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 مقدمة  
عقدددد القريدددق العامدددس املعدددل ابريدددتعرا، الددددورج الردددامس، املنرددد    جددد  قدددرار  لددد   -١

ترددددددرين  ١6 إىل ٥، دورتددددددي اواديددددددا وال املددددددن   القدددددد ة املمتدددددددة مددددددن ٥/١حقدددددد ا ا   ددددددان 
تردرين  7. وايُتعرضت اوالا   املك يك   اجلل دا ااام دا املعقد دة   ٢٠١8ال اين/  فمرب 
. وكددددان علددددد رملس وفددددد املك دددديك وكيددددس واارة ااارجيددددا للردددد ون املتعددددددة ٢٠١8ال دددداين/  فمرب 

ملتعلددق األطددراو وحقدد ا ا   ددان، ال دديد ميغيددس رويددت كدداابرس. واعتمددد القريددق العامددس التقريددر ا
 .٢٠١8تررين ال اين/  فمرب  ٩ابملك يك   جل تي العاشرة املعق دة   

، اختددار  لدد  حقدد ا ا   ددان فريددق املقددررين التددا  ٢٠١8كددا  ن ال اين/يندداير   ١٠و   -٢
 )اجملم عا ال امليا( لتي ري ايتعرا، اوالا   املك يك: بنما ومجه ريا ك راي وروا دا.

مدددن مرفددددق  ٥والققدددرة  ٥/١ دددان مدددن مرفدددق قدددرار  لدددد  حقددد ا ا   ١٥ووفقدددال للققدددرة  -٣
 ، صدرت ال اثئق التاليا ألغرا، ايتعرا، اوالا   املك يك:١6/٢١ قراره

 (؛A/HRC/WG.6/31/MEX/1)مل( )١٥تقرير وطل/عر، كتايب مقدم وفقال للققرة  )مل( 
وقد ا ا   دان وفقدال جتميع للمعل مات ملعدتي مق ضيا األمم املتحددة ال داميا  )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/31/MEX/2)ب( )١٥للققرة 

 )ج(١٥ا   دان وفقدال للققدرة م جت ملعدتي مق ضديا األمدم املتحددة ال داميا وقد ا  )ج( 
(A/HRC/WG.6/31/MEX/3.) 
ومُلحيلددت إىل املك دديك عددن طريددق اجملم عددا ال امليددا قائمددا مليدد لا ملعددد ا م ددبقال كددس مددن  -٤

وروغددد اج والرباايدددس والربتغدددال، ابلنيابدددا عدددن  م عدددا األصددددقا  املعنيدددا ابلتنقيددد  إيدددبا يا وململا يدددا ومل
وإعددداد التقددارير واملتابعددا علددد امل ددت ب الدد طل، وبلييكددا ويددل فينيا وال دد يد وي ي ددرا واململكددا 
املتحدددة لربينا يددا العومددد ومليرلندددا الرددماليا والدد رايت املتحدددة األمريكيددا. و دد ه األيدد لا متاحددا 

 د امل قع الربكي لايتعرا، الدورج الرامس.عل

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

شددددد رئدددي  ال فدددد علدددد األهيدددا الددديت ت ليهدددا املك ددديك إىل عمليدددا اريدددتعرا، الددددورج  -٥
املك ددديك كا دددت الردددامس،  رددداركا وفدددد رفيدددع امل دددت ب مدددن القدددرول ال املدددا للحك مدددا. وقدددال إن 

اايرة رمسيدا مدن ا جدرا ات اااصدا  ٢8، تلقدت ٢٠١٣مقت حدا ملمدام التددقيق الددو ؛ ومند  عدام 
 تقريرال. ١8واآلليات العامليا وا قليميا، وُقد ِّم 

 ٢ 6٠٠ولدب املك يك منصا إلك و يا مقت حا للتراور العدام، و دي تتندمن ملك در مدن  -6
 العامليا وا قليميا. ت صيا صادرة عن آليات حق ا ا   ان
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وملُدرِّجددت الت صدديات املنب قددا عددن اجل لددا ال ا يددا لايددتعرا، الدددورج الرددامس   الددربرم   -7
، الدد ج عمددم الددنه  القدائم علددد حقدد ا ا   ددان ٢٠١8-٢٠١٤الد طل وقدد ا ا   ددان للقد ة 

 .برر ال حك ميال  ٢٠  الربام  القناعيا وامليت يا. وقد ملصبح معيارال ل ضع 
ملكرب حت ل قا  ين   البلد  ٢٠١6وشكس بد   قاذ  وام العدالا اجلنائيا اجلديد   عام  -8

قدددا  رل احتدددادايل ملو وطنيدددال  ٢١  فددد ة مائدددا يدددنا املاضددديا. و   ددد ا الصددددد،   إ ردددا  ملو إصدددا  
 قا  رل حمليال. ٣٥٠وتعديس ما يتيد علد 

تدددبريال احدد ااايل ايددت نائيال ر يننبددق   ال قددت وجددرب تقييددد اا قامددا اجلربيدداا ف صددبحت  -٩
 اواضر إر علد شخص واحد حمتيت   ج    ا النوام.

، قدددددمت آليددددا اايددددا املدددددافعن عددددن حقدددد ا ا   ددددان والصددددحافين ٢٠١٢ومندددد  عددددام  -١٠
تددددددددبري  ٥ ٠٠٠نقيددددددد  ملك دددددددر مدددددددن شخصدددددددال. و  إطدددددددار اآلليدددددددا، جدددددددرب ت ١ ٠٣٠اومايدددددددا إىل 

مليدد ن دورر مددن دوررات الدد رايت املتحدددة(. و   ٤٠دورر مك دديكي )مليدد ن  767 بتكلقددا
 لدب اآلليا، ال قت اوا ، م ارد كافيا مل اصلا عملياهتا.

در املدددددد طر الدددددد طل ادددددددمات وفيمددددددا يتعلددددددق مالددددددا األشددددددخا  م ددددددل يب اوريددددددا، ملصدددددد -١١
 ، واايا األشدخا  بروت ك رل رختاذ إجرا ات بر ن م ائس من قبيس منع التع ي ٤٤ ال ي ن

 امل تنعقن، واوص ل علد اادمات الصحيا، والت هيات اااصا ابألشخا  ذوج ا عاقا.

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
مدددن ال فددد د ببيدددارت. وتدددرد الت صددديات املقدمدددا ململندددا   ١٠٢ململندددا  جل دددا التحددداور، ملدىل  -١٢

 ن   ا التقرير.جل ا التحاور   اجلت  ال اين م
وملشارت ال رايت املتحدة إىل ملن الق اد ي در ا فدات مدن العقداب   حدارت اجلدرائم  -١٣

 اانرية، ور ييما حارت ارختقا  الق رج والتع ي .
لدددت علدددد التردددريعات ا ليدددا مدددن ملجدددس تعتيدددت  -١٤ ورحبدددت ملوروغددد اج ابلتعدددديات الددديت ملُدخِّ

 مع املعايري الدوليا وق ا ا   ان.املنو ر اجلن اين وكقالا ارت اا 
وملقدددرت مجه ريدددا فندددتويا الب ليقاريدددا ابلتقدددددم التردددريعي الددد ج ملحراتدددي املك ددديك بردددد ن  -١٥

 حق ا النقس، ومنع التع ي  واملعاقبا عليها، وفيما يتعلق مارت ارختقا  الق رج.
ايدددا األطقدددال وحيدددت فييدددت رم عمدددس الكددد  غرس ارحتدددادج ومدو دددا ق اعدددد ال دددل   وم -١6

 واملرا قن من اريتغال اجلن ي واريتغال   العمس.
وململنددددت مللبا يددددا علددددد املك دددديك لىلصدددداحات الراميددددا إىل القنددددا  علددددد التمييددددت ومنددددع  -١7

 التع ي ، ولكنها ملعربت عن قلقها إاا  حالا عمس املدافعن عن حق ا ا   ان والصحقين.
ولا    ارت النق لا املبكرة، واايدة القددرة اريدتيعابيا وململنت اجلتائر علد اجله د املب  -١8

 لل ي ن، والتح ينات   اوص ل علد الرعايا الصحيا.
وملشدددارت األرجنتدددن إىل جهددد د املك ددديك للحدددد مدددن حدددارت ااندددر علدددد الصدددحقين  -١٩

 واملدافعن عن حق ا ا   ان.
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فحددا العنددق القددائم علددد  دد ل اجلددن  وحيددت ملرمينيددا التدددابري الدديت اختدد هتا املك دديك ملكا -٢٠
 وتعتيت حق ا األشخا  ذوج ا عاقا.

وملقددرت مليدد اليا ابجلهدد د الراميددا إىل إصددا   وددام العدالددا اجلنائيددا، ولكنهددا ملعربددت عددن  -٢١
 قلقها إاا  عدم ايتقال اردعا  العام وبر ن العنق القائم علد   ل اجلن .

العدام املتعلدق  ندع التعد ي  والتحقيدق فيدي واملعاقبدا عليدي ورحبت النم ا ابعتماد القا  ن  -٢٢
والقددا  ن العددام املتعلددق ابرختقددا  الق ددرج لخشددخا ، وارختقددا  الدد ج يرتكبددي األفددراد، والنوددام 
ال طل للبحث عن األشخا  املقق دين، ولكنها ملعربت عن قلقها إاا  ارتقال م ت ب ا فدات 

 من العقاب.
علددد طديدددد دعدد ة مقت حددا لىلجددرا ات اااصدددا التابعددا جمللدد  حقددد ا وململنددت ملذربييددان  -٢٣

 ا   ان وب ضع خنا التنميا ال طنيا والربرم  ال طل وق ا ا   ان.
وحيدددت البحدددرين ارتقددداا مدددع الليندددا الدوليدددا للصدددلي  األادددر مدددن ملجدددس تددددري  ملفدددراد  -٢٤

 البحريا بر ن حق ا ا   ان.
املك دديك مددع ا جددرا ات اااصددا وملعربددت عددن قلقهددا إاا  وملشددارت بددياروس إىل تعدداون  -٢٥

 قنااي حق ا ا   ان.
واع فدددت بلييكدددا ابلتقددددم الددد ج ملحراتدددي املك ددديك منددد  الددددورة ال دددابقا، وملعربدددت عدددن  -٢6

 ملقتها   إمكا يا اختاذ متيد من اان ات لتعتيت حق ا ا   ان.
  دددان، ور يددديما    دددال التعلددديم ورحددد  بدددنن ابملبدددادرات الراميدددا إىل اايدددا حقددد ا ا  -٢7

 والعمالا وال ص ل إىل املعل مات وعدم التمييت.
وململندددت بددد  ن علدددد التقددددم ا دددرا مدددن خدددال املبدددادرات ا  ائيدددا،  دددا   ذلدددك الدددربرم   -٢8

 ال طل لتكاف  القر  وعدم التمييت ضد املرملة.
ملن تقدددم معل مددات عددن النقددا  وطلبددت دولددا ب ليقيددا املتعددددة الق ميددات إىل املك دديك  -٢٩

 ال ج دار ح ل مررول القا  ن املتعلق ابوق   الغ ا .
 وحيت ب ت  ار اعتماد القا  ن العام املتعلق مق ا األطقال واملرا قن وقا  ن اهليرة. -٣٠
لددت علددد قددا  ن اللينددا ال طنيددا وقدد ا ا   ددان  -٣١ ورحبددت بلغدداراي ابلتعددديات الدديت ملُدخِّ

 لربرم  ال طل وق ا ا   ان.وابعتماد ا
 وقدمت الكامريون ت صيات. -٣٢
وملعربدددت كنددددا عدددن تقددددير ا لليهددد د املب ولدددا لتح دددن  ودددامي العدالدددا وإ قددداذ القدددا  ن  -٣٣

 وشيعت املك يك علد تنقي  الق ا ن ألن ا فات من العقاب ر يتال م تمرال.
 وا جدرا ات اااصدا، لكنهدا ملعربدت وملشادت شيلي بتعاون املك يك مدع اجملتمدع املددين -٣٤

 عن قلقها إاا  حارت ارختقا  الق رج.
وحيت الصن اجله د الراميا إىل إصا  القدا  ن اجلندائي، ووضدع خندا التنميدا ال طنيدا،  -٣٥

 وتعتيت التنميا ارجتماعيا وارقتصاديا امل تداما.
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لق ددرج، والددربرم  الدد طل وقدد ا وملشددادت ك ل مبيددا ابلقددا  ن العددام املتعلددق ابرختقددا  ا -٣6
  .٢٠١8-٢٠١٤، وقا  ن اهليرة، وبررم  اهليرة ااا  للق ة ٢٠١8-٢٠١٤ا   ان للق ة 

ورحبدددت الك  غددد  ابلتددددابري الراميدددا إىل تعتيدددت اآلليدددات ا ليدددا وقددد ا ا   دددان وحت دددن  -٣7
 الرعايا الصحيا للمهاجرين وملتم ي اللي   والاج ن.

 يدددتاريكا النددد   علدددد التقددددم ا دددرا   ا طدددار القدددا  ين وامل ي دددي املتعلدددق ويدددلنت ك -٣8
مارت ارختقا  الق رج. وملعربت عن قلقها إاا  ارعتدا ات املرتكبا ضد املدافعن عن حق ا 

 ا   ان والصحقين،  ا   ذلك ا فات من العقاب.
لدددت علدددد ا طدددار القدددا  ين وملعربدددت كددد ت ديقددد ار عدددن تقددددير ا لىلصددداحات الددديت ملُدخِّ  -٣٩

 وامل ي ي والتدابري اليت اختخِّ ت للحد من وفيات األمهات واألطقال.
ورحبدت كرواتيدا ابلتقددم ا درا    دال حقدد ا النقدس، لكنهدا ر تدتال تردعر ابلقلددق إاا   -٤٠

عدددددد األطقددددال الدددد ين ي اجهدددد ن العنددددق وا عدددددام األمددددن، ر يدددديما األطقددددال املرتبنددددا ملوضدددداعهم 
 ر ارل.ابل
 ورحبت ك اب ابان ات اليت اخت هتا املك يك لتنقي  ت صيات اريتعرا، ال ابق. -٤١
 . ٢٠١8-٢٠١٣مييت ضد املرملة للق ة ورحبت قرب  ابلربرم  ال طل لتكاف  القر  وعدم الت -٤٢
وملشددارت تردديكيا إىل العدددد املقلددق مددن حددارت قتددس الصددحقين وارعتدددا  علدديهم وإىل  -٤٣

  ضد األطقال واملرا قن.العنق 
ددددرت الدددددا ر  حهيددددا الصددددحا اجلن دددديا وا وابيددددا وحقدددد ا الن ددددا . ورملت ملن  نددددا   -٤٤ وذك 

 حاجا إىل إصاحات قا   يا إضافيا ملكافحا ا فات من العقاب.
 ورحبت جيب يت ابلتدابري القا   يا ومايا الاج ن ومنع ارجتار ابلبرر. -٤٥
لنوددددام الدددد طل لتقيدددديم م ددددت ب إعمددددال حقدددد ا ا   ددددان وب ددددح  ورحبددددت إكدددد ادور اب -٤6

 املك يك لتحقواهتا علد ارتقاقيا الدوليا ومايا مجيع األشخا  من ارختقا  الق رج.
احد م املعدايري الصدادرة عدن  ٢٠١7وذكر وفد املك يك ملن قدا  ن األمدن الدداخلي لعدام  -٤7

لدددك، فدددةن حمكمدددا العددددل العليدددا يدددتبت   منو مدددا البلددددان األمريكيدددا وقددد ا ا   دددان؛ ومدددع ذ
 ديت ريتي وم ت ب اح امي وق ا ا   ان.

وقددال إن املهدداجرين   املك دديك اكددنهم اوصدد ل علددد رمددت فريددد   ال دديس ال ددكاين  -٤8
 من ملجس ال ص ل إىل التعليم والصحا والعمس واادمات املاليا.

ددد ت  -٤٩ جلندددا مرددد كا بدددن امل ي دددات  ٢8ومدددن ملجدددس مكافحدددا ارجتدددار ابألشدددخا ، ملُ رِّ
بروت كددد رل. و  القددد ة  ٢7مكتبدددال متخصصدددال للمددددعي العدددام   الددد رايت املختلقدددا، وملُعِّدددد   ٣٢و
 إدا ا بتهما ارجتار ابلبرر. 68٢، صدرت ٢٠١8إىل  ٢٠١٣ من
، صددددددر القدددددا  ن الددددد طل املتعلدددددق ابلنودددددام الردددددامس للعدالدددددا اجلنائيدددددا ٢٠١6و  عدددددام  -٥٠

عند األول يا للمصاحل القنلد لخحداث ومل ر  آليات بديلا وجتا ات ذات طبيعدا لخحداث ف 
 اجتماعيا وتعليميا، مع ال كيت بركس خا  علد إعادة ا دماج   اجملتمع.
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وملكدت حمكما العدل العليا من جديد حق ا امل ليات وامل لين ومتدوجي امليس اجلن ي  -٥١
قات اجلن دددن   الدددتواج، و  تصدددحيح شدددهادة مدددياد م ومغدددايرج اهل يدددا اجلن دددا يا وحددداملي صددد

عقدد  تغيددري  دد ل اجلددن ، و  اوصدد ل علددد النددمان ارجتمدداعي. وملصدددرت بروت كدد رت بردد ن 
 حور ملشكال التعبري عن معاداة امل لين.

يدددددنوم اوددددددب   ٢٠١6وملوضدددددح ملن القدددددا  ن الدددددد طل   قددددداذ العقدددددد ابت اجلنائيدددددا لعددددددام  -٥٢
 ١٩.٥٢حكددام وإعددادة ا دمدداج   اجملتمددع؛ وط ددس ملحكددام ال ددين ال قددائي ارحتيدداطي وإ قدداذ األ

   املائا من التدابري ال قائيا اليت يقرضها القناة.
دددد القدددا  ن العدددام ل دددنا  -٥٣ املتعلدددق  ندددع التعددد ي  والتحقيدددق فيدددي واملعاقبدددا عليدددي  ٢٠١7ووح 

ملقدمددا إىل النددحااي. و ، تصددنيق اجلددرائم اجلنائيددا ومليددند ارختصاصددات و ددص علددد امل دداعدة ا
من خال مكات  متخصصا للمدعي العام، ضمان اوق   تقدمي تقارير خربا  م تقلن وعدم 
ا نبداا التقدادم ووضددع بدررم  وطددل للقندا  علدد التعدد ي . وحددد بروت كدد ل التحقيدق   جددرائم 

ق الديت بد  ملن ، منهييدات وإجدرا ات التحقيد٢٠١7التع ي ، ال ج طت امل افقا عليي   عدام 
 ٣6، صددر حد ا  ٢٠١8إىل  ٢٠١٣يتبعها املدع ن العدام ن واادربا  والردرطا. و  القد ة مدن 

 حكمال بر ن جرائم التع ي .
دددددد   وقددددد ا ب ددددق القددددا  ن العددددام املتعلددددق ابرختقددددا  الق دددد -٥٤ رج لخشددددخا ، الدددد ج اعُتمِّ
واملق ضدددديا ال دددداميا وقدددد ا ، عددددن حدددد ار مددددع اجملتمددددع املدددددين واألقددددارب والنددددحااي ٢٠١7 عددددام

ئ مكت  املدعي ااا  املعدل مدارت ارختقدا  الق درج لتن ديق التحقيقدات    ا   ان. وملُ رِّ
قنديا. ويندم املكتد  وحددة متخصصدا  ٩٣٩تلك اجلراا، و د  مكد  حاليدال علدد التحقيدق   

حددد ث، و دددي للقندددااي الددديت تردددمس مهددداجرين وآليدددا خارجيدددا للقيدددام بعمليدددات البحدددث وإجدددرا  الب
تن دددق مدددع ال دددلنات   بلددددان ملخدددرب لتحديدددد ملمددداكن اجل دددث ملو الرفدددات البردددريا وإعادهتدددا إىل 
الدددد طن. وطددددت امل افقددددا علددددد بروت كدددد ل للبحددددث عددددن األشددددخا  املختقددددن والتحقيددددق   جراددددا 
ارختقددا  الق ددرج. ومجددع  دد ا الربوت كدد ل بددن معددايري وإجددرا ات التحقيددق،  ددا   ذلددك ايددتخدام 

 س ال ياا ك داة للتصدج هل ه اجلرائم.حتلي
وفيما يتعلق ابرعتدا ات علد الصحقين، ملجرب مكت  املددعي اادا  املعدل ابجلدرائم  -٥٥

شخصدددال  ٣6مددد كرة ت قيدددق. وطدددت حماكمدددا  6١حتقيقدددال وطلددد   8٤املرتكبدددا ضدددد حريدددا التعبدددري 
 إىل تردددددرين األول/ ٢٠١٥اير وإصددددددار  ا يدددددا ملحكدددددام اب دا دددددا   القددددد ة مدددددن كدددددا  ن ال اين/ينددددد

 .٢٠١8 ملكت بر
هبددددو  ٢٠١8وملُقِّدددر بروت كددد ل التحقيدددق   اجلدددرائم املرتكبدددا ضدددد حريدددا التعبدددري   عدددام  -٥6

 إعنا  األول يا مل ارات التحقيق ذات الصلا مريا التعبري ومنهييا لتحليس ال ياا.
مت دال للتدددابري ال قائيددا الدديت طالبددال   مدريددا ملي تتينددااب،   ار ٤٣وفيمدا يتعلددق بقندديا الدد  -٥7

  املائدددا مدددن ت صددديات فريدددق اادددربا   ٩8اعتمددددهتا جلندددا البلددددان األمريكيدددا وقددد ا ا   دددان ولدددد 
املتعددددد التخصصدددات. و  ارضدددنال ح ردددنا التحقيدددق البحدددث مدددع آليدددا املتابعدددا اااصدددا الددديت 

ددد ت مدددن ملجدددس تلدددك القنددديا. وتلقدددت املك ددديك  ا ايدددتبيارت عدددن اايرة وقددددمت   ددد ١١ملُ رِّ
شدخص ميدا ضدل عهم   اختنداو النداب،  ١٠٠ا جرا ات اليت اخت هتا. وحد كم ملك در مدن 

 شخص بتهما الررول   قتس ملحد الناب. ٢7وح كم 
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وملدرجت املك يك اي اتيييا جن ا يا شاملا لعددة قناعدات   ا دارة العامدا حكملهدا،  -٥8
و   .٢٠١8-٢٠١٣وعدددم التمييددت ضددد املددرملة للقددد ة مددن خددال الددربرم  الدد طل لتكدداف  القدددر  

ت طيددد النوددام الدد طل للم دداواة بددن املددرملة والرجددس مددن ملجددس تعتيددت التن دديق مددع القددرول الترددريعيا 
، ومدع الدربرم  الردامس ملندع ومعاجلدا العندق ضدد املدرملة ٣٢والقنائيا، ومع ال رايت ارحتاديا الدد 

 ومعاقبا مرتكبيي والقنا  عليي.
وقد حتقق التكاف  بن اجلن ن   الك  غرس ارحتادج، وكد لك   العديدد مدن اجملدال   -٥٩

وريا تعريقال وطنيال جلراا  ٣٢، اعتمدت ال رايت ارحتاديا البالغ عدد ا ٢٠١7ا ليا. و  عام 
 قتس ا رث.

لراميدا ورحبت مصر ابلتعاون مع آليات حقد ا ا   دان وملعربدت عدن تقددير ا لليهد د ا -6٠
 إىل حتقيق امل اواة بن اجلن ن ومكافحا العنق ضد املرملة.

وملقرت إيت  يا ابلتقدم ا را بر ن قنااي الق اد والتع ي  وارختقا  الق رج وامل اواة  -6١
 بن اجلن ن وعدم التمييت واهليرة عرب اودود. ودعت املك يك إىل ضمان حق ا املهاجرين.

د املتعلقدددا مقددد ا ا   دددان، لكنهدددا ملشدددارت إىل ارتقدددال م دددت ب ورحودددت فنلنددددا اجلهددد   -6٢
 العنق وا فات من العقاب   املك يك.

  دددان، ولكنهدددا رحودددت ملن تنقيددد ه با ا طدددار القدددا  ين وقددد ا ا اوملقدددرت فر  دددا بصددد -6٣
 يتال غري كاٍو. ر

ت علدددد وملعربدددت ج رجيدددا عدددن تقددددير ا ملختلدددق بدددرام  حقددد ا ا   دددان والتنميدددا، وململنددد -6٤
 املك يك لتعاوهنا مع اآلليات الدوليا وق ا ا   ان.

وملشدادت ململا يدا ابلقدا  ن العدام املتعلدق ابرختقدا  الق درج وملعربدت عدن تقددير ا لليهدد د  -6٥
 املتعلقا مق ا ا   ان.

لددت علددد قددا  ن اهليددرة   عددامي  -66  ٢٠١8و ٢٠١٤ورحبددت غددار ابلتعددديات الدديت ملُدخِّ
 .٢٠١8-٢٠١٤وق ا ا   ان  والربرم  ال طل

وملشدادت اليد رن يليدا اايدا املددافعن عددن حقد ا ا   دان والصدحقين، و ودام العدالددا  -67
ئ   عام   .٢٠١6اجلنائيا اجلديد ال ج ملُ رِّ

وململنددت غيددار علددد املك دديك ملددا تب لددي مددن جهدد د فيمددا يددص ا صدداحات الديدددت ريا  -68
العمس والتعلديم واملاليدا العامدا والرعايدا ارجتماعيدا وال صد ل إىل وغري ا من ا صاحات    ال 

 املعل مات والناقا والر ون املاليا واملناف ا ارقتصاديا.
ورحبددت  دداييت ابلتقدددم ا ددرا   تعتيددت واايددا حقدد ا ا   ددان   ةددس ا دارة ال ددابقا  -6٩

 وملعربت عن ململها   اوقاظ علد م ت ب ارلتتام.
الكريي الري   ابل دعي إىل حتقيدق إصداحات الندمان ارجتمداعي الراميدا إىل ورح   -7٠

 حت ن اايا الققرا  واألشد حرمارل.
ورحبددت  ندددوراس اصدداحات قدد ا ن اهليددرة الراميددا إىل حت ددن اايددا حقدد ا ا   ددان  -7١

 للمهاجرين والاج ن وطاليب اللي  .
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طددارال معيدارايل وم ي ديال شددامال لل فدا  ابلتتاماهتددا وململندت  نغداراي علددد املك ديك ل ضدعها إ -7٢
    ال حق ا ا   ان.

وملعربت آي لندا عن يرور ا لتعاوهنا مع املك يك بر ن امل اواة بدن اجلن دن وحقد ا  -7٣
امل ليدددات وامل ليدددن ومتدوجدددي امليدددس اجلن دددي ومغدددايرج اهل يدددا اجلن دددا يا وحددداملي صدددقات اجلن دددن 

 ا عاقا.واألشخا  ذوج 
 واع فت اهلند ابجله د املت اصلا اليت تب هلا املك يك لتعتيت واايا حق ا املرملة. -7٤
وملعربددت إ دو ي دديا عددن تقدددير ا ل ددن كتلددق الصددك   القا   يددا ووضددع القددا  ن العددام  -7٥

 املتعلق مق ا األطقال واملرا قن.
اهتا ومبادراهتدا اادرية الراميدا إىل وململنت مجه ريا إيران ا يداميا علدد املك ديك  صداح -76

 ا عمال الكامس وق ا ا   ان.
ورح  العراا ابلتغيدريات التردريعيا الراميدا إىل تعتيدت واايدا حقد ا ا   دان للمهداجرين  -77

 ومكافحا ارجتار ابلبرر.
 ورحوت مليرلندا ملن م ي ات النوام ال طل ملكافحا الق اد ذات الصلا مل تُنر  بعد. -78
ورحبددددت إيناليددددا ابلتدددددابري املتخدددد ة ل ضددددع ا طددددار امل ي ددددي ومايددددا حقدددد ا ا   ددددان  -7٩

 وملعربت عن تقدير ا لليه د املب ولا ملكافحا التع ي  وا فات من العقاب.
وململندت اليدداابن علددد املك ديك جله د ددا الراميددا إىل التصدددج للتمييدت والعنددق ضددد املددرملة،  -8٠

  ا   ذلك قتس ا رث.
وشدددكر األردن املك ددديك علدددد عدددر، تقرير دددا، األمدددر الددد ج يردددهد علدددد التقددددم الددد ج  -8١

 ملحراتي    ال تعتيت واايا حق ا ا   ان.
وشيعت كاااخ تان املك يك علد اايدة ما تب لدي مدن جهد د فيمدا يدص األمدن العدام  -8٢

 نيا ملي تتينااب.ومكافحا ا فات من العقاب. وملعربت عن أتييد ا لعتم اوك ما علد ت ضيح ق
 ورحبت مجه ريا رو الداقراطيا الرعبيا خبنا التنميا ال طنيا وبررم  حق ا ا   ان. -8٣
ورحبت ليختنرتاين ابلتدابري الترريعيا وامل ي يا املتخ ة، لكنها ملعربت عن قلقها إاا   -8٤

للتغلدد  علدددد  ايددتمرار العنددق القدددائم علددد  ددد ل اجلددن . ورحبدددت ابجلهدد د الددديت تبدد هلا املك ددديك
 ا عدام األمن.

ورحبت ليت ا يا ابألطر الترريعيا وال ياياتيا للمك يك، ولكنها ملعربت عن قلقهدا إاا   -8٥
التحدايت املتبقيا، وخباصا اواجا إىل التصدج لىلفات من العقاب   حدارت ا تهدا  حقد ا 

 ا   ان.
التحقيدددق فيدددي واملعاقبدددا عليدددي. ورحبدددت مدغردددقر ابلقدددا  ن العدددام املتعلدددق  ندددع التعددد ي  و  -86

 وملعربت عن قلقها إاا  ايتمرار التمييت ضد الق ات النعيقا من األطقال.
ورحبددددت مدددداليتاي ابلتدددددابري املتخدددد ة ملكافحددددا ارجتددددار ابلبرددددر. وح ددددت املك دددديك علددددد  -87

 مناعقا جه د ا الراميا إىل مكافحا الققر املدقع والتمييت ضد املرملة.
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ابلتدددددابري الراميددددا إىل اايددددا املهدددداجرين والاج ددددن وملتم ددددي الليدددد   ورحبددددت ملددددديق  -88
 واجله د الراميا إىل تعتيت حق ملطقال الرع ب األصليا واملهاجرين   التعليم.

وملعرب اجلبس األي د عن قلقي إاا  ارتقال م دت ب العندق والقتدس خدارج  نداا القندا .  -8٩
 العدالا.وحث املك يك علد ضمان تنقي  إصاحات  وام 

ورحددددددد  املغدددددددرب ابلتددددددددابري املتخددددددد ة ومايدددددددا حقددددددد ا املهددددددداجرين ومكافحدددددددا ارجتدددددددار  -٩٠
 ابألشخا .

ورحوت م اامبيق اان ات الكبرية اليت قنعتها املك يك لتنقيد  ت صديات اريدتعرا،  -٩١
 الدورج الرامس.

لقا   يدددا وملعربدددت ميا دددار عدددن ارتياحهدددا للتقددددم الددد ج ملحراتدددي املك ددديك برددد ن األطدددر ا -٩٢
 وامل ي يا وبرام  التنميا.

، والتح ينات ٢٠١8 – ٢٠١٤ورحبت  يبال ابلربرم  ال طل وق ا ا   ان للق ة  -٩٣
لت علد  وام العدالا اجلنائيا، والتدابري الراميا إىل مكافحا التمييت والتع ي .  اليت ملُدخِّ

دت برد ن وذكدر وفدد املك ديك ملن عمدال متعددد التخصصدات قائمدال علدد  -٩٤ املرداركا قدد مُلوِّ
م دد لا األعمددال التياريددا وحقدد ا ا   ددان. و  الت صددس مددع  لدد  تن دديق األعمددال التياريددا   

إىل اتقاا علد مل داو واي اتيييات وعمس من َّق بر ن األعمال  ٢٠١8تررين األول/ملكت بر 
ملدددين هبدددو حتقيددق التياريددا وحقدد ا ا   ددان. وتتم ددس اانددا   التعدداون مددع منومددات اجملتمددع ا

 تقدم ص ب  رر بررم  عمس وطل.
مايدددن فرصدددا عمدددس   القندددال  ٤وخدددال ال دددن ات ال دددت ال دددابقا، ملُتيحدددت حددد ا   -٩٥

مليدد ن شدداب بقددر  العمددس. واملقاوضددات  ٢.٤الرمسددي، وملوقددت دائددرة العمالددا ال طنيددا ملك ددر مددن 
الدوليددددددا بردددددد ن العمددددددال مددددددس جاريددددددا لا تقددددددال إىل مرحلددددددا التصددددددديق علددددددد اتقاقيددددددا منومددددددا الع

 (.١8٩)رقم  ٢٠١١ املندتلين،
ومدددن ملجدددس مكافحدددا الققدددر، يقددددم بدددررم  ا دمددداج ارجتمددداعي التدددابع للمعهدددد املك ددديكي  -٩6

، ٢٠١8و ٢٠١٣مايدن مليدرة. وفيمددا بدن عددامي  6.٥للندمان ارجتمداعي امل دداعدة إىل ملك در مددن 
  ن شخص علد التغل  علد الققر الغ ائي.ملي   ١.٩ياعدت اوملا ال طنيا ملكافحا اجل ل 

وتركت ييايا ا يكان ال طنيا علد األشخا  ال ين يعير ن   فقر وعلد اركتوداظ  -٩7
 والن ا  رابت األير وامل نن واألشخا  ذوج ا عاقا.

وملعربدددت   لنددددا للدددرئي  عدددن متمنياهتدددا لدددي ابلنيدددا    خنتدددي النم حدددا للقندددا  علدددد  -٩8
 من العقاب وعدم امل اواة والعنق. الق اد وا فات

ورحبددت  ي ايلندددا بتنقيدد  ا صددا  القنددائي. وملعربددت عددن قلقهددا إاا  ارتقددال معدددرت  -٩٩
 العنق القائم علد   ل اجلن    املك يك،  ا   ذلك قتس ا رث.

ورحبددددت  ييددددرياي ابلنوددددام الدددد طل ملكافحددددا الق دددداد، وبددددررم  اهليددددرة ااددددا ، وجهدددد د  -١٠٠
  يك لتعتيت واايا حق ا ال كان املنحدرين من ملصس ملفريقي.املك
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ورحبت النروي  ابلتتام املك ديك املتعددد األطدراو فيمدا يتعلدق مقد ا ا   دان. ولكنهدا  -١٠١
 ملعربت عن قلقها إاا  اررتقال امله ل   م ت ايت ا فات من العقاب والعنق.

التردريعي ملكافحدا العندق ضدد املدرملة واجلهد د وملعربت ابك دتان عدن تقددير ا لىلصدا   -١٠٢
 الراميا إىل تنقي  الربرم  ال طل لتعتيت حق ا املرملة.

ورحبت ابراغ اج ب ح  املك يك حتقواهتا علدد املعا ددات الدوليدا، وبعمليدا امل ا مدا  -١٠٣
 الترريعيا، وابلنوام ال طل لتقييم إعمال حق ا ا   ان.

لترددريعات الع دكريا مدع الديدت ر والقددا  ن العدام املتعلدق ابرختقددا  وملقدرت بدريو   ا مدا ا -١٠٤
 الق رج والتدابري املتخ ة ومايا الصحقين.

وملشادت القلبن ب ن قا  ن  ريي بر ن حق ا األطقال واملرا قن، وخندا عمدس ملندع  -١٠٥
 ارجتار ابلبرر.

التمييدددت ومكافحدددا حدددارت  ورحبدددت ب لنددددا ابلتردددريعات ال طنيدددا اجلديددددة للقندددا  علدددد -١٠6
 ارختقا  الق رج، ومنع التع ي  وغريه من ضروب املعاملا القاييا ملو املهينا.

و ندد ت الربتغددال املك ددديك علددد إ ردددا  صددندوا اايدددا املدددافعن عدددن حقدد ا ا   دددان  -١٠7
 والصحقين وعلد اان ات املتخ ة لتحقيق امل اواة بن اجلن ن.

لترريعات والتعديات املدخلا علد الديت ر، واجله د الراميا إىل ورحبت قنر ابعتماد ا -١٠8
 حت ن فر  اوص ل علد التعليم.

وملعربددددت مجه ريددددا كدددد راي عددددن تقدددددير ا لليهدددد د الراميددددا إىل حت ددددن م ددددت ايت معيرددددا  -١٠٩
 املهاجرين واألطقال املهاجرين وإعادة إدماجهم   اجملتمع.

د القددا  ن العددام املتعلددق بتمكددن املددرملة مددن التمتددع ميدداة ورحبددت مجه ريددا م لدددوفا ابعتمددا -١١٠
 خاليا من العنق.

وملعددرب ارحتدداد الرويددي عددن قلقددي إاا  تتايددد العنددق وارتقددال عدددد جددرائم القتددس واكتودداظ  -١١١
 ال ي ن وفصس ال كان األصلين فيما يص حص هلم علد التعليم والرعايا الصحيا.

تخددد ة لتنقيددد  الت صددديات املنب قدددا عدددن اريدددتعرا، ال دددابق ورحبدددت روا ددددا ابانددد ات امل -١١٢
 واجله د املب ولا ملكافحا ارجتار ابلبرر.

وملشددددادت اململكددددا العربيددددا ال ددددع ديا ابجلهدددد د الراميددددا إىل اايددددا املهدددداجرين والاج ددددن  -١١٣
 وملتم ي اللي  .

اودددق   عددددم  ورحبدددت صدددربيا ابلدددربرم  الددد طل للم ددداواة وعددددم التمييدددت، الددد ج يعمدددم -١١٤
 التمييت وامل اواة   العمس   مجيع ال كارت ارحتاديا.

و ندددد ت يددددنغاف رة املك دددديك علددددد مددددا حققتددددي مددددن إوددددااات    ددددال اوددددد مددددن الققددددر  -١١٥
 والتقاو ت ارجتماعيا وحت ن امل اواة بن اجلن ن.

ارعتدددا ات علددد ورحوددت يددل فاكيا بقلددق تتايددد العنددق ال يايددي والعدددد الكبددري مددن  -١١6
 الصحقين والعاملن   ويائط ا عام واملدافعن عن حق ا ا   ان وغري م من النرنا .
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وشيعت يل فينيا املك يك علد اعتماد هند  قدائم علدد مليداس  د ل اجلدن    التددابري  -١١7
من املتخ ة ومايا املدافعات عن حق ا ا   ان والصحقين، ور ييما عند التصدج لىلفات 

 العقاب.
ورحبت إيبا يا ا را  آليا للمتابعا ال طنيا لت صيات اريدتعرا،، ولكنهدا ملعربدت عدن  -١١8

 قلقها إاا  ا ترار العنق اجلن اين.
ورحودددت يددددرج ر كددددا اعتمدددداد قدددد ا ن    ددددارت الرددددقافيا وال صدددد ل إىل املعل مددددات  -١١٩

 العاما ومكافحا الق اد ومنع التع ي .
فل نن علد املك يك لليه د الراميا إىل تعتيت حق ا ال دكان األصدلين  وململنت دولا -١٢٠

 ومبادراهتا املتعلقا ابألعمال التياريا وحق ا ا   ان.
ورحبت ال د يد ابرلتدتام بتند ر ال يايدات الدوليدا، ولكنهدا رحودت ارتقدال م دت ايت  -١٢١

 العنق وار تهاكات والتياواات اانرية وق ا ا   ان.
و ند ت ي ي ددرا املك دديك علددد اعتمدداد قدا  ن بردد ن ارختقددا  الق ددرج وعلددد جه د ددا  -١٢٢

 الراميا إىل مكافحا ا فات من العقاب.
ورحوددت اجلمه ريددا العربيددا ال دد ريا التدددابري واملماريددات والترددريعات    ددال حقدد ا  -١٢٣

 ا   ان وأتملري ا وما متها علد مجيع امل ت ايت.
ابلتقددم الد ج ملحدراه املك ديك برد ن بدرام  حقد ا ا   دان، وجه د دا ورحبت  يلندد  -١٢٤

    ال األعمال التياريا وحق ا ا   ان، وعملها ومايا حق ا املهاجرين.
والددددربرم   ٢٠١8-٢٠١٣ويدددلمت ترينيددددداد وت ابغدددد  ابرلتددددتام خبندددا التنميددددا ال طنيددددا  -١٢٥

  .٢٠١8-٢٠١٤ال طل وق ا ا   ان 
   عددددن تقدددددير ا رعتمدددداد الددددربام  والترددددريعات ال طنيددددا مندددد  اريددددتعرا، وملعربددددت تدددد   -١٢6

 الدورج الرامس، ور ييما فيما يتعلق  كافحا ارجتار ابلبرر والق اد وارختقا  الق رج.
ورحبددددت تركيددددا ابعتمدددداد القددددا   ن العددددامن املتعلقددددن مددددارت ارختقددددا  الق ددددرج و نددددع  -١٢7

 قبا عليي.التع ي  والتحقيق فيي واملعا
ورحبدددددت تركما  ددددددتان ابعتمدددددداد وتنقيدددددد  الددددددربرم  الدددددد طل وقدددددد ا ا   ددددددان وملشددددددادت  -١٢8

 اب صاحات   ا طار املعيارج وامل ي ي.
ورحودددددت ملوكرا يدددددا اجلهددددد د الراميدددددا إىل حت دددددن ا طدددددار امل ي دددددي والتردددددريعي وقددددد ا  -١٢٩

 ا   ان.
جنائيدددا جديدددد قدددائم علدددد مبددددمل ا اكمدددا ورحبدددت اململكدددا املتحددددة بتنقيددد   ودددام عدالدددا  -١٣٠

اوندد ريا واعتمدداد ترددريعات بردد ن التعدد ي  وارختقددا  الق ددرج. غددري القلددق ةددس ي دداور ا إاا  
 القي د املقروضا علد حريا التعبري والعنق ضد الصحقين واملدافعن عن حق ا ا   ان.

طقدال واملدرا قن والقدا  ن العدام وملشادت الرباايس ابعتماد القا  ن العام املتعلق مق ا األ -١٣١
  املتعلق ابرختقا  الق رج.
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 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
دم ردوداا عليهتتتتا ت ونتتتت  مناستتتت  ستتتتتدرك املكستتتتيك التوصتتتتيات التاليتتتتة  وستتتتتق -١٣٢

 يتجاوز موعد الدورة األربعني جمللس حقوق اإلنسان: ال
امللحتق ابلعهتد التدوخل ا تا  التصديق على الربوتوكتو  االتتيتاري  ١-١٣٢

ابحلقتتتوق االنتصتتتادية واالجتماعيتتتة والسقانيتتتة لربستتت(انياال لالربتإتتتا ال  واالن تتتمام رب  
الربوتوكتتتتتتو  االتتيتتتتتتاري امللحتتتتتتق ابلعهتتتتتتد التتتتتتدوخل ا تتتتتتا  ابحلقتتتتتتوق االنتصتتتتتتادية 
واالجتماعية والسقانية لبتن(ال  التعجيتل اءتاء املفاوضتات بتني امل سستات للتصتديق 

وكتتتو  االتتيتتتاري امللحتتتق ابلعهتتتد التتتدوخل ا تتتا  ابحلقتتتوق االنتصتتتادية علتتتى الربوت
 واالجتماعية والسقانية لجورجياال 

التصديق على الربوتوكو  االتتياري التفانية حقتوق الففتل املتعلتق  ٢-١٣٢
اجتتتراء تقتتتدغ ال(التتتات لالربتإتتتا ال لستتتلوناكياال لكرواتيتتتاال لأل(انيتتتاال لالكتتتام ونال  

لتتتى الربوتوكتتتو  االتتيتتتاري التفانيتتتة حقتتتوق الففتتتل املتعلتتتق النظتتتر ت التصتتتديق عو 
التعجيتتتل اءتتتاء املفاوضتتتات بتتتني امل سستتتات و اجتتتراء تقتتتدغ ال(التتتات ل تتتيل ال  

للتصتتديق علتتى الربوتوكتتو  االتتيتتاري التفانيتتة حقتتوق الففتتل املتعلتتق اجتتراء تقتتدغ 
 ال(الات لجورجياال 

ة بشتتتتان  ايتتتتة حقتتتتوق التصتتتتديق علتتتتى اتفانيتتتتة ال(لتتتتدان األمريكيتتتت ٣-١٣٢
اإلنستتان لك(تتار الستت( واتفانيتتة ال(لتتدان األمريكيتتة ملكانحتتة ييتت  أ تتكا  التمييتتز 
 والتعصتت  واتفانيتتة ال(لتتدان األمريكيتتة ملكانحتتة العنصتترية والتمييتتز العنصتتري ومتتا يتصتتل

  ذلك م( أ كا  التعص  لالكام ونالب
ة مت( صتكو  التعجيل بعملية تشاور نيما يتعلق ابلتصديق على ستت ٤-١٣٢

حقتتوق اإلنستتان صتتكو  ةات صتتلة  وال ستتيما اتفانيتتة ال(لتتدان األمريكيتتة ملكانحتتة 
 العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك م( أ كا  التعص  لموزام(يقال 

 التصديق على تعديات كام(اال لنظام روما األساس  لليختنشتاي(ال  ٥-١٣٢
الدوليتتتتتة بشتتتتتان العمتتتتتا   التصتتتتتديق علتتتتتى اتفانيتتتتتة منظمتتتتتة العمتتتتتل 6-١٣٢

التصتتتتديق علتتتتى اتفانيتتتتة و ال لأل(انيتتتتاال لالكتتتتام ونال  189لرنتتتت   2011 املنتتتتزليني 
 ال لابرالوايال 189لرن   2011منظمة العمل الدولية بشان العما  املنزليني  

النظتر ت ن(تو  اتتصتا  اللجنتتة املعنيتة التاالت االتتفتاء القستتري  7-١٣٢
 وايال ت تلق  الشكاوى الفردية لابرال

 االعرتاف ابتتصا  اللجنة املعنية الاالت االتتفاء القسري لبن(ال  8-١٣٢
ن(تتو  اتتصتتا  اللجنتتة املعنيتتة التتاالت االتتفتتاء القستتري ت تلقتت   ٩-١٣٢

متت( االتفانيتتة  ٣2و ٣1والتتا ال(التتات الفرديتتة ومتتا بتتني التتدو   عمتتاا ابملتتادتني 
 لأورولوايال 
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عنيتتة التتاالت االتتفتتاء القستتري ت االعتترتاف ابتتصتتا  اللجنتتة امل ١٠-١٣٢
 م( االتفانية لكوستاريكاال  ٣2و ٣1تلق  ال(الات الفردية  عماا ابملادتني 

ضتتتمان التنفيتتتذ الفعتتتا  للتوصتتتيات املن(سقتتتة عتتت( التتتز رات القفريتتتة  ١١-١٣٢
للمقرر ا ا  املعين مبسالة التعذي  ول ه م( ضروب املعاملة أو العقوبتة القاستية 

 التتتاالت اإلعتتتدام تتتتار  الق تتتاء انية أو املهينتتتة واملقتتترر ا تتتا  املعتتتينأو الاربنستتت
اجتتتراءات متتتوجزة أو تعستتتفاا واملقتتترر ا تتتا  املعتتتين القتتتوق الشتتتعوب األصتتتلية  أو

 لبياروكال 
 تعزيز ندرات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واستقاهلا لأوكرانياال  ١٢-١٣٢
تعاون القتام  علتى املنفعتة املت(ادلتة العمل على تعزيز احلوار ال(ناء وال ١٣-١٣٢

 ت آليات حقوق اإلنسان املتعددة األطراف لكوابال 
املتابعتتتتتة الفعالتتتتتة للتوصتتتتتيات املق(ولتتتتتة أ نتتتتتاء االستتتتتتعراض التتتتتدوري  ١٤-١٣٢

 الشامل  مبشاركة نشفة م( اجملتم  املدين ليهورية ننزويا ال(وليفاريةال 
تنفيذ توصيات االستعراض الدوري مواصلة رب را  اجملتم  املدين ت  ١٥-١٣٢

 الشامل لربندونيسياال 
مواصتتتتلة تعزيتتتتز تعاوءتتتتا اجملتتتتدي متتتت  أصتتتتحاب املصتتتتلحة ت تنفيتتتتذ  ١6-١٣٢

 توصيات االستعراض الدوري الشامل و اية حقوق اإلنسان لميامنارال 
تعزيتتتتز النظتتتتام التتتتوطين ملتابعتتتتة وتنفيتتتتذ التوصتتتتيات املتعلقتتتتة القتتتتوق  ١7-١٣٢

 م  خمتلف مستو ت احلكومة لابرالوايال  اإلنسان  ابلتنسيق
مواصلة جهودها الرامية رب  تعزيز حقوق الفئتات ال تعيفة  وصاصتة  ١8-١٣٢

النستتاء واألطفتتا  واأل تتخا  ةوو اإلعانتتة  ومواصتتلة مواءمتتة التشتتريعات ت كتتل 
 دسات  وال هتا لبواتنال 

 ٣2التتتتت مواصتتتتلة مواءمتتتتة التشتتتتريعات الوطنيتتتتة عتتتترب وال ت ال(لتتتتد  ١٩-١٣٢
 لاألردنال 

 ز دة تعزيز اإلطار التشريع  وامل سس  لاملإربال  ٢٠-١٣٢
اختاة مزيد مت( التتداب  الفعالتة حلمايتة حقتوق اإلنستان للفئتات الت   ٢١-١٣٢

تَمتتتتل أن تكتتتتون ضتتتتعيفة مستتتتل النستتتتاء واألطفتتتتا  والستتتتكان األصتتتتليني والعمتتتتا   ُيح
 املهاجري( لني(ا ال 

ملعياريتتتة وامل سستتتية الوطنيتتتة متتت( أجتتتل مواصتتتلة استتتتعراض األطتتتر ا ٢٢-١٣٢
 االمتسا  اللتزاماهتا الدولية ت جما  حقوق اإلنسان لتركمانستانال 

مواصتتتتلة ربنشتتتتاء املخفتتتتس التتتتوطين للتنستتتتيق بتتتتني ا ليتتتتة اال اديتتتتة  ٢٣-١٣٢
وحكومتتتات التتتوال ت  ووضتتت  بروتوكتتتو  لتنستتتيق اإلجتتتراءات متتت( أجتتتل التصتتتدي 

انعني عتت( حقتتوق اإلنستان واحلتتد منهتتا لدولتتة حلتاالت ا فتتر علتتى الصتحانيني واملتتد
 بوليفيا املتعددة القومياتال 
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ربدرا  املسليات واملسليني ومزدوج  امليل اجلنس  ومإايري اهلوية اجلنستانية  ٢٤-١٣٢
  202٤-2018وحامل  صفات اجلنستني مت( الستكان ت تفتة التنميتة الوطنيتة 

 احلمايتتة الكاملتتة حلقتتونه  مواصتتلة تفتتوير اإلجتتراءات احلكوميتتة ل تتمان تتتون  بإيتتة
 لأورولوايال 

تون  موارد بشرية ومالية كانية لآلليتة الوطنيتة حلمايتة املتدانعني عت(  ٢٥-١٣٢
 حقوق اإلنسان لأورولوايال 

ختصتتيا املتتوارد ال(شتترية واملاديتتة الازمتتة للتنفيتتذ الفعتتا  للتترب م   ٢6-١٣٢
ين لل(حتتا عتت( املفقتتودي( التتوطين حلمايتتة األطفتتا  واملتتراهقني وكتتذلك النظتتام التتوط

 لهندوراكال 
اختتتتتاة تفتتتتوات نشتتتتيفة لتتتتز دة اسيتتتتل املتتتترأة والستتتتكان األصتتتتليني  ٢7-١٣٢

واملهتتاجري( ت النظتتام الق تتام  وتتتون  تتتدري  للجتتيهل والشتترطة واهليئتتة الق تتامية 
 الإرض منه من  التمييز املنهج  ضد هذه الفئات لنيوزيلنداال 

ة التمييتتز العنصتتري التتذي يواجهتته الستتكان اختتتاة تتتداب  نعالتتة ملعاجلتت ٢8-١٣٢
 املنحدرون م( أصل أنريق  لبوتسوا ال 

تعزيز التداب  الرامية رب  الق اء على التمييتز ضتد أطفتا  الشتعوب  ٢٩-١٣٢
األصتتلية واألطفتتا  املكستتيكيني املنحتتدري( متت( أصتتل أنريقتت  واألطفتتا  املهتتاجري( 

 لكوت ديفوارال 
تكسيف اجلهود الرامية رب  مكانحة التمييز ضد املراهقني  أساسا ت  ٣٠-١٣٢

 ل يرو وأواتاكا واتابسكو ون اكروك لهندوراكال 
ربنشتتاء آليتتة تشتتريعية  ظتتر ييتت  أ تتكا  التمييتتز القتتام  علتتى أستتس  ٣١-١٣٢

 رب نية لمدلشقرال 
ربحتتتراز تقتتتدم نيمتتتا يتعلتتتق بسياستتتات عتتتدم التمييتتتز ضتتتد األطفتتتا   ٣٢-١٣٢
هقني والسكان األصليني واملكسيكيني املنحدري( م( أصل أنريق  واملهتاجري( واملرا

 واملسليات واملسليني ومزدوج  امليل اجلنس  واملتحولني جنسياا لكولوم(ياال 
اعتمتتتتاد تتتتتداب  تشتتتتريعية وسياستتتتات ملنتتتت  ومكانحتتتتة التمييتتتتز ضتتتتد  ٣٣-١٣٢

اجلنسانية وحامل  صفات املسليات واملسليني ومزدوج  امليل اجلنس  ومإايري اهلوية 
 اجلنسني لهندوراكال 

تنظتتي   لتتة إلةكتتاء التتوع  ت ييتت  التتوال ت املكستتيكية متت( أجتتل  ٣٤-١٣٢
تعزيتتتز  قانتتتة احتتترتام حقتتتوق اإلنستتتان للمسليتتتات واملسليتتتني ومزدوجتتت  امليتتتل اجلنستتت  

 ومإايري اهلوية اجلنسانية وحامل  صفات اجلنسني لآيسلنداال 
لتت  ةلتتك متت( ال(يتتا ت املتعلقتتة ابلعنتتف التتذي  ستتني الستتجات و  ٣٥-١٣٢

تواجهه املسليات واملسليني ومزدوج  امليل اجلنس  ومإايري اهلوية اجلنسانية وحامل  
 ال آيسلنداصفات اجلنسني ل
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االعرتاف ابلعمل اهلام الذي تقوم به املدانعات ع( حقوق اإلنستان  ٣6-١٣٢
يل اجلنست  ومإتايري اهلويتة اجلنستانية واملدانعون ع( املسليات واملسليني ومزدوج  امل

م( وحامل  صفات اجلنسني واملدانعون ع( ال(يئة ول ه   وضمان  ايته  بفعالية 
 بس(  عمله  أو هويته  لآيسلنداال  يواجهوءاالتهديدات وأعما  العنف ال  

التفعيتتل التتتام جلميتت  التتتداب  الراميتتة رب  منتت  ومعان(تتة ييتت  أ تتكا   ٣7-١٣٢
ضد النستاء والفتيتات واملسليتات واملسليتني ومزدوجت  امليتل اجلنست  ومإتايري العنف 

 اهلوية اجلنسانية وحامل  صفات اجلنسني لأسرتالياال 
ربءاء عملية اعتماد تفتة العمتل الوطنيتة لاعمتا  التجاريتة وحقتوق  ٣8-١٣٢

اإلنستتتان لالكتتتام ونالا اإلستتتراع ابعتمتتتاد وتنفيتتتذ تفتتتة العمتتتل املتعلقتتتة ابألعمتتتا  
م تتاعفة جهودهتتا متت( أجتتل اعتمتتاد تفتتة و التجاريتتة وحقتتوق اإلنستتان لكولوم(يتتاال  

النظر ت اعتمتاد تفتة و عمل وطنية لاعما  التجارية وحقوق اإلنسان لالكونإوالا 
استتتتكما  و عمتتتل وطنيتتتة لاعمتتتا  التجاريتتتة وحقتتتوق اإلنستتتان لدولتتتة نلستتتفنيال  

إلنستتتان ابلتشتتتاور متتت  واعتمتتتاد تفتتتة العمتتتل الوطنيتتتة لاعمتتتا  التجاريتتتة وحقتتتوق ا
 أصحاب املصلحة املعنيني لاتيلندال 

النظتتر ت اعتمتتتاد تفتتتة العمتتتل الوطنيتتتة لاعمتتتا  التجاريتتتة وحقتتتوق  ٣٩-١٣٢
  لالكام ونالاإلنسان 

تعجيل وربءاء هذه العملية بإيتة اعتمتاد تفتة عمتل وطنيتة لاعمتا   ٤٠-١٣٢
واملمارستتات متت  امل(تتاد  التجاريتتة وحقتتوق اإلنستتان متت( أجتتل مواءمتتة السياستتات 

 التوجيهية املتعلقة ابألعما  التجارية وحقوق اإلنسان ل يل ال 
اعتمتتتاد تتتتداب  ربضتتتانية لتوجيتتته املستتت ولني عتتت( ربنفتتتاة القتتتانون نيمتتتا  ٤١-١٣٢

  ولتعزيتتتز بتتترام  التتتتدري  ت جمتتتا  حقتتتوق اإلنستتتان القتتتوةخيتتتا حتتتدود استتتتخدام 
 لسلفات الشرطة لالربازيلال 

 تتتتما ت املمنوحتتتتة ل تتتتحا  العتتتتدوان واعتمتتتتاد مزيتتتتد متتتت( تعزيتتتز ال ٤٢-١٣٢
 لال(حري(ال  الظاهرةالتداب  للتصدي هلذه 

تعزيتتز االستترتاتيجيات الوطنيتتة التت  تعتتاهل األستت(اب اهليكليتتة للعنتتف  ٤٣-١٣٢
 لتشيكياال 

التعامتتتل متتت  املنظمتتتات اإلجراميتتتة والتصتتتدي الرتفتتتاع معتتتد  القتتتتل  ٤٤-١٣٢
 للشع  املكسيك  لالياابنال الذي يهدد احلياة اليومية 

تعزيز اسرتاتيجية أمنها العام ملكانحتة اجلرةتة املنظمتة والق تاء علتى  ٤٥-١٣٢
ارتفتتتاع مستتتتو ت العنتتتف التتت  ال تتتتزا  تتتت  ر علتتتى النستتتاء والفتيتتتات بوجتتته تتتتا  

 لليختنشتاي(ال 
مواصلة جهودها الرامية رب  ختفيض مستو ت العنف والفقر وتعزيتز  ٤6-١٣٢

 واحلماية لميامنارال املساواة 
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 املتعلتق 2017تكسيف اجلهود الرامية رب  تنفيذ القانون العام لسنة  ٤7-١٣٢
التتفتتتاء القستتتري لا تتتخا  كوستتتيلة ملكانحتتتة اإلنتتتات متتت( العقتتتاب وانتهتتتا  اب

 حقوق اإلنسان لبوتسوا ال 
اعتماد تداب  مناس(ة ملعان(ة املس ولني ع( جرةة االتتفاء القستري  ٤8-١٣٢
 كياال لتشي
التنفيتتتذ الكامتتتل علتتتى الصتتتعيد التتتوطين للقتتتانون اال تتتادي ملكانحتتتة  ٤٩-١٣٢

االتتفاء القسري وضمان ربنشاء آلية ن امية نعالتة تشتمل امل سستات علتى صتعيد 
اال اد والوال ت وال(لد ت تكفل ربجراء  قيقات سريعة و املة ومستقلة ونزيهتة  

 فاء القسري لأملانياال وحماكمة عادلة  وربدانة مرتكيب جرام  االتت
ربنشاء ناعدة بيا ت للمهاجري( املختفني واملفقودي( داتل ربنليمهتا  ٥٠-١٣٢

 لاليو نال 
تنفيتتذ التشتتتريعات الراميتتتة رب  التصتتتدي حلتتتاالت االتتفتتتاء القستتتري  ٥١-١٣٢

 لربيفالياال 
ضتتتمان التنفيتتتذ الكامتتتل للقتتتانون العتتتام املتعلتتتق ابالتتفتتتاء القستتتري  ٥٢-١٣٢

 األسودال لاجل(ل 
ختصيا ما يكف  م( املوارد إلنفاة القانون العتام املتعلتق ابالتتفتاء  ٥٣-١٣٢

 القسري لا خا  ليهورية كور ال 
تتتون  متتا يكفتت  متت( املتتوارد إلنفتتاة القتتانون العتتام املتعلتتق ابالتتفتتاء  ٥٤-١٣٢

 القسري لا خا  بفعالية لربس(انياال 
نية كانيتة ومبتا يكفت  مت( املتو فني تزويد اللجنة الوطنية لل(حا مبيزا ٥٥-١٣٢

 األكفاء وبرب م  لل(حا وسجل وطين لا خا  املفقودي( لسويسراال 
مواصتتلة اختتتتاة ا فتتوات الازمتتتة علتتى الصتتتعيد اال تتادي  وكتتتذلك  ٥6-١٣٢

علتى صتتعيد التتوال ت وعلتتى الصتتعيد االت   لمنفتتاة الكامتتل للقتتانون العتتام املتعلتتق 
العتتام املتعلتتتق مبنتتت  التعتتذي  والتحقيتتتق نيتتته واملعان(تتتة  ابالتتفتتاء القستتتري والقتتتانون

 عليه  ولتعزيز آليات احلماية الوطنية القاممة لتركياال 
 املتعلتق 2017ضمان التنفيذ الكامل والفعا  للقتانون العتام لستنة  ٥7-١٣٢

 ن  التعذي  والتحقيق نيه واملعان(ة عليه لننلنداال مب
ات الوطنيتتتة التتت  تتتترم التعتتتتذي  ضتتتمان التف(يتتتق الفعتتتا  للتشتتتتريع ٥8-١٣٢

 والعمل على مكانحة حاالت االتتفاء القسري لبياروكال 
املتعلتتق  2017اختتتاة ا فتتوات الازمتتة إلنفتتاة القتتانون العتتام لستتنة  ٥٩-١٣٢

مبنتت  التعتتذي  والتحقيتتق نيتته واملعان(تتة عليتته  وال ستتيما أ نتتاء الستتاعات األو  متت( 
 االعتقا  للا ال 
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ات ملموستتتتة ملكانحتتتتة االحتجتتتتاز التعستتتتف  وتعتتتتذي  اختتتتتاة تفتتتتو  6٠-١٣٢
ااتجزي(  بس(ل منها ربنشاء سجل اعتقاالت متسق على الصعيد الوطين اشياا م  

 القانون الدوخل حلقوق اإلنسان لالنروي ال 
ربلإتتاء متتا يتترد ت الدستتتتور والقتتوانني متت( أحكتتتام تتتنا علتتى ربجتتتراء  6١-١٣٢

ت االدعتتتاءات املتعلقتتتة ابنتهاكتتتات حقتتتوق اإلنامتتتة اجلربيتتتة ت االحتجتتتاز والتحقيتتتق 
 اإلنسان املرتك(ة ت  ل هذه القوانني ومقاضاة مرتك(يها لابكستانال 

احتترتام و ايتتة احليتتاة متت( احلمتتل رب  الونتتاة الف(يعيتتة  ابالستتتناد رب   6٢-١٣٢
تعتتديات علتتى دستتات  التتوال ت  وتشتتجي   ايتتة صا لتتة علتتى الصتتعيدي( اال تتادي 

 رس  الرسوخلال واال  لالك
  ديتتتد هويتتتة املستتت ولني عتتت( حتتتاالت االتتفتتتاء ت ن تتتية ربيإتتتواال/ 6٣-١٣٢

أيوتزينااب ومستاءلته  جناميتاا  وكتذلك أولئتك التذي( أمتروا اعمتا  التعتذي  وعرنلتة 
 س  العدالة ت التحقيق ت الق ية ونفذوها لالوال ت املتحدة األمريكيةال 

تخصتيا متا يكفت  لاحلمايتة الازمتة  ربصدار القوانني ووضت  آليتات 6٤-١٣٢
م( املوارد ملكانحة اإلنات م( العقاب  ال سيما نيما يتعلق ابجلرام  املرتك(ة ضد 

 النساء واألطفا  واملسنني لال(حري(ال 
ربجراء  قيقتات ستريعة ومستتقلة وحمايتدة ت ييت  حتاالت االتتفتاء  6٥-١٣٢

 ات عادلة لبلجيكاال القسري وتقدغ مرتك(يها رب  العدالة بعد حماكم
ربجراء  قيقات  املة ومستقلة ونزيهة ت جرام  نتل اإل ث وكفالتة  66-١٣٢

تقدغ اجلناة رب  العدالة وضمان تعويض ال تحا  وأستره  عت( األضترار الت  حلقت  
 هب  لبلجيكاال 

وضتت  م(تتاد  توجيهيتتة للتحقيتتق ت جتترام  نتتتل اإل ث ت التتوال ت  67-١٣٢
 ا بعد وربنفاةها بفعالية لكنداال ال  ال توجد نيه

ربجتتراء  قيقتتات ستتريعة ومعمقتتة ومستتتقلة ونزيهتتة ت ييتت  حتتاالت  68-١٣٢
 االتتفاء القسري لكنداال 

ربحتتراز تقتتدم نعلتت  ت تنفيتتذ النظتتام التتوطين لل(حتتا عتت( املفقتتودي(  6٩-١٣٢
 ل يل ال 

اعتمتتتتتتاد تتتتتتتداب  متتتتتت(  تتتتتتاءا أن تكفتتتتتتل  قيقتتتتتتاا  تتتتتتاماا ت ييتتتتتت   7٠-١٣٢
االعتداءات والتهديدات املوجهة ضتد الصتحفيني وأن ت تم( حقتوق ال تحا   مبتا 

 ت ةلك س(ل اإلنصاف الفعالة لتشيكياال 
ضتتتتمان ربجتتتتراء  قيتتتتق مستتتتتقل ونزيتتتته ت ييتتتت  انتهاكتتتتات حقتتتتوق  7١-١٣٢

االستتتخدام لتت  املتناستت  للقتتوة   -اإلنستتان التت  ترتك(هتتا نتتوات التتدناع واألمتت( 
 ملة  واالحتجاز التعسف  لنرنساال والتعذي   وسوء املعا
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ربجراء  قيق سري  ومعمق ومستقل ونزيه ت يي  حتاالت االتتفتاء  7٢-١٣٢
القستتري وتقتتدغ اجلنتتاة رب  العدالتتة ت ربطتتار احتترتام كامتتل للمعتتاي  الدوليتتة املتعلقتتة 

 ابلعدالة لنرنساال 
ت ربجتتتراء  قيقتتتات ستتتريعة ومعمقتتتة ومستتتتقلة ونزيهتتتة ت االعتتتتداءا 7٣-١٣٢

املرتك(ة ضتد الصتحفيني واملتدانعني عت( حقتوق اإلنستان  وكفالتة ربمكانيتة تقتدغ أي 
جتتتانىل رب  العدالتتتة ت ربطتتتار حماكمتتتة عادلتتتة  كفالتتتة حصتتتو  آليتتتة اال تتتاد املكستتتيك  
حلمايتتة للصتتحفيني واملتتدانعني عتت( حقتتوق اإلنستتان علتتى متتا يلتتزم متت( اويتتل طويتتل 

 األجل ودع  سياس  لأملانياال 
ة ربجراء  قيقتات ت حتاالت االتتفتاء القستري وكفالتة تقتدغ مواصل 7٤-١٣٢

 اجلناة رب  العدالة للا ال 
عتتتدم التستتتامإل متتت  اإلنتتتات متتت( العقتتتاب  ومعان(تتتة ييتتت  متتترتكيب  7٥-١٣٢

اجلتتتترام  ا فتتتت ة  مبتتتتا ت ةلتتتتك نتلتتتتة الصتتتتحفيني واملتتتتدانعني عتتتت( حقتتتتوق اإلنستتتتان 
 لهنإار ال 

ء  قيتتق نتتوري ونزيتته ت ييتت  حتتاالت توطيتتد اجلهتتود امل(ذولتتة إلجتترا 76-١٣٢
 العنف القام  على نوع اجلنس واالتتفاء القسري للنساء والفتيات لليتوانياال 

مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة رب  التحقيتتق ت حتتاالت االتتفتتاء القستتري  77-١٣٢
 واملعان(ة عليها لاألرجنتنيال 

متتت( أ تتتكا   مواصتتتلة تعزيتتتز التتتتداب  املتعلقتتتة ابالعتتتتداءات ول هتتتا 78-١٣٢
ربيذاء الصحفيني واملدانعني ع( حقوق اإلنسان  وال سيما املرتك(تة ضتد املتدانعات 

 ع( حقوق اإلنسان  هبدف منعها والتحقيق نيها ومقاضاة مرتك(يها لاألرجنتنيال 
ربجراء  قيقات ماممة ت حاالت نتل الصحفيني واتتفامه  وربنفتاة  7٩-١٣٢

 ع( حقوق اإلنسان والصحفيني بفعالية لنيوزيلنداال  ا لية اال ادية حلماية املدانعني
التحقيتتق ت ادعتتاءات انتهتتا  حقتتوق املهتتاجري( والاجئتتني  مبتتا ت  8٠-١٣٢

 ةلك اإلعادة القسرية لابكستانال 
كفالتتتة التحقيتتتق ت ادعتتتاءات جتتترام  القتتتتل تتتتار  نفتتتاق الق تتتاء  8١-١٣٢

 لنداال واالتتفاء القسري ومقاضاة مرتك(يها على حنو نعا  لبو 
كفالتتتة ربجتتتراء  قيتتتق ستتتري  ونزيتتته و تتتامل ت حتتتاالت التخويتتتف أو  8٢-١٣٢

التحتتر   مبتتا ت ةلتتك ضتتد الصتتحفيني واملتتدانعني عتت( حقتتوق اإلنستتان  صتتا ي تتم( 
 مساءلة اجلناة ومنإل ال حا  س(ل انتصاف نعالة لالسويدال 

ربنشتتتاء ناعتتتدة بيتتتا ت وطنيتتتة للحمتتتض ا لتتتوي الصتتت(إ  وآليتتتات  8٣-١٣٢
 2017متتت( ن(يتتتل اللجتتتان واملتتتدعني ا اصتتتني التتت  تقت تتتيها نتتتوانني ستتتنة  التتتدناع

املتعلقة ابالتتفاء القسري والتعذي   ابلتنستيق مت  أستر ال تحا   وبتمويتل ودعت  
 سياس  كامل لالوال ت املتحدة األمريكيةال 
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 ديد املسار الو يف  املستقل م( الناحية السياسية ملكت  املدع   8٤-١٣٢
 لالوال ت املتحدة األمريكيةال  201٤وتى ت اإلصاح الدستوري لعام العام املت
اختتتتتاة ييتتتت  التتتتتداب  وا فتتتتوات الازمتتتتة إلنشتتتتاء مكتتتتت  مستتتتتقل  8٥-١٣٢

للمتدع  العتام اال تادي وكفالتتة ست  أعمالته علتتى حنتو نعتا  متت( أجتل ربجتراء  قيتتق 
 نوري ونزيه و امل ت يي  ادعاءات اجلرةة لالنمساال 

ز دة اجلهتتتود الراميتتتة رب  التصتتتدي لمنتتتات متتت( العقتتتاب والفستتتاد  86-١٣٢
علتتى الصتتعيد التتوطين متت( تتتا  ربنشتتاء جملتتس استشتتاري لتعزيتتز التحقيقتتات وز دة 
املساءلة ع( اجلترام  ا فت ة واالنتهاكتات اجلستيمة حلقتوق اإلنستان  مبتا نيهتا تلتك 

ا العظمتتتتى وأيرلنتتتتدا التتتت  يرتك(هتتتتا مو فتتتتون عموميتتتتون لاململكتتتتة املتحتتتتدة لربيفانيتتتت
 الشماليةال 

ربنشتتتاء مكتتتت  وطتتتين للمتتتدع  العتتتام نتتتام  بذاتتتته ونابتتتل للمستتتاءلة  87-١٣٢
ومستقل ااماا ولديه القدرة التقنية على كفالة  فانية التحقيقتات لاململكتة املتحتدة 

 لربيفانيا العظمى وأيرلندا الشماليةال 
وريتتة مستتتقل عتت( اعتمتتاد اللتتوامإل الازمتتة لوجتتود متتدع عتتام للجمه 88-١٣٢

 السلفة التنفيذية لكوستاريكاال 
ربنشتتاء آليتتة نعالتتة ومستتتقلة ملكانحتتة اإلنتتات متت( العقتتاب مهمتهتتا  8٩-١٣٢

التحقيتتق ت اجلتترام  الفظيعتتة وانتهاكتتات حقتتوق اإلنستتان ومتتا يتصتتل هبتتا متت( أنعتتا  
 لالدامنر ال الفساد 
اإلنستتتان تعزيتتتز آليتتتات املستتتاءلة واجلتتترب ل تتتحا  انتهاكتتتات حقتتتوق  ٩٠-١٣٢

 وأسره  لربكوادورال 
تنفيذ آليات ملموسة للتصدي لظاهرة اإلنات م( العقتاب  مبتا ت  ٩١-١٣٢

ةلتتك ربنشتتاء م سستتات النظتتام التتوطين ملكانحتتة الفستتاد  وضتتمان ربجتتراء  قيتتق ت 
اجلتترام  امل(لتته عنهتتا علتتى وجتته الستترعة وعلتتى أستتاك مستتتقل ونزيتته  وكفالتتة تقتتدغ 

جلرام  العنيفتةال رب  العدالتة ومتنإل ال تحا  ست(ل انتصتاف مرتكيب اجلرام  لال سيما ا
 نعالة لأيرلنداال 

ربنشاء آليات نعالة ملكانحة اإلنات م( العقاب تسمإل ابلتقدم ت  ٩٢-١٣٢
التحقيتتق ت انتهاكتتات حقتتوق اإلنستتان متت( أجتتل تفتتادي ربنتتات اجلنتتاة متت( العقتتاب 

  وكفالة تف(يق القانون الدوخل حلقوق اإلنسان لربس(انياال
ربنشاء مكت  مستتقل للمتدع  العتام إلجتراء  قيقتات نزيهتة وكفالتة  ٩٣-١٣٢

 تقدغ اجلناة رب  العدالة لأسرتالياال 
كفالتتتة التنفيتتتذ الواجتتت  إلصتتتاح نظتتتام العدالتتتة اجلناميتتتة ت ييتتت   ٩٤-١٣٢

 الوال ت املكسيكية لأوكرانياال 
املنظمتة  مبتا ت تكسيف اجلهود الراميتة رب  مكانحتة الفستاد واجلرةتة  ٩٥-١٣٢

 ةلك االتار ابل(شر واالتار ابملخدرات لبياروكال 
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تعزيتتتتز اجلهتتتتود الراميتتتتة رب  مكانحتتتتة الفستتتتاد  بستتتت(ل منهتتتتا التنفيتتتتذ  ٩6-١٣٢
 الكامل للنظام الوطين ملكانحة الفساد لربستونياال 

مكانحتتة اإلنتتات متت( العقتتاب عتت( طريتتق تعزيتتز استتتقا  متتو ف   ٩7-١٣٢
 ية وكفاءهت  املهنية لنرنساال نظام العدالة اجلنام

التتدتو  ت تعتتاون متتنظ  متت  اجملتمتت  التتدوخل بشتتان ستتيادة القتتانون  ٩8-١٣٢
هبتتدف تعزيتتز نتتدرات امل سستتات املكستتيكية وعزمهتتا علتتى ربجتتراء  قيقتتات ستتريعة 
و تتتاملة ومستتتتقلة ونزيهتتتة  وكفالتتتة حماكمتتتات عادلتتتة  وربصتتتدار ربدا ت ناممتتتة علتتتى 

  املعاي  الدولية لأملانياال
مواصتتلة جهودهتتا الراميتتة رب  تعزيتتز ستتيادة القتتانون واعتمتتاد تتتداب   ٩٩-١٣٢

ل تتتمان احلمايتتتة الفعالتتتة للمتتتواطنني  وال ستتتيما الصتتتحفيني واملتتتدانعني عتتت( حقتتتوق 
اإلنسان  م( تا  كفالة ربجراء  قيقات نورية ونعالة ت التهديدات واالعتداءات 

 وأعما  القتل لربيفالياال 
اجلهتود امل(ذولتة لتنفيتذ اإلصتاح الق تام   مبتا ت ةلتك متا مواصلة  ١٠٠-١٣٢

 يتعلق ابستقا  املدعني العامني وحظر التعذي  وكفالة املساءلة لنيوزيلنداال 
مواصتتتتتلة جهودهتتتتتا الراميتتتتتة رب  مكانحتتتتتة الفستتتتتاد واإلنتتتتتات متتتتت(  ١٠١-١٣٢

 العقاب  ن اا ع( االتار ابل(شر لنيج  ال 
وات للتصدي ملستالة اإلنتات مت( العقتاب عت( اختاة مزيد م( ا ف ١٠٢-١٣٢

طريق ضمان استتقا  الق تاء ونزاهتته  صتا يكفتل عتدم تعترض الق تاة ألي تتدتل 
 أو ضإس أو أت   ال مسوغ له ت صارسة مهامه  لالنروي ال 

ضمان حياد واستتقالية الق تاء اليتا يعمتل دون تتدتل أو ضتإس  ١٠٣-١٣٢
 ت صارسة و امفه لابكستانال 

تعزيتتتز استتتتقا  الق تتتاء ونعاليتتتته متتت( أجتتتل تستتتيد احلتتتق ت معرنتتتة  ١٠٤-١٣٢
 احلقيقة والوصو  رب  العدالة لب وال 

اختتتتتتتاة التتتتتتتداب  الازمتتتتتتة ملكانحتتتتتتة اإلنتتتتتتات متتتتتت( العقتتتتتتاب علتتتتتتى  ١٠٥-١٣٢
االعتداءات ال  تستهدف الزعماء الدينيني أو صحفيني أو أنراد األنليتات الدينيتة 

 لبولنداال 
استتتتقا  الق تتتاء  ت القتتتانون واملمارستتتة العمليتتتة  وال ستتتيما  ضتتتمان ١٠6-١٣٢

 ندرة الق اة على أداء مهامه  دون أي تدتل أو ضإس أو أت   مس ء لسويسراال 
كفالتتتة ربعتتتادة املمتلكتتتات والتعوي تتتات املستتتتحقة ل تتتحا  العنتتتف  ١٠7-١٣٢

 لالكرس  الرسوخلال 
يتصتتل ابلفستتاد  عتت( التصتتدي لمنتتات متت( العقتتاب  وال ستتيما نيمتتا  ١٠8-١٣٢

طريق تعزيز نعالية نظتام العدالتة اجلناميتة اجلديتد القتام  علتى اااكمتة احل توريةا ويشتمل 
 ةلك متابعة عزمها على ربنشاء مكت  وطين مستقل للمدع  العام لهولنداال 
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كفالتتة األداء الفعتتا   ليتتة احلمايتتة اال اديتتة للصتتحفيني واملتتدانعني  ١٠٩-١٣٢
وال ستتيما متت( تتتا  ختصتتيا متتا يكفتت  متت( املتتوارد ال(شتترية عتت( حقتتوق اإلنستتان  

 واملالية والتقنية لالنمساال 
ضمان نعالية تنفيذ وتف(يق التشريعات القاممة ال  هتدف رب   اية  ١١٠-١٣٢

الصحفيني واملدانعني ع( حقوق اإلنسان على صعيد اال اد والتوال ت وال(لتد ت 
 لالنمساال 

راميتتتتة رب   ايتتتتة املتتتتدانعني عتتتت( حقتتتتوق اإلنستتتتان تعزيتتتتز التتتتربام  ال ١١١-١٣٢
 والصحفيني وضمان ربجراء التحقيق الواج  ت اجلرام  املرتك(ة ضده  لالربازيلال 

وضتتت  سياستتتات عامتتتة هتتتتدف رب  هتيئتتتة بيئتتتة عمتتتل نوامهتتتا األمتتتت(  ١١٢-١٣٢
 واالحرتام لعمل الصحفيني واملدانعني ع( حقوق اإلنسان لبلجيكاال 

د بشرية ومالية كانية لآلليتة الوطنيتة حلمايتة املتدانعني عت( تون  موار  ١١٣-١٣٢
 حقوق اإلنسان والصحفيني لأورولوايال 

اعتمتتتتاد سياستتتتات  تتتتاملة حلمايتتتتة املتتتتدانعني عتتتت( حقتتتتوق اإلنستتتتان  ١١٤-١٣٢
والصحفيني والزعماء الدينيني  وكفالة تزويد ا ليات القاممتة مبتا يكفت  مت( األمتوا  

 واملو فني املدربني لكنداال 
تعزيتتتز هيكتتتل وميزانيتتتة آليتتتة  ايتتتة املتتتدانعني عتتت( حقتتتوق اإلنستتتان  ١١٥-١٣٢

 والصحفيني لكولوم(ياال 
تعزيتتتز آليتتتة  ايتتتة املتتتدانعني عتتت( حقتتتوق اإلنستتتان والصتتتحفيني متتت(  ١١6-١٣٢

 تا  ختصيا املوارد ال(شرية واملالية م( أجل  سني تنفيذها لكوستاريكاال 
ظمات اجملتم  املدين املخصصة لرعاية تقدغ الدع  الكامل لعمل من ١١7-١٣٢

 أطفا  الشوارع لكرواتياال 
تقدغ كل ما يلزم م( موارد ودع   ليتة  ايتة املتدانعني عت( حقتوق  ١١8-١٣٢

 اإلنسان والصحفيني م( أجل  سني نعاليتها التشإيلية لتشيكياال 
 ورال اعتماد تداب  نعالة حلماية املدانعني ع( حقوق اإلنسان لربكواد ١١٩-١٣٢
عتتتت( حقتتتتوق اإلنستتتتان والصتتتتحفيني  ربنفتتتتاة نتتتتانون  ايتتتتة املتتتتدانعني ١٢٠-١٣٢
 ربنفاةاا كاماا واختاة تداب  نعالة ملكانحة اإلنات م( العقاب لننلنداال  2012 لعام

تعزيز آلية  اية املدانعني عت( حقتوق اإلنستان والصتحفيني وكتذلك  ١٢١-١٣٢
اجلتترام  املرتك(تتة ضتتد الصتتحفيني ييتت  ا ليتتات متت( أجتتل ربجتتراء  قيتتق مستتتقل ت 

 واملدانعني ع( حقوق اإلنسان ومقاضاة مرتك(يها لنرنساال 
اختتتاة تتتداب  ربضتتانية لكفالتتة ستتامة الصتتحفيني والتمويتتل املناستت   ١٢٢-١٣٢

  لية احلماية ةات الصلة لاليو نال 
عت( تون  موارد مالية وبشرية كانية لآلليتة الوطنيتة حلمايتة املتدانعني  ١٢٣-١٣٢

 حقوق اإلنسان والصحفيني لأل(انياال 
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استتتتخدام آليتتتة  ايتتتة املتتتدانعني عتتت( حقتتتوق اإلنستتتان والصتتتحفيني  ١٢٤-١٣٢
 استخداماا نعاالا و فاناا  مبا ت ةلك م( منظور جنساين لليتوانياال 

 كفالة عمل املدانعني ع( حقوق اإلنسان دون عرانيل لنرنساال  ١٢٥-١٣٢
ة سياستتتتاهتا حلمايتتتتة املتتتتدانعني عتتتت( حقتتتتوق مواصتتتتلة تعزيتتتتز ومواءمتتتت ١٢6-١٣٢

اإلنستتان والصتتحفيني  بستت(ل منهتتا ربعفتتاء دور أكستتر استتت(انية وأكستتر اعتمتتاداا علتتى 
ربجراء التحقيقات  ليتها اال ادية حلماية املدانعني ع( حقوق اإلنسان والصحفيني 

 لهولنداال 
ضتتتتمان ستتتتامة املتتتتدانعني عتتتت( حقتتتتوق اإلنستتتتان علتتتتى حنتتتتو نعتتتتا   ١٢7-١٣٢
 لنداال لبو 

تعزيز اجلهود الت  ت(تذهلا احلكومتة حلمايتة الصتحفيني واملتدانعني عت(  ١٢8-١٣٢
حقتتوق اإلنستتان متت( التهديتتدات واألعمتتا  االنتقاميتتة والتخويتتف  متتساا عتت( طريتتق 
ختصيا مزيد م( املوارد لصندوق  اية املدانعني ع( حقوق اإلنستان والصتحفيني 

 ليهورية كور ال 
بيئتتتتة آمنتتتتة ومواتيتتتتة للصتتتتحفيني والعتتتتاملني ت وستتتتامس كفالتتتتة هتيئتتتتة  ١٢٩-١٣٢

 اإلعام وحلرية اإلعام لسلوناكياال 
اختتتاة تتتداب  ربضتتانية حلمايتتة املتتدانعني عتت( حقتتوق اإلنستتان ولتت ه   ١٣٠-١٣٢

 م( النا فني لسلوناكياال 
تون  موارد مالية وبشرية كانية لآلليتة الوطنيتة حلمايتة املتدانعني عت(  ١٣١-١٣٢

 سان والصحفيني لسلونينياال حقوق اإلن
تعزيتتتز آليتتتة  ايتتتة املتتتدانعني عتتت( حقتتتوق اإلنستتتان والصتتتحفيني متتت(  ١٣٢-١٣٢

 تا  تون  موارد كانية لربس(انياال 
ربياء األولويتة لتتون   ايتة نعالتة للصتحفيني واملتدانعني عت( حقتوق  ١٣٣-١٣٢

ان اإلنستتتتتان  وضتتتتتمان متتتتتوارد كانيتتتتتة  ليتتتتتة  ايتتتتتة املتتتتتدانعني عتتتتت( حقتتتتتوق اإلنستتتتت
 والصحفيني لأسرتالياال 

تعزيز آلية  اية املدانعني ع( حقتوق اإلنستان وستامة الصتحفيني   ١٣٤-١٣٢
وال ستتتتيما النستتتتاء  وكفالتتتتة حصتتتتوهلا علتتتتى متتتتا يكفتتتت  متتتت( املتتتتوارد والصتتتتاحيات 

 لاضفاع بعملها  مبا ت ةلك على صعيد الوال ت وال(لد ت لالسويدال 
وتعزيتتتتتز وضتتتتتمان ستتتتتامة املهتتتتتاجري( العمتتتتتل بفعاليتتتتتة علتتتتتى  ايتتتتتة  ١٣٥-١٣٢

والاجئني وحقوق اإلنستان ا اصتة هبت   مبتا ت ةلتك احلتق ت التمتاك اللجتوء  وال 
سيما م( ه  ت حالة مرور عابر ت اإلنلي  التوطين وحتو  احلتدود اجلنوبيتةا وين(إت  

 ربياء اهتمام تا  للنساء واألطفا  لالسويدال 
عتتت( حقتتتوق اإلنستتتان والصتتتحفيني متتت(  تعزيتتتز آليتتتة  ايتتتة املتتتدانعني ١٣6-١٣٢

 تا  تزويدها ابملوارد والكفاءات الكانية لعملها لسويسراال 
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كفالتتتة حريتتتة التع(تتت   والتحقيتتتق بستتترعة ونزاهتتتة ت ييتتت  حتتتاالت  ١٣7-١٣٢
االعتداء على الصحفيني واملدانعني ع( حقتوق اإلنستان  وتقتدغ اجلنتاة رب  العدالتة 

 لربستونياال 
التع(تتتت  متتتت( تتتتتا  ربجتتتتراء حماكمتتتتات نعالتتتتة ملتتتترتكيب   ايتتتتة حريتتتتة ١٣8-١٣٢

 االعتداءات على الصحفيني واملدانعني ع( حقوق اإلنسان لليتوانياال 
كفالة حرية الدي( جلمي  الناك  وال سيما السكان األصتليني  حت   ١٣٩-١٣٢

 ال يحشرَّدوا نسراا وال يحكَرهوا على  ويل دينه  لابكستانال 
ال(شتتترية واملاليتتتة للجتتتان مكانحتتتة االتتتتار والوحتتتدات  تعزيتتتز املتتتوارد ١٤٠-١٣٢

املتخصصتتتتة للتصتتتتدي مبزيتتتتد متتتت( الفعاليتتتتة حلتتتتاالت االتتتتتار ابأل تتتتخا  لاململكتتتتة 
 املتحدة لربيفانيا العظمى وأيرلندا الشماليةال 

اختتتتتاة تتتتتداب  ملنتتتت  االتتتتتار ابأل تتتتخا  والق تتتتاء عليتتتته ومستتتتاعدة  ١٤١-١٣٢
 ال ضحا  هذه االنتهاكات لكوت ديفوار

مواصتتتتلة اجلهتتتتود امل(ذولتتتتة ملكانحتتتتة االتتتتتار ابأل تتتتخا   وصاصتتتتة  ١٤٢-١٣٢
 استإا  األطفا  والنساء  م( تا  تعزيز مكانحة املتاجري( لجي(ويتال 

مكانحتتتة اإلنتتتات متتت( العقتتتاب املتتترت(س ابجلتتترام  املرتك(تتتة ت جمتتتا   ١٤٣-١٣٢
 حقوق اإلنسان لمصرال 

 للتصتتتدي جلميتتت  جوانتتت  االتتتتار مواصتتتلة اجلهتتتود امل(ذولتتتة حاليتتتاا  ١٤٤-١٣٢
 ابأل خا  وتوسي  نفانها لليا ال 

اختاة مزيد م( ا فوات لتحسني التنسيق بشان تنفيذ سياسة وطنية  ١٤٥-١٣٢
 ملن  االتار ابل(شر والق اء عليه ومعان(ة مرتك(يه لربندونيسياال 

مواصتتتلة تفتتتتوير آليتتتة ربنتتتتذار م(كتتتر ملنتتتت  متتتا ت مكانحتهتتتتا لاتتتتتار  ١٤6-١٣٢
 ابملخدرات واجلرةة املنظمة م( آاثر ضارة على السكان املدنيني لربندونيسياال 

بتتتذ  جهتتتود ربضتتتانية متتت( أجتتتل  ايتتتة األطفتتتا  ومنتتت  االتتتتار هبتتت   ١٤7-١٣٢
 واستإاهل  وبإامه  وتورطه  ت اجلرةة املنظمة لالعراقال 

 ليز ال مواصلة اجلهود الرامية رب  مكانحة آنة االتار ابأل خا  لما ١٤8-١٣٢
تكسيتتف اجلهتتود الراميتتة رب  مكانحتتة االتتتار ابأل تتخا   متت  تعزيتتز  ١٤٩-١٣٢

 احلماية والرعاية  وال سيما للنساء واألطفا  الناجني لالفل(نيال 
التحقيق ت حتاالت نتتل األطفتا  العديتدة املتصتلة ابلعنتف املستلإل  ١٥٠-١٣٢

 واالتار ابملخدرات ومنعها لالربتإا ال 
مزيد م( التداب  االست(انية للتصتدي بصتورة  تاملة لاتتار  اعتماد ١٥١-١٣٢

ابل(شتتر  وكفالتتة املستتاءلة عتت( ال تتحا   وال ستتيما النستتاء والفتيتتات  الامتت  يتتتا رن 
 بشكل ل  متناس  لروانداال 
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مواصتتتلة منتتت  االتتتتار ابألطفتتتا   وال ستتتيما األطفتتتا  والفتيتتتات متتت(  ١٥٢-١٣٢
 ض االستإا  اجلنس  والسخرة لسري النكاال املهاجري( والشعوب األصلية  أللرا

كفالة توعية الستلفات املختصتة بتشتريعات االتتار ابل(شتر الواج(تة  ١٥٣-١٣٢
 التف(يق لترينيداد وتوابلوال 

مواصتتتتلة اجلهتتتتود الراميتتتتة رب  دعتتتت  حقتتتتوق األطفتتتتا  و تتتتايته  متتتت(  ١٥٤-١٣٢
 االتار واالستإا  اجلنس  لتونسال 

رة بوصتتتفها الوحتتتدة الف(يعيتتتة الرميستتتية التتت  تتتتربس  ايتتتة رنتتتاه األستتت ١٥٥-١٣٢
 اجملتم  وتساعده على النمو لمصرال 

اختاة يي  ا فوات املمكنة لوض  حد حلاالت االتتفاء القستري   ١٥6-١٣٢
 ال  ال تزا  بس((ها أماك( وجود آالف األ خا  جمهولة لهنإار ال 

ام املتعلتتق ابالتتفتتاء العمتتل بستترعة ونعاليتتة علتتى ربنفتتاة القتتانون العتت ١٥7-١٣٢
القستتري لا تتخا  واالتتفتتاء التتذي يرتك(تته األنتتراد والنظتتام التتوطين لل(حتتا عتت( 

 املفقودي(  م  تون  ما يكف  م( الفر  ملشاركة أسر املختفني لأيرلنداال 
اعتماد تداب   املة للحتد مت( مستتو ت ال(فالتة والعمالتة النانصتة  ١٥8-١٣٢

 لبياروكال 
ض مستو ت ال(فالة والعمالة النانصتة ابستتخدام تفتة مواصلة تف ١٥٩-١٣٢

 عمل وطنية  املة  م  مراعاة الشرامإل ال عيفة ت اجملتم  لاهلندال 
احلتتد متت( الفجتتوة ت األجتتور بتتني الرجتتا  والنستتاء ت ستتوق العمتتل  ١6٠-١٣٢

 لتعزيز املساواة بني اجلنسني لالعراقال 
ة ت األجتتور بتتني اجلنستتني مواصتتلة جهودهتتا الراميتتة رب  ستتد الفجتتو  ١6١-١٣٢

 لملديفال 
بتتتذ  جهتتتود لستتتد الفجتتتوة ت األجتتتور بتتتني املتتترأة والرجتتتل ت ال(لتتتد  ١6٢-١٣٢

 لاجلمهورية العربية السوريةال 
مواصتتلة تنفيتتذ التتربام  الوطنيتتة للتنميتتة املستتتدامة متت( أجتتل الق تتاء  ١6٣-١٣٢

دف ربنشتاء ناعتتدة علتى الفقتر وتعزيتز التنميتة االنتصتادية واالجتماعيتة املستتدامة هبت
 متينة للتمت  جبمي  حقوق اإلنسان لالصنيال 

 العمل على احلد م( الفقر املدن  ليهورية ننزويا ال(وليفاريةال  ١6٤-١٣٢
مواصتتلة وتكسيتتف اجلهتتود الراميتتة رب  الق تتاء علتتى الفقتتر والتفتتاوت  ١6٥-١٣٢

 االجتماع  لجنوب السودانال  
نظتتتام ضتتتمان اجتمتتتاع  يكفتتتل  ايتتتة اعتمتتتاد تتتتداب  نانونيتتتة بشتتتان  ١66-١٣٢

 اجتماعية نعالة ويونر استحقانات كانية للجمي  ليهورية ربيران اإلساميةال 
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مواصتتتلة مستتتاعيها لتخفيتتتف حتتتدة الفقتتتر وعتتتدم املستتتاواة ليهوريتتتة  ١67-١٣٢
 ربيران اإلساميةال 

مواصتتلة جهودهتتا الراميتتة رب  تنفيتتذ تفتتة التنميتتة الوطنيتتة متت( أجتتل  ١68-١٣٢
تنميتتتتة اجتماعيتتتتة مستتتتتدامة كشتتتتر  لمعمتتتتا  التتتتتدر   حلقتتتتوق اإلنستتتتان تشتتتتجي  

 ليهورية الو الدةقراطية الشع(يةال 
ض مستتتتوى الفقتتتر  التتتذي ي(لتتته اختتتتاة تفتتتوات عاجلتتتة لتتتز دة تفتتت ١6٩-١٣٢
 ت املامة لماليز ال  ٤٣.6 حالياا 
 ار ربياء األولوية للتنفيذ الفعا  لرب جم  التدع  االجتمتاع  ربروست( ١7٠-١٣٢

ورديكونسار وتفة التنمية الوطنية ت املناطق الريفية ملواصلة تفض مستوى الفقتر 
 وأوجه عدم املساواة االجتماعية بني يي  مواطنيها لسنإانورةال 

تعزيتتتز السياستتتات والتتتربام  الإذاميتتتة والتإذويتتتة ت املنتتتاطق الريفيتتتة  ١7١-١٣٢
 لدولة بوليفيا املتعددة القومياتال 

لة اجلهود الرامية رب  اكني األستر ال تعيفة مت( احلصتو  علتى مواص ١7٢-١٣٢
 السك( الامق ليهورية ننزويا ال(وليفاريةال 

ضمان تون  السك( الامق وا دمات األساسية للمشتردي( داتليتاا  ١7٣-١٣٢
واختتتتتاة ا فتتتتوات الازمتتتتة لتهيئتتتتة الظتتتتروف التتتت  تستتتتمإل هلتتتت  ابلعتتتتودة رب  د رهتتتت  

 لنيوزيلنداال 
مواصتتتتلة اجلهتتتتود الراميتتتتة رب  ضتتتتمان احلتتتتق ت احلصتتتتو  علتتتتى ميتتتتاه  ١7٤-١٣٢

الشرب املامونة وتتدمات الصترف الصتح  للجميت  دون استتسناء لاململكتة العربيتة 
 السعوديةال 

كفالتتة املستتاواة ت الوصتتو  رب  اإلجهتتاض القتتانوين  علتتى األنتتل ت  ١7٥-١٣٢
  التتوال ت املكستتيكية حتتاالت ا فتتر علتتى احليتتاة والصتتحة  جلميتت  النستتاء ت ييتت

 لأةربيجانال 
مواءمتتة التشتتريعات الوطنيتتة بشتتان احلوامتتل  وكفالتتة تتتون  ا تتدمات  ١76-١٣٢

 ةات الصلة ت يي  أحناء ال(لد بشكل نانوين وآم( لالكام ونال 
كفالتتة احلصتتو  علتتى تتتدمات للصتتحية اجلنستتية واإل ابيتتة مامونتتة  ١77-١٣٢

 اجلودة جلمي  األنراد  دون اييز لكنداال ومناس(ة م( حيا التوني  وعالية 
مواءمتتتة تشتتتريعات اال تتتاد والتتتوال ت بإيتتتة نتتتزع صتتتفة اجلتتترم علتتتى  ١78-١٣٢

اإلجهتتتاض وكفالتتتة نتتتر  احلصتتتو  علتتتى ربجهتتتاض نتتتانوين ومتتتامون  علتتتى األنتتتل ت 
حاالت االلتصاب وسفاح ااارم وا فر علتى حيتاة الفتتاة أو صتحتها لالتدامنر ال  

تشتتتريعات اال تتتاد والتتتوال ت لنتتتزع صتتتفة اجلتتترم علتتتى اإلجهتتتاض تنقتتتيإل ومواءمتتتة و 
والستتماح ابإلجهتتاض القتتانوين  علتتى األنتتل ت حتتاالت االلتصتتاب وستتفاح ااتتارم 

مواءمتة تشتريعات اال تاد والتوال ت و وا فر على حياة املترأة وصتحتها لجورجيتاال  
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صتتاب أو بإيتتة عتتدم نتتزع صتتفة اجلتترم علتتى اإلجهتتاض  علتتى األنتتل ت حتتاالت االلت
 سفاح ااارم أو ا فر على صحة املرأة وحياهتا لسلونينياال 

تنسيق وضمان حق النساء ضتحا  االلتصتاب أو احلمتل امل(كتر أو  ١7٩-١٣٢
 املعرضات للخفر ت وض  حد للحمل طواعية لنرنساال 

مواصتتلة تفتتض معتتدالت ونيتتات األمهتتات واعتتتاهل(  ال ستتيما ت  ١8٠-١٣٢
 لدتل املنخفض والنساء املنتميات رب  نئات حمرومة لاهلندال أوسا  النساء ةوات ا

مواءمة التشريعات الوطنية املتعلقة اءاء احلمتل  وكفالتة تتون  هتذه  ١8١-١٣٢
 ا دمة بشكل نانوين وآم( ت يي  أحناء ال(لد لأل(انياال 

تعزيتتتز احلتتتق ت التعلتتتي  للجميتتت   مبتتتا ت ةلتتتك جمتمعتتتات الستتتكان  ١8٢-١٣٢
 واأل خا  املنحدري( م( أصل أنريق   وتشجي  التعلي  اجليد لاهلندال  األصليني

مواصلة تقدغ برام  املتنإل الدراستية لاطفتا  واملتراهقني والشت(اب   ١8٣-١٣٢
مبتتا ت ةلتتك ت املنتتاطق الريفيتتة والناميتتة لكفالتتة دتتتو  األطفتتا  ت النظتتام التعليمتت  

 ليهورية الو الدةقراطية الشع(يةال 
 ستتتتتني اهلياكتتتتتتل األساستتتتتتية املدرستتتتتتية وز دة امليزانيتتتتتتة املخصصتتتتتتة  ١8٤-١٣٢

للعتتاملني ت جمتتا  التعلتتي  ت املتتدارك  متت  تعزيتتز تتتدري  املتتو فني لكفالتتة اإلدمتتا  
 الفعا  لا خا  ةوي اإلعانة لاجلزامرال 

 جلمي  األطفا  لالربتإا ال  يةفعالمنإل التعلي  ب ١8٥-١٣٢
دة متتنإل التعلتتي  الستتانوي العتتاخل للفل(تتة مواصتتلة العمتتل متت( أجتتل ز  ١86-١٣٢

 الذي( يعيشون ت ال(لد ت ال  ترتف  نيها مستو ت العنف واالحنراف لنفرال 
تعزيتتتز اجلهتتتود الراميتتتة رب   ستتتني نوعيتتتة التعلتتتي  وربمكانيتتتة الوصتتتو   ١87-١٣٢

 ربليه  وال سيما للفئات ال عيفة م( األطفا  لاتيلندال 
ت الازمتتة لتتز دة عتتدد املدرستتني املتت هلني ت مواصتتلة اختتتاة ا فتتوا ١88-١٣٢

 النظام التعليم  لترينيداد وتوابلوال 
 ستني نوعيتة التعلتتي  نيهتا عتت( طريتق ز دة عتتدد املدرستني املتت هلني  ١8٩-١٣٢

 و سني اهلياكل األساسية واملواد التعليمية لتركمانستانال 
ي  ومكانحتتة  تتاهرة مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة رب  كفالتتة احلتتق ت التعلتت ١٩٠-١٣٢

 التسرب امل(كر لتونسال 
مواصلة جهودها ت جما  تعزيز حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني   ١٩١-١٣٢

مبتتا ت ةلتتك متت( تتتا  التنفيتتذ الفعتتا  للنظتتام التتوطين للمستتاواة بتتني املتترأة والرجتتل 
 لنيي   مال 

  املوانتف مواصلة وتوسي  نفتاق التتداب  الراميتة رب  التصتدي جلميت ١٩٢-١٣٢
والقوالتت  النمفيتتة التت  تتت دي رب  التمييتتز والعنتتف ضتتد النستتاء والفتيتتات وتتستت(  

 نيه لليا ال 
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تعتتديل التشتتريعات والسياستتات واملمارستتات التت  ايتتز ضتتد النستتاء  ١٩٣-١٣٢
والفتيتتات  بستت(ل منهتتا كفالتتة احلصتتو  علتتى تتتدمات اإلجهتتاض املتتامون والقتتانوين 

 لنيوزيلنداال 
ييتت  التتتداب  املناستت(ة للتصتتدي للموانتتف األبويتتة والقوالتت  اختتتاة  ١٩٤-١٣٢

النمفية اجلنسانية  مبا ت ةلك استعراض القوانني والعادات واملمارسات الت  ةكت( 
 أن تشكل اييزاا ضد النساء والفتيات لروانداال 

 االستمرار ت مكانحة العنف ضد املرأة لصربياال  ١٩٥-١٣٢
يكف  م( املوارد لتحسني املساواة بني اجلنستني مواصلة استسمار ما  ١٩6-١٣٢

 وتعزيز  اية النساء والفتيات ت املكسيك لسنإانورةال 
تعزيتتز اجلهتتود الراميتتة رب  الق تتاء علتتى القوالتت  النمفيتتة اجلنستتانية  ١٩7-١٣٢

 ال  هلا أ ر سليب على حالة النساء  وال سيما نساء املناطق الريفية لسلونينياال 
مواصتتلة منتت  الصتتعوابت واملمارستتات التمييزيتتة التت  تواجههتتا املتترأة  ١٩8-١٣٢

عندما  او  دتو  سوق العمل ومن  العنف ضد النساء والفتيات ابلرصد املنتظ  
 لسري النكاال 

ق تتتتتاء علتتتتتى التمييتتتتتز ضتتتتتد املتتتتترأة  مواصتتتتتلة اجلهتتتتتود الراميتتتتتة رب  ال ١٩٩-١٣٢
 سيما ت سوق العمل لتونسال  وال

نشتتتاء األنظمتتتة الازمتتتة للق تتتاء علتتتى أوجتتته عتتتدم اليقتتتني تقيتتتي  ورب ٢٠٠-١٣٢
 القانونية واإلجرامية ت تف(يق آلية اإلنذار امل(كر م( العنف اجلنساين لالنمساال 

العمتتل متتت( أجتتتل التنفيتتتذ الفعتتا  لمطتتتار القتتتانوين التتتوطين ملكانحتتتة  ٢٠١-١٣٢
 له لكوابال اإلنات م( العقاب على أعما  العنف والتمييز ضد املرأة جبمي  أ كا

وضتتتت  ربجتتتتراءات ملنتتتت  ييتتتت  أ تتتتكا  العنتتتتف ضتتتتد املتتتترأة ولتتتتتون   ٢٠٢-١٣٢
املستتتتاعدة واحلمايتتتتة لل تتتتحا   ن تتتتاا عتتتت( ز دة التتتتوع  بتتتتني الستتتتكان واملتتتتو فني 

 العموميني لكوابال 
تكسيتتف اإلجتتراءات الراميتتة رب  منتت  واستئصتتا  العنتتف القتتام  علتتى  ٢٠٣-١٣٢

 نوع اجلنس لربكوادورال 
تكسيف مكانحة العنف القام  على نوع اجلنس  مبا ت ةلتك العنتف  ٢٠٤-١٣٢

 ضد الفتيات ونتل اإل ث لربستونياال 
تقيي  وتعزيز آلية اإلنذار امل(كر م( العنتف اجلنستاين وتنظتي  تف(يتق  ٢٠٥-١٣٢

 بروتوكو  التحقيق ت جرام  نتل النساء بشكل منهج  لنرنساال 
يتتتة جلميتت  التتوال ت املكستتيكية حتتت  ضتتمان مواءمتتة القتتوانني اجلنام ٢٠6-١٣٢

تتمك( النساء  بإتض النظتر عت( مكتان ربنتامته(  مت( احلصتو  علتى تتدمات ربءتاء 
احلمتل بفريقتتة نانونيتتة وآمنتتة وطوعيتتة  وضتمان تتتون  ا تتدمات الف(يتتة ةات الصتتلة 

 لآيسلنداال 
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اختاة تداب  نعالة ملكانحتة العنتف والتمييتز ضتد املترأة  مبتا ت ةلتك  ٢٠7-١٣٢
 تداب  الرامية رب  احلد م( بفالة املرأة لأل(انياال ال

مواصلة اختاة التداب  الازمة لتعزيز و اية حقوق النساء واألطفا   ٢٠8-١٣٢
 بشكل كامل ومن  ربيذامه  وصارسة العنف ضده  لربيفالياال 

 لالياابنال  على العنف والتمييز ضد املرأة الق اء ٢٠٩-١٣٢
اء والفتيتتات واختتتاة تتتداب  ملنتت  الونيتتات العنيفتتة  ايتتة حقتتوق النستت ٢١٠-١٣٢

وحاالت القتتل واالتتفتاء القستري للنستاء والفتيتات  بست(ل منهتا معاجلتة األست(اب 
 اجلذرية هلذا العنف لليختنشتاي(ال 

تعزيز التعاون م  ا رباء املستقلني واملنظمات ل  احلكومية ت من   ٢١١-١٣٢
ي  ال(يا ت املتحقق بشان العنف ضتد النستاء العنف القام  على نوع اجلنس وت 

 والفتيات لليتوانياال 
مواصتتلة معاجلتتة مشتتكلة العنتتف القتتام  علتتى نتتوع اجلتتنس  وال ستتيما  ٢١٢-١٣٢

 م( حيا ربمكانية وصو  النساء املتا رات رب  العدالة لماليز ال 
 مواصلة اختاة تتداب  نعالتة ملكانحتة العنتف القتام  علتى نتوع اجلتنس ٢١٣-١٣٢

 لني(ا ال 
تكسيتتتتف جهودهتتتتا الراميتتتتة رب  احلتتتتد متتتت( ارتفتتتتاع مستتتتتو ت العنتتتتف  ٢١٤-١٣٢

اجلنساين ضد املرأة  بس(ل منها تقيي  وتعتديل ربجتراءات تفعيتل آليتة اإلنتذار امل(كتر 
 م( العنف اجلنساين ت مشاورات واسعة النفاق م  اجملتم  املدين لالنروي ال 

املوارد لتعزيز الربام  والتتداب  الراميتة ضمان ختصيا ما يكف  م(  ٢١٥-١٣٢
رب  التصدي للعنف ضد النساء واألطفا   ومكانحة االتار ابل(شتر  و ستني رنتاه 

 املهاجري( وملتمس  اللجوء لالفل(نيال 
تنفيذ التداب  الرامية رب  مكانحة يي  أ كا  العنف ضد الفتيات  ٢١6-١٣٢

 والنساء بفريق نعالة لالربتإا ال 
مواصتتتتتلة اجلهتتتتتود الراميتتتتتة رب  مواءمتتتتتة التشتتتتتريعات لصتتتتتا  حقتتتتتوق  ٢١7-١٣٢

 اإلنسان للنساء والفتيات لنفرال 
مواصتلة تعزيتتز النظتتام التتوطين ملنتت  العنتتف ضتتد املتترأة والق تتاء عليتته  ٢١8-١٣٢

 لأرمينياال 
تعزيتز اجلهتتود احلكوميتتة واملتتوارد الازمتة ملكانحتتة العنتتف ضتتد املتترأة  ٢١٩-١٣٢

 ا ت ةلك العنف املنزخل ليهورية كور ال والتحقيق نيه  مب
اختاة مزيد م( ا فوات لكفالة التنفيذ الفعا  للقانون العام املتعلتق  ٢٢٠-١٣٢

بتمكتتني املتترأة متت( التمتتت  اليتتاة تاليتتة متت( العنتتف وبإيتتة وضتت  حتتد لمنتتات متت( 
 العقاب على العنف ضد املرأة ليهورية مولدوناال 
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املتعلق بتمكني املرأة م( التمت  الياة تالية مت(  تف(يق القانون العام ٢٢١-١٣٢
العنتف علتى ست(يل األولويتة وتقيتي  تف(يتق آليتة اإلنتذار امل(كتر مت( العنتف اجلنستاين 

 ضد املرأة لربس(انياال 
شتتتكلة ز دة العنتتتف ضتتتد املتتترأة  اعتمتتتاد تتتتداب  نعالتتتة للتصتتتدي مل ٢٢٢-١٣٢
 رية العربية السوريةال سيما العنف الذي ي دي رب  نتل النساء لاجلمهو  وال

تنفيذ التداب  الراميتة رب  كفالتة تعيتني املترأة ت مناصت  صتن  القترار  ٢٢٣-١٣٢
 ت األجهزة التنفيذية والنظام الق ام  لبلإار ال 

مواصلة ربنشاء نظام  امل حلمايتة حقتوق الففتل ووضت  استرتاتيجية  ٢٢٤-١٣٢
 نياال وطنية ملن  ومعاجلة يي  أ كا  العنف ضده  لأوكرا

مواصلة اجلهود الرامية رب  مكانحة العنف ضتد األطفتا  عت( طريتق  ٢٢٥-١٣٢
يلتتتتتة أمتتتتتور منهتتتتتا تعزيتتتتتز تفتتتتتة العمتتتتتل الوطنيتتتتتة ةات الصتتتتتلة متتتتت( تتتتتتا  وضتتتتت  
استترتاتيجيات وربجتتراءات تعتتاهل األستت(اب اهليكليتتة للعنتتف ورب تترا  آليتتات الرصتتد 

 والتقيي  واملساءلة لنرب ال 
لاطفتتتتا  ت القتتتتانون العتتتتام املتعلتتتتق القتتتتوق  حظتتتتر العقوبتتتتة ال(دنيتتتتة ٢٢6-١٣٢

 ٣2األطفتتا  واملتتراهقني والقتتانون املتتدين ونتتانون األستترة ت الكيتتا ت اال اديتتة التتت 
 لهنإار ال 

تعزيتتز جهودهتتا الراميتتة رب   ستتني اتتت  األطفتتا  واملتتراهقني القتتونه   ٢٢7-١٣٢
   ليهورية ربيران اإلساميةال األساسية  وال سيما األطفا  املهاجري( ل  املصحوبني بذويه

مواصلة تعزيز التداب  الرامية رب   اية األطفا  م( العنف املسلإل   ٢٢8-١٣٢
 مبا ت ةلك االتار ابملخدرات واجلرةة املنظمة لملديفال 

مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة رب  كفالتتة حصتتو  األطفتتا  املهتتاجري( علتتى  ٢٢٩-١٣٢
 لاملإربال تدمات التعلي  والرعاية الصحية 

كفالة مواءمة التشريعات اال ادية واالية مت  القتانون العتام املتعلتق  ٢٣٠-١٣٢
 القوق األطفا  واملراهقني ليهورية مولدوناال 

اعتمتتتتاد بتتتتر م  عمتتتتل واضتتتتإل ومتتتتدر  ت امليزانيتتتتة للنظتتتتام التتتتوطين  ٢٣١-١٣٢
 للحماية الشاملة لاطفا  واملراهقني ليهورية مولدوناال 

مواصتتلة استتتسمار اجلهتتود ت مكانحتتة نقتتر األطفتتا  وتعزيتتز اإلدمتتا   ٢٣٢-١٣٢
 االجتماع  لاطفا  ت مناطق ال(لد ال   تا  رب  ةلك لصربياال 

مواصتتلة تفتتض املعتتدالت املرتفعتتة متت( ونيتتات األطفتتا  واألمهتتات  ٢٣٣-١٣٢
اسية بني السكان األصليني وسكان املناطق الريفية واملعد  املرتف  م( الونيات النف

 بني املراهقات ع( طريق تعزيز النظ  الصحية لسري النكاال 
تعزيتتز اجلهتتود الراميتتتة رب  حظتتر العقوبتتة ال(دنيتتتة والنفستتية لاطفتتتا   ٢٣٤-١٣٢

 لاجلمهورية العربية السوريةال 
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 تتتتتتديا األطتتتتتتر القانونيتتتتتتة وتفتتتتتتس العمتتتتتتل الراميتتتتتتة رب  التصتتتتتتدي  ٢٣٥-١٣٢
يعات اال ادية واالية م  القتانون العتام لاستإا  اجلنس  لاطفا  ومواءمة التشر 

 املتعلق القوق األطفا  واملراهقني لاجلمهورية العربية السوريةال 
العمل م( أجل كفالتة اتستاق التشتريعات اال اديتة ةات الصتلة مت   ٢٣6-١٣٢

القانون العام املتعلق القوق األطفا  واملراهقني نيما خيا احلد األدىن لست( التزوا  
 د وتوابلوال لترينيدا
تعزيتتز مشتتاركة األ تتخا  املنحتتدري( متت( أصتتل أنريقتت  ت املستتامل  ٢٣7-١٣٢

 الرمسية االنتصادية والسقانية والسياسية ال  ت  ر عليه  لأةربيجانال 
تعزيتتز اإلطتتار التشتتريع  وامل سستت  ملكانحتتة التمييتتز ضتتد الستتكان  ٢٣8-١٣٢

تكتان  الفتر  ت الو تامف  املنحدري( م( أصل أنريقت   وكفالتة وال كاناألصليني 
 احلكومية واملناص  القيادية لمصرال 

تكسيتتتتف وتوستتتتي  اجلهتتتتود الراميتتتتة رب  تعزيتتتتز نتتتتر  احلصتتتتو  علتتتتى  ٢٣٩-١٣٢
 العدالة االجتماعية والسياسية واالنتصادية م( جان  السكان األصليني لليا ال 

يتتر متت( تقر  170-1٤8ت ربطتتار متابعتتة التوصتتية التتواردة ت الفقتترة  ٢٤٠-١٣٢
ال  وضتت  وتنفيتتذ سياستتات ا اديتتة A/HRC/25/7الفريتتق العامتتل عتت( التتدورة السانيتتة ل

ووطنية ةات أهداف واضحة ونابلة للقياك لتحسني الفر  املتاحتة والق تاء علتى 
العق(تتات اهليكليتتة التت   تتو  دون اإلدمتتا  االجتمتتاع  واالنتصتتادي لانليتتات متت( 

وا بته ت اتريتا املكستيك  مبشتاركته  السود  مبا ت ةلك تتدريس املتدارك ملتا ستام
 الكاملة لهاي ال 

تعزيز  اية حقوق الستكان األصتليني ت التعلتي  وت احلصتو  علتى  ٢٤١-١٣٢
  والستتتع  رب  احلصتتتو  علتتتى متتتوانقته  احلتتترة واملستتت(قة واملستتتتن ة الصدددحياالرعايتتتة 

 بشان استخدام أراضيه  لالكرس  الرسوخلال 
الازمتتتتتتة ملنتتتتت  التمييتتتتتز ضتتتتتتد الستتتتتكان األصتتتتتتليني اختتتتتتاة التتتتتتداب   ٢٤٢-١٣٢

واملكستتتيكيني املنحتتتدري( متتت( أصتتتل أنريقتتت  واألطفتتتا  املهتتتاجري( واألطفتتتا  ةوي 
اإلعانتتة واألطفتتا  التتذي( يعيشتتون ت نقتتر  وال ستتيما ت املنتتاطق الريفيتتة ليهوريتتة 

 ربيران اإلساميةال 
مت( أصتل أنريقتت  م تاعفة اجلهتود الراميتة رب  كفالتة اتتت  املنحتدري(  ٢٤٣-١٣٢

 القوق اإلنسان اتعاا كاماا لنيج  ال 
مواصتتتلة عقتتتد مشتتتاورات مستتت(قة متتت  جمتمعتتتات الستتتكان األصتتتليني  ٢٤٤-١٣٢

 بوصفها أداة أساسية إلعما  حقونه  ابلكامل لب وال 
اختتتاة تتتداب  ملموستتة للتصتتدي للتهمتتيهل والتمييتتز ضتتد األ تتخا   ٢٤٥-١٣٢

هتتا تعزيتتز القتتدرات امل سستتية لتو يتتق أعمتتا  املنحتتدري( متت( أصتتل أنريقتت  بستت(ل من
 التمييز والتحقيق نيها ومقاضاة مرتك(يها على حنو منهج  لروانداال 
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مواصتتتلة اجلهتتتود الراميتتتة رب  ضتتتمان وضتتت  حتتتد النتهاكتتتات حقتتتوق  ٢٤6-١٣٢
 اإلنسان ضد السكان األصليني لدولة نلسفنيال 

 تتتكا  املعاملتتتتة مواصتتتلة اجلهتتتود الراميتتتة رب  الق تتتاء علتتتى ييتتت  أ ٢٤7-١٣٢
 املهينة املنزلية وامل سسية لاطفا  ةوي اإلعانة لبلإار ال 

بتتذ  املزيتتد متت( اجلهتتود حلمايتتة األطفتتا  والنستتاء واأل تتخا  ةوي  ٢٤8-١٣٢
 اإلعانة والسكان األصليني لالصنيال 

مواصتتلة تنفيتتذ السياستتات الراميتتة رب  دعتت  ربدمتتا  ييتت  األ تتخا   ٢٤٩-١٣٢
متتت  ومشتتتاركته  الفعالتتتة ت اجملتمتتت  االتتت   وختصتتتيا املتتتوارد ةوي اإلعانتتتة ت اجملت

 املالية الكانية هلذا الإرض لجي(ويتال 
مواصلة اجلهتود الراميتة رب  وضت  دليتل عت( كيفيتة رعايتة األ تخا   ٢٥٠-١٣٢

 بشكل مناس  لاألردنال  هل  ةوي اإلعانة اليا ةك( تقدغ املعونة
لتتتز دة التتتوع  بتتتني الستتتكان بشتتتان  مواصتتتلة اختتتتاة التتتتداب  الازمتتتة ٢٥١-١٣٢

 حقوق األ خا  ةوي اإلعانة لاجلزامرال 
اختتتاة تفتتوات متت( أجتتل الق تتاء علتتى القوالتت  النمفيتتة متت( تتتا   ٢٥٢-١٣٢

يلتتتة أمتتتور منهتتتا  تتتات التوعيتتتة ونشتتتر املعلومتتتات عتتت( حقتتتوق األ تتتخا  ةوي 
 اإلعانة لأرمينياال 

متتة وبتترام  متت( أجتتل وضتت  ربطتتار نتتانوين مامتت  وكتتذلك سياستتات عا ٢٥٣-١٣٢
معاجلتتتة مستتتالة التشتتترد  التتت  تتتت  ر بشتتتكل لتتت  متناستتت  علتتتى اجملتمعتتتات االيتتتة 

 للسكان األصليني لكنداال 
اختاة ييت  التتداب  الازمتة لكفالتة معاملتة كرةتة للمهتاجري( القصتر  ٢٥٤-١٣٢

 الذي( يدتلون ال(لد ل يل ال 
جئتتتتني رب  العدالتتتتة ضتتتمان وصتتتتو  املهتتتتاجري( وطتتتتاليب اللجتتتتوء والا ٢٥٥-١٣٢

 لكوت ديفوارال 

اختتتاة التتتداب  القانونيتتة واإلداريتتة الازمتتة ل تتمان حقتتوق املهتتاجري(  ٢٥6-١٣٢
 م( أهل ال(لد واألجان   ونقاا اللتزامات املكسيك الدولية ليهورية ننزويا ال(وليفاريةال 

 اية حقوق اإلنسان لا خا  ت حالة تنقل بشري  وال سيما ت  ٢٥7-١٣٢
 املناطق احلدودية لربكوادورال 

اختتتتاة ا فتتتوات املاممتتتة ملنتتت  اجلتتترام  ضتتتد املهتتتاجري(  وال ستتتيما  ٢٥8-١٣٢
 العنف ضد األطفا  واملراهقني م( بلدان اثلسة أ ناء ع(وره  املكسيك لاليو نال 

 1٤6-128ت ربطتتتتتتار متابعتتتتتتة التوصتتتتتتيات التتتتتتواردة ت الفقتتتتتترات  ٢٥٩-١٣٢
متتتتت( تقريتتتتتر الفريتتتتتق العامتتتتتل عتتتتت(  176-128و 175-128و 17٣-128و

الدورة السانية  تعزيز اللجنة املعنية مبساعدة الاجئني ع( طريق ز دة ك( ة ت عتدد 
 األتصاميني االجتماعيني ملعاجلة طل(ات اللجوء لهاي ال 
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تتتتتون   ايتتتتتة نعالتتتتتة وضتتتتتمان ستتتتتامة حقتتتتتوق اإلنستتتتتان األساستتتتتية  ٢6٠-١٣٢
مب( نتيه  أولئتك التذي( هت  ت حالتة مترور  للمهاجري(  وال سيما النساء واألطفا  

عتتتابر ت اإلنلتتتي  التتتوطين  وكفالتتتة وصتتتوهل  رب  العدالتتتة والتعلتتتي  والصتتتحة والستتتجل 
 املدين  وربدرا  م(دأ املصلحة الف لى للففل والوحدة األسرية لالكرس  الرسوخلال 

 تف(يق اجلهود الرامية رب   اية النستاء املهتاجرات وطال(تات اللجتوء ٢6١-١٣٢
 م( تفر االتتفاف والعنف واالتار لالعراقال 

مواصتتتلة تف(يتتتق التشتتتريعات املتعلقتتتة اجتتتراءات اهلجتتترة  اشتتتياا متتت   ٢6٢-١٣٢
التزاماهتتتا املتعلقتتة القتتوق اإلنستتان واملعتتاي  الدوليتتة  وال ستتيما احتترتام اإلجتتراءات 

 القانونية الواج(ة وم(دأ عدم اإلعادة القسرية لابرالوايال 
 ظر ت اعتماد بروتوكو  ربلزام  لفاليب اللجوء لب وال الن ٢6٣-١٣٢
كفالتتة التنفيتتذ الكامتتل للحقتتوق االنتصتتادية واالجتماعيتتة والسقانيتتة  ٢6٤-١٣٢

  لفامدة الاجئني وطاليب اللجوء لأرمينياالا
يي  االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ت هتذا التقريتر تعترب عت( مونتف الدولتة  -١٣٣

متها و/أو الدولة موضوع االستعراضا وال ين(إ  أن يحفهت  أءتا  ظتى بتاييتد لالدو ال ال  ند
  الفريق العامل ككلا
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