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مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الددور الاداملا املنادأ مبوجد قدرار سلدق حقدو
اإلنسددان 1/5ا دورتدده النانيددل والنيف ددني ة الفددةة املمتدددة مددن  21كددانون الناي/يندداير  1شددبا /
فربايددر  .2019وأجددر االسددتعراض املتعلددق يفادديلي ة ا لسددل النالنددل املعقددودة ة  22كددانون الندداي/
يندداير  .2019وترأسددف وفددد شدديلي حبددل وزيددر حقددو اإلنسددان لورينددا ري دداابرين .واعتمددد الفريددق
العامل التقرير املتعلق يفايلي ة جلسته العاشرة املعقودة ة  25كانون الناي/يناير .2019
 -2وة  15كددانون الناي/يندداير 2019ا اختددار سلددق حقددو اإلنسددان فريددق املقددررين التددا
(اجملموعل النيف يل) لتيسري استعراض احلالل ة شيلي :األرجنتني و ريةاي وأسةاليا.
 -3ووفقد دال للفق ددرة  15م ددن مرف ددق قد درار سل ددق حق ددو اإلنس ددان  1/5وللفق ددرة  5م ددن مرف ددق
قراره 21/16ا صدرت الواثحق التاليل ألغراض استعراض احلالل ة شيلي:
(أ)

تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقال للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/32/CHL/1؛

(ج)

موجز أعدته املفوتيل الساميل وفقال للفقرة (15ج) (.)A/HRC/WG.6/32/CHL/3

(ب) جتمي ددل للمعلوم ددات أعدت دده مفوت دديل األم ددم املتح دددة الس دداميل حلق ددو اإلنس ددان
(املفوتيل الساميل) وفقال للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/32/CHL/2؛
 -4وأحيل ددف شد دديلي ع ددن طريد ددق اجملموعد ددل النيف ي ددل قاحمد ددل أس د د لل أع ددد ا سد ددلفال أملانيد دداا
وأورغ د دوا ا والربتغ ددال ابس ددم سموع ددل األص دددقاب املعني ددل ابلتنفي د د واإليف دديف واملتايفع ددلا ويفل ي دداا
ويفددييفرو ا وسددلوفينياا والسددويدا واململ ددل املتحدددة لربيمانيددا الع م د وأيرلندددا الاددماليل .ون ددن
االطيفع عل ه ه األس لل ة املوقل الاب ي اخلارجي ليفستعراض الدور الاامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5شدد الوفددا املللدم مدن نينلدني لل ندازين التادريعي والتنفيد والسدلمل القلداحيلا علد األمهيدل
الدديت تولينددا شدديلي ليفسددتعراض الدددور الاددامل .وقددال ن االسددتعراض يتدزامن مددل الد كر النيف ددني لتن دديم
أول انتخدداابت دنقراطيددل ة شدديلي يفعددد فددةة احل ددم االسددتبداد ا و ن اح دةام حقددو اإلنسددان احةام دال
مملقال ابتا ة ظل االنتقال الدنقراطيلا الركيزة األساسيل ميل سياسات الدولل.
 -6وقددال ن الدنقراطيددل وسدديادة القددانون والتنميددل املسددتدامل ميعنددا شددرو الزمددل للددمان
احةام حقو اإلنسان .فمند عدودة الدنقراطيدلا سدعف شديلي جاهددة تددعيم سلدق السديا
احلميد  .يفيد أن شيلي تدرك ما تبق أمامنا مدن حتددايتا وهدي ملتزمدل ابمللدي ة تعزيدز واايدل
حقو اإلنسان ميل س ان البلد.
 -7وقال ن شيلي نف ت توصيات كنرية صادرة عن جولل االستعراض النانيل .وقد صدقف
علد د معاه دددات ش ددا حلق ددو اإلنس ددانا وق دددمف تق ددارير مت ددأخرة ع دددة هي ددات معاه ددداتا
وأصبحف علوال ة سلق حقو اإلنسان .وسلط اللوب أيلال عل تعيني رحيسل شيلي السايفقل
ميايل ابشليه مفوتل األمم املتحدة الساميل حلقو اإلنسان.
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 -8وأشددار أن شدديلي يفحددف ة تعزيددز طارهددا امللسسددي حلقددو اإلنسددان س أحددد ف ة
عام  2016منص ح وزير حقو اإلنسان ووتعف اخلمل الوطنيدل األو حلقدو اإلنسدان.
وة عددام 2018ا أيفددزت شدديلي جدرابين منمددني ة طددار اخلمددل مهددا :املوافقددل علد قددانون ا ويددل
ا نسانيل وتعيني امللسسل الوطنيل حلقو اإلنسان يفوصفنا اآلليل الوطنيل ملنل التع ي .
 -9وأعرب الوفد عن أسفه زاب وفاة فرد من ماعل املايفوتاي ة أ ناب عمليل نف ا الارطل
ة تا درين الندداي/نوفمرب  .2018وأعددرب سددددال عددن الت دزام شدديلي وحقددا احلددق و قامددل العدددل.
فمددن واج د الدولددل تعزيددز تنميددل ماعددل الاددعوب األصددليل التسددل ة شدديلي؛ وة ه د ا السدديا ا
اعتمدد االتفدا الددوطين للتنميدل والسديفم ة أراوكانيدداا الد تلدمن خمددل شداملل وجامعدل لتحقيددق
التنميل ة املنمقل .والتزمف احل ومل يفتعزيز االعةاف الدستور ابلاعوب األصدليلا وأحدرز تقددم
ة عمليل عادة أراتي الاعوب األصليل.
 -10وقال ن شديلي اسدتحد ف جدرابل مدن طدق خمدوات ة طدار املرسدوم األعلد رقدم 66
لددوزارة التنميددل االجتماعيددلا للددمان استاددارة الاددعوب األصددليل علد النحددو املناسد فيمددا يتعلددق
ابلتدايفري اإلداريل اليت تل ر فيندا .يفيدد أن مسدألل املاداورات تلدق مدا زال يتعدني معا تندا ة سديا
العمليل التاريعيل.
 -11وأشار أن اايل األطفال واملدراهقني أولويدل وطنيدل وة هد ا اخلصدوما يعمدل الدرحيق
سيبسددتيان يفيندريا مند يفدايددل عندتدده علد تنفيد املينددا الددوطين ل طفددال املعتمددد ة عددام 2018ا
وال د يتلددمن سلسددلل مددن التدددايفري الراميددل تددوفري احلمايددل املناسددبل ل طفددال .وتن ددر ا معيددل
الوطنيددل ة عدددد مددن مادداريل القدواننيا الدديت تدددخل تعدددييفت منمددل علد اإلطددار القددانوي حلمايددل
األطفال واملراهقني ة شيلي.
 -12وقددال ن العنددم ابمل درأة مددا زال يا د ل حتدددايل خم دريال .واا د ة ه د ا الصدددد عدددد مددن
التدايفريا منل اعتماد خمل العمدل الوطنيدل يفادأن العندم ابملدرأة للفدةة 2018-2014ا ومادروع
قانون يفاأن حق النساب ة حياة خاليل من العنم .وروجف احل ومل أيلال مادروع قدانون يفادأن
التحرش ا نسي ة األمداكن العامدل و صديفحال دسدتورايل لتعزيدز املسداواة يفدني الرجدل واملدرأة .وعقد
اعتماد قانون يقر ن ام احلصص ة االنتخاابت الربملانيلا زاد متنيل النساب ة ا معيل الوطنيل.
 -13وقال ن شيلي نف ت من عام  2008سياسات من أجل التحقيق ة حاالت االجتدار
ابلبار ومعاقبدل املتدورطني فيندا .وااد عددد مدن التددايفري مل افحدل تلدق ا رندلا مبدا ة سلدق تنفيد
خم د ددل العم د ددل الوطني د ددل ملن د ددل االجت د ددار ابلبا د ددر للف د ددةة 2018-2015ا وتعي د ددني م د دددعني ع د ددامني
متخصصني و نااب ميفجئ إليواب النساب املستلعفات.
 -14وأقددر الوفددد ةن حالددل الس د ون تا د ل حتدددايلا ل ندده قددال ن شدديلي أحددرزت تقدددمال ة
حتسددني ال ددروف املعيادديل ة الس د ون وتعزيددز عددادة اإلدمدداج االجتمدداعي ل شددخام املسددلويفل
حريتنم .ويلد القمداع اخلدام دورال منمدال ة سدال عدادة اإلدمداج االجتمداعي .ومدا فتدئ تمبيدق
يفداحل االحت از يتزايد.
 -15وأشد ددار أن شد دديلي تد دددرك أمهيد ددل مواصد ددلل التحقيد ددق ة االنتناكد ددات اخلمد ددرية حلقد ددو
اإلنسددان ال دديت حددد ف ة الف ددةة م ددا يفددني ع ددامي  1973و 1990ومعاقب ددل املتددورطني فين ددا .فق ددد
أعلنددف ام مددل العليددا أن املرسددوم القددانون  191-2املتعلددق ابلعفددو ال ينمبددق وأن ا دراحم ة حددق
GE.19-05451

3

A/HRC/41/6

اإلنس ددانيل ال ال ددل للتق ددادم املس ددقطا وأن ام دداكم اس ددتمرت ة اكم ددل و دان ددل املس ددلولني ع ددن
انتناكدات حقدو اإلنسدان .و تدافل سلدقا يفد لف الدولدل جندودال كبدرية لتقدد تعويلدات
اللحااي مبقداره هز  80مليون دوالر.
 -16وأش د ددار أن ش د دديلي عمل د ددف جاه د دددة عل د د د تمبي د ددق قواع د ددد يفرازيلي د ددا يفا د ددأن وص د ددول
املستل ددعفني العدال ددل والربوتوك ددول اإلي ددرب األمري ددي املتعل ددق ابل دددعاو القلد داحيل م ددن أج ددل
حتسني وصول تعاف احلال العدالل .ويزداد وعي اماكم مبمال املنليات واملنليني ومزدوجدي
امليددل ا نسددي ومغدداير ا ويددل ا نسددانيل وحدداملي صددفات ا نسددنيا وقددد اعتمدددت تدددايفري متنوعددل
لتعزيز وصول األشخام سو اإلعاقل العدالل.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -17أد  101من الوفود يفبيا ت أ ناب جلسل التحاور وترد التوصديات املقدمدل أ نداب جلسدل
التحاور ة الفرع الناي من ه ا التقرير.
 -18أعريف ددف أوزابكس ددتان ع ددن ش دواغل يفا ددأن القوال د النممي ددل القاحم ددل املتعلق ددل يف دددور امل درأة
والرجل ة األسرة واجملتمل.
 -19وأشددارت منوريددل فن ددزوييف البوليفاريددل عددداد اخلم ددل الوطنيددل األو حلقددو اإلنس ددان
و نااب هي ات مننا وزارة شلون املرأة واملساواة يفني ا نسني.
 -20والح ددف فيي ددف م اعتم دداد خم ددط عم ددل يفا ددأن املس ددنني والنس دداب .وأش ددادت يفا دديلي
ملا تب له من جنود ة سبيل زايدة القدرة عل الت يم مل ال وارث المبيعيل.
 -21ورحبددف ألبانيددا ونادداب أمانددل م دداش األطفددال وشد عف شدديلي علد مواصددلل جنودهددا ة
سبيل اايل األطفال من التمييز واإلي اب ة امللسسات.
 -22وش د عف ا زاح ددر ش دديلي عل د اعتم دداد اس دةاتي يل مل افح ددل القوال د النممي ددل التمييزي ددل
املتعلقل ةدوار النساب والرجال ة األسرة واجملتمل.
 -23ورحب ددف األرجنت ددني ابنل ددمام ش دديلي االتفاقي ددل املتعلق ددل يفوت ددل األش ددخام ع دددني
ا نسيل واالتفاقيل املتعلقل خبفض حاالت انعدام ا نسيلا وونااب أمانل م اش األطفال.
 -24وأعريف ددف أرميني ددا ع ددن تق ددديرها لص ددياغل خم ددل العم ددل الوطني ددل حلق ددو اإلنس ددان وتعي ددني
امللسسل الوطنيل حلقو اإلنسان يفوصفنا اآلليل الوطنيل ملنل التع ي .
 -25ورحبف أسةاليا ابلتقدم امرز ة اايل حقدو الادعوب األصدليل وشد عف شديلي علد
التصد للتمييز تد املنليات واملنليني ومزدوجي امليل ا نسدي ومغداير ا ويدل ا نسدانيل وحداملي
صفات ا نسني.
 -26وظلف النمسا مناغلل زاب احلوادث العنيفل يفني الارطل وا ماعات األصليل و زاب حالدل
األطفال امت زين.
 -27وأشارت أسريفي ان وتل اخلمدل الوطنيدل األو حلقدو اإلنسدان .وأعريفدف عدن قلقندا
زاب التقارير املتعلقل ابإلفرا ة استعمال القوة أ ناب احت اجات الاعوب األصليل.
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 -28وأشادت جزر البناما يفايلي لتنفي ها خمط عمدل وطنيدل يفادأن املسداواة يفدني ا نسدنيا
واألطفال واملراهقنيا وحقو اإلنسان.
 -29ورحب ددف البح درين يفوت ددل اخلم ددل الوطني ددل األو حلق ددو اإلنس ددان .وأش ددارت
يفاأن سابة معاملل األشخام سو اإلعاقل وكبار السن و ي احنم.

ش دواغل

 -30والح ددف يفددنغيفدي أن معدددل الفقددر ال ي دزال مرتفع دال رغددم التقدددم ال بددري ال د
شيلي .وأعريفف أيلال عن قلقنا زاب آاثر التدهور البي ي امللرة ابلصحل.

أحرزتدده

ا ن ددود املب ول ددل حلماي ددل حق ددو األش ددخام املنح دددرين م ددن أص ددل
 -31وأش ددارت يف د درابدو
أفريقيا وأشادت يفايلي إلدراجنا ف ل املنحدرين من أصل أفريقي ة التعداد ا زحي لعام .2017
 -32وأش د ددارت يف د ددييفرو
التاريعيل اليت أجر ا شيلي.

خم د ددل العم د ددل الوطني د ددل األو حلق د ددو اإلنس د ددان والتحس د ددينات

 -33وأقرت يفل ي ا ابخلموات اإلجيايفيل اليت اا ا شيلي من استعراتنا النايا وقالف هندا
تعتقد أن من املم ن حراز املزيد من التقدم ة اايل حقو اإلنسان.
 -34ورحبف يفنن ابلتقدم ال

أحرزته شيلي ة اايل حقو اإلنسان.

 -35وأعريفدف دولددل يفوليفيدا املتعددددة القوميدات عددن تقددديرها لسدن االتفددا املتعلدق مبركددز ومنددام
الل نل الدوليل املعنيل ابملفقودين.
 -36وأشارت يفوتسوا ابرتياح

جنود شيلي ة سبيل اايل حقو اإلنسان.

 -37وهنأت الربازيل شيلي عل اعتماد اخلمل الوطنيل حلقو اإلنسان وعل التقددم امدرز ة
نااب آليل وطنيل ملنل التع ي .
 -38وأشادت يفلغاراي يفايلي إلنااب م ت

ح وزير حقو اإلنسان وأمانل م اش األطفال.

 -39وأشادت كايفو فريد يفايلي إلنااحنا سلسال وطنيال لتنفي خمل التنميل املستدامل لعام .2030
 -40وأشددادت كندددا يفادديلي العتمادهددا خمددل العمددل الوطنيددل حلقددو اإلنسددان وشددددت علد
تددرورة مواصددلل التقدددم امددرز ة م افحددل اإلفدديفت مددن العقدداب علد انتناكددات حقددو اإلنسدان
اليت حد ف ة املاتي.
 -41وأشادت الصني يفايلي ملا أحرزته من تقدم ة القلاب علد الفقدر وة سدال التعلديم وة
تمان حقو األشخام سو اإلعاقل والاعوب األصليلا من يفني أمور أخر .
 -42والح دف كوسدتاري ا ابرتيدداح ناداب م تد
وطنيل حلقو اإلنسان.

حد وزيدر حقدو اإلنسددان واعتمداد خمددل

 -43ورحبددف كرواتيددا ونادداب وزارة شددلون املدرأة واملسدداواة يفددني ا نسددني ويفوتددل اخلمددل الوطنيددل
الرايفعل للمساواة يفني املرأة والرجل.
 -44وأشددادت كددواب يفادديلي ملددا أحرزتدده مددن تقدددما ل ننددا أعريفددف عددن قلقنددا زاب ددري الفقددر دريال
مفرطال ة الاعوب األصليل و زاب أعمال العنم اليت تستندف الميفب الاباب والنساب امت ات.
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 -45وأشددادت قددربم يفادديلي لتحسددني نوعيددل حيدداة الاددعوب األصددليلا وأشددارت
االتفا الوطين للتنميل والسيفم ة أراوكانيا.

اعتمدداد

 -46وأعريف ددف تا ددي يا ع ددن تق ددديرها العتم دداد خم ددل العم ددل الوطني ددل األو يفا ددأن األعم ددال
الت اريل وحقو اإلنسان .وظلف مناغلل زاب اإلفرا ة استعمال القوة ة تدخيفت الارطل.
 -47وأشادت الدامنرك يفايلي ملا اا ته من خموات ة سبيل تعزيدز اايدل السديفمل ا سدديل
للنساب واستقيف ن ال ايت ابعتماد قانون اإلجناض ة عام .2017
 -48وأش ددادت جيب ددويت يفا دديلي النل ددمامنا االتفاقي ددل املتعلق ددل يفوت ددل األش ددخام ع دددني
ا نسدديل واالتفاقيددل املتعلقددل خبفددض حدداالت انعدددام ا نسدديل والتصددديق علد اتفاقيددل من مددل العمددل
الدوليل يفاأن العمال املنزلينيا .)189( 2011
 -49وهنددأت ا منوريددل الدوميني يددل شدديلي عل د تصددديقنا عل د عدددة ص د وك دوليددل حلقددو
اإلنسان وتعاوهنا مل هي ات املعاهدات.
 -50وأقرت كوادور جبنود شديلي ة سدبيل تنفيد التوصديات الصدادرة عدن جولدل االسدتعراض
النانيلا وأشارت اعتمادها االتفا الوطين للتنميل والسيفم ة أراوكانيا.
 -51وأشدادت مصددر يفادديلي العتمداده خمددل العمددل الوطنيددل حلقدو اإلنسددانا وتعزيددز املسدداواة
يفني املرأة والرجلا واايل املناجرين.
 -52وهنددأت السددلفادور شدديلي عل د تصددديقنا عل د الربوتوكددول االختيددار التفاقيددل حقددو
المفل املتعلق وجراب تقد البيفغات.
 -53ورحب د ددف س د ددتونيا ابلتص د ددديق عل د د التع د دددييفت املدخل د ددل عل د د ن د ددام روم د ددا األساس د ددي
للمح مددل ا ناحيددل الدوليددل يفادأن جرنددل العدددوان (تعدددييفت كمبدداال)ا وونادداب وزارة شددلون املدرأة
واملساواة يفني ا نسني.
 -54وهنأت في ي شديلي علد مدا حتلبدف يفده مدن زعامدل ة مناهلدل التعد ي ا وعلد اعتمداد
خمل للمساواة يفني ا نسني واخلمل الوطنيل للمساواة يفني ا نسني.
 -55وأعريفف فنلندا عن تقديرها إلحداث منص ح وزير حقو اإلنسدان واعتمداد خمدل
وطنيل حلقو اإلنسانا ل ننا أعريفف عن قلقنا زاب عنم الارطل.
 -56ورحبددف فرنسددا يفتصددديق شدديلي عل د عدددة ص د وك دوليددل حلقددو اإلنسددان وعل د تعزيددز
طارها امللسسي حلقو اإلنسان.
 -57والح ف جورجيا ابرتياح التصديق عل تعدييفت كمباال وأشارت
تعزيز اايل األطفال والنساب.

املبادرات الراميل

 -58وأشددادت أملانيددا يفادديلي إلزالددل صددفل ا رنددل عددن اإلجندداض و نادداب م ت د
حقو اإلنسان ووزارة شلون املرأة واملساواة يفني ا نسني وأمانل م اش األطفال.

ح د وزيددر

 -59ورحب ددف غ ددا ابلتق دددم ام ددرز يفا ددأن حق ددو ا ماع ددات األص ددليل وخبم ددل العم ددل الوطني ددل
ل طفال واملراهقني.
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 -60وأشددادت اليددو ن يفادديلي لتصددديقنا علد الربوتوكددول االختيددار التفاقيددل حقددو المفددل
املتعلق وجراب تقد البيفغات واعتمادها تاريعات يفاأن القران املدي.
 -61وأشددادت غيددا يفادديلي إلنادداب وزارة شددلون املددرأة واملسدداواة يفددني ا نسددني وم تد
وزير حقو اإلنسان.

حد

 -62ورحبد ددف ه د دداييت ابعتم د دداد خم د ددل العمد ددل الوطني د ددل حلق د ددو اإلنس د ددان ()2021-2018
وش عف شيلي عل شراك ميل ا نات املعنيل ة متايفعتنا.
 -63وأشددادت هندددورا يفادديلي إلنادداب م تد
الوطنيل األو حلقو اإلنسان.

ح د وزيددر حقددو اإلنسددان ووتددل خمتنددا

 -64ورحب دف هنغدداراي ونادداب م ت د ح د وزيددر حقددو اإلنسددان .ودعددف شدديلي
العقاب البدي ح رال كاميفل و عادة هي لل ن ام التعليم.

ح ددر

 -65ورحبف آيسلندا مبا أحرزته شيلي من تقدم كبري يفادأن حقدو املنليدات واملنليدني ومزدوجدي
املي ددل ا نس ددي ومغ دداير ا وي ددل ا نس ددانيل وح دداملي ص ددفات ا نس ددني ويفا ددأن حتقي ددق املس دداواة يف ددني
ا نسني .ورحبف يفقانون عام  2017ال يزيل صفل ا رنل عن اإلجناض ة حاالت معينل.
 -66وأعريفف ا ند عن تقديرها اللتزام شيلي وهناب ميل أش ال العندم ابألطفدالا وأشدارت
عدة مبادرات تتعلق ابملرأة.
 -67وأشددادت ندونيسدديا يفادديلي العتمادهددا تعريفدال للتعد ي يتفددق واملعددايري الدوليددل و نادداحنا
م ت ح وزير حقو اإلنسان.
جنود شيلي ة سبيل تنفي التوصيات الصادرة عن جولل االستعراض
 -68وأشار العرا
النانيل و وتل خمتنا الوطنيل حلقو اإلنسان (.)2021-2018
 -69وأشادت أيرلندا يفقيادة شديلي ة امافدل الدوليدل .وأشدارت أيلدال
املساواة يفني ا نسني وش عف حراز املزيد من التقدم ة ه ا امللمار.

التقددم امدرز يفادأن

 -70وردال عل التوصيات واألس لل الواردة أ ناب جلسل التحاور يفاأن جتاوزات الارطل خيفل
امل دداهراتا أش ددار الوف ددد أن داح ددرة االدع دداب الع ددام حقق ددفا ة الف ددةة م ددا يف ددني ع ددامي 2014
و2018ا ة أكنر من  3 300حالل فرا ة اسدتعمال القدوة مدن جاند الادرطل؛ ونلادر دليدل
وحد د بد ف يفروتوك ددوالت اس ددتعمال الق ددوة ألغد دراض حفد د
جدي ددد يفا ددأن تقني ددات ت دددخل الا ددرطل؛ ل
القصدر
الن ام .وأعلنف ام مدل العليدا أيلدال أن امداكم العسد ريل غدري ةتصدل ة قلدااي املددنيني و ب
يفصددفتنم تددحااي أو مدددع علددينما لركددل تلددق القلددااي للمحدداكم ا ناحيددل العاديددل .وقددد أناددئ
م ت د د متخصد ددص ة حقد ددو اإلنسد ددان ة منمقد ددل أراوكانيد ددا يفغيد ددل تنسد دديق التحقيقد ددات املتعلقد ددل
ابستعمال الارطل القوة حيال ماعات املايفوتاي.
 -71وأشددار الوفددد أن ماددروع القددانون ال د سدديحل ددل تا دريعات م افحددل اإلرهدداب
القاحمل سي عل تلق التاريعات متماشيل واملعايري الدوليل .فنو حيدد أش ال السدلوك املوتدوعيل
اليت تا ل جراحم رهايفيلا ويسمح ابستخدام تقنيات حتقيق خاصلا وننل اإلدانل القاحمدل حصدرال
عل األدلل املستقاة من شنادات الانود املامولني ابحلمايل.

GE.19-05451

7

A/HRC/41/6

 -72وأشددار الوفددد صددياغل ماددروع قددانون جديددد يفاددأن ا ددرة يرمددي تددمان ا ددرة
ديلي املولدد
اآلمنل واملن مل مدل كفالدل حقدو املنداجرين .وي فدل مادروع القدانون أيلدال أن يعتدرب ش ب
كل شدخص مولدود ة شديلي مدن والدد أجندق غدري مقديم وكدان سدي ون لدوال سلدق عدد ا نسديل.
و تافل التاريعات ا ديددةا أمدر الدرحيق يفتنفيد عمليدل خاصدل لتسدويل أوتداع كدل املوجدودين
ة شيلي يفصورة غري ن اميل.
 -73وقددال ن شدديلي تددلد أيل دال دورال قيددادايل ة مسددألل تغددري املنددال .فقددد استلددافف الدددورة
اخلامسل والعارين مللمتر األطراف ة اتفاقيدل األمدم املتحددة اإلطاريدل يفادأن تغدري املندالا ة كدانون
األول/ديسمرب 2019ا وهي يفصدد وتل ماروع قانون طار يفاأن تغدري املندال .وشديليا الديت
رت يفعواق تغري املنالا تعترب توفري ماب الارب لس اهنا أولويل .وتعمل وزارة البي دل أيلدال علد
حتديث اللواحح القاحمل يفاأن معا ل مياه الصرف.
 -74وقددال ن شدديلي تعتمددد علد ن ددام لتقيدديم املادداريل االسددتنماريل الدديت حيتمددل أن ي ددون ددا
أ ر يفي ي .واست ايفل التحدايت املتبقيدلا عرتدف اإلدارة احلاليدل مدلخرال مادروع قدانون للمعاقبدل
عل د األت درار البي يددل ا سدديملا و نادداب آليددات وقاحيددل وعقايفيددلا ودمددر ا دراحم البي يددل ة القددانون
رقددم  393-20يفاددأن املسددلوليل ا ناحيددل ل شددخام االعتبدداريني .وتقددر شدديلي ابحلاجددل يف د ل
املزيد من ا نودا وتقدم معلومات عن تنفي العديد من خمط منل تلوث ا واب والتمنري.
 -75ورحبد ددف يماليد ددا جبند ددود شد دديلي ة سد ددبيل حتسد ددني اح د دةام حق د دو امل د درأة واملسد دداواة يفد ددني
ا نسنيا واعتماد عدة قوانني يفاأن األشخام سو اإلعاقل.
 -76وأشدداد األردن يفادديلي ملددا أيفزتدده مددن صدديفحات تادريعيل حدينددل .وأعددرب عددن قلقدده زاب
ارتفاع معدل األميل ة صفوف الاعوب األصليل وتفاي العنم ابملرأة.
 -77ورحبد ددف ليختناد ددتاين جبند ددود شد دديلي ة سد ددبيل حتسد ددني طارهد ددا امللسسد ددي والسياسد ددايت
للتع يل ابلقلاب عل التمييز والعنم ا نساي.
 -78وأشادت ليتوانيا يفايلي اللتزامنا حبقو اإلنسان وملا أحرزته من تقدم ة ه ا اجملال.
 -79ورحبف مدغاقر ابلقوانني الساريل ة شيلي يفاأن العمدال املندزليني واألشدخام سو اإلعاقدلا
وونااب وزارة شلون املرأة واملساواة يفني ا نسنيا وابلتدايفري املتخ ة لتحسني ظروف االحت از.
 -80وأش د ددادت م د دداليزاي يفا د دديلي العتم د دداد ق د دوانني ت ف د ددل حق د ددو األش د ددخام سو اإلعاق د ددل
ولتأسيق سلق املسنني واعتماد يفر سه.
 -81وأشادت ملديم يفايلي لتعزيز حقو الادعوب األصدليلا مبدا ة سلدق مت دني القاحددات
لسن تاريعات يفاأن التعليم العام الاامل لل ميل.
من نساب الاعوب األصليلا و ب

 -82وأشادت مالمل يفايلي ملا اعتمدته من تدايفري تاريعيل وسياساتيل للمان التنوع ا نسي.
 -83وهنأت موريايو شيلي عل نااب م ت

ح وزير حقو اإلنسان ة عام .2016

 -84وأشددارت امل سدديق التقدددم ال د أحرزتدده شدديليا مبددا ة سلددق اعتمدداد خمددل العمددل
الوطنيل حلقو اإلنسان و نااب م ت ح وزير حقو اإلنسان.
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 -85ورح د ا بددل األسددود جبنددود شدديلي ة سددبيل مت ددني النسدداب والبنددات و شددد احل ومددل
تمان حصول النساب عل فرم العمل عل قدم املساواة مل الرجال.
 -86ورح املغرب يفتعيني اآلليل الوطنيل ملنل التع ي و عداد اخلمل الوطنيل حلقو اإلنسان.
 -87وأشارت ميامنار

مبادرات شيلي ة سبيل دعم النساب واألطفال واملسنني والاعوب األصليل.

 -88وأعريفددف نيبددال عددن تقدددرينا لتدددعيم امللسسددل الوطنيددل حلقددو اإلنس دان و دخددال صدديفحات
ملسسيل وقانونيل من أجل التصد للعنم ا نساي وتمان مااركل النساب ة العمليات السياسيل.
 -89وأشددادت هولندددا ابلتقدددم امددرز ة تعزيددز حقددو اإلنسددان للمنليددات واملنليددني ومزدوجددي
امليل ا نسي ومغاير ا ويل ا نسانيل وحاملي صدفات ا نسدنيا يفواسدمل قدانون ا ويدل ا نسدانيل
املوافق عليها ل ننا أشارت وجود حتدايت متبقيل.
 -90والح ف ني رياي ابرتياح سياسل ا رة ة شيلي وجنودها ة سبيل م افحل االجتار ابلبار.
 -91وأشادت النروير جبنود شيلي ة سبيل اايل حقو اإلنسان وتعزيزها.
 -92وأعريفددف عمددان عددن تقددديرها للمنن يددل التادداركيل املسددتخدمل ة عددداد التقريددر الددوطين.
ورحبف ابلتدايفري املتخ ة لدعم التنميل املت املل والااملل.
 -93وأعريفف ابكستان عن تقديرها إليفازات شيلي ة سال تعزيز واايل حقو النساب واألطفال.
 -94ورحبف يفنمدا يفتصدديق شديلي علد الربوتوكدول االختيدار التفاقيدل حقدو المفدل املتعلدق
وجراب تقد البيفغات وابنلمامنا االتفاقيتني املتعلقتني ابنعدام ا نسيل.
 -95ورحب د ددف ابراغد د دوا ابلتص د ددديق علد د د اتفاقي د ددل من م د ددل العم د ددل الدولي د ددل يفا د ددأن العم د ددال
املنزلينيا )189( 2011ا وهي توصيل قدمتنا لينا خيفل جولل االستعراض النانيل.
 -96ورحبددف أوروغدوا ابلتقدددم الد
نااب م ت ح وزير حقو اإلنسان.

أحرزتدده شدديلي ة سددال حقددو اإلنسددانا مبددا ة سلددق

 -97ورحبددف الفلبددني ابعتمدداد االتفددا الددوطين للتنميددل والسدديفم ة أراوكاني داا ال د
تدايفري يفاأن االعةاف الدستور ابلاعوب األصليل.

يتلددمن

 -98وأشدادت الربتغددال يفاديلي لتصددديقنا علد الربوتوكددول االختيدار التفاقيددل حقدو المفددل
املتعلق وجراب تقد البيفغات.
 -99ورحبف قمدر وناداب م تد
خدمات التعليم والصحل.

حد وزيدر حقدو اإلنسدان وجبندود شديلي مدن أجدل تدوفري

 -100ورحبد ددف منوريد ددل كد ددوراي وناد دداب وزارة شد ددلون امل د درأة واملسد دداواة يفد ددني ا نسد ددني ووابحد ددل
اإلجناض ة يفعض ال روف.
 -101ورحبف منوريل مولدوفا ابعتماد قدوانني حتمدي الف دات اللدعيفل ووناداب ام مدل العليدا
األمانل التقنيل للمساواة يفني ا نسني وعدم التمييز.
 -102ورحبف رومانيا ابلتصديق عل عدة ص وك دوليل واعتماد تاريعات سات صلل حبقدو
اإلنسان و نااب أمانل م اش األطفال.
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 -103والح د د االحتد دداد الروسد ددي اعتمد دداد اخلمد ددل الوطنيد ددل األو حلقد ددو اإلنسد ددان .وأشد ددار
اكت اظ الس ون واستعمال القوة غري املربر من جان الارطل أ ناب امل اهرات.
 -104ورحبددف رواندددا ابلتدددايفري التا دريعيل والسياسدداتيل الدديت اعتمددد ا شدديلي مددن أجددل عمددال
حقو اإلنسان عماالل كاميفل.

 -105والح ف اململ ل العريفيل السعوديل ما أحرزته شيلي مدن تقددم ة تعزيدز حقدو اإلنسدان
ورحبف اب نود املب ولل ة سبيل اايل األطفال.
 -106وأش ددادت الس ددنغال يفا دديلي ملبادر ددا العاملي ددل ملناهل ددل التع د ي ورحب ددف يفص ددياغل خم ددل
العي ال ر الراميل حتسني ظروف االحت از.
 -107وأشادت صريفيا يفايلي ملا يب له م ت
تنسيق تنفي اخلمل الوطنيل حلقو اإلنسان.

حبل وزير حقو اإلنسان مدن جندود ولددوره ة

 -108وأشادت سنغافورة يفايلي ملا اا ته من تدايفري ة سدبيل اايدل وتعزيدز حقدو مواطنينداا
ال سيما الاعوب األصليل .ورحبف اب نود املب ولل ة سبيل الننوض حبقو املرأة.
 -109وأقددرت سددلوفاكيا ابإليفددازات الدديت حتققددف يفاددأن الدنقراطيددل وم افحددل الفسدداد .وظلددف
قلقل زاب استمرار األوتاع اليت تل ر ة حقو الف ات اللعيفل منل األطفال.
 -110وأعريفف سدلوفينيا عدن أملندا ة تع يدل ا معيدل الوطنيدل ابعتمداد مادروع القدانون املتعلدق
ابلتصديق عل الربوتوكول االختيار التفاقيل القلاب عل ميل أش ال التمييز تد املرأة.
 -111ورحبددف سددبانيا ونادداب وزارة شددلون املدرأة واملسدداواة يفددني ا نسددني ويفوتددل اخلمددل الوطنيددل
الرايفعل للمساواة يفني الرجل واملرأة.
 -112وأشادت دولدل فلسدمني يفاديلي ملدا أحرزتده مدن تقددم ة عمليدل اإلصديفح الدسدتور وة
صيفحنا لن ام التعليم.
 -113وأقددرت السددويد ابلت دزام شدديلي يفتمتددل النسدداب واملنليددات واملنليددني ومزدوجددي امليددل ا نسددي
ومغاير ا ويل ا نسانيل وحاملي صفات ا نسني حبقوقنم متتعدال كداميفل .وأشدارت التحددايت
اليت تعو تنفي التاريعات القاحمل.
 -114ورحبف سويسرا ابعتماد مادروع صديفح الدداحرة الوطنيدل املعنيدل ابلقصدر و ناداب م تد
وزير المفولل.
 -115وأعريفددف ليلنددد عددن تقددديرها للدددور القيدداد الدديت تلددملل يفدده شدديلي ة الدددفاع عددن أمهيددل
يفناب التآزر يفني حقو اإلنسان وأهداف التنميل املستدامل.
 -116ورحبف توغو ونااب شيلي م ت
األو حلقو اإلنسان.
 -117وأشارت ترينداد وتوابغو
تعدييفت كامباال.

ح وزير حقو اإلنسان واعتمادها اخلمل الوطنيل

وتل اخلمل الوطنيل األو حلقو اإلنسان والتصديق علد

 -118وأشادت تونق يفايلي عل طارها امللسسي الوطين حلقو اإلنسان وهنأ ا عل تعزيز
املااورات مل الاعوب األصليل.
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 -119ورحبددف تركيددا يفتصددديق شدديلي عل د معاهدددات دوليددل والح ددف اإلج درابات املتخ د ة ة
سبيل منل التع ي  .وأشادت ابعتماد االتفا الوطين للتنميل والسيفم ة أراوكانيا.
 -120وأعريفد ددف أوكرانيد ددا عد ددن س د درورها ابإلشد ددارة
فيما يتعلق حبمايل حقو املرأة واملساواة يفني ا نسني.

التقد دددم ال د د

أحرزتد دده شد دديليا ال سد دديما

 -121ورحبددف اململ ددل املتحدددة مبوقددم شدديلي القددو يفاددأن حريددل وسدداحط اإلعدديفم وعملنددا ة
سال م افحل االجتار ابلبار .وظلف مناغلل زاب ظروف الس ون.
 -122وأعريف ددف ال ددوالايت املتح دددة األمري ي ددل ع ددن قلقن ددا زاب التق ددارير املتعلق ددل ةعم ددال القت ددل غ ددري
املاروع واإلي اب من جان موظفي نفاس القانونا مبا فينا تلق املرت بل ة حق أفراد من املايفوتاي.
 -123وسددلمف يفددريو اللددوب عل د االافدداض الواتددح ة معدددالت الفقددر ة شدديليا واالتفددا
الوطين للتنميل والسيفم ة أراوكانياا وا نود املب ولل لتحقيق املساواة يفني ا نسني.
 -124وخدتم الوفددد يفتوجيدده الاد ر ميددل الدددول الديت قدددمف أسد لل سدلفال وقدددمف توصدديات
ة أ ناب االستعراضا وأعرب عن تقديره الهتمامنا حبالل حقو اإلنسان ة شيلي .وش ر أيلدال
نينلي من مات اجملتمل املدي الاديليل علد ماداركتنم ة العمليدل .وأقدر ابلتحددايت املتبقيدل وأكدد
من جديد التزام شيلي ةن تن ر جبديل ة ميل التوصيات اليت تلقتنا.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -125ست تتتنلر شت تتيلي التوصت تتيات التاليت تتةا وست تتتقدب ردودا علي ت تتا
ال يتجاوز موعد انعقاد الدورة احلادية واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:

و ت ت مناست تتب

التص ت تتديق عل ت تتم اتفا ي ت تتة منلم ت تتة العم ت تتل الدولي ت تتة بشت ت ت ن العم ت تتا
1-125
املنزلينيا ( )189( 2011بنن)؛
التصتتديق األجتتل القصتتا علتتم اتفا يتتة عتتدب تقتتادب جترا احلتتر
2-125
واجلرا املرتكبة ضد اإلنسانية (أرمينيا)؛
استتتكما العمليتتة التش تريعية ملشتتروع تتانون التصتتديق علتتم اتفا يتتة
3-125
عدب تقادب جرا احلر واجلرا املرتكبة ضد اإلنسانية (إكوادور)؛
التصديق علتم الووتوكتو االيتيتاري امللحتق ابلع تد التدو ا تا
4-125
ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية (إسبانيا) (بنن)؛
التصديق علتم الووتوكتو االيتيتاري امللحتق ابلع تد التدو ا تا
5-125
ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافيةا كما أوصي به سابق ا (الوتغا )؛

النلر التصديق علم الووتوكو االيتياري امللحق ابلع د التدو
6-125
ا ا ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية (جيبويت)؛
التصتتديق علتتم الووتوكتتو االيتيتتاري التفا يتتة القعتتاء علتتم ي ت
7-125
أشتتكا التمييتتز ضتتد امل ترأة (إستتبانيا) (كرواتيتتا) (بتتنن) (ألبانيتتا) (أوكرانيتتا) (أيرلنتتدا)
(هنغاراي) (مولدوفا)؛
GE.19-05451
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النلر التصديق علم الووتوكو االيتياري التفا ية القعتاء علتم
8-125
ي أشكا التمييز ضد املرأة (جيبويت)؛
استكما العملية التشريعية ملشتروع تانون التصتديق علتم الووتوكتو
9-125
االيتياري التفا ية القعاء علم ي أشكا التمييز ضد املرأة (إكوادور)؛
 10-125التصتتديق علتتم الووتوكتتو االيتيتتاري التفا يتتة القعتتاء علتتم ي ت
أشكا التمييز ضد املرأة (موريشيوس)؛
 11-125تعزي تتز اجل تتود الرامي تتة إع ياي تتة وتعزي تتز حق تتوق املت ترأة بس تتبل من تتا
التصتتديق علتتم الووتوكتتو االيتيتتاري التفا يتتة القعتتاء علتتم ي ت أشتتكا التمييتتز
ضد املرأةا بغية تيسا التمت الكامل ابحلقوق املكفولة االتفا ية (إيطاليا)؛
 12-125اإلست تراع عملي تتة التص تتديق عل تتم الووتوك تتو االيتي تتاري التفا ي تتة
القعاء علم ي أشكا التمييز ضد املرأة (ليتوانيا)؛
 13-125التصتتديق علتتم الووتوكتتو االيتيتتاري التفا يتتة القعتتاء علتتم ي ت
أشتتكا التمييتتز ضتتد امل ترأةا علتتم النحتتو املوصتتم بتته جولتتة االستتتعراض التتدوري
الشامل السابقة (هولندا)؛
 14-125اإلس تراع العمليتتة التش تريعية املتعلقتتة ابلتصتتديق علتتم الووتوكتتو
االيتياري التفا ية القعاء علم ي أشكا التمييز ضد املرأةا اليت و عت ا شيلي
عاب ( 1999ابراغواي)؛
 15-125التصتتديق علتتم الووتوكتتو االيتيتتاري التفا يتتة القعتتاء علتتم ي ت
أشكا التمييز ضد املرأةا الذي مل تصدق عليه بعد (النمسا)؛
 16-125اإلست تراع عملي تتة التص تتديق عل تتم الووتوك تتو االيتي تتاري التفا ي تتة
القعاء علم ي أشكا التمييز ضد املرأة (توغو)؛
 17-125تتتدعي اإل تتار التش تريعي ابلتصتتديق علتتم بروتوكتتو منلمتتة العمتتل
الدولية لعاب  2014امللحق ابتفا ية العمل اجلويا )29( 1930ا ابإلشارة علم
وج تته التحدي تتد إع بروتوك تتو منت ت ومعا ب تتة االص تتار ابألشت ت ا ا و اص تتة النس تتاء
واأل فتتا ا املكمتتل التفا يتتة األم ت املتحتتدة ملكافحتتة اجلر تتة املنلمتتة عتتو الو نيتتةا
العمتتل
وإعتتادة النلتتر تش تريعاعا املتعلقتتة ابالصتتار ابلبشتتر ألغتراض االستتتغ
(اململكة املتحدة لويطانيا العلمم وأيرلندا الشمالية)؛
 18-125مواصلة التعاون م اآلليات ا اصة املعنيتة ققتوق اإلنستان والتابعتة
لألم املتحدة (السلفادور)؛
 19-125اعتم ت تتاد عملي ت تتة مفتوح ت تتة ومبني ت تتة عل ت تتم االس ت تتتحقاق عن ت تتد ايتي ت تتار
املرشت تتحني علت تتم الصت تتعيد الت تتو ين النت ت تتاابت هيحت تتات معاهت تتدات األم ت ت املتحت تتدة
(اململكة املتحدة لويطانيا العلمم وأيرلندا الشمالية)؛
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 20-125دمج املمارسات اجليدة تنفيذ توصيات االستتعراض التدوري الشتامل
ضمن استعراضاعا الو نية الطوعية لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة (كابو فادي)؛
21-125
(البحرين)؛

تنفيذ يطت ا الو نيتة األوع حلقتوق اإلنستانا للفت ة 2021-2018

 22-125املعتتي تعزيتتز تنفيتتذ اإلج تراءات التتواردة
حلقوق اإلنسان (اجلم ورية الدومينيكية)؛
23-125
فعاالا (أرمينيا)؛
24-125

يطتتة العمتتل الو نيتتة

زايدة ج ودها الرامية إع تنفيذ ا طة الو نية حلقوق اإلنسان تنفيذا
ضمان تنفيذ ا طة الو نية حلقوق اإلنسان تنفيذا فعاالا (اجلزا ر)؛

 25-125وضت يطتتة لتنفيتتذ توصتتيات حقتتوق اإلنستتانا تتماشتتم مت أهتتداف
التنمية املستدامة وتتعمن ي التوصيات املقبولة املقدمتة االستتعراض التدوري
الشامل (كابو فادي)؛
 26-125تشتتجي اتبتتاع كتتج متكامتتل إزاء حقتتوق اإلنستتان وأهتتداف التنميتتة
املستدامةا ابحلت علتم التعتاون املباشتر بتني اآلليتة الو نيتة لملبت ع واملتابعتة وهيحتة
التنست تتيق الو نيت تتة املعنيت تتة ملهت تتداف التنميت تتة املست تتتدامة/اإلب ع الطت تتوعي املتعلت تتق
ابالستعراض الو ين (كابو فادي)؛
27-125

إنشاء آلية و ا ية و نية (االحتاد الروسي)؛

 28-125مواصتتلة العمليتتة اجلاريتتة العتم تاد القتتانون التتذي يعتتني امللسستتة الو نيتتة
حلق تتوق اإلنس تتان بوص تتف ا اآللي تتة الو ا ي تتة الو ني تتة م تتن أج تتل تنفي تتذ أحك تتاب الووتوك تتو
االيتيتتاري التفا يتتة مناهعتتة التعتتذيب وغ تامل متتن ضتترو املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية
أو ال إنسانية أو امل ينةا قي يتسىن بدء نفاذمل وتفعيل اآللية الو ا ية الو نية (غاان)؛
29-125

إنشاء آلية و نية ملن التعذيب تتفق واملعايا الدولية (املكسيك)؛

 30-125التعجيت تتل رصت تتدار القت تتانون الت تتذي يعت تتني امللسست تتة الو نيت تتة حلقت تتوق
اإلنسان بوصف ا اآللية الو نية ملن التعذيبا وضمان تزويتد اآلليتة ابملتوارد ال زمتة
للعمل بفعالية ونزاهة واستق لية دايل امللسسة (أس اليا)؛
 31-125االنت تتاء م تتن إنش تتاء جلن تتة يت تواء داي تتل امللسس تتة الو ني تتة حلق تتوق
اإلنسان تتمت ابالستق لية العملية واملالية وفقا للمبادئ املتعلقة مبركتز امللسستات
الو نية لتعزيز وياية حقوق اإلنسان (مبادئ ابريس) (السنغا )؛
 32-125القيتتاب أ تتر و ت ابكتتن ابعتمتتاد القتتانون التتذي يعتتني اآلليتتة الو نيتتة
ملن التعذيب وتزويدها مبا يلزب من موارد ألداء م ام ا علم النحو السلي (سويسرا)؛
 33-125اإلستراع عمليتتة اعتمتتاد اجلمعيتتة الو نيتتة مشتتروع القتتانون املتعلتتق
بتعيني املع د الو ين حلقوق اإلنسان بوصفه اآللية الو ا ية الو نية (تركيا)؛
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 34-125التصدي للشواغل املثارة بش ن تفعيل اآللية الو ا ية الو نيتة مستتقب ا
وفق ا ملبادئ ابريس (تركيا)؛
 35-125إنشت تتاء اآلليت تتة الو ا يت تتة الو نيت تتة علت تتم ت تتو يست تتتو كت تتل متطلبت تتات
الووتوكو االيتياري التفا ية مناهعة التعذيب (أوكرانيا)؛

 36-125وض ت يط تة عمتتل لعتتمان تنفيتتذ تتانون من ت التمييتتز تنفيتتذا فعتتاالا
( ورية مولدوفا)؛
 37-125تنفي تتذ يط تتة ملكافح تتة أعمت تتا كت ترمل األجان تتب والعنصت ترية والتمييت تتز
العنصري وما يتصل بتذلك متن أشتكا التعصتب األيتر التيت تستت دف املتوا نني
الب تتوليفيني وتص تتدر ع تتن الس تتلطات احلدودي تتة س تتياق أداء م ام تتا عل تتم احل تتدود
الدولية (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 38-125املع تتي تعزي تتز تشت تريعات منت ت التميي تتز ومواص تتلة ت تتدعي حق تتوق
ومصاحل الفحات الععيفة مثل النساء واأل فا والشعو األصلية (الصني)؛
 39-125ضتتمان تنفيتتذ التش تريعات املعتمتتدة حلمايتتة رفتتامل املثليتتات واملثليتتني
ومزدوجتتي امليتتل اجلنستتي ومغتتايري اجلويتتة اجلنستتية وحتتاملي صتتفات اجلنستتني تنفيتتذا
كام ا (أيرلندا)؛
 40-125التصدي بفعالية للموا ف االجتماعية السلبية اليت متيِّز علتم أستاس
امليل اجلنسي واجلوية اجلنسانية (مالطة)؛
 41-125ضت تتمان يايت تتة ي ت ت الفحت تتات العت تتعيفة اجملتم ت ت ا مبت تتن ذلت تتك
األ فا واملراهقون من مغايري اجلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني (مالطة)؛
 42-125املعتتي تعزيتتز التش تريعات واإلج تراءات الراميتتة إع القعتتاء علتتم
التميي تتز وت تتدعي ياي تتة حق تتوق الفح تتات الع تتعيفةا مب تتن ذل تتك النس تتاء واأل ف تتا
والشعو األصلية (نيبا )؛
 43-125مواصلة اختاذ تدابا من أجل زايدة درة السكان علتم التكيتف مت
تغا املناخا ال سيما ابلنسبة إع أفتراد
الكوارث الطبيعية واآلاثر العارة النا ة عن ر
الفحات الععيفة اجملتم (فيي انب)؛
44-125

ضمان احلق

بيحة سليمة (فرنسا)؛

 45-125اإلس تراع تنفيتتذ ب ترامج التعتتا االجتمتتاعي البيحتتيا ووض ت معتتايا
للجتتودة البيحيتتة تتفتتق م ت املعتتايا الدوليتتة ملنلمتتة الصتتحة العامليتتةا وتطبيتتق املبتتادئ
التوجي ية املتعلقة ابألعما التجارية وحقوق اإلنسان جمتا التنقيتب عتن املتوارد
الطبيعية واستغ جلا (كوستاريكا)؛
 46-125النلتتر وض ت إ تتار تنليمتتي للشتتركات قيت ال تتتلثر أنشتتطت ا
ابارسة احلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية (إكوادور)؛
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 47-125تعزيز سياساعا واعتمتاد تتدابا م متة متن أجتل مواج تة التحتدايت
املتزايدة النا ة عن أثر املشاري اإلمنا ية علم البيحة (اليوانن)؛
 48-125املعي تتدعي السياستات والتتدابا املعتمتدة لعتمان حتق العتي
(عمان)؛
بيحة غا ملوثة ُ
 49-125تقيي األضرار البيحية واالجتماعية واال تصادية النا ة عن األنشتطة
الصناعيةا مبا ذلك عمليات التعدين ( ورية كوراي)؛
 50-125اعتمتاد التتتدابا ال زمتتة لتنفيتذ يطتتة العمتتل الو نيتة بشت ن األعمتتا
التجارية وحقوق اإلنسان (إسبانيا)؛
 51-125اختتتاذ املزيتتد متتن ا طتتوات صتتو ضتتمان تنفيتتذ صتتارب طتتة العمتتل
الو نيتة بشت ن األعمتا التجاريتة وحقتتوق اإلنستان طتاع األعمتا التجاريتة بغيتتة
احلد من اآلاثر السلبية علم حقوق اإلنسان وعلم البيحة (اتيلند)؛
52-125

النلر

إلغاء انون العفو (إيطاليا)؛

 53-125اس تتتعراض تتانون القع تتاء العس تتكري إللغ تتاء عقوب تتة اإلع تتداب عل تتم
اجلرا املرتكبة أثناء احلر (أس اليا)؛
 54-125التصت تتدي الدع ت تتاءات إفت ت ترام الشت تتر ة اس ت تتتعما الق ت تتوة حي ت تتا
املتتدافعني عتتن حقتتوق اإلنستتان والشتتعو األصتتلية والنستتاء واملراهقتتاتا وضتتمان
إجت تراء حتقيق تتات ست تريعة وفعال تتةا واعتم تتاد بروتوك تتوالت وت تتدريب من ج تتي جم تتا
حقوق اإلنسان (كندا)؛
 55-125مع تتاعفة اجل تتود الرامي تتة إع ت تتدريب م تتوففي إنف تتاذ الق تتانون كاف تتة
بصورة من جية علم استعما القوة سياق امللاهرات (أذربيجان)؛
 56-125مع تتاعفة اجل تتود الرامي تتة إع ت تتدريب م تتوففي إنف تتاذ الق تتانون عل تتم
استعما القوة أثناء امللاهرات ( و )؛
 57-125تزويد موففي إنفاذ القانون كافة بتدريب حمدد علتم استتعما القتوة
و جما حقوق اإلنسان (ابكستان)؛
 58-125مواصتتلة ج ودهتتا الراميتتة إع تنفيتتذ ب ترامج تدريبيتتة جمتتا حقتتوق
اإلنس تتان لفا تتدة امل تتوففني العم تتومينيا مب تتن ف تتي موفف تتو إنف تتاذ الق تتانون والس تتلطة
القعا ية (الفلبني)؛
 59-125ب تتذ ج تتود س تتبيل التص تتدي إلفت ترام م تتوففي إنف تتاذ الق تتانون
استعما القوة وارتكاهب أعماالا متييزيةا وذلك بتوفا التدريب امل والتحقيتق
االنت اكات اليت يرتكب ا املوففون ( ورية كوراي)؛
 60-125من اإلفرام استعما القوة تدي ت الشر ة وضمان التحقيتق
تلك األفعا ا م إي ء اهتماب يا للتفاعل م األ فا واملراهقني (إستونيا)؛
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 61-125اعتمتتاد الصتتكوق القانونيتتة ال زمتتة فيمتتا يتعلتتق ابستتتعما القتتوة متتن
جانب موففي إنفاذ القانون و وات األمن (االحتاد الروسي)؛
 62-125احت ت اب اإلجت تراءات املتعلق تتة بع تتمان تقير تتد وك تتاالت إنف تتاذ الق تتانون
بس تتيادة الق تتانون ومن ت ت املمارس تتات التعست تتفيةا ال س تتيما حيت تتا اع تتة املابوتشت تتي
(اململكة املتحدة لويطانيا العلمم وأيرلندا الشمالية)؛
 63-125املع تتي تعزي تتز الت تتدابا الرامي تتة إع مناهع تتة التع تتذيب وغ تتامل م تتن
ضرو املعاملة ال إنسانية أو امل ينة (أرمينيا)؛
 64-125مواص تتلة تنفي تتذ الت تتدابا املت تتذة ملعاجل تتة مست ت لة اس تتتعما الش تتر ة
القوةا مبا ذلك إساءة املعاملة أماكن االحتجاز (رومانيا)؛
 65-125اختتتاذ املزيتتد متتن التتتدابا للت فيتتف متتن حتتدة االكتلتتا
االحتجاز (أذربيجان)؛
66-125
(بنغ دي )؛

مراكتتز

اختاذ تدابا لتحسني اللروف املعيشية السجون علم ستبيل األولويتة

 67-125اختاذ تدابا لتسوية مشكلة اكتلا السجون وضمان استيفاء فروف
االحتجاز املعايا الدولية (بي روس)؛
 68-125تعمني إص ح نلاب الستجون منلتورا جنستاني ا وإمكانيتة االستتفادة
بقدر أكو من العقوابت والتدابا غا احلبسية حالة النساء احملتجزات (بنما)؛
69-125

تكثيف اجل ود الرامية إع تسوية مشكلة اكتلا السجون (االحتاد الروسي)؛

 70-125مع تتاعفة اجل تتود الرامي تتة إع احل تتد م تتن اكتل تتا الس تتجون واعتم تتاد
اللتتروف املعيشتتية
تتدابا مستتتعجلة للتغلتب علتتم متتوا ن القصتور التتيت لوحلت
العامة السجون (السنغا )؛
ي ت ت ع ت ت القتت تتل يت تتارا نطت تتاق القت تتانون واإلف ت ترام
 71-125التحقيت تتق
استتتعما القتتوة واالعتتتداء والعقتتا القاستتي أو ال إنستتاىل أو امل تتني املوج تتة إع
متتوففي إنفتتاذ القتتانونا مبتتا في تتا األفعتتا التتيت تستتت دف أفتتراد املابوتشتتيا وحماستتبة
املسلولني عن ا (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 72-125الت كتد متتن أن يت الشتتكاو املتعلقتتة رفترام متتوففي إنفتتاذ القتتانون
و وات األمن استعما القوة ختع للتحقيق السري والنزيه والفعا (أذربيجان)؛
ي التجاوزات الصادرة عن سلطات إنفتاذ
 73-125الت كد من التحقيق
القانون واختاذ التدابا ال زمة هبدف احلد من االنت اكات (بوتسواان)؛
 74-125العمل من أجل إكاء ومكافحة إفت ت متوففي إنفتاذ القتانون متن العقتا
علم أعما العنفا مبا في ا العنف اجلنسيا حيا املتلاهرين السلميني (كواب)؛
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ي ت الشتتكاو املتعلقتتة
 75-125ضتتمان إج تراء حتقيقتتات س تريعة ونزي تتة
رفرام موففي إنفاذ القانون و توات األمتن استتعما القتوةا وتقتدع التعويعتات
امل مة إع العحااي (نيجااي)؛
يت ت الش تتكاو
 76-125ض تتمان إجت تراء حتقيق تتات ست تريعة ونزي تتة وفعال تتة
املتعلقة رفرام موففي إنفاذ القانون و وات األمن استعما القوة (ابكستان)؛
 77-125إجت تراء حتقيق تتات وافي تتة االدع تتاءات املتعلق تتة ابلعن تتف م تتن جان تتب
الشر ة وتسلي املسلولني عنه إع العدالة (فنلندا)؛
 78-125ضتتمان يعتتوع ي ت التقتتارير املتعلقتتة ملعمتتا العنتتف التتيت ترتكب تتا
الشر ة لتحقيقات تعطل هبا علم النحو الواجب الوحدة املت صصة التابعتة للنيابتة
العامتة التتيت حتقتق حتتاالت أعمتتا العنتف والتعتتذيب التتيت ترتكب تا الشتتر ةا وإذكتتاء
ال تتوعي قق تتوق اإلنس تتان س تتياق إنف تتاذ الق تتانون بت تتوفا التثقي تتف جم تتا حق تتوق
اإلنسانا ال سيما ألفراد القوات املكلفة ابلتديل األحياء امل مشة (اليوانن)؛
 79-125اعتمتتاد القتتوانني واآللي تات ال زمتتة وتتتوفا املتتوارد الكافيتتة ملكافحتتة
اإلفت ت متتن العقتتا ا مبتتا ذلتتك علتتم اجلترا املرتكبتتة حتتق األ فتتا والنستتاء
واملسنني (البحرين)؛
يسو بعد
 80-125اختاذ تدابا التحقيق ال زمة لتوضيح اللروف احمليطة مبا مل َّ
حتتوادث مت أفتراد اجملتمعتتات األصتتليةا وضتتمان
متتن حتتاالت الوفتتاة التتيت و عت
بذ العناية الواجبة اإلجراءات اليت يت تذها العتاملون جمتا العدالتةا وكتذلك
ي الع ات بني الدولة واجملتمعات األصلية (النمسا)؛
اح اب القانون
ي حاالت االيتفاء اليت مل توضح بعتد
 81-125ضمان التحقيق بفعالية
وإ امتتة حتتوار منتتتل م ت الفريتتق العامتتل املعتتين قتتاالت االيتفتتاء القستتري أو غتتا
الطوعي التاب جمللس حقوق اإلنسان (بي روس)؛
 82-125إنشاء آلية دا مة ل ع اف ققتوق ضتحااي فت ة احلكت االستتبدادي
احلصو علم اجلو الكامل (كوستاريكا)؛
 83-125احملاكمة واملعا بة علم اجلرا املرتكبة أثناء فت ة احلكت االستتبدادي
مبا يتناسب م يطورة تلك اجلرا (فرنسا)؛
 84-125تدعي التدابا الرامية إع إحراز تقدب التحقيق انت اكات حقوق
اإلنسان املرتكبة أثناء ف ة احلك االستبدادي ومعا بة مرتكبي ا (األرجنتني)؛
 85-125مواصتتلة عمليتتة التصتتدي النت اكتتات حقتتوق اإلنستتان املرتكبتتة أثنتتاء
ف ة احلك االستبداديا إذ تبني التقارير املقدمة أن شيلي ما زالت تواجته حتتدايت
عمليت تتة العدالت تتة االنتقاليت تتة وأن الكث ت تاين مت تتن العت تتحااي وأست تتره مل يتلقت تتوا بعت تتد
تعويعات مناسبة من الدولة (رومانيا)؛
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 86-125توفا ضماانت فعالة ملمارسة احلق حرية التعبا واحلرية اإلع مية
ابارسةا كاملةا علم النحو املع ف به الدستور و املعاهدات الدولية التيت صتدق
علي ا البلد ( ورية فنزوي البوليفارية)؛
 87-125اختتتاذ التتتدابا ال زمتتة لعتتمان حقتتوق يت األفتراد
وحرية التجم السلمي وتكوين اجلمعيات (كواب)؛

حريتتة التعبتتا

 88-125ض تتمان وتعزي تتز احلق تتوق حري تتة التعب تتا وحري تتة تك تتوين اجلمعي تتات
والتجم السلمي وياية الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسانا مبتا ذلتك
البيحة اإللك ونية (آيسلندا)؛
سياق االحتجاجتات
 89-125االمتناع عن تطبيق انون مكافحة اإلرها
االجتماعية لشعو املابوتشي الساعية إع املطالبة ققو ا (تشيكيا)؛
 90-125ترشتتيد اجل تتود وضتتمان مشتتاركة اجل تتات املعنيتتةا مبتتا في تتا اجملتمت ت
اجملتم (ماليزاي)؛
املدىلا من أجل احلد من عمي املسنني وزايدة إدماج
 91-125ت تتدعي القواع تتد ال تتيت متتث تتل مب تتادئ الش تترعية والع تترورة والتناس تتب
فيمت تتا يتصت تتل ابست تتتعما االتصت تتاالت والتكنولوجيت تتاا صنب ت تا لتجت تترع احملتجت تتني علت تتم
األوضاع االجتماعية للشعو األصلية (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 92-125تنفي ت تتذ سياست ت تتات ِّ
تيست ت تتر التكت ت تتافل احلصت ت تتو علت ت تتم تكنولوجيت ت تتا
املعلومتتات واالتصتتاالتا ال ستتيما
والنساء (املكسيك)؛

حالتتة الشتتعو األصتتلية واجملتمعتتات الريفيتتة

 93-125مواءمتتة التش تريعات الو نيتتة م ت املعتتايا الدوليتتة فيمتتا يتعلتتق بتتدمج
نطاق جناية االصار (األردن)؛
أعما االصار ابلبشر ألغراض االستغ
 94-125مواءمة تشريعاعا اجلنا ية املتعلقتة ابالصتار ابلبشتر مت املعتايا الدوليتةا
ال سيما بروتوكو من و م ومعا بة االصار ابألشت ا ا و اصتة النستاء واأل فتا ا
املكمل التفا ية األم املتحدة ملكافحة اجلر ة املنلمة عو الو نية (بنما)؛
 95-125إع تتادة النل تتر تشت تريعاعا اجلنا ي تتة املتعلق تتة ابالص تتار ابلبش تتر بغي تتة
مواءمت ت تتا م ت ت املعت تتايا الدوليت تتةا ال ست تتيما بروتوكت تتو من ت ت و م ت ت ومعا بت تتة االصت تتار
ابألش ت ا ا و اصتتة النستتاء واأل فتتا ا املكمتتل التفا يتتة األم ت املتحتتدة ملكافحتتة
اجلر ة املنلمة عو الو نية (لي تنشتاين)؛
 96-125تكثيف اجل ود الرامية إع مكافحة االصار ابلبشرا مبا
العمل (بي روس)؛
املتور ني االصار ألغراض االستغ

ذلك صترع

 97-125مواصتتلة اجل تتود الراميتتة إع التصتتدي ل صتتار ابلبشتترا مبتتن
العمل (غياان)؛
األفراد املتجر هب ألغراض االستغ
 98-125ختصيص موارد كافيتة لتنفيتذ إ تار عمتل مكافحتة استتغ
( )2019-2017تنفيذا فعاالا (هنغاراي)؛
18
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99-125

مواصلة ج ودها الرامية إع مكافحة االصار ابلبشر (نيجااي)؛

 100-125تعزيز أنشطة بنتاء تدرات اجل تات املستلولة املعنيتة ابالصتار ابلبشترا
ال سيما فيما يتعلق ابالستجابة إع ضحااي االصار (الفلبني)؛
 101-125مواص تتلة اجل تتود الرامي تتة إع مكافح تتة االص تتار ابلبشت ترا بس تتبل من تتا
مواءم تتة التشت تريعات الو ني تتة مت ت املع تتايا الدولي تتة ذات الص تتلةا وض تتمان حص تتو
العحااي علم يدمات إعادة الت هيل امل مة ( طر)؛
 102-125اختتتاذ تتتدابا ملكافحتتة االصتتار ابلبشتترا ال ستتيما النستتاء واأل فتتا ا
بصورة فعالةا وذلك بسبل من تا إعتادة النلتر تشتريعاعا اجلنا يتة املتعلقتة ابالصتار
ابلبشر ومواءمت ا م املعايا الدوليةا وضمان مقاضاة اجلناةا وتوفا إعادة الت هيتل
والتعويض للعحااي (اتيلند)؛
 103-125املعتتي تتدم ا إضتتفاء تتاب تتانوىل علتتم التتزواا املثلتتي ابلتصتتديق
علتتم مشتتروع القتتانون املتعلتتق ابملستتاواة التتزواا واملعتتروض حالي تا علتتم اجلمعيتتة
الو نية ملنا شته (هولندا)؛
 104-125اعتماد مشروع القانون املتعلق ابلزواا املثلي (الوتغا )؛
 105-125إضفاء الطاب القانوىل علم الزواا املثلي (السويد)؛
 106-125احلفا علم األسرة وتطوير وحدعا األساسية والطبيعية حفاف ا علتم
اجملتم (مصر)؛
 107-125تعتتديل التش تريعات املتعلقتتة بنلتتاب امللكيتتة الزوجيتتة املش ت كة التتذي
حيكمتته القتتانون املتتدىلا بغيتتة ضتتمان املستتاواة بتتني الرجتتا والنستتاء حقتتوق إدارة
ابتلكات الزوجني (أوروغواي)؛
 108-125تقيي تكنولوجيات املرا بة و البياانت الش صتية متن منلتور حقتوق
اإلنسانا وال سيما ابلنلر إع احلق ا صوصية ومبراعاة مبدأ عدب التمييز (باو)؛
 109-125اعتمتتاد تش تريعات حمتتددة حلمايتتة وتعزيتتز حقتتوق اإلنستتان
الر ميةا مبا ذلك احلق ا صوصية (الوازيل)؛

البيحتتة

 110-125ت تتدعي تشت تريعاعا م تتن أج تتل ياي تتة بي تتاانت موا ني تتاا وفقت ت ا ملب تتادئ
سيادة القانون والتناسب واح اب ا صوصيةا ال سيما ابلنلر إنشاء هيحتة مرا بتة
مستقلة (سويسرا)؛
 111-125ب تتذ ج تتود مس تتتمرة ومتزاي تتدة
العاملة (غياان)؛

س تتبيل إدم تتاا النس تتاء

الق تتوة

 112-125إي ت ء اهتمتتاب يتتا للقطاعتتات غتتا املنلمتتة البلتتدا التتيت تستتعم
في ا أعداد كباة من النساء إع حتقيق التكافل األجور (اجلند)؛
 113-125مواصلة التدابا اجلارية ملعاجلة فارق األجور بني اجلنسني (ميامنار)؛
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 114-125املعي تعزيز التنمية اال تصادية واالجتماعية املستتدامة متن أجتل
القعاء علم الفقر وحتسني مستوايت معيشة الشعب (الصني)؛
 115-125معتتاعفة ج ودهتتا الراميتتة إع احلتتد متتن الفقتترا وذلتتك حتديتتدا متتن
ي تعزيز برانجم ا املتعلق ابلديل األسري األي ي (إندونيسيا)؛
 116-125بتتذ مزيتتد متتن اجل تتود
السكان (العراق)؛

ستتبيل احلتتد متتن الفقتتر لتتد بعتتض فحتتات

 117-125ضتتمان يوليتتة الفوا تتد املستتتمدة متتن طتتاع الستتياحةا ال ستتيما
جزيرة الفصح (ميامنار)؛
 118-125مواصلة اجل ود الرامية إع مكافحة الفقر (املغر )؛
 119-125وض ت اس ت اتيجية شتتاملة وحمتتددة األهتتداف متتن أجتتل القعتتاء علتتم
الفقر وربط ا ابجل ود الرامية إع تنفيذ أهداف التنمية املستدامة ( طر)؛
 120-125اختاذ يطوات لعمان توافر ميامل الشر امل مونة ويدمات الصترف
الصحيا ال سيما املنا ق الريفية (جزر الب اما)؛
 121-125حتستني إمكانيتتة الوصتتو علتتم نطتاق و تتين إع حمطتتات معاجلتتة امليتتامل
وتعزيز السلطات التنليمية امل تصة (أملانيا)؛
 122-125تنل تتي يت ت ت إعت ت ب وتوعي تتة عام تتة تس تتت دف الش تتبا م تتن أج تتل
مكافح تتة زايدة ح تتاالت اإلصت تابة بف تتاوس نق تتص املناع تتة البشت ترية وك تتذلك الوصت ت
والتمييز (جزر الب اما)؛
 123-125تنفيذ برانمج الرعاية الصحية ا ا ابلشتعو األصتلية تنفيتذا كتام ا
علم أساس اإلنصاف والتعددية الثقافية واملشاركة ( ورية فنزوي البوليفارية)؛
 124-125ت ت تتوفا ا ت تتدمات الطبي ت تتة ملس ت تتعار من فع ت تتةا ال س ت تتيما ملس ت تتاعدة
األش ا ذوي اإلعا ة وكبار السن (اململكة العربية السعودية)؛
 125-125تتتوفا بت ترامج بشت ت ن التثقي تتف اجلنستتي
و اية بدع من اجملتم املدىل (فرنسا)؛

امل تتدارس وتنل تتي يت ت ت

 126-125توس تتي نط تتاق الق تتانون ر ت ت  030-21إلزال تتة ص تتفة اجلر تتة ع تتن
ي ت احلتتاالت وتطبيتتق شتتروم تويتتر صتتارمة ملن ت اللجتتوء املعم ت إع
اإلج تتاض
االستنكاف العماي (بلجيكا)؛
 127-125ضتتمان احتتتواء ملسستتات الصتتحة العامتتة فريق ت ا واحتتدا علتتم األ تتل
يكون مله ا لتوفا يدمات اإلج اض وال يعتد ابالستنكاف العماي (الدامنرق)؛

 128-125ضت ت تتمان حصت ت تتو النست ت تتاء الراغبت ت تتات
املنصو علي ا انوانا علم ا دمات الصحية (فرنسا)؛
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 129-125إزالتتة احلتتواجز التتيت متتا زالت تعر تتل حصتتو النستتاء علتتم اإلج تتاض
اآلمن والقانوىل (أملانيا)؛
 130-125إزالتتة احل تواجز القا متتة التتيت حتتتو دون حصتتو النستتاء علتتم يتتدمات
إكتتاء احلمتتل الطتتوعي اآلمنتتة والقانونيتتة وفتترض متطلبتتات تويتتر أكثتتر ص ترامة ملنت تعمتتي
جلوء امللسسات الطبية والعاملني اجملا الطيب إع االستنكاف العماي (آيسلندا)؛
 131-125تنقتتيح تش تريعات اإلج تتاض وفق ت ا لتوصتتيات اللجنتتة املعنيتتة ابلقعتتاء
علتم التمييتز ضتد املترأةا و اصتة فيمتا يتعلتق بقواعتد االستتنكاف العتماي لتت مني
احلصو علم اإلج اض القانوىل (النرويج)؛
 132-125توست تتي نطت تتاق القت تتانون ر ت ت  32-21إلزالت تتة صت تتفة اجلر ت تتة عت تتن
ي ت احلتتاالت وتطبيتتق شتتروم تويتتر صتتارمة ملن ت اللجتتوء املعم ت إع
اإلج تتاض
االستنكاف العماي (سلوفينيا)؛
 133-125إزالة ي احلواجز اليت تعوق تنفيتذ تانون اإلج تاض تنفيتذا كتام اا
مبا ذلك االستنكاف العماي امللسسي (السويد)؛
 134-125إزالة صفة اجلر ة عتن اإلج تاض حتاالت أيتر ا ال ستيما حيثمتا
ُو ِّجد يطتر علتم الصتحة البدنيتة أو العقليتة للمترأة احلامتلا أو عنتدما يكتون احلمتل
انص ا عن سفاح احملارب (السويد)؛

 135-125تنفيتتذ اإلصت حات ال زمتتة لعتتمان حصتتو اجلميت حصتتوال كتتام علتتم
التعلي اجليد والشاملا بصرف النلر عن الوض االجتماعي اال تصادي (جزر الب اما)؛
 136-125اعتماد سياسة عامة بش ن التعلي الشامل بغيتة احلتد متن أوجته انعتداب
املساواة التعل علم أساس احلالة االجتماعية اال تصادية لألسر (اجلزا ر)؛

 137-125املعي تعزيتز اجل تود الراميتة إع متكتني اجلميت متن احلصتو علتم
تدب املستتاواة علتم يتتدمات تعليميتة جيتتدةا بصترف النلتتر عتن الوضت االجتمتتاعي
اال تصادي (ملديف)؛
 138-125اخت تتاذ ت تتدابا مناس تتبة للتص تتدي للتك تتاليف املالي تتة الباهل تتة للتعل تتي
وضمان أال ُحيرب أي فل من التعلي (موريشيوس)؛
 139-125اعتمتتاد تتتدابا متتن أجتتل املعتتي
مراعاة احتياجات ي شرا ح اجملتم (اجلند)؛

تتتدعي نلتتاب التعلتتي العتتابا م ت

 140-125مواص تتلة اجل تتود الرامي تتة إع ت تتدعي نل تتاب التعل تتي الش تتامل جلميت ت
األ فا (جورجيا)؛
 141-125مواصلة اجل ود الرامية إع حتسني نوعية التعلي وتنفيذ سياسة تعلتي
عاب أكثر يوالا (دولة فلسطني)؛
 142-125إكاء التمييز علم ي مستوايت التعلي (العراق)؛
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 143-125الت ك تتد م تتن أن من تتوذا التموي تتل املس تتت دب لنل تتاب التعل تتي يتص تتد
للحواجز اليت تعوق الوصو إع هذا النلاب وللوا ح التمييزية (غاان)؛
 144-125اعتمتتاد تتانون بش ت ن متويتتل التعلتتي لتتتوفا املتتوارد ال زمتتة للتعلتتي
اجليد (اململكة العربية السعودية)؛
 145-125ضتتمان تتتوفا يتتدمات تعليميتتة جيتتدة لأل ليتتات والشتتعو األصتتلية
(أوزبكستان)؛
 146-125تعزيت تتز الت ت تتدابا الرامي ت تتة إع ض ت تتمان التعل ت تتي الش ت تتامل عل ت تتم يت ت ت
املستوايت لألش ا ذوي اإلعا ة (األرجنتني)؛
 147-125املعي حتستني نوعيتة احلصتو علتم التعلتي وتعزيتز نوعيتة التتعل ا
ال سيما املنا ق الريفية (ترينيداد وتوابغو)؛
 148-125مواص تتلة اجل تتود الرامي تتة إع اعتم تتاد سياس تتة جامع تتة بشت ت ن التعل تتي
الشامل واستفادة اجلمي من فر متساوية إلعما احلق التعلي (تونس)؛
 149-125مواص تتلة اجل تتود الرامي تتة إع حتس تتني حص تتو األ لي تتات والش تتعو
األصليةا وكذلك أ فا املنا ق الريفية والنا يةا علم التعلي (موريشيوس)؛
 150-125بتتذ املزيتتد متتن اجل تتود ستتبيل ضتتمان املستتاواة
التعلي ا ال سيما املنا ق الريفية ( طر)؛

احلصتتو علتتم

 151-125مواصلة اجل ود املبذولة سبيل التثقيف والتدريب جما حقتوق
اإلنسان ال سيما لفا دة وات األمن والقعاة وسلطات أير (املغر )؛
 152-125اختاذ ي التدابا ال زمتة للقعتاء علتم يت أشتكا التمييتز ضتد
األ فتتا والعنتتف هبت أمتتاكن التعلتتي وضتتمان املستتاواة احلصتتو علتتم التعلتتي
متاشي ا م هدف التنمية املستدامة ( 4سلوفاكيا)؛
 153-125وض تدابا وأدوات إدارية تكفل توفا التثقيف اجلنسي ابتباع كتج
ا علم حقوق اإلنسان (إسبانيا)؛
 154-125ضمان احلصو علم التعلي الشامل واجليتد مراكتز احتجتاز األحتداث
وكذلك استمرار الدراسة نلاب التعلي العادي بعد إكما العقوبة (النمسا)؛
 155-125اعتم تتاد تعري تتف ش تتامل للتميي تتز ض تتد املت ترأة يتماش تتم وامل تتادة  1م تتن
اتفا ية القعاء علم ي أشكا التمييز ضد املرأة (بوتسواان)؛
 156-125اعتماد تعريف انوىل جلمي أشكا التمييز ضد املرأة يغطي التمييز
املباشر وغا املباشر (بلغاراي)؛
 157-125اعتماد تعريف انوىل شامل جلمي أشكا التمييز ضد املرأة وإ ترار
مبدأ املساواة الشكلية واملوضوعية بني املرأة والرجل (كرواتيا)؛
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 158-125اعتماد تعريف انوىل شامل جلمي أشكا التمييز ضد املرأة وإ ترار
مبدأ املساواة القانون (آيسلندا)؛
 159-125مواصلة اجل ود الرامية إع مكافحة ي أشتكا التمييتز ضتد املترأة
(تونس)؛
 160-125تعزيتتز التتتدابا الراميتتة إع مواصتتلة التصتتدي للتمييتتز ضتتد امل ترأة
القت تتانون و املمارست تتةا وذلت تتك بست تتبل من ت تتا إعت تتادة النلت تتر القت تتوانني واألع ت تراف
واملمارسات اليت كن أن تشكل متييزا ضد النساء والبنات (رواندا)؛
 161-125اعتماد اس اتيجية شاملة للتغلب علم والب منطية متييزيتة مستتمرة
معينة ختص أدوار املرأة والرجل األسرة واجملتم (بلجيكا)؛

 162-125اعتم تتاد است ت اتيجية فعال تتة ملنت ت التميي تتز ض تتد النس تتاء والعن تتف هب تتن
(أوزبكستان)؛
 163-125املوافقتتة علتتم مشتتروع القتتانون املتعلتتق قتتق املترأة
العنف (أيرلندا)؛

حيتتاة ياليتتة متتن

 164-125مواص تتلة اجل تتود الرامي تتة إع القع تتاء عل تتم العن تتف ابملت ترأة والتميي تتز
ضدها بتنفيذ القوانني ذات الصلة تنفيذا فعاالا (بنغ دي )؛
 165-125تدعي العماانت املتاحة لعحااي االعتداء اجلنسي واختاذ املزيد من
التدابا ملن و وع تلك احلاالت (البحرين)؛
 166-125الس ر علم متكني النساء من حياة يالية من العنفا مبا ذلك
الس تتيا ات الر مي تتةا ع تتن ري تتق التشت تريعات امل م تتة والت تتدابا الو ا ي تتة والتثقي تتف
واملوارد الكافيةا مبا ذلك ا دمات املقدمة للناجيات (كندا)؛
 167-125املعي
(اجلم ورية الدومينيكية)؛

تدعي ما حتقق من إجنازات

تعزيز حقوق املرأة ورفاه تا

 168-125اختتتاذ املزيتتد متتن التتتدابا لعتتمان متت ت النستتاء والبنتتات متتع ت ا كتتام ا
جبمي ت حقتتوق اإلنستتانا مبتتا ذلتتك احلقتتوق املتصتتلة ابلصتتحة اجلنستتية واإلجنابيتتةا
واإلس تراع املوافقتتة علتتم مشتتروع القتتانون املتعلتتق قتتق امل ترأة حيتتاة ياليتتة متتن
العنف (إستونيا)؛
 169-125تعتتمني سياستتاعا املتعلقتتة ابلقعتتااي اجلنستتانية فرعتا بشت ن ثتتا تغتتا
املنتتاخ علتتم النستتاء ووضت اس ت اتيجيات تكفتتل مشتتاركة النستتاء صتتن الق ترارات
املتعلقة بسياستات العمتل املنتايي وفقت ا طتة العمتل اجلنستاىل املنعتوية حتت يطتة
األم املتحدة اإل ارية بش ن تغا املناخ (فيجي)؛
 170-125اختتتاذ املزيتتد متتن التتتدابا إلعمتتا حقتتوق امل ترأة إعمتتاالا كتتام ا وفق ت ا
اللتزامات البلد جما حقوق اإلنسان (فنلندا)؛
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 171-125مواصلة اجل ود الرامية إع حتسني مشاركة النساء
(ألبانيا)؛

احلياة السياسية

 172-125اختاذ املزيد متن التتدابا لعتمان مشتاركة النستاء
ملعداد تتناسب م عدد سكان البلد (نيبا )؛

احليتاة السياستية

 173-125تعزيز اجل ود الرامية إع التصدي جلمي أشكا التمييز ضد النستاء
والبنات والعنف هبن (غياان)؛
 174-125اختاذ تدابا حمددة ملنت ومكافحتة العنتف ابلنستاء وإستاءة معتاملت ن
ي اجملاالت (هندوراس)؛
 175-125استتتعراض وتنقتتيح القتتوانني والسياستتات واألنلمتتة هبتتدف التصتتدي
للعنف ابملترأةا مبتا ذلتك الستيا ات الر ميتةا وفقت ا ابلتزامتات البلتد الدوليتة
جما حقوق اإلنسان (آيسلندا)؛
 176-125املعتتي ت تتدعي النل تتاب القع تتا ي واإل تتار امللسس تتي ملنت ت العن تتف
األسري واجلنساىل (إندونيسيا)؛
 177-125مواصتتلة وتعزيتتز اجل تتود الراميتتة إع مكافحتتة صمي ت أشتتكا العنتتف
اجلنساىل املسلط علم النساء (لي تنشتاين)؛
 178-125تعزيتتز اجل تتود الراميتتة إع من ت وإزالتتة ي ت أشتتكا العنتتف ابلنستتاء
والبناتا وكتذلك التمييتز ضتدهنا بستبل من تا اإلستراع اعتمتاد مشتروع القتانون
املتعلق قق املرأة حياة يالية من العنتف وإعتادة النلتر القتانون احلتا املتعلتق
مبن التمييز (ليتوانيا)؛
 179-125تنفيتتذ إص ت حات تش تريعية قي ت تشتتمل جر تتة تتتل اإلانث ي ت
ج ترا القت تتل القا متتة عل تتم نتتوع اجل تتنس ولتتيس فق تتط اجل ترا ال تتيت يرتكب تتا ال تتزوا
أو الزوا السابق أو العشا املساكن أو العشا املساكن السابق (املكسيك)؛
 180-125ضتتمان تنفيتتذ يطتتة املستتاواة بتتني املترأة والرجتتل للف ت ة 2030-2018
تنفيذاكام ا (اجلبل األسود)؛
 181-125مواصلة تنفيذ التدابا احلكومية املتعلقة ابلتكافل بني اجلنسنيا مبا ذلك
مشاركة النساء صن القرار السياسيا ال سيما نساء اجملتمعات األصلية (ميامنار)؛

 182-125تفعيتتل املستتاواة بتتني اجلنستتني وفق تا ألحكتتاب اتفا يتتة القعتتاء علتتم ي ت
أشكا التمييز ضد املرأةا وا عملية تنفيذ يطة التنمية املستدامة لعاب ( 2030بنما)؛
 183-125اعتماد انون يكرس مبدأ املساواة الشتكلية واملوضتوعية بتني الرجتل
واملرأة (الوتغا )؛
 184-125اختتتاذ يطتتوات لعتتمان تعمتتي مشتتروع القتتانون املتعلتتق قتتق املترأة
حياة يالية من العنف وذاق املتعلق مبن العنف الع ات احلميمة بني ش صتني
غا متساكنني وتنفيذمها بصورة فعالة بعد موافقة الوملان علي ما (سنغافورة)؛
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 185-125التقت تتدب وض ت ت تعريت تتف ت تتانوىل شت تتامل جلمي ت ت أشت تتكا التمييت تتز
وإص ح انون العنف املنز قيت يتعتمن يت أشتكا العنتف ابلنستاء والبنتات
ويلغي شرم "إساءة املعاملة االعتيادية" (إسبانيا)؛
 186-125بذ ج ود

سبيل من العنف ابلنساء والعنف املنز (تونس)؛

 187-125اختاذ تدابا فعالة لعمان حقوق الطفل وفقا التفا ية حقتوق الطفتل
(أوزبكستان)؛
 188-125مواص تتلة اجل تتود الرامي تتة إع اعتم تتاد تتانون بشت ت ن نل تتاب ض تتماانت
حقوق الطفلا بغية مواءمة اإل ار القانوىل م اتفا ية حقوق الطفل (باو)؛
 189-125اعتماد مشروع انون بش ن توفا احلماية الشاملة حلقتوق الطفتل
أ ر فرصة ابكنة (فيي انب)؛
إ ار التزاب البلد ابح اب حقوق اإلنسان والذود عن اا بتذ صتار
190-125
اجل ود سبيل ضمان اختاذ تدابا حلمايتة حقتوق األ فتا واملتراهقنيا رصتدار وتنفيتذ
مشتتروع القتتانون املتعلتتق بتتتوفا احلمايتتة الشتتاملة حلقتتوق الطفتتلا بغيتتة ضتتمان االح ت اب
احلماية من االنت اكات ا طاة التيت متست ا مثتل العنتف واالستتغ
الكامل حلق
اجلنسي واال تصادي وعمل األ فا ( ورية فنزوي البوليفارية)؛
 191-125تنفي تتذ الت تتدابا ال تتواردة امليث تتاق ال تتو ين للطفول تتة تنفي تتذا ك تتام اا
وال ستتيما إكتتاء إستتاءة املعاملتتة املرافتتق التابعتتة للتتدا رة الو نيتتة للقصتتر (التتوالايت
املتحدة األمريكية)؛
 192-125اختتتاذ املزيتتد متتن التتتدابا لعتتمان اح ت اب ويايتتة حقتتوق األ فتتا ا
ال سيما املشمولني ابلرعاية امللسسية (بلغاراي)؛
 193-125إنش ت تتاء جلن ت تتة مس ت تتتقلة للتحقي ت تتق التق ت تتارير املتعلق ت تتة ري ت تتذاء األ ف ت تتا
املشمولني برعاية الدا رة الو نية للقصرا وحماسبة اجلناةا وحتسني مرا بة الدا رة (أملانيا)؛
 194-125املع تتي تنفي تتذ يط تتة عمل تتا الو ني تتة بشت ت ن األ ف تتا واملت تراهقني
لفا دة األ فا واملراهقني ضحااي التمييز واإل صاء االجتماعي (إندونيسيا)؛
 195-125ياية األ فا العاملني القطاع غا املنل من العمل اجلوي بتزايدة
عدد مفتشي العملا ال سيما املنا ق النا ية (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 196-125وض ت اس ت اتيجية ملن ت ومكافحتتة ي ت أشتتكا العنتتف ابأل فتتا ا
مبا ذلك البيحة املدرسية (الوازيل)؛
 197-125اختتتاذ املزيتتد متتن ا طتتوات ملن ت انت اكتتات حقتتوق اإلنستتان ا اصتتة
ملسسات الرعاية احلكومية (إستونيا)؛
ابأل فا
 198-125إنشتتاء ملسستتات حلمايتتة الطفولتتة وإعتتادة إدمتتاا اجملتترمني األحتتداث
(فرنسا)؛
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 199-125حلر العقا البدىل لأل فا
البديلةا كما أُوصي به سابق ا (لي تنشتاين)؛

املنز و

يت ملسستات الرعايتة

 200-125اختاذ ي اإلجراءات ال زمة لتتدعي نلتاب احلمايتة الشتاملة للطفتل
واعتم تتاد ت تتدابا حم تتددة لع تتمان حق تتوق األ فت تا واملت تراهقني املقيم تتني املراك تتز
ا اضعة للدا رة الو نية للقصر (ليتوانيا)؛
 201-125ضت تتمان املعا بت تتة علت تتم ي ت ت أشت تتكا العنت تتف ابأل فت تتا
املدرسية مبوجب إ ار تشريعي عتيد (مدغشقر)؛

البيحت تتة

ي أوسام اجملتم ا مبتا في تا
 202-125اعتماد تدابا حللر العقا البدىل
البيحة املنزليةا وتشجي التدابا الت ديبية البديلة غا العنيفة (أورغواي)؛
 203-125فترض حلتر صتريح علتم العقتا البتتدىل لأل فتا
(اجلبل األسود)؛

كتل الستتيا ات

 204-125إي ت ء اهتمتتاب عاجتتل العتمتتاد مشتتروع تتانون يتعلتتق بتتتوفا احلمايتتة
الشاملة للطفل ويكفل امتثا اتفا ية حقوق الطفل (النرويج)؛
 205-125صتترع االعتتتداءات اجلنستتية علتتم األ فتتا وضتتمان أن تكتتون تلتتك
احلاالت موضوع حتقيقات وحماكمات فعالة (ابكستان)؛
 206-125املع تتي تعزي تتز آلي تتة متابع تتة التوص تتيات املتعلق تتة قق تتوق األ ف تتا
واملراهقنيا إ ار اجمللس الو ين للطفولةا وتوسيع ا بصورة تدرجييتة قيت تشتمل
فحتات أيتر متن الستتكان وحقو تا أساستية أيتتر وردت توصتيات شت تتدمت ا
إع شت تتيلي تلت تتف آليت تتات حقت تتوق اإلنست تتانا إضت تتافة إع ربط ت تتا ملهت تتداف التنميت تتة
املستدامة (ابراغواي)؛
 207-125اعتماد انون شامل حيلر صراحة العقا البدىل لأل فتا ( وريتة
مولدوفا)؛
 208-125النلتتر تتتوفا احلماي تة القانوني تة لأل فتتا حتتاملي صتتفات اجلنستتني
م تتن اإلجت تراءات الطبي تتة غ تتا الع جي تتة ب تتل بل تتوغ س تتن ا ت تتلهل لملعت ترا ع تتن
موافقت (أس اليا)؛
 209-125املع تتي ت تتدعي اإل تتار الق تتانوىل وامللسس تتي لت تتوفا ياي تتة ش تتاملة
وفعالة حلقوق األ فا (سنغافورة)؛
 210-125اعتماد سياسات حكومية جديدة بش ن القعاء علم عمل األ فتا
(سلوفاكيا)؛
 211-125اعتماد انون شامل حيلر صتراحة العقتا البتدىل لأل فتا
السيا ات (سلوفينيا)؛

يت

 212-125تتتدعي تتتدابا الو ايتتة وتتتوفا التعويعتتات لعتتحااي اإليتتذاءا بصتترف
النلر عن مرتكبيها بغية احلد من العنف ابأل فا (سويسرا)؛
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 213-125مواصتلة العمتتل علتتم اعتمتتاد مشتروع القتتانون املتعلتتق بتتتوفا احلمايتتة
الشتتاملة حلقتتوق األ فتتا ومشتتروع القتتانون املتعلتتق قتتق امل ترأة حيتتاة ياليتتة متتن
العنف (ترينيداد وتوابغو)؛
 214-125ختصيص ما يكفتي متن املتوارد املاليتة والبشترية ألمانتة ملتامل األ فتا
(أوكرانيا)؛
 215-125إصتتدار مشتتروع تتانون بشت ن االعت اف القتتانوىل ابلشتتعو األصتتلية
وحقو ا ( ورية فنزوي البوليفارية)؛
 216-125املعتتي تتدم ا عمليتتة االع ت اف الدستتتوري ابلشتتعو األصتتلية
شتتيلي وتعزيتتز مشتتاركة الشتتعو األصتتلية والتشتتاور مع تتا مستتبق ا بش ت ن السياستتات
العامة اليت تلثر في ا (كندا)؛
 217-125معتاعفة اجل تود الراميتة إع ضتمان حقتوق الشتعو األصتليةا علتم
النحو املكرس إع ن األم املتحدة بش ن الشعو األصلية (باو)؛
 218-125ضمان اختاذ التدابا امل متة لو تف التمييتز ضتد الشتعو األصتلية
وصر ا تعسفا واإلفرام استعما القوة التعامل مع ا (بلجيكا)؛
 219-125وضت است اتيجية للقعتاء علتم الفقتر صتفوف شتعو املابوتشتي
األصليةا ابلتشاور م ي اجل ات املعنية (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 220-125اختتتاذ تتتدابا للقعتتاء علتتم التمييتتز ضتتد الشتتعو األصتتلية وحتستتني
فروف ا املعيشيةا مبا ذلك حصوجلا علم فر العمل ويدمات الصحة والتعلتي
وملكية األراضي (كواب)؛
 221-125اعتماد تدابا تتيح مشاركة الشتعو األصتلية علتم النحتو املناستب
املنتدايت لتمكين ا من املنا شة والتمثيل الرمسي شيلي (تشيكيا)؛
 222-125إعتتادة االتصتتاالت فتتورا م ت زعمتتاء الشتتعو األصتتليةا مبتتن ف تتي
زعماء املابوتشيا بغية حتديد املسا ل املتصلة ابلنزاع وتسويت ا (الدامنرق)؛
 223-125مواص تتلة تعزي تتز حق تتوق الش تتعو واجملتمع تتات األص تتلية (اجلم وري تتة
الدومينيكية)؛
 224-125مواصلة اجل ود الرامية إع ياية حقتوق الشتعو األصتليةا قيت يتستىن
جلا احلصو علم فر العمل واالستفادة من يدمات اإلسكان والصحة (مصر)؛
 225-125تتتدعي آليتتات التشتتاور امللسستتيا ال ستتيما م ت الشتتعو األصتتليةا
بناء علم التوصيات املقدمة من جلنة القعاء علم التمييز العنصري (السلفادور)؛
ا
 226-125اختتتاذ املزيتتد متتن ا طتتوات لعتتمان حقتتوق الشتتعو األصتتليةا ومنت
إ صتتا ا السياستتي واالجتمتتاعي والتصتتدي لتته وألوجتته انعتتداب املستتاواة االجتماعيتتة
اجليكليةا واعتماد تدابا ل ع اف الرمسي قيازة األراضتي وملكيت تا متن بتل نستاء
الشعو األصلية (إستونيا)؛
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 227-125مكافحة التمييز ضد الشعو األصلية (فرنسا)؛
 228-125مواص ت تتلة اجل ت تتود الرامي ت تتة إع ض ت تتمان احلماي ت تتة الدس ت تتتورية حلق ت تتوق
الشعو األصلية وحتسني أوضاع ا (ألبانيا)؛
 229-125االعت ت اف قق تتوق الش تتعو األص تتلية الدس تتتور ال تتو ين وض تتمان
مشاركة اجلماعات األصلية عمليات صن القرارات اليت تلثر في ا (أملانيا)؛
 230-125تكثيف اجل ود الرامية إع معاجلة التحتدايت التيت تواج تا الشتعو
األصليةا ال سيما فيما يتعلق قماية أراضي ا وإعادعا إلي ا (اليوانن)؛
 231-125مواصلة اجل ود الرامية إع زايدة اح اب القواعد واملمارسات الثقافية
للشتتعو األصتتلية وزايدة فتتر حصتتوجلا علتتم ي ت أنتتواع ا تتدمات االجتماعيتتةا
ال سيما الصحة والتعلي (غياان)؛
 232-125حتسني مستوايت معيشة الشعو األصليةا اليت ال تتزا تُعتتو أفقتر
فحة البلد (اجلند)؛
 233-125مواصتتلة العمتتل علتتم حتستتني حالتتة الشتتعو األصتتليةا بستتبل من تتا
تفعيل آليات التشاور والنلر تنقيح انون مكافحة اإلرها (إيطاليا)؛
 234-125إعداد يطة شاملة للقعاء علم الفقر
(األردن)؛

أوستام الشتعو األصتلية

 235-125ضمان احلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية للشتعو األصتلية
ابعتماد نص دستوري جديد (دولة فلسطني)؛
 236-125ضتتمان تنفيتتذ تتانون مكافحتتة اإلرهتتا تنفيتتذا يالي تا متتن التمييتتزا
مبا ذلك حيا الشعو األصلية (السويد)؛
 237-125تطبيت تتق ت تتانون مكافحت تتة اإلرهت تتا وفق ت تا للقواعت تتد الدوليت تتة حلقت تتوق
اإلنسان قي ال يست دف املطالبات الستلمية للشتعو األصتلية وللمتدافعني عتن
حقوق اإلنسان (سويسرا)؛
 238-125وض ت اآلليتتات املناستتبة لتعتتداد أراضتتي الشتتعو األصتتلية ويايت تتا
وإعادع تتاا وحتس تتني متثي تتل ه تتذمل الش تتعو ا إع جان تتب األ لي تتات اإلثني تتة والعر ي تتة
األير ا منتدايت النقاش والتمثيل الرمسيني (توغو)؛
 239-125مواصتتلة ج ودهتتا ستتبيل تنفيتتذ تش تريعات واس ت اتيجيات لتعزيتتز
حقوق الشعو األصلية ويايت ا (الفلبني)؛
 240-125مواصتتلة ج ودهتتا الراميتتة إع حتقيتتق االع ت اف الدستتتوري ابلشتتعو
األصلية وتنفيذ االتفاق الو نية للتنمية والس ب أراوكانيا (الوتغا )؛
 241-125إعادة النلتر تانون مكافحتة اإلرهتا إللغتاء تطبيقته علتم نعتا
الشعو األصلية من أجل األراضي (أس اليا)؛
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 242-125ضمان التوفيق بني احلكومة واجلماعات األصتلية متن أجتل التصتدي
للعنف املتصاعد منطقة أراوكانيا (أس اليا)؛
 243-125تدعي تنفيذ اتفا يتة منلمتة العمتل الدوليتة بشت ن الشتعو األصتلية
والقبلية ( 1989ر )169ا ال سيما فيما يتصتل رجتراء تقيتي مستتقل لتليتات
الو نية إلشراق الشعو األصلية والتشاور مع ا (النرويج)؛
 244-125ضتمان عتتدب انت تتاق حقتتوق اإلنستتان للشتتعو األصتتلية عنتتد تطبيتتق
انون مكافحة اإلرها (النرويج)؛
 245-125املعي
ويايت ا (عُمان)؛

تدعي الوامج الراميتة إع تعزيتز حقتوق الشتعو األصتلية

 246-125اختاذ تدابا لعمان متثيل الشعو األصلية علم النحو املناستب
احلكومة والسلطة التشريعية (ابكستان)؛

 247-125مواصتتلة إي ت ء األولويتتة لتحديتتد ومعاجلتتة التحتتدايت التتيت يواج تتا
املنحتتدرون متتن أصتتل أفريقتتي ودمتتج فحتتة "منحتتدرين متتن أصتتل أفريقتتي" التعتتداد
الكلي الذي سيُنل عاب ( 2022برابدوس)؛
 248-125املعي وض وتنفيذ سياسات ترمي إع مكافحة التمييز التعسفي
وختصيص موارد إضتافية لتعزيتز ويايتة حقتوق الشتعو املنحتدرة متن أصتل أفريقتي
وغاها من اجلماعات الععيفة (برابدوس)؛
 249-125اختاذ تدابا تشريعية حلماية املنحتدرين متن أصتل أفريقتي متن أعمتا
التمييتتز العنصتتري وكترمل األجانتتبا بطتترق من تتا اعتمتتاد مشتتروع تتانون عتتاب 2016
املتعلق ابالع اف ابملنحدرين من أصل أفريقي (جيبويت)؛
 250-125ق ت إمكانيتتة وض ت سياستتات العمتتل اإلجيتتا وتنفيتتذها علتتم تتو
شامل وتشاركي من أجل إدماا املنحدرين من أصتل أفريقتيا مبتا ذلتك إدراج ت
فحة حمددة ضمن التعداد العاب الذي سيُنل عاب ( 2022هاييت)؛
 251-125اعتم تتاد ت تتدابا ملموس تتة للتص تتدي لت م تتي املنح تتدرين م تتن أص تتل
بستتبل من تتا تعزيتتز تتدرات امللسستتات علتتم توثيتتق
أفريقتتي والتمييتتز ضتتده ا وذلتتك ُ
أعما التمييز والتحقيق في ا واملقاضاة علي ا بصورة من جية (رواندا)؛
 252-125مواصتتلة عمليتتة مواءمتتة وانين تتا وسياستتاعا ذات الصتتلة م ت اتفا يتتة
حقوق األش ا ذوي اإلعا ة (جورجيا)؛
 253-125مواص تتلة اعتم تتاد تت تتدابا انوني تتة لتحست تتني وضت ت األش ت ت ا
اإلعا ة (صربيا)؛
 254-125حتسني أوضاع األش ا

ذوي اإلعا ة (العراق)؛

 255-125مكافحتتة متتا يتعتترض لتته األش ت ا
ومتييز وسا ل اإلع ب (األردن)؛
GE.19-05451

ذوي

ذوو اإلعا تتة متتن والتتب منطيتتة

29

A/HRC/41/6

 256-125وض آلية و نية للمعي زايدة مشاركة األشت ا
وإدماج ومتكين واالعتماد علي (ماليزاي)؛

ذوي اإلعا تة

 277-125املعي مناصرة تعزيز وياية حقوق األش ا ذوي اإلعا ة (ملديف)؛
 288-125اعتم تتاد سياس تتات بشت ت ن إك تتاء إي تتداع األشت ت ا ذوي اإلعا تتة
البيحة األسرية ( و )؛
امللسساتا مبا ذلك تدابا تكفل إدماج
 259-125اتبتتاع كت ئتج تتا علتتم احلقتتوقا وض ت سياستتات شتتاملة وإدماجيتتة
بش ن امل اجرين وأسره ا تكفل إمكانية حصوجل علم الستكن والتعلتي وا تدمات
الصحية وفر العمل (بنغ دي )؛
 260-125ضتتمان احت اب حقتتوق اإلنستتان للبتتوليفيني العتتابرين إع متتواني احملتتيط
اجلادئا ال سيما األوضاع التيت تد تفعتي إع االحتجتاز التعستفي (دولتة بوليفيتا
املتعددة القوميات)؛
 261-125مواصلة اجل ود الرامية إع ياية حقوق العما امل اجرين (مصر)؛
 262-125ضمان أن تكفتل التتدابا املعتمتدة إ تار سياستة اجلجترة
ياية احلقوق األساسية للم اجرينا وفق ا اللتزامات البلد الدولية (هاييت)؛

شتيلي

 263-125تدعي التدابا السياساتية والتشتريعية ال زمتة ملكافحتة التمييتز ضتد
ي امليادين (هندوراس)؛
امل اجرين وملتمسي اللجوء وال جحني
 264-125متكتتني األش ت ا
الكاملة (األردن)؛

ا اضتتعني لل حيتتل متتن التمت ت ققتتو

القانونيتتة

 265-125وض اإل ار القانوىل ال زب لعمان حقوق ي امل اجرينا بصرف
النلر عن وضع ا وتشجي اجلجرة املنلمة واآلمنة والنلامية (املكسيك)؛
 266-125تكثيف ج ودها سبيل ضمان حقوق امل اجرين وتعزيزها (نيجااي).
 -126و ي االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة هذا التقرير تعو عن مو تف الدولتة
(التتدو ) التتيت تتدمت ا و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض .وينبغتتي أال يف ت أكتتا حتلتتم بت ييتتد
الفريق العامل ككل.
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