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 مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين ابالستتتتتتتتتتعراا الدور  الشتتتتتتتتتاملجم املنشتتتتتتتتت    ج  قرار  ل   ق    -1

. 2020تشتتتتتتترين الملا /ن فمرب    13إىل    2جم دورته الستتتتتتتادستتتتتتتف والملمتني   الف ة املمتدة من  5/1اإلنستتتتتتتان  
وتردستا وفد   .2020تشترين الملا /ن فمرب    5     اجللستف الستاةعف املعق دة    واستتععرتتا الالف   دندورا

دندورا وزيرة اخلارجيفجم ماراي دوابخ. واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق أبنغ ال   اجللستتتتف الراةعف عشتتتترة  
 .2020تشرين الملا /ن فمرب  10املعق دة   

   اإلنستتان فريق املقررين التا) جملاوم عف الملمتيف   ل   ق  جم اختار  2020كان ن الملا /يناير    14و    -2
 لتيسري االستعراا املتعلق أبنغ ال: إندونيسياجم ودوكرانياجم وة ركينا فاس .

 جم 21/ 16من مرفق قراره   5جم والفقرة 1/ 5من مرفق قرار  ل   ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتان   15وعمًم ابلفقرة   -3
 الف   دندورا:صدرت ال اثئق التاليف ألغراا استعراا ال

  ؛A/HRC/WG.6/36/AND/1جملد  جمل15رة تقرير وطين/عرا كتايب مقدم وفقاً للفق جملد  
جتميع للمعل مات دعدته مف تتتتتتتتتتتتيف األمم املتحدة الستتتتتتتتتتتاميف لق   اإلنستتتتتتتتتتتان وفقاً  جملب  
  ؛A/HRC/WG.6/36/AND/2جمل جملب 15 للفقرة

  .A/HRC/WG.6/36/AND/3جملج  جمل15م جز دعدته املف تيف وفقاً للفقرة  جملج  
اوم عف الملمتيف قائمف دستتتتتتتتالف دعد ا ستتتتتتتتلفاً كل من دوروغ ا جم ود يلا إىل دندورا عن طريق   -4

والربتغال ابلنياةف عن  م عف األصتتتتتتتتتدقااب املعنيف ابلتنفيا وإعداد التقارير واملتاةعف علا املستتتتتتتتتت   ال طينجم 
 الشتتتتماليف. واملن االطم   ديرلنداا العظما و وكنداجم وليختنشتتتتتاينجم واملململف املتحدة لربي اني  وستتتتل فينياجم

 علا  اه األسالف   امل قع الشبملي لمستعراا الدور  الشامل.

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

ا الدور  الشتتامل الملالملف ةدد وفد دندورا ابلتاكري أبن التقرير ال طين الا  دععد جل لف االستتتعرا -5
. وابإلتتتتتافف إىل  اا التقريرجم قدما 2015ت صتتتتيف تلقا ا البلد   عام    56يتضتتتتمن معل مات عن تنفيا  

ق   األشتتتتتتتتخا  ذو  دندورا ديضتتتتتتتتاجم خمل الف ة املشتتتتتتتتم لف ابالستتتتتتتتتعرااجم تقارير إىل الل نف املعنيف ح
 جم والل نف املعنيف ابلقضتتتااب علا التمييز تتتتد  2018 جم وجلنف القضتتتااب علا التمييز العن تتتر  جمل 2017اإلعاقف جمل 
  .2019 جم وجلنف  ق   ال فل جمل2019املردة جمل

امللحق ابتفاقيف   16وفيما يتعلق ة تتمل ح  ق   اإلنستتانجم صتتدقا دندورا علا الربوت ك ل رقم   -6
مل ونيف ةشتتتت ن   جم والربوت ك ل اإلتتتتتا  التفاقيف اجلراف اإلل 2019والرايت األستتتتاستتتتيف جمل محايف  ق   اإلنستتتتان 

 جم 2016جمل عن طريق دنظمف الملمبي تر   جترمي األفعال ذات ال بيعف العن تتتتتتريف وكرا يف األجان  الب ترتمل 
  .2018وانضما إىل اتفاقيف مملافحف التمييز    ال التعليم جمل

 للمعل مات  جم استتتملماالً 2020 م الت  رات الب  دتا منا شتتباط/فرباير  وحتدث وفد دندورا عن د  -7
   والتداةري 19-  التقرير ال طين. وةدد ةتستتتتليط الضتتتت اب علا دتر جائحف فريوس ك رود جمل ك فيد  اردةال  

 املتخاة لمايف  ق   اإلنسان وكالك الق   االقت اديف واالجتماعيفجم ال سيما ألتعف الفاات.
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  ما محلف اختبارات وقال إن استتت اتي يف  مل مف دندورا استتتتندت إىل تمتف تاور  تلفف. ف واًلجم نعظ  -8
امل اطننيجم  م تتتتتتليف ط عيف من دجل وقف ت  ر املرا وتتتتتتتمان ت فري املستتتتتتاعدة ال تتتتتتحيف الملافيف جلميع 

  ومجيع املهنيني   ل مب   املائف من السملان. وابإلتافف إىل ذلكجم دععي ا   90,8ولقيا الملف أتييد دكملر من  
 الختبارات الملشف. اخلض  جم إىل 2020العاملني   املدارسجم   ةدايف ديل ل/سبتمرب 

لاالت االستتتتتتتتتتتتتتتغنااب عن العمال وتق ي، نستتتتتتتتتتتتتتي  املشتتتتتتتتتتتتتتاريعجم اً  قاما المل مفجم جتنب  اجمواثني -9
اً نحا قروتتتتتتتت ملي ن ي رو لتم يل املع نف املقدمف إىل دصتتتتتتتحاب املشتتتتتتتاريع وامل  فنيجم وم  40ةتخ تتتتتتتي   

 ملي ن ي روجم وتملفلا  230قدار  ف ائد إلعادة مت يل القروا وتملاليف تشتتتتتتتتتتغيل األعمال الت اريف   ةم
عن اً  ح تتتتتتتف دصتتتتتتتحاب العمل من مدف عات الضتتتتتتتمان االجتماعي للم  فني الاين كان ا مع لني جزئي

 العمل ةسب  ال ر.
تعتزم المل مف تقدمي املستتاعدات االجتماعيف المزمف لمايف مجيع الناس من الع ز. وقد   اجمواثلمل -10

الدين املضتتت رين إىل البقااب   البيا لرعايف دطفال دون ستتتن إىل ال    دعفع ةدل يعادل الد األدىن لألج ر
الراةعف عشتتتترة دو ذو  إعاقفجم دتنااب ف ة ال ر وةعد اجم   الاالت الب خضتتتتع فيها ال فل للح ر ةعد 

 ات اله ةشخ   امل للفريوس.
ف ة ال ر.   هنايف  عامل م مسي من الع دة إىل ةلداهنم األصتتتتتتتتليف إال     2  000ومل يتمملن دكملر من   -11

وقد مددت المل مف ت اريح إقامتهم و ق قهم   الضمان االجتماعي. وقد عب ت السل ات األندوريف 
 جه د ا إلجياد مساكن للعمال امل مسينيجم وقدما هلم مع نف ماليف وغاائيف.

م خلق وقتتد ةتتعالتتا جه د كملرية    تتال التعليم. ف عفر التعليم من ةعتتدجم مع الر  علا عتتد -12
اوت ةني األطفال الاين المل ن معدات  اس ةيف واألطفال الاين ال المل هناجم ف عريت تلك املعدات تف

  لل مب الاين حيتاج هناجم ابإلتتتتتتتتتافف إىل ت فري ارتباط  ا  ابإلن نا. كما وتتتتتتتتتعا خدمف لرعايف األطفال 
نااب ف ة ال ر إعادت باشتترة دتال تتغار الاين يعمل والدو م   الق اعات األستتاستتيف. ودعفعا لألستتر م

امل اعم املدرستتيف والنقل املدرستتي. ومتملن األطفال والشتتباب الاين كان ا   دوتتتا   شتتف ةستتب  ال ر 
 من تلقي الدعم النفسي.

و ر  وفد دندورا علا إةراز اجلهد االقت تتاد  الضتتخم الا  ةالته المل مف    اا ال تتدد.  -13
للت تتتتد  لل اباب. وجيدر ابإلشتتتتارة   2020رو منا ةدايف عام  ملي ن ي    400فقد خع تتتت  ابلفعل دكملر من  

 ملي ن ي رو. 470كانا  قدار   2020دن امليزانيف المل ميف األوليف املعتمدة لعام 
وقتد نعفتات ت صتتتتتتتتتتتتتتيتف من جلنتف  ق   ال فتلجم و ي اعتمتاد خ تف وطنيتف لألطفتال واملرا قني.  -14
اململيف لق   األطفتال واملرا قنيجم التا  ن  علا القتان ن  جم دقر الربملتان 2019فرباير/شتتتتتتتتتتتتتتبتاط    15 و 

 اعتماد خ ف كهاه. ومن املت قع دن ينتهي إعداد اخل فجم الا  مشل مشتتتتاركف األطفال واملرا قني دنفستتتتهمجم 
 .2021  آذار/مارس 

وقال ال فد إن دندورا ستتتتتتيمل ن ة ستتتتتتعها   دقرب وقا  ملن الرد علا ت صتتتتتتيف دخر  تملررت  -15
عجم ين  مشتتترو  قان ن ممليف ةشتتت ن الفرد واألستتترة علا ترفيع الد األدىن لستتتن الزواج ال اق   و   اً.كملري 
 سنف. 18إىل 
علا قان ن املستتتتتتاواة   املعاملف وعدم التمييزجم وستتتتتتتنظر   2019ووافق الربملان   شتتتتتتباط/فرباير   -16

 ة والرجل. وابإلتتتافف ني املرد   مشتترو  قان ن للمستتاواة الفعليف ة   2020المل مفجم   كان ن األول/ديستتمرب  
إىل ذلكجم دنشتتتتاا دمانف الدولف للمستتتتاواة واملشتتتتاركف املدنيفجم ومرصتتتتد املستتتتاواةجم وجلنف معنيف ابملردةجم وجلنف 

 معنيف ابلتن  .
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جم اختات خ  ة  امف دخر  إىل األمام فيما يتعلق إبجازة األم مف 2019شتتتتتتتتتتتتتباط/فرباير    1و    -17
وإجازة األة ة من دسب عني اً  إىل عشرين دسب عاً  ستف عشر دسب عم مف من  واألة ة. فقد معددت إجازة األ

 إىل درةعف دساةيع.
وفيما يتعلق ابإلجهااجم فإن إتتتتتتتتتفااب ال اةع الشتتتتتتتترعي عليه املن دن يزعز  استتتتتتتتتقرار اإلطار  -18

 رئي   جم    علا وج د  اا اإلطار. ف ندورا إمارًة مشتت كفجم هلا دمري علما  اً  املؤستتستتي للبلدجم ةل يشتتملل خ ر 
 اجلمه ريف الفرنستتتتتيفجم ودمري دستتتتتقفيجم    دستتتتتقف دورجيل. ومع ذلكجم يناقن اوتمع املد  األندور  ابنتظام 

 م ت   اإلجهاا.
ولان صتتتتح دن اإلجهاا  ن  جم فلم تشتتتتهد دندورا قط تاكمف دو إدانف د  امردة دو دخ تتتتائي  -19

ن   اخلارج علا كامل الرعايف  جيهضتتتتت ةستتتتتب  اإلجهاا. وابإلتتتتتتافف إىل ذلكجم حت تتتتتل النستتتتتااب المي
ال تتتتتتتتتتتحيف واملتاةعف المزمني عند ع دلن. وعموة علا ذلكجم ال ي جد لد  املؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتات األندوريف 

علا إجرااب عمليات إجهاا ستتتتتتتتريف   البلد. ومن دجل الفاة علا صتتتتتتتتحف املردةجم دنشتتتتتتتت ت   دليل د 
 الراغبات   إهنااب محلهن. النساابخدمف إعمميف خاصف لفائدة  2020آذار/مارس  8المل مف   

وقدم ال فد األندور  ديضتتتتتاً إيضتتتتتا ات ةشتتتتت ن ال تتتتتتع اخلا  لفانيستتتتتا ميندوزاجم رئيستتتتتف  ياف  -20
 وقف العنف جم و ي مجعيف تدع  إىل إتتتتتفااب الشتتتترعيف علا اإلجهاا. و ي تدعي دهنا كانا تتتتتحيف 

 مضايقات قضائيف ودعمال قمع وتر ي  من جان  المل مف.
 مل مف دندورا مع  اه اجلمعيف منا إنشائهاجم  ا   ذلك منحها إعادت ودع لا   تعاوناوقد   -21

إىل اجتماعات  تلفف والستتتتتتتتتتتتماع أبنشتتتتتتتتتتتت تها. وعلا الرغم من ذلكجم قدما اجلمعيف إىل الل نف املعنيف 
جم شتتتتتتتتمل   تتتتتتتتتد دوائر  مل ميف  تلففجم فيما يت تتتتتتتتل 2019ابلقضتتتتتتتتااب علا التمييز تتتتتتتتتد املردةجم   عام  

 لق   املردة وا تماالت ختل قسر  عن دطفال ودفعال دخر    غايف اخل  رة.هاكات ابنت
وملتا كتانتا ةع،  تاه ال قتائع جرائم جنتائيتفجم فقتد د تالتا المل متف  تاه االلتامتات إىل النيتاةتف  -22

  تقررالعامف كي تنظر فيما إذا كان ينبغي اختاذ إجراابات قان نيف. ومل ت تتتتتتتترع النياةف ةعد ابإلجراابات الب
اختاذ ا. غري دن وفد دندورا دوتتتح دن الستتيدة ميندوزاجم ة تترر النظر عن قرار االملمفجم ال ت اجه عق ةف 

 ملا قيل   وسائط اإلعمم دو ملا نقلته ةع، املنظمات غري المل ميف.اً ابلس نجم خمف
ةتدايتف  لتا منتا  اجله د الب ةتااً ويت لا اال تمتام التا  ت ليته المل متف لق   املردة ديضتتتتتتتتتتتتتتت  -23
من دجل التقليل إىل الد األدىن من ع اق  ال ر ال تتتتتتتتحي علا النستتتتتتتتااب تتتتتتتتتحااي العنف   2020 عام

 اجلنسا  والعنف املنز).
وابإلتتتتافف إىل ذلكجم ت فر إدارة ستتتياستتتات املستتتاواة منا تمث ستتتن ات دورات تدريبيف ةشتتت ن  -24

تمتلالعنف ابملردة والعنف املنز) جلميع املهنيني التاين   عن تنظيم  تتدخلهم    تاه التاالتجم فضتتتتتتتتتتتتتتمً  حيع
 لقات عمل ملنع التنمر   املدارس. ويع رع م تتتتت   املستتتتاواة ةني اجلنستتتتني واملستتتتاواة الشتتتتاملف   نظم 
التعليم الملمتف منا  داتف الستن. وقد وتتعا خ ف للت عيف ابملستاواة ةني اجلنستنيجم ودنشت  دور املشترر 

 داخل املدارس.
د مململفتف إلدمتاج األطفتال ذو  اإلعتاقتف   املتدارسجم  تا   ذلتك ت فري املهنيني لتا جه  وقتد ةتعا -25

ةردم  إعداد مهين. وعلا صتتتعيد اً  واملرةني واملستتتاعدين املتخ تتت تتتني   كل مركز تعليمي. وي جد ديضتتت 
 آخرجم عدلا التشريعات لتمل ن متماشيف مع مت لبات اتفاقيف  ق   األشخا  ذو  اإلعاقف.

تعزيز الت عيف حق   األشتتتتتتتخا  ذو  اإلعاقف وإزالف مجيع ال اجز الب حت ل دون   إىلاً  وستتتتتتتعي -26
 4/2019عين األشتتتتتتتتتتتتتتختا  ذو  اإلعتاقتف  يتاة كراتفجم وتتتتتتتتتتتتتتتع عتدد من التتداةري   جت  القتان ن رقم 

 واملتعلق ابلعمتالتفجم والئحتف العمتالتف الب دخلتا  يز النفتاذ    2019كتان ن الملتا /ينتاير    31   ال تتتتتتتتتتتتتتادر
 .2020فرباير شباط/
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 ةشتتتتتت ن المايف املؤقتف واالنتقاليف   2019مارس/آذار    22ال تتتتتتادر      2018/ 4وقد مملن القان ن رقم   -27
جم 2018ألستتتتتتتباب إنستتتتتتتانيف ابستتتتتتتتقبال دندورا دستتتتتتترتني من المجاني الستتتتتتت ريني   تشتتتتتتترين األول/دكت ةر  

 دندورا ةدور اوتمع املد    ت فري ودقر وفد  التاليف.  كان من املت قع دن ت تتتتل دستتتترة اثلملف   األستتتتاةيع   وقد 
  رور االستقبال اململلا هلاه األسر.

جم وافق الربملان علا القان ن املتعلق ةتداةري مملافحف االجتار ابألشتتتتتتخا  ومحايف 2017و  عام   -28
 ر ابلبشتر. اي االجتا لمايف تتحا   اعتمدت المل مف ةروت ك الً جم  2018  الضتحااي ململافحف  اه اففف. و  عام 

وجير  إعداد وتيقف ستياستات شتاملف ململافحف االجتار ومحايف الضتحااي. وقد تلقا مجيع امل  فني العاملني 
 .2019  عام اً    اا امليدان تدريب

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
ف التحاور   خمل جلستت   ت املقدمفوفداً ةبيادت دتنااب جلستتف التحاور. وترد الت صتتيا  46ددىل   -29

 الفر  الملا  من  اا التقرير.
فقد دشتادت شتيلي وه د دندورا   ستبيل مملافحف العن تريف والتع ت جم و  تها االست اتي يف  -30

لتنفيا د دار التنميف املستتتدامفجم وةقان ن القضتتااب علا العنف اجلنستتا  والعنف املنز). غري دهنا دعرةا 
مل ج لف االستتتعراا الملانيف واملتعلقف ابلقضتتااب علا مجيع دشتتملال املقدمف خالت صتتيات  عن دستتفها ألن  

 .كاممً اً  التمييز تد املردة مل تنفا تنفيا
ور با ال تتتتتني  شتتتتتاركف دندورا البناابة   االستتتتتتعراا الدور  الشتتتتتاملجم ودعرةا عن تقدير ا  -31
ستتدامف. وابإلتتافف إىل ذلكجم دشتارت  ماعيف امل يف واالجت  ققته من إجنازات    ال تعزيز التنميف االقت تاد  ملا

ال تتتتتتني إىل اعتماد اخل ف ال طنيف للمستتتتتتاواة وعدة تشتتتتتتريعاتجم مملل قان ن املستتتتتتاواة   املعاملف وعدم التمييزجم  
 .الا  يهدر إىل تعزيز املساواة ةني اجلنسني ومملافحف  تلف دن ا  التمييز ومحايف  ق   الفاات الضعيفف 

الراميف إىل زايدة التنستيق والتعاون ةني املؤستستات من دجل منع ندورا جله د ا  ودشتادت ك اب أب -32
 العنف املنز) واجلنسا  ومملافحته.

ودشتتتتتادت قرب  أبندورا اللتزامها الق   ةتعزيز ومحايف  ق   اإلنستتتتتان والتداةري امللم ستتتتتف الب  -33
يما إنشتتتتااب جلنف وطنيف ملنع اإلنستتتتانجم ال ستتتت   ف    ال  ق  اختالا المل مف لتنفيا التزامات البلد الدولي

 العنف اجلنسا .
ودشتتتتتتتادت الداورح أبندورا إلنشتتتتتتتائها دائرة ال تتتتتتتحف اجلنستتتتتتتيف واإلجناةيف. غري دهنا ال ظا دن  -34

للغايف فيما يتعلق ابإلجهااجم و   ما حيد ةشتتتتتتتتتتتتتتدة من االستتتتتتتتتتتتتتتقمل   ايً تقييداً  قان نياً  دندورا تعتمد إطار 
ضتتتتاً دن واليف دمانف املظامل ال تشتتتتمل حتديداً مستتتت لف التمييز تتتتتد نات. وال ظا ديد  للنستتتتااب والباجلستتتت 

 النسااب والبنات.
ودعرةتا اجلمه ريتف التدومينيمليتف عن تقتدير تا جله د دنتدورا   ستتتتتتتتتتتتتتبيتل مملتافحتف العنف ابملردةجم  -35
 ف املنز) ابملردة.العنف اجلنسا  والعن  ذلك امل افقف   الف ة األخرية علا قان ن القضااب علا   ا

 و ن ت في ي دندورا علا إجنازالا   تنفيا الت صتتتتتيات املنبملقف عن ج الت االستتتتتتعراا الستتتتتاةقف.  -36
ودشتادت أبندورا لتعزيز متتع اجلميع ابل تحف والق   اجلنستيف واإلجناةيفجم من خمل إنشتااب دائرة ال تحف 

  ذلك التداةري الراميف إىل ملتعلقف ابلعملجم  ا  التشتتتتتتتتريعيف املختلفف ااجلنستتتتتتتتيف واإلجناةيفجم ول صتتتتتتتتم ات  
 تمان الق   العمل ل احل دتعف الفاات.
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ور با فرنستتتتتتتتتا ابلتقدم االرز   الف ة األخرية    ال  ق   اإلنستتتتتتتتتانجم وال ستتتتتتتتتيما اعتماد  -37
 ةعتتف دستتتتتتتتتتتتتتتاةيع. كمتتا ر بتتاجم و   ين  علا إجتتازة دة ة متتدلتتا در 2018قتتان ن عمقتتات العمتتل   عتتام 

 ال السمعيف الب ريف لتش يع الت اصل ةني االت زين ودسر مجم ال سيما   سيا  ابستخدام وسائل االت
 األزمف ال حيف.

ور با دملانيا ابلتقدم االرز منا االستتتتتتعراا الستتتتتاةق. ودشتتتتتادت أبندورا لت ستتتتتيع ن ا  واليف  -38
الت تتتديق علا   تزال قلقف إزااب  الف  والتع تتت . غري دهنا الدمانف املظامل حيث تشتتتمل مملافحف العن تتتريف  
 ةع، املعا دات الدوليف لق   اإلنسان.

 و ن ت  ندوراس دندورا علا تنفيا ا الت صيات الب تلقتها خمل ج الت االستعراا الساةقفجم  -39
 وال سيما قب هلا اتفاقيف مملافحف التمييز    ال التعليم.

   املعروتف فيهجم ودعرةا عن دملها ته دندورا وابخل  ات  قرير ال طين الا  قدم ور با آيسلندا ابلت  -40
ةشتتتتتت ن املستتتتتتاواة     13/2019استتتتتتتمرار تنفيا تلك اخل  ات. ور با ة جه خا  ابعتماد القان ن رقم 

 املعاملف وعدم التمييز.
 ملستدامفجم ود اطا لتنفيا د دار التنميف ا   2019ور با اهلند ابعتماد خ ف اس اتي يف   عام   -41
 ع التقدير إبنشااب الل نف ال طنيف للمساواة ووتع خ ف وطنيف للمساواة.اً معلم
ودشتادت إندونيستيا أبندورا ملا تباله من جه د   ستبيل تتمان املستاواة وعدم التمييزجم وال ستيما   -42

صارمف علا من تملبا ةش ن املساواة   املعاملف وعدم التمييزجم وفرا عق ابت    2019اعتماد قان ن عام  
تهم ابلتمييز. ور بتتتا ابستتتتتتتتتتتتتت اتي يتتتف التعليم ال طنيتتتف الب تتتتدافع عن قيم التتتداقراطيتتتف والتن   الملقتتتا   ان إد 

 والعدالف   إطار املنا   التعليميف ال طنيف. والتسامح 
لب وشتتتتتملر العرا  دندورا علا تقرير ا ال طين. ود اط علماً  ختلف الق انني واخل ط ال طنيف ا -43

 ذا ما نعفاتجم دن حتسن  الف  ق   اإلنسان    االت عديدة.اجم والب من ش هناجم إدةلغا عنها دندور 
ةتعديل القان ن اجلنائي ةغيف  ظر االجتار ابلبشتتر ألغراا نز  األعضتتااب واالستتتعباد    ديرلندا ور با   -44

   بشتتتر لك وحتظر االجتار ابل واالستتتتغمل اجلنستتتي. ودشتتتارت إىل دن التشتتتريعات املن دن تا   دةعد من ذ 
 مجيع الظرور.

ودشتتادت إي اليا أبندورا لت تتديقها علا الربوت ك ل اإلتتتا  التفاقيف اجلراف اإللمل ونيف ةشتت ن  -45
 جترمي األفعال ذات ال بيعف العن تتتتريف وكرا يف األجان  الب ترتمل  عن طريق دنظمف الملمبي ترجم وعلا اتفاقيف 

ال واملرا قني من مجيع تتتتتتتتتتتتروب تشتتتتتتتتتتتريعات لمايف األطفالتعليمجم والعتماد ا  مملافحف التمييز    ال  
 املعاملف السياف ولتحقيق املساواة ةني اجلنسني وعدم التمييز.

ور با الياابن وه د دندورا   ستتتتتتبيل تعزيز املستتتتتتاواة ةني اجلنستتتتتتني ومتملني املردةجم  ا   ذلك  -46
 ةش ن القضااب   2015/ 1التمييزجم والقان ن رقم  ةش ن املساواة   املعاملف وعدم    2019/ 13اعتماد القان ن رقم  

 علا العنف اجلنسا  واملنز).
ود اطا لملسمربغ علماً ابلت  رات اإلجياةيف الب  دتا خمل الف ة قيد االستعراا. ودشادتجم   -47

نيف املدللشتتتراكف  اً  قان ني اً   فر دستتتاستتت علا وجه اخل تتت  جم ابعتماد قان ن ينظم الشتتتراكات املدنيفجم و   قان ن ي 
 ةني شخ ني من اجلن  نفسهجم وقان ن ململافحف االجتار ابلبشر ومحايف الضحااي.

ودشتادت ماليزاي وه د دندورا   ستبيل إنشتااب وتعزيز دطر ا املؤستستيف والستاستاتيفجم  ا   ذلك  -48
لضتتت اب علا جه د دندورا   ستتتبيل وتتتتع خ ف استتت اتي يف لتنفيا د دار التنميف املستتتتدامف. وستتتل ا ا

  خدمات ال تحف اجلنستيف واإلجناةيفجم وستياستتها اإلستملانيف الشتاملفجم وعلا  م عف واستعف من اخلدمات ري  ت ف 
 الراميف إىل دعم سبل عين األشخا  ذو  اإلعاقف وصحتهم ورفا هم االجتماعي.
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معاجلف الشتتتتتملاو  املتعلقف   ودشتتتتتادت ملديف أبندورا لت ستتتتتيع ن ا  واليف دمانف املظامل لتشتتتتتمل -49
 م األطفال وتقدمي املشتتتتتت رة إليهم ةشتتتتتت ن  ق قهم   ج  اتفاقيف  ق   ال فل. ور با ديضتتتتتتاً ز وإعم ابلتميي 

 العتماد خ ف اس اتي يف لتنفيا د دار التنميف املستدامف. 2019ابخل  ات الب اختالا دندورا   عام 
  إطار اإلجراابات دع ة دائمف إىل اململلفني ة الايت  ودشتتتتتتتاد اجلبل األستتتتتتت د أبندورا لت جيهها   -50

ق   اإلنستتانجم واعتماد ا القان ن الا  ينظم الشتتراكف املدنيف ةني شتتخ تتني من اجلن  اخلاصتتف ول   
نفستتتتتتته وقان ن ممليف لق   األطفال واملرا قني. و   ير  دن قان ن املستتتتتتتاواة   املعاملف وعدم التمييز 

 اجله   والل ن والنس . صرا ف التمييز علا دساس االنتمااب ينبغي تعديله حيث حيظر
وستتتتتتلكما اململستتتتتتيك ابلتقدم الا  د رزته دندورا خمل الف ة قيد االستتتتتتتعرااجم مربزة اعتماد  -51

قان ن ةشتتت ن  ق   األطفال واملرا قني وخ ف استتت اتي يف لتنفيا د دار التنميف املستتتتدامفجم وزايدة املعاشتتتات 
   ذو  اإلعاقف وكبار السن.التضامنيف لألشخا

مياوار عن تقدير ا العتماد دندورا خ ف استتتت اتي يف لتنفيا د دار التنميف املستتتتتدامف   عرةاود -52
والقان ن اململيف ةشتت ن  ق   األطفال واملرا قني. ودشتتادت ةتمديد إجازة األم مف وإقرار إجازة األة ة. 

 جتماعيف والملقافيف.عهد الدو) للحق   االقت اديف واالود اطا علماً أبن دندورا تعتزم الت ديق علا ال
و ن ت دميبيا دندورا علا إنشتتااب مؤستتستتات إتتتافيف للمضتتي   تعزيز  ق   اإلنستتانجم  ا    -53

ذلتك الل نتف ال طنيتف ملنع العنف اجلنستتتتتتتتتتتتتتا  والعنف املنز) والل نتف ال طنيتف للرعتايتف االجتمتاعيتفجم من ةني 
 مؤسسات دخر .

   مجلف دم ر إىلاً خر  طر ا دتنااب ال ارجم مشتتتتري دو اً  فد دندورا علا دستتتتالف وردت ستتتتلفورد و  -54
 املعل مات الب ستتتبق تقداها   إطار عرتتتته االستتتتهم) والب يرد تلخي تتتها   الفقرات التاليف من  اا

 17و  16راتن  جملستتتتتتتتتتتؤال ك اب ةشتتتتتتتتتتت ن اخل ف ال طنيف لألطفال واملرا قني جم والفق  15و  14التقرير: الفقراتن  
جملاألستتتتتالف الب درستتتتتلتها   19و  18قف ابملستتتتتاواة جم والفقراتن  ة عن خ ف العمل املتعلجملستتتتتؤال املململف املتحد

ورح واململستتتتتتتتتيك اكل من املململف املتحدة وكنداجم والب داثرلا   االجتما  دملانيا وآيستتتتتتتتتلندا والداً  ستتتتتتتتتلف
 ر ال طين من التقري   68إىل    56واجلبل األستتتت د   ل عدم الت رمي علا اإلجهاا . ودشتتتتري إىل الفقرات من  

 للرد علا سؤال من دوروغ ا  ةش ن دم  املنظ ر اجلنسا .
 وفيما يتعلق ةسؤال املململف املتحدة ولملسمربغ عما إذا كانا دندورا تعتزم معاجلف مس لف التشهري  -55

من قتان ن العق ابتجم ذكر ال فتد دن دنتدورا لي  لتديهتا قتان ن متد     تد ذاتته.   ةتدالً   القتان ن املتد 
 قان دً يملفل المايف املدنيف للحق     اخل ت صتيف والشترر  2014  اعتمدت دندورا   هنايف عام   ذلكجم ومع  

 والسمعف الااتيف دون املساس ابلمايف اجلنائيف امل ج دة من قبل.
اع ر   2014الف الب طعر ا ستلفاجم دشتار وفد دندورا إىل اعتماد قان ن   عام  ورداً علا األست  -56

ن  نفستتته جملآيستتتلندا جم وإىل دن مجيع القضتتتاة واملدعني العامني اجلدد زواج لشتتتخ تتتني من اجلابلق   ال
 يتعني عليهم  ض ر دورتني علا األقل    ال  ق   اإلنسان   إطار تدريبهم األو) جملإندونيسيا .

عامل علا ستؤال الربتغال ةشت ن آليف متاةعف الت صتياتجم دعلن وفد دندورا عن إنشتااب فريق  اً  ورد -57
عن  مللني للنظام القضتتتتتتتائي. وقال إن  اا   مشتتتتتتت ح ةني ال زارات يضتتتتتتتم إدارات  مل ميف  تلفف فضتتتتتتتمً 

 فيا الت صيات.الفريق العامل    الا  دعد مشاركف دندورا   االستعراا الدور  الشاملجم وسيتاةع تن
  دوصتتا ابلت تتديق وفيما يتعلق  داخمت ملديف و ندوراس وفرنستتا وقرب  واجلبل األستت دجم الب  -58

علا الربوت ك ل االختيار  التفاقيف منا ضتتتتتتتتتف التعاي  وغريه من تتتتتتتتتتروب املعاملف دو العق ةف القاستتتتتتتتتيف 
االتفاقيف األوروةيف ملنع التعاي  المإنستتتتتتتتتتتتتتانيف دو املهينفجم ذككر ال فد أبن دندوراجم الب صتتتتتتتتتتتتتتدقا علا  دو

لفعل زايرات منتظمف. وابإلتتافف إىل ذلكجم تزور عدة واملعاملف دو العق ةف المإنستانيف دو املهينفجم تتلقا اب
 مؤسسات وطنيف مستقلف امل اقع املعنيف ة  رة روتينيفجم وال ي جد س   س ن وا د وتمتف مراكز ا ت از. 
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اليف دمانف املظامل   دندورا ور با ابعتماد خ ف استتتت اتي يف لتنفيا ودشتتتتارت نيبال إىل متديد و  -59
امف. وشتت كعا اإلصتتم ات القان نيف الب وفرت المايف للنستتااب والفاات الضتتعيفف د دار التنميف املستتتد

 نتهاح دو التمييز. ودشادت ابلتقدم االرز    ال محايف  ق   ال فل.   االت اال
رو  القان ن املتعلق ابلفرد واألستتتتتتترة و  ف املستتتتتتتاواة ال طنيف. ودعرةا عن ور با   لندا  شتتتتتتت  -60

واجلنستتتتتيجم وإزااب دعمال االنتقام من املدافعني عن  ق   اإلنستتتتتان العنف اجلنستتتتتا    قلقها إزااب   ادث
 وخت يفهم. وقالا إن  الف فانيستتتتتا مندوزا ك رتي جم الب ت اجه عق ةف ابلستتتتت ن ةستتتتتب  تقرير قدم إىل الل نف 

 املعنيف ابلقضااب علا التمييز تد املردةجم مملرية للقلق ة جه خا .
ظامل لتعمل ة صتتفها املؤستتستتف ال طنيف لق   دندورا ستتل ات دمانف امل  ودقرت ابكستتتان ةت ستتيع -61

اإلنستتتتتان. ومع ذلكجم فهي تشتتتتتاطر  ياات املعا دات قلقها إذ دعا إىل دن تشتتتتتمل واليف دمانف املظامل 
ز تتتتتد املردة والتمييز العن تتتتر    الق اعني العام واخلا . ودعرةا ابكستتتتتان عن مستتتت لب التميياً  ديضتتتت 

 راابات الب اختالا دندورا من دجل الت د  للعنف اجلنسا  ولتعزيز متملني املردة.تقدير ا ل ج
ومملافحف  وال ظا ةنما اخل  ات اهلامف املتخاة لضمان املساواة   املعاملف وعدم التمييزجم وملنع   -62

اف اإللمل ونيف  العنف اجلنستا  والعنف املنز). كما ر با ابلت تديق علا الربوت ك ل اإلتتا  التفاقيف اجلر 
الملمبي ترجم   ظمف ةشتتتتتتتتتتت ن جترمي األفعال ذات ال بيعف العن تتتتتتتتتتتريف وكرا يف األجان  الب ترتمل  عن طريق دن 

 .2030وابخل ف االس اتي يف لتنفيا خ ف عام 
 لبني إبنشتااب دائرة تتحااي العنف اجلنستا جم الب  لا تل الفريق املتعدد التخ ت تات ور با الف  -63

 دارة سياسات املساواة   ارد ةشريف إتافيف.نسا جم وةتزويد إاملعين ابلعنف اجل
ور با الربتغال ابلتزام دندورا حمايف  ق   اإلنستان ودشتادت علا وجه اخل ت   ةت تديقها  -64

التمييز    ال التعليم وابجله د الب تباهلا لضتتتتتتتتمان ال تتتتتتتت ل علا التعليم العام علا اتفاقيف منا ضتتتتتتتتف  
 اوا  اجليد.

ودشتتتار االحتاد الروستتتي إىل التقدم الا  د رزته دندورا   تنفيا الت صتتتيات ال تتتادرة عن ج لف  -65
رين ومحايف األطفال االستتتتعراا الملانيفجم ال ستتتيما الت صتتتيات املتعلقف ابلق   االجتماعيف و ق   املهاج
 والت تتتتد  للتمييز ومملافحف االجتار ابألشتتتتخا . ور   ابجله د املباولف لتعزيز املستتتتاواة ةني اجلنستتتتني

 تد املردة.
ودشتتادت الستتنغال أبندورا لت تتديقها علا اتفاقيف مملافحف التمييز    ال التعليم وعلا الربوت ك ل   -66

ترتمل     ن جترمي األفعال ذات ال بيعف العن تريف وكرا يف األجان  الب اإلتتا  التفاقيف اجلراف اإللمل ونيف ةشت 
 لف    ال التعليم وال تتتتتتتت ل علا الستتتتتتتتملنجم رةا عن تقدير ا لل ه د املباو عن طريق دنظمف الملمبي تر. ودع 

 فضًم عن تعزيز التماسك االجتماعي وحتسني الظرور املعيشيف.
 ت صتتتتيف الب قدمتها إليها دتنااب ج لف االستتتتتعراا الستتتتاةقف وشتتتتملرت ستتتتل فينيا دندورا علا تنفيا ا ال  -67

 اإلنسان ل عمميني وال حفيني. ةش ن ت فري التملقيف والتدري     ال  ق  
ةشتتتت ن املستتتتاواة   املعاملف وعدم   2019ور با إستتتتبانيا ابلق انني الب اعتمدلا دندورا   عام   -68

 ؤوليف اجلنائيف للق ر.التمييزجم و ق   األطفال واملرا قنيجم واملس
ستانجم وستل ا الضت اب ليشتب ابلتداةري الب اعتمدلا دندورا لتعزيز  ق   اإلن -ور با تيم ر   -69

لا التعليم. و ن ت دندورا علا اعتماد علا التقدم االرز    ال   تتتتتتتتت ل األشتتتتتتتتتخا  ذو  اإلعاقف ع
 اليف دمانف املظامل.خ ف اس اتي يف لتنفيا د دار التنميف املستدامف وعلا ت سيع و 
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ان والرايت ودشادت ت ن  أبندورا العتماد ا عدة صمل ح دوروةيف ودوليف ةش ن  ق   اإلنس -70
عزيز الضتتمان االجتماعيجم وإقرار املستتاواة األستتاستتيف. ودشتتارت إىل اعتماد العديد من الق انني والتداةري لت

  ق   األطفال واألشخا  ذو  اإلعاقف.ةني الرجل واملردةجم ومملافحف التمييز تد املردةجم وتعزيز 
 ل طينجم ال ستتتيما اعتماد عدة تشتتتريعات ودشتتتادت دوكرانيا أبندورا ملا ةالته من جه د علا ال تتتعيد ا  -71

واستتتت اتي يات وخ ط وطنيف مهمف. ودقرت ابلتقدم االرز  ن افن   النه ا ابملستتتتاواة ةني اجلنستتتتني 
 مملل األطفال واألشخا  ذو  اإلعاقف. وتعزيز ا و  تمان  ق   الفاات الضعيفف

تداةري مملافحف االجتار ابلبشتتتتتتتتر ومحايف ور با املململف املتحدة ابعتماد دندورا القان ن املتعلق ة -72
 الضتتتتتحااي. وإذ دعرةا عن قلقها إزااب القي د املفروتتتتتتف علا الق   اجلنستتتتتيف واإلجناةيف للمردةجم فقد شتتتتت عا 

 عف إبعادة النظر   الت رمي علا اإلجهاا.المل مف علا القيام علا وجه السر 
ملمتاز    ال  ق   اإلنسان. ودشارت ون  ا ال الايت املتحدة األمريمليف أبندورا لس لها ا -73

اجلديد املتعلق ابملستاواة وعدم التمييز ين  علا اختاذ خ  ات ملم ستف لضتمان املستاواة إىل دن القان ن  
 ات ف سبل االنت ار للمتضررين من التمييز.  املعاملف دمام القان نجم وعلا إ

  اختالا دندورا لتعزيز التماستتتتتك االجتماعيجم وحتستتتتتني ور با مجه ريف فنزويم الب ليفاريف ابلتداةري الب   -74
مستتتتتت ايت املعيشتتتتتفجم وزايدة الروات  املنخفضتتتتتفجم وت فري التعليم العام اوا  واجليد   إطار د  نظام من 

ف   البلدجم د  النظام األندور  دو اإلستتتتتبا  دو الفرنستتتتتي. وال ظا ديضتتتتتاً دن النظام نظم التعليم الملمت
   املائف من السملان. 98,5علا الضمان االجتماعي يشمل  ال حي الا  يق م

  و ن ت األرجنتني دندورا علا زايدة اخت تتتتاصتتتتات دمانف املظامل    ال مملافحف العن تتتتريف والتع تتتت   -75
املتعلقف ابلتمييز العن تتتتتر    الق اعني العام واخلا . ودشتتتتتارت إىل اعتماد قان ن والنظر   الشتتتتتملاو   

ملف وعدم التمييزجم وشتتتتتتتت عا دندورا علا تنفيا املزيد من الممت للتعريف إبجراابات املستتتتتتتتاواة   املعا
 التمييز.اإلةمغ عن  االت 

والعنف املنز). ودشتتتادت أبندورا ور با دستتت اليا إبنشتتتااب الل نف ال طنيف ملنع العنف اجلنستتتا    -76
 م.علا اتفاقيف مملافحف التمييز    ال التعلي 2018لت ديقها   عام 

ور با الربازيل ةتعزيز واليف دمانف املظامل   مملافحف العن تتتريف والتمييزجم وشتتت عا دندورا علا  -77
دندورا علا اعتماد قان ن اعتماد استتتتتتتت اتي يف إدماج األشتتتتتتتتخا  ذو  اإلعاقف   الق ة العاملف. و ن ت  

المايف املؤقتف واالنتقاليف ألستباب إنستانيف من دجل مستاعدة ملتمستي الل  اب الست رينيجم من مجلف فاات 
 لمجاني.دخر جم وش عا دندورا علا النظر   االنضمام إىل االتفاقيف اخلاصف ة تع ا

نبملقف عن ج لف االستتتتتتعراا الت صتتتتتيات املور با ة ركينا فاستتتتت  وه د دندورا   ستتتتتبيل تنفيا   -78
الملانيفجم ة ر  منها حتستني الق انني والستياستات. ودعا دندورا إىل تململيف جه د ا الراميف إىل الت تد  

 للعنف ابلنسااب واألطفال ومملافحف العن ريف والتع  .
  داةري   ذلك الت   ور با كندا ابلتداةري الب اختالا دندورا   ستتتتتتتتتتتتتبيل النه ا حق   اإلنستتتتتتتتتتتتتانجم  ا  -79

 إىل حتسني ومحايف رفاه األطفال وتعزيز تملافؤ الفر  التعليميف. الراميف
 ودشتتتتتتتتتتادت ج رجيا أبندورا ملا تباله من جه د   ستتتتتتتتتتبيل تنفيا الت صتتتتتتتتتتيات الب تلقتها خمل ج لف  -80

ندورا إىل . وستل ا ج رجيا الضت اب علا الدع ة الدائمف الب وجهتها د2015االستتعراا الستاةقف   عام  
ململلفني ة الايت   إطار اإلجراابات اخلاصتتتف ول   ق   اإلنستتتانجم وعلا ت ستتتيع ن ا  صتتتم يات ا

دمانف املظاملجم والت تتتتتديق علا عدة معا دات لق   اإلنستتتتتان. ور با ج رجيا ابعتماد املرستتتتت م الا  
 .حيدد الل ائح التنظيميف لل نف ال طنيف ملنع العنف اجلنسا  والعنف املنز)
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ليشتتتب واألرجنتنيجم   -  األستتتالف الب طر تها ابكستتتتان وةنما والفلبني ودملانيا وتيم ر  و  تتت   -81
ال ظ وفد دندورا دن ةلده قد تلقا ابلفعل عدة مرات ت صتتتتيف إبنشتتتتااب مؤستتتتستتتتف وطنيف لق   اإلنستتتتان 

 وةعد حتليل دئ ابري  .  وفقاً للمبادئ املتعلقف  ركز املؤستتستتات ال طنيف لتعزيز ومحايف  ق   اإلنستتان جملمبا 
 اه املست لف حتليًم جيداجم ردت الستل ات املعنيف دن دندورا لديها ابلفعل مؤستستف ممللفف ابل اليف امل ل ةف 
جملدمانف املظامل . وقد وستتتتتتتع ن ا  واليف دمانف املظامل عدة مراتجم حيث ابتا دقرب إىل املعايري االددة   

نستتتمف وله إدارة صتتتغرية   77  000لد يبلغ عدد ستتتملانه  دن دندورا ةمبادئ ابري . ودشتتتار ال فد ديضتتتاً إىل  
 ال م. ومن مث فمن ال ع  عليه إنشااب مؤسسات جديدة. 

علا ت صتتيف قدمتها الربتغالجم دشتتار ال فد إىل دن المل مف ة تتدد إعداد خ ف متملاملف اً  وتعليق -82
 مع ا  ام  ق   اإلنستتتتتان.  لل تتتتتحف العقليف من دجل ال قايف من االتتتتتت راابت العقليف واملستتتتتاعدة علا التعا  

 شتتتتتتاركف   ونظراً ألن  اه اخل ف لدر ديضتتتتتتاً إىل القضتتتتتتااب علا التمييز ودعم املرتتتتتتتا ودستتتتتتر مجم فقد وتتتتتتتعا 
 األشخا  املعنيني ودسر م.

وشتملر دئ  رئي   ل   ق   اإلنستان وفد دندوراجم ودعرب عن دستفه للمشتاكل التقنيف الب  -83
 يع الدول الب شاركا   االستعراا الدور  الشامل ألندورا.ختللا االجتما . وشملر ال فد مج

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
لتوصتيات التالية  وستتقدر ردوداا علي ا و و م مناستب ال يتزاوو موعد ستتدر  أندورا ا -84

 الدورة السادسة واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:
 رئيستتتتية حلقوق اإلنستتتتان   ا و دل  الع د التصتتتتديق علع املعا دات الدولية ال  84-1

واالتفتا يتة التدوليتة حلمتايتة  ي   التدو  ااتااب ابحلقوق اال تصتتتتتتتتتتتاديتة واالجتمتاعيتة وال قتا يتة 
 من االختفاء القسري )إيطاليا(؛ األشخااب 

  التصتتتتتديق علع الع د الدو  ااااب ابحلقوق اال تصتتتتتادية واالجتماعية وال قا ية  84-2
 ة حلماية حقوق  ي  العمال امل اجرين وأ راد أسر م )املكسي (؛واالتفا ية الدولي

 ااب ابحلقوق اال تصتتتادية واالجتماعية وال قا ية  التصتتتديق علع الع د الدو  اا  84-3
  وبروتوكول من  و م  ومعا بة االجتار ابألشتخااب  وااصتة النستاء واأللفال  املكمل التفا ية 

 نظمة عرب الولنية )بنما(؛األمم املتحدة ملكا حة اجلرمية امل
النظر و التصتتتتتتتتتتتتتديق علع االتفتتتا يتتتة التتتدوليتتتة حلمتتتايتتتة حقوق  ي  العمتتتال  84-4

 2011امل اجرين وأ راد أستتتتتتتتر م  واتفا ية منظمة العمل الدولية بشتتتتتتتتنين العمال املنزليني   
 (  والع د الدو  ااااب ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية وال قا ية )الفلبني(؛189)ر م 

دراستتتتة إمكانية التصتتتتديق علع االتفا ية الدولية حلماية  ي  األشتتتتخااب من  84-5
ل  الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان اليت مل تصبح لر اا االختفاء القسري  وكذ
  ي ا بعد )األرجنتني(؛

تو ي  االتفتا يتة التدوليتة حلمتايتة  ي  األشتتتتتتتتتتتختااب من االختفتاء القستتتتتتتتتتتري   84-6
االختياري التفا ية منا ضتتتتتتة التعذيب و ضر من ضتتتتتترو  املعاملة أو العقوبة والربوتوكول  

امل ينة  والع د الدو  ااااب ابحلقوق اال تصتادية واالجتماعية   القاستية أو الإإنستانية أو
 وال قا ية وبروتوكوله االختياري  والتصديق عل  ذر الصكوك ) رنسا(؛
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 اية  ي  األشتتتتخااب من االختفاء القستتتتري التصتتتتديق علع االتفا ية الدولية حلم  84-7
 الختفاء القستتتري والتصتتتديق )شتتتيل (؛ وتو ي  االتفا ية الدولية حلماية  ي  األشتتتخااب من ا 

علي ا ) ندورا (؛ والتصتديق علع االتفا ية الدولية حلماية  ي  األشتخااب من االختفاء 
 القسري )الياابن(؛

منا ضتتتتتتتتة التعذيب و ضر من ضتتتتتتتترو  تو ي  الربوتوكول االختياري التفا ية   84-8
  ليه ) ندورا (؛ والتصتتتديق املعاملة أو العقوبة القاستتتية أو الإإنستتتانية أو امل ينة والتصتتتديق ع 

علع الربوتوكول االختيار التفا ية منا ضتتة التعذيب و ضر من ضتترو  املعاملة أو العقوبة 
  الربوتوكول االختياري التفا ية   القاستتتية أو الإإنستتتانية أو امل ينة )الستتتنتال(؛ والتصتتتديق علع 

إإنستتانية أو امل ينة ال منا ضتتة التعذيب و ضر من ضتترو  املعاملة أو العقوبة القاستتية أو
 ) رباب(؛ وتو ي  الربوتوكول االختياري التفا ية منا ضتتتتة التعذيب و ضر من ضتتتترو  املعاملة 

)أستتتياليا(؛ والتصتتتديق علع العقوبة القاستتتية أو الإإنستتتانية أو امل ينة والتصتتتديق عليه   أو
 املعاملة أو العقوبة القاستية من ضترو    الربوتوكول االختياري التفا ية منا ضتة التعذيب و ضر 

 أو امل ينة )الدامنرك(؛ وتو ي  الربوتوكول االختياري التفا ية منا ضتتتتة التعذيب   أو الإإنستتتتانية 
ية أو امل ينة والتصتتتتديق عليه الإإنستتتتان و ضر من ضتتتترو  املعاملة أو العقوبة القاستتتتية أو

 نتظم من جانب آليةلضتتتمان خضتتتوع  ي  أماكن ستتتلب حرية األ راد للرصتتتد الو ائ  امل
 و ائية ولنية )ملديف(؛

تنفيذ توصتتتتتية اللزنة األوروبية ملن  التعذيب واملعاملة أو العقوبة الإإنستتتتتانية  84-9
 ضتتتتة التعذيب و ضر من ضتتتترو  املعاملة أو امل ينة بتو ي  الربوتوكول االختياري التفا ية منا  
 ي  أماكن  ديق عليه  لضتمان خضتوع أو العقوبة القاستية أو الإإنستانية أو امل ينة والتصت 

 سلب حرية األ راد للرصد الو ائ  الدوري من جانب آلية و ائية ولنية )إسبانيا(؛ 
  ال قا ية والتصتديق الع د الدو  ااااب ابحلقوق اال تصتادية واالجتماعية و تو ي    84-10

ابحلقوق اال تصتتتتتتتتتتتاديتة  ) نتدورا (؛ والنظر و التصتتتتتتتتتتتديق علع الع تد التدو  ااتااب عليته 
وال قا ية )اهلند(؛ والتصتتتتديق علع الع د الدو  ااااب ابحلقوق اال تصتتتتادية  واالجتماعية 

  صتتادية اال ت  ابحلقوق ااااب  الدو   الع د  إىل  واالنضتتتمار  واالجتماعية وال قا ية )العراق(؛ 
اال تصتتتتتتتادية  وق تصتتتتتتديق علع الع د الدو  ااااب ابحلق وال   ؛ ( أيرلندا )   وال قا ية  واالجتماعية 

واالجتماعية وال قا ية )الياابن(؛ واإلستتتتتتراع و عملية االنضتتتتتتمار إىل الع د الدو  ااااب 
ابحلقوق اال تصتتتادية واالجتماعية وال قا ية )تونس(؛ ومواصتتتلة العمل علع االنضتتتمار إىل 

ق علع  )أوكرانيا(؛ والتصتدي  د الدو  ااااب ابحلقوق اال تصتادية واالجتماعية وال قا ية  الع
)كندا(؛ والتصتتتتتتتتديق علع  الع د الدو  ااااب ابحلقوق اال تصتتتتتتتادية واالجتماعية وال قا ية 

  املزيد من املعا دات الدولية حلقوق اإلنستتتتتان م ل الع د الدو  ااااب ابحلقوق اال تصتتتتتادية 
 ية وال قا ية )أملانيا(؛واالجتماع

 الع تد التدو  ااتااب ابحلقوق اال تصتتتتتتتتتتتاديتةاختتتار عمليتة التصتتتتتتتتتتتديق علع  84-11
 وبروتوكوله االختياري )الربتتال(؛ وال قا ية واالجتماعية

  التصتتتتتديق علع الع د الدو  ااااب ابحلقوق اال تصتتتتتادية واالجتماعية وال قا ية  84-12
 )االحتاد الروس (؛

ومة للتصتتتتتتتتتتديق علع الع د الدو  ااااب تعزيل ابإلجراءات الداخلية الإال 84-13
 اال تصادية واالجتماعية وال قا ية )جورجيا(؛ ابحلقوق
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تو ي  االتفا ية الدولية حلماية حقوق  ي  العمال امل اجرين وأ راد أستتتتتتتتر م  84-14
لية حلماية حقوق والتصتتتتتتتتديق علي ا ) ندورا (؛ والنظر و االنضتتتتتتتتمار إىل االتفا ية الدو 

 اجرين وأ راد أستر م   ضتإا عن تو ض التدريب و جمال حقوق اإلنستان  ي  العمال امل
 للسلطات املعنية   ا و دل  التدريب بشنين  ذر االتفا ية )إندونيسيا(؛

اعتمتاد عمليتة مفتوحتة ومبنيتة علع االستتتتتتتتتتتحقتاق عنتد اختيتار املرشتتتتتتتتتتحني علع   84-15
)اململكتة املتحتدة لربيطتانيتا   ت  يئتات معتا تدات األمم املتحتدةالولين النتختااب الصتتتتتتتتتتعيتد 
 الشمالية(؛ أيرلنداالعظمع و 

 تو ي  معا دة حظر األسلحة النووية والتصديق علي ا ) ندورا (؛ 84-16
  و اتفا ياهتا األستتتاستتتية اا  و منظمة العمل الدولية ولر  اا  النظر و أن تصتتتبح عضتتتو  17-84

 املتعلقة ابلعمل )اهلند(؛
مواصتتلة تعزيز عمل أمانة املظامل الولنية لتمكين ا من العمل كمسستتستتة ولنية  84-18

حلقوق اإلنستتان و قاا ملباداب ابريس )إندونيستتيا(؛ وإنشتتاء مسستتستتة ولنية حلقوق اإلنستتان 
 ملباداب ابريس )العراق(؛ وتعديل التشتتتتتتريعات لضتتتتتتمان امت ال أمانة املظامل مباداب ابريس اا  و ق 

(؛ أيرلندا اء مسستتستتة ولنية مستتتقلة حلقوق اإلنستتان علع  ذا النحو )أو إنشتت   امت االا اتماا 
وتك يف اجل ود الرامية إىل ضتتتتتمان امت ال أمانة املظامل  اليت وستتتتت  نطاق صتتتتتإحياهتا ك  
 تعمل بصتتإحيات مسستتستتة ولنية حلقوق اإلنستتان  مباداب ابريس )الفلبني(؛ وإنشتتاء مسستتستتة 

ليشتتتيت(؛ وتعديل تشتتتريعاهتا   - ملباداب ابريس )تيمور  ولنية مستتتتقلة حلقوق اإلنستتتان و قاا 
لضتتتمان امت ال أمانة املظامل مباداب ابريس امت االا اتماا )أوكرانيا(؛ وإنشتتتاء مسستتتستتتة ولنية 

 مستقلة حلقوق اإلنسان و قاا ملباداب ابريس )أملانيا(؛
  قاا ملباداب ابريس )بنما(؛إنشاء مسسسة ولنية حلقوق اإلنسان و  84-19
إنشتتتاء مسستتتستتتة ولنية حلقوق اإلنستتتان علع تو يتماشتتتع ومتطلباهتا الولنية  84-20

 )ابكستان(؛
اختتتتاد املزيتتتد من ااطوات لتوستتتتتتتتتتتي  نطتتتاق واليتتتة أمتتتانتتتة املظتتتامل  علع تو  84-21
 الولنية )ابكستان(؛ م  أولوايهتا  اا  أوصم به جلنة القضاء علع التمييز العنصري ومتاشي ما

أمانة املظامل مباداب ابريس امت االا اتماا  وتكليف ا حتديداا ضتتتتتتمان امت ال والية   84-22
 بتعزيز ومحاية حقوق النساء والبنات واملساواة بني اجلنسني )الدامنرك(؛

 اختاد تدابض إضا ية حلماية حقوق الفئات الضعيفة )الصني(؛ 84-23
ر املسستتستت  تدابض تضتتمن استتتمرار التقدر ايفرو و تعزيز اإللامواصتتلة تنفيذ   84-24

 حلقوق اإلنسان )جورجيا(؛
تعديل التشتتتتتريعات تيل متت ل أحكار االتفا ية األوروبية املتعلقة ابجلنستتتتتية   84-25
  ستتتيما  يما يتصتتتل بفية اإل امة الإومة للحصتتتول علع اجلنستتتية األندورية  وتيل تستتتمح  ال 

 جة ) رنسا(؛تمل جنسية مزدو 

الزواج  ومنح األوواج امل ليني حقوق الزواج اعتماد  انون بشتتنين املستتاواة و   84-26
 التامة )آيسلندا(؛

اعتماد  انون حمدد وشامل بشنين املساواة بني اجلنسني يتضمن تعريفاا للتمييز  84-27
ضتتتد املرأة من اتفا ية القضتتتاء علع  ي  أشتتتكال التمييز    1ضتتتد املرأة يتماشتتتع م  املادة  

 )لكسمربغ(؛
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  استتتياتيزية عامة للقضتتتاء علع القوالب النمطية التمييزية   التعزيل إب رار وتطبيق  84-28
 القائمة علع نوع اجلنس وتعزيز التنسيق بني املسسسات العامة املشاركة و تنفيذ ا )شيل (؛ 

 التمييز )نيبال(؛مواصلة اجل ود الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومن   84-29
ملساواة بني اجلنسني يتضمن تعريفاا للتمييز اعتماد  انون حمدد وشامل بشنين ا 84-30

ضتتتتد املرأة  وإنفاد مبدأ األجر املتستتتتاوي علع العمل املتستتتتاوي القيمة من أجل تضتتتتييق 
  ارق األجور بني اجلنسني وحمور و هناية املطاف )سلو ينيا(؛

يز ة إىل تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة  ومكا حة التميمواصلة اجل ود الرامي 84-31
 ضد املرأة  ومحاية النساء والبنات ضحااي العنف اجلنساين واملنز  )تونس(؛

إنفاد مبدأ األجر املتستتتتاوي علع العمل املتستتتتاوي القيمة من أجل تقلي   ارق   84-32
 األجور بني اجلنسني وحمور و هناية املطاف )آيسلندا(؛

جلنستتتتني عن لريق تشتتتتزي   تك يف اجل ود الرامية إىل تقلي   ارق األجور بني ا  84-33
 املساواة و األجر علع العمل املتساوي )ميامنار(؛

ضتتتمان معاملة الرجال والنستتتاء علع  در املستتتاواة   ا و دل  املستتتاواة و  84-34
 األجر علع العمل املتساوي )أوكرانيا(؛

إهناء التمييز و مكان العمل وعدر املستتتتاواة و الدخل مواصتتتتلة العمل علع  84-35
 ع أسا  نوع اجلنس )الوالايت املتحدة األمريكية(؛عل
املضت  و تنفيذ الستياستات والتشتريعات الرامية إىل تقلي   ارق األجور بني  84-36

 اجلنسني وحمور )أسياليا(؛
الرجال والنستتتتتتاء )اجلم ورية املضتتتتتت  و اختاد خطوات يفو  ارق األجور بني   84-37

 الدومينيكية(؛
املتعلق ابملستتتتتتاواة و املعاملة وعدر التمييز ليشتتتتتتمل صتتتتتتراحة تعديل القانون   84-38

 التمييز علع أسا  العرق )لكسمربغ(؛
 تعديل  انون املستتتتاواة و املعاملة وعدر التمييز تيل يتماشتتتتع متاماا م  االتفا ية  84-39

 أشكال التمييز العنصري )انميبيا(؛ الدولية للقضاء علع  ي 
لفة بتلق  و ح  الشتكاو  املقدمة ضتد  ي  أنواع إنشتاء  يئة مستتقلة مك 84-40

وستتائا اإلعإر  يما يتعلق اطا  الكرا ية العنصتتري والتمييزي  وتنظيم محإت إلعإر 
الستتتتتتكان ابلوستتتتتتائل املتاحة لابإغ عن  ذر احلاالت والوصتتتتتتول إىل ستتتتتتبل االنتصتتتتتتاف 

 القضائية )بنما(؛
تماعية املستتتدامة  وتشتتزي  العمالة  مواصتتلة تعزيز التنمية اال تصتتادية واالج 84-41

 وحتسني مستوايت معيشة الشعب )الصني(؛ 
  اختاد خطوات العتماد تدابض وبرامج تعزو التمكني اال تصادي للنساء والشبا   84-42

 ومشاركت م و اال تصاد )الفلبني(؛
ية  تدعيم ستياستاهتا االجتماعية  ال ستيما و جمال احلقوق اال تصتاداملضت  و 84-43

واالجتماعية وال قا ية  بتية االرتقاء بنوعية معيشة شعب ا  وااصة أضعف  ئات السكان 
 )  ورية  نزويإ البوليفارية(؛
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تك يف ج ود ا الرامية إىل إعداد وتعزيز اإللار التشتتتتتريع  الإور للتصتتتتتدي  84-44
تض املنتتتا  ت البيئيتتتة و القطتتتاعتتات املتعتتتددة   تتا و دلتت  التخفيف من آاثر تللتحتتتداي

 والتكيف معه ) يز (؛
ضتمان مشتاركة النستاء واأللفال واألشتخااب دوي اإلعا ة مشتاركة جمدية و  84-45

 وض  التشريعات والسياسات املتصلة بتتض املنا  واحلد من خمالر الكوارث ) يز (؛
مواصتتتتتتتلة ج ود ا الرامية إىل من  العنف اجلنستتتتتتت  واجلنستتتتتتتاين واملنز   وكذل    84-46
 الضحااي ودعم م بواسطة اللزنة الولنية ملن  العنف اجلنساين واملنز  )أسياليا(؛ية  محا 
 تك يف اجل ود لتحسني أداء نظار السزون )االحتاد الروس (؛ 84-47
لتدريب  لضتتتتتتتتتمان أن يكون القضتتتتتتتتتاة اختاد التدابض املناستتتتتتتتتبة  بطرق من ا ا 84-48

ابالتفا ية الدولية للقضتاء علع  ي  أشتكال واملدعون العامون وايفامون علع دراية كا ية  
 التمييز العنصري من أجل تطبيق ا وإنفاد ا )بوركينا  اسو(؛

تعزيز اجل ود الرامية إىل التصدي للعنف ابلنساء واأللفال   ا و دل  اختاد  84-49
ن  العنف ودعم النتاجني  وإوالتة العقبتات اليت حتول دون الوصتتتتتتتتتتتول إىل العتدالتة تتدابض مل
 ) يز (؛

إلتاء التزرمي علع التشت ض وإدراج دل  و  انون مدين و قاا للمعايض الدولية  84-50
 )لكسمربغ(؛

و ف أعمال املضتتتايقة واالنتقار والي يب القضتتتائية اليت تستتتت دف املدا عني  84-51
نستان  يما يتعلق  مارستة حقوق اإلنستان واحلرايت األستاستية والتفاعل م  عن حقوق اإل

 م املتحدة ) ولندا(؛األم
املضتتت  و دراستتتة التدابض الرامية إىل وايدة آليات املشتتتاركة العامة  ال ستتتيما  84-52

 يما يتعلق ابحلق و التصتتتتتويم  حىن يتستتتتت  لعدد أكرب من املقيمني و أندورا املشتتتتتاركة 
 )إسبانيا(؛ أكرب و احلياة السياسية مستقبإا  بنشاط

املتعلق بتدابض مكا حة االجتار ابلبشتتتتتتتتتتر ومحاية   2017  تعزيز تنفيذ  انون عار 84-53
 الضحااي )ماليزاي(؛

اعتماد استتياتيزية وخطة ولنيتني ملكا حة االجتار ابلبشتتر تركزان علع تدابض  84-54
الو اية   ا و دل  محلة إعإمية تركز علع االجتار ابلبشر أل راض االستتإل و العمل  

 لتيسض الكشف عن حاالت االجتار حىن داخل املناول )شيل (؛ وبناء  درات مفتش  العمل  
 ية وخطة عمل ولنيتني ملكا حة االجتار ابلبشر )لكسمربغ(؛اعتماد اسياتيز 84-55
اعتمتتاد استتتتتتتتتتتياتيزيتتة وخطتتة عمتتل ولنيتني ملكتتا حتتة االجتتتار ابألشتتتتتتتتتتتختتااب  84-56

 ليشيت(؛ - )تيمور
 كا حة االجتار ابلبشر ) رباب(؛اعتماد اسياتيزية وخطة عمل ولنيتني مل 84-57
ابلبشتتتر ومحاية الضتتتحااي والتصتتتدي   تعزيز التدابض الرامية إىل مكا حة االجتار 84-58

اطتا  الكرا يتة  بطرق من تا تنظيم دورات تتدريبيتة منتظمتة و جمتال حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتان 
يشتتتتتتتارك  ي ا القضتتتتتتتاة واملدعون العامون وشتتتتتتترلة احلدود وستتتتتتتلطات اهلزرة و ض م من 

 ف  إنفاد القوانني )إندونيسيا(؛موظ
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ع ضتتتتتتتتتتحااي االجتار وإحالت م  تنفيذ برامج  اد ة تشتتتتتتتتتتمل التعرف املبكر عل 84-59
 ضتتتتتإا عن إجراء حتقيقات ستتتتتريعة و عالة ونزي ة و  ي  حاالت االجتار ابلبشتتتتتر وإاتحة 

 سبل االنتصاف للضحااي )ماليزاي(؛
ار ابلبشتتتتتتتتتر وتدعيم محاية الضتتتتتتتتتحااي  مواصتتتتتتتتتلة اجل ود الرامية إىل مكا حة االجت  84-60

 )نيبال(؛ 
 وضت  إلار متعدد التخصتصتات للتعرف االستتبا   علع ضتحااي االجتار ابلبشتر 84-61

هبدف إحالت م إىل خدمات املستتتتتتتتتتتاعدة والدعم  ودل   شتتتتتتتتتتتاركة أج زة إنفتاد القتانون  
طات العمل  وموظف  الرعاية الصتتتتتحية  واألخصتتتتتائيني االجتماعيني  والستتتتتل  ومفتشتتتتتيات

لقطاعات املعرضة للخطر )اململكة املتحدة املعنية تماية الطفل  م  إيإء ا تمار خااب ل
 الشمالية(؛ أيرلندالربيطانيا العظمع و 

النظر و اعتماد خطة ولنية لدعم ضتتحااي االجتار ابلبشتتر  وال ستتيما النستتاء  84-62
 هبذر املسنيلة )الرباويل(؛ ةلقواأللفال  بتية توسي  نطاق التقدر ايفرو و التشريعات املتع

وخطة عمل هتدف إىل مكا حة االجتار ابلبشتتر ومنعه )اجلم ورية   تنفيذ تدابض 84-63
 الدومينيكية(؛

متكني النستتاء املعرضتتات اطر االجتار هبن أو استتتتإهلن عن لريق البتاء من  84-64
تو ض برامج    رصتتة مواصتتلة التدريب أو الدراستتة من أجل كستتب العي، بكرامة  وكذل 

 ن )السنتال(؛إعادة اإلدماج االجتماع  وامل ين هل
ضتتتتتتتتتتتمتان إجراء حتقيقتات  وريتة و عتالتة ونزي تة و حتاالت االجتتار ابلبشتتتتتتتتتتتر   84-65
 سيما االجتار ابلعمال امل اجرين  وتو ض احلماية واملساعدة املإئمني للضحااي )الفلبني(؛  وال 
ستت ناء القانوين الذي يستمح ابلزواج من ستن بذل املزيد من اجل ود إللتاء اال 84-66

 الرابعة عشرة )الرباويل(؛
مواصتتتتتتتتلة اختاد تدابض لتحستتتتتتتتني  راب احلصتتتتتتتتول علع الستتتتتتتتكن )اجلم ورية  84-67

 الدومينيكية(؛
عتتتتدر التزرمي علع اإلج تتتتاض و  ي  الظروف وإوالتتتتة العوائق القتتتتانونيتتتتة  84-68

لع ختتدمتتات إج تتاض متتنيمونتتة و تتانونيتتة واإلداريتتة والعمليتتة اليت حتول دون احلصتتتتتتتتتتتول ع
 )آيسلندا(؛

تعديل التشتتريعات إلضتتفاء الشتترعية علع إهناء احلمل علع األ ل و حاالت  84-69
  ااطر علع حياة املرأة احلامل  واال تصا   وسفاح ايفارر  واإلعا ة الشديدة لد  اجلنني 

 سود(؛وعدر التزرمي علع اإلج اض و  ي  احلاالت األخر  )اجلبل األ
اإلج اض االختياري وتيستتتتتتتتتتضر و حاالت ضتتتتتتتتتتحااي  إضتتتتتتتتتتفاء الشتتتتتتتتتترعية علع   84-70

 108وستتتتفاح ايفارر وعندما تكون صتتتتحة األر و خطر  م  تعديل الحق للمادة   اال تصتتتتا  
 من القانون اجلنائ  )املكسي (؛

من القتتتانون  108عتتدر التزرمي علع اإلج تتتاض إبوالتتة اإلج تتتاض من املتتادة  84-71
   ) ولندا(؛اجلنائ 

من  تانوهنتا اجلنتائ  من أجتل إلتتاء التزرمي علع اإلج تاض  108تعتديتل املتادة  84-72
 )كندا(؛
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تعتديتل  وانين تا من أجتل إضتتتتتتتتتتفتاء الشتتتتتتتتتترعيتة علع إهنتاء احلمتل  علع األ تل و   84-73
الشتتتتديدة   ااطر علع حياة املرأة احلامل  واال تصتتتتا   وستتتتفاح ايفارر  واإلعا ة حاالت 

 )الدامنرك(؛ لد  اجلنني
إضفاء الشرعية علع اإلج اض علع األ ل و حاالت ااطر علع حياة املرأة  84-74

احلامل  واال تصتتا   وستتفاح ايفارر  واإلعا ة الشتتديدة لد  اجلنني  وعدر التزرمي علع 
 اإلج اض و  ي  احلاالت األخر  )أملانيا(؛

ية بتو ض إمكانية الوصتتتتول حة اجلنستتتتية واإل ابضتتتتمان احلقوق و جمال الصتتتت  84-75
دون عوائق إىل املعلومتات والتعليم وااتدمتات املتعلقتة ابلصتتتتتتتتتتتحتة اجلنستتتتتتتتتتتيتة واإل تابيتة  

 وضمان عمل امل نيني و  ذا القطاع دون خوف من االنتقار )لكسمربغ(؛
للمرأة تعديل التشتتتتريعات ايفلية حلماية الصتتتتحة واحلقوق اجلنستتتتية واإل ابية   84-76

 الشمالية(؛ أيرلنداتحدة لربيطانيا العظمع و )اململكة امل
 ضتتتمان متت  النستتتاء والفتيات ابحلقوق والصتتتحة اجلنستتتية واإل ابية بعدر التزرمي  84-77

 علع اإلج اض ) رنسا(؛
مواصتتتتتتلة تنظيم حلقات عمل و ائية و النظار التعليم  بشتتتتتتنين القوالب النمطية   84-78

آاثر  والإجئني  من بني مستتتتتتتتتتائتل أخر  دات   كتذلت  حتالتة امل تاجرين اجلنستتتتتتتتتتانيتة والعنف  و 
 اجتماعية )كواب(؛

ضتتتمان تطبيق الستتتلطات العامة التفا ية القضتتتاء علع  ي  أشتتتكال التمييز  84-79
 ضد املرأة و  ي  القطاعات وعلع  ي  املستوايت )اجلبل األسود(؛

ملرأة ضتتتتمان االحتكار إىل اتفا ية القضتتتتاء علع  ي  أشتتتتكال التمييز ضتتتتد ا 84-80
 وتطبيق ا و  ي  القطاعات وعلع  ي  املستوايت  و التشريعات والسياسات ) رباب(؛ 

وضتتتتتت  خطة لتنفيذ التوصتتتتتتيات املتكررة اليت  دمت ا اللزنة املعنية ابلقضتتتتتتاء  84-81
 تامية بشنين التقرير الدوري الراب  ألندورا )األرجنتني(؛ علع التمييز ضد املرأة و مإحظاهتا اا 

اختاد تدابض ملكا حة  ي  أشتتتتتتتتتتكال التمييز ضتتتتتتتتتتد املرأة والعنف األستتتتتتتتتتري  84-82
 )بوركينا  اسو(؛

إاتحة ممارستتتة  ي  احلقوق اال تصتتتادية واالجتماعية وال قا ية ممارستتتة كاملة   84-83
 الوصول إىل سوق العمل والصحة والسكن ) رنسا(؛ سيما للنساء  من أجل حتسني  راب   ال

ية شتتتتاملة متعددة الستتتتنوات ملكا حة العنف ابملرأة  م  خطا  اعتماد استتتتياتيز  84-84
تتضتتتمن  ي  التدابض الإومة   ا و دل     البياانت واإلحصتتتاءات  وتعزيز تدابض الو اية  

ستتتتاء ضتتتتحااي العنف  بزايدة املعونة املالية  والتوعية  وتدعيم احلماية واملستتتتاعدة املقدمة إىل الن 
   املدين اليت تو ر خدمات متخصصة للضحااي )شيل (؛ منظمات اجملتم   املوج ة إىل 

اعتماد استتتتتتتياتيزية شتتتتتتتاملة متعددة الستتتتتتتنوات   ا و دل  تدابض معزوة و  84-85
حااي العنف جمال الو اية والتوعية  لتقوية احلماية واملستتتتتتتتاعدة املقدمتني إىل النستتتتتتتتاء ضتتتتتتتت 

 اجلنساين )آيسلندا(؛
   ي  أشتكال التمييز ضتد املرأة وعدر التزرمي مواصتلة اجل ود الرامية إىل من 84-86

 علع اإلج اض  علع األ ل و احلاالت اليت تكون  ي ا حياة األر و خطر )إيطاليا(؛
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  جماالت تعزيز مشتتتتاركة البنات والنستتتتاء من  ي  األعمار علع  در املستتتتاواة و   84-87
 العلور والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات )الياابن(؛

ايدة متكني املرأة وتعزيز املشتتتاركة والقيادة النستتتائيتني علع  در املستتتاواة م  و  84-88
 و  طاع األعمال )الياابن(؛  الرجل

اعتماد تدابض تشتتتتريعية خاصتتتتة ترم  إىل الن وض ابملرأة و احلياة الستتتتياستتتتية  84-89
 شاركة الرجل واملرأة علع  در املساواة و احلياة العامة )ملديف(؛م لتشزي 

  القضاء علع  ي  املمارسات املضرة ابلنساء والبنات   ا و دل  الزواج املبكر  84-90
 والقسري )انميبيا(؛

وضتتت  استتتياتيزيات  اد ة ترم  إىل وايدة مشتتتاركة املرأة و احلياة الستتتياستتتية  84-91
 ااااب ) رباب(؛وو القطاع 

ة  يمتا يتعلق ابلر تار تك يف اجل ود الراميتة إىل    وإدارة البيتاانت املصتتتتتتتتتتتنفت  84-92
 اال تصتتادي واالجتماع  لفلفال  بتية وضتت  ستتياستتات اجتماعية حمددة هتدف إىل مكا حة 

  قر األلفال واستبعاد م )إسبانيا(؛
ستتنة   18دىن لستتن الزواج إىل  تعزيز احلماية التشتتريعية لفلفال بي ي  احلد األ 84-93

 )أسياليا(؛
  14/2019 را قني و إلار القانون املكيف ر متنفيذ خطة ولنية لفلفال وامل 84-94

 ذا  تشمل الو اية واملشاركة اجملتمعية لضمان حياة آمنة وصحية لفلفال واملرا قني  وو  
لية ونظام  التعليم   علع األستتتتتتتتر واجملتمعات ايف19-ااصتتتتتتتتواب مراعاة آاثر وابء  كو يد 

 والصحة )كواب(؛
ماية حقوق الطفل ابلتعاون الوثيق م   ي  وضت  وتنفيذ استياتيزية ولنية حل 84-95

 اجل ات املعنية   ا و دل  اجملتم  املدين )بوركينا  اسو(؛
مواصتتتتتتتتتتتلتة بتذل اجل ود لتعزيز حقوق األشتتتتتتتتتتتختااب دوي اإلعتا تة ومحتايت تا   84-96
 اال تمار لإحتياجات اااصة للنساء واأللفال دوي اإلعا ة )اهلند(؛سيما إيإء  ال

دابض ملموستتتة لضتتتمان إمكانية حصتتتول األلفال واملرا قني علع خدمات  اختاد ت  84-97
الصتحة العقلية والدعم النفست  االجتماع   بصترف النظر عن احلالة اال تصتادية لفسترة  

عقلية وإعا ات نفستتتتتية اا  انون أمراضتتتتت ووضتتتتت  أستتتتتاليب بديلة لدعم األشتتتتتخااب الذين يع
ا ية حقوق األشتتتتتتخااب دوي اإلعا ة  اجتماعية م  احيار حقو  م   ا يتماشتتتتتتع م  اتف

 ودل  بطرق من ا مكا حة اإليداع املسستتستت  والوصتتم والعنف واإلكرار واإل راط و األدوية  
قة األ راد احلرة وتو ض خدمات صتتتتتتتتتحة عقلية تعزو االندماج و اجملتم  ايفل  وحتير موا 

 واملستنضة )الربتتال(؛
حقوق األلفتال واملرا قني والشتتتتتتتتتتتبتا   مواصتتتتتتتتتتتلتة اجل ود الراميتة إىل إعمتال 84-98

ال ستتتتتتيما و جماالت التعليم والرعاية االجتماعية   اا اتم واألشتتتتتتخااب دوي اإلعا ة إعماالا 
 والصحة )تونس(؛

 ستيما النستاء  من االستتتإل و اعتماد التدابض الإومة حلماية امل اجرين  ال 84-99
إىل العدالة وستتتتبل االنتصتتتتاف  العمل ومن العنف اجلنستتتتاين   ضتتتتإا عن ضتتتتمان وصتتتتوهلم

 بصرف النظر عن وضع م و اهلزرة )املكسي (؛
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 تعزيز تدابض ا املنفذة لضتتمان وصتتول العامإت امل اجرات   ن  ي ن العامإت  84-100
 سبل االنتصاف الفعالة )ميامنار(؛و املناول  إىل إجراءات التظلم و 

ىل ستتتوق العمل  ال ستتتيما تيستتتض وصتتتول األشتتتخااب من أصتتتل  ض أورو  إ 84-101
 النساء )السنتال(؛

وضتتتتتت  إجراءات  انونية لضتتتتتتمان محاية الإجئني وملتمستتتتتت  اللزوء  وتو ض  84-102
 املناسبة لفلفال  ض املصحوبني بذوي م )الوالايت املتحدة األمريكية(؛   الضماانت

   و قاا للقوانني تنفيذ القوانني ايفلية لضتتمان االعياف  لتمستت  اللزوء والإجئني  103- 84
 الدولية )كندا(؛ واملعايض 

متكني الإجئني وملتمستت  اللزوء من الوصتتول العادل إىل املعلومات الد يقة  84-104
وخدمات الي ة الشتتتتفوية واملستتتتاعدة القانونية واملستتتتاعدة اإلنستتتتانية وستتتتبل االنتصتتتتاف 

 القضائية )كندا(.
واردة و  ذا التقرير مو ف الدولة )الدول(   ي  االستتتتتتتنتاجات و/أو التوصتتتتتتيات ال   وتعكس  -85

اليت  دمت ا و/أو الدولة موضتتتوع االستتتتعراض. وال ينبت   ويل ا علع أهنا  د حظيم بتنيييد الفريق 
 العامل ككل.
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