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 مقدمة  
عقددد اليريددق العامدد  املعددا ابالددتعرال الدددورن المبددام ر املنمبددح وقجدد  قددرار  لدد   قددق   -1

. وجدر  2018تمبدرين الثدان/نقفمرب  16إىل  5ر دورتد  اااديدة والثني د  ل اليدنة مدن 5/1اإلنسان 
. 2018تمبددددرين الثددددان/نقفمرب  7الددددتعرال ااالددددة ل مقريمبدددداقس ل ا لسددددة السادلددددة املعقددددقدة ل 

وتدددددردس وفدددددد مقريمبددددداقس النالددددد  العدددددام وإليدددددر العددددددل و قدددددق  اإلنسدددددان واإل دددددني ا  امل لسددددداةر 
اقس ل جلسدددت  العاشددرة املعقدددقدة مددداناو نيددقا . واعتمدددد اليريددق العامددد  التقريددر املتعلدددق وقريمبدد السدداد

 .2018تمبرين الثان/نقفمرب  9 ل
ر اختددار  لدد   قددق  اإلنسددان فريددق املقددررين التددا  2018كددانقن الثان/يندداير   10 ول -2

)اجملمقعة الثني اة(: تقنيقر واململكة املتحددة لربياانادا العىمدأ وديرلنددا المبدمالاةر ومنغقلادا لتاسد  
 قريمباقس.التعرال ااالة ل م

مددن  5واليقددرة  5/1مددن مرفددق قددرار  لدد   قددق  اإلنسددان  15وعمددنيأب ك كددام اليقددرة  -3
 ر  در  القاثلق التالاة ألنيرال التعرال ااالة ل مقريمباقس:16/21مرفق قرار اجملل  

 (؛A/HRC/WG.6/31/MUS/1)د( )15تقرير وطا/عرل كتايب مقدم وفقاأب لليقرة  )د( 
  دعدتددد  ميق ددداة األمدددم املتحددددة السددداماة اقدددق  اإلنسدددان وفقددداأب جتمادددل للمعلقمدددا )ب( 

 ؛(A/HRC/WG.6/31/MUS/2))ب( 15لليقرة 

)ج( 15مدددددددقج  دعدتددددددد  امليق ددددددداة السددددددداماة اقدددددددق  اإلنسدددددددان وفقددددددداأب لليقدددددددرة  )ج( 
(A/HRC/WG.6/31/MUS/3 وCorr.1.) 

دهتا لدلياأب إلدباناا وُد الت إىل مقريمباقسر عن طريق اجملمقعة الثني ادةر قالمدة دلد لة دعد -4
والرباإليدددد  والربتغددددالر ابلددددم  مقعددددة األ دددددقاب املعناددددة ابلتنيادددد  واإلاددددني  واملتااعددددة علددددأ ال ددددعاد 
الددددقطار وال،اكددددار ولددددلقفاناار واململكددددة املتحدددددة لربيااناددددا العىمددددأ وديرلندددددا المبددددمالاة. و كددددن 

 ام .ااطنيع علأ ه ه األل لة ل املققل المببكي لنيلتعرال الدورن المب

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

ودن  2014 دشار  مقريمباقس إىل دن ااكقمة تغ   اعدد اانتادااب  العامدة ل عدام -5
ان   تركا ه علأ مقاطناها. ودشدار  دياداأب إىل  2019-2015ارانمج ااكقمة ا ديدة للينة 

اُ ل الكث  من ا هد لتحس  املستق  املعامبي ونقعاة ااااة لسكاهنا ويُب ل امل يد من دج  دن  
 تقطاد دولة الرفاه.

مددددن دجدددد  حتسدددد  معا ددددة شددددكاو   2017 ودُنمبدددد ت اقااددددة لدددددعم املددددقاطن  ل عددددام -6
يمبداقس للكاة ل مجادل داداب مقر  و لة إنننت ا 350املقاطن . ولتع ي  النااطر جر  تركا  

 وجيرن تركا  م يد من الق ني .
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يتعلدددددق ابلتادددددقرا  الددددديت  دددددد ت منددددد  جقلدددددة االدددددتعرال الثانادددددةر دُنمبددددد ت ل  وفامدددددا -7
اآللادة القطنادة  2017 وإلارة جديدة مكرلة اقق  اإلنسان. ودُنمب ت ديااأب ل عدام 2017 عام

 ت كد ل  اقاادة اقدق  لإلاني  واملتااعةر اليت ا العت وهام  نة ر د  قق  اإلنسدانر ودُنمبد
اإلنسان. ور بت مقريمباقس ابملسداعدة التقنادة الديت لدتقدمها امليق داة السداماة اقدق  اإلنسدان 

الل،ندة املسدتقلة  2018 من دج  إنمباب قاعدة اااان  وطناة لإلاني  واملتااعة. ودُنمبد ت ل عدام
مدة  دد  دباط المبدرطة للمبكاو  املقدمة  د المبرطةر املس ولة عدن التحقادق ل المبدكاو  املقد

 قانقن )عاقية دفراد المبرطة ل النقااب (. 2016 ل لاا  دداب مهامهمر واعُتمد ل عام
ل املالدددددة علدددددأ األقددددد  مدددددن التدددددداا  الدددددقاردة ل خادددددة عمددددد   قدددددق  اإلنسدددددان  90ونُيددددد   -8

تقريدددر منت ددد  املددددة عدددن جقلدددة االدددتعرال الثانادددةر  2016 . وقُددددم ل عدددام2020-2012 لليدددنة
وقُدددمت ل العددام  األخدد ين مجاددل التقددارير الدوريددة القاجدد  تقددد ها وقجدد  كدد  اتياقاددة. واناددمت 
مقريمبدداقس إىل معىددم ال ددكقس األلالدداة لدمددم املتحدددة وااحتدداد األفريقددي املتعلقددة  قددق  اإلنسددانر 

لدددأ وكيلدددت إدراج د كدددام هددد ه ال دددكقس ل تمبدددريعاهتا قددددر املسدددتااع. وقدددد  دددد قت مقريمبددداقس ع
الربوتقكدددددقل امللحدددددق ابملاثدددددا  األفريقدددددي اقدددددق  اإلنسدددددان والمبدددددعقب املتعلدددددق  قدددددق  املدددددردة ل دفريقادددددا 

ر مددل إاددداب حتيىددا ر وكدد ل  علددأ اتياقاددة  ايددة األفددراد 2017)اروتقكددقل مددااقتق(ر ل   يران/يقنادد  
ةأب علددددأ ذلددددد ر . وعددددنيو 2016يتعلددددق ابملعا ددددة اآللاددددة للباددددداان  المبا دددداةر ل   يران/يقنادددد   فامددددا

ر ودودعدددددت مددددد خراأب  ددددد  2015انادددددمت مقريمبددددداقس إىل معاهددددددة جتدددددارة األلدددددلحة ل  قإل/يقلاددددد  
تقااد التعمال األلغدام واألشدراس ااداعادة والنبدالط األخدر ر  الت ديق علأ الربوتقكقل املتعلق  ىر دو

( 1996داير/مدددايق  3 )الربوتقكدددقل الثدددان ا ددداغت  املعدلدددة ل 1996داير/مدددايق  3ا ددداغت  املعدلدددة ل 
والربوتقكددددقل املتعلددددق ابملتي،ددددرا  مددددن تليددددا  ااددددرب )الربوتقكددددقل ااددددام ( امللحددددق ابتياقاددددة  ىددددر 

عمبددقالاة األ ددر. ولت ددد   تقااددد الددتعمال دلددلحة تقلاديددة معانددة  كددن اعتبارهددا ميرطددة الاددرر دو دو
إبجدراب تقددا البنينيدا  اعدد لدن مقريمباقس علأ الربوتقكقل ااختاارن اتياقاة  قق  الاي  املتعلق 

ممبروع قانقن الاي ر ومن املقدرر الت دديق علدأ اتياقادة مندل جر دة اإلابدة ا ماعادة واملعاقبدة علاهدا ل 
 .2019 عام
تتمكن مقريمباقس من تنيا  اعض التق داا  املنبثقدة عدن جقلدة االدتعرال الثانادةر  ومل -9

قريمبدداقس  تمددل متعدددد الثقافددا ر فهددي ج يددرة نىددراأب إىل و ددعها اادداى. فعلددأ الددرنيم مددن دن م
حمدددودة املددقاردر ومددن ل فهددي لاسددت ل و ددل يسددمم لددا اقبددقل العمددال املهدداجرين ودفددراد دلددرهم 

 منم مرك  النيجئ لدجان ر وإن كانت تقدم مساعدة لتقطانهم ل الدان دخر . دو
 2016األول/ديسدمرب وينص قدانقن اانددماج ااجتمداعي والتمكد  ال دادر ل كدانقن  -10

علدددأ ادددرامج للتمكددد  هتددددا إىل مكافحدددة اليقدددر املددددقل وتقددددا الددددعم املدددا  لدلدددر املسدددتحقة 
وقجدد  السدد،  ااجتمدداعي ملقريمبدداقس الدديت وقعددت علددأ عقدددها ااجتمدداعي. وتدددعم ااكقمددة 

اندداب اقددقة األلددر ذا  الدددخ  المبددديد ااايددال إىل املددنايض ااددال ة لقاعددة درل والرانيبددة ل 
 مسكن عن طريق ارانمج منم.

 2017وتع إل إ دار اللدقالم القطنادة املتعلقدة ابادد األدج لدجدقر ل كدانقن األول/ديسدمرب  -11
اتنيا  نىام  دريبة الددخ  السدلباة. وجدر  دياداأب إلايدة املعاشدا  التقاعديدة المبداملة نيد  القالمدة علدأ 

 دفل اشناكا .
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 2018إىل   يران/يقنادد   2013 اليددنة مددن عددام شدداب ل 20 600ومت تقظادد  اددق  -12
 من خنيل ارانمج تقظا  المبباب.

ولاتامن ممبروع قانقن المبرطة والعدالة ا نالاةر ال ن لُاقدم إىل ا معادة القطنادة ل  -13
الينة ااالاةر د كاماأب تع إل  مان  قق  اإلنسدان واادراي  األلالداة للمدقاطن . ودُلغدي قدانقن 

هبدددددا حتسدددد   2017 والددددُتعاض عندددد  اتمبددددريل جديددددد ل عددددام 1970 قا  لعددددامتسددددلام املالدددد
 األ كام املتعلقة اتسلام األشااى من مقريمباقس وإلاها.

يتعلدددق ابإل دددني ا  اانتاااادددة والمبدددكق  املقدمدددة مدددن ااددد ب الساالدددي )املقاومدددة  وفامدددا -14
 امداأب كدامنيأب إب دنيل النىدام اانتادايب والبدي ( إىل الل،نة املعناة  قق  اإلنسانر داد  مقريمبداقس الت

لادمان  ثاد  دكثدر إن دافاأب ل ا معاددة القطنادةر و دمان  ثاد  دفادد  للمدردةر ومعا دة مسدحلة اإلعددنين 
هبددا تقددا  2016 اإلل امي عدن اجملتمدل ايلدي للمرشدم. ودُنمبد ت  ندة وإلاريدة ل كدانقن الثان/ينداير

اإل ددددني ا  اانتااااددددة الدددديت هتدددددار ل مجلددددة  2018 ديلقل/لددددبتمرب 21مقن ددددا ر وقُدددددمت ل 
دمددقرر إىل حتقاددق التمثادد  املنالدد   ماددل األقلاددا  ل ا معاددة القطناددة. وتعكدد   الادداأب  نددة  دددود 

 الدوالر اانتااااة علأ التعرال ه ه اادود علأ النحق املن قى علا  ل الدلتقر.
ت مقريمبدددداقس قدددددانقن األلددددلحة الناريدددددة ل  ددددال القددددانقن الددددددو  اإلنسددددانر عدددددد ل ول -15
مدن  2016 ؛ ودقر  قانقن ) ىر( األلغدام املادادة لدفدراد والد خالر العنققديدة لعدام2016 عام

دجدد  إدراج كدد  مددن اتياقاددة الدد خالر العنققديددة واتياقاددة  ىددر الددتعمال وتكدددي  وإنتدداج ونقدد  
ايلددي. وددرجددت مقريمبدداقس ديادداأب ل  األلغددام املاددادة لدفددراد وتدددم  تلدد  األلغددامر ل القددانقن

تقاادددد الدددتعمال دلدددلحة تقلاديدددة معاندددة  كدددن اعتبارهدددا ميرطدددة الادددرر  ققانانهدددا اتياقادددة  ىدددر دو
 .2018 عمبقالاة األ رر ل عام دو

ولق ىت إلايدة كب ة ل عدد النساب املمبداركا  ل اانتادااب  العامدة السدااقة. ويدنص  -16
ر علدددأ دن تادددمن كددد   مقعدددة ترشدددم دكثدددر مدددن 2015 ل ل عدددامقدددانقن ااكدددم ايلدددير املعدددد

يكددقن دكثددر مددن  لثددي املرشددح  ل تلدد  اجملمقعددة مددن نيدد  نددقع  شا دد  ل اانتاددااب  دا
عاددقاأب(ر  69ا دن . ويبلدع عددد العادقا  املنتابدا  ل ا معادة القطنادة لدبل إانة )مدن مجلدة 

عادددقاأب(.  17امادددة  دددنية إانة )مدددن مجلدددة وعددددد العادددقا  املنتابدددا  ل مجعادددة رودريغددد  اإلقل
واإلداد  نسبة النساب ل دعلأ منا   اختاذ القرار ل القااع العامر ويُل ِّم القانقن الدقطا إلدارة 
المبدددركا  مجادددل منىمدددا  القاددداع ااددداى كن يكدددقن دعاددداب  دددال  اإلدارة مدددن كدددني ا نسددد . 

 ل  اغت  النهالاة. وجيرن  الااأب و ل ممبروع قانقن املساواة ا  ا نس 
( امبحن مساواة العمال والعدامني  ل 100 ودُدرجت اتياقاة منىمة العم  الدولاة )رقم -17

مدن قدانقن  20ر ل التمبدريعا  ايلادة ل املدادة 1951 األجر عن عم  ذن قامة متساويةر لعام
لتع يدد   2017  قددق  العمدد ر ودُنمبدد ت إدارة وطناددة للتقظادد  وقجدد  قددانقن العمدد  الددقطا لعددام

 2017 التقظا  والتعا  وتدري  البا ث  عن العمد . وقدد ُعددل قدانقن تكداف  اليدرى ل عدام
 من دج   ىر التماا  ل العم  علأ دلاس الس،  ا نالي للمباص.

تنياددد  قددانقن جديددد امايدددة البادداان  هبدددا  ايدددة  2018وادددد ل كددانقن الثان/يندداير  -18
ل  ددقب التاددقرا  ل التقناددا  املسددتادمة  مددل البادداان  املتعلقددة   قددق  األفددراد ل اا ق دداة

خت ينهدددا. وعقددد  قدددرار ايكمدددة العلادددا ل قاددداة  تسددد،الها دو معا تهدددا دو إ التهدددا دو ابألفدددراد دو
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ر مت وقتاأ قرار من ااكقمة تدم  معلقما  ااقمنية ماديقو  د دولة مقريمباقس وجهة دخر 
 .2013  كام املتنقعة( لبااقة القية القطناة لعامت نة وقج  قانقن )األ

يدد ال العندد  املندد    ددااأب يثدد  القلددقر علددأ الددرنيم مددن اايددال عدددد  دداا  العندد   وا -19
لتدقف   ايدة  2016 األلرن ا ديدة  د املردة. وُعدد ِّل قدانقن اامايدة مدن العند  املند   ل عدام

 ااأب إعداد اروتقكقل وطا امبحن العن  املن  .دفا  لاحااي العن  املن  ر وجيرن  ال
ويثدد  العندد   ددد األطيددال وااعتددداب ا نسددي علددأ األطيددال وإلواج األطيددال ديادداأب قلقدداأب  -20

ابلغددداأب. ويبددددو التمبدددريل املتعلدددق اددد واج األطيدددال ل مقريمبددداقس ل نيددد  حملددد  ابملقارندددة مدددل البلددددان 
 مدداعي ل لددبا  تغادد  ااددد األدج لسددن الدد واجر األخددر ر ولكددن ُد ددرإل تقدددم كبدد  ل التيكدد  ا

وأيمدد  القفددد دن يبل ِّددع عددن إ ددراإل امل يددد مددن التقدددم ل املسددتقب . وُو ددعت لاالددة لعدددم التسددامم 
مالقدداأب مددل االددتغنيل ا نسددي لدطيددالر ومت الت دددن للعندد   ددد األطيددال وااجتددار ابألطيددال 

ذلدد  اغدداب األطيددالر مددن خددنيل  مقعددة متنقعددة ل  واالددتغنيل ا نسددي الت،ددارن لدطيددالر وددا
 من التداا . ومن املقرر عرل ممبروع قانقن الاي  علأ ا معاة القطناة ل العام التا .

وانادددمت مقريمبددداقس مددد خراأب إىل الندددداب للعمددد  مدددن دجددد  إهنددداب العمددد  القسدددرن والدددر   -21
وطناددددة ملكافحددددة ااجتددددار  املعا ددددر وااجتددددار ابلبمبددددر. وجيددددرن  الادددداأب إعددددداد ممبددددروع خاددددة عمدددد 

 ابألشااىر ودنمب ت  نة ممبنكة ا  القإلارا  لامان التنساق السلام.
 نة  2015 و ث  ااجتار ابملادرا  واإلدمان علاها حتداي  خا ة. ودُنمب ت ل عام -22

دُنمبدددد ت  نددددة وإلاريددددة وفرقددددة عمدددد  لتنسدددداق عملاددددة تنيادددد   للتحقاددددق ل ااجتددددار ابملادددددرا ر كمددددا
التق اا  اليت قدمتها الل،نة. وللت دن ا قرة شاملة لعملاة مكافحة املادرا ر دُعد  خاة 

 .2022-2018وطناة رلاساة ملكافحة املادرا ر للينة 
امبحن ن ع  ية  2019تمبرع مقريمباقس اعد ل املمباورا  املقرر إجراؤها ل مالل  ومل -23

لنا ددي. ودجددر  وإلارة العدددل و قددق  اإلنسددان ا ر ددة عددن النمبدداط ا نسددي املثلددي القددالم علددأ ا
واإل ددددني ا  امل لسدددداة ممبدددداورا  مددددل املنىمددددا  نيدددد  ااكقماددددة الداعاددددة إىل إجددددراب تغادددد  ل 
القانقن. ومل ذل ر مثة  اجة إىل تقعاة عامدة السدكان وقبدقلم قبد  النىدر ل تعددي  التمبدريعا  

 ااالاة.
ة إهنداب االدتعمار  دت يتسد  لدا دن  دارس تدخر مقريمباقس جهدداأب ل إاداإل عملاد وا -24

هددددد ا ال دددددددر اعتمدددددد  ا معادددددة العامددددددة  امبدددددك  كامددددد  لددددداادهتا علدددددأ كامددددد  درا ددددداها. ول
املتعلدق االد  فتدق  مدن حمكمدة العددل الدولادة امبدحن  2017ل   يران/يقناد   71/292 القرار

دعقدداب جلسددا   ل. و 1965 اآلاثر القانقناددة لي دد  درخبادد  شددانيقس عددن مقريمبدداقس ل عددام
ر دعراددددت مقريمبدددداقس عددددن دملهددددا ل دن 2018االددددتماع العلناددددة ل ايكمددددة ل ديلقل/لددددبتمرب 

 ك ِّددن مددقاطا مقريمبدداقسر  ت دددر ايكمددة ردايأب يسددهم ل الددتكمال عملاددة إهندداب االددتعمارر  ددا
 وخبا ة املنحدرين من د   شانيقلير من العقدة إىل درخبا  شانيقس.

اقس ابلقلددق إإلاب ت ايددد عدددد املر ددأ الدد ينُ شا ددت  ددالتهم ابلسددكرن وتمبددعر مقريمبدد -25
والسرطان واااا  القلباة القعالاة. ومن املقرر البدب ل إنمباب مستمبيأ جديد للسدرطان ودالدرة 
وطناددة جديدددة للماتددربا  ال ددحاة ل العددام التددا . وجيددرن اآلن تمبددااد مستمبدديأ جديددد لدددذن 

 واألن  واان،رة.
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درج اللغة اعد ل قانقن تكاف  اليرى كحلداس للتمااد . ورنيدم دن لغدة الكريدقل نيد  تُ  ومل -26
مسددتعملة اعددد كلغددة رمساددة ل ا معاددة القطناددةر فهددي مسددتعملة علددأ ناددا  والددل ل م لسددا  

 دخر ر كاياكمر وللتدري  ل املدارس.
 . وجددر  فحددص وجُتددر  ممبدداورا  امبددحن املسددقدة األوىل ملمبددروع قددانقن  ريددة املعلقمددا -27

و حددداص العديدددد مدددن اآلاثر اإلداريدددة واملالادددة والقانقنادددة وامل لسددداة املنتبدددة علدددأ ممبدددروع القدددانقنر 
 اسب  اااجة إىل حتقاق تقاإلن ا   مان حتقاق فعالاة وكيابة اإلدارة والتمتل اباق ل املعرفة.

إلغددداب عققادددة اإلعدددددام ومت ختياددد  مجادددل د كدددام اإلعددددام ال دددادرة قبدددد  اعتمددداد قدددانقن  -28
إىل الس،ن امل اد مل األشغال المباقة. ومل ذلد ر تمبدعر مقريمبداقس ابلقلدق امبدحن  1995 لعام

 ت اعد الردن ال ن يُعرب عن  علناأب وامل يد لعققاة اإلعدام.
ولتقا ددد  مقريمبددداقس العمددد  علدددأ تع يددد   قدددق  اإلنسدددان ملقاطناهدددا والقفددداب اقاجباهتدددا  -29

   اإلنسان اليت هي طرا فاها.وقج  تتل   كقس  قق 

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
وفددددداأب ابادددداان  د ندددداب جلسددددة التحدددداور. وتددددرد التق دددداا  املقدمددددة د ندددداب جلسددددة  77ددىل  -30

 التحاور ل ا  ب الثان من ه ا التقرير.
مبددددداقس ل معا دددددة ور بدددددت الدددددقااي  املتحددددددة األمريكادددددة ابلتقددددددم الددددد ن د رإلتددددد  مقري -31

تنياد  التق داا  املنبثقدة عدن جقلدة االدتعرال الثانادة.  الت،اوإلا  الديت ترتكبهدا قدقا  األمدن ول
وهددي تمبددعر ابلقلددق امبددحن اليسدداد والددتمرار الت،دداوإلا  مددن جاندد  قددقا  األمددن واإلفددني  مددن 

 العقاب علأ ه ه الت،اوإلا .
نددد  ا نسدددان وتع يددد   قدددق  املدددردةر ور بدددت دورونيدددقان ابلتدددداا  املتاددد ة ملكافحدددة الع -32

وشدد،عت مقريمبدداقس علددأ مقا ددلة العمدد  علددأ إدمدداج منىددقر جنسددان ل تمبددريعاهتا ولاالدداهتا 
 العامة.

ور بدددت مجهقريدددة فنددد ويني البقلاياريدددة إبنمبددداب آلادددة وطنادددة لتقددددا ومتااعدددة تقدددارير  قدددق   -33
  ا  ال حة والتعلام.اإلنسان. ور بت ديااأب اعدد من مبادرا  الساالة العامة ل 

وا ىددت إلمبددااقن إنمبدداب وإلارة مكرلددة لقاددااي  قددق  اإلنسددان وإنمبدداب اآللاددة القطناددة  -34
 لإلاني  واملتااعة. وا ىت ديااأب لن تمبريعا  جديدة لتحس   مان  اية  قق  اإلنسان.

لسااقر ُد رإل من تقدم ل  ال  قق  اإلنسان من  االتعرال ا ور بت دفغانستان وا -35
ل ذلدد  إنمبدداب م لسددا  مكرلددة لمبدد ون  قددق  اإلنسددانر والت ددديق علددأ  ددكقس دولاددة  وددا

 معانة اقق  اإلنسان.
ور بددددت ا  الددددر ابإل ددددني ا  امل لسدددداة والتمبددددريعاة الدددديت دد  إىل إنمبدددداب وإلارة معناددددة  -36

اقدددق    قدددق  اإلنسدددانر وإطدددني  االدددناتا،اة القطنادددة امايدددة الايددد  وخادددة العمددد  القطنادددة
 اإلنسان.



A/HRC/40/9 

7 GE.18-22747 

وا ىدت دنغدقا ابرتاددال إعدنين مقريمبدداقس الت امهدا اتحقادق دهددداا التنمادة املسددتدامةر  -37
والتقدددم الدد ن د رإلتدد  ل  ددال إقامددة العدددلر وااهتمددام الدد ن تقلادد  لتحسدد  الىددروا املعامبدداة 

 للمحت، ينر ل  اا  من قبا  الرعاية ال حاة وإعادة اإلدماج ااجتماعي.
وهنح  األرجنت  مقريمباقس علأ إنمبالها وإلارة العددل و قدق  اإلنسدان واإل دني ا   -38

 امل لساةر ودمانة  قق  اإلنسانر واآللاة القطناة لإلاني  واملتااعة.
ور بت درماناا ابلت ام ااكقمة اتع ي  الاك  القالم للد قراطاة و قق  اإلنسانر وذلد   -39

ق  اإلنسدددان واإل دددني ا  امل لسددداةر واآللادددة القطنادددة لإلادددني  مدددثنيأب إبنمبددداب وإلارة العددددل و قددد
 واملتااعة داخ  تل  القإلارة.

ور بدددت دلدددنالاا ابعتمددداد قدددانقن تكددداف  اليدددرى )املعددددل( واتنياددد  الساالدددا  المبددداملة  -40
ت ال تمبعر ابلقلدق إإلاب الدتمرار اادقاج  الديت حتدقل دون حتقادق املسداواة  ملسال  اإلعاقةر لكنها ا

   ا نس ر وإإلاب التحقاقا  املاقلة والس،ن دون حماكمةر وجترا املثلاة ا نساة.ا
ور بت ال،اكا ابلت ام مقريمباقس اب نام  قق  اإلنسانر ولكنها تمبعر ابلقلدق امبدحن  -41

العن  والتماا   د املردة وعدم ا نام  قق  املثلاا  واملثلاد  وم دوجدي املاد  ا نسدي ومغدايرن 
 ا نساناة و املي  يا  ا نس .القية 

ودشددداد  ادددقصن ابلت دددديق علدددأ املعاهددددا  الرلاسددداة اقدددق  اإلنسدددان وإبنمبددداب اآللادددة  -42
القطناددة لإلاددني  واملتااعددة. وشدد،عت اددقصن مقريمبدداقس علددأ اختدداذ امل يددد مددن اااددقا  ل لددبا  

  اية  قق  األطيال والقااب علأ العن  املن  .
ان علماأب مل التقدير ابلتقدم ال ن د رإلتد  مقريمبداقس ل تنياد  الت اماهتدا ود اطت اقتسقا -43

الدولاددة  قددق  اإلنسددانر مثدد  لددن القددقان  املتعلقددة اتكدداف  اليددرىر وإدراج د كددام نىددام رومددا 
 األلالي للمحكمة ا نالاة الدولاة ل تمبريعاهتا ايلاةر وتقدا املساعدة القانقناة للمتهم .

لرباإليدددد  مقريمبدددداقس لق ددددعها  ددددداأب ددج وطنادددداأب لدجددددقر ل القادددداع  اادددداى وهنددددح  ا -44
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.
تنقعددة املتادد ة مددن دجدد   كدد  املددردة والقادداب علددأ مجاددل ور بددت اقروندددن ابلتددداا  امل -45

دشددددكال التماادددد   دددددها. ور بددددت ديادددداأب ابأل كددددام القانقناددددة ايلاددددة الدددديت جتددددرم اإلابدة ا ماعاددددة 
 واليىالل األخر  اليت تمبك  جرالم  رب.

ودشددددداد  الكدددددام ون ابلتقددددددم امل لسدددددي ايدددددرإل ل حتسددددد   الدددددة  قدددددق  اإلنسدددددان ل  -46
 ر ود نت علأ لاالتها الراماة إىل  مان  اية  قق  الاي .مقريمباقس

ور بت كندا ابلتقدم الد ن د رإلتد  مقريمبداقس ل مندل العند  القدالم علدأ ندقع ا دن ر  -47
ل ذل  التعدديني  املدخلدة علدأ قدانقن اامايدة مدن العند  املند  ر ودشداد  رهقدهدا الرامادة  وا

  ااجتار ابألشااى ومقا اهتم وإدانتهم.إىل التحقاق مل املمبتب  ل  لقعهم ل
ودعرادددت تمبددداد عدددن تقدددديرها للتدددداا  الددديت اختددد هتا مقريمبددداقس مدددن دجددد   ايدددة وتع يددد   -48

 قدددق  اإلنسدددان ل  ددددا  ال دددحة والتعلددددامر وتع يددد  تعاوهندددا مددددل آلادددا  األمددددم املتحددددة اقددددق  
 اإلنسان.
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اإلنسدددان واآللادددة القطنادددة لإلادددني  ودعرادددت شدددالي عدددن تقدددديرها إلنمبددداب دماندددة  قدددق   -49
واملتااعةر ولكنها تمبعر ابلقلق امبحن ارتياع عدد  اا  ال واج املبكرر وتعرل املثلاا  واملثلا  
وم دوجددي املادد  ا نسددي ومغددايرن القيددة ا نسدداناة و دداملي  دديا  ا نسدد  للق ددمر وقلددة عدددد 

 النساب ل منا   اختاذ القرار.
تقددديرها ملقريمبدداقس لسددنها عدددداأب مددن ممبدداريل القددقان  الراماددة إىل ودعراددت ال دد  عددن  -50

تع يدد   ددماان   قددق  اإلنسددانر ومكافحتهددا التماادد  وخادداب الكراهاددةر وتقددد ها التدددري  ل 
 دال  قددق  اإلنسددان ملسدد و  إنيدداذ القددانقنر وو دعها خدددما   ددحاة وتعلاماددةر وعملهددا علددأ 

  اية  قق  الي ا  الاعاية.
هت ج ر القمر رهقد مقريمباقس اماية  قق  األطيال واألشااى ذون اإلعاقدة ونق  -51

 واملسن .
ودشدداد  الكقنغددق ابلتدد ام مقريمبدداقس وعا ددة القاددااي البا اددة مددن خددنيل القددانقن الددقطا  -52

للحدددد مدددن تددداطر الكدددقارة وإدارهتدددار و مبدددد القلدددال  الكافادددة لادددمان  دددق ا مادددل ل الرعايدددة 
 ال حاة.

دييقار مقريمبداقس علدأ إ دني اهتا العديددة الديت مكندت مدن إ دراإل تقددم  نح  كق وه -53
ل  ددداا  ااقت ددداد والد قراطادددة وااكدددم الرشددداد. وشددد،عت مقريمبددداقس علدددأ  دددمان حتسددد  

  اية  قق  اإلنسان ل مجال دااب إقلامها.
بلتهددا ل جقلددة ودشدداد  كددقاب اب هددقد الدديت ادد لتها مقريمبدداقس لتنيادد  التق دداا  الدديت ق -54

مشددد  اعتمددداد وتعددددي  قدددقان   لددداما اتحددددير اإلطدددار القدددانقنر وهدددق مدددا االدددتعرال الثانادددةر وا
 تتلية.

وهندددددح  مجهقريدددددة الكقنغدددددق الد قراطادددددة مقريمبددددداقس علدددددأ جهقدهدددددا الرامادددددة إىل تع يددددد   -55
ر د قراطاددة ل لدداعدها علددأ تبددقب املرتبددة السادلددة عمبددرة ل قالمددة الدددول األكثدد الد قراطاددةر  ددا

 العامل. ور بت ابعتماد قانقن اآللاة الققالاة القطناةر وإبنمباب شعبة اآللاة الققالاة القطناة.
ودشار  الدامنرس إىل دمهاة اتياقاة القااب علأ مجال دشكال التماا   د املردة ل تقجا   -56

نىمددددة العمدددد  الدولاددددة امبددددحن ا هددددقد الراماددددة إىل حتقاددددق املسدددداواة ادددد  ا نسدددد ر ودمهاددددة اتياقاددددة م
( ل أتمددد  وتع يددد  الققاعدددد املتعلقدددة  قدددق  169 )رقدددم 1989 المبدددعقب األ دددلاة والقبلادددة لعدددام

 المبعقب األ لاة.
وهنددح  جابددقر مقريمبدداقس علددأ إنمبددالها وإلارة العدددل و قددق  اإلنسددان واإل ددني ا   -57

 امل لساة وعلأ ت ديقها علأ  كقسر منها اروتقكقل مااقتق.
ور بدددددددت م دددددددر ابإل دددددددني ا  امل لسددددددداة وإبنمبددددددداب وإلارة العددددددددل و قدددددددق  اإلنسدددددددان  -58

واإل ددددني ا  امل لسدددداة. ور بددددت ديادددداأب اتع يدددد  اإلطددددار التمبددددريعي الرامددددي إىل حتسدددد  الىددددروا 
املعامبددداة وتاسددد  اا ددددقل علدددأ الرعايددددة ال دددحاة والتعلددددامر ودشددداد  ابلتعدددداون اددد  مقريمبدددداقس 

 وها ا  األمم املتحدة.
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إ اقااا علدأ التقددم الكبد  ايدرإل مدن  ادر خيدض معددل وفادا  الر دل ومعددل  ود نت -59
ل  وفاددا  األطيددال دون لددن ااامسددةر والتغااددة ابلتاعددام واادددما  ال ددحاة لدددم والايدد ر وددا

 ذل  الرعاية قب  القادة واعدها.
رة وهنددح  فا،ددي مقريمبدداقس علددأ لددن قانقهنددا الددقطا المبددام  للحددد مددن تدداطر الكددقا -60

وعلدددأ كقهندددا دول دولدددة ج ريدددة  دددغ ة انمادددة تادددقر نىامهدددا الددد ار لإلنددد ار  2016 وإدارهتدددا لعدددام
 املبكر ابرتياع  ركة املد وا  ر والعقا  . ور بت وبادرا  ال ندو  القطا للبا ة.

 الددة  قددق   ودشدداد  فرنسددا اتقدددا مقريمبدداقس لتقريرهددا. وقددد د اطددت الل،نددة علمدداأب  -61
لدداما  تبعددر علددأ الر ددا نسددبااأب وابلتقدددم ايددرإل مندد  جقلددة االددتعرال الثاناددةر وا اإلنسددان الدديت

 يتعلق  قق  املردة والاي . فاما
وهنح  نيااقن مقريمباقس علأ التدداا  املتاد ة مدن دجد   كد  املدردة وحتسد  الىدروا  -62

قدانقن اامايدة  املعامباة للمقاطن  و ىر عمد  األطيدال. ور بدت ابلتعدديني  الديت ددخلدت علدأ
مددن العندد  املنددد  ر الدديت هتدددا إىل تع يددد   ايددة الاددحااير وابلددددورا  التدريباددة املقدمددة ل هددد ا 

 اجملال لاباط المبرطة.
ودشداد  جقرجادا ابااددقا  املتاد ة مددن دجد  تع يدد  ممبداركة املددردة ل اااداة الساالدداةر  -63

املددردة وتع يدد  املسدداواة ادد  ا نسدد  وشدد،عت مقريمبدداقس علددأ تع يدد  جهقدهددا الراماددة إىل  كدد  
علددأ مجاددل املسددتقاي . ور بددت اب هددقد املب ولددة ل  ددال  ايددة الايدد ر وشدد،عت مقريمبددداقس 

 علأ تسريل تل  ا هقد.
ود نت دملاناا علأ جهقد مقريمباقس الراماة إىل حتقادق التدقاؤم مدل املعداي  الدولادة اقدق   -64

تد ال تمبدعر ابلقلدق  عمد   قدق  اإلنسدان. اادد دن دملانادا ا اإلنسانر علدأ النحدق املبد  ل خادة
 امبحن التقارير املستمرة املتعلقة ابلعققاة البدناةر وإلابة معاملة األطيال والتغنيلم ا نسي.

ور بدت نيداان اسدن قدقان  جديددة وتعددي  اعدض التمبدريعا  القالمدةر مثد  قدانقن  ايددة  -65
ر وقدانقن 2016 ن ااماية من العند  املند   )املعددل( لعدامر وقانق 2016 املسن  )املعدل( لعام

. وشددد،عت نيدددداان مقريمبددداقس علددددأ تنياددد  ارا هددددا 2016 اإلدمددداج ااجتمدددداعي والتمكددد  لعددددام
 املتعلقة ابلتدخ  ااجتماعي.

وهنددح  نيادداان مقريمبدداقس علددأ تقريرهددا البن دداب. ودشدداد  اب هددقد الدديت تبدد لا للت ددديق  -66
ااناددمام إلاهددار وابلتمبددريعا  الدديت لددنتها لاددمان  سدداة اقددق  اإلنسددان دوعلددأ ال ددكقس الرلا

  اية  قق  اإلنسان.
لدداما قددانقن  ودشدداد  هندددوراس ور بددت ابعتمدداد تددداا  تمبددريعاة ولاالددا  عامددةر وا -67

اامايددددة مددددن العندددد  املندددد   )املعدددددل( وقددددانقن  ايددددة املسددددن  )املعدددددل( وقددددانقن الل،نددددة املسددددتقلة 
   املقدمة  د المبرطة.للمبكاو 

ودشددار  آيسددلندا إىل التعددديني  الدديت دُدخلددت علددأ القددانقن ا نددالير الدديت تتددام اإلهندداب  -68
الاددل للحمدد  ل  دداا  حمددددةر اق دد  هدد ه التعددديني  خاددقة إجياااددة. ورنيددم ذلدد ر دعراددت 

سداة املثلادة القالمدة تُلع مدقاد القدانقن ا ندالي املتعلقدة ابلعنيقدا  ا ن عن دليها ألن مقريمباقس مل
 علأ النا ي.
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 ققت  مقريمباقس مدن إاداإلا  ل تع يد  هاكد   قدق  اإلنسدان ل البلدد.  ودشاد  الند وا -69
ااقت دددادنر  -وا ىدددت الل،ندددة مدددل التقددددير ا هدددقد املب ولدددة إل دددراإل تقددددم ل اجملدددال ااجتمددداعي 

 اإلعاقة وحتقاق رفاه املسن . ولتع ي   قق  املردةر ولامان  قق  األطيال واألشااى ذون
ور بدددت إندوناسددداا إبنمبددداب مقريمبددداقس لدددقإلارة العددددل و قدددق  اإلنسدددان واإل دددني ا   -70

. ودشدداد  2017 امل لسدداةر ودمانددة  قددق  اإلنسددانر واآللاددة القطناددة لإلاددني  واملتااعددة ل عددام
 .2018 اسن قانقن الل،نة املستقلة للمبكاو  املقدمة  د المبرطة ل عام

مدن القدانقن  250تلقت  من تق اا  إبلغاب املادة  وكرر  مقريمباقس تعلاقاهتا امبحن ما -71
يتعلدددق ابادددد األدج لسدددن إلواج اليتادددا ر  ا ندددالي ولدددح  حتيىهدددا علدددأ اروتقكدددقل مدددااقتق فامدددا

وامبددحن اعتمدداد ممبددروع قددانقن الايدد ر وامبددحن العمددال املهدداجرين ودفددراد دلددرهمر وامبددحن ممبددروع 
 واة ا  ا نس .قانقن املسا

وشد د  مقريمباقس علأ دن ر قب  اعتماد ممبروع قانقن اإلعاقةر ينبغي مقابمة الااك   -72
 يلل ا تااجا  األشااى ذون اإلعاقة. األلالاة النيإلمة وا

ودشددار  مقريمبددداقس إىل الت امهدددا وكافحددة اليسددداد علدددأ مجاددل املسدددتقاي . فقدددد لدددنت  -73
ا  اإلاني  عن الن اهة من دج  النىر ل الثروا  اجملهقلدة امل ددرر تمبريعا  إلنمباب وكالة خدم

 ولق ل  الة عدم وجقد إدانة جنالاة.
ورداأب علددأ اادعددابا  املتعلقددة  دداا  السدد،ن دون حماكمددةر دكددد  مقريمبدداقس عدددم  -74

م وجددقد  دداا  مددن هدد ا القبادد . فاألشددااى الدد ين ينتىددرون اياكمددة  كددنهم الل،ددقب إىل ايدداك
 اليت تمبرا علأ مدة  بسهم اا تااطي.

وا ىددت مجهقريددة إيددران اإللددنيماة ا هددقد الدديت ادد لتها ااكقمددة لتع يدد  و ايددة  قددق   -75
األطيددددال واألشددددااى ذون اإلعاقددددة وللقادددداب علددددأ اليقددددر. ودقددددر  كن ااكقمددددة إلاد  املددددقارد 

 البمبرية املا  ة لقااع ال حة.
العددددل و قدددق  اإلنسدددان واإل دددني ا  امل لسددداةر واعتمددداد وندددقه العدددرا  إبنمبددداب وإلارة  -76

 قانقن ااماية من العن  املن   )املعدل(.
مدددن القدددانقن ا ندددالير  250تُلدددع املدددادة  ودعرادددت ديرلنددددا عدددن دلددديها ألن مقريمبددداقس مل -77
 لدداما ارتيدداع تدد ال تمبددعر ابلقلددق امبددحن التقددارير املتعلقددة ابلعندد   ددد النسدداب واألطيددالر وا وا

 معدل العن  املن  .
ودشاد  إياالاا إبنمباب دمانة  قق  اإلنسان واآللاة القطناة لإلاني  واملتااعة. ودعرادت  -78

ل ذلددد  تع يددد  ممبدداركة املدددردة ل اااددداة  عددن تقدددديرها لل،هددقد املب ولدددة لادددمان  قددق  املدددردةر وددا
 الساالاة و اية املردة من العن  املن  .

 هقد اليت تب لا ااكقمة من دج   اية وتع ي   قق  اإلنسان.وا ظ األردن ا  -79
ر الددد ن 2019-2015ونقهدددت كانادددا ابعتمددداد ادددرانمج حتقادددق التغاددد  امللمدددقس لليدددنة  -80

تب لدد  مقريمبدداقس مددن جهددقد  يسدداهم ل النهددقل  مايددة  قددق  اإلنسددان. ود نددت كاناددا علددأ مددا
 ل السااقة.لتنيا  التق اا  املقدمة خنيل جقا  االتعرا
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ودشددار  اتياددا إىل التددداا  الدديت اختدد هتا ااكقمددة ل  ددال  قددق  اإلنسددانر وشدد،عت  -81
 مقريمباقس علأ ا ل م يد من ا هقد للقفاب اتعهداهتا والت اماهتا املتعلقة  قق  اإلنسان.

تب لدد  مددن جهددقد لتنيادد  التق دداا  املقدمددة خددنيل  ود نددت لاسددقتق علددأ مقريمبدداقس ملددا -82
  االددتعرال السددااقة. ودشدداد  إبنمبدداب هااكدد  جديدددة اقددق  اإلنسددان وابإل ددني ا  جددقا

 ل  ال  قق  اإلنسان. امل لساة الراماة إىل حتس  اإلاني  واملتااعة
ونقهددت لاباددا ابلتاددقرا  اإلجياااددة الدديت  ققتهددا ااكقمددة ل  ددال  قددق  اإلنسددان مندد   -83

 جقلة االتعرال الثاناة.
مدنيمبددقر مددل اارتاددال التددداا  الدديت اختدد هتا ااكقمددة امايددة  قددق  اإلنسددان  وا ىددت -84

ولتنياددد  التق ددداا  الددديت قبلتهدددا ل االدددتعرال السدددااقر وتمبدددم  هددد ه التدددداا  التعدددديني  الددديت 
 ددخلت علأ قانقن ااماية من العن  املن  .

اا دددقل علدددأ الرعايدددة  ونقهدددت مدددالا اي ابلتقددددم ايدددرإل ل الت  دددال اليقدددر وتدددقف  لدددب  -85
ال ددحاة للر ددل واألطيددال. ودشدداد  وقريمبدداقس اعتمادهددا هن،دداأب قالمدداأب علددأ ااقددق  ل تنيادد  

 الساالا  املتعلقة ابألشااى ذون اإلعاقة.
وا ىدددت ملددددي  مدددل التقددددير اعتمددداد قدددانقن تكددداف  اليدددرى )املعددددل(ر وقدددانقن مندددل  -86

 )املعدل(ر وقانقن ااماية من العن  املن   )املعدل(.اإلرهاب )املعدل(ر وقانقن  اية املسن  
ونقهددددددت مقريتاناددددددا رهددددددقد ااكقمددددددة الراماددددددة إىل تنيادددددد  التق دددددداا  املقدمددددددة ل جقلددددددة  -87

االتعرال السااقة. ور بت الل،نة ابإلااإلا  اليت حتققدت ل  دمان اادق ل ال دحة والتعلدام 
 ذون اا تااجا  التعلاماة ااا ة.يتعلق ابألطيال  لاما فاما و قق  الاي ر وا

ودعا ا ب  األلقد ااكقمة إىل تق اد تمبريعاهتا اليت تغاي  قدق  الايد  وإىل  دمان  -88
 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.
ودشار  مقإلامباق إىل دن مقريمباقس كانت دول الدد دفريقدي ي دد  علدأ اتياقادة  لد   -89

يتعلددق ابملعا ددة اآللاددة للبادداان  المبا دداةر ودهنددا  ددد قت ديادداأب  دورواب امبددحن  ايددة األفددراد فامددا
 علأ اروتقكقل مااقتق.

نر ومنهدا إنمبداب ور بت انمابادا ابإل دني ا  امل لسداة الرامادة إىل تع يد   قدق  اإلنسدا -90
وإلارة العدل و قق  اإلنسان واإل ني ا  امل لسداة. وديدد  الددعقة املقجهدة إىل  لد   قدق  

 اإلنسان كن يقفر التدري  واملساعدة التقناة ملقريمباقس.
ودعرات نابال عن تقديرها لإلااإلا  اليت حتققت ل البلد واملبادرا  اليت اخُت   امبحن  -91

 املناخر و ك  النساب والمبعقب األ لاة وا ماعا  اإل ناة واألقلاا .قاااي البا ة وتغ  
قامت ا  مقريمباقس للنهقل  قق  املردة من خنيل ممبروع قدانقن  ودشاد  هقلندا وا -92

املساواة ا  ا نس  املتقخأر وإلعدادها ممبروع قانقن الايد  الد ن طدال انتىدارهر ودشدار  إىل 
 ين القددانقن . ور بددت اباكددم الدلددتقرن املتعلددق ابملسدداواة ادد  ا ماددل دمهاددة ااعتمدداد السددريل لدد

 وا ايدة التسامم مل املثلاة ا نساة.
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ودعددددرب النا،ددددر عددددن تقددددديره إلنمبدددداب  نددددة مسددددتقلة للنىددددر ل المبددددكاو  املقدمددددة  ددددد  -93
مبد ون املدردةر المبرطةر واعتماد قانقن ااماية من العن  املن   )املعددل( وقدانقن اجمللد  الدقطا ل

 من دج  تع ي   ك  املردة وإلايدة ممباركتها ل ااااة العامة وااااة الساالاة.
ودشدددداد  نا،دددد اي وقريمبدددداقس  هقدهددددا الراماددددة إىل تع يدددد  األطددددر القانقناددددة وامل لسدددداة  -94

افحدة اب هدقد املب ولدة ملك ولتعاوهنا املستمر مدل اآللادا  الدولادة اقدق  اإلنسدان. ودشداد  دياداأب 
 الر  والعم  القسرن وااجتار ابلبمبر.

تب ل  مقريمباقس من جهقد اماية  قق  املردة والاي  واملسدن   ود نت اليلب  علأ ما -95
واألشددددااى ذون اإلعاقددددة. ودشددددار  إىل دن تعدددداطي املادددددرا  يمبددددك  ابعددددر قلددددقر ور بددددت 

وطنادددة وشددداملة ملكافحدددة  مدددني  التقعادددة املسدددتمرة ملكافحدددة املاددددرا  وإبعدددداد خادددة رلاسددداة 
 .2022-2018املادرا  للينة 

ودشدددداد  الربتغددددال إبنمبدددداب اآللاددددة القطناددددة للتنيادددد  واإلاددددني  واملتااعددددةر ودمانددددة  قددددق   -96
 اإلنسان. ور بت اب هقد املب ولة لتحس   الة  قق  اإلنسان للنساب واليتاا .

ردة مددن دجدد  تع يدد   كدد  املددردة ور بددت رواندددا اتعدددي  قددانقن اجمللدد  الددقطا لمبدد ون املدد -97
 واملساواة ا  ا نس ر وابلتعاون الققن ا  مقريمباقس وها ا  معاهدا   قق  اإلنسان.

. 2019-2015ودشدددداد  السددددنغال ابعتمدددداد اددددرانمج حتقاددددق التغادددد  امللمددددقس لليددددنة  -98
 ونقهت ابلتاقرا  اإلجياااة ل  اا  التعلام وال حة واا قل علأ العم .

يتعلددق  ور بددت  ددرااا رماددل التمبددريعا  املعتمدددة مددن دجدد  حتسدد   الددة مقاطناهددا فامددا -99
 ابملساواةر وااق ل ال حةر والامان ااجتماعير والتعلامر واملستق  املعامبي النيلق.

ودشداد  لامبددا  وقريمبدداقس لتا ا ددها  ددقينيأب حمدددداأب للتايادد  مددن آاثر تغدد  املندداخ.  -100
 التقعاة اليت يققم هبا مدرلق املدارس و ثلق اجملتمل املدن. ود نت علأ دنمباة

ور بت للقفاناا إبنمبداب وإلارة العددل و قدق  اإلنسدان واإل دني ا  امل لسداةر واآللادة  -101
القطناددة لإلاددني  واملتااعددة. ودعراددت عددن قلقهددا امبددحن العندد   ددد األطيددالر واالددتغنيل ا نسددي 

 املراهقا .لدطيالر وال واج املبكرر و   
ودعراددت جنددقب دفريقاددا عددن تقددديرها للتددداا  الدديت اختدد هتا مقريمبدداقس للت دددن لنيجتددار  -102

 ل ذل  ااجتار ابألطيال والعم  القسرن. ابألشااىر وا
وللات إلباناا الاقب علأ اعتماد قانقن تكاف  اليرى )املعدل( وإنمباب الل،نة املعناة  -103

ت دوجددد  عددددم مسددداواة اددد  الرجددد  واملدددردة. وا ىدددت دياددداأب دن اتكددداف  اليدددرىر ولكنهدددا ا ىددد
النيإنسدداناة  العققاددة القالدداة دو د كددام اتياقاددة مناهاددة التعدد ي  ونيدد ه مددن  ددروب املعاملددة دو

 تدمج علأ اق كام  ل القانقن ايلي. املهانة مل دو
مددن قددقان  د دددرت   ني تدد  مقريمبدداقس مددن إ ددني ا  م لسدداة ومددا ودشدداد  تقنيددق وددا -104

لدداما املسددن  والنسدداب  تتعلددق  قددق  اإلنسددان. ور بددت اباهتمددام املقجدد  للي ددا  الاددعايةر وا
 واألطيال واألشااى ذون اإلعاقة. ودشاد  رهقد مقريمباقس ل مكافحة اليساد.
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ونقهدددت ترينادددداد وتقابنيدددق ابلتعدددديني  املتنقعدددة الددديت ددخلدددت علدددأ قدددانقن اامايدددة مدددن  -105
  ر وقدددانقن  ايدددة املسدددن ر وقدددانقن ااكدددم ايلدددير وقدددانقن  قدددق  العمددد . ودشددداد  العنددد  املنددد

 اب هقد الراماة إىل الت دن لتغ  املناخ.
ود نت تقن  علأ مقريمباقس لتقجاهها دعقة إىل املكلي  اقااي  ل إطار اإلجرابا   -106

 المبكاو  املقدمة  د المبرطة.ااا ة لدمم املتحدة. ودشاد  ديااأب إبنمباب  نة وطناة لتلقي 
ور بددت دونيندددا اسددن قددانقن الل،نددة املسددتقلة للمبددكاو  املقدمددة  ددد المبددرطة وإبنمبدداب  -107

 الل،نة ل ذل  ال دد.
ودشداد  دوكراناددا إبنمبدداب وإلارة العددل و قددق  اإلنسددان واإل دني ا  امل لسدداةر ودمانددة  -108

 و نة ر د  قق  اإلنسان.  قق  اإلنسانر واآللاة القطناة لإلاني  واملتااعةر
ود ندددت اإلمدددارا  العراادددة املتحددددة علدددأ اإل دددني ا  الددديت دُدخلدددت علدددأ  قدددق  املدددردةر  -109

يتعلق  ماية  قققها األلالاةر ومنهدا املسداواة ل األجدقرر و ديدد إجداإلة األمقمدةر  وخبا ة فاما
 وتع ي  حمق دماة الكبار.

العىمددأ وديرلندددا المبددمالاة ابلتعددديني  الدديت ددخلددت ور بددت اململكددة املتحدددة لربيااناددا  -110
ر ودشدددددار  إىل دن اإل  دددددابا  تبددددد  دن 2016علدددددأ قدددددانقن اامايدددددة مدددددن العنددددد  املنددددد   ل 

مستقاي  العن  القالم علأ نقع ا ن  مث ة للقلق. ورداأب علأ التعلاقا  اليت دادهتا مقريمبداقس 
لربياددانر دكددد  اململكددة املتحدددة عدددم وجددقد ديددة ل تقريرهددا الددقطا امبددحن إقلددام ايدداط الندددن ا

 1814 شكقس ل لاادهتا علأ درخبا  شانيقسر ال ن مت التناإلل عن  للمملكة املتحددة ل عدام
 وال ن تديره اململكة اق ي  اإلقلام الربياان ل اياط الندن.

جع  مقريمبداقس  اور بت هاييت ابلنهج العملي ال ن اخت ت  مقريمباقس إإلاب التنماةر   -111
 ددمن المبددرلة العلاددا مددن البلدددان املتقلدداة الدددخ  ل دفريقاددار  اددر تتمتددل و شددر مرتيددل للتنماددة 

 البمبريةر ووستق  جاد من الااك  األلالاةر وابايال معدل اليقر.
ودشدار  مقريمبداقس  ددداأب إىل دن مكافحدة ااجتدار ابألشدااى أتر ل  ددارة جدددول  -112

قدمتدد  مددن مسدداعدة تقناددة واندداب للقدددرا  ل هدد ا    البلدددان ال ددديقة علددأ مددادعمالددار وشددكر 
 ال دد.
إىل املقدررة ااا دة املعنادة  2012 ودشار  مقريمباقس إىل املساعدة اليت قدمتها ل عدام -113

ل ذل  اغاب األطيال والتغنيل األطيال ل املدقاد اإلاب ادة  ابال األطيال والتغنيلم جنسااأبر وا
هدددا مدددن املدددقاد الددديت تنادددقن علدددأ اعتدددداب جنسدددي علدددأ األطيدددال؛ واملسددداعدة الددديت قددددمتها ل وني  
إىل اابدد  املسدتق  املعددا اتمتدل املسددن  رمادل  قددق  اإلنسدان؛ وإىل الدد ايرة املرتقبددة  2015 عدام

 يت ددد  هبدددا مدددن الت امدددا  مالادددة دولادددة للابددد  املسدددتق  املعدددا ناثر الدددديقن ااارجادددة للددددولر ومدددا
دخر  علاهار ل التمتل الكام  رمال  قق  اإلنسانر وخا ة ااقق  ااقت ادية وااجتماعادة 
والثقافاددة. ودشددار  إىل دهنددا لددتنىر ل تقجادد  دعددقة دالمددة إىل مجاددل املكليدد  اددقااي  ل إطددار 

 اإلجرابا  ااا ة.
 ول دعمالا.ودعت مقريمباقس مجال البلدان إىل إدراج مسحلة تغ  املناخ ل جد -114
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 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
ستتتتدرس موريشتتتيوس التوصتتتيات التاليتتتةد وستتتتقديف ردوداا علي تتتا   و تتت  مناستتتب  -115

 يتجاوز موعد الدورة األربعني جمللس حقوق اإلنسان: ال
التصتتديق علتتع املعا تتدات الدوليتتة األساستتية حلقتتوق اإلنستتان التت   115-1

 يسوتو(؛ليس  بعُد طرفاا في ا )ل
التصتتديق علتتع الكوتواتتوي اال تيتتاري القتتاع امللحتتق ابلع تتد التتدو   115-2

اخلتتتتاق ابحلقتتتتوق املدنيتتتتة والسياستتتتيةد اوتتتتادد م  ملاتتتتاء عقوبتتتتة اإلعتتتتدايف )أملانيتتتتا( 
 )بلجيكا( )الكتااي( )توغو( )اجلبل األسود( )شيلي(؛

ع تتتد التتتدو  االنضتتتمايف م  الكوتواتتتوي اال تيتتتاري القتتتاع امللحتتتق ابل 115-3
اخلتتاق ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتيةد اوتتادد م  ملاتتاء عقوبتتة اإلعتتدايفد والتصتتديق 

 عليه )أوروغواي(؛
التصتتديق علتتع الكوتواتتوي اال تيتتاري القتتاع امللحتتق ابلع تتد التتدو   115-4

 اخلاق ابحلقوق املدنية والسياسيةد هبدد ملااء عقوبة اإلعدايف هنائياا )مسبانيا(؛
ضتتتمايف م  الكوتواتتتوي اال تيتتتاري القتتتاع امللحتتتق ابلع تتتد التتتدو  االن 115-5

اخلتتتاق ابحلقتتتوق املدنيتتتتة والسياستتتيةد هبتتتتدد منتتت  معتتتادة العمتتتتل بعقوبتتتة اإلعتتتتدايف 
 )أسرتاليا(؛

التصديق علع صكوك حقوق اإلنستان الت  ليست  بعتُد طرفتاا في تاد  115-6
قتتتتوق ايتتتت  العمتتتتتاي ستتتتتيما االتفا يتتتتة الدوليتتتتة حلمايتتتتتة ح االنضتتتتمايف ملي تتتتاد وال أو

امل تتتاجرين وأفتتتراد أستتتر و؛ والكوتواتتتوي اال تيتتتاري القتتتاع امللحتتتق ابلع تتتد التتتدو  
اخلتتاق ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتيةد اوتتادد م  ملاتتاء عقوبتتة اإلعتتدايف؛ واالتفا يتتة 

 ) ندوراس(؛ 1967 اخلاصة بوض  الالجئني وبروتواووا لعايف

حلمايتتتتتة ايتتتتت  األشتتتتت اق متتتتتن التصتتتتديق علتتتتتع االتفا يتتتتتة الدوليتتتتتة  115-7
 اال تفاء القسري )الكتااي(؛

التصتديق علتع الكوتواتوي اال تيتاري امللحتق ابلع تد التدو  اخلتاق  115-8
 ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والققافية )الكتااي(؛

اخلاصتتتتتتتة بوضتتتتتتت  الالجئتتتتتتتني  1951 االنضتتتتتتتمايف م  اتفا يتتتتتتتة عتتتتتتتايف 115-9
ة حلمايتتتة حقتتتوق ايتتت  العمتتتاي امل تتتاجرين وأفتتتراد والتصتتتديق علتتتع االتفا يتتتة الدوليتتت

 أسر و )الكازيل(؛
التصتتديق علتتع اتفا يتتة منتت  جر تتة اإلابدة اجلماعيتتة واملعا بتتة علي تتا  115-10

 )شيلي(؛
التصتتتتديق علتتتتتع االتفا يتتتتتة الدوليتتتتتة حلمايتتتتتة ايتتتتت  األشتتتتت اق متتتتتن  115-11

 اال تفاء القسري )شيلي(؛
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ك الرئيستتتتتتية حلقتتتتتتوق اإلنستتتتتتان النظتتتتتر   التصتتتتتتديق علتتتتتتع الصتتتتتكو  115-12
وبروتواوالهتتتتتا اال تياريتتتتةد مقتتتتل االتفا يتتتتة الدوليتتتتة حلمايتتتتة حقتتتتوق ايتتتت  العمتتتتاي 

 امل اجرين وأفراد أسر و )الفلبني(؛
التصتتتتديق علتتتتتع االتفا يتتتتتة الدوليتتتتتة حلمايتتتتتة ايتتتتت  األشتتتتت اق متتتتتن  115-13

 اال تفاء القسري )اجلبل األسود(؛
اال تيتاري التفا يتة حقتوق ال فتل املتعلتق التصديق علع الكوتواوي  115-14

 إبجراء تقدمي البالغات )جزر القمر(؛
النظر   التصديق علع الكوتواوي اال تياري التفا ية حقوق ال فل  115-15

 املتعلق إبجراء تقدمي البالغات )غابون(؛
سحب حتفظاهتا علع اتفا ية القضاء علع اي  أشكاي التمييتز ضتد  115-16

 دامنرك(؛املرأة )ال
التصتديق علتتع اتفا يتة منتت  اإلابدة اجلماعيتتة واملعا بتة علي تتاد لتعزيتتز  115-17

 امتقاوا اللتزاماهتا الدولية )بوروندي(؛
النظر   التصديق علع اتفا ية من  جر تة اإلابدة اجلماعيتة واملعا بتة  115-18

 علي ا )رواندا(؛
جلماعيتتة واملعا بتتة علي تتا التصتتديق علتتع اتفا يتتة منتت  جر تتة اإلابدة ا 115-19

 )أرمينيا(؛
اخلاصتتتتتة بوضتتتتت  الالجئتتتتتني  1951 التصتتتتتديق علتتتتتع اتفا يتتتتتة عتتتتتايف 115-20

 )السنااي(؛
اخلاصتتتتتة بوضتتتتت  الالجئتتتتتني  1951 التصتتتتتديق علتتتتتع اتفا يتتتتتة عتتتتتايف 115-21

 )أملانيا(؛ 1967 وبروتواووا لعايف
اخلاصتتتتتتتة بوضتتتتتتت  الالجئتتتتتتتني  1951 االنضتتتتتتتمايف م  اتفا يتتتتتتتة عتتتتتتتايف 115-22

 )اينيا(؛ 1967 وبروتواووا لعايف
االنضتتمايف م  االتفا يتتتة املتعلقتتتة بوضتتت  األشتتت اق عتتتد ي اجلنستتتية  115-23

واتفا يتتة  فتتال حتتاالت انعتتدايف اجلنستتيةد وتنفيتتدااد وااتتا  تتتداب  مضتتافية لتيستت  
 التسجيل املتأ ر للمواليد )شيلي(؛

ق عتتد ي بشتتأن وضتت  األشتت ا 1954 االنضتتمايف م  اتفا يتتة عتتايف 115-24
 ديفوار(؛ )اوت 1961 اجلنسية واتفا ية  فال حاالت انعدايف اجلنسية لعايف

النظتتر   التصتتديق علتتع االتفتتا يتني التتدوليتني املتعلقتتتني ابلالجئتتني  115-25
 وعد ي اجلنسيةد لسد القارة القانونية القائمة )النيجر(؛

بشتتتأن  (169 التصتتتديق علتتتع اتفا يتتتة منظمتتتة العمتتتل الدوليتتتة )ر تتتو 115-26
 )الدامنرك(؛ 1989 الشعوب األصلية والقبلية   البلدان املستقلةد لعايف
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النظتتر   التصتتديق علتتع الصتتكوك الدوليتتة التت  ليستت  موريشتتيوس  115-27
 سيما اي  اتفا يات وبروتواوالت االحتاد األفريقي )جيبويت(؛ طرفاا في اد وال

ألفريقتي حلقتوق اإلنستان التصديق علع الكوتواوي امللحتق ابمليقتاق ا 115-28
 والشعوب بشأن حقوق املسنني   أفريقيا )جزر القمر(؛

النظر   التو ي  علع بروتواوي اجلماعتة اإلمنائيتة للجنتوب األفريقتي  115-29
 بشأن نوع اجلنس والتنمية )انميبيا(؛

بتتتدي ج تتتود متتتن أجتتتل الوفتتتاء ابلتزاماهتتتتا الدوليتتتة بتقتتتدمي التقريتتترين  115-30
تعلقتتتني ابلكوتواتتتوي اال تيتتتاري التفا يتتتة حقتتتوق ال فتتتل بشتتتأن اشتتترتاك التتتوطنيني امل

األطفتتتاي   املنازعتتتات املستتتلحةد والكوتواتتتوي اال تيتتتتاري التفا يتتتة حقتتتوق ال فتتتل 
 املواد اإلابحية )العراق(؛ بشأن بي  األطفاي واستاالي األطفاي   البااء و 

اءات اخلاصتتتة التابعتتتة النظتتر   توجيتتته دعتتتوة دائمتتتة م  ايتتت  اإلجتتتر  115-31
 جمللس حقوق اإلنسان )بوتسواان(؛

النظتتر   توجيتتته دعتتتوة دائمتتتة م  ايتتت  اإلجتتتراءات اخلاصتتتة التابعتتتة  115-32
 جمللس حقوق اإلنسان )التفيا(؛

النظر   توجيه دعوة دائمة م  اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنساند  115-33
املقتتا  متت  تليتتات حقتتوق اإلنستتان  متت  اإلشتتادة   الو تت   اتتته بتعتتاون موريشتتيوس

 التابعة لألمو املتحدة )رواندا(؛
اعتماد عمليتة واضتحة تقتويف علتع أستاس اجلتدارة ال تيتار املرشتحني  115-34

التتوطنيني النت تتاابت  يئتتات معا تتدات األمتتو املتحتتدة )اململكتتة املتحتتدة لكي انيتتا 
 العظمع وأيرلندا الشمالية(؛

التمتتاس املستتاعدة الدوليتتة الالزمتتة لتحستتني مواصتتلة حشتتد املتتوارد و  115-35
  درهتا علع دعو حقوق اإلنسان لشعب ا )نيج اي(؛

 تعزيز استقاللية ومتويل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان )فرنسا(؛ 115-36
تزويتتد مكتتتب أمتتني املظتتا  ابملتتوارد الكافيتتة لتمكينتته متتن االضتت الع  115-37

 بواليته بفعالية )غاان(؛
ز تنفيتتتتد السياستتتتات والتتتتتداب  املتصتتتتلة ابلد قراطيتتتتة وستتتتيادة تعزيتتتت 115-38

القتتتتانون واحلكتتتتو الرشتتتتيدد هبتتتتدد افالتتتتة استتتتتقاللية م سستتتتات الدولتتتتة والن تتتتوض 
 الصحي هبا )أناوال(؛

ااتتا  التتتداب  املناستتبة للتترتوين للقتتانون التتدو  حلقتتوق اإلنستتان    115-39
 اي  أحناء البلد )توغو(؛

تشتتريعات شتتاملة ملنتت  ومكافحتتة التمييتتز ضتتد ايتت  الفئتتات اعتمتتاد  115-40
   لت  نتوع اجلتنس وامليتل اجلنستيد تشتمل  امل مشة ألي سبب من األسبابد مبتا

 مجراءات مجيابية للن وض هبده الفئات ) ندوراس(؛
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مضتتتتتاعفة ج ود تتتتتا الراميتتتتتة م  مكافحتتتتتة ايتتتتت  أشتتتتتكاي التمييتتتتتزد  115-41
اإلعا تةد والتمييتز القتائو علتع أستاس امليتل  سيما ضد النساء واألش اق  وي وال

 اجلنسي واووية اجلنسانية )مي اليا(؛
مواصتتتلة مكافحتتتة املمارستتتات التمييزيتتتة القائمتتتة علتتتع أستتتاس نتتتوع  115-42

 اجلنسد وتعزيز التداب  املتعلقة حبماية األسرة وال فل )اجلزائر(؛
ويتة اجلنستتانية احلظتر الصتريل للتمييتتز علتع أستاس امليتتل اجلنستي واو 115-43

وتنظتتتيو  تتتالت توعيتتتة وتقتتتدمي بتتترامن تدريبيتتتة للتوعيتتتة حبقتتتوق املقليتتتات واملقليتتتني 
 ومزدوجي امليل اجلنسي وماايري اووية اجلنسانية )أوروغواي(؛

ااا  التداب  الالزمة إلدراج مطار  انوع شامل   تشريعاهتا الوطنيتة  115-44
تمييتتتتز القتتتائو علتتتتع أستتتاس امليتتتتل اجلنستتتتي يكفتتتل احلمايتتتتة الكافيتتتة والفعالتتتتة متتتن ال

 )األرجنتني(؛
ضتتمان حتستتني االعتترتاد حبقتتوق املقليتتات واملقليتتني ومزدوجتتي امليتتل  115-45

اجلنستتتي وماتتتايري اوويتتتة اجلنستتتانية وحتتتاملي صتتتفات اجلنستتتنيد ومكافحتتتة التمييتتتز 
 ضد و )فرنسا(؛

اوويتتتتة ااتتتا  تتتتتداب  ملكافحتتتتة العنتتتتف القتتتتائو علتتتتع امليتتتتل اجلنستتتتي و  115-46
اجلنستتانيةد بضتتمان حريتتة التعبتت  وتكتتوين اجلمعيتتات للمقليتتات واملقليتتني ومزدوجتتي 

 امليل اجلنسي وماايري اووية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني )الكازيل(؛
متن القتانون اجلنتائي ابلتنا مباشترة علتع اعتبتار  282تعديل املتادة  115-47

اوويتتة اجلنستتانية ًرفتتاا مشتتدداا للعقوبتتة  وجتترائو الكرا يتتة املدفوعتتة ابمليتتل اجلنستتي أ
 ويُعا ب عليه مبوجب القانون )شيلي(؛

تنفيتتتد سياستتتات وبتتترامن حلمايتتتة املقليتتتات واملقليتتتني ومزدوجتتتي امليتتتل  115-48
اجلنستي وماتايري اوويتة اجلنستانية وحتتاملي صتفات اجلنستني متن العنتف والرت يتتبد 

إبدراج االعتتتداءات علتتع  ةد أوو لتت  متتقالا إبعتتداد بتترامن تدريبيتتة لضتتبا  الشتترط
 ) ولندا(؛ 1838 من القانون اجلنائي لعايف 282املادة    الء األش اق  

ملااء مواد القانون اجلنائي ال  جتر ِّيف العال ات اجلنسية املقلية القائمة  115-49
علتتتع الرتاضتتتي بتتتني البتتتالانيد وتعزيتتتز اجل تتتود الراميتتتة م  التصتتتدي لعتتتديف املستتتاواة 

 القائمني علع أساس امليل اجلنسي واووية اجلنسانية )أسرتاليا(؛والتمييز 
متتن القتانون اجلنتائي التت  جتتر ِّيف العال تات اجلنستتية  250ملاتاء املتادة  115-50

 املقلية القائمة علع الرتاضي بني البالاني )بلجيكا(؛
متن القتانون اجلنتائي هبتدد نتزع صتفة اجلر تة عتن  250ملااء املتادة  115-51
 ك اجلنسي املقلي القائو علع الرتاضي بني البالاني )اندا(؛السلو 
من القانون اجلنائيد هبتدد نتزع صتفة اجلر تة عتن  250ملااء املادة  115-52

يتوافتتق متت  الع تتد  الستتلوك اجلنستتي املقلتتي القتتائو علتتع الرتاضتتي بتتني البتتالانيد مبتتا
 الدو  اخلاق ابحلقوق املدنية والسياسية )أيرلندا(؛
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لاتتتاء جتتتترمي العال تتتات اجلنستتتية املقليتتتة القائمتتتة علتتتع الرتاضتتتي بتتتني م 115-53
 البالاني )األرجنتني(؛

ملااء اي  القوانني ال  جتر ِّيف األش اق علع أستاس متيل و اجلنستي  115-54
 و ويت و اجلنسانية )تيسلندا(؛

ااتتا  التتتداب  الالزمتتة للقضتتاء علتتع التمييتتز و ايتتة حقتتوق الفئتتات  115-55
 مبن في و العماي امل اجرون )نيباي(؛ الضعيفةد

مواصتتتلة تتتتوف  ستتتبل االنتصتتتاد الفعالتتتة لضتتتحااي التمييتتتز العنصتتتري  115-56
 )جنوب أفريقيا(؛

زايدة اجل تتتود الراميتتتة م  التصتتتدي لالستتتتبعاد االجتمتتتاعي للمستتتنني  115-57
 وللتمييز ضد األ ليات )غياان(؛

تبقيتة والتحتدايت األ تر  مواصلة التصدي للممارسات التمييزية امل 115-58
 من أجل االمتقاي ملعاي  حقوق اإلنسان )موزامبيق(؛

مواصتتتلة اجل تتتود الراميتتتة م  القضتتتاء علتتتع التمييتتتز عتتتن طريتتتق دعتتتو  115-59
 اللجنة املعنية بتكاف  الفرق لتمكين ا من تنفيد واليت ا )أوغندا(؛

 وي مواصتتتلة مراعتتتاة أوجتتته ضتتتعف النستتتاء واألطفتتتاي واألشتتت اق  115-60
التكامن املتعلقتة  السياستات أو اإلعا ة واحتياجاهتو وترائ و عند وض  املشتاري  أو

 ابملسائل  ات الصلة بتا  املناخ ومدارة خماطر الكوارث )فيجي(؛
وض  سياستات للت فيتف متن تاثر تات  املنتاخ والتحتدايت األ تر   115-61

ملكفولتتتتتة للضتتتتتعفاء املتعلقتتتتتة ابلكتتتتتوارث علتتتتتع التمتتتتتت  الكامتتتتتل حبقتتتتتوق اإلنستتتتتان ا
 )ليسوتو(؛

مواصلة املراعتاة الفعليتة ألوجته ضتعف الفئتات امل مشتة واحتياجاهتتا  115-62
الكامن املتعلقة ابملستائل  ات الصتلة  السياسات أو وترائ ا عند وض  املشاري  أو

 ؛(1)بتا  املناخ ) اي (
ت ضمان ااا  هنن  ائو علع حقتوق اإلنستان عنتد صتياغة السياستا 115-63

 ووض  التداب  املتعلقة ابلت فيف من تاثر تا  املناخ والتكيف معه )سيشيل(؛
زايدة املوارد البشرية واملالية للمجلس الوطين املعين ابحلد من خماطر  115-64

 الكوارث ومدارهتاد من أجل حتسني التكيف م  تا  املناخ )السنااي(؛
 ااء عقوبة اإلعدايف )أوارانيا(؛ااا  التداب  التشريعية الالزمة إلل 115-65
مدماج أحكايف اتفا ية منا ضة التعديب   اإلطار القانوع التدا ليد  115-66

 هبدد احلظر امل لق للتعديب )مسبانيا(؛

__________ 

الي دددا  املهممبدددة وا تااجاهتدددا تُلادددت د نددداب اادددقار التيددداعلي هدددي: ةاملراعددداة اليعلادددة ألوجددد   دددع   كمدددا  التق ددداة (1)
 ة.الربامج املتعلقة ابملسال  ذا  ال لة اتغ  املناخ دو وآرالهار وخبا ة الكريقلر عند و ل الساالا 
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 ضمان احلظر امل لق للتعديب   التشريعات )أوارانيا(؛ 115-67
ترتكب تتا ااتتا  تتتداب  فعالتتة لضتتمان املستتاءلة عتتن االنت ااتتات التت   115-68

 الشرطة و وات األمن واملس ولون اآل رون )الوالايت املتحدة األمريكية(؛
ااتتا    تتوات ملنتت  مستتاءة املعاملتتة متتن  بتتل الشتترطة وضتتمان مجتتراء  115-69

 التحقيقات   الو   املناسب )أسرتاليا(؛
املبدولتتة بشتتأن اال تترتام احلكتتومي املتعلتتق ابلشتترطة  مواصتتلة اجل تتود 115-70

اجلنائيةد حبيث يوض   انون حيدد املمارسات ال  ينباي أن يراعي تا ضتبا   والعدالة
 الشرطة )ليبيا(؛

منفا  القوانني ال  تعا ب املس ولني علع الفسادد واحلد من حاالت  115-71
اإلفتتتالت متتتن العقتتتاب علتتتع االنت ااتتتات التتت  يرتكب تتتا املستتت ولون و تتتوات األمتتتند 

 املتحدة األمريكية(؛وتعزيز مناخ املساءلة )الوالايت 
تكقيتتتف اجل تتتود الراميتتتة م  حتستتتني ًتتترود االحتجتتتاز   الستتتجون  115-72

 )جورجيا(؛
ضتتمان مبتترايف وتنفيتتد استترتاتيجيت ا الوطنيتتة ملكافحتتة اإلر تتابد التت   115-73

 جيري معداد ا حالياا )نيج اي(؛
 تعزيز اجل ود الرامية م  مكافحة الفساد )مثيوبيا(؛ 115-74
واصتتتلة ااتتتا  اخل تتتتوات الالزمتتتة لتحستتتتني الشتتتفافية واملستتتتاءلة   م 115-75

  اع ا املا د و ل  هبدد القضاء علتع القاتراتد من وجتدتد الت   تد تست و   
 ؛(2)التدفقات املالية غ  املشروعة ) اي (

ضمان متقيتل عتادي ومنصتف مل تلتف الفئتات الستكانية   الشت ون  115-76
النظتتايف االنت تتتاي اجلديتتدد متت  املشتتاراة الكاملتتة وتتتده العامتتة والسياستتية   ستتياق 

 الفئاتد باية مزالة العقبات املرتب ة ابلتمقيل السياسي لفئات معينة ) اي (؛
ااتتا  سلستتلة متتن التتتداب  لضتتمان الت بيتتق املالئتتو لقتتانون مكافحتتة  115-77

 تتة هبتتده ستتيما اباتتا  مجتتراءات ضتتد متترتكمل اجلتترائو املرتب االجتتتار ابألشتت اقد ال
 الظا رة )ا ورية الكوناو الد قراطية(؛

استكماي صتياغة   تة العمتل الوطنيتة ملكافحتة االجتتار ابألشت اق  115-78
 )غابون(؛

اعتمتتتتتتاد   تتتتتتة عمتتتتتتل وطنيتتتتتتة شتتتتتتاملة ملكافحتتتتتتة االجتتتتتتتار ابلبشتتتتتتر  115-79
 ديفوار(؛ )اوت
اعتمتتتاد   تتتة عمتتتل شتتتاملة ملنتتت  ايتتت  أشتتتكاي االجتتتتار ابألشتتت اق  115-80
 فحت ا ومقاضاة مرتكبي ا ) ندوراس(؛ومكا

__________ 

تُلاددت د ندداب ااددقار التيدداعلي هدددي: ةاختدداذ مجاددل اااددقا  النيإلمددة لتحسدد  المبدديافاة واملسدددابلة ل  كمددا  التق دداة (2)
 ة.ااب علأ الثغرا  اليت قد تسهم ل التدفقا  املالاة ني  املمبروعةقااعها املا ر وذل  هبدا الق
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ابل ومكافحة االجتار ابلبشر بشكل فعايد و اية حقتوق الضتحااي  115-81
 )نيباي(؛

ستتيما  مواصتتلة تعزيتتز اجل تتود املبدولتتة للتصتتدي لالجتتتار ابلبشتترد وال 115-82
األطفتتتايد ب تتترق من تتتا تنميتتتة القتتتدرة علتتتع مجتتتراء التحقيقتتتات   عمليتتتات االجتتتتار 

 تكبي ا )مندونيسيا(؛ومقاضاة مر 
مواصلة مساعي ا ملكافحة عمتل األطفتاي واالجتتار ابألشت اقد مبتن  115-83

 في و النساء واألطفاي )ا ورية ميران اإلسالمية(؛
مواصتتتتتتلة تعزيتتتتتتز اجل تتتتتتود الراميتتتتتتة م  مكافحتتتتتتة االجتتتتتتتار ابألطفتتتتتتاي  115-84

 )ملديف(؛
انونيتتتة والتتتكامن متتتن مواصتتتلة ج ود تتتا الراميتتتة م  تعزيتتتز التتتتداب  الق 115-85

أجل التصدي للعنف ضد النساء واألطفايد والتصدي لالجتا تات   جمتاي االجتتار 
 ابألش اق )الفلبني(؛

زايدة تعزيز الشرااة بتني احلكومتات واجملتمت  املتدع و  تاع األعمتاي  115-86
من أجل القضاء علع العمل القسري والس رة من سالسل اإلمداد   موريشتيوس 

 املتحدة لكي انيا العظمع وأيرلندا الشمالية(؛ )اململكة
ااا  التداب  الالزمة للقضاء علع التمييز ضد العماي املنزليني لكي  115-87

يتمتعتتتوا حبقتتتوق اإلنستتتان املكفولتتتة وتتتود استتتائر العمتتتاي اآل تتترين )ا وريتتتة ميتتتران 
 اإلسالمية(؛

املستتتتتتدامة مواصتتتتتلة الن تتتتتوض ابلتنميتتتتتة اال تصتتتتتادية واالجتماعيتتتتتة  115-88
 ومكافحة الفقرد إلرساء أساس متني لتمت  شعب ا جبمي  حقوق اإلنسان )الصني(؛

مواصتتتلة ج ود تتتا الراميتتتة م  متكتتتني النتتتاس التتتدين يعيشتتتون   فقتتتر  115-89
 )ا ورية فنزويال البوليفارية(؛

ت بيق براجم ا املتعلقة ابلتمكني االجتمتاعي   ايت  أحنتاء البلتد متن  115-90
 اصلة حتسني املستوايت املعيشية جلمي  املواطنني )زمبابوي(؛أجل مو 

مواصتتلة اجل تتود الناجحتتة الراميتتة م  ضتتمان مستتتو  معيشتتي الئتتق  115-91
 لسكان موريشيوس )ماليزاي(؛

سيما املستنني  مواصلة اجل ود الرامية م   اية الفئات الضعيفةد وال 115-92
 )تونس(؛

 تتتدمات الرعايتتتة الصتتتحية و تتتدمات مواصتتتلة العمتتتل علتتتع حتستتتني  115-93
 التعليو لضمان حتسني املستو  املعيشي لسكاهنا )اواب(؛

تعزيتتز ج ود تتا الراميتتة م  حتستتني احلالتتة التادويتتة للرضتت  واألطفتتاي  115-94
 واألم ات )ا ورية ميران اإلسالمية(؛
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مواصلة ضمان توف  رعاية صحية جمانية للستكان )ا وريتة فنتزويال  115-95
 البوليفارية(؛

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

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

مواصتتلة ااتتا  تتتداب  مجيابيتتة لتعزيتتز  ايتتة حقتتوق النستتاء واألطفتتايد  115-98
 ومواصلة محراز تقديف   جماي التعليو )الصني(؛

مواصتتتتلة توطيتتتتد بتتتترامن التاديتتتتة املدرستتتتية ومكافحتتتتة التايتتتتب عتتتتن  115-99
 املدارس )ا ورية فنزويال البوليفارية(؛

  ضتتمان وصتتوي األطفتتاي النتتاطقني بلاتتة مضتتاعفة اجل تتود الراميتتة م 115-100
 الكريويد بشكل ااملد م  التعليو )جورجيا(؛

مواصلة اجل ود الراميتة م  حتستني الفترق التعليميتة ألطفتاي املنتاطق  115-101
 الريفية )ملديف(؛

النظتتتتتر   استتتتتت دايف بتتتتترامن التققيتتتتتف والتتتتتتدريب   جمتتتتتاي حقتتتتتوق  115-102
 قوق النساء واألطفاي )الفلبني(؛اإلنسان ملواصلة تعميو الن وض حب

مواصتتتلة اجل تتتود املبدولتتتة   بتتترامن التوعيتتتة والتتتتدريب والتققيتتتف    115-103
 جماي حقوق اإلنسان علع اي  مستوايت التعليو )ليبيا(؛

تكقيتتتتف التعتتتتاون التتتتدو  متتتتن  تتتتالي الشتتتتراااتد هبتتتتدد مستتتتاعدة  115-104
 اجليد للم ن اإل ليمية )أناوال(؛ السل ات الوطنية   أتايد وفتل التعليو العا 

تعزيتتز اجل تتود املبدولتتة متتن أجتتل زايدة تعزيتتز املستتاواة بتتني اجلنستتنيد  115-105
ستتيما الفتترا  متتن وضتت  الصتتياة الن ائيتتة ملشتتروع  تتانون املستتاواة بتتني اجلنستتني  وال

 وم راره )أرمينيا(؛
اجلتتتنس  تعزيتتتز احلمايتتتة متتتن املمارستتتات التمييزيتتتة القائمتتتة علتتتع نتتتوع 115-106

 )زمبابوي(؛
مواصلة تعزيز املساواة بني اجلنسنيد والعمتل علتع مهنتاء العنتف ضتد  115-107

املتترأةد ومزالتتتة احلتتتواجز التتت  حتتتتوي دون املشتتاراة النشتتت ة للمتتترأة   ايتتت  جمتتتاالت 
 احلياة )أسرتاليا(؛

توسي  ن اق األنش ة الرامية م  تققيف النستاء والفتيتات ومتكيتن ن  115-108
خيتتا العنتتف القتتائو علتتع نتتوع اجلتتنس واملتتوارد املتاحتتة وتتند و لتت  متتقالا عتتن فيمتتا 

 طريق  الت التوعية و دمات الدعو )اندا(؛
مكافحتتة العنتتف العتتائلي وضتتمان مدمتتاج النستتاء   اجملتتاي السياستتي  115-109

 وحتسني متقيل ن العادي فيه )فرنسا(؛
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ي للموا تتف والقوالتتب توستتي  ن تتاق التتتداب  اجلتتاري ااا  تتا للتصتتد 115-110
 النم ية ال  ت دي م  التمييز والعنف ضد النساء والفتيات )غياان(؛

تستتتري  وتتتت ة اجل تتتود الراميتتتة م  القضتتتاء علتتتع العنتتتف ضتتتد املتتترأةد  115-111
 والنظر   اعتماد التشريعات  ات الصلة )جورجيا(؛

العنف ضد املرأة مواصلة التنفيد الفعاي للتداب  الرامية م  مكافحة  115-112
 )جيبويت(؛

ااتتتا    تتتوات عاجلتتتة للتصتتتدي للعنتتتف القتتتائو علتتتع نتتتوع اجلتتتنسد  115-113
بتعزيتتتز التحقيقتتتات واملالحقتتتات القضتتتائية واإلداانتد وإبطتتتالق  تتتالت معالميتتتة 
عامتتتة لتشتتتجي  الضتتتحااي علتتتع اإلبتتتال  عتتتن  تتتده اجلتتترائو وردع املزيتتتد متتتن اجلتتترائو 

 عظمع وأيرلندا الشمالية(؛)اململكة املتحدة لكي انيا ال
مستتاءلة األشتت اق املستت ولني عتتن أعمتتاي العنتتف ضتتد املتترأةد مبتتن  115-114

في و املس ولون عن العنف املنز  والعنف اجلنسي والعنف القائو علع نتوع اجلتنس 
 )الوالايت املتحدة األمريكية(؛

ملنتتز د حتستتني التنفيتتد الفعتتاي للتشتتريعات القائمتتة املتعلقتتة ابلعنتتف ا 115-115
 ب رق من ا تعزيز اجل ود الرامية م  تقدمي اجلناة م  العدالة )بلجيكا(؛

تعزيتتتتتتز وصتتتتتتوي ضتتتتتتحااي العنتتتتتتف اجلنستتتتتتاع والعتتتتتتائلي م  العدالتتتتتتةد  115-116
والتحقيتتتق   ايتتت  ادعتتتاءات العنتتتف اجلنستتتيد وتقتتتدمي اجلنتتتاة م  العدالتتتةد وتتتتوف  

ئية بشأن ايفية التعامل م  الضتحااي التدريب ملس و  منفا  القانون والسل ة القضا
احملتملني علتع حنتو مناستب عنتدما يقتدمون ادعتاءاهتود وبشتأن ايفيتة مدارة احلتاالت 

 بناءا علع  ل  )اندا(؛
تعزيز اجل ود الراميتة م  منشتاء دائترة دعتو متكاملتة ملكافحتة العنتف  115-117

 املنز  )مثيوبيا(؛
كافحتتتة العنتتتف اجلنستتتاع واملنتتتز  مواصتتتلة تعزيتتتز ت بيتتتق القتتتانون مل 115-118

 )مسبانيا(؛
ااتتا  املزيتتد متتن التتتداب  لضتتمان معمتتاي حقتتوق النستتاء والفتيتتاتد  115-119

ستتيما ملكافحتتة ايتت  أشتتكاي العنتتف واستئصتتاي زواج األطفتتاي والتتزواج املبكتتر  ال
 والزواج القسري )الكتااي(؛

نستتني ومتقيتتل املتترأة   مواصتتلة تعزيتتز متكتتني املتترأة واملستتاواة بتتني اجل 115-120
ستتتتيما متتتتن  تتتالي املشتتتتاراة النشتتتت ة للمتتتترأة   امليتتتتادين   يئتتتات صتتتتن  القتتتترارد ال

 االجتماعية واال تصادية والسياسية )جنوب أفريقيا(؛
مواصتتتتتلة اإلصتتتتتالحات الراميتتتتتة م  زايدة مشتتتتتاراة املتتتتترأة   احليتتتتتاة  115-121

 املتحدة(؛السياسية علع املستوايت العليا )اإلمارات العربية 
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مواصتتلة اخل تتوات اإلجيابيتتة متتن أجتتل حتقيتتق املستتاواة بتتني اجلنستتني  115-122
اباتتتا  مزيتتتد متتتن التتتتداب  الراميتتتة م  تعزيتتتز املشتتتاراة الكاملتتتة واملتكافئتتتة للمتتترأة   

 احلياة السياسية والعامة )تيسلندا(؛
الوطنيتتتة التشتتتجي  علتتتع زايدة عتتتدد النستتتاء املشتتتاراات   اجلمعيتتتة  115-123

 و يئات ااا  القرار )العراق(؛
ستتتيما  تكقيتتتف اجل تتتود الراميتتتة م  تعزيتتتز املستتتاواة بتتتني اجلنستتتنيد ال 115-124
يتعلتتق ابلتمقيتتل النتتا ا للمتترأة   املناصتتب السياستتية ومناصتتب ااتتا  القتترار  فيمتتا

 )رواندا(؛
 حتسني متقيل املرأة   الكملان )السنااي(؛ 115-125
لتتتتتتداب  املناستتتتتبة لتتتتتزايدة متقيتتتتتل املتتتتترأة   الكملتتتتتان التتتتتوطين ااتتتتتا  ا 115-126

 وم سسات و يئات ااا  القرار )صربيا(؛
منفا  التشريعات القائمة وتعزيز الكامن الرامية م  افالة املستاواة    115-127

 األجور بني الرجل واملرأة )مسبانيا(؛
سيما  يز ضد املرأةد والمواصلة اجل ود الرامية م  القضاء علع التمي 115-128

   سوق العمل )تونس(؛
 حل مشكلة التوزي  النم ي للم ن   سوق العمل )الكوناو(؛ 115-129
النظتتتتتتتر   منشتتتتتتتاء تليتتتتتتتة ملتابعتتتتتتتة تنفيتتتتتتتد مدونتتتتتتتة مدارة الشتتتتتتتراات  115-130
 بشأن زايدة متقيل املرأة   جمالس اإلدارة )اإلمارات العربية املتحدة(؛ 2017 لعايف

ستتتتتكماي واعتمتتتتتاد مشتتتتتروع  تتتتتانون ال فتتتتتل املتفتتتتتق عليتتتتته   دورة ا 115-131
االستتتعراض القانيتتةد وااتتا  تتتداب  لتعزيتتز اآلليتتات القانونيتتة حلمايتتة حقتتوق األطفتتاي 

 الضحااي واألطفاي اجلاحنني )بواتن(؛
العمتتتتتتل علتتتتتتع حتستتتتتتني مشتتتتتتروع القتتتتتتانون املتعلتتتتتتق حبقتتتتتتوق ال فتتتتتتل  115-132

 )الكام ون(؛
ع  تتانون ال فتتل املوحتتدد   أ تترب و تت   كتتند و تتو اعتمتتاد مشتترو  115-133

القانون الدي يعاجل  ضتااي رئيستية مقتل وصتوي األطفتاي م  القضتاء وحظتر العقوبتة 
البدنيتتتتة   ايتتتت  جمتتتتاالت اجملتمتتتت د وتشتتتتجي  اعتمتتتتاد تتتتتداب  أتديبيتتتتة غتتتت  عنيفتتتتة 

 )أوروغواي(؛
 تتانون  الفتترا  متتن صتتياغة واعتمتتاد مشتتروع  تتانون ال فتتل ومشتتروع 115-134

 التبين )غابون(؛
اعتمتتاد مشتتروع  تتانون ال فتتل املوحتتدد وحظتتر ايتت  أشتتكاي العقوبتتة  115-135

 البدنية لألطفاي   اي  األوسا  )أملانيا(؛
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تعزيز التتداب  الراميتة م  ضتمان  ايتة حقتوق املترأة وال فتلد ب ترق  115-136
وم ترار مشتتروع  تتانون استتتكماي  من تا التنفيتتد الكامتل للقتتوانني  ات الصتتلةد فضتالا 

 ال فل املوحد )أيرلندا(؛
مضتتاعفة اجل تتود الراميتتة م  اعتمتتاد  تتانون بشتتأن األطفتتاي متتن أجتتل  115-137

 ضمان حتقيق أفضل معاي  الصحة واحلماية لألطفاي )األردن(؛
النظر   ااا  مزيد من اخل وات الستكماي مشتروع  تانون ال فتلد  115-138

 ااء العقوبة البدنية   اي  األوسا  )انميبيا(؛الدي يناد مقالاد علع مل
استتتكماي العمليتتة التشتتريعية املتعلقتتة ابعتمتتاد مشتتروع  تتانون ال فتتل  115-139

 )اجلزائر(؛
 مصدار مشروع  انون ال فل وتنفيده تنفيداا فعاالا )سيشيل(؛ 115-140
املستتتارعة م  اعتمتتتاد مشتتتروع  تتتانون ال فتتتل املوحتتتد التتتدي يستتتمل  115-141

دراج أحكتتتتايف اتفا يتتتتة حقتتتتوق ال فتتتتل علتتتتع حنتتتتو مناستتتتب   التشتتتتريعات احملليتتتتة إب
 )سلوفينيا(؛

مواصتتتلة اجل تتتود الراميتتتة م  م تتترار مشتتتروع  تتتانون ال فتتتل ومشتتتروع  115-142
  انون التبين )أوغندا(؛

مواصتتلة مستتاعي ا الراميتتة م  تعزيتتز و ايتتة حقتتوق ال فتتل   ضتتوء  115-143
 ملشروع  انون ال فل )أرمينيا(؛ استكماي احلكومة واعتماد ا

مد تتتتاي مزيتتتتد متتتتن التعتتتتديالت   أطر تتتتا القانونيتتتتة   جمتتتتاي  ايتتتتة  115-144
 ال فلد امتقاالا للمعاي  الدولية حلقوق اإلنسان )أفاانستان(؛

ستتتتتنة  18ضتتتتتمان التقيتتتتتد ابحلتتتتتد األدحمل لستتتتتن التتتتتزواجد احملتتتتتدد    115-145
 )شيلي(؛

ن املتتدع التتدي يستتمل بتتزواج الفتيتتات  بتتل النظتتر   مراجعتتة القتتانو  115-146
 سنة )انميبيا(؛ 18بلو  سن 

 )اينيا(؛ عاماا  18تعديل  انون  اية ال فل ورف  سن الزواج م   115-147
سن وتنفيد تشريعات حتمي حقوق األطفايد م  الرتايز بوجه  تاق  115-148

 )مي اليا(؛علع مكافحة زواج األطفاي والزواج املبكر والزواج القسري 
مدمتتتاج مبتتتدأ مراعتتتاة املصتتتاف الفضتتتلع لل فتتتل   ايتتت  اإلجتتتراءات  115-149

 التشريعية والقضائية وادل    السياسات املتعلقة ابألطفاي )الكوناو(؛
ستيما أستوأ أشتكاله؛  اعتماد اسرتاتيجية ملكافحة عمل األطفايد وال 115-150

األطفتتاي واملعا بتتة عليتته؛ وتعزيتتز عمليتتات التفتتتيع   العمتتل للكشتتف عتتن عمتتل 
 وحتسني برامن احلماية ومعادة اإلدماج )ا ورية الكوناو الد قراطية(؛

 مواصلة اجل ود الرامية م  متكني الشباب )مصر(؛ 115-151
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ضمان حقتوق األطفتاي وتعزيتز مستاعدة األطفتاي التدين يعيشتون    115-152
 أوضاع  شة )فرنسا(؛

استتتتتات الراميتتتتتة م   ايتتتتتة حقتتتتتوق األطفتتتتتايد تعزيتتتتتز القتتتتتوانني والسي 115-153
ستتتيما التتت  هتتتتدد م  حظتتتر ومنتتت  ومواج تتتة بيتتت  األطفتتتاي واستتتتاالوو جنستتتياا  وال

 )بوتسواان(؛
ضتتتتمان أن تكتتتتون تشتتتتريعاهتا احملليتتتتة املتعلقتتتتة ابالستتتتتاالي اجلنستتتتي  115-154

لألطفتتتتاي م ابقتتتتة للمعتتتتاي  الدوليتتتتةد وماتحتتتتة حصتتتتوي األطفتتتتاي ضتتتتحااي االعتتتتتداء 
 نسي علع  دمات التعا  ومعادة اإلدماج علع حنو مالئو )أملانيا(؛اجل

ستيما   ستياق  مواصلة توعية البالاني واألطفتاي حبقتوق ال فتلد وال 115-155
 فقر األطفاي واالعتداء اجلنسي علع األطفاي )ماليزاي(؛

مواصتتلة تعزيتتز اجل تتود الراميتتة م  مكافحتتة االعتتتداء علتتع األطفتتاي  115-156
أشكالهد عن طريق اعتماد وتنفيد مشروع  انون ال فلد م  اال تمايف بشكل  جبمي 

 تتتتتاق مبستتتتتائل متتتتتن  بيتتتتتل العقوبتتتتتة البدنيتتتتتة والتتتتتزواج املبكتتتتتر والقستتتتتري واالجتتتتتتار 
 واالستاالي اجلنسي واإلاراه علع البااء ) ولندا(؛

مواصتتلة اجل تتود الراميتتة م  تعزيتتز حقتتوق ال فتتل و ايتتته متتن االجتتتار  115-157
 ستاالي اجلنسي )تونس(؛واال

مضتتاعفة اجل تتود الراميتتة م  تعزيتتز التتتداب  الراميتتة م   ايتتة حقتتوق  115-158
ال فتتتلد ب تتترق من تتتا منتتت  العنتتتف ضتتتد األطفتتتاي وحتستتتني التعلتتتيو اجليتتتد لألطفتتتاي 

 )مندونيسيا(؛
وض    ة عمل ملن  ومكافحة االعتداء علع األطفتايد واستئصتاي  115-159

 العراق(؛العنف ضد األطفاي )
ضتتمان تعزيتتز التنستتيق بتتني واتتاالت منفتتا  القتتانون متتن حيتتث تنتتاوي  115-160

  ضااي االعتداء علع األطفاي )أفاانستان(؛
اعتمتتتاد تليتتتة تشتتتريعية حلظتتتر ايتتت  أشتتتكاي العنتتتف ضتتتد األطفتتتاي  115-161

 ومساءة معاملت و واملعا بة علع  ل  )مدغشقر(؛
ة استرتاتيجية شتاملة ملنت  ومكافحتة تكقيف اجل تود الراميتة م  صتياغ 115-162

   لتتت  حظتتتر العقوبتتتة البدنيتتتة   ايتتت  األوستتتا   االعتتتتداء علتتتع األطفتتتايد مبتتتا
 )أوارانيا(؛

ااتتتا  التتتتداب  الالزمتتتة لضتتتمان احلمايتتتة الكافيتتتة والفعالتتتة متتتن ايتتت   115-163
أشتتكاي التمييتتز ضتتد خمتلتتف الفئتتات اإلثنيتتة واأل ليتتاتد و لتت  عتتن طريتتق بتترامن 

 ية والتققيف الرامية م  تسليط الضوء علع مسااة ال فئة مثنية )األرجنتني(؛التوع
ااتتتا  تتتتداب  عمليتتتة   مطتتتار اتفا يتتتة القضتتتاء علتتتع ايتتت  أشتتتكاي  115-164

 التمييز ضد املرأةد من أجل تفعيل اإلدماج االجتماعي لأل ليات )أناوال(؛
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ملعلومتتتات ابللاتتتة تتتتوف  مزيتتتد متتتن فتتترق التتتتدريب الفتتتوري وتتتتوف  ا 115-165
 الكريولية املوريشيوسية )ترينيداد وتوابغو(؛

مواصتتلة عتتالج مظتتا ر احلرمتتان اال تصتتادي والققتتا  واويكلتتي وغتت   115-166
الرمسي ال  يعاع من ا الكريوي املوريشيوسيوند بتنفيد سياسات تفضي م  تنميت و 

 ا تصاداياد م  مشارات و التامة ) اي (؛
وضتتت  مجتتتراءات لتعزيتتتز حقتتتوق األشتتت اق  وي اإلعا تتتة  مواصتتتلة 115-167

 ومشارات و   تنمية البلد )اواب(؛
 مواصلة ج ود ا لتعزيز حقوق األش اق  وي اإلعا ة )مصر(؛ 115-168
مواصتتلة العمتتل علتتع وضتت  مشتتروع  تتانون بشتتأن األشتت اق  وي  115-169

 اإلعا ة من أجل مكافحة التمييز ضد و )األردن(؛
ستيما  تقدمي مزيد من احلمايتة لألشت اق  وي اإلعا تةد وال مواصلة 115-170

 األطفاي )جنوب أفريقيا(؛
احلتترق علتتع ضتتمان واحتترتايف حصتتوي األطفتتاي  وي اإلعا تتة علتتع  115-171

 التعليو وضمان مدراج و   اي  جماالت حقوق اإلنسان )مدغشقر(؛
در اإلمكان دعو مدماج األطفاي  وي اإلعا ة   املدارس العاديةد   115-172

 )ترينيداد وتوابغو(؛
مواصلة تعزيز و اية حقوق األشت اق  وي اإلعا تةد وصاصتة مبنت   115-173

 تعرض و للعنف واإليداء )ا ورية ميران اإلسالمية(؛
تعزيتز ايتت  تتتداب  مكافحتتة العنتتف ومستتاءة املعاملتتة حبتتق األشتت اق  115-174

 تتده األفعتتاي مبوجتتب القتتانون   وي اإلعا تةد وضتتمان مستتاءلة ايتت  املستت ولني عتن
 )مدغشقر(؛

ااتتتتتا  تتتتتتداب  ملكافحتتتتتة العنتتتتتف ومستتتتتاءة املعاملتتتتتة واإلاتتتتتاي حبتتتتتق  115-175
األش اق  وي اإلعا تة واألشت اق  وي احلتاالت الصتحية النفستيةد ب ترق من تا 
حظتتر التعقتتيو القستتري واحتترتايف استتتقالوو التتدايت ومتتوافقت و احلتترة واملستتتن ةد متت  

   اجملتم  ومكافحة ميداع و م سسات الرعاية )الكتااي(؛ تعزيز مدماج و
وض  ضماانت  انونية حلماية األطفاي الدين ولدوا   البلد لوالدين  115-176

 عد ي اجلنسية )اينيا(.
اي  االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة    تدا التقريتر تعتك عتن مو تف الدولتة  -116

ينباي أن يف تو أهنتا حتظتع بتأييتد  ولة موضوع االستعراض. وال)الدوي( ال   دمت ا و/أو الد
 الفريق العامل بكامله.
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