد املعدددددد، ابملنددددددتعرا  الدددددددور  ال ددددددامد، املن دددددد   -1

 ت دددرين الندددا / 17إىل  6، دورتدددل النامندددة والنالددد  ن اللددد ة مدددن 5/1حقدددوإل اان دددان  جملددد 
 15ن ملعقددودة نددر  ملن ددا ن ا ل ددة ال ادنددة ع ددرة اوانُتعرضددا الالددة ن . 2017 نددوفمرب

ندددال الوةن دددة انئددد  و يدددر ال  امعدددا  . وتدددروس وفدددد ندددر  ملن دددا 2017ت دددرين الندددا /نوفمرب 
ن    ملن دداب ددر تعلددق التقريددر امل ندد للا. واعتمددد اللريددق العامددد شددا د وال ددنون املقتدددادية،  ار 

 . 2017ت رين النا /نوفمرب  17ن  جل تل النامنة ع رة املعقودة
املقدددررين ماعموعدددة فريدددق ، اختدددار جملددد  حقدددوإل اان دددان 2017شدددباط/فرباير  13ون  -2

ندر  ملن داب بوروندد ، ريوريدة فنداويا البول لاريدة، ريوريدة  الالة ن ت  ري انتعرا  لالنال ة( 
 . (1مكوراي
مددن  5واللقددرة  5/1مددن مرفددق قددرار جملدد  حقددوإل اان ددان  15للقددرة وعمدداأب كح ددام ا -3

 نر  ملن اب  الالة نانتعرا  ألغرا  ، صدرل الواثئق التال ة 16/21مرفق قرار اعل  
 (؛A/HRC/WG.6/28/LKA/1مو( م15تقرير وة،/عر  خطي مقدم وفقاأب لللقرة  مو( 
ض ة األمم املتحددة ال دام ة لقدوإل اان دان وفقداأب جتم ع للمعلومال وعدتل ملو  مب( 
 (؛A/HRC/WG.6/28/LKA/2مب( م15لللقرة 

 (. A/HRC/WG.6/28/LKA/3مج( م15موجا وعدتل امللوض ة وفقاأب لللقرة  مج( 
اأب كٌد مدن نللعن ةريق اعموعة النال ة، قائمة ونئلة وعد ا  ،وُوح لا إىل نر  ملن ا -4

اين وي درا ول تتن دتل دويد ونغدوا  والربا يدد والربتغدال وبلا  دا وندلوف ن ا واوملان دا ووورو إنتون ا و 
و ده   حدة األمري  دة.ايل املتواململ ة املتحدة لربيطان ا العظمى وآيرلندا ال مال ة والنرويج والومل

 األنئلة متاحة على املوقع ال ب ي اخلارجي لانتعرا  الدور  ال امد.

 ة االستعراضموجز مداوالت عملي -أوالا  
 عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

ندد اإل متادددد ومتغددري خلل ددة شددددل نددر  ملن ددا علددى و ددا ت ددار  ن املنددتعرا  ن  -5
فدو  الدرئ   ماي يبدامل نريي د نا ن و ندر  ملن دا ن عمل تد  انتتداب ت  تر. تد . وحدلل شدع  
د الاب  ال  ان   الرئ     حتا ق دادة وتوح   ،الرائن ة 2015كانون النا /يناير   8انتتاابل 

م  نددددا قددددد  ،2015آب/وغ دددط  ن ح ومدددة الوحدددددة الوةن دددة علددددى إلددددر املنتتددداابل الربملان ددددة 
__________ 

ولندددداد الدددددورة ال ادنددددة  2017ويلول/نددددبتمرب  22الدددديت ُعقدددددل ن علدددد  حقددددوإل اان ددددان،  25ن ا ل ددددة  (1م
لد  مدن ةلد  رئد   اع مدن جددول األعمدال املعندون تاملندتعرا  الددور  ال دامدت، 6والنال  ن إةار البندد 

ملن ددا  نددر و وم ددال وبددريو بول ل ددا املتعددددة القدولددة ون ينظددر ن املتلدداإل الدده  توصددد إل ددل كددد مددن  ددها األخددري 
 ل/ويلددو  20ل بتدداري ة القوم دداريددة فندداويا البول لاريددة، كمددا ورد ن رنددالة موجيددة مددن دولددة بول ل ددا املتعددددوريو 

 يمدا ن اعمدوعت  ل لاريدة م انون تتبادل دولة بول ل ا املتعددة القوم ال وريوريدة فنداويا البو و ، 2017نبتمرب 
 دا ن بدريو وندر  ملنل تد  ل دد مداعمدوعت  الناترك بدة ن النال ت  اخلاصدت  هبمدا. ووافدق اعلد  علدى التغ دري 

 . 2017ط/فرباير شبا 13اللت  كانتا قد اختريت وصاأب ن املجتماع التنظ مي للمال  اله  عقد ن 
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لباد ف ما يتدد ابمل ائد املتعلقة حبقوإل اان دان ن احدوث حتول جو ر  ن النقافة ال  ان ة 
فقدد ومايد املنلتاح وامل اركة حمل اأب مع املواةن  ومدع األمدم املتحددة ومدع اعتمدع الددو . وابلتدا  

 .تقريباأب عام  وع رة وشير على مدى ُوحر  قدر كبري من التقدم خال ف ة وج اة 
وبددددر ل  ،مددددن وجددددد املنددددتعرا  الدددددور  ال ددددامدوف مددددا يتعلددددق تعددددداد التقريددددر الددددوة،  -6

الدددو ارال واادارال خمتلدد  ملن ددا العمل دددة الت دداورية الواندددعة وال دداملة الددديت شدداركا ف يدددا  نددر 
وضددع خطددة  ومت ددا علددى مددرحلت بوشددار  ف يددا  نلددو اعتمددع املددد  واخلددرباد ن خمتلدد  امل ددادين 

 ير الوة،.م روع التقر وإعداد العمد الوةن ة لقوإل اان ان 
الق قة وحتق دق العدالدة والتعدويت وتدوفري تقدي ووعرب الوفد عن التاام ال ومة بعمل ة  -7

كاندددا ندددر  ملن دددا قدددد عملدددا مدددع ر دددع األةدددرا  املعن دددة مدددن وجدددد و ضدددماانل بعددددم الت دددرر. 
بتوافق اآلراد، و و القدرار الده  كاندا قدد شداركا ن  30/1اعتماد قرار جمل  حقوإل اان ان 

ميل. وقد نص القرار على إن اد م ت  دائم مع، ابمللقودين وبت   د  نة لتقدي الق قدة، تقد
م ت  للتعويضال. وكانا نر  ملن ا قدد عملدا ن اد آل ة قضائ ة مناةة مب ت ار خاص و وإ

وذلددم مددن نددنت ، ملدددة  30/1متديددد ا دددول الددام، للقددرار مددن وجددد ويضدداأب مددع وعضدداد اعلدد  
. ووكددددددد الوفددددددد ويضدددددداأب ون 2017بتوافددددددق اآلراد ن آذار/مددددددارس  34/1قددددددرار خددددددال اعتمدددددداد ال

لد    ان والقانون اان ا  ولناد النااع التحق قال ن املدعادال املتعلقة ابنتياكال حقوإل اان
مدن جتدر  مدن شد  ا ون بدد تعاق  ب  د تع لي قوال األمن على وجل التحديد من ش  ا ون 

 القانون ة.األصول  خال عمل ال قضائ ة حت م
و ا كانا قدد كنلدا التااميدا وتعاو دا مدع كددإل مدن ااجدرادال إىل نر  ملن ا ووشارل  -8

و  ئددددال املعا دددددال. ومندددده املنددددتعرا  الدددددور  ال ددددامد األخددددري كانددددا نددددر  ملن ددددا اخلاصددددة 
ون وإىل ونددل مددن املقدددرر شدداركا ن نددا عمل ددال انددتعرا  قامددا هبددا   ئددال معا دددال،  قددد
 . ون كددددددددانون األول/2018نددددددددتعرا  للانددددددددة حقددددددددوإل الطلددددددددد ن كددددددددانون النا /يندددددددداير ا يدددددددتم

ر ددددع ااجدددرادال اخلاصددددة إىل ملن دددا قدددد وجيددددا دعدددوة دائمدددة  كاندددا نددددر   ،2015 دي دددمرب
وعضددداد كدددان يان دددة مدددن امل للددد  بدددوملايل ن إةدددار ااجدددرادال املواضددد ع ة اخلاصدددة املواضددد ع ة. و 

مت انددتقبال ف مددا و ، األخدري ملن ددا مندده املندتعرا  الدددور  ال ددامد ندر  واالعاملددة قددد  ار األفرقدة 
وعضدداد اللريددق العامددد قددام  ،. واباضددافة إىل ذلددم2015ندتة مددن ب ددنيم مندده كددانون النا /يندداير 
ف ما ن قوم املقدرر  2017كانون األول/دي مرب   15إىل  4املع، ابملحتاا  التع لي باايرة من 

ووشدار . 2018اخلاص املع، بتعايا ومحاية الق ن حرية الرو  والتعبري باايرة البلد ن ووائدد عدام 
د  ارل ندددددر  ملن دددددا ن ون امللوضدددددة ال دددددام ة لقدددددوإل اان دددددان ال دددددابقة كاندددددا قدددددإىل الوفدددددد 
، واألمدد  العددام ل مددم 2016امللددو  ال ددامي الددا  ن شددباط/فرباير ب نمددا  ار ددا  2013 عددام

 .2016املتحدة ن ويلول/نبتمرب 
كاندا ندر  ملن دا قدد وصدبحا دولدة ةرفداأب ن عددد   ،الل ة امل دمولة ابملندتعرا ولناد  -9

كدان جملد  الدو راد قدد وافدق علدى   ،2017 ت درين الندا /نوفمرب 14من الدد و  الدول دة. فلدي 
انضدددمام البلدددد إىل الربوتوكدددول املخت دددار  ملتلاق دددة منا ضدددة التعدددهي  وغدددري  مدددن ضدددروب املعاملدددة 

ا ملن د ندر ن ن  ندة حقدوإل اان دان إالوفدد وقال القان ة وو الاإن ان ة وو املي نة. العقوبة  وو
قدددد ندددحبا رمس ددداأب حتلظيدددا علدددى اندددا ندددر  ملن دددا وكبوصدددليا اآلل دددة الوقائ دددة الوةن دددة.  ندددُتعّ  
من املتلاق دة الدول دة لمايدة حقدوإل ر دع العمدال امليداجرين ووفدراد ُوندر م، وكاندا قدد  29 املادة
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ر دع قدرارال عددم التق دد الديت وخطدرل هبدا مبوجد  العيدد الددو  اخلداص ابلقدوإل نحبا ويضداأب 
. وكانددددا قددددد وصدددددرل إعدددداانأب مبوجدددد  2015املدن ددددة وال  اندددد ة حبلددددول ت ددددرين النددددا /نوفمرب 

املعاملددددة وو العقوبددددة القاندددد ة وو ضددددروب مددددن اتلاق ددددة منا ضددددة التعددددهي  وغددددري  مددددن  22 املددددادة
 الاإن ان ة وو املي نة لاع ا  ابختداص  نة منا ضة التعهي  لتلقي الباغال اللردية.

. وكدان 2015واير/مايو ووكدل نر  ملن ا اعتماد التعديد التانع ع ر للدنتور ن  -10
ت نددلطال الددرئ   التنل هيددة وعددا  انددتقال ة املنن ددال الرئ  دد ة هبددد  ذلددم التعددديد قددد خل دد

ومليدددة الدددرئ   ووعددداد إقدددرار الدددد  كمدددا خلدددت مددددةنددداع الددددبغة ال  انددد ة عدددن اخلدمدددة العموم دددة  
نلطال الدرئ   ن خل ت وملية الربملان و وقل ص ف ة عامان، و ي األقدى ملدة الرائنة التنل هية 

اان ددددان ن حددددد الربملددددان، مددددن بدددد  ومددددور وخددددرى. وقددددد تعددددا ل ويضدددداأب انددددتقال ة  نددددة حقددددوإل 
 التعديد التانع ع ر.ملن ا على إلر صدور  نر 
ووفادل ندر  ملن دا ب دن الربملدان لقدانون م داعدة ومحايدة ضدحااي ا رميدة وال ديود، ن  -11

لضددددحااي ا ددددرائم وون دددد   الو ددددو القددددانون الدددده  نددددص علددددى دفددددع تعويضدددد ،2015شدددباط/فرباير 
، الده  دخدد الددول علدى املعلومدالقدانون الدق ن  اصندوقاأب خاصاأب لهلم الغر ، كمدا ندن  

 .2017شباط/فرباير  3ح ا النلاذ ن 
انتئدددال عمددد األةلددال، مبددا ن الرام ددة إىل ووشددارل نددر  ملن ددا إىل اللددوائب والتدددابري  -12

ون . ختدداص الدرئ  ختضدع ملمباشدرةأب الطلدد رائند ة خاصدة لمايدة فرقة عمدد ذلم من خال 
 الرئ   على تعيد بعدم الت امب إةاقاأب مع عمد األةلال.وق ع  2016يون ل حايران/
حلدول تدوفري لووشارل ندر  ملن دا إىل و دا كاندا قدد بدهلا، ومدا  الدا تبدهل، جيدوداأب  -13

دائمدة للم دردين ن الدداخد. وكدان جملد  الدو راد قددد وقدر ال  اندة الوةن دة ب د ن اللدول الدائمددة 
 . 2016نت اة للدراع ن آب/وغ ط  املتضررين للم ردين 

املنن دددال ن بعددد  اخلضدددرادب  -شدددددل ندددر  ملن دددا علدددى بدددرانمج تامل اان دددة الارقددداد و  -14
نتناد إىل و دا  التنم ة امل دتدامة. ووشدارل إىل ون ، اله  وُعد ابمل2018لعام  ت،نر  ملن ا

ن ن انال ال ومة وبراجميا، مبا ن ذلم من خال قانون التنم دة قد وُدرجا األ دا  كانا 
 امل تدامة ن نر  ملن ا.

 فددادل نددر  ملن ددا كن ال ومددة كانددا قدددد فومددا ف مددا يتعلددق ابللغددة والقددوإل النقاف دددة  -15
، تعم مددداأب  م دددع املنن دددال ال وم دددة جددداد ف دددل وندددل مل يوجدددد 2015س وصددددرل، ن آذار/مدددار 

مت وداد الن دد د  2016شددباط/فرباير  4علددى وداد الن دد د الددوة، الرمسددي بلغددة التام ددد. ون حظددر 
 املنتقال الوة،. بع د الوة، الرمسي ابللغت  الرمس ت  ن املحتلاملل 

 نددة الق قددة واملدددالة مددب األصددل ة ل ددد مددن التدددام م واملاووشددارل نددر  ملن ددا إىل  -16
وم ت  التعويضال كانا قد وُرن ا على وناس ردود اللعدد الديت وردل مدن خدال م داورال 

عضدواأب ابر اأب مدن وعضداد اعتمدع املدد .  11على صع د األمة قاما هبا فرقة ت داورية لللدا مدن 
راد لضددمان عدددم ت ددرر حدددوث وكانددا نددر  ملن ددا قددد بدددول عمل ددة ااصدداح الدنددتور  كدد ج

. ومل تددداال 2017الددددراع، وذلدددم ابملندددتناد إىل القدددرار ااةدددار  الددده  اعُتمدددد ن آذار/مدددارس 
 امل اورال بهلم اخلدوص جاريةأب.
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، كدددان 2017ويلول/نددبتمرب  15وم تدد  امللقددودين، الدده  كددان قددد وصددبب عمل دداأب ن  -17
مل ددددار روب ددددة  1.4قدددددر  ن يُرصددددد لددددل مبلدددد  ومددددن املقدددد ح ووول آل ددددال املدددددالة املن دددد ة للغددددر  

. ووشددددارل نددددر  ملن ددددا إىل ون ختددددد ص جدددداد مددددن امل اان ددددة 2018نددددريان  ة ن م اان ددددة عددددام 
 .م بوإلالوةن ة ُم رس خد داأب للمدالة ومٌر غري 

 احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
اانل. وتدددرد ن اللدددرع الندددا  مدددن  دددها التقريدددر وفدددداأب بب ددد 88ودىل  ،ولنددداد الدددوار التلددداعلي -18

 ولناد الوار.تقدما هبا الوفود التوص ال اليت 
وشاعا نر  ملن دا  30/1ورحبا فرن ا ابلتعيد بتنل ه قرار جمل  حقوإل اان ان  -19

 على تعا د املدالة وعمل ة العدالة املنتقال ة وجترمي املختلاد الق ر .
مددع املرت دداح اطددة العمددد الوةن ددة لقددوإل اان ددان والتدددديق ووحاةددا جورج ددا علمدداأب  -20

 على اتلاق ة حقوإل األشتاص ذو  ااعاقة، حنا نر  ملن ا على تنل ه ا ب  د فعلي.
ورحبدددا وملان دددا تن ددداد امل تددد  املعددد، ابمللقدددودين وشددداعا ندددر  ملن دددا علدددى الوفددداد  -21

 .30/1ابلتااماهتا مبوج  قرار اعل  
 ابلتددددديق علدددى حقدددوإل األشدددتاص ذو  ااعاقدددة وبتعيدددد ندددر  ملن دددا ووشدددادل غددداان -22

 لتحدايل املعقدة ملا بعد الدراع.مبواجية ا
ووعربدددا غوات مدددامل عدددن قلقيدددا إ اد األح دددام الت دددريع ة القائمدددة الددديت مت  دددا ضدددد الن ددداد  -23

 وتقدما بتوص ال.
مناوعدددة ال ددداح، ق منددداةمنددداةق مدددن ا ايدددرة املبهولدددة  عدددد ورحبدددا  ددداييت ابخلطدددوال  -24
لتدددددديق علددددى املتلاق ددددة الدول ددددة لمايددددة ر ددددع األشددددتاص مددددن املختلدددداد الق ددددر ، وبتعايددددا ابو 

 .ن نر  ملن اانتقال ة  نة حقوإل اان ان 
ن انتئددددال اللقدددر، ومندددع امل دددالة ووعدددرب ال رندددي الرندددو  عدددن تقددددير  ل  دددا ال  -25

شداع ندر  ملن دا علدى مواصدلة عمل دة املددالة العن ، والتدد  للتحدايل ملا بعدد الددراع، و 
 وال ام.

وشددداعا  نددددوراس ندددر  ملن دددا علدددى تنل ددده توصددد ال املندددتعرا  ن خطدددة عمليدددا  -26
 الوةن ة ا ديدة لقوإل اان ان.

ووحاةدددا ا ندددد علمددداأب ابلتقددددم اددددر  ب ددد ن إعدددادة تدددوة  امل دددردين ن الدددداخد وإعدددادة  -27
ن ددطة إ الددة األلغددام وإعددادة البندداد، وحنددا نددر  ملن ددا علددى ت ددوية ل  ددد املقدداتل  ال ددابق  وو

 م ائد إعادة التوة  وإعادة الت   د املتبق ة.
علدددى حقدددوإل  ووشدددادل إندون  ددد ا اطدددة العمدددد الوةن دددة لقدددوإل اان دددان، وابلتددددديق -28

وعلى قانون توفري امل داعدة والمايدة لضدحااي ا رميدة وال ديود، وخطدة األشتاص ذو  ااعاقة، 
 ال ام.وولوية بناد 
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ووشدددادل ريوريددددة إيددددران اانددددام ة بقددددانون تدددوفري امل دددداعدة والمايددددة لضددددحااي ا رميددددة  -29
 وال يود، وابلتدديق على اتلاق ة حقوإل األشتاص ذو  ااعاقة وإدراجيا ن القانون ادلي.

اد العراإل ابنضمام نر  ملن ا إىل وغلب ة ص و  حقوإل اان ان وابلتعديد التانع ووش -30
 .2015ع ر للدنتور وبعودة الدحل   املنل   منه عام 

ورحبدددا آيرلنددددا ابلتددددديق علدددى معا ددددال حقدددوإل اان دددان ومب ددداركة ندددر  ملن دددا ن  -31
لقيا إ اد ختويد  املددافع  وعربا عن ق ياول ن 30/1تقدمي م روع قرار جمل  حقوإل اان ان 

 عن حقوإل اان ان ومضايقتيم.
وامتدددحا إيطال دددا نددر  ملن دددا للتددددديق علددى عددددد مدددن الددد و  الدول دددة، وملعتمددداد  -32

توصددد ال املندددتعرا  ول خددده ب، 2021-2017خطدددة العمدددد الوةن دددة لقدددوإل اان دددان لللددد ة 
 تنل ه اخلطة ال ابقة.لدى الدور  ال امد ال ابق 

دل ال دداابن اب يددود الرام ددة إىل حتق ددق املدددالة الوةن ددة، وتطددوير النظددام القددانو ، ووشددا -33
ومحايدددة وتعايدددا حقدددوإل املدددروة والطلدددد واألشدددتاص ذو  ااعاقدددة ومببدددادرال التتل ددد  مدددن وةددد ة 

 اللقر.
ورحبددددددا ريوريددددددة ملو الدميقراة ددددددة ال ددددددعب ة اطددددددة العمددددددد الوةن ددددددة لقددددددوإل اان ددددددان  -34
، ووشادل ب در  ملن دا لتددديقيا علدى اتلاق دة حقدوإل األشدتاص ذو  2021-2017 للل ة

 ااعاقة وتعايا الق ن التعل م.
ووعربددددا ملتل ددددا عددددن تقدددددير ا للدددددعوة الدائمددددة املوجيددددة إىل ااجددددرادال اخلاصددددة ول ددددن  -35

وعربدددا عدددن وندددليا ألن ر دددع الطلبدددال   تُقبدددد. وندددل ما اباصددداحال الت دددريع ة الددديت كاندددا 
  ا قد ودخلتيا لت ا ع امل اواة ب  ا ن  .نر  ملن

حبمايدددة وتعايدددا حقدددوإل اان دددان. ووشدددادل الطدددوعي ورحبدددا ل ب دددا بتعيدددد ندددر  ملن دددا  -36
 وة ة اللقر.للحد من ننة  2017ابل ومة اعان ننة 

ووشادل مدغ قر ب ر  ملن ا لتدديقيا على اتلاق ة حقوإل األشتاص ذو  ااعاقة  -37
 .ابلب رمل افحة املجتار  2019-2015ولتبن يا اخلطة املن ات ا ة للل ة 

ووشارل نر  ملن ا إىل و ا ودانا كافة وعمال التعهي  و ي ملتامة بضمان التحق ق  -38
، وشارل وب  د خاصكقدى ما ينص عل ل القانون. ن ادعادال التعهي  ومقاضاة مرت ب يا 

عدددن ةريدددق ضدددمان وصدددو ا إىل األمددداكن الددديت ن ندددر  ملن دددا، إىل تعايدددا  ندددة حقدددوإل اان دددان 
ظدددددر لتوجدددددد ف يدددددا شددددد اوى تعدددددهي  وإصددددددار ووامدددددر إىل ر دددددع م دددددنو  ال دددددرةة واألمدددددن  قدددددد

ان إىل األمدداكن الدديت و  نددوع كددان، وتددوفري إم ان ددة وصددول منظمددال حقددوإل اان ددمددن  التعددهي 
مندددع التعدددهي  ن خطدددة العمدددد الوةن دددة لقدددوإل عدددن يُددداعم ف يدددا حددددول تعدددهي ، وإدراج فددددد 

، ون اندددة عددددم الت دددامب مدددع التعدددهي  علدددى وعلدددى م دددتوايل 2021-2017اان دددان لللددد ة 
 ال ومة، وإن اد  نة منع التعهي .

 مدع خطد  ال را  دة والعند  وشددل نر  ملن ا على و ا تلتام عدم الت امب إةاقداأب  -39
تتضددمن تعيددداأب  2021-2017الدددي،، وعلددى ون خطددة العمددد الوةن ددة لقددوإل اان ددان لللدد ة 

مو( مدن العيدد الددو  اخلداص ابلقدوإل املدن دة وال  اند ة الديت جتدر ِّم خطداب 3رانتاأب تنلاذ املادة 
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اذ إجددرادال صددارمة ضددد وعا ابختدديدد 2017ووشددارل إىل تو يددع تعمدد م ن حايران/يون ددل  .ال را  ددة
طلدد  مدددن ر ددع ضددباط ال دددرةة اختدداذ إجددرادال فوريدددة كلمددا وفددادل التقدددارير يخطدد  ال را  ددة و 

 ددده  اخلطددد . وملحظدددا ون عددددة بدددرامج للحدددوار بددد  مندددد بوجدددود خطددد  كرا  دددة وو حددددول 
 خمتل  الو ارال ذال الدلة. انطلقا ن اعموعال والدايانل قد 

ادددر  ن م افحددة العندد  القددائم علددى نددوع ا ددن  وقالددا إ ددا  ورحبددا مددال ااي ابلتقدددم -40
 القائم على نوع ا ن .العن  تتطلع للتنل ه ال امد خلطة العمد الوةن ة ب  ن العن  ا ن ي و 

، وب درعة 2021-2017ورحبا ملدي  اطة العمد الوةن دة لقدوإل اان دان لللد ة  -41
 والماية لضحااي ا رمية وال يود.وبقانون توفري امل اعدة  ،القوإل ا ديدة

وابعتمددداد ورحبدددا امل  ددد م ابلتددددديق علدددى اتلاق دددة حقدددوإل األشدددتاص ذو  ااعاقدددة  -42
 .2016لعام  قانون الق ن الدول على املعلومة

ووحددداط ا بدددد األندددود علمددداأب اباصددداح الدندددتور  وشددداع علدددى اعتمددداد شدددرعة دول دددة  -43
راد حتق قدال ن قضدااي املحتادا  غدري ال درعي والتعدهي  للحقوإل. وح  ا بد األنود على إج
 والعن  ا ن ي على ويد  قوال األمن.

ورح  املغرب ابلتدديق على املعا دال الدول ة وتعايا انتقال ة  ندة حقدوإل اان دان  -44
، واب يدود املبهولدة 2021-2017وخطة العمد الوةن دة لقدوإل اان دان لللد ة ن نر  ملن ا 

 .ن الدحةعلق ابلق ف ما يت
واطددة العمددد  ،2021-2017ابخلطدة الوةن ددة لقدوإل اان ددان لللد ة م امنددار ورحبدا  -45

آل ددال وابخنددراط ندر  ملن ددا ن القددائم علدى نددوع ا دن ، العند  الوةن دة ب دد ن العند  ا ن ددي و 
 األمم املتحدة لقوإل اان ان.

لعمددددد الوةن ددددة لقددددوإل اان ددددان وامتدددددحا انم ب ددددا ااصدددداحال الدنددددتورية، وخطددددة ا -46
القدددائم علدددى ندددوع العنددد  ، واخلطدددة الوةن دددة لوضدددع حدددد للعنددد  ا ن دددي و 2021-2017 لللددد ة
 ا ن .
 ،ورحبددددا ن بددددال اباصدددداحال الدنددددتورية وبتعايددددا  نددددة حقددددوإل اان ددددان ال ددددريان  ة -47

وجبيود املدالة. وشاعا ن بدال ندر  ملن دا علدى إلغداد  ،واطة العمد الوةن ة لقوإل اان ان
 عقوبة ااعدام.

ورحبددا  ولندددا ابلتقدددم ادددر  ف مددا يتعلددق حبريددة التعبددري وونددائد ااعددام، وبتتدددد ص  -48
التقددددم ن ااصددداح بدددطد ن املائدددة للن ددداد ن املنتتددداابل ادل دددة. وملحظدددا بقلدددق  25حددددة 

 نتقال ة.عمل ة العدالة املالدنتور  ون 
ورحبددا ن و يلندددا ابلددنيج البندداد الدده  توختددل نددر  ملن ددا ملعا ددة م ددائد املدددالة بعددد  -49

 الدراع.
 تددددددددد  املابل  اندددددددددة الوةن دددددددددة املتعلقدددددددددة ابملددددددددددالة، وتن ددددددددداد ن  ددددددددداراغوا ورحبدددددددددا  -50
، واطدددددة العمدددددد الوةن دددددة لقدددددوإل اان دددددان تم تددددد  امللقدددددودينت امللقدددددودينألشدددددتاص اب عددددد،امل

 .2021-2017 للل ة
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 ددداواة ن ووحاةدددا الندددرويج علمددداأب ابخلطدددوال املتتدددهة ن ندددب د إدراج عددددم التم  دددا وامل -51
 وح اماأب لاايدة متن د املروة ن اعال  ادل ة. ااةار القانو  وتضم  القانون

ورحبدددددددا ابك دددددددتان بقدددددددانون تدددددددوفري امل ددددددداعدة والمايدددددددة لضدددددددحااي ا رميدددددددة وال ددددددديود  -52
اب يود املبهولة ف مدا يتعلدق ابلتتل د  مدن وةد ة اللقدر، واملندتنمار ن خددمال ، و 2015 لعام

 قوإل املروة والطلد.والنيو  حبالدحة، 
ن ندر  ملن دا وشاعا بريو نر  ملن ا على توة دد اندتقال ة  ندة حقدوإل اان دان  -53

 وامتدحا ا يود املبهولة ف ما يتدد ابلق ن التعل م.
وخطدة ن ندر  ملن دا لماأب ب  د إجيايب بتعايا  نة حقوإل اان ان ووحاةا الللب  ع -54

 وتدراج حقوإل اان ان ن املنا ج الدران ة ن املدارس النانوية. ،العمد الوةن ة لقوإل اان ان
ووشدددادل بولنددددا اب يدددود املبهولدددة لمايدددة حقدددوإل اان دددان وإدخدددال التنق ددد  ن جمدددال  -55

 يا إ اد عدم كلاية محاية حقوإل األقل ال الدين ة.حقوإل اان ان. ووعربا عن قلق
 وتقدما الربتغال بتوص ال. -56
ب د ن املجتدار املند ات ا ة ووشادل قطر اطة العمد الوةن ة لقدوإل اان دان وابخلطدة  -57

 .ابلب ر
ورحبا ريورية كوراي ابلتعديد الدنتور  اله  كان قد مسب تن اد  ان م تقلة، مبدا  -58

 . ووشادل تن اد م ت  امللقودين.ن نر  ملن اة حقوإل اان ان ف يا  ن
ورحددددد  املحتددددداد الروندددددي اطدددددة العمدددددد الوةن دددددة لقدددددوإل اان دددددان وابلتددددددابري املتعلقدددددة  -59

لتدددديق علددى اتلاق ددة حقددوإل األشددتاص ذو  ااعاقددة، وبتح دد  الت ددريع لمايددة ابابملدددالة، و 
 ضحااي ا رمية وضمان حرية التعبري.

ندددبعة وعضددداد مل تددد  اخت دددار ووشدددارل ندددر  ملن دددا إىل ون اعلددد  الدندددتور  بدددددد  -60
تعمددد ابللعددد مددع  نددة الدددل    ةتن دد ق آل ددال املدددالومانددة الددرئ  . و  مامللقددودين ل ددي يع ددني

األمحددر الدول ددة للحدددول علددى اخلددربة ف مددا يتدددد تن دداد امل تدد . وكانددا ال ومددة قددد صدداغا 
 م ت  للتعويضال و نة للحق قة واملدالة.ن اد ام اريع قوان  

ووحاةا اململ ة العرب ة ال عودية علماأب ابلتدديق على اتلاق ة حقوإل األشتاص ذو   -61
 .ن نر  ملن اااعاقة. ورحبا ابلتعديد الدنتور  اله  يعا  انتقال ة  نة حقوإل اان ان 

علدى إلدر ن ندر  ملن دا اان دان ووحاةا ال نغال علماأب اباجياب بتعايا  نة حقدوإل  -62
 واطة العمد الوةن ة لقوإل اان ان. ،التعديد التانع ع ر للدنتور

ذو  ااعاقدددة. وشددداعا األشدددتاص حقدددوإل اتلاق دددة ووشدددادل صدددرب ا ابلتددددديق علدددى  -63
ن م افحدة التم  دا أل  ندب  كدان، وضدمان امل داواة بد  الرجدد قددماأب نر  ملن ا على املضي 

   الماية ل افة اعموعال الضع لة.واملروة ولم
ووشددادل نددريال ون اطددة العمددد الوةن ددة لقددوإل اان ددان واطددة وولددوايل بندداد ال ددام،  -64

واملضدي ن حماربدة ابلب در وشاعا نر  ملن ا على تنل ه خطتيا املن ات ا ة املتعلقدة ابملجتدار 
  واج األةلال.
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 2021-2017وةن ددة لقدوإل اان ددان لللدد ة ووحاةدا نددنغافورة علمداأب اطددة العمدد ال -65
 وابلتقدم ادر  ن التتل   من وة ة اللقر منه املنتعرا  األخري.

ورحبا نلوفاك ا ابلتدديق على اتلاق ة حقوإل األشتاص ذو  ااعاقة. ووعربدا عدن  -66
حدددددرايل قلقيددددا إ اد املعددددد ا  بعقوبددددة ااعددددددام ن الت ددددريع وإ اد اللادددددود إىل التعددددهي  ولنددددداد الت

 ا نائ ة.
دندتور جديدد وشداعا ندر  ملن دا علدى لوضدع وملحظا نلوف ن ا التعيدال امللتدام هبدا  -67

 -الوفددداد ابلتااماهتدددا ب ددد ن العدالدددة املنتقال دددة. ووعربدددا عدددن قلقيدددا إ اد اندددتمرار القددد م املجتماع دددة 
 تتغاضى عن العن  املنا  والعن  القائم على نوع ا ن .اليت النقاف ة 
ورحبددددا جنددددوب وفريق ددددا ابلتقدددددم ادددددر  وتدراج التنق دددد  حبقددددوإل اان ددددان ن تدددددري   -68

 امل نول  عن إنلاذ القانون ووفراد القوال امل لحة وموظلي ال اون.
ما إنبان ا ابعتماد خطة العمد الوةن ة لقوإل اان ان وابلتدديق على املتلاق دة ونل   -69

 املختلاد الق ر .الدول ة لماية حقوإل ر ع األشتاص من 
ووشادل دولة فل دط  جبيدود ال ومدة املبهولدة مدن وجدد املددالة ومندع وعمدال العند   -70

 والتتوي  جتا  املدافع  عن حقوإل اان ان والدحل  .
ووحاط ال ودان علماأب ابلتدديق على اتلاق ة حقوإل األشتاص ذو  ااعاقدة وابعتمداد  -71

ب ر  ملن ا لدعوهتا الدائمة املوجية إىل ااجرادال  ن. ووشادمد الوةن ة لقوإل اان اخطة الع
 .الق ام ببعت الاايرالاخلاصة ولم  

  ر  ملن ا تقرير ا وعرضيا.لوش رل ال ويد  -72
ورحبدا نوي ددرا اباصداحال، ومل ندد ما تلدم املتعلقددة حبريدة التعبددري والتامدع والتنقددد،  -73

 فضاأب عن إدارة حوكمة قطاع األمن.
ورحبدددا تيلندددد ابلتقددددم اددددر  ن تعايدددا املددددالة والعدالدددة املنتقال دددة وحقدددوإل اان دددان،  -74

 ووشادل اطة العمد الوةن ة لقوإل اان ان.
ابلتعيدددال الدديت التامددا هبددا نددر  ملن ددا نددابقاأب ورحبددا ريوريددة مقدددون ا ال وغوندداف ة  -75

ا ن نلددد  الوقدددا عدددن القلدددق ألن وامل دددادلة عدددن انتياكدددال املاضدددي، ووعربددداملددددالة مدددن وجدددد 
 املحتااجال ن ال مال كانا قد وظيرل وجود إحباط إ اد قلة التقدم.

وبقدددانون مندددع ابملجتدددار ابلب دددر ل  ددديت عدددن ارت احيدددا للتطدددة املتعلقدددة  -ووعربدددا ت مدددور  -76
 العن  املنا . ورحبا ابلت ريع الرامي إىل شلاف ة وانتقال ة املنن ال.

ابلتدابري املتعلقة ابملدالة والعدالة املنتقال دة وابلتددديق، ن رلدة ومدور، ورحبا تون   -77
 على املتلاق ة الدول ة لماية حقوإل ر ع األشتاص من املختلاد الق ر .

ووعربددا اامدددارال العرب دددة املتحدددة عدددن تقددددير ا للايدددود املبهولددة لبنددداد تنم دددة اقتددددادية  -78
  ادة القانون والوكمة الرش دة.م تدامة وإقرار العدالة وترن   ن
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وشاعا اململ ة املتحدة لربيطان ا العظمى وآيرلندا ال مال ة ندر  ملن دا علدى مواصدلة  -79
 القددرار مبوجدد  عمليددا ب دد ن املدددالة واعتمدداد خطددة عمددد لتنل دده مددا تعيدددل بددل مددن التاامددال 

 جمل  حقوإل اان ان.
إعدادة األراضدي ادتلدة وتلع ددد ب د ن ادددر   ورحبدا الدوملايل املتحددة األمري  دة ابلتقددم -80

م ت  امللقودين. ووعربا عن قلقيا إ اد التااو ال على ويد  قوال األمدن وتاايدد العند  ضدد 
 .الدين ة األقل ال

ووشدددارل ندددر  ملن دددا إىل إةدددار ال  اندددة العامدددة وخطدددة العمدددد الوةن دددة ال ددداملة ب ددد ن  -81
إىل نظدام ويضداأب . ووشدارل 2020-2016 ن  للل ة العن  ا ن ي والعن  القائم على نوع ا

لت  ددددري املنددددتاابة اللعالددددة مقاةعددددال  6دخددددد ن إحالددددة جديددددد ذ   ددددج متعدددددد القطاعددددال وُ 
لددوادث العندد  ا ن ددي والعندد  القددائم علددى نددوع ا ددن  والوقايددة منيددا؛ وبددرامج التعلدد م وإذكدداد 

 321املجتمداعي املقددم للضدحااي ن  - وماندة شدعبة، والددعم النل دا  356الوعي املنتظمة ن 
 ومانددة شددعبة. وتلقددا اللانددة الوةن ددة للمددروة شدد اوى ب دد ن العندد  القددائم علددى نددوع ا ددن  مددن

 40، ووُن دددئا مراكددددا انت ددددارة ن خددددط م ددداعدة  اتل ددددة 1 938خدددال مركا ددددا لل ددد اوى و
مدن كدان و  ،العند  مآوى ن وماكن خمتللة للناج  من مندد  دهانتة م ت لى رئ   اأب. ووُن ئا 

 . 2017املنتظر ون يُن   ملاآن آخران خال عام 
ووشددارل نددر  ملن ددا إىل ون الددق العددام ن امل دداواة وعدددم التم  ددا، الدده  يددنع   ن  -82

الدنتور، ي مد ضمن اأب عدم التم  ا علدى ونداس امل دد ا ن دي، وون عمل دة ااصداح الدندتور  
نة صدرةة لعددم التم  دا علدى ونداس امل دد ا ن دي. ووشدارل الال ة ت مد التل دري ن إقامدة ضدما

إىل إعددان اد مددة العل ددا ون فددر  عقددوابل ابل ددان قددد مل ي ددون منانددباأب ن الدداملل الدديت تددتم 
 ف يا األفعال املطعون ف يا ب  ابلغ  ابل اضي. 

ألشدتاص ووشارل نر  ملن ا إىل ون م روع ت ريع قد اعُتمد انلداذ اتلاق دة حقدوإل ا -83
. ووشارل إىل و ا قد صدقا ويضاأب 2016ذو  ااعاقة، وكانا املدادقة عل ل قد متا ن عام 

على معا دة مراكش لت  ري النلاذ إىل املدنلال املن ورة للائدة األشتاص امل لوف  وو معداقي 
، وكدددان جملددد  الدددو راد قدددد وقدددر 2016البددددر وو ذو  إعاقدددال وخدددرى، وذلدددم ن ويلول/ندددبتمرب 

 ددروع قددانون ب دد ن لغددة ااشددارال. وكانددا و ارة اادارة العامددة قددد ووعددال إىل ر ددع الددو ارال م
ن املائة مدن ال دواغر ن اخلدمدة العموم دة ون  3واادارال واملنن ال ابل ير على لم  ن بة 

املنن دددال العامدددة ل شدددتاص ذو  ااعاقدددة الدددهين تتدددوفر فددد يم املواصدددلال املطلوبدددة. وشدددددل 
ن ا ويضاأب على ون عدة برامج رعاية قد وضعا لتقددمي الددعم ل شدتاص ذو  ااعاقدة، مل نر 

ومت  .مبددا ن ذلدددم تقددددمي امل ددداعدة املال دددة ل ندددر منتلضددة الددددخد الددديت  دددا وشدددتاص ذوو إعاقدددة
 دنملد  ايد والتنقد والتوجل، قدد مت  تدري  املوظل  ال وم   على لغة ااشارال وةريقة بر 

روب دل مل دار  2.7قددر   اأب من تقدمي خدمال وفضد. وشدددل ندر  ملن دا علدى ون مبلغداملوظل  
لبنددداد مدددآوى للن ددداد خمتللدددال القددددرال ن  2018ن إةدددار م اان دددة عدددام اقدددُ ح ندددريان  ة قدددد 
 ال مال وال رإل. 

نددنة للتتل دد  مددن وةدد ة اللقددر ووةلقددا  2017وكانددا نددر  ملن ددا قددد وعلنددا نددنة  -84
ت. ووشارل    من وة ة اللقر مس ا تغراماشاكيتصع د الباد من وجد التتلمحلة شعب ة على 

، 2030إىل ون  نة و ارية و نة خرباد كانتا قد ُع نتدا لبلدورة رةيدة التنم دة الوةن دة امل دتدامة لعدام 
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املن ات ا ال لتحق ق و دا  التنم ة امل تدامة. وقد ُعدر  م دروع تقريدر  ندة اخلدرباد  ُترب اليت 
 . 2017ول على الرئ   ن ت رين النا /نوفمرب األ
وقالددا نددر  ملن ددا إن اللانددة الدديت ُع نددا ملراجعددة القددانون ا نددائي وقددانون ااجددرادال  -85

مناق دال حدول م د لة جتدرمي املغتدداب الاوجدي الده  مل يُعد   بدل انتيل ا ا نائ ة كانا قد 
،تدد ابلعاقال ا ن  ة بدون حال اأب إمل ف ما ي  ولناد املنلدال القضائي للاوج .  ترا إل

ووبر ل ووروغدوا  إلغداد املمارندة املتمنلدة ن حداملل ااعددام كمدر قضدائي ووشدارل إىل  -86
ون مق حددال ااصدداحال الدنددتورية ونددعا نطدداإل ونددباب عدددم التم  ددا لت ددمد العاددا وامل ددد 

 ا ن ي وا وية ا ن ان ة. 
بول لارية ابلتدديق على معا دال حقوإل اان ان واملبادرال ورحبا ريورية فناويا ال -87

ق ح دددة غط دددة التلاملتعلقدددة حبريدددة الوصدددول إىل التعلددد م وفدددرص الت ددداو  ن الددددول عل دددل وحتق دددق الت
 ال املة. 

 2021-2017ورحبدددددا ف  دددددا انم اطدددددة العمدددددد الوةن دددددة لقدددددوإل اان دددددان لللدددددد ة  -88
وقددددما عل يدددا، مبدددا ن ذلدددم اددددوص حقدددوإل املدددروة وابملبدددادرال الددديت كاندددا ندددر  ملن دددا قدددد 

حقوإل اان ان، وإعدادة إدمداج املقداتل  ال دابق ، ن جمال تنق   الوالطلد، والقوإل اللغوية، و 
 والتتل   من وة ة اللقر. 

ووشدددادل وفغان دددتان ابلقدددانون  املتعلقددد  ابلتعدددهي  وابلعيدددد الددددو  اخلددداص ابلقدددوإل  -89
املدن ة وال  ان ة، وشاعا نر  ملن ا على ت ريع عمل ة توفري الضماانل القانون ة ادل ة ف ما 
يتددددددد ابملتلاق دددددة الدول دددددة لمايدددددة ر دددددع األشدددددتاص مدددددن املختلددددداد الق دددددر  واتلاق دددددة حقدددددوإل 

 عاقة. األشتاص ذو  اا
ورحبدددا ا اائدددر ابلتعيدددد ابملددددالة الوةن ددددة وابعتمددداد اخلطدددة الوةن دددة لقدددوإل اان ددددان  -90

 واملدادقة على عدد من ص و  حقوإل اان ان. 
لم ددادلة عددن ا ددرائم املرت بددة ولندداد الندددااع لووحاةددا األرجنتدد  علمدداأب ابلتدددابري املتتددهة  -91

 دول ة لماية ر ع األشتاص من املختلاد الق ر . امل لب. ورحبا ابلتدديق على املتلاق ة ال
وتضددلاد الدددبغة املنن دد ة ن نددر  ملن ددا ونددل ما كندددا بتعايددا  نددة حقددوإل اان ددان  -92

والتعدداون مددع األمددم املتحدددة. وملحظددا ون األمددر مددا  ال ةتدداج إىل قدددر   ،علددى م تدد  امللقددودين
 واملدالة.  كبري من العمد ب  ن امل ادلة والعدالة املنتقال ة

ووشددددارل ورم ن ددددا ب دددد د إجيددددايب إىل التدددددديق علددددى اتلاق ددددة حقددددوإل األشددددتاص ذو   -93
 ااعاقة. وقالا إ ا قلقة إ اد القوان  املم اة ضد الن اد وشاعا على مراجعتيا. 

ورحبددددددا وندددددد ال ا ابلتح دددددد نال ن حريددددددة التعبددددددري ون الدددددددة املتددددددددة للن دددددداد ن  -94
لددي. وملحظددا وجددود قددوان  مت ددا ضددد الن دداد واملنل ددال واملنل دد  ومادوجددي انتتدداابل ال ددم اد

امل دددد ا ن دددي ومغددداير  ا ويدددة ا ن دددان ة وحددداملي صدددلال ا ن ددد ، وا امدددال علدددى األقل دددال 
 الدين ة. 

ورحبدددا النم دددا ابلتددددديق حددددي  العيدددد علدددى معا ددددال حقدددوإل اان دددان. غدددري و دددا  -95
 انتياكال حقوإل اان ان ن ن اإل قانون منع اار اب. وعربا عن قلقيا إ اد تقارير 
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ووحاةددا وذرب اددان علمدداأب مددع ال ح دد  اطددة العمددد الوةن ددة لقددوإل اان ددان وترك ا ددا  -96
 على حقوإل الن اد وامل ردين ن الداخد والاجئ  واملياجرين وذو  ااعاقة وغري م. 

اعطدداد األولويددة  2015مندده عددام  وامتدددحا البحددرين ا يددود الدديت تبدده ا نددر  ملن ددا -97
لتونددد ع ال دددا الددددميقراةي ونطددداإل الق قدددة واملددددالة، فضددداأب عدددن التددددديق علدددى اتلاق دددة حقدددوإل 

 األشتاص ذو  ااعاقة. 
ووشددادل بددنغاديش ابلتدددديق علددى اتلاق ددة حقددوإل األشددتاص ذو  ااعاقددة ابعتمدداد  -98

م وونائد ااعام. وولنا على إدخدال تالتل دري عدد من القوان  ف ما يتعلق حبرية التعبري وال ا
 من منطلق امل اواةت كموضوع درانة ن املدارس النموذج ة. 

ورحبددا بدد اروس ابلتعددديال الدنددتورية وبتعايددا منن ددال حقددوإل اان ددان الوةن ددة.   -99
رحبددا اب يدددود املبهولددة لوضددع ن اندددال ب دد ن املدددالة وإن ددداد منن ددال لتنل دده تلدددم كمددا 
 نال. ال  ا
ورحبا بلا  دا تن داد م تد  امللقدودين. ووعربدا عدن قلقيدا مدع ذلدم إ اد التطدورال  -100

 األخرية ن م افحة اافال من العقاب ون إنلاذ حرية الدين وحقوإل املروة. 
ضددحااي ا رميددة لمايددة ال دداعدة و تددوفري املو ندد ل بددوتن نددر  ملن ددا علددى نددنيا لقددانون  -101

 من ب  ومور وخرى. لقوإل اان ان، عمد الوةن ة الووضع خطة  ،2015 يود عام الو 
ورحبا دولة بول ل ا املتعددة القوم ال ابخلطة املوجية للمقاةعدال والرام دة إىل إصداح  -102

 الطرقال وقنوال الر  واملدارس واملنا ل وجبم ع املبادرال املتتهة لداحل صغار املاارع . 
دعميا لعمل ة املدالة ا ارية وشاعا نر  ملن دا علدى بدهل ووعادل الربا يد لك د  -103

 وضماانل عدم الت رار.  الالتعويضمنب جيود إضاف ة للنيو  ابلق قة والعدالة و 
بدرجددة عال ددة مددن ةظددى ورحبددا بددروان  دار ال ددام ب ددون التتل دد  مددن وةدد ة اللقددر  -104

األولوية ن نر  ملن دا ورحبدا ابللاندة رف عدة امل دتوى بدهلم اخلددوص. ووحاةدا علمداأب ويضداأب 
 ابملدادقة على اتلاق ة حقوإل األشتاص ذو  ااعاقة. 

و ندد ل  2021-2017ورحبددا بورونددد  اطددة عمددد حقددوإل اان ددان الوةن ددة لللدد ة  -105
 التعل م للام ع.  لتدابري الرام ة إىل لم اب ،ملن ا نر 
ووشددادل الددد  ب ددر  ملن ددا ملددا اختهتددل مددن تدددابري ب دد ن التعلدد م والدددحة، فضدداأب عددن  -106

 . ابلب رم افحة العن  ضد املروة واملجتار 
ووشدادل كددول ديلددوار ب ددر  ملن دا ملددا وحر تددل مددن تقددم صددوب إقامددة عاقددال وفضددد  -107

 نر  ملن ا على مواصلة  ه  ا يود.  مع اعتمع الدو  وجمل  حقوإل اان ان وشاعا
ووحاةددددا كددددواب علمدددداأب ابملدددددادقة علددددى معا دددددال حقددددوإل اان ددددان وابألولويددددة املعطدددداة  -108

 للتتل   من وة ة اللقر ن ال  انة املقتدادية للباد. 
ووشددارل الدددامنر  إىل افتتدداح م تدد  امللقددودين ووبددر ل ون ددة الدددحة ا ن دد ة واا اب ددة  -109

 الن اد واللت ال ن  ها اعال. وحقوإل 
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 ونددلما إكددوادور ابملدددادقة علددى اتلاق ددة حقددوإل األشددتاص ذو  ااعاقددة ن شددباط/ -110
 وشاعا نر  ملن ا على ت     ت ريعيا الوة، مع املتلاق ة.  2016فرباير 
ونددل ما مدددر جبم ددع اا ددا ال ن جمددال حقددوإل اان ددان، مبددا ن ذلددم إقامددة ح ومددة  -111
 ف ة جديدة على إلر املنتتاابل الرائن ة والربملان ة. ائتا
ووشددادل  2021-2017ورحبددا إنددتون ا اطددة عمددد حقددوإل اان ددان الوةن ددة لللدد ة  -112

 30/1ب ر  ملن دا ملدا بهلتدل مدن جيدود للوفداد ابلتااماهتدا مبوجد  قدرار  جملد  حقدوإل اان دان 
 . 34/1و

اللقدر حبلدول ابنتئددال يدود ندر  ملن دا والتااميدا ووحاةا إل وب دا علمداأب مدع التقددير جب -113
 وتن اد منن ال خمتللة لتح   حالة حقوإل اان ان.  2030عام 
 2021-2017قددددددددوإل اان دددددددان لللدددددددد ة الوةن دددددددة لعمدددددددد الورحبدددددددا فنلنددددددددا اطددددددددة  -114
القدددائم علددى ندددوع العندد  ال  انددة العامدددة واطددة العمددد الوةن دددة ب دد ن العنددد  ا ن ددي و  وتةددار

. وشاعا نر  ملن ا على اختاذ تددابري لتنل ده التااماهتدا بتحق دق 2020-2016ا ن  للل ة 
 . 30/1العدالة املنتقال ة مبا يتلق مع قرار جمل  حقوإل اان ان 

ووحاةددا نددر  ملن ددا علمدداأب ابلتوصدد ال الدديت تقدددم هبددا العديددد مددن الوفددود ف مددا يتدددد  -115
األعدوام ةدوال ا إ ا ولغا عقوبدة ااعددام ن التطب دق العملدي و  يعددم وحدد بعقوبة ااعدام وقال

ابطددة وغددري قابلددة للتاائددة، ووعربددا   ما نددر  ملن ددا كن ر ددع القددوإل ماألربعدد  املاضدد ة. ونددل  
 . 2025املواةن  وحتق ق رةيتيا لعام ر ع حقوإل ب افة عن التااميا ابلنيو  

 توصياتاالستنتاجات و/أو ال -اثنياا  
نظرت فيها سري النكا وهي حتظى  ،املقدمة أثناء احلوار التفاعليأدانه، التوصيات  -116

 بتأييدها: 
النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين احمللقق ابلعهقد  116-1

 الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام )أوروغواي(؛ 
التصققديق علققى الربوتوكققول االختيققاري التفاضيققة مناه ققة التعقق يب  116-2

وغقق ه مقققن ضقققروة املعاملققة أو العقوبقققة القاسقققية أو الالإنسققانية أو املهينقققة )بولنقققدا( 
 )أوروغواي( )الدامنرك(؛ 

التصقققديق علقققى الربوتوكقققول االختيقققار التفاضيقققة مناه قققة التعققق يب  116-3
 قاسية أو الالإنسانية أو املهينة )السنغال(؛وغ ه من ضروة املعاملة أو العقوبة ال

االن قققمام إل الربوتوكقققول االختيقققاري التفاضيقققة مناه قققة التعققق يب  116-4
 ندا(؛)نيوزيلوغ ه من ضروة املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

علقققققى الربوتوكقققققول االختيقققققاري يف أضقققققرة وضققققق   كقققققن التصقققققديق  116-5
ه ققققة التعقققق يب وغقققق ه مققققن ضققققروة املعاملققققة أو العقوبققققة القاسققققية أو التفاضيققققة منا

 الالإنسانية أو املهينة )غاان(؛
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تنفيققققق  الربوتوكقققققول االختيقققققاري التفاضيقققققة القيقققققام بالتصقققققديق عنقققققد  116-6
سققانية أو الالإن مناه ققة التعقق يب وغقق ه مققن ضققروة املعاملققة أو العقوبققة القاسققية أو

 (؛نيا العظمى وآيرلندا الشماليةاملهينة )اململكة املتحدة لربيطا
النظققر يف التصققديق علققى الربوتوكققول االختيققاري التفاضيققة مناه ققة  116-7

و املهينققة سققانية أالتعقق يب وغقق ه مققن ضققروة املعاملققة أو العقوبققة القاسققية أو الالإن
 )أفغانستان(؛

النظققر يف التصققديق علققى الربوتوكققول االختيققاري التفاضيققة مناه ققة  116-8
املهينققة  سققانية أووغقق ه مققن ضققروة املعاملققة أو العقوبققة القاسققية أو الالإنالتعقق يب 

 )كوت ديفوار(؛
التصققديق علققى الربوتوكققول االختيققاري التفاضيققة مناه ققة التعقق يب  116-9

ة، وكقق ل  املهينقق وغقق ه مققن ضققروة املعاملققة أو العقوبققة القاسققية أو الالإنسققانية أو
 ي اإلعاضة )غواتيماال(؛على بروتوكول اتفاضية حقوق األشخاص ذو 

تققوف  ضققماانت حتمققي مققن االحتسققاز التعسققفي والتعقق يب أو غقق ه  116-10
ديق علققى نققة، والتصققالقاسققية أو الالإنسققانية أو املهيأو العقوبققة مققن ضققروة املعاملققة 

أو  ملعاملقققةاالربوتوكقققول االختيقققاري التفاضيقققة مناه قققة التعققق يب وغققق ه مقققن ضقققروة 
 نسانية أو املهينة )الربتغال(؛العقوبة القاسية أو الالإ

امل ققققي يف تعزيققققز التعققققاون مققققن جملققققس حقققققوق اإلنسققققان وآلياتقققق   116-11
 )ميامنار(؛

والايت يف املكلفني باالستسابة لطلبات الزايرة العالقة املقدمة من  116-12
 إطار اإلجراءات اخلاصة )التفيا(؛

النظقققر يف مواصقققلة عمليقققة اإلصقققالحات الدسقققتورية،  قققا يف ذلققق   116-13
وضن شرعة جديدة للحقوق ت من، يف مجلة أمور أخرى، احلق يف احليقاة واحلقق يف 

 ؛(2معدم التمييز ألي سبب من األسباة )جنوة أفريقيا(
اإلصقققالل الدسقققتوري إلضامقققة إطقققار أكثقققر  وليقققة لتعزيقققز مواصقققلة  116-14

 ومحاية حقوق اإلنسان )فيي  انم(؛
ة ل قمان احلققوق األساسقية جلميقن مواصلة اإلصالحات الدسقتوري 116-15

العمقققل  السقققكان، وامل قققي ضقققدماا يف تنفيققق  اإلصقققالحات كمقققا هقققي مققققررة يف خطقققة
 قوق اإلنسان )املكسي (؛الوطنية حل

يف السققققهر علققققى تققققوف  التمويققققل الكققققايف للسنققققة حقققققوق اإلنسققققان  116-16
 العاملة )الفلبني(؛ النكا وتزويدها ابلقوة سري

__________ 

الددوار التلدداعليب تالتعا ددد بعمل ددة ااصدداحال الدنددتورية، مبددا ن ذلددم كمددا جدداد ن نددص التوصدد ة  ف مددا يلددي  (2م
أل  ندب   دم التم  داور، الدق ن ال داة والدق ن عدمدوضع شرعة جديدة للحقوإل تضدمن، ن رلدة والنظر ن 

  من األنباب مجنوب وفريق ا(.
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مواءمققة يف سققري النكققا ة جلنققة حقققوق اإلنسققان السققهر علققى مواءمقق 116-17
 اتمة من مبادئ ابريس )أفغانستان(؛

ققوق الوطنيقة حلعمقل الب ل املزيد من اجلهقود ل قمان تنفيق  خطقة  116-18
 اإلنسان )ميامنار(؛

ققققوق الوطنيقققة حلعمقققل الخطقققة مث تنفيققق  عتمقققاد المواصقققلة اجلهقققود  116-19
 اإلنسان )ابكستان(؛

الوطنيققة عمققل الالتنميققة لتيسقق  تنفيقق  خطققة يف ركاء العمققل مققن الشقق 116-20
 قوق اإلنسان )الفلبني(؛حل

السهر على استثمار املوارد الكافية ألغراض التنفي  الفعقال خلطقة  116-21
، وال سققيما علققى مسققتوى 2021-2017قققوق اإلنسققان للفقق ة الوطنيققة حلعمققل ال

 احملافظات )سنغافورة(؛
قققققوق اإلنسققققان الوطنيققققة حلعمققققل المواصققققلة اجلهققققود لتنفيقققق  خطققققة  116-22

 )السودان(؛
السهر على توعية مجين الوكاالت احلكومية واجلهات املعنية ذات  116-23

لصققا  قققوق اإلنسققان وتنفيقق ها الفعلققي الوطنيققة حلعمققل الالصققلة توعيققة كاملققة  طققة 
 )اتيلند(؛مجين السكان، وال سيما أشد اجملموعات ضعفاا يف اجملتمن 

مواصققلة تعزيققز إدمققا  حقققوق اإلنسققان يف السياسققات العامققة عققن  116-24
عمقل الطريق تعزيز الوكاالت احلكومية علقى مجيقن املسقتوايت مقن أجقل تنفيق  خطقة 

 )مجهورية فنزويال البوليفارية(؛ 2021-2017قوق اإلنسان للف ة الوطنية حل
املتحققدة وآليا ققا لتنفيقق  مواصققلة التعققاون الوثيققق مققن هي ققات األمقق   116-25
 قوق اإلنسان )أذربيسان(؛الوطنية حلعمل الخطة 
 2021-2017تنفي  خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان للف ة  116-26

 )كواب(؛
السققهر علققى توزيققن املققوارد الالزمققة لتنفيقق  التققداب  املقققررة يف إطققار  116-27

 خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان )بيالروس(؛
زايدة إذكقققققاء الققققققوعي ابلسياسققققققات والتشققققققريعات اجلديققققققدة علققققققى  116-28

 املستوى الشعيب )أثيوبيا(؛
مواصققلة املبققادرة الراميققة إل إدرا  موضققوع نحقققوق اإلنسققانن يف  116-29

املنها  التعليمي، ذل  أن من شأن  أن ييسر املصاحلة الوطنية عن طريق بنقاء الثققة 
 )اهلند(؛املتبادلة والثقة يف اجملتمن 

توسين نطاق تثقيف حقوق اإلنسان ليشمل مجين ضطاعات البالد  116-30
 )بوروندي(؛



A/HRC/37/17 

GE.17-23489 16 

مواصققلة اجلهققود للتطققرق أليققة ضققوانني و ارسققات فييزيققة  ققا يتفقققق  116-31
 والتزامات سري النكا الدولية اليت ضبل  هبا )أثيوبيا(؛

علققققى  بقققق ل املزيققققد ملكافحققققة مجيققققن أشققققكال التمييققققز مققققن ال كيققققز 116-32
 اجملموعات ال عيفة )السنغال(؛

مواصلة اجلهود حلماية وتعزيز حققوق املهمشقني والف قات ال قعيفة  116-33
 يف اجملتمن )نيبال(؛

تعزيققز التققداب  للنهققوض ابحلققق يف املسققاواة وعققدم التمييققز ضققد أي  116-34
املتعقققددة مقققواطن و/أو جمموعقققة، أايا كقققان األصقققل أو السقققن أو اهلويقققة )دولقققة بوليفيقققا 

 القوميات(؛
اختاذ املزيد من اخلطوات الست صال مجين أشكال التمييز والعنف  116-35

ضد جمموعات األضليات،  ن يف ذل  النساء والفتيات، وتنفي  التوصقيات احلديثقة 
 العهد هب ا اخلصوص واملقدمة من جلنة الق اء على التمييز ضد املرأة )نيوزيلندا(؛

 لتعزيققز اإلطققار القققانوين هبققدف الق ققاء علققى مجيققن اختققاذ التققداب  116-36
أشققكال التمييققز ضققد جمموعققات األضليققات يف اجملتمققن، علققى أسققاس األثنيققة أو نققوع 

 اجلنس أو الطبقة االجتماعية أو ألي سبب آخر )أوروغواي(؛
منن ومكافحة كافقة أنقواع التمييقز، وال سقيما منهقا تلق  القيت تققوم  116-37

 اجلنسي )إيطاليا(؛على األثنية وامليل 
السققهر علققى احقق ام احلقققوق واحلققرايت األساسققية الققيت تتمتققن هبققا  116-38
امليقققل اجلنسقققي ومغقققايرو اهلويقققة اجلنسقققانية  ليقققات ويتمتقققن هبقققا املثليقققون ومزدوجقققواملث

عن طريق حتري ومراضبة أفعال التمييز والعنف ضد هؤالء  ،وحاملو صفات اجلنسني
 األشخاص )األرجنتني(؛

اختاذ التداب  للق اء على مجين أشقكال التمييقز يف دوا قر الرعايقة  116-39
يف نفقققس و الصقققحية،  قققا يف ذلققق  يف سقققياق فققق وس نققققإل املناعقققة البشقققرية/اإليدز 

الوضققق  إيقققالء عنايقققة خاصقققة الحتياجقققات السقققكان الر يسقققيني  قققن فقققيه  املثليقققات 
حقاملو صقفات اجلنسقني واملثليون ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية و 

 )الربتغال(؛
لكراهيقققة والتحقققري  علقققى ااعتمقققاد تشقققرين شقققامل بشقققأن خطقققب  116-40

 الكراهية )س اليون(؛ 
 مواصلة اجلهود ملكافحة خطب الكراهية )تونس(؛ 116-41
اختاذ تداب  ملموسة ترمي إل ضمن ومعاضبقة املسقؤولني عقن خطقب  116-42

 عنيفة على األضليات اإلثنية والدينية )انميبيا(؛الكراهية والتحري  على اهلسمات ال
التحقيق يف مجيقن اهلسمقات وخطقب الكراهيقة املوجهقة ضقد أفقراد  116-43

 األضليات اإلثنية، ومقاضاة مرتكبيها، واختاذ التداب  ملنن تكررها )أس اليا(؛
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التطرق على وج  السقرعة لالسقتخدام الكثيقف للمقواد الكيميا يقة  116-44
 اعة )العراق(؛يف الزر 
إحقققراز تققققدم يف صقققياغة وتنفيققق  السياسقققات والتقققداب  الراميقققة إل  116-45

حتدايت تغ  املناخ من أجل محايقة ومواجهة حتقيق التنمية املستدامة يف سري النكا 
 وتعزيز حقوق اإلنسان للسكان )نيكاراغوا(؛

إدمققققققققققا  محايققققققققققة وتعزيققققققققققز حقققققققققققوق اإلنسققققققققققان يف السياسققققققققققات  116-46
 لتصدي للكوارث )كواب(؛ليسيات البي ية واالس ات
إدرا  النظر يف تغ  املناخ يف خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان  116-47

 )فيي  انم(؛
مواصققلة اجلهققود لتنفيقق  أهققداف التنميققة املسققتدامة علققى املسققتوى  116-48

 الشعيب )ابكستان(؛
والثقافيققة كخطققوة ال كيققز علققى احلقققوق االضتصققادية واالجتماعيققة  116-49

أول يف طريقققق حتقيقققق القققربامر ضقققمن إطقققار جقققدول أعمقققال األمققق  املتحقققدة للتنميقققة 
 )اإلمارات العربية املتحدة(؛ 2030املستدامة لعام 

مواصققلة اجلهققود ل ققمان تنفيقق  أهققداف التنميققة املسققتدامة جلميققن  116-50
 السكان )اجلزا ر(؛

 افحة اإلرهاة )ب و(؛تعزيز هنر حقوق اإلنسان يف سياسات مك 116-51
مراجعة تشريعات مكافحة اإلرهاة ضصد جعلها تتفق من املعقاي   116-52

 الدولية )إستونيا(؛ 
 النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام )إيطاليا(؛ 116-53
 ليشيت(؛ -النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام )تيمور  116-54
ياسقققة عقققدم تعزيقققز اإلطقققار التنظيمقققي واملؤسسقققي ل قققمان تنفيققق  س 116-55

التسققاممت فامققاا مققن التعقق يب، ف ققالا عققن تعزيققز بنققاء القققدرات بشققأن منققن التعقق يب 
 )إندونيسيا(؛

تعزيقققز اجلهقققود الراميقققة إل منقققن التعققق يب، وال سقققيما فيمقققا يتصقققل  116-56
ابألشخاص احملتسزين لدى إدارة التحقيقات اجلنا ية والشرطة والوكاالت العسكرية 

 ة(؛)مجهورية إيران اإلسالمي
وإدرا  اختاذ كافة التداب  الالزمة ملنن العنف علقى أيقدي الشقرطة  116-57

برامر يف ضقوات الشقرطة وسقلطات إنفقاذ الققوانني ترمقي إل إذكقاء القوعي ابلتعق يب 
 وغ ه من ضروة املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )سلوفاكيا(؛

إنشققاء آليققة تشققريعية متينققة للمعاضبققة علققى مجيققن أشققكال التعقق يب  116-58
 والعنف اليت ترتكبها الشرطة أثناء التحقيقات ضصد انتزاع االع افات )مدغشقر(؛ 
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الدميقراطيقققة وسقققيادة الققققانون يف ل سقققي  مواصقققلة العمليقققة اجلاريقققة  116-59
 البالد )نيبال(؛

جعققققل التشققققرين يتفققققق مققققن مواصققققلة تنفيقققق  السياسققققة الراميققققة إل  116-60
التزامققات حقققوق اإلنسققان الدوليققة وحتسققني نظققامي الق ققاء والسققسون، ف ققالا عققن 

 تطبيق القوانني يف جمال حقوق األضليات الوطنية والدينية )االحتاد الروسي(؛
امل ققي ضققدماا يف طريققق التنفيقق  اهلققادف والفعققال لالتفاضيققة الدوليققة  116-61

فقققاء القسققري يف التشققرين القققوطين،  ققا يف ذلققق  حلمايققة مجيققن األشقققخاص مققن االخت
 إدرا  االختفاء القسري كسرمية يف التشرين اجلنا ي )إسبانيا(؛

 وجققب القققانون جرميققة سققن تشققرين معققل مققن االختفققاء القسققري  116-62
القققوطين طبققققاا لالتفاضيقققة الدوليقققة حلمايقققة مجيقققن األشقققخاص مقققن االختفقققاء القسقققري 

 )السويد(؛
عقن طريقق أمقور منهقا تعيقني مفوضقني كليقاا ب املفقودين  مكتتفعيل  116-63

 مستقلني مؤهلني أتهيالا جيداا وعن طريق ختصيإل املوارد الكافية )أملانيا(؛ 
تزويققد مكتققب املفقققودين  ققا يكفققي مققن املققوارد وتزويققده  شققخاص  116-64

 ذوي كفاءات عالية ألداء مهمت  ابستقاللية وفعالية )مجهورية كوراي(؛ 
نشققققر مجيققققن تقققققارير اللسققققان السققققابقة بشققققأن االختفققققاء القسققققري،  116-65
 سيما تقرير اللسنة الرائسية والتحقيق يف شكاوى املفقودين )سويسرا(؛  وال

وتعريفهقا  اعتماد أحكام ضانونية لتحديد حاالت االختفاء القسري  116-66
اء كسرميقققة جنا يقققة يف الققققانون القققوطين، والتحقيقققق بشقققكل كلقققي يف حقققاالت االختفققق

 القسري ومقاضاة املسؤولني عنها أمام العدالة )سلوفاكيا(؛ 
السققهر علققى ضيققام هي ققة مسققتقلة ابلتحقيققق بنزاهققة وكفققاءة يف مجيققن  116-67

 ادعاءات االحتساز التعسفي والتع يب واالختفاء القسري )إيطاليا(؛ 
االسققتسابة لطلبققات أسققر ال ققحااي للحصققول علققى معلومققات عققن  116-68

 )فرنسا(؛ املعتقلني ز األشخاص أماكن احتسا
امل ي يف اإلفادة من املساعدة الدولية للتحقيق يف جقرا   احلقرة  116-69

 وتوف  التدريب لقوات األمن يف جمال حقوق اإلنسان )مجهورية إيران اإلسالمية(؛ 
أتمقققني اكتمقققال التحقيققققات اجلاريقققة  صقققوص التسقققاوزات املرتكبقققة  116-70

 أثناء احلرة األهلية )فرنسا(؛ حبق السكان املدنيني 
السهر على اختاذ التداب  الشاملة من أجل التحقيق ابستفاضة يف  116-71

حاالت االنتهاكات على إثر النزاع املسلمت وتوف  التعوي ات الق ا ية هب ا الشأن 
 )س اليون(؛ 
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امل ققي يف التحقيققق، بطريقققة مسققتقلة ونزيهققة، يف مجيققن انتهاكققات  116-72
هاكققات ه االنتإلنسققان املرتكبققة أثنققاء النققزاع وبعققده، ومقاضققاة مرتبكققي هقق حقققوق ا

 ني(؛ والسهر على توف  تعوي  مال   لل حااي هب ا اخلصوص )دولة فلسط
حتميققل ضققوات األمققن واملسققؤولني احلكققوميني مسققؤولية االنتهاكققات  116-73

  (؛والتساوزات يف جمال حقوق اإلنسان )الوالايت املتحدة األمريكية
التعمق يف التحقيق يف حاالت انتهاكات حققوق اإلنسقان املرتكبقة  116-74

 ني(؛ ألرجنتلل حااي )ا ومعاضبة مرتكبيها وتوف  تعوي  مال   أثناء النزاع،
 –مواصققلة اجلهققود املب ولققة للنهققوض بققربامر املسققاعدة النفسققانية  116-75

 ية(؛ إلسالمإيران ا االجتماعية ل حااي النزاع، وفقاا الحتياجا   )مجهورية
الوفاء اباللتزامات املتعهد هبا بشأن العدالة االنتقالية،  ا يف ذل   116-76

 اي وحتظققىال ققحاوترّكققز علققى مققن خققالل إنشققاء آليققة مسققاءلة تكققون جققديرة ابلثقققة 
يقق  القق ي ل والنز  سققاعدة  ارسققني دوليققني، ومققن خققالل التفعيققل التققام للعمققل املسققتق

 دين املنشأ حديثاا )سلوفينيا(؛ يقوم ب  مكتب املفقو 
إنشققاء آليققة شققاملة للعدالققة االنتقاليققة،  ققا يف ذلقق  تفعيققل مكتققب  116-77

ملفقققودين وإنشققاء جلنققة لتقصققي احلقققا ق ومكتققب للتعوي ققات وآليققة ض ققا ية مناطققة ا
 ؛ (3مب ل  )جنوة أفريقيا(التعهد  ستشار خاص، كما مت 

السقققققهر علقققققى إضامقققققة نظقققققام العدالقققققة االنتقاليقققققة يف هنايقققققة املطقققققاف  116-78
 )فرنسا(؛ 

التعسيقققل بعمليقققة املصقققاحلة والعدالقققة االنتقاليقققة،  قققا يف ذلققق  مقققن  116-79
رهقاة، فحقة اإلخالل البدء يف تفعيل مكتب املفقودين، وسقن التشقرين اجلديقد ملكا
ية مقن والشقرض ف الا عن إسناد مزيقد مقن األراضقي للسقكان يف احملافظقات الشقمالية

 البالد )اتيلند(؛ 
 ض قققا ية وغققق  ض قققا ية ل قققمان إضامقققة إطقققار شقققامل واختقققاذ تقققداب  116-80

شاء املصاحلة وإنعدالة و العدالة االنتقالية،  ا يف ذل  إنشاء آلية وطنية للحقيقة وال
 مكتب للتعوي ات )بلسيكا(؛ 

التعسيل بعملية إضامة نظام للعدالة االنتقالية يشقمل تسقاوي املقرأة  116-81
جلنسقي لعنقف ااة ض قااي يف املشاركة مقن الرجقل ويعتمقد علقى مقودفني مقدربني ملعاجلق

 )املكسي (؛ وعلنية والعنف ضد املرأة، تكون أحكام  شفافة 
مواصققلة اجلهققود مققن أجققل املصققاحلة الوطنيققة ابلتعققاون مققن اجملتمققن  116-82

 ن(؛ الدويل، ويف نفس الوض  التعاون من مجين اجلهات املعنية )اليااب

__________ 

شدداملة، مبددا ن ذلددم تلع ددد انتقال ددة ب تإن دداد آل ددة عدالددة ن الددوار التلدداعلي ف مددا يلددي نددص التوصدد ة كمددا جدداد (3م
ا مت م دتقد كمدد   للتعويضددال وحم مدة خاصددة مناةدة مب ت ددارم تد  للملقدودين و نددة لتقددي القددائق وم تد

 التعيد بهلم مجنوب وفريق ا(ت. 
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الوحقدة الوطنيقة،  املصقاحلة وتعزيقزحتقيقق مواصلة اجلهود من أجقل  116-83
ادة اخل وإعقققومعاجلقققة املشقققاغل ملقققا بعقققد النقققزاع مقققن ضبيقققل عقققودة املشقققردين يف القققد

 نيكاراغوا(؛)سابقني توطينه ، وإعادة التأهيل االجتماعي وإعادة إدما  املقاتلني ال
 مواصلة اجلهود املف ية إل املصاحلة الوطنية )ب و(؛  116-84
صققاحلة الوطنيققة وضققمان حتقيققق العدالققة مواصققلة اجلهققود لتعزيققز امل 116-85

 االنتقالية )ضطر(؛ 
مواصققلة وتعسيققل اجلهققود الراميققة إل تشققسين املصققاحلة واملسققاءلة  116-86

ل وحققققوق اإلنسقققان، وذلققق  ضبقققل كقققل شقققيء مقققن خقققالل مبقققادرات وطنيقققة مقققن ضبيققق
 السياسة الوطنية بشأن املصاحلة )الربازيل(؛ 

ن اإلسقراع ننشقاء جلنقة للحقيققة وآليقة اختاذ التداب  الالزمة ل ما 116-87
 آيرلندا(؛ ) 30/1ض ا ية ومكتب للتعوي ات، عمالا بقرار جملس حقوق اإلنسان 

اختققققاذ التققققداب  التشققققريعية الالزمققققة إلنشققققاء جلنققققة للحقيقققققة وآليققققة  116-88
 (؛ )أملانيا 30/1ض ا ية ومكتب للتعوي ات، وفق ما نإل علي  القرار 

املناسب واملسقتمر يف بقرانمر املصقاحلة واإلصقالل  مواصلة التقدم 116-89
  كما اعتمده جملس حقوق اإلنسان )نيوزيلندا(؛  30/1طبقاا للقرار 

إنفققققققققاذ االلتزامققققققققات املتفققققققققق عليهققققققققا يف ضققققققققرار جملققققققققس حقققققققققوق  116-90
 إنفاذاا كلياا )الوالايت املتحدة األمريكية(؛  30/1 اإلنسان
إنفقاذاا كليقاا عمقالا بققرار جملقس حققوق إنفاذ االلتزامات املتعهد هبا  116-91

 ؛ (4م)أس اليا( 30/1اإلنسان 
امل ي ضدماا يف تنفي  مشروع املصقاحلة الوطنيقة عقن طريقق وزارات  116-92

ة )مجهوريققة الرمسيقق واحلققوار والثقافققات لققوطين واملصققاحلة والتعققاين الققوطيناالنققدما  ا
 فنزويال البوليفارية(؛ 

مواصققققلة اجلهققققود لتوطيققققد املصققققاحلة الوطنيققققة كاسققققتسابة دا مققققة يف  116-93
 أعقاة النزاع املسلمت )اجلزا ر(؛ 

مواصقققلة تعزيقققز املصقققاحلة الوطنيقققة عقققن طريقققق منقققن أعمقققال العنقققف  116-94
قوبققة اة والعوالتخويققف ضققد األضليققات الدينيققة واإلثنيققة، وعققن طريققق ضققمان املقاضقق

 ي الرسويل(؛ الفعالتني ملرتكيب ه ه األفعال )الكرس
النهققوض حبقققوق ضققحااي اجلققرا   والشققهود وتقققد  تعوي ققات هلقق   116-95

 )مصر(؛ 

__________ 

التنل ده ال امدد لالتاامدال املتعيدد هبدا مبوجد  قدرار جملد  ف ما يلي نص التوص ة كما جاد ن الوار التلاعليب ت (4م
اار داب  اد قانون مندع ذلم إلغوتوص ال فرقة العمد املنت ارية ب  ن املدالة، مبا ن 30/1حقوإل اان ان 
 وفضد املمارنال الدول ة مون ال ا(ت.يراعي وانتبدالل بت ريع 
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أتمقققني اسقققتقاللية ونزاهقققة هي قققة وشقققعبة محايقققة الشقققهود وال قققحااي  116-96
 )أملانيا(؛  2018وختصيإل ما يكفي من املوارد بدءاا  يزانية عام 

ار بققني الققدايانت تعزيققز اجلهققود حلمايققة حريققة الققدين وتشققسين احلققو  116-97
 )إيطاليا(؛ 

السقققققهر علقققققى ضقققققمان واحققققق ام احلقققققق يف حريقققققة القققققدين واملعتققققققد  116-98
 )مدغشقر(؛ 

زايدة اجلهقققود ل قققمان ومحايقققة حريقققة القققدين واملعتققققد، فشقققياا مقققن  116-99
االلتزامققات املتعهققد هبققا  وجققب العهققد الققدويل اخلققاص ابحلقققوق املدنيققة والسياسققية 

 )بلسيكا(؛ 
تشققسين النشققح للحققوار بققني وتلققف اجملموعققات الدينيققة وتعزيققز ال 116-100

الت ققققامن فيمققققا بققققني الققققدايانت ومنققققن العنققققف احملتمققققل وانتشققققار الكراهيققققة الدينيققققة 
 )هولندا(؛ 

تنفيقق  القققوانني واملمارسققات القا مققة ل ققمان احلققق يف حريققة الققدين  116-101
ملقاضقاة واملعاضبقة يف مجيقن واملعتقد جلمين املواطنني واملقيمني، وال سيما عقن طريقق ا

 حاالت العنف ملربرات دينية )بولندا(؛ 
حتميقققل مققققرتكيب أفعققققال امل ققققايقة والعنققققف ضققققد أفققققراد جمموعققققات  116-102

 األضليات الدينية املسؤولية عن ه ه األفعال )الوالايت املتحدة األمريكية(؛ 
الدينيقة إدانة مجين أفعال التخويف أو العنف ضد أفراد األضليقات  116-103

 وتقد  مجين مرتكبيها إل العدالة دون إبطاء )هولندا(؛ 
اختقققاذ مجيقققن التقققداب  الالزمقققة ل قققمان محايقققة الفقققاعلني يف اجملتمقققن  116-104

 املدين والصحفيني والتحقيق يف حاالت التهديد والتهس  )دولة فلسطني(؛ 
أتمققني بي ققة آمنققة وفكينيققة للمستمققن املققدين واملققدافعني عققن حقققوق  116-105

 اإلنسان )النروير(؛ 
أتمققني محايققة املققدافعات عققن حقققوق اإلنسققان، فاشققياا مققن حقققوق  116-106

اإلنسان الدولية،  ا يف ذل  مقن خقالل تقدريب الشقرطة يف جمقال حققوق اإلنسقان،  
ن خقققوف مقققن امل قققايقة أو العنقققف كيمقققا يتسقققمل هلقققن املشقققاركة كليقققاا يف اجملتمقققن دو 

 )فنلندا(؛

اختققققاذ التققققداب  لتققققأمني احلمايققققة املال مققققة للمققققدافعني عققققن حقققققوق  116-107
اإلنسققان ل ققمان التحقيققق املال قق  يف اهلسمققات املزعومققة ومقاضققاة املسققؤولني عنهققا 

 )آيرلندا(؛

مواصققلة اجلهققود ملكافحققة االبققار ابلبشققر وتققوف  مجيققن املتطلبققات  116-108
 زمة لتأمني تنفي  اخلطة االس اتيسية بشأن ه ه املسألة )ضطر(؛الال
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ابلبشقر مواصلة اجلهود لتنفي  اخلطة االس اتيسية ملكافحة االبار  116-109
 )السودان(؛

النظقققر يف إدخقققال تشقققرين يطالقققب املؤسسقققات واملشقققارين التساريقققة  116-110
يف سالسققل التوريقد، كسققزء مققن ابإلبقال  علنققاا عقن اجلهققود املب ولقة لتققأمني الشقفافية 

خطة عمل سري النكا الوطنيقة ملكافحقة االبقار ابلبشقر )اململكقة املتحقدة لربيطانيقا 
 العظمى وآيرلندا الشمالية(؛

اختاذ التداب  ملقد ضقحااي االبقار بسقبل االنتصقاف الفعالقة،  قا يف  116-111
 ذل  التعوي  وإعادة التأهيل )أرمينيا(؛

اب  الراميققققة إل اإلنفققققاذ الكلققققي للحقققققوق االضتصققققادية تعزيققققز التققققد 116-112
 واالجتماعية والثقافية )جنوة أفريقيا(؛

تنفي  التوصقيات القيت تققدم  هبقا هي قات املعاهقدات ذات الصقلة  116-113
مقققن ضبيقققل اللسنقققة املعنيقققة ابحلققققوق االضتصقققادية واالجتماعيقققة والثقافيقققة لوضقققن حقققد 

 ها من األنشطة املدنية )النمسا(؛للمشاركة يف األنشطة التسارية وغ  

مواصققققلة النهققققوض ابلتنميققققة االضتصققققادية واالجتماعيققققة املسققققتدامة  116-114
واحلقققد مقققن الفققققر، إلرسقققاء أسقققس متينقققة لتمتقققن السقققكان  ميقققن حققققوق اإلنسقققان 

 )الصني(؛

مواصقققلة تعزيقققز وإصقققالل نظقققام احلمايقققة االجتماعيقققة لكقققي يشقققمل  116-115
ل ققق  الققق ين ينتمقققون إل أكثقققر اجملموعقققات حرمقققاانا أو  قققن فقققيه  مجيقققن األشقققخاص، 
 و ميشاا )ملديف(؛

مواصققلة اجلهققود الراميققة إل مكافحققة الفقققر املققدضن ضققمن أهققداف  116-116
 التنمية املستدامة )املغرة(؛

اختقققاذ مجيقققن التقققداب  الالزمقققة للحقققد مقققن الفققققر )اململكقققة العربيقققة  116-117
 السعودية(؛

وتوسققين نطققاق الققربامر القا مققة مققن  2025ؤيققة التنفيقق  الكلققي لر  116-118
راماشاكيت الشعبية، أو إضامة مبادرات جديدة عند اللزوم لدفن جهقود غضبيل حركة 

 التخفيف من وطأة الفقر ومعاجلة أوج  التفاوت بني اجلهات )سنغافورة(؛

مواصققلة السياسققات املال مققة للق ققاء علققى الفقققر يف سققري النكققا  116-119
مققققن التقريققققر )اإلمققققارات العربيققققة  87، كمققققا جققققاء يف الفقققققرة 2030حبلققققول عققققام 

 املتحدة(؛

امل قققي يف انتهقققا  السياسقققات االجتماعيقققة الناجحقققة يف مكافحقققة  116-120
ضققققعفاا الشققققرا مت ودة حيققققاة السققققكان، وال سققققيما أشققققد النهققققوض  ققققالفقققققر، هبققققدف 

 )مجهورية فنزويال البوليفارية(؛
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ال التخفيققف مققن وطققأة الفقققر مققن مواصققلة اجلهققود املب ولققة يف جمقق 116-121
خقققالل بقققرامر الصقققحة والتعلقققي  واإلسقققكان ووضقققن تشقققرين فكيقققين لتقققأمني حققققوق 

 اجملموعات ال عيفة )بواتن(؛

تشقققسين تنفيققق  السياسقققة الوطنيقققة املتعلققققة ابحلقققد مقققن وطقققأة الفققققر  116-122
اني )برو  2030لتحقيق األهداف املتمثلة يف است صال الفقر يف البالد حبلول عام 

 دار السالم(؛

وضقققن بقققرانمر حقققدد إلاتحقققة فقققرص القققدخل للمقققرأة، وال سقققيما يف  116-123
 املناطق الريفية )هندوراس(؛

وضقققققن ضاعقققققدة بيقققققاانت مفّصقققققلة  صقققققوص النسقققققاء راّبت األسقققققر  116-124
ُتستخدم بطريققة موحقدة يف سياسقات وبقرامر الرعايقة وإعقادة التقوطني،  قا يف ذلق  

يف الققداخل علققى مسققاعدة حققددة  ت األسققر واملشققرداتصققول النسققاء رابّ ل ققمان ح
االجتمقاعي ويف امليقدان املعيشقي، ف قالا عقن تقوف   -األهداف يف اجملقال النفسقاين 

 فرص احلصول على سكن بشكل مال   ودا   )فنلندا(؛

امل ققي يف اختققاذ التققداب  اإلمابيققة لتحسققني محايققة حققق السققكان يف  116-125
 الصحية والعمل والسكن والغ اء، إخل )الصني(؛التعلي  والرعاية 

مواصلة تنفي  التداب  لتعزيز تطوير البمل التحتيقة وبنقاء الققدرات،  116-126
 وال سيما يف جمال الصحة واخلدمات الطبية )الياابن(؛

اختاذ التداب  لتخصيإل املقوارد الكافيقة للنهقوض  قودة اخلقدمات  116-127
 )مجهورية إيران اإلسالمية(؛الزراعية ناطق املالصحية والتعليمية يف 

اعتماد مجين التداب  التشريعية والسياسية الالزمة ل قمان وصقول  116-128
اجلميققن إل الصقققحة اجلنسقققية واإلقابيققة وفققققاا خلطقققة عمقققل مققؤفر بيسقققني، فشقققياا مقققن 

 )هندوراس(؛ 2030جدول أعمال 

ل عفاء احلقال،  قن فقيه  أتمني تساوي فرص الوصول إل التعلي   116-129
 النساء واألطفال واألشخاص ذوو اإلعاضة )مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(؛

تعزيقققز الرضابقققة الدميقراطيقققة علقققى ضطقققاع القققدفاع، وال سقققيما وضقققف  116-130
إشققراك أفققراد القققوات املسققلحة يف األنشققطة االضتصققادية ضققد ضققمان أتمققني  تلكققات 

 شه  )سويسرا(؛املواطنني، ف الا عن سبل عي

رٍض التعسيققل بققرد األراضققي الققيت صققادرها اجلققين وإنشققاء نظققام ُمقق 116-131
 للتعوي  )فرنسا(؛

املعاجلققققة الفوريققققة مققققن أجققققل النظققققر يف مراجعققققة ضققققوانني األراضققققي  116-132
 الحتياجات املشردين يف الداخل )جورجيا(؛
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ة إعقادة اختاذ مجين التداب  الالزمة للنهوض بشكل ملحوظ بعمليق 116-133
األراضققي اخلاصققة احملتلققة إل مالكيهققا الشققرعيني، وذلقق  أي ققاا بغيققة معاجلققة ا امققات 

 االستيالء على األراضي )هاييت(؛

 وضن سياسة حقيقية حلماية وتعزيز حقوق املرأة )فرنسا(؛ 116-134

تكثيقققف التقققداب  الراميقققة إل النهقققوض حبققققوق املقققرأة،  قققا يف ذلققق   116-135
للشققققباة والتقققداب  املتعلقققققة بتقققوف  فققققرص الوصقققول إل العدالققققة،  التقققدريب املهقققين

واإلصالل التشقريعي، وكق ل  تنفيق  االسقتسابة لالحتياجقات اجلنسقانية علقى مجيقن 
 مستوايت احلوكمة وصنن السياسات )إندونيسيا(؛

مواصلة اجلهود لتعزيز فكقني املقرأة والق قاء علقى التمييقز والعنقف  116-136
 ضدها )تونس(؛

إدرا  اتفاضية الق اء على مجين أشكال التمييز ضد املرأة إدراجقاا   116-137
 كلياا يف منظومة سري النكا الدميقراطية )النروير(؛

ضقققمان املسقققاواة بقققني الرجقققل واملقققرأة مقققن خقققالل مراجعقققة شققققاملة  116-138
 للتشرين الوطين )غواتيماال(؛

يف التشقققرين احمللقققي مراجعقققة وإلغقققاء األحكقققام التمييزيقققة ضقققد املقققرأة  116-139
 )التفيا(؛

النظققر يف إجققراء مراجعققة للقققوانني احملليققة بغيققة ضققمان املسققاواة بققني  116-140
الرجل واملرأة،  ا يف ذل  القوانني اليت حتكق  حققوق اخلالفقة فيمقا يتصقل ب اخقيإل 

 الشريعة اإلسالمية )غاان(؛يف دل وهبات األراضي، وغياة سن دنيا للزوا  

على املمارسات التمييزيقة ضقد املقرأة فيمقا يتصقل ابحلققوق  الق اء 116-141
 يف اخلالفة واإلرث وملكية األرض )إسبانيا(؛

مراجعقققة الققققوانني احملليقققة القققيت هلقققا أتثققق  علقققى املسقققاواة بقققني الرجقققل  116-142
الققيت حتكقق  اخلالفققة والتصققرف يف املمتلكققات العقاريققة تلقق  واملققرأة، وال سققيما منهققا 

 يا للزوا  )الربتغال(؛دنالسن الوحتديد 

إلغققاء التشققريعات احملليققة الققيت فيققز ضققد املققرأة،  ققا يف ذلقق  تلقق   116-143
املتعلققققة ابحلقققق يف اخلالفقققة يف تقققراخيإل وهبقققات األراضقققي، والتصقققرف ابملمتلكقققات 
العقارية، ف الا عن التطقرق للحقواجز القيت حتقول دون املسقاواة يف مشقاركة املقرأة يف 

 ضتصادية والعامة )انميبيا(؛احلياة السياسية واال

مواصلة اجلهود ملعاجلة التمييز ضقد املقرأة ومكافحقة العنقف الققا    116-144
 على نوع اجلنس )مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(؛

 تعزيز اجلهود الرامية إل الق اء على العنف ضد املرأة )جورجيا(؛ 116-145

الققققا   علقققى نقققوع اجلقققنس  مواصقققلة كافقققة اجلهقققود ملكافحقققة العنقققف 116-146
 )اململكة العربية السعودية(؛
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الققا   العنف تصمي  وتنفي  اس اتيسيات ملعاجلة العنف اجلنسي و  116-147
 قققحااي املوجققق  ضقققد اليف الصقققلة علقققى نقققوع اجلقققنس،  قققا يف ذلققق  التطقققرق للوصققق  

جلققة عاملالوطنيقة  ققوق اإلنسقان وخطقة العمقلالوطنيقة حلعمقل الوالنقاجني، طبققاا خلطقة 
نسقي لعنف اجلاالعنف اجلنسي والعنف القا   على نوع اجلنس واإلعالن بشأن منن 

 ية(؛يف النزاع )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمال

بققر  العنققف يف اإلطققار الزوجققي واعتمققاد اسقق اتيسية شققاملة ملنققن  116-148
 ومكافحة العنف القا   على نوع اجلنس )هندوراس(؛

امل ققي يف اختققاذ التققداب  لوضققن حققد جلميققن أشققكال العنققف ضققد  116-149
املققرأة والتعسيققل نضققفاء الصققبغة النها يققة علققى تعققديالت ضققانون منققن العنققف املنققزيل 

 ؛(5م)ملديف(

ختصققيإل املقققوارد الكافيقققة ل قققمان اسققتمرارية وفعاليقققة تنفيققق  خطقققة  116-150
 س )ماليزاي(؛العمل الوطنية ملعاجلة العنف القا   على نوع اجلن

االستمرار يف توف  التقدريب املراعقي لنقوع اجلقنس للسقلطات القيت  116-151
 (؛القا   على نوع اجلنس )ماليزايتُعمل حباالت العنف 

تكثيقف اجلهققود للتحقيقق يف ادعققاءات العنققف اجلنسقي مققن جانققب  116-152
 - تيمقققورضقققوات األمقققن والسقققهر علقققى مقاضقققاة مقققرتكيب هققق ه األفعقققال ومعقققاضبته  )

 ليشيت(؛

 محاية وتعزيز حقوق املقرأة، ووضقن حقد للعنقف اجلنسقي يف النقزاع، 116-153
 (؛اإلفالت من العقاة ابلنسبة هل ه اجلرا   )مصرمن وعدم التساممت 

بهيققز مجيققن مراكققز الشققرطة  كتققب يُعققمل ابملققرأة وضاعققات خاصققة  116-154
 ات إلوالفتيقق وعققدد كققاف مققن الشققرطيات بغيققة حتسققني أتمققني فققرص وصققول النسققاء

 العدالة )هاييت(؛

زايدة مشاركة املرأة يف احلياة العامة والسياسقية، وإصقالل الققوانني  116-155
 اليت فيز ضد املرأة )العراق(؛

امل ققي يف تشققسين مشقققاركة وفكققني املققرأة يف عمليقققة صققنن الققققرار  116-156
 يبيا(؛يف األسرة واجملتمن )لضدها فيما يتصل بدورها ومكافحة التمييز 

مواصقققلة اجلهقققود الراميقققة إل تعزيقققز ومحايقققة حققققوق املقققرأة، وتعزيقققز  116-157
 رة(؛ة )املغالتداب  املتخ ة ابلفعل والرامية إل تعزيز مشاركتها السياسي

مواصققلة السياسققات املسققتدامة الراميققة إل النهققوض  شققاركة املققرأة  116-158
 نروير(؛ستوايت احلك  )الالكاملة واملتساوية يف صنن القرار على مجين م

__________ 

العند  ف ما يلي نص التوص ة كما جاد ن الوار التلاعليب تاملضدي ن اختداذ التددابري لوضدع حدد  م دع وشد ال  (5م
 ي (ت. املنا  مملدضد املروة والتعا د تضلاد الدبغة النيائ ة على م روع قانون العن  
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العمققل علققى تنفيقق  جققدول أعمققال املققرأة والسققل  واألمققن مققن أجققل  116-159
 أتمني مشاركة املرأة الفعالة يف مجين جماالت عمليات صنن القرار )إسبانيا(؛

تعزيققز مشققاركة املققرأة يف احليققاة السياسققية والعامققة وزايدة املسققاعدة  116-160
يف التمتققققن بفرصققققة الوصققققول إل العمققققل واخلققققدمات املقدمققققة للنسققققاء رابت األسققققر 
 االضتصادية )البحرين(؛ -لتحسني أوضاعهن االجتماعية 

اعتمقققاد مبقققادرات ملموسقققة الست صقققال مجيقققن أنقققواع التمييقققز ضقققد  116-161
هلق  األطفال، من خالل فكينه  من  ارسة حقوضه  وإمقاد آليقات تعقوي  منصقفة 

 )إكوادور(؛

خاصققة ل قققمان فتققن األشقققخاص، وال سققيما مقققنه   اعتمققاد تقققداب  116-162
األشققخاص القق ين هقق  يف أوضققاع هشققة، مثققل األطفققال، فرصققةا حقيقيققةا للوصققول إل 

 العدالة وإل سا ر إجراءات التشكي )البحرين(؛

ال علققققى أسققققاس أصققققله  العرضققققي أو معاجلققققة التمييققققز ضققققد األطفقققق 116-163
 االضتصادي )العراق(؛وضعه  

هققققود لتققققوف  محايققققة فعليققققة للمققققرأة والطفققققل، وحقققققوق مواصققققلة اجل 116-164
 األضليات اإلثنية، ومكافحة التمييز يف ه ا اجملال )بولندا(؛

حظققر العقققاة اجلسققدي ليفطفققال يف مجيققن احمليطققات،  ققا يف ذلقق   116-165
 يف املنزل )اجلبل األسود(؛

 مواصلة اجلهود حلماية األطفال ومكافحة عمل األطفال )تونس(؛ 116-166

أتمني وصول األشقخاص ذوي اإلعاضقة إل التعلقي  والعمقل والنققل  116-167
العمققومي والصققحة واملشققاركة السياسققية، والق ققاء علققى القققوانني واللققوا مت التمييزيققة 

 )املكسي (؛

امل ي يف رصد األموال الكافيقة يف بقرامر الرعايقة  قا يقوفر القدع   116-168
 ليفشخاص ذوي اإلعاضة )أذربيسان(؛

مواصقققلة اجلهقققود الراميقققة إل رفقققن عقققدد األشقققخاص ذوي اإلعاضقققة  116-169
 ملودفني يف اخلدمة العمومية )بروين دار السالم(؛ا

امل ققي يف املعاجلققة الفعالققة ملسققا ل مثققل نقققإل فققرص الوصققول إل  116-170
 التعلي  والنظ  الصحية ليفشخاص ذوي اإلعاضة )الياابن(؛

ات اخلاصققققة بسققققكان التاميققققل لسياسققققامل ققققي يف محايققققة الققققربامر وا 116-171
سققيما منهققا احلقققوق االضتصققادية   هلقق  التمتققن فتعققاا كققامالا حبقققوضه ، والمّل حبيققي يتسقق

 واالجتماعية والثقافية )ب و(؛

إيقققالء عنايقققة خاصقققة ملشقققاركة األضليقققات الفعليقققة يف عمليقققة صقققنن  116-172
مارسقات واملؤسسقات القرار، وتوف  فرص اضتصادية واجتماعية متساوية، وإضامقة امل
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إدمققققا  التنققققوع اإلثققققين واللغققققوي والققققديين يف الققققبالد بشققققكل كلققققي الالزمققققة ل ققققمان 
 )غواتيماال(؛

بشقأن هبسقرة العمالقة اإلسراع بسن ضانون هي ة سري النكا املعنيقة  116-173
محايققة العمققال املهققاجرين وأسققره   ققا يتمشققى مققن االتفاضيققة الدوليققة حلمايققة حقققوق 

 املهاجرين وأفراد أسره  )إندونيسيا(؛مجين العمال 

سققيما األسققر  وال ،إمققاد بققدا ل الحتسققاز املهققاجرين غقق  الشققرعيني 116-174
 واألطفال )الربتغال(؛

تعزيققز السياسققات ملققد طققاليب اللسققوء والالج ققني بفرصققة احلصققول  116-175
 على خدمات التعلي  املتاحة على الصعيد الوطين )الكرسي الرسويل(؛

بققق ل املزيقققد مقققن اجلهقققود ل قققمان عقققودة وإعقققادة تقققوطني املشقققردين  116-176
 داخلياا املتبقني )أذربيسان(؛

تعزيز التداب  للتطرق الحتياجقات األشقخاص املتقأثرين مقن النقزاع  116-177
 واملشردين نتيسة ل  والتماس حلول دا مة للتشرد )مصر(؛

 التفاعلي أدانه وأحاط  علماا هبا. نظرت سري النكا يف التوصيات املقدمة أثناء احلوار -117
التصديق على الربوتوكول االختياري الثقاين امللحقق ابلعهقد القدويل  117-1

اخلققاص ابحلققققوق املدنيقققة والسياسقققية هبقققدف إلغققاء عقوبقققة اإلعقققدام )اجلبقققل األسقققود( 
 )إسبانيا(؛

التصديق على الربوتوكول االختياري الثقاين امللحقق ابلعهقد القدويل  117-2
 ابحلقوق املدنية والسياسية )بولندا(؛ اخلاص

وضف العمل بعقوبة اإلعقدام يف مجيقن الظقروف واختقاذ التقداب  مقن  117-3
أجل إلغا ها،  ا يف ذل  التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحقق ابلعهقد 

 الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية )نيوزيلندا(؛

اخلاصققققة بوضققققن  1951لققققى اتفاضيققققة عققققام النظققققر يف التصققققديق ع 117-4
 )كوت ديفوار(؛ 1967الالج ني وبروتوكوهلا االختياري لعام 

التصقققديق علقققى نظقققام رومقققا األساسقققي للمحكمقققة اجلنا يقققة الدوليقققة  117-5
وكق ل  الربوتوكقول االختيققاري الثقاين التفاضيققة مناه قة التعق يب وغقق ه مقن ضققروة 

نسانية أو املهينة، وإنشاء آلية وطنية للوضايقة مقن املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإ
 التع يب )النمسا(؛

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاضية حقوق الطفل بشقأن  117-6
االختيقققاري املتعلقققق ابألشقققخاص ذوي  الربوتوكقققولوضقققن إجقققراء لتققققد  البالغقققات و 

ضتصادية واالجتماعيقة اإلعاضة والربوتوكول امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق اال
 والثقافية )سلوفاكيا(؛
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التصققديق علققى الربوتوكققول االختيققاري التفاضيققة حقققوق األشققخاص  117-7
 ذوي اإلعاضة )بوروندي(؛

االن قققمام إل معاهقققدة بقققارة األسقققلحة وتكييقققف التشقققرين القققوطين  117-8
 وفقاا هلا، والتوضين على معاهدة حظر األسلحة النووية )غواتيماال(؛

اخلاصققققة بوضققققن الالج ققققني  1951التصققققديق علققققى اتفاضيققققة عققققام  117-9
 )الربتغال( )س اليون(؛ 1967وبروتوكوهلا لعام 

التصقققديق علقققى نظقققام رومقققا األساسقققي للمحكمقققة اجلنا يقققة الدوليقققة  117-10
 ليشيت(؛ -)سلوفينيا( )تيمور 

التصقققديق علقققى نظقققام رومقققا األساسقققي للمحكمقققة اجلنا يقققة الدوليقققة  117-11
 يا(؛)إستون

مققن التشققرين الققوطين ومواءمتقق  االن ققمام إل نظققام رومققا األساسققي  117-12
 )غواتيماال(؛

التصقققديق علقققى نظقققام رومقققا األساسقققي للمحكمقققة اجلنا يقققة الدوليقققة  117-13
 ومواءمة التشرين مواءمة اتمة من االلتزامات  وجب نظام روما األساسي )التفيا(؛

قققققة ابلشققققعوة األصققققلية والقبليققققة التصققققديق علققققى االتفاضيققققة املتعل 117-14
 ( ملنظمة العمل الدولية )غواتيماال(؛169)االتفاضية رض   1989 لعام

عقدم تققادم جقرا   احلقرة واجلقرا   املرتكبقة اتفاضيقة التصديق على  117-15
 ضد اإلنسانية )أرمينيا(؛

ضقققمان اعققق اف الدسقققتور اجلديقققد بشقققكل واضقققمت وصقققريمت ابملبقققدأ  117-16
نإل علققى وضققن ضققماانت تققؤمن الققيف الفصققل بققني السققلطات، و  األساسققي املتمثققل

كقون جلميقن أصقحاة ياستقاللية الق اء واحملقاك  وتسقهر يف نفقس الوضق  علقى أن 
 املصلحة املعنيني مكان إلمساع صو   لدى صياغة الدستور اجلديد )هاييت(؛

النظققققققر يف إنشققققققاء وزارة مسققققققؤولة عققققققن التسققققققرين ننفققققققاذ خطققققققة  117-17
، القيت وضقع  يف 2021-2017ة اجلديقدة حلققوق اإلنسقان للفق ة الوطنيق العمل
 )كوت ديفوار(؛ 2016عام 

السقققهر علقققى أن ت قققمن اإلصقققالحات الدسقققتورية تسقققاوي مجيقققن  117-18
 األفراد يف احلماية واحلقوق واملعاملة، دون أي فييز )كندا(؛

يققة عققن تعققديل القققوانني الققيت فيققز ضققد املققرأة وإزالققة الصققبغة اإلجرام 117-19
 سلوك شخصني من نفس اجلنس يت  ابل اضي )أس اليا(؛

 ،لقفأ365و 365تعديل القانون اجلنا ي وال سقيما منق  املقاداتن  117-20
إلبطققققال بقققققر  سقققققلوك شخصقققققني مقققققن نفقققققس اجلقققققنس ابل اضقققققي وتبقققققادل املشقققققاعر 

 علناا يف األماكن العمومية )هولندا(؛والتغازل واألحاسيس 
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العالضات بني شخصقني مقن نفقس اجلقنس واختقاذ وضن حد لتسر   117-21
تققداب  ملموسققة ملكافحققة التمييققز والعنققف ضققد املثليققات واملثليققني ومزدوجققي امليققل 

 اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني )الربازيل(؛

وضققن حققد لتسققر  السققلوك بققني شخصققني مققن نفققس اجلققنس عققن  117-22
 )كندا(؛اجلنا ي قانون المن  لفأ365و 365طريق إلغاء املادتني 

، لفأ365و 365، وال سيما من  املاداتن اجلنا يقانون التعديل  117-23
لوضققن حققد لتسققر  السققلوك بققني شخصققني مققن نفققس اجلققنس ابل اضققي، ف ققالا عققن 

 يف األماكن العمومية )السويد(؛علناا ازل تبادل املشاعر واألحاسيس والتغ

اجلنققا ي ضصققد وضققن حققد لتسققر  السققلوك اجلنسققي تعققديل القققانون  117-24
ابل اضققي بققني شخصققني مققن نفققس اجلققنس، وحقق ف العبققارات املهينققة الققيت ميكققن أن 
تستخدم ضد املثليقات واملثليقني ومزدوجقي امليقل اجلنسقي ومغقايري اهلويقة اجلنسقانية 
وحققققققاملي صققققققفات اجلنسققققققني، وتفققققققادي بققققققاوزات سققققققلطات الشققققققرطة وم ققققققايقا ا 

 )أوروغواي(؛

وضققققن حققققد لتسققققر  العالضققققات بققققني شخصققققني مققققن نفققققس اجلققققنس  117-25
ابل اضققي واختققاذ كافققة التققداب  الالزمققة ملكافحققة التمييققز والعنققف علققى أسققاس امليققل 
اجلنسققي أو اهلويققة اجلنسققانية وضققمان إمكانيققة وصققول املثليققات واملثليققني ومزدوجققي 

ني إل اخلقققدمات امليقققل اجلنسقققي ومغقققايري اهلويقققة اجلنسقققانية وحقققاملي صقققفات اجلنسققق
 الصحية )هندوراس(؛

وضن حد لإلفالت مقن العققاة وضقمان مثقول مقرتكيب التحقري   117-26
 على الكراهية والعنف أمام العدالة  ا يتفق من القانون الدويل )السويد(؛

إلغاء ضانون منن اإلرهاة وإنفاذ وضف اختيقاري فقوري للعمقل بق ؛  117-27
ة اإلرهققاة ملعققاي  حقققوق اإلنسققان الدوليققة وضققمان امتثققال مشققروع ضققانون مكافحقق

 )كندا(؛
 إلغاء عقوبة اإلعدام )أس اليا(؛ 117-28
 اختاذ تداب  ملموسة إللغاء عقوبة اإلعدام )النروير(؛ 177-29
حتويققل الوضققف االختيققاري لتنفيقق  عقوبققة اإلعققدام حبكقق  الواضققن إل  117-30

 )الربتغال(؛هلا إلغاء هنا ي 
ختيقققاري لتنفيققق  مجيقققن أحكقققام االوضقققف الة اإلعقققدام، و إلغقققاء عقوبققق 117-31

اإلعقققدام القا مقققة يف انتظقققار تنفيققق ها وحتويقققل مجيقققن عققققوابت اإلعقققدام إل عققققوابت 
 سسن )سلوفاكيا(؛

إلغاء عقوبقة اإلعقدام وحتويقل أحكقام اإلعقدام إل أحكقام ابلسقسن  117-32
 )الكرسي الرسويل(؛
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لكققققون الوضققققف االختيققققاري لتنفيقققق   نظققققرابلإلغققققاء عقوبققققة اإلعققققدام  117-33
 )انميبيا(؛ 1975من  عام  اا أحكام اإلعدام ضا م

مقققققنمت مجيقققققن علقققققى  ،السقققققهر، يف الققققققانون ويف املمارسقققققة العمليقققققة 117-34
 (؛ احملتسزين ضماانت ضانونية أساسية من  البداية )الكرسي الرسويل

 نشر ضا مة موحدة ابملفقودين )سويسرا(؛ 117-35
اب  شاملة ل قمان حتقري ومقاطعقة جقرا   احلقرة املزعومقة اختاذ تد 117-36

وضن حد  لي هبدفوغ ها من انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة أثناء النزاع الداخ
 لإلفالت من العقاة )إستونيا(؛ 

تعسيقققل العمليقققة اجلاريقققة ووضقققن حقققد زمقققين واضقققمت إلنشقققاء جلنقققة  117-37
حقققري عقققن حكمقققة خاصقققة لت ابلتعوي قققات، ف قققالا معقققين لتقصقققي احلقيققققة ومكتقققب 

 ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان اجلسيمة )مجهورية كوراي(؛
وابألسقاس مقن خقالل رصقد  –امل ي ضدماا ابختقاذ تقداب  ملموسقة  117-38

بشققأن  –ة ت ملموسققنققاطني بققوالايمققوارد ماليققة يف امليزانيققة الوطنيققة وتعيققني خققرباء م
 (؛سابقاا  وسالفيةرية مقدونيا اليوغكلها )مجهو   العدالة االنتقالية األربن اتآلي

وضقققن إطقققار زمقققين حقققدد ومعقققاا واضقققحة لإلنفقققاذ التقققام لتعهقققدات  117-39
 )أملانيا(؛ 30/1النكا  وجب ضرار جملس حقوق اإلنسان  سري
نفقققاذ التقققام لاللتزامقققات لإلوضقققن إطقققار زمقققين واضقققمت ومعقققاا بينقققة  117-40

 )النروير(؛ 30/1املتعهد هبا  وجب ضرار جملس حقوق اإلنسان 
لتنفيق  مقن أجقل اوضن إطقار زمقين ال لقبس فيق  يرافقق  إطقار رصقد  117-41

)مجهورية  30/1الكامل لاللتزامات املتعهد هبا  وجب ضرار جملس حقوق اإلنسان 
 (؛ سابقاا مقدونيا اليوغوسالفية 

إنفقققققققققاذ االلتزامقققققققققات املتعهقققققققققد هبقققققققققا يف ضقققققققققرار جملقققققققققس حققققققققققوق  117-42
طققار قاليققة ووضققن إيف ذلقق  االلتققزام ننشققاء آليققة للعدالققة االنت،  ققا 30/1 اإلنسققان

 زمين واضمت حتقيقاا هل ه الغاية )النمسا(؛
وضققن إطققار زمققين واضققمت ومعققاا بينققة مققن أجققل اإلنفققاذ التققام لقققرار  117-43

 )الدامنرك(؛ 30/1جملس حقوق اإلنسان 
تشقققسين املصقققاحلة مقققن خقققالل تعسيقققل تنفيققق  ضقققرار جملقققس حققققوق  117-44
 ،  ققققا يف ذلقققق  عققققن طريققققق فققققتمت مكتققققب املفقققققودين ووضققققن حققققدٍ 30/1نسققققان اإل

دنيني كيهقققا املقققللمشقققاركة العسقققكرية يف الودقققا ف املدنيقققة وإعقققادة األراضقققي إل مال
 كندا(؛)وإضامة آلية ض ا ية  شاركة حققني ومدعني عامني وض اة أجانب 
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نفيققق اا تنفيققق  توصقققيات فرضقققة العمقققل االستشقققارية بشقققأن املصقققاحلة ت 117-45
أف قققل يراعقققي اتمقققاا،  قققا يف ذلققق  إللغقققاء ضقققانون منقققن اإلرهقققاة واسقققتبدال  بتشقققرين 

 ؛(6ماملمارسات الدولية )أس اليا(
تبين سياسقة وطنيقة بشقأن محايقة الصقحفيني واملقدافعني عقن حققوق  117-46

ألفعال ل ه ه ااإلنسان ملكافحة التخويف والعنف، ول مان التحقيق الفعال يف مث
 رتكبيها )النمسا(؛ ومقاضاة م

النظققققققر يف عمليققققققة حتويققققققل واسققققققعة النطققققققاق ليفراضققققققي ألغققققققراض  117-47
 غاان(؛االستعمال املدين يف احملافظات الشمالية والشرضية من البالد )

مواصققققلة اجلهققققود ل ققققمان امللكيققققة القانونيققققة للممتلكققققات وردهققققا  117-48
لقانون عاي  اذل  م ، كما تنإل علىمن  أمد بعيد للمشردين يف الداخل والالج ني

 الدويل )الكرسي الرسويل(؛
مقققن الدسقققتور وتنققققيمت مجيقققن الققققوانني  16تعقققديل أو إلغقققاء املقققادة  117-49

دون  يت حتقققولالشخصققية إلزالققة األحكققام التمييزيقققة ضققد املققرأة وكققق ل  احلققواجز القق
 املشاركة يف العملية السياسية )كندا(؛

شكال العنف ضد املرأة،  قا يف مجين أللق اء على تعزيز التداب   117-50
 ذل  من خالل بر  االغتصاة يف إطار الزوا  )بلسيكا(؛

اعتمقققاد تشقققرين حقققدد  ظقققر صقققراحة العنقققف املنقققزيل،  قققا يف ذلققق   117-51
 ؛وفينيا(االغتصاة يف إطار الزوا ، وأتمني تنفي ه وإعمال  الصارمني )سل

التقققداب  العقابيقققة ذات  ملنقققن وإزالقققة مجيقققناجلنقققا ي ققققانون التعقققديل  117-52
يقاة تكقون ح الصلة بوضن حٍد للحمل يف حاالت االغتصاة وسفال احملارم وعنقدما

 اجلنني يف خطر )الدامنرك(؛
لتحديقد وضقن الالج قني اختاذ التداب  الالزمقة لوضقن إجقراء وطقين  117-53

 . )األرجنتني(
ر تعكققس موضققف الدولققة مجيققن االسققتنتاجات و/أو التوصققيات الققواردة يف هقق ا التقريقق -118

هقققق ه  غققققي أتويققققل)الققققدول( الققققيت ضققققدمتها و/أو الدولققققة موضققققوع االسققققتعراض بشققققأهنا. وال ينب
 ككل.   االستنتاجات و/أو التوصيات على أهنا ضد حظي  بتأييد الفريق العامل

__________ 

التنل دده ال امددد للتعيدددال مبوجدد  قددرار جملدد  حقددوإل ف مددا يلددي نددص التوصدد ة كمددا جدداد ن الددوار التلدداعليب ت (6م
 دددداب نون منددددع اار وتوصدددد ة فرقددددة العمددددد املنت ددددارية ب دددد ن املدددددالة، مبددددا ن ذلددددم إلغدددداد قددددا 30/1اان ددددان 

 ا(ت. وانتبدالل بت ريع ي تليم وفضد املمارنال مون ال 
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 وااللتزامات الطوعية اتالتعهد -اثلثاا  
لمبدددداد  شدددداملة ومراع ددددة لال ددددير علددددى ون ت ددددون عمل ددددة ااصدددداح الدنددددتور  ا اريددددة  -119

ال ة اانل وانددددتقامل دددداواة وعدددددم التم  ددددا واللدددددد بدددد  ال ددددلطال والضددددماملتمنلددددة ن األناندددد ة 
 القضاد. 
ن تدري  وتع   م نول  عن ااعام وتع   م نول  لدى ر ع ال لطال العموم ة  -120
 إعمال  ها الق.من وجد ق ن الدول على املعلومال قانون الظد 
املنضددددمام إىل الربوتوكددددول املخت ددددار  ملتلاق ددددة منا ضددددة التعددددهي  وغددددري  مددددن ضددددروب  -121

ن ندر  ملن دا املعاملة وو العقوبة القان ة وو الاإن ان ة وو املي نة، وتع    ندة حقدوإل اان دان 
للوفداد ابمللتاامدال مبوجد  الربوتوكدول املخت دار  ملتلاق دة  ،والرصددالوةن ة للوقاية ل ة اآلبوصليا 

 منا ضة التعهي  وغري  من ضروب املعاملة وو العقوبة القان ة وو الاإن ان ة وو املي نة. 
مراجعددة وإلغدداد قددانون منددع اار دداب وانددتبدالل بت ددريع جديددد مل افحددة اار دداب، مت دد اأب  -122

 ن. مع املعايري الدول ة لقوإل اان ا
 درةة ندر  ملن دا ب ايدة وتعايا م ات  الن داد واألةلدال التابعدة مل تد  الطلدد واملدروة  -123

 لضمان وجود نظام عدالة يراعي نوع ا ن .
املروة ال  اني على م توى ادافظال وعلى م توى ال دلطة متن د إنلاذ ت ريع يضمن  -124
 ادل ة. 
جمتمدددع وفدددراد لمددد  وتعايدددا احددد ام القدددوإل األنانددد ة  م دددع األشدددتاص، مبدددا ن ذلدددم  -125

املنل دددال واملنل ددد  ومادوجدددي امل دددد ا ن دددي ومغددداير  ا ويدددة ا ن دددان ة وحددداملي صدددلال ا ن ددد  
 وال واذ، والتطرإل لل واغد املعرب عنيا بهلم اخلدوص.

تعويضدددال ل شدددتاص الاد مدددنب وضدددع ن اندددة شددداملة ب ددد ن التعويضدددال لتوج دددل وإرشددد -126
 املت لرين نت اة للنااع امل لب، مبن ف يم امل ردون ن الداخد.

ن إىل بعندال حلدا ال دام يار ر ع موظلي قوال األمن املوفدال ير على ون يتم اخت  -127
 . ن نر  ملن ان اخلارج ب  د مائم من خال عمل ة شاملة مب اركة  نة حقوإل اان ان 

من وجد تلع د م تد   30/1فاد ابمللتاامال الواردة ن قرار جمل  حقوإل اان ان الو  -128
 امللقودين وإن اد  نة لتقدي الق قة وم ت  للتعويضال وآل ة قضائ ة مناةة مب ت ار خاص. 

العمددد مددن وجددد حتق ددق  ددد  التنم ددة امل ددتدامة املتمنددد ن الددد مددن وةدد ة اللقددر مدددن  -129
 شاكيت ال عب ة.ا توى الوة، ت مد حركة غرامخال مبادرال على امل

 ادراج وح ام حقوإل األشتاص ذو  ااعاقة ن القانون ادلي.الا مة اختاذ التدابري  -130
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