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الشامل*

A/HRC/36/6

مقدمة
 -١عق ددد القري ددق العام ددس املع ددل ابرس ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس ،املنرد د وج د قد درار لد د
حقددوا اسانددان  ،١/5دورتددا الندداوعة والعر درين ة القددةة املمتدددة مددن  ١إىل  ١٢أاير/مددايو .٢٠١٧
واستُع ِرضت حالة املغرب ة اجللنة الراوعة ،املعقودة ة  ٢أاير/مايو  .٢٠١٧وترأس وفد املغدرب
وزير حقوا اسانان ،مصطقى الراميد .واعتمدد القريدق العامدس التقريدر املتعلدق ابملغدرب ة جلندتا
العاشرة ،املعقودة ة  5أاير/مايو .٢٠١٧
 -٢وة  ١3شد ددباي/فرباير  ،٢٠١٧اختد ددار ل د د حقد ددوا اساند ددان فريد ددق املقد ددررين التد ددا
(اجملموعة الثالثية) من أجس تينري اسدتعرا ،ااالدة ة املغدربإل اسمداراع العرويدة املتحددة ،وونمدا،
والكواغو.
 -3ووفق دال للقق ددرة  ١5م ددن مرف ددق ق درار ل د حق ددوا اسان ددان  ،١/5والقق ددرة  5م ددن مرف ددق
قراره  ،٢١/١6صدرع الواثئق التالية ألغرا ،استعرا ،ااالة ة املغربإل
(أ)

تقرير وطل/عر ،كتايب مقدم وفقال للققرة (١5أ) ()A/HRC/WG.6/27/MAR/1؛

(ب) جتميع للمعلوماع أعدتا مقوضية األمم املتحددة الندامية اقدوا اساندان وفقدال
للققرة (١5ب) ()A/HRC/WG.6/27/MAR/2؛
(ج) م د د ددوج أعدت د د ددا مقوض د د ددية األم د د ددم املتح د د دددة الن د د ددامية اق د د ددوا اسان د د ددان وفق د د دال
للققرة (١5ج) (.)A/HRC/WG.6/27/MAR/3
 -4وأحالت اجملموعة الثالثية إىل املغرب قائمة أسئلة أعدها سدلقال كدس مدن إسدباايا ،وأملاايدا،
وولجيكدا ،وسددلوفينيا ،والندويد ،وسويندرا ،وليختنردتاين ،واملكنددي  ،واململكدة املتحدددة لربيطاايددا
العظمدى وآيرلنددا الردمالية ،والنددروي  ،وهولندددا .وميكدن ارطددال علددى األسدئلة ة املوقددع الرددبكي
اخلارجي لالستعرا ،الدورج الرامس.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
 -5شدد وفد املغرب ،ورائسة وزير حقدوا اساندان ،علدى األةيدة الديت أورهدا املغدرب ملتاوعدة
التوصددياع الدديت تلقاهددا أثندداا اجلولددة الثاايددة مددن ارسددتعرا ،الدددورج الرددامس وأكددد أن خطددة عمددس
اعتُمدددع ألجددس تنقيددص التوصددياع الدديت تلقاهددا املغددرب مددن لتلددمل ايليدداع الدوليددة املعنيددة قددوا
اسانان.
 -6وسلط الوفد الضوا على إجراا عدد مدن املكلقدب ودورايع ة إطدار اسجدراااع اخلاصدة
زايراع إىل املغرب أثنداا القدةة املردمولة ابلتقريدر الدوطل .وابسضدافة إىل علد  ،دعدا املغدرب عدددال
من املكلقب وورايع أخرى عاع صلة لكي أيتوا إليا.
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 -٧وصادا الربملان على الربوتوكول ارختيارج األول امللحق ابلعهد الدو اخلاص اباقوا
املدايددة والنياسددية والربوتوكددول ارختيددارج رتقاقيددة القضدداا علددى ييددع أشددكال التمييد ضددد املدرأة
وأُودعت واثئق التصديق عاع الصلة لدى األمب العام.
 -8وص ّدر الوفدد ن ميثاقدال يتعلدق صدال اظدام العدالدة قدد اعتُمدد ة أعقداب حدوار وطددل
تناول إصالحال شامالل ملنظومة العدالة مت راركة ييع اجلهاع صاحبة املصلحة .وتضمن امليثداا
عدة أهداف اسةاتيجية رمت على اخلصوص إىل زايدة كقااة جهاز القضاا واستقاللا.
 -٩وتكلّل ددت عملي ددة إص ددال القض دداا وتعي ددب أعض دداا اجملل د األعل ددى للقض دداا ،وه ددو كي ددان
منددتقس .وابلت د امن مددع عل د ُ ،رفددع اجملل د الدسددتورج إىل مرتبددة ركمددة دسددتورية و ددت مراجعددة
اسجراااع الالزم اتباعها ة الوصدول إىل القضداا الدسدتورج عدن طريدق تبنديط إجدراااع اسحالدة
ووواسددطة اسددتثناا منافدداة الق دوااب واملندداطر للدسددتور .وأعطددى املغددرب األولويددة سعددداد واعتمدداد
قدوااب تنظيميددة وتردريعاع أخددرى تُنرد هيئدداع دسددتورية امايددة حقددوا اسانددان وترسدديخها إىل
جاا تع ي ااكم الرشيد والدميقراطية التراركية.
 -١٠وأفض ددت اسص ددالحاع الترد دريعية واملاسن دداتية ة ددال ااق ددوا املداي ددة والنياس ددية إىل
اعتماد قااون الصحافة والنرر والقااون اسطار املتعلق ماية حقوا األشخاص ة وضعية إعاقة
وقااون مكافحة ارجتار ابلبرر والقدااون املنرد للمجلد ارستردارج ل سدرة والطقولدة .وفضدالل
عددن عل د  ،دّدت صددياغة مردداريع ق دوااب ملكافحددة العنددمل علددى امل درأة و موعددة القددااون اجلنددائي
وقااون املنطرة اجلنائية وقااون املنطرة املداية.
 -١١وابرسددتناد إىل اسددتنتاجاع اا دوار الددوطل الددصج أطلقتددا ااكومددة حتددت عن دوان اجملتمددع
امل دددد وأدواره الدس ددتورية اجلدي دددة  ،أُار ددئت وواو ددة إلكةواي ددة لتوطي ددد ااك ددم الرش دديد والر ددقافية
ولتقويددة املندداواة ة حصددول منظمدداع اجملتمددع املدددد علددى معلومدداع عددن إمكاايدداع التمويددس مددن
املال العام.
 -١٢وولددع عدددد اجلمعيدداع املصد ّدر هبددا  ١3٠ ٠٠٠يعيددة ة عددام  ٢٠١5أارد ها أفدراد مددن
شددا القئدداع ارجتماعيددة ومددن لتلددمل مندداطق البلددد ،واظمددت يعيدداع ددو  4 ٠٠٠اردداي ة
كس يوم.
 -١3وفيما يتعلق قوا املهاجرين ،اعتمد املغرب سياسة جديدة ور ن اهلجرة واللجوا إليا،
رّكد د ع ابخلص ددوص عل ددى تن ددوية الوض ددع الق ددااود للمه دداجرين ة وض ددعية غ ددري قااواي ددة ومللتمن ددي
دديس اسط ددار القددااود املتعلددق ابهلج ددرة واللجددوا إىل جاا د ول ددورة
اللجددوا .واددت ع ددن النياسددة تعد ُ
وتنقيص اسةاتيجياع سدماج املهاجرين والالجئب.
 -١4وااطلقت ة عام  ٢٠١4املرحلة األوىل مدن اجلهدود الراميدة إىل تندوية أوضدا املهداجرين
فكاات مبادرة جديدة ة جنوب البحر األودي املتوسدط أسدقرع عدن تندوية أوضدا ٢3 ٠٩٧
مهاجرال.
 -١5وااطلقت ة كااون األول/دينمرب  ٢٠١6املرحلة الثااية من العمليدة ارسدتثنائية لتندوية
الوضدع القدااود .وهكدصا اسدتطاعت الندلطاع املغرويددة مدنال وضدع الالجد ل د  ٧34ملدتم جلدوا
مددن جننددياع لتلقددة .وابسضددافة إىل علد  ،مت ارعدةاف و د  ٢5يعيددة للمهدداجرين ،األمددر الددصج
ينر حصوهلم على دعم ما وقصد تع ي ومحاية حقوقهم.
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 -١6ووضددع املغددرب سياسدداع عامددة تتعلددق قددوا فئدداع معينددة مددن النددكان .وأو اهتمددام
خدداص لتقويددة حقددوا امل درأة ومندداوا ا ابلرجددس عددن طريددق اعتمدداد القددااون املنر د هليئددة املناصددقة
ومكافحة كس أشكال التميي  .وساةت اسصالحاع ة حتنب مراركة املرأة ة ااياة النياسية
وة زايدة ثيددس امل درأة ة اراتخدداابع اجلماعيددة واسقليميددة والتر دريعية .ف د اد ثيددس امل درأة ة ل د
النواب من  6٧انئبة ة عام  ٢٠١١إىل  8١انئبة ة عام .٢٠١6
 -١٧ووس ددع املغ ددرب اط دداا مبادرت ددا الوطني ددة للتنمي ددة البرد درية وتنقي ددص ن ددة ود درام ترم ددي إىل
مكافحددة الققددر والضددعمل واسقصدداا ارجتمدداعي .ومنددص إطددالا املبددادرة الوطنيددة ،اُقددص 44 ٠٠٠
مرددرو لقائدددة  ١٠ماليددب شددخي .ويُبددصل امل يددد مددن اجلهددود مددن خددالل مبددادرة جديدددة لتنميددة
األقاليم اجلنووية ي ااية قدرها  ٧٧مليار درهم.
 -١8وكج ا من اسصالحاع الترريعية واملاسناتية اليت جيريها املغرب ،رقّت حكومة املغدرب
املندووية الوزارية املكلقة قوا اسانان إىل مرتبة وزارة دولة .وكاات الغاية من علد القدرار زايدة
التنندديق علددى املنددتوى الددوزارج وإيددالا اهتمددام وأولويددة خاصددب اقددوا اسانددان .واعتمددد املغددرب
أيض دال سياسددة متكاملددة إزاا حقددوا اسانددان تدددعم رةيددة اس دةاتيجية تردداركية وخطددة عمددس وطنيددة
ور ن الدميقراطية وحقوا اسانان.
 -١٩وج ددرع تقوي ددة التع دداون م ددع اجمللد د ال ددوطل اق ددوا اسان ددان وجلاا ددا اجلهوي ددة ،ر س دديما
فيما يتعلق وتلقي الركاوى والتظلماع .وصيع مررو قدااون ميدنال للمجلد الدوطل صدالحياع
ايلية الوطنية ملنع التعدصي وايليدة الوطنيدة للدتظلم لقائددة األطقدال ضدحااي اراتهاكداع وايليداع
الوطنية املكلقة تاوعة تطبيق ارتقاقياع اليت ااضم إليها املغرب.
 -٢٠وحن ما قالا الوفد ،فإن حرية تكوين اجلمعياع من اارايع األساسدية الديت يضدمنها
دسددتور عددام  .٢٠١١ويددد أن القددااون املددنظم اريددة تكددوين اجلمعيدداع يتضددمن أحكام دال حتددد مددن
ممارسة تل اارية ،مدع أن أوجدا التقييدد فيمدا قدي تقددم الددعم املدا الندنوج ر ميكدن تقريرهدا
تيندر كهدور شدبكة
إرّ وواسطة القضاا ،وميكدن الطعدن ة القدراراع ورد أا أمدام القضداا .وهكدصا ّ
مددن اجلمعيدداع ولددوحا ارتقددا كبددري ة عدددد اجلمعيدداع وة تنوعهددا ،إىل جاا د زايدة ة العمددس
اجملتمعي على الصعيد الوطل.
 -٢١وتعمس ة املغرب أكثر من  ١3٠ ٠٠٠يعية ة لتلمل ارع ااياة العامة (الثقافيدة
وارجتماعية وارقتصادية) .وتنرط أكثر من  4 5٠٠يعية ة ال حقوا اسانان.
 -٢٢ويكقددس الدسددتور والقددااون التجمعدداع واملظدداهراع النددلمية .ويددنظم القددااون الددصج يددنظم
التجمعاع العامة ممارسة حرية التجمع وتكوين اجلمعياع.
 -٢3ور ميكددن تقييددد حريددة التجمددع وتكددوين اجلمعيدداع إرّ ة حالددة عدددم ارمتثددال ل حكددام
القااوايددة عاع الصددلة أو ة حددارع اسخددالل ابلنظددام العددام .ور ميكددن الطعددن ة القدراراع عاع
الصلة الصادرة عن النلطاع اسدارية إرّ أمام القضاا.
 -٢4و ددت ممارسددة ااددق ة التجمددع النددلمي ة ييددع أ دداا البلددد شددكال شددا كمدال واوعدال.
ومت تنظديم أكثددر مدن  ١١ ٧5٢فعاليددة ة عددام  ،٢٠١6أج عددل  3٢فعاليددة ة كدس يددوم شددار
فيها و  8٢4 ٠85متظاهرال.
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وعقد العديد من التجمعاع واملظاهراع العامة ة األقداليم اجلنوويدة .فقدي عدام ،٢٠١6
ُ -٢5
على سبيس املثال ،اُظم أكثر من  ٧55فعالية شار فيها ما ي يد على  ١6 ١6٢رتجال.
 -٢6وفيما يتعلق ابجلهود املبصولة ة سبيس تع ي حقوا املرأة ،أشار الوفدد إىل أن الربملدان قدد
اعتمد القااون رقم  ١١3ملكافحة العنمل الصج ُميارس على املرأة .وتضمن القااون تعريمل العنمل
وجرم ييع األفعال اليت تردكس عنقدال ة حدق املدرأة .وابسضدافة إىل علد  ،أُارد  ١44مركد ال مدن
ّ
أجس تقدم املناعدة القااواية والنقنية والبداية للنناا ضحااي العنمل.
 -٢٧وأشددار الوفددد إىل أن قددااوانل ورد ن ارجتددار ابلبرددر قددد اعتُمددد أيضدال ة عددام  ٢٠١6يقددوم
على أروع ركائ إل منع ارجتار ابلبرر وااماية منا وارستمرار ة مكافحة شبكاع ارجتدار وإقامدة
عالقاع شراكة مع اجملتمع املدد .ويُعت م أيضال اختاع تداوري اماية الضحااي والرهود.

 -٢8وفيمددا قددي ااددق ة العمددس ،أوددرز الوفددد أن  5١ ٠٠٠فرصددة عمددس قددد أُارددئت مددا وددب
ع ددامي  ٢٠١٠و ٢٠١5وأن مع دددل البطال ددة ق ددد ا قد د فبل ددع  8.6ة املائ ددة ة ع ددام .٢٠١6
وعددالوة علددى علد  ،ا ّقددصع ودرام رّكد ع علددى إدمدداج الرددباب ة سددوا العمددس وهددو مددا أدى إىل
إاردداا أكثددر مددن  ١٠٠ ٠٠٠فرصددة عمددس للرددباب ة القطددا اخلدداص .وفضدالل عددن علد  ،ينقددص
املغ ددرب لط ددط املغ ددرب األخض ددر ال ددصج يرم ددي إىل زايدة ع دددد األش ددخاص الع دداملب ة القط ددا
ال راعي وننبة  ١6ة املائة.

 -٢٩وفيما قي ااق ة الصحة ،أشار الوفد إىل أاا جيرج اختاع إجراااع لتحنب املنظومة
الطبيددة وتطويرهددا وإىل أن تقدددمال قددد أُحددرز ة خق د معدددرع وفيدداع األمهدداع ،الددصج تراجددع
عدل  66ة املائة على مدى الننواع العردرين املاضدية .وشددد الوفدد علدى التقددم الدصج أُحدرز
ة ماشدراع التعلدديم وددب عدامي  ٢٠١6و ٢٠١٧فيمددا قددي مدرحليت التعلدديم اروتدددائي والثددااوج.
وابسضافة إىل عل ُ ،سجس اجتاه إجيايب فيما يتعلق وتعليم القتياع ة األرايف.

 -3٠وأشار الوفد إىل أن عدد األشخاص الصين يعيرون ة أحياا الصقيال قد تراجع وردكس
كبري.
وصر الوفد ا يليإل
-3١
ّ
و ددصلت اململكد دة املغروي ددة جه ددودال م ددن أج ددس حتن ددب التمت ددع ق ددوا اسان ددان ة
الصددحراا املغرويددة ،ور سدديما النمددوعج اجلديددد لتنميددة األقدداليم اجلنوويددة ،وسياسددة اجلهويددة
املتقدمددة والدددور اجملددج الددصج تاديددا املاسندداع الوطنيددة وساصددة اجمللد الددوطل اقددوا
اسانددان ع ددن طري ددق جلنتي ددا اجله ددويتب ة العيددون والداخل ددة ،إىل جاا د اجله ددود الكب ددرية
واملتواصد ددلة الد دديت يبد ددصهلا املغد ددرب ة سد ددبيس تنميد ددة ال د دةا ااند دداد الصد ددحراوج ومحايتد ددا
كرسددا دسددتور عددام  ٢٠١١ووصددقا أحددد مكددوانع اهلويددة
وترددجيعا وهددو ال دةا الددصج ّ
املغروية ... .وة ااتظار حس سياسي أائي وتدوافقي ودب ييدع األطدراف للند ا اسقليمدي
عل ددى الص ددحراا املغروي ددة ،تواص ددس اململك ددة املغروي ددة جهوده ددا لتع ي د ااق ددوا واا درايع ة
الصددحراا املغرويددة ،معتمدددة ة علد أجدال تردداركيال ومتكددامالل ،حيد ر فددرا ة اململكددة
وب منطقة الصحراا وسائر املناطق.
وأكددد الوفددد أن ييددع امل دواطنب املغارو ددة متندداوون أمددام القددااون ة ااقددوا والواجب دداع
مثلما هي ااال ة ييع الدول الدميقراطية .وأكد أن سكان الصدحراا جد ا ر يتجد أ مدن الددفا
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عددن سددالمة وحدددة املغددرب الةاويددة ووحدتددا الوطنيددة وأأددم يرددركون ة ييددع عمليدداع التنميددة علددى
الص ددعيد ال ددوطل واسقليم ددي وا ل ددي ،سد دواا ع ددن طري ددق هيئ دداع ثيلي ددة منتخب ددة أو هيئ دداع مداي ددة
ومنظماع من اجملتمع املدد تعمس رية ضمن اسطار القااود والدستورج ة البلد.
 -3٢وأض دداف الوف ددد ق ددائالل إا ددا ر تد د ال تب ددصل اجله ددود ة س ددبيس تر ددجيع الثقاف ددة األمازيغي ددة
املكرسة ة الدستور وإاا مت ة عام  ٢٠١6تنقيص  6٠٠مررو تنمية ة الصحراا املغروية .
 -33وقال الوفد إن مقة ارستقالل الصايت الصج تق ّدمت وا اململكدة املغرويدة يردكس فرصدة
اترقية لل ّدم الردمس وإطدارال حقيقيدال للتنميدة وامايدة حقدوا اساندان والتمتدع هبدا ،إىل جااد كوادا
حالل وسطال أائيال سيم ّكن سكان الصحراا املغروية من إدارة شاوأم ا لية ة كس سديادة اململكدة
املغروية وسالمتها الةاوية .
 -34وأوددرز الوفددد أن املغددرب قددد أضددحى ،علددى مدددى العقدددين املاضدديب ،فدداعالل رئيندديال علددى
الص ددعيدين اسقليم ددي وال دددو ة ددال حق ددوا اسان ددان حي د استض دداف فعالي دداع دولي ددة هام ددة
مثددس الدددورة الثاايددة للمنتدددى العدداملي اقددوا اسانددان الددصج ُعقددد ة م دراكث ة تر درين الثدداد/
ادوفمرب  ٢٠١4والدددورة الثاايدة والعردرين ملددا ر األطدراف ة اتقاقيددة األمددم املتحددة اسطاريددة ورد ن
تغري املناخ.
 -35وعل ددى غ درار عل د ُ ،عق ددد ة ف دداس ة ع ددام  ٢٠١5منت دددى دو ُخص ددي ملناقر ددة دور
ال عمدداا الدددينيب ة منددع التحدري علددى ارتكدداب جدرائم فظيعددة ،والددصج صدديع ة أعقاوددا مرددرو ُ
خطددة عمددس ملنددع التحدري علددى ارتكدداب تلد اجلدرائم .واسددتُلهم مرددرو خطددة العمددس مددن خطددة
عمددس ال درابي ور د ن حظددر الدددعوة إىل الكراهيددة القوميددة أو العرقيددة أو الدينيددة الدديت ترددكس حتريض دال
على التميي أو العداا أو العنمل ،واعتُمدع ة  5تررين األول/أكتوور .٢٠١٢

 -36واشدة املغددرب مدع أملاايددا ة رائسددة املنتددى العدداملي املعددل ابهلجدرة والتنميددة ة عددامي ٢٠١٧
و.٢٠١8
 -3٧وشكر الوفد أعضاا ل حقوا اسانان ور سيما األعضاا الصين أدلوا وبياانع.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -38أثندداا جلنددة التحدداور ،أدىل وبيدداانع  ٢5وفدددال .وقُدددمت توصددياع أثندداا اا دوار تددرد ة اجل د ا
الثاد من هصا التقرير.
 -3٩وهنّ ع أوروغدواج املغدرب علدى تصدديقا علدى ارتقاقيدة الدوليدة امايدة ييدع األشدخاص
من ارختقاا القنرج وعلى إدراج أحكامها ة القااون اجلنائي.
 -4٠وأشادع فييدت انم ابسصدالحاع النياسدية والتردريعية واملاسنداتية الديت قدام هبدا املغدرب
وابلنياساع العامة املتّبعة ألغرا ،تع ي ومحاية ااقوا وارقتصادية وارجتماعية والثقافية.
 -4١وأشدداد الدديمن ابملغددرب لتصددديقا علددى الربوتوكددول ارختيددارج رتقاقيددة مناهضددة التعددصي
وغريه من ضروب املعاملة أو العقووة القاسية أو الالإانااية أو املهينة وسصالحا اظام القضاا.
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 -4٢وأشد ددادع زامبيد ددا ابملغد ددرب لتيند ددريه زايرة أرود ددع مد ددن املكلقد ددب ود ددورايع ة إطد ددار اسج د دراااع
اخلاصددة ،ولتقدميددا نددة تقددارير وطنيددة كددي تنظددر فيهددا هيئدداع املعاهددداع ،وراضددماما إىل معاهددداع
دولية تتعلق قوا اسانان.
 -43وأعروددت زميبدداووج عددن خيبددة أملهددا مددن عدددم اسشددارة ة التقريددر الددوطل إىل مددا ورد عددن
عدددم وجددود رغبددة ة حقددوا اسانددان وعددن ااالددة اسانددااية ة الصددحراا الغرويددة ،مددع أأددا اوهددت
ابخلطواع اجلبارة اليت حت ّققت ة العديد من اجملارع.
 -44وأشدادع قطدر ابملغدرب علددى تعاوادا مدع آليداع لد حقدوا اساندان ورحبدت ابعتمدداد
عدد من الترريعاع ة ايواة األخرية تنر ماسناع دستورية لتع ي ومحاية حقوا اسانان.
 -45ورحظت أاغور ابرتيا اسصالحاع اليت أجراها املغرب هبدف ضمان اسدتجاوة جهداز
القضاا للمعايري الدولية.
 -46ورحظ ددت األرجنت ددب التمييد د ال ددصج يعااي ددا املثلي ددون واملثلي دداع وم دوج ددو املي ددس اجلنن ددي
ورحبددت ابعتمدداد قددااون يرمددي إىل
ومغددايرو اهلويددة اجلننددااية وحدداملو صددقاع اجلننددب ة املغددربّ .
مكافحة ارجتار.
 -4٧وشددجعت أرمينيددا املغددرب علددى مواصددلة تنقيددص وتع ي د األارددطة اهلادفددة إىل القضدداا علددى
التميي ة حق املرأة ة القااون واملمارسة.
ورحبت أسةاليا وعمس املغرب الدةوب على ترسيخ حقوا اسانان ،ووسائس منهدا تدوفري
-48
ّ
التدري ة تنظيم اراتخاابع ومكافحة التميي والتحقيق ة حارع التعصي ومنع حدوثها.
 -4٩وهنّ د ع النمنددا املغددرب علددى مددا يبصلددا مددن جهددود ة سددبيس محايددة حقددوا امل درأة وعلددى
ااضماما إىل الربوتوكول ارختيارج رتقاقية مناهضة التعصي ورعةافا قوا شع األمازيع.
 -5٠وأوددرزع أعرويجددان اعتمدداد اس دةاتيجية وطنيددة للتنميددة املنددتدامة للقددةة مددا وددب عددامي ٢٠١5
و ٢٠٢٠اشتملت على عدة ارع عاع أولوية ومن يلتها البيئة.
 -5١وأشادع البحرين ابسجنازاع امللموسة ة تنقيص التوصياع املنبثقدة عدن اجلولدة الثاايدة مدن
ارسددتعرا ،الدددورج الرددامس وأعروددت عددن تقددديرها ليصددالحاع اهليكليددة الدديت أُجريددت وغيددة إ دداا
األقاليم اجلنووية.
 -5٢وأشدادع ودنغالديث ابملغدرب لرغبتدا الرددديدة ة تعمديم مراعداة منظدوراع حقدوا اسانددان ة
سياس دداتا العام ددة ور س دديما ة ارسد دةاتيجية الوطني ددة للتنمي ددة املن ددتدامة للق ددةة م ددا و ددب ع ددامي ٢٠١5
و.٢٠٢٠
 -53وشددجعت ولجيكددا املغددرب علددى مواصددلة جهددوده لتنقيددص التوصددياع الدديت حظيددت وقبولددا
أثناا ارستعرا ،الناوق ور سيما منها التوصياع املتعلقة قوا املرأة.
ورحبددت ووتن دواان ووضددع اس دةاتيجية وطنيددة وخطددة تنقيصيددة للقضدداا علددى العنددمل الددصج
-54
ّ
ميارس على املرأة.

GE.17-11780

7

A/HRC/36/6

 -55وهن د ع الربازيددس املغددرب علددى جهددوده ة سددبيس تع ي د مردداركة امل درأة ة اايدداة النياسددية
وطلبددت م يدددال مددن املعلومدداع ورد ن التددداوري املتخددصة لتوعيددة عامددة اجلمهددور ابلتردريعاع اجلديدددة
املتعلقة قوا اسانان.
ورحبددت وددرود دار النددالم ابلتددداوري الدديت اختددصها املغددرب مددن أجددس حتنددب اظددام اامايددة
-56
ّ
ارجتماعية وأشادع جنازاتا ة مكافحة الققر.
 -5٧وأشددادع ووركينددا فاسددو ابملغددرب رختدداعه تددداوري شددا مددن أجددس مكافحددة ممارسددة العن دمل
على النناا واألطقال واألشخاص عوج اسعاقة واملهاجرين ،وحثتا على مواصلة وصل اجلهود من
أجس التثقيمل قوا اسانان.
 -58وهند ع ووروادددج املغددرب علددى التددداوري العديدددة الدديت اعتُمدددع منددص ارسددتعرا ،الندداوق
وغر ،حتنب حالة حقوا اسانان ا ة عل قطا العدالة.
 -5٩وأعروددت كندددا عددن تقددديرها لتعددديس املددادة  4٧5مددن القددااون اجلنددائي الددصج أأددى ممارسددة
النما ملن يغتص فتاة قاصرة ابسفالع من النجن عن طريق ال واج وضحيتا.
 -6٠وأعروت يهورية أفريقيا الوسطى عن دعمها ليجراااع الرامية إىل حتنب حالدة حقدوا
اسانان ة البلد وإىل التصدج اارع اراتها واسيصاا وصرامة.
ورحبددت تردداد وعدددة إجنددازاع للمغددرب ة ددال حقددوا اسانددان ،ور سدديما منهددا تنظدديم
-6١
ّ
الدددورة الثاايددة للمنتدددى العدداملي اقددوا اسانددان ة عددام  ٢٠١4واعتمدداد قددااون مكافحددة ارجتددار
ابلبرر.
 -6٢وهنّ ع شيلي املغرب علدى تصدديقا علدى ارتقاقيدة الدوليدة امايدة ييدع األشدخاص مدن
ارختقاا القنرج وعلى الربوتوكول ارختيارج رتقاقية مناهضة التعصي .
ورحبت الصب يثداا إصدال منظومدة العدالدة وابرسدةاتيجية الوطنيدة للتنميدة املندتدامة
-63
ّ
للقةة ما وب عامي  ٢٠١5و ٢٠٢٠وابخلطة الوطنية لتحقيق املناواة وب اجلنندب ة القدةة مدا
وب عامي  ٢٠١٢و.٢٠١6
ورحبددت كولومبيددا دراج حقددوا املدرأة ة النياسدداع العامددة وابلنياسددة العامددة املتكاملددة
-64
ّ
امايددة الطقددس واألشددخاص عوج اسعاقددة وكددصل ونددح املغددرب حتقظاتددا علددى اتقاقيددة القضدداا
على ييع أشكال التميي ضد املرأة.
 -65وأثنت الكواغو على النياسة اجلديدة املتّبعة إزاا اهلجرة واللجوا وشجعت املغدرب علدى
مواصلة تعاواا مع آلياع حقوا اسانان.
 -66وأشددادع كددوع ديق دوار ابملغددرب ملددا يبصلددا مددن جهددود ة سددبيس اراضددمام إىل الصددكو
الدوليددة اقددوا اسانددان ،ولدعوتددا املكلَّقددب وددورايع ة إطددار اسج دراااع اخلاصددة وجلعددس إطدداره
القااود ممتثالل للقااون الدو .
 -6٧وشجعت كرواتيا املغرب على ولورة إطدار قدااود أكثدر تقددمال فيمدا يتعلدق ود واج األطقدال
واستخدام العقووة البداية ة حق األطقال كما شجعتا على مواامتا مع املعايري الدولية.
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ورحبت كواب ابلتداوري املتخصة لتع ي إاقاع حقدوا الطقدس ومحايتهدا ومتاوعتهدا إىل جااد
-68
ّ
اعتماد سياسة عامة مشولية املنحى من أجس تع ي حقوا األشخاص عوج اسعاقة.
 -6٩وأشددادع قددربص ونياسدداع املغددرب ووربا دا الراميددة إىل ااددد مددن الققددر وضددمان ااددق ة
الغصاا .وأثنت كصل على جهوده ة سبيس تع ي الةا الثقاة للبلد ومحايتا.
 -٧٠ورحظددت الدددا ر أن إقدرار قددااون الصددحافة اجلديددد ة عددام  ٢٠١6أمددر إجيددايب لكنهددا
قالت إن القلق ر ي ال يناورها ور ن إمكااية استخدام أحكام القااون اجلنائي ادب صدحقيب
وتقييد اارايع.
 -٧١وأعرو ددت جيبد ددويت ع ددن تقد ددديرها للجه ددود الد دديت و ددصهلا املغد ددرب م ددن أجد ددس تع ي د د ااقد ددوا
ورحبددت
ارقتصددادية وارجتماعيددة ،خاصددة هبدددف ااددد مددن التقدداواتع ارجتماعيددة ومددن الققددرّ .
ابسةاتيجية التعليم للقةة املمتدة ما وب عامي  ٢٠١5و.٢٠3٠
 -٧٢وشكرع إكوادور املغرب على إصال قضائا وعلى النياساع العامدة الراميدة إىل محايدة
املهاجرين وعلى مبادراتا من أجس التصدج لتغري املناخ.
 -٧3وأشددادع مصددر ابملغددرب ملددا يقددوم وددا مددن جهددود ة ددال إصددال القضدداا وإاردداا هيئددة
املناصقة ومكافحة كس أشكال التميي .
 -٧4وطلب ددت إس ددتوايا و ددصل امل ي ددد م ددن اجله ددود م ددن أج ددس إار دداا آلي ددة وقائي ددة وطني ددة وجد د
الربوتوكول ارختيارج رتقاقية مناهضة التعصي .
 -٧5ورحظددت إثيوويددا ابرتيددا اخلطددة الراميددة إىل حتقيددق املندداواة وددب اجلننددب وارس دةاتيجية
الوطنيددة للتنميددة املنددتدامة للقددةة مددا وددب عددامي  ٢٠١5و ٢٠٢٠مددن أجددس تع يد ومحايددة حقددوا
اسانان.
ورحبددت فرانددا ددا أُحددرز مددن تقدددم ة تندوية الوضددع القددااود للمهدداجرين منددص عددام .٢٠١4
-٧6
ّ
إر أأا رحظت استمرار أوجا عدم املناواة ة القااون وب النناا والرجال.
 -٧٧وأحاط ددت غ دداوون علمد دال ابسجن ددازاع اهلام ددة ال دديت حققه ددا املغ ددرب ة ددال تع يد د ومحاي ددة
حقوا اسانان منص ارستعرا ،الناوق.
 -٧8وشددجعت جورجيددا املغددرب علددى تقدددم تقريددر منتصددمل املدددة مثلمددا حددد ة عددام ،٢٠١4
كما شجعتا على التنقيص القعلي للربوتوكول ارختيارج رتقاقية مناهضة التعصي .
 -٧٩وأعروت أملاايا عن أسدقها ألن املغدرب ي يقدر التردريع الدصج يعاقد علدى العندمل املند ،
ددا يتق ددق م ددع التوص ددية ال دديت ك ددان املغ ددرب ق ددد قبله ددا أثن دداا اجلول ددة الثااي ددة م ددن ارس ددتعرا ،ال دددورج
الرامس.
 -8٠وأش ددارع غ دداان م ددع التق دددير إىل ااض ددمام املغ ددرب إىل وع د
األساسية منص استعرا ،ااالة فيا ة اجلولة الثااية.

معاه ددداع حق ددوا اسان ددان

 -8١وهنّد ع اليددوانن املغددرب علددى جهددوده ة سددبيس تددب اسطددار املاسنددايت والقددااود لتع ي د
ومحاية حقوا اسانان.
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 -8٢ورحظت غواتيمار مع التقدير اعتماد النياسة الوطنية ور ن اهلجدرة وملتمندي اللجدوا
ة املغرب ،إىل جاا اسةاتيجية تنقيصها.
 -83ورحظ ددت ه دداييت ابرتي ددا اسص ددالحاع ارقتص ددادية الناجح ددة وم ددا أُح ددرز م ددن تق دددم ة
ممارسة حرية التعبري ومحاية حقوا العمال املهاجرين.
 -84وأق د ّدرع هن دددوراس ابسجد دراااع ال دديت اخت ددصها املغ ددرب لص دداه اجملموع دداع الض ددعيقة حا ُهل ددا
وسطة العمس الوطنية لصاه األشخاص عوج اسعاقة وارعةاف ابللغة األمازيغية.
 -85وأشادع هنغاراي ابملغرب لتنقيدصه خطدة املناصدقة للقدةة مدا ودب عدامي  ٢٠١٢و٢٠١6
إر أأا أعروت عن قلقها من التميي الصج يتعر ،لا املنيحيون واألقلياع الدينية األخرى.
 -86وأعروت آينلندا عن قلقها إزاا ورود معلوماع عدن وجدود ييد ة حدق األشدخاص مدن
املثليدداع واملثليددب وم دوجددي امليددس اجلننددي ومغددايرج اهلويددة اجلننددااية وحدداملي صددقاع اجلننددب.
وحثت املغرب على حتنب حالة حقوا اسانان ة الصحراا الغروية.
 -8٧وأشددادع إادوايندديا ابملغددرب ،وصددقتا عض دوال أساسدديال زمدديالل ة املبددادرة املتعلقددة ابتقاقيددة
مناهضة التعصي  ،على جهوده ة سبيس حتنب الترريعاع املتعلقة قوا اسانان.
كرس سياسداتا الوطنيدة اهلادفدة إىل محايدة
 -88وأشادع يهورية إيران اسسالمية ابملغرب ألاا ّ
حقوا اسانان للقئاع الضعيقة ا فيها النناا واألطقال واألشخاص عوو اسعاقة.
 -8٩وأشدداد الع دراا ابملغددرب علددى إاردداا وزارة حقددوا اسانددان واملندوويددة الوزاريددة املكلقددة قددوا
اسانان وعلى اعتماد ارسةاتيجية الوطنية للتنمية املنتدامة للقةة ما وب عامي  ٢٠١5و.٢٠٢٠
ورحبددت آيرلن ددا ابخلط دواع املتخددصة ابجتدداه حتقيددق املندداواة وددب اجلننددب وحثّددت املغددرب
-٩٠
ّ
على سح حتقظاتا على اتقاقية القضاا على ييع أشكال التميي ضد املرأة.
 -٩١وهنّ ع إيطاليا املغرب على التقدم الصج حتقق ة منظومة العدالة وعلى اسجدراااع الديت
اختصها ألجس تع ي عمس آلياع مكافحة التعصي .
 -٩٢وأشاد األردن ابلتداوري املتخصة لتحنب املناواة وب اجلننب وابجلهود املبصولة لتحنب
رح ابخلطة الوطنية لصاه الطقس.
وضع مناطق أقس وال وللحد من الققر .كما ّ

ورحبت كينيا راركة املغرب ة ارستعرا ،الدورج الرامس وشكرتا على تقريره الوطل.
-٩3
ّ
 -٩4وأشددادع الكويددت ابلتددداوري اسجياويددة الدديت اختددصها املغددرب لتوعي دة عامددة اجلمهددور قددوا
اسانان كما أشادع ابلت اما ماية حقوا اسانان.
 -٩5وأشادع يهورية رو الدميقراطية الرعبية ابلتدداوري الديت اختدصها املغدرب لتحندب اامايدة
ارجتماعيددة عددن طريددق توسدديع اطدداا التغطيددة ابخلدددماع ارجتماعيددة والطبيددة كددي ترددمس مددو
النكان.
 -٩6وأشددادع رتقيددا ابعتمدداد قددااون الصددحافة ة عددام  ٢٠١6ورحظددت أن التوصددية ابلتصددديق
على اظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية كان قد حظي ابلقبول إر أاا ي ينقَّص.
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 -٩٧وأشاد لبنان ابملغدرب جلهدوده ة سدبيس احدةام الت اماتدا وندن تردريعاع تعد ز حريدة الدرأج
والتعبري وحتمي حقوا الصحقيب وتكافال ارجتار ابلبرر.
 -٩8وأشددادع ليبيددا ابملغددرب ملددا حققددا مددن إجنددازاع منددص ارسددتعرا ،الدددورج الرددامس الندداوق
ورعتماد اسةاتيجياع وطنية للتنمية املنتدامة والرباب.
 -٩٩وأشادع مدغرقر ابملغرب سارائا اظامال قضدائيال مندتقالل وسقدرار سياسداع ترمدي إىل محايدة
حقوا القئاع الضعيقة حا ُهلا.
وحتمن ددت مل ددديمل للجه ددود ال دديت و ددصهلا املغ ددرب ألج ددس محاي ددة حق ددوا األش ددخاص عوج
ّ -١٠٠
اسعاقة عن طريق تنقيص خطة عمس وطنية من أجس إدماجهم ة اجملتمع.
 -١٠١وأشادع موريتاايدا ابملغدرب رعتمداده أجدال ديناميكيدال وترداركيال ة إعدداد تقداريره الوطنيدة
وليصالحاع الترريعية اليت قام هبا.
ورحبددت موريردديوس ابلرةيددة ارسدةاتيجية سصددال التعلدديم للقددةة مددا وددب عددامي ٢٠١5
ّ -١٠٢
و ،٢٠3٠اليت ترك على اساصاف واملناواة والنهو ،ابلقرد واجملتمع.
 -١٠3وهنّد ع املكنددي املغددرب علددى تعاواددا مددع املقوضددية النددامية اقددوا اسانددان ورحظددت
أن املقرر اخلاص املعل قوا األشخاص عوج اسعاقة ي ي ر املغرب وعد.
 -١٠4وشددجع اجلبددس األسددود املغددرب علددى زايدة توطيددد سياسددة محايددة الطقددس وعلددى تكثيددمل
جهوده ة مكافحة العنمل الصج ميارس على الطقس ،جبميع أشكالا وة ييع األوساي.
ورحبت موزامبيق و ايراع املكلقب وورايع ة إطار اسجراااع اخلاصة ووتقدم التقدارير
ّ -١٠5
إىل هيئاع املعاهداع.
 -١٠6وأشادع ميا ار ابملغرب على إجنازاتا ة النهدو ،قدوا اساندان وأعرودت وددورها عدن
الرواغس اليت سبق التعبري عنها ور ن ارتقا عدد ال جياع ة سن مبكرة.
 -١٠٧وهنّد ع انميبيدا املغددرب علددى تصددديقا علددى عدددة معاهددداع متعلقددة قددوا اسانددان مددن
يلتها الربوتوكول ارختيارج األول امللحق ابلعهد الدو اخلاص اباقوا املداية والنياسية.
 -١٠8ورحظددت هولندددا اخلط دواع اسجياويددة الدديت ااختددصع اتيجددة اعتمدداد دسددتور عددام .٢٠١١
صر.
ورحبت حتديدال ابلتعديس الترريعي املتعلق رتكيب العنمل اجلنني على قُ ّ
ّ
 -١٠٩وأشادع النيجر ابملغرب على جهوده ة سبيس كب املاسندة الوطنيدة اقدوا اساندان
من ااصول على املرك ألمل وعلى اسصالحاع اليت أدخلها على منظومة العدالة.
 -١١٠وأشددادع النددروي ابملغددرب لتعديلددا املددادة  4٧5مددن القددااون اجلنددائي ولرددروعا ة عمليددة
اعتماد القااون املتعلق ابلعنمل على املرأة.
 -١١١وأشددادع ُعمددان ابملغددرب لتعاواددا مددع آليدداع حقددوا اسانددان واستحنددنت اجلهددود الدديت
و ددصهلا ألج ددس اعتم دداد اس د دةاتيجية وطني ددة للتنمي ددة املن ددتدامة وع ددد التر دداور م ددع اجله دداع ص دداحبة
املصلحة.
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 -١١٢وأش ددادع ابكن ددتان ابلنياس دداع العام ددة املتعلق ددة ق ددوا اسان ددان ،ور س دديما ابلقئ دداع
الضعيقة كاألطقال وملتمني اللجوا واألشخاص عوج اسعاقة.
ورحب ددت ابراغد دواج ابسص ددالحاع ال دديت أجراه ددا املغ ددرب م ددن أج ددس ض ددمان أداا اجله دداز
ّ -١١3
القضددائي وكائقددا علددى النحددو الواجد ومددن أجددس تع يد املندداواة وددب اجلننددب وتنقيددص النياسدداع
اهلادفة إىل محاية البيئة.
ورحبددت وددريو ابجلهددود املبصولددة وقصددد زايدة مردداركة امل دواطنب وإدخددال حتندديناع علددى
ّ -١١4
اظام ااماية ارجتماعية وابلتقدم الصج أُحرز ة ارعةاف ابلثقافة واللغة األمازيغيتب.
ورحبددت القلبددب ابخلط دواع الدديت جددرى اختاعُهددا هبدددف تنددوية وضددع آرف املهدداجرين.
ّ -١١5
وأشادع ونن قااون مكافحة ارجتار ابألشخاص.
 -١١6ورحظددت الربتغددال أن املغددرب قددد اتوددع ابهتمددام مرددكلة الرددباب غددري امللتحقددب اسندداع
التعليم واملنقطعب عن الدراسة ،إىل جاا الصعوابع الديت جيددها معظدم القئداع الضدعيقة ة ااصدول
على التعليم.
 -١١٧ورحظت ألباايدا التقددم الدصج أحدرزه املغدرب ة اسطدار القدااود الدداخلي وإارداا املاسنداع
املنصوص عليها ة الدستور وتوطيدها.
 -١١8ورحظ ددت يهوري ددة ك ددوراي أن زايدة الرص ددد والتنن دديق الر ددامس م ددن قِب ددس اجمللد د ال ددوطل
اقوا اسانان سيضمن محاية أفضس اقوا اسانان.

ورحبت روماايا وبلورة ترريعاع تُنر هيئاع عاع مرك دسدتورج وغدر ،محايدة حقدوا
ّ -١١٩
اسانان وتع ي ها وحتقيق ااكم الرشيد والتنمية البررية املنتدامة والدميقراطية التراركية.
 -١٢٠وأشادع رواادا ابملغرب ملدا حققدا مدن تقددم ة حتندب الوضدع ارقتصدادج وارجتمداعي
ملواطنيا وة إصال قطا العدالة وة حتنب الوصول إىل العدالة.
 -١٢١وأشددادع اململكددة العرويددة النددعودية ابملغددرب ملددا وصلددا مددن جهددود ة سددبيس إدراج حقددوا
اسان ددان ة النياس دداع العام ددة وة س ددبيس تع يد د اا ددق ة التعل دديم ة س ددياا الرةي ددة ارسد دةاتيجية
ليصال للقةة ما وب عامي  ٢٠١5و.٢٠3٠
ورحبددت النددنغال ابعتمدداد سياسددة اجتماعيددة شدداملة للجميددع تنددتهدف ضددعاف ااددال
ّ -١٢٢
وتناهم وصل ة ااد من أوجا عدم املناواة والققر ،ور سيما ة األقاليم اجلنووية.
دجعت ص درويا املغددرب علددى مواصددلة سياسددتا لتع ي د املندداواة وددب اجلننددب خاص دةل ة
 -١٢3وشد ّ
سوا العمس.
 -١٢4وأشد ددادع س د درياليون ابملغد ددرب رعتمد دداده قد ددااون ارجتد ددار ابألشد ددخاص ة عد ددام ،٢٠١6
وابجله ددود ال دديت و ددصهلا ة س ددبيس تن ددوية الوض ددع الق ددااود للمه دداجرين ومل ددنال اللج ددوا ،سط ددة حتقي ددق
املناواة وب اجلننب وورانم محاية الطقس.
 -١٢5وأشددادع سددنغافورة ابملغددرب لتنقيددصه املبددادرة الوطنيددة للتنميددة البر درية وساردداا صددندوا
التماس ارجتماعي لقائدة األشخاص عوج ارحتياجاع اخلاصة.
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 -١٢6وأقد ّدرع سددلوفينيا وجددا التحنددن الدديت ط درأع علددى املندداواة وددب اجلننددب ،ومددن يلتهددا
إاراا هيئة املناصقة ومكافحة كس أشكال التميي  ،ورحظت استمرار وجود حتدايع كربى.
 -١٢٧وقالددت جنددوب أفريقيددا إأددا علددى يقددب مددن أن العمليددة النياسددية مددع جبهددة البوليندداريو
ستُنددت امل هب ددف التوصددس إىل حددس سياسددي مقبددول مددن اجلدداابب وإأددا تظددس عل دى يقددب مددن أن
ارستقتاا سينظَّم كي يقرر شع الصحراا الغروية مصريه ونقنا.
 -١٢8ورحددا جنددوب النددودان اسصددالحاع الواسددعة النطدداا الدديت أجريددت ة قطددا العدالددة،
واجلهود املبصولة ل ايدة مرداركة املدرأة ة اايداة العامدة واعتمداد سياسداع ترمدي إىل مكافحدة الققدر
والتقاوع ارجتماعي.
ورحبددت إسددباايا ابعتمدداد الدسددتور اجلديددد الددصج يعطددي الصدددارة اقددوا اسانددان وميددنال
ّ -١٢٩
حرايع عامة موسعة.
 -١3٠وطلبددت سددرج راكددا إىل املغددرب أن يُطلددع األط دراف علددى التحدددايع وأن يتحددد عددن
اخلطواع ا ددة اليت ااختصع ة عملية اعتماد مررو القااون املتعلق ابلقضداا علدى العندمل علدى
املرأة.
 -١3١وأشدادع دولدة فلنددطب ابملغدرب لبصلددا جهدودال مددن أجدس ختقيددمل الققدر عددن طريدق إجدراا
إصدالحاع اجتماعيدة واقتصدادية ،ورحظددت أوجدا التحندن الديت طدرأع علدى التعلديم دا ة علد
ماشراع تنجيس األطقال ة التعليم.
 -١3٢وأشاد النودان ابملغرب ملا اختصه من خطواع منص استعراضدا الثداد ،مدن قبيدس التصدديق
على الربوتوكول ارختيارج رتقاقية مناهضة التعصي .
 -١33وقدمت النويد مالحظاع.
ورحبت سوينرا ابلتصديق على الربوتوكول ارختيارج رتقاقية مناهضة التعصي وقالت
ّ -١34
إأا تدعم اجلهود الرامية إىل إاراا آلية وطنية للوقايدة مدن التعدصي  .وأعرودت سويندرا عدن أسدقها
ألن املغرب ي يعتمد وعد القااون املتعلق ابلعنمل على املرأة.
ورحب ددت اتيلن ددد ابجله ددود املبصول ددة م ددن أج ددس كقال ددة اا ددق ة الص ددحة ع ددن طري ددق إار دداا
ّ -١35
منترقياع متنقلة ة األرايف .وقالت إن القلق ر ي ال يناورها ور ن العنمل على املرأة.
 -١36ورحظ ددت توغد ددو أن سياسد ددة اهلجد ددرة واللج ددوا الد دديت اعتُمد دددع ة عد ددام  ٢٠١3تند ددمال
ورحبددت ابلعمددس املثددري ليعجدداب الددصج تنج د ه املاسنددة
ابسددتقبال املهدداجرين وتنددوية أوضدداعهمّ .
الوطنية اقوا اسانان.
 -١3٧وأشددادع تددوا ابملغددرب ملددا وصلددا مددن جهددود ة سددبيس التخقيددمل مددن الققددر ومكافحددة
ورحب ددت ابعتم دداد ق ددااون الص ددحافة ة ع ددام  ٢٠١6وق ددااون اختص دداص ا دداكم
عمالددة األطق ددالّ ،
العنكرية.
ورحبت تركيدا ابسصدالحاع الديت أُدخلدت علدى اظدام العدالدة وسطدة املناصدقة ،وونياسدة
ّ -١38
محاية الطقس وابسصال الترريعي الرامي إىل زايدة مراركة املرأة ة ااياة النياسية.
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 -١3٩وأشد ددادع أوغند دددا ابملغد ددرب ر راطد ددا النرد دديط ة عمليد ددة ارسد ددتعرا ،الد دددورج الرد ددامس
ولتعاطيا مع هيئاع املعاهداع ،ا ة عل التقدم الصج أحرزه ة تنقيص خطة اسصال الوطنيدة
من أجس زايدة املناالة ة ال حقوا اسانان.
وشجعت أوكراايا املغرب على ضمان أن تتناول سياسة محاية الطقس ييع اجملارع اليت
ّ -١4٠
تتطرا إليها اتقاقية حقوا الطقس.
 -١4١وأشددادع اسمدداراع العرويددة املتحدددة ابملغددرب رعتمدداده ارسدةاتيجية الوطنيددة للتنميددة املنددتدامة
للقةة ما وب عامي  ٢٠١5و ٢٠٢٠وساراا عدة ورام وصناديق تتعلق ماية البيئة.
ورحب د ددت اململك د ددة املتح د دددة ابسص د ددالحاع الرامي د ددة إىل زايدة القص د ددس و د ددب الن د ددلطاع،
ّ -١4٢
ور سدديما إىل إأدداا راكمددة املدددايب ة ا دداكم العنددكرية .وحثددت علددى تنقيددص اسصددالحاع الدديت
تكقس ااصول على املعلومة ومحاية املصادر الصحقية.
 -١43وأعروددت الددورايع املتحدددة األمريكيددة عددن قلقهددا ور د ن آليدداع التحقيددق ة ارعتددداااع
والقندداد ،حددا داخددس ماسنددة قدواع األمددن ،وإزاا القيددود املقروضددة علددى املمارسددة الكاملددة اريددة
التعبري وحرية تكوين اجلمعياع.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -١44سييين ر املغييرب ت التوصيييات التالييية وسيييقدا ردودا ت الول ي امل لييوب ل ي ت
موعد ألصاا اتريخ انعقاد الدورة السادسة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان:
التصديق على الربوتوكول االختياري األول امللحق ابلعهيد اليدو
١-١44
اخلييااب ابوقييوق املدنييية والسياسييية )أس يراليا )جورجيييا )إسيينانيا و واالناييماا إ
الربوتوكي ييول االختي ي يياري األول امللح ي ييق ابلعه ي ييد الي ييدو اخل ي ييااب ابوق ي ييوق املدني ي يية
والسياسية )الربتغال و
التصديق على الربوتوكول االختياري الثيا امللحيق ابلعهيد اليدو
٢-١44
اخلييااب ابوقييوق املدنييية والسياسيييةل اء ييادة إ إلغيياء عقو يية اإلعييداا ) ل ي ييا
)إس ييتونيا )انغ ييارن و االنا ييماا إ الربوتوك ييول االختي يياري الث ييا امللح ييق ابلعه ييد
الي ييدو اخلي ييااب ابوقي ييوق املدنيي يية والسياسي يييةل اءي ييادة إ إلغي يياء عقو ي يية اإلعي ييداا
)الربتغال )توغو و
التقييدا ابهيياا التصييديق علييى الربوتوكييول االختييياري الثييا امللحييق
3-١44
ابلعهد الدو اخلااب ابوقوق املدنية والسياسية )شيلي و
الن يير ت التصي ييديق عل ييى الربوتوكي ييول االختي يياري الثي ييا امللحي ييق
4-١44
ابلعهد الدو اخلااب ابوقوق املدنية والسياسية )النرويج و
إلغاء عقو ية اإلعيداا رايي ا والتصيديق عليى الربوتوكيول االختيياري
5-١44
الثا امللحق ابلعهد الدو اخلااب ابوقوق املدنية والسياسية )أسراليا و
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التصديق على الربوتوكول االختياري الثيا امللحيق ابلعهيد اليدو
6-١44
اخلااب ابوقوق االلتصادية واالجتماعية والثقافية )الربتغال و
التوليي ييل والتصي ييديق علي ييى الربوتوكي ييول االختيي يياري الثي ييا امللحي ييق
٧-١44
ابتفالية القااء على مجيل أش ال التمييز ضد املرأة )إي اليا و
الن يير ت س ييحان اإلع ييالظت والتحف ييات املتنقي يية عل ييى اتفالي يية
8-١44
القااء على مجيل أش ال التمييز ضد املرأة )رواندا و
التصي ييديق علي ييى الربوتوكي ييول االختيي يياري التفاليي يية حقي ييوق ال في ييل
٩-١44
املتعلق إبجراء النالغات )كرواتيا )اجلنل األسود و
تسي ييريل عمليي يية التصي ييديق علي ييى الربوتوكي ييول االختيي يياري التفاليي يية
١٠-١44
حقوق ال فل املتعلق إبجراء تقدمي النالغات )جورجيا و
التصديق على اتفاليية عيدا تقيادا جيراحلر اويرب واجليراحلر املرت َ نية
١١-١44
ضد اإلنسانية )أرمينيا و
التصييديق علييى ن يياا رومييا األساسييي للمح ميية اجلناحلييية الدولييية
١٢-١44
وجعل تشريعاته الوطنية متسقة مل أح امه )النمسا و
١3-١44
)إستونيا و

التصييديق علييى ن يياا رومييا األساسييي للمح ميية اجلناحلييية الدولييية

التصديق على ن اا روميا األساسيي للمح مية اجلناحليية الدوليية وجعيل
١4-١44
تشريعاته الوطنية متسقة مل أح امهل وفق ما تم التوصية ه سا ق ا )التفيا و

الن يير ت التصييديق علييى ن يياا رومييا األساسييي للمح ميية اجلناحلييية
١5-١44
الدولية وجعل تشريعاته متسقة اتسال ا كامالا مل مجيل االلتزاميات الناشي ة عي ن ياا
روما األساسي )النرويج و
التصييديق علييى اتفالييية العمييال املن يزلينيل ) 2011رليير  189ل
١6-١44
ملن مة العمل الدولية )الفلنني و

اعتماد إجراء اختييار عليين ولياحلر عليى اجليدارة واالسيتحقاق عنيد
١٧-١44
اختيييار املرشييحني الييوطنيني النتضيياب أعايياء ت اي ييات معااييدات األميير املتحييدة
)اململ ة املتحدة لربي انيا الع مى وآيرلندا الشمالية و
١8-١44
)الربازيل و

اختيياخل اخل ييوات الاييرورية لتحقيييق اإللغيياء التيياا لعقو يية اإلعييداا

الن ي ي يير ت توجيي ي ييه دعي ي ييوة داحلمي ي يية إ امل لفي ي ييني ي ي ييوالنت ت إطي ي ييار
١٩-١44
اإلجراءات اخلاصة )النمسا و
مواصلة التحاور ش ل نماء مل آليات اإلجراءات اخلاصة التا عة
٢٠-١44
جمللس حقوق اإلنسان )كوت ديفوار و
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توجي ييه دع ييوة داحلم يية إ امل لف ييني ييوالنت ت إط ييار اإلجي يراءات
٢١-١44
اخلاصة التا عة جمللس حقوق اإلنسان )غواتيماال و
٢٢-١44
ذلك )التفيا و

توجيييه دعييوة داحلميية لتج يراءات اخلاصييةل مثلمييا سيينق التوصييية

اختيياخل خ ييوات حقيقي ية م ي أجييل تعزيييز التعيياون مييل اإلج يراءات
٢3-١44
اخلاص يية التا ع يية لتم يير املتح ييدةل وال س يييما م ييل إجي يراءات جمل ييس حق ييوق اإلنس ييان
)الربتغال و
القنول إبنشاء م تان داحلر م ليف حبقيوق اإلنسيان ت عثية األمير
٢4-١44
املتحييدة إلجيراء االسييتفتاء ت الصييحراء الغر ييية ن يرا إ اسييتمرار وجييود اواجيية إ
الرصد املستقل واحملايد والة حقوق اإلنسان ت عني امل انل مثلما سنق التوصية
ذلك )أوروغواي و
التعهد ابلتعاون ال اميل ميل األمير املتحيدة وال سييما ميل املنعيو
٢5-١44
اخلااب لتمني العاا إ الصحراء الغر ية )زمنا وي و
التقييد حح يياا ليرار جمليس األمي  2017) 2351الييذي دييدد
٢6-١44
والية عثة األمر املتحدة إلجراء االستفتاء ت الصحراء الغر ية والتصرة وفيق منيدأ
تقرير املصري للشعان الصحراوي )موزامنيق و
التعيياون م ييل املنعييو اخل ييااب لتمييني الع يياا إ الصييحراء الغر ي يية
٢٧-١44
الذي ُعني مؤخرا )موزامنيق و
لن ييول إدراج ُعي ييد خ ييااب حبقي ييوق اإلنسي ييان ت والي يية عثي يية األمي يير
٢8-١44
املتحدة إلجراء االستفتاء ت الصحراء الغر ية )ظمينيا و
مواصي ييلة العمي ييل مي ييل مفوضي ييية األمي يير املتحي ييدة السي ييامية وقي ييوق
٢٩-١44
اإلنسييان ومييل م تييان مفوضييية األميير املتحييدة السييامية لشييؤون الالج ييني م ي أجييل
إعادة العمل ربظمج املعونة اإلنسانية لس ان الصحراء الغر ية )سرياليون و
التعيياون التيياا مييل منعييو األمييني العيياا ومنعييو االديياد األفريقييي
3٠-١44
ومفوضييية األميير املتحييدة السييامية وقييوق اإلنسييان فيمييا يتعلييق ابواليية ت الصييحراء
الغر ية )جنوب أفريقيا و
ضييمان أن ي ييون القييانون اجلن ياحلي متوافق ي ا تام ي ا مييل العهييد الييدو
3١-١44
اخلااب ابوقوق املدنية والسياسية )إستونيا و
مراجع ي يية الق ي ييانون اجلني ي ياحلي والق ي ييوانني خلات الص ي ييلة غي ي يية ض ي ييمان
3٢-١44
االمتثييال للمعييايري الدولييية وكفاليية املسيياواة ييني الرجييل وامل يرأة وهييرمي االغتصيياب ت
إطييار ال يزواج ونييزع صييفة اجلييرا ع ي العاللييات اجلنسييية خييارج إطييار الييزواج وإلغيياء
التمييييز ت حييق األطفييال املولييودي خييارج إطييار الييزواجل والرفييل م ي الس ي ال يدنيا
للييزواج إ س ي 18ل ونييزع صييفة اجلييرا ع ي العاللييات اجلنسييية ييني شضصييني م ي
نف ييس ن ييوع اجل يينس ابلراض ييي ينهم ييال ووض ييل ي يرامج لتوعي يية اجلمه ييور ييدة إ
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التصدي لوصر املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اءويية اجلنسيانية
وحاملي صفات اجلنسني )آيرلندا و
مواص يلة توطي ييد إط ييارا التشي يريعي واملؤسس ييا غي يية تعزي ييز وةاي يية
33-١44
حقوق اإلنسان )عمان و
34-١44

اعتماد وت نيق لانون شامل منااض للتمييز )أوكرانيا و

اختاخل خ وات جلعل تعريف التعذيان متوافقا مل مت لنيات اتفاليية
35-١44
منااايية التع ييذيان وغ ييريا مي ي ضييروب املعامل يية أو العقو يية القاس ييية أو الالإنس ييانية
أو املهينة )غاظ و
االلتييزاا ن يياا رومييا األساسييي ومواءميية التش يريعات مييل أح امييهل
36-١44
وسياحلل منهييا أن ييدرج ت لوانينييه األح يياا القاضييية ابلتعيياون فييورا و شي ل اتا مييل
احمل مة اجلناحلية الدولية )غواتيماال و
3٧-١44
العامة )اليم و

مواصلة سريا على طريق توطيد مندأي حقيوق اإلنسيان واويرنت

38-١44
الوطنية )مصر و

مواصلة تعمير من ور حقوق اإلنسان ت خمتليف اءي يات والق اعيات

مواصييلة ختصيييت التمويييل امل لييوب لتنفيييذ مشيياريل ييدة زندة
3٩-١44
إدماج حقوق اإلنسان ت السياسات العامة )إثيو يا و
ت ريس هر ة اجلهوية ومواصلة مشاركة الشيناب والنسياء ت مجييل
4٠-١44
مناطق اململ ةل مبا فيها األلالير اجلنو ية )غا ون و
تسريل تنفيذ اجلهوية املتقدمة ابعتناراا وسييلة مي وسياحلل زندة تعزييز
4١-١44
مشييار ة امل يواطننيل وال سيييما النسيياء والشيينابل ت اووكميية السياسييية وااللتصييادية ت
النلد ت مناطق اململ ة النالغ عدداا  12من قة )إندونيسيا و
مواص ييلة وض ييل سياس ييات و ي يرامج عام يية شي ي ن حق ييوق اإلنس ييانل
4٢-١44
تتناول أمورا منها دور الربملانيني الفعال ت تعزيز حقوق اإلنسان )الفلنني و
43-١44
)السنغال و

توطيييد اإلاييازات الييجم دقق ي ت جمييال ترسيييخ حقييوق اإلنسييان

مواصلة اإلصيالحات قصيد توطييد سييادة القيانون وا لييات الوطنيية
44-١44
وماية حقوق اإلنسان )فيي ظا و
45-١44
)غا ون و

تسريل عملية إنشياء اي ية املناصيفة وم افحية كيل أشي ال التميييز

مواصييلة اجلهييود لييدعر دور الل ييان اإللليمييية للم لييس الييوطين
46-١44
وقوق اإلنسانل وال سيما ت األلالير اجلنو ية )األردن و
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4٧-١44

إنشاء اي ة املناصفة وم افحة كل أش ال التمييز )ال وي

و

إنشيياء آلييية ولاحلييية وطنييية مسييتقلة وفعاليية ومييزودة قييدر جيييد م ي
48-١44
املوارد مبا يتفق مل مت لنات الربوتوكول االختياري التفالية مناااة التعذيان وغريا
م ضروب املعاملة أو العقو ة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )غاظ و
4٩-١44

تسريل عملية إنشاء ا لية الوطنية ملنل التعذيان )اليوظن و

ترشيد عملية إنشاء ا لية الوطنية ملنل التعذيان ع طريق ضيمان
5٠-١44
املشاركة الواسعة والشاملة ت تلك ا لية )غواتيماال و
ت ثي ييف اجله ييود مل افح يية ح يياالت التع ييذيان وغ ييريا مي ي ض ييروب
5١-١44
املعامليية السييي ة علييى يييد أعييوان الدولييةل وخللييك إبنشيياء آلييية وطنييية ملنييل التعييذيان
ت ون مستقلة وفعالة )إسنانيا و
ضييمان اإلس يراع ت إنشيياء آلييية وطنييية ملنييل التعييذيانل وأن ترت ييز
5٢-١44
تلك ا لية على أساس لانو وأن دصل على املوارد النشرية واملالية الالزمية ألداء
وظيفتها على حنو مستقل وكفء )سويسرا و
53-١44

إنشاء آلية وماية حقوق األشضااب خلوي اإلعالة )مدغشقر و

54-١44

إنشاء آلية وطنية وماية حقوق األشضااب خلوي اإلعالة )النحري و

مواصلة تعزيز دور املؤسسات الوطنية وماية حقوق اإلنسيان عي
55-١44
طريييق دعيير أنش ي ة الل ييان اجلهوييية للم لييس الييوطين وقييوق اإلنسييان ت خمتلييف
املناطقل وال سيما ت مدينجم العيون والداخلة ت األلالير اجلنو ية )النحري و
دعيير العمييل علييى تعزيييز وةاييية حقييوق اإلنسييان الييذي يقييوا ييه
56-١44
اجمللس الوطين وقوق اإلنسان واس ة جلانه اجلهويية ت مجييل أحنياء النليد )مجهوريية
أفريقيا الوس ى و
مواصيلة اجلهيود إلنشياء وتوطييد مؤسسيات وآلييات وطنيية غيرض
5٧-١44
تعزيز وةاية حقوق اإلنسان )غا ون و
ضييمان وض ييل إجي يراءات د يير تسي ي يل من م ييات اجملتم ييل امل ييد
58-١44
مبا فيها تلك الجم تدافل ع حق الشعان الصحراوي ت تقرير املصري )آيسلندا و
تقوييية العمييل الييذي يقييوا ييه اجمللييس الييوطين وقييوق اإلنسييان م ي
5٩-١44
أجييل تعزيييز وةاييية حقييوق اإلنسييانل وال سيييما ع ي طريييق جلانييه املوجييودة ت مجيييل
أحناء النلد )مدغشقر و
مواصييلة ترسيييخ دور املؤسسيية الوطنييية وقييوق اإلنسييان ولييدر ال
6٠-١44
واييي الييجم حصييل جمييددا علييى املركييز ألييف ت آخلار/مييارس  2016ت امتثييال اتا
للمنييادا املتعلقيية مبركييز املؤسسييات الوطنييية لتعزيييز وةاييية حقييوق اإلنسييان )منييادا
ابريس )موريتانيا و
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ضييمان أن ت ييون ا ليييات الييجم تيين ر تس ي يل من مييات اجملتمييل
6١-١44
املد ل مبا فيها املن مات الجم تدافل ع حق الشعان الصحراوي ت تقرير املصيريل
متوافقة مل املعايري الدولية )النرويج و
مواصلة او ومة جهوداا لتزويد املؤسسة الوطنية وقوق اإلنسان
6٢-١44
ابملوارد ال افية )توغو و
ذل املزييد مي اجلهيود لتعزييز ثقافية حقيوق اإلنسيان والتثقييف ت
63-١44
ميدان حقوق اإلنسان )لننان و
مواصييلة الت ر يية اإلجا ييية املتمثليية ت تن ييير يرامج لننيياء القييدرات
64-١44
ت ميدان حقوق اإلنسان لفاحلدة وكاالت إنفاخل القانون )أخلر ي ان و
65-١44

مواصلة تدريان املسؤولني العموميني على حقوق اإلنسان )لننان و

تعزيي ي ييز التثقيي ي ييف ت ميي ي ييدان حقي ي ييوق اإلنسي ي ييان وتي ي ييدريان املي ي ييوظفني
66-١44
العم ييومينيل إ جان ييان التزويي يد ابملي يوارد الا ييرورية عل ييى مجي ييل املس ييتونت فموظف ييو
او ومييات احملليييةل الييذي ءيير األثيير األكثيير مناشي َيرة علييى النيياسل كث يريا مييا يفتقييرون إ
تدريان ت ميدان حقيوق اإلنسيان أو إ امليوارد لتلنيية املعيايري الدوليية ت مييدان حقيوق
اإلنسان )مجهورية كورن و
ض ييمان ختص يييت م ييا ي ف ييي مي ي امل ييوارد النشي يرية واملالي يية لتنفي ييذ
6٧-١44
الربامج واألنش ة املتعلقة حبقوق اإلنسان )الفلنني و
ت ييني شييعان الصييحراء الغر ييية م ي يفارسيية حقييه ت تقرييير املصييري
68-١44
واس ة إجراء استفتاء ددقراطي )زمنا وي و
مواصلة اجلهود الرامية إ صوغ إطار وطين للتنمية النشيرية يايل
6٩-١44
ت االعتنار املساواة ني اجلنسني وعدا التمييز )تونس و
ن ييزع ص ييفة اجل ييرا عي ي العالل ييات اجلنس ييية املثلي يية ابلراض ييي ييني
٧٠-١44
ال رفني وإطالق سراح م مت اعتقاءر لذلك السنان )أوروغواي و
هرا العاللات اجلنسية
٧١-١44
إلغاء املادة  490م القانون اجلناحلي الجم م
خ ييارج إط ييار ال ييزواج غي يية القا يياء عل ييى املض يياطر املرتن يية ابلتضل ييي عي ي األطف ييال
تعرضهر للوصر املؤسسي ) ل ي ا و
املولودي خارج إطار الزواج و ُّ
ح يير التمييييز وهييرمي العنييف علييى األشييضااب علييى أسيياس ميييلهر
٧٢-١44
اجلنسي أو اويتهر اجلنسانية )كندا و
إهناء أش ال التمييز )مبا فيها األش ال القانونيية اليجم يتعيرض ءيا
٧3-١44
املثليات واملثليون ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اءوية اجلنسيانية وحياملو صيفات
اجلنسني )فرنسا و
نزع صفة اجلُرا ع العاللات ني الراشدي م نفيس نيوع اجلينس
٧4-١44
ابلراضي ينهما )امل سيك و
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ضييمان تتييل مجيييل املييواطنني ابوقييوق نفسييهال مب ي فيييهر املثليييات
٧5-١44
واملثليون ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اءوية اجلنسانية وحاملو صفات اجلنسنيل
ونزع صفة اجلُرا ع العاللات اجلنسية يني الراشيدي مي نفيس نيوع اجلينس وإلغياء
مجيل التشريعات التمييزية على أساس امليل اجلنسي )إسنانيا و
٧6-١44
ت نيق واعتماد لانون شيامل مل افحية التميييز يتايم ح يرا عامي ا
جلميل أش ال التمييز املناشرة منها وغري املناشرة )انغارن و
نزع صفة اجليُرا عي العالليات اجلنسيية يني ال يرفني وسياحلل منهيا
٧٧-١44
إلغيياء األح يياا الييواردة ت املييواد  489إ  493م ي القييانون اجلن ياحلي الييجم د يير
العاللات اجلنسية ني األشيضااب مي نفيس نيوع اجلينس والعالليات اجلنسيية خيارج
إطار الزواج والزظ )اولندا و
٧8-١44

اعتماد لانون شامل مل افحة التمييز )جنوب أفريقيا و

اخت يياخل ت ييدا ري عاجل يية إللغ يياء األح يياا ال ييجم ه ي ميرا وتص يير املثلي ييات
٧٩-١44
واملثليي ييني ومزدوجي ييي امليي ييل اجلنسي ييي ومغي ييايري اءويي يية اجلنسي ييانية وحي يياملي صي ييفات
اجلنسي يينيل والتحقيي ي ُيق مي ييل م ي يرت ا أفعي ييال التمييي ييز والعني ييف ت حقهي يير ومعي ييالنتُهر
)األرجنتني و
إلغاء التشريعاتل وال سيما املادة  489م القانون اجلناحليل الجم
8٠-١44
هي ي ميرا العاللي يية اجلنسي ييية ي ييني الراشي ييدي م ي ي نفي ييس ني ييوع اجلي يينس ابلراضي ييي يي يينهر
)آيسلندا و
مواصييلة اجلهييود م ي أجييل دقيييق األاييداة الوطنييية االس يراتي ية
8١-١44
)عمان و
للتنمية املستدامة )ُ 2020-2015
مواصلة وضل وتنفيذ رامج إمناحلييةل ودسيني القيدرات االلتصيادية
8٢-١44
للنلد ك ل مبا فيه األلالير اجلنو ية للمغرب )اململ ة العر ية السعودية و
83-١44

تسريل تنفيذ السياسة الوطنية املتعلقة تغري املناخ )كواب و

زندة تعم ي ييير مراع ي يياة اوق ي ييوق الني ي ي يية ت وض ي ييل االسي ي يراتي يات
84-١44
اإلمناحلية وتنفيذاا )إندونيسيا و
مراجعيية أح يياا القييانون اجلنياحلي املتعلقيية ابإلرايياب ووضي ُيل تعريييف
85-١44
أوضح وأدق لل راحلر املرتن ة ابإلرااب )انغارن و
مراجع يية أح يياا الق ييانون اجلني ياحلي املتعلق يية ابإلرا يياب غي يية وض ييل
86-١44
تعريف دليق لل راحلر املرتن ة ابإلرايابل وضيمان أن ت يون التشيريعات متسيقة ميل
العهد الدو اخلااب ابوقوق املدنية والسياسية )ألنانيا و
يس االلتصيادي
8٧-١44
ابإلحالة إ الشاغل اليذي أعيرب عنيه ميؤخرا اجملل ُ
واالجتمياعي شي ن وجيود اجلييدار الرملييل مواصييلة تنفييذ ييرظمج إزالية األلغيياا علييى
طول اجلدار الرملي )ظمينيا و
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مواصلة اجلهود إلزالة األلغياا األرضيية وغريايا مي املتف يرات مي
88-١44
خملفات اورب ) ريو و
االلت يزاا ابلتش يريعات الوطنييية وت ييفهييا مييل أح يياا معااييدة هييارة
8٩-١44
األسلحة )غواتيماال و
تنفيييذ التوص يييات املننثق يية عي ي اجلوليية الثاني ييةل ال ييواردة ت الوثيق يية
٩٠-١44
A/HRC/21/3ل الفقيراتن  62-129و65-129ل وح ير العقو يية الندنيية ح يرا ال
يييدع جميياالا للشييكل ت مجيييل األميياك وحيين داخييل املنييزل وت مؤسسييات الرعاييية
النديلة وت دور اواانة النهارية وت املدارس )اايجم و
وضي ييل تش ي يريعات د ي يير العقو ي يية الندنيي يية وإسي يياءة معاملي يية النني ييني
٩١-١44
والننات )ابراغواي و
٩٢-١44

إلغاء عقو ة اإلعداا )فرنسا و

٩3-١44

ت ثيف املنالشات الوطنية قصد إلغاء عقو ة اإلعداا )إي اليا و

اإل قيياء علييى الولييف االختييياري لعقو يية اإلعييداا وت ثيييف اوييوار
٩4-١44
إلغاء اتم ا على مجييل اجليراحلر
ش ن عقو ة اإلعداا وآاثراا وخللك على مسار إلغاحلها ا
)اجلنل األسود و
مواصلة النقاش اليوطين اويا شي ن إلغياء عقو ية اإلعيداا والن ير
٩5-١44
ت إضفاء الصفة الراية على الولف االختيياري لتنفييذاا حب ير الواليل اليذي يُ نيق
حاليا )ألنانيا و
اإل قاء على الولف االختياري حب ر الوالل عليى اسيتضداا عقو ية
٩6-١44
اإلع ييداا قص ييد التح ييول إ إلغاحله ييا الت يياا وسي ياحلل منه ييا عملي يية اإلص ييالح اجلاري يية
للقانون اجلناحلي )رواندا و

٩٧-١44
أفريقيا و

مواص ييلة النق يياش ال ييوطين شي ي ن إلغ يياء عقو يية اإلع ييداا )جن ييوب

الن يير ت إضييفاء الصي يفة الراييية علييى الول ييف االختييياري لتنفي ييذ
٩8-١44
عقو ة اإلعداا حب ر الوالل )أوكرانيا و
٩٩-١44

الن ر ت إلغاء عقو ة اإلعداا )ظمينيا و

١٠٠-١44

إلغاء عقو ة اإلعداا م تشريعاته الوطنية )ابراغواي و

 ١٠١-١44اإل قاء على الولف االختياري لعقو ة اإلعداا يليه اإللغاء النهاحلي
لعقو ة اإلعداا )النمسا و
 ١٠٢-١44مواصييلة تنفيييذ اليربامج االجتماعييية وااللتصييادية لصييا املسيياجني
ت إطار إعادة إدمياجهر اجتماعيي ا ومهنيي ا عيد احت يازارل وال سييما لفاحليدة النسياء
والشناب )جهورية أفريقيا الوس ى و
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 ١٠3-١44تسريل عملية مراجعة اإلطار القانو الذي يين ر السي ون يدة
مواءمته مل املعايري الدولية )لرباب و
١٠4-١44

اختاخل التدا ري الارورية ول مش لة اكت اظ الس ون )اليوظن و

 ١٠5-١44مواصلة دسني ال روة ت الس ون واود م االكت اظ واعتماد
داحلل ع االحت از لنل احملاكمة وتوفري الرعاية ال نية ال افية للس ناء )كينيا و
 ١٠6-١44تسريل عملية مراجعة اإلطار التشريعي اليذي يين ر السي ون غيية
مواءمته مل دستور عاا  2011ومل املعايري الدولية )ابكستان و
املقرح يية لق ييانون املسي ي رة اجلناحلي يية مي ي أج ييل
 ١٠٧-١44اعتم يياد التع ييديالت َ
ضمان احراا الاماظت والتدا ري الولاحلية أثناء االحت از )غاظ و
 ١٠8-١44تقويي يية آلياتي ييه الوطنيي يية والتعي يياون الي ييدو علي ييى م افحي يية االهي ييار
ابألشضااب وال سيما سياحة اجلنس الجم يُستضدا فيها أطفال )اندوراس و
 ١٠٩-١44مواص ييلة اجله ييود مل افح يية االه ييار ابلنش يير وض ييمان إي ييالء عناي يية
املعتمد ت اذا الش ن )ل ر و
خاصة للف ات الاعيفة عند ت نيق القانون َ

 ١١٠-١44وضييل اس يراتي ية وطنييية للتصييدي للعنودييية املعاصييرة والتصييديق
على روتوكول عاا  2014التفالية من مة العمل الدولية إللغاء السضرة )اململ ية
املتحدة لربي انيا الع مى وآيرلندا الشمالية و
 ١١١-١44إزالة املمارسيات التقييديية ت حيق املسييحيني وأللييات أخيرال مبيا
ت خللك القيود املفروضة على األنش ة الدينية وحرية الف ر والوجدان مبا يتفيق ميل
القانون الدو )كينيا و
 ١١٢-١44ضمان جعل األح اا خلات الصيلة مي ليانون املسي رة اجلناحليية أو
م القانون اجلناحلي متماشية مل التزامات املغرب الناش ة عي العهيد اليدو اخليااب
ابوقوق املدنية والسياسية وال سيما فيما يتعلق حبرية ال الا والرأي )زامنيا و
 ١١3-١44االمتناع عي االسيتناد إ ليوانني غيري ليانون الصيحافة عنيد الن ير
ت املضالفات املرتن ة حبرية التعنري )الدامنرك و
 ١١4-١44ضييمان حرييية التعنييري وحرييية ت ييوي اجلمعيييات ضييماظا اتم ي ا واختيياخل
مجيييل التييدا ري الاييرورية غييية كفاليية ت ييني املييدافعني ع ي حقييوق اإلنسييان م ي أداء
مهما ر )فرنسا و
 ١١5-١44مواصييلة العمييل علييى تعزيييز حرييية التعنييري عي طريييق تنفيييذ القييانون
املنشئ للم لس الوطين للصحافة )ل ر و
 ١١6-١44استعراض أح ياا القيانون اجلنياحلي املتعلقية حبريية التعنيري مبيا يتوافيق
مل املادة  19م العهد الدو اخلااب ابوقوق املدنية والسياسية )اولندا و
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 ١١٧-١44ض ييمان احي يراا أح يياا الدس ييتور املتعلق يية حبري يية الص ييحافة وحري يية
اليرأي والتعنييري وحرييية الت مييل وت ييوي اجلمعييياتل حيين لتشييضااب الييذي يريييدون
التعنري ع آراحلهر ش ن اوالة ت الصحراء الغر ية ووضعها السياسي )السويد و
 ١١8-١44إهنيياء مالحقيية الصييحفيني لا ياحلي ا مبوجييان القييانون اجلن ياحلي سيينان
يفارسييتهر حقهيير ت حرييية ال يرأي والتعنييري ابل ييرق السييلمية و سيينان حرصييهر علييى
اوق ت اوصول على املعلومة )السويد و
 ١١٩-١44إهناء مالحقة الصحفيني لااحلي ا وإطالق سراحهر إ جانان أفراد
آخري ُسي نوا جمليرد يفارسيتهر حقيولَهر ت حريية التعنيري والت ميل السيلمي وت يوي
اجلمعيات )الوالنت املتحدة األمري ية و
 ١٢٠-١44إنشيياء ي يية آمنيية ويف م نييةل ت القييانون واملمارسييةل واحملاف يية عليهييا
لفاحلدة اجملتمل املد واملدافعني ع حقوق اإلنسان حن ت الصحراء الغر يية وفيميا
يتعلييق ييا ع ي طريييق مراجعيية القييانون اجلن ياحلي وإزاليية القيييود املفروضيية علييى حرييية
التعنري واستعراض ن ياا تسي يل اجلمعييات واإلشيعار ابلت معيات والت نييق املتمسيق
للقواعد على مجيل الت معات السلمية صرة الن ر ع موضوعها )آيرلندا و
 ١٢١-١44إزال يية العواحل ييق ال ييجم تن ييل اجلمعي ييات غ ييري او ومي يية مي ي التم يياس
تس يلها م لنل السل ات )السويد و
 ١٢٢-١44املوافقيية علييى طلنييات الرخيييت جلميييل اجلمعيييات غييري او ومييية
الييجم تلييتمس التس ي يل وفق ي ا للقييانونل مبييا فيهييا اجلمعيييات الييجم تييدافل ع ي أف يراد
األلليات م الس ان )الوالنت املتحدة األمري ية و
 ١٢3-١44إجراء دقيقات كاملة ونزيهية ومسيتقلة ت مجييل ادعياءات الفسياد
أو االعت ييداء عل ييى ي ييد ل ييوات األمي ي ومالحق يية املس ييؤولني عنه ييال عن ييد االلتا يياء
)الوالنت املتحدة األمري ية و
 ١٢4-١44القياا خب وات أخرا م أجل ضمان استقالل القااءل واو أمير
مهيير لاييمان إجيراء حماكم يات عادليية مبييا يتفييق مييل املعييايري الدولييية وقييوق اإلنسييان
)أسراليا و
و

١٢5-١44

إكمال إصالحات القااء )ال وي

١٢6-١44

تسريل تنفيذ ميثاق إصالح من ومة العدالة )سري الن ا و

 ١٢٧-١44مواصييلة إتيياا عملييية إصييالح من وم ية العداليية وضييمان اسييتقالل
القااء مبا يتفق مل مقتايات الدستور خلات الصلة )السودان و
 ١٢8-١44مراجعيية القييانون اجلن ياحلي ولييانون املس ي رة اجلناحلييية ك ييزء م ي عملييية
اإلصالح اجلارية لق اع القااء )اململ ة املتحدة لربي انيا الع مى وآيرلندا الشمالية و
 ١٢٩-١44اختاخل التدا ري الارورية إللغاء مجييل األح ياا القانونيية اليجم تُنشيئ
ف ييوارق ييني األطف ييال املول ييودي ت إط ييار ال ييزواج واألطف ييال املول ييودي خ ييارج إط ييار
مدونيية األسيرة والييجم تييز ت حييق أول يك األطفييال
اليزواجل ال سييما تلييك اليواردة ت م
)األرجنتني و
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 ١3٠-١44دليييل التش يريعات القاحلميية وإلغيياء مجيييل القواعييد وال سيييما تلييك
الواردة ت مدونة األسرة اليجم تتنيام ميل منيدأ املسياواة يني األطفيال أو اليجم تشي ل
تييزا ت حق ال فل )شيلي و
 ١3١-١44إلغ يياء مجي ييل األح يياا التمييزي يية فيم ييا يتعل ييق ابألطف ييال املول ييودي
خارج إطار الزواج )ال ونغو و

 ١3٢-١44إلغاء النت القيانو اليذي دنيل النسياء املغر ييات مي نقيل جنسييته
إ أزواجه األجانان )ال ونغو و
 ١33-١44إلغ يياء األح يياا القانوني يية ال ييجم د ييرا النس يياء مي ي يفارس يية الوصي ياية
القصر على لدا املساواة مل الرجال )الدامنرك و
القانونية على األطفال م
 ١34-١44إلغياء هييرمي األمهييات العييازابت والسييماح ابالعيراة القييانو التيياا
ابألطف ييال املول ييودي خ ييارج إط ييار ال ييزواج )ح يين فيم ييا يتعل ييق حاي ياحلهر وحقه يير ت
املريا و دء العمل فحت اومض النووي الريا للتحقق م األ وة )أملانيا و
 ١35-١44الن يير ت إلغيياء مجيييل النييياظت مي واثحلييق اءويية الييجم مي شي هنا أن
تؤدي إ تييز ت حق األطفال املولودي خارج إطار الزواج ) ريو و
 ١36-١44دسييني اإلج يراءات املتمنعيية ت تس ي يل األطفييال م ي أجييل ضييمان
املساواة ني األطفال واملعاملة القانونية املتساوية ءر دومنا تييز )صر يا و
 ١3٧-١44إلغياء تليك األح ياا مي مدونية األسيرة اليجم تيميز ت حيق األطفييال
املولودي خارج إطار الزواج )توغو و
 ١38-١44سييحان أي إشييارة ت واثحلييق اءوييية م ي ش ي هنا أن ت م ي م ي دديييد
األطفال املولودي خارج إطار الزواج وإلغاء مجيل األح اا التمييزية ت حيق أول يك
األطفال وال سيما ت مدونة األسرة )تركيا و
 ١3٩-١44إلغ يياء الرس ييوا املفروض يية عل ييى إص ييدار ش ييهادات امل يييالد وتيس ييري
إصييدار شييهادات امليييالد جلميييل األطفييال الالج ييني الييذي ال دل ييون شييهادة ميييالد
عد )تركيا و
 ١4٠-١44ختصيت مزيد م املوارد لتنفيذ السياسات الوطنية لصا الف ات
االجتماعية الاعيفة )فيي ظا و
 ١4١-١44مواصي ييلة اجله ي يود وتس ي يريعها غي ييرض تعزيي ييز اوقي ييوق االلتصي ييادية
واالجتماعية والثقافية جلميل الس ان )جينو و
 ١4٢-١44مواصي ييلة اجلهي ييود م ي ي أجي ييل تعزيي ييز وةايي يية اوقي ييوق االلتصي ييادية
واالجتماعي يية ع ي ي طري ييق تنفيي ييذ اسي يراتي ية إمناحليي يية لتشي ي يل االسي ييتثمار والعمالي يية
)اململ ة العر ية السعودية و
 ١43-١44دسييني وسياحلل دديييد خلوي األالييية لالسييتفادة مي خ ييم اوماييية
االجتماعية )مجهورية إيران اإلسالمية و
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 ١44-١44مواص ييلة تشي ي يل ت ام ييل سياس يياته االجتماعي يية وم افح يية الفق يير
وعدا املساواة اللذي ال يزاالن موجودي )أنغوال و
 ١45-١44مواصييلة اجلهييود مي أجييل ةاييية اوقييوق االلتصييادية واالجتماعييية
ع ي طريييق تنفيييذ يرامج م افحيية الفقيير ت إطييار املنييادرة الوطنييية للتنمييية النش يرية
)كوت ديفوار و
 ١46-١44مواص ييلة تنفي ييذ السياس ييات الرامي يية إ م افح يية الفق يير وتشي ي يل
التنمية االلتصادية )مصر و
 ١4٧-١44مواصلة اجلهود الرامية إ اود م الفقير وسيد الفيارق ت اليدخل
ني من قة وأخرا و ني األرنة واوواضر )مجهورية إيران اإلسالمية و
 ١48-١44مواصلة تقوية الربامج للحد مي الفقير مي خيالل املنيادرة الوطنيية
للتنمية النشرية )ابكستان و
 ١4٩-١44تنييادل هر تييه مييل غييريا ت جمييال التنمييية النش يرية واوييد م ي الفقيير
)جنوب السودان و
 ١5٠-١44مواص ييلة اعتم يياد ت ييدا ري لتحس ييني عيش يية ض ييعاة او ييال ت النل ييد
) رو دار السالا و
١5١-١44
فلس ني و

ض ييمان التوزي ييل املنص ييف للم ييوارد ييني األرنة واوواض يير )دول يية

١5٢-١44
) نغالديش و

مواصلة عمله اجليد على اود مي معيدل الن الية املرتفيل ت النليد

 ١53-١44مواصيلة تشي يل التنمييية االلتصيادية واالجتماعيية مي أجيل الرفييل
امل مرد مي مسيتونت معيشية السي ان وخلليك لتزوييدار حسياس متيني للتمتيل ممييل
حقوق اإلنسان )الصني و
 ١54-١44هديد القوانني الراميية إ اويد مي معيدالت الن الية وزندة فيراب
العمل للمسامهة ت دقيق التنمية املستدامة )العراق و
 ١55-١44مواص ييلة اجله ييود ألج ييل او ييد مي ي مع ييدالت الن ال يية ت ص ييفوة
الشناب وساحلل منها تقوية رامج التدريان املهين )لينيا و
 ١56-١44إلاميية ح يوارات لالخن يرايف ت التعيياون الييذي سيييتيح ت نيييق املمارسييات
واخل م الفالى للحد م الن الية وللية فيراب العميل والعميل ت الق ياع غيري الن ياميل
وتقوية السياسات الرامية إ إنشاء فراب العمل وإ عمالة الشناب )ابراغواي و
 ١5٧-١44االس ييتمرار ت تعزي ييز اوق ييوق الني ي يية وخلل ييك إبدراجه ييا ت خ ييم
التنمية االجتماعية وااللتصادية ت مجيل أحناء اململ ة )اإلمارات العر ية املتحدة و
 ١58-١44مواصلة تنفيذ السياسات وت وير اءياكيل األساسيية اليجم تزييد مي
الفراب ت اوصول على العمل خاصةا ت صفوة الشناب )سنغافورة و
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١5٩-١44

اعتماد مشروع لانون حيدد شرويف عمل العمال املنزليني )تركيا و

 ١6٠-١44مواصييلة تييوفري التغ ييية ال نييية األساسييية جلميييل س ي انه مب ي فيييهر
املسنون ) رو دار السالا و
 ١6١-١44دس ييني ن يياا اوماي يية االجتماعي يية ييدة توس يييل ن يياق التغ ي يية
االجتماعية وال نية لتشمل كل فرد )كواب و
 ١6٢-١44متا عي يية التوصي يييات املننثقي يية ع ي ي اجلولي يية الثانيي يية وال ي يواردة ت الوثيقي يية
 A/HRC/21/3الفقي ي يرات  98-129و 102-129و 111-129و116-129
و 117-129و9-130ل وزندة االسي ي ييتثمارات ت التعلي ي ييير العي ي يياا وخللي ي ييك ي ي ييزندة
مرتنات املدرسني واستحدا رامج تدريان مهين وفين )اايجم و
 ١63-١44زندة الفيراب ت اوصيول عليى خيدمات الرعايية الصييحية ت األرنة
ألاداة منها اود م معدالت وفيات األمهات واعتالء )مجهورية كورن و
 ١64-١44زندة دسييني خييدمات الرعاييية الصييحية لنييل الييوالدة واستشييارات
ال نيان للحد م ضرورة النقل العاجل عند املضاض وم مث اود م خ ر وفيات
األمهات واألطفال )اتيلند و
١65-١44
)أرمينيا و

اختيياخل مزيييد مي التييدا ري احملييددة اءييدة غييية تعزيييز التعلييير اجليامل

 ١66-١44تنفي ي ييذ الرؤي ي يية االسي ي يراتي ية إلص ي ييالح التعل ي ييير للف ي ييرة م ي ييا ي ييني
عامي  2015و ) 2030وروندي و
 ١6٧-١44مواصييلة اجلهييود لتعزيييز التعلييير اجل يامل ع ي طريييق تيسييري حصييول
األشضااب خلوي اإلعالة على التعلير )إكوادور و
١68-١44

مواصلة ت ريس اوق ت التعلير )موريشيوس و

١6٩-١44

وضل اسراتي ية أو خ ة عمل مل افحة األمية )الني ر و

 ١٧٠-١44الن يير ت القا يياء عل ييى التف يياواتت ت التعل ييير م ييا ييني اوواض يير
واألرنة وما ني الفتيات والفتيان وما ني األلليات ) ريو و
 ١٧١-١44تنفي ييذ ت ييدا ري لا ييمان حص ييول اجلمي ييل عل ييى التعل ييير ت املراح ييل
اال تداحلية والثانوية واجلامعية )الربتغال و
 ١٧٢-١44القي ي يياا خب ي ييوات أخ ي ييرا ت جمي ي ييال تعزي ي ييز اوق ي ييوق االلتصي ي ييادية
واالجتماعية والثقافية وخاصة ت ل اع التعلير مل الركيز وجه خااب على تس يل
فتيات وفتيان األرنة ت املدارس )رومانيا و
 ١٧3-١44دعيير اوييق ت التعلييير عي طريييق تنفيييذ الرؤييية االسيراتي ية لن يياا
التعلير للفرة ما ني عامي  2015و) 2030اململ ة العر ية السعودية و
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 ١٧4-١44دعيير تش ي يل التعلييير لفاحلييدة األطفييال ضييعيفي اواليية االلتصييادية
)جنوب السودان و
 ١٧5-١44مواصي ييلة اجلهي ييود لاي ييمان تس ي ي يل مجيي ييل األطفي ييال ت املدرسي يية
اال تداحلية والن ر ت اختاخل التدا ري الارورية ملسياعدة األطفيال احمليرومني مي التعليير
)دولة فلس ني و
 ١٧6-١44مواصلة اجلهود م أجل تعزيز اوق ت التعلير ع طريق م افحة
ظاارة تسرب األطفال م املدارس )السودان و
 ١٧٧-١44مواصلة اجلهود إلصالح ن اا التعلير العاا ودسني نوعيية التعليير
العاا توخي ا لتحقيق املساواة ت الفراب ني ال نقات االجتماعية )تونس و
 ١٧8-١44زندة اجلهود املنذولية لايمان تسي يل مجييل األطفيال ت امليدارس
ت املرحلتني اال تداحلية والثانوية )تركيا و
 ١٧٩-١44اس ييتعراض املن ييااج التعليمي يية وت ييفه ييا عن ييد الا ييرورةل وك ييذلك
اسيتعراض يفارسيات التييدريس وامليدارس مي أجيل القايياء عليى التمييييز القياحلر علييى
نييوع اجليينس والقوالييان النم ييية القاحلميية علييى نييوع اجليينس إ جانييان تعزيييز ت ييني
الفتيات منذ س من رة ) وتسواظ و
 ١8٠-١44تعزيييز ال يربامج الييجم تش ي ل تعلييير األطفييال وال سيييما الفتيييات ت
القرا وإفادة الف ات الاعيفة منها )اإلمارات العر ية املتحدة و
 ١8١-١44مواصييلة اجلهييود لتعزيييز اوقييوق الثقافييية ع ي طريييق يرامج وماييية
وإنعاش تنوع الرا الثقيات اليذي يشي ل اءويية املغر يية مبيا فييه اليرا اوسيا ت
األلالير اجلنو ية )اإلمارات العر ية املتحدة و
١8٢-١44
)مصر و

مواصلة تعزييز املسياواة يني الرجيال والنسياء ت السياسيات العامية

 ١83-١44مواصييلة تش ي يل املسيياواة ييني اجلنسييني وإش يراك امل يرأة ت اوييياة
السياسية والوظيفة العمومية )مجهورية الو الددقراطية الشعنية و
 ١84-١44مواصييلة اجلهييود اوميييدة الرامييية إ تعزيييز ةاييية حقييوق النسيياء
واألطفال )موريتانيا و
 ١85-١44اسييتعراض مجيييل القيوانني واملمارسييات الييجم تشي ل تيييزا علييى أسيياس
نييوع اجليينس وجعلهييا متواحلميية مييل القييانون الييدو واملعييايري الدولييية واختيياخل خ يوات م ي
أجييل زندة دسييني ةاييية النسيياء الل يوا يتعرض ي للعنييف وس ياحلل منهييا تعييديل القييانون
اجلناحلي لامان هرمي االغتصاب ت إطار الزواج )السويد و
 ١86-١44مراجع يية مدون يية األس ييرة و يير تع ييدد الزوج ييات وزواج القاصي يري
ابإلضييافة إ ضييمان املسيياواة ييني النسيياء والرجييال ت مسياحلل امليريا وت اوييق ت
الوصاية )النرويج و
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 ١8٧-١44متا عي يية للتوصي يييات املننثقي يية ع ي ي اجلولي يية الثانيي يية وال ي يواردة ت الوثيقي يية
A/HRC/21/3ل الفق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يرات  19-129و 22-129و 27-129و39-129
و 40-129و 43-129و 78-129و 88-129و 93-129و7-131ل
وت ثيف اجلهود م أجل دسني التمتيل ابوقيوق االلتصيادية واالجتماعيية والثقافيية ميل
مشاركة النساء مشاركة اتمة )اايجم و
 ١88-١44اعتميياد تش يريعات شيياملة ومت امليية للقايياء علييى التمييييز وعلييى
مجيل أش ال العنف على املرأة ولتشي يل ارتقاحلهيا ت مجييل اجملياالت مبيا فيهيا اجمليال
االلتصادي )اندوراس و
 ١8٩-١44تقوييية اإلطييار القييانو الق ياحلر م ي أجييل ةاييية النسيياء م ي مجيييل
أش ي ال العنييف وإزاليية مجيييل القواعييد القانونييية التمييزييية القاحلميية علييى نييوع اجليينس
)شيلي و
 ١٩٠-١44اخت يياخل مجي ييل الت ييدا ري الا ييرورية لتش ييديد م افح يية العن ييف املن ييز
ارس على النساء )فرنسا و
والعنف اجلنسي الذي د َ

 ١٩١-١44اخت يياخل ت ييدا ري مناس يينةل م ييل مراع يياة التزامات ييه الدولي ييةل ملن ييل زواج
القاصري )ميامنار و
 ١٩٢-١44مواصيلة اسيتحدا تييدا ري عمليية عليى الصييعيدي احملليي والييوطين
لامان املساواة ني اجلنسني وم افحة التمييز ت حق املرأة )سنغافورة و
١٩3-١44

مواصلة اجلهود مل افحة العنف على املرأة )تونس و

 ١٩4-١44تعييديل التش يريعات الداخلييية إلزاليية مجيييل أش ي ال التمييييز الق ياحلر
على نوع اجلنس ووماية حقوق املرأة وال فل )أسراليا و
 ١٩5-١44تسيريل اعتمياد مشييروع القيانون  13-103املتعلييق ابلعنيف علييى
املرأةل مل مراعاة أمهية توسيل ن اق اوماية ليشمل النساء ضيحان العنيف ولت يرمي
االغتصاب ت إطار الزواج ) ل ي ا و
 ١٩6-١44مواصييلة جهييودا لتحسييني التشيريعات املتعلقيية ابلعنييف علييى امليرأة
مبييا يتفييق مييل املعييايري الدولييية حن تتنيياول أ عيياد الولاييية واوماييية واملسيياعدةل وإلغيياء
األح اا التمييزيية املتعلقية ابلوصياية عليى األطفيال واليزواج وامليريا ونقيل اجلنسيية
)الربازيل و
 ١٩٧-١44هييرمي االغتصيياب ت إطييار الييزواج والتهديييدات ابلعنييف ك ييزء مي
مشروع القانون  13-103املتعلق مب افحة العنف على املرأة وتنفيذ رامج رعاية
الدولة ملساندة الاحان )كندا و
 ١٩8-١44تنفيذ تدا ري كافية لايمان تيوفري اومايية الشياملة والفعالية للنسياء
م العنف املنز وتسريل عملية صياغة مشروع ليانون يتماشيى ميل املعيايري الدوليية
ت اذا الش ن )أملانيا و
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 ١٩٩-١44تقوية اإلطيار القيانو منعيا للتميييز والعنيف عليى امليرأةل وال سييما
العنف املنز )إي اليا و
 ٢٠٠-١44تسريل عملية اعتماد مشروع القانون املتعلق ابلقااء على العنف
على املرأة )األردن و
 ٢٠١-١44مواصييلة مواءميية تش يريعاته وسياسيياته و راجمييه الييجم ت ييرس حقييوق
ال فل م أجل منل عمل األطفيال ت ظيروة مؤخليية ووليف حياالت اليزواج املن ير
وهرمي مجيل أش ال استغالل األطفال )كينيا و
 ٢٠٢-١44اعتماد تشريعات حمددة ش ن العنف عليى امليرأة تتايم أح امي ا
جناحلية ومدنية ضرورية للتصدي للعنف املنز والتحرش اجلنسيي ابلنسياء والفتييات
)امل سيك و
٢٠3-١44

تنفيذ القانون املتعلق ابلعنف على املرأة صورة عاجلة )النرويج و

 ٢٠4-١44اعتماد ليانون عياا متعليق ابلعنيف عليى امليرأة مبيا يتفيق ميل املعيايري
الدولية مل توفري وساحلل تنفيذا تنفيذا فعاالا )ابراغواي و
 ٢٠5-١44تقوية التشريعات وتشديداا ل فالة املساواة يني اجلنسيني وخاصية
ملنل العنف على املرأة وولف حاالت الزواج املن ر والقسري )مجهورية كورن و
 ٢٠6-١44اإلسي يراع ت سي ي م الق ييانون املتعل ييق ابلعن ييف عل ييى املي يرأة واعتم يياد
التعريف العاملي للعنف القاحلر على أساس نوع اجلنس )سلوفينيا و
 ٢٠٧-١44إحراز مزيد مي التقيدا ت م افحية مجييل أشي ال التميييز والعنيف
على املرأةل و دء اي ة املناصفة وم افحة كل أش ال التمييز عملها )إسنانيا و
 ٢٠8-١44اعتماد وتنفيذ لانون شيامل وال تيييزي شي ن العنيف عليى النسياء
والننات )سويسرا و
٢٠٩-١44
عليه )أوغندا و

وضل تشريل حمدد ملنل العنيف عليى امليرأة والتحقييق فييه واملعالنية

 ٢١٠-١44تعديل لانون اإلجهاض اجلديد ملنح النساء اويق ت اإلجهياض ت
ناء على حمار الشرطة فقم )سلوفينيا و
حاالت التعرض لزظ احملارا واالغتصاب ا
 ٢١١-١44ت ثييف اجلهييود مل افحية العنييف عليى امليرأة ت نييق القييوانني خلات
الصلة ت نيق ا صارم ا و تحسني آليات مساندة الاحان )اتيلند و
٢١٢-١44

اختاخل مزيد م التدا ري ش ن العنف املنز )اليوظن و

 ٢١3-١44تعديل لانون املريا ت مدونة األسرة ابحيراا املسياواة يني اجلنسينيل
مثلما جاء ت املادة  19م دستور املغرب )كندا و
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 ٢١4-١44اعتم يياد الت ييدا ري املناس يينة غي يية إدم يياج النس يياء أكث يير ت األنشي ي ة
االلتصادية وضمان حقه ت املعاملية املتسياوية واألجير املتسياوي لقياء العميل خلي
القيمة املتساوية )صر يا و
 ٢١5-١44إجيراء مزيييد مي اإلصييالحات علييى مدونيية األسييرة م ي أجييل إزاليية
مجيل االستثناءات الجم تتيح زواج األطفال لنل لوغ س الثامنة عشرة ) وتسواظ و
 ٢١6-١44كفالي يية اح ي يراا اوي ييد األد لس ي ي الي ييزواج احملي ييددة ت  18سي يينةل
وساحلل منها منل القااة م السماح زواج األطفال مبوجان امليادة  20مي مدونية
األسرة )كندا و
 ٢١٧-١44القايياء علييى املمارسيية الاييارة املتمثليية ت الييزواج املن يير وتوعييية
اجلمهي ييور وا ابء واألمهي ييات م ي ي أجي ييل ةايي يية الفتيي ييات القاص ي يرات ةاي ي يةا فعالي يية
)كرواتيا و
 ٢١8-١44تقوي ي يية الت ي ييدا ري الرامي ي يية إ القا ي يياء الت ي يياا عل ي ييى زواج األطف ي ييال
س م التشريل الذي يلغي تزويج األطفال كراا )سرياليون و
واإلسراع َ
 ٢١٩-١44اختيياخل تييدا ري م ي أجييل مقاوميية امليييل إ استصييدار أخلون لا ياحلية
واالت زواج ُّير لاصيري وسياحلل منهيا إجيراء التعيديالت الايرورية ملدونية األسيرة
)السويد و
٢٢٠-١44

زندة تعزيز مشاركة املرأة والشناب ت اوياة السياسية )إكوادور و

٢٢١-١44
)األردن و

مواصلة اجلهود الرامية إ تعزيز مشاركة امليرأة ت اويياة السياسيية

 ٢٢٢-١44اختاخل تدا ري أكثر اوعا م أجل توفري ةاية أفال وقوق ال فيل
ووق ييوق األش ييضااب خلوي اإلعال يية وامله يياجري وغ ييري خلل ييك مي ي الف ييات الا ييعيفة
)الصني و
 ٢٢3-١44مواصي ييلة اجلهي ييود م ي ي أجي ييل كفالي يية حصي ييول األطفي ييال وامل ي يرااقني
الايعيفة حياءر ت اجملتمعيات الريفيية علييى التعليير اجلييد وخيدمات الرعايية الصييحية
اجليدة )مجهورية الو الددقراطية الشعنية و
 ٢٢4-١44مواصلة تقوية السياسات العامة خلات الصلة لتعزيز وةايية حقيوق
اإلنس ييانل وخباص يية حق ييوق ال ف ييل وحق ييوق امله يياجري وملتمس ييي الل ييوء وحق ييوق
األشضااب خلوي اإلعالة )رومانيا و
 ٢٢5-١44مواص ييلة جه ييودا ت س يينيل م افح يية عمال يية األطف ييال عي ي طري ييق
التنفيذ الفعال لقانون العمال املنزليني وظروة االستضداا )ملديف و
 ٢٢6-١44ح ر وهيرمي هنييد األطفيال دون سي  18واسيتضدامهر ت األعميال
العداحلية ح را وهردا صرحيني )أوكرانيا و
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 ٢٢٧-١44مواصييلة جهييودا م ي أجييل ةاييية وتعزيييز حقييوق اإلنسييان للف ييات
الاعيفة مبا فيها األشضااب خلوي اإلعالة واألطفال )لرباب و
 ٢٢8-١44زندة تس يريل اجلهييود املنذوليية ألجييل تعزيييز حقييوق امل يرأة وال فييل
وال سيما خلوي اإلعالات منهر )جورجيا و
 ٢٢٩-١44مواص ييلة اخت يياخل ت ييدا ري ش يياملة لتحس ييني ان ييدماج األش ييضااب خلوي
اإلعالة ت اجملتمل )انغارن و
٢3٠-١44
اإلعالة )لينيا و

مواصييلة تقوييية تنفيييذ السياسييات العاميية املتعلقيية ابألشييضااب خلوي

 ٢3١-١44إدم يياج لغ يية اإلش ييارة ت وسي ياحلم اإلع ييالا العام يية وت ييوفري الت ييدريان
للمرمجني ت اذا اجملال )مدغشقر و
 ٢3٢-١44مواص ييلة جه ييودا احملم ييودة ابه يياا ت ييوير اللغ ييات الوطني يية وتعزي ييز
وةاية اللغة والرا الثقات األمازيغيني ) نغالديش و
٢33-١44
) وروندي و

مواصي ي ييلة جهي ي ييودا لتي ي ييوفري تعلي ي ييير اللغي ي يية والثقافي ي يية األمي ي ييازيغيتني

اوسييا
 ٢34-١44مواصييلة اجلهييود ابهيياا تعزيييز ال يرا الثقييات الصييحراوي م
واحملاف ة عليهل مثلما او م مرس ت دستور عاا  ) 2011وروندي و

 ٢35-١44مواصييلة اعتميياد تييدا ري تش يريعية وسياسييات اوماييية الاييرورية ل فاليية
التعلير للس ان األميازيغ والصيحراويني ت مجييل املسيتونتل إ جانيان التمتيل ال اميل
حبقييولهر ت الت يياار واملشيياركة ت اوييياة الثقافييية ت النلييد مبييا حيفييه تقاليييدار وا يويتهر
)امل سيك و
 ٢36-١44ضيمان الوصيول التياا واملتسياوي إ امليوارد االجتماعيية وااللتصيادية
)مبا ت خللك اوصول على التعلير اجلامعي وعلى دروس ت اللغات التقليديية للسي ان
األمازيغ والصحراويني )سرياليون و
الفعيالني وقييوق املهيياجري
 ٢3٧-١44مواصيلة تنفيييذ سياسية التعزيييز واوماييية م
)مجهورية أفريقيا الوس ى و
٢38-١44
)جينو و

مواص ي ييلة اجله ي ييود الرامي ي يية إ تعزي ي ييز وةاي ي يية حق ي ييوق امله ي يياجري

 ٢3٩-١44اسييتعراض التش يريعات الوطنييية ش ي ن اء ييرة والل ييوء استعراض يا
مفصالا )اندوراس و
 ٢4٠-١44تسيريل اسيتعراض اإلطيار القيانو املتعليق ابء يرة والل يوء ييدة
مواءمته مل العهد الدو اخلااب ابوقوق املدنية والسياسية )أوغندا و
 ٢4١-١44الن ر ت تنادل اخلربة املغر ية مل ليدان أخيرا فيميا يتعليق حبمايية
وتعزيز حقوق املهاجري )السنغال و
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 ٢4٢-١44االناماا إ االتفاليات املتعلقة مبركز األشضااب عددي اجلنسيية
وإدراج أح امهييا ت لانونييه الييداخلي واوييد مي حيياالت انعييداا اجلنسييية عي طريييق
ميينح اجلنسييية لتطفييال الييذي سييي لون ييال جنسييية م يا مل ُدنَح يوا اجلنسييية املغر ييية
)كينيا و
 ٢43-١44السييماح للشييعان الصييحراوي مبمارسيية حقييه غييري القا ييل للتصييرة
ت تقرير املصري حبرية وفقا ملا نصي علييه ليرارات اجلمعيية العامية وت ايذا السيياق
لنول اجلدول الزمين الذي الرحيه األميني العياا شي ن تن يير اسيتفتاء لتقريير املصيري
ت الصحراء الغر ية )ظمينيا و
 ٢44-١44وضييل وتنفيييذ تييدا ري مسييتقلة وموثوليية لاييمان االح يراا ال امييل
وقوق اإلنسان ت الصحراء الغر ية مبا فيها حرية التعنري والت مل )آيسلندا

 -١45تعي ميرب مجيييل االسييتنتاجات و/أو التوصيييات الييواردة ت اييذا التقرييير ع ي مولييف
الدولة )الدول الجم لدمتها و/أو الدولية موضيوع االسيتعراض وال يننغيي أن يُفهير أهنيا
د ى ت ييد الفريق العامل امله
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