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 مقدمة   
عقددددددد اللريددددددق السامددددددد املسدددددد، ابملنددددددتسراا الدددددددور  ال ددددددامد  املن دددددد    جدددددد  قددددددرار  -1

ت دددددددرين  16إىل  5  دورتدددددددة اااديدددددددة والن  ددددددد    اللددددددد ة مدددددددن 5/1حقددددددد ن ا   دددددددان  جملددددددد 
 13. وانُتسرضدددحل ااالدددة   ت دددداد   اثل دددة النالندددة ع دددرة  املسقدددد دة   2018النددداو/  فمرب 

. وترأس وفدد ت داد وريدر السددل  املحبلدق اقد ن ا   دان  دج مدحل 2018ت رين الناو/  فمرب 
 15عددرا . واعتمددد اللريددق السامددد التقريددر املتسلددق هت دداد   جل ددتة ال دداهسة ع ددرة  املسقدد دة   

 .2018ت رين الناو/  فمرب 
  اختددار جملدد  حقدد ن ا   ددان فريددق املقددررين التددا  2018كددا  ن الناو/يندداير   10و   -2

 )اجملم عة الن   ة( لت  ري انتسراا ااالة   ت اد: أملا  ا وه رو د  وقريغ زنتان.
مددن  5واللقدرة   5/1مددن مرفدق قدرار جملد  حقدد ن ا   دان  15أبححبدام اللقدرة  وعمد ا  -3

   صدرت ال اثئق التال ة ألغراا انتسراا ااالة   ت اد:16/21مرفق قراره 
 (؛A/HRC/WG.6/31/TCD/1)أ( )15تقرير وط،/عرا كتا  مقدم وفقاا لللقرة  )أ( 
جتم ع للمسل مات أعدتة مل ض ة األمم املتحددة ال دام ة اقد ن ا   دان وفقداا  )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/31/TCD/2)ب( )15لللقرة 

)ج( مددددن  15لللقددددرة اا مددد جز أعدتددددة املل ضدددد ة ال ددددام ة اقددد ن ا   ددددان وفقدددد )ج( 
 .(A/HRC/WG.6/31/TCD/3/Corr.1( وتص يبها )A/HRC/WG.6/31/TCD/3ال   قة )

وُأح لحل إىل ت اد  عن طريق اجملم عة الن   ة  قائمة أنئلة أعدهتا نللاا أملا  ا والرباريد  -٤
م جمم عة األصدقاء املسن ة ابلتنل ذ وإعداد التقدارير واملتاهسدة علدمل امل دت و الد ط،( والربتغال )ابن

وت ددداد وندددل ف ن ا وال ددد يد ول وتن دددتاين واململحبدددة املتحددددة لربينا  دددا الس.مدددمل وأيرلنددددا ال دددمال ة. 
 وميحبن املط ع علمل هذه األنئلة   امل قع ال بحبي اخلارجي ل نتسراا الدور  ال امد.

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

وأكدد وريددر السدددل  وحدافا األختددام واملحبلددق اقدد ن ا   دان أن ت دداد ت اجددة حتددد ت  -5
عديدددة  ددا ع اقدد  وخ مددة علددمل حالددة حقدد ن ا   ددان   ددا   ذلددو الصددراعات النائل ددة واللقددر 

 اخلدمات املجتماع ة األنان ة واملح ار الساملي وا رهاب.ااص ل علمل وصس ابت 
وشدددد علددمل أن التقريددر الدد ط، هدد  اددرة عمددد تسدداوو وت دداركي هدد  ورارة السدددل املحبللددة  -6

  دد لة حقدد ن ا   ددان واللفنددة اللن ددة امل دد كة هدد  الدد رارات  الدديت تعددم   ددع الدد رارات املسن ددة 
ا   ددان. وتت ددحبد هددذه اللفنددة مددن ةنددد للفمس ددة ال طن ددة  وةنلدد  ابث ا دد  املوتللددة اقدد ن 

للمفتمدددع املددددو  وشدددركاء فن ددد  ومدددال    ه دددنهم محبتددد  املل ضددد ة ال دددام ة اقددد ن ا   دددان   
ت اد. ورح  ورير السدل هتسزيز حع ر املل ض ة ال ام ة   ت اد  ما يدل علمل التسداون املمتدار 

 ه  ت اد واملل ض ة.
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يتسلددق اا ل إن ت دداد حققددحل منددذ آخددر مندد ل  ددا أمددام جملدد  حقدد ن ا   ددان تقدددموقددا -٧
اب طددار القددا  و وامل ن ددي وابلتسدداون مددع آل ددات حقدد ن ا   ددان التاهسددة ل مددم املتحدددة. علددمل 
امل ت و القا  و  اعتمدت ت داد عددة قد ا     جمدال حقد ن ا   دان وصددقحل علدمل عددد مدن 

  صددد قحل ت دداد علددمل الربوت كدد ل امللحددق ابمل نددان األفريقددي اقدد ن 2015املتلاق ددات. فلددي عددام 
ت ددرين  29ا   ددان وال ددس ب ه دد ن إ  دداء ارحبمددة األفريق ددة اقدد ن ا   ددان وال ددس ب. و  

  أقددددرت اثمس ددددة ال طن ددددة م دددداريع قدددد ا   للتصددددديق علددددمل اتلاق ددددة حقدددد ن 2018األول/أكتدددد هر 
ة امايدة حقد ن   دع السمدال املهداجرين وأفدراد أندرهم. األشواص ذو  ا عاقة واملتلاق ة الدول د

 وت اد هصدد التصديق علمل اتلاق ة منع جرمية ا ابدة اثماع ة واملساقبة عل ها.
كمدددا صددددقحل ت ددداد علدددمل املتلاق دددات التال دددة: اتلاق دددة األمدددم املتحددددة ملحبافحدددة اثرميدددة  -8

مددع املجتددار ابألشددواص؛ واملتلاق ددة الدول ددة ملنددع وقاا قا    دداا املن.مددة عددرب ال طن ددة  الدديت  نددد صددحب
لقمددع   يددد ا رهدداب؛ واتلاق ددة األمددم املتحدددة ملحبافحددة الل دداد؛ اتلاق ددة التسدداون القعددائي الدددو  

 ملحبافحة ا رهاب؛ واتلان التساون القعائي الن  ي ه  ت اد وما  والن فر.
جمم عدة قد ا    مل ند ما  و  اجملدال الت دريسي  التزمدحل ت داد  علدمل صد  خداص  ه ضدع -9

  إطدددار ا صددد حات الددديت أدخلدددحل علدددمل قدددا  ن السقددد ابت وقدددا  ن ا جدددراءات اثنائ دددة  وهدددي 
إصد حات جسلدحل ةارندات البلددد متماشد ة مدع التزاماتدة الدول ددة. واعُتمددت   قدا  ن السقدد ابت 

ن ما   جمال محبافحدة اثديد التساريق واألححبام ال اردة   املتلاق ات الدول ة ذات الصلة  مل 
 التسذي  وجمال القا  ن الدو  ا   او.

الدذ   PR/2017/026وجرو إص ح اللفنة ال طن ة اق ن ا   ان   ج  القا  ن رقم  -10
 قحتة اثمس دة ال طن دة واعتمدتدة. واعتُدرب هدذا ا صد ح  الدذ  ت د  إجدراله هلعدد التسداون مدع 

لاعلدددة  ج ذجددداا مدددن املمارندددات اث ددددة   جمدددال الت دددريسات خمتلدددق اثهدددات ال طن دددة والدول دددة ال
املتسلقدددة ابمل ن دددات ال طن دددة اقددد ن ا   دددان. واب ضدددافة إىل ذلدددو  قامدددحل ححب مدددة ت ددداد    
إطار هدء عمد م ن ات اثمه رية الراهسة  إبضدلاء النداهع الدندت ر  علدمل هدذه اللفندة  سلهدا 

من األمه ة. وندتسمد اللفندة اا رارها وإعنائها مزيدواحدة من أكرب م ن ات اثمه رية هبدف إه
ال طن دددة اقددد ن ا   دددان كال دددة ملندددع التسدددذي  ومحبافحتدددة  وفقددداا للربوت كددد ل املخت دددار  ملتلاق دددة 

 مناهعة التسذي  وغريه من ضروب املساملة أو السق هة القان ة أو ال إ  ا  ة أو امله نة.
دعم شركائها  لغاء عق هة ا عدام ه ب  اااجدة  وقال ورير السدل إن ت اد ااجة إىل -11

إىل مراكز احتفار ذات حرانة أمن ة م ددة يد دع ف هدا ا رهداه  ن وكبدار اجملدرم  وُنرند ن ف هدا 
عدددن املرافدددق التقل ديدددة لتفنددد  أ    دددري ندددل  علدددمل اا علدددمل النحددد  األمندددد لعدددمان ح ددداهتم هس دددد

  أشددار إىل أن 2018أغ ددن  /ام الصددادر   آبال ددفناء ارخددرين. وف مددا يتسلددق احبددم ا عددد
ااحبم صادٌر   ج  قرار قعدائي يصدس  علدمل وريدر السددل التسل دق عل دة. غدري أ دة أكدد  هصدلتة 

أن القعدداة وجدددوا أدلددة شددديدة ال ضدد ح انددتنتف ا مددن خ  ددا ارتحبدداب أعمددال إرهاه ددة. اا  قاضدد 
هدددعم مددن ال ددركاء    2015ي ل ددة / ر  15وجيددر  تنقدد ن قددا  ن قمددع األعمددال ا رهاه ددة املدد ر  

املحتاد األورو  ومحبت  األمم املتحدة املس، ابملودرات واثرمية. ون س د القا  ن اثديدد صد اغة 
تسريدق ا رهداب  ددا يتماشدمل مددع املسدايري الدول ددة ونددد شدروط تنب قددة مدع املحدد ام ال دديد اددق 

 اثم ع   حماكمة عادلة.
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 21جندددارات الت دددريس ة  أشدددار وريدددر السددددل إىل القددد ا   التال دددة: قدددا  ن وف مدددا يتسلدددق اب  -12
املتسلددق  حبافحددة  2018مددارس /آذار 30 املتسلددق ا.ددر رواج األطلددال؛ وأمددر 2015ي ل ددة /  ر

املتسلددق هن.ددام ال ددف ن؛  201٧  ر/ي ل ددة  28املجتددار ابألشددواص    ه ريددة ت دداد؛ وقددا  ن 
      /شددددددباط 1٤املتسلددددددق  حبافحددددددة اثرميددددددة ال دددددد ربا  ة؛ وقددددددا  ن  201٤شددددددباط/فرباير  10وقددددددا  ن 
املتسلددددق  201٤شددددباط/فرباير  10املتسلددددق امايددددة الب دددداوت ال وصدددد ة؛ وقددددا  ن  201٤فربايددددر 

 2015شدددباط/فرباير  ٤إب  دداء ال كالدددة ال طن دددة ألمددن املسل مدددات والتصدددديق ا لحبدد وو؛ وقدددا  ن 
الذ  ندد الق اعد التنل ذيدة  201٤شباط/فرباير  19 م املتسلق اماية حق ن امل تهلو؛ ومرن

ه  ن ااالدة املد  دة    ه ريدة ت داد. وقدد نداهم هدذا املرند م    2013أ ر/ماي   10لقا  ن 
تلس دددد قدددا  ن ااالدددة املد  دددة الدددذ  ي دددحبد ضدددما ة قا    دددة ل شدددواص امل لددد دين   ت ددداد  رابء 

 ت ادي  وأجا   وملجئ  علمل حد ن اء.
وف مددددا يتسلددددق ابلتسدددداون مددددع ا جددددراءات اخلاصددددة وه ئددددات املساهدددددات  واصددددلحل ت دددداد  -13

ا عددراب عددن انددتسدادها الدددائم للم دداركة والتلاعددد مددع خمتلددق امل ن ددات املسن ددة. وأصدددر البلددد 
 201٧دعدد ات ملت حددة إىل املحبللدد  هدد مل ت   إطددار ا جددراءات اخلاصددة. والدد ل  ايددة عددام 

  كدان البلدد قدد انتعداف خدرباء م دتقل  مسن د  ابلقعداء علدمل التم  دز ضدد 2018وهداية عام 
املدددرأة   القدددا  ن واملمارندددة  وخدددرباء آخدددرين مسن ددد   حبافحدددة اندددتودام املرتزقدددة ك نددد لة مل تهدددا  
حقددد ن ا   دددان ومندددع ال دددس  مدددن ةارندددة حق قدددة. وقدددال إن ت ددداد وححب متهدددا علدددمل اندددتسداد 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه   ن   ر رة البلد. وقد ُقدم تقرير عن ملنتقبال خرباء آخرين يرغب
مريريريريو  ريريريريموة اوعامعريريريرية لو الع أوريريريرية ال اةريريريريية لو الىل جلنريريريرياجلية لو اويينريريريرية     نريريريرية مناهضريريريرية التعريريريريذيب 

ضددد وةريتق م  الت رياريم اوتعع رية اتفاقيرية   ريأف الافريا واتفاقيرية ال ضرياع أعريا  يريت ليري ا  الت ييري  
 ابلن.ر إىل اعتماد البلد  ات  املتلاق ت .اا املرأة قريب

  وافقددددحل ت دددداد علددددمل فددددتن محبتدددد  للمل ضدددد ة ال ددددام ة 2012ي   ددددة حزيران/ 21و   -1٤
ا ددد اا اقدد ن ا   ددان علددمل أراضدد ها مل اصددلة تسزيددز هددذا التسدداون. وقددد  .مددحل ااحب مددة   دداط

 ت.ددار  قددرر اجملتمددع الدددو    األمدد ال ال رمددة ملفتتدداح هددذا املحبتدد . وهسددد نددن ات ط يلددة مددن امل
 النهاية رصد امل ارد ال رمة )اليت مل تزال دون الت قسات( ملفتتاح املحبت  املذك ر.

  اندددتقبد البلددددد رئددد   ارحبمددددة األفريق دددة اقدددد ن ا   دددان وال ددددس ب 2015و  عدددام  -15
 ت ددداد تتصدددد واملدع دددة السامدددة للمححبمدددة اثنائ دددة الدول دددة  الددديت كا دددحل جُتدددر  عددددة حتق قدددات  

ابثرائم اليت ارُتحببحل    ه رية أفريق ا ال ننمل. ورح  ورير السدل هصدور ححبدم إدا دة  دائي  
  اق الدكتات ر الت اد  ال اهق ح   حرب  واملت اطئ  مسة  عن 201٧   ان /أهريد 2٧  

 ة  من جهة أخرو.الدوائر ا فريق ة املنتننائ ة   داكار  من جهة  وعن حمحبمة جنام نا اثنائ 
وأعددرب وريددر السدددل عدددن أنددلة ألن م دد لة اثددرب    نددد ان ا جددراءين  مددا رالددحل مسلقدددة  -16

 غ ن هذا امللق ال ائو  ائ اا  وه  ملدق ت دب    السديدد مدن املاندي الديت مل ميحبدن ع جهدا 
 وحمددام  هم   ح دداة األمددة أبنددرها. ووعددد هدرانددة هددذا امللددق  فدد ر ع دتددة إىل البلددد  مددع العددحا 

 جيداد حدد نددريع وتنل دذ ااحبدم. ووشددد رمس داا   دع أصدددقاء ت داد تقددإ مددا لدديهم مدن إنددهامات 
  جناح إجراءات السدالة امل تقال ة هذه  مل ن ما ف ما يتسلق ابثرب وضمان عدم التحبرار.

لدددور  ويقدداس التقدددم ارددرر   جمددال حقدد ن ا   ددان منددذ اث لددة ال دداهقة ل نددتسراا ا -1٧
ال ددددامد علددددمل م ددددت و ااقدددد ن املد  ددددة وال  اندددد ة وااقدددد ن املقتصددددادية واملجتماع ددددة والنقاف ددددة 
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وحقددد ن فئدددات حمدددددة  اب ضدددافة إىل القعدددا  ال ددداملة مندددد امل ددداواة وعددددم التم  دددز ضدددد املدددرأة  
 والتحد ت الب ئ ة  ومحبافحة ا رهاب.

مدن ا جندارات ا امدة اا الدولة الت دادية عدددوف ما يتسلق ابمل اواة وعدم التم  ز  حققحل  -18
للغاية. واعُتمدت    هذا ا طار  عدة  ص ص غري    زية تتسلدق ه ضدع املدرأة  علدمل غدرار األمدر 

الدددددذ  يدددددنو علدددددمل امل ددددداواة   ال نيدددددائق الددددديت ُت دددددغد ابلتس ددددد   2018مددددداي  /أ ر 22املددددد ر  
لتح د  وضدع املدرأة وامل ن دات املسن دة م داريع اا امل تواب. وعلمل غرار ذلدو  ُأن دحل أيعد أو

 (.Maison de la Femmeهتسزيز حق ن املرأة  مند دار املرأة )
و  جمال محاية الب ئة  اختذت ت اد عدة تداهري ت ريس ة وتن. م ة حت.ر القنع التس لي  -19

مددددحل ل شدددفار واألفسددددال الدددديت تددد د  إىل تدددددمري الب ئددددة. وللتول ددددق مدددن آاثر هددددذه التددددداهري  دع
 ااحب مة نسر غار الب اتن.

مددن جهدد د محبافحددة ا رهدداب   مننقددة ال دداحد وحدد ا  مركددز ا اا وت ددحبد ت دداد جددزء -20
ارية ت اد. وقد ُح دت م ارد ه رية ومادية ومال ة كبرية   هذه اارب الديت فرضدها ا رهداه  ن 

 املننقدة دون ا قل م دة  املنت رون   البلد. وناول البلد  هدعم مدن الددول ال دق قة والصدديقة  
ورافقددددحل الدددددول الصددددديقة ت دددداد    دعددددم القدددد ات املتسددددددة . حمارهددددة هددددذه القدددد ة اخلل ددددة أح دددداوا 

اثن  ات امل  كة   حد ا ادرية ت داد وقد ات هلددان جمم عدة اخلم دة   مننقدة ال داحد    
  داو وحدده مل ميحبدن أن نس ها إىل حتق ق التنم ة وتسزيز القدرة علمل الصدم د. و دا أن السمدد ا 

م تدامة  كان مل هد من ح د املزيد من امل ارد ملحبافحة اللقر الذ  ي حبد ال ب   يقدم حل ملا 
 األناني لتفن د ال باب الساطل  عن السمد   أغل  األح ان.

هنريقدددة ت افق دددة  2016و  نددد ان ااددد ار ال  اندددي  جدددرت امل توددداابت الر نددد ة لسدددام  -21
ملة. وتناف ددحل كددد القدد و اا ددة   األمددة  ووافددق اثم ددع علددمل اللددائز. واجتمسددحل وت ددارك ة وشددا

األغلب ددددة واملسارضددددة   إطددددار وطدددد، للحدددد ار ال  انددددي املتحبدددداف  مددددن أجددددد وضددددع ارل ددددة ال رمددددة 
ا تودددداابت نددددلم ة. ومددددن هددددذا املن.دددد ر  صدددد تحل اثمس ددددة ال طن ددددة اب  دددداع   ت ددددرين   جددددراء
القدددا  ن املن ددد  للفندددة ال طن دددة امل دددتقلة ل  توددداابت  وهددد  قدددا  ن   علدددمل 2018  فمرب /النددداو

 قدمتة ااحب مة  لحبنة جاء ارة عمد ت افقي ضمن ا طار ال ط، للح ار ال  اني.
 2018مددارس /واب ضددافة إىل ذلددو  كددان املنتدددو الدد ط، ال ددامد الددذ  عقددد   آذار -22

ة الرئ   ة لت داد   ال دن ات القادمدة. واحتلدحل  ناهة منصة كبرية لتحديد املجتاهات املن ات ف 
مدن قدرارات اا هامداا م ائد حق ن ا   ان ه حبد عام وحق ن فئات حمددة  ه حبد خاص  ح دز 

ويعمن الدنت ر حرية . املنتدو. وانُتسرا إطار اا ار ال  اني وأصبن وضع املسارضة دنت ر ا 
 الت.داهر  وهدي حقد ن وحدر ت يعدمنها التنقد  وحرية الصحافة  وااق   ا ضدراب  واادق  

 الدنت ر وُ ارس   إطار الق ا   اليت تن.مها.
إمل أن ح.ددر الت.دداهر الدديت أ ددري ه دد  ة عدددد مددن ال دد اغد   ارو ددة األخددرية طُبددق فقددط  -23

  ةالسامل األرمة إىل وابلن.ر. ا رهاب ملحبافحةاا مركز  لحب  ة البلد   ال ائدة ت فة الت ترات األمن ة 
  مددن امل نددق أن م زا  ددات القناعددات الرئ  دد ة  أ  قناعددات ا رهدداب علددمل ااددرب وتددداع ات

و  جمدددال اا. ملح نيددداا التسلددد م والصدددحة وال ددد ون املجتماع دددة والبددد  التحت دددة  ا لعدددحل ا لاضددد
التسلدد م  حققددحل ااحب مددة إجنددارات حت.ددمل ابملحدد ام ف مددا يتسلددق ابلتدددري  وإعددادة التدددري  وهندداء 
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قدرات املسلم   وهناء وإعادة  ه د اللص ل الدران ة  هدعم مدن شدركائها التقل ددي    دن فد هم 
من.مدددة األمدددم املتحددددة لل ه دددة والسلدددم والنقافدددة )ال    دددحب (  واملن.مدددة ا نددد م ة لل ه دددة والسلددد م 

 والنقافة  والبنو ا ن مي للتنم ة.
اعتمدددددت ااحب مددددة أو هددددي   النريددددق إىل واب ضددددافة إىل ال  انددددة ال طن ددددة للصددددحة   -2٤

اعتمدداد عدددد مددن التددداهري واخلنددط املندد ات ف ة الرام ددة إىل حت دد  فددرص حصدد ل ال ددحبان علددمل 
الرعايددة الصددح ة وحت دد    ع تهددا  ومنهددا  علددمل نددب د املنددال  التغن ددة الصددح ة ال دداملة  والرعايددة 

ه دددة للمدددراهق   واملنددد ات ف ة املتسلقدددة الصدددح ة اجملا  دددة للئدددات هس نهدددا  والصدددحة اثن ددد ة وا جنا
 ابألطلال حديني ال ملدة  وط  الت ل د وحديني ال ملدة   اااملت النارئة.

ومل يزال هنا  حتد كبري يتمندد   ت  دري إمحبا  دة ال صد ل إىل املرافدق الصدح ة اث ددة    -25
ملنداطق الريل دة. كمدا أن مسددل   ع أصاء ا قل م ال ط،  وعلمل األخو ابلن بة للرحَّد وندحبان ا

األم ددددة املرتلدددددع  وعلدددددمل األخددددو   صدددددل ف الن ددددداء  ينددددرح إشدددددحبال ات   تنل دددددذ ال  اندددددات 
 الصح ة السامة. - املجتماع ة

ورغم التحد ت  تستزم ااحب مة ت ط د الدميقراط ة وا دارة الرش دة وتسزيدز فسال دة الدولدة  -26
. ولتحق ق ذلدو  نتداج البلدد إىل اجملتمدع الددو  مل داعدتة هت ط د ال  م وال حدة وال  م ال ط،

علددمل حت دد  م شددراتة ا جائ ددة. وقددد نددسحل ت دداد أيعدداا إىل ااصدد ل علددمل دعددم أصدددقائها لتسزيددز 
أكددرب اا القدددرات امل ن دد ة والت ددغ ل ة للفنددة ال طن ددة اقدد ن ا   ددان. ومل تددزال ت دداد تت قددع دعمدد

  خي ضها ج  ها ال ط، ضد ا رهاب  علمل عدة جبهات.من اجملتمع الدو    اارب اليت

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
وفدددداا هب ددداوت أ نددداء جل دددة التحددداور. وتدددرد الت صددد ات املقدمدددة خددد ل جل دددة  83أدىل  -2٧

 التحاور   اللرع الناو من هذا التقرير.
املس ددار  وامل ن ددي  الددذ  صددد التصددديق علددمل    ا طدداراا إجياه دداا وملح.ددحل مددا  تندد ر  -28

اتلاق ة األمم املتحدة ملحبافحة اثرمية املن.مة عرب ال طن ة واملتلاق ة الدول ة لقمع   يد ا رهداب. 
 ورحبحل هتساون ت اد املنا    جمال محبافحة ا رهاب.

د تنل دذ الت صد ات وأ نحل م ريتا  ا علمل التداهري اليت اختذهتا ال دلنات الت دادية مدن أجد -29
املنبنقددددة عددددن اث لددددة ال دددداهقة مددددن املنددددتسراا الدددددور  ال ددددامد. وأعرهددددحل عددددن ارت احهددددا للتقدددددم 
امللحدد ا الددذ  أحررتددة ت دداد   تسزيددز محايددة حقدد ن املددرأة والنلددد و  محبافحددة ت دد ية األععدداء 

 التنانل ة األ ن ية.
   ددددا   ذلددددو التددددداهري وملح.ددددحل م ري دددد  س التقدددددم ارددددرر   جمددددال حقدددد ن ا   ددددان -30

الت دددريس ة وامل ن ددد ة  عقددد  الت صددد ات الصدددادرة عدددن اث لدددة ال ددداهقة مدددن املندددتسراا الددددور  
 .ال امد. وأ نحل علمل ححب مة ت اد ملا اختذتة من إجراءات   تسل م نحبا ا ورعايتهم صح اا 

و  هددددحل املحب دددد و ابلتقدددددم ارددددرر منددددذ اث لددددة ال دددداهقة   ددددا   ذلددددو املصددددادقة علددددمل  -31
الربوت كدد ل املخت ددار  ملتلاق ددة مناهعددة التسددذي  وغددريه مددن ضددروب املساملددة أو السق هددة القاندد ة 
أو ال إ  ددا  ة أو امله نددة؛ وأقددرت  كددذلو ابثهدد د الدديت تبددذ ا ت دداد للقعدداء علددمل رواج األطلددال 

 وت  ية األععاء التنانل ة األ ن ية.
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املبذولددة   جمددال تسزيددز  .ددام السدالددة اثنائ ددة ومنددع رواج ورحدد  اثبددد األندد د ابثهدد د  -32
األطلال أو جتن ددهم أو اندتودامهم   النزاعدات امل دلحة. وشدفع علدمل إهدداء مزيدد مدن التسداون 
مع فريق األمم املتحددة القندر  واملل ضد ة ال دام ة اقد ن ا   دان  وأعدرب عدن أندلة ملندتمرار 

 خت ار   ذه السق هة.صدور أححبام ا عدام رغم ال قق امل
وأشدادت م رامب ددق ابلتصددديق علدمل الصددحب   ا قل م ددة والدول دة اقدد ن ا   ددان وغريهددا  -33

من الصحب   ذات الصلة. ورحبحل إبعادة ه حبلة اللفنة ال طن ة اق ن ا   ان امتناملا للمبداد  
يد ( وهتقددإ التقدارير املتسلقة  ركدز امل ن دات ال طن دة لتسزيدز ومحايدة حقد ن ا   دان )مبداد  ابر 

 إىل هسض ه ئات املساهدات.
وشدددددفسحل ه لنددددددا ااحب مدددددة علدددددمل ضدددددمان تنب دددددق وإ لددددداذ القدددددا  ن الدددددذ  ن.دددددر رواج  -3٤

األطلددال  علددمل وجددة ال ددرعة. وقالددحل إ ددا ت ددسر ابلقلددق ألن القددا  ن مل يددزال ينندد   علددمل عدددم 
 اجهددد ن هتديددددات كبدددرية وألن م ددداواة هددد  املدددرأة والرجدددد  وألن املددددافس  عدددن حقددد ن ا   دددان ي

 نيروف ال فن مل ت ت   املسايري الدول ة.
  الديت تنند   علدمل 2021-201٧خنة التنم ة ال طن ة للل ة ورحبحل الن فر هص اغة  -35

تسزيز م اركة اجملتمع املدو   وضع وتنل ذ وتق  م ال  اندات السامدة وعلدمل تسزيدز الدن.م الصدح ة 
 والتسل م ة.

ري  ابلتقددم اردرر   جمدال حقد ن ا   دان  مل ند ما تسزيدز األطدر القا    دة ورحبحل   ف -36
وامل ن  ة من أجدد تسزيدز حقد ن ا   دان. كمدا رحبدحل ابثهد د الديت يبدذ ا البلدد امايدة حقد ن 

 عن جه ده الرام ة إىل محبافحة ا رهاب. اللئات العس لة  مل ن ما الن اء واألطلال  فع ا 
تسزيددز ومحايددة حقدد ن ا   ددان مددن خدد ل أهددداف خنددة التنم ددة ال طن ددة ورحبددحل عمددان ه -3٧

  مل نددد ما حت ددد  الن.دددام الصدددحي والن.دددام التسل مدددي وحت ددد  ال.دددروف 2021-201٧لللددد ة 
 املس   ة لل حبان.

وأعرهحل ابراغ ا  عن قلقها ألن الزو مل يزال يسترب جرمية يساق  عل ها ابل دفن وثد ار  -38
تد واملعتداءات اليت ت لر عن إصاابت ج دية إذا كا حل العدح ة روجدة الصلن عن أعمال الق

 اثاو.
ورحبحل الللب  ابثه د اليت تبذ ا ت اد لتسم م مراعاة القعا  اثن ا  ة   ال  انات  -39

  ووضدددع املنددد ات ف ة 2016ا جائ ددة  وابعتمددداد ال  اندددة ال طن ددة للم ددداواة هددد  اثن دد  عدددام 
ملحبافحددددة السنددددق اثن دددداو  وإصدددددار مرندددد م ه دددد ن ق اعددددد امل دددداواة هدددد  اثن دددد    ال طن ددددة 

 امل تواابت وت   املناص .
وأ ندددحل  ه ريدددة كددد ر  علدددمل ت ددداد لت نددد سها  ندددان التزاماهتدددا الدول دددة   جمدددال حقددد ن  -٤0

ا   دددان مندددذ ج لدددة املندددتسراا النا  دددة  وهددد  مدددا جت دددد مدددن خددد ل التصدددديق علدددمل مساهددددات 
 دددد ة  منددددد الربوت كدددد ل املخت ددددار  ملتلاق ددددة مناهعددددة التسددددذي  وغددددريه مددددن ضددددروب املساملددددة رئ 
السق هدددة القاندددد ة أو ال إ  ددددا  ة أو امله ندددة  واملتلاق ددددة الدول ددددة امايدددة   ددددع األشددددواص مددددن  أو

 املختلاء الق ر   واتلاق ة حق ن األشواص ذو  ا عاقة.
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ذ ا ت دداد لتح دد  ااالددة املقتصددادية   البلددد وملحددا املحتدداد الرونددي اثهدد د الدديت تبدد -٤1
  واثهد د املبذولدة  صد ح اللفندة ال طن دة 201٧إىل خنة التنم ة ال طن ة املستمدة عدام اا انتناد

اقدد ن ا   ددان  والتددداهري الرام ددة إىل حت دد   .ددام السدالددة اثنائ ددة  وهددرامد إعددادة إدمدداج اثندد د 
 ئ .األطلال وم اريع انتعافة ال ج

ورحبحل روا دا ابثه د اليت تبذ ا ت اد ثسد اللفندة ال طن دة اقد ن ا   دان من دفمة  -٤2
 مع مباد  ابري   واعتماد ت ريسات تتسلق ابمل اواة ه  اثن     امل تواابت والتس  نات.

هبددددف تسزيدددز ا طدددار  201٤ورحبدددحل ال دددنغال ابلتقددددم الدددذ  أحررتدددة ت ددداد مندددذ عدددام  -٤3
والقدددا  و امايدددة حقددد ن ا   دددان. وذكدددرت أن ححب مدددة ت ددداد ت دددتحق جهددد د تسزيدددز امل ن دددي 

 قدراهتا امل ن  ة وعمل اهتا لصاحل ه ئات وهرامد وخنط ااماية ال طن ة.
  2021-201٧ورحبددحل صدددره ا علدددمل وجددة اخلصددد ص ابعتمددداد خنددة التنم دددة ال طن دددة لللددد ة  -٤٤
اقد ن ا   دان. و ندحل كدد النفداح ل دلنات البلدد تتعمن األول  ت املن ات ف ة املتسلقدة  اليت

   تنل ذ اخلنة.
وملح.دددددحل ندددددريال  ن أن ت ددددداد اعتمددددددت  مندددددذ اث لدددددة ال ددددداهقة ل ندددددتسراا الددددددور   -٤5

ال ددامد  ت ددريسات وتددداهري اخُتددذت مددن أجددد وضددع حددد لددزواج األطلددال والددزواج املبحبددر والددزواج 
 كد ل امللحدق ابمل ندان األفريقدي اقد ن ا   دان الق ر . وأ نحل علمل ت اد لتصدديقها علدمل الربوت

 وال س ب ه  ن إ  اء ارحبمة األفريق ة اق ن ا   ان وال س ب.
ورحبحل نل ف ن ا ابعتماد القدا  ن اثندائي اثديدد  وقدا  ن ح.در رواج األطلدال  وقدا  ن  -٤6

وأعرهدحل عدن القلدق إراء ح.ر جتن د األطلال وانتودامهم   النزاعات امل لحة ومقاضداة اثنداة. 
 التقارير املتسلقة ابلتم  ز والسنق ضد املرأة  وإراء ا لاا مسدل ت ف د امل ال د.

ورحبددحل جندد ب أفريق ددا ابنددتمرار اثهدد د الرام ددة إىل تسزيددز ومحايددة حقدد ن ا   ددان منددذ  -٤٧
ندد ات ف ة املنددتسراا ال دداهق   ددا   ذلددو إصدد ح اللفنددة ال طن ددة اقدد ن ا   ددان  وتنل ددذ امل

 ال طن ة للحد من اللقر.
وأشدددادت إندددبا  ا ابلتقددددم الت دددريسي اردددرر   جمدددال امل ددداواة هددد  اثن ددد  وح.دددر رواج  -٤8

األطلددددال  لحبنهددددا أشددددارت إىل أن ت دددد ية األععدددداء التنانددددل ة األ ن يددددة والسنددددق األنددددر  مددددا رامل 
 م تمرين   البلد.

ا ت ددداد امايدددة اادددر ت األنانددد ة وحقددد ن و  هدددحل دولدددة فل دددن  ابثهددد د الددديت تبدددذ  -٤9
ا   ددان   ددا   ذلددو اعتمدداد النصدد ص الت ددريس ة والتن. م ددة منددذ اث لددة األخددرية. وأ نددحل علددمل 

 اثه د اليت تبذ ا ت اد لتحق ق أهداف التنم ة امل تدامة.
ورح  ال د دان هتسداون ت داد مدع آل دات جملد  حقد ن ا   دان  مل ند ما اثهد د الديت  -50
بذ ا البلد لتسزيز ومحاية حق ن ا   ان وتنل دذه ملس.دم الت صد ات الصدادرة عدن اث لدة ال داهقة. ي

ورحددد  ابلتصدددديق علدددمل الربوت كددد ل امللحدددق ابمل ندددان األفريقدددي اقددد ن ا   دددان وال دددس ب ه ددد ن 
 إ  اء ارحبمة األفريق ة اق ن ا   ان وال س ب.
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ا   ذلددددو تسزيددددز امل دددداواة هدددد  اثن دددد    ورحبددددحل ال دددد يد ابلتندددد رات ا جياه ددددة   دددد -51
امل تودداابت وتدد   املناصدد   وهدددعم ااحب مددة  لغدداء عق هددة ا عدددام. وشددفسحل علددمل هددذل مزيددد 

 من اثه د ل قق السنق اثن او وضمان حرية التسبري.
وشحبرت ن ي درا وفدد ت داد علدمل السدرا الدذ  قدمدة. وأعرهدحل عدن قلقهدا إراء التقدارير  -52

 إىل كنرة التهديدات واملعايقات وأعمال التو يق ضدد املددافس  عدن حقد ن ا   دان اليت ت ري
 والصحل  .

عدن  ورحبحل ت غ  ابملهتمام اخلاص الذ  ت ل دة ااحب مدة للنهد ا ابملدرأة و حب نهدا  فعد ا  -53
 ة.اهتمامها االة األطلال كما رحبحل ابثه د الرام ة إىل محبافحة السنق والتم  ز  م ع أشحبال

ورحبددحل تدد    ابثهدد د الدديت تبددذ ا ت دداد لتح دد  ا طددار امل ن ددي والت ددريسي اقدد ن  -5٤
ا   دددان وأشدددادت ابلتصدددديق علدددمل اتلاق دددة األمدددم املتحددددة ملحبافحدددة اثرميدددة املن.مدددة عدددرب ال طن دددة 

 واتلاق ة األمم املتحدة ملحبافحة الل اد.
ال   القدد ات امل ددلحة  ورحبددحل وملح.ددحل ترك ددا جهدد د ت دداد   دداء ومنددع جتن ددد األطلدد -55

وأشدادت ابثهد د الرام دة  "طلدال مل جند دأ"هرفع انم ت اد من قائمدة البلددان الديت ت دملها محلدة 
   التنم ة ال طن ة.اا إىل إشرا  الن اء واللئات العس لة اجتماع 

 وأدا ددددحل أوكرا  ددددا ه دددددة ا تهاكددددات حقدددد ن ا   ددددان وا تهاكددددات القددددا  ن الدددديت ارتحببتهددددا -56
امل ل  ددددددد ات وقددددددد ات األمدددددددن الت دددددددادية أ نددددددداء م.ددددددداهرات املحتفددددددداج علدددددددمل ن اندددددددات التق دددددددق 

   وحنحل ال لنات علمل ضمان حق ن ال حبان   حرية التسبري واملحتفاج ال لمي.2018 عام
وأعرهحل ا مدارات السره دة املتحددة عدن تقدديرها للفهد د الديت تبدذ ا ت داد   السديدد مدن  -5٧

مل ندددد ما ااقدددد ن املجتماع ددددة واملقتصددددادية والنقاف ددددة. وأعرهددددحل عددددن  جمدددداملت حقدددد ن ا   ددددان 
 .2021-201٧نة التنم ة ال طن ة للل ة تقديرها اخلاص خل

وشددددددت اململحبددددة املتحدددددة لربينا  ددددا الس.مددددمل وأيرلندددددا ال ددددمال ة علددددمل ضددددرورة إجدددددراء  -58
علدددمل يدددد القددد ات  حتق قدددات م دددتقلة و زيهدددة   ا تهاكدددات حقددد ن ا   دددان الددديت يُدددزعم ارتحباهبدددا

امل ددددلحة. وأشددددارت إىل أن الصددددحل   مددددا رالدددد ا يتسرضدددد ن للمعددددايقات واملعتقدددداملت علددددمل يددددد 
 ال لنات إذا ما   روا مقاملت تنتقد ااحب مة.

وقالددددحل الدددد مل ت املتحدددددة األمريحب ددددة إ ددددا مل تددددزال ت ددددسر ابلقلددددق إراء التقددددارير املتسلقددددة  -59
 يرتحببهددا م نيلدد ن ححب م دد ن   ددا   ذلددو امل نيلدد ن اب تهاكددات وجتدداورات حقدد ن ا   ددان الدديت

العددالس ن   انددتودام التسددذي   واملعتقدداملت التس ددل ة  والسددزل التددام  والق دد د امللروضددة علددمل 
 حرية التسبري والتفمع ال لمي.

ورحبددحل أوروغدد ا  ابلتقدددم ارددرر   اجملددال الت ددريسي  منددد نددن القددا  ن اثنددائي اثديددد  -60
ابثهد د الديت تبدذ ا ت داد اا . ورحبدحل أيعد2015قا  ن ح.ر رواج األطلدال عدام   و 201٧عام 

 ه  ن التصديق علمل املساهدات الدول ة امل قسة.
وأشادت  ه رية فندزوي  الب ل لاريدة ابلتصدديق علدمل عددة مساهددات دول دة  ونندة التنم دة  -61

املت الصدددددحة والتسلددددد م  ف مدددددا يتسلدددددق ابل  اندددددات السامدددددة   جمددددد 2021-201٧ال طن دددددة لللددددد ة 
 وابلتح  نات اليت حتققحل   ال.روف املس   ة لل حبان  وابعتماد ن انات تتسلق اق ن املرأة.
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ورحبحل ف  حل وم ابلتقدم اررر ه د ن األطدر القا    دة اقد ن ا   دان واثهد د املبذولدة  -62
 ان مساثددة م دد لة تغددري لعددمان امل دداواة هدد  اثن دد  ومحايددة اللئددات العددس لة  مل ندد ما   ندد

 املنا  وامل ائد الب ئ ة األخرو.
و د ه الدد من ابخلندد ات املتوددذة ف مددا يتسلددق هتسزيددز الدميقراط ددة  وضددمان فسال ددة ااحب مددة   -63

وإعدددادة تن.ددد م م ن دددات الدولدددة  وحت ددد  الن.دددام الربملددداو وا صددد حات القا    دددة   جمددداملت 
 حق ن املرأة وحق ن ال باب.

.دددحل رمبددداه   إصددد ح اللفنددددة ال طن دددة اقددد ن ا   ددددان  واعتمددداد خندددة التنم ددددة وملح -6٤
ال طن ة اليت أَدرجحل ضمن أول  هتا قع ت  من قعا  حق ن ا   ان مها حت   الن.م الصح ة 

 والتسل م ة ومحبافحة اللقر.
وملح.دددددحل أفغا  ددددددتان التقدددددددم ارددددددرر   وضدددددع األطددددددر القا    ددددددة وامل ن دددددد ة واخلنددددددط  -65

 وال  انات ال طن ة الرام ة إىل تسزيز ومحاية ق م حق ن ا   ان.
وأشدددادت اثزائدددر ابلدددربامد وال  اندددات ال طن دددة الرام دددة إىل تسزيدددز حقددد ن ا   دددان  مل نددد ما  -66

خنة التنم ة ال طن ة واملن ات ف ات األخرو للحد من اللقدر. ورحبدحل ابلتدداهري الرام دة إىل وضدع حدد 
 صل ف الق ات امل لحة  وشفسحل علمل هذل مزيد من اثه د   هذا اجملال. لتفن د األطلال  

وأشددارت أ غدد مل إىل عدددم انددتقرار األوضدداع األمن ددة   ت دداد  ورحبددحل ابملبددادرات الرام ددة  -6٧
 هد د تسزيدز إمحبا  دة ال صد ل اا إىل تسزيز ال لم واألمدن   مننقدة ال داحد. وأشدادت أ غد مل أيعد

 إىل امل اه.
نحل األرجنت  علمل ت اد لت ج هها دع ة إىل اللريق السامد املسد،   د لة التم  دز ضدد وأ  -68

املددرأة   القددا  ن واملمارنددة واللريددق السامددد املسدد    دد لة انددتودام املرتزقددة وندد لة مل تهددا  حقدد ن 
 ا ا   دان وإعاقدة ةارندة حدق ال دس ب   تقريدر املصدري لدز رة البلدد. وملح.دحل اثهد د الديت تبدذ

 ت اد لتسزيز حق ن الن اء واألطلال.
ورحبحل أن ال ا ابلتداهري الت دريس ة الرام دة إىل كلالدة امل داواة هد  الرجدد واملدرأة وإصد ح  -69

اللفنة ال طن ة اق ن ا   ان. غري أن أن ال ا أعرهحل عن القلق إراء عق هة ا عدام  وإراء ثد ء 
 ة التسذي  والقتد التس لي.ق ات األمن إىل ت غ د األطلال وةارن

وشحبر ورير السدل   ع ال ف د اليت أرادت امل اركة هبدف حت   حالة حق ن ا   ان  -٧0
ابلت ص ات اليت ُقدمحل هروح هناءة. وقال إن هلده ن توذ   ع ال ت بات اا   ت اد. وأحاط علم

 السمل ة لتنل ذ خمتلق الت ص ات.
املتوذة لتنل دذ الت صد ات الصدادرة عدن ج لدة املندتسراا وأشادت أذره فان ابخلن ات  -٧1

الدور  ال امد ال اهقة   ا   ذلو الت ص ة ه ضدع اند ات ف ة وطن دة ملحبافحدة السندق اثن داو 
 وتسزيز م اركة املرأة   ال  ون السامة.

قد ن ورحبحل هدنن  وتلدق التدداهري واملبدادرات الديت اعتمددها البلدد ف مدا يتسلدق ابلتمتدع ا -٧2
ا   دددان   ددددا   ذلددددو م اءمدددة  .امهددددا القددددا  و مدددع املسددددايري الدول ددددة  مندددذ املنددددتسراا األخددددري 

 .201٤ عام
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وأعرهدددحل دولدددة ه ل ل دددا املتسدددددة الق م دددات عدددن ترح بهدددا وتقدددديرها للتصدددديق علدددمل أرهسدددة  -٧3
 صحب   دول ة اق ن ا   ان.

  ددددددان  وتسددددددديد القدددددد ا   وأشددددددادت ه ت دددددد او إبصدددددد ح اللفنددددددة ال طن ددددددة اقدددددد ن ا  -٧٤
وال  انات واأل .مة الرام ة إىل تسزيز حق ن ا   ان  ا   ذلو ال  انة ال طن ة للم اواة ه  

 .2021-201٧  وخنة التنم ة ال طن ة للل ة 2016اثن   لسام 
وأ ندددحل الرباريدددد علدددمل ااحب مدددة لتحبري دددها مبددددأ امل ددداواة هددد  املدددرأة والرجدددد   الدندددت ر  -٧5
 ط،  و دراج ح.ر ت  ية األععاء التنانل ة األ ن ية   الدنت ر. وشفسحل ت اد علمل الن.در ال

   إلغاء عق هة ا عدام.
وشفسحل ه رك نا فان  ااحب مة علدمل اندتحبمال عمل دة التصدديق علدمل اتلاق دات حقد ن  -٧6

مد ال داهقة. من ج لة املنتسراا الدور  ال ا ا   ان اليت كا حل مل تزال عالقة وشحبلحل جزءاا 
 ابعتماد قا  ن جديد لإلجراءات اثنائ ة يلغي عق هة ا عدام.اا وأشادت أيع

  وإ  دداء ثنددة 2021-201٧ورحبددحل ه رو ددد  ابعتمدداد خنددة التنم ددة ال طن ددة لللدد ة  -٧٧
م دد كة هدد  الدد رارات ملتاهسددة م ضدد ع الصددحب   الدول ددة اقدد ن ا   ددان  وابعتمدداد خنددة عمددد 

 ص ات املنتسراا الدور  ال امد.وطن ة ملتاهسة ت  
هد   امل داواة ه د ن قدا  ن ندن علدمل وأ ندحل وملح.حل الحبامريون اعتماد دنت ر جديدد. -٧8

اثن دد   وعلددمل القددا  ن الددذ  ن.ددر رواج األطلددال  وأشددارت كددذلو إىل تدد فري الرعايددة الصددح ة 
 قبد ال ملدة وهسدها.

 داد لتح د  حالدة اللت دات واألطلدال  وندلنحل كنددا العد ء علدمل اثهد د الديت تبدذ ا ت -٧9
مل ن ما من خ ل اعتماد القا  ن الذ  ن.ر رواج األطلال واعتماد قا  ن ن.ر جتن د األطلال 

 وانتودامهم   النزاعات امل لحة.
وأشددادت  ه ريددة أفريق ددا ال نددنمل ابلتغ ددريات الت ددريس ة والتن. م ددة ا امددة الدديت اعُتمدددت  -80

 خري.منذ املنتسراا األ
وأعرهدحل شدد لي عدن األمددد   أن يحبلددد القدا  ن املتسلددق إبصدد ح اللفندة ال طن ددة اقدد ن  -81

ا   ان انتق ل تها وإدارهتا ل  و ا وانتقرارها املا . وأعرهحل عدن القلدق إراء عددم امل داواة هد  
 الرجد واملرأة  وإراء السنق ضد املرأة.

اا . وأشددادت أيعدد2021-201٧ال طن ددة لللدد ة خنددة التنم ددة وأشددادت الصدد  ه ضددع   -82
ابثهد د الرام ددة إىل تسزيددز التنم ددة املقتصددادية واملجتماع ددة  واادد مددن اللقددر. وأ نددحل علددمل اثهدد د 

 الرام ة إىل تسزيز محاية حق ن الن اء واألطلال واألشواص ذو  ا عاقة  ومحبافحة ا رهاب.
 ل امللحددددق ابمل نددددان األفريقددددي اقدددد ن وأشددددادت جددددزر القمددددر ابلتصددددديق علددددمل الربوت كدددد -83

ا   ددان وال ددس ب ه دد ن إ  دداء ارحبمددة األفريق ددة اقدد ن ا   ددان وال ددس ب وابلتصددديق علددمل 
 اتلاق ة األمم املتحدة ملحبافحة الل اد.

وأشددددادت كدددد ت ديلدددد ار إبصدددد ح اللفنددددة ال طن ددددة اقدددد ن ا   ددددان  والتصددددديق علددددمل  -8٤
ا   ددددان وال ددددس ب املتسلددددق إب  دددداء حمحبمددددة أفريق ددددة اقدددد ن  هروت كدددد ل امل نددددان األفريقددددي اقدددد ن

 ا   ان وال س ب  والتصديق علمل اتلاق ة األمم املتحدة ملحبافحة الل اد.
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و  هددحل كدد اب ابثهددد د املبذولددة ف مدددا يتسلددق هتنل دددذ الت صدد ات املقب لدددة أ ندداء املندددتسراا  -85
 ر ابلب ر.ال اهق  مل ن ما حتديث ا طار القا  و والتصد  ل جتا

وأشادت قربص ابلتدداهري املتودذة لتنل دذ امللتزامدات املتسلقدة اقد ن ا   دان  وشدفسحل  -86
 ت اد علمل م اصلة تسزيز التداهري الرام ة إىل محاية املدافس  عن حق ن ا   ان والصحل  .

م وملح.ددددحل  ه ريددددة كدددد ر  ال ددددسب ة الدميقراط ددددة إيدددد ء اهتمددددام إجيددددا  لقندددداعي التسلدددد  -8٧
والصددحة   ددا   ذلددو وضددع ال  انددة الصددح ة ال طن ددة واملجتمدداع ال ددهر  الددذ  يسقددده رئدد   

 الدولة ه  ن الصحة السامة.
وأشدددددادت  ه ريدددددة الحب  غددددد  الدميقراط دددددة ابثهددددد د املبذولدددددة لتح ددددد  ا طدددددار املس دددددار   -88

 وامل ن ي   جمال حق ن ا   ان  وهتساون ت اد مع آل ات األمم املتحدة.
وملح.دددددحل الددددددداجر  أن ت ددددداد قبلددددددحل  خددددد ل املنددددددتسراا الددددددور  ال ددددددامد الندددددداو   -89

الت صدد ات املتسلقددة ابلتصددديق علددمل الربوت كدد ل املخت ددار  ملتلاق ددة مناهعددة التسددذي  وغددريه مددن 
 ضروب املساملة أو السق هة القان ة أو ال إ  ا  ة أو امله نة.

مم املتحدة ملحبافحة اثرمية املن.مة عدرب ال طن دة وأشادت ج ب يت ابلتصديق علمل اتلاق ة األ -90
 والربوت ك ل املخت ار  ملتلاق ة حق ن النلد ه  ن اش ا  األطلال   املنارعات امل لحة.

وأعرهحل مصر عن فائق تقديرها ثه د تسزيز حق ن ا   دان   دا   ذلدو تددع م جمم عدة  -91
وتسزيز اللفنة ال طن ة اقد ن ا   دان  والتقددم  الت ريسات واعتماد ن انات وان ات ف ات وطن ة 

 اررر   محبافحة اللقر  وتسزيز ااق   الصحة والتسل م  وامل اواة ه  اثن  .
وأشادت إ   ه ا ابلتقدم اررر منذ اث لة النا  ة من املنتسراا الدور  ال امد واملتمندد  -92

ا   دان  الديت صلدحل إصد ح اللفندة ال طن دة اقد ن   اعتماد الق ا   واأل .مة املتسلقة اقد ن 
 ا   ان  وعدة  ص ص تتسلق اق ن ا   ان.

وذكرت فر  ا أن حالة حق ن ا   ان شهدت تن رات م فسة    نيدد اختداذ تدداهري  -93
 لتحق ددق امل دداواة هدد  الرجددد واملددرأة  واعتمدداد القددا  ن اثنددائي وقددا  ن ا جددراءات اثنائ ددة  فعدد ا 

 إص ح اللفنة ال طن ة اق ن ا   ان.عن 
ورحبحل غاه ن هتنل ذ ال  اندات ال طن دة املتسلقدة ابلصدحة  والسدالدة  والتسلد م  وحت د   -9٤

ال.ددروف املس  دد ة لل ددحبان  و حبدد  املددرأة  ومحبافحددة   ددع أشددحبال التم  ددز ضددد املددرأة. ورحبددحل 
 .ابلتساون مع ارل ات ا قل م ة والدول ة اق ن ا   ان

وملح.ددددحل ج رج ددددا مددددع املرت دددداح اعتمدددداد القددددا  ن الددددذ  ميددددنن اللفنددددة ال طن ددددة اقدددد ن  -95
ا   دددان املندددتق ل عدددن ال دددلنة التنل ذيدددة  ورحبدددحل ابخلنددد ات الددديت اختدددذت لتنل دددذ الت صددد ات 

 املنبنقة عن ج لة املنتسراا النا  ة ف ما يتسلق اماية حق ن املرأة والنلد.
د الرام ددة إىل تنقدد ن القددا  ن اثنددائي  ا ددث ن.ددر رواج األطلددال وأشددادت أملا  ددا ابثهدد   -96

وت دد ية األععدداء التنانددل ة األ ن يددة ويساقدد  علددمل جددرائم منددد املجتددار ابلب ددر. وقالددحل أملا  ددا إ ددا 
تددزال ت ددسر ابلقلددق لسدددم حدددو  حت ددن فسلددي   حالددة حقدد ن ا   ددان اخلاصددة ابألطلددال   مل

  هذا اجملال.وأكدت ضرورة الق ام ابملزيد  
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ورحبدددحل غددداو ابلتدددزام ت ددداد هتح ددد  فدددرص ال صددد ل إىل اخلددددمات الصدددح ة  وابعتمددداد  -9٧
ال  انة الصح ة ال طن ة  واملن ات ف ة ال طن ة للتغن ة الصح ة ال داملة  واملند ات ف ة ال طن دة 
 للصدددددحة اجملتمس دددددة. ورحبدددددحل إبصددددد ح اللفندددددة ال طن دددددة اقددددد ن ا   دددددان لعدددددمان اندددددتق  ا 

 وابملن ات ف ة ال طن ة ملحبافحة السنق اثن او.
وأشادت هندوراس ابلربوت ك ل امللحق ابمل ندان األفريقدي اقد ن ا   دان وال دس ب ه د ن  -98

إ  دداء ارحبمددة األفريق ددة اقدد ن ا   ددان وال ددس ب  وابعتمدداد ت ددريسات جديدددة وتسزيددز امل ن ددة 
 ا  و ملحبافحة املجتار ابلب ر  وح.ر الزواج املبحبر.ال طن ة اق ن ا   ان  وتسزيز ا طار الق

وملح.حل آي لندا التقدم ااق قي الدذ  ُأحدرر ابعتمداد القدا  ن املتسلدق إبصد ح اللفندة  -99
ال طن دة اقدد ن ا   دان  والقددا  ن اثنددائي  والقدا  ن الددذ  ن.ددر رواج األطلدال  والقددا  ن الددذ  

ودم هم   النزاعدددات امل دددلحة. وأعرهدددحل عدددن قلقهدددا يدددنو علدددمل حماكمدددة جمن ِّدددد  األطلدددال وم دددت
 ملنتمرار إصدار عق هة ا عدام رغم ال قق املخت ار   ذه السق هة.

خندددة ورحبدددحل ا ندددد ابثهددد د الرام دددة إىل إصددد ح اللفندددة ال طن دددة اقددد ن ا   دددان  ومبدددادرة  -100
اللقدر. وملح.دحل اثهد د لتح   التسلد م والتول دق مدن حددة  2021-201٧التنم ة ال طن ة للل ة 

 الرام ة إىل حت   أداء ومرو ة الن.ام الصحي ال ط، للحد من ال ف ات النلان ة ووف ات الرضع.
وأشدددددادت إ دو   دددددد ا ابثهدددددد د املبذولدددددة  صدددددد ح اللفنددددددة ال طن دددددة اقدددددد ن ا   ددددددان   -101

ا يتماشددددمل مددددع والتسدددددي ت الدددديت أدخلددددحل علددددمل القددددا  ن اثنددددائي وقددددا  ن ا جددددراءات اثنائ ددددة  دددد
 اتلاق ات حق ن ا   ان ذات الصلة.

وأعرهحل  ه رية إيران ا ن م ة عن تقديرها للتقدم اررر   تسزيدز ومحايدة حقد ن املدرأة  -102
عن املبادرات املتوذة ملنتئصال اللقر من خ ل املن ات ف ة ال طن ة للحدد مدن  والنلد  فع ا 

 اللقر واعتماد خنة التنم ة ال طن ة.
ورح  السران ابلتصديق علمل عدد مدن املساهددات الدول دة  وابعتمداد عددد مدن القد ا    -103

 وال  انات واملن ات ف ات ال طن ة املتسلقة اق ن ا   ان.
ورحبدددحل أيرلنددددا إبصددد ح اللفندددة ال طن دددة اقددد ن ا   دددان. وأعرهدددحل عدددن أندددلها لقدددرار  -10٤

ألشواص املدا   ابرتحباب أعمدال ا رهداب. وأعرهدحل إعادة السمد هسق هة ا عدام ف ما يتسلق اب
 عن ابلغ القلق إراء حماوملت تق  د اا ز املتاح للمفتمع املدو.

ورحبحل إينال ا ابثه د املبذولة منذ اث لة النا  ة ل نتسراا الدور  ال امد  مل ن ما  -105
ححبددام اثديدددة الدديت حت.ددر اعتمدداد قددا  ن جنددائي جديددد وقددا  ن جديددد لإلجددراءات اثنائ ددة  وابأل

 ت  ية األععاء التنانل ة األ ن ية  ورواج األطلال.
ورحبحل ل   ت  ابلتقدم اررر   األطر الت دريس ة   دا   ذلدو القدا  ن اثندائي  وقدا  ن  -106

ا جددراءات اثنائ ددة  والقددا  ن الددذ  يددنو علددمل ح.ددر جتن ددد األطلددال وانددتودامهم   النزاعددات 
 حماكمة اثناة. امل لحة وعلمل

وأشادت ل ب ا ابثه د املبذولة لتنل ذ السديد من الت ص ات الصادرة عن اث لة ال اهقة   -10٧
  م ددروع قددا  ن للتصددديق علددمل حقدد ن املتلاق ددة الدول ددة 2018واعتمدداد جملدد  الدد رراء    عددام 

 و  ا عاقة.اماية حق ن   ع السمال املهاجرين وأفراد أنرهم واتلاق ة حق ن األشواص ذ
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ورحبحل مدغ قر ابخلن ات املتوذة لتسزيز حق ن ا   ان   ا   ذلو اعتماد خارطدة  -108
النريددق الدديت حت.ددر رواج األطلددال  وت دد ية األععدداء التنانددل ة األ ن يددة  واعتمدداد ال  انددة ال طن ددة 

 للم اواة ه  اثن   واملن ات ف ة ال طن ة ملحبافحة السنق اثن او.
شادت مال ز  إبص ح اللفنة ال طن ة اقد ن ا   دان   دا   ذلدو تحبري دها   الدندت ر وأ -109

 وجسلها م ن ة رئ   ة   البلد. ورحبحل ابخلن ات اليت اختذت لتح   األوضاع   ال ف ن.
ورحبحل ملديق ابثه د الرام ة إىل تسزيز حق ن النلد  عن طريق ح.ر رواج األطلدال  -110

ات ف ة امل قتة املتسلقة هقعاء األحدا   وخنة السمد املتسلقدة هت درين األطلدال ومن خ ل املن  
 من الق ات واثماعات امل لحة.

وشحبرت الربتغال ال فد علمل تقدإ تقريره ال ط،  ورحبحل ابثه د اليت تبذ ا ت اد مندذ  -111
 .املنتسراا األول  مل ن ما التصديق علمل عدة صحب     جمال حق ن ا   ان

أوضدن ال دلري واملمنددد الددائم لت دداد   جن دق أن ت داد تدددر  م د ول اهتا والتزاماهتددا    -112
جمددال حقدد ن ا   ددان. وقددال إن ت دداد نددتسمد علددمل التق ددد ابمللتزامددات الدديت تسهدددت هبددا اريددة  

 عن  قتة من أ ا نت اجة هذه التحد ت هدعم األصدقاء   اجملتمع الدو . مسرابا 
 م دع الت صد ات الديت تددور حد ل  د    قداط اا إ دة أحداط علمد ورير السدل قدائ ا وختم  -113

رئ  ددد ة هدددي عق هدددة ا عددددام وامل ددداواة هددد  اثن ددد  وحريدددة اللحبدددر والتسبدددري والصدددحافة. وقدددال إن 
دندددت ر ت دددداد اثديددددد يددددنو علددددمل ةارنددددة هددددذه ااددددر ت. وأشددددار إىل عدددددم وجدددد د أ  صددددحلي 

 . ال فن حال اا مدافع عن حق ن ا   ان   أو

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
نظررررت تشررراد ص التوصررريات الرررن ء رررد امت أونررراء جلسرررة التحررراور  وتررررد  يمرررا يلررر   -11٤

 التوصيات الن حتظى بتأييدها: 
مواصررلة عمليررة الت ررديق علررى االتفاءيررات الدوليررة حلقرروق اإلنسرران  1-11٤

 الن مل ت دق عليها بعد )الفلبني(؛
مواصررلة االناررما  زي مزيررد مررن االتفاءيررات الدوليررة ص جمررا  حقرروق  2-11٤

 اإلنسان )دولة  لسطني(؛
الت ديق على االتفاءيات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان واحلررتت  3-11٤

 يهررا بعررد  يررا  يهررا اتفاءيررة حقرروق األ رر ا  اا األساسررية الررن مل ت ررب  تشرراد  ر رر
 )زيطاليا(؛ ٢٠١٢د عليها عا  ذوي اإلعاءة الن وءعت تشا

اسرتمما  عمليررة الت رديق علررى االتفاءيررات الدوليرة حلقرروق اإلنسرران  ٤-11٤
 الن بدأت ابلفعل )النيجر(؛

الت رررديق علرررى اللوتوخرررو  االثتيررراري العرررال امللحرررق ابلعهرررد الررردو   5-11٤
 (؛اخلا  ابحلقوق املدنية والسياسية  اهلادف زي زلغاء عقوبة اإلعدا  )توغو



A/HRC/40/15 

15 GE.18-22801 

التقيررد ابللوتوخرررو  االثتيرراري العرررال امللحررق ابلعهرررد الرردو  اخلرررا   6-11٤
 ابحلقوق املدنية والسياسية والت ديق عليه )أوروغواي(؛

الت رررديق علرررى اللوتوخرررو  االثتيررراري العرررال امللحرررق ابلعهرررد الررردو   ٧-11٤
 األسود(؛ اجلبلاخلا  ابحلقوق املدنية والسياسية  اهلادف زي زلغاء عقوبة اإلعدا  )

التوءيع والت ديق على اللوتوخرو  االثتيراري امللحرق ابلعهرد الردو   8-11٤
اخلا  ابحلقوق االءت ادية واالجتماعيرة والعقا يرة  واللوتوخرو  االثتيراري امللحرق 
ابتفاءيررة حقررروق الطفررل  واللوتوخرررو  االثتيرراري التفاءيرررة حقرروق األ ررر ا  ذوي 

يرراري التفاءيررة القارراء علررى ليررع أ ررما  التمييررز ضررد اإلعاءررة  واللوتوخررو  االثت
 املرأة )زسبانيا(؛

الت رررديق علرررى اللوتوخرررو  االثتيررراري التفاءيرررة القاررراء علرررى ليرررع  9-11٤
 أ ما  التمييز ضد املرأة دون مزيد من اإلبطاء )الدامنرك(؛

الت رررديق علرررى اللوتوخرررو  االثتيررراري التفاءيرررة القاررراء علرررى ليرررع  10-11٤
التمييرررز ضرررد املررررأة واللوتوخرررو  املتعلرررق رقررروق املررررأة ص أ ريقيرررا امللحرررق أ رررما  

 ؛حلقوق اإلنسان والشعوب )السويد( ابمليعاق األ ريق 
اسرررتمما  الت رررديق علرررى اللوتوخرررو  االثتيررراري التفاءيرررة مناهارررة  11-11٤

املهينررة التعرربيب وغررن  مررن ضررروب املعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو ال زنسررانية أو 
 ؛)تونس(
اسررررتمما  عمليررررة الت ررررديق علررررى اللوتوخررررو  االثتيرررراري التفاءيررررة  12-11٤

مناهارررة التعررربيب وغرررن  مرررن ضرررروب املعاملرررة أو العقوبرررة القاسرررية أو ال زنسرررانية 
املهينررة وخرربلت االتفاءيررة الدوليررة حلمايررة حقرروق ليررع العمررا  املهرراجرين وأ ررراد  أو

 أسرهم )أ غانستان(؛ 
سررررريع زجررررراءات الت ررررديق علررررى اللوتوخررررو  االثتيرررراري التفاءيررررة ت 13-11٤

مناهارررة التعررربيب وغرررن  مرررن ضرررروب املعاملرررة أو العقوبرررة القاسرررية أو ال زنسرررانية 
  املهينة )جزر القمر(؛ أو

االناما  زي اللوتوخو  االثتياري التفاءيرة مناهارة التعربيب وغرن   1٤-11٤
اسرررية أو ال زنسرررانية أو املهينرررة دون مزيرررد مرررن مرررن ضرررروب املعاملرررة أو العقوبرررة الق

 اإلبطاء )الدامنرك(؛
االسررررت دا  األمعررررل لم ررررار الررررزمين الرررر    السررررتمما  اإلجررررراءات  15-11٤

الداثلية للت ديق على اللوتوخو  االثتياري التفاءية مناهاة التعبيب وغرن  مرن 
 هينة )جورجيا(؛ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال زنسانية أو امل

مواصررررلة زجراءامررررا ومبادرامررررا الراميررررة زي الت ررررديق علررررى االتفاءيررررة  16-11٤
حقرررروق  الدوليرررة حلمايرررة حقررروق ليرررع العمرررا  املهررراجرين وأ رررراد أسررررهم واتفاءيرررة

 (؛األ  ا  ذوي اإلعاءة )بنن
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التعجيل ص التدابن الرامية زي الت ديق على االتفاءية الدولية حلماية  1٧-11٤
ليرررع األ ررر ا  مرررن االثتفررراء القسرررري واالتفاءيرررة الدوليرررة حلمايرررة حقررروق ليرررع 

 العما  املهاجرين وأ راد أسرهم )سناليون(؛
مواصلة عملية االناما  زي اتفاءيرة حقروق األ ر ا  ذوي اإلعاءرة  18-11٤

 )عمان(؛
ة النظر ص الت ديق علرى اتفاءيرة منرع جرارة اإلابدة اجلماعيرة واملعاءبر 19-11٤

 عليها )رواندا(؛
 ١96٠الت ديق على اتفاءية مما حة التمييرز ص جمرا  التعلريم لعرا   20-11٤

 )أوخرانيا(؛ 
ضمان أن يتم انتقاء مر حني و نيني للمشرارخة ص انت راابت أعاراء  21-11٤

هيئررات معاهرردات األمررم املتحرردة عررن  ريررق عمليررة مفتوحررة وءائمررة علررى اجلرردارة 
 املتحدة لليطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(؛واالستحقاق )اململمة 

االمتعرررا  لتوصررريات اجلولرررة العانيرررة مرررن االسرررتعراض الررردوري الشرررامل  22-11٤
وتسرررررريع عمليرررررة الت رررررديق علرررررى االتفاءيرررررات املوصرررررى  رررررا )لهوريرررررة المونغرررررو 

 الداقرا ية(؛
انيررة خفالررة التنفيررب الفعررا  جلميررع التوصرريات املقبولررة ثرر   اجلولررة الع 23-11٤

 )مدغشقر(؛ ٢٠١٤ل ستعراض الدوري الشامل ص عا  
مواصررلة تعاو ررا البنرراء وعملهررا مررع اهليئررات وا ليررات املعنيررة رقرروق  2٤-11٤

 اإلنسان ومع اململفني بوالتت ص ز ارها )ماليزت(؛
مواصرلة جهودهرا الراميرة زي ز رراك الشررخاء الردوليني واإلءليميررني ص  25-11٤

ية وأنشرطة بنراء القردرات ص جمرا  املروارد البشررية  املتعلقرة رقروق األنشطة املؤسس
 اإلنسان )الفلبني(؛

مواصلة العمل مع اجملتمع الدو  والتعاون معه واحل رو  علرى دعمره  26-11٤
لرررلامن بنررراء القررردرات واملسررراعدة التقنيرررة مرررن أجرررل اإلعمرررا  الترررا  جلميرررع حقررروق 

 اإلنسان )جنوب أ ريقيا(؛
مواصلة تعبئة املوارد وحشد الردعم الردو  الر    لرزتدة ءردرما علرى  2٧-11٤

 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان )نيجنت(؛
 النظرررر ص زدثرررا  مزيرررد مرررن التعررردي ت ص األ رررر القانونيرررة  امتعررراالا  28-11٤

 للمعاين الدولية حلقوق اإلنسان )أ غانستان(؛
اميرررة زي الت ررردي النتهاخرررات التطبيرررق ال رررار  للقررروانني الوضرررعية الر  29-11٤

 حقوق اإلنسان )المامنون(؛
رلرررررررو  اا صررررررراعداا اعتمررررررراد سياسرررررررات م ئمرررررررة  عرررررررل تشررررررراد بلرررررررد 30-11٤
 من التقرير )اإلمارات العربية املتحدة(؛ ١٢  خما جاء ص الفقرة ٢٠3٠ عا 
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تعزيرررز اجلهرررود الرررن تبررربهلا مرررن أجرررل التطبيرررق الفعرررا  لقرررانون حقررروق  31-11٤
 ليع أحناء اإلءليم الو ين )أوروغواي(؛اإلنسان ص 

مواصرررررلة جهودهرررررا الراميرررررة زي اعتمررررراد سياسرررررة لتعزيرررررز الداقرا يرررررة  32-11٤
 واالستقرار من أجل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان )اليمن(؛

يررا ص ذلرررت اا  املارر  ص تعزيررز ومحايررة حقرروق الفئرررات األخعررر ضررعف 33-11٤
 ة ) مبابوي(؛النساء والشباب واأل  ا  ذوو اإلعاء

تعزيز تنفيب السياسات والتدابن الرامية زي تعزيرز الداقرا يرة وسريادة  3٤-11٤
 ١9مرع املرادتني اا القانون لامان التمتع الفعل  رقوق اإلنسان ص هب  اجملاالت  متا ي

 من العهد الدو  اخلا  ابحلقوق املدنية والسياسية )أنغوال(؛ ٢٥و
اميرررة زي احررراا  ومحايرررة وتعزيرررز حقررروق اإلنسررران مواصرررلة اجلهرررود الر  35-11٤

 )المامنون(؛
 مواصلة اجلهود الرامية زي تعزيز ومحاية حقوق النساء والشباب )ليبيا(؛ 36-11٤
مواصلة اجلهود الرامية زي تطوير التشرريعات الو نيرة ص جمرا  حقروق  3٧-11٤

 حتاد الروس (؛اإلنسان وحتسني عمل األجهزة احلمومية ص هب  اجملاالت )اال
مواصلة تعزيز األ ر القانونية مرن أجرل محايرة وتعزيرز حقروق اإلنسران  38-11٤

 ) ييت ان (؛
زصرررر ل اللجنررررة الو نيررررة حلقرررروق اإلنسرررران بغيررررة تعزيررررز اسررررتق ليتها  39-11٤

ملبرررادر ابريرررس اا وو قررراا  زي التشرررريعات الرررن اعتمررردت مرررؤثر اا و عاليتهرررا  اسرررتناد
 )أسااليا(؛

اا اللجنرة الو نيرة حلقروق اإلنسران  الرن ابت وضرعها ا ن متما ري مد ٤0-11٤
 مع مبادر ابريس  ابملوارد الن حتتاجها ملمارسة سلطاما ابلمامل )جزر القمر(؛

مواصررلة اجلهررود ريرر  ي ررب  أداء اللجنررة الو نيررة حلقرروق اإلنسرران  ٤1-11٤
 (؛سلساا واستق هلا اتماا  يا يتما ى مع مبادر ابريس )جيبويت

تعزيررررز القرررردرات املؤسسررررية والبشرررررية للمؤسسررررات الو نيررررة حلقرررروق  ٤2-11٤
 اإلنسان )زويوبيا(؛

تمعيف اجلهود الرامية زي زنشراء جلنرة و نيرة جديردة حلقروق اإلنسران  ٤3-11٤
 )جورجيا(؛

 تعزيز ءدرات موظف  اإلدارة العليا عن  ريق التدريب )زويوبيا(؛ ٤٤-11٤
ز ص التشرررريعات اةليرررة يتما رررى مرررع االتفاءيرررة زدراج تعريرررف للتمييررر ٤5-11٤

 الدولية للقااء على ليع أ ما  التمييز العن ري )هندوراس(؛
 اعتماد تشريعات  املة ملما حة وزلغاء النظا  الطبق  )هندوراس(؛ ٤6-11٤
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مواصرررررررررلة اجلهرررررررررود الراميرررررررررة زي تنفيرررررررررب ثطرررررررررة التنميرررررررررة الو نيرررررررررة  ٤٧-11٤
 )السودان(؛ ٢٠٢١-٢٠١٧ للفاة
برررب  اجلهرررود ال  مرررة لتنفيرررب اجملرررالني االسرررااتيجيني املت رررلني رقررروق  ٤8-11٤

)اإلمرارات العربيررة  ٢٠٢١-٢٠١٧اإلنسران ص ز رار ثطرة التنميررة الو نيرة للفراة 
 املتحدة(؛

تعزيررررز االسررررتعمار ص رأس املررررا  البشررررري  عررررن  ريررررق  تدة األمرررروا   ٤9-11٤
وية  مرن أجرل ضرمان النمرو االءت رادي امل   ة للتعليم وال حة  على سبيل األول

 )أنغوال(؛ ٢٠3٠املستدا  والشامل للجميع والتنمية ص ز ار ثطة عا  
  واملا  ص تعزيز ٢٠3٠مواصلة تنفيب ثطة التنمية املستدامة لعا   50-11٤

خلطرررة التنميرررة الو نيرررة  واحلرررد مرررن الفقرررر اا التنميرررة االءت رررادية واالجتماعيرررة  و قررر
 )ال ني(؛

مواصررلة العمررل مررن أجررل التنفيررب الفعررا  خلطررة التنميررة الو نيررة حرر   51-11٤
وتنفيررب السياسررة ال ررحية الو نيررة  مررن أجررل حتسررني مسررتو  معيشررة  ٢٠٢١ عررا 

 سما ا )خواب(؛
مواصرلة تنفيرب ثطرة التنميرة الو نيرة لتحقيرق التمترع المامرل والفعلر   52-11٤

 رقوق اإلنسان ص البلد )ليسوتو(؛
 اجلهود املببولة ص مما حة اإلرهاب )السنغا (؛ مواصلة 53-11٤
مواصررررلة العمررررل مررررع اجلهررررات الدوليررررة صرررراحبة امل ررررلحة ملما حررررة  5٤-11٤

 اإلرهاب وتعزيز اإلدارة الر يدة )سناليون(؛
مواصلة مما حة اإلرهاب من أجل ميئة بيئرة سرلمية ومسرتقرة لتمترع  55-11٤

 الشعب رقوق اإلنسان )ال ني(؛
 ادثار أي جهد ص مما حة اإلرهاب )نيجنت(؛عد   56-11٤
زلغاء عقوبة اإلعردا  علرى ليرع اجلررائم  يرا ص ذلرت اجلررائم املرتبطرة  5٧-11٤

 ابإلرهاب )سويسرا(؛
 النظر ص زلغاء عقوبة اإلعدا  ص ز ار تنقي  القانون اجلنائ  )أوخرانيا(؛ 58-11٤
 زلغاء عقوبة اإلعدا  على ليع اجلرائم )ءل (؛  59-11٤
النظررر ص تسرررريع عمليرررة املراجعرررة الراميرررة زي اسرررتمما  زلغررراء عقوبرررة  60-11٤

 اإلعدا  )مو امبيق(؛
 زلغاء عقوبة اإلعدا  ابلمامل ) رنسا(؛ 61-11٤
زلغاء عقوبة اإلعردا  علرى ليرع اجلررائم  يرا ص ذلرت اجلررائم املرتبطرة  62-11٤

إلرهاب والت ديق على اللوتوخو  االثتياري العال امللحق ابلعهد الدو  اخلا  اب
 ابحلقوق املدنية والسياسية  اهلادف زي زلغاء عقوبة اإلعدا  )أملانيا(؛
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 زلغاء عقوبة اإلعدا  ص ز ار تنقي  القانون اجلنائ  )آيسلندا(؛ 63-11٤
اإلعدا   بسبل منها زع ن اختاذ ثطوات رمسية من أجل زلغاء عقوبة  6٤-11٤

وءف اثتياري رمس  هلب  العقوبة  مرن ثر   الت رديق علرى اللوتوخرو  االثتيراري 
 العال امللحق ابلعهد الدو  اخلا  ابحلقوق املدنية والسياسية )أيرلندا(؛

زلغرراء عقوبررة اإلعررردا  بشررمل دائررم وعلرررى ليررع اجلرررائم  والت رررديق  65-11٤
ي العررال امللحررق ابلعهررد الرردو  اخلررا  ابحلقرروق املدنيررة علررى اللوتوخررو  االثتيررار 

 والسياسية )اللتغا (؛
اخترراذ ترردابن ملموسررة العتمرراد وءررف اثتيرراري رمسرر  لعقوبررة اإلعرردا   66-11٤

 رمم القانون بغرض زلغائها متاماا )رواندا(؛
املارر  ص وءرررف اثتيررراري لعقوبرررة اإلعررردا  خ طررروة أوي حنرررو زلغائهرررا  6٧-11٤
والت ررديق علررى اللوتوخررو  االثتيرراري العررال امللحررق ابلعهررد الرردو  اخلررا   التررا  
 ؛قوق املدنية والسياسية )زسبانيا(ابحل

زعادة اعتماد وءف اثتياري رمس  لعقوبرة اإلعردا   خ طروة أوي حنرو  68-11٤
 زلغائها خلياا )أسااليا(؛

 اعتماد وءف اثتياري لعقوبة اإلعدا  ) يل (؛ 69-11٤
تمعيررف اجلهررود املببولررة ص مما حررة ومنررع التعرربيب وسرروء املعاملررة   ٧0-11٤

مررع اخترراذ ثطرروات لاررمان االحرراا  المامررل حلقرروق اإلنسرران ص مرا ررق االحتجررا  
 وخميمات ال جئني )اللا يل(؛

تعرررديل تعريرررف جرارررة التعررربيب ص القرررانون اجلنرررائ  يرررا يتما رررى مرررع  ٧1-11٤
ضررررررروب املعاملررررررة أو العقوبررررررة القاسررررررية اتفاءيررررررة مناهاررررررة التعرررررربيب وغررررررن  مررررررن 

 ؛ال زنسانية أو املهينة ) يل ( أو
تعررررديل ءررررانون العقرررروابت اجلديررررد ريرررر  ال ختاررررع جرررررائم التعرررربيب  ٧2-11٤

واسررتمما  الت ررديق علررى اا  صررارماا للتقرراد   وضررمان تطبيررق حظررر التعرربيب تطبيقرر
وب املعاملررررة اللوتوخررررو  االثتيرررراري التفاءيررررة مناهاررررة التعرررربيب وغررررن  مررررن ضررررر 

 العقوبة القاسية أو ال زنسانية أو املهينة )اللتغا (؛ أو
اختاذ تدابن لتحسني الظروف املعيشية للمحتجرزين  ال سريما النسراء  ٧3-11٤

 )خوت ديفوار(؛
تمعيررف اجلهررود الراميررة زي حتسررني الظررروف املعيشررية للمحتجررزين ص  ٧٤-11٤

 السجون )جورجيا(؛
الرامية زي مما حة اال ار ابأل  ا  من ث   توعية تعزيز اجلهود  ٧5-11٤

 اجلهات املسؤولة وزثااعها للامن تدريبية )الفلبني(؛
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تمعيررف جهودهررا لاررمان معررو  ليررع مرررتمر أعمررا  اال ررار ابلبشررر  ٧6-11٤
 أمرررا  العدالرررة واختررراذ اخلطررروات ال  مرررة لارررمان تقررردي تعويارررات خا يرررة للارررحات

 )صربيا(؛
ضررررمان معررررو  ليررررع مرررررتمر أعمررررا  اال ررررار ابلبشررررر أمررررا  العدالررررة  ٧٧-11٤

 )أوخرانيا(؛ 
بسرربل منهررا التحقيررق مررع املشررتبه ص  ٠٠6/١٨زنفرراذ األمررر الر سرر   ٧8-11٤

ارتما م أعما  ا ار ابلبشر وحماخمتهم )اململمة املتحدة لليطانيا العظمى وأيرلندا 
 الشمالية(؛

 ) رنسا(؛مما حة اال ار ابلبشر  ٧9-11٤
 تمعيف اجلهود الرامية زي مما حة اال ار ابأل  ا  )العراق(؛ 80-11٤
مواصررلة تعزيررز آليررات مما حررة اال ررار ابأل رر ا   وضررمان تقرردي  81-11٤

 مرتمر أعما  اال ار ابلبشر زي العدالة )ملديف(؛
ضمان زجرراء حتقيقرات مسرتقلة ص ليرع االدعراءات املتعلقرة رراالت  82-11٤
ثتفرراء القسررري  وحماخمررة مرررتمر هررب  األ عررا  وزدانررتهم  واسررتمما  الت ررديق اال

 على االتفاءية الدولية حلماية ليع األ  ا  من االثتفاء القسري )اللتغا (؛
زنشرراء آليررات رءابررة إلجررراءات التوءيررف واالحتجررا  لاررمان زممانيررة  83-11٤

 تحدة األمريمية(؛استعانة اةتجزين يحا  من اثتيارهم )الوالتت امل
زصدار تعليمات زي ليع دوائر األمن التشادية ل لترزا  برنق ءرانون  8٤-11٤

العقرروابت ووضررع حررد لعمليررات االعتقررا  غررن القررانول واالحتجررا  ص أمرراخن سرررية 
 ساعة )خندا(؛ ٤٨دون ممة ملدة تزيد عن 

ق وضرررع واعتمررراد ءرررانون يرررنق علرررى االعرررااف ابملررردا عني عرررن حقرررو  85-11٤
اإلنسان  ومحرايتهم مرن االعتقرا  التعسرف  والت ويرف  ودعرم عملهرم  يرا يتما رى 

 مع زع ن األمم املتحدة املتعلق ابملدا عني عن حقوق اإلنسان )هولندا(؛
تعرررديل ءرررانون ال رررحا ة مرررن أجرررل ضرررمان التمترررع المامرررل ابحلررررتت  86-11٤

 ذات ال لة )زسبانيا(؛
للقررانون اا ص حريررة الرررأي والتعبررن و قرر احرراا  حريررة ال ررحا ة واحلررق 8٧-11٤

اةل   والعهد الدو  اخلا  ابحلقوق املدنية والسياسية وغن  مرن املعراين الدوليرة  
يررا ياررمن محايررة ال ررحفيني  والعرراملني ص وسررائا اإلعرر   واملرردا عني عررن حقرروق 

االنتقرررا  اإلنسررران ومتميرررنهم مرررن مارسرررة حقهرررم ص حريرررة التعبرررن دون ثررروف مرررن 
 االعتقا  أو االحتجا  أو الاهيب أو التهديد أو املاايقة )السويد(؛ أو

احرراا  احلررق ص حريررة الرررأي والتعبررن وص تمرروين اجلمعيررات والتجمررع  88-11٤
 السلم  )سويسرا(؛
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ضررمان التمتررع المامررل ابحلررق ص حريررة الرررأي والتعبررن وحريررة التجمررع  89-11٤
حرية ال حا ة  يا يتما رى مرع املعراين الدوليرة ذات السلم  وتموين اجلمعيات  و 

 ال لة )اللا يل(؛
املتعلررررق ابلتجمعررررات العامررررة واملرسررررو   ٤٥/6٢رءررررم تعررررديل األمررررر  90-11٤
املتعلرررق ابملناسررربات العامرررة بغيررررة مواءمتهمرررا مرررع القرررانون الرررردو   ١93/6٢ رءرررم

 والتجمع السلم  )خندا(؛ واملعاين الدولية املتعلقة ررية التعبن وتموين اجلمعيات
 الد اع عن حرية تموين اجلمعيات وحرية اإلع   ) رنسا(؛ 91-11٤
ضرررمان حريرررة التعبرررن وتمررروين اجلمعيرررات والتجمرررع السرررلم  جلميرررع  92-11٤

املوا نني مرن ثر   تغيرن األنظمرة الرمسيرة مرن أجرل اسرتيفاء معراين القرانون الردو  
يتعرررض لرره املرردا عون عررن حقرروق اإلنسرران  حلقرروق اإلنسرران والت رردي بفعاليررة ملررا

 وال حفيون من مديدات واعتداءات وماايقات وأعما  ختويف )أملانيا(؛
 تعزيز حرية الرأي والتعبن )العراق(؛ 93-11٤
ضررمان املمارسررة الماملررة للحررق ص حريررة التعبررن وتمرروين اجلمعيررات  9٤-11٤

املررردا عني عرررن حقررروق والتجمرررع السرررلم   وخررربلت حتسرررني بيئرررة عمرررل ال رررحفيني و 
 اإلنسان واملنظمات غن احلمومية لتممينهم من مارسة أنشطتهم ررية )زيطاليا(؛

زنفرراذ حريرررة التجمرررع املن رررو  عليهرررا ص الدسرررتور وءررروانني التظررراهر  95-11٤
السرررلم   وضرررمان متا ررريها مرررع التزامرررات تشررراد الدوليرررة ص جمرررا  حقررروق اإلنسررران 

 )الوالتت املتحدة األمريمية(؛
 تنفيب احلق ص االحتجاج ) رنسا(؛ 96-11٤
لمجررراءات اا احراا  الارماانت األساسرية لا ر ا  اةتجرزين  و قر 9٧-11٤

القانونية الواجبة  يا ص ذلت احلق ص اال  ع على أسباب احتجا هم  واالستعانة 
حماخمررة يحررا   واالت ررا  د ررراد أسرررهم  واحل ررو  علررى الرعايررة الطبيررة  واحلررق ص 

 تستوص املعاين الدولية للمحاخمة العادلة أما  حمممة مستقلة )سويسرا(؛
زصررر ل العدالرررة لارررمان وصرررو  ليرررع املررروا نني زي نظرررا  العدالرررة  98-11٤

 )أوخرانيا(؛
النظررررر ص تاررررمني اسررررااتيجيتها اإلمنائيررررة الو نيررررة ترررردابن مرررردف زي  99-11٤

 العمومية ومساءلتها )أذربيجان(؛ضمان  تدة خفاءة أجهزة اخلدمة 
اخترراذ ترردابن  عالررة لوضررع حررد لم رر ت مررن العقرراب علررى انتهاخررات  100-11٤

 حقوق املرأة )زسبانيا(؛
     /آذار ٢٥نفيررررررب ءرررررررارات حمممررررررة اسررررررتئناف  امينررررررا ال ررررررادرة ص ت 101-11٤
د أوناء حماخمة املتعاونني مع حسني حلي  ال سيما عرن  ريرق التأخر ٢٠١٥مارس 

مرررن ءاررراء اجلنررراة مررردة عقررروبتهم ص السرررجن  مرررن أجرررل وضرررع حرررد لم ررر ت مرررن 
 العقاب )سويسرا(؛
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التحقيررررق مررررع أ ررررراد ءرررروات األمررررن املتررررور ني ص انتهاخررررات حقرررروق  102-11٤
 اإلنسان وحماخمتهم )اململمة املتحدة لليطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(؛

قرروق اإلنسرران مررن جانررب ءرروات التحقيررق ص االنتهاخررات املزعومررة حل 103-11٤
األمرررن  يرررا ص ذلرررت التعررربيب وأعمرررا  القترررل التعسرررف    ررردف ضرررمان املسررراءلة 

 الماملة )أسااليا(؛
اختررراذ ليرررع التررردابن املناسررربة لارررمان احررراا  ءررروات األمرررن المامرررل  10٤-11٤

 حلقوق اإلنسان وضمان مساءلتها )زيطاليا(؛
ملتعلقة ابلتعبيب وغن  من أ ما  زساءة زجراء حتقيقات ص التقارير ا 105-11٤

 املعاملة من جانب ءوات األمن )الوالتت املتحدة األمريمية(؛
مارررراعفة اجلهررررود الراميررررة زي حماخمررررة ليررررع املسررررؤولني عررررن اال ررررار  106-11٤

 ابأل  ا  )خوت ديفوار(؛
 تو يد الس   والوحدة وامل احلة الو نية )السودان(؛ 10٧-11٤
مواصلة اجلهود الرامية زي الشروع ص حروارات مرع خمتلرف جمموعرات  108-11٤

 اجلهات السياسية واالجتماعية الفاعلة )ترخيا(؛
 تنظيم انت اابت حرة و فا ة وذات م داءية ) رنسا(؛ 109-11٤
التعجيل ص زءرار مشروع ءانون األحوا  الش  رية واألسررة لارمان  110-11٤

 الدو  اخلا  ابحلقوق املدنية والسياسية )ابراغواي(؛االمتعا  التا  ألحما  العهد 
 التعجيل ص اعتماد ءانون األحوا  الش  ية واألسرة )توغو(؛ 111-11٤
وضع اللمسات األثرنة علرى عمليرة اعتمراد مشرروع ءرانون األحروا   112-11٤

)لهوريرررررة المونغرررررو اا الش  رررررية واألسررررررة  الررررربي ي نظرررررر  يررررره منرررررب عشررررررين عامررررر
 (؛الداقرا ية

اعتمررراد ءرررانون األسررررة  وهرررو أمرررر مرررن  رررأنه أن يعرررز  محايرررة حقررروق  113-11٤
 النساء واأل فا  ) رنسا(؛

مواصررلة اجلهررود املتعلقررة بوضررع واعتمرراد ءررانون األحرروا  الش  ررية  11٤-11٤
 عن ءانون الطفل )غابون(؛ واألسرة   ا ا 

سررة" وعرن تعزيز وضع األ فا  والنساء عن  ريق اعتماد "ءرانون األ 115-11٤
 ريررق التنفيررب الفعررا  التفاءيررة حقرروق الطفررل واللوتوخرروالت االثتياريررة امللحقررة  ررا 

 )أملانيا(؛
مواصررلة االعتمرراد علررى براجمهررا االجتماعيررة مررن أجررل حتسررني نوعيررة  116-11٤

حياة سما ا  ال سيما أ دهم عو اا  مستعينة ص ذلت ابملساعدة والتعاون الدوليني 
 البلد )لهورية  نزوي  البوليفارية(؛اللبين حيتاجهما 
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عرررن األمرررن الغررربائ  والتغررربوي )دولرررة  تعزيرررز تنميرررة األرتف   اررر ا  11٧-11٤
 بوليفيا املتعددة القوميات(؛

 تطوير األرتف  وضمان األمن الغبائ  )ليبيا(؛ 118-11٤
تمعيررررررررف اجلهررررررررود الراميررررررررة زي الت رررررررردي للمشرررررررراخل االجتماعيررررررررة  119-11٤

 البلررررد  وحتسررررني ظررررروف معيشرررة السررررمان  والقارررراء علررررى الفقررررر واالءت رررادية ص
 والتفاواتت االجتماعية )االحتاد الروس (؛

 مواصلة مما حة الفقر وعد  املساواة واإلء اء االجتماع  )السنغا (؛ 120-11٤
تمعيررف اجلهررود الراميررة زي احلررد مررن الفقررر املتعرردد األبعرراد والفرروارق  121-11٤

 ان (؛االجتماعية ) ييت 
تعزيرررررز جهرررررود مما حرررررة الفقرررررر والتفررررراواتت االجتماعيرررررة واإلء ررررراء  122-11٤

 االجتماع  ) مبابوي(؛
مواصررلة اجلهرررود الراميرررة زي حتقيررق تقرررد  ملمررروس ص جمررا  احلرررد مرررن  123-11٤

 الفقر )خواب(؛
تعزيرررز زممانيرررة احل رررو  علرررى ميرررا  الشررررب والتعررراون مرررع الشررررخاء  12٤-11٤

 من أجل حتقيق هب  الغاية )زندونيسيا(؛العنائيني والدوليني 
مواصررلة تعزيررز السياسررة ال ررحية الو نيررة  وال سرريما ابلنسرربة للنسرراء  125-11٤

 واأل فا  وخبار السن )لهورية  نزوي  البوليفارية(؛
اعتمررراد اإلدارة القائمرررة علرررى األداء واملوجهرررة حنرررو حتقيرررق النترررائن ص  126-11٤

حتقيررررق اهلرررردف املتمعررررل ص القارررراء علررررى  ررررلل نظررررا  الرعايررررة ال ررررحية مررررن أجررررل 
 األ فا   و تدة تغطية التح ني )اهلند(؛

اختررراذ مزيرررد مرررن اخلطررروات لتعزيرررز وصرررو  ليرررع  ئرررات الشرررعب زي  12٧-11٤
ثرردمات الرعايررة ال ررحية  يررا ص ذلررت ثرردمات الرعايررة ال ررحية الطارئررة  وحتسررني 

 نوعية هب  اخلدمات )زندونيسيا(؛
دعيم اجلهود الرامية زي تعزيز صحة األ   وخبلت زي تعليم مواصلة ت 128-11٤

 الفتيات )ماليزت(؛
اعتماد تدابن تشريعية بغية تعزيز املسراواة ص احل رو  علرى ثردمات  129-11٤

 ال حة اجلنسية واإل ابية ص بيئة تنموية تسودها املساواة )هندوراس(؛
 عليم الفتيات )عمان(؛مواصلة حتسني حالة التعليم  ال سيما ت 130-11٤
مواصلة التردابن الراميرة زي ضرمان تعمريم التعلريم االبتردائ  والقاراء  131-11٤

 على األمية  ال سيما ص املنا ق الريفية )االحتاد الروس (؛
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مواصررررررلة اجلهررررررود الراميررررررة زي تعزيررررررز التعلرررررريم مررررررن ثرررررر   وضررررررع  132-11٤
سرريما ابلنسرربة للنسرراء واأل فررا   اسررااتيجية تيسررر الوصررو  زي التعلرريم  ال وتنفيررب

 )دولة  لسطني(؛
مواصرلة اجلهررود الراميررة زي حتسرني نوعيررة التعلرريم واحلرد مررن معرردالت  133-11٤

 التسرب )تونس(؛
تعزيز جهودها الرامية زي حتسني  ر  وصرو  أ فرا  املنرا ق الريفيرة  13٤-11٤

ا  وال سررريما زي التعلررريم  وخررربلت زممانيرررة ح رررو  الشررررائ  الارررعيفة مرررن سرررما 
النسررراء واأل فرررا  وخبرررار السرررن واأل ررر ا  ذوو اإلعاءرررة علرررى الرعايرررة ال رررحية 

 املناسبة )موريشيوس(؛
مواصررلة توسرريع نطرراق جهررود حمررو األميررة ص اجملتمعررات الريفيررة )دولررة  135-11٤

 بوليفيا املتعددة القوميات(؛
ص ذلررت ص مواصررلة توسرريع زممانيررة الوصررو  زي التعلرريم اجليررد  يررا  136-11٤

 املنا ق الريفية  وتوسيع نطاق برامن حمو األمية )خواب(؛
بب  مزيد من اجلهرود للحرد مرن معرد  تسررب الفتيرات مرن املردارس  13٧-11٤

ابلقردرات الو نيرة  وإل الرة العقبرات الرن حترو  اا عن  ريق اختاذ تدابن م ئمة  رهنر
 ة الداقرا ية(؛دون التحاق الفتيات ابملدارس )لهورية خورت الشعبي

مااعفة اجلهود املببولرة لارمان وصرو  األ فرا  زي التعلريم  بسربل  138-11٤
 منها  تدة املبلغ املرصود للتعليم ص امليزانية )زندونيسيا(؛

مواصررلة جهودهررا الراميررة زي تعزيررز ومحايررة احلررق ص التعلرريم  ال سرريما  139-11٤
 ية(؛حق األ فا  ال غار )لهورية زيران اإلس م

 مواصلة حتسني النظا  التعليم  لتو ن تعليم جيد )ملديف(؛ 1٤0-11٤
 مواصلة تنفيب سياسات التدثل االجتماع  )غاان(؛ 1٤1-11٤
 تعزيز ومحاية حقوق النساء والشباب )السودان(؛ 1٤2-11٤
مواصررلة جهودهررا الراميررة زي متمررني املرررأة عررن  ريررق مبررادرات خمتلفررة  1٤3-11٤

 توعوية )أذربيجان(؛تشمل برامن 
 مواصلة اجلهود الرامية زي حتسني وضع املرأة )م ر(؛  1٤٤-11٤
تعزيررز تقرردي ثرردمات تنظرريم األسرررة  مررع الاخيررز بشررمل ثررا  علررى  1٤5-11٤

ضرمان وصررو  املراهقررات زي هررب  اخلرردمات دون متييرز علررى أسرراس احلالررة الزوجيررة 
 ودون احلاجة زي زذن من   ق اثل  )املمسيت(؛

مواصرررلة اجلهرررود الراميرررة زي تعزيرررز املسررراواة برررني اجلنسرررني وتمعيرررف  1٤6-11٤
 اجلهود الرامية زي مما حة املمارسات التقليدية الاارة ابلنساء والفتيات )خندا(؛
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مواصلة تمعيف اجلهود الرامية زي تنفيب السياسات والرلامن املتعلقرة  1٤٧-11٤
 يما حة العنف ضد املرأة )الفلبني(؛

 سن تشريع  امل انع العنف ضد املرأة وجيرمه )لهورية خورت(؛ 1٤8-11٤
 وضع سياسات  املة ملما حة العنف اجلنس  واجلنسال )سناليون(؛ 1٤9-11٤
ضمان التنفيب الفعا  ل سااتيجية الو نية ملما حة العنرف اجلنسرال  150-11٤

رعايررة متعررددة األبعرراد حرر  يتسررن للنسرراء ضررحات العنررف اجلنسررال احل ررو  علررى 
 )جنوب أ ريقيا(؛

تنفيررب مزيررد مررن الترردابن ملنررع العنررف ضررد املرررأة  يررا ص ذلررت تشررويه  151-11٤
األعارراء التناسررلية األنعويررة وغررن  مررن املمارسررات الاررارة  ومما حررة اإل رر ت مررن 
العقرررراب ص هررررربا ال رررردد بسررررربل منهررررا  علرررررى وجرررره التحديرررررد  ضررررمان االمتعرررررا  

 ئمة )السويد(؛للتشريعات القا
 مواصلة جهود مما حة العنف ضد املرأة )تونس(؛ 152-11٤
تسرريع اجلهررود الراميرة زي زجيرراد حلرو  مناسرربة للت ردي للعنررف ضررد  153-11٤

 املرأة  والزواج املبمر  وتشويه األعااء التناسلية األنعوية )ترخيا(؛
والعنرررف سررن تشررريعات ترمرر  زي منررع ومما حرررة العنررف ضررد املرررأة  15٤-11٤

 األسري ومما حتهما )أوخرانيا(؛
زذخاء وع  السمان اب اثر الارارة للعنرف ضرد املررأة ووعريهم بشرأن  155-11٤

 مارسة حقوءهم األساسية )اجلزائر(؛
تنفيررب السياسررات الراميررة زي مما حررة العنررف اجلنسررال  ال سرريما ص  156-11٤

 أوساط ال جئني وملتمس  اللجوء )املمسيت(؛
اخترراذ الترردابن امل ئمررة لاررمان اخترراذ زجررراءات ءاررائية رررق مرررتمر  15٧-11٤

 للقانون )خندا(؛اا أعما  العنف اجلنس  واجلنسال  ومعاءبتهم و ق
وضررررع تشررررريعات تتعلررررق ينررررع ومما حررررة العنررررف ضررررد املرررررأة  وهرررر   158-11٤

 تشريعات ستشمل زنشاء حماخم وتدابن ثاصة حلماية الاحات ) يل (؛
ملارر  ص تعزيررز ومحايررة حقرروق املرررأة عررن  ريررق تنفيررب ترردابن زضررا ية ا 159-11٤

 ملما حة العنف ضد النساء )جيبويت(؛
ماررررراعفة اجلهرررررود الراميرررررة زي مما حرررررة العنرررررف اجلنسرررررال والتمييرررررز  160-11٤

 )غابون(؛
تنظررريم محررر ت لتوعيرررة الرجرررا  والنسررراء اب اثر الارررارة للعنرررف ضرررد  161-11٤

 املرأة )آيسلندا(؛
مواصررلة التزامهررا يما حررة ليررع أ ررما  العنررف ضررد املرررأة  ال سرريما  162-11٤

 العنف اجلنس   وتشويه األعااء التناسلية األنعوية والزواج القسري )آيسلندا(؛
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اختاذ ثطوات من أجل سن ءانون ملنع ومما حة العنف ضرد النسراء  163-11٤
 واأل فا  )اهلند(؛

 لعنف ضد املرأة )العراق(؛تعزيز التشريعات املتعلقة اب 16٤-11٤
اختاذ تدابن أثر  ملما حة ليع أ ما  التمييز والعنف ضد النساء  165-11٤

 واأل فا  وغنهم من الفئات الاعيفة )زيطاليا(؛
زجيرررراد احللررررو  املناسرررربة والعمليررررة مررررن أجررررل زدمرررراج املرررررأة والفئررررات  166-11٤

 ص تنمية البلد )ترخيا(؛اا الاعيفة اجتماعي
االسررتمرار ص تعزيررز متمررني املرررأة ص احليرراة العامررة واخلاصررة عررن  ريررق  16٧-11٤

مما حررة الررزواج املبمررر مررن ثرر   محرر ت تعقيفيررة وزدثررا  تغيررنات ءانونيررة معررل 
اعتماد ءانون األسرة  وتنفيب بررامن لتشرجيع ودعرم ءردرات اإلانجم ص جمرا  تنظريم 

 املشاريع )هولندا(؛
امية زي  او  العقبرات الرن حترو  دون ر رع معرد  مواصلة اجلهود الر  168-11٤

التحاق الفتيات ابملدارس  مع زي ء اهتما  ثا  ملما حة الزواج املبمر والقسري 
 )لهورية خورت(؛

توسيع نطاق التدابن الرامية زي خفالة املساواة بني اجلنسني  والقااء  169-11٤
ويه األعارراء التناسررلية األنعويررة علررى املمارسررات السررلبية معررل  واج األ فررا  وتشرر

 )االحتاد الروس (؛
تعزيرررررز تنفيرررررب التشرررررريعات والسياسرررررات الراميرررررة زي القاررررراء علرررررى  1٧0-11٤

املمارسررررات التقليديررررة الاررررارة  ال سرررريما  واج األ فررررا  والررررزواج املبمررررر والررررزواج 
 القسري وتشويه األعااء التناسلية األنعوية )رواندا(؛

 الراميررة زي مما حرة وز راء املمارسررات الارارة ابلنسرراء تعزيرز التردابن 1٧1-11٤
والفتيرررات  ال سررريما  واج األ فرررا   والرررزواج املبمرررر والقسرررري  واحلمرررل املبمرررر  

 وتشويه األعااء التناسلية األنعوية )سلو ينيا(؛
مواصررررلة اجلهررررود الراميررررة زي محايررررة حقرررروق األ فررررا  ومحررررايتهم مررررن  1٧2-11٤

 س(؛االستغ   اجلنس  )تون
اخترررراذ الترررردابن ال  مررررة لارررررمان وصررررو  ضررررحات تشررررويه األعاررررراء  1٧3-11٤

التناسررررلية األنعويررررة  و واج األ فررررا   والعنررررف اجلنسررررال  والعنررررف ضررررد الفتيررررات 
والفتيرررران واملررررراهقني مررررن اجلنسررررني زي العدالررررة  وضررررمان التحقيررررق ص ادعرررراءامم  

 وم حقة ومعاءبة اجلناة )أوروغواي(؛
مسرررتو  تنفيرررب تررردابن حمرررددة ملما حرررة الرررزواج املبمرررر للفتيرررات ر رررع  1٧٤-11٤

 وتيسن ح وهلن على التعليم  ال سيما ص املنا ق الريفية )أنغوال(؛
تمعيرررف التررردابن الراميرررة زي التحقيرررق ص تشرررويه األعاررراء التناسرررلية  1٧5-11٤

 األنعوية  و واج األ فا  والزواج القسري ومعاءبة اجلناة )األرجنتني(؛
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 تدة اجلهود الرامية زي زنفاذ األحمرا  التشرريعية املتعلقرة رظرر  واج  1٧6-11٤
 األ فا  وتشويه األعااء التناسلية األنعوية )أسااليا(؛

 تنفيب القوانني الن متنع  واج األ فا   ومعاءبة اجلناة )بوتسواان(؛ 1٧٧-11٤
ناسرلية األنعويرة مرن العمل على وضع حد ملا ياخه تشويه األعااء الت 1٧8-11٤

 )بوتسواان(؛  عاالا اا آاثر ضارة  من ث   التوعية وتنفيب القوانني تنفيب
اخترراذ ليررع الترردابن ال  مررة مررن أجررل التنفيررب المامررل لقررانون حظررر  1٧9-11٤

  واج األ فا   وءانون حظر تشويه األعااء التناسلية األنعوية ) يل (؛
وضرع حرد للممارسرات الارارة املتمعلرة ص  تمعيف اجلهود الراميرة زي 180-11٤

تشرويه األعاراء التناسرلية األنعويرة مرن ثر   وضرع بررامن توعويرة وزع ميرة حمررددة 
 األهداف )خوت ديفوار(؛

تعزيز اجلهود الرامية زي  تدة الروع  العرا  ابملمارسرات الارارة يرا ص  181-11٤
 رت الشعبية الداقرا ية(؛ذلت تشويه األعااء التناسلية األنعوية )لهورية خو 

 مواصلة اجلهود ملما حة تشويه األعااء التناسلية األنعوية )غابون(؛ 182-11٤
ضرررمان التنفيرررب الفعرررا  لقرررانون مما حرررة تشرررويه األعاررراء التناسرررلية  183-11٤

 األنعوية ص ليع املنا ق والتحقيق ص أ ما  عد  االمتعا  )أملانيا(؛
 ظر تشويه األعااء التناسلية )هندوراس(؛اعتماد تشريعات حت 18٤-11٤
 تمعيف اجلهود الرامية زي وضع حد لزواج األ فا  )ليسوتو(؛ 185-11٤
 )أسااليا(؛اا تنفيب تدابن عملية لوءف تشغيل األ فا   ور  186-11٤
مواصرلة تنفيرب التردابن الراميررة زي حظرر العقوبرة البدنيرة لا فررا   ص  18٧-11٤

 زائر(؛ليع الظروف )اجل
 مواصلة جهودها لتعزيز حقوق األ  ا  ذوي اإلعاءة )م ر(؛ 188-11٤
النظررررر ص توسرررريع نطرررراق املبررررادرات املتعلقررررة ابلتممررررني االءت ررررادي  189-11٤

 للنساء والشباب )الفلبني(؛
اخترررراذ ترررردابن لتحسررررني  ررررر  وصررررو  ال جئررررني وملتمسرررر  اللجرررروء  190-11٤

 (؛واملشردين على اخلدمات العامة )صربيا
خترراذ اخلطرروات ال  مررة حلمايررة املرردا عني عررن حقرروق اإلنسرران الرربين ا 191-11٤

 يتعرضون للتهديد والت ويف )زسبانيا(؛
اخترراذ الترردابن ال  مررة لاررمان محايررة املرردا عني عررن حقرروق اإلنسرران  192-11٤

وخرربلت ال ررحفيني  والتحقيررق ص ليررع أعمررا  الت ويررف والعنررف املوجهررة ضرردهم 
 )األرجنتني(؛
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اختاذ التدابن ال  مة لامان محاية ال رحفيني واملردا عني عرن حقروق  193-11٤
اإلنسان مرن التهديرد والت ويرف ومرنحهم احليرز الر    ملمارسرة أنشرطتهم )لهوريرة 

 أ ريقيا الوسطى(؛
 تعزيز محاية املدا عني عن حقوق اإلنسان ) رنسا(؛ 19٤-11٤
تمع املردل واملردا عني عرن حقروق ضمان محاية اجلهات الفاعلة ص اجمل 195-11٤

اإلنسررران وال رررحفيني  مرررن التهديرررد والت ويرررف  يرررا يتما رررى مرررع القرررانون الررردو  
 .واملعاين الدولية )أيرلندا(

أما التوصيات التالية الن ء د مت أوناء احلوار التفاعل    قرد رعتهرا تشراد وأحا رت  -115
 علماا  ا:

اهردات الدوليرة واإلءليميرة حلقروق اإلنسران  النظر ص الت رديق علرى املع 115-1
 يا ص ذلت االتفاءية الدولية حلماية ليع األ  ا  من االثتفاء القسري )ءل (؛

الت رررديق علررررى ال ررررموك الدوليرررة حلقرررروق اإلنسرررران أو االناررررما  زي  115-2
ال ررموك الررن مل ت ررب   ر رراا  يهررا بعررد  ال سرريما اللوتوخررو  االثتيرراري التفاءيررة 
مناهارررة التعررربيب وغرررن  مرررن ضرررروب املعاملرررة أو العقوبرررة القاسرررية أو ال زنسرررانية 

املهينرررة  واالتفاءيرررة الدوليرررة حلمايرررة ليرررع األ ررر ا  مرررن االثتفررراء القسرررري   أو
واالتفاءيررة الدوليررة حلمايررة حقرروق ليررع العمررا  املهرراجرين وأ ررراد أسرررهم  واتفاءيررة 

 حقوق األ  ا  ذوي اإلعاءة )هندوراس(؛
الت ديق على االتفاءية الدولية حلماية ليرع األ ر ا  مرن االثتفراء  115-3

القسري واللوتوخو  االثتياري العال امللحق ابلعهد الدو  اخلا  ابحلقوق املدنية 
 والسياسية  اهلادف زي زلغاء عقوبة اإلعدا  )املمسيت(؛

ليرع األ ر ا  مرن استمما  الت ديق على االتفاءية الدولية حلمايرة  ٤-115
  االثتفاء القسري )تونس(؛

النظرررررر ص الت رررررديق علرررررى اللوتوخرررررو  االثتيررررراري التفاءيرررررة مناهارررررة  115-5
التعرربيب وغررن  مررن ضررروب املعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو ال زنسررانية أو املهينررة  

 واالتفاءية الدولية حلماية ليع األ  ا  من االثتفاء القسري )أوروغواي(؛
زلغرراء القرروانني الررن  ررر  األ رر ا  علررى أسرراس امليررل اجلنسرر  واهلويررة  115-6

 اجلنسانية )آيسلندا(؛
تارررمني مشرررروع ءرررانون األحررروا  الش  رررية واألسررررة وبشرررمل صرررري   ٧-115
 يتعلق ابلقااء على ليع أ ما  التمييز ضد املرأة ) يل (؛اا حمم
الرب النمطيرة الرن تنرا  تعزيز محر ت التوعيرة العامرة للقاراء علرى القو  115-8

مرن  3٨٥من خرامة املررأة وزلغراء األحمرا  التمييزيرة ضرد املررأة  يرا ص ذلرت املرادة 
ءانون العقوابت ري  ال ي عتل الزان جراة يعاءب عليها ابلسجن  وحبف األحما  
الرررن ترررنق علرررى جررروا  ال رررف  عرررن أعمرررا  القترررل واالعترررداءات الرررن تسرررفر عرررن 

 ( )ابراغواي(؛69انت الاحية  وجة اجلال )املادة زصاابت جسدية زذا خ
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ص ليررررع اخترررراذ ترررردابن عمليررررة لوضررررع حررررد للعقرررراب البرررردل لا فررررا   115-9
 .السياءات )اجلبل األسود(

ليع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ص هربا التقريرر تعرل عرن موءرف الدولرة  -116
االستعراض. وال ينبغ  أن يفهرم أ را حتظرى بتأييرد )الدو ( الن ءدمتها و/أو الدولة موضوع 

 الفريق العامل بماملة.
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