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 مقدمة  
عقدد الرريددق العامددين املعددر اب اددتعراا الدددورمل ال ددامينق املن دد    جدد  قددرار  لدد   -1

ت دددددرين  16إىل  5ق دورتدددددد ا اديدددد  والفرتةددددني ة الرددددد ة املمتدددددة مددددن 5/1حقدددد ن ان  ددددان 
 12. وااُتعرضت ا ال  ة م انك  ة اجلل   ا ادي  ع رة املعق دة ة 2018الفاين/  فمرب 

ال يد جيين  قوزير ال ؤون اخلارجي  والتعاون . وترأس وفد م انك 2018ت رين الفاين/  فمرب 
 15ت  يلي. واعتمد الرريق العامين التقرير املتعلق   انك  ة جل تد ال ابع  ع رةق املعق دة ة 

 .2018ت رين الفاين/  فمرب 
ق اختددار  لد  حقد ن ان  ددان  م عد  املقددررين 2018كدا  ن الفاين/ينداير   10وة  -2

ياق )اجملم ع  الفرتةي ( التالي  لتي ري ااتعراا ا ال  ة  م انك : انمارات العربي  املتحدةق وكروات
 وال نغال.

مدن مرفددق  5ق والرقددرة 5/1ان مددن مرفدق قددرار  لد  حقدد ن ان  د 15للرقدرة  وفقدا  و  -٣
 اثئق التالي  ألغراا ااتعراا ا ال  ة م انك :ق صدرت ال  16/21 قراره
 (؛A/HRC/WG.6/31/MCO/1)أ( )15للرقرة  وفقا  تقرير وطر/عرا كتايب مقدم  )أ( 
 وفقا  جتميع للمعل مات أعدتد مر ضي  األمم املتحدة ال امي   ق ن ان  ان  )ب( 

 (؛A/HRC/WG.6/31/MCO/2)ب( )15للرقرة 
تد مر ضي  األمم املتحدة ال امي   ق ن ان  ان  )ج(   )ج(15للرقرة  وفقا  م جز أعد 

(A/HRC/WG.6/31/MCO/3.)  
اا ادلرا  كدين مدن وأحيلت إىل م انك ق عدن  -٤ طريدق اجملم عد  الفرتةيد ق قائمد  أادعل  أعدد 

أملا ياق والربازيينق والربتغالق وليختن تاين  ياب  عن  م ع  األصدقاء املعني  ابلتنريذ وانبدرت  
واملتابع  على الصعيد الد طرق وإادبا يا وادل فينيا واململاد  املتحددة لربي ا يدا العيمدى وأيرلنددا 

  ا طرتع على اذه األاعل  ة امل قع ال باي لرتاتعراا الدورمل ال امين.ال مالي . وميان 

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

اادتللت م انكد  عرضدلا اب ددي  عدن خص صديات ا الد  ة م انكد . فعلدى اددبيين  -5
ما  املفالق ينص الدات ر على أن ال ؤون القضائي  غري خا ق ضع  للحا م  بين منرصل  عنلا متا

 ا يارين اختاذ القرارات حبري  كامل . واذه اخلص صي  لي ت فريدة ة   علا وإمنا تندرج ضمن 
عددام ويعدديه فيددد  700 يدام مؤا ددي ُوضددع لتلبيدد  احتياجددات  تمددع ي جددد منددذ أكفددر مددن 

يضم إقليم م انك ق الذمل على امتداد إقليم م احتد كيل م ان مربعان. و  ااكن ٣00 ٣8 الي م
  جن ي . 1٤0ة املائ  من  م ع ال اانق أكفر من  22ميفين امل اطن ن فيد أقين من 

ومن بني اخلص صيات املميزة مل انك  عن اائر الدولق وحىت الدول اليت اي من  ر   -6
طر ة املائ  من م تخدمي ال ركات وامل اريع ة م انك  لي  ا من م ا 98حجملاق ما يلي: 

ة املائددد  مددددن  85انمدددارةق مدددع أن األول يددد  تع ددددى للمددد اطنني فيمدددا يتعلدددق برددددر  العمدددين؛ و
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م تخدمي امل اريع ة م انك    يقيم ن ة انقليم وي افرون كين ي م من ماان إقامتلم إىل 
ماان عمللم؛ وةل  األطرال امللتحقني  دارس م انك    يقيم ن ة م انك ق بين يعي د ن 

داا  50ة اخلددارج؛ وأكفددر مدددن ووالددديلم  ة املائدد  مددن تادداليا اخلددددمات ال بيدد  الددذمل ت دددد 
 الصناديق ا جتماعي    انك  تذا  إىل أطباء ميارا ن خارج انقليم ال طر.

 81ت صي  من أصين  70وة أعقاب ج ل  ا اتعراا الفا ي ق اعتمدت إمارة م انك   -7
مت إليلا. ومن أصين  ت صي  ت مح  5٣معتمدةق اخُتذت إجراءات ب  ن ت صي   70ت صي  قُد 

 ابعتباراا منر ذةق واي متفين ةرتة  أرابع الت صيات املعتمدة.
وجدر  الت درن اب تيددام إىل م د ل  ا ضددمام م انكد  إىل  يدام رومددا األااادي ومددن    -8

تدد علددى م داركتلا ة اكامد  اجلنائيد  الدوليد . وة ادذا الصددددق   يتصد ر أن تقدع ة إقلديم مي
. انمارة   متلك جي ا   جملرد أنم اح  كيل م ين مربعني حال  تندرج ضمن اختصا  اكام ق 

 وااددذا   ميادددن ادد   مقاضددداة كيددداانت أو أشددخا  م جددد دين ة انمددارة وارتابددد ا أعمدددا   
ت ددمح  م دم ل  ابختصددا  ادذه اكامدد  خدارج انمددارة. لاددن م انكد  متلددك ابلرعدين أحاامددا  

فدين ادذه ا دا تق كمدا يتبدني مددن عددة قضداا ع جلدت ة ال دابق ة ادذا انطددار. ابلتصددمل مل
ويتمفين اب  عدم قب ل م انكد  لنيدام رومدا األااادي ة اشدتمالد علدى أحادام تتعدارا مدع 

 ايما فيما يتعلق  ركز رئي  الدول . دات ر انمارةق  
 ن ان  دان. وقدد كدان وأشار ال فد إىل إ  داء مؤا دات جديددة لتعزيدز واحد ام حقد -9

. 2018ت درين الفدداين/  فمرب  ٣0إ  داء اللجند  ال زاريد  لتعزيدز و ايد  حقد ن املدرأة ة  مقدررا  
علق   ت ي ي  امل وايحر  اذا اجللاز على متابع  الت صيات املنبفق  عن ا تراقيات الفرتث الرئ

ملرأة. وابل بعق ات رك اللجن  اب جتار ابلب رق والعنا ضد املرأة والعنا املنزيلق والتمييز ضد ا
ة أعماهلا مجعيات من م انك  تعمين ة اذا اجملال وكذا املر ضي  ال امي  املعني  حبماي  ا ق ن 
وا رات وابل ااط . وقد أي دت ال ل ات العام  على حن  فع ال إ  اء مجعي  م اعدة ضحاا 

فق  ضحاا أعمال العنا بصر  عام  ة واليت تتمفين ملمتلا ة مرا 201٤اجلرمي  ة مت ز/ي ليد 
ق تعمددين . وأخددريا  أو معندد ا    أو جن دديا   إطدار ال ددري  وابجملددانق ادد اء أكددان اددذا العنددا ج دددا  

تد  201٣املر ضي  ال امي  منذ ت رين األول/أكت بر  على ضمان  اي  امل اطن ة إطار عرتقا
  مع اندارة وماافح  أعمال التمييز غري املربرة.

ت صيات  -10 وة إطار التعديرتت اليت طرأت على القا  ن الداخلي مل انك  وة أعقاب ال
 املقدم  ة ج ل  ا اتعراا األخريةق عززت انمارة إطاراا الت ريعي ابعتماد ق ا ني تعىن أاااا  
حبقد ن وحدرات األشددخا  ذومل انعاقد ق وامل دداواة بدني الرجدين واملددرأةق والتحدر  والعنددا ة 
مادان العمددينق وإع دداء امل افقدد  وا صدد ل علددى املعل مدات فيمددا يتعلددق ابمل ددائين ال بيدد ق وكددذا 

علدددددى  اافحدددد  العنصدددددري  مدددددن خدددددرتل تادددددري  ادددددرد م دددددد هلدددددذه امل ددددد ل . وأشدددددار ال فدددددد 
 كدا  ن األول/  2الصدادر ة  ٤10-1الق ا ني التالي : القا  ن رقم  اخلص   إىل اعتماد وجد

واملتعلق حبماي  األشخا  ذومل انعاقد  ودعملدم ة ا عتمداد علدى أ ر دلم  201٤دي مرب 
 2016كا  ن األول/دي مرب   5الصادر ة  ٤٤0-1وتعزيز حق قلم وحراهتم؛ والقا  ن رقم 

 عد اد ابل ردين قبدين و دتددق دين املتعلقد  اب ادم وابواملتعلق بتعديين بعض أحاام القا  ن املد
ت ي مح لل الدين ابختيار منح اام األم ل رللما. كما ميان للزوجني أن ي تخدمان ة اب  ا

معامرتهتما اام بعضلما الدبعض كبدديين أو إضداف   مسلمدا ابل تيد  الدذمل هتارا دد؛ والقدا  ن 
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واملتعلدق ررادداء  يددام إقامد  ابلتندداوب ي ددمح  2017مت ز/ي ليددد  ٤الصددادر ة  ٤50-1 رقدم
؛ مت ددداوا   بضدددمان مصدددلح  ال رددينق فددد ات ا ضدددا   تقامسدددا  ندددا  لدد ب واألم  ن يتقامسدددانق را

تحر   2017كا  ن األول/دي مرب   12الصادر ة  ٤57-1والقا  ن رقم  واملتعلق  اافح  ال
  والعنا ة ماان العمين.

 فد الض ء على التصديق على ا تراقيات والربوت ك  ت وعلى الصعيد الدويلق الط ال -11
: اتراقيدد   لد  أورواب ب دد ن  ايد  األطرددال مدن ا اددتغرتل اجلن ددي 201٣التاليد  منددذ عدام 

وا عتدداء اجلن دي )اتراقيدد    دزاروت(؛ واتراقيد   لدد  أورواب لل قايد  مدن العنددا ضدد الن دداء 
ب ل(؛ واتراقي   لد  أورواب ب د ن ماافحد  ا جتدار والعنا املنزيل وماافحتلما )اتراقي  اا ن

؛ واتراقيد  املرأةد ضيز التميأشاال مجيع القضاء على والربوت ك ل ا ختيارمل  تراقي  ابلب ر؛ 
 ل  أورواب ب  ن منع انرااب وبروت ك هلا انضاة؛ واتراقي  اجلرمي  انلا و ي  ب د ن جتدر  

كراايدد  األجا دد  الددديت ترتادد  عددن طريددق أ يمدد  الامبيددد تر األفعددال ذات ال بيعدد  العنصددري  و 
 انعاق .؛ واتراقي  حق ن األشخا  ذومل وبروت ك هلا انضاة

وفيمدا يتعلدق ابمل داواة بدني اجلن دنيق   يتضدمن القدا  ن الد طر أمل متييدز ضدد املدرأة.  -12
نر  فالن اءق على وجد اخلص  ق يتمتعن بنر  حق ن الرجال ال يااي ق أمل أهنن  ب يتمتعن 

أن اذا ا ق األخري منص   عليد ة الدات ر. كمدا يضدمن  علما  حق ن األالي  والتص يتق 
قا  ن و صُّ  انطار الت ريعي امل ج د امل اواة القا   ي  بني اجلن ني ة ا ن العمين. وينص ال

ق على حصد ل كدين امل دتخدمنيق بصدرد النيدر 197٤ة عام  ت بيق أحاامدق اللذين ُوضعا
عن   ع جن لمق على أجر مت او لقاء العمين  ر د أو عمين بقيم  مت اوي . ورماان املرأة 
ا اترادة من  اي  اجتماعي  منااب  ت مح هلا على وجد اخلص    ن ت ف ق على وجد أفضين 
بني م ؤولياهتا العملي  واألاري ق من خرتل منحلا إجازات أم م  وبد ت أاري . وت لد زادة 

املرأة ة اختاذ القرارات وة ا ياة ا قتصادي  ة م انك  على فعالي  التددابري املتخدذة. م ارك  
ة املائ  من مناص  امل ؤولي  داخين اندارة ا ا مي  )أمل املناص   57وت غين الن اء الي م 

منصد  يدا  املندرج  ضمن فع  رؤااء األق ام فما فد ن(. وعلدى ادبيين املفدالق ت دغين امدرأة حال
  دداء مددن بددني أربعدد   8وزيددر مددن  مد ع و دد . ويضددم اجمللدد  الد طر  -  دار حادد ميم ت

ق وابت عدد ال رريات أكرب من عدد ال رراء. وعلى صعيد القضاءق وطنيا   وع رين م ت ارا  
 ت غين الن اء أربع  مناص  مدير حمام  من أصين و   م ج دة ة انمارة. 

 ٤57-1خرية لتعزيز اذه امل اواة ة القا  ن رقم ويتمفين أحد الت  رات الت ريعي  األ -1٣
ب دد ن التحددر  والعنددا ة ماددان العمددين  2017كددا  ن األول/دي ددمرب   12الدذمل صدددر ة 

. وادد  ريدددر علددى وجددد اخلصددد   2017كدددا  ن األول/دي ددمرب   2٣ودخددين حيددز النردداذ ة 
اذ مجيدع التددابري التحر  وا بتزاز اجلن ي والعنا ة ماان العمينق ويلزم صاح  العمين ابخت

 الضروري  ل قا مفين اذه األحداثق ويررا عق ابت جنائي  على املت رطني فيلا.
وفيما يتعلق ابلعمدينق يدنص دادت ر م انكد  علدى ضدمان حريد  عمدين األجا د  وعددم  -1٤

إخضاعلم ملعامل  خمتلر  عن غريام. ومع أ د ي جد  يام أول ي   اترادة م اطر م انك  من 
متييددز  ة بلدددامق فه دد   ي دمح ب جد د جددا   قلديرت   لنيدر إىل أهندم ميفلدد ن عدددا  فدر  العمدينق اب

ااتبعاد أو تقييد أو ترضيين على أااس العرن أو الل ن أو   ع اجلن  أو الددين أو الدرأمل  أو
 ال يااي أو األصين ا جتماعي.
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 500 2شدخصق أمل حد ايل  500 ٤ق كدان 2017كا  ن األول/دي مرب   ٣1وة  -15
ة املائددد  مددن  مددد ع  8امددرأةق يعملددد ن ة ال ايردد  العم ميددد . وادد  مدددا ميفددين  000 2و رجددين

با   قري ت ق ة امل تخدمني ة انمارة. وميفين ا امل ن للجن ي  الرر  ي  ةلفي  م ع امل تخدمني 
ي  ضمن  ٣0حني ميفين م اطن  م انك   ب ة املائ  من اذا اجملم ع. وإذا كان الرجال ميفل ن األغل

ة املائ  من املناص  امل دغ ل ق فدهن الن داء ميدفلن األغلبيد   77تخدمني الرر  يني بن ب  امل 
ة املائد  مددن ادذه املناصدد . وة الق دداع  6٤ضدمن امل ددتخدمني مدن مدد اطر م انكد  بن ددب  

م تخدمق  000 50ما يعادل  2017اخلا ق بلغ عدد امل تخدمني ة كا  ن األول/دي مرب 
. ويرتحظ انا أن املائ  منلم. وميفين الرر  ي ن ةلفي امل تخدمني تقريبا  ة  60وشاين الرجال 

ة إماا ي  حص ل األجا   على فرصد  عمدين ة انمدارة.   يام األول ي  املعتمد   يؤةر البا  
ومن جل  أخر ق تضمن إمارة م انك  جلميع امل تخدمنيق بصرد النير عن جن يتلمق  يام 

طر الرئي ددي . وي دتريد مجيددع املتمتعددني ابلتد مني ا جتمدداعي مددن  ايد  اجتماعيدد  يغ دي املخددا
  ا ق ن  ر لا فيما يتعلق ابلعرتج والتقاعد.

 وأ  عت املر ضي  ال امي  املعني  حبماي  ا ق ن وا رات وابل ااط  ة ت رين األول/ -16
رد ا201٤ق وُعني  املر ا ال امي ة شباط/فرباير 201٣أكت بر  ئ ألاااي  ة . وتتمفين واا

ة ماافح  أشاال التمييز غري املربرة.  ضمان  اي  امل اطن ة إطار عرتقاتد مع اندارة وطبعا  
ورماان املر ا ال امي تلقي شااو  األشخا  ا عتباريني أو املعن يني الذين يعتقدون أهنم 

نداري  املختص  أمل تعرض ا لتمييز غري مرب ر. وة الق اع العامق ي ت يع أن ي ل  من املصاحل ا
 وةيق  أو م اعدة ضروري  لرتض رتع  لمتد. كما ي ت يع املر ا ال امي أن ي ل  شرليا  
إىل امل اطن واملصاحل انداري  املعني  تزويده  عل مات إضافي  لاي تتضح لدد الصد رة ب د ن أمل 

إن كدان ذلدك مدن خدرتل ا ادتماعق  اكمد  ا ضد ري احد ام مبددأ اك أيضا  خرتد. وا  يارين 
مل رين أمر ما دون ذلكق إىل تر ريات امل اطن أو ممفلد وكذا تر ريات ال دل ات  وماا  ضرور 

يد  انداري  املعني . أما ة الق اع اخلا ق فه د ي تمع إىل صاح  ال ا   وميان أن ي ل  إل
قدد  معل مات إضافي  مل اعدتد على ا طرتع ب ض ح على ال قائع وال ضع الدذمل دفعدد إىل ت

ال ا  . وبعد النير ة امللاق مياند إحالد  ال دا   إىل ال دل ات أو األشدخا  املخد لني 
ة إطار اح ام مبدأ اكاكم  ا ض ري  دع ة ال خص املعر إىل تزويده  أيضا  النير فيلا. ومياند 

بت ضيحات ومرتحيات ب  ن أفعال التمييدز م ضد ع ال دا  . وة أعقداب ادذه ال دا  ق 
لمر ا ال امي ال   حقيقي  لتقد  ت صيات إىل ال خص املعر من أجين التصدمل يا ن ل

هلذا التمييز املرتحظق ودع تد إىل أن ي لعد ة اآلجال اليت ردداا لد على انجراءات املتخذة 
لتنريذ ت صيتد. وة حال عددم ا صد ل علدى املعل مدات امل ل بد ق ميادن للمرد ا ال دامي أن 

 من أجين إراالد إىل األمري. خاصا   على العم م أو أن يعد  تقريرا  ين ر اذه الت صي  
وتعمين انمارة على حتقيق امل اواة بني الرجين واملرأة من خرتل ايااتلا للتعداون مدن  -17

أجين التنمي  اليت ترمي ابألااس إىل القضداء علدى الرقدر عدن طريدق اختداذ إجدراءات ة  دا ت 
ة  ال التعاون البلدان  وا جتماعي. وت مين إجراءات م انك  الصح  والتعليم واندماج امللر

(ق أو ال داان املعد زين دو ر/ال ن  )أقين البلدان مند ا   000 ٤يتجاوز دخين الررد فيلا  اليت  
ما تا ن ملم  ق با  ابلبلدان ذات الدخين املت اط. وتُ تلدد املناطق املن ي ق اليت غال جدا  

على ابيين األول ي ق ا اء ة الع اصم أو املدن الارب  )أحياء الصريح واألحياء الرقرية(ق أو ة 
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املناطق املعزول  )القر  أو املناطق اجلاف ( أو ة املناطق ا دودي  )خميمات الرتجعني(. وة اذا 
ق  2016ئي  لل اان. وة عام ال يانق تدعم م انك  عمليات ذات أتةري كبري على القدرة ال را

مرتيدني  9,6)أمل  انمنائيد  الرمسيد ة املائ  من إ راقلا ة إطار امل اعدة  60كرات م انك  
ة املائ  من  0,16ملي ن ي رو( للم اريع املنجزة ة أقين البلدان من اق أمل  16ي رو من أصين 

شخص  000 800اتراد ح ايل . وة اجملم عق ا2016الناتج اكلي انمجايل مل انك  ة عام 
 ااترادة مباشرة من دعم انمارة.

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
وفدددا  ببيداانت. وتدرد الت صدديات املقدمد  أةنداء جل دد   ٤9أةنداء جل د  التحداورق أدىل  -18

 التحاور ة اجلزء الفاين من اذا التقرير.
ورحبدت تركما  دتان ابلتغيدريات الدديت أدخلدت علدى انطددار املعيدارمل واملؤا دي لتعزيددز  -19

إىل أمهيدد   أيضدا  حقد ن ان  دان و ايتلداق وابلت قيددع والتصدديق علدى صدا ك دوليدد . وأشدارت 
 إ  اء مؤا ات جديدة لتعزيز حق ن ان  ان و ايتلا.

لدولي   ق ن ان  انق  ا فيلدا ورح بت أوكرا يا ابلتصديق على عدد من املعاادات ا -20
اتراقيد  حقد ن األشددخا  ذومل انعاقد ق والربوت كدد ل ا ختيدارمل  تراقيد  القضدداء علدى مجيددع 
أشاال التمييز ضد املرأةق واتراقي   ل  أورواب لل قاي  من العنا ضد الن داء والعندا املندزيل 

 ماي  ا ق ن وا رات وابل ااط .وماافحتلما. كما أقر ت ر  اء املر ضي  ال امي  املعني  حب
و حيت اململا  املتحدة لربي ا يا العيمى وأيرلندا ال مالي  أن م انك  مل تؤيد الدع ة  -21

إىل اختاذ إجراءات ب  ن أشاال الرن املعاصرةق وشجعت م انك  على النير ة القيام بذلك. 
 ا ة ذلك منعلا من أن تعاود الزواج أن املرأة   تزال تعاين ة بعض اجملا تق  أيضا  و حيت 
 على طرتقلاق وإخضاعلا ملعامل  خمتلر  ة إطار ق اعد وأ يم  التقاعد. ي ما   ٣10قبين مرور 

وأقددر ت الددد  ات املتحددددة األمريايددد   ن حجدددم م انكدد  يدددؤةر ة قددددرهتا علدددى قبددد ل  -22
مم املتحدة ال امي ل ؤون الرتجعنيق وأةنت على الدعم الذمل يقدمد اذا البلد إىل مر ا األ

ب دد ن ا لتمدداس الرمسددي للجددد ء  أحاامددا  الرتجعددني. بيددد أهنددا  حيددت أن القددا  ن   يتضدددمن 
  صر  الرتجئ. كما أعربت عن قلقلا إزاء القا  ن الذمل جيرم ا تقاد األارة ا اكم . أو

نق واد  زيدز و ايد  حقد ن ان  داوحفت أوروغ امل م انك  على م اصل  التزاملا بتع -2٣
من خرتل تصديقلا على العديد من الصا ك الدولي   ق ن ان  ان. وان  ت  اتضح مؤخرا   ما

  م انك  على اعتماد تدابري ت ريعي  لتعزيز امل اواة بني اجلن ني.
وأعربت مجل ري  فنزويرت الب ليراريد  عدن تقدديراا ملدا تقد م بدد م انكد  مدن أجدين  ايد   -2٤

طرال والن اء واألشخا  ذومل انعاق . وال ت الض ءق على وجد الرعات الضعير ق مفين األ
اخلصدد  ق علددى ترتيدد  ااددتقبال األشددخا  ذومل انعاقدد  وإ دداقلم ابملدددارسق وعلددى إ  دداء 
خددمات لرائدددة ضددحاا العنددا. وأةنددت علددى إلزاميد  تعلدديم األطرددال مددن اجلن ددني حددىت اددن 

  ا بتدائي  والفا  ي  العام .ال ادا  ع رة وت فري التعليم ابجملان ة املدارس 
وأةنت ألبا يا على تعاون م انك  البناء مع اآلليات الدولي   ق ن ان  ان. ورحبت  -25

بتصدددديقلا علدددى عددددد مدددن الصدددا ك الدوليددد   قددد ن ان  دددانق  دددا ة ذلدددك اتراقيددد  حقددد ن 
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عزيز و  ت ي  حق ن األشخا  ذومل انعاق . وطلبت ألبا يا معل مات عن عملي  إ  اء جلن    ا
  املرأةق و  ايما عن دور اجملتمع املدين أةناء عملي  إ  اء اذه اللجن  ال زاري  وبعداا.

ورحبت اجلزائر  ختلا املبادرات املتخذة لضدمان حقد ن ال ردينق وشدجعت م انكد   -26
على بذل املزيد من اجلل د ة اذا اجملالق   ايما من خرتل وضع وتنريذ اياا  شامل  ذات 
و الزواج  صل . كما أةنت على تنريذ قا  ن جير م خمتلا أشاال العنا ضد املرأة مفين التحر  أ

د اب غتصاب بني الزوجني.   الق رمل ويع د على وجد حمد 
وأعربت أ دورا عن تقديراا لتصدديق م انكد  علدى عددد مدن الصدا ك الدوليد ق  دا ة  -27

ت عدن التدددابري الراميد  إىل تدد فري الرعايدد  ذلدك اتراقيدد  حقد ن األشددخا  ذومل انعاقد . وادد ل
  للقصر من ذومل انعاقاتق وعن إجراءات إدماج األشخا  ذومل انعاق  ة ا ن العمين.

 اي  األشخا  ذومل انعاق  ودعملم ة قا  ن  وان ت األرجنتني م انك  على ان لا -28
ىت لارالد  حقد ن ادؤ ء ا عتماد على أ ر دلم وتعزيدز حقد قلم وحدراهتمق واختاذادا تددابري شد

  األشخا . وأشادت ابجلل د املبذول  ملاافح  التمييز ضد املرأة.
و حيت أا اليا إ  اء املر ضي  ال امي  املعني  حبماي  ا ق ن وا رات وابل ااط .  -29

ي  حق ن  وأقرت بتصديق م انك  على  م ع  من الصا ك الدولي  القا   ي ق  ا ة ذلك اتراق
ا  ذومل انعاقدد . وأشدارت إىل عدددم وجد د حيددر واضدح وصددريح للتمييدز القددائم علددى األشدخ

  أااس اجلن ي  أو العرن أو األصين انةرق وإىل ورود ادعاءات متررق  ب  ن ف اد ا ا م .
وأشدادت الربازيدين اب ضدمام م انكد  إىل الربوت كد ل ا ختيدارمل  تراقيد  حقد ن ال ردين  -٣0

ب دن  أيضدا  لبرتغاتق واتراقي  حق ن األشخا  ذومل انعاقد . ورحبدت املتعلق رجراء تقد  ا
قدد ا ني ب ددد ن م دددائين متصدددل  ابمل ددداواة بددني اجلن دددنيق والتحدددر  والعندددا ة مادددان العمدددينق 

 وماافح  العنصري ق وحق ن األشخا  ذومل انعاق .
ابل اداط . ورحبت بلغارا ر  اء املر ضي  ال امي  املعنيد  حبمايد  ا قد ن وا درات و  -٣1

وادل ت الضدد ء علدى عمليدد  إ  داء اللجندد  ال زاريد  لتعزيددز و ايد  حقدد ن املدرأة. كمددا أشددادت 
لت اديع  ت دريعا   بتصديق م انك  على اتراقي  حق ن األشخا  ذومل انعاقد ق وادنلا مدؤخرا  

   ان الرر  املتاح  كي ي مين األشخا  ذومل انعاق .
مدن التمييدز ضددد العمدال األجا د  مدن خددرتل ورحبدت كنددا ابخل د ات املتخددذة للحدد  -٣2

اعتماد ت ريع جديد ي مح للرعاا الرر  يني امل ج دين ابملن قد  ابلعمدين عدن بعدد. و حيدت 
ة را  م دامه  م انكد  انجيابيدد  ة تقدد  العد ن وامل داعدة إىل أشددد فعدات ال داان ضددع أيضدا  

 البلدان النامي .
مي  املعنيد  حبمايد  ا قد ن وا درات وابل اداط . ورح بت شيلي ر  داء املر ضدي  ال دا -٣٣

ء  أيضا  ورح بت  ابلتصديق على عدة صا ك دولي   ق ن ان  ان. وأعربت شيلي عن قلقلا إزا
إزاء  أيضدا  عدم وج د ت ريع رير صراح  مجيع أشاال التمييز ضد املرأة. وأعربت عن قلقلدا 

ي  شااو  التمييز والعنا ضد املفليات واملفليني وم زدوجي امليين اجلن ي ومغايرمل اهل ي  اجلن ا 
 وحاملي صرات اجلن ني.
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وأحاطت الصني علما  بتصديق م انك  على اتراقي  حق ن األشخا  ذومل انعاق .  -٣٤
ورحبت ابجلل د اليت تبذهلا م انك   ماي  الرعات الضعير ق  ن فيلا الن اء واألطرال وامل ن ن 

زيدز امل داواة بدني اجلن دني واندمداج ة اجملتمدع. ورحبدت الصدني واألشدخا  ذوو انعاقد ق ولتع
 بتعاون م انك  الن ط مع البلدان النامي  و ا تقدمد هلا ة إطار امل اعدة انمنائي  الرمسي . أيضا  
وأةندت كد ت ديرد ار علددى التددابري املتخدذة لتعزيدز انطددار املؤا دي واملعيدارمل  مايدد   -٣5

  اء املر ضي  ال امي  املعني  حبماي  ا ق ن وا رات وابل ااط ق حق ن ان  ان. ورحبت ر
وب ن قا  ن  اي  األشخا  ذومل انعاق  ودعملم ة ا عتماد على أ ر لم وتعزيز حق قلم 

 بتصديق م انك  على عدة معاادات أوروبي  ودولي   ق ن ان  ان. أيضا  وحراهتم. ورحبت 
م انك  الق مل حبماي  وتعزيز حق ن ان  ان وعلى ما اختذتد وأةنت قرب  على التزام  -٣6

تصديق  ب ا ا م  من تدابري ملم ا  لتنريذ التزاماهتا الدولي  ة  ال حق ن ان  ان. ورحبت 
علدى اتراقيد  حقد ن األشدخا  ذومل انعاقد ق واد لت عمدا إذا كا دت  دد  أمل  م انكد  مدؤخرا  

   فيما يتعلق ابلقصر وال ص ل إىل ماان العمين.معل مات متاح  عن تنريذ اذا الصكق وخاص
وأفادت الدامنرك  ن الربوت ك ل ا ختيارمل  تراقي  منااض  التعذي  وغريه من ضروب  -٣7

نع  ي  مل املعامل  أو العق ب  القااي  أو الرتإ  ا ي  أو امللين  يتيح  م ع  ملم  من األدوات العمل
علدى أن الددول ت  شددد ابتراقيد  القضداء علدى مجيددع  أيضدا  التعدذي  واد ء املعاملد . وشددددت 

أشاال التمييز ضد املدرأة ة جل دادا الراميد  إىل حتقيدق امل داواة بدني اجلن دني ة القدا  ن وة 
 املمارا  من خرتل التصدمل للتمييز ضد الن اء والرتيات. 

ء وأعربت فر  ا عن تقديراا ملا تبديد م انك  من التزام ق مل إزاء حق ن  -٣8 ان  ان ا ا
من تصديقلا على اتراقي  حق ن  على الصعيد الق رمل أو ة املنيمات الدولي ق كما جتلى مؤخرا  

 األشخا  ذومل انعاق .
لرائدددة األشددخا  ذومل انعاقدد ق واند ت غدداب ن م انكدد  علددى اعتماداددا ت ددريعات  -٣9
أ ر ددلم وتعزيددز اديما قددا  ن  ايدد  األشددخا  ذومل انعاقدد  ودعملددم ة ا عتمدداد علددى  و 

ي  حق ن  2017ق وتصديقلا ة عام 201٤حق قلم وحراهتم الذمل اعتُمد ة عام  على اتراق
األشخا  ذومل انعاق . وأشادت ابلتدابري املتخذة  ماي  امل ننيق و  ايما إ  اء مركز علم 

 ال يخ خ  ال يب.
العندا ضدد الن دداء ورحبدت ج رجيدا ابلتصدديق علدى اتراقيد   لدد  أورواب لل قايد  مدن  -٤0

يز  تمي والعنا املنزيل وماافحتلما والربوت ك ل ا ختيارمل  تراقي  القضاء على مجيع أشاال ال
مي   ضد املرأة. ورح بت ر  اء مؤا   وطني  لتعزيز و اي  حق ن ان  انق واي املر ضي  ال ا

 ضحاا اجلرمي . املعني  حبماي  ا ق ن وا رات وابل ااط ق وكذلك ر  اء مجعي  م اعدة
وأشدادت أملا يددا بتصدديق م انكدد  علددى اتراقيد   لدد  أورواب لل قايدد  مدن العنددا ضددد  -٤1

 الن اء والعنا املنزيل وماافحتلما وعلى اتراقي  حق ن األشخا  ذومل انعاق .
 قد ن وا درات وابل اداط  ة ورح بت غاان ر  اء املر ضي  ال دامي  املعنيد  حبمايد  ا -٤2
مدن أجدين دعددم ضدحاا خمتلددا  201٤ق ومجعيد  م دداعدة ضدحاا اجلرميد  ة عددام 201٣ عدام

أعمددال العندددا وغدددريه مددن اجلدددرائم اجلنائيددد . وأشددادت بتصدددديق م انكددد  علددى اتراقيددد  حقددد ن 
 .2017األشخا  ذومل انعاق  ة عام 
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بلد وأشار ال فد إىل أن إقليم م انك  املمتد على م اح  كيل م ين مربعني   ي اين  -٤٣
عددن ذلدددكق وابلنيددر إىل وجدد د احتدداد مجركددي بددني فر  دددا  فضددرت  مقصددد أو معددرب للملدداجرين. و 

تمتع  وم انك ق كا ت ملم  املراقب  ة م انك  م ندة إىل املصاحل اجلمركي  الرر  ي  اليت كا ت ت
رية بنر  ال ل ات اليت كا ت هلا داخين انقليم الرر  ي. وبناء على ذلكق   ت ل م انمارة أتش

غددري  قاصدرا   ملداجرا   55ق دخدين م انكدد  2018كددا  ن الفاين/ينداير   1دخد ل أراضديلا. ومندذ 
راذ  ن ال ز  مصح ب. وة أعقاب ذلكق دخلت تدابري القا  ن العام املتعلق  حبماي  األطرال حي 

اؤ ء األطرال. وي لَّم األطرالق رعاي  وأوكلت إىل مديري  العمين وامل اعدة ا جتماعيني ملم  
بعد الت ك د من وضعلم الصحيق إىل ال ل ات الرر  ي  املالر   راقب  دخ ل األجا   إقليم 

 ملا متليد الق اعد املعم ل هبا على الصعيد األورويب.  وفقا  شينغني وتنقللم فيدق 
وأما فيما يتعلق ابلعنا ضد األطرالق أشار ال فد إىل مرل م "العنا اخلا " الدذمل  -٤٤

عي ق م تضعرني جدا   ي تلدد أشخاصا   . كما أشار إىل م روع قا  ن اتناق د اجلمعي  الت ري
ق ويرمدي إىل قمدع أعمدال العندا الديت ترتاد  ة حدق القصدر دون أن أمل اجمللد  الد طرق قريبدا  

 .م ددا   ختلا لديلم إصاابتق ابعتباراا ارفا  
دذت  دىناألوفيما يتعلق ابنعاق ق  حظ ال فد أ د إىل جا   ضمان حد  -٤5 املعي ي اختُّ

 اعدة األشخا  ذومل انعاق ق ملتدابري خمتلر  لتقد  امل اعدة املالي  من خرتل وضع خ ط 
البالغني منلم والقصر على حد ا اءق ومنلا مفرت: ت فري امل اعدة ة البيتق وت فري م اعدين 

ابملصاريا اخلارج  عن مدراينيق وامل ارك  ة رحرتت منااب ق والنقين ب يارة األجرةق والتارين 
امليزا يد . ومسددح اددذا القددا  ن بتعزيددز اندمدداج امللدر واب عدد اد بدددور والدددمل ال رددين املصدداب 

 ابنعاق ق من خرتل منح اؤ ء األشخا  ا ق ة ا اترادة من ااتحقاقات أاري .
 وأشادت اندوراس  ا تبذلد م انكد  مدن جلد د لتنريدذ الت صديات الديت تلقتلدا خدرتل -٤6

ج ل  ا اتعراا الفا ي ق  ا ة ذلك إ  اؤاا املر ضي  ال امي  املعني  حبماي  ا ق ن وا رات 
وابل اداط . و حيدت مدع التقددير انادلامات املاليدد  املقدمد  مدن م انكد  إىل مر ضدي  األمددم 

 املتحدة ال امي   ق ن ان  ان.
اقيد  حقد ن األشدخا  ذومل وأعربت آي لندا عن تقديراا لتصدديق م انكد  علدى اتر -٤7

 عن إ  ائلا املر ضي  ال امي  املعني  حبماي  ا ق ن وا رات وابل ااط . فضرت  انعاق ق 
ق وأشددادت إ دو ي دديا ابلتقدددم الددذمل أحرزتددد م انكدد  منددذ ج لدد  ا اددتعراا األخدددرية -٤8
عاقد  على اتراقي  حق ن األشدخا  ذومل ان 2017ايما فيما يتعلق بتصديقلا ة عام  و 

ابلتدزام البلدد امل ددتمر  أيضدا  مجعيد  م داعدة ضدحاا اجلرميدد . ورحبدت  201٤وإ  دائلا ة عدام 
 ألاداد التنمي  امل تدام . وفقا  بت فري التعاون وامل اعدة انمنائيني إىل البلدان النامي ق 

م انكددد ق ابلتقددددم اكددرز مندددذ آخددر ج لددد   اددتعراا ا الددد  ة  وأحدداط العدددران علمددا   -٤9
ايما فيما يتعلق ابنطار املعيارمل واملؤا ي  ق ن ان  ان ة البلدد. وأعدرب العدران عدن   

تقدديره القدد مل لتصدديق م انكدد  علدى عدددد مددن ا تراقيدات انقليميدد  والدوليد ق وكددذا إ  ددائلا 
 املر ضي  ال امي  املعني  حبماي  ا ق ن وا رات وابل ااط .
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أحرزه البلد من تقدم مندذ ج لد  ا ادتعراا األخدرية.  وان ت أيرلندا م انك  على ما -50
ومشلدددت ادددذه انادددازات التصدددديق علدددى عددددد مدددن الصدددا ك الدوليددد   قددد ن ان  دددانق مفددددين 

 الربوت ك ل ا ختيارمل  تراقي  القضاء على مجيع أشاال التمييز ضد املرأة.
بدت إي اليددا ابلتددزام م انكد  بتعزيددز حقدد ن ان  دان و ايتلددا. -51 وأشددادت ابجللدد د  ورح 

املبذول  ة صاحل الن داء واألطردال واألشدخا  ذومل انعاقد . وأعربدت عدن تقدديراا للتصدديق 
على عدة صا ك دولي   ق ن ان  انق  ا ة ذلك اتراقي   ل  أورواب لل قاي  من العنا ضد 

من ا اتغرتل الن اء والعنا املنزيل وماافحتلماق واتراقي   ل  أورواب ب  ن  اي  األطرال 
 اجلن ي وا عتداء اجلن يق واتراقي  حق ن األشخا  ذومل انعاق .

و حيت مدغ قر ابرتياح ا ضمام م انك  إىل عدة صا ك دولي   ق ن ان  دانق  -52
حقدد ن األشددخا  ذومل انعاقدد  ة مدع انشددارة إىل أهنددا صدددقت علددى صددا ك منلددا اتراقيدد  

. 2016مجيددع أشدداال التمييددز ضددد املددرأة ة عددام ق وعلددى اتراقيدد  القضدداء علددى 2017 عددام
 ر  اء املر ضي  ال امي  املعني  حبماي  ا ق ن وا رات وابل ااط . أيضا  ورحبت 

ملديا عن اطمعناهنا ملا بذلتد م انك  من جل د لتح ني حق ن األشخا   أعربتو  -5٣
ل اددن ت دددريعات ة ادديما مدددن خددرت ذومل انعاقدد  ومددا أحرزتدددد مددن تقدددم ة ادددذا اجملددالق و 

 .2017والتصديق على اتراقي  حق ن األشخا  ذومل انعاق  ة عام  201٤ عام
وشارت مال   م انك  على تقد  تقريراا ال طرق وأشادت ابلتدابري اخلاص  اليت اختذهتا  -5٤

 .انمارة لصاحل املرأة وال رين منذ ا عقاد ج ل  ا اتعراا الدورمل ال امين األخرية اخلاص  هبا
ابلتصديق على الربوت ك ل ا ختيارمل  تراقي  القضاء  خاصا   ورح بت م ري ي س ترحيبا   -55

ق وكددذا ابلتصددديق علددى اتراقيدد  حقدد ن 2016علدى مجيددع أشدداال التمييددز ضددد املددرأة ة عددام 
تعزيز 2017األشخا  ذومل انعاق  ة عام  . وأشادت ابجلل د املت اصل  اليت تبذهلا م انك  ل

يدق تددابري خاصد  ترمدي إىل خدمد  مصداحل ق وتنردذ عدن طر و اي  حق ن الرعات األكفر ضعرا  
 األطرال والن اء وامل نني واألشخا  ذومل انعاق .

ورح   اجلبين األا د ابلتقدم الدذمل أحرزتدد م انكد ق مندذ ج لد  ا ادتعراا ال دابق ق  -56
ي   فيما يتعلق ابنطار املؤا ي  ق ن ان  انق والذمل مشين إ  اء املر ضي  ال امي  املعني  حبما

ن وا درات وابل اداط . كمدا أشداد اجلبدين األاد د بتصدديق م انكد  علدى اتراقيد  حقدد ن ا قد  
 وعلى معاادات دولي  إضافي  ة إطار  ل  أورواب.  2017األشخا  ذومل انعاق  ة عام 

وأشدادت ا لنددا بتصدديق م انكد  علدى اتراقيد   لد  أورواب لل قايد  مدن العندا ضددد  -57
افحتلماق واتراقي   ل  أورواب ب  ن ماافح  ا جتار ابلب رق لانلا الن اء والعنا املنزيل وما

  تزال ت عر ابلقلق إزاء م ائين حمددة تتعلق حبق ن املرأة واملفليات واملفليني ومزدوجدي امليدين 
 اجلن ي ومغايرمل اهل ي  اجلن ا ي  وحاملي صرات اجلن ني.

يتعلدددددق حبقددددد ن األشدددددخا   وأقدددددرت ابك دددددتان ابجللددددد د الددددديت تبدددددذهلا م انكددددد  فيمدددددا -58
امل تضعرنيق  ن فيلم الن اء واألطرال وامل ن ن واألشخا  ذوو انعاق ق وأشادت ابعتماد 

 .2017قا  ن ماافح  التحر  والعنا ة ماان العمين ة عام 
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واع د الرلبني ابلتقدم املؤا ي الذمل أحرزتد م انك  منذ ج ل  ا اتعراا الدورمل  -59
ن يق ال امين األخريةق ومش ت ي   ين إ  اء جلن  وزاري  من أجين إضراء املزيد من الرعالي  على عمل

بت  وتنريذ وتقييم ال يااات والتدابري ال طني  الرامي  إىل ماافح  العنا والتمييز ضد املرأة. ورح 
 .2017الرلبني بتصديق م انك  على اتراقي  حق ن األشخا  ذومل انعاق  ة عام 

لتدابري اليت اختذهتا م انك  لتعزيز  اي  حق ن ان  انق و  ايما ورح بت الربتغال اب -60
إ  اء املر ضي  ال امي  املعني  حبماي  ا ق ن وا رات وابل ااط ق والتصدديق علدى الصدا ك 

 الدولي   ق ن ان  ان ة  ال  اي  ال رين والقضاء على التمييز ضد املرأة.
تخذة لتح ني انطار الت ريعي والتصديق على الصا ك ابلتدابري امل علما  وأحاطت ق ر  -61

ذ من تدابري لارال  امل اواة ة ا ص ل على  الدولي   ق ن ان  ان. كما أحاطت علما   ا اخت 
 امل اعدة ال بي  وكرال  التعليم للجميعق و ا حتيى بد الرعات الضعير  من ااتمام خا .

الديت ت ليلدا م انكد  لعمليد  ا ادتعراا الددورمل  وأةنت مجل ري  م لددوفا علدى األمهيد  -62
قا  ن  ال امينق وا  ما يتجلى ة  يراا بتمع ن ة الت صيات املقدم  إليلا. ورح بت ابعتماد ال

بار ت صي   ٤57-1رقم  ب  ن ماافح  التحر  والعنا ة ماان العمينق الذمل أخذ ة ا عت
فا ي . ورحبت ابلتصديق على الصا ك مقدم  من مجل ري  م لدوفا خرتل ج ل  ا اتعراا ال

 الدولي   ق ن ان  ان.
وأشادت ال نغال ابلتقدم الذمل أحرزتد م انك  فيما يتعلق بتنريذ الت صيات املقب ل   -6٣

أةنداء ج لد  ا اددتعراا الفا يد ق و  ادديما فيمدا يتعلدق ابمل دداواة بدني اجلن ددنيق وتد فري التعلدديم 
 ابجملانق وماافح  مجيع أشاال التمييز. للجميعق وت فري امل اعدة ال بي 

وأشادت صربيا ابلتدابري املتخذة لتنريذ الت صيات املقب ل  أةناء اجل ل  ال ابق . ورحبت  -6٤
ئلا 2017بتصديق م انك  على اتراقي  حق ن األشخا  ذومل انعاق  ة عام  ق وكذا ر  ا

 .201٣ ااط  ة عام املر ضي  ال امي  املالر  حبماي  ا ق ن وا رات وابل
لرعايد  امل دنني الدذين ي دال ن  حديفد وأشدادت ادنغاف رة ابختداذ م انكد  عددة تددابري  -65

شرر  كبرية من ال اان. ومشلت اذه التدابري إ  اء مركز علم ال يخ خ  ال يب "رينييد الفال " 
ترمي إىل متاني وتنريذ م روع للتعاون بني األجيالق وكذا اختاذ مبادرات أخر   201٣ة عام 

 امل نني من البقاء ة منازهلم ألط ل مدة ممان  وة ارود معي ي  جيدة.
ورحبدت ادل فينيا بتعزيدز انطدار املؤا دي  مايد  وتعزيدز حقد ن ان  دان مدن خددرتل  -66

إ  اء املؤا   ال طني   ق ن ان  ان. وأقرت ابجلل د املبذول  فيما يتعلق حبق ن األشخا  
دت  هنددا اددد ح  أمل جلدد د تبددذهلا م انكدد  ة ادددبيين م اصددل  تعزيددز التعددداون امل ددننيق وأفددا

 والتضامن بني األجيال.
وأعربدت إادبا يا عدن قلقلدا إزاء عددم وجد د ت دريعات وطنيد  حمدددة ملاافحد  التمييددز  -67

 القائم على   ع اجلن ق وإزاء ااتمرار وج د بعض األحاام القا   ي  اليت   ختدم مصاحل املرأة.
وأشادت دول  فل  ني ابلتزام حا م  م انك  بتعزيز و اي  حق ن ان  ان. وأحاطت  -68
  ا اختذ من خ  ات ملم  ة  ال ماافح  التمييز والعنا ضد املرأة. علما  
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قتددد م انكد  مندذ ج لد  ا ادتعراا -69 بدت ت غد  ابلتقددم الابدري الدذمل حق  ال ددابق ق  ورح 
ي  املعنيدد  اب قدد ن وا ددرات وابل ادداط . وأشددادت ابلتدددابري ادديما إ  دداء املر ضددي  ال ددام و 

املتخذة لصاحل الرعات الضعير ق و  ايما تعزيز انطار القا  ين  ماي  حق ن املرأة واألشخا  
 ذومل انعاق .

ي   -70 ن ورح بت ت    ابجلل د املبذول   ماي  حق ن ان  ان وإ  اء املر ضي  ال امي  املع
وا رات وابل ااط . وأقر ت بتصديق م انك  على معااددات ملاافحد  العندا  حبماي  ا ق ن

 وا جتار ابلب ر وكره األجا  ق واختاذاا إجراءات ة اذا الصدد.
علدى اددؤال ب دد ن  قددين جن ددي  إمددارة م انكدد ق أشددار ال فددد إىل عدددم وجدد د أمل  وردا   -71

مارة م انك ق  اخترتد ة املعامل  بني الرجال والن اء. وت جد ةرتث طرن  كت اب جن ي  إ
واي من خرتل: ال  دة؛ أو أمر أمريمل )التجني (؛ أو ا قضاء ف ة ع ر ان ات على الزواج 

وأشار ال فد إىل أن امل اواة بني الرجال والن اء ة اذا اجملال  من شخص رمين جن ي  انمارة.
 بق ا ني انمارة. مار ل  متاما  

ي   -72 راق وفيما يتعلق اب تراقيات اليت من املقرر ت قيعلاق جيرمل ا  تلاء من دراا  أةر ا ت
 الدولي   ماي  مجيع األشخا  من ا ختراء الق رمل.

رال األجا   على العرتج ال يبق فه د رماان مجيع األطرال وفيما يتعلق حبص ل األط -7٣
ال ص ل إىل العرتج دون أمل متييز على أااس   ع اجلن  أو األصين أو ال ن أو خ  رة ال ضع 

لذمل يذاب ن إىل م ت درى م انكد  ة املائ  من املرضى ا 60الصحي. وجتدر انشارة إىل أن 
ي  ي ان ن م انك  وأيت ن ة معيملم من ف   ر  ا أو إي اليا. كما تقدم الدول  م اعدة طب

غددددري امللنيدددد  أو حدددد ادث العمددددينق  لت دددديد تادددداليا العددددرتج ة حالدددد  األم مدددد ق أو األمدددراا
انعاق ق أو ال فاة. وتقدم اذه امل اعدة إىل األشخا  الذين يعي  ن ة انمارة منذ أكفر  أو

 .معينا   من و  ان ات و  يتجاوز دخللم حدا  
علدى أحدد ال د اغين املرتب د  ابلتحدان األطردال الصدم واملارد فني ابملددارسق أشدار دا  ور  -7٤

ال فدد إىل أن مجيددع األطرددال الددذين يعددا  ن مدن م دداكين أو إعاقددات ي ددتريدون مددن م دداعدة 
 مدراي ق أمل من دعم شخص يرافقلم طيل  الي م وي اعدام على التعلم.

 امح وحق ن ان  ان تعترب أاااي  ة إقليم تبلغ وذك ر ال فد ة األخري  ن م ائين الت -75
 جن ي  خمتلر . 1٤1أكفر من يا  م احتد كيل م ين مربعني وي تضيا حال

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
درست موانكو التوصيات املقدمةة الة ج جلسةة التحةاور/الواردة أدانأع وأعربةت  -76

 عن أتييدها هلا:
 االنضمام إىل ابقي اتفاقيات حقوق اإلنسان الرئيسية )العراق(؛النظر يف  76-1
النظر يف التصديق على الربوتوكوج االالتياري التفاقية مناهضة التعذيب  76-2

 أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو املهينة )أوكرانيا(؛ املعاملةوغريأ من ضروب 
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وتوكةةةوج االالتيةةةاري مضةةاعفة جهودهةةةا الراميةةةة إىل التصةةديق علةةةى الرب  ٣-76
املعاملةةةةة أو العقوبةةةةة القاسةةةةةية  التفاقيةةةةة مناهضةةةةة التعةةةةةذيب وغةةةةريأ مةةةةن ضةةةةةروب

 مبنع التعذيب )أوروغواي(؛ التزامهاال إنسانية أو املهينةع وإعادة أتكيد  أو
املتعلقةةة ابلربوتوكةةوج االالتيةةاري امللحةةق ابلعهةةد الةةدو   الدراسةةةإهنةاء  ٤-76

 الجتماعية والثقافيةع والنظر يف التصديق عليه )توغو(؛اخلاص ابحلقوق االقتصادية وا
مراجعةةةة افظاعةةةا علةةى اتفاقيةةةة القضةةةاء علةةى  يةةةع أ ةةة اج  يفالنظةةر  76-5

 التمييز ضد املرأة )سلوفينيا(؛
مةةن اتفاقيةةة  16و 7سةحب افظاعةةا علةةى املةادت   النظةر يف إم انيةةة 76-6

 القضاء على  يع أ  اج التمييز ضد املرأة )هندوراس(؛
املضةي يف ااةاا اخلاةوات مةن أجةل إنشةاء جلنةة وناريةة مةن أجةل تعزيةز  76-7

 ومحاية حقوق املرأة )مالاة(؛
 ابون(؛إنشاء اللجنة الونارية لتعزيز ومحاية حقوق املرأة )غ مناالنتهاء  76-8
 مواصلة اجلهود الرامية إىل إنشاء جلنة تعزيز ومحاية حقوق املرأة )تونس(؛ 76-9
التشاور مع اجملتمع املدين يف سياق إنشةاء جلنةة وناريةة مةن أجةل تعزيةز  76-10

 ومحاية حقوق املرأة )أندورا(؛
عنةد االتيةار املر ةح   االسةتحقاقعلةى  اعتمةاد عمليةة مفتوحةة ومةنيةة 76-11

املتحدة على الص عيد الوطين النتخاابت هيئات معاهدات األمم املتحدة )اململ ة 
 ا الشمالية(؛أيرلندلربياانيا العظمى و 

تعزيز السياسات املتعلقة حبماية أكثر الفئات ضعفاع وضمان  مواصلة 76-12
 مراعاة مصاحلها على النحو املناسب )قار(؛

مواصةةةلة جهودهةةةا اجلاريةةةة لتعزيةةةةز سياسةةةات محايةةةة األطفةةةاج والنسةةةةاء  76-1٣
 نستان(؛ا)تركم اإلعاقةواأل خاص اوي 

االستمرار يف اااا تدابري فعالة لتعزيز املساواة ب  اجلنس  واملضي يف  76-1٤
اس  محاية حقوق الفئات الضعيفةع ال سيما النساء واألطفاج واأل خاص اوي 

 اإلعاقة )الص (؛
يف جمةةةةةةةةاج حقةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةةان  التوعيةةةةةةةةاجلهةةةةةةةود الراميةةةةةةةةة إىل  مواصةةةةةةةلة 76-15

 )تركمانستان(؛
برامج مواصلة جهودها يف جماج تعزيز الوعي حبقوق اإلنسان عن طري 76-16 ق 

  ىت )الفلة (؛ وتدريةية تثقيفية
يف تعزيةةةز التنميةةةة االقتصةةةةادية واالجتماعيةةةةع ومواصةةةلة تقةةةةد   املضةةةي 76-17

 املساعدة اإلمنائية إىل الةلدان النامية )الص (؛
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ق اهلةةةةةةةد  الةةةةةةةدو  املتمثةةةةةةةل يف مواصةةةةةةلة جهودهةةةةةةةا الراميةةةةةةةة إىل اقيةةةةةة 76-18
املائةةة مةةن النةةاتج القةةومي اإل ةةا  للمسةةاعدة اإلمنائيةةة الر يةةة  يف 0.7 اصةي 

 )كوت ديفوار(؛
ة املضي يف إثراء تشريعاعا الرامية إىل  76-19 اس  إجراءات م افحة العنصري

 )إندونيسيا(؛
مواصةلة اجلهةود الراميةة إىل م افحةة الاةاب ال راهيةة ضةد األجانةةب  76-20

 والتسامح )تونس(؛ االالت  وتعزيز ثقافة 
مواصةلة تعزيةةز التشةريعات والةةربامج االجتماعيةة الراميةةة إىل م افحةةة  76-21

ة  والتمييزالعنصرية  العنصري وكرأ األجانب وما يتصل بذلك من تعّصب ) هوري
 فنزوي  الةوليفارية(؛

لعنصرية  76-22 ا ضمان أن ين  القانون الوطين صراحة على اعتةار الدوافع 
 (؛ئم العادية )أوكرانياظروفاا مشددة للعقوبة يف  يع اجلرا

إلغةاء اإلجةراءات التمييزيةة الةة  ملنةع املةرأة مةةن أن تعةاود الةزوا  قةةةل  76-2٣
 )آيسلندا(؛ ط قهاعلى  يوماا  ٣10انقضاء 

لقضةاء علةى  يةع أ ة اج التمييةز اعتماد تشريعات حمددة ترمةي إىل ا 76-2٤
و هةةةويتهم ضةةةد األ ةةخاص علةةةى أسةةةاس ميةةوهلم اجلنسةةةية أ اإليةةةذاءالعنةةف أو  أو

 اجلنسانيةع وإىل املعاقةة عليها ومنعها ) يلي(؛
من أهدا   1قيق اهلد  مواصلة تعاوهنا مع أقل الةلدان منوا بغرض ا 76-25

التنميةة املسةةتدامة واملتمثةل يف ضالقضةةاء علةةى الفقةر املةةدقعع مبةا يف الةةك اجلةةوعض 
 )السنغاج(؛

 اج االجتار ابلةشرع مع اعتماد تشريعات  املة ملنع وم افحة  يع أ  76-26
على محاية الضحاايع وال سيما النساء واألطفاج ضحااي االستغ ج  يركزاتةاع هنج 

 اجلنسي التجاري )هندوراس(؛
 )اجلزائر(؛  الضحااي احملتمل  ل جتارالرامية إىل محاية  التدابريتعزيز  76-27
ار ابأل ةةةخاص إجةةراء دراسةةةة ر يةةةة للصةةةلة احملتملةةةة بةةة  الةغةةةاء واالجتةةة 76-28

يف موانكو )اململ ة املتحدة لربياانيا العظمى وأيرلندا  اجلنسيألغراض االستغ ج 
 الشمالية(؛

  الرجةةةل واملةةةرأةع وال سةةةةيما اعتمةةةاد آليةةةات تةةةةنظّم وتعةةةّزن املسةةةاواة بةةةة 76-29
 ع ومشاركة املرأة وملثيلها يف م ان العمل )كندا(؛األجريتعلق ابملساواة يف  فيما
االنتهاء من وضع واعتماد مشروع قانون بشأن تنظيم العمةل الليلةيع  ٣0-76

 العمل الليلي للمرأة )غابون(؛ حظرهبد  إلغاء 
 لضمان ت افؤ فرص احلصوج على التعليم )مدغشقر(؛ إجراءاتاااا  ٣1-76
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قانونيةةة لتعزيةز حةةق األطفةاج مةن غةةري مةواطين موانكةةو يف  تةدابريااةاا  ٣2-76
 (؛التعليم )الربتغاج

لتعليم  تدابرياااا  ٣٣-76 ا إضافية لتعزيز حق  يع األطفاج يف احلصوج على 
 بصر  النظر عن جنسيتهم ) هورية مولدوفا(؛

تعزيز فرص احلصوج على التعليمع ال سةيما ابلنسةةة للفتيةات  مواصلة ٣٤-76
والشةةةاابتع مةةةع دعةةةم التحةةةاقهن  ميةةةع املسةةةتوايت التعليميةةةة ) هوريةةةة فنةةةةزوي  

 يفارية(؛الةول
مراعةاة الشةواغل اخلاصةة لا ةخاص الصةم والةة م ومعةاقي الةصةر يف  ٣5-76

 )السنغاج(؛ موانكوالنظام التعليمي يف 
 اعتماد تشريعات اظر صراحة  يع أ  اج التمييز ضد املرأة ) يلي(؛ ٣6-76
ت ثيف اجلهود الرامية إىل القضاء على التمييز ضد املرأةع مبا يف الك  ٣7-76
 (؛العراقار ابلةشر )االجت
مواصةةلة جهودهةةةا الراميةةةة إىل اقيةةةق املسةةةاواة ال املةةةة والفعالةةةة بةةة   ٣8-76

ال  توطد املساواة احلقيقية ب  املرأة والرجل  السياساتاجلنس ع بارق منها تعزيز 
 )إندونيسيا(؛

مواصلة جهودها الرامية إىل م افحة التمييز والعنف ضد املرأة وتعزيز  ٣9-76
 هاع وإىل كفالة املساواة يف ملثيل املرأة يف مناصب صنع القرار )دولة فلسا (؛حقوق
مواصةةةلة جهودهةةةا الراميةةةة إىل تيسةةةةري ملثيةةةل املةةةرأة يف اجمللةةةس الةةةةوطين  ٤0-76

 واحل ومة )بلغاراي(؛
مواصةةلة وضةةةع اسةةتاتيجيات ترمةةةي إىل نايدة مشةةاركة املةةةرأة يف احليةةةاة  ٤1-76

 قيادة املؤسسات التجارية )قربص(؛السياسيةع وكذلك يف مناصب 
على ملثيل متساو ب  الرجاج والنساء يف الربملان ويف احل ومة  التشجيع ٤2-76

 )فرنسا(؛
ملموسة لتعزيز املشاركة التامة واملتساوية للمرأة يف احلياة  إجراءاتاااا  ٤٣-76

العامةع وال سيما عةن طريةق اإلسةراع ا ةرار املةرأة التةام وعلةى قةدم املسةاواة مةع 
 الرجل يف اهليئات املنتخةة واملعّينة )آيسلندا(؛

مضةاعفة جهودهةةا الراميةةة إىل ضةةمان ملثيةل أفضةةل للمةةرأة يف الشةةؤون  ٤٤-76
 والسياسيةع ال سيما يف أدوار صنع القرار )ابكستان(؛العامة 

ملرأة على قدم املساواة مع ااااا التدابري امل ئمة من أجل ضمان ملثيل  ٤5-76
 الرجل يف مؤسسات الدولة والشؤون العامة )صربيا(؛

عامة  ٤6-76 ل ا لشؤون  ا ت ثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز ملثيل أفضل للمرأة يف 
لتشجيعها على والسياسيةع مب ا يف الك داالل اهليئات السياسيةع وتوفري احلوافز 
 الك )توغو(؛
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اعتماد تشريع  امل مل افحة التمييز حيظر التمييز ضد  يةع النسةاء  ٤7-76
ويشمل التمييز املةا ر وغري املةا ر يف اجملال  العام واخلاصع وكذا حيظر األ  اج 

رض هلةةةا بصةةةةفة الاصةةةة نسةةةاء األقليةةةةات املتدااللةةةة للتمييةةةز ضةةةد املةةةةرأة الةةة  تتعةةة
 )هندوراس(؛

اعتماد تشريع  امل مل افحة التمييز مةن أجةل م افحةة التمييةز ضةد  ٤8-76
 املرأةع وال سيما نساء األقليات )ابكستان(؛

مواصلة تنفيذ السياسات الرامية إىل اقيق املساواة ال املة والفعالة ب   ٤9-76
ل  مليز ضد اجلنس ع بارق منها تعديل أو إلغ اء األح ام املتقادمة يف التشريع وا

 ) هورية مولدوفا(؛ املرأة
املرأة  76-50 اااا التدابري الضرورية ل ي يضمن قانوهنا املتعلق ابجلنسية ملتع 

حبقوق متساوية مع الرجل فيما يتعلق ابحلصوج على اجلنسية واالحتفاظ هبا ونقلها 
 إىل األبناء )األرجنت (؛ 

ة مع ت 76-51 عديل قانوهنا بشأن اجلنسية ل ي يضمن ملتع املرأة حبقوق متساوي
الرجةةةل فيمةةةا يتعلةةةق ابحلصةةةوج علةةةةى اجلنسةةةية واالحتفةةةاظ هبةةةا ونقلهةةةا إىل األبنةةةةاء 

 )آيسلندا(؛
إلغاء األح ام القانونية ال  مليز ضد املرأة فيما يتعلق ابجلنسية والعمل  76-52

 يف جماج املساواة ب  اجلنس  )إسةانيا(؛ ووضع تشريعات حمددة وتنفيذواألسرةع 
مواصلة اجلهود املةذولة لتحس  صحة املرأةع وتعزيز السياسات الرامية  76-5٣

 سوق العمل ) هورية فنزوي  الةوليفارية(؛ دالوهلاإىل تشجيع 
مواصلة تعزيز حقوق املرأةع مبا يف الك كفالة احلصوج علةى الةدمات  76-5٤

 ابية )أستاليا(؛واإلجن اجلنسيةالصحة 
مواصلة تعزيز اجلهود الرامية إىل م افحة  يع أ  اج العنف والتمييز  76-55

 ضد املرأة )منغوليا(؛
مية إىل منع  76-56 النظر يف إم انية إنشاء هيئة م لفة بتاةيق السياسات الرا

 املرأةع ووضع الاة عمل وطنية ملنعه وم افحته )جورجيا(؛ ضدوم افحة العنف 
الاةةة عمةةل وطنيةةة ملنةةةع وم افحةةة العنةةف ضةةد املةةرأة )اململ ةةةة  وضةةع 76-57

 املتحدة لربياانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(؛
مواصلة اجلهود الرامية إىل منع العنف ضد املةرأة وم افحةة التحةر   76-58

 )تونس(؛
يتوافق مع التعريف الوارد يف اتفاقية  عتماد تعريف أوسع للعنف املنز ا 76-59

ة  فاقي ت ا جملس أورواب للوقاية من العنف ضد النساء والعنف املنز  وم افحتهما )
 (؛أوروغواياسانةوج( )

 وتنفيذ سياسة  املة حلماية حقوق الافل )بلغاراي(؛ وضعالنظر يف  76-60
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من ال ج وضع مواصلة اااا التدابري الرامية إىل تعزيز حقوق الافل  76-61
 وتنفيذ سياسة  املة بشأن حقوق الافل )ملديف(؛

األطفاج األجانب على قدم املساواة مع أطفاج موانكو  حصوجضمان  76-62
 على الدمات صحية بنفس النوعية )مدغشقر(؛

حلظةةةةر  يةةةع أ ةةةة اج العقوبةةةة الةدنيةةةةة لاطفةةةاج يف  يةةةةع  قةةةانونسةةةن  76-6٣
وغةةري العنيفةةة والتشةةاركية لتبيةةة األطفةةةاج  السةةياقاتع وتشةةجيع األمنةةاب اإل ابيةةة

 (؛وأتديةهم )الربانيل
اظةر اارسةة العقوبةة الةدنيةة والعنةف ضةد األطفةاج  تشريعاتاعتماد  76-6٤

 )مدغشقر(؛
اعتمةاد أح ةةام لتنفيةذ توصةةيات جلنةة حقةةوق الافةل الراميةةة إىل حظةةر  76-65

 )الربتغاج(؛ السياقاتالعقوبة الةدنية يف  يع 
لسياقاتع  سن 76-66 ا تشريع حيظر صراحة العقوبة الةدنية لاطفاج يف  يع 

 مبا فيها املنزج )أوروغواي(؛
إنشةاء الةه هةاتفي يسةتخدم ابجملةةان وعلةى مةدار السةاعة لفائةدة  يةةع  76-67

 األطفاج على املستوى الوطينع وتوعية األطفاج ب يفية استعماله )ألةانيا(؛
ال نمةةة مةةةن أجةةل التنفيةةةذ الفعةةةاج  والسياسةةةاتضةةمان وجةةةود املةةوارد  76-68

 441-1اإلعاقةةع مثةل القةانون رقةم  اوين حقوق األ ةخاص للقوان  ال  تعزّ 
 واتفاقية حقوق األ خاص اوي اإلعاقة )سنغافورة(؛ 410-1والقانون رقم 

ااةةةاا التةةةةدابري الراميةةةةة إىل ضةةةةمان وصةةةةوج األ ةةةةخاص اوي اإلعاقةةةةة  76-69
 إىل الثقافة )اجلزائر(؛ كام ا   وصوالا واأل خاص اوي الدالل املنخفض 

اإلسةةراع انشةةةاء وحةةةدة يف اإلمةةةارة لفائةةةدة األ ةةةخاص املسةةةن  الةةةذين  76-70
 يعانون من إعاقة عقلية وحيتاجون إىل رعاية الاصة )قار(؛

االسةةةتثمار يف بنةةةاء مةةةا ي فةةةي مةةةن اهلياكةةةل األساسةةةية الاةيةةةةة  مواصةةةلة 76-71
واالجتماعيةة واخلاصةة باةب الشةيخوالة لتلةيةة احتياجةات األ ةخاص املسةةن  يف 

 حىت يتم نوا من التقدم يف السن ب رامة )سنغافورة(؛ موانكو يف وقت مة ر
ثناء  النظر يف اعتماد إجراء ملنح اللجوء أو وضع الجئ واالستمرار 76-72 يف أ

ية من أجل الك يف دعم عمل مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون ال جئ   محا
 (.ال جئ  )الوالايت املتحدة األمري ية

املناسب على  -77 وستدرس موانكو التوصيات التالية وستقدم ردوداا عليها يف الوقت 
 أال يتجاون الك موعد انعقاد الدورة األربع  جمللس حقوق اإلنسان:

ية حقوق اإلنسان  77-1 النظر يف أن تعهد إىل املفوضية السامية املعنية حبما
واحلرايت وابلوساطة مهمة تقد  املساعدة القانونية إىل ضحااي التمييزع مبا يف الك 

 أثناء اإلجراءات القضائية )غاان(؛
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مواصةةلة تعزيةةةز دور م تةةب املفوضةةةية السةةامية املعنيةةةة حبمايةةة حقةةةوق  77-2
 واحلرايت وابلوساطة ل ي يتما ى مع مةادئ ابريس )إندونيسيا(؛اإلنسان 

مةادئ  كام ا   ضمان أن ملتثل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان امتثاالا  ٣-77
ابريةسع والتمةةاس اعتمادهةةا لةةدى التحةةالف العةةاملي للمؤسسةةات الوطنيةةة حلقةةوق 

 اإلنسان )أيرلندا(؛
ة حقةةةوق اإلنسةةان واحلةةةرايت تشةةجيع املفوضةةةية السةةامية املعنيةةةة حبمايةة ٤-77

أن تلتمس اعتمادها لدى التحالف العاملي للمؤسسات الوطنيةة  علىوابلوساطة 
 حلقوق اإلنسان )اجلةل األسود(؛

اااا التدابري القانونية ال نمة ل ي تستويف املفوضية السامية املعنيةة  77-5
ا يف مةادئ ابريس حبماية احلقوق واحلرايت وابلوساطة  يع املعايري املنصوص عليه

 (؛الربتغاج)
النظر يف السماح للمفوضية السةامية املعنيةة حبمايةة احلقةوق واحلةرايت  77-6

وابلوسةةةةاطة يف موانكةةةةو قن جتةةةةري اقيقةةةةات يف حةةةةاالت انتهةةةةار احلةةةةرايت املدنيةةةةةة 
 (.)الوالايت املتحدة األمري ية

اردة أدانأع وأحاطت ونظرت موانكو يف التوصيات املقدمة أثناء جلسة التحاور/الو  -78
 هبا علماا:

سيما  ال  ليست طرفاا فيها بعُدع وال االنضمام إىل ص ور حقوق اإلنسان 78-1
تفاقية وضع  االتفاقية الدولية حلماية حقوق  يع العماج املهاجرين وأفراد أسرهمع وا
 األ خاص عدميي اجلنسيةع واالتفاقية املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسيةع ونظام

 روما األساسي للمح مة اجلنائية الدوليةع أو التصديق عليها )هندوراس(؛
التوقيةةةةةةع والتصةةةةةةديق علةةةةةةى الربوتوكةةةةةةوج االالتيةةةةةةاري التفاقيةةةةةةة حقةةةةةةوق  78-2

األ خاص اوي اإلعاقةع والربوتوكوج االالتياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريأ 
لتصديق من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو  ا املهينةع وكذا 

علةةى الربوتوكةةوج االالتيةةاري امللحةةق ابلعهةةد الةةدو  اخلةةاص ابحلقةةوق االقتصةةةادية 
واالجتماعية والثقافيةع والربوتوكوج االالتياري التفاقية حقوق الافل املتعلق اجراء 

 تقد  الة غات )إسةانيا(؛
يةع العمةاج النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقةوق   ٣-78

 املهاجرين وأفراد أسرهم )الفلة (؛
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية  يع األ خاص مةن االالتفةاء  ٤-78

 القسري )األرجنت (؛
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية  يع األ خاص مةن االالتفةاء  78-5

 ؛)إيااليا( )فرنسا( 2007م القسريع ال  وقعتها موانكو يف عا
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لتعذيب وغريأ  78-6 ا التصديق على الربوتوكوج االالتياري التفاقية مناهضة 
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو املهينة ) يلي( )الدامنرر( 

 )فرنسا( )غاان( )الربتغاج(؛
لدو   78-7 التوقيع والتصديق على الربوتوكول  االالتياري  امللحق  ابلعهد ا

ابحلقةةوق املدنيةةة والسياسةية وابلعهةةد الةةدو  اخلةاص ابحلقةةوق االقتصةةادية  اخلةاص
 واالجتماعية والثقافية )أيرلندا(؛

التصةةديق علةةى الربوتوكةةوج االالتيةةاري امللحةةق ابلعهةةد الةةدو  اخلةةةاص  78-8
 ابحلقوق املدنية والسياسية )اجلةل األسود(؛

هةةد الةةدو  اخلةةةاص التصةةديق علةةى الربوتوكةةوج االالتيةةاري امللحةةق ابلع 78-9
 ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )أوكرانيا(؛

التصديق على الربوتوكوج االالتياري التفاقية حقةوق األ ةخاص اوي  78-10
اإلعاقةةةع والربوتوكةةةوج االالتيةةاري األوج امللحةةةق ابلعهةةةد الةةدو  اخلةةةاص ابحلقةةةوق 

 املدنية والسياسية )أستاليا(؛
اتفاقية وضع األ خاص عدميي اجلنسية واتفاقية الفض التصديق على  78-11

 حاالت انعدام اجلنسية )كوت ديفوار(؛
لدولية  78-12 ا النظر يف التصديق على نظام روما األساسي للمح مة اجلنائية 

 )غاان(؛
التصديق على نظام روما األساسي للمح مة اجلنائية الدوليةع ومواءمة  78-1٣

 التزامات الةلد مبوجب نظام روما األساسي )أملانيا(؛تشريعاعا الوطنية مع  يع 
التصديق على نظام روما األساسي للمح مة اجلنائية الدولية )فرنسا(  78-1٤

 )آيسلندا(؛
 االنضمام إىل نظام روما األساسي للمح مة اجلنائية الدولية )الربتغاج(؛ 78-15
 التصديق على معاهدة حظر األسلحة النووية )توغو(؛ 78-16
سةحب افظاعةا علةى اتفاقيةة القضةاء علةى  يةع أ ة اج التمييةز ضةد  78-17

 املرأة )الدامنرر(؛
 االنضمام إىل منظمة العمل الدولية واتفاقياعا اات الصلة )أملانيا(؛ 78-18
النظر امعان يف االنضمام إىل منظمة العمل الدولية واملنظمة الدوليةة  78-19

 للهجرة )الفلة (؛
 الشفافية واملساءلة فيما يتعلق بعمل ح ومتهاع بارق منها وضع اس  78-20

 آليات لضمان االنفتاح والتشاور العام يف العمليات الربملانية )أستاليا(؛
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كفالةةة أن تُسةةتخدم سياسةةاعا وتشةةريعاعا ولوائحهةةا وتةةدابريها ل نفةةاا  78-21
التجارية يف االنتهاكات  يف منع ومواجهة تزايد الار ضلوع املؤسسات فعاالا  استخداماا 

 لسا (؛يف حاالت النزاعع مبا يف الك حاالت االحت ج األجنيب )دولة ف
ااةاا الاةةوات فعالةةة لضةةمان أن حيظةةر تشةةريعها الةةوطين التمييةةز علةةى  78-22

مع االتفاقية الدولية للقضاء على  يع ياا أساس اجلنسية أو العرق أو االثنيةع ملش
 )أستاليا(؛أ  اج التمييز العنصري 

وضةةةةع إطةةةةةار تشةةةةةريعي قةةةةةوي مل افحةةةةةة التمييةةةةةز حيظةةةةةر  يةةةةةع أ ةةةةة اج  78-2٣
 املمارسات التمييزية املةا رة وغري املةا رة )مدغشقر(؛

اعتماد اتفاق اقتان مةدين حيصةل مبوجةةه الشةركاء غةري املتةزوج  علةى  78-2٤
 نفس حقوق املتزوج  )كندا(؛

 اجلنس لزوا ع ومنح األنوا  مثليياعتماد تشريع بشأن املساواة يف ا 78-25
 )آيسلندا(؛التام  حقوق الزوا 

تعديل التشريعات هبةد  املسةاواة بة  األنوا  مثليةي اجلةنس وغةريهم  78-26
فيمةا يتعلةق ابحلةق يف االعةةتا  واحلقةوق القانونيةةع وال سةةيما القةوان  الة  تةةنظم 

 والتةين والتمييز يف العمل )هولندا(؛ ساكنالزوا  والت
سّن تشريعات هبد  محاية وتعزيز حقوق املثليات واملثلي  ومزدوجي  78-27

 امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنس  )الربانيل(؛
محايةةةةة املثليةةةةات واملثليةةةة  ومزدوجةةةةي امليةةةةل اجلنسةةةةي ومغةةةةايري اهلويةةةةة  78-28

جع من ال ج اعتماد اجلنسانية وحاملي صفات اجلنس ع والكع على سةيل املثا
تشةريعات حمةددة مل افحةةة جةرائم ال راهيةة وضةةمان إدمةاجهم ال امةل يف اجملتمةةع 

 ومشاركتهم يف  يع جماالت احلياة )إسةانيا(؛
النظر يف مراجعة القيود املفروضة على حرية التعةري ونزع صفة اجلرمية  78-29

 عن انتقاد األسرة احلاكمة )الوالايت املتحدة األمري ية(؛
 اس  ظرو  عمل املستخدم  يف القااع غري الر ي )السنغاج(؛ ٣0-78
م افحةةة التمييةةز ضةةد املةةرأة فيمةةةا يتعلةةق ابملشةةاركة السياسةةية و ةةةؤون  ٣1-78

)ب(ع 7املادة األسرةع وال سيما من ال ج إلغاء التحفظات ال  أبديت مبقتضى 
لتمييز ضد املرأةع )ه( و)ن( من اتفاقية القضاء على  يع أ  اج ا(1)16ع و٩و

ي احلقةةوق بةةة  املةةةرأة والرجةةةل باةةرق منهةةةا تعةةةديل قةةانون اجلنسةةةية ل فالةةةة تسةةةاو 
 يتصل ابحلصوج على اجلنسية واالحتفاظ هبا ونقلها إىل األبناء )هولندا(؛ فيما
إجةةةةراء مناقشةةةةات مفتوحةةةةة مةةةةةع جمموعةةةةات اجملتمةةةةع املةةةةدين وأصةةةةةحاب  ٣2-78

ة للنسةاء والفتيةاتع وإلغةاء التشةريعات املصلحة بشأن احلقوق اجلنسةية واإلجنابية
 التمييزيةع ونزع صفة اجلرمية عن اإلجهاض الاوعي )كندا(؛
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اااا تدابري حلماية احلقوق اإلجنابية للمرأة من الة ج سةن إصة حات  ٣٣-78
 عن اإلجهاض الاوعي )أوروغواي(؛ اتماا  تشريعية ترمي إىل نزع صفة اجلرمية نزعاا 

لضمان توفري محاية فعالة لضحااي العنف القائم على نوع مواصلة العمل  ٣٤-78
كةةي يلةةةيب علةةةى   2011لعةةةام  ٣82-1اجلةةنس مةةةن الةة ج تعةةةديل القةةةانون رقةةم 

 262حاايع وكةةذلك تعةةةديل املةةةادة كةةةا  االحتياجةةات احملةةةددة للنسةةاء الضةةة حنةةو
املوافقة احلرةالقانون اجلنائي لضمان أن يستند تعريف االغتصاب إىل  من  غياب 

 نيا(؛)إسةا
ماا  1٣مراجعة القانون الذي حيدد السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية يف  ٣5-78  عا

 (.وإلغاء هذا احل م )الربتغاج
ة  -79 لدول ا  يع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف 

ييد )الدوج( ال  قدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض. وال ينةغي أن يُفهم أ هنا اظى بتأ
  الفريق العامل ك ل.
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