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 مقدمة  
الشددددددامدأ املنشدددددد    جدددددد  قددددددرار  عقددددددد اللريددددددق العامددددددد املعدددددد  اب  ددددددتعرا  الدددددددور  -١

 تشدددرين الندددا / ١7إىل  ٦أ دورتدددل النامندددة والعشدددرين ن اللددد ة مدددن 5/١حقددد إل اان دددان  جملددد 
 تشددددرين النددددا / 7قدددد دة ن . وا تعرضددددا ا الددددة ن لددددار ن ا ل ددددة الرا عددددة املع٢٠١7ندددد فمرب 
واعتمددد  ورَأَس وفددَد لددار املدعلددة العامددة للدولددة و،يددرة العدددلأ للدد ر  أفدد ا أ  فدد . .٢٠١7 ندد فمرب

 تشددددددرين النددددددا / ١٠ن عقدددددد دة اللريددددددق العامددددددد التقريددددددر املتعلددددددق  غددددددار ن جل ددددددتل العاشددددددرةأ امل
  .٢٠١7 ن فمرب

أ اختدددددار جملددددد  حقددددد إل اان دددددان فريدددددق املقدددددر رين التدددددا  ٢٠١7شدددددباط/فرباير  ١٣ون  -٢
 )اجملم عة النالثلة( لتل ري ا تعرا  ا الة ن لار: ابرال ا أ و نغالديشأ وجن ب أفريقلا.

مددن  5واللقددرة  5/١مددن مرفددق قددرار جملدد  حقدد إل اان ددان  ١5أبحكددام اللقددرة  وعمددالا  -٣
 أ صدرت ال اثئق التاللة أللرا  ا تعرا  ا الة ن لار:١٦/٢١مرفق قراره 
)أ( ١5لللقددددددددددددددددددددددرة  وفقدددددددددددددددددددددداا تقريددددددددددددددددددددددر و  /عددددددددددددددددددددددر   تددددددددددددددددددددددا  مقدددددددددددددددددددددددم  )أ( 

(A/HRC/WG.6/28/GHA/1؛) 
جتملع للمعل مات أعدتل مل ضلة األمم املتحددة ال داملة  قد إل اان دان وفقداا  )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/28/GHA/2)ب( )١5لللقرة 

)ج( ١5مددددددد ج  أعدتدددددددل املل ضدددددددلة ال ددددددداملة  قددددددد إل اان دددددددان وفقددددددداا لللقدددددددرة  )ج( 
(A/HRC/WG.6/28/GHA/3.) 
وُأحللا إىل لار عن  ريق اجملم عة النالثلة قائمة أ ئلة أعدداا  دللاا أملانلداأ والربا،يددأ  -٤

 آيرلندداحددة لربياانلدا العىمد  و والربتغالأ و لجلكاأ وتشدلكلاأ و دل فلنلاأ وال د يدأ واململكدة املت
وميكدن ا  دالع علد   دأله األ دئلة ن امل قدع الشدبكي االدارجي لال دتعرا   الشماللةأ والندروي..

 الدور  الشامد.

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

لدرا ددة حالددة حقدد إل اا الشددامد منددرب ذ در رئددل  ال فددد أن لددار تعتددرب ا  ددتعرا  الدددور   -5
 اان ان ن الدول األعضاء ن األمم املتحدة.

أ ١99٢وقال إن الت ام ا ك مة ابح ام حق إل اان ان لشعبها مكرس ن د ت ر عام  -٦
الدددأل  يدددنلأ ن ولدددة أمددد رأ علددد  إنشددداء مب  دددات حك ملدددة تكلددد   ددد   ت  ايدددة حقددد إل 

يكلد وص ل الناس إىل العدالةأ ويضمن ا تقالللة و ائط اان ان  ملع األشخاص ن لارأ و 
 ااعالمأ وميكن امل ا نني من امل امهة ن اادارة الرشلدة والتنملة ن البلد.

وأرلمدددا امل دددامهات الددديت قددددمتها منىمدددات اجملتمدددع املدددد  ن لدددارأ علددد  مدددر ال دددننيأ  -7
أفضددا إىل ت علددة ا مهدد ر  ق قددل. ا ك مددة علدد  ا  تمددام  تع يدد  و ايددة حقدد إل اان ددان  مددا 
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وا ك مدة ملت مدة   اصدلة العمدد مدع ولدع أصددحاب املندلحة املعنلدني علد  تنللدأل الت صدلات الدديت 
 قبلتها ن الدورة النامنة والعشرين.

ت صدددلة  ١٢٣أ مدددا جمم عدددل ٢٠١٢وقدددد قبلدددا لدددارأ خدددالل ا  دددتعرا  الندددا أ عدددام  -٨
للتقدددم ازددر، ن تنللددأل الت صددلات  ملنددالا     وصددلاا ت صددلة. ويتضددمن التقريددر الدد   ٢5ورفضددا 

املقب لددة وي ددلط الضدد ء علدد  اايتددا،ات الدديت حتققددا ن جمددال حقدد إل اان ددان وعلدد  التحددد ت 
جد ااعمال الكامد  ق إل ولع األشخاص ن لدار. وند ه ال فدد أاليت تعلق ا ه د املبألولة من 

وتقدد  مل دداعدة لددار ن تنللددأل  راجمهددا املتعلقددة  قدد إل   ددا قدمددل الشددر اء اا ددائل ن مددن دعددم ملدد  
  اان ان.

أ علدد  ٢٠١٦لت صددلة صددادرة عددن عدددة دولأ صدددقا لددارأ ن ح يران/ي نلددل  وتنللددألاا  -9
الربوت   ل ا ختلار   تلاقلة منا ضة التعألي  ولريه من ضدروب املعاملدة أو العق  دة القا دلة أو 

ذلدددكأ  اندددا  ندددة حقددد إل اان دددان والعدالدددة ااداريدددةأ و دددي  لئدددة الالإن دددانلة أو املهلندددة. وقبدددد 
للمبددادا املتعلقددة  ر دد   وفقداا د دت رية م ددتقلة ت ددت ن معددايري املب  دات ال  نلددة  قدد إل اان ددان 

املب  ات ال  نلة لتع ي  و اية حق إل اان ان )مبادا ابري ( تضالع   بوللة اآلللدة ال قائلدة 
افدددق ا حتجدددا،أ    دددلما ال دددج ن و دددافر الشدددر ة. و ددد   يتخدددأل ال  نلدددة مدددن خدددالل رصدددد مر 

مكت  و،يرة العدل ااجراءات الال،مدة  لتمداس م افقدة جملد  الد ،راء والربملدان علد  تعدديد و يدة 
اللجنة لتمكلنها من ا ضاالع ابمل بوللات ااضافلة   صلها آللة وقائلة و نلة قبد هناية الدورة 

 الربملانلة ا اللة.
أ انتخدد  شددع  لددار الددرئل  وأعضدداء الربملددان البددال  ٢٠١٦ون  ددان ن األول/دي ددمرب  -١٠

أبهندددا انتخدددداابت  ددددلملة ات ددددما ابلشددددلافلة  ن انتخدددداابت ُصددددنلا دوللدددداا  عضدددد اا  ٢75عددددد م 
 والشم ل.

املعند ن مم د لة عق  دة ااعددامم خدالل دورة  ٣٦/١7وص تا لار لناحل قدرار اجمللد   -١١
 نل ددددددان/ ٢٤  ددددددة ااعدددددددام. ون مددددددع الت امهددددددا  لغدددددداء عق والنالثددددددنيأ  شددددددلاا  اجمللدددددد  ال اد ددددددة

أ أقددددر جملدددد  الدددد ،راء إلغدددداء عق  ددددة ااعدددددام. ومددددع ذلددددكأ  لددددا العق  ددددة ن نددددل ٢٠١٤ أ ريددددد
املدددورت القان نلددة ألهنددا حكددم مت صددد ن الد ددت رأ ومددن َلغ ا اجددة إىل التغلدد  علدد  عدددد مددن 

 ها إجراء ا تلتاء و  .   بد من العقبات القان نلةأ
وتتدددد عم منىمددددة العلدددد  الدوللددددة )لددددار(أ ابلشددددرا ة مددددع  نددددة حقدددد إل اان ددددان والعدالددددة  -١٢

ااداريةأ ودائرة ال ج ن ن لارأ ومنىمات اجملتمع املد أ  لة تدع  إىل إلغاء عق  ة ااعدام. 
 أل عق  ة ااعدام.ا ك مة عل  اعتماد وق  اختلار  رمسي لتنلل وحتث اجملم عة حاللاا 

وقد  للا ا ك مة  نة صغرية   تعرا  العدد الكبري من التعديالت املقد   إدخاادا  -١٣
 عل  الد ت ر هبد  م اصلة العمد الأل  أيت تل  نة تنللأل مراجعة الد ت ر ال ا قة. 

ن ومع ذلكأ رعا  نة التنللأل اعتماد مشروع قان ن م اءلة رب األ رةأ ومشروع قان   -١٤
العمدددد )املعدددددل(أ ومشددددروع قددددان ن القدددد ات امل دددلحة )املعدددددل(أ ومشددددروع قددددان ن و الددددة املراجعددددة 
الداخللة للح اابت )املعدل(أ ومشروع قان ن دائرة ااجرة الغانلة )املعدل(أ ومشروع قان ن  لئة 

 اايرادات الغانلة )املعدل(.
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  قدددان ن األشدددخاص ذو  أ اقُ حدددا تعدددديالت علددد٢٠١7مدددن أيل ل/ دددبتمرب راا واعتبدددا -١5
 غلدددة مالءمتدددل مدددع اتلاقلدددة حقددد إل األشدددخاص ذو  ااعاقدددة. وقدددد أجريدددا  ٢٠٠٦ااعاقدددة لعدددام 

 لددد ل هنايدددة  لتعدددديالت قدددان را مشددداورات مدددع أصدددحاب املندددلحةأ ومدددن املت قدددع أن تندددب   دددأله ا
 .٢٠١٨ عام
الشددبون ا ن ددانلة وفلمددا يتعلددق  قدد إل املددرأة والالدددأ يرعدد  مكتدد  و،يددرة العدددل وو،ارة  -١٦

لضددمان  ١9٨5علدد  قددان ن اار   ددال وصددلة لعددام  وشددبون الالددد وا مايددة ا جتماعلددة تعددديالا 
اناباإل نل  القان ن عل  ولع األ،واجأ  غض النىر عن ن ع عقدد الد واج أو نىدام اار  الدأل  

 ينتم ن إللل.
ان مشددار ة املددرأة ن ددني هبددد  ضددموجيددر  إعددداد مشددروع قددان ن و دد  للم دداواة  ددني ا  -١7
ضددل علدد  الربملددان  لدد ل هنايددة صددنع القددرارات وال لا ددة  ددي ي افددق عللددل جملدد  الدد ،راء قبددد عر  ن
  .٢٠١٨ عام
مدددن الد دددت ر علددد  حدددق  دددد لدددا  ن امللكلدددة  غدددض النىدددر عدددن نددد ع  ١٨وتدددنل املدددادة  -١٨

قا دم ملكلدة الد وجني ن مشروع قدان ن لتنىدلم ت  أللك ا كمأ ينىر الربملان حاللاا  جن ل. وعمالا 
ن حدداليت ال فدداة والاددالإل مددن أجددد  ايددة حقدد إل املددرأة ن عالقددات امل ددا نة وحقدد إل األ لددال 

 امل ل دين خارج إ ار ال واج.
ولضدددمان التحقلدددق ن  دددد حدددا ت العنددد  األ دددر  املبلددد  عنهددداأ  دددا ن ذلدددك حدددا ت  -١9

ضددعا وحددة مكافحددة العندد  األ ددر  تشد يل األعضدداء التنا ددللة األنن يدةأ ومقاضدداة مرتكبلهدداأ و 
مددن الددنىمأ مددن  لنهددا نىددام إحالددة يقدددم املشدد رة  ودعددم الضددحا  التا عددة لدددائرة شددر ة لددار عدددداا 

 وامل اعدة الابلة والقان نلة للضحا .
مالجددع عامددة  أيضدداا وتدددير و،ارة الشددبون ا ن ددانلة وشددبون الالددد وا مايددة ا جتماعلددة  -٢٠

  فري الرعاية وخدمات إعادة الت  لد لضحا  اايألاء وا جتار.ومالجع خاصة مدع مة لت
وأنش ت ال لاة القضائلة حمكمدة مكر دة لر درة وحمدا م مكر دة للعند  ا ن دا  مدن  -٢١

أر دددع حمددا م متخننددة؛ و دددريتلع  أجددد تل ددري البدددا ن قضددا  العندد  ا ن دددا . وت جددد حاللدداا 
 .٢٠١٨حمكمة عام  ١١العدد إىل 

مكت  و،يرة العدل العمد مع وحدة مكافحة العن  األ ر  ودعم الضدحا   و ل اصد -٢٢
 ن قضا  العن  األ ر  املبل  عنها والبا فلها. ومع ال لاة القضائلة لضمان نىر ازا م

ووضدددعا دائدددرة التعلدددلم الغانلدددةأ مدددن خدددالل  دددررم. املددددارس الندددديقة للال لدددةأ مدوندددة  -٢٣
در ددني تعددر ِّ  العندد  البددد  علدد  أنددل يشددمد العقدداب البددد . مهنلددة لق اعددد ال ددل   خاصددة ابمل

و  جدد   ددأله املدونددةأ ُعىَددر علدد  املدر ددني فددر  أ  شددكد مددن أشددكال العقدداب البددد  علدد  
 األ لال.

ووضدددعا و،ارة الشدددبون ا ن دددانلة وشدددبون الالدددد وا مايدددة ا جتماعلدددة  لا دددة لرعايدددة  -٢٤
بدددد  ولدددريه مدددن أشدددكال إيدددألاء األ لدددالأ ن املنددد ل الالدددد واأل دددرة مدددن أجدددد إلغددداء العقددداب ال

واملدر دددة علددد  ال ددد اء. واللدددا التددددخالت الرئل دددلة ن إ دددار ال لا دددة تع يددد  الشدددرا ة اجملتمعلدددة 
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والتعدداون مددع ال عمدداءأ واألمهددات امللكدداتأ وقددادة اجملتمددع ازلدديأ واملنىمددات الدينلددة ولري ددا مددن 
 املنىمات القائمة عل  العقلدة.

أ وضددعا ا ك مددة  لا ددة العدالددة لر لددال  مايددة حقدد إل األحدددا  ٢٠١٦عددام  ون -٢5
 .ا احنني والضحا  والشه د. واد  ال لا ة إىل  اية حق إل الالد ن نىام العدالة

  ددددتعرا  األقددددران حتددددا رعايددددة راا وفلمددددا يتعلددددق  عمددددد األ لددددالأ خضددددعا لددددار مددددبخ -٢٦
والت مدددا ا ك مددددة ابودددداذ االادددد ات املنا ددددبة ملعا ددددة  ا ماعدددة ا قتنددددادية لدددددول لددددرب أفريقلددددا.

 لدد  دان ا  ٢ ٠٠٠النغرات القائمة ن خاة عملها ال  نلة ملنع عمد األ لالأ وأُنقأل أ نر من 
ل حدده. وتنلدأل الشدر ة حاللداا عمللدات خاصدة أخدر   ٢٠١7يعمل ن ن صناعة التعدين ن عدام 

 ألشخاص الألين يتغاض ن عن  أله املمار ة.مماثلة انقاذ ضحا  عمد األ لال وحما مة ا
وعقدد  تعمددلم التعلددلم األ ا ددي اال امددي اجملددا  علدد  ولددع األ لددال ن  ددن ا لتحدداإل  -٢7

أ ن تنللددددأل  لا ددددة تعلددددلم جمددددا  ن ٢٠١7ن أيل ل/ ددددبتمرب  ابملدر ددددةأ شددددرعا و،ارة التعلددددلمأ
لدع الغدانلني وضدمان  قداء  دالب النان  ت. و ان ااد   د  جعدد التعلدلم الندان   ن متنداول و

املرحلدددددة النان يدددددة العللدددددا ن املدر دددددة وا دددددتكماام لدرا دددددتهم  ددددد داة للتنملدددددة ا قتندددددادية والنمددددد  
 ٣5٤ ٠٠٠املرحلدة النان يدة العللدا إىل  ا قتناد . ون إ دار  دأله ال لا دةأ وصدد عددد  دالب

 ٦7إىل املرحلدة النان يدة العللدا مدن   ال أ فارتلع  أللك معدل ا نتقال من املرحلة النان ية األوىل
  .٢٠١7ن املائة عام  7٦إىل 
واحتدددد اعتمددداد مشدددروع قدددان ن ا دددق ن املعل مدددات مرتبدددة عاللدددة علددد  جددددول األعمدددال  -٢٨

 التشريعي ل ،يرة العدل. ومن املت قع عرضل عل  الربملان اقراره قبد هناية ف ة و ية الربملان ا ا .
أ ت صددلة  رصددد تابلددق ٢٠١٢ل ا  ددتعرا  النددا  املتعلددق هبدداأ عددام وقبلددا لددارأ خددال -٢9

ة مددددع الت امااددددا الدوللددددة ن القدددد انني العرفلددددة  غلددددة الت  ددددد مددددن أن املمار ددددات التقللديددددة متماشددددل
 الشددددماللة ن  دددددان ن األول/ حقدددد إل اان ددددان. وأُقلدددددد  ددددلم   نلدددداس لل دددددحرة ن املناقددددة جمددددال

ا نتها ات اليت حدثا ن املخلم عل  م اعدة إن انلة اللا وحند ضحا   ٢٠١٤ دي مرب
 إعادة إدماجهم ن جمتمع حملي من اختلار م.

أ أ لقددددا و،ارة الشددددبون ا ن ددددانلة وشددددبون الالددددد وا مايددددة ٢٠١٦ون شددددباط/فرباير  -٣٠
ملندع  و نلداا  اا ا د اتلجلراا اهنداء ،واج األ لدال. وتنلدأل الد ،ارة حاللداا إ دا و نلداا  ا جتماعلة مشروعاا 

 ال واج املبكر وال واج الق ر  و،واج األ لال.
نىددام إ ددال  عددن التمللدد . ويهددد   ددألا النىددام إىل تدد فري  ددبد  ٢٠١٣عددام  وُوضددع ن -٣١

ا نتندددا  لللئدددات الضدددعللةأ مندددد األشدددخاص املندددا ني  لدددريوس نقدددل املناعدددة البشدددرية/اايد،أ 
ا ددن  مددع الرجددالأ واألشددخاص الددألين يتعددا  ن  واملشددتغالت اب ددن أ والرجددال الددألين ميار دد ن

 املخدرات عن  ريق ا قن.
اللجدد ء إىل منىمددات اجملتمددع املددد  وو ددائط ااعددالم اذ دداء الدد عي  شدد ن  ويددتم حاللدداا  -٣٢

أ تكنلدد  نشددر ٢٠١٨ال صددم. وتعتدد م  نددة لددار ملكافحددة اايددد،أ  جدد ء مددن خاددة عملهددا لعددام 
أ    ددلما املدد اد الدديت تتندداول عدددم التمللدد . ويددنل ٢٠١٦لعددام  قددان ن  نددة لددار ملكافحددة اايددد،

القان ن عل  ا ق ن التعللم للجملعأ  ن فدلهم الن داء واأل لدال املندا ني  لدريوس نقدل املناعدة 
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عل  إنشاء  نة القان ن واألخالقلات وو يلهدا و يدة  أيضاا البشرية واملتضررين من اايد،. وينل 
 عل  وضع خاة عمد. شخاص امل تضعلني. وتعك  اللجنة حاللاا ضمان  اية حق إل األ

وتقدد م  نددة حقددد إل اان ددان والعدالدددة ااداريددة ن ال قدددا الددرا ن  تددددري  م  للهددا مدددن  -٣٣
أجددد  ندداء قدددراام علدد   ايددة حقدد إل املنللددات واملنللددني وم دوجددي امللددد ا ن ددي ومغدداير  اا يددة 

الددددأل   ٢75نددددد اادددد  مددددن ذلدددك ن تنللددددأل القدددرار ا ن دددانلة وحددداملي صددددلات ا ن دددني. ويتم
ومبدددادا ج لجدددا ر   شددد ن  ٢٠١٤اعتمدتدددل اللجندددة األفريقلدددة  قددد إل اان دددان والشدددع ب عدددام 

. ٢٠٠٦تابلق القان ن الدو   ق إل اان دان فلمدا يتعلدق ابمللدد ا ن دي واا يدة ا ن دانلة لعدام 
رشددخاص الضددعلاءأ  ددن فددلهم املنللددات ويكلددد نىددام اا ددال  عددن التمللدد  ا ددق ن ا نتنددا  ل

 واملنلل ن وم دوج  امللد ا ن ي ومغايرو اا ية ا ن انلة وحامل  صلات ا ن ني.
أ يناصددر ا هددا، القضددائي الغددا أ ابلتعدداون مددع مكتدد  و،يددرة العدددلأ ٢٠٠7ومنددأل عددام  -٣٤

اء البلدد هبدد   ررم. العدالة للجملع من خالل عقد جل ات ا تماع ن ال ج ن ن ولع أحند
إخدددالء  دددبلد املتهمدددني الدددألين أمضددد ا فددد ات لدددري معق لدددة ن ا دددب  ا حتلدددا ي دون حما مدددة أو 

 7١١ن إ ار الربرم.أ فُ خلي  بلد  ن يالا  ٣ 55٤اافراج عنهم  كلالة. و ا مراجعة أوضاع 
 .١57وأدين  ١ ١5٣منهم وأفرج  كلالة عن 

ا حتجددددددددا، ال ددددددددا ق للمحا ددددددددة  املدددددددد دعني نوعنددددددددد  دددددددددء الددددددددربرم.أ  ددددددددان الندددددددد  ء  -٣5
أ اخنلضدا ٢٠١7ن املائة من جمم ع ال جناء. ون هناية تشرين األول/أ ت  ر  ٣٠.٦ يشكل ن

 ن املائة. ١٣.٢ أله الن بة إىل 
واباضافة إىل ذلكأ أنش ت دائرة ال ج ن ن لار وحدة م اعدة قان نلدة ادا مكاتد   -٣٦

عدة النددد  ء ن ال صدد ل إىل العدالدددة. وُوضدددع نىددام لتتبدددع القضدددا  ن ولددع ال دددج ن الكبددرية مل دددا
لضدددمان تتبدددع قضدددا  ال دددجناء املددد دعني ن ا حتجدددا، ال دددا ق للمحا مدددة للتحقدددق مدددن حدددا ت 
التدد خريأ وتشددجلع ازا مددات ال ددريعةأ األمددر الددأل  مددن شدد نل أن يددبد  إىل ا ددد مددن ا تىددا  

 ال ج ن.
م لبنداء قددرات القضداة واملددعني العدامني وازققدني. وصددرت وي جد حاللاا  ررم. منتى  -٣7

مبادا ت جلهلة لكلالة ا ت اإل ن إصدار األحكام وجتن  األحكام امللر ة مدن جاند  القضداة 
إىل القضددداة وقضددداة الندددل  يتضدددمن تعللمدددات  وقضددداة الندددل . وأصددددر رئدددل  القضددداة تعملمددداا 

 اب متنال األه املبادا الت جلهلة.
جمل  ال ،راء مشدروع قدان ن انشداء  ندة م داعدة قان نلدةأ و دلنىر فلدل الربملدان ن  وأقر -٣٨

أ  لنددب  نىددام امل دداعدة القان نلددة أ ندددر امل ددتقبد القريدد . وعندددما ينددب   ددألا املشدددروع قددان را 
 فعاللة و ل فر م يداا من امل اعدة القان نلة ملن  م ن حاجة إللها.

ت ا مايددددة ا جتماعلددددة الرئل ددددلة وحققددددا إيتددددا،ات ودأ ددددا لددددار علدددد  تنللددددأل تدددددخال -٣9
ملح  ة ن جمال التندد  لللقدر والضدع أ  دا ن ذلدك نىدام التد مني الندحي الد   أ و دررم. 
التغأليدددة املدر دددلةأ واملدددن  الدرا دددلة اللرديدددةأ واأل، ء املدر دددلة والنعدددال والكتددد  املدر دددلة اجملانلدددةأ 

مكافحدة اللقدر.  لدد أن  عدض اللئدات ال دكانلة   تد ال و ررم. التمكني من   د  الدر،إل  غلدة 
 تعا  من أوجل ضع  متعددة   ب  اللقر امل من.
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علددد  إنشددداء االئدددة الغانلدددة للندددحة العقللدددة  ٢ ٠١٢وندددل قدددان ن الندددحة العقللدددة لعدددام  -٤٠
وو يلهددا و يددة صددلالة  لا ددات النددحة العقللددة و لالددة تنللددأل ا. وجيددر  وضددع  لا ددة للنددحة 

 لة  ي يقر ا جمل  ال ،راء ويبدأ العمد هبا ن ال قا املنا  .النل 
و  جد  قدان ن الندحة العقللددةأ ُجرمدا املعاملدة الالإن ددانلة للمرضد  العقللدني وأنشددئا  -٤١

مر  يدة م جهدة حند  اجملتمعدات ازللدة. وأصددرت و،ارة الندحة مبدادا ت جلهلدة  خدمات جمانلدة  
اقبدة املعدا ني التقللدديني الدألين ي دتخدم ن الددين ن معا دة وأ لقا  الت لتعللم وتدري  ومر 

 األمرا  العقللة.
وأنشع صندوإل للنحة العقللة   ج  قان ن النحة العقللدة هبدد  تد فري املد ارد املاللدة  -٤٢

 من أجد رعاية وإدارة األشخاص الألين يعان ن من اضاراابت عقللة.
( ٢٠٢٠-٢٠١٦مددة النددحة اايتا لددة للمددرا قني )ووضددعا  لا ددة وا دد اتلجلة و نلتددان الد -٤٣

  وُنشر  عرب و ائد الت اصد ا جتماعي.
وا ددددتكمد مكتدددد  و،يددددرة العدددددل عمللددددة إنشدددداء وا تضددددافة  نددددة تن ددددلق مشدددد  ة  ددددني  -٤٤

ال  دددا ت ن جمدددال حقددد إل اان دددان ابعتبار دددا آللدددة و نلدددة مكر دددة للتنللدددأل واا دددال  واملتا عددددةأ 
. وتلدي لدارأ ن ال قدا الدرا نأ ابلت اماادا ٢٠١٨الر دع األول مدن عدام   تشرع ن عملها  لد ل

املتعلقة  تقدمي التقارير إىل االئات الدوللة وااقللملدة  قد إل اان دان وآللدات ااجدراءات االاصدة 
من خالل عمللة مشاورات و،ارية أو مش  ة  ني ال  ا ت  ش ن قضدا  م اضدلعلة تتعلدق  قد إل 

 اان ان.

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ءاب 
وفدددداا  بلدددارت أثنددداء جل دددة التحددداور. وميكدددن ا   دددالع علددد  الت صدددلات الددديت  9٨أدىل  -٤5

 قدما أثناء  أله ا ل ة ن ا  ء النا  من  ألا التقرير.
الدميقرا لة. ون  ا وه رية أفريقلا ال  ا   ضي ال لاات الغانلة وال كان ن تع ي   -٤٦

 وقالا إن لار حتتد مرتبة رفلعة عل  صعلد التنملة البشرية.
ورحبدددا تشددداد  تنللدددأل ا تلددداإل املتعلدددق  مايدددة الالددددأ ومبدددادرة إهنددداء الددد واج الق دددر أ  -٤7

 واالاة ا   اتلجلة ملكافحة فريوس نقل املناعة البشرية/اايد،.
 وأثندا تلار   تلاقلدة منا ضدة التعدألي .ورحبا شللي ابلتنديق عل  الربوت   ل ا خ -٤٨
 والتنديق النلة ذات التشريعات  ن عل  وحنتها ااعدام أحكام تنللأل وق  لقرار ا لار عل 
 وال لا دددلةأ املدنلدددة اب قددد إل االددداص الددددو  ابلعهدددد امللحدددق الندددا  ا ختلدددار  الربوت  ددد ل علددد 

 .ااعدام عق  ة إلغاء إىل اااد 
 تع يددددد  الندددددحة والتعلدددددلم وتع يددددد  ال قايدددددة مدددددن فدددددريوس نقدددددل املناعدددددة ورحبدددددا الندددددني  -٤9

البشددددرية/اايد، ومعا تددددلأ واب هدددد د الراملددددة إىل تع يدددد  امل دددداواة  ددددني ا ن ددددني ومكافحددددة التمللدددد  
 والعن  ضد املرأة.
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و ن ت   ل مبلا لار عل  حتقلق اادد  املتعلدق  تحقلدق تعمدلم التعلدلم ا  تددائي اجملدا   -5٠
ني األ دددا  اا ائلددة لرلللددة. ورحبددا ابعتمدداد لددار ل لا ددتها ا ن ددانلة وتنللددأل ا لتدددا ري مددن  دد

 مكافحة ا جتار ابأل لال.
وأثنددا الك نغدد  علدد  لددار لرباجمهددا املعنلددة  مايددة الالددد وشددجعتها علدد  م اصددلة تع يدد   -5١

 صالحلات  نة حق إل اان ان والعدالة اادارية.
 عدن وأعر دا ر عل  لار لتنديقها عل  عدة صك   قان نلدة دوللدة.وأثنا   ت ديل ا -5٢

 .اادارية والعدالة اان ان حق إل  نة لتع ي  لار اوألاا اليت للتدا ري تقدير ا
وحنا ل اتلما  لار عل  م اصلة العمد مع األمم املتحددة مدن أجدد تع يد  املب  دات  -5٣

ن قلقهددددا إ،اء املمار دددات الضدددارة الدددديت تشدددمد الن دددداء القان نلدددة والقضدددائلة الرئل ددددلة. وأعر دددا عددد
 واللتلاتأ    لما تش يل األعضاء التنا للة األنن ية.

وأعر ا تشلكلا عن تقدير ا للمحة العامة الديت قددمتها لدار عدن حالدة حقد إل اان دان  -5٤
 .ا م بقاا ن البلدأ وشكرت لار عل  تعللقااا ال اردة ن الرد عل   عض األ ئلة اليت قدمته

وأعر دددا الددددا ر  عدددن قلقهدددا ألن جمم عدددات األقللدددات ن لدددار   تددد ال عرضدددة للعنددد   -55
الااب الكرا لة و را لة املنللدة ا ن دلةأ وألن مشدروع قدان ن ااجدراءات ااجيا لدة  والتملل  و دفاا 
 مل ُي ن  عد.

 دددان ن البلدددد. ورحبدددا جلبددد د اب هددد د الددديت تبدددألاا لدددار لتح دددني حالدددة حقددد إل اان -5٦
 و ن اا عل  التنديق عل  الربوت   ل ا ختلار   تلاقلة منا ضة التعألي .

وأثنددا إ دد ادور علدد  لددار  ه د ددا الراملددة إىل تنللددأل خدددمات جمتمعلددة ن جمددال الرعايددة  -57
النحلة وحت ني فرص ال ص ل إىل االدمات النحلة ن اجملتمعات ازللة النائلدة ول ضدعها خادة 

 اتلجلة و نلة ملكافحة فريوس نقل املناعة البشرية/اايد،.ا   
وأثندددا مندددر علددد  لدددار اجرائهدددا انتخددداابت حدددرة ون يهدددة علددد  أ ددداس ا قددد اع العدددام.  -5٨

وشددجعتها علدد  م اصددلة مراجعتهددا للد ددت رأ وأعر ددا عددن تقدددير ا ملددا تبأللددل مددن جهدد د ن جمددال 
  ق إل اان ان. حق إل اان ان ولتعاوهنا مع املل ضلة ال املة

 علد  القضداء علد  لدار وشدجعا ورحبا إ ت نلا  شروع قدان ن إلغداء عق  دة ااعددام. -59
أ  ددا ن ذلددك عمددد األ لددالأ و،واج األ لددالأ والدد واج املبكددرأ والدد واج الضددارة املمار ددات ولددع

 الق ر أ والعن  األ ر أ وتش يل األعضاء التنا للة األنن ية.
إثل  لددا  ددا حققتددل لددار مددن تقدددم ن جمددال التشددريعات ال  نلددة و تنددديقها علدد  ون  ددا  -٦٠

النددك   الدوللددة  قدد إل اان ددان. وأثنددا علدد  دميقرا لتهددا الد ددت رية وحمافىتهددا علدد  القددان ن 
 والنىام ن ولع أحناء البلد.

ورحبدددددا فرن دددددا ابلتقددددددم الدددددأل  أحر،تدددددل لدددددار ن ملددددددان حقددددد إل اان دددددان مندددددأل ج لدددددة  -٦١
 ا  تعرا  ال ا قةأ    لما التنديق عل  الربوت   ل ا ختلار   تلاقلة منا ضة التعألي .

ورحبددا ج رجلددا ابلتنددديق علدد  الربوت  دد ل ا ختلددار   تلاقلددة حقدد إل الالددد  شدد ن  -٦٢
اش ا  األ لال ن املنا،عات امل لحة والربوت   ل ا ختلار   تلاقلدة منا ضدة التعدألي . وأثندا 
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 افقتها عل  إلغداء عق  دة ااعددام وشدجعا ا ك مدة علد  إجدراء ا  دتلتاء ذ  الندلة ن عل  م
 ال قا املنا  .

حر،تدددل مددن تقدددم اجتمدداعي واقتندداد أ ولتع ي  ددا ا قددد إل أوأثنددا أملانلددا علدد  لددار ملددا  -٦٣
املدنلدددة ومدددا جتريدددل مدددن مشددداورات شددداملة مدددع اجملتمدددع املدددد  لدددد  ااعدددداد لال دددتعرا  الددددور  

 الشامد.
وأعر دددا اللددد رن عددددن تقددددير ا للتنددددديق علددد  الربوت  ددد ل ا ختلددددار   تلاقلدددة حقدددد إل  -٦٤

الالدددد  شددد ن اشددد ا  األ لدددال ن املنا،عدددات امل دددلحة والربوت  ددد ل ا ختلدددار   تلاقلدددة منا ضدددة 
 التعألي . وأثنا عل  لار لتنللأل ا  عض الت صلات اليت قدمتها ن ج لة ا  تعرا  النانلة.

وأثنددا  دد اب علدد  لددار  ه د ددا الراملددة إىل مكافحددة التمللدد  وادراجهددا أ دددا  التنملددة  -٦5
 امل تدامة ن خاتها ا اللة للتنملة و ررجمها املش   للنم  والتنملة.

الندددادرة ن ج لدددة ا  دددتعرا   ورحبدددا  نددددوراس  قبددد ل لدددار العديدددد مدددن الت صدددلات -٦٦
  .٢٠١٢ لعام
  لار عل  حتديد النغدرات ن نىمهدا القان نلدة وال لا داتلة القائمدة مدن وشجعا  نغار  -٦7

 أجد  اية األ لال من العن  وتع ي  رصد العقاب البد .
ي ددلندا ابلتقدددم ازدر، ن  ايددة وتع يدد  حقدد إل اان دان منددأل ج لددة ا  ددتعرا  آورحبدا  -٦٨

 .النانلةأ لكنها أشارت إىل ضرورة إدخال م يد من التح لنات
وإقدرار مشدروع قدان ن ااجدراءات  ٢٠١5ون  ا ااند ابعتماد ال لا دة ا ن دانلة لعدام  -٦9

ااجيا لدددة. ورحبدددا ااندددد ابلتندددديق علددد  الربوت  ددد ل ا ختلدددار   تلاقلدددة حقددد إل الالدددد  شددد ن 
 اش ا  األ لال ن املنا،عات امل لحة.

 ختلدددار   تلاقلدددة منا ضدددة وأثندددا إندونل دددلا علددد  لدددار لتندددديقها علددد  الربوت  ددد ل ا -7٠
التعددددألي  ورحبددددا  تعاوهنددددا مددددع إدارة امل دددداعدة القان نلددددة مل دددداعدة ندددد  ء ال ددددج ن ن ا ددددتئنا  

 األحكام النادرة ضد م.
ون  ا وه رية إيدران اا دالملة ابلتددا ري املتخدألة لتع يد  و ايدة االددمات الندحلةأ  دا  -7١

 شخاص الألين يعلش ن ن منا ق رئلة.ن ذلك خدمات النحة اجملتمعلة والتخالط لر
وندددد ه العددددراإل ابلتدددد ام لددددار  تنللددددأل خاددددة عمددددد و نلددددة  قدددد إل اان ددددانأ وتدددد فري التعلددددلم  -7٢

 ا  تدائي للجملعأ واواذ إجراءات إجيا لة لضمان امل اواة  ني ا ن ني.
جبه د مكافحة تش يل األعضاء التنا للة األنن ية. ورحبا  تع يد  و ايدة  آيرلنداون  ا  -7٣

حقددد إل املنللدددات واملنللدددني وم دوجدددي امللدددد ا ن دددي ومغددداير  اا يدددة ا ن دددانلة وحددداملي صدددلات 
 ا ن نيأ لكنها أعر ا عن قلقها إ،اء لم   القان ن ا نائي ن  ألا الش ن. 

فرقة عمد خاصدة ملكافحدة ا جتدار ابلبشدرأ ووضدعها  وأثنا إ رائلد عل  لار انشائها -7٤
خاددة اهندداء ،واج األ لددال املبكددر والق ددر أ وملددا اوألتددل مددن تدددا ري ترمددي إىل وضددع حددد للتمللدد  

 ضد األشخاص املنا ني  لريوس نقل املناعة البشرية.
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 وأثنددددا إيااللددددا علدددد  لددددار لتنددددديقها علدددد  الربوت  دددد ل ا ختلددددار   تلاقلددددة منا ضددددة -75
التعددألي  وجه د ددا الراملددة إىل القضدداء علدد  اللقددرأ وتع يدد  فددرص ال صدد ل إىل التعلددلمأ وا ددد مددن 

 وفلات األمهاتأ و، دة ت جلد امل اللدأ ومكافحة عمد األ لال.
وأثنددا اللددداابن علددد  األنشددداة الدديت تضدددالع هبدددا وحددددة مكافحددة العنددد  األ دددر  ودعدددم  -7٦

ق إ،اء ا تمرار عادات ضدارة  لنهدا الد واج الق در  املبكدر. الضحا أ لكنها قالا إهنا تشعر ابلقل
 ن املائة من األ لال معنل ن  عمد األ لال. ٢١.٨و حىا  قلق التقارير اليت تللد أبن 

و ددد لا  لنلدددا عدددن  لللدددة ضدددمان لدددار التحددداإل اللتلدددات ا  امدددد ابملددددارس. وأشدددادت  -77
ا  تعراضدددات ال ددددا قةأ وشدددجعا لددددار علدددد  اب هددد د املبألولددددة لتنللدددأل الت صددددلات املنبنقدددة عددددن 

 ا  تمرار ن  ألا النه..
مدددن الالبدددات الددديت قددددمها املكللددد ن  ددد   ت ن إ دددار اا  بدددري   و حىددا  تللدددا أن عددددداا  -7٨

ااجراءات االاصة مل تُقبد  عُد رلم أن لار ح نا تعاوهنا مع ااجراءات االاصة التا عة جمللد  
 حق إل اان ان.

بندددان عدددن تقدددديره للجهددد د امل دددتمرة الراملدددة إىل تع يددد  الرعايدددة الندددحلةأ وتددد فري وأعدددرب ل -79
 التعللم اجملا أ ومكافحة التملل  من خالل  رام.  ننة.

ورحبا للبلا اب ه د الراملة إىل حت ني الرعاية النحلةأ    لما اعتمداد قدان ن الندحة  -٨٠
املدددد دعني ن مب  ددددات الادددد  النل ددددي العقللددددة الددددأل  يهددددد  إىل حت ددددني معاملددددة األشددددخاص 

 و رو  علشهم.
ورحبا للختنشتاين ابلت ام لار ابلعدالة ا نائلة الدوللة من خالل تنديقها علد  نىدام  -٨١

راملدة إىل التندد  لعمدد األ لدال ال ا هد د و حىدا روما األ ا ي للمحكمة ا نائلدة الدوللدة.
 وإلغاء عق  ة ااعدام.

  لددار لتنللددأل ا نىددام إ ددال  يهددد  إىل مكافحددة ال صددم والتمللدد  ثنددا مدلشددقر علددأو  -٨٢
 وعل  اتلاإل  اية الالد.

ترمدددي إىل تع يددد   وأعر دددا مدددالل   عدددن  دددرور ا ألن لدددار تعددد ، دور املدددرأة وتبدددألل جهددد داا  -٨٣
تعمددلم مراعدداة املنىدد ر ا ن ددا  وامل دداواة  ددني ا ن ددني. ورح بددا اب هدد د املبألولددة لتح ددني  ددبد 

  ل إىل التعللم ومكافحة اللقر.ال ص
ورحبددا ملدددي  ابلتنددديق علدد  الربوت  ددد ل ا ختلددار   تلاقلددة حقدد إل الالددد  شددد ن  -٨٤

اشدددد ا  األ لددددال ن املنا،عددددات امل ددددلحة والربوت  دددد ل ا ختلددددار   تلاقلددددة منا ضددددة التعددددألي . 
ا  ن مرحلددة التعلددلم النددان   وأشددادت اب هدد د الراملددة إىل إهندداء ،واج األ لددال وتدد فري التعلددلم اجملدد

 ومرحلة التعللم األ ا ي الشامد واال امي.
ورحبددا مددا   ت قلددع لددار علدد  اتلاقلددة   ددا   شدد ن  ايددة األ لددال والتعدداون ن جمددال  -٨5

التبدد  علدد  النددعلد الددددو  وتنددديقها علدد  الربوت  دد ل ا ختلدددار   تلاقلددة منا ضددة التعدددألي . 
 ازر،  ش ن إلغاء عق  ة ااعدام.ابلتقدم  أيضاا ورحبا 

و حىدددا م ريتانلدددا اخنلدددا  عددددد ازتجددد ين ر دددن ازا مدددة وإر ددداء االددددمات الندددحلة  -٨٦
 اجملتمعلة ن املنا ق النائلة وتنللأل  ررم. للتعللم النان  .
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وأثندددا املك دددلك علددد  لدددار لتندددديقها علددد  الربوت  ددد ل ا ختلدددار   تلاقلدددة منا ضدددة  -٨7
الربوت  ددد ل ا ختلدددار   تلاقلدددة حقددد إل الالدددد  شددد ن اشددد ا  األ لدددال ن املنا،عدددات التعدددألي  و 
 امل لحة.

جرادددددددا ن  دددددددان ن أو نددددددد ت م ريشدددددددل س لدددددددار علددددددد  ا نتخددددددداابت الدميقرا لدددددددة الددددددديت  -٨٨
. وشدجعتها علدد  م اصدلة ال لا دات ا جتماعلددة الشداملة الديت ت ددتهد  ٢٠١٦األول/دي دمرب 

 اللئات الضعللة.
با منغ للا  قدرار إلغداء عق  دة ااعددام. و حىدا ا هد د الراملدة إىل تع يد  ا دق ن ورح -٨9

 التعللمأ وتع ي  امل اواة  ني ا ن نيأ والقضاء عل  التملل  ضد املرأة.
و حددددب ا بددددد األ دددد د ارتلدددداع معددددد ت العندددد  ضددددد األ لددددال وإيددددألائهم وا ددددتغالام  -9٠

غددا  تقدددمي تلاصدلد عددن التدددا ري الراملددة إىل ضددمان التعلددلم وتد وجيهم ن لددار. و لدد  إىل ال فددد ال
 املل  ر لللتلات املرا قات.

وأثددا املغددرب علدد  لددار ل ضددعها خاددط عمددد و نلددة  شدد ن حقدد إل اان ددان اددد  إىل  -9١
 القضاء عل  ا جتار ابلبشر ومكافحة ال واج الق ر .

ح دددني حقددد إل اان دددان لل دددجناءأ وأعر دددا ملا دددار عدددن ا مئناهندددا للتددددا ري املتخدددألة لت -9٢
 والتند  للعن  ا ن ا أ وإهناء ،واج األ لال.

ورحبدددا رملبلدددا  عمدددد  ندددة تنللدددأل مراجعدددة الد دددت ر. و حىدددا مدددا أيتددد  مدددن مبدددادرات  -9٣
 حق إل اان ان وما    قلد التنللأل.

 ددا لتلددك ورحبددا   لندددا ابملكت ددبات الدميقرا لددة لغددار و  ددكها   ددلادة القددان ن وتع ي   -9٤
 القلم العامللة عل  النعلد الدو . وأثنا عل  م قلها املنا ض للل اد.

ورحبا نلكارال ا ابنضمام لار إىل النك   املتندلة أب ددا  التنملدة امل دتدامة و ادة  -95
 . ورحبا ابلتقدم ازر، ن جما  التعللم والنحةأ    لما ابلن بة للن اء واللتلات.٢٠٣٠عام 
ت نلجددري   نىددام لددار لن ددال  عددن التمللدد أ واتلدداإل  ايددة الالدددأ وا  تقندداء وأشدداد -9٦

 األو   ش ن ا جتار ابلبشرأ و رام. ا  تنمار ا جتماعي.
وأشادت النروي. ابلتقدم الأل  أحر،تل لارأ لكنها أعر ا عن قلقها إ،اء انتشار العن   -97

 األ ر  وا لتناب.
اعالهنا املتعلق  تحقلق التعلدلم ا  تددائي للجملدعأ وخادة عملهدا وأثنا  ريو عل  لار  -9٨

 ال  نلة  ق إل اان انأ والتدا ري املتخألة اهناء ال واج املبكر وال واج الق ر .
ورحبدددا   لنددددا ابلتندددديق علددد  الربوت  ددد ل ا ختلدددار   تلاقلدددة حقددد إل الالدددد  شددد ن  -99

وت  دددد ل ا ختلددددار   تلاقلددددة منا ضددددة التعددددألي . اشدددد ا  األ لددددال ن املنا،عددددات امل ددددلحة والرب 
 و حىا االا ات املتخألة الغاء عق  ة ااعدام.

وأعر ا الربتغال عدن تقددير ا لاللتد ام  ت  دلع ناداإل جمانلدة التعلدلم  لدث يشدمد التعلدلم  -١٠٠
  النان  . وأعر ا عن قلقها إ،اء حالة املنا ني ابألمرا  العقللة.
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قاددر علدد  لددار  ه د ددا الراملددة إىل وضددع خاددة عمددد  قدد إل اان ددان و ددررم. وأثنددا  -١٠١
 اثٍن مش   للنم  والتنملة.

وأشددادت وه ريددة  دد ر   غددار لتنددديقها علدد  الربوت  دد ل ا ختلددار   تلاقلددة منا ضددة  -١٠٢
ال التعددألي  وتعاوهنددا مددع آللددات ا مددم املتحدددة. وأعر ددا عددن قلقهددا إ،اء حقدد إل اان ددان لر لدد

 والن اء واللتلات.
وشددجعا رواندددا لددار علدد  تكنلدد  جه د ددا لتنللددأل القدد انني الراملددة إىل ضددمان العدالددة  -١٠٣

 لضحا  العن  ا ن ا .
ة لللئددات الضددعللة وحنددا لورحبددا ال ددنغال ابلتدددا ري املتخددألة لتح ددني الىددرو  املعلشدد -١٠٤

 اجملتمع الدو  عل  دعم لار.
 هد د الراملدة إىل وضدع خادة عمدد و نلدة  قد إل اان دانأ وإهنداء وأشادت  دريالل ن اب -١٠5

 ،واج األ لالأ والقضاء عل  ا جتار ابلبشر.
وأثنددددا  ددددل فلنلا علدددد  لددددار لتنددددديقها علدددد  الربوت  دددد ل ا ختلددددار   تلاقلددددة منا ضددددة  -١٠٦

نا،عدددات التعدددألي  والربوت  ددد ل ا ختلدددار   تلاقلدددة حقددد إل الالدددد  شددد ن اشددد ا  األ لدددال ن امل
امل لحة. وأعر ا عن قلقها إ،اء التقارير املتعلقة ابلعن  ضد املدرأةأ واملمار دات الضدارةأ وإيدألاء 

 .ا  لال وا تغالام جن لاا 
ورحبدا جند ب أفريقلدا اب لتدد ام  تنللدأل الت صدلات املنبنقددة عدن دورة ا  دتعرا  ال ددا قة  -١٠7

 وحد امل ائد املعلقة  عد عمللة مراجعة الد ت ر.
وأثندددا إ دددبانلا علددد  لدددار للتقددددم الدددأل  أحر،تدددل ن وضدددع خادددة عمدددد و نلدددة  قددد إل  -١٠٨

 اان ان ولتنديقها عل  النك   الدوللة.
ون  دددا دولدددة فل ددداني  جانلدددة التعلدددلم الندددان   و دددربام. تقددددمي وجبدددة  ددداخنة للتالملدددأل  -١٠9
 أ هبد  حت ني فرص ال ص ل إىل التعللم النان  .ي ملاا 
ال دددد دان علدددد  لددددار لتنددددديقها علدددد  الربوت  دددد ل ا ختلددددار   تلاقلددددة منا ضددددة وأثددددا  -١١٠

شدددددددد ن اشدددددددد ا  األ لددددددددال ن التعددددددددألي  والربوت  دددددددد ل ا ختلددددددددار   تلاقلددددددددة حقدددددددد إل الالددددددددد  
امل ددلحة و حددب مددع التقدددير ا هدد د املبألولددة لدد  دة فددرص ال صدد ل إىل التعلددلم والتنملددة  املنا،عددات
 ا قتنادية. - ا جتماعلة

وأعر ا ال  يد عدن تقددير ا   دتمرار  دعي لدار إىل ال فداء ابلت اماادا ن جمدال حقد إل  -١١١
 اان ان وشجعتها عل   ألل م يد من ا ه د.

ون  دا   ي ددرا اب هدد د الراملددة إىل تنللددأل خاددة العمددد ال  نلددة ملكافحددة الل دداد وإلغدداء  -١١٢
 ء حالة الن اء واأل لال.عق  ة ااعدام. وقالا إهنا   ت ال تشعر ابلقلق إ،ا

للشدديت   ددالإل ال لا ددة التعللملددة الشدداملة الدديت تر دد   شددكد خدداص  - ورحبددا تلمدد ر -١١٣
 عل  األ لال ذو  ااعاقة و شروع إهناء ،واج األ لال.

 - وأثنا ت ل  عل  لار  ه د ا الراملدة إىل مكافحدة اللقدر وتع يد  التنملدة ا جتماعلدة -١١٤
  ل  عل  اللئات الضعللة.ا قتنادية مع ال  
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وأعر ددددا تدددد ن  عددددن تقدددددير ا للخادددد ات الدددديت اوددددألاا لددددار للتنددددديق علدددد  عدددددد مددددن  -١١5
 النك   القان نلة الدوللة وم اءمة تشريعااا ال  نلة معها.

وأثنددا تر لددا علدد  لددار لتنددديقها علدد  معا دددات حقدد إل اان ددانأ وإنشددائها مكتدد   -١١٦
 .املدعي االاص للتند  للل اد

ورحبدددا أولنددددا ابلتندددديق علددد  الربوت  ددد ل ا ختلدددار   تلاقلدددة حقددد إل الالدددد  شددد ن  -١١7
اش ا  األ لال ن املنا،عات امل لحة وحنا لار عل  م اءمة نىامها االاص  قضاء األحددا  

 مع  أله ا تلاقلة ملعا ة مشكلة عمد األ لال.
دائمدددة ووضدددع خريادددة  ريدددق لتنللدددأل  وأعر دددا أو رانلدددا عدددن تقددددير ا انشددداء  لئدددة تن دددلق -١١٨

 ت صلات ا  تعرا  ال ا ق ودعا الشر اء الدوللني إىل دعم لار.
ون  ددا اململكددة املتحدددة ابلتقدددم الددأل  أحر،تددل لددار ن جمددال حقدد إل اان ددان وقدددما  -١١9

 ت صلات.
 ددانأ ون  ددا الدد   ت املتحدددة األمريكلددة اب هدد د الدديت تبددألاا لددار لتع يدد  حقدد إل اان -١٢٠

لكنهددا   تدد ال تشددعر ابلقلددق إ،اء األوضدداع ن ال ددج ن والتمللدد  ضددد املنللددات واملنللددني وم دوجددي 
 امللد ا ن ي ومغاير  اا ية ا ن لةأ والن اءأ واألشخاص ذو  ااعاقة.

ورحبدددا أورولددد ا   نىدددام اا دددال  عدددن التمللددد  واب هددد د املبألولدددة ملكافحدددة املمار دددات  -١٢١
 عن أملها ن أن تلغ  عق  ة ااعدام  عد ا  تلتاء. الضارة. وأعر ا

ون  ددا وه ريددة فندد ويال الب لللاريددة ابلددربرم. املشدد   للنمدد  والتنملددة و ددررم. مكافحددة  -١٢٢
 اللقر. وحنا لار عل  م اصلة حت ني حالة حق إل اان ان.

تلاقلدددة منا ضدددة و حىدددا ،امبلدددا مدددع ا رتلدددا  التندددديق علددد  الربوت  ددد ل ا ختلدددار    -١٢٣
 التعألي  وتنللأل مشروع إهناء ،واج األ لال و ررم. العدالة للجملع.

وأعر ددا ،مبددا    عددن تقدددير ا للخادد ات الدديت اوددألاا لددار مددن أجددد حت ددني االدددمات  -١٢٤
ا قتناديةأ وتندديقها علد  الربوت  د ل  - ا جتماعلة وا د من اللقر وتع ي  التنملة ا جتماعلة

 تلاقلة منا ضة التعألي  والربوت   ل ا ختلار   تلاقلة حق إل الالد  ش ن اش ا  ا ختلار  
 األ لال ن املنا،عات امل لحة.

وأثنا ألبانلا عل  لار ملشروعها الرامدي إىل إهنداء ،واج األ لدال وشدجعتها علد  ت  دلع  -١٢5
   نااإل جمانلة التعللم  لث تشمد التعللم النان  .

ا  ائددر  شددروع إهندداء ،واج األ لددال وابلتدددا ري الراملددة إىل ت  ددلع نادداإل إمكانلددة ورحبددا  -١٢٦
ا ن ل عل  التعللم املدر يأ ومكافحة التملل أ والتندديق علد  الربوت  د ل ا ختلدار   تلاقلدة 

 حق إل الالد  ش ن اش ا  األ لال ن املنا،عات امل لحة.
م التعلددددلم الشددددامد للجملددددع الددددأل  ير دددد  علدددد  وأثنددددا أنغدددد   علدددد  لددددار ا القهددددا نىددددا -١٢7

 األشخاص ذو  ااعاقة وملا أحر،تل من تقدم ن جما ت النحة والعدالة وامل اواة  ني ا ن ني.
  وقدما األرجنتني ت صلات. -١٢٨
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وأثندددددا أرملنلدددددا علددددد  لدددددار ا القهدددددا مشدددددروع إهنددددداء ،واج األ لدددددال ولتندددددديقها علددددد   -١٢9
لاقلدددة حقددد إل الالدددد  شددد ن اشددد ا  األ لدددال ن املنا،عدددات امل دددلحة؛ الربوت  ددد ل ا ختلدددار   ت

 وشجعا لار عل  معا ة م  لة العقاب البد  والعن  ضد املرأة.
ورحبدددا أ ددد اللا اب هددد د الراملدددة إىل ا لدددا  علددد  الددد مم الددددي أ لكنهدددا  حىدددا مدددع  -١٣٠

 حق إل املنا ني ابألمرا  العقللة.القلق جترمي العالقات ا ن لة املنللة ابل اضي وانتها ات 
ورحبا النم ا ابلتقدم ازر، ن جمال  ايدة حقد إل اان دانأ لكنهدا أعر دا عدن قلقهدا  -١٣١

إ،اء تقددددارير ا  ددددتخدام امللددددرط للقدددد ة وحددددا ت القتددددد لددددري املشددددروع مددددن جاندددد  مدددد  لي إنلدددداذ 
 الق انني.
تحقلدددق تعمدددلم التعلدددلم ا  تددددائي وأثندددا أذر لجدددان علددد  لدددار لبل لهدددا اادددد  املتعلدددق   -١٣٢

اجملا  من  ني األ دا  اا ائلة لرلللةأ وتنديقها عل  الربوت   ل ا ختلار   تلاقلة منا ضدة 
التعدددألي  والربوت  ددد ل ا ختلدددار   تلاقلدددة حقددد إل الالدددد  شددد ن اشددد ا  األ لدددال ن املنا،عدددات 

 ابلبشر.امل لحةأ واواذ ا التدا ري الال،مة ملكافحة ا جتار 
وأثنددا البحددرين علدد  لددار ملددا تبأللددل مددن جهدد دأ لكنهددا أ دددت قلقهددا إ،اء ارتلدداع معدددل  -١٣٣

 ،واج األ لال ن البلد.
و حىدددا  لجلكدددا مدددع ا رتلدددا  ا هددد د املبألولدددة لتنللدددأل الت صدددلات املقدمدددة أثنددداء ج لدددة  -١٣٤

  لال.ا  تعرا  ال ا قة وشجعا لار عل  م اصلة حت ني حالة الن اء واأل
ورحبددددددا  ددددددنن ابلتنددددددديق علدددددد  الربوت  دددددد ل ا ختلددددددار   تلاقلددددددة منا ضددددددة التعددددددألي   -١٣5

والربوت  ددد ل ا ختلدددار   تلاقلدددة حقددد إل الالدددد  شددد ن اشددد ا  األ لدددال ن املنا،عدددات امل دددلحةأ 
(أ واملبدادرات الراملدة ١٨9)رقدم  ٢٠١١واتلاقلة منىمة العمدد الدوللدة املتعلقدة ابلعمدال املند للنيأ 

 ىل ضمان امل اواة  ني ا ن نيأ وتعللم األ لالأ وإهناء ،واج األ لال وال واج الق ر .إ
ورحبددا   ت دد ار  شدداريع إهندداء ،واج األ لددال وا جتددار ابأل لددال. وأعر ددا عددن قلقهددا  -١٣٦

 إ،اء ممار ة تكبلد املنا ني ابألمرا  العقللة وت ايد ا قتناص لري القان   ن ا لاة ال لا لة.
وأثندددا الربا،يدددد علددد  لدددار  ه د دددا الراملدددة إىل مكافحدددة التعدددألي  وا تىدددا  ال دددج ن  -١٣7

 وضمان التعللم للجملع. ورحبا  ملة ممن القل  إىل القل م و ررم. العدالة للجملع.
وشدددجعا  لغددددار  لدددار علدددد  اوددداذ م يددددد مدددن التدددددا ري التشدددريعلة وال لا دددداتلة لتحقلددددق  -١٣٨

  نيأ مند اعتماد مشروع قان ن ااجراءات ااجيا لة وتنللأل ال لا ة ا ن انلة.امل اواة  ني ا ن
وحنا   ر لنا فا   لار عل  تكنل  ا ه د الراملدة إىل ضدمان حقد إل املدرأةأ    دلما  -١٣9

حق قهددددا ن املددددريا أ ون املشددددار ة ن ا لدددداة العامددددةأ ومكافحددددة العندددد  ا ن ددددا  واملمار ددددات 
 الضارة.
ثنددا   رونددد  علدد  لددار  ه د ددا ن جمددال حقدد إل اان ددان وشددجعتها علدد  حت ددني وأ -١٤٠

  رو  ال جن و رو  ا حتجا، لد  الشر ة من خالل إنشاء آللة و نلة ملنع التعألي .
و حىددا  ددا   فددريد  مددع ا رتلددا  أن لددار صدددقا علدد  عدددد مددن النددك   القان نلددة  -١٤١

 .دام فعللاا الدوللة وشجعتها عل  إلغاء عق  ة ااع
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ورحبدددددا  نددددددا اب لتددددد ام  ضدددددمان امل ددددداواة  دددددني ا ن دددددني والتندددددد  لعمدددددد األ لدددددال.  -١٤٢
 وشجعا لار عل  تنللأل خاة العمد ال  نلة للقضاء عل  عمد األ لال.

وأثنا اب  تان عل  لار لتابلقها نىام اا ال  عن التمللد  و دررم. العدالدة للجملدع.  -١٤٣
  ل  دعم ا ه د اليت تبألاا لار.وحنا اجملتمع الدو  ع

ورد وفدددد لدددار علددد   دددبال مدددن ا بدددد األ ددد د يتعلدددق  لدددرص تعلدددلم املدددرا قني واللتلدددات  -١٤٤
 تكللدددة مل ددد رةأ ومندددع الددد واج املبكدددرأ وعلددد   دددبال مدددن  لنلدددا  شددد ن التحددداإل اللتلدددات ا  امدددد 

  ابملدارس.
ءة ور ائد التضدامن الديت  عندا هبداأ وشكر وفد لار ال ف د األخر  عل  مشار تها البنا -١٤5

  لما التن يل اباواع ابلتقدم الأل  أحر،تل لار و  ت ال حتر،ه ن دعم حق إل اان ان.  

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
نظررررت غرررراان ي التوصررريات الررررء جلرررردتحمو أثنررراء جلسررررة التحرررراور  وتررررد  يمررررا يلرررر   -١٤٦

 التوصيات الء حتظى بتأييدها: 
 التصديق على الربوتوكولني االختياريني التفاجية حقوق الطفل )مصر(؛ ١-١٤٦
التصديق على الربوتوكول االختيراري التفاجيرة حقروق الطفرل املتعلرق  ٢-١٤٦

 البالغات )جورجيا(؛إبجراء تقدمي 
التصديق على الربوتوكول االختيراري امللحرق ابتفاجيرة حقروق الطفرل  ٣-١٤٦

بشرررأن بيرررا اوافرررال واسرررت الل اوافرررال ي الب ررراء وي املرررواد اإلابحيرررة ) سررربانيا( 
 )أوروغواي( )اجلبل اوسود( )مجهورية  يران اإلسالمية( )هندوراس(؛ 

لربوتوكررول االختيرراري امللحررق ابتفاجيررة املسررارعة  ا التصررديق علررى ا ٤-١٤٦
حقوق الطفل بشرأن بيرا اوافرال واسرت الل اوافرال ي الب راء وي املرواد اإلابحيرة 

 )غواتيماال(؛ 
التعجيررل ي التصرررديق علررى الربوتوكرررول االختيرراري التفاجيرررة حقررروق  5-١٤٦

 اإلابحية )هن اراي(؛الطفل بشأن بيا اوافال واست الل اوافال ي الب اء وي املواد 
التصررديق علررى الربوتوكررول االختيرراري الثرراع امللحررق ابلعهررد الرردو   ٦-١٤٦

اخلررراحل ابققررروق املدنيرررة والسياسرررية  اءرررادة  ا  ل ررراء عقوبرررة اإلعررردا  ) سررربانيا( 
)ألبانيررررررا( )أن رررررروال( )الربت ررررررال( )بولنرررررردا( )اجلبررررررل اوسررررررود( )السررررررويد( ) رنسررررررا( 

 )ليختنشتاين( )هندوراس(؛
 ضررفاء الصررب ة الرعيررة علررى  ل رراء عقوبررة اإلعرردا  ابلتصررديق علررى  7-١٤٦

الربوتوكرررررول االختيررررراري الثررررراع امللحرررررق ابلعهرررررد الررررردو  اخلررررراحل ابققررررروق املدنيرررررة 
 والسياسية )أسرتاليا(؛

النظر ي التصديق على الربوتوكرول االختيراري الثراع امللحرق ابلعهرد  ٨-١٤٦
 السياسية  اءادة  ا  ل اء عقوبة اإلعدا  )بلجيكا(؛ الدو  اخلاحل ابققوق املدنية و 
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مواصرررلة اجلهرررود الراميرررة  ا  ل ررراء عقوبرررة اإلعررردا  والتصرررديق علرررى  9-١٤٦
الربوتوكرررررول االختيررررراري الثررررراع امللحرررررق ابلعهرررررد الررررردو  اخلررررراحل ابققررررروق املدنيرررررة 

 والسياسية  اءادة  ا  ل اء عقوبة اإلعدا  ) ستونيا(؛
والتصررديق علررى الربوتوكررول االختيرراري  قوبررة اإلعرردا   عليرراا  ل رراء ع ١٠-١٤٦

الثرراع امللحررق ابلعهررد الرردو  اخلرراحل ابققرروق املدنيررة والسياسررية  اءررادة  ا  ل رراء 
 عقوبة اإلعدا  )اليوانن(؛

التعجيررل ي التصرررديق علرررى اتفاجيرررة منظمرررة العمرررل الدوليرررة املتعلقرررة  ١١-١٤٦
 ( )اءند(؛189)رجم  2011ابلعمال املنزليني  

 التصديق على االتفاجيات الء وجعو عليها غاان )مدغشقر(؛ ١٢-١٤٦
التصررررديق علررررى االتفاجيررررة الدوليررررة قمايررررة مجيررررا او ررررخاحل مرررررن  ١٣-١٤٦

 االختفاء القسري )سرياليون(؛
التصديق على الربوتوكول االختيراري امللحرق ابتفاجيرة حقروق الطفرل  ١٤-١٤٦

 مجيا او خاحل من االختفاء القسري )الربت ال(؛واالتفاجية الدولية قماية 
التصديق علرى الربوتوكرول االختيراري امللحرق ابلعهرد الردو  اخلراحل  ١5-١٤٦

ابققروق االجتصرادية واالجتماعيرة والثقا يرة والربوتوكرول االختيراري التفاجيرة حقرروق 
 الطفل املتعلق إبجراء تقدمي البالغات ) سبانيا(؛

 الالزمة للتأكد مرن أن جرانون او رخاحل ذوي اإلعاجرة اختاذ التدابري ١٦-١٤٦
 ( يتما ى ما اتفاجية حقوق او خاحل ذوي اإلعاجة )دولة  لسطني(؛2006)

االنضرررررما   ا اتفاجيرررررة منظمرررررة العمرررررل الدوليرررررة املتعلقرررررة ابلعمرررررال  ١7-١٤٦
 ( )السودان(؛189)رجم  2011املنزليني  

فاجية االحتراد او ريقر  قمايرة التعجيل ي  جراءات التصديق على ات ١٨-١٤٦
 ؛ومساعدة النازحني داخلياا ي أ ريقيا )اتفاجية كمباال( )توغو(

مبرا يتما رى مرا  2006تعديل جانون او خاحل ذوي اإلعاجة لعرا   ١9-١٤٦
 اتفاجية حقوق او خاحل ذوي اإلعاجة )تركيا(؛

لنررازحني التصررديق علررى اتفاجيررة االحترراد او ريقرر  قمايررة ومسرراعدة ا ٢٠-١٤٦
 داخلياا ي أ ريقيا )اتفاجية كمباال( )أوغندا(؛

التصررررديق علررررى االتفاجيررررة الدوليررررة قمايررررة مجيررررا او ررررخاحل مرررررن  ٢١-١٤٦
 االختفاء القسري )العراق(؛

اخترررراذ الترررردابري الالزمررررة السررررتكمال ومواءمررررة تشررررريعا ا مررررا مجيررررا  ٢٢-١٤٦
 اجلنائية الدولية )التفيا(؛التزاما ا مبوجب نظا  روما اوساس  للمحكمة 

تكثيرررررف جهودهرررررا مرررررن أجرررررل  نشررررراء هي رررررة تنسررررريق دائمرررررة لتنفيررررر   ٢٣-١٤٦
 التوصيات وتقدمي التقارير )جورجيا(؛
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تعزيرز تعاوارا مررا اإلجرراءات اخلاصرة التابعررة  لرس حقروق اإلنسرران  ٢٤-١٤٦
جررراءات بقبررول البررات الررزايرة املعلتقررة الررء جرردتمها املكلفررون برروالايت ي  اررار اإل

 اخلاصة )التفيا(؛
اعتمررراد عمليرررة اختيرررار مفتوحرررة علرررى أسررراس اجلررردارة عنرررد اختيرررار  ٢5-١٤٦

مر رررحني ءي رررات معاهررردات اومرررم املتحررردة )اململكرررة املتحررردة لربيطانيرررا العظمرررى 
 الشمالية(؛ آيرلنداو 

تكثيف اجلهود من أجرل تنفير  بعرو توصريات االسرتعراض اوخرري   ٢٦-١٤٦
 تنفي  ابلفعل )نيجرياي(؛الء ابتو جيد ال

تنفيرر  توصرريات جلنررة مراجعررة الدسررتور علررى وجرر  السرررعة )جنررو   ٢7-١٤٦
 أ ريقيا(؛

القيا  دون أتخري  وجبل االستعراض الدوري الشامل املقبل  إبنشراء  ٢٨-١٤٦
 آلية وجائية وانية و قاا للربوتوكول االختياري التفاجية مناهضة التع يب )تشيكيا(؛

آليرررررة وجائيرررررة وانيرررررة ملكا حرررررة التعررررر يب مبرررررا يتما رررررى مرررررا  نشررررراء  ٢9-١٤٦
 الربوتوكول االختياري التفاجية مناهضة التع يب ) ستونيا(؛

التعجيرررل ي اإلجررررراءات الداخليرررة املتعلقررررة إبنشررراء ا ليررررة الوجائيررررة  ٣٠-١٤٦
الوانية مبوجب الربوتوكول االختياري التفاجية مناهضة التع يب وغرري  مرن ضررو  

 أو العقوبة القاسية أو الال نسانية أو املهينة )جورجيا(؛املعاملة 
مواصررلة املشرراركة ي اجلهررود الراميررة  ا تعيررني آليررة وجائيررة وانيررة ي  ٣١-١٤٦

 غاان ) ندونيسيا(؛
 نشاء آلية وانية لإلبالغ واملتابعة تشمل العناصر احملددة ي الدليل  ٣٢-١٤٦

 ملكسيك(؛العمل  ال ي أعدت  املفوضية السامية )ا
  نشاء آلية تنسيق دائمة لتنفي  التوصيات وصياغة التقارير )امل ر (؛ ٣٣-١٤٦
النظررر ي  نشرراء ا ليررة الوجائيررة الوانيررة مررا وضررا اوحكررا  القانونيررة  ٣٤-١٤٦

واإلداريرررة الالزمرررة وداء مهامهرررا بفعاليرررة واسرررتقاللية امرررة  وحررر  مرررو ف  الشرررراة 
حقرروق اإلنسرران ي تعرراملهم مررا احملتجررزين  والسررجون علررى اعتمرراد اررل جررائم علررى

 )موريشيوس(؛
  نشاء آلية وجائية وانية ملنا التع يب )امل ر (؛ ٣5-١٤٦
مواصررلة تعزيررز امل سسررة الوانيررة ققرروق اإلنسرران  أي جلنررة حقرروق  ٣٦-١٤٦

اإلنسان والعدالة اإلدارية  ك  تتمكن من مواصرلة وضرا خطرة عمرل وانيرة ققروق 
 ة التنمية املستدامة ) ندونيسيا(؛اإلنسان تتضمن أهدا

النظر ي  نشاء آليرة وانيرة مسر ولة عرن التنسريق والتنفير  واإلبرالغ  ٣7-١٤٦
واملتابعررة أو تعزيررز ا ليررة القائمررة  مبررا يتما ررى مررا العناصررر النا رر ة عررن املمارسررات 
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بشأن ا ليات الوانية لإلبرالغ  2016اجليدة الء حددت ي دليل املفوضية لعا  
 تابعة )الربت ال(؛وامل

 نشاء آلية مستقلة لفرت  حتقيقرات ي سروء السرلوز املزعرو  لضربا   ٣٨-١٤٦
 الشراة )النمسا(؛

وضررا وتنفيرر  آليررة أو  جررراء جررانوع متررني للقضرراء علررى االنتهاكررات  ٣9-١٤٦
 الء ترتكبها جوات اومن والشراة )مدغشقر(؛

ز ومحايررررة حقرررروق مواصررررلة تعزيررررز امل سسررررات املسرررر ولة علررررى تعزيرررر ٤٠-١٤٦
 اإلنسان )كواب(؛

اعتمررراد وتنفيررر  مشرررروع جرررانون اقرررق ي اقصرررول علرررى املعلومرررات  ٤١-١٤٦
 املنق  من أجل وضا  اار تشريع  متني للحصول على املعلومات )تشيكيا(؛

اعتمرراد مشررروع جررانون اإلجررراءات اإلنابيررة دون مزيررد مررن التررأخري  ٤٢-١٤٦
 )الدامنرز(؛

املبررادرات املعلقررة اخلاصررة إلقرروق اإلنسرران  مبررا ي ذلررك اسررتكمال  ٤٣-١٤٦
مشروع جانون اإلجرراءات اإلنابيرة أو املسراواة برني اجلنسرني  ومشرروع جرانون اقرق 

 ي اقصول على املعلومات  وخطة العمل الوانية بشأن االجتار ابلبشر )انميبيا(؛
القررانون الرر ي وضررا اللمسررات اوخرررية علررى عمليررة تنفيرر  مشررروع  ٤٤-١٤٦

 أعد إلل اء عقوبة اإلعدا  )بولندا(؛
 سرررن مشرررروع جرررانون اقرررق ي املعلومرررات  الررر ي استعرضرررت  وزيررررة ٤5-١٤٦

 )تركيا(؛ 201٧العدل وجلد   ا جملس الوزراء ي أاير/مايو 
اعتمرراد تشررريعات بشررأن املسرراواة بررني اجلنسررني مبررا ي ذلررك مشررروع  ٤٦-١٤٦

  ومشروع جانون اإلجراءات اإلنابية  ومشروع جرانون جانون حقوق امللكية لألزواج
 اإلرث بال وصية )أسرتاليا(؛

اعتماد مشروع جانون اقق ي املعلومات  بناء على جهودها الراميرة  ٤7-١٤٦
  ا حتسني اقكم الر يد واملساءلة والشفا ية )كندا(؛

 )النمسا(؛ كامالا   تنفي  جانون العنف اوسري تنفي اا  ٤٨-١٤٦
 كمرررال عمليرررة وضرررا اخلطرررة الوانيرررة ققررروق اإلنسررران املوجهرررة  رررو  ٤9-١٤٦

 )جنو  أ ريقيا(؛ 20٣0مراعاة تنفي  خطة عا  
فيرررر  أهررررداة التنميررررة املسررررتدامة  مواصررررلة جهودهررررا الراميررررة  ا تن 5٠-١٤٦

سرريما تلررك املتعلقررة ابلتعلرريم  و ا  دمرراج هرر   اوهررداة ي السياسررات الوانيررة  ال
 )ابكستان(؛

 دماج وتطبيق املبادئ التوجيهية املتعلقة ابوعمال التجاريرة وحقروق  5١-١٤٦
اإلنسرران ي مجيررا سياسررا ا ذات الصررلة  مبررا ي ذلررك  صرردار الرتاخرري  لألعمررال 

 االستخراجية )مجهورية كوراي(؛
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تعزيرررز تنفيررر  التشرررريعات والسياسرررات الراميرررة  ا  اررراء املمارسرررات  5٢-١٤٦
 ا زواج اوافال والزواج املبكر والزواج القسري )رواندا(؛التقليدية الضارة  ال سيم

مواصلة جهودها الرامية  ا وضا خطة عمل وانية ققوق اإلنسران  5٣-١٤٦
 )السودان(؛

تكثيف جهودها الرامية  ا وضا خطة عمل وانيرة ققروق اإلنسران  5٤-١٤٦
 )أوكرانيا(؛

حقروق اإلنسران ي البلرد مواصلة اختاذ مجيا التردابري الالزمرة لتعزيرز  55-١٤٦
 )كواب(؛
مواصلة جهودهرا الراميرة  ا وضرا خطرة عمرل وانيرة  راملة ققروق  5٦-١٤٦

 اإلنسان )ابكستان(؛
تعرررديل التشرررريعات الوانيرررة لتمكرررني املرررواانني ال رررانيني املقيمرررني ي  57-١٤٦

 التصويو )مصر(؛ اخلارج من
حمللية ما أحكا  نظرا  تكثيف اجلهود الرامية  ا مواءمة التشريعات ا 5٨-١٤٦

 روما اوساس  للمحكمة اجلنائية الدولية ) ستونيا(؛
اختررراذ اخلطررروات الالزمرررة قمايرررة املثليرررات واملثليرررني ومزدوجررر  امليرررل  59-١٤٦

اجلنس  وم ايري اءوية اجلنسانية وحامل  صفات اجلنسني من العنف والتمييز على 
 (؛اآيرلندأساس ميلهم اجلنس  هويتهم اجلنسانية )

ضررمان وصررول ضررحااي التمييررز والعنررف علررى أسرراس امليررل اجلنسرر   ٦٠-١٤٦
واءوية اجلنسانية  ا خدمات  عادة التأهيل وسبل االنتصاة  ومعاجبة مجيرا اجلنراة 

 )تشيكيا(؛
اختاذ التدابري الالزمة ملكا حة العنرف والتمييرز القرائمني علرى أسراس  ٦١-١٤٦

 يطاليا(؛)  امليل اجلنس  واءوية اجلنسانية
مواصرررلة تعزيرررز املسررراواة برررني اجلنسررررني مرررن خرررالل جررروانني وخطرررر   ٦٢-١٤٦

 وبرامل حمددة )بريو(؛
مواصلة تنفير  نظرا  اإلبرالغ عرن التمييرز مرن أجرل التصردي للوصرم  ٦٣-١٤٦

 )مجهورية  نزويال البوليفارية(؛ والتمييز ضد الف ات او د ضعفاا 
واالجتماعيررة املسررتدامة مررن أجررل مواصررلة تعزيررز التنميررة االجتصررادية  ٦٤-١٤٦

  رساء أساس متني للتمتا إلقوق اإلنسان )الصني(؛
التعجيل ي وضا  اار تنفي ي واين ملموس بشأن حقوق اإلنسان  ٦5-١٤٦

 )أوغندا(؛
مواصرررلة اجلهرررود الراميرررة  ا  ل ررراء عقوبرررة اإلعررردا  )توغرررو( )كررروت  ٦٦-١٤٦

 ديفوار( )كولومبيا(؛
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 )هولندا(؛ دا  رعياا  ل اء عقوبة اإلع ٦7-١٤٦
مواصررررلة اخترررراذ اخلطرررروات الضرررررورية لتحقيررررق اإلل رررراء التررررا  لعقوبررررة  ٦٨-١٤٦

 اإلعدا  )الربازيل(؛
 جرار وجف اختياري لتنفي  عقوبرة اإلعردا  كخطروة أوا  رو  ل ائهرا  ٦9-١٤٦
 )الربت ال(؛ متاماا 
أحكرررا  مواصرررلة املمارسرررة اقاليرررة املتمثلرررة ي مرررن  العفرررو وختفيرررف  7٠-١٤٦

اإلعرردا   و جرررار وجررف اختيرراري رعررر  لعمليررات اإلعرردا  واالسررتمرار ي اخلطرررا  
 )أملانيا(؛ العا  الرام   ا  ل اء عقوبة اإلعدا  اائياا 

اختررراذ تررردابري  وريررررة العتمررراد وجرررف اختيرررراري رعررر  لتنفيررر  عقوبررررة  7١-١٤٦
 النرويل(؛اإلعدا  واختاذ خطوات ملموسة  و اإلل اء التا  ء   العقوبة )

النظرررر ي  عرررالن وجرررف اختيررراري رعررر  لعمليرررات اإلعررردا  وتنظررريم  7٢-١٤٦
 201٤استفتاء حول عقوبة اإلعدا   بعرد موا قرة جملرس الروزراء علرى  ل ائهرا عرا  

 )انميبيا(؛
 ل ررراء عقوبرررة اإلعرررردا  وختفيرررف مجيرررا أحكررررا  اإلعررردا   ا أحكررررا   7٣-١٤٦

 ابلسجن )السويد(؛ 
الرامية  ا  ل اء عقوبة اإلعردا   بسربل منهرا  جرراء  تكثيف جهودها 7٤-١٤٦

لدسررررتور غرررراان  و قرررراا مشرررراورات عامررررة بشررررأن االسررررتفتاء علررررى  ل رررراء هرررر   العقوبررررة 
 )رواندا(؛

اسرررررتكمال سرررررن جرررررانون يرمررررر   ا  ل ررررراء عقوبرررررة اإلعررررردا  حسرررررب  75-١٤٦
اوولرروايت الررء وضررعتها حكومررة غرراان و جررراء االسررتفتاء املطلررو  ي هرر ا الصرردد 

 )جنو  أ ريقيا(؛
وضا الصي ة النهائية للقرار املتعلق إبل اء عقوبة اإلعدا  عرن اريرق  7٦-١٤٦

  جراء استفتاء )أوكرانيا(؛
  2011وضررا التوصررية  الررء جرردمتها جلنررة مراجعررة الدسررتور عررا   77-١٤٦

 موضا التنفي   يما يتعلق إبل اء عقوبة اإلعدا  ) سبانيا(؛
  لعقوبة اإلعدا  ي الدستور ي أجر  وجرو ككرن  دراج اإلل اء التا 7٨-١٤٦

 )سويسرا(؛
وحكررا   و قرراا اخترراذ مزيررد مررن اخلطرروات بشررأن  ل رراء عقوبررة اإلعرردا   79-١٤٦

 الدستور والتشريعات الوانية )أرمينيا(؛
تنقررررري  القرررررانون اجلنرررررائ   ررررردة  ل ررررراء أحكرررررا  اإلعررررردا  اإللزاميرررررة  ٨٠-١٤٦

 عقوبة اإلعدا  )النمسا(؛ ومواصلة اجلهود الرامية  ا  ل اء
 التنفي  الكامل للتشريا املتعلق ابلعنف اوسري )النرويل(؛ ٨١-١٤٦
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 دراج عنصرررر ققررروق اإلنسررران ي بروتوكررروالت عمرررل جررروات اومرررن  ٨٢-١٤٦
 )غواتيماال(؛

مواصررلة  صررالن النظررا  القضررائ  لتعزيررز كفاءترر   ال سرريما مررن أجررل  ٨٣-١٤٦
  العدالة )جيبويت(؛حتسني  رحل اجلميا ي الوصول  ا

 الفساد )اجلزائر(؛ مواصلة اجلهود ملكا حة ٨٤-١٤٦
مواصرررلة جهودهرررا الراميرررة  ا تعزيرررز جلنرررة حقررروق اإلنسررران والعدالرررة  ٨5-١٤٦

 اإلدارية  ال سيما من خالل كفالة متويل كاة ءا وضمان كفاء ا )سويسرا(؛
حقرروق املتهمررني  ة قمايررة تنفيرر   صررالحات ي جطرراع العدالررة اجلنائيرر ٨٦-١٤٦

سررريما اقررررق ي اخلضرررروع حملاكمرررة ي غضررررون  رررررتة زمنيرررة معقولررررة وي املسرررراعدة  ال
 القانونية )الوالايت املتحدة اومريكية(؛

جضررائها اخلرراحل ابوحررداث مررا اتفاجيررة حقرروق الطفررل  مواءمررة نظررا  ٨7-١٤٦
 وغريها من املعايري ذات الصلة )ألبانيا(؛

  ا حتسني اووضاع ي السجون ) رنسا(؛تعزيز اجلهود الرامية  ٨٨-١٤٦
للمعرررايري  و قررراا اختررراذ اخلطررروات الالزمرررة لتحسرررني معاملرررة السرررجناء  ٨9-١٤٦

 الدولية )ميامنار(؛
النظر ي اعتماد عقوابت بديلة على اجلرائم البسيطة  للتخفيف من  9٠-١٤٦

 االكتظاظ )هولندا(؛
 نان(؛اعتماد جانون يضمن حرية وسائ  اإلعال  )لب 9١-١٤٦
مواصررررلة اجلهررررود املب ولررررة ملكا حررررة االجتررررار ابو ررررخاحل  و اصررررة  9٢-١٤٦

 است الل اوافال والنساء  من خالل تعزيز مواجهة املهربني )جيبويت(؛
اسرررتكمال اعتمررراد خطرررة العمرررل الوانيرررة ملكا حرررة االجترررار ابلبشرررر  9٣-١٤٦

 )أذربيجان(؛
جتررررار ابلبشررررر ومحايررررة تعزيررررز اجلهررررود الراميررررة  ا منررررا ومكا حررررة اال 9٤-١٤٦

الضحااي وضمان حصوءم علرى اخلردمات الطبيرة واالجتماعيرة والقضرائية وخردمات 
 عن الدعم النفس  ) كوادور(؛  عادة التأهيل   ضالا 

 نفاذ جانون مكا حة االجتار ابلبشر والقانون املعردل لقرانون اءجررة   95-١٤٦
االجترار ابو رخاحل و ريرب البشرر وختصي  ما يكف  من املروارد الالزمرة ملكا حرة 

 يسلندا(؛آوغري ذلك من أ كال اءجرة غري القانونية )
مواصرررررلة تنفيررررر  اإلجرررررراءات الراميرررررة  ا مكا حرررررة االجترررررار ابلبشرررررر  9٦-١٤٦

 ) يطاليا(؛
 مواصلة اجلهود الرامية  ا مكا حة االجتار ابلبشر )لبنان(؛ 97-١٤٦
 مواصلة اجلهود الرامية  ا مكا حة االجتار ابلبشر )ليبيا(؛  9٨-١٤٦
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 اعتماد وتنفي  تشريعات ملكا حة االجتار ابلبشر )النرويل(؛ 99-١٤٦
 نفرراذ جررانون مكا حررة االجتررار ابلبشررر والقررانون املعرردل لقررانون اءجرررة   ١٠٠-١٤٦

 ليشء(؛ -يمور وختصي  ما يكف  من املوارد الالزمة ملكا حة االجتار ابو خاحل )ت
ملكا حرة أ ركال الررق املعاصررة  عرن اريرق  اعتماد ال أكثر مشوالا  ١٠١-١٤٦

  حالررة القضررااي بصررورة منهجيررة وحتسررني التنسرريق بررني وكرراالت  نفرراذ القررانون  متا ررياا 
ي نيويررورز  201٧أيلول/سرربتمرب  1٧مررا الرردعوة  ا العمررل الررء أجر ررا غرراان ي 

 الشمالية(؛ آيرلنداا العظمى و )اململكة املتحدة لربيطاني
 رساء تدابري إلزالة اقواجز اءيكلية والتشريعية القائمرة أمرا  النسراء  ١٠٢-١٤٦

 ي سوق العمل )أوغندا(؛
مواصلة تنفي  وتعزيز الرربامل والسياسرات العامرة املتعلقرة ابإلدمراج   ١٠٣-١٤٦

اهتمررا  خرراحل للنسرراء واقررد مررن الفقررر  وتعزيررز املسرراواة وعررد  التمييررز  مررا  يررالء 
واوافررررال واملسررررنني واو ررررخاحل ذوي اإلعاجررررة  وغررررريهم مررررن الف ررررات الضررررعيفة 

 )نيكاراغوا(؛
مواصلة تعزيز السياسات االجتماعيرة الرء نفر  ا اقكومرة ملسراعدة  ١٠٤-١٤٦

 ي البلد )مجهورية  نزويال البوليفارية(؛راا أ د الناس  ق
لرى النحرو املبرني ي جرانون الصرحة  نشاء صرندوق الصرحة العقليرة ع ١٠5-١٤٦

 ومد  مبا يكف  من التمويل )تشيكيا(؛ 2012العقلية لعا  
ضررمان تنفيرر  جررانون الصررحة العقليررة  بطرررق منهررا اعتمرراد الصرركوز  ١٠٦-١٤٦

 ليشء(؛ - التشريعية الالزمة وتعيني مو فني م هلني ي جمال الصحة العقلية )تيمور
 ة الالزمة لتنفي  جانون الصحة العقلية )تركيا(؛اعتماد الصكوز التشريعي ١٠7-١٤٦
 تو ري الرعاية الصحية لأل خاحل ذوي اإلعاجة العقلية )تونس(؛ ١٠٨-١٤٦
اسررتكمال التحسررن املبلرريف عنرر  ي خرردمات الصررحة العقليررة بتشررديد  ١٠9-١٤٦

 الرجابة على اريقة معاجلة املرضى العقليني ي "خميمات الصالة" ) سرائيل(؛
منا املعاملة الال نسانية ي خميمات الصالة أو خميمات السرحرة وي  ١١٠-١٤٦

مستشررررفيات اومررررراض النفسررررية والتحقيررررق  يهررررا وحماكمررررة مرتكبيهررررا  والتصرررردي 
للمواجررف ا تمعيررة الررء تتمثررل ي الت اضرر  عررن انتهرراز وجترراوز حقرروق او ررخاحل 

 ذوي اإلعاجة العقلية )تشيكيا(؛
الضعيفة  ال سيما او خاحل الر ين يعرانون حتسني مساعدة الف ات  ١١١-١٤٦

 أمراضا عقلية )السن ال(؛
التنفيرر  الكامررل إلعررالن اءي ررة ال انيررة للصررحة العقليررة  اررا سررتل    ١١٢-١٤٦

 املعاملة غري اإلنسانية للمصابني  مراض عقلية ي خميمات الصالة )أسرتاليا(؛
يرررررة لتثقيررررررف االضرررررطالع إلمرررررالت توعيرررررة ي جمررررررال الصرررررحة العقل ١١٣-١٤٦

 ا تمعات احمللية )بوتسواان(؛



A/HRC/37/7 

23 GE.17-23258 

زايدة اإلنفراق اقكروم  علرى التعلريم وعلرى مكا حرة اإليردز والسررل  ١١٤-١٤٦
 واملالراي )العراق(؛

مواصرررلة جهودهررررا الراميررررة  ا تعزيررررز  رررررحل الوصررررول  ا اخلرررردمات  ١١5-١٤٦
 الصحية  مبا ي ذلك ي ا تمعات احمللية )جطر(؛

بري الالزمة لضمان اسرتدامة نظرا  الترأمني الصرح  الرواين اختاذ التدا ١١٦-١٤٦
 ب ية تعزيز الرعاية الصحية اوساسية )تركيا(؛ مالياا 
مواصررلة حتسرررني  ررررحل الوصرررول  ا اخلررردمات الصرررحية واالسرررتفادة  ١١7-١٤٦

 منها ي معظم ا تمعات احمللية النائية )مجهورية  نزويال البوليفارية(؛
الراميررررة  ا تنفيرررر  اخلطررررة االسرررررتاتيجية الوانيررررة  مواصررررلة جهودهررررا ١١٨-١٤٦

 ملكا حة  ريوس نق  املناعة البشرية واإليدز )السودان(؛
تكثيرررف تررردابري التصررردي النتشرررار اإلصرررابة بفرررريوس نقررر  املناعرررة  ١١9-١٤٦

البشرية عن اريق تنفي  اخلطة االسرتاتيجية الوانية اجلديدة ملكا حة  رريوس نقر  
 إليدز )أوكرانيا(؛املناعة البشرية وا

مواصررلة جهودهررا الراميررة  ا تررو ري التعلرريم ا رراع للجميررا  وضررمان  ١٢٠-١٤٦
النسرررراء واوافررررال واو ررررخاحل ذوي  أن جهودهررررا تنصررررب ي املقررررا  اوول علررررى

 اإلعاجة وغريهم من الف ات الضعيفة )دولة  لسطني(؛
 ليشء(؛ - النساء )تيمورتنفي  برامل توعوية لزايدة الوع  القانوع لدى  ١٢١-١٤٦
مواصلة زايدة االستثمار ي التعليم بتو ري  عاانت ملساعدة الطرال   ١٢٢-١٤٦

 ال ين يعانون الفقر واملض  ي زايدة معدل االلتحاق ابملدارس )الصني(؛
تعزيرررز التثقيرررف والتوعيرررة لكفالرررة أجصرررى جررردر مرررن االحررررتا  ققررروق  ١٢٣-١٤٦

 الفتيات )الياابن(؛
اصلة اجلهود املب ولة من أجل زايدة  احة التعليم وال سيما تنفي  مو  ١٢٤-١٤٦

 برانمل التعليم ا اع ال ي حظ  بكثري من الثناء )كينيا(؛
 مواصلة حتسني نوعية التعليم االبتدائ  والثانوي )بريو(؛ ١٢5-١٤٦
العمل على تعمريم التعلريم اوساسر  ا راع واإللزامر  علرى اوافرال  ١٢٦-١٤٦
 ن االلتحاق ابملدرسة )جطر(؛ي س
 تنفي  التدابري املتعلقة بتحسني نوعية التعليم )أن وال(؛ ١٢7-١٤٦
مواصررلة مسرراعيها الراميررة  ا حتسررني جررودة وترروا ر التعلرريم ي مجيررا  ١٢٨-١٤٦

 مستوايت  )أذربيجان(؛
اختررراذ خطررروات ملموسرررة  رررو تفعيرررل جررررار زايدة  ررررحل الوصرررول  ا  ١٢9-١٤٦

 وية العليا جلميا الطال  )الربت ال(؛املرحلة الثان
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 ل ررراء التشرررريعات الرررء متيرررز ضرررد املررررأة ي جمررراالت ملكيرررة العقرررار  ١٣٠-١٤٦
 واقصول على القروض واملرياث )النمسا(؛

 زالررة العقبررات الررء حتررول دون متتررا املرررأة ابقررق ي ملكيررة اوراضرر   ١٣١-١٤٦
 )ألبانيا(؛

يرررر  ي االدعرررراءات املتعلقررررة  ميررررا ضررررمان  جررررراء حتقيررررق كامررررل ونز  ١٣٢-١٤٦
أ كال العنف ضد املرأة  وتقدمي اجلناة  ا العدالة  وحصول الضحااي علرى الردعم 

 الكاي )بلجيكا(؛
مواصرلة جهودهرا مرن أجرل مكا حررة التمييرز ضرد املررأة و اراء مجيررا  ١٣٣-١٤٦

 أ كال التمييز والعنف ضد املرأة  مبا ي ذلك العنف اوسري )تونس(؛
تعزيز برامل التوعية والتثقيف ملنا املمارسات التقليدية الضرارة ضرد  ١٣٤-١٤٦

النسررراء والفتيرررات وضرررمان وصرررول الضرررحااي  ا املررروارد واقمايرررة وآليرررات  عرررادة 
 التأهيل )غواتيماال(؛

تعزيرررررز براجمهرررررا الراميرررررة  ا التوعيرررررة والتثقيرررررف  ومنرررررا واست صرررررال  ١٣5-١٤٦
وضررررمان وصررررول الضررررحااي  ا آليررررات االنتصرررراة املمارسررررات التقليديررررة الضررررارة  

 و عادة التأهيل )زامبيا( 
مواصلة اجلهود املب ولرة ملكا حرة العنرف ضرد املررأة وتعزيرز املسراواة  ١٣٦-١٤٦

 بني املرأة والرجل )جيبويت(؛
مواصلة محالت التوعية بشأن العنف ضد النساء والفتيات وضرمان  ١٣7-١٤٦

 العدالة ) يطاليا(؛تقدمي مرتكيب تلك اجلرائم  ا 
مواصررررلة جهودهررررا ملكا حررررة العنررررف ضررررد النسرررراء والررررزواج املبكررررر  ١٣٨-١٤٦

 والزواج القسري )مصر(؛
التعجيرررل ي اعتمررراد جررروانني حتظرررر املمارسرررات الضرررارة ضرررد النسررراء  ١٣9-١٤٦

 والفتيات  مبا ي ذلك الزواج القسري والزواج املبكر )مجهورية كوراي(؛
اإلجرررراءات اإلنابيرررة لتعزيرررز وصرررول املررررأة  ا  سرررن مشرررروع جرررانون ١٤٠-١٤٦

 مناصب اقوكمة وصنا القرار ) ستونيا(؛
اعتمرررراد مشررررروع جررررانون اإلجررررراءات اإلنابيررررة علررررى وجرررر  السرررررعة  ١٤١-١٤٦

 للسمان بزايدة عدد النساء ي املناصب السياسية )جنو  أ ريقيا(؛
ة للمررررأة ي اقيررراة اعتمررراد تررردابري لتعزيرررز املشررراركة الكاملرررة والنشرررط ١٤٢-١٤٦

 العامة )زمبابوي(؛
تعزيررررز محلررررة مكا حررررة املمارسررررات التمييزيررررة والعنررررف ضررررد النسرررراء  ١٤٣-١٤٦

 واوافال ) رنسا(؛
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مواصررلة اجلهررود الراميررة  ا تنفيرر  القررانون املتعلررق ابلعنررف اوسررري  ١٤٤-١٤٦
وحظررر املمارسررات اقااررة مررن الكرامررة اإلنسررانية الررء تلرتكررب ضررد  200٧لعررا  

 النساء والفتيات ) رنسا(؛
اخترراذ الترردابري املناسرربة ملنررا ومكا حررة املمارسررات التقليديررة الضررارة  ١٤5-١٤٦

 الء متيز ضد املرأة  ال سيما ي املنااق الريفية )أوروغواي(؛
تكثيررف اجلهررود الراميررة  ا منررا انتهرراز حقرروق الطفررل والتعجيررل ي  ١٤٦-١٤٦

املمارسرات الضرارة ضرد النسراء والفتيرات  مبرا ي  اعتماد وتنفي  القوانني الرء حتظرر
"االسرررتجاق العشررائري" وتشرروي  اوعضرراء التناسررلية  تروكرروزيذلررك كارسررة  ررعرية 

 )أملانيا(؛ اونثوية
وضا اسرتاتيجية  املة تتضمن تردابري جضرائية واجتماعيرة مرن أجرل  ١٤7-١٤٦

 ل (؛القضاء على كارسة تشوي  اوعضاء التناسلية اونثوية ) ي
مد السلطات املختصة مبزيد من املروارد لتطبيرق جرانون املعاجبرة علرى  ١٤٨-١٤٦

 تشوي  اوعضاء التناسلية اونثوية  ال سيما ي أكثر املنااق عزلة ) يل (؛
 ااء املمارسات الضارة مثل الزواج املبكر والزواج القسرري وتشروي   ١٤9-١٤٦

 20٣0طررررة التنميررررة املسررررتدامة لعررررا  مررررا خ اوعضرررراء التناسررررلية اونثويررررة  متشررررياا 
 )هندوراس(؛

اخترررراذ مزيررررد مررررن الترررردابري لتعزيررررز اإلاررررار التشررررريع  بشررررأن تشرررروي   ١5٠-١٤٦
اوعضرراء التناسررلية اونثويررة  مررا ضررمان التنفيرر  والرصررد والتحقيررق بشرركل  عررال 

 (؛آيرلندا)
تعزيررز اجلهررود الررء تبرر ءا سررلطات  نفرراذ القررانون مررن أجررل القضرراء  ١5١-١٤٦

 على كارسة تشوي  اوعضاء التناسلية اونثوية ) سرائيل(؛
مواصررررلة جهودهررررا الراميررررة  ا القضرررراء علررررى املمارسررررات التقليديررررة  ١5٢-١٤٦

الضررارة  مثرررل زواج اوافررال والرررزواج القسررري والرررزواج املبكررر وغرررري  مررن أ ررركال 
ارسرات الرء العنف اجلنساع  مبرا ي ذلرك تشروي  اوعضراء التناسرلية اونثويرة  واملم
 تستند  ا معتقدات خرا ية  مثل اخلوة من "السحر" )نيكاراغوا(؛

تعزيرررز التررردابري الراميرررة  ا  ل ررراء كارسرررة تشررروي  اوعضررراء التناسرررلية  ١5٣-١٤٦
 اونثوية )بريو(؛

اعتمررراد خطررر  عمرررل دون وانيرررة لتعزيرررز تنفيررر  القررروانني الرررء حتظرررر  ١5٤-١٤٦
ى سرربيل املثررال ال اقصررر: الرتوكرروزي  وتشرروي  املمارسررات الضررارة  مبررا ي ذلررك علرر

اوعضرررراء التناسررررلية اونثويررررة  وزواج اوافررررال والررررزواج املبكررررر والررررزواج القسررررري  
 واقوس الرتمل  واملمارسات ذات الصلة بر"السحر" )السويد(؛

تعزيررز السررلطات العامررة املسرر ولة عررن محايررة النسرراء واوافررال  مررن  ١55-١٤٦
لية كا ية  ومواصلة تعزيز محالت التوعية املتعلقة إلظرر تشروي  خالل تو ري موارد ما
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اوعضررراء التناسرررلية اونثويرررة  وكارسرررة الرتوكررروزي  الرررء متثرررل  ررركال مرررن أ ررركال 
 االسرتجاق )سويسرا(؛

املض  ي است صال العنف ضد املرأة  بتكثيف  جراءات كتلك الء  ١5٦-١٤٦
راة  واخترراذ ترردابري تسرراهم ي القضرراء وضرعها الفرررع املعررين ابلعنررف اوسررري ي الشرر

علررررى املمارسررررات التقليديررررة مثررررل تشرررروي  اوعضرررراء التناسررررلية اونثويررررة  وكارسررررة 
   والزواج القسري ) سبانيا(؛الرتوكوزي

تعزيررررز القرررروانني الررررء حتمرررر  الفتيررررات والنسرررراء مررررن كارسررررة تشرررروي   ١57-١٤٦
برررامل وآليررات خمصصررة اوعضرراء التناسررلية اونثويررة ورصرردها عررن كثررب عررن اريررق 

 )النرويل(؛
اخترراذ الترردابري الالزمررة لتعزيررز حقرروق اوافررال  ال سرريما  يمررا يتعلررق  ١5٨-١٤٦

 بقضاء اوحداث ومكا حة زواج اوافال )اجلزائر(؛
تشجيا وزارة الش ون اجلنسانية و  ون الطفل واقماية االجتماعيرة  ١59-١٤٦

ات الثقا يرة املتصرلة  را وملرا ءرا مرن واملمارسر على وضا حد ملمارسة زواج اوافال
 آاثر ضارة )كينيا(؛

تفعيرررل الوحررردة املعنيرررة إبارررراء زواج اوافرررال داخرررل وزارة الشرررر ون  ١٦٠-١٤٦
اجلنسررانية و رر ون الطفررل واقمايررة االجتماعيررة )اململكررة املتحرردة لربيطانيررا العظمررى 

 الشمالية(؛ آيرلنداو 
لإلارررار االسررررتاتيج  الرررواين  اختررراذ خطررروات  رررو التنفيررر  الكامرررل ١٦١-١٤٦

الرام   ا  ااء زواج اوافال ومد وحردة  اراء زواج اوافرال داخرل وزارة الشر ون 
 اجلنسانية و  ون الطفل واقماية االجتماعية ابملوارد الكا ية )كندا(؛

تعررررديل ومواءمررررة مجيررررا القرررروانني ذات الصررررلة لضررررمان حظررررر زواج  ١٦٢-١٤٦
 مي  )زامبيا(؛وجتر  مطلقاا راا اوافال حظ

تعزيز مبادرا ا القائمة لوضا حرد للرزواج املبكرر  والرزواج القسرري   ١٦٣-١٤٦
 وزواج اوافال )زمبابوي(؛

تنظررريم بررررامل بشرررأن ا اثر السرررلبية لرررزواج اوافرررال وأ يرررة التعلررريم  ١٦٤-١٤٦
 )البحرين(؛

زواج مواصرررلة تعزيرررز تنفيررر  املبرررادرة املنسرررقة إلاررراء الرررزواج املبكرررر و  ١٦5-١٤٦
 اوافال والزواج القسري ) ثيوبيا(؛

وضا اسرتاتيجية وخطة عمل وانية تش يلية ملكا حة زواج اوافال  ١٦٦-١٤٦
 )هن اراي(؛

مواصررلة تنفيرر  املشررروع الررواين إلارراء زواج اوافررال وتعزيررز الرروع   ١٦7-١٤٦
 اب اثر السلبية لزواج اوافال ومحل املراهقات )ميامنار(؛

 جهودها الرامية  ا القضاء على زواج اوافال )تونس(؛ مواصلة ١٦٨-١٤٦
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مواصررررلة اجلهررررود الراميررررة  ا حظررررر زواج اوافررررال والقضرررراء عليرررر   ١٦9-١٤٦
 )مجهورية  نزويال البوليفارية(؛

التعجيل ي وضا الصي ة النهائية لإلاار االسرتاتيج  الواين الر ي  ١7٠-١٤٦
املبكررررر والررررزواج القسررررري ومنعرررر  يهرررردة  ا التصرررردي لررررزواج اوافررررال والررررزواج 

 )انميبيا(؛
مواصلة جهودها الرامية  ا توسيا نطاق الربامل التعليميرة ومحرالت  ١7١-١٤٦

التوعية من أجل منا ومكا حة العقا  البردع لألافرال ي املردارس وي م سسرات 
 رعاية اوافال )بل اراي(؛

افررال ي مجيرررا اقظررر املطلررق للعقرررا  البرردع الررر ي يتعرررض لررر  او ١7٢-١٤٦
البي ات  وك لك حظر اسرتخدا  أو اجتنراء أو عررض اوافرال ي جمرال  نتراج املرواد 

 اإلابحية والعروض اإلابحية ) كوادور(؛
تعزيررررز التشررررريعات ووضررررا مبررررادئ توجيهيررررة وترررردابري واضررررحة ملنررررا  ١7٣-١٤٦

 وغراض جتارية )سرياليون(؛ است الل اوافال ومنا است الءم جنسياا 
مواصررلة اخلطرروات القانونيررة واإلداريررة للتوصررل ي اايررة املطرراة  ا  ١7٤-١٤٦

 )كينيا(؛ اماا راا حظر العقا  البدع لألافال حظ
مواصررررلة تنفيرررر  التوصرررريات السررررابقة  ال سرررريما  يمررررا يتعلررررق إلمايررررة  ١75-١٤٦

 اوافال وزايدة  رحل الوصول  ا العدالة وتعزيز  عاليتها )كابو  ريدي(؛
اد سياسررة للصررحة اجلنسررية واإللابيررة لفائرردة املررراهقني ووضررا اعتمرر ١7٦-١٤٦

سياسة قمايرة حقروق املراهقرات اقوامرل واومهرات املراهقرات وأافراءن ومكا حرة 
 يسلندا(؛آالتمييز ضدهم )

تنفي  تدابري تعزز محاية حقوق اوافال واملرراهقني مرن أجرل القضراء  ١77-١٤٦
 نس  لألافال )املكسيك(؛على عمل اوافال وحظر االست الل اجل

اقررر  علرررى بررر ل مزيرررد مرررن اجلهرررود مرررن أجرررل مكا حرررة اسرررت الل  ١7٨-١٤٦
اوافال ي اوعمال اخلطرة والعمل  ديرة أكررب مرن خرالل  صردار جروانني ملكا حرة 

 ه   الظاهرة اخلطرية )البحرين(؛
تعزيرررز اجلهرررود الراميرررة  ا تنفيررر  اإلارررار القرررانوع الررر ي  ظرررر عمرررل  ١79-١٤٦
 افال ) يطاليا(؛او

 تعزيز تدابريها الرامية  ا القضاء على عمل اوافال )الياابن(؛ ١٨٠-١٤٦
التحقيرررق ي حررراالت عمرررل اوافرررال  وتقررردمي اجلنررراة املزعرررومني  ا  ١٨١-١٤٦

العدالررررة  وكفالررررة محايررررة مجيررررا الضررررحااي ومسرررراعد م و عررررادة أتهرررريلهم وتعويضررررهم 
 )ليختنشتاين(؛

واإلجراءات واملبادئ التوجيهية ذات الصلة من أجل وضا ا ليات  ١٨٢-١٤٦
  ااء االست الل اجلنس  لألافال وعمل اوافال )ملديف(؛
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مواصررررلة جهودهررررا الراميررررة  ا منررررا ومكا حررررة االجتررررار ابو ررررخاحل  ١٨٣-١٤٦
 وعمل اوافال )نيكاراغوا(؛

اختررراذ التررردابري الالزمرررة للقضررراء علرررى مجيرررا أ ررركال عمرررل اوافرررال  ١٨٤-١٤٦
 طرة وجترميها )مجهورية كوراي(؛اخل

حتسرررني خطرررة العمرررل الوانيرررة بشرررأن عمرررل اوافرررال وتوسررريا نطررراق  ١٨5-١٤٦
 التدابري املتخ ة ي جمال التعدين لتشمل جطاعات أخرى ) سبانيا(؛

 نفررراذ القررروانني املتعلقرررة ابالجترررار ابلبشرررر وعمالرررة اوافرررال مبسررراءلة  ١٨٦-١٤٦
الكررراي للتحقيرررق مرررا املتجررررين ومحايرررة الضرررحااي  املررر نبني جنائيرررا  وترررو ري التمويرررل
 )الوالايت املتحدة اومريكية(؛

اعتمررراد تشرررريعات بشرررأن محايرررة اوافرررال مرررن مجيرررا أ ررركال  سررراءة  ١٨7-١٤٦
املعاملرة والعنررف واالسرت الل وترروخ  مزيررد مرن اجلديررة ي اعتمراد سياسررات وجرروانني 

االغتصرررا  والتحرررر  ميكرررن أن تكرررون أكثرررر  عاليرررة مرررن أجرررل مكا حرررة التمييرررز و 
 اجلنس  )البحرين(؛

اخترراذ مجيررا اخلطرروات الالزمررة للقضرراء علررى املمارسررات الضررارة جتررا   ١٨٨-١٤٦
 الرتوكروزيعن اإل راج عرن مجيرا اوافرال الر ين نضرعون ملمارسرة  الفتيات   ضالا 

 )بولندا(؛
اعتمررراد خطرررة وانيرررة لررردعم حقرررروق اوافرررال ومحرررايتهم مرررن مجيررررا  ١٨9-١٤٦

  اء واالست الل والعنف )تونس(؛أ كال اإلي
تعزيررز مكا حررة مجيررا أ رركال عمررل اوافررال عررن اريررق التحقيررق ي  ١9٠-١٤٦

حاالت أسوأ أ ركال عمرل اوافرال  وتقردمي اجلنراة املزعرومني  ا العدالرة  وضرمان 
 )بلجيكا(؛ حصول مجيا الضحااي على ما يكف  من اقماية واملساعدة والتعويو

الفعرررررال لإلارررررار القرررررانوع بشرررررأن  يررررر اء اوافرررررال  ضرررررمان التنفيررررر  ١9١-١٤٦
 واست الءم  ومعاجلة نقا  الضعف ذات الصلة عند الضرورة )الكون و(؛

مواصرررلة تنفيررر  مشرررروعها الرامررر   ا القضررراء علرررى  ررراهريت االجترررار  ١9٢-١٤٦
 ابوافال وعمل اوافال ي جمتمعات صيد اوعاز ) ثيوبيا(؛

عني ي اقرربس االحتيرراا  الرر ين اوافررال املررودتقرردمي املسرراعدة  ا  ١9٣-١٤٦
 يستفيدون من أي  كل من أ كال الدعم اوسري )السن ال(؛ ال

زايدة حتسرررني نظرررا  تسرررجيل املواليرررد مرررن أجرررل الوصرررول  ا تعمررريم  ١9٤-١٤٦
تسررجيل والدة اوافررال ي املنررااق الريفيررة واوافررال الالج ررني وملتمسرر  اللجرروء 

 )تركيا(؛
 وتطوير جوانني محاية حقوق الطفل )لبنان(؛تعزيز  ١95-١٤٦
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كفالررة تطبيررق أمشررل للمبررادرات الراميررة  ا حتسررني وضررا او ررخاحل  ١9٦-١٤٦
ذوي اإلعاجررة  مبررا ي ذلررك برررانمل التمكررني مررن كسررب الرررزق ب يررة مكا حررة الفقررر 

 ) سرائيل(؛
مواصرررلة حتسررررني اإلارررار القررررانوع املتعلرررق إلقرررروق او ررررخاحل ذوي  ١97-١٤٦

 اإلعاجة  مبا يتما ى ما أحكا  االتفاجيات الدولية ) يطاليا(؛
 تنفي  سياسة وانية لتش يل او خاحل ذوي اإلعاجة )تركيا(؛ ١9٨-١٤٦
وضرررا واعتمررراد خطرررة عمرررل مرررن أجرررل زايدة تعزيرررز ومحايرررة حقررروق  ١99-١٤٦

 2006للقانون ال اع لأل خاحل ذوي اإلعاجة لعرا   او خاحل ذوي اإلعاجة امتثاالا 
 ل اراي(؛)ب

تعزيرررز االسررررتاتيجيات الراميرررة  ا ضرررمان محايرررة حقررروق املهررراجرين  ٢٠٠-١٤٦
والالج ني من أجل ضمان وصوءم  ا العدالرة والتعلريم والصرحة  ب رو النظرر عرن 

  وضعهم )املكسيك( 
أما التوصيات التالية الء جلردتمو أثنراء اقروار التفراعل    قرد إلثتهرا غراان وأحاارو  -١٤7

 ا:علماا  
اعتماد تدابري تشريعية وسياسية قمايرة املثليرات واملثليرني ومزدوجر   ١-١٤7

امليل اجلنس  وم ايري اءوية اجلنسانية وحامل  صفات اجلنسني من الوصم والعنف 
 ) يل (؛

مواصلة تعزيرز تطبيرق نظرا  اإلبرالغ عرن التمييرز الر ي  مر  حقروق  ٢-١٤7
نسرررانية  والتأكرررد مرررن أن املبرررادئ او رررخاحل بسررربب مررريلهم اجلنسررر  وهرررويتهم اجل

 التوجيهية لنظا  التعليم متنا التمييز ضد الطال  )كولومبيا(؛
 التعجيل ي مراجعة اإلاار القانوع املتعلق ابلالج ني )الكون و(؛ ٣-١٤7
بوضررا او ررخاحل عرردمي  اجلنسررية االنضررما   ا االتفاجيررة املتعلقررة  ٤-١٤7
 و قراا   1961واالتفاجية املتعلقة  فو حاالت انعردا  اجلنسرية لعرا   195٤ لعا 

 رربا /  2٣ود ي أبيرردجان ي لاللتزامررات املتعهررد  ررا خررالل املرر متر الرروزاري املعقرر
 )كوت ديفوار(؛ 2015  رباير
التصديق على اتفاجية منظمة العمل الدولية بشأن الشعو  اوصلية  ١٤7-5

 ( )غواتيماال(؛169جم )ر  1989والقبلية لعا  
( ٣0)القرررررانون  1960تعرررررديل جرررررانون اإلجرررررراءات اجلنائيرررررة لعرررررا   ٦-١٤7

 لتضمين  سياسة بديلة ي جمال  صدار اوحكا  )الدامنرز(؛
ب و سررراءة املعاملرررة مرررن العقرررا   مكا حرررة   رررالت مررررتكيب التعررر ي ١٤7-7

 ا(؛سيما ي حاالت االستخدا  املفر  للقوة من جانب الشراة ) رنس ال
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اختاذ تدابري من أجل  ل اء جترمي املثلية اجلنسية واختراذ تردابري خاصرة  ٨-١٤7
تضمن عد  التمييز ضد املثليات واملثليرني ومزدوجر  امليرل اجلنسر  وم رايري اءويرة 

 اجلنسانية وحامل  صفات اجلنسني ) رنسا(؛
 ني ابل ررني مرتاضررنينررزع صررفة اجلررر  عررن العالجررات اجلنسررية املثليررة برر ١٤7-9

() ( من القانون اجلنائ  واعتمراد تشرريعات  راملة ملكا حرة 1)10٤ إبل اء املادة
كانررو أسررس هرر ا   التمييررز لتررو ري محايررة متسرراوية مررن التمييررز جلميررا او ررخاحل أايا 

 التمييز )أملانيا(؛
 ل ررراء تصرررنيف "العالجرررة الشرررهوانية غرررري الطبيعيرررة" كجرميرررة واعتمررراد  ١٠-١٤7

 يز بدا ا امليل اجلنس  واءوية اجلنسانية )اليوانن(؛تدابري للقضاء على التمي
اعتمرراد الترردابري الالزمررة لضررمان حصررول اجلميررا علررى حقرروجهم ي  ١١-١٤7

 إبعالن ومنهاج عمل بيجني )هندوراس(؛ جمال الصحة اجلنسية واإللابية عمالا 
  اررراء جتررررمي العالجرررات املثليرررة اجلنسرررية واعتمررراد تررردابري تضرررا حرررداا  ١٢-١٤7

للتمييررز والعنرررف ضررد املثليرررات واملثليررني ومزدوجررر  امليررل اجلنسررر  وم ررايري اءويرررة 
 اجلنسانية وحامل  صفات اجلنسني )هندوراس(؛

اختررراذ املزيرررد مرررن التررردابري ملنرررا جررررائم الكراهيرررة وخطرررا  الكراهيرررة  ١٣-١٤7
 والتمييز )هن اراي(؛

 يسلندا(؛آ)التسجيل املنهج  جلميا الزنات الدينية والعر ية  ١٤-١٤7
التصديق على تشريعات تنفي يرة أو اعتمادهرا  يمرا يتعلرق ابالتفاجيرة  ١5-١٤7

  واالتفاجيرررة التكميليرررة إلبطرررال الررررق وجترررارة الرجيرررق 1926اخلاصرررة ابلررررق لعرررا  
 )مجهورية  يران اإلسالمية(؛ 1956واوعراة واملمارسات الشبيهة ابلرق لعا  

ابملهق مرن التمييرز )مجهوريرة  يرران  ضمان محاية او خاحل املصابني ١٦-١٤7
 اإلسالمية(؛

تعزيرررز اإلارررار الرررواين للحرررد مرررن مجيرررا أ ررركال التمييرررز  ال سررريما  ١7-١٤7
 التمييز ضد او خاحل املصابني ابملهق )العراق(؛

التعجيرررل ي اإلجرررراءات املتخررر ة بشرررأن اسرررتعراض جرررانون املعرررادن  ١٨-١٤7
صرناعات االسرتخراجية لتضرمين  مراجبرة والتعردين لضرمان اإلدارة السرليمة لقطراع ال

 أنشطة التعدين غري القانونية و دماج حقوق ا تمعات احمللية )كينيا(؛
التصديق على تعديالت كمباال على نظا  روما اوساسر  للمحكمرة  ١9-١٤7

 اجلنائية الدولية بشأن جرمية العدوان )ليختنشتاين(؛ 
 عقوبة اإلعدا  اإللزامية )ليختنشتاين(؛ تنقي  جانواا اجلنائ  ب ية  ل اء ٢٠-١٤7
حتسررررني أوضرررراع احملتجررررزين والتصرررردي ملشرررركلة اكتظرررراظ السررررجون  ٢١-١٤7

 )موريتانيا(؛



A/HRC/37/7 

31 GE.17-23258 

 عطررراء اوولويرررة للحمرررالت اإلعالميرررة ومتويلهرررا عنررردما تتعلرررق بعرررد   ٢٢-١٤7
التمييررز ضرررد املثليرررات واملثليررني ومزدوجررر  امليرررل اجلنسرر  وم رررايري اءويرررة اجلنسرررية 

صررفات اجلنسررني ومتكررني مجيررا هرر   الف ررات مررن الوصررول الشررامل ي غرراان  وحررامل 
 )النرويل(؛

ضررمان محايررة حقرروق اإلنسرران للرعرراة الرحررل  ومعظمهررم مررن  ثنيررة  ٢٣-١٤7
 الفوالع )بريو(؛

حظرررر العررررالج دون موا قررررة املررررريو  كررراكرا  املررررريو علررررى تنرررراول  ٢٤-١٤7
 الدواء وحجز  )الربت ال(؛

وسياسات للتصدي لوصرم او رخاحل املصرابني ابملهرق وضا تدابري  ٢5-١٤7
 من التمييز )سرياليون(؛ وضمان محايتهم  علياا 

وضررررا مبررررادئ توجيهيررررة وانيررررة واضررررحة ملنررررا التمييررررز ي املرررردارس  ٢٦-١٤7
 واجلامعات على أي أساس  مبا ي ذلك امليل اجلنس  واءوية اجلنسانية )سلو ينيا(؛

 ؛)السويد( نسية املثلية ابلرتاض  ل اء جترمي املمارسة اجل ٢7-١٤7
ضمان جمانية تسجيل املواليد و صدار  هادات امليالد  على اوجرل  ٢٨-١٤7

 ابلنسبة  ا اوافال حىت سن اخلامسة )توغو(؛
ضمان اقماية الكاملة ققوق اإلنسان جلميا السكان ي غراان  مبرن  ٢9-١٤7

  وم ررررايرو اءويررررة اجلنسررررية  ي ذلررررك املثليررررات واملثليررررون ومزدوجررررو امليررررل اجلنسرررر
والنساء  واو خاحل ذوو اإلعاجة  إبزالة التشريعات التمييزية  وحظر التمييز علرى 
أساس امليل اجلنس  واءوية اجلنسانية  وتنفي  القوانني والسياسرات القائمرة املتعلقرة 

 )الوالايت املتحدة اومريكية(؛  علياا  بنوع اجلنس واإلعاجة تنفي اا 
ل جهررررود مررررن أجررررل تعزيررررز اإلاررررار التشررررريع  قمايررررة املثليررررات برررر  ٣٠-١٤7

واملثليني ومزدوج  امليل اجلنس  وم ايري اءوية اجلنسانية وحامل  صفات اجلنسني 
من مجيا أ كال التمييز والتخويف أو العنف مرن خرالل تعرديل القروانني الرء جترر  

 العالجات اجلنسية املثلية ابلرتاض  )أوروغواي(؛
 راج جرمية التع يب ي التشريعات اجلنائية الوانية )ألبانيا(؛ د ٣١-١٤7
ضررمان أال يتضررمن القررانون عقرروابت علررى العالجررات اجلنسررية الررء  ٣٢-١٤7

 متارس ابلرتاض  بني ابل ني من نفس اجلنس )ألبانيا(؛
تعميرق اجلهرود مررن أجرل منررا ومعاجبرة املمارسررات التقليديرة الضررارة   ٣٣-١٤7

  والرررزواج تروكررروزيالتناسرررلية اونثويرررة  والتقليرررد املعرررروة برررر  مثرررل تشررروي  اوعضررراء
القسري املبكر  وكارسة السحر  وتعدد الزوجات  وضمان محاية الضرحااي و عرادة 

 أتهيلهم )اورجنتني(؛
النظرررر ي تعرررديل التشرررريعات الرررء تعاجرررب علرررى العالجرررات املثليرررة  ٣٤-١٤7

ابلرتاضرر  بررني البررال ني مررن أجررل ضررمان حقرروق املثليررات واملثليررني ومزدوجرر  امليررل 
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اجلنسرررر  وم ررررايري اءويررررة اجلنسررررانية وحررررامل  صررررفات اجلنسررررني  و  ررررات أخرررررى 
 )اورجنتني(؛

واجلرررائم املرتكبررة التصررديق علررى اتفاجيررة عررد  تقرراد  جرررائم اقررر   ٣5-١٤7
 ضد اإلنسانية )أرمينيا(؛

نزع صفة اجلرمية عن العالجات اجلنسية املثلية بني البال ني املرتاضرني  ٣٦-١٤7
 والتصدي  مة للتمييز القائم على امليل اجلنس  أو اءوية اجلنسانية )أسرتاليا(؛

 اقيرراة مضراعفة اجلهرود الراميرة  ا  ارراء االجتصراحل غرري القرانوع ي ٣7-١٤7
السياسرررية والثرررين عنررر   مرررن أجرررل محايرررة حريرررة التعبرررري واملشررراركة ي اقيررراة العامرررة 

 )بوتسواان(؛
تكثيف اجلهود الرامية  ا مكا حة التمييرز والعنرف عرن اريرق اختراذ  ٣٨-١٤7

ترردابري إلذكرراء الرروع  بررني السرركان واملسرر ولني اقكرروميني اب اثر السررلبية للوصررم 
سبا   مبا ي ذلك ضد او راد على أسراس مريلهم اجلنسر  العا  وي سبب من او

 أو هويتهم اجلنسانية )الربازيل(؛
تعزيررررررز وتوسرررررريا نطرررررراق الررررررربامل املراعيررررررة الحتياجررررررات الشرررررربا   ٣9-١٤7

ولالعتبرررارات اجلنسرررانية واملتعلقرررة ابلتثقيرررف اجلنسررر  الشرررامل وابلصرررحة واققررروق 
 اجلنسية واإللابية )كندا(؛

دابري الالزمررة ملنررا أي جرررائم برردا ا امليررل اجلنسرر  أو اءويررة اخترراذ الترر ٤٠-١٤7
 اجلنسانية وضمان مساءلة مرتكبيها والتحل  بصفات جيادية ي ه ا ا ال )كندا(؛

النظر ي التصديق على املعاهردات اوساسرية ققروق اإلنسران  مبرا ي  ٤١-١٤7
 لقسري )الياابن(؛ذلك االتفاجية الدولية قماية مجيا او خاحل من االختفاء ا

مجيا االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ي هر ا التقريرر تعررب عرن موجرف الدولرة  -١٤٨
)الدول( الء جدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض  وال ينب   أن يفهرم أارا حتظرى بتأييرد 

   الفريق العامل بكامل 
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 املر ق
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