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      مقدمة  
                                                                   عقدددد القريدددق الملامدددس اململدددل ابريدددتملرا، الددددورج الردددامس  املنرددد    جددد  قدددرار  لددد   - 0

              ترددرين اليفدددا /    06   إىل    2                                            دورتددا اداديدددة واليف اددرت   القدددمة املمتدددة مدددن 0 / 2            حقدد ا اساندددان 
       تردددرين    01     ُ                                                     . وايُتملرضدددحل ادالددة   ال  اغددد    املنددة ا،امندددة عرددرة  اململقددد دة       5102      ادد فمرب 

                                                                 . ورأس وفدد ال  اغد  جدان دلد د ساد يد   وليدر الردرون ا،ارجعدة والتملداون     5102            اليفا /ا فمرب 
                              ملتمللدق ابل  اغد    جلندتا اليفامندة                                                           والرعااي ال  اغ لعرت   ا،ارج. واعتمدد القريدق الملامدس التقريدر ا

  .    5102                  تررين اليفا /ا فمرب     06               عررة اململق دة   
                                             اختددار  لدد  حقدد ا اسانددان فريددق املقددررين التددا      5102                  ددداا ن اليفا /يندداير       01   و   - 5

                                                                                       )اجملم عة اليف اعة( من أجس تعنري ايتملرا، ادالة   ال  اغ : إيبااعا  وأودرااعا  ود ت ديق ار.
   مددن    2        والققددرة    0 / 2                             مددن مرفددق قددرار  لدد  حقدد ا اسانددان     02   أب              عمدد أب كح ددام الققددرة   و  - ٣

                                                       صدرت ال اثئق التالعة ألسرا، ايتملرا، ادالة   ال  اغ :  50 /  06               مرفق قرار اجملل  
   (؛A/HRC/WG.6/31/COG/1     )أ( )  02                            أب        تقرير وطل/عر، دتايب مقدم وفقاأب للققرة     )أ( 
                                    أب األمم املتحددة الندامعة دقد ا اساندان وفقداأب                              جتمعع للمملل مات أعدتا مق ضعة    )ب( 
   (؛A/HRC/WG.6/31/COG/2     )ب( )  02       للققرة 

    )ج(   02                                                      أب        مدد جأ أعدتددا مق ضددعة األمددم املتحدددة النددامعة دقدد ا اسانددان وفقدداأب للققددرة     )ج( 
( A/HRC/WG.6/31/COG/3.)   
       بااعا   ُ                                                              أب   وُأحعلدددحل إىل ال  اغددد  عدددن طريدددق اجملم عدددة اليف اعدددة قائمدددة أيددد لة أعدددد ا يدددلقاأب إيددد - 1

                                                                                  والرباليدددس  والربتغدددال ابلنعاجمدددة عدددن  م عدددة األصددددقال اململنعدددة ابلتنقعددد  الددد طل واسجمددد   واملتاجمملدددة  
                                                                                        وجملجع ا  ويل فعنعا  ولعختنرتاين  واململ ة املتحدة لربيطااعا الملظمد  وأيرلنددا الردمالعة. و  دن 

          ج الرامس.                                                          ارط ع عل  ه ه األي لة   امل قع الرب ي ا،ارجي ل يتملرا، الدور 

                           موجز مداوالت عملية االستعراض -   ا أوالا  
                                        عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -   ألف 

                                                                             أعلدن رئددع  ال فددد ال  اغدد   أن التقريددر الد طل املقدددم إىل ام لددة اليفاليفددة مددن اريددتملرا،  - 2
             الندامعة دقد ا                 ُ        أب                                              الدورج الرامس أُعد وفقداأب للمد درة اسرشدادية الديت أعدد ا مق ضدعة األمدم املتحددة

                                     ُ                                            اساندددان. وأشدددار إىل تنقعددد  الت صدددعات الددديت قُبلدددحل   أاندددال ام لدددة اليفااعدددة  وعدددر، التقددددم ا دددرل 
     أب                                 ُ                                         فض أب عن التداجمري املتخ ة   ه ا اسطدار. وُعقددت حلقدة عمدس رعتمداد التقريدر مدع اعدع ام دات

      يت ا.                                                         القاعلة من الدولة واجملتمع املد  اليت اشمدحل   الململعة من  جمدا
                                                                                جمملد مرور ال  اغ  ابم لة اليفااعة ل يتملرا، الدورج الرامس  أارى البلد إطاره اململعدارج  - 6

                                                                                  ابلتصدديق علد  الصد رت التدالعرت: ارتقاقعدة الدولعدة دمايدة حقد ا اعدع الملمدال امل داجرين وأفددراد 
           إمتدام عملعدة                                                                      أيرهم؛ واتقاقعة حق ا األشخاص ذوج اسعاقدة وجمروت د ادا ارختعدارج. وددان  درج 

                                                                                التصدديق علدد  اتقاقعددة رهدداج جمرد ن فايددة الطقددس والتملدداون    دال التبددل علدد  الصددملعد الدددو   
                                                                                   والربوت ددد ل ارختعددارج رتقاقعددة مناهضددة التملدد ي  وسددريه مددن ضددروب اململاملددة أو الملق جمددة القايددعة 

  .                    ال إانااعة أو امل عنة   أو
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                                          لتقريدر املتمللدق ابتقاقعدة مناهضدة التملد ي  وسدريه                    التقدارير التالعدة: ا      5101 ُ             وقُددمحل مند  عدام  - ٧
                                  ؛ والتقدددارير اليف ادددة املتمللقدددة جمتنقعددد                                                            مدددن ضدددروب اململاملدددة أو الملق جمدددة القايدددعة أو ال إاندددااعة أو امل عندددة

                                                                                          اتقاقعة حق ا الطقس؛ والتقرير الناجمع املتمللق ابتقاقعة القضال عل  اعع أش ال التمععأ ضد املرأة.
                                                             لعمي  ايدتقاد ال  اغد  مدن التملداون والددعم التقدل املقددمرت مدن املرددأ                وعل  الصملعد اسق - 2

                                                   دون اسقلعمي دق ا اسانان والد قراطعة   ويط أفريقعا.
                                                                       وددددان ال  اغددد  قدددد قدددام جمتنقدددعل وايدددع النطددداا للملديدددد مدددن القددد اارت مدددن أجدددس م المدددة  - 2

                         املتمللقة حبق ا اسانان. ومشس                                                              ترريملا ا ال طنعة مع ما صدا علعا من الص  ك القاا اعة الدولعة
                                                                              هددد ا ابلتحديدددد: قددداا ن الملقددد ابت  وقددداا ن اسجدددرالات امنائعدددة  وقددداا ن األيدددرة. وه ددد ا  ابتدددحل 
                                                                             الت صدددعات املتمللقدددة جمتجدددر، التملددد ي   وارجتدددار ابألشدددخاص  والدددرا  والدددأواج القندددرج  والملمدددس 

         ابلتنقعل.                                                    القنرج جتد ما يملرب عن ا ابل امس   خمتلف الق اارت املرم لة 
ددددد ابريددددتقتال    -  01  ُ                                                                   وفُددددر، إلغددددال عق جمددددة اسعدددددام صددددراحة   الديددددت ر ال  اغدددد   اململتم 
                                                                     ممددا يردد س خطدد ة صدد  التصددديق علدد  الربوت ددد ل ارختعددارج اليفددا  امللحددق ابلمل ددد     5102    عددام

                                                                الدو  ا،اص ابدق ا املداعة والنعايعة  ااادف إىل إلغال عق جمة اسعدام.
                                                                        الديدت ر ااع دات التالعدة: اجمللد  الد طل للحد ار؛ واجمللد  اريتردارج للمدرأة؛ واجمللد        وأار   -  00

                                                                        اريترارج للرباب؛ واجملل  ال طل للح مال؛ واجملل  اريترارج لألشخاص ذوج اسعاقة.
                 أب                                                   وعمددس ال  اغددد  أيضدداأب علددد  إعددادة تنردددعط اللجندددة ال طنعددة دقددد ا اسانددان مدددن خددد ل  -  05

  .    5102         آب/أسنط     ٧         الصادر         5102-  ٣1                   يد  ه  القاا ن رقم                  إعداد اص قاا   جد
                                                                 يمل دددف ال  اغددد   جمددددعم مدددن وددددارت األمدددم املتحددددة املتخصصدددة  علددد  تنقعددد  يعايدددة  -  0٣

                                                                               لتملأيدأ حقد ا اساندان وفايت دا ابريددتناد إىل الدة أمد ر مدن جمعن ددا املنداواة جمدرت امنندرت  وعدددم 
نددد التملدداون مددع املنظمددات الدولعددة                                        التمععددأ  والقضددال علدد  أعمددال الملنددف املرت بدد                                              ة ضددد املددرأة. وجت 

                                                                            ابلقملددس عددن طريددق ت قعددع خطددط إطاريددة واتقاقددات شددرادة مل افحددة الملنددف امننددا   وعددن طريددق 
                                 إعداد مراريع قطاععة   صاحل املرأة.

                                                                      وخيضع الملنف امننا  اباتظام   ا فعا الملنف الملائلي  دم ت ت ععة وحلقدات عمدس  -  01
                                                               دف جمصدددقة خاصدددة ودددد ل الردددرطة والددددرك. وتقددددم اد  مدددة   إطدددار مرددددروع ا            تدريبعدددة تندددت

                                                       لألارددطة املددرة للدددخس عدن طريددق الملديدد مددن اسجدرالات املنقدد ة    أب اأب       مندتمر  أب اأب                لتم درت املدرأة دعمدد
                       اعع أصال اسقلعم ال طل.

      خصدعةن                                  ُ                                  وألغ  مرروع قداا ن األيدرة  الد ج ابت يُطلدق علعدا نقداا ن األيدرة واألحد ال الر -  02
                                                           اعع األح ام اليت متعأ ضد املرأة    ال املرياث والطق س التقلعدية.

                                                                  وت قدددس الدولدددة ادمايدددة لألطقدددال مدددن اريدددتغ ل ارقتصدددادج أو ارجتمددداعي. وتقدددر،  -  06
                              الد ج ي قدس فايدة الطقدس   ا  ريدة       5101             حأيران/ي اعا     01                   من الديت ر  وقاا ن     11      املادة 

  أب اأب.   عام    06                                    عل  عمس األطقال ال ين تقس أعمارهم عن  أب اأب   اتم أب اأب    ظر                        ال  اغ   وقاا ن الملمس ح
                                                          رعتمددداد قددداا ن م افحدددة ارجتدددار ابألشدددخاص  اقددد ت اد  مدددة ووددددارت األمدددم  أب اأب         وااتظدددار  -  0٧

                                                                          املتحددددة املتخصصدددة واملنظمدددات سدددري اد  معدددة إجدددرالات مل افحدددة آفدددة ارجتدددار ابألطقدددال مدددن خددد ل 
                                                        واريتقبال وتقد، الرعاية واسعادة إىل ال طل وإعادة اسدماج.                                ال قاية والتملرف عل  ه ية الضحااي 
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                                                                         والدراية إلأامعة حىت يدن الناديدة عردرة. واددق   التمللدعم واملنداواة   ادصد ل علد   -  02
                                                التمللعم والتدري  م ق رن ممعع األطقال ال  اغ لعرت.

                     وأاتحدحل مبدادرات عديددة                                                 وحتظ  الق ات الضملعقة ابهتمدام دبدري مدن جااد  اد  مدة.  -  02
                                                                       اخت  ا النلطات الملامة  وضع خطط عمس لتملأيأ وفاية حق ا األشخاص ذوج اسعاقة.

                                                                   وابسضددافة إىل ام دد د امل ريددة ريددتقبال ال ج ددرت  واجددا ال  اغدد    خدد ل النددن ات  -  51
         عة لردرون                                                    للن ان   مقاطملة جم ل. ووضملحل مق ضعة األمدم املتحددة الندام أب اأب      داخلع أب اأب           األخرية تررد

                            دددف إىل دعددم ام ددد د الدديت تبددد اا       510٧                                        ال ج ددرت خطددة لتقدددد، املندداعدة اسانددااعة   عدددام 
        اد  مة.

     ُ                                                                     وُوقدددع اتقددداا ل قدددف إطددد ا الندددار ووقدددف األعمدددال القتالعدددة   مقاطملدددة جمددد ل. و  آذار/ -  50
   إىل  أب اأب      تددر ع                                                               جمدأ تنقع  خطة أخرى لتقد، املناعدة اسانااعة. وسدا الن م يملد د     5102     مارس 

                                                    وجمدأ تنقع  جمرانمج لنأع الن ح والتنريل وإعادة اسدماج.   أب اأب                          ه ه املقاطملة من  ينة تقريب
                            عددددأل الديددددت ر امديددددد اسطددددار     5100           شددددباط/فرباير     52                    و  أعقدددداب صدددددور قدددداا ن  -  55

                                                         أب                     القدداا   املتمللدددق جمتملأيدددأ وفايدددة حقددد ا الردددمل ب األصددلعة. وايدددت دافاأب للحدددد مدددن حدددارت ااملددددام 
                                                                                 ناواة والتمععأ اليت  دد الرمل ب األصلعة  وقملحل اد  مة وشرداؤها  ومن جمعن م منظمة األمم   امل

                                                                                 املتحدة للمجمعة والمللم واليفقافة )الع ان  (  اتقاقعة وأعدت خطط عمس  ددف إىل حتندرت ا ععدة 
                    حعاة الرمل ب األصلعة.

            ل قالدة حقد ا  أب اأب    حامسد     أب ام أب                                                       وما لالحل اد  مة عل  يقرت من أن التنمعة ارقتصادية ترد س عد -  5٣
                                                                                اسانددددان. وتندددددرج إىل حددددد دبددددري الرؤيددددة اجملتمملعددددة الدددديت قدددددم ا الددددرئع  داددددع  يايدددد  اغعندددد  جمملندددد ان 

                                                                            علددد  طريدددق التنمعدددةن ضدددمن دينامعدددة مل اصدددلة تملأيدددأ وفايدددة ادقددد ا ارقتصدددادية وارجتماععددددة       نالندددري
      5106-    5105                ة ال طنعدددة للقدددمة                                                      واليفقافعدددة لقائددددة أددددرب عددددد مدددن النددد ان. وترددد س ا،طدددة اس ائعددد

                       تراة أمعنة ا ه الرؤية.      5155-    5102                                 ود لك ا،طة اس ائعة ال طنعة للقمة 
                                                                        ولتنقدد  خطددة تملأيددأ الملمالددة وادددد مددن الققددر  رفملددحل اد  مددة أجدد ر املدد  قرت فعمددا جمددرت  -  51

  .    510٧ و      5101     عامي 
                      عة الرداملة  وهدي يعايدة                                                       وفعما يتمللق ابلصحة  فدنن ال  اغد  جمصددد إعدداد التغطعدة الصدح -  52

                  جمرددددد ن تنظدددددعم التددددد مرت       5101             حأيران/ي اعدددددا     5٧         الصدددددادر         5101-  ٣٧                   أريددددداها القددددداا ن رقدددددم 
        الرامس.     الطيب
                                              جمىن حتتعدة ل تصدارت مدن أجدس جت عدأ البلدد جمت ن ل جعدات       5105                      وينرئ ال  اغ  من  عام  -  56

                            ال البددىن التحتعددة للطاقددة  أاتح                                                       اململل مددات وارتصددارت  عددن طريددق اساماددحل الملريضددة النطدداا. و   دد
                                                                                          تنقع  جمرانمج تملأيأ القدرات   إاتاج الطاقة ال  رابئعة واقل ا وت ليمل ا لايدة اململرو، من الطاقة.

                                                                         أما احدمام حقد ا اساندان   إقامدة الملددل و  واملريندات اسصد حعة  وايدتق ل الندلطة -  5٧
       الصددادر       5102-  52                                                                 القضددائعة  فقددد جددرى تملأيأةددا جمردددة عددن طريددق اعتمدداد القدداا ن األيايددي رقددم 

                                                      ال ج حيدد تنظعم اجملل  األعل  للقضدال وترد علا وأيدل ب عملدا.       5102         آب/أسنط     ٧   
                                                                                  ولتنريع عملعة تدري  القضداة واسيد ام   حندن إقامدة الملددل  مددد ال  اغد  اتقاقدات التملداون 

                    ق دة مع جملدان أخرى.           القضائي اململ
                                                                      وابتحل فاية الر  د من أعمال التمل ي  ت ضع   ادنبان   األح ام الملامة ملرروع  -  52

                        قاا ن اسجرالات امنائعة.
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                                               سعدددادة لهعدددس البدددىن التحتعدددة للندددج ن وتردددععدها   إطدددار  أب اأب     جمران ددد أب اأب                 واقددد  ال  اغددد  أيضددد -  52
  .    5106-    5105                                 تنقع  الربانمج ال طل للتنمعة للقمة 

                                                                          ومددن املقددرر أن حيرددد ال  اغدد  املدد ارد املاديددة والق ريددة ال لمددة  و اصددة   إطددار ا،طددة  -  ٣1
                                       مددددن أجددددس التنقعدددد  القملددددال للت صددددعات الدددديت     5155-    5102                             اس ائعددددة ال طنعددددة امديدددددة للقددددمة 

                                                                                يددعجرج قب اددا   إطددار هدد ه ام لددة اليفاليفددة ل يددتملرا، الدددورج الرددامس. ومددن املقددرر أن يرددارك 
                            ادد ه الغايددة  يدد ف تطلدد  اد  مددة  أب اأب                                               ملددان ال  اغدد   مردداردة داملددة   هدد ه الململعددة. وحتقعقدد    الرب 

                                                                        املناعدة التقنعة من شردائ ا مل اصلة تملأيأ حق ا اسانان وتدععم ا   ال  اغ .

                                         جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -  ابء 
                                      رد الت صدعات املقدمدة أاندال جلندة التحداور     أب                              وفداأب جمبعاانت أانال جلنة التحاور. وت    2٣    أدىل  -  ٣0

                               امأل اليفا  من ه ا التقرير.
                         منددتمدة مددن الصدد  ك الدولعددة  أب اأب                                            أشددارت ت سدد  إىل اعتمدداد ديددت ر جديددد يتضددمن أح امدد -  ٣5

                                                                                 دق ا اسانان ويلغي عق جمة اسعدام. ورحبحل ابلنعايدات الرامعدة إىل تعندري ادصد ل علد  الرعايدة 
                 الصحعة والتمللعم.

                                                                             وأشدارت تد ا  إىل اعتمداد الديددت ر والتصدديق علد  الربوت ددد ل ارختعدارج رتقاقعدة مناهضددة  -  ٣٣
                                                                                        التملدد ي  وسددريه مددن ضددروب اململاملددة أو الملق جمددة القايددعة أو ال إانددااعة أو امل عنددة  وا،طدد ات املتخدد ة 

                     مل افحة الملنف امننا .
                         الديدت ر. وأعرجمدحل عدن أمل دا                                                    وأشارت تردعا إىل ت قعع اتقاا وقف إط ا النار واعتمداد  -  ٣1

                                         اعتماد مرروع القاا ن امنائي وتنقع ه.
                                                                            وأعرجمحل أودرااعا عن قلق ا إلال ارحتجال املأع م للمملارضرت النعايعرت  ووج د يجنال  -  ٣2

                                                                                     الددرأج  وحددارت التملدد ي  الدديت أفعددد عن ددا  وايددتمرار النددأاع املنددلل  وحقعقددة أن فددريوس اقددص املناعددة 
                          النب  الرئعني لل فاة.               البررية/اسيدل ه

   أب اأب                                                                            وأشدارت اسمدارات الملرجمعدة املتحددة إىل ام د د املب ولددة دمايدة حقد ا الطقدس. وأشدارت أيضدد -  ٣6
                                                                                     إىل التداجمري املتخ ة لأايدة فرص ادص ل عل  التمللعم والرعاية الصحعة  ومل افحة ارجتار ابألطقال.

                                                                                وأعرجمحل اململ ة املتحدة لربيطااعا الملظم  وأيرلندا الرمالعة عدن قلق دا إلال تدده ر حالدة  -  ٣٧
                                                  . وحيفددحل ال  اغدد  علدد  التصددديق علدد  الربوت ددد ل ارختعددارج     5102                    حقدد ا اسانددان مندد  عددام 

                                                                                   اليفا  امللحق ابلمل د الدو  ا،اص ابدق ا املداعة والنعايعة  ااادف إىل إلغال عق جمة اسعدام. 
                                                                                وأعرجمحل ال رايت املتحددة األمري عدة عدن قلق دا إلال التقدارير الد اردة عدن اململاملدة القايدعة  -  ٣2

                                                                               من جاا  قد ات األمدن  وارعتقدارت التملندقعة واحتجدال يدجنال الدرأج  والقعد د املقروضدة علد  
                                                                          حرية التجمدع الندلمي وت د ين اممملعدات  وعددم دقايدة تردريملات م افحدة ارجتدار ابألشدخاص 

       ساقاذ.       وج  د ا
                                                                      ورحبدددحل ابراسددد اج ابلملمدددس الددد ج تقددد م جمدددا املريندددات ضدددمن اسطدددار الددد طل لتملأيدددأ وفايدددة  -  ٣2

                                                                                   حق ا اسانان  وأعرجمحل عن أمل ا   يرعة اعتماد قاا ن الملق ابت امديد ال ج يعجرم التمل ي .
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                                                                           وأشدددارت ا  ريدددة فندددأوي  الب لعقاريدددة إىل أن الديدددت ر يرددددد مدددن جديدددد ارلتدددأام جمقعمددديت -  11
                                                                                 الن م والتمايك ارجتماعي  وأعرجمحل عن ضرورة جمنال ا  رية قائمة عل  الدة أمد ر مدن جمعن دا 

                                     ابلتصديق عل  عدة ص  ك دولعة وإقلعمعة. أب اأب                              احمام حق ا اسانان. وأحاطحل علم
                                                                         وأشارت فععحل انم إىل تنقع  عدة خطط عمس جمر ن ادص ل عل  التمللدعم امعدد  واددد مدن  -  10

                         أب                                        املرأة والطقس. ورحبحل أيضاأب ابلتصديق عل  عدة ص  ك دولعة دق ا اسانان.             الققر  وحق ا 
                                                                         وأشددادت م لامبعددق ابل  اغدد  لتصددديقا علدد  جمملددل الصدد  ك اسقلعمعددة والدولعددة املتمللقددة  -  15

                                                                           حبق ا اسانان   ا فع ا اتقاقعة حق ا األشخاص ذوج اسعاقة. ورحبحل ابسص ح الديت رج.
                                                 التصددديق علدد  عددددة صدد  ك دولعددة أيايددعة دقدد ا اساندددان                     وأشددارت أفغاانددتان إىل -  1٣
             ( جمردد ن املددرأة     5111 )    0٣52                         نعددة لتنقعدد  قددرار  لدد  األمددن                         عددن اعتمدداد خطددة الملمددس ال ط     أب فضدد أب 

              والن م واألمن.
                                                                         وأشددادت امأائددر ابل  اغدد  ملددا جم لددا مددن ج دد د لتنقعدد  الت صددعات املدع مددة املنبيفقددة عددن  -  11

                                                          يددماتعجعات الرامعددة إىل ادددد مددن ارتقدداع مملدددرت ال فعددات النقايددعة                          اريددتملرا، الندداجمق. ورحبددحل ابر
                                                                   ووفعات الرضع  وحتنرت المل ج من ي ل التغ ية  وال قاية من اسصاجمة ابمل راي.

 أب اأب                                                                         ورحبحل أاغ ر ابملبادرات املتخ ة لتحنرت ا ععة حعاة الن ان والتدداجمري املتخد ة حتقعقد -  12
              درية الصحافة.

                                                           تددرت ال  اغدد  علدد  إلغددال عق جمددة اسعدددام  علدد  النحدد  املنصدد ص علعددا              وهندد ت األرجن -  16
                                                                    الديت ر. وأشارت إىل ام  د املب ولة لتحنرت حق ا املرأة عل  الصملعد ال طل.

     ورحبحل         أرمعنعا       إبلغال       عق جمة        اسعدام  .       وأعرجمحل    عن       قلق ا      إلال       الملدد        املرتقع    من        األطقال   -  1٧
   سري                                               املنجلرت  وشجملحل ال  اغ  عل  تعنري تنجعس امل العد.

                                                                         وأشددادت أيددمالعا إبلغددال عق جمددة اسعدددام  وأقددرت اب،طدد ات امل مددة املتخدد ة س ددال النددأاع  -  12
                                              أن الملنددف ضددد املددرأة وارجتددار ابألشددخاص ر يددأارن يردد  ن  أب اأب                         منطقددة جمدد ل. ورحظددحل أيضدد

            حتديرت دبريين.
                                                           ام  د املب ولة لتحنرت الترريملات الرامعة إىل فايدة حقد ا اساندان                    وأشارت جمع روس إىل -  12

 أب اأب                                                                                     ا   ذلك اعتمداد الديدت ر امديدد والتملددي ت املقدمح إدخاادا علد  القداا ن امندائي. وأشدارت أيضد
                                                                   إىل ت اصس ال  اغ  مع هع ات مملاهدات حق ا اسانان ومنظ مة األمم املتحدة.

                                   ُ                علدد  متاجمملتددا جملم عددة مددن الت صددعات الدديت قُبلددحل أانددال ام لددة                      وهندد ت جملجع ددا ال  اغدد   -  21
                                     اليفااعة  ور يعما إلغال عق جمة اسعدام.

                                                                     وأشدارت جمدنن ابرتعدداح إىل تصدديق ال  اغد  علدد  صد  ك دولعدة خمتلقددة دقد ا اسانددان   -  20
                                                                      عن اسص حات الترريملعة واملرينعة املختلقة اليت  دف إىل فاية الق ات الضملعقة.     أب فض أب 
                                                                           وأشادت دولة جم لعقعا املتملددة الق معدات ابل  اغد  لتصدديقا علد  عددة مملاهددات دولعدة  -  25

                                                            اب،طة اس ائعة ال طنعة الرامعة إىل دعم أارطة اجملم عات الأراععة. أب اأب                        دق ا اسانان. وأحاطحل علم
                                                                     وأشددادت جم تندد اان ابل  اغدد  لتصددديقا علدد  صدد  ك دولعددة دقدد ا اسانددان  وعلدد  إصدد ح  -  2٣
               طاره الديت رج. إ
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                                                                                وهن ت الرباليس ال  اغ  عل  ايماتعجعاتا الرامعة إىل ادد من ال فعات النقايعة ووفعدات  -  21
                                                   األطقال  وم افحة األمرا،  وحتنرت المل ج من ي ل التغ ية.

                                                                            ويلطحل جملغاراي الض ل عل  اعتماد ديت ر ال  اغ  امديد عن طريدق اريدتقتال  وامتددححل  -  22
                                     إىل تملأيأ اللجنة ال طنعة دق ا اسانان.                الترريع الرامي

                                                                            وهن ت جم ردعندا فايد  ال  اغد  علد  التصدديق علد  مملاهددات دولعدة خمتلقدة دقد ا اساندان   -  26
                                        وعل  التملاون امعد مع آلعات حق ا اسانان.

                                                                      وأشددادت جم روادددج ابل  اغدد  لتق يتددا إطددار عملددا اململعددارج واملرينددي دقدد ا اسانددان   -  2٧
                                  ديت ر امديد  وإلغال عق جمة اسعدام.          ورعتماد ال

                                                                         وهن ت ال امريون ال  اغ  عل  ما أحرله من تقدم   إطاره اململعارج واملريندي دقد ا  -  22
                                                اسانان  وعل  ايتملداد البلد لتملأيأ حق ا اسانان. 

                  الدد ج أ دد  النددأاع         510٧                                              وهندد ت دندددا ال  اغدد  علدد  اتقدداا ددداا ن األول/دينددمرب  -  22
                                                    أب                  وأعرجمحل عن رسبت ا   ايتمرار قن ات ادد ار النعايدي حتقعقداأب لت يدعع اطداا ادعدأ              مقاطملة جم ل 
           الد قراطي.

                                                                                       وأشارت ا  رية أفريقعا ال يط  ابرتعداح إىل الململعدة الترداردعة سعدداد التقريدر الد طل لل  اغد   -  61
                                  مما قد يبرر جمنجاح تنقع  الت صعات. 

                                          إص حات ديدت رية وتردريملعة ترمدي إىل فايدة حقد ا                                 وأشادت شعلي ابل  اغ  ملا أجراه من  -  60
     إلال                                                                             اسانددان  ولتصدددديقا علددد  مملاهددددات دولعددة خمتلقدددة دقددد ا اساندددان. وأعرجمددحل شدددعلي عدددن قلق دددا

                                                              حارت التمل ي  واسعدام خارج اطاا القضال  وحارت ارحتجال التملنقي.
                 ددف إىل القضدال    الديت      5155-    5102                                      ورحبحل الصرت اب،طدة اس ائعدة ال طنعدة للقدمة  -  65

                                                                                عل  الققر  وا،طط املختلقة الرامعة إىل تملأيأ املناواة جمرت امننرت وحق ا األطقال واألشخاص 
            ذوج اسعاقة.

                                                                     وأشادت د ت ديق ار ابل  اغ  لتصدديقا علد  عددة مملاهددات دولعدة دقد ا اساندان   -  6٣
                       إطاره اململعارج واملريني.                                                      واعتماده الديت ر امديد  وملا اخت ه من تداجمري  دف إىل حتنرت

                                                                  واعمفحل د اب ابم د د الديت جمد اا ال  اغد  هبددف حتندرت إطداره املريندي  ور يدعما    -  61
                                             ارت حق ا املرأة والرباب واألشخاص ذوج اسعاقة.

                                                                        ويدددلطحل ا  ريدددة دددد راي الردددملبعة الد قراطعدددة الضددد ل علددد  األةعدددة الددديت ي لع دددا ال  اغددد   -  62
                               يت ددد ن مدددن عددددة ولرال مملنعدددرت ابلملددددل  أب اأب                            الددددورج الردددامس  حعدددد أريدددس وفددد                لململعددة اريدددتملرا، 

                                                         والررون ارجتماععة واملرأة من أجس عملعة اريتملرا، ا،اصة جما.
                                                                      وهنددد ت ا  ريدددة ال  اغددد  الد قراطعدددة ال  اغددد  علددد  التصدددديق علددد  مملاهددددات دولعدددة  -  66

            ا اسانان.                                                   خمتلقة دق ا اسانان  وعل  تملاواا مع اآللعات الدولعة دق
                                                                                وأشددارت الدددا رك ابرتعدداح إىل أن ال  اغدد  قبددس الت صددعات املتمللقددة ابلتصددديق علدد  الربوت ددد ل -  6٧

                                                                                      ارختعارج رتقاقعة مناهضة التمل ي  وسريه من ضروب اململاملة أو الملق جمة القايعة أو ال إاندااعة 
                                                        أو امل عنة   أانال ام لة اليفااعة ل يتملرا، الدورج الرامس.
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                                                                       ورحبحل جعب يت جمتصديق ال  اغ  عل  مملاهدات دولعة دق ا اساندان  و دا يب لدا مدن  -  62
                 الدد ج ي دددف إىل حتنددرت       5102                                                   ج دد د لتملأيددأ إطدداره القدداا   واملرينددي  و اصددة ديددت ر يددنة 

               يعادة القاا ن.
                                                                       وأشادت مصر ابسص ح الترريملي  وام  د الرامعة إىل التصدج للملنف ضد املرأة وإىل  -  62
                                                                       املناواة جمرت امننرت وحق ا األطقدال واألشدخاص ذوج اسعاقدة  وابعتمداد ا،طدة اس ائعدة        تملأيأ

                                                        والتصديق علد  اململاهددات  وتملداون ال  اغد  مدع آلعدات حقد ا     5155-    5102              ال طنعة للقمة 
        اسانان.

                                                                        وشددجملحل إيددت اعا اعتمدداد ترددريملات لتملأيددأ حقدد ا الرددمل ب األصددلعة  ودعددحل ال  اغدد  إىل  -  ٧1
                                                                         لتيفقعددددف ابلصددددحة امننددددعة واس اجمعددددة ودقالددددة حصدددد ل املددددرأة علدددد  خدددددمات الرعايددددة الصددددحعة.        تملأيددددأ ا

                                                                                   وشجملحل إيت اعا د لك التصديق عل  ارتقاا جمر ن امتعالات ا  مة امنائعة الدولعة وحصاان ا.
                                                                             وأشددادت إاع جمعددا ابلتقدددم الدد ج أحددرله ال  اغدد    التصددديق علدد  اململاهدددات الدولعددة دقدد ا  -  ٧0
  .    5102                                         نان وتملأيأ الترريملات   ا   ذلك ديت ر ينة    اسا
                                                                  ويدددلمحل فراندددا ابلتصدددديق علددد  مملاهددددات حقددد ا اساندددان وإلغدددال عق جمدددة اسعددددام    -  ٧5

                                                        . جمعدددد أ دددا رحظدددحل أن هنددداك حاجدددة إىل جمددد ل املأيدددد مدددن ام ددد د لتحندددرت     5102          ديدددت ر يدددنة 
                            ادق ا ارقتصادية وارجتماععة.

                                                                            وقدم ال فد ال  اغ   مملل مات إضافعة. ف  ت جدد العد م أج أعمدال قتالعدة علد  أراضدي  -  ٧٣
                                                                            ال  اغددددد . والنددددد م ينددددد د منطقدددددة جمددددد ل  وجدددددارج تنقعددددد  ادددددأع يددددد ح املعلعردددددعات وإعدددددادة اسدمددددداج 
           ُ                                                                    ارجتمدداعي. وأُطلددق جمددرانمج تقددد، املندداعدة اسانددااعة الدد ج يتضددمن إعددادة لهعددس األشددخاص الدد ين 

                                                                              مدد اقمل م األصددلعة. ويملدد د الند ان املرددردون إىل منددالام مندد  ت قعدع وقددف األعمددال القتالعددة.           أععددوا إىل 
                الددربانمج  وقددد                                                                       والبددىن التحتعددة والندد ن  وا،دددمات ارجتماععددة  وهعادددس التمللددعم والصددحة مدرجددة

                   جمدأت إعادة لهعل ا.
         ععد البدددىن                                                         وتمل ددف اد  معدددة ال  اغ لعددة علددد  حتنددرت  دددروف ارحتجددال عدددن طريددق ترددد -  ٧1

                                                                      التحتعة للنج ن اليت يعأداد حتنعن ا جمقضس عملعة اسص حات الترريملعة امارية.
                                           تلتددأم اد  مددة إبعددادة تردد عس ااع ددس ال امددس    5102                          وجمقضددس اسصدد ح الديددت رج لملددام  -  ٧2

                                             دماية حق ا اسانان وتملأيأها عل  الصملعد ال طل.
                                   إطددار يعايدة للتمععدأ اس ددايب. وقدد جمدددأت                                     وت ضدع حقد ا الرددمل ب األصدلعة   ادندبان    -  ٧6

                                                        إص حات وايملة وأصدرت مرايعم عديدة ترفع منت ى ه ه الرمل ب.        اد  مة
             ي ف ي رس ه ا                                     أب عق جمة اسعدام. واعتمدت اد  مة قاا انأب       5102                وألغ  ديت ر ينة  -  ٧٧

            ا،دداص ابدقدد ا                                                                    اسلغددال وينددمل ابلتصددديق علدد  الربوت ددد ل ارختعددارج اليفددا  امللحددق ابلمل ددد الدددو  
                                               املداعة والنعايعة  ااادف إىل إلغال عق جمة اسعدام.

                                                                           وي قس قاا ن الملقد ابت الندارج ايدتق ل القضدال  واراتقدال إىل عملعدات مقاضداة منصدقة   -  ٧2
     ت دد ن                                                                             وحقدد ا الدددفاع. وقدددمحل اد  مددة مرددروع قدداا ن جمردد ن إارددال يددلطة علعددا مل افحددة القندداد 

         ومنقصلة. أب اأب           منتقلة متام
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                                                                        وجرى ت يفعف ام  د الرامعة إىل ت ععة األطقال ضدحااي ارجتدار  والتملدرف علد  هد يت م  -  ٧2
                          ُ                                                     وإعددادة تدد طعن م ورعددايت م. وُعقدددت اجتماعددات ا اعددة مددع البلدددين اآلخددرين اململنعددرت ألن األمددر 

                                          يتمللق جمرعااي جملدين آخرين يملعر ن   ال  اغ .
                             ضددملحل شددب ات الضددمان ارجتمدداعي مددن                                       ُ وابلددرسم مددن الصددمل ابت املالعددة ادالعددة  فقددد وُ  -  21

                                                                         أجددس حتنددرت  ددروف مملعرددة الندد ان الدد ين يملعردد ن   فقددر مدددقع ومددن أجددس وقددف ااتقالددا عددرب 
                                                                         األجعددال. وجمدددأ تقددد، خمصصددات اقديددة علدد  أيدداس جتددرييب إىل األيددر الدديت جددرى حتديدددها  جمغعددة 

             د م الغ ائي.                                                                الت دد من تمللعم األطقال  وتقد، الرعاية الصحعة إلع م  وت فري ايت   
                                                   لتردععد مرادددأ سعدادة لهعدس ضددحااي الملندف   ددن فدع م الننددال  أب اأب                    وأطلدق ال  اغد  مرددروع -  20

                                                                                املصاابت جمقريوس اقص املناعة البررية. وجارج اعتماد مرروع القاا ن املتمللق ابلملندف امنندي. 
       ألرامددس                                                                         ويضددع مرددروع قدداا ن األحدد ال الرخصددعة واأليددرة   ادنددبان التمععددأ وال يددم  وحالددة ا

                                                                 واسع ل من قعمة الأواج التقلعدج  جمغعة ضمان حص ل األرامس عل  املرياث.
                                                                         وفعمدددا يتمللدددق ابلملندددف   أوقدددات الندددأاع  ايتضددداف ال  اغددد  اجتمددداع م تددد  األمدددم املتحددددة  -  25

   (.    5111 )    0٣52                         معة لتنقع  قرار  ل  األمن                                               اسقلعمي ل يط أفريقعا   إطار إعداد خطة عمس إقلع
                                                          سدداجم ن ابل  اغدد  ملددا قددام جمددا مددن إصدد حات  دددف إىل تملأيددأ وفايددة حقدد ا         وأشددادت -  2٣

                                                                               الننددال واألطقددال واألشددخاص ذوج اسعاقددة  ورحبددحل ابلتددداجمري الرامعددة إىل فايددة البع ددة. ورحبددحل 
                                                                  إبص ح قاا ن الملق ابت  ور يعما ادماية ا،اصة املمن حة لألرامس من امننرت. أب اأب          ساجم ن أيض

                                                       جمتصددديق ال  اغدد  علدد  مملاهدددات حقدد ا اسانددان  وابم دد د املب ولددة              ورحبددحل ج رجعددا  -  21
   إىل    2         مدن املدادة    1                                                                    لتدععم إطاره القاا   لتملأيأ وفايدة حقد ا اساندان  ور يدعما إضدافة الققدرة 

                                      الديت ر  اليت تقضي إبلغال عق جمة اسعدام.
                 ودد ار القطداع  2   510                                                      وأشادت أملااعا ابل  اغ  سلغائا عق جمة اسعدام   ديدت ر يدنة  -  22

                      الد ج أعرجمدحل أملااعدا     5102                                                        القضدائي الد ج دار جمدرت ارحتداد األورويب وال  اغد    اعندان/أجمريس 
                                  عن أمل ا   أن تلعا ح ارات إضافعة.

                                                                             وأشددادت سدداان ابل  اغدد  سي ئددا األول يددة لتملمددعم مراعدداة حقدد ا اسانددان   إطدداره الترددريملي -  26
                                                                    التقدددم الد ج أحددرله   تملأيدأ وفايدة حقدد ا املدرأة والطقددس والملمدال امل دداجرين   عدن                     أب وخطتدا اس ائعدة  فضدد أب 

                    واألشخاص ذوج اسعاقة.
                                                                         ورحبددحل هندددوراس ابتقدداا وقددف إطدد ا النددار مددن أجددس إ ددال األلمددة   منطقددة جمدد ل  وإارددال  -  2٧

   ضدددد     ملندددف                                                                             املديريدددة الملامدددة للن ددد ، ابلردددمل ب األصدددلعة  واسجدددرالات النعايدددعة الرامعدددة إىل التصددددج لل
   (.    5111 )    0٣52                         نعة لتنقع  قرار  ل  األمن                       املرأة  وخطة الملمس ال ط

                                                                     ورحبدحل آينددلندا ابتقداا وقددف إطد ا النددار س دال األلمددة   منطقدة جمدد ل. وأعرجمدحل عددن  -  22
                                          للتمععأ   دا   ذلدك مدن أجدس فايدة حقد ا اساندان  أب اأب    عام أب اأب                              أيق ا ألن الديت ر ر يتضمن حظر 

                                                          دوجي املعس امنني ومغايرج اا ية امننااعة وحاملي صقات امننرت.                     للميفلعات وامليفلعرت ومأ 
                                                                       وأعرجمدددحل ااندددد عدددن تقدددديرها سدخدددال التغطعدددة الصدددحعة الرددداملة   ال  اغددد   ور يدددعما  -  22

                                                                            املبددادرة الرامعددة إىل ضددمان حصدد ل اممعددع علدد  الرعايددة الصددحعة   حددارت الطدد ار . وشددجملحل 
              طقال جمقملالعة.                              ااند ال  اغ  عل  م افحة عمس األ
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                                                                          ويلمحل إادواعنعا جمتصديق ال  اغ  عل  ارتقاقعة الدولعدة دمايدة حقد ا اعدع الملمدال  -  21
                                                                                    امل اجرين وأفراد أيرهم واتقاقعة حقد ا األشدخاص ذوج اسعاقدة  والتدأام البلدد ابلردروع   تنقعد  

        قتصدددادية                    مدددن أجدددس حتندددرت ادقددد ا ار      5155-    5102                                  ا،طدددة اس ائعدددة ال طنعدددة امديددددة للقدددمة 
                      وارجتماععة واليفقافعة.

                                                                    ورحبددحل ا  ريددة إيددران اسيدد معة ابلتصددديق علدد  مملاهدددات حقدد ا اسانددان   ددا فع ددا  -  20
         الرامعدة         يعايداتا       تق يدة       ي اصدس         ال  اغد     أن    إىل        وأشدارت                                اتقاقعة حقد ا األشدخاص ذوج اسعاقدة. 

  .    حتدايت    من        ي اج ا    مما       ابلرسم        الطقس       حق ا       وفاية       تملأيأ    إىل
                                                                               أعددرب الملددراا عددن تقددديره للددن ج الرددامس املتبددع   إعددداد التقريددر  والتصددديق علدد  مملاهدددات   و  -  25

                                                                          حقددد ا اساندددان  وا،طددد ات املتخددد ة سصددد ح املريندددات والتردددريملات  وخطدددط الملمدددس الددديت وضدددملحل
                     ناعدة األمم املتحدة.

             لجندة ال طنعدة                                                                 وأشادت أيرلندا إبلغال عق جمة اسعدام  وحيفحل اد  مة علد  تملأيدأ وريدة ال -  2٣
                أب                                                               دقدد ا اسانددان وفقدداأب للمبدداد  املتمللقددة  ردددأ املرينددات ال طنعددة لتملأيددأ وفايددة حقدد ا اسانددان 
                                                                                      )مباد  ابري (. ور تأال أيرلندا ترملر ابلقلق إلال التقارير اليت تقعد عن فر، قع د صدارمة علد  

                         ادعأ املتاح للمجتمع املد .
                                                    اسعددام   الديدت ر  وابلتصدديق علد  اتقاقعدة حقد ا األشدخاص                          ورحبحل إيطالعا إبلغال عق جمدة  -  21

            ذوج اسعاقة.
                               والتصديق عل  مملاهدات دولعة     5102                                    ورحبحل األردن ابعتماد ديت ر جديد   عام  -  22

                                                                   أب                دقدد ا اسانددان  وام دد د الرامعددة إىل تملأيددأ التملدداون الدددو . ورحدد  األردن أيضدداأب ابلتددأام ال  اغدد  
               ادرايت األيايعة.                    جمتحنرت حق ا اسانان و 

                                                                      ُ    وأشادت ا  رية رو الد قراطعدة الردملبعة ابلتقددم ا درل   تنقعد  الت صدعات الديت قُبلدحل  -  26
                                                                                       أانددال ام لددة اليفااعددة ل يددتملرا، الدددورج الرددامس   ددا   ذلددك تملأيددأ وفايددة حقدد ا الطقددس وحقدد ا

                   األشخاص ذوج اسعاقة.
                                ام ددد د لل فدددال  دددا علع دددا مدددن تمل ددددات                                     وشدددجملحل رتقعدددا اد  مدددة علددد  جمددد ل مأيدددد مدددن -  2٧

                             والتأامات تتمللق حبق ا اسانان.
                                                                          وأشدار لبندان إىل ادد ار البنددال مدع منظمدات اجملتمدع املددد   وإدمداج الصد  ك الدولعددة    -  22

  .    5155-    5102               وخطة عمس القمة       5102                                               الترريملات ا لعة  وه  ما يردده اعتماد ديت ر ينة 
                                                     التردداردي والرددامس املتبددع   إعددداد التقريددر الدد طل  وأشددارت                      وأشددادت لعندد ت  ابلددن ج -  22

                                                                        ابرتعاح إىل أن ال  اغ  صدا عل  عدد من الص  ك الدولعة األيايعة دق ا اسانان.
                                                                      وأشادت لعبعا ابلتط رات اليت حداحل    ال إقامدة الملددل  و  دعدم حدرايت املد اطنرت  -   011

                                            سقلعمعة دق ا اسانان  والتصديق عل  اململاهدات.                                      وحق ق م  والتملاون مع اآللعات الدولعة وا
                                                                    وأشددارت مدسرددقر إىل التقدددم ا ددرل  علدد  الددرسم مددن الصددمل ابت  ميفددس إصدددار ديددت ر  -   010
                                                                  الدد ج ي قددس حقدد ا اعددع األطقددال   التمللددعم  واملندداواة   ادصدد ل علدد  التمللددعم       5102    يددنة 

                   والتدري  دون متععأ.
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                                                    ت الديت اعتمددها ال  اغد  للحدد مدن ارتقداع مملددرت ال فعدات                      ورحبحل ملديف ابريدماتعجعا -   015
                                                                                 النقايعة ووفعات األطقال  وام  د املب ولة لتحنرت المل ج من ي ل التغ ية وادد من امل راي.

                                                                         وأشددارت مددا  إىل التقدددم امللحدد ح الدد ج أحددرله ال  اغدد  فعمددا يتمللددق  ردداردة املددرأة    -   01٣
                              يأ متيفعل ا   هع ات صنع القرار.                             ادعاة النعايعة والملامة  وتملأ 

                                                                      ورحبحل م ريتااعا جمتصدديق ال  اغد  علد  عددة صد  ك دولعدة دقد ا اساندان  وأشدارت  -   011
                                         إىل التقدم ا رل   فاية األشخاص ذوج اسعاقة.

                                                                          وهندد ت م ريرددع س ال  اغدد  علدد  تملاواددا ال اعددق مددع اآللعددات الدولعددة واسقلعمعددة دقدد ا  -   012
                                                                  ىل التصديق عل  اتقاقعة حق ا األشخاص ذوج اسعاقة وجمروت د اا ارختعارج.                اسانان  وأشارت إ

                                                                         وأعرجمحل امل نعك عن قلق ا إلال ايتمرار ايتغ ل األطقال والملنف امنني ال ج يرار  -   016
                                                                               علع م  وارفتقار إىل التحقعق املن جي   ه ه ادارت  وايتمرار جمملل أش ال الرا وارجتار.

                                                                األي د ال  اغ  عل  اختاذ تداجمري فملالة للتحقعق   اعع أعمال التمل ي            وحد امبس  -   01٧
                                                                            ومقاضاة املنرولرت عن ا ومملاقبت م  والملمس جمر س حايم عل  منع ارت اب ه ه األعمال.

                              وإاردددددال ااع دددددات ال طنعدددددة الددددديت     5102                                 وأشدددددارت لمبددددداجم ج إىل إصددددد ح الديدددددت ر    -   012
                  ة اس ائعدة ال طنعدة                             ايدة حقد ا اساندان  واعتمداد ا،طد                               أي محل   إعداد إطدار مريندي قد ج دم

  .    5155-    5102      للقمة 
                                                                          وأعرجمحل ه لندا عدن قلق دا إلال عددم تنقعد  عددة ت صدعات تتمللدق ابلردرون امنندااعة مدن  -   012

                               ور يدعما تلدك املتمللقدة جمترد يا     510٣                                   ُ          ت صعات اريتملرا، الدورج الرامس اليت قُبلحل   عام 
      ية.                     األعضال التنايلعة األايف

                                                                       وأشار النعجر إىل التصديق عل  الص  ك الدولعة دق ا اسانان  ورح  إباردال عددة  -   001
                                         مرينات م لقة حبماية حق ا األشخاص املنتضملقرت.

                                                                   وأشدادت اعجدرياي ابل  اغدد  ملدا جم لددا مدن ج دد د متضدافرة مددن أجدس ضددمان فايدة حقدد ا  -   000
                   األشخاص ذوج اسعاقة.   عن                                            أب الق ات الضملعقة  و اصة الننال واألطقال  فض أب 

                              التصدددديق علددد  اتقاقعدددات حقددد ا  أب اأب                                    وشدددجملحل أوروسددد اج ال  اغددد  علددد  املضدددي قددددم -   005
                                                                               اسانددان  ور يددعما الربوت ددد ل ارختعددارج رتقاقعددة مناهضددة التملدد ي  وسددريه مددن ضددروب اململاملددة 

          األشددددخاص مددددن                                                                       الملق جمدددة القايددددعة أو ال إانددددااعة أو امل عندددة  وارتقاقعددددة الدولعددددة دمايدددة اعددددع   أو
                ارختقال القنرج.

                    نعدددددددة لتنقعددددددد  قدددددددرار  لددددددد                                           ورحبدددددددحل القلبدددددددرت ابمل افقدددددددة علددددددد  إعدددددددداد خطدددددددة عمدددددددس وط -   00٣
                                                           ( جمرددد ن املدددرأة والنددد م واألمدددن  وام ددد د الددديت تبددد اا اد  مدددة   تطددد ير     5111 )    0٣52     األمدددن

   ة.                                                                     املناهج الدرايعة وأدلة تدري  المجمعة املداعة   املدارس ارجمتدائعة واليفاا ي
                                                                  وأعرجمدددحل الربتغدددال عدددن ارتعاح دددا جمرددد ن وقدددف إطددد ا الندددار جمدددرت اد  مدددة وامماعدددات  -   001

                                                                         املنددلحة  الدد ج ي ددددف إىل إ ددال األلمددة   منطقدددة جمدد ل  وشددجملحل ال  اغددد  علدد  إ دداد يدددبعس 
                                            ااتصاف ممعع األشخاص ا تجأين جمص رة سري مرروعة.
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                                   معة إىل م افحدة الملندف الملدائلي والملندف                                            وشجملحل رواادا ال  اغ  عل  تملأيأ التداجمري الرا -   002
                                                                   ضد املرأة  جمطرا من ا تنقع  الترريملات ذات الصلة ل قالة الملدل للضحااي.

                                                                               ورحبحل الننغال إبارال منة للتنندعق والتقعدعم واملتاجمملدة فعمدا يتمللدق  طدة الملمدس ال طنعدة  -   006
       ملدارس.                                                        جمر ن األشخاص ذوج اسعاقة  ور يعما إداا األطقال ذوج اسعاقة اب

                                                                        ورحبددحل صددرجمعا ابلدددور امل ددم الدد ج ع ددد جمددا الديددت ر امديددد إىل اللجنددة ال طنعددة دقدد ا  -   00٧
                                   اسانان وسريها من هع ات حق ا اسانان.

                    ( جمردد ن املددرأة والندد م     5111 )    0٣52                       إىل تنقعدد  قددرار  لدد  األمددن                 وأشددارت يددريالع ن -   002
                                جددرالات امنائعددة لرفددع النددن الددداعا                                              واألمددن  وشددجملحل اد  مددة علدد  النظددر   إصدد ح قدداا ن اس

                   للمنرولعة امنائعة.
                                                                         وأشادت يل فعنعا إبص ح اللجنة ال طنعة دق ا اسانان  ل ن ا ر تأال تردملر ابلقلدق  -   002

                                                     إلال عدم تنقع  الت صعات املتمللقة حبق ا الق ات الضملعقة.
                  ي ال طل   دا   ذلدك                                                       ورحبحل جن ب أفريقعا ابم  د الرامعة إىل إص ح اسطار التنظعم -   051

                                                                                إص ح الديت ر  وأشادت ابم  د املب ولة للحد من ارتقاع مملدرت ال فعدات النقايدعة ووفعدات 
        األطقال.
                                                                        وأشارت إيدبااعا إىل ام د د الرامعدة إىل حتندرت حالدة حقد ا اساندان  ول ن دا مدا لالدحل  -   050

                     اات ادددددات حقدددد ا الطقددددس     عددددن                                                     أب تردددملر ابلقلددددق إلال الملنددددف ضددددد املددددرأة والملنددددف الملدددائلي  فضدددد أب 
                                                 يعما تلك املتمللقة ابألطقال املرتبطة أوضاع م ابلر ارع.   ور

                                                                        وأشارت دولة فلنطرت إىل النعايات الرامعة إىل تملأيأ حق ا الطقس   ا   ذلك اددق  -   055
                                                                                التمللعم  وشجملحل ال  اغ  عل  اختاذ خط ات إضافعة فعما يتمللق حبق ا الرمل ب األصلعة.

                                                                     وأشدداد الندد دان ابم دد د املب ولددة سدخددال اسصدد حات علدد  الترددريملات ال طنعددة  ميفددس  -   05٣
                                                                                     الديت ر امديد  ود لك تنقع  الت صعات املنبيفقة عن ام لة الناجمقة ل يتملرا، الدورج الرامس.

                                                                   ورحبددحل هدداييت ابم دد د الدديت تبدد اا اد  مددة لتحنددرت ادقدد ا ارقتصددادية وارجتماععددة  -   051
            لل  اغ لعرت.          واليفقافعة 
                                          من الديت ر تملعد الت دعد علد  اددق   اردر اعدع     52                             وأدد ال فد ال  اغ   أن املادة  -   052

                                                                                اململل مات واآلرال جم صدقا أحدد اددرايت األيايدعة  وعلد  ضدرورة دقالدة تقدد، الدولدة للمملل مدات 
              نتددا مندد  أديفددر                         ُ                                           مدن خدد ل آلعددات قاا اعددة. و  ُينددجن أج صددحقي أو يضدايق جمنددب  مماريددتا البحتددة مل 

  أب اأب.            من عررين عام
                                                                           ويرددارك األشددخاص مددن امليفلعددات وامليفلعددرت ومأدوجددي املعددس امننددي ومغددايرج اا يددة امننددااعة  -   056

                                                                                  اباتظام    مس أارطة التيفقعدف امنندي و  إعدداد ا،طدة اريدماتعجعة ال طنعدة للقضدال علد  فدريوس 
  .    5155-    5102      للقمة  أب اأب          لة جننع                                           اقص املناعة البررية/اسيدل واألمرا، األخرى املنق

                                                                          واعع األعمال اسجرامعة الديت ارت ب دا امل اطند ن ال  اغ لعد ن امل فددون   جممليفدات حقد   -   05٧
                             الن م خارج البلد ختضع مأالات.
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                                                                      وقدد عقدد ال  اغد  جلنددة ح اريدة مدع الددول األعضددال   ارحتداد األورويب جمرد ن احددمام  -   052
                                                     ائدة   النج ن. وامتد اطداا هد ا ادد ار لعردمس اجملتمدع املدد                            م اععد ارحتجال والظروف الن

                                                ال ج متتع ابدرية وتملاون اباتظام مع النلطات الملامة.
                                             طقددرة م هلددة   ترددريملاتا الداخلعددة ابعتمدداد ديددت ره       5102                     وشدد د ال  اغدد  مندد  عددام  -   052

                      اريتردارية الديت تندت دف                                                              امديد ال ج ألغد  عق جمدة اسعددام وأريد  املنداواة جمدرت امنندرت  وااع دات
                                                                         النددد م ارجتمددداعي. وعدددأل دددد لك التددد الن جمدددرت الندددلطات وأددددد اددددرايت األيايدددعة  ور يدددعما 

        اململتقد.     حرية

                         االستنتاجات و/أو التوصيات -    ا اثنياا  
  ر                                                                 سيييردرر رد الكونغييو علييا تيييا التوصيييات ن تقرييير النتيياه  اليييي سيييعتمدا جملييس  -   0٣1

   ني:                         حقوق اإلنسان ن دورته األربع
                                                       التصديق علا الربوتوكول االختياري الثيا  امللحيق ابلع يد اليدو    0-   0٣1

                                                                   اخلييياحل ابحلقيييوق املدنيييية والسياسييييةل اءيييادة اإل الغييياء عقوبييية اإلعيييدا   اسيييتونيا  
                                 الربتغال   بنن   توغو   فرنسا ؛

                                                    الشيييروع ن التصيييديق عليييا الربوتوكيييول االختيييياري الثيييا  امللحيييق   5-   0٣1
                                                        خلاحل ابحلقوق املدنيية والسياسييةل اءيادة اإل الغياء عقوبية اإلعيدا               ابلع د الدو  ا

           جورجيا ؛
                                                       التصديق علا الربوتوكول االختياري الثيا  امللحيق ابلع يد اليدو    ٣-   0٣1

                                                             اخلييياحل ابحلقيييوق املدنيييية والسياسييييةل والعميييل عليييا حيييية اإل يييارات اإل عقوبييية 
                                    اإلعدا  ن القانون اجلناهي  ابراغواي ؛ 

                                                       التصديق علا الربوتوكول االختياري الثيا  امللحيق ابلع يد اليدو    1-   0٣1
                                                                   اخليياحل ابحلقييوق املدنييية والسياسيييةل ميين مراعيياة أن الكونغييو أو ييف ت  يييق عقوبيية 

               اإلعدا    يلي ؛
                                                       تسرين عملية التصديق علا الربوتوكول االختياري امللحيق ابلع يد   2-   0٣1

                                ادة اإل الغياء عقوبية اإلعيدا   اجل يل                                      الدو  اخلاحل ابحلقوق املدنية والسياسييةل اءي
        األسود ؛
                                                       التصديق علا الربوتوكول االختياري الثيا  امللحيق ابلع يد اليدو    6-   0٣1

                                                                   اخليياحل ابحلقييوق املدنييية والسياسيييةل اءييادة اإل الغيياء عقوبيية اإلعييدا ل بنيياء علييا 
                                      الغاء عقوبة اإلعدا  ن الدستور أملانيا ؛

                                الختياري الثيا  امللحيق ابلع يد اليدو                         التصديق علا الربوتوكول ا  ٧-   0٣1
                                                                   اخلييياحل ابحلقيييوق املدنيييية والسياسييييةل والتقيييد  اإل اجلمعيييية الو نيييية  شيييروع  يييانون 
                                                                       بشأن الغياء عقوبية اإلعيدا  ن الكونغيول ومتابعية أنشي ة الكياء اليوعي بيني السيكان 

                       الكونغوليني  سلوفينيا ؛
               مناتضيية التعييييب                                         التصييديق علييا الربوتوكييول االختييياري التفا ييية  2-   0٣1

                                                                           وغريا من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو امل ينة  الدامنرك ؛
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                                                      التعجيل بعملية تقدمي صك التصيديق عليا الربوتوكيول االختيياري   2-   0٣1
                                                                              التفا ية مناتضة التعيييب وغيريا مين ضيروب املعاملية أو العقوبية القاسيية أو الالانسيانية

     يا ؛               أو امل ينة  جورج
                                                      التصييديق علييا الربوتوكييول االختييياري التفا ييية مناتضيية التعييييب    01-   0٣1

                                                                             وغريا من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو امل ينة؛ وانشاء آليية 
                                                                      و نية ملنن التعييبل وحتسني نظا  تسجيل األ خاحل احملرومني من حريت م  ابراغواي ؛

                                    الدوليية حلماييية  يين األ يخاحل مين االختفيياء                       التصيديق عليا االتفا يية   00-   0٣1
                                     القسري  األرجنتني   سرياليون   فرنسا ؛ 

                                                      النظر ن التصديق علا االتفا ية الدوليية حلمايية  يين األ يخاحل    05-   0٣1
                          من االختفاء القسري  تونس ؛

                                                      التصديق عليا الربوتوكيول االختيياري التفا يية القضياء عليا  يين    0٣-   0٣1
                              املرأة  اجل ل األسود   الدامنرك ؛                 أ كال التمييز ضد 

                                                         النظييير ن االنضيييما  اإل الربوتوكيييول االختيييياري التفا يييية القضييياء عليييا    01-   0٣1
                                                                      ييييين أ ييييكال التمييييييز ضييييد املييييرأة  كييييوت ديفييييوار /النظر ن االنضييييما  اإل الربوتوكييييول 

           والثقافيييية                                                           االختيييياري امللحيييق ابلع يييد اليييدو  اخلييياحل ابحلقيييوق اال تصيييادية واالجتماعيييية 
                    أ رب و ت ممكن  غاان ؛  ن

                                                          التصديق علا اتفا ية منين جرةية اإلابدة اجلماعيية واملعا  ية علي يا    02-   0٣1
            أرمينيا ؛
                                                            النظير ن التصيديق عليا اتفا يية منين جرةية اإلابدة اجلماعيية واملعا  ية    06-   0٣1

                 علي ا  رواندا ؛ 
         ملنظميية عييرب                                              االنضيما  اإل اتفا ييية األمييم املتحييدة ملكافحيية اجلرةيية ا   0٧-   0٣1

                                       املتعلق  نين االايار ابأل يخاحل  اململكية املتحيدة       ٠٢٢٢                        الو نية وبروتوكوءا لعا  
                                    لربي انيا العظما وأيرلندا الشمالية ؛

                                                      النظييير ن امكانيييية التصيييديق عليييا بروتوكيييول منييين و مييين ومعا  ييية    02-   0٣1
               املتحيدة ملكافحية                                                       االاار ابأل خاحلل وخباصة النساء واأل فالل املكمل التفا ية األميم 

                                  اجلرةة املنظمة عرب الو نية  بيالروس ؛
                                                            التصييديق علييا اتفا ييية منظميية العمييل الدولييية املتعلقيية ابلعمييل الالهييق    02-   0٣1

            بنن ؛   ٩٨١                    للعمال املنزليني  ر م 
                                                          دراسية امكانيية االنضييما  اإل اتفا يية منظمية العمييل الدوليية بشييأن    51-   0٣1

                                      دولة بوليفيا املتعددة القوميات ؛  ٩١ ٩                            الشعوب األصلية والق لية  ر م 
                بشيأن وضين األ يخاحل       ٩١91                               النظر ن تصيديقه عليا اتفا يية عيا     50-   0٣1

                               املتعلقييية خبفييي  حييياالت انعيييدا  اجلنسيييية       ٩١٩٩                          عيييدةي اجلنسييييةل واتفا يييية عيييا  
            سرياليون ؛
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                بشيأن وضين األ يخاحل       ٩١91                                النظر ن التصديق علا اتفا ية عا     55-   0٣1
           موزام يق ؛             عدةي اجلنسية  

                                             امتا  عملية التصديق علا الصكوك الدولية  مصر ؛   5٣-   0٣1
                                                      التعجييييييل بعمليييييية التصيييييديق عليييييا الربوتوكيييييول االختيييييياري التفا يييييية    51-   0٣1

                                                              التعيييييب وغيييريا مييين ضيييروب املعاملييية أو العقوبييية القاسيييية أو الالانسيييانية        مناتضييية 
              ختفييييياء القسيييييريل                                                 امل ينيييييةل واالتفا يييييية الدوليييييية حلمايييييية  يييييين األ يييييخاحل مييييين اال   أو

                                                                   والربوتوكييييول االختييييياري التفا ييييية القضيييياء علييييا  ييييين أ ييييكال التمييييييز ضييييد املييييرأةل 
                                                                       والربوتوكول االختياري امللحق ابلع يد اليدو  اخلياحل ابحلقيوق اال تصيادية واالجتماعيية

                     والثقافية  الربتغال ؛
                                                 التصييييديق علييييا االتفا ييييية الدولييييية حلماييييية  ييييين األ ييييخاحل ميييين    52-   0٣1

                                                                    ء القسيييري؛ واتفا يييية منييين جرةييية اإلابدة اجلماعيييية واملعا  ييية علي يييا؛ واتفا يييية      االختفيييا
         الدوليية       العميل       منظمية          واتفا يية                             بشأن وضن األ خاحل عيدةي اجلنسيية؛       ٩١91    عا 

      و مين     منين           وبروتوكيول   ؛     ٩٩١     ر يم        ٩١٨١      لعيا            والق لييةل        األصلية        الشعوب      بشأن
                                   واأل فيالل املكميل التفا يية األميم املتحيدة                     أل خاحلل وخباصة النسياء  اب       االاار         ومعا  ة

                                                                   ملكافحيييية اجلرةيييية املنظميييية عييييرب الو نييييية؛ واالتفيييياق املتعييييدد األ ييييراة بشييييأن التعيييياون 
                                                               اإل ليمي ن مكافحة االاار ابأل خاحلل وخباصة النساء واأل فال  تندوراس ؛

                                                             االمتثال لتوصيات االستعراض الدوري الشيامل الثيا  واإلسيراع بعمليية   56-   0٣1
                                                            التصديق علا االتفا يات املوصا هبا    ورية الكونغو الدةقرا ية ؛

                                                    النظير ن توجيييه دعييوة داهميية اإل  ييين املكلفييني بييوال ت ن ا ييار    5٧-   0٣1
                                           ر            ا         اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان علا حنو ما أروصي به سابقاا  التفيا ؛

                                         تعزيز تعاونه من تيئات املعاتدات  النيجر ؛   52-   0٣1
                                                    ضييمان انتقيياء املر ييحني الييو نيني للمشيياركة ن انتخيياابت تيئييات    52-  ٣1 0

                                                                     معاتدات األمم املتحدة عن  ريق عملية مفتوحة و اهمة علا اجلدارة واالستحقاق 
                                                    اململكة املتحدة لربي انيا العظما وأيرلندا الشمالية ؛

  ل                                                       االسيتمرار ن حشيد امليوارد والتمياس اليدعم اليدو  اليالز ل مين أجي   ٣1-   0٣1
                                                 تعزيز  درته علا تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  نيجري  ؛

                                                    مواصييلة اصييالا ا ييارا القييانو  الييو ين لضييمان امتثالييه ألحكييا     ٣0-   0٣1
                                           الدولية واإل ليمية حلقوق اإلنسان  أفغانستان ؛       الصكوك 

                                                      مواصييلة تو يييد ا اريييه القييانو  واملزسسييي لتعزيييز ومحاييية حقييوق    ٣5-   0٣1
                اإلنسان  نيجري  ؛

                                                     وضيين اخل ييون الن اهييية لعملييية اصييالا ا ييارا املعييياري الييداخلي    ٣٣-   0٣1
                                ورية الكونغو الدةقرا ية ؛

                                                      تكثيف اجل ود اليت ي يءا لتنقيح وصياغة ميدوانت  انونيية فيدة    ٣1-   0٣1
                                           اإل تعزيز سيادة القانون واجلمعيات  اثيوبيا ؛
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               ات حقيوق اإلنسيان                                          مواصلة اختال التدابري الرامية اإل تقوية مزسسي   ٣2-   0٣1
             الكامريون ؛

                                                             مواصلة تعزيز اللجنة الو نية القاهمة حلقوق اإلنسان  اندونيسيا ؛   ٣6-   0٣1
                                                             تزويد جلنة حقوق اإلنسان ابملوارد املالية الكافيةل واإلدارة الياتية    ٣٧-   0٣1

                                                   واالستقالل لتمكين ا من التواؤ  من م ادئ ابريس   يلي ؛
                                 نييية حلقييوق اإلنسييان لكييي تكييون ممتثليية                        تعزيييز  ييدرات اللجنيية الو    ٣2-   0٣1

                     مل ادئ ابريس  النيجر ؛
                                                      السييماا للجنيية الو نييية حلقييوق اإلنسييان واحليير ت األساسييية ابلعمييل    ٣2-   0٣1

                   بفعالية  السنغال ؛
                                                      جعل اللجنة الو نيية حلقيوق اإلنسيان متوافقية مين م يادئ ابرييسل    11-   0٣1

                         املزسسييي ءيييا اءيئييةل ومنح ييا                                             وتييوفري ميزانييية كافييية لتشييغيل ال وضييمان االسييتقالل 
                                        صالحية رفن الدعاوى أما  احملاكم  الربتغال ؛

                                                     اإلسراع إبصالا اللجنية الو نيية حلقيوق اإلنسيان بغيية ضيمان حسين    10-   0٣1
                       من م ادئ ابريس  جي ويت ؛ ا اا                            سري عمل ا واستقالءا التا  متشي

        ل مثل                                                ضمان الفعالية لسري عمل منتد ت احلوار من اجملتمن املد   15-   0٣1
                                    اللجنة الو نية حلقوق اإلنسان  فرنسا ؛

                                                       اختيييال التيييدابري الالزمييية لتعزييييز عنصييير احلمايييية ن القيييانون اجلدييييد    1٣-   0٣1
                                                                    املتعلق ابللجنة الو نية حلقوق اإلنسان وجعل ا ممتثلة مل ادئ ابريس  جورجيا ؛

                                                       ضمان اعتماد اللجنة الو نية حلقوق اإلنسان ن الفئية أليف ليدى    11-   0٣1
                 مم املتحدة  ما  ؛  األ

                                      ا            مواءميييية اللجنيييية الو نييييية حلقييييوق اإلنسييييان وفقيييياا مل ييييادئ ابريييييس    12-   0٣1
           املكسيك ؛

                                                   اختال خ يوات إلنشياء آليية لرصيد حقيوق ال فيل تتمتين بصيالحية    16-   0٣1
                                                                          تلقي الشكاوى من األ فال والتحقيق في ا ومعاجلت ا ب ريقة مراعية لأل فال  غاان ؛

                                          آلييية ر ابيية مسييتقلة معنييية فقييوق ال فييلل واختييال               النظيير ن انشيياء    1٧-   0٣1
                                                                     تدابري اضافية للحد من أوجه التفاوت ن الوصيول اإل امليدارس وغريتيا مين املرافيق 

                  ا تصيادية أو عر يية   -                                                     العامة فيميا يتعليق ابملسياهل اجلنسيانية أو ألسي اب اجتماعيية
                                                        أو ا ليميةل من ايالء اتتما  خاحل لأل فال الالجئني  الربازيل ؛

                                                        النظر ن انشاء آلية حمددة حلقوق اإلنسانل تكون مستقلة وممتثلة    12-   0٣1
                                                         مل ادئ ابريسل من أجل محايية حقيوق ال فيلل مين امكانيية انشياه ا ن       ا كامالا           ا امتثاالا 

                                          ا ار املزسسة الو نية حلقوق اإلنسان  تولندا ؛
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                                                           انشاء آلية حمددة ملرا  ية حقيوق ال فيلل  يادرة عليا تلقيي الشيكاوى   12-   0٣1
                                                                         والتحقييييق في يييا وتناوءيييا ب ريقييية مراعيييية لأل فيييالل وعليييا بييييل ج يييود من جيييية وكافيييية

                                                                        وفعالة ملعاجلة التمييز ضد األ فال اليين يعيشون ن املنا ق الريفية  الربتغال ؛
                                                         تعزيز النظا  اليو ين لتعزييز حقيوق اإلنسيان ومحايت يال ب يرق من يا    21-   0٣1

                                         ز التعسفي والتعييب ومكافحت ما  اي اليا ؛                                 تكثيف اجل ود الرامية اإل منن االحتجا
                                                                مواصييلة تنفيييي التييدابري الرامييية اإل تعزيييز الدةقرا ييية وسيييادة القييانون    20-   0٣1

    أكيرب                                                                     واإلدارة الر يدةل هبدة حتسيني نوعيية اخليدمات العامية ومكافحية الفسياد بفعاليية 
          أنغوال ؛
           فييه وحماكمية                                                تعزيز القدرات املزسسية عليا كشيف الفسياد والتحقييق   25-   0٣1

                           مرتك يه بفعالية  بوتسواان ؛
        احلاضيير ن                                            اخضيياع املييوافني الكونغييوليني الضييالعني ن املاضييي أو    2٣-   0٣1

                                                                    ادعاءات االعتداء واإلجرا ل  يا ن لليك االسيتغالل اجلنسييل ن ا يار عملييات حفي 
                                                     السال  للتحقيق واملقاضاة والعقوبةل حسب اال تضاء  تاييت ؛

                                                  فيي اتفاق احيالل السيال  ن من قية بيولل وتعزييز التيدابري          الن وض بتن   21-   0٣1
                                                                    الرامية اإل دعم السكانل وتيسري اعادة ادمار املقاتلني السابقني  اس انيا ؛

                                                            مواصييلة تنفيييي امل ييادرات املتعلقيية ابلتوعييية فقييوق اإلنسييان والتثقيييف   22-   0٣1
                                   هبيا احلقوق والتدريب علي ا  الفل ني ؛

                                       ن جمال حقوق اإلنسان للميوافني املكلفيني إبنفيال              توفري التدريب    26-   0٣1
                                                                    القوانني للتأكد من أن عمليات الشير ة ايرى  يا يتفيق مين معيايري حقيوق اإلنسيان 

                                                              وااللتزامات الدولية اليت عقدتا الكونغو    ورية أفريقيا الوس ا ؛
                                                  مواصيييلة تيييوفري التيييدريب ن جميييال حقيييوق اإلنسيييان لفاهيييدة ج ييياز    2٧-   0٣1

                                                      ي انفيييال القييييوانني ميييين أجيييل ز دة تعزيييييز حقيييوق اإلنسييييان ومحايت ييييا           األمييين ومييييواف
              اندونيسيا ؛

                                                    توفري التدريب ن جمال حقوق اإلنسان للميوافني املكلفيني إبنفيال    22-   0٣1
                                                                     القوانني والتأكد من أن عمليات الشر ة ايرى  يا يتفيق مين م يادئ ومعيايري حقيوق 

                                           اإلنسان وااللتزامات الدولية لل لد  الربتغال ؛
                                                          توفري التدريب الالز  للقضاة وتعزيز القدرات املزسسية  األردن ؛   22-   0٣1
                                                      مواصلة اجل ود الرامية اإل حتقيق املساواة بني اجلنسني  تونس ؛   61-   0٣1
                                                         مكافحة أ كال التميييز عليا أسياس املييل اجلنسيي واءويية اجلنسيانية    60-   0٣1

          فرنسا ؛
                       أسيييياس امليييييل اجلنسييييي واءوييييية                              اييييرمي أعمييييال العنييييف والتمييييييز علييييا    65-   0٣1

            آيسلندا ؛          اجلنسانية
                                                        تعزيز التدابري الرامية اإل توفري احلماية كيلك لأل خاحل املصيابني    6٣-   0٣1

                                                            ابمل قل والقضاء علا  ين أ كال التمييز اليت يواج وهنا  سرياليون ؛
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                                                      مواصلة حتسيني ال يا التحتيية األساسيية لتقيدمي دعيم كاميل للتمتين    61-   0٣1
                                           من تنفيي اخل ة اإلمناهية الو نية  اندونيسيا ؛ ا اا           اإلنسان متشي     فقوق 
                                                           مواصييلة تعزيييز احلقييوق اال تصييادية واالجتماعييية والثقافييية عيين  ريييق   62-   0٣1

                                                                تنفيي خ ة ال لد اإلمناهية الو نية    ورية الو الدةقرا ية الشع ية ؛
  ل   ٠٠  ٠٢-    ٠٢٩٨                                        مواصييلة تنفيييي اخل يية اإلمناهييية الو نييية للفيي ة    66-   0٣1

                                                                              بغية احلد من الفقرل وتشجين العمالةل وتعزيز التنميية اال تصيادية واالجتماعيية وسيلوب
                                     لتمتن الشعب جبمين حقوق اإلنسان  الصني ؛ ا اا     متين ا اا          يوفر أساس

                                                        مواصلة تدعيم سياساته االجتماعية واملتعلقة فقوق اإلنسانل عن    6٧-   0٣1
                        ل ميين أجييل االرتقيياء بنوعييية     ٠٢٠٠-    ٠٢٩٨                                 ريييق اخل يية اإلمناهييية الو نييية للفيي ة 

                                         ا                             حياة  ع هل وال سيما أ د  راهح السكان ضعفاا    ورية فنزويال ال وليفارية ؛
                                                   مواصييييييلة اجل ييييييود الرامييييييية اإل تنفيييييييي اخل يييييية اإلمناهييييييية الو نييييييية    62-   0٣1
            السودان ؛      ٠٢٠٠-    ٠٢٩٨      للف ة
                                                          انشياء آلييات ن أ يرب و ييت ممكين لضيمان اإلدارة الشيفافة والقابليية   62-   0٣1

                                            للمساءلة ن   اع الصناعات االستخراجية  تاييت ؛
                                                           تنقيح  انون العقوابت بغية مواءمته من أحكا  الدستور اليت تلغي    ٧1-   0٣1

                       عقوبة اإلعدا   بلجيكا ؛
                                                          اإللغاء القانو  لعقوبة اإلعدا ل واعالن و يف اختيياري لتنفيييتال    ٧0-   0٣1

                       ابلع يد اليدو  اخلياحل ابحلقيوق                                              والتصديق علا الربوتوكول االختياري الثا  امللحيق
                                                          املدنية والسياسيةل اءادة اإل الغاء عقوبة اإلعدا   أوكرانيا ؛

                                                               تعديل  انونه اجلنياهي  واءمتيه مين اإللغياء الدسيتوري لعقوبية اإلعيدا ل   ٧5-   0٣1
                                                                   والتصديق علا الربوتوكول االختياري الثا  امللحيق ابلع يد اليدو  اخلياحل ابحلقيوق 

             ة  أس اليا ؛               املدنية والسياسي
                                                         الغاء عقوبة اإلعدا  علا  ين اجلراهمل واالنضما  اإل الربوتوكول    ٧٣-   0٣1

                                                                    االختياري الثا  امللحق ابلع د الدو  اخلياحل ابحلقيوق املدنيية والسياسييةل اءيادة 
                                 اإل الغاء عقوبة اإلعدا   آيسلندا ؛

         والتصييديق                                                 اعتميياد القييوانني الالزميية إلنفييال الغيياء عقوبيية اإلعييدا ل    ٧1-   0٣1
                                                                 علييا الربوتوكييول االختييياري الثييا  امللحييق ابلع ييد الييدو  اخليياحل ابحلقييوق املدنييية 

                     والسياسية  اس انيا ؛
                                                 سين تشييريعات فييدة اإل حيية أي ا ييارة اإل عقوبيية اإلعييدا  ن    ٧2-   0٣1

                                                                    انون العقوابت و انون اإلجراءات اجلناهييةل والتصيديق ن أ يرب و يت ممكين عليا 
                                                         ري الثيا  امللحيق ابلع يد اليدو  اخلياحل ابحلقيوق املدنيية والسياسييةل                الربوتوكول االختييا

                                       اءادة اإل الغاء عقوبة اإلعدا   أيرلندا ؛
                                                       اختييال تييدابري ملموسيية لت  يييق و ييف العمييل بعقوبيية اإلعييدا ل بغييية    ٧6-   0٣1

             ا          الغاه ا متاماا  رواندا ؛



A/HRC/40/16 

19 GE.18-22821 

         االدعياءات                                                اختال التيدابري املالهمية لضيمان سيرعة ادانية ميرتك   يين    ٧٧-   0٣1
                                                                          املتعلقة ابالختفاء القسريل والتعييبل وسوء املعاملةل والوفاة ن السيجونل مين ضيمان 

                                                                حقوق الضحا  وأسرتم ن العدالة واجلرب وضماانت عد  التكرار  الربازيل ؛
   ا                      حييداثا ن أحييد مراكييز الشييير ة ن     ٩١                      التحقيييق ابلكامييل ن وفيياة    ٧2-   0٣1

                    ة املسزولني  أملانيا ؛      ومقاضا      ٠٢٩٨            ن متوز/يوليه          برازافيل 
                                                            اختال تدابري فعالة تكفل احي ا  الضيماانت القانونيية األساسيية حلمايية    ٧2-   0٣1

                                                                       األ خاحل اليين يلقي املوافون املكلفون إبنفال القوانني الق   علي م  الربتغال ؛
                                                       اختال تدابري للقضاء عليا انت اكيات حقيوق اإلنسيان الييت ترتك  يا    21-   0٣1

                                                    يما عمليات اإلعدا  خارر ن اق القضياء واالحتجياز التعسيفي                 وات األمنل وال س
                 والتعييب  كندا ؛

                                                      اختييال تييدابري فعاليية للتحقيييق ن  ييين أعمييال التعييييب املزعومييةل    20-   0٣1
                                 وضمان تقدمي اجلناة للمساءلة  غاان ؛

                                                    اختال اخل وات الالزمة لضمان التحقيق ن  ين حاالت االختفاء    25-   0٣1
                                              وتقييدمي املسييزولني عيين تيييا االنت اكييات حلقييوق اإلنسييان اإل                  القسييري والتعييييبل 

                  العدالة  بلجيكا ؛
                                                          التحقيق ن حاالت االختفاء القسري ومعا  ة مرتك ي ا  األرجنتني ؛   2٣-   0٣1
                                                مواصييييلة اجل ييييود الرامييييية اإل حتسييييني أوضيييياع حقييييوق اإلنسييييان ن    21-   0٣1

                 ن الدو   ل نان ؛                                                  السجون وأماكن االحتجاز من خالل اإلصالا املزسسي والتعاو 
                                                     مواصييلة تنفيييي اسيي اتيجية للحييد ميين االكتظيياحت ن السييجون وحتسييني    22-   0٣1

                                    الظروة املعيشية ن السجون  الكامريون ؛
                                                     مواصلة ما بدأ من ج ود للحد من االكتظاحت ن السيجون وز دة    26-   0٣1

                                          املوارد املتاحة للمزسسات اإلصالحية  السنغال ؛
                                  مية اإل ختفيف الضغط علا السجون وحتسيني                  مضاعفة اجل ود الرا   2٧-   0٣1

                                                 اروة االحتجاز بشكل عا  ن أماكن االحتجاز  بوروندي ؛
                                                         ضييمان امتنيياع الشيير ة واجليييي أو املديرييية العاميية ملرا  يية اإل ليييم    22-   0٣1

َ                                                     والدرك عن َسيجن احملتجيزين مليدة تتجياوز احليد األ صيا املنصيوحل علييه ن امليادة            1٨    
                                   ساعةل وااتحة الفرصة أما  مراصد حقوق     ٢٠             اجلناهيةل وتي                   من  انون اإلجراءات 

                                         اإلنسان للوصول اإل مراكز االحتجاز  أملانيا ؛
                                                     ضمان االح ا  الفعلي للحيق ن حماكمية عادليةل وال سييما احي ا     22-   0٣1

                     حقوق الدفاع  فرنسا ؛
                                                مواصلة تعزيز استقالل السل ة القضاهية  الكامريون ؛   21-  ٣1 0
                                                    اجراءات للتحقيق ن انت اكات حقوق اإلنسيان أثنياء النيزاع      اختال    20-   0٣1

                                                      ومقاضاة مرتك ي ال هبدة ضمان املساءلة الكاملة  أس اليا ؛
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                                                     انشيياء جلنيية مسييتقلة للعداليية وتقصييي احلقيياهق واملصيياحلة ميين أجييل    25-   0٣1
      ٠٢٩٩                                                               القاء الضوء علا األحداث اليت و عت ن بيول خيالل الفي ة مين نيسيان/أبريل 

         كندا ؛      ٠٢٩٢             ن األول/ديسمرب      كانو       اإل
                                                     اعتماد تدابري ملموسة لضمان حصول اجلمين علا حماكمة عادلية    2٣-   0٣1

                                                                      ن غضييون فيي ة زمنييية معقولييةل وتعزيييز اسييتقالل السييل ة القضيياهيةل وتقوييية ا ليييات 
                                          الرامية اإل مكافحة اإلفالت من العقاب  كندا ؛

                  ين  ييامل لعييل العنييف                                     اب ييال القييوانني اليييت ايير  الييزانل وسيين تشيير    21-   0٣1
                                                    العاهلي و ين أ كال االاار ابل شر غري مشروعة  أس اليا ؛

                                                         ادرار تعريف للتعييب ن القانون اجلناهيل يتضمن ابلكامل امليادة    22-   0٣1
                                                              مييين اتفا يييية مناتضييية التعيييييبل ن خيييالل اجلولييية احلاليييية لالسيييتعراض اليييدوري    ٩

                   أيرلندا الشمالية ؛                                        الشامل  اململكة املتحدة لربي انيا العظما و 
                                                       ادرار تعريييف حمييدد للتعييييب متفييق ميين اتفا ييية مناتضيية التعييييب    26-   0٣1

                                                                     ن القانون اجلناهيل واختال تدابري فعالة لضمان مقاضاة  ين ميرتك  أي  يكل مين 
                            أ كال سوء املعاملة  أملانيا ؛

                                                  اإلفيييرار عييين  يييين مييين ت قيييوا مييين سيييجناء اليييرأيل والتحقييييق ن    2٧-   0٣1
                                                            اليت تفييد عين ارتكياب  يوات األمين النت اكيات وعين حياالت وفياة األ يخاحل         التقارير 

                                                                   احملتجيييزينل واختيييال تيييدابري فعالييية لكفالييية ضيييماانت احملاكمييية العادلييية جلميييين األفيييراد 
                           الوال ت املتحدة األمريكية ؛

                                                       اختييال  ييين التييدابري الالزميية لتشييجين ومحاييية بيئيية آمنيية ومتكينييية    22-   0٣1
                                                  ن املد  واملدافعني عن حقوق اإلنسان العمل ن ايروة خاليية                 تتيح لكل من اجملتم

                                          من اخلوة والعرا يل وانعدا  األمن  أيرلندا ؛
                                                   ضييمان ممارسيية احلييق ن حرييية التع ييري ون حرييية التجميين السييلمي    22-   0٣1

                         للقانون الدو   اي اليا ؛                        ا وتكوين اجلمعياتل امتثاالا 
                     واجملتميين املييد  والشييركاء                                  مواصييلة احلييوار ميين املزسسييات الو نييية    011-   0٣1

                                                             و ييين أصييحاب املصييلحة لوي الصييلة ن ميييدان حقييوق اإلنسييان ميين أجييل تعزيييز 
                 املشاركة  األردن ؛

                                                        تنقيح القيوانني املتعلقية فريية التجمين السيلمي وتكيوين اجلمعييات     010- 1  0٣
                                                                  للتأكيييد مييين أهنيييا تتسيييق مييين االلتزاميييات والتع يييدات الدوليييية ن بليييدكم  اليييوال ت 

           األمريكية ؛        املتحدة
                                                    االمتنيياع عيين فييرض  يييود علييا  يي كات االتصيياالت وتقييييد الوصييول     015-   0٣1
                                                             اإلن نت  ا ن للك  ي كات التواصيل االجتمياعي والربييد اإللكي و ل لضيمان     اإل

                                                      احلق ن حرية التع ري واحلق ن احلصول علا املعلومات  بلجيكا ؛
                  تصاالت  الكامريون ؛                                   مواصلة حتسني ال نية التحتية لش كات اال    01٣-   0٣1
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                                                  تعزييييز اجل يييود الراميييية اإل مكافحييية االايييار ابأل يييخاحلل وخباصييية     011-   0٣1
                                                                      النساء واأل فالل ب يرق من يا حتسيني التشيريعات الو نيية وممارسيات انفيال القيوانني 

           بيالروس ؛
                                                  مواصيييلة اجل يييود الراميييية اإل مكافحييية االايييار ابأل يييخاحلل  يييا ن     012-   0٣1

                                    القانون املتعلق ابالاار ابأل خاحل  تونس ؛             للك فث مشروع 
                                               سييين تشيييرين  يييامل ملكافحييية االايييار لييير   يييين أ يييكال االايييار     016-   0٣1

                                                           ويفرض عقوابت صارمة  ا فيه الكفاية  الوال ت املتحدة األمريكية ؛
                                                      مواصييلة عملييية اعتميياد مشييروع القييانون املتعلييق  كافحيية االاييار     01٧-   0٣1

                ابأل خاحل  غابون ؛
                                                     تعزيز اجل ود الرامية اإل مكافحة االاار ابأل خاحل  العراق ؛    012-   0٣1
                                                             مواصلة تعزيز ا ليات الو نيةل من ال كييز عليا القضياء عليا االايار    012-   0٣1

               ابل شر  ملديف ؛
                                                         اختال  ين التدابري الالزمة للقضياء عليا  يين أ يكال اليرق واالايار     001-   0٣1

                               ابل شر    ورية أفريقيا الوس ا ؛
                                                      مواصلة عملية اعتماد مشروع  انون األحوال الشخصيية واألسيرة     000-   0٣1

          غابون ؛
                                                        مواصلة تنفيي خ ة تعزيز العمالة واحلد من الفقر  السودان ؛    005-   0٣1
                                                    مواصلة اختال التدابري الالزمة للحد من الفقر  فييت ان  ؛    00٣-   0٣1
               مكافحة الوفيات                                            مواصلة تنفيي اس اتيجية احلد من الفقر وبرام      001-   0٣1

                                  النفاسية ووفيات الرضن  الكامريون ؛
                                                        مواصييلة اجل ييود الرامييية اإل احلييد ميين الفقييرل وحتسييني النظييا  الصييحي     002-   0٣1

                                                                    ميين أجييل حتسييني مز ييرات مثييل وفيييات الرضيين والوفيييات النفاسييية واإلصييابة ابألمييراض
              املعدية  كواب ؛

                 اخليدمات االجتماعيية                                   حتسني مكافحة الفقر امليد نل وحتسيني أداء     006-   0٣1
                 األساسية  فرنسا ؛

                                                            تعزيز نظا  التعليم والصحة ن ال لدل وال سيما ن املنا ق املعزولة     00٧-   0٣1
               كوت ديفوار ؛

                                                 ز دة املوارد املخصصة لق اعي الصحة والتعليم  توغو ؛    002-   0٣1
                                                            مواصلة ما ت يله من ج ود ليدعم   ياعي الصيحة والتعلييمل والقضياء    002-   0٣1
                                                         لعنف ضد املرأةل وتقدمي الدعم اإل األ خاحل لوي اإلعا ة  لي يا ؛     علا ا
                                                    مواصيييييلة اجل يييييود الراميييييية اإل حتقييييييق التغ يييييية الصيييييحية الشييييياملة     051-   0٣1
     ان  ؛       فييت
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                                                   مواصلة ت وير اخلدمات ال  ية والصحية مين أجيل حتسيني ضيمان     050-   0٣1
                         حق الشعب ن الصحة  الصني ؛

                                     ن تقدمي اخلدمية الصيحية العاميةل وابلتحدييد                       حتسني ما ت يله من ج ود    055-   0٣1
                                           أجل النساء واأل فال    ورية ايران اإلسالمية ؛    من

                                                             مواصيييلة اجل يييود الراميييية اإل حتقييييق التغ يييية الصيييحية الشييياملة ن ال ليييد    05٣-   0٣1
                 جنوب أفريقيا ؛

                                                             تكثييف ج ييودا الرامييية اإل حتقيييق التغ ييية الصييحية الشيياملةل واال ييران    051-   0٣1
                                                             ييييادل اخلييييربات ميييين ال لييييدان األخييييرى ن جمييييال الو اييييية ميييين األمييييراض الوابهييييية    ن ت

                                     ورية كور  الشع ية الدةقرا ية ؛
                                                    حتسييني مرافييق الرعاييية الصييحيةل ومتابعيية عييالر األم ييات والرضيين     052-   0٣1

                                                            املصيييابني بفيييريوس نقيييا املناعييية ال شيييرية/اإليدز والسيييلل مييين أجيييل خفييي  عيييدد 
      ءند ؛                   احلاالت املصابة هبما  ا

                                                      اختييال تييدابري اضييافية لضييمان حصييول املصييابني بفييريوس نقييا املناعيية    056-   0٣1
                                  ال شرية/اإليدز علا العالر  ليسوتو ؛

                                       حتسييييييني عييييييالر األ ييييييخاحل املصييييييابني بفييييييريوس نقييييييا املناعيييييية     05٧-   0٣1
                                                                 ال شيييرية/اإليدزل وضيييمان التشيييخيا امل كييير وبيييدء العيييالر عليييا الفيييورل وال سييييما 

        رانيا ؛                    ابلنس ة للمراتقني  أوك
                                              تكثيييييييف اجل ييييييود الرامييييييية اإل مكافحيييييية فييييييريوس نقييييييا املناعيييييية     052-   0٣1

                                                                      ال شرية/اإليدزل ب رق من ا امكانية وضن برانم  و ين  امل وتنفييا  بيالروس ؛
                                                      تعزيييز مييا ي يلييه ميين ج ييود لضييمان احلصييول علييا التعليييم الشييامل     052-   0٣1

              الشيييعوب األصيييلية                                                    جلميييين األ فيييالل وال سييييما للفئيييات الضيييعيفة  يييا في يييا أ فيييال
                                                          واأل فال الفقراءل والفتيات واأل فال لوي اإلعا ة  أفغانستان ؛

                                                    مواصلة ما ي يله من ج ود لتوفري اإلنصاة والشمول ن حصيول     0٣1-   0٣1
                                                                    يييين األ فيييال عليييا التعلييييمل مييين تيييدعيم نظيييا  التعلييييم اإللزاميييي    وريييية كيييور  

                     الشع ية الدةقرا ية ؛
                                  يح مين اإلنصياة والشيمول ن حصيول اجلميين                التأكد بشكل صر     0٣0-   0٣1

                                                    علا التعليمل وحظر التمييز ن   اع التعليم  أرمينيا ؛
                                                        مواصييلة مييا ي يلييه ميين ج ييود لتعزيييز األحكييا  الدسييتورية املتعلقيية     0٣5-   0٣1

                                                                ابلتعليييمل وضييمان اإلنصيياة والشييمول ن حصييول اجلمييين علييا التعليييم دون متييييز 
               دولة فلس ني ؛

                                   سني معدل االلتحاق ابملدارس  الكامريون ؛        مواصلة حت    0٣٣-   0٣1
                                                        مواصلة العمل علا حتسني النظا  التعليمييل وال سييما عليا توسيين     0٣1-   0٣1

                                                                      ن اق الوصول اليه ن املنا ق الريفية واستمرارية الفتيات ن الدراسة  كواب ؛
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                                                           اإلبقاء علا  ين التدابري الرامية اإل تعزيز حق اجلميين ن التعلييم     0٣2-   0٣1
                                                                    وتعزيزتال وتشجين ز دة فرحل وصول الفتيات اإل التعليم االبتداهي  جي ويت ؛

                                                       مواصييلة تنقيييح التشييريعات الو نييية ميين أجييل تعزيييز حقييوق املييرأة     0٣6-   0٣1
        مصر ؛
                                                      امتييا  صييياغة مشييروع  ييانون مكافحيية العنييف ضييد املييرأة واعتمييادا     0٣٧-   0٣1

          غابون ؛
                     ء علييا العنييف ضييد املييرأة                                سيين تشييريعات اضييافية ترمييي اإل القضييا    0٣2-   0٣1

           العراق ؛
                                                        مواصلة تعزيز اجل يود الراميية اإل منين العنيف اجلنسيا  ومكافحتيه     0٣2-   0٣1

           الفل ني ؛
                                                        منح االستمرارية لتج يز مشروع  انون ملكافحة العنف ضد املرأة     011-   0٣1

                                  دولة بوليفيا املتعددة القوميات ؛
                        ملسيياواة بييني اجلنسيينيل والغيياء                                  تنفيييي  ييين التييدابري الالزميية لتعزيييز ا    010-   0٣1

                                                      ين التشريعات اليت تتعارض من تعزيز وضن املرأة  أنغوال ؛
               ر   ل                                              اختييال تييدابري تيرن فلييي ابلكامييل األحكييا  القانونييية املتعلقيية فماييية النسيياء    015-   0٣1

                                                 والفتياتل وتوفري اخلدمات الكافية للضحا   اس انيا ؛
                      تكفيييل محايييية وتعزييييز حقيييوق                              مواصيييلة الضيييماانت التشيييريعية الييييت     01٣-   0٣1

                املرأة  الفل ني ؛
                                                         تعزيز املساواة بني الرجيال والنسياء مين خيالل حتيديث  يانون ال يالق    011-   0٣1

                                        وفرض عقوبة علا االغتصاب الزوجي  أملانيا ؛
                                                     مواصييلة سياسييته املتعلقيية ابلقضيياء علييا أوجييه عييد  املسيياواة بييني     012-   0٣1

                                      ة لييز دة مشيياركة املييرأة ن احلييياة السياسييية                                    الرجييل واملييرأةل ميين اختييال التييدابري الالزميي
                 والعامة  جي ويت ؛

                                                            تعزيز مشاركة املرأة ن احلياة السياسية والعامية ومتثيل يا ن تيئيات     016-  ٣1 0
                      صنن القرار  اثيوبيا ؛

                                                             العمييل علييا ز دة مشيياركة املييرأة ن احلييياة العاميية والتمثيييل ن تيئييات    01٧-   0٣1
                      صنن القرار  زم ابوي ؛

                                                         تعزيز اجل ود امل يولة لتمكني املرأةل  ا ن للك متثيل يا ن تيئيات     012-   0٣1
                                                            صنن القرارل وتقدمي دعم معزز اإل املرأة الريفية  جنوب أفريقيا ؛

                                                        مواصلة اجل ود الرامية اإل مكافحة العنف ضد املرأةل  ا ن للك     012-   0٣1
    س ؛                                                 فث مشروع القانون اليي حيظر تيا النوع من العنف  تون

                                                      اعتماد  انون  امل يعا ب علا  ين أ كال العنف ضيد امليرأةل     021-   0٣1
                                                                    ييا ن للييك االغتصيياب الزوجيييل وتشييويه األعضيياء التناسييلية األنثويييةل واالعتييداء 

                                                                اجلنسي واالستغالل اجلنسي للمرأة ن السجون ون منا ق النزاع  آيسلندا ؛
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                       تشويه األعضياء التناسيلية                                    اختال التدابري الالزمة إلرساء حظر علا    020-   0٣1
                                                                          األنثويةل وضمان توفري احلماية الكافية والفعالة من  ين أ كال التمييز ضيد امليرأة 

            األرجنتني ؛
                                                  اعتميياد  ييانون  ييامل ملقاضيياة مييرتك   ييين أ ييكال العنييف ضييد     025-   0٣1

   اء                                                                        املرأةل  ا ن لليك االغتصياب الزوجييل وتشيويه األعضياء التناسيلية األنثوييةل واالعتيد
                                                                 اجلنسي واالستغالل اجلنسي للمرأة ن السجون ون منا ق النزاع  أوكرانيا ؛

                                                       مكافحة التمييز اجلنسا  والعنيف اجلنسيا ل  يا ن لليك االغتصياب    02٣-   0٣1
                                                  الزوجي وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية  استونيا ؛

     مليرأة                                                     اعتماد وتنفيي  انون  امل يتناول  ين أ كال العنف ضد ا    021-   0٣1
                                                                  وحيييدد العقييوابت املفروضيية علي ييال  ييا ن للييك الييزوار امل كيير والقسييريل وتشييويه 

                                                                    األعضاء التناسلية األنثويةل واالغتصاب الزوجيل واالعتداء اجلنسي  تولندا ؛
       م مة ن  ا اا                                                 سرعة اعتماد القوانني الو نية اجلديدة اليت تضن أحكام    022-   0٣1

                       كافحة التعييب  فرنسا ؛                              جما  املساواة بني املرأة والرجل وم
                                                      املوافقة علا  انون عا  ملكافحية  يين أ يكال العنيف ضيد امليرأة     026-   0٣1

                                                                       والقضاء علي ال  ا ن للك االغتصاب الزوجي وتشويه األعضاء التناسيلية األنثويية 
            ابراغواي ؛

                                                     االسييتمرار ن مكافحيية  ييين أ ييكال التمييييز والعنييف ضييد املييرأةل     02٧-   0٣1
                                                       غتصاب الزوجي وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية  اجلزاهر ؛            ا ن للك اال

                                                             تعزيز تنفيي التيدابري القاهمية الراميية اإل منين  يين أ يكال التميييز     022-   0٣1
                                                      والعنف اجلنسي ضد النساء والفتيات والقضاء علي ا  كندا ؛

                                                    اختال خ وات للقضاء علا العنف املنتشر علا ن اق واسين ضيد     022-   0٣1
                 أل فال  أرمينيا ؛         النساء وا
                                                     اختال خ وات الستئصال  ين أ كال التمييز والعنف ضد امليرأة     061-   0٣1

                  وال فل  اي اليا ؛
ن متكيييني امليييرأة ا تصييياد ا بصيييورة     060-   0٣1                        ةل                   ا       مواصيييلة تنفييييي سياسيييات تشيييجةل

                                  ال سيما ن املنا ق الريفية  بلغار  ؛         مستدامةل 
                         النظييا  التعليميييل ميين ضييمان                             مواصييلة اجل ييود الرامييية اإل حتسييني     065-   0٣1

                                                              التعلييييم اجلييييد للجميييينل وخباصييية األ يييخاحل لوو االحتياجيييات اخلاصييية والسيييكان 
                 األصليون  ل نان ؛

                                                          مواصلة اجل ود الرامية اإل تعزيز حقوق ال فل دون متييز  تونس ؛    06٣-   0٣1
                                                    تكثيييييف اجل ييييود الرامييييية اإل القضيييياء علييييا التمييييييز ضييييد األ فييييال     061-   0٣1

           العراق ؛
                                                         تعزيييز السياسييات القاهميية الرامييية اإل تعزيييز ومحاييية حقييوق ال فييل     062-   0٣1

            زم ابوي ؛
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                                                      اختال تدابري فعالة حلماية األ فال من التعييب وغيريا مين ضيروب     066-   0٣1
                                                                         املعاملية القاسييية أو الالانسيانية أو امل ينييةل والتحقييق ن  ييين احلياالت امل ليي  عن ييا 

                               ومقاضاة املسزولني عن ا  اجلزاهر ؛
                                              اختييييال خ ييييوات اضييييافية حلماييييية حقييييوق األ فييييالل  ييييا ن للييييك     06٧-   0٣1

                                                                تسييييجيل املواليييييدل وكفاليييية ز دة فييييرحل احلصييييول علييييا التعليييييم وخييييدمات الرعاييييية 
                 الصحية  بيالروس ؛

                                                    تكثيييف تسييجيل األ فييالل وز دة عييدد املييدارسل وتعزيييز الييربام      062-   0٣1
                              ي ا  اإلمارات العربية املتحدة ؛                                             التعليمية ن املنا ق الريفية اليت يصعب الوصول ال

                                                     مضييياعفة اجل يييود الراميييية اإل تعزييييز نظيييا  تسيييجيل املوالييييد فييييث     062-   0٣1
                                             ويشييجن التسيجيل الفييوري دون متيييز بسيي ب نيوع اجليينسل  ا اا      ومتاحي       ا وفعيياالا            ا يكيون  يامالا 

                                                               واألصل اإلثين أو اجلنسية األصليةل والعجزل من بني أمور أخرى  املكسيك ؛
                                                  األ فال الضعفاء مين التميييزل وال سييما األ فيال املصيابون      محاية     0٧1-   0٣1

                ابمل ق  بوتسواان ؛
                                                   اعييداد اسيي اتيجية و نييية  يياملة ملنيين  ييين أ ييكال العنييف ضييد     0٧0- 1  0٣

                            األ فال والتصدي ءا  بلغار  ؛
                                                    اعتميياد اسيي اتيجية و نييية ملنيين  ييين أ ييكال العنييف واالسييتغالل     0٧5-   0٣1

                                     ن للييك  ين محييالت للتوعييية فقييوق األ فييال علييا                          ضيد األ فييال ومكافحت ييال  ييا
                          ين مستو ت اجملتمن   يلي ؛

                                                   منن العنف ضد األ فال والتصدي ليهل  يا ن لليك ضيمان تيوفري     0٧٣-   0٣1
                                                                  احلمايييية لأل فيييال مييين العقوبييية ال دنيييية ن  يييين السييييا اتل  يييا ن لليييك ن املنيييزل 

            استونيا ؛
                             انت اكيييييات حقيييييوق ال فيييييلل وال سييييييما                     اعتميييياد تيييييدابري ملكافحييييية     0٧1-   0٣1
                                                                   يتعلق و فال الشوارع اليين يعانون مين اإلسياءةل  يا في يا االعتيداء اجلنسييل      فيما

                                              والقضاء علا  ين أ كال التمييز ضدتم  اس انيا ؛
                                                     وضن اسي اتيجية ملكافحية االسيتغالل اجلنسيي والعنيف ضيد األ فيالل     0٧2-   0٣1

                          وال سيما الفتيات  مدغشقر ؛
                                                    اختيييال التيييدابري الالزمييية حلمايييية األ فيييال مييين التعيييييب وغيييريا مييين     0٧6-   0٣1

                                                       ضروب املعاملة القاسية أو الالانسانية أو امل ينة  مدغشقر ؛
                                                   صياغة سياسات عامة  ياملة  ويلية األجيل لضيمان حريية وصيول     0٧٧-   0٣1

                                                                 ين األ فال اإل املدارس واخلدمات الصحيةل من وضن اس اتيجيات ملنن تسيرب 
                                    ن املدارس ن  ين أحناء ال لد  املكسيك ؛         الفتيات م

                                                    اعداد محالت توعيةل وتنفيي اجيراءات للرصيدل وضيمان الوصيول     0٧2-   0٣1
                                                                  اإل العدالييية فييييث يكيييون القيييانون املتعليييق فمايييية األ فيييالل الييييي حيظييير العقوبييية 

                                                    ن وضيين حييد جلمييين أ ييكال العنييف ال ييد  أو اللفظييي أو النفسييي                ا ال دنيييةل فعيياالا 
                                ضد الفتيات والفتيان  أوروغواي ؛           اليي ةارس
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                                                   اعتماد تيدابري حميددة ملنين ومكافحية االسيتغالل اجلنسيي لأل فيال     0٧2-   0٣1
                                                                        واملراتقنيل والزوار امل كر للفتياتل والعمل القسري ن  ين أحناء اإل ليم الو ينل 
                                                               مييين ال كييييز عليييا حنيييو خييياحل عليييا منيييا ق ال ليييد الييييت تسيييود في يييا تييييا الظيييواتر 

             أوروغواي ؛
                                                       مواصلة اختال التيدابري املالهمية لتقلييا مسيتو ت الفقير واحلرميان     021-   0٣1

                                                                فيث يتسا لأل فال التمتن  ستوى معيشي الهقل وال سيما فيما يتصل ابحلصول 
                                                               علا مياا الشرب املأمونة واملرافق الصحية والسكن والتعليم  صربيا ؛

                       لقة  واصلة تعزيز ومحاية                                      االستمرار ن تعزيز سياسافا الو نية املتع    020-   0٣1
                                                                   حقوق ال فل وحقوق األ خاحل لوي اإلعا ة    ورية الو الدةقرا ية الشع ية ؛

                                                        اعتميياد بييرام  مناسيي ة لتقييدمي املسيياعدة فيمييا يتعلييق إبعييادة  تيييل     025-   0٣1
                                         األ فال اجلنود وادماج م ن اجملتمن  ابراغواي ؛

                          قييوق اال تصييادية واالجتماعييية                                مواصييلة مسيياعي ا الرامييية اإل حتسييني احل    02٣-   0٣1
                                                           والثقافيةل وال سيما محاية حقوق ال فل    ورية ايران اإلسالمية ؛

                                                      اختال تدابري عملية للتشجين علا ادمار ال الب لوي اإلعا ة ن     021-   0٣1
                                النظا  التعليمي العادي  ملديف ؛

                                                      مواصييييلة اختييييال التييييدابري الرامييييية اإل تعزيييييز ادمييييار األ فييييال لوي     022-   0٣1
                                                    اإلعا ة ن نظا  التعليم العادي ون اجملتمن  كوت ديفوار ؛

                                                        مضاعفة ما ي يله من ج ود لوضن تدابري الدعم املناس ة لأل فيال     026-   0٣1
                                                                    لوي اإلعا ة والتدابري الرامية اإل تيسري وصول األ يخاحل لوي اإلعا ية اإل امل يا  

                   العامة  موريشيوس ؛
                        فقييوق األ ييخاحل لوي اإلعا ييةل                               تنفيييي بييرام  لرفيين الييوعي العييا     02٧-   0٣1

                                                          وز دة الدعم املا  واملادي املقد  اإل املزسسات املتخصصة  أنغوال ؛
                                                  تنظييييم محيييالت لتوعيييية اجلمييياتري واختيييال خ يييوات اضيييافية لتنفييييي     022-   0٣1

                                              خ ة العمل الو نية لأل خاحل لوي اإلعا ة  بلغار  ؛
    ٩١-   ٩٩٠  ني                                        ن ا ييييييار متابعيييييية التوصيييييييات الييييييواردة ن الفقييييييرت    022-   0٣1

     لA/HRC/25/16                            ر                     مييين تقريييير الفرييييق العاميييل الييييت  ر ليييت ن اجلولييية الثانيييية      ٠٢-   ٩٩٠ و
             ل ن أ يرب و يت     ٠٢٢١                                               تنفيي خ ة العميل الو نيية لأل يخاحل لوي اإلعا ية لعيا  

                                            ممكنل ابملوارد ال شرية واملالية الكافية  تاييت ؛
                                                         وضيين اخل ييون الن اهييية العتميياد مشييارين املراسيييم بشييأن االسيي اتيجية     021-   0٣1

                                                    الو نية املتعلقة بقضا  الشعوب األصلية  جنوب أفريقيا ؛
                                                     اختيييال خ يييوات اضيييافية ملكافحييية التميييييز والتنمييييط اللييييين تقييين     020-   0٣1

                                                                الشييعوب األصييلية ضييحا  ءمييال وتعزيييز منيياو ميين االحيي ا  والتسييامح بييني اجلمييين 
        فلس ني ؛        دولة
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                                                    تكثيف اجل ود امل يولة ن حتديث ا ار محايية الالجئيني وملتمسيي     025-   0٣1
                 اللجوء  ليسوتو ؛

                                                          مواصييلة تنفييييا بنييد انتفيياء صييفة الالجييئ ابلنسيي ة لالجئييني الروانييديني     02٣-   0٣1
           رواندا ؛
                                                        مواصلة اختال تدابري فدة اإل تعزيز حقوق املرأة وتكفل املسياواة     021-   0٣1

          ل نان ؛          بني اجلنسني
                                                                       ين االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ن تييا التقريير تعيرب عين مو يف الدولية  -   0٣0

                                                            ر                    الدول  اليت  دمت ا و/أو الدولة موضوع االستعراض. وال ين غي أن يرف يم أهنيا حتظيا بتأيييد 
                      الفريق العامل بكامله.
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