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 مقدمة  
 جملددد  قدددرار مبوجددد  املنشددد  الشدددام ، الددددور  ابالسدددتعرا  املعدددي العامددد  الفريدددق عقدددد -1

 1 إىل الثاين/ينداير كدانون  21 مدن املمتددة الفدةة يف والثالثدن الثانيدة دورتده ،5/1 اإلنسان حقوق
 الثدددداين/ كدددانون  21 يف األوىل اجللسددددة يف زيلنددددانيو  يف احلالددددة واسُتعرضددد  .2019 شدددبارب/فراير

 املتعلدق التقريدر العام  الفريق واعتمد ليت . أندرو العدل، وزير نيوزيلندا وفد   وترأس .2019 يناير
 .2019 الثاين/يناير كانون  25 يف املعقودة العاشرة جلسته يف بنيوزيلندا

 التدداي املقددررين فريددق اإلنسددان حقددوق جملدد  اختددار ،2019 الثاين/يندداير كددانون  15 ويف -2
 واململكددة وسددلوفاكيا، الرازيدد ، نيوزيلندددا  يف احلالددة اسددتعرا  تيسددر أجدد  مددن الثالثيددة  )اجملموعددة

 السعودية. العربية
 مددن 5 والفقدرة ،5/1 اإلنسدان حقددوق جملد  قدرار مرفدق مددن 15 الفقدرة أبحكدام وعمدالا  -٣

 :نيوزيلندا يف احلالة استعرا  ألغرا  اليةالت الواثئق صدرت ،16/21 اجملل  قرار مرفق
 ؛ A/HRC/WG.6/32/NZL/1) )أ 15 للفقرة وفقاا  مقدم كتايب  وطي/عر  تقرير )أ  
 اإلنسددددان حلقددددوق السددددامية املتحدددددة األمدددم مفوضددددية أعدتدددده للمعلومددددات جتميددد  )ب  
 ؛ A/HRC/WG.6/32/NZL/2) )ب 15 للفقرة وفقاا  السامية  )املفوضية
  .A/HRC/WG.6/32/NZL/3) )ج 15 للفقرة وفقاا  السامية املفوضية عدتهأ موجز )ج  

 مددن كدد   سددلفاا  أعددد  ا أسددةلة قائمددة الثالثيددة، اجملموعددة طريددق عددن نيوزيلندددا، إىل وأحيلدد  -4
 ابلتنفيددد  املعنيدددة األصددددقا  جمموعدددة عدددن نيابدددة وليختنشدددتاين وبددديالروس والرتغدددال وبلجيكدددا أملانيدددا

 العظمدد  لريطانيددا املتحدددة واململكددة وسددلوفينيا وإسددبانيا الددوطي، الصددعيد لدد ع واملتابعددة واإلبددال 
 لالسددتعرا  اخلددارجي الشددبكي املوقدد  يف األسددةلة  دد   علدد  االطددال  وميكددن الشددمالية. وأيرلندددا
 الشام . الدور 

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

 مدن الدوطي الصدعيد عل  عامة تشاور عملية بعد صيغ الوطي التقرير أن إىل الوفد أشار -5
 فيهددا سددا م النيوزيلندددين، إىل ابلنسددبة اهلامددة اإلنسددان حقددوق قضدداا بشدد ن اآلرا  التمدداس أجدد 
 املدين. اجملتم  ومنظمات نشطا  من العديد

 200 يضدم إذ واملتنوعدة املتعدددة قافاتدهبث يفتخدر اهلداد  احملديط بلددان مدن بلد ونيوزيلندا -6
  وتددوكيالو ونيددو  كددو   جبددزر نيوزيلندددا تددربط حمددددة دسددتورية عالقددات ومثددة لغددة. 160و إثنيددة فةددة

  نيوزيلندا. مملكة من كجز 
 الددوي، الصدعيد وعلد  الداخ  يف املستدامة التنمية بتحقيق قواا  التزاماا  ملتزمة ونيوزيلندا -٧

 الدديت املبدداد  احملليددة سياسددا ا يف أدجمدد  وقددد .20٣0 عددام خطددة أيدددت يتالدد البلدددان مددن و ددي
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 علدد  اإلمنددائي لتعاوهنددا إطدداراا  األ دددا   دد   اختد ت كمددا  املسددتدامة. التنميددة أ دددا  عليهددا ترتكدز
  الدوي. التواص  أشكال من ذلك ولغر اهلاد ، احمليط منطقة يف سيما ال الدوي، الصعيد

 سكان من و م واملاورين، احلكومة  )أو التاج بن شراكة عل  بنا  انيوزيلند قام  وقد -٨
 وايتددانغي ، )معا دددة الت سيسددية الدسددتورية الوثيقددة توقيدد  1٨40 عددام وشددهد األصددلين. نيوزيلندددا

 هبد   اليدوم ويُعدة  والتداج. املداورين بدن الدائمدة الشدراكة علد  رمسدي طداب  إضدفا  إىل رم  اليت
 جتا دد  يددتم ذلددك، ومدد  ومسددتمرة. اترخييددة وأمهيددة دسددتورية أمهيددة تكتسددي وثيقددة بوصددفها املعا دددة

  أجيال. من  املاورين حقوق أكثر
 وضدددع  املةسدددخة اهليكليدددة العنصدددرية خدددالل مدددن حمسوسدددة، االسدددتعمار آاثر زالددد  ومدددا -9
 إبرسدا  قبدةاملتعا احلكومدات التزمد  وقدد السكان. من بغر م مقارنة نتائج من املاوريون حيققه ما

 اختدد   ممددا االنتصددا  سددب  تددوفر أمددا املاوريددة. إيددو  قبائدد  مدد  ومسددتمرة جديدددة لعالقددات أرضددية
 املعا ددة، أاتحتهدا الديت التسدوات خدالل مدن اترخييداا، اختداذ  عدن تقداع  ومدا إجرا ات من التاج
 تسددوات وكاندد  دة.املعا دد  دد   ألحكددام وفقدداا  التارخييددة املظددام معاجلددة يف ابلغددة أبمهيددة اتسددم فقددد

 مطالبدات مدن املداوريون قدمده ما مجي  مشل  وقد القانون، قوة هلا شاملة، اتفاقات مبثابة املعا دة
 أن ومدددد  اآلن. حددددى املعا دددددة تسددددوات مجيدددد  مددددن املائددددة يف 61 وُأجنددددز احلكومددددة. ضددددد اترخييددددة
 بعدد ما مرحلة إىل نتقالاال عل  أيضاا  تعم  فإهنا املتبقية، التسوات عل  الةكيز تواص  احلكومة

 اسدم وحتمد  والتاج، يناملاور  بن ابلعالقات تعىن جديدة وزارة أنش ت السب ، وهل ا التسوات.
 "اجلسر". أ  أراوييت، يت
 احملديط جدزر وسدكان املداوريون ويعداين غدر م. مدن أكثدر عقبات النيوزيلندين بعض ويواجه -10

 مددن ويعددانون غددر م مددن أدىن املدداورين عنددد املتوقدد  العمددر فمتوسددط العهددد. قدميددة فددوارق مددن اهلدداد 
 اهلويددددة ومغددددايرو اجلنسددددي امليدددد  ومزدوجددددو واملثليددددات املثليددددون أيضدددداا  ويعدددداين أعلدددد . بطالددددة معدددددالت
 والعديددد نيوزيلنددا إىل اجلددد واملهدداجرون اجلنسدانية اهلويدة وأحدرار اجلنسددن صدفات وحداملو اجلنسدانية

 األخددر . الفةددات مددن الكثددر يواجههددا ال صددعوابت ومددن التمييددز مددن عاقددةاإل ذو  النيوزيلندددين مددن
 ابملسدداواة اآلن حددى يتمددتعن ال النسددا  فددإن اجلنسددن، بددن املسدداواة جمددال يف رائدددة نيوزيلندددا أن ورغددم
 السوا . عل  اهليكلي والتمييز املباشر التمييز من التفاواتت     وتنب  اجملتم . يف الرجال م 
 إىل حتتداج أبهندا اإلقدرار مد  التفاواتت، هل   للتصد  النهج من جمموعة نيوزيلندا بوجتر ِّ  -11
 فهدي والتمييدز. اإلجحا  ألوجه للتصد   امة إجرا ات احلكومة وتتخ  إلزالتها. الوق  بعض
 دور وعلدددد  للمدددداورين، املتناسدددد  غددددر التمثيدددد  علدددد  الةكيددددز مدددد  اجلنائيددددة، العدالددددة نظددددام تراجدددد 

 علد  وتعتدزم، اإلجحدا .   ا يف األجيال بن املتوارثة والصدمات اهليكلي، والتمييز ،االستعمار
 التمييز أسباب من اجلن ، نو  جان  إىل ابعتبار ا، اجلنسانية، ابهلوية االعةا  التحديد، وجه

 مدددن احلدددد سدددب  احلكومدددة تستكشددد  اإلعاقدددة، ذو  ابألشدددخا  يتعلدددق وفيمدددا .قدددانو ا  احملظدددورة
  واإلمهال. سا ةواإل العن 
 وسدتكون احلالية. احلكومة رؤية من حمور  جز  و و أعال ، ورد مبا الرفا  مفهومُ  ويرتبط -12

 تدددابر اختدداذ يف احملددرز التقدددم عددنراا تقريدد ويعددد للرفددا " "ميزانيددة خيصدد  العددام يف بلددد أول نيوزيلندددا
 ترسدد  أن الرفددا  ميزانيددة شدد ن نومدد احمللددي. واجملتمدد  البيةددة وعلدد  السددكان ورفددا  صددحة علدد  تركددز

 العامة. السياسات يف الرفا  مفهوم
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 أجدد  مددن اجلهددود مددن املزيددد بدد ل ميكددن نيوزيلندددا، يف التعلدديم لنظددام العاليددة اجلددودة ورغددم -1٣
 مدددن املتعلمدددن الحتياجدددات كبدددر  ا تمدددام ويدددوىل املتعلمدددن. جلميددد  وممتدددازة منصدددفة نتدددائج حتقيدددق

 إىل حيتدداجون الدد ين واألشددخا  اإلعاقددة، ذو  والطددالب اهلدداد ، طاحملددي جددزر وسددكان املدداورين
 مدا التعلديم تعدة  الديت العقبدات تد لي  علد  أيضداا  احلكومدة وتعمد  التعلديم. جمدال يف إضدايف دعم
 السدعي )م  األوىل السنة يف اجلدد للطالب جماين اثنو  فوق تعليم توفر طريق عن املدرسي بعد
 القادمة . األعوام يف سنوات ثالث ملدة اثنو  قفو  جماين تعليم توفر إىل
 األقددداليم يف االقتصددادية للتنميدددة شددامالا  بر جمددداا  نيوزيلندددا وضدددع  ابلعمالددة، يتعلدددق وفيمددا -14
 ُصددمم وقددد الكددر . احلضددرية املندداطق خددارج الواقعددة األقدداليم إمكددا ت مددن االسددتفادة علدد  يركددز

 احلكومددة وتسددتثمر االجتماعيددة. والقدددرات اإلمكددا ت زوتعزيدد االقتصددادية الفددر  لتهيةددة الددر مج
 الدددددخ ، وزادة عمدددد ، فددددر  وإجيدددداد اإلنتاجيددددة، زادة إىل ترمددددي األ دددددا  حمددددددة مشدددداري  يف

 األقاليم. يف والنق  اإللكةوين االتصال عل  القدرة وحتسن ابملاورين، النهو  ملس لة والةويج
 التعلديم يف أو العمالة يف املنخرطن غر الشباب من كرأ أعداداا  الريفية املناطق وتسج  -15

 يف متناسدد  غددر بشددك  أعلدد  اهلدداد  احملدديط جددزر وسددكان املدداورين أعددداد أن كمددا  والتدددري .
 الشدباب، بطالدة ملعاجلدة مبتكدرة خطدط يف احلكومدة اسدتثمرت الشدباب،  دالال  ولددعم الفةة.    
 املهي. التدري  برامج يف لشبابا ساعدت اليت العم " يف "القوة خطة بينها
 علددد  دائمددداا  حيصدددلون ال اآلخدددرين رعايدددة يف وقدددتهم ميضدددون الددد ين النيوزيلنددددين أن ومبدددا -16

 الدد ين النيوزيلندددين آال  لدددعم جديدددة عمدد  خطددة وضدد  علدد  احلكومددة تعكدد  الددالزم، الدددعم
 وزادت إعاقدددة. وأ إصدددابة أو صدددحية، حالدددة بسدددب  األسدددرة مدددن فدددرد أو لصدددديق الرعايدددة يقددددمون
 زاد دددا وتعتدددزم ،أسدددبوعاا  22 إىل 1٨ مدددن األجدددر املدفوعدددة الوالديدددة اإلجدددازة فدددةة أيضددداا  احلكومدددة

  .أسبوعاا  26 إىل لتص  2020 عام
 األطفدال فقدر مدن ابحلدد القدو  اباللتدزام يدرتبط لألسر أفض  نتائج حتقيق إن الوفد وقال -1٧

 فقدددر مدددن احلدددد قدددانون وضددد  املشدددكلة، هلددد    التصدددد علددد  وللمسددداعدة ومسدددتدام. كبدددر  بشدددك 
 رفددا  وحتسددن األطفددال فقددر مددن احلددد جبهددود يتعلددق فيمددا ابملسددا لة يتعلددق إطدداراا  اجلديددد األطفددال
 األطفدال فقدر مدن احلدد جمدال يف أ ددافها حتديدد املتعاقبدة احلكومدات واج  من وسيكون الطف .
 الصدد.   ا يف التدابر من عدد واختاذ
 و دي والشدباب، األطفدال رفدا  جمدال يف اسدةاتيجيا ا أوىل وضد  علد  يوزيلنددان وتعك  -1٨

 وسددددةكز احلكومددددة. قطاعددددات مجيدددد  يف وأسددددر م األطفددددال علدددد  الةكيددددز إىل سددددتالد  اسددددةاتيجية
 يواجهددددون الدددد ين واألطفددددال الفقددددرا ، األطفددددال حيدددداة حتسددددن علدددد  خددددا  بشددددك  االسددددةاتيجية

  .2019 عام من الحق وق  يف شروسُتن أخر ، حرمان وأوجه صعوابت
 اإلسدكان جمدال يف واالحتياجدات فالطل  املساكن. متلك معدالت يف اخنفا  وُسج  -19
 علد  مصدممة واحلكومدة االرتفدا . يف آخد ة السدكن تكالي  أن كما  العر  يفوقان نيوزيلندا يف

  مبدددادرة هدددامن مبدددادرات خدددالل مدددن مسدددكن متلدددك يف حلمهدددم حتقيدددق علددد  النيوزيلنددددين مسددداعدة
 النوعيدددة وجيددددة التكلفدددة ميسدددورة مسددداكن يدددوفر أن شددد نه مدددن عمددد  بدددر مج و دددي بيلدددد، كيدددو 

 إىل العامددة املسدداكن عدددد زادة علدد  تعمدد  أهنددا كمددا  مددرة. ألول منددزال يشددةون الدد ين لألشددخا 
  القادمة. األرب  السنوات مد  عل  كبر  حد
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 احلفددا  احلكومددة وتريددد وأخضددر نظيدد  بلددد اأبهندد نيوزيلندددا تُعددر  ابلبيةددة، يتعلددق وفيمددا -20
 ومدوارد  البلدد بيةدة فإن رفيعة، نوعية ذات ببيةة يتمتعون النيوزيلندين أن ورغم السمعة.     عل 

 النيوزيلنددددين حقدددوق علددد   ائلدددة تبعدددات أيضددداا  املندددا  ولتغدددر متزايدددد. لضدددغط ختضدددعان الطبيعيدددة
 احملليددددة وابإلجددددرا ات عاليددددة، بيةيددددة مبعدددداير ملتزمددددة ةواحلكومدددد واالجتماعيددددة. واالقتصددددادية الثقافيددددة
 مدد  للتكيدد  قابدد  اقتصدداد وحنددو االنبعددااثت خفددض حنددو وابلتحددول املنددا ، بتغددر املتعلقددة والدوليددة

 املنا . تغر
 يف االسدددتثمار خدددالل مدددن احملليدددة اجملتمعدددات يف الصدددحة حتسدددن علددد  احلكومدددة وتعمددد  -21

 جمدددال يف العاملدددة القدددوة وزادة املستشدددفيات، بندددا  إعدددادة - األساسدددية العامدددة الصدددحية اخلددددمات
 مددددن العقليدددة الصدددحة أن إىل الوفدددد وأشدددار العقليددددة. الصدددحة خددددمات يف واالسدددتثمار التمدددريض،
 غددر حددداا  بلددغ الددوطي الصددعيد علدد  االنتحددار معدددل نإ إذ نيوزيلندددا منهددا تعدداين الدديت املشددكالت

 يف مشدداك  مددن يعددانون الدد ين النيوزيلندددين آال  حيدداة حتسددن إىل احلاجددة إىل وابلنظددر مقبددول.
 يف اإلنصا  عل  ركز واإلدمان، العقلية الصحة جمال يف حتقيقاا  احلكومة أجرت العقلية، الصحة
 أوجده وجدود إىل التحقيدق وخلد  االنتحدار. ومند  أفض ، نتائج وحتقيق اخلدمات، عل  احلصول
 وتعكد  للمداورين. ابلنسدبة سديما ال العقليدة، لصدحةا نتدائج ويف الصدحية املنظومة داخ  تفاوت

 التغيددر عجلددة دفدد  يف ستسددتخدم الدديت التحقيددق، عددن املنبثقددة التوصدديات اسددتعرا  علدد  احلكومددة
  البلد. يف العقلية الصحة مشاك  ملعاجلة الالزم
 عددن ميدةاجلر  مدن احلدد علد  ا أمدا أكثدر احملليدة اجملتمعدات جعد  إىل الراميدة اجلهدود وتركدزت -22

 واجلرميدددة اإلدمدددان، ملخددداطر تعرضددداا  األشدددخا  أكثدددر مددد  اإلجيدددايب والعمددد  املبكدددر التددددخ  طريدددق
 مدددن يعدددانون الددد ين والشدددباب األسدددر مدددن  دددم املخددداطر هلددد   عرضدددة األشدددخا  وأكثدددر واإليددد ا .
 اسددتنها  يف والتعجيد  إجراميدة. أفعدال يف ضدالعة عصداابت حمديط يف يعيشدون الد ين أو احلرمدان
 مددن والسددجن واإلجددرام النفسددية الصدددمات انتقددال لوقدد  الفضددل  الطريقددة  ددو األشددخا   ددالال 
 آخر. إىل جي 
 العدالة. نظام يطرحها اليت للتحدات والصريح املباشر التصد  ضرورة إىل الوفد وأشار -2٣

 يف ارتفد  معددل و دو العدام، يف للفدرد احلدب  معددالت أعلد  أحد يسج  البلد إن قائالا  وأضا 
 العدالددة نظددام مراحدد  مددن مرحلددة كدد   يف متناسددبة غددر بصددورة ممثلددون واملدداوريون األخددرة. لسددنواتا

  كضحاا.  أو كجناة  سوا  اجلنائية،
 يف حتدويلي تغير إحداث أج  ومن السجون. يف والعن  االكتظا  من نيوزيلندا وتعاين -24
 م مونددددة )عدالددددة اتنغدددداات رانغدددداأو  يت  اابيتيددددا يسددددم  بددددر مج يف احلكومددددة شددددرع  العدالددددة، نظددددام

 يف ٣0 بنسددبة السددجنا  عدددد تقلددي  ث م  ومددن اإلجددرام، مددن احلددد إىل الددر مج ويهددد  وفعالددة .
 إبصددال  يتعلدق فيمدا احملليدة واجملتمعددات املداورين مد  احلكومدة وتعمدد  .عامداا  15 غضدون يف املائدة

 ،201٨ عدام ويف للجميد . وشدامالا  سدتداماا م تغيدر بر مج أ  يكون أن تريد ألهنا اجلنائية، العدالة
 يف وعداملن وضدحاا ماورين إىل فيه استمع  اجلنائية، العدالة بش ن قمة مالمتر احلكومة عقدت
 الشددراكة أمهيددة علدد  الةكيددز  ددو للمددالمتر الرئيسددي اهلددد  وكددان سددابقن. وجمددرمن الصددحي القطددا 

  املاورين. إىل ةابلنسب فعالة احللول تكون أن لضمان املاورين م 
 واحدددة تعرضدد  إذ نيوزيلندددا. يف مقبددول غددر بشددك  مرتفعددة األسددر  العندد  ومعدددالت -25
 العشدر. مدن جنسدي أو نفسي أو جسد  لعن  حيا ن خالل نيوزيلندا يف نسا  ثالث ك   من
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 سدددا والن اجلنسدددانية، اهلويدددة ومغدددايرات اجلنسدددانية، اهلويدددة أحدددرار مدددن والنسدددا  املددداورات، وتتعدددر 
 مددن لإليدد ا  تعرضددهن احتمددال أن كمددا  غددر ن مددن أكثددر للعندد  الشدداابت والنسددا  اإلعاقددة ذوات
  له. غر ن تعر  احتمال من أكر جديد
 ندددو  أخددد  األسدددر  العنددد  لضدددحاا تتددديح تشدددريعات نيوزيلنددددا سدددن  ،201٨ عدددام ويف -26

 علدد  ملسدداعد ن ية،السددنو  أو املرضددية اإلجددازات عددن مسددتقلة عملهددن، مددن اإلجددازات مددن جديددد
 و ددد  العددام. يف نوعدده مددن قددانون أول و دد ا للعندد . فيهددا يتعرضددن الدديت األوضددا  مددن الددتخل 
 ضدمان إىل 2019 عدام خدالل النفداذ حيدز ستدخ  اليت اجلديدة األسر  العن  مكافحة قوانن
 ملسداعدة وتعاونيدة منتظمدة السدتجاابت والدةويج اجلنداة، وحماسدبة األسر ، العن  ضحاا سالمة
 األسر . العن  ضحاا

 بعضدداا  املددرأة وتشددغ  التصددوي . يف احلددق املددرأة أعطدد  العددام يف بلددد أول نيوزيلندددا وكاندد  -2٧
 بددد  فحسددد ، وزرا  رئيسدددة اثلددد  احلاليدددة الدددوزرا  رئيسدددة وليسددد  البلدددد. يف املناصددد  أعلددد  مدددن

 اإلجندددازات مدددن الدددرغم وعلدد  ملنصدددبها. توليهدددا أثندددا  طفددالا  تنجددد  وزرا  رئيسدددة اثين أيضددداا  وكاندد 
 وشدام  عدادل جمتمد  لبندا  املزيدد حتقيدق نيوزيلنددا تستطي  اجلنسن، بن املساواة جمال يف التارخيية
 املهدن يف تةكدز النسا  زال  وما البلد. يف حادة مشكلة اجلنساين العن  فمشكلة .حقاا  للجمي 
 احلكومددددة وضددددع  ووقددددد األجددددر. عددددةمدفو  غددددر الرعايددددة أعمددددال مبعظددددم القيددددام مدددد  ،أجددددراا  األقدددد 

 تقدددم ذلددك يف مبددا العمدد ، سددوق يف النيوزيلنديددة املددرأة ملشدداركة مناسدد  تقيدديم إلجددرا  اسددةاتيجية
 أيضددداا  تشدددك  املدددرأة ابتددد  إجيدددايب، تطدددور ويف .201٨ عدددام األجدددر يف للمسددداواة قدددانون مشدددرو 

  اإلطالق. عل  هلا مستو  أعل  و و - الرملان أعضا  من املائة يف 40 حنو

 االستعراض موضوع الدولة وردود التحاور جلسة -ابء 
 جلسددددة أثنددددا  املقدمددددة التوصدددديات وتددددرد التحدددداور. جلسددددة أثنددددا  ببيددددا ت وفددددداا  ٧٧ أدىل -2٨

 التقرير.   ا من الثاين الفر  يف التحاور
 الستكشددددا  اسدددتعداد علددد  التعددد ي  منا ضدددة اتفاقيدددة مبدددادرة أن الددددامنر  والحظددد  -29
 منا ضدة اتفاقيدة علد  نيوزيلنددا حتفظدات سدح  إمكانيدة بشد ن احلكومة مبساعدة الكفيلة  السب

 املهينة. أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغر  التع ي 
 اإلنسدددان، حقدددوق تعزيدددز يف نيوزيلنددددا أحرزتددده الددد   للتقددددم تقددددير ا عدددن مصدددر وأعربددد  -٣0
 السابق. االستعرا  عن املنبثقة التوصيات تنفي  ملتابعة نيةوط خطة اعتماد مش  ال  
 حقدوق التفاقيدة االختيار  الروتوكول إىل نيوزيلندا انضمام ابرتيا  السلفادور والحظ  -٣1

  والالجةن. اللجو  بطاليب املتعلقة واجلهود اإلعاقة، ذو  األشخا 
 عددددن املنبثقدددة التوصددديات تنفيددد  لضدددمان املتخددد ة اإلجيابيدددة اخلطدددوات إسدددتونيا والحظددد  -٣2

 محايدة لتعزيدز املب ولدة واجلهدود اإلنةن  عل  التفاعلية األداة إطالق سيما ال السابق، االستعرا 
  الطف . حقوق
 وأثند  اإلنسان. حقوق وتعزيز حلماية الوطنية العم  خطة عل  نيوزيلندا فيجي و ن ت -٣٣
 واملبددادرات األسددر ، العندد  ملكافحددة منددتظم جهندد لوضدد  إجددرا ات مددن اخت تدده ملددا نيوزيلندددا علدد 

  املنا . بتغر املتعلقة
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 اإلنسان. حقوق وتعزيز حلماية األولوية نيوزيلندا إبيال  فرنسا ورحب  -٣4
 احلكوميدة الشدراكة إطدار يف وطنيتدن عمد  خطديت لوضدعها نيوزيلندا عل  جورجيا وأثن  -٣5

 اخلطرة. اجلرائم ووحدة كيةاملل التحقيق جلنة إبنشا  ورحب  املفتوحة.
 الراميددة وجلهود ددا اإلنسددان حقددوق جمددال يف إجنازا ددا لسددج  نيوزيلندددا علدد  أملانيددا وأثندد  -٣6
 األطفال. فقر من احلد إىل الرامية املكثفة جهود سيما ال املهمشة، الفةات حالة حتسن إىل
 سددديما ال اإلنسدددان، قحقدددو  جمدددال يف نيوزيلنددددا ملنجدددزات تقددددير ا عدددن اليدددو ن وأعربددد  -٣٧

 التفداواتت وتقلدي  األسدر  للعند  للتصدد  املتخد ة التددابر علد  وأثن  اجلنسن. بن املساواة
 واالقتصادية. االجتماعية

 السددابقة، االستعراضددات يف الددواردة التوصدديات لتنفيدد  ا نيوزيلندددا علدد   ندددوراس وأثندد  -٣٨
 اإلعاقة. ذو  األشخا  حقوق قيةالتفا االختيار  الروتوكول عل  التصديق والحظ 

 اجلولدددة عدددن املنبثقدددة التوصددديات تنفيددد  أجددد  مدددن املتخددد ة اإلجدددرا ات  نغدددارا والحظددد  -٣9
 احلدد قدانون ملشدرو  اعتماد دا علد  وأثند  أولوا دا ضمن األطفال فقر ابعتبار ورحب  السابقة.

 .201٨ عام األطفال فقر من
 اجلنسدن بدن املسداواة لتعزيدز نيوزيلندا تبديه ال   نللتعاو  ارتياحها عن يسلنداآ وأعرب  -40

 صدفات وحاملي اجلنسانية اهلوية ومغاير  اجلنسي املي  ومزدوجي واملثلين املثليات حقوق ومحاية
 الوطي. التقرير يف امل كورة للتطورات وارتياحها اإلعاقة، ذو  األشخا  وحقوق اجلنسن

 تعزيدز أجد  مدن اإلنسدان حقوق قانون عل  أدخل  اليت ابلتعديالت إندونيسيا ورحب  -41
 املعلومدات نشدر وأنشدطة العند  مدن الوقايدة بدرامج والحظد  اإلنسدان. حلقدوق النيوزيلندية اللجنة

  املاورين. أوسارب يف
 إزا  قلقهددا اإلنسددان حبقددوق املعنيددة اللجنددة تشدداطر إهنددا اإلسددالمية إيددران مجهوريددة وقالدد  -42
 وغددر األجاندد  وكددر  العنصددر  والتمييددز العنصددرية ملكافحددة شدداملة وطنيددة اسددةاتيجية وجددود عدددم
 التعص . أشكال من ذلك
 اخلاصددددة اإلجددددرا ات إطددددار يف بددددوالات املكلفددددن مدددد  نيوزيلندددددا بتعدددداون العددددراق ورحدددد  -4٣

 املدداورين محايددة إىل الراميددة واالسددةاتيجيات للسياسددات تقدددير  عددن وأعددرب املعا دددات. و يةددات
  األخر . اتواألقلي
 بشدد ن املتحددة األمددم إعدالن يف املكرسدة احلقددوق ابحدةام نيوزيلنددا ابلتددزام يرلندداأ ورحبد  -44

 وايتانغي. ملعا دة كبرة  أمهية إبيالئها األصلية، الشعوب حقوق
 واجلنسدددي. األسدددر  للعنددد  ابلتصدددد  السدددلطات اللتدددزام تقددددير ا عدددن إيطاليدددا وأعربددد  -45

 األطفدال فقدر علد  والقضدا  اجلنسن، بن األجور يف الفجوة من للحد ةاملب ول اجلهود والحظ 
 املدارس. يف للتنمر والتصد 

 لتعزيددز تتخدد  ا الدديت العمليددة والتدددابر احلكومددة تبدد هلا الدديت ابجلهددود قرغيزسددتان ورحبدد  -46
 اجلهود. من مزيد ب ل ضرورة إىل أشارت لكنها اإلنسان، حقوق
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 تعزيدز جمدال يف جهدود من تب له ملا نيوزيلندا عل  الشعبية لدميقراطيةا الو مجهورية وأثن  -4٧
 والثقافية. واالجتماعية االقتصادية احلقوق سيما ال واخلارج، الداخ  يف اإلنسان حقوق ومحاية
 جهداز وابسدتحداث األسدر  العند  ضدحاا إىل املقدمدة ابلتعويضدات مدغشقر ورحب  -4٨

 اإلجرا ات. تلك مواصلة عل  نيوزيلندا وشجع  السن، كبار  ةمعامل إسا ة مبواجهة يعىن جديد
 عدددن وأعربددد  نيوزيلنددددا. اختددد  ا الددديت والتشدددريعية املالسسدددية ابلتددددابر ملددددي  وأشدددادت -49

 االحتياجددددات ذو  لألطفدددال تسدددمح الددديت التعليمدددي، النظدددام يف التمييدددز عددددم لسياسدددة ارتياحهدددا
 كومية.احل ابملدارس اباللتحاق اخلاصة التعليمية

 فضالا  مستنرة، حكومات أج  من الشراكة إطار يف املقدمة ابخلطط املكسيك ونو   -50
 املدداورين حالددة وملعاجلددة واجلنسدداين، األسددر  والعندد  األطفددال فقددر ملكافحددة املب ولددة اجلهددود عددن

  ابلتحديد.
 للمددداورين واالقتصدددادية االجتماعيدددة احلالدددة لتحسدددن املتخددد ة ابلتددددابر منغوليدددا ورحبددد  -51

 مشدرو  واعتمداد األطفدال حلقدوق وزارة إنشدا  علد  الضدو  وسدلط  اهلاد . احمليط جزر وسكان
 األطفال. فقر من احلد قانون
 املتعلقددة الشددواغ  ملعاجلددة الالزمددة اإلجددرا ات اختدداذ علدد  احلكومددة األسددود اجلبدد  وحدد  -52

 أوسددددارب يف سدددديما ال ندددده،ع اإلبددددال  معدددددالت واخنفددددا  اجلنسدددداين، العندددد  معدددددالت ابرتفددددا 
 الصدد.   ا يف شاملة اسةاتيجية وجود عدم إىل إضافة املاورين،

 األطفدددال، حقدددوق حلمايدددة نيوزيلنددددا تبددد هلا الددديت للجهدددود تقددددير ا عدددن ميامندددار وأعربددد  -5٣
 ضددمن بلددد أول نيوزيلندددا أن ميامنددار والحظدد  األطفددال. فقددر مددن احلددد قددانون مشددرو  واعتماد ددا

 التصوي . يف املرأة حق
 املناصد  يف املدرأة مشداركة ضدمان إىل الراميدة للمبدادرات النداجح التنفيد  نيبال والحظ  -54

 لالجةن. احلماية وتوفر اإلنسانية مبسالوليا ا ابلنهو  نيوزيلندا ابلتزام نيبال وأشادت القيادية.
 رعايددة حتدد  شدداملة عمدد  خطددة لوضدد  األولويددة إلعطائهددا احلكومددة علدد   ولندددا وأثندد  -55
 املصددددلحة أصددددحاب مدددد  ابلتشدددداور اجلنسدددداين، للعندددد  تصددددديها وخباصددددة اإلنسددددان، حقددددوق جلنددددة

 املعنين.
 املتعلقدددة وابسدددةاتيجيتها اإلنسدددان حقدددوق آليدددات مددد  نيوزيلنددددا بتعددداون نيجدددرا وأشددادت -56

 املهداجرين لالعمدا حلماية املتخ ة التدابر عن فضالا  وإدماجهم، توطينهم ذلك يف مبا ابملهاجرين،
 االستغالل. من
 التقريددددر إعددددداد يف نيوزيلندددددا اختدددد  ا الدددديت النطدددداق الواسددددعة ابملشدددداورات عمددددان ورحبدددد  -5٧

 علدد  أدخلتهددا الدديت والتغيددرات اإلنسددان، حقددوق مالسسددات تعزيددز إىل الراميددة وجهود ددا الددوطي،
 البلد. يف اإلنسان حقوق جلنة لتعزيز تشريعا ا

 يف الفجددوة علدد  للقضددا  نيوزيلندددا تبدد هلا الدديت للجهددود تقدددير ا عددن ابكسددتان وأعربدد  -5٨
 املدددرأة ألن ابلقلدددق تشدددعر إهندددا وقالددد  احلوكمدددة. يف املدددرأة مشددداركة ولتعزيدددز اجلنسدددن، بدددن األجدددور

  العليا. القيادية املناص  يف جداا   قصاا  متثيالا  ممثلة تزال ال
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 القسددر  الددزواج ومعاقبددة مندد  إىل الراميددة اجلديدددة نيوزيلندددا بتشددريعات ابراغددوا  وأشددادت -59
 القدددانون  ددد ا تنفيددد  علددد  البلدددد وشدددجع  األنثويدددة، التناسدددلية األعضدددا  وتشدددويه املبكدددر والدددزواج
  بفعالية.

 مددن سدديما ال اإلنسددان، حقددوق تعزيددز يف نيوزيلندددا أحرزتدده الدد   ابلتقدددم بددرو واعةفدد  -60
 وا و. تو إ  وبر مج الوا و محاية بر مج مث  رين،املاو  م  ابلتشاور وضعتها اليت الرامج خالل
 ابملددداورين، يتعلدددق فيمدددا وايتدددانغي معا ددددة إطدددار لتنفيددد  ا نيوزيلنددددا علددد  الفلبدددن وأثنددد  -61

 اسددتغالل مندد  إىل الراميددة ابلتدددابر وأشددادت العداملي. الصددعيد علدد  خر ددا تقاسددم علدد  وشدجعتها
 املهاجرين. العمال
 اإلنسان. حقوق ومحاية ابحةام القو  نيوزيلندا ابلتزام غالالرت ورحب  -62
 لتعزيدددز نيوزيلنددددا اختددد  ا الددديت واملالسسدددية التشدددريعية للتددددابر تقددددير ا عدددن قطدددر وأعربددد  -6٣

 وتعزيز ا. اإلنسان حقوق حلماية الوطنية العم  خطة سيما ال اإلنسان، حقوق ومحاية
 الفةددددات حقددددوق تعزيددددز إىل الراميددددة لإلجددددرا ات ارتياحهددددا عددددن كددددورا  مجهوريددددة وأعربدددد  -64

 القدانوين  يكلهدا عدززت نيوزيلنددا أن التقددير مد  والحظد  األصدلية، الشدعوب فيهدا مبا الضعيفة،
 اإلنسان. حلقوق واملالسسي

 واألطفدال، الشدباب حقدوق جمال يف حتقق  اليت ابلتحسينات مولدوفا مجهورية ورحب  -65
 إعددداد يف الشددباب إشددرا  إىل الراميددة واجلهددود األطفددال، فقددر مددن احلددد قددانون مشددرو  طريددق عددن

 الوطي. التقرير
 جهدددداز إنشدددا  إىل الوفدددد أشددددار األصدددلية، الشدددعوب حبقددددوق اخلاصدددة التعليقدددات علددد  ورداا  -66

 الرملدان أعضا  بن املاورين عدد زادة إىل أيضاا  وأشار املاورين. م  الشراكة لتعزيز جديد حكومي
 املداوريون فيهدا يعداين الديت املنداطق يف واملداورين احلكومدة بدن العالقدات تعزيدز وإىل ومة،احلك وأعضا 

 اجلنائية. العدالة نظام يف عدد م كثرة  ومن والتعليم، الصحة منها جماالت يف احلرمان من
 ن  املثال، سبي  فعل  واملاورين. احلكومة بن شراكة هنج املاورين تنمية وزارة ونف ت -6٧
 يف املعتمدة لإلجرا ات شرحا الوفد قدم كما  املاورية. اللغة تنشيط إعادة عل  املاورية اللغة انونق

 اجلنسي. والعن  األسر  العن  مكافحة عل  العم  سياق ويف األطفال شالون وزارة إطار
 احلددد احلكومددة وتعتددزم مقبولددة، غددر مبعدددالت املددرأة ضددد والعندد  األسددر  العندد  وينتشددر -6٨
 وكيد  منصد  واسدُتحدث الصدد.   ا يف املبادرات من عدداا  اعتمدت وقد كبرة،  بدرجة امنهم

 الوكددددداالت وتعكددددد  األسدددددر . العنددددد  مدددددن احلدددددد يف دور  يتمثددددد  العددددددل لدددددوزير مسددددداعد برملددددداين
 وسددديوي املشدددكلة. هلددد   للتصدددد  وطنيدددة عمددد  خطدددة وضددد  علددد  الرئيسدددية احلكوميدددة واإلدارات

 الوقاية. عل  ويركز للضحاا األولوية اجلهود     عن تمخضسي ال   املتكام  النظام
 ذلدك ومد  العدام، يف اجلنسدن بدن األجدور يف الفجدوات أضيق إحد  نيوزيلندا وتسج  -69

 اإلدارة يف املددددرأة دور تعزيددددز علدددد  احلكومددددة وتعمدددد  منهددددا. للحددددد تدددددابر وتُتخدددد  مشددددكلة، تُعتددددر
 العام. القطا  يف واحلوكمة
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  املسدددد لة  دددد   تندددداول عددددن ابلكدددد  التزامهددددا احلكومددددة تبددددد  ابإلجهددددا ، تعلددددقي وفيمددددا -٧0
 جيدر  توصديات القانونيدة اللجندة وأصددرت صدحية. مسد لة ابعتبار ا إليها والنظر جنائية كمس لة
 تشريعية. تغيرات تتطل  توصيات و ي فيها النظر
 حددددت املهدداجرين اجوإدمدد تددوطن اسددةاتيجية أن الوفددد ذكددر ابملهدداجرين، يتعلددق وفيمددا -٧1

 ذلددك، علدد  وعددالوة فعددال. حنددو علدد  وإدمدداجهم املهدداجرين لتددوطن احلكومددة تتبعدده الدد   الددنهج
 يتعلدق وفيمدا املهداجرين. العمدال اسدتغالل عددم ضدمان أجد  مدن فعليداا  تطبيقداا  العمد  قانون يطبق

 الجد  1 000 إىل ٧50 مدن الالجةدن مدن السدنوية حصدتها بدزادة نيوزيلندا التزم  ابلالجةن،
 .2020 عام 1 500 إىل تص  أن عل 
 القدددانون وجيدددرم واالسدددةقاق. ابلبشدددر االجتدددار ملكافحدددة جهدددد ا قصدددار  نيوزيلنددددا وتبددد ل -٧2

 الوطنيدددة احلددددود عدددر الضدددحاا نقددد  ُيشدددةرب ال حبيددد  االجتدددار ُعدددر  وقدددد ابألشدددخا ، االجتدددار
  البلد. داخ  جتاراال أيضاا  اجلرمية    وتشم  جنائية، جرمية ذلك العتبار

 فيده تتدا  ا مكدا نيوزيلنددا جع  يف اهلد  يتمث  اإلعاقة، ذو  ابألشخا  يتعلق اموفي -٧٣
 ضدمان وسديتم وتطلعدا م. أ ددافهم لتحقيدق اآلخرين م  متساوية فر  اإلعاقة ذو  لألشخا 

 وتددوفر صددحتهم، وحتسددن اإلعاقددة، ذو  لألشددخا  شددام  تعلدديم نظددام تطبيددق طريددق عددن ذلددك
 الصددد،  د ا ويف العدالدة. نظدام يف هلدم الددعم وتقددم االقتصداد  أمدنهم وضدمان هلم عم  فر 

 يف شدار  اسةاتيجية و ي البلد، يف اإلعاقة بقضاا املتعلقة ابالسةاتيجية احلكومة عم  يسةشد
 حكوميون. وخرا  إعاقة ذوو أشخا  وضعها

 بوضو  حمدد دستور  تشريعي أساس وجود عدم إزا  القلق عن الروسي االحتاد وأعرب -٧4
 مكتوب. دستور غياب يف يتجل  أمر و و نيوزيلندا، يف اإلنسان حقوق حلماية
 تعزيددددز إىل الراميددددة والسياسددددات الددددرامج مددددن العديددددد نيوزيلندددددا ابعتمدددداد رواندددددا وأشددددادت -٧5

 التددددابر مدددن مزيدددد اعتمددداد علددد  نيوزيلنددددا روانددددا وشدددجع  املدددرأة. ومتكدددن اجلنسدددن بدددن املسددداواة
 واجلنسي. األسر  العن  ملكافحة االستباقية

 العندد  ملكافحددةراا مددالخ نيوزيلندددا اعتمددد ا الدديت التدددابر علدد  الضددو  السددنغال وسددلط  -٧6
  احلكومدددة صدددعيد علددد  متماسدددكة، تددددابر ابختددداذ يعدددىن خمصددد  جهددداز إنشدددا  سددديما ال األسدددر ،
 واجلنسي. األسر  للعن  للتصد  كك ،
 يف  دفدده يتمثدد  الدد   اإلنسددان، حلقددوق الدوليددة احلوكمددة فريددق إبنشددا  صددربيا أشددادتو  -٧٧
 التقدارير وإعدداد اإلنسدان حقدوق برصدد يتعلدق فيما احلكومية املالسسات بن املشة  العم  قيادة

 اإلنسان. حلقوق النيوزيلندية اللجنة لدور تقدير ا عن وأعرب  بش هنا.
 مشدرة والطفد ، املدرأة حقدوق جمدال يف تقددم مدن أحرزته ملا نيوزيلندا عل  سيشي  وأثن  -٧٨
 واجلنسي. األسر  العن  مس لة بش ن منسق هنج بتطبيق يعىن وطي جهاز إنشا  إىل
 سدددكاهنا رفدددا  حتسدددن هبدددد  نيوزيلنددددا تبددد هلا الددديت اجلهدددود ابسدددتمرار سدددنغافورة ونو ددد  -٧9

 بددن املسدداواة تعزيددز إىل الراميددة ابجلهددود وأشددادت حقددوقهم، ومحايددة القطاعددات مجيدد  يف األصددلين
  اجلنسن.
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 وغر دا اإلنسدان حلقدوق السامية املفوضية م  النشط نيوزيلندا بتواص  سلوفاكيا ونو   -٨0
 املعيشدية الظدرو  حتسدن إىل الراميدة للسياسدات تقددير ا عدن وأعربد  املتحددة. األمم  يةات من

 والنسا . لألطفال
 عل  تعديالت إدخال خالل من املالسسي الصعيد عل  احملرز تقدمابل سلوفينيا ورحب  -٨1

 وايتدانغي معا ددة مكاندة مثد  معيندة، مسدائ  معاجلدة ضدرورة إىل وأشدارت اإلنسدان. حقدوق قانون
 املكتوب. غر البلد دستور يف

 الدديت للتوصدديات النيوزيلنديددة اإلنسددان حقددوق جلنددة متابعددة علدد  نيوزيلندددا إسددبانيا و ندد ت -٨2
 الشام . الدور  االستعرا  خالل هاقبلت
 وطلبددددد  نيوزيلندددددا شدددددرطة يف التنددددو  زادة إىل الراميدددددة اجلهددددود النكدددددا سددددر  والحظدددد  -٨٣

 وبدوزارة الفقدر مدن احلدد قدانون مبشدرو  وأشدادت الصددد.  د ا يف املكتسدبة اخلدرات عن معلومات
  اجلديدة. األطفال

 اعتمدددداد ذلددددك يف مبددددا الطفدددد ، حقددددوق زلتعزيدددد املب ولددددة ابجلهددددود فلسددددطن دولددددة ورحبدددد  -٨4
 املتخد ة ابخلطدوات وأشدادت هبدم. تعدىن جديددة حكوميدة إدارة وإنشدا  األطفدال حلمايدة سياسات

 اإلسكان. مس لة بش ن
 املفوضدية تقدارير عدن فضدالا  لنيوزيلنددا، الدوطي ابلتقريدر السدورية العربية اجلمهورية ورحب  -٨5

 الشام . الدور  االستعرا  عملية يف املشاركة عنيةامل واجلهات اإلنسان حلقوق السامية
 ورحبدد  .حتسدديناا  تتطلدد  حمددددة جمدداالت تقرير ددا لتضددمن نيوزيلندددا علدد  اتيلنددد وأثندد  -٨6

 احلددد إىل الراميددة واجلهددود املهدداجرين، وإدمدداج تددوطن واسددةاتيجية اجلديدددة، األطفددال شددالون بددوزارة
 ملاوريون.ا منها يعاين اليت املساواة عدم أوجه من
 نيوزيلنددا وشدجع  اإلنسدان حلقدوق دوليدة اتفاقيدات سدب  علد  ابلتصديق توغو ورحب  -٨٧
 االختفدا  مدن األشدخا  مجيد  حلمايدة الدوليدة االتفاقيدة إىل االنضدمام إجرا ات يف التعجي  عل 

  القسر .
 نسدددان،اإل حلقدددوق واملالسسدددي التشدددريعي اإلطدددار تعزيدددز إىل الراميدددة اجلهدددود تدددون  وحيمددد  -٨٨
 معا دددات عدددة علد  والتصددديق للمسداواة، الوطنيددة اللجنددة صدالحيات تعزيددز خدالل مددن يماسد ال

  دولية.
 إنشددا  ذلددك يف مبددا املددرأة، ضددد التمييددز علدد  القضددا  إىل الراميددة ابجلهددود أوكرانيددا ورحبدد  -٨9

 السددالمة لجمددا يف اجلديددد املتكاملددة االسددتجابة وهنددج العدددل، لددوزير مسدداعد برملدداين وكيدد  منصدد 
  األسر . العن  ضحاا حلماية عاجلة إجرا ات اختاذ لضمان

 تعزيددز إىل الراميددة ابجلهددود الشددمالية وأيرلندددا العظمدد  لريطانيددا املتحدددة اململكددة وأشددادت -90
 اللجنة إليها توصل  اليت النتائج م  بنا ة بصورة التفاع  عل  نيوزيلندا وشجع  اإلعالم. حرية

  واإلدمان. العقلية ابلصحة املعنية امللكية
 املنزي. العن  مكافحة إىل الرامية املتواصلة ابجلهود األمريكية املتحدة الوالات ورحب  -91

 واالمتثدددال األجانددد  املهددداجرين توظيددد  يف الشدددفافية زادة إىل الراميدددة األنظمدددة إنفددداذ وشدددجع 
  والعمالة. اهلجرة لشرورب
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 االتفاقيددة علدد  التصددديق يف تنظددر نيوزيلندددا أبن تفيددد يتالدد ابملعلومددات أوروغددوا  ورحبدد  -92
 التفاقيدددة االختيدددار  الروتوكدددول وعلددد  القسدددر ، االختفدددا  مدددن األشدددخا  مجيددد  حلمايدددة الدوليدددة
 البالغات. بتقدم املتعلق اإلجرا  بش ن الطف  حقوق
 يف إلنسددانا حقددوق محايددة  شاشددة إزا  القلددق عددن البوليفاريددة فنددزويال مجهوريددة وأعربدد  -9٣

 البلد. يف دستور  وض  أب  احلقوق     متت  لعدم نيوزيلندا،
 اجلنسددن، بددن املسدداواة جمددال يف إجنددازات مددن حققتدده ملددا نيوزيلندددا علدد   م فييدد  وأثندد  -94

 مثددددد  الضدددددعيفة، الفةدددددات إىل املنتمدددددن األشدددددخا  حقدددددوق وتعزيدددددز محايدددددة إىل الراميدددددة وملبادرا دددددا
 املهاجرين. جوإدما  توطن اسةاتيجية

 االسددتعرا  مندد  اإلنسددان حقددوق جمددال يف حققتدده ملددا نيوزيلندددا علدد  أفغانسددتان وأثندد  -95
 جمددال  ويف العامددة اخلدمددة يف العليددا الوظددائ  املددرأة تددوي لتعزيددز اختدد ت الدديت وللخطددوات األخددر
 احلكومي. القطا  وجلان
 التعلددديم، ميددددان يف جديددددة نونيدددةقا أحكامددداا  نيوزيلنددددا اعتمددداد ابرتيدددا  اجلزائدددر والحظددد  -96
 وأولواتدده البلددد أ دددا  حددددت الدديت التعلدديم بشدد ن 201٧ لعددام التشددريعية التعددديالت سدديما ال

  املس لة.     بش ن
 حقدددوق وتعزيدددز حلمايدددة الوطنيدددة العمددد  خطدددة العتمددداد نيوزيلنددددا علددد  األرجنتدددن وأثنددد  -9٧

 اآلمنة. املدارس إعالن عل  والتوقي  نسان،اإل حلقوق الدولية احلوكمة فريق وإنشا  اإلنسان،
 إىل الراميددة وابإلجددرا ات اإلنسددان، حلقددوق الدددوي احلوكمددة فريددق إبنشددا  أرمينيددا ورحبدد  -9٨
 الطف . حقوق محاية جمال يف احملرز والتقدم املرأة، حقوق وتعزيز محاية
 ابجلهددددود شددددادتوأ السددددابق. االسددددتعرا  توصدددديات نيوزيلندددددا تنفيدددد  أسددددةاليا والحظدددد  -99

 يف الفدوارق ملعاجلدة وكد لك رفدا هم، وحتقيدق األطفدال لفقر للتصد  نيوزيلندا تب هلا اليت املتواصلة
 والصحة. والدخ ، والعمالة، التعليم،
 دعدم نظدام وإصدال  األحداث، قضا  تعزيز إىل نيوزيلندا سعي عل  البهاما جزر وأثن  -100

 الصدكو  مدن عددد اعتمداد عدن فضدالا  السكن، يف قاحل إعمال وحتسن اإلعاقة ذو  األشخا 
 التشريعية.

 ملكافحددددة شدددداملة وطنيددددة اسددددةاتيجية وجددددود عدددددم إزا  قلقهددددا عددددن بددددنغالدي  وأعربدددد  -101
 علد  أن وأوضدح  التعصد . أشدكال مدن ذلك وغر األجان  وكر  العنصر  والتمييز العنصرية
 العائلي. ن للع التصد  إىل الرامية جهود ا تواص  أن نيوزيلندا
 يف للحوكمددة الدددوي فريقهددا هبددا اضددطل  الدديت للمبددادرات نيوزيلندددا علدد  بددرابدوس وأثندد  -102
 اإلنسان. حقوق جمال يف واإلبال  ابلرصد املتعلق العم  قيادة أج  من اإلنسان حقوق جمال
 حقدوق وتعزيز حلماية الوطنية العم  خطة ابعتماد االرتيا  م  علماا  بيالروس وأحاط  -10٣

 وطنيددة خطددط وضدد  مشلدد  الدديت ابلبشددر، االجتددار ملكافحددة املتخدد ة التدددابر عددن فضددالا  اإلنسددان،
 التشريعات. عل  حتسينات وإدخال
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 اإلنسددددان حقددددوق حلمايددددة الوطنيددددة العمدددد  خطددددة وضدددد  علدددد  احلكومددددة بلجيكددددا و ندددد ت -104
 والعندددد  التمييددددز مكافحددددة يف التقدددددم مددددن املزيددددد حتقيددددق إمكانيددددة إىل أشددددارت لكنهددددا وتعزيز ددددا،
 اجلنساين.

 تنفيدد  وعلدد  اإلنسددان، حقددوق ومحايددة تعزيددز يف احملددرز التقدددم علدد  نيوزيلندددا بددنن و ندد ت -105
  السابقة. الدورة عن املنبثقة التوصيات

 األطفدددال قدددانون وسدددن األطفدددال، شدددالون وزارة إلنشدددائها نيوزيلنددددا علددد  بوتسدددوا  وأثنددد  -106
 اإلنسان. حقوق قانون تعدي  ذلك يف مبا التشريعية، صالحاتاإل بوتسوا  والحظ  الضعفا .

 مددن العليددا احملدداكم بتمكددن احلقددوق شددرعة قددانون حلمايتهددا نيوزيلندددا علدد  الرازيدد  وأثندد  -10٧
 النيوزيلنديددة االسددةاتيجية واعتماد ددا األساسددية، احلقددوق مدد  العاديددة القددوانن اتسدداق مددد  تقيدديم
  .2026-2016 لفةةل اإلعاقة بقضاا املتعلقة
 يف 50 تدوي مدن املدرأة متكدن حندو واالجتدا  املدرأة متثي  مستو  ارتفا  عل  بلغارا وأثن  -10٨
 األطفدال علد  يركدز الد   النهج عل  الضو  وسلط  العامة، اخلدمة يف العليا املناص  من املائة
 األطفال. شالون وزارة يف املتب 
 النسدا  مالجد  وإىل اجملتمعيدة الفةدات إىل إضدايف متوي  متقد عل  نيوزيلندا كندا  وحث  -109

 اخندددرارب تشددجي  طريددق عددن خصوصدداا  العندد ، مندد  جمددال يف جهددود بدد ل وعلدد  العندد ، ضددحاا
 اجلهود.     يف والفتيان الرجال
 سديما ال نيوزيلنددا، يف اإلنسدان حقدوق ومحايدة تعزيدز يف احملدرز التقددم علد  شديلي وأثن  -110
 جولددددة يف املقبولددددة التوصدددديات وتنفيدددد  الوطنيددددة، والتشددددريعات املالسسددددية الحاتاإلصدددد خددددالل مددددن

 السابقة. االستعرا 
 الصن وأعرب  اإلنسان. حقوق محاية يف نيوزيلندا أحرزته ال   ابلتقدم الصن ورحب  -111
 ا النسددد حلقدددوق فعليدددة محايدددة تدددوفر عددددم وإزا  املددداوريون، منددده يعددداين الددد   التمييدددز إزا  القلدددق عدددن

 واملهاجرين. واألطفال
  أصددول مددن نيوزيلنددد  100 000 مددن أكثددر اآلن تضددم نيوزيلندددا أن كرواتيددا  والحظدد  -112

 مثددداالا  يشدددك  مدددا البلدددد، يف ومنددددجمون هبدددم مرحددد  الكدددرواتين املهددداجرين أن إىل مشدددرة كرواتيدددة،
  اإلنسان. حقوق وتعزيز التسامح عل  جيداا 
 يف نيوزيلندددا أحرزتدده الدد   التقدددم علدد  الضددو  ألقدد  وطيالدد التقريددر أن كددواب  والحظدد  -11٣

 القائمددة، التحدددات حدددد كمددا  اإلنسددان حقددوق جمددال يف األساسددية واهلياكدد  املالسسددات حتدددي 
 اجلنسن. بن واملساواة املاورين معيشة مبستو  يتعلق فيما سيما ال

 نفد ت نيوزيلنددا أن إىل الوفدد أشدار اإلنسدان، حقدوق إطدار علد  التعليقات  خي وفيما -114
 والقدددانون اإلداريدددة والتدددابر التشدددريعات مدددن مددزيج خدددالل مدددن اإلنسددان حقدددوق جمدددال يف التزاما ددا
 القدوانن تددعم قويدة واتفاقيات مالسسات لديه فإن ،مكتوابا  دستوراا  ميلك ال البلد أن ورغم العام.

 القائمة.
 مدددن التحقدددق علددد  احملددداكم حتدددر  إذ ،األمهيدددة ابلدددغ مبركدددز احلقدددوق شدددرعة قدددانون ويتمتددد  -115
 اسدتجابة ضمان احلكومة هبا تعهدت اليت التغيرات بن ومن الصك.   ا م  التشريعات اتساق
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 احلقدوق. شدرعة مد  التشدريعات أحدد تعدار  مدا حمكمدة تعلدن عندما املطلوب النحو عل  الرملان
 اجلنسانية. اهلوية أساس عل  زالتميي حظر  لتوضيح اإلنسان حقوق قانون تعدي  احلكومة وتعتزم
 حقددوق اسددتعرا  حملكمددة إضددافين مددوظفن تددوفر لضددمان أدخلدد  تغيددرات أن إىل أيضدداا  وأشددر

 بعملها. القيام ويف املةاكمة القضاا يف الب  يف ملساعد ا اإلنسان
 ص وسيتوا بعد املصدقة غر اإلنسان حبقوق املتعلقة الصكو    دوراا  احلكومة وتستعر  -116
 حلمايددة الوطنيددة العمدد  خطددة تتضددمن ذلددك، علدد  وعددالوة تلقتهددا. الدديت التوصدديات ضددو  يف ذلددك
 عدن واملنبثقدة الشدام  الددور  االسدتعرا  عدن الصدادرة التوصديات مجيد  وتعزيز دا اإلنسان حقوق

 املعا دات.  يةات دراسات
 ضمن وايتانغي عا دةمب االعةا  إىل الوفد أشار األصلية، الشعوب حبقوق يتعلق وفيما -11٧
 الفرديدة احلقدوق تغطدي أهندا مضديفاا  مسدتمرة اترخييدة أمهيدة تكتسدي اليت لنيوزيلندا الت سيسية الواثئق

 رأت ذلدك، علد  وعدالوة واملشداركة. واحلمايدة الشراكة يف مبادئها وتتمث  السوا . عل  واجلماعية
 التشريعات. تفسر سياق من جز اا  تشك  املعا دة أن احملاكم
 تغددر أن متامدداا  تدددر  نيوزيلندددا أن الوفددد ذكددر املنددا ، بتغددر اخلاصددة التعليقددات علدد  ورداا  -11٨
 جزرية دول جان  إىل اهلاد ، احمليط منطقة يف هلا اجملاورة البلدان أن كما  البلد. عل  يالثر املنا 
 تعاونية إجرا ات ابختاذ ملتزمة ونيوزيلندا الظا رة. هل   خاصة بصورة معرضة أخر ،  مية صغرة
 اهلاد . احمليط يف جارا ا لدعم
 التزامهدددا حتقيدددق أجددد  مدددن العامدددة السياسدددات جمدددال يف مبدددادرات عددددة احلكومدددة واختددد ت -119

 هنائيداا  الدتخل  قدانون أقدرت وقدد .2050 عدام حبلدول االنبعدااثت منخفض اقتصاد إىل ابالنتقال
 جلنددة وأنشدد ت االنبعددااثت، إطددالق قددوقح لتبددادل البلددد خمطددط وعدددل  الكربددون، انبعددااثت مددن

 االسددددتثمار لصددددندوق نيوزيلنددددد  دوالر مليددددون 100 حددددواي وخصصدددد  املنددددا . لتغددددر مسددددتقلة
 االنبعدااثت. خفدض مشداري  يف االسدتثمار حفدز إىل ترمدي إجدرا ات اختداذ بصددد و دي األخضر.

 .202٨ عام حبلول شجرة بليون غرس مالدا  مماث  تدبر واخُت 
 بددنهج تسةشدددان البلددد ميزانيددة توزيدد  وعمليددة احلكوميددة السياسددات أن إىل الوفددد وأشددار -120
 تقدوم أبن يقضدي فهدو واأل ددا . التددابر مدن عددداا  األطفدال فقدر مدن احلدد قدانون ووضد  الرفا .

 الفقدددرا  علددد  خدددا  بشدددك  فيهدددا تركدددز األطفدددال، مجيددد  لرفدددا  اسدددةاتيجية ونشدددر بوضددد  احلكومدددة
 رفددا  اسددةاتيجية وسددتوفر اإلعاقددة. ذو  األطفددال تشددم  أن علدد  ،تياجدداا اح األكثددر واألشددخا 

 املدين. اجملتم  يف الفاعلة واجلهات احلكومية لإلدارات عم  إطار والشباب األطفال
 شدكر كمدا  بندا ة، بتعليقدات وأدلد  توصيات قدم  اليت الدول الوفد شكر اخلتام، ويف -121
 يشددك  الشددام  الدددور  االسددتعرا  أن إىل الوفددد وأشددار .إسددهاما م علدد  املدددين اجملتمدد  أعضددا 
  دد ا يف التحسددن مددد  وقيدداس فيهددا اإلنسددان حقددوق حالددة السددتعرا  نيوزيلندددا أمددام قيمددة فرصددة
 من مزيد وبب ل الشام  الدور  االستعرا  آلية م  بنا ة بصورة ابلعم  ملتزمة ونيوزيلندا اجملال.
 نسان.اإل حقوق ومحاية تعزيز أج  من اجلهود
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 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  

ستتتن ر نيوزيلنتتدا ت التوصتتيات التاليتتةل وستت د علي تتا ت الولتتأ املناستتبل علتت  أال  -122
 يتجاوز ذلك موعد انعقاد الدورة احلادية واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:

بعتتدل  مل تناتتإ للي تتاالن تتر ت االناتتما  لص ال تتدول الدوليتتة التت   122-1
ومن تتتا االتفاليتتتة الدوليتتتة حلمايتتتة حقتتتوق جيتتتو العمتتتاه امل تتتاجرين وأ تتتراد أستتتر إل 

 لبشتتتتلن الشتتتتعو  األصتتتتلية والق ليتتتتة 169تفاليتتتتة من متتتتة العمتتتتل الدوليتتتتة رلتتتتإ وا
بشتلن وضتو األات ا   1954عتا  من مة العمل الدولية ل اتفاليةل و 1989 لعا 

د ا اجلنستتيةل واالتفاليتتة ل واالتفاليتتة املتعلقتتة  رألتتز األاتت ا  عتتعتتد ا اجلنستتية
 الدولية حلماية جيو األا ا  من االختفاء القسري ) ندوراس(؛

الت ديق عل  طائفة واستعة متن ال تدول الدوليتة حلقتوق اإلنستانل  122-2
مثتتتتل االتفاليتتتتة الدوليتتتتة حلمايتتتتة حقتتتتوق جيتتتتو العمتتتتاه امل تتتتاجرين وأ تتتتراد أستتتتر إل 

ابحلقتتتوق االلت تتتادية واالجتماعيتتتة  والربوتوألتتتوه االختيتتتاري للع تتتد التتتدو  ا تتتا 
والثقا يتتتتةل واالتفاليتتتتة الدوليتتتتة حلمايتتتتة جيتتتتو األاتتتت ا  متتتتن االختفتتتتاء القستتتتريل 

ن الشتتتتعو  األصتتتتلية والق ليتتتتةل بشتتتتل 169واتفاليتتتتة من متتتتة العمتتتتل الدوليتتتتة رلتتتتإ 
 )االحتاد الروسا(؛ 1989 لعا 

عقتتتتد مشتتتتاورات وطنيتتتتة متتتتو اجل تتتتات صتتتتاح ة امل تتتتلحة للن تتتتر ت  ٣-122
 االتفالية الدولية حلماية حقوق جيو العماه امل تاجرين وأ تراد أستر إناما  لص اال

 ؛)سيشيل(

الت ديق عل  مااعفة ج ود ا الرامية لص توعية عامة الناس أبمهية  122-4
 االتفالية الدولية حلماية حقوق جيو العماه امل اجرين وأ راد أسر إ )لندونيسيا(؛

ص االتفالية الدولية حلماية حقتوق جيتو العمتاه االناما  لالن ر ت  122-5
لن تتر ت الت تتديق علتت  وا (؛ليتتران اإلستت ميةامل تتاجرين وأ تتراد أستتر إ )ج وريتتة 

 االتفالية الدولية حلماية حقوق جيو العماه امل اجرين وأ راد أستر إ )أ اانستتان(؛
اه امل تتاجرين الن تتر ت الت تتديق علتت  االتفاليتتة الدوليتتة حلمايتتة حقتتوق جيتتو العمتتو 

 وأ راد أسر إ )الفل ني( )سري الندا(؛

االناتتتتتتما  لص االتفاليتتتتتتة الدوليتتتتتتة حلمايتتتتتتة حقتتتتتتوق جيتتتتتتو العمتتتتتتاه  122-6
 (؛م رامل اجرين وأ راد أسر إ )

التوليو والت ديق عل  االتفالية الدولية حلماية حقوق جيو العماه  ٧-122
 امل اجرين وأ راد أسر إ )بنا ديش(؛

ق علتتتتت  االتفاليتتتتتة الدوليتتتتتة حلمايتتتتتة حقتتتتتوق جيتتتتتو العمتتتتتاه الت تتتتتدي ٨-122
 (؛ج ورية  نزوي  ال وليفارية( )بنن( )لريغيزستانامل اجرين وأ راد أسر إ )
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االتفاليتتتة الدوليتتتة حلمايتتتة حقتتتوق جيتتتو العمتتتاه امل تتتاجرين  اعتمتتتاد 122-9
 ل ت ضتتتتوء العتتتتدد الد تتتتري متتتتن ال جمتتتتني التتتت ين يستتتتتق ل إ ال لتتتتدوأ تتتتراد أستتتتر إ

 روغواي(؛)أو 

الن تتر ت الت تتديق علتت  االتفاليتتة الدوليتتة حلمايتتة جيتتو األاتت ا   122-10
 من االختفاء القسري )تونس(؛

للت تتديق علتت  االتفاليتتة الدوليتتة  اختتتاذ جيتتو اإلجتتراءات الاتترورية 122-11
 حلماية جيو األا ا  من االختفاء القسري )األرجنتني(؛

ية حلماية جيو األا ا  من االختفتاء االتفالية الدول االناما  لص 122-12
 (؛أرمينياالقسري )

تستتتتتتريو عمليتتتتتتة االناتتتتتتما  لص االتفاليتتتتتتة الدوليتتتتتتة حلمايتتتتتتة جيتتتتتتو  122-1٣
 (؛العراقاألا ا  من االختفاء القسري )

االناتتتتتما  لص االتفاليتتتتتة الدوليتتتتتة حلمايتتتتتة جيتتتتتو  لجتتتتتراءاتتستتتتتريو  122-14
 (؛اليوانناألا ا  من االختفاء القسري )

االتفالية الدولية حلماية جيو األا ا  من االختفتاء  االناما  لص 122-15
 (؛السنااهالقسري )

الت تتديق علتت  االتفاليتتة الدوليتتة حلمايتتة جيتتو األاتت ا  التوليتتو و  122-16
 (؛ليطاليامن االختفاء القسري )

الت تتتتديق علتتتت  االتفاليتتتتة الدوليتتتتة حلمايتتتتة جيتتتتو األاتتتت ا  متتتتن  122-1٧
 ؛)بلجيدا( )بنن( ( رنساي )االختفاء القسر 

 تستتتتريو ن ر تتتتا ت االناتتتتما  لص االتفاليتتتتة الدوليتتتتة حلمايتتتتة جيتتتتو  122-1٨
األاتتتت ا  متتتتن االختفتتتتاء القستتتتريل وت الت تتتتديق علتتتت  الربوتوألتتتتوه االختيتتتتاري 

 التفالية حقوق الطفل املتعلق إبجراء تقدمي ال  غات )أوألرانيا(؛

علتتت  الربوتوألتتتوه االختيتتتاري التفاليتتتة الن تتتر ت الت تتتديق مواصتتتلة  122-19
 حقوق الطفل املتعلق إبجراء تقدمي ال  غات )جورجيا(؛

الربوتوألتتوه االختيتتاري التفاليتتة حقتتوق الطفتتل املتعلتتق  االناتتما  لص 122-20
 (؛سلو األياإبجراء تقدمي ال  غات )

الت تديق علت  الربوتوألتوه االختيتاري التفاليتة حقتوق  تسريو عملية 122-21
 (؛ابراغوايطفل املتعلق إبجراء تقدمي ال  غات )ال

الت ديق عل  الربوتوألوه االختياري التفاليتة حقتوق الطفتل املتعلتق  122-22
 إبجراء تقدمي ال  غات )اجل ل األسود( )السلفادور(؛

الت ديق عل  الربوتوألتوه االختيتاري امللحتق ابلع تد التدو  ا تا   122-2٣
 )ج ورية  نزوي  ال وليفارية(؛ ابحلقوق املدنية والسياسية
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 1989لعتا   169الت ديق عل  اتفالية من مة العمتل الدوليتة رلتإ  122-24
 )الدامنرل(؛)مدغشقر( بشلن الشعو  األصلية والق لية 

 2011لعتا   189اتفالية من مة العمتل الدوليتة رلتإ الت ديق عل   122-25
 غشقر(؛)مد)بنن( بشلن العمل ال ئق للعماه املنزليني 

علتت  املعا تتدات الدوليتتة حلقتتوق  ا الرا نتتةحتف اتتت ستتحبالن تتر ت  122-26
 اإلنسان )أوألرانيا(؛

ستتحب حتف اتتتا علتت  اتفاليتتة منا اتتة التعتت يب وغتتري  متتن ضتترو   122-2٧
 املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال لنسانية أو امل ينة )الدامنرل(؛

عنتتد اختيتتار املراتتحني الدفتتاءة  ولائمتتة علتت  اعتمتتاد عمليتتة مفتوحتتة 122-2٨
النت تتاابت  يمتتات معا تتدات األمتتإ املتحتتدة )اململدتتة املتحتتدة لربيطانيتتا  نيالتتوطني

 الع م  وأيرلندا الشمالية(؛

اختتتتتاذ ا طتتتتوات ال زمتتتتة جلعتتتتل احلقتتتتوق االلت تتتتادية واالجتماعيتتتتة  122-29
ا تتتا  ابحلقتتتوق  لع تتتد التتتدو و قتتتاا ل لوالثقا يتتتة لابلتتتة للتقاضتتتا ت اةتتتاألإ اةليتتتة
 االلت ادية واالجتماعية والثقا ية )الربتااه(؛

مواصتتلة العمتتل علتت  املواءمتتة الداملتتة للقتتانون التتوطين  تتا يتفتتق متتو  ٣0-122
 اتفالية حقوق األا ا  ذوي اإلعالة )ايلا(؛أحدا  

م تتدأ املستتاواة لدفالتتة احتت ا  اإلصتت حات التشتتريعية ال زمتتة  تنفيتت  ٣1-122
 )لس انيا(؛ل وضمان محايته القانونو الوالو  ل حبدإق اإلنسانبني جيو حقو 

 وألتتت لك ضتتتمانالن تتتر ت لمدانيتتتة وضتتتو واعتمتتتاد دستتتتور متتتدونل  ٣2-122
 عا دة وايتاناا )االحتاد الروسا(؛ االع اف الدستوري أو التشريعا امل ئإ 

احلتتتق ت  وتاتتتمينهقتتتانون اتتترعة احلقتتتوق لمتتتنل ال تتتفة الدستتتتورية  ٣٣-122
 صية واحلقوق االلت ادية واالجتماعية والثقا ية )ج ورية  نزوي  ال وليفارية(؛ا  و 

اتترعة احلقتتوق  ت لتتانونتعزيتتز االلتزامتتات املتعلقتتة حبقتتوق اإلنستتان  ٣4-122
 ا القانون األعل  )أملانيا(؛عريف     االلتزامات بوصف بت ل1990لعا  

لتتتتانون أو  أي خاتتتتوعل ل مستتتتتق  ا يدفتتتتلاعتمتتتتاد لجتتتتراء مناستتتتب  ٣5-122
 ثر  عل  حقوق اإلنسان )لس انيا(؛أل مس ق لص ح تشريعا لتحليل

حقتتتتوق  مراجعتتتتة مستتتتائلاعتمتتتتاد التتتتتدابري ال زمتتتتة لتزويتتتتد  دمتتتتة  ٣6-122
 )املدسيك(؛ ابلشدل ال حيلال زمة ألداء م ام ا اإلنسان ابملوارد 

 الوطنية حلقوق اإلنسان )ني اه(؛ مؤسساتامواصلة تقوية  ٣٧-122

ملوارد املاليتة وال شترية ابحلقوق اإلنسان  الوطنية نيوزيلندا تزويد جلنة ٣٨-122
 الضط ع أبعماهلا )لس انيا(؛ال  متدن ا من االدا ية 
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 الدوليتة تنفيت  التوصتياتبشتلن لنشاء آليتة وطنيتة لالبت ا واملتابعتة  ٣9-122
ة لتنستتتيق الفعالتتتالدولتتتةل متتتن ختتت ه ن تتتإ ا تتلقا تتتااملتعلقتتتة حبقتتتوق اإلنستتتان التتت  

 20٣0 تتتداف خطتتتة عتتتتا  اةتتتترز أب التقتتتد التتتت  تتتترب  بتتتني املؤسستتتات  املشتتت ألة
 )ابراغواي(؛

تدثيتف اجل تود الراميتة لص و  لتنستيق؛ا املتعلقتة ابمواصلة تعزيز آلياتت 122-40
وجاعتتاتل ومواصتتلة اجل تتود الراميتتة لص ز دة حتستتني  اا ضتتمان محايتتة الاتتعفاء أ تتراد

 ؛)برابدوس( وضع إ

الاتتتعيفة  تعزيتتتز التتتتدابري الراميتتتة لص مدا حتتتة التمييتتتز ضتتتد الفمتتتات 122-41
 )األرجنتني(؛  اومعال ة مرتد ي أ عاه التمييز والتحقيق تامل تلفةل 

حتستتني التشتتريعات املنا اتتة للتمييتتز متتن أجتتل ضتتمان محايتتة حقتتوق  122-42
ج وريتتتتة ليتتتتران فيدا )ياأللليتتتتات العرليتتتتةل  تتتتا ت ذلتتتتك جمتمعتتتتات املتتتتاوري وال استتتت

 اإلس مية(؛

تعزيتز لتدرة  بوستائل من تاتعزيز ج ود ا ملدا حة التمييز العن تريل  122-4٣
 ومقاضتتاةا و عن تترية والتحقيتتق  ي تتا و جلتترائإ املرتد تتة بتتدتوثيتتق ااملؤسستتات علتت  

 )رواندا(؛ ل بشدل من جااجلناة

 مواصتتتتلة اجل تتتتود الراميتتتتة لص مدا حتتتتة التمييتتتتز العن تتتتري وخطتتتتا  122-44
 )تونس(؛ وتشجيو التنوع والتسامل لالدرا ية

تشريعا متني ملدا حة العن رية والتمييز العن تري وألتر  لطار وضو  122-45
األجانتتتتب وستتتتائر أاتتتتداه التع تتتتبل  تتتتا ت ذلتتتتك الدرا يتتتتة العن تتتترية والدينيتتتتة 

 )مدغشقر(؛

اعتمتتتتتاد استتتتت اتيجية وطنيتتتتتة اتتتتتاملة ملدا حتتتتتة العن تتتتترية والتمييتتتتتز  122-46
وألتتر  األجانتتب وغتتري ذلتتك متتن أاتتداه التع تتبل  تتا ت ذلتتك الدرا يتتة العن تتري 

 ؛العن رية والدينية )توغو(

اجلنتتاة  مقاضتتاةالتحقيتتق ت جيتتو أ عتتاه التمييتتز العن تتريل وضتتمان  122-4٧
 ومعال ت إ )ابألستان(؛

  وضتتتو وتنفيتتت  خطتتتة عمتتتل وطنيتتتة ملدا حتتتة التمييتتتز العن تتتري وألتتتر  122-4٨
 )ابألستان(؛ وجرائإ الدرا يةاألجانب 

لتتتو ري  مواصتتلة تعزيتتز  يدل تتا القتتانوي واملؤسستتا حلقتتوق اإلنستتان 122-49
لدتتتتتل  متتتتتة عرليتتتتتة وثقا يتتتتتة  ت تتتتتادية والثقا يتتتتتة واالجتماعيتتتتتة الفعالتتتتتةااللالتتتتتتدابري 
 ألور (؛ )ج ورية

اختتتاذ تتتدابري لويتتة للقاتتاء علتت  التمييتتز ضتتد املتترأة والتمييتتز القتتائإ  122-50
 ة )مدغشقر(؛عل  اهلوية اجلنساني
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ااتتتداه التع تتتري اجلنستتتاي أو خ تتتائ   وأاهلويتتتة اجلنستتتانية  لضتتتا ة 122-51
من لانون حقوق  21ت املادة  األس ا  ال  ُيح ر التمييز عل  أساس الص  اجلنس

 )آيسلندا(؛ 199٣اإلنسان لعا  

ُي تتتر صتتتراحة حبيتتت   199٣تعتتتديل لتتتانون حقتتتوق اإلنستتتان لعتتتا   122-52
 صفات اجلنسني )أس اليا(؛ ومحلاهلوية اجلنسانية التمييز عل  أساس 

حبقتتوق اإلنستتان عتتن طريتتق ز دة الشتتامل التزام تتا ابلن تتوض  تشتتديد 122-5٣
أعاتتتاء ت األمتتتإ دوه أختتتر  متتتو  ا التقتتتين وغتتتري ذلتتتك متتتن أاتتتداه التعتتتاونتعاونتتت

 ؛)برابدوس( الدوه اجلزرية ال ارية النامية وألل ال لدان منواا  سيما الاملتحدةل و 

استت اتيجيات تتعلتتق بت طتتي  ولدارة مستتائل تاتتتري تشتتجيو اعتمتتاد  122-54
  اطر تاري املناخ )ملديف(؛مل ا ت ذلك لجراء تقييإ عل  ال عيد الوطين  املناخل

مواصلة ج ود ا الرامية لص معاجلة التحد ت املستمرةل  ا ت ذلك  122-55
 )ج وريتتتة الو ةيتتت تتتحة ال يمة ابلاملتعلقتتتتنفيتتت  خطتتة العمتتتل أتثتتري ال يمتتتة متتتن ختتت ه 
 الد قراطية الشع ية(؛

عمتتل الخطتتة و الدربتتون  لنتتاء ان عتتااثتتنفيتت  مشتتروع لتتانون متابعتتة و  122-56
لنستتتاء واألطفتتتاه ابأوجتتته الاتتتعف ا اصتتتة  متتتو مراعتتتاةةل يتتت تتتحة ال يمتعلقتتتة ابلامل

رائ تتإ آمراعتتاة والشتت ا  واألاتت ا  ذوي اإلعالتتة واجملتمعتتات اةليتتة وامل مشتتةل و 
 واحتياجاتإ ) يجا(؛

وضتتتو واعتمتتتاد خطتتتة عمتتتل عتتتن طريتتتق ا تتتا    تتتاتعزيتتتز دور لطاع 122-5٧
األعمتتتاه التجاريتتتة وحقتتتوق  بشتتتلنوطنيتتتة لتنفيتتت  م تتتادت األمتتتإ املتحتتتدة التوجي يتتتة 

 اإلنسان )اتيلند(؛

ألعمتاه التجاريتة لخطتة تشتمل متث ا تن يمية مناست ةل لوائل اعتماد  122-5٨
اترألات  ستيما الو ل القطتاع ا تا حرصاا عل  أن يدون ت تدي وحقوق اإلنسانل 

 قتتتوق اإلنستتتانحبنيوزيلنتتتدا  التزامتتتاتللدتتتوارحمل اةتملتتتة ت لطتتتار احتتت ا   التتتتلمنيل
  )لس انيا(؛

لاتتمان لتتانون لمتتو اإلر تتا   ومراجعتتةل "ر تتاي"اإلتوضتتيل تعريتتف  122-59
 اإلس مية(؛ لعدالة )ج ورية ليرانمتتو من يوصفون أبنإ "لر ابيون" اب

العتتتتاملني ت ن تتتتا  العدالتتتتة  توعيتتتتةلص  تتتتتدفتنفيتتتت  بتتتترامة تدري يتتتتة  122-60
 عايري حقوق اإلنسان ذات ال لة )لطر(؛ اجلنائية 

نستتتاء املتتتاوري  ستتتيما الاملستتتاعدة القانونيتتتة للنستتتاءل و  لاتحتتتةتعزيتتتز  122-61
 وامل اجرات )بريو(؛

نستتتتاء  ستتتتيما النونيتتتتةل و تيستتتتري ح تتتتوه املتتتترأة علتتتت  املستتتتاعدة القا 122-62
نستتتاء األلليتتتات العرليتتتةل وألتتت لك نستتتاء املنتتتاطق الريفيتتتة و  ل وامل تتتاجراتلاملتتتاوري

 النائية )توغو(؛و 
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 ن تتا  العدالتتة اجلنائيتتة ت مواصتتلة اجل تتود الراميتتة لص منتتو التمييتتز ت 122-6٣
 نيوزيلندا )لندونيسيا(؛

اتتتداه التمييتتتزل تدثيتتتف اجل تتتود الراميتتتة لص منتتتو ومدا حتتتة جيتتتو أ 122-64
 ن ا  العدالة اجلنائية )ليطاليا(؛ت  سيما ال

لتمييتتز ضتتد املتتاوريل وضتتمان املستتاواة ت املعاملتتة بتتني جيتتو ا لنتتاء 122-65
األوضتتاع ت الستتجون يري التتدنيا للمعاملتتة اإلنستتانيةل وامتثتتاه للمعتتا الستتجناء و قتتاا 

األمتتتإ لواعتتتد ذلتتتك  ومراألتتتز االحتجتتتاز للمعتتتايري الدوليتتتة حلقتتتوق اإلنستتتانل  تتتا ت
 املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء )ج ورية  نزوي  ال وليفارية(؛

لليتات األصتلية اعب املاوري واأل مواصلة العمل عل  تعزيز حقوق 122-66
 نيزيتتد متتتن التتدعإ إلعتتادة أت يتتل الستتجناء املتتتاوريوتقتتدمي املاألختتر  ت نيوزيلنتتدال 

 )أيرلندا(؛

اءات لاتتتمان تتتتو ري ختتتدمات ال تتتحة ال دنيتتتة والعقليتتتة اختتتتاذ لجتتتر  122-6٧
 االألت اظ ت السجون )الوال ت املتحدة األمريدية(؛ وختفيفل للمحتجزين

 تتوه مواصتتلة العمتتل علتت  احلتتد متتن األت تتاظ الستتجون وحتستتني ح 122-6٨
 ا دمات الط ية اجليدة )بي روس(؛ عل األا ا  املدانني 

تتتتالتتتت  تتعلتتتتق قانونيتتتتة لعتتتتادة الن تتتتر ت الن تتتتو  ال 122-69 ن املستتتتؤولية بس 
 )صربيا(؛ ر و     السن لن أمدناجلنائيةل هبدف 

تتتت ٧0-122 ة دوليتتتتو قتتتتاا للمعتتتتايري الن املستتتتؤولية اجلنائيتتتتة ر تتتو احلتتتتد األد  لس 
 ن املسؤولية اجلنائية )اجل ل األسود(؛ر و س  و  ؛حلقوق اإلنسان )آيسلندا(

 جتار ابل شر )نيجري (؛الت دي ل   ا ت جماهج ودمااعفة  ٧1-122

والتحقيتق  منتو أ عتاه االجتتار ابألات ا  الراميتة لص تدثيف اجل ود ٧2-122
 )بوتسواان(؛  ي ا ومعال ة مرتد ي ا

ة مقاضتتتتاو   يتتتته والتحقيتتتتق االجتتتتتار ابل شتتتتر اختتتتاذ تتتتتدابري  عالتتتتة ملنتتتتو ٧٣-122
 )صربيا(؛ مرتد يه معال ةو 

ار ابل شتتر ومحايتتة حقتتوق العمتتاه دا حتتة االجتتتاختتتاذ تتتدابري  عالتتة مل ٧4-122
 امل اجرين )ال ني(؛

تدثيتتتتتتف اجل تتتتتتود امل  ولتتتتتتة ت جمتتتتتتاه مدا حتتتتتتة االجتتتتتتتار مواصتتتتتتلة  ٧5-122
متتترتدال االجتتتتار حتستتتني لنفتتتاذ التشتتتريعات بايتتتة تقتتتدمي  بوستتتائل من تتتاابألاتتت ا ل 
املتعلقتتتتتتة ابالجتتتتتتتار ابل شتتتتتتر ت إ  وجتتتتتتب املتتتتتتواد لص العدالتتتتتتة ومعتتتتتتال  ابألاتتتتتت ا 
 ؛)بي روس(

املؤسسات التجارية ابإلبت ا علنتاا عتن  تحلز   اتتشريع سنالن ر ت  ٧6-122
هبدف القاتاء علت  رارستات الشفا ية ت س سل التوريدل  لاماناجل ود امل  ولة 
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)اململدتتتة املتحتتتدة لربيطانيتتتا الع متتت   التتترق املعاصتتتر ت نيوزيلنتتتدا وختتتار  حتتتدود ا
 يرلندا الشمالية(؛أو 

ا لص لدانتتة متترتدال االجتتتار ابل شتتر  وجتتب القتتوانني الستتعمواصتتلة  ٧٧-122
ذ خطتتتوات للحتتتد متتتن اختتتتال و ي إ تتترض عقتتتوابت صتتتارمة علتتتو ل اةليتتتة ذات ال تتتلة

)التتتوال ت  اإلمتتتدادس ستتتل  لطتتتار الستتت رةل  تتتا ت ذلتتتك ت عمتتتل الطلتتتب علتتت 
 املتحدة األمريدية(؛

االجتتار الرلابة عل  وألاالت التوظيف متن أجتل منتو حتاالت  لحدا  ٧٨-122
 واالستا ه ت العمل )بي روس(؛ ةجتاري ألغراض ابل شر واالستا ه اجلنسا

مواصتتتلة تعزيتتتز اإلطتتتار القتتتانوي ملدا حتتتة االجتتتتار ابل شتتترل ت لطتتتار  ٧9-122
 مان(؛ة ملنو االجتار ابل شر )عح يعمل احلدومالخطة 

فيدا يوال است املتاوري ستيما الامل مشتةل و ز دة  ر  العمل للفمتات  ٨0-122
 والنساء واألا ا  ذوي اإلعالة ) ناار (؛

الت دي للتمييز ت العمل ضد الشتعو  األصتلية واأل تراد املنتمتني  ٨1-122
لص جاعتتات األلليتتات العرليتتة واألاتت ا  ذوي اإلعالتتةل  تتن  تتي إ ذوو اإلعالتتة 

 ابإلضتتا ة لص لت ستتوق العمتتل إحتتتوه دون مشتتارألت ال  نيتتةل ولزالتتة احلتتواجز التت  
التتعلإ مرحلتة  بعتد فتر لاتحتة ال تا ت ذلتك ال دعإ اجملتمعتالتمتويل خدمات ز دة 

 )الوال ت املتحدة األمريدية(؛

الراميتتة لص حتقيتتق املستتاواة ت األجتتور بتتني النستتاء   تتامواصتتلة ج ود ٨2-122
عل   جوة األجور  ت ناية املطافالقااء  عل والرجاه ت ا دمة العامةل والعمل 

 جلنسني )ميامنار(؛بني ا

اختتتاذ تتتدابري للقاتتاء علتت   جتتوة األجتتور بتتني اجلنستتني )اجلم وريتتة  ٨٣-122
 العربية السورية(؛

ل لنستتاءه واااملستتاواة الداملتتة بتتني الرجتت علتت  حتقيتتقمواصتتلة العمتتل  ٨4-122
  جوة األجور )ألرواتيا(؛ لتقلي  سيما ال

املناصتتب القياديتتة ت  متثيتتل املتترأة ت لتحستتنيمواصتتلة تنفيتت  تتتدابري  ٨5-122
 القطاعني العا  وا ا ل والقااء عل   جوة األجور بني اجلنسني )ألواب(؛

مواصتتلة تعزيتتتز السياستتتات والتتتتدابري املت تت ة ت جمتتتاه متدتتتني املتتترأة  ٨6-122
 وتعزيز تدا ؤ الفر  ت العمل واألجور عل  ال عيد الوطين )عمان(؛

األختتتر   والرابطتتات املن متتاتلتعتتاون متتو القطتتاع ا تتا  و توثيتتق ا ٨٧-122
الت   دتن  اتيةزالتة احلتواجز اهليدليتة أو السياستإلذات ال لة من أجتل لاتاد ست ل 

املستامهة بشتدل أوستو ت أمتاألن العمتل وت جيتو القطاعتات النساء عتن أن تعوق 
 )سناا ورة(؛
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 لتشتملج ود متن أجتل توستيو نطتاق ختدمات رعايتة األطفتاه ب ه  ٨٨-122
 لمرأة )ج ورية ألور (؛لة االجتماعية وااللت ادية شارألاملتعزيز 

 املدفولتتتتتتةقتتتتتتوق ومحايتتتتتتة احلمتتتتتتن أجتتتتتتل تعزيتتتتتتز  امواصتتتتتتلة ج ود تتتتتت ٨9-122
 األا ا  ذوو اإلعالة )اليوانن(؛  ن  ي إ للمستاعفنيل

وضتتتتتو وتنفيتتتتت  سياستتتتتات  عالتتتتتة تتتتتتدف لص القاتتتتتاء علتتتتت  الفقتتتتتر  122-90
 )بوتسواان(؛

وامليستتتور لص ز دة تتتتوا ر الستتتدن ال ئتتتق مواصتتتلة اجل تتتود الراميتتتة  122-91
اجملتمتتول متتو ليتت ء ا تمتتا  ختتا  لألستتر املن فاتتة التتدخل  اتترائلتدلفتتة جلميتتو ال

 )لطر(؛

اجليتتتد وامليستتتور  الستتتدنالراميتتتة لص ز دة تتتتوا ر   تتتامواصتتتلة ج ود 122-92
مستاألن م ئمتة للمستنني واألات ا  ذوي اإلعالتة وجيتو التدلفةل وضتمان تتو ري 

 )دولة  لسطني(؛العرلية  الفمات

إلزالة احلواجز  عل  مستو  الن إالقطاعات  بدء لجراءات متعددة 122-9٣
ال تتحة اجلنستتية من تتفة ت جمتتاه علتت  نتتتائة  والفتيتتاتح تتوه النستتاء  التت  تعتتوق

 واإلجنابية )أس اليا(؛

ذوي تعزيتتز سياستتات ال تتتحة العقليتتة لاتتتمان ح تتوه األاتتت ا   122-94
جتماعيتة علت  ختدمات ال تحة اال - نفستيةالعالتات اإلعقلية و ال حية الاالت احل

العقليتة املناست ةل  تا ت ذلتك الرعايتة اجملتمعيتة الت  حتت   ألترامت إ وحقتوق اإلنستتان 
 املدفولة هلإ )الربازيل(؛

 1961 رائإ لعتتا إلج تتاض متن لتتانون اجلتتالن تتو  املتعلقتتة ابلزالتة  122-95
حبيت  ال اترم    19٧٧يإ واإلج تاض لعتا  منتو احلمتل والتعقت وتعديل لانون وستائل

 القتتانونتقريتتر جلنتتة  التتوارد ت "النمتتوذ  ألتتف" ابعتمتتاد توصتتيةالتنفيتت  ل و اإلج تتاض
 )آيسلندا(؛ " ديلة لقانون اإلج اضالن ة عن "ال

 1961إلج تتاض متن لتتانون اجلتترائإ لعتتا  املتعلقتتة اب الن تتو  لزالتة 122-96
لاتمان عتد   19٧٧عقتيإ واإلج تاض لعتا  لانون وسائل منتو احلمتل والتومراجعة 

ال تتروفل وضتتمان ح تتوه جيتتو النستتاء والفتيتتات علتت  جتتترمي اإلج تتاض ت جيتتو 
اإلج تتاض املتتلمون والقتتانوي بوصتتفه جتتزءاا ال يتجتتزأ متتن ختتدمات ال تتحة اجلنستتية 

أ تتداف  متتن 6-5و ٧-٣الاتتايتني واإلجنابيتتةل ت ستتياق اإلاتتارة أياتتاا لص اعتمتتاد 
 امة ) ولندا(؛التنمية املستد

ل 1961لعتا   لزالة الن و  املتعلقة ابإلج اض متن لتانون اجلترائإ 122-9٧
لتانون وستائل وتعتديل وصية اللجنة املعنية ابلقااء عل  التمييز ضد املرأةل عم ا بت
متن أجتل نتزع صتفة اجلر تة متامتاا عتن  19٧٧مل والتعقيإ واإلج تاض لعتا  منو احل

ن ة بشتلن "الت جلنتة القتانون ألتف ال تادرة عتن يةتوصتالتنفيت   عتن طريتقاإلج اض 
 )أوروغواي(؛ " ديلة لقانون اإلج اضال
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اختتتاذ نتتة لتتائإ علتت  حقتتوق و لصتت ح القتتانون املتعلتتق ابإلج تتاض  122-9٨
تقريتتر جلنتتة  التتوارد تألتتف" "النمتتوذ   ابعتمتتاد توصتتيةالتنفيتت   عتتن طريتتقاإلنستتان 
 ديلتتتة لقتتتانون الن ة بشتتتلن "التتت 2018تشتتترين األوه/أألتتتتوبر ال تتتادر ت القتتتانون 
 )ألندا(؛ "اإلج اض

ت املرا تتتق الط يتتتة  احلتتت س االنفتتترادي لولتتتف  وريتتتةاختتتتاذ خطتتتوات  122-99
 لاالجتماعية -واألا ا  ذوي اإلعالة العقلية أو النفسية لاملط ق عل  األحداحمل

ن وت جيتو مؤسستات الرعايتة ال تحية و واحلواملل واألم تات املرضتعات ت الستج
  ورية العربية السورية(؛)اجلم

معاجلتتة أوجتته التفتتاوت ت جمتتاه ال تتحة  الراميتتة لصاجل تتود  مواصتتلة 122-100
 وحتسني ا دمات املقدمة للفمات الاعيفة )سري الندا(؛ لالعقلية

أوجته التفتاوت تتدابري لضتا ية ملعاجلتة  اختاذ من أجلمواصلة اجل ود  122-101
 يمتتتا  ويتتتة اجلنستتتانية وا  تتتائ  اجلنستتتيةواهل امليتتتل اجلنستتتااملستتتجلة علتتت  أستتتاس 

 )أوروغواي(؛ بداملهل  ا دمات ت الن ا  ال حا يتعلق ابحل وه ع

الت  تتؤثر غتري القائمتة علت  الرضتا الن ر ت لناء اإلجراءات الط يتة  122-102
 عل  األا ا  حاملا صفات اجلنسني )ايلا(؛

ن جيتو الفمتات ضمان ح وه جيو األطفتاه متل و مواصلة ج ود ا 122-10٣
 عل  التعليإ اجليد )دولة  لسطني(؛ العرلية

 لاتتتمانجيتتتو ال يمتتتات التعليميتتتة والتشتتتريعية والسياستتتاتية  مراجعتتتة 122-104
 للجميو ) ناار (؛ اام ا ميسوراا و  اا تعليم تقد  مدارس وجود

بوجتتته مواصتتتلة اجل تتتود الراميتتتة لص احلتتتد متتتن التمييتتتز ضتتتد املتتترأةل و  122-105
متثيل املترأة ت الوظتائف اإلداريتة ت القطتاعني  حسنيتشريعية لتتدابري ذ ل اختاخا 

 ا ا  والعا  ) رنسا(؛

مواصتلة اجل تتود الراميتة لص ضتتمان متثيتتل املترأة ت املناصتتب القياديتتة  122-106
 ت جيو القطاعات )ني اه(؛

ثيتل حتقيتق املستاواة بتني اجلنستني وز دة مت الرامتا لصمواصلة العمتل  122-10٧
 املرأة ت املناصب القيادية العليا )ج ورية مولدو ا(؛

 املستتتاواة بتتتني اجلنستتتني ت لاتتتمان حتقيتتتقخطتتتوات ملموستتتة  اختتتتاذ 122-10٨
 و قاا للمسار الرا ن )جزر ال  اما(؛ 2020ا دمة العامة حبلوه عا   وظائف

ت مااعفة اجل ود ال  ت  هلا احلدومة من أجل وضو وتنفي  سياسا 122-109
عد  املساواة بني الرجتل واملترأةل  الفعلا والفعاه لفجوات التقلي عامة تدف لص 

اجلنستتا ضتتد النستتاء و  العتتائلا تتا ت ذلتتك الدفتتاح متتن أجتتل القاتتاء علتت  العنتتف 
 )ابراغواي(؛
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مواصلة اجل ود الرامية لص مدا حتة العنتف ضتد املترأةل وز دة متثيتل  122-110
 ت القطاع العا  )أ اانستان(؛القيادية  الوظائفاملرأة ت 

 (؛أرمينيامدا حة العنف ضد املرأة )الرامية لص  مواصلة اجل ود 122-111

ت الست مة ال دنيتتة  نضتمان محايتة النستاء والفتيتتاتل وضتمان حق ت 122-112
 والنفسية واحلياة ا الية من العنف )ج ورية  نزوي  ال وليفارية(؛

العتتتتتائلا الراميتتتتتة لص الت تتتتتدي للعنتتتتتف  وتعزيتتتتتز ج ود تتتتتا مراجعتتتتتة 122-11٣
 )أس اليا(؛ ومنعه واجلنساي واجلنسا

الراميتتة لص القاتتاء علتت  العنتتف ضتتد املتترأةل مواصتتلة تعزيتتز التتتدابري  122-114
 (؛ايلاواجلنسا ) العائلاالعنف  سيما الو 

ت أوستتتا   ستتتيما المواصتتتلة مدا حتتتة العنتتتف اجلنستتتا واجلنستتتايل  122-115
 ضد النساء واألطفاه )لستونيا(؛ العائلايةل والعنف األلليات العرل

العنف العتائلا منو امان منو العنف ضد املرأة و  ا لمواصلة ج ود 122-116
 الربامة وا ط  الوطنية املتعلقة ابملرأة )تونس(؛تعزيز ب

والعنتف اجلنستا ضتد املترأة  العتائلاتدثيف تدابري الت تدي للعنتف  122-11٧
 )الفل ني(؛

ل مثتتتل العنتتتف ت ايدا حتتتة العنتتتف اجلنستتمل تتود مزيتتتد متتتن اجلبتت ه  122-11٨
 )لريغيزستان(؛والع لات الزوجية الع لات األسرية لطار 

تقتتتتدمي و ل ايج ود تتتتا الراميتتتتة لص مدا حتتتتة العنتتتتف اجلنستتتت مواصتتتتلة 122-119
لألطتتتر الدوليتتتة واإللليميتتتة  املستتتاعدة التقنيتتتة متتتن أجتتتل تعزيتتتز حقتتتوق املتتترأة و قتتتاا 

 (؛ان  ) ييأ

الن ر ت وضو اس اتيجية وطنية موحدة ملدا حة العنتف ضتد املترأة  122-120
 )ج ورية مولدو ا(؛ واالعتداء علي ا

متعتتددة القطاعتتات و ولويتتة لوضتتو استت اتيجية وطنيتتة اتتاملة يتت ء األل 122-121
 ياتاا ا ت ذلك ت صتفوف الشتعب املتاوريل وأاألسريل  و ملدا حة العنف اجلنسا 

 نف ضد الرجاه والفتيان )جزر ال  اما(؛العملدا حة 

وضتتتتو استتتت اتيجية اتتتتاملة ملدا حتتتتة العنتتتتف اجلنستتتتاي ضتتتتد املتتتترأة  122-122
 )بلجيدا(؛

وضو واعتماد اس اتيجية وطنية ااملة ملدا حتة جيتو أنتواع العنتف  122-12٣
 ضد املرأة )ج ورية ليران اإلس مية(؛

 واالعتتداء علي تا املترأةضد  العنفوضو اس اتيجية وطنية ملدا حة  122-124
 )سلو ينيا(؛
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تنفي  وخت تي  متوارد مستتدامة ت األجتل الطويتل ملدا حتة العنتف  122-125
ة ملنتتتو العنتتتف ستتتقاجلنستتتال وذلتتتك هبتتتدف وضتتتو استتت اتيجية اتتتاملة ومتو  األستتتري

 اجلنساي ضد املرأة ) ولندا(؛

ملة مواصتتتتلة ج ود تتتتا الراميتتتتة لص وضتتتتو استتتت اتيجية حدوميتتتتة اتتتتا 122-126
 )أيرلندا(؛ العائلاللت دي للعنف 

ي األسر  بشلن العنفوضو وتنفي  اس اتيجية مش ألة بني األحزا   122-12٧
 مستمر )ابألستان(؛و  عاه  ا بشدل اجلنسال وضمان تنفي و 

ل  تتتا ت ذلتتتك اياجلنستتت العنتتتف مواصتتتلة الت تتتدي جلميتتتو أاتتتداه 122-12٨
علتتتت   واحل تتتتوهن احلمايتتتتة ضتتتتمامتتتتن ختتتت ه ل وخباصتتتتة والعتتتتائلاالعنتتتتف اجلنستتتتا 

 جيو الاحا  ) ناار (؛لفائدة  املساعدة الط ية والقانونية

ومعال تتتتة  ايتعزيتتتتز التتتتتدابري الراميتتتتة لص التحقيتتتتق ت العنتتتتف اجلنستتتت 122-129
ت الوصتتتتتتوه لص العدالتتتتتتة النستتتتتتاء والفتيتتتتتتات اتتتتتتمان حتتتتتتق ب ستتتتتتيما اليتتتتتتهل و مرتد 

 )األرجنتني(؛

النستاء والفتيتاتل متن ة لص محاية ضحا  العنف تعزيز التدابري الرامي 122-1٣0
 تتدابري استتجابة ريت أوستا  جمتمعتات األلليتاتل بطترق من تا ضتمان تتو  سيما الو 

الستتتت مة واملتتتتلو   تدفتتتتل هلتتتتن للاتتتتحا ذات نوعيتتتتة جيتتتتدة و متعتتتتددة القطاعتتتتات 
 وال حة والعدالة وا دمات األساسية األخر  )رواندا(؛

 تتتود الراميتتتة لص مدا حتتتة العنتتتف العتتتائلا وجيتتتو مواصتتتلة تعزيتتتز اجل 122-1٣1
 يمتتا يتعلتق بنستتاء  ستيما الأاتداه العنتف اجلنستتايل  تا ت ذلتك العنتتف اجلنستال 

 ؛اإلعالةو تيات املاوري وال اسيفيدال وأل لك النساء والفتيات ذوات 

واالعتتتداء علتت   العتتائلاتدثيتتف اجل تتود الراميتتة لص مدا حتتة العنتتف  122-1٣2
 املاوري )أوألرانيا(؛وأطفاه ن  ي ن نساء النساءل  

حلتتاالت العنتتتف  الت تتديدا يتتتة لتعزيتتز الوارد املتت خت تتي مواصتتلة  122-1٣٣
 )برابدوس(؛ إللاحا  واجلناة وأسر  وحتسني األوضاع ابلنس ة لاألسري واجلنسا

لعنتتتتف متتتتن االعدالتتتتة واحلمايتتتتة االجتماعيتتتتة تتتتتو ري مواصتتتتلة ضتتتتمان  122-1٣4
 نستاء الشتعو  األصتلية واتعو  ستيما الضد الفمات الاعيفةل و املمارس العائلا 
 اةي  اهلادت )ميامنار(؛ منطقة

متا يدفتا ل تشتمل تقتدمي العتائلااختاذ تدابري  عالة للحد من العنتف  122-1٣5
 الدعإ واملساعدة للاحا  )ألرواتيا(؛من 

 )العراق(؛ العائلامدا حة العنف  تعزيز ج ود 122-1٣6

 وسائر أاداه العنف )اجلزائر(؛ العائلاسياسة منو العنف  مواصلة 122-1٣٧

واألستترة  اإلستتراع بستتن التشتتريعات املتعلقتتة ابلعنتتف داختتل األستترة 122-1٣٨
 وضمان ألفاية املوارد امل   ة لتنفي  ا بفعالية )سيشيل(؛املمتدة 
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احتياجتتات نستتاء و تيتتات الشتتعو   لتل يتةاختتاذ مزيتتد متتن ا طتتوات  122-1٣9
املتعلتق ابلعنتف  مشتروع القتانونتنفيت  وت الولتأ نفسته ل ألفالتة حقتول نو  األصلية

 )الربازيل(؛ واألسرة املمتدةداخل األسرة 

ت  ستتتتتتيما الو  العتتتتتتائلاللعنتتتتتتف علتتتتتت  الت تتتتتتدي لز ج ود تتتتتتا يتتتتتتترأل 122-140
ل األسرياجملتمعات اةلية والفمات السدانية ال  تعاي من ارتفاع مستو ت العنف 

 من جانبل واجلرائإ امل لغ عن ال األسري ز دة مشاألل العنف بني وحب  التاار 
 واةاألمة )ألندا(؛ االحتجازحاالت  ت عدداالجتا  التناز  و 

احلدومتتتة  ستتت ل ت تتتديل تتتياغة     تتتةامل املقتتتررة وحتتتدةاللنشتتتاء  122-141
وتزويد ا  تا يدفتا ت ألر  ولأ ردنل  ل ا للعنف العائلا والعنف اجلنساألملأب

 ؛ 1) عاليت ا )سناا ورة( لامان وا ربات واردمن امل

ل واحلتتد متتن  قتتر األطفتتاه ب تتورة  عالتتة مدا حتتة العنتتف ضتتد املتترأة 122-142
 )ال ني(؛

النستتتاء واألطفتتتاه  ضتتتدالعنتتتف  للحتتتد متتتنتتتتدابري مزيتتتد متتتن ال اختتتتاذ 122-14٣
 (؛لطر)

 واالعتتتداء علتت  العتتائلاتعزيتتز ج ود تتا الراميتتة لص مدا حتتة العنتتف  122-144
 )مناوليا(؛ وسا ألطفاه ت جيو األا

 سيما الل و العائلالص مدا حة العنف  تدفتشريعات  سنمواصلة  122-145
 االعتداء عل  األطفاه ) رنسا(؛

ت األطفتتتاه  االعتتتتداء علتتت الراميتتتة لص مدا حتتتة   تتتامواصتتتلة ج ود 122-146
 (؛جيو األوسا  )جورجيا

ايتتتة حقتتتوق جيتتتو األطفتتتاه ت تعزيتتتز ومحلوضتتتو استتت اتيجية وطنيتتتة  122-14٧
 تنفي  اتفالية حقوق الطفل )بلاار (؛سياق 

ز دة التتدعإ املتتا  املقتتد  لص األطفتتاه اةتتتاجني لاتتمان حق تتإ ت  122-14٨
 مواصلة التعليإ )اجلزائر(؛

 بشتدل جتو رياحلتد  التدابري ذات األولوية من أجل اختاذ مزيد من 122-149
 )بنا ديش(؛معده  قر األطفاه  تزايدمن 

 قتتر األطفتتاه واختتتاذ تتتدابري  مدا حتتة ت جمتتاه مواصتتلة املاتتا لتتدماا  122-150
جيتو األطفتاه متن العنتف  ضتمان ست مة لص احلتد متن  قتر األطفتاهل وأياتاا  تدف

 واالعتداء واإلمهاه ) ناار (؛

__________ 

التوصدددية، كمدددا تُليددد  أثندددا  جلسدددة التحددداور،  دددي  " إنشدددا  الوكالدددة املقدددررة املخصصدددة لصدددياغة تصدددد  احلكومدددة   1)
أبكملها للعن  العدائلي والعند  اجلنسدي يف أقدرب وقد  ممكدن، وتزويدد ا مبدوارد وخدرات كافيدة لضدمان فعاليتهدا 

  )سنغافورة ".
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الاتتتتتتعفاءل وبتتتتتترامة ألطفتتتتتتاه املتعلتتتتتتق اب مواصتتتتتتلة العمتتتتتتل اإلاتتتتتتاي 122-151
 من  قر األطفاه )سري الندا(؛وم ادرات احلد 

تستتتتريو اجل تتتتود امل  ولتتتتة متتتتن أجتتتتل اعتمتتتتاد لتتتتانون مدا حتتتتة  قتتتتر  122-152
 ء أولوية لت  ي  املوارد ال زمة لتنفي   )املدسيك(؛ولي األطفاهل 

ر تا  الن توض بء أولوية لسن تشريعات للحد من  قتر األطفتاه و ي ل 122-15٣
 لطفل ومعا دة وايتاناا )سلو ينيا(؛الطفلل  ا يتوا ق مو اتفالية حقوق ا

ه عتتتد  الراميتتة لص احلتتد متتن جيتتو أاتتدا الرا نتتةمواصتتلة ج ود تتا  122-154
 أطفاه املاوري وال اسيفيدا )ملديف(؛ سيما الوالتمييز بني األطفاهل و ساواة امل

العمتتتل علتتت  مدا حتتتة التمييتتتز ضتتتد األطفتتتاه الاتتتعفاءل  تتتن  تتتي إ  122-155
األطفتتتتاه ل و عرليتتتتةن لص ألليتتتتات و فيدا واألطفتتتتاه املنتمتتتتيوال استتتت املتتتتاوريأطفتتتتاه 
 اإلعالة )اجلم ورية العربية السورية(؛ وذو واألطفاه  ونوامل اجر  ال جمون

ختدمات الرعايتة واملستاعدة  توسيو نطاق من أجلمواصلة ج ود ا  122-156
 جيو األا ا  ذوي اإلعالة )بلاار (؛ لتشملاملقدمة 

تنفي  التشريعات واالس اتيجيات الراميتة من أجل ج ود ا  مواصلة 122-15٧
 اإلعالة )الفل ني(؛ يلص تعزيز ومحاية حقوق األطفاه والش ا  واألا ا  ذو 

ة حبقتوق األاتت ا  ذوي اإلعالتتةل تعلقتتمواءمتة تشتتريعاتا الوطنيتة امل 122-15٨
 )بريو(؛  ا يتفق مو املعايري الدولية لاجلاموحقول إ ت التعليإ  سيما ال

تعزيتتتز اجل تتتود امل  ولتتتة ملدا حتتتة الت متتتيش والتمييتتتز ضتتتد األطفتتتاه  122-159
ية والتعلتتتتيإ ال تتتتحا تتتتدمات لتتتت  ستتتتياق ح تتتتوهلإ ع ت ستتتتيما الل و ذوي اإلعالتتتتة

 واحلماية؛ وخدمات الرعاية

ل وز دة اجلتتامو اجليتتد متتنل األطفتتاه ذوي اإلعالتتة احلتتق ت التعلتتيإ 122-160
لمعتتتايري و قتتتاا للتتتة ت التعلتتتيإ االبتتتتدائا والثتتتانوي تتتتو ري ال تي تتتات التيستتتريية املعقو 

 الدولية )الربتااه(؛

 لألطفاه ذوي اإلعالة ) رنسا(؛ اجلامومواصلة وضو برامة التعليإ  122-161

التت ين يعتتانون متتن حتتاالت صتتحية عقليتتة احتت ا  حقتتوق األاتت ا   122-162
عالتةل  تا ت تفاليتة حقتوق األات ا  ذوي اإلو قتاا الل اجتماعيتة - ولعالات نفستية

واإل ترا  العنتفل و والوصتإل اإليتداع ت مؤسستات الرعايتةل  مدا حةمن خ ه ذلك 
 ور تتتتا ت التط يتتتتب وبوضتتتتو ختتتتدمات جمتمعيتتتتة لل تتتتحة العقليتتتتة أساستتتت ا اجملتمتتتتو و 

 احلرة واملستنرية )الربتااه(؛ موا قته وحت  ت اجملتمو ه تعزز لدماجو اإلنسان 

 أللليات )لريغيزستان(؛امساعدة تعزيز مناذ   122-16٣

 سيما الل و العرليةتعزيز حقوق األلليات  الرامية لص تدابريالمواصلة  122-164
 املاوري )السنااه(؛أللية 
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متثيل أ راد املاوري وال اسيفيدا  لتحسنيالتدابري امل ئمة اختاذ جيو  122-165
جملتالس اةليتةل ت الوظائف احلدومية عل  جيو املستو تل وخباصة عل  مستتو  ا

 ابألستان(؛) ترتي ات انت ابية خاصة اختاذبس ل من ا 

التتت  تدفتتتل هلتتتإ لستتت ل الدا يتتتة ابفيدا يوال استتت تزويتتتد أ تتتراد املتتتاوري 122-166
 عل  التعليإ والوصوه لص سوق العمل )االحتاد الروسا(؛احل وه 

ل مواصتتلة اجل تتود متتن أجتتل محايتتة وتعزيتتز حقتتوق الشتتعو  األصتتلية 122-16٧
 لتزامتتتات ل انون والسياستتتات واملمارستتتة و قتتتاا القتتت متتتن حيتتت تتتتدابري مناستتت ة ابختتتاذ 
 قوق اإلنسان )مناوليا(؛حبالدولية 

لشتعو  اإلنستان املدفولتة لحقتوق  تعزيزمواصلة اجل ود الرامية لص  122-16٨
 (؛م راألصلية )

مواصتتتلة تعزيتتتز الع لتتتة والتعتتتاون بتتتني احلدومتتتة والشتتتعو  األصتتتلية  122-169
 )لستونيا(؛

متو لعت ن األمتإ  لوائح ا التن يمية الوطنية  ا يتفقمواءمة  مواصلة 122-1٧0
 ؛بشلن حقوق الشعو  األصلية )بريو(املتحدة 

ل لعتتتت ن األمتتتتإ املتحتتتتدة بشتتتتلن حقتتتتوق الشتتتتعو  األصتتتتليةلدرا   122-1٧1
ا  مهماية وتعزيز حقوق اإلنسانل وتنفيحل ل ت خطة العمل الوطنيةومعا دة وايتاناا

 )ج ورية  نزوي  ال وليفارية(؛

 ستاعدة تقنيتة و ل ابلتشتاور متو الشتعو  األصتلية وضو خطتة عمتل 122-1٧2
مواءمتة  تتدف لص عند الاترورةل من آلية ا رباء املتعلقة حبقوق الشعو  األصليةل

متتو لعتت ن األمتتإ املتحتتدة بشتتلن حقتتوق   تتا يتفتتق التشتتريعات والسياستتات القائمتتة
 لية )املدسيك(؛الشعو  األص

املاوريل اعب ل ابلشراألة مو اتيجية أو خطة عمل وطنيةاس  وضو  122-1٧٣
متتو لعتت ن األمتتإ املتحتتدة بشتتلن  تتا يتفتتق ملواءمتتة السياستتات العامتتة والتشتتريعات 

 حقوق الشعو  األصلية )ألندا(؛

تنفي  لعت ن األمتإ  من أجلتعزيز العمل املش ل مو اعب املاوري  122-1٧4
 ة بشلن حقوق الشعو  األصلية )السلفادور(؛املتحد

املتتاوري متتن أجتتل التنفيتت  اتتعب الشتتراألة متتو  مواصتتلة تعزيتتز وتوثيتتق 122-1٧5
 )ميامنار(؛ املستدامةالتسوية و  االلتزا  عمليةلالفعاه 

تتتدابري الت تتدي لعتتدد متتن حتتتد ت حقتتوق اإلنستتان  تعزيتتزمواصتتلة  122-1٧6
النتتائة  تالتفتاوت و اجلنستا ي و األستر نتف العاتعب املتاوريل مثتل  تؤثر علت ال  

 )لندونيسيا(؛ال حية 
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مواصتتلة العمتتل علتت  تنفيتت  اإلجتتراءات الراميتتة لص حتستتني مستتتو   122-1٧٧
حلتتتد متتتن أوجتتته التفتتتاوت ت ا ستتتيما الل و لشتتتعب املتتتاوريمعيشتتتة اجملتمعتتتات اةليتتتة 

 )ألواب(؛ الدراسةاملؤارات ال حية ومستو ت 

التت   د  املستتاواة االجتماعيتتة االلت تتادية الراستت ةمعاجلتتة أوجتته عتت 122-1٧٨
 ل  تتتا ت ذلتتتك ت جمتتتاالت ال تتتحة والعمتتتل والتعلتتتيإتتتتؤثر علتتت  الستتتدان األصتتتليني

 )بنا ديش(؛

املتتاوري  وق اتتعبلموستتة حلقتتاملمايتتة تدفتتل احلاعتمتتاد تتتدابري  عالتتة  122-1٧9
القاتاء  جتلل من أوالشعو  األصلية األخر  ت ال حة والتعليإ والعمل والسدن

 عل  التمييز ضد إ )ال ني(؛

لص حتستتتتني  ترمتتتتامواصتتتلة ال أليتتتتز علتتتت  بتتتترامة ولجتتتتراءات  تتتتددة  122-1٨0
منطقتتتة اةتتتي  اهلتتتتادت جمتمعتتتات جملتمعتتتات املتتتتاوري و ميتتتة النتتتتائة ال تتتحية والتعلي

 الندا(؛ )سري

تعزيتتتتز التتتتتدابري الراميتتتتة لص ألفالتتتتة املستتتتاواة بتتتتني جيتتتتو املتتتتواطننيل  122-1٨1
 تو فيدال وألفالتة حقتول إ التامتة ت الن تا  القتانوي يوال استأ تراد املتاوري  سيما الو 

 وال حة والتعليإ )اجلم ورية العربية السورية(؛العمل  لطاعات

ت تتتميإ استتت اتيجية ملعاجلتتتة أوجتتته عتتتد  املستتتاواة االجتماعيتتتة التتت   122-1٨2
 لاإلستتتتدان والعمتتتتفيدا ت جمتتتتاالت ال تتتتحة و يوال استتتت جمتمعتتتتات املتتتتاوريتواج  تتتتا 

والتعليإ وا دمات االجتماعية والعدالة )اململدة املتحدة لربيطانيا الع م  وأيرلنتدا 
 الشمالية(؛

شتتتتتارألة املاختتتتتتاذ خطتتتتتوات ملموستتتتتة لتحستتتتتني معتتتتتدالت التعلتتتتتيإ و  122-1٨٣
متو حبيت  تتستاو   لمنطقتة اةتي  اهلتادت ت نيوزيلنتداجمتمعتات جملتمعات املاوري و 
 لعرلية األخر  )جزر ال  اما(؛معدالت الفمات ا

ضتتتد مواصتتتلة ج ود تتتا الراميتتتة لص مدا حتتتة جيتتتو أاتتتداه التمييتتتز  122-1٨4
 )نيجري (؛  امل اجرين

تعزيز دعم ا للم اجرين عن طريق مواصلة مدا حة ومنتو استتا ه  122-1٨5
 ت اجملتمو )اتيلند(؛ ت إ ابلداملومسامه ت إتشجيو مشارألل و العماه امل اجرين

مواصلة تعزيتز اجل تود الراميتة لص محايتة العمتاه امل تاجرين والطت    122-1٨6
 االستا ه )الفل ني(؛ مناألجانب 

 )العراق(؛ وملتمسا اللجوء العماه امل اجرين أوضاعحتسني  122-1٨٧

مواصتتتتلة التنفيتتتت  الفعتتتتاه الستتتت اتيجيت ا املتعلقتتتتة بتتتتتوطني ولدمتتتتا   122-1٨٨
 امل اجرين ) ييأ ان (؛

 ضمان حقوق اإلنسان مللتمسا اللجوء )أ اانستان(؛ 122-1٨9
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مواءمة اإلطار القانوي املتعلق ابهلجرة واللجوء  تا يتفتق متو املعتايري  122-190
 يمتتا يت تتل ابالحتجتتاز والوصتتوه لص لجتتراءات تقتتدمي الشتتداو   ستتيما الالدوليتتةل 

 )املدسيك(؛

ة تنقتتتيل لتتتانون اهلجتتترة اختتتتاذ التتتتدابري ال زمتتتةل  تتتا ت ذلتتتك لمدانيتتت 122-191
ل لاتتتمان عتتتد  احتجتتتاز امل تتتاجرين وملتمستتتا اللجتتتتوء لال  201٣املعتتتدهل لعتتتا  

 ألم ذ أخري و ا يتناسب مو ألل حالة عل  حدة وألل ر مدة ردنة )الربتااه(؛

مراجعتتتة سياستتتات اهلجتتترة التتت  تتتتؤديل و قتتتاا للتقتتتاريرل لص احتجتتتاز  122-192
 بنا ديش(؛جاعا للم اجرين وملتمسا اللجوء )

ضمان عد  احتجاز ملتمسا اللجوء لال  ا يتفق متاماا مو التزامات  122-19٣
 نيوزيلندا الدولية حبقوق اإلنسان )أملانيا(؛

ت حالتة بشتدل منتت إ ضمان حق ملتمسا اللجوء ت لعادة الن ر  122-194
لرعايتتة احتجتاز إل وتتتو ري الست ل الدا يتتة هلتتإ ل ت تاه ابةتتامني وأستر إ ومقتتدما ا

 ال حية وجاعات الدعإ )أملانيا(.

وجيو االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ت   ا التقرير تعربم عن مولتف الدولتة  -12٣
وال ين اتا أن يحف تإ أنتا حت ت  بتلييتد  )الدوه( ال  لدمت ا و/أو الدولة موضوع االستتعراض.

 الفريق العامل ألحدل.
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