
GE.17-12104(A) 



 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة والثالثون

 2017أيلول/سبتمرب  11-29
 من جدول األعمال 3البند 

 االستعراض الدوري الشامل

 *لدوري الشاملتقرير الفريق العامل المعني باالستعراض ا  

 البرازيل  

__________ 

 يعمَّم املرفق دون حترير رمسي، وباللغة اليت ُقّدم هبا فقط. *

 A/HRC/36/11 األمم املتحدة 

 Distr.: General الجمعية العامة 

18 July 2017 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/36/11 

GE.17-12104 2 

 مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين باالستتعرا  التدورا المتامل، املنمتج  وجتر قترار ولت   قتو   -1

 .2017أيار/متتتتتايو  12إىل  1، دورتتتتتتا الستتتتتابعة والعمتتتتترين م الفتتتتت ة املمتتتتتتدة متتتتتن 5/1اإلنستتتتتان 
زيتل الربا وفتد   وتترأ  .2017 مايو/أيار 5 م املعقودة التاسعة، اجللسة م الربازيل  الة واسُتعرِضت

وزيتتر  قتتو  اإلنستتان، لويستتلسندا ديتتا  دا فتتالوا ستتانتو . واعتمتتد الفريتتق العامتتل التقريتتر املتعلتتق 
 . 2017أيار/مايو  9بالربازيل م جلستا الرابعة عمرة، املعقودة م 

التتتتتتا  ، اختتتتتتار ولتتتتت   قتتتتتو  اإلنستتتتتان فريتتتتتق املقتتتتتررين 2017شتتتتتباي/فرباير  13وم  -2
  )اجملموعة الثالثسة( من أجل تسسري استعرا  احلالة م الربازيل: بوتسوانا والسلفادور وقريغزستان.

متتتن مرفتتتق  5، والفقتتترة 5/1متتتن مرفتتتق قتتترار ولتتت   قتتتو  اإلنستتتان  15ووفقتتتال للفقتتترة  -3
  ، صدرت الوثائق التالسة ألغرا  استعرا  احلالة م الربازيل:16/21 قراره

 (؛A/HRC/WG.6/27/BRA/1)أ( )15ر وطين/عر  كتايب مقدم وفقال للفقرة تقري )أ( 
جتمسع للمعلومات أعدتا مفوضسة األمم املتحدة الستامسة حلقتو  اإلنستان وفقتال  )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/27/BRA/2)ب( )15للفقرة 

)ج( 15موجز أعدتا مفوضسة األمتم املتحتدة الستامسة حلقتو  اإلنستان وفقتال للفقترة  )ج( 
(A/HRC/WG.6/27/BRA/3.) 
 ،وأملانستا ،ها سلفال كل متن إستبانساوأ الت اجملموعة الثالثسة إىل الربازيل قائمة أسئلة أعدّ  -4

واململكتتتتة املتحتتتتدة لربي انستتتتا  ،واملكستتتتس  ،وسويستتترا ،والستتتتويد ،وستتتتلوفسنسا ،وتمتتتتسكسا ،وبلجسكتتتا
 اخلتتارجي المتتبكي املوقتتع م ةاألستتئل علتتو االطتتال  وميكتتن وهولنتتدا. ،ا المتتمالسةآيرلنتتدالعظمتتو و 
   الدورا المامل.لالستعرا

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض الدولة موضوع االستعراض -ألف 

شارك وفد الدولة موضو  االستعرا  م التدورة الستابعة والعمترين للفريتق العامتل املعتين  -5
عتتتترب الوفتتتد عملستتتة االستتتتعرا  التتتدورا باالستتتتعرا  التتتدورا المتتتامل بتتترول متتتن احلتتتوار البنّتتتا . وا

المتامل عملستتة نمتس ة وأكتتد وتددال علتتو التزامتا بالعمتتل بمتكل وثستتق متع احلكومتتة والمتركا  غتتري 
 احلكومسني علو تنفسذ التوصسات تنفسذال تامال.

 ر لتة صتعبة تفتر  تاتحسات علتو املتدري القطتري وتت لتر  وقال الوفد إن الربازيتل رترّ  -6
سكلسة  سويتة فسمتا  تن إنمتا  فترم العمتل وضتمان تكتافل الفترم للجمستع إجرا  إصال ات ه

 تتتا  تتت م  قتتتو  اإلنستتتان ا  امتتتال كتتتامالل. وبتتتالنظر إىل خ تتتورة األزمتتتة االقتطتتتادية التتتيت ورثت تتتا 
احلكومتتتتة، أقتتتتّرت الربازيتتتتل تعتتتتديالل دستتتتتوريال يرمتتتتي إىل موازنتتتتة املالستتتتة العامتتتتة دون املتتتت  بتتتتالربام  

ذها الربازيل. ولوال ذل  التعتديل، لكتان متن شتجن االختتالالت املالستة امل ّتردة تنفّ االجتماعسة اليت 
  أن تتتدِخل البلتتد م  لقتتة مفرغتتة متتن ا فتتا  النمتتو وارتفتتا  التاتت م والب التتة املزمنتتة  ّتتا يقتتوّ 

 قدرة الدولة علو رويل السساسات العامة اليت تعود بالنفع علو الفقرا  والفئات الاعسفة.
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ات ستتتتريعة م احلالتتتة الدميغرافستتتتة للمجتمتتتع الربازيلتتتتي، ف  تتتا تستتتتعو وإذ  -7 تواجتتتا احلكومتتتتة تغتتترييف
ضتتتمان استتتتدامة نظتتتام الاتتتمان االجتمتتتاعي علتتتو املتتتدري البعستتتد. وهتتتي تلتتتتزم، م قسام تتتا بتتتذل ،  إىل

بتا  ام احلقتتو  املكتستبة وباتتمان تنفستتذ قواعتد انتقالستتة بسنمتا يرمتتي إصتتالل ستو  العمتتل إىل تمتتجسع 
 ستثمار وإنما  فرم العمل. وهذه إصال ات ضخاع لنقا  مس ر ودميقراطي م امللرر الوطين.اال
وفسمتتا يتعلتتق بالستتكن الالئتتق، ن توستتسع ن تتا  تغ ستتة الربنتتام  املستتمو  بستتيت  ستتا  .  -8

وهو برنتام  يرمتي إىل احلتد متن العجتز الستكين التذا يمت ده البلتد عتن طريتق رويتل شترا  األستر 
خُل ا أول  مل  عقارا هلا. وتتقسد األمالك اليت رتوَّل م إطتار هتذا الربنتام  باملبتاد  املن فض د

 التوجس سة املتعلقة باإلصحال والسالمة وس ولة الولوج.
واعتربت الربازيل أن املماركة المتعبسة ركستزة متن ركتائز الدميقراطستة وستسادة القتانون. وذلت  هتو  -9

السساستتتات  املتمثتتتل م عقتتتد متتتلررات مواضتتتسعسة تمتتتجع املمتتتاركة م املن تتتق التتتذا يستتتتند إلستتتا التقلستتتد
، باإلضتافة 2016 العامة. وعقدت الربازيل ملررها التوطين الثتاع عمتر املعتين  قتو  اإلنستان م عتام

 إىل سلسلة من امللررات الق اعسة األخرري. 
متن االستتعرا  التدورا  وعقر التزام طوعي ق عتا الربازيل علو نفس ا ختالل اجلولتة األوىل -10

المتتتامل، أتتتتال استتتتت دام امللشتتترات االجتماعستتتتة رصتتتد السساستتتتات العامتتتة وتقسسم تتتتا بمتتتكل أفاتتتتل، 
فجصبحت تل  امللشرات أداة ماديتة متن أدوات اإلعمتال التتدرقي حلقتو  اإلنستان، بواست ة املنظومتة 

لتزام تتا بتنفستتذ اخل تتة الوطنستتة مللشتترات  قتتو  اإلنستتان. وباإلضتتافة إىل ذلتت ، للتتت احلكومتتة علتتو ا
، أُطلتق 2013. وم عتام 2009الوطنسة الثالثة حلقتو  اإلنستان، والتيت دخلتت  ستز التنفستذ منتذ عتام 

املرصتتتد التتتوطين حلقتتتو  اإلنستتتان. فجتتتتال االطتتتال  علتتتو املعلومتتتات عتتتن تنفستتتذ اخل تتتة الوطنستتتة حلقتتتو  
 معال، بواس ة منطة إلك ونسة. اإلنسان ألغرا  رصدها من قبل الوكاالت احلكومسة واجملتمع املدع

وأكدت الربازيل التزام ا علو أعلو املستويات  كافحة التمسسز بكافتة أنواعتا. وم ذلت   -11
م املائة من المتواغر م امتحانتات الولتوج إىل الولسفتة العمومستة علتو  20المجن، ا ُتفظ بنسبة 

 50ات واملدار  التقنسة، ا ُتفظ بنسبة الطعسد االحتادا للربازيلسني من أصل أفريقي. وم اجلامع
م املائتتة متتن املقاعتتد المتتاغرة لل تتالب ااتتتني متتن املتتدار  الثانويتتة العمومستتة، متتع توزيتتع املقاعتتد 
الماغرة بني الربازيلسني من أصل أفريقي والسكان األصلسني بنا  علو نسبة كل وا دة متن هتاتني 

 ِعتتش شتتباب   إجتترا ات وقائستتة تمتتجع  تتّ   اجملمتتوعتني م كتتل وتمتتع يلتتي. ويتاتتمن برنتتام 
 االنتمتا  واالستتتقالل بتتالنف  إىل جانتتر مكافحتة العنتتض. وجتترري أياتتال اقت ال برنتتام  متتن اإلجتترا ات

 التطحسحسة موجا ألعاا  سل  القاا .
وأدان الوفتتد وتتتددال العنتتتض التتذا مُيتتتار   م  تتتق المتتتعوب األصتتلسة. وأكتتتد أن الغايتتتة متتتن  -12

لتنفسذ السساسة الوطنسة م وال إدارة األقالسم والبسئة م أراضي المعوب األصلسة هي  اخل ة املتكاملة
 462ضمان شغل المعوب األصتلسة أراضتس ا وإدار تا تلت  األراضتي. وجترري بالفعتل تعلتسم  تدود 

ق عتتة أرضتتسة  لوكتتة للمتتعوب األصتتلسة، إىل جانتتر عملستتات تعلتتسم  تتدود أختترري ال تتتزال جاريتتة. 
زيتتتل ملتزمتتتة أياتتتال بتتت جرا  ممتتتاورات،  تتتا يتفتتتق متتتع أ كتتتام اتفاقستتتة المتتتعوب األصتتتلسة و كومتتتة الربا

(. ومتتن األمثلتتة علتتو ذلتت  ممتترو  ستتاو لتتوي  169)رقتتم  1989والقبلستتة ملنظمتتة العمتتل الدولستتة، 
قام علو  ر تاباجو . 

ُ
 إلنتاج ال اقة الك رومائسة امل
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ضتتافة إىل تقويتتة وترستتسب التتتدابري الوقائستتة أّمتتا بمتتجن الستتالمة العامتتة ونظتتام العدالتتة، فباإل -13
البعستتدة املتتتدري، كتتالتعلسم وتوزيتتتع التتتدخل وبتترام  إدرار التتتدخل، تلتتتتزم الربازيتتل باتتتمان أن يتوافتتتق 
العمل علو مكافحة اجلرمية مع ا ت ام  قتو  اإلنستان، مثلمتا يتجلتو م اخل تة األمنستة الوطنستة. 

ة، وكفالتتتة الوصتتتول إىل العدالتتتة، وتعزيتتتز يتتتامسي وقتتتد استتتتثمرت الربازيتتتل م تتتتدرير قتتتوات المتتترط
املساعدة القاائسة، ومكافحة اإلفالت من العقاب م  االت اإلفتراي م استت دام القتوة. ومتن 
اجلدير بالذكر أياال مبادراٌت أخذ بزمام ا كل من مكتتر املتدعي العتام وقتوات المترطة، الغتر  

 من ا إع ا  األولسة للتحقسق بدالل من القمع.
وباإلضافة إىل التعاون مع واليات الربازيل متن أجتل زيتادة المتواغر م الستجون كوستسلة  -14

ملكافحتتة االكتظتتاه فس تتا، شتتجعت احلكومتتة االحتاديتتة العقوبتتات البديلتتة م املعاقبتتة علتتو اجلتترائم 
الطتتتغرري كوستتتسلة خلفتتتض معتتتدالت اإليتتتتدا  م الستتتجن. وباإلضتتتافة إىل ذلتتت ، أُنمتتتئت قتتتتوات 

اون مع مكتر التدفا  العتام، متن أجتل تقستسم  التة الستجنا  التراغبني م العتودة إىل خاصة، بالتع
 ستتتا م األستتترية. واتتتت برنتتتام  تمتتتجسع جلستتتات االستتتتما  أثنتتتا  اال تجتتتاز لتتتدري المتتترطة م 

 م املائة. 50خفض  االت اال تجاز اال تساطي بنسبة 
عتتتذير وغتتتريه متتتن ضتتتروب املعاملتتتة وامتثتتتاالل للربوتوكتتتول االختستتتارا التفاقستتتة مناهاتتتة الت -15
نظامتتال وطنستتال ملنتتع  2013العقوبتتة القاستتسة أو الالإنستتانسة أو امل سنتتة، أنمتتجت الربازيتتل م عتتام  أو

خبتريال لتدي م االختطتتام  11نتتة متن التعتذير ومكافحتتا اشتتمل علتتو إنمتا  هسئتة مستتقلة مكوّ 
عتتل زيتتارات دون ستتابق إنتتتذار القتتانوع لتفتتتسش أمتتاكن اال تجتتاز. وقتتد أجتتترت تلتت  اللجنتتة بالف

 والية. 11مركزال من مراكز اال تجاز م  50ألكثر من 
ووضتتعت  كومتتة الربازيتتل ضتتوابط لربنتتام  عايتتة املتتدافعني عتتن  قتتو  اإلنستتان التتذا  -16

رهتتتتا لستتتتالمة املتتتتدافعني  التتتتة. وباإلضتتتتافة إىل احلمايتتتتة الفوريتتتتة التتتتيت يوفّ  400يتنتتتتاول  الستتتتال  تتتتو 
نتتام  إىل تعبئتتة الوكتتاالت العامتتة للتحقستتق م االنت اكتتات ومنتتع  تتدوث ا. وم البدنستتة، يستتعو الرب 

احلتتتاالت التتتيت تفتقتتتر فس تتتا الواليتتتات إىل إطتتتار عمتتتل لتتتتوفري احلمايتتتة،  لتتتت احلكومتتتة االحتاديتتتة 
 بربناو ا املدافعني عن  قو  اإلنسان م تل  الواليات.

و تتاالت اختفتتا  قستترا ارُتكبتتت م املاضتتي ت اللجنتتة الوطنستتة للحقسقتتة  تتاالت وفتتاة  وأقتترّ  -17
جثتتة، زيتتادة علتتو حتديتتد أاف ِمتتن الفتتاعلني التتتابعني للدولتتة ارتكبتتوا  33بعتتد أن  تتددت مكتتان وجتتود 

توصسة ترّكز باألسا  علو أعمتال البحتو واجلترب، إىل  29تل  االنت اكات. وضّمنت اللجنة تقريرها 
 جانر عدم التكرار.

واأللعتتتاب  2014ج  العتتتاال لالحتتتتاد التتتدو  لكتتترة القتتتدم م عتتتام ونُظّتتتم م الربازيتتتل كتتت -18
دون أا  تتتادُ يُتتتذكر وتركتتتت الفعالستتتتان  2016األوملبستتة واأللعتتتاب األوملبستتتة للمعتتتوقني م عتتام 

للربازيتتل إرثتتال م متتال.  ستتو ُوضتتعت سساستتات خّطسطتتال حلمايتتة  قتتو  ال فتتل واملراهتتق وملكافحتتة 
 لسات.العنطرية م سساِ  مثل تل  الفعا

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
وفتتود. وتتترد التوصتتسات املقدمتتة أثنتتا  جلستتة  103أثنتتا  جلستتة التحتتاور، أدىل ببسانتتات  -19

 التحاور م اجلز  الثاع من هذا التقرير.
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واستعلم اجلبل األسود عتن السساستات املتبعتة بقطتد مكافحتة العنتض علتو ال فتل وعتن  -20
 ات  ظر التمسسز والعنض القائم علو املسل اجلنسي واهلوية اجلنسانسة.تمريع
ورّ تتر املغتترب بالسساستتات الوطنستتة التتيت تتبع تتا الربازيتتل م وتتال الرعايتتة األولستتة وستتو   -21

تغذيتتة ال فتتل ووفستتات األطفتتال، واملستتاواة بتتني اجلنستتني م وتتال العمتتل، وممتتاركة املتترأة م إدارة 
 الملون العامة.

          وهنّتتجت موزامبستتق الربازيتتل علتتو تنفستتذها بتترام  اجتماعستتة للحتتد متتن الفقتتر املتتدقع وعلتتو -22
 م م منع التمسسز العنطرا وم وضع األقلسات.ما أ رزتا من تقدّ 

ورّ بت مسامنتار بتاجل ود التيت بتذلت ا الربازيتل م ستبسل الن تو   قتو  األشت ام ذوا  -23
الوطنستتة املتعلقتتة  قتتو  األشتت ام ذوا اإلعاقتتة التتيت اعُتمتتدت م اإلعاقتتة، ومتتن الت تتا اخل تتة 

 . 2011 عام
وأشتتتادت نامسبستتتا بالربازيتتتل علتتتو متتتا وضتتتعتا متتتن بتتترام  وطنستتتة الغتتتر  من تتتا الرفتتتع متتتن  -24

 مستوري معسمة الفئات الاعسفة من سكا ا، كالربازيلسني من أصل أفريقي والمعوب األصلسة.
للتقتتدم التتذا أ رزتتتا الربازيتتل م احلتتد متتن الفقتتر وم تعزيتتز  وأعربتتت نسبتتال عتتن تقتتديرها -25

املساواة االجتماعسة وم ق ا  الطحة وم مكافحة العنض علو املترأة وم مكافحتة أشتكال التر  
 املعاصرة.

تتل المتتركات  -26 وأعربتتت هولنتتدا عتتن أستتف ا إذ ال ظتتت عتتدم إ تتراز تقتتدم فسمتتا  تتن حتميف
منتاطق األمتتازون، وإزا  استتمرار االعتتتدا ات علتو الطتتحفسني  مستلولست ا االجتماعستة، خاصتتةل م

 واملدافعني عن  قو  اإلنسان.
ورّ بت نسكاراغوا بالتقدم الذا أ رزتا الربازيل م وال  قو  اإلنستان منتذ آختر استتعرا   -27

 دورا شامل تناول  الة  قو  اإلنسان فس ا.
د من الفقر ومكافحة عمتل الرقستق وم وأشادت النروي   ا بُذل من ج ود م سبسل احل -28

الن و   قو  املرأة و قو  املثلسات واملثلسني ومزدوجي املستل اجلنستي و تاملي صتفات اجلنستني 
 ومغايرا اهلوية اجلنسانسة، بسد أ ا أعربت عن قلق ا من  الة المعوب األصلسة.

ستتان، وبتعزيتتز املستتاواة وأشتتادت باكستتتان ب نمتتا  املنظومتتة الوطنستتة مللشتترات  قتتو  اإلن -29
 بني األعرا ، وب تا ة الوصول إىل العدالة، وبالربام  املتعلقة بالتعلسم والطحة والتغذية. 

ورّ بت باراغواا بالتزام الربازيل باملنظومة الدولسة حلقو  اإلنسان وبتطديق ا علو عتدد   -30
 كبري من صكوك  قو  اإلنسان.

 رزتتتتتا الربازيتتتتل م مكافحتتتتة الفقتتتتر وبتتتتاإلجرا ات وشتتتتّددت بتتتتريو علتتتتو التقتتتتدم التتتتذا أ -31
 التطحسحسة الرامسة إىل زيادة  اور الربازيلسني من أصل أفريقي م اإلدارة العامة. 

وأشادت الفلبني بالربازيل علو تنفسذها برام  للت فستض متن الفقتر وعلتو متا  ققتتا متن  -32
   م سو  العمل.إاازات م املساواة بني اجلنسني وعلو زيادة  اور النسا

وأقّرت بولندا ب اازات الربازيل م وتاالت احلتد متن الفقتر وزيتادة إتا تة التعلتسم والرعايتة  -33
 الطحسة، وباجل ود املبذولة من أجل القاا  علو عمل الرقسق وعمل األطفال. 
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 لقتة دراستسة تناولتت  قتو   2015وال ظت الربتغال أن الربازيل قد نّظمتت م عتام  -34
نستتتان لفائتتتدة البلتتتدان الناطقتتتة بالربتغالستتتة. ورّ بتتتت الربتغتتتال بالنظتتتام التتتوطين مللشتتترات  قتتتو  اإل

 اإلنسان وباجل ود املبذولة م سبسل حتسني  الة األش ام ذوا اإلعاقة.
وال ظت ا ورية كوريا أن الربازيل قتد  ققتت معظتم الغايتات املتعلقتة بالطتحة ضتمن  -35

 أ ا عززت والية ولس ا الوطين حلقو  اإلنسان.األهداف اإلمنائسة لأللفسة و 
وشتتجعت ا وريتتة مولتتدوفا الربازيتتل علتتو مواصتتلة متتا تبذلتتا متتن ج تتود قطتتد الن تتو   -36

  قو  المعوب األصلسة وعاية أراضي المعوب األصلسة وموروثِ ا وقطتد مكافحتة التمسستز والعنتض
 م  ق المعوب األصلسة.

اتازات التيت  ققت تا الربازيتل م مكافحتة التمسستز القتائم علتو وأشاد االحتتاد الروستي باإل -37
نو  اجلن  والتمسسز العنطرا والعرقي وغري ذل  من أشكال التمسسز، بسد أنا ال ظ أن المعوب 

 األصلسة ال تزال ضمن فئات السكان األضعض  االل. 
العنطترا والعنتض  ولئن ال ظت رواندا التقدم الذا أ رزتا الربازيتل م مكافحتة التمسستز -38

 علو املرأة، ف  ا شجعت ا علو زيادة تل  اجل ود.
وأعربت السنغال عن ارتسا  ا ملا حتقق م وال احلد من الفقر املتدقع وبتالربام  املتعلقتة  -39

 .2015و 2013بتوفري السكن وخب ة العمل الوطنسة لطاحل املرأة للف ة ما بني عامي 
مواصلة مكافحة التعذير وسو  املعاملتة، وعلتو احلتد متن  وشجعت صربسا الربازيل علو -40

 اكتظاه السجون وعلو زيادة التمديد علو برام  الرعاية البديلة للقاصرين. 
وال ظتتتت ستتتريالسون اخل تتتط الوطنستتتة املتعلقتتتة بتتتالتعلسم ومكافحتتتة العنتتتض اجلنستتتي علتتتو  -41

ة  قو  األش ام املنحدرين متن عت الربازيل علو زيادة عاياألطفال والتنمسة املستدامة. وشجّ 
 أصل أفريقي و قو  اجملموعات من المعوب األصلسة لدي ا.

وأشادت سنغافورة بالربازيل ملا  ققتا من تقديفم م احلد من الفقر وم تعزيز املساواة بني  -42
 اجلنسني وركني املرأة وتمجسع التنمسة املستدامة.

ة اهلادفتتتة إىل التطتتتدا إلفتتتراي املكلفتتتني ب نفتتتاذ وال ظتتتت ستتتلوفاكسا التغستتتريات التمتتتريعس -43
 ملدافعني عن  قو  اإلنسان.االقوانني م است دام القوة كما ال ظت الربنام  الوطين حلماية 

وال ظت سلوفسنسا إنما  ملسستات تقتدم ختدمات مت ططتة لاتحايا العنتض املنتز ،  -44
 واعتماد السساسة الوطنسة إزا  العقوبة البديلة. 

 ظتتت جنتتوب أفريقستتا متتا بذلتتتا الربازيتتل متتن ج تتود م ستتبسل احلتتد متتن الفقتتر وتعزيتتز وال -45
 املساواة عن طريق التمسسز اإلقايب لفائدة الربازيلسني من أصل أفريقي.

وال ظتتتت إستتتبانسا اجل تتتود املبذولتتتة متتتن طتتترف الربازيتتتل م ستتتبسل احلتتتد متتتن الفقتتتر والتفتتتاوت  -46
 ش ام ذوا اإلعاقة. وال ظت استمرار العنض علو املرأة. االجتماعي وم سبسل تعزيز  قو  األ

وال ظتتت ستترا النكتتا متتا ُأ تترز  متتن تقتتدم م مكافحتتة الفقتتر املتتدقع وم تعزيتتز املستتاواة  -47
ع وتعزيتتز متتن وفستتات الرّضتت االجتماعستتة وحتستتني الفتترم م احلطتتول علتتو الرعايتتة الطتتحسة، واحلتتدّ 

 املساواة بني اجلنسني. 
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فلستت ني اجل تتود التتيت بتتذلت ا الربازيتتل م ستتبسل عايتتة  قتتو  األشتت ام وال ظتتت دولتتة  -48
د ذوا اإلعاقة واملدافعني عن  قو  اإلنسان. وشجعت الربازيل علو ضتمان أن يكتون قتد ن التقسّت

م تمتتكسل اجمللتت  التتوطين حلقتتو  اإلنستتان باملبتتاد  املتعلقتتة  ركتتز امللسستتات الوطنستتة لتعزيتتز وعايتتة 
 اد  باري (. قو  اإلنسان )مب

ع، ولتعزيتز وأشاد السودان بالربازيل علو ما بذلتا من ج ود للحد من الفقتر ووفستات الرّضت -49
  قو  األش ام ذوا اإلعاقة ولامان احلطول علو السكن الالئق.

وال ظت السويد اكتظاه السجون والعدد الكبري من العترائ  الطتغريات والزيتادة م العنتض  -50
ثلستتتني ومزدوجتتتي املستتتل اجلنستتتي ومزدوجتتتي املستتتل اجلنستتتي ومغتتتايرا اهلويتتتة اجلنستتتانسة علتتتو املثلستتتات وامل

 و املي صفات اجلنسني.
وال ظت سويسرا  االت التتجخري م عملستات تعلتسم  تدود األراضتي والطتعوبات التيت  -51

تعتتت   املتتتدافعني عتتتن  قتتتو  اإلنستتتان. وقالتتتت إن القلتتتق ال يتتتزال يستتتاورها بمتتتجن ارتفتتتا  عتتتدد 
 اإلج ا  غري القانوع. االت 

اها، إن الربازيتل تستتثمر م مبتادرات متن قبستل وقال الوفد، ردال علو بعض األسئلة اليت تلقّ  -52
(، ENEMلوريتتتا التتتوطين )اكاندو  رويتتتل ال تتتاّلب، وامتحتتتان الب(، وصتتتPROUNIاجلامعتتتة للجمستتتع )

 (.BNCCوالقاعدة الوطنسة للمن   املم ك )
إصال ال للتعلسم الثانوا بعد الكثتري متن اجلتدل  2017شباي/فرباير  واعتمدت الربازيل م -53

واملناقمتتة الواستتعة. وميثّتتل ذلتت  اإلصتتالل تتوقتتال للمج تتود التتوطين للتغلتتر علتتو ا فتتا  ملشتترات 
 تتعلق  عدالت اإلقطا  واالنق ا  والرسوب.

دة مستت دمي نظتام و ّسنت احلكومة النتائ  اليت  قق ا برنام   مزيد متن األطبتا   لفائت -54
الطتتتحة العمتتتومي. وباإلضتتتافة إىل جعتتتل األطبتتتا  يستتتتقرون م منتتتاطق تعتتتاع متتتن نقتتتن م  تِ تتتين 
ال ر، مكَّن الربنام  من إنما  و دات تقدمي الرعاية الطحة األساستسة ومتن جتديتدها وتوستسع ا،  

تتن متتن تتتدرير  تِ تتين الرعايتتة الطتتحسة. ون توستتسع ن تتا   شتتبكة اللَّقلتت ق  بغتتر  تمتتجسع كمتتا مكَّ
ز علتتو الفئتتات اةرومتتة متتن الستتكان  تتا فس تتا اجملتمعتتات اةلستتة للمتتعوب األصتتلسة التتتدابري التتيت ترّكتت

 ووتمع كويلومبوال للربازيلسني من أصل أفريقي.
وفسما يتعلق بوبا  زيكتا، كثّفتت الربازيتل تتدابريها ملكافحتة البعوضتة متن فطتسلة أيتديز إقسبتيت.  -55

نستة االستتفادة متن التمت سن والعتالج ومتن تتوفري اإلنعتا  لألطفتال  تديثي التوالدة،  وزادت من إمكا
 ما لألسر، باإلضافة إىل تدابري أخرري. كما زادت من الدعم النفسي واالجتماعي الذا تقدّ 

واعتتتربت الربازيتتل أن السساستتات االجتماعستتة اجلامعتتة ومكافحتتة اجلتتو  واحلتتد متتن أوجتتا عتتدم  -56
وريتتة م كفالتتة إعمتال  قتتو  اإلنستتان. فتتاجلمع بتتني سساستات نقتتل التتدخل، متتن قبستتل املستاواة أمتتور ي

منحتتتة األستتترة، والرفتتتع باستتتتمرار متتتن احلتتتد األدا لألجتتتور، والزراعتتتة األستتترية، كل تتتا أمتتتور ستتتا ت م 
 حتسني الظروف االجتماعسة للسكان بمكل كبري، منذ االستعرا  املاضي. 

ذلت ا الربازيتتل م ستتبسل حتستتني آلستتات  قتتو  اإلنستتان وال ظتتت تايلنتتد اجل تتود التتيت بتت -57
ومكافحتتة االجتتتار بالبمتتر والقاتتا  علتتو عمالتتة األطفتتال وعلتتو استتتغالهلم جنستتسال. وال ظتتت أن 

 مرافق الرعاية الن ارية للنسا  احلوامل م السجون تمكو قطورال. 
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و كافحتتتة العنتتتض لسمتتتيت اعتمتتتاد اخل تتتط الوطنستتتة املتعلقتتتة بتتتالتعلسم  -وال ظتتتت تسمتتتور  -58
 اجلنسي علو األطفال و كافحة االجتار بالبمر. 

وال ظتتت توغتتو اعتمتتاد العديتتد متتن الطتتكوك الدولستتة حلقتتو  اإلنستتان واجل تتود التتيت بتتذلت ا  -59
 الربازيل للحد من الفقر املدقع وملساعدة األسر األشد فقرال. 

دم التذا ُأ ترز  م احلتد متن وال ظت تون  إنما  اجملل  الوطين حلقو  اإلنستان والتقت -60
الفقتر وت تتوير نظتتام الاتتمان االجتمتتاعي ونظتتام الرعايتتة الطتتحسة وعايتتة  قتتو  األشتت ام ذوا 

 اإلعاقة. 
وأشتادت تركستتا بالتقتتدم التتذا أُ ترز  م عتتدة وتتاالت بستتد أ تا ال ظتتت ارتفتتا  معتتدل الفقتتر،  -61

 طن خلل م نظام السجون. وجوانر قطور م توفري مساه المرب املجمونة واإلصحال، وموا
 ت أوغنتتدا الاتتو  علتتو اجل تتود التتيت بتتذلت ا الربازيتتل متتن أجتتل تقويتتة  تلتتض ملسستتات وستتلّ  -62

  قو  اإلنسان. 
وال ظت أوكرانسا اجل ود اليت بذلت ا الربازيل م واالت احلد من الفقر والتعلسم والرعايتة  -63

 لشرات  قو  اإلنسان. الطحسة، كما ال ظت بد  العمل بالنظام الوطين مل
وال ظتتت اإلمتتارات العربستتة املتحتتدة اجل تتود التتيت بتتذلت ا الربازيتتل م ستتبسل تعزيتتز وعايتتة  -64

  قو  اإلنسان، وال سسما  قو  املرأة. 
ا المتتمالسة متتا أُ تترز  متتن تقتتدم م عتتدة آيرلنتتدوال ظتتت اململكتتة املتحتتدة لربي انستتا العظمتتو و  -65

ت ير واالعتت اف بتتالزواج بتتني األشتت ام متتن نفتت  نتتو  اجلتتن . و ثّتتوتتاالت متتن الت تتا منتتع التعتتذ
   اإلنسان.الربازيل علو تقوية أوجا احلماية املتوفرة للطحفسني واملدافعني عن  قو  

وال ظتتت الواليتتات املتحتتدة األمريكستتة اجل تتود التتيت بتتذلت ا الربازيتتل م عتتدة وتتاالت، بستتد أن  -66
ر تفستتتد  تتدُو  تتتاالت قتتتتل ختتارج إطتتتار القتتتانون، و مارستتتة القلتتق لتتتل يستتتاورها بستتبر ورود تقتتتاري

ل قبتتتل العنتتِض علتتو الناشتت ني م وتتال عايتتة البسئتتتة، ولتتروف الستتجن الالإنستتانسة، واال تجتتاز امل تتوّ 
 اةاكمة، و االت التجخري م عقد اةاكمات. 

الستد وشتتجعت وال ظتت أوروغتواا اجل تتود التيت بتذلت ا الربازيتتل م ستبسل حتستني تستتجسل املو  -67
 تة خبفتض ستن الربازيل علو مواصلة تل  اجل تود. وأعربتت عتن قلق تا متن التعتديالت الدستتورية املق  

   املسلولسة اجلنائسة.
وال ظت أوزبكستان اجل ود اليت بذلت ا الربازيل للحد من الفقر ولزيتادة املستاواة االجتماعستة  -68

   شرات  قو  اإلنسان. ظت اعتماد مل وملكافحة العنض علو املرأة كما ال
وأعربتتت ا وريتتة فنتتزويال البولسفاريتتة عتتن قلق تتا إزا   التتة  قتتو  اإلنستتان م الربازيتتل،  -69
سسما إزا  انتمار الفساد، وتزايد التمسسز م  ق المعوب األصلسة واألش ام املنحدرين من  وال

 أصل أفريقي، ومن التحر  اجلنسي باألطفال. 
وات اليت قامت هبا الربازيل لوضع سساسات  تكافت الفقر وتستاعد وأشادت ألبانسا باخل  -70

 األسر اةتاجة. ودعت الربازيل إىل مواصلة تقوية آلسات  قو  اإلنسان لدي ا. 
ورّ بتتتت اجلزائتتتر بالتقتتتدم التتتذا أ زرتتتتا الربازيتتتل م حتستتتني التمتتتتع  قتتتو  ال فتتتل واملتتترأة  -71

 صل أفريقي، وشجعت ا علو مواصلة ج ودها. والمعوب األصلسة واألش ام املنحدرين من أ
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وأقتتترت أنغتتتوال بتتتجن الربازيتتتل أنمتتتجت مرصتتتدال ملتابعتتتة تنفستتتذ توصتتتسات االستتتات الدولستتتة حلقتتتو   -72
   من قبسل برنام   بولسا فامسلسا .اإلنسان. وأشادت بالربازيل علو براو ا الرامسة إىل احلد من الفقر 

ون التتتتذا قتتتترّم قتتتتتل اإلنتتتتاُ وبتتتتاجل ود املبذولتتتتة م ستتتتبسل ورّ بتتتتت األرجنتتتتتني باعتمتتتتاد القتتتتان -73
اجلنستتانسة و تتاملي مكافحتتة التمسستتز م  تتق املثلستتات واملثلستتني ومزدوجتتي املستتل اجلنستتي ومغتتايرا اهلويتتة 

   صفات اجلنسني.
ورّ بتت أرمسنستتا بالتتتدابري املت تتذة للحتد متتن الفقتتر وحلمايتتة أطفتال المتتوار  ولتعزيتتز احلتتق  -74

 واملطاحلة وملكافحة أشكال الر  املعاصرة وعمالة األطفال. م احلقسقة 
وأعربتتت أستت السا عتتن قلق تتا متتن الكستتاد االقتطتتادا التتذا أنمتتج مناختتال صتتعبال بالنستتبة  -75

حلقتتو  اإلنستتان م الربازيتتل. ورّ بتتت بتعستتني قاتتاة  تطتتني م العنتتض األستترا م كتتل واليتتة متتن 
 واليات الربازيل. 

بالربازيل العتمادها القانون املتعلق جبرائم قتل اإلنتاُ. وشتجعت الربازيتل وأشادت النمسا  -76
 علو تنفسذ توصسات املقرر اخلام املعين  قو  المعوب األصلسة. 

ورّ بتتت أذربسجتتان بالتتتدابري التمتتريعسة التتيت اضختتذ ا الربازيتتل متتن أجتتل تعزيتتز الوصتتول إىل  -77
 شكال الر  املعاصرة واالجتار بالبمر. العدالة وبالتقدم الذا أ رزتا م مكافحة أ

ورّ بت جزر الب اما بالتقدم الذا أ رزتا الربازيل م احلد متن الفقتر وبتنفستذ است اتسجسات  -78
 إمنائسة و كافحة أشكال الر  املعاصرة وأوجا عدم املساواة بني النسا  والرجال م سو  العمل. 

التيت  ظستت بقبتول الربازيتل، وال ستسما من تا وال ظت البحرين بارتستال عتدد التوصتسات  -79
 تل  الرامسة إىل القاا  علو التمسسز العنطرا وعلو التفاوتات م الدخل. 

وال ظتتت بتتنغالديش اجل تتود التتيت تبتتذهلا الربازيتتل للحتتد متتن الفتتوار  واعتتتربت أن متتن األ ستتة  -80
  كان أن تواصل الربازيل صون  قو  المعوب األصلسة. 

بلجسكا الربازيل علو اعتماد خ تة عمل تا الوطنستة األوىل اخلاصتة بتاملرأة والستالم جت وهنّ  -81
 واألمن. 

وال ظت بوتان اخل وات اليت قامت هبا الربازيل توخسال لتقوية إطارها القانوع وامللسسي  -82
 اخلام  قو  اإلنسان وللحد من الفقر وتمجسعال لإلنطاف االجتماعي. 

الربازيتتل ملتتتا اضخذتتتا متتن تتتدابري للحتتتد متتن الفقتتر ولتحستتني الاتتتمان وأشتتادت بوتستتوانا ب -83
 االجتماعي. وال ظت وجود شواغل تتعلق بجمور من ا العنض الذا ترتكبا المرطة. 

ورّ بت بوركسنا فاسو باإلاازات التيت  ققت تا الربازيتل م وتال تستجسل املوالستد ورّ بتت  -84
 قسض  قو  اإلنسان. باجل ود اليت بذلت ا م سبسل تعزيز التث

وأشتتادت كتتابو فتتريدا بالتتتدابري اإلقابستتة التتيت اضختتذ ا الربازيتتل منتتذ آختتر استتتعرا  دورا  -85
 شامل و ثت ا علو مواصلة التقدم الذا حترزه بالرغم من الطعوبات احلالسة. 

جتماعستتة ت كنتتدا باإلاتتازات التتيت  ققت تتا الربازيتتل فسمتتا يتعلتتق بتتاحلقو  االقتطتتادية واالوأقتترّ  -86
 والثقافسة، وال سسما اجتثاُ الفقر املدقع واجلو . 
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ورّ بتتتت تمتتتاد ب نمتتتا  الربازيتتتل نظامتتتال وطنستتتال مللشتتترات  قتتتو  اإلنستتتان وبتفاعل تتتا متتتع  -87
هسئات املعاهدات واملفوضسة السامسة حلقو  اإلنستان. وأقتّرت  ستا ة الربازيتل م عمتل املفوضتسة 

  ممرو   للتعاون التقين. السامسة حلقو  اإلنسان عن طريق
وسّل ت شسلي الاو  علو التقدم الذا أ رزتا الربازيل ودعت ا إىل تكثسض اجل تود متن  -88

 أجل احلد من معدالت  وادُ القتل املرتفعة والعنض املسلت.
ورّ بت الطني بتاجل ود الرامستة إىل احلتد متن الفقتر ومكافحتة التمسستز العنطترا وأشتكال  -89

 وباعتماد الربازيل قوانني لكفالة  قو  األش ام ضعاف احلال.  الر  املعاصرة
د وفتد الربازيتل وتددال أن احلكومتة االحتاديتة تعكتض علتو تعمتسم إدمتاج األشت ام ذوا وأكّ  -90

اإلعاقة م سساستات التعلتسم والطتحة واإلستكان وغريهتا متن السساستات. وقتال إن لعتل أبترز متا ميكتن 
الربازيلتي لإلدمتاج التذا يكفتل إدماجتال اجتماعستال أفاتل، وتعتديل القتانون ذكره م هتذا المتجن القتانون 

 املدع، وحتسني التمريع املتعلق بتسسري الولوج املادا وتسسري االستفادة م وال االتطاالت.
ع وفسمتتا يتعلتتق  قتتو  املتترأة، قتتال الوفتتد إن برنتتام   النستتا  يعمتتن بتتال ُعنتتض  قتتد شتتجّ  -91

 اتسجسة ملكافحة العنض الذا مُيار  علو النسا . وتعزز هذا األمتر أياتال علو اضخاذ إجرا ات اس
، زاد معتدل 2014و 2004بتجرمي قتل اإلناُ بوصفا جرمية شنسعة. ففتي الفت ة متا بتني عتامي 

م املائة من دختل  70م املائة، فتجاوز للمرة األوىل عتبة  61دخل النسا  املست دمات بنسبة 
م املائتتتة متتتن ومتتتتو  املرشتتتحني النت ابتتتتات  31ل النستتتتا  نتتتوال، تمتتتكّ الرجتتتال. وعلتتتو نفتتتت  امل

 . 2010م املائة م عام  22.43، مقارنة بنسبة 2014 عام
وفسما يتعلق  قتو  ال فتل، يرمتي برنتام   ال فتل الستعسد  إىل كستر دائترة ستو  التغذيتة  -92

ديتتدة. وتعتتززت كفالتتة ا تت ام والفقتتر م ال فولتتة املبكتترة التتيت تُعتتر  لل  تتر مستتتقبل األجستتال اجل
 قتتو  ال فتتل أكثتتر بطتتدور تمتتريع جديتتد  ظتتر العقوبتتة البدنستتة وقعتتل متتن استتتغالل األطفتتال 

 واملراهقني جنسسال جرمية شنسعة.
وقتتتال وفتتتد الربازيتتتل إن النظتتتام التتتوطين لتعزيتتتز  قتتتو  املثلستتتات واملثلستتتني ومزدوجتتتي املستتتل  -93

لكتي يتتست تنستسق السساستات العامتة  2013أُنمت  م عتام قد  اجلنسي ومغايرا اهلوية اجلنسانسة
، أنمتجت احلكومتة االحتاديتة جلنتة وزاريتة ملكافحتة كراهستة املثلستة 2015م ذل  المتجن. وم عتام 

اجلنسسة. وأضفت اةكمة العلسا االحتاديتة الطتفة القانونستة علتو عقتد القتران املتدع بتني أشت ام 
 من نف  نو  اجلن .

لربازيل أياال استع التتدابري القانونستة املتا تة فسمتا يتعلتق  حاستبة المتركات واست دمت ا -94
، 2015علو انت اكات  قو  اإلنسان. ففسما يتعلق باحلادُ الذا ش ده سد فونداو م عام 

، كتتتتان 2017شتتت ن. و لتتتول آذار/متتتار   20 000ُدفعتتتت إعانتتتة عاجلتتتة مباشتتترة إىل  تتتو 
ملستتتون دوالر بتتدوالرات الواليتتتات املتحتتتدة األمريكستتتة.  566ُدفتتتع م التعوياتتتات متتا يُقتتتارب  قتتد

وباإلضافة إىل ذل ، فُرضت غرامات كبرية علو المركات املستلولة عتن الكارثتة. وتتدر  اةتاكم 
ملستار دوالر رفعت تا  55م الوقت التراهن دعتوري معروضتة علتو نظتر القاتا  للحطتول علتو  تو 

 تل  الكارثة. السل ات امل تطة علو المركات الاالعة م
إقتترار تعتتديل دستتتورا يستتمت  2014وفسمتتا يتعلتتق بجشتتكال التتر  املعاصتترة، ن م عتتام  -95

 2016بنتتز  امللكستتة عنتتدما يثبتتت أن لتتروف العمتتل تمتتابا لتتروف العبوديتتة. واعُتمتتدت م عتتام 
اخل تتتتتة الوطنستتتتتة للقاتتتتتا  علتتتتتو عمتتتتتل الرقستتتتتق. ون إدراج األشتتتتت ام والمتتتتتركات التتتتتذين ُضتتتتتب وا 
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دمون هتذا النتو  متن العمتل م متا ُيستمو  القائمتة القتذرة ، التيت ُنمترت آختر نست ة يست  وهم
  .2017من ا م آذار/مار  

واعتمدت الربازيل، منذ االستعرا  األخري حلالة  قو  اإلنسان فس ا، تدابري هامتة لتعزيتز  -96
ستتتباب ، شتتترعت م إصتتتدار تجشتتتريات أل2012وعايتتتة  قتتتو  امل تتتاجرين والالجئتتتني. ففتتتي عتتتام 

إنسانسة لل ايتسني املتاررين من الزلزال الذا ضرب ذل  البلد. وم السنة املوالستة، اعتمتدت الربازيتل 
 ،2017سساسة البتاب املفتتول الستتقبال األشت ام املتاتررين متن األزمتة الستورية. وم نسستان/أبريل 

جتترة الربازيلستتة. اعتمتتد املتتلرر سساستتة هجتترة جديتتدة رستت ت منظتتور  قتتو  اإلنستتان م سساستتة اهل
فجنمتج التمتتريع اجلديتتد مبتتاد  توجس ستة ترمتتي إىل مكافحتتة كتتره األجانتر والعنطتترية والتمسستتز، وعتتدم 

 جترمي اهلجرة، واإلدماج االجتماعي وم سو  العمل، وعاية األطفال واملراهقني. 
 ت كولومبستتا الاتتو  علتتو تتتوفري ختتدمات متمتتايزة للستتكان متتن المتتعوب األصتتلسة وستتلّ  -97
  وا  الطحة والتعلسم.م

وال ظتتت كتتوت ديفتتوار أن إرادة التعتتاون متتع آلستتات األمتتم املتحتتدة وإدراج مبادئ تتا م  -98
 تمريعا ا الوطنسة متوفرة لدري السل ات.

 مت ثالُ توصسات.وأشادت أملانسا  ا ُأ رز  من تقديفم وقدّ  -99
 قتتو  اإلنستتان بواستت ة نظتتام ورّ بتتت تمتتسكسا جب تتود الربازيتتل م رصتتد وتقستتسم أعمتتال  -100

 ملشرات ومنطة إلك ونسة خاصة بالتوصسات الدولسة م وال  قو  اإلنسان.
وال ظت الدامنرك بقلق لروف العتسش م الستجون التيت جتتدها النستا  والتيت تكتون هلتن  -101

 ا تساجات ومت لَّبات خاصة م مثل ذل  الوضع من الاعض.
بذولتتتتة م مكافحتتتتة الفقتتتتر وعمتتتتل الرقستتتتق إىل جانتتتتر تعزيتتتتز وأقتتتتّرت إكتتتتوادور بتتتتاجل ود امل -102

 املساواة بني األش ام ذوا اإلعاقة وغريهم.
سال لتحقسق املساواة االجتماعسة واحلد متن وأشادت مطر باجل ود اليت بذلت ا الربازيل توخّ  -103

 الفقر ومكافحة عمالة األطفال.
م صتكوك  قتو  اإلنستان وإلدراج تا وأشادت السلفادور بالربازيل لتطديق ا علو معظ -104

 مباد   قو  اإلنسان م تمريعا ا الوطنسة.
وأقتّرت إستتونسا جب تود الربازيتتل م ستبسل تعزيتز عايتة  قتتو  اإلنستان ومتن الت تا تقتتدمي  -105

 خدمات متمايزة للمعوب األصلسة م وا  الطحة والتعلسم.
 ملستتون برازيلتتي متتن الفقتتر املتتدقع  36تمتتال وأشتتادت إثسوبستتا بالربازيتتل علتتو اا  تتا م ان -106

، وال ظتت متع التقتدير تستارُ  وتترية النمتو واست اتسجسات إنمتا  2014و 2004ما بتني عتامي 
 فرم العمل. 

وأشادت فنلندا بالربازيل ملا قامت با من ج ود م سبسل تعزيز  قتو  املثلستات واملثلستني  -107
نستانسة و تاملي صتفات اجلنستني بستد أ تا أعربتت عتن ومزدوجي املستل اجلنستي ومغتايرا اهلويتة اجل

قلق تتا متتن تزايتتد كراهستتة املثلستتات واملثلستتني وكراهستتة مغتتايرا اهلويتتة اجلنستتانسة وكتتذل  بمتتجن التتتدابري 
جنائستتتتة املت تتتتذة م  تتتتق املثلستتتتات واملثلستتتتني ومزدوجتتتتي املستتتتل اجلنستتتتي ومغتتتتايرا اهلويتتتتة اجلنستتتتانسة 

 عتتن قلق تتا متتن ا تمتتال رفتتض السساستتات الرامستتة إىل التغلتترو تتاملي صتتفات اجلنستتني، كمتتا أعربتتت 
 علو أوجا عدم املساواة م املدار  بسبر نو  اجلن  واملسل اجلنسي.
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وأشتتتادت فرنستتتا ب نمتتتا  ملسستتتة وطنستتتة حلقتتتو  اإلنستتتان وأقتتتّرت بااللتزامتتتات اإلقابستتتة  -108
 للسل ات إزا  تعزيز  قو  املرأة واملساواة بني اجلنسني. 

ّ بت غابون بالربام  االجتماعسة الرامسة إىل تعزيز  قو  املرأة وتلت  الرامستة إىل تعزيتز ور  -109
  قو  ال فل وحتسني نوعسة  ساة األطفال. 

وستتّل ت جورجستتتا الاتتو  علتتتو اخل تتوات التتتيت قامتتت هبتتتا الربازيتتل بغستتتة احلتتد متتتن الفقتتتر  -110
بري املت تتذة بقطتتد تعزيتتز  قتتو  املتتدقع ومكافحتتة أشتتكال التتر  املعاصتترة وال ظتتت بتتال بع التتتدا

 ال فل. 
وأشتتادت كرواتستتا بالربازيتتل ملتتا قامتتت بتتا متتن خ تتوات فسمتتا يتعلتتق بتعزيتتز وعايتتة  قتتو   -111

 ال فل وال سسما فسما  ن األطفال املمردين. 
وأعربت غانا عن قلق تا ألن واليتتني فقتط،  تا ريتو دا جتانريو وّبرينتامبوكو، قتد أنمتجتا  -112

 ة يلسة لتحقسق أثر فعلي م قمع التعذير وسو  املعاملة. آلسات وقائس
وااللتتتزام الثابتتت  2014وأبتترزت السونتتان إنمتتا  اجمللتت  التتوطين حلقتتو  اإلنستتان م عتتام  -113

 واجل ود امللحولة اليت بُذلت م مكافحة عمل الرقسق.
لعنتض املستلت قتد وأعربت غواتسماال عن قلق ا من التقارير اليت تفسد بجن عتدد  توادُ ا -114

 ارتفع،  ا فس ا  وادُ القتل. 
ورّ بتتتت هتتتاييت بالنجتتتال التتتذا  ققتتتا الربنتتتام  االجتمتتتاعي الرامتتتي إىل احلتتتد متتتن الفقتتتر  -115

 بواس ة سساسات التمسسز اإلقايب. 
ورّ ر الكرسي الرسو  باملبتادرات الرامستة إىل احلتد متن الفقتر، ومن تا علتو ستبسل املثتال  -116

 ا فامسلسا .مبادرة  بولس
عت هنتتدورا  الربازيتتل علتتو مواصتتلة اجتثتتاُ التمسستتز التتذا يلحتتق الاتترر باألشتت ام وشتتجّ  -117

 املنحدرين من أصل أفريقي. 
ضتن لالضت  اد م  تاالت اإلج تا  وأعربت آيسلندا عتن أستف ا ألن النستا  ال يتزلن يتعرّ  -118

 لاحايا العنض اجلنسي. غري القانوع وال ظت أن اإلج ا  القانوع غري متال دائمال 
وشتتّجعت اهلنتتد الربازيتتل علتتو زيتتادة ج ودهتتا الرامستتة إىل تتتوفري الرعايتتة الطتتحسة والتعلتتسم  -119

 لمعوهبا األصلسة وللربازيلسني من أصل أفريقي. 
وباعتمتاد  2013ورّ بت إندونسستسا ب نمتا  النظتام التوطين ملنتع التعتذير ومكافحتتا م عتام  -120

 .  2024و 2014سة للف ة ما بني عامي خ ة التعلسم الوطن
وأشادت ا ورية إيران اإلسالمسة باإلاتازات التيت حتققتت م وتال احلقتو  االجتماعستة  -121

واالقتطتادية ومتن الت تتا الت فستض متن الفقتتر وتعزيتز املستاواة االجتماعستتة ومكافحتة عمتل الرقستتق 
 والرعاية الطحسة. 

 رطة و كافحتتتة انت اكتتتات احلقتتتو  علتتتو يتتتد المتتترطة وأشتتتاد العتتترا   كافحتتتة عنتتتض المتتت -122
 . 2024و 2014كما أشاد  كافحة الر  ورّ ر خب ة التعلسم الوطين للف ة ما بني عامي 
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ا ب نما  النظتام التوطين ملنتع التعتذير ومكافحتتا. وأعربتت عتن قلق تا متن آيرلندورّ بت  -123
 نسان.  وادُ القتل العمد اليت است دفت مدافعني عن  قو  اإل

وأشتتتادت إستتترائسل ب نمتتتا  اجمللتتت  التتتوطين حلقتتتو  اإلنستتتان وجلنتتتة مكافحتتتة كتتتره املثلستتتة  -124
 اجلنسسة واخل ة الوطنسة ملكافحة االجتار بالبمر. 

ورّ بتتت إي الستتتا بتتتدابري مكافحتتتة عمتتل الرقستتتق وباعتمتتاد قتتتوانني تتعلتتق باالجتتتتار بالبمتتتر  -125
 نع التعذير ومكافحتا. وقتل اإلناُ، وب نما  النظام الوطين مل

وأشتتتتادت السابتتتتان بالربازيتتتتل أل تتتتا رفعتتتتت معتتتتدل التستتتتجسل م املتتتتدار  ومعتتتتدل اإلملتتتتام  -126
والكتابتتة، وأعربتتت عتتن تقتتديرها للج تتود املبذولتتة فسمتتا يتعلتتق باحلتتد متتن التمسستتز العنطتترا  بتتالقرا ة

 إىل أدا  د. 
البمتتر والعنتتض بأجتتل مكافحتتة االجتتتار وأشتتاد لبنتتان بالربازيتتل ملتتا اضخذتتتا متتن تتتدابري متتن  -127

 علو املرأة واستغالل النسا . 
 2014وأشادت لسبستا باعتمتاد سساستات ملكافحتة الفقتر وخب تة التعلتسم للفت ة متا بتني عتامي  -128

   وبزيادة حتسني الرعاية الطحسة. 2024و
ق تا الستتمرار ورّ بت خلتنمتاين باعتماد  قانون الطيب برناردو ، إال أ ا أعربت عتن قل -129

إنتتتزال العقوبتتتة البدنستتتة باألطفتتتال علتتتو ن تتتا  واستتتع. ورّ بتتتت أياتتتال بتتتاجل ود التتتيت بتتتذلت ا الربازيتتتل 
 الجتثاُ عمالة األطفال. 

ورّ بتتتت مدغمتتتقر باعتمتتتاد السساستتتة الوطنستتتة للرعايتتتة األساستتتسة وخب تتتة التعلتتتسم الوطنستتتة  -130
 التمسسز اإلقايب. ، وبالنجال م ت بسق 2024و 2014للف ة ما بني عامي 

وأشادت مالسزيا بالربازيل لتطمسم ا علو مواصتلة تتوخي التنمستة والعدالتة االجتماعستة وترستسب  -131
 احلقو  املدنسة والسساسسة ملواطنس ا. وشجعت مالسزيا الربازيل علو االستمرار م مكافحة الفقر. 

افحتتتتة واجتثتتتتاُ عمتتتتل وأشتتتتادت ملتتتتديض بتتتتاجل ود التتتتيت بتتتتذلت ا الربازيتتتتل متتتتن أجتتتتل مك -132
األطفتتال كمتتا أشتتادت بالتقتتدم التتذا أ رزتتتا م ق تتا  الطتتحة. وأثنتتت علتتو  السساستتة الوطنستتة 

 للرعاية األولسة . 
وأقّرت املكسس  بالتقدم الذا أ رزتا الربازيل م املساعدة االجتماعسة واحلتد متن الفقتر  -133

 هلجرة اجلديد. وم مكافحة العنض القائم علو نو  اجلن  ورّ بت بقانون ا
ورّ بت منغولسا  بادرات الربازيل الرامسة إىل عاية  قتو  املتدافعني عتن  قتو  اإلنستان  -134

 وأبرزت التقدم الذا أ رزتا م حتسني لروف الفئات الاعسفة. 
وشكرت الربازيل الوفود علو مماركت ا البّنا ة وشجعت ا علو تقدمي تعلسقا ا. وشتكرت  -135

الثستتة واألمانتتة كمتتا شتتكرت منظمتتات اجملتمتتع املتتدع واملتتدافعني عتتن  قتتو  اإلنستتان اجملموعتتة  الث
 واألكادميسني املت ططني م وال  قو  اإلنسان، وشعر  الربازيل. 
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 االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
ستنظر البرازيل في التوصيات التالية وستتقد  ردوداتا علي تا فتي الولتط الم لتو   -136

 . عد ألصاه تاريخ انعقاد الدورة السادسة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسانلكن في مو 
التصتتتديق علتتتو البروتوختتتوي االمتيتتتاري الملحتتتق بالع تتتد التتتدولي  136-1

الختا  بتالحقوق االلتصتتادية واالجتماعيتة والثقافيتة يألبانيتتا( يأنرتوال( يا رجنتتتين( 
 يالجبل ا سود( يالبرتراي(؛

علتتتو البروتوختتتوي االمتيتتتاري الملحتتتق بالع تتتد التوليتتتا والتصتتتديق  136-2
التتتتتتدولي الختتتتتتا  بتتتتتتالحقوق االلتصتتتتتتادية واالجتماعيتتتتتتة والثقافيتتتتتتة يالستتتتتتلفادور( 

 يأوخرانيا(؛
تستتتتريا انهتتتتمام ا ولتتتتو البروتوختتتتوي االمتيتتتتاري الملحتتتتق بالع تتتتد  136-3

 الدولي الخا  بالحقوق االلتصادية واالجتماعية والثقافية يغابون(؛
لو البروتوخوي االمتياري الملحق بالع تد التدولي الختا  التصديق ع  136-4

بالحقوق االلتصادية واالجتماعية والثقافية ولبوي امتصا  اللجنتة فيمتا يتعلتق بتءجراء 
 التحقيق واالتصاي بين الواليات يفنلندا(؛

التصتتتتديق علتتتتو البروتوختتتتوي االمتيتتتتاري التفاليتتتتة حقتتتتوق ال فتتتتل  136-5
ات يألبانيتا( يالستلفادور( يجورجيتا( يالجبتل ا ستود( المتعلق بءجراء تقديم البالغت

 يليختنشتاين(؛
التصديق علو البروتوختوي االمتيتاري التفاليتة حقتوق ال فتل المتعلتق   136-6

 بءجراء تقديم البالغات يأوخرانيا(؛
التصتتتديقب لبتتتل حلتتتوي موعتتتد الجولتتتة المقبلتتتة متتتن االستتتتعراض  136-7

تياري التفالية حقوق ال فل المتعلق بتءجراء الدوري الشاملب علو البروتوخوي االم
 تقديم البالغات يتشيكيا(؛

النظتتر فتتي التصتتديق علتتو البروتوختتوي االمتيتتاري التفاليتتة حقتتوق  136-8
 ال فل المتعلق بءجراء تقديم البالغات يخرواتيا( يمنروليا(؛

التوليتتتتا علتتتتو االتفاليتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة حقتتتتوق جميتتتتا العمتتتتاي  136-9
 أفراد أسرام واالنهما  ولي ا يسيراليون(؛ الم اجرين و 

النظتتر فتتي التصتتديق علتتو االتفاليتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتا  136-10
 العماي الم اجرين وأفراد أسرام يشيلي( يوندونيسيا( يسري النكا(؛

تستتتريا وجتتتراء التصتتتديق علتتتو االتفاليتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة حقتتتوق  136-11
 أسرام يتوغو(؛جميا العماي الم اجرين وأفراد 

التصديق فوراا علو االتفالية الدولية لحماية حقوق جميا العمتاي  136-12
 الم اجرين وأفراد أسرام يغواتيماال(؛
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التوليتتا والتصتتديق علتتو االتفاليتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتا  136-13
 العماي الم اجرين وأفراد أسرام يالسلفادور(؛

لتصتتتتديق علتتتتو االتفاليتتتتة الدوليتتتتة تستتتتريا الج تتتتود الراميتتتتة ولتتتتو ا 136-14
لحمايتة حقتوق جميتتا العمتاي الم تتاجرين وأفتراد أسترام واتفاليتتة العمتاي المنتتزليين 

 ( يالفلبين(؛189يرلم  2011لعا  
التصديق علو معاادة تجارة ا سلحة وتكييف تشريعات ا الوطنية  136-15

 ما أحكا  المعاادة يغواتيماال(؛
 2011اتفاليتة العمتاي المنتزليينب لعتا   النظر فتي التصتديق علتو 136-16
 ( ينيكاراغوا(؛189يرلم 
التصديق علو اتفالية منظمة العمل الدوليتة بشت ن الحريتة النقابيتة  136-17

(؛ واالنت تتاء متتن تنفيتتا اإلجتتراءات 87يرلتتم  1948وحمايتتة حتتق التنظتتيمب لعتتا  
متاي الم تاجرين الداملية لالنهما  ولتو االتفاليتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتا الع

 وأفراد أسرام يوخوادور(؛
التصتتتتتديق علتتتتتو تعتتتتتديالت خمبتتتتتاال لنظتتتتتا  رومتتتتتا ا ساستتتتتي بقصتتتتتد  136-18

المستتاامة فتتي وعمتتاي امتصتتا  المحكمتتة الجناةيتتة الدوليتتة علتتو جريمتتة العتتدوان فتتي 
 يليختنشتاين(؛ 2017عا  
التصتتتتديق علتتتتو اتفاليتتتتة عتتتتد  تقتتتتاد  جتتتتراةم الحتتتتر  والجتتتتراةم  136-19

 ضد اإلنسانية يأرمينيا(؛ المرتكبة
انتقتتاء مرشتتحين وطنيتتين للمشتتارخة فتتي انتخابتتات أعهتتاء اي تتات  136-20

معااتتتتتدات ا متتتتتم المتحتتتتتدة عتتتتتن طريتتتتتق عمليتتتتتة مفتوحتتتتتة ولاةمتتتتتة علتتتتتو الجتتتتتدارة 
 ا الشمالية(؛آيرلندواالستحقاق يالمملكة المتحدة لبري انيا العظمو و 

ت ا متتتم المتحتتتدة ترستتتيخ التعتتتاون المثمتتتر متتتا اي تتتات معااتتتدا 136-21
 ديفوار(؛ يخوت
زيادة تقوية دوراتا النشتيف فتي التفاعتل متا المجتمتا التدولي متن  136-22

 أجل تعزيز حقوق اإلنسان في جميا المجاالت يميانمار(؛
 مواصلة ج وداا لتقوية المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ينيباي(؛ 136-23
لوطنيتتة لحقتتوق مواصتتلة العمتتل  جتتل ضتتمان حصتتوي المؤسستتة ا 136-24

 اإلنسان علو المرخز "ألف" امتثاالا لقواعد باريس يالبرتراي(؛
جعتتتتل مجلستتتت ا التتتتوطني لحقتتتتوق اإلنستتتتان ممتتتتتثالا لمبتتتتاد  بتتتتاريس  136-25

 يسيراليون(؛
تزويتد المجلتس التوطني لحقتتوق اإلنستان بتالموارد الهترورية بريتتة  136-26

 تعزيز استقالله حتو يؤدي وظاةفه بفعالية يأوغندا(؛
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تزويتتتتتد المجلتتتتتس التتتتتوطني لحقتتتتتوق اإلنستتتتتان بميزانيتتتتتة مستتتتتتقلة  136-27
وباالستتتتقالي اإلداري والسياستتتي واتتتي أمتتتور ضتتترورية لكتتتي يتتتؤدي وظاةفتتته خاملتتتة 

 ياليونان(؛
تزويتتتتتد المجلتتتتتس التتتتتوطني لحقتتتتتوق اإلنستتتتتان بميزانيتتتتتة مستتتتتتقلة  136-28

لجديتتدة وباالستتتقالي اإلداري والسياستتي واتتي أمتتور ضتترورية ختتي يهتت لا بواليتتته ا
 يغواتيماال(؛

جعل تشريعات ا الوطنية متسقة ما جميتا التزامات تا الناشت ة عتن نظتا   136-29
 روما ا ساسي للمحكمة الجناةية الدولية يوستونيا(؛

مواصتتتلة ج وداتتتا التتتتي تستتتتحق الثنتتتاء متتتن أجتتتل تقويتتتة اإلطتتتار  136-30
ر وتعزيتتتز القتتتانوني والمؤسستتتي لتعزيتتتز وحمايتتتة حقتتتوق اإلنستتتان والحتتتد متتتن الفقتتت

 المساواة االجتماعية يبوتان(؛
جعتتتتل المؤسستتتتات الوطنيتتتتة لحقتتتتوق اإلنستتتتان في تتتتاب وال ستتتتيما  136-31

 المجلس الوطني لحقوق اإلنسانب ممتثالا تماماا لمباد  باريس يبولندا(؛
استحداث تدريب ولزامي في ميدان حقوق اإلنسان يكون موج اا  136-32

حفت  ا متن لتاةم علتو أدلتة اإلثبتات والحتد متن لوخاالت الشرطةب وتنفيا برنامٍج ل
فتتتتي الماةتتتتة علتتتتو متتتتد  جولتتتتة  10الوفيتتتتات الناجمتتتتة عتتتتن تصتتتتر   الشتتتترطة بنستتتتبة 

ا آيرلنتتتتتدالتتتتتدوري الشتتتتتامل يالمملكتتتتتة المتحتتتتتدة لبري انيتتتتتا العظمتتتتتو و  االستتتتتتعراض
 الشمالية(؛

تنفيتتا بتترامج التتتدريب فتتي ميتتدان حقتتوق اإلنستتان لفاةتتدة لتتوات  136-33
شتتديد علتتو استتتخدا  القتتوة بمتتا يتفتتق متتا معيتتاري الهتترورة والتناستتب ا متتنب والت
 يوي اليا(؛

مواصتتتلة تحستتتتين التثقيتتتف والتتتتتدريب فتتتتي ميتتتدان حقتتتتوق اإلنستتتتان  136-34
اس الستتتجون لفاةتتتدة الوختتتاالت المكلفتتتة بتنفيتتتا القتتتوانين والمستتتؤولين العمتتتوميين وحتتتر  

 يماليزيا(؛
قهتايا المستاواة العرليتة واإلثنيتة مواصلة الج ود لزيادة التوعي العتا  ب 136-35

 ومكافحة العنف الاي يماَرس علو الشعو  ا صلية يأوزبكستان(؛
وجراء وصالح تشريعي محدد برية تشديد تدابير مكافحة التمييتز  136-36

 القاةم علو أساس نوع الجنس وعلو أساس عرلي يأوغندا(؛
في حق بعت   اتخاذ تدابير من أجل القهاء علو حاالت التمييز 136-37

 المجموعات في المجتما يالعراق(؛
دعتتتم المبتتتادرات واالستتتتراتيجيات الراميتتتة ولتتتو مكافحتتتة التمييتتتز  136-38

 وتعزيز ودماج ا شخا  الهعفاء يمدغشقر(؛



A/HRC/36/11 

17 GE.17-12104 

اتخاذ التدابير الهترورية متن أجتل التصتدي للجريمتة الناشت ة عتن   136-39
يةب بوستاةل من تا ونشتاء نظتا  ختره المثليتة الجنستية وعتن ختره ترييتر ال ويتة الجنستان

 لتسجيل تلك الجراةم يالسويد(؛
ب علتو التمييتز اتخاذ تدابير عاجلة من أجل اعتمتاد تشتريا يعال ت 136-40

والتحري  علو العنف علو أستاس الميتل الجنستيب والتحقيتق فتي حتاالت العنتف 
ة الاي يُرتكب علتو المثليتات والمثليتين ومزدوجتي الميتل الجنستي ومرتايري ال ويت

 يا رجنتين(؛ الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والشواذ والمعالبة عليه

االستتتمرار فتتي الن تتوض بتعزيتتز القتتوانين والمبتتادرات التتتي تحظتتر  136-41
          التمييتتز والتحتتري  علتتو العنتتف علتتو أستتاس الميتتل الجنستتي وال ويتتة الجنستتانيةب

 وال سيما في حالة الشبا  والمرااقين يشيلي(؛
مهتتاعفة الج تتود المباولتتة متتن أجتتل بنتتاء القتتدرات لفاةتتدة جميتتا  136-42

العرلتتتيب أو الممارستتتات التتتتي  امتتتللتتتوات ا متتتن ب تتتد  تجنتتتب ممارستتتات التح
المثليتتتتات والمثليتتتتين ومزدوجتتتتي الميتتتتل الجنستتتتي ختستتتتت د  ا لليتتتتات الهتتتتعيفة  

 ومرايري ال وية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين يخولومبيا(؛
رار فتتتتي اتختتتتاذ تتتتتدابير لوضتتتتا تشتتتتريعات وسياستتتتات علتتتتو االستتتتتم 136-43

المستو  االتحادي وعلو مستو  الواليات والبلتديات للمعالبتة علتو جتراةم الكراايتة 
والتمييتتتتز فتتتتي حتتتتق المثليتتتتات والمثليتتتتين ومزدوجتتتتي الميتتتتل الجنستتتتي ومرتتتتايري ال ويتتتتة 

 يفنلندا(؛ تلك الجراةم الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ومنا ولوع
التزامات تتا الدوليتة فتتي ميتدان حقتتوق ب فتييبمتتا ب هنتيعبولترار لتتانون  136-44

اإلنسانب يحظر التمييز والتحري  علو العنف علو أساس الميل الجنسي وال وية 
 الجنسانية ياندوراس(؛

باع التدابير المتخاة علو الصعيد الوطني حرصاا علتو أن تهتا ات   136-45
لهتتتتمان حقتتتتوق المثليتتتتات والمثليتتتتين ة محتتتتددالبلتتتتديات فتتتتي البرازيتتتتل سياستتتتات 

ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي ومرتتايري ال ويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات الجنستتين 
 يوسراةيل(؛

تشتتديد تتتدابير منتتا العنصتترية والتمييتتز والعنتتف فتتي حتتق الشتتعو   136-46
ا صتتتلية والستتتكان المنحتتتدرين متتتن أصتتتل أفريقتتتي والعنتتتف علتتتو النستتتاء والبنتتتات 

 يرواندا(؛ااه الجراةم و المعالبة علتدابير و 
 ا طفتاي متن فتي حتق التمييز السياسات المتعلقة بمكافحة قويةت 136-47

غيتترام متتن ا طفتتاي الشتتعو  ا صتتلية والستتكان المنحتتدرين متتن أصتتل أفريقتتي و 
 يشيلي(؛ ضعا  الحاي من منظور تكاملي ومتعدد الق اعات 

ادة متتتن التتتتدابير زيتتتادة تعزيتتتز المستتتاواة اإلثنيتتتة والعرليتتتةب باالستتتتف 136-48
 السياساتية ال امة المتخاة فعالا ياليونان(؛
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مواصتتتتلة اتختتتتاذ تتتتتدابير فعليتتتتة ب تتتتد  اجتثتتتتاث التمييتتتتز فتتتتي حتتتتق  136-49
 يناميبيا(؛  نوعرل  ننوع جنس بسببالبرازيليات من أصل أفريقي 

تعزيتتتتز التقتتتتد  التتتتاي ُأحتتتترز باتجتتتتاه تحقيتتتتق ا اتتتتدا  اإلنماةيتتتتة  136-50
بتتتتاي الج تتتتود الراميتتتتة ولتتتتو تنفيتتتتا بتتتترامج للتنميتتتتة االجتماعيتتتتة لأللفيتتتتةب ومواصتتتتلة 

 ما الترخيز علو اجتثاث الفقر يجم ورية ويران اإلسالمية(؛الشاملة وااللتصادية 
درءا وحقتتوق اإلنستتان التجاريتتة ألعمتتاي لوضتتا م تتة عمتتل وطنيتتة  136-51
 صتتلية المشتاريا اإلنماةيتتة انت تا  حقتوق الستتكان التقليتديين والشتعو  انت تا  ال

فعتاي متا  تتوفير ستبيل انتصتا لحاق الهرر بالبي ةب ومن أجتل ضتمان إلوالعماي و 
 وجراء مشاورات اادفة ما المجتمعات المحلية المتهررة ياولندا(؛

وحقوق اإلنستان التجارية ألعماي لوضا م ة عمل وطنية شاملة  136-52
 لش ن يباراغواي(؛ية في ااا ارشادت ما بعين االعتبار مباد  ا مم المتحدة اإل

 وحقوق اإلنسان يسيراليون(؛التجارية ألعماي لرسم م ة عمل  136-53
 مواصتتتلة الج تتتود الراميتتتة ولتتتو معالبتتتة المستتتؤولين عتتتن خستتتر جتتتدران 136-54

فتتي  حق تتم دثاهتتحايا اتتاا الحتتلكفتتل يُ ي وماريانتتا؛ وضتتمان أن افتتي جاختتار  االحتجتتاز
جبتر ستبيل انتصتا  و ف وعلتو الوصوي ولتو العدالتة وفتي الحصتوي علتو تعتوي  منصت

ه. ونوصتي بت ن تُ لتا البرازيتل التدوي ا متر  علتو فيتالتسبب  جر علو الهرر الاي 
ة فتتي الفريتتق الحكتتومي جواريتتاءة والمبتترات متتن متتالي مشتتارخت ا البن تتاختستتبته متتن  امتت

 الصادر عن مجلس حقوق اإلنسان يوخوادور(؛ 26/9الدولي المنش  بموجب القرار 
ج وداتتتتا لتنفيتتتا السياستتتتة الوطنيتتتتة المتعلقتتتة بتريتتتتر المنتتتتا  مواصتتتلة  136-55

 الرابات في من قة ا مازون يوثيوبيا(؛ وزالةبررض الحد من 
ضتتمان اتستتاق تشتتريع ا المتعلتتق بمكافحتتة اإلراتتا  الصتتادر فتتي  136-56
 ما المعايير الدولية لحقوق اإلنسان يمصر(؛ 2016 عا 

 فتتتي مكافحتتتة اإلراتتتا  وال   ُيستتتتخد  لتتتانون مكافحتتتة ضتتتمان أال   136-57
 ي اي المدافعين عن حقوق اإلنسان يالعراق(؛ المجموعات اإلراابية وأال  

اعتماد مدونة سلو  لاةمة علو المعايير الدولية لحقوق اإلنستان  136-58
يستتتخد  في تتا الموظفتتون المكلفتتون بءنفتتاذ  التتتي ةمحتتددالظتترو  ال بيتتانمتتن أجتتل 

 يسلوفاخيا(؛ وأعماي الشربالقانون القوة أثناء االحتجاجات 
لحيلولتتة دون ارتكتتا  متتوظفين مكلفتتين بءنفتتاذ لتشتتديد التتتدابير  136-59

بوستاةل من تا تتوفير التتدريب المالةتم فتي ميتدان حقتوق  ب وذلتكالقانون اعتداءات
 اإلنسان يرواندا(؛

مواصتتتتلة اتختتتتاذ تتتتتدابير لمنتتتتا العنتتتتف والتمييتتتتز العنصتتتتري فتتتتي حتتتتق  136-60
دام بتتتعامو  ة المحميتتتةالثقافيتتتمتتتوالع م التراثيتتتة أفريقتتتي ولحمايتتتة  البتتترازيليين متتتن أصتتتل

 يناميبيا(؛
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وجتتتراء تحقيقتتتات مستفيهتتتة ونزي تتتة وفتتتي الولتتتط المناستتتب فتتتي  136-61
القتتتتل متتتارج وطتتتار القتتتانون وختتتالك حتتتوادث االعتتتتداء  دثاو جميتتتا ادعتتتاءات حتتت

 والتعتتتايب والرشتتتوة التتتتي يهتتتلا في تتتا أفتتتراد متتتن لتتتوات ا متتتن ومتتتوظفي الستتتجون
 يالواليات المتحدة ا مريكية(؛

ضمان وجراء تحقيقات والتوصتية بالعمتل علتو مكافحتة االعتتداءات  136-62
التي يرتكب ا الموظفون المكلفتون بءنفتاذ القتانونب خوستيلة متن وستاةل ختبا االنت اختات 

 يبوتسوانا(؛
العنتتتف  دثاو تقويتتة تتتتدابير المنتتتا وزيتتتادة فعاليتتتة التحقيتتتق فتتتي حتتت 136-63

كبتته الشتترطة عتتن طريتتق تتتوفير وشتترا  أفهتتل وتتتدريب فتتي ميتتدان حقتتوق التتاي ترت
اإلنستتان للمتتوظفين المكلفتتين بءنفتتاذ القتتانونب وال ستتيما متتن م الشتترطة العستتكريةب 

 وضمان المحاسبة علو أي أفعاي عنف تقو  ب ا الشرطة يتشيكيا(؛
ضمان المالحقة القهاةية علتو أفعتاي العنتف التتي يرتكب تا أفتراد  136-64
 ت ا من وذلك بررض مكافحة اإلفالت من العقا  يفرنسا(؛لوا

القيتتا  بخ تتوات أمتتر  لمنتتا العنتتف التتاي يمتتاَرس علتتو ا شتتخا   136-65
 من أصل أفريقي يجم ورية خوريا(؛

اتختاذ تتتدابير للرفتتا متن معتتدي اإلبتتالا عتن حتتاالت العنتتف والتمييتتز  136-66
ومرتايري ال ويتة الجنستانية حتق المثليتات والمثليتين ومزدوجتي الميتل الجنستي فتي 

الجنسينب ووضا سياسات للمعالبة علو تلتك ا فعتاي ومنتا ولوع تا  وحاملي صفات
 يوسراةيل(؛

ضتتمان وجتتراء تحقيقتتات مستفيهتتة فتتي جميتتا جتتراةم الكراايتتة التتتي  136-67
يقتا ضتحيت ا المثليتات والمثليتتون ومزدوجتو الميتل الجنستتي ومرتايرو ال ويتة الجنستتانية 

الجنسين والمالحقة علي اب والسعي ولو الحد متن الكراايتة عتن طريتق وحاملو صفات 
 ودراج التثقيف في ميدان حقوق اإلنسان في المنااج الدراسية يخندا(؛

وضتتتا استتتتراتيجيات للحتتتد متتتن العنتتتف المستتتلا وال ستتتيما فتتتي  136-68
 صفو  الشبا  السود الفقراء يجزر الب اما(؛

ة لخفتت  معتتدالت حتتوادث القتتتل اتختتاذ جميتتا التتتدابير الهتتروري 136-69
صتتفو  البتترازيليين التتاخور متتن أصتتل أفريقتتي بوستتاةل من تتا علتتو الخصتتو  وضتتا فتتي 

 138-119تعليميتتتتتتة متينتتتتتتة تستتتتتتتجيب الحتياجتتتتتتات مب والعمتتتتتتل بالتوصتتتتتتيات  بتتتتترامج
 160-119و 159-119و 158-119و 157-119و 154-119و

 من الجولة الثانية ياايتي(؛
للجتتتوء ولتتو العنتتف واإلعتتدامات متتتارج ختتف لتتوات ا متتن عتتن ا 136-70

القهاءب وال سيما في وطار ما يسمو "الحر  علو المخدرات" يجم ورية فنزويال 
 البوليفارية(؛

ون اء عمليات القتل مارج القهاء وما يرتبف ب تا متن وفتالت متن  136-71
ب وولرتاء تصتنيف 4471/2002العقا ب بوساةل من ا ولرار مشروع القانون رلتم 
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عنتتد التوليتتف تلت تتتا الوفتتاة" وضتتمان التحقيتتق النزيتتته فتتي جميتتا حتتتاالت  "مقاومتتة  
 الوفاة التي تعقب تدمالت الشرطة يألمانيا(؛

 مواصلة ج وداا لمكافحة التعايب وسوء المعاملة يالجزاةر(؛ 136-72
تكثيف الج ود الرامية ولو مكافحة التعتايب وا شتكاي ا متر   136-73

 ا يجورجيا(؛من سوء المعاملة ومنا ولوع 
وضتتتتا برنتتتتامج انهتتتتما  رستتتتمي يشتتتتتمل علتتتتو تخصتتتتي  الحكومتتتتة  136-74

 االتحادية أمواالا لدعم السياسة الوطنية لمنا التعايب يغانا(؛
مواصتتتلة اتختتتاذ التتتتدابير لتحستتتين ظتتترو  العتتتي  فتتتي الستتتجون  136-75

 وغيراا من مرافق االحتجاز يناميبيا(؛
تتتوفير مرافتتق اإلصتتحاح  تحستتين ظتترو  االحتجتتاز بمتتا فتتي ذلتتك 136-76

 ا ساسية والحصوي علو الماء والرااء والرعاية ال بية يجم ورية خوريا(؛
التصتدي لمشتاخل االختظتاا واإلصتتحاح والعنتف والرعايتة ال بيتتة  136-77

 والنفسية في السجون يجنو  أفريقيا(؛
اتختتاذ تتتدابير لخفتت  اإلفتتراج فتتي اللجتتوء ولتتو العقوبتتة بالستتجن  136-78

 ن ا التشجيا علو استخدا  العقوبات البديلتة والحتر  علتو شتيوع استتخدا بوساةل م
 جلسات االستماع لبل المحاخمة يوسبانيا(؛

التصتتتتتدي لمشتتتتتكلة اختظتتتتتاا الستتتتتجون الشتتتتتديد برتتتتترض ون تتتتتاء  136-79
 الظرو  الالونسانية واتخاذ جميا التدابير لمنا التعايب يترخيا(؛

لوضتتا ن ايتتة للتعتتايب والعنتتف اعتمتتاد تتتدابير عاجلتتة دون تتت مير  136-80
وحتتتوادث القتتتتل وشتتتدة اختظتتتاا الستتتجون والظتتترو  الم ينتتتة فتتتي الستتتجون فتتتي 

 البرازيل يجم ورية فنزويال البوليفارية(؛
العمل ما الواليات االتحادية علو تحسين ظرو  االحتجتاز فتي  136-81

 السجون البرازيلية يالجزاةر(؛
ون والحد من االختظاا مواصلة تحسين ظرو  العي  في السج 136-82

 يأنروال(؛
ضتتتتمان احتتتتتترا  وحمايتتتتتة حقتتتتتوق اإلنستتتتتان لجميتتتتتا المحتجتتتتتزين  136-83

بوساةل من ا خفالة استجابة ظرو  االحتجاز للقوانين والمعتايير الدامليتة والدوليتة 
 وتوفير الحماية من المعاملة القاسية أو الالونسانية يالنمسا(؛

 اء ب سرع ما يمكن يخابو فيردي(؛تحسين مختلف ظرو  عي  السجن 136-84
الشروع في سن تشتريا ينفذتا بشتكل فعتاي البروتوختوي االمتيتاري  136-85

 التفالية منااهة التعايب وغيره من ضرو  المعاملتة أو العقوبتة القاستية أو الالونستانية
أو الم ينة علو صعيد خل والية وعلو الصعيد االتحادي واعتماد تتدابير متن أجتل 

 قواعد نيلسون مانديال التي وضعت ا ا مم المتحدة يتشيكيا(؛التقيد ب
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توطيد النظتا  التوطني االتحتادي بوستاةل من تا دعتم الواليتات فتي  136-86
 ونشاء آليات ولاةية محلية يغانا(؛

ونشاء آليات ولاةية محلية علو مستو  خل والية حرصاا علو تفعيتل  136-87
 افحته يترخيا(؛دور اآللية الوطنية لمنا التعايب ومك

ضتتمان ونشتتاء آليتتات ولاةيتتة محليتتة عتتن طريتتق تشتتجيا الواليتتات  136-88
علتتو ذلتتك وفتتق متتا يتتن  عليتته القتتانون التتوطني المتعلتتق بالتعتتايبب وتوستتيا ن تتاق 
ت بيق جلسات االستماع أثناء الحراسة خي يشمل البلد ب خمله عمالا بما جاء فتي 

 الة يالدانمر (؛الصادر عن المجلس الوطني للعد 213القرار 
مواصتتتتتلة بتتتتتاي الج تتتتتود لحمايتتتتتة حقتتتتتوق اإلنستتتتتان لألشتتتتتخا   136-89

 الموجودين في مرافق االحتجاز يالكرسي الرسولي(؛
ضتتتمان امتثتتتاي الظتتترو  فتتتي مراختتتز االحتجتتتاز للقتتتانون التتتدولي  136-90

والبرازيلي وضمان ويالء عناية ماصتة للظترو  التتي يعتي  في تا الستجناء الهتعفاء 
لنستتتتاء الحوامتتتتل وا طفتتتتاي والمثليتتتتات والمثليتتتتون ومزدوجتتتتو الميتتتتل بمتتتتن فتتتتي م ا

الجنسي ومرايرو ال وية الجنسانية وحاملو صفات الجنستين؛ وتتوفير التتدريب فتي 
 ا(؛آيرلندمجاي حقوق اإلنسان للموظفين في النظامين القانوني والقهاةي ي

بتتاي مزيتتد متتن الج تتود إلصتتالح نظتتا  الستتجون ولهتتمان حمايتتة  136-91
 وق اإلنسان لجميا المحتجزين يوي اليا(؛حق

اتختتاذ تتتدابير لتحستتين شتتروج معاملتتة الستتجناء دامتتل الستتجون  136-92
بزيادة لدرة السجون االستيعابيةب واو ا مر الاي شترعط الحكومتة فتي القيتا  بته 

 فعالاب وباتخاذ تدابير للمحافظة علو النظا  دامل السجون ياليابان(؛
الهترورية لزيتادة عتدد ا طبتاء النستاةيين فتي نظتا   اتخاذ التتدابير 136-93

 السجون البرازيلي يالسويد(؛
ودراج لواعتتتتد بتتتتانكو  فتتتتي سياستتتتات ا العامتتتتة متتتتن أجتتتتل حمايتتتتة  136-94

التتتتاي يحظتتتتر استتتتتخدا   5654/2016الستتتتجينات واعتمتتتتاد مشتتتتروع القتتتتانون 
اتا وبعتداا ا صفاد لتقييد أيدي النساء المحرومات متن الحريتة لبتل التوالدة وأثناء

 يالدانمر (؛
تحستتتين ظتتترو  الستتتجون ماصتتتة عتتتن طريتتتق التصتتتدي لمشتتتكلة  136-95

 االختظاا والعنف حتو في سجون النساء يأستراليا(؛
تحستتتتتين المرافتتتتتق المخصصتتتتتة للنستتتتتاء الحوامتتتتتل وللتوليتتتتتد فتتتتتي  136-96

 السجون بما يتفق ما لواعد بانكو  يتايلند(؛
ستتتتتتجون بريتتتتتتة حمايتتتتتتة بتتتتتتاي المزيتتتتتتد متتتتتتن الج تتتتتتود إلصتتتتتتالح ال 136-97

 السجينات من االعتداء والعنف الجنسيين يجزر الب اما(؛
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زيتتتتتادة الج تتتتتود المباولتتتتتة إللرتتتتتاء ممارستتتتتة التنمتتتتتيف العنصتتتتتري  136-98
 واالعتقاي التعسفي التي تتبع ا الشرطة ولوات ا من يوندونيسيا(؛

مواصتتلة حمايتتتة ا ستترة ال بيعيتتتة ومؤسستتة التتتزواجب المكونتتة متتتن  136-99
زوجةب باعتباراا اللبنة ا ساسية في بناء المجتماب ولو جانب حماية الجنين زوج و 

 يالكرسي الرسولي(؛
بتاي الج تود فتي ستبيل تنفيتا التوصتيات بتحستين ج تاز القهتاء  136-100

والنظتتا  القهتتاةي التتتي لتتدم ا االتحتتاد الروستتي أثنتتاء آمتتر استتتعراض دوري شتتامل 
 ياالتحاد الروسي(؛

وسيا ت بيق برنامج جلستات االستتماع أثنتاء الحراستة النظر في ت 136-101
 وتمكين تنفياه في جميا المحاخم علو صعيد الواليات يصربيا(؛

ونشتتاء آليتتة إلصتتدار القتترارات القهتتاةية بصتتورة عاجلتتة وصتتحيحة  136-102
فتتتي وطتتتار التقيتتتد الصتتتار  بالقتتتانون الدستتتتوري والتتتدولي فيمتتتا يتعلتتتق بتتتالحقوق فتتتي 

 عو  ا صلية يالنمسا(؛ا راضي العاةدة للش
مواصتتلة ج وداتتا لزيتتادة تحستتين النظتتا  القهتتاةي باتختتاذ تتتدابير  136-103

 عملية يأذربيجان(؛
تستتتتريا ونشتتتتاء وتفعيتتتتل نظتتتتا  متتتتتين للتتتتدفاع العمتتتتومي فتتتتي جميتتتتا  136-104

 12-119و 10-119و 31-119الواليتتتتتتتتات بمتتتتتتتتا يتفتتتتتتتتق متتتتتتتتا التوصتتتتتتتتيات 
 من الجولة الثانية ياايتي(؛ 14-119و

توسيا ن اق برامج جلسات االستتماع أثنتاء الحراستة لكتي ت ب تق  136-105
 .554/2011علو خل محتجز لبل محاخمتته وذلتك عتن طريتق ولترار مشتروع القتانون 

وتوفير تدريب محدد وفقاا لبروتوخوي وس نبوي للقهاة ووخالء النيابتة العامتة التاين 
 ُيجرون جلسات االستماع أثناء الحراسة يألمانيا(؛ 

ضتتتتمان اتستتتتاق التشتتتتريعات المتعلقتتتتة بحالتتتتة الستتتتجون والعدالتتتتة  136-106
 الجناةية ما معايير حقوق اإلنسان الدولية يالمكسيك(؛

تحستتتتين اإلجتتتتراءات القهتتتتاةية حتتتتتو تقص تتتتر ولتتتتو أدنتتتتو حتتتتد فتتتتترة  136-107
لبتتتتل المحاخمتتتتة وتستتتتر ع وتيتتتترة المحاخمتتتتاتب والنظتتتتر فتتتتي بتتتتداةل عتتتتن  االحتجتتتتاز

 كلة اختظاا السجون يالواليات المتحدة ا مريكية(؛االحتجاز خي ُتحل  مش
التخ تتيف واتختتاذ تتتدابير والعيتتة فتتي فتتترة منتصتتف المتتدة ب تتد   136-108
الفترة السابقة للمحاخمة التتي يقهتي ا الستجناء تحتط الحراستة ومفت  العتدد تقصير 

اإلجمتتتالي للستتتجناء التتتاين ينتظتتترون المحاخمتتتة عتتتوض أن يقهتتتوا عقوبتتتات بالستتتجن 
 نيا(؛يسلوفي
بتتتاي المزيتتتد متتتن الج تتتود لمكافحتتتة العنتتتف التتتاي يمتتتاَرس علتتتو  136-109

النساء بوساةل من ا تعزيز الثقة في نظا  القهاء واتخاذ تدابير لمنا العنتف وتعزيتز 
 الخدمات وشبكات العاللات لفاةدة النساء في ا ريا  يوسبانيا(؛
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ال غنتتتتو عن متتتتا  وعتتتتادة ورستتتتاء الديمقراطيتتتتة وستتتتيادة القتتتتانون اللتتتتتين 136-110
ا الكامتتل بحقتتوق اإلنستتان التتاي تهتترر جتتر اء االنقتتال  البرلمتتاني التتاي ألتتاي للتمت تت

 السيدة الرةيسة ديلما روسيف يجم ورية فنزويال البوليفارية(؛
مواصتتلة الستتعي ولتتو تتتوفير حمايتتة أفهتتل للمتتدافعين عتتن حقتتوق  136-111

ياا فتتي تعزيتتز نظتتا  حقتتوق اإلنستتان وتقويتتة المجتمتتا المتتدني باعتبتتاره شتتريكاا أساستت
 اإلنسان يتونس(؛

ضتمان التحقيتتق فتتوراا وباستفاضتة فتتي حتتوادث وفتاة متتدافعين عتتن  136-112
حقوق اإلنسانب وتقديم من تثبط مسؤوليت م عن حوادث الوفاة تلك ولو العدالتة 

 يبلجيكا(؛
تنفيا السياسة الوطنية لحماية المدافعين عتن حقتوق اإلنستان تنفيتااا  136-113
 اا يدولة فلس ين(؛تام

اتختتتتتاذ جميتتتتتا التتتتتتدابير الهتتتتترورية لحمايتتتتتة الستتتتتالمة الجستتتتتدية  136-114
للصتتتحفيين والمتتتدافعين عتتتن حقتتتوق اإلنستتتانب بمتتتا فتتتي ذلتتتك اتختتتاذ لتتترار صتتتريا 
واإلعتتالن عنتته بتتالتحقيق والمالحقتتة علتتو الصتتعيد االتحتتادي فتتي جميتتا الحتتوادث 

 نسان ياولندا(؛التي تن وي علو عنف في حق المدافعين عن حقوق اإل
وعتتتتادة العمتتتتل بالبرنتتتتامج التتتتوطني لحمايتتتتة المتتتتدافعين عتتتتن حقتتتتوق  136-115

 اإلنسان يالنرويج(؛
اتخاذ مزيد من الخ وات الحاسمة باتجاه تنفيا البرنامج التوطني  136-116

 لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان يبولندا(؛
افعين عتتن المتعلتتق بحمايتتة المتتد 2016استتتعراض مرستتو  عتتا   136-117

حقتتوق اإلنستتان متتن أجتتل ضتتمان مشتتارخة المجتمتتا المتتدني بشتتكل أخبتتر وتعزيتتز 
 حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان وأسرام يسلوفاخيا(؛

 تنفيا الخ ة الوطنية لحماية المدافعين يأستراليا(؛ 136-118
تقويتتة البرنتتامج التتوطني لحمايتتة المتتدافعين عتتن حقتتوق اإلنستتانب  136-119
 ويله وتزويده بالموارد البشرية يتشيكيا(؛سيما تم وال

اتختتتاذ جميتتتتا التتتتتدابير الالزمتتتتة لهتتتتمان ستتتتالمة المتتتتدافعين عتتتتن  136-120
  م يفرنسا(؛م ام  حقوق اإلنسان والصحفيين أثناء أداة م 

القيا  بمزيد من الخ وات لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان  136-121
وبالك بوساةل من ا خفالة  ب  ا صليةبمن في م العاملون في مجاي حقوق الشعو 

ات والمهتتتايقات العتتتتداءوجتتتراء تحقيقتتتات نزي تتتة ومستفيهتتتة وفعالتتتة فتتتي جميتتتا ا
اي التخويف التي يتعرض ل ا المدافعون عن حقوق اإلنسانب ومقاضاة جميا موأع

من يُدعو ارتكاب م لمثل تلك الجراةم؛ وعالوة علتو ذلتك تنفيتا البرنتامج التوطني 
اعتمتاد وطتار لتانوني محتددب بفعين عتن حقتوق اإلنستان تنفيتااا ختامالا لحماية المتدا

 ا(؛آيرلندب وونشاء فرق متعددة التخصصات لتنفياه يله وتخصي  ميزانية
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زيتتتادة تكثيتتتف تنفيتتتا السياستتتة الوطنيتتتة لحمايتتتة المتتتدافعين عتتتن  136-122
 حقوق اإلنسان وبرنامج حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان يمنروليا(؛

تقويتتتتتة المجتمتتتتتا المتتتتتدني لكتتتتتي يشتتتتتار  فتتتتتي تتتتتتوفير المستتتتتاعدة  136-123
 ات الرياضية الكبر  يالسودان(؛فعالياإلنسانية وفي ال

مواصتتتلة ج وداتتتا لمكافحتتتة أشتتتكاي التتترق المعاصتتترةب بمتتتا في تتتا  136-124
ب وتوفير الدعم والحماية للهحاياب ما ويالء عنايتة  مواسترالل شخا االتجار با 

 عفاا ينيكاراغوا(؛ماصة لف ات أشد ض
لتعديالت الدستورية المتعلقة بعمل ل تفعيالا تنظيمية  اعتماد لواةا 136-125
 يأوغندا(؛ ليقالر 

مواصلة الج ود الرامية ولتو حظتر جميتا أشتكاي الترق عتن طريتق  136-126
 زيادة الموارد المخصصة للجنة الوطنية للقهاء علو الرق يالسنراي(؛

نيتتتتتة للتصتتتتدي  شتتتتتكاي التتتتترق المعاصتتتتترة وضتتتتا استتتتتتراتيجية وط 136-127
المتعلتق  2014بوساةل من ا التصديق علتو بروتوختوي منظمتة العمتل الدوليتة لعتا  

 يينريفالتب وزيادة الج ود المباولة فتي ستبيل حمايتة العمتاي جبريعمل الالباتفالية 
يالمملكتتة المتحتتدة لبري انيتتا العظمتتو بالبشتتر ضتتات لخ تتر االتجتتار والنستتاء المعر  

 الية(؛ا الشمآيرلندو 
وتتتتوفير  فعتتتاالا  اا تنفيتتتا شتتتخا  با انون مكافحتتتة االتجتتتارلتتتتنفيتتتا  136-128

 ين الحكوميين يالواليات المتحدة ا مريكية(؛ظفالموارد والتدريب للمو 
 المحافظتتتة علتتتو ستتتجل ا اإليجتتتابي فتتتي مجتتتاي مكافحتتتة االتجتتتار 136-129
وأشكاي الرق المعاصرة عن طريق التنفيا التا  لألنشت ة المتاخورة فتي  شخا  با

 ا الوطنية الثانية لمكافحة االتجار بالبشر يأذربيجان(؛م ت 
ب بالبشتتتتتر مواصتتتتتلة السياستتتتتات الراميتتتتتة ولتتتتتو مكافحتتتتتة االتجتتتتتار 136-130

 وتشجيا تقديم المساعدة للهحايا يلبنان(؛
 ال سيما في ل اع النسيج يبيرو(؛ ليقمواصلة مكافحة عمل الر  136-131
 في البلد يوثيوبيا(؛وعمالة ا طفاي  يقالرلعمل مواصلة مكافحة  136-132
الفجتتتتوة فتتتتي التتتتدمل بتتتتين  تهتتتتييقمهتتتتاعفة الج تتتتود متتتتن أجتتتتل  136-133

عمتو  بتين البرازيليين من أصل أفريقيب ال سيما النساء من أصل أفريقي برازيلتيب و 
 السكان يباخستان(؛

 ةوااللتصتتتتتتادي ةمواصتتتتتتلة تعزيتتتتتتز التنميتتتتتتة المستتتتتتتدامة االجتماعيتتتتتت 136-134
 ن يالصين(؛وتحسين مستويات معيشة السكا

في سياق مكافحة  "بولسا فاميليا"مواصلة تقوية وتحسين برنامج  136-135
 الجوع والفقر يباخستان(؛
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الستكن ل تاع فتي  عجتزتقوية السياسات العامة الرامية ولتو ستد ال 136-136
 ستتتتر المعيشتتتتية متتتتن ال بقتتتتة الوستتتت و وال بقتتتتة اوولتتتتو ت ي تتتتة الظتتتترو  لحصتتتتوي 
 ن معقوي يأنروال(؛المنخفهة الدمل علو سكن بثم

 مواصلة الج ود لهمان السكن المالةم للجميا يبنرالدي (؛ 136-137
خ تتوات لزيتتادة تعزيتتز وحمايتتة حقتتوق ال فتتلب القيتتا  بمزيتتد متتن ال 136-138

 يخرواتيا(؛ من جاورااب د  اجتثاث ظاارة تشرد ا طفاي 
ولتتتتو السياستتتتات والبتتتترامج العامتتتتة ال ادفتتتتة وتوطيتتتتد مواصتتتتلة تنفيتتتتا  136-139

اإلدماج والحد من الفقتر وعتد  المستاواة وولتو منتا التمييتز وتعزيتز المستاواة واإلدمتاج 
 ينيكاراغوا(؛

مستاواة االجتماعيتة عتن المواصلة تنفيا تدابير مكافحتة الفقتر وال 136-140
طريتتق تنفيتتا م تتف التنميتتة الريفيتتة التتتي تشتتمل الف تتات الهتتعيفةب وال ستتيما نستتاء 

 ا ريا  يسري النكا(؛
مستاواة التنفيا مزيٍد من التدابير لحل المشاخل المرتب ة بتالفقر وال 136-141

الف تتات الهتتعيفة متتن  فيمتتا يختت و  علتتو صتتعيد ا لتتاليم ةوااللتصتتادي ةاالجتماعيتت
 خسكان ا ريا  يأوزبكستان(؛  بالسكان
ولتتف م تتف تجميتتد النفقتتات االجتماعيتتة علتتو متتد  الستتنوات  136-142

 ف تتنافو ما االلتزامات الدولية للبلد التاي لديته أخثتر العشرين المقبلةب واي م
 مليون شخ  يعيشون في الفقر المدلا يجم ورية فنزويال البوليفارية(؛ 16من 

الرشتتيد ة فتتي مجتتاي الحكتتم حقيقيتتج تتود يُبتتاي متتن  امتتمواصتتلة  136-143
 والحد من الفقر يخوت ديفوار(؛

 اواة االجتماعية يلبنان(؛مواصلة ج ود مكافحة الفقر وتعزيز المس 136-144
مرافتق و  ءبالمتا أحياء الصفيا التصدي للتحديات المتمثلة في ومداد 136-145

 يجنو  أفريقيا(؛خاملةا اإلصحاح عن طريق تنفيا م ة اإلصحاح الوطنية  
المتتاء ومرافتتق اإلصتتحاح ب اإلمتتدادبتتاي مزيتتد متتن الج تتود لتحستتين  136-146

عتتن طريتتق التنفيتتا الفعتتاي لمبتتدأ المستتاواةب  وماصتتة فتتي شتتماي البلتتد وشتتماله الشتترلي
لحتتد تتتدريجياا متتن أوجتته عتتد  المستتاواة عتتن طريتتق تنفيتتا الخ تتة الوطنيتتة ل صتتحاح لو 

 يوسبانيا(؛
المت مون تقوية المساعي ال ادفة ولو ضمان الحصتوي علتو المتاء  136-147

اإلصتتحاح عتتن طريتتق متتد شتتبكات اإلمتتداد بالمتتاء  مرافتتقالصتتالا للشتتر  وعلتتو 
 حاح يترخيا(؛واإلص
زيتتتتادة تقويتتتتتة نظتتتتا  الهتتتتتمان االجتمتتتتاعي وحمايتتتتتة حقتتتتوق الف تتتتتات  136-148

 الهعيفة حمايةا فعالة يالصين(؛
مواصتتتلة الج تتتود فتتتي ستتتبيل مفتتت  معتتتدالت الب التتتة بوستتتاةل من تتتا  136-149

 تقوية برامج التدريب الم ني يليبيا(؛
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المستتاواة تقويتتة السياستتات ال ادفتتة ولتتو القهتتاء علتتو أوجتته عتتد   136-150
فتتتي الحصتتتوي علتتتو فتتتر  العمتتتل علتتتو أستتتاس نتتتوع الجتتتنس أو ا صتتتل العرلتتتي 

 يخولومبيا(؛
زيتتادة الج تتود المباولتتة لتعزيتتز ودمتتاج ا شتتخا  المنحتتدرين متتن  136-151

أصل أفريقي في نظا  التعلتيم وفتي ستوق العمتلب فتي القتانون والممارستة معتااب عتن 
 طريق اتخاذ تدابير سياساتية ياندوراس(؛

مواصلة الج ود في سبيل وضا وتنفيتا سياستات شتاملة للجميتا  136-152
 في مجالي الصحة والتعليم لفاةدة جميا شراةا المجتما ينيباي(؛

مواصتتتتلة تعزيتتتتز الج تتتتود للتزويتتتتد بتتتتالمرافق والختتتتدمات الصتتتتحية  136-153
الجيتتدة والمتيستترة وذلتتك برتترض الحتتد متتن الفتتارق فتتي طتتوي العمتتر المتولتتا بتتين 

 ن يسري النكا(؛ف ات السكا
مواصتتتلة ترستتتيخ سياستتتة وتاحتتتة متتتدمات الرعايتتتة الصتتتحية الفعالتتتة  136-154

والجيدة للهعفاء من السكانب وال سيما من م النساء المنحتدرات متن أصتل أفريقتي 
 اللواتي ال يزلن يشك لن المجموعة التي تسجل معدي الوفيات ا علو يخولومبيا(؛

بشتترية وماليتتة فتتي متتدمات الصتتحة  الستعي ولتتو تنفيتتا استتتثمارات 136-155
 واالستشفاء بررض تقوية نظا  الصحة يالمرر (؛

توستتيا ن تتاق التر يتتة بالرعايتتة الصتتحية ليشتتمل الف تتات الهتتعيفة  136-156
 وال سيما نساء ا لليات يجم ورية خوريا(؛

نقتتتتت  المناعتتتتتة ضتتتتتمان استتتتتتمرار فعاليتتتتتة استتتتتتراتيجيات فيتتتتتروس  136-157
/اإليدز ماصتتة فتتي صتتفو  الشتتبا  وغيتترام متتن الف تتات المتهتتررة البشتترية المكتستتبة

 ما  يجزر الب اما(؛ بوجه
ضتتمان الحصتتوي علتتو الرعايتتة الصتتحية اإلنجابيتتة بمتتا فتتي ذلتتك  136-158

الرعايتتة الجيتتدة لبتتل التتوالدةب وتتتوفير المعلومتتات والحصتتوي علتتو المعلومتتات عتتن 
ل منتتا الحمتتل العاجلتتةب الصتتحة الجنستتية واإلنجابيتتةب ووستتاةل منتتا الحمتتل ووستتاة
 واإلج اض الم مون لجميا النساء دونما تمييز يسويسرا(؛

ضتتتمان حصتتتوي الجميتتتا علتتتو متتتدمات شتتتاملة فتتتي مجتتتاي الصتتتحة  136-159
اإلنجابيتتة والجنستتية دونمتتا تمييتتز وبمتتا يتفتتق متتا االلتزامتتات المق وعتتة فتتي توافتتق آراء 

 مونتيفيديو من جملة اتفالات أمر  يأوروغواي(؛
مواصلة تنفيا االلتزامات الوالعة علو عاتق ا بءتاحة ون اء الحمل  136-160

 طوعاا برية ضمان االحترا  الكامل للحقوق الجنسية واإلنجابية يفرنسا(؛
مواصلة توسيا ن تاق وتاحتة ون تاء الحمتل طوعتاا متن أجتل ضتمان  136-161

 االعترا  الكامل بالحقوق الجنسية واإلنجابية يآيسلندا(؛
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فتتت  معتتتدالت اإلصتتتابة بتتتا مراض ومعتتتدالت وفيتتتات النفتتتاس م 136-162
ا عتتن طريتتق تعزيتتز تتتدابير المستتاعدة الفعالتتة أثنتتاء الحمتتل وعنتتد وا طفتتاي والرض تت

 الوالدة يآيسلندا(؛
تحستتتتين الرعايتتتتة الصتتتتحية متتتتن أجتتتتل زيتتتتادة مفتتتت  معتتتتدي وفيتتتتات  136-163

 ا طفاي يجم ورية ويران اإلسالمية(؛
ة الوطنيتتة للرعايتتة ا وليتتة وم تتة التعلتتيم الوطنيتتة زيتتادة ت تتوير السياستت 136-164

 يوسراةيل(؛ 2024و 2014للفترة ما بين عامي 
مواصلة اتخاذ التدابير لتحسين نوعية التعليم والحد من التفاوت  136-165

 في التعليم الناجم عن مستو  الدمل والمرخز االجتماعي ياليابان(؛
لتنفيا م ة التعليم الوطنيتةب  ضمان الحصوي علو التمويل الكافي 136-166

 ووضا تقارير مرحلية عن تنفيااا تومياا لمزيد من الشفافية والمساءلة يماليزيا(؛
مواصتتلة بتتاي الج تتود لهتتمان وتاحتتة تعلتتيم جتتاما ضتتمن وطتتار م تتة  136-167

 وال سيما في ا ريا  يالمرر (؛ 2024و 2014التعليم الوطنية للفترة ما بين عامي 
 ة توفير التعليم المتعدد الثقافات ذي النوعية الجيدة يبيرو(؛مواصل 136-168
تشتتجيا تتتتوفير الفتتتر  التعليميتتتة لجميتتتا ا طفتتتاي بمتتتا يتفتتتق متتتا  136-169

 يجم ورية خوريا(؛ 2030وعالن ونتشيون المتعلق بالتعليم لعا  
متابعة تنفيا وعالن ونشيون عن التعليم الجي تد الجتاما والمنصتف  136-170

 يترخيا(؛
 2014مواصتتتتتلة تنفيتتتتتا م تتتتتة التعلتتتتتيم للفتتتتتترة متتتتتا بتتتتتين عتتتتتامي  136-171
 يالسودان(؛ 2016و

زيادة االستثمار في ال ياخل ا ساسية للتعليم والرفا من مستتو   136-172
 التعليم في ا ريا  يالصين(؛

تحستتين نوعيتتتة التعلتتيم العمتتتومي وال ستتيما لمتتتن يعيشتتون دون متتتف  136-173
يليتتون متتن أصتتل أفريقتتيب متتا الترخيتتز علتتو الصتتحة النفستتية الفقتترب وماصتتة متتن م البراز 

 وأما عناصر نفسية واجتماعية بعين االعتبار من أجل ت ي ة بي ة تعليمية أفهل ياايتي(؛
مواصلة تقوية الج ود للقهاء علو التمييز بمتا فيته التمييتز العنصتري  136-174

 في التعليم يوندونيسيا(؛
ل الجاما لأللليات العرلية التي تسج   وضا م ٍف تشج ا التعليم 136-175

   المدرسي يباراغواي(؛ارتفاعاا في معدالت التسر  
مواصتتلة تنفيتتا سياستتات جديتتدة وتوستتيا ن تتاق التر يتتة بالسياستتات  136-176

القاةمتتتةب تعزيتتتزاا للمستتتاواة بتتتين الجنستتتين وال ستتتيما لفاةتتتدة النستتتاء فتتتي القتتتر  وا ستتتر 
 المنخفهة الدمل يسنرافورة(؛
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اعتمتتاد لتتانون لحمايتتة النستتاء الهتتعيفة أحتتوال ن وال ستتيما متتن ن  136-177
 ات المنازي المنخف  دمل ن ياإلمارات العربية المتحدة(؛رب  

مواصتتلة الج تتود لتنفيتتا برنتتامج يالنستتاء يعشتتن بتتال عنتتف( التتاي  136-178
 ياالتحاد الروسي(؛ 2013ُأطلَق في عا  

رأة وتعزيتتتز حقتتتوق مواصتتتلة الج تتتود لمكافحتتتة العنتتتف علتتتو المتتت 136-179
 المرأة يالسودان(؛

مواصتتلة الج تتود لمكافحتتة العنتتف وال ستتيما العنتتف علتتو النستتاء  136-180
 يتونس(؛

اتختتاذ تتتدابير لولتتف العنتتف التتاي يتتودي بحيتتاة أخثتتر متتن ممستتة  136-181
حتتتادث اغتصتتتا  فتتتي الستتتنة  500 000آال  امتتترأة ويتستتتبب فتتتي أخثتتتر متتتن 

 يجم ورية فنزويال البوليفارية(؛
تقويتتة الج تتود متتن أجتتل الحتتد متتن أوجتته التفتتاوت بتتين الجنستتين  136-182

لرايات من ا منا الوفيات الناجمة عن العنف علو المترأةب وتشتجيا زيتادة اإلبتالا 
 أخثر عن حوادث االغتصا  يجزر الب اما(؛

تنفيتتا برنتتامج "النستتاء يعشتتن بتتال عنتتف" متتا ويتتالء ااتمتتا  متتا   136-183
ت فتتتي القتتتر  وللنستتتاء والبنتتتات المنحتتتدرات متتتن أصتتتل للنستتتاء والبنتتتات المقيمتتتا

 أفريقي يبلجيكا(؛ 
 مواصلة ج وداا لمكافحة العنف علو النساء والفتيات يمصر(؛ 136-184
مكافحتتة العنتتف المنزلتتي وارتفتتاع معتتدالت الوفيتتات النفاستتية فتتي  136-185

صتتفو  النستتاءب بمتتا يتفتتق متتا اتفاليتتة القهتتاء علتتو جميتتا أشتتكاي التمييتتز ضتتد 
 لمرأة يوستونيا(؛ا

تشديد تدابير القهاء علو العنف والتمييز في حتق النستاء والفتيتات  136-186
 وال سيما في ا ريا  والمناطق الناةية يجم ورية ويران اإلسالمية(؛

اتختتتتتاذ تتتتتتدابير لمكافحتتتتتة العنتتتتتف التتتتتاي يمتتتتتاَرس علتتتتتو النستتتتتاء  136-187
 وا طفاي يالعراق(؛

تدابير فعالتة لمكافحتة العنتف علتو المترأة مواصلة اعتماد وتنفيا  136-188
 يوي اليا(؛

تقوية برامج بناء القدرات التي تنفتااا لفاةتدة القهتاة والمتوظفين  136-189
 القانونيين فيما يتعلق بحقوق المرأة والعنف علو المرأة يتايلند(؛

تقوية لدرة الشرطة في حاالت العنف الاي يماَرس علو النساء عتن  136-190
 دة التدريب ووضا بروتوخوالت للتصدي لتلك الحوادث بفعالية يخندا(؛طريق زيا

زيادة تقوية آليتات التشتجيا علتو مقاضتاة جميتا مرتكبتي العنتف  136-191
 الجنسي والعنف القاةم علو نوع الجنس يسلوفاخيا(؛
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اتختتتاذ تتتتدابير لخفتتت  عتتتدد حتتتوادث العنتتتف علتتتو النستتتاء ولتقتتتديم  136-192
 لعدالة يتوغو(؛مرتكبي ذلك العنف ولو ا

متابعة ونشاء اياخل أساسية تهم دوراا آمنة إليواء النساء اللواتي  136-193
يتعرضن لالعتداءب وضمان التنفيا الواسا ل طار القتانوني وأن يشتمل اتاا اإلطتار 

 الوالَا الاي تعيشه النساء يالنمسا(؛
ال ستيما زيادة ترخيزاا علو تنفيا سياسات مكافحة العنتف ا ستري و  136-194

 العنف الاي يماَرس علو النساء وا طفاي يأستراليا(؛
تقويتتتتة السياستتتتات والبتتتترامج للتصتتتتدي للعنتتتتف التتتتاي يمتتتتاَرس علتتتتو  136-195

 النساء ومكافحة استرالي ا طفاي في البراء يوندونيسيا(؛
ضمان التنفيا الفعاي لتدابير منتا جميتا أشتكاي العنتف والتمييتز  136-196

حتق المثليتتات والمثليتين ومزدوجتتي الميتل الجنستتي ومرتتايري فتي حتتق النستاء وفتتي 
 ال وية الجنسانية وحاملي صفات الجنسينب والمعالبة علي ا واجتثاث ا يالمكسيك(؛

 ليشتي(؛ -زيادة تعزيز مشارخة المرأة في السياسة والحكومة يتيمور  136-197
صتنا وضا تدابير فعالة من أجل زيادة عدد النستاء فتي عمليتات  136-198

 القرار علو جميا المستويات يبلجيكا(؛
ضتتمان حقتتوق ال فتتل وونشتتاء البتتديل ا فهتتل متتن أجتتل تحستتين  136-199

النظتتا  الحتتالي للمستتاءلة بقيتتادة الشتتبا  بمتتا يتفتتق متتا االتفاليتتة الدوليتتة لحقتتوق 
 ال فل يوستونيا(؛

اعتمتتتاد سياستتتات وبتتترامج لتوطيتتتد حقتتتوق ال فتتتل والمرااتتتق فتتتي  136-200
 ليم والتدريب والصحة ياإلمارات العربية المتحدة(؛مجاي التع

 مواصلة الج ود الرامية ولو تعزيز حقوق ال فل يأرمينيا(؛ 136-201
وع اء ا ولوية  وساج الرعاية الشبي ة با سرة ولألسر الحاضتنة  136-202

وتفهيل ا علو اإليداع في مؤسسات الرعايتة وودراج الحهتانة باعتباراتا أداة اامتة 
 تدابير الحماية الخاصة لل فل يصربيا(؛ ضمن
زيتتتادة تقويتتتة ج وداتتتا متتتن أجتتتل تنفيتتتا "لتتتانون الصتتتبي برنتتتاردو"  136-203

وتعزيز ا ساليب اإليجابية والقاةمة علو نبا العنف والمشارخة فتي تنشت ة ا طفتاي 
 وت ايب م يليختنشتاين(؛

ا عنتدما اعتماد سياسات شاملة لمكافحة التحرش الجنستيب ال ستيم 136-204
يماَرس علو ا طفاي والمرااقين حتو عندما يقتا ذلتك التحترش فتي الشتارع أو دامتل 

 المؤسسات اإلصالحية يملديف(؛
زيتتتادة تقويتتتة بتتترامج التصتتتدي لعمالتتتة ا طفتتتاي ماصتتتة عتتتن طريتتتق  136-205

تتتتتتدابير التفتتتتتتي  والتحقيتتتتتق والمنتتتتتا متتتتتن لبيتتتتتل تحستتتتتين الظتتتتترو  االجتماعيتتتتتة 
 ان حصول م علو التعليم يليختنشتاين(؛وااللتصادية لألطفاي وضم
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رفتت  التعتتديالت الدستتتورية المقترحتتة ومشتتاريا القتتوانين ال ادفتتة  136-206
 ولو مف  السن الدنيا للمسؤولية الجناةية يأوروغواي(؛

مواصتتلة القهتتاء علتتو التمييتتز فتتي حتتق أطفتتاي الشتتوارع وا ريتتا   136-207
أمتتر ب واتختتاذ جميتتا التتتدابير وختتالك فتتي حتتق ا طفتتاي ذوي اإلعالتتة وألليتتات 

 الالزمة لمنا استرالي حاالت الهعف التي يجدون أنفس م في ا يترخيا(؛
اتختتاذ جميتتا التتتدابير الالزمتتة للقهتتاء بفعاليتتة علتتو حتتاالت زواج  136-208

 ا طفاي والزواج المبكر والزواج القسري يالسويد(؛
ية للف تتتتات مواصتتتتلة ج وداتتتتا متتتتن أجتتتتل تقتتتتديم المستتتتاعدة الهتتتترور  136-209

 الهعيفة وال سيما ا شخا  ذوي اإلعالة يميانمار(؛
مواصتتلة الوفتتاء بالتزام تتا بهتتمان احتتترا  حقتتوق اإلنستتان لألشتتخا   136-210

ذوي اإلعالة احتراماا تامااب وال سيما أن يتمتا أول ك ا شخا  بمستتو  معيشتة الةتق 
 حتو في ا ريا  يالبرتراي(؛

 س حقوق ا شخا  ذوي اإلعالة يمصر(؛مواصلة ج وداا لتكري 136-211
مكافحة التمييزب أياا خان شكلهب فتي حتق ا شتخا  ذوي اإلعالتةب واتختاذ  136-212

 تدابير محددة لتحسين مستو  معيشة أول ك ا شخا  يجم ورية ويران اإلسالمية(؛
مواصتلة تعزيتتز تنفيتا السياستتات العموميتة المتعلقتتة با شتتخا  ذوي  136-213

 ليبيا(؛اإلعالة ي
مواصتتلة ج وداتتا فتتي ستتبيل زيتتادة ترستتيخ حقتتوق المتترأة وال فتتل  136-214

 وا شخا  ذوي اإلعالة يمنروليا(؛
تنفيا تدابير دعماا لزيادة مشارخة ا شخا  ذوي اإلعالة في القتو   136-215

 العاملة يوسراةيل(؛
مواصتتلة ج وداتتتا لرفتتا مستتتتو  عمالتتة ا شتتتخا  ذوي اإلعالتتة فتتتي  136-216
 العمل المفتوح واتخاذ تدابير محددة لفاةدة النساء ذوات اإلعالة يدولة فلس ين(؛سوق 
وضتتا وتنفيتتتا سياستتتة تتتتتومو التصتتتدي لوفيتتتات ا طفتتتاي ولستتتوء  136-217

التراية وتوفير الرعاية الصحية والتعليم والحصوي علو مرافق اإلصتحاح للشتعو  
 ا صلية يجنو  أفريقيا(؛

لتتة لتتدعم الشتعو  ا صتتلية بوستتاةل من تتا خفالتتة اعتمتاد تتتدابير فعا 136-218
حصتتتول م علتتتو الرتتتااء ومتتتدمات الرعايتتتة الصتتتحية والتعلتتتيم ومتتتدمات اإلصتتتحاح 

 وت ي ة الظرو  خي يحققوا دمالا أعلو ياالتحاد الروسي(؛
مواصتتلة تعزيتتز حقتتوق مجتمعتتات المنحتتدرين متتن أصتتل أفريقتتيب  136-219
 سيما حقوق ال فل في ا يالسنراي(؛ وال

مواصتتتلة تحستتتين اإلجتتتراءات الالزمتتتة لكفالتتتة حقتتتوق ا شتتتخا   136-220
 المنحدرين من أصل أفريقي يالسلفادور(؛
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الستتتفادة متتن فتتي اضتتمان المستتاواة للبتترازيليين متتن أصتتل أفريقتتي  136-221
ن االجتمتتاعي باعتباراتتا وستتيلة متتن وستتاةل امهتتسياستتات الحتتد متتن الفقتتر ومزايتتا ال
 نا(؛حماية حقول م ا ساسية يبوتسوا

تعزيز حقتوق الشتعو  ا صتلية والستكان ات مواصلة تنفيا مبادر  136-222
 البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي وضمان رفاا م يبنرالدي (؛

خفالة الحقوق الدستتورية للشتعو  ا صتلية بوستاةل من تا ضتمان  136-223
فيمتا يتعلتق  توفير الموارد الالزمة لمؤسسة ال نود الوطنية خي تقتو  بعمل تاب ماصتة

التحقيقتتات فتتي  إلخمتتايبتعلتتيم حتتدود أراضتتي الشتتعو  ا صتتليةب واتختتاذ تتتدابير 
  ا أفراد من الشعو  ا صلية يخندا(؛راح ضحيتالقتل التي  دثاو جميا ح

ضتتمان حمايتتة الشتتعو  ا صتتلية وا لليتتات ا متتر  متتن جميتتا  136-224
 أشكاي التمييز يالفلبين(؛

الوصتتتتم والتمييتتتتز فتتتتي حتتتتق  التتتتتا  علتتتتولقهتتتتاء ونشتتتتاء آليتتتتات ل 136-225
مجموعتتات الشتتعو  ا صتتلية وا لليتتات العرليتتةب بوستتاةل من تتا توعيتتة المتتوظفين 

 جبر يالمكسيك(؛المساءلة و للالعموميين وونشاء آليات 
 خفالتتتة مراعتتتاة حقتتتوق الشتتتعو  ا صتتتلية واحتتتترا  البي تتتة والتنتتتوع 136-226

 دية يالكرسي الرسولي(؛المراعاة في ا نش ة االلتصا البيولوجي حق  
تقويتتتة التنستتتيق بتتتين المع تتتد البرازيلتتتي للبي تتتة والمتتتوارد ال بيعيتتتة  136-227

 المتجددة وبين مؤسسة ال نود الوطنية البرازيلية يملديف(؛
اتخاذ تدابير لمكافحتة العنتف والتمييتز فتي حتق الشتعو  ا صتلية  136-228

 يتوغو(؛
ة الحترة والمستبقة والمستتنيرة التتي لمشتاور لواضا  وضا وتنفيا وجراءٍ  136-229

يتعلتتق تهتتمن مشتتارخة الشتتعو  ا صتتلية مشتتارخةا خاملتتة فتتي عمليتتة صتتنا القتترار عنتتدما 
 ا مر ب ي مشروع خبير يخلف أثراا علو أسلوب م في العي  يجم ورية مولدوفا(؛

وتاحتتتة لشتتتعو  ا صتتتلية و متتتا اضتتتمان وجتتتراء المشتتتاورة الكافيتتتة  136-230
وحمايتتة  ابفتتي جميتتا التتتدابير التشتتريعية واإلداريتتة التتتي تمستت الكاملتتة  ت امشتتارخ

تلتتتك ا فتتتراد المتتتدافعون عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان متتتن   تتتابمتتتا في بالشتتتعو  ا صتتتلية
فتي ا راضتي ماصتة عتن  امن الت ديدات واالعتداءاتب وحمايتة حقول ت بالشعو 

كمتتل جتتي الحمايتة واستتتكماي عمليتتات تعلتتيم ا راضتي التتتي لتتم تُ طريتق تقويتتة مبرم  
 بعد وتوفير التمويل والقدرة الكافيين لمؤسسة ال نود الوطنية يألمانيا(؛

مواصتتتلة ج وداتتتا الراميتتتة ولتتتو ونشتتتاء عمليتتتات تشتتتاور فعالتتتة متتتا  136-231
 مجتمعتتات الشتتعو  ا صتتلية فيمتتا يتعلتتق بتت ي مشتتروع متتن شتت نه أن يمتتس أراضتتي

 يالسلفادور(؛ اأو ُسُبل استرزال تلك الشعو  
وجراء عملية تشاور فعالة ما الشعو  ا صلية في جميتا ضمان  136-232

  م يوستونيا(؛عمليات صنا القرار التي من ش ن ا أن تمس  
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ضتتتتتمان التشتتتتتاور الكتتتتتافي متتتتتا الشتتتتتعو  ا صتتتتتلية ولتتتتتو جانتتتتتب  136-233
 يآيسلندا(؛ االكاملة في جميا التدابير التشريعية أو اإلدارية التي تمس  امشارخت 

شتتتعو  ا صتتتلية متتتن الت ديتتتدات واالعتتتتداءات ضتتتمان حمايتتتة ال 136-234
 وعمليات اإلمالء القسري يالنرويج(؛

مواصتتتلة االستتتتثمار فتتتي سياستتتات تخفيتتتف الفقتتتر وضتتتمان تنفيتتتٍا  136-235
 ةوااللتصتادي ةاالجتماعيت الالمساواةالحد من  محتو يت حدد ال د ومأخثر فعاٍي 

 فورة(؛ال سيما بالنسبة لسكان ا ريا  والشعو  ا صلية يسنرا
اعتماد م ة عمتل فعالتة لتعلتيم حتدود أراضتي الشتعو  ا صتلية  136-236

حمايتة حقتوق تتتومو وتوفير المتوارد الماليتة الهترورية لهتمان تنفيتا سياستة فعالتة 
 ا راضي يسويسرا(؛ علوالشعو  ا صلية ومنا نشو  النزاعات 

التتتتتي مواصتتتتلة عمليتتتتة تعلتتتتيم حتتتتدود أراضتتتتي الشتتتتعو  ا صتتتتلية  136-237
 يبيرو(؛شرعط في ا 

ا راضتي ومنتا نشتوب ا وإلخمتاي علتو اتخاذ التدابير الالزمة لحل النزاعات  136-238
 يفرنسا(؛ 1988من دستور عا   231عمليات تعليم حدود ا راضي المنبثقة عن المادة 

 تنفيتتتا تتتتدابيررستتتم حتتتدود ا راضتتتي وحمايت تتتا ب يتستتتريا عمليتتتت 136-239
 يخابو فيردي(؛في ا ا صلية  وحماية حقوق الشعو  بيةعمل

تحقيق تقد  في جدوي ا عماي الخا  بحتق الشتعو  ا صتلية  136-240
 في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة يالنرويج(؛

تقوية آليات حماية حقوق اإلنستان للشتعو  ا صتليةب متا ويتالء  136-241
 ي(؛يباراغوا لبنين ا وبنات احقوق اإلنسان  كفالةعناية ماصة ل

وضتتتتا وتنفيتتتتا استتتتتراتيجية شتتتتاملة لمكافحتتتتة التمييتتتتز والت متتتتي   136-242
 اللاان ي االن الشعو  ا صلية يجم ورية مولدوفا(؛

مواصتلة الج تتود الراميتة ولتتو تشتجيا الحتتوار االجتمتاعي الشتتامل  136-243
 ما جميا المجموعات العرلية في المجتما البرازيلي يالكرسي الرسولي(؛

لتتانون الالج تتين الجديتتد التتاي تتتم ولتتراره متتؤمراا بمنظتتوره تنفيتتا  136-244
 ليشتي(؛ -القاةم علو حقوق اإلنسان فيما يتعلق بقهية ال جرة يتيمور 

 تنفيا لانون الم اجرين الجديد تنفيااا تاماا ياليونان(؛ 136-245
توسيا ن اق مدمات وعادة التوطين بتمويل من الحكومتة لفاةتدة  136-246

وضمان الحق في مستو  معيشتة الةتق عتن طريتق وضتا  صلين حديثاا واالالج ين ال
 م ة وطنية لالندماج المحلي يخندا(.

أو التوصتيات التواردة فتي اتاا التقريتر عتن مولتف /تعب ر جميا االستنتاجات و -137
ينبري أن يُف م أن تا  وال .أو الدولة موضوع االستعراض/التي لدمت ا و( الدوييالدولة 

 .لفريق العامل بكاملهتحظو بت ييد ا
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