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مقدمة
 -1عق ددد القري ددق العام ددس املع ددل ابرس ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس املنرد د وج د قد درار لد د
حقوق اإلنسان  1/5دورتد الاالادة والاني د ل القدملة املمتددة مدن  6إىل  17أاير/مدايو .2019
واستعرضددا الالددة ل اوسددتاريجلا ل ا لسددة الاديددة عرددرة املعقددودة ل  13أاير/مددايو .2019
وتدرأو وفددد اوسددتاريجلا واليددرة ارتيددارر ينسددي نددابريوني مددارين إسددبونوالا .واعتمددد القريددق العامددس
التقرير املتعلق بجلوستاريجلا ل جلست السابعة عررة املعقودة ل  16أاير/مايو .2019
 -2ول  15اددانون الااي/يندداير  2019اختددار لد حقددوق اإلنسددان فريددق املقددررين التددا
(اجملموعة الاني وة) لتوسري ارستعرا ،املتعلق بجلوستاريجلا :أفغانستان وتونو وشولي.
 -3وعمدنيأب كحجلددام الققددرة  15مددن مرفددق قدرار ل د حقددوق اإلنسددان  1/5والققددرة  5مددن
مرفق قرار اجملل  21/16صدرر الواثئق التالوة ألنرا ،استعرا ،الالة ل اوستاريجلا:
(أ)

تقرير وطل/عر ،اتايب مقدم وفقاأب للققرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/33/CRI/1؛

(ج)

موجز أعدت املقوضوة الساموة وفقاأب للققرة (15ج) (.)A/HRC/WG.6/33/CRI/3

(ب) جتمو ددل للمعلوم ددار أعدتد د مقوض ددوة األم ددم املتح دددة الس دداموة لق ددوق اإلنس ددان
(املقوضوة الساموة) وفقاأب للققرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/33/CRI/2؛
 -4وأحولددا إىل اوسددتاريجلا عددن طريددق اجملموعددة الاني وددة قائمددة أسددإلة أعددد ا سددلقاأب إسددبانوا
وأملانود ددا وأورون د دواج والربتغد ددال ابسد ددم موعد ددة األصد دددقاع املعنود ددة ابلتنقو د د واإلبد ددني واملتابعد ددة
وبلجوجلا وسلوفونوا واململجلة املتحدة لربيطانوا العظمى وأيرلندا الردمالوة .وكجلدن ارطدنيل علدى
ه ه األسإلة ل املوقل الربجلي اخلارجي لنيستعرا ،الدورج الرامس.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5قال الوفد إن اوستاريجلا تتررف ابملراراة ل عملوة ارستعرا ،الدورج الرامس .فعلى
مدى السنوار اخلم املاضوة شددد البلدد تغودريار إيابودة اادرية لجلند مدا الال يواجد عددداأب مدن
التحددداير .وقددال إن تعزيددز حقددوق اإلنسددان ومايتدددا ل صددموم دكقراطوددة اوسددتاريجلا املدعومددة
هبوجلددس مؤسسددي عتوددد وهوإددار رقابوددة قويددة و تمددل مدددي نرددوط .وأضدداف أن القواعددد الدولوددة
املتيلة حبماية تلك القوق تعلو على الدستور.
 -6وخبيددوا الددق ل بوإددة صددحوة سددجس البلددد أحددد أعلددى مسددتواير التغطوددة ودداه الرددرب
الداخلوددة ل أمريجلددا النيتونوددة وهددو يسددتامر أمدوارأب ضد مة ل حتسد مرافددق اإلصددحاق .وقددد جلددن مددن
عجلد د اجت دداه إالال ددة الغ دداابر إا فاق ددا نس ددبة الغط دداع الرجد دي  52ل املائ ددة م ددن األراض ددي الوطنو ددة.
اما أن  95ل املائة من الجلدرابع املنتجة خالوة مدن انبعدااثر الجلربدون ل حد تتدوخى اخلطدة الوطنودة
إلالالددة الجلربددون إرسدداع اقتيدداد يعددادل صددال ارنبعددااثر فو د اليددقر حبلددول عددام  .2050وإضددافة إىل
الدك تتمدمن اخلطددة الوطنودة للتنموددة ولنيسدتامار العددام للقدملة  2022-2019الدديت شدارمل املواطنددون
ل إعدادها 138 ،مؤشراأب اا ارتباط مباشر أو نري مباشر ؤشرار أهداف التنموة املستدامة.
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 -7وحيمددي الدسددتور الددق ل املسدداواة وعدددم التمووددز .وقددد أح درالر اوسددتاريجلا تقدددماأب ل تعزيددز
حقوق اإلنسان للقإدار امل تلقدة .واعتمددر تردريعار جديددة ل دال العمدس بغودة الدد مدن التد خري
القم ددائي وحظ ددرر كو ددل أش ددجلال التموو ددز ل التو و ددأ عل ددى أس دداو الس ددن والع ددرق وا ددن وال دددين
واإلعاقددة وعوامددس أخددرى واضد ر أيمداأب خطدوار مدمددة ل سددبوس ضددمان حقددوق املسددن بسددبس مندددا
التيددديق علددى اتقاقوددة البلدددان األمريجلوددة برد ن مايددة حقددوق اإلنسددان لجلبددار السددن .وأنرد ر اجمللد
الوطل للمسن هبدف تنسوق أنرطة رعاية املسن من ضعاف الالة ارجتماعوة.
 -8وسعواأب إىل مجلافحة الققر والققر املدقل نق ر اوسدتاريجلا عددداأب مدن األدوار املبتجلدرة
ماددس مؤشددر الققددر املتعدددد األبعدداد بغوددة قودداو تلددأ أن دوال الرمددان الدديت تعانودددا األسددر الققددرية.
واعتمدر أيماأب ارسملاتوجوة الوطنوة للحد من الققر اليت تتبل هنجداأب متعددد القطاعدار ومردملااأب
ب املؤسسار لممان إمجلانوة الوصول إىل موعة شاملة من الربامج واخلدمار.
 -9وخبي ددوا حال ددة األشد د اا املس ددلوبة حد دريتدم عد دزالر اوس ددتاريجلا اس ددت دام الت دددابري
البديل ددة لنيحتج دداال ددا ل ال ددك املراقب ددة اإللجلملونو ددة .وبقم ددس هد د ه السواس ددة خقم ددا نس ددبة
ااتظاظ السجون من  48.1ل املائة ل عام  2016إىل  31.1ل املائة ل عام .2018
 -10والجلومة الالوة هي أول حجلومة ل اتريخ البلد ا مدورج تت لأ من عددد متسداو مدن
الرجال والنساع .وإضافة إىل الك أفما آخر انت اابر ترريعوة إىل أعلى نسبة لتماوس النساع
ل ا معوددة التردريعوة ل اتريددخ البلددد .ول عددام  2018أُعلددن اعتبددار مجلافحددة العنددأ ابملدرأة مددن
األول ددواير الوطنو ددة وطُل د إىل كو ددل الجلو دداير الجلومو ددة الر ددرول ل ب درامج أو ت دددعوم ال دربامج
القائم ددة ل ه د ا الي دددد .وس ددعواأب إىل مجلافح ددة العن ددأ املن ددز أنر د ر الس ددلطة القم ددائوة مني ددة
خدمار لدعم المحااي تمم خدمار املساعدة النقسوة والطبوة والقانونوة وتقدمدا ايأب.
 -11وخبي ددوا الي ددول عل ددى اخل دددمار الي ددحوة أُق ددر إدراج لق دداق ف ددريوو ال ددورم اللوم ددي
البررج لقائدة كول البنار البالغار  10سنوار من العمر .واخنقض ل السنوار األخدرية عددد
حارر مس املراهقار؛ ويرجلس املمي ل ضقوض هد ا العددد أحدد أهدداف اخلطدة ارسدملاتوجوة
الوطنو ددة لي ددحة امل د دراهق  .وأُق ددر اس ددتعمال وس ددائس من ددل الم ددس القموي ددة ل ح ددارر الط د دوار ؛
وستجلون متاحة دون حاجة إىل وصقة طبوة .ور يزال تطبوق اإلجدا ،العنيجي معلقاأب وتتطلدل
اوستاريجلا إىل ضمان تطبوق القعلي وإصدار مباد توجودوة تقنوة تنظم ل عام .2019
 -12وخبيددوا حقددوق املالوددار واملالو د ومزدوجددي املوددس ا نسددي ومغددايرج ا ويددة ا نسددانوة
وحدداملي صددقار ا نس د أُتبعددا الراددة الرمزيددة الدديت الددا ل رفددل رايددة التنددول للمددرة األوىل ل
القيددر الريسددي ل عددام  2014ددا ر يقددس عددن  12مرسددوماأب تنقو د ايأب وتوجود داأب مسحددا ل د الواج
املالود ابليددول علددى المددمان ارجتمدداعي واملعددا التقاعدددج املددوروو واملسدداواة ل املعاملددة ل
املراا ددز الي ددحوة والس ددجون .ول أعق دداب فت ددوى ص ددادرة ع ددن جلم ددة البل دددان األمريجلو ددة لق ددوق
اإلنسان رداأب على استرارة مدن اوسدتاريجلا سويدب الدزواج املددي للمالود واقعداأب معورداأب ل البلدد
ابتددداع م ددن أاير/م ددايو  .2020وأص دددرر اةجلم ددة ارنت ابو ددة أم دراأب إدارايأب لتمجل د مغ ددايرج ا وي ددة
ا نسانوة من تغوري أمسائدم على واثئق هويتدم وفقداأب دويتدم ا نسدانوة .وأصددرر الجلومدة األمدر
نقس فوما خيص كول الواثئق الرمسوة األخرى .وتتوىل املقوضوة الريسوة للرؤون املتيلة ابملالوار
واملالو ومزدوجي املوس ا نسي ومغايرج ا وية ا نسانوة وحاملي صقار ا نسد الديت أُنردإا
ل عام  2018داخس مجلت ريسة ا مدورية تنسوق مبادرار الجلومة ل ه ا املممار.
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 -13وقددد وافقددا ا معوددة التر دريعوة علددى عدددد مددن الق دوان الراموددة إىل تعزيددز مايددة حقددوق
اإلنس ددان ل البل ددد ددا فود ددا ق ددانون يرم ددي إىل رف ددل أج ددس تق ددادم ا درائم ا نس ددوة املرتجلب ددة ل ح ددق
األطقددال مددن  10سددنوار إىل  25سددنة تبدددأ مددل بلددو المددحوة سددن الرشددد؛ وقددانون برد ن ددوع
الرعوب األصلوة إىل العدالة وقانون يعزال الماية القانونوة للبنار واملراهقار ل حارر العنأ
ا نساي املقملن بعنيقار مسوإة؛ وقانون يعزال ارستقنيل ال ايت ل ش اا اوج اإلعاقة.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -14أدىل  85وف ددداأب ببو دداير أ ن دداع جلس ددة التح دداور .وت ددرد التوص ددوار املقدم ددة أ ن دداع جلس ددة
التحاور ل القرل الااي من ه ا التقرير.
 -15وأعرب ددا اباس ددتان ع ددن تق ددديرها د ددود اوس ددتاريجلا ل س ددبوس مجلافح ددة العن ددأ املن ددز
وأش د ددارر إىل إنر د دداع الس د ددلطة القم د ددائوة مني د ددة متجلامل د ددة خل د دددمار دع د ددم الم د ددحااي .ورحب د ددا
ابرسملاتوجوة الوطنوة للحد من الققر املعروفة أيماأب ابسم "جسر العبور إىل اسملاتوجوة إمنائوة".
 -16ورحظ ددا كدوري ددة ا ددوراي ابرتو دداق السواس ددار القعلو ددة املتعلق ددة ابملس دداواة بد د ا نسد د
والتعلوم واليحة العامة .وأعربا عن أملدا ل أن تواصس اوستاريجلا التيدج للتحداير املتبقودة
ل بلو أهداف التنموة املستدامة.
 -17وهن ر كدورية مولدوفا اوستاريجلا على تقدمي استعراضدا الوطل الطوعي األول برد ن
أهداف التنموة املستدامة .ورحبدا ابلتيدديق علدى عددة صدجلومل لقدوق اإلنسدان وابلتقددم اةدرال
ل ال حقوق املرأة و جلوندا.
 -18ورحبا رواند ابخلطدوار الديت اضد ا اوسدتاريجلا ل سدبوس تنقود التوصدوار املنباقدة عدن
جولددة ارسددتعرا ،السددابقة ددا ل الددك مددن خددنيل اعتمدداد تردريعار وسواسددار بر د ن حقددوق
اإلنسان ر سوما تلك الراموة إىل تعزيز املساواة ب ا نس والتماسك ارجتماعي.
 -19وأشددارر السددنغال إىل تيددديق اوسددتاريجلا علددى عدددة صددجلومل دولوددة لقددوق اإلنسددان.
ورحبددا أيمداأب ابلتدددابري الراموددة إىل حتددديا تردريعار العمددس والددد مددن الققددر ومناهمددة التمووددز
العنيرج وماية حقوق العمال األجان .
 -20وأش د ددادر س د ددنغافورة كد د ددود اوس د ددتاريجلا ل س د ددبوس بل د ددو أه د ددداف التنمو د ددة املس د ددتدامة
وبسواسا ا الراموة إىل ماية النساع والبنار وابلتزامدا ناهمة العنيرية واره األجان ر سدوما
التعديس الدستورج املعتمد ل عام  2015اعملافاأب بطابل الدولة املتعدد األعراق والاقافار.
 -21وأشادر سلوفونوا بزعامة اوستاريجلا ل اعتماد ارتقاق اإلقلومي املتعلق ابليدول علدى
املعلومار واملراراة العامة والعدالة ل الرؤون البوإوة ل منطقة أمريجلا النيتونودة والبحدر الجلداري .
وأعربا سلوفونوا عن قلقدا إالاع اخنقا ،نسبة املنيحقة القمائوة ل حارر العنأ ابملرأة.
 -22ورحب ددا جن ددوب أفريقو ددا ابلتد دزام اوس ددتاريجلا كه ددداف التنمو ددة املس ددتدامة وتعزيد دز حق ددوق
السجلان املنحدرين من أصس أفريقي وإنراع آلوة للتراور مل الرعوب األصلوة.
 -23ورحبددا إسددبانوا ءنردداع نددة رفوعددة املسددتوى تعددق بمددمان تنقود قددانون جتددرمي املتددورط ل
العنأ ابلنساع ورحظا ابرتواق التقدم اةرال ل اليول على مواه الررب وخدمار اإلصحاق.
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 -24ورحب دا دولددة فلسددط كدددود اوسددتاريجلا ل ددال التعلددوم ددا ل الددك اضااهددا عدددة
تدابري ترريعوة ل ه ا اليدد وبتحس نظام قماع األحداو.
 -25ورحبددا سويس درا ابعتمدداد اوسددتاريجلا السواسددة الوطنوددة للتيدددج للعنددأ ابمل درأة ومنع د
للقملة .2032-2017
 -26وشجلرر ا مدورية العربوة السورية اوستاريجلا على تقريرها الوطل وقدما توصوار.
 -27ورحبا تونو ابلتدابري القانونوة واملؤسسوة املت ة لممان املسداواة ل القدوق للسدجلان
قاطبة ر سوما النساع واألطقال والنيجإ واملداجرين .وشجعا اوستاريجلا على تدعوم العمدس
الوطل املتعلق ابلنيجإ .
 -28وأش ددادر ترينو ددداد وتوابن ددو بجلوس ددتاريجلا لعملد ددا املن دداخي الطم ددوق .ورحظ ددا اعتم دداد
التعدددينير املدخلددة علددى نظددام رومددا األساسددي للمحجلمددة ا نائوددة الدولوددة بر د ن جركددة العدددوان
(تعدينير امبار) واسملاتوجوة جسر التنموة الراموة إىل الد من الققر املدقل وبريمج اليول
عل ددى عم ددس اخل دداا بتو ود دأ الر ددباب .وش ددجعا اوس ددتاريجلا عل ددى وض ددل خط ددة عم ددس لتنقود د
السواس ددة الوطنو ددة للمس دداواة القعلو ددة ب د امل درأة والرج ددس للق ددملة  2030-2018وعل ددى املم ددي ل
مجلافحة ارجتار ابلبرر.
 -29ورحظددا ت ددون أن اوس ددتاريجلا ع دزالر إطارهددا التر دريعي واملؤسس ددي لق ددوق اإلنس ددان
ونظامودددا املتعلق د ابلعمددس والمددمان ارجتمدداعي .ورحبددا ابإلجدراعار الوطنوددة الراموددة إىل بلددو
أهداف التنموة املستدامة.
 -30ورحبددا أوارانوددا بتيددديق اوسددتاريجلا علددى معظددم اليددجلومل العاملوددة واإلقلوموددة لقددوق
اإلنسان وءعادة أتاود التزامدا ببلو أهداف التنموة املستدامة وبوضل سواسة وطنوة للمساواة
القعلوة ب املرأة والرجس.
 -31وأشددادر الددوراير املتحدددة األمريجلوددة ابلتقدددم الجلبددري الد ج أحرالتد اوسددتاريجلا ل الددد
م ددن دداهرة عم ددس األطق ددال وكدوده ددا الرامو ددة إىل التي دددج لال ددة املد دداجرين وملتمس ددي اللج ددوع.
وشجعا الجلومة على حتس العملوار القانونوة املتعلقة لتمسي اللجوع.
 -32ورحبا أورونواج بتيديق اوستاريجلا على اتقاقوة منظمة العمدس الدولودة برد ن العمدال
املن دزلو ( 2011رق ددم  )189والربوتوا ددول ارختو ددارج امللح ددق ابلعد ددد ال دددو اخل دداا ابلق ددوق
ارقتيادية وارجتماعوة والاقافوة فمنيأب عن جدودها الراموة إىل تعزيز املساواة ب ا نس .
 -33ورحبا كدورية فنزويني البولوقارية ابعتماد السواسة الوطنوة الراموة إىل بنداع تمدل خدال
مددن العنيدرية والتمووددز العنيددرج واددره األجاند  .ورحظددا مددا تبقددى مددن حتددداير ماددس اسددتمرار
وص ددم الر ددعوب األص ددلوة واملنح دددرين م ددن أص ددس أفريق ددي واملد دداجرين وأف دراد فإ ددار ض ددعوقة أخ ددرى
والتمووز ضدهم.
 -34ورح د د ال د ددومن كد د ددود الجلوم د ددة ل س د ددبوس تعزي د ددز النس د دداع واألطق د ددال وت د ددوفري الماي د ددة
ارجتماعوة وتدعوم التنموة ارقتيادية ل البلد.
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 -35وهن ر أفغانستان اوستاريجلا على التقدم ال ج أحرالت ل تنقود التوصدوار املنباقدة عدن
ا ولددة السددابقة وأشددادر هبددا إلدخددال تعددديس علددى الدسددتور ل عددام  2015اعملاف داأب بطددابل البلددد
املتعدد األعراق والاقافار.
 -36ورحبددا ألبانوددا كدددود اوسددتاريجلا ل سددبوس حتددديا تردريعا ا املتعلقدة ابلعمددس والتزامدددا
ببلددو أهددداف التنموددة املسددتدامة والتطددورار املدمددة ل ددال املسدداواة ب د ا نس د  .وشددجعا
ألبانوا اوستاريجلا على مواصلة جدودها ل سبوس القماع على العنأ ابملرأة.
 -37ورحب ددا ا زائ ددر ابعتم دداد السواس ددة الوطنو ددة ملناهم ددة العنيد درية والتموو ددز العني ددرج وا ددره
األجان للقملة  2015-2014واإلجدراعار املت د ة مدن أجدس مجلافحدة الققدر والت قودأ مدن
آاثر التقاور ل تواليل الاروة.
 -38وهند ر أنغددور اوسددتاريجلا علددى التزامدددا القددوج ناهمددة العنيدرية وتعزيزهددا حقددوق املدرأة
ودورهددا ل مايددة التنددول البوولددوجي وشددجعتدا علددى مواصددلة جدودهددا ل سددبوس خقددض البطالددة
وارجتار ابألسلحة.
 -39وهند ر األرجنتد اوسددتاريجلا علددى اعتمدداد السواسددة الوطنوددة للمسدداواة القعلوددة بد املدرأة
والرجس للقملة  2030-2018ابعتبارها أساو امتاال أهداف التنموة املستدامة.
 -40وأشددادر أرمونوددا بجلوسددتاريجلا لجلوهنددا أول بلددد يوقددل موااقداأب وطنوداأب برد ن أهددداف التنموددة
املسددتدامة .ورحبددا ابعتمدداد السواسددة الردداملة للدجددرة للقددملة  2023-2013وابلتدددابري الراموددة
إىل تعزيز املساواة ب ا نس .
 -41وأقرر أسملالوا كدود اوستاريجلا ل سبوس حتس إطارها الوطل لقوق اإلنسان مدا يعلددا
بلددداأب رائددداأب علددى اليددعود اإلقلومددي ل ه د ا اجملددال .ول ح د أشددادر أس دملالوا ابلتقدددم ال د ج أحرالت د
اوستاريجلا من جولة ارستعرا ،الاانوة فقد أشارر إىل ضرورة اضاا املزيد من اإلجراعار.
 -42وأشدار وفددد اوسددتاريجلا إىل أن البلددد مددا فتددب يتحددول إىل بلددد ددوع .وقددال إن اوسددتاريجلا
تب د ل جدددوداأب ابددرية لمددمان إمجلانوددة اندددماج املددداجرين والنيجإ د اندددماجاأب اتم داأب ولتددوفري ددروف
معورة أفمس م .وقال إن اوستاريجلا وقعا عدة صجلومل دولوة هب ا الر ن أو صددقا علوددا
ا ل الك اتقاقوة منظمة العمس الدولوة بر ن العمال املندزلو وارتقداق العداملي مدن أجدس ا جدرة
اآلمندة واملنظمدة والنظامودة .وقدد أدى تنقود السواسدة الرداملة للدجدرة للقددملة  2023-2013إىل
إحراال تقدم ابري ل تعزيز وماية حقوق املداجرين والنيجإ ا ل الك إمجلانوة حيو م على
العم ددس والتعل ددوم والم ددمان ارجتم دداعي .وس ددعواأب إىل حتس د د ماي ددة حق ددوق املد دداجرين أنر د د ر
اوستاريجلا أيماأب جلمة إدارية للدجرة وهي الاالاة من نوعدا ل العامل.
 -43ويددنظم القددانون العددام للدجددرة أعمددال ارجت ددار ابلبرددر ويددنص علددى عقددوابر ابلس ددجن
تملاوق من أربل سنوار إىل مثاي سنوار وتيس إىل عرر سنوار ل الارر املرددة.
 -44ول عد ددام ُ 2015عد د ملددلا املد ددادة األوىل مد ددن الدسد ددتور بغود ددة ارع د دملاف بطد ددابل تمد ددل
وحد ملدد ا أيمداأب صددجلومل قانونوددة أخددرى لمددمان أن حتددملم
اوسددتاريجلا املتعدددد األعدراق والاقافددارُ .
برامج ارستامار العام ارختنيفار املوجودة ل تمعدا املتنول واحتواجار ه ا اجملتمل.
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 -45ورنم تلك التحسونار يظس تعزيز حقوق اإلنسان للرعوب األصلوة املوجدودة ل البلدد
حتدايأب .وسعواأب إىل تقعوس الق ل املوافقة الرة واملسبقة واملستنرية أنر ر اوستاريجلا من خدنيل
عملوة تراراوة آلوة تراور تتماشى مل توصوار املقررة اخلاصة املعنوة حبقوق الرعوب األصلوة.
ول عام  2019اعتمدر الجلومة أيماأب مبداد توجودودة إلشدرامل السدجلان واجملموعدار الاقافودة
ل وضل السواسة العامة للرعوب األصلوة للقملة .2024-2019
 -46وسددعواأب إىل التعجوددس ل إع ددادة أراضددي األس ددنيف الدديت ير ددغلدا أف دراد م ددن نددري الس ددجلان
األص ددلو وض ددعا اوس ددتاريجلا خط ددة وطنو ددة رس ددتعادة أراض ددي الر ددعوب األص ددلوة لجلوس ددتاريجلا
للقددملة  2022-2016وهددي خطددة يددرج حالو داأب تنقو د املرحلددة األوىل مندددا .وأعددرب الوفددد عددن
إدانتد القويددة رنتوددال العددوم السددجلان األصددلو سددولقوو روخدداو أورتددو ل  18آاار/مددارو .2019
وقد طل الرئو فت حتقوق فورج ل جركة القتس من أجس تسلوم ا ناة إىل العدالة.
 -47ومن جولة ارستعرا ،السابق اض ر اوستاريجلا عدداأب من اخلطوار ل سبوس حتس
نوعوة معورة السجلان املنحددرين مدن أصدس أفريقدي .ول عدام  2014أنرد ر املقوضدوة الريسدوة
لقمااي السجلان املنحدرين من أصس أفريقي وهي تعق بتنسوق إجراعار الجلومة ل سبوس تعزيز
تنموددة السددجلان املنحدددرين مددن أصددس أفريقددي .ول عددام  2015أعلنددا الجلمددة انطددنيق العقددد
الدددو للمنحدددرين مددن أصددس أفريقددي واخلطددة الوطنوددة لنيع دملاف ابملنحدددرين مددن أصددس أفريقددي
وحتقوق العدالة والتنموة م للقملة .2018-2015
 -48وأادر أاربوجان التقدم ال ج أحرالت اوستاريجلا ل تنقو التوصوار املنباقة عن جولة
ارسدتعرا ،السدابقة ر سددوما ابلتيدديق علدى عدددة معاهددار دولودة وتعددديس دسدتورها مدن أجددس
ارعملاف بطابل الدولة املتعدد األعراق والاقافار.
 -49وأعرب ددا ج ددزر البدام ددا ع ددن شد دوانس برد د ن حق ددمل املن دداطق البحري ددة .ورحب ددا ددا أبدتد د
اوستاريجلا من روق الزعامة ل ترأو مؤ ر األمم املتحددة املعقدود ل عدام  2019للتقداو ،علدى
صك ملزم قانويأب لظر األسلحة النووية دوداأب للقماع التام علودا.
 -50وأش ددادر بد درابدوو بجلوس ددتاريجلا بتعزيزه ددا حق ددوق اإلنسد دان عل ددى ا ددو م ددا يتجل ددى ل
سواسددتدا الوطنوددة للمسدداواة القعلوددة ب د امل درأة والرجددس للقددملة  2030-2018والل دوائ املتعلقددة
ابلتعلوم والسواسار الراموة إىل مناهمة العنيرية.
 -51وأشارر بدونيروو إىل تددعوم اوسدتاريجلا مؤسسدا ا املعنودة حبقدوق اإلنسدان وتعاوهندا مدل
املقوضددوة السدداموة .وأشددارر أيم داأب إىل التحددداير ددا فودددا تلددك املتيددلة ابملددداجرين والنيجإ د
والتمووز ضد األش اا اوج اإلعاقة والرعوب األصلوة.
ونوهددا بلجوجلددا ابلتقدددم الد ج أحرالتد اوسددتاريجلا مند جولددة ارسددتعرا ،السددابقة .بوددد
 -52مل
أهنددا رأر أن مددن املمجلددن حتقوددق املزيددد مددن التقدددم بغوددة مايددة حقددوق اإلنسددان وفق داأب للمعاهدددار
الدولوة لقوق اإلنسان.
 -53وأش ددارر ب ددنن إىل اعد دملاف اوس ددتاريجلا بط ددابل البل ددد املتع دددد األعد دراق والاقاف ددار وإىل
القددانون املتعلددق بتعددديس قددانون العمددس وإىل حظددر كوددل أشددجلال التمووددز ل التو وددأ وإىل اعتمدداد
خطة إمنائوة وطنوة.
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 -54ورحظددا ب دواتن التيددديق علددى اتقاقوددة منظمددة العمددس الدولوددة بر د ن العمددال املن دزلو
والربوتواول ارختوارج امللحق ابلعدد الددو اخلداا ابلقدوق ارقتيدادية وارجتماعودة والاقافودة
إىل جان تعزيز الدستور لممان احملام التنول الاقال.
 -55وأعربددا دولددة بولوقوددا املتعددددة القوموددار عددن تقددديرها رعدملاف اوسددتاريجلا بطددابل البلددد
املتعدد األعراق والاقافار ال ج أصب سدداأب ورحبدا اب ددود الرامودة إىل إنرداع آلودة للترداور
مل الرعوب األصلوة.
 -56وأش ددادر الرباالي ددس ابعتم دداد ق ددانون ارس ددتقنيل الد د ايت ل شد د اا اوج اإلعاق ددة وءع ددنين أن
مجلافحة العنأ ابملرأة أولوية وطنوة .ورحبا أيماأب ابلتقدم اةرال ل إعداد البواير اإلحيائوة املينقة.
 -57ورحظددا بلغدداراي بتقدددير اعتم داد السواسددة الوطنوددة جملتمددل خددال مددن العني درية والتمووددز
العنيرج واره األجان للقملة  2025-2014وخطة عملدا للقملة  .2018-2015وأشادر
بجلوستاريجلا لسجلدا البوإي املتموز.
 -58ورحبا اندا ابخلطوار اإليابوة اليت اض ا اوستاريجلا ملجلافحة التمووز والعنأ الل ين
يسددتددفان النسدداع والبنددار وا د لك املالوددار واملالو د ومزدوجددي املوددس ا نسددي ومغددايرج ا ويددة
ا نس ددانوة وح دداملي ص ددقار ا نسد د  .وش ددجعا اوس ددتاريجلا عل ددى اض دداا املزي ددد م ددن اإلجد دراعار
صوب حتس املساواة.
 -59وهن د د ر ش ددولي اوس ددتاريجلا عل ددى تي ددديقدا عل ددى اتقاقو ددة البل دددان األمريجلو ددة ملجلافح ددة
العنيددرية والتمووددز العنيددرج ومددا يتيددس ب د لك مددن أشددجلال التعي د واتقاقوددة البلدددان األمريجلوددة
لمايدة حقدوق اإلنسددان لجلبدار السددن .وسدلطا المددوع علدى وضددل سواسدار وطنوددة لتنقود خطددة
عام .2030
 -60ورحبددا الي د ابعتمدداد اوسددتاريجلا خطددة وطنوددة للتنموددة وارسددتامار العددام واس دملاتوجوة
وطنوة للحد من الققر للقملة .2018-2015
 -61ورحبا اولومبوا ابلتقدم ال ج أحرالتد اوسدتاريجلا ل دال حقدوق املسدن واألشد اا
اوج اإلعاقة ر سوما إنراع اجملل الوطل ل ش اا اوج اإلعاقة.
 -62وأشادر الجلونغو بجلوستاريجلا رعتماد قدانون إلنرداع آلودة وطنودة ملندل التعد ي وندريه مدن
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسوة أو النيإنسانوة أو املدونة و دودها الراموة إىل ماية البوإة.
 -63ورحبا ادور ديقدوار بتددعوم اوسدتاريجلا إطارهدا املؤسسدي والتردريعي لقدوق اإلنسدان
ور سددوما اعتم دداد السواس ددة الوطنو ددة إلرس دداع تم ددل خ ددال م ددن العني درية والتموو ددز العني ددرج وا ددره
األجان وخطة عمس ه ه السواسة للقملة .2018-2015
 -64ورحب د د ددا ارواتو د د ددا بس د د ددن السواس د د ددة الوطنو د د ددة للمس د د دداواة القعلو د د ددة بد د د د املد د د درأة والرج د د ددس
للقدملة  2030-2018وأشددارر إىل التدزام اوسدتاريجلا بتنقود أهدداف التنمودة املسددتدامة واحدملام
حقوق املسن .
 -65ورحظ ددا ا ددواب حتدي ددد اإلط ددار التر دريعي واملؤسس ددي لجلوس ددتاريجلا ر س ددوما م ددا يتعل ددق
ابلتمووز ضد النساع والرعوب األصلوة.
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ونوهددا الدددامنرمل ابعتمدداد إطددار قددانوي لمايددة حقددوق الرددعوب األصددلوة لجلوسددتاريجلا
 -66مل
لجلندا أشارر إىل أن مررول القانون املتعلق بتنموة الردعوب األصدلوة ل إطدار ارسدتقنيل الد ايت
ر يزال قود النظر من أاار من  20عاماأب.
 -67ونوه ددا ا مدوري ددة الدومونوجلو ددة ابلت د دزام اوس ددتاريجلا حبق ددوق اإلنس ددان ال د د ج جتل ددى ل
التيديق على عدة صجلومل دولوة لقوق اإلنسان.
 -68ورحبا إاوادور ابإلصنيق الدسدتورج الد ج اعدملف بطدابل اوسدتاريجلا املتعددد األعدراق
والاقافار وءنراع اآللوة العامة للتراور مل الرعوب األصلوة.
 -69وأشددادر ميددر كدددود الجلومددة ل سددبوس تعزيددز املسدداواة بد ا نسد ومجلافحددة العنددأ
ابملرأة .ورحبا ءنرداع آلودة للترداور مدل الردعوب األصدلوة واب ددود الرامودة إىل إدمداج املدداجرين
والنيجإ ل اجملتمل.
 -70ورحظددا السددلقادور إنردداع اوسددتاريجلا اللجنددة املرددملاة ب د املؤسسددار املعنوددة تابعددة
وتنقو ارلتزامار املتعلقة حبقوق اإلنسان وإصنيق الدسدتور بغودة ارعدملاف بطدابل البلدد املتعددد
األعراق والاقافار.
 -71ورحظ ددا فوج ددي أن اوس ددتاريجلا اعملف ددا دس ددتورايأب ابل ددق ل بوإ ددة ص ددحوة وأش ددادر
بزعامتددا ل دال وضدل املعددايري وسواسدار التنقود املتيدلة بتغددري املنداب واد لك املبدادرار الراموددة
إىل دمج منظور جنساي ل السواسار املناخوة.
 -72ورحبا فرنسا ا أخ ت اوستاريجلا من تدابري ملناهمة العنيرية والتمووز ولتحس احدملام
حقوق املالوار واملالو ومزدوجي املوس ا نسي ومغايرج ا وية ا نسانوة واملداجرين والنيجإ .
 -73وأعربددا نددابون عددن تقددديرها لدددمج حقددوق املدرأة الريقوددة ل ارسدملاتوجوار والسواسددار
الراموة إىل تعزيز املساواة ب ا نس  .ورحبا ابخلطة الوطنوة للتنموة الريقودة واب ددود الرامودة إىل
منل العنأ ا نساي وارستغنيل ارقتيادج ل طقال.
 -74وأشددادر جورجوددا ابلتيددديق علددى صددجلومل دولوددة لقددوق اإلنسددان وبتعددديس الدسددتور
لممان احملام التنول الاقال وبوضل سواسة وطنوة للمساواة القعلوة ب املرأة والرجس.
 -75واعملفددا أملانوددا كدددود اوسددتاريجلا ل سددبوس مايددة األطقددال ددا ل الددك اعتمدداد قددانون
العنيقار نري النيئقة .وشجعا اوستاريجلا على تنقو الك القانون.
 -76وأشددادر الوددوين بجلوسددتاريجلا دودهددا ل سددبوس تعزيددز املسدداواة ب د ا نس د ددا ل
الددك ترددجلوس ل د والراع مت دواالن مددن حوددا التماوددس ا نسدداي ل الجلومددة ورحبددا ابلتيددديق
على صجلومل دولوة لقوق اإلنسان.
 -77وأشددادر نودداي بجلوسددتاريجلا لتقدددمي تقاريرهددا إىل هوإددار املعاهدددار ورعتمدداد مرسددومدا
التنقود ج املنرددب آللوددة للتردداور مددل الرددعوب األصددلوة .ورحبددا أيم داأب ابلقددانون املتعلددق ءص دنيق
قانون العمس.
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 -78ورحب ددا ه دداييت كد ددود اوس ددتاريجلا حبماي ددة البوإ ددة وتعزي ددز حق ددوق املنح دددرين م ددن أص ددس
أفريقددي .وهند ر اوسددتاريجلا علددى مددا أبدت د مددن العامددة ل الددملويج للعقددد الدددو للمنحدددرين مددن
أصس أفريقي.
 -79وأعرب الجلرسدي الرسدو عدن تقدديره لددور اوسدتاريجلا ل تعزيدز معاهددة حظدر األسدلحة
النوويد ددة .واعد ددملف أيم د داأب اب دد ددود الرامود ددة إىل تعزيد ددز التع د داون ا ود ددد ومرد دداراة النسد دداع ل الود دداة
ارجتماعوة وماية املداجرين والنيجإ .
 -80وأش ددادر هن دددوراو إنر دداع اوس ددتاريجلا آلو ددة للتر دداور م ددل الر ددعوب األص ددلوة وابعتم دداد
سواسة وطنوة إلرساع تمل خال من العنيرية والتمووز واره األجان .
 -81ورحبا آيسلندا بادرار اوستاريجلا ل سبوس تعزيز املساواة ب ا نس والقماع على
العن ددأ ا نسد داي وإنر دداع مقوض ددوة ريس ددوة لر ددؤون املالو ددار واملالود د ومزدوج ددي املو ددس ا نس ددي
ومغايرج ا وية ا نسانوة وحاملي صقار ا نس وتعزيز حقوق ه ه القإة من الناو.
 -82ورحبا ا ند ابعتماد السواسة الوطنوة للمساواة القعلوة ب املرأة والرجس وإنراع اجملل
الوطل ل ش اا اوج اإلعاقة .وأشارر إىل التقدم الجلبري اةرال ل ال التعلوم.
 -83ورحبددا إندونوسددوا كدددود اوسددتاريجلا ل سددبوس بلددو أهددداف التنموددة املسددتدامة بواسددطة
خطة إمنائوة شاملة للجمول ورحظا بتقدير نرر اخلطة الوطنوة للتنموة وارستامار العام.
 -84وسد ددلطا كدوري د ددة إي د دران اإلس د ددنيموة الم د ددوع علد ددى ض د ددرورة اض د دداا خط د دوار لم د ددمان مراع د دداة
القير والنساع ل مرااز ارحتجاال وأشارر إىل عدم وجود إطار قانوي ملجلافحة التمووز.
احتواجار مل

 -85ورح العراق ابعتماد اوستاريجلا اخلطة الوطنوة للتنمودة وارسدتامار العدام وارسدملاتوجوة
الوطنوددة للعمددس والقددانون املتعلددق ءصددنيق قددانون العمددس .وشددجل اوسددتاريجلا علددى اضدداا املزيددد مددن
اخلطوار ل سبوس تعزيز حقوق اإلنسان.

 -86وقددال وفددد اوسددتاريجلا إن الجلومددة تعتددرب حقددوق األطقددال وامل دراهق أولويددة علددى اددو
م ددا يتجل ددى ل خطتد ددا الوطنو ددة ل طق ددال واملد دراهق للق ددملة  .2020-2015وأض دداف أن هد د ه
اخلطة تتممن إجراعار ل موادين ماس التعلوم واألسرة واليحة وتعزال املساواة وعدم التمووز.
خقمددا اوسددتاريجلا معددل التسددرب املدرسددي وهدي تعمددس علددى القمداع علددى أسدوأ
 -87وقدد مل
أشجلال عمس األطقال وارجتار ابألطقال واستغنيل األطقال ا نسي .ول عام  2015أطلقدا
الجلومددة سواسددة "التعلددوم مددن أجددس مواطنددة جديدددة" هبدددف تعزيددز اح دملام ارختنيفددار الاقافوددة
والقجلرية وا نسانوة.
وعزالر اللجنة املرملاة ب املؤسسدار املعنودة تابعدة ارلتزامدار املتعلقدة حبقدوق اإلنسدان.
ُ -88
وتتد لأ هد ه اللجنددة مددن أااددر مددن  25مؤسسددة وتعمددس علددى تعزيددز مردداراة اجملتمددل املدددي .وشددجلر
الوفد ابرانواج والوراير املتحدة على ما قدماه من مساعدة ل وضدل منيدة تجلنولوجودا املعلومدار
بتوسري متابعة تنقو التوصوار اليادرة عن اآللوار الدولوة واإلقلوموة لقوق اإلنسان.
 -89وأشددادر أيرلندددا ابلتقدددم ال د ج أحرالت د اوسددتاريجلا صددوب ضددمان املسدداواة للمالوددار واملالو د
ومزدوجي املوس ا نسي ومغايرج ا ويدة ا نسدانوة وحداملي صدقار ا نسد ومندل التموودز ضددهم .وأقدرر
ابلتحداير الناشإة عن ارتقال مستواير ا جرة من البلدان اجملاورة وابخلطوار املت ة ملعا تدا.
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 -90ورحبا ااالاخستان كدود اوستاريجلا ل موادين التعلوم والرعاية اليحوة وماية حقدوق
األطق ددال والنس دداع واألشد د اا اوج اإلعاق ددة والر ددعوب األص ددلوة .ورحظ ددا اعتم دداد السواس ددة
الوطنوة ملناهمة العنيرية والتمووز العنيرج واره األجان .
 -91ورحبا قرينوزستان ابخلطوار اليت اض ا اوستاريجلا من أجس التيدج للققر واملسائس
ا نس د ددانوة وا د د لك التي د ددديق عل د ددى اتقاقو د ددة منظم د ددة العم د ددس الدولو د ددة بر د د ن العم د ددال املن د دزلو
والربوتواول ارختوارج امللحق ابلعدد الدو اخلاا ابلقوق ارقتيادية وارجتماعوة والاقافوة.
 -92ورحبددا مدنرددقر بتنقو د اوسددتاريجلا السواسددة الراموددة إىل جل د املنحدددرين مددن أصددس
أفريقددي مددن اللجددوع إىل العدالددة .بوددد أهنددا رحظددا تقرددي التمووددز ا وجللددي ضددد أف دراد الرددعوب
األصلوة واملنحدرين من أصس أفريقي والنيجإ واألش اا اوج اإلعاقة.
 -93وأشددادر ملددديأ ابلتدددابري املؤسسددوة والتر دريعوة الدديت اض د ا اوسددتاريجلا لتعزيددز حقددوق
اإلنسان ومايتدا وأعربا عن ارتواحدا رلتزام الجلومة ابملساواة ب ا نس .
 -94وأحاطددا مالطددة علم داأب علددى اددو إيددايب ددا قطعت د اوسددتاريجلا مددن أش دواط ل تعزيددز التنموددة
املستدامة ر سوما بواسطة اخلطة الوطنوة للتنموة وارستامار العام وخطة خقض انبعااثر الجلربون.
 -95وأقددرر املجلسددوك ابلتقدددم ال د ج أحرالت د اوسددتاريجلا ر سددوما إنر دداع آلوددة تردداور م ددل
الرعوب األصلوة والتيديق على اتقاقوة منظمة العمس الدولوة بر ن العمال املنزلو .
 -96ورحد د ا ب ددس األس ددود ابعتم دداد السواس ددة الوطنو ددة إلرس دداع تم ددل خ ددال م ددن العنيد درية
والتموو ددز العني ددرج وا ددره األجاند د  .وأع ددرب ع ددن قلقد د إالاع الق دددرار التر ددغولوة اة دددودة للجن ددة
املرملاة ب املؤسسار املعنوة تابعة وتنقو ارلتزامار الدولوة لقوق اإلنسان.
 -97وأش ددارر موامند ددار إىل ع دددة تد دددابري ترمد ددي إىل حتس د د املسد دداواة ب د د ا نس د د وأشد ددادر
بجلوسددتاريجلا لترددجلولدا أول لد والارج متدواالن بد ا نسد ل اترخيدددا الددك أن نيددأ عدددد
أعمائ تقريباأب من النساع.
 -98وأشادر نوبال بجلوستاريجلا رلتزامدا ببلو أهداف التنموة املستدامة ورحظدا بتقددير
إطنيق خطة اإلدماج الوطنوة والسواسة الوطنوة للرعاية اليحوة للمنحدرين من أصس أفريقي.
 -99وأش ددادر هولن دددا بجلوس ددتاريجلا مل ددا اض تد د م ددن خطد دوار ل س ددبوس تنقو د فت ددوى جلم ددة
البلدددان األمريجلوددة لقددوق اإلنسددان برد ن األالواج املالو د  .وأعربددا عددن قلقدددا املسددتمر إالاع عدددم
توافر اإلجدا ،املنظم واآلمن.
 -100وشجلرر نوجلارانوا اوستاريجلا على تقدمي تقريرها الوطل.
 -101وأش ددارر قط ددر إىل اخلطتد د ال ددوطنوت للتنمو ددة وارس ددتامار الع ددام وللتنمو ددة الريقو ددة وإىل
ا د ددود الرامو ددة إىل ض ددمان التعل ددوم ا و ددد ومن ددل التس ددرب املدرس ددي وإىل مب ددادرار البعا ددة الدائم ددة
لجلوستاريجلا لدى مجلت األمم املتحدة واملنظمار الدولوة األخرى ل جنوأ.
 -102وسلطا بنما الموع على ارعملاف الدستورج بطابل الدولة املتعدد األعراق والاقافار.
وأشارر أيماأب إىل أن اوستاريجلا نيري قوج للقانون الدو ومرجل ل املنطقة مدن حودا القمداع
على حارر انعدام ا نسوة.
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 -103وش ددجلرر ابران د دواج اوس ددتاريجلا عل ددى تعاوهند ددا ل إنر دداع اآللو ددة اخلاص ددة بنظ ددام متابعد ددة
التوصددوار ل البلددد .وأشددادر بجلوسددتاريجلا لتيددديقدا علددى اتقاقوددة منظمددة العمددس الدولوددة برد ن
العمال املنزلو .
 -104واعملفا بريو ابلتزام اوستاريجلا حبقوق اإلنسان ل البلد وأبرالر دعمدا املسدتمر للنظدام
العاملي لقوق اإلنسان.
 -105وأشادر القلب بجلوسدتاريجلا لتيدديقدا علدى اتقاقودة منظمدة العمدس الدولودة برد ن العمدال
املنزلو  .ورحبا أيماأب بوضل وتنقو خطة وطنوة بر ن النساع واألطقال والرعوب األصلوة.
 -106وهن ر الربتغال اوستاريجلا على إنراع اآللوة الوطنوة للتنقو واإلبني واملتابعة .ورحبا
الربتغال كدود اوستاريجلا ل سبوس مايدة حقدوق اإلنسدان ل قلودار دن فوددا املالودار واملالودون
ومزدوجو املوس ا نسي ومغايرو ا وية ا نسانوة وحاملو صقار ا نس .
 -107ورحبددا إيطالوددا ابلتقدددم ال د ج أحرالت د اوسددتاريجلا ل ددال املسدداواة ب د ا نس د ومنددل
العنأ ابملرأة .وأعربا عدن تقدديرها للتددابري الرامودة إىل النددو ،حبقدوق األشد اا اوج اإلعاقدة
وضمان التعلوم الرامس للجمول.
 -108ورحبا اململجلة املتحدة لربيطانوا العظمى وأيرلندا الرمالوة ابلتزام اوستاريجلا ابملساواة ب
ا نس وحقوق الطقس وحقوق املالوار واملالو ومزدوجدي املودس ا نسدي ومغدايرج ا ويدة ا نسدانوة
وحدداملي صددقار ا نس د وحري دة التعبددري .وحاددا الجلومددة علددى اسددتجلمال مرددرول القددانون املتعلددق
ابرستقنيل ال ايت للرعوب األصلوة وتنقو اخلطة الوطنوة إلعادة أراضي السجلان األصلو .
 -109وشددجلر وفددد اوسددتاريجلا كوددل الوفددود علددى بواي ددا وعلددى اعملافدددا ابلتقدددم الد ج أحرالت د
اوس ددتاريجلا .وق ددال إند د أح دداط علمد داأب ابلرد دوانس املع ددرب عند ددا أ ن دداع جلس ددة التح دداور .وق ددال إن
الجلومة ستدرو التوصوار بعناية على أمس قبول معظمدا.
 -110وشجلر الوفد أيماأب منظمار اجملتمل املدي على مراراتدا ل ارستعرا ،ومنظومة األمم
املتحدددة ل اوسددتاريجلا واملقوضددوة السدداموة علددى املسدداعدة املقدمددة إىل البلددد .وقددال إن اوسددتاريجلا
لن تدخر جدداأب على مدى السنوار اخلم املقبلة ل سدبوس تركدة ارلتزامدار الديت قطعتددا ل
ارستعرا ،الدورج الرامس إىل إجراعار ملموسة لقائدة سجلاهنا قاطبة ر سوما ضعاف الال مندم.

اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -111ستنظر كوستاريكا يف التوصيات التالية ،وستقدم ردودهاا عليااا يف الو امل املناساب
ولكن يف موعد ال يتجاوز اتريخ انعقاد الدورة الثانية واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:
التصديق على الربوتكول االختيااري امللحاق ابلعااد الادوا ا اا
1-111
ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية (بلجيكا)؛
اعتما اااد عمليا ااة مفتوحا ااة ومانيا ااة علا ااى االسا ااتحقاق عنا ااد اختيا ااار
2-111
املرشا ااحني علا ااى الصا ااعيد الا ااو ين النتاا اااابت هيحا ااات معاها اادات األم ا ا املتحا اادة
(اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
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التصا ااديق علا ااى االتفا يا ااة الدوليا ااة حلمايا ااة حقا ااوق ي ا ا العما ااال
3-111
املااجرين وأفراد أسره (السلفادور) (اجلماورية العربية السورية) ( اورية فنزويال
الاوليفارية) (الكونغو) (املكسيك) (ابراغواي)؛ والتصديق علاى املعاهادات الدولياة
حلقااوق اإلنسااان الااب تصاااف رف اا فياااا بعااد ،ال ساايما االتفا يااة الدوليااة حلمايااة
حقوق ي العمال املااجرين وأفراد أسره (إكوادور)؛
التصديق على االتفا ية الدولياة حلماياة حقاوق يا العماال املاااجرين
4-111
وأفراد أسره بغية حتسني تواؤم تشريعاهتا الو نية م القواعد الدولية (السنغال)؛
النظر من جدياد يف التصاديق علاى االتفا ياة الدولياة حلماياة حقاوق
5-111
يا ا العم ااال املا اااجرين وأفا اراد أس ااره (إندونيس اايا)؛ والنظ اار يف التص ااديق عل ااى
االتفا يااة الدوليااة حلمايااة حقااوق يا العمااال املااااجرين وأفاراد أسااره واالن اامام
إلياا (أوروغاواي)؛ والنظار يف التصاديق علاى االتفا ياة الدولياة حلماياة حقاوق يا
العمااال املااااجرين وأف اراد أسااره (هناادورا )؛ والنظاار يف التصااديق علااى االتفا يااة
الدولية حلماياة حقاوق يا العماال املاااجرين وأفاراد أساره (أفغانساتان)؛ والنظار
يف االن اامام إال االتفا يااة الدوليااة حلمايااة حقااوق ي ا العمااال املااااجرين وأف اراد
أسره ( ريغيزستان)؛
6-111
تنفيذ ما صد مل عليه من الصكوك الدولية حلقوق اإلنساان تنفياذا
كامالا والوفاء ابلتزامات الالد مبوجب هذه الواثئق (أوكرانيا)؛
اخت اااز املزي ااد م اان ا ط ااوات ملواءم ااة التشا اريعات والسياس ااات ما ا
7-111
القانون الدوا اإلنساين ( ريغيزستان)؛

ضاامان تزويااد اللجنااة املشاالكة بااني الوكاااالت املعنيااة مبرا اااة وتنفيااذ
8-111
االلتزامات الدولية حلقاوق اإلنساان ابإلمكاا ت الالزماة ،مباا يف زلاك املاوارد املالياة
والاشا ارية واملادي ااة ،لالضا ااطالع بواليتا ااا بفعاليا ااة ول اامان تفعيا اال ا يح ااة الدائما ااة
للتشاور م اجملتم املدين تفعيالا اتما (أيرلندا)؛

تعزيز اللجنة املشالكة باني املسسساات املعنياة مبتابعاة وتنفياذ االلتزاماات
9-111
الدولية حلقوق اإلنسان ومواصلة تنفيذ نظام رصد التوصيات (ابراغواي)؛

 10-111اختاز تدابري هبدف ضمان زايدة الكفاءة واملساءلة يف دوائار ا دماة
العامة (أزربيجان)؛
 11-111جترمي املتور ني يف التمييز العنصري واالختفاء القسري يف تشريعاهتا
الو نية (اليمن)؛
 12-111مواص ا االة جاوده ا ااا الرامي ا ااة إال مكافح ا ااة يا ا ا أش ا ااكال التميي ا ااز
والتعجيل ابعتماد تشريعات شاملة ملكافحة التمييز داخل الالد (أفغانستان)؛
 13-111اعتااار يا أشااكال التميياز العنصااري جرةااة جنائياة وفقاا للقواعااد
الدولية واإل ليمية املتصلة حبقوق اإلنسان (ألاانيا)؛
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 14-111جتا اارمي املتا ااور ني يف أعما ااال التمييا ااز العنصا ااري والقا ااائ علا ااى كا ااره
األجانب يف التشريعات الو نية (أنغوال)؛
 15-111اعتماد التدابري الالزمة ،مبا يف زلك تدابري تشريعية ،لتادعي مناه اة
التمييز العنصري ووص املااجرين وملتمسي اللجوء والالجحني (إكوادور)؛
 16-111تعااديل انواااا اجلنااائي لتشااديد العقااوابت علااى التمييااز العنصااري
واعتااره ظرف ا مشددا ،ال سيما عندما يستادف السكان األصليني واملنحدرين مان
أصل أفريقي (اليو ن)؛
 17-111اعتماد مشروع القانون ر ا  288-19بشانن منا العنصارية و يا
أشكال التمييز والق اء علياا ومعا اة املتور ني فياا ( اورية إيران اإلسالمية)؛
18-111

اعتماد آلية تشريعية شاملة ملكافحة ي أشكال التمييز (مدغشقر)؛

 19-111اعتم اااد إ ااار معي اااري ش ااامل ملناه ااة التميي ااز والعنصا ارية ،واخت اااز
إج اراءات ملموسااة ملكافحااة خطاااا الكراهيااة والتمييااز ا يكلااي الااذي يسااتادف
الفحات ال عيفة ،مبن فياا املثليات واملثليون ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو ا وية
اجلنسانية وحاملو صفات اجلنسني (املكسيك)؛
20-111

اعتماد إ ار انوين شامل ملكافحة التمييز (اجلال األسود)؛

21-111

وض إ ار معياري متكامل ملكافحة التمييز العنصري (نيكاراغوا)؛

 22-111جتاارمي املتااور ني يف التمييااز العنصااري واختتااام عمليااة اعتماااد ااانون
عااام  ،2017الااذي ال ي ازال يااد املنا شااة ،وزلااك بغيااة التصاادي بصااورة شاااملة
ملاتلف أشكال التمييز (إساانيا)؛
 23-111تعزيااز السياسااة الو نيااة إلرساااء جمتما خااال ماان العنصارية والتمييااز
العنصري وكره األجانب وتنفيذ خطة عملاا (السلفادور)؛
 24-111تطاي ااق ال اادرو املس ااتفادة م اان التح اادايت ال ااب اعلض اامل تنفي ااذ
سياستاا الو نية إلرساء جمتم خال من العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب
لعااام  ،2018-2015هباادف ضاامان املزيااد ماان الفعاليااة يف تنفيااذ املرحلااة املقالااة
من خطة عمل الفلة ( 2025-2020سنغافورة)؛
 25-111تعزيااز تنفيااذ التاادابري الراميااة إال التصاادي لتامااين املنحاادرين ماان
أصاال أفريقااي والتمييااز ضااده  ،بسااال مناااا تاادعي القاادرة املسسسااية علااى تو يااق
أعمال التمييز والتحقيق فياا ومقاضاة مرتكاياا بصورة مناجية (رواندا)؛
 26-111مواصلة وزايدة اجلاود الرامياة إال التصادي للتميياز ضاد املنحادرين
من أصل أفريقي و ي األ ليات (غيا )؛
 27-111مواص االة اجلا ااود الرامي ااة إال مكافحا اة يا ا أش ااكال التميي ااز ض ااد
األشكال ال عيفة ،مبن فياا أفراد الشعوا األصلية (فرنسا)؛
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 28-111مواص ا االة اجلا ا ااود الرامي ا ااة إال التص ا اادي للتميي ا ااز ض ا ااد األ لي ا ااات
والشعوا األصلية بغية حتقيق املساواة جلمي األفراد يف اجملتم (نياال)؛
 29-111مواصاالة اجلاااود الراميااة إال مكافحااة ي ا أشااكال التمييااز ،مبااا يف
زلك التمييز ضد الشعوا األصلية (إيطاليا)؛
 30-111مواصلة التدابري الرامية إال مكافحة التميياز ضاد املثلياات واملثلياني
ومزدوجااي املياال اجلنسااي ومغااايري ا ويااة اجلنسااانية وأح ارار ا ويااة وامليااول اجلنسااية
وحا اااملي صا اافات اجلنسا ااني ،وإال من ا ا أعما ااال التمييا ااز والعنا ااف الا ااب تسا ااتادفا
والتحقيق فياا ومعا اة مرتكاياا (األرجنتني)؛
 31-111اعتماد تشريعات جترم مرتكيب جرائ الكراهية ألسااا تتعلق ابمليل
اجلنسي وا وية اجلنسانية (كندا)؛
 32-111مواصاالة العماال علااى الق اااء علااى التمييااز ضااد املثليااات واملثليااني
ومزدوج ااي املي اال اجلنس ااي ومغ ااايري ا وي ااة اجلنس ااانية وح اااملي ص اافات اجلنس ااني،
والق ااء علااى العنااف اجلنسااين الااذي يسااتادف املثلياات واملثليااني ومزدوجااي املياال
اجلنسي ومغايري ا وية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني (شيلي)؛
 33-111تعزيز االسلاتيجيات الو نية الرامية إال من أعمال العنف والتمييز
الب تستادف املثليات واملثليني ومزدوجاي امليال اجلنساي ومغاايري ا وياة اجلنساانية
وحاملي صفات اجلنسني (كولومايا)؛
 34-111حتسني السجالت وغريها من الاياا ت املتعلقاة حبالاة املثلياات واملثلياني
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري ا وية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني (آيسلندا)؛
 35-111تص اانيف الاي ااا ت عل ااى أس ااا املي اال اجلنس ااي وا وي ااة اجلنس ااانية
وا صااائجل اجلنسااية بغيااة فا ا حال ااة املثليااات واملثليااني ومزدوجااي املياال اجلنس ااي
ومغايري ا وية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني فاما واضحا (مالطة)؛
 36-111اعتما اااد تا اادابري ملن ا ا ج ا ارائ الكراهيا ااة املرتكاا ااة يف ح ا اق املثليا ااات
ومزدوج ااات املي اال اجلنس ااي ومغ ااايرات ا وي ااة اجلنس ااانية وح اااملي ص اافات اجلنس ااني
والتحقيق فياا ومقاضاة مرتكاياا ومعا اتا (اجلال األسود)؛
 37-111صااياغة وتنفيااذ خطااة عماال ماان أجاال الق اااء علااى ي ا أشااكال
التميي ااز االجتم اااعي واملسسس ااي ض ااد املثلي ااات واملثلي ااني ومزدوج ااي املي اال اجلنس ااي
ومغااايري ا ويااة اجلنسااانية وحاااملي صاافات اجلنسااني ،علااى أن تشاامل ا طااة عمليااة
رصد (هولندا)؛
 38-111بذل جاود تكميلية ل مان متت املثليات واملثلياني ومزدوجاي امليال
اجلنسااي ومغااايري ا ويااة اجلنسااانية وحاااملي صاافات اجلنسااني متتع ا ا فعلي ا ا حبقااو ا
املنصو علياا يف تشريعات كوستاريكا ،ابللكياز خصوصاا علاى وصاو إال نظاام
الصحة والعمالة (أوروغواي)؛
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 39-111مواصلة اجلاود الرامية إال مكافحة خطاا كراهية األجانب وتعزياز
قافة التنوع والتسامف (تونس)؛
 40-111املعا ا ااة عل ااى ت ااروين القوال ااب النمطي ااة العر ي ااة وأش ااكال التحي ااز
العر ي يف وسائط اإلعالم ،والق اء على التمييز العنصري ا يكلي وكره األجانب،
ال سيما املااجرين ،ومكافحته يف املراكز التعليمية ( اورية فنزويال الاوليفارية)؛
 41-111تعزيز اجلاود الرامياة إال مكافحاة التميياز ضاد األشااا
بفريو نقجل املناعة الاشرية/اإليدز (الكونغو)؛

املصاابني

42-111
(سويسرا)؛

وضا خطاة عمال و نياة بشانن األعماال التجارياة وحقاوق اإلنسااان

43-111
(جزر الاااما)؛

امل ااي يف تعزيااز نظا حفا املنااا ق الاحريااة ورصااد املنااا ق ا ميااة

 44-111امل ااي يف تنفي ااذ االسا الاتيجيات اإليائي ااة الو ني ااة وحتقي ااق التنمي ااة
اال تصااادية واالجتماعيااة املسااتدامة بغيااة إرساااء أسااا عتيااد لتمت ا شااعااا مي ا
حقوق اإلنسان (الصني)؛
 45-111امل ااي يف بناااء القاادرات والايااا ت واملعااارف املسسسااية هباادف دماان
االعتاارات الايحية واملناخية بصورة أكمل يف اإل ار التنظيمي الو ين ،وتطوير درات
ونظ جديدة لرصد التنفيذ واالمتثال يف ي القطاعات الرئيسية (فيجي)؛
 46-111التعااون ما املساانني واألشااا زوي اإلعا ااة والساكان األصااليني
وغريه من الفحات املامشة علاى وضا تادابري مان أجال احلاد مان كاا ر الكاوار
والتصدي آلاثر تغري املناخ السلاية (فيجي)؛
 47-111املعا اة على القم من جانب الشر ة يف أ نااء االحتجاجاات السالمية
وتثقيف موظفي إنفاز القانون و اء حقوق اإلنسان ( اورية فنزويال الاوليفارية)؛
 48-111احلااد ماان اكتظاااو السااجون وحتسااني ظااروف السااجن باناااء مرافااق
جديدة وجتديد املرافق املوجودة وتقياي التادابري الاب تنفاذها الشار ة هبادف خفا
عدد ا تجزين يف السجون (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 49-111جتن ااب العش ااوائية يف اس ااتادام االحتج اااز الو ااائي ،والق اااء عل ااى
اكتظاو السجون وحتسني ظروف السجن امللدية ( اورية فنزويال الاوليفارية)؛
 50-111حتسني ظروف مرافق االحتجااز املكتظاة وتشاغيل هاذه املرافاق وفقا ا
للمعايري الدولية زات الصلة ( اورية كوراي)؛
 51-111تكثيااف اجلاااود الراميااة إال احلااد ماان االكتظاااو وختفيااف الظااروف
املتدنية يف أماكن االحتجاز (اليو ن)؛
 52-111امل ااي يف تنفيااذ سياسااات و ااوانني تاانا
اإلنسان ،مبا يف زلك يف جمال نزع السالح (جزر الاااما)؛
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 53-111مكافحة الفساد وعدم استقالل الق اء عن ريق انتااا الق ااة
يف إ ار عملية شفافة ( اورية فنزويال الاوليفارية)؛
 54-111ضاامان وصااول النساااء إال العدالااة علااى اادم املساااواة ما الرجااال،
بسااال مناااا إزالااة العقاااات اال تصااادية وتوسااي نطاااق خ ادمات املساااعدة القانونيااة
العامة (أزربيجان)؛
 55-111التنكااد ماان تعاماال الق اااة واملاادعني العااامني وأفاراد الشاار ة ما
العنف اجلنساين والتمييز ضد املرأة تعامالا يراعي املنظور اجلنساين (آيسلندا)؛

ااااي

 56-111مواصاالة دع ا السياسااة املسسسااية الراميااة إال متك اني املنحاادرين ماان
أصل أفريقي من اللجوء إال العدالة (جنوا أفريقيا)؛
 57-111معا اة املسسولني عن ا جماات وخطااابت الكراهياة الاب تساتادف
الناشطني يف جمال حقوق اإلنسان ( اورية فنزويال الاوليفارية)؛

 -58-111امل ااي يف تاادعي التزاماهتااا واختاااز إج اراءات لااددة ماان أجاال التحقيااق
املستقل يف يا الاالغاات املتعلقاة ابنتااكاات حقاوق اإلنساان ا اصاة ابملادافعني عان
حقااوق اإلنسااان مبااا يف زلااك تاال املاادافعني عاان الايحااة وعاان حقااوق اإلنسااان للشااعوا
األصلية ،ومقاضاة املشتاه يف مسسوليتا اجلنائية عن تلك اجلرائ (أفغانستان)؛
 59-111وض سياسات عامة هتيئ بيحة آمنة والئقة لعمال املادافعني عان حقاوق
اإلنساان ،وضامان إجاراء حتقيقاات ساريعة ومساتقلة يف يا الاالغاات املتعلقاة ابنتااااك
حقوق اإلنسان ا اصة ابملدافعني عن حقوق اإلنساان ،مباا يف زلاك تال املادافعني عان
الايحة واملدافعني عن حقوق اإلنسان للشعوا األصلية (بلجيكا)؛
60-111
(شيلي)؛

النظر يف تنفيذ تادابري ل امان ياياة املادافعني عان حقاوق اإلنساان

 61-111التحقيق م املسسولني عن تل املداف عان حقاوق اإلنساان وزعاي
السكان األصليني سريخيو روخا أورتيس ومقاضاهت ومعا اتا (آيسلندا)؛
 62-111اعتماااد تاادابري فعالااة ملن ا التادياادات وأعمااال التاويااف والعنااف الااب
تستادف املدافعني عن حقوق اإلنسان ،وال سيما املادافعني عان حقاوق اإلنساان الايحياة،
والتحقيق فياا ومعا اة مرتكاياا ،هبدف تعزيز ياية هسالء املدافعني (سلوفينيا)؛
 63-111اعتماااد تاادابري شاااملة وفعالااة للتحقيااق يف االجتااار ابلاشاار ومقاضاااة
املتور ني فيه وضمان معا اة مرتكايه بعقوابت مناساة (اجلماورية العربية السورية)؛
 64-111مواصلة اجلاود الاب باذلمل حاآل اآلن ملكافحاة االجتاار ابلاشار مان
خالل التعرف على ال حااي مبن فيا األ فال املااجرون والالجحون (تونس)؛
 65-111تعزيز جاودها الرامية إال الق ااء علاى االجتاار ابلاشار ابلتحقياق يف
اجلرائ ومقاضاة املسسولني عناا بصورة مناجية وفعالة ( اورية كوراي)؛
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 66-111التحقيق يف حاالت االجتار ابلاشر ومقاضاة املسسولني عنااا بصاورة
مناجية ونشطة وضمان معا اة اجلناة ابلعقوابت املناساة ،والتقدم يف عملية اعتمااد
خطة عمل و نية كصصة ملكافحة االجتار ابلاشر ( اورية مولدوفا)؛
 67-111التحقيق يف حاالت االجتار ابلاشر ومقاضاة املسسولني عنااا بصاورة
مناجية وفعالة وضمان معا اتا ابلعقوابت املناساة (اليو ن)؛
 68-111تعزيز التدابري الرامية إال التحقيق يف اجلرائ املتصلة ابالجتار ابلاشر
ومقاضااة مرتكاياااا ،وحتساني آليااات يايااة ال احااي بسااال مناااا التعااون ما الاادول
األخرى (إندونيسيا)؛
 69-111بناء القدرة املسسسية على رعاية ضاحااي االجتاار ابلاشار وتاوفري احلماياة
 ،وتدعي التدابري الرامياة إال التعارف علاى ال احااي علاى تاو اساتاا ي وإحاالتا إال
خدمات الدع املناساة (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 70-111تعزيااز وتنفيااذ التاادابري الااب أماارت ابختازهااا الاادائرة الدسااتورية فيمااا
يتعلااق ابالعالاف ابلقاران الزوجااي الفعلااي والاازوا بااني املثليااني ،علااى األسااا زاتااه
املنطاق على األزوا غري املثليني وابحلقوق زاهتا املعلف هبا (كولومايا)؛
 71-111اعتماد تشاريعات تقار حقاا انونياا يف إجاازة األباوة املدفوعاة األجار
وتشج توزي املسسوليات األبوية العادل بني النساء والرجال (آيسلندا)؛
 72-111تشااجي توزي ا املسااسوليات األبويااة العااادل بااني الرجااال والنساااء،
بسال مناا اعتماد تشريعات تقر إجازة األبوة املدفوعة األجر (سلوفينيا)؛
73-111

ياية األسرة ويائاا ابعتاارها الوحدة الرئيسية لتنمية اجملتمعات (مصر)؛

 74-111اختاااز التاادابري الالزمااة ماان أجاال التصاادي الافاااض معاادل مشاااركة
النساء يف سوق العمال واتسااع الفجاوة يف األجاور باني النسااء والرجاال (اجلماورياة
العربية السورية)؛
75-111

اختاز املزيد من التدابري لزايدة متثيل النساء يف القوة العاملة (أسلاليا)؛

 76-111امل ي يف تعزيز املساواة بني اجلنسني ،ال سيما فيما يتعلاق مبشااركة
النساء يف سوق العمل ،وتقليجل الفجوة يف األجور بني الرجال والنساء (غابون)؛
77-111

تقليجل فجوة األجور بني الرجال والنساء (العراق)؛

 78-111مواصلة اجلاود الرامية إال زايدة الناوض إبمكانية حصول الشاااا
والنساء وأفراد الشعوا األصلية على فر العمل (كازاخستان)؛
 79-111امل ي يف تنفيذ تدابري ،مثل نظام احلصجل ،لتيسري إمكانياة وصاول
األشاا زوي اإلعا ة إال سوق العمل (أنغوال)؛
 80-111تشجي توظيف األشااا زوي اإلعا اة يف القطااع ا اا
امتثال نظام حصجل التوظيف يف القطاع العام (بلغاراي)؛
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 81-111ضاامان تطايااق سياسااات احلمايااة االجتماعيااة والصااحة املانيااة علااى
ي العاملني يف اال تصاد غري املنظ (ا ند)؛
 82-111مواصا االة جاودها ااا الراميا ااة إال الق ا اااء علا ااى الفقا اار بواسا ااطة تنفيا ااذ
اسلاتيجيتاا الو نية للحد من الفقر للفلة  2018-2015تنفيذا فعاالا (بواتن)؛

 83-111تكثيااف اجلاااود وامل ااي يف تنفيااذ االس الاتيجيات احلكوميااة هباادف
احلد من الفقر والفقر املد (بيالرو )؛
84-111

تعزيز اجلاود الرامية إال احلد من الفقر (العراق)؛

 85-111مواصا االة العما اال علا ااى تعزيا ااز الا اانظ الراميا ااة إال تا اادعي اإلدما ااا
االجتم اااعي ومتتا ا املنح اادرين م اان أص اال أفريق ااي والس ااكان األص االيني واملا اااجرين
والالجحني حبقوق اإلنسان (برابدو )؛
 86-111امل ااي يف ت اادعي م ااا حتق ااق م اان إق ااازات يف تعزي ااز حق ااوق النس اااء
واأل فال واملراهقني ورفاها (اجلماورية الدومينيكية)؛
87-111

مواصلة اجلاود الرامية إال ياية حقوق اإلنسان لكاار السن ( طر)؛

 88-111ضاامان احلااق يف السااكن الالئااق للشااعوا األصاالية وإعااادة أراضااي
أسالفا إليا ( اورية فنزويال الاوليفارية)؛
 89-111الق اااء علااى تلااو خطااوا األ بيااب وإاتح اة الوصااول علااى اادم
املساااواة إال مياااه الشاارا ومرافااق اإلصااحاح يف مسااتو نات الالااد الااب تطالااب بااه،
ونساتاا  70يف املائة من جمموع املستو نات ( اورية فنزويال الاوليفارية)؛
 90-111اختاز ي ا طوات الالزماة لتحساني وصاول أفاراد الفحاات ال اعيفة إال
خدمات الصحة والرعاية االجتماعية وماء الشرا املنمون ومرافق اإلصحاح (كرواتيا)؛
 91-111اعتماااد سياسااات ترمااي إال حتسااني التمت ا ابحلااق يف احلصااول علااى
املياه النقية (الكرسي الرسوا)؛
 92-111امل ا ااي يف تكثيا ااف جاودها ااا الراميا ااة إال تا ااوفري مرافا ااق اإلصا ااحاح
املالئمة للمجتمعات ا لية ا تاجة (ملديف)؛
 93-111م اعفة اجلاود الرامية إال ضمان احلق يف املياه جلمي السكان ،ال
سيما سكان املنا ق الريفية (املكسيك)؛
 94-111ضاامان تااوافر املياااه وإدارهت ااا املسااتدامة وكااذلك مرافااق اإلص ااحاح
جلمي السكان (إساانيا)؛
 95-111اإلسا اراع يف أ اارا و اامل ك اان إال اعتم اااد الئح ااة تقني ااة لتوض اايف
املااادة  121ماان القااانون اجلنااائي ،الااب جتيااز اإلجااااض عناادما تكااون حياااة امل ارأة
أو صحتاا يف خطر ،بغية ضمان تنفيذها الفعال داخل نظام الصاحة العاماة ،متاشاي ا
م الغايتني  7-3و 6-5من أهداف التنمية املستدامة (سويسرا)؛
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 96-111إصالح القانون اجلنائي إلزالاة صافة اجلرةاة عان اإلجاااض يف حاال
إصااابة اجلنااني بتشااوهات ال تتناسااب م ا احلياااة خااار الاارح ويف حاااالت احلماال
الناج عن اغتصاا أو سفاح لارم (بلجيكا)؛
 97-111اعتم ا اااد ما ا ااادط توجياي ا ااة اي ا ااة واض ا ااحة بش ا اانن احلص ا ااول عل ا ااى
اإلجااااض العالجااي وفقا ا لقااانون كوسااتاريكا واملعااايري الدوليااة واملمارسااات الف االى
الب تروجاا منظمة الصحة العاملية (كندا)؛
 98-111إزالة صفة اجلرةة عن اإلجااض واختاز تدابري ل امان إمكانياة حصاول
ي النساء على اإلجااض القانوين وا دمات اجليدة بعد اإلجااض (آيسلندا)؛
 99-111التصدي ملسنلة يل األ فال واملراهقات إبضفاء اب انوين على
اإلجا اااض عل ااى األ اال يف ح اااالت االغتص اااا أو س اافاح ا ااارم أو عن اادما يك ااون
اجلنااني غااري ااادر علااى العااين أو عناادما يشااكل احلماال خط ارا علااى صااحة امل ارأة،
واالستثمار يف الو اية إباتحة احلصول جما ا على وسائل من احلمال العاجلاة وتنظاي
يالت توعية والتثقيف اجلنسي الشامل (هولندا)؛
 100-111ضاامان اعتماااد بروتوكااول ايااز احلصااول علااى اإلجااااض العالجااي
وييساار احلص ااول عل ااى وس ااائل منا ا احلم اال العاجل ااة بواس ااطة نظ ااام الص ااحة العام ااة
(اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 101-111ض اامان احا الام احل ااق يف الص ااحة اجلنس ااية واإلقابي ااة ،مب ااا يف زل ااك
عندما يتعلق األمر ابإلااء الطوعي للحمل (فرنسا)؛
 102-111صااياغة سياسااات عامااة ترمااي إال خف ا
املرتفعة (بنما)؛

معاادالت ياال املراهقااات

 103-111دمن منظور متعدد الثقافات يف خدمات الصحة اجلنسية واإلقابياة
ل مان حقوق نسااء الشاعوا األصالية واملنحادرات مان أصال أفريقاي واملاااجرات
يف احلصول على خدمات مناا املعاملة الكرةة أ ناء الوالدة (بريو)؛
 104-111حظر أي ارسة تغري خصاائجل جانس الشااجل دون أساااا اياة
وية ودون احلصول على موافقة الشاجل املعين الكاملة واملستنرية (آيسلندا)؛
 105-111العمل على إلغاء الربوتوكاوالت الرامياة إال طتطايا ط أجسااد حااملي
صاافات اجلنساني عاان ريااق ارسااات ايااة ضااارة مبااا فياااا العمليااات اجلراحيااة غااري
القائمة على املوافقة (مالطة)؛
 106-111زايدة اجلاود الرامية إال احلد مان الوصا االجتمااعي الاذي يتعارض
لااه املثليااات واملثليااون ومزدوجااو املياال اجلنسااي ومغااايرو ا ويااة اجلنسااانية وحاااملو
ص اافات اجلنس ااني ،والق اااء عل ااى العمليا ااات اجلراحي ااة غ ااري الطوعي ااة ا ادفا ااة إال
طتطاي ط أجساد حاملي صفات اجلنسني (أسلاليا)؛
 107-111مواص ا االة جاوده ا ااا الرامي ا ااة إال ياي ا ااة حق ا ااوق املثلي ا ااات واملثلي ا ااني
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري ا وية اجلنسانية وحااملي صافات اجلنساني ،وزلاك
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حتديدا من خالل االعلاف حبق حاملي صفات اجلنسني يف حتديد هويتا اجلنسانية
أبنفسا ويف التعاري اجلنساين ،بسال مناا حظر التدخالت اجلراحياة أو الدوائياة يف
حالة األ فال ال ظاور هويتا اجلنسانية (الربتغال)؛
 108-111اختاز املزيد من التدابري امللموسة لتوفري الرعاية الشاملة لألشااا
املصابني بفريو نقجل املناعة الاشرية ،ال سيما النساء (ميايار)؛
 109-111اعتمااد بارامن توعيااة ملكافحاة التحيااز ضااد املصاابني بفااريو نقااجل
املناعة الاشرية/اإليدز وضمان حصو على ادم املسااواة ما غاريه علاى الرعاياة
الطاية والعال الطيب (بنما)؛
 110-111ضمان توافر التعلي التح ريي لأل فال الاذين يعيشاون يف ظاروف
غري مالئمة (دولة فلسطني)؛
 111-111ضمان توافر التعلي التح ريي لأل فال الاذين يعيشاون يف ظاروف
اجتماعيااة ا تصااادية غااري مالئمااة وخف ا معاادالت التساارا والرسااوا يف التعلااي
الثانوي (أرمينيا)؛
 112-111ضمان احلصول على التعلي االبتدائي جما ا ( طر)؛

 113-111اختاز تدابري من أجل إ رار التعلي العاا اجملاين تدراي ا (بلغاراي)؛

 114-111احل ااد م اان مع اادالت التس اارا والرس ااوا املدرس ااي املاك اار يف التعل ااي
الثانوي ،بسال مناا التصدي لألسااا االجتماعية اال تصادية ذا التسرا (اجلزائر)؛
 115-111اختاز تدابري ملموسة ل مان بيحة آمنة خالية من التمييز يف املدار
جلمي األوالد والانات واملراهقني (شيلي)؛
 116-111تعزيااز فاار حصااول األ ليااات علااى التعلااي ابلق اااء علااى ي ا
العقاات وعلى ي أشكال التمييز ا يكلي ضدها (الكونغو)؛
 117-111تا اادعي اإلج ا اراءات الراميا ااة إال زايدة معا اادالت مواصا االة الدراسا ااة
لفائدة األ فال يف ي مستوايت التعلي (كواب)؛
 118-111حتس ااني ف اار حص ااول األ ف ااال ،ال س اايما أ ف ااال املن ااا ق الريفي ااة
واأل ليات ،على التعلي اجليد ،وتنفيذ اسلاتيجيات فعالة ف معدالت التسرا
واالستاعاد املدرسي (الكرسي الرسوا)؛
 119-111امل ي يف سد الفجوة القائمة يف النظام التعليمي من حيا مواظااة
السكان األصليني علاى الدراساة وإكماا التعلاي املدرساي ،ومان حيا اإلقاازات
العلمية وتكافس الفر (ملديف)؛
120-111

مواصلة اجلاود الرامية إال خف معدالت التسرا املدرسي (السلفادور)؛

 121-111امل ااي يف تاادعي بارامن التوعيااة والتادريب وبناااء القاادرات يف جمااال
حقوق اإلنسان (الفلاني)؛
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 122-111توفري التدريب يف جمال حقوق اإلنسان للموظفني العاملني يف طاع
الصحة وموظفي السلطة الق ائية و وات الشر ة وموظفي السجون (الربتغال)؛
 123-111ص ااياغة واعتم اااد خط ااة عم اال ت اادع السياس ااة الو ني ااة للمس اااواة
الفعلية بني املرأة والرجل للفلة ( 2030-2018أوكرانيا)؛
 124-111ضاامان الفعاليااة يف تنفيااذ السياسااة الو نيااة للمساااواة الفعليااة بااني
امل ارأة والرجاال للفاالة  2030-2018والسياسااة الو نيااة للتصاادي للعنااف ابمل ارأة
ومنعه للفلة  ( 2032-2017اورية مولدوفا)؛
 125-111وض خطة عمل لتنفيذ سياسة املساواة بني اجلنسني (الدايرك)؛
 126-111اختاز تدابري لددة للتصدي للقوالاب النمطياة اجلنساانية التمييزياة تصادايا
فعلي ا متاشي ا م توصيات اللجنة املعنية ابلق اء على التمييز ضد املرأة (أزربيجان)؛
 127-111اخت اااز ت اادابري مس ت ااة وخاص ااة يف س ااايل التص اادي ألش ااكال التمييا از
املتعددة ضد املرأة (توغو)؛

 128-111تاادعي الت اادابري الرامي ااة إال ض اامان املس اااواة ب ااني املا ارأة والرج اال يف
اجملال السياسي (كوت ديفوار)؛
 129-111مواصلة اجلاود الرامية إال تشجي تكافس اجلنسني يف اإلدارة العامة
(فرنسا)؛
 130-111مواصلة ارستاا املتمثلة يف دمن املشاركة املدنية يف تنفيذ السياسة
الو نية للمساواة الفعلية بني املارأة والرجال يف الفالة  ،2030-2018والسياساة
الو نية للتصدي للعنف ابملرأة ومنعه للفلة  ،2032-2017واملاادط التوجياياة
اإلجرائيااة لصااياغة السياسااة العامااة للشااعوا األصاالية علااى تااو تشاااركي ومتعاادد
الثقافات للفلة ( 2024-2019سنغافورة)؛
 131-111توفري التمويال املساتدام ل امان الفعالياة يف تنفياذ السياساة الو نياة
للمساااواة الفعليااة بااني امل ارأة والرجاال للفاالة  ،2030-2018والسياسااة الو نيااة
للتصا اادي للعنا ااف ابمل ا ارأة والرجا اال للفا االة  ،2030-2018والسياسا ااة الو نيا ااة
للتصا اادي للعنا ااف ابمل ا ارأة ومنعا ااه للفا االة  ،2032-2017واملاا ااادط التوجيايا ااة
اإلجرائيااة لصااياغة السياسااات العامااة للشااعوا األصاالية علااى تااو تشاااركي ومتعاادد
الثقافااات للفاالة  ،2024-2019ابلنظاار إال ااول ماادة هااذه السياسااات علااى
مدى العقد املقال (سنغافورة)؛
 132-111مواصلة جاودها يف جمال بناء القدرات بشنن املساواة بني اجلنساني
( ريغيزستان)؛
 133-111إزكاء الوعي حبقوق املرأة يف املنا ق الريفية (ميايار)؛
 134-111تعزيز ا طة الو نية اإل ليمياة للتنمياة الريفياة للفالة 2022-2017
هبدف حتسني أوضاع النساء يف املنا ق الريفية (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
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 135-111التعجيل بتنفياذ وتادعي قافاة مسااواة واحالام تاوفر احلماياة جلميا
حقوق اإلنسان لألفراد كافة ،ال سيما النساء (جنوا أفريقيا)؛
 136-111اإلس اراع بتنفيااذ السياسااة الو نيااة للتصاادي للعنااف ابمل ارأة ومنعااه،
متاشيا م الغاياة  2-5مان أهاداف التنمياة املساتدامة ،حبيا ياناف عادد جارائ
تل النساء ضحااي العنف املنزا اافاض ا سريع ا ومستدام ا (سويسرا)؛

137-111

مواصلة اجلاود الرامية إال من

ي أشكال العنف ابملرأة (تونس)؛

 138-111مواجاا ااة زايدة العنا ااف اجلنسا اااين عا اان ريا ااق ا ا اادمات واملشا ااورة
القانونية ،وضمان إمكانية جلوء النساء إال العدالة ،واحلد من اإلفاالت مان العقااا
يف هذه احلاالت ( اورية فنزويال الاوليفارية)؛
 139-111مواصاالة اجلاااود الراميااة إال ضاامان يايااة فعالااة ماان ي ا أشااكال
العنف والتمييز الب تستادف املرأة (ألاانيا)؛
 140-111التص اادي عل ااى ت ااو مناج ااي للعن ااف املن اازا وتوس ااي نط اااق تق اادمي
املساعدة القانونية وتوفري املالجئ للنساء والانات ا تاجات (أسلاليا)؛
 141-111تاادعي السياسااات الرامي ااة إال يايااة النساااء والان ااات ماان التميي ااز
والعنف اجلنساين (برابدو )؛
 142-111مواصلة جاودها الرامية إال احلد من التمييز ضد املرأة ومن العنف
هبا (بواتن)؛
 143-111ضمان احلماية الفعالة للنساء والانات بتعزيز اآلليات ا لياة وتنفياذ
وانني التصدي للعنف اجلنساين (كندا)؛
 144-111تا اادعي التا اادابري الراميا ااة إال من ا ا العنا ااف ابمل ا ارأة والعنا ااف املنا اازا
والتحقيق يف تلك األفعال ومقاضاة مرتكاياا ومعا اتا (رواندا)؛
 145-111تااوفري املزيااد ماان احلمايااة حلقااوق امل ارأة والطفاال واألشاااا زوي
اإلعا ة واملسنني وغريه من الفحات ال عيفة ،ومواصلة اجلاود الرامية إال مكافحة
العنف ابملرأة (الصني)؛
 146-111اختاااز ت اادابري ملنا ا العن ااف ابملا ارأة والتمييااز ض اادها ،وإاتح ااة املزي ااد م اان
الفر ملشاركتاا يف احلياة اال تصادية واالجتماعية ،خاصة يف املنا ق الريفية (كواب)؛
 147-111تدعي السياسات العامة الرامية إال مكافحة العنف ابملرأة (فرنسا)؛
 148-111اخت اااز خط ااوات يف س ااايل التص اادي للعن ااف ابملا ارأة والعن ااف املن اازا
ومنعاما (جورجيا)؛
 149-111اخت اااز ت اادابري وي ااة فا ا ارتف اااع مع اادالت ت اال اإل والعن ااف
ابمل ارأة ،بسااال مناااا تنظااي يااالت عامااة وب ارامن أس ارية واعتماااد ماااادط توجيايااة
واض ااحة اادمات اإلجا اااض العالج ااي وإض اافاء اااب ااانوين عل ااى اإلجا اااض يف
حاااالت االغتصاااا أو ساافاح ا ااارم أو عن اادما تكااون صااحة األم يف خطاار ومنا ا
العنف ابلنساء عند الوالدة واملعا اة عليه (أملانيا)؛
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 150-111تعزيااز اجلاااود الراميااة إال التصاادي جلمي ا أشااكال التمييااز والعنااف
الب تستادف النساء والانات (غيا )؛
 151-111الق اء على ي أشكال العنف ابملرأة ،مبا يف زلك العناف املنازا
و تل اإل (ا ند)؛
152-111

امل ي يف تدعي التدابري الرامية إال التصدي للعنف ابملرأة (الفلاني)؛

 153-111تكثياف اجلااود الراميااة إال مكافحاة العناف املناازا وضامان إمكانيااة
حصول ضحااي العنف على ا دمات االجتماعية والقانونية (إيطاليا)؛
 154-111مواصاالة جاودهااا الراميااة إال من ا أعمااال العنااف املناازا واالعتااداء
اجلنسي وكشفاا والتصدي ا (ابكستان)؛
 155-111إضفاء اب مسسسي على تقدمي ا دمات القانونياة العاماة وتوساي
نطا اااا ،وتعزيااز بناااء القاادرات وأنشااطة التوعيااة لفائاادة النساااء بغيااة ضاامان إمكانيااة
جلوئان إال العدالة (اجلماورية العربية السورية)؛
 156-111ختصاايجل م ااا يكف ااي ماان امل ااوارد لتش ااغيل اللجنااة الرفيع ااة املس ااتوى
املسااسولة عاان ضاامان اح الام ااانون جتاارمي املتااور ني يف العنااف ابملارأة تشااغيالا كااامالا
وفعاالا ،وم اعفة اجلاود الرامية إال مكافحة تل اإل (إساانيا)؛
 157-111امل ي يف تعزيز تنفيذ سياسااهتا الو نياة املتعلقاة ابلاربامن واألنشاطة
املتصلة ابأل فال (كرواتيا)؛
 158-111اختااز يا التاادابري القانونيااة الالزمااة لتمكااني اجمللااس الااو ين املعااين
ابأل فال واملراهقني من تدعي دراته يف جمال التاطيط والتقيي والرصاد ( اورياة
إيران اإلسالمية)؛
 159-111تعزيااز السياسااات العامااة املتعلقااة ابأل فااال يف إ ااار نظااام التقيااي
الو ين ( اورية إيران اإلسالمية)؛
 160-111اعتماااد املزيااد ماان التاادابري ل اامان الفعاليااة يف تنفيااذ ب ارامن إعااادة
أتهيل األ فال (دولة فلسطني)؛
 161-111اختا اااز خطا ااوات ل ا اامان الفعاليا ااة يف تنفيا ااذ ب ا ارامن إعا ااادة أتهيا اال
األحدا (بلغاراي)؛
162-111

وض حد لزوا األ فال والزوا القسري ( اورية فنزويال الاوليفارية)؛

 163-111اخت اااز املزي ااد م اان الت اادابري ملكافح ااة زوا األ ف ااال وال اازوا املاك اار
والزوا القسري (إيطاليا)؛
 164-111إاتحة التمويل للتعاحة االجتماعياة ضاد اساتغالل األ فاال اجلنساي،
ال سيما ابللكيز على ضرورة التاليغ بتلك اجلرائ (مالطة)؛
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 165-111مواصاالة اجلا ااود الرامي ااة إال تعزي ااز ياي ااة األ ف ااال م اان االس ااتغالل
اجلنسي (أوكرانيا)؛
 166-111امل ااي يف مكافح ااة العن ااف املن اازا ،ال ااذي ال يا ازال يس االط علا ااى
األ فال بصفة خاصة (ألاانيا)؛
 167-111حتسني احلام حقوق الطفل مبكافحة العنف املنزا (فرنسا)؛
 168-111اختاز إجراءات عاجلة من أجل الق اء على العقاا الاادين بوصافه
ارسة سليمة لتنشحة القصر (نيكاراغوا)؛
 169-111النظاار يف تنفيااذ بارامن تتعلااق حبقااوق اإلنسااان لفائاادة الوالاادين بغيااة
احلد من العنف املنزا (بريو)؛
 170-111اختاااز تاادابري ملموسااة ملكافحااة عماال األ فااال ،بسااال مناااا تاادعي
آليات مرا اة عمل األ فال وزايدة الدع املقدم إال األسر الفقرية (اجلزائر)؛
 171-111امل ااي يف اعتماااد تاادابري فعالااة ملكافحااة عماال األ فااال ،بسااال مناااا
تعزيز آليات مرا اة عمل األ فال وزايدة الدع املقدم إال األسر الفقرية (بيالرو )؛
 172-111تنفيذ تدابري إضافية وضامان املاوارد الالزماة ملكافحاة أساوأ أشاكال
عمل األ فال ،مبا يف زلك االستغالل اجلنسي (الربازيل)؛
 173-111تعزيز مكافحة أسوأ أشكال عمل األ فال ،ال سيما تلك الب متس
األ فال املااجرين وأ فال السكان األصليني (كوت ديفوار)؛
 174-111مكافح ااة عم اال األ ف ااال ،ال س اايما بت اادعي آلي ااات املرا ا ااة زات
الصلة (غابون)؛
 175-111امل ااي يف تنفيااذ خريطااة ريااق احلكومااة حلمايااة األ فااال ماان العماال
اجلربي واالستغالل اجلنسي (جورجيا)؛
 176-111مواص االة اخت اااز ت اادابري فعال ااة ملكافح ااة عم اال األ ف ااال بس ااال منا ااا
ضمان تنفيذ القوانني الب حتمي األ فاال مان االساتغالل اال تصاادي تنفياذا صاارما
وتعزيااز آليااات رصااد ظاااهرة عماال األ فااال وزايدة الاادع املقاادم إال األس ار الفقاارية
حبي ةكناا إبقاء أ فا ا يف نظام التعلي (أيرلندا)؛
 177-111مواص االة ياي ااة القص اار م اان ح اااالت العن ااف أو العم اال اجل ااربي أو
االستغالل اجلنسي (جنوا أفريقيا)؛
 178-111الاتنكد مان متتا الساكان األصاليني حبقاو ا املعالف هباا يف اتفا ياة
منظمااة العماال الدوليااة ر ا  169وإعااالن األم ا املتحاادة بشاانن حقااوق الشااعوا
األصلية (ابراغواي)؛
 179-111حتاادي ااانون تنميااة الشااعوا األصاالية يف كنااف االسااتقالل الااذا
وتشجي املوافقة عليه (الدايرك)؛
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 180-111اخت اااز اإلجا اراءات الالزم ااة لس اان ااانون تنمي ااة الش ااعوا األص االية
يف كنا ااف االسا ااتقالل الا ااذا  ،الا ااذي ال ي ا ازال معروض ا ا ا علا ااى اجلمعيا ااة التش ا اريعية
(اجلماورية الدومينيكية)؛
 181-111اإلسا اراع يف تنفي ااذ اآللي ااة العام ااة للتشا ااور ما ا الش ااعوا األص االية
وضاامان سااري أعما ااا علااى تااو ساالي بغيااة هتيحااة الظااروف الالزمااة إلعمااال حقااوق
أولحك السكان الفردية واجلماعية (توغو)؛
 182-111إشا اراك الس االطات التقليدي ااة للش ااعوا األص االية يف آلي ااات ص اان
القرارات املتعلقة ابلشسون الب ختجل تلك الشعوا (بريو)؛
 183-111مواصلة خطة صياغة السياسات العامة املتعلقاة ابلشاعوا األصالية
على تو تشاركي ومتعدد الثقافات للفلة  ،2024-2019الب تتوخى ابألساا
هتيحااة الظااروف الالزمااة إلعمااال حقااوق السااكان األصااليني الفرديااة واجلماعيااة (دولااة
بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 184-111زايدة اجلاا ا ااود الراميا ا ااة إال إش ا ا اراك الشا ا ااعوا األصا ا االية يف احليا ا اااة
االجتماعية والسياسية ،مبا يف زلك حصو ا على األراضي (كواب)؛
 185-111امل ا ااي يف اختا اااز ا طا ااوات التش ا اريعية واإلداريا ااة الالزما ااة ل ا اامان
التشاور م الشعوا األصلية علاى النحاو الواجاب فيماا يتعلاق ابإلدارة اإل ليمياة،
وبشنن أي تشريعات أخرى ختجل حقو اا (الكرسي الرسوا)؛
 186-111اخت اااز خط ااوات ل اامان احلماي ااة التام ااة والفعال ااة حلق ااوق الش ااعوا
األصلية بواسطة عمليات تشاركية وشاملة ،مبا يف زلك امتثاال تادابري التحاوا الاب
مل هبا لكمة الالدان األمريكية حلقاوق اإلنساان وتنفياذ التوصايات املقدماة مان
هيحات متاصصة أخرى (كندا)؛
 187-111إنفاز القاانون املتعلاق حبقاوق الشاعوا األصالية يف أراضاياا وتيساري
تسوية املنازعات علاى األراضاي تساوية سالمية ب امان تاوافر وكفااءة آلياات تساوية
املنازعات والفعالية والنزاهة يف إنفاز القانون (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 188-111تنفيذ انون الشعوا األصلية  6172لالعلاف أبراضي الشعوا
األصلية ويايتاا ،واختااز التادابري الالزماة لادع وضامان حاق الشاعوا األصالية يف
اسااتعادة أراضااياا ،وحتاادي واعتماااد مشااروع القااانون املتعلااق ابالسااتقالل الااذا
للشعوا األصلية ،الذي ال يزال يد النظر منذ تو  25عاما (أملانيا)؛

 189-111ض اامان الفعالي ااة يف تنفي ااذ الق ااوانني وخط ااة العم اال الو ني ااة املتعلق ااة
حبقوق الشعوا األصلية يف األراضي (الفلاني)؛
 190-111زايدة االهتمام ابلشعوا األصلية والق اء على أوجه التفااوت باني
السكان (اليمن)؛
 191-111مواصلة إجراءاهتا وتدابريها الرامية إال ياية حقاوق أضاعف األفاراد
يف اجملتم  ،مثل األماات املراهقات من الشعوا األصلية (بنن)؛
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 192-111مواصا االة اجلا ا ااود الرامي ا ااة إال زايدة اح ا الام القواع ا ااد واملمارس ا ااات
الثقافيا ااة للشا ااعوا األصا االية وزايدة فا اار حصا ااو ا علا ااى ي ا ا أنا ااواع ا ا اادمات
االجتماعية ،ال سيما الصحة والتعلي (غيا )؛
 193-111وض سياسة عامة تشمل حقوق الشعوا األصلية (نيكاراغوا)؛
 194-111مواصلة اجلاود الرامية إال اإلسراع بتجاياز مشاروع القاانون املتعلاق
حبماية حق الشعوا األصلية يف اجلنسية وضمان إدما األفراد املنتمني إال شعوا
أصلية من بلدان جماورة (اجلماورية الدومينيكية)؛
 195-111الق اء على التمييز ا يكلي ضد السكان األصاليني واملنحادرين مان
أصل أفريقي وضمان إمكانية حصو على التعلي (اجلماورية العربية السورية)؛
 196-111التص ا اادي النع ا اادام املس ا اااواة العر ي ا ااة املس ا ااتمر ،ال س ا اايما يف حال ا ااة
اجملتمعات األصلية واملنحدرة من أصال أفريقاي ،واعتمااد اسالاتيجية منساقة ملكافحاة
عمل األ فال واالعتداء اجلنسي يف أوساا اجملتمعات ا رومة واملااجرة (أسلاليا)؛
 197-111مواصاالة اجلاااود الراميااة إال تعزيااز احالام حقااوق الشااعوا األصاالية
واملنحدرة من أصل أفريقي والناوض بتلك احلقوق (مصر)؛
 198-111ت ااوفري امل ااوارد الاشا ارية واملالي ااة الكافي ااة للمف ااوض الر س ااي املع ااين
ابلشااسون األفريقيااة بغيااة إنشاااء مسسسااة دائمااة لتعزيااز واح الام احلقااوق اال تصااادية
واالجتماعية والثقافية للمنحدرين من أصل أفريقي يف كوستاريكا (هايب)؛
 199-111مواصاالة اإلج اراءات املتعلقااة ابلعقااد الاادوا للمنحاادرين ماان أصاال
أفريقي (بريو)؛
 200-111زايدة التنساايق والتع اااون م ا كتل ااف اجلاااات الفاعل ااة املس ااا ة يف
التنمية الاشرية لألشاا زوي اإلعا ة (ابكستان)؛
 201-111اختاز املزيد من ا طوات يف سايل احلام حقوق األشاا املصابني
أبمراض عقلية وإعا ات نفسية اجتماعية ،متاشايا ما اتفا ياة حقاوق األشااا زوي
اإلعا ااة ،وزلااك بسااال مناااا مكافحااة اإليااداع يف مسسسااات الرعايااة والوصا والعنااف
واإلفراا يف التطايب ،وتوفري خدمات الصحة العقلياة اجملتمعياة املركازة علاى اإلنساان
الب تعزز االندما يف اجملتم واحلام املوافقة احلرة واملستنرية (الربتغال)؛
 202-111تعزيااز تنفيااذ آليااة متابعااة اتفا يااة حقااوق األشاااا زوي اإلعا ااة،
وهي آلية معطلة يف الو مل احلاضر ،م إيالء اهتمام خا إلمكانية احلصول على
ا دمات العامة (إساانيا)؛
 203-111حتسااني احلصااول علااى احلمايااة القانونيااة وتاادعي خ ادمات الطااوارط
م اان أج اال تلاي ااة احتياج ااات ملتمس ااي اللج ااوء ،ال س اايما الق ااادمني م اان نيك اااراغوا
(الوالايت املتحدة األمريكية)؛
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 204-111امل ااي يف ت اادعي الت اادابري الرامي ااة إال مكافح ااة التميي ااز ،ال س اايما
ابلتحقيااق يف االعتااداءات واملوا ااف التمييزيااة والكارهااة لألجانااب الااب تسااتادف
املااجرين والالجحني ومعا اة املتور ني فياا (األرجنتني)؛
 205-111تش ااجي إدخ ااال التغيا اريات اإلداري ااة والقانوني ااة الالزم ااة لتقل اايجل املا اال
الزمنية للنظر يف لاات اللجوء وإلغاء الرسوم والنفقات املطلوبة من مقدمياا (الربازيل)؛
 206-111امل ااي يف تعزي ااز املسسس ااات الو ني ااة املعني ااة ابسا اتقاال املا اااجرين
وتااوفري الرعايااة ا وضاامان إمكانيااة حصااول املااااجرين بصااورة فعالااة علااى فاار
العمل والرعاية الصحية والتعلي (كولومايا)؛
 207-111تنفي ااذ ت اادابري ترم ااي إال ياي ااة حق ااوق املا اااجرين والالجح ااني وس ااالمتا
اجلسدية ورفاها  ،مبا يف زلك مكافحة االجتار ابلاشر وتنفيذ يالت توعية عامة (أملانيا)؛
 208-111ت اادعي اآللي ااات القائم ااة ملناه ا ااة ك ااره األجان ااب و يا ا أشا ااكال
الكراهية الب تستادف املاااجرين والالجحاني يف الالاد ،ال سايما ابساتادام وساائط
التواصل االجتماعي (هايب)؛
 209-111تعزياز املااوارد املاصصاة لتشااغيل االئااتالف الاو ين ملكافحااة هتريااب
املااااجرين واالجتااار ابلاشاار وتعزيااز القاادرات املسسساية علااى التاادخل لتااوفري الرعايااة
واحلماية لل حااي (هندورا )؛
 210-111تكثي ااف اجلا ااود الرامي ااة إال ياي ااة احلق ااوق األساس ااية للما اااجرين
والالجحني ومتكينا من احلصول على ا دمات األساسية (إندونيسيا)؛
 211-111ت اادعي الت اادابري الراميا ااة إال ياي ااة احلقا ااوق األساس ااية للماا اااجرين
ورفاها (نياال)؛
 212-111إنش ااء آليااات فعالااة ملناه ااة كااره األجانااب و ي ا ضااروا كراهيااة
املااجرين (نيكاراغوا).
 -112و ي االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن مو اف الدولاة
(الاادول) الااب اادمتاا و/أو الدولااة موضااوع االسااتعراض .ويناغااي أالأ يفاا أاااا حتظااى بتنييااد
الفريق العامل ككل.

اثلثا -التعادات وااللتزامات الطوعية
 -113تتعدد اوستاريجلا بيوانة خطة عمس لتنقو التوصدوار املنباقدة عدن ارسدتعرا ،الددورج
الرامس ل إطار آلوتدا الوطنوة للتنقو واإلبني واملتابعة.
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• Sr. Norman Lizano Ortiz, Embajador en Misión Especial;
• Sra. Shara Duncan Villalobos, Embajadora, Representante Permanente Adjunta;
• Sra. Maricela Muñoz Zumbado, Ministro Consejero;
• Sr. Alexander Peñaranda Zarate, Ministro Consejero;
• Srta. Diana Murillo Solís, Consejero;
• Srta. Mariana Castro Hernández, Consejero;
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