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 مقدمة  
عقددددددد اللريددددددق العامددددددد املعدددددد، ابملنددددددتعراا الدددددددور  ال ددددددامد  املن دددددد    جدددددد  قددددددرار  -١

 ت دددرين الندددا / ١7إىل  ٦  دورتدددل النامندددة والع دددرين ن اللددد ة مدددن 5/١حقددد إل اان دددان  جملددد 
 ت دددرين الندددا / 7. وانُتعرضدددحل اةالدددة ن يفددداس ن ن الل دددة النالندددة املعقددد دة ن ٢٠١7نددد فمرب 
العدددل املفلددو  قدد إل اان ددان  فران دد    وزير/الدولددة وزيددر يفدداس ن وفددد وتددرس س. ٢٠١7ندد فمرب 

 ١٠نف  ددا نيديددا. واعتمددد اللريددق العامددد التقريددر املتعلددق سغدداس ن ن جل ددتل العاشددرة  املعقدد دة ن 
 .٢٠١7ت رين النا /ن فمرب 

  اختدددددار جملددددد  حقددددد إل اان دددددان فريدددددق املقدددددررين التدددددا  ٢٠١7شدددددباط/فرباير  ١٣ون  -٢
يندددتان  واململفدددة املتحددددة  ندددتعراا املتعلدددق سغددداس نق تددد ن   وق يف)اجملم عدددة النة( دددةري لت  ددد  امل

 لربيطان ا العظمى وآيرلندا ال مال ة.
مدددن مرفدددق  5  واللقدددرة 5/١مدددن مرفدددق قدددرار جملددد  حقددد إل اان دددان  ١5ووفقدددال لللقدددرة  -٣

   صدرت ال اثئق التال ة أليفراا انتعراا اةالة ن يفاس نق١٦/٢١ قراره
 ري؛A/HRC/WG.6/28/GAB/1)سري )١5مقدم وفقال لللقرة  ايبكتتقرير وط،/عرا   )سري 
جتم ع للمعل مات سعد تل مل ض ة األمم املتحددة ال دام ة ةقد إل اان دان وفقدال  )بري 
 ري؛A/HRC/WG.6/28/GAB/2)بري )١5لللقرة 

تدددددددل املل ضددددددد ة ال دددددددام ة ةقددددددد إل اان دددددددان وفقدددددددال لللقدددددددرة  )جري  )جري ١5مددددددد جي سعد 
(A/HRC/WG.6/28/GAB/3.ري 
وُسح لددحل إىل يفدداس ن  عددن طريدددق اجملم عددة النة( ددة  قائمددة سندددسلة سعددد  ا نددللال إندددبان ا   -٤

وسملان ددددا  وسوريفدددد ا   والربازيددددد  والربتغددددال  وسلن فددددا  ول تتن ددددتاين  واململفددددة املتحدددددة. و فددددن 
 املطةع على األنسلة ن امل قع ال بفي لةنتعراا الدور  ال امد.

 ية االستعراضموجز مداوالت عمل -أوالا  
 عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

ن إطدار  ٢٠٠٨سشار ال فد عندد تقددت تقريدره إىل مدا سسدتدل يفداس ن مدن تعداون مند  عدام  -5
املنددتعراا الدددور  ال ددامد  وسفدداد ةن اللننددة ال طن ددة ليدد ايفة التقددارير املتعلقددة  قدد إل اان ددان 

. املفللددن  قدد إل اان ددان  إعددداد التقريددر الدد ط، والربملددان نت ل ددحل  ابلتعدداون مددع اجملتمددع املددد  
وتددرغ يفدداس ن ن ادد ا املنددتعراا فرصددة لتق دد م ال  انددة ال طن ددة ف مددا يتعلددق  قدد إل اان ددان مددن 

 ال دة وإدخال التعديةت الضرورية. سجد تعييي املمارنات
علددى الربوت كدد ل املخت ددار   ٢٠١٤إىل سن يفدداس ن صدددقحل ن عددام  وسشددار ال فددد سيضددال  -٦

إىل إلغددداق عق سدددة ااعددددام   ادفالددد  ن دددة وال  انددد ةامللحدددق ابلعادددد الددددو  ا دددا  ابةقددد إل املد
والربوت كدد ل املخت ددار  امللحددق ابتلاق ددة حقدد إل األشددتا  ذو  ااعاقددة. ودخددد التيددديق علددى 
الربوت كدد ل املخت ددار  امللحددق ابلعاددد الدددو  ا ددا  ابةقدد إل املقتيددادية واملجتماع ددة والنقاف ددة 

 . ح ي النلاذ سيضال 
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وقان ن العق ابت من سجد حت ن إجراقات مفافحة العنو املني   د املوُعد ل القان ن  -7
لةعتدداقات الن د ة سدن األزواج  ن ما مدن خدةل تضدمن قدان ن العقد ابت تعريلدال    وملواليوجي
 تنص على قمعاا. وسحفامال 

ة والربملان سيدد اعتماد خارطة طريق لتعديد النص املتعلق إبن اق وتنظ م اللنندة ال طن د -٨
ةقدد إل اان ددان سغددرا م اقمتددل مددع النظددام الددداخلي للملن ددات ال طن ددة لتعييددي و ايددة حقدد إل 

 اان ان )مبادئ ابري ري.
وف ما يتعلدق ابلتعداون مدع اجملتمدع املدد   وضدعحل اةف مدة آل دات للت داور واةد ار  مدن  -٩

 ن  سو منظمددةقب ددد شددبفة  ايددة حقدد إل الطلددد ن يفدداس ن وشددبفة تعييددي حقدد إل اان ددان ن يفدداس  
صدد ت املن دد ن الدديت تعمدددد مددع األشددتا  م ددل يب اةريدددة  سو احتدداد راسطددات األشدددتا  ذو  

 ااعاقة  سو املنتدغ ال ط، ةق إل الطلد.
الت ع دددة  ونُظ مدددحل كددد لخم  دددةت اتللدددة ن جمدددال حقددد إل اان دددان  مدددن قب دددد  دددةت -١٠

ري  سو و ال  ن  دداملتحدددة للطل لددة ) انتيدددار شدداادات املدد ةد ابلتعدداون مددع منظمددة األمددم ةمه ددة
ي مل دداعدة األطلددال الضددعلاق. ون ادد ا اليدددد  تتعدداون اةف مددة مددع ادداتل خددطم ددروع إن دداق 

  واملركدي دون ااقل مدي ةقد إل اان دان والد قراط دة ال  ن  د و ند ما ملمنظ مة األمم املتحدة  و 
  وصدددندوإل األمدددم املتحددددة ريق ددداسف وندددطن وندددط سفريق دددا  ومفتددد  األمدددم املتحددددة ااقل مدددي ن 

 لل فان.
م ددروع قددان ن س دد ن إن دداق ملن ددة وطن ددة ملنددع التعدد ي   ونُظ مددحل  ن  وُوضددع سيضددال  -١١

  حلقدات دراند ة لتعييدي قددرات مد  لي البدن دة العق سدة   د لةإطار املن ات ن ة ال طن ة املتعلقة 
ملفافحدة  ن ن الطلدد الد   يتضدمن سحفامدال الدولة ن مج ع سحناق البلد. والربملان سيدد اعتماد قدا

 العنو ضد األطلال.
وف ما يتعلق ستنق و امل  لن املفللن إبنلاذ القان ن ن جمال حقد إل اان دان  نُظ مدحل  -١٢

ال ددن ن وسفددراد الدددر   سمددنحلقددات دراندد ة لتعييددي قدددرات مدد  لي ال ددرطة القضددائ ة ومدد  لي 
 والمار  والقضاة واحملامن.

       ال  اندددددددددددددة ال طن دددددددددددددة لليدددددددددددددحة وا طدددددددددددددة ال طن دددددددددددددة للناددددددددددددد ا ابليدددددددددددددحة  وتدددددددددددددلطر -١٣
زايدة  إىل ال  اندددددددددات اليدددددددددح ة ن البلدددددددددد. وجتددددددددددر ااشدددددددددارة سيضدددددددددال  ٢٠٢١-٢٠١7 لللددددددددد ة
والادددد د الفبدددد ة الددددديت تبدددد ل ف مددددا يتعلدددددق  ٢٠١٢املتييددددة لنظدددددام اليددددحة مندددد  عدددددام  املدددد ارد

 ٢٠١7-٢٠١٣ ن ة ملفافحدددة املدددةراي لللددد ة األوسسدددة  ستنل ددد  ا طدددة ال طن دددة املنددد ات  فافحدددة
وفددددددد وس نقدددددددص املناعدددددددة  وا طدددددددة املنددددددد ات ن ة ال طن دددددددة ملفافحدددددددة األمدددددددراا املنق لدددددددة جن ددددددد ال 

. وانتقددد مقدددار التم يددد الدد   نييددل اليددندوإل الدد ط، ٢٠١٦-٢٠١٢الب ددرية/اايدز لللدد ة 
فرنددددخم مددددن فرنفددددات  مل ددددار ٢٢للتدددد من الطددددن والضددددمان املجتمدددداعي للتدددددمات اليددددح ة مددددن 

. ومسد  سنداق امل ت دل ات ٢٠١5مل دار ن عدام  5٢إىل  ٢٠١٢الماعة املال دة األفريق دة ن عدام 
ابل ص ل إىل ا دمات الطب ة األنان ة  وابتحل قائمدة األدويدة الديت يعد ا عنادا اليدندوإل تضدم 

 العةجات املقدمة إىل املياسن ابألمراا النادرة واملفل لة.
املدرندي  الت دربالاد د مدن سجدد مفافحدة  لق ابةدق ن التعلد م  تُبد ل حال دال وف ما يتع -١٤

وزايدة امللتحددداإل ابملدرندددة. وُندددد  الدددنقص ن عددددد معلمدددي املددددارس النان يدددة ن ال دددع  األدس دددة 
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وفي ل دران ة ن امل دت ين العدا   مدارجاملدرنن. وُش  دت  عدد خرجيي كل ات تدري  وازداد
ن ال نددط املدرنددي هبدددف  واةمددداةف مددة درانددات س دد ن الت ددرب املدرنددي والنددان   وسجددرت 

 لفد ال باب" ف  ر  حِّ تيويد ال باب إبطار ملمارنة حقام ن التعل م سو التدري . ومس  م روع "
 على سعض اةرف مند البناق واةةقة. شاابل  7٨5 ١ستدري   ٢٠١٦ن عام 

إل الددددد ط، للتددددد من اليدددددحي والضدددددمان ون إطدددددار مفافحدددددة اللقدددددر  يتفل دددددو اليدددددندو  -١5
املجتمدداعي  يدداريو العددةج اليددحي وانددتاة  املدداق والفاددرابق وا دددمات األنددرية للغدداس ن ن 

علددى الدددعم ن إطددار اندد ات ن ة املنددتنمار الب ددر . وسن دد  مركددي  اللقددراق  الدد ين نيددل ن سيضددال 
املائددددة مددددن ال ددددفان الدددد ين  ن ١١للائدددددة  ٢٠١7متنقددددد لفنددددعاف املجتمدددداعي ن   ز/ي ل ددددل 

يع  دد ن اللقددر املدددقع هبدددف مددنحام م دداعدة صددح ة جمان ددة. ويددنص قددان ن اةمايددة املجتماع ددة 
  الرمس ددددة يفدددد  واألن ددددطةعلددددى اةددددد مددددن اللقددددر واألوضدددداع ال ددددة  ٢٠١7الدددد   اعُتمددددد ن عددددام 

 من خةل ختي ص م اعدة مال ة دن ا لفد شتص ُمع ر. ن ما مل
ي و ايدددة حقددد إل املدددرسة  سشددددار ال فدددد إىل تعدددديد سحفدددام القدددان ن املددددد  ون جمدددال تعييددد -١٦

علددى  فددن املددرسة مددن خددةل تدددري  اللت ددات  املتعلقددة ابار . وانف بددحل الادد د اةف م ددة سيضددال 
تقدددددت م ددداعدات مال ددددة للن دددداق و مدددع صددددندوإل األمددددم املتحددددة لل ددددفان   ابل ددددراكةوإدمددداجان 

 ُتدر  الدخد على الن اق.الةجسات  وانتحدا  سن طة 
وُعي ز تطب دق املند ات ن ة ال طن دة للم داواة واانيداف سدن الن دن سقدان نن ا(ندن مهدا  -١7

ندددد حيددص تقل ددد الن دداق وال ددباب للمناصدد  ال  اندد ة وشددغد  الدد   ٩/٢٠١5القددان ن رقددم 
الدددد   يتعلددددق  فافحددددة التحددددر   ١٠/٢٠١٦الن دددداق لل  ددددائو العم م ددددة العل ددددا  والقددددان ن رقددددم 

التيددد   سجددد مددن فدداعةل  ١٢٠الن ددي ن ال نددط املادد،. وعددةوة علددى ذلددخم  ُعددي زت قدددرات 
 ما، ن ا ا اليدد. ألعمال العنو القائمة على ن ع الن  وسُن   منرب

ووضعحل يفاس ن خطة عمد قطاع ة وان ات ن ة وطن ة لت ن د امل ال دد وس  دطحل تدداس   -١٨
  انتيدار ل اادات م ةد سديلة. ملو ٠٠٠ ١5 ح ا ن  البحل قضائ ال الت ن د. وينتظر 

اةف مدة  سنديع سعضداق س دريةري  سمدر رئد   الدولدة وف ما يتعلق ابلرائم الطق ن ة )املق نة -١٩
والادات الرئ  د ة املعن دة  فافحدة جدرائم الددم  عاقبددة احملرضدن علدى اد ه الدرائم. وجيدر  اعتمدداد 
م ددروع قددان ن يددنص علددى إندديال عقدد ابت يفدد  قاسلددة للتتلدد ض علددى املتدد رطن ن ادد ه الددرائم  

 وينص م روع مراجعة القان ن النائي على ت ديد العق ابت ذات اليلة إىل حد كب .
وسشار ال فد سعد ذلخم إىل م اصلة يفاس ن جا دادا املب ولدة ن جمدال  دروف املحتنداز   -٢٠
ن ما من خةل تنظ م  ةت لتلق   ال نناق. وسُن سحل لان لرصد امللن دات اةب د ة ن  ومل

 من قان ن ااجراقات النائ ة. 5٣١مقر كد حمفمة استدائ ة   ج  املادة 
 ٢٠١٤للقان ن املتعلدق ابلقيدر  اعُتمدد ن عدام  حدا   وتطب قال وف ما يتعلق سقضاق األ -٢١

  ال  ن  ددد وابلتعددداون مدددع  صددد ااألمددر املتعلدددق إبعدددادة إدمددداج ال دددنناق مدددن خدددةل العمدددد الددد   
ونددُ يو د كددد ندددنن  ركددي ان دداق امل ددداريع هبدددف تددددري  ال ددنناق األحدددا  مدددن سجددد إعدددادة 

 إدماجام ن اجملتمع.
إبدخدددال تعدددديةت علدددى قدددان ن  ٢٠١٤زاريدددة م ددد كة سُن دددسحل ن عدددام وُكل لدددحل لندددة و  -٢٢

املتعلددق  نددع ومفافحددة املجتددار  ٩/٢٠٠٤مفافحددة املجتددار ابألشددتا  هبدددف مراجعددة القددان ن 



A/HRC/37/6 

5 GE.17-23556 

ابألطلددددال. ومل  فددددن لتشددددتا  املتدددد رطن ن املجتددددار ابألشددددتا  املنددددتلادة مددددن إجددددراقات 
 ختل و العق سة.

ددييددق العامددد ةن تعييددي حقدد إل األشددتا  ذو  ااعاقددة اللر  وسسلددا ال فددد سيضددال  -٢٣ علددى  رك 
ند ما مدن خدةل إدمداجام ن ال ندط املادد،  عدن طريدق إسدرام اتلاق دات شدراكة سددن   ف دنام  ومل

ملندددتحدا  سن دددطة مددددرة  التمفدددناةف مدددة وال دددركات  وتددد ف  امل ددداعدة مدددن خدددةل صدددندوإل 
إىل املبدددا   النلددداذاألعضددداق  وت  ددد   تقددد ت ازم للددددخد  وت زيدددع امل ددداكن املجتماع دددة  وتددد ف  لددد

 طرائق رعاية األشتا  املياسن ةمراا عقل ة. ٩/٢٠١5العامة. وندد القان ن رقم 
يراعددددددي    وضددددددعحل يفدددددداس ن قددددددان ن اتيدددددداملت جديدددددددال ٢٠١7ون كددددددان ن النا /يندددددداير  -٢٤

ااجددددراقات املتيدددددلة ابل ددددفاوغ املقدمدددددة ضدددددد اليددددحافة ويضدددددمن حريددددة اليدددددحافة واندددددتقةل ة 
اليدددحل ن  ويلغدددي جتدددرت املتاللدددات اليدددحل ة. وقدددد ُحددد  ل اجمللددد  الددد ط، لةتيدددال إىل ا سدددة 

 تنظ م ة تتمتع ابل ضع القان   ادارة م تقلة.
 دةت  ال  ن  د و مدة ابلتعداون مدع على تعييدي حقد إل األقل دات  نظ مدحل اةف وحرصال  -٢5

اصددددار شددداادات مددد ةد سديلدددة ألفدددراد اجملتمعدددات احملل دددة. وعدددةوة علدددى ذلدددخم  وق عدددحل اةف مدددة 
 .اجملتمع ةاملتلاق ة األوىل ادارة الغاابت 

ون ختددددام ادددد ه املةحظددددات املفتتاح ددددة  سشددددار ال فددددد إىل ريفبددددة يفدددداس ن ن سن ت اصددددد  -٢٦
حقددد إل اان دددان جا دادددا املتعلقدددة ستعييدددي و ايدددة حقددد إل اان دددان    ددداعدة تقن دددة مدددن جملددد  

 ونتن   ن إطار ح ار سن اق على األنسلة املقدمة إل اا. 

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
وفدددال سب دداالت خددةل جل ددة التحدداور. و فددن املط ددةع علددى الت صدد ات الدديت  7٣سدىل  -٢7

  ة ن اليق النا  من ا ا التقرير.قدمحل س(ناق ا ه الل
ورحبحل ش لي ابلتيديق على الربوت ك ل املخت ار  النا  امللحق ابلعاد الدو  ا دا   -٢٨

إىل إلغددداق عق سدددة ااعددددام  وشدددنعحل يفددداس ن علدددى م اصدددلة  الدددادفابةقددد إل املدن دددة وال  انددد ة  
سجدددد حتق دددق امل ددداواة سدددن الن دددن  التعددداون مدددع اال دددات الدول دددة وااقل م دددة واجملتمدددع املدددد  مدددن

 .اتمال  واح ام حق إل الن اق واللت ات اح امال 
وسشددادت اليددن ابلادد د الرام ددة إىل تعييددي التنم ددة املجتماع ددة واملقتيددادية  واةددد مددن  -٢٩

اللقددر  وحت ددن ال اكددد األناندد ة التعل م ددة  واعتمدداد ن انددة وطن ددة لليددحة  ومفافحددة العنددو 
جتار ابألشدتا   و ايدة حقد إل الن داق واألطلدال واألشدتا  ذو  ااعاقدة وامل دنن املني  وامل

 ويف ام من اللسات الضع لة.
ورح بدددحل الف نغددد  ابعتمددداد قدددان ن املتيددداملت الددد   سلغدددى جتدددرت املتاللدددات اليدددحل ة   -٣٠

الرام دة والتدداس   ااعاقدةوابلتيديق علدى الربوت كد ل املخت دار  ملتلاق دة حقد إل األشدتا  ذو  
إىل  فن املرسة  وابلقضاق على املمارنات التم  يية  وست ف  الت من اليحي ال دامد. وشدن عحل 

 يفاس ن على اعتماد قان ن س  ن اليواج املبفر والعنو القائم على ن ع الن .
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وس(نحل ك ت ديلد ار علدى التدداس  املتتد ة ملتاسعدة ت صد ات املندتعراا الددور  ال دامد  -٣١
وملحظددحل اعتمدداد املندد ات ن ة ال طن ددة للم دداواة واانيدداف سددن الن ددن ووضددع خطددة  النددا .

متفاملدددة ملدددن  الب غمدددي إمفان دددة ال صددد ل إىل ا ددددمات املجتماع دددة والتعل م دددة وخددددمات الرعايدددة 
 اليح ة.

ورح بددحل كدد اب ستنل دد  سن ددطة لبندداق القدددرات ترمددي إىل  ايددة األطلددال املتدداللن للقددان ن  -٣٢
طلدددال ضدددحااي املجتدددار  وابلت ع دددة ابملعددداي  الدول دددة املتعلقدددة  قددد إل الطلدددد  وابعتمددداد ا طدددة واأل

 ال طن ة للنا ا ابليحة مع زايدة اانلاإل على الرعاية اليح ة.
وسشادت ج ب يت ابلتيديق على الربوت ك ل املخت ار  ملتلاق ة حق إل األشدتا  ذو   -٣٣

   امللحق ابلعاد الدو  ا ا  ابةق إل املدن ة وال  ان ة.ااعاقة والربوت ك ل املخت ار  النا
ابألشدددددتا   وحت دددددن ا ددددددمات  املجتدددددارورحبدددددحل ميدددددر ابلاددددد د املب ولدددددة ملفافحدددددة  -٣٤

اليدددح ة  ومفافحدددة األمدددراا واألوسسدددة  وتعييدددي تدددداس  تددد ف  التعلددد م للنم دددع  ومفافحدددة اللقدددر  
 ية التنمع وحرية اليحافة.والنا ا ابملرسة  و اية األقل ات  وضمان حر 

         ابعتمدددددددددددددداد ا طددددددددددددددة ال طن ددددددددددددددة للنادددددددددددددد ا ابليددددددددددددددحة  وسحاطددددددددددددددحل إ(  س ددددددددددددددا علمددددددددددددددال  -٣5
تدد ف  سددرالمك شددبفات األمددان  مددع  وتفن ددو إجددراقات مفافحددة اللقددر  ٢٠١5-٢٠١١ لللدد ة

 . وتداس  اةماية املجتماع ة ألكنر فسات ال فان حرماالل 
الربوت ك ل املخت ار  النا  امللحق ابلعاد الدو  ا دا  ورحبحل فرن ا ابلتيديق على  -٣٦

 ابةق إل املدن ة وال  ان ة.
وسشددادت ج رج دددا ابلتيدددديق علدددى الربوت كددد ل املخت دددار  الندددا  امللحدددق ابلعادددد الددددو   -٣7

ا دددا  ابةقددد إل املدن دددة وال  انددد ة  والربوت كددد ل املخت دددار  ملتلاق دددة حقددد إل األشدددتا  ذو  
ابألشددتا   وتعييددي قضدداق األحدددا  و ايددة  املجتدداراذ ا طدد ات الةزمددة ملفافحددة ااعاقددة  واختدد

األشددددتا  ذو  ااعاقددددة  واعتمدددداد املندددد ات ن ة ال طن ددددة للم دددداواة واانيدددداف سددددن الن ددددن. 
 وملحظحل النغرات امل ج دة ف ما يتعلق سضمان اةماية الفاملة من مج ع سشفال التم  ي.

ن سعمدال  التحق دققديراا لدع ة يفاس ن احملفمة النائ ة الدول دة إىل وسعرسحل سملان ا عن ت -٣٨
. وسشددارت إىل سمه ددة إجدراق حتق ددق م ددتقد ن سعمددال ٢٠١٦ال دغ  الدديت ختللددحل انتتداابت عددام 
 العنو اليت سعقبحل ا ه املنتتاابت.

ورح بددحل يفدداال ابلتيدددديق علددى الربوت كدد ل املخت دددار  ملتلاق ددة حقدد إل األشدددتا  ذو   -٣٩
اللننة ال طن ة لرصد مفافحة املجتار ابألطلال واملديرية العامدة ةقد إل اان دان  وستنظ معاقة  اا

  ةت ت ع ة ن ا ا اليدد.
وسعرسدددحل يف ات مدددامل عدددن قلقادددا إزاق التقدددارير الددديت ت ددد  إىل مدددا ارتفبدددل يفددداس ن  ن اتسعددد ن  -٤٠

 لق ات حلظ ال ةم من اعتداقات جن  ة.
ابلتيددديق علددى الربوت كدد ل املخت ددار  النددا  امللحددق ابلعاددد الدددو  ورح بددحل اندددوراس  -٤١

ا ددددا  ابةقدددد إل املدن ددددة وال  اندددد ة والربوت كدددد ل املخت ددددار  ملتلاق ددددة حقدددد إل األشددددتا  ذو  
 ااعاقة  وابعتماد املن ات ن ة ال طن ة للم اواة واانياف سن الن ن.
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واعتمددداد املنددد ات ن ة ال طن دددة  ٢٠١٠ام ورح بدددحل آي دددلندا إبلغددداق عق سدددة ااعددددام ن عددد -٤٢
 للم اواة واانياف سن الن ن.

  وزايدة ٢٠١5-٢٠١١ورح بددحل النددد س ضددع ا طددة ال طن ددة للنادد ا ابليددحة لللدد ة  -٤٣
املد ارد املتييددة لليددندوإل الد ط، للتدد من اليددحي واةمايدة املجتماع ددة  واعتمدداد املندد ات ن ة 

سن الن ن  والت ع ة  الة األطلال احملرومن من شاادات املد ةد. ال طن ة للم اواة واانياف 
 وشن عحل على اعتماد تداس  ترمي إىل ضمان حرية تف ين المع ات والتعب  والتنمع ال لمي.

ورح بدحل إندون  دد ا ابلتيدديق علددى عددد مددن اليدف   الدول ددة ةقد إل اان ددان  وتنل دد   -٤٤
والنقاف ددة  والتلقدد   ضددد ااصدداسة سعدددوغ فدد وس نقددص املناعددة  اةقدد إل املقتيددادية واملجتماع ددة

 الب رية.
وسشاد العراإل إبن اق مفات  لتد ف  امل داعدة القان ن دة للمدرسة  و دا يبد ل مدن جاد د ن  -٤5

نددب د زايدة  ن ددد املددرسة ن اة دداة العامددة  وإبن دداق حمدداكم خاصددة لتطلددال  وابعتمدداد اندد ات ن ة 
 اس ة  وس ضع ان ات ن ة مفافحة ف وس نقص املناعة الب رية/اايدز.وطن ة لليحة ااجن

ورح بددددحل آيرلندددددا ابلتيددددديق علددددى الربوت كدددد ل املخت ددددار  النددددا  امللحددددق ابلعاددددد الدددددو   -٤٦
آيرلنددا  وسعرسدحلا ا  ابةق إل املدن ة وال  ان ة  وست ج دل دعد ة دائمدة إىل ااجدراقات ا اصدة. 

ارير ت   إىل تعرا اليحل ن وسعضاق منظمات اجملتمع املد  واملدافعن عن قلقاا إزاق ورود تق
إبلغدداق جتددرت املتاللددات اليددحل ة ن قددان ن  ورح بددحلعددن حقدد إل اان ددان لةعتقددال واملضددايقة. 

   لفناا ملحظحل سن سعض سحفامل تق د حرية التعب  سدون مربر.٢٠١٦املتياملت لعام 
وامليفتيدداب  و دا يبدد ل  املندي فدام قان ن ددة ملفافحدة العنددو ورح بدحل إيطال دا ابعتمدداد سح -٤7

من جا د ن نب د مفافحة اللقر  وابلتيديق علدى الربوت كد ل املخت دار  الندا  امللحدق ابلعادد 
 الدو  ا ا  ابةق إل املدن ة وال  ان ة.

وسعدددددرب لبندددددان عدددددن تقدددددديره للناددددد د الرام دددددة إىل اةدددددد مدددددن اللقدددددر ومفافحدددددة املجتدددددار  -٤٨
 ابألشتا  واملجتار ابألطلال ومفافحة األوسسة.

 وسشادت ل ب ا ابلتداس  املتت ة ن جماملت اةماية القضائ ة واليحة والتعل م. -٤٩
إىل احملفمة النائ دة الدول دة سفضدحل إىل إيلداد سعندة مدن  إحالةورح بحل لف مربغ إبرنال  -5٠

ت كدد ل املخت ددار  النددا  امللحددق ابلعاددد   وابلتيددديق علددى الربو ٢٠١7احملفمددة ن حييران/ي ن ددل 
حل تع ا جمدال حريدة زال ماالدو  ا ا  ابةق إل املدن ة وال  ان ة. وسشارت إىل امل اكد اليت 

 التعب  والتنمع وتف ين المع ات.
ورح بحل مديف قر ابعتماد ا طة ال طن دة للناد ا ابليدحة  وابلعمدد مدع اجملتمدع املدد   -5١

قددد إل اان دددان  وستنظددد م  دددةت لبنددداق القددددرات ن مراكدددي ال دددرطة وسمددداكن مدددن سجدددد الت ع دددة  
 ن ما س  ن التع ي  و اية القي ر املتاللن للقان ن. مل -املحتناز 

وندل طحل مددال ياي الضد ق علددى وضددع واعتمداد ال  انددة ال طن ددة لليدحة وااجندداب وا طددة  -5٢
ة ملفافحددددددة فدددددد وس نقددددددص املناعدددددددة ال طن ددددددة للنادددددد ا ابليددددددحة وا طددددددة املنددددددد ات ن ة ال طن دددددد

الب رية/اايدز. وملحظحل مع القلق تعل قات اللننة املعن ة ابلقضاق على التم  ي ضد املدرسة ولندة 
حقدددددد إل الطلددددددد س دددددد ن املرتلدددددداع امللددددددرط لعدددددددد األشددددددتا  امليدددددداسن سلدددددد وس نقددددددص املناعددددددة 
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دوديددة ا دددمات املتعلقددة الب ددرية/اايدز  وارتلدداع معدددل انتقددال العدددوغ مددن األم إىل الطلددد  وحم
 ابلل وس/اايدز.

 ١٩٩٠يضددددم األيفلب ددددة واملعارضددددة وضددددع ن عددددام  وطن ددددال  وشددددرد وفددددد يفدددداس ن سن مددددل رال  -5٣
لدددد ا  اةددددن ع يُعتمدددد س  حفدددم سو ندددص قدددان   إمل طبقدددال  ذلدددخمالدندددت ر اةدددا  لغددداس ن  ومنددد  

الدندددت ر. وف مدددا يتعلدددق  قددد إل اان دددان  تعمدددد يفددداس ن جااددددة علدددى امتندددال املتلاق دددات امل قعدددة 
 وتنل   األحفام اليت ت م  سضماهنا.

 ملتيددالوحتددافظ يفدداس ن علددى حريددة التعبدد  وحتم اددا مددن خددةل القددان ن الديددد املتعلددق اب -5٤
  تاللة صحل ة سو جر ة رس .ال   ينص على رفع اليلة النائ ة عن حماكمة اليحل ن 

امل داواة سدن الرجدال والن داق ن مج دع امللن دات اةف م دة ون الربملدان مدن  وحت م سيضال  -55
 ن املائة. 5٠. ون فع ا ه اةية إىل مناصباان املائة من  ٣٠خةل شغد املرسة ملا يعادل 

لحل يفدداس ن احملفمددة النائ ددة وف مددا يتعلددق ةعمددال العنددو الدديت سعقبددحل املنتتدداابت  راندد -5٦
هب ا ا يد   ومل تديال ال دلطات تنتظدر اندتنتاجا ا. ون اد ا اليددد  مل ي جدد  ابللعدالدول ة 

مددربر ملباشددرة التحق ددق الدددو  النددا  الدد   طلبددل املحتدداد األورويب. وعلددى اليددع د الدد ط،  جيددر  
 األعمال.  حتق قات ن ا ه املدعي العام وقضاة التحق ق واحملاكم سيضال 

وسضددداف ال فدددد سن ندددن الددديواج ن يفددداس ن حمددددد ن النامندددة ع دددرة وسن الددديواج جيددد  سن  -57
 .ول   ق رايل  ت افق ال  يف ن سيضال 

تددنص  علددى قمددع   ويتضددم ن قددان ن العقدد ابت الديددد وقددان ن ااجددراقات النائ ددة سحفامددال  -5٨
حددة فدد وس نقددص املناعددة الب ددرية ن ندد اإل تت اصددد ف ددل مفاف ندديع األعضدداق سو س اددا  كددد جددرائم

 اايدز.
وسُدرجدددحل سحفدددام سروت كددد ل مندددع وقمدددع ومعاقبدددة املجتدددار ابألشدددتا   و اصدددة الن ددداق  -5٩

واألطلال  املفمد ملتلاق ة األمم املتحدة ملفافحة الر ة املنظمة عرب ال طن دة )سروت كد ل ابل مد ري 
علدى المع دة  . ويُعرا ا ا الدنص حال دال ٣٣7ن القان ن ال ط، وطُبقحل من خةل املرن م رقم 

. وعةوة على ذلخم  يغطدي القدان ن ال طن ة. وسن   جمل  يعىن   ائد املجتار ابألطلال حيرايل 
 الديد للطلد مج ع امل ائد املتعلقة  ق إل الطلد.

ورحبدددددحل ملدددددديو ستنل ددددد  املنددددد ات ن ة ال طن دددددة للم ددددداواة واانيددددداف سدددددن الن دددددن.  -٦٠
ددد ت ةمايدددة الطلدددد   ددداعدة  وسشدددارت إىل وتعييدددي التدددداس   ال  ن  ددد وا طددد ات املامدددة الددديت اخت 

 الت ريع ة من قب د قان ن الطلد.
ورح بددحل مدددا  ابنضدددمام يفددداس ن إىل الربوت كددد ل املخت ددار  الندددا  امللحدددق ابلعادددد الددددو   -٦١

إل األشددددتا  ذو  ا ددددا  ابةقدددد إل املدن ددددة وال  اندددد ة والربوت كدددد ل املخت ددددار  ملتلاق ددددة حقدددد  
ااعاقدددددة. وس(ندددددحل علدددددى اعتمددددداد ا طدددددة املنددددد ات ن ة ال طن دددددة ملفافحدددددة فددددد وس نقدددددص املناعدددددة 

 الب رية/اايدز.
وسشددادت م ريتان ددا إبقددرار التدد من اليددحي االيامددي للنم ددع. وس(نددحل علددى الادد د الدديت  -٦٢

   وإن دداق لندددة ابألشدددتا تبدد لا يفددداس ن ان دداق ا فدددد وطدد، متفامدددد ودائددم ملفافحدددة املجتددار
 سرملان ة ةماية األشتا   و اصة الن اق واألطلال.
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ورح بددحل م ري دد  س إبن دداق اللنندددة ال طن ددة ةقدد إل اان ددان وآل دددة وطن ددة م ددتقلة ملندددع  -٦٣
علدددى الربوت كددد ل املخت دددار  ملتلاق دددة حقددد إل  ٢٠١٤التعددد ي . وس(ندددحل علدددى التيدددديق ن عدددام 

 األشتا  ذو  ااعاقة.
 ف ددددددددد خم علدددددددددى األ(دددددددددر ااجيدددددددددايب لل  اندددددددددة ال طن دددددددددة لليدددددددددحة وااجنددددددددداب وس(ندددددددددحل امل -٦٤

. وسشدددادت ٢٠١5-٢٠١١وللتطدددة ال طن دددة للناددد ا ابليدددحة لللددد ة  ٢٠١5-٢٠٠٦ لللددد ة
ابندددد ات ن ة يفدددداس ن لةنددددتنمار الب ددددر  وسرالجماددددا لتدددد ف  األمددددن املقتيدددداد  مددددن سجددددد إدمدددداج 

 األشتا  ذو  ااعاقة.
قددديره ملعتمدداد الربوت كدد ل املخت ددار  النددا  امللحددق ابلعاددد وسعددرب البددد األندد د عددن ت -٦5

التقددم احملدرز ن جمدال التعلد م  لفندل ملحدظ  علدى وس(ىنالدو  ا ا  ابةق إل املدن ة وال  ان ة. 
ال ددد ايفد الددديت سعدددرب عنادددا العديدددد مدددن ا سدددات معااددددات حقددد إل اان دددان ف مدددا يتعلدددق سن ع دددة 
التعل م. وشن ع يفاس ن على وضع ان ات ن ة شداملة س د ن التعلد م ال دامد للنم دع   دا ن ذلدخم 

 لتطلال ذو  ااعاقة.
. وشددن ع جادد د املنددي لتنددرت العنددو  ن النددائي تعددديةل ورح دد  املغددرب ستضددمن القددان   -٦٦

عددن  يفدداس ن الرام ددة إىل إن دداق ا فددد وطدد، متفامددد ودائددم ملفافحددة املجتددار ابألشددتا   فضددةل 
 الا د املب ولة لتعييي امل اواة سن الن ن و اية حق إل املرسة والطلد.

النددددا  امللحددددق ابلعاددددد الدددددو   ورح بددددحل الم ب ددددا ابلتيددددديق علددددى الربوت كدددد ل املخت ددددار  -٦7
 ٦ا ا  ابةق إل املدن دة وال  اند ة. وطلبدحل معل مدات عدن التقددم احملدرز س د ن تعدديد املدادتن 

 من الدنت ر س  ن امل اواة سن املرسة والرجد. ٢٤و
وسشادت ا لندا ابلتداس  املتت ة انلاذ وتن  ق الت ريعات وال  انات ال طن ة املتعلقة  -٦٨

املجتددار ابألشددتا   وت ع ددة عمدد م الندداس هبدد ه امل دد لة. يفدد  سهنددا سعرسددحل عددن قلقاددا إزاق    دد لة
وسسددت سندلاا ال دديد للضدغ ط وسعمدال التت يدو  ٢٠١٦العنو الد   سعقد  انتتداابت عدام 
 اليت تتعرا لا املعارضة ال  ان ة.

صدددة الن ددداق وس(ندددحل ن نددد اي علدددى يفددداس ن ملفافحتادددا ومنعادددا املجتدددار ابألشدددتا   و ا -٦٩
ن جمددال تدد ف  اةمايددة القضددائ ة  ال  ن  دد وواألطلددال. وملحظددحل التددداس  املتتدد ة ابل ددراكة مددع 

 لتطلال ال ين نالل ن القان ن سو يتعرض ن لةجتار ابألشتا .
وسشددادت ابك ددتان ابلادد د الدديت تبدد لا يفدداس ن ن جمددال مفافحددة املجتددار ابألشددتا .  -7٠

 طن ددددة لليددددحة  ووضددددع اليدددد غة الناائ ددددة للتطددددة ال طن ددددة للنادددد ا وك ددددو اعتمدددداد ال  انددددة ال
تغط دددددة اليدددددندوإل الددددد ط، للتددددد من اليدددددحي  نطددددداإلوت نددددد ع  ٢٠١5-٢٠١١ابليدددددحة لللددددد ة 

 والضمان املجتماعي التيام يفاس ن ست ف  املرافق اليح ة األنان ة ل فاهنا.
 امللحدددق ابلعادددد الددددو  ورح بدددحل الربتغدددال ابلتيدددديق علدددى الربوت كددد ل املخت دددار  الندددا  -7١

ا ددددا  ابةقدددد إل املدن ددددة وال  اندددد ة والربوت كدددد ل املخت ددددار  ملتلاق ددددة حقدددد إل األشددددتا  ذو  
 ااعاقة.
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وسشددادت مجا ريددة كدد راي ستعدداون يفدداس ن اللعددال مددع احملفمددة النائ ددة الدول ددة ن جا داددا  -7٢
م يفداس ن لل دات حقد إل اان دان الرام ة إىل ت ف  العدالدة و ايدة حقد إل اان دان. وقدد جتلدى التديا
 من خةل ت ج ااا دع ة دائمة إىل مج ع ااجراقات ا اصة.

ن حت ن وضع م اطن اا  اائةل  وسشادت راوندا على حن  خا  سغاس ن احرازاا تقدمال  -7٣
املجتمدداعي واملقتيدداد . ورحبددحل ابلتيددديق علددى الربوت كدد ل املخت ددار  النددا  امللحددق ابلعاددد 

ا  ابةق إل املدن ة وال  ان ة والربوت ك ل املخت ار  ملتلاق ة حق إل األشتا  ذو  الدو  ا 
 ااعاقة.

وسشدددادت ال دددنغال ابعتمددداد املنددد ات ن ة ال طن دددة للم ددداواة واانيددداف سدددن الن دددن   -7٤
وإصدددةد النظدددام القضدددائي  وإدخدددال إصدددةحات ترمدددي إىل حت دددن  دددروف املع  دددة واةدددد مدددن 

س ددددد ن مندددددع ومفافحدددددة املجتددددددار  ٠٩/٢٠٠٤ن ن  واعتمددددداد القدددددان ن رقددددددم املكتظدددددال ن ال ددددد
 ابألطلال.

ورح بدددحل نددد ال  ن ابلتيدددديق علدددى الربوت كددد ل املخت دددار  الندددا  امللحدددق ابلعادددد الددددو   -75
ا ددددا  ابةقدددد إل املدن ددددة وال  اندددد ة. وسشددددارت إىل م ددددروع القددددان ن الرامددددي إىل تعددددديد القددددان ن 

تعاقدد  علددى العنددو املنددي  واملجتددار ابألطلددال. وشددن عحل الادد د  النددائي كددي يتضددمن سحفامددال 
الرام ة إىل تعييي تنل   الت ريعات الرام ة إىل تعريو اليواج املبفر والعنو القائم علدى ند ع الدن  

 والقضاق عل اما.
وسشدددادت ندددنغاف رة ستنل ددد  يفددداس ن الت صددد ات املنبنقدددة عدددن املندددتعراا الددددور  ال دددامد  -7٦

  ومل ند ما تلدخم املتعلقدة ستعييدي  ايدة اللسدات الضدع لة. وس(ندحل علدى ت ند ع كدامةل   ل د ال ال اسق تن
نطدددداإل تغط ددددة اليددددندوإل الدددد ط، للتدددد من اليددددحي الدددد ط، واةمايددددة املجتماع ددددة ودعددددم يفدددداس ن 

 لتشتا  ذو  ااعاقة.
ا دددا   ورح بدددحل ندددل ف ن ا ابعتمددداد الربوت كددد ل املخت دددار  الندددا  امللحدددق ابلعادددد الددددو  -77

ابةقددد إل املدن دددة وال  انددد ة والربوت كددد ل املخت دددار  ملتلاق دددة حقددد إل األشدددتا  ذو  ااعاقدددة. 
وسشارت إىل اعتماد قان ن الطلد  لفن سعرسحل عن سندلاا إزاق التقدارير الديت تتحدد  عدن ارتلداع 

لددد م معددددملت الت دددرب ن املددددارس املستدائ دددة والنان يدددة واالددداا معددددملت التحددداإل اللت دددات ابلتع
العا . وملحظحل مع القلق عدم م اركة ال ع ب األصل ة احملل ة ن جا د اةلال على الغاابت 

 املط ة والتن ع الب  ل جي.
وسشددادت جندد ب سفريق ددا اب طدد ات املتتدد ة اصددةد اللننددة ال طن ددة ةقدد إل اان ددان.  -7٨
ابألشددددتا    جتددددارتعاقدددد  علددددى العنددددو املنددددي  وامل بددددحل ابلت ددددريع الدددد   يتضددددمن سحفامددددال ورح  

وابل ك ددي علددى إدمدداج خدددمات عددةج فدد وس نقددص املناعددة الب ددرية ن اتلددو املرافددق اليددح ة  
 .وستنل   تداس  اةماية املجتماع ة ألكنر الناس حرماالل 

وسشدددادت إندددبان ا ابلتقددددم احملدددرز منددد  املندددتعراا الددددور  ال دددامد ال ددداسق  م ددد ة إىل  -7٩
املخت ددددار  النددددا  امللحددددق ابلعاددددد الدددددو  ا ددددا  ابةقدددد إل املدن ددددة التيددددديق علددددى الربوت كدددد ل 

 وال  ان ة  والربوت ك ل املخت ار  ملتلاق ة حق إل األشتا  ذو  ااعاقة.
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وسشددادت دولددة فل ددطن ستفن ددو إجددراقات مفافحددة اللقددر مددن خددةل إن دداق اليددندوإل  -٨٠
علدددى الربوت كددد ل املخت دددار  للعادددد الددد ط، للمع ندددة املجتماع دددة. ورح بدددحل سن دددة يفددداس ن التيدددديق 

 الدو  ا ا  ابةق إل املقتيادية واملجتماع ة والنقاف ة.
مدع املرت داد ابلتطد رات الديت حدد(حل مند  املندتعراا ال داسق ن  وسحاط ال د دان علمدال  -٨١
عددة مدن صدف   األمدم املتحددة    مدن قب دد تعدديد العديدد مدن القد انن مل اقمتادا مدع٢٠١٢عام 

إىل قان ن الطلد والربوت ك ل املخت ار  ملتلاق ة حق إل األشدتا  ذو   ن ان  م  ال ةق إل اا
 ااعاقة.

وسشددادت ت مدد ر ل  دديت ابعتمدداد يفدداس ن املندد ات ن ة ال طن ددة للم دداواة واانيدداف سددن  -٨٢
الن ن وإن اق اليندوإل ال ط، للمع نة املجتماع ة. وندل طحل الضد ق علدى إن داق نظدام حمداكم 

 وتعييي  ن د املرسة ن اة اة ال  ان ة ومراكي صنع القرار. لتطلال ايص 
وس(نحل ت يف  على تيديق يفاس ن على الربوت ك ل املخت ار  النا  امللحق ابلعاد الدو   -٨٣

ا ددا  ابةقدد إل املدن ددة وال  اندد ة. وسشددادت إبن دداق صددندوإل امل دداعدة اليددح ة ال طن ددة الدد   
 ليامي للنم ع.ي ف ر الت من اليحي اا

وسشددادت تدد ن  ابلددناك الت دداركي ن إعددداد التقريددر الدد ط، الدد    ددد اجملتمددع املددد .  -٨٤
ورح بددحل ابلادد د املب ولددة لتنل دد  الت صدد ات املنبنقددة عددن املنددتعراا الدددور  ال ددامد األخدد   مددن 

 خةل التيديق على اليف   الدول ة والتعاون مع جمل  حق إل اان ان وآل اتل.
ون سعقدددداب املنتتدددداابت الرظندددد ة  نُظ ددددم حدددد ار ن انددددي سفضددددى إىل ت ددددف د حف مددددة  -٨5

ادمدداج األشددتا  ذو  ااعاقددة ن مج ددع ال سددات   ددا  واعتمدددت ادد ه اةف مددة تدددس ال  جديدددة.
   فر  وص ل مت اوية إىل ال  ائو العامة.ون اق وشباابل  ف اا ال زارية  وملن  الم ع  رجاملل 

ة وزاريدة م د كة لتنظد م اةالدة املدن دة للنم دع   دن ن ذلدخم سفدراد ال دع ب وسُن سحل لند -٨٦
 ون تح دددنشدددتص ن اجملمددد ع  ٠٠٠ ١5األصدددل ة. وافددد ا نتيددددر شددداادات مددد ةد للائددددة 

 وضعام.
 حرية التعب  وحرية اليحافة. ويفلد الدنت ر وقان ن املتياملت سيضال  -٨7
 ىل نظددام للضدددمان املجتمدداعي وإحدددغ الددد زارات  سمددا ف مددا يتعلددق ابلرعايدددة الطب ددة  ف تدد -٨٨

 سدعم من املركي املتنقد لفنعاف املجتماعي  ت ف  إمفان ة حي ل األشتا  املع زين عل اا.
وسشادت ترك ا ابلتيديق على الربوت ك ل املخت ار  النا  امللحق ابلعاد الدو  ا دا   -٨٩

ار  ملتلاق دددة حقددد إل األشدددتا  ذو  ااعاقدددة. ابةقددد إل املدن دددة وال  انددد ة والربوت كددد ل املخت ددد
ورح بحل ابعتماد ن انة وطن ة لليحة واملن ات ن ة ال طن ة للم داواة واانيداف سدن الن دن. 

ةمه دة  للت ع دةوملحظدحل مدع التقددير املند ات ن ات ال طن دة املعتمددة ن جمدال ت دن د الد ملدات 
 الغن نن امللتحاإل ابملدرنة.امل ةد  ومل ن ما ابلن بة لتطلال الب شاادات

لت ن ع ح ي النقا   وانتنفرت اململفة املتحدة تراجع ا ط ات ااجياس ة املتت ة ناسقال  -٩٠
ال  اندددي  مددددن خددددةل فدددرا تددددداس  تق  ديددددة علدددى الددددرايفبن ن  ارنددددة حقادددم ن حريددددة التعبدددد  

 والتنمع ال لمي  وانتتدام الق ة امللرطة ضدام.
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ت املتحدددة األمريف ددة عددن قلقاددا البددالا إزاق عدددم إحددراز تقدددم ن إرندداق وسعرسددحل الدد ملاي -٩١
الد قراط ددة  م دد ة إىل تبددادل العنددو ن سعقدداب املنتتدداابت  ووجدد د (غددرات كبدد ة ف مددا يتعلددق 
ابحددد ام حقددد إل اان دددان   دددا ن ذلدددخم ت دددن د العديدددد مدددن حددداملت املعتقدددال واملحتنددداز دون 

 نتمرار الق  د امللروضة على حرية التعب  والتنمع ال لمي.مراعاة األص ل القان ن ة  وا
وس(نددحل سورويفدد ا  علددى التقدددم احملددرز مندد  املنددتعراا ال دداسق ن جمددا  مفافحددة املجتددار  -٩٢

ابألشدددتا  وت دددن د الددد ملدات. وشدددن عحل علدددى سددد ل املييدددد مدددن الاددد د ف مدددا يتعلدددق ابحددد ام 
 ق على العنو واليواج الق ر .حق إل املرسة والطلد  ومل ن ما من سجد القضا

وس(نددحل مجا ريددة فندديوية الب ل لاريددة علددى ااصددةحات امل ددنلة ن جمددال منددع ومفافحددة  -٩٣
ابألشدددتا   ومل نددد ما األطلدددال. ورح بدددحل ابلتدددداس  القان ن دددة املتتددد ة ملفافحدددة اللقدددر.  املجتدددار
تدددنص علدددى إن ددداق خطدددة  مدددن طدددة ال طن دددة النان دددة لتعييدددي الرعايدددة اليدددح ة الددديت ا  إىل وسشدددارت

 صحي إليامي للنم ع.
ورح بحل ف  حل الم ستعييي امللن ات  ومفافحة اللقر  وإدماج األشتا  ذو  ااعاقدة  -٩٤

 قان ن للطلد.  ضعن ن إل العمد  وإطةإل عمل ة ل
وسشدددادت زامب دددا ستيدددديق يفددداس ن علدددى الربوت كددد ل املخت دددار  امللحدددق ابتلاق دددة حقددد إل  -٩5

ااعاقدة  وقد انن مفافحدة العندو املندي  وامليفتيداب  وسحفدام القدان ن الندائي األشتا  ذو  
الرام ددة إىل منددع ومفافحددة ت دد يل األعضدداق التنانددل ة األنن يددة  والتددداس  املتتدد ة ملفافحددة املجتددار 

 ابألطلال.
وسشددارت زمبدداس   إىل عدددد مددن التعددديةت الدديت سدخلددحل علددى القدد انن هبدددف م اقمددة  -٩٦

عات ال طن ددة   ددا ن ذلددخم قددان ن الطلددد  مددع العديددد مددن صددف   األمددم املتحدددة ةقدد إل الت ددري
اان ددان. ونددل طحل الضدد ق علددى وضددع اط ددط وطدد، للتدد من اليددحي ال ددامد  وت ندد ع ال اكددد 

  وحتديد حيص شغد األنان ة املدرن ة  وت ف  تداس  اةماية املجتماع ة ألكنر الناس حرماالل 
 املدن ة العل ا.الن اق لل  ائو 

وشدددددت اليائدددر علدددى مدددا سحرزتدددل يفددداس ن مدددن تقددددم ن مفافحدددة املجتدددار ابألشدددتا   -٩7
واللقر  ومنع التع ي   واةي ل على الرعاية اليح ة والتعل م. وس(نحل على املبادرات الرام ة إىل 

 ت ف  التدري  ن جمال حق إل اان ان ن قطاعات اتللة.
ديق علدددى الربوت كددد ل املخت دددار  الندددا  امللحدددق ابلعادددد الددددو  وسشدددادت سنغددد مل ابلتيددد -٩٨

ا ددددا  ابةقدددد إل املدن ددددة وال  اندددد ة والربوت كدددد ل املخت ددددار  ملتلاق ددددة حقدددد إل األشددددتا  ذو  
. وس(نحل على ن انات يفاس ن للم داعدة املجتماع دة ن جمداملت الرعايدة ٢٠١٤ااعاقة ن عام 
 اليح ة والتعل م.

يفاس ن على التيديق على الربوت ك ل املخت ار  النا  امللحدق ابلعادد  وان  ت األرجنتن -٩٩
الدو  ا ا  ابةق إل املدن ة وال  ان ة والربوت ك ل املخت ار  ملتلاق ة حق إل األشتا  ذو  

 ااعاقة.
وسشادت سرم ن دا ستنل د  يفداس ن املند ات ن ة ال طن دة للم داواة واانيداف سدن الن دن   -١٠٠

 نات علدددى نظدددام التعلددد م. وسعرسدددحل عدددن تقدددديراا لةلتددديام ابلتيدددديق علدددى اتلدددو حت دددإدخدددال و 
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 اليدددف   القان ن دددة  وشدددن عحل يفددداس ن علدددى متاسعدددة التدددداس  املتتددد ة ن جمدددال مفافحدددة املجتدددار
 ابألشتا .

وسشددارت سنددد ال ا إىل سمه ددة اندددتعراا نتددائك الدراندددة األول ددة الددديت سجرااددا املددددعي العدددام  -١٠١
. وحنددحل يفدداس ن ٢٠١٦لنائ ددة الدول ددة ألعمددال العنددو الدديت سعقبددحل انتتدداابت عددام للمحفمددة ا

علدددى ااندددراع ن إجدددراق انتتددداابت ت دددريع ة واحددد ام حقددد إل مج دددع املددد اطنن الغددداس ن ن ن حريدددة 
 التعبدد  وتفدد ين المع ددات والتنمددع ال ددلمي ن فدد ة مددا قبددد إجددراق املنتتدداابت الديدددة اح امددال 

 .اتمال 
سذرس نان يفاس ن على التيديق على الربوت ك ل املخت ار  الندا  امللحدق ابلعادد  ان  تو  -١٠٢

الدددو  ا ددا  ابةقدد إل املدن ددة وال  اندد ة  والربوت كدد ل املخت ددار  ملتلاق ددة حقدد إل األشدددتا  
 سل ن املنتعراا الدور  ال امد ال اسق. امل صىذو  ااعاقة  على النح  

بدحل ابلتيدديق ورح  يفاس ن دع ة دائمة إىل ااجدراقات ا اصدة.  وسشادت سلن فا ست ج ل -١٠٣
 على الربوت ك ل املخت ار  النا  امللحق ابلعاد الدو  ا ا  ابةق إل املدن ة وال  ان ة.

وس(نحل سدنن علدى إشدرا  اجملتمدع املدد  والربملدان وجملد  ال د  د ن إعدداد التقريدر الد ط،  -١٠٤
اصلة عمل ة تيديقاا الارية ابللعد على الربوت ك ل املخت ار  لغاس ن. وشن عحل يفاس ن على م  

 للعاد الدو  ا ا  ابةق إل املقتيادية واملجتماع ة والنقاف ة.
ابلا د املب ولة لتعديد القان ن النائي  إبدراج سحفام تعاقد   وسحاطحل س ت  اال علمال  -١٠5

 ت ددريع ة وقضددائ ة ملفافحددة سعمددال القتددد علددى العنددو املنددي  واملجتددار ابألشددتا   واختدداذ تددداس 
 الطق ن ة والتيد  لا  وتعديد قان ن الطلد.

ورح بدددحل الربازيدددد ابلتيدددديق علدددى الربوت كددد ل املخت دددار  الندددا  امللحدددق ابلعادددد الددددو   -١٠٦
ا ددددا  ابةقدددد إل املدن ددددة وال  اندددد ة والربوت كدددد ل املخت ددددار  ملتلاق ددددة حقدددد إل األشددددتا  ذو  

حل على الا د املت اصلة ملفافحة املجتار ابألشتا   وتعييي امل اواة سن الن ن  ااعاقة. وس(ن
 وحمارسة اللقر  وت ف  إمفان ة حي ل الم ع على الرعاية اليح ة والتعل م.

ال دددد لت صددد ات املندددتعراا الددددور  ال دددامد  التنل ددد  فانددد    دددت غ وسشدددادت س رك ندددا -١٠7
 تنل   التداس  امل ار إل اا ن تقريراا ال ط،.. وشن عحل يفاس ن على ٢٠١٢ لعام

وس(نحل س روند  على الا د املب ولة ن جمال حقد إل الطلدد  مندد تنظد م حلقدات عمدد  -١٠٨
مدددع املرت ددداد  تطدددط الرعايدددة اليدددح ة  لبنددداق القددددرات وصددد ايفة قدددان ن الطلدددد. وسحاطدددحل علمدددال 
ابألشددتا  والقضدداق علددى التم  ددي القددائم  للنم ددع  وابلادد د الدديت تبدد لا يفدداس ن ملفافحددة املجتددار

 على ن ع الن .
وسشدددادت كنددددا ابحددد ام الط ائدددو الدين دددة ن اجملتمدددع الغددداس  . وملحظدددحل إجدددراق دراندددة  -١٠٩

وطن ددة س دد ن العنددو القددائم علددى ندد ع الددن   وشددن عحل يفدداس ن علددى تقانددم التددداس  الدديت تعتدديم 
 اختاذاا لتح ن ا ا ال ضع.

 ريددة سفريق ددا ال نددطى الضدد ق علددى الادد د الدديت تبدد لا يفدداس ن ملعتمدداد عدددة ونددل طحل مجا -١١٠
 صف   قان ن ة  دف إىل تدع م آل ات تعييي و اية حق إل اان ان.
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وسشددددادت ت دددداد ستعدددداون يفدددداس ن مددددع آل ددددات حقدددد إل اان ددددان التاسعددددة لتمددددم املتحدددددة.  -١١١
األمم املتحددة ةقد إل اان دان   ف  ص مع ال طن ة الت ريعات م اقمة ن احملرز التقدم وملحظحل

 وص ايفة قان ن الطلد.
تنظد م حلقدة  وف ما يتعلق ابال ة )سو ال سةري ال طن ة ملنع التعد ي   سشدار وفدد يفداس ن إىل -١١٢

لتحديدددد التحددددايت القائمدددة. وسُن دددسحل لندددة عمدددد للحددد ار مدددع  ٢٠١7عمدددد ن سيل ل/ندددبتمرب 
فمددة الدنددت رية  وُوضددعحل خارطددة طريددق لدد لخم. وتددنص اتلددو ال سددات ال طن ددة   ددا ن ذلددخم احمل

علدددى سقيدددى تقددددير وإن ددداق ا سدددة وطن دددة ن  ٢٠١٨خارطدددة الطريدددق علدددى اعتمددداد قدددان ن ن عدددام 
 .٢٠١٨ت رين النا /ن فمرب 

وف ما يتعلق  ا سسدتل ال ملايت املتحدة من قلق إزاق األحدا  اليت سعقبحل املنتتداابت   -١١٣
ددد ال فددد احدد ام يفدددا س ن ةريددة ال جدددان واللفدددر والددرس  والتعبدد  واملمارندددة اةددرة للدددين شدددريطة سك 

اح ام النظدام العدام. وافد ا  كدان يتعدن علدى اةف مدة التددخد عندد وقد ع سحددا  ختدد ابلنظدام 
العام  مند اةريدق الد   شد   ن المع دة ال طن دة. يفد  سندل ن سعقداب اةد ار ال  اندي  اخُتد ت 

 تح ن تداس  تنظ م التنمعات العامة.تداس  ت ريع ة ل
وف ما يتعلق س ضع املرسة ون سعقاب الت ص ات املنبنقدة عدن املندتعراا الددور  ال دامد  -١١٤

النا   ُوضع م دروع قدان ن ملفافحدة العندو املندي  واعُتمددت قد انن وقائ دة ل ضدع حدد لعمل دات 
 املرسة ن اار . ت  يل األعضاق التنانل ة األنن ية وضمان اح ام حق إل

وف ما يتعل ق  ا سسدتل فرن دا مدن قلدق إزاق اةاجدة إىل وجد د جمتمدع مدد  حددي   سشدار  -١١5
إىل سعدددض ااراق  ال فدددد إىل وجددد د جمتمدددع مدددد  قدددان   وفعلدددي ن يفددداس ن يفددد  سندددل ينحددداز سح ددداالل 

 ال  ان ة وي  شد هبا.
ومفلدد ل ن الدنددت ر. وقددد ُخي يددحل لددل  وف مددا يتعلددق ابلتعلدد م  فزنددل إليامددي ن يفدداس ن -١١٦

ن املائدة مدن امل يان دة ال طن دة واختد ت تدداس   ٣5و ٣٠تداس  مامة. و ند م يان دة التعلد م مدا سدن 
 حازمة ملفافحة املجتار ابل باب ن األن اإل العامة.

ل د  ون ا تام  شفرت يفاس ن البلددان الديت شداركحل ن اد ا اةد ار وجدددت التيامادا ستن -١١7
 الت ص ات املقب لة ن سعقاب ا ه الدورة.

 توصياتالأو /و ستنتاجاتاال -اثنياا  
 وهي أدانه، واملدرجة التحاور جلسة أثناء املقدمة التوصيات يف غابون نظرت -١١٨
 :بتأييدها حتظى

 سذذذذيما وال، ٢٠١٧ لعذذذذا  السياسذذذذي احلذذذذوار لنتذذذذا   الكامذذذذل التنفيذذذذ  ١-١١٨
 اجلنسذذن، بذذن واملسذذاواة االجتماعيذذة، واحلمايذذة الصذذحة حتسذذن إىل الراميذذة التذذدابر
 (؛أفريقيا)جنوب  العمل فرص وخلق والتدريب، والتعليم،

 ٢٠١٧ لعا  السياسي احلوار نتا   تنفي  إىل الرامية جهودها مواصلة ٢-١١٨
 )السودان(؛
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لألمذذذذن، ل جذذذذي   فذذذذة  اا ضذذذذامن اا عنصذذذذر  إعمذذذذاد ماذذذذدأ احلذذذذوار، ابعتاذذذذاره ٣-١١٨
 (؛الوسطى أفريقيا)مجهورية  دوهنا من تنميةال حتقيق ميكن الحدة الوطنية اليت الو 

تسم   من منظور القانون واملمارسة، ،ومتكينيةبيئة آمنة  إنشاء تيسر ٤-١١٨
 ظذرو  يف ابلعمذل اإلنسذان حقذوق عذن واملذدافعن املذدي اجملتمذ  فعاليذاتمن  كلل

 (؛آيرلندا) األمن وانعدا  والعراقيل اخلو  من خالية
 اإلنسذذان حقذذوق ميذذدان يف والتوعيذذةمواصذذلة تشذذبي  بذذرام  التثقيذذف  5-١١٨

 )اب ستان(؛
 )مدغشقر(؛ هبا التزمت اليت التوصيات لاعض الكامل التنفي  ٦-١١٨
 الوفذذاء علذذىقذذدرة الالذذد  التقذذين لتعزيذذز والذذدعم املذذوارد تعائذذة مواصذذلة 7-١١٨

 )نيبراي(؛ اإلنسان حقوق جماد يف ابلتزاماته
 اإلنسذذذذذان حقذذذذذوق جملذذذذذس قذذذذذرار لتنفيذذذذذ  وطنيذذذذذة عمذذذذذل خطذذذذذة وضذذذذذ  ٨-١١٨
 )الربتغاد(؛ ١3٢5 رقم

 االختيذذاري الربوتو ذذود علذذى التصذذديق عمليذذة لتسذذري  اجلهذذود تكثيذذف ٩-١١٨
 والثقافيذذذذذذة واالجتماعيذذذذذذة االقتصذذذذذذادية ابحلقذذذذذذوق اخلذذذذذذاص الذذذذذذدوي ابلعهذذذذذذد امللحذذذذذذق

 )بوروندي(؛
 ابحلقذوق اخلذاص الذدوي للعهذد االختيذاري الربوتو ود على التصديق ١٠-١١٨

 (؛أفريقيا)ماي( )الربتغاد( )جنوب  والثقافية واالجتماعية االقتصادية
التصديق على اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفاد والتعاون يف جمذاد  ١١-١١٨

 التاين على الصعيد الدوي )هندوراس( )توغو(؛ 
التصذذديق علذذى بروتو ذذود منذذ  وقمذذ  ومعاقاذذة اال ذذار ابأل ذذ اص،  ١٢-١١٨

 ( )هندوراس(؛ابلرمووخباصة النساء واألطفاد )بروتو ود 
 املرتكاذذة واجلذذرا م احلذذرب جذذرا م تقذذاد  عذذد  اتفاقيذذة علذذى التصذذديق ١٣-١١٨
 )أرمينيا(؛ اإلنسانية ضد
 حلقذوق ألفريقذيا ابمليثذاق امللحق الربوتو ود على التصديق يف النظر ١٤-١١٨

 ( )انميايا(؛ديفوار) وت  أفريقيا يف املرأة حقوق بشأن والشعوب اإلنسان
 اإلنسذان حلقذوق األفريقذي ابمليثذاق امللحق الربوتو ود على التصديق ١5-١١٨

 )غاان(؛ أفريقيا يف املرأة حقوق بشأن والشعوب
 املنشذورة املصنفات إىل النفاذ لتيسر مرا ش معاهدة على التصديق ١٦-١١٨
 قذذذراءة يف أخذذذر  إعاقذذذات ذوي أو الاصذذذر معذذذاقي أو املكفذذذوفن األ ذذذ اص لفا ذذذدة

 )غاان(؛ املطاوعات
  فافة تشريعية انت اابت إجراء ضمان إىل الرامية التدابر يف املضي ١7-١١٨
 )أس اليا(؛ ٢٠١٨ عا  أقصاه موعد يف مصداقية وذات
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 يتضذذذمن الذذذ يالعقذذذوابت  لقذذذانون املعذذذد داعتمذذذاد مشذذذروع القذذذانون  ١٨-١١٨
عرضذذه علذذى  وجيذذري حاليذذاا  ابأل ذذ اصالعنذذف املنذذزي واال ذذار  علذذى تعاقذذب أحكامذذاا 

 الربملان ) وت ديفوار(؛
 مذذن عذذدد مذذ  الوطنيذذة التشذذريعات ملواءمذذة الديناميذذة العمليذذة مواصذذلة ١٩-١١٨

 الطفذذل قذذانون وضذذ  عمليذذة إطذذالق مثذذل اإلنسذذان، حلقذذوق املتحذذدة األمذذم صذذكو 
 )تشاد(؛
 جملذذس نظذذر علذذى حاليذذاا عمليذذة اعتمذذاد قذذانون الطفذذل املعذذروض  إمتذذا  ٢٠-١١٨
والقذذوانن اجلنا يذذة املعاقاذذة علذذى العنذذف املنذذزي واال ذذار ابأل ذذ اص )بور ينذذا  الذذواراء
 فاسو(؛
 أمثذذل حنذذو علذذى النصذذوص هذذ ه لتطايذذق الالامذذة التذذدابر مجيذذ  اختذذاذ ٢١-١١٨

 (؛فاسو)بور ينا 
املوافقذذذة علذذذى قذذذانون الطفذذذل ونشذذذر التذذذدابر التنظيميذذذة والتشذذذريعية  ٢٢-١١٨

 نطاق أوس  ) واب(؛ علىاجلديدة حلماية األرامل واأليتا  
وض  اللمسذات األخذرة علذى قذانون الطفذل الذ ي يهذد ، يف مجلذة  ٢٣-١١٨

 )انميايا(؛ الطقوسيةأمور، إىل احلد من اواج األطفاد واجلرا م 
ملواءمة التشريعات الوطنية م  املعاير  وطنياا  املا ولة اجلهود مواصلة ٢٤-١١٨

 ليايا(؛)الدولية حلقوق اإلنسان 
 وطنيذذة آليذذة إنشذذاء هبذذد  املوضذذوعة الطريذذق خريطذذة تنفيذذ  يف املضذي ٢5-١١٨
 )إثيوبيا(؛ التع يب ملن 

 )جورجيا(؛ التع يب ملن  وطنية آلية إنشاء عملية إهناء ٢٦-١١٨
 لتسذذذري  واملاليذذذة والتقنيذذذة االقتصذذذادية املذذذوارد مذذذن يلذذذز  مذذذا ختصذذذي  ٢7-١١٨
 )هندوراس(؛ التع يب ملن  الوطنية اآللية تنفي 
 إنشذذذاء وبعمليذذذة التعذذذ يب ملنذذذ  وطنيذذذة وقا يذذذة آليذذذة إبنشذذذاء التعبيذذذل ٢٨-١١٨

 هيكل وطين متكامل ودا م ملكافحة اال ار ابأل  اص )ماي(؛
 طنية ملن  التع يب )توغو(؛وترة عملية إنشاء اآللية الو  تسري  ٢٩-١١٨
 )املغرب(؛ التع يب ملن  وطنية آلية إنشاء ٣٠-١١٨
 السذذذذذابق االحتبذذذذذاا اسذذذذذت دا  مذذذذذن للحذذذذذد الالامذذذذذة التذذذذذدابر اختذذذذذاذ ٣١-١١٨

 )فرنسا(؛ االحتباا ظرو  وحتسن للمحا مة
 تلذذ  سذذيما وال احملتبذذزين، حقذذوق حلمايذذة التذذدابر مذذن املزيذذد اختذذاذ ٣٢-١١٨

 )الرباايل(؛ للمحا مة السابق ابالحتباا املتعلقة
 بنذذاء خذذالد مذذن السذذبون، يف األوضذذاع وسذذوء لال تظذذا  حذذد وضذذ  ٣٣-١١٨
 )إساانيا(؛ للمحا مة السابق االحتباا است دا  وتقييد جديدة سبون
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بطذذذذرق منهذذذذا ضذذذذمان تلقذذذذي  والسذذذذبناء االحتبذذذذاا ظذذذذرو  حتسذذذذن ٣٤-١١٨
 احملتبزين التغ ية الكافية، واحلد من اال تظا  يف أما ن االحتباا ) ندا(؛

يف السذبون، واحلذد مذن ا تظذا   األوضذاع لتحسن اجلهود مضاعفة ٣5-١١٨
واحملتبذذذزين رهذذذن  ،السذذذبون بشذذذكل  اذذذر، وضذذذمان فصذذذل األحذذذدا  عذذذن الاذذذالغن

 اد )اامايا(؛والنساء عن الرج ،احملا مة عن املدانن
يف السبون وإعادة النظر يف ف ة التحقيق اليت متتد  األوضاع حتسن ٣٦-١١٨

فذرص اايرة السذبناء، علذى  حملدوديذة والتصدي(  هراا  ١٨ إىل وتصللف ة مفرطة )
 )أملانيا(؛ به سابقاا  املوصىالنحو 
يشذذمل تذذوفر  يف غذذابون  ذذا السذذبون يف األوضذذاعالسذذعي إىل حتسذذن  ٣7-١١٨

 وأسذرهم ابحملذامن السذبناء اتصذاد إمكانيذة إاتحذةالرعاية الطاية املناسذاة للسذبناء و 
 )أس اليا(؛

 التذدابر وتعزيذز ابلفعذل بذدأ الذ ي القضا ي النظا  إصالح يف املضي ٣٨-١١٨
 التحقيقذذذذذات إجذذذذذراء تعذذذذذوق قذذذذذد الذذذذذيت القضذذذذذا ية السذذذذذلو يات مكافحذذذذذة إىل الراميذذذذذة

 )غواتيماال(؛ ومناسب ونزيه مستقل حنو على واحملا مات
 واالحتبذاا التوقيذف إبجذراءات يتعلذق فيمذا الدوليذة ابلتزاماهتاالتقيد  ٣٩-١١٨

 االحذذذ ا  مذذذ  احلكذذذم مهمذذذة وممارسذذذة األساسذذذية واحلذذذرايت اإلنسذذذان حقذذذوق لضذذذمان
 )هولندا(؛ القانون لسيادة الواجب
ومعاقاذذذذذذة مرتكايهذذذذذذا  الطقوسذذذذذذيةاعتمذذذذذذاد قذذذذذذوانن ملكافحذذذذذذة اجلذذذذذذرا م  ٤٠-١١٨

ووضذذذذ  اسذذذذ اتيبية  ذذذذاملة للقضذذذذاء عليهذذذذا  ،واحملرضذذذذن عليهذذذذا بعقذذذذوابت مناسذذذذاة
 )سراليون(؛

مذذن أجذذل وضذذ  حذذد  ذذا،  الطقوسذذيةتكثيذذف جهذذود مكافحذذة اجلذذرا م  ٤١-١١٨
 بوسا ل منها تنظيم محالت توعية طويلة األجل )إساانيا(؛

  ذذذن، املالحقذذذن جنا يذذذاا  فالذذذة ضذذذماانت احملا مذذذة العادلذذذة للسذذذبناء  ٤٢-١١٨
يف أعقاب االنت اابت الرائسية للعا  املاضذي )الذوالايت  احملتبزون األ  اص فيهم

 املتحدة األمريكية(؛
مواصذذذذذذلة اختذذذذذذاذ التذذذذذذدابر الالامذذذذذذة ملكافحذذذذذذة اال ذذذذذذار ابأل ذذذذذذ اص  ٤٣-١١٨

 )أذربيبان(؛ 
قيذق تدابر مكافحة اال ار، وال سذيما مذن خذالد  فالذة التح تكثيف ٤٤-١١٨

 م  مرتكيب ه ه اجلرا م وحما متهم )األرجنتن(؛
 اال ذذذذار ضذذذذحااي واملذذذذراهقن األطفذذذذاد مجيذذذذ  حقذذذذوق محايذذذذة ضذذذذمان ٤5-١١٨

 ) يلي(؛ واالجتماعي النفسي التأهيل إعادة من واستفادهتم العدالة إىل ووصو م
 ودا ذم متكامذل وطذين هيكذل إنشذاء أجذل مذن بنشذا  العمل مواصلة ٤٦-١١٨

 ) واب(؛ ابأل  اص اال ار ملكافحة
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ات الوطنيذذة املتعلقذذة ابال ذذار التشذذريع يلاالنتهذذاء مذذن إجذذراءات تعذذد ٤7-١١٨
 ابألطفاد )مصر(؛

 املتعلقذذذذة الوطنيذذذذة والسياسذذذذات التشذذذذريعات وتنسذذذذيق إنفذذذذاذ حتسذذذذن ٤٨-١١٨
 املسذذذألة هبذذذ ه اجلمهذذذور وتوعيذذذة واألطفذذذاد، النسذذذاء وخباصذذذة ابأل ذذذ اص، ابال ذذذار

 (؛آيسلندا)
 وتذوفر واألطفاد ابلنساء اال ار ومكافحة ملن  الفعالة التدابر اختاذ ٤٩-١١٨
 املتبرين ابأل  اص )بلبيكا(؛ وحما مة الضحااي حلماية مال م قانوي إطار
 ،وضذ  التشذريعات الالامذذة لتبذرة  افذة أ ذذكاد اال ذار ابأل ذذ اص 5٠-١١٨

 قاق )العراق(؛واالس   والس رة اجلنسي االستغالد ألغراض وخصوصاا 
اتفاقذذذذات ثنا يذذذذة مذذذذ  بلذذذذدان منشذذذذأ األطفذذذذاد ضذذذذحااي اال ذذذذار  إبذذذذرا  5١-١١٨

 احمللذذي القذذانوي اإلطذذار وتعزيذذز وتوغذذو، ونيبذذراي ومذذاي بذذنن سذذيما وال ،ابأل ذذ اص
 )املكسي (؛ فعاد حنو على اجلرمية ه ه ملكافحة
 سذذيما وال ابأل ذذ اص، اال ذذار مكافحذذة إىل الراميذذة اجلهذذود مواصذذلة 5٢-١١٨
 )إيطاليا(؛ واألطفاد النساء
 ابأل ذذذ اص، اال ذذذار ومنذذذ  مكافحذذذة إىل الراميذذذة جهودهذذذاتكثيذذذف  5٣-١١٨

 )نيبراي(؛ واألطفاد النساء وخباصة
إىل مكافحذذذذذذة مجيذذذذذذ  أ ذذذذذذكاد اال ذذذذذذار  الراميذذذذذذة جهودهذذذذذذامواصذذذذذذلة  5٤-١١٨

 ابأل  اص )لانان(؛
التعبيذذل ابعتمذذاد التشذذريعات الوطنيذذة املتعلقذذة ابال ذذار ابأل ذذ اص  55-١١٨

 يف النها يذة صيغته ُوضعت ال ي اخلاصة ابحلماية املتعلقة الوطنية السياسة ومشروع
 )بوتسواان(؛ ٢٠١3عا  
ملكافحذذذة اال ذذذار ابأل ذذذ اص  ودا ذذذم متكامذذذلإنشذذذاء هيكذذذل وطذذذين  5٦-١١٨

 )السودان(؛
 ابألطفذذذاد الذذذداخلي اال ذذذار ملكافحذذذة الالامذذذة التذذذدابر مجيذذذ  اختذذذاذ 57-١١٨

 )الربتغاد(؛
 اال ذذذار  سذذذألة املعنيذذذة الوااريذذذة اللبنذذذة اختصاصذذذات نطذذذاق توسذذذي  5٨-١١٨

ابألطفذذاد لتشذذمل الاذذالغن، وضذذمان املذذوارد الاشذذرية واملاليذذة الكافيذذة لذذدعم اجلهذذود 
 الشمالية(؛ وآيرلنداالوطنية )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 

  فالذذذذة  مذذذذ  ابألطفذذذذاد، اال ذذذار وخباصذذذذة ، ذذذرة اال ذذذذار ابأل ذذذذ اص 5٩-١١٨
 (؛ وراي)مجهورية   للضحااي واملساعدة احلماية
 ومسذذذذذذاعدهتم ابأل ذذذذذذ اص اال ذذذذذذار ضذذذذذذحااي مجيذذذذذذ  محايذذذذذذة ضذذذذذذمان ٦٠-١١٨
 (؛لشيت - )تيمور
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 االسذذذذتغالد ألغذذذذراض ابألطفذذذذاد اال ذذذذار ملكافحذذذذة العمذذذذل تكثيذذذذف ٦١-١١٨
 )إساانيا(؛ الاالغن عن منفصل مكان يف احتبااهم وضمان اجلنسي
و فالة احلماية الفعالة   امل حنو علىاعتماد قانون ملكافحة التمييز  ٦٢-١١٨

 )هندوراس(؛ بينهم الفرص وتكافؤللبمي  
 )اامايا(؛ اجلنسن بن املساواة لتحقيق املا ولة اجلهود تعزيز ٦٣-١١٨
 النسذاء إىل الصذدد هذ ا يف املقدمذة مسذاعدهتاطذاق مواصذلة توسذي  ن ٦٤-١١٨

 (؛فلسطن)دولة  األخر  الضعيفة والفئات اإلعاقة ذوي واأل  اص
تذذدابر لتحسذذن محايذذة الفئذذات السذذكانية الضذذعيفة عذذن طريذذق  اختذذاذ ٦5-١١٨
بذن اجلنسذن  للفذوارق التصذديإدماج الشذااب ومكافحذة العنذف ضذد املذرأة و  تعزيز

 )فرنسا(؛ القضا ي النظا  تنظيمل إطار وض  م   ياا امت -يف جماد اإلدماج املهين 
 ضد التمييز أ كاد مجي  مكافحة إىل الرامية التدابر تعزيز مواصلة ٦٦-١١٨
 )جورجيا(؛ املرأة
 )السنغاد(؛ املرأة ضد التمييز مكافحة حتسن ٦7-١١٨
 فيمااملرأة والرجل  بناملساواة  انعدا  تصح  اليت السياسات تنفي  ٦٨-١١٨
 )املكسي (؛ العملسوق  يفواملعاملة  ابلفرص يتعلق
بتحديذذذد حصذذذ   املتعلذذذق ٠9/٢٠١5تنفيذذذ  القذذذانون رقذذذم  تسذذذري  ٦٩-١١٨

  كافحذذة املتعلذذق ٠١٠/٢٠١6 رقذذم والقذذانون ذذغل املذذرأة للوظذذا ف املدنيذذة العليذذا 
 التحرش يف مكان العمل )انميايا(؛

 ا يئذذذاتلكفالذذذة أن تطاذذذق مجيذذذ   واملناسذذذاة الالامذذذة التذذذدابر اعتمذذذاد 7٠-١١٨
والربملان والسلطة القضا ية اتفاقية القضاء على مجي  أ كاد التمييز ضد  ةاحلكومي
 التمييزية األحكا  إلغاء وضمانالتشريعات احمللية م  ه ه االتفاقية  وملواءمةاملرأة، 
 )أوروغواي(؛ املرأة ضد
 وطنيذذذذة توعيذذذذة ومحذذذذالت بذذذذرام   ذذذذكل يف ملموسذذذذة تذذذذدابر اعتمذذذذاد 7١-١١٨

 مذذذ  تتعذذذارض الذذذيت والتقاليذذذد الثقافيذذذة واملمارسذذذات النمطيذذذة القوالذذذب علذذذى للقضذذذاء
 ) يلي(؛ والفتيات للنساء األساسية احلقوق
اعتماد التدابر الالامة ملكافحة التمييز ضد املرأة يف املناطق الريفية  7٢-١١٨
 الوفيات أثناء الوالدة )إساانيا(؛ارتفاع معدد  من واحلد
 للمسذذذذاواة الوطنيذذذذة االسذذذذ اتيبية تنفيذذذذ  إىل الراميذذذذة اجلهذذذذود تعزيذذذذز 7٣-١١٨

 صذذن  هيئذذات يف املذذرأة متثيذذل لسذذوء التصذذدي ذلذذ  يف  ذذا اجلنسذذن، بذذن واإلنصذذا 
 )رواندا(؛ الضارة التقليدية املمارسات على والقضاء القرار
 أ كاد ومجي  املرأة ضد التمييز مكافحة إىل الرامية اجلهود مواصلة 7٤-١١٨
 )تونس(؛ املنزي العنف سيما وال املرأة، ضد العنف
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 ذلذ  يف  ذا املذرأة، ضذد العنذف ملكافحذة الالامذة التدابر مجي  اختاذ 75-١١٨
 )جياويت(؛ العمل يف التمييز
  سذذألة املتعلقذذة غذذابون قذذوانن تنفيذذ  لضذذمان الالامذذة التذذدابر اختذذاذ 7٦-١١٨
تلذ  الذيت حتظذر االغتصذاب والتحذرش اجلنسذي والعنذف  فيهذا  ذا املذرأة، ضذد العنف

 ) ندا(؛ اجلرا م ه ه يف املتورطن حما مةاملنزي، و 
 إهنذذذذاء إىل ترمذذذذي سياسذذذذة اعتمذذذذاد، ٢٠3٠ عذذذذا  خطذذذذة مذذذذ   ذذذذياا امت 77-١١٨

 وتشذذذذويه املاكذذذذر القسذذذذري الذذذذزواج تشذذذذمل الذذذذيت الفتيذذذذات ضذذذذد الضذذذذارة املمارسذذذذات
 )هندوراس(؛ التناسلية األعضاء

 األعضذذذاء تشذذذويه ومكافحذذذة منذذذ  تعزيذذذز إىل الراميذذذة اجلهذذذود مواصذذذلة 7٨-١١٨
 )أنغوال(؛ األنثوية التناسلية

علذذى الفقذذر ومتكذذن  القضذذاءيف  املضذذيإىل  الراميذذة جهودهذذامواصذذلة  7٩-١١٨
 املرأة )أذربيبان(؛ 

يف ترتياذذذات  سذذذيما المواصذذذلة تعزيذذذز التمكذذذن االقتصذذذادي للمذذذرأة، و  ٨٠-١١٨
 )إثيوبيا(؛ للدخل ةاألنشطة املدر  

 ووضذذذذذ  املذذذذذرأة حقذذذذوق ومحايذذذذذة تعزيذذذذذز إىل الراميذذذذة اجلهذذذذذود مواصذذذذلة ٨١-١١٨
 )اب ستان(؛ لتمكينها الالامة السياسات

متثيل املذرأة علذى قذد  املسذاواة مذ  الرجذل يف احليذاة  تشبي  مواصلة ٨٢-١١٨
 السياسية والعامة )تر يا(؛

مذذن أجذذل تيسذذر  املعذذواات للنسذذاء اجملانيذذة القانونيذذة املسذذاعدة تذذوفر ٨٣-١١٨
 جلو هن إىل القضاء )سراليون(؛

التذذذدابر املت ذذذ ة لتذذذوفر املسذذذاعدة القانونيذذذة اجملانيذذذة للنسذذذاء  تعزيذذذز ٨٤-١١٨
 )تيمور لشيت(؛ املعواات

بتسذبيل والدات مجيذ  األطفذاد  لسذماحإىل ا تكثيف اجلهود الرامية ٨5-١١٨
 يسر وجماي )ا ند(؛ كلبش

 األمذذم وو ذذاالت املذذدي اجملتمذذ  منظمذذات مذذ  اجليذذد تعاوهنذذامواصذذلة  ٨٦-١١٨
 األطفاد عند الوالدة )بور ينا فاسو(؛  ل  لتسبيل ،اليونيسيف وخاصة املتحدة،

مواصذلة اجلهذذود الراميذذة إىل دعذم حقذذوق الطفذذل ومحايذة األطفذذاد مذذن  ٨7-١١٨
 )تونس(؛ واال ار اجلنسي االستغالد

مذذذن خذذذالد  سذذذيما وال ،اجلنسذذذين واالسذذذتغالد العنذذذف علذذذى القضذذذاء ٨٨-١١٨
تنفيذذ  اإلجذذراءات والسياسذذات الراميذذة إىل منذذ  هذذ ه اجلذذرا م وتيسذذر اإلبذذال  عنهذذا 

 وتقدة الرعاية إىل األطفاد الضحااي )بلبيكا(؛
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 مجيذذذذ  يف املهينذذذذة أو القاسذذذذية الادنيذذذذة العقوبذذذذة أ ذذذذكاد مجيذذذذ  حظذذذذر ٨٩-١١٨
، وتشذذذذبي  أ ذذذذكاد التعلذذذذيم واالنضذذذذاا  غذذذذر العنيفذذذذة واضذذذذحاا  حظذذذذراا  لسذذذذياقاتا

 )بلبيكا(؛
األطفذذذذذذاد يف مجيذذذذذذ   ضذذذذذذد الادنيذذذذذذة العقوبذذذذذذة أ ذذذذذذكاد مجيذذذذذذ  حظذذذذذذر ٩٠-١١٨

 لكسمرب (؛) صرحياا  حظراا  واملنزد، املدرسة ا فيها  ،السياقات
 للمعذاير وفقذاا  وذلذ إصالح القانون ال ي يسم   عاقاة األطفاد،  ٩١-١١٨
 )مدغشقر(؛ الدولية
الادنية لألطفاد يف مجي  السياقات )اجلال  العقوبة حيظر تشري  سن   ٩٢-١١٨

 األسود(؛
وضذذذ  حذذذد السذذذت دا  العقوبذذذة  إىل الراميذذذة للتوعيذذذة براجمهذذذا مواصذذذلة ٩٣-١١٨

 الادنية يف املدارس )تر يا(؛
 علذذذى للقضذذذاء السياسذذذاتيةاختذذذاذ مجيذذذ  التذذذدابر التشذذذريعية والتذذذدابر  ٩٤-١١٨
 ) يلي(؛ القسري والزواج األطفاد اواج
 توافقهذذا مذذن للتأ ذذد التشذذريعات حتسذذن إىل الراميذذة جهودهذذا مواصذذلة ٩5-١١٨
 )الرباايل(؛ التعار حرية بشأن الدولية واملعاير املمارسات أفضل م 

مادأ عد   إىل استناداا  الصحافة حرية لكفالة التدابر من املزيد اختاذ ٩٦-١١٨
 (؛آيسلندا) الصحافة حقوق واح ا  الصحفية امل الفات  رة
 األمذا ن يف والتبم  التعار حرية واح ا  الصحفية التعدديةضمان  ٩7-١١٨

 )فرنسا(؛ العمومية
يف حريذذذة التعاذذذر وتكذذذوين اجلمعيذذذات  مواطنيهذذذا مجيذذذ  حقذذذوق احذذذ ا  ٩٨-١١٨

 (؛آيسلنداياة العامة واحلياة السياسية )والتبم  السلمي واحلق يف املشار ة يف احل
للحذذق يف حريذذة التعاذذر وتكذذوين اجلمعيذذات  ةالكاملذذ املمارسذذة ضذذمان ٩٩-١١٨

والتبم  السلمي، واختاذ اخلطوات الالامة لتذوفر بيئذة آمنذة للمذدافعن عذن حقذوق 
 اإلنسان والصحفين )إيطاليا(؛

 أو اإلن نذذذت  ذذذاكة علذذذى سذذذواء التعاذذذر، حريذذذة تقييذذذد عذذذن االمتنذذذاع ١٠٠-١١٨
علذذذى  قذذذادروناإلعذذذال   وسذذذا  يف  والعذذذاملن الصذذذحفين أن مذذذن والتأ ذذذد خارجهذذذا،

 (؛األمريكية املتحدة)الوالايت  مضايقة دون بعملهم القيا 
املعارضذة  متارسذها عنذدما ذلذ  يف  ذا السذلمي، التبم  حرية اح ا  ١٠١-١١٨

 )الوالايت املتحدة األمريكية(؛
 )لانان(؛ التعار حرية تعزيز ١٠٢-١١٨
للمبتمذ   تسذم  و ذفافة آمنذة بيئذة ضذمان إىل الرامية التدابر اختاذ ١٠٣-١١٨

العواقذذب، بطذذرق منهذذا رفذذ  القيذذود  مذذن خذذو  دونو  حبريذذةاملذذدي ابلعمذذل يف إطارهذذا 
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 وآيرلنذذدااملفروضذة علذى حريذذة التعاذر والتبمذذ  )اململكذة املتحذدة لربيطانيذذا العظمذى 
 الشمالية(؛

 احليذذاة يف املشذذار ة يف احلذذق علذذى مذذربرة غذذر قيذذود فذذرض عذذد   فالذذة ١٠٤-١١٨
 )الربتغاد(؛ الصحافة حرية وعلى والسياسية العامة
 اإلنسذذان حقذذوق عذذن املذذدافعن محايذذة لضذذمان املناسذذاة التذذدابر اختذذاذ ١٠5-١١٨

 أعماد العنف والت ويف )لكسمرب (؛ من السياسين واملعارضن والصحفين
 لتحسذذن املسذذتدامة واالجتماعيذذة االقتصذذادية التنميذذة تعزيذذز مواصذذلة ١٠٦-١١٨

للتمتذذذ  حبقذذذوق اإلنسذذذان  عتيذذذد أسذذذاس وإرسذذذاء مطذذذرد حنذذذو علذذذى املعيشذذذي املسذذذتو 
 )الصن(؛

 )لانان(؛ الفقر مكافحة إىل الرامية اجلهود مواصلة ١٠7-١١٨
 )اجلزا ر(؛ الفقر كافحةم سياسات تعزيز ١٠٨-١١٨
 تذذذذذوفر الذذذذذيت، االجتماعيذذذذذة احلمايذذذذذة لتقذذذذذدةتعزيذذذذذز براجمهذذذذذا  مواصذذذذذلة ١٠٩-١١٨

 )دولة فلسطن(؛ حرماانا  وأ دهم ضعفاا  الغابونيناملواطنن  أل ثر املساعدة
مذذ  ال  يذذز بشذذكل خذذاص  االجتماعيذذة براجمهذذا تعزيذذز غذذابون مواصذذلة ١١٠-١١٨

على جماالت التعليم والتغ ية والصحة، مذن أجذل حتسذن نوعيذة حيذاة أفذراد  ذعاها، 
وال سذذذيما املعذذذواين مذذذنهم، وهذذذي جوانذذذب مذذذن األ يذذذة  كذذذان أن يُعتمذذذد فيهذذذا علذذذى 

 (؛الاوليفاريةالتعاون الدوي واملساعدة التقنية املطلوبن )مجهورية فنزويال 
 املذذواطننود الراميذذة إىل ضذذمان حتسذذن فذذرص حصذذود اجلهذذ مواصذذلة ١١١-١١٨
 )اجلزا ر(؛ األصلية الشعوب أفراد ن فيهم  الصحية، والرعاية التعليم على
 الصذذذذحية الرعايذذذذةعلذذذذى  احلصذذذذودالتذذذذدابر الالامذذذذة لضذذذذمان  اختذذذذاذ ١١٢-١١٨

 أوجذذه مذن يعذايو  سذر عملذه صذذعوابت تعذذ ض الذ يالعذا   القطذذاع وتعزيذز للبميذ ،
 )فرنسا(؛ الصارخة اإلقليمية التفاوت
توسذذذي  نطذذذاق تغطيذذذة الصذذذندوق الذذذوطين للتذذذأمن الصذذذحي  مواصذذذلة ١١٣-١١٨

 تكذن ملواحلماية االجتماعيذة ليشذمل املزيذد مذن األ ذ اص احملذرومن وأولئذ  الذ ين 
 خلطتها الوطنية )سنغافورة(؛ يف السابق، وذل  وفقاا  التغطية تشملهم
 الرعاية على اجلمي  حصود يف احلق انضم أجل من اجلهود تكثيف ١١٤-١١٨

 ان (؛ فييت) الصحية
 املناعة نق  فروس انتشار ارتفاع من احلد إىل الرامية التدابر تعزيز ١١5-١١٨

 )إندونيسيا(؛ الطفل إىل األ  من املرض وانتقاد النساء بناإليدا /الاشرية
 اإلصذابة انتقذاد معذدد الرتفذاع التصذدي أجذل مذن فعالة تدابر اختاذ ١١٦-١١٨

 ملكافحذة الوطنيذة االسذ اتيبية اخلطة تعزيز خالد من الاشرية املناعة نق  بفروس
 اإليدا )ماليزاي(؛/الاشرية املناعة نق  فروس
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اخلذذدمات الصذذحية  علذذى احلصذذوداملزيذذد مذذن التذذدابر لضذذمان  اختذذاذ ١١7-١١٨
 لعالج فروس نق  املناعة الاشرية/اإليدا )ماليزاي(؛

مذذن  للكثذر الطايذذة الرعايذة تذذوفر إىل الراميذة العامذذة السياسذات تعزيذز ١١٨-١١٨
النذذاس الذذ ين يعذذانون مذذن فذذروس نقذذ  املناعذذة الاشذذرية/اإليدا وال يتلقذذون العذذالج، 
وال سيما النساء، من أجل خفض معدالت انتقاد فروس نق  املناعة الاشرية من 

واملثليذذن ومزدوجذذي امليذذل  للمثليذذاتل  األمهذذات إىل األطفذذاد أثنذذاء الذذوالدة؛ و ذذ 
 علذى حصذو م بضذمان اجلنسذن، صذفات وحاملي اجلنسانيةاجلنسي ومغايري ا وية 

 )املكسي (؛ اجلنسانية وا وية اجلنسي امليل أساس على متييز دون الطاية الرعاية
االسذذتثمار يف التعلذذيم للحذذد مذذن معذذدالت التسذذرب  حتسذذن مواصذذلة ١١٩-١١٨

 من املدارس )الصن(؛
 )أنغوال(؛ لألطفاد املدرسي التسرب من للحد اس اتيبية وض  ١٢٠-١١٨
يف  املدرسذذذي التسذذذرب معذذذدالت الرتفذذذاع اجل ريذذذة األسذذذااب معاجلذذذة ١٢١-١١٨
 مطلقذاا  م التسا عد  سياسة إنفاذ منها بطرق الفتيات، صفو  يف سيما وال ،الالد
 )سلوفينيا(؛ اجلنسي والتحرش اجلنسي ابلعنف يتعلق فيما
مجيذ  التذدابر الالامذة مذن أجذل حتقيذق اايدة  اذرة يف معذدالت  اختاذ ١٢٢-١١٨

يف مجيذذذ  مسذذذذتوايت  منهذذذا تسذذذرهبن معذذذذدالت وخفذذذض ابملذذذدارس الفتيذذذاتالتحذذذاق 
 التعليم، حبلود هناية الدورة الثالثة لالستعراض الدوري الشامل )اجلال األسود(؛

تعزيذز القطذاع العذا ،  سذيما وال التعلذيم، علذى اجلميذ  حصود ضمان ١٢٣-١١٨
 )فرنسا(؛ دواجلي  الوصود إىل التعليم املستمر  ب اج  يتسم سياق يف

لتذدابر مذن أجذل تذوفر تعلذيم  ذامل وجيذد املزيذد مذن ا اختاذ مواصلة ١٢٤-١١٨
 )أرمينيا(؛

 الشذامل اجليذد التعلذيم تذوفر لضمان الضرورية التدابر اختاذ مواصلة ١٢5-١١٨
 الصذدد ه ا يف تشريعات واعتماد اإلعاقة، ذوو األطفاد فيهم  ن األطفاد، جلمي 

 )ملديف(؛
 حقذذذذذوق بشذذذذذأن الالذذذذذد أحنذذذذذاء مجيذذذذذ  يف اإلعالميذذذذذة محلتهذذذذذا مواصذذذذذلة ١٢٦-١١٨

 ذوي األ ذ اص حلقذوق الكامذل اإلعماد ضمان أجل من اإلعاقة ذوي األ  اص
 )موريشيوس(؛ اجملتم  يف وإدماجهم اإلعاقة
 قذذد  علذذى الوصذذود مذذن اإلعاقذذة ذوي األ ذذ اص متكذذن يف املضذذي ١٢7-١١٨

احلذذذرة  مذذذوافقتهم طلذذذب ذذذا يف ذلذذذ   الصذذذحية، اخلذذذدمات إىل غذذذرهم مذذذ  املسذذذاواة
واملستنرة على التدخالت الصحية، واختاذ التذدابر الالامذة إللغذاء التشذريعات الذيت 

 )ملديف(؛ ذل  دتقي  
تعزيذذز ومحايذذة حقذذوق األ ذذ اص ذوي اإلعاقذذة، وال سذذيما  يف املضذذي ١٢٨-١١٨

 األطفاد )السنغاد(؛
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الراميذذة إىل دعذذم إدمذذاج مجيذذ  األ ذذ اص  السياسذذات تنفيذذ  مواصذذلة ١٢٩-١١٨
وضذذمان ختصذذي  املذذوارد  ،ومشذذار تهم الفعالذة فيذذه الغذذابويذوي اإلعاقذة يف اجملتمذذ  

 )سنغافورة(. ل ل الكافية 
غذذذذذابون التوصذذذذذيات التاليذذذذذة، وسذذذذذتقد  ردوداا عليهذذذذذا يف وقذذذذذت مناسذذذذذب  سذذذذذتاح و  -١١٩

 اإلنسان:يتباوا موعد الدورة السابعة والثالثن جمللس حقوق  ال
املتعلقذذذذة بانذذذذاء قذذذذدرات قذذذذوات الذذذذدفاع واألمذذذذن  أنشذذذذطتها يف املضذذذذي ١-١١٩

وتدرياهم يف جماد حقوق اإلنسان ابالستفادة من أ ذكاد التعذاون الذدوي امل تلفذة، 
  ا يف ذل  التعاون فيما بن بلدان اجلنوب )إندونيسيا(؛

عزيذذذز عمالذذذة مضذذذاعفة اجلهذذذود واملذذذوارد امل صصذذذة للذذذربام  املكرسذذذة لت ٢-١١٩
 ان (؛ فييتاإلعاقة ) ذوي الشاابالشااب، وال سيما 

 العمذذذذل ملنظمذذذذة والقاليذذذذة األصذذذذلية الشذذذذعوب اتفاقيذذذذة علذذذذى التصذذذذديق ٣-١١٩
 )غواتيماال(؛ ١9٨9 لسنة( ١69)رقم  الدولية
 حظذذذر معاهذذذدة علذذذى والتوقيذذذ  األسذذذلحة  ذذذارة معاهذذذدة إىل االنضذذذما  ٤-١١٩

 )غواتيماال(؛ اممعههتا الوطنية وتكييف تشريعا النووية األسلحة
 أجذذل مذذن مسذذاق، تذذرخي  نظذذا  يفذذرض الذذ ي القذذانوي اإلطذذار وضذذ  5-١١٩
 جمتم  مدي حدي  )فرنسا(؛ وجود إاتحة
عذن  النظذر بصذر  اإلنسذان، حلقذوق الوطنيذة للبنذة  افيذة  موارد توفر ٦-١١٩
 (؛ وراي)مجهورية   وتنظيمها للبنة معد د قانون سن  

 (؛ليشيت)تيمور  اإلنسان حلقوق الوطنية للبنة  افية  ميزانية توفر 7-١١٩
بطذذرق منهذذا  ،مذذن أداء مهامهذذا اإلنسذذان حلقذذوق الوطنيذذة اللبنذذة متكذذن ٨-١١٩
 ومعاجلذة سألة اال ذار ابأل ذ اص  للتوعيةمناساة  عمل  افية وأما ن  ميزانية توفر

 ب ل  )اامايا(؛ الشكاو  املتعلقة
 )السنغاد(؛ اإلنسان حلقوق الوطنية نةاللب موارد تعزيز ٩-١١٩
مواصذذلة اجلهذذود الراميذذة إىل ضذذمان األداء السذذلس واالسذذتقالد التذذا   ١٠-١١٩

 م  ماادئ ابريس )جياويت(؛ متا ياا للبنة حقوق اإلنسان، 
مسذذذتقلة حلقذذذوق  وطنيذذذة مؤسسذذذة إنشذذذاء إىل الراميذذذة جهودهذذذا تسذذذري  ١١-١١٩

 اإلنسان وفقاا ملاادئ ابريس )رواندا(؛
 الفئذذة ضذذمن اإلنسذذان حلقذذوق الوطنيذذة اللبنذذةإهنذذاء إجذذراءات اعتمذذاد  ١٢-١١٩

 )جورجيا(؛ عملها سر وضمان"ألف" 
 ابريذذذذذس ملاذذذذادئ وفقذذذذاا  اإلنسذذذذان حلقذذذذوق الوطنيذذذذة اللبنذذذذة دور تعزيذذذذز ١٣-١١٩

 )املغرب(؛
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اللبنذة الوطنيذة حلقذذوق اإلنسذان علذذى  حلصذذودبذ د املزيذد مذذن اجلهذود  ١٤-١١٩
 ملاادئ ابريس )الربتغاد(؛ فقاا املر ز "ألف" و 

 بتنظذذذيم املتعلذذذق اجلديذذذد القذذذانون اعتمذذذاد إىل الراميذذذة جهودهذذذا تسذذذري  ١5-١١٩
 )اماابوي(؛ فعالية أ ثر جلعلها اإلنسان حلقوق الوطنية اللبنة وأداء
 التمييذذز، مذذن النذذاس حلمايذذة تذذدابرمذذا يلذذز  مذذن  واختذذاذ تشذذريعات سذذن   ١٦-١١٩
 والشعوب األصلية )العراق(؛ والايغميسيما النساء  وال

 ألفذذذذرادتذذذذوفر محايذذذذة قانونيذذذذة متسذذذذاوية جلميذذذذ  املذذذذواطنن، وال سذذذذيما  ١7-١١٩
 العامذذذذة اخلذذذذدمات علذذذذى احلصذذذذود مذذذذن ومتكيذذذذنهم األصذذذذلية، والشذذذذعوب األقليذذذذات
 (؛ وراي)مجهورية  

يف صذذذن   املسذذذتوايت مجيذذذ  علذذذىضذذذمان مشذذذار ة الشذذذعوب األصذذذلية  ١٨-١١٩
 حفظ الطايعة )سراليون(؛  ا يف ذل  جهود متسها، اليت ملسا لالقرارات املتعلقة اب

اختذذاذ التذذدابر الالامذذة لضذذمان احلذذق يف حريذذة التعاذذر وحريذذة التبمذذ   ١٩-١١٩
 ذذذل مذذذن يرتكذذذب أعمذذذاد   مسذذذاءلةالسذذذلمي وحريذذذة تكذذذوين اجلمعيذذذات، بطذذذرق منهذذذا 

 اإلنسذان، حقذوق عذن املذدافعون فيهم  ن األفراد، ضد عنف أو مضايقة أو ختويف
 ) ندا(؛ احلقوق ه ه ممارستهم بساب
 )العراق(؛ التعليم جماد يف التمييز مكافحة اتفاقية إىل االنضما  ٢٠-١١٩
مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان اح ا  ماذدأ عذد  اإلعذادة القسذرية،  ٢١-١١٩

 وعلذذذى الفرديذذذة، التقييمذذذات إىل اسذذذتناداا  احلذذذاالت، مجيذذذ  علذذذى املاذذذدأ هذذذ هوتطايذذذق 
 مذذن القصذذر حالذذة يف سذذيما وال مجذذاعي، بشذذكل ولذذيس حذذدة علذذى حالذذة  ذذل  أسذذاس

 )األرجنتن(؛ اللبوء ملتمسي
 اخلذذدمات علذذى اللبذذوء وملتمسذذي الالجئذذن األطفذذاد حصذذود ضذذمان ٢٢-١١٩
 )تر يا(. املناساة الطاية

غابون التوصيات اليت ُقد مت أثناء احلوار التفذاعلي/الواردة أدانه، وأحاطذت  وحبثت -١٢٠
 علماا هبا:

على االسذتحقاق لذد  اختيذار مر ذحن  ةعملية مفتوحة وقا م اعتماد ١-١٢٠
هيئة من هيئذات معاهذدات األمذم املتحذدة )اململكذة املتحذدة  يفوطنين لالنت اابت 
 (؛الشمالية وآيرلندالربيطانيا العظمى 

 املهذاجرين العمذاد مجي  حقوق حلماية الدولية االتفاقية على التصديق ٢-١٢٠
 ) ونغو( )مصر( )سراليون(؛ أسرهم وأفراد
 العمذاد مجيذ  حقذوق حلمايذة الدوليذة االتفاقيذة على التصديق يف النظر ٣-١٢٠

 )أوروغواي(؛ أسرهم وأفراد املهاجرين
 مجيذذ  حقذذوق حلمايذذة الدوليذذة االتفاقيذذة علذذى للتصذذديق اجلهذذود تكثيذذف ٤-١٢٠
 )إندونيسيا(؛ أسرهم وأفراد املهاجرين العماد
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 العمذذاد مجيذذ  حقذذوق حلمايذذة الدوليذذة االتفاقيذذة علذذى بسذذرعة التصذذديق 5-١٢٠
 اخلذذذاص الذذذدوي ابلعهذذذد امللحذذذق االختيذذذاري والربوتو ذذذود أسذذذرهم، وأفذذذراد املهذذذاجرين
 )غواتيماال(؛ والثقافية واالجتماعية االقتصادية ابحلقوق
 اخلذذذاص الذذذدوي للعهذذذد األود االختيذذذاري الربوتو ذذذود علذذذى التصذذذديق ٦-١٢٠

 )إساانيا(؛ والسياسية املدنية ابحلقوق
 التصذديق إجذراءاتاجلارية من أجل حتديذد  االستعدادات وترةتسري   7-١٢٠
 سيةوالسيا املدنية ابحلقوق اخلاص الدوي ابلعهد امللحق االختياري الربوتو ود على

 )أوروغواي(؛
 فضالا  االنت اابت، أعقات اليت العنف أعماد يف مستقل حتقيق إجراء ٨-١٢٠
 نفسذذذه، السذذذياق يف اإلنسذذذان حلقذذذوق انتها ذذذات ابرتكذذذاب املتعلقذذذة االدعذذذاءات عذذذن

 وإلنصذذذذا  الفاعلذذذة اجلهذذذات خمتلذذذذف ومسذذذؤوليات مشذذذار ة علذذذذى الضذذذوء لتسذذذلي 
 )لكسمرب (؛ الضحااي
 املتصذذذذلة العنذذذذف أعمذذذذاد يف وموضذذذذوعي ومسذذذذتقل رمسذذذذي حتقيذذذذق فذذذذت  ٩-١٢٠

 )هولندا(؛ اإلنسان حلقوق اجلسيمة ابالنتها ات املتعلقة االدعاءات ويف ابالنت اابت
 وإيذداعهم هريناالعتقاد التعسذفي للمتظذا عملياتالتحقيق يف مزاعم  ١٠-١٢٠

 )أس اليا(؛ االنت اابت أعقاب يفيف احلاس السابق للمحا مة لف ات مفرطة 
ضذذمان التطايذذق الفعذذاد واملنهبذذي ملاذذدأ التشذذاور املسذذاق مذذ  الشذذعوب  ١١-١٢٠

تشذذمل تذذوفر إطذذار  بطذذرقالطايعذذة، وذلذذ   حفذذظ منهذذا جهذذود أمذذوريف  -األصذذلية 
 )سلوفينيا(؛ ل ل تشريعي أو تنظيمي حمدد 

مذذن أجذذل حتسذذن محايذذة  ابلكامذذلمتكذذن اجمللذذس الذذوطين للمذذرأة ودعمذذه  ١٢-١٢٠
 وتعزيز حقوق املرأة )جنوب أفريقيا(؛

 يف النفذاذ حيذز دخل ال ي، ٢ ١9/٠6/٠١6 قانون تعديل أو إلغاء ١٣-١٢٠
 وتتمثذل الدسذتور عليهذا يذن  الذيت اإلنسذان حقذوق ضمان بغية، ٢٠١٧ عا  بداية
رورية مذذن الشذذرو  املسذذاقة الضذذ و لتا ذذا والتعاذذر، الذذرأي وحريذذة الصذذحافة حريذذة يف

 ؛لقيا  جمتم  دميقراطي ونش  )أملانيا(
 مذذ  تواؤمذذه لضذذمان  ذذاملة بصذذورة وتعديلذذه االتصذذاالت قذذانون مراجعذذة ١٤-١٢٠
 (؛آيرلندا)التعار حرية بشأن الدولية واملعاير املمارسات أفضل
 األطفذادضمان التحقيق الفوري والفعاد يف مجي  ادعذاءات اسذتغالد  ١5-١٢٠

 واختاذ غابونين،مجهورية أفريقيا الوسطى من قال جنود  يف اا عليهم جنسي واالعتداء
 )غواتيماال(. مستقاالا  ذل  وقوع ملن  الالامة اخلطوات

االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف هذ ا التقريذر تعذرب عذن موقذف الدولذة  مجي  -١٢١
يناغي أن يفهذم أهنذا حتظذى بتأييذد  وال)الدود( اليت قدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض. 

 .بكاملهالفريق العامل 



A/HRC/37/6 

27 GE.17-23556 

 املرفق
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