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 مقدمة  
عقدددد القريدددق العامدددس املعدددل ابرسدددتعرا، الددددورج الردددامس، املنرددد   وجددد  قدددرار  لددد   -١

. ٢٠١٩مدايو أاير/ ١٧إىل  6لقرتة املمتدة مدن ، دورته الثالثة والثالثني يف ا5/١حقوق اإلنسان 
. وترأسددا ٢٠١٩أاير/مددايو  8واسُتعرِّضددا الالددة يف الربتغددال يف اخللسددة املامسددة، املعقددودة يف 

وفد الربتغدال وييدرة الرد ون املارجودة والتعداون، السدودة تريدوا ريبدمو. واعتمدد القريدق العامدس التقريدر 
 .٢٠١٩و أاير/ماي ١٠املتعلق ابلربتغال يف جلسته العاشرة، املعقودة يف 

، اختددار  لدد  حقددوق اإلنسددان فريددق املقددررين التددا  ٢٠١٩كددانون الثاي/يندداير ١5ويف  -٢
 )اجملموعة الثالثوة( لتوسم استعرا، الالة يف الربتغال: الرباييس والدامنرك ومصر.

مدددن مرفدددق  5وللققدددرة  5/١مدددن مرفدددق قدددرار  لددد  حقدددوق اإلنسدددان  ١5ووفقدددال للققدددرة  -٣
 صدرت الواثئق التالوة ألغرا، استعرا، الالة يف الربتغال:، ١6/٢١ قراره

 (؛A/HRC/WG.6/33/PRT/1) )أ(١5تقرير وطل/عر، كتايب مقدم وفقال للققرة  )أ( 
جتمودددل للمعلومددددات أعدتدددده مقوضددددوة األمدددم املتحدددددة السدددداموة لقددددوق اإلنسددددان  )ب( 

 ؛(A/HRC/WG.6/33/PRT/2) )ب(١5)املقوضوة الساموة( وفقال للققرة 
 (؛A/HRC/WG.6/33/PRT/3) )ج(١5موجو أعدته املقوضوة الساموة وفقال للققرة  )ج( 

وأحولدددا إىل الربتغدددال، عدددن طريدددق اجملموعدددة الثالثودددة، قائمدددة أسددد لة أعدددد ا سدددلقال أملانودددا  -٤
وابراغددواج وجلكو،ددا، نواجددة عددن  موعددة األصدددقان املعنوددة ابلتنقودد  وتقدددة التقددارير واملتاجعددة علدد  
الصعود الوطل، وسلوفونوا والسدويد واململ،دة املتحددة لربييانودا العومد  وأيرلنددا الردمالوة. و ،دن 

 ارطالع عل  ه ه األس لة يف املوقل الرب،ي لالستعرا، الدورج الرامس.

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

لربتغال أن العديد من التوصوات اليت تلقاها خالل دورة ارسدتعرا، الثانودة رحظ وفد ا -5
قددد تمددا عددن أثددر جددر مال الت،وددا ارقتصددادج واملددا ، الدد ج كددان لدده عواقدد  ضددارة ابلنسدددوال 

املقبولدة  ١٣٩لدد اوأكدد تنقود  الربتغدال للتوصدوات  ال.ارجتماعي، خاصة جني الق دات األشدد ضدعق
إىل  ٢٠١5يف  لدددد  حقددددوق اإلنسددددان يف القددددرتة مددددن عددددام ، وعضددددوية الربتغددددال ٢٠١٤ يف عددددام

 ، التوامها الراسخ حبقوق اإلنسان.٢٠١٧ عام
وعدددالوة علددد  إلدددرب، فدددرن الربتغدددال طدددرا يف  ددداي معاهددددات أساسدددوة مدددن معاهددددات  -6

حقوق اإلنسان األساسوة ويف مجودل جروتوكور دا ارختواريدة. وأقدرت الربتغدال امودل اختصاصدات 
هدات إات الصدلة. و  تتد خر الربتغدال يف تقددة أج مدن تقاريرهدا. وصددتقا الربتغدال هو ات املعا

، املنولوني للعمال الالئق العمس جر ن (٢٠١١)١8٩ رقمعل  اتقاقوة منومة العمس الدولوة ال أيض
 واتقاقودددة  لددد  أورواب مل،افحدددة ارجتدددار ابألعضدددان البردددرية، وارتقاقودددة املتعلقدددة ابلمايدددة الدولودددة

 للبالغني. 
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، حمقدددالل زتدددايال ٢٠١٠اللكندددة الوطنودددة لقدددوق اإلنسدددان، الددديت أنرددد ا يف عدددام وكاندددا  -٧
 وُمدن  للحوار جني خمتلا اهلو ات املس ولة عن السواسات العامة لقوق اإلنسان واجملتمل املددي.

 ومحايددة لتعويددو الوطنوددة امل سسددات  ركددو املتعلقددة لمبدداد لال م،تدد  أمددني املوددا  املركددو ألددا، وفقدد
، وعدوي امل،تد  سدلياته، وكد لرب فعلدا اللكندة املعنودة ابملسداواة ابري ( )مباد  اإلنسان حقوق

، وسددددعا الربتغددددال نيدددداق وريددددة اللكنددددة الوطنوددددة ٢٠١5ومناهضددددة التمووددددو العنصددددرج. ويف عددددام 
 للنهو، حبقوق األطقال والرباب ومحايتهم لترمس مجول األطقال والرباب.

، اعتمدددددت الربتغددددال عددددددال مددددن امليددددط القياعوددددة الوطنوددددة لقددددوق ٢٠١٤ومندددد  عددددام  -8
لقددددددرار  لدددددد  ال مددددددن، وفقدددددداإلنسددددددان تتعلددددددق ابرجتددددددار ابلبرددددددر، واهلكددددددرة، واملددددددرأة، والسددددددالم واأل

(، واعتمدددددت أيضددددال ارسددددرتاتوكوة الوطنوددددة للمسدددداواة وعدددددم التمووددددو الدددديت ٢٠٠٠)١٣٢5 األمددددن
ل أشد،ال التموودو والعندا ضدد النسدان واملثلودات واملثلودني  دا، يف مجلة أمور، إىل م،افحة مجود

 ومودوجي املوس اخلنسي ومغايرج اهلوية اخلنسانوة وحاملي صقات اخلنسني.
الربتغددال الضددون علدد  النتددائال الدديت حتققددا ابلقعددس جقضددس ارسددرتاتوكوة الوطنوددة وسددليا  -٩

 اخلديدة إلدماج املرردين.
ة، تغددم ارجتدداه الدد ج أد    ددات املرا مددن املددواطنني وجقضددس حتسددن الالددة ارقتصددادي -١٠

الربتغددالوني إىل اهلكددرة. وحتسددن مسددتو  دخددس اإلدمدداج ارجتمدداعي ل،ددي يددوفر مويدددال مددن الدددعم 
لألشدددددواا أو األسدددددر الددددد ين هدددددم يف أمددددد  الاجدددددة ارقتصدددددادية واملعرضدددددني مليدددددر ارسدددددتبعاد 

ل نيددداق املسدددتقودين جدددوايدة عددددد األسدددر ارجتمددداعي. وحتسدددنا أيضدددال اإلعدددا ت األسدددرية، واتسددد
 املعاشات التقاعدية.تقووم الوحودة الوالد، واسُتعودت أيضال آلوة حتديث 

. ٢٠١٩و ٢٠١٤يف املائدددة جدددني عدددامي  ١٤وايداد الدددد األدأل لألجدددور تددددرةوال جنسدددبة  -١١
ة يف الرجدددل املائددد يف 6,5إىل  ٢٠١٤يف املائدددة يف عدددام  ١٣,٩واخنقدددع معددددل البيالدددة ابطدددراد مدددن 

 ٢٠١٤يف املائدة يف عدام  ٤٣,١. واخنقع معدل البيالة جني الرباب من ٢٠١٩األول من عام 
  .٢٠١8 يف املائة يف عام ٢٠,٣ إىل
التداجم الراموة إىل م،افحة انعدام األمن الوظوقي وحتسني المايدة ارجتماعودة ومت تعويو  -١٢

، جبددن سدراين الدنوم القانونودة اخلديددة للحمايدة ارجتماعودة أثندان املدر، للعاملني لساهبم املاا
وعدويت عملودات التقتدول علد  العمدس الرامودة إىل م،افحدة العمدس غدم  والبيالة وتنر ة األطقدال.

 املعلن. واُُت ت خيوات ملعاخلة إسانة استودام اتقاقات املدمة والعقود احملددة املدة.
املدمات الصدحوة الوطنودة  انودال اامدال يف اجملدارت إات األولويدة، وأصب  الصول عل   -١٣

مثدددس تنودددوم األسدددرة، واملددددمات املقدمدددة لضدددحااي العندددا املندددو ، وم،افحدددة إدمدددان ال،حولودددات 
مودددل األشددواا املقومدددني يف الربتغددال الصدددول وأُتددو  خلواملودددرات، والدددرب مال الددوطل للتيعدددوم. 

واحتلددا ة،  ددن فددوهم املهدداجرون ومددن هددم يف وضددل غددم نوددامي. علدد  املدددمات الصددحوة الوطنودد
الربتغددال الصددددارة يف اخلهددود الرامودددة إىل م،افحدددة األمددرا، املعديدددة مثدددس فددمو  اإليددددي والتهددداب 

واسدعة النيداق للمكتمعدات احمللودة وتدوفم العدالج.  ال،بد القموسي، عن طريدق إجدران فحوصدات
متاحددة خلموددل  اليبوددة ابملسدداعدة اإلتدداب قنودداتت، أصددبحا ٢٠١6وجدايددةل مددن آب/أغسددي  

 النسان، جغع النور عن حالتهن ارجتماعوة ومولهن اخلنسي وترووص املصوجة.
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ويف إطددار اخلوددس اخلديددد مددن سواسددات اإلسدد،ان، جلغددا املووانوددة امل قتددة لددرب مال القددوق  -١٤
املسداكن املوسدورة الت،لقدة، . واعُتمدد جدر مال اسدت كار ٢٠٢٤ملوون يورو حىت عدام  ٧٠٠األوىل 

دخس األسدددددرة املعوردددددوة. املناسددددد  لددددد الددددد ج يهددددددا إىل يايدة تدددددوافر السددددد،ن املدددددنوقع اإلةدددددار
نوامال للتعريقات ارجتماعودة إلمددادات املوداه والصدرا الصدحي، يُيبدق ال واعتمدت ال،ومة أيض

 يف مجول البلدايت، وتعريقات اجتماعوة لل،هرابن والغاي اليبوعي.
التعلددددوم الرددددامس وودددد  ابألولويددددة. ويف إطددددار اخلهددددود الراموددددة إىل تنقودددد  خيددددة ر يددددوال و  -١5
، أصددب  ٢٠١6، ايداد ارسددتثمار العددام يف قيدداع التعلددوم الرددامس. وجدايددةل مددن عددام ٢٠٣٠ عددام

مددن سددن أرجددل سددنوات، ومددن املقددرر توسددول نياقدده يف  التعلددوم قبددس املدرسددي متاحددال خلموددل األطقددال
لوردددددمس مجودددددل األطقدددددال مدددددن سدددددن ثدددددال  سدددددنوات. وحبلدددددول  ٢٠١٩/٢٠٢٠ي العدددددام الدراسددددد

يف املائددة مددن األطقددال يف سددن  دد  سددنوات ملتحقددني ابلتعلددوم  ٩5، كانددا نسددبة ٢٠١٧ عددام
قبدددس املدرسدددي. ور تدددوال م،افحدددة ارنقيددداع عدددن التعلدددوم حتوددد  ابألولويدددة؛ واخنقدددع معدددددل  مدددا

 ٢٠٠٠ يف املائدددة يف عدددام ٤٣,6ملحوظدددال، مدددن التسدددرب املب،دددر مدددن التعلدددوم والتددددري  اخنقاضدددال 
 .٢٠١8يف املائة يف عام  ١١,8 إىل
وعويت املية الوطنوة للقرانة، وةرج إعداد خية وطنوة حملو أمودة ال،بدار. وأو  اهتمدام  -١6

خدداا للددتعلم مددد  الودداة ولتحسددني مهددارات القددرانة وال،تاجددة،  ددا يف إلددرب حمددو األموددة الرقموددة، 
 ملير ارستبعاد ارجتماعي.ال غني إوج املهارات الضعوقة ال ين هم أكثر تعرضملساعدة البال

ومشلا ارسرتاتوكوة الوطنوة للتعلوم من أجس املواطنة مواضول من قبوس حقوق اإلنسان،  -١٧
 واملساواة جني اخلنسني، والتعددية الثقافوة، والبو ة، والصحة اخلنسوة واإلتاجوة.

. És.Cultura’18جدر مال التثقودا املعندون  الرباب عل  الثقافة، أطلقا الربتغدالتعويو حصول ول -١8
امليدددة الوطنودددة للقندددون، الددديت مدددن شددد ما أن تدددوفر مويددددال مدددن القدددرا الثقافودددة ال كمدددا اعتمددددت مددد خر 

والتعلوموة. واُُت ت تداجم لتحسني سبس حصول األشواا إوج اإلعاقدة علد  املددمات الثقافودة. 
 ىل إلرب، أصبحا يايرة املعا  األثرية واملتاحا الوطنوة  انوة املن هل رن األشواا.وابإلضافة إ

ونقحددا الربتغددال ارسددرتاتوكوة الوطنوددة إلدمدداج  تمعددات الرومددا، ومدددتدت أجلهددا حددىت  -١٩
، وترددمس هدد ه ارسددرتاتوكوة تعويددو اإلدمدداج التعلومددي واملهددل للرومددا، وحتسددني فددرا ٢٠٢٢عددام 

الس،ن الالئق، وإإكان الدوعي جرد ن م،افحدة التموودو. ومت يف العديدد مدن األحودان حصوهلم عل  
 نقس  تمعات الروما أو جتديد منايهلم.

دلوس إلدماج أطقال الرومدا يف التعلدوم وحتقودق تداحهم الدراسدي،  ٢٠١٩ووضل يف عام  -٢٠
 والدددرو  الدراسددوة  املددنيرددمس اجملتمددل التعلومددي  كملدده. وقدددم جددر مال آخددر للنهددو، ابلتعلددوم 

، ٢٠١٧/٢٠١8لرباب الروما امللتحقني ابلتعلوم العا . ويف السنة الدراسوة  واملتاجعة املصوصوة
يف املائدة.  ٧5يف املائة، وحققا القتوات معددل تداح قددره  6٤حقق الرب مال معدل تاح قدره 

أجس تعويدو انددماجهم يف سدوق  وكان تعويو املهارات األساسوة ألفراد الروما البالغني وأتهولهم من
 العمس ضمن أهداا ارسرتاتوكوة الوطنوة إلدماج  تمعات الروما.

 علدد  القضددان علدد  التمووددو وعدددم املسدداواة لتحقوددق اخلديدددة الوطنوددة ارسددرتاتوكوة وركددوت -٢١
 سدددوق إىل والوصدددول القدددرا، ت،ددداف  تعويدددو إىل الرامودددة اخلهدددود سدددوما ور التموودددو، أشددد،ال مجودددل
 القومة. املتساوج العمس عن األجر يف والنسان الرجال  ساواة املتعلق والترريل مس،الع
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 ، ُعدددل مدددا يسددم  قدددانون الت،دداف  يف التمثوددس هبددددا رفددل الدددد األدأل٢٠١٩ويف عددام  -٢٢
 ٣٣يف قدوائم املرشدحني للربملددان الدوطل والربملدان األورويب والسدليات احمللودة مددن  لنسدبة املرشدحات

يف املائدة. ويدنص التعدديس علد  رفددع القدوائم غدم املمتثلدة هلد ه النسد . واعُتمددد  ٤٠يف املائدة إىل 
أيضدددال تردددريل وددددد النسدددبة الددددنوا للتمثودددس العدددادل للمدددرأة يف مناصددد  اُتددداإ القدددرار ويف املناصددد  

 دارية العلوا يف اإلدارة املباشرة وغم املباشرة للدولة ولإلدارات احمللوة.اإل
غم أن عدم املساواة استمر يف العمس غم املدفوع األجر، ور سوما يف صقوا مقدمي  -٢٣

يف وضل مرروع قدانون يدنص علد  تدداجم  ددا إىل ال الرعاية. ول لرب قررت ال،ومة املضي قدم
 غم الرمسوة، ال ين غالبوتهم من النسان.دعم مقدمي الرعاية 

اُتاإ خيوات لتركول تقاسم املس ولوات جني الوالدين وحتقودق التدواين جدني ال وةرج أيض -٢٤
العمس والواة. ويتمثس أحد ه ه التداجم يف إم،انوة أخ  كال الوالدين إجاية والدية يف آن واحد، 

 يومال. ٢٠يف املائة إىل  ١٠٠املدفوعة األجر جنسبة  ويايدة عدد أايم اإلجاية األجوية اإللواموة

 االستعراض موضوع الدولة وردود التحاور جلسة -ابء 
وفدددددال جبوددددا ت أثنددددان جلسددددة التحدددداور. وتددددرد التوصددددوات املقدمددددة أثنددددان جلسددددة  ٩٤أدىل  -٢5

 التحاور يف القرع اثنوال من ه ا التقرير.
 ددارت الصددحة العامددة والعمالددة وارجتددار ابألشددواا مددالوواي ابلتقدددم احملددري يف نوهددا  -٢6

واملسدددداواة جددددني اخلنسددددني وفقددددر األطقددددال، وإلدددددرب مددددن خددددالل السواسددددات والترددددريعات املتعلقدددددة 
 اإلنسان. حبقوق
ابلربتغال ملا ج لته مدن جهدود لمايدة القدوق، حودث أدرجدا أهدداا  ملدياوأشادت  -٢٧

وة، ورحبا ملديا ابرسدتعرا، الدوطل اليدوعي الد ج التنموة املستدامة يف ارسرتاتوكوات الوطن
 .٢٠٣٠م جر ن تنقو  خية عا ٢٠١٧جر  يف عام 

( ٢٠٣٠-٢٠١8ابعتماد ارسرتاتوكوة الوطنوة للمساواة وعددم التموودو ) ةورحبا مالي -٢8
 وابلتقدم احملري يف التصدج للعنا املنو .

للمسداواة وعددم التموودو، املتوافقدة مدل وأشادت موريروو  ابعتماد ارسرتاتوكوة الوطنودة  -٢٩
 .(٢٠٢٠-٢٠١5، وابعتماد املية ارسرتاتوكوة للهكرة )٢٠٣٠خية عام 

امل،سورب الضون عل  التقدم احملري، ومنها املبادرات الراموة إىل مراجعة أح،دام وسليا  -٣٠
سدداواة يف األجددر جددني القددانون اخلنددائي املتعلقددة ابخلددرائم اخلنسددوة، وسددن القددانون اخلديددد املتعلددق ابمل

 الرجال والنسان.
وأشدددداد اخلبددددس األسددددود ابخلهددددود الراموددددة إىل حتسددددني اإلطددددار القددددانوي واملسدددداعدة العملوددددة  -٣١

 املقدمة للمهاجرين واملستقودين من الماية الدولوة، وإىل تعويو حقوق املرأة.
سددان مندد  جولددة ورحبددا مويامبوددق جتصددديق الربتغددال علدد  سددتة صدد،وك دولوددة لقددوق اإلن -٣٢

 ارستعرا، الثانوة، وجتقاريرها املقدمة  وج  مجول معاهدات حقوق اإلنسان اليت صدتقا علوها.
 وأعرجدددا موامندددار عدددن تقدددديرها للتيدددورات اإلةاجودددة الددديت حددددثا منددد  جولدددة ارسدددتعرا، -٣٣

 الثانوة، ومنها اعتماد عدة ص،وك لقوق اإلنسان، ويف  ال م،افحة األموة.
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نوبددددددال ابعتمدددددداد ارسددددددرتاتوكوة الوطنوددددددة للمسدددددداواة وعدددددددم التمووددددددو، وابمليددددددة حبددددددا ور  -٣٤
 ارسرتاتوكوة للهكرة، جوصقها تداجم لتعويو اإلدماج ارجتماعي واملساواة.

سددنة وجردد ن العدددد  ١6وأعرجددا هولندددا عددن قلقهددا جردد ن جددواي يواج الرددباب يف سددن  -٣5
 ال،بم من النسان ضحااي العنا املنو .

 ورحبا نو،اراغوا جوفد الربتغال. -٣6
ابلربتغددال لتعاومددا مددل آلوددات حقددوق اإلنسددان، وأثنددا علدد  سواسددتها  نوكددمايوأشددادت  -٣٧

 املتعلقة إبدماج املهاجرين والق ات املهمرة يف اجملتمل.
إىل امليوات اإلةاجوة املتو ة من  جولة ارسدتعرا، الثانودة، ور سدوما  النرويالوأشارت  -٣8
 تصدج للعنا ضد املرأة وتعويو املساواة جني املرأة والرجس.يف ال
 رحوا ابكستان مل اررتواح اخلهود املب ولة لتعويو املساواة جني اخلنسني يف  تمل الروما.و  -٣٩
ابراغددواج جعمددس اللكنددة الوطنوددة الربتغالوددة لقددوق اإلنسددان، الرامددي إىل ترددكول ورحبددا  -٤٠

 حقوق اإلنسان وتنسوق اإلجرانات ال،وموة. اتباع مال شامس جر ن سواسات
ونوهدددا جدددمو ابلتقددددم احملدددري يف  دددال حقدددوق اإلنسدددان، وسدددليا الضدددون علددد  اإلطدددار  -٤١

 القانوي للربتغال ال ج يهدا إىل إدماج املستقودين من الماية الدولوة.
واملهددداجرين والق دددات ونوهدددا القلبدددني ابلتقددددم احملدددري يف تعويدددو حقدددوق األطقدددال والنسدددان  -٤٢

 الضعوقة األخر ، وابخلهود املب ولة مل،افحة ارجتار ابألشواا.
 قيددر ابخلهددود الراموددة إىل م،افحددة خيدداب ال،راهوددة والتمووددو والعنصددرية، فضددالل ورحبددا  -٤٣

 عن ارجتار ابألشواا، من خالل تنقو  املية الوطنوة الثالثة يف ه ا الر ن.
عدن تقدديرها للكهدود املب ولدة مل،افحدة العنصدرية والتموودو ولتعويدو وأعرجا مجهورية كدوراي  -٤٤

 إدماج الق ات املهمرة يف اجملتمل. وأشادت جوضل م شرات لقوق اإلنسان.
وأعرجا مجهورية مولدوفا عن تقديرها للتداجم الراموة إىل م،افحة ارجتار ابلبرر والعنا  -٤5

 ني وتعويو حقوق األشواا إوج اإلعاقة والرباب.ضد املرأة، وإىل تعويو املساواة جني اخلنس
سواسدداتوة شدداملة يف  ددال حقددوق اإلنسددان، ونوهددا  وأشددادت رومانوددا ابعتمدداد وسددائس -٤6

 ابلتيورات اإلةاجوة املتعلقة حبقوق املرأة.
ورحد  ارحتداد الروسددي جتنقود  امليددط الوطنودة مل،افحددة ارجتدار ابلبرددر وابخلهدود الراموددة  -٤٧
 تنقو  اتقاقوة حقوق األشواا إوج اإلعاقة.إىل 
وأعرجددا السددنغال عددن تقددديرها للكهددود املب ولددة فومددا يتعلددق ابلتعلددوم، والرعايددة الصددحوة،  -٤8

 وم،افحة العنصرية، وإدماج املهاجرين، وأعرجا عن أملها يف أن تستمر ه ه التداجم.
املعوردددوة الضدددعوقة الددديت تعدددول  ورحبدددا صدددرجوا ابلتدددداجم الرامودددة إىل حتسدددني حالدددة األسدددر -٤٩

 أطقارل، وإىل م،افحة فقر األطقال والرباب من خالل إعادة تقووم املوااي ارجتماعوة.
وأثنددا سددلوفونوا علدد  اخلهددود الراموددة إىل م،افحددة التمووددو العنصددرج وإىل تعويددو املسدداواة  -5٠

 .سنجني اخلنسني وحقوق األشواا املنتمني إىل الق ات الضعوقة وكبار ال
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 إسبانوا الربتغال عل  تقريرها الوطل ورحبا ابلتقدم ال ج أشم إلوه يف التقرير.وش،رت  -5١
السواسدداتوة علدد  الصددعود  وأعرجددا سددرج رن،ددا عددن تقددديرها رعتمدداد عدددد مددن الوسددائس -5٢

الددوطل يف  ددال حقددوق اإلنسددان وم شددرات وطنوددة لقددوق اإلنسددان، وأشددارت إىل اخلهددود الراموددة 
 ،افحة خياب ال،راهوة عل  اإلنرتنا.إىل م
ورحبا دولة فلسيني ابخلهود املب ولة مل،افحة العنصدرية والتموودو، و نردية التوعودة يف  -5٣

  ال األعمال التكارية وحقوق اإلنسان.
ورحبددا السددويد ابلتيددورات الدديت تعددوي حقددوق املثلوددات واملثلوددني ومودوجددي املوددس اخلنسددي  -5٤

نسدددانوة وحددداملي صدددقات اخلنسدددني، ول،نهدددا أعرجدددا عدددن قلقهدددا جرددد ن العندددا ومغدددايرج اهلويدددة اخل
 املنو  واألوضاع يف السكون وحالة الروما.

 وقدما اخلمهورية العرجوة السورية توصوات. -55
ورحبا اتيلند ابخلهود الراموة إىل تعموم مراعداة حقدوق اإلنسدان، ونوهدا ابلدنهال القدائم  -56

   أهداا التنموة املستدامة.عل  حقوق اإلنسان جر ن تنقو
لورددددديت الربتغدددددال ابعتمادهدددددا تدددددداجم لتعويدددددو حقدددددوق اإلنسدددددان، منهدددددا  - وهنددددد ت تومدددددور -5٧

 .(٢٠٣٠-٢٠١8ارسرتاتوكوة الوطنوة للمساواة وعدم التمووو )
الص،وك املتعلقدة حبقدوق اإلنسدان هبددا التعكودس ابلقضدان علد   ورحبا توغو ابعتماد -58

 الضعقان، ور سوما النسان واألطقال واملهاجرين واألقلوات العرقوة.التمووو ضد األشواا 
تددون  جتصددديق الربتغددال علدد  صدد،وك دولوددة، واعتمادهددا ارسددرتاتوكوة الوطنوددة ورحبددا  -5٩

 للمساواة وعدم التمووو، واهودها مل،افحة ارجتار ابلبرر وخياب ال،راهوة.
إىل تعويددو ومحايددة حقددوق اإلنسددان، وطلبددا وأعرجددا تركوددا عددن تقددديرها للكهددود الراموددة  -6٠

 معلومات عن التداجم املتو ة مل،افحة العنا القائم عل  نوع اخلن .
أوكرانوددددا إىل أن اإلطددددار الدددد ج أنردددد ته الربتغددددال لتنقودددد  توصددددوات ارسددددتعرا، وأشددددارت  -6١

 الدورج الرامس مثال جود  ،ن للبلدان األخر  أن تقتدج جه.
تحدددددة الربتغددددال علدددد  مواصددددلة التصدددددج للعنددددا املنددددو  واخلنسدددداي. وحثددددا اململ،ددددة امل -6٢

وشدكعا الربتغددال علدد  التوقوددل علد  ندددان العمددس الرامددي إىل إمدان العمددس القسددرج والددرق املعاصددر 
 وارجتار ابلبرر.

ورحوددددا الددددورايت املتحدددددة األمري،وددددة أن الربتغددددال اُتدددد ت جعددددع امليددددوات ملعاخلددددة  -6٣
مرافدددق ارحتكددداي، ورحودددا تعاومدددا مدددل مقوضدددوة األمدددم املتحددددة السددداموة الودددروا واملعاملدددة يف 

 لر ون الالج ني.
أوروغددواج ابلتددوام الربتغددال إبعددادة تددوطني عدددد كبددم مددن الالج ددني يف إقلومهددا، ورحبددا  -6٤

 وسليا الضون عل  الترريعات والسواسات املتعلقة إبدماج األقلوات.
اريددددة ابلتصددددديق علدددد  ارتقاقوددددة الدولوددددة لمايددددة مجوددددل ورحبددددا مجهوريددددة فنددددوويال البولوق -65

 األشواا من ارختقان القسرج.
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 وأشادت أفغانستان ابملبادرات اليت اُت  ا الربتغال لتعويو ومحاية حقوق اإلنسان. -66
ألبانوددا الربتغددال علدد  مواصددلة جهودهددا الراموددة إىل م،افحددة العنصددرية والتمووددو وشددكعا  -6٧

 اج األقلوات واملهاجرين يف اجملتمل.الديل، وإىل إدم
وهنددد ت اخلوائدددر الربتغدددال جسواسدددا ا وجرا هدددا الوطنودددة الرامودددة إىل تعويدددو حقدددوق اإلنسدددان  -68

 جصورة شاملة ومنسقة.
وأشددار وفددد الربتغددال إىل أن قددوات األمددن الوطنوددة تتلقدد  تدددريبال إلواموددال يركددو علدد  القددوق  -6٩

النوام التد دي  والعواقد  اخلوائودة لألخيدان الديت ترت،بهدا الردرطة. األساسوة، ويبني حدود العمس و 
معدل العنا وارعتدان من جان  قوات األمن. وجنيت أن إحد  آلوات وأشار أيضال إىل اخنقا، 

إىل املقترددوة العامددة لددإلدارة الداخلوددة،  الرقاجددة العديدددة تتمثددس يف نوددام إرسددال الردد،او  إل،رتونوددال 
 لإلجالغ عن التكاويات احملتملة من جان  الررطة. ٢٠١8ثا يف عام وهي آلوة اسُتحد

املرتبددة الثانوددة يف م شدددر سواسددات إدمدداج املهددداجرين،  ٢٠١5الربتغددال يف عدددام واحتلددا  -٧٠
لقددددر ا علددد  الرتحوددد  ابملهددداجرين وإدمددداجهم، وكاندددا مدددن أوائدددس الددددول املوقعدددة علددد  ارتقددداق 

واملنومة والنواموة، الد ج ةدرج إعدداد خيدة وطنودة جرد ن تنقود ه. العاملي من أجس اهلكرة املمنة 
إىل أن الربتغدال هدو البلدد  ٢٠١5وعالوة عل  إلرب، خلص جر مال التقووم الددو  لليدالب لعدام 

العضدو يف منومددة التعدداون والتنمودة الدد ج حقددق أفضدس تقدددم يف أدائدده املتعلدق ابليددالب املهدداجرين 
ن  من مبدأ املساواة يف املعاملة والت،داف  يف القدوق مدل املدواطنني يف إلرب العقد. واستقاد األجا

فوما يتعلق ابلبيالة والرعاية الصحوة. وأسهم مردروع امل،اتد  اخلامعدة للوددمات وشدب،ة املراكدو 
 احمللوة يف دعم تسوية أوضاع األجان .

يف طلبدددال  ١ ١٩٠ إىل ٢٠١6طلبدددات يف عدددام  ٧٠6وارتقدددل عددددد طلبدددات اللكدددون مدددن  -٧١
. وأُرسددددس القصددددر األجاندددد  غددددم املصددددحوجني إىل دور إقامددددة مناسددددبة رحتواجددددا م، ٢٠١8 عددددام
سددداعد علددد  محايدددة مصدددالهم القضدددل  سدددوان مدددن الناحودددة اإلداريدددة،  دددنحهم اللكدددون، أم مدددن  زدددا

الناحوددة القضددائوة، حبمايددة حقددوقهم. ووقعددا الربتغددال علدد  ارتقاقوددات الرئوسددوة املتعلقددة ابنعدددام 
الددد ين عاشدددوا يف الربتغدددال ملددددة  ددد  سدددنوات  ،اخلنسدددوة، وكقلدددا ل،بدددار السدددن عدددد ي اخلنسدددوة

 وتعلموا اللغة الربتغالوة، إم،انوة الصول عل  اخلنسوة.
واعتمدددت الربتغددال عدددة آلوددات مل،افحددة ارجتددار ابلبرددر، ابإلضددافة إىل امليددة الوطنوددة  -٧٢

 (.٢٠٢١-٢٠١8الراجعة مل،افحة ارجتار ابلبرر )
الربتغدددددال التوصدددددوات املتعلقدددددة ابلعنصدددددرية والتموودددددو العنصدددددرج، الددددديت قُددددددما يف ونقدددد ت  -٧٣

رد،س جدورت ارسدتعرا، السداجقة. وعدويت خلندة املسداواة وم،افحدة التموودو العنصدرج سدليا ا ج
إىل أن الربتغددال هددي  ٢٠١8لعددام  األساسددوة للحقددوق األورويب ارحتدداد وكالدددةفعلددي، وأشددار تقريددر 

ددن الدددول األعضددان يف ارحتدداد مددن حوددث معدددل العنددا املرت،دد  جدددافل العنصددرية. أقددس  وقددد م،ت
هدد رن الضددحااي مددن اإلجددالغ عددن جددرائم أو زارسددات  املتعلددق ابلضددحااي النوددام األساسددي اخلديددد

 .التمووو العنصرج يف وحدات دعم الضحااي املهاجرين، ال ج يتلق  الضحااي الدعم فوه  ا ل 
ر مال املوارات، ال ج هو املن يف نسوته الساجعة، معدل تاح مدرسي شامس وحقق ج -٧٤

 أجندان ، ور سدوماظدروا ضدعوقة يف املائة، زا يعوي إدماج األطقال ال ين يعورون يف 8١,٣قدره 
 املهاجرين والروما واألشواا املنحدرين من أصس أفريقي، يف اجملتمل.
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عنصدرية وكدره األجاند  والتعصد  يف املددار ، جنردر وتعويت اخلهدود املب ولدة مل،افحدة ال -٧5
، ومنددوإج خددروج اليدالب الدد ين توققددوا عددن التعلددوم املواطنددة أجدس مددن لتعلددومارسدرتاتوكوة الوطنوددة ل

 اإللوامي، وإطار جديد للمناهال الدراسوة.
 وأشادت أنغور ابلربتغال لتنقو ها سواسات  دا إىل إدماج املهاجرين. -٧6
رجنتدددني ابرسدددرتاتوكوة الوطنودددة للتعلدددوم مدددن أجدددس املواطندددة، ورحبدددا إبقدددرار األوأشدددادت  -٧٧

 الربتغال إلعالن املدار  املمنة.
ورحبا أرمونوا جتعويو اإلطار القانوي املتعلق  ندل وحودر العنصدرية، وابلسواسدات الرامودة  -٧8

 إىل م،افحة العنا اخلنساي والعنا املنو .
علمدددال ابلتقدددارير املتعلقدددة ابلعقبدددات الددديت حتدددول دون حماكمدددة مدددرت،   أسدددرتالواوأحاطدددا  -٧٩

 العنا املنو  وإبسانة معاملة األشواا احملتكوين وابلتمووو ضد طائقة الروما.
النمسا إىل حتسني تنقو  الترريعات املتعلقة ابملسداواة جدني اخلنسدني و ندل التموودو ودعا  -8٠

 ألمن.العنصرج، ور سوما من جان  قوات ا
يف  دددال حقدددوق اإلنسدددان،  سواسددداتوة شددداملة أإرجوكدددان ابعتمددداد عددددة وسدددائسونوهدددا  -8١

 وأشادت اهود الربتغال الراموة إىل القضان عل  التمووو ضد املرأة.
لألشددواا الدد ين ارجتمدداعي  ونوهددا جددور البهامددا ابخلهددود املب ولددة يف  ددال اإلدمدداج -8٢

 ادج للربتغال يف تعويو امللوات الوطنوة لإلجالغ واملتاجعة.يعورون يف أوضاع هرة، وابلدور القو
البحرين جوضل م شرات وطنوة لقوق اإلنسان، ل،نها أعرجا عن قلقها جر ن ورحبا  -8٣

 عدم التنقو  التام لاللتوامات الرئوسوة لقوق اإلنسان.
ونوهدددا جدددنغالديل ابعتمددداد عددددد مدددن صددد،وك حقدددوق اإلنسدددان يف  دددارت م،افحدددة  -8٤

 ارجتار ابألشواا واهلكرة واإلدماج ارجتماعي واملساواة وعدم التمووو.
جوالرو  ابلتداجم الراموة إىل حتسني املسداواة جدني اخلنسدني، ول،نهدا أعرجدا عدن ورحبا  -85

 قلقها جر ن ظروا ارحتكاي واملواهر العنصرية يف مراكو املهاجرين.
ن تقددددم منددد  جولدددة ارسدددتعرا، السددداجقة، وهنددد ت جلكو،دددا الربتغدددال علددد  مدددا أحريتددده مددد -86

 ول،نها رحوا أنه ر يوال هناك  ال ملويد من التقدم.
ونوهدددا جدددواتن جتعمدددوم مراعددداة حقدددوق اإلنسدددان علددد  صدددعود اإلدارة الوطنودددة وابعتمددداد  -8٧

 سواسات  دا إىل تعويو حقوق اإلنسان.
القوددددادج للربتغدددددال يف  وسددددليا دولددددة جولوقوددددا املتعددددددة القوموددددات الضددددون علدددد  الدددددور -88

التقددداو، جرددد ن أهدددداا التنمودددة املسدددتدامة، ورحبدددا جوضدددل النودددام األساسدددي للوراعدددة األسدددرية، 
 ال ج يهدا إىل تعويو الرتاجط ارجتماعي ومحاية البو ة.

ابلربتغددددال رعتمادهددددا سواسددددات لقددددوق اإلنسددددان وتصددددديقها علدددد   جوتسددددوا وأشددددادت  -8٩
ود املب ولدددة للتصددددج مليددداب ال،راهودددة، والعنصدددرية، وكراهودددة صددد،وك دولودددة. وأشدددارت إىل اخلهددد

 األجان ، والتعص .
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وشددكعا الرباييددس الربتغددال علدد  تعويددو جهودهددا الراموددة إىل التصدددج للتمووددو يف سددواق  -٩٠
الصددول علدد  التعلددوم، ورحوددا املبددادرات املتعلقددة ابلتمووددو العنصددرج، ورحبددا ابرلتددوام جتعويددو 

 سني.املساواة جني اخلن
جلغددداراي أن الربتغدددال اُتددد ت إجدددرانات لتحسدددني اإلطدددار املعودددارج والسواسدددا  ورحودددا  -٩١

 مل التوصوات اليت قبلتها يف ارستعرا، الساجق.ال واهلو،لي ارو
كداجو فدمدج جتعداون الربتغدال مدل هو دات املعاهددات، ورحبدا إبدماجهدا للتنمودة ونوها   -٩٢

 سا ا واهودها الراموة إىل تعويو ارندماج وت،اف  القرا.املستدامة ولقوق اإلنسان يف سوا
ورحبا كندا ابلنهال الد ج اُت تده الربتغدال ملعاخلدة تددفقات اهلكدرة، وجيرقهدا املبت،درة يف  -٩٣

دعم الوافدين اخلدد، وابمليوات املتو ة لماية حقوق املثلوات واملثلوني ومودوجي املودس اخلنسدي 
 وحاملي صقات اخلنسني. ومغايرج اهلوية اخلنسانوة

وأشادت شولي ابلتصديق علد  ارتقاقودة الدولودة لمايدة مجودل األشدواا مدن ارختقدان  -٩٤
 ، وجتنقو  خيط مل،افحة ارجتار ابألشواا.٢٠١٤القسرج، يف 

ونوهدددا الصدددني ابلتدددوام الربتغدددال ابلتنمودددة ارقتصدددادية وارجتماعودددة املسدددتدامة، و وددداهر  -٩5
يتعلدددق ابلعمالدددة والضدددمان ارجتمددداعي، وابلتدددداجم الرامودددة إىل تعويدددو املسددداواة جدددني التحسدددن فومدددا 

اخلنسني ومحاية حقوق الق ات الضعوقة. وأثنا الصني عل  التوام الربتغال جتعويدو الدوار والتعداون 
 يف نوم حقوق اإلنسان املتعددة األطراا.

ووو، عن طريق تعديس قانومدا اخلندائي وأشادت كولومبوا اهود الربتغال يف منل وقمل التم -٩6
 ل،ي يدرج اإلعاقات البدنوة والنقسوة ضمن أس  التمووو احملوورة.

ورح  ال،ونغو جوضل الربتغال إطارال قانونوال وم سسوال مل،افحة ارجتار ابلبرر وابعتمداد  -٩٧
 تداجم للمستقودين من الماية الدولوة.

الوطنودددددة الراجعدددددة مل،افحدددددة ارجتدددددار ابلبردددددر، وامليدددددة ورحبدددددا كرواتودددددا ابعتمددددداد امليدددددة  -٩8
 ارسرتاتوكوة للهكرة، وابرسرتاتوكوة الوطنوة املنقحة إلدماج  تمعات الروما.

وإىل  ال،وأشددارت كددواب إىل األثددر السددل  لأليمددة ارقتصددادية علدد  القياعددات األشددد ضددعق -٩٩
 روما.التقدم الترريعي فوما يتعلق ابلتمووو ضد املهاجرين وال

وأشادت قدربا ابلتدداجم الديت اُتد  ا الربتغدال لتنقود  التواما دا الدولودة حبقدوق اإلنسدان،  -١٠٠
ورحبددا ابلتصددديق علدد  التعددديالت الدديت أدخلددا علدد  نوددام رومددا األساسددي للمح،مددة اخلنائوددة 

 .الدولوة فوما يتصس ار ة العدوان )تعديالت كمبار(
قبوهلددددا مجوددددل توصددددوا ا السدددداجقة، ورحبددددا ابرسددددرتاتوكوة وأشددددادت ترددددو،وا ابلربتغددددال ل -١٠١

 الوطنوة إلدماج  تمعات الروما.
وأشادت الدامنرك ابلربتغال رعتمادها ارسرتاتوكوة الوطنوة للمساواة وعدم التمووو، الديت  -١٠٢

 ترمس خية عمس للمساواة جني املرأة والرجس.
وق اإلنسدددان، منهدددا امليدددة ارسدددرتاتوكوة ورحبدددا جوبدددو  ابعتمددداد الربتغدددال أدوات لقددد -١٠٣

 .(٢٠٣٠-٢٠١8( وارسرتاتوكوة الوطنوة للمساواة وعدم التمووو )٢٠٢٠-٢٠١5للهكرة )
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ونوهدددددا إكدددددوادور ابخلهدددددود الرامودددددة إىل م،افحدددددة التموودددددو العنصدددددرج، وضدددددمان حقدددددوق  -١٠٤
نودة الراجعدة مل،افحدة األطقال، وم،افحة العنا اخلنساي وارجتار ابلبرر،  ا يف إلدرب امليدة الوط

 ارجتار ابلبرر.
وسددليا مصددر الضددون علدد  امليددط الوطنوددة الراموددة إىل إدمدداج  تمعددات الرومددا وتددوفم  -١٠5

السددد،ن الالئدددق هلدددا، هبددددا م،افحدددة املاثر السدددلبوة لأليمدددة ارقتصدددادية، وعلددد  اخلهدددود املب ولدددة 
 مل،افحة التمووو.

 ت كمبار لنوام روما األساسي.ورحبا السلقادور ابلتصديق عل  تعديال -١٠6
ورحوددا فوكددي عدددم إدراج معلومددات يف التقريددر الددوطل جردد ن املبددادرات احمللوددة الراموددة  -١٠٧

 إىل معاخلة أسباب وآاثر تغم املناخ.
وأشادت فنلندا ابلتقدم احملري يف محاية حقوق اإلنسان، ويف تنقو  التوصوات املقدمة يف  -١٠8

 اجقة.جورت ارستعرا، الس
ورحبددا فرنسددا ابلتقدددم احملددري مندد  ارسددتعرا، السدداجق، ور سددوما فومددا يتعلددق ابملسدداواة  -١٠٩

 جني اخلنسني وإقرار حقوق األيواج املثلوني وتداجم م،افحة التحرش.
ورحبددا جورجوددا جتقدددة الربتغددال تقريددرال يف منتصددا املدددة وشددكعتها علدد  مواصددلة تلددرب  -١١٠

 .رحوا أن ارجتار ابلنسان واألطقال ر يوال  ثس حتدايل املمارسة. غم أما 
وأعرجا أملانوا عدن تقدديرها للتدداجم الرامودة إىل م،افحدة التموودو القدائم علد  أسدا  املودس  -١١١

 اخلنسي واهلوية اخلنسانوة، وللويوات املتو ة مل،افحة العنا املنو .
ن حودث مبدادرات التوعودة الرامودة إىل إجدراي ورحبا غا  ابلتقدم الد ج أحريتده الربتغدال مد -١١٢

 أمهوة حقوق اإلنسان.
ابلربتغدددددال رعتمادهددددددا امليدددددط الوطنوددددددة مل،افحدددددة ارجتددددددار ابلبرددددددر،  الوددددددو نوأشدددددادت  -١١٣

 وارسرتاتوكوة الوطنوة للمساواة وعدم التمووو.
يف وأشادت هندورا  جوضل خيط وطنوة وم شرات وطنوة لقوق اإلنسان جر ن الدق  -١١٤

 التعلوم ومنل العنا ضد املرأة.
ورحبدددا آيسدددلندا ابعتمددداد الربتغدددال قدددانون املسددداواة يف األجدددر، وأشدددادت ابلددددور الرائدددد  -١١5

للربتغدددال كنصدددم للمثلودددات واملثلودددني ومودوجدددي املودددس اخلنسدددي ومغدددايرج اهلويدددة اخلنسدددانوة وحددداملي 
 صقات اخلنسني.

تعويددددو حقددددوق األطقددددال والرددددباب ومحددددايتهم، ورحبددددا اهلنددددد إبنرددددان اللكنددددة الوطنوددددة ل -١١6
 وابلتداجم الراموة إىل م،افحة التمووو ضد املرأة.

ورحبددا إندونوسددوا ابعتمدداد امليتددني الددوطنوتني الثالثددة والراجعددة مل،افحددة ارجتددار ابلبرددر،  -١١٧
 واملية ارسرتاتوكوة للهكرة.

ووددو ضدددد الالج ددني، واملهددداجرين، وأعرجددا مجهوريددة إيدددران اإلسددالموة عدددن قلقهددا جرددد ن التم -١١8
 والروما، واملسلمني واملنحدرين من أصس أفريقي، واألطقال املتكر هبم ألغرا، ارستغالل اخلنسي.
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ورحدد  العدددراق ابمليتددني الدددوطنوتني مل،افحدددة ارجتددار ابلبردددر، و يدديت العمدددس املتعلقتدددني  -١١٩
 (.٢٠٠٠)١٣٢5جتنقو  قرار  ل  األمن 

ا ابلربتغال رعتمادها وسائس سواساتوة شاملة، مثس ارسدرتاتوكوة الوطنودة رلنديأوأشادت  -١٢٠
 للمساواة وعدم التمووو، ولتعمومها منوور حقوق اإلنسان يف إدار ا الوطنوة.

وأشددددادت إييالوددددا ابلتددددداجم املتودددد ة مل،افحددددة مجوددددل أشدددد،ال التمووددددو وابلتصددددديق علدددد   -١٢١
 ا من ارختقان القسرج.ارتقاقوة الدولوة لماية مجول األشوا

وأشددداد األردن ابخلهدددود الوطنودددة الرامودددة إىل تعويدددو حقدددوق اإلنسدددان، ور سدددوما اسدددتودام  -١٢٢
 الت،نولوجوا الديثة ومواقل التواصس ارجتماعي لتعويو حقوق اإلنسان.

ونوها كاياخستان جتعاون الربتغال مل هو ات معاهدات األمم املتحدة، وأشادت ابلتقدم  -١٢٣
 احملري يف  ال حقوق األطقال، وحقوق األشواا إوج اإلعاقة، وم،افحة ارجتار ابلبرر.

ورحبا ل،سمربغ ابلتيدورات اإلةاجودة الديت شدهد ا الربتغدال يف القدرتة قودد ارسدتعرا،،  -١٢٤
 ر سوما يف  ال الصحة العقلوة والصول عل  العالج.

 جردد ن الدولوددة العمددس منومددةعلدد  اتقاقوددة  ٢٠١5ورحبددا مدغرددقر ابلتصددديق يف عددام  -١٢5
وعل  ص،وك أخر  لقوق اإلنسان. وشكعا مدغردقر الربتغدال  املنولوني للعمال الالئق العمس

 عل  مواصلة جهودها وإحراي تقدم.
عرا، السداجقة ابلربتغال لتنقو ها التوصوات املنبثقدة عدن دورة ارسدت أويج،ستانوأشادت  -١٢6

 واعتمادها طائقة واسعة من الص،وك العاملوة لقوق اإلنسان.
يسددتثمر يف توعوددة اخلمهددور جضددرورة است صددال العنددا  البلددد وأشددار وفددد الربتغددال إىل أن -١٢٧

املنو . وإكر أن ارسرتاتوكوة الوطنوة للمساواة وعدم التمووو، اليت اعتمدت م خرال، ترمس خيدة 
ة العنا ضد املرأة والعندا املندو . وأشدار إىل أن عددد الرد،او  املتعلقدة هبد ا عمس ملنل وم،افح

شد،و  يف  ٢٧ ٠٠٠عندد حدوا  ال العنا اليت تلقتها سليات إنقاإ القانون ظلا مسدتقرة نسدبو
إىل  ٢٠١٤السددددنة. ويف مقاجددددس إلددددرب، ايداد عددددددد املتهمددددني هبدددد ه اخلدددددرائم، يف القددددرتة مددددن عدددددام 

وتُتاح علد  اإلنرتندا  يف املائة. ١٤املائة، وايداد عدد املدانني جنسبة  يف ١8، جنسبة ٢٠١٧ عام
اسدددتمارة للرددد،و  وتيبودددق  ددداي يتضدددمن معلومدددات وراجيدددال مباشدددرال  ددددمات  ٢٠١٧منددد  عدددام 

 الدعم، إضافةل إىل آلوات أخر  لإلجالغ وا،ني الضحااي.
ات اإلعاقدة، واألشدواا وحتسن مستو  التوصص وتوفم املدمات املقدمدة للنسدان إو  -١٢8

الدد ين يعددانون مددن مردداكس الصددحة العقلوددة، واملثلوددات واملثلوددني ومودوجددي املوددس اخلنسددي ومغددايرج 
اهلوية اخلنسانوة وحاملي صقات اخلنسني، وضحااي العنا اخلنسي. وأُدرج العنا املنو  يف مجول 

لعامدة، كاندا القضدااي اخلنائودة خيط التدري  السنوية للقضاة ووكالن النواجة. ويف م،ت  النواجة ا
مدل التوصدوات ال املتصلة ابلعندا املندو  حُتدال إىل األقسدام املتوصصدة أو إىل قضداة معوندني. واردو

يف مرددروع قددانون يدددرج يف تعريددا  الضددحااي ال الصددادرة عددن اهلو ددات الدولوددة، ينوددر الربملددان حالودد
 منو  أو يرهدون ه ه الارت.  من األطقال ال ين يعورون يف حارت عنا األشد ضعقال 

، ُعد ِّل القانون اخلنائي لودرج عملودة تردويه األعضدان التناسدلوة لدإل    ٢٠١5ويف عام  -١٢٩
وُجدددر ِّم أيضدددال التحدددرش والدددوواج  ككر دددة حمدددددة، وادددا املوافقدددة علددد  النودددام األساسدددي للضدددحااي.
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لورددمس هدد ه األفعددال إإا ارت،بددا القسددرج. وُعددد ِّل تعريددا جددرائم ارغتصدداب واإلكددراه اخلنسددي 
دون عندددا. ويع،دددا الربملدددان يف الوقدددا الدددراهن علددد  إعدددداد مبدددادرات تركدددو جدددرائم ارغتصددداب 

 واإلكراه اخلنسي عل  عدم موافقة الضحااي.
أيضددددال، اعتمدددددت تعددددديالت علدددد  القددددوانني املتعلقددددة حبمايددددة األطقددددال  ٢٠١5ويف عددددام  -١٣٠

 ني، والقوانني اليت تنوم املس ولوات الوالدية.وابلرباب املعرضني للوير أو اخلاحن
وأُدرج صدددددراحةل يف التردددددريعات الدددددق يف حتديدددددد اهلويدددددة اخلنسدددددانوة ويف أشددددد،ال التعبدددددم  -١٣١

 مددا يتعلددقفو ، اعُتمددد ترددريل يقضددي علدد  التمووددو ضددد األيواج املثلوددني٢٠١6اخلنسدداي. ويف عددام 
 لتبل والعالقات األسرية األخر .اب

، اعتمدددت خيددة عمددس مل،افحددة التمووددو القددائم علدد  املوددس اخلنسددي واهلويددة ٢٠١8ويف  -١٣٢
اخلنسددددانوة وشدددد،س التعبددددم اخلنسدددداي، هبدددددا تعويددددو املعرفددددة ابلالددددة القوقوددددة للمثلوددددات واملثلوددددني 
ومودوجددي املوددس اخلنسددي ومغددايرج اهلويددة اخلنسددانوة وحدداملي صددقات اخلنسددني، والتوعوددة  شدد،ال 

 ضون هلا.التمووو اليت يتعر 
 ٢٠١8وفومددددا يتعلددددق حبمايددددة كبددددار السددددن واألشددددواا إوج اإلعاقددددة، اعُتمددددد يف عددددام  -١٣٣

الوضدددل القدددانوي للبددددالغني املصدددحوجني، لوحددددس حمدددس الدددنوم السدددداجقة املتعلقدددة ابإلعاقددددة، زدددا  ، ِّددددن 
 ات.من الوكالة يف اُتاإ القرار  ارستكاابت القردية من دعم القدرة عل  اُتاإ القرارات جدرل 

. ٢٠٢٧، ُوضددعا خيددة إلصددالح السددكون سددتوس سددارية حددىت عددام ٢٠١٧ويف عددام  -١٣٤
ها، ور سددوما أوضدداع وحتسددنيو دددا امليددة إىل حددس مردد،لة اركتوددا  يف السددكون الربتغالوددة 

فومدددا يتعلدددق ابلصدددحة،  دددا يف إلدددرب الصدددحة العقلودددة والصدددول علددد  العدددالج مدددن فدددمو  اإليددددي 
د ايداد عدددددد األشددددواا املاضددددعني لإلقامددددة اخلربيددددة حتددددا املراقبددددة والتهدددداب ال،بددددد الددددوابئي. وقدددد

 اإلل،رتونوة يايدة كبمة.
، قدما ال،ومة خية عملها لتحديث النوام القضائي، هبدا وضل ٢٠١6ويف عام  -١٣5

نوددام أكثددر شددقافوة وكقددانة وإنسددانوة وقددرابل مددن املددواطنني. وتضدداعقا مووانوددة املسدداعدة القانونوددة 
ملودون يدورو  ١١١، حوث جلغدا نققا دا التقديريدة حندو ٢٠١٩إىل عام  ٢٠١8ام ضعقني من ع

 شوص. ٢٠٠ ٠٠٠ . ويستقود من املساعدة القانونوة يف كس عام حنو٢٠١٩يف عام 

 التوصيات و/أو االستنتاجات -اثنياا  
 حتظ     وه     أدانه، التح   اور/الواردة جلس   ة أثن   اء املقدم   ةة التوص   يت الربتغ   ال حبث    -١٣6
 :الربتغال بتأييد

 اإلعاق      ة ذوي واألش       ا  واألطف      ال النس      اءمش      ار ة  ض      مان ١-١٣6
 والسياس   ات التش   ريعات وض     يف جمدي   ة مش   ار ة املهمش   ةو  األص   ليةواجملتمع   ات 
 احملل     ديالص   ع عل    ، الك   وار  خم   اطر م   ن واحل   د املن   ا  بتغ   ر املتعلق   ة وال   ربام 
 .)فيج ( والدويل واإلقليم  والوطين

 يف ه    أو ابلفع  ل نُ ف ِّ   ت أهن  ا رىالربتغ  ال، ال    ت   بتأيي  د التالي  ة التوص  يات وحتظ    -١٣٧
 التنفي : طور
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 بش أن املرأة ضد التمييز عل  ابلقضاء املعنية اللجنة توصيات تنفي  ١-١٣٧
 حتدي د آلي ات حتس ن ذل   يف مب ا ابلبش ر، االجتار مكافحةمن أجل  اجلهودتكثيف 
 )بيلروس(؛ للجتار اجل رية األسباب معاجلة عن فضلا  أتهيلهم، وإعادة الضحااي
 واالجتماعي    ة االقتص    ادية ابحلق    وق املعني    ة اللجن    ة توص    ية تنفي      ٢-١٣٧

 ب  ن س  يما وال البطال  ة، م  ن احل  دم  ن أج  ل  اجله  ود تكثي  ف، الداعي  ة إ  والثقافي  ة
 )بيلروس(؛ الشباب
 مس   توايت مجي     عل     الش   فافية زايدة إ  الرامي   ة اجله   ود مواص   لة ٣-١٣٧
 عل       ابحلص     ول املتعلق     ة والل     وا   لق     واننلواج     ب لا تنفي      ال وض     مان، احلك     م

 )النروي (؛واملراقبة  الدميقراطية املشار ة تيسر أجل من املعلومات
 اآللي    ات تعزي    زعل       األط    را  املتع    دد اجمل    ال يف العم    ل مواص    لة ٤-١٣٧
 )ابراغواي(؛ واملتابعة لإلبلغ الوطنية
 لتنفي       وطني     ة آلي     ات إنش     اء وتش     جي  خرباهت     ا تب     ادل مواص     لة 5-١٣٧

 )أو رانيا(؛ أخرى دوليف  توصياتال
 لمجتم   ل اإلنس  ان ق  وقاملتعلق  ة حب الوطني  ة املواض  ي  نش  ر مواص  لة 6-١٣٧
 )أنغوال(؛ املدين
 تعزي ز إ  الرامي ة واالس ااتيجيات وال ربام  السياس ات تنفي  حتسن ٧-١٣٧
 ومكافح   ة من     و     ل  واللجئ   ن، وامله   اجرينالعرقي   ة  األقلي   ات حق   وق ومحاي   ة
 )موزامبيق(؛ املرأة ضد والعنف املنزيل العنف ومكافحة العنصري والتمييز العنصرية

  افي    ة  واردمب     املواطن    ة جلن    ة لتزوي    د اللزم    ة الت    دابر مجي      اخت    اذ 8-١٣٧
 اإلسلمية(؛ إيران )مجهورية بفعالية مبهامها االضطلعمتكنها من  ومستدامة

 العام ل الفري ق برام  ذل  يف مبا احلضارات، بن احلوار برام  تعزيز ٩-١٣٧
 )األردن(؛ األداين بن ابحلوار املعين
 واملادي ة املالي ة مل وارداب املظ ام أم ن مكت بالعمل عل  ضمان تزويد  ١٠-١٣٧

 ليش (؛ - )تيمور واليتهاللزمة له لتنفي   والبشرية
ملادي  ة وا واملالي  ة البش  رية ابمل  وارد املظ  ام أم  نمكت  ب  دع  م مواص  لة ١١-١٣٧

 )أيرلندا(؛ ابريس ملبادئ تامال متثالإطار من اال يفاللزمة الضطلعه بواليته 
 امل  دنين وامل  ويفن الن  اس عام  ة توعي  ة إ  الرامي  ة جهوده  ا تكثي  ف ١٢-١٣٧

 بغي ة األع راق ب ن والتف اهم الثق ايف التن وع أبمهي ة الق وانن إبنف اذ املكلفن واملويفن
 وامله  اجرين اللجئ  ن تس  تهد  ال    والتميي  ز التحي  زو  النمطي  ة القوال  ب مكافح  ة
 )اب ستان(؛ أفريق  أصل من املنحدرينو  واملسلمن والروما
 التميي ز، مكافح ة ق انون مش روع اعتم اد إ  الرامي ة جهودهاتسري   ١٣-١٣٧

ة املس    اعد عل     ض    حااي التميي    ز  حص    ول وتيس    ر الش    كوى، إج    راءات وتبس    ي 
 )اب ستان(؛القانونية 
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 التميي     ز لش     كاوى االس     تجابة آلي     ات يف النظ     ر إع     ادةمواص     لة  ١٤-١٣٧
وعدم التميي ز عل     و   املساواة لتعزيز اإلجيابية التدابر من مزيد وض و  العنصري،

 )ملديف(؛ فعالو   امل
التغل  ب عل    املواق  ف النمطي  ة املتعلق  ة مواص  لة جهوده  ا الرامي  ة إ   ١5-١٣٧

أبدوار ومسؤوليات املرأة والرجل يف األسرة ويف اجملتم ، والقض اء عل   التميي ز الق ا م 
 عل  أساس نوع اجلنس ابعتماد اسااتيجية شاملة يف ه ا اجملال )مجهورية مولدوفا(؛

 إ  م  ةاملقد للش  كاوى عادل  ة حل  ول إجي  اد إ  الرامي  ة اجله  ود زايدة ١6-١٣٧
 )صربيا(؛ العنصري التمييز ومكافحة ابملساواة املعنية اللجنة
، االجتم     اع  والع     زل واالس     تبعاد التميي     ز ملكافح     ة ت     دابر اخت    اذ ١٧-١٣٧

 أش كال م ن ذل   غ ر أو، اجلنس   املي ل أو الع رق أو الق وم  األص لاملستندة إ  
 )أوروغواي(؛ التعصب

 الق وانن إبنف اذ املكلفن واملويفن املدنين واملويفن اجلمهورتوعية  ١8-١٣٧
 ؛األعراق )أذربيجان( بن والتفاهم الثقايف التنوع أبمهية
 اإلنس  ان وحق  وق اجلنس  ن ب  ن املس  اواة بش  أن ت  دريي ب  رانم  وض    ١٩-١٣٧
 العقاب من اإلفلت عل  القضاء يف يسهم، عامة بصفة القضا ية واهليئات للقضاة

 )املكسي (؛ املنزيل ابلعنف املتصلة احلاالت يف
 ن  وع أس  اس عل    الق  ا م التميي  ز مكافح  ة إ  الرامي  ة الت  دابر تعزي  ز ٢٠-١٣٧
 )بلجيكا(؛ اجلنس واألصل العرق  وامليل  اجلنس
مكافح   ة و  التميي   زم   ن أج   ل القض   اء عل      اجله   ودب    ل مزي   د م   ن  ٢١-١٣٧
 (؛بواتن) املرأة ضد العنف
، املعنون     ة التميي     ز وع     دم للمس     اواة الوطني     ة االس     ااتيجية تعزي     ز ٢٢-١٣٧

“Portugal + Equal” القوميات(؛ املتعددة بوليفيا )دولة 
 يف واإلثني ة العرقي ة املس ا ل ع ن أس ئلة إدراج إمكاني ة تقي يم مواصلة ٢٣-١٣٧
 القوميات(؛ املتعددة بوليفيا )دولة ٢٠٢١عام  تعداد
 أصل من املنحدرين األش ا  ضد التمييز أشكال مي التصدي جل ٢٤-١٣٧
 )بوتسواان(؛ أفريق 
 الرامي ة الت دابر تنفي   أج ل من شاملة اسااتيجية اعتماد إ  السع  ٢5-١٣٧
 )بوتسواان(؛ التمييزية اجلنسانية النمطية القوالب عل  القضاء إ 

 ،اإلنس    ان حق    وق جم    ال يف املدني    ة اخلدم    ة م    ويف  تثقي    ف تعزي    ز ٢6-١٣٧
 أثن    اء اإلثني    ة أو العرقي    ة الس    ماتلتجن    ب اس    ت دام  الش    رطة، ق    وات س    يما وال

 ) ولومبيا(؛ الشرطة عمليات
 يفقا م اا  يزال ال ال ي، التمييز مكافحة إ  الرامية اجلهود مضاعفة ٢٧-١٣٧

 )الكونغو(؛ التعليم عل أطفال الفئات احملرومة  حصول يف العملية، املمارسة
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 ض   د التميي   ز أش   كال مجي     مكافح   ة إ  الرامي   ةمواص   لة جهوده   ا  ٢8-١٣٧
 )الكونغو(؛ أفريق  أصل من املنحدرين األش ا 

ضمان توسي  نطاق تدابر السياسة العامة من أجل معاجلة األسباب  ٢٩-١٣٧
 اجل رية للتعصب، بتشجي  احلوار بن الثقافات والتثقيف والتعددية ) رواتيا(؛

 الوطني    ة لس    ااتيجيةل والفع    ال الكام    لو  الف    ورينفي      الت ض    مان ٣٠-١٣٧
 )الدامنرك(؛ ٢٠٣٠-٢٠١٨للفاة  التمييز وعدم للمساواة

 التميي ز س يما وال التميي ز، أش كال مجي   ملكافح ة فعالة تدابراختاذ  ٣١-١٣٧
 )جيبويت(؛ أفريق  أصل من املنحدرين السكان ضد العنصري

 عل     احلص   ول جم   ال يف التميي   ز مكافح   ة إ  الرامي   ة اجله   ود زايدة ٣٢-١٣٧
 ال   الت دابر م ن وغره ا العام ة والسياس ات التش ريعية اآللي ات خ لل م ن التعليم،
 وامله  اجرين، العرقي  ة واألقلي  ات اإلعاق  ة، ذوي لألش   ا  التعل  يم يف احل  قتكف  ل 
 )إ وادور(؛ الضعيفةاألخرى  الفئات، و وأسرهم
ن يف التوعي   ة ابحلاج   ة إ  النه   وض ابملس   اواة والتك   افؤ ب   ن اجلنس    ٣٣-١٣٧

اخت   اذ الق   رار عل     الص   عيد ال   دويل وال   وطين واحملل    ، ومناقش   ة الف   ر  املؤدي   ة إ  
 )فنلندا(؛ ذل 
الرج    ل  ب    ن احلقيقي    ة املس    اواة حتقي    ق إ  الرامي    ة اجله    ود مواص    لة ٣٤-١٣٧

 الدول ةم ن حتم ل  لتمك ن، لللحم ل الطوع  ابإلهناء املتعلق القانون عديلواملرأة، بت
 فض  لا  امل رأة، حق وق ملع  اير الفع ال التنفي   ض مان، و لعملي  ةهل  ه الكامل ة ا تكلف ةال
 )فرنسا(؛ املنزيل والعنف التحرش مكافحة عن

 اجلدي  د الق  انون مش  روع ابعتم  اد للتعجي  ل اخلط  وات م  ن مزي  د اخت  اذ ٣5-١٣٧
 ض   حااي حص   ول وتيس   ر الش   كوى، إج   راءات وتبس   ي  التميي   ز، مبكافح   ة املتعل   ق
 )جورجيا(؛ القانونية املساعدة عل  العنصري التمييز
 الق ا م التميي ز أشكال مجي  عل  التغلب إ  الرامية اجلهود مواصلة ٣6-١٣٧
يتع رض ل ه  ال  ي التميي ز ذل   يف مب ا العنص ري، التمييز أو اجلنس نوع أساس عل 

 )أملانيا(؛ أفريق  أصل من نالروما واألش ا  املنحدرو 
 النمطي   ة القوال   ب عل     القض   اء إ  الرامي   ة الت   دابر تنفي     مواص   لة ٣٧-١٣٧

 )اليوانن(؛ التمييزية اجلنسانية
 ض  د والتميي  ز والتحي  ز النمطي  ة القوال  ب مكافح  ة جه  ود مض  اعفة ٣8-١٣٧

 )هندوراس(؛العرقية  واألقليات واملهاجرين اللجئن
 العام  ة اإلدارة أجه  زةو  دوا   ر جلمي    ومس  تدامة  افي  ة  م  وارد ت  وفر ٣٩-١٣٧

 وتعزي   ز امل   رأة ض   د التميي   ز مكافح   ة يف بفعالي   ة مبهامه   ا االض   طلع م   نلتمكينه   ا 
 )إندونيسيا(؛ اجلنسن بن املساواة
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 ص   ورةال تع   زز ال     النمطي   ة والقوال   ب العنص   رية انتش   ار مكافح   ة ٤٠-١٣٧
 )األردن(؛ اإلعلم وسا   يف وغرهم واملسلمن واملهاجرينروما لل سلبيةال

املنح درين  األش  ا  ض د التميي ز ملكافح ة اللزمة التدابر اعتماد ٤١-١٣٧
 )مدغشقر(؛من أصل أفريق  

املقاض     اة عل       خط     اب الكراهي     ة ومظ     اهر العنص     رية والتعص     ب  ٤٢-١٣٧
 )أوزبكستان(؛

عدم الااخ  يف جهودها الرامية إ  من  ومكافحة العنصرية والتمييز  ٤٣-١٣٧
 عن خطاب الكراهية )نيجراي(؛ العنصري و ره األجانب والتعصب، فضلا 

ومقاضاة مرتكبيها ومع اقبتهم،  الكراهيةحاالت خطاب  يف التحقيق ٤٤-١٣٧
 سياس     يةال م     لتاحل أثن     اء يف سياس     ينال ع     ن الص     ادرةمب     ا يف ذل       األفع     ال 

  ؛)اب ستان(
 خط   اب مكافح   ة إ  الرامي   ة واحلم   لت التوعي   ة مب   ادراتمواص   لة  ٤5-١٣٧

 )رومانيا(؛ اإلعلم وسا   يف العنصرية النمطيةوالقوالب  اإلنانت عل  الكراهية
ح  االت خط  اب الكراهي  ة  يف التحقي  ق إ  الرامي  ةه  ا جهود مواص  لة ٤6-١٣٧

التوعي ة  إ  الرامي ة جهوده ا وتعزيزتهم، حبسب االقتضاء، ومعاقبمرتكبيها  حما مةو 
 النمطي   ة القوال   ب مكافح  ة أج   ل م  ن األع   راق ب  ن والتف   اهم الثق  ايف التن   وع أبمهي  ة
 فلسطن(؛ )دولة والتمييز
وج    را م  الكراهي    ة خط    ابالرامي    ة إ  مكافح    ة  جهوده    ا تكثي    ف ٤٧-١٣٧

 األقلي   ات إ  املنتم   ن واألش    ا  وامله   اجرين اللجئ   ن ض   د والتميي   زالكراهي   ة 
 ب ن والتف اهم الثق ايف التن وع بش أن والتوعي ة التثقي فبطرق منه ا  الدينية، أو العرقية
 )اتيلند(؛ األعراق
 ض     د الكراهي     ة خط     اب مكافح     ة إ  الرامي     ةه     ا جهودمواص     لة  ٤8-١٣٧

 )تونس(؛والتنوع  التسام  تعزيز، من أجل األجانب
حاالت خطاب  التحقيق السليم يف لضمان اخلطوات من مزيد اختاذ ٤٩-١٣٧

 )تر يا(؛حبسب االقتضاء  ومعاقبتهم مرتكبيها وحما مة، الكراهية
 الكراهي  ة خط  اب مكافح  ة أج  ل م  ن لتوعي  ةل املب ول  ة اجله  ود تعزي  ز 5٠-١٣٧

 م ن نون وامله اجرون واألش  ا  املنح درو اللجئن فيها مب األقليات، ضد والتحيز
 )موريشيوس(؛ أفريق  أصل
وض  مان  الكراهي  ة، وخط  اب التميي  ز مكافح  ةجه  ود  تعزي  ز مواص  لة 5١-١٣٧

 البوليفارية(؛ فنزويل )مجهورية اجلرا م ه هاملعاقبة عل  
 الكراهي ةخط اب  ح االت تس جيل إ  الرامية التدابر تعزيز مواصلة 5٢-١٣٧

 ت  دابروالتحقي  ق فيه  ا، و    ل   العنص  رية، الكراهي  ة عل    التح  ري  أو العنص  رية
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 نو امل   دني نو واملويف    السياس   يونيهم ف   ن مب    ال،معاقب   ة املس   ؤولن ع   ن تل     األفع   
 )األرجنتن(؛

ومقاض       اة مرتكبيه       ا  الكراهي       ة، خط       ابح       االت  يف التحقي       ق 5٣-١٣٧
 وامل  ويفنتوعي  ة اجلمه  ور  إ  الرامي  ة اجله  ود وتعزي  زومع  اقبتهم، حبس  ب االقتض  اء، 

 )البحرين(؛ القوانن إبنفاذ املكلفن واملويفن املدنين
أش   كال و  الكراهي   ة خط   اب مكافح   ة إ  الرامي   ة اإلج   راءات تعزي   ز 5٤-١٣٧
 ) واب(؛ األجانب و ره العنصرية عنالتعبر 
 العنص     ريةمجي       أش     كال  مكافح     ة إ  الرامي     ةه     ا جهود مواص     لة 55-١٣٧

  (؛مصر)وخطاب الكراهية  العنصري والتمييز
مرتكبيه       ا  ومقاض       اة الكراهي       ة،ح       االت خط       اب  يف التحقي       ق 56-١٣٧

 ف يهم مب ن األقلي ات، ض د السياس يون يرتكبه ا ال  األفعال  ذل  يف مباتهم، معاقبو 
 اإلسلمية(؛ إيران )مجهورية نو املسلم
 ال  وع  ونش  ر الكراهي  ة خط  اب مكافح  ة إ  الرامي  ة اجله  ود تكثي  ف 5٧-١٣٧

 )العراق(؛ السلم  والتعايش والتفاهم التنوع أبمهية اجملتمع 
مرتكبي    ه  ومعاقب    ة الكراهي    ة خط    اب ملكافح    ة فعال    ة ت    دابراخت    اذ  58-١٣٧

 )مدغشقر(؛
 االلت    زامحتقي    ق  هب    د اخلارجي    ة ت    درجيياا  اإلمنا ي    ة املس    اعدة زايدة 5٩-١٣٧
 (؛بنغلديش) اإلمجايل القوم  دخل من املا ة يف ٠,7بنسبة  احملدد الدويل
 اإلمنا ي  ة املس  اعدة يف مط  رد من  والرامي  ة إ  حتقي  ق  جهوده  ا مواص  لة 6٠-١٣٧
 )بواتن(؛ الرمسية
 أج  ل م  ن املس  تدامة واالقتص  ادية االجتماعي  ة التنمي  ة تعزي  ز مواص  لة 6١-١٣٧
 )الصن(؛ اإلنسان قوقا جبمي  حشعبه متت يعزز  متن أساس إرساء
 املن   ا  تغ   ر أس   باب ملعاجل   ة املت     ة الت   دابر ع   ن معلوم   ات تق   دم 6٢-١٣٧
 )فيج (؛ احملل  الصعيد عل  وآاثره
عملي ات  يف املنا  تغر دماجإب القا مة املؤسسيةها أطر  تعزيزضمان  6٣-١٣٧

 )فيج (؛ واحملل  واإلقليم  الوطين الصعيد عل نية ووض  امليزا الت طي 
 اإلنس  ان وحق  وق التجاري  ة ألعم  الوض    خط  ة عم  ل وطني  ة بش  أن ا 6٤-١٣٧

 (؛أملانيا)
 العن   ف ح   االت ع   ن اإلب   لغ لكفال   ة اإلج   راءات م   ن مزي   د اخت   اذ 65-١٣٧

 (؛ماليزاي) مرتكبيه ومقاضاة اجلنساين
 حص ول وض مان املن زيل، العن ف مكافح ة إ  الرامية اجلهود تكثيف 66-١٣٧
 إ  الوص  ولالك  ايف وس  بل  ال  دعم عل    ،مب  ن ف  يهم املع  الون املن  زيل، العن  ف ض  حااي
 )النروي (؛الناجزة  العدالة
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 )برو(؛ املنزيل العنف ومكافحة من  إ  الرامية التدابر تعزيز 6٧-١٣٧
تكثي   ف أنش   طة توعي   ة اجلمه   ور ملن     العن   ف املن   زيل ض   د النس   اء  68-١٣٧

واألطف    ال، و فال    ة وص    ول الض    حااي بش    كل فعل      إ  آلي    ات تق    دم الش    كاوى 
 )الفلبن(؛

 للمس  اواة الوطني  ة االس  ااتيجية إط  ار يف س  يما وال جهوده  ا، تعزي  ز 6٩-١٣٧
 ص ولح وض مان امل رأة، ض د املن زيل العن ف ومكافح ة من   أج ل م ن التمييز، وعدم

  وراي(؛  )مجهوريةه ا العنف  مرتكي ومقاضاة مايةاحل ل ع فعل بشكل  الضحااي
 ومكافح   ة من     عملي   ة يف الض   حااي عل     ير    ز هن     اتب   اع مواص   لة ٧٠-١٣٧
 )رومانيا(؛ واجلنساين املنزيل العنف
 الروس (؛ )االحتاد السجون نظام لتحسن إضافية جهود ب ل ٧١-١٣٧
، ابلتش اور املن زيل العن ف بش أن الوطني ة العم ل خلط ة الكامل التنفي  ٧٢-١٣٧

ة العملي       للعوا      ق التص     دي إ  الرامي     ة اجله     ود تكثي     فم       اجملتم       امل     دين، و 
 الشمالية(؛ وأيرلندا العظم  لربيطانيا املتحدة )اململكةة للتقدم واالجتماعي

لدولي  ة ا واملع  اير للق وانناا وفق   اجلنس   ، العن ف أش  كال مجي    جت رم ٧٣-١٣٧
 ،ايناجلنس     العن    ف ض    حااي مجي     ة إع    لم واص    لواإلقليمي    ة حلق    وق اإلنس    ان، وم

 )ألبانيا(؛ العدالة إ  اجلناة تقدمبغية  الشكاوى، بتقدم يتعلق فيما سيما وال
، ابلتص دي العن ف أش كال وسا راملنزيل  العنف من  سياسة مواصلة ٧٤-١٣٧

 )اجلزا ر(؛ألسباهبا اجل رية 
 املن زيل، ابلعن ف املتعلق ة التش ريعات تنفي  ل اخلطوات من مزيد اختاذ ٧5-١٣٧
 ومواص لة القوانن، إبنفاذ املكلفن للمويفن املت صص التدريبتقدم  ذل  يف مبا

 )أسااليا(؛ اجملتم  توعية مبادرات
املتعلق    ة  التق    اريرض    مان التحقي    ق بش    كل ش    امل ودون ت    را   يف  ٧6-١٣٧

 اجلن اةمس اءلة  م   ،مس ؤولو الس جونو  الق انون إنف اذ مويف و يرتكب ه ي ال  لعنفاب
 )أسااليا(؛

للعن  ف  اجل ري  ة ألس  بابتتص  دى ل فعال  ة عم  ل وخط    ب  رام  تنفي   ٧٧-١٣٧
 )البحرين(؛ته ومكافحه منعاملنزيل من أجل 

 تثقي فال وبرام  التوعية محلت خلل من املب ولة، اجلهود مواصلة ٧8-١٣٧
 مجي     يف الب   دين العق   اب ممارس   ة عل     لقض   اءيف جم   ال تربي   ة األطف   ال، م   ن أج   ل ا

 )بلجيكا(؛ املنزل يف ذل  يف مبا ساط،األو 
 عاجل    ة، مباملن    زيل العن   ف ومكافح    ة من      إ  الرامي   ة الت    دابر تعزي   ز ٧٩-١٣٧
 )الربازيل(؛ الصلة ذات والسياساتية القانونية لألطر الفعال التنفي  وضمانه أسباب
 املن   زيل العن   ف عل     القض   اء إ  الرامي   ة والت   دابر اجله   ود مض   اعفة 8٠-١٣٧
 فردي(؛ ) ابو
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 تنفي      م     املن    زيل، العن   ف مكافح   ة إ  الرامي    ةه   ا جهود مواص   لة 8١-١٣٧
 التميي       ز، وع       دم للمس       اواة وطني       ةاالس       ااتيجية ال يف ال       واردة العم       ل خط       ة
 ) ندا(؛ اإلان  قتل من  إ  الرامية التدابر سيما ال، ٢٠٣٠-٢٠١٨ للفاة
اجلنس اين يف  العن ف عل   القض اء إ  الرامي ة الت دابر تطبيق مواصلة 8٢-١٣٧
 )شيل (؛املنزل 
 العن  ف وخباص  ة املن زيل، العن  ف ملكافح  ة وقا ي ة ب  رام  ومتوي  ل وض   8٣-١٣٧

 واخل  دمات الق  انون إنف  اذ أجه  زة ب  ن املس  ألة هب   ه ال  وع  تعزي  ز و فال  ة ،اجلنس  اين
 )الدامنرك(؛ االجتماعية

املن    زيل، واخت    اذ تكثي    ف اجله    ود الرامي    ة إ  من      ومكافح    ة العن    ف  8٤-١٣٧
 خطوات حمددة لضمان التحقيق يف مجي  ادعاءات العنف املنزيل واالعتداء )أملانيا(؛

، الض حااي عل  اجلنس اين  العن ف مكافح ة سياس اتتر  ز  أن ضمان 85-١٣٧
 )غاان(؛ العنف جرا م ضحااي ومصاحل حلقوق الكافية احلمايةوضمان 

اين اجلنس  العن فض حااي  مجي  ع لم إل توعي ة مح لت تعزي ز مواصلة 86-١٣٧
 )غاان(؛ اجلناةمقاضاة  وإجراءات الشكاوى بتقدم يتعلق فيما سيما ال قوقهم،حب

 امل رأة ضداملنزيل  العنف ومن  مكافحةالرامية إ   طواتاخل مواصلة 8٧-١٣٧
 )اليوانن(؛ والطفل
 عاجل    ة، مباملن    زيل العن   ف ومكافح    ة من      إ  الرامي   ة الت    دابر تعزي   ز 88-١٣٧
 (؛هندوراس) الصلة ذاتوالتنظيمية  القانونية لألطر الفعال التنفي  وضمانه أسباب
الق  انون  يفاين اجلنس  للتص  دي للعن  ف  املناس  بة الت  دابر مجي    اخت  اذ 8٩-١٣٧

 مجي   يف ونزي ه وش امل ف وري حتقي ق إجراءبوسا ل منها  ،ةواملمارسوالسياسة العامة 
 )آيسلندا(؛اين اجلنس العنف ادعاءات

 الصلة ذات والسياساتية القانونية ألطرمي  اجل الفعال التنفي   فالة ٩٠-١٣٧
 اهتم  ام إي  لء م    واألطف  ال، النس  اء ض  د املن  زيل العن  فومن     مكافح  ةالرامي  ة إ  

 )أيرلندا(؛ العدالة إ  الضحاايتعوق وصول  قد ال  للعقبات خا 
 وض   مان املن   زيل، العن   ف ومكافح   ة من     إ  الرامي   ة اجله   ود تعزي   ز ٩١-١٣٧
 )إيطاليا(؛ الصلة ذات والسياساتية القانونية لألطر الفعال التنفي 
 النس   اء ض   د املن   زيل العن   فومن      ملكافح   ة ت   دابر اخت   اذ مواص   لة ٩٢-١٣٧

 )لكسمربغ(؛ االنتصا  آليات إ  الضحااي وصول وضمان واألطفال،
 التنفي    بوس   ا ل منه   ا  الفس   اد، مكافح   ةالرام     إ   العم   ل تعزي   ز ٩٣-١٣٧
 يف، املقدم ة أورواب جملل س التابع ة للفساد املناهضة الدول جمموعة لتوصيات الكامل
 )النروي (؛ الراب  التقييم جولة
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 العدال ة، قط اع يف للق وة املفرط االست دام ملن  فعالة تدابر اعتماد ٩٤-١٣٧
 املناس ب الوق ت يفهب  ا االس ت دام  املتعلق ة االدع اءات مجي   يف التحقيق وضمان
 )النروي (؛ فعالة وبطريقة
 معاير عل  القانون إنفاذ مويف  تدريب إ  الرامية اجلهود مضاعفة ٩5-١٣٧
 )قطر(؛ عملهم مبجاالت الصلة ذات اإلنسان حقوق
ن وحتس    للس   جناء األساس   ية احلق   وق حلماي   ة إض   افية ت   دابر اخت   اذ ٩6-١٣٧

  وراي(؛  )مجهورية االحتجاز مرافق يفالظرو  
 اإلس راع أج ل م ن األس رة وحم ا م اجلنا ي ة احمل ا م ب ن التنسيق زايدة ٩٧-١٣٧

 )إسبانيا(؛ احلماية تدابر صدارإب
 عظ ممل اآلنال   ت ااو   للمحا م ة، الس ابق االحتجاز مدة من احلد ٩8-١٣٧
 األمريكية(؛ املتحدة )الوالايت وسنة أشهر ستةبن  األفراد
 غ      ر ألطف      الا س      يما وال ،امله      اجرين األطف      ال احتج      از إهن      اء ٩٩-١٣٧

 م   ن يناس   بهم مب   ا ذل     م   ن ب   دالا  وتزوي   دهم ذويه   م، ع   ن واملنفص   لن املص   حوبن
 األطف   ال م   ن لك   ل الك   ايف ال   دعمال     ت   وفر  اجملتمعي   ة وال   ربام  الرعاي   ة ترتيب   ات
 )أفغانستان(؛ وأسرهم
 )أنغوال(؛ القضا   النظام  فاءة  حتسن إ  الرامية التدابر تعزيز ١٠٠-١٣٧
 م ن وغ رهم الق انون إنف اذ مويف  إ  املقدم التدريب تعزيز مواصلة ١٠١-١٣٧

 )النمسا(؛ املنزيل والعنف العنصري التمييز من  بشأن العمومين املويفن
وإمكانية الوصول إليها من أج ل  احمللية االنتصا  سبل فعالية زايدة ١٠٢-١٣٧

 امل اا م الك م ملعاجل ة ت دابر واخت اذ العنص ري ابلتمييز املتعلقة للشكاوى االستجابة
 (؛جزر البهاما) ابلتمييز املتعلقة الشكاوى من

 اإلنس    ان حق    وق جم    ال يف الت    دريبق    دم لتاللزم    ة  امل    وارد زايدة ١٠٣-١٣٧
 ) ندا(؛اجملتمعية  الشرطة أنشطة يف املشار ن لمويفنل الثقافية والتوعية
 ألعض  اء الفس  اد من    جم  ال يف امله  ين الس  لوك بش  أن قواع  د وض    ١٠٤-١٣٧
 )تشيكيا(؛وو لء النيابة  والقضاة الربملان
 الت ام االمتث ال وض مان الس جون، يف اال تظ ا  لتجن ب تدابر اختاذ ١٠5-١٣٧
 مان ديل(، نيلس ون )قواع د الس جناء ملعاملة الدنيا النموذجية املتحدة األمم لقواعد

 والتعل يم الص حة ل  ع ص ولاحل وإمكاني ة املادي ة، ابلظ رو  املرتبط ة تل   سيما وال
 )إسبانيا(؛

 يف لتوس  اب س يما الو  السجون، يف اال تظا  من للحد تدابر اختاذ ١٠6-١٣٧
 )السويد(؛للحبس   بديل  االحتجازية غر التدابر تطبيق
 الس  جون وح  راس لش  رطةم    أف  راد ا التحقي  ق لض  مان ت  دابر اخت  اذ ١٠٧-١٣٧

 وتنفي ومعاقبتهم بعقوابت مناسبة،  ، هموإي االسجناء  معاملةإساءة  عن املسؤولن
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 املفتش ية ٢٠١7ع ام  يف عنه اال   أبلغ ت  احل واد  أن واع من   إ  الرامي ة التدابر
 اللجن  ة ٢٠١6التابع  ة للحكوم  ة، وأبلغ  ت عنه  ا يف ع  ام  الداخلي  ة، ل  إلدارة العام  ة

 املتحدة )الوالايت املهينة أو اللإنسانية املعاملة أو والعقوبة التع يب ملن  األوروبية
 األمريكية(؛

زايدة الق  درة االس  تيعابية للس  جون  اخت  اذ خط  وات ملموس  ة لض  مان ١٠8-١٣٧
، لب  الغناحتج  از ا مراف  قع  ن  األح  دا وفص  ل  اال تظ  ا  عل    لقض  اءم  ن أج  ل ا
 األمريكية(؛ املتحدة )الوالايت املدانن اجملرمن عن احملا مة قبل حملتجزينوفصل ا
 حتسن األوضاع يف السجون، وال سيما فيما يتعلق ابلصحة )فرنسا(؛ ١٠٩-١٣٧
ومش  كلة  املعامل  ة إس  اءة ادع  اءاتللنظ  ر يف  ش  املة ت  دابر اعتم  اد ١١٠-١٣٧

 )أملانيا(؛ السجون يفاملتعلقة ابلنظافة والصحة  األوضاع عن فضلا  اال تظا ،
وض    مان  الس   جونيف   تظ    ا من     اال  إ  الرامي    ةمواص   لة اجله   ود  ١١١-١٣٧

 )قواع  د الس  جناء ملعامل  ة ال  دنيا النموذجي  ة املتح  دة األم  م لقواع  دالتنفي    الكام  ل 
 ؛)ألبانيا( مانديل( نيلسون
وض   مان التنفي     الكام   ل  الس   جونيف   تظ   ا ملن     اال  ت   دابر اخت   اذ ١١٢-١٣٧
 مان ديل( نيلس ون )قواع د الس جناء ملعامل ة ل دنياا النموذجي ة املتحدة األمم لقواعد

 ؛)النمسا(
 قواع  دوض  مان تنفي     الس  جونيف   تظ  ا ملكافح  ة اال  ت  دابراخت  اذ  ١١٣-١٣٧
 مان    ديل( نيلس    ون )قواع    د الس    جناء ملعامل    ة ال    دنيا النموذجي    ة املتح    دة األم    م

 ؛)لكسمربغ(
 إ  الرامي    ة واخلط      ال    ربام  لتنفي      اللزم    ة االحتياج    ات ت    وفر ١١٤-١٣٧

 احلماي  ة ت  وفر ع  ن فض  لا  الض  حااي، حق  وق وض  مان ابألش   ا  االجت  ار مكافح  ة
 )قطر(؛ هلم واملساعدة

 ابلنس      اء االجت      ارتعزي      ز جهوده      ا الرامي      ة إ  مكافح      ة  مواص      لة ١١5-١٣٧
 النكا(؛ )سري، م  الرصد املنتظم والفتيات

 والفتيات ابلنساء االجتار مكافحة إ  الرامية جهودها تعزيز مواصلة ١١6-١٣٧
 (؛ليش  - تيمور)

 خم  اطر بش  أن التوعي  ة أنش  طة تنظ  يم ومواص  لة إض  افية ت  دابر اخت  اذ ١١٧-١٣٧
 )توغو(؛ العمل يف االستغلللغرض  ابلبشر االجتار
 س    يما وال ابلبش    ر، االجت    ار مكافح    ة إ  الرامي    ة اجله    ود مواص    لة ١١8-١٣٧

 )تونس(؛ اللجئن أوساط يف الضحااي األطفال تحديدب
هم، م  نوض  مان أ األطف  ال، س  يما وال ،ض  حااي االجت  ار حتدي  دض  مان  ١١٩-١٣٧
 )أو رانيا(؛ اللجوء إجراءاتإطار  يف
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 الت دابر وتعزي ز ابألش  ا  االجتار ملكافحة إجراءات اختاذمواصلة  ١٢٠-١٣٧
 البوليفارية(؛ فنزويل )مجهوريةا عليه واملعاقبةا و شفه اجلرمية ه ه من  إ  الرامية
 يف س  يما وال ابألش   ا ، االجت  ار ش  بكات مكافح  ة ت  دابرمواص  لة  ١٢١-١٣٧
 إج   راء خ   لل م   ن وامله   اجرين، للج   وء لتمس   نامل املص   حوبن غ   ر القص   ر حال   ة

 )األرجنتن(؛ اللجوء إجراءاتسياق  يف ابلبشر االجتار ضحااي ومحاية لتحديد
 وض  مان ابألش   ا ، االجت  ار مكافح  ة إ  الرامي  ة اجله  ود مواص  لة ١٢٢-١٣٧

 حق  وقهم اس  تعادة د وحص  ول الض  حااي عل    معامل  ة مت صص  ة هب   اجلن  اةمقاض اة 
 ) ولومبيا(؛بشكل  امل 

 اجلنس    االس  تغلل مكافح  ة إ  الرامي  ة الوطني  ة السياس  ات تعزي  ز ١٢٣-١٣٧
 )قرب (؛ ابلبشر واالجتار
 الا ي  ز م    ابلبش  ر، االجت  ار مكافح  ة إ  الرامي  ة اإلج  راءات تعزي  ز ١٢٤-١٣٧
 )جورجيا(؛ اللجوء إجراءات إطار يف سيما وال االجتار، ضحااي ومحاية حتديد عل 
 يف االجت  ار ض  حاايحتدي  د ومحاي  ة  جم  ال يف املب ول  ة اجله  ود مواص  لة ١٢5-١٣٧

 )اليوانن(؛ اللجوء جراءاتطار إإ
 عم لال عل   والقضاء ابألطفال االجتار ملكافحة تدابر اختاذ مواصلة ١٢6-١٣٧

 )اهلند(؛ ألطفالالقسري ل
 للعن ف والتص دي ابلبش ر االجت ار مكافح ة إ  الرامي ة الت دابر تعزيز ١٢٧-١٣٧
 )نيبال(؛ واجلنساين املنزيل
 عل    القض  اء بغي  ة ابألش   ا  االجت  ار ملكافح  ة وطني  ة خط  ة وض    ١٢8-١٣٧
 )األردن(؛ اآلفة ه ه
 الرج  ل ب  ن املعامل  ة يف املس  اواة عل    ت  نص حبي    تش  ريعاهتاتنق  ي   ١٢٩-١٣٧
 ؛)آيسلندا( للطلق التاليةوضاع ابأل يتعلق فيما واملرأة
 ال   التش ريعية لألحك ام العمل   التنفي   تتي  ال  السياسات تعزيز ١٣٠-١٣٧
 ابلف وارق يتعل ق فيم ا س يما وال العم ل، يف وامل رأة الرجل بن التمييز عدم عل  تر ز
يشغلها غالب اا  ال  املناصب يف واملرتف املتوس   الدخلذات  الفئات يف األجور يف

 )ابراغواي(؛ الرجال
 يف املس اواة مبدأ وتطبيق العمل، سوق إ  املرأة وصولسبل  حتسن ١٣١-١٣٧
 )السنغال(؛ االقتصادية القطاعات مجي  يف القيمة املتساوي العمل عن األجر
 يف والنس اء الرج ال ب ن األج ور يف الفج وة لس د حم ددة تدابر اختاذ ١٣٢-١٣٧
 )إسبانيا(؛ العمل سوق
 اجلنس     ن ب     ن األج     ور يف الفج     وة س     دهت     د  إ   ت     دابر اخت     اذ ١٣٣-١٣٧

 مب  دأ تطبي  ق ع  ن فض  لا  العم  ل، س  وق يف والنس  اء الرج  ال ض  د التميي  ز ومكافح  ة
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 االقتص    اد قطاع    ات مجي      يف القيم    ة املتس    اوي العم    ل ع    ن األج    ر يف املس    اواة
 السورية(؛ العربية )اجلمهورية

 )بنغلديش(؛ اجلنسن بن األجور يف الفجوة لتقليص تدابر اختاذ ١٣٤-١٣٧
 والتعل  يم العم  ل يف الف  ر  تك  افؤتعزي  ز  إ  الرامي  ة اجله  ود مواص  لة ١٣5-١٣٧
 فردي(؛ ) ابو
 والنس اء الرج ال ب ن األج ر يف املس اواة ض مانمواصلة العمل عل    ١٣6-١٣٧
 )مصر(؛القيمة  املتساوي العملعن 
 وتطبي  ق العم  ل، س  وق إ ، الش  اابت وخاص  ة امل  رأة، وص  ول تعزي  ز ١٣٧-١٣٧
 االقتص  اد قطاع  ات مجي    يف القيم  ةالعم  ل املتس  اوي  ع  ن األج  ر يف املس  اواة مب  دأ

 ؛)هندوراس(
 ومكافح   ة اجلنس   ن ب   ن األج   ور يف الفج   وة لتقل   يص ت   دابر اخت   اذ ١٣8-١٣٧
 )اهلند(؛ واجلنساين املنزيل العنف
 وتضييق املهاجرات، العاملت سيما وال للنساء، العمل فر  زايدة ١٣٩-١٣٧
 )العراق(؛ اجلنسن بن األجور يف الفجوة
 مواصلة اختاذ تدابر فعالة لتعزيز فر  عمل الشباب ) ازاخستان(؛ ١٤٠-١٣٧
والنس اء  لاالرج بن األجور يف الفجوة من للحد حمددة تدابر اختاذ ١٤١-١٣٧

 )أوزبكستان(؛ املستوايت مجي  عل  أسباهبا عل  والقضاء
 ب    ن س    يما وال البطال    ة، م    ن احل    د إ  الرامي    ة جهوده    امض    اعفة  ١٤٢-١٣٧

 )أفغانستان(؛ العمل يف للحق الكامل اإلعمال  واا تدرجيي التحرك بغية الشباب،
 م  ن ،للروم  ا س  يما وال الل   ق، الس  كن عل    احلص  ول ف  ر  حتس  ن ١٤٣-١٣٧
 )إسبانيا(؛ االجتماع  اإلسكان مشاري  خلل
 يف أطلق       ت ال        االجتماعي      ة الط       وارئ خط      ة تنفي        مواص      لة ١٤٤-١٣٧
 األش  ا  عل   واملالي ة االقتص ادية األزم ة أتث ر م ن الت فيف هبد  ٢٠١١ عام

 )توغو(؛ الضعفاء
 يف الس  كن ي  رو  حتس  نأن  ش  أهنا م  نال     الكافي  ة، امل  وارد ت  وفر ١٤5-١٣٧
 )تر يا(؛ البلد
 حص ول ف ر  لتحس ن والفعال ة امللموس ة اخلط وات م ن مزي د اخت اذ ١٤6-١٣٧

 )أسااليا(؛والعمل  والتعليم السكن عل جمتمعات الروما 
 عل     احلص   ول يف التميي   ز عل     القض   اء إ  الرامي   ة اجله   ود تعزي   ز ١٤٧-١٣٧

 ال    ين أفريق     أص   ل م   ن املنح   درين واألش    ا الروم   ا  ح   ق، وض   مان الس   كن
 البهاما(؛ )جزر الل ق السكن يف املطلوب املستوى دون يرو  يف يعيشون
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 للفئ    ات س    يما ال الس    كن، ي    رو  لتحس    ن  افي    ة  م    وارد ت    وفر ١٤8-١٣٧
 ) ندا(؛ املهمشة
، الض  عيفة للفئ  ات والثقافي  ة واالجتماعي  ة االقتص  ادية احلق  وق تعزي  ز ١٤٩-١٣٧

 )فرنسا(؛معينة  أحياء يفمبواصلة اجلهود الرامية إ  تقليص حالة عدم االستقرار 
 االقتصادية لألزمة السلبية اآلاثر معاجلة إ  الرامية جهودها مواصلة ١5٠-١٣٧
 التكلف ة امليس ور والس كن العم ل عل   احلص ولس بل  ت وفر، باحملروم ة الفئات عل 

 )إندونيسيا(؛
، االجتماعي   ة حلماي   ةاب تغطي   ةجم   ال ال يفالفج   وات  ةمعاجل    مواص   لة ١5١-١٣٧

 خلط رابلفع ل م ن ه م أش د تعرض اا  االجتماعية املساعدة نظاميستهد   أنوضمان 
 )ملديف(؛ الفقر
 لفئ   اتل س   يما وال املت   ا ، املعيش   ية األس   ر دخ   لحتس   ن  مواص   لة ١5٢-١٣٧

 ذوي العم  المث  ل  واالس  تبعاد، الفق  ر خلط  ر عرض  ةش  د األ والفئ  اتاا ض  عفاألش  د 
 البوليفارية(؛ فنزويل )مجهورية متدنية معاشات عل  يعيشونومن  املن ف  األجر
 لألس ر ابلنسبة سيما وال الفقر، مكافحة إ  الرامية اجلهود مضاعفة ١5٣-١٣٧
 )اجلزا ر(؛ معاقون أطفال لديها ال 

 والت ل ف والفق ر االقتص ادي التفاوت ملعاجلة املل مة التدابر اختاذ ١5٤-١٣٧
 )اهلند(؛ الريفية املناطق يف

 خ   دمات عل     احلص   ول ف   ر  حتس   نتكثي   ف اجله   ود الرامي   ة إ   ١55-١٣٧
 )قرب (؛ واإلجنابية اجلنسية الصحة
 لتثقي فبرانم  شامل ل وتنفي ، الوطنيةوالسياسات  القواننمراجعة  ١56-١٣٧

م  ن  تقي  يم وإج  راء واإلجنابي  ة، اجلنس  ية لص  حةحلق  وق يف ااب الوف  اءلض  مان  اجلنس   
وتنفي ه وأثره  املدارس يفبرانم  شامل للتثقيف اجلنس   وض ن لمستقل خرباءقِّبل 

 )فنلندا(؛
 عل      احلص    ول ف    ر  تعزي    ز إ  الرامي    ة جهوده    ا تعزي    ز مواص    لة ١5٧-١٣٧

 والنس   اءالعرقي   ة  األقلي   ات مث   ل الض   عيفة، الفئ   ات لص   احل ذل     يف مب   ا التعل   يم،
 النكا(؛ )سري والفتيات

 التعليم، عل  احلصول يف للتمييز التصدي إ  الرامية جهودها تعزيز ١58-١٣٧
 وأسرهم واملهاجرين والفتيات النساء ضد سيما وال الواق ، يف حيد  يزال ال ال ي

 )أفغانستان(؛
 االجتماعي   ةه أس   باب عاجل   ة، مبالدراس   ة ع   ن االنقط   اع مع   دل ختف   ي  ١5٩-١٣٧

 )اجلزا ر(؛ واالقتصادية
ل دى  املدرس  للنقطاع املبك ر ع ن التعل يم  اجل رية األسباب حتديد ١6٠-١٣٧
 البهاما(؛ )جزر، واختاذ خطوات ملموسة للحد من ه ا االنقطاع الروما أطفال
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 أف  رادم  ن قِّب  ل  س  يما وال التعل  يم، إ  الوص  ول يف املس  اواة ض  مان ١6١-١٣٧
األخ    رى  لفئ    اتاوأس    رهم، و  وامله    اجرين والفتي    ات، والنس    اء ،العرقي    ة األقلي    ات
 )البحرين(؛ احملرومة
 عل      احلص   ول يف للتميي   ز التص    دي إ  الرامي   ةه   ا جهود مواص   لة ١6٢-١٣٧
 وامله  اجرين والفتي  ات، والنس  اء ،العرقي  ة األقلي  ات،  احملروم  ة الفئ  ات ض  د التعل  يم
 )بنغلديش(؛ وأسرهم
 ه    هوالتش   ارك يف  الكب   ار أمي   ة حمل   و الوطني   ة اخلط   ة تنفي    مواص   لة  ١6٣-١٣٧
 )السلفادور(؛ اجليدة للممارسة مثال   التجربة
م ن  س يما ال التعل يم، إ  ابلوص ول يتعل ق فيم ا التمييز عل  القضاء ١6٤-١٣٧
 )أوزبكستان(؛ العرقية واألقليات واألطفال املهاجراتقِّبل 
 سيما وال ،حبقوقها الكاملاملرأة  متت اختاذ مزيد من التدابر لضمان  ١65-١٣٧
 )ماليزاي(؛ والتوييف التعليم قطاع  يف

 املعرضات لنساءحمددة للتدخل االجتماع  تستهد  ا برام  تنفي  ١66-١٣٧
 )إسبانيا(؛ الروما ونساء اللجوء وطالبات املهاجرات سيما وال االستبعاد، خلطر
 )أرمينيا(؛ املرأةتعزيز وحتسن حقوق  إ  الراميةها جهود مواصلة ١6٧-١٣٧
 ب  ن واملس  اواة امل  رأة حق  وق ومحاي  ة تعزي  زالرامي  ة إ   اجله  ود تعزي  ز ١68-١٣٧

 )ميامنار(؛ اجلنسن
 النس   اء م   ن املرتف     الع   دد خف     إ  هت   د  عم   ل خط   ة اعتم   اد ١6٩-١٣٧
 التنمي  ة أه  دا اهل  د  اخل  امس م  ن  م   اا متش  ي الربتغ  ال، يف املن  زيل العن  ف ض  حااي

 )هولندا(؛ املستدامة
وخط ة  التميي ز، وع دم للمس اواة الوطنية االسااتيجية تنفي  مواصلة ١٧٠-١٣٧

 )سلوفينيا(؛ املنزيل والعنف املرأة ضد العنف مبكافحةما يتعلق في سيما والعملها، 
أي ح واد   م ن والفتيات النساء محايةلوقاية و  تدابرلة اختاذ مواص ١٧١-١٣٧
 النكا(؛ )سريجنساين  عنف
 الض حااي، محاي ة ت دابر تعزي ز، بملنزيلا العنف مرتكي مقاضاة تيسر ١٧٢-١٣٧

 )السويد(؛ املرأة ضد العنف حتظر ال  لقواننلضمان التنفي  الكامل ل
 مواصلة ختصيص التمويل الكايف ملكافحة العنف ضد املرأة )مالطة(؛ ١٧٣-١٣٧
 )تونس(؛ املرأة ضد العنف من الرامية إ   هوداجل مواصلة ١٧٤-١٣٧
 ض  حاايالنس  اء  مجي    حص  ول ف  ر  زايدة إ  الرامي  ة الت  دابرتعزي  ز  ١٧5-١٣٧

س      ياق  يف ت ص      صامل والق      انوين االجتم      اع  - النفس        ال      دعم عل        العن     ف
 )النمسا(؛ املت صصة املنظمات دور ودعم تعزيزبطرق منها  ،اإلجراءات القضا ية
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اختاذ مزيد من اخلطوات ملكافحة العنف املنزيل، وال سيما اختاذ تدابر  ١٧6-١٣٧
 إضافية لوقاية ومحاية النساء والبنات من العنف اجلنساين يف املنزل )اجلبل األسود(؛

 (؛الكونغو) املرأة ضد املنزيل العنف ومكافحة من  ١٧٧-١٣٧
 (؛ واب)ضد املرأة  والتمييز العنف ملكافحة تدابر اختاذ ١٧8-١٣٧
مجي     اهليئ   ات  الس   ع  إ  زايدة متثي   ل امل   رأة يف احلي   اة السياس   ية، يف ١٧٩-١٣٧

التش   ريعية، وعل     مجي     املس   توايت، و     ل  يف مناص   ب اخت   اذ الق   رار يف الس   لطة 
 التنفي ية، والسل  الدبلوماس ، واحملكمة العليا، والسلطات العامة األخرى )صربيا(؛

 هب  د  للم  رأة املهني  ة امله  ارات لتحس  ن مؤقت  ة خاص  ة ت  دابر اخت  اذ ١8٠-١٣٧
 ؛)توغو( اجملتم  يف متكينهن
 احل   رة، ألعم   الل امل   رأةمزاول   ة  تش   جي  إ  الرامي   ة اجله   ود مواص   لة ١8١-١٣٧
 )بلغاراي(؛ واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع يف ذل  يف مبا

 اجله   از يف س   يما ال السياس    ، الق   راراخت   اذ  يف امل   رأة مش   ار ة زايدة ١8٢-١٣٧
 اإلدارة جم  االت م  نذل     وغ  ر العلي  ا احملكم  ةو  الدبلوماس   ، والس  ل  التنفي   ي،

 ) ولومبيا(؛ العامة
 )العراق(؛ والسياسية العامة احلياة يف املرأة متثيلزايدة  ١8٣-١٣٧
 املناص ب يف ومتثيله ا السياس ية احلي اة يف املرأة مشار ةتوسي  نطاق  ١8٤-١٣٧

 )أوزبكستان(؛ اإلدارية
وض    الص  يغة  مواص  لة اجله  ود املب ول  ة حلماي  ة األطف  ال، بس  بل منه  ا ١85-١٣٧

 النها ية للسااتيجية الوطنية الرامية إ  حتسن تنفي  اتفاقية حقوق الطفل )ماليزاي(؛
 ابلنس  بة س  يما وال ابهلج  رة،ألس  باب تتعل  ق  األطف  ال احتج  از إهن  اء ١86-١٣٧

وض  مان ت  وفر ترتيب  ات الرعاي  ة  ذويه  م، ع  ن واملنفص  لن املص  حوبن غ  ر لألطف  ال
 )اب ستان(؛ وأسرهم األطفال من لكل الكايف الدعماملناسبة ملن  

 كام لهم المت تع وتعزي ز الش باب متكن إ  ترم  تدابر اختاذمواصلة  ١8٧-١٣٧
 مولدوفا(؛ )مجهورية اإلنسان حبقوق
 اختاذ وضمان األطفال، عمل عل  القضاء إ  الرامية اجلهود تسري  ١88-١٣٧

 النكا(؛ )سري اجلناة ضد قانونية إجراءات
 وامله  اجرين اللج  وء وملتمس   اللجئ  ن احتج  از إلهن اء ت  دابر اخت اذ ١8٩-١٣٧
 للطف   ل الفض   ل  املص   احل مب   دأتراع      للحتج   از ب   دا ل واعتم   اد، األطف   ال م   ن

 )اتيلند(؛ الطفل حقوق اتفاقيةوتتوافق م  
 فئ  ات بع   ل  دى  األطف  ال زواج مس  ألة ملعاجل  ة حم  ددة ت  دابر اخت  اذ ١٩٠-١٣٧

 )موريشيوس(؛ السكان
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 الطف ل، ومحاي ة الطفل حقوقبشأن  شاملة وطنية اسااتيجية اعتماد ١٩١-١٣٧
 )املكسي (؛ وطنيةة مؤسسإ   تنفي ها تنسيقوإسناد مهمة 

املبك ر ألطف ال  التس رب مع دل م ن احلد إ  الرامية األنشطة تسري  ١٩٢-١٣٧
 األسود(؛ )اجلبلالروما من الدراسة 

 - االجتماعي     ة األوس     اط م     ن والش     باب ألطف     الا إدم     اج تعزي     ز ١٩٣-١٣٧
 )قرب (؛يف اجملتم  اا ضعفشد األ االقتصادية

 اجلنس      االس    تغلل تج    رمب االجت   ار ض    حااي ألطف    المحاي   ة ا زايدة ١٩٤-١٣٧
 عملي  ة لتحس  ن اللزم  ةالعملي  ة  امل  وارد وزايدة، احل  دود ع  رب هب  م راملتج   لألطف  ال
 )اململك ة وامل أوىامل ص ص  الدعم ل الضحااي ع صولح وضمان الضحااي، حتديد

 الشمالية(؛ وأيرلندا العظم  لربيطانيا املتحدة
 وخباص     ة ابألش      ا ، االجت     ار ملكافح     ة القا م     ة اآللي     ات تعزي     ز ١٩5-١٣٧

 )شيل (؛ واملراهقن األطفال
 (؛ميامنار)ابألطفال  االجتار مكافحة إ  الرامية جهودهامواصلة  ١٩6-١٣٧
 ض    د التميي    ز أش    كال جلمي      التص    دي إ  الرامي    ة الت    دابر تعزي    ز ١٩٧-١٣٧

 )ماليزاي(؛ األقليات
 األقلي    ات ض    د والتميي    ز التحي    ز مكافح    ة ت    دابر تنفي      مواص    لة ١٩8-١٣٧

 )الفلبن(؛ الضعيفة والفئات
 األقلي      اتل      دى  التعل      يم مع      دللع      لج ا ف      اض  ت      دابر اخت      اذ ١٩٩-١٣٧

 )موريشيوس(؛
 للمه  اجرين، اإلنس  ان حق  وق وص  ون محاي  ة إ  الرامي  ة اجله  ود زايدة ٢٠٠-١٣٧
 )إ وادور(؛ أسرهم عن املفصولن واألطفال املصحوبن غر القصر سيما وال

 التميي ز عل   القض اء إ  هتد  ال  للمعاير الفعال التطبيق ضمان ٢٠١-١٣٧
 ق    انونلاب يتعل    ق فيم    ا س    يما ال قلي    ات،األ إ  املنتم    ن األش     ا  ض    د والعن    ف

 ملن   ص رامة أ ث راا قانوني اا نظام ينش    ال ي ٢٠١7 آب/أغسطس ٢٣صادر يفال
 )فرنسا(؛ األصل أساس عل القا م  التمييز ومكافحة وحظر
مواص     لة اجله     ود املب ول     ة م     ن أج     ل اإلدم     اج الكام     ل لألقلي     ات  ٢٠٢-١٣٧

 )نيبال(؛واملهاجرين يف اجملتم ، بضمان حصوهلم عل  اخلدمات االجتماعية األساسية 
مواص  لة اجله  ود املب ول  ة يف جم  ال تعزي  ز اإلدم  اج االجتم  اع  للفئ  ات  ٢٠٣-١٣٧

 الضعيفة، وال سيما األش ا  املنتمن إ  األقليات العرقية والدينية ) ازاخستان(؛
 لنظ   امروم   ا ابال أطف   الالتح   اق  ض   مانمواص   لة اجله   ود الرامي   ة إ   ٢٠٤-١٣٧

 )برو(؛ الثقافات متعدد هن  اتباع خلل من ،واستمرارهم فيه التعليم 
 الروم      ا جمتمع      ات إلدم      اج الوطني      ة االس      ااتيجية تنفي        تعزي      ز ٢٠5-١٣٧

 )الفلبن(؛ (٢٠٢٠-٢٠١٣)
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حتس  ن ف  ر  حص  ول أف  راد جمتمع  ات الروم  ا عل    الس  كن والتعل  يم  ٢٠6-١٣٧
 والعمل، من أجل مكافحة التمييز العنصري وحتسن إدماجهم يف اجملتم  )السويد(؛

 يف الروم  اجمتم     ض  د التميي  ز عل    القض  اء إ هت  د   ت  دابر اخت  اذ ٢٠٧-١٣٧
 الصحية الرعاية مرافق إ  والوصول والعمل والسكن التعليم عل  احلصول جماالت

 السورية(؛ العربية )اجلمهورية
هم واس  تبعادض  د الروم  ا  التميي  ز مكافح  ة إ  الرامي  ة الت  دابر تعزي  ز ٢٠8-١٣٧

 الوطني  ة االس  ااتيجية تنفي   إط  ار يف ذل   يف مب  ا ،وفص لهم ع  ن اجملتم  م ن اجملتم    
 )ألبانيا(؛ ٢٠٢٢-٢٠١٣للفاة  الروما جمتمعات إلدماج
م ن أج ل  الروم ا الس كان ض د التميي ز ملكافح ة جهود ب ل مواصلة ٢٠٩-١٣٧

 )الربازيل(؛م وتقاليدهم ثقافتهل الكامل واالحاام واالجتماع  االقتصاديهم دماجإ
 يف الروما أطفال ضد التمييز جتنب إ  الرامية التدابر تعزيز مواصلة ٢١٠-١٣٧
 )شيل (؛ التعليم
تعزي ز تنفي   االس ااتيجية الوطني ة إلدم اج جمتمع ات الروم ا، لض مان  ٢١١-١٣٧

حق   وقهم يف احلص   ول عل     الس   كن الل    ق والتعل   يم واخل   دمات العام   ة األساس   ية 
 ) ولومبيا(؛

جمتمع   ات الروم   ا  ض   د التميي   ز مكافح   ة إ  الرامي   ة ت   دابرتعزي   ز ال ٢١٢-١٣٧
 ) رواتيا(؛ها ضد والتمييزها من اجملتم  استبعادو 

 واألقلي    ات وامله    اجرين الروم    ا إدم    اج إ  الرامي    ة اجله    ود مواص    لة ٢١٣-١٣٧
 يف املش ار ة ع ن فض لا  والسكن، والعمل والصحة التعليم عل م حصوهلو  األخرى،
 ) واب(؛ واالجتماعية السياسية احلياة
 الروم ا جمتمع ات إلدم اج الوطنية لسااتيجيةالفعال ل تنفي ضمان ال ٢١٤-١٣٧

 (؛اهلند) (٢٠٢٠-٢٠١٣)
 الروم  ا جمتمع  ات فص  لوالعقب  ات ال    ت احل  واجز مجي    عل    القض  اء ٢١5-١٣٧

 إي ران )مجهوري ة منفص لة فص ول يف الروم ا التلمي وض   يف املتمثلة ملمارسةوإهناء ا
 اإلسلمية(؛

 عل  الروم ا بش كل مناس ب  حص ول لضمان اللزمة اخلطوات اختاذ ٢١6-١٣٧
 )لكسمربغ(؛ الصحية والرعاية والعمل والسكن التعليم
وحص   وهلم  اإلعاق   ة ذوي ألش   ا الش   امل ل تعل  يمت   وفر ال ض  مان ٢١٧-١٣٧

 (؛ماليزاي) الصحية الرعايةعل  خدمات 
بط رق منه ا مراجع ة  اإلعاق ة، ذوي األش  ا  حقوق تعزيز مواصلة ٢١8-١٣٧

 )برو(؛ القانونية األهلية يفاملتعلقة حبقهم  التشريعات
 ق انوين انتص ا  س بيل ت وفر بغرض والسياسات التشريعات مراجعة ٢١٩-١٣٧
 )البحرين(؛ للتمييز التعرض حاالت يف اإلعاقة ذوي لألش ا  فعال
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 االجتماعي  ة الرعاي  ة خ  دمات نط  اق لتوس  ي  إض  افية خط  وات اخت  اذ ٢٢٠-١٣٧
 )بلغاراي(؛ اإلعاقة ذويلألطفال  املقدمة واملساعدة

 عل      حتس    ينات دخ    الإب امله    اجرين، إ  املقدم    ة املس    اعدة زايدة ٢٢١-١٣٧
 )نيكاراغوا(؛ خمتلفة بلغات اللزمة ابملعلوماتهم تزويدل الدعم مرا ز
للفتي  ات والفتي  ان  اجمل  اين التعل  يمإاتح  ة  إ  الرامي  ة اجله  ود مواص  لة ٢٢٢-١٣٧

 )نيكاراغوا(؛منا هم املناسب  ضمانل املهاجرين
 ومكافح    ة امله    اجرين حق    وق محاي    ة إ  الرامي    ة جهوده    امواص    لة  ٢٢٣-١٣٧
 )نيجراي(؛ ابلبشر االجتار ضحااي حقوق ومحاية ابلبشر االجتار
 اجملتم    م   ابلتع  اون  اهلج  رة جم  ال يف االس  ااتيجية ال  ربام  مواص  لة ٢٢٤-١٣٧
 الروس (؛ )االحتاد املدين
 ؛ضمان إنشاء آليات أ ثر فعالية تعزز نوعية إدماج اللجئن )تر يا( ٢٢5-١٣٧
 إدم   اجاملس   ؤولة ع   ن  للمؤسس   ات واملادي   ة البش   رية امل   وارد ت   وفر ٢٢6-١٣٧

 )املكسي (؛ اللجئن
 الع امل  االتفاق تنفي مواصلة اجلهود الرامية إ  إعداد خطة وطنية ل ٢٢٧-١٣٧
 اللجئ    ن بش    أن الع    امل  واالتف    اق والنظامي    ة واملنظم    ة اآلمن    ة اهلج    رة أج    ل م    ن

 ؛)السلفادور(
مواص   لة تق   دم اخل   دمات الص   حية والتعليمي   ة املتاح   ة للمه   اجرين  ٢٢8-١٣٧

 .)السلفادور(
س    تبح  الربتغ    ال التوص    يات التالي    ة، وس    تقدم ردوداا عليه    ا يف وق    ت مناس    ب  -١٣8
 انعقاد الدورة الثانية واألربعن جمللس حقوق اإلنسان:يتجاوز موعد  ال

 املرتكب  ة واجل  را م احل  رب ج  را م تق  ادم ع  دم اتفاقي  ة عل    التص  ديق ١-١٣8
 )أرمينيا(؛ اإلنسانية ضد
اخت   اذ ت   دابر قانوني   ة العتم   اد تعري   ف الس   تغلل األطف   ال يف امل   واد  ٢-١٣8

ابتفاقي   ة حق   وق الطف   ل بش   أن بي     للربوتو    ول االختي   اري امللح   ق اا اإلابحي   ة وفق   
 واستغلل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلابحية )مجهورية إيران اإلسلمية(؛ األطفال
 حقوق ومحاية الكراهية، وخطاب العنصري التمييز مكافحة مواصلة ٣-١٣8

 )الصن(؛ العرقية األقليات
 التنفي ي  ة وت  دابرها ولوا حه  ا وتش  ريعاهتا سياس  اهتاأن ت  ؤدي  ض  مان ٤-١٣8

 ارتك اب يف األعم ال مؤسس اتمن  ومواجهة ارتفاع خطر ا  راط  إ بشكل فعل  
 االح تللحاالت  يف ذل  يف مبا ،، والتصدي هل ا اخلطرالنزاعحاالت  يف جتاوزات
 فلسطن(؛ )دولة األجني
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 يف اجلنس    للعن  فمناس  ب  بش  كل للتص  دي اللزم  ة الت  دابر اخت  اذ ١٣8-5
غ ر القا م ة  اجلنس ية األفع ال أش كال مجي  إدراج من والتأ دالسياسات و  قواننال

 ؛)بلجيكا( العقوابت قانون مبوجب االغتصاب تعريف يفعل  الااض  
 ألغ   راض ابألطف   ال االجت   ار لتج   رم حم   ددة قانوني   ة أحك   ام اعتم   اد ١٣8-6

 )مجهوري ة لس ياحةوا السفر سياق يف اجلنس  االستغلل، وجترم اجلنس  االستغلل
 .اإلسلمية( إيران

حبث   ت الربتغ   ال التوص   يات املقدم   ة أثن   اء جلس   ة التح   اور/الواردة أدانه، وأحاط   ت  -١٣٩
 علماا هبا:

 املرش  حن اختي  ار عن  داجل  دارة  عل    ومبني  ة مفتوح  ة عملي  ة اعتم  اد ١-١٣٩
 لربيطاني  ا املتح  دة )اململك  ة املتح  دة األم  م معاه  دات هيئ  ات النت   اابتن ال  وطني
 الشمالية(؛ وأيرلندا العظم 
 العم     ال مجي       حق     وق حلماي     ة الدولي     ة االتفاقي     ة عل       التص     ديق ٢-١٣٩

 (؛بنغلديش) )أذربيجان()ابراغواي( )السنغال(  أسرهم وأفراد املهاجرين
 مجي      حق    وق حلماي    ة الدولي    ة االتفاقي    ة عل      التص    ديق يف النظ    ر ٣-١٣٩
 ؛)أوروغواي( )جيبويت( النكا( )سري )الفلبن( أسرهم وأفراد املهاجرين العمال
 حلماي    ة الدولي    ة االتفاقي    ة عل     التص    ديق يفبش    كل إجي    ا   النظ   ر ٤-١٣٩
  (؛إندونيسيا) أسرهم وأفراد املهاجرين العمال مجي  حقوق
إنش     اء آلي     ة رقاب     ة خارجي     ة مس     تقلة للتحقي     ق يف س     وء س     لوك  5-١٣٩

انعق  اد دورة االس  تعراض ال  دوري الش  امل  املكلف  ن إبنف  اذ الق  وانن، قب  ل امل  ويفن
 الرابعة )تشيكيا(؛

 س    وء ادع    اءات يف للتحقي    ق مس    تقلة خارجي    ة رقاب    ة آلي    ة إنش    اء 6-١٣٩
 االس   ت دام ذل     يف مب   ا الق   وانن، إبنف   اذ املكلف   ن امل   ويفن جان   ب م   ن الس   لوك
 )غاان(؛ املعاملة وإساءة للقوة املفرط
 واألساس  ية الطبيعي  ةاللبن  ة  ابعتباره  ا لألس  رة وال  دعم احلماي  ة ت  وفر ٧-١٣٩

 )مصر(؛ للمجتم 
 األحك   املغ   اء وإ للحم   ل، الط  وع  ابإلهن   اء املتعل   ق الق   انون تع  ديل 8-١٣٩
 )آيسلندا(؛ رسومدف   طشر و الدنيا  التفكر فاة ذل  يف مبا التقييد، يف املفرطة
السياس ية، ش ؤون ال يف امل رأة مش ار ة لتعزي ز الت دابر م ن مزي د اخت اذ ٩-١٣٩

برف    احل  د األدم لتمثي  ل امل  رأة املنص  و  علي  ه يف فق  انون التك  افؤ يف  وذل    م  ثلا 
 الق    وا م عل    ه    ا احل    د عل     ق   دم املس   اواة  وتطبي   ق املا    ة يف ٥٠ إ التمثي   لف 
 )مالطة(؛ أبسره الوطين اإلقليموالنتا   و 

 م   اا متش  ي ،س  نة ١٨ إ س  نة  ١6 م  ن لل  زواج القانوني  ة الس  ن رف    ١٠-١٣٩
 .)هولندا( املستدامة التنمية أهدا من  ١6و ٥اهلدفن 
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ومجي  االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف ه ا التقرير تعرب  عن موق ف الدول ة  -١٤٠
)ال  دول( ال    ق  دمتها و/أو الدول  ة موض  وع االس  تعراض. وينبغ    أال  يُفه  م أهن  ا حتظ    بتأيي  د 

 الفريق العامل ُ كل.
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