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 مقدمة  
عقدددد القريدددق العامدددس املعدددل ابريدددتعرا، الددددورج الردددامس  املنرددد    جددد  قدددرار  لددد   -1

ترددددددرين  17إىل  6ة والعرددددددرين ة القدددددد ة املمتدددددددة مددددددن ثامندددددد  دورتدددددد  ال5/1حقدددددد ا ا   ددددددان 
تردددددرين  10 ة املعقددددد دة ة يدددددعاتال اجلل دددددة ة بدددددنن حالدددددة وايُتعرِضددددد  .2017 الثدددددام/  فمرب
ج زيددف فاقامددان   العدددل والترددريف حددافا األ تددام وزيددر بددنن وفددد   سوتددر ّ  .2017 الثددام/  فمرب
 14 ابعددة عرددرة  املعقدد دة ةر ة جل ددت  ال بددننق بواعتمددد القريددق العامددس التقريددر املتعلدد. دج غباندد 

  .2017 تررين الثام/  فمرب
  ا تدددددار  لددددد  حقددددد ا ا   دددددان فريدددددق املقدددددررين التدددددا  2017فرباير /شدددددباط 13وة  -2
 رايت املتحدددة والدد  ابنمددو   إةا باددا: بددننمددن  جددس تا ددر ايددتعرا، ا الددة ة ( اجملم عددة الثيةاددة)

 . األمريكاة
مدددن مرفدددق  5  وللققدددرة 5/1مدددن مرفدددق قدددرار  لددد  حقددد ا ا   دددان  15للققدددرة  ووفقدددا   -3

 : بننتالاة ألغرا، ايتعرا، ا الة ة   صدرت ال اثئق ال16/21 قراره
 ؛(A/HRC/WG.6/28/BEN/1)( ) 15عر، كتايب مقدم وفقا  للققرة /تقرير وطل ) ( 
اة  قد ا ا   دان وفقدا  جتماف للمعل مات  عدت  مق ضاة األمم املتحددة ال دام (ب) 
 ؛(A/HRC/WG.6/28/BEN/2)( )ب15للققرة 

مددددددد ج   عدتددددددد  مق ضددددددداة األمدددددددم املتحددددددددة ال ددددددداماة  قددددددد ا ا   دددددددان وفقدددددددا   (ج) 
 .(A/HRC/WG.6/28/BEN/3)( )ج15 للققرة

  و وروغد اج   ملا ادا قائمة  يدللة  عدد ا يدلقا  كدس مدن بننو حال  اجملم عة الثيةاة إىل  -4
 .يرلنددا الردمالاةآواململكدة املتحددة لربينا ادا الع مد  و   ويدل فاناا ا وبلجاكد  والربتغال س والربازي

 .ه األيللة ة امل قف الربكي اخلارجي لييتعرا، الدورج الرامسذوميكن ارطيع عل   

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض الدولة موضوع االستعراض -ألف 

الت ام بنن حبق ا ا   ان ابعتبار ا األيداس الدذج تنبدل علاد  الدولدة   عاد ال فد أتكاد  -5
مردددددا  علددد   ن إعدددداد تقريدددره كدددان م ضددد ع  مرددداورة وطنادددة شدددارك  فا دددا  الدددات  بعدددة للدولدددة 
وفداعل ن مدن اجملتمدف املددم  بددعم مدن وكددارت متة  دة  بعدة ملن  مدة األمدم املتحددة واملن مددة 

  ك ف  اة.االدولاة للقر 
  ت ع  ا ك مة جا دة  كي جتد ُحل ر  للر اغس املعرب عن ا وتتابف 2012ومنذ عام  -6

الت صددداات املقدمدددة وارلت امدددات الددديت قنعت دددا علددد   ق ددد ا  ةندددار اجل لدددة الثا ادددة مدددن اريدددتعرا، 
الدورج الرامس  ب يائس من دا علد  وجد  التحديدد تددعام األطدر القا   ادة والربا ادة وامل ي داة ة 

 دان حق ا ا   ان مف ا قرار بضرورة بذل م يد من اجل  د.ما
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وصدددّدق  بدددنن حتديددددا  علددد  عددددد مدددن املعا ددددات الدولادددة وا قلامادددة ة ماددددان حقددد ا  -7
ا   ان مثس الربوت ك ل امللحق ابملاثاا األفريقي  ق ا ا   ان والرع ب بر ن إ ردار اككمدة 

قاقاة ر داج برد ن يايدة النقدس والتعداون ة  دال التبدل األفريقاة  ق ا ا   ان والرع ب  وات
  عل  ال عاد الدو .

و ددد ازاة ذلدددع  ُشدددرع ة عملادددة الت دددديق علددد  صدددك س   دددر  تتعلدددق حبقددد ا ا   دددان  -8
 ياما عل  ما يلي: ور

التعدددييت علدد    ددام رومددا األيايددي للمحكمددة اجلنائاددة الدولاددة والدديت تتعلددق  ) ( 
 واليت اعُتمدت ة كمبار؛جبرمية العدوان 

 الربوت ك ل ار تاارج رتقاقاة حق ا النقس املتعلق إبجرار تقدمي البيغات؛ )ب( 
الربوت كدددد ل ار تادددددارج املتعلددددق ابلع دددددد الددددددو  اخلددددا  اب قددددد ا ارقت دددددادية  )ج( 

 وارجتماعاة والثقافاة.
علدد  صددعاد إدراج  2012وُ جندد  جدد ر كبددر مددن العمددس الددذج قامدد  بدد  بددنن منددذ عددام  -9

املعدداير الدولاددة ة القددا  ن الدد طل. فقددد اعُتمددد العديددد مددن الن دد   القا   اددة  ددذا الغددر، ومددن 
 بان ا:

 بر ن قا  ن النقس؛ 2015تررين الثام/  فمرب  25القا  ن امل رخ  ) ( 
بر ن ياية وتع ي  حق ا األشةا   2017 ا ان/ بريس  13القا  ن امل رخ  )ب( 
 اقة؛ذوج ا ع
بردددد ن  دار  دمددددة اجملتمددددف  الددددذج  2016ح يران/ي  ادددد   16القددددا  ن املدددد رخ  )ج( 

 يرّجف عل  الننق بعق ابت بديلة عن ا رمان من ا رية فاما يتعلق  ةالقات حمددة؛
بر ن قا  ن ا جرارات اجلنائاة  الدذج  2013آذار/مارس  18القا  ن امل رخ  )د( 

ن عل  حن  ي فر ياية  فضس  ق ا ا   دان  حبادي يتدام  مدثي   ين ر ا جرارات اجلنائاة ة بن
لألشةا  الذين قد ت در ة حق م عق ابت اب رمان من ا رية  ن ينعن ا ة احتجاز م  مدام 

 قاٍ،.
و وضم ال فد  ة معر، إجابت  عل  األيدللة الديت طُرحد  علاد   وضدف  عق بدة ا عددام  -10

وت كد ل ار تادارج الثدام امللحدق ابلع دد الددو  اخلدا  اب قد ا ة بنن. فبعد الت دديق علد  الرب 
املد اددة وال اايددداة  ا دددادا إىل إلغدددار عق بدددة ا عددددام  وبعدددد د  لددد  حاددد  النقددداذ   ُلغاددد  عق بدددة 
ا عدددام ة املماريددة العملاددة. وقددررت اككمددة الديددت رية اعتبددار  ج حكددم صددادر اب عدددام غددر 

شة دددا  حمك مدددا  علدددا م اب عددددام حالادددا .  14كدددم ال دددادر ة حدددق قابدددس للتنقادددذ  ولقادددف ا 
  2018ويا كد قا  ن العق ابت اجلديد  الذج ياعتمده الربملان ة  يل الربف األول مدن عدام 

 إلغار عق بة ا عدام رمساا  ة بنن.
بقددا  ن النقددس  2015 مددا فامددا سددة م دد لة حقدد ا النقددس  فقددد تدد ودت بددنن ة عددام  -11

   قددرت 2014عددس للنقددس مركدد ا  قا   اددا  و ددة علدد  يايتدد  ة عاددف اجملددارت. وة عددام الددذج ج
بددنن وةاقددة ياايددة وطناددة ة  ددال يايددة النقددس  بّاندد  علدد  وجدد  التحديددد ال يددائس املتاحددة مددن 
 جس حتقاق األ داا اليت حددهتا الدولدة. ومدن األةادة البالغدة  ة جدس وجد د غالبادة مدن يدكان 
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ينة  تد فر ا مايدة  دذه القلدة مدن ال دكان علد  ال دعادين القدا  م  25 عمار م عن البلد تقس 
 وارقت ادج.

وة  ددذا الردد ن  تنددرا ال فددد إىل م دد لة عمددس األطقددال. فالعديددد مددن األطقددال ة بددنن  -12
يعملددددد ن  ُمكدددددر    ة كثدددددر مدددددن األحادددددان. وقدددددد وضدددددع  ا ك مدددددة إجدددددرارات  لددددد ام القددددداعل  
األيايددددا  وشددددركائ م ة عمددددس األطقددددال   اصددددة عندددددما يكدددد ن ذلددددع العمددددس سضددددف لتن ددددام 

و دددذا ا لددد ام من ددد   علاددد   يضدددا  ة  حكدددام حمدددددة  علددد   دددامع اجملتمدددف.تنردددط  م عدددات 
  ُدرج  ة مرروع قا  ن العق ابت امل ج د قاد   ر اجلمعاة ال طناة حالاا . 

واب ضافة إىل ذلع ا لد ام   اثر ال فدد م د لة املرافقدة ارقت دادية وارجتماعادة لل دكان  -13
تماعاة عماقة ة  دارت ا  د ل من  جس مكافحة عمس األطقال. ف ناس ع امس اقت ادية واج

عل  التعلام وح  ل ال الدين عل  عمس والضمان ارجتماعي  و ي ع امس م اتادة ل دا رة عمدس 
 األطقال  وحتاول ا ك مة الت دج  ا عن طريق التدابر التالاة:

ترددجاف ارلتحدداا ا ل امددي ابملدريددة وعدددم ا قندداع األطقددال عن ددا عددن طريددق  ) ( 
 ووضف برانمج وايف النناا ي فر مناعم مدرياة ة عاف املدارس اربتدائاة؛ ل اة إعاانت

إ رددار   ددام أتمانددات  مثددس الضددمان ارجتمدداعي والتدد م  الندد  العددام  ودعددم  )ب( 
 األير األشد فقرا .

وة  تدددام ميح اتددد  اريدددت يلاة  دددذه   عدددرب ال فدددد  دددددا  عدددن   دددع بدددنن حبقددد ا  -14
املنالبددددة حبقدددد ا ا   ددددان  ةنددددار مدددد  ر الِقدددد   ا اددددة لألمددددة الددددذج ُعقددددد ة ا   ددددان م كدددددا   ن 

   الذج مّكن من ار تقال إىل   ام دميقراطي ة بنن. وقدال ال فدد إ د  ر دن إشدارة  1990 عام
 فريق العمس املعل ابريتعرا، الدورج الرامس لإلجابة عل   يللة  عضائ . 

 ضوع االستعراضجلسة التحاور وردود الدولة مو  -ابء 
وفددددا  بباددداانت. وتدددرد الت صددداات املقدمدددة  ةندددار جل دددة  82 ةندددار جل دددة التحددداور   دىل  -15

 التحاور ة اجل ر الثام من  ذا التقرير. 
رّحبدددد  بددددنغيديع إب ردددددار جلنددددة حقددددد ا ا   ددددان وا الددددة ال طنادددددة ملكافحددددة الق ددددداد.  -16

ورح    ن  حكام اتقاقاة حق ا النقس قد  ُدرجد  ة قدا  ن النقدس. و نّد ت بدنغيديع بدنن 
 عل  إ حت ا التعلام جلماف األطقال وعل  إ رائ ا صندوقا  وطناا  لترجاف ترغاس الرباب. 

. و شدددادت اب طدددار القددددا  م 2015عتمددداد قدددا  ن النقددددس ة عدددام ورّحبددد  بلجاكدددا اب -17
الرددامس الددذج ُوضددف ملكافحددة ا فدديت مددن العقدداب وابلتدددابر املتةددذة  مايددة حقدد ا املددر ة. باددد 

  هنا رح    ن  ذا األ ر مل يكن ل   ةر يُذك ر فاما يتعلق ب ضف املر ة. 
النقس وقا  ن ار تةداابت ومريد ما  منردلا   و شادت ب ت  اان ببنن عل  اعتماد ا قا  ن -18

ل يحاات ووجائف املع د الد طل للمدر ة. و شدادت بتعداون بدنن مدف  الدات املعا ددات وآلادات 
 حق ا ا   ان. 

ورّحبد  ال د  ابعتمداد قد ا   لتع يد  ويايدة حقد ا النقدس واألشدةا  ذوج ا عاقددة.  -19
ة التمااددد  العن دددرج ولتح ددد  الرعايدددة ال دددحاة. و ةنددد  علددد  اخلندددط ال طنادددة امل ضددد عة ملكافحددد
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ورح   اجل  د الديت تبدذ ا بدنن مدن  جدس القضدار علد  الققدر وا دد مدن اجلد ع وإ حدة ا  د ل 
 عل  املار ال احل للررب وترجاف ترغاس الرباب. 

و شادت بلغداراي ب دن قدا  ن النقدس وب اايدة  ا ادة التعلدام. ورّحبد   دا تبذلد  بدنن مدن  -20
د لل فدار ابلت اماهتدا عقد  ت دديق ا علد  الربوت كد ل ار تادارج الثدام امللحدق ابلع دد الددو  ج   

ا إىل إلغار عق بة ا عدام  وعق  ين القا  ن اجلنائي دااب ق ا املد اة وال ااياة  ا  اخلا 
 اجلديد الذج ينة عل  إلغار عق بة ا عدام. 

 التردريعاة التن امادة الديت الدذهتا مندذ ايتعراضد ا علد  التددابربدنن و ّن ت ب ركاندا فايد   -21
الدددددورج الثدددددام. بادددددد  هندددددا  عربددددد  عددددن  يدددددق ا إزار ارتقددددداع معددددددرت ال فادددددات النقايددددداة  وإزار 
املماريددددات الضددددارة ور يدددداما تردددد ي  األعضددددار التنايددددلاة لددددإلان   وحددددارت تدددد ويج األطقددددال 

ر جلمادف األطقدال اب قد ا  ق د ا. ودعد  وال جيات الق رية. وحث  بدنن علد  اعتمداد قدا  ن يقد
 اجملتمف الدو  إىل دعم بنن فاما تق م ب  من ج  د. 

. ورّحبدد  2021-2016ب رو دددج بددنن علد  اعتمدداد بددرانمج عمل دا ا كدد مي و نّد ت  -22
ابعتمدددداد قددددا  ن  مايددددة وتع يدددد  األشددددةا  ذوج ا عاقددددة  وب ضددددف م دددد دة  نددددة عمددددس وطناددددة 

ج وابعتماد يااية وطناة ة  ال العدالة. و قرت ب رو دج  ا تبذلد  بدنن ملكافحة التماا  العن ر 
 من ج  د ة  ال إقامة العدل وفاما يتعلق إبدراج  حكام املعا دات الدولاة ة قا  هنا ال طل. 

ورّحبد  كداب  فددردج بت دديق بدنن علدد  اتقاقادة يايددة النقدس والتعداون فامددا يتعلدق بتبددل  -23
 دعاد الدددو  وبت دديق ا علدد  الربوت كدد ل املتعلدق حبقدد ا املدر ة ة  فريقاددا امللحددق األطقدال علدد  ال

ابملاثاا األفريقي  ق ا ا   ان والرع ب. وشجع  بنن علد  إطديع ابقدي الددول علد   تدائج 
 تنقاذ  نة عمل ا ال طناة الراماة إىل القضار عل   ي    شكال عمس األطقال. 

الددذج ينرددا إطددارا  قا   اددا   مايددة  2015  ن النقددس ة عددام و شددادت كندددا ابعتمدداد قددا -24
األطقدددال مدددن اريدددتغيل اجلن دددي  وشدددجع  علددد  تنقادددذه بقعالادددة. بادددد  ن كنددددا  عربددد  عدددن 

 ايتمرار قلق ا من ا ت اكات تلع ا ق ا  ر ياما فاما يتعلق حبرية التعبر والتجمف. 
ردداورات ال ايددعة الدديت  جرهتددا مددف اجملتمددف علدد  املبددنن و ندد ت ع  ريددة  فريقاددا ال يددن   -25

املدددم  ةنددار صددااغة تقرير ددا الدد طل ألغددرا، اريددتعرا، الدددورج الرددامس ورّحبدد  ابعتمدداد عدددة 
 صك س قا   اة تريخ تع ي  وياية حق ا ا   ان. 

الراماددددة إىل مكافحددددة العن ددددرية  2014و ةنددد  تردددداد علدددد   نددددة العمددددس ال طنادددة لعددددام  -26
 ددددرج وكددددره األجا دددد  والتع دددد . و حاطدددد  علمددددا   مددددف التقدددددير  بددددربانمج العمددددس والتماادددد  العن

  وابعتمداد قدا  ن النقدس والقدا  ن الرامدي إىل مندف العندف املند   2021-2016ا ك مي للق ة 
 وح ره. 

و شدددادت الربازيدددس ب ضدددف  ندددة عمدددس وطنادددة ملكافحدددة التمااددد  العن دددرج و يددد    شدددكال  -27
لت ديق عل  الربوت ك ل املتعلق حبقد ا املدر ة ة  فريقادا امللحدق ابملاثداا عمس األطقال. ورّحب  اب

األفريقددي  قدد ا ا   ددان والرددع ب. وشددجع  بددنن علدد  ت ددريف الت ددديق علدد  صددك س   ددر  
 ذات صلة حبق ا ا   ان. 
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و شددادت الك  غددد  ابعتمدداد قدددا  ن النقددس. وشدددجع  علدد  تنقادددذ  حكامدد  بقعالادددة مدددن  -28
 نددددر تعددددر، األطقددددال ذوج ا عاقددددة خلنددددر املدددد ت  و التةلددددي عددددن م عنددددد   جددددس القضددددار علدددد 

" طقددال ال ددحرة"  و مايددة األطقددال مددن ال قدد ع ضددحاة الباددف وارجتددار  وردهتددم   و مددن يلقبدد ن ب
واريدددددتغيل ارقت ددددددادج واجلن دددددي. ورّحبدددددد  الك  غددددد  بتعدددددداون بدددددنن مددددددف  الدددددات املعا دددددددات 

 وا جرارات اخلاصة. 
ديق ار بنن عل  ما الذت  من تدابر تن امادة وتردريعاة متابعدة  للت صداات  و ّن ت ك ت -29

 2021-2016املنبثقة عن ايتعراض ا الدورج الثدام  ور يداما بدرانمج العمدس ا كد مي للقد ة 
 وقا  ن جلنة حق ا ا   ان وقا  ن ار تةاابت وقا  ن ا جرارات اجلنائاة.

النقدس وابلت دديق علد  اتقاقادة يايدة النقدس والتعداون ة  ورّحب  كرواتاا ابعتماد قا  ن -30
 ددددال التبددددل علدددد  ال ددددعاد الدددددو . و يدددددت ج دددد د بددددنن ة يددددباس الت ددددديق علدددد  الربوت كدددد ل 
ار تاارج رتقاقاة حق ا النقس املتعلق إبجرار تقدمي البيغدات. و عربد  كرواتادا عدن قلق دا مدن 

  األقددالام فامددا سددة ح دد ل األطقددال علدد  التعلددام. القدد ارا ارجتماعاددة وارقت ددادية وفامددا بدد
 وشجع  بنن عل  الت دج لإلفيت من العقاب فاما يتعلق حبق ا النقس. 

و عربددد  غ اتامدددار عدددن  يدددق ا ملدددا ورد مدددن معل مدددات تقادددد  ن جلندددة حقددد ا ا   دددان  -31
لن ددار والبنددات  تبددد  عمل ددا بعددد  وكددذلع ملددا ورد مددن تقددارير عددن ايددتمرار  اريددات ضددارة اب مل
 ياما تر ي  األعضار التنايلاة لإلان . ور
و نّدد ت جابدد ن بددنن علدد  مددا الذتدد  مددن تدددابر منددذ آ ددر ايددتعرا، دورج شددامس  الددة  -32

حق ا ا   ان فا ا  وحتديدا  عل  إ رار  الة وطناة ملكافحة الق اد  واعتماد قا  ن النقدس ة 
 لنقس.ووضف يااية وطناة  ماية ا 2015عام 
و شددادت م ددر ابلتقدددم الددذج  حرزتدد  بددنن ة مادددان حقدد ا ا   ددان عددن طريددق تع يدد   -33

ا ااكس الترريعاة لضمان م ارمة ترريعاهتا ال طناة مدف املعداير الدولادة. و ةند  علد  البلدد لتقدميد  
 تقاريره الدورية إىل  الات املعا دات.

يايددة وتع يدد  حقدد ا ا   ددان. و ةندد  علدد  و شددادت إةا باددا ببددنن ملددا تقدد م بدد  ة  ددال  -34
الت ام ا إب حة التعلام للجماف و    مٌر مت  ة ر ي ا  حتقاُقد  تددرجياا  علد  مدد  ال دن ات العردر 

 األ رة.
و ةن  فر  ا عل  اعتماد قا  ن النقس وقدا  ن ا جدرارات اجلنائادة كمدا  شدادت بقدا  ن  -35

ايدددات يايدددة النقدددس وإب ردددار   دددام إقامدددة العددددل إ ردددار جلندددة حقددد ا ا   دددان. و شدددادت ب ا
 ومكافحة العنف عل  املر ة. باد  هنا  عرب  عن قلق ا إزار وضف األشةا  الضعاقة حاُ م.

و شدددددادت ج رجادددددا بت دددددديق بدددددنن علددددد  عددددددة اتقاقدددددات واتقاقادددددات دولادددددة  مدددددن بان دددددا  -36
 ا املد اددة وال اايدداة واعتمدداد اب قدد الثددام امللحددق ابلع ددد الدددو  اخلددا الربوت كدد ل ار تاددارج 

  إر  هنددا  يددق  ألن  ددذه 2013قددا  ن النقددس. ورّحبدد  إب رددار جلنددة حقدد ا ا   ددان ة عددام 
 اللجنة مل تبد  عمل ا بعد.
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و عربددد   ملا ادددا عدددن تقددددير ا ملدددا تبذلددد  بدددنن مدددن ج ددد د ة يدددباس تنقادددذ الت صددداات الددديت  -37
يدل هبا البندار ة تنداول تلدع الت صداات. بادد  ن  ملا ادا ت لمت ا  ةنار ايتعراض ا الدورج الثام وأل

  عرب  عن قلق ا إزار ايتمرار ا ت اكات حق ا ا   ان.
ورّحبددد  غددداان بت دددديق بدددنن علددد  معا ددددات دولادددة وابخلندددة ال طنادددة ملكافحدددة التمااددد   -38

نقدس (  وابخلندة ال طنادة  مايدة ال2018-2009العن رج  واخلنة ال طنادة للن د ، ابل دحة )
يايددة واخلنددة ال طناددة   رددار   ددام إقامددة العدددل. وحثدد  غدداان بددنن علدد  الت ددديق علدد  اتقاقاددة 

 حق ا عاف العمال امل اجرين و فراد  ير م.
و حاطدد  كدد اب علمددا   ن بددنن قددد الددذت تدددابر مل ارمددة ترددريعاهتا ال طناددة مددف املعدداير  -39

و شددادت كددد اب ابلتددد ام بددنن بتنبادددق ياايدددة الدولاددة ورعتمددداد ياايدددات بردد ن حقددد ا ا   دددان. 
جديدة ة  ال الضمان ارجتماعي مدن  جدس حت د  فدر  عادف املد اطن   ور يداما مدن  فقدر 

 القلات  ة ا   ل عل  اخلدمات ارجتماعاة.
و شددادت  دداييت ابعدد اا بددنن اب ت ددا  اككمددة األفريقاددة  قدد ا ا   ددان والرددع ب  -40

 مات غر حك ماة ومن  فراد. ورّحب  بقرار بنن إعقار البنات مدن دفدف بت لم الركاو  من من
 الري م املدرياة ليلتحاا ابلتعلام الثا  ج وابعتماد قا  ن النقس.

ورحا الكريي الري   التقدم الترريعي ة بنن ومبادرات بنن لترجاف ياية األطقال  -41
 حاط  علما  بربانمج ت جاس امل الاد هبدا وتعلام م وت فر  دمات الرعاية ال حاة  م  كما 

مكافحدددة ارجتدددار ابألطقدددال وغدددره مدددن  شدددكال العب ديدددة. وذكدددر الكريدددي الريددد   مدددا يُبدددذل مدددن 
 " طقال ال حرة". ج  د ة يباس القضار عل  عملاات قتس من يُلقب ن بد

العن ددرج  و شددادت  ندددوراس ابعتمدداد  نددة العمددس ال طناددة ملكافحددة العن ددرية والتماادد  -42
وكره األجا د  ومدا يت دس بدذلع مدن تع د . و حاطد  علمدا  بقدرار بدنن إعقدار البندات مدن دفدف 

 الري م املدرياة مل اصلة التعلام الثا  ج.
ورّحب  آي لندا ابلتقدم الذج  حرزت  بنن منذ ايتعراضد ا الددورج الثدام  ومدن م دا ره  -43

 ل  ناس  ال للتح  .اعتماد قا  ن النقس. باد  هنا رح       ر زا
ورّحب  ا ند إب رار  الة وطناة ملكافحة الق اد. و حاط  علمدا  ابلتددابر الديت الدذهتا  -44

بدنن ملكافحددة الققددر ولت طادد   ددام إقامددة العددل وريددتحدا  فددر  عمدس وملكافحددة العنددف علدد  
ة إ رددار جلنددة املددر ة والنقددس  و عمددال ا ددق ة ال ددحة. وشددجع  ا نددد بددنن علدد  إكمددال عملادد

 حق ا ا   ان وعل  ضمان ايتقيل  ذه اللجنة. 
و شددددادت إ دو ا دددداا ابلتدددد ام بددددنن إب حددددة التعلددددام للجماددددف وابعتماد ددددا قددددا  ن النقددددس.  -45

  عدددن طريدددق املاثددداا الددد طل للحددد ار ارجتمددداعي  2016ورّحبددد  إب ردددار إطدددار وطدددل  ة عدددام 
 ددذه الن اعددات  إىل جا دد  تريدداخ العملاددة  هبدددا منددف حدددو    اعددات اجتماعاددة وهبدددا إدارة

 الدميقراطاة وتع ي  ا كم الرشاد.
ورّحد  العددراا بت طاددد ا طدار القددا  م  مايددة النقددس وابعتمداد قددا  ن املعل مددة وا عدديم  -46

 وابعتماد اخلنة ال طناة ملكافحة التماا  العن رج. 
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املمارية العملادة. بادد  هندا رح د   ن و شادت آيرلندا ببنن  لغائ ا عق بة ا عدام ة  -47
عقدد ابت ا عدددام ال ددادرة ة حددق يددجنار ينت ددرون تنقاددذ العق بددة فددا م مل لق ددف بعددد. ورّحبدد  
آيرلندددا ابعتمدداد قددا  ن املعل مددة وا عدديم  مددف  هنددا  شددارت إىل ورود معل مددات تقاددد فددر، قادد د 

بعددج جددرائم ا عدديم ر تدد ال لضددف وقددرارات إبيقدداا منافددذ إعيماددة م ددتقلة عددن العمددس  و ن 
 لعق ابت اب ب   و لغرامات كبرة. 

و شدددددادت إينالادددددا ببدددددنن رعتماد دددددا قدددددا  ن املعل مدددددة وا عددددديم وقدددددا  ن النقدددددس وقدددددا  ن  -48
ا جدرارات اجلنائادة اجلديدد  كمدا  شدادت بت ددديق ا علد  اتقاقادة يايدة النقدس والتعداون ة  ددال 

 التبل عل  ال عاد الدو . 
و شدددددادت كانادددددا  دددددا بذلتددددد  بدددددنن مدددددن ج ددددد د ة يدددددباس تنقادددددذ الت صددددداات املنبثقدددددة عدددددن  -49

اريتعراضات الدورية الراملة ال ابقة وبتعاطا ا وتقاعل ا مف آلاات حق ا ا   ان  وشجعت ا 
 عل  م اصلة ج  د ا من  جس تنقاذ  تائج  ذا اريتعرا،. 

ادددد ال دددلنة القضدددائاة وة م ارمدددة التردددريعات ورّحبددد  لابادددا  دددا ُ حدددرِز مدددن تقددددم ة ت ط -50
 ال طناة مف املعاير الدولاة  كما رّحب  ابلت ديق عل  عدد من ال ك س الدولاة وا قلاماة. 

ورّحب  مدغرقر ابلتدابر املعتمددة ملكافحدة الققدر وت طادد ال دلنة القضدائاة وا دد مدن  -51
و شددادت ابلت ددديق علدد  عدددة صددك س  اكت دداا ال ددج ن ومكافحددة العنددف علدد  املددر ة والنقددس.

 دولاة وإقلاماة. 
ورّحبددد  مدددالا اي  دددا بُدددذل مدددن ج ددد د ة يدددباس م ارمدددة التردددريعات ال طنادددة مدددف املعددداير  -52

الدولاة  وابلتن رات اليت ش دهتا  ارت ال حة والتعلام وحق ا املر ة والنقس وا يكان وإدارة 
 ا مايددددة ارجتماعاددددة واريددددتقادة مددددن اخلدددددمات األراضددددي. و شددددادت ابل اايددددة اجلديدددددة لتدددد فر

ارجتماعاددة األيايدداة  باددد  هنددا رح دد   ن معدددرت وفاددات امل الاددد اجلدددد والرضددف وال فاددات 
 ت ال مرتقعة.  النقاياة ر

  وبردددم ل التعلدددام 2021-2016ورّحبددد  امللدددديف بدددربانمج العمدددس ا كددد مي للقددد ة  -53
وابخلن ات املتةذة ابجتاه تعمام ا   ل عل  املار ال احل للردرب العا  ب ااية  ا اة التعلام  

واعتماد قا  ن النقس  وابل ااية ال طناة  ماية النقدس وطندة العمدس ال طنادة الديت تددرج  حكدام 
 اتقاقاة حق ا النقس ة الق ا   اكلاة. 

يم  وعلدد  إ رددار و نّدد ت مددا  بددنن علدد  اعتماد ددا قددا  ن النقددس وقددا  ن املعل مددة وا عدد -54
جلنددة حقدد ا ا   ددان  وعلدد  بددرامج ال كالددة ال طناددة لترددجاف العمددس  وعلدد  تا ددر ا  دد ل علدد  
القدددرو، وبدددرامج القدددرو، البالغدددة ال دددغر لقائددددة  شدددد ال دددكان فقدددرا   وعلددد  إ ردددائ ا ال دددندوا 

مدا  ال طل لترجاف عمس الرباب و الة وطناة من املتن ع  الردباب لددعم التنمادة. وشدجع  
 اجملتمف الدو  عل  دعم ج  د بنن. 

و شدددادت م ريتا ادددا ببدددنن ألهندددا وطددددت إطار دددا القدددا  م ة  دددال تع يددد  ويايدددة حقددد ا  -55
ا   دددان  وألهندددا  حدددرزت تقددددما  ة تددد فر فدددر  عمدددس للردددباب وة زايدة ايدددتقادة يدددكاهنا مدددن 

 اة  دمات الرعاية ال حاة. اخلدمات ارجتماعاة والرعاية ال حاة األياياة وة حت     ع
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  2021-2016و ندد ت م ريرددا س بددنن علدد  اعتمدداد بددرانمج عمل ددا ا كدد مي للقدد ة  -56
وعلدد  اعتمدداد قددا  ن النقددس وياايددة يايددة النقددس و نددة العمددس املتعلقددة هبددا. ورّحبدد  ابلتدددابر 

 فر  ا ادة املتةذة لتح   ا   ل عل  املار ال داحل للردرب واخلددمات ال دحاة وال دكن  ولتد
التعلدام العددا  ولدددعم  كدد  الن ددار اقت دداداي  كمددا  ّن هتددا علدد  يلددة ت ددجاس امل الاددد الدديت  ُ مدد  

 عل   ناا البلد كل . 
و قرت املك اع ابلتقدم الذج  حرزت  بنن ة  ال حرية التعبر وحرية الر ج  وابلتددابر  -57

ن. ورّحبدددد  املك دددداع ابلت ددددديق علدددد  املتةددددذة لتح دددد  ال صدددد ل إىل العدالددددة و  ددددام ال ددددج  
الربوت كددد ل ار تادددارج الثدددام امللحدددق ابلع دددد الددددو  اخلدددا  اب قددد ا املد ادددة وال اايددداة وإبقدددرار 
قا  ن األحد ال الرة داة واأليدرة و ندة عمدٍس وطنادة ملكافحدة العن درية والتمااد  العن درج وكدره 

 األجا  . 
ملكافحدددة التمااددد  العن دددرج وبقدددا  ن تع يددد  ورّحدد  اجلبدددس األيددد د ابعتمددداد  ندددة العمددس  -58

ويايددة حقدد ا األشددةا  ذوج ا عاقددة  باددد   دد   عددرب عددن شدد اغل  بردد ن جلنددة حقدد ا النقددس 
فامددا سددة إق ددار األطقددال ذوج ا عاقددة. و عددرب عددن  يددق  ألن القددا  ن اجلنددائي اجلديددد الددذج 

 يُلغي عق بة ا عدام مل يُعتمد بعد. 
د قا  ن النقس وابل ااية ال طناة  ماية النقس  كمدا  شداد ب ضدف و شاد املغرب ابعتما -59

معاير ت رج عل  ميجا األطقال ومراك  ياية النقس  كمدا  شداد ب ضدف  ندة عمدس ملكافحدة 
 يدد    شددكال عمددس األطقددال. ورّحدد  املغددرب إب رددار جلنددة حقدد ا ا   ددان وإبدراج  حكددام جتددّرم 

  ن ا جرارات اجلنائاة. التعذي  ة القا  ن اجلنائي وة قا 
و عددرب وفددد بددنن عددن امتنا دد  للبلدددان األعضددار علدد  مددا قدمتدد  مددن ت صدداات و كددد  ن  -60

 ت صااهتا يت  ذ بع  ارعتبار. 
وفاما يتعلق بت قاف بعدج ويدائط ا عديم الدذج ُوصدف   د  تع دقي   شدار ال فدد إىل  -61

اعتمدداد قددا  ن منددذ وقدد  قريدد  يتعلددق ابملعل مددة وبضددرورة ارلتدد ام ابلقاعدددة القا   اددة  واعتددد  يضددا  
  قدددف ا الدددة العلادددا لإلعددديم وال يدددائط ال دددمعاة الب دددرية  و دددي  الدددة م دددتقلة منرددد ة   جددد  

 الديت ر. 
و كد ال فد  فضي  عن ذلع  ق ات األمن مل تقرط ة ايتةدام صديحااهتا  ةندار أتطدر  -62

امل ا رات اليت ش د ا البلد م  را . وقال إن ا ك مة قد طّبق  عق ابت ة ا ارت اليت ةبت  
 فا ا احنرافاٌت للررطة. 

آلادٌة لت دجاس م الادد عادف امل الادد  فقدد  ُ ردل   عاف  ما فاما يتعلق ابلت صاة بت جاس -63
ُوضع  آلاة لت دجاس يدكان بدنن ة يدجس مددم باد م ج ورقمدي كدي يت د  لكدس يكان بنن  

 م اطن املنالبة حبق ق  املد اة وارقت ادية وارجتماعاة وال ااياة. 
 118وفامدددا يتعلدددق بت طادددد   دددام إقامدددة العددددل  تت اصدددس عملادددة تددد فر املددد ارد وت جادددف  -64

 قاضاا  مياري ن م ام م ابلقعس.  150 حت  التدري   اب ضافة إىل ت جاف قاضاا  شااب  
عددددددد ال دددددجنار ا عدددددا  قدددددد ا قدددددج  شدددددار ال فدددددد إىل  ن وفامدددددا سدددددة  ددددد رر ال دددددج ن   -65
)مددن  مدد ع يددكان البلددد الددذج ي يددد علدد   2017ة عددام  297 6إىل  2012 ة عددام 247 7 مددن
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 243قاصددرا  مدن باددن م يدبُف بنددات و 119املراكدد  ال دجناة ة بدنن    ددمة(. وتد وج عردرة مييد 
 ما  ألطقال صغار. ومت التقاد ابلق س ب  جناح الرجال وجناح الن ار وب   26 امر ة من بان ن

جنددداح الراشددددين وجنددداح القاصدددرين بقضدددس من مدددات وشدددركار ايددد اتاجا  رافقددد ا بدددنن ة تنبادددق 
 تدابر الق س  ذه. 

ة املائدة مدن بد   مد ع  70إىل  60األشةا  ر ن ارحتجداز امل قد    دبة ويركس  -66
ال دجنار  وقلادس مدن م فقددط يت ددر ة حقد   حكددام بعقد ابت جنائادة. وقددد اعتمددت بدنن للتدد  
مريدد ما  للق ددس بدد  ال ددج ن وا صدديحاات. و ُ رددل  مدد  را  وكالددة يددج ن ُتكلّددف ابل ددج ن 

 ح را . 
 حق ا ا   ان ة بنن ة ط ر ا  رار. و ضاا ال فد  ن جلنة  -67
وعددديوة علددد  ذلدددع  يدددُتدر ج ة قدددا  ن العقددد ابت ة بدددنن  امل جددد د قادددد   دددر اجلمعادددة  -68

 ال طناة   حكاٌم تتعلق ابجلرائم ة حق ا   ا اة وجرائم التعذي . 
لع دد الددو  مّث ذّكر ال فد        امل ادقة عل  الربوت ك ل ار تاارج الثام امللحدق اب -69

اخلددا  اب قدد ا املد اددة وال اايدداة  ا ددادا إىل إلغددار عق بددة ا عدددام. وي ددتعد اجمللدد  األعلدد  
 للقضار رعتماد مري م سقِّف عق بة ا عدام وي تعاج عن ا بعق ابت منايبة. 

وفاما يتعلق ابلت ديق علد  املعا ددات  يضدا   ذّكدر ال فدد   د  مت الت دديق علد  اتقاقادة  -70
 القضار عل  عاف  شكال التماا  ضد املر ة. 

كا دد    "فادددوماغ ن"و كددد ال فددد  ن األفعددال غددر املقب لددة الدديت ارُتكبدد  ة حددق  طقددال  -71
 م ض ع ميحقات قضائاة و حكام اب دا ة. 

وفامددددا يتعلددددق حبدددددارت تردددد ي  األعضدددددار وعملاددددات قتددددس امل الادددددد ذات النددددابف الثقددددداة  -72
د حالة بلغ ا ك مة  حدوةُ ا دون  ن تك ن م ض ع متابعة قضائاة. وفضدي  النق ي  ر ت ج  و

عن ذلع   ُّ م  يلة حت ا اة ة  ماكن العبادة التقلادية حاي ي ف ر التعلام و دمات الرعايدة 
 ال حاة لألطقال و   املعاقبة عل  عاف ارحنرافات اليت ةب  حدوة ا. 

حرزتدد  مددن تقدددم ة تنقاددذ ت صدداات ايتعراضدد ا الدددورج و شددادت انماباددا ببددنن علدد  مددا   -73
الثام رغم التحدايت املتن عة اليت تع ، البلد فاما يتعلق بقدرت  علد  تنقادذ ا  وشدجعت ا علد  

مدددف الت كادددد علددد  ركا تددد  الثالثدددة  2021-2016م اصدددلة تنقادددذ بدددرانمج العمدددس ا كددد مي للقددد ة 
 املتمثلة ة حت   جروا عاع ال كان. 

ورّحب   ابال ابعتماد القا  ن املنرا للجنة حق ا ا   ان وشجع  بنن عل  جعل ا  -74
تبد  عمل ا ة  قرب وق   كن. و شادت ببدنن  طيق دا ياايدة وطنادة  مايدة النقدس ولتنبادق 
 نددة العمددس ذات ال ددلة كمددا  شددادت هبددا علدد  مددا الذتدد  مددن  ندد ات  لغددار عق بددة ا عدددام 

 وا ق ا ارقت ادية وارجتماعاة والثقافاة.  و ماية حق ا املر ة
ورّحبددد    لنددددا ابجل ددد د املبذولدددة لتح ددد  جدددروا العددداع ة ال دددج ن و لغدددار عق بدددة  -75

ا عدام. وشجع  بنن عل  وضف اي اتاجاة من  دقة مدن  جدس ا دد مدن اركت داا ة ال دج ن 
 وإزالة عق بة ا عدام من عاف الترريعات ال طناة. 
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ّحبدد   اجددراي إب رددار جلنددة حقدد ا ا   ددان و الددة وطناددة ملكافحددة الق دداد ومكاتدد  ور  -76
إقلاماة ألما ة امل امل. كما رّحب  ابلتح ن الذج طر  عل  جروا العداع ة ال دج ن وابجل د د 

 املبذولة جلعس الترريعات ال طناة تلّ  املعاير الدولاة. 
اجتثددددا  الققددددر وكقالددددة حقدددد ا املدددددر ة  ورّحبدددد  ابك ددددتان ابجل دددد د املبذولددددة مددددن  جددددس -77

ومكافحة العنف عل  املر ة. و عرب  عن تقدير ا رعتماد قا  ن النقس وال ااية ال طناة  ماية 
 النقس و نة العمس ذات ال لة. 

 وشكرت الربتغال بنن عل  تقرير ا ورّحب  إب رار برانمج اكاكم "ال ديقة للنقس".  -78

ن علدد   م عددة مددن ال ددك س الدولاددة وإب رددائ ا  الددات تُعدد  ورّحبدد  قنددر بت ددديق بددن -79
دذ مدن مبدادرات لتا در ح د ل ال دكان علد   ددمات الرعايدة  حبقد ا ا   دان. و شدادت  دا الن

 ال حاة.
 قنددددة لتنقاددددذ  14و شددددادت ع  ريددددة كدددد راي بتنقاددددذ بددددنن  نت ددددا ال طناددددة امل ل قددددة مددددن  -80

ج الثددام  وابعتماد ددا قددا  ن النقددس وقددا  ن ا جددرارات الت صدداات املنبثقددة عددن اريددتعرا، الدددور 
 اجلنائاة اجلديد الذج يضمن ا ق ة حماكمة عادلة.

ورّحبدد  ع  ريددة م لدددوفا بتق يددة ا مايددة القا   اددة للنقددس  وب اايددة تندد ير   ددام إقامددة  -81
س امل حدددة العدددل  وطنددة العمددس ملكافحددة التماادد  العن ددرج  وابعتمدداد وةاقددة عددن إجددرارات العمدد

الدديت يتعددّ  اتباع ددا ة مكافحددة العنددف علدد  املددر ة  كمددا رّحبدد  ابرعدد اا اب ت ددا  اككمددة 
األفريقاددة  قدد ا ا   ددان والرددع ب بتلقددي شددكاو  األفددراد واملن مددات غددر ا ك ماددة. ويدد ل  

 لعامة.عما إذا كان القا  ن يكقس حق النقس ة  ن ُي تمف إلا  وحق  ة املراركة ة ا ااة ا
و شددادت روا دددا ابجل دد د الدديت بُددِذل  مددن  جددس حت دد  ا الددة ارجتماعاددة وارقت ددادية  -82

لل ددكان ومددن  جددس ار ضددمام إىل اتقاقاددة منددف جرميددة ا ابدة اجلماعاددة واملعاقبددة علا ددا. وشددجع  
 بنن عل  إلغار  حكام تنة عل  عق بة ا عدام من قا  هنا اجلنائي.

العرباددة ال ددع دية علدد  التدددابر الدديت الددذهتا بددنن مددن  جددس ترددجاف عمددس و ةندد  اململكددة  -83
الردددباب  ر يددداما مدددن  ددديل بدددرامج تنقدددذ ا ال كالدددة ال طنادددة لتردددجاف عمدددس الردددباب وتا دددر 

 ا   ل عل  القرو، والقرو، ال غر .
ة ورّحب  ال نغال ابعتماد  نة عمس وطناة ملكافحة التماا  العن رج  وبت قاف ا ك م -84

واجمللددد  الددد طل ألصدددحاب العمدددس والنقددداابت العمالادددة علددد  ماثددداا وطدددل للحددد ار ارجتمددداعي  
 .2021-2016وابعتماد برانمج العمس ا ك مي للق ة 

و شادت يرالا ن ابعتماد  نة عمس وطناة ملكافحة التماا  العن درج وابعتمداد قدا  ن  -85
كمددا  شددادت ببددنن ريتضددافت ا الندددوة   .2021-2016النقددس وبددرانمج العمددس ا كدد مي للقدد ة 

 .2017األفريقاة بر ن املدافع  عن حق ا ا   ان ة عام 
ورح دد  يددل فاناا  مددف التقدددير  اعتمدداد قددا  ن النقددس وياايددة وطناددة  مايددة النقددس   -86

وا ضدددددمام بدددددنن للربوت كددددد ل ار تادددددارج الثدددددام امللحدددددق ابلع دددددد الددددددو  اخلدددددا  اب قددددد ا املد ادددددة 
يددداة. و عربددد  عدددن قلق دددا مدددن ا تردددار ترددد ي  األعضدددار التنايدددلاة لدددإلان  والددد واج املبكدددر وال اا

والدد واج الق ددرج  ر يدداما ة األرايا  ومددن عدددم املعاقبددة علدد  ذلددع  وعددن قلق ددا مددن اكت دداا 
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ال دددج ن وجدددروا ارحتجددداز. وشدددّجع  بدددنن علددد  جعدددس قا  هندددا اجلندددائي متمرددداا  مدددف الت اماهتدددا 
 الدولاة.

ورّحبدد  جندد ب  فريقاددا بقددرار اككمددة الديددت رية القاضددي بعدددم شددرعاة عق بددة ا عدددام   -87
فدرز و شادت ابعتماد بنن قا  ن النقس وبتردجاع ا عمدس الردباب. كمدا رّحبد  بتح د  عملادة 

وحت ددددد   بقدددددروس  قدددددة املناعددددة البردددددرية/متيزمة  قدددددة املناعددددة املكت ددددد  )ا يددددددز(  مل ددددابا
  رار مراك  دعم متكاملة للعناية بضحااي العنف اجلن ام.رعايت م  إىل جا   إ

و شددداد جنددد ب ال ددد دان ببدددنن لت دددديق ا علددد  عددددة صدددك س قا   ادددة إقلامادددة ودولادددة.  -88
ورحددا  ن بددنن قددد اعتمدددت عدددة قدد ا    ةنددار فدد ة ايتعراضدد ا الثددام  كمددا  عددرب عددن ارتااحدد  

 س. دراج  حكام اتقاقاة حق ا النقس ة قا  ن النق
ورّحب  إيبا اا إب رار جلنة حق ا ا   ان وابلت ديق عل  اتقاقاة حق ا األشدةا   -89

 ذوج ا عاقة وبروت ك  ا ار تاارج.
و شدددددادت دولدددددة فل دددددن  ببدددددنن رعتماد دددددا قدددددا  ن النقدددددس وكدددددررت الت صددددداة ابعتمددددداد  -90

ولدددة فل دددن   دددي ايددد اتاجاة شددداملة جلعدددس آلادددات ا مايدددة اكلادددة متاحدددة  لألطقدددال. و وصددد  د
األ ر  ابعتماد اي اتاجاة شاملة م ودة آبلاات ياية حملاة تك ن ة متنداول األطقدال. ورّحبد  

 بقب ل بنن الت صاة بت فر التعلام ابجملان اليت كا   قد قدمت ا  ةنار ايتعرا، بنن الثام.
 نددددددط و شدددددداد ال دددددد دان بت ددددددديق و/ و ابعتمدددددداد عدددددددة اتقاقاددددددات إقلاماددددددة ودولاددددددة و  -91

ايددد اتاجاة. وشدددجف بدددنن علددد  حت ددد   تدددف الن دددار واألطقدددال حبقددد ق م وعلددد  حت ددد  ا الدددة ة 
ال ددج ن. وشددجف بددنن علدد  الدداذ التدددابر الضددرورية ملكافحددة الققددر ولدددعم ا قدد ا ارجتماعاددة 

 وارقت ادية.
جد د . إر  هنا رح   ايتمرار و 2015ورّحب  ي ي را ابعتماد قا  ن النقس ة عام  -92

العديددد مددن التحدددايت ة ذلددع املادددان. ورح دد   يضددا   ن   ددام الرعايددة ال ددحاة ر يدد ال  رددا  
 و ن الرعاية ة ا ارت امل تعج لة غر متاحة للجماف.

لاريت ابعتماد  نة العمس ملكافحة العن رية والتماا  العن رج وكدره  -و شادت تام ر  -93
إعقددار البنددات مددن دفددف  2015رار ا ك مددة ة عددام األجا دد  ومددا يددرتبط بددذلع مددن تع دد  وبقدد

 ري م الد  ل إىل املدارس الثا  ية.
مددن انات ة  ددال حقدد ا ا   ددان وملددا  جرتدد  و شددادت ت غدد  ببددنن ملددا  جن تدد  مددن حت دد -94

تغادددرات تردددريعاة متن عدددة وإجيابادددة  و  ردددائ ا م ي دددة وطنادددة لتع يددد  حقددد ا املدددر ة و الدددة وطنادددة 
. ودعدد  ت غدد  اجملتمددف الدددو  إىل م اصددلة دعددم بددنن فامددا تقدد م بدد  مددن ج دد د ملكافحددة الق دداد

 لتح   حالة القلات الضعاقة من ال كان.
ورّحب  ت    ابخلن ات اليت الدذهتا بدنن مدن  جدس تنقادذ الت صداات املنبثقدة عدن اجل لدة  -95

ر جلندددة حقددد ا ال دددابقة. و شدددادت بتعددداون بدددنن مدددف املق ضددداة ال ددداماة لرددد ون اليجلددد  وإب ردددا
 ا   ان.
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وبقرار إعقدار البندات مدن دفدف ريد م  2015ورّحب  تركاا ابعتماد قا  ن النقس ة عام  -96
الدددد  ل إىل املددددارس الثا  يدددة. و عربددد  عدددن تقددددير ا ملدددا ترددد ده بدددنن مدددن تقددددم ة التردددريعات 

 وخلنط العمس ال طناة ة  ال حق ا ا   ان.
  ن النقدددس وقدددا  ن املعل مدددة وا عددديم وقدددا  ن إ ردددار جلندددة ورّحبددد   وكرا ادددا ابعتمددداد قدددا -97

حقدد ا ا   ددان. و قددرت  وكرا اددا ابلتدد ام بددنن ابلقضددار علدد  التعددذي  وابخلندد ات املتةددذة ة ذاس 
 الر ن ومن ا اعتماد ق ا   جديدة وتن ام برامج تدريباة ذات صلة. 

ار عق بة ا عدام. وحثد  بدنن علد  ورّحب  اململكة املتحدة بقرار اككمة الديت رية إلغ -98
تنقاذ الت صاات املتعلقة ب روا العاع ة ال ج ن. وجس القلق ي اور ا برد ن ايدتمرار  اريدة 
قتس األطقال امل الاد ة النقد س وحثد  بدنن علد  التعداون ال ةادق مدف اخلدربار ومدف املن مدات غدر 

قددرر اخلددا  املعددل بباددف األطقددال ا ك ماددة مددن  جددس اجتثددا   ددذه املماريددة. و يدددت ت صدداات امل
وايدتغي م جن دداا    ددا ة ذلددع بغددار األطقددال وايددتغيل األطقددال ة املدد اد ا ابحاددة وغر ددا مددن 
املدد اد الدديت تنندد ج اعتدددار جن ددي علدد  األطقددال  ورّحبدد  اململكددة املتحدددة ابلتدددابر املتةددذة ة 

 تقيل القضار. اجملال األمل  إر  ن القلق جس ي اور ا بر ن عدم اي
و قددرت الدد رايت املتحدددة ابجل دد د الدديت بددذلت ا بددنن مددن  جددس يايددة األطقددال مددن ارجتددار  -99

ابلبرر. إر  ن القلق جس ي اور ا إزار عدم الاذ تدابر كافاة وألن العق ابت عل  جرائم ارجتار 
مدددة والقددداعل  مدددن ضدددعاقة. و شدددادت إب ردددار  الدددة وطنادددة ملكافحدددة الق ددداد وابلتعددداون بددد  ا ك  

اجملتمدف املدددم علدد  تنقاددذ مبددادرات ا كددم الرشداد والرددقافاة. ورح دد   ن الدد واج املبكددر والدد واج 
 الق رج ر ي ارن يركين مركلة كبرة ة بنن. 

ورّحب   وروغ اج ابلتدابر اليت الذهتا بنن من  جس إزالة الق ارا ب  اجلن    إرّ  هنا  -100
ق ا ا   ان قلق ا من عدم وج د آلاة وطناة لرصد حق ا املر ة وعدم ت فنر شاطرت مق ضاة ح

معل مددات ة  ددذا الردد ن. كمددا رّحبدد   وروغدد اج  وجدد  التقدددم ة مادددان ت ددجاس امل الاددد بعددد 
إ رددار املديريددة العامددة لل ددجس املدددم. و عربدد  عددن قلق ددا مددن امليح ددات الدديت  دلدد  هبددا من مددة 

 اة والعلم والثقافة فاما يتعلق بقر  ا   ل عل  التعلام و  عات . األمم املتحدة لل ب
و عرب  ع  رية فن ويي الب لاقارية عن ترحاب ا  ا شد دت  بدنن مدن تقددم ة التردريعات  -101

. 2015وقا  ن النقس ة عدام  2016ومن  وج   اعتماد القا  ن املتعلق طدمة اجملتمف ة عام 
يرمدددددددي إىل تريددددددداخ  2021-2016لقددددددد ة لج العمدددددددس ا كددددددد مي و وضدددددددح   ن تنقادددددددذ بدددددددرانم

 الدميقراطاة. 
ورّحبددد  فااددد  انم ابلنتدددائج الددديت حققت دددا بدددنن ة تنقادددذ الت صددداات املنبثقدددة عدددن اجل لدددة  -102

الثا اة  وابل اايدات العامدة الديت تتد    تع يد  ويايدة ا قد ا ارقت دادية وارجتماعادة والثقافادة  
   لتع ي  وياية حقد ا األشدةا  ذوج ا عاقدة وقدا  ن النقدس. و حاطد  ور ياما اعتماد ق ا

علما  ابلتحدايت اليت تع ، بنن فاما يتعلق ابألمن الغذائي وا   ل عل  املار ال احل للردرب 
 وال كن. 

ورح   زامباا ابرتااح التدابر املتةذة ملكافحة الققر ولتق ية   ام إقامة العدل وللحد  -103
 دددداا ال ددددج ن وملكافحددددة العنددددف علدددد  الن ددددار واألطقددددال ولتع يدددد  ا قدددد ا ارقت ددددادية مددددن اكت

 وارجتماعاة والثقافاة  ا ة ذلع حت   جروا العاع ة ال ج ن. 
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مبدداب ج إب رددار جلنددة حقدد ا ا   ددان وابعتمدداد قددا  ن النقددس وب ضددف  نددط ورّحبدد  ز  -104
لتماادددد  العن ددددرج والقضددددار علا مدددددا. العمددددس الدددد طل ملكافحددددة  يدددد    شددددكال عمدددددس األطقددددال وا

ورح دد   يضددا  التدددابر الدديت الددذهتا بددنن ة يددباس تع يدد  وترددجاف عمددس الرددباب وا ددق ة املددار 
 وا ق ة الغذار وا ق ة ال كن وا ق ة ال حة وا ق ة التعلام. 

لددددق ورح دددد  اجل ائددددر ت طاددددد ا طددددار الترددددريعي فامددددا يتعلددددق حبقدددد ا النقددددس وفامددددا يتع -105
ربوت ك ل اخلا  ابملاثاا الابملعل مة وا عيم وار تةاابت وإقامة العدل. ورّحب  ابلت ديق عل  

األفريقي   رار اككمة األفريقاة  ق ا ا   ان والرع ب  وإب رار مع د وطل لتع ي  حقد ا 
 املر ة  و الة وطناة ملكافحة الق اد  وميجا لألطقال. 

ربوت كددد ل اخلدددا  ابملاثددداا األفريقدددي   ردددار اككمدددة الت دددديق علددد  ورّحبددد    غددد ر ابل -106
األفريقاددة  قدد ا ا   ددان والرددع ب وابعتمدداد جلنددة حقدد ا ا   ددان و نددة عمددس وطناددة للقضددار 

 عل   ي    شكال عمس األطقال. 
 وشكرت األرجنت  بنن عل  تقدمي تقرير ا ال طل وقّدم  ت صاات.  -107
ورّحبد   رمانادا  دا ُ حدرز مدن تقددم علدد  ال دعاد التردريعي  بادد  ن القلدق جدس ي دداور ا  -108

بردد ن ايددتمرار التماادد  ة حددق الن ددار. ورّحبدد  ابخلنددة الع رددرية املتعلقددة ابلتعلددام وشددجع  بددنن 
علد  كقالدة  ا ادة التعلدام للجمادف وعلد  زايدة معددل ت دجاس البندات ة املددارس. كمدا شددجع  

 دة إ حة ت جاس امل الاد. بنن عل  زاي
و شددددادت  يدددد الاا إبلغددددار بددددنن األحكددددام الدددديت تددددنة علدددد  عق بددددة ا عدددددام مددددن قددددا  ن  -109

ا جرارات اجلنائاة وعل  م اةت ا ة إطيا يلة ارحتاد األفريقي  هنار زواج األطقال ويلت ا 
تقاددد ب جدد د جددروا م ريددة ة ال طناددة ذات ال ددلة. و عربدد   يدد الاا عددن قلق ددا مددن التقددارير الدديت 

 يج ن بنن. 
ورّحبد   ذرباجدان إب ردار  الدة وطنادة ملكافحددة الق داد وبردروع بدنن ة تن دام مبددارايت  -110

تناف دداة لت جاددف مدد جق  مددد ا . و شددادت  يضددا  جب دد د بددنن ة يددباس إعمددال ا ددق ة التعلددام 
 ياما ب اايت ا املتعلقة  جا اة التعلام.  ور

 ال فد عاف املتد ل  و كد  ن ترجاعاهتم يت  ذ بع  ارعتبار. وشكر  -111
وفامددا يتعلددق   دد ليت العمددس اجلددربج والدد واج الق ددرج  تع ددد ال فددد ابملقاضدداة علدد   ددذه  -112

 األعمال وابريتجابة للت صاات. 
وفامددا يتعلددق ابيددتقيل القضددار   كدددت بددنن  هنددا تبددذل مددا ة ويددع ا مددن  جددس ت طاددد  -113

   ام إقامة العدل عن طريق ت ياف اخلارطة القضائاة وت جاف  قيم اكاكم وم يد من القضاة. 
وة يددددااا وطددددل ودو  صددددع   اتضددددم  ن إعمددددال ا قدددد ا ارقت ددددادية وارجتماعاددددة  -114

ر صع  املنال. إر  ن حك مدة بدنن ت دس علد    بدة اريدتعداد فامدا يتعلدق والثقافاة للم اطن   م
 حبالة حق ا ا   ان. 

وإضددددافة  إىل مددددا يددددبق  الت مدددد  بددددنن بتنقاددددذ عاددددف امليح ددددات الدددديت ح ادددد  بقب  ددددا   -115
 ياما من ا تلع املتعلقة إب رار جلنة بنن  ق ا ا   ان وبرروع ا ة  دار وجاقت ا.  ور
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  ال فدد  دددار  إىل عادف الردركار التقنادد  واملدالا   لكدي ي اصددل ا تقددمي دعم دم لبددنن ووّجد -116
 من  جس تنقاذ برامج التنماة ومن علت ا تع ي  وياية حق ا ا   ان. 

وة اخلتدددام   عدددرب ال فدددد  دددددا  عدددن امتنا ددد  للجندددة الثيةادددة وألعضدددار اجمللددد  والددددول  -117
 حدة ال اماة  ق ا ا   ان عل  ما قدم ه من دعم. األعضار وملق ضاة األمم املت

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
فيماااا يلاااص التوصااايات املقدماااة أثنااااء جلساااة التحااااور والااا  درسااات ا بااانن وتتمتااا   -118

 بتأييدها:
تساااري  عملياااة التلاااديق علااال االتفاحلياااة الدولياااة  ماياااة حقاااوق  يااا   118-1

أسرهم )بورونادي؛  با ل مزياد مان اجل اود للتلاديق علال العمال امل اجرين وأفراد 
 ي  العمال امل ااجرين وأفاراد أسارهم )وندونيسايا؛   حقوق االتفاحلية الدولية  ماية

 يا  العماال امل ااجرين وأفاراد حقاوق التلديق فوراا علال االتفاحلياة الدولياة  ماياة 
 أسرهم )غواتيماال؛ 

ياااري التفاحليااة حقااوق التفاال املتعلااق التلااديق علاال الكوتواااول اال ت 118-2
 إبجراء تقدمي البالغات )اجلبل األسود؛ )الكتغال؛ 

تساااري  عملياااة التلاااديق علااال الكوتوااااول اال تيااااري امللحاااق ابلع اااد  118-3
الاادوا اصاااق اب قااوق االحلتلااادية واالجتماعيااة والثقافيااةء املنشاا  إلجااراء تقاادمي 

 البالغات )بوروندي؛ 
فاوراا علال الكوتوااول اال تيااري التفاحلياة القلااء علال  يا  التلديق  118-4

 أشكال التمييز ضد املرأة )غواتيماال؛ 
التلديق علال االتفاحلياة الدولياة  ماياة  يا  األشا اق مان اال تفااء  118-5

 القسري )العراق؛ 
التلاااديق علااال الكوتوااااول اال تيااااري الثاااال امللحاااق ابلع اااد الااادوا  118-6

 وق املدنية والسياسية )املكسيك؛ اصاق اب ق
تساااري  عملياااة التلاااديق علااال اللاااكور الدولياااة املااا اورة   التقريااار  118-7

 ؛ )مدغشقر؛ 13الوطين )انظر الفقرة 
؛ 169)رحلاام  1989التلااديق علاال اتفاحليااة الشااعو  األصاالية والقبليااةء  118-8
 العمل الدولية )غواتيماال؛  ملنظمة
 حظر األسلحة النووية )غواتيماال؛ التوحلي  علل معاهدة  118-9
ضاد املرتكباة رامم اجلاجارامم ا ار  و  التلديق علل اتفاحلية عاد  تقااد  118-10

 اإلنسانية )أرمينيا؛ 
تكثياااف اجل اااود مااان أجااال تقااادمي التقاااارير الوطنياااة و   تلاااف هي اااات  118-11

 املعاهدات )العراق؛ 
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ا تيار املرشحني  ستحقاق  تو ص الشفافية واالستناد و  اجلدارة واال 118-12
  هي ااااة ماااان هي ااااات املعاهاااادات )اململكااااة املتحاااادة  الااااوطنيني لالنت ااااا  أعلاااااءا 

 لكيتانيا العظمل وآيرلندا الشمالية؛ 
عمل ا أتدية اختاذ تدابري حمددة وفعالة لتمكني جلنة حقوق اإلنسان من  118-13

املااوارد الكافياااة  بشااكل ااماالء وااا لك ضاامان اسااتقالل اللقناااة عاان طريااق تااوفري
 واالستقاللية املالية وفق ما أوصت به اللقنة املعنية حبقوق اإلنسان )بنغالديش؛ 

تسري  عملية ا تيار األعلاء   جلنة حقوق اإلنساان ااص تبادأ عمل اا  118-14
 )اوت ديفوار؛ 

تعيني أعلاء جلنة حقوق اإلنسان وتوفري ما يلزم ا من ومكانيات لكاص  118-15
 ت ا وتتمت  ابالستقالل )فرنسا؛ تؤدي وظيف

تعيااني األعلااااء   جلناااة حقاااوق اإلنساااان وافالاااة اساااتقال ا عااان طرياااق  118-16
متتيع ااا ابالسااتقاللية املاديااة وتزوياادها ابملااوارد البشاارية واملاديااة الكافيااة لالضااتالع 

قوق بواليت اء مبا يتفق م  املبادئ املتعلقة مبراز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية ح
 اإلنسان )مبادئ ابريس؛ )غواتيماال؛ 

مواصلة اجل ود من أجل ضمان أن تؤدي جلناة حقاوق اإلنساان عمل اا  118-17
 علل حنو فعال ومستقل )جورجيا؛ 

 متكني اللقنة الوطنية  قوق اإلنسان من البدء   عمل ا )أملانيا؛  118-18
 )العراق؛ ونشاء جلنة حقوق اإلنسان  مواصلة العمل علل 118-19
اختاذ التدابري اللرورية لكفالاة بادء اللقناة الوطنياة  قاوق اإلنساان    118-20

القيااا  بعمل ااا بشااكل و  وتزوياادها ابلواليااة واملااوارد اللاارورية مبااا يتفااق ماا  مبااادئ 
 ابريس )نيبال؛ 

اختاااااذ اصتااااوات اللاااارورية للاااامان أن تباااادأ اللقنااااة الوطنيااااة  قااااوق  118-21
سايما فيماا يتعلاق ابساتقال ا املااا  القيا  بعمل ا وفقاا ملبادئ ابريسء الاإلنسان   

وتزويدها ابملوارد البشرية واملالية الكافية لتمكين ا من االضتالع بواليت ا علل حنو 
 فعال )هولندا؛ 

افالااة أن تااؤدي اللقنااة الوطنيااة  قااوق اإلنسااان دورهااا مبااا يتفااق ماا   118-22
 من حيث استقال ا املاا )  ورية اوراي؛  سيما مبادئ ابريسء وال

جلنااة حقااوق اإلنسااان وافالااة أن وضافاء اللمسااات األ اارية علاال ونشاااء  118-23
 تؤدي م ام ا مبا يتفق م  مبادئ ابريس )  ورية مولدوفا؛ 

با ل مزيااد ماان اجل ااود ماان أجال تعزيااز فعاليااة مؤسسااة حقااوق اإلنسااان  118-24
 دئ ابريس )رواندا؛ في ا ايما متتثل متاماا ملبا

 )السنغال؛  2013جلنة حقوق اإلنسانء ال  أُنش ت   عا   أتليف 118-25
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تساااري  بااادء مؤسساااة حقاااوق اإلنساااان الوطنياااة   بااانن   أداء عمل اااا  118-26
 )سرياليون؛ 

 تسري  ونشاء جلنة حقوق اإلنسان )جنو  أفريقيا؛  118-27
سااص الااوطين  قااوق اإلنسااانء مواصاالة العماال علاال وضاا  اإلطااار املؤس 118-28
 سيما جلنة حقوق اإلنسانء وضمان أن تؤدي عمل ا بفعالية )أوارانيا؛  وال

متكااني املع ااد الااوطين للماارأة متااا  التمكااني وتزوياادم ابلقاادرات الكاملااة  118-29
 )جنو  أفريقيا؛ 

مواصااااالة بااااانن ج ودهاااااا   سااااابيل مواءماااااة التشاااااريعات الوطنياااااة مااااا   118-30
 ولية ال  هص طرف في ا )حلتر؛ االتفاحليات الد

اختاااذ  ياا  التاادابري اللاارورية لكفالااة التنفياا  اللااار  جلمياا  صااكور  118-31
 حقوق اإلنسان الوطنية )بوراينا فاسو؛ 

 سري  اعتماد القانون اجلنامص اجلديد )جورجيا؛ ت 118-32
تسااري  عمليااة وضاا  مشااروع القااانون املتعلااق ابالاااار ابألشاا اق مبااا  118-33

 تفق م  القانون الدوا )آيسلندا؛ ي
ااااادة مااااان أجااااال تفعيل اااااا وبااااادء العمااااال  اااااا  118-34 وصااااادار النلاااااوق املعتم 

 )مدغشقر؛  
اعتماااد  تلااف التوصاايات املتعلقااة ابلتشااريعاتء وماان  لت ااا القااانون  118-35

املتعلاق ابملساامل اجلنسااانية ومشااراة املاارأة   ا يااة السياسايةء وونشاااء آلياة وطنيااة 
 د حقوق املرأة )انميبيا؛ لرص
تسري  اعتماد تشري  يتو ل ارمي التع يب وتقدمي مرتكبيه و  العدالاة  118-36

مبا يتفق م  اتفاحلية مناهلة التع يب وغريم من ضرو  املعاملاة أو العقوباة القاساية 
 أو الالونسانية أو امل ينة )  ورية اوراي؛ 

حااي يتسااغ ولغاااء عقوبااة اإلعاادا  ماان اعتماااد القااانون اجلنااامص اجلديااد  118-37
 دوفا؛ ا   هناية املتاف )  ورية مولتشريعاهت
تسري  اعتماد مشروع حلانون مكافحة االاار ابألش اقء مبا يتفق ما   118-38

 ليش ؛  -القانون الدوا )تيمور 
 تسري  اعتماد القانون اجلنامص اجلديد )زامبيا؛  118-39
 ملان  ي  التشريعات حليد النظر )زامبيا؛ ضمان أن يعتمد الك  118-40
جعاال تشااريعاهتا الوطنيااة متسااقة ماا  أحكااا  اللااكور الدوليااة  قااوق  118-41

 اإلنسان ال  هص طرف في ا )زمبابوي؛ 
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وحلاااارار تشااااريعات   أحلاااار  وحلاااات اكاااان للاااامان تنفياااا  الكوتواااااول  118-42
ملدنياااة والسياساااية   اال تيااااري الثاااال امللحاااق ابلع اااد الااادوا اصااااق اب قاااوق ا

 القانون احمللص   أحلر  اآلجال )أسرتاليا؛ 
 مواصلة اجل ود ملكافحة التمييز )املغر ؛  118-43
مواصلة تعزيز التنمية املساتدامة   امليادانني االحلتلاادي واالجتمااعصء  118-44

والرف  من مستوى معيشة السكانء وورساء أساس متني لتمت  شعب ا جبمي  حقوق 
 اإلنسان )اللني؛ 

مواصلة وض  سياسة تدعم استحداث أنشتة مدرة للد ل عان طرياق  118-45
تااوفري التاادريب املسااتمر وتشااقي  ونشاااء املشاااري  وماانع القااروض ملشاااري  بعين ااا 

 )وثيوبيا؛ 
تنفياااااا  الراياااااازة الثالثااااااة مااااااان راااااااامز باااااارانم  العماااااال ا كاااااااومص  118-46
 ظروف عيش السكان )اواب؛  ء ال  تراز علل حتسني2021-2016 للفرتة
مواصلة تعب ة املوارد والدعم التقين اللروري لزايدة تعزياز حلادرهتا علال  118-47

 الوفاء ابلتزاماهتا   جمال حقوق اإلنسان )نيقرياي؛ 
مااان أجااال بلاااول أهاااداف التنمياااة  بااا  ا مواصااالة وزايدة اجل اااود اجلااااري 118-48

ء اللاا  للشار  وحتقياق األمان الغا امص املستدامةء ومن ا تيسري ا لول علل املاا
 وتيسري ا لول علل الرعاية اللحية والتعليم )نيقرياي؛ 

النظاار   اعتماااد  تااي وماميااة ماان أجاال حتسااني ظااروف عاايش الف ااات  118-49
 سيما النساء واألطفال )اباستان؛  اللعيفة من السكان وال

ياا  أفاااراد   فااارقتكااافؤ تكثيااف ج ودهاااا ملكافحااة الفقااار ماان أجااال  118-50
 املوارد )اباستان؛ االستفادة من شعب ا   ا لول علل اصدمات و 

 فقاااراا  الساااكان شااادمواصااالة تنفيااا  برانجم اااا ملااانع القاااروض اللاااغرى أل 118-51
 للنساء )اباستان؛  لات وحلراض   ل   تعينيوزايدة توسي  نتاحلهء وضمان 

أفلااال  اا ساااكاهنا فرصااال حاااي تتااايعتزوياااد األرايف اب يااااال األساساااية  118-52
 لالستفادة من اصدمات االجتماعية األساسية )السنغال؛ 

مواصلة تقوية براجم ا االجتماعية من أجل حتسني نوعياة حيااة ساكاهناء  118-53
ء ابإلضاااافة و  املسااااعدة والتعااااون اللااا ين دتاج ماااا البلاااد أشااادهم عاااوزاا سااايما  ال

 )  ورية فنزويال البوليفارية؛ 
لغااااء عقوباااة اإلعااادا  إل اللاااحيحةاذ مزياااد مااان التااادابري التشاااريعية اختااا 118-54

 )أوارانيا؛ 
ختفيف األحكاا  اللاادرة   حاق مان تبقال مان األفاراد احملكاو  علاي م  118-55

 ابإلعدا  والعمل علل حتسني ظروف االحتقاز   سقون البلد )اندا؛ 
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ا  )  وريااة أفريقيااا الفاارول ماان العمليااة الراميااة و  ولغاااء عقوبااة اإلعااد 118-56
 الوستل؛ 

اعتمااااد القاااانون اجلناااامص الااا ي يتلااامن أحكاااا  ولغااااء عقوباااة اإلعااادا   118-57
ياا  جياار    ااارمي التعاا يب   أحلاار  وحلاات اكاانء واعتماااد القااانون الاا يحلااانون و 

 أشكال االاار ومراسيم تتبيق حلانون التفل )فرنسا؛ 
اء عقوباااااة اإلعااااادا  )الكرساااااص سااااايما ولغااااا وحلااااارار القاااااانون اجلناااااامص وال 118-58

 الرسوا؛ 
اإلعااادا   توختفياااف عقاااواب تشاااريعاهتاودراج ولغااااء عقوباااة اإلعااادا     118-59

 واستبدا ا بعقوابت ابلسقن )آيرلندا؛  املنتوق  ا
انلاام سااقناء حاليااااء ووذ ختفيااف األحكااا  ابإلعاادا  اللااادرة   حااق  118-60
اق   لااادوا اصااااالثاااال امللحاااق ابلع اااد  ابلفعااال و  الكوتوااااول اال تيااااريالبلاااد 

د إللغاااء مص اجلديااعمليااة اعتماااد القااانون اجلنااا تعقياالُ ء ا قااوق املدنيااة والسياسااية
 عقوبة اإلعدا  )انميبيا؛ 

اختااااذ التااادابري املناسااابة ملكافحاااة ماااا يسااامل بعماااال العدالاااة الشاااعبية  118-61
 )الكونغو؛  

ل  ارج نتااق القلااء مان أجال تقادمي وجراء حتقيقات   عمليات القت 118-62
 ألسود؛ امرتكبي ا و  العدالة وتوفري اجلك لللحااي أو ل وي م )اجلبل 

 تفاحلية مناهلة التع يب )زامبيا؛ طبقاا الارمي التع يب  118-63
 وجراء حتقيقات فورية ونزي ة   ادعاءات التع يب وافالاة ونازال عقوباة 118-64

 )زامبيا؛   هتا تور و تناسب تمبن يرتكب تلك اجلرمية 
الشااااروع   تنفياااا  باااارام  تثقيفيااااة   مياااادان حقااااوق اإلنسااااان لفاماااادة  118-65

  حقاااوق واحااارتا املاااوظفني املكلفاااني إبنفااااذ القاااانون فيماااا يتعلاااق مبكافحاااة التعااا يب
 اإلنسان )أوارانيا؛  

وال ساايما  تاو ص اللارامة   تتبيااق أحكاا  حلاانون اإلجااراءات اجلنامياةء 118-66
 رنسا؛  احملاامة )ف رهنالحتقاز لالقلوى  دةملمن ا األحكا  املتعلقة اب

وصاااالظ نظااااا  الساااقون وافالااااة محاياااة حقااااوق اباااااام اختااااذ  تاااوات  118-67
 احملتقزين )ويتاليا؛  

   تاازال هشااة  المواصاالة حتسااني ظااروف العاايش   سااقون باانن الاا   118-68
   (1))أملانيا؛اثري من األحوال 

مواصااالة ج ودهاااا الرامياااة و  حتساااني ظاااروف العااايش رهااان االحتقااااز  118-69
 )  ورية أفريقيا الوستل؛ 

__________ 

حت د  جدروا العداع ة يدج ن بدنن   جارت الت صاة الديت ُقرئد   ةندار جل دة التحداور هبدذه ال داغة: "م اصدلة (1)
 اليت ر ت ال م رية ة كثر من األح ال" ) ملا اا(.
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اختاااذ  ياا  التاادابري اللاارورية ماان أجاال الفلاال البااات بااني احملتقاازين  118-70
حسب السن ونوع اجلانس واملرااز القاانول وذلاك بغارض حتساني ظاروف العايش   

 38-108و 37-108و 36-108و 34-108للفقاارات  السااقونء متابعااةا 
 من التوصيات املنبثقة عن اجلولة الثانية )هاي ؛ 

ملااعفة اجل ااود ماان أجال حتسااني ظااروف العايش   مرافااق االحتقااازء  118-71
 م  ويالء اهتما   اق للنساء واألطفالء وتسري  احملاامات )الكرسص الرسوا؛  

ق حتسااااااني السااااااقون وظااااااروف العاااااايش والظااااااروف اللااااااحية   مرافاااااا 118-72
االحتقاز وعلل اصلاوق وهنااء االاتظااق وحللاة مرافاق اإلصاحاظء وتيساري زايرات 

 م وحظاار ارتكااا  مااوظفص السااقون أفعااال تعاا يب وسااوء ماان لاادن أحلاارابماألطفااال 
 معاملة واملعاحلبة علي ا )اينيا؛  

اختاااذ  تااوات أ اارى مااان أجاال الفاارول مااان عمليااة حتااديث الساااقون  118-73
 اجلارية )نيقرياي؛  

مواصلة حتساني ظاروف العايش   الساقونء وحتساني التادابري املعتمادة  118-74
اإلصااحاظء ووهناااء رداءة مرافااق ابلفعاال ماان أجاال تفااادي االاتظاااق وسااوء التغ يااة و 

 لمحاامة )وسبانيا؛  السابق للالحتقاز  املفرطاالست دا  
مواصاالة اجل ااود ا ادفااة و  حتسااني ظااروف العاايش   السااقون وزايدة  118-75

 اإليوامية ووجياد حلول بديلة عن السقن )أنغوال؛   هتار حلد
معاجلة مشكلة ااتظاق السقون بوسامل من ا تقلري فرتات االحتقااز  118-76
 ل السابق للمحاامة )أسرتاليا؛  املتو  
 أشد السكان فقراا علل املساعدة القانونية )فرنسا؛   افالة حلول 118-77
تنفيااا  التعاااديالت املعتمااادة    سااابيلدعااام ج اااود السااالتة القلاااامية  118-78

ء وفااق الاادعم املاااا الكااا   ااا وزارة العاادلطريااق تااوفري  بلااورة فعالااة وذلااك عاان
 تنص عليه  تة التنمية الوطنية   جمال وحلامة العدل )أملانيا؛   ما

لتة تقوياااة أواصااار التعااااون بشاااكل اباااري باااني  تلاااف الفااااعلني   السااا 118-79
اال ماواطن ق   ا الحتقاز السابق للمحاامة فرتات طويلة وضماانا  لفادايا تالقلامية 

 )أملانيا؛   دون أت ريحماامة عادلة و   
وضااا  اإلصاااالحات القلاااامية اجلارياااة   صااايغت ا الن امياااةء وال سااايما  118-80

 القانون اجلنامص )السنغال؛  
ة احاااا ا مايااااة القانونيااااة املتمواصاااالة تقويااااة اجل ااااود الراميااااة و  حتسااااني 118-81

للف ااات اللااعيفةء وال ساايما النساااء واألطفااال والشاابا ء وذلااك عاان طريااق زايدة 
 )هولندا؛   يلتمس اعدد القلاة املت للني وتوفري اصدمات القانونية اجملانية ملن 
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تشاااقي  وتقوياااة املباااادرات الناشااا ة ملكافحاااة الفقااار وحتقياااق الشااافافية  118-82
ال املنتاادى عمااتابعااة أملجملتماا  املاادل بوسااامل من ااا عقااد مناحلشااات ابلتشاااور ماا  ا

 الوطين ملكافحة الفساد ال ي ُعقد   حزيران/يونيه )الوالايت املتحدة األمريكية؛  
تنقااايع مشاااروع القاااانون املتعلاااق حبرياااة التقمااا  وحرياااة التعباااري وحرياااة  118-83

الياااا حليااد نظاار احملكمااة ء والاا ي يوجااد ح2012    عااا  تكااوين اجلمعيااات املقااد  
 العلياء بغرض اعتماد تشري  دمص حقوق اجملتم  املدل )اندا؛  

ة اءكفااااتتساااام ابلمواصاااالة ج ودهااااا   ساااابيل ونشاااااء  اااادمات عامااااة  118-84
 ة )أذربيقان؛  يشفافالو 

اختاذ التدابري اللرورية العتماد القانون اجلناامص اجلدياد وحلاانون االااار  118-85
 ابألش اق وحلانون نظا  السقون )اوت ديفوار؛  

مواصاااالة اجل ااااود ماااان أجاااال وضاااا  حااااد لالاااااار ابلبشاااار ولالسااااتغالل  118-86
 اجلنسص لألطفال )العراق؛ 

ااي مكافحااااة االاااااار ابلبشاااار ومحايااااة اللااااح يساااات دفوضاااا  تشااااري   118-87
 )جنو  أفريقيا؛  

اختاااذ  ياا  التاادابري اللاارورية ماان أجاال ونفاااذ القااوانني املتعلقااة ابلعماال  118-88
واالاااااار ابلبشاااارء وال ساااايما االاااااار ابألطفااااال  املعاصاااارة لاااارقوأشااااكال ااجلااااكي 

 )اململكة املتحدة لكيتانيا العظمل وآيرلندا الشمالية؛  
لتعرياف  اء وفاق  أشاكال االااار ابلبشار   يا  وض  التشري  ال ي جيار   118-89

حلادر  علال عقاوابت  حتديادو  الن امياة ووصادارُمء   صايغتهء الوارد   القانون الادوا
 )الوالايت املتحدة األمريكية؛    من الشدةااف  
 تاااااة العمااااال ملكافحاااااة االااااااار ابلبشااااار مااااان أجااااال  مواصااااالة توطياااااد 118-90
ومعاحلبااة مرتكبي ااا )  وريااة فناازويال  هاارتكااا  هاا م اجلرميااة ماا  محايااة ضااحااي مناا 

 البوليفارية؛ 
السعص و  وض  تشريعات تنص علل معايري ُدنيا للقلااء علال االااار  118-91

 ابلبشر مبا فيه االاار ابلنساء والفتيات )أسرتاليا؛ 
مواصالة تتبيااق تادابري فعالااة مان أجاال تشاقي  اسااتحداث فارق شااغل  118-92

 عادلة ومرضية )  ورية فنزويال البوليفارية؛  للشبا  تتيع  م ظروف عمل
مواصاااالة ج ودهااااا ماااان أجاااال زايدة ودماااااج الشاااابا    سااااوق العماااال  118-93
 ان ؛  )فييت
اعتماد  تة ومامية حملية متكاملة من أجل حتسني ظروف العيش ورفا   118-94

 مستوى معيشة الف ات اللعيفة من السكان )الكونغو؛ 
زايدة االسااااااتثمار   الزراعااااااة وافالااااااة األماااااان الغاااااا امص  االسااااااتمرار   118-95

 )اللني؛ 
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مواصااالة ج ودهاااا   سااابيل مكافحاااة اجلاااوع مااان أجااال حتقياااق األمااان  118-96
 مان الناواحص املادياة واالجتماعياة واالحلتلاادية ءالغ امص وافالة حلول  ي  الناس

مان احتياجااهتم ي الا ي يلا  علل الغ اء الكا  واآلمن واملغ   ء    ي  األوحلاتو 
 م الغ امية من أجل حياة نشيتة وصحية )الكازيل؛ ذواحل أ ت وينسقم م و قال

ة صفاان نساابة السااكان الاا ين يعااانون ماان الزماااختاااذ  ياا  التاادابري ال 118-97
 اجلوع )اململكة العربية السعودية؛ 

التماس املساعدة التقنية من أجل التغلب علل حتدايت األمان الغا امص  118-98
 سوء التغ ية والفقر )سرياليون؛  السلبية النا ة عناثر اآل ف  ي خت  ح

وضاا  اساارتاتيقيات لاادعم وتقويااة التقااد  الاا ي ُأحاارز مااؤ راا   جمااال  118-99
 األمن الغ امص )فييت ان ؛ 

 النظياااف اختااااذ  يااا  التااادابري اللااارورية لتعزياااز ا لاااول علااال املااااء 118-100
 للقمي  )اململكة العربية السعودية؛  يسري ذلكاللا  للشر  وت

تحسااااني فاااارق السااااكان   ا لااااول علاااال املاااااء لمواصاااالة اجل ااااود  118-101
 اللا  للشر  ومرافق اإلصحاظ )اجلزامر؛ 

 حاي تكفال أاثارمواصلة تتوير مشااريع ا   جماال الرعاياة اللاحية  118-102
 السكان   اللحة )اللني؛  حق  

للقميا  فرق أفلل  حرصاا علل ووحةالعمومية  تقوية نظا  اللحة 118-103
التغتياااة اللاااحية  تاااوفري ةء ال سااايما عااان طرياااقساساااي  ا لاااول علااال الرعاياااة األ

 للقمي  )جيبويت؛ 
تقويااة لمواصاالة تااوفري اصاادمات اللااحية عاان طريااق تنفياا  سياسااات  118-104

 ا ياال األساسية   ا واضر واألرايف )وثيوبيا؛ 
  فاارق زايدة الياااال األساسااية لتااوفري الرعايااة اللااحيةء و حتسااني ا  118-105

ا لااول علاال الرعايااة التبيااة العاجلااة   جمااال التوليااد وتاادريب القااابالت وحتسااني 
حلاااول النسااااء مااان األرايف وا واضااار علاااال حاااد ساااواء علااال الرعاياااة اللااااحية 

 )الكرسص الرسوا؛ 
واإلجنابياااة لفامااادة اعتمااااد سياساااة شااااملة لتحقياااق اللاااحة اجلنساااية  118-106

 املراهقني )آيسلندا؛ 
حتسني ا ياال األساسية لتوفري الرعاية اللاحيةء ال سايما عان طرياق  118-107

ويالء عناية  اصة لتحسني فرق النساء من األوساط الفقرية واألرايف   ا لول 
 علل الرعاية اللحية )ا ند؛ 

عموماااا ماان أجاال متكاااني حتسااني ا ياااال األساسااية للرعايااة اللاااحية  118-108
اجلميااا  مااان ا لاااول علااال الرعاياااة اللاااحية وال سااايما مااان ا لاااول علااال الرعاياااة 
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العاجلاااة   جماااال التولياااد وتااادريب القاااابالت واملاااوارد امل للاااة للاااحة األم اااات 
 )اينيا؛ 
 فاان معادالت وفيااات املواليااد    ساابيلزايدة ماا تب لااه ماان ج اود  118-109

 العااالجتااوفر الوحلايااة و  ووحااة آلياااتعاان طريااق ء  اااتماألوفيااات اجلاادد والرض اا  و 
والياااد  ااادمات الرعاياااة اللاااحية لألم اااات واملبلاااورة من قياااة وعااان طرياااق تاااوفري 

 )ماليزاي؛ 
بعاادها مااا حلباال الاوالدة و   فاارتيت ماا  اادمات الرعاياة اللااحية  ووحاة 118-110

و ااادمات التولياااد وحتساااني نوعيت اااا مااان أجااال  فااان معااادالت وفياااات األم اااات 
 )املكسيك؛ 

حتساااني فااارق ااااال فااارد   ا لاااول علاااال  ااادمات صاااحية جياااادة  118-111
 )حلتر؛ 
تنفي  اصتة الوطنية اجلديدة ملكافحاة الوصام الكامل لتمويل توفري ال 118-112

 والتمييز املرتبتني بفريوس نقص املناعة البشرية املكتسبة/اإليدز )جنو  أفريقيا؛ 
الرعايااااة    اااااص اعاااالق ابللااااحة  وضاااا  سياسااااة شاااااملة فيمااااا يتعلاااا 118-113

 لقمي  )سويسرا؛ تيس ر ا لول علي ا لو أاثر فعالية ا االت املستعقلة 
مواصالة با ل اجل اود   سابيل تاوفري  ادمات اللاحة والتعلايم لف ااة  118-114

 أاك من السكان ومواصلة أ   املبادرات املتعلقة ابلسكن االجتماعص )ليبيا؛ 
 ألمية ال سيما   األرايف )وندونيسيا؛ مواصلة التلدي ل 118-115
 طفالتسري  تنفي  سياسة جمانية التعليم بغية ضمان عد  حرماان أي  118-116

 حمرومة )دولة فلستني؛  ةأسر   التعليمء ال سيما وذا اان من  من حقه
التاادريب   ميادان حقااوق اإلنسااان   البلاادايت و   مواصالة ووحااة 118-117

   )اواب؛ ليم العالتعمدارس ا
تاااوفري التعلااايم األساساااص ابجملاااانء وونشااااء بي اااة آمناااة وحامياااة جلميااا   118-118

النظاااا  التعليماااصء  اصاااةا مااان م مااان يعيشاااون    تفاااادايا النقتااااع م عن اااااألطفاااال 
 األرايف و  املناطق النامية )اينيا؛ 

مواصااااالة تنفيااااا  تااااادابري زايدة الفااااارق   ا لاااااول علااااال التعلااااايم  118-119
 )املغر ؛ 

تقوية ا ياال األساسية املدرسية م  مراعاة شواغل النساء والبنااتء  118-120
 ؛ الكتغال) سيما فيما يتعلق بتق يز املدارس مبرافق اإلصحاظ املناسبة ال

جعل التثقيف   اللحة اجلنسية واإلجنابياة ولزاميااا جلميا  املاراهقنيء  118-121
 ؛ غالالكت) بلرف النظر عن نوع اجلنس

حتسني شروط النظافة اللحية والتغ ية وا لول علال املااء اللاا   118-122
 ؛ الكتغال) للشر    املدارس
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تقويااة باارام  حمااو األميااة لفاماادة النساااء والفتيااات اللااوايت يعشاان    118-123
 ؛ سرياليون) جمتمعات األرايف

املاادارسء تنفياا  تاادابري ماان أجاال  فاان معاادل انقتاااع الفتيااات عاان  118-124
 ؛ أوروغواي) وهو معدل مرتف ء مبا يكفل جمانية التعليم االبتدامص

مواصالة ج ودهااا   سابيل حتسااني نوعيااة التعلايم وزايدة ووحتااه علاال  118-125
 ؛ أذربيقان)  ي  املستوايت و   ي  أحناء البلد

 ؛ ملر) مواصلة اجل ود لوحلف العنف علل املرأة 118-126
باا ل ماان ج ااود لوعااال  بوجااود أحكااا  تشااريعية جدياادة زايدة مااا يُ  118-127

تتعلااق مبناا  العنااف علاال املاارأة وحظاارمء وافالااة و بااار النساااء علاال النحااو الواجااب 
 ؛ بلقيكا) جبمي  السُّبل والوسامل القانونية املتاحة  ن

افالاااة التحقياااق املساااتفين    يااا  حااااالت العناااف علااال النسااااء  118-128
كبي اااا مبوجاااب القاااانون وودانااات م ومعااااحلبت م وتاااوفري اجلاااك واألطفاااال ومالحقاااة مرت

 ؛ فرنسا) للحاايها
تقوية اجل ود ملنا   يا  أشاكال التميياز والعناف علال املارأة والتفال  118-129

وملكافحت ااااء وال سااايما املمارساااات مااان حلبيااال تشاااويه األعلااااء التناسااالية لاااوانث 
لااول ضااحااي هاا ا النااوع ماان وتاازوي  األطفااال والاازواج القسااري املبكاار  وافالااة ح

 ؛ ويتاليا) العنف علل املساعدة املناسبة وتقدمي مرتكبيه و  العدالة
تشاااديد وتنفيااا  التااادابري الرامياااة و  تعزياااز املسااااواة واإلنلااااف باااني  118-130

اجلنساانيء والتلاادي ملسااألة نقااص متثياال النساااء   هي ااات صاان  القاارارء والعنااف 
 ؛ رواندا) علل املمارسات التقليدية اللارة القامم علل نوع اجلنس والقلاء

ملاااعفة ج ودهااا ماان أجاال ا ااد بشااكل ابااري ماان معاادالت وفيااات  118-131
املواليااد اجلاادد ووفيااات األم ااات وا ااد ماان املمارسااات اللااارة ماان حلبياال تشااويه 

 ؛ بوراينا فاسو) األعلاء التناسلية لوانث وتزوي  األطفال والزواج القسري
اجل ااود جلعاال تنفياا  حظاار تشااويه األعلاااء التناساالية لااوانث  زايدة 118-132

 ؛ أملانيا) أاثر فعالية    ي  أحناء البلد و   ي  ف ات املواطنني
افالة التحقيق    ي  حاالت العنف علل املارأة ومقاضااة مرتكبياه  118-133

 ؛ آيسلندا) وجك ضحاايم
م علل نوع اجلنس ولتعزيز مواصلة اختاذ  توات صفن العنف القام 118-134

 ؛ وندونيسيا) املساواة بني اجلنسني
تنفي  اسرتاتيقية تنسيق بني السالتات املكلفاة ابللاحة والسالتات  118-135

 القلااامية ماان أجاال مناا  أعمااال تشااويه األعلاااء التناساالية لااوانث واملعاحلبااة علي ااا
 ؛ املكسيك)
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فالاة املالحقاة القلاامية ونشاء آلياة لتيساري التعارف علال اللاحااي وا 118-136
 ؛ سلوفينيا)واملعاحلبة علل  ي  أعمال تشويه األعلاء التناسلية لوانث 

مواصلة ج ودهاا مان أجال ا اد مان انتشاار اارساة تشاويه األعلااء  118-137
 ؛ جنو  السودان)التناسلية لوانث   البلد 

ءات من حلبيل حتقيق تقد    اجتثاث العنف علل املرأةء وتنفي  وجرا 118-138
محااالت وذااااء الااوعص وونشاااء املاا وي وتنفياا  تاادابري للمساااةة   اجتثاااث اارسااة 

 ؛ وسبانيا)تشويه األعلاء التناسلية لوانث وتزوي  األطفال 
التدابري   جمال املساواة بني اجلنسني ومان  لت اا تنفيا   تاة زايدة  118-139

ضامان مشااراة النسااء    يا  جمااالت  العمل املتعلقة ابملرأة والسال  واألمن بغية
 صن  القرار )وسبانيا؛ 

تنفي  تدابري وتنظيم محالت إلذااء الاوعص مان أجال اجتثااث تشاويه  118-140
األعلاء التناسلية لوانث وغريم من املمارسات اللارة ال  ُترتكب   حق النساء 

  )أوروغواي؛ 
عال والرامياة و  تشاديد مكافحااة مواصالة تنفيا  التادابري املت  اا ة ابلف 118-141

  املمارسات اللارة والعنف علل املرأة )أرمينيا؛ 
مواصاالة اجل ااود ملكافحااة التمييااز   حااق املاارأة والقلاااء علاال  ياا   118-142

  أشكال التمييز   حق ا وال سيما العنف املنزا )تونس؛ 
وهنااء التمييااز  اختااذ ماا يلاز  مان تادابري   الواحلا  واملمارساة مان أجال 118-143

 )اجلزامر؛  بني املرأة والرجل فيما يتعلق ابجلنسية
ااا اعتماد مشروع القاانون الا ي يعاني ص حلاةا للنسااء   االنت ااابت  118-144

مان  87-108و 50-108و 42-108متابعاةا للفقارات  يكسب ن امتيازاا في ا
  التوصيات املنبثقة عن اجلولة الثانية )هاي ؛ 

مواصلة ج ودها من أجل تعزياز حقاوق املارأة عان طرياق زايدة متثيال  118-145
  النساء   ال من القتاعني العا  واصاق )ملديف؛ 

مواصاااالة تنفياااا  سياسااااات تشااااق ص  متكااااني املاااارأة احلتلااااادايا بلااااورة  118-146
 )بلغاراي؛  مستدامةء ال سيما   األرايف

يتفااق ماا   تااة عماال التنميااة ونشاااء آليااة وطنيااة للن ااوض ابملاارأة مبااا  118-147
  )هندوراس؛  2030املستدامة لعا  

مواصلة اجل ود  ماية حقوق املرأة والتفل و  جاناب حقاوق ف اات  118-148
 ضعيفة أ رى )نيبال؛  

تقويااة باارام  حمااو األميااة   صاافوف النساااء والفتيااات وال ساايما    118-149
 األرايف )ترايا؛  
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 ااامالا   اا تنفيا حلاانون التفال  من أجل ضمان تنفيا اختاذ تدابري عملية  118-150
)اململكاة املتحادة  2016ء وفقاا ملا أوصت به جلنة حقوق التفل   عا  اا صحيحو 

 لكيتانيا العظمل وآيرلندا الشمالية؛  
افالااة التنفياا  الفعااال لقااانون التفاال بغيااة محايااة حقااوق هاا م الف ااة  118-151

 اللعيفة من السكان )بلقيكا؛  
ونشاااء مؤسسااة وطنيااة لرصااد حالااة التفاال وجلماا  وحتلياال البياااانت  118-152

 ؛  اابو فريدياملتعلقة ابلتفل )
تسااري  تنفياا  حلااانون التفاال ماان أجاال ااابع املمارسااات اللااارة الاا   118-153

طفاااالء ومااان  لت اااا تااازوي  األطفاااال وحااااالت الااازواج املبكااار األ   حاااقرتكاااب تُ 
 "أطفال السحرة" )انميبيا؛   ب من م يلقبتل من والقسري وبي  األطفال وحل  

افالااة احاارتا  حقااوق األطفااال وحااريت م األساسااية عاان طريااق معاحلبااة  118-154
 أشكال االستغالل والعمل اجلكي )األرجنتني؛  ن أي شكل من من يرتكبو 

املمارسااااات اللااااارة   حااااق  ارتكااااا  حتقيقااااات   حاااااالت وجااااراء 118-155
في اا راج األطفاال مان األوسااط الا  ُترتكاب كبي اا وو اأطفالء وافالاة مقاضااة مرت
 تلك املمارسات )بلقيكا؛  

هم من أجل ء أمور ولياألتقدمي املساعدة القانونية لألطفال اللحااي و  118-156
 تيسري جلوم م و  احملاام )بوتسواان؛  

حلف واملمارسات املرتبتة بسوء اتغيري املو  بقلدتنظيم محالت توعية  118-157
  م )بلغاراي؛  االعتداء علياملة األطفال و مع

اارسااات ضااارة علاال أطفااال ومقاضاااة   حاااالت ارتكااا  التحقيااق  118-158
عقااااب اعتماااااد حلااااانون التفاااال اجلديااااد  ا ياااا  األشاااا اق املسااااؤولني عاااان ارتكا اااا

 )ارواتيا؛  
تقويااة باارام  التوعيااة والتثقياافء ومناا  املمارسااات التقليديااة اللااارة  118-159
النساء والفتياتء وافالة حلول اللحااي علل املوارد وا ماية  ُترتكب   حقال  
  ن و  آليات ا ماية ووعادة التأهيل )غواتيماال؛  و ووص
مواصااالة اجل اااود عااان طرياااق اختااااذ التااادابري املناسااابة الااا  تسااااعد    118-160

تقلياد فحاة  اء ال سيما عان طرياق مكاعن ن عد  انقتاعالتحاق البنات ابملدارس و 
 )جيبويت؛   فيدوميغون

وضاا  سياسااات وباارام  تتلاادى لسااوء أ اارى اباااام   تااواتاختاااذ  118-161
 مء وونشااااء وجاااراءات وباااالل ولزامياااة فيماااا يتعلاااق االعتاااداء علااايمعاملاااة األطفاااال و 

 األطفال )آيسلندا؛   العتداء عللاب
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تكثيف ج ودها   سبيل مكافحاة ساوء معاملاة األطفاال وتعريلا م  118-162
للعناااافء وتااااوفري ا مايااااة اللاااارورية ألطفااااال الشااااوارعء و  جانااااب تااااوفري السااااكن 

 اصدمات االجتماعية ال  دتاجوهنا )موريتانيا؛   تيسريو واصدمات التبية والتعليم 
فااال ماان االاااار وضاا  وطااار اساارتاتيقص يكفاال ا مايااة الشاااملة لألط 118-163

 واالستغالل اجلنسص )سرياليون؛  
ب ل اجل ود   سبيل وض  واعتماد سياسات وبرام  إلذااء الاوعص  118-164

 م )دولة فلستني؛  االعتداء علي بسوء معاملة األطفال و 
افالة تنفي  وتفعيل حلانون التفلء  اصة عن طرياق ووحاة اصادمات  118-165

 ملوارد البشرية واملالية الالزمة )ترايا؛  العامة ذات الللة وتوفري ا
 مكافحة استغالل األطفال وتعريل م للعنف )ترايا؛   118-166
مواصلة اجل ود مان أجال ترسايق حقاوق التفال ومحاياة األطفاال مان  118-167

 االستغالل اجلنسص ومكافحة االاار ابألطفال والزواج املبكر )تونس؛  
ل مكافحاة تازوي  األطفاال وحااالت الازواج مواصلة ج ودها   سبي 118-168

عاجلة األسبا  وراء ذلك عان طرياق التنفيا  الفعاال صتاة العمال مباملبكر والقسري 
 ة بسياست ا الوطنية  ماية التفل )اندا؛  للاملت

اختاااذ تاادابري مناساابة وشااديدة ماان أجاال القلاااء علاال اارسااات ماان  118-169
 األطفال والزواج املبكر واالاار ابألطفال )  ورية أفريقيا الوستل؛   ويداعحلبيل 
تنفي  حلانون التفل ال ي اعُتمد مؤ راا واملقاضااة علال  يا  اجلارامم  118-170

رتكااب   حااق أطفااال مبااا في ااا تاازوي  األطفااال واالسااتغالل اجلنسااص واجلاانع الاا  تُ 
 ألطفال )الكازيل؛  وتشويه األعلاء التناسلية لوانث واالاار اب

ملمارساااات اللاااارة مااان حلبيااال الااازواج املبكااار إلهنااااء ااعتمااااد تااادابري  118-171
والاازواج القسااري وتشااويه األعلاااء التناساالية مبااا يتفااق ماا   تااة التنميااة املسااتدامة 

 )هندوراس؛   2030لعا  
مايااة حقااوق التفاال وختلاايص املااوارد البشاارية  ونشاااء آليااة وطنيااة  118-172
 ية  ا اص تؤدي وظيفت ا )هندوراس؛  واملال
اختاااذ التاادابري اللاارورية  مايااة األطفااال ماان الاازواج املبكاار واالاااار  118-173

 وحلتل األطفال )  ورية اوراي؛  
مواصلة اجل ود من أجل تنفي  حلانون التفل تنفي اا فعاالا بغية ضمان  118-174

ء اجلنسااص وطااار التقااوس واالعتاادااملقاضاااة واملعاحلبااة علاال جاارامم حلتاال األطفااال   
 ألطفال واالاار ابألطفال والزواج املبكر )سويسرا؛  علل ا
زواج القساري ملناهلاة الازواج املبكار والا أحلاوى محاالت وعاال  نظيمت 118-175

 ة )الوالايت املتحدة األمريكية؛  وضوعولتنفي  القوانني امل
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طفااال واالاااار  اامء وماان اعتماااد تاادابري فعالااة ملكافحااة اسااتغالل األ 118-176
 لت ااااا وذااااااء الااااوعص العااااا  ومكافحااااة اإلفااااالت ماااان العقااااا  ومحايااااة اللااااحااي 

 )وسبانيا؛ 
سااايما  وذاااااء الاااوعص   اجملتمعاااات احمللياااة حبظااار عمااال األطفاااالء ال 118-177
يتعلق ابملمارسة االجتماعية الشامعة املتمثلة   ورساال طفالء وعاادة ماا يكاون  فيما

  اناف أسارة أيسار حااالاء وهاو أمار ياؤدي و  حااالت اااار  اا  ادما طفلةء للعيش
 ابلبشر )بوتسواان؛ 

تشااااااديد آليااااااات الرحلابااااااة ملناااااا  االسااااااتغالل االحلتلااااااادي لألطفااااااال  118-178
 ومكافحته )تشاد؛ 

تكثياف اجل اود مان أجال مكافحااة عمال األطفاال واالااار ابألطفااال  118-179
ؤول دون حلاو ما وعان طرياق ا اتادابري مزياد مان مكافحة فعالة عان طرياق اختااذ 

 )أملانيا؛  اثرتنفي  تدابري عقابية أ
حتقياااااق ا ماياااااة االجتماعياااااة    سااااابيلاختااااااذ مزياااااد مااااان التااااادابري  118-180

 واالحلتلادية والقانونية بغية مكافحة عمل األطفال )أنغوال؛ 
فحااة أي مواصاالة حتسااني نظااا  تسااقيل األطفااال لاادى الااوالدة ومكا 118-181

 شكل من أشكال العنف علل التفل )الكرسص الرسوا؛ 
 )هندوراس؛ اجلدد تسقيل املواليد لتيسري  ونشاء نظا    118-182
تكثيف اجل ود من أجل وذااء وعص اجلم ور بةية تساقيل املوالياد  118-183

 عملية تسقيل املواليد )ترايا؛ بو 
يل  يااا  املوالياااادء مواصااالة بااا ل مزيااااد مااان اجل ااااود للااامان تسااااق 118-184

 سيما   األرايف )أوروغواي؛  ال
مواصلة ج ودها   سبيل تعزيز حقوق التفل والنظر   ونشاء نظا   118-185

 مرازي للتسقيل املدل )موريشيوس؛ 
ةياااة تساااقيل املوالياااد ووصااادار بمواصااالة ج ودهاااا إلذاااااء الاااوعص  118-186

 لتسقيل )السودان؛ ش ادات ميالد ومحاية األش اق من عواحلب عد  ا
 حتسني حالة األش اق ذوي اإلعاحلة )ملر؛  118-187
علاال   قاااجل ااود ماان أجاال التلاادي للحيااف الاا ي يباا ل املزيااد ماان  118-188

األطفال ذوي اإلعاحلة حي ُيكفال ألول اك األطفاال ا لاول علال الرعاياة اللاحية 
 والتعليم اجلام  )بلغاراي؛ 

لكفالاااة حلاااول األطفاااال ذوي اإلعاحلاااة اعتمااااد السياساااات الالزماااة  118-189
علل تكافؤ الفرق   التعليم وافالاة ودمااج م بشاكل اامال   األنظماة الدراسايةء 

 تمييز )دولة فلستني؛ ال عا من أنو نوع وعد  تعريل م ألي 
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افالة حلول األطفال ذوي اإلعاحلة علل الرعاية اللحية ومكافحة  118-190
 ليش ؛  -ف )تيمور ض م للحيوصم أول ك األطفال وتعرُّ 

األشاااا اق ذوي  حقااااوق تساااري  عمليااااة ساااان حلااااانون تعزيااااز ومحايااااة 118-191
 وحلانون االاار ابلبشر )زمبابوي؛ اإلعاحلة 

وفيمااا يلااص التوصاايات الاا  صاايغت أثناااء جلسااة التحاااور )والاا  نظاارت في ااا باانن  -119
 وأحاطت  ا علماا؛:

االحتقاااااااز التعساااااافصء حااااااالت ومكافحااااااة نااااا  تكثياااااف اجل ااااااود مل 119-1
واإلعاااادامات  ااااارج نتاااااق القلاااااءء ووفااااراط حلااااوات األماااان   اساااات دا  القااااوة 

 )ويتاليا؛ 
وحلابلااة تكااون جمديااة أهااداف ماان أجاال ا ااد ماان البريوحلراطيااة حتديااد  119-2

 ابلتشاور م   ي  اجل ات صاحبة املللحة )هاي ؛ التحقيق وذلك للقياس و 
الوطنياة ابملعاايري الدولياة املتعلقاة حبرياة  افالة تقياد  يا  التشاريعات 119-3

التعباااري وحرياااة وساااامي اإلعاااال ء واختااااذ  تاااوات مااان أجااال منااا  توحلياااف املنافااا  
 اإلعالمية عن العمل تعسفاا )آيرلندا؛ 

رضوخ للنداءات ال  تعالت بزايدة حتريار عملياات اإلج ااض العد   119-4
ق اجلنااني   ا ياااةء واإلحلاارار بن ء باادالا ماان ذلااكء و  محايااة حااترمااص وتنفياا  حلااوانني

 )اينيا؛  ظة ا مل ا ياة تبدأ من  
ملمارسااات اللااارة واملعاحلبااة علي ااا اختاااذ تاادابري عاجلااة للتحقيااق   ا 119-5

ء وهااااص اارسااااات ماااان حلبياااال الاااازواج القسااااري وتشااااويه األعلاااااء بواسااااتة القلاااااء
ماان أ تااني أو أاثاار وزواج  والاازواجاملمارسااة املتعلقااة ابألراماالء و ثء انلااوالتناساالية 

لنسااء الزانيااات وطقاوس التت ار الاا  خُتلا   اا ااالرملاة مان شاقيق زوج ااا املتاو ء 
 )األرجنتني؛ 

 ياارةدة الاا  يلال  في اا أطفاال   األاعتمااد تادابري ملكافحاة األنشات 119-6
االعتاداء علال الفودوء حيث دادث الكثاري مان أشاكال  طقوس امل للة ملمارسة

إلضااافة و  ذلااكء اختاااذ تاادابري للمعاحلبااة علاال اارسااة حلتاال األطفااال   أطفااال  واب
 حق من يلقبون با "أطفال السحرة" ومن  تلك املمارسة )هندوراس؛ 

ن األطفاااال   بااانن يقعاااون مااا  املاماااة  90ماااا يزياااد علااال حناااو وألن  119-7
لاااك ت للتوعياااة مبناهلاااةلألساااف ضاااحية العناااف   املدرساااةء تنظااايم محلاااة وطنياااة 

 االعتداءات املشينة )ارواتيا؛ 
 ي  االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة   ها ا التقريار تعاك عان موحلاف الدولاة  -120

)الدول؛ ال  حلدمت ا و/أو الدولة موضوع االستعراض  وال ينبغص أن يف ام أهناا حتظال بتأيياد 
   بكاملة الفريق العامل



A/HRC/37/10 

GE.17-23482 30 

 املرفق

 تشكيلة الوفد  
 The delegation of Benin was headed by H.E, Joseph Fifamin DJOGBENOU, Garde 

des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, and composed of the following 

members: 

• Son Excellence M. Eloi LAOUROU, Ambassadeur, Représentant Permanent; 

• Son Excellence M. Boniface YEHOUETOME, Deuxième Vice-Président de 

l’Assemblée Nationale du Bénin; 

• Mme A. Inès Laurenda HADONOU épouse TOFFOUN, Directrice de 

l’Administration Pénitentiaire et de la Protection des Droits Humains; 

• M. Maurille BIAOU, Deuxième Conseiller; 

• M. Jimy AGONGBONON, Premier Secrétaire; 

• M. Pierre FANDY, Premier Secrétaire; 

• M. Boris Pierre TOKPANOU, en service à la Direction de l’Administration 

Pénitentiaire et de la Protection des Droits Humains; 

• Mme Fifamè GOUSSOUEMEDE épouse DOVONOU, Attachée. 

    

 


