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مقدمة
 -1عقددد اليريددق العامد املعددا ابالددتعرال الدددورن المبددام ر املنمبددح وقج د قدرار ل د قددق
اإلنسان 1/5ر دورتد اااديدة والثني د ل اليدنة مدن  5إىل  16تمبدرين الثدان/نقفمرب  .2018وجدر
ال ددتعرال ااال ددة ل مقريمب دداقس ل ا لس ددة السادل ددة املعق ددقدة ل  7تمبد درين الث ددان/نقفمرب .2018
وت د دردس وف د ددد مقريمب د دداقس النال د د الع د ددام وإلي د ددر الع د دددل و ق د ددق اإلنس د ددان واإل د ددني ا امل لس د دداةر
السدداد مدداناو ني دقا  .واعتمددد اليريددق العام د التقريددر املتعلددق وقريمب داقس ل جلسددت العاشددرة املعقددقدة
ل  9تمبرين الثان/نقفمرب .2018
 -2ول  10كددانقن الثان/يندداير 2018ر اختددار لد قددق اإلنسددان فريددق املقددررين التددا
(اجملمقعة الثني اة) :تقنيقر واململكة املتحددة لربياانادا العىمدأ وديرلنددا المبدمالاةر ومنغقلادا لتاسد
التعرال ااالة ل مقريمباقس.
 -3وعمدنيأب ك كددام اليقددرة  15مددن مرفددق قدرار ل د قددق اإلنسددان  1/5واليقددرة  5مددن
مرفق قرار اجملل 21/16ر در القاثلق التالاة ألنيرال التعرال ااالة ل مقريمباقس:
(د)

تقرير وطا/عرل كتايب مقدم وفقاأب لليقرة (15د) ()A/HRC/WG.6/31/MUS/1؛

(ب) جتماددل للمعلقمددا دعدت د ميق دداة األمددم املتحدددة السدداماة اقددق اإلنسددان وفق داأب
لليقرة (15ب) )(A/HRC/WG.6/31/MUS/2؛
(ج) مد د ددقج دعدت د د د امليق د د دداة السد د دداماة اقد د ددق اإلنسد د ددان وفق د د داأب لليقد د ددرة (15ج)
( A/HRC/WG.6/31/MUS/3و.)Corr.1
 -4ودُ الت إىل مقريمباقسر عن طريق اجملمقعة الثني ادةر قالمدة دلد لة دعددهتا لدلياأب إلدباناا
والرباإليد د والربتغ ددالر ابل ددم مقع ددة األ دددقاب املعنا ددة ابلتنياد د واإلا ددني واملتااع ددة عل ددأ ال ددعاد
ال ددقطار وال،اك ددار ول ددلقفاناار واململك ددة املتح دددة لربياانا ددا العىم ددأ وديرلن دددا المب ددمالاة .و ك ددن
ااطنيع علأ ه ه األل لة ل املققل المببكي لنيلتعرال الدورن المبام .

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5دشار مقريمباقس إىل دن ااكقمة تغ اعدد اانتادااب العامدة ل عدام  2014ودن
تركا ه علأ مقاطناها .ودشدار دياداأب إىل
ارانمج ااكقمة ا ديدة للينة  2019-2015ان
دن اُ ل الكث من ا هد لتحس املستق املعامبي ونقعاة ااااة لسكاهنا ويُب ل امل يد من دج
تقطاد دولة الرفاه.
 -6ودُنمب د د ت اقااد ددة لد دددعم امل د دقاطن ل عد ددام  2017مد ددن دج د د حتس د د معا د ددة شد ددكاو
املقاطن  .ولتع ي النااطر جر تركا  350و لة إنننت ا للكاة ل مجادل داداب مقريمبداقس
وجيرن تركا م يد من الق ني .
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 -7وفام د ددا يتعل د ددق ابلتا د ددقرا ال د دديت د ددد ت من د د جقل د ددة اال د ددتعرال الثانا د ددةر دُنمبد د د ت ل
عام  2017وإلارة جديدة مكرلة اقق اإلنسان .ودُنمب ت ديااأب ل عدام  2017اآللادة القطنادة
لإلاني واملتااعةر اليت ا العت وهام نة ر د قق اإلنسدانر ودُنمبد ت كد ل اقاادة اقدق
اإلنسان .ور بت مقريمباقس ابملسداعدة التقنادة الديت لدتقدمها امليق داة السداماة اقدق اإلنسدان
من دج إنمباب قاعدة اااان وطناة لإلاني واملتااعة .ودُنمبد ت ل عدام  2018الل،ندة املسدتقلة
للمبكاو املقدمة د المبرطةر املس ولة عدن التحقادق ل المبدكاو املقدمدة دد دباط المبدرطة
ل لاا دداب مهامهمر واعتُمد ل عام  2016قانقن (عاقية دفراد المبرطة ل النقااب ).

 -8ونُيد د د  90ل املال د ددة عل د ددأ األقد د د م د ددن الت د ددداا الد د دقاردة ل خا د ددة عمد د د ق د ددق اإلنس د ددان
لليددنة  .2020-2012وقُدددم ل عددام  2016تقريددر منت د املدددة عددن جقلددة االددتعرال الثاناددةر
وقُدددمت ل العددام األخ د ين مجاددل التقددارير الدوريددة القاج د تقددد ها وقج د ك د اتياقاددة .واناددمت
مقريمبدداقس إىل معىددم ال ددكقس األلالدداة لدمددم املتحدددة وااحتدداد األفريقددي املتعلقددة قددق اإلنسددانر
وكيل ددت إدراج د ك ددام ه د ه ال ددكقس ل تمب دريعاهتا ق دددر املس ددتااع .وق ددد دددقت مقريمب دداقس عل ددأ
الربوتقكد ددقل امللحد ددق ابملاثد ددا األفريقد ددي اقد ددق اإلنسد ددان والمبد ددعقب املتعلد ددق قد ددق امل د دردة ل دفريقاد ددا
(اروتقكددقل مددااقتق)ر ل يران/يقناد 2017ر مددل إاددداب حتيىددا ر وكد ل علددأ اتياقاددة ايددة األفدراد
فامد ددا يتعلد ددق ابملعا د ددة اآللاد ددة للباد دداان المبا د دداةر ل يران/يقنا د د  .2016وعد ددنيوأبة علد ددأ ذل د د ر
اناد ددمت مقريمبد دداقس إىل معاهد دددة جتد ددارة األلد ددلحة ل قإل/يقلا د د 2015ر ودودعد ددت م د د خراأب د د
الت ديق علأ الربوتقكقل املتعلق ىر دو تقااد التعمال األلغدام واألشدراس ااداعادة والنبدالط األخدر ر
ا دداغت املعدلددة ل  3داير/مددايق ( 1996الربوتقكددقل الثددان ا دداغت املعدلددة ل  3داير/مددايق )1996
والربوتقك ددقل املتعل ددق ابملتي،د درا م ددن تلي ددا اا ددرب (الربوتقك ددقل اا ددام ) امللح ددق ابتياقا ددة ى ددر
دو تقااددد الددتعمال دلددلحة تقلاديددة معانددة كددن اعتبارهددا ميرطددة الاددرر دو عمب دقالاة األ ددر .ولت ددد
مقريمباقس علأ الربوتقكقل ااختاارن اتياقاة قق الاي املتعلق إبجدراب تقددا البنينيدا اعدد لدن
ممبروع قانقن الاي ر ومن املقدرر الت دديق علدأ اتياقادة مندل جر دة اإلابدة ا ماعادة واملعاقبدة علاهدا ل
عام .2019

 -9ومل تتمكن مقريمباقس من تنيا اعض التق داا املنبثقدة عدن جقلدة االدتعرال الثانادةر
نى دراأب إىل و ددعها اادداى .فعلددأ ال درنيم مددن دن مقريمبدداقس تمددل متعدددد الثقافددا ر فهددي ج يددرة
حمدددودة املدقاردر ومددن ل فهددي لاسددت ل و ددل يسددمم لددا اقبددقل العمددال املهدداجرين ودفدراد دلددرهم
دو منم مرك النيجئ لدجان ر وإن كانت تقدم مساعدة لتقطانهم ل الدان دخر .
 -10وينص قدانقن اانددماج ااجتمداعي والتمكد ال دادر ل كدانقن األول/ديسدمرب 2016
عل ددأ ا درامج للتمك د هت دددا إىل مكافح ددة اليق ددر امل دددقل وتق دددا ال دددعم امل ددا لدل ددر املس ددتحقة
وقجد السدد ،ااجتمدداعي ملقريمبدداقس الدديت وقعددت علددأ عقدددها ااجتمدداعي .وتدددعم ااكقمددة
اقددقة األلددر ذا الدددخ المبددديد ااايددال إىل املددنايض ااددال ة لقاعددة درل والرانيبددة ل اندداب
مسكن عن طريق ارانمج منم.
 -11وتع إل إ دار اللدقالم القطنادة املتعلقدة ابادد األدج لدجدقر ل كدانقن األول/ديسدمرب 2017
اتنيا نىام دريبة الددخ السدلباة .وجدر دياداأب إلايدة املعاشدا التقاعديدة المبداملة نيد القالمدة علدأ
دفل اشناكا .
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 -12ومت تقظاد اددق  20 600شدداب ل اليددنة مددن عددام  2013إىل يران/يقناد 2018
من خنيل ارانمج تقظا المبباب.
 -13ولاتامن ممبروع قانقن المبرطة والعدالة ا نالاةر ال ن لاُقدم إىل ا معادة القطنادة ل
الينة ااالاةر د كاماأب تع إل مان قق اإلنسدان واادراي األلالداة للمدقاطن  .ودُلغدي قدانقن
تس ددلام املالد دقا لع ددام  1970وال ددتُعاض عند د اتمبد دريل جدي ددد ل ع ددام  2017هب دددا حتسد د
األ كام املتعلقة اتسلام األشااى من مقريمباقس وإلاها.
 -14وفام ددا يتعل ددق ابإل ددني ا اانتاااا ددة والمب ددكق املقدم ددة م ددن ااد د ب الساال ددي (املقاوم ددة
والبدي ) إىل الل،نة املعناة قق اإلنسانر داد مقريمبداقس الت امداأبكدامنيأب إب دنيل النىدام اانتادايب
لادمان ثاد دكثدر إن دافاأب ل ا معاددة القطنادةر و دمان ثاد دفاد للمدردةر ومعا دة مسدحلة اإلعددنين
اإلل امي عدن اجملتمدل ايلدي للمرشدم .ودُنمبد ت ندة وإلاريدة ل كدانقن الثان/ينداير  2016هبددا تقددا
مقن ددا ر وقُدددمت ل  21ديلقل/ل ددبتمرب  2018اإل ددني ا اانتاااا ددة ال دديت هت دددار ل مجل ددة
دمددقرر إىل حتقاددق التمثا د املنال د ماددل األقلاددا ل ا معاددة القطناددة .وتعك د الا داأب نددة دددود
الدوالر اانتااااة علأ التعرال ه ه اادود علأ النحق املن قى علا ل الدلتقر.
 -15ول د ددال القد ددانقن الد دددو اإلنسد ددانر عد دددلت مقريمبد دداقس قد ددانقن األلد ددلحة الناريد ددة ل
عام 2016؛ ودقر قانقن ( ىر) األلغدام املادادة لدفدراد والد خالر العنققديدة لعدام  2016مدن
دج د إدراج ك د مددن اتياقاددة ال د خالر العنققديددة واتياقاددة ىددر الددتعمال وتكدددي وإنتدداج ونق د
األلغددام املاددادة لدف دراد وتدددم تل د األلغددامر ل القددانقن ايلددي .وددرجددت مقريمبدداقس ديا داأب ل
ققانانه ددا اتياقا ددة ى ددر دو تقاا ددد ال ددتعمال دل ددلحة تقلادي ددة معان ددة ك ددن اعتباره ددا ميرط ددة الا ددرر
دو عمبقالاة األ رر ل عام .2018
 -16ولق ىت إلايدة كب ة ل عدد النساب املمبداركا ل اانتادااب العامدة السدااقة .ويدنص
ق ددانقن ااك ددم ايل ددير املع دددل ل ع ددام 2015ر عل ددأ دن تا ددمن كد د مقع ددة ترش ددم دكث ددر م ددن
شا د ل اانتاددااب دا يكددقن دكثددر مددن لثددي املرشددح ل تل د اجملمقعددة مددن ني د نددقع
ا دن  .ويبلدع عددد العادقا املنتابدا ل ا معادة القطنادة لدبل إانة (مدن مجلدة  69عادقاأب)ر
وع دددد العا دقا املنتاب ددا ل مجعا ددة رودريغ د اإلقلاما ددة ددنية إانة (م ددن مجل ددة  17عا دقاأب).
اختاذ القرار ل القااع العامر ويُل ِّم القانقن الدقطا إلدارة
واإلداد نسبة النساب ل دعلأ منا
المبددركا مجاددل منىمددا القادداع اادداى كن يكددقن دعادداب ددال اإلدارة مددن كددني ا نس د .
وجيرن الااأب و ل ممبروع قانقن املساواة ا ا نس ل اغت النهالاة.
 -17ودُدرجت اتياقاة منىمة العم الدولاة (رقم  )100امبحن مساواة العمال والعدامني ل
األجر عن عم ذن قامة متساويةر لعام 1951ر ل التمبدريعا ايلادة ل املدادة  20مدن قدانقن
قددق العمد ر ودُنمبد ت إدارة وطناددة للتقظاد وقجد قددانقن العمد الددقطا لعددام  2017لتع يد
التقظا والتعا وتدري البا ث عن العمد  .وقدد ُعددل قدانقن تكداف اليدرى ل عدام 2017
من دج ىر التماا ل العم علأ دلاس الس ،ا نالي للمباص.
 -18وادددد ل كددانقن الثان/يندداير  2018تنيا د قددانقن جديددد امايددة البادداان هبدددا ايددة
قددق األفدراد ل اا ق دداة ل ددقب التاددقرا ل التقناددا املسددتادمة مددل البادداان املتعلقددة
ابألف دراد دو إ التهددا دو معا تهددا دو تسدد،الها دو خت ينهددا .وعق د ق درار ايكمددة العلاددا ل قادداة
4
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ماديقو د دولة مقريمباقس وجهة دخر ر مت وقتاأ قرار من ااكقمة تدم معلقما ااقمنية
ت نة وقج قانقن (األ كام املتنقعة) لبااقة القية القطناة لعام .2013
 -19وا يد ال العند املند ددااأب يثد القلددقر علددأ الدرنيم مددن اايددال عدددد دداا العند
وع ِّددل قدانقن اامايدة مدن العند املند ل عدام  2016لتدقف ايدة
األلرن ا ديدة د املردةُ .
دفا لاحااي العن املن ر وجيرن الااأب إعداد اروتقكقل وطا امبحن العن املن .
 -20ويثد العند
ددد األطيددال وااعتددداب ا نسددي علددأ األطيددال وإلواج األطيددال دياداأب قلقداأب
ابلغ داأب .ويب دددو التمب دريل املتعل ددق ا د واج األطي ددال ل مقريمب دداقس ل ني د حمل د ابملقارن ددة م ددل البل دددان
األخددر ر ولكددن دُ درإل تقدددم كبد ل التيكد ا مدداعي ل لددبا تغاد ااددد األدج لسددن الد واجر
ِّ
وو ددعت لاالددة لعدددم التسددامم
وأيمد القفددد دن يبلددع عددن إ دراإل امل يددد مددن التقدددم ل املسددتقب ُ .
ددد األطيددال وااجتددار ابألطيددال
مالقداأب مددل االددتغنيل ا نسددي لدطيددالر ومت الت دددن للعن د
واالددتغنيل ا نسددي الت،ددارن لدطيددالر وددا ل ذلد اغدداب األطيددالر مددن خددنيل مقعددة متنقعددة
من التداا  .ومن املقرر عرل ممبروع قانقن الاي علأ ا معاة القطناة ل العام التا .
 -21وانا ددمت مقريمب دداقس م د خراأب إىل الن ددداب للعم د م ددن دج د إهن دداب العم د القس ددرن وال ددر
املعا ددر وااجت ددار ابلبمب ددر .وجي ددرن الاد داأب إع ددداد ممب ددروع خا ددة عمد د وطنا ددة ملكافح ددة ااجت ددار
ابألشااىر ودنمب ت نة ممبنكة ا القإلارا لامان التنساق السلام.
 -22و ث ااجتار ابملادرا واإلدمان علاها حتداي خا ة .ودُنمب ت ل عام  2015نة
للتحقا ددق ل ااجت ددار ابملا دددرا ر كم ددا دُنمبد د ت ن ددة وإلاري ددة وفرق ددة عمد د لتنس دداق عملا ددة تنياد د
التق اا اليت قدمتها الل،نة .وللت دن ا قرة شاملة لعملاة مكافحة املادرا ر دُعد خاة
وطناة رلاساة ملكافحة املادرا ر للينة .2022-2018
 -23ومل تمبرع مقريمباقس اعد ل املمباورا املقرر إجراؤها ل مالل  2019امبحن ن ع ية
ا ر ددة عددن النمبدداط ا نسددي املثلددي القددالم علددأ النا ددي .ودجددر وإلارة العدددل و قددق اإلنسددان
واإل ددني ا امل لس دداة ممب دداورا م ددل املنىم ددا ني د د ااكقما ددة الداعا ددة إىل إج د دراب تغا د د ل
القانقن .ومل ذل ر مثة اجة إىل تقعاة عامدة السدكان وقبدقلم قبد النىدر ل تعددي التمبدريعا
ااالاة.
 -24وا تدخر مقريمباقس جهدداأب ل إاداإل عملادة إهنداب االدتعمار دت يتسد لدا دن دارس
امب د ددك كامد د د ل د دداادهتا عل د ددأ كامد د د درا د دداها .ول هد د د ا ال د ددددر اعتم د ددد ا معا د ددة العام د ددة
القرار  292/71ل يران/يقناد  2017املتعلدق االد فتدق مدن حمكمدة العددل الدولادة امبدحن
اآلاثر القانقناددة لي د درخبا د شددانيقس عددن مقريمبدداقس ل عددام  .1965ول دعقدداب جلسددا
اال ددتماع العلنا ددة ل ايكم ددة ل ديلقل/ل ددبتمرب 2018ر دعرا ددت مقريمب دداقس ع ددن دمله ددا ل دن
ت دددر ايكمددة ردايأب يسددهم ل الددتكمال عملاددة إهندداب االددتعمارر ددا ِّكددن م دقاطا مقريمبدداقسر
وخبا ة املنحدرين من د شانيقلير من العقدة إىل درخبا شانيقس.
 -25وتمبددعر مقريمب داقس ابلقلددق إإلاب ت ايددد عدددد املر ددأ ال د ينُ شا ددت ددالتهم ابلسددكرن
والسرطان واااا القلباة القعالاة .ومن املقرر البدب ل إنمباب مستمبيأ جديد للسدرطان ودالدرة
وطناددة جديدددة للمات دربا ال ددحاة ل العددام التددا  .وجيددرن اآلن تمبددااد مستمبدديأ جديددد لدددذن
واألن واان،رة.
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 -26ومل تُدرج اللغة اعد ل قانقن تكاف اليرى كحلداس للتمااد  .ورنيدم دن لغدة الكريدقل نيد
مسددتعملة اعددد كلغددة رمساددة ل ا معاددة القطناددةر فهددي مسددتعملة علددأ ناددا والددل ل م لسددا
دخر ر كاياكمر وللتدري ل املدارس.
وجتددر ممبدداورا امبددحن املسددقدة األوىل ملمبددروع قددانقن ريددة املعلقمددا  .وجددر فحددص
ُ -27
و حدداص العديددد مددن اآلاثر اإلداريددة واملالاددة والقانقناددة وامل لسدداة املنتبددة علددأ ممبددروع القددانقنر
اسب اااجة إىل حتقاق تقاإلن ا مان حتقاق فعالاة وكيابة اإلدارة والتمتل اباق ل املعرفة.
 -28ومت ختياد د مجا ددل د ك ددام اإلع دددام ال ددادرة قبد د اعتم دداد ق ددانقن إلغ دداب عققا ددة اإلع دددام
لعام  1995إىل الس،ن امل اد مل األشغال المباقة .ومل ذلد ر تمبدعر مقريمبداقس ابلقلدق امبدحن
ت اعد الردن ال ن يُعرب عن علناأب وامل يد لعققاة اإلعدام.
 -29ولتقا د مقريمب دداقس العم د عل ددأ تع ي د ق ددق اإلنس ددان ملقاطناه ددا والقف دداب اقاجباهت ددا
كقس قق اإلنسان اليت هي طرا فاها.
وقج تتل

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -30ددىل  77وف ددداأب ابا دداان د ن دداب جلس ددة التح دداور .وت ددرد التق دداا املقدم ددة د ن دداب جلس ددة
التحاور ل ا ب الثان من ه ا التقرير.
 -31ور بد ددت الد ددقااي املتحد دددة األمريكاد ددة ابلتقد دددم ال د د ن د رإلت د د مقريمبد دداقس ل معا د ددة
الت،اوإلا الديت ترتكبهدا قدقا األمدن ول تنياد التق داا املنبثقدة عدن جقلدة االدتعرال الثانادة.
وهددي تمبددعر ابلقلددق امبددحن اليسدداد والددتمرار الت،دداوإلا مددن جان د ق دقا األمددن واإلفددني مددن
العقاب علأ ه ه الت،اوإلا .
 -32ور ب ددت دورونيد دقان ابلت ددداا املتاد د ة ملكافح ددة العند د ا نس ددان وتع يد د ق ددق املد دردةر
وشدد،عت مقريمبدداقس علددأ مقا ددلة العمد علددأ إدمدداج منىددقر جنسددان ل تمبدريعاهتا ولاالدداهتا
العامة.
 -33ور بددت مجهقريددة فن د ويني البقلاياريددة إبنمبدداب آلاددة وطناددة لتقدددا ومتااعددة تقددارير قددق
اإلنسان .ور بت ديااأب اعدد من مبادرا الساالة العامة ل ا ال حة والتعلام.
 -34وا ىددت إلمبددااقن إنمبدداب وإلارة مكرلددة لقاددااي قددق اإلنسددان وإنمبدداب اآللاددة القطناددة
لإلاني واملتااعة .وا ىت ديااأب لن تمبريعا جديدة لتحس مان اية قق اإلنسان.
 -35ور بت دفغانستان وا دُ رإل من تقدم ل ال قق اإلنسان من االتعرال السااقر
وددا ل ذل د إنمبدداب م لسددا مكرلددة لمب د ون قددق اإلنسددانر والت ددديق علددأ ددكقس دولاددة
معانة اقق اإلنسان.
 -36ور ب ددت ا ال ددر ابإل ددني ا امل لس دداة والتمبد دريعاة ال دديت دد إىل إنمب دداب وإلارة معنا ددة
ق ددق اإلنس ددانر وإط ددني االد دناتا،اة القطنا ددة اماي ددة الايد د وخا ددة العمد د القطنا ددة اق ددق
اإلنسان.
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 -37وا ىدت دنغدقا ابرتاددال إعدنين مقريمبدداقس الت امهدا اتحقادق دهددداا التنمادة املسددتدامةر
والتقدددم ال د ن د رإلت د ل ددال إقامددة العدددلر وااهتمددام ال د ن تقلا د لتحس د الىددروا املعامبدداة
للمحت ،ينر ل اا من قبا الرعاية ال حاة وإعادة اإلدماج ااجتماعي.
 -38وهنح األرجنت مقريمباقس علأ إنمبالها وإلارة العددل و قدق اإلنسدان واإل دني ا
امل لساةر ودمانة قق اإلنسانر واآللاة القطناة لإلاني واملتااعة.
 -39ور بت درماناا ابلت ام ااكقمة اتع ي الاك القالم للد قراطاة و قق اإلنسانر وذلد
م ددثنيأب إبنمب دداب وإلارة الع دددل و قد دق اإلنس ددان واإل ددني ا امل لس دداةر واآللا ددة القطنا ددة لإلا ددني
واملتااعة داخ تل القإلارة.
 -40ور بددت دل دنالاا ابعتمدداد قددانقن تكدداف اليددرى (املعدددل) واتنيا د الساالددا المبدداملة
ملسال اإلعاقةر لكنها ا ت ال تمبعر ابلقلدق إإلاب الدتمرار اادقاج الديت حتدقل دون حتقادق املسداواة
ا ا نس ر وإإلاب التحقاقا املاقلة والس،ن دون حماكمةر وجترا املثلاة ا نساة.
 -41ور بت ال،اكا ابلت ام مقريمباقس اب نام قق اإلنسانر ولكنها تمبعر ابلقلدق امبدحن
العن والتماا د املردة وعدم ا نام قق املثلاا واملثلاد وم دوجدي املاد ا نسدي ومغدايرن
القية ا نساناة و املي يا ا نس .
 -42ودش دداد ا ددقصن ابلت ددديق عل ددأ املعاه دددا الرلاس دداة اق ددق اإلنس ددان وإبنمب دداب اآللا ددة
القطناددة لإلاددني واملتااعددة .وشدد،عت اددقصن مقريمبدداقس علددأ اختدداذ امل يددد مددن ااادقا ل لددبا
اية قق األطيال والقااب علأ العن املن .
 -43ود اطت اقتسقاان علماأب مل التقدير ابلتقدم ال ن د رإلتد مقريمبداقس ل تنياد الت اماهتدا
الدولاددة قددق اإلنسددانر مث د لددن الق دقان املتعلقددة اتكدداف اليددرىر وإدراج د كددام نىددام رومددا
األلالي للمحكمة ا نالاة الدولاة ل تمبريعاهتا ايلاةر وتقدا املساعدة القانقناة للمتهم .
 -44وهن ددح الرباإليد د مقريمب دداقس لق ددعها ددداأب ددج وطناد داأب لدج ددقر ل القا دداع اا دداى
والعامر وحتقاقها إلايدة ل ممباركة املدردة ل اااداة الساالداةر و هقدهدا ل الت ددن ملدرل اإليددإل
والعدو اي ول والقااب علأ الق م والتماا ل مرافق الرعاية ال حاة.
 -45ور بددت اقروندددن ابلتددداا املتنقعددة املتا د ة مددن دجد ك د املدردة والقادداب علددأ مجاددل
دش ددكال التمااد د دددها .ور ب ددت دياد داأب ابأل ك ددام القانقنا ددة ايلا ددة ال دديت جت ددرم اإلابدة ا ماعا ددة
واليىالل األخر اليت تمبك جرالم رب.
 -46ودشد دداد الكد ددام ون ابلتقد دددم امل لسد ددي اي د درإل ل حتس د د الد ددة قد ددق اإلنسد ددان ل
مقريمباقسر ود نت علأ لاالتها الراماة إىل مان اية قق الاي .
 -47ور بت كندا ابلتقدم الد ن د رإلتد مقريمبداقس ل مندل العند القدالم علدأ ندقع ا دن ر
وا ل ذل التعدديني املدخلدة علدأ قدانقن اامايدة مدن العند املند ر ودشداد رهقدهدا الرامادة
إىل التحقاق مل املمبتب ل لقعهم ل ااجتار ابألشااى ومقا اهتم وإدانتهم.
 -48ودعرا ددت تمب دداد ع ددن تق ددديرها للت ددداا ال دديت اخت د هتا مقريمب دداقس م ددن دج د اي ددة وتع ي د
ق ددق اإلنس ددان ل ددا ال ددحة والتعل ددامر وتع يد د تعاوهن ددا م ددل آلا ددا األم ددم املتح دددة اق ددق
اإلنسان.
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 -49ودعرا ددت ش ددالي ع ددن تق ددديرها إلنمب دداب دمان ددة ق ددق اإلنس ددان واآللا ددة القطنا ددة لإلا ددني
واملتااعةر ولكنها تمبعر ابلقلق امبحن ارتياع عدد اا ال واج املبكرر وتعرل املثلاا واملثلا
وم دوجددي املاد ا نسددي ومغددايرن القيددة ا نسدداناة و دداملي دديا ا نس د للق ددمر وقلددة عدددد
اختاذ القرار.
النساب ل منا
-50
تع ي د
دال
اية

ودعراددت ال د عددن تقددديرها ملقريمبدداقس لسددنها عدددداأب مددن ممبدداريل الق دقان الراماددة إىل
ددماان قددق اإلنسددانر ومكافحتهددا التماا د وخادداب الكراهاددةر وتقددد ها التدددري ل
ددحاة وتعلاماددةر وعملهددا علددأ
قددق اإلنسددان ملسد و إنيدداذ القددانقنر وو دعها خدددما
قق الي ا الاعاية.

 -51ونقهت ج ر القمر رهقد مقريمباقس اماية قق األطيال واألشااى ذون اإلعاقدة
واملسن .
 -52ودشدداد الكقنغددق ابلتد ام مقريمبدداقس وعا ددة القاددااي البا اددة مددن خددنيل القددانقن الددقطا
للحددد م ددن ت دداطر الك دقارة وإدارهت ددار و مب ددد القلددال الكافا ددة لا ددمان ددق ا ما ددل ل الرعاي ددة
ال حاة.
 -53وهنح كق دييقار مقريمبداقس علدأ إ دني اهتا العديددة الديت مكندت مدن إ دراإل تقددم
ل دداا ااقت دداد والد قراطاددة وااك ددم الرش دداد .وشدد،عت مقريمب دداقس علددأ ددمان حتس د
اية قق اإلنسان ل مجال دااب إقلامها.
 -54ودشدداد كددقاب اب هددقد الدديت ا د لتها مقريمبدداقس لتنيا د التق دداا الدديت قبلتهددا ل جقلددة
االددتعرال الثاناددةر وا لدداما اتحدددير اإلطددار القددانقنر وهددق مددا مش د اعتمدداد وتعدددي ق دقان
تتلية.
 -55وهن د ددح مجهقري د ددة الكقنغ د ددق الد قراطا د ددة مقريمب د دداقس عل د ددأ جهقده د ددا الراما د ددة إىل تع ي د د
الد قراطاددةر ددا لدداعدها علددأ تبددقب املرتبددة السادلددة عمبددرة ل قالمددة الدددول األكث در د قراطاددة ل
العامل .ور بت ابعتماد قانقن اآللاة الققالاة القطناةر وإبنمباب شعبة اآللاة الققالاة القطناة.
 -56ودشار الدامنرس إىل دمهاة اتياقاة القااب علأ مجال دشكال التماا د املردة ل تقجا
ا ه ددقد الراما ددة إىل حتقا ددق املس دداواة اد د ا نسد د ر ودمها ددة اتياقا ددة منىم ددة العمد د الدولا ددة امب ددحن
المبددعقب األ ددلاة والقبلا ددة لعددام ( 1989رق ددم  )169ل أتم د وتع ي د الققاع ددد املتعلقددة ق ددق
المبعقب األ لاة.
 -57وهنددح جابددقر مقريمبدداقس علددأ إنمبددالها وإلارة العدددل و قددق اإلنسددان واإل ددني ا
امل لساة وعلأ ت ديقها علأ كقسر منها اروتقكقل مااقتق.
 -58ور بد د ددت م د د ددر ابإل د د ددني ا امل لسد د دداة وإبنمبد د دداب وإلارة العد د دددل و قد د ددق اإلنسد د ددان
واإل ددني ا امل لس دداة .ور ب ددت دياد داأب اتع يد د اإلط ددار التمبد دريعي الرام ددي إىل حتسد د الى ددروا
املعامب دداة وتاسد د اا ددقل عل ددأ الرعاي ددة ال ددحاة والتعل ددامر ودش دداد ابلتع دداون اد د مقريمب دداقس
وها ا األمم املتحدة.
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 -59ود نت إ اقااا علدأ التقددم الكبد ايدرإل مدن ادر خيدض معددل وفادا الر دل ومعددل
وفاددا األطيددال دون لددن ااامسددةر والتغااددة ابلتاعددام واادددما ال ددحاة لدددم والايد ر وددا ل
ذل الرعاية قب القادة واعدها.
 -60وهنددح فا،ددي مقريمبدداقس علددأ لددن قانقهنددا الددقطا المبددام للحددد مددن تدداطر الكدقارة
وإدارهتددا لعددام  2016وعلددأ كقهنددا دول دولددة ج ريددة ددغ ة انماددة تاددقر نىامهددا ال د ار لإلن د ار
املبكر ابرتياع ركة املد وا ر والعقا  .ور بت وبادرا ال ندو القطا للبا ة.
 -61ودشدداد فرنسددا اتقدددا مقريمبدداقس لتقريرهددا .وقددد د اطددت الل،نددة علم داأب الددة قددق
اإلنسددان الدديت تبعددر علددأ الر ددا نسددبااأب وابلتقدددم اي درإل من د جقلددة االددتعرال الثاناددةر وا لدداما
فاما يتعلق قق املردة والاي .
 -62وهنح نيااقن مقريمباقس علأ التدداا املتاد ة مدن دجد كد املدردة وحتسد الىدروا
املعامباة للمقاطن و ىر عمد األطيدال .ور بدت ابلتعدديني الديت ددخلدت علدأ قدانقن اامايدة
مددن العن د املن د ر الدديت هتدددا إىل تع ي د ايددة الاددحااير وابلدددورا التدريباددة املقدمددة ل ه د ا
اجملال لاباط المبرطة.
 -63ودشداد جقرجادا اباادقا املتاد ة مددن دجد تع يد ممبداركة املدردة ل اااداة الساالدداةر
وشدد،عت مقريمبدداقس علددأ تع ي د جهقدهددا الراماددة إىل ك د امل دردة وتع ي د املسدداواة ا د ا نس د
علددأ مجاددل املسددتقاي  .ور بددت اب هددقد املب ولددة ل ددال ايددة الاي د ر وشدد،عت مقريمبدداقس
علأ تسريل تل ا هقد.
 -64ود نت دملاناا علأ جهقد مقريمباقس الراماة إىل حتقادق التدقاؤم مدل املعداي الدولادة اقدق
اإلنسانر علدأ النحدق املبد ل خادة عمد قدق اإلنسدان .اادد دن دملانادا ا تد ال تمبدعر ابلقلدق
امبحن التقارير املستمرة املتعلقة ابلعققاة البدناةر وإلابة معاملة األطيال والتغنيلم ا نسي.
 -65ور بدت نيداان اسدن قدقان جديددة وتعددي اعدض التمبدريعا القالمدةر مثد قدانقن ايددة
املسن (املعدل) لعام 2016ر وقانقن ااماية من العند املند (املعددل) لعدام 2016ر وقدانقن
اإلدم دداج ااجتم دداعي والتمكد د لع ددام  .2016وش دد،عت ني دداان مقريمب دداقس عل ددأ تنياد د ارا ه ددا
املتعلقة ابلتدخ ااجتماعي.
 -66وهنددح نيادداان مقريمبدداقس علددأ تقريرهددا البندداب .ودشدداد اب هددقد الدديت تب د لا للت ددديق
علددأ ال ددكقس الرلاسدداة اقددق اإلنسددان دو ااناددمام إلاهددار وابلتمب دريعا الدديت لددنتها لاددمان
اية قق اإلنسان.
 -67ودشدداد هندددوراس ور بددت ابعتمدداد تددداا تمبدريعاة ولاالددا عامددةر وا لدداما قددانقن
ااماي ددة م ددن العند د املند د (املع دددل) وق ددانقن اي ددة املس ددن (املع دددل) وق ددانقن الل،ن ددة املس ددتقلة
للمبكاو املقدمة د المبرطة.
 -68ودشددار آيسددلندا إىل التعددديني الدديت دُدخلددت علددأ القددانقن ا نددالير الدديت تتددام اإلهندداب
الاددل للحمد ل دداا حمددددةر اق د هد ه التعددديني خاددقة إجياااددة .ورنيددم ذلد ر دعراددت
عن دليها ألن مقريمباقس مل تُلع مدقاد القدانقن ا ندالي املتعلقدة ابلعنيقدا ا نسداة املثلادة القالمدة
علأ النا ي.
GE.18-22747

9

A/HRC/40/9

 -69ودشاد الند وا ققت مقريمباقس مدن إاداإلا ل تع يد هاكد قدق اإلنسدان ل البلدد.
وا ى ددت الل،ن ددة م ددل التق دددير ا ه ددقد املب ول ددة إل د دراإل تق دددم ل اجمل ددال ااجتم دداعي  -ااقت ددادنر
ولتع ي قق املردةر ولامان قق األطيال واألشااى ذون اإلعاقة وحتقاق رفاه املسن .
 -70ور ب ددت إندوناس دداا إبنمب دداب مقريمب دداقس لد دقإلارة الع دددل و ق ددق اإلنس ددان واإل ددني ا
امل لسدداةر ودمانددة قددق اإلنسددانر واآللاددة القطناددة لإلاددني واملتااعددة ل عددام  .2017ودشدداد
اسن قانقن الل،نة املستقلة للمبكاو املقدمة د المبرطة ل عام .2018
 -71وكرر مقريمباقس تعلاقاهتا امبحن ما تلقت من تق اا إبلغاب املادة  250مدن القدانقن
ا نددالي ولددح حتيىهددا علددأ اروتقكددقل مددااقتق فامددا يتعلددق اباددد األدج لسددن إلواج اليتاددا ر
وامبددحن اعتمدداد ممبددروع قددانقن الاي د ر وامبددحن العمددال املهدداجرين ودف دراد دلددرهمر وامبددحن ممبددروع
قانقن املساواة ا ا نس .
 -72وشدد مقريمباقس علأ دن ر قب اعتماد ممبروع قانقن اإلعاقةر ينبغي مقابمة الااك
األلالاة النيإلمة وا يلل ا تااجا األشااى ذون اإلعاقة.
 -73ودشددار مقريمبدداقس إىل الت امهددا وكافحددة اليسدداد علددأ مجاددل املسددتقاي  .فقددد لددنت
تمبريعا إلنمباب وكالة خدما اإلاني عن الن اهة من دج النىر ل الثروا اجملهقلدة امل ددرر
ولق ل الة عدم وجقد إدانة جنالاة.
 -74ورداأب علددأ اادعددابا املتعلقددة دداا السدد،ن دون حماكمددةر دكددد مقريمبدداقس عدددم
وجددقد دداا مددن هد ا القباد  .فاألشددااى الد ين ينتىددرون اياكمددة كددنهم الل،ددقب إىل ايدداكم
اليت تمبرا علأ مدة بسهم اا تااطي.
 -75وا ىددت مجهقريددة إي دران اإللددنيماة ا هددقد الدديت ا د لتها ااكقمددة لتع ي د و ايددة قددق
األطي ددال واألش ددااى ذون اإلعاق ددة وللقا دداب عل ددأ اليق ددر .ودق ددر كن ااكقم ددة إلاد امل د دقارد
البمبرية املا ة لقااع ال حة.
 -76ون ددقه الع درا إبنمب دداب وإلارة الع دددل و ق ددق اإلنس ددان واإل ددني ا امل لس دداةر واعتم دداد
قانقن ااماية من العن املن (املعدل).
 -77ودعراددت ديرلن دددا ع ددن دلدديها ألن مقريمب دداقس مل تُل ددع املددادة  250م ددن الق ددانقن ا ن ددالير
ددد النسدداب واألطيددالر وا لدداما ارتيدداع
وا ت د ال تمبددعر ابلقلددق امبددحن التقددارير املتعلقددة ابلعن د
معدل العن املن .
 -78ودشاد إياالاا إبنمباب دمانة قق اإلنسان واآللاة القطناة لإلاني واملتااعة .ودعرادت
عددن تقددديرها لل،هددقد املب ولددة لاددمان قددق امل دردةر وددا ل ذل د تع ي د ممبدداركة امل دردة ل ااادداة
الساالاة و اية املردة من العن املن .
 -79وا ظ األردن ا هقد اليت تب لا ااكقمة من دج

اية وتع ي

قق اإلنسان.

 -80ونقه ددت كانا ددا ابعتم دداد ا درانمج حتقا ددق التغا د امللم ددقس للي ددنة 2019-2015ر ال د ن
يسدداهم ل النهددقل مايددة قددق اإلنسددان .ود نددت كاناددا علددأ مددا تب لد مقريمبدداقس مددن جهددقد
لتنيا التق اا املقدمة خنيل جقا االتعرال السااقة.
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 -81ودشددار اتياددا إىل التددداا الدديت اخت د هتا ااكقمددة ل ددال قددق اإلنسددانر وشدد،عت
مقريمباقس علأ ا ل م يد من ا هقد للقفاب اتعهداهتا والت اماهتا املتعلقة قق اإلنسان.
 -82ود نددت لاسددقتق علددأ مقريمبدداقس ملددا تب ل د مددن جهددقد لتنيا د التق دداا املقدمددة خددنيل
جددقا االددتعرال السددااقة .ودشدداد إبنمبدداب هااكد جديدددة اقددق اإلنسددان وابإل ددني ا
امل لساة الراماة إىل حتس اإلاني واملتااعة ل ال قق اإلنسان.
 -83ونقهددت لاباددا ابلتاددقرا اإلجياااددة الدديت ققتهددا ااكقمددة ل ددال قددق اإلنسددان من د
جقلة االتعرال الثاناة.
 -84وا ىددت مدنيمبددقر مددل اارتاددال التددداا الدديت اختد هتا ااكقمددة امايددة قددق اإلنسددان
ولتنيا د التق دداا ال دديت قبلته ددا ل اال ددتعرال الس ددااقر وتمب ددم ه د ه الت ددداا التع ددديني ال دديت
ددخلت علأ قانقن ااماية من العن املن .
 -85ونقه ددت م ددالا اي ابلتق دددم اي درإل ل الت ددال اليق ددر وت ددقف ل ددب اا ددقل عل ددأ الرعاي ددة
ال ددحاة للر ددل واألطيددال .ودشدداد وقريمبدداقس اعتمادهددا هن ،داأب قالم داأب علددأ ااقددق ل تنيا د
الساالا املتعلقة ابألشااى ذون اإلعاقة.
 -86وا ى ددت مل دددي م ددل التق دددير اعتم دداد ق ددانقن تك دداف الي ددرى (املع دددل)ر وق ددانقن من ددل
اإلرهاب (املعدل)ر وقانقن اية املسن (املعدل)ر وقانقن ااماية من العن املن (املعدل).
 -87ونقه د ددت مقريتانا د ددا ره د ددقد ااكقم د ددة الراما د ددة إىل تنيا د د د التق د دداا املقدم د ددة ل جقل د ددة
االتعرال السااقة .ور بت الل،نة ابإلااإلا اليت حتققدت ل دمان اادق ل ال دحة والتعلدام
و قق الاي ر وا لاما فاما يتعلق ابألطيال ذون اا تااجا التعلاماة ااا ة.
 -88ودعا ا ب األلقد ااكقمة إىل تق اد تمبريعاهتا اليت تغاي قدق الايد وإىل دمان
اية املثلاا واملثلا وم دوجي املا ا نسي ومغايرن القية ا نساناة من مجال دشدكال التمااد
القالم علأ دلاس املا ا نسي والقية ا نساناة.
 -89ودشار مقإلامباق إىل دن مقريمباقس كانت دول الدد دفريقدي ي دد علدأ اتياقادة لد
دورواب امبددحن ايددة األف دراد فامددا يتعلددق ابملعا ددة اآللاددة للبادداان المبا دداةر ودهنددا دددقت ديا داأب
علأ اروتقكقل مااقتق.
 -90ور بت انمابادا ابإل دني ا امل لسداة الرامادة إىل تع يد قدق اإلنسدانر ومنهدا إنمبداب
وإلارة العدل و قق اإلنسان واإل ني ا امل لسداة .وديدد الددعقة املقجهدة إىل لد قدق
اإلنسان كن يقفر التدري واملساعدة التقناة ملقريمباقس.
 -91ودعرات نابال عن تقديرها لإلااإلا اليت حتققت ل البلد واملبادرا اليت ُاخت
قاااي البا ة وتغ املناخر و ك النساب والمبعقب األ لاة وا ماعا اإل ناة واألقلاا .

امبحن

 -92ودشاد هقلندا وا قامت ا مقريمباقس للنهقل قق املردة من خنيل ممبروع قدانقن
املساواة ا ا نس املتقخأر وإلعدادها ممبروع قانقن الايد الد ن طدال انتىدارهر ودشدار إىل
دمهاددة ااعتمدداد السدريل لد ين القددانقن  .ور بددت اباكددم الدلددتقرن املتعلددق ابملسدداواة اد ا ماددل
وا ايدة التسامم مل املثلاة ا نساة.
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 -93ودع ددرب النا ،ددر ع ددن تق ددديره إلنمب دداب ن ددة مس ددتقلة للنى ددر ل المب ددكاو املقدم ددة ددد
المبرطةر واعتماد قانقن ااماية من العن املن (املعددل) وقدانقن اجمللد الدقطا لمبد ون املدردةر
من دج تع ي ك املردة وإلايدة ممباركتها ل ااااة العامة وااااة الساالاة.
 -94ودشد دداد نا ،د د اي وقريمبد دداقس هقدهد ددا الراماد ددة إىل تع ي د د األطد ددر القانقناد ددة وامل لسد دداة
ولتعاوهنا املستمر مدل اآللادا الدولادة اقدق اإلنسدان .ودشداد دياداأب اب هدقد املب ولدة ملكافحدة
الر والعم القسرن وااجتار ابلبمبر.
 -95ود نت اليلب علأ ما تب ل مقريمباقس من جهقد اماية قق املردة والاي واملسدن
واألش ددااى ذون اإلعاق ددة .ودش ددار إىل دن تع دداطي املا دددرا يمب ددك ابع ددر قل ددقر ور ب ددت
م ددني التقعا ددة املس ددتمرة ملكافح ددة املا دددرا وإبع ددداد خا ددة رلاس دداة وطنا ددة وش دداملة ملكافح ددة
املادرا للينة .2022-2018
 -96ودش دداد الربتغد ددال إبنمبد دداب اآللا ددة القطناد ددة للتنيا د د واإلا ددني واملتااعد ددةر ودماند ددة قد ددق
اإلنسان .ور بت اب هقد املب ولة لتحس الة قق اإلنسان للنساب واليتاا .
 -97ور بددت رواندددا اتعدددي قددانقن اجملل د الددقطا لمب د ون امل دردة مددن دج د تع يد ك د امل دردة
واملساواة ا ا نس ر وابلتعاون الققن ا مقريمباقس وها ا معاهدا قق اإلنسان.
 -98ودش دداد الس ددنغال ابعتم دداد ا د درانمج حتقا ددق التغا د د امللم ددقس للي ددنة .2019-2015
ونقهت ابلتاقرا اإلجياااة ل اا التعلام وال حة واا قل علأ العم .
 -99ور بددت درااا رماددل التمبدريعا املعتمدددة مددن دجد حتسد الددة مقاطناهددا فامددا يتعلددق
ابملساواةر وااق ل ال حةر والامان ااجتماعير والتعلامر واملستق املعامبي النيلق.
 -100ودشداد لامبددا وقريمبدداقس لتا ا ددها ددقينيأب حمدددداأب للتاياد مددن آاثر تغد املندداخ.
ود نت علأ دنمباة التقعاة اليت يققم هبا مدرلق املدارس و ثلق اجملتمل املدن.
 -101ور بت للقفاناا إبنمبداب وإلارة العددل و قدق اإلنسدان واإل دني ا امل لسداةر واآللادة
ددد األطيددالر واالددتغنيل ا نسددي
القطناددة لإلاددني واملتااعددة .ودعراددت عددن قلقهددا امبددحن العند
لدطيالر وال واج املبكرر و املراهقا .
 -102ودعراددت جنددقب دفريقاددا عددن تقددديرها للتددداا الدديت اخت د هتا مقريمبدداقس للت دددن لنيجتددار
ابألشااىر وا ل ذل ااجتار ابألطيال والعم القسرن.
 -103وللات إلباناا الاقب علأ اعتماد قانقن تكاف اليرى (املعدل) وإنمباب الل،نة املعناة
اتك دداف الي ددرىر ولكنه ددا ا ى دت دوج د ع دددم مس دداواة ا د الرج د وامل دردة .وا ى ددت ديا داأب دن
د كددام اتياقاددة مناهاددة التع د ي وني د ه مددن ددروب املعاملددة دو العققاددة القالدداة دو النيإنسدداناة
دو املهانة مل تدمج علأ اق كام ل القانقن ايلي.
 -104ودشدداد تقنيددق وددا ني تد مقريمبدداقس مددن إ ددني ا م لسدداة ومددا د دددرت مددن قدقان
تتعلددق قددق اإلنسددان .ور بددت اباهتمددام املقج د للي ددا الاددعايةر وا لدداما املسددن والنسدداب
واألطيال واألشااى ذون اإلعاقة .ودشاد رهقد مقريمباقس ل مكافحة اليساد.
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 -105ونقه ددت ترينا ددداد وتقابني ددق ابلتع ددديني املتنقع ددة ال دديت ددخل ددت عل ددأ ق ددانقن ااماي ددة م ددن
العن د املن د ر وقددانقن ايددة املسددن ر وقددانقن ااكددم ايلددير وقددانقن قددق العم د  .ودشدداد
اب هقد الراماة إىل الت دن لتغ املناخ.
 -106ود نت تقن علأ مقريمباقس لتقجاهها دعقة إىل املكلي اقااي ل إطار اإلجرابا
ااا ة لدمم املتحدة .ودشاد ديااأب إبنمباب نة وطناة لتلقي المبكاو املقدمة د المبرطة.
 -107ور بددت دونيندددا اسددن قددانقن الل،نددة املسددتقلة للمبددكاو املقدمددة ددد المبددرطة وإبنمبدداب
الل،نة ل ذل ال دد.
 -108ودشداد دوكراناددا إبنمبدداب وإلارة العددل و قددق اإلنسددان واإل دني ا امل لسدداةر ودمانددة
قق اإلنسانر واآللاة القطناة لإلاني واملتااعةر و نة ر د قق اإلنسان.
 -109ود نددت اإلمددارا العرااددة املتحدددة علددأ اإل ددني ا الدديت دُدخلددت علددأ قددق امل دردةر
وخبا ة فاما يتعلق ماية قققها األلالاةر ومنهدا املسداواة ل األجدقرر و ديدد إجداإلة األمقمدةر
وتع ي حمق دماة الكبار.
 -110ور بددت اململكددة املتحدددة لربيااناددا العىمددأ وديرلندددا المبددمالاة ابلتعددديني الدديت ددخلددت
عل د ددأ ق د ددانقن ااماي د ددة م د ددن العن د د املن د د ل 2016ر ودش د ددار إىل دن اإل د ددابا تبد د د دن
مستقاي العن القالم علأ نقع ا ن مث ة للقلق .ورداأب علأ التعلاقا اليت دادهتا مقريمبداقس
ل تقريرهددا الددقطا امبددحن إقلددام ايدداط الندددن الربياددانر دكددد اململكددة املتحدددة عدددم وجددقد ديددة
شكقس ل لاادهتا علأ درخبا شانيقسر ال ن مت التناإلل عن للمملكة املتحددة ل عدام 1814
وال ن تديره اململكة اق ي اإلقلام الربياان ل اياط الندن.
 -111ور بت هاييت ابلنهج العملي ال ن اخت ت مقريمباقس إإلاب التنماةر ا جع مقريمبداقس
ددمن المبددرلة العلاددا مددن البلدددان املتقلدداة الدددخ ل دفريقاددار اددر تتمتددل و شددر مرتيددل للتنماددة
البمبريةر ووستق جاد من الااك األلالاةر وابايال معدل اليقر.
 -112ودشدار مقريمبداقس ددداأب إىل دن مكافحدة ااجتدار ابألشدااى أتر ل ددارة جدددول
دعمالددار وشددكر البلدددان ال ددديقة علددأ مددا قدمت د مددن مسدداعدة تقناددة واندداب للقدددرا ل ه د ا
ال دد.
 -113ودشار مقريمباقس إىل املساعدة اليت قدمتها ل عدام  2012إىل املقدررة ااا دة املعنادة
ابال األطيال والتغنيلم جنسااأبر وا ل ذل اغاب األطيال والتغنيل األطيال ل املدقاد اإلاب ادة
وني هددا مددن امل دقاد الدديت تناددقن علددأ اعتددداب جنسددي علددأ األطيددال؛ واملسدداعدة الدديت قدددمتها ل
عدام  2015إىل اابد املسدتق املعددا اتمتدل املسددن رمادل قددق اإلنسدان؛ وإىل الد ايرة املرتقبددة
للاب د املسددتق املعددا ناثر الددديقن ااارجاددة للدددولر ومددا يت د هبددا مددن الت امددا مالاددة دولاددة
دخر علاهار ل التمتل الكام رمال قق اإلنسانر وخا ة ااقق ااقت ادية وااجتماعادة
والثقافاددة .ودشددار إىل دهنددا لددتنىر ل تقجا د دعددقة دالمددة إىل مجاددل املكلي د اددقااي ل إطددار
اإلجرابا ااا ة.
 -114ودعت مقريمباقس مجال البلدان إىل إدراج مسحلة تغ املناخ ل جدول دعمالا.
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اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -115س تتتدرس موريش تتيوس التوص تتيات التالي تتةد وس تتتقديف ردودا علي تتا
ال يتجاوز موعد الدورة األربعني جمللس حقوق اإلنسان:

و ت ت مناس تتب

التصتتديق علتتع املعا تتدات الدوليتتة األساستتية حلقتتوق اإلنستتان ال ت
1-115
ليس بع ُد طرفا في ا (ليسوتو)؛

التصتتديق علتتع الكوتواتتوي اال تيتتاري القتتاع امللحتتق ابلع تتد التتدو
2-115
اخل تتاق ابحلق تتوق املدني تتة والسياس تتيةد او تتادد م ملا تتاء عقوب تتة اإلع تتدايف (أملاني تتا)
(بلجيكا) (الكتااي) (توغو) (اجلبل األسود) (شيلي)؛

االنض تتمايف م الكوتوا تتوي اال تي تتاري الق تتاع امللح تتق ابلع تتد ال تتدو
3-115
اخلتتاق ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتيةد اوتتادد م ملاتتاء عقوبتتة اإلعتتدايفد والتصتتديق
عليه (أوروغواي)؛
التصتتديق علتتع الكوتواتتوي اال تيتتاري القتتاع امللحتتق ابلع تتد التتدو
4-115
اخلاق ابحلقوق املدنية والسياسيةد هبدد ملااء عقوبة اإلعدايف هنائي ا (مسبانيا)؛

االنض تتمايف م الكوتوا تتوي اال تي تتاري الق تتاع امللح تتق ابلع تتد ال تتدو
5-115
اخل تتاق ابحلق تتوق املدني تتة والسياس تتيةد هب تتدد منت ت مع تتادة العم تتل بعقوب تتة اإلع تتدايف
(أسرتاليا)؛
التصديق علع صكوك حقوق اإلنستان الت ليست بعت ُد طرفت ا في تاد
6-115
أو االنضت تتمايف ملي ت تتاد وال ست تتيما االتفا يت تتة الدوليت تتة حلمايت تتة حقت تتوق اي ت ت العمت تتاي
امل تتاجرين وأفت تراد أس تتر و؛ والكوتوا تتوي اال تي تتاري الق تتاع امللح تتق ابلع تتد ال تتدو
اخلتتاق ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتيةد اوتتادد م ملاتتاء عقوبتتة اإلعتتدايف؛ واالتفا يتتة
اخلاصة بوض الالجئني وبروتواووا لعايف  ( 1967ندوراس)؛
التصت تتديق علت تتع االتفا يت تتة الدوليت تتة حلمايت تتة اي ت ت األش ت ت اق مت تتن
7-115
اال تفاء القسري (الكتااي)؛
التصتديق علتع الكوتواتوي اال تيتاري امللحتق ابلع تد التدو اخلتاق
8-115
ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والققافية (الكتااي)؛
االنضت ت تتمايف م اتفا يت ت تتة عت ت تتايف  1951اخلاصت ت تتة بوض ت ت ت الالجئت ت تتني
9-115
والتصتتديق علتتع االتفا يتتة الدولي تة حلمايتتة حقتتوق اي ت العمتتاي امل تتاجرين وأف تراد
أسر و (الكازيل)؛
10-115
(شيلي)؛

التصتتديق علتتع اتفا يتتة من ت جر تتة اإلابدة اجلماعيتتة واملعا بتتة علي تتا

 11-115التصت تتديق علت تتع االتفا يت تتة الدوليت تتة حلمايت تتة اي ت ت األش ت ت اق مت تتن
اال تفاء القسري (شيلي)؛
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 12-115النظ ت تتر التص ت تتديق عل ت تتع الص ت تتكوك الرئيس ت تتية حلق ت تتوق اإلنس ت تتان
وبروتواوالهتت تتا اال تياريت تتةد مقت تتل االتفا يت تتة الدوليت تتة حلمايت تتة حقت تتوق اي ت ت العمت تتاي
امل اجرين وأفراد أسر و (الفلبني)؛
 13-115التصت تتديق علت تتع االتفا يت تتة الدوليت تتة حلمايت تتة اي ت ت األش ت ت اق مت تتن
اال تفاء القسري (اجلبل األسود)؛
 14-115التصديق علع الكوتواوي اال تيتاري التفا يتة حقتوق ال فتل املتعلتق
إبجراء تقدمي البالغات (جزر القمر)؛
 15-115النظر التصديق علع الكوتواوي اال تياري التفا ية حقوق ال فل
املتعلق إبجراء تقدمي البالغات (غابون)؛
 16-115سحب حتفظاهتا علع اتفا ية القضاء علع اي أشكاي التمييتز ضتد
املرأة (الدامنرك)؛
 17-115التصتديق علتتع اتفا يتة منت اإلابدة اجلماعيتتة واملعا بتة علي تتاد لتعزيتتز
امتقاوا اللتزاماهتا الدولية (بوروندي)؛
 18-115النظر
علي ا (رواندا)؛

التصديق علع اتفا ية من جر تة اإلابدة اجلماعيتة واملعا بتة

19-115
(أرمينيا)؛

التصتتديق علتتع اتفا يتتة من ت جر تتة اإلابدة اجلماعيتتة واملعا بتتة علي تتا

20-115
(السنااي)؛

التص ت تتديق عل ت تتع اتفا ي ت تتة ع ت تتايف  1951اخلاص ت تتة بوضت ت ت الالجئ ت تتني

 21-115التص ت تتديق عل ت تتع اتفا ي ت تتة ع ت تتايف  1951اخلاص ت تتة بوضت ت ت الالجئ ت تتني
وبروتواووا لعايف ( 1967أملانيا)؛
 22-115االنضت ت تتمايف م اتفا يت ت تتة عت ت تتايف  1951اخلاصت ت تتة بوض ت ت ت الالجئت ت تتني
وبروتواووا لعايف ( 1967اينيا)؛
 23-115االنضتتمايف م االتفا يتتة املتعلقتتة بوض ت األش ت اق عتتد ي اجلنستتية
واتفا يتتة فتتال حتتاالت انعتتدايف اجلنستتيةد وتنفيتتدااد وااتتا تتتداب مضتتافية لتيس ت
التسجيل املتأ ر للمواليد (شيلي)؛
 24-115االنضتتمايف م اتفا يتتة عتتايف  1954بشتتأن وض ت األش ت اق عتتد ي
اجلنسية واتفا ية فال حاالت انعدايف اجلنسية لعايف ( 1961اوت ديفوار)؛
 25-115النظتتر التصتتديق علتتع االتفتتا يتني التتدوليتني املتعلقتتتني ابلالجئتتني
وعد ي اجلنسيةد لسد القارة القانونية القائمة (النيجر)؛
 26-115التصتتديق علتتع اتفا يتتة منظمتتة العمتتل الدوليتتة (ر تتو  )169بشتتأن
الشعوب األصلية والقبلية البلدان املستقلةد لعايف ( 1989الدامنرك)؛
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 27-115النظتتر التصتتديق علتتع الصتتكوك الدوليتتة ال ت ليس ت موريشتتيوس
طرف ا في اد وال سيما اي اتفا يات وبروتواوالت االحتاد األفريقي (جيبويت)؛
 28-115التصديق علع الكوتواوي امللحتق ابمليقتاق األفريقتي حلقتوق اإلنستان
والشعوب بشأن حقوق املسنني أفريقيا (جزر القمر)؛
 29-115النظر التو ي علع بروتواوي اجلماعتة اإلمنائيتة للجنتوب األفريقتي
بشأن نوع اجلنس والتنمية (انميبيا)؛
 30-115ب تتدي ج تتود م تتن أج تتل الوف تتاء ابلتزاماهت تتا الدولي تتة بتق تتدمي التقريت ترين
التتوطنيني املتعلق تتني ابلكوتوا تتوي اال تي تتاري التفا يتتة حق تتوق ال ف تتل بش تتأن اشت ترتاك
األطفتتاي املنازعتتات املستتلحةد والكوتواتتوي اال تي تتاري التفا يتتة حقتتوق ال فتتل
بشأن بي األطفاي واستاالي األطفاي البااء و املواد اإلابحية (العراق)؛
 31-115النظتتر توجيتته دعتتوة دائمتتة م اي ت اإلجتتراءات اخلاصتتة التابعتتة
جمللس حقوق اإلنسان (بوتسواان)؛
 32-115النظتتر توجيتته دعتتوة دائمتتة م اي ت اإلج تراءات اخلاصتتة التابعتتة
جمللس حقوق اإلنسان (التفيا)؛
 33-115النظر توجيه دعوة دائمة م اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنساند
مت اإلشتتادة الو ت اتتته بتعتتاون موريشتتيوس املقتتا مت تليتتات حقتتوق اإلنستتان
التابعة لألمو املتحدة (رواندا)؛
 34-115اعتماد عمليتة واضتحة تقتويف علتع أستاس اجلتدارة ال تيتار املرشتحني
التتوطنيني النت تتاابت يئتتات معا تتدات األمتتو املتحتتدة (اململكتتة املتحتتدة لكي انيتتا
العظمع وأيرلندا الشمالية)؛
 35-115مواصتتلة حشتتد املتتوارد والتمتتاس املستتاعدة الدوليتتة الالزمتتة لتحستتني
درهتا علع دعو حقوق اإلنسان لشعب ا (نيج اي)؛
36-115

تعزيز استقاللية ومتويل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان (فرنسا)؛

 37-115تزويتتد مكتتتب أمتتني املظتتا ابملتتوارد الكافيتتة لتمكينتته متتن االض ت الع
بواليته بفعالية (غاان)؛
 38-115تعزي ت تز تنفيت تتد السياست تتات والتت تتداب املتصت تتلة ابلد قراطيت تتة وست تتيادة
الق تتانون واحلكت تتو الرشت تتيدد هبت تتدد افالت تتة است تتتقاللية م سست تتات الدولت تتة والن ت تتوض
الصحي هبا (أناوال)؛
 39-115ااتتا التتتداب املناستتبة للتترتوين للقتتانون التتدو حلقتتوق اإلنستتان
اي أحناء البلد (توغو)؛
 40-115اعتمتتاد تشتريعات شتتاملة ملنت ومكافحتتة التمييتتز ضتتد ايت الفئتتات
امل مشة ألي سبب من األسبابد مبتا لت نتوع اجلتنس وامليتل اجلنستيد تشتمل
مجراءات مجيابية للن وض هبده الفئات ( ندوراس)؛
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 41-115مض ت تتاعفة ج ود ت تتا الرامي ت تتة م مكافح ت تتة ايت ت ت أش ت تتكاي التميي ت تتزد
وال سيما ضد النساء واألش اق وي اإلعا تةد والتمييتز القتائو علتع أستاس امليتل
اجلنسي واووية اجلنسانية (مي اليا)؛
 42-115مواص تتلة مكافح تتة املمارس تتات التمييزي تتة القائم تتة عل تتع أس تتاس ن تتوع
اجلنسد وتعزيز التداب املتعلقة حبماية األسرة وال فل (اجلزائر)؛
 43-115احلظتر الصتريل للتمييتتز علتع أستاس امليتتل اجلنستي واوويتة اجلنستتانية
وتنظ تتيو تتالت توعي تتة وتق تتدمي بت ترامن تدريبي تتة للتوعي تتة حبق تتوق املقلي تتات واملقلي تتني
ومزدوجي امليل اجلنسي وماايري اووية اجلنسانية (أوروغواي)؛
 44-115ااا التداب الالزمة إلدراج مطار انوع شامل تشريعاهتا الوطنيتة
يكف تتل احلماي تتة الكافي تتة والفعال تتة م تتن التميي تتز الق تتائو عل تتع أس تتاس املي تتل اجلنس تتي
(األرجنتني)؛
 45-115ضتتمان حتستتني االع ترتاد حبقتتوق املقليتتات واملقليتتني ومزدوجتتي امليتتل
اجلنس تتي وما تتايري اووي تتة اجلنس تتانية وح تتاملي ص تتفات اجلنس تتنيد ومكافح تتة التميي تتز
ضد و (فرنسا)؛
 46-115اا تتا ت تتداب ملكافح تتة العن تتف الق تتائو عل تتع املي تتل اجلنس تتي واووي تتة
اجلنستتانيةد بضتتمان حريتتة التعب ت وتكتتوين اجلمعيتتات للمقليتتات واملقليتتني ومزدوجتتي
امليل اجلنسي وماايري اووية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني (الكازيل)؛
 47-115تعديل املتادة  282متن القتانون اجلنتائي ابلتنا مباشترة علتع اعتبتار
جترائو الكرا يتتة املدفوعتتة ابمليتتل اجلنستتي أو اوويتتة اجلنستتانية ًرفت ا مشتتددا للعقوبتتة
ويُعا ب عليه مبوجب القانون (شيلي)؛
 48-115تنفيتتد سياستتات وب ترامن حلمايتتة املقليتتات واملقليتتني ومزدوجتتي امليتتل
اجلنستي وماتايري اوويتة اجلنستانية وحتتاملي صتفات اجلنستني متن العنتف والرت يتتبد
و ل ت متتقالا إبعتتداد ب ترامن تدريبيتتة لضتتبا الشتترطةد أو إبدراج االعتتتداءات علتتع
الء األش اق املادة  282من القانون اجلنائي لعايف  ( 1838ولندا)؛
 49-115ملااء مواد القانون اجلنائي ال ِّ
جتريف العال ات اجلنسية املقلية القائمة
عل تتع الرتاض تتي ب تتني الب تتالانيد وتعزي تتز اجل تتود الرامي تتة م التص تتدي لع تتديف املس تتاواة
والتمييز القائمني علع أساس امليل اجلنسي واووية اجلنسانية (أسرتاليا)؛
 50-115ملاتاء املتادة  250متتن القتانون اجلنتائي الت جت ِّتريف العال تات اجلنستتية
املقلية القائمة علع الرتاضي بني البالاني (بلجيكا)؛
 51-115ملااء املتادة  250متن القتانون اجلنتائي هبتدد نتزع صتفة اجلر تة عتن
السلوك اجلنسي املقلي القائو علع الرتاضي بني البالاني (اندا)؛
 52-115ملااء املادة  250من القانون اجلنائيد هبتدد نتزع صتفة اجلر تة عتن
الستتلوك اجلنستتي املقلتتي القتتائو علتتع الرتاضتتي بتتني البتتالانيد مبتتا يتوافتتق م ت الع تتد
الدو اخلاق ابحلقوق املدنية والسياسية (أيرلندا)؛
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 53-115ملا تتاء جت تترمي العال تتات اجلنس تتية املقلي تتة القائم تتة عل تتع الرتاض تتي ب تتني
البالاني (األرجنتني)؛
 54-115ملااء اي القوانني ال ِّ
جتريف األش اق علع أستاس متيل و اجلنستي
و ويت و اجلنسانية (تيسلندا)؛
 55-115ااتتا التتتداب الالزمتتة للقضتتاء علتتع التمييتتز و ايتتة حقتتوق الفئتتات
الضعيفةد مبن في و العماي امل اجرون (نيباي)؛
 56-115مواصتتلة تتتوف ستتبل االنتصتتاد الفعالتتة لضتتحااي التمييتتز العنصتتري
(جنوب أفريقيا)؛
 57-115زايدة اجل تتود الراميتتة م التصتتدي لالستتتبعاد االجتمتتاعي للمستتنني
وللتمييز ضد األ ليات (غياان)؛
 58-115مواصلة التصدي للممارسات التمييزية املتبقيتة والتحتدايت األ تر
من أجل االمتقاي ملعاي حقوق اإلنسان (موزامبيق)؛
 59-115مواصتتلة اجل تتود الراميتتة م القضتتاء علتتع التمييتتز عتتن طريتتق دعتتو
اللجنة املعنية بتكاف الفرق لتمكين ا من تنفيد واليت ا (أوغندا)؛
 60-115مواصتتلة مراع تتاة أوج تته ضتتعف النس تتاء واألطف تتاي واألشت ت اق وي
اإلعا ة واحتياجاهتو وترائ و عند وض املشتاري أو السياستات أو التكامن املتعلقتة
ابملسائل ات الصلة بتا املناخ ومدارة خماطر الكوارث (فيجي)؛
 61-115وض سياستات للت فيتف متن تاثر تات املنتاخ والتحتدايت األ تر
املتعلقت تتة ابلكت تتوارث علت تتع التمت ت ت الكام ت تتل حبقت تتوق اإلنست تتان املكفولت تتة للض ت تتعفاء
(ليسوتو)؛
 62-115مواصلة املراعتاة الفعليتة ألوجته ضتعف الفئتات امل مشتة واحتياجاهتتا
وترائ ا عند وض املشاري أو السياسات أو الكامن املتعلقة ابملستائل ات الصتلة
بتا املناخ ( اي )()1؛
 63-115ضمان ااا هنن ائو علع حقتوق اإلنستان عنتد صتياغة السياستات
ووض التداب املتعلقة ابلت فيف من تاثر تا املناخ والتكيف معه (سيشيل)؛
 64-115زايدة املوارد البشرية واملالية للمجلس الوطين املعين ابحلد من خماطر
الكوارث ومدارهتاد من أجل حتسني التكيف م تا املناخ (السنااي)؛
65-115

ااا التداب التشريعية الالزمة إللااء عقوبة اإلعدايف (أوارانيا)؛

 66-115مدماج أحكايف اتفا ية منا ضة التعديب
هبدد احلظر امل لق للتعديب (مسبانيا)؛

اإلطار القانوع التدا ليد

__________

()1
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67-115

ضمان احلظر امل لق للتعديب

التشريعات (أوارانيا)؛

 68-115ااتتا تتتداب فعالتتة لضتتمان املستتاءلة عتتن االنت ااتتات ال ت ترتكب تتا
الشرطة و وات األمن واملس ولون اآل رون (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
69-115
التحقيقات

تتوات ملنت مستتاءة املعاملتتة متتن بتتل الشتترطة وضتتمان مجتراء
ااتتا
الو املناسب (أسرتاليا)؛

 70-115مواصتتلة اجل تتود املبدولتتة بشتتأن اال ترتام احلكتتومي املتعلتتق ابلشتترطة
والعدالة اجلنائيةد حبيث يوض انون حيدد املمارسات ال ينباي أن يراعي تا ضتبا
الشرطة (ليبيا)؛
 71-115منفا القوانني ال تعا ب املس ولني علع الفسادد واحلد من حاالت
اإلفتتالت متتن العقتتاب علتتع االنت ااتتات ال ت يرتكب تتا املس ت ولون و تتوات األمتتند
وتعزيز مناخ املساءلة (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
72-115
(جورجيا)؛

تكقي تتف اجل تتود الرامي تتة م حتس تتني ً تترود االحتج تتاز

الس تتجون

 73-115ضتتمان مب ترايف وتنفيتتد اس ترتاتيجيت ا الوطنيتتة ملكافحتتة اإلر تتابد ال ت
جيري معداد ا حالي ا (نيج اي)؛
74-115

تعزيز اجل ود الرامية م مكافحة الفساد (مثيوبيا)؛

 75-115مواص تتلة اا تتا اخل تتوات الالزم تتة لتحس تتني الش تتفافية واملس تتاءلة
اع ا املا د و ل هبدد القضاء علتع القاتراتد من وجتدتد الت تد تست و
التدفقات املالية غ املشروعة ( اي )()2؛
 76-115ضمان متقيتل عتادي ومنصتف مل تلتف الفئتات الستكانية الشت ون
العامتتة والسياستتية ستتياق النظتتايف االنت تتاي اجلديتتدد م ت املشتتاراة الكاملتتة وتتده
الفئاتد باية مزالة العقبات املرتب ة ابلتمقيل السياسي لفئات معينة ( اي )؛
 77-115ااتتا سلستتلة متتن التتتداب لضتتمان الت بيتتق املالئتتو لقتتانون مكافحتتة
االجتتتار ابألش ت اقد ال ستتيما اباتتا مج تراءات ضتتد م ترتكمل اجل ترائو املرتب تتة هبتتده
الظا رة (ا ورية الكوناو الد قراطية)؛
78-115
(غابون)؛

استكماي صتياغة

 79-115اعتمت ت تتاد
(اوت ديفوار)؛

__________

()2
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تة العمتل الوطنيتة ملكافحتة االجتتار ابألشت اق

ت ت تتة عمت ت تتل وطنيت ت تتة شت ت تتاملة ملكافحت ت تتة االجتت ت تتار ابلبشت ت تتر

 80-115اعتمتتاد تتة عمتتل شتتاملة ملن ت اي ت أشتتكاي االجتتتار ابألش ت اق
ومكافحت ا ومقاضاة مرتكبي ا ( ندوراس)؛
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قااعها املا ر وذل هبدا القااب علأ الثغرا اليت قد تسهم ل التدفقا املالاة ني املمبروعةة.
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81-115
(نيباي)؛

ابل ومكافحة االجتار ابلبشر بشكل فعايد و اية حقتوق الضتحااي

 82-115مواصتتلة تعزيتتز اجل تتود املبدولتتة للتصتتدي لالجتتتار ابلبشتترد وال ستتيما
األطفتتايد ب تترق من تتا تنميتتة القتتدرة علتتع مج تراء التحقيقتتات عمليتتات االجت تتار
ومقاضاة مرتكبي ا (مندونيسيا)؛
 83-115مواصلة مساعي ا ملكافحة عمتل األطفتاي واالجتتار ابألشت اقد مبتن
في و النساء واألطفاي (ا ورية ميران اإلسالمية)؛
84-115
(ملديف)؛

مواص ت تتلة تعزي ت تتز اجل ت تتود الرامي ت تتة م مكافح ت تتة االجت ت تتار ابألطف ت تتاي

 85-115مواصتتلة ج ود تتا الراميتتة م تعزيتتز التتتداب القانونيتتة وال تكامن متتن
أجل التصدي للعنف ضد النساء واألطفايد والتصدي لالجتا تات جمتاي االجتتار
ابألش اق (الفلبني)؛
 86-115زايدة تعزيز الشرااة بتني احلكومتات واجملتمت املتدع و تاع األعمتاي
من أجل القضاء علع العمل القسري والس رة من سالسل اإلمداد موريشتيوس
(اململكة املتحدة لكي انيا العظمع وأيرلندا الشمالية)؛
 87-115ااا التداب الالزمة للقضاء علع التمييز ضد العماي املنزليني لكي
يتمتع تتوا حبق تتوق اإلنس تتان املكفول تتة و تتود اس تتائر العم تتاي اآل ت ترين (ا وري تتة ميت تران
اإلسالمية)؛
 88-115مواص ت تتلة الن ت تتوض ابلتنمي ت تتة اال تص ت تتادية واالجتماعي ت تتة املس ت تتتدامة
ومكافحة الفقرد إلرساء أساس متني لتمت شعب ا جبمي حقوق اإلنسان (الصني)؛
 89-115مواصتتلة ج ود تتا الراميتتة م متكتتني النتتاس التتدين يعيشتتون
(ا ورية فنزويال البوليفارية)؛

فقتتر

 90-115ت بيق براجم ا املتعلقة ابلتمكني االجتمتاعي ايت أحنتاء البلتد متن
أجل مواصلة حتسني املستوايت املعيشية جلمي املواطنني (زمبابوي)؛
 91-115مواصتتلة اجل تتود الناجحتتة الراميتتة م ضتتمان مستتتو معيشتتي الئتتق
لسكان موريشيوس (ماليزاي)؛
92-115
(تونس)؛

مواصلة اجل ود الرامية م

اية الفئات الضعيفةد وال سيما املستنني

 93-115مواص تتلة العم تتل عل تتع حتس تتني تتدمات الرعاي تتة الص تتحية و تتدمات
التعليو لضمان حتسني املستو املعيشي لسكاهنا (اواب)؛
 94-115تعزيتتز ج ود تتا الراميتتة م حتستتني احلالتتة التادويتتة للرض ت واألطفتتاي
واألم ات (ا ورية ميران اإلسالمية)؛
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95-115
البوليفارية)؛

مواصلة ضمان توف رعاية صحية جمانية للستكان (ا وريتة فنتزويال

 96-115تنقيل القانون اجلنائي مبتا ِّكتن املترأة متن مهنتاء ل تا بشتكل تانوع
وتمن وطوعيد وضمان توف اخلدمات ال بية ات الصلة (تيسلندا)؛
جمتاي مكافحتة

 97-115مواصلة ج ود ا الرامية م تنفيتد تالت التوعيتة
امل درات وبراجم ا الو ائية الوطنية (الفلبني)؛

 98-115مواصتتلة ااتتا تتتداب مجيابيتتة لتعزيتتز ايتتة حقتتوق النستتاء واألطفتتايد
ومواصلة محراز تقديف جماي التعليو (الصني)؛
 99-115مواصت تتلة توطيت تتد ب ت ترامن التاديت تتة املدرست تتية ومكافحت تتة التايت تتب عت تتن
املدارس (ا ورية فنزويال البوليفارية)؛
 100-115مضتتاعفة اجل تتود الراميتتة م ضتتمان وصتتوي األطفتتاي النتتاطقني بلاتتة
الكريويد بشكل ااملد م التعليو (جورجيا)؛
 101-115مواصلة اجل ود الراميتة م حتستني الفترق التعليميتة ألطفتاي املنتاطق
الريفية (ملديف)؛
 102-115النظت تتر است تتت دايف ب ت ترامن التققي ت تتف والتت تتدريب
اإلنسان ملواصلة تعميو الن وض حبقوق النساء واألطفاي (الفلبني)؛

جمت تتاي حق ت تتوق

 103-115مواصتتلة اجل تتود املبدولتتة ب ترامن التوعيتتة والتتتدريب والتققيتتف
جماي حقوق اإلنسان علع اي مستوايت التعليو (ليبيا)؛
 104-115تكقي تتف التع تتاون ال تتدو م تتن تتالي الشت تراااتد هب تتدد مس تتاعدة
السل ات الوطنية أتايد وفتل التعليو العا اجليد للم ن اإل ليمية (أناوال)؛
 105-115تعزيتتز اجل تتود املبدولتتة متتن أجتتل زايدة تعزيتتز املستتاواة بتتني اجلنستتنيد
وال ستتيما الف ترا متتن وض ت الصتتياة الن ائيتتة ملشتتروع تتانون املستتاواة بتتني اجلنستتني
وم راره (أرمينيا)؛
 106-115تعزي تتز احلماي تتة م تتن املمارس تتات التمييزي تتة القائم تتة عل تتع ن تتوع اجل تتنس
(زمبابوي)؛
 107-115مواصلة تعزيز املساواة بني اجلنسنيد والعمتل علتع مهنتاء العنتف ضتد
امل ترأةد ومزالتتة احلتتواجز ال ت حتتتوي دون املشتتاراة النش ت ة للم ترأة اي ت جمتتاالت
احلياة (أسرتاليا)؛
 108-115توسي ن اق األنش ة الرامية م تققيف النستاء والفتيتات ومتكيتن ن
فيمتتا خيتتا العنتتف القتتائو علتتع نتتوع اجلتتنس واملتتوارد املتاحتتة وتتند و ل ت متتقالا عتتن
طريق الت التوعية و دمات الدعو (اندا)؛
 109-115مكافحتتة العنتتف العتتائلي وضتتمان مدمتتاج النستتاء
وحتسني متقيل ن العادي فيه (فرنسا)؛
GE.18-22747
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 110-115توستتي ن تتاق التتتداب اجلتتاري ااا تتا للتصتتدي للموا تتف والقوالتتب
النم ية ال ت دي م التمييز والعنف ضد النساء والفتيات (غياان)؛
 111-115تس تري وتت ت ة اجل تتود الرامي تتة م القضتتاء عل تتع العن تتف ض تتد املت ترأةد
والنظر اعتماد التشريعات ات الصلة (جورجيا)؛
 112-115مواصلة التنفيد الفعاي للتداب الرامية م مكافحة العنف ضد املرأة
(جيبويت)؛
تتوات عاجلتتة للتصتتدي للعنتتف القتتائو علتتع نتتوع اجلتتنسد
 113-115ااتتا
بتعزي تتز التحقيق تتات واملالحق تتات القض تتائية واإلداانتد وإبط تتالق تتالت معالمي تتة
عامتتة لتشتتجي الضتتحااي علتتع اإلبتتال عتتن تتده اجل ترائو وردع املزيتتد متتن اجل ترائو
(اململكة املتحدة لكي انيا العظمع وأيرلندا الشمالية)؛
 114-115مستتاءلة األش ت اق املس ت ولني عتتن أعمتتاي العنتتف ضتتد امل ترأةد مبتتن
في و املس ولون عن العنف املنز والعنف اجلنسي والعنف القائو علع نتوع اجلتنس
(الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 115-115حتستتني التنفيتتد الفعتتاي للتش تريعات القائمتتة املتعلقتتة ابلعنتتف املنتتز د
ب رق من ا تعزيز اجل ود الرامية م تقدمي اجلناة م العدالة (بلجيكا)؛
 116-115تعزي ت تتز وص ت تتوي ض ت تتحااي العن ت تتف اجلنس ت تتاع والع ت تتائلي م العدال ت تتةد
والتحقيتتق اي ت ادعتتاءات العنتتف اجلنستتيد وتقتتدمي اجلنتتاة م العدالتتةد وتتتوف
التدريب ملس و منفا القانون والسل ة القضائية بشأن ايفية التعامل م الضتحااي
احملتملني علتع حنتو مناستب عنتدما يقتدمون ادعتاءاهتود وبشتأن ايفيتة مدارة احلتاالت
بناء علع ل (اندا)؛
ا
 117-115تعزيز اجل ود الراميتة م منشتاء دائترة دعتو متكاملتة ملكافحتة العنتف
املنز (مثيوبيا)؛
 118-115مواص تتلة تعزي تتز ت بي تتق الق تتانون ملكافح تتة العن تتف اجلنس تتاع واملن تتز
(مسبانيا)؛
 119-115ااتتا املزيتتد متتن التتتداب لضتتمان معمتتاي حقتتوق النستتاء والفتيتتاتد
ال ستتيما ملكافحتتة اي ت أشتتكاي العنتتف واستئصتتاي زواج األطفتتاي والتتزواج املبكتتر
والزواج القسري (الكتااي)؛
 120-115مواصتتلة تعزيتتز متكتتني امل ترأة واملستتاواة بتتني اجلنستتني ومتقيتتل امل ترأة
يئ تتات ص تتن القت ترارد ال س تتيما م تتن تتالي املش تتاراة النشت ت ة للمت ترأة املي تتادين
االجتماعية واال تصادية والسياسية (جنوب أفريقيا)؛
 121-115مواص ت تتلة اإلص ت تتالحات الرامي ت تتة م زايدة مش ت تتاراة املت ت ترأة
السياسية علع املستوايت العليا (اإلمارات العربية املتحدة)؛
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 122-115مواصتتلة اخل تتوات اإلجيابيتتة متتن أجتتل حتقيتتق املستتاواة بتتني اجلنستتني
اباتتا مزيتتد متتن التتتداب الراميتتة م تعزيتتز املشتتاراة الكاملتتة واملتكافئتتة للم ترأة
احلياة السياسية والعامة (تيسلندا)؛
 123-115التش تتجي عل تتع زايدة ع تتدد النس تتاء املش تتاراات
و يئات ااا القرار (العراق)؛

اجلمعي تتة الوطني تتة

 124-115تكقي تتف اجل تتود الرامي تتة م تعزي تتز املس تتاواة ب تتني اجلنس تتنيد ال س تتيما
فيمتتا يتعلتتق ابلتمقيتتل النتتا ا للم ترأة املناصتتب السياستتية ومناصتتب ااتتا الق ترار
(رواندا)؛
 125-115حتسني متقيل املرأة

الكملان (السنااي)؛

 126-115اا ت تتا الت ت تتداب املناس ت تتبة ل ت تتزايدة متقي ت تتل املت ت ترأة
وم سسات و يئات ااا القرار (صربيا)؛

الكمل ت تتان ال ت تتوطين

 127-115منفا التشريعات القائمة وتعزيز الكامن الرامية م افالة املستاواة
األجور بني الرجل واملرأة (مسبانيا)؛
 128-115مواصلة اجل ود الرامية م القضاء علع التمييز ضد املرأةد وال سيما
سوق العمل (تونس)؛
 129-115حل مشكلة التوزي النم ي للم ن

سوق العمل (الكوناو)؛

 130-115النظ ت ت تتر منش ت ت تتاء تلي ت ت تتة ملتابع ت ت تتة تنفي ت ت تتد مدون ت ت تتة مدارة الش ت ت تتراات
لعايف  2017بشأن زايدة متقيل املرأة جمالس اإلدارة (اإلمارات العربية املتحدة)؛
 131-115است تتتكماي واعتمت تتاد مشت تتروع ت تتانون ال فت تتل املتفت تتق عليت تته دورة
االستتتعراض القانيتتةد وااتتا تتتداب لتعزيتتز اآلليتتات القانونيتتة حلمايتتة حقتتوق األطفتتاي
الضحااي واألطفاي اجلاحنني (بواتن)؛
 132-115العمت ت تتل علت ت تتع حتست ت تتني مشت ت تتروع القت ت تتانون املتعلت ت تتق حبقت ت تتوق ال فت ت تتل
(الكام ون)؛
 133-115اعتمتتاد مشتتروع تتانون ال فتتل املوحتتدد أ تترب و ت كتتند و تتو
القانون الدي يعاجل ضتااي رئيستية مقتل وصتوي األطفتاي م القضتاء وحظتر العقوبتة
البدني تتة اي ت ت جمت تتاالت اجملتمت ت د وتشت تتجي اعتمت تتاد ت تتداب أتديبيت تتة غ ت ت عنيفت تتة
(أوروغواي)؛
 134-115الف ترا متتن صتتياغة واعتمتتاد مشتتروع تتانون ال فتتل ومشتتروع تتانون
التبين (غابون)؛
 135-115اعتمتتاد مشتتروع تتانون ال فتتل املوحتتدد وحظتتر ايت أشتتكاي العقوبتتة
البدنية لألطفاي اي األوسا (أملانيا)؛
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 136-115تعزيز التتداب الراميتة م ضتمان ايتة حقتوق املترأة وال فتلد ب ترق
من تا التنفيتتد الكامتل للقتتوانني ات الصتتلةد فضتالا استتتكماي وم ترار مشتتروع تتانون
ال فل املوحد (أيرلندا)؛
 137-115مضتتاعفة اجل تتود الراميتتة م اعتمتتاد تتانون بشتتأن األطفتتاي متتن أجتتل
ضمان حتقيق أفضل معاي الصحة واحلماية لألطفاي (األردن)؛
 138-115النظر ااا مزيد من اخل وات الستكماي مشتروع تانون ال فتلد
الدي يناد مقالاد علع ملااء العقوبة البدنية اي األوسا (انميبيا)؛
 139-115استتتكماي العمليتتة التشتريعية املتعلقتتة ابعتمتتاد مشتتروع تتانون ال فتتل
(اجلزائر)؛
 140-115مصدار مشروع انون ال فل وتنفيده تنفيدا فعاالا (سيشيل)؛

 141-115املس تتارعة م اعتم تتاد مش تتروع تتانون ال ف تتل املوح تتد ال تتدي يس تتمل
إبدراج أحكت تتايف اتفا يت تتة حقت تتوق ال فت تتل علت تتع حنت تتو مناست تتب التش ت تريعات احملليت تتة
(سلوفينيا)؛
 142-115مواص تتلة اجل تتود الرامي تتة م م ت ترار مش تتروع تتانون ال ف تتل ومش تتروع
انون التبين (أوغندا)؛
 143-115مواصتتلة مستتاعي ا الراميتتة م تعزيتتز و ايتتة حقتتوق ال فتتل
استكماي احلكومة واعتماد ا ملشروع انون ال فل (أرمينيا)؛
 144-115مد ت تتاي مزيت تتد مت تتن التعت تتديالت أطر ت تتا القانونيت تتة
ال فلد امتقاالا للمعاي الدولية حلقوق اإلنسان (أفاانستان)؛

 145-115ض ت تتمان التقي ت تتد ابحل ت تتد األدحمل لس ت تتن ال ت تتزواجد احمل ت تتدد
(شيلي)؛

ضتتوء

جمت تتاي ايت تتة
 18س ت تتنة

 146-115النظتتر مراجعتتة القتتانون املتتدع التتدي يستتمل بتتزواج الفتيتتات بتتل
بلو سن  18سنة (انميبيا)؛
 147-115تعديل انون اية ال فل ورف سن الزواج م  18عام ا (اينيا)؛

 148-115سن وتنفيد تشريعات حتمي حقوق األطفايد م الرتايز بوجه تاق
علع مكافحة زواج األطفاي والزواج املبكر والزواج القسري (مي اليا)؛
 149-115مدمتتاج مبتتدأ مراعتتاة املصتتاف الفضتتلع لل فتتل اي ت اإلج تراءات
السياسات املتعلقة ابألطفاي (الكوناو)؛
التشريعية والقضائية وادل
 150-115اعتماد اسرتاتيجية ملكافحة عمل األطفايد وال ستيما أستوأ أشتكاله؛
وتعزيتتز عمليتتات التفتتتيع العمتتل للكشتتف عتتن عمتتل األطفتتاي واملعا بتتة عليتته؛
وحتسني برامن احلماية ومعادة اإلدماج (ا ورية الكوناو الد قراطية)؛
 151-115مواصلة اجل ود الرامية م متكني الشباب (مصر)؛
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 152-115ضمان حقتوق األطفتاي وتعزيتز مستاعدة األطفتاي التدين يعيشتون
أوضاع شة (فرنسا)؛
 153-115تعزيت تتز القت تتوانني والسياست تتات الراميت تتة م ايت تتة حقت تتوق األطفت تتايد
وال ستتيما ال ت هتتتدد م حظتتر ومن ت ومواج تتة بي ت األطفتتاي واستتتاالوو جنستتي ا
(بوتسواان)؛
 154-115ضت تتمان أن تكت تتون تش ت تريعاهتا احملليت تتة املتعلقت تتة ابالست تتتاالي اجلنست تتي
لألطف تتاي م ابق تتة للمع تتاي الدولي تتةد وماتح تتة حص تتوي األطف تتاي ض تتحااي االعت تتداء
اجلنسي علع دمات التعا ومعادة اإلدماج علع حنو مالئو (أملانيا)؛
 155-115مواصلة توعية البالاني واألطفتاي حبقتوق ال فتلد وال ستيما
فقر األطفاي واالعتداء اجلنسي علع األطفاي (ماليزاي)؛

ستياق

 156-115مواصتتلة تعزيتتز اجل تتود الراميتتة م مكافحتتة االعتتتداء علتتع األطفتتاي
جبمي أشكالهد عن طريق اعتماد وتنفيد مشروع انون ال فلد م اال تمايف بشكل
ت تتاق مبست تتائل مت تتن بيت تتل العقوبت تتة البدنيت تتة والت تتزواج املبكت تتر والقست تتري واالجتت تتار
واالستاالي اجلنسي واإلاراه علع البااء ( ولندا)؛
 157-115مواصتتلة اجل تتود الراميتتة م تعزيتتز حقتتوق ال فتتل و ايتتته متتن االجتتتار
واالستاالي اجلنسي (تونس)؛
 158-115مضتتاعفة اجل تتود الراميتتة م تعزيتتز التتتداب الراميتتة م ايتتة حقتتوق
ال ف تتلد ب تترق من تتا منت ت العن تتف ض تتد األطف تتاي وحتس تتني التعل تتيو اجلي تتد لألطف تتاي
(مندونيسيا)؛
ة عمل ملن ومكافحة االعتداء علع األطفتايد واستئصتاي
 159-115وض
العنف ضد األطفاي (العراق)؛
 160-115ضتتمان تعزيتتز التنستتيق بتتني واتتاالت منفتتا القتتانون متتن حيتتث تنتتاوي
ضااي االعتداء علع األطفاي (أفاانستان)؛
 161-115اعتم تتاد تلي تتة تشت تريعية حلظ تتر ايت ت أش تتكاي العن تتف ض تتد األطف تتاي
ومساءة معاملت و واملعا بة علع ل (مدغشقر)؛
 162-115تكقيف اجل تود الراميتة م صتياغة استرتاتيجية شتاملة ملنت ومكافحتة
االعت تتداء عل تتع األطف تتايد مب تتا لت ت حظ تتر العقوب تتة البدني تتة ايت ت األوس تتا
(أوارانيا)؛
 163-115ااتتا التتتداب الالزمتتة لضتتمان احلمايتتة الكافيتتة والفعالتتة متتن اي ت
أشتتكاي التمييتتز ضتتد خمتلتتف الفئتتات اإلثنيتتة واأل ليتتاتد و ل ت عتتن طريتتق ب ترامن
التوعية والتققيف الرامية م تسليط الضوء علع مسااة ال فئة مثنية (األرجنتني)؛
 164-115اا تتا ت تتداب عملي تتة مط تتار اتفا ي تتة القض تتاء عل تتع ايت ت أش تتكاي
التمييز ضد املرأةد من أجل تفعيل اإلدماج االجتماعي لأل ليات (أناوال)؛
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 165-115ت تتوف مزي تتد م تتن ف تترق الت تتدريب الف تتوري وت تتوف املعلوم تتات ابللا تتة
الكريولية املوريشيوسية (ترينيداد وتوابغو)؛
 166-115مواصتتلة عتتالج مظتتا ر احلرمتتان اال تصتتادي والققتتا واويكلتتي وغت
الرمسي ال يعاع من ا الكريوي املوريشيوسيوند بتنفيد سياسات تفضي م تنميت و
ا تصاداياد م مشارات و التامة ( اي )؛
 167-115مواص تتلة وضت ت مجت تراءات لتعزي تتز حق تتوق األشت ت اق وي اإلعا تتة
ومشارات و تنمية البلد (اواب)؛
 168-115مواصلة ج ود ا لتعزيز حقوق األش اق وي اإلعا ة (مصر)؛
 169-115مواصتتلة العمتتل علتتع وض ت مشتتروع تتانون بشتتأن األش ت اق وي
اإلعا ة من أجل مكافحة التمييز ضد و (األردن)؛
 170-115مواصلة تقدمي مزيد من احلمايتة لألشت اق وي اإلعا تةد وال ستيما
األطفاي (جنوب أفريقيا)؛
 171-115احلتترق علتتع ضتتمان واح ترتايف حصتتوي األطفتتاي وي اإلعا تتة علتتع
التعليو وضمان مدراج و اي جماالت حقوق اإلنسان (مدغشقر)؛
 172-115دعو مدماج األطفاي وي اإلعا ة
(ترينيداد وتوابغو)؛

املدارس العاديةد در اإلمكان

 173-115مواصلة تعزيز و اية حقوق األشت اق وي اإلعا تةد وصاصتة مبنت
تعرض و للعنف واإليداء (ا ورية ميران اإلسالمية)؛
 174-115تعزيتز ايت تتتداب مكافحتتة العنتتف ومستتاءة املعاملتتة حبتتق األشت اق
وي اإلعا تةد وضتتمان مستتاءلة ايت املست ولني عتن تتده األفعتتاي مبوجتتب القتتانون
(مدغشقر)؛
 175-115اا ت تتا ت ت تتداب ملكافح ت تتة العن ت تتف ومس ت تتاءة املعامل ت تتة واإلا ت تتاي حب ت تتق
األش اق وي اإلعا تة واألشت اق وي احلتاالت الصتحية النفستيةد ب ترق من تا
حظتتر التعقتتيو القستتري واح ترتايف استتتقالوو التتدايت ومتتوافقت و احلتترة واملستتتن ةد م ت
تعزيز مدماج و اجملتم ومكافحة ميداع و م سسات الرعاية (الكتااي)؛
 176-115وض ضماانت انونية حلماية األطفاي الدين ولدوا
عد ي اجلنسية (اينيا).

البلد لوالدين

 -116اي االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة تدا التقريتر تعتك عتن مو تف الدولتة
(الدوي) ال دمت ا و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينباي أن يف تو أهنتا حتظتع بتأييتد
الفريق العامل بكامله.
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