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 مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين باالستتعرا  التدورا المتامل، املنمتج  وجتر قترار ولت   قتو   -١

 وجتتتتتر  .٢٠١٧أيار/متتتتتايو  ١٢إىل  ١الستتتتتابعة والعمتتتتترين   الفتتتتت ة متتتتتن ، دورتتتتتت  5/١اإلنستتتتتان 
 عقتتتد  التتتيت ،٧ اجللستتتة   المتتتمالية وآيرلنتتتدا العظمتتت  لربيطانيتتتا املتحتتتدة اململكتتتة  التتتة استتتتعرا 

. وتتتترأف وفتتتد اململكتتتة املتحتتتدة لربيطانيتتتا العظمتتت  وآيرلنتتتدا المتتتمالية ستتت  ٢٠١٧و متتتاي/أيتتتار ٤  
، ٢٠١٧ متتايو أيتتار/ ٩، التتيت عقتتد    ١٤ستتة الدولتتة بتتورارة العتتدل. و  اجللهيلتتد، وريتتر  أوليفتتر

 اعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق باململكة املتحدة لربيطانيا العظم  وآيرلندا الممالية.
، اختتتتار ولتتت   قتتتو  اإلنستتتان ٢٠١٧شتتتبارب/فرباير  ١3و  اجللستتتة التتتيت عقتتتد     -٢

وعتة الالثييتةل لتيست  استتعرا   التة اململكتة املتحتدة لربيطانيتا العظمت  فريق املقررين التتا  اامم
 وآيرلندا الممالية: ألبانيا، وإييوبيا، ومنغوليا.

متتن  5، والفقترة 5/١متن مرفتق قترار ولت   قتو  اإلنستان  ١5وعمتث  بج كتام الفقترة  -3
اململكتتة املتحتتدة ، صتتدر  الويتتالق التاليتتة متتن أجتتل استتتعرا   التتة ١6/٢١مرفتتق قتترار املتت  

 لربيطانيا العظم  وآيرلندا الممالية:
 ل؛A/HRC/WG.6/27/GBR/1األ ا١5للفقرة  تقرير وطين/بيان كتايب مقدم وفقا   األ 
فوضتية تقرير جتميعي أعدت  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقو  اإلنسان اامل ابل 

 ل؛A/HRC/WG.6/27/GBR/2ابل ا١5 الساميةل وفقا  للفقرة
 A/HRC/WG.6/27/GBR/3اجل ا١5موجز أعدت  املفوضية السامية وفقا  للفقترة  اجل 

 ل.Corr.1و
وأ يلتتإ إىل اململكتتة املتحتتدة لربيطانيتتا العظمتت  وآيرلنتتدا المتتمالية، عتتن طريتتق امموعتتة  -٤

وسويستترا، إستتبانيا، وأملانيتتا، وتمتتيكيا، وستتلوفينيا، والستتويد، ا  الالثييتتة، قالمتتة أستتدلة أعتتد ا مستتبق
واملكستتي ، والنتترويه، وهولنتتدا، والواليتتا  املتحتتدة األمريكيتتة. وهتتة  األستتدلة متا تتة علتت  املوقتت  

 المبكي اخلارجي لثستعرا  الدورا المامل.

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

يا العظم  وآيرلندا الممالية ااململكة املتحدةل أنت  ثالتل أكد وفد اململكة املتحدة لربيطان -5
 اململكة املتحدة واألقاليم التابعة للتاج الربيطاين وأقاليم ما وراء البحار.

وفيمتتتا يتعلتتتق بقتتترار االنستتتحاب متتتن االحتتتتاد األورويب، التتتةا اشتتتت ر باستتتم بريكستتتيإ  -6
أبتتتي   ، كتابتتا  ٢٠١٧ذار/متتارف آ 3٠ل، أشتتار الوفتتد إىل أن  كومتتة بلتتد  نمتتر ،   tixerBا

عتتن ها تتا جتتتتا  حتويتتل قتتتوانو االحتتتاد األورويب القالمتتة إىل قتتتوانو  ليتتة،   يتتتوم انستتحاهبا متتتن 
أهتتا ال تعتتتزم االنستتحاب متتن اتفاقيتتة  ايتتة  قتتو  ا  االحتتتاد األورويب. وأوضتتحإ احلكومتتة أي تت

أن ا  نسانل. وقال الوفد إن  بدا واضتحاإلنسان واحلريا  األساسية ااالتفاقية األوروبية حلقو  اإل
احلقتتو  واحلريتتا  مكفولتتة   قتتانون اململكتتة املتحتتدة منتتتة وقتتإ طويتتل قبتتل ستتن قتتانون  قتتتو  

 ، وأن  اية تل  احلقو  واحلريا  ستستمر   املستقبل.١٩٩٨اإلنسان الةا اعتمد   عام 
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التتدورا المتتامل التتةا   عتتدة وتتاال ، منتتة االستتتعرا  وأشتتار الوفتتد إىل إ تترار تقتتدم  -٧
  التزام اململكة املتحدة حبقو  اإلنسان. . وأكد الوفد وددا  ٢٠١٢جر    عام 

وفيما يتعلق بالدورة الالالالة لثستعرا  الدورا المامل، أعرب الوفتد عتن أملت    تقتد   -٨
 توصيا  بناءة بمجن الر  احلديث، باعتبار  ممكلة عاملية.

 د ، وكتتةل  اإلدارا  املفوضتتة، أجتتر  ممتتاورا  متت  منظمتتا وذكتتر الوفتتد أن  كومتتة بلتت -٩
امتمتتتت  املتتتتدين واملوسستتتتا  الوطنيتتتتة حلقتتتتو  اإلنستتتتان، عنتتتتد إعتتتتداد التقريتتتتر التتتتوطين للمملكتتتتة، 

وأدخلتتتإ  ٢٠١٢مجيتتت  توصتتتيا  عتتتام ا  واستعرضتتتإ احلكومتتتة أي تتت ا .احلتتتوار كتتتان بنتتتاء  جتتتد وأن
ا  املقبولتة لتد  ولت   قتو  اإلنستان، حتديالا  عل  موقف ا كتي تتستق مستميات  مت  الت تنيف

  ."أ يط ب  علما  "أو  " ظي بالتجييد"مالل 
إىل أن مق  تتتا  قتتتدمإ إىل  ا ،وأشتتتار الوفتتتد   معتتتر  رد  علتتت  األستتتدلة املقدمتتتة ستتتلف -١٠

، بمتتجن إتا تتة إمكانيتتة اإلج تتا  للمتترأة التتيت ٢٠١6اجلمعيتتة التمتتريعية نيرلنتتدا المتتمالية،   عتتام 
بتموها  مميتة إال أها رُِف إ؛ ويتوق  أن يستتمر العمتل علت  إصتثق القتوانو ا  م ابا  حتمل جنين

بعتتتد انت تتتاء االنتوابتتتا  وتمتتتكيل هيدتتتة تنفيةيتتتة جديتتتدة   آيرلنتتتدا المتتتمالية.  تتت  أن أا إصتتتثق 
و  متتا يت تتل بءنمتتاء و تتتدة إلرادة اجلمعيتتة التمتتريعية نيرلنتتتدا المتتمالية. ا  تمتتريعي ستتيظل خاضتتع

قتتتا  تار،يتتتتة، ستواصتتتل  كومتتتتة اململكتتتتة املتحتتتدة العمتتتتل متتتت  األ تتتزاب السياستتتتية   آيرلنتتتتدا حتقي
المتتمالية ومتت  مجاعتتا  ال تتحايا واجل تتا  األختتر  صتتا بة امل تتلحة متتن أجتتل التوصتتل إىل  تتل 

  .لStormont Houseيتيح إمكانية تمكيل اهليدا  املن وص علي ا   اتفا  ستورمونإ هاوف ا
يتعلتتتق بالعقتتتاب البتتتدين، ذكتتتر  احلكومتتتة أهتتتا ال تتعتتتاط  متتت  أا شتتتكل متتتن و  متتتا  -١١

العقتتاب "التتدف   ستتجلة  أشتتكال العنتت  ضتتد األطفتتال ولتتدي ا قتتوانو واضتتحة للتعامتتل معتت ، وأن
 ال ثكتتتن استتتتودام ا عنتتتدما يتتتت م المتتتوع باعتتتتداء ينتتتته عنتتت  ضتتترر جستتتدا بليتتت ، "املعقتتتول

  بالقسوة عل  األطفال. أو
تعلق بتانيد األطفال   القوا  املسلحة، تنظر احلكومة إىل جتنيد األفراد التةين وفيما ي -١٢

باعتبتتار  يتتوفر هلتتم طالفتتة متتن املنتتاف ، وشتتدد الوفتتد علتت  أن  عامتتا   ١٨و ١6تتت اوق أعمتتارهم بتتو 
ال يُلحقتتون بجيتتة عمليتتا    ختتارج اململكتتة املتحتتدة، عتتدا احلتتاال   عامتتا   ١٨األفتتراد حتتتإ ستتن 

 اليت تممل في ا العملية املعنية تعرُّ  أفرادها ألعمال قتالية أو مماركت م في ا.
وأشتتتار الوفتتتد إىل أن تمتتتريعا  اململكتتتة املتحتتتدة وتتتتداب ها ملكافحتتتة اإلرهتتتاب  تالتتتل إىل  -١3

  أن برملاها حيرص عل  التدقيق   تل  األشياء.االلتزاما  الدولية حلقو  اإلنسان و 
وفيما يتعلق جبرالم الكراهية، أشار الوفد إىل وجود إطار تمتريعي قتوا   الدولتة للت تدا  -١٤

 .٢٠١6هلا، ويممل ذل  اإلطار خطة العمل املتعلقة باألفعال اإلجرامية وجرثة الكراهية لسنة 

 موضوع االستعراضالحوار التفاعلي وردود الدولة  -باء 
وثكتتتن االطّتتتثا علتتت  التوصتتتيا  التتتيت ببيانتتتا  أينتتتاء احلتتتوار التفتتتاعلي.  وفتتتدا   ٩٤أدىل  -١5

  من هةا التقرير.ا  قدمإ أيناء ذل  احلوار   الفرا ياني
وقد أشاد  جورجيا بالتقدم احملرر   واال  خمتلفة مت لة حبقو  الطفل،  ا   ذل   -١6

 انو وتعزيز تداب  السياسا  العامة.سن عدد من القو 
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بإ أملانيا بوج  خاص باخلطاب العام املستمر واملتسم باحليوية   ما يتعلق بالتحديا ، ور ّ  -١٧
 و ماركة امتم  املدين النمطة   عملية االستعرا .

وشتتاعإ  انتتا احلكومتتة علتت  الت تتديق علتت  االتفاقيتتة الدوليتتة حلمايتتة مجيتت  األشتتواص  -١٨
 االختفاء القسرا واالتفاقية الدولية حلماية  قو  مجي  العمال امل اجرين وأفراد أسرهم. من
ور بتتتإ اليونتتتان ب تتتفة خاصتتتة بتتتاجل ود اجلتتتديرة باإلشتتتادة متتتن أجتتتل الت تتتدا لثجتتتتار  -١٩

 بالبمر والر  احلديث.
يتعرضتتون وأعربتتإ  واتيمتتاال عتتن القلتتق بمتتجن متتا يقتتال متتن أن الغاتتر والر تتل وطالفتتة الرومتتا  -٢٠

 للتمييز بقدر كب  وحي لون عل  فرص أقل.
وأعربإ هاييت عن أمنيا ا حلكومة اململكة املتحدة وشعب ا باحل ول عل  نتاله مرضية  -٢١

 خثل مفاوضا  االنسحاب من االحتاد األورويب.
وأشتتاد  ستت اليون جب تتود الت تتدا للعنتت  املنتتز  بمتتكل فعتتال متتن ختتثل قتتانون التتر   -٢٢

وصندو   اية األطفال من االجتار، وأعربإ عن شكرها للمساعدة اليت قدمإ خثل احلديث 
 أرمة ف وف إيبوال.

وخبطتتتتة العمتتتتل املتعلقتتتتة جبتتتترالم  ٢٠١5ور بتتتتإ هنغاريتتتتا بقتتتتانون التتتتر  احلتتتتديث لستتتتنة  -٢3
  .٢٠١6الكراهية لسنة 

  األجور بو اجلنسو.ور بإ آيسلندا خبطة العمل املتعلقة جبرالم الكراهية وتدين الفاوة   -٢٤
 تد  وضت وشاعإ اهلند البلد عل  مواصلة اجل ود من أجتل حتقيتق التفتاهم بتو الالقافتا  و  -٢5

 .١٩٩٨ ن إلغاء قانون  قو  اإلنسان لسنةللتنميط السليب لألقليا ، وأعربإ عن قلق ا بمج
العنتتتت  وأشتتتاد  إندونيستتتيا بالتحستتتينا    وتتتال  قتتتو  املتتترأة،  تتتا   ذلتتت  تراجتتت   -٢6

 املنز ، لكن ا أعربإ عن انزعاج ا بمجن تنفية قانون اإلرهاب.
وأعربتتإ مج وريتتة إيتتران اإلستتثمية عتتن قلق تتا الستتتمرار التمييتتز ضتتد األقليتتا  والنستتاء ذوا   -٢٧

 األصول السوداء وامل اجرا  العامث    املنارل، و يال التداب  اجلديدة ملكافحة اإلرهاب.
واعتمتتاد خطتة العمتتل املتعلقتة جبتترالم  ٢٠١5ن قتتانون التر  احلتتديث لستنة ور تر العتترا  بست -٢٨

الكراهيتتتة. وأشتتتار إىل عتتتدم دمتتته االتفاقيتتتة الدوليتتتة للق تتتاء علتتت  مجيتتت  أشتتتكال التمييتتتز العن تتترا   
  التمريعا  احمللية.

وأعربتتإ آيرلنتتدا عتتن أستتف ا ألن اململكتتة املتحتتدة  تت   موقف تتا بمتتجن بعتت  توصتتيا   -٢٩
السابق. ور بإ بااللتزام بءنماء إطار موسسي شامل ملعاجلة تداعيا  االضتطرابا   االستعرا 

 اليت ش د ا آيرلندا الممالية.
وأشتتاد  إستتراليل باململكتتة املتحتتدة علتت  متتنح األمليتتة الواجبتتة ملكافحتتة جتترالم الكراهيتتة  -3٠

 سان.والعمل عل  إجياد التوارن ال حيح بو مكافحة اإلرهاب وا  ام  قو  اإلن
 بإ بالتداب  اليت اختة  منة االستعرا  السابق.بءطار  قو  اإلنسان ور ّ  وأ اطإ إيطاليا علما   -3١
بمتتتتتجن  ٢٠١6ال ظتتتتتإ اليابتتتتتان الزيتتتتتادة   جتتتتترالم الكراهيتتتتتة منتتتتتة استتتتتتفتاء  زيران/يونيتتتتت  و  -3٢

 ية الوطنية.االنسحاب من االحتاد األورويب. وأشاد  برصد مرافق اال تاار من خثل انلية الوقال



A/HRC/36/9 

5 GE.17-11930 

وأعربتتإ كاراخستتتان عتتن األمتتل   أال ت تتِع  شتترعة احلقتتو  الربيطانيتتة اإلطتتار القتتالم،  -33
 ور بإ جب ود مكافحة العن  ضد املرأة واالجتار والر .

وطلبإ كينيا أن تكفل اململكة املتحدة دمه أ كتام اتفاقيتة  قتو  الطفتل   التمتريعا   -3٤
 والسياسا  الوطنية.

متتن بتتو التتدواف  ا  ق  يزستتتان إىل أن العتتر  ال يتتزال هتتو التتداف  األكالتتر شتتيوعوأشتتار   -35
املستتالة جلتترالم الكراهيتتة، وأنتت   تتديإ ريتتادة   جتترالم الكراهيتتة علتت  اإلن نتتإ و  االعتتتداءا  

 عل  امل اجرين،   أعقاب االستفتاء بمجن ع وية االحتاد األورويب.
املتحتتدة بتعزيتتز املستتاواة بتتو اجلنستتو ومكافحتتة العنتت  وأشتتاد  أرمينيتتا بتتالتزام اململكتتة  -36

 ضد املرأة، ور بإ بتداب  الت دا للتمييز.
 اءة   االستتعرا  وأشتاد  جب ودهتاوأعربتإ ليبيتا عتن تقتديرها ملمتاركة اململكتة املتحتدة البنت -3٧

 لتحسو سال ا   وال  قو  اإلنسان.
لتعزيتتز تربيتتة األطفتتال اإلجيابيتتة وبجشتتكال التجديتتر ور بتتإ ليوتنمتتتاين بالتتتداب  التتيت اختتتة   -3٨

   البديلة. وال ظإ أن اململكة املتحدة تعمل عل  إصثق القوانو املتعلقة باخل وصية واملراقبة.
وال ظتتإ ماليزيتتا التقتتدم احملتترر   معاجلتتة العنتت  املنتتز  وتقتتد  التتدعم ل تتحايا االجتتتار  -3٩

. وال ظتتإ أن استمتتراء اجلتترالم ذا  التتدواف  ٢٠١5ة بالبمتتر  وجتتر قتتانون التتر  احلتتديث لستتن
 العن رية آخة   االردياد.

وأشتتار  ملتتدي  إىل التتتزام اململكتتة املتحتتدة بالتتتداب  التتيت اختتتة ا احلكومتتة لتنفيتتة توصتتيا   -٤٠
 االستعرا  الدورا المامل السابق.

وخباصتتتة ذوا وذكتتتر  موريمتتتيوف أن إنكتتتار اململكتتتة املتحتتتدة  تتتق رعايتتتا موريمتتتيوف،  -٤١
متتن ا  األصتتول الما وستتية متتن م،   العتتودة لثستتتيطان   أرخبيتتل شتتا وف، التتةا يمتتكل جتتزء

وريمتتتيوف عتتتدم اع اف تتتا  تتتا يستتتم  إقلتتتيم موريمتتتيوف، فيتتت  انت تتتان حلقتتتو  اإلنستتتان. وكتتترر  م
  ."لربيطاين   احمليط اهلندااإلقليم ا"

املتحتتدة متتن بعتت  التوصتتيا  التتيت  وأعربتتإ املكستتي  عتتن قلق تتا لتغتت ُّ موقتت  اململكتتة -٤٢
 قدمت ا املكسي .

وأشتتار  منغوليتتا إىل االلتتتزام بزيتتادة رفتتا  األطفتتال احملتترومو، وتعزيتتز الرعايتتة االجتماعيتتة  -٤3
لألشتتواص ذوا اإلعاقتتة، وتتتداب  مكافحتتة العنتت  املنتتز . ور بتتإ خبطتتة العمتتل املتعلقتتة جبتترالم 

 الكراهية.
 املتترأة  كتو علتت  و تث  ود املبةولتتة ملكافحتة العنت  املنتتز .ور تر اجلبتل األستتود بتاجل -٤٤
 بالنستاء يتعلتق فيمتا ستيما وال اجلنستانية، السياسا  وتعزيز املساواة، قدم عل  املماركة أجل من

 السوداوا  واملالليا  ومزدوجا  امليل اجلنسي ومغايرا  اهلوية اجلنسانية وذوا  اإلعاقة.
اململكتتة املتحتتدة واضتتح بمتتجن ستتياد ا علتت  اإلقلتتيم الربيطتتاين    وقتتال الوفتتد إن موقتت  -٤5

احملتتتيط اهلنتتتدا وأنتتت  متتتا متتتن  كمتتتة دوليتتتة قتتتد شتتتككإ   ستتتياد  ا علتتت  اإلقلتتتيم. وأوضتتتح أن 
احلكومتتتة تتتترف  بقتتتوة ادعتتتاء موريمتتتيوف أن ذلتتت  األرخبيتتتل التتتةا تتتتدير  اململكتتتة املتحتتتدة باستتتم 
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زء من موريميوف، وأن اململكتة املتحتدة تعترب عتن استتيال ا اإلقليم الربيطاين   احمليط اهلندا ج
ألن موريميوف طلبإ إىل اجلمعية العامتة إ التة املستجلة إىل  كمتة العتدل الدوليتة، وهتو متا تتر  
فيتت  اململكتتة املتحتتدة استتتوداما  تت  اللتتق ليليتتة االستمتتارية حملكمتتة العتتدل الدوليتتة. وأرد  أن 

ألن يناليتتتتة حبستتتتن نيتتتتة، وأهتتتتا مستتتتتاءة  م تتتتا بتتتتءجراء مناقمتتتتا اململكتتتتة املتحتتتتدة تظتتتتل علتتتت  التزا
 موريميوف ال تع  املق َ و اجلديدين الةين قدمت ما اململكة املتحدة ما يستحقان من اهتمام.

وأشتتتار الوفتتتد إىل أن قتتتانون  قتتتو  اإلنستتتان جيعتتتل معظتتتم احلقتتتو  التتتواردة   االتفاقيتتتة  -٤6
فتتتاذ مباشتتترة    تتتاكم اململكتتتة املتحتتتدة. وقتتتد أدَختتتل قتتتانون األوروبيتتتة حلقتتتو  اإلنستتتان قابلتتتة ل ن

 املساواة، الةا حيظر التمييز املباشر و   املباشر، واجر املساواة   القطاا العام.
وفيمتا يتعلتتق بالمتوا ل إراء مق  تتا  شتترعة احلقتو ، ال تتتزال احلكومتة ملتزمتتة بءصتتثق  -٤٧

عتد أن تعتَر  ال تيبتا  املتعلقتة باالنستحاب متن إطار  قو  اإلنسان، وسيُنظر   ذلت  األمتر ب
االحتتتتتاد األورويب. وأعربتتتتإ احلكومتتتتة عتتتتن استتتتتعدادها لستتتتماا مق  تتتتا  شتتتترعة  قتتتتو  خاصتتتتة 

 بآيرلندا الممالية إن أمكن التوصل إىل توافق كا    انراء. 
 وفيمتتتا يتعلتتتق باالتفاقيتتتة الدوليتتتة حلمايتتتة مجيتتت  األشتتتواص متتتن االختفتتتاء القستتترا، تتتتر  -٤٨

اململكتتتة املتحتتتدة أن إطتتتار عمل تتتا احمللتتتي احلتتتا  يت تتتمن بالفعتتتل منتتت  االعتقتتتال التعستتتفي ومنتتت  
التعتتتةير واملعاملتتتة امل ينتتتة، وجيعتتتل وكتتتاال  األمتتتن واالستتتتوبارا  خاضتتتعة للمستتتاءلة، ومتتتن   

أن  قتو  العمتال ا  تر  احلكومة فوالتد واضتحة للت تديق علت  االتفاقيتة. وتتر  احلكومتة أي ت ال
رين مكفولتتتة بالفعتتتل   تمتتتريعا ا احملليتتتة، وال تتتتر  لتتتةل  فوالتتتد واضتتتحة للت تتتديق علتتت  امل تتتاج

 االتفاقية املتعلقة بالعمال امل اجرين.
وقتتتال الوفتتتد إنتتت  ال توجتتتد   اململكتتتة املتحتتتدة شتتتعوب أصتتتلية أو قبليتتتة، وفتتتق الت تتتني   -٤٩

ستتواء   إقليم تتا أو    ل،١6٩ارقتتم  ١٩٨٩احملتتدد   اتفاقيتتة المتتعوب األصتتلية والقبليتتة لستتنة 
ممتتتا ينفتتتي أن يكتتتون لثلتزامتتتا   وجتتتر تلتتت  أقتتتاليم متتتا وراء البحتتتار، األقتتتاليم التابعتتتة للتتتتاج أو 

أن فوالتد إجتراءا  البث تا  الفرديتة ا  االتفاقية أير عملي   اململكة املتحدة. وأوضح الوفد أي ت
االلتماستتتتا  إىل احملكمتتتتة  ال تتتتتزال  تتتت  واضتتتتحة، ألن شتتتتعر اململكتتتتة املتحتتتتدة يستتتتتطي  تقتتتتد 

  األوروبية حلقو  اإلنسان.
وأشار الوفد إىل أن اململكة املتحدة تواصل استتعرا  مجيت  التحفظتا  علت  معاهتدا   -5٠

األمم املتحدة. وأوضح أن أ كام معاهدا  األمم املتحدة حلقو  اإلنسان مل تتدمه   القتوانو 
ل الدول األطرا  ذل . وقد أعتدت  اململكتة املتحتدة احمللية، إال أن املعاهدا  ال تم رب أن تفع

وموعتتة متتن السياستتا  والتمتتريعا  هبتتد  تطبيتتق املعاهتتدا  التتيت صتتدقإ علي تتا. وقتتد وقتعتتإ 
، اتفاقيتتة ولتت  أوروبتتا بمتتجن منتت  ومكافحتتة العنتت  ضتتد املتترأة ٢٠١٢اململكتتة املتحتتدة،   عتتام 

متتة بالت تتديق علي تتا. وهتتي باقيتتة علتت  التزام تتا والعنتت  العتتاللي ااتفاقيتتة استتطنبولل وال تتتزال ملتز 
تتل  القتتوا  عاجلتتة العنتت  ضتتد النستتاء والفتيتتا ، بوستتالل تمتتمل ستتن قتتوانو جديتتدة تكفتتل حتمُّ

 اجلناة عواقر أفعاهلم وريادة املوارد املو  ة لل حايا.
وأشتتتاد  مورامبيتتتق بتنفيتتتة التوصتتتيا  ال تتتادرة عتتتن التتتدورا  الستتتابقة لثستتتتعرا  التتتدورا  -5١
 لمامل واليت أسفر  عن صدور قانون الر  احلديث وإطث  خطة العمل املتعلقة جبرالم الكراهية.ا
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وأشاد  ميامنار جب ود حتسو  قو  اإلنسان اخلاصة بالنستاء واألطفتال. و التإ علت   -5٢
 تعديل قانون من  اإلج ا    آيرلندا الممالية، م  تزايد المكاو  بمجن .

باململكتتتتة املتحتتتتدة علتتتت  تعزيتتتتز ج ودهتتتتا ملكافحتتتتة الكراهيتتتتة، وخباصتتتتة وأشتتتتاد  ناميبيتتتتا  -53
 .٢٠١6العن رية، من خثل بدء تطبيق خطة العمل اجلديدة املتعلقة جبرالم الكراهية،   عام 

وال ظإ نيبال التداب  اليت اختة  ملكافحة العن  ضد املرأة والتمييتز وجترالم الكراهيتة  -5٤
 مس ا لثلتزام باملساعدة اإلمنالية الرمسية.والر  احلديث. وأعربإ عن حت

وأشتتار  هولنتتدا إىل التتتداب  التتيت اختتتة  متتن أجتتل الت تتدا للتتر  املعاصتتر. وشتتاعإ  -55
علتت  ضتتمان ستتبل الوصتتول إىل العدالتتة. وذكتتر  أن حتستتو آليتتا  اإلبتتث  واستتتعرا  التتتداب  

 ا.املتوةة سيس م   حتسو ف م مد  انتمار جرالم الكراهية وشد 
وأعربإ نيا يا عن حتمس ا إلطار العمل احمللي حلقو  اإلنستان وأشتاد  ببتدء تطبيتق  -56

 خطة العمل املتعلقة جبرالم الكراهية.
وال ظتإ باكستتان متت  القلتق تزايتتد معتدال  التمييتتز العن ترا والتنمتتيط التديين وجتترالم  -5٧

 ت دا جلرالم الكراهية.الكراهية ضد الفدا  ال عيفة، وشاعإ اململكة املتحدة عل  ال
وأشار  بنما إىل اجل ود اليت بةلت ا اململكة املتحدة هبد  إدماج أ كام الع د الدو   -5٨

 اخلاص باحلقو  االقت ادية واالجتماعية والالقافية   التمريعا  الوطنية.
ور بتتتتإ بتتتتتارا واا بالتقتتتتتدم احملتتتتترر   وتتتتتال  قتتتتتو  اإلنستتتتتان، بتتتتتالتزامن متتتتت  التغتتتتت ا   -5٩
 تاديد اليت تم دها اململكة املتحدة.وال
وأشار  ب و إىل إدخال عدد متن اجلترالم   القتوانو،  تا   ذلت  امل تايقة اإلجراميتة،  -6٠

 والزواج القسرا، والتق     احلماية من تموي  األع اء التناسلية األنالوية.
وأعربتإ الفلبتتو عتتن قلق تتا بمتجن الفاتتوة   األجتتور بتتو اجلنستو والتقتتاع  عتتن االن تتمام  -6١

 إىل االلتزامتتا  املتعتتددة األطتترا  بمتتجن امل تتاجرين والثجدتتو. وطلبتتإ تقتتد  معلومتتا  عتتن االستتتعرا 
   املتعلق بسثمة عودة الثجدو.

،   إيتر ٢٠١5احلتديث لستنة  وأشاد  الربتغال بالتداب  اليت أدخلإ عل  قانون الر  -6٢
  توصيا  االستعرا  السابق.

وأشتتتتاد  مج وريتتتتة كوريتتتتا بقيتتتتادة الدولتتتتة موضتتتتوا االستتتتتعرا    متتتتا يتعلتتتتق بتحتتتتديا   -63
  قو  اإلنسان، مالل أشكال الر  احلديث وجرالم الكراهية والتمييز اجلنساين.

ب توصتتيا  التتدورة الالانيتتة وأعربتتإ رومانيتتا عتتن تر يب تتا بالتتتداب  التتيت اختتتة    أعقتتا -6٤
 لثستعرا .

متن ا  وأعرب االحتاد الروسي عن أستف  ألن جترالم الكراهيتة العن ترية هتي األكالتر انتمتار  -65
بتتو اجلتترالم، وعتتن قلقتت  بمتتجن  اكمتتة املنمتتقو واافتتا  مستتتو  احلمايتتة متتن اجلتترالم املت تتلة 

 باالجتار بالبمر.
ملعدل خمتاطر اجلترالم الفظيعتة ا  احلكومة قد أجر  تقييموتساءلإ رواندا عمتا إذا كانإ  -66

 احملتملة، هبد  الوقاية من ا.
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وأعربتتتإ صتتتربيا عتتتن القلتتتق النعتتتدام مقومتتتا  الستتتثمة للستتتاناء واكتظتتتا  الستتتاون،  -6٧
واستفستتتر  عمتتتا إذا كانتتتإ اململكتتتة املتحتتتدة تنظتتتر   مستتتجلة رفتتت  احلتتتد األد  لستتتن املستتتوولية 

 ا  مستدام   عدد األطفال احملتازين.اجلنالية وحتقيق ااف
وان تتمإ هنتتدوراف إىل متتن أعربتتوا عتتن شتتوا ل بمتتجن ا تاتتار ملتمستتي اللاتتوء وعتتدم  -6٨

 وجود قاعدة صرحية   ما يتعلق حبق الق ر    امل حوبو   مل مشل م م  أسرهم.
جتترالم وأشتتاد  ستتنغافورة باململكتتة املتحتتدة علتت  متتا بةلتتت  متتن ج تتود شتتاملة ملكافحتتة  -6٩

 ا .الكراهية وملعاجلة مسجلة الفقر وحتقيق العدالة االجتماعية من خثل تداب  خمتلفة أي 
ودعإ سلوفاكيا إىل النظر بمكل جدا   مستجلة  قتو  الطفتل عنتد وضت  السياستا   -٧٠

 العامة. وقالإ إن  ينبغي توف  إمكانية إي ال ق ايا األطفال إىل جلنة  قو  الطفل.
، ٢٠١5لوفينيا باململكتتة املتحتتدة علتت  اعتمتتاد قتتانون التتر  احلتتديث لستتنة وأشتتاد  ستت -٧١

الت دا للتمييتز علت  أستاف نتوا اجلتن  والعنت . وقالتإ إن امتال  بتداب وأعربإ عن تر يب ا 
 متاق لتحسو نظام ق اء األ داث.

، علتت  التتر م متتن التحتتديا  التتيت ٢٠١5ور بتتإ إستتبانيا بقتتانون التتر  احلتتديث لستتنة  -٧٢
 تزال تكتن  تنفية ، وأعربإ عن قلق ا  يال الزيادة   جرالم الكراهية وخطاب الكراهية. ال
وأشتتتار  ستتترا النكتتتا إىل اختتتتاذ تتتتداب  استتتتباقية ملكافحتتتة اإلرهتتتاب، واستفستتتر  متتتن  -٧3

 اململكة املتحدة عن حتديا  تنفية تل  التداب .
اب  مكافحتتتة اإلرهتتتاب التتتيت وأشتتتاد  دولتتتة فلستتتطو باختتتتاذ خطتتتوا  تكفتتتل امتالتتتال تتتتد -٧٤

تتوةها الدولة موضوا االستعرا  إىل التزاما تا   وتال  قتو  اإلنستان، ور بتإ خبطتة العمتل 
 الوطنية املتعلقة باألعمال التاارية و قو  اإلنسان.

وأشتتاد الستتودان ببتتدء تنفيتتة خطتتة العمتتل اجلديتتدة املتعلقتتة جبتترالم الكراهيتتة، وأعتترب عتتن  -٧5
 يز العن را ضد األشواص املنحدرين من أصول أفريقية.قلق  بمجن التمي

وأعربتتتتإ الستتتتويد عتتتتن قلق تتتتا متتتتن أن اململكتتتتة املتحتتتتدة مل تتوتتتتة إجتتتتراءا  بنتتتتاء علتتتت   -٧6
التوصيا  املتعلقة بسياستت ا   وتال  ايتة الطفتل، إضتافة إىل أن قتانون اإلج تا  ال يطبتتق   

 آيرلندا الممالية.
كومتتتة جتتتتد صتتتعوبة   تتتتوف  الوستتتالل التتتيت حتتاج تتتا و تتتدة وأشتتتار  سويستتترا إىل أن احل -٧٧

 التحقيقا  التار،ية من أجل تنفية م مت ا.
وأشار  اجلم ورية العربية السورية إىل مبدأ عدم جوار االستيثء علت  األراضتي بتالقوة واحلتق  -٧٨

 األمم املتحدة.  تقرير امل   عل  النحو املكفول   الع ود الدولية حلقو  اإلنسان وميالا  
وأعربتتإ تايلنتتد عتتن القلتتق للاتترالم ذا  ال تتلة بالكراهيتتة النامجتتة عتتن دوافتت  تتعلتتق بتتالتمييز  -٧٩

  .١٩٩٨العن را وكر  األجانر، وأعربإ عن قلق ا بمجن مق ق إلغاء قانون  قو  اإلنسان لسنة 
، وبقتتانون ٢٠١6ليمتتيت خبطتتة العمتتل املتعلقتتة جبتترالم الكراهيتتة لستتنة  - وأشتتاد  تيمتتور -٨٠

 .٢٠١5الر  احلديث لسنة 
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وأشتتتتاد  تتتتتون  بتعتتتتاون اململكتتتتة املتحتتتتدة علتتتت  مستتتتتو  التتتتدول هبتتتتد  تعزيتتتتز  قتتتتو   -٨١
اإلنستتان علتت  ال تتعيدين التتوطين والتتدو . ور بتتإ بالتقتتدم احملتترر   مكافحتتة خطتتاب الكراهيتتة 

 والر  احلديث.
لعمل املتعلقة جبرالم الكراهية. ور بإ تركيا بسن قانون الر  احلديث وبدء تنفية خطة ا -٨٢

 وشاعإ عل  مواصلة حتسو ظرو  عمل امل اجرين.
متن بتو أشتكال العنتت  ا  وال ظتإ أو نتدا أن العنت  املنتتز  ال يتزال هتو األوست  انتمتتار  -٨3

باالستناد إىل  قتو  ا  و اسكا  باا هه أكالر اتساقضد املرأة، وأوضحإ أن هةا األمر يتطلر اتّ 
 اإلنسان.

وإنمتتاء فرقتتة عمتتل جديتتدة  ٢٠١5ور بتتإ أوكرانيتتا باعتمتتاد قتتانون التتر  احلتتديث لستتنة  -٨٤
 حلث التقدم   معاجلة مسجلة الر .

وأشتتار الوفتتد إىل أن بلتتد  قتتد ستتن قتتانون التتر  احلتتديث متتن أجتتل الت تتدا هلتتة  املستتجلة  -٨5
ملكتتة املتحتتدة . وقتتال إن امل٢٠١٤إىل استت اتياية مكافحتتة التتر  لستتنة ا  املعاصتترة، وتطتتر  أي تت

نليتتة اإل التتة الوطنيتتة، وأوضتتح  ٢٠١٤تعمتتل علتت  تنفيتتة توصتتية استتتعرا  تمتترين الالتتاين/نوفمرب 
متتن اجل تتود الراميتتة إىل مكافحتتة االجتتتار بالبمتتر والتتر  احلتتديث واالستتتغثل،  تتا   ذلتت  ا  عتتدد
  ا اإلدارا  املفوضة. القانونية واملوسسية اليت اختةالتداب 
متت  املعتتاي  ا  أن ال تيتتر املتعلتتق باألطفتتال طتتاليب اللاتتوء متستتق  امتتا  الوفتتد أي تتوأكتتد  -٨6

الدولية، وأن م احل الطفل الف تل   التل االعتبتار األساستي   كتل قترار يتوتة بمتجن أا طفتل. 
وقتتتال إن التقيُّتتتد ال تتتارم بعتتتدم جتتتتاور ا تاتتتار األطفتتتال  تتت  امل تتتحوبو واملعرضتتتو لل  يتتتل متتتن 

 .٢٠١٤ساعة قد أدخل   عام  ٢٤تحدة ألكالر من اململكة امل
وأكتتد الوفتتد أن اململكتتة املتحتتدة تكفتتل تتتوافر دعتتم كتتا  لتغطيتتة ا تياجتتا  ملتمستتي  -٨٧

اللاوء وأطفاهلم. وأضا  أن  تتاق مللتمسي اللاوء وأسرهم و دا  إيواء و زة بالكامتل جبميت  
ليب اللاتوء حي تلون علت  ختدما  الرعايتة املناف ، وأهم لوال ذل  ل اروا معَدمو، وأن مجي  طتا

ال تتحية وختتدما  التعلتتيم ألطفتتاهلم. وأشتتار الوفتتد إىل أنتت  ال يوجتتد  تتد رمتتين قتتانوين ال تاتتار 
ملتمسي اللاوء   اململكة املتحدة، إال أن  ال ثكن ا تاارهم إىل أجل    مسم ، بناء علت  

 قاعدة كفالة احلريا  ومبدأ أن اال تاار مثذ أخ .
وأقتتتر الوفتتتد بتتتجن العمتتتال املنتتتزليو األجانتتتر قتتتد ي تتتبحون عرضتتتة للموتتتاطر، وذكتتتر أن  -٨٨

السياستتا  ذا  ال تتلة قتتد عتتِدلإ متتن أجتتل حتقيتتق تتتوارن أف تتل بتتو  كتتو العمتتال متتن تفتتادا 
 االعتداءا  و كين م من اإلبث  عن التااورا  كي يتسىن حتديد هوية املعتدين.

املتحتتدة أشتترفإ علتت  تنفيتتة برنتتامه رليستتي إلصتتثق نظتتام  وأشتتار الوفتتد إىل أن اململكتتة -٨٩
 اإليقا  والتفتيش، بغية كفالة اإلن ا  والفعالية والمفافية   تل  املمارسة.

 ١٠ وفيمتا يتعلتق بالستن التدنيا للمستوولية اجلناليتتة، تتر  احلكومتة أن األطفتال التةين   ستتن -٩٠
لكن تتا   تتواب، وأنتت  جتتتر مستتاءلت م عتتن أفعتتاهلم،ستتنوا  يكونتتون قتتادرين علتت  التمييتتز بتتو اخلطتتج وال

تلندا كمثلمتة للتعامتل مت  المتباب اجلتاسو. وست ف  استا  تقر بجن اإلجراءا  الق الية ال تكون دالمت
 م  توف  بع  ال مانا .ا  عام ١٢السن الدنيا للمسوولية اجلنالية إىل 
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م بالغة اخلطورة بعقوبة السان وقد حيكم عل  اجلناة من المباب الةين يدانون   جرال -٩١
  احلتب ، ألنت  جيتور اإلفتراج ا  مد  احلياة، لكن ال يعين ذل  أهم سيق تون كتل  يتا م تلقاليت

 عن الموع بءذن ممرورب.
وال تتتزال احلكومتتة تتتر  أن تمتتريعا ا وتتتداب ها ملكافحتتة اإلرهتتاب تتفتتق متت  االلتزامتتا   -٩٢

القوانو املتعلقة باإلرهاب بمكل منتظم من ِقبل ج تة  الدولية حلقو  اإلنسان، وجيرا استعرا 
 مستقلة.

وذكر الوفد أن اململكة املتحدة ملتزمة بتحسو السثمة واحلد متن العنت    الستاون،  -٩3
 إىل وجود عدد من التداب  قيد التنفية.ا  مم  
إلدانتتة التتةين ا  قويتتا  قانونيتتا  و  متتا ،تتع جتترالم الكراهيتتة، أنمتتج  اململكتتة املتحتتدة إطتتار  -٩٤

إىل  ايتتة  ريتتة التعبتت . وأنمتتج  احلكومتتة فتتريقو تمتتمل ا  حيرضتتون علتت  الكراهيتتة، وستتعإ أي تت
ع ويت ما مجي  األ زاب وامموعا  الربملانية كافتة، وت كتز م تام أ تدملا علت  مكافحتة معتاداة 

  املستتالل ب تتورة الستتامية وانختتر علتت  مكافحتتة كراهيتتة املستتلمو، بغيتتة املستتاعدة علتت  ف تتم تلتت
وهتي  - ٢٠١6خطة عمل ا املتعلقتة جبترالم الكراهيتة، لستنة ا  أف ل. وقد أطلقإ احلكومة موخر 

 تداب  ذا  صلة   اسكتلندا وآيرلندا الممالية وويلز.ا  خطة شاملة واحلكومة ملتزمة هبا. واخِتة  أي 
مة   الستتاون وتتتدهور وأعربتتإ الواليتتا  املتحتتدة األمريكيتتة عتتن قلق تتا النعتتدام الستتث -٩5

 أ واهلا، والستمرار وصول بث ا  عن التمييز امتمعي ضد األقليا .
ور بتتإ أورو تتواا بالتقتتدم   مكافحتتة العنتت  املنتتز ، وشتتاعإ اململكتتة املتحتتدة علتت   -٩6

 تعزيز اجل ود الرامية إىل الق اء علي .
ة هيدتا  معاهتدا  تابعتة وأشار  أوربكستان إىل االستتنتاجا  التيت توصتلإ إلي تا عتد -٩٧

 لألمم املتحدة ومنظما      كومية، وقدمإ توصيا .
وشتتتاعإ مج وريتتتة فنتتتزويث البوليفاريتتتة علتتت  وضتتت  خطتتتة عمتتتل وطنيتتتة حلقتتتو  اإلنستتتان  -٩٨

 تممل تداب  لتنفية توصيا  آليا  األمم املتحدة.
القتتتوا   متتتا يت تتتل  وأشتتتاد  ألبانيتتتا بتتتالتزام اململكتتتة املتحتتتدة بكفالتتتة استتتتمرارية دورهتتتا -٩٩

 حبقو  اإلنسان عل  ال عيد العاملي.
 ور بإ اجلزالر بتعزيز اإلطار القانوين بمجن األشكال املعاصرة للر  والعن رية. -١٠٠
وشتتاعإ أنتتدورا اململكتتة املتحتتدة علتت  مواصتتلة ج ودهتتا متتن أجتتل تعزيتتز و ايتتة  قتتو   -١٠١
 الطفل.
 ن  املنز  وحتديث نظام الساون.ور بإ أنغوال باس اتياية مكافحة الع -١٠٢
 .٢٠١5ور بإ األرجنتو باعتماد قانون الر  احلديث لسنة  -١٠3
وأعرب لبنان عن تر يب  باستمرار مماركة اململكة املتحتدة   المتوون اخلارجيتة وبتعاوهتا مت   -١٠٤

حتتاد األورويب، األمم املتحتدة   تعزيتز  قتو  اإلنستان، علت  التر م متن اختتاذ قترار االنستحاب متن اال
 .٢٠١6   زيران/يوني  
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وأينإ أس اليا عل  دور اململكة املتحدة القيادا   وتال االجتتار بالبمتر والتر  احلتديث،  -١٠5
وأشتتاد  بتتالتحقيق   الوفيتتا  التتيت  تتديإ   آيرلنتتدا المتتمالية والوقايتتة متتن العنتت  ضتتد النستتاء 

 املنز .والفتيا  وإصدار أوامر للحماية من العن  
وأشاد  البحرين بالبدء   تنفية خطة العمل ملكافحة جرالم الكراهية وتداب  مكافحة  -١٠6

االجتتتار بالبمتتتر، ممتت ة إىل ال تتتعوبا  التتيت تواجتتت  ال تتحايا   احل تتتول علتت  اخلتتتدما  الطبيتتتة 
 واملساعدة القانونية.

خثقية النامجة عتن ماضتي ا وذكتر  بنغثديش الدولة موضوا االستعرا   سووليت ا األ -١٠٧
ة والتتروق اإلنستتانية ياالستتتعمارا جتتتا  كفالتتة أن تظتتل سياستتا ا املتعلقتتة بتتاهلارة متستتمة بالمتتفاف

وثكتتن الوصتتول إلي تتا، وأعربتتإ عتتن قلق تتا لت تتاعد موشتترا  التنمتتيط العن تترا وكتتر  األجانتتر 
 وجرالم الكراهية.

لتتتبع  توصتتتيا  ا  كافيتتتا   اهتمامتتت وأعربتتتإ بتتتيثروف عتتتن األستتت  ألن احلكومتتتة مل تتتتول -١٠٨
 الدورا  السابقة.

وأشتتاد  البوستتنة واهلرستت  بتتالتزام اململكتتة املتحتتدة بعمليتتة االستتتعرا  التتدورا المتتامل  -١٠٩
 وج ودها   سبيل تعزيز املساواة، وخبطة العمل اجلديدة املتعلقة جبرالم الكراهية.

جتتراءا  اخلاصتتة بمتتجن التتتداب  بعتت  اإل بمتتجن ار  بوتستتوانا شتتوا ل أعربتتإ عن تتايتتوأ -١١٠
 اليت اختة ا اململكة املتحدة ملكافحة التطر  واإلرهاب وبمجن ممروا قانون سلطا  التحقيق.

وأعربإ الرباريل عن اعتقادها بجن  من ال رورا، عل  التر م متن التحتدا التةا تفرضت   -١١١
 اإلنسان عند معاجلة هة  املسجلة.أرمة اهلارة والثجدو احلالية، اتباا هه قالم عل   قو  

وأشتتاد  بلغاريتتا جب تتود مكافحتتة العنتت  ضتتد النستتاء والفتيتتا ، وال ظتتإ تنفيتتة أوامتتر  -١١٢
 احلماية من العن  املنز  وإصدار أوامر للحماية من تموي  األع اء التناسلية األنالوية.

حلمايتتتة القانونيتتتة حلقتتتو  وشتتتدد  كنتتتدا علتتت  أمليتتتة االلتتتتزام باملعتتتاي  القالمتتتة وبتتتتداب  ا -١١3
 اإلنسان، بالتزامن م  تجهر اململكة املتحدة لثنسحاب من االحتاد األورويب.

وأعربتتإ شتتيلي عتتن القلتتق بمتتجن األيتتر التتةا ستتيولف  انستتحاب اململكتتة املتحتتدة متتتن  -١١٤
 االحتاد األورويب عل  اإلطار التمريعي حلقو  اإلنسان.

وتتتال  قتتتو  اإلنستتتان وال ظتتتإ متتت  القلتتتق وجتتتود  ور بتتتإ ال تتتو بالتقتتتدم احملتتترر   -١١5
مماكل خطت ة متن جتراء ممتاعر العن ترية وكتر  األجانتر جتتا  األقليتا  العرقيتة، بينمتا ال توجتد 

 ضمانا  بمجن  قو  الثجدو وامل اجرين.
وشاعإ كو  ديفوار احلكومة عل  تعزيتز التتداب  التيت اختتة  ملكافحتة مجيت  أشتكال  -١١6

 ضد الفدا  ال عيفة، ولتوف  الدعم واحلماية لل حايا. التمييز والعن 
ور بإ كرواتيا بتاخلطوا  التيت اختتة ا اململكتة املتحتدة بمتجن تنفيتة توصتيا  االستتعرا   -١١٧

 الدورا المامل الالاين.
وأشتاد  تمتتيكيا بعتزم اململكتتة املتحتدة علتت  منت  التتر  احلتديث واستد تتال شتجفت  علتت   -١١٨

 والدو .ال عيدين احمللي 
وأعربإ إكوادور عن قلق ا لكالرة  اال  جرالم الكراهية، واردياد القيود املفروضة عل   -١١٩

 .١٩٩٨منح مركز الثجئ، وا تمال إلغاء قانون  قو  اإلنسان لسنة 
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للمتطترفو ا  وأعربإ م ر عن قلق ا بسبر سياسا  اململكة املتحدة اليت جعلت ا مثذ -١٢٠
 وجرالم الكراهية والتمييز، وعن قلق ا بمجن السياسا  املعادية للم اجرين. خ بة ل رهابا  وأرض
و الإ إستونيا اململكة املتحتدة علت  إشتران مجيت  األطترا  املعنيتة عنتد االستعاضتة عتن  -١٢١

بمترعة احلقتو  الربيطانيتة، ودعتإ إىل ضتمان تطبيتق مبتاد  ١٩٩٨قانون  قو  اإلنستان لستنة 
 مجي  الرعايا اخلاضعو لواليت ا.  قو  اإلنسان الدولية عل 

وشتتاعإ فنلنتتدا احلكومتتة علتت  مواصتتلة العمتتل ملنتت  منتتو التع تتر وكتتر  األجانتتر   أوستتارب  -١٢٢
 امتم  وعل  تقد  تقرير عن تنفية خطة العمل ذا  ال لة.

ور بتإ فرنستا جب تتود اململكتة املتحتدة   ستتبيل مواصتلة حتستو  التتة  قتو  اإلنستان علتت   -١٢3
 د الداخلي.ال عي
ور بتتإ  تتابون بقتتانون مكافحتتة العنتت  ضتتد النستتاء والفتيتتا  وجتتتر  التتزواج القستترا وجتتتر   -١٢٤

 عدم توف  احلماية من ممارسة تموي  األع اء التناسلية األنالوية.
وأعرب املغرب عن اإلشادة جب ود مكافحة التمييز، بالتماور م  امتم  املدين، وبتعزيتز  -١٢5

 تعلقة باملساواة بو األعرا ، وتداب  مكافحة خطاب الكراهية وجرالم الكراهية.القوانو امل
وفيمتتا يتعلتتق باملستتاواة واحلقتتو  االجتماعيتتة، ذكتتتر الوفتتد أن  كومتتة اململكتتة املتحتتدة تظتتتل  -١٢6

، وستتعإ ٢٠١٧متن آذار/متارف ا  ملتزمتة بتحقيتق املستاواة بتو اجلنستو و كتو مجيت  النستاء. واعتبتار 
متتتن األقتتتتاليم ا  ومتتتة نطتتتتا  اتفاقيتتتة الق تتتتاء علتتت  مجيتتتت  أشتتتكال التمييتتتتز ضتتتد املتتتترأة ليمتتتمل مزيتتتتداحلك

الربيطانيتتة   متتتا وراء البحتتتار. وتراجعتتتإ الفاتتتوة   األجتتتور بتتتو اجلنستتتو إىل أد  مستتتتو  هلتتتا علتتت  
 ر.اإلطث ، ومشلإ التداب  اليت اختة    ذل  ال دد اش ارب اإلبث  عن وجود فاوة   األجو 

وتنتدرج معاجلتة فقتر األطفتال ضتمن أولويتا  احلكومتة، التيت تعت   بتجن أستباب  اجلةريتة  -١٢٧
ليستتتإ ماليتتتة فقتتتط، وأنتتت  متتتن ال تتترورا اخلتتتروج عتتتن نطتتتا  شتتتبكة األمتتتان التتتيت توفرهتتتا الرعايتتتة 
االجتماعيتتتة. وأشتتتار الوفتتتد إىل استتت اتياية فقتتتر األطفتتتال   آيرلنتتتدا المتتتمالية، وإىل خطتتتة عمتتتل 

املتعلقة باألطفال واألسر ا  ويلزل،  ٢٠١٠ا املتعلقة بتعزيز اإلن ا ، وإىل تداب  عام اسكتلند
 اليت يتوق  أن تساعد عل  معاجلة فقر األطفال.

وأشار الوفتد إىل اإلعتثن عتن خت تيع متوارد مموعتة تتداب   تد  إىل  ايتة األطفتال  -١٢٨
إىل ا  واالجتتار، ومث قتة اجلنتاة. وجتر  اإلشتارة أي توالمباب من االعتداء اجلنستي واالستتغثل 
 تداب  اختة    بع  اإلدارا  املفوضة.

وأشتتتار الوفتتتد إىل أن اململكتتتة املتحتتتدة قتتتد عتتتزر  ستتتلطا  ومستتتتو  استتتتقثلية مفتتتو   -١٢٩
  قو  الطفل، عل  سو جيعل  أكالر قابلية للمساءلة أمام الربملان واألطفال.

متا والغاتر والر تل، أشتار الوفتد إىل وجتود أطتر معمتول هبتا ملكافحتة التمييتز وفيما يتعلق بالرو  -١3٠
 العن را و    من أشكال التمييز وجرالم الكراهية، وإىل ريادة املوارد املو  ة ل سكان.

، متن بين تا األعمال التااريتة و قتو  اإلنستان وقد اختة  تداب  ملموسة بمجن مسجلة -١3١
، جبانتتر إصتتدار توجي تتا  ٢٠٠6، وقتتانون المتتركا  لستتنة ٢٠١5قتتانون التتر  احلتتديث لستتنة 

ممتاري  أعمتال جتاريتة وممتاري  حلقتو  اإلنستان   ا  لقطاعا  معيتنة. وقتد موتلتإ احلكومتة أي ت
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بلتتتدان أختتتر . وال تتتتزال احلكومتتتة تمتتتِا  علتتت  اعتمتتتاد مبتتتاد  توجي يتتتة بمتتتجن مستتتجلة األعمتتتال 
 التاارية و قو  اإلنسان.

د إن اململكتتة املتحتتدة تفتوتتر علتت  التتدوام بع تتويت ا   األمتتم املتحتتدة وبجهتتا وقتتال الوفتت -١3٢
تبادر إىل العمل االستتباقي. وأشتار إىل أن بلتد  متن المتركاء التدوليو األقويتاء ذوا الالقتة والتةين 
يعتمتد علتي م، وإىل التتتزام بلتد   واصتلة التتدور القتوا التتةا يوديت    وتال  قتتو  اإلنستان علتت  

لعاملي وامتالال  إىل التزامات  الدولية   هةا امال، اليت تممل مماركت  الفعالة   الت ويه ال عيد ا
 لعملية االستعرا  الدورا المامل.

وقتتتال إن اململكتتتة املتحتتتتدة تمتتتارن   دورة االستتتتتعرا  التتتدورا المتتتتامل ب تتتدر ر تتتتر،  -١33
اضتح أن بعت  املواضتي  التاليتة ذا  وتستم  باهتمام إىل انراء ووج ا  النظر اليت تطرق. ومتن الو 

أمليتتة  قيقيتتة لتتد  ولتت   قتتو  اإلنستتان، مالتتل: كفالتتة استتتمرار تتتوف  احلمايتتة وضتتمان املستتاواة 
وإعمال  قو  اإلنسان   اململكة املتحدة أيناء انسحاهبا من االحتتاد األورويب؛ ور بتة احلكومتة   

واالهتمتتتتتام المتتتتتديد بتتتتتتجي  التغتتتتت ا  علتتتتت  ال كيتتتتتز علتتتتت  تعزيتتتتتز ها تتتتتا جتتتتتتا  املعاهتتتتتدا  الدوليتتتتتة؛ 
استحقاقا  الرعاية االجتماعية، وال سيما فيما يتعلتق بالفدتا  ال تعيفة، واالهتمتام كتةل  بكفالتة 
الوصول إىل العدالة،  ا   ذل  توف  املستاعدة القانونيتة ورستوم  كمتة العمتل؛ والر بتة   مواصتلة 

متتتة لأليتتتر ال اكمتتتي لتلتتت  اإلصتتتث ا ؛ واستتتتمرار رصتتتد تلتتت  التغتتت ا ، جبانتتتر استتتتعرا  احلكو 
االهتمام بالت دا للتر  املعاصتر واالجتتار بالبمتر، وحتستو الستثمة   الستاون، واملستالل احمليطتة 

 با تاار امل اجرين؛ وأملية امتالال تداب  مكافحة اإلرهاب إىل معاي   قو  اإلنسان.

 االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
رس المملكة المتحددة لبريطانيدا العظمدى وآيرلنددا الشدمالية التوصديات التاليدة  ستد -١3٤

وتقدددر ردود ددا علييددا قددي الوسدد  المناسددب  بحيددم ال يتددوعر تقددديميا عددن موعددد انعقدداد 
 الدورة السادسة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان:

مواصددلة النظددر قددي موسفيددا بشددون سبددوف حددق ا قددراد قددي تقدددي   ١-١3٤
التماسات إلى ا م  المتحددة عدارن نطداق البروتو دوف االعتيداري التفاسيدة الق داء 
علددى جميدددا أادددكاف التمييدددز ضدددد المددرأة والبروتو دددوف االعتيددداري التفاسيدددة حقدددوق 

 ا اخاص ذوي اإلعاسة )موزامبيق(؛
االن مار إلى اتفاسيات وبروتو والت حقوق اإلنسان التي ليسد   ٢-١3٤
أجددل تيسددير مواءمددة التشددريعات الوطنيددة لحقددوق اإلنسددان علددى قييددا بعددد مددن اا طرقدد

 نطاق أساليميا )باراغواي(؛
ك الدوليدة لحقدوق اإلنسدان التدي النظر قي التصدديق علدى الصدكو  3-١3٤
يرلنددددا الشدددمالية علييدددا بعدددد آملكدددة المتحددددة لبريطانيدددا العظمدددى و ق المتصدددد   لددد 

 )أوغندا(؛
ظددددات علددددى المعا دددددات تسددددريا وتيددددرة عمليددددة اسددددتعراض التحف ٤-١3٤

 الدولية لحقوق اإلنسان )بيالروس(؛
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من االتفاسية الدولية للق داء علدى  ٤سحب التحفظ على المادة  5-١3٤
 جميا أاكاف التمييز العنصري )ليبيا(؛

( ١٨٩)رس   ٢٠١١التصديق على اتفاسية العماف المنزليين لسنة  6-١3٤
 )الفلبين(؛

تيددددداري الملحدددددق بالعيدددددد الددددددولي الخددددداص التصدددددديق علدددددى البروتو دددددوف االع ٧-١3٤
بددالحقوق االستصدددادية واالجتماعيدددة والثقاقيدددة  والبروتو دددوف االعتيددداري التفاسيدددة حقدددوق 
الطفددل المتعلددق بددتجراء تقدددي  البالغددات  واالتفاسيددة الدوليددة لحمايددة جميددا ا اددخاص 

 من االعتفاء القسري )البرتغاف(؛
لدوليدددددة لحمايدددددة جميدددددا النظدددددر قدددددي التصدددددديق علدددددى االتفاسيدددددة ا ٨-١3٤

 ا اخاص من االعتفاء القسري )ألبانيا( )ايلي(؛
النظددددر قددددي التصددددديق علددددى البروتو ددددوف االعتيدددداري الملحددددق بالعيددددد الدددددولي  ٩-١3٤

 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )ألبانيا(؛
النظددر قددي التصددديق علددى االتفاسيددة الدوليددة لحمايددة حقددوق جميددا  ١٠-١3٤

 وأقراد أسر   )ايلي(؛ العماف المياجرين
التصدددددديق علدددددى البروتو دددددوف االعتيددددداري ا وف الملحدددددق بالعيدددددد  ١١-١3٤

 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )بنما( )إستونيا(؛
اتخاذ الخطوات الالزمة لتيسير آليدات الشدكاوا الفرديدة التدي تقددر  ١٢-١3٤

التعددبيب  اتفاسيددة منا  ددة بموجددب معا دددات ا مدد  المتحدددة لحقددوق اإلنسددان  مثددل
وغيدددرن مددددن ضددددروأ المعاملددددة أو العقوبدددة القاسددددية أو الالإنسددددانية أو الميينددددة  والعيددددد 

 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاسية حقوق الطفل )تشيكيا(؛
التصددديق بددال تددوعير علددى البروتو ددوف االعتيدداري الملحددق بالعيددد  ١3-١3٤

مدنيددددة والسياسددددية  المتعلددددق بددددتجراء تقدددددي  البالغددددات الدددددولي الخدددداص بددددالحقوق ال
 )غواتيماال(؛

النظددر قددي التصددديق علددى البروتو ددوف االعتيدداري الملحددق بالعيددد  ١٤-١3٤
 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )رومانيا(؛

سدددددحب التحفظددددددات علددددددى العيددددددد الدددددددولي الخدددددداص بددددددالحقوق  ١5-١3٤
 )با ستان(؛ االستصادية واالجتماعية والثقاقية

التصدددديق علدددى البروتو دددوف االعتيددداري الملحدددق بالعيدددد الددددولي  ١6-١3٤
 الخاص بالحقوق االستصادية واالجتماعية والثقاقية )إسبانيا(؛

التصددديق علددى البروتو ددوف االعتيدداري الثالددم التفاسيددة حقددوق الطفددل  ١٧-١3٤
نيدددددة واإلسليميدددددة المتعلدددددق بدددددتجراء تقددددددي  البالغدددددات  نددددد  يعدددددزز ويكمدددددل ا ليدددددات الوط

 )سلوقا يا(؛
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النظدددر قددددي التصددددديق علددددى البروتو ددددوف االعتيدددداري التفاسيددددة حقددددوق  ١٨-١3٤
 تقدي  البالغات )جورجيا(؛ الطفل المتعلق بتجراء

التصديق على البروتو دوف االعتيداري التفاسيدة حقدوق الطفدل المتعلدق  ١٩-١3٤
 الطفددددددل تعزيددددددز إعمدددددداف حقددددددوق البالغددددددات مددددددن أجددددددل مواصددددددلة بددددددتجراء تقدددددددي 
 )ليختنشتاين(؛

التصديق على البروتو دوف االعتيداري التفاسيدة حقدوق الطفدل المتعلدق  ٢٠-١3٤
 البالغات )الجبل ا سود(؛ بتجراء تقدي 

النظددر قددي التصددديق علددى البروتو ددوف االعتيدداري التفاسيددة حقددوق  ٢١-١3٤
 الطفل المتعلق بتجراء تقدي  البالغات ) رواتيا(؛

مددددن البروتو ددددوف االعتيدددداري  ١التفسدددديري للمددددادة سددددحب إعالنيددددا  ٢٢-١3٤
مشدار ة  التفاسية حقوق الطفل المتعلق بتاراك ا طفاف قي النزاعات المسلحة وحظدر

 ا طفاف قي ا عماف القتالية بال سيد أو ارط )تشيكيا(؛
التعجيددل بالتصددديق علددى االتفاسيددة الدوليددة لحمايددة حقددوق جميددا  ٢3-١3٤

 العماف المياجرين وأقراد أسر   )غواتيماال(؛ 
التصددددديق علددددى االتفاسيددددة الدوليددددة لحمايددددة حقددددوق جميددددا العمدددداف  ٢٤-١3٤

 أسر   )سيرغيزستان( )الفلبين( )الجزائر( )مصر(؛ المياجرين وأقراد
ك حقدددوق اإلنسدددان الدوليدددة التدددي النظدددر قدددي التصدددديق علدددى صدددكو  ٢5-١3٤
تصدددق علييددا بعددد  بمددا قددي ذلددل االتفاسيددة الدوليددة لحمايددة حقددوق جميددا العمدداف  لدد 

 المياجرين وأقراد أسر   )نيجيريا(؛
االن ددددمار إلدددددى االتفاسيددددة الدوليدددددة لحمايدددددة حقددددوق جميدددددا العمددددداف  ٢6-١3٤

 أسر   )سري النكا(؛ المياجرين وأقراد
االتفاسيدددة الدوليدددة لحمايدددة حقدددوق جميدددا العمددداف االن دددمار إلدددى  ٢٧-١3٤

الميداجرين وأقدراد أسدر   ووسدف ممارسدة اعتقداف الميداجرين لفتدرات غيدر محددددة 
 )الجميورية العربية السورية(؛

توسيدا االتفاسيددة الدوليددة لحمايددة حقددوق جميددا العمدداف الميدداجرين  ٢٨-١3٤
 وأقراد أسر   والتصديق علييا )تر يا(؛

النظر قي االن دمار إلدى االتفاسيدة الدوليدة لحمايدة حقدوق مواصلة  ٢٩-١3٤
جميا العماف المياجرين وأقراد أسدر    علدى غدرار التوصدية التدي سددم  مدن سبدل 

 )أوروغواي(؛
النظددر قددي التصددديق علددى االتفاسيددة الدوليددة لحمايددة حقددوق جميددا  3٠-١3٤

 العماف المياجرين وأقراد أسر   )بنغالديش(؛
علدددى االتفاسيدددة الدوليدددة لحمايدددة جميدددا ا ادددخاص مدددن التصدددديق  3١-١3٤

 االعتفاء القسري )ألمانيا( )بنما( )قرنسا(؛
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التصددددديق علددددى االتفاسيددددة الدوليددددة لحمايددددة جميددددا ا اددددخاص مددددن  3٢-١3٤
 )تونس(؛االعتفاء القسري 

توسيددا االتفاسيددة الدوليددة لحمايددة جميددا ا اددخاص مددن االعتفدداء  33-١3٤
 )سيراليون(؛ القسري واالن مار إلييا

االن ددددمار إلددددى االتفاسيددددة الدوليددددة لحمايددددة جميددددا ا اددددخاص مددددن  3٤-١3٤
 )العراق(؛االعتفاء القسري 

التصددددديق علددددى االتفاسيددددة الدوليددددة لحمايددددة جميددددا ا اددددخاص مددددن  35-١3٤
 داللة على التزاميا بمعالجة  بن المسولة )اليابان(؛ االعتفاء القسري بوصف 

علدددددى االتفاسيدددددة الدوليدددددة لحمايدددددة جميدددددا النظدددددر قدددددي التصدددددديق  36-١3٤
 ا اخاص من االعتفاء القسري )السودان(؛

مواصدددلة النظدددر قدددي االن دددمار إلدددى االتفاسيدددة الدوليدددة لحمايدددة جميدددا  3٧-١3٤
ا ادخاص مددن االعتفداء القسددري واالعتددراص باعتصداص  ياتيددا اإلادراقية  علددى غددرار 

 من سبل )أوروغواي(؛ التوصية التي سدم 
اصدددلة العمدددل بشدددون االن دددمار إلدددى االتفاسيدددة الدوليدددة لحمايدددة مو  3٨-١3٤

 جميا ا اخاص من االعتفاء القسري )البوسنة واليرسل(؛
والقبليددددة  التصددددديق بددددال تددددوعير علددددى اتفاسيددددة الشددددعوأ ا صددددلية 3٩-١3٤

 )غواتيماال(؛ ١٩٨٩( لسنة ١٦٩ لمنظمة العمل الدولية )رس 
لعمدددداف مددددل الدوليددددة بشددددون االتصددددديق علددددى اتفاسيددددة منظمددددة الع ٤٠-١3٤

 )بنما(؛ ٢٠١١ ( لسنة١٨٩المنزليين )رس  
النظر قي التصديق علدى اتفاسيدة منظمدة العمدل الدوليدة بشدون العمداف  ٤١-١3٤

 )أوروغواي(؛ ٢٠١١ ( لسنة١٨٩ المنزليين )رس 
التصددديق علددى اتفاسيددة مجلددس أوروبددا بشددون حمايددة ا طفدداف مددن  ٤٢-١3٤

 واالعتداء الجنسي )اتفاسية النزاروتي( )سلوقينيا(؛ االستغالف الجنسي
التصديق على اتفاسية مجلس أوروبدا بشدون مندا ومكاقحدة العندف  ٤3-١3٤

 ضد المرأة والعنف العائلي )اتفاسية اسطنبوف( )إيطاليا(؛
التصددديق علددى اتفاسيددة مجلددس أوروبددا بشددون منددا ومكاقحددة العنددف  ٤٤-١3٤

 جبل ا سود(؛المنزلي )ال ضد المرأة والعنف
التصديق على اتفاسية مجلس أوروبدا بشدون مندا ومكاقحدة العندف  ٤5-١3٤

 ضد المرأة والعنف المنزلي )إسبانيا(؛
التصديق على اتفاسية مجلس أوروبدا بشدون مندا ومكاقحدة العندف  ٤6-١3٤

 ضد المرأة والعنف المنزلي )اتفاسية اسطنبوف( )تر يا(؛
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صدديق علدى اتفاسيدة اسدطنبوف لكددي مواصدلة جيود دا مدن أجدل الت ٤٧-١3٤
 قييا قي المستقبل القريب )البوسنة واليرسل(؛اا تصبح دولة طرق

عمدددددل التغييدددددرات ال دددددرورية قدددددي مجددددداالت القدددددانون والسياسددددددات  ٤٨-١3٤
والممارسات إلتاحة إمكانية التصديق على اتفاسيدة مجلدس أوروبدا بشدون مندا ومكاقحدة 

اسيددددة اسددددطنبوف( وتخصددددية مددددوارد  اقيددددة العنددددف ضددددد المددددرأة والعنددددف المنزلددددي )اتف
واإلدارات المفوضة والسلطات المحلية ل مان تنفيب ا بفعالية  للسلطات المر زية

 )قنلندا(؛
التصددديق علددى اتفاسيددة مجلددس أوروبددا بشددون حمايددة ا طفدداف مددن  ٤٩-١3٤

 االستغالف الجنسي واالعتداء الجنسي )أندورا(؛
روبددا بشددون حمايددة ا طفدداف مددن التصددديق علددى اتفاسيددة مجلددس أو  5٠-١3٤

 االستغالف الجنسي واالعتداء الجنسي )بلغاريا(؛
النظددر قددي المواققددة علددى تعددديالت  مبدداال لنظددار رومددا ا ساسددي  5١-١3٤

 للمحكمة الجنائية الدولية بشون جريمة العدوان )أندورا(؛
التصديق علدى اتفاسيدة عددر سدريان السدقوط بالتقدادر علدى جدرائ   5٢-١3٤
 أ والجرائ  المرتكبة ضد اإلنسانية )أرمينيا(؛الحر 
المتعلقة بانعدار الجنسدية ل دمان حصدوف  ١٩٥٤تنفيب اتفاسية عار  53-١3٤

 ا اخاص عديمي الجنسية المقيمين قي بريطانيا على الجنسية البريطانية ) ينيا(؛
 مواصلة التعاون ما ا ليات الدولية لحقوق اإلنسان ) وت ديفوار(؛ 5٤-١3٤
رن قددي دعدد  عمليددة صددنا القددرار  مراعدداة آراء المجتمددا المدددني ودو  55-١3٤
سدديما قيمددا يتعلددق بتنفيددب التوصدديات التددي تقدددر إلييددا قددي دورة االسددتعراض الدددوري  وال

الشامل  عالوة علدى االسدتماع إلدى منظمدات حقدوق اإلنسدان البريطانيدة ودعد  دور دا  
 المنظمدددات قدددي الددددوف ا عدددرا عاصدددة قدددي ضدددوء مصدددالح الحكومدددة المرتبطدددة بحالدددة

 )مصر(؛
ضدددمان تطبيدددق مبددداد  ومفدددا ي  االتفاسيدددة الدوليدددة للق ددداء علدددى  56-١3٤
أادددكاف التمييدددز العنصدددري مدددن عدددالف تشدددريعاتيا الوطنيدددة المتعلقدددة بوسدددالي   جميدددا

 المملكة المتحدة )العراق(؛
 فالة اتساق معايير ا ما الدنهي  القدائ  علدى حقدوق اإلنسدان قدي  5٧-١3٤
 وء التحديات الجديدة التي تواجييا )بيرو(؛ض

مواصلة دم  أحكار االتفاسية الدولية للق اء على جميا أاكاف  5٨-١3٤
 التمييز العنصري قي القوانين المحلية )اليونان(؛

إنشاء  يا ل قعالة للتنسديق والرصدد لكفالدة تنفيدب اتفاسيدة حقدوق  5٩-١3٤
 ية ) ازاعستان(؛الطفل على نطاق الحكومات الوطنية والمحل
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دمد  مبدداد  وأحكدار اتفاسيددة حقدوق الطفددل قدي سوانينيددا المحليددة  6٠-١3٤
 بشكل  امل )سلوقا يا(؛

دم  أحكار ومباد  االتفاسية الدولية للق اء على جميا أاكاف  6١-١3٤
التمييدددز العنصدددري قدددي القدددوانين المحليدددة ل دددمان تطبيقيدددا بشدددكل مباادددر و امدددل 

 )أوغندا(؛
متثاف جميا القدوانين والسياسدات التدي تعتمدد إلدى أحكدار  فالة ا 6٢-١3٤

ومعددايير القددانون الدددولي لحقددوق اإلنسددان  بمددا قددي ذلددل مددا يتعلددق منيددا بمكاقحددة 
 اإلر اأ )بوتسوانا(؛

مواصلة المشار ة قي تنظي  مناسشات عامة مفتوحدة واداملة بشدون   63-١3٤
حقدددوق اإلنسدددان علدددى الصدددعيد  فالدددة التنفيدددب ا مثدددل للمعدددايير الدوليدددة واإلسليميدددة ل

 )صربيا(؛اا المحلي  ما المراعاة الكاملة للحقوق والحريات المكفولة عالمي
 فالة تطبيق مباد  وأحكار االتفاسية الدولية للق اء على جميدا  6٤-١3٤

أادددكاف التمييدددز العنصدددري بشدددكل مباادددر و امدددل قدددي إطدددار القدددوانين المحليدددة قدددي 
 )سيرغيزستان(؛جميا أسالي  المملكة المتحدة 

التعجيدددل بتعدددديل التشدددريعات الوطنيدددة لتتسدددق مدددا اتفاسيدددة حقدددوق  65-١3٤
 )ايلي(؛اا الطفل على مستوا الدولة والمناطق المتمتعة بالحك  الباتي مع

 فالدددة إادددراك جميدددا أصدددحاأ المصدددلحة قدددي صدددياغة واعتمددداد  66-١3٤
يدددات والفادددات ادددرعة الحقدددوق البريطانيدددة  وبخاصدددة إادددراك ممثلدددي الفقدددراء وا سل

 ال عيفة ) ايتي(؛
تدددوقير ضدددمانات بدددون تكدددون أيدددة مقترحدددات لوضدددا ادددرعة حقدددوق  6٧-١3٤

بريطانية مكم لة لعملية دم  أحكار االتفاسية ا وروبية لحقدوق اإلنسدان قدي سدوانين 
آيرلندددا الشدددمالية وليسددد  بديلددة ليدددا  واالعتدددراص بددون  دددبن المسدددولة ذات أولويدددة 

أي أن  -ة التنفيبيدددة وجمعيتيدددا التشدددريعية ا الشددماليمتقدمددة لددددا سدددلطات آيرلندددد
يجددري العمدددل علدددى وضدددا ادددرعة حقددوق تتعلدددق بييرلنددددا الشدددمالية بحيدددم تعكدددس 
ظروقيا المحلية الخاصة  من أجل  فالة االستمرارية والوضوح والتواقدق قدي ا راء 

 بشون اإلطار القانوني لحقوق اإلنسان قي آيرلندا الشمالية )آيرلندا(؛
 فالة أن تجسدد التعدديالت التشدريعية  حداف اعتماد دا  مسدتوا  6٨-١3٤
من الحماية لحقوق اإلنسان على النحو المنصوص علي  قدي سدانون حقدوق  مماثالا 

لتوصددية مفددوض ا مدد  المتحدددة السددامي لحقددوق اإلنسددان و ياددات اا اإلنسددان  وققدد
 المعا دات التابعة لألم  المتحدة ) ازاعستان(؛

على التوثير القانوني لقانون حقوق اإلنسان ونطداق ذلدل الحفاظ  6٩-١3٤
 التوثير وقعاليت  عند اعتماد التشريعات الجديدة ) ينيا(؛
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ضدددددمان أن يكفدددددل أي تعدددددديل تشدددددريعي  مثدددددل سدددددن ادددددرعة لحقدددددوق  ٧٠-١3٤
الحمايدددددة الدددددبي يكفلدددددد  القدددددانون الحدددددالي لحقدددددوق اإلنسددددددان  اإلنسدددددان  مسدددددتوا

 )المكسيل(؛
اددرعة الحقددوق الجديدددة المقترحددة  قددي حالددة   فالددة عدددر تسددبب ٧١-١3٤

اعتماد ددا واالستعاضددة بيددا عددن سددانون حقددوق اإلنسددان  قددي إلغدداء أو إضددعاص أي 
 تدبير من تدابير حماية حقوق اإلنسان بموجب القانون الحالي )ناميبيا(؛

اتخددداذ جميدددا الخطدددوات الالزمدددة لمندددا تسدددبب ادددرعة الحقدددوق  ٧٢-١3٤
 مستوا حماية حقوق اإلنسان )البرتغاف(؛البريطانية الجديدة قي عفض 

محتمدددددل لقدددددانون حقدددددوق اإلنسدددددان   فالدددددة أال يدددددحثر أي إصدددددالح ٧3-١3٤
على نطاق الحماية أو سدبل االنتصداص قدي إطدار االتفاسيدة ا وروبيدة  ١٩٩٨ لسنة

 لحقوق اإلنسان )سويسرا(؛
 مواصلة التزاميا بمسدحولياتيا وبالمعدايير الدوليدة لحقدوق اإلنسدان ٧٤-١3٤

وضمان أن تصاغ ارعة الحقوق الجديددة مدن عدالف مشداورات ذات نطداق واسدا 
 وأن تشمل مستوا حماية لحقوق اإلنسان ال يقل عن المستوا الحالي )تايلند(؛

التو ددددد  قددددي حالدددددة اعتمدددداد مقترحددددات ادددددرعة الحقددددوق البريطانيدددددة  ٧5-١3٤
لدبي يدوقرن على المستوا الحدالي لحمايدة حقدوق اإلنسدان  االجديدة  من الحفاظ 

   وتحسين  )أو رانيا(؛١٩٩٨سانون حقوق اإلنسان لعار 
إجددراء مشدداورات مستفي ددة مددا المجتمددا المدددني قددي مددا يتصددل  ٧6-١3٤

. وقدددي ضدددوء عمليدددة االنسدددحاأ مدددن ١٩٩٨بتلغددداء سدددانون حقدددوق اإلنسدددان لسدددنة 
االتحددداد ا وروبدددي   فالدددة أن يكدددون  ددددص أي تشدددريا جديدددد  دددو تعزيدددز حقدددوق 

 نطاق الوالية الق ائية للبلد بوسرن )أوزبكستان(؛ اإلنسان على
التو دد مددن أن تعدديالت التشددريعات الوطنيدة التددي تدحثر علددى سددانون  ٧٧-١3٤

حقدددوق اإلنسدددان ال تدددحدي إلدددى إضدددعاص آليدددات حمايدددة حقدددوق اإلنسدددان قدددي البلدددد 
 )بيالروس(؛

قي سياق االنسحاأ من االتحاد ا وروبي  ضمان الحفاظ علدى  ٧٨-١3٤
منجدددزات حقدددوق اإلنسدددان قدددي اإلطدددار المسدددتقبلي لحمايدددة حقدددوق اإلنسدددان قدددي 
المملكددة المتحدددة  وقددي إطددار الوضددا المسددتقبلي للمددواطنين ا وروبيددين المقيمددين 

 قي المملكة المتحدة )قرنسا(؛
 اعتماد عطة عمل وطنية بشون حقوق اإلنسان )السودان(؛ ٧٩-١3٤
لددى الشددر ات البريطانيددة العاملددة تكثيددف جيود ددا لتددوقير الرسابددة ع ٨٠-١3٤

قدي الخدارن قيمدا يتعلددق بدوي تدوثير سدلبي  نشددطتيا علدى التمتدا بحقدوق اإلنسددان  
وال سدديما قددي مندداطق النزاعددات  التددي تشددمل حدداالت االحددتالف ا جنبددي  وتددزداد 

 قييا مخاطر انتيا ات حقوق اإلنسان )دولة قلسطين(؛
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لى مكاقحدة جميدا أادكاف التمييدز مواصلة تعزيز التدابير الرامية إ ٨١-١3٤
 وانعدار المساواة )جورجيا(؛

ببف  ل جيد ممكن  قي القانون والممارسدة  مدن أجدل مكاقحدة  ٨٢-١3٤
العنصرية و رن ا جانب و را ية اإلسالر  والق اء على جميا أاكاف التمييز ضد 
الميدداجرين  وتجندددب تعددرض ملتمسدددي اللجددوء وعدددديمي الجنسددية لالحتجددداز غيدددر 

 انوني لفترات طويلة و/أو متكررة )جميورية إيران اإلسالمية(؛الق
 فالدة المسداواة وعددر التمييدز قددي التشدريعات الحاليدة عدن طريددق  ٨3-١3٤

االمتثاف على النحو الواجب إلدى تددابير مكاقحدة التحامدل و درن ا جاندب والعندف 
 ضد النساء والفتيات )باراغواي(؛

كاقحددة القوالددب النمطيددة السددلبية تخصددية مزيددد مددن المددوارد لم ٨٤-١3٤
)المثليددات والمثليددون ومزدوجددو اا قددي وسددائع اإلعددالر ضددد ا سليددات ا  ثددر ت ددرر 

الميدددل الجنسدددي ومغدددايرو اليويدددة الجنسدددانية وحددداملو صدددفات الجنسدددين  والغجدددر 
 والمسلمون والالجاون وا اخاص البين يحصلون على اللجوء( )إسبانيا(؛

كرا ية الدينيدة  ويشدمل ذلدل أنشدطة الددعوة التصدي للتروي  لل ٨5-١3٤
على التمييز أو العداوة أو العنف قي الخطاأ السياسي وقي  التي تشكل تحري اا 

 وسائع اإلعالر )ماليزيا(؛
وسف ال دغع علدى وسدائع اإلعدالر  الدبي يشدمل إغدالق حسداباتيا  ٨6-١3٤

 )االتحاد الروسي(؛ المصرقية
والمبددددادرات الحاليدددددة لمكاقحددددة التمييدددددز اسددددتعراض السياسدددددات  ٨٧-١3٤

)الواليددددات المتحدددددة  ا سليددددات العرسيددددة والدينيددددة واإلثنيددددة المجتمعددددي ضددددد أقددددراد
 ا مريكية(؛

اتخاذ مزيد من التدابير لمكاقحة العنصرية و رن ا جانب  ودم   ٨٨-١3٤
ن أحكار االتفاسية الدولية للق اء على جميا أادكاف التمييدز العنصدري قدي القدواني

 المحلية )الصين(؛
صياغة استراتيجية عامة  بالتشاور ما أع اء طوائف الغجدر والرحدل  ٨٩-١3٤

تدزاف تواجد   والروما  ل مان اتب اع ني  منتظ  ومتماسل قدي معالجدة المشدا ل التدي ال
 بما قي ذلل التمييز والوص  )غواتيماال(؛ تلل الطوائف 

ة جميددددا الخطددددوات  فالددددة أن تتخددددب حكومددددة المملكددددة المتحددددد ٩٠-١3٤
الالزمدددة لمندددا جميدددا أادددكاف التمييدددز ضدددد ا سليدددات قدددي المجتمعدددات المحليدددة 

 وبخاصة ضد طائفة الروما )إندونيسيا(؛
أن تتعاون الدولة والحكومدات المفوضدة علدى اعتمداد اسدتراتيجية  ٩١-١3٤

إلدمدددان الغجدددر والرحدددل والرومدددا قدددي جميدددا أنحددداء المملكدددة المتحددددة )جميوريدددة 
 لبوليفارية(؛قنزويال ا
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تعزيددز وتفعيددل القددوانين والتشددريعات القائمددة قددي مجدداف مكاقحددة  ٩٢-١3٤
التمييددز وجميددا أاددكاف العنصددرية وبددبف مزيددد مددن الجيددود لمكاقحددة التمييددز ضددد 

 الغجر والرحل والروما )لبنان(؛
وضددددا عطددددة عمددددل لتنفيددددب أنشددددطة عقددددد المنحدددددرين مددددن أصددددل  ٩3-١3٤

ور  إلدددى معالجدددة الشدددواغل المتعلقدددة بدددالتنميع بحيدددم تف دددي  قدددي جملدددة أمدددأقريقدددي  
 المنحدرين من أصل أقريقي )سيراليون(؛ العنصري للسكان

وضدددا اسدددتراتيجية اددداملة لمعالجدددة أوجددد  انعددددار المسددداواة التدددي  ٩٤-١3٤
 تعاني منيا ا سليات العرسية )سيراليون(؛

اني اتخدداذ تدددابير قعالددة لمعالجددة أوجدد  انعدددار المسدداواة التددي تعدد ٩5-١3٤
 ومكاقحة التمييز ) ازاعستان(؛ اإلثنيةمنيا ا سليات 

اعتمدددداد تدددددابير ادددداملة لمكاقحددددة التمييددددز وتعزيددددز المسدددداواة قددددي  ٩6-١3٤
)جميوريدددة   اإلثنيدددةالحقدددوق السياسدددية واالجتماعيدددة واالستصدددادية لنسددداء ا سليدددات 

  وريا(؛
الجنسددية اتخدداذ تدددابير قعالددة لمنددا مظددا ر التعصددب علددى أسدداس  ٩٧-١3٤

 والعرق )االتحاد الروسي(؛
اتخددددداذ التددددددابير الالزمدددددة لتعميدددددق الدددددوعي قيمدددددا يتعلدددددق با سليدددددات  ٩٨-١3٤

 وا جانب للحيلولة دون معاناتي  من جراء أعماف العنف والتمييز )ا رجنتين(؛
اعتماد تدابير إلداندة الخطداأ العنصدري وعطداأ الكرا يدة  وتطبيدق  ٩٩-١3٤

 لى عامة السكان بشون إدمان المياجرين )غواتيماال(؛تدابير محددة موجية إ
 فالدددددة التنفيدددددب الفعددددداف لخطدددددة العمدددددل الجديددددددة المتعلقدددددة بجدددددرائ   ١٠٠-١3٤

 )إسرائيل(؛ي والديني العنصر من الجرائ  العنيفة ذات الطابا  الكرا ية  بغية الحد
مواصدددلة تنفيدددب تددددابير مدددن سبيدددل تعزيدددز التفدددا   الثقددداقي قدددي سدددبيل  ١٠١-١3٤

 الكرا ية ضد ا سليات االجتماعية )اليابان(؛ الق اء على جرائ 
اتخاذ تدابير إضاقية جادة للق اء على العداء العرسي على أرض  ١٠٢-١3٤

 الواسا   ن  يحدي إلى جرائ  الكرا ية )سيرغيزستان(؛
اتخددداذ تددددابير مناسدددبة لمكاقحدددة االرتفددداع الحددداد قدددي جميدددا جدددرائ   ١٠3-١3٤

 التي يشارك قييا الشباأ )ملديف(؛ العنيفة  وبخاصةالكرا ية 
تحسددين نظدد  تحديددد الجيددات المسددتيدقة المحتملددة والطوائددف  ١٠٤-١3٤

ال عيفة  وتعزيز الرصد  وتنفيب تدابير للحماية  بغرض التصددي لجدرائ  الكرا يدة 
 )ملديف(؛

مواصلة تعزيز جما البيانات من أجدل تحسدين قيد  نطداق جدرائ   ١٠5-١3٤
 الكرا ية وادتيا  بغية تقيي  أثر عطة العمل المتعلقة بجرائ  الكرا ية ) ولندا(؛
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محا مددددة مددددن يرتكبددددون جددددرائ  الكرا يددددة ضددددد الفاددددات ال ددددعيفة  ١٠6-١3٤
 )با ستان(؛

اتخاذ عطدوات لوسدف التحدريض علدى الكرا يدة مدن جاندب بعدض  ١٠٧-١3٤
موجددب القدددوانين الوطنيدددة مدددا التزامددات البلدددد باا صددحف اإلثدددارة البريطانيددة  تماادددي
 والقانون الدولي )جميورية  وريا(؛

مواصلة الرصد اللصيق لجرائ  الكرا ية وحاالت التمييدز قدي إثدر  ١٠٨-١3٤
كرا يدة تنفيب حكومة المملكدة المتحددة لخطدة العمدل الجديددة المتعلقدة بجدرائ  ال

 )رومانيا(؛ ٢٠١٦ لسنة
لكرا يدددة قدددي وسدددائع اتخددداذ تددددابير للحدددد مدددن التحدددريض علدددى ا ١٠٩-١3٤

 اإلعالر البريطانية  بما يتمااى ما المعايير الدولية )االتحاد الروسي(؛
مواصلة تحسين سياساتيا المتعلقة بمكاقحة جرائ  الكرا يدة قدي  ١١٠-١3٤

المجتمعددات المحليددة  وال سدديما التددي ترتكددب منيددا بددداقا العددرق والدددين  وتقاسدد  
 عرا )سنغاقورة(؛أق ل الممارسات ما الدوف ا ع اء ا 

أن تواصدددل حكومدددة المملكددددة المتحددددة  والبرلمدددانيون  ومحسسددددات  ١١١-١3٤
حقددوق اإلنسددان  ومنظمددات المجتمددا المدددني  التعدداون الوثيددق ل ددمان تددوقير حمايددة 
أق دددل مدددن عطددداأ الكرا يدددة والجريمدددة المتصدددلة بالكرا يدددة للفادددات ال دددعيفة  مثدددل 

الميددداجرين  وتدددوقير سددددر أ بدددر مدددن االطماندددان والدينيدددة والالجادددين و  اإلثنيدددةا سليدددات 
 والحماية القانونية لي  )تايلند(؛

مواصلة الجيود مدن أجدل مكاقحدة العنصدرية وعطداأ الكرا يدة ضدد  ١١٢-١3٤
 ا جانب  من عالف نشر ثقاقة الحوار والتعاون بين ا ديان والح ارات )تونس(؛

بجدددرائ  الكرا يدددة  إعدددداد تقريدددر عدددن تدددوثير عطدددة العمدددل المتعلقدددة ١١3-١3٤
 بيدص تقيي  نتائجيا الملموسة )تر يا(؛

اتخددداذ مزيدددد مدددن الخطدددوات لوسدددف تصددداعد عددددد جدددرائ  الكرا يدددة  ١١٤-١3٤
 العنيفة )الواليات المتحدة ا مريكية(؛

اعتمددداد تددددابير قعالدددة لمكاقحدددة الجدددرائ  القائمدددة علدددى الكرا يدددة  ١١5-١3٤
 العدالة )أنغوال(؛الدينية وتيسير وصوف أقراد ا سليات إلى 

م اعفة الجيود والتدابير من أجل مكاقحة جرائ  الكرا ية و رن  ١١6-١3٤
 ا جانب )لبنان(؛

مواصدددلة العمدددل علدددى تحسدددين الخددددمات التدددي تقددددر إلدددى ضدددحايا  ١١٧-١3٤
ممارسدات التمييدز والكرا يددة  وال سديما الكرا يددة الدينيدة  واالسدتمرار قددي تعزيدز الددوعي 

 بحرين(؛بيبن الجريمة )ال
التصدددي للتمييددز العنصددري و ددرن ا جانددب وجددرائ  الكرا يددة عددن  ١١٨-١3٤

 طريق مواصلة تعزيز التدابير التشريعية والق ائية الفعالة )بنغالديش(؛



A/HRC/36/9 

23 GE.17-11930 

إجددددراء اسددددتعراض  امددددل لفعاليددددة عطددددة العمددددل المتعلقددددة بجددددرائ   ١١٩-١3٤
عدالدة الجنائيددة   واسدتعراض الدنجي  التددي تتخدب ا و داالت ال٢٠١٦الكرا يدة لسدنة 

ضمن اإلطار القانوني الحالي  بغرض معالجة البالغات عن زيدادة جدرائ  الكرا يدة 
 قي المملكة المتحدة ) ندا(؛

مواصددلة تعزيدددز التدددابير الراميدددة إلددى مكاقحدددة التحامددل والمعاسبدددة  ١٢٠-١3٤
 على الجرائ  التي ترتكب بداقا الكرا ية )ايلي(؛

الميدداجرين بصدورة قعليددة وتحقيدق تقدددر ضدمان حقددوق الالجادين و  ١٢١-١3٤
 جو ري قي مكاقحة جرائ  الكرا ية )الصين(؛ 

اعتمدددداد تددددددابير بيدددددص مكاقحدددددة العنصددددرية وجدددددرائ  الكرا يدددددة   ١٢٢-١3٤
باإلضاقة إلى تعزيز و فالة الوصوف إلى آليات انتصاص عادلدة وقعالدة ل دحايا  دبا 

 العنف )إ وادور(؛
الدددة لمكاقحدددة عطددداأ الكرا يدددة  و دددرن اتخددداذ تددددابير سدددريعة وقع ١٢3-١3٤

اإلسالر  وا عمداف العدوانيدة التدي تتزايدد وتيرتيدا قدي المجتمدا  وااللتدزار بمعالجدة 
 العواسب قي ا جل الطويل )مصر(؛

إنيددداء التمييدددز ضدددد ا زوان المثليدددين قدددي آيرلنددددا الشدددمالية عدددن  ١٢٤-١3٤
ء ا عدرا مدن المملكدة طريق تحقيق اتسداق القدانون ذي الصدلة مدا سدوانين ا جدزا

 المتحدة )آيسلندا(؛
اسدددتعراض سدددانون المسددداواة قيمدددا يتعلدددق باليويدددة الجنسدددانية وحقدددوق  ١٢5-١3٤

مزدوجددي اليويددة الجنسددانية قددي سددياق الحددق قددي الحصددوف علددى الخدددمات الصدددحية 
 )أستراليا(؛

اعتمدددداد نيدددد  سددددائ  علددددى الحقددددوق تجددددان عطتيددددا المرتقبددددة لخفددددض  ١٢6-١3٤
 )ملديف(؛االنبعاثات 

سدددددن تشدددددريا ل دددددمان المسددددداءلة عدددددن انتيا دددددات حقدددددوق اإلنسدددددان  ١٢٧-١3٤
لناجمددددة عددددن العمليددددات العالميددددة لشددددر ات المملكددددة المتحدددددة وا ضددددرار البيايددددة ا

 )الفلبين(؛
اسدددتعراض تددددابير مكاقحدددة اإلر ددداأ التدددي تسدددتيدص ا قدددراد أو  ١٢٨-١3٤

ويشمل ذلل المسلمين  أو الدين  اإلثنيالجماعات على أساس العرق أو ا صل 
 ا قراد أو طوائف المسلمين )ماليزيا(؛

إنشداء آليدة لتقيدي  اسددتراتيجية مكاقحدة اإلر داأ و فالدة أن توعددب  ١٢٩-١3٤
قدي اعتبار ددا مالحظددات اإلجددراءات الخاصدة و ياددات المعا دددات  وأن تقددي   تددوثير 

 االستراتيجية على حقوق اإلنسان )المكسيل(؛
اسددتخدار القددوة قددي سددياق مكاقحددة اإلر دداأ مددا  فالددة اتسدداق  ١3٠-١3٤

مباد  ميثاق ا م  المتحدة والقانون الددولي لحقدوق اإلنسدان  مدا احتدرار معدايير 
 ال رورة والتناسب على النحو الواجب )بيرو(؛
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 فالددة امتثدداف مشددروع سددانون مكاقحددة التطددرص  المقددرر تقديمدد    ١3١-١3٤
ص منظمددات دون غير ددا  بندداء اقتراضددات إلددى معددايير القددانون الدددولي  وأال يسددتيد

الصور النمطية وعلى أسداس السدمات العامدة مثدل الددين وندوع العدرق الغالدب علدى 
 ع وية المنظمة المعنية )دولة قلسطين(؛

التقيي  الدسيق لمسولة نقل ا سلحة إلى البلدان التدي يحتمدل أن  ١3٢-١3٤
سدان  قدي سدياق الددقاع تسدتخدميا قدي ارتكداأ تجداوزات وانتيا دات لحقدوق اإلن

 عن الحق قي الحياة )بيرو(؛ 
النظر قي مسولة ت مين تقرير ا المقبدل إلدى االسدتعراض الددوري  ١33-١3٤

الشدددامل معلومدددات عدددن التددددابير المتخدددبة لتحليدددل المخددداطر المحتملدددة للجدددرائ  
الفظيعددة  بطرائددق منيددا اسددتخدار إطددار ا مدد  المتحدددة لتحليددل الجددرائ  الوحشددية 

 ا(؛)رواند
سديما  يين على مسدائل حقدوق اإلنسدان  والتدريب الموظفين العموم ١3٤-١3٤
 والجيش  بما قي ذلل مسولة االستخدار المفرط للقوة )إ وادور(؛ الشرطة
التعجيل بالتحقيق قي ادعاءات تواطح أقراد عسدكريين بريطدانيين  ١35-١3٤

 ر ) ينيا(؛قي إساءة معاملة أاخاص مدنيين ومحتجزين قي ما وراء البحا
يحددددر ر  ١٩٨٨إدعددداف نددددة قدددي سددددانون العدالدددة الجنائيددددة لسدددنة  ١36-١3٤

ققدرات "لفقدرات المسدم اة ساطا جميا أاكاف التعبيب  بما قي ذلل حدبص ابشكل 
 القانون )جميورية  وريا(. من "اليروأ
االمتثاف إلى المعايير الدولية الحترار حقوق المحتجزين وظدروص  ١3٧-١3٤

 )مصر(؛االحتجاز 
ل دحايا لمندا االتجدار ااعتماد إطار عمل وطني اامل ير ز علدى  ١3٨-١3٤

بالنسدداء والفتيددات  وإتاحددة إمكانيددة حصددوف ضددحايا االتجددار علددى محا مددة عادلددة 
 )جميورية إيران اإلسالمية(؛

اعتمددداد إطدددار عمدددل وطندددي ادددامل ير دددز علدددى ال دددحايا لمكاقحدددة  ١3٩-١3٤
 ء والفتيات )الفلبين(؛االتجار با اخاص  وبخاصة النسا

التحقيق بشكل ضاٍص قي حاالت االتجار بالبشر وضمان قدرض  ١٤٠-١3٤
 عقوبات مناسبة على الجناة )االتحاد الروسي(؛

 تعزيددددددز آليددددددة اإلحالددددددة الوطنيددددددة لتحديددددددد ضددددددحايا االتجددددددار بالبشددددددر ١٤١-١3٤
 )إسبانيا(؛ ومساعدتي 

االتجددددار بالنسدددداء اعتمدددداد إطددددار عمددددل وطنددددي اددددامل لمكاقحددددة  ١٤٢-١3٤
 ليشتي(؛ - والفتيات )تيمور

تعزيدددز اإلطدددار الدددوطني لمكاقحدددة االتجدددار بالبشدددر وضدددمان تدددوقير  ١٤3-١3٤
 الدع  المناسب والحماية ل حايا االتجار )أوغندا(؛
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تعزيز ا ليات الوطنية لمكاقحة االتجار بالبشر  وبخاصدة النسداء  ١٤٤-١3٤
   )لبنان(؛والفتيات  ودع  ضحايان وإعادة تو يلي

ا قدددي ذلدددل سدددانون الدددرق الحدددديم رصدددد تنفيدددب التشدددريعات  بمددد ١٤5-١3٤
  ويشمل ذلل رصد قعاليتد  قدي مكاقحدة االتجدار بالنسداء والفتيدات ٢٠١٥ لسنة

 )أستراليا(؛
مواصددددلة تعزيددددز التدددددابير اإليجابيددددة المتخددددبة لمكاقحددددة جريمددددة  ١٤6-١3٤

بحمايدددددة ا طفددددداف ال دددددحايا االتجدددددار با ادددددخاص  وال سددددديما التددددددابير المتعلقدددددة 
 )البحرين(؛

مواصدددددلة جيدددددود مكاقحدددددة االتجدددددار بالبشدددددر وجميدددددا أادددددكاف الدددددرق  ١٤٧-١3٤
 )المغرأ(؛

تعزيدددز حمايدددة المدددواطنين والحدددق قدددي الخصوصدددية قدددي مشدددروع سدددانون  ١٤٨-١3٤
 ) ايتي(؛ ٢٠١٦التحقيق لعار سلطات 
االت مدددا تحقيدددق اتسددداق جميدددا التشدددريعات المتعلقدددة بمراسبدددة االتصددد ١٤٩-١3٤

قحددة مسددولتي  ةان  ويوصددى بوجدد  عدداص بمراعدداة ضددرور الدوليددة لحقددوق اإلنسدد المعددايير
 والتناسب عند مراسبة جميا االتصاالت )ليختنشتاين(؛ ال رورة
 فالدددة عدددددر انتيدددداك نظددددار المراسبدددة لحددددق مواطنييددددا قددددي الخصوصددددية  ١5٠-١3٤

 )باراغواي(؛والحميمية وحرية التعبير 
بغيدددة  ٢٠١٦النظدددر قدددي تنقددديح سدددانون سدددلطات التحقيدددق لسدددنة  ١5١-١3٤

الحدددق قدددي الخصوصدددية  بوسدددائل تشدددمل حظدددر أنشدددطة المراسبدددة الجماعيدددة حمايدددة 
 بدون أوامر تنفيب )البرازيل(؛ وجما بيانات االتصاالت

تددوقير الحمايددة لألسددرة باعتبار ددا الوحدددة الطبيعيددة وا ساسددية لتشددكيل  ١5٢-١3٤
 )مصر(؛ المجتما
النظددر قددي مواءمددة نظاميددا المتعلددق بالمسددحولية الجنائيددة لليياددات  ١53-١3٤

االعتباريدددة مدددا القدددانون الددددولي لحقدددوق اإلنسدددان  بغيدددة ضدددمان المسددداءلة و فالدددة 
االنتصاص الفعاف ل حايا انتيا ات حقوق اإلنسان الخطيرة التدي تكدون لعمليدات 

 ار ات المملكة المتحدة قي الخارن يد قييا )ناميبيا(؛
 فالددددة إمكانيددددة الحصددددوف علددددى المسدددداعدة القانونيددددة المناسددددبة  ١5٤-١3٤

قدي المجتمدا اا ل مان وصوف الجميا إلى العدالدة  وال سديما أ ثدر الفادات تيميشد
 ) ولندا(؛

مواصلة تكثيف الجيود واتخاذ مدا يلدزر مدن تددابير بيددص إعدادة  ١55-١3٤
صدلية و فالدة التعداون مدا ا مواف غيدر المشدروعة وعائددات الفسداد إلدى بلددانيا ا 

 الدولة مقدمة الطلب )نيجيريا(؛
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زيدددادة المدددوارد التدددي يحتاجيدددا عمدددل س ددداة التحقيدددق  علدددى نحدددو  ١56-١3٤
يسددمح ليدد  بددتجراء تحقيقددات نزييددة وسددريعة وقعالددة قددي جميددا الوقيددات المرتبطددة 

 بالنزاع قي آيرلندا الشمالية )سويسرا(؛
ل العدالة االنتقالية وتنفيب البندود مواصلة المفاوضات بشون مسائ ١5٧-١3٤

 المتعلقة بيا قي اتفاق ستورمون   اوس )أستراليا(؛
وقددددي اا اتخدددداذ تدددددابير عمليددددة لخفددددض عدددددد نددددزالء السددددجون حاليدددد ١5٨-١3٤

 على تعزيز سالمة السجناء )صربيا(؛ المستقبل  عالوة
بدء عطة إلصالح السجون من أجل تحسدين ا حدواف المترديدة قدي  ١5٩-١3٤

سدددجون المملكدددة المتحددددة  بمدددا قدددي ذلدددل معالجدددة الزيدددادة قدددي عددددد جدددرائ  القتدددل 
 )الواليات المتحدة ا مريكية(؛واالعتداءات 

استعراض ظروص السالمة الرا نة قدي السدجون والنظدر قدي وضدا  ١6٠-١3٤
يدباء الدنفس واالنتحدار إضداقة إلدى اال تظداظ معددالت إ دعطة عمل لمعالجة ازديدا

 قي سجون المملكة المتحدة ) ندا(؛
إلغاء الحظر الشامل على ممارسة السجناء لحقيد  قدي التصدوي    ١6١-١3٤

 بغية االمتثاف إلى سرارات المحا   الدولية بشون  بن المسولة )تشيكيا(؛
 اء )اليابان(؛مواصلة جيود ا الرامية إلى تحسين معاملة السجن ١6٢-١3٤
 فالة رقدان جميدا ادرائح المجتمدا بطريقدة اداملة  بمدا قدي ذلدل  ١63-١3٤

 المياجرين )نيباف(؛
توقير مزيد من السياسات االجتماعية اليادقدة مدن أجدل مسداعدة  ١6٤-١3٤

ا سددددر المحرومددددة  وبخاصددددة أطفدددداف تلددددل ا سددددر  بغيددددة تعزيددددز الحددددراك االجتمدددداعي 
 )سنغاقورة(؛

نسددددديق وتعزيدددددز المعدددددايير القانونيدددددة الحاليدددددة بشدددددون  فالدددددة تبسددددديع وت ١65-١3٤
 )جميورية قنزويال البوليفارية(؛اا ا اد ضعف المساواة لصالح الفاات

تعزيددددز تدددددابير تحسددددين إمكانيددددة حصددددوف السددددكان ال ددددعفاء علددددى  ١66-١3٤
 االجتماعية والصحية ) وت ديفوار(؛ الخدمات العامة والخدمات

المصدددلحة قدددي بحدددم إمكانيدددة تدددوقير دعدددل  االادددتراك مدددا أصدددحاأ ١6٧-١3٤
أساسددي اددامل للجميددا بغيددة االستعاضددة بدد  عددن نظددار الحمايددة االجتماعيددة الحددالي  قددي 

 مددددن الوثيقددددة ١٠٣-١١٠و ٣٩-١١٠إطدددار متابعددددة التوصددديات الددددواردة قددددي الفقدددرتين
A/HRC/21/9 ٣٩-١١٠  )التوصدديات الصددادرة عددن الدددورة الثانيددة لالسددتعراض با رسددار 

 ( ) ايتي(؛١٠٣-١١٠و
وضدددا اسدددتراتيجيات وطنيدددة واضدددحة للق ددداء علدددى ققدددر سرابدددة أربعدددة  ١6٨-١3٤

ماليدين طفدل  علدى النحددو المبدين قدي التقريدر المددوجز لمالحظدات أصدحاأ المصددلحة 
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)الجميوريدة العربيدة  المقدمة إلى االسدتعراض الددوري الشدامل لحالدة المملكدة المتحددة
 السورية(؛
  وبخاصددددة مددددن أجددددل تقدددددي  ‘سددددانون المسدددداواة‘ مواصددددلة تعزيددددز ١6٩-١3٤

 عدمات صحية أق ل للفاات ال عيفة  بمن قيي  المياجرون )سري النكا(؛
 فالة امتثداف القدانون المدنظ  للحصدوف علدى عددمات اإلجيداض  ١٧٠-١3٤

قي آيرلندا الشمالية بشكل  امل إلى القانون الددولي لحقدوق اإلنسدان  عدن طريدق 
مان إتاحة عدمات اإلجياض قي الظروص القدا رة وقدي إلغاء تجري  اإلجياض وض

والحدداالت التددي يكددون قييددا الحمددل  حالددة إصددابة الجنددين بتشددو ات بالغددة ومميتددة
 نتيجة اغتصاأ أو سفاح محارر )آيسلندا(؛

اتخدداذ التدددابير الالزمددة لتددوقير عدددمات رعايددة الصددحة اإلنجابيددة  ١٧١-١3٤
بموجدب اتفاسيدة الق داء علدى جميدا أادكاف ما التزاماتيدا اا للنساء والفتيات تمشي

 التمييز ضد المرأة )ميانمار(؛
 فالة امتثاف القانون المنظ  للحصدوف علدى عددمات اإلجيداض قدي  ١٧٢-١3٤

آيرلندددا الشددمالية بشددكل  امددل إلددى القددانون الدددولي لحقددوق اإلنسددان  عددن طريددق إلغدداء 
ة الجندين بتشدو ات تجري  اإلجياض وضمان إتاحة عدمات اإلجياض قي حالدة إصداب

والحددداالت التدددي يكدددون قييدددا الحمدددل نتيجدددة اغتصددداأ أو سدددفاح محدددارر  بالغدددة ومميتدددة
 )السويد(؛

تشدددجيا الحكومدددة المفوضدددة قدددي آيرلنددددا الشدددمالية علدددى مواءمدددة  ١٧3-١3٤
إطار ا القانوني بشون الصحة الجنسدية واإلنجابيدة والحقدوق ذات الصدلة  و دبلل 

توقر دددا  مدددا أجدددزاء المملكدددة المتحددددة ا عدددرا عددددمات الصدددحة اإلنجابيدددة التدددي 
 ) ندا(؛
تكثيدددف الجيدددود الراميدددة إلدددى تعزيدددز المسددداواة العرسيدددة واإلدمدددان  ١٧٤-١3٤

 االجتماعي قي نظار التعلي  قي آيرلندا الشمالية )بوتسوانا(؛
قيما يتعلق بيليدة اإلبدالغ عدن الفجدوة قدي ا جدور بدين الجنسدين   ١٧5-١3٤

 وسائل قعالة لمتابعة التقارير التي يقدميا أرباأ العمل )إسرائيل(؛النظر قي إيجاد 
معالجدة مشدكلة التمييدز ضدد المددرأة  وال سديما قدي سدوق العمددل   ١٧6-١3٤
 ا جور بين الجنسين )ليبيا(؛ يتعلق بالفجوة قي قيما
معالجددة ممارسددات التمييددز ضددد المددرأة المترسددخة قددي المجدداالت  ١٧٧-١3٤

دية واالجتماعية  وبخاصدة قيمدا يتعلدق بدالفجوة قدي ا جدور وال دمان واالستصاالسياسية 
 بصورة أ ثر قعالية )ماليزيا(؛ االجتماعي 

إيددددالء اال تمددددار علددددى سددددبيل ا ولويددددة للمسدددداواة بددددين الجنسددددين  ١٧٨-١3٤
  و فالددة اإلثندديوالتمييددز ضددد المددرأة  و ددبلل التمييددز علددى أسدداس العددرق وا صددل 

اسية الدولية للق اء على جميا أاكاف التمييز العنصري دم  مباد  وأحكار االتف
 قي القوانين المحلية للبلد )أوزبكستان(؛
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اتخددداذ التددددابير الالزمدددة للق ددداء علدددى ممارسدددات التمييدددز قدددي سدددوق  ١٧٩-١3٤
 قي ما يتصل بالمرأة )الجزائر(؛العمل 
             بددبف مزيددد مددن الجيددود لمكاقحددة العنددف ضددد النسدداء والفتيددات  ١٨٠-١3٤
 التصدي ل  بفعل م اد )ليبيا(؛أو 

سديما  وال اعتماد تشريعات وطنية بشون الحماية من العندف المنزلدي  ١٨١-١3٤
بحيددم تكفددل التحقيددق بشددكل دسيددق قددي جميددا حدداالت العنددف  قددي آيرلندددا الشددمالية 

 )ملديف(؛ المنزلي ومحا مة الجناة
والفتيددات  بمددا  فالددة اتبدداع نيدد  اددامل لمنددا العنددف ضددد النسدداء  ١٨٢-١3٤

 قي ذلل منا الممارسات ال ارة )سلوقينيا(؛
مكاقحة العندف ضدد النسداء والفتيدات  وال سديما العندف المنزلدي  ١٨3-١3٤

 )السودان(؛
 ددددان أساسدددد  ومكاقحددددة اا  مواصدددلة الجيددددود لمكاقحددددة التمييددددز أيددد ١٨٤-١3٤

 العنف ضد النساء والفتيات )البوسنة واليرسل(؛
اإليجابيددة الراميددة إلددى عفددض معدددالت العنددف مواصددلة جيود ددا  ١٨5-١3٤

 المنزلي قي جميا أنحاء البلد )إندونيسيا(؛
مكاقحددددة العنددددف ضددددد المددددرأة بفعاليددددة واتخدددداذ تدددددابير ملموسددددة  ١٨6-١3٤

 لمكاقحة االستغالف الجنسي والجرائ  الجنسية ضد ا طفاف )الصين(؛
تخدددب أن تكثدددف جيود دددا قدددي مجددداف مكاقحدددة العندددف المنزلدددي وت ١٨٧-١3٤

التدابير الالزمة للوساية من اإليباء الثانوي وإزالة ا ثدار ال دارة التدي يتر يدا العندف 
 المنزلي على ا طفاف )تشيكيا(؛

تعزيز إطار ا التشريعي بتدعاف عقوبات جزائية على ارتكاأ أقعاف  ١٨٨-١3٤
 )غابون(؛مثل الزوان القسري وعدر الحماية من تشوي  ا ع اء التناسلية ا نثوية 

إدعداف حقدوق الطفددل قدي صدلب اسددتراتيجيات التكيدف مدا تغيددر  ١٨٩-١3٤
المندددات وتخفيدددف آثدددارن  مدددن عدددالف تعمدددي  اسدددتراتيجيات مراعيدددة لقابليدددة تعدددرض 

 ا طفاف للمخاطر وسادرة على عف يا قي برام  التكيف الوطنية )ملديف(؛
رض  فالددددة اسددددتعراض القددددوانين البريطانيددددة المتعلقددددة بدددداليجرة بغدددد ١٩٠-١3٤

 االمتثاف إلى اتفاسية حقوق الطفل )الجميورية العربية السورية(؛
تعزيدددز الجيدددود مدددن أجدددل الق ددداء علدددى ققدددر ا طفددداف  وتحقيدددق  ١٩١-١3٤

 اتساق التشريعات المحلية ما اتفاسية حقوق الطفل ) نغاريا(؛
تكثيددف جيددود الحكومددة الراميددة إلددى الق دداء علددى ققددر ا طفدداف   ١٩٢-١3٤

تقيددي  قددي  دددبا الصدددد  لتددوثير إصددالح نظدددار الرعايددة علددى أطفدداف ا سدددر وإجددراء 
 المحرومة ) ازاعستان(؛
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حظر جميا أاكاف العقوبة البدنية قي إطار ا سرة  بطرائق منيدا  ١٩3-١3٤
  قددي جميددا اإلدارات "العقوبددة المعقولددة"قددانوني  مثددل إلغدداء جميددا أوجدد  الدددقاع ال

 وا سالي  التابعة للتان البريطاني )ليختنشتاين(؛المفوضة وأسالي  ما وراء البحار 
ضددددمان الحظددددر الصددددريح للعقدددداأ البدددددني قددددي جميددددا المدددددارس  ١٩٤-١3٤

التعليميددة وقددي جميددا المحسسددات ا عددرا وأاددكاف الرعايددة البديلددة والمحسسددات 
 )ليختنشتاين(؛

حظدر العقداأ البددني قدي جميددا السدياسات  بمدا قدي ذلدل سددياق  ١٩5-١3٤
 رلندا(؛ا سرة )آي

إعادة النظدر قدي موسفيدا تجدان مشدروعية العقداأ البددني لألطفداف  ١٩6-١3٤
 )منغوليا(؛

حظر العقاأ البدني لألطفاف بغرض  فالة توقير الحماية الكاملة  ١٩٧-١3٤
 )السويد(؛ لجميا ا طفاف من العنف وضمان عدر تعرضي  ل 

النظددر قددي حظددر العقدداأ البدددني لألطفدداف وضددمان حظددرن بشددكل  ١٩٨-١3٤
صدددريح قدددي جميدددا المددددارس والمحسسدددات التعليميدددة والمحسسدددات ا عدددرا وأادددكاف 

 لبديلة ) رواتيا(؛الرعاية ا
اتخاذ مزيد من اإلجراءات لحماية حقوق الطفل عن طريدق حظدر  ١٩٩-١3٤

سيدددة حقدددوق الطفدددل جميدددا أادددكاف العقددداأ البددددني لألطفددداف وقدددق مدددا تقت دددي  اتفا
 )إستونيا(؛

وضا استراتيجيات اداملة لعددة سطاعدات بشدون اسدتغالف وإيدباء  ٢٠٠-١3٤
 ليشتي(؛ - ا طفاف وتنفيب ا )تيمور

إ مدداف التحقيددق قددي العدددد الكبيددر مددن حدداالت العنددف الجنسددي  ٢٠١-١3٤
ضددد ا طفدداف التددي يرتكبيددا  بددار المسددحولين وتقدددي  الجندداة إلددى العدالددة )االتحدداد 

 الروسي(؛
اتخدداذ مزيددد مددن التدددابير لمكاقحددة االسددتغالف الجنسددي لألطفدداف  ٢٠٢-١3٤

 وحمايتي  من العنف )الجزائر(؛
التفاسيدددة اا إلغددداء عقوبدددة السدددجن مددددا الحيددداة علدددى القصدددر  وققددد ٢٠3-١3٤

 حقوق الطفل )باراغواي(؛
النظددددر قددددي إلغدددداء الحكدددد  اإللزامددددي بالسددددجن مدددددا الحيدددداة قددددي  ٢٠٤-١3٤

 )اليونان(؛اا عام ١٨رائ  التي يرتكبيا ا طفاف تح  سن حاالت الج
للمعدايير الدوليدة اا رقا الحد ا دنى لسن المسحولية الجنائيدة وققد ٢٠5-١3٤

المقبولددة وإلغدداء الحكدد  اإللزامددي بالسددجن مدددا الحيدداة قددي حدداالت الجددرائ  التددي 
 )ألبانيا(؛اا عام ١٨يرتكبيا ا طفاف تح  سن 
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مسددولة مراجعددة الحددد ا دنددى لسددن المسددحولية الجنائيددة النظددر قددي  ٢٠6-١3٤
 )بيرو(؛
مددددا اا النظددددر قددددي إمكانيددددة رقددددا سددددن المسددددحولية الجنائيددددة تمااددددي ٢٠٧-١3٤

 المعايير الدولية المقبولة وقق توصيات لجنة حقوق الطفل )بيالروس(؛
للمعدايير الدوليدة اا رقا الحد ا دنى لسن المسحولية الجنائيدة وققد ٢٠٨-١3٤
 بولة )بلغاريا(؛المق
تنفيب تدابير لددع  تعزيدز مشدار ة ا ادخاص ذوي اإلعاسدة قدي القدوة  ٢٠٩-١3٤

 العاملة )إسرائيل(؛
تمكين أقراد الشعوأ ا صلية قي ا سالي  التدي تحتليدا مدن ممارسدة  ٢١٠-١3٤

 لميثاق ا م  المتحدة )الجميورية العربية السورية(؛اا حقي  قي تقرير المصير  وقق
احترار مباد  ومقاصد ميثاق ا مد  المتحددة )الجميوريدة العربيدة  ٢١١-١3٤

 السورية(؛
وسددف عمليددات اإلعددالء القسددري للشددعوأ ا صددلية قددي ا سددالي   ٢١٢-١3٤

 الخاضعة لالحتالف )الجميورية العربية السورية(؛
بغيدة  فالدة اتسداس  مدا اتفاسيدة  ٢٠١٦استعراض سانون اليجرة لسنة  ٢١3-١3٤
 فل ) ندوراس(؛الط حقوق
 إعداد سياسات للددم  االجتمداعي  وبخاصدة للميداجرين والالجادين ٢١٤-١3٤

 )لبنان(؛
اتخاذ عطوات لمراجعدة سدانون اليجدرة بتدعداف حددود زمنيدة لفتدرات  ٢١5-١3٤

احتجددداز الميددداجرين وملتمسدددي اللجدددوء  و دددبلل النظدددر قدددي تنقددديح التعدددديالت التدددي 
لددألزوان ا جانددب بندداء علددى معيددار الدددعل  أدعلدد  علددى نظددار مددنح توادديرات الدددعوف

 )البرازيل(؛
مواصدددلة دعددد  تعزيدددز حقدددوق الميددداجرين المقيمدددين قدددي المملكدددة  ٢١6-١3٤

 المتحدة )المغرأ(؛
إدعداف حدد زمندي سدانوني عددار الحتجداز الميداجرين وضدمان عدددر  ٢١٧-١3٤

 استخدار االحتجاز قي حاالت ا قراد أو الجماعات ال عيفة )ألمانيا(؛
جرين  جدددل غيدددر مسدددمى قدددي إعدددالن دمددد  حظدددر احتجددداز الميدددا ٢١٨-١3٤
 بشون اليجرة والبحم عن بدائل لالحتجاز )المكسيل(؛ ٢٠١٦ عار
وضا حدد سدانوني لمددة احتجداز الميداجرين وضدمان عددر تعدرض  ٢١٩-١3٤

 على غرار البلدان ا وروبية ا عرا )بنغالديش(؛ ا طفاف لالحتجاز 
تنقدددديح اللددددوائح والممارسددددات اإلداريددددة مددددن أجددددل حمايددددة حقددددوق  ٢٢٠-١3٤

الخاصددة بالعددامالت المنزليددات الميدداجرات  وبخاصددة عندددما تكددون تصدداريح اإلنسددان 
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بددرأ العمددل ويقعددن ضددحايا لالتجددار بالبشددر واالسددتغالف قددي العمددل  عمليددن مرتبطددة
 ) ندوراس(؛

يا   الدددددبي يعدددددال  س دددددا٢٠١٦تحسدددددين سدددددانون اليجدددددرة لسدددددنة  ٢٢١-١3٤
 مد  المتحدددة لحقددوق الالجادين قددي المملكدة المتحدددة   دي يتسددق مدا اتفاسيددات ا

 سيما اتفاسية حقوق الطفل )إندونيسيا(؛ اإلنسان  وال
إصالح توجيياتيا بشون ل  ادمل ا سدرة بحيدم تتديح علدى وجد   ٢٢٢-١3٤

التحديد ل  امل أسدر ا طفداف طدالبي اللجدوء الدبين انتقلدوا لفسامدة قدي المملكدة 
 المتحدة أو البين حصلوا على مر ز الالجئ قييا ) ندوراس(؛

اتخدداذ التدددابير الالزمددة ل ددمان ممارسددة ا طفدداف طددالبي اللجددوء  ٢٢3-١3٤
الددبين انتقلددوا لفسامددة قددي المملكددة المتحدددة أو الددبين حصددلوا علددى مر ددز الالجددئ 

 قييا للحق قي ل  امل ا سرة )ا رجنتين(؛
ريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي واللجنة تنفيب توصيات الف ٢٢٤-١3٤

المعنيدددة بحقدددوق اإلنسدددان قيمدددا يتعلدددق باحتجددداز ملتمسدددي اللجدددوء  بمدددا قدددي ذلدددل 
اللجدددوء السياسدددي  وضدددمان تمدددتعي  الكامدددل بدددالحق قدددي حريدددة التنقدددل واإلمكانيدددة 
الكاملة والفورية للوصوف إلى  ادر طبي مسدتقل وحصدولي  علدى التمثيدل القدانوني 

 دور(؛)إ وا
تصنيف حالة انعدار الجنسية ضمن حاالت وضا الحمايدة ومدنح  ٢٢5-١3٤

ا ادددخاص عدددديمي الجنسدددية قرصدددة الحصدددوف علدددى الجنسدددية البريطانيدددة بسدددرعة 
 وبتكلفة معقولة ) نغاريا(؛

حددم المملكددة المتحدددة علددى اتخدداذ التدددابير المناسددبة  بمددا قددي  ٢٢6-١3٤
موريشديوس واحتدرار حدق الشاغوسديين الشدرعي ذلل إ ماف عمليدة إنيداء اسدتعمار 

قي إعادة التوطين  بيدص تحقيق امتثاف المملكة المتحدة الكامدل اللتزاماتيدا قدي 
 مجاف حقوق اإلنسان )موريشيوس(؛

االعتبار للشدعوأ والبلددان التدي اسدتعمرتيا أو  اجمتيدا وتقددي   ٢٢٧-١3٤
 . ية السورية(تعويض مالي إلى اعوأ  بن البلدان )الجميورية العرب

تعكددددس جميددددا االسددددتنتاجات و/أو التوصدددديات الددددواردة قددددي  ددددبا التقريددددر موسددددف  -١35
وال ينبغددي أن تفيدد  علددى أنيددا الدولة/الدددوف التددي سدددمتيا و/أو الدولددة موضددوع االسددتعراض 

  تحظى بتوييد الفريق العامل بو مل .
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