
GE.19-06526(A) 



 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة احلادية واألربعون

 2019متوز/يوليه  12 -حزيران/يونيه  24
 من جدول األعمال 6البند 

 االستعراض الدوري الشامل

 *تقرير الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل  

 أوروغواي  

__________ 

 عمم املرفق دون حترير رمسي، وابللغة اليت ق د ِّم هبا فقط.ي   *

 A/HRC/41/8 األمم املتحدة 

 Distr.: General اجلمعية العامة 

18 April 2019 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/41/8 

GE.19-06526 2 

 مقدمة  
عقدددد القريدددق العامدددس املعدددل ابريدددتعرا، الددددورج الردددامس، املنرددد   وجددد  قدددرار  لددد   -1

شدبا//  1كدانون الثا//ينداير      21، دورته الثانية والثالثد    القد ة مدن 5/1حقوق اإلنسان 
كددددانون   23سددددة املعقددددودة   . وايتعرضددددا ا الددددة    وروجلددددواج   ا لسددددة ا ام2019فربايددددر 
. وزارة ا ارجيدددددددة  رييدددددددس   جلدددددددامينو . وقدددددددد تدددددددر   وفدددددددد  وروجلدددددددواج وكيدددددددس2019ينددددددداير الثا//
كدانون الثدا//   25قريق العامس التقرير املتعلق أبوروجلواج   جلسته العاشرة املعقدودة   ال واعتمد
 .2019يناير 

، اختددار  لدد  حقددوق اإلنسددان فريددق املقددررين التددا  2019كددانون الثا//يندداير   15و   -2
 .البحرين، وجنوب  فريقيا، واملكسيك )اجملموعة الثالثية( لتيس  ايتعرا، ا الة    وروجلواج:

مددن مرفدق قددرار  5والققدرة  5/1مدن مرفددق قدرار  لدد  حقدوق اإلنسددان  15للققددرة اً ووفقد -3
  وروجلواج:ا الة   يتعرا، جلرا، ا، صدرت الواثئق التالية أل16/21 اجملل 

 ؛(A/HRC/WG.6/32/URY/1)) ( 15تقرير وطل/عر، كتايب مقدم وفقاً للققرة  ) ( 
)ب( 15جتميع  عدته مقوضية األمم املتحدة السامية  قدوق اإلنسدان وفقداً للققدرة  )ب( 

(A/HRC/WG.6/32/URY/2)؛ 
 (.A/HRC/WG.6/32/URY/3)ج( )15 عدته املقوضية وفقاً للققرة  موجز )ج( 

 ملانيدددا، اً اجملموعدددة الثالثيدددة قائمدددة  يدددفلة  عدددد ا يدددلقو  حيلدددا     وروجلدددواج عدددن طريدددق  -4
والربتغدددال، و ددديالرو  ابيدددم  موعدددة األصددددقاذ املعنيدددة ابلتنقيددد  واإل دددال  واملتا عدددة علددد  ال دددعيد 

 و يرلنددددداالددددوطل  يددددبانيا، و وكرانيددددا، ويددددلوفينيا، والسددددويد، واململكددددة املتحدددددة لربي انيددددا الع مدددد  
   ه ه األيفلة   املوقع الربكي لاليتعرا، الدورج الرامس.وميكن ارطالع عل. الرمالية

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

ريددددتعرا، ابشددددددت  وروجلددددواج علدددد   سيددددة حقددددوق اإلنسددددان، و عر ددددا عددددن التزام ددددا  -5
 ، عل  حنو ما  ظ رت   ا ولت  السا قت .وعن تعاوهنا الكامس معه الدورج الرامس

اً و وروجلددواج طددرت   تسددعة صددكو   يايددية  قددوق اإلنسددان و روتوكور ددا. وهددي  ي دد -6
طددرت   عيددع صددكو  ن ددا الكددرة الغددريب، وال ددكو  اإلقليميددة ودون اإلقليميددة  ردد ن حقددوق 

البلددددددان معاهدددددات صددددد املعاهدددددات الدوليدددددة و اإلنسددددان، واع فددددا ابخت دددددا  عيددددع هيفدددددات ر 
 األمريكية. 

ويرددمس جدددول  عمددال حقددوق اإلنسددان عيددع السيايددات الوطنيددة الدديت   عدددت ون قدد ت  -7
 ف  ه املراركة ضرورية لتنقي  عيع ه ه السيايات ورصدها وايتدامت ا. .  راركة اجملتمع املد/

 1989اتقاقيددة الرددعوب األصددلية والقبليددة،  وواصددلا  وروجلددواج درايددة شددرو/ ان بدداق -8
( ملن مدددة العمدددس الدوليدددة. ولدددي  مدددن الواضدددر كيدددا ميكدددن ت بيدددق تعريدددا الردددعوب 169)رقدددم 
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 وزارة الردوون ا ارجيدةفدمن ارتقاقية   يياق  وروجلدواج. ومدع كلدك،  1األصلية الوارد   املادة 
ت بيددق  حكددام ارتقاقيددة كات  طددرق العمددس مددع الوكددارت املأت ددة مددن  جددس عاكقددة علدد  درايددة
 املنحدرين من الرعوب األصلية. ال لة عل  السكان

و  اجملددال الترددريعي، اعتمدددت  وروجلددواج ترددريعات جديدددة م مددة، مثددس قددانون العنددا  -9
ن ددام الرعايددة املنرددل لقددانون منددع ومكافحددة ارجتددار ابألشددأا ، والا نسددا/ ضددد املددر ة، وقددانون 

علد   ألشدأا  كوج اإلعاقدةح دول اواعتمددت  وروجلدواج  ي داً قدوان  تعدزز . املتكامسالوطنية 
دعمددداً للتنميددة املن دددقة للسنسدد ، ومسددداندة  قددوق مغدددايرج ا ويددة ا نسدددانية، وقددوان  ، وظددائا

 .ومحايًة  م واع افاً ابألشأا  عدميي ا نسية
 عدددد املوافقدددة علددد  ا  دددة اً ملسددداواة وعددددم التمييدددز  ي دددوع دددززت األ طدددر الوطنيدددة املعنيدددة اب -10

 الوطنية للتنوع ا نسي، و عداد ا  ة الوطنية للمساواة    األعراق.
وابلن ددر    الددزادة ا ائلددة   عدددد األشددأا  الدد ين يسددعون    اإلقامددة    وروجلددواج،  -11

 ددددعم مدددن املن مدددة الدوليدددة لل سدددرة،   و الددد ين وصدددلوها نثددداً عدددن ا مايدددة، عمددددت  وروجلدددواج،
لرددوون الالجفدد ،    تعزيددز اإلطددار املويسددي لتنقيدد  ييايددت ا  ةاألمددم املتحدددة السدداميومقوضددية 

وما فتفا  وروجلواج تب ل ج وداً ل دمان ح دول امل داجرين والالجفد   املتعلقة اب سرة واللسوذ.
 حدد ام حقددوق اإلنسددان املكقولددة  ددم.اب ارلتددزامو  ،وطددالا اللسددوذ علدد  عيددع ا دددمات األيايددية

فقددد رفعددا  وروجلددواج حسددم مواردهددا البرددرية واملاليددة، وعددززت العمددس املردد    دد  املويسددات، 
وقل ا املدد اليت تستغرق ا عمليات تسوية وضعية هورذ األشأا ، ويعا    الق داذ علد  

 وجددددد   حكدددددام القدددددانون سدددددرة ا دددددواجز الب وقراطيدددددة كات ال دددددلة. وتعمدددددس املديريدددددة الوطنيدددددة لل 
ال ج ين م يياية ا سرة   البلد، عل  تعزيز هنج قائم عل  اح ام ، 2008لعام  18250 رقم

وعملدا املديريدة الوطنيدة علد  التوفيدق  د  العديدد مدن ا قوق، وارلتزام ابل ا ع الرامس لل سرة. 
 ومويسات اجملتمع املد/.املويسات الوطنية 

 املويسددة الوطنيددة  قددوق اإلنسددان، وديددوان امل دداأ ضددمن القفددة  لددا    ار/ واعت مدددت -12
رصددددد  مدددداكن التعدددد ي ، مددددن جانب ددددا،  ددددد ت ا ليددددة الوقائيددددة الوطنيددددة ملناه ددددة و  .2016مددددايو 

 .  شدووهنا السدل ات العامدةمسدتقلة ر تتددخس  . وا لية الوقائية هيفدة2013ارحتساز   عام 
ليدددة مددع املقدددو، الربملددا/ لن دددام السددسون اتقاقددداً رمسيدداً  رددد ن هدد ا ا عدددا و  ا ونددة ارخدد ة، وق

 ون   عيع اجملارت ينص عل  تن يم الزارات املر كة للسسون.التنسيق والتعا
القدداطن  ي  اناألوروجلددوا وقو  نرددفا  نددة فأريددة لتحليددس البدددائس القانونيددة إلعمددال حقدد -13

وا كومددة ملتزمددة  دددعم هدد ه ا قددوق، وتمددس    ن تددتمكن مددن حتقيددق . الت ددويا  ا ددارج   
 كلك   املستقبس القري .

وقددد وضددعا  وروجلددواج ا ددد مددن الققددر، والق دداذ علدد  الققددر املدددقع   ضددمن  هددداف ا  -14
، مددا  ف دد  و يددقرت عيددع التدددا   املعتمدددة عددن ا قددا، مسددتمر مددن حدددة الققددر. كات األولويددة
عددددرت الققدددر. ووفقددداً ملوشدددر جيدددل، ا قدددا    وروجلدددواج موشدددر الققددددر مل اترخيدددي    ا قدددا،

. 2017  املائددة   عددام  0,38  املائددة، وعدددم املسدداواة     0,1  املائددة، والققددر املدددقع     7,9   
، كاندددا  وروجلدددواج البلدددد  ي دددا  ندددة ارقت دددادية ألمريكدددا الالتينيدددة والكددداريا خدددر تقريدددر لاً ووفقددد

الن ددا،   قدددار الوحيددد   املن قددة الدد ج حقددق هدددت األمددم املتحدددة املتمثددس   ا ددد مددن الققددر
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  املائدة    59وا قدا فقدر األطقدال ا قاضداً كبد اً مدن .   املائدة 3والققر املدقع     قدس مدن 
قددر األطقددال وفقددر البددالغ  جلدد   ن القسددوة  دد  ف. 2018  املائددة   عددام  15    2005عددام 

 س  حد  كرب التحدات   الوقا الراهن.اتسعا، ما يرك  
الن دام الددوطل للرعايدة ال دحية املتكاملددة. ويعد ت هدد ا و دد ت اإلدارة ا اليدة   تقعيددس  -15

 م علدد  يرددسعو  يددهيعتمدددون عل   األشددأا  الدد ج الن دام أبن الرعايددة حددقق، ويقدددم مسدداعداته 
 ارعتماد عل   نقس م. 

وا ق دا معدددرت . وجدر  تعزيدزه الن دام الدوطل للرعايدة ال دحية املتكاملدةفقدد   نردل  -16
وي دسلا مسدتوات منأق دة لسدوذ التغ يدة ومحدس املراهقدات، . الوفيات النقايديةوفيات الرضع و 

وقد  ظ ر ه ا ار قا،  وضوح  ثر العمس . مواإلصا ة ابألمرا، اليت ميكن الوقاية من ا ابلت عي
عامدة  سيايدات اً وتدرتبط هد ه النتدائج  ي د. املوجه،   قة خاصة،     ضعا القفات السدكانية

لوقايدة مدن عوامدس ا  در املرتب دة السيايات العامة املتعلقة ابمر كة    الق اعات،  ا   كلك 
 مكافحة التبغ.مثس يياية  ابألمرا، جل  املعدية وا د من ا

و  حدددرز تقددددم مويسددداا هدددام فيمدددا يتعلدددق ابرنت اكدددات ا  ددد ة  قدددوق اإلنسدددان الددديت  -17
فقدددد   نردددل علددد  . 1985و 1968الن دددام اريدددتبدادج والددددكتاتورج  ددد  عدددامي  ابن   حدثا

املكتددد  ا دددا  للمددددعي العدددام املعدددل وجددده ا  دددو  القريدددق العامدددس املعدددل اب قيقدددة والعدالدددة، و 
وشددرع  ،تددو  هدد ا املكتدد  الن ددر   الق دداا القائمددةيو .  ناه ددة ا ددرائم املرتكبددة ضددد اإلنسددانية

ق   كلك  حكام قانون اإلجراذات ا نائية ا ديد، وعاجل   الن ر    خر  جديدة، وطب  اً  ي 
س هام    دال التعداون الددو   رد ن هد ه ادعاذات تتعلق  عدم ديتورية األحكام، واض لع  عم

علد   عدالن  2013الق اا. وفيما يتعلدق  دبعا الق داا، د  دا  كمدة العددل العليدا مند  عدام 
ديدددتوريت ؛ وقدددد جعددس هددد ا األمدددر القدددانون  جلددد  831-18 مدددن القدددانون رقددم 3و 2 ن املددادت  

  ق دداا اً   ددور هدد ا اإلعددالن  عددولمق جليدداً. وملددا كددانالعامددة ابطدداًل ورالدددعو    سددقو/ املتعلددق
  عين ا ع رضا عل  احملكمة، فإن حكم احملكمة أ ي غلق عملياً التحقيقات الق ائية كات ال لة.

دددقا و  -18 ا ليدددة الوطنيدددة إلعدددداد التقدددارير ومتا عدددة التوصددديات الددديت عمدددس وزارة ا ارجيدددة نس 
يدة ديدوان امل داأ، واملويسدة الوطنكس من وع وية   وطنية،مويسة مويسة  لدية و  32تت لا من 

  قوق اإلنسان مراقب  دائم .
رعتقددال السددا ق للمحاكمددة، عددد ل قددانون اإلجددراذات قددا احملكوميددة وابوفيمددا يتعلددق خ -19

، اإلجددراذات ا نائيددة، 2017ا نائيددة ا ديددد، الدد ج دخددس حيددز النقدداك   ترددرين الثددا//نوفمرب 
 جراذات ما  يقر عن عل  ار ام،  ةقائم اتعل  التحقيق     جراذ ةقائم اتمن  جراذ وحو  ا

علد  شقوية وعلنية. وينص ه ا القانون عل  اعتبار ارحتسداز السدا ق للمحاكمدة مدالكاً  خد اً، و 
 تساوز السنت  حداً  ق  .وضع حدود ملدته ر ت

 الدولة موضوع االستعراضجلسة التحاور وردود  -ابء 
وتددرد التوصدديات املقدمددة  ثندداذ جلسددة . وفددداً  بيددا ت    ثندداذ جلسددة التحدداور 89 د   -20

 الثا/ من ه ا التقرير. زذالتحاور   ا 



A/HRC/41/8 

5 GE.19-06526 

رحبددا كرواتيددا ابلتقدددم الدد ج  حرزتدده  وروجلددواج، ر يدديما اعتمادهددا قددانون اإلجددراذات و  -21
اً يعيردددون ظروفدددمسدددلويب ا ريدددة جلددد   هندددا رح دددا  ن البدددالغ  . 2017ا نائيدددة ا ديدددد   عدددام 

 قد  دد حيا م    عا السسون، ومراكز ارحتساز.م دية 
و عر دددا كدددواب عدددن تقدددديرها لختجدددراذ الددد ج اي تددده  وروجلدددواج لتنقيددد  التوصددديات املقبولدددة  -22

و شددارت    ا  دوات املتأدد ة  عرا،  رد ن حتددديط  طارهدا القددانو/،يددتخدالل ا ولددة الثانيدة لال
 .ا نسا/للحد من خمتلا  شكال العنا 

و شدددارت الددددا ر      ن الردددعوب األصدددلية مدددن  ددد   شدددد السدددكان  ميرددداً   العددداأ،  -23
اتقاقيددة من مددة العمددس  وشددددت علدد   سيددة. التمييددز واريددتغاللهدد ه الرددعوب مددا تواجدده اً وكثدد  

 (.169)رقم  1989الدولية  ر ن الرعوب األصلية والقبلية لعام 
ورحبددا جيبددوا ابلت ددديق علدد  الربوتوكددول ارختيددارج رتقاقيددة حقددوق ال قددس املتعلددق  -24

 جإبجدددددراذ تقدددددد  البالجلدددددات، واتقاقيدددددة البلددددددان األمريكيدددددة ملكافحدددددة العن دددددرية والتمييدددددز العن دددددر 
 يت س   لك من  شكال التع  . وما
تقدددير خمتلددا اإلصددالحات املن سيددة الدديت اضدد لعا  ورح ددا ا م وريددة الدومينيكيددة  -25

 عن التقدم املعيارج واملويساا ال ج   حرز من  جولة اريتعرا، السا قة. هبا  وروجلواج، ف الً 
 كدددوادور ابلتقددددم احملدددرز   ا دددد مدددن الققدددر وعددددم املسددداواة، وج دددود  وروجلدددواج نوهدددا و  -26

لعمددددس اإليفددددايب   اجملددددال  العددددام وا ددددا  اب اللددددوائر املتعلقددددة، و 122-19لتنقيدددد  القددددانون رقددددم 
 للسكان املنحدرين من  صس  فريقي.

ضدد املدر ة،  دا   كلدك و عر ا م ر عن تقديرها التقدم احملرز   الق داذ علد  العندا  -27
 العنا العائلي، ملكافحة التمييز ضد املر ة وا د من الققر.

السلقادور ابرتياح ت ديق  وروجلواج عل  الربوتوكول ارختيارج رتقاقية حقدوق ورح ا  -28
ة األيدددددددلحة، واتقاقيدددددددة البلددددددددان األمريكيددددددد جتارة ال قس املتعلق إبجراذ تقد  البالجلات، ومعاهدة 

 .ن محاية حقوق اإلنسان لكبار السن ر 
و ثندددا  ريددد ا علددد  ايددداك  وروجلدددواج تددددا   ملندددع وجتدددر   عمدددال التمييدددز، واريدددتغالل   -29

 .ا نسا/ا نسي، والعنا 
و ثنددا فرنسددا علدد  قددوان   وروجلددواج الراميددة    تعزيددز مكافحددة ارجتددار ابلبرددر والعنددا  -30

وشدددسعا  وروجلدددواج علددد  مواصدددلة عمليت دددا الراميدددة    التوصدددس    ا قيقدددة  رددد ن . ضدددد املدددر ة
 .ةالديكتاتوري ابن املرتكبة انت اكات حقوق اإلنسان 

ورحبا جورجيا إبنراذ  وروجلواج املع د الوطل املعل ابإلدماج ارجتماعي للمدراهق ،  -31
حقددوق ال قددس املتعلددق إبجددراذ تقددد  البالجلددات،  و ت ددديق ا علدد  الربوتوكددول ارختيددارج رتقاقيددة

 واعتماد املويسة الوطنية  قوق اإلنسان، وديوان امل اأ ضمن القفة  لا. 
و ثنا  ملانيا عل   وروجلواج رعتمادها قوان  ترمي    الت دج للتمييز، وتعزيز حقوق  -32

وحددداملي صدددقات مغدددايرج ا ويدددة ا نسدددانية املدددر ة، واملثليدددات واملثليددد  ومزدوجدددي امليدددس ا نسدددي و 
 ، وحتس  ظروت ارحتساز   السسون. ا نس 
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لعمددس مددن  جددس او ثنددا جلددا  علدد  التقدددم الدد ج  حرزتدده  وروجلددواج مندد  اعتمادهددا خ ددة  -33
. ورحبددا ابلعمليددة ا اريددة ل ددياجلة ا  ددة الوطنيددة 2015لعددام  ا نسددا/حيدداة خاليددة مددن العنددا 

 من  صول  فريقية. املنحدرين    األعراق واألشأا للمساواة 
، و ددددذ 2030   فدددق نسددد  اتيسية الوطنيدددة للمسددداواة  ددد  ا ورحبدددا اليدددو ن ابريددد   -34

العمددددددس ابلترددددددريعات وخ ددددددط العمددددددس كات ال دددددددلة ابلعنددددددا ا نسددددددا/ وارجتددددددار ابألشدددددددأا  
 وايتغال م.

جليا  عل  ج ود  وروجلواج الرامية    تنقيد  العديدد مدن التوصديات ال دادرة عدن و ثنا  -35
جولة اريتعرا، السا قة، ر يديما تلدك الديت  وصدت ا ابرن دمام    املعاهددات الدوليدة املتعلقدة 

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان والت ديق علي ا.
مكافحددددة التمييددددز ا يكلددددي ضددددد     الراميددددة ددددود  وروجلددددواج جباً علمددددهدددداييت  حاطددددا و  -36

 ي  من  صس  فريقي.اناألوروجلوا
هنددددورا  ابلتقددددم الددد ج  حرزتددده  وروجلدددواج    دددال التنميدددة املسدددتدامة  ق دددس  نوها و  -37

 ييايا ا مثس تلك املتعلقة  تحويس ال اقة، وتنقي  خ ط ايتأدام األراضي و دار ا.
التقدددم الكبدد  الددد ج  حرزتدده  وروجلددواج   تعزيدددز حقددوق املثليدددات  و ثنددا سيسددلندا علددد  -38

، وا دددد وحددداملي صدددقات ا نسددد واملثليددد  ومزدوجدددي امليدددس ا نسدددي ومغدددايرج ا ويدددة ا نسدددانية 
 دددول ابإلجندددازات ا امدددة الددديت حتققدددا    دددال حنوهدددا  ردددكس كبددد  مدددن الوفيدددات النقايدددية. و 

 النساذ والقتيات عل  التعليم.
من من ور  ا نسا/ورحبا ا ند ابعتماد خ ة العمس من  جس حياة خالية من العنا  -39

خمتلا األجيال، و نراذ الن ام الوطل للرعاية ال حية املتكاملة، واري اتيسية الوطنية للمساواة 
 .2030   ا نس     فق 

، وابللسنددة ا نسددا/نددا  ندونيسدديا خ ددة العمددس مددن  جددس حيدداة خاليددة مددن الع ورحبددا -40
املرددد كة  ددد  الوكدددارت ملندددع ومكافحدددة ارجتدددار ابألشدددأا ، وا  دددة الوطنيدددة ملكافحدددة ارجتدددار 

 ابألشأا  وايتغال م.
ه ة التع ي ، و عر دا عدن الوقائية الوطنية ملناورحبا ع ورية  يران اإليالمية اب لية  -41

مندددددع ومكافحدددددة العمدددددس القسدددددرج وارجتدددددار ابألشدددددأا  ألجلدددددرا،   دددددود الراميدددددة    اتقدددددديرها 
 .والسأرة اريتغالل ا نسي

  العراق جب ود  وروجلواج،  ا في ا ان مام ا    عدد كب  من ال كو  اإلقليمية ورح   -42
املددر ة   املندداطق الريقيددة،  وضدداعوالدوليددة املتعلقددة نقددوق اإلنسددان، وخ وا ددا الراميددة    حتسدد   

 وابلقوان  الرامية    حتس  حالة حقوق اإلنسان.
املدددر ة تعزيدددز حقدددوق ترمدددي    يرلنددددا علددد  اعتمددداد  وروجلدددواج قدددوان  وييايدددات  و ثندددا  -43

، وحدداملي صددقات ا نسدد واملثليددات واملثليدد  ومزدوجددي امليددس ا نسددي ومغددايرج ا ويددة ا نسددانية 
 .2016عن اعتماد املويسة الوطنية  قوق اإلنسان ضمن القفة  لا   عام  ف الً 
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ورحبا  ي اليا ابلتقدم التردريعي واملويسداا الكبد  وج دود  وروجلدواج الراميدة    تعزيدز  -44
كافحدة وم ،املسداواة  د  ا نسد و حقوق اإلنسان ومحايت ا، ر ييما    ارت حقوق ال قدس، 

 وارجتار ابألشأا .العنا ضد املر ة 
و يدددددت ق جليزيددددتان عيددددع ا  ددددوات الدددديت ايدددد  ا  وروجلددددواج لتعزيددددز حقددددوق اإلنسددددان  -45

 ومحايت ا   البلد.
ورحبا ع ورية رو الدميقراطية الرعبية ابلتقددم الد ج  حرزتده  وروجلدواج    دال تعزيدز  -46
ع  ق دددس تندددو   ،، ر يددديما حقدددوق األطقدددال واملدددراهق  ددداملواطني املكقولدددة ايدددة حقدددوق اإلنسدددانومح

 .كات ال لة ييايا ا و را  ا الوطنية
، لكن دددا ا نسدددا/مكافحدددة العندددا الراميدددة     ورحبدددا ليأتنردددتاين  تددددا    وروجلدددواج -47

الديت ر جتيدز مقاضداة  عدا  زاذ األحكدام الدواردة   قدانون العقدوابت  عر ا عدن شدعورها ابلقلدق 
  شكال العنا ا نسي ضد املر ة، و زاذ ارتقاع معدرت العنا ضد األطقال.

تعزيدددددز حقدددددوق اإلنسدددددان، وتنقيددددد   وروجلدددددواج الراميدددددة     ورحبددددا مدجلردددددقر إبجدددددراذات -48
 2015،  ددا   كلددك ت ددديق ا   عددام ةتعرا، السددا قاريدد  جولددة التوصدديات الدديت قبلددا هبددا 

 عل  الربوتوكول ارختيارج رتقاقية حقوق ال قس  ر ن  جراذ تقد  البالجلات.
الن ددو، نقددوق  غيددة حتسدد   طرهددا الوطنيددة الراميددة    مدداليزا جب ددود  وروجلددواج نوهددا و  -49

ايدداك مزيددد مددن ا  ددوات    ددارت  وروجلددواج قددادرة علدد   اإلنسددان. و عر ددا عددن اقتناع ددا أبن
 واملر ة والرعوب األصلية. ،حقوق ال قس

و ثندددا ملدددديا علددد  ج دددود  وروجلدددواج الراميدددة    مكافحدددة ارجتدددار ابلبردددر، والقدددانون  -50
ألحيدددداذ لن ددددو، اب ددددرب مج ااً ورحبدددا  ي ددددحددددة ارجتددددار ابألشددددأا  وايددددتغال م. الردددامس ملكاف

 السكنية، واب  ة الوطنية إلعادة اإليكان.
لتمييددز علددد  الراميددة    مكافحدددة او ثنددا مال ددة علددد  ا  ددوات الددديت ايدد  ا  وروجلدددواج  -51

شددأا  املتحددول  ر يدديما القددانون الرددامس  ردد ن األ  يددا  امليددول ا نسددية وا ويددة ا نسددانية،
 مان املزيد من املساواة    ا نس .ج ودها الرامية    ضعل  جنسياً، و 

ت موريردديو   وروجلددواج علدد  ت ددديق ا علدد  املعاهدددات الدوليددة الرئيسددية  قددوق وهندد  -52
ضدددمن  املويسدددة الوطنيدددة  قدددوق اإلنسدددانديدددوان امل ددداأ، و علددد  اعتمددداد اً اإلنسدددان. و ثندددا  ي ددد

  لا. القفة
ال ج  حرزته  وروجلدواج، ر يديما  نرداذ اللسندة املرد كة  د  املكسيك ابلتقدم نوها و  -53

الوكدددارت ملنددددع ومكافحدددة ارجتددددار ابألشدددأا ، وا  ددددة الوطنيدددة ملكافحددددة ارجتدددار ابألشددددأا  
 وايتغال م.

يل ا  وروجلواج ال وذ عل  التدا   الديت ايد  ا ملكافحدة التمييدز القدائم علد   يدا  و  -54
اً ا ال ددوذ  ي دداعتمدداد قددوان  و نردداذ  لدد  وطددل. ويددل   ويائس من ا نسية، العرق وا وية ا 

إبنراذ وحدة متأ  ة للروون ا نسدانية، ووحددة لل دحاا والرد ود،  عل  تعزيزها املويسات
مكاتددد  للمددددعي  وروجلدددواج ووحددددة متأ  دددة  قدددوق اإلنسدددان. و ضدددافة    كلدددك،  نرددد ت 

 مكت  املدعي العام.ا نسا/ ضمن والعنا  لعنا العائليوا ا نائي املعل اب رائم ا نسية
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من   اً عموم    ال قرتقلص حسم اركت اظ   السسون  ن وشددت  وروجلواج عل   -55
ر تددزال تعددا/ هدد ه املرددكلة.   عددا الوحدددات والق اعدداتولددو  ن ، 2018كددانون الثا//يندداير 

كلدددك ا  دددوات الددديت يفدددرج اياكهدددا إليفددداد ظدددروت معيردددية وايدددتمرت عمليدددة الالمركزيدددة،  دددا   
دد ت  جددراذات ترمددي    تعزيددز  ي دداً  2018و  عددام . مالئمددة لخشددأا  املسددلو ة حددريت م ، اي 

وا ددددمات، واإلدارة املتكاملدددة )اإلدارة، والتددددخس  التحتيدددة : البنيدددةويدددائس شدددىن دددام السدددسون  
 والتدري  امل ل. ،التقل، واألمن(

ا  دددة الوطنيدددة لرعايدددة ال قولدددة املبكدددرة وال قولدددة واملراهقدددة وككدددرت  وروجلدددواج  هندددا تنقددد   -56
خ دددددة التنميدددددة ابلتزاما دددددا ضدددددمن  الوطنيدددددة املتعلقدددددةضدددددمن ايددددد اتيسيت ا  2020-2016للقددددد ة 
الق اعدات، خمتلدا   دود املرد كة  د  . وه ه ا  ة نتداج للمسداسات وا2030دامة لعام املست

 واألطقال واملراهق . ،مع املد/اجملتو 
ا فيمددددا يتعلددددق ويددددل ا  وروجلددددواج ال ددددوذ كدددد لك علدددد  التدددددا   الترددددريعية الدددديت ايدددد   -57

حتسازيدة    دال العدالدة احتسازية وجلد  احكام أبابملراهق     وضاع ابلغة ا راشة املرمول  
واإلدمددددداج  التعليميدددددة - ارجتماعيدددددة لتددددددا  لا نائيدددددة لخحدددددداك،  دددددا   كلدددددك  دددددوكج جديدددددد 

تدددا   للت دددج للعنددا ضددد األطقددال واملددراهق ، وعمددس اً . وايدد ت  وروجلددواج  ي ددارجتمدداعي
تددا     وايداك وضدع خ دط عمدس سدبس من دا األطقال، واألطقدال املرتب دة  وضداع م ابلردارع،  

  ال السياية العامة.
املويسدة الوطنيدة  قدوق اإلنسدان ضدمن ديدوان امل داأ و د و ثىن ا بدس األيدود علد  اعتمدا -58

مكافحددددة التمييددددز ضددددد املثليددددات الراميددددة    القفددددة  لددددا، ودعددددا  وروجلددددواج    تكثيددددا ج ودهددددا 
مقاضدداة ، و وحدداملي صددقات ا نسدد واملثليدد  ومزدوجددي امليددس ا نسددي ومغددايرج ا ويددة ا نسددانية 

 .ومعاقبة مرتكا العنا ضد ه ه اجملموعة
و شدارت ميا دار ابرتيداح    التددا   العديدددة الديت ايد  ا  وروجلدواج    دارت املسدداواة  -59

    ا نس ، ومراركة املر ة   صنع القرار، وحقوق كوج اإلعاقة.
و ثنا هولندا عل   وروجلواج لتحقيق ا ت ورات  يفا ية   اجملال الترريعي،  دا   كلدك  -60

. و شددارت     سيددة ا  ددوات الدديت ايدد  ا  وروجلددواج للن ددو، ابلق دداا ا نسددا/قددانون العنددا 
 امليس ا نسي، وا وية ا نسانية.ق اا ا نسانية، و 

 وروجلواج وقدما توصيات.أل تقرير الوطل الثالطورحبا نيكاراجلوا ابل -61
و ثنا نيس ا عل  تعاون  وروجلواج مدع سليدات حقدوق اإلنسدان والتزام دا  ددعم حقدوق  -62

 مكافحة العن رية والتمييز.  السكان املنحدرين من  صس  فريقي وعل  ج ودها 
، ورحبدا ابن دمام ا    نقوق اإلنسان وروجلواج املت لة  و ثنا ع مان عل   جراذات -63

ابلتدددا   السيايددية والقانونيددة اً مددان  ي دداألمريكيددة. ورحبدا ع  صددكو  البلدددان ال دكو  الدوليددة و 
 اليت اي  ا  وروجلواج رمتثال املعاي  الدولية.

و شددارت  وجدده و عر ددا ابكسددتان عددن تقددديرها التددزام  وروجلددواج ابملسدداواة  دد  ا نسدد ،  -64
 خا     ا  ود اليت يب  ا  لس ا الوطل للروون ا نسانية.
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ورحبا  نما ابألطر اليت وضعت ا  وروجلواج املتعلقدة  ندوع ا دن ، واألطقدال، ومكافحدة  -65
ارجتار ابألشأا . لكن ا  عر ا عن قلق ا  زاذ ارتقداع معددرت قتدس اإل ك والعندا العدائلي، 

يددددددز ضددددددد األشددددددأا  كوج اإلعاقددددددة، واألشددددددأا  املنحدددددددرين مددددددن  صددددددس  فريقددددددي، و زاذ التح
  خر .  قلياتو 

ويدل ا ال دوذ علد  . ورحبا ابراجلواج  عددم خقدا  وروجلدواج يدن املسدوولية ا نائيدة -66
ضددد املددر ة، وج ددود  وروجلددواج الراميددة     ا نسددا/  ردد ن العنددا 580-19ون رقددم اعتمدداد القددان

 عر ددا عددن قلق ددا  زاذ ارتقدداع معدددل العنددا وحتسدد  مسددتوات املعيرددة، لكن ددا  مددن الققددرا ددد 
 ضد األطقال.

مددن  صددول املنحدددرين   ددة الوطنيددة للمسدداواة  دد  األعددراق واألشددأا  اب دد و نوهددا و  -67
  فريقية، ويل ا ال وذ عل  ارلتزامات ال وعية ألوروجلواج.

املسدددداواة  دددد   ردددد ن  ا  وروجلددددواجو شددددارت القلبدددد     ا  ددددوات اإليفا يددددة الدددديت ايدددد   -68
 وروجلددددواج الرامددددي    مكافحددددة ارجتددددار قددددانون . و ثنددددا علدددد  ا نسددددا/ضددددد العنددددا و  ا نسدددد 

مدددن املنحددددرين الوطنيدددة للمسددداواة  ددد  األعدددراق واألشدددأا   م، وخ ت ددداابألشدددأا  وايدددتغال 
  صول  فريقية.

 ورحبا الربتغال ابلتزام  وروجلواج القوج ابح ام حقوق اإلنسان ومحايت ا. -69
و عر ددا ق ددر عددن تقددديرها   ددود  وروجلددواج مددن  جددس ضددمان حددق ا ميددع   التعلدديم،  -70
كوج اإلعاقدة   ن ام دا األشدأا    كلدك   املنداطق الريقيدة، وييايدا ا الراميدة     دمداج   ا
الراميددة    حتسدد  فددر  ح ددول ا ميددع علدد  خدددمات  و ثنددا علدد  ج ددود  وروجلددواجلتعليمددي. ا

 الرعاية ال حية.
لتددددا   التردددريعية الددديت ايددد  ا  وروجلدددواج لتعزيدددز املسددداواة  ددد  ابع وريدددة كدددورا نوهدددا و  -71

 .ومكافحته ضد املر ة ا نسا/ا نس ، ومنع العنا 
و يد ارحتاد الرويي انقتاح  وروجلواج عل  التعاون مدع اجملتمدع الددو ، لكنده  عدرب عدن  -72

قلقدده  زاذ األوضدداع جلدد  املرضددية   ن ددام السددسون، وتزايددد عدددد النددزرذ. ورحدد  ارحتدداد الرويددي 
 .2030ابري اتيسية الوطنية للمساواة    ا نس     فق 

تنقيد   دال  لتقددم الد ج  حرزتده  وروجلدواج  اباً علمة العر ية السعودية اململك حاطا و  -73
توصددديات حقدددوق اإلنسدددان، و ثندددا علددد  تعاوهندددا مدددع ا يفدددات الدوليدددة  قدددوق اإلنسدددان، وعلددد  

 كوج اإلعاقة   التعليم.األشأا  حق تكيد ج ودها الرامية    
 ال حقوق اإلنسدان، واريد اتيسية الوطنيدة ورحبا السنغال خ ة التثقيا الوطنية    -74

ا  دة الوطنيدة لرعايدة ال قولدة املبكدرة وال قولدة واملراهقدة ، و 2030للمساواة    ا نسد     فدق 
 .2020-2016للق ة 
مويسددددددددددة الوطنيددددددددددة لل  و شادت صر يا ابلتدا   اليت اي  ا  وروجلواج لتوف  الدعم املا  -75

 .و ناذ قدرا ا اإلنسان، وديوان امل اأ، واملع د الوطل للمر ة قوق 
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ورحبا يلوفاكيا  ت ديق  وروجلواج عل  الربوتوكول ارختيارج رتقاقيدة حقدوق ال قدس  -76
 ودها الرامية    مكافحة ارجتار ابألشأا ، لكن ا  عر ا جباملتعلق إبجراذ تقد  البالجلات، و 

 .اً نسيم جايتغال معاملة األطقال و  يوذعن قلق ا  زاذ 
. وحثددا  وروجلددواج علدد  رفددع السددن ا نسددا/و عر ددا يددلوفينيا عددن قلق ددا  زاذ العنددا  -77

األوروجلوايددددة فيمددددا يتعلددددق اب ليددددات الوطنيددددة  الددددرادة يددددنة. و ثنددددا علدددد  18القددددانو/ للددددزواج    
 لخت ال  واملتا عة.

واج علدددددددد  مردددددددداركت ا   اريددددددددتعرا، الدددددددددورج الرددددددددامس، وشددددددددكرت  يددددددددبانيا  وروجلدددددددد -78
 توصيات. وقدما

و ثنا دولة فلس   عل  ج ود  وروجلواج الرامية    ا د من عمدس األطقدال، والعندا  -79
 ضدهم. ورحبا  رروع ا ق   املساواة وعدم التمييز ضد األشأا  كوج اإلعاقة.

ترددددريع ا ديددددد الرامددددي    الت دددددج للعنددددا ضددددد املددددر ة، و قددددانون ورحبددددا السددددويد ابل -80
اإلجددراذات ا نائيددة املعدددل لتحسدد   وضدداع السددسون ومعاملددة السددسناذ. وحثددا  وروجلددواج علدد  

 ضمان تنقي ها تنقي اً فعاًر.
يدوذ ظدروت ورحبا يويسرا ابلتغي ات اإلجرائية ا نائية، لكن ا  عر ا عن قلق ا  زاذ  -81

وخ دددة العمدددس كات ا نسدددا/ ارحتسددداز. و ثندددا علددد   وروجلدددواج لسدددن ا قدددوان  تتعلدددق ابلعندددا 
 ال لة، لكن ا  عر ا عن قلق ا  زاذ تزايد عدد جرائم قتس النساذ.

 ا قدددددانون مندددددع ومكافحدددددة ارجتدددددار ابألشدددددأا  و ثندددددا اتيلندددددد علددددد   وروجلدددددواج لسدددددن   -82
. ورحبدا ابلتددا   الديت ا نسدا/ا الراميدة    مكافحدة العندا ، وج ودهد2018وايتغال م لعدام 

 اي  ا من  جس الت دج ركت اظ السسون، األمر ال ج  فاد األطقال والنساذ.
وهن ت توجلو  وروجلواج علد  اعتمادهدا تددا   ملكافحدة  وجده عددم املسداواة علد   يدا   -83

القلق ر يزال يساورها  زاذ ايدتمرار التمييدز ا يكلدي  األصس اإلثل والعرقي، لكن ا  شارت     ن
 ضد السكان املنحدرين من  صس افريقي، ر ييما النساذ.

ورحبا تون  ابلتردريعات الديت اعتمدد ا  وروجلدواج مند  جولدة اريدتعرا، السدا قة مدن  -84
و ثنددا علدد  . دوليددة ألوروجلددواجلاللتزامددات الاً  جددس  نقدداك اإلطددار املويسددي  قددوق اإلنسددان وفقدد

 وارجتار ابلبرر. ا نسا/خ   ا الوطنية الرامية    مكافحة العنا 
 ود  وروجلواج الرامية    تعزيز املويسة الوطنية  قوق اإلنسان، علماً جبتركيا  حاطا و  -85

دت جب ددددود و شددددا.  شددددكال التمييددددزوديددددوان امل دددداأ، ومكافحددددة العن ددددرية وكددددره األجاندددد  وعيددددع 
 .ومكافحة ارجتار ابألشأا  ،الرامية    زادة اريتثمار   التعليم  وروجلواج

و ثنا  وكرانيدا علد  ج دود  وروجلدواج الراميدة    حتسد  اإلطدارين املويسداا والتردريعي  -86
هددددات دوليدددة، واعتمددداد ايددد اتيسيات  قدددوق اإلنسدددان،  ويدددائس من دددا الت دددديق علددد  عددددة معا

 . ددة وخ ط عمس
خطقدال الد ين تد اوح لحتقيق تغ ية تعليميدة شدبه شداملة ابلنسدبة  شارت  وروجلواج    و  -87

ا ال ددوذ علد  مدا ايد ت مددن تددا   لتعزيدز التعلدديم، ت. ويدل  عمدارهم  د  ثدالك وسدد  يدنوا
، والعن درية وكدره األجاند . ا نسدا/املدر ة، ومكافحدة العندا   كلك التثقيا  رد ن حقدوق   ا
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   التددددا   الراميدددة     دمددداج امل ددداجرين، واألشدددأا  كوج ارعاقدددة   الن دددام اً و شدددارت  ي ددد
 . ، وا د من التسرب املدرييالتعليمي

للحمدددس، وشدددرو/ املتعلددق ابإلهنددداذ ال دددوعي  2012 شددارت  وروجلدددواج    قدددانون عدددام و  -88
التددا   املتأد ة    ددا  ال دحة العقليددة   ي دداً . وككدرت   هدد ا امل دمار اريدتنكات ال دم ج

 . الدواذوا  ول عل  
   اإلجراذات اليت اي  ا  غر، ضمان  يفة مستدامة،  ا   اً و شارت  وروجلواج  ي  -89

ا  ددوات الدديت ايدد  ا ملعا ددة حددارت    شددارت  كلددك   ق دداع التعدددين. وعددالوة علدد  كلددك، 
 . البيا ت املرتب ة   لكارختقاذ القسرج اليت حدثا   املاضي، وتدا   محاية 

ورحبددا اململكددة املتحدددة ابلسددسس اإليفددايب ألوروجلددواج    ددال حريددة التعبدد  والقددوان   -90
املثليدات واملثليد  ومزدوجدي امليدس ا نسدي ومغدايرج ا ويدة املتعلقة ابملساواة    ا نس ، وحقدوق 

ا نسانية. لكن ا ر تزال ترعر ابلقلق ألن الرجدال يردغلون جلالبيدة املناصد  القياديدة، و زاذ تزايدد 
 مستوات العنا ضد املر ة.

 سدب  ألحدداك الوطنيدة إلصدالحيات اويسدة ملابو شادت الدورات املتحددة األمريكيدة  -91
ارت املعاملدددة القايدددية والال نسدددانية وامل يندددة. و حاطدددا علمددداً ابلتردددريعات املناه دددة حدددخقدددا 

 للعنا ا نسا/، وارجتار ابألشأا ، وشسعا عل  متويس تنقي  ه ه القوان .
 ديددوان امل دداأ واملويسددة الوطنيددة  قددوق اإلنسددان اعتمدداد ابرتيدداح ورح ددا  وز كسددتان -92

 لا، ورحبا  ت ديق  وروجلواج عل  الربوتوكدول ارختيدارج رتقاقيدة حقدوق ال قدس ضمن القفة 
 املتعلق إبجراذ تقد  البالجلات.

ن ام دا التعليمدي اع فا ع ورية فنزويال البوليقارية جب ود  وروجلدواج الراميدة    حتقيدق و  -93
وهددو مددا  فدداد القفددات األكثددر  ارلتحدداق ابملدريددة و كمددال مراحددس التعلدديم، مسددتوات عاليددة مددن

 مستوات الققر، والققر املدقع، وعدم املساواة. و عر ا عن تقديرها لتقليص  وروجلواجضعقاً. 
ورحبدددددا فييدددددا  م  واصدددددلة  وروجلدددددواج ج ودهدددددا الراميدددددة    تعزيدددددز حقدددددوق اإلنسدددددان  -94

 نقي ها القعلي رلتزاما ا ال وعية.ومحايت ا، وت ديق ا عل  معاهدة ح ر األيلحة النووية، وت
رحبددا  لبانيددا  ت ددديق  وروجلددواج علدد  الربوتوكددول ارختيددارج رتقاقيددة حقددوق ال قددس و  -95

املتعلق إبجراذ تقد  البالجلات. وشسعا  وروجلواج عل  م داعقة ج ودهدا ل دمان متثيدس عدادل 
 للمر ة والرجس   هيفات صنع القرار.

وعدددددم املسدددداواة،   حرزتدددده  وروجلددددواج   مكافحددددة الققددددررحبددددا ا زائددددر ابلتقدددددم الدددد ج و  -96
دمددداج املتعلدددق إب ربوتوكدددولالوا  دددوات الددديت ايددد  ا لقائددددة األشدددأا  كوج اإلعاقدددة، ر يددديما 

 األشأا  كوج اإلعاقة   املويسات التعليمية.
ددددك -97 قددددوق اإلنسددددان الدوليددددة، و وقق ددددا  وروجلددددواج  ويسددددات ح و ثنددددا  نغددددور علدددد  متس 

 الرادج   ارع ات نقوق اإلنسان وكرامته.
هن ت األرجنت   وروجلواج عل  جترمي دا قتدس اإل ك واعتبداره شدكاًل مدن  شدكال القتدس و  -98

هن  دا ضد املدر ة، و  ا نسا/  ن العنار  580-19 وكلك  عد اعتمادها القانون رقماملرددة، 
 توقيع ا  عالن املدار  ا منة.عل  
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رحبا  رمينيا  تسر   وروجلواج التحريا عل  ارتكداب جدرائم اإلابدة ا ماعيدة وجل هدا و  -99
ضدد اإلنسدانية، واعتمادهدا ا  دة الوطنيدة للتثقيدا    دال حقدوق اإلنسدان، املرتكبدة من ا درائم 

  م.وا  ة الوطنية ملكافحة ارجتار ابألشأا  وايتغال
، لكن دا  عر دا ا نسدا/نوها  ي اليا خ ة العمس من  جدس حيداة خاليدة مدن العندا و  -100

. ورحبدا ابإلصدالحات الق دائية، ا نسدا/العندا  عددد حدوادكعن قلق ا  زاذ ايدتمرار ارتقداع 
 . لكن ا رح ا  نه ر تزال مثة مراكس تتعلق أبوضاع السسون

 كر يسان عن تقديرها التزام  وروجلواج القدوج  عمليدة اريدتعرا،، وهن  دا علد    عر او  -101
 التقدم ال ج  حرزته فيما يتعلق  تنقي  التوصيات الواردة   جولة اريتعرا، السا قة.

، وقددددانون مكافحددددة ارجتددددار ا نسددددا/ ضددددد املددددر ة رحبددددا جددددزر الب امددددا  قددددانون العندددداو  -102
 ودها الرامية     دماج من ور جنسا/   السيايات املتعلقة ابملدر ة جب م، و ابألشأا  وايتغال

 كوج اإلعاقة. األشأا  الريقية، وتنقي  مرروع
 عر ددا البحددرين عددن تقددديرها للأ ددوات الدديت ايدد  ا  وروجلددواج مندد  جولددة اريددتعرا، و  -103

 السا قة من  جس تعزيز حقوق اإلنسان ومحايت ا.
  ددددة الوطنيددددة  قددددوق اإلنسددددان، واريدددد اتيسية الوطنيددددة و حاطددددا  ددددنغالديب علمدددداً اب -104

، وا  دددة الوطنيدددة للوصدددول    العدالدددة، وخ دددة ا مايدددة 2030للمسددداواة  ددد  ا نسددد     فدددق 
 شددارت    القسددوة املبلددغ عن ددا   اإلطددار الترددريعي القانونيددة لخشددأا  كوج اإلعاقددة، لكن ددا 

 .ألوروجلواج
دددددرت  دددددرابدو  جب دددددود  وروجلدددددواج الراميدددددة    الت ددددددج للتحددددددات الددددديت يواج  دددددا و  -105 كك 

األفارقددة. و شددارت     ن  دراج ا  ددود الراميددة    تدددري  املددوظق  علدد  معا ددة اانيددون األوروجلو 
 املسائس كات ال لة ابملنحدرين من  صس  فريقي خ وة   ارجتاه ال حير.

لكن ددا  عر ددا  يدد  ا  وروجلددواج للحددد مددن ا رميددة،و شددارت  دديالرو     التدددا   الدديت ا -106
جلددد  املنايددبة    مددداكن ارحتسدداز، واكت ددداظ وضدداع عددن قلق ددا  زاذ ضدددعا تنقيدد  القدددوان ، واأل

 .توافر ا ماية ل حاا ارجتار  عا السسون، وعدم
رتقاقيدة حقدوق  الربوتوكول ارختيارجقا عل   نن ابرتياح  ن  وروجلواج صد  ورح ا  -107

 األيلحة.جتارة  ، ومعاهدةال قس املتعلق إبجراذ تقد  البالجلات
رح ددا  ددواتن ابرتيدداح اعتمدداد  وروجلددواج اريدد اتيسية الوطنيددة للمسدداواة  دد  ا نسدد  و  -108

 .2020-2016 ل قولدددة املبكدددرة وال قولدددة واملراهقدددة للقددد ة، وا  دددة الوطنيدددة لرعايدددة ا2030   فدددق 
علدد  ، و ا نسددا/لعنددا الت دددج لعلدد  التدددا   الدديت ايدد  ا  وروجلددواج مددن  جددس  ددواتن و ثنددا 

  ت ديق ا عل  معاهدات حقوق اإلنسان.
 يق  وروجلددواج علدد  ال ددكو  الدوليددة، ثنددا دولددة  وليقيددا املتعددددة القوميددات علدد  ت دددو  -109

 األمريكية ملكافحة عيع  شكال التمييز والتع   والعن رية.وصكو  البلدان 
لحمايددة ت ددا الوطنيددة للوصددول    العدالددة، وخ ت ددا لوهندد ت الربازيددس  وروجلددواج علدد  خ  -110

ورحبدددا  .ال دددحية املتكاملدددة كوج اإلعاقدددة، وعلددد  ن ام دددا الدددوطل للرعايدددةلخشدددأا  القانونيدددة 
 امية    مكافحة العنا ضد النساذ واألطقال وارجتار ابلبرر. تدا  ها الر 
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 عر دددا  لغدددارا عدددن تقدددديرها لت دددديق  وروجلدددواج علددد  الربوتوكدددول ارختيدددارج رتقاقيدددة و  -111
حقدددوق ال قدددس املتعلدددق إبجدددراذ تقدددد  البالجلدددات، واعتمادهدددا قدددانون العندددا ا نسدددا/ ضدددد املدددر ة، 

 املراهقة.وال قولة و قولة املبكرة وا  ة الوطنية لرعاية ال 
 ثنا كا و ف دج عل  ييايات  وروجلواج    ال التنمية املستدامة، ورحبا إبنردائ ا و -112

 ا لية الوطنية لخت ال  ومتا عة توصيات جولة اريتعرا، السا قة.
 مددن  جددس شددسعا كندددا  وروجلددواج علدد  عقددد اجتمدداع للمسلدد  اريترددارج الددوطلو  -113

، كمدا يدنص علد  كلدك القدانون حياة خالية من العنا ا نسا/ ضد املر ة، ومرفق الرصد والتقييم
الدددددديت قدددددددمت ا املويسددددددة الوطنيددددددة  قددددددوق اإلنسددددددان    علومددددددات ورحبددددددا ابمل، 580-19رقددددددم 
 العامس. القريق
ديددوان ورحبدا شدديلي  ت ددديق  وروجلددواج علدد  صددكو  حقددوق اإلنسددان، وعلدد  دعم ددا  -114

 التع ي . عن ا لية الوطنية ملناه ة ، ف الً املويسة الوطنية  قوق اإلنسانامل اأ و 
و شددارت  رحبددا ال دد   تعزيددز  وروجلددواج حقددوق اإلنسددان ومحايت ددا، وا ددد مددن الققددر.و  -115

  حتس   وضاع السسون، وا  ود املب ولة من  جس محاية القفات ال عيقة،    التدا   الرامية  
 وتعزيز املساواة    ا نس ، و دماج ا ميع   اجملتمع.

ويل ا كويتاريكا ال وذ عل  التدا   اليت اي  ا  وروجلواج من  جس حتس  مراركة  -116
 ونوهدا ابلن ددام ارنتأددايب املتدد ان، وديددوان امل دداأ. املدر ة، وتعزيددز املويسددة الوطنيددة  قدوق اإلنسدد

 ألوروجلواج، وارتقاع معدرت التنمية البررية في ا.
 جبميع التعليقات والتوصيات.اً وشكرت  وروجلواج الوفود عل  تدخال ا، و حاطا علم -117

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
أثنرررراء جلسررررة التحرررراور/الواردة ت أوروغررررواي ت التوصرررريات الرررر  صرررري   ظرررررت ن -118
 وأيدهتا: أدانه،

التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدوليرة بشر ن الشرعوأل األصرلية  118-1
 )هندوراس(؛( ( )أوزبكستان169)رقم  1989والقبلية، 

اتفاقيررة منظمررة العمررل الدوليررة علررى دون مزيررد مررن الترر    التصررديق  118-2
 )الدامنرك(؛ 169رقم 
النظر ت إمكانيرة التصرديق علرى اتفاقيرة منظمرة العمرل الدوليرة بشر ن  118-3

 ( )نيكاراغوا(؛169)رقم  1989 ،الشعوأل األصلية والقبلية
اتفاقيررة منظمررة العمررل الدوليررة بشرر ن  علررى دراسررة إمكانيررة التصررديق 118-4

)مج وريرررة  أو االنضرررمال إلي رررا (169)رقرررم  1989األصرررلية والقبليرررة،  الشرررعوأل
 فنزويال البوليفارية(؛

 )شيلي(؛ 169النظر ت التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  118-5
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إعادة تفعيل عملية املشاورات الدا لية لتيس  التصديق على اتفاقية  118-6
 )إكوادور(؛ 169الدولية رقم منظمة العمل 

تعزيرررز املشررراورات الراميرررة إ  التصرررديق علرررى اتفاقيرررة منظمرررة العمرررل  118-7
ب ية ضرمان احلمايرة الفعالرة حلقروق الشرعوأل األصرلية وتعزيزهرا،  169الدولية رقم 
 سيما ال غواي،و وبوجودها اإلثين والثقات السابق الكتشاف أور  ،ويت اهبواالعرتاف 

 شعب التشَّاُروَّا )دولة بوليفيا املتعددة القوميات(؛ من ا
 تعزيز اجل ود لتنفيذ التشريعات املتعلقة حبقوق اإلنسان )غياان(؛ 118-8
بررذم مزيررد مررن اجل ررود لتعزيررز التشررريعات الومنيررة احلاليررة مررن أجررل  118-9

حقوق اإلنسران  وسن تشريعات جديدة لتنفيذ صكوكتدارك ما ينقص ا من تواؤل، 
 في ا )بواتن(؛اا ال  أصبح البلد مرف

علررى  ديرروان املظررامكرري تكفررل قرردرة مواصررلة يصرريا مرروارد كافيررة ل 118-10
 بواليته )سلوفاكيا(؛والوفاء بشكل مستقل،  العمل
والرتكيررز ، ميررم مسسسررات حقرروق اإلنسررانجل ضررمان التمويررل الكررات 118-11

  د الومين للمرأة )أسرتاليا(؛بشكل  اص على املع
مواصررلة تعزيررز هليت ررا املعنيررة وتابعررة توصرريات حقرروق اإلنسرران )نظررال  118-12

 2030رصررد التوصرريات الدوليررة(، وربد ررا ةهررداف  دررة التنميررة املسررتدامة لعررال 
 )ابراغواي(؛

لتمييررز للتمييررز العنصررري مررم الرتكيررز علررى ا تعزيررز التشررريم املنرراه  118-13
 اهليكلي )البحرين(؛

جتررررش نشرررر نظرررر ت التفررروق العرقررري أو الدونيرررة العرقيرررة علرررى النحرررو  118-14
 املوصى به سابقاا )هندوراس(؛

حظررر التمييررز العنصررري صررراحة، وررا ت زلررب التمييررز املباشررر وغرر   118-15
 املباشر، ابعتماد القوانني املناسبة )ابكستان(؛

مواصلة ج ودها الرامية إ  تنفيرذ بررامو وأنشردة تثقيفيرة وتدريبيرة ت  118-16
جمررام حقرروق اإلنسرران بشرر ن مكافحررة العنصرررية والتمييررز، وبشرر ن املسررا ل املتعلقررة 

 ابملنحدرين من أصل أفريقي )الفلبني(؛
 املنحدريناألشخاص تكثيف اجل ود الرامية إ  مكافحة التمييز ضد  118-17

 من أصل أفريقي )توغو(؛
مواصررلة اجل ررود املبذولررة ملكافحررة العنصرررية وكررره األجانررب، و كررني  118-18

 النساء املنحدرات من أصل أفريقي بضمان وصوهلن إ  املناصب القيادية )مصر(؛
علرى مكافحرة التمييرز العنصرري ابعتمراد  النظرال القضرا يتعزيز قدرة  118-19

هليرات إنفراز بشر ن حراالت تضرمني القرانون تعريف للتمييز املباشرر وغر  املباشرر، و 
 ال سيما التمييز ضد األقليات )أن وال(؛، التمييزبعين ا من 
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مجررررم الرررردوا ر احلكوميررررة بيرررراانت تتضررررمن مواصررررلة تعزيررررز عمليررررات  118-20
 العرقية واستخدام ا بدريقة من جية )برابدوس(؛ - املت  ات اإلثنية

إصرردار بيرراانت إحصررا ية موثوقررة، ادثررة، وشرراملة، ومصررنفة حسررب  118-21
العررق، أو النسررب، أو األصرل القررومي، أو اإلثرين عررن التكروين الررد  رات للسرركان 

 )برابدوس(؛
علرررى التمييرررز ضرررد تكثيرررف السياسرررات والرررمامو الراميرررة إ  القضررراء  118-22

، واألشررخاص زوي وأبنرراء الشررعوأل األصررلية النسرراء املنحرردرات مررن أصررل أفريقرري،
 االعرررتاف هبررم، وإزكرراء الرروعي ايرراز اإلجررراءات الراميررة إ وسررا ل من ررا اإلعاقررة ب
 اجملتمم )إكوادور(؛ أوساط بش هنم ت

ساواة ت احلقوق تعزيز تنسيق وتنفيذ السياسات العامة ال  تضمن امل 118-23
 )بنما(؛ االجتماعيتلب ال  تعزز ت ي  أمناط السلوك والفرص جلميم السكان، و 

رأة، والدفرل، واألشرخاص از تداب  فعالة لتعزيز حقروق املرمواصلة اي 118-24
 زوي اإلعاقة، والفئات الضعيفة األ رى )الصني(؛

هتيئرة سربل من را سران لكبرار السرن، بمواصلة تعزيز ومحاية حقروق اإلن 118-25
بيئرة مواتيررة لشرريخو ة سررليمة وفاعلررة، وضررمان عرردل إغفررام كبررار السررن عنررد تنفيررذ 

 )اتيلند(؛ 2030 دة التنمية املستدامة لعال 
مواصلة تعزيز اجل ود، وا ت زلب يصيا املوارد للميزانية، وإمالق  118-26

، العنررف والتمييررز، ال سرريما ضررد النسرراء برررامو شرراملة للقضرراء علررى مجيررم أشرركام
واملثليررات واملثليررني ومزدوجرري امليررل اجلنسرري وم ررايري  واألشررخاص زوي اإلعاقررة،

 ، ومحاية حقوق م )شيلي(؛وحاملي صفات اجلنسنياهلوية اجلنسانية 
مواصررلة التررداب  الراميررة إ  مكافحررة التمييررز، ال سرريما ابلتحقيررق ت  118-27

ييررز والعنررف ضررد املثليررات واملثليررني ومزدوجرري امليررل اجلنسرري وم ررايري التمحررواد  
 واملعاقبة على زلب )األرجنتني(؛ وحاملي صفات اجلنسنياهلوية اجلنسانية 

اياز مجيم التداب  ملكافحة التمييز ضد املثليرات واملثليرني ومزدوجري  118-28
، والتحقيرررق ت صرررفات اجلنسرررنيوحررراملي امليرررل اجلنسررري وم رررايري اهلويرررة اجلنسرررانية 

، للضررحية، أو بسرربب هويت ررا اجلنسررانية امليررل اجلنسرريسرربب مجيررم أعمررام العنررف ب
 وتقدش اجلناة إ  العدالة )هيسلندا(؛

اية البيئة عند وضم وتنفيذ مح ت جمام ن و قا م على احلقوق العمل ب 118-29
سررررربق مرررررم الشرررررعوأل األصرررررلية اخلدرررررة البيئيرررررة الومنيرررررة، ورررررا ت زلرررررب التشررررراور امل

 )سلوفينيا(؛
مواصلة تنفيذ المامو ال  قد تندوي على هاثر بيئية إجيابية )اململكرة  118-30

 العربية السعودية(؛
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األوضرراع دا ل ررا مواصررلة اجل ررود الراميررة إ  اسررني نظررال السررجون و  118-31
 علررى وجرره اخلصرروص اتضررمان محايررة حقرروق اإلنسرران املكفولررة للسررجينمررن أجررل 
 )كرواتيا(؛

إجررررراء إصررررالن شررررامل لنظررررال السررررجون وفقرررراا لتوصرررريات مسسسررررات  118-32
 وهيئات معاهدات األمم املتحدة )أوزبكستان(؛

 مضاعفة اجل ود لتحسني أوضاع السجون )فرنسا(؛  118-33
السررجون، واسررني ايرراز مزيررد مررن التررداب  للحررد مررن االكتظررا  ت  118-34

 الظروف املعيشية لنزالء السجون )اليوانن(؛
اسرني الظرروف املعيشرية ت مراكرز االحتجراز، وضرمان تروف  الرعايرة  118-35

الدبيرررررة الكافيرررررة، وإمررررردادات امليررررراه، والصررررررف الصرررررحي ت زنرررررزاانت االحتجررررراز 
 )المت ام(؛

تثمار ت مرافرررق االحتجررراز اع السرررجون عرررن مريرررق االسررراسرررني أوضررر 118-36
علرررى الرعايرررة  حصررروم هرررسالء ز دة فررررصبوسرررا ل من رررا ، والرفيقرررة ابلنرررزالءمنرررة اآل

وز دة والوجبات ال ذا ية املقّوتة، الصحية البدنية والعقلية املعتادة، واملياه النظيفة، 
 زنزاانت )الوال ت املتحدة األمريكية(؛الالراحة  ارج مدة 
ف ج ررود اسررني نظررال السررجون، والبحرر  عررن مرروارد إضررافية تكثيرر 118-37

متنوعرررة، وررررا ت زلررررب املرررروارد القانونيررررة، مرررن أجررررل معاجلررررة مشرررركلة االكتظررررا  ت 
 السجون )االااد الروسي(؛

يصيا موارد أكم لتحسني مرافق االحتجاز، ووضم سياسرة شراملة  118-38
مرن سرجناء، واحلرد مرن االكتظرا ، و هدف ا اسني ظروف معيشة ال إلعادة اإلدماج

 متثام املعاي  الدولية )إسبانيا(؛مث ا
تعزيررز ج ودهررا لوضررم معرراي  اّسررنة، ويصرريا مرروارد كافيررة ملعاجلررة  118-39

 ت السجون )تركيا(؛ وضاع السيئةاالكتظا ، واأل
 درررروات لتحسررررين ا، ايرررراز مراجعررررة أوضرررراع السررررجون والشررررروع ت  118-40

 برامو إعادة الت هيل )أسرتاليا(؛ستفادة من سيما فيما يتعلق ابالكتظا  واال ال
ايرراز تررداب  ملعاجلررة مشرركلة االكتظررا  ت السررجون، وجعررل ظررروف  118-41

 االحتجاز في ا تتفق واملعاي  الدولية )بيالروس(؛
وغ  الصحية املوجودة اياز تداب  لتحسني األوضاع املعيشية املزرية  118-42

 ت بع  مرافق االحتجاز )بن الديش(؛
ضرررمان تررروافر املررروارد الكافيرررة لتنفيرررذ قرررانون اإلجرررراءات اجلنا يرررة املعررردم  118-43

تنفيذاا كامالا من أجل مواصلة احلد من االكتظا  ت السرجون، وإعرادة يهيرل السرجناء 
 ابق للمحاكمة )السويد(؛للحد من معاودهتم، وتضييق جمام االحتجاز الس
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اسررني ظررروف االحتجرراز ت السررجون، وضررمان اسررتفادة ا تجررزين   118-44
 من برامو إعادة الت هيل وإعادة اإلدماج )سويسرا(؛

بررذم مزيررد مررن اجل ررود لتحسررني األوضرراع السرريئة ت العديررد مررن مراكررز  118-45
 ا تجزين، و اصة النساء واملراهقني )مج ورية كور (؛االحتجاز هبا، ومنم سوء معاملة 

 مواصلة اجل ود لتخفيف ظروف احتجاز النساء واألمفام )السن ام(؛ 118-46
تعزيرررز اجل رررود املبذولرررة للحرررد مرررن االكتظرررا  ت السرررجون بتحسرررني  118-47

الحتجراز قبرل املردة الدويلرة لو األحردا ، ظروف االحتجاز، وتقليا مدة احتجاز 
 ا اكمة )أملانيا(؛

اسررني أوضرراع السررجون، للمخررالفني الشررباأل علررى وجرره اخلصرروص،  118-48
ايرراز بوسررا ل من ررا لمحاكمررة، السررابق لابحلررد مررن االكتظررا ، والعمررل ابالحتجرراز 

 تداب  مثل اإلفراج املشروط )كندا(؛
األشررررخاص أن يصرررريا املرررروارد املاليررررة والبشرررررية الالزمررررة لضررررمان  118-49

العمل علرى وفقاا للمعاي  الدولية، و يُعاملون املسلوبة حريت م، ون في م املراهقون، 
 )اليوانن(؛ ناهضة التعذيبتعزيز اآللية الومنية مل

تكثيرررف ج ودهرررا لتحسرررني أوضررراع مراكرررز االحتجررراز هبررردف تشرررجيم  118-50
 ة إدماج املراهقني املخالفني القانون ت اجملتمم )تركيا(؛إعاد
مواصررلة ج ودهررا لتحسررني ظررروف االحتجرراز مررم الرتكيررز علررى مراكررز  118-51

 احتجاز األحدا  )إيداليا(؛
 عزيرررز اسرررتقالم اآلليرررة الومنيرررة ملناهضرررةإ  تمواصرررلة اجل رررود الراميرررة  118-52

 التعذيب )تونس(؛
وفقررراا لتوصررريات جلنرررة األمرررم  ناهضرررة التعرررذيبتعزيرررز اآلليرررة الومنيرررة مل 118-53

 )كرواتيا(؛ نم التعذيباملتحدة الفرعية مل
 ت نظررال السررجون، والتحقيررق ناهضررة التعرذيبتعزيرز هليت ررا الومنيررة مل 118-54

 ت مجيم مزاعم التعذيب وسوء املعاملة )ألبانيا(؛الكامل 
إنشررررراء هليرررررة شررررركاوى مسرررررتقلة للتحقيرررررق ت مجيرررررم مرررررزاعم التعرررررذيب،  118-55

 واالستخدال املفرط للقوة، والعقوابت اجلماعية ت مجيم مرافق االحتجاز )المت ام(؛
 ينجعل جر ة التعذيب جر ة منفصلة ت قانون العقوابت األوروغروا  118-56

تحردة ت اتفاقيرة األمرم امل ، علرى النحرو املنصروص عليره2020حبلروم هزار/مرارس 
اإلفررالت مررن  مررن شرر هنا أن تومرردالث رررات الرر   ملناهضررة التعررذيب، وزلررب لتفررادي

 الشمالية(؛ وأيرلنداالعقاأل )اململكة املتحدة لميدانيا العظمى 
سرررجون  نرررزالء  يرررة ملنرررم معاملرررة احلرررراس واملررروظفني ايررراز إجرررراءات فور  118-57

علرى حلرراس تردريب ا إنسرانية أو م ينرة، ورا ت زلرب و الأوروغواي معاملرة قاسرية أ
االنتحرار، وضم إجراءات للحفا  علرى األمرن، ومنرم ، و ت املنازعات التوتر ف  



A/HRC/41/8 

GE.19-06526 18 

ومقاضراهتم علرى زلرب  ونفسرياا  والتحقيق مم املوظفني الرذين يرسزون السرجناء بردنياا 
 )الوال ت املتحدة األمريكية(؛

لراميرة إ  تنفيرذ سياسرة احلقيقرة، والعدالرة، واجلرم، مواصلة ج ودهرا ا 118-58
املرتكبرررة إابن وضرررماانت عررردل التكررررار، فيمرررا يتعلرررق ابنت اكرررات حقررروق اإلنسررران 

 )كواب(؛السابقة الديكتاتور ت 
ايرراز  درروات لضررمان سرررالمة املرروظفني القضررا يني، واملرردافعني عرررن  118-59

القضرررررا ية املتعلقررررة ابالنت اكرررررات  الرررردعاوى حقرررروق اإلنسررررران الررررذين يشررررراركون ت
الديكتاتوريرررة العسررركرية، وضرررمان التحقيرررق إابن  املرتكبة اجلسيمة حلقوق اإلنسان 

املسرسولني  ابلقتل ضد هسالء األشخاص، وتقدش لت ديددعاءات االكامل ت مجيم ا
 إ  العدالة ) غاان(؛ عن تلب الت ديدات

ملية التحقيق ت انت اكات حقوق اإلنسان الر  تكثيف ج ودها ت ع 118-60
التحقيقررات تندرروي علررى عرقلررة تلررب الديكتاتوريررة، وت احلرراالت الرر  إابن  حرردث 

 )اليوانن(؛
، وضررمان أال يضررم اجلرررا م املرتكبررة 1986إل رراء قررانون العفررو لعررال  118-61

وانت اكررات حقرروق ضررد اإلنسررانية، وررا في ررا أعمررام التعررذيب واال تفرراء القسررري، 
، لقررررروانني التقرررررادل، أو العفرررررو، 1985و 1973اإلنسررررران املرتكبرررررة برررررني عرررررامي 

 احلصاانت أو غ ها من التداب  املماثلة )بنما(؛ أو
ايررراز ترررداب  ملموسرررة  اكمرررة املسرررسولني عرررن االنت اكرررات اجلسررريمة  118-62

وضررمان االنتصرراف واجلررم  العسرركرية، -الديكتاتوريررة املدنيررة إابن  حلقرروق اإلنسرران
 لضحا  هذه اجلرا م )مج ورية كور (؛

مواصررررلة التررررداب  الراميررررة إ  ضررررمان إحررررراز تقرررردل ت التحقيررررق مررررم  118-63
الديكتاتورية العسكرية ومعاقبت م، ال سريما إابن   مرتكيب انت اكات حقوق اإلنسان

لتقرررررادل أو العفرررررو بضرررررمان عررررردل  ضررررروع هرررررذا النررررروع مرررررن االنت اكرررررات لقررررروانني ا
 )األرجنتني(؛

ايررررراز ترررررداب  لضرررررمان أال يضرررررم اجلررررررا م املرتكبرررررة ضرررررد اإلنسرررررانية  118-64
لقررروانني التقرررادل، أو العفرررو،  إابن احلكومرررة العسررركرية وانت اكرررات حقررروق اإلنسررران

احلصرررررانة ت األحكرررررال القانونيرررررة املتعلقرررررة ابإلفرررررالت مرررررن العقررررراأل، وتعررررروي   أو
 ريكا(؛)كوستا  الضحا
مواصرررررلة إحرررررراز تقررررردل ت مكافحرررررة اإلفرررررالت مرررررن العقررررراأل ابيررررراز  118-65

التحقيقررات، ومررن مث ضررمان لتيسرر  اإلجررراءات الالزمررة، وترروف  املرروارد الضرررورية 
 تنفيذ القانون الدويل )إسبانيا(؛

مواصررلة اجل ررود املبذولررة لضررمان اسررتخدال ترردب  سررلب حريررة األحرردا   118-66
 يرلندا(؛أ، وتقليا العمل ابالحتجاز السابق للمحاكمة )مالزاا أ  اا ال غ 
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قضررراء األحررردا ، ووضرررم سياسرررات ومنيرررة تسرررتند إ  مراجعرررة نظرررال  118-67
التزاماهتا ووجرب معاهردات حقروق اإلنسران الدوليرة، مرم الرتكيرز بوجره  راص علرى 

)اململكة املتحدة لميدانيا العظمرى  التداب  غ  االحتجازية، واحلصوم على التعليم
 الشمالية(؛ وأيرلندا
تكثيرررف مراجعرررة نظرررال قضررراء األحررردا  اسرررتناداا إ  حقررروق اإلنسررران،  118-68

 وإعداء األولوية للتداب  غ  االحتجازية، والت كيد على جوانب ا التعليمية )شيلي(؛
والعمل ت الوق  نفسره علرى مواصلة تقييم نظال احتجاز األحدا ،  118-69
 األحدا  )إريرت (؛يم التداب  الرتبوية والفرص التعليمية ت صفوف السجناء تشج
مواصلة تنفيذ الترداب  املناسربة ت مكافحرة االجترار ابلنسراء والفتيرات  118-70

 ب رض االست الم اجلنسي )أملانيا(؛
لتصردي مرن أجرل اسن تشريعات شراملة، وسا ل من ا تعزيز اجل ود، ب 118-71

واالسرررت الم  السرررخرة لالجترررار ابألشرررخاص، ال سررريما النسررراء والفتيرررات، ألغرررراض
 اجلنسي )غياان(؛

تكثيف اجل ود ت جمام مكافحة االجترار ابألشرخاص واسرت الهلم، مرم  118-72
 مفام )أرمينيا(؛الرتكيز بوجه  اص على النساء واأل

تكثيررف التررداب  الراميررة إ  مكافحررة االجتررار ابألشررخاص، مررم إيررالء  118-73
 اهتمال  اص للنساء واألمفام )البحرين(؛

مواصررلة تنفيررذ التررداب  املناسرربة ملكافحررة االجتررار ابلنسرراء والفتيررات،  118-74
 أة )إيداليا(؛وكذلب التداب  املناسبة ملكافحة العنف ضد املر 

إنشاء هلية تشريعية ملنم ومكافحة االجتار ابلبشر ألغراض االست الم  118-75
 اجلنسي والعمل القسري )مدغشقر(؛

مواصرررلة تعزيرررز براجم ررررا لبنررراء قرررردرات اجل رررات املسررررسولة عرررن إنفرررراز  118-76
ا النسررراء القرررانون واجل رررات املسرررسولة عرررن مكافحرررة االجترررار ابألشرررخاص، ال سررريم

 واألمفام )الفلبني(؛
 بذم مزيد من اجل ود للحد من االجتار ابلبشر )العراق(؛ 118-77
 ز دة ج ودها ت مكافحة االجتار ابلبشر )نيج  (؛ 118-78
بشر ن منرم ومكافحرة  19-643 ضمان التنفيذ الفعام للقانون رقرم 118-79

محرالت التوعيرة، وبنراء قردرات مروظفي  بدررق من را االجتار ابألشخاص واست الهلم،
 إنفاز القانون، والتعاون التقين مم الشركاء الدوليني )اتيلند(؛

من أهداف  7-8اعتماد وتنفيذ  دة عمل ومنية لدعم تنفيذ ال اية  118-80
واالجترار سخرة وإهناء الررق املعاصرر القضاء على ال التنمية املستدامة ال  تدعو إ 

 الشمالية(؛ وأيرلندا)اململكة املتحدة لميدانيا العظمى  2030ابلبشر ت أفق عال 
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التنفيررذ الكامررل للخدررة الومنيررة ملكافحررة االجتررار ابألشررخاص املتفررق  118-81
ج ررات يب الررالزل للعلي ررا، ومواصررلة تنظرريم محررالت التوعيررة العامررة، وترروف  الترردر 

 بذلب )جزر الب اما(؛ املسسولة املعنية
اعتماد تشريعات شاملة ملكافحة االجتار ابلبشرر، ورا ت زلرب أحكرال  118-82
 ، وضمان تدبيق ا فعلياا )بيالروس(؛ورد االعتبار هلمحبماية ضحا  االجتار تتعلق 
رهررا الوحرردة الدبيعيررة واألساسررية اترروف  احلمايررة والرردعم لعسرررة ابعتب 118-83
 اجملتمم )مصر(؛ لبقاء
تعزيز ج ود التصدي لبدالرة الشرباأل، ال سريما برني األشرخاص زوي  118-84

 اإلعاقة )غياان(؛
مواصررلة تعزيررز سياسررات العمالررة مررن أجررل  فرر  معرردالت البدالررة،  118-85

 اقة )إندونيسيا(؛سيما بني الشباأل، والنساء واألشخاص زوي اإلع ال
ايررررراز الترررررداب  الالزمرررررة ملكافحرررررة البدالرررررة برررررني الشرررررباأل، والنسررررراء  118-86

 واألشخاص زوي اإلعاقة )كوستاريكا(؛
تنفيرررررذ نظرررررال لقيررررراس مسشررررررات التقررررردل ا ررررررز ت إعمرررررام احلقررررروق  118-87

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية )عمان(؛
حرروار شررامل بشرر ن الررد ل األساسرري الشررامل واعتبرراره أداة لت يرر  فررتح  118-88

 نظال الضمان االجتماعي احلايل، ابلتشاور مم مجيم اجل ات صاحبة املصلحة )هاي (؛
احلرررد مرررن الفقرررر، واسرررني ز دة  توسررريم ندررراق املبرررادرات الراميرررة إ  118-89

ي را، ورا ت زلرب لعشرخاص الوصروم إلفررص نوعية اخلدمات الصرحية والتعليميرة و 
 زوي اإلعاقة )كواب(؛

النظر ت اعتماد هنو قا م على احلقوق ت بررامو احلرد مرن الفقرر لضرمان  118-90
 تررررم األشررررخاص وسررررتو ت معيشررررية مال مررررة،  اصررررة األمفررررام، واألشررررخاص الررررذين 

 سالمية(؛يعيشون ت املنامق الريفية، واألشخاص زوي اإلعاقة )مج ورية إيران اإل
األشررخاص املنحرردرين مررن أصررل أفريقرري، واألشررخاص الت كررد مررن أن  118-91

مررن برررامو مكافحررة الفقررر  ، يسررتفيدونالررذين يعيشررون ت املنررامق احلضرررية والريفيررة
 على قدل املساواة )مدغشقر(؛

 فر  عردد  مرن أجرلاالستمرار ت تعزيز اسررتاتيجية احلرد مرن الفقرر  118-92
 شخاص الذين يعيشون الفقر واسني مستو ت معيشت م )الصني(؛األ

ضمان التنفيذ السليم للخدة الومنية ملياه الشرأل والصرف الصرحي  118-93
 مم الرتكيز بوجه  اص على الفئات الضعيفة وامل مشة من سكاهنا )موريشيوس(؛

، ومعاجلررة الفجرروات مواصررلة ج ودهررا الراميررة إ  يفيررف حرردة الفقررر 118-94
 بني املنامق احلضرية والريفية )موريشيوس(؛
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مواصلة تنفيذ سياسات احلد من الفقر مم الرتكيز على احلد من عردل  118-95
 املساواة ت الد ل )فيي  انل(؛

وضرررم  درررة لتنفيرررذ توصررريات حقررروق اإلنسررران تتماشرررى مرررم أهرررداف  118-96
ميررم توصرريات االسررتعراض الرردوري الشررامل املقبولررة جل شرراملةالتنميررة املسررتدامة، و 

 )كابو ف دي(؛
دمو املمارسات اجليدة لتنفيذ توصيات االسرتعراض الردوري الشرامل  118-97

 ت استعراضاهتا الومنية بش ن تنفيذ أهداف التنمية املستدامة )كابو ف دي(؛
سررية واإلبابيرررة ملنررم احلمرررل برردء العمررل ابلتثقيرررف بشرر ن الصرررحة اجلن 118-98

 املبكر، واألمراض املنقولة جنسياا )هيسلندا(؛
تعزيز أدوات التدريب ت قداعي الصحة والتعليم بش ن الصرحة اجلنسرية  118-99

واإلبابية وحقوق النسراء والفتيرات، مثرل منرم محرل املراهقرات واحلمرل املبكرر، ووسرا ل 
 جلنسي، ومنم العنف اجلنساين )املكسيب(؛منم احلمل، واإلج اض، والتنوع ا

برردء العمررل بتثقيررف يناسررب عمررر الفتيررات والفتيرران بشرر ن الصررحة  118-100
 اجلنسية واإلبابية ملنم احلمل املبكر، واألمراض املنقولة جنسياا )اجلبل األسود(؛

لية، ومراعاة مواءمة برامو التثقيف اجلنسي الشاملة مم املعاي  الدو  118-101
احلقرررروق الر يسررررية للصررررحة اجلنسررررية واإلبابيررررة، وامليررررل اجلنسرررري، وقضررررا  اهلويررررة 

 اجلنسانية، وضمان التنفيذ املستمر هلذه المامو عم النظال التعليمي )هولندا(؛
للعررراملني ت جمرررايل الصرررحة والتعلررريم علرررى املسرررتمر تعزيرررز التررردريب  118-102

بيررة علررى أسرراس هنررو يراعرري نرروع اجلررنس، والعمررر، والعرررق، الصررحة اجلنسررية واإلبا
 واإلثنية )ب و(؛

الدبيرة وأ صرا يي أشد صرامة ملنم املسسسات  تعليلية فرض شروط 118-103
االضدالع رف  لت دية على الستنكاف الضم ي ت كل مرة لالدب من التذرّع اب

 ج اض )هيسلندا(؛اإلعمليات ب
ممارسررة حق ررن القررانوين ت احلصرروم  مررن النسرراء احلرررص علررى  كررني 118-104

عرن مريرق تنظريم على  دمات اإلج اض وما بعد اإلج اض ت مجيم منرامق البلرد 
 الدب ت االستنكاف ضم  ا )هولندا(؛يي ق أ صا فعلي حل
القرانوين  اياز ترداب  لضرمان حصروم مجيرم النسراء علرى اإلج راض 118-105
 ما بعد اإلج اض )هيسلندا(؛ت و دما
احلصروم علرى مجيرم األدويرة ةسرعار  الراميرة إ  تيسر  تعزيز اجل رود 118-106

 معقولة من أجل ضمان احلق ت الصحة جلميم السكان )إندونيسيا(؛
ضمان إاتحة اخلدمات الصحية لعشرخاص زوي اإلعاقرة، وتردريب  118-107

األشرررخاص زوي اإلعاقرررة، مرررم مراعررراة حق رررم ت  علرررى عرررالج الصرررحة  صرررا ييأ
 املوافقة احلرة واملستن ة )هيسلندا(؛
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مواصرررلة ايررراز الترررداب  الالزمرررة لضرررمان وصررروم األشرررخاص زوي  118-108
علررى الصررحة   صررا ييأاإلعاقررة إ   رردمات الرعايررة الصررحية األساسررية وترردريب 

 هسالء األشخاص )السن ام(؛إ  رعاية تقدش ال
ايرراز اخلدرروات الالزمررة جلعررل اخلرردمات الصررحية العاديررة ت متنرراوم  118-109

 األشخاص زوي اإلعاقة )اجلزا ر(؛
مواصررلة اجل ررود لصرروة سياسررة عامررة تترريح احلصرروم علررى اخلرردمات  118-110

 الصحية ت املنامق الريفية )البحرين(؛
ت احلصرروم علررى التعلرريم، وهرري  املسرراواةالقضرراء علررى أوجرره عرردل  118-111

 يث   د  على أمفام الفئات ا رومة )اهلند(؛ أوجه تفاوت كان هلا
اياز  دروات فعالرة ضرد التمييرز دا رل النظرال التعليمري، والقضراء علرى  118-112

 أوجه عدل املساواة من حي  احلصوم على التعليم والتحصيل العلمي )موريشيوس(؛
ضرررمان املسررراواة ت احلصررروم علرررى تعلررريم عرررايل اجلرررودة لعمفرررام،  118-113

ل الر  ، واعتماد اسرتاتيجية شراملة ملعاجلرة العوامرت أوضاع صعبةسيما األمفام  ال
ابملدرسررة، وت معررردالت التسرررأل املرتفعرررة،   ملتحررراقتسرر م ت اافررراض معرردالت ا

 سيما بني الفتيات )المت ام(؛ ال
معاجلرررة مشررركلة التسررررأل املدرسررري برررني الفتيرررات، واسرررني فررررص  118-114

 حصوم النساء والفتيات على التعليم )موريشيوس(؛
ضمان املساواة ت احلصوم على التعليم، ومعاجلة األسباأل اجلذريرة  118-115

 الفتيات )ميامنار(؛ ت صفوفملعدالت التسرأل من املدارس الثانوية، ال سيما 
معرردم التسررررأل املدرسرري للفتيرررات  تقلررياايرراز التررداب  الالزمرررة ل 118-116

 )اجلزا ر(؛
صرروم الفئررات ا رومررة مررن السرركان حايرراز تررداب  إضررافية لضررمان  118-117

 )ألبانيا(؛مم غ ها لى التعليم على قدل املساواة ع
املدرسررري، ومواج رررة تعزيرررز التزام رررا ابحلرررد مرررن معررردالت التسررررأل  118-118

 مشكلة االنقداع عن املدرسة ت وق  مبكر )إيداليا(؛
لضررمان املررنح الدراسررية والرردعم للدررالأل  ترروف  االسررتمرار ت نظررال 118-119

مرن  مواصلة الدالأل دراست م ضمن املنظومات الرتبوية الرمسيرة، واحلرد مرن تسررهبم
 ؛مج ورية الو الد قرامية الشعبية(املدرسة )

وضم وتنفيذ برامو تعليميرة ترمري إ  التحراق املرراهقني مرن الفئرات  118-120
 االجتماعية الضعيفة ابلتعليم املستمر )املكسيب(؛

مواصلة تنفيذ برامو التعلريم الراميرة إ  تيسر  مواصرلة املرراهقني ت  118-121
 تعليم م )ب و(؛صعبة أوضاع 
 تداب  بديلة تسمح للشباأل والكبار إبكمام تعليم م )قدر(؛تنفيذ  118-122
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 تعزيز اإلمار املسسسي للتثقيف ت جمام حقوق اإلنسان )أرمينيا(؛ 118-123
احرتال احلقوق املكفولة للوالدين، ووجرب القرانون الردويل، ت تربيرة  118-124

 والدينية )بن الديش(؛وتعليم أمفاهلم وفقاا ملعتقداهتم األ القية 
ضررمان حصرروم األمفررام والشررباأل زوي اإلعاقررة البدنيررة والتعلميررة  118-125

 على التعليم )كندا(؛
بذم ج ود أكم من أجرل التصردي جلميرم أشركام التمييرز والعنرف  118-126

 ضد النساء والفتيات )غياان(؛
 ة العنف ضد املرأة بفعالية )فرنسا(؛توف  املوارد الالزمة ملكافح 118-127
 تكثيف اجل ود الرامية إ  منم العنف اجلنساين )جورجيا(؛ 118-128
للتداب  املنصوص علي ا ت قرانون ليني ضمان التنفيذ والتمويل الفع 118-129

احلد من معدالت قتل النساء على أسراس نروع  ضد املرأة من أجلاجلنساين العنف 
 ، وتقدش املسسولني عن زلب إ  العدالة )أملانيا(؛املرتفعة بصورة مزمنة جلنسا

يررررة مررررن العنررررف قررررانون ضررررمان حيرررراة  الالكامررررل لتنفيررررذ الضررررمان  118-130
، 2017وهو قانون شامل    املوافقة عليه ت عرال اجلنساين ضد املرأة حبذاف ه، 

 واسم )كندا(؛وتوف  موارد كافية لتدبيقه على نداق 
يصررريا مررروارد كافيرررة للتنفيرررذ الفعرررام للترررداب  املنصررروص علي رررا  118-131

ال سرريما  ،19-580 التشررريعات املتعلقررة ابلعنررف اجلنسرراين، مثررل القررانون رقررم ت
فيمرا يتعلررق بتقرردش  رردمات الرردعم للضررحا ؛ وتنفيررذ االسرررتاتيجيات علررى الصررعيد 

 يرلندا(؛أابلدبيعة اإلجرامية للعنف اجلنساين )ة و ويل ا بكفاية للتوعي الومين
 )توغو(؛ ابلكاملالعمل على ضمان تدبيق قانون العنف اجلنساين  118-132
اعتماد قانون يعاقرب مجيرم أشركام العنرف ضرد املررأة، ورا ت زلرب  118-133

 االغتصاأل الزوجي، والعنف العا لي )مدغشقر(؛
 العقروابت قرانونالعنف العا لي إبصالن  از تداب  ملنم ومكافحةاي 118-134

 )المت ام(؛
املسرررسولية يُرتّرررب واعتمررراد تشرررريم شرررامل  قرررانون العقررروابتتعرررديل  118-135

املعرررراي  الدوليررررة و  وررررا يتماشررررى مجيررررم أعمررررام العنررررف ضررررد املرررررأة، علررررىاجلنا يررررة 
 الروسي(؛ )االااد
كررررس الررر  تالعقررروابت قرررانون ل ررراء األحكرررال املنصررروص علي رررا ت إ 118-136

مفاهيم أبوية مثل "السلوك الصادق"، و"الفضيلة" و"الفضيحة املش ودة" ابعتبارها 
 املرأة )ليختنشتاين(؛أركاان من أركان اجلرا م اجلنا ية ال  تنسب إ  

انون املردين مرن أجرل ، والقرالعقروابتقرانون مواصلة النظر ت تنقيح  118-137
 ز دة تعزيز حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني )فيي  انل(؛
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مواصررلة العمررل علررى التنفيررذ الفعررام خلدررج عمل ررا مررن أجررل حيرراة  118-138
  الية من العنف اجلنساين )كواب(؛

االسررتناد إ   دررة العمررل احلاليررة مررن أجررل إهنرراء العنررف اجلنسرراين،  118-139
ومواصرررلة تعزيرررز التنسررريق برررني الوكررراالت ملنرررم العنرررف، وز دة فررررص الوصررروم إ  

 العدالة، ومحاية الضحا ، ومعاقبة اجلناة )أسرتاليا(؛
مضرررراعفة ج ودهررررا ت تنفيررررذ سياسررررات واسرررررتاتيجيات مررررن أجررررل  118-140

 التصدي للعنف اجلنساين، وتعزيز املساواة بني اجلنسني )الفلبني(؛
ز دة تكثيرررف اجل رررود الراميرررة إ  منرررم العنرررف اجلنسررراين، ال سررريما  118-141

 العنرررف العرررا لي ضرررد املررررأة، ومقاضررراة أعمرررام العنرررف اجلنسررراين، وتوسررريم محرررالت
 )سلوفينيا(؛ التوعية العامة

الراميررة إ  تقلررريا يصرريا مررروارد كافيررة ومواصرررلة تنفيررذ الترررداب   118-142
 اجلنساين ت البلد )إسبانيا(؛عدد حاالت العنف 

ضررررمان يصرررريا مرررروارد كافيررررة للنظررررال القضررررا ي مررررن أجررررل تنفيررررذ  118-143
التشريعات الومنية ملكافحة العنف ضد املرأة، ومعاجلة قضا  العنف املشرتبه في را، 

 )السويد(؛القانونية األصوم  وفقوالتحقيق في ا 
الة ملنرم العنرف اجلنسري ضرد املررأة، وضرمان مواصلة اياز تداب  فع 118-144

العنف اجلنسي، وتقدش اجلناة إ  العدالة، وتوف  اخلدمات  قضا التحقيق ت مجيم 
 الدبية والنفسية االجتماعية للضحا  )ماليز (؛

مواصرررلة ج ودهرررا الراميرررة إ  التصررردي للعنرررف اجلنسررراين والعنرررف  118-145
 منار(؛العا لي ضد املرأة )ميا

اياز مزيد من التداب  ملكافحرة العنرف اجلنسراين، والعنرف العرا لي،  118-146
 وا ت زلب االعتداء اجلنسي على النساء والفتيات )أوكرانيا(؛

مالجر  ضرحا  العنرف العرا لي، وضرمان احلاصرل ت نقا تدارك الر 118-147
 ت زلب ت املنامق الريفية )ماليز (؛ الوصوم إ  نظال الدعم على نداق واسم، وا

مواصلة اجل ود الرامية إ  التصدي للعنف اجلنساين، والتمييرز ضرد  118-148
 وامليررل اجلنسرري وم رراير  وومزدوجررون الفئررات الضررعيفة، وررا ت زلررب املثليررات واملثليرر

 )مالدة(؛ وحاملو صفات اجلنسنياهلوية اجلنسانية 
ا املررررروارد البشررررررية واملاليرررررة الالزمرررررة للقضررررراء علرررررى مجيرررررم يصررررري 118-149

مرررن أهرررداف التنميرررة  2-5العنرررف ضرررد النسررراء والفتيرررات، وفقررراا لل ايرررة  أشررركام
 املستدامة )سويسرا(؛

املضي قدماا ت ج ود مكافحة العنف ضد املررأة، والعنرف العرا لي،  118-150
 وتوف  احلماية للضحا  )تونس(؛
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تعزيز اجل ود لضمان التنفيذ الفعام لالسرتاتيجية الومنيرة للمسراواة  118-151
 )إندونيسيا(؛ 2030بني اجلنسني ت أفق 

متابعررررة وتعجيررررل سياسررررة القضرررراء علررررى أوجرررره عرررردل املسرررراواة بررررني  118-152
والرجرررررررل ابيررررررراز الترررررررداب  الالزمرررررررة الراميرررررررة إ  ز دة مشررررررراركة املررررررررأة ت  املررررررررأة
السياسرررية والعامرررة، وفقررراا لالسررررتاتيجية الومنيرررة للمسررراواة برررني اجلنسرررني ت  ةاحليرررا
 )جيبويت(؛2030 أفق

مواصرررلة العمرررل علرررى تقيررريم اخلدرررة الومنيرررة للمسررراواة ت احلقررروق  118-153
 والفرص بني املرأة والرجل من أجل تصميم سياسة جنسانية ومنية )ُعمان(؛

يعات الومنيرررة مرررم التوصررريات الررر  وج ت رررا اللجنرررة مواءمرررة التشرررر  118-154
 املعنية ابلقضاء على التمييز ضد املرأة إ  أوروغواي )االااد الروسي(؛

مواصرررررلة تعزيرررررز التقررررردل ا ررررررز ت تعزيرررررز حقررررروق املررررررأة ورفاه رررررا  118-155
 )اجلم ورية الدومينيكية(؛

ت التصررردي للقوالرررب النمديرررة ايررراز إجرررراءات تشرررريعية تكميليرررة  118-156
 اجلنسانية واملواقف التمييزية )أوكرانيا(؛

ايرراز تررداب  فعالررة للقضرراء علررى مجيررم أشرركام التمييررز ضررد املرررأة،  118-157
 ت زلب التفاوت ت األجور )اهلند(؛ وا

 القضاء على التفاوت ت األجور بني املرأة والرجل )العراق(؛ 118-158
التفرررراوت ت األجررررور بررررني اجلنسرررررني،  للقضرررراء علررررىايرررراز تررررداب   118-159

 العديد من هيئات املعاهدات )بن الديش(؛االستجابة لشواغل و 
تكثيررف اجل ررود الراميررة إ  القضرراء علررى التمييررز ضررد املرررأة، وررا ت  118-160

مسرررتو ت التعلررريم زلرررب تعزيرررز تكرررافس فررررص وصررروم النسررراء والفتيرررات إ  مجيرررم 
 )ق غيزستان(؛

ايررراز مزيرررد مرررن الترررداب  لضرررمان حصررروم النسررراء والفتيرررات علرررى  118-161
 )أوزبكستان(؛ مم غ هن التعليم على قدل املساواة

مم  اياز تداب  فعالة لضمان ز دة مشاركة املرأة على قدل املساواة 118-162
ة، وفقرررراا للقررررانون الررررذي يررررنظم قرررروا م األحررررزاأل مشرررراركة كاملررررة ت السياسرررر الرجررررل

 لالنتخاابت التشريعية )السويد(؛
ز دة احلماية املكفولة حلقروق النسراء بتقردش املزيرد مرن املسراعدات  118-163

 إ  النساء امل مشات، ون في ن زوات اإلعاقة )ماليز (؛
كافحة التمييز ضردها، ال سريما مواصلة تعزيز تداب   كني املرأة وم 118-164

 النساء املنحدرات من أصل أفريقي )ملديف(؛
ايررراز مزيرررد مرررن الترررداب  ملكافحرررة التمييرررز والقوالرررب النمديرررة ضرررد  118-165

 ، ال سيما النساء املنحدرات من أصل أفريقي )أزربيجان(؛نساءال
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 املنامق الريفية، ال سيما توحيد القوانني ال  تضمن حقوق املرأة ت 118-166
ت جمراالت احلصرروم علررى  ردمات الرعايررة الصررحية، والتعلريم اجليررد، والوصرروم إ  

 العدالة وموارد اإلنتاج، وفرص العمل )قدر(؛
مواصرررلة أعماهلرررا ومبادراهترررا الراميرررة إ  تعزيرررز املعررراي  الررر  تضرررمن  118-167

الرعايرررة و  هلرررا دعمتررروف  الرررما مرررن حيررر  حقررروق املررررأة ت املنرررامق الريفيرررة، ال سررري
 الكاملة، والتعليم اجليد، والعدالة، ووسا ل اإلنتاج، وفرص العمل )بنن(؛

التنميررة الريفيررة  ت الدراسررات والبحررو  الد  رافيررة إجررراء مواصررلة 118-168
والسياسرررات العامررررة هبرررردف وضررررم مبررررادظ توجي يررررة إلدمرررراج املنظررررور اجلنسرررراين ت 

 سياسات الزراعة األسرية )دولة بوليفيا املتعددة القوميات(؛
التعجيل بتنفيذ اللوا ح ال  تكفل حقوق املرأة الريفية، وا ت زلرب  118-169

 عمل، والعدالة والتعليم )إريرت (؛حصوهلا على الرعاية الصحية، وفرص ال
مواصرلة ج ودهررا الراميرة إ  اعتمرراد اخلدررة الومنيرة لرعايررة األمفررام  118-170

واملررررراهقني لضررررمان أن تقرررردل هلررررم الرعايررررة واملسرررراعدات االجتماعيررررة واالقتصررررادية 
 املناسبة )مج ورية الو الد قرامية الشعبية(؛

الدفولررررة املبكرررررة والدفولررررة اخلدررررة الومنيررررة لرعايررررة مواصررررلة تنفيررررذ  118-171
 ويصيا موارد كافية هلا من امليزانية )بل ار (؛ 2020-2015املراهقة للفرتة و 

 فيررذ السياسررات الراميررة إ  ضررمان  تررمتناملرصررودة ليزانيررة املز دة  118-172
 )ابراغواي(؛حبقوق م  تعا فعلياا األمفام واملراهقني 

سررنة دون  18مواصررلة اجل ررود لرفررم احلررد األدز لسررن الررزواج إ   118-173
 أي  ييز على أساس اجلنس )السلفادور(؛

سرنة ب ر   18اعتماد تشريعات لرفم احلد األدز لسن الرزواج إ   118-174
 اجلنس )مج ورية كور (؛نوع النظر عن 

يرة واإلداريرة جلعرل احلرد األدز لسرن الرزواج النظر ت التداب  القانون 118-175
 املعاي  الدولية )بل ار (؛يتماشى و 

اتباع سياسة أكثر نشاماا حلماية األمفام، ال سيما تلبية احتياجاهتم  118-176
 والرعاية الصحية )ق غيزستان(؛امللحة ت جمايل الت ذية 

وفقررر الرردل لرردى األمفررام )اململكررة  ايرراز تررداب  ملكافحررة السررمنة 118-177
 العربية السعودية(؛

تكثيف اجل ود الرامية إ  تعزيز حقروق األمفرام، ال سريما األمفرام  118-178
املنحدرون من أصل أفريقي، ملرنح م إمكانيرة الوصروم الكامرل إ  التعلريم والرعايرة 

 الصحية )أوكرانيا(؛
وال سيما ة آلليات ومنية تُعىن بشسون األمفام يصيا ميزانية كافي 118-179

 ب رض اقيق تقدل أكم ت جمام التعليم الشامل لعمفام زوي اإلعاقة )ماليز (؛
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عرردد الفتيررات والفتيرران ت أوضرراع  اعتمرراد تررداب  إضررافية لتقلرريا 118-180
 الفقر والضعف )المازيل(؛

بني بدرق من ا توف  املزيد ة األمفام املسيّ مواصلة اسني نظال محاي 118-181
 من األموام ملراكز إعادة يهيل م وإعادة إدماج م ت اجملتمم )صربيا(؛

 املوارد الرامية إ  مكافحة العنف ضد األمفام )فرنسا(؛ ز دة 118-182
ام للقررررروانني الررررر  اظرررررر العقوبرررررة البدنيرررررة لعمفررررر التنفيرررررذ الفعلررررري 118-183

 )ليختنشتاين(؛
 مواصلة اجل ود الرامية إ  القضاء على عمل األمفام )جورجيا(؛ 118-184
مواصررلة مكافحررة االسررت الم االقتصررادي لعمفررام، وتعزيررز هليررات  118-185

 مراقبة عمل األمفام )دولة فلسدني(؛
القرروانني اخلاصررة بعمالررة مواصررلة مكافحررة اسررت الم األمفررام بتعزيررز  118-186

 األمفام، وتعزيز الدعم املقدل إ  األسر الفق ة )اهلند(؛
تكثيرررف ج ودهرررا للقضرررراء علرررى عمرررل األمفررررام، واعتمررراد تررررداب   118-187

 التعات، واالندماج االجتماعي لعمفام املخالفني القانون )سلوفاكيا(؛
األمفرررام بتكرررريس املزيرررد مرررن املررروارد اسرررني امتثرررام قررروانني عمرررل  118-188

 إلنفاز القانون، ال سيما ت االقتصاد غ  الرمسي )الوال ت املتحدة األمريكية(؛
مواصرررررلة اجل رررررود لتعزيرررررز حقررررروق األمفرررررام ومكافحرررررة اسرررررت الهلم  118-189

 اقتصاد ا )تونس(؛
كيررررز علررررى ج ررررود إضررررافية حلمايررررة حقرررروق األمفررررام، مررررم الرت بررررذم  118-190

 مكافحة عمالة األمفام واست الهلم جنسياا )إيداليا(؛
إنشررراء نظرررال حلمايرررة حقررروق األمفرررام ضرررحا  االسرررت الم اجلنسررري  118-191

 )إريرت (؛
مواءمة تشريعاهتا اجلنا ية مرم الموتوكروم اال تيراري امللحرق ابتفاقيرة  118-192

م األمفرام ت الب راء وت املرواد اإلابحيرة، حقوق الدفل بش ن بيم األمفام واست ال
 والقضاء علي ا )ليختنشتاين(؛ مسياحة اجلنس مم األمفاوتنفيذ إمار تنظيمي ملنم 

الموتوكروم اال تيراري امللحرق ابتفاقيرة مواءمة تشريعاهتا اجلنا ية مرم  118-193
 املرواد اإلابحيرة حقوق الدفل بشر ن بيرم األمفرام واسرت الم األمفرام ت الب راء وت

 )سلوفاكيا(؛ )اجلبل األسود()ابكستان( 
مواصرلة ج ودهرا ت جمرام محايرة حقرروق اإلنسران بشر ن قضرا  مثررل  118-194

عمرررررل األمفرررررام، وقضررررراء األحررررردا ، واالسرررررت الم اجلنسررررري التجررررراري لعمفرررررام 
 ارع )نيكاراغوا(؛و واملراهقني واألمفام املرتبدة أوضاع م ابلش
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اا منعررمنررم القرروات املسررلحة أو اجلماعررات املسررلحة مررن غرر  الرردوم  118-195
 سنة واستخدام م ت النزاعات )توغو(؛ 18من جتنيد األمفام دون سن اا صرحي
إنشررراء هليرررة مسرررتقلة لتقررردش الشررركاوى وإاتحت رررا جلميرررم األمفرررام  118-196

 املسلوبة حريت م )أزربيجان(؛
تشرررررد  للقضرررراء علررررىسرررررتاتيجية أو ايرررراز تررررداب  إضررررافية وضررررم ا 118-197

 املراهقني واحلد من جنون األحدا  )بيالروس(؛
مواصلة مكافحة القوالب النمدية ضد األشرخاص املنتمرني إ  شرعوأل  118-198

أصررلية، وهتيئررة بيئررة  كررن م مررن احلفررا  علررى هررويت م، واترق ررم، وثقررافت م وتقاليرردهم، 
  ا واالعرتاف حبقوق م اجلماعية )مج ورية فنزويال البوليفارية(؛والتعب  عن

اعتمرررراد تررررداب  متينررررة لضررررمان املشرررراركة الكاملررررة للسرررركان األصررررليني  118-199
الشرررررررسون العامرررررررة، وز دة تقلررررررردهم مناصرررررررب صرررررررنم القررررررررار ت القدررررررراعني العرررررررال  ت

 )ماليز (؛ واخلاص
تشرريعية لالعررتاف ابلوجرود اإلثرين والثقرات للشرعوأل اعتماد تداب   118-200

ز دة حضررورها ومشرراركت ا، ومكافحررة برر الكفيلة   األصلية، وإعداء ز م للسياسات
 التمييز ضدها )املكسيب(؛

للسياسرات والرمامو واملبرادرات احلكوميرة ناسرب ضمان التمويل امل 118-201
 صل أفريقي )هاي (؛يني املنحدرين من أ نلفا دة األوروغوا

مضاعفة اجل ود لضرمان  ترم السركان املنحردرين مرن أصرل أفريقري  118-202
 بكامل حقوق اإلنسان املكفولة هلم )نيج  (؛

 - عفارقررررررررررةاعتمرررررررررراد تررررررررررداب  للمشرررررررررراركة الكاملررررررررررة واهلادفررررررررررة ل 118-203
مرة، سرواء ت مناصرب يني ت الشسون العامة على مجيم مسرتو ت احلكو  نألوروغواا

 صنم القرار أو ت املسسسات التمثيلية )ابكستان(؛
بكامل  نيي ناألوروغوا - األفارقةسكان التعزيز اجل ود ب رض  تم  118-204

 حقوق م االقتصادية واالجتماعية والثقافية )ب و(؛
نسررررراء تنفيرررررذ ترررررداب  ارررررددة ترمررررري إ  ز دة مشررررراركة ال مواصرررررلة 118-205

 املنحدرات من أصوم أفريقية وإدماج ن ت السياسات العامة للبلد )أن وال(؛
اياز التداب  الالزمرة لرز دة معردم وصروم املرراهقني املنحردرين مرن  118-206

 أصل أفريقي إ  التعليم العايل )أن وال(؛
املنحردرين فيذ اخلدة الومنيرة للمسراواة برني األعرراق واألشرخاص تن 118-207

مررررن أصرررروم أفريقيررررة ابلكامررررل مررررن أجررررل معاجلررررة أوجرررره عرررردل املسرررراواة اهليكليررررة 
 الب اما(؛ )جزر
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لروة حصرة الوظرا ف ت بتعجيرل بالاياز  دوات ملموسة من أجرل  118-208
  ستخصرررا لعشرررخاص صرررنم القررررار، الرررناصرررب اهليئرررات العامرررة، ورررا ت زلرررب م

 املنحدرين من أصل أفريقي )جزر الب اما(؛
يني مرن أصرل أفريقري  ناألوروغروا - األفارقرةاعتماد تداب  ملشاركة  118-209

علررررى مجيررررم املسررررتو ت احلكوميررررة وت مناصررررب صررررنم القرررررار ت مشرررراركة كاملررررة 
قضرراء علررى علررى النحررو الررذي أوصرر  برره جلنررة الوزلررب القدرراعني العررال واخلرراص، 

 التمييز العنصري )بن الديش(؛
ضمان حصوم األقليرات ت البلرد علرى احلقروق والفررص علرى قردل  118-210

ت الشررسون  الكاملررة مشرراركت اتكفررل تررداب  ايرراز ، وررا ت زلررب مررم غ هررا املسرراواة
 العامة )ألبانيا(؛

واسرررررين ا مواصرررررلة ج ودهرررررا لضرررررمان صرررررياغة سياسرررررات ارررررددة  118-211
وممارسررت ا مررن أجررل محايررة حقرروق األشررخاص زوي اإلعاقررة، والقضرراء علررى مجيررم 

 أنواع التمييز ضدهم )مج ورية إيران اإلسالمية(؛
ضررررمان محايررررة مجيررررم األشررررخاص زوي اإلعاقررررة، ال سرررريما النسرررراء  118-212

 واألمفام )دولة فلسدني(؛
الكامررل حلررق األشررخاص زوي اإلعاقررة ت املسرراواة  اإلعمررام ضررمان 118-213

 وعدل التمييز ضدهم )البحرين(؛
مواصررلة اجل ررود الراميررة إ  تنفيررذ سياسررات فعالررة ترمرري إ  إدمرراج  118-214

ة، مجيررم األشررخاص زوي اإلعاقررة ت اجملتمررم ومشرراركت م النشرردة ت احليرراة اجملتمعيرر
 )جيبويت(؛ رضويصيا موارد كافية لتحقيق هذا ال 

مواصررررررلة تعزيرررررررز حقررررررروق األشرررررررخاص زوي اإلعاقرررررررة )اجلم وريرررررررة  118-215
 الدومينيكية(؛

ضررررررمان الوصرررررروم إ   رررررردمات رعايررررررة الصررررررحة العقليررررررة اجليرررررردة  118-216
املعررررتف هبرررا  بتخصررريا مررروارد أكرررم، وتنفيرررذ ترررداب  فعالرررة تضرررمن احررررتال احلقررروق

 )إسبانيا(؛ دوليا
ليررنا علرررى  2017النظررر ت تعررديل قرررانون الصررحة العقليررة لعرررال  118-217

إنشاء هيئة مستقلة حلقوق اإلنسان تعىن ابستعراض الصحة العقلية، وتروف  ميزانيرة  
 كافية لتمكين ا من االضدالع بواليت ا بفعالية )غاان(؛

 اعتمرررررراد تررررررداب  إضررررررافية لضررررررمان احليرررررراة االجتماعيررررررة والعا ليررررررة 118-218
ال يكرررون اإليرررداع ت املستشرررفيات لعشرررخاص زوي االضررردراابت العقليرررة حبيررر  

 مالزاا أ  اا )المازيل(؛ إال
ب ررض يويرل األشرخاص زوي  ناسبةاإلصالحات القانونية امل إجراء 118-219

 اإلعاقة كامل األهلية القانونية )كوستاريكا(؛
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لمررروامنني الرررذين ل املشررراركة ت االنتخررراابت ابلنسررربة ضرررمان حقررروق 118-220
 يعيشون ت اخلارج )العراق(؛

يني الرررذين يعيشرررون ت اخلرررارج  ناعتمرراد ترررداب  للسرررمان لعوروغرروا 118-221
 ومارسة حق التصوي ، على النحو املنصوص عليه ت دستورها )بنما(؛

أوروغروا نيي الشرتات حقروق ار قرر اصرة إل   رود  بذم جمواصلة  118-222
 )مصر(؛ت التصوي  ت االنتخاابت 

يني الررذين يعيشررون  نإنشرراء هليررة تيسررر مشرراركة املرروامنني األوروغرروا 118-223
 ت اخلارج ت مجيم العمليات االنتخابية، ومجيم عمليات التصوي  )كابو ف دي(؛

م وريرة اجل) ومشراركت م الشرتات ينيأوروغوا نمواصلة تعزيز حقوق  118-224
 (؛ية الدومينيك

ن أصرررروم مواصرررلة اجل ررررود الراميررررة إ  تيسرررر  حصررروم الشررررباأل مرررر 118-225
 )ملديف(؛ واالقتصادي االجتماعي م اجرة على التعليم لتقليا أوجه التفاوت

 تعزيز تداب  محاية حقوق امل اجرين )ميامنار(. 118-226
مجيم االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ت هرذا التقريرر تعرّم عرن موقرف الدولرة  -119

وينب رري أالّ يُف ررم أهنررا اظررى بت ييررد . )الرردوم( الرر  قرردمت ا و/أو الدولررة موضرروع االسررتعراض
 الفريق العامل ُككل.
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