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

 تردددرين الندددا / 17إىل  6مدددن ، دورتدددل النامنددة والعردددرين ا القددد ة املمتدددة 5/1حقدد ا اساندددان 
  لندا /اتردرين  8ا  . وجرى ايتعرا، احلالة ا بريو ا اجللنة اخلامنة املعقد دة2017ا فمرب 
ددبس التقا ددي لددد2017ادد فمرب  ل ى و ارة العددد. وتددر س وفددد بددريو يردد  و يددر حقدد ا اسانددان وي 

 تعلددق ببددريو اقريددر املامددس التوحقد ا اسانددان، ي يددنل ماا يددس م ل مددا مارمننددا. واعتمدد القريددق الع
 . 2017تررين النا /ا فمرب  10جلنتل العاشرة املعق دة ا 

، ايتدددددار  لددددد  حقددددد ا اساندددددان فريدددددق املقدددددررين التدددددا  2017شدددددباط/فرباير  13وا  -2
تعددددة امل -)اجملم عددة النيةنددةل ألجددس تننددري ايددتعرا، احلالددة ا بددريول الربتغددال، وب لنقنددا )دولددة 

 . ل1)تل، والناابنالق منا
مددن  5والققددرة  5/1مددن مرفددق قددرار  لدد  حقدد ا اسانددان  15وعمدديأب كحمددام الققددرة  -3

 لق ببريول ، صدرت ال اثرق التالنة ألغرا، اريتعرا، املتع16/21مرفق قرار اجملل  
 ل؛A/HRC/WG.6/28/PER/1) ل )15تقرير وطل/عر، متايب مقدم وفقاأب للققرة  ) ل 
 )بل15لمعل مددات  عدتددل املق  ددنة النددامنة حلقدد ا اسانددان وفقدداأب للققددرة جتمنددل ل )بل 

(A/HRC/WG.6/28/PER/2ل؛ 
  ل.A/HRC/WG.6/28/PER/3)جل )15م جز  عدتل املق  نة النامنة وفقاأب للققرة  )جل 

و  حنلت إىل بريو عن طريق اجملم عة النيةنة قارمة  يئلة  عدداا يدلقاأب  ملااندا و وروغد اج  -4
ى ربيطااندا العممددملتحددة لاربا يدس والربتغدال وبلكنمدا وتردنمنا ويددل فنننا ولنيتنردتاين واململمدة وال

 وآيرلندا الرمالنة والنرويج وال رايت املتحدة األمريمنة. 

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

بدريو بلدد بدد ل ا الندن ات األيدرية جكد داأب مبدرية حد  ي ددمن   شدار رردن  ال فدد إىل  ن -5
مل اطننل التمتدل ققد قكم اسانداانة األيايدنة علدى  ويدل اطداا صمدن وكق دى درجدات القعالندة، 
ويقر ابل رورة النناينة واألييقنة مل اصلة تعمنق ه ه اجلك د والنك ، هبا لتكاو  اريتيفات 

 ر تزال قارمة ا البلد.  ويد القك ات ارجتماعنة اليت
__________ 

، يدددديل الدددددورة الناديددددة 2017 يل ل/يددددبتمرب  22الدددديت عقدددددها  لدددد  حقدددد ا اسانددددان ا  25ا اجللنددددة  ل1)
، طلدد  ررددن  اجمللدد  مددن جدددول األعمددال املعندد ن ضاريددتعرا، الدددورج الرددامسض 6والنيةدد ، ا إطددار البنددد 

مدددا، وفندددزويي را ويدددرج، وتعدددددة الق منددداتل، وبدددري امل -ب لنقندددا )دولدددة  ارتقددداا املدددربم بددد  ينمدددر اجمللددد  ا  ن
، 2017ل ل/يددبتمرب  ي 20ؤريددة الب لنقاريددةل، ممدا يددرد ا ريددالة دولدة ب لنقنددا املتعددددة الق مندات امل -)مجك ريدة 

ت  هنمدددا ا اجملمددد عاريددة مماالب لنق والدد ج يق دددي كن تتبددادل دولدددة ب لنقنددا املتعدددددة الق مندددات ومجك ريددة فندددزويي
م عدة ببدريو ومد لا اجمل ندة اخلاصدةالنيةنت  اخلاصت  بمس منكما. ووافق اجملل  على تغندري ترمنبدة اجملم عدة النية

 يت عقدددها اجمللدد نمنمنددة الددا اجللنددة الت ا ابدئ األمددر النيةنددة اخلاصددة بنددرج رامددا، اللتدد  جددرى ايتنار ددا
 . 2017اير شباط/فرب  13 ا
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و فدداد كن ينايددة بددريو ا  ددال حقدد ا اسانددان هددي ينايددة دولددة تتكدداو  حدددود النطدداا  -6
الدددزمل للحم مدددات املتعاقبدددة. ورحدددل  ن حم مدددة الدددررن  بنددددرو اببلددد  م منننندددمي، الددديت تندددلمت 

، مدا فتئدت ترمدز علدى  دمان ايدتمرار هد ه الننايدات الديت بدد ت 2016مقالند احلمم ا مت  /ي لنل 
 على حتن  الننايات القارمة  و صناغة ينايات جديدة، عند ارقت اء. تعطي  ملكا و 

و مددد  ن التقريددر الدد طل   عددد   رددارمة مجنددل املؤينددات احلم منددة اململقددة بتنقندد  الت صددنات  -7
. ورحدل  ادل علدى الدرغم مدن 2012اليت تلقتكا بريو ييل اريتعرا، الدورج الرامس الندابق، عدام 

قرير   يندت إىل و ارة العدل وحقد ا اساندان، فدان املعل مدات امل دمنة فندل وردت  ن مكمة صناغة الت
حم مة إقلنمنة. وقد ع ر دت النندية األوىل مدن التقريدر علدى  25مؤينة عامة وطننة و 30من حن  

اجمللددد  الددد طل حلقددد ا اساندددان، وهددد  مندددان داردددم يتددد لي مدددن صنلددد  عدددن مؤيندددات حم مندددة وعدددن 
ا إطدددار عملندددة إعدددداد التقريدددر، تلقدددت بدددريو  ي ددداأب دعمددداأب قنمددداأب مدددن ممتددد  املق  دددنة اجملتمدددل املدددد . و 

 النامنة اسقلنمي ألمريما اجلن بنة. 
 ل2021-2017)وقال إن بريو ب دد ايتممال اخلطة ال طننة النالنة حلق ا اسانان  -8

 13ى درايددة حالددة الدديت تعمدد  آراء المنددايت العامددة ومنممددات اجملتمددل املددد ، و هنددا منمبددة علدد
فئة اجتماعنة حتتاج إىل محاية ياصة. و فاد كن بريو  علنت للمدرة األوىل انتكدا اعتمداد ينايدات 
عامة تنتكدف مجاعات مل حتل ا املا ي كج عناية، من قبنس املنلنات واملنلن  ومزدوجي املنس 

نددزلن . وادددف اخلطددة اجلننددي ومغددايرج ا  يددة اجلنندداانة وحدداملي صددقات اجلنندد ، والعمددال امل
  ي اأب إىل تنقن  املعايري الدولنة بر ن شرمات األعمال وحق ا اسانان. 

علددى الربوت مدد ل اريتنددارج رتقاقنددة حقدد ا الطقددس  2016و مددد  ن بددريو صدددقت ا عددام  -9
 املتعلق إبجراء تقدمي البيغات وعلى اتقاا امتنا ات احملممة اجلنارنة الدولنة وح اياا. 

دد  عدددد مددن اخلطدد ات الررننددنة اس ددافنة،  ددا ا ذلددا 2017-2012وا القدد ة  -10 ، اُّتخ
ترددديد العق بددة علددى جرتددة اريتقدداء القنددرج، وإديددال تعددديس علددى تعريددي التعدد ي  وتعريددي 
جرتددة العمددس القنددرج، وامل افقددة علددى القدد اا  املتعلقددة ابيددتيدام القدد ة، وممافحددة قتددس اسي ، 

إىل  1980شددديال الددد ين ايتقددد ا يددديل فددد ة العندددي الددديت امتددددت مدددن عدددام والبحدددن عدددن األ
، ابس ددافة إىل تعزيددز الترددريعات املتعلقددة بنددبس ارات دداف ألجددس ممافحددة العنددي 2000 عددام

 القارم على  ياس ا ع اجلن . 
و فداد كن ممتد   مدد  املمدامل ع دد  ب صدقل اقلندة ال قارنددة ال طنندة ملنددل التعد ي . و شددار   -11

م لا إىل  ن صنس املق  دنة الندامنة اسقلنمدي ألمريمدا اجلن بندة اا دم إىل اجمللد  الد طل حلقد ا 
 اسانان ب صقل ع  اأب دارماأب لل مرمز املراق . 

، صدقت بريو على ارتقاقنة الدولنة حلماية مجندل األشديال 2012وا  يل ل/يبتمرب  -12
يت ددال اللكنددة املعننددة قددارت اريتقدداء اع فددت اب 2016مددن اريتقدداء القنددرج، م ا عددام 

، اعتمددددددت بدددددريو القددددداا ن املتعلدددددق ابلبحدددددن عدددددن 2016القندددددرج. وا مددددداا ن األول/ديندددددمرب 
، وهد  2000إىل عدام  1980األشيال ال ين ايتق ا ييل ف ة العني الديت امتددت مدن عدام 

 ي داأب اخلطدة ال طنندة ذات قاا ن طاملا ااتمره ال حااي واجملتمل الدو  على حد يد اء. واعت مددت 
ال لة. م  ارئت املديرية العامة اململقة ابلبحن عن األشيال امليتقد ، ب صدقكا قندماأب ابعداأب 

ايدت يدمت يطدة التع ي دات الرداملة تنقند اأب  2005ل  ارة العددل وحقد ا اساندان. ومند  عدام 
رفت مبددالت تقدددر ا  م عكددا للت صددنات الدد اردة عددن جلنددة احلقنقددة وامل دداحلة. ومندد  إاردداء اخلطددة، ص دد

  شيص. 000 90ملن ن دورر ا شمس تع ي ات فردية ل احل ما يقارب  100بنح  
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، جددرت امل افقددة علددى قداا ن ممافحددة ارجتددار ابألشدديال وارجتددار 2016وا شدباط/فرباير  -13
غدددري الردددرعي ابملكدددداجرين. وعدددز ت و ارة الدايلندددة اقلنددددات املتاحدددة للردددرطة ملمافحددددة ارجتدددار و اردددد  
ممت  املدعي العام على منت ى املقاطعدات اااندة مماتد  متي  دة ابعدة للننابدة العامدة إ دافة إىل 

، جددرت امل افقدة علددى اخلطددة ال طننددة 2017وحددة متي  ددة   حلقددت  متدد  املددعي العددام. وا عددام 
 اجلديدة ملمافحة ارجتار ابألشيال اليت ح دد فنكا األشيال اململق ن بتناول ه ه الق نة. 

، ، ما فتئت املديرية املعننة ابلتن ع النقاا والق اء على التمنندز العن درج2013ومن  عام  -14
العن دددرج. و ا   -التابعدددة لددد  ارة النقافدددة، تعمدددس علدددى و دددل بدددرامج للق ددداء علدددى التمنندددز اسةدددل 

 العن درج. -بعن ان ضاسا ار ابلعن دريةض للمد اطن  إممااندة اسبدي  عدن  عمدال التمنندز اسةدل  بريمج
 و ارئت  ي اأب اللكنة ال طننة ملناه ة التمننز. 

لكنددددة ال طننددددة الدارمددددة املتعددددددة القطاعددددات املعننددددة ققددددل ،   ارددددئت ال2016وا عددددام  -15
وإعادة وتقننم املعارف التقلندية والقدتة وم رو  الرع ب األصلنة وصاريااا، وهي جلندة تتد لي 

 مؤينة عامة وصنل  عن منممات الرع ب األصلنة.  14من صنل  عن 
التدددابري الرامنددة إىل منددل وممافحددة و فدداد ررددن  ال فددد كن بددريو  حددر ت تقدددماأب ا تنقندد   -16

 ل2012-2017التمننددز  ددد املددر ة، ومددن بدد  تلددا التدددابري اخلطددة ال طننددة للمندداواة بدد  اجلنندد  )
 ل.2016-2021واخلطة ال طننة ملمافحة العني القارم على  ياس ا ع اجلن  )

  ا شددباط/وفنمددا يتعلددق ابملؤينددات النددكننة، بلددت عدددد األشدديال املنددل بة حددريتكم  -17
، وهد  عددد يتكداو  بمندري طاقدة ايدتنعاب مرامدز ارحتكدا  82 507ما  م عدل  2017فرباير 

 ازييأب. وا ه ا ال دد، اقد  معكدد الندك ن الد طل  م عدة مدن اسصديحات 35 928 اليت تقدر ب
م مشلت بناء يك ن جديدة وحتن  املؤينات النكننة القارمة. و شار ال فدد إىل صددور املريد  

ا دددادف إىل احلدددد مدددن ارمتمدددان دايدددس الندددك ن ابعتمددداد امدددام املراقبدددة  1322التردددريعي رقدددم 
 اسلم وانة. 

وفنما يت س ابسعاقة، ي نَّت ق اا  عديدة، من بننكا القاا ن العدام املتعلدق ابألشديال  -18
نددة، ذوج اسعاقددة، وقدداا ن يمقددس حقدد ا األشدديال الدد ين يعدداا ن مددن ا ددطراابت ال ددحة العقل

وقددداا ن آيدددر يق دددي بتمديدددد إجدددا ة فددد ة مدددا بعدددد الددد ردة ا حدددارت صدددغار األطقدددال مدددن ذوج 
 اسعاقات. 

الديت  2021، حددت بريو  ول اياا ا  ال النناية ارجتماعنة لعام 2016وا عام  -19
  عتدتليص ا احلدد مددن الققدر و وجدل ال ددعي،  دا ا ذلدا الق دداء علدى الققدر املدددقل واحلدد مدن  مدد

. 2021إىل عدام  2015ا املاردة يديل القد ة املمتددة مدن عدام  15ا املارة إىل  22الققر من 
 50ور فل  م ع ارعتمدادات املي  دة لقطداع التعلدنم علدى مندت ايت احلمدم النيةدة كمندر مدن 

 علددنم، و ادت انددبة التغطنددة ا مددسل مددن التعلددنم اربتددداري والت2017وعددام  2012ا املارددة بدد  عددام 
 الناا ج وتقل ت بدرجة مبرية القك ة ا التعلنم ب  املناطق احل رية واملناطق الريقنة. 

و قدددر ال فدددد كن الطريدددق  مدددام بدددريو مدددا  ال طددد ييأب لتيقدددن  معددددل احلمدددس ا صدددق ف  -20
املراهقات. وا ه ا ال دد، و  عت يطة لتقددمي اخلددمات ال دحنة املتي  دة اددف إىل مندل 

 اسرشددادات واملردد رة، ف دديأب عددن تدد فري الرعايددة الردداملة، مرددرياأب إىل  ن هدد ه اخلطددة احلمددس وتقدددمي
 ترمز على ال حة اجلنننة واسجنابنة. 
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 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
وفداأب ببنايت. وترد الت صنات املقدمة ييل احل ار ا  69ييل جلنة التحاور،  دىل  -21

  من ه ا التقرير.القرع النا 
ورحبت منغ لنا ابلت ديق علدى ارتقاقندة الدولندة حلمايدة مجندل األشديال مدن اريتقداء  -22

ل. و شدددادت ببدددريو سلغددداء 2017-2021القندددرج وابعتمددداد اخلطدددة ال طنندددة حلقددد ا اساندددان )
 والناا ج.  عق بة اسعدام. و فادت منغ لنا كال من املكم  مان فرل  مرب لننس التعلنم اربتداري

و شدداد اجلبددس األيدد د ببددريو ملددا اُّت تددل مددن تدددابري ترددريعنة لتعزيددز اسطددار الدد طل حلمايددة حقدد ا  -23
اسانددان و عددرب عددن تقددديره للككدد د املب ولددة هبدددف الت دددج لييتقدداء القنددرج. ورحددل التحنددننات 

دم املزيدد مدن التقاصدنس اليت   ديلت على مؤينات بريو هبدف ممافحدة التمنندز وطلد  إىل ال فدد  ن يقد
 بر ن آاثر تلا التحنننات، وخباصة فنما يتعلق ابلرع ب األصلنة واناء النمان األصلن . 

وا هددت ه لندددا ابلتقدددم الدد ج  حر تددل بددريو ا التحقنددق ا ااتكامددات حقدد ا اسانددان  -24
بددددت . ورح2000وعددددام  1980املرتمبدددة يدددديل النددددزاع املندددل  الدددددايلي الدددد ج امتددددد بددد  عددددام 

ابجلك د اجلارية لت طند الدتقراطنة وتعزيز النم  ارقت ادج وشكعت بدريو علدى م اصدلة يط اادا 
 اريتباقنة ا  ال شرمات األعمال وحق ا اسانان. 

ورحبددت انمدداراغ ا ابلتقدددم احملددر  مندد  اريددتعرا، األيددري،  ددا ا ذلددا الت ددديق علددى  -25
ل مدن اريتقداء القندرج، وإارداء اللكندة ال طنندة ملناه دة ارتقاقنة الدولنة حلماية مجنل األشديا

 التمننز ومنرب ضاسا ار ابلعن ريةض.
و شادت النرويج  ا تب لل بريو من جك د حلماية حق ا اساندان وتعزيزهدا،  دا ا ذلدا  -26

 التدابري املتي ة للحد من الققر وتعزيز حق ا املر ة واحلد من  وجل التقاوت ارجتماعي. 
و عربدددت بنمدددا عدددن تقدددديرها لعملندددة الترددداور الددديت يدددبقت إعدددداد التقريدددر الددد طل. وبعدددد  -27

، 2012الت ديق على ارتقاقندة الدولندة حلمايدة مجندل األشديال مدن اريتقداء القندرج ا عدام 
قبلت بريو ايت ال اللكنة املعننة قارت اريتقداء القندرج بتلقدي البيغدات والنمدر فنكدا وفقداأب 

 من ارتقاقنة. 31للمادة 
ورحبددددت ابراغدددد اج إباردددداء مرامددددز الطدددد ارئ املعدددددة ريددددتقبال النندددداء  ددددحااي العنددددي،  -28

وابعتماد قاا ن حيمر ايتيدام العق بة اجلندية واملكننة  دد األطقدال، وهد  القداا ن الد ج يدنص 
ة الدولندة على حق الرع ب األصلنة  و احمللنة ا التراور معكا مندبقاأب، وابلت دديق علدى ارتقاقند

 حلماية مجنل األشيال من اريتقاء القنرج.
و حاطدددت القلبددد  علمددداأب ابلدددربامج الرددداملة الددديت و دددعت لتعزيدددز ومحايدددة حقددد ا الطقدددس  -29

وابلدنكج الردم   الد ج  يد  بددل بدريو إ اء هد ه املند لة. ورحبددت ابخلطد ات احلامسدة الديت اُّتدد اا 
ن بدددريو وقعدددت، لمنكدددا مل ت ددددا علدددى ارتقاقندددة بدددريو ملمافحدددة ارجتدددار ابلبردددر. و شدددارت إىل  

 الدولنة حلماية حق ا مجنل العمال املكاجرين و فراد   يرهم.
ورحبددت ب لندددا ابخلطدد ات اساابنددة املتيدد ة تنقندد اأب للت صددنات الدديت قبلتكددا بددريو يدديل ج لددة  -30

الدولندددة املتعلقدددة ققددد ا  اريدددتعرا، النااندددة و عربدددت عدددن تقدددديرها للككددد د املب ولدددة لل فددداء ابرلتزامدددات
الدديت  ل2017-2021)الطقددس. و عربددت عددن التقدددير  ي دداأب رعتمدداد اخلطددة ال طننددة حلقدد ا اسانددان 

 تنص على ت فري محاية ياصة للمدافع  عن حق ا اسانان.
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ورحبدددت الربتغدددال ابعتمددداد قددداا ن حيمدددر العق بدددة اجلنددددية  دددد األطقدددال وادددرم العمدددس  -31
ل علددى معل مددات بردد ن مددا اددرج تنقندد ه مددن تدددابري لتممدد   ددحااي القنددرج. وطلبددت احل دد  

 التعقنم القنرج من ال ص ل إىل العدالة اسصيحنة.
و شددادت مجك ريددة مدد راي ببددريو ساردداركا اللكنددة ال طننددة ملناه ددة التمننددز ومنددرب ضاسادد ار  -32

خلطددة ال طننددة ذات ابلعن ددريةض. ورحبددت ابلقدداا ن املتعلددق ابلبحددن عددن األشدديال امليتقدد  واب
 ال لة، مما رحبت ابقلنة ال طننة ملنل التع ي  اليت   ارئت دايس ممت   م  املمامل. 

و حاطددت يددريالن ن علمدداأب ابعتمدداد اخلطددة ال طننددة للنكدد ، بنددمان بددريو املنحدددرين مددن  -33
ل. و حاطدددت علمددداأب  ي ددداأب إبلغددداء عق بدددة اسعددددام قمدددم ال اقدددل، 2016-2020 صدددس  فريقدددي )
املتعلددق  مافحددة ارجتدددار ابألشدديال واريدد  املكدداجرين وابخلطددة ال طنندددة  2016وبقدداا ن عددام 

 . ل2017-2021)ملمافحة ارجتار ابألشيال 
 و شادت ينغاف رة ابلتعديس ال ج  ديلتدل بدريو علدى تعريدي التعد ي  والعمدس القندرج، -34

دددب س اجلدددرب. وا هدددت ابجلكددد د الرامندددة إىل و دددل اخلطدددة ال طنندددة حلقددد ا  وبتعزيدددز القددداا ن املتعلدددق بن 
ل و شددادت ببددريو لنددنكا قدداا يأب جديددداأب للق دداء علددى العنددي املنددلط 2017-2021اسانددان )

 على املر ة وجرارم قتس اسي  وارعتداءات املرتمبدة علدى يدد األ واج صدن لدديكم ازعدة شدديدة إىل
 ولزايدة عدد مرامز الط ارئ املعدة ريتقبال النناء. ،العني
ملنددل العق بددة اجلنددددية. وشددكعت بددريو علدددى  2015ورحبددت يددل فنننا ابعتمدداد قددداا ن عددام  -35

 ددمان ايددتقادة النندداء والقتنددات مددن اخلدددمات الطبنددة واملعل مددات املتعلقددة ابل ددحة واحلقدد ا اجلننددنة 
 واسجنابنة وعلى و ل ينايات وآلنات عامة حلماية املدافع  عن حق ا اسانان ومناعدام. 

ل 2017-2021اطددددت إيددددباانا علمدددداأب ابخلطددددة ال طننددددة النالنددددة حلقدددد ا اسانددددان )و ح -36
ورحبت ابجلك د الرامنة إىل الق اء على التمننز والعني  د املدر ة وخبطدة العمدس املعتمددة ا هد ا 
ال دددد. ويددلمت  ي دداأب ابجلكدد د املب ولددة ل ددمان احل دد ل علددى مندداه الرددرب ومرافددق الت ددحا ، 

ليت قطعتكا بريو فنما يتعلق قق ا املنلنات واملنلن  ومزدوجي املندس اجلنندي وا هت ابرلتزامات ا
 ومغايرج ا  ية اجلنناانة وحاملي صقات اجلنن .

وا هدددت دولدددة فلندددط  ابجلكددد د املب ولدددة سارددداء امدددام  ددددد حلمايدددة حقددد ا الندددمان  -37
وحقدد ا اسانددان وب  ددل األصددلن . و حاطددت علمدداأب ابجلكدد د املب ولددة ا  ددال شددرمات األعمددال 

 ل.2017-2021مبادئ ت جنكنة جديدة ا إطار اخلطة ال طننة حلق ا اسانان )
و شارت ي ينرا إىل الت ترات الديت تردكدها بدريو حالنداأب ا قطداع التعددين و بدر ت مندي  -38

 ن املبددادئ الط عندددة برددد ن األمدددن وحقددد ا اسانددان تردددمس  داةأب مقنددددة وعملندددة لتردددكنل احلددد ار 
اد احللددد ل للق دددااي األمنندددة. و اثرت ي يندددرا  ي ددداأب شددد اغس فنمدددا يتعلدددق ابلطدددابل التقننددددج وإاددد

 للقاا ن املتعلق ابسجكا،.
ورحبددددت ايلنددددد ابخلطددددة ال طننددددة النالنددددة حلقدددد ا اسانددددان وابلت ددددديق علددددى الربوت مدددد ل  -39

 ن اعتمددداد قددداا ن اريتندددارج رتقاقندددة حقددد ا الطقدددس املتعلدددق إبجدددراء تقددددمي البيغدددات. واعتدددربت 
ممافحددة ارجتددار ابألشدديال ويطددة العمددس ذات ال ددلة و ايدة املنزاانددة املي  ددة للق دداء علددى 

 ، يرمين يط ت  إاابنت . العام الققرالققر املدقل واحلد من 
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علددى اخلطددة ال طننددة بردد ن إاحددة  2016و فدداد ال فددد كن امددام الق دداء وافددق ا عددام  -40
ل و ن النلطة الق ارنة  ار ت جلنة 2016-2021يال املنت عق  )إمماانة التقا ي لألش

دددنت  ي ددداأب  ول وحددددة ق دددارنة متماملدددة معنندددة2017ت عدداب ابلعدالدددة اجلننددداانة. وا آذار/مدددارس   ، د ش ِّ
 ابلعني القارم على ا ع اجلن .

وفنمدددا يتعلدددق ابلعدالدددة املرددد مة بددد  النقافدددات،  ارددد ت الندددلطة الق دددارنة وحددددة علدددى  -41
شددددبمة اسا اددددت لتقدددددمي يدددددمات امل مجدددد  الرددددق ي  وامل مجدددد  التحريددددري  للغددددات الرددددع ب 

 م مجاأب شق ايأب ا عدة لغات  صلنة.  26األصلنة، وهي وحدة تتن  يدمات 
ايددتيرج فريددق  2016وخب دد ل حددارت اريتقدداء القنددرج، فمندد  مدداا ن النا /يندداير  -42

م قدل دفدن.  2 244جندام  مدن  3 410متد  املددعي العدام األدلة اجلنارنة املتي ص التابل مل
و شدددار إىل  ن املكمدددة ا قددد ت ابيدددتيدام الددددلنس العملدددي ريدددتيراج الرفدددات البردددرية وحتلنلكدددا ا 
يددددناقات ااتكامددددات حقدددد ا اسانددددان وااتكامددددات القدددداا ن الدددددو  اسانددددا ، الدددد ج   اعتمدددداده 

   ج  قرار من ممت  النار  العام.
داررة الننابدة العامدة حتقنقدات ابريدتناد إىل شدماوى شدق ية ويطندة تقددمت هبدا  و جرت -43

 يددر وويددارط إعدديم خب دد ل حددارت مزع مددة تتعلددق بتعقددنم قنددرج ا عدددد مددن املنترددقنات 
واملرامز ال حنة  قاطعات يان ماران، وه اا م ، وبن را، وه اامقلنما، ومايامارما، وم يم ، 

 وآب رتاك، و ومنا .
إبدراج جرتة ايدتغيل الندد العاملدة ا القداا ن  2017و فاد ال فد كن البلد قام ا عام  -44

ال طل وعد ل الل ار  التنمنمنة املتعلقة جبرتة العمس القنرج. وا  ال عمس األطقال، اعت مددت 
ل و  ارد  يدكس يدال 2021-2012اري اتنكنة ال طننة ملنل عمدس األطقدال والق داء علندل )

 بعمس األطقال.
لغدة  صدلنة ا بدريو، وهد  مدا تندس  47شعباأب  صلناأب يتملم ن  55و شار ال فد إىل وج د  -45

حنددد   ربعدددة مييددد  مدددن الندددمان األصدددلن . وعمددديأب ابلقددداا ن املتعلدددق قدددق الردددع ب األصدددلنة ا 
نددة عمل 36مددا  م عددل  2017وعددام  2014التردداور معكددا منددبقاأب، ا ممددت ا القدد ة بدد  عددام 

شددعباأب مددن الرددع ب األصددلنة و ممددن الت صددس إىل اتقاقددات ا  عقدداب  43مردداورة منددبقة مشلددت 
مجندددل عملندددات الترددداور املددد م رة. و فددداد ال فدددد  ي ددداأب ب جددد د يدددمان  صدددلن  يعنرددد ن ا عزلدددة 

ةيةة  مندات مدن  جدس محدايتكم. وا  2016حالة ات ال بداري وكن بريو صنقت ا عام  وا
 2017مددددت الننايدددة القطاعندددة لل دددحة املرددد مة بددد  النقافدددات، م ا عدددام اعت   2016عدددام 

   ار  فريق عامس لتعزيز حق ا اناء الرع ب األصلنة.
، اعت مدددت اخلطددة ال طننددة للنكدد ، بنددمان بددريو املنحدددرين مددن  صددس 2016وا عددام  -46

ين وا عددددم  فريقددي، وهددي يطدددة ادددف إىل  دددمان حددق هددؤرء الندددمان ا املندداواة مدددل اقيددر 
التمنندددز. وت دددم و ارة النقافدددة مديريدددة متي  دددة تعدددل بردددؤون يدددمان بدددريو املنحددددرين مدددن  صدددس 

  فريقي وفريقاأب عاميأب مملقاأب  ي اأب برؤون هؤرء النمان.
لنرديت إبارداء اللكندة ال طنندة ملناه دة التمنندز، ومندرب ضاساد ار ابلعن دريةض،  -ورحبت تنم ر  -47

تعلددق بتحقنددق العدالددة واخلطددة ال طننددة بردد ن إاحددة إمماانددة التقا ددي لألشدديال وابرتقدداا الدد طل امل
 املنت عق . وا هت  ي اأب ببريو ساراركا آلنات وطننة ملنل التع ي .
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و شددددادت تدددد ا  بت ددددديق بددددريو علددددى ارتقاقنددددة الدولنددددة حلمايددددة مجنددددل األشدددديال مددددن  -48
 ال  حااي العني.اريتقاء القنرج وا  هت إباراء مرامز ط ارئ ريتقب

ورحبت  ومراانا ابلت ديق على عدد من املعاهدات الدولنة وبتعند  ممتد   مد  املمدامل  -49
ب صددقل اقلندددة ال طنندددة ملندددل التعددد ي ، وابعتمددداد صددنغة جديددددة لليطدددة ال طنندددة حلقددد ا اساندددان 

 وو ل عدة يطط عمس ا اجملارت ذات ال لة.
ا تب لدددل مدددن جكددد د ل  دددل ايددد اتنكنة وطنندددة حلقددد ا وا هدددت اململمدددة املتحددددة ببدددريو ملددد -50

اساندددان، تت دددمن إشدددارة إىل حقددد ا املنلندددات واملنلنددد  ومزدوجدددي املندددس اجلنندددي ومغدددايرج ا  يدددة 
اجلنناانة واملتنارل  عن ه يتكم اجلننداانة وحداملي صدقات اجلنند . و عربدت عدن األيدي إ اء 

رتقعات ومنداطق الغداابت املطدرية وإ اء حدارت حارت العمس القنرج وارجتار ابألشيال ا امل
 العني وارعتداء اجلنني على النناء والقتنات ا خمتلي  حناء البلد.

و عربت ال رايت املتحدة عن دعمكا للكك د اليت ترمز على ممافحة القناد والتحقندق  -51
الق دداء. ورحبددت  ا حددارت القتددس الدديت ي ددزعم  هنددا ارت مبددت علددى يددد  فددراد الرددرطة يددارج اطدداا

ابجلكددد د الرامندددة إىل ادردددة الندددزاع ارجتمددداعي ا قطددداع ال دددناعات اريدددتيراجنة و شدددادت ببدددريو 
ل  عكا يطة وطننة منقحة ملمافحة ارجتار. وشكعت بريو على  ايدة األم ال املي  ة لت فري 

 امليج  واخلدمات لل حااي.
ارس علددى املددر ة وحيمددر ايددتيدام العق بددة ورحبدت شددنلي ابعتمدداد قدداا ن اددر ِّم العنددي املمدد -52

اجلندية والعق بة املكننة قق األطقدال، وابلتردريعات الديت تعدز  تمدافؤ القدرل بد  الرجدس واملدر ة،  
ممددا رحبددت ابلت ددديق علددى الربوت مدد ل اريتنددارج رتقاقنددة حقدد ا الطقددس املتعلددق إبجددراء تقدددمي 

 ا نملي فنما يتعلق ابملنس اجلنني وا  ية اجلنناانة.البيغات. و عربت شنلي عن القلق إ اء التمننز 
واعتددربت مجك ريددة فنددزويي الب لنقاريددة بددريمج دعددم النددمن ا األرايف الرامددي إىل تدد فري  -53

منا ل للنمان ال ين يعنر ن ا حالة فقر وفقر مدقل ا املناطق الريقنة واملناطق النارنة، وإاراء 
 ل ذوج اسعاقة من اخلط ات اجلديرة ابلنناء.اجملل  ال طل سدماج األشيا

ورحبت اجلزارر ابلتقدم احملر  ا  ال ممافحة التمننز والتع ي  والعمس القنرج ومحاية  -54
النندداء مددن العنددي، ممددا رحبددت ابخلطدد ات املتيدد ة للت ددديق علددى عدددد مددن ال ددم ك الدولنددة 

. وشددكعت ل2021-2017)انددان حلقدد ا اسانددان. ورحبددت  ي دداأب ابخلطددة ال طننددة حلقدد ا اس
 بريو  ي اأب على التعاون مل اقلنات اسقلنمنة حلق ا اسانان واملق  نة النامنة.

و شادت  اغد ر ببدريو سصددارها دعد ة دارمدة إىل اململقد  بد رايت ا إطدار اسجدراءات  -55
 سةل والعن رج.اخلاصة ورعتمادها ينايات إدماج متعددة النقافات بغنة الق اء على التمننز ا

وشددمرت األرجنتدد  بددريو علددى تقدددمي تقريرهددا الدد طل وهن اددا علددى و ددل اخلطددة ال طننددة  -56
يت دددددال اللكندددددة املعنندددددة ا 2016وعلدددددى قب  دددددا ا عدددددام  ل2021-2017)حلقددددد ا اساندددددان 

 قارت اريتقاء القنرج.
ورحبددت  يدد النا بعملنددة التردداور الدديت اممتكددا بددريو يدديل و ددل اخلطددة ال طننددة حلقدد ا  -57

وابجلك د الرامنة إىل حتقنق املنداواة بد  اجلنند ، ممدا رحبدت بندن  ل2021-2017)اسانان 
القدداا ن العددام املتعلددق ابألشدديال ذوج اسعاقددة، لمنكددا  عربددت عددن ارارددغال إ اء التقددارير الدديت 

 جنس تنقن  ه ا القاا ن.تتحد  عن  
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ورحبددت  ذربنكددان ابلت ددديق علددى ارتقاقنددة الدولنددة حلمايددة مجنددل األشدديال مددن اريتقدداء  -58
القندددددرج وعلدددددى الربوت مددددد ل اريتندددددارج رتقاقندددددة حقددددد ا الطقدددددس املتعلدددددق إبجدددددراء تقددددددمي البيغدددددات،  

 ننة للحقنقة وامل احلة.رحبت ابجلك د الرامنة إىل تنقن  الت صنات املنبنقة عن اللكنة ال ط مما
ورحبددت بددنغيديط ابخلطددة ال طننددة النالنددة حلقدد ا اسانددان، وإباردداء املديريددة املعننددة ابلتندد ع  -59

النقددداا والق ددداء علدددى التمنندددز العن دددرج، وإبدراج هنددد ج قارمدددة علدددى احلقددد ا ومراعندددة لنددد ع اجلدددن  ا 
بدد  اجلنندد  وإباردداء امددام للمؤشددرات  املندداهج الدرايددنة، ممددا رحبددت خبطددة العمددس ال طننددة للمندداواة

  الت ت اجل التمننز ا  ال التنمنة ارقت ادية. اجلنناانة. ورحمت بنغيديط  ن املر ة ما
ورحبددددت بلكنمددددا ابعتمدددداد اخلطددددة ال طننددددة ملمافحددددة العنددددي القددددارم علددددى ادددد ع اجلددددن .  -60

ن لة العني ال ج ينتكدف ورحمت  ال تمن إحرا  تقدم ا ه ا اجملال وم لا ا الت دج مل
املنلنات واملنلن  ومزدوجي املنس اجلنني ومغايرج ا  ية اجلنناانة وحاملي صدقات اجلنند ، وا 

 الق اء على عق بة اسعدام.
ورحبدددت دولدددة ب لنقندددا املتعدددددة الق مندددات جبكددد د بدددريو الرامندددة إىل دعدددم الندددمن الريقدددي  -61

ندددداطق الريقنددددة. و عربددددت عددددن التقدددددير  ي دددداأب للددددربامج هبدددددف حتندددد  ا عنددددة حندددداة الققددددراء ا امل
ارجتماعنددة العديدددة الدديت اقدد اا و ارة التنمنددة واسدمدداج ارجتمدداعي هبدددف حتندد  ا عنددة حنددداة 

 يمان الريي.
ورحبدددت الربا يدددس بتعنددد  ا نئدددة اململقدددة ابقلندددة ال طنندددة ملندددل التعددد ي ، وإببطدددال ررحدددة  -62

يبنة علدى مد نيق   قدام ا عيقدات جنندنة منلندة، وابلتقددم احملدر  الررطة اليت فر ت عق ابت  د
ا  ددددال تعزيددددز احلددددق ا الغدددد اء، ممددددا رحبددددت ابجلكدددد د الرامنددددة إىل ممافحددددة حددددارت اريتقدددداء 

 القنرج.
و شادت ب رمننا فاي  ببريو رعتمادها اخلطة ال طننة حلقد ا اساندان، وراقدا، عددد  -63

لدددة فقدددر، واحلدددد مدددن ارمتمدددان ا الندددك ن، وإارددداء اللكندددة األشددديال الددد ين يعنرددد ن ا حا
ال طننة ملناه ة التمننز، و عربت عن األمس ا  ن تت صدس اللكندة إىل التغلد  علدى العقبدات الديت 
ي اجككدددا  فددددراد الرددددع ب األصددددلنة والنددددمان املنحدددددرون مددددن  صددددس  فريقددددي ا  ددددارت ال ددددحة 

 والتعلنم والعمالة.
 ن الندانيم ريدتيدام القد ة مدن جااد   فدراد الردرطة وشدددت علدى ورحبت منددا ابلقداا -64

  نة تدري  م نيقي الررطة. وفنما يتعلق إباراء يدكس ل دحااي التعقدنم القندرج، يد لت منددا 
 عن التقدم احملر  حن  حتقنق العدالة وت فري اجلرب للناجنات من التعقنم القنرج.

دلدنيأب ل دناغة واثردق احلم مدة وابلتقددم  اي جنامدار  ورحبت  وروغ اج ابيدتيدام مبدادئ -65
احملدددر  ا  دددال املنددداواة بددد  اجلننددد  ومتمددد  املدددر ة. ورحبدددت  ي ددداأب ابلت دددديق علدددى الربوت مددد ل 
اريتندددارج رتقاقندددة حقددد ا الطقدددس املتعلدددق إبجدددراء تقددددمي البيغدددات وارتقددداا املتعلدددق ابمتندددا ات 

 احملممة اجلنارنة الدولنة وح اياا.
حبت ال   ابلتددابري املتيد ة لت يدنل اطداا تغطندة التعلدنم األيايدي والنداا ج و ايدة ور  -66

معدل ارلتحاا ابملدارس، ولتنقن  اخلطة ال طنندة للمنداواة بد  اجلنند  وإعدداد الدربيمج الد طل 
ملمافحدددة العندددي املندددز  والعندددي اجلنندددي ومنددداعدة ال دددحااي، واخلطدددة ال طنندددة ملمافحدددة ارجتدددار 

شددديال، ممدددا رحبدددت ابعتمددداد ينايدددات اددددف إىل محايدددة حقددد ا  فدددراد الردددع ب األصدددلنة ابأل
 واألشيال املنحدرين من  صس  فريقي. 
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ويدددلطت م ل مبندددا ال ددد ء علدددى إارددداء اللكندددة ال طنندددة ملناه دددة التمنندددز ومندددرب ضاساددد ار  -67
العن ددددرج وتعزيددددز بندددداء  تمددددل متعدددددد  -ابلعن ددددريةض، ميطدددد ت  للق دددداء علددددى التمننددددز اسةددددل 

النقافات، ورحبدت ابعتمداد القداا ن واخلطدة ال طنندة املتعلقد  ابلبحدن عدن األشديال امليتقد ، 
 إىل جاا  ارتقاا ال طل املتعلق بتحقنق العدالة. 

ويدددلطت م يدددتاريما ال ددد ء علدددى التقددددم احملدددر  ا  دددال الننايدددات التردددريعنة املتعلقدددة  -68
انددان. ومددل ذلددا،  عربددت عددن ارارددغال مددن عدددم إلغدداء عق بددة اسعدددام وإ اء القندد د ققدد ا اس

املقرو ددة علددى األهلنددة القاا انددة لألشدديال ذوج اسعاقددة واللكدد ء املقددرط إىل الرددرطة للت دددج 
 ليحتكاجات ارجتماعنة. 

يق ديق ار بتعاون بريو مل املق  نة النامنة. ويلطت ال د ء علدى الت دد ورحبت م ت -69
علددى عدددد مددن ال ددم ك الدولنددة وامل افقددة علددى  م عددة مددن اسصدديحات الترددريعنة واسداريددة ا 

  ا  عدم التمننز وحق القرد ا احلناة واألمن على شي ل. 
و شدددددارت مددددد اب إىل اعتمددددداد قددددد اا  جديددددددة تتعلدددددق  مافحدددددة ارجتدددددار ابلبردددددر واريددددد   -70

؛ والننايدددة ال دددحنة املرددد مة بددد  النقافدددات واملتعدددددة املكدداجرين؛ وحتقندددق املنددداواة بددد  اجلننددد 
القطاعددات. و شددارت  ي دداأب إىل اسجددراءات املتيدد ة ل دداحل اندداء الرددع ب األصددلنة واندداء بددريو 
املنحدرات من  صس  فريقي من ييل القريق العامدس املعدل بننايدات الردع ب األصدلنة والقريدق 

 ن من  صس  فريقي. العامس املعل بننايات يمان بريو املنحدري
ورحبت ترنمنا ابلعر، اسعيمدي الد ج  ا  حملدة عامدة عدن حالدة حقد ا اساندان ا  -71

 البلد، وشمرت ال فد على تعلنقاتل على األيئلة اليت طرحتكا ترنمنا منبقاأب. 
وخب دد ل التعلددنم املتعدددد النقافددات والنندداري اللغددة، يددل ط ال فددد ال دد ء علددى ت  يددل مدد اد  -72
 لغة  صلنة، ابس افة إىل اسيباانة ملغة اثانة ومخ  لغات  يرى.  23نة ا تعلنم
و شدددار ال فدددد إىل التعدددديس اجلدددارج حالنددداأب علدددى خمتلدددي مددد اد القددداا ن املدددد  والرامدددي إىل  -73

ارعدد اف اع افدداأب مدداميأب ابألهلنددة القاا انددة لألشدديال ذوج اسعاقددة، وهدد  تعددديس يدد فر  شددمال 
 ال رورية.  الدعم وال مايت

و فاد ال فد كن بريو  حر ت تقدماأب ا تنقن  تدابري ادف إىل الق اء علدى التمنندز  دد  -74
ل الددديت  ف دددت إىل إارددداء 2012-2017املدددر ة، منكدددا اخلطدددة ال طنندددة للمنددداواة بددد  اجلننددد  )

 اللكنة الدارمة املتعددة القطاعات اململقة برصد امتنال اخلطة. 
 القدد اا  الدديت صددنغت هبدددف تعزيددز املندداواة بدد  اجلنندد ،  ددا ا ذلددا و شددار ال فددد إىل -75

قددداا ن العدالدددة ا وقدددت الندددلم، مدددا يدددرب  التدددزام النمدددام الق ددداري بتعزيدددز مردددارمة املدددر ة ا العملندددة 
 اراتيابنة وا ايتنار الق اة. و شار إىل الزايدة المبرية ا مرارمة املر ة ا اجملال العام. 

ال فددد كن املددنكج الدرايددي الدد طل ي دددمج هنكدداأب يراعددي اجل اادد  اجلنندداانة ويرددكل و فدداد  -76
 املناواة ا القرل ب  النناء والرجال وحين على اب  مجنل  شمال التمننز والعني. 

 ، ط بقددت ينايددة ادددف إىل تعزيددز اخلدددمات اخلاصددة ابلنندداء،2016ومندد  آب/ غنددط   -77
ري الرعايددة لل ددحااي مددن  جددس التعدداا ارجتمدداعي والتعدداا  ددا يرددمس يدددمات منددل العنددي وتدد ف

 وارقت ادج. و شار ال فد إىل وج د يط هاتقي مباشر  ا  يعمس على مدار الن م. 
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و شدار ال فدد إىل امل افقدة علدى املريد م املتعلددق اب كدرة، ف ديأب عدن املريد م األعلدى الدد ج  -78
 ل. 2017-2025 ف ى إىل اعتماد النناية ال طننة للككرة )

واعت مد مري م، ول ار  تنمنمنة ياصدة بدل، يريدي قاعددة عامدة مقادهدا  ن القد ة،  دا ا  -79
 ذلا الق ة املمنتة ابيتيدام األيلحة النارية، ر تمن اللك ء إلنكا إر بطريقة تدرجنة ومتمايزة. 

ي ل  ارة العدل وحق ا و عرب ال فد رمسناأب عن التزامل كن يق م، ا إطار ا نمس التنمنم -80
اسانددان، بتنقندد  آلنددة وطننددة لربددي  والرصددد ي عكددد إلنكددا  كمددة تننددنق التقددارير ومددا ي  ددل مددن 
إجدددراءات  دةدددة ملتابعدددة وتنقنددد  ارلتزامدددات املنبنقدددة عدددن املعاهددددات وعدددن الت صدددنات املقدمدددة مدددن 

 آلنات حق ا اسانان. 
و فدداد ال فددد كن مدددافع  عددن حقدد ا اسانددان شددارم ا ا صددناغة اخلطددة ال طننددة حلقدد ا  -81

 ل ب صدقكم فريقداأب ياصداأب للحمايدة، وتلقد ا تطمنندات برد ن الددور األيايدي2017-2021اساندان )
 ال ج ي طلع ن بل ا  تمل يعمس وفق الديت ر وا نيس املبادئ الدتقراطنة لننادة القاا ن. 

إمدد ادور بتنقندد  الت صددنات املقدمددة يدديل ج لددة اريددتعرا، الناانددة، وخباصددة ويددل مت  -82
الت صددنات املتعلقددة بتعزيددز النمددام الق دداري. ويددلطت ال دد ء علددى و ددل الننايددة ال طننددة لتعمددنم 

 هنج يراعي ايتيف النقافات. 
ل ل وابقلنددة ال طنندة ملندد2017-2021وا  هدت م در ابخلطددة ال طنندة حلقدد ا اساندان ) -83

التعدد ي . و شدددارت  ي ددداأب إىل اجلكدد د الرامندددة إىل ممافحدددة اسفددديت مددن العقددداب وارجتدددار. ممدددا 
رحبدددت م دددر بتعزيدددز احلقددد ا ارقت دددادية وارجتماعندددة والنقافندددة وبتعددداون بدددريو ا إطدددار عملنددددة 

 اريتعرا، الدورج الرامس ومل اململق  ب رايت وهنئات املعاهدات. 
لى التدابري اساابنة اليت اُّت اا فنمدا يتعلدق ب دحة وحقد ا الننداء وهن ت فنلندا بريو ع -84

والقتنات اجلنننة واسجنابنة. غري  هنا  عربدت عدن اراردغال مدن  ن قد ات األمدن ايدتيدمت، ا 
النن ات األربدل األيدرية، العندي واأليدلحة املمنتدة لقمدل ارحتكاجدات ومدن  ن بدريو مل حتقدق ا 

ومل تندددلط  ج عق بدددة علدددى املندددؤول  عنكدددا. وشدددكعت بدددريو علدددى معمدددم حدددارت القتدددس تلدددا 
 تمنني التدري  املقدم إىل  فراد الررطة ا  ال حق ا اسانان. 

و شددارت فراندددا إىل اعتمددداد القددداا ن املتعلدددق ابلبحدددن عدددن األشددديال امليتقددد  يددديل فددد ة  -85
لدق قدق الردع ب األصدلنة ا ، وإىل القداا ن املتع2000إىل عدام  1980العني اليت امتدت مدن عدام 

التراور معكا منبقاأب، مؤمددةأب علدى  درورة التردكنل علدى تنقند  هد ا القداا ن، ممدا  شدارت إىل العملندة 
 ل. 2017-2021اجلارية ا ال قت الراهن ل  ل اخلطة ال طننة اجلديدة حلق ا اسانان )

ارمددة   جدد  القدداا ن، و قددرت ج رجنددا كاددل علددى الددرغم مددن  ن عق بددة اسعدددام ر تددزال ق -86
، مددا يعددل  ن املماريددة قددد   لغنددت قمددم 1979فددان هدد ه العق بددة ط بقددت للمددرة األيددرية ا عددام 

 ال اقل. ورحبت ج رجنا إباراء هنئة تت ىل منؤولنة اقلنة ال طننة ملنل التع ي . 
ة، ور يدنما و شادت  ملاانا ببريو ملا  حر تل ا الق ة األيرية من تقدم برد ن ق دااي عدد -87

 اعتماد القاا ن املتعلق ابلبحن عن األشيال امليتق . 
ورحبت غاي إبارداء آلندة وطنندة ملندل التعد ي  دايدس ممتد   مد  املمدامل. و عربدت عدن  -88

ا املارددة مددن اددزرء  55ارارددغال إ اء ارتقدداع عدددد احملتكددزين رهددن احملاممددة، الدد ين تنلدد ن انددبة 
ابري املتيددد ة برددد ن ايدددتيدام إجدددراء ارحتكدددا  الندددابق للمحاممدددة الندددك ن. و شدددارت إىل التدددد

 وعقد جلنات لنماع احملتكزين رهن احملاممة  مام  امم الدرجة الناانة. 
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و شادت الن ين ابلت ديق على ارتقاقنة الدولنة حلماية مجندل األشديال مدن اريتقداء  -89
التمنندددز العن دددرج دايدددس و ارة النقافدددة،  القندددرج، وإبارددداء مديريدددة للتنددد ع النقددداا والق ددداء علدددى

 وإبلغاء عق بة اسعدام قمم ال اقل. 
ورحبت غ اتنمدار إبارداء اللكندة ال طنندة ملناه دة التعد ي  ومندرب ضاساد ار ابلعن دريةض.  -90

و قددرت ابجلكدد د املب ولددة لتعزيددز اسطددار القدداا   بغنددة النكدد ، ب  ددل املددر ة ومحايتكددا وإعمددال حددق 
 صلنة ا التراور معكا منبقاأب. الرع ب األ

يددنما فنمددا يتعلددق ابلت ددديق علددى عدددة  و شددادت هدداييت ببددريو ملددا  حزتددل مددن تقدددم، ور -91
صم ك قاا انة، وإاراء اللكنة ال طننة ملناه ة التمننز وإشدراك يدمان بدريو املنحددرين مدن  صدس 

 . 2017 فريقي للمرة األوىل ا التعداد ال طل ال ج امم ا عام 
و شدددادت هندددددوراس ببددددريو لتنقنددد ها الت صددددنات الدددديت قددددمتكا إلنكددددا هندددددوراس ا ج لددددة  -92

اريتعرا، النابقة خب  ل األطر القاا انة واملؤيننة. و قرت ابلتدابري التردريعنة الديت اعتمدداا 
بدددريو ا  دددال عمدددس األطقدددال والرامندددة إىل ممافحدددة مجندددل  شدددمال التمنندددز والعندددي  دددد الننددداء 

 ء على ارجتار ابألشيال. والق ا
ورحبدددددت آيندددددلندا إبدراج جرتدددددة الندددددناحة ألغدددددرا، صاريدددددة اجلدددددن  مدددددل األطقدددددال ا  -93

الترريعات اجلنارنة ا بريو، وا هت ابلتقدم احملر  ا احلد من وفندات األطقدال. غدري  هندا  عربدت 
ندددس اجلنندددي عدددن اراردددغال مدددن عددددم وجددد د قددداا ن حيمدددر صدددراحةأب التمنندددز القدددارم علدددى  يددداس امل

 ا  ية اجلنناانة.   و
وابخلطددة ال طننددة للنكدد ،  2012ورحبددت ا نددد ب  ددل بددريمج دعددم النددمن الريقددي ا عددام  -94

ل. و شددددادت ببددددريو لنددددنكا ترددددريعات 2016-2020بنددددمان بددددريو املنحدددددرين مددددن  صددددس  فريقددددي )
اسعاقدة وترمدز علدى وو عكا برامج  يرى ادف إىل التنقند  المامدس رتقاقندة حقد ا األشديال ذوج 

 تغ ية األطقال، ومن  األطقال ييل مراحس الطق لة املبمرة واملراهق ، ومحاية املنن . 
ورحبددت إادواننددنا ابلتقدددم احملددر  ا  ددال حقدد ا اسانددان وابجلكدد د املب ولددة مددن  جددس  -95

قددددد ا اساندددددان امل ددددي ا تنمندددددة املنددددداطق الريقندددددة. و شدددددارت إىل   نددددة اخلطدددددة ال طنندددددة النالندددددة حل
 . 2012ل وبريمج دعم النمن الريقي، ال ج  طلق ا عام 2017-2021)

و شاد العراا ببريو لت ديقكا على معمم ال م ك الدولنة وو ل اخلطدة ال طنندة حلقد ا  -96
اسانان وإاراء جلنة ممافحة حارت اريتقاء القنرج، واللكنة ال طننة ملناه ة التمننز، ومنرب 

 ضاسا ار ابلعن ريةض. 
التغ يددة املددزمن. ورحبددت آيرلندددا ابلتقدددم احملددر  ا  ددال احلددد مددن وفنددات األطقددال ويدد ء  -97

وشداطرت مقدد ، األمددم املتحدددة النددامي حلقدد ا اسانددان الردد اغس الدديت  عددرب عنكددا فنمددا يتعلددق 
  ددايقة املدددافع  عددن حقدد ا اسانددان وُّتدد يقكم وارعتددداء علددنكم. وشددكعت بددريو علددى تنمددنم 

  ايرات رمسنة يق م هبا خمتلي املقررون اخلاص ن.
ممافحددة ارجتددار ابألشدديال واريدد  املكدداجرين، وإبلغدداء ورحبددت إيددرارنس ابعتمدداد قدداا ن  -98

اليرحة التنمنمنة اخلاصة ابلررطة الديت تقدر، عقد ابت علدى املد نيق  الد ين يقنمد ن عيقدات منلندة، 
وإارددداء مندددرب ضاساددد ار ابلعن ددددريةض، واخلطدددة ال طنندددة ملمافحدددة ارجتددددار ابألشددديال، واخلطدددة ال طننددددة 

 اتنكنة ضالرياءض الرامنة إىل احلد من الققر ا املناطق احل رية.ملمافحة العمس القنرج، واي  



A/HRC/37/8 

13 GE.17-23417 

و عربددت إيطالنددا عددن تقددديرها للككدد د املب ولددة بغنددة ممافحددة العنددي اجلننددا  والق دداء  -99
علدى ارجتددار ابلبرددر، ممددا رحبددت ابلتدددابري املتيد ة ملنددل التعدد ي  والق دداء علددى عمددس األطقددال. 

 عق بة اسعدام قمم ال اقل.و شادت ببريو لتمنمكا إبلغاء 
ورحبت الناابن ابلتددابري املتيد ة لدزايدة عددد ت داري  اسقامدة املؤقتدة املمن حدة لألجااد   -100

ال ين حيتاج ن إىل احلماية ألغرا، إاناانة. وا هت  يتلي التدابري الرامندة إىل محايدة الردع ب 
األصدددلنة ا الترددداور معكدددا مندددبقاأب  األصدددلنة،  دددا ا ذلدددا إصددددار القددداا ن املتعلدددق قدددق الردددع ب

 واليرحة التنمنمنة ذات ال لة.
و عربت لنبنا عن تقديرها جلك د احلم مدة الرامندة إىل تعزيدز حقد ا اساندان واسجدراءات  -101

 اساابنة اليت اُّت اا خب  ل الت صنات واريتقنارات اليت تلقتكا.
ء اللكندة ال طنندة ملناه دة التمنندز ا و عربت مدغرقر عن ارتناحكا ب جدل يدال ساردا -102
 واعتماد القاا ن املتعلق  مافحة ارجتار ابألشيال واري  املكاجرين.  2013عام 
و عربت مدالنزاي عدن اررتندا  إ اء التقددم احملدر  ا  دال تعزيدز حقد ا الندمان األصدلن   -103

طنندددة لتعمدددنم األيددد  بدددنكج واألشددديال ذوج اسعاقدددة والننددداء واألطقدددال. ورحبدددت ابلننايدددة ال  
يراعي اريتيف ب  النقافات وب  ل اخلطة ال طننة للنك ، بنمان بدريو املنحددرين مدن  صدس 

  فريقي وإاراء اجملل  ال طل لنمان بريو املنحدرين من  صس  فريقي. 
ورحبددت ملددديي ابخلطددة الدديت و ددعتكا بددريو لتحقنددق تمددافؤ القددرل ل دداحل األشدديال  -104

، و عربددت عددن اررتنددا  سطدديا بددريمج ضالتددديس املبمددرض. 2018-2009للقدد ة  ذوج اسعاقددة
وابعتمدداد قدداا ن  ل2021-2017)ورحبددت  ي دداأب ابخلطددة ال طننددة ملمافحددة ارجتددار ابألشدديال 

 ممافحة ارجتار ابألشيال واري  املكاجرين.
مدن إجندا ات ا  دارت الرعايدة ال دحنة والتعلدنم  لوهن ت املمننا بريو على ما حققت -105

والنددمن الريقددي وحتندد  جدد دة احلندداة واحلددد مددن الققددر  ددا يتماشددى مددل يطددة التنمنددة املنددتدامة 
 ل2021-2017). ورحبددت ابلتددزام بددريو بت ددم  اخلطددة ال طننددة حلقدد ا اسانددان 2030 لعددام

ي املنددس اجلننددي ومغددايرج ا  يددة اجلنندداانة ايدد اتنكنات  ددددة ياصددة ابملنلنددات واملنلندد  ومزدوجدد
 وحاملي صقات اجلنن ، واملدافع  عن حق ا اسانان، والعمال املنزلن .

وهنددد  املغدددرب بدددريو علدددى التزامكدددا املت اصدددس ققددد ا اساندددان، ممدددا يتكندددد مدددن يددديل  -106
ا اسانددان الت ددديق علددى العديددد مددن ارتقاقنددات الدولنددة. ورحدد  بتعدداون بددريو مددل آلنددات حقدد  

واململق  ب رايت ا إطار اسجراءات اخلاصة، ور يدنما القريدق العامدس املعدل قدارت اريتقداء 
القنرج  و غري الط عي. و عرب املغرب عن ارتناحل للككد د املب ولدة مدن  جدس تنقند  ارلتزامدات 

 املقط عة ا  ال حق ا اسانان. 
يدلط ال د ء علدى التقددم احملدر  مند  ج لدة اريدتعرا، ورحمت الندنغال  ن التقريدر الد طل  -107

الناانددة، و قددر ابلتحدددايت الدديت ر تددزال ماةلدددة. و شددارت إىل اخلطدد ات املتيدد ة لتعزيددز حقدد ا اساندددان 
ومحايتكدددا، ومنكدددا اعتمددداد اخلطدددة ال طنندددة حلقددد ا اساندددان، واخلطدددة ال طنندددة للتنقندددي ا  دددال احلقددد ا 

 للكنة ال طننة ملناه ة التمننز ومنرب ضاسا ار ابلعن ريةض.وال اجبات األياينة، وإاراء ا
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و عدددرب رردددن  ال فدددد عدددن تقدددديره للمدددداييت واأليدددئلة والت صدددنات الددديت صددددرت عدددن  -108
الدول. و شار إىل  ن بريو يتقن م بمس عنايدة الت صدنات الديت تلقتكدا ويدتكرج املرداورات الي مدة 

 ااعقاد الدورة العادية املقبلة جملل  حق ا اسانان.ح  يتناب  ا اسدرء بر ج هناري قبس 
و مد  ن بريو على ايدتعداد لتحم دس التزامدات جديددة علدى ال دعند الددو  وقدادرة علدى  -109

ذلددا، ومددن هدد ا املنطلددق يتنددعى جاهدددة إىل تقدددمي منددا ات م  دد عنة جتنددد مدددى شددع رها 
كا ع دد اأب ا  لد  األمددن وا  لدد  حقدد ا ابملندؤولنة، وخباصددة اعتبدداراأب مددن الندنة املقبلددة، ب صددق

 اسانان.
ومرر ررن  ال فد، ا ميحماتل اخلتامنة،  مند التزام بريو النابت ب مان متتدل يدماهنا  -110

متتعاأب فعارأب وماميأب قق ا اسانان، إتايأب منكا كن ه ه املكمدة ر تردمس التزامداأب قاا انداأب فحند ، 
 ناأب.بس متنس  ي اأب واجباأب  ييق

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
ستدرس بريو التوصييات التالييةو وسيتقدد ردوداا علييفيا ت ونيس مناسيب ال يت ياو   -111

 موعد الدورة السابعة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان:
تصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعيفد اليدو  النظر ت ال 111-1

 (أوروغييواي) والسياسييية واديياد  لغ للعيياء عقوبيية اإلعييداد اخلييااب ابحلقييوق املدنييية
 ؛)سلوفينيا(

تصديق عليى الربوتوكيول االختيياري الثياين للعيفيد اليدو  اخليااب ال 111-2
)ابراغيواي(  (أوكرانييا) ابحلقوق املدنية والسياسية وادياد  لغ للعياء عقوبية اإلعيداد

 ؛)بل يكا( )بنما( )اجلبل األسود(
 التوصييية املقدميية مييين جلنيية منايبيية التعيي يب  صيييواب النظيير ت 111-3

التصييديق علييى الربوتوكييول االختييياري الثيياين للعيفييد الييدو  اخلييااب ابحلقييوق املدنييية 
 ؛(مجيفورية فنزويال البوليفارية) والسياسية واداد  لغ للعاء عقوبة اإلعداد

اليدو  تصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعيفيد الالتونيع و  111-4
 (؛الربتعال) اخلااب ابحلقوق املدنية والسياسية واداد  لغ للعاء عقوبة اإلعداد

تصيييديق عليييى الربوتوكيييول االختيييياري امللحيييق ابلعيفيييد الالتونييييع و  111-5
 (؛الربتعال) الدو  اخلااب ابحلقوق االنتصادية واالجتماعية والثقافية

ابلعيفييييد الييييدو   تصييييديق علييييى الربوتوكييييول االختييييياري امللحييييقال 111-6
 (؛ابراغواي) اخلااب ابحلقوق االنتصادية واالجتماعية والثقافية

تصيييديق عليييى الربوتوكيييول االختيييياري امللحيييق ابلعيفيييد الالنظييير ت  111-7
 ؛(أوروغواي) الدو  اخلااب ابحلقوق االنتصادية واالجتماعية والثقافية

ابلعيفيييد  تصيييديق عليييى الربوتوكيييول االختيييياري امللحيييقلاب التع ييييل 111-8
 ؛(نيكاراغوا) الدو  اخلااب ابحلقوق االنتصادية واالجتماعية والثقافية
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النظييير ت التصيييديق عليييى االتفانيييية الدوليييية حلمايييية حقيييوق مجييييع  111-9
 (؛الفلبني)العمال امليفاجرين وأفراد أسريمو مثلما سبقس التوصية ب لك 

يية بشي ن العميال التع يل ابلتصيديق عليى اتفانيية منظمية العميل الدول 111-10
 ( )نيكاراغوا(؛189)رنم  2011املنزليني لعاد 

النظيير ت التصييديق علييى اتفانييية منظميية العمييل الدولييية بشيي ن العمييال  111-11
 ( )الفلبني(؛189)رنم  2011املنزليني لعاد 

التصييديق علييى اتفانييية البلييدان األمريكييية ملنايبيية العنصييرية والتمييييز  111-12
  لك من مجيع أشكال التعصب )السنعال(؛العنصري وما يتصل ب

اعتميياد عملييية مفتوحيية وناىميية علييى أسيياس االسييتحقاق الختيييار  111-13
اململكييية )مرشيييحني ونينييييني النتيييياابت ييديييات املعاييييدات التابعييية ل ميييم املتحيييدة 

 (؛املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
تقيدد ت وضيع وتنفيي  اخلطيية النظير ت السيبل الكفيلية ببيمان لحيرا   111-14

عليييى ييييو يتسيييق ميييع املعاييييدات  2021-2017الونينيييية حلقيييوق اإلنسيييان للفييي ة 
 الدولية حلقوق اإلنسان اليت تعد بريو نيرفاا فييفا )أس اليا(؛

النظييير ت صيييياغة اخلطييية الونينيييية حلقيييوق اإلنسيييان وتعزييييز و ايييية  111-15
ي ومعايري ادويية اجلنسيانية وحياملي املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسحقوق 

 (؛شيلي) صفات اجلنسني
تكثيييف اجليفييود الرامييية لغ وضيع الصيييعة النيفاىييية لليطيية مواصيلة  111-16

 (؛أذربي ان) 2021-2017الونينية اجلديدة حلقوق اإلنسان للف ة 
مواصلة تنفي  اخلطة الونينية حلقوق اإلنسان ابعتماد توجي  جدييد  111-17

ُيستمد مين لنييار األميم املتحيدة لتوجيي  سياسية احلكومية ت جميال شيركات األعميال 
 (؛لندونيسيا)وحقوق اإلنسان 

مواصلة تنفيي  االسي اتي ية الونينيية لادمياج االجتمياعي والتنميية  111-18
 (؛ليبيا)االجتماعية 

صلة تعزيز السياسة الونينية لتعميم األخ  بينيف  يراعيي االخيتال  موا 111-19
 بني الثقافات )دولة بوليفيا املتعددة القوميات(؛

النظييير ت لنشييياء آليييية ونينيييية للتنسييييق والتنفيييي  ولعيييداد التقيييارير  111-20
واملتابعيييةو أو تعزييييز الليييية الونينيييية القاىميييةو عيييا يتماشيييى ميييع العناصييير النامجييية عييين 

ات اجليدة احملددة ت الدليل ال ي وضعت  املفوضيية السيامية بشي ن اللييات املمارس
 (؛الربتعال) 2016ت عاد الونينية إلعداد التقارير واملتابعة 

تكفيل  العملو ابلتزامن مع ذلكو على لنشاء آليية ونينيية للمتابعية 111-21
التنفييي  الفعييال للتوصيييات املقدميية ميين وكيياالت األمييم املتحييدة واملنظمييات الدولييية 

 (؛سنعافورة)ت جمال حقوق اإلنسان  اليت تقبليفا بريوو 
 (؛تونس)لنشاء آلية ونينية إلعداد التقارير ومتابعة التوصيات  111-22
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املبي ت لنشاء املنصة املق حة فيميا يتعليق بقاعيدة البيياتت وتعقيب  111-23
 التوصيات )ابراغواي(؛

ز القياىم عليى أسيس لنشاء آليات تشيريعية ظظير مجييع أشيكال التمييي 111-24
 لثنية )مدغشقر(؛

مواصييلة اجليفييود الرامييية لغ مكافحيية العنصييرية والتمييييز العنصييري  111-25
ومييا يتصييل بيي لك ميين أشييكال التعصييب القاىميية علييى أسيياس نييوع اجليينس أو العميير 

اجلنسية أو اللعة أو املعتقيدات الدينيية أو الراء أو النشيال السياسيي أو العميل  أو
نسب أو الوضع الصحي أو اإلعانة أو امليل اجلنسي أو غيري ذليك مين النقايب أو ال

السمات الشيصيةو مع ليالء عناية خاصة ابلعناصر اديكلية للتمييز الييت نيد تي ثر 
ت املمارسة الفعلية للحق ت الصحة واحلق ت التعليم واحلق ت العمل الالىق واحلق 

 (؛ت املشاركة ت عملية صنع القرار )نيكاراغوا
لصيدار نييانون  ظيير التميييز القيياىم علييى أسياس امليييل اجلنسييي وادوييية  111-26

 اجلنسانية )سلوفينيا(؛
تعيديل التشييريع احليا  لالعيي ا  ابمليييل اجلنسيي وادوييية اجلنسييانية  111-27

ضمن أسباب التمييز والسماح عقاضاة األشيااب الي ين يرتكبيون جيراىم الكراييية 
 على ي ا األساس )كندا(؛

عييدد ادخيييار أي جيفيييد حلظييير التميييييز والعنيييف عليييى أسييياس املييييل  111-28
اجلنسي وادوية اجلنسانية واعتماد اللواىح التنظيمية الال مية الييت ظظير يي ا التميييز 

 حظراا صر اا )كولومبيا(؛
لصييدار نييانون لالعيي ا  لييق املثليييات واملثليييني ومزدوجييي امليييل  111-29

نسانية وحاملي صفات اجلنسني ت عقد القران على ندد اجلنسي ومعايري ادوية اجل
 املساواة مع الخرين )آيسلندا(؛

تع يييييل اإلصييييالحات التشييييريعية والربتجميييييةو عييييا ت ذلييييك وضييييع  111-30
معييايري لتنفييي  السياسييات اييد  ضييمان حقييوق املثليييات واملثليييني ومزدوجييي امليييل 

 اجلنسني )املكسيك(؛اجلنسي ومعايري ادوية اجلنسانية وحاملي صفات 
ظديد املثليات واملثليني ومعايري ادويية اجلنسيانية ومزدوجيي املييل  111-31

اجلنسي وحاملي صيفات اجلنسيني وتصينيفيفم بوصيفيفم فدية مستبيعفة ولدمياج يي   
 اجلماعة ت اخلطة الونينية املقبلة )لسبانيا(؛

والعنيييف  االضيييطالع لميييالت لعالميييية ملنيييع التميييييز وكييير  املثليييية 111-32
 ليشيت(؛ -بدافع كر  معايري ادوية اجلنسانية )تيمور 

اختاذ التدابري املناسبة للتحقيق ت أي عمل مين أعميال التميييز أو  111-33
العنييف ضييد املثليييات واملثليييني ومزدوجييي امليييل اجلنسييي ومعييايري ادوييية اجلنسييانية 

عانبية املسي ولني عين وحاملي صفات اجلنسني واملتسياىلني عين ييويتيفم اجلنسيانية وم
 تلك األفعال )األرجنتني(؛
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مجع وظليل بيياتت منتظمية بشي ن انتشيار العنيف القياىم عليى أسياس  111-34
 امليول اجلنسية أو ادوية اجلنسانية احلقيقية أو املتصورة )بل يكا(؛

تزويد مرصد اجلرمية التابع لداىرة املدعي العاد واحلولية اإلحصاىية  111-35
للشرنية الونينية ببياتت تفصيلية عن أعمال العنف والتميييز الييت تسيتيفد  التابعة 

املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومعايري ادوية اجلنسانية وحاملي صفات 
 اجلنسني )الربا يل(؛

تنفييي  بروتوكييوالت متيصصيية للتصييدي حليياالت العنييف والتمييييز  111-36
اجلنسيانية والتحقييق ت تليك احلياالتو و اصية على أساس امليل اجلنسيي أو ادويية 

 عندما يكون البحااي من األنيفال واملرايقني )كوستاريكا(؛
لهنياء العميل ابلسياسييات البلديية املتعلقية وميين امليوانين الييت تشييري  111-37

لغ "القبيياء علييى املثليييني" ت األميياكن العاميية والنظيير ت التحقيييق مييع األشيييااب 
رتكيييياب مثيييل ييييي   االنتيفاكيييات حلقييييوق اإلنسيييان ومقاضييييا م الييي ين ييييدفعون لغ ا

 )تشيكيا(؛
لصدار نانون يكفل احلماية الفعالة من مجيع اجلراىم املرتكبية ضيد  111-38

 األشيااب أو ممتلكا م بسبب ميودم اجلنسية أو يويتيفم اجلنسانية )فرنسا(؛
وادوييية جتييرا التمييييز والعنييف القيياىمني علييى أسيياس امليييل اجلنسييي  111-39

 اجلنسانيةو عا ت ذلك جراىم الكرايية )يندوراس(؛
التحقييق ميين أن امليييول اجلنسييية وادوييية اجلنسييانية وأشييكال التعبييري  111-40

اجلنساين تدخل ضمن أسباب التمييز احملظورة عوجيب القيانون واختياذ خطيوات ييو 
 االع ا  نانوتا بشيصية معايري يويتيفم اجلنسانية )لسراىيل(؛

النظر ت وضع خطة عمل ونينية بشي ن شيركات األعميال وحقيوق  111-41
 اإلنسان )دولة فلسطني(؛

مواصييلة اجليفييود الرامييية لغ وضييع لنيييار م سسييي وسياسييا  ييينظم  111-42
شيييركات األعميييال وحقيييوق اإلنسيييانو ابتبييياع املبيييادة التوجييفيييية املعتميييدة ت األميييم 

 املتحدة )شيلي(؛
لغ املبييادة الطوعيية بشيي ن األمين وحقييوق  تقيدا نيلييب لالنبيماد 111-43

اإلنسييييان تيسييييرياا إلناميييية عالنييييات بييييني الشييييركات اليييييت تنشيييي  ت نطيييياع الصييييناعات 
 االستيراجية ومنظمات اجملتمع املدين اد  منع انتيفاكات حقوق اإلنسان )يولندا(؛

االنبييييماد لغ املبييييادرة املتعلقيييية ابملبييييادة الطوعييييية بشيييي ن األميييين  111-44
 إلنسان )سويسرا(؛وحقوق ا

ج املبادة التوجييفية بش ن شركات األعمال وحقيوق اإلنسيان لدرا  111-45
 (؛بولندا)ت اخلطة الونينية حلقوق اإلنسان اد  توفري احلماية الكافية للعمال 
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تنفييي  تييدابري  ييد  لغ التيفيييف ميين األثيير البيدييي ألنشييطة اسييتعالل  111-46
أراضي الشعوب األصيلية عليى اجملتمعيات احملليية دي   النف  والعا  وانسكاب النف  ت 

 الشعوب وليالء املزيد من العناية عس لة تديور البيدة )سرياليون(؛
 ضمان االستيداد املتناسب للقوة من نبل نوات األمن )ليطاليا(؛ 111-47
مواصلة اجليفيود الراميية لغ مكافحية الفسياد عليى صيعيد احلكومية  111-48

شيصياا خيارج نطياق القبياء  27ملستقل ت امليزاعم املتعلقية بقتيل ودعم التحقيق ا
 ؛(الوالايت املتحدة األمريكية) على يد أفراد الشرنية الونينية ت بريو

التحقييق ميين أن اسييتيداد القييوة واألسييلحة النارييية ميين نبييل نييوات  111-49
 األمن خيبع ملبدأي البرورة والتناسبو وضيمان التحقييق عليى النحيو الواجيب ت
مجييييع الوفييييات وحييياالت االسيييتيداد املفيييرل للقيييوة عليييى ييييد نيييوات األمييين خيييالل 
االحت اجيييات املدنييييةا وللعييياء أحكييياد القيييانون الييييت جتييييز مليييو في الشيييرنية تقيييدا 

 ؛(تشيكيا) خدمات استثناىية تتعلق وعمال الشرنية لصاحل القطاع اخلااب
بييع للقييانون التحقييق ميين أن اسييتيداد القييوة واألسييلحة النارييية خي 111-50

 ؛(فنلندا) وفقاا للمعايري الدولية
تعزيييييز بنيييياء القييييدرات ت جمييييال حقييييوق اإلنسييييان لصيييياحل مييييو في  111-51

اجليش والشرنية والعاملني ت اخلدمة املدنية مع ال كيز عليى املعيايري اخلاصية بفديات 
 ؛(املكسيك) سكانية حمددة

 ؛(جورجيا) اختاذ خطوات لضافية يو للعاء عقوبة اإلعداد 111-52
النظيير ت لدخييال تعييديالت علييى القييانون املتعلييق ابللييية الونينييية  111-53

 ملنع التع يب التابعة ملكتب أمني املظاملو اد  ضمان متويل لضات لآللية )جورجيا(؛
لناميية حييوار بييني امل سسييات لتنفييي  توصيييات الل نيية الفرعييية ملنييع  111-54

 ؛(غات) التع يب
لضيافية وكافيية ملكتيب أميني املظيامل حين تيتمكن يي   توفري ميوارد  111-55

 امل سسية ميين تنفييي  الوالييية املنونييية اييا بوصيفيفا اللييية الوناىييية الونينييية تنفييي اا فعيياالا 
 ؛(غات)

ضييمان التنفييي  الفعييال لقواعييد األمييم املتحييدة ملعامليية السيي ينات  111-56
عيييد األميييم املتحيييدة والتيييدابري غيييري االحت ا يييية للم رميييات )نواعيييد ابنكيييو ( ونوا

النموذجييية الييدنيا ملعامليية السيي ناء )نواعييد نيلسييون مانييديال(و ال سيييما عيين نيريييق 
 ؛(اتيلند) تعزيز بناء القدرات لصاحل مو في الس ون

تكثيف اجليفود الرامية لغ التصدي لقبية االكتظاظ داخل السي ون  111-57
 )اليوتن(؛

االجتييار ابألشيييااب والتحقيييق مييع مواصييلة اجليفييود الرامييية لغ مكافحيية  111-58
 ليشيت(؛ -املس ولني عن حاالت االجتار ومقاضا م ومعانبتيفمو أفراداا ومجاعات )تيمور 
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 ؛(تونس)مواصلة اجليفود الرامية لغ مكافحة االجتار ابلبشر  111-59
وضيع وتنفيي  اسي اتي ية ونينييية ملكافحية االجتيار ابلبشيرو و اصيية  111-60

اململكية املتحيدة ) مع تعزيز خيدمات اليدعم املقدمية لغ البيحاايالنساء والفتياتو 
 ؛(لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

ظسييني تييدخالت وكيياالت لنفيياذ القييانون واجليفييا  القبيياىي الرامييية  111-61
لغ التصدي لالجتار ابلبشر والعنيف القياىم عليى أسياس نيوع اجلينسو و ايدة امليوارد 

مة لغ البحاايو وتنفي  برام   د  لغ مكافحة االجتار امليصصة لليدمات املقد
 ؛(الوالايت املتحدة األمريكية) ابلبشر ت نطاع التعدين

اختيياذ التييدابري البييرورية لتعميييم مراعيياة املنظييور اجلنسيياين ت لنيييار  111-62
يقييد د ميين مسيياعدة لغ ضييحااي االجتييار ابألشييياابو بوسيياىل منيفييا بنيياء نييدرات  مييا

 ؛(الربا يل) العاملني ت مكتب املدعي العاد وأفراد الشرنية الونينيةاملو فني 
تكثيييييييف التييييييدابري الرامييييييية لغ مكافحيييييية االجتييييييار ابلبشيييييير و ريييييييب  111-63

األشياابو و اصة األنيفالو واختاذ اإلجراءات الال مة ملنع ي   اجلرميية والتحقييق ميع 
 مرتكبييفاو أفراداا أو مجاعاتو ومعانبتيفم )كولومبيا(؛

التحقق من استيفاء شرول التصميم العاد ولمكانية الوصيول فيميا  111-64
 يتعلق إبجراءات التصويسو عا يشمل لمكانية الوصول لغ املرافق وميواد التصيويس

 ؛(الربتعال)
ضمان اح اد حرية التعبري والرأي ومنع عمل األنيفيال ت القيانون  111-65
 ؛(لندونيسيا) الونيين
بري تشييريعية فعاليية تكفييل  اييية املييدافعني عيين حقييوق اعتميياد تييدا 111-66

 اإلنسان )أوكرانيا(؛
اعتمييياد وتنفيييي  الربوتوكيييول اخليييااب لمايييية امليييدافعني عييين حقيييوق  111-67

 اإلنسان ال ي وضعت  و ارة العدل وحقوق اإلنسان )كوت ديفوار(؛
لنشييييياء وتنفيييييي  آليييييية حميييييددة تيييييوفر املسييييياعدة واحلمايييييية الشييييياملتني  111-68
دافعني عيين حقييوق اإلنسييانو ولشييراكيفم ت تصييميم ييي   الليييةو و اصيية املييدافعون للميي

عن حقوق اإلنسان ال ين يقدمون املساعدة لغ اجملتمعات احملليية املتبيررة مين مشياريع 
 التعدين ومشاريع الطانة الكيفرماىية )تشيكيا(؛

 عوبتكثيييف اجليفييود الرامييية لغ  اييية املييدافعني عيين البيديية والشيي 111-69
مليدافعني عين اباألصلية واحلقوق املتصلة ابألراضي عا يتماشى ميع اإلعيالن املتعليق 

حقيييوق اإلنسيييانو و اصييية ميييا يتصيييل ابسيييتيداد القيييوة واألسيييلحة الناريييية خيييالل 
 الت معات واالحت اجات العامة )النروي (؛ 

وضع سياسة عامة شاملة تع   بدور املدافعني عين حقيوق اإلنسيان  111-70
وتييوفر آليييات تكفييل  ييايتيفم الفعالييةو والقييياد بتحقيقييات دنيقيية ونزييفيية ت مجيييع أعمييال 

 االعتداء واملبايقة والتيويف اليت تستيفدفيفم )آيرلندا(؛
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تنفي  التدابري الال مة لتعزيز حقوق املدافعني عين حقيوق اإلنسيان  111-71
 اد   ايتيفم من املبايقة والتيويف والعنف اجلسدي )بنما(؛

تعزيز اجليفود الرامية لغ منع اد ميات عليى امليدافعني عين حقيوق  111-72
 اإلنسان )بولندا(؛

النظر ت اختاذ خطوات حلمايية امليدافعني عين حقيوق اإلنسيان مين  111-73
 )أس اليا(؛ على النحو الواجب ميكنيفم من أداء ميفاميفم عاالتيفديدات والتيويف 

ملييدافعون عيين حقييوق اإلنسييان صييون األنشييطة اليييت يبييطلع اييا ا 111-74
 )ليطاليا(؛

االسييتمرار ت تنفييي  بييرام  التعييوية اسييت ابة للتوصيييات املنبثقيية  111-75
 عن الل نة الونينية للحقيقة واملصاحلة )أذربي ان(؛

تنفييي  اخلطييية الونينييية املتعلقييية ابلبحييا عييين األشيييااب امليتفيييني  111-76
األشيييااب امليتفييني وأنييارام بوصييفيفم وتييوفري املييوارد املالييية البييرورية حلفيي  كراميية 

 بشراا )أملانيا(؛
مواصييلة املعركيية ضييد الفسيياد واإلفييالت ميين العقيياب علييى مجيييع  111-77

 مستوايت نظاد العدالة اجلناىية )لكوادور(؛
مواصيييلة تنفيييي  التوصييييات املنبثقييية عييين الل نييية الونينيييية للحقيقييية  111-78

اخلطية وتنفيي  حة اإلفالت مين العقياب كافعواملصاحلةو و اصة التوصيات املتعلقة 
 اخلطة الونينية للبحا عن املفقودين تنفي اا فعاالا )فرنسا(؛و الشاملة جلرب األضرار 

 Programa)لدماج ضحااي العنف اجلنسي ت برتم  التعويبيات  111-79

Integral de Reparaciones )أملانيا(؛( 
 للتعويبات )يندوراس(؛ لدماج العنف اجلنسي ت الربتم  الشامل 111-80
 ايدة فييراب التقاضييي لصيياحل النسيياء والشييعوب األصييلية وامليفيياجرين  111-81

 )السنعال(؛
االستمرار ت تعزيز التنمية االنتصادية واالجتماعية املستدامة واملبي  111-82

 ت جيفود احلد من الفقر والنيفوض عستوى معيشة السكان )الصني(؛
التييدابري ملكافحيية الفقيير وظسييني مسييتوى معيشيية اختيياذ املزيييد ميين  111-83

 السكانو و اصة السكان ال ين يعيشون ت املنانيق الريفية )اجلزاىر(؛
مواصلة تعزيز فيراب االسيتفادة مين اخليدمات العامية ذات األ يية  111-84

 الثقافية ألفراد شعبيفا )لندونيسيا(؛
لعامييية املتعلقييية االسيييتمرار ت وضيييع وتعزييييز اليييربام  والسياسيييات ا 111-85

ابإلدماج واحلد من الفقر ومن أوج  التفاوتو وتعزييز املسياواة واإلدمياجو ميع لييالء 
وجيي  التفيياوت العاميية اليييت نييد تكييون موجييودة بييني وو األنيياليمعناييية خاصيية وفقيير 

 املنانيق الريفية واملنانيق احلبرية )نيكاراغوا(؛
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 مصر(؛تعزيز اجليفود الرامية لغ مكافحة الفقر ) 111-86
النظييييير ت سييييين نيييييانون ونييييييين بشييييي ن األغ يييييية واألمييييين العييييي اىي  111-87

 )مجيفورية فنزويال البوليفارية(؛
لنشييياء بنيييد حميييدد ت امليزانيييية لتنييياول مسييي لة احلصيييول عليييى مييييا   111-88

الشيرب واالسييتفادة مين مرافييق التصييحاح مين خييالل التنسيييق الفعيال بييني الييو ارات 
 ت ي ا الصدد )لسبانيا(؛وسن نوانني تعز  بيدة الرصد 

عاماا وحظير مجييع  16رفع احلد األدىن لسن القبول ت العمل لغ  111-89
 عاماا )الربتعال(؛ 18أشكال العمل اخلطرة ت حالة األنيفال دون 

التشييريعات احلالييية واتفانيييات امتثييال لنشيياء آليييات فعاليية لرصييد  111-90
 منظمة العمل الدولية ذات الصلة )ابراغواي(؛

 تعزيز  اية العمال املنزليني )اجلزاىر(؛ 111-91
ضيييمان لاتحييية اخليييدمات الصيييحية وجود ييياو و اصييية ت املنيييانيق  111-92

 الريفية والناىية )مجيفورية فنزويال البوليفارية(؛
مواصييييلة اجليفييييود الرامييييية لغ ظسييييني خييييدمات الرعاييييية الصييييحيةو  111-93

 الوفيات املرتفع )ملديف(؛ و اصة اخلدمات الرامية لغ احلد من معدل
ضييييمان تنفييييي  خطيييية شيييياملة للتثقيييييف اجلنسييييي تسييييتيفد  النسيييياء  111-94

 والفتياتو وتشمل تقدا معلومات عن الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية )سلوفينيا(؛
التفسييري البيييق لاجيفيياض العالجييي وشييطب اإلجيفيياض  مراجعيية 111-95

نون ت حياالت االغتصياب وسيفاح احملييارد مين ناىمية اجليراىم الييت يعانيب علييفييا القيا
 والتشويات اخللقية الشديدة لل نني )سلوفينيا(؛

تنفيي  التيدابري الال مييةو عيا ت ذليك التييدابري القانونييةو الييت تكفييل  111-96
عيدد مقاضياة النسياء والفتييات وي حيال ميين األحيوال أمياد احملياكم اجلناىيية بسييبب 

 ن ملثل ي   العملية )سويسرا(؛التماسيفن لعملية لجيفاض أو خبوعيف
وت لنيار عمليية مكافحية اإلفيالت مين العقيابو التحقييق بفعاليية  111-97

ت حاالت التعقييم القسيري الييت حيدثس ت سيياق بيرتم  الصيحة اإلجنابيية وتنظييم 
ووضييييع بييييرتم  لتقييييدا التعييييوية لغ البييييحااي  2000-1996األسييييرة للفيييي ة 
 )األرجنتني(؛

تنظيييم  بييرام  ميين االسييتفادة فييراب لييزايدة عاميية سياسييات اعتميياد 111-98
األسرة ومنع احلمل ت حاالت الطيوارةو والتثقييف اجلنسيي الشياملو وللعياء جرميية 
اإلجيفاض ت حاالت االغتصاب وسفاح احملارد وانعداد فيراب بقياء اجلنيني وتعيرية 

 صحة األد لليطر )كندا(؛
خليدمات الطبييةو عيا ضحااي العنيف اجلنسيي عليى ا ضمان حصول 111-99

 يشمل اإلجيفاض امل مون والقانوين )فنلندا(؛
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ضييمان االعيي ا  الكامييل ابحلقييوق اجلنسييية واإلجنابييية ميين خييالل  111-100
لاتحة لمكانية االستفادة من التثقيف اجلنسي الشاملا وينبعي لقطاع الصحة العامة 

الت احلميل ت سين أن أيخ  ت احلسبان انتيفاكات احلريية اجلنسيية وميدى أ يية حيا
 مبكرةو ومكافحة التمييز فيما يتعلق ابألوضاع االجتماعية واالنتصادية )فرنسا(؛

اعتميياد سياسيية شيياملة لبييمان اسييتفادة اجلميييع ميين خييدمات الصييحة  111-101
اإلجنابية والتمتع ابحلقوق ذات الصلة وفقاا لربتم  عامل م متر بي يني ومتشيياا ميع خطية 

 )يندوراس(؛ 2030اد التنمية املستدامة لع
للعاء جرمية اإلجيفياض ت مجييع الظيرو  وضيمان اسيتفادة النسياء  111-102

والفتيييات ميين خييدمات اإلجيفيياض امليي مون والقييانوينو وكفاليية حصييول الناجيييات ميين 
 العنف اجلنسي على اخلدمات الطبية )آيسلندا(؛

 التعلييم األساسييومواصلة اجليفود الرامية لغ النيفوض ابلتعليمو وتعمييم  111-103
 وختفية معدل األمية )الصني(؛

وضييييع ميييينيف  دراسييييي للتعليييييم األساسييييي يييييوفر تعليميييياا ذا جييييودة ت  111-104
املنيانيق الريفييية ويشيي ع املسياواة بييني اجلنسييني وعيدد التمييييز القيياىم عليى امليييل اجلنسييي 

 ويتصدى للمشاكل اليت تعاين منيفا نظم التعليم اجملتمعي )ادند(؛ 
املبييي نييدماا يييو لعمييال احلييق ت التعليييم املتعييدد الثقافييات والشييامل  111-105

 لل ميع )املعرب(؛
مواصلة النيفوض ابجليفود الرامية لغ التصدي ألوج  التفياوت بيني  111-106

اجلنسيييني واختييياذ تيييدابري لضيييافيةو مييين نبييييل لصيييدار تشيييريع حميييدد حلمايييية السيييكان 
 والشيعوب األصيليةو مين العنيف واالسيتعالل املستبعفنيو عن ت ذلك النسياء واألنيفيال

 )أس اليا(؛
مواصلة اجليفود الرامية لغ تعزييز التقيدد احملير  ييو ظقييق املسياواة  111-107

بني اجلنسنيو عا ت ذلك ت جما  التعليم والصيحةو وفقياا لتعيفيدات البليد والتزاماتي  
 )أوروغواي(؛

ومكافحة العنف املسل  على  تعزيز املساواة بني اجلنسنيمواصلة  111-108
 املرأة )الصني(؛

الفريييق الصييادرة عيين لتوصيييات ل وفقيياا مييا يلييزد ميين خطييوات اختيياذ  111-109
التمييييز ضييد املييرأة ت القييانون بقبييااي املعييين و العامييل التييابع جمللييس حقييوق اإلنسييان 

 واملمارسة )النروي (؛
التمييييز جتيييز ال لصييالح األحكيياد القانونييية اليييت ال تييز العمييل علييى  111-110

 املباشر أو غري املباشر ضد املرأة )غواتيماال(؛
تعزييييز اجليفيييود الراميييية لغ منيييع ومكافحييية مجييييع أشيييكال التميييييز  111-111

املالىمية والعنف ضيد امليرأة وضيمان حصيول النسياء ضيحااي العنيف عليى املسياعدة 
 لغ العدالة )ليطاليا(؛املس ولني عن أعمال العنف ي   وتقدا 
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تعزيييز العاميية ل السياسيياتلنيييار و  القييانويناإلنيييار  ونييييدمواصييلة ت 111-112
 تحقيق املساواة بني اجلنسني )ملديف(؛لو اية حقوق املرأة و 

املتعييددة ضييد التمييييز اجليفييود الرامييية لغ مكافحيية أشييكال متابعيية  111-113
مناصب وشعل  العدالةالوصول لغ ت جمال املنانيق الريفيةو و اصة املرأة ت املرأةو 

 صنع القرار )املعرب(؛
ت القانون القباء على مجيع أشكال التمييز املباشر وغري املباشر  111-114

 )ابراغواي(؛واملمارسة 
مواصيييييييلة تنفيييييييي  اخلطييييييية الونينيييييييية ملكافحييييييية العنيييييييف اجلنسييييييياين  111-115
 )كواب(؛ 2021-2016 للف ة
لغ القبييياء عليييى الراميييية تعيييددة القطاعيييات املجيييراءات تعزييييز اإل 111-116

اخلاصية إبعميال بيادرات املأ يية ميع مراعياة نيوع اجلينسو أسياس العنف القاىم على 
ييي   لتحقيييق ناسييبة امللليييات اب ةخاصييعناييية مييع ليييالء و و احلقييوق ولذكيياء الييوعي
 األغراض )لكوادور(؛

لنسيياء املعييدة السييتقبال امراكييز الطييوارة لتشييعيل تييوفري ميزانييية كافييية  111-117
 )غواتيماال(؛كيما تتمكن ي   املراكز من أداء ميفمتيفا ضحااي العنف  

مواصيييلة اجليفيييود الراميييية لغ منيييع العنيييف ضيييد النسييياء والفتييييات  111-118
ت جمييال الصييحة اجلنسييية واإلجنابييية واحلييراب علييى تييزودييفن  ييدمات ذات جييودة 

 )مجيفورية كوراي(؛
خييدمات الرعاييية املقدميية لغ ضييحااي مجيييع  ايدة الييدعم و مواصييلة  111-119

علييى الصييعيد اإلنليمييي و و اصيية نييوع اجليينسأسيياس أشييكال العنييف القيياىم علييى 
 )سنعافورة(؛

لنسييياء ضييييحااي لغ اوتقيييدا الييييدعم ذكيييياء اليييوعي تنفيييي  بيييرام  إل 111-120
 خدمات الصحة اإلجنابية )لسبانيا(؛تكفل االستفادة من اعتماد خطة ونينية و العنفو 
اد  املتعددة القطاعات على مجيع املستوايت اإلجراءات تعزيز  111-121

 )اجلبل األسود(؛ القاىم على أساس نوع اجلنسالتصدي للعنف 
 والعنييف القيياىم علييى نييوع اجليينسلضييافية ملكافحيية اختيياذ خطييوات  111-122

 ضد النساء والفتيات )أوكرانيا(؛ ووالعنف املنز و عا ت ذلك االعتداء اجلنسي
تعزيييز التعيياون التقييين مييع منظمييات األمييم املتحييدة للمسيياعدة ت  111-123

املسيييل  عليييى العنيييف و اصييية اجلنسييييو العنيييف قبيييااي العنيييف املنيييز  و التصيييدي ل
لغ العداليية املسيي ولني عيين أعمييال العنييف ييي   بييمان تقييدا لالنسيياء والفتييياتو و 

 ؛يرلندا الشمالية(آملكة املتحدة لربيطانيا العظمى و )امل
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 ايدة اجليفيييييود الراميييييية لغ القبييييياء عليييييى مجييييييع أشيييييكال العنيييييف  111-124
ني امليييرايقالفتييييات و  املسيييل  عليييىالعنيييف اجلنسيييي و اصييية امليييرأةو  املميييارس عليييى

 )شيلي(؛
نيوع أسياس  اية حقوق النساء والفتييات مين العنيف القياىم عليى  111-125

نتييييل اإلتزو و ايدة الييييدعم املقييييدد لغ املنييييز  وممارسيييية العنييييف و اصيييية اجليييينسو 
)مجيفورييية فنييزويال  اجليينسالقيياىم علييى أسيياس نييوع أشييكال العنييف خمتلييف ضييحااي 

 البوليفارية(؛
بيحااي مجييع أشيكال إلاتحة لمكانيية التقاضيي لتدابري فعالة اختاذ  111-126
 املرأة )بل يكا(؛املسل  على العنف 
العيييش حييياةا دون والفتيييات اء تكفييل للنسيياختيياذ تييدابري ملموسيية  111-127

 ايدة  معدالت املالحقية القبياىية وذلك بزايدة  واجلنسأساس نوع عنف ناىم على 
 )كندا(؛املناسبة للناجيات دمات كبريةا وتوفري اخل

أسيياس علييى الرامييية لغ احلييد ميين العنييف القيياىم مواصييلة جيفوديييا  111-128
قاضاة ت لنيار لجراءات مالواجبة  العنايةوالقباء علي  عن نيريق ليالء  نوع اجلنس
وتييوفري التييدريب املناسييب القبيييل ميين ييي ا  اليي ين يرتكبييون أعميياالا األشيييااب وحماكميية 

 ت جمييال احلماييية ميين العنييف املسييل  علييى النسيياء والفتيييات ومنعيي للسييلطات امليتصيية 
 )نيكاراغوا(؛

ومواصلة اجليفود الرامية لغ مكافحية العنيف النيفوض لالة النساء  111-129
 )مصر(؛املسل  علييفن 

والعنييييف األسييييري تكثيييييف اجليفييييود الرامييييية لغ مكافحيييية العنييييف  111-130
لدمياج مين خيالل امليرأةو اجلنسي ال ي ميارس داخيل األسيرة والعنيف املسيل  عليى 

 سا(؛القانون والقباة )فرناملقدد لغ مو في لنفاذ تدريب الي   املساىل ت 
العنيف بشيكل  فعيال لظيايرة لتصيدي لاختاذ مجيع التيدابري الفعالية  111-131

والعنف املنز  والعنف اجلنسيو وك لك ممارسية نتيل النساء والفتيات املسل  على 
 )اليوتن(؛ اإلتز
املييرأةو عيييا املسيييل  علييى اختيياذ تييدابري للحييد مييين حيياالت العنييف  111-132

إلذكيياء وعييييفم وظسيسيييفم ني العييامني والقبيياة األميين واملييدعيشييمل تييدريب نييوات 
 )لسراىيل(؛ابالعتبارات اجلنسانية 

معايييدات التصييدي للشييواغل اليييت مييا فتدييس تُعييرب عنيفييا ييدييات  111-133
وغييري ذلييك ميين أشييكال العنييف اإلتز نتييل عمارسيية حقييوق اإلنسييان فيمييا يتعلييق 

لعنييفو عييا ت ذلييك ييي ا الضييافية الستدصييال و واختيياذ تييدابري املسييل  علييى النسيياء
 تيفمومعييانبمييع اجلنيياة عيين التحقيييق  و فبييالا وادزاحلييمنييع ونييوع تييدابري  ييد  لغ 

 )الياابن(؛
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املسييل  علييى املييرأة اإلجييراءات الرامييية لغ مكافحيية العنييف  ايدة  111-134
ودعيم التوعيية االتصيال و ال سيما من خالل  الت والقباء على الصور النمطيةو 

 الونينية ذات الصلة )املكسيك(؛والربام  اخلط  
الراميييية لغ مكافحييية العنيييف املسيييل  عليييى النسييياء  ايدة اجليفيييود  111-135

 نتل اإلتز )ابراغواي(؛املنز  وممارسة والفتياتو ال سيما العنف 
احليياة ت مليرأة ليزايدة متثييل اتعزيز املساواة بيني اجلنسيني املبي ت  111-136

االنتيييياابت اإلنليمييييية امليصصييية للمييييرأة ت ص احلصيييالسياسيييية وضيييمان احيييي اد 
 والبلدية )كولومبيا(؛

الرجييال والنسيياء املرشييحني ميين تتيييح التنيياوب بييني اختيياذ خطييوات  111-137
علييييى القييييواىم االنتيابييييية اييييد  ظقيييييق تكيييياف  أكييييرب ت التمثيييييلو وذلييييك متابعييييةا 

العاميل مين تقريير الفرييق  29-116و 28-116الفقيرتني للتوصيات اليواردة ت 
 )ياييت(؛ت جولة االستعراض الثانية املعين ابالستعراض الدوري الشامل 

املسيييياواة بييييني بتحقيييييق ري خاصيييية  ييييد  لغ التع ييييل اختييياذ تييييداب 111-138
أنيل حظياا مين أو  تنصياا  اجلنسني ت مجيع اجملاالت اليت تكون فييفا املرأة ممثلة متثيالا 

 )ادند(؛الرجل 
ظسني متثييل امليرأة ت مناصيب صينع القيرار  د  لغ اختاذ تدابري  111-139

ببليو  ت القطاع العادو عيا ت ذليك النظير ت اعتمياد تيدابري خاصية م نتية للتع ييل 
 ادد  )لسراىيل(؛ي ا 
املنتشييير ت فقييير الحليييد مييين الراميييية لغ اتعزييييز جيفودييييا املبيييي ت  111-140

إلدميان الراينية  تاملعدالللتصدي الرتفاع األنيفال؛ واختاذ تدابري ملموسة صفو  
 األنيفال واملرايقني )بنعالديش(؛ت صفو  والكحول امليدرات 

ت جمييال  ايدة فييراب حصييول األنيفييال علييى املعلومييات والتثقيييف  111-141
لمكانييييية وتعزيييييز الصيييحة واحلقييييوق اجلنسيييية واإلجنابيييييةو عيييا ت ذلييييك ت امليييدارسو 

 اإلجنابية )الربتعال(؛و صحة اجلنسية خدمات الاستفادة األنيفال من 
املكلفييني ابلتصييدي للمفتشييني واملييو فني املناسييب تييوفري التييدريب  111-142

 اخلاصة )اتيلند(؛ ماحتياجا تلبية لفقر األنيفال وعمل األنيفالو وضمان 
تكثيف اجليفود الرامية لغ تعزيز حقوق األنيفالو وال سيما أنيفيال  111-143

الرعايييية الصيييحية االسيييتفادة مييين التعلييييم و ا يتعليييق بنييييل فيميييالسيييكان األصيييلينيو 
 )أوكرانيا(؛

مواصلة اجليفيود الراميية لغ القبياء عليى عميل األنيفيال ومتكيينيفم  111-144
 )أنعوال(؛من جديد ت نظاد التعليم من االندماج 

داخل نظاد التعلييم ت لنييار  لتش يع البقاءوضع برتم  للحوافز  111-145
 االس اتي ية القطاعية ملنع عمل األنيفال والقباء علي  )يندوراس(؛
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تعزيز التدابري الراميية لغ مكافحية ارتفياع معيدل لدميان املييدرات  111-146
 والكحول بني األنيفال )ادند(؛

اعتميياد تييدابري وسياسييات ذات صييلة للقبيياء علييى التمييييز ضييد  111-147
نيفيييال املنيييانيق أو عييين فيييييفم أنيفيييال السيييكان األصيييليني و األضيييعف نيفيييالفديييات األ

 )بولندا(؛ من ذوي اإلعاناتالريفية واألنيفال 
صيفو  ت األشييااب تعزيز لجراءات التحقيق مين العمير لت نييد  111-148

 )الربتعال(؛وتعميم تلك اإلجراءات القوات املسلحة 
ذوي  ايييييية حقيييييوق األشييييييااب الراميييييية لغ مواصيييييلة جيفودييييييا  111-149
صاحل سيكان الرييف والنسياء واملسينني عانةو والنظر ت سبل  ايدة فراب العمل لاإل

 )أس اليا(؛من ذوي اإلعانات 
أليليييية بعيييية االعييي ا  ابلصيييالح القيييانون امليييدين عليييى تشييي يع ال 111-150

 وتعزييز الي ا م الدالقانونية الكاملة ل شيااب ذوي اإلعانةو وابلتا  ضيمان اسيتق
 )كوستاريكا(؛ت اجملتمع لدماجيفم 

ألشيييييااب ذوي اخلاصيييية ابلعييييادة صييييياغة خطيييية تكيييياف  الفييييراب  111-151
 ألشيااب ذوي اإلعانة )كواب(؛املتعلق ابمع القانون العاد ملواءمتيفا اإلعانة 
املكلفية لل نية الداىمية املتعيددة القطاعيات البرورية توفري املوارد  111-152

يكيييل موسيييع وتزوييييديا افانيييية حقيييوق األشييييااب ذوي اإلعانيييةو اتعتابعييية تنفيييي  
 املصلحة )بنما(؛اجليفات صاحبة يسمح عشاركة مجيع 

الكامييل ابأليلييية القانونييية العيي ا  جييل االقييانون املييدين ألتعييديل  111-153
الرعايية وخيدمات اسيتفاد م مين التعلييم الشيامل ل شيااب ذوي اإلعانية وضيمان 

 (السراىيل)الصحية املالىمة 
تعزيز اجليفيود الراميية لغ ضيمان حقيوق األشييااب ذوي اإلعانيةو  111-154

ال سيما عن نيريق التنفي  الكامل ألحكياد اتفانيية حقيوق األشييااب ذوي اإلعانية 
 )ليطاليا(؛

ميثالا عين  اية حقوق الشعوب األصلية؛ الرامية لغ اجليفود تعزيز  111-155
الشيكاوى املقدمية مين أفيراد يي   الشيعوب فيمييا لنشياء آليية مسيتقلة ملعاجلية نيرييق 
 سندات امللكية )مجيفورية كوراي(؛يتعلق ب
تعزيييز السياسييات والتييدابري الرامييية لغ التصييدي حلييوادز التمييييز  111-156

مين أصيل أفريقييو وال سييما املنحيدرات السيكان األصيليني ونسياء بيريو ضيد نسياء 
ماليييية وخييييدمات الرعاييييية الصييييحية العاالسييييتفادة ميييين التعليييييم و بنيييييل فيمييييا يتعلييييق 
 )سرياليون(؛

لبييييمان  اييييية حقييييوق الال ميييية تييييدابري الواختيييياذ اجليفييييود مواصييييلة  111-157
اليي ين يعييانون ميين أوجيي  ضييعف متزايييدة اإلنسييان للسييكان األصييليني واألشيييااب 

 )دولة فلسطني(؛
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عيين الصييناعات االسييتيراجية النييزاع االجتميياعي ت نطيياع ختفيييف  111-158
التشيياور مييع الشييعوب األصييلية واالنبييماد لغ املبييادة الطوعييية بشيي ن  تعزيييزنيريييق 

 األمن وحقوق اإلنسان )الوالايت املتحدة األمريكية(؛
لتحدييد أفيراد الشيعوب املنانيق الريفية املنظمة ت مالت تعزيز احل 111-159

بييرام  و اسييتفاد م ميين بييرام  التعليييم حقييونيفم السياسييية و األصييلية اييد  ضييمان 
 )مجيفورية فنزويال البوليفارية(؛ت الصحية واالجتماعية اخلدما
أفيراد الشيعوب األصيلية واألشييااب املنحيدرين مين  اية حقيوق  111-160

السييكان بوجيي  خييااب علييى مكافحيية التمييييز ضييد نسيياء أصييل أفريقييي مييع الت كيييد 
والعمالييية أصيييل أفريقيييي ت جمييياالت التعلييييم األصيييليني ونسييياء بيييريو املنحيييدرات مييين 

 )مجيفورية فنزويال البوليفارية(؛ والصحة
لصيييياحل الشييييعوب املزمييييع اختاذيييييا تعزيييييز تييييدابري التمييييييز اإل ييييايب  111-161

 األصلية والسكان املنحدرين من أصل أفريقي )أنعوال(؛
عيييين نيريييييق و ايتيفييييا ضييييمان تعزيييييز حقييييوق الشييييعوب األصييييلية  111-162

؛ وظسييني عملييية السيي ل الر ييي جملتمعييات السييكان األصييلينيلجييراءات اسييتكمال 
االسييتيراجية وتييوفري الرعاييية نطيياع الصييناعات ت سييياق مشيياريع التشيياور املسييبق 

املتي ثرة ابألضيرار البيديية  نيألصيلياالسيكان جملتمعيات الكافية الصحية والتعويبات 
 النامجة عن الصناعات االستيراجية )يولندا(؛والصحية 

السيييكان نسييياء النيفيييوض بالراميييية لغ مواصيييلة تعزييييز السياسيييات  111-163
أصيل أفريقيي مين خيالل الفرييق العاميل املعيين األصليني ونساء بريو املنحدرات مين 

بريو اخلاصة بسكان سياسات لوالفريق العامل املعين ابالشعوب األصلية بسياسات 
 )دولة بوليفيا املتعددة القوميات(؛املنحدرين من أصل أفريقي 

ت مييينح سيييندات ملكيييية األراضيييي ميييوارد كافيييية لعمليييياختصييييص  111-164
دعم تقيدا اليو عيا ت ذليك لشعوب األصليةاملتصلة ابألراضي لقوق حلواالع ا  اب

 الشعوب األصلية )كندا(؛ألراضي شاملة من أجل لنشاء ناعدة بياتت ر ية 
 وسيكانتعزيز التيدابري الراميية لغ تلبيية احتياجيات الشيعوب األصيلية  111-165

 أصل أفريقي )كوت ديفوار(؛ منبريو املنحدرين 
الشيعوب األصيلية أو احملليية ت ق املتعليق ليقيانون الضمان تطبيق  111-166

التشيياور معيفييا مسييبقاا علييى مجيييع الفدييات اليييت تعييرم  نفسيييفا بوصييفيفا ميين الشييعوب 
 )لكوادور(؛األصليةو عا ت ذلك فيما يتعلق عشاريع التعدين 

مييييية لغ تعزيييييز  اييييية مجيييييع حقييييوق مواصييييلة اجليفييييود اجلارييييية الرا 111-167
واحيي اد ييي    املنحييدرين ميين أصييل أفريقيييللشييعوب األصييلية والسييكان اإلنسييان 
 دون متييز )مصر(؛ احلقوق
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مواصييلة اجليفييود الرامييية لغ التشيياور مييع الشييعوب األصييلية بشيي ن  111-168
وتعزيييز ييي    أسييلوب حيا ييات القييرارات اليييت تيي ثر بشييكل مباشيير أو غييري مباشيير 

 )فرنسا(؛ اجليفود
واملسيبقة واملسيتنرية حق الشعوب األصلية ت املوافقة احلرة كفالة  111-169

ت عيا ت ذليك سندات ملكية األراضييو أفراد ي   الشعوب على  وضمان حصول
 املنانيق الناىية )أملانيا(؛

اختيياذ لجييراءات لتعزيييز تنفييي  اتفانييية منظميية العمييل الدولييية بشيي ن  111-170
تيدابري فعالية حلمايية  وتنفيي (و 169)رنم  1989لعاد  وألصلية والقبليةالشعوب ا

مراجعة احلقوق املتداخلة املتعلقة ذلك ويتبمن ا املعزولةأراضي الشعوب األصلية 
ابألراضي للمبي ندماا يو لسناء األراضي لغ الشعوب األصلية جتنباا ألي نزاعات 

 )النروي (؛تتعلق ابألراضي 
عن نيرييق حيل مجييع عا ت ذلك حقوق الشعوب األصليةو كفالة  111-171

البيديية الييت تي ثر غري ذلك من القبيااي لكية األراضي و املتصلة بسندات ماملشاكل 
 الطبيعية )اليوتن(؛ اوارديأفراد ي   الشعوب املتصلة ع حقوقت 

املتعلقييية ابملشييياورات احليييرة التنظيميييية القيييوانني والليييواىح مراجعييية  111-172
ميع املعيايري الدولييةو ابلتشياور ميع ممثليي جمتميع توافقيفيا واملسبقة واملستنرية لبيمان 

 108-116لتوصييييات اليييواردة ت الفقيييرات ل ةا متابعيييوذليييك السيييكان األصيييلينيو 
ميييين تقرييييير الفريييييق العامييييل املعييييين  113-116و 112-116و 110-116و

 )ياييت(؛اجلولة الثانية ت ابالستعراض الدوري الشامل 
و ميشييييفم لسيييكان األصيييليني ااختييياذ تيييدابري ل ابيييية ملنيييع اسيييتبعاد  111-173

 )ادند(؛
ت جمييا   تعزيييز اجليفييود الرامييية لغ مكافحيية التمييييز ضييد األنيفييال 111-174

ميين وسييكان بييريو املنحييدرين السييكان األصييليني و اصيية أنيفييال والصييحةو التعليييم 
 )العراق(؛األنيفال من ذوي اإلعاناتأصل أفريقي وك لك 

و اصيية  وبيديية آمنييةت و  امليياء اييية حقييوق الشييعوب األصييلية ت  111-175
 )العراق(؛األنشطة االستيراجية امتيا ات لدى منح 

 يد  لغ ل ياد فبياء متكييين وآمين يسيود  االحي اد اختاذ تدابري  111-176
ميكن في  ملنظمات اجملتمع املدين االضطالع ونشطتيفاو بوساىل منيفيا للعياء التيدابري 
القانونية والسياسات العامة اليت تقيد دون مربر احلق ت حرية التعبري وحريية تكيوين 

يية للسيكان األصيليني ت اجلمعياتو وضمان اإلعمال الصارد حلقوق اجملتمعات احملل
 يرلندا(؛آ)التشاور معيفا مسبقاا  صواب مشاريع األنشطة االستيراجية 

 األشيااب املنحدرين من أصيل أفريقيي ت سياسياتااليتماد إبدماج  111-177
 )تونس(؛وخط  التنمية 
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للنيفييوض تييوفري مييوارد مالييية حمييددة وكافييية لتنفييي  اخلطيية الونينييية  111-178
ت الييواردة ت توصييياةا للمتابعييدرين ميين أصييلي أفريقيييو وذلييك املنحييبييريو بسييكان 
من تقرير الفريق العامل املعيين ابالسيتعراض  109-116و 103-116الفقرتني 

 (؛الثانية )ياييتت اجلولة الدوري الشامل 
التقاضيييي ولعميييال احلقيييوق لمكانيييية تعزييييز مواصيييلة العميييل عليييى  111-179

 والسكان األصليني )الياابن(؛اإلثنية ل نليات واالجتماعية والثقافية االنتصادية 
السييكان األصييليني والسييكان احيي اد وضييمان حقييوق الت كييد ميين  111-180

 الصحة والتعليم وفراب العمل )مدغشقر(؛املنحدرين من أصل أفريقي ت 
مين العميال امليفياجرين اسيتفادة اختاذ تدابري حمددة وفعالية لبيمان  111-181

؛ و ييايتيفم ميين سييوء املعامليية بتييوفري األساسييية عاييية الصييحيةالتعليييم األساسييي والر 
 )بنعالديش(؛ دارياإلو  قباىيالنتصا  االسبل 
فيما يتعليق ابالسيتفادة الل وء تكاف  الفراب املتاحة مللتمسي ضمان  111-182

 )سرياليون(االعامة الرعاية الصحية من خدمات 
يي ا التقريير تعيرب عين مونيف الدولية مجيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ت  -112

)الدول( اليت ندمتيفا و/أو الدولة موضوع االستعراضا وال ينبعي أن يُفيفيم أهنيا ظظيى بت يييد 
 الفريق العامل بكامل ا
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[English/Spanish only] 

  Composition of the delegation 

 La delegación del Perú fue encabezada por el Señor José Manuel Coloma Marquina, 

Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, y compuesta por los siguientes miembros: 

• Embajador Claudio De la Puente Ribeyro, Representante Permanente ante los 

Organismos Internacionales con sede en Ginebra; 

• Señor Josué Pariona Pastrana, Juez Supremo; 

• Señor Luis Antonio Landa Burgos, Fiscal Superior; 

• Señor Jesús Adalberto Baldeón Vásquez, Jefe de la Oficina General de Cooperación 

y Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; 

• Señora Ángela María Acevedo Huertas, Directora General de Derechos de los 

Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura; 

• Ministra María Antonia Masana García, Representante Permanente Alterna; 

• Ministro Hubert Wieland Conroy, Director de Derechos Humanos del Ministerio de 

Relaciones Exteriores; 

• Señora Aracely Acuña, Asesora del Despacho Ministerial del Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos; 

• Ministro Consejero Juan Pablo Vegas, Ministerio de Relaciones Exteriores; 

• Consejera Ana Teresa Lecaros Terry, Funcionaria de la Representación Permanente; 

• Primer Secretario Carlos Sibille, Ministerio de Relaciones Exteriores; 

• Primer Secretario Carlos García Castillo, Funcionario de la Representación 

Permanente; 

• Segundo Secretario Manuel Mundaca Peñaranda, Funcionario de la Representación 

Permanente. 

    


