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      مقدمة  
                                                                        عقددد اليريددق العامدد  املعددا ابالددتعرال الدددورن المبددام ر املنمبددح وقجدد  قددرار  لدد   قددق   - 0

   .    5102                  تمبدددرين الثدددارب/نقفمرب     06   إىل    2           يف اليدددمة مددن                 احلاديددة والثي دددن        ر دورتددد   0 / 2       اإلنسددان 
  .   02  51                  تمبدرين الثدارب/نقفمرب    2          املعقدقدة يف          الثامندة      اجللسدة   يف         واليزاي                االتعرال املتعلق    ُ    وُأجرن

                . واعتمدد اليريدق                                                       األمن العدام لدقرارة ارارجيدةر السديد داتدق لدرن رمدين إ درا يم        ماليزاي          وترأس وفد 
    .    5102                  تمبرين الثارب/نقفمرب     01        عققدة يف   امل    01                      املتعلق واليزاي يف جلست                 العام  التقرير 

                                           ر اختددار  لدد   قددق  اإلنسددان فريددق املقددررين التددا      5102                  كددانقن الثارب/يندداير       01   ويف  - 5
  .                          جنقب أفريقيار وكقابر ونيبال  :       واليزاي       املتعلق        لتعرال   اا                       )اجملمقعة الثي ية( لتيسري 

   مددن    2        واليقددرة    0 / 2      نسددان                قددرار  لدد   قددق  اإل        مددن مرفددق     02             كددام اليقددرة      ل  ووفقددال أل - 1
  :      واليزاي                      ألغرال االتعرال املتعلق                       ر صدرت القاثئق التالية   50 /  06               مرفق قرار اجملل  

        الق يقدددددددددددددة  )    )أ(   02         ل        مقددددددددددددددم وفقدددددددددددددال لليقدددددددددددددرة     خطدددددددددددددي     عدددددددددددددرل  /   وطا       تقريدددددددددددددر    )أ( 
A/HRC/WG.6/31/MYS/1)  ؛   

                    السددددامية حلقددددق  اإلنسددددان                     ميقضددددية األمدددم املتحدددددة                     جتميدددل للمعلقمددددات أعدتدددد      )ب( 
  ؛ (A/HRC/WG.6/31/MYS/2         )الق يقة     )ب(   02    ل        وفقال لليقرة                               )امليقضية السامية حلقق  اإلنسان( 

         )الق يقددة     )ج(   02                                           ل        مددقجز أعدتدد  امليقضددية السددامية حلقددق  اإلنسددان وفقددال لليقددرة     )ج( 
A/HRC/WG.6/31/MYS/3)  .   

ألدددماليا     ل لدددليال                                             ر عدددن طريدددق اجملمقعدددة الثي يدددةر قائمدددة ألددد لة أعدددد ا       مددداليزاي          وأ يلدددىل إىل  - 1
                                                ر ابلنيا ة عن  مقعة األصدقاء املعنية ابلتنييد  وتقدد  والربتغال وليختنمبتاين و لجيكا والرباري  وأملانيا

                        واململكددة املتحدددة لربيطانيددا                                                                 التقددارير واملتا عددة علددي اللددعيد الددقطار ولددلقفاكيا وإلددبانيا والسددقيد
                        ليلتعرال الدورن المبام .          قل المببكي     املق                                 المبمالية. و  ه األل لة متا ة علي           وأيرلندا       العظمي 

                           موجز مداوالت عملية االستعراض -   ا أوالا  

                      الدولة موضوع االستعراض     جانب    من       احلالة     عرض  -   ألف 

   ة     ولدلمي   ة               انتقدال غدري مسدبقق      عمليدة      مدرت     قدد        ماليزاي      كقن                      رئي  القفد الضقء علي      َّ للَّط - 2
ُ  َّ  وأوضددأ أندد  لدديجرن  ثبددات تبدداد تركيددز ُ دددَّد                        انتخااب ددا العامددة األخددرية.          عددن طريددق       للسددلطة      علددي                          د       

      مقضقع      كان     ر          هل ه الغاية     ل حتقيقال   و                                             يف الداخ  ويف إطار االتزامات الدولية ملاليزاي.             قق  اإلنسان 
                 "ا تضان التغيري".      سحلة                       البيان اافتتا ي يتعلق و

            اء مدددل أصدددحاب               د لتعددداون  مبدددك   ندددد ل    أكدددرب        ل وتقكيددددال             احلكقمدددة أ يدددة      تدددق                ومنددد  اانتخددداابتر  - 6
                اللجنددة املاليزيددة                                                                     امللددلحة املعنيددنر وددا يف ذلددا اجملتمددل املدددرب وامل لسددة القطنيددة حلقددق  اإلنسددانر و ددي 

  .                        ه اجلهات صا بة املللحة                                التقرير القطا ابلتمباور الق يق مل   ُ   أُعد                قق  اإلنسان. وقد  حل
                         املتعلقدة ققدق  اإلنسدانر و دي                                                        وماليزاي ملتزمدة ابانضدمام إىل اللدكقل الدوليدة السدتة املتبقيدة  - 7

                   وجتدددرن ابليعددد  ممبددداورات                                                             تنظدددر يف اانضدددمام إىل نظدددام رومدددا األلالدددي للمحكمدددة اجلنائيدددة الدوليدددة. 
                                            ذلدار وافقدىل مداليزاي علدي طلبدات الدزايرات القطريدة                                    ل   والعة مل اجلهات صا بة املللحة. وفضيل عدن

  .               )تقد  التقارير(       اإل يغ            أ ناء جقلة                اإلجراءات اراصة       يف إطار        قاايت       َّ            املقدَّمة من املكلين
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      أ كدام                  ققد  اختيدارن جلميدل          وابألخد                   لغداء عقق دة اإلعددام         القاضي إب     قرار   ال         وقد أ بىل  - 2
                                 قدق  اإلنسدان. ولضدمان  ريدة التعبدري       يف  دال      جديدد           دد   دام    أند           ُ       اليت مل تُني   عد        اإلعدام
      . وقدددد                  قدددانقن إاثرة اليتندددة  و          الزائيدددة                                          تعمددد  احلكقمدددة علدددي إلغددداء قدددانقن مكافحدددة األخبدددار    ر      والكددديم

                  اللحافة واملنمبقرات              أا و ي قانقن    ر                   أ كام الققانن األخرى        ملراجعة                      أنمبحت ماليزاي جلنة خاصة 
                                 وقانقن ااتلاات والقلائط املتعددة.         املطبقعة

        امل لسددات       إبصددي             قامددىل مدداليزاي    ر                               ل إقامددة درقراطيددة أكثددر  يقيددة ونضددجال        ل    و رصددال علددي - 2
             جلنة اانتخاابت        تتحل    ر                  كجزء من   ا التغيري  و   .     ل عامال     02   إىل          التلقيىل     ىل لن             الضعيية وخيض

              ا المتي .      صميم                    المبيافية واملساءلة يف      وجقد    مل    ر                  من ممثلي اجملتمل املدرب
      تنتمدي           فهي مسدحلة                       التعيينات املمبكقل فيها   د  أمدا   ؛          أب ية قلقى       القضاء                 وتتسم التقيلية -  01

          إىل املاضي.
       للسددددكان           ااقتلددددادية   -          ااجتماعيددددة                  املسددددتقايت املعيمبددددية           خطددددقات لرفددددل           وجيددددرن ا دددداذ  -  00
                                                واملرافق للمساعدة علي رايدة تقلدي  فجدقة اليقدر. وقدد               البىن التحتية      وتقفري    ر                 تنيي   رامج تنمية ل  و 

      البدددىن      وتدددقفري    ر     للددددخ       دِّ  املقلدِّددددة       األنمبدددطة          عدددن طريدددق               المبدددعقب األصدددلية      يددداة       جدددقدة  ُ         رُفدددل مسدددتقى
                             فرص التعليم واملساعدة الطبية.     تقفري   و    ر                                    التحتية احلديثة يف املستقطنات التقليدية

              نداء مجيدل  د ه      جرى   ر         يف لاراوال  و                                              وأنمب ىل مراكز  تمعية رييية يف مجيل أحناء ماليزاي.  -  05
   كدز               قددمىل مجيدل املرا   و         يندان.     الدد               ودا يف ذلدا  تمدل    ر                                         املرافق يف مقاقل الماتيجية يف املنداطق النائيدة

  .  قة                          َّ القكاات احلكقمية  طريقة منسَّ       جان                  لتنيي  الربامج من          واليرمة                 التسهييت األلالية 
                           ل            ذكددرت مدداليزاي أ ددا مل تدددخر جهدددال لضددمان ملددا     ر                             وفيمددا يتعلددق ققددق  املددرأة والطيدد  -  01

                                  ضدمان النمدق العداطيي والعقلدي للطيدال      علدي            تعمد  احلكقمدة    ر                          الطي  اليضلي. ويف  د ا اللددد
             علي حتديد احلد    ر              إىل جان  احلكقمة   ر ت           ورراء القااي      كرباء      وافق     ر                      وليمتهم. وعيوة علي ذلا

   ر             تسدجي  املقاليدد          القيدام                                   واعتمدوا ليالة جديددة لتدقفري إمكانيدة    ر    ل عامال     02     د                األدىن لسن الزواج 
                     حتددديا السيالددة القطنيددة      جدرى             لقالديدد . كمددا                                            غد  النظددر عددن جنسدية الطيدد  أو القضددل القدانقرب 

                                                يف املائة املتعلق  تمثي  املرأة يف مناص  صنل القرار.    11                      ملرأة. ومت جتاور  دف الد          املتعلقة اب
             ددج قددائم علددي   د    اتدبدداع                حتقلددىل مدداليزاي حنددق    ر                 األشددخاص ذون اإلعاقددة                 وفيمددا يتعلددق ققددق   -  01

ددن   و         مقاتيددة            ي ددة ماديددة        د أن  يددد                            ارطددة املاليزيددة احلاديددة عمبددرة         ومددن شددحن       احلقددق .        تدددري       د  أن حتسد
                   األشخاص ذون اإلعاقة.

     وجيدددرن    ر                 علدددي العمدددال األجانددد             ل ينطبدددق أيضدددال        ل مددد خرال      ريدددد                     واحلدددد األدىن للجدددقر الددد ن  -  02
         ل            دولددة طرفددال يف ااتياقيددة       ليسددىل                                         علددي فددمات منتظمددة. وعلددي الددرغم مددن أن مدداليزاي               ل مراجعتدد  دورايل 
                                           تعم  ابلدتمرار مدل ميقضدية األمدم املتحددة السدامية     ظلىل        احلكقمة      فإن   ر      اليج ن            اراصة  قضل

               األشددخاص املمبددمقلن        شددخ  مددن      111    061    حنددق               التضددافىل مدداليزاي     وقددد               لمبدد ون اليج ددن. 
  .              ابختلاص امليقضية

                  إمكانيدددة احللدددقل علدددي                           الددد ين قدددقر م  طاقدددة امليقضدددية         للشدددخاص             وأات دددىل احلكقمدددة  -  06
   ر                  ابلتعداون مدل امليقضدية   ر            أنمبدحت احلكقمدة               ابإلضافة إىل ذلا                           الرعاية اللحية والتعليم. و        خدمات

                                       فرقة عم  ممبمكة ملعاجلة قضااي إدارة اهلجرة.
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  ش           . وليناق                ل التعراضها دورايل         وليجرن    ُ                                    وقد أُطلقىل خطة العم  القطنية حلقق  اإلنسان  -  07
          دى اللجدان   إ د       ولدتكقن    ر            لسدي الربملدان   كدي               قدق  اإلنسدان يف            املاليزيدة حل                     التقريدر السدنقن للجندة 

        اللجنة.    ية                                      مس ولة عن تعين ميقضن للحياظ علي التقيل          الربملانية
                       مكتدد  املمثدد  املدداليزن لدددى     ات                        تعهدددت احلكقمددة  تعزيددز قدددر    ر                   وعلددي اللددعيد اإلقليمددي -  02

              تعيدن ممثد  جديدد         وليجرن                                                          جلنة  قق  اإلنسان التا عة لرا طة أمم جنقب شر  آليا )آليان(. 
                            اهلي ة  طريقة ميتق ة وشيافة.         لدى   ه

        يلدتعرال  ل        الثالثدة        اجلقلدة                                        إبعين ارطقات الرئيسية اليت لدتتخ  ا يف إطدار               وتيخر ماليزاي -  02
                                                                                    الدورن المبام  وما  عد ا. وقد ألقىل احلكقمة نظرة جديدة علي التقصيات اليت أشارت إليهدا مدن 

                    التعراضدات نلد  لدنقية         احلكقمدة     جرن                      ُ للتقددم يف  د ا اجملدال. ولدتُ                       وتعتقد أن  يقجدد متسدل     قب ر 
     فإ دددا             هلددد ه الغايدددةر      ل حتقيقدددال                                                      التقددددم ا دددرر يف تنييددد  تقصددديات االدددتعرال الددددورن المبدددام . و       لبحدددا

                                    من القطاع العام ومنظمات اجملتمدل املددرب.                              اجلهات الرئيسية صا بة املللحة                لتعم  عن كث  مل 
                 املنظقمدة الدوليدة   مدن     َّ   املقدَّمدة        تقصديات  ل ا     تضدم                  قاعددة  يدا ت شداملة          ابلتحدا                  وليققم فريق عام  
       اللجندددة                  ومبددداركة مباشدددرة مدددن          د   و ددد ا لدددي ددنر                         أ دددداف التنميدددة املسدددتدامة.      كددد لا               حلقدددق  اإلنسدددان و 

              إىل املسدداعدة يف                                                        قددق  اإلنسددان وفريددق األمددم املتحدددة القطددرن ومنظمددات اجملتمددل املدددربر  حل          املاليزيددة
                                    تقييم أداء البلد يف  ال  قق  اإلنسان.

                            وردود الدولة موضوع االستعراض              جلسة التحاور -  ابء 

               مددن  دد ا التقريددر    ‘    ل اثنيددال  ‘    ل                      وفدددال  بيددا ت. وتددرد يف اليددرع      000    أدىل    ر                    أ ندداء احلددقار التيدداعلي -  51
                 دمىل أ ناء احلقار.              ُ التقصيات اليت قُ 

                            عدد  القيددقد علددي  ريددة التعبددري     يددرل                                        ا ظددىل لددلقفاكيا أن التمبددريل املدداليزن يسددمأ   -  50
                          عايري الدولية حلقق  اإلنسان.         يتجاور امل   وا
             جلهدددقد املب ولدددة  اب     د  ونقد دددىل       األطيدددال         دددزواج                                        وأعر دددىل لدددلقفينيا عدددن قلقهدددا الدددتمرار السدددما   -  55

  .      املسحلة               للتعام  مل   ه 
                                                                             وأ نددىل جنددقب أفريقيددا علددي مدداليزاي الددتعداد ا ملسدداعدة البلدددان األخددرى علددي تعزيددز قدددر ا  -  51

            علي اإلدارة.
      صيات.                قدمىل إلبانيا تق   و  -  51
  .    5102                                              طي  خطة العم  القطنية حلقق  اإلنسان يف آذار/مارس  إب         لرن انكا      د  ونقد ىل -  52
              ودددا يف ذلدددا ا ددداذ    ر                                                     ور بددىل دولدددة فلسدددطن ابلتددددا ري الراميدددة إىل تعزيددز احلدددق يف اللدددحة -  56

                                                       تدا ري لضمان القصقل إىل الرعاية اللحية يف املناطق النائية.
                                                         الراميددة إىل اارتقدداء  قدديم ااعتدددال والتسددامأ واا ددمام املتبددادل                        وأ ددىن السددقدان علددي اجلهددقد  -  57

  .           وفيما  ينها             ن اجملتمعات
                 قددق  اإلنسددان وأكدددت         املتعلددق ق                                           و نددحت السددقيد مدداليزاي علددي جدددول أعماهلددا الطمددق   -  52

       اجلهقد.      ه                  علي ضرورة مقاصلة 
                                      ور بىل لقيسرا إبعين إلغاء عقق ة اإلعدام. -  52
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                             قرية العر ية السقرية تقصيات.         قدمىل اجلمه  و  -  11
                                  وضددل ممبددروع قددانقن للمسدداواة  ددن اجلنسددن            الراميددة إىل                          ور بددىل اتيلنددد ابجلهددقد اجلاريددة  -  10

                     ومكافحة ااجتار ابلبمبر.
                  قدمىل تقن  تقصيات.  و  -  15
                ابلتلدديق علدي مجيدل           علي نيسها                                                  وأعر ىل تركيا عن تقدير ا للتعهد ال ن قطعت  ماليزاي  -  11

             قدددرار إلغددداء             مبدددك  إجيددداي      ونق دددىل    ر          قدددق  اإلنسدددان         املتعلقدددة ق           دة األلالدددية               صدددكقل األمدددم املتحددد
  .       الزائية                    قانقن مكافحة األخبار 

       و ضدددمان    ر                       قدددق  األشدددخاص ذون اإلعاقدددة      ددددعم        مددداليزاي       قيدددام                  واقم دددىل تركمانسدددتان  -  11
                                    تنييدد  خطددة العمدد  القطنيددة حلقددق  اإلنسددان     و    ر                                    احلقددق  ااقتلددادية وااجتماعيددة والثقافيددة       إعمددال
                                     قاءمة تمبريعا ا مل مبادئ  قق  اإلنسان. و  و    ر            النهقل ابملرأة      مبحن 
              لتحركدددات األخدددرية  اب                                              أوكرانيدددا إبطدددي  خطدددة العمددد  القطنيدددة حلقدددق  اإلنسدددان و      د  ونقد دددىل -  12

  .     ل    ل إلغاءل اتمال                               الرامية إىل إلغاء عقق ة اإلعدام 
  .                وحتقيق املساواة هلا                              لتقدم ا رر يف تعزيز  قق  املرأة  اب     تحدة                   اإلمارات العر ية امل     د  ونقد ىل -  16
      رعايددة     علددي     هددا    و ثت   ر                 قددانقن إاثرة اليتنددة          علددي إلغدداء         مدداليزاي                         ر بددىل اململكددة املتحدددة  عددزم  و  -  17
                       حيمي  قق  مجيل مقاطنيها.          للجميل             ل  تمل أكثر مشقال        إقامة
                 اللددد ين يقاجههمدددا                                                             وأعر دددىل الدددقاايت املتحددددة األمريكيدددة عدددن قلقهدددا إراء التمييدددز واالدددتغيل  -  12

   و                                                                                    العمددال املهدداجرون والمبددعقب األصددلية واليج ددقن واملثليددات واملثليددقن ومزدوجددق امليدد  اجلنسددي ومغدداير 
            صيات اجلنسن.   ق                    اهلقية اجلنسانية و امل

  ن              ولتحسن مسدتقاي         للنساء                                                    وأ نىل أوروغقان علي التدا ري املتخ ة لتعزيز  قق  العم   -  12
                                        و ثىل علي حتقيق املساواة الكاملة  ن اجلنسن.   ر       املعيمبية

        للمرأة.          والتمباورن                                     ور بىل أور كستان إبنمباء اجملل  االتمبارن  -  11
               ن قطاعدددددات اجملتمدددددل          التياعددددد   ددددد     حتسدددددن                                      ور بدددددىل مجهقريدددددة فندددددزويي البقليياريدددددة  دددددربامج  -  10

         الدينية.         الطقائ                                  واجلماعات الدينية واا مام فيما  ن 
                                                                وأشددادت فييددىل  م ابإلتددارات الدديت حتققددىل يف  ددال التغطيددة اللددحية واحللددقل علددي  -  15

                لعمال املهاجرين.    إىل ا              ا ليما ابلنسبة   و    ر                    خدمات الرعاية اللحية
                              يددة تركددز علددي حتسددن مسددتقايت املعيمبددة                          اعتمدداد خطددة اقتلددادية وإ ائ    علددي       الدديمن       وأ ددىن -  11

                 والرعاية اللحية.
                              تمكن املدرأة يف مناصد  صدنل القدرار             فيما يتعلق                                    وأ نىل أفغانستان علي اجلهقد املب ولة  -  11

                                ربامج التثقي  يف  ال  قق  اإلنسان.  و                يف القطاع العام 
             و نددحت مدداليزاي    ر   ميددة                        حلددد مددن اليقددر املدددقل و ددق األ            الراميددة إىل ا                    ور بددىل ألبانيددا ابجلهددقد  -  12

                               علي قرار ا إبلغاء عقق ة اإلعدام.
     نمبددداء  إب              مكافحدددة اليقدددر و       وجبهدددقد   ر                                         ور بدددىل اجلزائدددر ابلققددد  ااختيدددارن لعقق دددة اإلعددددام -  16

                             م لسات حلماية النساء واألطيال.
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                   قدمىل أنغقا تقصيات.  و  -  17
                                     و ثىل األرجنتن علي إلغاء عقق ة اإلعدام. -  12
                     احلد األدىن لسن الزواج.         ومراجعة                   إلغاء عقق ة اإلعدام    رب   إبعي              ور بىل ألماليا  -  12
                                                        لتعهدددات ابلتلدديق علددي معا ددات  قددق  اإلنسدان األلالددية املتبقيددة      علدي ا       النمسددا        وأ ندىل -  21
                   لغاء عقق ة اإلعدام. إب و

                                                                         وأعر ددىل أذر يجدددان عددن تقددددير ا لتدددا ري  كدددن املدددرأة وددا يتماشدددي مددل السيالدددة القطنيدددة  -  20
                        خطة العم  للنهقل ابملرأة.   مل         ابملرأة و         املتعلقة 

       األشددخاص                     لددرب مج الددقظييي إلدمدداج  اب                                          وأشددادت البحددرين  ق دددة رعايددة الطيدد  و ايتدد  و  -  25
                             ذون اا تياجات اراصة يف اجملتمل.

       والسدددكن    ر          و كدددن املدددرأة   ر                                                وأ ندددىل  دددنغيديش علدددي التقددددم ا دددرر يف القضددداء علدددي اليقدددر -  21
                    واإلصي ات التمبريعية.   ر   لين                و قق  السكان األص   ر     اليئق
                                    لقضددداء علدددي اليقدددر وحتسدددن مسدددتقايت املعيمبدددةر             الراميدددة إىل ا                   ور بدددىل  دددييروس ابجلهدددقد  -  21

                اللحة والتعليم.      خدمات                                                  لتدا ري الرامية إىل حتسن الضمان ااجتماعي واحللقل علي  اب     د  ونقد ىل
                    إلغاء عقق ة اإلعدام.    عين               ور بىل  لجيكا إب -  22
        التعلدددديم       دددداات                                                         ور بددددىل  ددددنن ابلتدددددا ري واملبددددادرات الراميددددة إىل حتسددددن  الددددة املددددرأة يف  -  26

                 واللحة وااقتلاد.
             وحتسدن إمكانيدة    ر                 والقضداء علدي اليقدر   ر                اإلصدي ات القضدائية        كد  مدن       قاتن      د  ونقد ىل -  27

                الرعاية اللحية.           احللقل علي
        اانضدمام          إمكانيدة              املعنية  درالدة         اللجنة       أبعمال                                    ور بىل دولة  قليييا املتعددة الققميات  -  22

                                       إىل اللكقل الدولية األلالية حلقق  اإلنسان.
                                                                        وأعر ددىل الرباريدد  عددن تقدددير ا لي تمددام ابانضددمام إىل اللددكقل األلالددية حلقددق  اإلنسددان  -  22

                           وق  اختيارن لعقق ة اإلعدام.        و تقرير 
                   إمكانيدة احللدقل علدي    حتسن                                                     وأعر ىل  رورب دار السيم عن تقدير ا للتدا ري الرامية إىل  -  61

  .      وجقد ا                     خدمات صحة األم والطي  
   ر                  والتنميددة ااقتلددادية   ر            احلددد مددن اليقددر   ت                                    وأ نددىل كمبددقداي علددي إتددارات مدداليزاي يف  دداا -  60

     اات.            العديد من اجمل              وتقدم املرأة يف    ر        الثقافية  -                        وتعزيز احلقق  ااجتماعية
            ابلتلدديق علدي           علي نيسدها                                                     وأعر ىل الكامريون عن تقدير ا للتعهد ال ن قطعت  ماليزاي  -  65

            قق  اإلنسان.         املتعلقة ق        املتبقية          األلالية                      مجيل صكقل األمم املتحدة
     لغداء  إب                                                                         وأ نىل كندا علي التزام ماليزاي إبلغداء وتعددي  القدقانن الديت حتدد مدن  ريدة التعبدري و -  61

              عقق ة اإلعدام.
                  قدمىل تمباد تقصيات.  و  -  61
                                                                              وأعر ددىل شدديلي عددن قلقهددا إراء التمييددز ضددد األطيددال املهدداجرين واملثليددات واملثليددن ومزدوجددي  -  62

                                                     املي  اجلنسي ومغايرن اهلقية اجلنسانية و املي صيات اجلنسن.
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           ايدددة  قدددق     إىل                         حتقيدددق التنميدددة املسدددتدامة و            الراميدددة إىل                        ور بدددىل اللدددن جبهدددقد مددداليزاي  -  66
                    واألشخاص ذون اإلعاقة.      طيال          النساء واأل

                                                                       وأعر ددىل جددزر القمدددر عددن تقددددير ا للجهددقد املب ولدددة ملكافحددة اليقدددر ور بددىل ابملبدددادرات  -  67
                      الرامية إىل  كن املرأة.

       القدائم                                        تعزيز احلماية القانقنية للمدرأة مدن العند             الرامية إىل                        ور بىل كقت دييقار ابجلهقد  -  62
  . (      اجلنسارب                    علي نقع اجلن  )العن  

                األ كددام القضددائية                                                             ور بددىل كرواتيددا ابرطددط الراميددة إىل إلغدداء عقق ددة اإلعدددام وإيقدداف مجيددل  -  62
               ُ  د  ابإلعدام اليت مل تُنيد .

         وإمكانيدة                         التعليم والرعاية اللحية       خدمات       جقدة                                وأ ررت كقاب اجلهقد الرامية إىل حتسن  -  71
  .      املعدية                             واجلهقد املب ولة ملكافحة األمرال             احللقل عليها 

ُ  ِّد       ل       قددد ُعدددِّدل مدد خرال إلرالددة       0225       ة لعددام   ري                                وفددد مدداليزاي أن قددانقن املخدددرات ارطدد      وذكددر -  70    
                                                                                 عقق ة اإلعدام اإللزامية يف جرائم ااجتار ابملخددرات. وقدد ابدرت احلكقمدة إبلغداء عقق دة اإلعددام

  .                            وليتطل  ذلا القيام جبهد  رملارب                                             يتعلق ابلققانن األخرى اليت تن  علي   ه العقق ة.       فيما
               مان  مبك  تعسيي                                                           ذكرت ماليزاي أن قانقن منل اجلررة وقانقن منل اإلر اب ا يستخد    و  -  75

ددز           علددي أن شددخ      ُ     ا يُقددب       وأندد     ر                 ضددد أن شددخ  أو مجاعددة ُ     وا حُيتج          السيالددي         معتقددده    جملددرد      
دزين                            عددد مدن الضدما ت الديت حتمدي  قدق         ويقجد               نمباط  السيالي.    أو     مثد     ر               األشدخاص ا تج 

     أمدام         ابإل ضدار    أمدر              طلد  التلددار             واحلدق يف تقدد    ر                 ل أقارب ا تج ز فقرال            إخطار أقرب        اشماط
                            ضددعىل تدددا ري ةتليددة حلمايددة  قددق                        ُ إىل اجمللدد  االتمبددارن. وقددد وُ        عددرائ                    ا كمددةر واحلددق يف تقددد  

   ُ  َّ          الُقلَّر ا تجزين.
ددل السددلمي      قددانقن          د وجددرى لددند  -  71                وتنظددر احلكقمددة يف    ر                 تعزيددز  ريددة التجمددل       مددن أجدد         د        التجمد
   غدري               وقج  الدلدتقر.         مكيقلة             رية التعبري        كما أن                                        انية تعديل  لتعزيز احلق يف  رية التجمل.     إمك

                                                       علي مراقبة األنمبطة اليت قد ت  ر علي  قق  املقاطنن اآلخرين.                   ل أن الدلتقر ين  أيضال 
           ل      ل                                                  مددداليزاي  ظدددرال صدددارمال أن شدددك  مدددن أشدددكال املعاملدددة القالدددية أو اليإنسدددانية أو       وحتظددر -  71

                           يف أوامر دا الدائمدة وإجدراءات                 دق منلدقص عليد     كمدا      ر                           مدن جاند  وكداات إنيداذ القدانقن        املهينة
ُ   فإند  جُيدرى                          إجراء أن حتقيدق أو الدتجقاب      وعند           التقجيهية.           ومبادئها       املق دة          تمبغيلها            مدل االتدزام        
      داخدد    ‘      لمعددايري ل          النزا ددة و         ملقتضدديات       متثددال   اا      إدارة  ‘    ُ    وأُنمبدد ىل                  األوامددر واإلجددراءات.      هبدد ه       اللددارم 

                                                   ققاعد األمم املتحدة النمقذجية الدنيا ملعاملة السجناء.     د تطبدق       ماليزاي          وما فت ىل                المبرطة امللكية. 
            مكافحددة  ريدد        قددانقن                                                 وقامددىل احلكقمددة  تعدددي  قددانقن مكافحددة ااجتددار ابألشددخاص و  -  72

      سرية.                كبأ العمالة الق                        ققانينها املعنية  غية                 و ي تعيد النظر يف    ر            اية الضحااي       من أج           املهاجرين 
          حلددد مددن خطددر        غيددة ا                                      الددتخل  مددن شددركات االددتعانة ولددادر خارجيددة      قددرار                 وقددد ا دد ت مدداليزاي 

                       من جان  وكاات التقظي .       ابألشخاص       ااجتار 
                   املددحوى لضددحااي ااجتددار            تقددقم  تددقفري                                     ورارة شدد ون املددرأة واأللددرة وتنميددة اجملتمددل           ومددا فت ددىل -  76

                                  ودا يتماشدي مدل املعدايري الدوليدة وأفضد           املنالدبة                         تزويد م ابلرعايدة وارددمات      وجيرن  .       ابألشخاص
          املمارلات.

            د  مددن أجدد  التلددددن                    الرلددائ  علددي اإلنمنددىل       تبددادل                       ل        وقددد أنمبددحت احلكقمددة مركددزال ملكافحددة  -  77
                                     خطة العم  القطنية ملنل التطرف العني .             وتققم إبعداد   ر             ية علي اإلنمنىل      اإلر ا          للرواايت
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         عدددد ممبدددروع  ُ أُ    ر          هلددد ه الغايدددة                       ل مييدددز ضدددد املدددرأة. وحتقيقدددال                              واحلكقمددة ملتزمدددة ابلقضددداء علدددي الت -  72
                       الدرالدددة املتعلقددة ابلتحدددر                       ر ولدديجرن اانتهددداء مددن                           مبدددروع قددانقن املسددداواة  ددن اجلنسدددن و     مقددم  

                                                       . و دف ماليزاي إىل رايدة الدقعي وحتسدن فعاليدة تنييد  التثقيد     5102                      اجلنسي قلقل شباط/فرباير 
                 اجلنسية واإلتا ية.       اللحة      يف  ال          والتعليم 

                  مداليزاي علدي تمبدقي              ينمدا تعدمل                     كجزء من التزام  قدايفر           د و ن رضدل          خبتان اإل      ُ    وُيسمأ -  72
        ارل .    وا    ُ     األُنثقية                 األعضاء التناللية 

                   ل                                                 وقددددمىل احلكقمدددة اقما دددال لدددزايدة احلدددد األدىن لسدددن الدددزواج يف التمبدددريعات ذات اللدددلة  -  21
                      وغري اإلليمية والعرفية.                       يتعلق ابلققانن اإلليمية     فيما
   ن               التح يد  اللدناعي      إعدادة                                                    إنمباء مراكز إعادة التح ي  اجملتمعية ومراكز التددري  و        ويدخ  -  20

ُ  التدددا ري الدديت اُ دد        يف عددداد                                                      ومراكددز العدديش املسددتق  وحتسددن القصددقل إىل ولددائ  النقدد  العامددة      ت              
     خدال                شدام  للجميدل و       تمدل                         احلكقمة علدي ميهدقم إقامدة      د وت كدد                  ألشخاص ذون اإلعاقة.       للا  ا

  .               وقائم علي احلقق            من العقائق 
                                                           قربص ابجلهقد املب ولة ملكافحة ااجتار ابلبمبر وتمبجيل التسامأ الديا.     د  ونقد ىل -  25
         تتطلدل إىل          قالدىل إ دا                                              ماليزاي علي مبادر ا إب اء ممارلة عقق دة اإلعددام و         تمبيكيا      و نحت  -  21

  .    ل  امال         إلغائها 
        تقصيات.             قدمىل الدا رل   و  -  21
                         التنميددة املتقارنددة للمندداطق              انطقائهددا علددي                                        ور بددىل جيبددقو جبهددقد التنميددة املسددتدامة  سددب   -  22

        احلضرية.       املناطق           الرييية و 
  .                التياواتت يف الدخ     ومن                                              وأ ررت إكقادور اجلهقد الرامية إىل احلد من اليقر  -  26
         ت اراصة.       اإلجراءا                  تياعلها النمبط مل                              شجعىل جقرجيا ماليزاي علي مقاصلة   و  -  27
                                       ابانضمام إىل اللكقل الدولية حلقق  اإلنسان.      د   لتعهدد ا                      وأ نىل فيجي علي ماليزاي  -  22
                                                                       ور بىل فنلندا ابلددعقة املقجهدة إىل املقدرر ارداص املعدا ققدق  المبدعقب األصدلية لدزايرة  -  22

  .    5102    عام         البلد يف 
  .      لغائها إل       ل تقط ةل                           عن وق  تنيي  عقق ة اإلعدام               ل اللادر م خرال                  ر بىل فرنسا ابإلعين   و  -  21
                            إىل احلد من اليقر و كن املرأة.        اهلادفة                    ر بىل غا قن ابملبادرات   و  -  20
                                     تعزيددز التنددقع يف اجملتمددل والددقام والتسددامأ                        جهددقد احلكقمددة الراميددة إىل               وأ نددىل ملددر علددي  -  25
           ن األداين.     فيما 
                                  عدددددام والتقجيدددد  املقجدددد  إىل مجيددددل  كقمددددات                                     وأ نددددىل أملانيددددا علددددي قددددرار إلغدددداء عقق ددددة اإل -  21

  .    ل عامال     02     د                                          القاايت لتحديد احلد األدىن القانقرب لسن الزواج 
             دن الدقرارات       فيمدا         ابملناقمبدات   و    ر                                            ور بىل غا  إبطي  خطة العمد  القطنيدة حلقدق  اإلنسدان -  21

                العقق دة القالدية     أو                                                                     مبحن إمكانية اانضمام إىل اتياقية منا ضة التع ي  وغريه من ضدروب املعاملدة 
                         أو اليإنسانية أو املهينة.
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                    اللددكقل الدوليددة حلقددق      شددى   د                       ُ                 ور دبددىل اليددق ن ابلتعهدددات الدديت قُدددمىل ابلتلددديق علددي  -  22
                                   وأ نىل علي قرار إلغاء عقق ة اإلعدام.   ر      اإلنسان

                  قدمىل  اييت تقصيات.  و  -  26
                     قدمىل  ندوراس تقصيات.  و  -  27
                              مبحن احلد من اليقدر املددقل وحتسدن                ىل    من أعمال      ملا قام                        وأ نىل  نغاراي علي ماليزاي  -  22

                          القصقل إىل الرعاية اللحية.
                    تنييدد  أ كددام اإلعدددام         اختيددارن ل    ققدد        األخدد                                      وأعر ددىل أيسددلندا عددن تقدددير ا ل عددين عددن  -  22

                     وإلغاء عقق ة اإلعدام.
  يف           التيداواتت       احلد مدن                                                        وأعر ىل اهلند عن تقدير ا للتدا ري اليت ا   ا ماليزاي يف  اات  -   011

                                                     احللقل علي الرعاية اللحية والسكن اليئق والتعليم اجليد.        إمكانية         الدخ  و 
                                                                  ور بىل إندونيسيا ابلتقدم ا رر يف صياغة ممبروع قانقن املساواة  ن اجلنسن. -   010
   ر                                                                      وأعر ىل ابكسدتان عدن تقددير ا للجهدقد املب ولدة لتمكدن املدرأة وللمسداواة  دن اجلنسدن -   015

                           لنل القرار يف القطاع العام.       تتعلق                                     رايدة عدد النساء اللقاو يمبغلن مناص             وأ نىل علي
                اإللددكان والتعلدديم      تددقفري   و    ر     اليقددر       احلددد مددن                                  ور دد  العددرا  ابجلهددقد املب ولددة يف  دداات  -   011

        للجميل.
                                        تقدددم يف  ددال  قددق  املثليددات واملثليددن ومزدوجددي       حتقيددق                         وشددجعىل أيرلندددا مدداليزاي علددي  -   011

                       وا ظددىل مددل القلددق الددتمرار    ر                                           سددي ومغددايرن اهلقيددة اجلنسددانية و دداملي صدديات اجلنسددن        امليدد  اجلن
                    جتر  العيقات املثلية.

                          لغي عقق ة اإلعدام اإللزاميدة  ي     ال ن    ر                                           وأ نىل إيطاليا علي تعدي  قانقن املخدرات ارطرية -   012
  .      ملخدرات اب              يف  اات ااجتار

                 إىل  ايدة املدرأة مدن         اهلادفدة                  وغريه من التدا ري                                      ور بىل الياابن  تعدي  قانقن العن  املنز  -   016
  .              )العن  اجلنسارب(                           العن  القائم علي نقع اجلن 

                  قدم األردن تقصيات.  و  -   017
           الراميدة إىل      جلهدقد  اب  و    ر                                   عتماد خطة العمد  القطنيدة حلقدق  اإلنسدان اب          كاراخستان        د  ونقد ىل -   012

                         تنيي   رامج لتمكن املرأة.    و    ر                  مكافحة ااجتار ابلبمبر
                   قدمىل كينيا تقصيات.  و  -   012
                     وقدمىل الكقيىل تقصيات. -   001
       دددرب مج    ر          يف مجلدددة أمدددقر   ر                                                     وأ نددىل مجهقريدددة او الدرقراطيدددة المبدددعبية علدددي مددداليزاي لقيامهدددا -   000

        للمرأة.          والتمباورن                    نمباء اجملل  االتمبارن  إب                  القضاء علي اليقر و
      وإل دداء         اجلنسددارب                  ة للمددرأة مددن العندد                                                   ور بددىل اتييددا ابلتدددا ري املتخدد ة لتعزيددز احلمايددة القانقنيدد -   005

               الزواج واأللرة.     ا                     التمييز ضد املرأة يف 
                                وا يف ذلا تعدييت قانقن اانتخاابت.   ر                                   ور   لبنان ابلتدا ري التمبريعية املتخ ة -   001



A/HRC/40/11 

GE.19-00174 10 

                                         ايدددة األقليدددات وتعزيدددز النظدددام القضدددائي وحتسدددن            الراميدددة إىل       اجلهدددقد     علدددي       ليبيدددا        وأ ندددىل -   001
        املعيمبة.       مستقايت 

                                         ور بىل ليتقانيا  قرار إلغاء عقق ة اإلعدام. -   002
                                 تعزيددز احلمايددة القانقنيددة للمددرأة مددن            الراميددة إىل                                 ور بددىل مدغمبددقر ابلتعدددييت التمبددريعية  -   006

       العن .
       النسددداء          ربامج  كدددن   ددد         للمدددرأة و            والتمبددداورن       لتمبدددارن   اا   لددد    اجمل                  ور بدددىل ملددددي  إبنمبددداء  -   007

  .        الضعييات
      احللددقل              تددقفري إمكانيددة                                                     مقريتانيددا ابلتدددا ري الراميددة إىل حتسددن التكامدد  ااجتمدداعي و       ور بددىل  -   002

                                              علي الرعاية اللحية واردمات ااجتماعية واإللكان.
               تددقفري إمكانيدددة                                                      مقريمبدديقس ابملبددادرات والددربامج املتعلقدددة ابلتخييدد  مددن اليقددر و      د  ونقد ددىل -   002

                                        احللقل علي الرعاية اللحية والتعليم اجليد.
                           ُ          أ كدام اإلعددام وابلتعددييت الديت أُدخلدىل علدي              االتعاضدة عدن                 وأ نىل املكسيا علدي  -   051

   ة.  ري                  قانقن املخدرات ارط
           و دا مدداليزاي    ر          ددن األعدرا      فيمدا             دن األداين و      فيمددا                              ور د  اجلبد  األلددقد  تعزيدز احلدقار  -   050

          ج األطيال.               القضاء علي روا     علي                                                   علي ضمان تكاف  اليرص للرجال والنساء يف مجيل اجملاات و 
   ر                 للمدددقاطنن املددداليزين      ل عامدددال     02   إىل          التلدددقيىل                              و ندددح املغدددرب مددداليزاي علدددي  يدددي  لدددن  -   055

                                         ور   إبطي  خطة العم  القطنية حلقق  اإلنسان.
                             تمكن املرأة و اية  قق  الطي .           املتعلقة     جلهقد  اب       ميا ار      د  ونقد ىل -   051
          وأعر دددىل عدددن    ر            عقق دددة اإلعددددام ل  ن                فدددرل وقددد  اختيدددار                 عدددن اارتيدددا  إراء       نيبدددال         وأعر دددىل -   051

                                                            تقدير ا للجهقد الرامية إىل حتقيق التكاف   ن اجلنسن و كن املرأة.
             ور بىل ابعتدزام    ر                                                            وأ نىل  قلندا علي ماليزاي للخطقات اليت ا   ا إللغاء عقق ة اإلعدام -   052

   إىل                                                                         احلكقمدددة اانضدددمام دون حتيظدددات إىل املعا ددددات الدوليدددة السدددىل املتعلقدددة ققدددق  اإلنسدددان و 
                      الربوتقكقات ذات الللة.

                                                                                ور بىل نيجرياي ابجلهقد اليت تب هلا ماليزاي لتعزيز رفاه شعبها هبدف حتقيق التنمية املستدامة. -   056
                             ن  الة  قق  اإلنسان يف ماليزاي.               عتزام احلكقمة حتس اب        النرويج      د  ونقد ىل -   057
                                                              علي انضمام ماليزاي إىل الربوتقكقات ااختيارية اتياقية  قق  الطي .  ُ     ُعم ان      وأ نىل  -   052
                                                                        وشجعىل مجهقرية إيران اإلليمية ماليزاي علي مضاعية جهقد ا ملكافحة ااجتار ابلبمبر. -   052
   ر                     شدددية مدددل املعدددايري الدوليدددة ا   متم                                            و ثدددىل ابراغدددقان مددداليزاي علدددي مقاصدددلة جعددد  تمبدددريعا ا  -   011

  .                   ُ     األعضاء التناللية األُنثقية                           وأعر ىل عن قلقها إراء تمبقي  
                                                                     وأشدددادت  دددريو ابلدددربامج الراميدددة إىل تعزيدددز التياعددد   دددن األداين وتمبدددجيل اا دددمام  دددن  -   010

          والدينية.         العرقية        اجلماعات 
        التثقيد         تمبدجيل           لراميدة إىل        وابجلهدقد ا  ل     د لتحدقد        تحقيدق ا                           ور بىل اليلبن  رب مج احلكقمدة ل -   015

                            والتدري  يف  ال  قق  اإلنسان.
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                     قدمىل الربتغال تقصيات.  و  -   011
       القصدقل         إمكانيدة                     لتددا ري املتخد ة لتيسدري  اب                                        ور بىل قطر ابعتماد إطار وطا حلقق  اإلنسان و  -   011

            إىل التعليم.
                      قق  النساء واألطيال.             اية وتعزيز            الرامية إىل                                      وأعر ىل مجهقرية كقراي عن تقدير ا للجهقد  -   012
                    التعدداون مددل اإلجددراءات     علددي                                                    وأ نددىل مجهقريددة مقلدددوفا علددي قددرار إلغدداء عقق ددة اإلعدددام و  -   016

       اراصة.
     ل      مد خرال  ققد         وابألخد                                                     رومانيا إبلغداء عقق دة اإلعددام اإللزاميدة يف جدرائم املخددرات      د  ونقد ىل -   017

                        اختيارن لعمليات اإلعدام.
      ملددارس          التعلديم اب               قدق  اإلنسدان يف        تعلديم                        لتددا ري الراميدة إىل إدمداج  اب             ااحتاد الرولدي      د ونقده -   012

            ن األعرا .     فيما             ن األداين و      فيما                      تعزيز التسامأ واحلقار    إىل   و 
         وا لديما                                                                       ور بىل اململكة العر ية السعقدية ابجلهقد اليت تب هلا مداليزاي للقضداء علدي اليقدرر  -   012

                                                        تقليل نطا   ر مج احلد من اليقر ليمبم  األلر املنخيضة الدخ .
                                التياعدد   ددن األجندداس واألداين ولضددمان         لتدددعيم                                و نددحت السددنغال مدداليزاي علددي  ر  هددا  -   011
  .                       واجلماعات اإل نية املختلية     لداين  ل               مزيد من اا مام      حتقيق 
                         ل ابلدتمرار تنييد  التقصديات  د بدد ت   وتت    رصدد     أن ت                                  ور بىل صدر يا ابعدماف مداليزاي ابحلاجدة إىل  -   010

         املقبقلة.
   د   ونقد دددىل    ر                                                                  وأ ندددىل لدددنغافقرة علدددي اجلهدددقد الددديت  ددد لتها مددداليزاي لتحقيدددق التنميدددة املسدددتدامة -   015

  .       والبنات                                        ابلتقدم ال ن أ ررت  يف النهقل ققق  النساء 
      وأشدار                      ُ ِّد             السقا ق القضدائية قدد طُبِّددق  لدقرة نمبدطة       مبدأ   أن           الضقء علي            وفد ماليزاي      َّ وللَّط -   011
       القاضدي    ر (Indira Gandhi a/p Mutho )      مقتق            ندديرا غانددن/ إ       يف قضدية    ر                  قرار ا كمدة ااحتاديدة    إىل

         إىل اإللددددديم               تغيدددددري الددددددين      شدددددهادة        د       أن يتسدددددىند إصددددددار                                  أبن مقافقدددددة كدددددي القالددددددين مطلق دددددة قبددددد  
             يتعلق ابلطي .     فيما

                مليددقن عامدد  أجندد       0.2                  يددا يقجددد أكثددر مددن    ر         لددد مقلدددُ      تُعتددرب         مدداليزاي           وأضدداف أن -   011
ُ  ق. وفيما يتعلق ققق  العمدالر اُ د   َّ مق َّ                  العمدال األجاند ر     شد ون                                  ت عددة مبدادرات فيمدا يتعلدق إبدارة                              

              لعمال األجان .        من أج  ا           علي اإلنمنىل                لتقد  الطلبات               نمباء نظام و يد  إب               وا يف ذلا اقما  
     أب مدددا          د و دددي تسدددلدم   ر           جدددررتن خطريتدددن       األطيدددال       وعمددد            عمددد  القسدددرن          مددداليزاي ال       وتعتدددرب -   012

                 ابلتعداون مدل منظمدة              تعم  مداليزاير     . و                   كان ذلا  مبك  متير      وإن     ر        يف املزارع               تزاان منتمبرتن  ا
             تيتيش العم .        تقجيهات                               طريقة  طيط الماتيجية ليمتثال ل         علي وضل                العم  الدوليةر

           مددن أجدد  حتسددن       5107                                           عدددلىل احلكقمددة قددانقن وكدداات التقظيدد  اراصددة لعددام     وقددد  -   016
                 لتقظي  والتنسي .            فيما يتعلق اب                                تنظيم أنمبطة وكاات التقظي  اراصة 

         أراضديهم                       ققق  السكان األصلين علدي                                  ل قانقن أراضي لاراوال ليعمف قانق ل   ُ  دِّ ُعددِّل    وقد  -   017
            يف مدزارع ييد          القايدة                        قافقدة علدي الدتخدام أراضدي                      رل وق  اختيارن علي امل  ُ وفُ   .  ة    ا لي         اإلقليمية 

               ددرامج الددتعادة       ل       ل        حتسددنال تدددرجييال عددن طريددق                                            الزيددىل اجلديدددة. وقددد حتسددنىل  يدداة أفددراد  تمددل  نددان 
          ااقتلدادية   -                   التنميدة ااجتماعيدة          لكدي تقدقد                           نمب ىل  ي  وكاات إ ائيدة أخدرى  ُ أُ          العيش. و  ُ ُ  ُلُب 

                                للسكان األصلين يف املناطق النائية.



A/HRC/40/11 

GE.19-00174 12 

     مجاعددة           وددا يف ذلددا   ر                                     أ ددا ملتزمددة  تحسددن رفدداه اجملتمعددات الريييددة    علددي              وأكدددت مدداليزاي  -  12 0
                                                           السددكان األصددلين( يف شددب  اجلزيددرة املاليزيددة والسددكان األصددلين يف صددبا      شددع   )             أورانددأ أصددلي
                   يف  دداات مثدد  الزراعددة                   ماعددة أورانددأ أصددلي                       ددرامج تنميددة اقتلددادية جل       مدداليزاي     ت   َّ نيَّدد  و           ولدداراوال. 

       د       قار  ندداء مدل       إبجراء        احلكقمة        وابدرت                                                وصيد األمسال ورايدة األعمال وتنمية رأس املال البمبرن. 
                           ألراضددي. وركدزت مداليزاي جهقد ددا  اب               احلقدق  املتعلقدة                                   ممثلدي  تمدل المبددعقب األصدلية  مبدحن مسددحلة 

         النائية.       املناطق                  املناطق الرييية و                                                    علي حتسن رفاه املرأة الرييية ورايدة مستقايت  ق األمية يف 
      أعدقام    6                        لزايدة لنقات التعلديم مدن                              النظر يف ليالة التعليم اإللزامي       إبعادة        ماليزاي        وتققم -   012
       شدهادات               ى  لدقهلم علدي                                         تمبجيل مزيد من التيمي  علي إكمال درالتهم       غية       ل عامال     00   إىل 

                  تنييدد  ةطددط التعلدديم          عددن طريددق          التعلدديم         ل شددام  يف        د إجددراء حتددقد             أقددد مىل علددي      . وقددد                املر لددة الثانقيددة
       احلاديدة          املاليزيدة      ارطدة    مدل                             مدل أ دداف التنميدة املسدتدامة و          املقاء م   ر    5152-    5101              املاليزن لليمة 

   ر                                                      تدددا ري لتضددييق اليجددقة  ددن الريدد  واحلضددر وقدددمىل مسدداعدة مدرلددية         مدداليزاي        وأخدد ت      عمبددرة. 
                     ذون اا تياجددات اراصددة.       شددخاص     إىل األ  و                املنخيضددة الدددخ              لطدديب مددن األلددر  ا          وخاصددة إىل

     واثئددق                   الدد ين ليسددىل لددديهم                       كددن األطيددال غددري املددقاطنن       غيددة                          ضددعىل ليالددة للتعلدديم البدددي    ُ ووُ 
                       مسدحلة العقق دة البدنيدة                   تقدقم مداليزاي وراجعدة    ر   ذلدا      ل   وفضديل عدن         التعلديم.               من احللدقل علدي       منالبة 
  .    5102      لعام   (              انضباط التيمي          التعليم )       أنظمة        يف إطار
                                   مدل اجملتمدل الددو   طريقدة  نداءة يف إطدار          التياعد                                 أعرب رئي  القفد عن تقديره ليرصة   و  -   021

                        االتعرال الدورن المبام .

                         االستنتاجات و/أو التوصيات -    ا اثنياا  

                                   سيتقد  ردودايا يف الو يمل املناسيب ول ين يف   و    ،                               ستنظر ماليزاي يف التوصييات التاليية -   020
             حقوق اإلنسان:                                 موعد ال يتجاوز الدورة األربعني جمللس

    قيوق          املتعلقية ح                                             التصديق على املعاايدات الدوليية األساسيية املتةقيية   0-   020
                   االنتهياء مين التصيديق    ؛                )مجهوريية موليدو(ا            بشي ل سيلي                      اإلنسان وضيمان تنفييااا 
                                قيوق اإلنسيان واالنايما  هليهيا )جنيو                   املتةقيية املتعلقية ح                   على الص وك األساسيية 

       اإلنسان     قوق          املتعلقة ح                             التصديق على املعاادات األساسية   يف             هحراز تقد    ؛        أ(ريقيا 
    عليييى                                                                       واالنايييما  هليهيييا وااللتيييزا  كيييا، دميييا ندييير الو(يييد )هسيييةانيا ؛ التعجييييل ابلتصيييديق

           ا    ما يشي  علنياا ه     ،                   قوق اإلنسان وتنفيااا         املتعلقة ح        املتةقية    ة                   الص وك الدولية الست
                          طييوات لضناييما  ه  االتفا يييات       اختييان     ؛                               التييزا  احل وميية حقييوق اإلنسييان ) يي   

            تصية  مياليزاي                                                          الدولية األساسية املتعلقة حقوق اإلنسيان واحليرايت األساسيية الي    
                                             التصيييديق عليييى املعاايييدات الدوليييية األساسيييية املتةقيييية    ؛         )هيطالييييا      بعيييد      ا     طر(ييياا (يهيييا
                                    التصيديق عليى مجييع معاايدات حقيوق اإلنسيان    ؛                     قوق اإلنسان )ليتوانييا          املتعلقة ح

  ؛                                 ألساسية املتةقية وتنفيااا )النرويج  ا
                                                              التعجيل ابلتصديق على الص وك القانونية الدولية الرئيسية املتعلقة   5-   020

            ا         الس ان ضعفاا )أنغوال ؛     (ئات                                           حقوق اإلنسان لامان تو(  محاية أد  حلقوق أدثر 
                                                   التصييييديق علييييى معااييييدات حقييييوق اإلنسييييان الرئيسييييية دون  فظييييات   1-   020
  ؛                                                  مجيع اإلجراءات الارورية هلاا الغرض دون هبطاء )(نلندا        واختان
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    قيوق          املتعلقية ح                           عليى الصي وك الدوليية األساسيية     ات               التصديق دون  فظ  1-   020
  ؛                   بوضع الضجئني )(رنسا        اخلاصة      1591            اتفا ية عا      على              اإلنسان ودالك 

        املتعلقية                                                     مواصلة اجلهود الرامية ه  االناما  ه  املعاادات الدوليية   2-   020
  ؛                                         ابحلقوق املدنية والسياسية والثقا(ية )العراق 

    قيوق          املتعلقية ح                                          عملية التصديق على الص وك الدوليية الرئيسيية  ب         التعجيل  6-   020
  ؛                  اإلنسان )دازا ستان 

   ا                     عييين طرييييق الو(ييياء بتعهيييدا       و اصييية            قيييوق اإلنسيييان،  حل    ايييا           تعزييييز هطار   7-   020
                      قيوق اإلنسيان، مثيل العهيد          املتعلقية ح                                     ابلتصديق على ص وك األم  املتحدة األساسية 

                                                                     الدويل اخلا  ابحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلا  ابحلقوق اال تصيادية 
           املعاملييية أو       ضيييرو                                                        واالجتماعيييية والثقا(يييية، واتفا يييية مناااييية التعيييايب و ييي   مييين

       ليييى مجييييع                           واالتفا يييية الدوليييية للقاييياء ع   ،                                       العقوبييية القاسيييية أو الضهنسيييانية أو املهينييية
                      الضجئني )مجهورية دوراي ؛            اخلاصة بوضع                                 أش ال التمييز العنصري، واالتفا ية 

                                                            مواصلة اجلهود الرامية ه  االنايما  ه  الصي وك القانونيية الدوليية   2-   020
                       العهد الدويل اخلا  ابحلقيوق                ، يف مجلة أمور،                            يف ميدان حقوق اإلنسان مبا يف نلك

   ،                                                      واالتفا ية الدولية للقااء على مجيع أشي ال التميييز العنصيري   ،                املدنية والسياسية
                                                     ونظا  روما األساسي للمح مة اجلنائية الدولية )رومانيا ؛

                                                  داوالهتا بشينن التو ييع والتصيديق عليى االتفا يية الدولييية          التعجييل مبي  2-   020
  ة                              والعهد الدويل اخلا  ابحلقوق املدني   ،                                    للقااء على مجيع أش ال التمييز العنصري

                                                                واتفا ية مناااة التعايب و    من ضرو  املعاملة أو العقوبة القاسية    ،         والسياسية
   ،                                               العهييد اخلييا  ابحلقييوق اال تصييادية واالجتماعييية والثقا(ييية  و                          أو الضهنسييانية أو املهينيية، 

  ؛                                                                     واالتفا ية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأ(راد أسرا  )ترديا 
   ،                                      لعهييد الييدويل اخلييا  ابحلقييوق املدنييية والسياسييية             التصييديق علييى ا   01-   020

          واالتفا ييييية    ،                                                      والعهييييد الييييدويل اخلييييا  ابحلقييييوق اال تصييييادية واالجتماعييييية والثقا(ييييية
                        واتفا ييية منااايية التعييايب    ،                                            الدولييية للقايياء علييى مجيييع أشيي ال التمييييز العنصييري
  ؛                                                 )اململ ة املتحدة ل يطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

             املتعلقيية حقييوق         املختلفيية                              تييداب  لضلتييزا  ابلصيي وك الدولييية         اعتميياد   00-   020
  ؛                                                         ال سيما االتفا يات الدولية وبروتودوالهتا اال تيارية )أورو واي   و    ،      اإلنسان
   ،                                                   التصييديق علييى العهييد الييدويل اخلييا  ابحلقييوق املدنييية والسياسييية   05-   020

                واتفا يية مناااية    ،                                   حلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقا(ية اب                   والعهد الدويل اخلا 
                                                                        التعييايب و يي   ميين ضييرو  املعامليية أو العقوبيية القاسييية أو الضهنسييانية أو املهينيية 

       والعهيد    ،                                                  االناما  ه  العهيد اليدويل اخليا  ابحلقيوق املدنيية والسياسيية   ؛        )بلجي ا 
                واتفا ييييية منااايييية    ،                                               الييييدويل اخلييييا  ابحلقييييوق اال تصييييادية واالجتماعييييية والثقا(ييييية

                                                          ن ضييرو  املعامليية أو العقوبيية القاسييية أو الضهنسييانية أو املهينيية               التعييايب و يي   ميي
       والعهييد    ،                                                   التصييديق علييى العهييد الييدويل اخلييا  ابحلقييوق املدنييية والسياسييية   ؛     )بيينن 

                واتفا ييييية منااايييية    ،                                               الييييدويل اخلييييا  ابحلقييييوق اال تصييييادية واالجتماعييييية والثقا(ييييية
   ،                    الضهنسييانية أو املهينيية                                                    التعييايب و يي   ميين ضييرو  املعامليية أو العقوبيية القاسييية أو

  ؛                        ا         على النحو املوصى به سابقاا )سويسرا 
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                                                      ديييد هطييار زمييين واضيي  للتصييديق، دون  فيي ، علييى العهييد الييدويل    01-   020
                                                               اخلييييا  ابحلقييييوق املدنييييية والسياسييييية، والعهييييد الييييدويل اخلييييا  ابحلقييييوق اال تصييييادية 

                      و  املعاملية أو العقوبية                                                          واالجتماعية والثقا(ية، واتفا ية مناااة التعيايب و ي   مين ضير 
                                    معااييدات حقييوق اإلنسييان الدولييية األساسييية       وسييائر                                  القاسييية أو الضهنسييانية أو املهينيية، 

                                  ونظييا  رومييا األساسييي للمح ميية اجلنائييية    ،                             مبييا يف نلييك بروتودوالهتييا اال تيارييية   ،     األ يير 
                  الدولية )تشي يا ؛

     (يهييا                                             ا التصييديق علييى صيي وك حقييوق اإلنسييان اليي    تصيية  طر(يياا    01-   020
                                        العهيد اليدويل اخليا  ابحلقيوق املدنيية والسياسيية        و اصية   ،                أو االنايما  هليهيا   ،   بعد

  ؛                                                                والعهد الدويل اخلا  ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقا(ية )اندوراس 
   ،                                                  االنايييما  ه  العهيييد اليييدويل اخليييا  ابحلقيييوق املدنيييية والسياسيييية   02-   020

                واتفا ييية منااايية    ،                                                      واالتفا يية الدولييية للقايياء علييى مجيييع أشي ال التمييييز العنصييري
                                                                        التعييايب و يي   ميين ضييرو  املعامليية أو العقوبيية القاسييية أو الضهنسييانية أو املهينيية 

  ؛        )انغاراي 
   ،                                                   التصييديق علييى العهييد الييدويل اخلييا  ابحلقييوق املدنييية والسياسييية   06-   020

                                                  ال تصييادية واالجتماعييية والثقا(ييية، واالتفا ييية الدولييية                         والعهييد الييدويل اخلييا  ابحلقييوق ا
  ؛                                            للقااء على مجيع أش ال التمييز العنصري )دينيا 

                                                      النظير يف التصييديق املة يير علييى الصيي وك الدولييية األساسييية حلقييوق    07-   020
                                                     العهيد الييدويل اخلييا  ابحلقيوق املدنييية والسياسيية والعهييد الييدويل        و اصيية   ،      اإلنسيان

  ؛                                   تصادية واالجتماعية والثقا(ية )نيةال               اخلا  ابحلقوق اال 
     مبييا يف    ،          قييوق اإلنسييان         املتعلقيية ح                            التصييديق علييى الصيي وك الرئيسييية    02-   020

                                                              نليييك العهيييد اليييدويل اخليييا  ابحلقيييوق املدنيييية والسياسيييية والعهيييد اليييدويل اخليييا  
  ؛                                              ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقا(ية )ابرا واي 

                            عهييييد الييييدويل اخلييييا  ابحلقييييوق املدنييييية                        التو يييييع والتصييييديق علييييى ال   02-   020
                                 ا               الوطين املتعلق ابالتصال واإلعض  مطابقاا للقيانون اليدويل    ا          وجعل  انوهن   ،         والسياسية

                                                       واالمتنيياع عيين املاييايقة القاييائية واإلدارييية للصييحفيني واملييدا(عني    ،           حلقييوق اإلنسييان
  ؛                         عن حقوق اإلنسان )سلو(اديا 

                                 حلقوق املدنية والسياسية )ألةانيا ؛                              التصديق على العهد الدويل اخلا  اب   51-   020
            ا                                             التصديق (وراا على العهد الدويل اخلا  ابحلقوق املدنية والسياسيية    50-   020

  ؛                                 واتفا ية مناااة التعايب )أسرتاليا 
                                                    التصيييديق عليييى العهيييد اليييدويل اخليييا  ابحلقيييوق املدنيييية والسياسيييية    55-   020

  ؛                      والثقا(ية )دوت ديفوار                                               والعهد الدويل اخلا  ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية
                                                           النظير يف االناييما  ه  العهييد الييدويل اخليا  ابحلقييوق املدنييية والسياسييية    51-   020

        لةلد من         املتعلق اب       القاد         الدوري                     الضجئني  ةل االستعراض             اخلاصة بوضع          واالتفا ية 
  ؛                               جانب ااا الفريق العامل )اليوانن 
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       و اصيية                زاماهتييا الدولييية،    الت            توسيييع نطيياق                        مواصييلة است شيياك هم انيييات    51-   020
                                                                       النظر يف التصديق على العهد الدويل اخلا  ابحلقوق املدنية والسياسية ونظا  روما 

  ؛          ةل )التفيا            ى به من                    على النحو املوص     ،                              األساسي للمح مة اجلنائية الدولية
                                                        اختييان تييداب  أدثيير (عالييية لاييمان احلقييوق اال تصييادية واالجتماعييية    52-   020

                                                           ييق االنايما  ه  العهيد اليدويل اخليا  ابحلقيوق اال تصيادية واالجتماعيية                والثقا(ية عين طر 
  ؛                  والثقا(ية )ميامنار 

                                              حنو التصديق على اتفا ية مناااة التعيايب و ي   مين            ا املاي  دماا    56-   020
  ؛                                                              ضرو  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الضهنسانية أو املهينة )شيلي 

                             التعيايب و ي   مين ضيرو  املعاملية                            التصديق على اتفا ية مناااة    57-   020
  ؛                                                                 أو العقوبة القاسية أو الضهنسانية أو املهينة )الدامنرك  )اجلةل األسود 

                                                      االناما  يف أ ر  و مل مم ن ه  اتفا يية مناااية التعيايب و ي      52-   020
  ؛                                                                 من ضرو  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الضهنسانية أو املهينة )(يجي 

                                                نا شة االنايما  ه  اتفا يية مناااية التعيايب و ي   مين  مب         التعجيل   52-   020
  يف                                                                                ضييرو  املعامليية أو العقوبيية القاسييية أو الضهنسييانية أو املهينيية، واالناييما  ه  االتفا ييية

  ؛                  أ ر  و مل مم ن ) اان 
                       اخلطيييوات الدا ليييية الضزمييية       إبمتيييا    ،              يف أ ييير  و يييمل مم ييين   ،      القييييا    11-   020

                                              عيايب و ي   مين ضيرو  املعاملية أو العقوبية القاسيية                              للتصديق على اتفا يية مناااية الت
  ؛                                أو الضهنسانية أو املهينة )اليوانن 

                                                         النظير يف التصييديق علييى املعااييدات الدوليية األساسييية حلقييوق اإلنسييان    10-   020
                                         مبييا يف نلييك االتفا ييية الدولييية حلماييية حقييوق مجيييع    ،               ا         اليي    تصيية  طر(يياا (يهييا بعييد
  ؛            )الفلةني                            العمال املهاجرين وأ(راد أسرا

                                                           االناييما  ه  االتفا ييية الدولييية حلماييية حقييوق مجيييع العمييال املهيياجرين   5 1-   020
                                                                     وأ(يييراد أسيييرا  واتفا يييية مناااييية التعيييايب و ييي   مييين ضيييرو  املعاملييية أو العقوبييية 

  ؛                                          القاسية أو الضهنسانية أو املهينة )سري الن ا 
                                                   التصييييديق علييييى االتفا ييييية الدولييييية حلماييييية حقييييوق مجيييييع العمييييال    11-   020

              ابلشيعو  األصيلية          املتعلقية                                                   املهاجرين وأ(راد أسرا  واتفا ية منظمية العميل الدوليية 
  ؛             )اندوراس    165     )ر         1595   ،        والقةلية
   ،                                       حلماية حقوق العمال املهاجرين وأ(راد أسرا       أ و              اعتماد تداب     11-   020

                                                 الناييما  ه  االتفا ييية الدولييية حلماييية حقييوق مجيييع العمييال                   مبييا يف نلييك عيين طريييق ا
  ؛                                 املهاجرين وأ(راد أسرا  )هندونيسيا 

                                                      التصديق يف أ ر  و يمل مم ين عليى االتفا يية الدوليية حلمايية مجييع    12-   020
  ؛                                 األشخا  من اال تفاء القسري )الياابن 

  ق             التفا يييية حقيييو                     ال وتوديييوالت اإلضيييا(ية                     التو ييييع والتصيييديق عليييى    16-   020
              واتفا ييية حقييوق    ،                                              واتفا ييية القايياء علييى مجيييع أشيي ال التمييييز ضييد املييرأة   ،     الطفييل

  ؛                          األشخا  نوي اإلعا ة )امل سيك 
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                                                       التصييديق علييى ال وتودييول اال تييياري الثيياع امللحييق ابلعهييد الييدويل    17-   020
                                          اهلادك ه  هلغاء عقوبة اإلعدا  )اجلةل األسود ؛   ،                           اخلا  ابحلقوق املدنية والسياسية

                                                       سحب  فظاهتا على اتفا ية القااء على مجيع أش ال التمييز ضد    12-   020
   هلا     ال     ،                                                  اتفا ية حقوق الطفل واتفا ية حقوق األشخا  نوي اإلعا ة    على   و    ،     املرأة

                األطفييال واألشييخا   و         النسيياء          حييرتا  حلقييوق                  قيييق املزيييد ميين اال                  دور أساسييي يف تعزيييز 
  ؛                  نوي اإلعا ة )ترديا 

                                       حفظييات علييى اتفا ييية القايياء علييى مجيييع أشيي ال            سييحب مجيييع الت   12-   020
                  ضد مجيع النسياء بغي       ّ   ال  متّيز                              والتخلي عن القوانني التمييزية    ،                التمييز ضد املرأة

  ؛                                            النظر عن  لفيتهن اإلثنية أو الدينية )النرويج 
       الضجئيني             اخلاصة بوضع      1591                               النظر يف االناما  ه  اتفا ية عا    1 1-   020

  ؛           )أ(غانستان 
       الضجئييني             اخلاصيية بوضيع      1591                                 الشيروع يف التو ييع علييى اتفا يية عيا     10-   020

  ؛         )هسةانيا       1561    عا   ل   ا         وبروتودوهل
                     مبييا يف نلييك التصييديق علييى    ،                                  اختييان تييداب  تشييريعية أو هدارييية (ورييية   15-   020

     وضع      لتو(     ،    1561    عا   ل   ا                الضجئني وبروتودوهل            اخلاصة بوضع      1591            اتفا ية عا  
                              لسيما  هلي  ابإل امية والعميل واحلصيول         مين أجيل ا       اللجوء          وملتمسي             انوع لضجئني 

                                             على التعلي  والرعاية الصحية يف ماليزاي )دندا ؛
                                                           التصديق على نظا  روما األساسي للمح مة اجلنائية الدولية واختان    11-   020

     محاييية       بغييية   ،                                     اال تصييا  بييني ا يياد  املدنييية وريياد  الشييريعة       تنييازع          طييوات حلييل 
  ؛        )النمسا      ا سابقاا                      على النحو املوص ى به   ،   اتمة                 حقوق اإلنسان محاية 

                                                              االناما  ه  نظا  روما األساسي للمح مة اجلنائية الدولية )اولندا ؛   11-   020
                                                         التصيييديق عليييى اتفا يييية محايييية وتعزييييز تنيييوع أشييي ال التعةييي  الثقيييايف    12-   020

  ؛           )جزر القمر 
  ؛             التعلي  )ب و                                              النظر يف التصديق على اتفا ية مناااة التمييز يف    16-   020
                االستعراض اليدوري             املنةثقة عن                                 هنشاء آلية وطنية لتنفيا التوصيات    17-   020

  ؛                                      الشامل واإلبضغ عنها ومتابعتها )ال تغال 
                       مجيييع اإلجييراءات اخلاصيية جمللييس    ه                           النظيير يف هصييدار دعييوة دائميية    12-   020

      راءات        مجييييع اإلجييي   ه              دعيييوة مفتوحييية        توجييييه   ؛                            حقيييوق اإلنسيييان )مجهوريييية موليييدو(ا 
                 مفتوحية ه  امل لفيني       دائمية      دعيوة        توجييه   ؛                                اخلاصة جمللس حقيوق اإلنسيان )أودرانييا 

  ؛                        اإلجراءات اخلاصة )ابرا واي        يف هطار       بوالايت 
                                                            االستجابة بصورة هجيابية لطلةات الزايرة املعلقة ال   دمها م لفون    12-   020

     دعوة        توجيه    ر يف      والنظ   ،                                           بوالايت يف هطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان
                عليى النحيو املوصيى    ،                                               دائمة ه  مجيع امل لفني بوالايت يف هطار اإلجراءات اخلاصة

  ؛        ا        به سابقاا )التفيا 
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    َّ      املقدَّمييييية مييييين                                           مواصيييييلة اختيييييان تيييييداب  لتنفييييييا التوصييييييات املقةولييييية    21-   020
  ؛                                                 الستعراض الدوري الشامل )مجهورية (نزويض الةوليفارية  ا

                                       لتنفيييا توصيييات االسييتعراض الييدوري الشييامل                  مواصييلة اختييان تييداب    20-   020
  ؛          )ال ام ون 

                                                      مواصيييلة التعييياون ميييع آلييييات األمييي  املتحيييدة لتعزييييز ومحايييية حقيييوق    25-   020
  ؛                       اإلنسان )بروع دار السض  

               امل لفييني بييوالايت يف    مييع          عااييدات و   امل       ايئييات                  مواصييلة التعيياون مييع    21-   020
  ؛                          هطار اإلجراءات اخلاصة )تشاد 

                       ميع اجملتميع اليدويل يف مييدان   ْ  ْين   ّ   الةنّياء   ا      وتعاوهني   ا         عليى حواراي      احلفاظ    21-   020
  ؛                 حقوق اإلنسان )دواب 

                                     ع مل ا(حية التميييز يشيمل محايية مجييع احلقيوق                      َّ املوا(قة على  انون موسَّ    22-   020
  ؛                               جلميع األشخا  دون متييز )أورو واي 

  مل     يف و ي                                                     هعطاء أولوية لتقيد  التشيريع املنياا  للتميييز ه  ال مليان   26-   020
  ؛         )أسرتاليا       مة ر
                                  ه  وضييع اسييرتاتيجيات لةنيياء األميية ووضييع         اهلاد(يية             مواصييلة اجلهييود    27-   020

                                       وال سيما لتلةيية احتياجيات الفئيات الايعيفة    ،   متني    ايت                        هطار تشريعي وهداري وسياس
  ؛              )جنو  أ(ريقيا 

                                                           مواصييلة جهوداييا الرامييية ه  تعزيييز التشييريعات ا لييية جلعلهييا ممتثليية    22-   020
  ؛              الدولية )بواتن            لضلتزامات

           من اتفا ية    1       للمادة       ا طةقاا                  للتمييز ضد املرأة                      ا تامني تشريعها تعريفاا    22-   020
  ؛                                            القااء على مجيع أش ال التمييز ضد املرأة )شيلي 

                و ييوانني الشييريعة                                           اختييان تييداب  (عاليية لاييمان امتثييال القييانون املييدع    61-   020
                           أشيي ال التمييييز ضييد املييرأة علييى                              ألح ييا  اتفا ييية القايياء علييى مجيييع         ا     ا امتثيياالا دييامضا 

  ؛         )درواتيا                                    مستو  دل من ا ليات والوالايت واال اد
           قيوق اإلنسيان  ح                املسيائل املتعلقية      ملعاجلية              االضيطضع ههيود       مواصلة    60-   020

  ؛                                     بطريقة مؤسسية ومنهجية وشاملة )ابدستان 
     حقيوق                                                       اختان تداب  هضا(ية لتعزيز التعلي  والتدريب يف جميال احيرتا     65-   020

  ؛                    اإلنسان ومحايتها )مصر 
  ؛                                                   مواصلة تعزيز احرتا  احلقوق اال تصادية واالجتماعية )مصر    61-   020
                             لنهييوض ابلتثقيييف والتييدريب يف جمييال  ا              ا الرامييية ه              مواصيلة مسيياعيه   61-   020

  ؛                                  حقوق اإلنسان )مجهورية هيران اإلسضمية 
          سيني مهييارات     ه           اهلاد(ية                                   مواصيلة بيرامج التيدريب وبنيياء القيدرات    62-   020

  ؛                                  ومعارك مقدمي الرعاية الصحية )تونس 
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                                               تعزيييييز التييييدريب يف جمييييال حقييييوق اإلنسييييان علييييى مجيييييع مسييييتوايت   6 6-   020
  ؛                                 اإلدارة والوداالت نات الصلة )(رنسا 

                                                           مواصلة اجلهود للحفاظ على التماسك االجتماعي يف الةلد )(يتنا  ؛   67-   020
                    حقيييوق النسييياء واألطفيييال                               اجلهيييود الراميييية ه  تعزييييز ومحايييية       تقويييية   62-   020

  ؛                                          واألشخا  نوي اإلعا ة واملسنني )بروع دار السض  
          مييييع مراعيييياة    ،                                         مواصييييلة تعزيييييز حقييييوق الفئييييات الاييييعيفة واأل ليييييات   62-   020

      آليييات      هجييياد          عيين طريييق         حقو هييا و     نيييل            ومت ينهييا ميين    ،                       احتياجاهتييا و ييدراهتا ا ييددة
  ؛         )هدوادور               انتصاك عادلة

   ،                           حلماييية املتسيياوية مبوجييب القييانون        التمتييع اب                 ضيمان حييق دييل (ييرد يف    71-   020
  ؛         أيسلندا                         ضلتزامات الدولية ملاليزاي )    ا  طةقاا ل
    اليي            التفيياواتت            منييع وم ا(حيية            الرامييية ه                     مواصييلة ت ثيييف اجلهييود    70-   020

  ؛                           ه  الفئات الاعيفة )السودان         املنتمني       األطفال          تعمل ضد
         عين طرييق            تمعات ا لية   اجمل        اندماج                              مواصلة اجلهود الرامية ه  تعزيز    75-   020

  ؛                           محاية التنوع الثقايف )العراق 
             ودفاليية احييرتا     ،                   تعزيييز سيييادة القييانون           الرامييية ه                مواصييلة جهوداييا    71-   020

      ا امتثيياالا    ،                             والقايياء علييى مجيييع أشيي ال التمييييز   ،                          حقييوق اإلنسييان واحلييرايت األساسييية
  ؛                         للمعاي  الدولية )هيطاليا 

                           واألطفيييال واألشيييخا  نوي اإلعا ييية                        مواصيييلة دعييي   ايييااي النسييياء    71-   020
  ؛       )ليةيا 
      يف نليك    ن مبي   ،                                             مواصلة اعتماد تداب  حلماية حقوق الفئات الاعيفة   72-   020

  ؛                                األ ليات يف املناطق الريفية )ملديف         ومجاعات                  األشخا  نوو اإلعا ة 
                                            اجلهيييود الراميييية ه  تعزييييز ثقا(ييية االحيييرتا  املتةيييادل         وتقويييية       مواصيييلة    76-   020

  ؛        )دمةوداي         املختلفة                    بني الطوائف الدينية      (يما                  والتعايش السلمي
                      ا        ا     ا تشريعاهتا الوطنية هطياراا  انونيياا شيامضا        لتامني                    اختان التداب  الضزمة    77-   020

                                                                        للحماية الفعالة من التمييز والعنف ضد املثليات واملثلييني ومزدوجيي املييل اجلنسيي 
  ؛                                                   ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني )األرجنتني

   ،                القيانون واملمارسية        مين حيي    ،     حلمايية       لتيو(  ا                    اختان التداب  الضزمة    72-   020
                                                                       لمثليييات واملثليييني ومزدوجييي امليييل اجلنسييي ومغييايري اهلوييية اجلنسييانية وحيياملي صييفات ل

       متييتعه                                                   أي شيي ل ميين أشيي ال العنييف أو املاييايقة أو التمييييز وضييمان     ميين      اجلنسييني 
  ؛                                                   ال امل هميع حقو ه  وحرايهت  اإلنسانية األساسية )النمسا 

رِّ  بصورة مةاشرة أو  ي  مةاشيرة النشيا          مراجعة   72-   020                     ج ِّ                                   وهلغاء القوانني ال  ُتج
        التميييز   و                   هجيراءات ملنيع العنيف        واختيان                             ابلرتاضي بني أشيخا  مين نفيس اجلينس      اجلنسي 

        )دندا ؛          اجلنسانية               اجلنسي أو اهلوية     ْ  املْيل                      العقا  الةدع على أساس   و 
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                                                 ُتر  العض ات اجلنسية ابلرتاضي بني الةالغني من نفس اجلنس       ههناء   21-   020
  ؛      )شيلي 
         مبييا يف نلييك    ،        دون متييييز   ،                               ضييمان احييرتا  احلقييوق األساسييية للجميييع   20-   020
                                                          ابملثليييات واملثليييني ومزدوجييي امليييل اجلنسييي ومغييايري اهلوييية اجلنسييانية       يتصييل     (يمييا 

  ؛                         ُتر  املثلية اجلنسية )(رنسا       إبهناء                       وحاملي صفات اجلنسني ونلك 
                             على أساس املييل اجلنسيي أو اهلويية     ِّّ متيِّّز                        هلغاء مجيع التشريعات ال     25-   020
                                                          ضمان متتع املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية      بغية    ية   ان    اجلنس

ّ    أن يتعّرضيوا                                                اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني هميع حقوق اإلنسان دون          للتميييز         
          )أملانيا ؛                        ويف هطار السياسات األ ر                                         (يما يتعلق ابلعمل والصحة والتعلي  والس ن 

رِّ                       هلغاء مجيع القوانني ال     21-   020                             ألشخا  على أساس ميوهل  اجلنسية  ا   ج ِّ ُتج
  ؛         أيسلندا                  واويته  اجلنسانية )

                                                          بال جهود لامان ومحاية حقوق اإلنسان للمثلييات واملثلييني ومزدوجيي    21-   020
                                                                 امليييل اجلنسييي ومغييايري اهلوييية اجلنسييانية وحيياملي صييفات اجلنسييني مبييا يتماشييى مييع 

  ؛                           االلتزامات الدولية )أيرلندا 
                                   حلماييية املثليييات واملثليييني ومزدوجييي امليييل                    اختييان  طييوات ملموسيية   22-   020

   ،                                                                اجلنسييي ومغييايري اهلوييية اجلنسييانية وحيياملي صييفات اجلنسييني ميين التمييييز والعنييف
                                      التميييز يف القيانون، ووضيع بيرامج للتوعيية      مبنيع                            يف نلك عن طرييق سين أح يا  صير ة    مبا

      ندا ؛                   ا     ألشخا  املتحولني جنسياا )اول ل                                 العامة، والسما  ابالعرتاك بنوع اجلنس 
                                                   ت ثييييييف اجلهيييييود الراميييييية ه   قييييييق أايييييداك التنميييييية املسيييييتدامة    26-   020

             )أوزب ستان ؛
   ه       هتيييدك                      اإلمنائيييية الوطنيييية تيييداب     ا          اسيييرتاتيجيته      تايييمني        النظييير يف    27-   020

                         اخلدمة العامة )أنربيجان ؛    جمال                              ضمان زايدة ال فاءة واملساءلة يف 
                           والسيعي ه  القاياء عليى الفقير                                  مواصلة تنفيا  طة التنمية الوطنية    22-   020

  ؛                             و قيق التنمية املستدامة )الصني 
                                                    العميييل عليييى تعميييي  مراعييياة حقيييوق اإلنسيييان يف التخطيييي  اإلمنيييائي    22-   020

  ؛                            وتعزيز احلق يف التنمية )األردن 
                                                     العمييل هديييية ضيييد العقائيييد واجملموعيييات املتطر(ييية الييي  تشييي ل بيئييية    21-   020

  ؛       لسورية                                 صةة لإلراا  )اجلمهورية العربية ا
               توطئية إللغائهيا             عقوبية اإلعيدا   ل            ح ي  الوا يع              بو يف ا تيياري      األ ا   20-   020

           )ال تغال ؛
                           إللغيياء عقوبيية اإلعييدا  يف الو ييمل                                ضييمان اعتميياد التشييريعات الاييرورية    25-   020

  ؛                       املناسب )مجهورية مولدو(ا 
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                                                  مواصيييلة اختيييان  طيييوات إللغييياء عقوبييية اإلعيييدا  ومراجعييية حييياالت    21-   020
  ؛         )رومانيا                                      الاين ينتظرون تنفيا ح   اإلعدا  (يه        األشخا  

  ؛                                ه  هلغاء عقوبة اإلعدا  )أودرانيا         اهلاد(ة                    مال اجلهود التشريعية   هد   21-   020
                                              و يييف ا تيييياري لعقوبييية اإلعيييدا  ه  حيييني صيييدور  يييانون مييين        تقريييير   22-   020

  ؛         )ألةانيا    ا                  ال ملان يقاي إبلغائه
             عقوبة اإلعيدا     ج   يجلغي         ال ملان                              ضمان تقد  تشريع يف و مل مة ر ه   6 2-   020
  ؛         )أسرتاليا        الفتنة      هاثرة        انون   و     اي

                   تنفييا عقوبية اإلعيدا   ل                                      مواصيلة هلغياء عقوبية اإلعيدا  واعتمياد و يف    27-   020
  ؛         )هسةانيا 

      إلعيدا   اب              ج       اجلرائ  الي   ج ي  (يهيا                            اختان مزيد من اخلطوات للحد من    22-   020
  ؛                            كدك هلغاء عقوبة اإلعدا  )    

  ؛                                                   ت ثيف جهوداا الرامية ه  هلغاء عقوبة اإلعدا  )جورجيا    22-   020
       لغائهييا  إل       توطئيية                   تطةيييق عقوبيية اإلعييدا   ل            و ييف ا تييياري  ب    ا (ييوراا       األ ييا    011-   020

  ؛             ابل امل )(يجي 
  ؛                                          هلغاء عقوبة اإلعدا  ابل امل دون أت   )(نلندا     010-   020
  ت      عملييييا    عليييى      ا ميييؤ راا        املفيييروض                    عليييى الو يييف اال تيييياري         اإلبقييياء    015-   020

  ؛                               ا        اإلعدا  وهلغاء عقوبة اإلعدا  متاماا )(رنسا 
                                        مجيع التشريعات الضزمة إللغاء عقوبة اإلعيدا                     املوا(قة بسرعة على    011-   020

  ؛                           ميع اجلرائ  اجلنائية )أملانيا  ه            (يما يتعلق
  ؛                                                   النظر يف اعتماد و ف ا تياري لعمليات اإلعدا  )هيطاليا     011-   020
                                  ميين أجييل اإللغيياء التييا  لعقوبيية اإلعييدا                         سييني وتنفيييا التشييريعات    012-   020

  ؛        )السويد 
                                                ت يييييريس االلتيييييزا  إبلغييييياء عقوبييييية اإلعيييييدا  يف أ ييييير  و يييييمل مم ييييين     016-   020

  ؛        )سويسرا 
  ؛                            هلغاء عقوبة اإلعدا  )النرويج     017- 0  02
                  لغياء عقوبيية اإلعييدا         توطئيية إل                           و ييف ا تييياري لعملييات اإلعييدا        األ يا ب    012-   020

  ؛         )ابرا واي 
                                               مزييييد مييين اخلطييوات للقاييياء عليييى مجيييع أشييي ال املعاملييية أو      اختييان     012-   020

                                 مبا يف نلك ممارسة اجللد والار  ابلعصا    ،                                       العقوبة القاسية أو الضهنسانية أو املهينة
  ؛         )ال ازيل 

                                                           تعزيييز تشييريعاهتا الوطنييية (يمييا يتعلييق مبنييع التعييايب وسييوء املعامليية     001-   020
  ؛      يا   تشي                                     والقااء على ممارسة اجللد والار  ابلعصا )
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                 ابلعصييا والايير   ميير                مبييا يف نلييك الايير     ،                     هلغيياء العقوبيية الةدنييية    000-   020
  ؛                    على السواء )الدامنرك          واإلسضمي     املدع    ،                يف النظا  القانوع   ،      اائي
   ا                                                        هلغاء مجيع أش ال العقيا  الةيدع يف النظيا  القيانوع وسيحب  فظاهتي    005-   020

                           املتعلقيية ابلتعييايب واحلرمييان ميين     71      املييادة        و اصيية   ،                      علييى اتفا ييية حقييوق الطفييل
  ؛              احلرية )السويد 

      شييى مييع  ا      مبييا يتم   ،                          ا      ا        تاييمني القييانون اجلنييائي تعريفيياا واضييحاا للتعييايب    001-   020
  ؛                                   من اتفا ية مناااة التعايب )ابرا واي    1      املادة 
           يف االدعياءات       ونزييه                 جيراء  قييق مسيتقل  إب                     القيا  على حنيو منهجيي    001-   020

                       وضع حيد للممارسيات املةلي        بغية   ،                       ات حقوق اإلنسان يف السجون              املتعلقة ابنتهاد
                                                                            عنها بشنن التعايب واملعاملة أو العقوبة الضهنسانية واملهينة يف السجون )سويسرا ؛

                     واملسياعدة عليى االنيدماج                                      مواصلة تقد  املساعدة الةدنية والنفسية     002-   020
  ؛             بية السعودية                                ضحااي االُتار ابألشخا  )اململ ة العر    ه            االجتماعي

  يف        و اصيية   ،                                              مواصيلة اجلهيود الراميية ه  محاييية حقيوق امليرأة والطفيل    006-   020
  ؛                            م ا(حة االُتار ابلةشر )السنغال      سياق 
                                                  مواصلة جهوداا مل ا(حة عمل األطفيال واالُتيار ابألشيخا  عليى     007-   020
  ؛                                  الوطنية واإل ليمية والدولية )اتيلند      ُّ ج الصُّعجد
                                     خلطيييية العمييييل الوطنييييية مل ا(حيييية االُتييييار ابلةشيييير                التنفيييييا ال امييييل     002-   020
  ؛                                                 )اململ ة املتحدة ل يطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية       6161-    6116      للفرتة
  يف    ن مبييي             جيييرين ابلةشييير،   املت                          الراميييية ه  مقاضييياة وهدانيية           زايدة اجلهييود     002-   020
ّ  احتميال تعيّرض                    محايية الايحااي واحليد مين     وه     ؛                  املسؤولون املتواطئون    نلك    ل      العميا           

ْ   أْسر   يف        للو وع          املهاجرين    ؛                        )الوالايت املتحدة األمري ية      ْ  الدْين       عةودية  
   ه          اهلاد(ية                                                  ت ثيف اجلهود الرامية ه  تعزييز سياسياهتا واسيرتاتيجياهتا     051-   020

  ؛                              ال سيما النساء واألطفال )اجلزائر   و    ،                   م ا(حة االُتار ابألشخا 
                   لاحااي االُتار ابلةشير،        الضزمة                                زايدة األموال املخصصة لدع  اهليادل     050-   020

  ؛                      مبن (يه  األطفال )أنغوال 
          ميع املعياي       ِّ   متوا(ِّقية                             وانني وسياسيات م ا(حية االُتيار      جعل     ضمان     055-   020

  ؛                            الدولية حلقوق اإلنسان )دمةوداي 
               وال سيما استغضل    ،                                       مواصلة اجلهود املةاولة مل ا(حة االُتار ابلةشر    051-   020

ّ      تصّديها ل         ن تعزيز         ما يزيد م   ،       والنساء      ةنات  ال   ؛               لمتجرين )جيةويت   
                                            جييراء ر ييي يف مجيييع أحنيياء الةلييد لتحديييد ضييحااي االُتيييار  إب      األ ييا    051-   020

          )انغاراي ؛               من أجل محايته                اخلدمات املناسةة       دوائر                            وهحالته  على وجه السرعة ه  
  ؛                          م ا(حة االُتار ابلةشر )نيج اي            الرامية ه               مواصلة اجلهود   2 5 0-   020
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                          مة لضحتجيياز التعسييفي لأل(ييراد                                تعييديل وهلغيياء التشييريعات املسييتخد     56 0-   020
                              و يييانون اجليييرائ  األمنيييية )التيييداب     ،                        مبيييا يف نليييك  يييانون منيييع اجلر ييية   ،         دون رادمييية

                                                                     و انون منع اإلراا  )اململ ة املتحدة ل يطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ؛   ،      اخلاصة 
                       و املعتقييد جلميييع األشييخا  يف             حرييية الييدين أ  يف    حلييق  ا           تعزيييز محاييية   7 5 0-   020

                          )الوالايت املتحدة األمري ية ؛     حرية                                             ماليزاي، مبا يف نلك احلق يف ا تيار دينه  وممارسته 
     بغيية    ،              اليوم  بيني األداين      تحقييق  ب                               مواصلة تنفيا السياسيات املتعلقية    052-   020

  ؛            الةوليفارية                )مجهورية (نزويض            واملعتقدات         بني األداين      (يما                     مواصلة تعزيز الوحدة 
    ا     ا ضيييماانا ديييامضا                                           اختيييان تيييداب  لايييمان احليييق يف حريييية اليييدين واملعتقيييد     052-   020

  ؛         )ألةانيا 
          بيني األعييراق      (يميا                  ه  تعزيييز التفاعيل         اهلاد(ية                     مواصيلة تنفييا التيداب      011-   020

  ؛                       واألداين يف الةلد )بيضروس 
      لتعصيييب           ا  مييا ياييع حييداا ل   ،                                ضييمان حرييية الييدين أو املعتقييد للجمييييع    010-   020

  ؛                                     مبا يف نلك ضد الطائفة املسيحية )درواتيا    ،             العر ي والديين
                           هزالية مجييع اإلشيارات ه  اليدين      بغية                           تعديل  انون التسجيل الوطين     015-   020

     196-   146 و    91-   146                                  متابعة للتوصييات اليواردة يف الفقيرتني  د               بطا ات اهلوية،     يف
  ؛              الثانية )ااي               تقرير اجلولة   من 
                                                    التداب  الضزمة لامان متتع مجيع األشخا  حريية ممارسية حقهي       اختان     011-   020

                                                                   يف حريييية اليييدين واملعتقيييد، وال سييييما احليييق يف تغيييي  ديييينه ، دون  يييوك مييين العقيييا 
       تقرييير   مين      196-   146 و    91-   146                                  متابعية للتوصييات اليواردة يف الفقيرتني  د          القايائي،  

  ؛      )ااي                 اجلولة الثانية
                             حرية الدين واملعتقد )العراق ؛      مسنلة                          بال مزيد من اجلهود يف هطار     011-   020
                                  وتشريعية لامان حرية الدين واملعتقد       اتية                       اختان تداب  هدارية وسياس    012-   020

  ؛                          مبا يتفق مع الدستور )دينيا    ،               للجميع يف ماليزاي
                         الوصول ه  املعلوميات وضيمان         هم انية                     سن تشريع يامن احلق يف     016-   020

  ؛                 ابل امل )سلو(اديا        تنفيا  
       و ييانون    ،                    و ييانون اجلييرائ  األمنييية   ،                  ييانون هاثرة الفتنيية       تنقييي          هلغيياء أو     017-   020

      ا                               سلةاا على حرايت التعة  وت يوين اجلمعييات        ّ  ال  تؤثّر                         االتصاالت والوسائ  املتعددة 
  ؛                                       والتجمع السلمي )الوالايت املتحدة األمري ية 

                     ضيييمان حيييرايت امليييدا(عني عييين             الراميييية ه                    مواصيييلة تطيييوير اجلهيييود     012-   020
  ؛          )أورو واي      ته                 حقوق اإلنسان وسضم

                                                    اختان مزيد من اخلطوات لامان وجود مشهد هعضمي حر ومسيتقل     012-   020
                                 احلييد ميين التيينث  السياسييي علييى املنا(ييا         عيين طريييق          مبييا يف نلييك    ،             وتعييددي ومتنييوع

  ؛                اإلعضمية )النمسا 



A/HRC/40/11 

23 GE.19-00174 

                       مبيا يف نليك  يانون االتصياالت    ،                 التشريعات الوطنيية       تنقي         النظر يف     011-   020
                                  جعلهييا متفقييية مييع القيييانون الييدويل حلقيييوق       بغيييية   ،    1559                      والوسييائ  املتعيييددة لعييا  

  ؛         )ال ازيل          و ارجها                                               اإلنسان (يما يتعلق ابحلق يف حرية التعة  على اإلنرتنمل 
              و ييانون األدليية   ،                                          تعييديل األح ييا  القائميية اليي   ييد ميين حرييية التعةيي   0 1 0-   020

ّ  ون التجّمييي    و يييان   ،    َّ املعيييدَّل                                    وو يييف االحتجييياز واالعتقيييال التعسيييفيني دون    ،        ع السيييلمي       
  ؛                             ا                          بعد هجراء هصضحات تشريعية و(قاا للمعاي  الدولية )هسةانيا      ونلك    هت        توجيه 
                                    ةيياهلا لاييمان التمتييع ال امييل حرييية الييرأي  ت              علييى اجلهييود اليي          الةنيياء    015-   020

                  الصييحا(ة واملنشييورات        ييانون      وجعييل    ،      الفتنيية      هاثرة            هلغيياء  ييانون         عيين طريييق         والتعةيي  
   مييع     ا مجيعيياا        متفقيية         الزائفيية                                          و ييانون األسييرار الر ييية و ييانون م ا(حيية األ ةييار          املطةوعيية

    ؛      تشي يا )                          القانون الدويل حلقوق اإلنسان 
          التشييريعات         مراجعيية                           ملشيياورات دا ييل احل وميية ميين أجييل  اب         التعجيييل    011-   020

   ،                و يانون منيع اجلر ية          املطةوعية،                  الصيحا(ة واملنشيورات        و انون    ،                          التالية:  انون هاثرة الفتنة
ّ          التجّمع السلمي،       و انون    ،                   و انون اجلرائ  اخلاصة   ؛                          و انون منع اإلراا  )جورجيا       

               هجييياد بيئية آمنيية      بغيية                                        مواصيلة اجلهيود املةاوليية يف جميال حرييية التعةي      011-   020
           لغييياء  يييانون  إب   ،           يف اييياا الصيييدد   ،       والقييييا                   إلعيييض  واجملتميييع امليييدع       وسيييائ  ا         ومواتيييية ل

  ؛          ا          ى به سابقاا )أيرلندا                 على النحو املوص     ،             طةوعات والنشر  امل
      يف نليك    ن مبي   ،                                       مراجعة تشيريعاهتا كيدك ضيمان مت يني اجملتميع امليدع    012-   020

ّ   أن  ارسيوا حّريية   مين    ،                                 املدا(عون عن حقوق اإلنسيان والصيحفيون          املتعلقية       حقيو ه               
      لتجميع   واب              ت يوين اجلمعييات   وب   ،          عليى السيواء         ارجهيا  و            على اإلنرتنيمل    ،          رية التعة  ح

  ؛                 السلمي )ليتوانيا 
  ،                               لصيييحفيني وامليييدا(عني عييين حقيييوق اإلنسيييان                تيييو(  محايييية أ(ايييل ل    016-   020

          مثيييل  يييانون    ،                  وتعيييديل  يييوانني معينييية              املفيييروض علييييه                 إبلغييياء حظييير السيييفر        و اصييية
ّ         التجّمع السلمي   ؛        )سويسرا                 و انون العقوابت      

    عليى                     لقاياء عليى التميييز و         مين أجيل ا                      انون التجمع السلمي       تنقي     017-   020
          )تشي يا ؛                                         هعا ة حرية ت وين اجلمعيات والتجمع السلمي

                                                    ضييمان  يييا  جلنيية األ ض يييات القاييائية إبجييراء  قيقييات مسييتقلة     012-   020
  ؛                                     بشنن انتهادات مدونة األ ض يات )اجلزائر 

              الوصيول ال اميل         هم انيية                                  ضمان متتيع مجييع العميال األجانيب ابحليق يف     012-   020
  ؛                                        العدالة وسةل االنتصاك القانونية )بنغضديش    ه  

         مين احلقيوق         النساء                                       تعديل مجيع أح ا  الدستور اال ادي ال   ر      021-   020
  ؛        )بلجي ا    ن        ه  أطفاهل   ن                               املتساوية (يما يتعلق بنقل جنسيته

                          القييوانني والسياسييات املتعلقيية                  لتحقيييق االتسيياق بييني            اختييان  طييوات     020-   020
               امليييياليزيني يف مجيييييع                 النسيييياء والرجييييال               واة يف احلقييييوق بييييني                  ابجلنسييييية لاييييمان املسييييا

  ؛            احلاالت )ااي  
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                                                 محايييية احلييييق يف اجلنسييييية ومنييييع حيييياالت انعييييدا  اجلنسييييية لألطفييييال     025-   020
  ؛       )دينيا            كاا الشنن                     إبزالة القيود املفروضة      ونلك               واطنني ماليزيني  مل         املولودين 

      لمسينني     أي ل  -     ان                                       تو(  الدع  النشي  للفئيات الايعيفة مين السي    021-   020
      وتيسيييي    -                                                  واألشييييخا  نوي اإلعا يييية واألمهييييات العييييازابت والسيييي ان األصييييليني 

       ملهييارات          املتعلقييني اب                 التعلييي  والتييدريب          عيين طريييق        و(رصييهن       حقييو هن      نطيياق       توسيييع 
                        الةشرية )اال اد الروسي ؛         اإلم اانت                     املطلوبة من أجل تنمية 

                     لتم يني اال تصيادي لتشيمل          املتعلقية اب        القائمية     هيا    براجم     نطياق       توسيع     021-   020
               السي ان األصيليني                                          النسياء الايعيفات، مثيل األمهيات العيازابت ونسياء       (ئيات   من        ا مزيداا 

  ؛          )سنغا(ورة 
                         ر(ييع مسييتو  الرعاييية الصييحية            الرامييية ه                        مواصيلة جهوداييا اإلمنائييية     022-   020

  ؛                                               و سني اخلدمات التعليمية يف مجيع مناطق الةلد )اليمن 
                       األساسيية للصيحة والتعليي                  التمتيع ابملسيتوايت    ق يف               مواصلة ضمان احل    026-   020

  ؛                                     والتغاية والر(ا  جلميع الس ان )ال ويمل 
  -                                الراميييية ه   سيييني الر(يييا  االجتمييياعي                 التيييواع يف جهودايييا    عيييد      027-   020

  ؛                       اال تصادي لشعةها )نيج اي 
          ، والرتدييز                           التنمية املسيتدامة واملتوازنية      قيق            الرامية ه                مواصلة جهوداا     022-   020

     تييو(             الرامييية ه        6161-    6116                                       علييى تنفيييا  طيية ميياليزاي احلادييية عشييرة للفييرتة 
                                                   للجميع مع االستمرار يف دع  األسر املنخفاة الد ل ) طر ؛       الضئق      الس ن 
                                                    بيييال مزييييد مييين اجلهيييود ليييدع  القطاعيييات اجملتمعيييية الييي   تييياج ه      022-   020

  ؛   ج    عجم ان           منو  مضئ  )
         مبيييا يف نليييك    ،                               ن التيييداب  حلمايييية احلقيييوق االجتماعيييية           اختيييان مزييييد مييي    061-   020

  ؛                                                  حقوق األطفال والنساء واألشخا  نوي اإلعا ة )أوزب ستان 
                 مة للحيد مين الفقير                                         َّ مواصلة تنفيا بيرامج احلمايية االجتماعيية املصيمَّ     060-   020

  ؛                          )اجلمهورية العربية السورية 
                 املةيادرات يف اجمليالني              اختيان مزييد مين                            مواصلة بال مزيد من اجلهود و     065-   020

                                                                  االجتماعي واال تصادي كدك القااء عليى الفقير و سيني املسيتو  املعيشيي للشيعب
  ؛                      املاليزي )اال اد الروسي 

                                                               مواصلة تنفيا برامج القااء على الفقر )اململ ة العربية السعودية ؛  1 6 0-   020
     قايياء  ل            الرامييية ه  ا                                       مواصييلة دعيي  الفئييات الفقيي ة ومواصييلة اجلهييود     061-   020

  ؛                        )اإلمارات العربية املتحدة       6171                         على الفقر يف هطار  طة عا  
                                                          مواصلة تنفيا االسرتاتيجيات الرامية ه  القااء على الفقر و سني     062-   020

  ؛                                  احلماية االجتماعية للمواطنني )بيضروس 
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     بغييية                            الفقيير هحييد  أولوايهتييا الوطنييية             التخفيييف ميين        اعتةييار       مواصييلة     066-   020
  ؛                                           ة اال تصادية واالجتماعية املستدامة )هندونيسيا      لتنمي        النهوض اب

                                  املسييتفادة بشيينن القايياء علييى الفقيير مييع    ا      ودروسييه   ا          تقاسيي    اهتيي    067-   020
                         اآللييات الثنائيية واملتعيددة          عين طرييق        )آسييان                                بلدان رابطة أم  جنو  شيرق آسييا 

  ؛                                     األطراك )مجهورية الو الد قراطية الشعةية 
                                        التوصيييات املقةوليية مييع الرتديييز بشيي ل  ييا  علييى              مواصييلة تنفيييا     062-   020

  ؛                                                                         القااء على الفقر وتعزيز مشاردة املرأة يف الشؤون السياسية واالجتماعية )لةنان 
                    هجياد (ير  عميل للشيةا         من أجل                            استخدا  ت نولوجيا املعلومات     062-   020
  ؛      )اهلند 
   ،   مته         وأمنييه وسييض      العمييل        أوضيياع                             ت ثيييف التييداب  الرامييية ه   سييني     071-   020
     ان  ؛                                                               سني التعلي  بشنن احلقوق الفردية واجلماعية للعمال املهاجرين )(ييمل       وزايدة
          مبيا يتماشيى    ،                                          مواصلة ضمان الوصيول ه   يدمات الرعايية الصيحية    070-   020

  ؛                               من أاداك التنمية املستدامة )ب و    1- 7        مع اهلدك 
       للجميييع   ة                                                  اختييان مزيييد ميين التييداب  لتحقيييق التغطييية الصييحية الشييامل    075-   020

  ؛       )اتيلند 
                  متضزميييية نقيييي  املناعيييية                                    مواصييييلة اجلهييييود الرامييييية ه  القايييياء علييييى     071-   020

                                           عييييين طرييييييق زايدة هم انيييييية احلصيييييول عليييييى العيييييضج املاييييياد                 امل تسيييييب )اإلييييييدز 
  ؛                                  من الرتةتني األو  والثانية )(ييمل ان           الع وسة       ف وسات  ل ل

              انتشييييار األمييييراض                                          مواصييييلة تنفيييييا املةييييادرات الرامييييية ه  احلييييد ميييين    071-   020
  ؛            املعدية )دواب 

                      ييدمات الرعاييية الصييحية       جييودة                            مواصييلة اجلهييود الرامييية ه   سييني     072-   020
  ؛                                                            وزايدة االعتمادات املخصصة للصحة يف امليزانية الوطنية )دولة (لسطني 

      تيسي                         اخليدمات الصيحية مبيا يف نليك           احلصول عليى              سني هم انية    076-   020
          للموالييد                والرعاية الصحية    اي                      دمات الصحة العقلية                    هم انية احلصول على      زايدة

  ؛           )هندونيسيا 
        هم انيييية                     لرعايييية الصيييحية وضيييمان  ل          هيييا اليييوطين               مواصييلة  سيييني نظام    077-   020

  ؛        )ال ويمل            نات اجلودة               الرعاية الصحية            احلصول على
                                   سني تغطية الرعايية الصيحية وهم انيية            الرامية ه                مواصلة جهوداا     072-   020

                                                     وال سيييما للفئييات الاييعيفة ودييالك األشييخا  يف املنيياطق النائييية    ،            الوصييول هليهييا
  ؛                  الريفية )موريشيوس        املناطق   و 

  ؛   ج    عجم ان                                  بال جهد أد  لتحسني الرعاية الصحية )    072-   020
        وال سيييييما    ،                             وتنفيييييا تييييداب  لتحسييييني حاليييية املييييرأة        اعتميييياد       مواصييييلة     021-   020

  ؛                      الرعاية الصحية )املغر                     هم انية حصوهلا على
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   ،                                تعزيييز احلقييوق االجتماعييية واال تصييادية    جمييال                 مواصييلة جهوداييا يف     020-   020
  ؛                                          دمات الرعاية الصحية )مجهورية هيران اإلسضمية  خب          ما يتعلق  (ي       و اصة
       ومنييااج              لصييحة اإلبابييية                       حلالييية للتعلييي  املتعلييق اب ا        املنييااج      ييدي      025-   020

         ة األسيييرية          بشييينن احلييييا         التعليييي    ،          يف مجلييية أميييور   ،   شيييمل     يييي ت ل                  التعليييي  االجتمييياعي
      العيا         والعنيف    ،            وحقيوق اإلنسيان   ،         بيني األشيخا      (يما                         السليمة وا رتمة والعض ات 

                    ميييع املةيييادج التوجيهيييية       ا متشيييياا    ،              والسيييضمة اجلسيييدية   ،        واملوا(قييية   ،             والعنيييف اجلنسييياع
  ؛                                           التقنية لألم  املتحدة بشنن التعلي  )سلو(ينيا 

       ومنييااج              لصييحة اإلبابييية                       حلالييية للتعلييي  املتعلييق اب ا        املنييااج       ييدي     021-   020
                    حلييياة األسييرية السييليمة   واب              املتعلييق ابلصيحة         التعلييي      شيمل     ييي ت ل                  التعليي  االجتميياعي
   ،                               مبيا يف نليك املوا(قية والسيضمة اجلسيدية   ،         بيني األشيخا      (يميا                 وا رتمة والعض ات 

  ؛         أيسلندا                                         مع املةادج التوجيهية التقنية لألم  املتحدة )      ا متشياا 
                                         الرامييية ه  زايدة  ييدمات تنظييي  األسييرة والصييحة              مواصييلة اجلهييود     021-   020

  ؛                         الريفية على السواء )تونس        املناطق                           اإلبابية يف املناطق احلارية و 
                       م ا(حييييية (ييييي وس نقييييي  املناعييييية     جميييييال                    بيييييال اجلهيييييود الضزمييييية يف     022-   020

  ؛                    الةشرية/اإليدز )تشاد 
      طرييق   عين    ،                                                تعزيز اجلهود الرامية ه   ف  معدل الو(يات النفاسيية    026-   020

  ؛                               دمات رعاية صحة األ  )سري الن ا                    هم انية احلصول على     سني 
                        حصييول النسيياء  يي  املتزوجييات         هم انييية                        اختييان تييداب  (عاليية لاييمان     027-   020

                                                                   والفئيييات الايييعيفة عليييى الرعايييية الصيييحية اجلنسيييية واإلبابيييية يف املراديييز الصيييحية 
  ؛              احل ومية )(يجي 

         ، و اصييية                عليييي  جلمييييع األطفيييال                           مواصيييلة جهودايييا لتيييو(  (ييير  الت    022-   020
  ؛                                          أولئك الاين ينتمون ه  الفئات الاعيفة ) طر 

                     التعليييي  اجلييييد عييين طرييييق                    هم انيييية احلصيييول عليييى           مواصيييلة  سيييني     022-   020
  ؛                                                            ضمان تزويد مؤسسات التعلي  التقين واملهين مبوارد دا(ية )سنغا(ورة 

  ؛            طفال )ترديا                      التعلي  الر ي جلميع األ                   هم انية احلصول على     تو(      021-   020
       للفئيييات        و اصييية   ،                                         اختيييان مزييييد مييين التيييداب  لتعزييييز احليييق يف التعليييي     020-   020

  ؛      )بواتن           واملغةونة       ا رومة 
  ؛                     التعلي  للجميع )تشاد      تو(                           مواصلة مااعفة اجلهود لدع      025-   020
       النسيياء        و اصيية   ،                                        مواصييلة تطييوير التعلييي  لاييمان متتييع مجيييع النيياس    021-   020

  ؛                 بتعلي  جيد )الصني    ،       يف الريف         واألطفال
                  مييييوارد تييييدريس دا(ييييية            أن تتييييوا(ر              التعلييييي  لاييييمان           هم انيييييات     زايدة     021-   020

  ؛              النائية )الصني        املناطق                           لمدارس يف املناطق الريفية و  ل
                                                    ت ثيف اجلهود يف جمال التعلي  لامان ت يا(ؤ (ير  احلصيول عليى     022-   020

  ؛              األصليني )جيةويت       لس ان             (يما يتعلق اب       و اصة   ،                   التعلي  اجليد للجميع
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       و اصية   ،                                                  مواصلة اجلهود الراميية ه  تعزييز احليق يف التعليي  للجمييع   06-   020
  ؛                   للفئات ا رومة )مصر 

    نوي       ألطفييال  ل                النظييا  التعليمييي     مشييول                     وضييع بييرانمج رييدد لاييمان     027-   020
  ؛                                 األطفال الضجئني واملهاجرين )اندوراس      ا   (اضا عن   ،      اإلعا ة
  ؛               د للجميع )اهلند                 ضمان التعلي  اجلي    022-   020
                                         تيو(  التعليي  االبتيدائي اجملياع جلمييع األطفيال،       من أجيل              مواصلة اجلهود     022-   020

  ؛                               بصرك النظر عن وضعه  )دازا ستان 
                                                         بيال جهييود هضييا(ية واختيان تييداب  هضييا(ية لايمان  سييني حاليية النسيياء     511-   020

  ؛       )صربيا          والةنات
           حليييد مييين أوجيييه       بغيييية ا                ملسييياواة بيييني اجلنسيييني       بشييينن ا             اعتمييياد تشيييريع     510-   020
  ؛                                 املساواة بني الرجل واملرأة )ألةانيا         انعدا 
                        تقييد  مزيييد ميين املسيياعدة ه           عيين طريييق                     زايدة محاييية حقييوق املييرأة     515-   020

  ؛          )أنربيجان              نوات اإلعا ة               مبن (يهن النساء    ،              النساء الفق ات
                          احلمايية املنمونية للميرأة       ه  تيو(        اهلاد(ية                        تعزيز القوانني والسياسيات     511-   020

  ؛                                وتعزيز أدواراا يف اجملتمع )الةحرين 
       و اصيييية   ،         كييييا  احلقييييوق                              مواصييييلة  سييييني حقييييوق املييييرأة والنهييييوض     511-   020

  ؛                                 وضمان املساواة بني اجلنسني )سري الن ا    ،              للنساء ا رومات
  ؛       ) ابون         النساء             رو األمية لد         تشجيع       مواصلة     512-   020
          ملسيييياواة بييييني       بشيييينن ا                             جلهييييود الرامييييية ه  اعتميييياد  ييييانون          التعجيييييل اب    516-   020

  ؛                                                   ملوازنة بني أدوار الرجل واملرأة يف تنمية الةلد )ابدستان            بغية  قيق ا      اجلنسني 
                              ضييييمان املسيييياواة للمييييرأة يف القييييانون            الرامييييية ه                  مواصييييلة مةادراهتييييا     517-   020

  ؛       دوادور                                           ابإلضا(ة ه  م ا(حة مجيع أش ال العنف اجلنساع )ه   ،        واملمارسة
                         املسيياواة بييني اجلنسييني والسييما        قيييق                      مواصييلة جهوداييا ميين أجييل     512-   020

  ؛         أيسلندا                                               للمرأة املاليزية بنقل جنسيتها ه  أطفاهلا وزوجها )
      وُتيير                 للنسيياء والةنييات                                       تعزيييز تشييريعاهتا لاييمان احييرتا  حقييوق اإلنسييان     512-   020

  ؛          )ليتوانيا       ا     ا ُتر اا دامضا                             التمييز القائ  على نوع اجلنس 
      للح ي        ا طةقياا                                     لتمييز ضد املرأة يف التشريعات الوطنيية  ل      تعريف       هيراد     501-   020

                                                           من اتفا ية القااء على مجيع أش ال التمييز ضد املرأة )امل سيك ؛   1               الوارد يف املادة 
                                                      ت ثيف اجلهود من أجل اعتمياد  يانون بشينن املسياواة بيني اجلنسيني     500-   020

  ؛        )امل سيك 
         مبيا يف نليك    ،                                       ء على مجيع أش ال التميييز والعنيف ضيد امليرأة     القاا    505-   020

                                                 ج                     عيين طريييق ُتيير  مجيييع أشيي ال تشييويه األعايياء التناسييلية األجنثوييية واال تصييا  الزوجييي
  ؛                           ودالك زواج األطفال )ال تغال    ،                                    وحظر جلد النساء دش ل من أش ال العقا 
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   مين            بشي ل (عيال                                            مواصلة اجلهود الرامية ه  محاية النساء واألطفال     501-   020
        األطفيال      وعميل                                                         انتهادات حقوق اإلنسان، مبا يف نلك العنف اجلنساع وزواج األطفيال 

  ؛             )مجهورية دوراي 
             املتعليق كيا مين                   منا االستعراض األ              ا املةاولة     جهودا            الةناء على    501-   020
           تعزييز األطير         عين طرييق       اجلنسيي       العنيف                                  سني محاية امليرأة مين العنيف املنيزيل و     أجل 
  ؛                                   اسات القانونية نات الصلة )سنغا(ورة      والسي
         مين  يانون      719                                       ُتر  اال تصيا  الزوجيي عين طرييق تعيديل امليادة     502-   020

  ؛              العقوابت )دندا 
                                                       مواصيييلة اجلهيييود الراميييية ه  م ا(حييية التميييييز والعنيييف ضيييد امليييرأة     506-   020
  ؛     )دواب 
     سلية                                                انوهنا اجلنائي حظر مجيع أش ال تشويه األعااء التنا     تامني     507-   020

                  مبييا ي فييل عييد  هبطييال    ،                                        علييى النحييو اليياي حددتييه منظميية الصييحة العاملييية   ،  ج     األجنثوييية
                   عييين السيييلطات الدينيييية                     يييرارات أ ييير  صيييادرة                      احلظييير مبوجيييب أي (تييياو  أو     اييياا 

  ؛         )الدامنرك 
               ومايياعفة جهوداييا    ،                                    حظيير مجيييع أشيي ال تشييويه األعايياء التناسييلية    502-   020

  ؛                    صا  الزوجي )اندوراس          وُتر  اال ت   ،                       للقااء على الزواج املة ر
     وسييحب          والةنييات                                       القايياء علييى مجيييع أشيي ال التمييييز ضييد النسيياء     502-   020

                          مييين اتفا يييية القاييياء عليييى مجييييع     16 و   5                                مجييييع التحفظيييات املتةقيييية عليييى امليييادتني 
  ؛                               أش ال التمييز ضد املرأة )السويد 

                                                      مواصيييلة اجلهيييود الراميييية ه  ضيييمان زايدة معيييدل مشييياردة امليييرأة يف     551-   020
   ميين     95         يف الفقييرة         املييادور          علييى النحييو    ،    6161              يف املائيية يف عييا      95         العمييل ه  

  ؛                                      التقرير الوطين )اإلمارات العربية املتحدة 
                   متثييييل أ(ايييل للميييرأة يف      هجيييياد      ضيييمان            الراميييية ه               ت ثييييف جهودايييا     550-   020

  ؛                                   العامة نات املسؤولية العالية ) ابون        املناصب                   املناصب السياسية و 
           املسييياواة بيييني       قييييق                                    اجلهيييود الراميييية ه  تعزييييز مت يييني امليييرأة و        تقويييية    555-   020

  ؛                                       كدك زايدة مشاردتها يف صنع القرار )ابدستان    ،     اجلنسني
                                                           مواصلة اجلهود الرامية ه  تعزيز  يدرة امليرأة عليى املشياردة يف مجييع     551-   020

  ؛                                          تنمية الةلد )مجهورية الو الد قراطية الشعةية          ودالك يف            جوانب احلياة 
ّ  التنّمييير                 تنفييييا محيييضت مل ا(حييية     551- 0  02                           يف امليييدارس تتنييياول مجييييع أشييي ال       
    علييى      ر أو                      َّ اجلنسييي الفعلييي أو املتصييوَّ     ْ  املْيييل                         مبييا يف نلييك تلييك القائميية علييى    ، ر     ّ التنّميي

  ؛                                         اهلوية اجلنسانية أو التعة  اجلنساع )ال تغال 
     مبييا يف    ،                                                  مواصييلة اجلهييود الرامييية ه  م ا(حيية هسيياءة معامليية األطفييال    552-   020
  ؛                             يف املرا(ق التعليمية )أودرانيا        ابلعصا                 القااء على الار          عن طريق     نلك 
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        املعامليية        هسيياءة                                          مواصييلة سيين تشييريع حلماييية األطفييال ميين مجيييع أشيي ال     556-   020
  ؛                والعنف )الةحرين 

                                      ه  تيس  تعلي  األطفيال يف املنياطق الريفيية         اهلاد(ة               مواصلة التداب      557-   020
       األعاييياء                 مجييييع أشييي ال تشيييويه      حظييير                      وتايييمني القيييانون اجلنيييائي   ،       النائيييية       املنييياطق   و 

  ؛            )دوت ديفوار               ج     التناسلية األجنثوية
  ؛                                            هلغاء العقا  الةدع يف النظا  القانوع )أملانيا     552-   020
                                                  مواصييييلة اجلهييييود الرامييييية ه   سييييني محاييييية األطفييييال ميييين اإلسيييياءة     552-   020

  ؛         )السودان 
        وال سيييييما    ،              ييييية حقييييوق األطفييييال                         اختييييان مزيييييد ميييين اإلجييييراءات حلما    511-   020

                               واحلمايييية مييين عميييل األطفيييال واالسيييتغضل    ،             التعليييي  العيييا                    هم انيييية احلصيييول عليييى
  ؛                  ضد األطفال )الياابن          املرت  ةة                    ومنع اجلرائ  اجلنسية    ،     اجلنسي
                                                        االسييتمرار يف ضييمان السييضمة الةدنييية والعاطفييية لألطفييال ور(ييااه      510-   020

  ؛       )املغر  
   ،  ات           دون اسيتثناء      ا عامياا     19   ي                       السين القانونيية لليزواج بي          ضمان  دييد     515-   020

  ؛                                                             على النحو املنصو  عليه يف املعاي  الدولية حلقوق اإلنسان )سلو(ينيا 
       مين أجيل    ،    ا عامياا     19                                        ت ثيف اجلهود الرامية ه  ر(ع سين اليزواج ه      511-   020

  ؛         )األرجنتني        لألطفال                                 ُتنب الزواج املة ر والزواج القسري 
              بغيية االمتثيال                              مة ر لر(ع احلد األدىن لسن اليزواج       يف و مل      جراء       اختان ه    511-   020

  ؛                                    للمعاي  الدولية حلقوق الطفل )أسرتاليا 
                                                تييداب  (عاليية ملنييع زواج األطفييال وضييمان تنفيييااا يف مجيييع  ب      األ ييا    512-   020

  ؛                    والايت ماليزاي )النمسا 
                                                     مجيع القوانني نات الصلة لتحدييد احليد األدىن للسين القانونيية         مراجعة    516-   020

  ؛        )بلجي ا       ا عاماا     19    بي                         للزواج جلميع الادور واإلانث 
                                   والقيوانني اال اديية لر(يع احليد األدىن لسين    ت                  مراجعة  يوانني اليوالاي    517-   020

             زواج األطفييال      ثيين عين                          ج يف مياليزاي واعتمياد سياسيات تج         للجمييع      ا عامياا     19          اليزواج ه  
  ؛      )دندا 
  ؛                                         مواصلة هجراءات م ا(حة زواج األطفال ) ابون     512-   020
                                                مجيع التشريعات نات الصلة بغية  ديد احلد األدىن للسين         مراجعة    512-   020

  ؛        )أملانيا       ا عاماا     19    بي                             القانونية للزواج جلميع األشخا  
          أ صيى ميا يف      وبال       ا عاماا     19   ي                                 ضمان  ديد السن القانونية للزواج ب    511-   020
  ؛                                          للقااء على زواج األطفال ومنع حدوثه )انغاراي        وسعها
                   ميييع هييييضء ااتميييا   يييا     ،                               تعزييييز ومحايييية حقيييوق النسييياء واألطفيييال    510-   020

  ؛                                                         مل ا(حة زواج األطفال والزواج املة ر والزواج القسري )هيطاليا 
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                                                      ت ثييييف جهودايييا الراميييية ه  القاييياء ال اميييل عليييى زواج األطفيييال     515-   020
  ؛                    اج القسري )ليتوانيا                     والزواج املة ر والزو 

  ؛                                                        ت ثيف التداب  الرامية ه  معاجلة  اااي زواج األطفال )ميامنار     511-   020
  ؛                              م ا(حة العنف ضد األطفال )ملديف            الرامية ه               مواصلة اجلهود     511-   020
          مشيادل صيحة                                          احرتا  حقوق اإلنسان لألشخا  الاين يعيانون مين     512-   020
                           ميييع اتفا يييية حقيييوق األشيييخا  نوي      ا شيييياا  مت   ،        اجتماعيييية  -               وهعا يييات نفسيييية       عقليييية

  ؛                اإلعا ة )ال تغال 
  ؛         )السنغال                    األشخا  نوي اإلعا ة                  مواصلة تعزيز حقوق     516-   020
            مبيا يف نليك عين    ،                                    مواصلة النهوض حقوق األشيخا  نوي اإلعا ية    517-   020

                             ألشخا  نوي اإلعا ة )ال ام ون ؛ ا           ل ي تناسب              األمادن العامة       هتيئة          طريق ضمان 
     ت فيل                             تداب   انونيية وسياسيات عامية                            زايدة اجلهود الرامية ه  تنفيا     512-   020

  ؛                                         احلق يف التعلي  لألشخا  نوي اإلعا ة )هدوادور 
              هم انيية احلصيول        اإلعا ة    ي         ألطفال نو         تتوا(ر ل     ل ي            ت ثيف اجلهود     512-   020

ٍ     بقدر داٍك على   ؛                              التعلي  والرعاية الصحية )(يجي          
                              ات واخلطييي  الوطنيييية عييين طرييييق تيييو(                        مواصيييلة تنفييييا االسيييرتاتيجي    521-   020

                           ومااعفة اجلهيود إلدمياج األطفيال    ،                                   مجيع اخلدمات العامة لألشخا  نوي اإلعا ة
  ؛                                       نوي اإلعا ة يف النظا  املدرسي )دولة (لسطني 

          والضجئييييني يف             نوي اإلعا ييية                              وضيييع بيييرامج لتعزيييييز هدمييياج األطفييييال     520-   020
  ؛               املدرسي )اليوانن    ا     نظامه
            مبيا يف نليك عين    ،                             النهوض حقوق األشيخا  نوي اإلعا ية       مواصلة     525-   020
                 ألشيييخا  نوي اإلعا ييية  ا       تناسييب                               األميييادن العاميية و ويلهيييا ه  أميييادن       هتيئييية     طريييق 

  ؛       )األردن 
                                                     مواصيلة اجلهيود الراميية ه  هعميال حقيوق األشيخا  نوي اإلعا ية     521-   020

  ؛                              وصوهل  ه  األمادن العامة )لةنان         هم انية       وتيس  
  ؛                    محاية األ ليات )ليةيا            الرامية ه            لة جهوداا     مواص    521-   020
                                                  تعزييييز حقيييوق الشيييعو  األصيييلية عييين طرييييق هدمييياج مةيييادج هعيييضن     522-   020

                                                                        األم  املتحدة بشنن حقوق الشعو  األصلية يف اإلجراءات القاائية واإلدارية )ب و ؛
                                                       مواصييييلة تنفيييييا اخلطيييي  واالسييييرتاتيجيات الرامييييية ه  تعزيييييز الر(ييييا      526-   020

  ؛                                                                اال تصادي واالجتماعي للشعو  األصلية )دولة بوليفيا املتعددة القوميات 
                   ر(يا  الشيعو  األصيلية       قييق                                    تعزيز السياسات والتداب  الرامية ه      527-   020

     ول يي                                      ابلوضيع اال تصيادي واالجتمياعي هليا  الشيعو                         يف ماليزاي من أجل االرتقياء 
                                      للةلد )مجهورية الو الد قراطية الشعةية ؛                     من التنمية اال تصادية            اا  الشعو          تستفيد
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         ، و اصييية                  يف القيييانون واملمارسييية               الشيييعو  األصيييلية          ضيييمان حقيييوق     522-   020
  ؛                                             يف األراضي واأل الي  واملوارد التقليدية )النرويج    ا              (يما يتعلق حقه

                                      ه  تعزيز سضمة العمال املهاجرين والنهوض         اهلاد(ة             مواصلة اجلهود     522-   020
  ؛         )الفلةني    ه      بر(اا
                    بغيي  النظيير عيين اجلنسييية    ،                               ضييمان تييوا(ر احلييق يف الصييحة والتعلييي     561-   020

  ؛              اهلجرة )الفلةني              الوضع من حي    و 
                               الشييفا(ية وال فياءة يف نظييا  تو يييف       سييني                        مواصيلة اجلهييود الراميية ه    0 6 5-   020

  ؛                        لعمال املهاجرين )بنغضديش  ا
         للتعجييييل           اختيييان  طيييوات    ،                          مييين أجيييل  سيييني محايييية وحيييدة األسيييرة  5 6 5-   020

  ؛                               احلصول على اإل امة الدائمة )ااي               معاجلة طلةات       بعملية 
                                    حصييييول مجيييييع العمييييال املهيييياجرين وأسييييرا  علييييى         هم انييييية      ضييييمان   1 6 5-   020

  ؛                               الصحة اجلنسية واإلبابية )اندوراس        دمات          مبا يف نلك    ،             اخلدمات الطةية
      لعميال                                                     است شاك أ(ال املمارسات الي  اعتميدهتا الةليدان املسيتقةلة ل   61 5-   020

  ؛                                                مع اتفا يات منظمة العمل الدولية نات الصلة )اهلند       ا متشياا    ،        املهاجرين
                      إلدميييييياج االجتميييييياعي للعمييييييال        تحقيييييييق ا                    زايدة اجلهييييييود اإلضييييييا(ية ل  2  56-   020

  ؛        )ميامنار               عر ه  ودينه              بغ  النظر عن    ،             مع اجملتمع ا لي           واندماجه          املهاجرين 
                     ال العنييييف ضييييد العمييييال                               اختييييان التييييداب  الضزميييية ملنييييع مجيييييع أشيييي  6  56-   020

  ؛                                          مبا يف نلك جرائ  ال رااية والعنصرية )ميامنار    ،              واملعا ةة عليها          املهاجرين
                                                    مواصيييلة اختيييان املزييييد مييين التيييداب  الضزمييية لايييمان محايييية حقيييوق   7  56-   020

  ؛                       العمال املهاجرين )نيةال 
                        تيييو(  هم انيييية احلصيييول عليييى     ضيييمان               ا الراميييية ه            ت ثييييف جهوداييي    562-   020

                    تيو(  (ير  التعليي  هلي     ه                   اللجوء والضجئني و         مللتمسي                          التعلي  االبتدائي والثانوي 
             )أ(غانستان .        مع   ا                  على  د  املساواة 

                                                                       ومجيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف ااا التقرير تع  عن مو يف الدولية  -   025
ّ                                        )الدول  ال   يّدمتها و/أو الدولية موضيوع االسيتعراض. وال ينة                       غيي تفسي اا عليى أهنيا  ظيى              

   .    د ل                      بتنييد الفريق العامل  
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