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مقدمة
 -1عق ددد القري ددق العام ددس املع ددل ابري ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس املنرد د ج د قد درار لد د
الق د د د ة املمتد د دددة مد د ددن  5إىل  16تر د د درين
حق د د د ن ا د د ددان  1/5دورتد د ددة الاديد د ددة الملمت د د د
الملاين /فمرب  .2018وايتُعرضد الالدة مال دة اةل دة ال اديدة عردرة املعقد دة 14
تردرين الملدداين /فمرب  .2018وترأي د وفددد مال ددة ال ددندة انلننددا دال ونيددرة الر د ون األورو نددة
وامل اواة .واعتمدد القريدق العامدس التقريدر املتعلدق ال دة جل دتة الملامندة عردرة املعقد دة 16
تررين الملاين /فمرب .2018
 -2واختار ل حق ن ا دان  10كدا ن الملاين/ينداير  2018فريدق املقدررين التدال
(اجملم عة الملمتنة) لتن ري ايتعرا ،الالة مال ة :إتن نا والعران وي ي را.
 -3ووفقد دال للقق ددرة  15م ددن مرف ددق قد درار لد د حقد د ن ا ددان  1/5وللقق ددرة  5م ددن مرف ددق
قراره  21/16صدرت ال اثئق التالنة ألغرا ،ايتعرا ،الالة مال ة:
(أ)

تقرير وطل/عر ،كتايب مقدم وفقال للققرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/31/MLT/1؛

(ب) جتمنددل للمعل مددات أعدتددة مق ضددنة األمددم املتحدددة ال ددامنة لق د ن ا
للققرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/31/MLT/2؛
(ج) م جز أعدتة مق ضدنة األمدم املتحددة ال دامنة لقد ن ا
(.)A/HRC/WG.6/31/MLT/3

ددان وفق دال

دان وفقدال للققدرة (15ج)

 -4وأُحنلد د إىل مال ددة ع ددن طري ددق اجملم ع ددة الملمتن ددة قائم ددة أيد د لة أع ددد ا ي ددلقال الرباني ددس
والربتغ ددال ابي ددم م ع ددة األص دددقا املعنن ددة ابلتنقن د د وا ددم واملتا ع ددة و ل،نو ددا وي ددل فنننا
وال يد واململوة املتحدة لربي ا نا العظمى وأيرلنددا الردمالنة .واد ه األيد لة متاحدة علدى امل قدل
الربوي لميتعرا ،الدورج الرامس.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
 -5شددددت رئن ددة وفددد مال ددة علددى أ نددة اريددتعرا ،الدددورج الرددامس تقنددنم يدد،مت
حق ن ا ان ةمنل الدول األعضا غنة حت محاية ا ه الق ن .وأعر عن التدزام مال دة
حن رر حق ن ا ان وامل اواة أوياط اجملتمل املال ي رمتة وخارجة.
 -6ويددلط ال فددد الض د علددى اةت د د الدديت تبد لا مال ددة مددن أجددس تعزيددز ال د ار ارجتمدداعي
والرقافنة مجلة أم ر من خمل إ را ال ايترارية لألقلنات ودمج مممللي اجملتمل املددين
العديددد م ددن العملن ددات ممل ددس الر دراكة م ددن أجددس حو م ددات م ددتنرية و ل د مال ددة للتنمن ددة
ارقتصادية وارجتماعنة وةنة الت جنة والعمس ملال ة  -ارحتاد األورويب.
 -7ومال ددة ملتزمددة التزام دال شددديدال آبلنددة اريددتعرا ،الدددورج الرددامس .وقددد جددرت اريددتقادة
من الت صنات املنبملقة عن ج لة اريتعرا ،الملا نة على حن ما أحاط د ل علمدال تقريرادا
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الد د طل .وق ددد خ د د مال ددة خ د د ات عممق ددة ي ددن ترد دريعات تض ددمن القد د ن ارجتماعن ددة
ددارت ق ددا ن األي ددرة وارعد د ا ند د
وال ناي ددنة مند د عد دام  2013عل ددى ي ددبنس اململ ددال
اةددن وامل دداواة الددزواج وحق د ن امل درأة وتدددا ري موافحددة العنددمل اةن دداين والعنددمل املنددزل
وإموا نة ال ص ل إىل تون ل جنا امل اعدة على ا جناب وحق ن األقلنات ومحاية ال قس.
 -8وق ددد ص دددم مال ددة ابغتن ددال الص ددحا داف ددل ك دداروا غالنملن ددا ع ددام  .2017ور تد دزال
الو مة ملتزمدة ت ضدنم مم دات تلد اةرخلدة ا .ن دة .وقدد ددأت التحقنقدات فد رال ابلتعداون
م د ددل امل ي د ددات الدولن د ددة الرئن د ددنة .ووجت د د د ددم إىل تمت د ددة أش د د ا
غض د د ن  49ي م د دال
وا جرا ات القضائنة جارية .وأضاف قائلدة إن الو مدة أجدرت حتقنقدات مدن أجدس حتديدد ا يدة
األش ا ال ين أمروا قتس الصحا .
 -9وج ددرس حت د الق د ا املتعلق ددة ابلق د والتر ددتري ع ددن طري ددق ق ددا ن وي ددائط ا ع ددمم
والترددتري ( .)2018وقددد عددزن القددا ن الددق حريددة التعبددري مددن خددمل إلغددا الترددتري اةنددائي
وتنظددنم خدددمات األخبددار والرد ون اةاريددة القائمددة علددى
واألخد ابلضددرر املدددين اةديددد للقد
.
شبوة ا
 -10و عددام  2013يددن مال ددة قددا ن محايددة املبلغد عددن امل القددات الد ج يددن علددى
محاية وايدعة للمبلغد عدن امل القدات عمقدات رب العمدس وامل دمل أو رب العمدس واملتعاقدد.
ج ا ا القا ن الرايت الصحافنة ومحاية مصدادر الصدحافن  .ويدن القدا ن علدى
وكقل
ضددما ت وايددعة الن ددان ددا ذل د الصددا ة مددن ا جدرا ات القا نددة .وأصددبح أفعددال مددن
مملس التتديدات والت يمل واملضايقة جرائم جنائنة ج القا ن.
 -11و د ل مال ددة جت د دال ترمددي إىل تعزيددز يددنادة القددا ن دا ذل د عددن طريددق حت د
تردريعات ي يددس األح دزاب وإ رددا مق ضددنة املعددايري الندداة العامددة وةنددة رملا نددة للتدددقنق فددنمن
يعنن ن للمناص العامة العلنا.
 -12وقددد عددزن ا صددمت الديددت رج ق ددا العدددل عددام  2016ايددتقمل وكقددا ة ال ددل ة
القضددائنة إىل حددد كبددري .وكا د الركددائز ال دملمث لإلصددمت اددي الرددقافنة تعند قضدداة الصددلم
رو عمس أعضا يل القضا .
والقضاة وم ا لة اةتان القضائي وحت
طلنعدة
 -13و ل مال دة تتلقدى عدددال كبدريال مدن طلبدات الل،د املقدمدة ألول مدرة و لد
محاية حق ن طاليب الل ،والمج  .وين مال ة تردريعات يندل احت،دان األطقدال مدل تقدد
امل دداعدة المنم ددة إىل القصددر غ ددري املصددح  .وع ددموة علددى ذل د قدددم امل دداعدة القا ن ددة
ل اليب الل ،غض النظر عن ال ن.
 -14و عددام  2015أطلقد مال ددة ايد اتن،نة تتماشددى مددل األمددر التد جنتي الصددادر عددن
ارحتاد األورويب رد ن درو اريدتقبال والد ج ينرد ظدام ايدتقبال يقد م علدى تدمث مراحدس
خمتلقدة مدن إيد ا طداليب الل،د واملتداجرين غدري النظدامن وادي مراكدز اريدتقبال األول ومراكددز
ارحت،ان املغلقة واملراكز املقت حدة .وقدد أ رد مديريدة حقد ن ا دان وا دمداج التا عدة لد نارة
ال د ار ارجتمدداعي وش د ون امل ددتتلو وال درايت املد نددة عددام  2015مددن أجددس إح دران تقدددم
مجلة أم ر منتا ا دماج ومحاية حق ن األقلنات.
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 -15و عددام  2017أ رد ت مال ددة لد حقد ن املدرأة هبددد تعزيددز الد ار د الو مددة
واجملتمل املدين ر ن امل اواة اةن وتعمنم امل اواة مجندل ج ا د العملندات الو مندة.
وقددد صدددق مال ددة علددى اتقاقنددة ل د أورواب لل قايددة مددن العنددمل ضددد الن ددا والعنددمل املنددزل
وموافحتتمد ددا (اتقاقند ددة اي د د نب ل) الد دديت ُح ل د د إىل تر د دريل وطد ددل .وأطلق د د الو مد ددة أيض د دال
اي اتن،نة العنمل اةن اين والعنمل املنزل هبد ضمان تلبنة الترريعات وال نايات وا.ددمات
رحتناجددات الضددحااي تلبنددة شدداملة .وكا د اريد اتن،نة وخ ددة العمددس الدديت تقا لتددا دعد ة ددددة
إىل أفدراد اجملتمددل ور يدنما الرجددال والقتنددان إىل تغندري مد اققتم إنا املزيددد مدن امل دداواة والق الد
النم نة اةن ا نة.
 -16وتعومل الو مة على تنقن مرروع لتعزيدز التعداون املتعددد الق اعدات والت صصدات
التعامس مل العنمل ضد املرأة والعنمل اةن اين ول ضل رامج تدريبنة ودلندس إجدرا ات ملدن ادم
علددى اتصددال ابلضددحااي ا تملد وللتصدددج للعنددمل ضددد املتدداجرات واململلنددات ومزدوجددي املنددس
ومتحررات ال ية واملندس اةن دن
اةن ي ومغايرج ال ية اةن ا نة وحاملي صقات اةن
والن ا ذوات ا عاقة.
 -17وناد معدل عمالة الن ا مدن  47املائدة عدام  2014إىل  60املائدة عدام 2018
تن،ة اةت د الو منة الرامنة إىل موافحة الق ال النم نة اةن ا نة ويو املرأة .كما أدخل
الو م ددة املزي ددد م ددن الر ددقافنة عقد د د العم ددس ملعاة ددة الق،د د ة األجد د ر د د اةن د د وتد د فري
خدددمات رعايددة ال قددس اجملا نددة لقائدددة ال الدددين أو األوصددنا ال د ين يعمل د ن أو يتددا ع ن تعلددنمتم
مل اعد م على حتقنق ت انن أفضس العمس والناة.
 -18وكرر ال فد أتكند التزام الو مة تعزيدز الصدحة اةن دنة وا جنا ندة ومحايدة حدق املدرأة
ال ددتحوم والبد د ري ددة امل ددائس املتص ددلة نا ددا اةن ددنة وت قند د الد د ردات وع دددد األطق ددال
واملباعدددة نددنتم ند س عددن ا كدراه والتمننددز والعنددمل .وعلددى الددرغم مددن ذلد ر يدزال ا جتددا،
غري قا ين.
 -19و دب التغندريات األخدرية لددألنواج ممللنددي اةدن والعددانابت قد الدق الد ج لددألنواج
ال ص ل إىل التون ل جندات امل داعدة علدى ا جنداب .وعدموة علدى ذلد
من جن خمتلق
مون د التغن دريات التر دريعنة األنواج ال د ين ي ددتعمل ن التون ل جنددا امل دداعدة علددى ا جندداب مددن
الص ل على  100ياعة من ا جانة مدف عة األجر.
 -20وم ددن امل دداواة ال ددزواج إىل العمم ددات ا اي دددة جن ددا نال حظ ددي التق دددم ال د ج أحرنت ددة
مال ة ر ن حقد ن اململلندات واململلند ومزدوجدي املندس اةن دي ومغدايرج ال يدة اةن دا نة وحداملي
صددقات اةن د وأحددرار ال يددة واملنددس اةن ددن ابلملنددا مددن املق ضددنة ال ددامنة لق د ن ا ددان.
ور ت دزال مال ددة ل دددال أورو ند دال رائ دددال محاي ددة حق د ن اململلن ددات واململلن د ومزدوج ددي املن ددس اةن ددي
ددارت
ومغددايرج ال يددة اةن ددا نة وحدداملي صددقات اةن د وأح درار ال يددة واملنددس اةن ددن
امل دداواة وعددم التمننددز وشد ون األيددرة وجدرائم الوراانددة وخ دداب الوراانددة وارعد ا القددا ين
قد
ن اةن وال ممة البد نة والنز املتات للم،تمل املدين والل . ،وعموة على ذلد
الربمل ددان ا د د ه امل د د لة ابيتقاضد ددة أتن ددا اعتم دداد ق ددا ن الق د دران امل دددين ( )2014وق ددا ن ال يد ددة
اةن دا نة والتعبددري اةن دداين وا.صددائ اةن ددنة ( )2015وقددا ن أتكنددد املنددس اةن ددي وال يددة
اةن ا نة والتعبري اةن اين ( )2016وقا ن امل اواة الزواج (.)2017
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 -21ويتمتل مجنل األنواج نق الق ن مال ة .ور خلنل أحد من تبل طقدس فقدط دب
مساتة الر صنة ويتمتدل مجندل األفدراد ابلدق ارعد ا هبد يتتم اةن دا نة .وإضدافة إىل ذلد
وض ددع يناي ددات لض ددمان تعل ددنم ش ددامس لل،من ددل و ن ددة مدري ددنة آمن ددة للتممند د مغ ددايرج ال ي ددة
اةن ا نة وامل تلق جن ا نال وحاملي صقات اةن .
 -22و ل د محايددة حق د ن ال قددس يملددس أول يددة علددى جدددول أعمددال مال ددة لق د ن ا ددان
وتركددز الو مددة ص د رة أكددرب علددى ح ددن األح د ال البد نددة والعقلنددة لألطقددال ور يددنما ال د ين
يعنر ن أوضاعال ارة .و إطار تل اةت د ين مال ة قا ن محاية ال قس (الرعايدة البديلدة)
علنة علدى محايدة
فنما
( .)2017وأاتت القا ن ايتعرا ،ظام رعاية ال قس حنث
األطقال أتنا ا جرا ات القضائنة ا ذل مدس ت افر املدافع عن األطقال.
 -23وفنمددا يتعلددق قد ن األشد ا ذوج ا عاقددة اتبعد مال ددة ،دال مددن شددق للتمود
والماية .وجتدر ا شارة من الصو ك التردريعنة إىل قدا ن توداف القدر (لألشد ا ذوج
ا عاقددة) ( )2000وغددريه مددن التردريعات ا.اصددة اب عاقددة مملددس قددا ن ارع د ا لغددة ا شددارة
املال نة ( )2016وقا ن (يود ) األشد ا الد ين يددخل ن ضدمن طندمل الت حدد (.)2016
وع د ددموة عل د ددى ذلد د د أطلقد د د الو م د ددة ال ناي د ددة ال طنن د ددة لقد د د ن األشد د د ا ذوج ا عاق د ددة
عددام  2014عددد عقددد اجتمددا ل د العمددس مددن أجددس تمددل منصددمل ال د ج يضددم أش اص دال
ذوج إعاقدة وأكددادخلن وجتددات صدداحبة مصدلحة مددن اجملتمددل املدددين .وكا د مال ددة أيضدال صدددد
وضل اللم ات األخرية على اي اتن،نتتا ال طننة لإلعاقة.
 -24وعنن د د الل،ند ددة املعنند ددة ق د د ن األش د د ا ذوج ا عاقد ددة رمسن د دال صد ددقتا آلند ددة الرصد ددد
امل ددتقلة وفقد دال للر ددروط الد د اردة اتقاقن ددة حقد د ن األشد د ا ذوج ا عاق ددة .والل،ن ددة مولق ددة
فنما اي مولقة ة تقننم ما إذا كا األماكن العامة من رال وصد لا لل،مندل و قحد طلبدات
الت نط من أجس ا ه الغاية.
 -25وتعتزم مال ة إ را م ي ة وطننة لق ن ا دان .ووضدع مال دة اللم دات األخدرية
علددى مرددرو قددا ن امل دداواة ومرددرو قددا ن ةنددة حق د ن ا ددان وامل دداواة تردداور وتنددق مددل
أصحاب املصلحة ال طنن والرركا الدولن .

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -26أتن ددا جل ددة التح دداور أدىل  64وف دددال بن ددا ت .وت ددرد الت ص ددنات املقدم ددة أتن ددا جل ددة
التحاور اةز الملاين من ا ا التقرير.
 -27وأشددادت أوغندددا ال ددة علددى خمتلددمل املبددادرات املت د ة لتح د حالددة حقد ن ا
من ج لة اريتعرا ،الملا نة ور ينما حق ن األش ا ذوج ا عاقة.

ددان

 -28وأشددادت أوكرا نددا ال ددة علددى مددا حققتددة مددن إجنددانات موافحددة العنددمل املنددزل وتعزيددز
امل دداواة د اةن د  .وشدد،ع مال ددة علددى م اصددلة جت داددا الرامنددة إىل محايددة وتعزيددز حق د ن
ا ان والت عنة هبا من خمل التعلنم.
 -29ورحب اململوة املتحدة ابلتقدم ا رن موافحدة التمنندز وشد،ع مال دة علدى إ ردا
الل،نددة ال طننددة لقد ن ا ددان وامل دداواة وفق دال للمبددادا املتعلقددة ركددز امل ي ددات ال طننددة لتعزيددز
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ومحاية حق ن ا ان (مبادا ابري ) .وأشارت إىل أوجة التقدم ا درن
وحمل مال ة على إيم املزيد من اراتمام لبط التقدم القضائي.

ا صدمت القضدائي

 -30وأشددادت ال د رايت املتحدددة األمريونددة قددا ن ويددائط ا عددمم والترددتري ال د ج يلغددي
الترددتري اةنددائي .وشدد،ع مال ددة علددى التصدددج لتم يددس ا رادداب وغ ددس األم د ال والق دداد
ا ش درا علددى املصددار  .وأشددارت إىل أن التحقنددق اةددارج اغتنددال الصددحقي دافددل كدداروا
غالنملنا كرمل التحدايت اليت ت اجة ينادة القا ن.
 -31ورحب أوروغد اج ابلتقددم ا درن محايدة حقد ن املتداجرين والمج د وطداليب الل،د
ور يددنما معاملددة القصددر غددري املصددح واأليددر املتدداجرة مددل أطقددال وال امددس .وأشددادت
ابعتماد مال ة تدا ري ترريعنة ملوافحة التمننز القائم على أياس املنس اةن ي وال ية اةن ا نة.
ددال محايددة حق د ن
 -32وأشددادت مجت ريددة فنددزويم الب لنقاريددة ال ددة علددى التقدددم ا ددرن
النداة
األطقال واألش ا ذوج ا عاقة وضمان امل اواة ا ذل امل اواة اةن د
العامة وال ناينة و موافحة التمننز والعنصرية .وأشارت إىل جت د الو مدة الرامندة إىل إ ردا
م ي ة وطننة لق ن ا ان.
 -33وأشارت فنند م تقددير إىل التقددم ا درن محايدة وتعزيدز حقد ن ا
اريتعرا ،الملا نة ور ينما حق ن الن ا واألطقال واألش ا ذوج ا عاقة.

دان مند ج لدة

ا
 -34وأشادت أفغا تان ابةت د اليت تب لا الو مة موافحة ارجتار ابألش ا
ذل د عددن طريددق ت د ير خدددمات م دداعدة الضددحااي وتدددري امل د ول الو د من ومبددادرات
الت عنة العامة وإ را آلنة وطننة لإلحالة.
 -35ورحبد د ألبا ن ددا ابلت دددا ري املت د د ة لماي ددة حقد د ن األطق ددال والن ددا واألشد د ا ذوج
ا عاقة .وأشادت ال ة على ا صمحات اليت عرفتا ق ا العدالة ا ذلد تعزيدز ايدتقمل
و زاا ددة القض ددا وعل ددى مر ددرو إي ددقاط الص ددقة اةرمن ددة ع ددن التر ددتري .وايتقص د ع ددن الت دددا ري
املت ة لماية يممة الصحافن .
 -36وأشارت اةزائدر تقددير إىل اةتد د الديت تبد لا الو مدة لمايدة وتعزيدز حقد ن ا دان.
وشدد،ع مال ددة علددى إ رددا م ي ددة وطننددة لق د ن ا ددان وف دق مبددادا ابري د وعلددى د ل
املزيد من اةت د لت فري الماية الواملة لألفراد من مجنل أشوال التمننز.
 -37وأشارت األرجنت
من ارختقا الق رج.

تقددير إىل التصدديق علدى ارتقاقندة الدولندة لمايدة مجندل األشد ا

 -38ورح أي النا ابةت د املب ولة لتعزيدز حقد ن اململلندات واململلند ومزدوجدي املندس اةن دي
ونايدة مراركة املرأة قد ة العمدس .وأشدادت
ومغايرج ال ية اةن ا نة وحاملي صقات اةن
ال ددة علددى اعتمدداد ايد اتن،نة وقددا ن رد ن العنددمل اةن دداين والعنددمل املنددزل .وشدد،ع مال ددة
علددى حتقنددز مردداركة القد ة العاملددة الن ددائنة وعلددى تعزيددز يملنددس املدرأة املناصد القناديددة وا داريددة
وال كنز على رعاية امل ن .
 -39وأشددادت النم ددا ال ددة علددى تصددديقتا علددى اتقاقنددة إي د نب ل وعلددى التقدددم ا ددرن
محاية حق ن اململلنات واململلن ومزدوجي املنس اةن ي ومغدايرج ال يدة اةن دا نة وحداملي صدقات
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اةن د  .وأعر د عددن القل دق م ددن قتددس الصددحا دافددل ك دداروا غالنملنددا وت ددا ل عددن الت دددا ري
املت ة لضمان يممة الصحافن ومحايتتم من التتديدات والت يمل والعنمل.
 -40وأشارت نمروس إىل التصديق على عددد مدن معااددات حقد ن ا دان وتنقند خ دة
عمس وطننة ر ن ارجتار ابألشد ا  .وأعر د عدن شد اغلتا فنمدا يتعلدق ظداار العنصدرية وكدره
األجا د ضددد املتداجرين واحت،ددان املتداجرين غددري النظدامن وإموا نددة اتصدال ا ت،دزين حددام
وأوضا احت،انام غري املرضنة.
 -41واند د ت ل،نو ددا مال ددة عل ددى دم ددج األشد د ا ذوج ا عاق ددة وعل ددى الن ،ددات تعزي ددز
ومحاية حق ن اململلنات واململلن ومزدوجي املنس اةن ي ومغايرج ال ية اةن ا نة وحاملي صدقات
اةن د  .وأعر د عددن قلقتددا إنا الق الد النم نددة التقلنديددة وعدددم إحدران تقدددم امل دداواة د
اةن .
 -42وأش ددادت ت د ا تص ددديق مال ددة عل ددى اتقاقن ددة إي د نب ل وعل ددى جت دا ددا الرامن ددة إىل
إ رددا م ي ددة وطننددة لق د ن ا ددان .غددري أ ددا أشددارت إىل التحدددايت الدديت ت اجددة التص دددج
وارجتار ابألش ا .
للعنصرية وامل اواة اةن
 -43وأشدادت الربانيددس ال ددة علددى مددا حققتددة مددن إجنددانات ددارت ا دمدداج ارجتمدداعي
والد من الققدر والصد ل علدى التعلدنم وعلدى اعتمداد قد ا ملوافحدة العندمل والتمنندز القدائم
على أياس املنس اةن ي وال ية اةن ا نة ا ذل األخ قا نة نواج ممللني اةن ومحاية
حق ن مغايرج ال ية اةن ا نة ا يتتم اةن ا نة.
 -44وأش ددادت لغ دداراي ال ددة عل ددى التزامت ددا تعزي ددز يملن ددس امل درأة الن دداة ال ناي ددنة والعام ددة.
وأشددارت إىل اعتمدداد قددا ن محايددة (الرعايددة البديلددة) ال قددس وال نايددة ال طننددة لألطقددال .وأشددارت
إىل العديدد مددن التدددا ري الدديت الد ا مال ددة لمايدة حقد ن األشد ا ذوج ا عاقددة ددا ذلد
اعتماد ترريعات لضمان إدماجتم ال إدارة الن ات العامة.
 -45وأشارت الوامريون تقدير إىل التزام مال دة ددعم صدو ك األمدم املتحددة املتعلقدة مايدة
حق ن ا ان وتعزيزاا.
 -46ورحب د كن دددا اب .د د ات ال دديت ال د ا مال ددة لماي ددة وتعزي ددز حقد د ن اململلن ددات واململلند د
ومزدوجددي املنددس اةن ددي ومغددايرج ال يددة اةن ددا نة وحدداملي صددقات اةن د واعتمدداد عدددد مددن
الق ا واري اتن،نات وال نايات ور ينما فنما يتعلق ق ن املرأة واملتاجرين.
 -47ورحب د شددنلي ابلتصددديق علددى معاادددات شددإل لق د ن ا ددان .وحمل د مال ددة علددى
إ رددا م ي ددة وطننددة لق د ن ا ددان وفق دال ملبددادا ابري د  .وأعر د عددن قلقتددا ر د ن ايددتمرار
العنمل والتمننز العنصرج ضد املتاجرين.
 -48وأشددادت الص د ال ددة علددى التزامتددا ضددمان حق د ن ا ددان لرددعبتا والدداذ تدددا ري
ملوافح ددة التمنن ددز والعنص درية وارجت ددار ابألش د ا ومحاي ددة حق د ن الق ددات الض ددعنقة ددن ف ددنتم
الن ا واألطقال واألش ا ذوو ا عاقة وتعزيز امل اواة اةن وا دماج ارجتماعي.
 -49وأشارت ك يتاريوا إىل التزام الو مدة وافحدة العندمل ضدد املدرأة وارجتدار ابألشد ا
ومحايددة حق د ن املتدداجرين والمج د وطدداليب الل ،د  .وحمل د مال ددة علددى م اصددلة ا د ه اةت د د.
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وأعر عن القلق إنا عدم إحران تقدم معاةة ا عدام اةن دنة وتددين معددل مرداركة املدرأة
الناة العامة و املناص العلنا لصنل القرار.
 -50ورح ك ت ديق ار ابةت د اليت تب لا الو مة لتح حالدة حقد ن ا دان وتعزيدز
ا طار املعندارج وامل ي دي .وشد،ع مال دة علدى م اصدلة إصدمحا ا الرامندة إىل حت د وضدعنة
الن ا واألطقال واملتاجرين.
 -51ورحب د د كرواتند ددا ابعتمد دداد ال نايد ددة اري د د اتن،نة ال طنن ددة للحد ددد مد ددن الققد ددر وا دمد دداج
ارجتم دداعي للق د ة م ددن  2014إىل  .2024وأعر د ع ددن اتقاقت ددا م ددل املمحظ ددات ال دديت أ ددد ا
الل،نددة املعننددة ق د ن ا ددان ل ددة ينبغددي د ل مزيددد مددن اةت د د ملقاضدداة م درتويب العنددمل ضددد
الن ا واألطقال.
 -52وأشادت قرب ال دة علدى جت دادا الرامندة إىل النتد  ،ابمل داواة د اةن د وتعزيدز
مردداركة امل درأة ي د ن العمددس والندداة العامددة .ورحب د أيض دال ابلتصددديق علددى اتقاقنددة منددل جرخلددة
ا ابدة اةماعنة واملعاقبة علنتا.
 -53ورحب ترنونا ابلتددا ري املت د ة لتح د معاملدة ال د،نا وا ت،دزين وتعزيدز ايدتقمل
النظدام القضدائي و زااتدة وشدقافنتة مدن خدمل تعدديمت ديدت رية .وشد،ع مال دة علدى م اصددلة
ا ه اةت د.
 -54وأشددادت الددداجبرك تد د مال ددة لمايددة حريددة التعبددري ددا ذلد اعتمدداد قددا ن جديددد
ل يدائط ا عدمم والترددتري .غدري أ دا أعر د عدن القلددق إنا حالدة حريدة ويددائط ا عدمم ويددممة
ض اغتنال صحا التحقنق دافل كاروا غالنملنا.
الصحافن
 -55وأشددادت مصددر ال ددة علددى اةت د د املت اصددلة لتعزيددز ومحايددة حق د ن ا ددان .ورحب د
ابةت د اليت تب لا مال ة لماية حق ن المج وطاليب الل ،ور ينما ارمتنا عن احت،ان
األطقال والن ا .
 -56وأشدارت فنلنددا إىل مدا تبقدى مدن حتددايت دال الصدحة والقد ن اةن دنة وا جنا ندة
وش،ع مال ة على الاذ مزيد من ا جرا ات ا ا الصدد .كما أعر عن القلق إنا حرية
التعبري وحرية ويائط ا عمم و ظام العدالة وضمان ينادة القا ن والوم الرشند.
 -57ورحب د د فر د ددا تنقن د د عد دددد مد ددن الت صد ددنات املنبملقد ددة عد ددن ج لد ددة اريد ددتعرا ،الملا ند ددة
ور ينما التصديق على ارتقاقنة الدولنة لماية مجنل األش ا من ارختقا الق رج.
 -58وأشادت ج رجنا ال دة علدى تصدديقتا علدى اتقاقندة إيد نب ل .ورحبد أيضدال ابلتددا ري
املت ة ملوافحة ارجتار ابألش ا لغر ،اريتغمل العمس.
ي ن/ي لندة  .2017وأعر د
 -59وأشدادت أملا نددا ال دة علددى األخد ددزواج ممللندي اةددن
أملا نددا عددن القلددق إنا عدددم وج د د حظددر ص دريم لت،ننددد األطقددال دون يددن  15عام دال الق د ات
امل لحة مال ة.
 -60وأش دادت الن د ن ال ددة علددى تصددديقتا علددى اتقاقنددة إي د نب ل ومبادرا ددا الرامنددة إىل
تردد،نل الن ددا علددى دخ د ل يد ن العمددس أو البقددا فنددة ويددنتا قددا ن القدران املدددين ال د ج خلددنم
األنواج ممللني اةن املرتب قران مدين ق الق ن اليت يتمتل هبا األنواج املغايرون جن نال.
8

GE.18-22170

A/HRC/40/17

 -61وق د دددم وف د ددد مال د ددة ردودال عل د ددى ع د دددد م د ددن األيد د د لة ال د دديت طرحتت د ددا ال د دددول األعض د ددا .
وفنمددا يتعلددق ق د ن املدرأة والصددحة والق د ن اةن ددنة وا جنا نددة ق د ت الو مددة محددمت ت عنددة
للتملقنددمل ددال الصددحة والندداة اةن ددنة والعمقددات من د عددام  .2013ورخص د مال ددة لبنددل
ويائس منل المس ال ارا من دون وصقة طبنة.
 -62وفنما خي األي لة املتعلقة تمملنس املرأة أدوار صنل القرار تروس الن ا دبة 15
املائددة مددن أعضددا الربملددان و صددمل مممللددي البلددد الربملددان األورويب .وملال ددة رئن ددة .وأعددرب
اجملدال العدام .وتضدمن در مج الو مدة
ال فد عن التزام مال ة تعزيز يملنس متد انن د اةن د
لعددام  2017تدددا ري إبا نددة لدزايدة معدددل مردداركة الن ددا الربملددان وأطلق د مناقرددات وطننددة
دراج غدداايت متعلقددة ابمل دداواة د اةن د  .ويتنرددر الو مددة ورقددة خضدرا رد ن التعددديمت
الديت رية اليت يتعر ،على الربملان.
 -63وقد ددال إن الو مد ددة تنظد ددر تعد ددديمت قا ند ددة لل د ددمات ابلتصد ددديق علد ددى الربوت ك د د ل
ارختنددارج رتقاقنددة القضددا علددى مجنددل أشددوال التمننددز ضددد املدرأة ويددح عددض حتقظا ددا علددى
ارتقاقنة .ند أن مال ة يتحتقظ تحقظتا على املادة  16من ارتقاقنة.
 -64وفنم ددا يتعل ددق وافح ددة الق دداد وغ ددس األمد د ال واةد درائم املالن ددة ع ددزنت ا ص ددمحات
الديت رية لق ا العدالة عام  2016ايتقمل ال دل ة القضدائنة .وإضدافة إىل ذلد كدان ملال دة
إطار تنظنمي مت من عام  1994وإطار قا ين للق ا املصر من عام .1968
 -65ونادت مال ة امل صصدات املالندة واملد ارد البردرية ل حددة حتلندس اريدت بارات املالندة مدن
الت قنددمل مددن امل دداطر املرتب ددة غ ددس األم د ال وي يددس ا رادداب.
أجددس تعزيددز دوراددا ا ش درا
وأشار إىل أن ال حدة ما فت تعمس وفقال لت صدنات فرقدة العمدس املعنندة اب جدرا ات املالندة .ووفدر
ق ددا ن من ددل غ ددس األمد د ال ( )1994ض ددما ت ري ددتقمل وح دددة حتلن ددس اري ددت بارات املالن ددة
ومنحتا يل ات وايعة للتحقنق .وكلق ال حدة أيضال ضمان ارمتملال لقد ا موافحدة غ دس
األم ال عن طريق فر ،غرامات كبرية.
 -66وعددموة علددى ذل د ح ل د مال ددة ت جنتددات ارحتدداد األورويب املتعلقددة وافحددة غ ددس
األم د ال إىل قددا ن ال د طل واددي تندداق ابيددتمرار مددل املق ضددنة األورو نددة م د لة كنقنددة حت د
إطاراا القا ين.
 -67وق ددال إن الو م ددة تعم ددس نر دداط م ددن أج ددس إ ق دداذ آر املت دداجرين البح ددر ومحاي ددة
حق د قتم .وت شددد الق د ات امل ددلحة ملال ددة امل د ولة عددن البحددث وا قدداذ البحددر لحوددام
القا ن الدول .و ال ق ق ة ما فت وكالة رعاية طاليب الل ،تقدم الدعم املادج وا ي ا
ل اليب الل. ،
 -68وإضددافة إىل ذل د طددق ل دداليب الل ،د الص د ل علددى الرعايددة الصددحنة والعددمج ال دديب
ال ارئ  .وح ل مال ة ت جندة ارحتداد األورويب رد ن درو اريدتقبال إىل قدا ن وطدل واد
ما يوقس محاية الناة األيرية وال ص ل على امل ترارين القا ن ومممللي مق ضنة األمدم املتحددة
ال امنة لر ون المج  .كما خلنم الترريل طاليب الل ،الق ال ص ل إىل ي ن العمدس عدد
ف ة ت عة أشتر طاملا احتقظ ا ضعتم .ومل اعتماد اي اتن،نة البلد دماج املتداجرين خلودن
طلبتم.
ل اليب الل ،أن يقدم ا طل إدماج قبس الب
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 -69وق ددد قد د ت مال ددة ابلقع ددس ع ددض أحو ددام ارتقاقن ددة املتعلق ددة رك ددز األشد د ا ع دددخلي
اةن ددنة ددا ذل د تلد الدديت ددد إىل منددل حددارت ا عدددام جن ددنة األطقددال املت لددى عددنتم
ومعاةتتا .و ال ق ق ة تنظر الو مة إموا نة التصديق على ارتقاقنة.
 -70وعنن مديرية حقد ن ا دان وا دمداج املنرد ة عدام  2015صدقتا اللندة ال طنندة
لتن نق تنقن الت صنات املنبملقة عن اريتعرا ،الدورج الردامس .وتعاو د املديريدة مدل منظمدات
اجملتمل املدين ر ن امل ائس املتعلقة ق ن ا ان.
 -71وع ددزن ق ددا ن العن ددمل اةن دداين والعن ددمل املن ددزل ( )2018األحو ددام القا ن ددة ال دديت جت ددرم
ارجتدار ابلبردر وا كدراه علدى البغدا واريدتغمل اةن دي .وارتقعد ارعتمدادات امل صصددة
املنزا نة ملوافحدة ارجتدار ابألشد ا وم داعدة ضدحااي اريدتغمل .وركدز أحدد املرداريل اةديددة
اليت م ل على إذكا ال عي العام من أجس منل ارجتار ابألش ا  .ومثة مردرو اثن يرمدي إىل
تقددد الدددعم إىل ضددحااي ارجتددار ابألش د ا والددد مددن فددر إعددادة ارجتددار هبددم .وإضددافة إىل
ذل تعزن التعاون اجملتمل املدين والو مة من خمل عملنات التراور.
 -72وفنما يتعلق خبدمات الصحة العقلنة يدتنقق مال دة  30ملند ن يد رو لبندا مرفدق جديدد
لل د النق ددي وجتديددد م ترددقى األم درا ،النق ددنة القددائم .واعتددربت الصددحة العقلنددة ددارل ذا
أول يددة اري د اتن،نة ال طننددة للصددحة  .2030-2020وعددموة علددى ذل د قدددم منظمددة
الصحة العاملنة امل اعدة التقننة لصناغة خ ة الصحة العقلنة.
 -73وت عى مال ة جاادة إىل حت ق ا العدالة .واخنقض عدد القضااي اليت تنتظر البد
املعروضة على ا اكم املد نة وا ومة اةنائنة (العلنا) وحمومة األيرة وناد معددل القصدس النتدائي
القضااي اةنائنة .و دأ ق م جتارج جديد داخس ا ومة املد نة العمس الو ة األخرية.
 -74و عد عملنة تراور ط يلة مل أصدحاب املصدلحة الد طنن وا قلنمند والددولن ت جدد
مال ددة قدداب ق ي د مددن الرددرو مناقرددات رملا نددة ر د ن م ي ددة وطننددة لق د ن ا ددان.
و اد ا الصدددد د مرددرو قددا ن ةندة حقد ن ا دان وامل دداواة علددى إ ردا م ي ددة وطننددة
لماية حق ن ا ان والتحقنق ار تتاكات املزع مة لق ن ا ان وإصدار قرارات ملزمدة
ر ا .ويتعمس صدقتا ان دة م دتقلة وحمايددة تتقدق اتقاقدال اتمدال مدل مبدادا ابريد وتردريعات
ارحتاد األورويب ر ن امل اواة.
 -75وأقدر الوريدي الريد ل تد د الو مددة ملوافحدة كدس أشددوال العندمل وتعزيددز ن دة صددديقة
لأليددرة موددان العمددس .كمددا رح د ابةت د د املب ولددة لتقددد امل دداعدة ا ددا نة إىل املتدداجرين
والمج ال ين ر يزال ن خلرون عرب مال ة.
 -76وأشادت انغاراي ال ة على إجناناا لألعمال التحضريية را م ي دة وطنندة لقد ن
ا ان .كما أشادت انغاراي ال ة على جت داا الرامنة إىل تعزيز ترريعا ا املتعلقة ابمل اواة.
 -77وأشددادت آي ددلندا ال ددة علددى ق درار رملا ددا امل افقددة علددى تر دريعات ر د ن امل دداواة
الددزواج ت يددل ددان مجنددل حقد ن الددزواج لترددمس األنواج ممللنددي اةددن  .وأشددارت إىل أن مال ددة
كا د صدريال ومددافعال قد ايل عدن حقد ن اململلندات واململلند ومزدوجدي املنددس اةن دي ومغددايرج ال يددة
اةن ا نة وحاملي صقات اةن خمل ال ن ات القلنلة املاضنة.
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 -78وأشددارت إ دو ن ددنا ابرتنددات إىل اةتد د الدديت تبد لا الو مددة لضددمان الدرايت األيايددنة
والق املراركة الناة العامة وال نايدنة .ورحبد ابمل افقدة علدى خ دة العمدس ال طنندة الرا عدة
ملوافحة ارجتار ابألش ا وإب را ل حق ن املرأة عام .2017
 -79ورحد العدران نايددات و درامج الو مددة لتعزيددز ومحايددة حقد ن ا
خ ة لتنقن الت صنات املنبملقة عن ج لة اريتعرا ،الملا نة.

ددان ددا

ذل د

 -80ورحب أيرلندا اب .ات اليت الد ا الو مدة لتعدديس ا طدار القدا ين ملوافحدة التمنندز
مددن أجددس إدراج املنددس اةن ددي وال يددة اةن ددا نة والدددين ك يد حمظد رة للتمننددز .وأشددارت الل،نددة
تق دددير إىل الت د دزام الو م ددة ابلد دداذ ت دددا ري ملوافحد ددة ارجت ددار ابألش د د ا وتق ددد امل د دداعدة إىل
الضحااي.
 -81وأشادت إي النا ال ة على تصديقتا على اتقاقندة إيد نب ل وعلدى جت دادا الرامندة إىل
القضا على التمننز اةن اين من خدمل محدمت إذكدا الد عي منددان التعلدنم وتعزيدز امل داواة
العمال ددة واحد د ام حقد د ن وكرام ددة األشد د ا ذوج ا عاق ددة م ددن خ ددمل تو دداف
د د اةن د د
القر .
 -82ورحبد الندداابن ابةتد د الدديت تبد لا مال ددة ملوافحددة العنددمل ضدد املدرأة ددا ذلد عددن
طري ددق التص ددديق عل ددى اتقاقن ددة إي د نب ل .وأش ددارت تق دددير إىل التص ددديق عل ددى ارتقاقن ددة الدولن ددة
لماية مجنل األش ا من ارختقا الق رج.
 -83وأشدداد األردن ال ددة علددى ا .د ات الدديت ال د ا لتنقن د الت صددنات املنبملقددة عددن ج لددة
اريددتعرا ،ال ددا قة وإ رددا م ي ددة وطننددة لق د ن ا ددان وفق دال ملبددادا ابري د وك د ا علددى
ا صددمحات التر دريعنة الدديت يددن دمدداج املعاادددات الدولنددة الدديت دخل د مال ددة طرف دال فنتددا
القا ن ال طل.
 -84وأشددادت مجت ريددة رو الدخلقراطنددة الرددعبنة ال ددة علددى إحراناددا تقدددمال جندددال تنقن د
الت صنات املنبملقة عن ج لة اريدتعرا ،ال دا قة دا فنتدا تلد املتصدلة قد ن األطقدال والن دا
واألش ا ذوج ا عاقة.
 -85وأش ددادت لنبن ددا ال ددة عل ددى اةتد د د ال دديت د د لتتا لتنقند د الت ص ددنات املنبملق ددة ع ددن ج ل ددة
اريتعرا ،ال ا قة لميتعرا ،ور ينما تل اليت د إىل تعزيز محاية حق ن املدرأة وال قدس
وق اعي الصحة والتعلنم وعلى تعاو ا مل اللنات الدولنة لق ن ا ان.
 -86وترند ملديمل ال ة على اةت د اليت لتتا من أجس تعزيز ومحاية حقد ن األشد ا
ذوج ا عاقة من خمل ال ناية ال طننة املتعلقة ق ن األش ا ذوج ا عاقة وقا ن (عمالة)
األش ا ذوج ا عاقة.
 -87وأشدارت املو دن إىل إ ردا لد حقد ن املدرأة الد ج يتدد إىل إدمداج امل داواة
مجنددل العملنددات الو منددة والتصددديق علددى الربوت ك د ل رقددم  12رتقاقنددة محايددة حق د ن ا ددان
والدرايت األيايددنة (ارتقاقنددة األورو نددة لق د ن ا ددان) و ددد قدداذ التعددديمت املدخلددة علددى
قا ن (عمالة) األش ا ذوج ا عاقة.
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 -88وأشاد اةبس األي د ال ة على تعزيز إطارادا املعندارج الد طل لقد ن ا دان .وشد،ل
مال ة على إحران مزيد من التقدم إ را م ي ة وطننة لقد ن ا دان وفقدال ملبدادا ابريد .
وأشار إىل تصديق مال ة على اتقاقنة إي نب ل والتدا ري اليت ال ا مل ا مة ترريعا ا مل أحودام
ارتقاقنة.
 -89وأشارت نبال تقدير إىل تنقن ال ناية اري اتن،نة ال طننة للحد من الققدر وا دمداج
ارجتماعي ابيدت دام دج قدائم علدى حقد ن ا دان لتحقندق التنمندة ارجتماعندة وارقتصدادية.
وأشارت أيضال إىل التدا ري املت ة ملنل وموافحة العنمل ضد املرأة والعندمل املندزل واحد ام حقد ن
األطقال.
 -90وأشادت ا لندا ال ة على تدا رياا الترريعنة الرامنة إىل كقالة حق ن اململلنات واململلند
وعلى التزامتا إب را
ومزدوجي املنس اةن ي ومغايرج ال ية اةن ا نة وحاملي صقات اةن
م ي ة م دتقلة لقد ن ا دان .وأ ددت قلقتدا رد ن يدممة الصدحافن  .وأعر د عدن أيدقتا
ريتمرار جتر ا جتا ،مجنل الظرو .
 -91وأشادت القلب ال ة على الاذ تدا ري ترريعنة ترمي إىل محاية حق ن ا دان وعلدى
دال العمدس؛
جت داا الرامنة إىل تعزيز مراركة املرأة الناة ال ناينة وامل اواة اةن
وك ل على تعزيزاا للضما ت ضد ارجتار ابألش ا من خمل اعتماد خ ة عمس وطننة.
 -92وأشادت الربتغال ال ة على تصديقتا على الربوت كد ل  12امللحدق ابرتقاقندة األورو ندة
لق ن ا ان عام  2015وعلى تعديس إطاراا القا ين ملوافحدة التمنندز دخدال الددين واملندس
اةن ي وال ية اةن ا نة ضمن أيباب التمننز ا ظ رة .وأشادت أيضال ابةت د املب ولة من أجس
محاية حق ن املتاجرين.
 -93وأشددارت مجت ريددة كد راي تقدددير إىل التعددديمت املدخلددة علددى القددا ن اةنددائي الرامنددة إىل
حظر العقاب البدين لألطقال ورفدل يدن امل د ولنة اةنائندة مدن  9إىل  14عامدال .ورحبد ت،در
تر ية األعضا التنايلنة لإل ث.
 -94وأشددارت مجت ريددة م لدددوفا إىل التقدددم ا ددرن تعزيددز امل دداواة د اةن د وموافحددة
ابعتماد
التمننز والعنمل اةن اين وحت إطار محاية األطقال .ورحب على وجة ا.ص
قا ن العنمل اةن اين والعنمل املنزل وإ را ل حق ن املدرأة واعتمداد قدا ن محايدة (الرعايدة
البديلة) ال قس وال ج ت جد صلبة املصاحل ال قس القضلى.
 -95وأشددادت روما نددا ال ددة علددى التزامتددا تعزيددز ومحايددة حقد ن ا ددان وتعاو ددا البنددا مددل
آلنددة اريددتعرا ،الدددورج الرددامس .وأشددارت إىل التقدددم ال د ج أحرنتددة الو مددة محايددة حق د ن
ا ان من ج لة اريتعرا ،الملا نة.
 -96ورحب د ال ددنغال ابلتقدددم ال د ج أحرنتددة مال ددة تنقن د الت صددنات املنبملقددة عددن ج لددة
اريددتعرا ،الملا نددة .وأشددارت إىل أن ا صددمحات امل ي ددنة وا داريددة الدديت ق د ا الو مددة من د
عام  2012عزنت اح ام الق ن املد نة وال ناينة.
 -97وأشددادت صددر نا ال ددة علددى جت داددا وإجنانا ددا من د ج لددة اريددتعرا ،ال ددا قة وعلددى
،تا البنا وح اراا املقت ت مل آلنات األمم املتحدة لق ن ا ان.
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 -98ورحب د د يد ددنغاف رة ابةت د د د الد دديت تب د د لا الو مد ددة لتعزيد ددز حق د د ن امل د درأة وامل د دداواة د د
اةن د ور يدنما مدن خدمل لد حقد ن املدرأة و در مج رعايدة ال قدس اجملا ندة ويديدد إجددانة
ال الدي ددة ملد د قي ا.دم ددة املد ن ددة .وأش ددادت ال ددة عل ددى م ددا تب ل ددة م ددن جت د د ملوافح ددة ارجت ددار
ابألش ا وأشارت إىل اعتماد خ ة العمس ال طننة الرا عة ملوافحة ارجتار ابألش ا .
 -99وأعر د يددل فنننا عددن قلقتددا لعدددم يوددن التحقنددق اغتنددال دافددل كدداروا غالنملنددا مددن
العمل د ر عل ددى م ددن أم ددروا قت ددس الص ددحا  .وأش ددارت تق دددير إىل التص ددديق عل ددى اتقاقن ددة إيد د نب ل
والتغندريات التردريعنة الدديت أدخلد علددى وريددة امل ي ددة ال طننددة لقد ن ا ددان القائمددة مل ا متتددا
مل مبادا ابري .
 -100ورحب إيبا نا ابةت د اليت د لتتا مال دة مدن أجدس القضدا علدى الق الد النم ندة عدن
املتاجرين وموافحة التمنندز ضددام .واللد رعتمداد قدا ن ويدائط األعدمم والتردتري .وأعر د
عن تقديراا لو ن ين امل ولنة اةنائنة قد نيد من  9إىل  14عامال.
 -101ورحبد دولدة فل د اب .د ات الديت الد ا مال دة ملوافحدة التمننددز دا ذلد مددن
خددمل يديددد وريددة الل،نددة ال طننددة لقد ن ا ددان وامل دداواة وايد اتن،نة ايددتقبال طدداليب الل،د
واملتاجرين غري النظامن .
 -102وان ت ال يد مال ة على اعتماد قا ن ر ن حق ن اململلنات واململلن ومزدوجدي املندس
اةن ددي ومغددايرج ال يددة اةن ددا نة وحدداملي صددقات اةن د وعلددى ا .د ات املت د ة لضددمان
الصحة والقد ن اةن دنة وا جنا ندة واريد اتن،نة الرامندة إىل تعزيدز إدمداج املتداجرين .ورحظد
أن قتددس الصددحا دافددل كدداروا غالنملنددا الو ددة األخددرية كرددمل امل دداطر املتصددلة ابلتحقنددق
قضااي الق اد وغ س األم ال واةرخلة املنظمة.
 -103ورحب د د ي ي د درا ابلتع ددديمت القا ن ددة املدخلد ددة لمع د د ا ق د د ن اململلن ددات واململلن د د
ومزدوجد ددي املند ددس اةن د ددي ومغد ددايرج ال يد ددة اةن د ددا نة وحد دداملي صد ددقات اةن د د د ددا ذل د د
ارع د ا القددا ين ق درا ت األنواج مددن ق د اةددن  .وأشددارت قلددق إىل أن جرخلددة قتددس دافددل
ك دداروا غالنملن ددا تلق ددي ددمرل م ددن الرد د عل ددى حال ددة حري ددة التعب ددري مال ددة ور ي ددنما حري ددة
الصحافة.
 -104ورحب د ت د ابةت د د الدديت تب د لا مال ددة لتعزيددز إطاراددا القددا ين وامل ي ددي وت يددنل
صددمحنات الل،نددة ال طننددة لقد ن ا ددان وامل دداواة والتصددديق علددى خمتلددمل الصددو ك الدولنددة
لق ن ا ان ور ينما اتقاقنة إي نب ل.
 -105وأعددرب وفددد مال ددة عددن شددوره للدددول األعضددا علددى طرحتددا أيد لة وتقدددخلتا ت صددنات
خمل الد ار التقداعلي .والو مدة مصدممة علدى قبد ل كدس مدا ويدعتا مدن ت صدنات مدن أجدس
م اصلة حت م ت س معنرة م اطننتا و عنة حنا م.
 -106وأحددرنت مال ددة تقدددمال كب دريال ددب تصددديقتا علددى خمتلددمل صددو ك حق د ن ا ددان
وعض د يتتا األمددم املتحدددة و ل د أورواب وارحتدداد األورويب .ويت اصددس الو مددة املراكمددة علددى
ا ه ا جنانات.
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 -107وأتب تقننم اريتعراضدات ال دا قة لتدر رجعدي أن مال دة قدد حققد تقددمال العديدد
مددن اجملددارت ور يددنما ددال محايددة حقد ن األقلنددات والن ددا  .وقددد أخد ت الو مددة قد ن
امل اكنة والقرا ت املد نة وامل اواة الدزواج ةمندل األنواج غدض النظدر عدن ال يدة اةن دا نة
واةن نة .وجرس ت ينل الق الناة األيرية وامل اواة التبل لنرمس األش ا العزاب.
 -108وعددموة علددى ذلد د ل مال ددة جتد دال لضددمان قدددرة األشد ا ذوج ا عاقددة علددى
العن امل تقس وتعزيز إدماجتم ي ن العمس .ولضمان اريتقمل ارقتصادج للمرأة ال ت
تدا ري لتن ري العمالدة أو العد دة إىل يد ن العمدس .وفتحد مال دة أ اهبدا لألجا د ور تدزال تقدي
ابلتزاما ا جتاه المج واألشد ا الد ين يتمتعد ن مايدة اث يدة .كمدا أحدرنت تقددمال محايدة
حق ن املرأة واألش ا ذوج ا عاقة.
 -109و ا.تام من ا تم أن ت اصس الو مة جت دادا الرامندة إىل تعزيدز امل ي دات ال طنندة
ونايدة التع دداون م ددل اجملتم ددل امل دددين وت ي ددنل الد د ار ارجتم دداعي .وينبغ ددي تعم ددنم مراع دداة حقد د ن
ا ددان مجن ددل ال ناي ددات واملماري ددات وأن تو د د ن ملا ددة النق ددة املرجعن ددة الرئن ددنة ةمن ددل
ا صمحات املقبلة.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -110نظرت مالطة يف التوصيات املقدمة أثناء جلسة التحاور واملدرجة أدانه ،وهي حتظى
بتأييدها:
1-110

تعزيز التعاون مع هيئات معاهدات األمم املتحدة (السنغال)؛

تكثيففف جدودهففا الراميففة اء انشففاء ميسسففة وانيففة قففوق اإلنسففان
2-110
وفق ا ملبادئ ابريس (أوغندا)؛
انش ففاء ميسس ففة واني ففة موح ففدة وات ص ففاحيات موس ففعة يف جم ففال
3-110
حقوق اإلنسان ،وفق ا ملبادئ ابريس (أوكرانيا)؛
4-110
(الكامريون)؛

انش ف ففاء ميسس ف ففة واني ف ففة ق ف ففوق اإلنس ف ففان وفقف ف فا ملب ف ففادئ ابري ف ففس

5-110

انشاء ميسسة وانية قوق اإلنسان وفقا ملبادئ ابريس (اسبانيا)؛

القيففا  ،مبففا يتفففق مام فا مففع مبففادئ ابريففس ،منشففاء ميسسففة وانيففة
6-110
مستقلة قوق اإلنسان (فنلندا)؛
التقفد وففو انشففاء ميسسففة وانيفة وات صففاحيات واسففعة يف جمففال
7-110
حقوق اإلنسان (شيلي)؛
تسفريع العمليففات الدا ليففة مففش أجففل انشففاء ميسسففة وانيففة قففوق
8-110
اإلنسان ،وفقا ملبادئ ابريس ،على النحو املوصى به سابقا (كوستاريكا)؛
النظ ففر يف مواص ففلة ات ففاو الت ففدابري الاسم ففة إلنش ففاء ميسس ففة واني ففة
9-110
قوق اإلنسان ،وفقا ملبادئ ابريس (نيبال)؛
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10-110

اعتماد قانون انشاء امليسسة الوانية قوق اإلنسان (هنغاراي)؛

 11-110تكثيففف اجلدففود الراميففة اء انشففاء ميسسففة وانيففة قففوق اإلنسففان،
وفقا ملبادئ ابريس (اندونيسيا)؛

 12-110انشففاء ميسسففة وانيففة قففوق اإلنسففان كديئففة مسففتقلة متثففل امتثففاالا
اتما ملبادئ ابريس (أيرلندا)؛
 13-110انش ففاء ميسس ففة واني ففة موح ففدة وات ص ففاحيات واس ففعة يف جم ففال
حقوق اإلنسان ،وفقا ملبادئ ابريس (الربتغال)؛
 14-110انشاء ميسسة وانية خمصصة قوق اإلنسان ،وفقا ملبفادئ ابريفس
(مجدورية كوراي)؛
 15-110انشففاء هيئففة مسففيولة لتعزيففز حقففوق اإلنسففان و ايتدففا ،مبففا يف ولف
ا ق يف املساواة يف املعاملة (اليوانن)؛
 16-110سايدة ض ف ففمان حق ف ففوق الفئ ف ففات ،مب ف ففش ف ف ففيدم املد ف ففاجرون والنس ف ففاء
واألافال واألشخاص ووو اإلعاقة (الصني)؛
 17-110العمفل ،يف املسففتقبل ،علففى ضففمان اجفراء عمليففة تشففاورية مففش أجففل
صياغة التقرير الواين لاستعراض الدوري الشامل ،وتنظفيم اجتماعفات مفع اعتمفع
املدين مش أجل تقييم نتائج االستعراض (فنلندا)؛
 18-110اج فراء مشففاورات مففع منظمففات اعتمففع املففدين ففال عمليففة تنفي ف
التوصيات املنبثقة عش جولة االستعراض ا الية وعملية صفياغة تقريفر اجلولفة املقبلفة
(سلوفينيا)؛
 19-110مواصففلة العمففل مففش أجففل تبسففيمل وتعزيففز املسففاواة ظففر التمييففز يف
خمتلف جماالت ا ياة (اليوانن)؛
 20-110سايدة الففوعي ابملسففاواة وعففد التمييففز ،وال سففيما ضففد األشففخاص
ال يش يعيشفون أوضفاع ا هشفة ،مثفل املدفاجريش ،مفش فال تفوفري التفدريم والفربامج
ألصحاب املصلحة املعنيني (مصر)؛
 21-110مواصلة تعزيز ات اوكاء الوعي العفا وتفوفري التفدريم املناسفم
للم ففوافني العم ففوميني بش ففأن ا ففق يف املس ففاواة وع ففد التميي ففز (مجدوري ففة فن ففزويا
البوليفارية)؛
 22-110اتاو مزيد مش التدابري الفعالفة ملكافحفة أوجفه عفد املسفاواة وتعزيفز
التنمية املستدامة (فييت ان )؛
 23-110اتاو مزيد مش اخلطوات العملية لكفالة التنفي الكامل للتشفريعات
املناهضففة للتمييففز ومكافحففة مجيففع أشففكال التمييففز ،مبففا يف ولف علفى أسففاا العففرق
وامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية وغريها (تشيكيا)؛
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 24-110مواصف ففلة اجلدف ففود الراميف ففة اء مكافحف ففة التمييف ففز العنصف ففري و ايف ففة
الفئات الضعيفة واء نشر ثقافة عد التمييز ضد املداجريش (ليبيا)؛
 25-110مضف ففاعفة اجلدف ففود الراميف ففة اء مكافحف ففة مجيف ففع أشف ففكال العنص ف فرية
والتعصم والقوالم النمطية والتمييز (اندونيسيا)؛
 26-110مواصلة اجلدود املب ولة ملكافحة العنصرية والتمييفز العنصفري وكفره
األجانم وما يتصل ب ل مش تعصم (مصر)؛
 27-110اعتمففاد تففدابري ففددة ملعاجلففة مففا حتففدثت عنففه التقففارير مففش عنص فرية
وُكره لألجانم ،مبا يف ول العنفف بفدوافع عنصفرية والتمييفز العنصفري يف ا صفول
على العمل والسكش واخلدمات (بوتسواان)؛
 28-110اتففاو التففدابري الاسمففة لضففمان التنفيف الكامففل لتشفريعات مكافحففة
كره األجانم والتمييز ،مع اياء اهتما اص للمداجريش (شيلي)؛
 29-110ات ف ففاو ت ف ففدابري فعال ف ففة ملن ف ففع التحف ف فري عل ف ففى الكراهي ف ففة العرقي ف ففة يف
الشبكات االجتماعية وتقدمي املسيولني عندا اء العدالة (بياروا)؛
 30-110مواصلة اجلدود الرامية اء مكافحة طاب الكراهية ضد األجانفم
وتعزيز ثقافة اال تاف والتسامح (تونس)؛
 31-110تنفي ف صففكون قانونيففة ملكافحففة ج فرائم الكراهيففة ،وتنظففيم ففات
توعيففة لتعزيففز االحف ا والتسففامح ،وكفالففة امكانيففة وصففول ضففحااي التمييففز اء مجيففع
س ففبل االنتص ففاف القانوني ففة الاسم ففة لتسف فريع التحقيق ففات ومعاقب ففة املس ففيولني عند ففا
(اسبانيا)؛
 32-110اعتمف ففاد سياسف ففة شف ففاملة ترمف ففي اء وضف ففع حف ففد للقوالف ففم النمطيف ففة
التقليدية (بلجيكا)؛
 33-110مواصففلة تعزيففز التنميففة االقتصففادية واالجتماعيففة املسففتدامة وحتسففني
مستوايت معيشة السكان (الصني)؛
 34-110االمتث ففال ألم ففر االحت ففاد األوروي الت ففوجيدي بش ففأن مكافح ففة غس ففل
األموال ومكافحة مويل اإلرهاب (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 35-110ضمان التنفي الكامفل لألوامفر التوجيديفة األوروبيفة ملكافحفة غسفل
األموال (فرنسا)؛
 36-110تعزيففز امليسسففات املعنيففة مبكافحففة الفسففاد ،مبففا يشففمل انفففاو لففوائح
مكافحة غسل األموال (السويد)؛
 37-110تعزي ففز الت ففدابري املتخف ف ة يف جم ففال مكافح ففة الفس ففاد واإلف ففات م ففش
العقاب يث يتمتع كل موااش مفالطي بفنفس ا قفوق وتقفع عليفه نففس االلتزامفات
أما القانون (بلجيكا)؛
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 38-110مواصففلة دعففم ايففة ا ففق يف ا يففاة ابتففداء مففش ا مففل وحف الوفففاة
الطبيعية (الكرسي الرسويل)؛
 39-110حتسني عمل اآلليات الوقائيفة الوانيفة بشفأن التعف يم ،مبفا يف ولف
عش اريفق توسفيع والايت اعفالس املعنيفة لتمكيندفا مفش الوصفول اء أمفاكش ا رمفان
مش ا رية (بياروا)؛
 40-110ضففمان اسففتفادة مجيففع ا تج فزيش لففدع الشففراة فعلي ف ا مففش امكانيففة
ا صول على دمات فا افوال فف ة االحتجفاس لفدع الشفراة ،مبفا يف ولف أثنفاء
االستجواب لدع الشراة ،وتعديل أحكا القانون اجلنائي وات الصلة وفقفا لف ل
(هنغاراي)؛
 41-110اتاو املزيد مش التدابري لتوفري مسفاعدات الرعايفة الصفحية املناسفبة
لألشخاص املودعني يف أماكش االحتجاس السابق للمحاكمة (بياروا)؛
42-110
األمريكية)؛

مواصففلة حتسففني الظففروف املعيشففية يف السففجون (الففوالايت املتحففدة

 43-110تنفي اس اتيجية ددة األهداف لتسريع اإلجراءات القضفائية مفش
أجل ضمان اتاو القرارات يف ااار سمين معقول (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية)؛
 44-110ضمان التحقيق يف اجلفرائم واجلفنح حتقيقفا شفاماا والبفت يف القضفااي
املعروضة على ا اكم يف غضون مدلة سمنية معقولة (هولندا)؛
 45-110الغاء الباب الرابفع مفش القفانون اجلنفائي بغيفة اسفقال الصففة اجلرميفة
عففش التشففدري وضففمان املمارسففة الكاملففة ريففة التعبففري وحريففة الصففحافة ،اضففافة اء
ضف ففمان ا مايف ففة املاديف ففة والقانونيف ففة للصف ففحافيني واملف ففدافعني عف ففش حقف ففوق اإلنسف ففان
(اسبانيا)؛
 46-110تعزيففز ضففماانت حارسففة حريففة التعبففري ،وال سففيما يف ا ففاالت ال ف
تتعلق مبساءلة املوافني ا كوميني وامليسسات العمومية (الكرسي الرسويل)؛
 47-110اتاو تدابري لتعزيز استقالية وسائمل اإلعفا  ،وال سفيما مفش فال
العمففل علففى أن حت ف ف مففش قففانون وسففائمل اإلعففا والتشففدري امكانيففة اللجففوء اء
دع ففاوع قض ففائية ألن ولف ف يشف ففكل وس ففيلة ض ففغمل ورقابف ففة عل ففى حريف فة الصف ففحافة
(بلجيكا)؛
 48-110اتاو مجيع اخلطوات الاسمة لضمان املمارسة الكاملة ريفة التعبفري
وحري ففة الص ففحافة ،عل ففى النح ففو املنص ففوص علي ففه يف دس ففتور مالط ففة ومب ففا يتف ففق م ففع
التزاماهتا الدولية يف ه ا امليدان (سويسرا)؛
 49-110هتيئففة بيئففة مواتيففة لتعدديففة وسففائمل اإلعففا واسففتقاليتدا يف مالطففة،
وض ففمان الس ففامة الفعليف ففة للص ففحافيني وضف ففمان اجف فراء حتقيقف ففات مائم ففة ونزيدف ففة
(تشيكيا)؛
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 50-110التحقيففق الكامففل يف مجيففع التدديففدات واملضففايقات والعنففف ض ففد
الصحافيني ،وعد االكتفاء مبقاضاة اجلنفاة املباشفريش ،وا فا أيضف ا األشفخاص الف يش
حرضوهم على ارتكاب ه ه األفعال (الدا رن)؛
 51-110التحقيففق يف حففاالت التخويففف والعنففف ضففد الصففحافيني ومقاضففاة
اجلناة (أس اليا)؛
 52-110كفالففة املسففاءلة عففش اريففق اجفراء حتقيقففات مسففتقلة ونزيدففة وسفريعة
وش ففاملة وفعال ففة ووات مص ففداقية وش فففافية يف مجي ففع ح ففاالت العن ففف والتددي ففدات
واالعتداءات املوجدة ضد الصحافيني والعاملني يف وسائمل اإلعا (النمسا)؛
 53-110عد اد فار أي جدفد يف التحقيفق الكامفل يف اغتيفال داففين كفارواان
غاليثيا بغية حتديد هوية مجيع املتوراني وضمان عد افاهتم مش العقفاب علفى هف ه
اجلرمية (سلوفينيا)؛
 54-110العمففل ،يف ضففوء مقتففل الصففحايف دافففين كففارواان غاليثيففا ،علففى اتففاو
مجيع التدابري ماية ودعم الصحافيني ال يش يعملفون علفى كشفف الفسفاد ومسفائل
أ رع مش مسائل املصلحة العامة العليا (آيسلندا)؛
 55-110تنقيح التشريعات املتعلقة بتمويل األحزاب السياسية والصاحيات
التحقيقية للجنفة االنتخابيفة ،مفش أجفل تفوفري الشففافية فيمفا يتعلفق بتقفدمي التربعفات
اء األحزاب السياسية والرقابة العامة الفعالة على اسفتيفاء هف ه التربعفات الشفرول
املطلوبة (أملانيا)؛
56-110

تكثيف اجلدود الرامية اء مكافحة االجتار ابألشخاص (العراق)؛

 57-110سايدة اجلد ففود املب ول ففة يف مكافح ففة الفس ففاد واالجت ففار ابألش ففخاص،
مبففا يف ول ف مففش ففال حتسففني التش فريعات وحارسففات انفففاو القففانون وات الصففلة
(بياروا)؛
 58-110ض ف ففمان تنفيف ف ف ط ف ففة العم ف ففل الواني ف ففة الرابع ف ففة ملكافح ف ففة االجت ف ففار
ابألشف ف ففخاص مف ف ففش أجف ف ففل كفالف ف ففة سايدة اإلداانت يف قضف ف ففااي االجتف ف ففار ابألشف ف ففخاص
(بوتسواان)؛
 59-110ضمان تصفي مفوارد كافيفة مفش أجفل التنفيف الفعفال خلطفة العمفل
الوانيففة الرابعففة ملكافحففة االجتففار ابألشففخاص ،وال سففيما مففش أجففل حتسففني الففدعم
املقد لألافال ضحااي االجتار (سنغافورة)؛
 60-110سايدة اجلدففود الراميففة اء مكافحففة االجت ففار ابألشففخاص مففش ففال
التشف فريع وتنفيف ف ت ففدابري يف اا ففار طف ففة العم ففل الواني ففة الرابع ففة ملكافح ففة االجتف ففار
ابألشخاص للف ة مش  2017اء ( 2019الفلبني)؛
 61-110اجراء اسفتعراض طفة العمفل الوانيفة ملكافحفة االجتفار ابألشفخاص
مش أجل تعزيز التحقيق واملاحقة القضائية يف اجلرائم املتصفلة ابالجتفار ،ويف الوقفت
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نفسففه ضففمان اتبففاع زففج يركففز علففى الضففحااي (اململكففة املتحففدة لربيطانيففا العظمففى
وأيرلندا الشمالية)؛
 62-110مواصلة اجلدود الرامية اء اية ضحااي االجتفار ابألشفخاص وكفالفة
ااتحة سبل انتصاف قانونية (اجلزائر)؛
 63-110مواصف ففلة مكافحف ففة االجتف ففار ابألشف ففخاص ،مبف ففا يف ول ف ف عف ففش اريف ففق
اسففتحداخ ففدمات مسففاعدة الضففحااي ،وتففوفري التففدريم للمسففيولني ا كففوميني،
واوكاء الوعي العا (اندونيسيا)؛
 64-110مواصففلة تعزيففز جدودهففا الراميففة اء مسففاعدة ضففحااي االجتففار وفق ف ا
الحتياجاهتم (جورجيا)؛
 65-110اتففاو مزيففد مففش اخلطففوات مففش أجففل مسففاعدة ضففحااي االجتففار ،مثففل
توفري أماكش اقامة آمنة حسم االحتياجات ا ددة للضحااي (أيرلندا)؛
 66-110حتسني نظا كشفف ضفحااي االجتفار ابألشفخاص ،وال سفيما يف حالفة
األافال واملداجريش غري النظاميني وااليب اللجوء (اسبانيا)؛
 67-110مواصففلة مكافحففة االجتففار ابألشففخاص مففش ففال حتسففني التفاعففل
فيمف ففا بف ففني الوكف ففاالت ،وتعزيف ففز ف ففدمات مسف ففاعدة الضف ففحااي ،وتف ففدريم املسف ففيولني
ا كوميني ،والتوعية العامة ،وغريها مش املبادرات وات الصلة (بلغاراي)؛
 68-110مواصففلة التحقيقففات املتعلقففة ابالجتففار ابألشففخاص ،مففع األ ف يف
االعتبار التوصية الصادرة عش هيئة مفش هيئفات معاهفدات حقفوق اإلنسفان بتكثيفف
جدود مكافحة ه ا االجتار (الياابن)؛
 69-110كفالففة أن يكففون حصففول املسففنني علففى اخلففدمات يتسففم ابلكرامففة
ويسر التكلفة وتوفره يف ا ال (أس اليا)؛
 70-110مواصلة تنفيف سياسفات هتفدف اء حتسفني ا صفول علفى اخلفدمات
الص ففحية والتثقي ففف الص ففحي ،م ففع ال كي ففز بوج ففه ففاص عل ففى احتياج ففات الش ففباب
(مولدوفا)؛
 71-110مواصففلة اجلدففود املب ولففة لتعزيففز التثقيففف يف جمففال حقففوق اإلنسففان
على مجيع مستوايت النظا التعليمي الواين (فييت ان )؛
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72-110
(النمسا)؛

مواصففلة اجلدففود الراميففة اء انشففاء نظففا للتثقيففف اجلنسففي الشففامل

73-110
مش أجل تقلي

مواصلة تنفي ااار اس اتيجية التعليم للفف ة مفش  2014اء 2024
الفجوات يف النتائج التعليمية بني الفتيان والفتيات (أفغانستان)؛

74-110
املرأة (ملديف)؛

مواصففلة اجلدففود الراميففة اء القضففاء علففى العنففف والتمييففز يف حففق
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 75-110مواصففلة بف ل اجلدففود الراميففة اء القضففاء علففى العنففف ضففد النسففاء
واألافال (كوت ديفوار)؛
 76-110مضف ففاعفة اجلدف ففود الراميف ففة اء القضف ففاء علف ففى العنف ففف ضف ففد النسف ففاء
واألافال ،ووضع آليات تكفل وصوهلم اء العدالة (اجلزائر)؛
 77-110تكثيف ففف اجلدف ففود الراميف ففة اء القضف ففاء علف ففى العنف ففف ضف ففد النسف ففاء
واألافال ،وتعزيز مشاركة النساء يف القطاعني العا واخلاص (املكسي )؛
78-110

مواصلة جدود منع العنف ضد املرأة (تونس)؛

79-110
املرأة (الياابن)؛

مواصففلة تكثيففف اإلج فراءات الراميففة اء القضففاء علففى العنففف ضففد

 80-110التنفي ف الكامففل للجدففود التش فريعية والعمليففة الراميففة اء التصففدي
للعنف املنزيل واجلنساين ،مبا يف ول كفالة الدعم الاس للضحااي (أس اليا)؛
 81-110اعتماد تدابري لضمان االح ا والتنفي الكاملني اللتزاماهتفا الدوليفة
املتصلة ابلعنف اجلنساين ،مبا يف ول مش ال التدريم املائفم للشفراة والقضفاء
(كندا)؛
 82-110استثمار موارد مناسبة لضمان تنفي االس اتيجيات القائمة املتعلقة
ابلصحة وا قفوق اجلنسفية واإلبابيفة ،مبفا يف ولف كفالفة ا صفول علفى وسفائل منفع
ا مل املأمونة وا ديثة وامليسورة التكلفة ،وعلى املعلومات املتعلقة هبا (كندا)؛
 83-110ضففمان ا قففوق اجلنسففية واإلبابيففة للم فرأة ،مبففا يف ول ف عففش اريففق
التثقيف وتنظيم األسرة (أس اليا)؛
 84-110سايدة تف ففوافر ف ففدمات الصف ففحة اجلنسف ففية واإلبابيف ففة ،مبف ففا يف ول ف ف
دمات تنظيم األسرة (آيسلندا)؛
 85-110مواصلة املبادرات الرامية اء تعزيز املساواة بني اجلنسني يف العمالفة
ومشاركة املرأة يف مناصم صنع القرار (رومانيا)؛
 86-110التعاون الوثيق مع القطاع اخلاص مفش أجفل صفياغة سياسفات تفدعم
املرأة يف العودة اء القوع العاملة (سنغافورة)؛
 87-110اتاو تدابري تشريعية وتنفي سياسات عامفة مفش أجفل سايدة مشفاركة
املرأة يف ا ياة العامة (كوستاريكا)؛
 88-110اتفاو تففدابري ملموسفة لتعزيففز املشفاركة الكاملففة واملتسفاوية للمفرأة يف
ا يففاة السياسففية والعامففة والتعجيففل ابملشففاركة الكاملففة واملتسففاوية للمفرأة يف اهليئففات
املنتخبة وك ا القائمة على التعيني (آيسلندا)؛
 89-110مواصلة اجلدود الرامية اء تعزيز السياسات واالس اتيجيات الرامية
اء تعزيز و اية حقوق األافال والنساء (مجدورية الو الدميقرااية الشعبية)؛

20

GE.18-22170

A/HRC/40/17

 90-110مواصلة طواهتا الرامية اء تعزيز و ايفة حقفوق الطففل ،مبفا يشفمل
التصدي لاعتداء على األافال واالستغال اجلنسي لألافال (الكامريون)؛
 91-110مواصففلة التففدابري ال ف تشففمل اائفففة واسففعة مففش املسففائل املتصففلة
ابألافال يف جماالت ش  ،مش مثل التعليم والصحة والرعاية االجتماعية ومفا اليدفا،
وال ترمي اء ضمان حتسني اية الطفل وحتسني فرص ائه ورفاهه (رومانيا)؛
 92-110اتففاو تففدابري لتعزيففز وضففمان اإلعمففال التففا جلميففع حقففوق اإلنسففان
وا رايت األساسية للشباب (مولدوفا)؛
 93-110اتففاو التففدابري الاسمففة للمضففي ق ففدم ا وففو زففج قففائم علففى حق ففوق
اإلنسان ماية حقوق األشخاص ووي اإلعاقة ،وادماج ه ا الفندج يف التشفريعات
والسياسات العامة الوانية (األرجنتني)؛
 94-110اتففاو طففوات اضففافية لتوسففيع نطففاق ففدمات الرعايففة االجتماعيففة
واملساعدة ليشمل مجيع األشخاص ووي اإلعاقة ،وال سيما األافال (بلغاراي)؛
 95-110مواص ففلة اجلد ففود الرامي ففة اء تعزي ففز مب ففدأ التعل ففيم الش ففامل للجمي ففع
لفائدة األافال ووي اإلعاقة (قربص)؛
 96-110مواص ففلة التزامد ففا بتعزي ففز مك ففني األش ففخاص ووي اإلعاق ففة لكفال ففة
متعدم بفرص متكافئة (مجدورية الو الدميقرااية الشعبية)؛
 97-110مواصلة اجلدفود الراميفة اء تعزيفز حقفوق األشفخاص ووي اإلعاقفة،
وتقدمي الدعم الاس اء اآلليات الوانية املعنية (األردن)؛
98-110
(أوغندا)؛

تعزيففز آلياهتففا مايففة وتعزيففز حقففوق اإلنسففان للمدففاجريش يف البلففد

 99-110تعزيز جدودها الرامية اء استئصال القوالفم النمطيفة والتمييفز ضفد
املداجريش عش اريق أمور مندفا تنظفيم فات توعيفة عامفة لتعزيفز التسفامح واحف ا
التنوع (أفغانستان)؛
 100-110تعزيز جدودها الرامية اء استئصال القوالفم النمطيفة والتمييفز ضفد
املداجريش عش اريق أمور مندفا تنظفيم فات توعيفة عامفة لتعزيفز التسفامح واحف ا
التنوع (الربتغال)؛
 101-110تنظيم ات تشجع التسامح وادماج املداجريش والاجئني وااليب
اللجوء ،وتطبيق تشريعات ملكافحة مجيع أشكال التمييز (املكسي )؛
 102-110تعزيففز اجلدففود الراميففة اء القضففاء علففى القوالففم النمطيففة والتمييففز
ضف ففد املدف ففاجريش ،وال سف ففيما مف ففش ف ففال تنفي ف ف ف ففات توعيف ففة لتعزيف ففز التسف ففامح
(كوت ديفوار)؛
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 103-110مواص ففلة تعزي ففز جدوده ففا الرامي ففة اء استئص ففال القوال ففم النمطي ففة
والتمييففز ضففد املدففاجريش ،عففش اريففق تنظففيم ففات توعيففة عامففة لتعزيففز التسففامح
واح ا التنوع (دولة فلسطني)؛
 104-110بف ف ل مزي ففد م ففش اجلد ففود ملكافح ففة التميي ففز ض ففد األجان ففم وا ففاليب
اللجوء (العراق)؛
 105-110توفري ا ماية الفعالة للمداجريش (الكامريون)؛
 106-110مواصلة اية املداجريش والاجئفني ،وال سفيما القصفر ،ايفة فعالفة
وضمان سامتدم وحقوق اإلنسان األساسية املكفولة هلم (الكرسي الرسويل)؛
 107-110مواص ففلة ات ففاو ت ففدابري فعال ففة لض ففمان اي ففة حق ففوق مجي ففع العم ففال
املداجريش (نيبال)؛
 108-110تكثيف التدابري الرامية اء اوكاء وعي السكان مش أجفل استئصفال
القوالففم النمطيففة والتمييففز ضففد املدففاجريش والاجئ فني ،والتحقيففق يف أفعففال التمييففز
ضدهم واملعاقبة عليدا (األرجنتني)؛
 109-110تففوفري ايففة فعالففة للمدففاجريش مففش مظففاهر العنصفرية وكففره األجانففم
وضمان حقوقدم وحقوق االيب اللجوء ،وفق ا للمعايري الدولية (بياروا)؛

 110-110ضمان املعاملة املنصفة للمداجريش والاجئني وااليب اللجوء ،وفقف ا
اللتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان (مجدورية فنزويا البوليفارية)؛
 111-110ضففمان احف ا حقففوق املدففاجريش املوجففوديش يف أوضففاع غففري نظاميففة
يف معسكرات االحتجاس (السنغال)؛
 112-110مواصلة مكافحة التمييز ضد الاجئني والقصر (السنغال).

 -111وسف ففتنظر مالط ف فة يف التوصف ففيات التاليف ففة وسف ففتقد ردودا عليدف ففا يف وقف ففت مناسف ففم
ال يتجاوس اتريخ انعقاد الدورة األربعني علس حقوق اإلنسان:
التصففديق علففى الربوتوكففول اال تيففاري التفاقيففة القضففاء علففى مجيففع
1-111
أشكال التمييز ضد املرأة (اسبانيا) (كرواتيا) (النمسا)؛
التصففديق علففى الربوتوكففول اال تيففاري التفاقيففة القضففاء علففى مجيففع
2-111
أشكال التمييز ضد املرأة وسحم حتفظاهتا على االتفاقية (ألبانيا)؛
التصديق على الربوتوكوالت اال تيارية التفاقيفة القضفاء علفى مجيفع
3-111
أشففكال التمييففز ضففد املفرأة واتفاقيففة حقففوق الطفففل ،والعمففل ،علففى سففبيل األولويففة،
على تقدمي مجيع التقارير املتبقية اء هيئات املعاهدات املعنية (تشيكيا)؛
التصديق على الربوتوكول اال تياري التفاقية حقوق الطفل املتعلفق
4-111
مجفراء تقففدمي الباغففات ،علففى النحففو ال ف ي أوصففى بففه اجلبففل األسففود ففال جولففة
االستعراض السابقة (اجلبل األسود)؛
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التصديق على الربوتوكول اال تياري امللحفق ابلعدفد الفدويل اخلفاص
5-111
اب قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (اسبانيا) (الربتغال)؛
التصديق على الربوتوكول اال تياري الثالث التفاقية حقفوق الطففل
6-111
(اسبانيا) (الربتغال)؛
النظر يف التصديق على الربوتوكول اال تياري التفاقية القضاء على
7-111
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة (ايطاليا)؛
النظر يف االنضما اء الربوتوكول اال تياري امللحق ابلعدد الفدويل
8-111
اخلاص اب قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (ايطاليا)؛
التصففديق علففى اتفففاقي عففا  1954و 1961املتعلقتففني ابنعففدا
9-111
اجلنسية (النمسا)؛
 10-111التوقيففع والتصففديق علففى االتفاقيففة املتعلقففة عف ف
اجلنسية (السويد)؛

حففاالت انعففدا

 11-111االنضففما اء اتفاقيففة عففا  1954بشففأن وضففع األشففخاص عففدميي
اجلنسية واتفاقية عا  1961بشأن ف حاالت انعدا اجلنسية (اجلبل األسود)
(كوت ديفوار) (كوستاريكا)؛
 12-111سففحم الففتحفى علففى املففادة (29أ)‘ ‘1و‘ ‘3مففش اتفاقيففة حقففوق
األشففخاص ووي اإلعاقففة واتففاو اخلطففوات الاسمففة لكفالففة مكففش األشففخاص ووي
اإلعاقة مش حارسة حقدم يف التصويت حارسة كاملة (النمسا)؛
 13-111سحم ما يتعارض مش التحفظفات علفى اتفاقيفة القضفاء علفى مجيفع
أشففكال التمييففز ضففد امل فرأة مففع مبففدأ املسففاواة بففني الرجففل وامل فرأة ،والتصففديق علففى
الربوتوكول اال تياري لاتفاقية (فرنسا)؛
 14-111اعتم ففاد عملي ففة مفتوح ففة تق ففو عل ففى أس ففاا اجل ففدارة عن ففد ا تي ففار
املرشففحني الففوانيني النتخففاابت هيئففات معاهففدات األمففم املتحففدة (اململكففة املتحففدة
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 15-111مواصففلة تعزيففز اسففتقالية ووالايت اللجنففة الوانيففة لتعزيففز املسففاواة
وأمني املظامل الربملاين ،هبدف جعلدا متوافقة مع مبادئ ابريس (جورجيا)؛
 16-111وضع طة عمل وانية وفقا للمبفادئ التوجيديفة املتعلقفة ابألعمفال
التجارية وحقوق اإلنسان (الياابن)؛
 17-111ضمان كون سياساهتا وتشريعاهتا ولوائحدا وتدابريها التنفي ية تيدي
فعليف ف ا اء الوقاي ففة م ففش ت ففورل ميسس ففات األعم ففال يف ارتك ففاب جت ففاوسات يف أوض ففاع
النزاعففات والتصففدي للمخففاار املرتفعففة ل ف ل  ،مبففا يف ول ف يف أوضففاع االحففتال
األجنيب (دولة فلسطني)؛
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 18-111سايدة عف ففدد التحقيقف ففات ،وعنف ففد االقتضف ففاء ،ا اكمف ففات يف قضف ففااي
الفساد واجلرائم املالية (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 19-111التأكففد مففش أن ل ليففة الوقائيففة الوانيففة املنشففأة مبوجففم الربوتوكففول
اال تياري التفاقية مناهضة التع يم وغريه مش ضفروب املعاملفة أو العقوبفة القاسفية
أو الاانسانية أو املدينة ما يلز مفش الصفاحيات واألدوات ألداء عملدفا علفى وفو
سففليم ،مبففا يف ول ف املففوارد البش فرية واملاليففة واللوجسففتية ،وأن واليتدففا تشففمل مجيففع
أماكش ا رمان مش ا رية وا صول على الواثئق وات الصلة بشأن ادعاءات اساءة
املعاملة (تشيكيا)؛
 20-111وضع تدابري ملموسة للتأكد مش أن مجيع حاالت االحتجفاس تضفع
ملراجعة قضائية الية مش التمييز (مجدورية كوراي)؛
 21-111حتسففني األوضففاع يف مراكففز االحتجففاس ،مبففا يف ول ف التمففاا بففدائل
االحتجاس وفق ا للقانون الدويل ،مبا يشمل قانون حقفوق اإلنسفان وقفانون الاجئفني،
وك ل التشريعات األوروبية القائمة (السويد)؛
 22-111ضمان اكمة األافال ال يش ت اوح أعمفارهم بفني  16و 18عامف ا
أما اكم اصة ابألحداخ ،وليس ا اكم العادية (اسبانيا)؛
 23-111تنقففيح التشفريعات املتعلقففة بوسففائمل اإلعففا العموميففة ،مبففا يف ولف
اجراءات التعيني ،مش أجل وضع ضماانت ضد أي تد ل سياسي (أملانيا)؛
 24-111مواصففلة اصففاح التشفريعات املتعلقففة بوسففائمل اإلعففا بغيففة حتسففني
اية الصحافيني (فرنسا)؛
25-111

اتاو طوات لزايدة اية الصحافيني (اليوانن)؛

 26-111اعتم ففاد ت ففدابري فعال ففة لض ففمان س ففامة الص ففحافيني وحارس ففة حري ففة
التعبري ،مثل انشاء آلية وانية ماية الصحافيني (املكسي )؛
 27-111اجراء حتقيق شفاف يف قتل دافين كارواان غاليثيا وحارسة كل العناية
الواجبة لضمان حتقيق العدالة (سويسرا)؛
 28-111ضففمان اجفراء حتقيففق عففا مسففتقل وفعففال يف مقتففل الصففحايف دافففين
كارواان غاليثيا ،وتعزيز السياسات الرامية اء ضمان سامة الصحافيني (الرباسيل)؛
 29-111مواصففلة تعزيففز آليففات مكافحففة االجتففار ابألشففخاص وضففمان ايففة
الضحااي وجرب ضررهم وتعويضدم بصورة كافية (ملديف)؛
 30-111تضمني مشروع قانون العنف اجلنساين والعنف املنزيل اشارة صفرةة
اء العاقففة بففني عففد املسففاواة بففني اجلنسففني والعنففف ضففد امل فرأة ،سففواء يف ديباجتففه
أو يف صكوكه التنفي ية (شيلي)؛
 31-111مواصلة اجلدود الرامية اء حتقيق املساواة بني اجلنسني ،ال سفيما يف
سوق العمل (تونس)؛
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 32-111تكثي ففف جدودهف ففا الرامي ففة اء القضف ففاء علف ففى العن ففف ضف ففد النسف ففاء
واألافففال ،والتحقيففق كمففا ينبغففي يف حففاالت العنففف ضففدهم ،وتففوفري ُسففبل الوصففول
اء العدالة جلميع النساء ،وسايدة عدد املآوي ال هلا موارد كافية ،وحتسفني تفدريم
موافي امليسسات القانونية وقوات الشراة (كرواتيا)؛
 33-111مواص ففلة وتكثي ففف اجلد ففود الرامي ففة اء القض ففاء عل ففى العن ففف ض ففد
النس ففاء واألاف ففال ،ع ففش اري ففق التحقي ففق عل ففى النح ففو الواج ففم يف ح ففاالت العن ففف
ضدهم وانشاء نظا إلعادة أتهيل الضحااي (قربص)؛
 34-111تكثي ففف جدوده ففا للقض ففاء عل ففى العن ففف ض ففد النس ففاء واألاف ففال،
والتحقي ففق كم ففا ينبغ ففي يف ح ففاالت العن ففف ض ففدهم ،وانش ففاء نظ ففا إلع ففادة أتهي ففل
الضحااي ،وتوفري ُسبل الوصول اء العدالة جلميفع النسفاء ،وسايدة عفدد املفآوي الف
هلا موارد كافية ،وحتسني تدريم موافي امليسسات القانونية وقوات الشفراة بشفأن
ه ه املسألة (صربيا)؛
 35-111ضففمان ا ففق يف التصففويت عففش اريففق االق ف اع السففري لألشففخاص
ووي اإلعاقففة ،وال سففيما األشففخاص املكفوفففون واألشففخاص ووو اإلعاقففة الفكريففة
(مجدورية كوراي)؛
 36-111العمل على تلبية احتياجات املداجريش وافاليب اللجفوء مفش املفأوع،
وعاصة حتسني الظروف املعيشية يف املراكز املفتوحة (كندا)؛
 37-111تعزيفز ادمفاج املدففاجريش يف اعتمفع املفالطي ،وتقلففي الوقفت الففاس
لإلقامففة يف مالطففة قبففل أن يكففون الشففخ مففيهاا لتقففدمي الففم ا صففول اجلنسففية،
وا دد حالي ا يف أكثر مش  18عام ا (أوروغواي)؛
 38-111ضمان انزال املداجريش والاجئفني الف يش يفتم انقفاوهم يف البحفر اء
الرب على الفور ويف اح ا كامل قوق اإلنسان املكفولة هلم ،ومش دون احتجاسهم
تعسف ا ،وااتحة فرصة حقيقية هلم اللتماا اللجوء ،واإلحجا عفش جتفرمي األشفخاص
املشاركني يف أنشطة اإلنقاو يف البحر (الرباسيل)؛
 39-111انشاء آلية وانية لتحديد هوية األشخاص عدميي اجلنسفية وضفمان
حقوقدم و ايتدا (املكسي ).
 -112ونظف ففرت مالطف ففة يف التوصف ففيات ال ف ف قُف ف ودمت أثنف ففاء جلسف ففة التحف ففاور/الواردة أدانه،
وأحاات هبا علما:

النظر يف االنضما اء االتفاقية الدولية ماية حقوق مجيع العمال
1-112
املداجريش وأفراد أسرهم والتصديق عليدا (أوروغواي)؛
النظ ففر يف التص ففديق عل ففى االتفاقي ففة الدولي ففة ماي ففة حق ففوق مجي ففع
2-112
العمال املداجريش وأفراد أسرهم لتكملة جدودها املتواصلة يف تعزيز رففاه املدفاجريش
(الفلبني)؛
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اس ففقال الص فففة اجلرمي ففة ع ففش اإلجد ففاض ،ويفض ففل أن يك ففون ولف ف
3-112
بشكل ات  ،ولكش على األقفل عنفدما تكفون حيفاة األ أو صفحتدا يف طفر ،وولف
مبواءمففة القففانون مففع االلتزامففات الناشففئة عففش العديففد مففش اتفاقيففات حقففوق اإلنسففان
(هولندا)؛
اصففاح القففوانني املتعلقففة ابإلجدففاض هبففدف جعلففه قانوني ف ا وحتسففني
4-112
توفري دمات الصحة اجلنسية واإلبابية ،وال سيما تنظيم األسرة (فرنسا)؛
تعف ففديل القف ففانون اجلنف ففائي مف ففش أجف ففل اسف ففقال الصف فففة اجلرميف ففة عف ففش
5-112
اإلجدففاض يف حففاالت االغتصففاب وسان ا ففار واإلعاقففة الشففديدة للجنففني ،والغففاء
مجيع التدابري العقابية (الدا رن)؛
اتففاو طففوات لففزايدة تعزيففز و ايففة متففع امل فرأة الكامففل مب فا هلففا مففش
6-112
حقففوق اإلنسففان ،وال سففيما القففدرة علففى اتففاو الق فرارات بشففأن جسففدها واباهبففا،
مبا يف ول جعل اإلجداض قانوني ا (السويد).

 -113مجيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف هف ا التقريفر تعفرب عفش موقفف الدولفة
(الدول) ال قدمتدا و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينبغي أن يفدفم أزفا حتظفى بتأييفد
الفريق العامل بكامله.
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