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مقدمة
 -١عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل ،املنشأ عمالً بقرار جملس حقوو
اإلنسووان  ،١/5دورتووه التاسووعة والعش ورين الف و ة موون  ١5إىل  2٦كووانون اليناي/ينوواير .20١٨
واستُ ِّ
عرضووا الالووة اإلموواراب العربيووة املتحوودة ايلسووة الينانيووة عشوورة املعقووودة  22كووانون
اليناي/ينوواير  .20١٨وت ورسو وفو مود اإلموواراب العربيووة املتحوودة وزيو ُور الدولووة للشوورون ا ارجيووة ،سنووور
حممد قرقاش .واعتمد الفريوق العامول التقريور املتعلوق ابإلمواراب العربيوة املتحودة جلسوته السوابعة
عشرة املعقودة  25كانون اليناي/يناير .20١٨
 -2و  ١0كووانون اليناي/ينوواير  ،20١٨اختووار جملووس حقووو اإلنسووان فريووق املقووررين التووا
(اجملموعووة الينال)يووةري لتيس و اسووتعراض الالووة اإلموواراب العربيووة املتحوودةري ب و و و كوريووة كووور
ومصر.
 -٣وعموالً كحمووام الفقوورة  ١5موون مرفووق قورار جملووس حقووو اإلنسووان  ١/5والفقوورة  5موون
مرفق قراره  ،2١/١٦صدرب الواثئق التالية لغرض استعراض الالة اإلماراب العربية املتحدةري
(سري

تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقاً للفقرة (١5سري (A/HRC/WG.6/29/ARE/1ري؛

(بري جتمي وول للمعلوم وواب سعدت ووه مفوض ووية األم ووم املتح وودة الس ووامية لق ووو اإلنس ووان
(املفوضيةري وفقاً للفقرة (١5بري (A/HRC/WG.6/29/ARE/2ري؛
(جري

موجز سعدته املفوضية وفقاً للفقرة (١5جري (A/HRC/WG.6/29/ARE/3ري.

 -٤وسحيلا إىل اإلماراب العربية املتحدة ،عون طريوق اجملموعوة الينال)يوة ،قائموة سسوألة سعود ا
سوولفاً سملانيووا واللازيوول واللتغووال وبلييمووا وتشوويميا وسوولوفينيا والسووويد وسويسورا واململمووة املتحوودة
لليطاني ووا العوم وود وايرلن وودا الش وومالية .وهم وون االط ووال عل وود و و ه األس ووألة املوق وول الش ووبمي
لالستعراض الدوري الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
 -5قووال وزيوور الدولووة للشوورون ا ارجيووة اإلموواراب العربيووة املتحوودة إن ينووة وطنيووة معنيووة
ابالستعراض الدوري الشامل قد وضعا خطة لتنفي نتائج اخر استعراض ،وعقدب اجتماعاب
ه العملية.
منتومة لتقييم التقدم احملرز .واضطلل اجملتمل املدي بدور حاسم
 -٦وخ ووالل جول ووة االس ووتعراض ال وودوري الش ووامل اليناني ووة ع ووام  ،20١٣قبل ووا اإلم وواراب
العربي ووة املتح وودة ،كليو واً سو جزئيو واً ١0٧ ،توص ووياب .وسُح وورز من ئو و تق وودم كبو و تنفيو و الغالبي ووة
العومد من تلك التوصياب .وعرض التقرير الوطين تفاصيل عن ايكوود الراميوة إىل اايوة حقوو
اإلنسوان وتعزيز وا اجملواالب املواضويعية الرئيسويةري تعزيوز القوو املدنيوة والسياسوية؛ وز دة اايووة
العمال؛ وممافحة االجتار ابلبشر؛ ومتمني النساء والشباب.
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 -٧وشمل ظكور القوى املتطرفوة خوالل السونواب القليلوة املاضوية مع والب ال تقتصور علود
املنطقة بل تشمل العامل كسره .وتواجه المومواب التحودي املتمينول كيفيوة اايوة جمتمعا وا مون
التكديووداب األمنيووة القيقيووة ،ووازاة صووون القووو األساسووية .واإلموواراب العربيووة املتحوودة ملتزمووة
إبجياد التوازن السليم بني تلبية احتياجا ا األمنية املشروعة والفاظ علد مسعتكوا ابعتبار وا جمتمعواً
منفتحواً .وتسوعد إىل حتقيوق لوك إطوار التقيوود الصوارم بدسوتور ا وقوانينكوا ،والعمول الوقووا
اته علد اح ام املبادئ الدولية لقو اإلنسان.
 -٨وستواصل اإلماراب العربية املتحدة متتني املرسساب الوطنيوة الويت حتموي حقوو اإلنسوان
وتعزز ا بفعالية ،وستنشئ عام  20١٨مرسسة وطنية مستقلة لقوو اإلنسوان وفقواً للمبوادئ
املتعلقة ركز املرسساب الوطنية لتعزيز وااية حقو اإلنسان (مبادئ ابريسري.
 -٩ومن إطوال عمليوة تدرجييوة لتوسويل نطوا املشواركة السياسوية عوام  ،2005سُجريوا
)ال) ووة انت وواابب للميل ووس ال وووطين االحت ووادي .و ل ووا املش و واركة العملي ووة االنت ابي ووة النس وواء
والرجال ،وسف ا إىل انت اب عدة نساء لع وية اجمللس وتعيني سول امرسة رئيسة للملان عريب.
 -١0ويب ووني مرش وور ع وودم املس وواواة ب ووني اينس ووني الت ووابل ل وول مج األم ووم املتح وودة اإل ووائي سن
اإلموواراب العربيووة املتحوودة موون سف وول البلوودان العربيووة فيمووا يتعلووق ابملسوواواة بووني اينسووني .وتشووغل
الموموة االحتاديوة ،وي وم جملوس الووزراء تسول وزيوراب .وتشومل النسواء
النساء )ليني الوظوائ
سكينوور موون  ٧0املائ ووة موون اإلم وواراتيني املسوويلني مرسس وواب التعلوويم الع ووا االحتاديووة .وم وون
النسو وواء مو وون و وون طيو وواراب الق و وواب ايويو ووة ،بو وول إن النسو وواء يشو ووملن ح و ووا نص و و العلمو وواء
واملكندسني اإلماراتيني العاملني علد إرسال مسبار ف ائي إىل املريخ.
 -١١و عام  ،20١٤سصدر جملس الوزراء قراراً يق ي إبدماج النسواء جموالس إدارة يول
اهليأ وواب واملرسس وواب والش ووركاب المومي ووة .واعتم وودب اإلم وواراب العربي ووة املتح وودة االسو و اتييية
الوطنيووة لتممووني ور دة امل ورسة اإلماراتيووة (202١-20١5ري ،الوويت حووددب س وودافاً اس و اتييية موون
سجوول حتقيووق مزيوود موون املسوواواة ممووان العموول .وظوول البلوود داعم واً سساسووياً هليأووة األمووم املتحوودة
للمس وواواة ب ووني اينس ووني ومتم ووني املو ورسة ( يأ ووة األم ووم املتح وودة للمو ورسةري ،وف ووت ممتو و اتص ووال
سب وو ظ و
ع ووام  .20١٦و س وويا األم ووم املتح وودة ،اا و ب اإلم وواراب العربي ووة املتح وودة موقف واً
حامس واً موون سجوول النكوووض قووو امل ورسة ميوودان التعلوويم ،وقووادب ش وراكاب لوودعم خطووة امل ورسة
والسالم واألمن.
 -١2ويعووييف اإلموواراب العربيووة املتحوودة سشو ا موون بلوودان وسصووول هتلفووة ويعملووون فيكووا
وفم ،وتُمف وول الماي ووة المامل ووة لق وووقكم .و و و ه البوتق ووة ال وويت تنص ووكر فيكو وا
جنبو واً إىل جنو و
اع وواب شو و سساس ووية ألس وولوب الع ووييف اإلم ووارا  .وعمل ووا اإلم وواراب العربي ووة املتح وودة ،من و و
االسووتعراض الوودوري الشووامل الينوواي ،علوود توسوويل نطووا اايووة حقووو العمووال ابعتموواد تشوريعاب
جديوودة وتمينيو إنفا ووا .واسووتفاد موون اإلصووالحاب األخو ة عمووال املنووازل وعمووال البنوواء بوجووه
خا .
 -١٣وساتحا اإلصالحاب اليت لا قوانني العمل عام  20١٦مزيداً من املرونة للعموال
تغي سرابب العمل .وسنا اإلماراب العربية املتحدة سي اً عدة تداب  ،من بينكا إنشواء مراكوز
ا ودماب بلوودان العمووال األصولية ،للمسوواعدة علوود ضومان فكووم يوول العموال شوورو عقووود م
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قبوول سن يغووادروا بلوود م ،وملمافحووة وكوواالب التوظي و الوويت ال تلقووي ابالً للمبووادئ األخالقيووة
بلوودا م األصوولية .واعتُموود عووام  20١٧قووانون حموودد يوووفر مزيووداً موون المايووة للعمووال املن وزليني
ال ين سُخ عا حاال م إلشراف وزارة املوارد البشرية والتوطني.
 -١٤وتواص وول اللين ووة الوطني ووة ملمافح ووة االجت ووار ابلبش وور تنفي و و اس و و اتييية وطني ووة متمامل ووة
للتص و وودي لالجت و ووار ابلبش و وور ال و و و ي يش و وومل انتكاك و و واً مروع و و واً لق و ووو اإلنس و ووان األساس و ووية .و
عووام ُ ،20١٧عوودل القووانون االحتووادي ملمافحووة االجتووار ابلبشوور موون سجوول ز دة اايووة ال ووحا
وتشديد العقوابب علد امل نبني ابرتماب ه ايرهة.
 -١5وسُعطيا األولوية للشوباب ،و عوام ُ ،20١٦عوني سول وزيور للشوباب جملوس الووزراء
وسنشئ جملس للشباب .وسُعدب سي اً اس اتييية وطنية لتممني الشباب ،واعتمدب وزارة التعليم
خطة اس اتييية مد ا مخس سنواب من سجل تنفي نوام تعليمي مبتمر ملسواعدة الشوباب علود
املشاركة اقتصاد عاملي املستوى قائم علد املعرفة.
 -١٦و عووام ُ ،20١5سوون قووانون جديوود ملمافحووة التمييووز كووور يوول سشوومال التمييووز علوود
سسوواو الوودين سو الع وور سو األصوول اإل) ووين ،والتح وري عل وود المرا ي وة الديني ووة .واعتُموود ال وول مج
الوطين للتسام وسُطلق سول ميينا عاملي للتسام .
 -١٧ومووا برحووا اإلموواراب العربيووة املتحوودة تتقوودم عمليوواب ممافحووة التطوورف املنطقووة ،إ
تدعم ايكود الرامية إىل اقتال الدولوة اإلسوالمية العورا والشوام مون العورا وايمكوريوة العربيوة
السورية ،وحماربة تنويم القاعدة اليمن والصومال .وقد ساندب األصواب املعتدلة وممنتكا من
الداخل وا وارج .وتنمو سي واً علود ممافحوة األيوديولوجياب ا طو ة علود اإلن نوا.
التعب
ومن عام  ،20١5يعمل مركز صواب سبو ظ جا داً من سجل التصدي للدعايوة اإللم ونيوة
للدولة اإلسالمية العرا والشام وايماعاب املتطرفة األخرى.
 -١٨وبغي ووة الت في و م وون العواق و اإلنس ووانية للتط وورف والطائفي ووة ،وزع ووا اإلم وواراب العربي ووة
املتحدة عام  20١٦سكينر من  ٤,2باليني دوالر شمل مساعدة إ ائية رمسية علد شعوب
الع ووامل مقارن ووة ابل وودخل الق ووومي
ي وول سا وواء الع ووامل ،وحافو ووا عل وود ترتيبك ووا ك ووأكل م ووان
اإل ا .
 -١٩وتواصل اإلماراب العربيوة املتحودة الت فيو مون حمنوة الالجأوني السووريني .فمنو انودال
األزمووة ،اسووتقبلا اإلموواراب العربيووة املتحوودة سكينوور موون  ١٣0 000ش و ف فووار موون العن و
ايمكورية العربية السورية ،وتعكدب ابستقبال  ١5 000ش ف اخرين حمتاجني إىل املساعدة.
 -20و الويمن ،تواصول اإلمواراب العربيوة املتحودة والتحوال العوريب بو ل كول ايكوود املممنوة
ل وودعم وتق وودة املس وواعدة اإلنس ووانية ولماي ووة امل وودنيني .و ظ وول ظ ووروف ابلغ ووة الص ووعوبة ،يعم وول
التحووال جا ووداً علوود إعووادة المومووة الشوورعية الوويمن .ومنو تصوواعد النوزا الوودائر الوويمن،
قوودما اإلم وواراب العربيووة املتح وودة سكينوور م وون  2,5بليووون دوالر عل وود سووبيل املعون ووة ،ووفوورب م وول
شو ووركائكا الغ و و اء وامل و وواء والرعاي و ووة الصو ووحية ول و و ل و ووك م و وون ا و وودماب املنق و و ة للحي و وواة ملالي و ووني
األش ا  ،وسعادب بناء وفت عدد من املدارو واملراكز الطبية املناطق احملررة.
 -2١ومول لوك ،ال هموون التغلو وق علوود التحود ب اإلنسوانية الرا نووة إال ابلتفواوض علوود
تسوية سلمية شاملة لليميل للحوروب األ ليوة املنطقوة .ويمتسوي الول السياسوي ليفزمواب
4

GE.18-06167

A/HRC/38/14

ايمكوريووة العربيووة السووورية والوويمن وليبيووا سليووة قصوووى ،وتواصوول اإلموواراب العربيووة املتحوودة ب و ل
ا اجملال.
ايكود
 -22وتشووعر اإلموواراب العربيووة املتحوودة ابيووز إزاء التصووركاب األخ و ة بشووأن وضوول القوودو،
وحتو علود إحوراز تقودم ضومان حوق الفلسووطينيني دولوة مسوتقلة ،األمور الو ي سوير)ر )و اً
إجيابياً العديد من التحد ب األخرى املنطقة.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -2٣س)ن وواء جلس ووة التح وواور ،سدىل  ٩٧وف ووداً ببي ووا ب .وت وورد التوص ووياب املقدم ووة س)ن وواء جلس ووة
التحاور ايزء اليناي من ا التقرير.
 -2٤رحبا البحرين ابيكود املب ولة لتنفي التوصياب املنبينقوة مون جولوة االسوتعراض السوابقة
وابلتقدم احملرز.
 -25وسش ووادب ليبي ووا ابلتص ووديق عل وود اللوتوك ووول االختي وواري امللح ووق ابتفاقي ووة حق ووو الطف وول
بشأن بيل األطفال واستغالل األطفال البغاء و املواد اإلابحية.
 -2٦وسعربووا لي تنشووتاين عوون قلقكووا موون سن الق وواء يفوورض علوود األطفووال معاملووة سو عقوبووة
قاسية سو ال إنسانية سو مكينة ،ومن اإلبقاء علد عقوبة اإلعدام.
 -2٧وسشووادب موواليز ابلتقوودم احملوورز ميووادين العموول والرعايووة االجتماعيووة والرعايووة الصووحية
والتعليم ومتمني املرسة وحقو الطفل وكبار السن واألش ا وي اإلعاقة.
 -2٨وس)نووا ملوودي علوود ا طوواب املت و ة ملمافحووة االجتووار ابلبشوور ،واالسو اتييية الوطنيووة
لتممني ور دة املرسة اإلماراتية.
 -2٩وسشووادب موريتانيووا ابلتطوووراب الوويت حوود)ا علوود املسووتويني املعيوواري واملرسسووي ،وابتبووا
سياساب واس اتييياب متسقة لتعزيز حقو اإلنسان.
 -٣0ورحبا املمسويك ابلتصوديق علود اللوتوكوول االختيواري امللحوق ابتفاقيوة حقوو الطفول
بشأن بيل األطفال واستغالل األطفال البغاء و املواد اإلابحية.
 -٣١وشوويعا منغوليووا اإلموواراب العربيووة املتحوودة علوود توجيووه دعوووة دائمووة مفتوحووة إىل يوول
اإلجراءاب ا اصة جمللس حقو اإلنسان.
 -٣2ورح و ايبوول األسووود ابيكووود الراميووة إىل حتسووني تعلوويم النسوواء واألطفووال ،وسشووار إىل
ضرورة إدراج تداب تتعلق ابألشمال اإلجيابية ول العنيفة لتنشأة األطفال.
 -٣٣ورح و و املغو وورب اب ط و وواب املت و و ة لتنفي و و الر يو ووة الوطنيو ووة  202١والو وول مج الو وووطين
للتسام واالس اتييية الوطنية ملمافحة االجتار ابلبشر.
 -٣٤وس)نووا موزامبيووق علوود تقوودة تقووارير إىل يأوواب املعا ووداب تشوومل حقووو الطفوول واملورسة
واألش ا وي اإلعاقة ،والتمييز العنصري.
 -٣5ورحبا ميا ار ابالسو اتييية الوطنيوة لتمموني ور دة املورسة اإلماراتيوة ،ودعوا
نفسه إىل ز دة تعزيز حقو املرسة والعمال األجان .
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 -٣٦وشو وويعا نيبو ووال اإلمو وواراب العربيو ووة املتحو وودة علو وود مواصو وولة اايو ووة العمو ووال املكو وواجرين،
والتصووديق علوود العكوود الوودو ا ووا ابلقووو االقتصووادية واالجتماعيووة والينقافيووة والعكوود الوودو
ا ا ابلقو املدنية والسياسية ،ووق العمل فوراً بعقوبة اإلعدام.
 -٣٧وسشووارب ولنوودا إىل ز دة القيووود املفروضووة علوود القووو والوور ب ،الناشووأة عوون قووانون
ايرائم اإللم ونية ،وقانون ممافحة اإلر اب ،وقانون ممافحة التمييز ،والتعديالب اليت سدخلا
علد قانون العقوابب.
 -٣٨ونو ا النرويج ابلقانون االحتادي ايديد بشأن العمال املنزليني ،ودعا
إىل اإلفراج عن األفراد احملتيزين سيا ممارسة الق حرية التعب وحرية التيمل.

الوقا اته

 -٣٩وسشووادب عمووان ابعتموواد سياسوواب واسو اتييياب تشوومل االسو اتييية الوطنيووة ليفمومووة
والطفولة واالس اتييية الوطنية لتممني الشباب.
 -٤0ورحبووا ابرال وواي ابلتقوودم القووانوي واملرسسووي احملوورز من و االسووتعراض الوودوري الشووامل
السابق ،ا لك إنشاء اللينة الوطنية لقو اإلنسان وجملس التوازن بني اينسني.
 -٤١وسقرب ب و ابلتقدم احملرز
ابلبشر.

حالة حقو اإلنسان ،وال سويما

جموال ممافحوة االجتوار

 -٤2وسيدب الفلبني مبادراب تعزيز حقو العمل ،وااية العموال املنوزليني وتنفيو إصوالحاب
وسياساب من سجل العمال األجان .
 -٤٣ورحب ووا اللتغو ووال ابيكو ووود الراميو ووة إىل التصو وودي للتمييو ووز اينسو وواي ،والنكو وووض قو ووو
الطفل.
 -٤٤وسعربا قطر عن قلقكا إزاء استمرار انتكاكاب حقوو اإلنسوان ،وال سويما االنتكاكواب
املتصلة ابلتداب القسرية االنفرادية املت ة ضد قطر.
 -٤5ورحبووا كوريووة كووور بتشوريعاب ممافحووة االجتووار ابلبشوور ،والقووانون االحتووادي رقووم ٣
لعام  20١٦بشأن حقو الطفل (قانون "ودهة"ري ،والسياسة الوطنية لتممني وي اإلعاقة.
 -٤٦ورحبو ووا كوريو ووة مولو وودوفا ابلتو ووداب الراميو ووة إىل اايو ووة األطفو ووال والعمو ووال املكو وواجرين،
وشيعا اإلماراب العربية املتحدة علد ااا مزيد من التداب لتحقيق املساواة بني اينسني.
 -٤٧ورح و االحتوواد الروسووي إبنشوواء اللينووة الوطني ووة لقووو اإلنسووان وجملووس املسوواواة ب ووني
اينسني ،واعتماد الل مج الوطين للتسام .
 -٤٨ورحب ووا اململم ووة العربي ووة الس ووعودية إبنش وواء اللين ووة الوطني ووة لق ووو اإلنس ووان امل تص ووة
ببح االتفاقياب اليننائية واإلقليمية والدولية.
 -٤٩وسشووادب السوونغال ابيكووود املب ولووة ملمافحووة االجتووار ابلبشوور والتمييووز والتح وري
المرا ية ،ولتعزيز التوازن بني اينسني القطاعني العام وا ا .

علوود

 -50وشوويعا س و اليون اإلموواراب العربيووة املتحوودة علوود التصووديق علوود اتفاقيووة عووام ١٩٦١
املتعلقو ووة اف و و ح و وواالب انعو وودام اينس و ووية ،واتفاقي و ووة منوم و ووة العمو وول الدولي و ووة املتعلق و ووة ابلعم و ووال
املنزليني( 20١١ ،رقم ١٨٩ري.
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 -5١وسش ووادب س وونغافورة ابعتم وواد "ق ووانون وده ووة" واالسو و اتييية الوطني ووة ليفموم ووة والطفول ووة
والسياسة الوطنية لتممني وي اإلعاقة.
 -52ورحبووا سوولوفاكيا ابن وومام اإلموواراب العربيووة املتحوودة إىل اللوتوكووول االختيوواري امللحووق
ابتفاقية حقو الطفل بشأن بيل األطفال واستغالل األطفال البغاء و املواد اإلابحية.
 -5٣وش وويعا س وولوفينيا اإلم وواراب العربي ووة املتح وودة عل وود اا ووا ا طو وواب الالزم ووة للتص وودي
للتحد ب املتبقية فيما يتعلق ابملساواة بني اينسني ومتمني املرسة.
 -5٤وسعربووا دولووة فلسووطني عوون تقوودير ا لليكووود الراميووة إىل حتسووني التعلوويم والنكوووض بووه،
إبجراءاب تشمل ا طة االس اتييية لوزارة التعليم .2020-20١٧
 -55ورح و السووودان اب ط وواب املت و ة موون سجوول حتقيووق الر يووة الوطنيووة  ،202١وجبكووود
ممافحة االجتار ابلبشر وتعزيز ااية حقو العمل.
 -5٦وقدما السويد توصياب.
 -5٧وسعربووا سويس ورا عوون سسووفكا لعوودم قبووول التوصووياب الوويت قوودمتكا ايولووة الينانيووة موون
االس ووتعراض ال وودوري الش ووامل ،وش وويعا عل وود التع وواون المام وول م وول اإلجو وراءاب ا اص ووة جملل ووس
حقو اإلنسان.
 -5٨ورحبووا اتيلنوود ابعتموواد القووانون االحتووادي رقووم  ١5لعووام  20١٧بشووأن ا دمووة املنزليووة،
وإنشاء جملس التوازن بني اينسني واللينة الوطنية ملمافحة االجتار ابلبشر.
 -5٩ونو ووا تيمووور  -ليشوويت إبنشوواء مرسسوواب لمايووة األطفووال والشووباب وتعزيووز املسوواواة
بووني اينسووني .لمنكووا سعربووا عوون قلقكووا املسووتمر موون سن املورسة والرجوول ال يتمتعووان بوونفس القووو
فيما يتعلق ابينسية.
 -٦0ورحب ووا ت ووونس ابعتم وواد قو ووانني ومراس وويم منو و عملي ووة االس ووتعراض الس ووابقة ،وال س وويما
القوانني واملراسيم املتعلقة مافحة التمييز والمرا ية واالجتار ابلبشر.
 -٦١ورحبا تركمانستان ابلتداب املت ة لتنفي التوصياب املنبينقة مون االسوتعراض ،وا فيكوا
التداب املرسسية والسياسية الرامية إىل النكوض بتممني املرسة.
 -٦2وسشووادب سوكرانيووا ابلوونكج الينابووا إزاء حقووو اإلنسووان ال و ي تتبعووه املرسسوواب بنيووا
ملحوظ مس شدة لك ابلسياساب واالس اتييياب الوطنية.
 -٦٣وسلما اململمة املتحدة ابلتغ ال ي سُدخل علد التشريعاب الوطنية مما يسم حملمموة
االستأناف االحتادية ابالستما إىل ق ا سمن الدولة.
 -٦٤وس)ن ووا ال وووال ب املتح وودة األمريمي ووة عل وود ايك ووود املب ول ووة لماي ووة العم ووال املك وواجرين
والنساء واألطفال واألش ا وي اإلعاقة ،وتعزيز التسام الديين.
 -٦5وسكوود وزيوور الدولووة للشوورون ا ارجيووة اإلموواراب العربيووة املتحوودة سن بلووده سينشووئ
عام  20١٨مرسسة وطنية لقو اإلنسان وفقاً ملبادئ ابريس .وسبلو عون النوور جبديوة سي واً
االن وومام إىل العكوود الوودو ا ووا ابلقووو االقتصووادية واالجتماعيووة والينقافيووة والعكوود الوودو
ا ووا ابلق ووو املدني ووة والسياس ووية وع وودد م وون الص وومو األخ وورى لق ووو اإلنس ووان .وق ووال إن
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اإلماراب العربية املتحدة حتر علود تعزيوز عالقا وا مول يول اليواب حقوو اإلنسوان ،وال سويما
اإلجو وراءاب ا اص ووة جملل ووس حق ووو اإلنس ووان ،وس ووتوجه دع و وواب إىل املق ووررين ا اص ووني املعني ووني
ابملسائل اب الصلة.
 -٦٦وبعد جولة االستعراض الدوري الشامل الينانية ،سنشأب اإلماراب العربيوة املتحودة اللينوة
املعنيوة قووو اإلنسووان ،الوويت ت ووم ممينلووني عون المومووة وجكوواب معنيووة علوود الصووعيدين االحتووادي
واحمللووي ومنوموواب اجملتموول املوودي .وواظبووا اللينووة علوود االضووطال ابألعمووال التمكيديووة للتقريوور
الوووطين موون خووالل مشوواوراب مفتوحووة موول ايكوواب املعنيووة ومنوموواب اجملتموول املوودي .وست وول
و و ه اهليأ ووة ،ال وويت تو و كي ال وووعي ق ووو اإلنس ووان م وون خ ووالل براجمك ووا امل تلف ووة وتت ووابل توص ووياب
االستعراض ،للتيديد بعد جولة االستعراض الينالينة ،بغية تعزيز سدائكا.
 -٦٧وقال إن عقوبة اإلعدام ال تنطبق إال حاالب قليلوة .وتينبوا السويالب سن اإلمواراب
العربيووة املتحوودة ال حتوور علوود الليوووء إىل عقوبووة اإلعوودام .وستسووتعرض نومكووا اب الصوولة
ضوء توصياب جولة االستعراض الينالينة.
 -٦٨وفيما يتعلق ابلتقارير املتعلقة ابلتع ي  ،ستقدم اإلماراب العربيوة املتحودة رد وا إىل ينوة
منا ة التع ي .
 -٦٩ومن جولة االستعراض الينانية ،ما انفما اإلمواراب العربيوة املتحودة تعمول علود مراجعوة
حتفوا ا علد بع االتفاقياب وتنقيحكا بل وسح بع كا سحيا ً .وستتواصل ه العملية.
 -٧0وقوود سنشووأا مراكووز الوودعم بلوودان العمووال املكوواجرين األصوولية ملراجعووة عقووود م وكفالووة
استيفاء شرو العمل قبل وصوهلم.
 -٧١و عام  ،20١٦اعتُمد وو ج عقوود موحود يعموس يول حقوو والتزامواب األطوراف.
وحددب شرو تقت ي إصدار العقد بلغة يفكمكا العامل احملتمول ،وتقودة امللو ي الصولة إىل
ُ
وزارة املوارد البشرية والتوطني ل مان االمتينال.
 -٧2ومن و عووام  ،20١٦سص ووب إبممووان العمووال وي العق ووود املوحوودة واملفتوحووة تغي و رب
العمل شر توجيه إخطار قبل )ال)ة سشكر من لك .وهمون للعموال بعقود حمودد املودة تغيو رب
العمل من دون إخطار مسبق.
ومرتباً .وتُفرض علد سرابب العمل لرامة قدر ا  ١ 000در م
 -٧٣وجي من العمال إقامة ُ
حووال التووأخر شووكرين دفوول املرتبوواب .وكووق للعمووال الطعوون سو االنتصوواف عوون طريووق وزارة
املوارد البشرية والتوطني ،مث عن طريق احملممة اية املطاف.
 -٧٤ويشوورف اجمللووس األعلوود ليفمومووة والطفولووة علوود تنفيو االسو اتييياب املتعلقووة ابلطفولووة
واألطفوال وي اإلعاقوة .وتسوعد االسو اتييية الوطنيوة ليفموموة والطفولوة إىل حتقيوق س وداف منكوا
رعاية األم والطفل داخل بيأة صحية مستدامة ،وتعزيز نووام شوامل ومتمامول لمايوة الطفول .سموا
اهلو وودف الرئيسو ووي لالس و و اتييية املتعلقو ووة ابألطفو ووال وي اإلعاقو ووة فكو ووو النكو وووض بتعمو وويم مراعو وواة
يل السياساب واللامج ،وز دة مشاركتكم جمتمل شامل لليميل.
حقوقكم
 -٧5وفيمووا يتعلووق ابالجتووار ابلبشوور ،شووددب اإلموواراب العربيووة املتحوودة التش وريعاب وسنشووأب
نوام واً لل وودعم االجتم وواعي ملعاي ووة ح وواالب االجت ووار وإع ووادة ي وول ال ووحا  .ويمتس ووي التع وواون
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الوودو سليووة حيويووة و ا الصوودد ،ألن اإلموواراب العربيووة املتحوودة تشوومل اقتصوواداً ج و اابً وبلوود
عبور ليفش ا من يل سااء العامل.
 -٧٦وقوود سنشووأب اإلموواراب العربيووة املتحوودة مرسسوواب لمايووة النسوواء واألطفووال موون العن و
األسو ووري ،وللعمو وول فو وووراً علو وود تو وووف الو وودعم الصو ووحي واالجتمو وواعي والنفسو ووي والقو ووانوي للنسو وواء
ساعد ال حا رفل الشماوى وتوف األدلة ملقاضاة ايناة.
احملتاجاب .ويُ م

 -٧٧ورحبووا سورول وواي إبنشوواء اللينووة الوطنيووة لقووو اإلنسووان ،وإبحوراز تقوودم فيمووا يتعلووق
قو املرسة والطفل واألش ا وي اإلعاقة.
 -٧٨وسعربا سوزبمستان عن تقدير ا للنوام الشامل ال ي ي م اس اتييياب وخططاً وطنية
بشأن تعزيز حقو اإلنسان واح امكا ،ا لك الر ية الوطنية .202١
 -٧٩وسلطا الصني ال وء علد تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وا طة االسو اتييية
للينة الوطنية ملمافحة االجتار ابلبشر.
 -٨0ونو ووا فييووا م اب طوواب التشوريعية املت و ة موون سجوول حتسووني اايووة حقووو العمووال
املكاجرين ،ا لك اعتماد القانون االحتادي رقم  ١5لعام  20١٧بشأن ا دمة املنزلية.
 -٨١وسشار اليمن إىل االس اتييياب الوطنية بشأن متمني املرسة واألمومة والطفولوة والشوباب،
وايكود الرامية إىل إنشاء ينة وطنية مستقلة لقو اإلنسان.
 -٨2وس)نا سفغانستان علد اعتماد القانون االحتادي رقم 20١5(2ري بشأن ممافحة التمييوز
والمرا ية ،والتعديالب اليت سدخلا علد سحموام القوانون االحتوادي رقوم  5١لعوام  200٦بشوأن
ممافحة االجتار ابلبشر.
 -٨٣وسشادب ايزائر ابلتداب املت و ة لمايوة حقوو العموال املتعاقودين ،وايكوود املب ولوة
ميدان التعليم و نشر )قافة حقو اإلنسان.
 -٨٤ورحبو ووا سنغو وووال بوضو وول ا طو ووة االس و و اتييية للينو ووة الوطنيو ووة ملمافحو ووة االجتو ووار ابلبشو وور
واالس اتييية الوطنية لتممني ور دة املرسة اإلماراتية.
 -٨5ورحبا األرجنتني ابلتصوديق علود اللوتوكوول االختيواري امللحوق ابتفاقيوة حقوو الطفول
بشأن بيل األطفال واستغالل األطفال البغاء و املواد اإلابحية.
 -٨٦وشيعا سرمينيا اإلماراب العربية املتحدة علد التوعيوة ابالجتوار ابلبشور ،ومواصولة اايوة
حقو الطفل وتعزيز ا.
 -٨٧وسشووادب سس و اليا ابلتووداب املت و ة لمايووة العمووال املكوواجرين والنكوووض ابملسوواواة بووني
اينسني والتسام الديين .وسعربا عن القلق من اعتقال املدافعني عن حقوو اإلنسوان مون دون
توجيه م إليكم.

 -٨٨وسعربا النمسا عن قلقكا إزاء القيود املفروضة علد حرية التعب  ،واضوطكاد األشو ا
ال ين يعلون عن معارضتكم سلمياً واحتياز م تعسفاً.
 -٨٩وسش ووارب س ربيي ووان إىل التغيو و اب التشو وريعية وإنش وواء مرسس وواب وطني ووة رفيع ووة املس ووتوى
لماية حقو اإلنسان وتعزيز ا علد سرض الواقل.
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 -٩0وس)وول لبنووان علوود التووداب الراميووة إىل تعزيووز دور املورسة ،وممافحووة االجتووار ابلبشوور وتقوودة
الدعم سنو ً إىل عدة يأاب اتبعة للمفوضية.
 -٩١ورحبووا بوونغالدييف بووز دة اايووة العمووال املغ بووني ،بوسووائل تشوومل اعتموواد عقوود عموول
موحد وتعزيز نوام لماية األجور وظروف عمل امن.
 -٩2ورحبووا بوويالروو ابلتغي و اب املدخلووة علوود تش وريعاب العموول ،والوونكج املتبوول إزاء تعزيووز
حقو املرسة والطفل ،وااللتزام مافحة االجتار ابلبشر.
 -٩٣وسشو وارب بلييم ووا إىل ض وورورة إحو وراز مزي وود م وون التق وودم ،وال س وويما فيم ووا يتعل ووق ق ووو
العمال ،ومنل العن ضد املرسة ،وحالة املدافعني عن حقو اإلنسان.
 -٩٤ورحبا بنن ابلتداب التشريعية والتنويمية املت ة لتعزيز حقو اإلنسان واايتكا.
 -٩5ونو ووا بووواتن بووز دة قيمووة املسوواعدة اإل ائيووة الرمسيووة والوودعم املقوودم إىل صووناديق األمووم
املتحدة وسنشطتكا.
 -٩٦وش وويعا بوتسو ووا اإلم وواراب العربي ووة املتح وودة عل وود تمينيو و ايك ووود الرامي ووة إىل تنفيو و
االس اتييية الوطنية لتممني ور دة املرسة اإلماراتية.
 -٩٧ورحبا اللازيل ابإلجنازاب الويت حتققوا منو جولوة االسوتعراض السوابقة
قبيل متمني املرسة وحقو األش ا وي اإلعاقة وممافحة االجتار ابلبشر.

جمواالب مون

 -٩٨وسعربا بروي دار السوالم عون تقودير ا لل طوواب املتعوددة الويت ااو ب مون سجول اايوة
الفأاب ال عيفة ومتمينكا ،وكفالة مشاركتكا النشطة اجملتمل.
 -٩٩ودعووا بوركينووا فاسووو اإلموواراب العربيووة املتحوودة إىل تزويوود جملووس الت ووازن بووني اينسووني
ابملوارد القانونية والبشرية واملالية الالزمة لالضطال بواليته.
 -١00ورحبووا كنوودا اب ط وواب املت و ة لتعزيووز اجمللووس الوووطين االحتووادي ،وشوويعا اإلموواراب
العربية املتحدة علد توسيل دور اجمللس جكود اإلصال التشريعي املستقبل.
 -١0١وشوويعا تشوواد اإلموواراب العربيووة املتحوودة علوود متتووني التعوواون
بني املرسساب المومية ومنوماب اجملتمل املدي.

جمووال حقووو اإلنسووان

 -١02وسعرب ووا ش وويلي ع وون قلقك ووا م وون ع وودم اا ووا ت ووداب حو و ا ن ل وومان التنفيو و الفع ووال
والسريل للقوانني اليت حتمي العمال األجان .
 -١0٣وسشووادب كوريووة فنووزويال البوليفاريووة بوضوول االس و اتييية الوطنيووة لتممووني ور دة امل ورسة
اإلماراتية وإنشاء جملس التوازن بني اينسني.
 -١0٤وس وولما ك ووواب ابيك ووود الرامي ووة إىل تقل وويف الفي وووة ب ووني اينس ووني
وا ا  ،واستفسرب عن التقدم ال ي سحرزه جملس التوازن بني اينسني.

القط وواعني الع ووام

 -١05ورحبووا قوول ابلتصووديق علوود اللوتوكووول االختيوواري امللحووق ابتفاقيووة حقووو الطفوول
بشأن بيل األطفال واستغالل األطفال البغاء و املواد اإلابحية.
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 -١0٦وسعرب ووا تش وويميا ع وون تق وودير ا للتق وودم احمل وورز ع وودد م وون جم وواالب حق ووو اإلنس ووان،
ا الصدد.
وشيعا اإلماراب العربية املتحدة علد مواصلة جكود ا
 -١0٧ورحبا الدا ر بسن قانون جديد لماية العمال املنزليني ،لمنكا سعربا عن القلق من
استمرار التمييز ضد النساء والفتياب.
 -١0٨وسشادب مصر ابلتعاون مل الياب األمم املتحدة لقو اإلنسان ،وإنشاء جملس التوازن
بني اينسني واجمللس األعلد ليفمومة والطفولة.
 -١0٩وشيعا إستونيا اإلماراب العربية املتحودة علود ز دة التعواون مول اليواب األموم املتحودة
لقو اإلنسان ،إبجوراءاب تشومل قبوول طلبواب الوز راب املقدموة مون اإلجوراءاب ا اصوة جمللوس
حقو اإلنسان.
 -١١0و ك و وور رئ و وويس وف و وود اإلم و وواراب العربي و ووة املتح و وودة سن الس و وولطاب احمللي و ووة ال تعتق و وول سح و ووداً
وال حتتيزه تعسفاً ،وسن يل االعتقاالب متتينل لإلجراءاب القانونية الوطنية .ويُبلم املعتقلوون فووراً
ابلتكم املوجكة إليكم ،ويُمفل هلم االتصال كسر م.
 -١١١وقو ووال ع و ووو وفو وود اإلمو وواراب العربيو ووة املتحو وودة إن الدسو ووتور كوو وور مصو ووادرة الواثئو ووق
الش صووية ،ووا فيكووا جووازاب السووفر .وبغيووة ضوومان تنفيو و ا المووم ،سصوودرب الوووزارة امل تصووة
تعميم واً و ا الص وودد .وت وونف ق ووانني العم وول والتش وريعاب االحتادي ووة املتعلق ووة ابلعم ووال املن وزليني
صوراحة علوود عوودم مصووادرة جووازاب السووفر .و حووال مصووادر ا ،كووق للعمووال املكوواجرين تقوودة
شموى واس جاعكا.
 -١١2وقوود سُلغيووا املووادة  5٣موون قووانون العقوووابب الوويت كانووا تعطووي الووزوج سووابقاً الووق
ديو زوجتووه .وكووور قووانون األحووال الش صووية إيو اء الووزوج زوجتووه سو سسوور ا .و حووال وقووو
سي اعتو ووداء لفوو ووي سو بو وودي ،همو وون للزوجو ووة الليو وووء إىل احملو وواكم وطل و و التعو وووي سو التو وودخل
الق ائي.
 -١١٣واعتُم وودب السياس ووة الوطني ووة لتمم ووني وي اإلعاق ووة نيس ووان/سبريل  ،20١٧لتممي وول
التش وريعاب االحتاديووة القائمووة الوويت حتمووي حقووو و ه الفأووة .واسووتُ دم نووف السياسووة تعب و
"سصووحاب اهلمووم" إلب وراز قوودرة األش و ا وي اإلعاقووة علوود التغل و علوود التحوود ب .وسنش وئ
جمل ووس استش وواري مع ووين كص ووحاب اهلم ووم ،ي ووم مرسس وواب احتادي ووة ومرسس وواب عل وود ص ووعيد
اإلموواراب وعلوود الصووعيد احمللووي وسش اص واً قووادرين علوود إجيوواد حلووول للتحوود ب الوويت تواجككووا
تلك الفأة.
 -١١٤ويركز جملس التوازن بني اينسني علد عدد من املسائل ،ا فيكوا اسوتعراض التشوريعاب،
وال سيما فيما يتعلق ابلتمييز ضد املرسة .وقد سحرز اجمللس تقدماً كبو اً ،وااصوة فيموا يتعلوق ببنواء
قدراب املرسة ومتمينكوا مون الوصوول إىل احملواكم ،واملوافقوة علود املرلفواب الراميوة إىل التوعيوة قوو
املرسة القطاعني العام وا ا .
 -١١5وقووال رئوويس وفوود اإلموواراب العربيووة املتحوودة إن التسووام ووو الرسووالة الرئيسووية الوويت ينقلكووا
لووة مووا تشوومل
بلووده موون خووالل سعمالووه بيأووة إقليميووة صووعبة للغايووة .وتشوومل و ه الرسووالة
درو ا التسوام
املودارو .وي وم البلود حاليواً
التسام إزاء الدين واألصل اإل)ين والعر ري ويُ َّ
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حووا  ٨٤ممووان عبووادة لغو املسوولمني .وموون س ووم جموواالب العموول املتعلووق قووو اإلنسووان تعزيووز
التسام عل وزارة التسام والل مج الوطين للتسام .
 -١١٦وشوويعا فنلنوودا اإلموواراب العربيووة املتحوودة علوود التعوواون موول اجملتموول املوودي علوود متابعووة
التوصياب ،ووق العمل من جديد بعقوبة اإلعدام.
 -١١٧ونو ووا فرنسووا ابلتقوودم احملوورز بشووأن حقووو األطفووال وحقووو العمووال وممانووة امل ورسة
اجملتمل ومتينيلكا مناص املسرولية.
 -١١٨ورحبا لابون بقانون "ودهة" وجبكود ممافحة االجتار ابلبشر والتمييوز والتحوري
المرا ية.

علود

 -١١٩وسشو ووادب جورجيو ووا ابلتحسو وويناب الو وويت ط و ورسب علو وود متمو ووني امل و ورسة سياسو ووياً واقتصو وواد ً،
وشيعا اإلماراب العربية املتحدة علد مواصلة متتني سياساب النكوض قو املرسة.
 -١20وسشادب سملانيا ابعتمواد قوانون لمايوة حقوو الطفول .لمنكوا سعربوا عون قلقكوا املسوتمر
من القيود املفروضة علد حرية التعب .
 -١2١ورحبووا لووا ابعتموواد وتعووديل عوودد موون القووانني الوويت حتمووي حقووو اإلنسووان .وسشووارب
إىل وجود عدد من املعا داب الدولية لقو اإلنسان اليت مل َّ
يصد عليكا بعد.
 -١22وسعربوا اليووو ن عوون تقوودير ا لليكووود الراميووة إىل التصوودي لالجتووار ابلبشوور وز دة متمووني
املرسة وبناء قدرا ا من خالل اللامج الوطنية.
 -١2٣ورحبا ندوراو ابإلجراءاب والتداب املت و ة لتنفيو التوصوياب املقدموة خوالل جووليت
االستعراض السابقتني.
 -١2٤وشويعا نغووار علوود مواصوولة ايكووود الراميوة إىل ضوومان املسوواواة بووني اينسووني ،ووا
لك النوام الق ائي ،والتصدي للعن ضد األطفال.
 -١25وسشووادب ايسوولندا ابيكووود املب ولووة لتممووني امل ورسة ،ونو ووا ابلتحسوويناب الوويت سُدخلووا
فيما يتعلق بتمافر اينسني املناص الوزارية واملساواة األجور لقاء العمل املتساوي القيمة.
 -١2٦وس)نوا اهلنود علوود املبوادراب الراميووة إىل دعوم حقووو العموال املتعاقوودين والعموال املغ بووني
ابتبا سياسة عقود سكينر شفافية.
 -١2٧ورحبووا إندونيسوويا إبنشوواء وحووداب لقووو اإلنسووان واليوواب لتقوودة الشووماوى ،وب و ل
جك ووود ملمافح ووة االجت ووار ابلبش وور ع وون طري ووق اللين ووة الوطني ووة ملمافح ووة االجت ووار ابلبش وور وخطتك ووا
االس اتييية.
 -١2٨وسشوواد الع ورا ابلتطوووراب اياريووة علوود املسووتويني املعيوواري واملرسسووي ،وابعتموواد خطووط
واس اتييياب وطنية لتحسني حالة حقو اإلنسان.
 -١2٩ورحبا ايرلندا إبنشاء اللينة الوطنية لقو اإلنسان ،وحينا اإلمواراب العربيوة املتحودة
علد إنشاء مرسسة وطنية لقو اإلنسان ،وفقاً ملبادئ ابريس.
 -١٣0ورحبا إيطاليا اب طواب املت ة ملمافحة االجتار ابلبشر.
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 -١٣١وسعربا الياابن عن تقدير ا العتماد الل مج الوطين للتسام
علد االلتزام ماية قيم التسام والتعددية الينقافية.

عام  ،20١٦مما يدل

 -١٣2وسشاد األردن ابلتعاون مل هتلو ايكواب املعنيوة ،وا فيكوا منومواب اجملتمول املودي،
إعداد التقرير الوطين.
 -١٣٣وسشادب كينيا ابلتقدم احملرز
املتحدة لقو اإلنسان.

إعموال حقوو اإلنسوان والودعم املقودم إىل اليواب األموم

 -١٣٤وسعربووا المويووا عوون تقوودير ا لليكووود املب ولووة إلعووداد التقريوور الوووطين ،ولتعزيووز حقووو
اإلنسان وطنياً ودولياً.
 -١٣5وقدما التفيا توصياب.
 -١٣٦وسوولطا بلغووار ال وووء علوود التعكووداب الطوعيووة إبنشوواء ينووة وطنيووة مسووتقلة لقووو
اإلنسان وفقاً ملبادئ ابريس.
 -١٣٧ورحبا سري النما ابلتداب الرامية إىل النكوض قو املرسة ،وايكود املب ولة ملمافحة
االجتار ابلبشر وحتسني سوضا العمال املكاجرين.
 -١٣٨وسعرب ووا ابكسو ووتان عو وون تقو وودير ا إلنشو وواء ين ووة للو وورد علو وود الباللو وواب املتعلقو ووة قو ووو
اإلنسان.
 -١٣٩وشمر رئيس وفد اإلماراب العربية املتحدة يول الوفوود الاضورة علود مسوالا ا ،و كور
سن التوصياب ستمون نلاساً يكتدى بوه خوالل السونواب األربول القادموة لتحسوني سويل البلود
جمووال حقووو اإلنسووان .وسكوود موون جديوود سن اإلموواراب العربيووة املتحوودة قوود سلغووا املووادة  5٣موون
قووانون العقوووابب وصوودقا علوود اللوتوكووول االختيوواري امللحووق ابتفاقيووة حقووو الطفوول بشووأن بيوول
األطفال واستغالل األطفال البغاء و املواد اإلابحية.
 -١٤0وسوضو و ع ووو الوف وود اعتم وواد تشو وريل هم وون املو ورسة اإلماراتي ووة م وون نق وول جنس وويتكا إىل
سطفاهلووا .وخووالل السوونواب األربوول املاضووية ،نومووا وزارة الداخليووة  ٣ 500دورة تدريبيووة جمووال
حقو اإلنسان ملوظفي إنفا القانون.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -١٤١ستتتنار اإلمتتارات العربيتتة املتحتتدة ل التوصتتيات التاليتتةي وستتتقد ردودا علي تتا ل
الوقت املناست ي ل تتأ ل أجتتل أقعتتان موعتتد انعقتتاد التتدورة الثامنتتة والثالثت لتتس حقتتوق
اإلنسان:
 ١-١٤١التوقيع والتعديق على الع د الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياستية
والع تتد التتدويل اخلتتاص ابحلقتتوق االقتعتتادية واالجتماعيتتة والثقا يتتةي و تتا متتأ
االتفاقيات الدولية األساسية ل جمال حقوق اإلنسان (إيطاليا)؛
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 2-١٤١تستريع اخلطتتوات للتعتتديق علتتى املعاوتتدات الدوليتتة األساستتية ل جمتتال
حقتوق اإلنستاني تا ي تا الع تد التدويل اخلتاص ابحلقتوق املدنيتة والسياستية والع تتد
الدويل اخلاص ابحلقوق االقتعادية واالجتماعية والثقا ية (مج ورية كوراي)؛
 ٣-١٤١الناتتر ل إم انيتتة االناتتما إع الع تتد التتدويل اخلتتاص ابحلقتتوق املدنيتتة
والسياست تتية والع ت تتد الت تتدويل اخلت تتاص ابحلقت تتوق االقتعت تتادية واالجتماعيت تتة والثقا يت تتة
(سلو ينيا)؛
 ٤-١٤١مواصتتلة العمتتل متتأ أجتتل االناتتما إع الع ت وس الدوليتتة األساستتية ل
جم تتال حق تتوق اإلنس تتاني تتا ي تتا املعاو تتد ن األساس تتيتاني أال و تتا الع تتد ال تتدويل
اخل تتاص ابحلق تتوق املدني تتة والسياس تتية والع تتد ال تتدويل اخل تتاص ابحلق تتوق االقتع تتادية
واالجتماعية والثقا ية (أوكرانيا)؛
 5-١٤١التعديق على الع د التدويل اخلتاص ابحلقتوق املدنيتة والسياستية والع تد
التتدويل اخلتتاص ابحلقتتوق االقتعتتادية واالجتماعيتتة والثقا يتتةي متتأ أجتتل تعزيتتز ايتتة
حقوق اإلنسان لألجان املقيم ل اإلمارات العربية املتحدة (الياابن)؛
 ٦-١٤١التعتتديق علتتى الع تتد التتدويل اخلتتاص ابحلقتتوق االقتعتتادية واالجتماعيتتة
والثقا يتتة (أرمينيتتا) (بتتنأ) ( رنستتا)؛ واالناتتما إع الع تتد التتدويل اخلتتاص ابحلقتتوق
االقتعادية واالجتماعية والثقا ية (أسرتاليا)؛
 ٧-١٤١النا تتر ل التع تتديق عل تتى الع تتد ال تتدويل اخل تتاص ابحلق تتوق االقتع تتادية
واالجتماعية والثقا ية (أورو واي)؛ والنار ل التعتديق علتى الع تد التدويل اخلتاص
ابحلقوق االقتعادية واالجتماعية والثقا ية (ب و)؛
 ٨-١٤١التعديق على الع د الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية (أرمينيا)
(الربتغتتال) (بتتنأ) ( رنستتا)؛ واالناتتما إع الع تتد التتدويل اخلتتاص ابحلقتتوق املدنيتتة
والسياسية (أسرتاليا)؛
 ٩-١٤١النار ل التعديق على الع د الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية
(أورو واي) ( اان)؛ والنار ل التعديق على الع د الدويل اخلتاص ابحلقتوق املدنيتة
والسياستتية (ب ت و)؛ والناتتر ل االناتتما إع الع تتد التتدويل اخلتتاص ابحلقتتوق املدنيتتة
والسياسية (مج ورية مولدو ا)؛
 ١0-١٤١تعزيتتز احلتتق الدستتتوري ل حريتتة التعا ت ابالناتتما إع الع تتد التتدويل
اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية (أملانيا)؛
 ١١-١٤١االنا تتما إع الربوتوك تتول االاتي تتاري امللح تتق ابلع تتد ال تتدويل اخل تتاص
ابحلقوق املدنية والسياسية (أسرتاليا)؛
 ١2-١٤١النار ل التعتديق علتى الربوتوكتول االاتيتاري امللحتق ابلع تد التدويل
اخل تتاص ابحلق تتوق املدني تتة والسياس تتية ( تتاان)؛ والنا تتر ل االنا تتما إع الربوتوك تتول
االاتي تتاري امللح تتق ابلع تتد ال تتدويل اخل تتاص ابحلق تتوق املدني تتة والسياس تتية (مج وري تتة
مولدو ا)؛
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 ١٣-١٤١التعتتديق عل تتى الربوتوك تتول االاتي تتاري الث تتال امللح تتق ابلع تتد ال تتدويل
اخلتتاص ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتيةي اإتتاد إع إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدا ( يستتلندا)
(شيلي) (ليختنشتايأ)؛ واالناتما إع الربوتوكتول االاتيتاري الثتال امللحتق ابلع تد
الت تتدويل اخلت تتاص ابحلقت تتوق املدنيت تتة والسياست تتيةي اإت تتاد إع إلغت تتاء عقوبت تتة اإلعت تتدا
(أسرتاليا)؛
 ١٤-١٤١الناتتر ل التعتتديق علتتى الربوتوكتتول االاتيتتاري الثتتال امللح تق ابلع تتد
الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسيةي اإاد إع إلغاء عقوبتة اإلعتدا ( تاان)؛
والنار ل االناما إع الربوتوكتول االاتيتاري الثتال امللحتق ابلع تد التدويل اخلتاص
ابحلقوق املدنية والسياسيةي اإاد إع إلغاء عقوبة اإلعدا (مج ورية مولدو ا)؛
 ١5-١٤١اإلعالن رمسي ا عأ وقف تنفيذ أح ا اإلعدا ي والتعديق علتى الع تد
التتدويل اخلتتاص ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية وبروتوكولتتا االاتيتتاري الثتتال اإتتاد إع
إلغاء عقوبة اإلعدا (سلو اكيا)؛
 ١٦-١٤١التعديق على الع د الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية والع د
الدويل اخلاص ابحلقوق االقتعادية واالجتماعية والثقا يتة واالتفاقيتة الدوليتة حلمايتة
حق تتوق مجي تتع العم تتال امل تتاجريأ وأ ت تراد أس تتروا واالتفاقي تتة الدولي تتة حلماي تتة مجي تتع
األشخاص مأ االاتفاء القسريي واالناما إع وذن الع وس (س اليون)؛
 ١٧-١٤١التعديق على الع د الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية والع د
التتدويل اخلتتاص ابحلقتتوق االقتعتتادية واالجتماعيتتة والثقا يتتة والربوتوكتتول االاتيتتاري
التفاقيت تتة مناوات تتة التعت تتذي و ت ت ن مت تتأ ضت تتروا املعاملت تتة أو العقوبت تتة القاست تتية أو
الالإنستتانية أو امل ينتتةي و ايدة التعتتاون متتع ليتتات األمتتا املتحتتدة حلقتتوق اإلنستتان
(النمسا)؛
 ١٨-١٤١االناما إع الع د الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسيةي والع د
الدويل اخلاص ابحلقوق االقتعادية واالجتماعية والثقا يةي واالتفاقية الدولية حلمايتة
مجيتتع األشتتخاص متتأ االاتفتتاء القستتريي والربوتوكتتول االاتيتتاري التفاقيتتة مناواتتة
التعتتذي و ت ن متتأ ضتتروا املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو امل ينتتة
والسماحي مأ دون أتا ي ملمثلي اإلجراءات اخلاصة لس حقتوق اإلنستان بتزايرة
الالدي وتوجيا دعوة دائمة إع اإلجراءات اخلاصة املواضيعية لس حقوق اإلنسان
(تشي يا)؛
 ١٩-١٤١التعتتديق علتتى الربوتوكتتول االاتيتتاري امللحتتق ابتفاقيتتة حقتتوق الطفتتل
بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال ل الاغاء ول املواد اإلابحية (ليختنشتايأ)؛
 20-١٤١التعتتديق علتتى الربوتوكتتول االاتيتتاري التفاقيتتة حقتتوق الطفتتل بشتتأن
اشرتاس األطفال ل املنا عات املسلحة (ابرا واي) ( رنسا) (ليختنشتايأ)؛
 2١-١٤١التعتتديق علتتى الربوتوكتتول االاتيتتاري التفاقيتتة حقتتوق الطفتتل املتعلتتق
إبجراء تقدمي الاال ات (ليختنشتايأ) (ابرا واي)؛
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 22-١٤١اختاذ املزيد مأ اخلطوات وتو املوارد الال مة مأ أجل كفالة الفعالية
ل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفلي ا ل ذلت التعتديق علتى الربوتوكتول االاتيتاري
املتاقي التفاقية حقوق الطفل (سلو اكيا)؛
 2٣-١٤١التعديق على الربوتوكول االاتياري التفاقية مناواة التعتذي و ت ن
مت تتأ ضت تتروا املعاملت تتة أو العقوبت تتة القاست تتية أو الالإنست تتانية أو امل ينت تتة (الربتغت تتال)
(الدامنرس)؛
 2٤-١٤١ضتتمان التحقيتتق النزيتتا ل مجيتتع ادعتتاءات التعتتذي ي واملاتتي صتتوا
التعديق على الربوتوكول االاتيتاري التفاقيتة مناواتة التعتذي و ت ن متأ ضتروا
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة ( نلندا)؛
 25-١٤١التعديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمتال امل تاجريأ
وأ راد أسروا (بنغالديش) ( اان)؛
 2٦-١٤١النار ل التعديق على االتفاقيتة الدوليتة حلمايتة حقتوق مجيتع العمتال
امل اجريأ وأ راد أسروا (بوركينا اسو)؛
 2٧-١٤١النار ل التعديق على االتفاقيتة الدوليتة حلمايتة حقتوق مجيتع العمتال
امل اجريأ وأ راد أسرواي ووضع القوان األارى ذات العلة (الفلا )؛
 2٨-١٤١التعتتديق علتتى العت وس الدوليتتة حلقتتوق اإلنستتان الت تعتتا طر تا
ي ا بعدي وال سيما االتفاقية الدوليتة حلمايتة حقتوق مجيتع العمتال امل تاجريأ وأ تراد
أسترواي واالتفاقيتة الدوليتة حلمايتة مجيتتع األشتخاص متأ االاتفتاء القستريي والناتتر
ل ستتح افااعتتا علتتى املتتواد (٢و) و ٩و )٢(١٥و ١6و )١(٢٩متتأ اتفاقيتتة
القااء على مجيع أش ال التمييز ضد املرأة (وندوراس)؛
 2٩-١٤١التعديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمتال امل تاجريأ
وأ تراد أستترواي واتفاقيتتة منامتتة العمتتل الدوليتتة املتعلقتتة ابلعمتتال املن تزلي ي ٢0١١
(رقتتا )١٨٩ي والناتتر ل جعتتل حقتتوق اإلنستتان لألشتتخاص املت تتر تتا تتور أي
سياسات أو تداب يعتمدوا الالد مل ا حة االجتار (أ غانستان)؛
 ٣0-١٤١التعديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيتع األشتخاص متأ االاتفتاء
القسري (الربتغال) ( رنسا)؛
 ٣١-١٤١النار ل التعديق على االتفاقية الدوليتة حلمايتة مجيتع األشتخاص متأ
االاتفاء القسري (اليوانن)؛
 ٣2-١٤١التوقيع والتعديق على االتفاقيتة الدوليتة حلمايتة مجيتع األشتخاص متأ
االاتفاء القسريي وإدراج وذن اجلرمية ل تشريعاعا الوطنية (األرجنت )؛
 ٣٣-١٤١التعت تتديق علت تتى نات تتا رومت تتا األساست تتي للمح مت تتة اجلنائيت تتة الدوليت تتة
(الربتغال)؛
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 ٣٤-١٤١التعتتديق علتتى ناتتا رومتتا األساستتيي تتا ل ذل ت األح تتا املتعلقتتة
جبرمية العدوان (ليختنشتايأ)؛
 ٣5-١٤١التعديق على ناا روما األساسي للمح مة اجلنائية الدولية ومواءمتة
تشريعاعا متام ا مع مجيع االلتزامات وج ناا روما األساسي (التفيا)؛

 ٣٦-١٤١التع ت تتديق عل ت تتى اتفاقي ت تتة منام ت تتة العم ت تتل الدولي ت تتة املتعلق ت تتة ابلعم ت تتال
املنزلي ي ( ٢0١١رقا ( )١٨٩ابرا واي)؛
 ٣٧-١٤١النار ل التعديق على اتفاقية منامة العمل الدولية املتعلقتة ابلعمتال
املنزلي ي ( ٢0١١رقا ( )١٨٩بوركينا اسو)؛
 ٣٨-١٤١التع ت تتديق عل ت تتى اتفاقي ت تتة منام ت تتة العم ت تتل الدولي ت تتة املتعلق ت تتة ابلعم ت تتال
املنت تزلي ي ( ٢0١١رق تتا  )١٨٩وت يي تتف تشت تريعاعا الوطني تتة و قت ت ا ألح تتا و تتذا
الع (شيلي)؛
 ٣٩-١٤١االنا تتما إع اتفاقي تتة ع تتا  ١٩٥4بش تتأن وض تتع األش تتخاص ع تتدميي
اجلنستتية واتفاقيتتة عتتا  ١٩6١املتعلقتتة ضفتتال حتتاالت انعتتدا اجلنستتيةي وتنفيتتذ ا
(كينيا)؛
 ٤0-١٤١االنا تتما إع اتفاقي تتة ع تتا  ١٩٥4بش تتأن وض تتع األش تتخاص ع تتدميي
اجلنستتية واتفاقيتتة عتتا  ١٩6١املتعلقتتة ضفتتال حتتاالت انعتتدا اجلنستتيةي وتنفيتتذ ا
متاما (سلو اكيا)؛

 ٤١-١٤١مواصلة اختاذ تداب عالة للماي ل تعزيز و اية حقتوق اإلنستان ل
الالت تتدي ومت تتأ ذل ت ت االنات تتما إع االتفاقيت تتات واملواثيت تتق الدوليت تتة ل وت تتذا ا ت تتال
(أو ب ستان)؛
 ٤2-١٤١سح افااعا علتى اتفاقيتة القاتاء علتى مجيتع أشت ال التمييتز ضتد
املرأة (التفيا)؛
 ٤٣-١٤١ستتح افااعتتا علتتى املتتواد  ٢و ١٥و ١6متتأ اتفاقيتتة القاتتاء علتتى
مجيع أش ال التمييز ضد املرأة ( نلندا)؛
 ٤٤-١٤١الناتتر ل ستتح افااعتتا علتتى اتفاقيتتة القاتتاء علتتى مجيتتع أش ت ال
التمييز ضد املرأةي ومواءمة التشريعات الوطنيتة متع االلتزامتات املنعتوص علي تا ل
االتفاقية (منغوليا)؛
 ٤5-١٤١سح افااعا علتى اتفاقيتة القاتاء علتى مجيتع أشت ال التمييتز ضتد
املرأةي وإداال تعديالت على قانون األسرة الوطين ل فالة مساواة املرأة مع الرجتل
ل الوضع واحلقوق ل مجيع الشؤون (كندا)؛
 ٤٦-١٤١ستتح التحفاتتات علتتى املتتادة  ١6متتأ اتفاقيتتة القاتتاء علتتى مجيتتع
أشت ت ال التميي تتز ض تتد املت ترأةي وإدا تتال إص تتالحات تشت تريعية ت ف تتل للمت ترأة حقوقت تا
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مس تتاوية حلق تتوق الرج تتل ل جم تتاالت ال تتزواج والط تتالق وعالق تتات املل ي تتة وحا تتانة
األطفال واإلرث (أورو واي)؛
 ٤٧-١٤١اعتمتتاد وإنفتتاذ املستتاواة ل حقتتوق اجلنستتيةي وال ستتيما ل فالتتة حقتتوق
املترأة واملستتاواة بت اجلنست و ت ذلت ي ابختتتاذ إجتراءات تشتتمل ر تتع التحفاتتات
على اتفاقية القااء على مجيع أش ال التمييز ضد املرأة (كينيا)؛
 ٤٨-١٤١ايدة متت عالقات التعاون مع ليات األما املتحدة حلقتوق اإلنستان
(ابكستان)؛
 ٤٩-١٤١اتااع عملية مفتوحة أساس ا اجلدارة ل ااتيار املرشح على الععيد
ال تتوطين النتخ تتاابت ويا تتات معاو تتدات األم تتا املتح تتدة (اململ تتة املتح تتدة لربيطاني تتا
العامى و يرلندا الشمالية)؛
 50-١٤١مواصلة تعزيز تعاون الدولة مع وياات املعاوتداتي تا ل ذلت تقتدمي
التق تتارير الدوري تتة ل إط تتار املعاو تتدات الدولي تتة حلق تتوق اإلنس تتان (اململ تتة العربي تتة
السعودية)؛
 5١-١٤١تقدمي تقريروا إع جلنة مناواة التعذي و اورعا (سويسرا)؛
 52-١٤١توجي تتا دع تتوة دائم تتة إع اإلجت تراءات اخلاص تتة ل تتس حق تتوق اإلنس تتان
(الربتغال)؛
 5٣-١٤١توجي تتا دع تتوة دائم تتة إع اإلجت تراءات اخلاص تتة ل تتس حق تتوق اإلنس تتان
(كينيا)؛
 5٤-١٤١توجيتتا دعتتوة دائمتتة إع اإلج تراءات اخلاصتتة لتتس حقتتوق اإلنستتاني
واملوا ق تتة عل تتى ايرة املق تترر اخل تتاص املع تتين ال تتة امل تتدا ع ع تتأ حق تتوق اإلنس تتان
(السويد)؛
 55-١٤١ايدة التعاون مع ليات األما املتحدة حلقوق اإلنساني وتوجيا دعوة
دائمة إع مجيع اإلجراءات اخلاصة لس حقوق اإلنسان (قربص)؛
 5٦-١٤١االست ابة لطلاات التزايرات املعلققتة املقدمتة متأ امل لفت بتوالايت ل
إطار اإلجراءات اخلاصةي والنار ل توجيا دعوة دائمتة إع مجيتع امل لفت بتوالايت
ل إطار اإلجراءات اخلاصة (التفيا)؛
 5٧-١٤١التعاون ال امل مع اإلجراءات اخلاصة لس حقوق اإلنساني وقاتول
الطلاات املعلقة بشتأن التزايرات القطريتةي تا ي تا طلت املقترر اخلتاص املعتين التة
املدا ع عأ حقوق اإلنسان (وولندا)؛
 5٨-١٤١التعاون مع ليتات األمتا املتحتدة حلقتوق اإلنستاني إبجتراءات تشتمل
االستتت ابة لطلاتتات التتزايرات املقدمتتة متتأ امل لف ت بتتوالايت ل إطتتار اإلج تراءات
اخلاصة (أملانيا)؛
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 5٩-١٤١مواص تتلة ج ودو تتا الرامي تتة إع تعزي تتز و اي تتة حي تتاة ش تتعا اي وال س تتيما
األطفالي وتاادل أ ال املمارسات املتاعة لتم الشااا (برول دار السال )؛
 ٦0-١٤١اعتماد سياسة وطنية بشأن األسرة (عمان)؛
 ٦١-١٤١مواصتلة العمتل علتى بنتاء القتتدرات الوطنيتة ل جمتال حقتوق اإلنستتاني
و قا للمعاي الدولية (عمان)؛
 ٦2-١٤١إنشاء لية خمتعة ابلرصد مأ أجل ايدة عالية تنفيذ الربانمج الوطين
للتسام (االااد الروسي)؛
 ٦٣-١٤١مواصلة ج ودوا الرامية إع تعزيز حقوق اإلنسان و ايت اي متشتيا متع
أولوايعا الوطنية والتزاماعا الدولية (ابكستان)؛
 ٦٤-١٤١الن وض بدور اآلليات واملؤسستات الوطنيتة حلقتوق اإلنستان ل ايتة
حقوق اإلنسان (الاحريأ)؛
 ٦5-١٤١تستريع عمليتتة إنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان ل ضتتوء ماتتاد
ابريس (مو امايق)؛
 ٦٦-١٤١إنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان و قتا ملاتتاد ابريتتس (تيمتتور -
ليشت ) ( تتاان) (مج وريتتة كتتوراي) (نياتتال) (اليتتوانن)؛ وإنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة حلقتتوق
اإلنسان متشي ا مع مااد ابريس (س اليون)؛
 ٦٧-١٤١النار ل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان (اإند)؛

 ٦٨-١٤١إنش تتاء مؤسس تتة وطني تتة حلق تتوق اإلنس تتاني متش تتيا م تتع ما تتاد ابري تتسي
وضمان عالية أدائ ا (مج ورية مولدو ا)؛
 ٦٩-١٤١اختتتاذ إجتراءات إلنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة حلقتتوق اإلنستتاني و قتا ملاتتاد
ابريس (بوتسواان)؛
 ٧0-١٤١تشت ت يع إنش تتاء مؤسس تتة وطني تتة حلق تتوق اإلنس تتاني متش تتيا م تتع ما تتاد
ابريس (امل سي )؛
 ٧١-١٤١إنش تتاء مؤسس تتة وطني تتة حلق تتوق اإلنس تتاني متش تتيا م تتع ما تتاد ابري تتسي
وإنشاء م ت أم املاا ( رنسا)؛
 ٧2-١٤١تسريع وت ة اجل ود الراميتة إع إنشتاء مؤسستة وطنيتة حلقتوق اإلنستان
امتثاالا ملااد ابريس (جورجيا)؛
 ٧٣-١٤١إنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان و ق تا ملاتتاد ابريتتسي لرصتتد
و ث ادعاءات انت اس حقوق اإلنسان (كينيا)؛
 ٧٤-١٤١اختتتاذ التتتداب الال متتة إلنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة حلقتتوق اإلنستتاني تتا ل
ذل ت الناتتر ل التعتتاون متتع بلتتدان املنطقتتة ال ت ستتاق أن أنشتتأت مؤسستتة وطنيتتة
حلقوق اإلنسان (إندونيسيا)؛
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 ٧5-١٤١إنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة حلقتتوق اإلنستتان و ق تا ملاتتاد ابريتتس
(منغوليا)؛ وإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقتوق اإلنستان متشتي ا متع ماتاد ابريتس
(أورو واي)؛
 ٧٦-١٤١ضتتمان التع يتتل إبنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة حلق توق اإلنستتان تتا
يتمشى مع مااد ابريس (أملانيا)؛
 ٧٧-١٤١استتت مال مشتتروع القتتانون املتعلتتق إبنشتتاء الل نتتة الوطنيتتة املستتتقلة
حلقوق اإلنسان وبدء تشغيل ا (السنغال)؛
 ٧٨-١٤١توضت تتي واليت تتة ونطت تتاق الل نت تتة الوطنيت تتة املست تتتقلة حلقت تتوق اإلنست تتان
(معر)؛
 ٧٩-١٤١التع يل بعملية اعتماد مشروع القانون املتعلق إبنشاء الل نة الوطنيتة
املستتتقلة حلقتتوق اإلنستتاني متشتتي ا متتع ماتتاد ابريتتسي ومشتتروع القتتانون االاتتادي
بشأن العنف األسري ( ابون)؛
 ٨0-١٤١العمل على تعزيز وتطوير اآلليات الوطنية املتخععتة ل جمتال حقتوق
اإلنس تتاني وال س تتيما إمت تتا اإلجت تراءات القانوني تتة املتع تتلة إبنش تتاء الل ن تتة الوطني تتة
املستقلة حلقوق اإلنسان و قا ملااد ابريس (تونس)؛
 ٨١-١٤١اإلبقاء على التزامات الدولة وتع داعا الطوعية املتعلقة االت شىت
من ا إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متشيا مع مااد ابريس (أوكرانيا)؛
 ٨2-١٤١إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متشيا مع مااد ابريتسي وتعزيتز
املؤسستتة الوطنيتتة املعنيتتة ستتتقال املترأة بتوضتتي واليت تتاي متشتتيا متتع ماتتاد بي ت
(وندوراس)؛

 ٨٣-١٤١اختاذ ماادرات ل جمال تعزيز حقوق اإلنستان و ايت تا متأ أجتل إنفتاذ
القانون ل إطار اطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان (اململ ة العربية السعودية)؛
 ٨٤-١٤١مواصلة ج ودوا الرامية إع وضع اطة وطنية حلمايتة حقتوق اإلنستان
وتعزيزوا (ملديف)؛
 ٨5-١٤١مواص تتلة تعزي تتز حق تتوق الفا تتات الا تتعيفة م تتأ ا تتالل م تتا ح تتدد م تتأ
اسرتاتي يات وطنية (السنغال)؛
 ٨٦-١٤١متتت ت اجل تتود الرامي تتة إع تعزي تتز التثقي تتف والت تتدري ل جم تتال حق تتوق
اإلنسان (جورجيا) (اليوانن)؛ وت ثيف ج ودوا الرامية إع تعزيز التثقيف والتدري
ل جمال حقوق اإلنسان (تيمور  -ليش )؛
 ٨٧-١٤١تفعيل دور منامات ا تمع املدل ل إذكاء التوعي و ايدة التثقيتف ل
جمال حقوق اإلنسان (الاحريأ)؛
 ٨٨-١٤١دعتا منامتات ومؤسستات ا تمتع املتتدل لتم ين تا متأ القيتا بتتدوروا
ال امل ل تعزيز حقوق اإلنسان و ايت ا (تشاد)؛
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 ٨٩-١٤١تعزي تتز الت تربامج احل ومي تتة الرامي تتة إع الن تتوض ابلتس تتام م تتع التن تتوع
الثقال واحرتاماي وم ا حة التمييز وال راوية والتطر (بيالروس)؛
 ٩0-١٤١اعتماد إطار تشريعي وسياسي شامل متأ أجتل منتع وم ا حتة التمييتز
جبميع أش الا (وندوراس)؛
 ٩١-١٤١اختتتاذ مزيتتد متتأ اخلطتتوات لاتتمان املستتاواة وعتتد التمييتتز ألي ستتا
متتأ األستتااا ل تقتتدمي الشت اوى بشتتأن مجيتتع املستتائل الت تشت ل انت اكت ا حلقتتوق
اإلنسان (األردن)؛
 ٩2-١٤١اختاذ تداب سياساتية لتعزيز التسام وعد التمييز علتى أستاس امليتل
اجلنسي ( يسلندا)؛
 ٩٣-١٤١اخت تتاذ اخلط تتوات املناس تتاة حلماي تتة املثلي تتات واملثليت ت ومزدوج تتي املي تتل
اجلنسي ومغايري اإوية اجلنسانيةي وضمان تو احلماية لاحااي االعتداء اجلنسيي
واديد اجلناة ومقاضاعا و اسات ا (الوالايت املتحدة األمري ية)؛
 ٩٤-١٤١مواصلة الن وض ابلتنمية االقتعادية واالجتماعيتة املستتدامةي إلرستاء
أسس متينة لتمتع شعا ا جبميع حقوق اإلنسان (الع )؛
 ٩5-١٤١ايتتة التنتتوع الايولتتوجي ووقتتف اآلاثر الايايتتة املتتدمرةي مثتتل األاطتتار
الت عتتدد أمتتأ الطيتتور امل تتاجرةي وتتتدم الغطتتاء املرجتتال احلتتيي وتغيت تتتد ق امليتتان
الطايعيي وتدم طايعة قاع الاحر عند بناء جزر بشرية العتنع ل اإلمتارات العربيتة
املتحدة (كينيا)؛
 ٩٦-١٤١النار ل إلغاء عقوبة اإلعدا (مو امايق)؛
 ٩٧-١٤١إلغاء عقوبة اإلعدا على مجيع اجلرائاي وختفيف مجيع أح ا اإلعدا
العادرة إع أح ا ابلس أ (النمسا)؛
 ٩٨-١٤١إيت تتالء االعتات تتار الواج ت ت إللغت تتاء عقوبت تتة اإلعت تتدا وج ت ت القت تتانوني
ولتخفيف مجيع أح ا اإلعدا إع أح ا ابلس أ (ليختنشتايأ)؛
 ٩٩-١٤١وقف العمل بعقوبة اإلعدا مت يدا إللغائ ا متاما (الربتغال)؛
 ١00-١٤١وقف العمل بعقوبة اإلعدا مت يدا إللغائ ا (سلو ينيا)؛

 ١0١-١٤١وق تتف العم تتل بعقوب تتة اإلع تتدا ل س تتايل إلغ تتاء و تتذن املمارس تتة متامت ت ا
(أسرتاليا)؛
 ١02-١٤١التوقف مأ جديد عأ تنفيذ عقوبة اإلعدا بغية إلغاء وذن املمارسة
(بل ي ا)؛
 ١0٣-١٤١وقتتف تنفيتتذ أح تتا اإلعتتدا والناتتر ل إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدا متام ت ا
( رنسا)؛

GE.18-06167

21

A/HRC/38/14

 ١0٤-١٤١العمتتل عت تالا عل تتى وقتتف تنفي تتذ أح تتا اإلعتتدا بغي تتة إلغ تتاء عقوب تتة
اإلعدا ( يرلندا)؛
 ١05-١٤١الناتتر ل وقتتف تنفيتتذ أح تتا اإلعتتدا ي
عقوبة اإلعدا (إيطاليا)؛

تتا القتتانوني بغيتتة إلغتتاء

 ١0٦-١٤١مواصلة النار ل وقف العمل بعقوبة اإلعدا (اجلال األسود)؛
 ١0٧-١٤١ختفيتتف مجيتتع أح تتا اإلعتتدا علتتى ج ترائا املختتدرات و وتتا متتأ
اجلرائا املميتتةي وتعتديل التشتريع لتقتعتر عقوبتة اإلعتدا علتى "أاطتر اجلترائا"
ومتتثت تتل للمعت تتاي الدوليت تتة الت تتدنيا (اململ ت تتة املتحت تتدة لربيطانيت تتا العامت تتى و يرلنت تتدا
الشمالية)؛
 ١0٨-١٤١وقف العمل بعقوبة اإلعدا د إلغائ اي وختفيف أح تا اإلعتدا
العادرة بشأن اجلرائا العنيفةي الت ال يناغتي أن تعتترب متأ أاطتر اجلترائاي مثتل
االجت تتار ابملخ تتدرات أو اجلت ترائا املتع تتلة ري تتة التعات ت والت ترأي وت تتويأ اجلمعي تتات
(امل سي )؛
 ١0٩-١٤١وقت تتف مجيت تتع أ عت تتال التعت تتذي واملعاملت تتة القاست تتية والتحقيت تتق ي ت تتا
ومقاضاة اآلمريأ ا واملع ّديأ إا (قطر)؛
 ١١0-١٤١حاتتر سارستتة االحت تتا الستتريي وإرستتاء ضتتماانت ضتتد التعتتذي
و ن مأ ضروا سوء املعاملة (إيطاليا)؛

 ١١١-١٤١وض تتع است ترتاتي ية وطني تتة ش تتاملة ملن تتع أ ع تتال التع تتذي و ت ت ن م تتأ
ضروا املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة والقااء علي ا علتى وتو من تي
والقااء على سارسات االحت ا التعستفي واالحت تا متع منتع االتعتال وضتمان
مساءلة موظفي األمأ عأ مجيع أ عال التعذي (تشي يا)؛
١١2-١٤١

اية حرية التعا وحرية ت ويأ اجلمعيات ( رنسا)؛

 ١١٣-١٤١اخت تتاذ مزي تتد م تتأ اخلط تتوات لا تتمان حري تتة التعات ت ي بتعزي تتز مع تتار
وقدرات أج زة الدولة (إندونيسيا)؛
 ١١٤-١٤١املاتتي ل اس ت التش تريعات واملمارستتات ل قطتتاع اإلعتتال لتعزيتتز
احلق ل حرية التعا (العراق)؛
 ١١5-١٤١است تتتعراض اإلطت تتار القت تتانول والتعت تتديالت ال ت ت متنت تتع حريت تتة التعا ت ت
(النرويج)؛
 ١١٦-١٤١اخت تتاذ ت تتداب ملموس تتة لا تتمان احل تتق ل حري تتة التعات ت ي واس تتتعراض
التشريعات ال متنع سارسة وذا احلق (سلو ينيا)؛
 ١١٧-١٤١مواصتتلة اختتتاذ اطتتوات لتتدعا حريتتة التعا ت ابستتتعراض املتتواد ال ت
تقيدن ل اإلطار القانول الوطيني بغية كفالة مواءمة التشريعات متامت ا متع املتادة ١٩
مأ الع د الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية (وولندا)؛
22

GE.18-06167

A/HRC/38/14

 ١١٨-١٤١إصتتالح ق تتانون املطاوعتتات والنش تتر لعتتا ١٩٨0ي ومجي تتع الق تتوان
األارى ذات العلةي ملراعاة تطور حرية الرأي والتعا (قطر)؛
 ١١٩-١٤١مواصتتلة العمتتل علتتى تعتتديل قتتانون املطاوعتتات والنشتتري إس ت اما ل
تعزيتتز حريتتة التعا ت ي و ق ت ا للمعتتاي الدوليتتة ذات العتتلة ل جمتتال حقتتوق اإلنستتان
(لانان)؛
 ١20-١٤١دعا حرية التعات ل وستائا اإلعتال التقليديتة واإلل رتونيتة إباتالء
القوان ذات العتلة متأ القيتود املفروضتة علتى أشت ال التعات الت تنتقتد مستؤويل
الدولة ومؤسساعاي ومأ العقوابت اإلدارية والقاائية املتعلة ا (كندا)؛
 ١2١-١٤١إرس ت تتاء احل ت تتق ل حري ت تتة التعات ت ت ول احلع ت تتول عل ت تتى املعلوم ت تتات ل
التشريعات الوطنية ووضع ليات لامان ايتا واحرتاما ال امل (امل سي )؛
 ١22-١٤١ر تتع صت تتفة اجل تتر عت تتأ التشت ت
للمعاي الدولية (إستونيا)؛

وإدراجت تتا ل الق تتانون املت تتدل و ق ت ت ا

 ١2٣-١٤١تعديل قانون اجلترائا اإلل رتونيتة وقتانون م ا حتة اإلروتاا وأح تا
قتتانون العقتتوابت ال ت تقيتتد حريتتة التعا ت ي متتأ أجتتل مواءمت تتا متتع املعتتاي الدوليتتة
(السويد)؛
 ١2٤-١٤١ضتتمان أال ي تتون تطايتتق قتتانون م ا حتتة اإلروتتاا وقتتانون اجل ترائا
اإلل رتونية عائقا أما األنشطة املشروعة ال ياطلع ا املواطنون واملتدا عون عتأ
حقوق اإلنسان ووسائا اإلعال (سويسرا)؛
 ١25-١٤١ايدة احرتا حرية التعا وحرية الت مع السلميي إبجراءات تشتمل
الستتماح لأل تراد ابنتقتتاد احل ومتتة وتناتتيا ماتتاورات ستتلميةي وتنقتتي قتتانون اجلترائا
اإلل رتونية ملواءمتا مع مااد حرية التعا (الوالايت املتحدة األمري ية)؛
 ١2٦-١٤١اإل تراج عتتأ مجيتتع ا ت تتزيأ بستتا رائ تتا السياستتيةي وال تتف عتتأ
مجيع سارسات االحت ا السري واالاتفاء القسري (قطر)؛
 ١2٧-١٤١ضمان اية املدا ع عأ حقوق اإلنسان ( رنسا)؛
 ١2٨-١٤١اختاذ اطوات حلماية املدا ع عأ حقوق اإلنسان (النرويج)؛
 ١2٩-١٤١اختاذ تداب ملنع أعمتال ماتايقة وختويتف العتحفي واملتدا ع عتأ
حقوق اإلنسان (التفيا)؛
 ١٣0-١٤١اختتتاذ التتتداب الال متتة لاتتمان قتتدرة املتتدا ع عتتأ حقتتوق اإلنستتان
على االضطالع بعمل ا ل بياة منة االية مأ املاايقة والتخويف (بل ي ا)؛
 ١٣١-١٤١تعزيتتز اجل تتود لاتتمان التمتتتع التتتا ابحلتتق ل حريتتة التعا ت وت تتويأ
اجلمعياتي وكفالة بياة منتة مواتيتة لعمتل املتدا ع عتأ حقتوق اإلنستان ومنامتات
ا تمع املدل (إيطاليا)؛
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 ١٣2-١٤١مواءمتتة تشتريعاعا متتع االلتزامتتات الدوليتتة ل جمتتال حقتتوق اإلنستتاني
بشأن حرية التعا ي واختاذ تداب ملموسة حلماية املدا ع عأ حقتوق اإلنستان متأ
مجلة أعمال من ا األعمال االنتقامية بسا التعاون مع األما املتحدة (النمسا)؛
 ١٣٣-١٤١اختتتاذ التتتداب املناستتاة لاتتمان ت تريس ماتتدأ الفعتتل بت الستتلطت
التنفيذية والقاائية ل الدستور ( اان)؛
 ١٣٤-١٤١تعزيز استقالل القااء وضمان احلق ل اكمة عادلتة لل ميتع متأ
دون متيي تتز :وال س تتيما ر تتال األدل تتة املنتزع تتة ع تتأ طري تتق التع تتذي ي واحل تترص عل تتى
ااوع مجيع عمليات االعتقال للرقابة القاائية مأ دون استثناء (تشي يا)؛
 ١٣5-١٤١مواص تتلة اجل تتود الرامي تتة إع التع تتدي للممارس تتات الت ت متي تتز بت ت
اجلنس ل القااء (ونغاراي)؛
 ١٣٦-١٤١نش ت تتر مدون ت تتة قواع ت تتد س ت تتلوس امل ت تتوظف امل لفت ت ت إبنف ت تتاذ الق ت تتوان
(ال وي )؛
 ١٣٧-١٤١وضت تتع ب ت ترامج تدريايت تتة ل جمت تتال حقت تتوق اإلنست تتان لتوعيت تتة املت تتوظف
العمومي ي وال سيما موظفي إنفاذ القانون واملوظف القاائي (ليايا)؛
 ١٣٨-١٤١مواصلة اجل ود الرامية إع تعزيز تدري موظفي إنفاذ القتانون بشتأن
القانون الدويل واالتفاقيات الدولية ل جمال حقوق اإلنسان (األردن)؛
 ١٣٩-١٤١كفالت تتة ايدة عاليت تتة ات تتدمات الرتمجت تتة الشت تتفوية واملعونت تتة القات تتائية
لألجنايات ل إجراءات ا اكا اجلنائية (ونغاراي)؛
 ١٤0-١٤١تع تتديل ق تتانون اإلجت تراءات اجلزائي تتة ل تتي ي تتن
لالحت ا السابق للمحاكمة (بوتسواان)؛

عل تتى ح تتد أقع تتى

 ١٤١-١٤١اختتتاذ اطتتوات لاتتمان استتتفادة مجيتتع ا ت تزيأ متتأ اكمتتة عادلتتة
وشفا ة (أسرتاليا)؛
 ١٤2-١٤١إبالغ مجيع األشخاص مسلويب احلريةي مأ دون أتا ي جبميع الت ا
املوج تتة إلتتي اي ووضتتع س ت ل مركتتزي جبميتتع ا ت تزيأي بغيتتة ضتتمان قتتدرة أستتروا
على اال ِّطّالع ورا على أماكأ وجودوا (شيلي)؛
 ١٤٣-١٤١تنفيتتذ القتتوان القائمتتة إلبتتالغ ا ت تزيأ علتتى الفتتور ابلتتت ا املوج تتة
إل تتي اي والس تتماح جلمي تتع املت مت ت ابرت تتاا جت ترائا ابالس تتتعانة ستش تتار ق تتانولي
متة مستتقلة
والعمل ل الوق نفسا علتى تتو إجتراءات منعتفة وشتفا ة أمتا
ونزي ة ت فل ي تا مجيتع ضتماانت ا اكمتة العادلتة الال متة لتد اع املتت ا (التوالايت
املتحدة األمري ية)؛
 ١٤٤-١٤١مواصلة دعا ضحااي االجتار ابلاشر عرب اآلليات الوطنية املتخععة
(السودان)؛
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 ١٤5-١٤١مواصلة اجل تود اإاد تة إع اقيتق تقتد ملمتوس ل م ا حتة االجتتار
ابألشخاص (تركمانستان)؛
 ١٤٦-١٤١است ت وتوس تتيع إجت تراءات اديت تتد و اي تتة ض تتحااي االجت تتار ابلاشت تتر
والعمتتل القستتريي وضتتمان احلعتتول علتتى متتا ي فتتي متتأ اتتدمات التتدعا واإليتتواء
(اململ ة املتحدة لربيطانيا العامى و يرلندا الشمالية)؛
 ١٤٧-١٤١اختاذ تتداب
(أنغوال)؛

عالتة مل ا حتة االجتتار ابلاشتري وضتمان ايتة الاتحااي

 ١٤٨-١٤١مواصتتلة م ا حتتة ج ترائا االجتتتار ابلاشتتر بتشتتديد العقوبتتة القانونيتتةي
وتعزيتتز تتتداب احلمايتتةي وتتتو التعتتويال التتال وإعتتادة أتويتتل ضتتحااي تلت اجلترائا
(لانان)؛
 ١٤٩-١٤١تعزيتتز اجل تتود ال ت تاتتذإا الل نتتة الوطنيتتة مل ا حتتة االجتتتار ابلاشتتري
متشيا مع الركتائز اخلمتس متأ إطتار العمتل التدويل متأ أجتل تنفيتذ بروتوكتول االجتتار
ابألشخاص (كواب)؛
 ١50-١٤١تنفيتتذ اخلطتتة االس ترتاتي ية لل نتتة الوطنيتتة مل ا حتتة االجتتتار ابلاشتتر
والقوان االاادية ذات العتلة تنفيتذا متا متأ أجتل معاجلتة قاتااي االجتتار ابلاشتري
ا ل ذل استغالل األطفال جنسي ا (الياابن)؛
 ١5١-١٤١مواصتتلة تعزيتتز براجم تتا االجتماعيتتة الناجحتتة لتحس ت ظتترو عتتيش
شعا ا (مج ورية نزويال الاوليفارية)؛
 ١52-١٤١مواصتتلة اختتتاذ اخلطتتوات الال متتة تشتريعيا وإجرائيتا لتتتو
للقوة العاملة ل اإلمارات العربية املتحدة (املغرا)؛

ايتتة متتة

 ١5٣-١٤١است ت اإلط تتار الق تتانول والسياس تتا ي م تتأ أج تتل املا تتي ل ض تتمان
احرتا حقوق العمل وحرية التعا (الربا يل)؛
 ١5٤-١٤١إصتتدار ميثتتاق العمتتل االجتمتتاعي لتعزيتتز حقتتوق العتتامل ل احلقتتل
االجتماعي و اية حقوق املستفيديأ مأ ادماعا (ليايا)؛
 ١55-١٤١تع تتديل الق تتانون االا تتادي رق تتا  ١0لع تتا  ٢0١٧م تتأ أج تتل ادي تتد
اجلرائا املقعودة مأ عاارة "إ شاء سر مأ أسرار صاح العمل" (الدامنرس)؛
 ١5٦-١٤١تعزيت ت تتز اجل ت ت تتود الراميت ت تتة إع تت ت تتو ات ت تتدمات العت ت تتحة واخلت ت تتدمات
االجتماعية اجليدة وامليسورة الت لفةي مأ أجل اس ر ان األطفتال والنستاء وكاتار
السأ عموم ا (ماليزاي)؛
 ١5٧-١٤١اعتماد وتنفيذ التداب الرامية إع القااء على الوصتا والتمييتز ضتد
األشخاص املتعايش مع وس نق املناعة الاشرية/اإليد ( يلند)؛
 ١5٨-١٤١ض تتمان التعل تتيا االبت تتدائي ا تتال واإللزام تتي جلمي تتع األطف تتال ال تتذيأ
يعيشون ل إقليم ا (ب و)؛
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 ١5٩-١٤١وضت تتع تت تتداب الوصت تتول وعت تتد التمييت تتز ال ت ت مت ت تتأ مجيت تتع الفتيت تتان
والفتيات املقيم ل الالد مأ التمتع ال امل ق ا ل التعليا (ابرا واي)؛
 ١٦0-١٤١مواصتتلة اجل تتود الرامي تتة إع دع تتا التعلتتيا واست ت نوعيت تتا وض تتمان
ت ا ؤ الفرص ل احلعول علياي وال سيما للفتيات (دولة لسط )؛
 ١٦١-١٤١مواصتلة اجل تود الراميتتة إع نشتر ثقا تة حقتتوق اإلنستان عترب املنتتاوج
الدراسية ل املدارس واجلامعات وأكادميية الشرطة (معر)؛
 ١٦2-١٤١مواصلة اجل ود لتحس وضع املرأة (اجلزائر)؛
 ١٦٣-١٤١ت ثيف اجل ود لتعزيز املساواة ب اجلنس (قربص)؛
 ١٦٤-١٤١مواص تتلة تعزي تتز املس تتاواة بت ت اجلنست ت و ايدة ض تتمان حق تتوق املت ترأة
(الع )؛
 ١٦5-١٤١تعمتتيا مراعتتاة املستتاواة ب ت اجلنس ت متتأ أجتتل ضتتمان املستتاواة ب ت
املرأة والرجل ل احلقوق (تركمانستان)؛
 ١٦٦-١٤١مواصتتلة تعزيتتز اجل تتود الراميتتة إع اقيتتق املستتاواة بت الرجتتل وامل ترأة
ومت املرأة والن وض ا (بلغاراي)؛
 ١٦٧-١٤١بتتذل اجل تتود الال م تتة متتأ أج تتل ايتتة ماتتدأ املس تتاواة ب ت اجلنست ت
وج الدستور (ابرا واي)؛
 ١٦٨-١٤١تعديل مرسو القانون االاادي رقا  ٢لعا  ٢0١٥لتاتمينا حاتر
التمييز على أساس اجلنس (الدامنرس)؛
 ١٦٩-١٤١ايدة تعزي ت تتز حق ت تتوق املت ت ترأة و ايت ت تتا ومس ت تتاواعا ق ت تتوق الرج ت تتلي
إبج تراءات تشتتمل تعتتديل القتتانون االاتتادي رقتتا  ٢لعتتا  ٢0١٥لتاتتمينا حاتتر
التمييز اجلنسال (أملانيا)؛
 ١٧0-١٤١تعديل القوان مأ أجل مت
أطفاإا (س اليون)؛

املرأة اإلماراتية مأ نقتل جنستيت ا إع

 ١٧١-١٤١اخت تتاذ ت تتداب تشت تريعية م تتأ أج تتل مت ت ت املت ترأة اإلماراتي تتة م تتأ نق تتل
جنسيت ا إع أطفاإا مأ دون قيود (سلو اكيا)؛
 ١٧2-١٤١سأ إصالحات تشريعية لامان عد التمييتز ضتد املترأةي تا يشتمل
الزواج والطالق واإلرث (السويد)؛
 ١٧٣-١٤١مراجعت تتة اللت تتوائ املتعلقت تتة ابمل ت ترأة ل قت تتانون العقت تتوابت ول قت تتانون
األحوال الشخعية (مج ورية كوراي)؛
 ١٧٤-١٤١اختاذ التداب الال مة لامان وصول املرأة ال امل إع ناا العدالتةي
ومنح ا العتفة القانونيتة علتى قتد املستاواة متع الرجتل ومعاملت تا مثلتا أمتا ا تاكا
(األرجنت )؛
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 ١٧5-١٤١مواصتتلة التتتداب الراميتتة إع مت ت امل ترأة وم ا حتتة التمييتتز والعنتتف
ضدوا (نياال)؛
 ١٧٦-١٤١ايدة اجل ود الرامية إع تعزيز املساواة ب اجلنس و اية املترأة متأ
العنف األسري (ميامنار)؛
 ١٧٧-١٤١العمل على اعتماد قانون م ا حة العنف األسري (تونس)؛
 ١٧٨-١٤١التع يل بسأ قانون منع اإليذاء املنزيل (ملديف)؛
 ١٧٩-١٤١سأ تشريعات شاملة للتعدي للعنف ضد املترأةي تا ل ذلت جتترمي
العنف األسري (بل ي ا)؛
 ١٨0-١٤١تعديل قانون العقوابتي وال سيما املادة ٥3ي إلبطال حق التزوج ل
ع تتر ابس تتتخدا
معاقا تتة وجت تتا وح تتق الوال تتديأ أو األوص تتياء ل معاقا تتة أطف تتاإا الق ق
العنف اجلسدي ( يسلندا)؛
 ١٨١-١٤١إصالح معتاي اإلثاتات التمييزيتة للمقاضتاة ل حتاالت اال تعتااي
وت تتدري أ ت تراد الش تترطة وامل تتوظف القا تتائي عل تتى التعام تتل م تتع ح تتاالت العن تتف
اجلنسي واجلنسال (السويد)؛
 ١٨2-١٤١مواص ت تتلة اجل ت تتود الرامي ت تتة إع مت ت ت ت املت ت ترأة ل احلي ت تتاة االجتماعي ت تتة
واالقتعادية والثقا ية (العراق)؛
 ١٨٣-١٤١مواصتتلة تنفيتتذ االس ترتاتي ية الوطنيتتة لتم ت ورايدة امل ترأة اإلماراتيتتة
واختتتاذ الق ترارات الو اريتتة ذات العتتلةي استتتمرارا ل تعزيتتز مشتتاركة امل ترأة ل ا تمتتع
(الياابن)؛
 ١٨٤-١٤١استعراض األح ا القانونية ال متنع املترأة متأ حريتة ااتيتار م نت تا
وعمل ا (ب و)؛
 ١٨5-١٤١مواصلة اجل ود الرامية إع تنفيذ االسرتاتي ية الوطنية لتم ورايدة
املرأةي والتع يل ابلو اء ابلتع دات الطوعية املتعلقة ابلعنف األسري وحقوق العمل
(بو ن)؛
 ١٨٦-١٤١العمل على تعزيز املساواة ب اجلنس ل ا تمعي إبجراءات تشمل
إ الة العقاات أما حرية املرأة ل التنقل ول ااتيار امل نة والعمل (إستونيا)؛
 ١٨٧-١٤١مواصت تتلة تعزيت تتز دور امل ت ترأة ل توطيت تتد الدميقراطيت تتة وكفالت تتة التنميت تتة
املستدامة (أذربي ان)؛
 ١٨٨-١٤١اختاذ املزيد مأ اخلطوات لتحس مشاركة املرأة واخنراط تا ل العمتل
السياسي ول العمليات التشريعية ل الالد (سري الن ا)؛
 ١٨٩-١٤١مااعفة ج ودوتا لتزايدة متثيتل املترأة ل مواقتع القيتادة واختتاذ القترار
(ابكستان)؛
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 ١٩0-١٤١إيالء اوتما ااص لتعزيز مشتاركة املترأة ل احليتاة العامتة متأ اتالل
تنفيذ الرؤية الوطنية ( ٢0٢١االااد الروسي)؛
 ١٩١-١٤١مواص ت تتلة اخت ت تتاذ ت ت تتداب لا ت تتمان التنفي ت تتذ الفع ت تتال لق ت تتانون "ودمي ت تتة"
واالسرتاتي ية الوطنية لألمومة والطفولة (سنغا ورة)؛
 ١٩2-١٤١مواصلة اجل ود الرامية إع التعدي للتمييز اجلنسال وعد املستاواة
إ اء مجيع النساء واألطفالي بعر النار عأ وضع ا وجنسيت ا (الربتغال)؛
 ١٩٣-١٤١مواصلة إيالء األولويتة وختعتي املتوارد ال ا يتة للتربامج الراميتة إع
اية وتعزيز حقوق األطفال والنساء وكاار السأ (ماليزاي)؛
 ١٩٤-١٤١مواصتتلة التعتتاون متتع منامتتة األمتتا املتحتتدة للطفولتتة (اليونيس تيف)
وا لتتس األعلتتى لألمومتتة والطفولتتة وال يتتاانت املعنيتتة ابلطفتتل ل الدولتتةي تتا تتد
معاحل الطفل الفالى (املغرا)؛
 ١٩5-١٤١وضع سياسات وبرامج تشغيلية متأ أجتل ايتة األطفتال متأ خمتاطر
التحرش اجلنسي واالعتداء اجلنسي (أذربي ان)؛
 ١٩٦-١٤١إقرار حار قانول صري لعقاا األطفال الادل ل مجيتع األوستا ي
ا ي ا املنزل واملدرسة (إستونيا)؛
 ١٩٧-١٤١اعتماد قانون حيار عقاا األطفال الادل ل مجيع األوستا (اجلاتل
األسود)؛
 ١٩٨-١٤١إلغتاء التشتريعات الت تتن علتتى ترض العقوبتتة أو املعاملتة القاستتية
أو الالإنسانية أو امل ينة على األطفال (ليختنشتايأ)؛
 ١٩٩-١٤١ر تتع الستتأ ال تتدنيا للمستتؤولية اجلنائي تتة إع أكثتتر م تتأ ستتاع س تتنوات
(س اليون)؛
 200-١٤١مواصتتلة تطتتوير إج تراءات التحقيتتق ل القاتتااي و ق ت ا لطايعتتة الطفتتل
واحتياجاتا (السودان)؛
 20١-١٤١ض تتمان الن تتاح ل تنفي تتذ السياس تتة الوطني تتة لتم ت ت ذوي اإلعاق تتة
(برول دار السال )؛
 202-١٤١مواصلة تعزيتز تعاواتا متع منامتات ا تمتع املتدل ذات العتلةي متأ
أج تتل تق تتدمي ا تتدمات أ ا تتل لألش تتخاص ذوي اإلعاق تتةي وال س تتيما ل التعل تتيا ول
سوق العملي مأ أجل اس إدماج ا ل ا تمع (سنغا ورة)؛
 20٣-١٤١مواص ت تتلة تنفي ت تتذ است ت ترتاتي يت ا الوطني ت تتة بتلاي ت تتة مجي ت تتع احتياج ت تتات
األشخاص ذوي اإلعاقة كا ة يمتا يتعلتق ابلتعلتيا وإعتادة التأويتل تد إدمتاج ا
ل ا تمع (دولة لسط )؛
 20٤-١٤١النار ل اختاذ مزيد مأ اإلجراءات لتعزيتز التعلتيا الشتامل لألطفتال
ذوي اإلعاقة ل املؤسسات التعليمية العادية (بلغاراي)؛
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 205-١٤١اعتماد اإلطتار القتانول التال لتم ت امل تاجريأ وملتمستي الل توء
والالجا ي أ ي ا األطفالي متأ التمتتع ال امتل قتوق اي و قت ا للمعتاي الدوليتة
(الربا يل)؛
 20٦-١٤١مواص تتلة تنفي تتذ املا تتادرات الرامي تتة إع ال تتد اع ع تتأ حق تتوق العم تتال
املغرتب /املتعاقديأ (اإند)؛
 20٧-١٤١مواصتتلة تعمتتيا اتتج ابت اريتتة إ اء تناتتيا ستتوق العمتتل متتأ شتتأاا أن
تيسر تو ظرو العمل اآلمنة الواجاة جلميع العمال األجان (بيالروس)؛
 20٨-١٤١مواصتتلة اس ت تتتداب ايتتة حقتتوق العمتتال امل تتاجريأ األجان ت ي
و ايدة اس ت التتتداب الراميتتة إع م ا حتتة االجتتتار ابلاشتتري تتا ل ذل ت مستتاعدة
الاحااي (سري الن ا)؛
 20٩-١٤١املاتتي ل تيست ت احلمايتتة القنع تتلية للعمتتال امل تتاجريأي إبجت تراءات
تشت تتمل إبت تتالغ القنعت تتلية األجنايت تتة ت تتورا ل حت تتال اعتقت تتال رعاايوت تتا أو احت ت تتا وا
( يي ان )؛
 2١0-١٤١مواصتلة التعتاون متتع بلتدان العمتتال امل تاجريأ األصتتلية لتزايدة ايتتة
حقوق ا (موريتانيا)؛
 2١١-١٤١اخت تتاذ اط تتوات ملموس تتة ل جم تتايل السياس تتات والت تتداب م تتأ أج تتل
اس سارسات وظرو العمل للعمال األجان (ميامنار)؛
 2١2-١٤١مواصتلة العمتل اإتا املتعلتق مايتتة وتعزيتز حقتوق العمتال األجانت
(الفلا )؛
 2١٣-١٤١تعزي تتز اي تتة العم تتالي ومواص تتلة است ت ظ تترو عيشت ت ا وعمل تتا
(اليمأ)؛
 2١٤-١٤١مواص ت تتلة است ت ت ظ ت تترو العم ت تتال امل ت تتاجريأ م ت تتأ ا ت تتالل تنفي ت تتذ
اإلصالحات األا ة ل ميدان العمل (أسرتاليا)؛
 2١5-١٤١مواصلة تو احلماية الفعلية حلقوق العمال امل اجريأ بتعزيتز قتانون
العمل ليتسق مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان (إندونيسيا)؛
 2١٦-١٤١وضتتع تتتداب لتيس ت االحت تتا إع القاتتاء وتتتو اتتدمات الرتمجتتة
الشتتفوية واملعونتتة القاتتائية اجليتتدة للعمتتال امل تتاجريأ واألشتتخاص عتتدميي اجلنستتية
والعمال املنزلي (س اليون)؛
 2١٧-١٤١تعزيتتز تتتداب احلمايتتة االجتماعيتتة جلميتتع العمتتالي تتأ تتي ا العمتتال
امل اجرون والعامالت امل اجرات (أنغوال)؛
 2١٨-١٤١التنفيت تتذ ال امت تتل لقت تتانون العمت تتل الت تتوطين املعتمت تتد ل عت تتا ٢0١٧
(سلو اكيا)؛
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 2١٩-١٤١اختاذ مزيد مأ التداب لامان تنفيذ القانون على الوجا السليا متأ
أجل اية العمال املنزلي مأ اإليذاء (النرويج)؛
 220-١٤١ضتتمان التنفيتتذ ال امتتل لتش تريعات العمتتل ال ت ح ت ِّّدث منتتذ ع تتد
قريت ت ي ل تتي حي تترت را العم تتل وال في تتل احرتامت ت ا مت ت ا حق تتوق العم تتال امل تتاجريأ
والعمال املنزلي االقتعادية واالجتماعية والثقا ية (السويد)؛

 22١-١٤١إنفتتاذ األح تتا الوطنيتتة ال ت ستتن حتتديث ا ل جمتتال قتتانون العمتتلي
متشتتي ا متتع الع ت وس الدوليتتة ذات العتتلةي تتا ي تتا اتفاقيتتة منامتتة العمتتل الدوليتتة
بشأن العمال املنزلي ي ( ٢0١١رقا  ( )١٨٩يرلندا)؛
 222-١٤١مواص تتلة تعزي تتز ق تتوان العم تتل تابع تتة مس تتتمرة مل تتدى تنفي تتذ أرابا
العمتتل احلقتتوق املمنوحتتة للعمتتال وجت اإلصتتالحات القانونيتتة األات ةي وال ستتيما
التغيت ت ات القانوني تتة الت ت أدالت ت ل أيلول/س تتاتمرب  ٢0١٧والت ت تس تتري عل تتى
العم تتال املنت تزلي ي وإنش تتاء مؤسس تتة وطني تتة ق تتادرة عل تتى تلاي تتة احتياج تتات العم تتال
امل اجريأ ل جمايل احلماية والدعوة (كندا)؛
 22٣-١٤١مواصلة اجل ود لامان سالمة وأمتأ وكرامتة العمتال امل تاجريأي تأ
تتي ا العتتامالت املنزليتتاتي و ايتتة معتتاحل ا ابختتتاذ التتتداب املؤسستتية والتش تريعية
الال مة (نياال)؛
 22٤-١٤١التنفيتتذ ال امتتل للتش تريعات املتعلقتتة ابلعمتتال امل تتاجريأي تتأ تتي ا
العمال املنزليوني وضمان متابعة شفا ة ومستقلة إذن املسائل (سويسرا)؛
 225-١٤١تعزيت تتز اي ت تتة العمت تتال امل ت تتاجريأي وضاصت تتة الع ت تتامالت املنزلي ت تتاتي
إبجراءات تشمل تنفيذ التشريعات القائمتةي وتعزيتز عمليتات التفتتيش و ايدة ترص
وصول العمال إع سال االنتعا (النمسا)؛
 22٦-١٤١التنفيذ ال امتل لقتوان العمتل متأ أجتل صتون كرامتة العمتال و ايتة
حقوق اي وال سيما العامالت األجنايتاتي بغيتة االمتثتال التتا اللتزاماعتا الدوليتة ل
جمال حقوق اإلنساني وإنشاء ليات عالة لتسوية نزاعات العمل ( يلند)؛
 22٧-١٤١اختاذ مزيد مأ اخلطوات امللموسة متأ أجتل متتت تتداب وا التشتريعية
والتنفيذيت تتة لتعزيت تتز و ايت تتة حق ت توق العمت تتال امل ت تتاجريأ ومعت تتاحل ا املشت تتروعة مت تتأ
االنت اكتتات الت يرت ا تتا أرابا العمتتلي تتا ل ذلت االحتفتتام جبتتوا ستتفر العمتتال
امل اجريأ اال ا للقانون ( يي ان )؛

 22٨-١٤١مواصتتلة ج ودوتتا ل جمتتال تعزيتتز و ايتتة حقتتوق الفاتتات الاتتعيفةي
وال سيما امل اجرات احلوامل ( يي ان )؛
 22٩-١٤١اعتماد سياسة وطنية بشأن كاار السأ (اليمأ)؛
 2٣0-١٤١اعتماد قانون بشأن كاار السأ (ال وي )
 -١٤2وأحاط اإلمارات العربية املتحدة علما ابلتوصيت أدانن:
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 ١-١٤2إاتتاء التتتداب القسترية االنفراديتتة املفروضتتة علتتى دولتتة قطتتر علتتى الفتتور
(قطر)؛
 2-١٤2تقتتدمي التعتتويال جلميتتع املتاتترريأ متتأ وتتذن التتتداب القستريةي ومت يتتن ا
متتأ االحت تتا إع القاتتاء وجتترب ضتترروا علتتى وتتو عتتادلي و استتاة املستتؤول عتتأ
انت اس حقوق ا اإلنسانية (قطر)
 -١٤٣وأحاط ت ت ت ت ت اإلمت ت ت ت تتارات العربيت ت ت ت تتة املتحت ت ت ت تتدة علم ت ت ت ت ت ا ابلتوصت ت ت ت تتيت الت ت ت ت تتواردت ل
الفق ت ترت  ١-١4٢و٢-١4٢ي ل ن ت تتا ر ات تتت ما ألات تتا رأت أامت تتا تقعت تتان ات تتارج نطت تتاق
االست تتتعراض الت تتدوري الشت تتاملي علت تتى النحت تتو املنعت تتوص عليت تتا ل ق ت تراري جملت تتس حقت تتوق
اإلنسان  ١/٥و٢١/١6
 -١٤٤ومجيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ل وذا التقرير تعرب عأ موقتف الدولتة
(الدول) ال قدمت ا و/أو الدولة موضوع االستعراض وال يناغي أن يف تا أاتا ااتى بتأييتد
الفريق العامل ب املا
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