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 مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل، املنشأ عماًل بقرار جملس حقوو   -١

. 20١٨كووانون اليناي/ينوواير   2٦إىل  ١5الفوو ة موون ، دورتووه التاسووعة والعشوورين   5/١اإلنسووان 
كووانون   22واسُتعرِّضووا الالووة   اإلموواراب العربيووة املتحوودة   ايلسووة الينانيووة عشوورة املعقووودة   

. وتوورس و وفوودم اإلموواراب العربيووة املتحوودة وزيووُر الدولووة للشوورون ا ارجيووة، سنووور 20١٨اليناي/ينوواير 
مول التقريور املتعلوق ابإلمواراب العربيوة املتحودة   جلسوته السوابعة حممد قرقاش. واعتمد الفريوق العا

 .20١٨كانون اليناي/يناير   25عشرة املعقودة   
، اختووار جملووس حقووو  اإلنسووان فريووق املقووررين التووا  20١٨كووانون اليناي/ينوواير   ١0و   -2

املتحووودةري بووو و و كوريوووة كوووور  )اجملموعوووة الينال(يوووةري لتيسووو  اسوووتعراض الالوووة   اإلمووواراب العربيوووة 
 ومصر.

موون  5والفقوورة  5/١موون مرفووق قوورار جملووس حقووو  اإلنسووان  ١5وعموواًل كحمووام الفقوورة  -٣
 ، صدرب الواثئق التالية لغرض استعراض الالة   اإلماراب العربية املتحدةري١٦/2١مرفق قراره 
 ري؛A/HRC/WG.6/29/ARE/1)سري )١5تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقاً للفقرة  )سري 
جتميووول للمعلوموووواب سعدتووووه مفوضووووية األموووم املتحوووودة السووووامية لقووووو  اإلنسووووان  )بري 

 ري؛A/HRC/WG.6/29/ARE/2)بري )١5)املفوضيةري وفقاً للفقرة 
 ري.A/HRC/WG.6/29/ARE/3)جري )١5موجز سعدته املفوضية وفقاً للفقرة  )جري 

موعوة الينال(يوة، قائموة سسوألة سعود ا وسحيلا إىل اإلماراب العربية املتحدة، عون طريوق اجمل -٤
سوولفاً سملانيووا واللازيوول واللتغووال وبلييمووا وتشوويميا وسوولوفينيا والسووويد وسويسوورا واململمووة املتحوودة 
لليطانيووووا العوموووود وايرلنوووودا الشوووومالية. وهموووون االطووووال  علوووود  وووو ه األسووووألة   املوقوووول الشووووبمي 

 لالستعراض الدوري الشامل.

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

قوووال وزيووور الدولوووة للشووورون ا ارجيوووة   اإلمووواراب العربيوووة املتحووودة إن ينوووة وطنيوووة معنيوووة  -5
ابالستعراض الدوري الشامل قد وضعا خطة لتنفي  نتائج اخر استعراض، وعقدب اجتماعاب 

 ملدي بدور حاسم     ه العملية.منتومة لتقييم التقدم احملرز. واضطلل اجملتمل ا
، قبلووووا اإلموووواراب 20١٣وخووووالل جولووووة االسووووتعراض الوووودوري الشووووامل الينانيووووة   عووووام  -٦

توصووووياب. وُسحوووورز من ئوووو  تقووودم كبوووو    تنفيوووو  الغالبيووووة  ١0٧العربيوووة املتحوووودة، كليوووواً سو جزئيووواً، 
اميوة إىل اايوة حقوو  العومد من تلك التوصياب. وعرض التقرير الوطين تفاصيل عن ايكوود الر 

اإلنسوان وتعزيز وا   اجملواالب املواضويعية الرئيسويةري تعزيوز القوو  املدنيوة والسياسوية؛ وز دة اايووة 
 العمال؛ وممافحة االجتار ابلبشر؛ ومتمني النساء والشباب.
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وشم ل ظكور القوى املتطرفوة خوالل السونواب القليلوة املاضوية مع والب ال تقتصور علود  -٧
بل تشمل العامل كسره. وتواجه المومواب التحودي املتمينول   كيفيوة اايوة جمتمعا وا مون املنطقة 

التكديووداب األمنيووة القيقيووة،  وووازاة صووون القووو  األساسووية. واإلموواراب العربيووة املتحوودة ملتزمووة 
ر وا جمتمعواً إبجياد التوازن السليم بني تلبية احتياجا ا األمنية املشروعة والفاظ علد مسعتكوا ابعتبا

منفتحواً. وتسوعد إىل حتقيوق  لوك   إطوار التقيوود الصوارم بدسوتور ا وقوانينكوا، والعمول   الوقووا 
  اته علد اح ام املبادئ الدولية لقو  اإلنسان.

وستواصل اإلماراب العربية املتحدة متتني املرسساب الوطنيوة الويت حتموي حقوو  اإلنسوان  -٨
مرسسة وطنية مستقلة لقوو  اإلنسوان وفقواً للمبوادئ  20١٨ام وتعزز ا بفعالية، وستنشئ   ع

 املتعلقة  ركز املرسساب الوطنية لتعزيز وااية حقو  اإلنسان )مبادئ ابريسري.
، ُسجريوا 2005ومن  إطوال  عمليوة تدرجييوة لتوسويل نطوا  املشواركة السياسوية   عوام  -٩

اركة   العمليووووة االنت ابيووووة النسوووواء (ال(ووووة انت وووواابب للميلووووس الوووووطين االحتووووادي. و لووووا املشوووو
 والرجال، وسف ا إىل انت اب عدة نساء لع وية اجمللس وتعيني سول امرسة رئيسة للملان عريب.

ويبووووني مرشوووور عوووودم املسوووواواة بووووني اينسووووني التووووابل لوووول مج األمووووم املتحوووودة اإل ووووائي سن  -١0
يتعلووق ابملسوواواة بووني اينسووني. وتشووغل اإلموواراب العربيووة املتحوودة موون سف وول البلوودان العربيووة فيمووا 

النساء (ليني الوظوائ    الموموة االحتاديوة، وي وم جملوس الووزراء تسول وزيوراب. وتشومل النسواء 
  املائوووة مووون اإلمووواراتيني املسووويلني   مرسسووواب التعلووويم العوووا  االحتاديوووة. ومووون  ٧0سكينووور مووون 

يشووووملن حوووووا  نصوووو  العلموووواء النسوووواء موووون  وووون طيوووواراب   القووووواب ايويووووة، بوووول إن النسوووواء 
 واملكندسني اإلماراتيني العاملني علد إرسال مسبار ف ائي إىل املريخ.

، سصدر جملس الوزراء قراراً يق ي إبدماج النسواء   جموالس إدارة  يول 20١٤و  عام  -١١
اهليأوووواب واملرسسوووواب والشووووركاب الموميووووة. واعتموووودب اإلموووواراب العربيووووة املتحوووودة االسوووو اتييية 

ري، الوويت حووددب س وودافاً اسوو اتييية موون 20١5-202١لوطنيووة لتممووني ور دة املوورسة اإلماراتيووة )ا
سجوول حتقيووق مزيوود موون املسوواواة   ممووان العموول. وظوول البلوود داعموواً سساسووياً هليأووة األمووم املتحوودة 
للمسوووواواة بووووني اينسووووني ومتمووووني املوووورسة ) يأووووة األمووووم املتحوووودة للموووورسةري، وفووووت  ممتوووو  اتصووووال   

. و  سووويا  األموووم املتحووودة، ااووو ب اإلمووواراب العربيوووة املتحووودة موقفووواً 20١٦ظووو    عوووام  وسبووو
حامسووواً مووون سجووول النكووووض  قوووو  املووورسة   ميووودان التعلووويم، وقوووادب شوووراكاب لووودعم خطوووة املووورسة 

 والسالم واألمن.
 ويعووييف   اإلموواراب العربيووة املتحوودة سشوو ا  موون بلوودان وسصووول هتلفووة ويعملووون فيكووا -١2

 اجنبوووواً إىل جنوووو    وفم، وُتمفوووول المايووووة الماملووووة لقوووووقكم. و وووو ه البوتقووووة الوووويت تنصووووكر فيكوووو
 اعوووواب شوووو  سساسووووية ألسوووولوب العووووييف اإلمووووارا . وعملووووا اإلموووواراب العربيووووة املتحوووودة، منوووو  
االسووتعراض الوودوري الشووامل الينوواي، علوود توسوويل نطووا  اايووة حقووو  العمووال ابعتموواد تشووريعاب 

إنفا  ووا. واسووتفاد موون اإلصووالحاب األخوو ة عمووال املنووازل وعمووال البنوواء بوجووه  جديوودة وتمينيوو 
 خا .

مزيداً من املرونة للعموال  20١٦وساتحا اإلصالحاب اليت  لا قوانني العمل   عام  -١٣
  تغي  سرابب العمل. وسنا اإلماراب العربية املتحدة سي اً عدة تداب ، من بينكا إنشواء مراكوز 

 بلوودان العمووال األصولية، للمسوواعدة علوود ضومان فكووم  يوول العموال شوورو  عقووود م ا ودماب  
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قبووول سن يغوووادروا بلووود م، وملمافحوووة وكووواالب التوظيووو  الووويت ال تلقوووي اباًل للمبوووادئ األخالقيوووة   
قووانون حموودد يوووفر مزيووداً موون المايووة للعمووال املنووزليني  20١٧بلوودا م األصوولية. واعُتموود   عووام 

 حاال م إلشراف وزارة املوارد البشرية والتوطني. ال ين ُسخ عا
وتواصوووول اللينووووة الوطنيووووة ملمافحووووة االجتووووار ابلبشوووور تنفيوووو  اسوووو اتييية وطنيووووة متماملووووة  -١٤

للتصوووووودي لالجتووووووار ابلبشوووووور الوووووو ي يشوووووومل انتكاكوووووواً مروعوووووواً لقووووووو  اإلنسووووووان األساسووووووية. و  
شووور مووون سجوول ز دة اايوووة ال وووحا  ، ُعووودل القووانون االحتوووادي ملمافحوووة االجتووار ابلب20١٧ عووام

 وتشديد العقوابب علد امل نبني ابرتماب   ه ايرهة.
، ُعوني سول وزيور للشوباب   جملوس الووزراء 20١٦وسُعطيا األولوية للشوباب، و  عوام  -١5

وسنشئ جملس للشباب. وسُعدب سي اً اس اتييية وطنية لتممني الشباب، واعتمدب وزارة التعليم 
ييية مد ا مخس سنواب من سجل تنفي  نوام تعليمي مبتمر ملسواعدة الشوباب علود خطة اس ات

 املشاركة   اقتصاد عاملي املستوى قائم علد املعرفة.
، ُسوون قووانون جديوود ملمافحووة التمييووز كووور  يوول سشوومال التمييووز علوود 20١5و  عووام  -١٦

ة الدينيوووة. واعُتمووود الووول مج سسووواو الووودين سو العووور  سو األصووول اإل(وووين، والتحوووري  علووود المرا يووو
 الوطين للتسام  وسُطلق سول ميينا  عاملي للتسام .

ومووا برحووا اإلموواراب العربيووة املتحوودة تتقوودم عمليوواب ممافحووة التطوورف   املنطقووة، إ   -١٧
تدعم ايكود الرامية إىل اقتال  الدولوة اإلسوالمية   العورا  والشوام مون العورا  وايمكوريوة العربيوة 

، وحماربة تنويم القاعدة   اليمن والصومال. وقد ساندب األصواب املعتدلة ومم نتكا من السورية
التعب    الداخل وا وارج. وتنمو  سي واً علود ممافحوة األيوديولوجياب ا طو ة علود اإلن نوا. 

، يعمل مركز صواب   سبو ظ  جا داً من سجل التصدي للدعايوة اإللم ونيوة 20١5ومن  عام 
 اإلسالمية   العرا  والشام وايماعاب املتطرفة األخرى. للدولة
وبغيوووة الت فيووو  مووون العواقووو  اإلنسوووانية للتطووورف والطائفيوووة، وزعوووا اإلمووواراب العربيوووة  -١٨

باليني دوالر   شمل مساعدة إ ائية رمسية علد شعوب  ٤,2سكينر من  20١٦املتحدة   عام 
كووووأكل مووووان    العووووامل مقارنووووة ابلوووودخل القووووومي      يوووول ساوووواء العووووامل، وحافوووووا علوووود ترتيبكووووا

 اإل ا .
وتواصل اإلماراب العربيوة املتحودة الت فيو  مون حمنوة الالجأوني السووريني. فمنو  انودال   -١٩

شوو ف فوووار مووون العنووو     000 ١٣0األزمووة، اسوووتقبلا اإلمووواراب العربيووة املتحووودة سكينووور مووون 
 ش ف اخرين حمتاجني إىل املساعدة. 000 ١5ايمكورية العربية السورية، وتعكدب ابستقبال 

و  الويمن، تواصول اإلمواراب العربيوة املتحودة والتحوال  العوريب بو ل كول ايكوود املممنوة  -20
لوووودعم وتقوووودة املسوووواعدة اإلنسووووانية ولمايووووة املوووودنيني. و  ظوووول ظووووروف ابلغووووة الصووووعوبة، يعموووول 

ومنوو  تصوواعد النووزا  الوودائر   الوويمن، التحووال  جا ووداً علوود إعووادة المومووة الشوورعية   الوويمن. 
بليوووون دوالر علووود سوووبيل املعونوووة، ووفووورب مووول  2,5قووودما اإلمووواراب العربيوووة املتحووودة سكينووور مووون 

شوووووركائكا الغووووو اء واملووووواء والرعايوووووة الصوووووحية ولووووو   لوووووك مووووون ا ووووودماب املنقووووو ة للحيووووواة ملاليوووووني 
 املناطق احملررة. األش ا ، وسعادب بناء وفت  عدد من املدارو واملراكز الطبية  

ومول  لوك، ال هموون التغلو   وق علوود التحود ب اإلنسوانية الرا نووة إال ابلتفواوض علوود  -2١
تسوية سلمية شاملة لليميل للحوروب األ ليوة   املنطقوة. ويمتسوي الول السياسوي ليفزمواب   
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املتحووودة بووو ل  ايمكوريوووة العربيوووة السوووورية والووويمن وليبيوووا سليوووة قصووووى، وتواصووول اإلمووواراب العربيوووة
 ايكود     ا اجملال.

وتشووعر اإلموواراب العربيووة املتحوودة ابيووز  إزاء التصووركاب األخوو ة بشووأن وضوول القوودو،  -22
وحتو  علود إحوراز تقودم   ضومان حوق الفلسووطينيني   دولوة مسوتقلة، األمور الو ي سوير(ر  (وو اً 

 إجيابياً   العديد من التحد ب األخرى   املنطقة.

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
وفوووداً ببيوووا ب. وتووورد التوصوووياب املقدموووة س(نووواء جلسوووة  ٩٧س(نووواء جلسوووة التحووواور، سدىل  -2٣

 التحاور   ايزء اليناي من   ا التقرير.
رحبا البحرين ابيكود املب ولة لتنفي  التوصياب املنبينقوة مون جولوة االسوتعراض السوابقة  -2٤

 احملرز.وابلتقدم 
وسشوووادب ليبيوووا ابلتصوووديق علووود اللوتوكوووول االختيووواري امللحوووق ابتفاقيوووة حقوووو  الطفووول  -25

 بشأن بيل األطفال واستغالل األطفال   البغاء و  املواد اإلابحية.
وسعربووا لي تنشووتاين عوون قلقكووا موون سن الق وواء يفوورض علوود األطفووال معاملووة سو عقوبووة  -2٦

 ، ومن اإلبقاء علد عقوبة اإلعدام.إنسانية سو مكينة قاسية سو ال
وسشووادب موواليز  ابلتقوودم احملوورز   ميووادين العموول والرعايووة االجتماعيووة والرعايووة الصووحية  -2٧

 والتعليم ومتمني املرسة وحقو  الطفل وكبار السن واألش ا   وي اإلعاقة.
ييية الوطنيووة وس(نووا ملوودي  علوود ا طووواب املت وو ة ملمافحووة االجتووار ابلبشوور، واالسوو ات -2٨

 لتممني ور دة املرسة اإلماراتية.
وسشووادب موريتانيووا ابلتطوووراب الوويت حوود(ا علوود املسووتويني املعيوواري واملرسسووي، وابتبووا   -2٩

 سياساب واس اتييياب متسقة لتعزيز حقو  اإلنسان.
ورحبا املمسويك ابلتصوديق علود اللوتوكوول االختيواري امللحوق ابتفاقيوة حقوو  الطفول  -٣0
 أن بيل األطفال واستغالل األطفال   البغاء و  املواد اإلابحية.بش
وشوويعا منغوليووا اإلموواراب العربيووة املتحوودة علوود توجيووه دعوووة دائمووة مفتوحووة إىل  يوول  -٣١

 اإلجراءاب ا اصة جمللس حقو  اإلنسان.
إىل  ورحووو  ايبووول األسوووود ابيكوووود الراميوووة إىل حتسوووني تعلووويم النسووواء واألطفوووال، وسشوووار -٣2

 ضرورة إدراج تداب  تتعلق ابألشمال اإلجيابية ول  العنيفة لتنشأة األطفال.
والووووول مج الووووووطين  202١ورحوووو  املغووووورب اب طوووووواب املت ووووو ة لتنفيوووو  الر يوووووة الوطنيوووووة  -٣٣

 للتسام  واالس اتييية الوطنية ملمافحة االجتار ابلبشر.
ملعا ووداب تشوومل حقووو  الطفوول واملوورسة وس(نووا موزامبيووق علوود تقوودة تقووارير إىل  يأوواب ا -٣٤

 واألش ا   وي اإلعاقة، والتمييز العنصري.
ورحبا ميا ار ابالسو اتييية الوطنيوة لتمموني ور دة املورسة اإلماراتيوة، ودعوا   الوقوا  -٣5

 نفسه إىل ز دة تعزيز حقو  املرسة والعمال األجان .
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واصوووولة اايووووة العمووووال املكوووواجرين، وشوووويعا نيبووووال اإلموووواراب العربيووووة املتحوووودة علوووود م -٣٦
والتصووديق علوود العكوود الوودو  ا ووا  ابلقووو  االقتصووادية واالجتماعيووة والينقافيووة والعكوود الوودو  

 ا ا  ابلقو  املدنية والسياسية، ووق  العمل فوراً بعقوبة اإلعدام.
عوون قووانون وسشووارب  ولنوودا إىل ز دة القيووود املفروضووة علوود القووو  والوور ب، الناشووأة  -٣٧

ايرائم اإللم ونية، وقانون ممافحة اإلر اب، وقانون ممافحة التمييز، والتعديالب اليت سدخلا 
 علد قانون العقوابب.

ونو ا النرويج ابلقانون االحتادي ايديد بشأن العمال املنزليني، ودعا   الوقا  اته  -٣٨
   حرية التعب  وحرية التيمل.إىل اإلفراج عن األفراد احملتيزين   سيا  ممارسة الق 

وسشووادب عمووان ابعتموواد سياسوواب واسوو اتييياب تشوومل االسوو اتييية الوطنيووة ليفمومووة  -٣٩
 والطفولة واالس اتييية الوطنية لتممني الشباب.

ورحبوووا ابرالوووواي ابلتقووودم القوووانوي واملرسسوووي احملووورز منووو  االسوووتعراض الووودوري الشوووامل  -٤0
 اء اللينة الوطنية لقو  اإلنسان وجملس التوازن بني اينسني.السابق،  ا    لك إنش

وسقرب ب و ابلتقدم احملرز   حالة حقو  اإلنسان، وال سويما   جموال ممافحوة االجتوار  -٤١
 ابلبشر.

وسيدب الفلبني مبادراب تعزيز حقو  العمل، وااية العموال املنوزليني وتنفيو  إصوالحاب  -٤2
 األجان .وسياساب من سجل العمال 

ورحبووووا اللتغووووال ابيكووووود الراميووووة إىل التصوووودي للتمييووووز اينسوووواي، والنكوووووض  قووووو   -٤٣
 الطفل.

وسعربا قطر عن قلقكا إزاء استمرار انتكاكاب حقوو  اإلنسوان، وال سويما االنتكاكواب  -٤٤
 املتصلة ابلتداب  القسرية االنفرادية املت  ة ضد قطر.

 ٣ورحبووا  كوريووة كووور  بتشووريعاب ممافحووة االجتووار ابلبشوور، والقووانون االحتووادي رقووم  -٤5
 ري، والسياسة الوطنية لتممني  وي اإلعاقة."ودهة"بشأن حقو  الطفل )قانون  20١٦لعام 
ورحبوووووا  كوريوووووة مولووووودوفا ابلتوووووداب  الراميوووووة إىل اايوووووة األطفوووووال والعموووووال املكووووواجرين،  -٤٦

 العربية املتحدة علد ااا  مزيد من التداب  لتحقيق املساواة بني اينسني.وشيعا اإلماراب 
ورحووو  االحتووواد الروسوووي إبنشووواء اللينوووة الوطنيوووة لقوووو  اإلنسوووان وجملوووس املسووواواة بوووني  -٤٧

 اينسني، واعتماد الل مج الوطين للتسام .
اإلنسووووان امل تصووووة ورحبووووا اململمووووة العربيووووة السووووعودية إبنشوووواء اللينووووة الوطنيووووة لقووووو   -٤٨

 ببح  االتفاقياب اليننائية واإلقليمية والدولية.
وسشوووادب السووونغال ابيكوووود املب ولوووة ملمافحوووة االجتوووار ابلبشووور والتمييوووز والتحوووري  علووود  -٤٩

 المرا ية، ولتعزيز التوازن بني اينسني   القطاعني العام وا ا .
 ١٩٦١لتصووديق علوود اتفاقيووة عووام وشوويعا سوو اليون اإلموواراب العربيووة املتحوودة علوود ا -50

املتعلقوووووة افووووو  حووووواالب انعووووودام اينسوووووية، واتفاقيوووووة منوموووووة العمووووول الدوليوووووة املتعلقوووووة ابلعموووووال 
 ري.١٨٩)رقم  20١١ املنزليني،
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واالسوووو اتييية الوطنيووووة ليفمومووووة والطفولووووة  "قووووانون ودهووووة"وسشووووادب سوووونغافورة ابعتموووواد  -5١
 والسياسة الوطنية لتممني  وي اإلعاقة.

ورحبووا سوولوفاكيا ابن وومام اإلموواراب العربيووة املتحوودة إىل اللوتوكووول االختيوواري امللحووق  -52
 ابتفاقية حقو  الطفل بشأن بيل األطفال واستغالل األطفال   البغاء و  املواد اإلابحية.

وشووويعا سووولوفينيا اإلمووواراب العربيوووة املتحووودة علووود ااوووا  ا طوووواب الالزموووة للتصووودي  -5٣
 تبقية فيما يتعلق ابملساواة بني اينسني ومتمني املرسة.للتحد ب امل

وسعربووا دولوووة فلسووطني عووون تقوودير ا لليكوووود الراميووة إىل حتسوووني التعلوويم والنكووووض بوووه،  -5٤
 .2020-20١٧إبجراءاب تشمل ا طة االس اتييية لوزارة التعليم 

، وجبكوووود 202١ورحووو  السوووودان اب طوووواب املت ووو ة مووون سجووول حتقيوووق الر يوووة الوطنيوووة  -55
 ممافحة االجتار ابلبشر وتعزيز ااية حقو  العمل.

 وقدما السويد توصياب. -5٦
وسعربووا سويسووورا عووون سسوووفكا لعوودم قبوووول التوصوووياب الووويت قوودمتكا   ايولوووة الينانيوووة مووون  -5٧

االسوووتعراض الووودوري الشوووامل، وشووويعا علووود التعووواون المامووول مووول اإلجوووراءاب ا اصوووة جمللوووس 
 حقو  اإلنسان.

بشووأن ا دمووة املنزليووة،  20١٧لعووام  ١5ورحبووا اتيلنوود ابعتموواد القووانون االحتووادي رقووم  -5٨
 وإنشاء جملس التوازن بني اينسني واللينة الوطنية ملمافحة االجتار ابلبشر.

ليشوويت إبنشوواء مرسسوواب لمايووة األطفووال والشووباب وتعزيووز املسوواواة  - ونو ووا تيمووور -5٩
لقكووا املسووتمر موون سن املوورسة والرجوول ال يتمتعووان بوونفس القووو  اينسووني. لمنكووا سعربووا عوون ق بووني

 فيما يتعلق ابينسية.
ورحبوووا توووونس ابعتمووواد قووووانني ومراسوووويم منووو  عمليوووة االسوووتعراض السوووابقة، وال سوووويما  -٦0

 القوانني واملراسيم املتعلقة  مافحة التمييز والمرا ية واالجتار ابلبشر.
ملت  ة لتنفي  التوصياب املنبينقة مون االسوتعراض،  وا فيكوا ورحبا تركمانستان ابلتداب  ا -٦١

 التداب  املرسسية والسياسية الرامية إىل النكوض بتممني املرسة.
وسشوووادب سوكرانيوووا ابلووونكج الينابوووا إزاء حقوووو  اإلنسوووان الووو ي تتبعوووه املرسسووواب بنيوووا   -٦2

 ملحوظ مس شدة    لك ابلسياساب واالس اتييياب الوطنية.
لما اململمة املتحدة ابلتغ  ال ي سُدخل علد التشريعاب الوطنية مما يسم  حملمموة وس -٦٣

 االستأناف االحتادية ابالستما  إىل ق ا  سمن الدولة.
وس(نووووا الوووووال ب املتحوووودة األمريميووووة علوووود ايكووووود املب ولووووة لمايووووة العمووووال املكوووواجرين  -٦٤

 التسام  الديين.والنساء واألطفال واألش ا   وي اإلعاقة، وتعزيز 
وسكوود وزيووور الدولوووة للشوورون ا ارجيوووة   اإلمووواراب العربيووة املتحووودة سن بلوووده سينشوووئ    -٦5
مرسسة وطنية لقو  اإلنسان وفقاً ملبادئ ابريس. وسبلو  عون النوور جبديوة سي واً    20١٨ عام

والعكووود الووودو  االن ووومام إىل العكووود الووودو  ا وووا  ابلقوووو  االقتصوووادية واالجتماعيوووة والينقافيوووة 
ا ووووا  ابلقووووو  املدنيووووة والسياسووووية وعوووودد موووون الصوووومو  األخوووورى لقووووو  اإلنسووووان. وقووووال إن 
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اإلماراب العربية املتحدة حتر  علود تعزيوز عالقا وا مول  يول اليواب حقوو  اإلنسوان، وال سويما 
 اإلجووووراءاب ا اصووووة جمللووووس حقووووو  اإلنسووووان، وسووووتوجه دعووووواب إىل املقووووررين ا اصووووني املعنيووووني

 ابملسائل  اب الصلة.
وبعد جولة االستعراض الدوري الشامل الينانية، سنشأب اإلماراب العربيوة املتحودة اللينوة  -٦٦

املعنيوة  قووو  اإلنسووان، الوويت ت ووم ممينلووني عون المومووة وجكوواب معنيووة علوود الصووعيدين االحتووادي 
ل التمكيديووة للتقريوور واحمللووي ومنوموواب اجملتموول املوودي. وواظبووا اللينووة علوود االضووطال  ابألعمووا

الوووطين موون خووالل مشوواوراب مفتوحووة موول ايكوواب املعنيووة ومنوموواب اجملتموول املوودي. وست  وول 
 ووو ه اهليأوووة، الووويت تووو كي الووووعي  قوووو  اإلنسوووان مووون خوووالل براجمكوووا امل تلفوووة وتتوووابل توصوووياب 

 االستعراض، للتيديد بعد جولة االستعراض الينالينة، بغية تعزيز سدائكا.
ن عقوبة اإلعدام ال تنطبق إال   حاالب قليلوة. وتينبوا السويالب سن اإلمواراب وقال إ -٦٧

العربيووة املتحوودة ال حتوور  علوود الليوووء إىل عقوبووة اإلعوودام. وستسووتعرض نومكووا  اب الصوولة   
 ضوء توصياب جولة االستعراض الينالينة.

املتحودة رد وا إىل ينوة وفيما يتعلق ابلتقارير املتعلقة ابلتع ي ، ستقدم اإلماراب العربيوة  -٦٨
 منا  ة التع ي .

ومن  جولة االستعراض الينانية، ما انفما اإلمواراب العربيوة املتحودة تعمول علود مراجعوة  -٦٩
 حتفوا ا علد بع  االتفاقياب وتنقيحكا بل وسح  بع كا سحيا ً. وستتواصل   ه العملية.

األصوولية ملراجعووة عقووود م وكفالووة وقوود سنشووأا مراكووز الوودعم   بلوودان العمووال املكوواجرين  -٧0
 استيفاء شرو  العمل قبل وصوهلم.

، اعُتمد  وو ج عقوود موحود يعموس  يول حقوو  والتزامواب األطوراف. 20١٦و  عام  -٧١
وُحددب شرو  تقت ي إصدار العقد بلغة يفكمكا العامل احملتمول، وتقودة امللو   ي الصولة إىل 

 االمتينال. وزارة املوارد البشرية والتوطني ل مان
، سصوووب  إبمموووان العموووال  وي العقوووود املوحووودة واملفتوحوووة تغيووو  رب 20١٦ومنووو  عوووام  -٧2

العمل شر  توجيه إخطار قبل (ال(ة سشكر من  لك. وهمون للعموال بعقود حمودد املودة تغيو  رب 
 العمل من دون إخطار مسبق.

در م  000 ١امة قدر ا وجي  من  العمال إقامة وُمرتباً. وتُفرض علد سرابب العمل لر  -٧٣
  حوووال التوووأخر شوووكرين   دفووول املرتبووواب. وكوووق للعموووال الطعووون سو االنتصووواف عووون طريوووق وزارة 

 املوارد البشرية والتوطني، مث عن طريق احملممة    اية املطاف.
ويشوورف اجمللووس األعلوود ليفمومووة والطفولووة علوود تنفيوو  االسوو اتييياب املتعلقووة ابلطفولووة  -٧٤

 وي اإلعاقوة. وتسوعد االسو اتييية الوطنيوة ليفموموة والطفولوة إىل حتقيوق س وداف منكوا واألطفوال 
رعاية األم والطفل داخل بيأة صحية مستدامة، وتعزيز نووام شوامل ومتمامول لمايوة الطفول. سموا 
اهلوووودف الرئيسووووي لالسوووو اتييية املتعلقووووة ابألطفووووال  وي اإلعاقووووة فكووووو النكوووووض بتعموووويم مراعوووواة 

 يل السياساب واللامج، وز دة مشاركتكم   جمتمل شامل لليميل.حقوقكم    
وفيموووا يتعلوووق ابالجتوووار ابلبشووور، شوووددب اإلمووواراب العربيوووة املتحووودة التشوووريعاب وسنشوووأب  -٧5

نوامووواً للووودعم االجتمووواعي ملعايوووة حووواالب االجتوووار وإعوووادة   يووول ال وووحا . ويمتسوووي التعووواون 
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ألن اإلموواراب العربيووة املتحوودة تشوومل اقتصوواداً جوو اابً وبلوود الوودو  سليووة حيويووة    وو ا الصوودد، 
 عبور ليفش ا  من  يل سااء العامل.

وقوود سنشووأب اإلموواراب العربيووة املتحوودة مرسسوواب لمايووة النسوواء واألطفووال موون العنوو   -٧٦
األسووووري، وللعموووول فوووووراً علوووود توووووف  الوووودعم الصووووحي واالجتموووواعي والنفسووووي والقووووانوي للنسوووواء 

 . وُيساعمد ال حا    رفل الشماوى وتوف  األدلة ملقاضاة ايناة.احملتاجاب
ورحبووا سورولووواي إبنشوواء اللينووة الوطنيووة لقووو  اإلنسووان، وإبحووراز تقوودم فيمووا يتعلووق  -٧٧

  قو  املرسة والطفل واألش ا   وي اإلعاقة.
وخططاً وطنية وسعربا سوزبمستان عن تقدير ا للنوام الشامل ال ي ي م اس اتييياب  -٧٨

 .202١بشأن تعزيز حقو  اإلنسان واح امكا،  ا    لك الر ية الوطنية 
وسلطا الصني ال وء علد تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية، وا طة االسو اتييية  -٧٩

 للينة الوطنية ملمافحة االجتار ابلبشر.
سووني اايووة حقووو  العمووال ونو ووا فييووا  م اب طووواب التشووريعية املت وو ة موون سجوول حت -٨0

 بشأن ا دمة املنزلية. 20١٧لعام  ١5املكاجرين،  ا    لك اعتماد القانون االحتادي رقم 
وسشار اليمن إىل االس اتييياب الوطنية بشأن متمني املرسة واألمومة والطفولوة والشوباب،  -٨١

 وايكود الرامية إىل إنشاء ينة وطنية مستقلة لقو  اإلنسان.
ري بشأن ممافحة التمييوز 20١5)2اعتماد القانون االحتادي رقم وس(نا سفغانستان علد  -٨2

بشوأن  200٦لعوام  5١والمرا ية، والتعديالب اليت سدخلا علد سحموام القوانون االحتوادي رقوم 
 ممافحة االجتار ابلبشر.

ود املب ولوة   وسشادب ايزائر ابلتداب  املت و ة لمايوة حقوو  العموال املتعاقودين، وايكو -٨٣
 ميدان التعليم و  نشر (قافة حقو  اإلنسان.

ورحبووووا سنغوووووال بوضوووول ا طووووة االسوووو اتييية للينووووة الوطنيووووة ملمافحووووة االجتووووار ابلبشوووور  -٨٤
 واالس اتييية الوطنية لتممني ور دة املرسة اإلماراتية.

قيوة حقوو  الطفول ورحبا األرجنتني ابلتصوديق علود اللوتوكوول االختيواري امللحوق ابتفا -٨5
 بشأن بيل األطفال واستغالل األطفال   البغاء و  املواد اإلابحية.

وشيعا سرمينيا اإلماراب العربية املتحدة علد التوعيوة ابالجتوار ابلبشور، ومواصولة اايوة  -٨٦
 حقو  الطفل وتعزيز ا.

ابملسووواواة بوووني  وسشوووادب سسووو اليا ابلتوووداب  املت ووو ة لمايوووة العموووال املكووواجرين والنكووووض -٨٧
اينسني والتسام  الديين. وسعربا عن القلق من اعتقال املدافعني عن حقوو  اإلنسوان مون دون 

 توجيه  م إليكم.
وسعربا النمسا عن قلقكا إزاء القيود املفروضة علد حرية التعب ، واضوطكاد األشو ا   -٨٨

 ال ين يعلون عن معارضتكم سلمياً واحتياز م تعسفاً.
رب س ربييوووان إىل التغيووو اب التشوووريعية وإنشووواء مرسسووواب وطنيوووة رفيعوووة املسوووتوى وسشوووا -٨٩

 لماية حقو  اإلنسان وتعزيز ا علد سرض الواقل.
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وس(وول لبنووان علوود التووداب  الراميووة إىل تعزيووز دور املوورسة، وممافحووة االجتووار ابلبشوور وتقوودة  -٩0
 الدعم سنو ً إىل عدة  يأاب اتبعة للمفوضية.

بووونغالدييف بوووز دة اايوووة العموووال املغ بوووني، بوسوووائل تشووومل اعتمووواد عقووود عمووول  ورحبوووا -٩١
 موحد وتعزيز نوام لماية األجور وظروف عمل امن.

ورحبوووا بووويالروو ابلتغيووو اب املدخلوووة علووود تشوووريعاب العمووول، والووونكج املتبووول إزاء تعزيوووز  -٩2
 حقو  املرسة والطفل، وااللتزام  مافحة االجتار ابلبشر.

ارب بلييموووا إىل ضوووورورة إحوووراز مزيووود موووون التقووودم، وال سووويما فيمووووا يتعلوووق  قووووو  وسشووو -٩٣
 العمال، ومنل العن  ضد املرسة، وحالة املدافعني عن حقو  اإلنسان.

 ورحبا بنن ابلتداب  التشريعية والتنويمية املت  ة لتعزيز حقو  اإلنسان واايتكا. -٩٤
ائيووة الرمسيووة والوودعم املقوودم إىل صووناديق األمووم ونو ووا بووواتن بووز دة قيمووة املسوواعدة اإل  -٩5

 املتحدة وسنشطتكا.
وشووويعا بوتسوووووا  اإلمووواراب العربيووووة املتحووودة علوووود تمينيووو  ايكووووود الراميوووة إىل تنفيوووو   -٩٦

 االس اتييية الوطنية لتممني ور دة املرسة اإلماراتية.
السوابقة   جمواالب مون ورحبا اللازيل ابإلجنازاب الويت حتققوا منو  جولوة االسوتعراض  -٩٧

 قبيل متمني املرسة وحقو  األش ا   وي اإلعاقة وممافحة االجتار ابلبشر.
وسعربا بروي دار السوالم عون تقودير ا لل طوواب املتعوددة الويت ااو ب مون سجول اايوة  -٩٨

 الفأاب ال عيفة ومتمينكا، وكفالة مشاركتكا النشطة   اجملتمل.
اإلمووواراب العربيوووة املتحووودة إىل تزويووود جملوووس التووووازن بوووني اينسوووني ودعوووا بوركينوووا فاسوووو  -٩٩

 ابملوارد القانونية والبشرية واملالية الالزمة لالضطال  بواليته.
ورحبووا كنوودا اب طووواب املت وو ة لتعزيووز اجمللووس الوووطين االحتووادي، وشوويعا اإلموواراب  -١00

 لتشريعي   املستقبل.العربية املتحدة علد توسيل دور اجمللس   جكود اإلصال  ا
وشوويعا تشوواد اإلموواراب العربيووة املتحوودة علوود متتووني التعوواون   جمووال حقووو  اإلنسووان  -١0١

 بني املرسساب المومية ومنوماب اجملتمل املدي.
وسعربوووا شوووويلي عووون قلقكووووا مووون عوووودم ااوووا  تووووداب  حووو  ا ن ل وووومان التنفيووو  الفعووووال  -١02

 األجان . والسريل للقوانني اليت حتمي العمال
وسشوووادب  كوريوووة فنوووزويال البوليفاريوووة بوضووول االسووو اتييية الوطنيوووة لتمموووني ور دة املووورسة  -١0٣

 اإلماراتية وإنشاء جملس التوازن بني اينسني.
وسوووولما كووووواب ابيكووووود الراميووووة إىل تقلوووويف الفيوووووة بووووني اينسووووني   القطوووواعني العووووام  -١0٤

 ه جملس التوازن بني اينسني.وا ا ، واستفسرب عن التقدم ال ي سحرز 
ورحبوووا قووول  ابلتصوووديق علووود اللوتوكوووول االختيووواري امللحوووق ابتفاقيوووة حقوووو  الطفووول  -١05

 بشأن بيل األطفال واستغالل األطفال   البغاء و  املواد اإلابحية.
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وسعربوووا تشوووويميا عووون تقوووودير ا للتقوووودم احملووورز   عوووودد موووون جمووواالب حقووووو  اإلنسووووان،  -١0٦
 راب العربية املتحدة علد مواصلة جكود ا     ا الصدد.وشيعا اإلما

ورحبا الدا ر  بسن قانون جديد لماية العمال املنزليني، لمنكا سعربا عن القلق من  -١0٧
 استمرار التمييز ضد النساء والفتياب.

وسشادب مصر ابلتعاون مل الياب األمم املتحدة لقو  اإلنسان، وإنشاء جملس التوازن  -١0٨
 ني اينسني واجمللس األعلد ليفمومة والطفولة.ب

وشيعا إستونيا اإلماراب العربية املتحودة علود ز دة التعواون مول اليواب األموم املتحودة  -١0٩
لقو  اإلنسان، إبجوراءاب تشومل قبوول طلبواب الوز راب املقدموة مون اإلجوراءاب ا اصوة جمللوس 

 حقو  اإلنسان.
عربيوووووة املتحووووودة سن السووووولطاب احملليوووووة ال تعتقووووول سحوووووداً و كووووور رئووووويس وفووووود اإلمووووواراب ال -١١0
حتتيزه تعسفاً، وسن  يل االعتقاالب متتينل لإلجراءاب القانونية الوطنية. ويُبلم  املعتقلوون فووراً  وال

 ابلتكم املوجكة إليكم، وُيمفل هلم االتصال كسر م.
مصوووووادرة الواثئوووووق  وقوووووال ع وووووو   وفووووود اإلمووووواراب العربيوووووة املتحووووودة إن الدسوووووتور كوووووور -١١١

الش صووية،  ووا فيكووا جوووازاب السووفر. وبغيووة ضوومان تنفيوو   وو ا المووم، سصوودرب الوووزارة امل تصووة 
تعميمووواً    ووو ا الصووودد. وتووونف قووووانني العمووول والتشوووريعاب االحتاديوووة املتعلقوووة ابلعموووال املنوووزليني 

رين تقوودة صووراحة علوود عوودم مصووادرة جوووازاب السووفر. و  حووال مصووادر ا، كووق للعمووال املكوواج
 شموى واس جاعكا.

مووون قوووانون العقووووابب الووويت كانوووا تعطوووي الوووزوج سوووابقاً الوووق    5٣وقووود سُلغيوووا املوووادة  -١١2
 ديوو  زوجتووه. وكووور قووانون األحوووال الش صووية إيوو اء الووزوج زوجتووه سو سسوور ا. و  حووال وقووو  

  سو التووووودخل سي اعتوووووداء لفووووووي سو بووووودي، همووووون للزوجوووووة الليووووووء إىل احملووووواكم وطلووووو  التعووووووي
 الق ائي.

، لتمميووول 20١٧واعُتمووودب السياسوووة الوطنيوووة لتمموووني  وي اإلعاقوووة   نيسوووان/سبريل  -١١٣
التشوووريعاب االحتاديوووة القائموووة الووويت حتموووي حقوووو   ووو ه الفأوووة. واسوووُت دم   نوووف السياسوووة تعبووو  

ئ إلبووراز قوودرة األشوو ا   وي اإلعاقووة علوود التغلوو  علوود التحوود ب. وسنشوو "سصووحاب اهلمووم"
جملووووس استشوووواري معووووين كصووووحاب اهلمووووم، ي ووووم مرسسوووواب احتاديووووة ومرسسوووواب علوووود صووووعيد 
اإلمووواراب وعلووود الصوووعيد احمللوووي وسش اصووواً قوووادرين علووود إجيووواد حلوووول للتحووود ب الووويت تواجككوووا 

 الفأة. تلك
ويركز جملس التوازن بني اينسني علد عدد من املسائل،  ا فيكوا اسوتعراض التشوريعاب،  -١١٤

يما يتعلق ابلتمييز ضد املرسة. وقد سحرز اجمللس تقدماً كبو اً، وااصوة فيموا يتعلوق ببنواء وال سيما ف
قدراب املرسة ومتمينكوا مون الوصوول إىل احملواكم، واملوافقوة علود املرلفواب الراميوة إىل التوعيوة  قوو  

 املرسة   القطاعني العام وا ا .
وقووال رئوويس وفوود اإلموواراب العربيووة املتحوودة إن التسووام   ووو الرسووالة الرئيسووية الوويت ينقلكووا  -١١5

بلووده موون خووالل سعمالووه   بيأووة إقليميووة صووعبة للغايووة. وتشوومل  وو ه الرسووالة    لووة مووا تشوومل 
 التسام  إزاء الدين واألصل اإل(ين والعر ري ويُدرَّو   ا التسوام    املودارو. وي وم البلود حاليواً 
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ممووان عبووادة لغوو  املسوولمني. وموون س ووم جموواالب العموول املتعلووق  قووو  اإلنسووان تعزيووز  ٨٤حوووا  
 التسام  عل وزارة التسام  والل مج الوطين للتسام .

وشوويعا فنلنوودا اإلموواراب العربيووة املتحوودة علوود التعوواون موول اجملتموول املوودي علوود متابعووة  -١١٦
 اإلعدام. التوصياب، ووق  العمل من جديد بعقوبة

ونو ووا فرنسووا ابلتقوودم احملوورز بشووأن حقووو  األطفووال وحقووو  العمووال وممانووة املوورسة    -١١٧
 اجملتمل ومتينيلكا   مناص  املسرولية.

وجبكود ممافحة االجتار ابلبشر والتمييوز والتحوري  علود  "ودهة"ورحبا لابون بقانون  -١١٨
 المرا ية.

رسب علوووود متمووووني املوووورسة سياسووووياً واقتصوووواد ً، وسشووووادب جورجيووووا ابلتحسوووويناب الوووويت طوووو -١١٩
 وشيعا اإلماراب العربية املتحدة علد مواصلة متتني سياساب النكوض  قو  املرسة.

وسشادب سملانيا ابعتمواد قوانون لمايوة حقوو  الطفول. لمنكوا سعربوا عون قلقكوا املسوتمر  -١20
 من القيود املفروضة علد حرية التعب .

موواد وتعووديل عوودد موون القوووانني الوويت حتمووي حقووو  اإلنسووان. وسشووارب ورحبووا لووا  ابعت -١2١
 إىل وجود عدد من املعا داب الدولية لقو  اإلنسان اليت مل يصدَّ  عليكا بعد.

وسعربوا اليووو ن عوون تقوودير ا لليكووود الراميووة إىل التصوودي لالجتووار ابلبشوور وز دة متمووني  -١22
 وطنية.املرسة وبناء قدرا ا من خالل اللامج ال

ورح با  ندوراو ابإلجراءاب والتداب  املت و ة لتنفيو  التوصوياب املقدموة خوالل جووليت  -١2٣
 االستعراض السابقتني.

وشويعا  نغووار  علوود مواصوولة ايكووود الراميوة إىل ضوومان املسوواواة بووني اينسووني،  ووا    -١2٤
  لك   النوام الق ائي، والتصدي للعن  ضد األطفال.

ايسووولندا ابيكووود املب ولوووة لتممووني املووورسة، ونو ووا ابلتحسووويناب الوويت سُدخلوووا وسشووادب  -١25
 فيما يتعلق بتمافر اينسني   املناص  الوزارية واملساواة   األجور لقاء العمل املتساوي القيمة.

وس(نوا اهلنود علوود املبوادراب الراميووة إىل دعوم حقووو  العموال املتعاقوودين والعموال املغ بووني  -١2٦
   سياسة عقود سكينر شفافية.ابتبا 

ورحبووا إندونيسوويا إبنشوواء وحووداب لقووو  اإلنسووان واليوواب لتقوودة الشووماوى، وبوو ل  -١2٧
جكووووود ملمافحووووة االجتووووار ابلبشوووور عوووون طريووووق اللينووووة الوطنيووووة ملمافحووووة االجتووووار ابلبشوووور وخطتكووووا 

 االس اتييية.
واملرسسووي، وابعتموواد خطووط وسشوواد العوورا  ابلتطوووراب اياريووة علوود املسووتويني املعيوواري  -١2٨

 واس اتييياب وطنية لتحسني حالة حقو  اإلنسان.
ورحبا ايرلندا إبنشاء اللينة الوطنية لقو  اإلنسان، وحينا اإلمواراب العربيوة املتحودة  -١2٩

 علد إنشاء مرسسة وطنية لقو  اإلنسان، وفقاً ملبادئ ابريس.
 الجتار ابلبشر.إيطاليا اب طواب املت  ة ملمافحة ا اورحب -١٣0
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، مما يدل 20١٦وسعربا الياابن عن تقدير ا العتماد الل مج الوطين للتسام    عام  -١٣١
 علد االلتزام  ماية قيم التسام  والتعددية الينقافية.

وسشاد األردن ابلتعاون مل هتلو  ايكواب املعنيوة،  وا فيكوا منومواب اجملتمول املودي،    -١٣2
 ين.إعداد التقرير الوط

وسشادب كينيا ابلتقدم احملرز   إعموال حقوو  اإلنسوان والودعم املقودم إىل اليواب األموم  -١٣٣
 املتحدة لقو  اإلنسان.

وسعربووا المويووا عوون تقوودير ا لليكووود املب ولووة إلعووداد التقريوور الوووطين، ولتعزيووز حقووو   -١٣٤
 اإلنسان وطنياً ودولياً.

 وقدما التفيا توصياب. -١٣5
 لقوووو  مسوووتقلة وطنيوووةلغوووار  ال ووووء علووود التعكوووداب الطوعيوووة إبنشووواء ينوووة وسووولطا ب -١٣٦

 .ابريس ملبادئ وفقاً  اإلنسان
ورحبا سري النما ابلتداب  الرامية إىل النكوض  قو  املرسة، وايكود املب ولة ملمافحة  -١٣٧

 االجتار ابلبشر وحتسني سوضا  العمال املكاجرين.
 ا إلنشوووواء ينووووة للوووورد علوووود الباللوووواب املتعلقووووة  قووووو  وسعربووووا ابكسووووتان عوووون تقوووودير  -١٣٨

 اإلنسان.
وشمر رئيس وفد اإلماراب العربية املتحدة  يول الوفوود الاضورة علود مسوالا ا، و كور  -١٣٩

سن التوصياب ستمون نلاساً يكتدى بوه خوالل السونواب األربول القادموة لتحسوني سويل البلود   
موون  5٣سن اإلموواراب العربيووة املتحوودة قوود سلغووا املووادة جمووال حقووو  اإلنسووان. وسكوود موون جديوود 

قووانون العقوووابب وصوودقا علوود اللوتوكووول االختيوواري امللحووق ابتفاقيووة حقووو  الطفوول بشووأن بيوول 
 األطفال واستغالل األطفال   البغاء و  املواد اإلابحية.

ووون املووورسة اإلماراتيوووة مووون نقووول ج -١٤0 نسووويتكا إىل وسوضووو  ع وووو   الوفووود اعتمووواد تشوووريل هم 
دورة تدريبيووة   جمووال  500 ٣سطفاهلووا. وخووالل السوونواب األربوول املاضووية، نومووا وزارة الداخليووة 

 حقو  اإلنسان ملوظفي إنفا  القانون.

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
ستتتتنار اإلمتتتارات العربيتتتة املتحتتتدة ل التوصتتتيات التاليتتتةي وستتتتقد  ردوداا علي تتتا ل  -١٤١

املناستت ي ل تتأ ل أجتتل أقعتتان موعتتد انعقتتاد التتدورة الثامنتتة والثالثتت   لتتس حقتتوق الوقتت  
 اإلنسان:

التوقيع والتعديق على الع د الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياستية  ١-١٤١
والع تتتد التتتدويل اخلتتتاص ابحلقتتتوق االقتعتتتادية واالجتماعيتتتة والثقا يتتتةي و   تتتا متتتأ 

 ل جمال حقوق اإلنسان )إيطاليا(؛االتفاقيات الدولية األساسية 



A/HRC/38/14 

GE.18-06167 14 

تستتريع اخلطتتوات للتعتتديق علتتى املعاوتتدات الدوليتتة األساستتية ل جمتتال  2-١٤١
حقتوق اإلنستاني  تا  ي تا الع تد التدويل اخلتاص ابحلقتوق املدنيتة والسياستية والع تتد 

 الدويل اخلاص ابحلقوق االقتعادية واالجتماعية والثقا ية )مج ورية كوراي(؛
ل إم انيتتة االناتتما  إع الع تتد التتدويل اخلتتاص ابحلقتتوق املدنيتتة  الناتتر ٣-١٤١

والسياستتتتية والع تتتتد التتتتدويل اخلتتتتاص ابحلقتتتتوق االقتعتتتتادية واالجتماعيتتتتة والثقا يتتتتة 
 )سلو ينيا(؛

مواصتتلة العمتتل متتأ أجتتل االناتتما  إع العتت وس الدوليتتة األساستتية ل  ٤-١٤١
اني أال و تتتا الع تتتد التتتدويل جمتتتال حقتتتوق اإلنستتتاني  تتتا  ي تتتا املعاوتتتد ن األساستتتيت

اخلتتتاص ابحلقتتتوق املدنيتتتة والسياستتتية والع تتتد التتتدويل اخلتتتاص ابحلقتتتوق االقتعتتتادية 
 واالجتماعية والثقا ية )أوكرانيا(؛

التعديق على الع د التدويل اخلتاص ابحلقتوق املدنيتة والسياستية والع تد  5-١٤١
متتأ أجتتل تعزيتتز  ايتتة التتدويل اخلتتاص ابحلقتتوق االقتعتتادية واالجتماعيتتة والثقا يتتةي 

 حقوق اإلنسان لألجان  املقيم  ل اإلمارات العربية املتحدة )الياابن(؛
التعتتديق علتتى الع تتد التتدويل اخلتتاص ابحلقتتوق االقتعتتادية واالجتماعيتتة  ٦-١٤١

والثقا يتتة )أرمينيتتا( )بتتنأ( ) رنستتا(؛ واالناتتما  إع الع تتد التتدويل اخلتتاص ابحلقتتوق 
 الثقا ية )أسرتاليا(؛االقتعادية واالجتماعية و 

الناتتتر ل التعتتتديق علتتتى الع تتتد التتتدويل اخلتتتاص ابحلقتتتوق االقتعتتتادية  ٧-١٤١
واالجتماعية والثقا ية )أورو واي(؛ والنار ل التعتديق علتى الع تد التدويل اخلتاص 

 ابحلقوق االقتعادية واالجتماعية والثقا ية )ب و(؛
لسياسية )أرمينيا( املدنية واالتعديق على الع د الدويل اخلاص ابحلقوق  ٨-١٤١

؛ واالناتتما  إع الع تتد التتدويل اخلتتاص ابحلقتتوق املدنيتتتة )بتتنأ( ) رنستتا( )الربتغتتال(
 والسياسية )أسرتاليا(؛

حلقوق املدنية والسياسية النار ل التعديق على الع د الدويل اخلاص اب ٩-١٤١
ابحلقتوق املدنيتة  ؛ والنار ل التعديق على الع د الدويل اخلتاص) اان( )أورو واي(

والسياستتية )بتت و(؛ والناتتر ل االناتتما  إع الع تتد التتدويل اخلتتاص ابحلقتتوق املدنيتتة 
 والسياسية )مج ورية مولدو ا(؛

تعزيتتز احلتتق الدستتتوري ل حريتتة التعاتت  ابالناتتما  إع الع تتد التتدويل  ١0-١٤١
 اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية )أملانيا(؛

لربوتوكتتتول االاتيتتتاري امللحتتتق ابلع تتتد التتتدويل اخلتتتاص االناتتتما  إع ا ١١-١٤١
 ابحلقوق املدنية والسياسية )أسرتاليا(؛

النار ل التعتديق علتى الربوتوكتول االاتيتاري امللحتق ابلع تد التدويل  ١2-١٤١
اخلتتتاص ابحلقتتتوق املدنيتتتة والسياستتتية ) تتتاان(؛ والناتتتر ل االناتتتما  إع الربوتوكتتتول 

ويل اخلتتتاص ابحلقتتتوق املدنيتتتة والسياستتتية )مج وريتتتة االاتيتتتاري امللحتتتق ابلع تتتد التتتد
 مولدو ا(؛
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التعتتتديق علتتتى الربوتوكتتتول االاتيتتتاري الثتتتال امللحتتتق ابلع تتتد التتتدويل  ١٣-١٤١
اخلتتاص ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتيةي اإتتاد  إع إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدا  ) يستتلندا( 

ال امللحتق ابلع تد )ليختنشتايأ(؛ واالناتما  إع الربوتوكتول االاتيتاري الثت)شيلي( 
التتتتدويل اخلتتتتاص ابحلقتتتتوق املدنيتتتتة والسياستتتتيةي اإتتتتاد  إع إلغتتتتاء عقوبتتتتة اإلعتتتتدا  

 )أسرتاليا(؛
ابلع تتد  قحتتلالناتتر ل التعتتديق علتتى الربوتوكتتول االاتيتتاري الثتتال امل ١٤-١٤١

الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسيةي اإاد  إع إلغاء عقوبتة اإلعتدا  ) تاان(؛ 
ل االناما  إع الربوتوكتول االاتيتاري الثتال امللحتق ابلع تد التدويل اخلتاص  والنار

 ابحلقوق املدنية والسياسيةي اإاد  إع إلغاء عقوبة اإلعدا  )مج ورية مولدو ا(؛
اإلعالن رمسياا عأ وقف تنفيذ أح ا  اإلعدا ي والتعديق علتى الع تد  ١5-١٤١

وبروتوكولتتا االاتيتتاري الثتتال اإتتاد  إع  التتدويل اخلتتاص ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية
 إلغاء عقوبة اإلعدا  )سلو اكيا(؛

التعديق على الع د الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية والع د  ١٦-١٤١
الدويل اخلاص ابحلقوق االقتعادية واالجتماعية والثقا يتة واالتفاقيتة الدوليتة حلمايتة 

أستتتروا واالتفاقيتتتة الدوليتتتة حلمايتتتة مجيتتتع  حقتتتوق مجيتتتع العمتتتال امل تتتاجريأ وأ تتتراد
 األشخاص مأ االاتفاء القسريي واالناما  إع وذن الع وس )س اليون(؛

التعديق على الع د الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية والع د  ١٧-١٤١
التتدويل اخلتتاص ابحلقتتوق االقتعتتادية واالجتماعيتتة والثقا يتتة والربوتوكتتول االاتيتتاري 
التفاقيتتتتة مناواتتتتة التعتتتتذي  و تتتت ن متتتتأ ضتتتتروا املعاملتتتتة أو العقوبتتتتة القاستتتتية أو 
الالإنستتانية أو امل ينتتةي و ايدة التعتتاون متتع  ليتتات األمتتا املتحتتدة حلقتتوق اإلنستتان 

 )النمسا(؛
االناما  إع الع د الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسيةي والع د  ١٨-١٤١

دية واالجتماعية والثقا يةي واالتفاقية الدولية حلمايتة الدويل اخلاص ابحلقوق االقتعا
مجيتتع األشتتخاص متتأ االاتفتتاء القستتريي والربوتوكتتول االاتيتتاري التفاقيتتة مناواتتة 
التعتتذي  و تت ن متتأ ضتتروا املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو امل ينتتة  

وق اإلنستان بتزايرة والسماحي مأ دون أتا ي ملمثلي اإلجراءات اخلاصة  لس حقت
الالدي وتوجيا دعوة دائمة إع اإلجراءات اخلاصة املواضيعية  لس حقوق اإلنسان 

 )تشي يا(؛
التعتتديق علتتى الربوتوكتتول االاتيتتاري امللحتتق ابتفاقيتتة حقتتوق الطفتتل  ١٩-١٤١

 بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال ل الاغاء ول املواد اإلابحية )ليختنشتايأ(؛
التعتتديق علتتى الربوتوكتتول االاتيتتتاري التفاقيتتة حقتتوق الطفتتل بشتتتأن  20-١٤١

 ؛) رنسا( )ليختنشتايأ( )ابرا واي(ات املسلحة اشرتاس األطفال ل املنا ع
التعتتديق علتتى الربوتوكتتول االاتيتتاري التفاقيتتة حقتتوق الطفتتل املتعلتتق  2١-١٤١

 إبجراء تقدمي الاال ات )ليختنشتايأ( )ابرا واي(؛
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ملزيد مأ اخلطوات وتو   املوارد الال مة مأ أجل كفالة الفعالية اختاذ ا 22-١٤١
ل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفلي  ا ل ذلت  التعتديق علتى الربوتوكتول  االاتيتاري  

 املتاقي  التفاقية حقوق الطفل )سلو اكيا(؛
التعديق على الربوتوكول االاتياري التفاقية مناواة التعتذي  و ت ن  2٣-١٤١

)الربتغتتتتتال( وا املعاملتتتتتة أو العقوبتتتتتة القاستتتتتية أو الالإنستتتتتانية أو امل ينتتتتتة متتتتتأ ضتتتتتر 
 ؛رس()الدامن
ضتتمان التحقيتتق النزيتتا ل مجيتتع ادعتتاءات التعتتذي ي واملاتتي صتتوا  2٤-١٤١

التعديق على الربوتوكول االاتيتاري التفاقيتة مناواتة التعتذي  و ت ن متأ ضتروا 
 أو امل ينة ) نلندا(؛ املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية

التعديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمتال امل تاجريأ  25-١٤١
 وأ راد أسروا )بنغالديش( ) اان(؛

النار ل التعديق على االتفاقيتة الدوليتة حلمايتة حقتوق مجيتع العمتال  2٦-١٤١
 امل اجريأ وأ راد أسروا )بوركينا  اسو(؛

ق على االتفاقيتة الدوليتة حلمايتة حقتوق مجيتع العمتال النار ل التعدي 2٧-١٤١
 امل اجريأ وأ راد أسرواي ووضع القوان  األارى ذات العلة )الفلا (؛

التعتتديق علتتى العتت وس الدوليتتة حلقتتوق اإلنستتان التت    تعتتا  طر تتاا  2٨-١٤١
اد  ي ا بعدي وال سيما االتفاقية الدوليتة حلمايتة حقتوق مجيتع العمتال امل تاجريأ وأ تر 

أسترواي واالتفاقيتة الدوليتة حلمايتة مجيتتع األشتخاص متأ االاتفتاء القستريي والناتتر 
( متتتأ اتفاقيتتتة ١)٢٩و ١6( و٢)١٥و ٩)و( و٢ل ستتتح  افااعتتتا علتتتى املتتتواد 

 القااء على مجيع أش ال التمييز ضد املرأة )وندوراس(؛
اجريأ التعديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمتال امل ت 2٩-١٤١

 ٢0١١وأ تتراد أستترواي واتفاقيتتة منامتتة العمتتل الدوليتتة املتعلقتتة ابلعمتتال املنتتزلي ي 
(ي والناتتتر ل جعتتتل حقتتتوق اإلنستتتان لألشتتتخاص املت تتتر  تتتا  تتتور أي ١٨٩)رقتتتا 

 سياسات أو تداب  يعتمدوا الالد مل ا حة االجتار )أ غانستان(؛
األشتخاص متأ االاتفتاء التعديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيتع  ٣0-١٤١

 ؛) رنسا( القسري )الربتغال(
النار ل التعديق على االتفاقية الدوليتة حلمايتة مجيتع األشتخاص متأ  ٣١-١٤١

 االاتفاء القسري )اليوانن(؛
التوقيع والتعديق على االتفاقيتة الدوليتة حلمايتة مجيتع األشتخاص متأ  ٣2-١٤١

 اعا الوطنية )األرجنت (؛االاتفاء القسريي وإدراج وذن اجلرمية ل تشريع
التعتتتتتديق علتتتتتى ناتتتتتا  رومتتتتتا األساستتتتتي للمح متتتتتة اجلنائيتتتتتة الدوليتتتتتة  ٣٣-١٤١

 )الربتغال(؛
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التعتتديق علتتتى ناتتتا  رومتتا األساستتتيي  تتتا ل ذلتت  األح تتتا  املتعلقتتتة  ٣٤-١٤١
 جبرمية العدوان )ليختنشتايأ(؛

ومواءمتة  التعديق على ناا  روما األساسي للمح مة اجلنائية الدولية ٣5-١٤١
 تشريعاعا متاماا مع مجيع االلتزامات  وج  ناا  روما األساسي )التفيا(؛

التعتتتتتديق علتتتتتى اتفاقيتتتتتة منامتتتتتة العمتتتتتل الدوليتتتتتة املتعلقتتتتتة ابلعمتتتتتال  ٣٦-١٤١
 ( )ابرا واي(؛١٨٩)رقا  ٢0١١ املنزلي ي

النار ل التعديق على اتفاقية منامة العمل الدولية املتعلقتة ابلعمتال  ٣٧-١٤١
 ( )بوركينا  اسو(؛١٨٩)رقا  ٢0١١املنزلي ي 

التعتتتتتديق علتتتتتى اتفاقيتتتتتة منامتتتتتة العمتتتتتل الدوليتتتتتة املتعلقتتتتتة ابلعمتتتتتال  ٣٨-١٤١
( وت ييتتتف تشتتتتريعاعا الوطنيتتتة و قتتتتاا ألح تتتا  وتتتتذا ١٨٩)رقتتتتا  ٢0١١ املنتتتزلي ي

 الع  )شيلي(؛
بشتتتأن وضتتتع األشتتتخاص عتتتدميي  ١٩٥4االناتتتما  إع اتفاقيتتتة عتتتا   ٣٩-١٤١

املتعلقتتة ضفتتال حتتاالت انعتتدا  اجلنستتيةي وتنفيتتذ ا  ١٩6١اتفاقيتتة عتتا  اجلنستتية و 
 )كينيا(؛
بشتتتأن وضتتتع األشتتتخاص عتتتدميي  ١٩٥4االناتتتما  إع اتفاقيتتتة عتتتا   ٤0-١٤١

املتعلقتتة ضفتتال حتتاالت انعتتدا  اجلنستتيةي وتنفيتتذ ا  ١٩6١اجلنستتية واتفاقيتتة عتتا  
 متاماا )سلو اكيا(؛

للماي ل تعزيز و اية حقتوق اإلنستان ل مواصلة اختاذ تداب   عالة  ٤١-١٤١
الالتتتتتدي ومتتتتتأ ذلتتتتت  االناتتتتتما  إع االتفاقيتتتتتات واملواثيتتتتتق الدوليتتتتتة ل وتتتتتذا ا تتتتتال 

 )أو ب ستان(؛
سح  افااعا علتى اتفاقيتة القاتاء علتى مجيتع أشت ال التمييتز ضتد  ٤2-١٤١

 املرأة )التفيا(؛
القاتتاء علتتى متتأ اتفاقيتتة  ١6و ١٥و ٢ستتح  افااعتتا علتتى املتتواد  ٤٣-١٤١

 مجيع أش ال التمييز ضد املرأة ) نلندا(؛
الناتتتر ل ستتتح  افااعتتتا علتتتى اتفاقيتتتة القاتتتاء علتتتى مجيتتتع أشتتت ال  ٤٤-١٤١

التمييز ضد املرأةي ومواءمة التشريعات الوطنيتة متع االلتزامتات املنعتوص علي تا ل 
 االتفاقية )منغوليا(؛

ع أشت ال التمييتز ضتد سح  افااعا علتى اتفاقيتة القاتاء علتى مجيت ٤5-١٤١
املرأةي وإداال تعديالت على قانون األسرة الوطين ل فالة مساواة املرأة مع الرجتل 

 ل الوضع واحلقوق ل مجيع الشؤون )كندا(؛
متتأ اتفاقيتتة القاتتاء علتتى مجيتتع  ١6ستتح  التحفاتتات علتتى املتتادة  ٤٦-١٤١

حقوقتتتاا  أشتتت ال التمييتتتز ضتتتد املتتترأةي وإداتتتال إصتتتالحات تشتتتريعية ت فتتتل للمتتترأة
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مستتتاوية حلقتتتوق الرجتتتل ل جمتتتاالت التتتزواج والطتتتالق وعالقتتتات املل يتتتة وحاتتتانة 
 األطفال واإلرث )أورو واي(؛

اعتمتتاد وإنفتتاذ املستتاواة ل حقتتوق اجلنستتيةي وال ستتيما ل فالتتة حقتتوق  ٤٧-١٤١
املتترأة واملستتاواة بتت  اجلنستت  و تت  ذلتت ي ابختتتاذ إجتتراءات تشتتمل ر تتع التحفاتتات 

 قااء على مجيع أش ال التمييز ضد املرأة )كينيا(؛على اتفاقية ال
 ايدة متت  عالقات التعاون مع  ليات األما املتحدة حلقتوق اإلنستان  ٤٨-١٤١

 )ابكستان(؛
اتااع عملية مفتوحة أساس ا اجلدارة ل ااتيار املرشح  على الععيد  ٤٩-١٤١

املتحتتتدة لربيطانيتتتا التتتوطين النتختتتاابت وياتتتات معاوتتتدات األمتتتا املتحتتتدة )اململ تتتة 
 العامى و يرلندا الشمالية(؛

مواصلة تعزيز تعاون الدولة مع وياات املعاوتداتي  تا ل ذلت  تقتدمي  50-١٤١
التقتتتتارير الدوريتتتتة ل إطتتتتار املعاوتتتتدات الدوليتتتتة حلقتتتتوق اإلنستتتتان )اململ تتتتة العربيتتتتة 

 السعودية(؛
 سويسرا(؛تقدمي تقريروا إع جلنة مناواة التعذي  و اورعا ) 5١-١٤١
توجيتتتا دعتتتوة دائمتتتة إع اإلجتتتراءات اخلاصتتتة  لتتتس حقتتتوق اإلنستتتان  52-١٤١

 )الربتغال(؛
توجيتتتا دعتتتوة دائمتتتة إع اإلجتتتراءات اخلاصتتتة  لتتتس حقتتتوق اإلنستتتان  5٣-١٤١

 )كينيا(؛
توجيتتا دعتتوة دائمتتة إع اإلجتتراءات اخلاصتتة  لتتس حقتتوق اإلنستتاني  5٤-١٤١

املعتتتتين  التتتتة املتتتتدا ع  عتتتتأ حقتتتتوق اإلنستتتتان واملوا قتتتتة علتتتتى  ايرة املقتتتترر اخلتتتتاص 
 )السويد(؛

 ايدة التعاون مع  ليات األما املتحدة حلقوق اإلنساني وتوجيا دعوة  55-١٤١
 دائمة إع مجيع اإلجراءات اخلاصة  لس حقوق اإلنسان )قربص(؛

االست ابة لطلاات التزايرات املعلققتة املقدمتة متأ امل لفت  بتوالايت ل  5٦-١٤١
ر اإلجراءات اخلاصةي والنار ل توجيا دعوة دائمتة إع مجيتع امل لفت  بتوالايت إطا

 ل إطار اإلجراءات اخلاصة )التفيا(؛
التعاون ال امل مع اإلجراءات اخلاصة  لس حقوق اإلنساني وقاتول  5٧-١٤١

الطلاات املعلقة بشتأن التزايرات القطريتةي  تا  ي تا طلت  املقترر اخلتاص املعتين  التة 
 دا ع  عأ حقوق اإلنسان )وولندا(؛امل

التعاون مع  ليتات األمتا املتحتدة حلقتوق اإلنستاني إبجتراءات تشتمل  5٨-١٤١
االستتتت ابة لطلاتتتات التتتزايرات املقدمتتتة متتتأ امل لفتتت  بتتتوالايت ل إطتتتار اإلجتتتراءات 

 اخلاصة )أملانيا(؛
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ا مواصتتتلة ج ودوتتتا الراميتتتة إع تعزيتتتز و ايتتتة حيتتتاة شتتتعا اي وال ستتتيم 5٩-١٤١
 األطفالي وتاادل أ ال املمارسات املتاعة لتم   الشااا )برول دار السال (؛

 اعتماد سياسة وطنية بشأن األسرة )عمان(؛ ٦0-١٤١
مواصتلة العمتل علتى بنتاء القتتدرات الوطنيتة ل جمتال حقتوق اإلنستتاني  ٦١-١٤١

 و قاا للمعاي  الدولية )عمان(؛
 ايدة  عالية تنفيذ الربانمج الوطين  إنشاء  لية خمتعة ابلرصد مأ أجل ٦2-١٤١

 للتسام  )االااد الروسي(؛
مواصلة ج ودوا الرامية إع تعزيز حقوق اإلنسان و ايت اي متشتياا متع  ٦٣-١٤١

 أولوايعا الوطنية والتزاماعا الدولية )ابكستان(؛
الن وض بدور اآلليات واملؤسستات الوطنيتة حلقتوق اإلنستان ل  ايتة  ٦٤-١٤١

 ؛(الاحريأاإلنسان )حقوق 
تستتريع عمليتتة إنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان ل ضتتوء ماتتاد   ٦5-١٤١

 ابريس )مو امايق(؛
 -)تيمتتور إنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان و قتتاا ملاتتاد  ابريتتس  ٦٦-١٤١

؛ وإنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة حلقتتوق ليتتوانن()ا)نياتتال(  )مج وريتتة كتتوراي() تتاان( ليشتت ( 
 مع مااد  ابريس )س اليون(؛ اإلنسان متشياا 

 النار ل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان )اإند(؛ ٦٧-١٤١
إنشتتتاء مؤسستتتة وطنيتتتة حلقتتتوق اإلنستتتاني متشتتتياا متتتع ماتتتاد  ابريتتتسي  ٦٨-١٤١

 وضمان  عالية أدائ ا )مج ورية مولدو ا(؛
اختتتاذ إجتتراءات إلنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة حلقتتوق اإلنستتاني و قتتاا ملاتتاد   ٦٩-١٤١

 ريس )بوتسواان(؛اب
تشتتت يع إنشتتتاء مؤسستتتة وطنيتتتة حلقتتتوق اإلنستتتاني متشتتتياا متتتع ماتتتاد   ٧0-١٤١

 ابريس )امل سي (؛
إنشتتتاء مؤسستتتة وطنيتتتة حلقتتتوق اإلنستتتاني متشتتتياا متتتع ماتتتاد  ابريتتتسي  ٧١-١٤١

 وإنشاء م ت  أم  املاا  ) رنسا(؛
إلنستان تسريع وت ة اجل ود الراميتة إع إنشتاء مؤسستة وطنيتة حلقتوق ا ٧2-١٤١

 امتثاالا ملااد  ابريس )جورجيا(؛
إنشتتتاء مؤسستتتة وطنيتتتة حلقتتتوق اإلنستتتان و قتتتاا ملاتتتاد  ابريتتتسي لرصتتتد  ٧٣-١٤١

 و ث ادعاءات انت اس حقوق اإلنسان )كينيا(؛
اختتتاذ التتتداب  الال متتة إلنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة حلقتتوق اإلنستتاني  تتا ل  ٧٤-١٤١

التتت  ستتتاق أن أنشتتتأت مؤسستتتة وطنيتتتة ذلتتت  الناتتتر ل التعتتتاون متتتع بلتتتدان املنطقتتتة 
 حلقوق اإلنسان )إندونيسيا(؛
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إنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة حلقتتوق اإلنستتان و قتتاا ملاتتاد  ابريتتتس  ٧5-١٤١
)منغوليا(؛ وإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقتوق اإلنستان متشتياا متع ماتاد  ابريتس 

 )أورو واي(؛
وق اإلنستتان  تتا ضتتمان التع يتتل إبنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة حلقتت ٧٦-١٤١

 يتمشى مع مااد  ابريس )أملانيا(؛
استتتت مال مشتتتروع القتتتانون املتعلتتتق إبنشتتتاء الل نتتتة الوطنيتتتة املستتتتقلة  ٧٧-١٤١

 حلقوق اإلنسان وبدء تشغيل ا )السنغال(؛
توضتتتتي  واليتتتتة ونطتتتتاق الل نتتتتة الوطنيتتتتة املستتتتتقلة حلقتتتتوق اإلنستتتتان  ٧٨-١٤١

 )معر(؛
ع القانون املتعلق إبنشاء الل نة الوطنيتة التع يل بعملية اعتماد مشرو  ٧٩-١٤١

املستتتقلة حلقتتتوق اإلنستتتاني متشتتياا متتتع ماتتتاد  ابريتتسي ومشتتتروع القتتتانون االاتتتادي 
 بشأن العنف األسري ) ابون(؛

العمل على تعزيز وتطوير اآلليات الوطنية املتخععتة ل جمتال حقتوق  ٨0-١٤١
ة إبنشتتتتاء الل نتتتتة الوطنيتتتتة اإلنستتتتاني وال ستتتتيما إمتتتتتا  اإلجتتتتراءات القانونيتتتتة املتعتتتتل
 املستقلة حلقوق اإلنسان و قاا ملااد  ابريس )تونس(؛

اإلبقاء على التزامات الدولة وتع داعا الطوعية املتعلقة   االت شىت  ٨١-١٤١
 من ا إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متشياا مع مااد  ابريس )أوكرانيا(؛

اإلنسان متشياا مع مااد  ابريتسي وتعزيتز إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق  ٨2-١٤١
املؤسستتة الوطنيتتة املعنيتتة  ستتتقال املتترأة بتوضتتي  واليت تتاي متشتتياا متتع ماتتاد  بي تت  

 )وندوراس(؛
اختاذ ماادرات ل جمال تعزيز حقوق اإلنستان و ايت تا متأ أجتل إنفتاذ  ٨٣-١٤١

 ربية السعودية(؛القانون ل إطار اطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان )اململ ة الع
مواصلة ج ودوا الرامية إع وضع اطة وطنية حلمايتة حقتوق اإلنستان  ٨٤-١٤١

 وتعزيزوا )ملديف(؛
تتتتدد متتتتأ  ٨5-١٤١ مواصتتتتلة تعزيتتتتز حقتتتتوق الفاتتتتات الاتتتتعيفة متتتتأ اتتتتالل متتتتا ح 

 اسرتاتي يات وطنية )السنغال(؛
 متتتتت  اجل تتتود الراميتتتة إع تعزيتتتز التثقيتتتف والتتتتدري  ل جمتتتال حقتتتوق ٨٦-١٤١

اإلنسان )جورجيا( )اليوانن(؛ وت ثيف ج ودوا الرامية إع تعزيز التثقيف والتدري  
 ليش (؛ - ل جمال حقوق اإلنسان )تيمور

تفعيل دور منامات ا تمع املدل ل إذكاء التوعي و ايدة التثقيتف ل  ٨٧-١٤١
 جمال حقوق اإلنسان )الاحريأ(؛

 لتم ين تا متأ القيتا  بتتدوروا دعتا منامتات ومؤسستات ا تمتع املتتدل ٨٨-١٤١
 ال امل ل تعزيز حقوق اإلنسان و ايت ا )تشاد(؛
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تعزيتتتز التتتربامج احل وميتتتة الراميتتتة إع الن تتتوض ابلتستتتام  متتتع التنتتتوع  ٨٩-١٤١
 الثقال واحرتاماي وم ا حة التمييز وال راوية والتطر  )بيالروس(؛

 ا حتة التمييتز اعتماد إطار تشريعي وسياسي شامل متأ أجتل منتع وم ٩0-١٤١
 جبميع أش الا )وندوراس(؛

اختتتاذ مزيتتد متتأ اخلطتتوات لاتتمان املستتاواة وعتتد  التمييتتز ألي ستتا   ٩١-١٤١
متتأ األستتااا ل تقتتدمي الشتت اوى بشتتأن مجيتتع املستتائل التت  تشتت ل انت اكتتاا حلقتتوق 

 اإلنسان )األردن(؛
س امليتل اختاذ تداب  سياساتية لتعزيز التسام  وعد  التمييز علتى أستا ٩2-١٤١

 اجلنسي ) يسلندا(؛
اختتتتاذ اخلطتتتوات املناستتتاة حلمايتتتة املثليتتتات واملثليتتت  ومزدوجتتتي امليتتتل  ٩٣-١٤١

اجلنسي ومغايري اإوية اجلنسانيةي وضمان تو   احلماية لاحااي االعتداء اجلنسيي 
 واديد اجلناة ومقاضاعا و اسات ا )الوالايت املتحدة األمري ية(؛

ض ابلتنمية االقتعادية واالجتماعيتة املستتدامةي إلرستاء مواصلة الن و  ٩٤-١٤١
 أسس متينة لتمتع شعا ا جبميع حقوق اإلنسان )الع (؛

 ايتتة التنتتوع الايولتتوجي ووقتتف اآلاثر الايايتتة املتتدمرةي مثتتل األاطتتار  ٩5-١٤١
التت  عتتدد أمتتأ الطيتتور امل تتاجرةي وتتتدم  الغطتتاء املرجتتال احلتتيي وتغيتت  تتتد ق امليتتان 

يعيي وتدم  طايعة قاع الاحر عند بناء جزر بشرية العتنع ل اإلمتارات العربيتة الطا
 املتحدة )كينيا(؛

 النار ل إلغاء عقوبة اإلعدا  )مو امايق(؛ ٩٦-١٤١
إلغاء عقوبة اإلعدا  على مجيع اجلرائاي وختفيف مجيع أح ا  اإلعدا   ٩٧-١٤١

 العادرة إع أح ا  ابلس أ )النمسا(؛
االعتاتتتتار الواجتتتت  إللغتتتتاء عقوبتتتتة اإلعتتتتدا   وجتتتت  القتتتتانوني  إيتتتتالء ٩٨-١٤١

 ولتخفيف مجيع أح ا  اإلعدا  إع أح ا  ابلس أ )ليختنشتايأ(؛
 وقف العمل بعقوبة اإلعدا  مت يداا إللغائ ا متاماا )الربتغال(؛ ٩٩-١٤١
 وقف العمل بعقوبة اإلعدا  مت يداا إللغائ ا )سلو ينيا(؛ ١00-١٤١
العمتتتل بعقوبتتتة اإلعتتتدا  ل ستتتايل إلغتتتاء وتتتذن املمارستتتة متامتتتاا وقتتتف  ١0١-١٤١

 )أسرتاليا(؛
التوقف مأ جديد عأ تنفيذ عقوبة اإلعدا  بغية إلغاء وذن املمارسة  ١02-١٤١

 )بل ي ا(؛
وقتتف تنفيتتذ أح تتا  اإلعتتدا  والناتتر ل إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدا  متامتتاا  ١0٣-١٤١

 ) رنسا(؛
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يتتتذ أح تتتا  اإلعتتتدا  بغيتتتة إلغتتتاء عقوبتتتة العمتتتل  عتتتالا علتتتى وقتتتف تنف ١0٤-١٤١
 اإلعدا  ) يرلندا(؛

الناتتتر ل وقتتتف تنفيتتتذ أح تتتا  اإلعتتتدا ي   تتتا القتتتانوني بغيتتتة إلغتتتاء  ١05-١٤١
 عقوبة اإلعدا  )إيطاليا(؛

 مواصلة النار ل وقف العمل بعقوبة اإلعدا  )اجلال األسود(؛ ١0٦-١٤١
ختتتدرات و  وتتتا متتتأ ختفيتتتف مجيتتتع أح تتتا  اإلعتتتدا  علتتتى جتتترائا امل ١0٧-١٤١

 "أاطتر اجلترائا"اجلرائا    املميتتةي وتعتديل التشتريع لتقتعتر عقوبتة اإلعتدا  علتى 
ومتتثتتتتتل للمعتتتتتاي  الدوليتتتتتة التتتتتدنيا )اململ تتتتتة املتحتتتتتدة لربيطانيتتتتتا العامتتتتتى و يرلنتتتتتدا 

 الشمالية(؛
وقف العمل بعقوبة اإلعدا   د  إلغائ اي وختفيف أح تا  اإلعتدا   ١0٨-١٤١

بشأن اجلرائا    العنيفةي الت  ال يناغتي أن ت عتترب متأ أاطتر اجلترائاي مثتل العادرة 
االجتتتتار ابملختتتدرات أو اجلتتترائا املتعتتتلة  ريتتتة التعاتتت  والتتترأي وت تتتويأ اجلمعيتتتات 

 )امل سي (؛
وقتتتتف مجيتتتتع أ عتتتتال التعتتتتذي  واملعاملتتتتة القاستتتتية والتحقيتتتتق  ي تتتتا  ١0٩-١٤١

 ر(؛ومقاضاة اآلمريأ  ا واملعّديأ إا )قط
حاتتتر سارستتتة االحت تتتا  الستتتريي وإرستتتاء ضتتتماانت ضتتتد التعتتتذي   ١١0-١٤١

 و  ن مأ ضروا سوء املعاملة )إيطاليا(؛
وضتتتع استتترتاتي ية وطنيتتتة شتتتاملة ملنتتتع أ عتتتال التعتتتذي  و تتت ن متتتأ  ١١١-١٤١

ضروا املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة والقااء علي ا علتى وتو من  تي  
ارسات االحت ا  التعستفي واالحت تا  متع منتع االتعتال  وضتمان والقااء على س

 مساءلة موظفي األمأ عأ مجيع أ عال التعذي  )تشي يا(؛
  اية حرية التعا  وحرية ت ويأ اجلمعيات ) رنسا(؛ ١١2-١٤١
اختتتتاذ مزيتتتتد متتتتأ اخلطتتتتوات لاتتتمان حريتتتتة التعاتتتت ي بتعزيتتتتز معتتتتار   ١١٣-١٤١

 (؛وقدرات أج زة الدولة )إندونيسيا
املاتتي ل استت  التشتتريعات واملمارستتات ل قطتتاع اإلعتتال  لتعزيتتز  ١١٤-١٤١

 احلق ل حرية التعا  )العراق(؛
استتتتتعراض اإلطتتتتار القتتتتانول والتعتتتتديالت التتتت  متنتتتتع حريتتتتة التعاتتتت   ١١5-١٤١

 )النرويج(؛
اختتتتاذ تتتتداب  ملموستتتة لاتتتمان احلتتتق ل حريتتتة التعاتتت ي واستتتتعراض  ١١٦-١٤١

  متنع سارسة وذا احلق )سلو ينيا(؛التشريعات ال 
مواصتتلة اختتتاذ اطتتوات لتتدعا حريتتة التعاتت  ابستتتعراض املتتواد التت   ١١٧-١٤١

 ١٩تقيدن ل اإلطار القانول الوطيني بغية كفالة مواءمة التشريعات متامتاا متع املتادة 
 مأ الع د الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية )وولندا(؛
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ي ومجيتتتع القتتتوان  ١٩٨0نون املطاوعتتتات والنشتتتر لعتتتا  إصتتتالح قتتتا ١١٨-١٤١
 األارى ذات العلةي ملراعاة تطور حرية الرأي والتعا  )قطر(؛

مواصتتلة العمتتل علتتى تعتتديل قتتانون املطاوعتتات والنشتتري إستت اماا ل  ١١٩-١٤١
تعزيتتز حريتتة التعاتت ي و قتتاا للمعتتاي  الدوليتتة ذات العتتلة ل جمتتال حقتتوق اإلنستتان 

 )لانان(؛
دعا حرية التعات  ل وستائا اإلعتال  التقليديتة واإلل رتونيتة إباتالء  ١20-١٤١

القوان  ذات العتلة متأ القيتود املفروضتة علتى أشت ال التعات  الت  تنتقتد مستؤويل 
 الدولة ومؤسساعاي ومأ العقوابت اإلدارية والقاائية املتعلة  ا )كندا(؛

عتتتتتول علتتتتتى املعلومتتتتتات ل إرستتتتتاء احلتتتتتق ل حريتتتتتة التعاتتتتت  ول احل ١2١-١٤١
 التشريعات الوطنية ووضع  ليات لامان  ايتا واحرتاما ال امل  )امل سي (؛

ر تتتتع صتتتتفة اجلتتتتر  عتتتتأ التشتتتت   وإدراجتتتتا ل القتتتتانون املتتتتدل و قتتتتاا  ١22-١٤١
 للمعاي  الدولية )إستونيا(؛

تعديل قانون اجلترائا اإلل رتونيتة وقتانون م ا حتة اإلروتاا وأح تا   ١2٣-١٤١
نون العقتتوابت التت  تقيتتد حريتتة التعاتت ي متتأ أجتتل مواءمت تتا متتع املعتتاي  الدوليتتة قتتا

 )السويد(؛
ضتتتمان أال ي تتتون تطايتتتق قتتتانون م ا حتتتة اإلروتتتاا وقتتتانون اجلتتترائا  ١2٤-١٤١

اإلل رتونية عائقاا أما  األنشطة املشروعة ال  ياطلع  ا املواطنون واملتدا عون عتأ 
 سويسرا(؛حقوق اإلنسان ووسائا اإلعال  )

 ايدة احرتا  حرية التعا  وحرية الت مع السلميي إبجراءات تشتمل  ١25-١٤١
الستتماح لأل تتراد ابنتقتتاد احل ومتتة وتناتتيا ماتتاورات ستتلميةي وتنقتتي  قتتانون اجلتترائا 

 اإلل رتونية ملواءمتا مع مااد  حرية التعا  )الوالايت املتحدة األمري ية(؛
يأ بستتا   رائ تتا السياستتيةي وال تتف عتتأ اإل تراج عتتأ مجيتتع ا ت تتز  ١2٦-١٤١

 مجيع سارسات االحت ا  السري واالاتفاء القسري )قطر(؛
 ضمان  اية املدا ع  عأ حقوق اإلنسان ) رنسا(؛ ١2٧-١٤١
 اختاذ اطوات حلماية املدا ع  عأ حقوق اإلنسان )النرويج(؛ ١2٨-١٤١
العتحفي  واملتدا ع  عتأ اختاذ تداب  ملنع أعمتال ماتايقة وختويتف  ١2٩-١٤١

 حقوق اإلنسان )التفيا(؛
اختتتاذ التتتداب  الال متتة لاتتمان قتتدرة املتتدا ع  عتتأ حقتتوق اإلنستتان  ١٣0-١٤١

 على االضطالع بعمل ا ل بياة  منة االية مأ املاايقة والتخويف )بل ي ا(؛
تعزيتتز اجل تتود لاتتمان التمتتتع التتتا  ابحلتتق ل حريتتة التعاتت  وت تتويأ  ١٣١-١٤١
معياتي وكفالة بياة  منتة مواتيتة لعمتل املتدا ع  عتأ حقتوق اإلنستان ومنامتات اجل

 ا تمع املدل )إيطاليا(؛
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مواءمتتة تشتتريعاعا متتع االلتزامتتات الدوليتتة ل جمتتال حقتتوق اإلنستتاني  ١٣2-١٤١
بشأن حرية التعا ي واختاذ تداب  ملموسة حلماية املدا ع  عأ حقتوق اإلنستان متأ 

 األعمال االنتقامية بسا  التعاون مع األما املتحدة )النمسا(؛ مجلة أعمال من ا
اختتتاذ التتتداب  املناستتاة لاتتمان ت تتريس ماتتدأ الفعتتل بتت  الستتلطت   ١٣٣-١٤١

 التنفيذية والقاائية ل الدستور ) اان(؛
تعزيز استقالل القااء  وضمان احلق ل  اكمة عادلتة لل ميتع متأ  ١٣٤-١٤١

ر تتتال األدلتتتة املنتزعتتتة عتتتأ طريتتتق التعتتتذي ي واحلتتترص علتتتى دون متييتتتز: وال ستتتيما 
 ااوع مجيع عمليات االعتقال للرقابة القاائية مأ دون استثناء )تشي يا(؛

مواصتتتتلة اجل تتتتود الراميتتتتة إع التعتتتتدي للممارستتتتات التتتت  متيتتتتز بتتتت   ١٣5-١٤١
 اجلنس  ل القااء )ونغاراي(؛

إبنفتتتتتاذ القتتتتتوان   نشتتتتتر مدونتتتتتة قواعتتتتتد ستتتتتلوس املتتتتتوظف  امل لفتتتتت  ١٣٦-١٤١
 )ال وي (؛

وضتتتتع بتتتترامج تدريايتتتتة ل جمتتتتال حقتتتتوق اإلنستتتتان لتوعيتتتتة املتتتتوظف   ١٣٧-١٤١
 العمومي ي وال سيما موظفي إنفاذ القانون واملوظف  القاائي  )ليايا(؛

مواصلة اجل ود الرامية إع تعزيز تدري  موظفي إنفاذ القتانون بشتأن  ١٣٨-١٤١
 الدولية ل جمال حقوق اإلنسان )األردن(؛ القانون الدويل واالتفاقيات

كفالتتتتة  ايدة  عاليتتتتة اتتتتدمات الرتمجتتتتة الشتتتتفوية واملعونتتتتة القاتتتتائية  ١٣٩-١٤١
 لألجنايات ل إجراءات ا اكا اجلنائية )ونغاراي(؛

تعتتتتديل قتتتتانون اإلجتتتتراءات اجلزائيتتتتة ل تتتتي يتتتتن  علتتتتى حتتتتد أقعتتتتى  ١٤0-١٤١
 لالحت ا  السابق للمحاكمة )بوتسواان(؛

اختتتاذ اطتتوات لاتتمان استتتفادة مجيتتع ا ت تتزيأ متتأ  اكمتتة عادلتتة  ١٤١-١٤١
 وشفا ة )أسرتاليا(؛

إبالغ مجيع األشخاص مسلويب احلريةي مأ دون أتا ي جبميع الت ا  ١٤2-١٤١
املوج تتة إلتتي اي ووضتتع ستت ل مركتتزي جبميتتع ا ت تتزيأي بغيتتة ضتتمان قتتدرة أستتروا 

 لي(؛على االطِّّالع  وراا على أماكأ وجودوا )شي
تنفيتتذ القتتوان  القائمتتة إلبتتالغ ا ت تتزيأ علتتى الفتتور ابلتتت ا املوج تتة  ١٤٣-١٤١

إلتتتي اي والستتتماح جلميتتتع املت متتت  ابرت تتتاا جتتترائا ابالستتتتعانة  ستشتتتار قتتتانولي 
والعمل ل الوق  نفسا علتى تتو   إجتراءات منعتفة وشتفا ة أمتا    متة مستتقلة 

ة العادلتة الال متة لتد اع املتت ا )التوالايت ونزي ة ت  فل  ي تا مجيتع ضتماانت ا اكمت
 املتحدة األمري ية(؛

مواصلة دعا ضحااي االجتار ابلاشر عرب اآلليات الوطنية املتخععة  ١٤٤-١٤١
 )السودان(؛



A/HRC/38/14 

25 GE.18-06167 

مواصلة اجل تود اإاد تة إع اقيتق تقتد  ملمتوس ل م ا حتة االجتتار  ١٤5-١٤١
 ابألشخاص )تركمانستان(؛

راءات اديتتتتد و ايتتتتة ضتتتتحااي االجتتتتتار ابلاشتتتتر استتتت  وتوستتتتيع إجتتتت ١٤٦-١٤١
والعمتتل القستتريي وضتتمان احلعتتول علتتى متتا ي فتتي متتأ اتتدمات التتدعا واإليتتواء 

 )اململ ة املتحدة لربيطانيا العامى و يرلندا الشمالية(؛
اختاذ تتداب   عالتة مل ا حتة االجتتار ابلاشتري وضتمان  ايتة الاتحااي  ١٤٧-١٤١

 )أنغوال(؛
ا حتتة جتترائا االجتتتار ابلاشتتر بتشتتديد العقوبتتة القانونيتتةي مواصتتلة م  ١٤٨-١٤١

وتعزيتتز تتتداب  احلمايتتةي وتتتو   التعتتويال التتال   وإعتتادة أتويتتل ضتتحااي تلتت  اجلتترائا 
 )لانان(؛
تعزيتتز اجل تتود التت  تاتتذإا الل نتتة الوطنيتتة مل ا حتتة االجتتتار ابلاشتتري  ١٤٩-١٤١

أجتل تنفيتذ بروتوكتول االجتتار  متشياا مع الركتائز اخلمتس متأ إطتار العمتل التدويل متأ
 ابألشخاص )كواب(؛

تنفيتتتذ اخلطتتتة االستتترتاتي ية لل نتتتة الوطنيتتتة مل ا حتتتة االجتتتتار ابلاشتتتر  ١50-١٤١
والقوان  االاادية ذات العتلة تنفيتذاا  متاا متأ أجتل معاجلتة قاتااي االجتتار ابلاشتري 

  ا ل ذل  استغالل األطفال جنسياا )الياابن(؛
عزيتتز براجم تتا االجتماعيتتة الناجحتتة لتحستت  ظتترو  عتتيش مواصتتلة ت ١5١-١٤١

 شعا ا )مج ورية  نزويال الاوليفارية(؛
مواصتتلة اختتتاذ اخلطتتوات الال متتة تشتتريعياا وإجرائيتتاا لتتتو    ايتتة  متتة  ١52-١٤١

 للقوة العاملة ل اإلمارات العربية املتحدة )املغرا(؛
أجتتتل املاتتتي ل ضتتتمان استتت  اإلطتتتار القتتتانول والسياستتتا ي متتتأ  ١5٣-١٤١

 احرتا  حقوق العمل وحرية التعا  )الربا يل(؛
إصتتدار ميثتتاق العمتتل االجتمتتاعي لتعزيتتز حقتتوق العتتامل  ل احلقتتل  ١5٤-١٤١

 االجتماعي و اية حقوق املستفيديأ مأ ادماعا )ليايا(؛
متتتأ أجتتتل اديتتتد  ٢0١٧لعتتتا   ١0تعتتتديل القتتتانون االاتتتادي رقتتتا  ١55-١٤١

 )الدامنرس(؛ "إ شاء سر مأ أسرار صاح  العمل"اجلرائا املقعودة مأ عاارة 
تعزيتتتتتتز اجل تتتتتتود الراميتتتتتتة إع تتتتتتتو   اتتتتتتدمات العتتتتتتحة واخلتتتتتتدمات  ١5٦-١٤١

ار االجتماعية اجليدة وامليسورة الت لفةي مأ أجل اس  ر ان األطفتال والنستاء وكات
 السأ عموماا )ماليزاي(؛

اعتماد وتنفيذ التداب  الرامية إع القااء على الوصتا والتمييتز ضتد  ١5٧-١٤١
 األشخاص املتعايش  مع   وس نق  املناعة الاشرية/اإليد  ) يلند(؛

ضتتتمان التعلتتتيا االبتتتتدائي ا تتتال واإللزامتتتي جلميتتتع األطفتتتال التتتذيأ  ١5٨-١٤١
 ؛يعيشون ل إقليم ا )ب و(
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وضتتتتع تتتتتداب  الوصتتتتول وعتتتتد  التمييتتتتز التتتت  مت تتتتأ مجيتتتتع الفتيتتتتان  ١5٩-١٤١
 والفتيات املقيم  ل الالد مأ التمتع ال امل  ق ا ل التعليا )ابرا واي(؛

مواصتتتلة اجل تتتود الراميتتتة إع دعتتتا التعلتتتيا واستتت  نوعيتتتتا وضتتتمان  ١٦0-١٤١
 سط (؛ت ا ؤ الفرص ل احلعول علياي وال سيما للفتيات )دولة  ل

مواصتلة اجل تود الراميتتة إع نشتر ثقا تة حقتتوق اإلنستان عترب املنتتاوج  ١٦١-١٤١
 الدراسية ل املدارس واجلامعات وأكادميية الشرطة )معر(؛

 مواصلة اجل ود لتحس  وضع املرأة )اجلزائر(؛ ١٦2-١٤١
 ت ثيف اجل ود لتعزيز املساواة ب  اجلنس  )قربص(؛ ١٦٣-١٤١
تعزيتتتز املستتتاواة بتتت  اجلنستتت  و ايدة ضتتتمان حقتتتوق املتتترأة مواصتتتلة  ١٦٤-١٤١

 )الع (؛
تعمتتيا مراعتتاة املستتاواة بتت  اجلنستت  متتأ أجتتل ضتتمان املستتاواة بتت   ١٦5-١٤١

 املرأة والرجل ل احلقوق )تركمانستان(؛
مواصتتلة تعزيتتز اجل تتود الراميتتة إع اقيتتق املستتاواة بتت  الرجتتل واملتترأة  ١٦٦-١٤١

  وض  ا )بلغاراي(؛ومت   املرأة والن
بتتتذل اجل تتتود الال متتتة متتتأ أجتتتل  ايتتتة ماتتتدأ املستتتاواة بتتت  اجلنستتت   ١٦٧-١٤١

  وج  الدستور )ابرا واي(؛
لتاتمينا حاتر  ٢0١٥لعا   ٢تعديل مرسو  القانون االاادي رقا  ١٦٨-١٤١

 التمييز على أساس اجلنس )الدامنرس(؛
واعا  قتتتتتتوق الرجتتتتتتلي  ايدة تعزيتتتتتز حقتتتتتتوق املتتتتترأة و ايت تتتتتتا ومستتتتتا ١٦٩-١٤١

لتاتتتمينا حاتتتر  ٢0١٥لعتتتا   ٢إبجتتتراءات تشتتتمل تعتتتديل القتتتانون االاتتتادي رقتتتا 
 التمييز اجلنسال )أملانيا(؛

تعديل القوان  مأ أجل مت   املرأة اإلماراتية مأ نقتل جنستيت ا إع  ١٧0-١٤١
 أطفاإا )س اليون(؛

ماراتيتتتة متتتتأ نقتتتتل اختتتتاذ تتتتتداب  تشتتتريعية متتتتأ أجتتتتل مت تتت  املتتتترأة اإل ١٧١-١٤١
 جنسيت ا إع أطفاإا مأ دون قيود )سلو اكيا(؛

سأ إصالحات تشريعية لامان عد  التمييتز ضتد املترأةي  تا يشتمل  ١٧2-١٤١
 الزواج والطالق واإلرث )السويد(؛

مراجعتتتتتة اللتتتتتوائ  املتعلقتتتتتة ابملتتتتترأة ل قتتتتتانون العقتتتتتوابت ول قتتتتتانون  ١٧٣-١٤١
 ؛األحوال الشخعية )مج ورية كوراي(

اختاذ التداب  الال مة لامان وصول املرأة ال امل إع ناا  العدالتةي  ١٧٤-١٤١
ومنح ا العتفة القانونيتة علتى قتد  املستاواة متع الرجتل ومعاملت تا مثلتا أمتا  ا تاكا 

 )األرجنت (؛



A/HRC/38/14 

27 GE.18-06167 

مواصتتلة التتتداب  الراميتتة إع مت تت  املتترأة وم ا حتتة التمييتتز والعنتتف  ١٧5-١٤١
 ضدوا )نياال(؛

 ايدة اجل ود الرامية إع تعزيز املساواة ب  اجلنس  و اية املترأة متأ  ١٧٦-١٤١
 العنف األسري )ميامنار(؛

 العمل على اعتماد قانون م ا حة العنف األسري )تونس(؛ ١٧٧-١٤١
 التع يل بسأ قانون منع اإليذاء املنزيل )ملديف(؛ ١٧٨-١٤١
أةي  تا ل ذلت  جتترمي سأ تشريعات شاملة للتعدي للعنف ضد املتر  ١٧٩-١٤١

 العنف األسري )بل ي ا(؛
ي إلبطال حق التزوج ل ٥3تعديل قانون العقوابتي وال سيما املادة  ١٨0-١٤١

معاقاتتتة  وجتتتتا وحتتتق الوالتتتديأ أو األوصتتتياء ل معاقاتتتة أطفتتتاإا الق عقتتتر ابستتتتخدا  
 العنف اجلسدي ) يسلندا(؛

للمقاضتاة ل حتاالت اال تعتااي إصالح معتاي  اإلثاتات التمييزيتة  ١٨١-١٤١
وتتتتدري  أ تتتراد الشتتترطة واملتتتوظف  القاتتتائي  علتتتى التعامتتتل متتتع حتتتاالت العنتتتف 

 اجلنسي واجلنسال )السويد(؛
مواصتتتتتلة اجل تتتتتود الراميتتتتتة إع مت تتتتت  املتتتتترأة ل احليتتتتتاة االجتماعيتتتتتة  ١٨2-١٤١

 واالقتعادية والثقا ية )العراق(؛
الوطنيتتة لتم تت  ورايدة املتترأة اإلماراتيتتة مواصتتلة تنفيتتذ االستترتاتي ية  ١٨٣-١٤١

واختتتاذ القتترارات الو اريتتة ذات العتتلةي استتتمراراا ل تعزيتتز مشتتاركة املتترأة ل ا تمتتع 
 )الياابن(؛

استعراض األح ا  القانونية ال  متنع املترأة متأ حريتة ااتيتار م نت تا  ١٨٤-١٤١
 وعمل ا )ب و(؛

يذ االسرتاتي ية الوطنية لتم   ورايدة مواصلة اجل ود الرامية إع تنف ١٨5-١٤١
املرأةي والتع يل ابلو اء ابلتع دات الطوعية املتعلقة ابلعنف األسري وحقوق العمل 

 )بو ن(؛
العمل على تعزيز املساواة ب  اجلنس  ل ا تمعي إبجراءات تشمل  ١٨٦-١٤١

 العمل )إستونيا(؛إ الة العقاات أما  حرية املرأة ل التنقل ول ااتيار امل نة و 
مواصتتتتتلة تعزيتتتتتز دور املتتتتترأة ل توطيتتتتتد الدميقراطيتتتتتة وكفالتتتتتة التنميتتتتتة  ١٨٧-١٤١

 املستدامة )أذربي ان(؛
اختاذ املزيد مأ اخلطوات لتحس  مشاركة املرأة واخنراط تا ل العمتل  ١٨٨-١٤١

 السياسي ول العمليات التشريعية ل الالد )سري الن ا(؛
لتزايدة متثيتل املترأة ل مواقتع القيتادة واختتاذ القترار مااعفة ج ودوتا  ١٨٩-١٤١

 )ابكستان(؛
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إيالء اوتما  ااص لتعزيز مشتاركة املترأة ل احليتاة العامتة متأ اتالل  ١٩0-١٤١
 )االااد الروسي(؛ ٢0٢١تنفيذ الرؤية الوطنية 

 "ودميتتتتتة"مواصتتتتتلة اختتتتتتاذ تتتتتتداب  لاتتتتتمان التنفيتتتتتذ الفعتتتتتال لقتتتتتانون  ١٩١-١٤١
 لوطنية لألمومة والطفولة )سنغا ورة(؛واالسرتاتي ية ا

مواصلة اجل ود الرامية إع التعدي للتمييز اجلنسال وعد  املستاواة  ١٩2-١٤١
 إ اء مجيع النساء واألطفالي بعر  النار عأ وضع ا وجنسيت ا )الربتغال(؛

مواصلة إيالء األولويتة وختعتي  املتوارد ال ا يتة للتربامج الراميتة إع  ١٩٣-١٤١
 تعزيز حقوق األطفال والنساء وكاار السأ )ماليزاي(؛ اية و 
ف( يمواصتتلة التعتتاون متتتع منامتتة األمتتا املتحتتتدة للطفولتتة )اليونيستتت ١٩٤-١٤١

وا لتتس األعلتتى لألمومتتة والطفولتتة وال يتتاانت املعنيتتة ابلطفتتل ل الدولتتةي  تتا  تتد  
 معاحل الطفل الفالى )املغرا(؛

أ أجتل  ايتة األطفتال متأ خمتاطر وضع سياسات وبرامج تشغيلية مت ١٩5-١٤١
 التحرش اجلنسي واالعتداء اجلنسي )أذربي ان(؛

إقرار حار قانول صري  لعقاا األطفال الادل ل مجيتع األوستا ي  ١٩٦-١٤١
  ا  ي ا املنزل واملدرسة )إستونيا(؛

اعتماد قانون حيار عقاا األطفال الادل ل مجيع األوستا  )اجلاتل  ١٩٧-١٤١
 األسود(؛

إلغتاء التشتريعات التت  تتن  علتتى  ترض العقوبتتة أو املعاملتة القاستتية  ١٩٨-١٤١
 أو الالإنسانية أو امل ينة على األطفال )ليختنشتايأ(؛

ر تتتع الستتتأ التتتدنيا للمستتتؤولية اجلنائيتتتة إع أكثتتتر متتتأ ستتتاع ستتتنوات  ١٩٩-١٤١
 )س اليون(؛

الطفتتل  مواصتتلة تطتتوير إجتتراءات التحقيتتق ل القاتتااي و قتتاا لطايعتتة 200-١٤١
 واحتياجاتا )السودان(؛

ضتتتمان الن تتتاح ل تنفيتتتذ السياستتتة الوطنيتتتة لتم تتت  ذوي اإلعاقتتتة  20١-١٤١
 )برول دار السال (؛

مواصلة تعزيتز تعاواتا متع منامتات ا تمتع املتدل ذات العتلةي متأ  202-١٤١
أجتتتل تقتتتدمي اتتتدمات أ اتتتل لألشتتتخاص ذوي اإلعاقتتتةي وال ستتتيما ل التعلتتتيا ول 

 ي مأ أجل اس  إدماج ا ل ا تمع )سنغا ورة(؛سوق العمل
مواصتتتتتتلة تنفيتتتتتتذ استتتتتترتاتي يت ا الوطنيتتتتتتة بتلايتتتتتتة مجيتتتتتتع احتياجتتتتتتات  20٣-١٤١

األشخاص ذوي اإلعاقة كا ة  يمتا يتعلتق ابلتعلتيا وإعتادة التأويتل  تد  إدمتاج ا 
 ل ا تمع )دولة  لسط (؛

التعلتيا الشتامل لألطفتال النار ل اختاذ مزيد مأ اإلجراءات لتعزيتز  20٤-١٤١
 ذوي اإلعاقة ل املؤسسات التعليمية العادية )بلغاراي(؛
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اعتماد اإلطتار القتانول التال   لتم ت  امل تاجريأ وملتمستي الل توء  205-١٤١
والالجا ي  أ  ي ا األطفالي متأ التمتتع ال امتل  قتوق اي و قتاا للمعتاي  الدوليتة 

 )الربا يل(؛
املاتتتتادرات الراميتتتتة إع التتتتد اع عتتتتأ حقتتتتوق العمتتتتال  مواصتتتتلة تنفيتتتتذ 20٦-١٤١

 املغرتب /املتعاقديأ )اإند(؛
مواصتتلة تعمتتيا اتتج ابت اريتتة إ اء تناتتيا ستتوق العمتتل متتأ شتتأاا أن  20٧-١٤١

 تيسر تو   ظرو  العمل اآلمنة الواجاة جلميع العمال األجان  )بيالروس(؛
امل تتتاجريأ األجانتتت ي  مواصتتلة استتت  تتتتداب   ايتتتة حقتتتوق العمتتتال 20٨-١٤١

و ايدة استت  التتتداب  الراميتتتة إع م ا حتتة االجتتتار ابلاشتتتري  تتا ل ذلتت  مستتتاعدة 
 الاحااي )سري الن ا(؛

املاتتتي ل تيستتت  احلمايتتتة القنعتتتلية للعمتتتال امل تتتاجريأي إبجتتتراءات  20٩-١٤١
تشتتتتمل إبتتتتالغ القنعتتتتلية األجنايتتتتة  تتتتوراا ل حتتتتال اعتقتتتتال رعاايوتتتتا أو احت تتتتا وا 

 ان (؛  ) يي
مواصتلة التعتاون متتع بلتدان العمتتال امل تاجريأ األصتتلية لتزايدة  ايتتة  2١0-١٤١

 حقوق ا )موريتانيا(؛
اختتتتاذ اطتتتوات ملموستتتتة ل جمتتتايل السياستتتات والتتتتتداب  متتتأ أجتتتتل  2١١-١٤١

 اس  سارسات وظرو  العمل للعمال األجان  )ميامنار(؛
عزيتز حقتوق العمتال األجانتت  مواصتلة العمتل اإتا  املتعلتق  مايتتة وت 2١2-١٤١

 )الفلا (؛
تعزيتتتز  ايتتتتة العمتتتتالي ومواصتتتتلة استتت  ظتتتترو  عيشتتتت ا وعمل تتتتا  2١٣-١٤١

 )اليمأ(؛
مواصتتتتتلة استتتتت  ظتتتتترو  العمتتتتتال امل تتتتتاجريأ متتتتتأ اتتتتتالل تنفيتتتتتذ  2١٤-١٤١

 اإلصالحات األا ة ل ميدان العمل )أسرتاليا(؛
امل اجريأ بتعزيتز قتانون  مواصلة تو   احلماية الفعلية حلقوق العمال 2١5-١٤١

 العمل ليتسق مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان )إندونيسيا(؛
وضتتع تتتداب  لتيستت  االحت تتا  إع القاتتاء وتتتو   اتتدمات الرتمجتتة  2١٦-١٤١

الشتتفوية واملعونتتة القاتتائية اجليتتدة للعمتتال امل تتاجريأ واألشتتخاص عتتدميي اجلنستتية 
 والعمال املنزلي  )س اليون(؛

تعزيتتز تتتداب  احلمايتتة االجتماعيتتة جلميتتع العمتتالي  تتأ  تتي ا العمتتال  2١٧-١٤١
 امل اجرون والعامالت امل اجرات )أنغوال(؛

 ٢0١٧التنفيتتتتذ ال امتتتتل لقتتتتانون العمتتتتل التتتتوطين املعتمتتتتد ل عتتتتا   2١٨-١٤١
 )سلو اكيا(؛



A/HRC/38/14 

GE.18-06167 30 

اختاذ مزيد مأ التداب  لامان تنفيذ القانون على الوجا السليا متأ  2١٩-١٤١
 اية العمال املنزلي  مأ اإليذاء )النرويج(؛أجل  
تتتدِّث  منتتتذ ع تتتد  220-١٤١ ضتتتمان التنفيتتتذ ال امتتتل لتشتتتريعات العمتتتل التتت  ح 

قريتتت ي ل تتتي حيتتترت  را العمتتتل وال فيتتتل احرتامتتتاا  متتتاا حقتتتوق العمتتتال امل تتتاجريأ 
 والعمال املنزلي  االقتعادية واالجتماعية والثقا ية )السويد(؛

ح تتتا  الوطنيتتتة التتت  ستتتن  حتتتديثاا ل جمتتتال قتتتانون العمتتتلي إنفتتتاذ األ 22١-١٤١
متشتتياا متتع العتت وس الدوليتتة ذات العتتلةي  تتا  ي تتا اتفاقيتتة منامتتة العمتتل الدوليتتة 

 ( ) يرلندا(؛١٨٩)رقا  ٢0١١بشأن العمال املنزلي ي 
مواصتتتلة تعزيتتتز قتتتوان  العمتتتل  تابعتتتة مستتتتمرة ملتتتدى تنفيتتتذ أرابا  222-١٤١

وحتتة للعمتتال  وجتت  اإلصتتالحات القانونيتتة األاتت ةي وال ستتيما العمتتل احلقتتوق املمن
والتتتت  تستتتتري علتتتتى  ٢0١٧التغيتتتت ات القانونيتتتتة التتتت  أ دالتتتت  ل أيلول/ستتتتاتمرب 

العمتتتال املنتتتزلي ي وإنشتتتاء مؤسستتتة وطنيتتتة قتتتادرة علتتتى تلايتتتة احتياجتتتات العمتتتال 
 امل اجريأ ل جمايل احلماية والدعوة )كندا(؛

لامان سالمة وأمتأ وكرامتة العمتال امل تاجريأي  تأ  مواصلة اجل ود 22٣-١٤١
 تتي ا العتتامالت املنزليتتاتي و ايتتة معتتاحل ا ابختتتاذ التتتداب  املؤسستتية والتشتتريعية 

 الال مة )نياال(؛
التنفيتتذ ال امتتل للتشتتريعات املتعلقتتة ابلعمتتال امل تتاجريأي  تتأ  تتي ا  22٤-١٤١

 ذن املسائل )سويسرا(؛العمال املنزليوني وضمان متابعة شفا ة ومستقلة إ
تعزيتتتتتز  ايتتتتتة العمتتتتتال امل تتتتتاجريأي وضاصتتتتتة العتتتتتامالت املنزليتتتتتاتي  225-١٤١

إبجراءات تشمل تنفيذ التشريعات القائمتةي وتعزيتز عمليتات التفتتيش و ايدة  ترص 
 وصول العمال إع سال االنتعا  )النمسا(؛

ال و ايتة التنفيذ ال امتل لقتوان  العمتل متأ أجتل صتون كرامتة العمت 22٦-١٤١
حقوق اي وال سيما العامالت األجنايتاتي بغيتة االمتثتال التتا  اللتزاماعتا الدوليتة ل 

 جمال حقوق اإلنساني وإنشاء  ليات  عالة لتسوية نزاعات العمل ) يلند(؛
اختاذ مزيد مأ اخلطوات امللموسة متأ أجتل متتت  تتداب وا التشتريعية  22٧-١٤١

وق العمتتتتال امل تتتتاجريأ ومعتتتتاحل ا املشتتتتروعة متتتتأ والتنفيذيتتتتة لتعزيتتتتز و ايتتتتة حقتتتت
االنت اكتتات التت  يرت ا تتا أرابا العمتتلي  تتا ل ذلتت  االحتفتتام جبتتوا  ستتفر العمتتال 

 امل اجريأ اال اا للقانون ) يي  ان (؛
مواصتتتلة ج ودوتتتا ل جمتتتال تعزيتتتز و ايتتتة حقتتتوق الفاتتتات الاتتتعيفةي  22٨-١٤١
 سيما امل اجرات احلوامل ) يي  ان (؛ وال

 اعتماد سياسة وطنية بشأن كاار السأ )اليمأ(؛ 22٩-١٤١
 اعتماد قانون بشأن كاار السأ )ال وي (  2٣0-١٤١

 وأحاط  اإلمارات العربية املتحدة علماا ابلتوصيت  أدانن: -١٤2
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إاتتاء التتتداب  القستترية االنفراديتتة املفروضتتة علتتى دولتتة قطتتر علتتى الفتتور  ١-١٤2
 )قطر(؛
جلميتتع املتاتترريأ متتأ وتتذن التتتداب  القستتريةي ومت يتتن ا تقتتدمي التعتتويال  ١٤2-2

متتأ االحت تتا  إع القاتتاء وجتترب ضتترروا علتتى وتتو عتتادلي و استتاة املستتؤول  عتتأ 
 انت اس حقوق ا اإلنسانية )قطر( 

  وأحاطتتتتتتتتتت  اإلمتتتتتتتتتتارات العربيتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتدة علمتتتتتتتتتتاا ابلتوصتتتتتتتتتتيت  التتتتتتتتتتواردت  ل  -١٤٣
ألاتتتتا رأت أامتتتتا تقعتتتتان اتتتتارج نطتتتتاق ي ل ن تتتتا ر اتتتتت ما ٢-١4٢و ١-١4٢ الفقتتتترت 

االستتتتتتعراض التتتتتدوري الشتتتتتاملي علتتتتتى النحتتتتتو املنعتتتتتوص عليتتتتتا ل قتتتتتراري جملتتتتتس حقتتتتتوق 
  ١6/٢١و ٥/١ اإلنسان
ومجيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ل وذا التقرير تعرب عأ موقتف الدولتة  -١٤٤

ي أن يف تا أاتا ااتى بتأييتد )الدول( ال  قدمت ا و/أو الدولة موضوع االستعراض  وال يناغ
 الفريق العامل ب املا 
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 ملر قا

 الو دش يلة ت  
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