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 مقدمة  
 الشدددامال، املنشددد  روجدددس قدددرار  لددد  عقدددد القريدددق الملامدددال اململدددا بارسدددتملرا  الددددور  -١

 .٢٠١٧ر/مددددايو أيا ١٢إىل  ١، دورتدددل ال ددددابملة والملشدددرين   القدددد ة مدددن 5/١حقدددوإل اان ددددان 
 .٢٠١٧أيار/مددايو  4واسُتملرضددح حالددة حقددوإل اان ددان   النددد   انل ددة الةامنددة اململقددودة   

 واعتمدد القريدق الملامدال التقريدر وترأَس وفَد الند ال يد موكول روهاجتي، املدعي الملدام للممووريدة.
  .٢٠١٧أيار/مايو  ٩املتمللق بالند   جل تل الرابملة عشرة اململقودة   

، اختدددددار  لددددد  حقدددددوإل اان دددددان فريدددددق املقدددددر رين التدددددا  ٢٠١٧شدددددباي/فرباير  ١3و   -٢
  )اجملموعة الةالثية( لتي ري استملرا  احلالة   الند: جنوب أفريقيا ورتقيا والقلبني.

مددن  5، والققدرة 5/١مدن مرفدق قدرار  لد  حقدوإل اان دان  ١5وعمدال  ب حادام الققدرة  -3
 ، صدرت الوثائق التالية لغر  استملرا  احلالة   الند:١٦/٢١مرفق قراره 
 ؛(A/HRC/WG.6/27/IND/1)أ( )١5تقرير وطا/عر  كتايب مقدم وفقا  للققرة  )أ( 
جتميدددددددددا للممللومدددددددددات أعدتدددددددددل املقوضدددددددددية ال دددددددددامية حلقدددددددددوإل اان دددددددددان وفقدددددددددا   )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/27/IND/2)ب( )١5 للققرة

   (.A/HRC/WG.6/27/IND/3)ج( )١5ال امية وفقا  للققرة  موجز أعدتل املقوضية )ج( 
 ،وأملانيدا ،ائمة أسئلة أعدهتا سدلقا  إسدبانياوُأحيلح إىل الند عن طريق اجملموعة الةالثية ق -4

واململاددددة املتحدددددة لربي انيددددا  ،واملا ددددي  ،وسوي دددرا ،وال ددددويد ،وسددددلوفينيا ،وتشدددديايا ،وبلميادددا
وميادن ارطددالل علد  األسددئلة   املوقدا الشددباي  وهولندددا. ،والندروي  ،يرلنددا الشددماليةآالملظمد  و 

 . لالستملرا  الدور  الشامال

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

 ذكددر وفددد النددد أزددا ر تددزال مقتنملددة بقملاليددة عمليددة ارسددتملرا  الدددور  الشددامال، وكددرر -5
ت كيد التزامودا بالتملداون الدادا واملتبدادل مدا املنظمدات الدوليدة والددول األخدرحت مدن أجدال حتقيدق 
الرغبددة املشدد كة املتمةلددة   إملدداد عدداو أف ددال. وتواصددال النددد م دداعيوا مددن أجددال احدد ام حقددوإل 

لد  اان ان. وعند صياغة تقريرها الوطا، اتبملح الند زما تشداوريا علد  ن داإل واسدا تدال  ت
 انوات اململنية.

وتتمةددددال األولويددددات القدددددوحت للونددددد   الق ددددات علدددد  الققددددر وحتقيددددق التنميددددة امل ددددتدامة  -٦
والشاملة للمميا. و  هذا الددد، اختذت عدة مبادرات رئي ية تشمال املدن الذكية، وُصِنا   

مميا، ومبادرة بدت الند، وارحتقات بالقتيات ومتاينون من تلقي التملليم، واحل ابات املدرفية لل
الراميدددة إىل حتقيدددق  ١٧الدددد  املشددداريا   الندددد، وتملاددد  هدددذه املبدددادرات أهدددداا التنميدددة امل دددتدامة

 .٢٠3٠خ ة التنمية امل تدامة لملام 
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ويشدداال برنددام  دالنددد الرقميددةد أحددد انوانددس الرئي ددية   خ ددة النددد الراميددة إىل حتقيددق  -٧
وكمدة الرشديدة وبندات  تمدا اململرفدة، ويوددا هدذا الربندام  إىل التنمية، ويبدني سدمليوا إىل إرسدات احل
 حتويال الند إىل  تما متمان رقميا .

ومت توسددديا ن ددداإل التغ يدددة بدددرقم التملريددد  املدددا  لتمندددس هددددر املدددوارد وضدددمان تقدددد   -٨
وبغيدة مواصدلة إضدقات ال دابا امل س دي علد  املشدرول، سدن ارستحقاقات ب ريقة حمددة الدا. 

)توجيددددددل عمليددددددة تقددددددد  ااعانددددددات املاليددددددة وغددددددري املاليددددددة  ٢٠١٦ملددددددان قددددددانون آدهددددددار لملددددددام الرب 
 .آدهار ب اقة بليون من أكةر إصدار اآلن حىت ومت وارستحقاقات واملدمات(.

واختذت الند عدة خ وات للق ات عل  مجيا أشداال سدوت التغذيدة، ردا   ذلد  سدوت  -٩
، ٢٠١3من الغذائي الوطا   عام من خالل اعتماد قانون األ التغذية لدحت األطقال، ور سيما

وتوسددديا ن ددداإل التغ يدددة باملددددمات املتااملدددة لنمدددات ال قدددال مدددن أجدددال حت دددني التغذيدددة والددددحة 
  والتنمية الشاملة لألطقال دون سن ال ادسة.

 ويشددداال قدددانون املوامتدددا غاندددد  الدددوطا ل دددمان الملمالدددة   األريددداا الربندددام  الرئي دددي -١٠
لتدددوفري فدددر  الملمدددال   الندددد. وهدددو برندددام  قدددائم علددد  ارسدددتحقاقات الددديت تغ دددي البلدددد برمتدددل؛ 

  املائدددة مدددن  مدددول أيدددام الملمدددال الددديت وفرهدددا هدددذا الربندددام .  ٦٠حدددوا  الن دددات مدددن  واسدددتقادت
  والشباب هم أهم امل تقيدين من مبادرة دموارات الندد.

األولوية للتملليم انيد والشامال للمميا عدن طريدق تدوفري وأشار الوفد إىل أن الند تمل ي  -١١
الدعم لشىت الربام  وال ياسات الرامية إىل تملمديم فدر  التمللديم، مدا ال كيدز بشداال خدا  علد  

  القتيات.
لتقيددديم م دددتوحت ارمتةدددال لقدددوانني الملمدددال مدددن خدددالل بوابدددة شدددباية  وتبدددذل الندددد جودددودا   -١٢

حيدددُ يُ لدددس مدددن أصدددحاب الملمدددال تقدددد  ممللومدددات  موحددددة  دددددة للملمالدددة وفدددر  الملمدددال،
مقدلة من خاللا عن امتةالم لقوانني الملمال. وبااضافة إىل ذل ، مت سن قانون يلدزم أصدحاب 

 الملمال بتوفري سبال انتداا فملالة للن ات الاليت يتملرضن للتحرش انن ي.
ومحاية حقوإل القئات  وت مل  الند   مجيا سياساهتا إىل كقالة التنمية الشاملة للمميا -١3

إطددار  ٢٠١3ال ددمليقة. وحتقيقددا  لددذه الغايددة، وضددملح ال ياسددة الوطنيددة املتمللقددة باألطقددال لملددام 
 عل  احلقوإل من أجال تلبية احتياجات األطقال. سياسات قائما  

بتملزيدددز وتاةيددد  انودددود الراميدددة إىل ماافحدددة  تامدددا   وذكدددر الوفدددد أن الندددد ملتزمدددة التزامدددا   -١4
البشدددر. و  هدددذا ال دددياإل، دخلدددح احلاومدددة   مشددداورات متقدمدددة مدددا انودددات اململنيدددة ارجتدددار ب

بشددد ن مشدددرول قدددانون ملاافحدددة ارجتدددار بالبشدددر هدفدددل التددددد  بددددورة شددداملة للم دددائال املتمللقدددة 
 بارجتار بالبشر.

ي لدددس إىل احلاومدددة  تارخييددا   ، أصددددرت اةامددة الملليدددا حامدددا  ٢٠١4و  ني ددان/أبريال  -١5
ن مغدداير  الويددة انن ددانية هددم دجددن  ثالددُد وإدراجوددم حتددح تدددني  دطبقددة متدد خرة إعددالن أ

اجتماعيددا د، مددا يدد هلوم لالسددتقادة مددن ااجددراتات ااملابيددة وارسددتحقاقات. وكانددح اةامددة قددد 
  ضرورة أن تتاح لم مجيا احلقوإل املندو  عليوا   القانون. أي ا  عززت 
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  تلبيددة ارحتياجددات املاصددة لألشدداا  ذو  ااعاقددة  كبددريا    وقددد أحددرزت النددد تقدددما   -١٦
دددرة لدددذو  ااعاقدددةد، وعدددن طريدددق إصدددالح ااطدددار التشدددريملي املتمللدددق  مدددن خدددالل محلدددة دالندددد املي ا

 حبقوإل األشاا  ذو  ااعاقة وحقوإل األشاا  ذو  مشاكال الدحة الملقلية.
بدددات أكةدددر صدددرامة ململاقبدددة كمدددا أجدددرت الندددد تملدددديالت علددد  قوانينودددا بغيدددة وضدددا عقو  -١٧

مرتايب األفملال الوحشية ضد األشداا  املنتمدني إىل ال بقدات والقبائدال املددن قة. وبااضدافة إىل 
ذل ، اعُتمدت  موعة تدابري سياساتية ململانة م ائال ااقدات ارجتماعي واحلرمدان والتومدي  

 اليت قد تواجل هذه اجملموعات.
ارحدد ار الملدداملي وضددرورة أن تراعددي   سياسدداهتا االائيددة عوامددال والنددد مدركددة ملشددالة  -١٨

ارستدامة البيئية. فملل  سدبيال املةدال، أكددت احلاومدة إميازدا باختداذ زد  أخالقدي حمدوره اان دان 
 إزات تغري املناخ، وذل  من خالل تبا مبادئ الملدالة املناخية.

لد فيما يتمللق حبماية احلريات املدنيدة والتزامدل إىل ااطار الدستور  للب أي ا  وأشار الوفد  -١٩
ب دددددمان احلقدددددوإل األساسدددددية وإعمدددددال املبدددددادئ التوجيويدددددة ل ياسدددددة الدولدددددة املنددددددو  عليودددددا   

  الدستور.
إن وجددود سددل ة ق ددائية م ددتقلة ونددان م ددتقلة حلقددوإل اان ددان علدد  الدددمليد الددوطا  -٢٠

، ي كد أن ال ل ات حت م قواعد الدستور و  املقاطملات، ووسائط إعالم ومنظمات  تما مدين
 وحقوإل اان ان.

ور يُ بق قانون القوات امل لحة )الدالحيات املاصة( إر   منداطق ارضد رابات مدن  -٢١
أجال التدد  ألوضال ملحة مةال اارهاب. وقد أيدت اةامة الملليا دسدتورية القدانون ووضدملح 

القوات امل لحة هبدذا القدانون مدن أجدال اسدتادام  مبادئ توجيوية صارمة، را   ذل  عدم تذرل
  القوة املقرطة.

والتزمددح النددد بالتدددديق علدد  اتقاقيددة مناه ددة التملددذيس وغددريه مددن ضددروب اململاملددة أو  -٢٢
 القدانون نندة إىل الند حاومة طلبح ال ياإل، هذا و  الملقوبة القاسية أو الالإن انية أو املوينة.

 حبيددُ اننددائي القددانون جوانددس مجيددا يغ ددي التدددديق، عمليددة قبددال امال،شدد تقريددر إعددداد النددد  
  ة.األدل وقانون اننائية ااجراتات وقانون عليل، الالزمة التملديالت إدخال ميان
وفيمددا يتمللدددق بململيددات ااعددددام خددارج ن ددداإل الق ددات، أصددددرت اةامددة الملليدددا مبدددادئ  -٢3

فملالددددة وم ددددتقلة، وتولددددح ال ددددل ة الق ددددائية رصددددد توجيويددددة واسددددملة الن دددداإل اجددددرات حتقيقددددات 
 التحقيقات   حارت حمددة.

مدا يتد خر البدح فيودا، تنظدر  وبغية مملانة الملددد ال دام املد اكم مدن الق دايا الديت غالبدا   -٢4
احلاومددة واةامددة الملليددا   توصدديات ننددة القددانون بشدد ن إجددرات تغيددريات م س ددية لتي ددري سددرعة 

  إقامة الملدل.
وتشاال محاية حقوإل األقليات جوهر سياسة الند، والدولة ر تقرإل بني املدواطنني علد   -٢5

  أساس ال بقة ارجتماعية أو اململتقد أو اللون أو الدين.
وشددددد الوفدددد علددد  أن احلدددق   حريدددة الادددالم والتملبدددري يشددداال جدددوهر دسدددتور الندددد وأن  -٢٦

  حبرية. الناس يدركون حرياهتم ال ياسية وميارسون خياراهتم
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 جلسة التحاور -باء 
وميادن ارط دالل علد  التوصديات الديت  ببياندات خدالل جل دة التحداور. وفود ١٠3أدىل  -٢٧

 . قدمح أثنات هذه انل ة   انزت الةاين من هذا التقرير
ورحبددح أملانيدددا بدددانوود املبذولدددة للتددددد  للققدددر، ردددا   ذلددد  م ددد لة الق ددداد، ولانودددا  -٢٨

القلدددق إزات املدددداعس ارجتماعيدددة الددديت تتحملودددا اجملموعدددات املومشدددة، وإزات القيدددود أعربدددح عدددن 
 املقروضة عل  اجملتما املدين.

وأثنح مجوورية فنزويال البوليقارية عل  الند ملا تبذلل من جوود ملاافحة ارجتدار بالبشدر  -٢٩
اعيددة لابددار ال ددن واألرامددال والققددر، ولتملزيددز التماددني ارقتددداد  للمددرأة وتقددد  امل دداعدة ارجتم

 واألشاا  ذو  ااعاقة.
ورحبدددح اليوندددان بدددانوود الراميدددة إىل الق دددات علددد  الققدددر، وإملددداد  تمدددا مملرفدددة شدددامال،  -3٠

 وحت ني امل اواة بني انميا   الوصول إىل الملدالة.
ن قة وأعربدددح غواتيمدددار عدددن قلقودددا إزات التقدددارير الدددواردة عدددن التمييدددز ضدددد ال بقدددات املدددد -3١

 والن ات واألقليات الدينية.
 وقدم الارسي الرسو  عدة توصيات. -3٢
 ورحبح غانا بتدديق الند م خرا  عل  اتقاقية مناه ة التملذيس وبروتوكولا ارختيار . -33
وأثندددح آي دددلندا علددد  امل دددوات الددديت اختدددذهتا الندددد ملاافحدددة الملنددد  ضدددد املدددرأة، لانودددا  -34

ن ممارسددة الملندد  ر تددزال قائمددة وهنددارت حددواجز تملدد   وصددول الن ددات إىل أعربددح عددن أسددقوا أل
 الملدالة.
وأعربدددح إندوني ددديا عدددن ت ييددددها للمودددود املبذولدددة لتدددوفري التددددريس امل دددتمر للمدددو قني  -35

 املالقني بإنقاذ القوانني ولزيادة وعيوم ب رورة اح ام حقوإل اان ان أثنات أدات مواموم.
يران ااسالمية بتاديص مزيد من املوارد اعمال احلقوإل ارقتددادية ورحبح مجوورية إ -3٦

 وارجتماعية.
وأشدداد الملددراإل بالزيددادة   النققددات الدددحية وخ ددط التدد مني الدددحي لألسددر الدديت تملددي   -3٧

 حتح خط الققر.
 ورحبح إسبانيا باملناقشة اليت جرت بش ن ضرورة ماافحة عمال األطقال وزواج األطقال. -3٨
، وإطددالإل ٢٠٠5أثنددح إسددرائيال علدد  قيددام النددد ب ددن قددانون احلددق   اململلومددات لملددام و  -3٩

 برنام  الند الرقمية وإنشات وحدات ملاافحة ارجتار بالبشر.
وأثنددح إي اليددا علدد  انوددود املبذولددة لتحقيددق التنميددة ارجتماعيددة وارقتدددادية والق ددات  -4٠

 إىل الملدالة، وماافحة ارجتار بالبشر.عل  الققر، وامل وات املتاذة بش ن الوصول 
ورحبددح اليابددان بددالتزام النددد بإصددالح نظاموددا القددانوين بغيددة محايددة وتملزيددز حقددوإل الن ددات  -4١

 والقتيات.
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وتناولدددددح كازاخ دددددتان ال ياسدددددات الددددديت اعتمددددددهتا الندددددد    دددددارت الددددددحة والتمللددددديم  -4٢
 ارجتماعي.وااساان وختقي  حدة الققر وتوفري الغذات وال مان 

وأثنح كينيا عل  الند ملا تبذلل من جوود متواصلة من أجدال زيدادة محايدة وتملزيدز حقدوإل  -43
 اان ان.

وأعربدددح قريغيزسدددتان عدددن دعمودددا نودددود الندددد الراميدددة،   مجلدددة أمدددور، إىل متادددني املدددرأة  -44
 وإزات تملرضوا للتمييز.

سياسددات النددد ارجتماعيددة وارقتدددادية وأثنددح مجووريددة رو الدميقراطيددة الشددملبية علدد   -45
 الرامية إىل تلبية احتياجات ال اان.

ة مدن الملند ، وشمملح رتقيا الند علد  مواصدلة جوودهدا الراميدة إىل حت دني محايدة املدرأ -4٦
 سيما   املناطق الريقية، وتملزيز املشاركة ال ياسية للمرأة. ور
تملزيددز حريدة التملبدري وحريددة الددين، واسدد اتيميات وأثد  لبندان علدد  ال ياسدات الراميدة إىل  -4٧

  ختقي  حدة الققر وانوود الرامية إىل ماافحة ارجتار بالبشر.
وأشادت ليبيا رواتمة ال ياسات االائية ما أهداا التنمية امل تدامة بغيدة إحدراز تقددم  -4٨

   ق اعي الدحة والتملليم.
 وقدمح لياتنشتاين توصيات. -4٩
توانيدددا علددد  قيددام الندددد بتملدددديال القددانون انندددائي فيمدددا يتمللددق  دددرائم ارغتدددداب يوأثنددح ل -5٠

 وارعتدات انن ي.
ورحبددح مدغشددقر بالتقدددم اةددرز فيمددا يتمللددق بتملزيددز األمددن الغددذائي والدددحة وارسددتملداد  -5١

 لتاةي  التدريس    ال حقوإل اان ان لقائدة مو قي األمن.
اتلددد  الدددربام  االائيدددة الراميدددة إىل م ددداعدة املدددواطنني علددد  مواصدددلة وأشدددادت ماليزيدددا ر -5٢

 حت ني أوضاعوم ارجتماعية وارقتدادية، مةال برنام  دزو  الندد.
وأثنددح ملدددي  علدد  النددد ملددا تبذلددل مددن جوددود متواصددلة مددن أجددال تي ددري وصددول مجيددا  -53

 واالزامي.األطقال إىل التملليم روجس حق ال قال   التملليم اجملاين 
وأثنددح موريشدديوس علدد  انوددود الدديت تبددذلا النددد وااجددراتات الراميددة إىل ختقيدد  حدددة  -54

 الققر، وتوفري األمن الغذائي واملياه امل مونة والتملليم والدحة وال ان.
وأقددرت املا ددي  بالتقدددم الددذ  أحرزتددل النددد منددذ دورة ارسددتملرا  ال ددابقة، ور سدديما  -55

 جراتات املاصة وجوودها الرامية إىل حتقيق أهداا التنمية امل تدامة.التملاون ما اا
وأشاد انبال األسدود بدامل وات ااملابيدة فيمدا يتمللدق بقدر  عقوبدة ااعددام، مةدال القدرار  -5٦

 حاما  بااعدام إىل ال من امل بد. ١5الذ  اختذتل اةامة الملليا بش ن ختقي  
يت اختددددذهتا النددددد اددددو حتقيددددق التنميددددة ارجتماعيددددة وأثنددددح موزامبيددددق علدددد  امل ددددوات الدددد -5٧

 وارقتدادية والق ات عل  الققر.
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وأشددادت ميالددار باملبددادرات التشددريملية وامل س ددية وال ياسدداتية الدديت اختددذهتا النددد لتملزيددز  -5٨
 ومحاية حقوإل اان ان وحتقيق التنمية ارجتماعية وارقتدادية.

لراميددة إىل تنقيددذ التوصدديات املنبةقددة عددن دورة ارسددتملرا  وأشددادت ناميبيددا  وددود النددد ا -5٩
 ال ابقة، وتوجيل دعوة دائمة إىل املالقني بوريات   إطار ااجراتات املاصة.

وأشدددددادت نيبدددددال بالتددددددابري الراميدددددة إىل حت دددددني رفددددداه ال ددددداان املومشدددددني وبال ياسدددددات  -٦٠
 األساسية لل اان.ارجتماعية وارقتدادية الرامية إىل تلبية ارحتياجات 

ورحبددح هولندددا بددامل وات املتاددذة حلمايددة حقددوإل املددرأة وتملزيددز تملددوي  ضددحايا الملندد   -٦١
 ال ائقي.

وأثنح النروي  عل  اعتماد الند للقانون اململدِّل لقانون )حظر وتنظديم( عمدال األطقدال،  -٦٢
واتقاقيدة منظمدة الملمدال (، ١3٨)رقدم  ١٩٧3والتدديق عل  ارتقاقية املتمللقة بال ن الدنيا لملدام 

(، علد  النحدو املوصد  ١٨٢)رقدم  ١٩٩٩الدولية بش ن حظر أسوأ أشاال عمال األطقال لملدام 
 بل أثنات دورة ارستملرا  ال ابقة.

وذكدر وفدد النددد أن هندارت الاةدري مددن القدوانني اةددددة بشد ن التددد  للملندد  ضدد املددرأة  -٦3
، والقددانون املتمللددق ر دد لة ٢٠١3نددائي )اململددد ل( لملددام وتقددد  انندداة إىل الملدالددة، مةددال القددانون ان

حددددددرش وإندددددددداا ال دددددددحايا( التحددددددرش انن دددددددي بالن ددددددات   مادددددددان الملمدددددددال )منددددددا وحظدددددددر الت
. وأشار إىل مشرول ال ياسة الوطنية املتمللقة بداملرأة الديت هتددا إىل زيدادة تملزيدز كافدة ٢٠١3 لملام

 الياكال املتدلة راافحة الملن  ضد املرأة.
النددد ر متددارس التمييددز ضددد القتيددات فيمددا يتمللددق بدداحلق   التمللدديم. وتشددما القتيددات و  -٦4

عل  ارلتحاإل باملدارس ويدوىل اهتمدام كبدري رلتحداقون بركدس التمللديم. وقدد حتققدح نتدائ  مشدمملة   
  ال استبقات القتيات   املدارس، وتراجا مملدل ت رب القتيات من املرحلة املتوس ة وما بملدها.

وبااضددافة إىل قددانون ماافحددة ارجتددار بالبشددر، صدددقح النددد علدد  عدددة صدداورت دوليددة  -٦5
 حلقوإل اان ان تتمللق ر  لة ارجتار بالبشر.

وحيظر قدانون )تنظديم( امل دا ات األجنبيدة قبدول واسدتادام م دا ات أجنبيدة أو هبدات  -٦٦
نتودارت للقدانون   ن داإل اندرائم خارجية للقيام ب   أنش ة ت ر باملدلحة الوطنية. ويدخال أ  ا

 املندو  عليوا   القانون.
وبااضافة إىل التزام الند بالتدديق عل  اتقاقية مناه ة التملذيس، هنارت ما ياقدي مدن  -٦٧

األحاام   األطر القانونية اةلية اليت حتظر التملذيس، وقد وضملح اةامة الملليا قواعد ومبدادئ 
  ارعتقارت.رطة اتباعوا عند تنقيذ س عل  الشتوجيوية حمددة مل

وقال الوفد إن الند بلد علماين ويتمتا كدال مدواطن فيدل بداحلق   ممارسدة ديندل والنودو   -٦٨
بدددل بدددال رإل ال دددلمية. وتولدددح وزارة شددد ون األقليدددات واللمندددة الوطنيدددة حلقدددوإل اان دددان واللمندددة 

 را   ذل  التمييز الديا.الوطنية لألقليات التحقيق   الق ايا املتدلة بالتمييز، 
  واعتمدددددددت احلاومددددددة القددددددانون املتمللددددددق حبمايددددددة حقددددددوإل مغدددددداير  الويددددددة انن ددددددانية،  -٦٩
، الددذ  يددنص علدد  مجلددة أمددور منوددا عدددم التمييددز ضددد هدد رت األشدداا  وتشددايال ٢٠١٦ عددام

  ل  وطا يتوىل امل ائال املاصة رغاير  الوية انن ية.



A/HRC/36/10 

GE.17-12027 8 

حمامددة عاليددة، و تملددد جُتددر م الملالقددات انن ددية بال اضددي بددني وعمددال  حباددم صددادر عددن  -٧٠
مدن قدانون الملقوبددات. ومت  3٧٧البدالغني مدن نقد  اندن ، وقددد كاندح تملدُد جرميدة روجددس املدادة 

  وقددح رحددق إلغددات احلاددم بواسدد ة اةامددة الملليددا. بيددد أن اةامددة الملليددا وافقددح علدد  إعددادة 
 النظر   امل  لة.

بدددادئ التوجيويدددة احلاوميدددة بشددد ن الوئدددام ال دددائقي التددددابري الوقائيدددة وااداريدددة وأرسدددح امل -٧١
الدددالزم اختاذهدددا لدددديانة هدددذا الوئدددام، وحدددددت ااجدددراتات الدائمدددة املوحددددة للتملامدددال مدددا حدددارت 

 الملن  ال ائقي.
وأعربدددح عمدددان عدددن تقدددديرها للتددددابري املتادددذة لتح دددني وضدددا املدددرأة واألشددداا  ذو   -٧٢

 لمبادرة الوطنية املتمللقة برعاية كبار ال ن.ااعاقة، ول
 وقد مح باك تان توصيات. -٧3
وتناولدددح بدددريو مت ددد  الندددد ربدددادئ الملدالدددة املناخيدددة والتقددددم اةدددرز ملاافحدددة األمدددرا   -٧4

 امل رية.
وأثنددح القلبددني علدد  انوددود املبذولددة للق ددات علدد  الققددر وإع ددات األولويددة مل دد لة ال اقددة  -٧5

  دة من أجال متتا املدن هبوات أنظ .املتمد
وأشدددارت الربتغدددال إىل تملدددديال جتدددر  ارغتدددداب وحدددارت ارغتدددداب انمددداعي، لانودددا  -٧٦

 تملرب عن أسقوا ألن التملديال ر يشمال ارغتداب الزوجي.
وأعربح ق در عدن تقدديرها للمودود الراميدة إىل تنقيدذ توصديات دورة ارسدتملرا  ال دابقة  -٧٧

 تنمية امل تدامة، واليت كان لا أثر إملايب عل  التمتا حبقوإل اان ان.فيما يتمللق بال
القتياتد وبانوود الرامية إىل الق ات  إنقاذورحبح مجوورية كوريا حبملة دتملليم القتيات  -٧٨

 عل  الققر.
ورحدددس ارحتددداد الروسدددي  ملدددة أمدددور منودددا تنظددديم التددددريس    دددال حقدددوإل اان دددان  -٧٩

 القانون.ملو قي إنقاذ 
وشددددمملح رواندددددا النددددد علدددد  تملزيددددز جوودهددددا ملاافحددددة التمييددددز الملندددددر  واملمارسددددات  -٨٠

 التمييزية ضد املرأة.
وأشددادت اململاددة الملربيددة ال ددملودية بااجيددازات ااملابيددة الدديت حتققددح   ميدددان حقددوإل  -٨١

 اان ان وبانوود املبذولة لتنقيذ التوصيات املقبولة.
ل بدددالنو  الدددذ  تتادددذه الندددد علددد  ن ددداإل احلاومدددة مدددن أجدددال حتقيدددق وأشدددادت ال دددنغا -٨٢

 أهداا التنمية امل تدامة، وبربنام  ال ان الالئق للمميا.
وأعربددح سددرياليون عددن قلقوددا إزات حددوادن الملندد  انن ددي ضددد املددرأة وحةددح النددد علدد   -٨3

 تاةي  جوودها للتدد  لا.
  عدد األسدر اململيشدية الريقيدة اةرومدة مدن وأثنح سنغافورة عل  الند لنماحوا   خق -٨4

 إمدادات مياه الشرب.
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واع فددح سددلوفاكيا بددااجراتات الدديت اختددذهتا النددد مددن أجددال احلظددر التددام لملمددال األطقددال  -٨5
 دون الرابملة عشرة.

وأعربددح سددلوفينيا عددن قلقوددا إزات اآلثددار ال ددلبية النامجددة عددن ختقددي  مملددايري تقيدديم األثددر  -٨٦
 البيئي.
ورحبددح جنددوب أفريقيددا بإصدددار ب اقددات ذكيددة لألسددر الققددرية والملمددال   الق ددال غددري  -٨٧

 الرمسي لتوفري التغ ية بالت مني الدحي دون احلاجة إىل سداد قيمة املدمات.
وحةددح آيرلندددا النددد علدد  مراجملددة قددانون )تنظدديم( امل ددا ات األجنبيددة، وإيددالت اهتمددام  -٨٨

  ان لألقليات واألطقال.خا  للمدافملني عن حقوإل اان
وأشددادت دولددة فل دد ني بددالتزام النددد بالتدددد  لتغددري املندداخ مددن خددالل اختدداذ إجددراتات  -٨٩

 قوية    ال املناخ من أجال امل ي   م ار إلائي أكةر استدامة.
سدددن ية وامل س دددية األخدددرية، ور سددديما وأعدددرب ال دددودان عدددن تقدددديره للت دددورات التشدددريمل -٩٠

 .٢٠١3الق اد   عام  قانون ملاافحة
وأعربح ال ويد عن متنياهتا للوند بالنماح   النودو  رمتمدا شدامال للمميدا وت دوده  -٩١

 امل اواة   اح ام حقوإل انميا.
ودات القاعلدة امل دتقلة   انوأعربح سوي را عن قلقودا إزات تزايدد القيدود املقروضدة علد   -٩٢

 ألقليات دينية. اجملتما املدين، را   ذل  تل  التابملة
ورحبدددح تايلندددد بتملدددديال قدددانون حظدددر وتنظددديم عمدددال األطقدددال، وتنقيدددذ ال ياسدددة الوطنيدددة  -٩3

 بش ن عمال األطقال   الند، وإطالإل محلة دالند املي  رة لذو  ااعاقةد.
بشددد ن  ٢٠١4ليشددديت مدددا التقددددير إىل قدددرار اةامدددة الملليدددا   عدددام  - وأشدددارت تيمدددور -٩4

 شادا  إىل ال من امل بد. ١5دام الدادرة حبق ختقي  أحاام ااع
وشمملح تركيدا الندد علد  تملزيدز وريدة اللمندة الوطنيدة حلقدوإل اان دان بغيدة متاينودا مدن  -٩5

 مملانة املزيد من الق ايا املتنوعة    ال حقوإل اان ان.
يددددة وأثنددددح أوغندددددا علدددد  إيددددالت النددددد أولويددددة قدددددوحت للق ددددات علدددد  الققددددر وحتقيددددق التنم -٩٦

 امل تدامة والشاملة للمميا.
وشدددمملح أوكرانيدددا الندددد علددد  إعدددادة النظدددر   ال لبدددات اململلقدددة املقدمدددة مدددن املقوضدددية  -٩٧

 ال امية حلقوإل اان ان ومن عدد من املالقني بوريات   إطار ااجراتات املاصة.
ت أن احلددق   وأعربددح اامددارات الملربيددة املتحدددة عددن تقددديرها للمحدداكم النديددة الدديت رأ -٩٨

 بيئة نظيقة يشاال حقا  من حقوإل اان ان.
وطلبدددح اململادددة املتحددددة أن تقددددم الندددد ممللومدددات م دددتاملة عدددن امل دددوات املتادددذة  -٩٩

 للتدد  للتحديات القائمة بش ن حقوإل الن ات والقتيات.
ورحظددددح الوريددددات املتحدددددة األمريايددددة انملدددددام الشددددقافية والتقدددداوت   ت بيددددق قددددانون  -١٠٠

 )تنظيم( امل ا ات األجنبية، عل  او يملرقال عمال املنظمات غري احلاومية.
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وذكددر وفددد النددد أن احلاومددة ت ددتودا ختددديص ثلددُ املقاعددد للمددرأة    لدد  النددواب  -١٠١
 ١.4والربملان واجملال  التشريملية   املقاطملات. ويبلغ عدد النائبات الربملانيدات   الوقدح احلدا  

ات ااملددام بالتانولوجيددا انتادداهبن بدددورة مباشددرة. وت ددا احلاومددة م دد لة موددار  مليددون امددرأة جددرحت
  واادماج املا  للمرأة   صدارة جدول أعمالا. الرقمية
والند ملتزمة ب مان حت ني الدحة والرفاه نميا ساازا من خدالل ال ياسدة الددحية  -١٠٢

  املائدددددة خدددددالل  ٧٩ية إىل ددددددحالوطنيدددددة. ووصدددددلح ن دددددبة الدددددوردات   م س دددددات الرعايدددددة ال
. واخنق  ١٩٩3-١٩٩٢  املائة   الق ة  ٢٩، بملد أن كانح ن بتوا ٢٠١٦-٢٠١5 الق ة

 4١إىل  ٢٠٠٦-٢٠٠5وردة حي ددة خددالل القدد ة  ١ ٠٠٠لاددال  5٧مملدددل وفيددات الرضددا مددن 
  .٢٠١٦-٢٠١5وردة حي ة خالل الق ة  ١ ٠٠٠لاال 
  النددد بتمددر  ارغتددداب الزوجددي. وبملددد أن قددانون ، و تددو  ننددة ال٢٠٠٠عددام  و  -١٠3

إجددرات ة إىل ننددة القددانون صدددر رأ  عددن إحدددحت اللمددان ي تح ددن هددذا التوجددل، طلبددح احلاومدد
 مداورت بش ن املوضول أثنات استملراضوا الشامال لنظام الملدالة اننائية.

والقبائددددال املدددددنقة  ق ال بقدددداتومت تملددددديال القددددانون املتمللددددق رنددددا األعمددددال الوحشددددية حبدددد -١٠4
، حبيدددُ يدددنص علددد  إنشدددات حمددداكم خاصدددة ٢٠١٦مدددن كدددانون الةاين/ينددداير  اعتبدددارا   ١٩٨٩ لملدددام

  لت ريا القدال   الق ايا.
القانون املتمللق حبقوإل األشاا  ذو  ااعاقة  ٢٠١٦وصدر   كانون األول/دي مرب  -١٠5

خاصدددة بشددد ن حقدددوإل  مدددا  . ويت دددمن القدددانون أحاا٢٠١٧ودخدددال حيدددز النقددداذ   ني دددان/أبريال 
الن ات ذوات ااعاقة وحق األطقال ذو  ااعاقة   التملليم. وأُطلقح محلدة دالندد املي  درة لدذو  

  ااعاقةد من أجال هتيئة بيئة خالية من الملوائق لألشاا  ذو  ااعاقة.
الددرا وأطلقح احلاومة محلة دالند نظيقةد بغية ت ريا انوود الرامية إىل توفري مرافق  -١٠٦

. وباملةددال، ٢٠١٩الددحي للمميدا، وحت دني النظافدة والق دات علدد  التغدوي   الملدرات حبلدول عدام 
تقوم احلاومة بتنقيذ الربندام  الدوطا لتدوفري ميداه الشدرب   املنداطق الريقيدة وخ دة آتدال للتمديدد 

  واحل رية. والتحول احل ر  من أجال توفري إمدادات املياه لألسر اململيشية   املناطق الريقية
وبااشددددارة إىل احلالددددة األمنيددددة الراهنددددة   جددددامو وكشددددمري وارتقددددال عدددددد ااصددددابات    -١٠٧

صقوا قوات األمن الندية، شدد الوفدد علد  سياسدة عددم الت دامق م لقدا  مدا اارهداب وأشداد 
 بالدور النشط والبنات الذ  ت  لا بل الملديد من انوات اململنية   تل  املن قة.

أشددار إىل أن عقوبددة ااعدددام تنق ددذ   دأندددر احلددارتد عندددما ترتاددس جرميددة بشددملة هتددز و  -١٠٨
ضددمري اجملتمددا. وعددالوة علدد  ذلدد ، يددنص القددانون النددد  علدد  تددوفري مجيددا ال ددمانات ااجرائيددة 
الالزمة لوق  تنقيذ عقوبة ااعدام علد  احلوامدال، وحظدر إعددام األشداا  ذو  ااعاقدة الملقليدة 

 واألحدان انااني.أو الذهنية 
ورحبددح أوروغددوا  رشددرول القددانون املتمللددق بتددوفري احلمايددة والرفدداه وال ددمان ارجتمدداعي  -١٠٩

 للملمال املنزليني.
وأعربددح أوزبا ددتان عددن تقددديرها للموددود الدديت تبددذلا النددد للق ددات علدد  الققددر ومحايددة  -١١٠

 القئات ال مليقة   اجملتما.
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تقدم اةرز    دال احلدد مدن الققدر، ولانودا أعربدح عدن قلقودا وأشارت هندوراس إىل ال -١١١
 إزات ارتقال مملدل انتشار الملن  ضد األطقال، ور سيما القتيات.

وأثنح فييح نام علد  الندد ملدا حققتدل مدن إجيدازات تلدح حددول انميدا علد  التمللديم  -١١٢
 انيد والق ات عل  الققر وتوفري احلماية للقئات ال مليقة.

وأث  اليمن عل  انوود الرامية إىل حتقيق التنمية والق ات عل  الققدر، والديت تدنملا     -١١3
 خ ط التنمية امل تدامة واس اتيميات ختقي  وط ة الققر.

ورحظددح زامبيددا مددا اررتيدداح انوددود الدديت تبددذلا النددد    ددارت تشددمال الق ددات علدد   -١١4
 والشاملة للمميا.الققر وحتقيق التنمية امل تدامة 

وأشدددددارت زمبدددددابو  إىل ال ياسدددددات ارجتماعيدددددة وارقتددددددادية للوندددددد الراميدددددة إىل تلبيدددددة  -١١5
 احتياجات ال اان األساسية.

ورحبددح انزائددر بددإطالإل برنددام  النددد الرقميددة الددذ  يودددا،   مجلددة أمددور، إىل زيددادة  -١١٦
 التواصال والوصول إىل اململرفة.

القلدددق إزات زيدددادة حدددارت الملنددد  والتحدددرش انن ددديني ضدددد املدددرأة، وأعربدددح أنغدددور عدددن  -١١٧
 وعمال األطقال.

 ورحبح األرجنتني بتدشني برنام  دزو  الندد. -١١٨
وأعربددددح أسدددد اليا عددددن قلقوددددا مددددن أن بملدددد  الددددداورت التشددددريملية، رددددا   ذلدددد  قددددانون  -١١٩

 ملدين بدورة مقرطة.)تنظيم( امل ا ات األجنبية، قد ت د  إىل تقييد أنش ة اجملتما ا
وأعربدددددددح البحدددددددرين عدددددددن تقدددددددديرها للمودددددددود املبذولدددددددة    دددددددال احلقدددددددوإل ارقتددددددددادية  -١٢٠

 وارجتماعية، وأشارت إىل التحديات اليت تواجل الن ات واألطقال.
وأثنح بنغالدي  علد  التنميدة ارجتماعيدة وارقتددادية الديت حققتودا الندد، ردا   ذلد   -١٢١

ن أجال الق ات عل  الققر، وحت ني التغذية، وإزالة القموة بني املناطق احل رية التدابري املتاذة م
 والريقية وتلبية احتياجات ال اان املتمللقة بالدرا الدحي وتوفري مياه الشرب.

ورحبددددح بدددديالروس بتملدددداون النددددد مددددا اآلليددددات الدوليددددة حلقددددوإل اان ددددان، رددددا   ذلدددد   -١٢٢
   املقررين املاصني.الزيارات األخرية اليت قام هبا بمل

ورحبح بلمياا بانوود الرامية إىل التددد  للملند  والتمييدز ضدد املدرأة، لانودا أشدارت  -١٢3
 إىل إماانية حتقيق املزيد من التقدم   هذا اجملال.

وأعربدددددح بوتدددددان عدددددن تقدددددديرها للتددددددابري املتادددددذة مدددددن قبيدددددال برندددددام  دزدددددو  النددددددد،  -١٢4
ت التددد خري   النظدددام الق دددائي، وامل دددوات املتادددذة لتملزيدددز وااصدددالحات املتمللقدددة لقددد  حدددار
 امل اواة بني انن ني ومتاني املرأة.

ة وتناولح دولة بوليقيا املتملددة القوميات ال ياسدات الراميدة إىل حت دني الظدروا اململيشدي -١٢5
 فيما يتمللق باملياه والدرا الدحي.  املناطق الريقية، ور سيما 
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انا أن خ ة التنمية ارجتماعية وارقتدادية للوند تتماشد  مدا أهدداا ورحظح بوت و  -١٢٦
 التنمية امل تدامة، ورحبح بال كيز عل  م  لة الق ات عل  الققر.

لتزام الندددد بالق دددات علددد  الققدددر وباملبدددادرات الددديت اختدددذهتا   ميددددان ورحبدددح الربازيدددال بدددا -١٢٧
 الدحة.
 ستور الند ياقال حق القرد   بيئة نظيقة.وأشارت بروين دار ال الم إىل أن د -١٢٨
 وأشارت بلغاريا إىل أ ية اللمنة الوطنية حلقوإل اان ان ودعح إىل متديد وريتوا. -١٢٩
وذكددر وفدددد الندددد أن احلاومدددة هيددد ت مجيدددا الدددوزارات املركزيدددة والبملةدددات الوطنيدددة والدددربام   -١3٠

أهداا التنمية امل تدامة، وأجدرت مشداورات  االائية املدعومة مركزيا  فيما يتمللق باال هدا من
 وطنية تناولح مجيا األهداا رشاركة واسملة من  تل  انوات اململنية.

ومدددن أجدددال مملاندددة األزمدددة الزراعيدددة، تملتدددزم الندددد تملزيدددز تددد مني الددددخال مدددن خدددالل حتقيدددق  -١3١
تادام املتدددوازن ارسدددتادام األمةدددال للمدددوارد املائيدددة واحلقددداب علددد  خددددوبة ال بدددة عدددن طريدددق ارسددد

 لألمسدة والربط بني املزارل واألسواإل.
وأشددار الوفددد إىل أن احلاومددة ملتزمددة ب ددمان بيئددة عمددال م مونددة للمميددا، رددا   ذلددد   -١3٢

انوددات املنارطددة   تملزيددز ومحايددة حقددوإل اان ددان، مددا التشددديد علدد  أن أنشدد ة املدددافملني عددن 
 ين اةلي.حقوإل اان ان ينبغي أن متتةال لإلطار القانو 

ور يزال احلق   ال ان من أولويات احلاومدة. وقدد أطلقدح الندد برندام  إعمدال احلدق  -١33
عدددن طريدددق تدددوفري م ددداكن أف دددال ومي دددورة للققدددرات    ٢٠٢٢  ال دددان للمميدددا حبلدددول عدددام 

املندددداطق الريقيددددة واألحيددددات احل ددددرية الققددددرية وغددددريهم مددددن شددددرائق اجملتمددددا األضددددمل  مددددن الناحيددددة 
 ماعية وارقتدادية، را   ذل  األقليات.ارجت
والقددانون املتمللددق بددارع اا بدداحلق   الغابددات للقبائددال املدددن قة وسددائر سدداان الغابددات  -١34

، قد منق هذه الشرائق ال اانية احلقوإل املاقولة لم   الغابدات ٢٠٠٦التقليديني الدادر عام 
 واستغاللا.

عمالدددة األطقدددال. وقدددد عاندددح هدددذه الظددداهرة عدددن طريدددق والدولدددة ملتزمدددة بالق دددات علددد   -١35
، ٢٠١٦اسدد اتيمية متملددددة انوانددس تلددح تملددديال قددانون )حظددر وتنظدديم عمددال األطقددال( لملددام 

الدددذ  حيظدددر تشدددغيال األطقدددال دون الرابملدددة عشدددرة   أ  موندددة إر بملدددد اليدددوم املدرسدددي مدددن أجدددال 
 تقد  امل اعدة   إطار املشاريا األسرية.

ت الملديد من التدابري التشريملية وال ياساتية لتملزيز األمن ارجتماعي وارقتدداد  واختذ -١3٦
، أطلقددح احلاومددة الربنددام  املتمللددق بتددوفري الوسددائال املاديددة ٢٠١٧والملدداطقي للم ددنني. و  عددام 

 واألجوزة امل اعدة لابار ال ن. 
ات تقددددم امل ددداعدة وطلبدددح بوركيندددا فاسدددو املزيدددد مدددن اململلومدددات عدددن إنشدددات مراكدددز أزمددد -١3٧

 القانونية ل حايا الملن  انن ي.
ورحبدح كنددا بدانوود الراميدة إىل تملزيدز إندداا ضدحايا ارعتددات انن دي، وأثندح علدد   -١3٨

 اةامة الملليا الندية رع افوا رغاير  الوية انن انية.
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الدوطا، وبتملداون  ورحبح تشاد بململيدة التشداور الشداملة الديت اتُبملدح لددحت إعدداد التقريدر -١3٩
 الند ما هيئات اململاهدات.

وأعربدح شدديلي عدن رغبتوددا   مملرفدة مددا إذا كاندح هنددارت تددابري حمددددة للتددد  للملندد   -١4٠
 والتمييز عل  أساس امليال انن ي أو الوية انن ية.

 وأشارت الدني إىل التدابري املتاذة ملاافحة الق اد واحلد من ت خري البح   الددعاوحت -١4١
 الق ائية، والتملاون عل  الدمليد الدو  ملنا ارجتار بالبشر.

وأشارت كولومبيا إىل برندا ي دزدو  النددد ودال دان للمميداد، وبرندام  التددريس    -١4٢
  ال حقوإل اان ان ملو قي إنقاذ القانون.

وشددمملح كددوت ديقددوار النددد علدد  مواصددلة مددا تتاددذه مددن إجددراتات بشدد ن مجلددة أمددور  -١43
 منوا حرية التملبري وامل اواة بني انن ني والتنمية ارجتماعية وارقتدادية.

ورحبددح كوبددا بالتشددريملات انديدددة املتمللقدددة باألشدداا  ذو  ااعاقددة وعمددال األطقدددال  -١44
 وال ياسة انديدة بش ن التملليم اربتدائي.

ندد الدذ  أوصدح فيدل   الارسدتمابة لتقريدر نندة القدانون  وشمملح تشديايا الندد علد  -١45
 بإلغات عقوبة ااعدام.

ورحبددح الدددالررت بقبددول النددد توصدديات دورة ارسددتملرا  ال ددابقة بشدد ن التدددديق علدد   -١4٦
 اتقاقية مناه ة التملذيس.

وأعربح مدر عدن تقدديرها لةقافدة الشدقافية وارنقتداح وامل داتلة   عمدال حاومدة الندد،  -١4٧
 لق باحلق   اململلومات.عل  او ما ورد   القانون املتمل

ورحبدح إسدتونيا  ودود الندد الراميدة إىل حت دني الوصدول إىل املددمات املاليدة واململاشددات  -١4٨
 .التقاعدية بالن بة لألشاا  املومشني اقتداديا  

 ورحظح إثيوبيا التقدم اةرز   تنقيذ التوصيات املتمللقة باستملرا  ال ياسات البيئية. -١4٩
 .٢٠١٦نلندا باعتماد قانون حقوإل األشاا  ذو  ااعاقة،   عام وأشادت ف -١5٠
وشمملح فرن ا الند عل  اح ام اململايري الدوليدة خدالل عمليدات إنقداذ القدانون، وكقالدة  -١5١

 حرية التملبري والتمما ال لمي.
ورحبددح غددابون بددانوود الراميددة إىل الق ددات علدد  الملندد  والتمييددز ضددد املددرأة وماافحددة  -١5٢

 ملن  ضد األطقال واستغاللم.ال
وطلبددح سددر  رناددا إىل النددد تقددد  ممللومددات مقدددلة عددن أف ددال املمارسددات والتدددابري  -١53

 الململية املتاذة لتشميا املواطنني عل  ممارسة حقوم   احلدول عل  اململلومات.
وزيدددادة ورحظدددح هددداييت ال كيدددز الابدددري علددد  احلدددد مدددن الققدددر، ور سددديما الققدددر املددددقا،  -١54

 فر  احلدول عل  التملليم انيد.
وذكددر وفددد النددد أن التدددد  لالعتدددات انن ددي علدد  األطقددال ي ددتوجس سددن قددانون يددنص  -١55

علدددد  إنشددددات آليددددات مالئمددددة لألطقددددال مددددن أجددددال اابددددال  عددددن انرميددددة، وت ددددميال األدلددددة، وإجددددرات 
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مددددات مغلقددددة   حمدددداكم التحقيقددددات، وعددددر  انددددرائم علدددد  اةدددداكم علدددد  وجددددل ال ددددرعة، وعقددددد حماك
 خاصة.
، يملدُد تدزوي  ٢٠١5و  إطار قانون ق ات األحددان )رعايدة األطقدال ومحدايتوم(، لملدام  -١5٦

ال قدددال ضدددربا  مدددن الق دددوة ويملامدددال أ  طقدددال يتملدددر  لدددذه احلالدددة مملاملدددة األطقدددال اةتددداجني إىل 
زواج ق ددددر  الرعايددددة واحلمايددددة. وسددددملح وحدددددات محايددددة ال قددددال التابملددددة للمقاطملددددات حددددارت 

 لألطقال أسقرت عن حدون محال.
وتملدددد ا النددددد ب  يددددة التةقيدددد     ددددال الدددددحة انن ددددية وااجيابيددددة، وقددددد اسددددتةمرت  -١5٧

 احلاومة   إقامة شراكات املاد وهتيئة وتملزيز القر  للشباب.
وو ي دددتادم قدددانون القدددوات امل دددلحة )الددددالحيات املاصدددة( إر    دددروا اسدددتةنائية،  -١5٨

عُتمدت الملديد مدن ال دوابط واملدوازين ل دمان وجدود مبدادئ توجيويدة صدارمة للقدوات امل دلحة وا
 تقت ي رصد ارنتواكات املزعومة حلقوإل اان ان من ِقبال هذه القوات.

وفيمددا يتمللدددق باألحددددان األخددرية املتمللقدددة باألشددداا  املنتمددني للماليدددة األفريقيدددة، ذكدددر  -١5٩
رصد احلالدة وطلدس مدن نائدس حداكم دلدي ت دريا التحقيدق  شاديا   الوفد أن وزير املارجية توىل

   هذه الق ية.
واختتم وفد الند بت كيد التزام البلد بملدم التالي عن أحد، والت كد مدن أن ال ياسدات  -١٦٠

 والربام  القائمة شاملة للمميا.

 االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
وستقدم ردوداا عليها في وقت مناسب ال يتجاوز  ستدرس الهند التوصيات التالية، -١٦١

 موعد الدورة السادسة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان:
التصديق على البروتوكول االختياري الثاني للعهد الدولي الخاص  ١-١٦١

 بالحقوق المدنية والسياسية )إستونيا(؛
للعهرررد النظرررر فررري االنلرررمام إلرررى البروتوكرررول االختيررراري الثررراني  ٢-١٦١

الرردولي الخرراص بررالحقوق المدنيررة والسياسررية، الهررادع إلررى إلارراء عقوبررة اإلعرردام، 
 وإلااء عقوبة اإلعدام )البرتاال(؛

التصررديق علرررى البروتوكرررولين االختيرراريين للعهرررد الررردولي الخررراص  3-١٦١
بررالحقوق المدنيررة والسياسررية، واتفاقيررة القلرراء علررى جميررز أدرر ال التمييررز ضررد 

 ة حقوق األدخاص ذوي اإلعاقة )غواتيماال(؛المرأة واتفاقي
النظررر فرري سررحب اإلعالنررات والتحفظررات المتبقيررة علررى اتفاقيررة  4-١٦١

 القلاء على جميز أد ال التمييز ضد المرأة )رواندا(؛
التعررررويب وغيرررررب مررررن ضرررررو   مناهلررررةالتصررررديق علررررى اتفاقيررررة  5-١٦١

المعاملرررة أو العقوبرررة القاسرررية أو الالإنسرررانية أو المهينرررة، علرررى النحرررو الموصرررى بررر  
 )بوتسوانا(؛ سابقاا 
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التصديق على وج  السرعة على اتفاقية مناهلرة التعرويب وغيررب  ٦-١٦١
لاللتزامرات  من ضرو  المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، وفقاا 

 )النرويج(؛ 2012التي تعهد البلد بها أثناء االستعراض الدوري الشامل عام 
التصررديق، قبررل دورة االسررتعراض الرردوري الشررامل المقبلررة، علررى  ٧-١٦١

               اتفاقيرررررة مناهلرررررة التعرررررويب وغيررررررب مرررررن ضررررررو  المعاملرررررة أو العقوبرررررة القاسرررررية 
 )تشي يا(؛  أو الالإنسانية أو المهينة

ال الجهرررود الراميرررة إلرررى التصرررديق علرررى اتفاقيرررة مناهلرررة اسرررت م ٨-١٦١
،  التعويب وغيرب من ضرو  المعاملة أو العقوبرة القاسرية أو الالإنسرانية أو المهينرة
وعلررى سررالر الصرر ول الدوليررة، علررى نحررو مررا أوصررت برر  هي ررات المعاهرردات ذات 

 الصلة )بلااريا(؛
مررررن ضرررررو  التصررررديق علررررى اتفاقيررررة مناهلررررة التعررررويب وغيرررررب  ٩-١٦١

)أوكرانيررا( )إيلاليررا( )تركيررا(   المعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية أو المهينررة
)الجبررررل األسررررود( )جنررررو  أفريقيررررا( )السررررويد( )غواتيمرررراال( )لبنرررران( )موزامبيررررق( 

 )الواليات المتحدة األمري ية( )اليونان(؛
ة التعررويب التصررديق علررى البروتوكررول االختيرراري التفاقيررة مناهلرر ١٠-١٦١

وغيررررررب مرررررن ضررررررو  المعاملرررررة أو العقوبرررررة القاسرررررية أو الالإنسرررررانية أو المهينرررررة، 
والبروتوكررول االختيرراري التفاقيررة القلرراء علررى جميررز أدرر ال التمييررز ضررد المرررأة، 
والبروتوكررررول االختيرررراري الملحررررق بالعهررررد الرررردولي الخرررراص بررررالحقوق االقتصررررادية 

ختيررراري التفاقيرررة حقررروق اللفرررل المتعلرررق واالجتماعيرررة والثقافيرررة، والبروتوكرررول اال
 بإجراء تقديم البالغات )البرتاال(؛

التصررررديق علررررى اتفاقيررررة مناهلررررة التعررررويب وغيرررررب مررررن ضرررررو   ١١-١٦١
المعاملرررة أو العقوبرررة القاسرررية أو الالإنسرررانية أو المهينرررة، وكفالرررة أن ي رررون صررر  

 التصديق متمادياا مز االتفاقية )أستراليا(؛
بالتصرررديق علرررى اتفاقيرررة مناهلرررة التعرررويب وغيررررب مرررن اإلسرررراع  ١٢-١٦١

ضرررررررو  المعاملررررررة أو العقوبررررررة القاسررررررية أو الالإنسررررررانية أو المهينررررررة وبروتوكولهررررررا 
االختياري، وكفالة تعريف التشريز المحلي للتعويب وفقاا للمعايير الدولية، وتوجي  

املرة أو دعوة إلى المقرر الخاص المعنري بمسرةلة التعرويب وغيررب مرن ضررو  المع
 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة للقيام بزيارة رسمية إلى البلد )ألمانيا(؛

اإلسرررراع بالتصرررديق علرررى اتفاقيرررة مناهلرررة التعرررويب وغيررررب مرررن  ١3-١٦١
ضرررو  المعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية أو المهينررة، وكررول  االتفاقيررة 

 ن االختفاء القسري )اليابان(؛الدولية لحماية جميز األدخاص م
التصديق على اتفاقية مناهلة التعرويب فري أقرر  وقرت مم رن،  ١4-١٦١

، 197٣( لعرررام 1٣٨والتصررديق كررول  علررى اتفاقيررة الحرررد األدنررى للسررن )رقررم 
 1999واتفاقية منظمة العمل الدولية بشةن حظرر أسروأ أدر ال عمرل األ فرال لعرام 

االختياريررررة التفاقيررررة القلرررراء علررررى جميررررز أدرررر ال والبروتوكرررروالت  (،1٨2)رقررررم 
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التمييررز ضررد المرررأة، والعهررد الرردولي الخرراص بررالحقوق المدنيررة والسياسررية وإلارراء 
 عقوبة اإلعدام، على النحو الوي أوصت ب  لجنة القانون في الهند )آيرلندا(؛

اسرت مال عمليررة التصررديق علررى اتفاقيرة مناهلررة التعررويب وغيرررب  ١5-١٦١
لمعاملررررة أو العقوبررررة القاسررررية أو الالإنسررررانية أو المهينررررة، واالتفاقيررررة مررررن ضرررررو  ا

 الدولية لحماية جميز األدخاص من االختفاء القسري )كازاخستان(؛
ملررراعفة الجهرررود الراميرررة إلرررى التصرررديق علرررى اتفاقيرررة مناهلرررة  ١٦-١٦١

هينرة التعويب وغيررب مرن ضررو  المعاملرة أو العقوبرة القاسرية أو الالإنسرانية أو الم
 )جمهورية كوريا(؛

تسريز عملية التصديق على اتفاقيرة مناهلرة التعرويب وغيررب مرن  ١٧-١٦١
 )إسراليل(؛  ضرو  المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

فري التصرديق علرى اتفاقيرة مناهلرة التعرويب وغيررب  الملي قدماا  ١٨-١٦١
 )ديلي(؛  و الالإنسانية أو المهينةمن ضرو  المعاملة أو العقوبة القاسية أ

النظررررر فرررري اسررررت مال عمليررررة التصررررديق علررررى اتفاقيررررة مناهلررررة  ١٩-١٦١
  التعويب وغيررب مرن ضررو  المعاملرة أو العقوبرة القاسرية أو الالإنسرانية أو المهينرة

 )بوركينا فاسو(؛
اسرررررت مال عمليرررررة التحلرررررير للتصرررررديق علرررررى اتفاقيرررررة مناهلرررررة  ٢٠-١٦١

  ضررو  المعاملرة أو العقوبرة القاسرية أو الالإنسرانية أو المهينرة التعويب وغيررب مرن
 )االتحاد الروسي(؛

ت ثيررررف الجهررررود الراميررررة إلررررى التصررررديق علررررى اتفاقيررررة مناهلررررة  ٢١-١٦١
  التعويب وغيررب مرن ضررو  المعاملرة أو العقوبرة القاسرية أو الالإنسرانية أو المهينرة

 )الدانمرل(؛
ن أجررل التصررديق علررى اتفاقيررة مناهلررة تعزيررز الجهررود الو نيررة مرر ٢٢-١٦١

  التعويب وغيررب مرن ضررو  المعاملرة أو العقوبرة القاسرية أو الالإنسرانية أو المهينرة
 )إندونيسيا(؛

التصررررديق علررررى اتفاقيررررة مناهلررررة التعررررويب وغيرررررب مررررن ضرررررو   ٢3-١٦١
 وبروتوكولهررررا االختيرررراري،  المعاملررررة أو العقوبررررة القاسررررية أو الالإنسررررانية أو المهينررررة

 والملي قدما في وضز قانون منز ممارسة التعويب )إستونيا(؛
 نظرر فير  البرلمران حاليراا قرانون منرز ممارسرة التعرويب الروي يسن  ٢4-١٦١
مز اتفاقية مناهلة التعويب وغيرب مرن ضررو  المعاملرة أو العقوبرة القاسرية  تمشياا 

 )تركيا(؛  أو الالإنسانية أو المهينة
القانون المتعلق بمنز التعويب وغيرب مرن أدر ال اعتماد مشروع  ٢5-١٦١

المعاملة أو العقوبرة القاسرية أو الالإنسرانية أو المهينرة، تمشرياا مرز المعرايير الدوليرة 
 المرعية )مدغشقر(؛
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اعتماد مشروع القانون المتعلق بمنز التعويب وضمان توافق  مز  ٢٦-١٦١
            املررة أو العقوبررة القاسرريةأح ررام اتفاقيررة مناهلررة التعررويب وغيرررب مررن ضرررو  المع

 )السناال(؛  أو الالإنسانية أو المهينة
النظرر فري التصرديق علرى االتفاقيرة الدوليرة لحمايرة حقروق جميررز  ٢٧-١٦١

 العمال المهاجرين وأفراد أسرهم )أوروغواي(؛
التعجيررل بالتصررديق علررى االتفاقيررة الدوليررة لحمايررة حقرروق جميررز  ٢٨-١٦١

رهم، واتفاقيررة مناهلررة التعررويب وغيرررب مررن ضرررو  العمررال المهرراجرين وأفررراد أسرر
 )غواتيماال(؛  المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

تسررررريز الجهررررود الراميررررة إلررررى التصررررديق علررررى االتفاقيررررة الدوليررررة  ٢٩-١٦١
لحماية جميز األدخاص من االختفراء القسرري، واتفاقيرة مناهلرة التعرويب وغيررب 

 )سيراليون(؛  ملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينةمن ضرو  المعا
التصررديق علرررى االتفاقيررة الدوليرررة لحمايررة جميرررز األدررخاص مرررن  3٠-١٦١

 االختفاء القسري )اليونان( )أوكرانيا(؛
النظرررررر فررررري التصرررررديق علرررررى االتفاقيرررررة الدوليرررررة لحمايرررررة جميرررررز  3١-١٦١

 سو(؛األدخاص من االختفاء القسري )بوركينا فا
بشررررةن وضررررز األدررررخاص  19٥٤االنلررررمام إلررررى اتفاقيررررة عررررام  3٢-١٦١

ت انعرردام الجنسررية، بشررةن خفررل حرراال 1961عررديمي الجنسررية، واتفاقيررة عررام 
مرررن اتفاقيرررة حقررروق  7الخاصرررة بوضرررز الالج رررين، والمرررادة  19٥1 واتفاقيرررة عرررام

اللفررررل، مررررن أجررررل إنهرررراء حرررراالت انعرررردام الجنسررررية وضررررمان الجنسررررية ل  فررررال 
 لررين، وتنفيو هوب االتفاقيات )كينيا(؛المت
بشررررةن وضررررز األدررررخاص  19٥٤االنلررررمام إلررررى اتفاقيررررة عررررام  33-١٦١

ت انعرردام الجنسررية، بشررةن خفررل حرراال 1961عررديمي الجنسررية، واتفاقيررة عررام 
 الخاصة بوضز الالج ين )سلوفاكيا(؛ 19٥1 واتفاقية عام

اليررة الدوليررة التصررديق علررى نظررام رومررا األساسرري للمح مررة الجن 34-١٦١
 )إستونيا(؛

االنلررمام إلررى نظررام رومرررا األساسرري للمح مررة الجناليررة الدوليرررة  35-١٦١
 مواءمة تشريعاتها الو نية تماما مع  )التفيا(؛و 

النظر في التصديق على نظرام رومرا األساسري للمح مرة الجناليرة  3٦-١٦١
 الدولية )أوروغواي(؛

وضررز اسررتراتيجية و نيررة لمعالجررة ممارسررات العمررل االسررتااللية،  3٧-١٦١
الملحرررق باتفاقيرررة منظمرررة العمرررل الدوليرررة  201٤عرررام والتصرررديق علرررى بروتوكرررول 
، ومواصرررلة تعزيرررز حمايرررة األ فرررال )الممل رررة 19٣0بشرررةن العمرررل الجبرررري لعرررام 
 يرلندا الشمالية(؛آالمتحدة لبريلانيا العظمى و 
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              197٣اقيرررررررة الحرررررررد األدنرررررررى للسرررررررن لعرررررررام التصرررررررديق علرررررررى اتف 3٨-١٦١
مررررل واتفاقيررررة منظمررررة العمررررل الدوليررررة بشررررةن حظررررر أسرررروأ أدرررر ال ع (،1٣٨)رقررررم 

 )سلوفينيا(؛ (1٨2)رقم  1999األ فال، لعام 
النظرررر فررري التصرررديق علرررى اتفاقيرررة منظمرررة العمرررل الدوليرررة بشرررةن  3٩-١٦١

 ( )أوروغواي(؛1٨9)رقم  2011العمال المنزليين، لعام 
النظر في االنلمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشةن حظرر  4٠-١٦١

 ( )أوروغواي(؛1٨2)رقم  1999أسوأ أد ال عمل األ فال، لعام 
 )مدغشقر(؛ التصديق على االتفاقيات الدولية التي التزمت بها 4١-١٦١
التصررديق علرررى سرررالر اتفاقيررات حقررروق اإلنسررران الترري لرررم تنلرررم  4٢-١٦١

 (؛إليها بعد )الفلبين
التصديق على الص ول الدولية لحقروق اإلنسران التري لرم تصرب   43-١٦١

  رفاا فيها بعد )كوت ديفوار(؛
اعتمرراد عمليررة اختيررار مفتوحررة علررى أسرراس الجرردارة عنررد اختيررار  44-١٦١

مردررحين لهي ررات معاهرردات األمررم المتحرردة )الممل ررة المتحرردة لبريلانيررا العظمررى 
 يرلندا الشمالية(؛آو 

تجابة لللبررررات الزيررررارة المقدمررررة مررررن اإلجررررراءات الخاصررررة االسرررر 45-١٦١
 التابعة لمجلس حقوق اإلنسان )التفيا(؛

 وضز آلية محددة لتنفيو التوصيات المقبولة السابقة )أوغندا(؛ 4٦-١٦١
 لرررب المسررراعدة التقنيرررة الالزمرررة لتم رررين الح ومرررة مرررن الوفررراء  4٧-١٦١

 بالتزاماتها الدولية )كوت ديفوار(؛
نظرررام رومرررا األساسرري ومواءمرررة تشرررريعاتها الو نيرررة االنلررمام إلرررى  4٨-١٦١

معرر ، بمررا فرري ذلرر  إدرال أح ررام لتسررريز التعرراون ال امررل مررز المح مررة الجناليررة 
 الدولية )غواتيماال(؛

اعتماد قانون منز العنف اللالفي والعنف الروي يسرتهدع ف رات  4٩-١٦١
 يرلندا الشمالية(؛آى و ( )الممل ة المتحدة لبريلانيا العظم201٣معّينة )
االنلررمام لمعاهرردة تجررارة األسررلحة ومواءمررة تشررريعاتها الو نيرررة  5٠-١٦١

 معها )غواتيماال(؛
 تجريم االغتصا  الزوجي )البرتاال( )السويد(؛ 5١-١٦١
إدرال ح رررم فررري قرررانون العقوبرررات يجررررم االغتصرررا  فررري إ رررار  5٢-١٦١

 الزوجية )أستراليا(؛
متعلق باالغتصا  في إ ار الزوجيرة مرن تعريرف إلااء االستثناء ال 53-١٦١

 االغتصا  في قانون العقوبات الهندي وتجريم "جرالم الشرع" )سلوفينيا(؛
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إلااء االستثناء المتعلق باالغتصا  في إ ار الزوجيرة مرن تعريرف  54-١٦١
مررررن القررررانون الجنررررالي الهنرررردي )بلجي ررررا(  ٣7٥االغتصررررا  الرررروارد فرررري المررررادة 

 )آيسلندا(؛
إلاراء االسرتثناء المتعلرق باالغتصرا  فري إ رار الزوجيرة النظر في  55-١٦١

مرررن القرررانون الجنرررالي الهنررردي  ٣7٥مرررن تعريرررف االغتصرررا  الررروارد فررري المرررادة 
 (؛ناميبيا)

إلااء االستثناء المتعلق باالغتصا  في إ ار الزوجيرة مرن تعريرف  5٦-١٦١
مرز الجهرود التري  مرن قرانون العقوبرات، تمشرياا  ٣7٥االغتصا  الوارد في المرادة 
 بُولت لحماية المرأة )فرنسا(؛

تجريم كافة أد ال االعترداء الجنسري علرى الفتيرات دون الثامنرة  5٧-١٦١
 عشرة، بما في ذل  االغتصا  في إ ار الزوجية و"جرالم الشرع" )زامبيا(؛

اتخررراذ خلررروات إضرررافية لتجرررريم االغتصرررا  فررري إ رررار الزوجيرررة  5٨-١٦١
 )ليتوانيا(؛

النظرررر فررري سرررن قررروانين مخصصرررة لمنرررز جررررالم القترررل "بررردواعي  5٩-١٦١
الشرع" ومحاكمة مرت بيها ومالحقة مرن يحثرون علرى ممارسرة العنرف ضرد المررأة 

 )ناميبيا(؛
مواصلة الجهرود الراميرة إلرى القلراء علرى زوال األ فرال والرزوال  ٦٠-١٦١

 القسري )بيرو(؛
اإلنسان لجميرز مواصلة جهودها في مجال تعزيز وحماية حقوق  ٦١-١٦١

 موا نيها على نحو دامل للجميز )نيبال(؛
 اعتماد خلة و نية بشةن حقوق اإلنسان )كينيا(؛ ٦٢-١٦١
توسيز نلاق القانون المتعلق بحق األ فرال فري التعلريم المجراني  ٦3-١٦١

 واإللزامي، وتعزيز التثقيف بحقوق اإلنسان في المناهج المدرسية )سلوفاكيا(؛
ثقيررررف بحقرررروق اإلنسرررران فرررري مشررررروع سياسررررة التعلرررريم إدرال الت ٦4-١٦١

 الجديدة )زامبيا(؛
مواصلة وت ثيف الجهرود الو نيرة لتردريب وتوجير  مروألفي األمرن  ٦5-١٦١

 وغيرهم من مسؤولي إنفاذ القوانين في ميدان حقوق اإلنسان )مصر(؛
االسررتمرار عمررالا بالدسررتور، الرروي ي فررل المسرراواة فرري الحقرروق  ٦٦-١٦١

األقليررات، فرري ترروفير الترردريب الم رررس لحقرروق اإلنسرران لرجررال الشررر ة لجميررز 
لتم يررنهم مررن تسررجيل حرراالت التمييررز والعنررف والتحقيررق فيهررا، ومحاسرربتهم علررى 

 التقصير في ذل  )فنلندا(؛
تررروفير التررردريب المنهجررري فررري مجرررال حقررروق المررررأة إلرررى جميرررز  ٦٧-١٦١

 بي والقلالي )بلجي ا(؛موألفي إنفاذ القانون والعاملين في الحقلين الل
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تعزيررررز بنرررراء القرررردرات فررررري مجررررال حقرررروق اإلنسرررران للمررررروألفين  ٦٨-١٦١
الح رروميين المعنيررين بحمايررة النسرراء والفتيررات والفتيرران ضررحايا العنررف واالعتررداء 

 الجنسيين )الم سي (؛
اعتمررراد خلرررة و نيرررة دررراملة بشرررةن اإلدمرررال مرررن أجرررل م افحرررة  ٦٩-١٦١

ء عنايرررة خاصرررة ل درررخاص اللرررعفاء مرررن قبيرررل اسرررتمرار عررردم المسررراواة، مرررز إيرررال
 النساء واأل فال واألدخاص ذوي اإلعاقة واألقليات )هندوراس(؛

 تعزيز اإل ار الو ني للحد من جميز أنواع التمييز )العراق(؛ ٧٠-١٦١
مررررز  ت ثيررررف الجهررررود للررررمان المسرررراواة وعرررردم التمييررررز تمشررررياا  ٧١-١٦١

التزاماتهررا الدوليررة، عررن  ريررق وضررز برررامج عامررة للتوعيررة بحقرروق اإلنسرران واتخرراذ 
خلررروات ملموسرررة للنهررروض بحقررروق النسررراء والفتيرررات، وأفرررراد األقليرررات الدينيرررة، 
والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومارايري الهويرة الجنسرانية وحراملي 

ما في ذل : تجرريم االغتصرا  فري صفات الجنسين، وم افحة التمييز اللبقي، ب
 ووضررررز ووقررررف تجررررريم العالقررررات الجنسررررية المثليررررة بالتراضرررري؛إ ررررار الزوجيررررة؛ 

ت والفتيررا النسرراء ضررد العنررف حرراالت لتسررجيل المناسرربة والممارسررات السياسررات
 وأفراد األقليات الدينية والتحقيق فيها ومالحقة مرت بيها )آيرلندا(؛

نين بشرر ل كامررل ومتسررق بايررة ترروفير الحمايررة ضررمان إنفرراذ القرروا ٧٢-١٦١
ال افيررة ألفررراد األقليرررات الدينيررة واللوالررف المصرررّنفة والقبالررل والف ررات اللرررعيفة 

 األخرى )الواليات المتحدة األمري ية(؛
اتخررراذ تررردابير فعالرررة لم افحرررة تزايرررد حررراالت التعصرررب الرررديني  ٧3-١٦١

 والعنف والتمييز )كازاخستان(؛
 لمنز التعويب )جنو  أفريقيا(؛سن قانون  ٧4-١٦١
اعتماد القوانين وتنفيو السياسات الرامية إلى قمز جميز أد ال  ٧5-١٦١

 التمييز الفعلي ضد أي دخص أو جماعة )غواتيماال(؛
مرررن قرررانون العقوبرررات الهنررردي، وكفالرررة عررردم  ٣77إلاررراء المرررادة  ٧٦-١٦١

 تجريم العالقات الجنسية المثلية بالتراضي )آيسلندا(؛
اتخررررراذ خلررررروات إلنهررررراء تجرررررريم العالقرررررات الجنسرررررية المثليرررررة  ٧٧-١٦١

 )إسراليل(؛
إلنهرراء تجررريم العالقررات الجنسررية  ٣77تعررديل أو إلارراء المررادة  ٧٨-١٦١

 المثلية )النرويج(؛
مررررن قررررانون العقوبررررات الهنرررردي الترررري تجرررررم  ٣77إلارررراء المررررادة  ٧٩-١٦١

تسق مز اعتراع المح مة الممارسات المثلية بين بالاين متراضين، وسن تشريز ي
 العليا بحقوق ماايري الهوية الجنسانية )كندا(؛
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اعتمرراد ترردابير فعالررة لحمايررة ماررايري الهويررة الجنسررانية، بمررا فرري  ٨٠-١٦١
 ذل  اعتماد القانون المتعلق بحماية حقوق هوب الف ة )إسراليل(؛

 مواصلة م افحة ممارسات التمييز واالسرتبعاد واإلذالل والوصرم ٨١-١٦١
 والعنف التي تعاني منها الف ات المصّنفة )بيرو(؛

اتخاذ تدابير عاجلة إللااء القواعد التري تنلروي علرى تمييرز ضرد  ٨٢-١٦١
 بقرررات اجتماعيرررة معينرررة، والتحقيرررق فررري أفعرررال التمييرررز والعنرررف التررري تسرررتهدفها 
ومعاقبررررة مرت بيهررررا، وال سرررريما فرررري حالررررة الممارسررررات الترررري تسررررتهدع الررررداليت 

 ن(؛)األرجنتي
اتخرررراذ الترررردابير الالزمررررة للررررمان فعاليررررة تنفيررررو قررررانون اللوالررررف  ٨3-١٦١

 عن  ريق تدريب موألفي الدولة )فرنسا(؛ والقبالل المصّنفة، وال سيما
وضرررز خلرررة عمرررل و نيرررة لم افحرررة جررررالم ال راهيرررة والعنصررررية  ٨4-١٦١

 والقوالررب النمليررة السررلبية ضررد األدررخاص المنحرردرين مررن أصررل أفريقرري، بمررا فرري
ذلرر  وضررز برررامج مناسرربة للتوعيررة العامررة تعررالج مشرر لة العنصرررية والخرروع مررن 
 األفريقيين، وذل  بالتشاور ال امل مز األدخاص المتةثرين بوج  خاص )هايتي(؛

تعزيز التقدم المحرز نحو تحقيق أهداع التنمية المستدامة وفري  ٨5-١٦١
 ية(؛تحسين مؤدرات التنمية البشرية )جمهورية إيران اإلسالم

مواصررررررلة الجهررررررود الراميررررررة إلررررررى تنفيررررررو اسررررررتراتيجيات التنميررررررة  ٨٦-١٦١
 )السودان(؛ 20٣0المستدامة لعام 

تخصررريص المررروارد ال افيرررة لتحقيرررق أهرررداع التنميرررة المسرررتدامة  ٨٧-١٦١
المتمثلة في الحرد مرن الوفيرات النفاسرية والقلراء علرى وفيرات المواليرد واأل فرال 

 )النرويج(؛ ديهادون سن الخامسة التي يم ن تفا
مواصررلة تيسررير ت ررافؤ فرررص وصررول الجميررز إلررى العدالررة وترروفير  ٨٨-١٦١

 المساعدة القانونية، وال سيما للف ات اللعيفة واألقليات والمهمشين )أناوال(؛
مواصررلة تعزيررز المسرراواة بررين الجميررز فرري الوصررول إلررى العدالررة،  ٨٩-١٦١

القانونيرررة للفقرررراء والمهمشرررين وخاصرررة عرررن  ريرررق تررروفير المزيرررد مرررن المسررراعدة 
 )إثيوبيا(؛
وضز وتنفيو لوال  تلمن امتثال قلاع األعمال للمعايير الدوليرة  ٩٠-١٦١

 والو نية لحقوق اإلنسان والعمالة والبي ة وغيرها من المعايير )أوغندا(؛
 مواصلة جهودها فيما يتعلق بالسياسات البي ية )دولة فلسلين(؛ ٩١-١٦١
جميررز السرر ان لللاقررة النظيفررة والحديثررة وتلرروير  كفالررة وصررول ٩٢-١٦١

 المدن الخلراء المراعية للمناخ )اإلمارات العربية المتحدة(؛
االسرررررتمرار فررررري تنفيرررررو التزاماتهرررررا الدوليرررررة بتسرررررديد مسررررراهماتها  ٩3-١٦١

 )اإلمارات العربية المتحدة(؛ 201٥المحددة و نياا بموجب اتفاق باريس لعام 
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الرامية إلى إنفاذ سياساتها البي ية بفعاليرة وزيرادة مواصلة جهودها  ٩4-١٦١
 الالاء الاابي في البلد )بروني دار السالم(؛

اتخرراذ الترردابير المناسرربة لتجنررب االسررتخدام المفررر  للقرروة مررن  ٩5-١٦١
 قبل ضبا  األمن )اليونان(؛

تعميرررررق احتررررررام القررررروات المسرررررلحة والشرررررر ة لمبررررردأ التناسرررررب  ٩٦-١٦١
 )بيرو(؛ واللرورة

تنقي  قانون الصالحيات الخاصة للقروات المسرلحة ليتوافرق مرز  ٩٧-١٦١
التزاماتهررررا بموجررررب العهررررد الرررردولي الخرررراص بررررالحقوق المدنيررررة والسياسررررية، بايررررة 

 م افحة اإلفالت من العقا  )سويسرا(؛
استعراض قانون اإلجراءات الجنالية فيما يتعلرق باسرتخدام القروة  ٩٨-١٦١

 )سيراليون(؛ ٤6بإنفاذ القوانين، وال سيما المادة  من ِقبل الموألفين الم لفين
منررررز جميررررز أعمررررال العنررررف ضررررد األقليررررات الدينيررررة والقبليررررة  ٩٩-١٦١

 والداليت واللبقات الدنيا ومالحقة مرت بيها بواسلة الوسالل القلالية المناسبة
 )ال رسي الرسولي(؛

)االتحرراد تعزيرز الجهرود الراميررة إلرى منررز حراالت العنررف اللرالفي  ١٠٠-١٦١
 الروسي(؛

ت ثيرررررف جهودهرررررا لم افحرررررة العنرررررف القرررررالم علرررررى أسررررراس اللبقرررررة  ١٠١-١٦١
االجتماعية والتمييز والتحيز، بما في ذلر  عرن  ريرق القلراء علرى جميرز أدر ال 

 التمييز اللبقي في النظام التعليمي )تشي يا(؛
حظرررر التعقررريم القسرررري عمرررالا بالللبرررات المقدمرررة مرررن المقرررررين  ١٠٢-١٦١
صررين المعنيررين بمسررالل التعررويب، والعنررف ضررد المرررأة، والحررق فرري الصررحة، الخا

 مز السياسة الس انية الو نية )آيسلندا(؛ وتمشياا 
اتخررراذ خلررروات ملموسرررة لمنرررز التعقررريم القسرررري والتعقررريم غيرررر  ١٠3-١٦١

اآلمن والتعسفي، وتعزيز مساءلة مرت بي هوب الممارسرات، وكفالرة الموافقرة الحررة 
 إجراء هوب العملية واالمتثال للمعايير الدولية )السويد(؛ وال املة قبل

 إلااء عقوبة اإلعدام )موزامبيق(؛ ١٠4-١٦١
 النظر في إلااء عقوبة اإلعدام )اليونان(؛ ١٠5-١٦١
النظررر فرري فرررض وقررف اختيرراري لتلبيررق عقوبررة اإلعرردام بهرردع  ١٠٦-١٦١

 إلاالها )ناميبيا(؛
علررري لتنفيرررو عقوبرررة اإلعررردام النظرررر فررري فررررض وقرررف اختيررراري ف ١٠٧-١٦١

 )رواندا(؛ بهدع إلاالها تماماا 
الوقف االختياري لتنفيو عقوبة اإلعدام كخلوة أولى نحو إلاالها  ١٠٨-١٦١

 )بلجي ا(؛
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 فرض وقف اختياري رسمي لتنفيو عقوبة اإلعدام )ليتوانيا(: ١٠٩-١٦١
فرررض وقررف اختيرراري قررانوني لتنفيررو عقوبررات اإلعرردام وتخفيررف  ١١٠-١٦١
ميرررز أح رررام اإلعررردام إلرررى عقوبرررات بديلرررة بهررردع اإللاررراء الترررام لعقوبرررة اإلعررردام ج

 )إيلاليا(؛
النظررر فرري تلبيررق وقررف اختيرراري لعقوبررة اإلعرردام بهرردع إلاالهررا  ١١١-١٦١

 )إسبانيا(؛
تلبيررررق وقررررف رسررررمي لعقوبررررة اإلعرررردام، بهرررردع التصررررديق علررررى  ١١٢-١٦١

بررالحقوق المدنيررة والسياسررية  البروتوكررول االختيرراري الثرراني للعهررد الرردولي الخرراص
 )أستراليا(؛

أح رررام اإلعررردام أثنررراء  النظرررر فررري تلبيرررق وقرررف اختيررراري لتنفيرررو ١١3-١٦١
الح ومرررة فررري توصررريات لجنرررة القرررانون فررري الهنرررد بشرررةن مسرررةلة إلاررراء عقوبرررة  نظرررر

 اإلعدام )الجبل األسود(؛
 ليشتي(؛ - وقف اختياري لعقوبة اإلعدام )تيمور النظر في تلبيق ١١4-١٦١
فررض وقررف اختيرراري لتنفيرو أح ررام اإلعرردام بهردع إلارراء عقوبررة  ١١5-١٦١

 اإلعدام )فرنسا(؛
تحسررين ألررروع السررجون مررن أجررل ضررمان حقرروق وكرامررة جميررز  ١١٦-١٦١

 األدخاص المحرومين من حريتهم )زامبيا(؛
مواصرررررلة المشررررراورات ذات الصرررررلة واعتمررررراد قرررررانون لم افحرررررة  ١١٧-١٦١

 روس(؛االتجار بالبشر )بيال
مواصرررلة عمليرررة التشررراور مرررز جميرررز األ رررراع المعنيرررة مرررن أجرررل   ١١٨-١٦١

 وضز قانون لم افحة االتجار بالبشر )كوبا(؛
مواصررررلة وملرررراعفة جهودهررررا لم افحررررة االتجررررار بالبشررررر والرررررق  ١١٩-١٦١

الحرررديب، بمرررا فررري ذلررر  عرررن  ريرررق تحسرررين إنفررراذ القرررانون بايرررة إنهررراء إفرررالت 
ا ، واتخاذ مبادرات ترمي إلى إزالة الوصرم عرن ضرحايا المتاجرين بالبشر من العق

 االتجار وإعادة تةهيلهم )ليختنشتاين(؛
 إلررررى وقررررف االتجررررار بالبشررررر مواصررررلة تنفيررررو الترررردابير الراميررررة ١٢٠-١٦١

 الرسولي(؛ )ال رسي
تعزيررررز اآلليررررات الو نيررررة لم افحررررة االتجررررار بالبشررررر ومسرررراعدة  ١٢١-١٦١

 )لبنان(؛اللحايا وإعادة تةهيلهم 
تسررريز الجهررود الراميررة إلررى م افحررة االتجررار بالبشررر، وال سرريما  ١٢٢-١٦١

 عن  ريق حماية اللحايا وإعادة تةهيلهم )الفلبين(؛
 مواصلة م افحة االتجار بالبشر )السناال(؛ ١٢3-١٦١
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مواصررررلة الجهررررود الراميررررة إلررررى تحسررررين الخرررردمات االجتماعيررررة  ١٢4-١٦١
بالبشرررر، والسرررخرة، واألدرررخاص الررروين تعرضررروا المقدمرررة لررردعم ضرررحايا االتجرررار 
 لالستاالل الجنسي )ملديف(؛

مواصرررلة تحسرررين اإل رررار التشرررريعي الرررو ني بشرررةن إعرررادة تةهيرررل  ١٢5-١٦١
 ضحايا االتجار بالبشر )أوكرانيا(؛

تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان حرية الدين والمعتقرد، وال سريما  ١٢٦-١٦١
منررررز الشررررخص مررررن تاييررررر ديانترررر  )ال رسرررري عررررن  ريررررق إلارررراء مررررا يسررررمى قرررروانين 

 الرسولي(؛
اتخررررراذ جميرررررز التررررردابير اللررررررورية لحمايرررررة حقررررروق األدرررررخاص   ١٢٧-١٦١

 المنتمين إلى أقليات دينية، وإلااء القوانين التي تقّيد تايير الديانة )هولندا(؛
إلارراء القرروانين المتعلقررة بمنررز تاييررر الديانررة وإتاحررة الوصررول إلررى  ١٢٨-١٦١
 للحايا العنف والتمييز الدينيين )إيلاليا(؛ العدالة
تعديل التشريعات من أجرل وقرف العنرف والتمييرز ضرد األقليرات  ١٢٩-١٦١

 الدينية )كينيا(؛
انتهررال السياسررات واتخرراذ الترردابير الالزمررة للررمان حريررة الرردين  ١3٠-١٦١

ي والمعتقررد، والتصرردي لالتجرراب المفررزع الرروي اتخوترر  العنصرررية والتمييررز العنصررر 
وكرب األجانب وما يتصل بول  مرن تعصرب، بمرا فري ذلر  العنرف الاوغرالي الروي 
تحرض علي  وترت بر  األحرزا  اليمينيرة والمنظمرات المتلرفرة المنتسربة إليهرا ضرد 

 األقليات، وال سيما المسلمين والمسيحيين والسيخ والداليت )باكستان(؛
تعبيررر والتجمررز بير يحررد مررن حريررة الالتةكررد مررن أن ي ررون أي تررد ١3١-١٦١

وت وين الجمعيات على اإلنترنت قالمراا علرى معرايير محرددة بوضروو ومتوافقرة مرز 
 القانون الدولي، بما في ذل  القانون الدولي لحقوق اإلنسان )السويد(؛

مواصرررررلة تلررررروير القررررروانين وبرررررول جهرررررود للرررررمان حريرررررة الررررردين  ١3٢-١٦١
 والمعتقد )لبنان(؛

عتقرد عررن  ريرق تنفيرو القروانين القالمررة ضرمان حريرة الردين أو الم ١33-١٦١
مررن أجررل تحسررين حمايررة األدررخاص المنتمررين إلررى أقليررات مررن خلررا  ال راهيررة 
والتحررريل علررى العنررف الررديني والتمييررز علررى أسرراس الرردين واإلكررراب علررى تاييررر 

 الديانة )كندا(؛
 سن قانون لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان )ليتوانيا(؛ ١34-١٦١
تعررديل قررانون )تنظرريم( المسرراهمات األجنبيررة للررمان الحررق فرري  ١35-١٦١

حريرررة ت ررروين الجمعيرررات، الررروي يشرررمل تم رررن منظمرررات المجتمرررز المررردني مرررن 
الوصول إلى التمويل األجنبي، وتوفير حماية فعالة للمدافعين عرن حقروق اإلنسران 

 من الملايقة والتخويف )ألمانيا(؛
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المسررراهمات األجنبيرررة للرررمان ألرررروع مراجعرررة قرررانون )تنظررريم(  ١3٦-١٦١
 عمل مةمونة لمنظمات المجتمز المدني في الهند )النرويج(؛

تحسرين قررانون )تنظريم( المسرراهمات األجنبيررة بايرة توسرريز نلرراق  ١3٧-١٦١
 تمويل المنظمات غير الح ومية )جمهورية كوريا(؛

تلبيررررق قررررانون )تنظرررريم( المسرررراهمات األجنبيررررة بصررررورة متسررررقة  ١3٨-١٦١
ة ل فالررة الممارسررة ال املررة للحررق فرري حريررة ت رروين الجمعيررات )الواليررات ودررفاف

 المتحدة األمري ية(؛
اسررتعراض وتعررديل قررانون )تنظرريم( المسرراهمات األجنبيررة، الرروي  ١3٩-١٦١

قد يقّيد وصول المنظمات غيرر الح وميرة إلرى المسراعدة الماليرة األجنبيرة ويرؤدي 
 إلى إيقاع أنشلتها بش ل تعسفي )تشي يا(؛

رفرررز القيرررود أو العقبرررات القانونيرررة التررري تعتررررض عمرررل أفرررراد أو  ١4٠-١٦١
منظمرررات المجتمرررز المررردني، وتم رررين هررروب الجهرررات مرررن االضرررلالع بةنشرررلتها 

 المشروعة دون خوع من االنتقام )سويسرا(؛
إجررررراء تحقيقررررات مسررررتقلة فرررري جميررررز حرررراالت االعتررررداء علررررى  ١4١-١٦١

 الصحفيين )ليتوانيا(؛
جميرررررز القيرررررود المفروضرررررة علرررررى حريرررررة التعبيرررررر وت ررررروين  إنهررررراء ١4٢-١٦١

 الجمعيات )باكستان(؛
ضمان حرية التعبير وت وين الجمعيات والتجمز السلمي لجميز  ١43-١٦١

األفراد وتعزيز إجراء حوار هادع يتي  لمنظمرات المجتمرز المردني اعتنراق أف رار 
 متباينة والدعوة إليها )كندا(؛

اميررررة إلررررى حمايررررة الحريررررة الدينيررررة وحقرررروق مواصررررلة جهودهررررا الر  ١44-١٦١
 إلى دستورها وسالر قوانينها ذات الصلة )جمهورية كوريا(؛ األقليات استناداا 

جعل جميز التشرريعات ذات الصرلة بمراقبرة االتصراالت متوافقرة  ١45-١٦١
مز معايير حقوق اإلنسران الدوليرة، والتوصرية علرى نحرو خراص برةن تقتلري جميرز 

 )ليختنشتاين(؛ راعاة اللرورة والتناسبعمليات المراقبة م
اتخرراذ الترردابير الالزمررة للررمان قيررام آليررة إدررراع مسررتقلة برصررد  ١4٦-١٦١

 جميز عمليات وكاالت االستخبارات )ليختنشتاين(؛
مواصررلة الجهررود الراميررة إلررى الحررد مررن الفسرراد وزيررادة المسرراءلة  ١4٧-١٦١

 )السودان(؛
للجهررراز القلرررالي بايرررة الحرررد مرررن ترررةخير تعزيرررز األداء المسرررتقل  ١4٨-١٦١

اإلجراءات القلالية، وتعزيرز درفافية العمليرات وضرمان الحرق فري محاكمرة سرريعة 
 )إستونيا(؛
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تخصيص الموارد المناسبة للحد مرن ترةخر المحراكم فري معالجرة  ١4٩-١٦١
 القلايا )إثيوبيا(؛

تشرررجيز وتيسرررير تسرررجيل المواليرررد لجميرررز السررر ان، وال سررريما  ١5٠-١٦١
           النسرربة ل دررخاص الرروين يعيشررون فرري فقررر مرردقز، والمنتمررين إلررى أقليررات دينيررة ب

أو الررروين يعيشرررون فررري المنرررا ق الناليرررة مرررن البلرررد، وذلررر  عرررن  ريرررق اسرررتخدام 
 وحدات متنقلة وتنظيم حمالت للتوعية )الم سي (؛

مررن  7للمررادة  وفقرراا كفالررة حررق األ فررال فرري اكتسررا  الجنسررية  ١5١-١٦١
فل، بال النظر عن المركز القانوني للوالردين أو االنتمراء اإلثنري اتفاقية حقوق الل

 )سلوفاكيا(؛
إزالة الحواجز التي تمنز اللوالف والقبالل المصرّنفة مرن تسرجيل  ١5٢-١٦١

 المواليد وحصولهم على دهادات الميالد )البحرين(؛
مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى تعزيرز األمرن الاروالي، والقلراء  ١53-١٦١

على جميز أد ال سوء التاوية، وال سيما في أوسا  األ فال دون سن الخامسة 
 )ليبيا(؛
مواصرررلة برامجهرررا لتعزيرررز التنميرررة االجتماعيرررة واالقتصرررادية، مرررز  ١54-١٦١

التركيز بوج  خاص على النهج القالم على الحقوق إزاء توفير األمرن الاروالي التري 
 )سري الن ا(؛ تستهدع أكثر الف ات ضعفاا 

إعمال حقوق اإلنسان على أساس نهج درامل للرمان الحصرول  ١55-١٦١
علررى السرر ن الاللررق والميرراب والصرررع الصررحي المناسررب، بمررا فرري ذلرر  بالنسرربة 
للف رررات المهمشرررة، والرررداليت، واللوالرررف المصرررّنفة، والمشرررردين، والعمرررال غيرررر 

وذوي اإلعاقرة  المال ين ل راضي، والقبالل المصّنفة، واألقليرات الدينيرة والعرقيرة،
 والنساء )ألمانيا(؛

توسرريز نلرراق خلررة ترروفير السرر ن للجميررز مررن أجررل إعمررال حررق  ١5٦-١٦١
)جنررررو   20٣0اللررررعفاء فرررري السرررر ن الاللررررق، والقلرررراء علررررى التشرررررد بحلررررول عررررام 

 أفريقيا(؛
مواصلة سياسة توفير الس ن للجميز التري تقودهرا الح ومرة مرن  ١5٧-١٦١

 11مررز الهرردع  ، تمشررياا 20٣0بحلررول عررام  أجررل القلرراء علررى مشرر لة التشرررد
 )الجزالر(؛ 20٣0من أهداع خلة التنمية المستدامة لعام 

ضمان األداء المنتظم لجميز آليات إيصال المسراعدات الماليرة  ١5٨-١٦١
وغيرهرررررا للمحتررررراجين، والتررررري أُنشررررر ت فررررري إ رررررار البرنرررررامج الرررررو ني للمسررررراعدة 

 االجتماعية )االتحاد الروسي(؛
لررة تنفيررو السياسررات االجتماعيررة واالقتصررادية، مثررل "نهرروض كفا ١5٩-١٦١

الهند"، بصورة محددة الهردع وخاضرعة للمسراءلة ودرفافة، بحيرب تصرل فوالردها 
 إلى جميز قلاعات المجتمز )سناافورة(؛
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مواصررلة الجهررود والترردابير الراميررة إلررى تعزيررز األمررن االجتمررراعي  ١٦٠-١٦١
 اإلنمالي في المنا ق الريفية )مصر(؛وسياسات العمل، وتوسيز النموذل 

مواصررلة دراسررة إم انيررة كفالررة الرردخل األساسرري الشررامل كوسرريلة  ١٦١-١٦١
لمواصررررلة تخفرررريل مسررررتويات الفقررررر بهرررردع اإلنهرررراء الترررردريجي لنظررررام الحمايررررة 
 االجتماعية القالم، وذل  بالتشاور ال امل مز جميز الجهات المعنية )هايتي(؛

سررراعيها الراميرررة إلرررى القلررراء علرررى الفقرررر فررري مواصرررلة تحسرررين م ١٦٢-١٦١
 البلد )إندونيسيا(؛

مواصلة جهودها من أجل تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية  ١٦3-١٦١
 والقلاء على الفقر )جمهورية إيران اإلسالمية(؛

مواصرررلة تعزيرررز جهودهرررا الراميرررة إلرررى تحقيرررق التنميرررة االجتماعيرررة  ١٦4-١٦١
 ى الفقر )ميانمار(؛واالقتصادية والقلاء عل

مواصررررررلة الجهررررررود الراميررررررة إلررررررى تحقيررررررق التنميررررررة االجتماعيررررررة  ١٦5-١٦١
 واالقتصادية والقلاء على الفقر )الممل ة العربية السعودية(؛

مواصرررلة الجهررررود الراميرررة إلررررى الحرررد مررررن الفقرررر وتحسررررين رفرررراب  ١٦٦-١٦١
 )أوزب ستان(؛الس ان وحماية وإنفاذ حقوق الف ات اللعيفة من الس ان 

مواصلة جهودهرا الراميرة إلرى تحقيرق التنميرة المسرتدامة والقلراء  ١٦٧-١٦١
 على الفقر )اليمن(؛

مواصرلة م افحرة الفقرر ونقررص الارواء والميراب المةمونرة والصرررع  ١٦٨-١٦١
الصحي، مز إيالء اهتمام خاص للرورة األخو بنهج قالم علرى حقروق اللفرل فري 

 جميز السياسات )بلااريا(؛
مواصررلة الجهررود الو نيررة الراميررة إلررى تحقيررق التنميررة االجتماعيررة  ١٦٩-١٦١

واالقتصرررادية والقلررراء علرررى الفقرررر وتحقيرررق التنميرررة المسرررتدامة الشررراملة للجميرررز 
 )مصر(؛
مواصلة زيادة الوصول إلى مياب الشر  المةمونة والمستدامة فري  ١٧٠-١٦١

حي، وال سرريما للنسرراء المنررا ق الريفيررة وتحسررين التاليررة بخرردمات الصرررع الصرر
 والفتيات )سناافورة(؛

مواصررررلة جهودهررررا لتعزيررررز اللررررمان االجتمرررراعي وسياسررررة العمررررل  ١٧١-١٦١
 )جمهورية إيران اإلسالمية(؛

تنفيرررو المزيررررد مرررن اإلجررررراءات لتعزيررررز األمرررن االجتمرررراعي وأمررررن  ١٧٢-١٦١
ليشرمل عن الجهود الرامية إلى توسيز نلاق نموذل النمرو فري البلرد  فلالا العمل، 

 المنا ق الريفية )أوزب ستان(؛
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مواصررلة تعزيررز التنميررة االقتصررادية واالجتماعيررة المسررتدامة ورفررز  ١٧3-١٦١
مسررتوى معيشررة السرر ان بايررة إرسرراء أسرراس متررين لتمتررز دررعبها بحقرروق اإلنسرران 

 )الصين(؛
تسررريز عمليررة توحيررد قرروانين العمررل القالمررة بايررة تحقيررق جملررة  ١٧4-١٦١

عرن  فلرالا الحق في المساواة في فرص العمل وفي م ان العمرل، أمور منها تعزيز 
 تحقيق السالمة المهنية )زمبابوي(؛

للسياسررة الو نيررة  وفقرراا زيررادة اإلنفرراق العررام علررى قلرراع الصررحة  ١٧5-١٦١
واتخررررراذ مزيرررررد مرررررن الخلررررروات لتعزيرررررز المرافرررررق الصرررررحية  2017للصرررررحة لعرررررام 
 )كازاخستان(؛

ار السررن إلررى الخرردمات الصررحية فرري اسررتمرار إتاحررة وصررول كبرر ١٧٦-١٦١
 إ ار البرنامج الو ني للرعاية الصحية ل بار السن )كولومبيا(؛

اتخاذ خلوات من أجل تحسين الحصول على الرعاية الصرحية،  ١٧٧-١٦١
وال سيما خدمات صحة األمهات والحصول على خدمات التوليد اللبية المناسربة 

 األ فال )زمبابوي(؛باية خفل معدل الوفيات النفاسية ووفيات 
مواصرلة برول جهودهرا الراميرة إلرى ضرمان أن يالري نظرام الرعايررة  ١٧٨-١٦١

الصرررحية الشرررامل الف رررات اللرررعيفة، بمرررن فيهرررا األدرررخاص ذوو اإلعاقرررة وسررر ان 
المنررا ق الريفيررة الناليررة الرروين يعررانون مررن مشرراكل الوصررول إلررى خرردمات الرعايررة 

 الديمقرا ية الشعبية(؛الصحية األساسية )جمهورية الو 
مواصلة تعزيز الصحة الجنسية واإلنجابية وحقوق جميز النساء،  ١٧٩-١٦١

عن  ريق وضز حد فوري لعمليات التعقيم في المخيمات، تنفيواا ألمر المح مرة 
، وكفالرررة حصرررول جميرررز النسررراء علرررى 2016أيلول/سررربتمبر  1٤العليرررا المرررؤرخ 

نررز الحمررل الحديثررة بلريقررة  وعيررة وآمنررة المشررورة ووصررولهن إلررى كامررل وسررالل م
 وجيدة، وتوفير التثقيف الجنسي الشامل )فنلندا(؛

ملرررراعفة جهودهررررا فررررري مجررررال صرررررحة األم والصررررحة الجنسرررررية  ١٨٠-١٦١
 واإلنجابية والخدمات الشاملة في مجال منز الحمل )كولومبيا(؛

 زيادة اإلنفاق الح ومي في مجال التعليم )العراق(؛ ١٨١-١٦١
مواصررلة جهودهررا الراميررة إلررى ضررمان وصررول جميررز األ فررال إلررى  ١٨٢-١٦١

 (؛جمهورية الو الديمقرا ية الشعبيةالتعليم بجميز مستويات  وأنواع  )
مواصررلة اتخرراذ خلرروات لترروفير التعلرريم الجيررد والشررامل للجميررز  ١٨3-١٦١

 )ميانمار(؛
الجيررد مواصررلة جهودهررا لتنفيررو سياسررات درراملة للررمان التعلرريم  ١٨4-١٦١

 لجميز األ فال )قلر(؛
ر تعزيز حق األ فال في التعليم، وبخاصة التثقيف في مجرال تايّر ١٨5-١٦١

 المناخ والت يف مع  والتخفيف من آثارب )فييت نام(؛
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ملاعفة جهودها لتنفيو المرحلرة الثانيرة مرن بررامج تروفير التعلريم  ١٨٦-١٦١
 بةسعار معقولة )بروني دار السالم(؛للجميز باية التركيز على توفير تعليم ثانوي جيد 

زيررادة االسررتثمار فرري التعلرريم اإللزامرري المجرراني الشررامل للجميررز  ١٨٧-١٦١
عن  ريق إعلاء األولوية للتدابير الرامية إلى القلاء علرى التمييرز واالسرتبعاد التري 
 تؤثر في ذوي اإلعاقة من البنات واأل فال والداليت والمهمشين )الم سي (؛

قبول بول المزيد من الجهود لتحسين التعلريم الثرانوي للفتيرات،  ١٨٨-١٦١
بمررا فرري ذلرر  ضررمان أن ت ررون المرردارس ماللمررة للفتيررات فرري جميررز المجرراالت 

 )قيرغيزستان(؛
مواصررلة ضررمان حصررول الجميررز علررى التعلرريم، وال سرريما أ فررال  ١٨٩-١٦١

 اللوالف والقبالل المصّنفة )ال رسي الرسولي(؛
دمال المنظرور الجنسراني فري صرياغة السياسرات وتنفيروها تعزيز إ  ١٩٠-١٦١

 )كولومبيا(؛
كفالة تنفيو خلرة الميزنرة الجنسرانية فري جميرز المقا عرات وفري  ١٩١-١٦١

 مقا عة العاصمة دلهي )جنو  أفريقيا(؛
مواصلة إدمال المنظور الجنساني في تصميم وتنفيو السياسات،  ١٩٢-١٦١

 مام بالقدر نفس  لشواغل المرأة )كوبا(؛االهت وضمان أن تولي خلة التنمية
ملراعفة الجهرود للرمان المسراواة برين الجنسرين واتخراذ تردابير  ١٩3-١٦١

 ليشتي(؛ - لمنز التمييز الجنساني )تيمور
مواصررلة جهودهررا الراميررة إلررى ضررمان المسرراواة للنسرراء فرري القرروة  ١٩4-١٦١

 )دولة فلسلين(؛العاملة وإيجاد فرص عمل للنساء في المنا ق الريفية 
اتخاذ تدابير عاجلة لوضز حد للممارسات التقليدية اللارة مثل  ١٩5-١٦١

مرا يسرمى "جررالم الشرررع" واإلجهراض االنتقرالي علرى أسرراس نروع جرنس الجنررين، 
وحرق األرامل، والباراء الشرعالري، والرزوال المب رر والقسرري، وتقرديم الجنراة إلرى 

 ا )األرجنتين(؛العدالة وضمان تقديم المساعدة لللحاي
تنفيررررو القرررروانين القالمررررة بشررررةن جميررررز أدرررر ال العنررررف والعنررررف  ١٩٦-١٦١

جرررالم الشرررع"، وإسررقا  األجنررة "الجنسرري ضررد النسرراء والفتيررات، بمررا فرري ذلرر  
اإلناث وقتل اإلناث؛ وتوسيز نلاق تعريف االغتصا  واالعتداء الجنسي ليشرمل 

زوال األ فررررال المب ررررر  االغتصررررا  الزوجرررري؛ وإنهرررراء الممارسررررات اللررررارة مثررررل
 والقسري )كندا(؛

تحسين إنفراذ األح رام القانونيرة التري تحظرر الممارسرات اللرارة  ١٩٧-١٦١
والتمييزيررة ضررد النسرراء والفتيررات، وال سرريما زوال األ فررال والقتررل المتعلررق بررالمهر 
وجرالم الشرع، وضمان حصول جميز النساء، دون تمييز، على الخدمات العامة 

 )تشي يا(؛
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ت ثيف الجهود الشاملة لحماية النساء والفتيات، وال سريما ضرد  ١٩٨-١٦١
 العنف الجنسي )اليونان(؛

م افحرررة العنرررف ضرررد المررررأة بواسرررلة التشرررريعات وتررردابير إنفررراذ  ١٩٩-١٦١
 القوانين بصورة فعالة )الصين(؛

اتخرراذ مزيرررد مرررن التررردابير الفعالررة لحمايرررة وتعزيرررز حقررروق النسررراء  ٢٠٠-١٦١
للعنررف والتمييررز واالسررتاالل علررى نلرراق واسررز  الترري ال يررزلن يتعرضررنوالفتيررات ال
 )اليابان(؛

اتخررراذ تررردابير جرررادة إضرررافية للقلررراء علرررى العنرررف ضرررد النسررراء  ٢٠١-١٦١
 واأل فال، بما في ذل  العنف الجنسي )قيرغيزستان(؛

مواصررلة وتعزيررز الترردابير الراميررة إلررى منررز وقمررز الجرررالم والعنررف  ٢٠٢-١٦١
والفتيات، بما في ذل  عن  ريق التعليم في مرحلة اللفولرة المب ررة، ضد النساء 

 والتوعية وتعزيز اآلليات الفعالة للجبر )فييت نام(؛
القلررراء علرررى الممارسرررات التقليديرررة اللرررارة، مثرررل ارتفررراع عررردد  ٢٠3-١٦١

 الوفيات بسبب المهر وحرق األرامل )البحرين(؛
تعزيز تم ين المرأة وم افحة العنف مواصلة جهودها الرامية إلى  ٢٠4-١٦١

 مز توصيات لجنة فيرما )البرازيل(؛ ضد المرأة، تمشياا 
مواصلة تعزيز المؤسسات من أجل القلاء علرى التمييرز والعنرف  ٢٠5-١٦١

ضد المرأة، وال سريما العنرف الجنسري، واعتمراد تردابير محرددة لتحقيرق المسراواة 
 بين الجنسين في سوق العمل )ديلي(؛

زيررررادة المرررروارد بايررررة تم ررررين الناجيررررات مررررن العنررررف واالعتررررداء  ٢٠٦-١٦١
 األسري من التبليغ عن الجرالم، مز وجود ضمانات بعدم الت رار )إسبانيا(؛

عن تعزيز حمرالت التوعيرة  فلالا معاقبة مرت بي العنف األسري،  ٢٠٧-١٦١
 بشةن العنف الجنساني، بما في ذل  جرالم "الشرع" )إسبانيا(؛

عزيررز اإل ررار القررانوني لمنررز العنررف ضررد المرررأة، بمررا فرري ذلرر  ت ٢٠٨-١٦١
تنظررريم حملرررة توعيرررة و نيرررة دررراملة وضرررمان التحقيرررق الشرررامل فررري حررراالت العنرررف 

 األسري ومالحقة الجناة )إيلاليا(؛
اعتماد قانون دامل لم افحة جميز أد ال العنرف ضرد المررأة،  ٢٠٩-١٦١

 الزوجية )هندوراس(؛بما في ذل  العنف األسري واالغتصا  في إ ار 
لقرانون حمايرة المررأة مرن العنرف  وفقراا تعزيز حمايرة حقروق المررأة  ٢١٠-١٦١

 األسري والقوانين األخرى ذات الصلة )جمهورية كوريا(؛
ضمان التنفيو الفعال للقرانون المتعلرق بحمايرة المررأة مرن العنرف  ٢١١-١٦١

 األسري )غابون(؛
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عررررن  فلررررالا سررررات ذات الصررررلة، مواصررررلة تنفيررررو القرررروانين والسيا ٢١٢-١٦١
تدريب الموألفين العموميين على التصدي للجرالم الجنسية والمعاملة غير العادلة 

 للمرأة )تايلند(؛
ملاعفة الجهود الرامية إلرى إنفراذ األح رام القانونيرة التري تحظرر  ٢١3-١٦١

 الممارسات اللارة والتمييزية التي تنته  حقوق النساء والفتيات )ليختنشتاين(؛
تعزيز تشريعات م افحة الجرالم الجنسية ضرد األ فرال والنسراء  ٢١4-١٦١
 ليشتي(؛ - )تيمور
تعزيز األنشلة الرامية إلى القلاء على التمييز ضد المرأة، الوي  ٢١5-١٦١

 يؤثر بصفة خاصة على النساء من اللبقات الدنيا )قيرغيزستان(؛
الجنسية من أجل زيرادة تلبيق قانون حماية األ فال من الجرالم  ٢١٦-١٦١

 حماية األ فال من االعتداء الجنسي )كينيا(؛
كفالررة تلبيررق التشررريز الرروي يحرردد الحررد األدنررى لسررن الررزوال بررر  ٢١٧-١٦١
 عاماا على كافة المستويات في جميز أنحاء البلد )آيسلندا(؛ 1٨
 ت ثيف جهودهرا الراميرة إلرى القلراء علرى زوال األ فرال ومرا يسرمى ٢١٨-١٦١

 "جرالم الشرع" )إسراليل(؛
ملررررراعفة الجهرررررود لمحاربرررررة زوال األ فرررررال المب رررررر والقسرررررري  ٢١٩-١٦١

 والقلاء علي  )سيراليون(؛
            اعتمرررررراد ترررررردابير تشررررررريعية وسياسرررررررات لمنررررررز الررررررزوال المب رررررررر ٢٢٠-١٦١

 أو القسري )هندوراس(؛
 مواصلة وت ثيف اإلجراءات لحظر زوال األ فال )غابون(؛ ٢٢١-١٦١
زيز اعتمراد البررامج االجتماعيرة واالقتصرادية التري تعرزز تم رين تع ٢٢٢-١٦١

 المرأة ومشاركتها في الحياة العامة والسياسية )أناوال(؛
اعتماد مشروع القانون الوي ينص علرى تخصريص مقاعرد للمررأة  ٢٢3-١٦١

فررري البرلمررران والمجرررالس التشرررريعية، مرررن أجرررل تعزيرررز المشررراركة السياسرررية للمررررأة 
 )هولندا(؛

لرروي يهرردع إلررى تخصرريص مررا ال يقررل اعتمرراد قررانون الحصررص ا ٢٢4-١٦١
فررري المالرررة مرررن المقاعرررد فررري الهي رررات التشرررريعية فررري الح ومرررة المركزيرررة  ٣٣ عرررن

 وح ومات المقا عات للمرأة )السناال(؛
اعتماد قانون الحصص الوي يهدع إلى تخصيص مقاعد للمرأة  ٢٢5-١٦١

 ية وح ومات المقا عات )الجزالر(؛في الهي ات التشريعية في الح ومة المركز 
تسررريز األعمررال المتعلقررة بحمايررة حقرروق األ فررال والنسرراء بوجرر   ٢٢٦-١٦١

 خاص )تركيا(؛
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حظررررر عمرررررل األ فررررال فررررري المشررررراريز األسرررررية وتوسررررريز قالمرررررة  ٢٢٧-١٦١
 األنشلة الخلرة، تمشيا مز توصيات لجنة حقوق اللفل )إسبانيا(؛

الرروي يسررم  ل  فررال بالعمررل فرري مهررن النظررر فرري إلارراء الح ررم  ٢٢٨-١٦١
 ذات صلة باألسرة )سلوفاكيا(؛

مواصررلة تعزيررز االسررتراتيجيات الو نيررة لم افحررة عمررل األ فررال  ٢٢٩-١٦١
 )البرازيل(؛

مواصررررلة اتخرررراذ جميررررز الترررردابير الالزمررررة لتعزيررررز فعاليررررة حمايررررة  ٢3٠-١٦١
 اال(؛في حاالت العنف الجنسي ضد األ فال )البرت األ فال، وال سيما

مواصلة تعزيز مؤسسات حماية األ فال والمراهقين والمراهقرات  ٢3١-١٦١
بهرردع القلرراء علررى عمررل األ فررال واالسررتاالل الجنسرري وممارسررة زوال األ فررال 

 )ديلي(؛
وضرررز مبررراده توجيهيرررة محرررددة لحمايرررة ودعرررم األ فرررال ضرررحايا  ٢3٢-١٦١

 ؛االعتداء الجنسي وأسرهم أثناء سير المحاكمات )سلوفاكيا(
اسرتحداث تشرريعات تحظرر العقوبرة البدنيرة ل  فرال فري المنرزل  ٢33-١٦١

وفي جميز األماكن األخرى، بما في ذل  بوصفها عقوبة بموجب أدر ال العدالرة 
 التقليدية )ليختنشتاين(؛

إدخرررررال التثقيرررررف العرررررام الشرررررامل والمسرررررتمر والتوعيرررررة والتعب رررررة  ٢34-١٦١
 ة البدنية )ليختنشتاين(؛االجتماعية بشةن اآلثار اللارة للعقوب

إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميز حراالت العنرف ضرد األ فرال،  ٢35-١٦١
والحظررر الصررري  لجميررز أدرر ال العقررا  البرردني ل  فررال دون الثامنررة عشرررة فرري 

 جميز السياقات )زامبيا(؛
زيرررادة الجهرررود الراميرررة إلرررى تحسرررين حقررروق اللفرررل، وال سررريما مرررن  ٢3٦-١٦١

 عن إعمال حقوق المرأة )فرنسا(؛ فلالا عال لحظر عمل األ فال، خالل التلبيق الف
إنشررراء آليرررة رصرررد لمراقبرررة التنفيرررو الفعرررال لتعرررديل قرررانون )حظرررر  ٢3٧-١٦١

وتنظرريم( عمرررل األ فررال، وتنفيرررو السياسررة الو نيرررة بشررةن عمرررل األ فررال، وحملرررة 
الهنررررد الميّسرررررة لررررووي اإلعاقررررة، بايررررة منررررز اسررررتاالل األ فررررال وحمايررررة حقرررروق 

 األدخاص ذوي اإلعاقة )تايلند(؛
لتنفيرررو قرررانون قلررراء األحرررداث  اتخررراذ جميرررز التررردابير المناسررربة ٢3٨-١٦١
من أجل إعادة الفرصة إلعادة تةهيل األ فال حتى سن الثامنة عشرة  201٥ لعام

 )بوتسوانا(؛
مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز فررص األدرخاص ذوي اإلعاقرة  ٢3٩-١٦١

 الم اسب اإلنمالية )ليبيا(؛في االستفادة من 
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مواصرررلة الجهرررود الراميرررة إلرررى تحسرررين وصرررول األدرررخاص ذوي  ٢4٠-١٦١
 اإلعاقة إلى التعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية )عمان(؛

زيررادة إدمررال األدررخاص ذوي اإلعاقررة فرري برررامج وخلرر  التنميررة  ٢4١-١٦١
 المستدامة )قلر(؛

حقررروق األدرررخاص ذوي اإلعاقرررة  اتخررراذ تررردابير دررراملة لحمايرررة ٢4٢-١٦١
 وكبار السن وغيرهم من الف ات اللعيفة )الصين(؛

مواصرررلة السياسرررات الراميرررة إلرررى ضرررمان تمترررز األدرررخاص ذوي  ٢43-١٦١
اإلعاقررة بررالحقوق والحريررات والوصررول إلررى المرروارد والخرردمات المتاحررة فرري إ ررار 

 حملة الهند الميّسرة لووي اإلعاقة )كولومبيا(؛
ة أن يتررراو للفتيرررات ذوات اإلعاقرررة الحررق فررري التعلررريم علرررى كفالرر ٢44-١٦١

 قدم المساواة مز جميز األ فال )أستراليا(؛
مواصررررلة تعزيررررز السياسررررات المواتيررررة إلعمررررال حقرررروق الفالحررررين  ٢45-١٦١

وغيرررررهم مررررن األدررررخاص العرررراملين فرررري المنررررا ق الريفيررررة )دولررررة بوليفيررررا المتعررررددة 
 القوميات(؛

تيسير حصول كبار المسنين علرى الخردمات  مواصلة السعي إلى ٢4٦-١٦١
 الوقالية والعالل الالزم )عمان(؛

عررن األعمررال الوحشررية وانتهاكررات حقرروق اإلنسرران  ال ررف فرروراا  ٢4٧-١٦١
ضد دعب كشمير وتم ين  من ممارسة حق  في تقريرر المصرير عرن  ريرق اسرتفتاء 

  لقرار مجلس األمن )باكستان(؛ وفقاا حر وعادل 
انون القررروات المسرررلحة )الصرررالحيات الخاصرررة( وقرررانون إلاررراء قررر ٢4٨-١٦١

السالمة العامة، واتخاذ إجراءات ذات مصداقية إلنهاء ثقافة اإلفالت من العقا  
 السالدة في "كشمير التي تحتلها الهند" )باكستان(؛

الحظرررر الفررروري السرررتخدام بنرررادق الخر ررروة ومسررراءلة الجنررراة  ٢4٩-١٦١
ضررد المرردنيين العررزل فرري "كشررمير الترري تحتلهررا الرروين اسررتخدموا القرروة المميتررة 

 الهند" )باكستان(؛
ترروفير إم انيررة الوصررول دون عراقيررل إلررى األمررم المتحرردة وغيرهررا  ٢5٠-١٦١

مررن المنظمررات الدوليررة، واالنلررمام إلررى نررداء المفوضررة السررامية لحقرروق اإلنسرران 
لهررا بشررةن السررماو للمفوضررية بإرسررال بعثررة تقصرري حقررالق إلررى "كشررمير الترري تحت

الهنررد" مررن أجررل دراسررة حالررة حقرروق اإلنسرران فرري المنلقررة وإعررداد تقريررر بشررةنها 
 . )باكستان(

عرررن موقرررف فررري هررروا التقريرررر جميرررز االسرررتنتاجات و/أو التوصررريات الرررواردة تعبّرررر  -١٦٢
وينباي أال يُفهرم أنهرا تحظرى . الدولة )الدول( التي قدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض

 بتةييد الفريق العامل ك ل. 
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