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 مقدمة  
 حقوو  جملس بقرار عملا  املنشأ الشامل، الدوري ابالستعراض املعين العامل الفريق عقد -1

 .2018 الثاين/ينوواير كووانون  26 إىل 15 موون الفوو ة يف والعشوورين التاسووعة دورتووه ،5/1 اإلنسووان
 .2018 الثاين/ينوواير كووانون  19 يف املعقووودة التاسووعة اجللسووة يف بوورابدو  يف احلالووة واسُتعرضوو 

 السووويد اجملتمعيووة والتنميووة النوووا بن ومتكوون االجتماعيووة الرعايوووة وزيوور معوواي بووورابدو  وفوود وتوور  
 عشوورة الرابعووة جلسووته يف بوودابدو  لووقاملتع التقريوور العاموول الفريووق واعتموود بلكيوو . سووتيفن املوووقر

 .2018 الثاين/يناير كانون  23 يف املعقودة
 التوواي املقووررين فريووق اإلنسووان حقووو  جملووس ا تووار ،2018 الثاين/ينوواير كووانون  10 ويف -2

 الدميقراطيوة الكونغوو ومجهوريوة  فغانسوتان بورابدو   يف احلالة استعراض لتيسري الثلثية( )اجملموعة
 واملكسيك.

 موون 5 والفقورة ،5/1 اإلنسوان حقووو  جملوس قورار مرفوق موون 15 الفقورة أبحكوام وعمولا  -3
 برابدو   يف احلالة استعراض ألغراض التالية الواثئق صدرت ،16/21 قراره مرفق

 (؛A/HRC/WG.6/29/BRB/1) ) (15 للفقرة وفقاا  مقدم كتايب  وطين/عرض تقرير ) ( 
 وفقواا  اإلنسوان حلقوو  السوامية املتحودة األمم مفوضية  عدته للمعلومات جتميع )ب( 

 (؛A/HRC/WG.6/29/BRB/2) )ب(15 للفقرة
 )ج(15 للفقورة وفقواا  اإلنسوان حلقوو  السوامية املتحودة األموم مفوضوية  عدته موجز )ج( 

(A/HRC/WG.6/29/BRB/3.)  
 إسوووبانيا، سوولفاا   عوود ا  سووةلة قائمووة الثلثيوووة اجملموعووة طريووق عوون بوورابدو  إىل وُ حيلوو  -٤

 وآيرلنودا العظمو  لديطانيوا املتحودة واململكوة وليختنشوتاين، وسولوفينيا، وبلجيكوا والدتغال و ملانيا،
 يالوودور  للسووتعراض اخلووارجي الشووبكي املوقووع يف األسووةلة هوو ه علوو  االطوول  وميكوون الشوومالية.
  .الشامل

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

 مثول ، ساسوية قويم علو  عظيموة  مهيوة يعلق يزال ال برابدو  شعب  ن الوفد رئيس ذكر -5
 مووون الووورغم علووو  اترخيوووه طووووال قوووو ا  شوووعباا  جعلتوووه قووويم وهوووي ابلصوووناعة، والنهووووض والفخووور املثوووابرة

 والدوي. احمللي الصعيدين عل  حدث  اليت الكثرية التغيريات
 عون فضولا  األساسوية، واحلور ت اإلنسوان حقوو  ومحايوة بتعزيوز ملتزمة برابدو  تزال وال -6

 وظفتهوووا الووويت االسوووتثمارات يف األولوووو ت هووو ه انعكسووو  وقووود األشوووخا . مجيوووع كراموووة  احووو ام
 تسوتهلك توزال ال الويت االجتمواعي، والضومان االجتماعيوة واخلودمات التعلويم جمواالت يف احلكومة

 تقووديرها ميكوون حقيقووة هوويو  ،بسووهولة النفقووات هوو ه تغطيووة أتت ومل الوطنيووة. امليزانيووة ثلثووي قرابووة
 احلاي. االقتصادي املناخ إىل ابإلشارة  فضل حنو عل 
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 يتمتوع العمل،  ماكن ويف للمر ة. املساواة حتقيق برابدو  يف املتعاقبة احلكومات و يدت -٧
 رؤسوا  ومعظم اجلدارة.  سا  عل  حصراا  ال قية ومتنح األجر يف ابملساواة احلكومة موظفي مجيع

 النسا . من الراهن الوق  يف هم املدنية اخلدمة يف واإلدارات الوزارات
 هو ه مسوتو ت وت اوح العام، القطا  من ممولة تعليمية مرافق 10٧ برابدو  يف ويوجد -8

  كثووور رائسوووة النسوووا  وتتووووىل عي.اجلوووام والتعلووويم الثوووانوي التعلووويم بعووود وموووا احلضوووانة بووون موووا املرافوووق
 املؤسسات. ه ه من املائة يف ٧1 من
 يف املور ة متثيول  ن إىل ابلنظر التعليم، جمال عل  تقتصر ال اإلجنازات  ن إىل الوفد و شار -9

 .هووابنوع  و املوور ة تشووغلها  ن ميكوون الوويت والوظووائ  املهوون بعوودد  اصووة لقيووود خيضووع ال بوورابدو 
  .الشعبية وللنتخاابت النيايب لمجلسل ال شح إىل السعي حرية  يضاا  وللمر ة
 واملقيموون الدابدوسووين مجيووع إىل جمووا ا  البيةيووة الصووحية واخلوودمات األوليووة الرعايووة وتقوودم -10

 احلصووول إمكانيووة بوورابدو  يف احلواموول النسووا  جلميووع وتتوواح اخلوودمات. تقوودم نقووا  يف الوودائمن
 إليزابيووو . امللكووة مستشووف  يف  و املتعوووددة العيووادات شووبكة دا وول التوليووود رعايووة  وودمات علوو 

  برابدو . يف مرتفعاا  ليس األمهات وفيات معدل فإن ول لك
 مبوجوب بورابدو  دسوتور ُعودل لوززواج، اجلنسية منح مبسألة يتعلق فيما  نه الوفد وذكر -11

 موووونح علوووو  )ب((1 لوووو ) 3 املووووادة يف يوووون  الوووو ي (2000-18) )املعوووودل( الدسووووتور قووووانون
 .برابدوسيات املولودات  زواج عن فضلا  برابدوسين، املولودين األشخا  لزوجات اجلنسية

 تشووورين 29 اتريووو  بعووود بووورابدو   وووارج ولووود شوووخ  ألي حيوووق ذلوووك، إىل وابإلضوووافة -12
 األقول علو  والديه  حد كان  إذا الوالدة عند برابدو  جنسية عل  احلصول 1966 الثاين/نوفمد

 ابلوالدة. برابدو  مواطين من
 ) واموووور العووووائلي العنوووو  قووووانون مبوجووووب احلمايووووة( ) واموووور العووووائلي العنوووو  قووووانون وُعووودل -13

 ويقووودم العوووائلي"، "العنووو  مصوووطلح تعريووو  علووو  يووون  الووو ي ،2016 لعوووام )املعووودل( احلمايوووة(
 موووون  كوووود لعوووودد التعووووديل ويسوووومح واألطفووووال. الضووووحا  بسوووولمة املتعلقووووة األحكووووام موووون مزيووووداا 

 إسووا ة موون جديوودة  نواعوواا  حيوودد وهووو األواموور، هوو ه الستصوودار بطلبووات التقوودم موون األشووخا 
 اإللزاموووي، لإلبووول  بروتوكووووالا   يضووواا  التعوووديل ويتضووومن إضوووافية. سووولطات الشووورطة وميووونح املعاملوووة
 علو  العمول ويستمر املعاملة. إسا ة  شكال من شكل األطفال  مام العائلي العن  أبن ويع ف
 عموره يقول شخ  أبنه "الطفل" مصطلح فيه يعر ف ال ي األحداث، قضا  قانون مشرو  وضع
  عاماا. 18 عن
 الورغم وعلو  القلوق. دواعوي من ابعتبارها العن   شكال مجيع إىل برابدو  حكومة وتنظر -1٤
 واالعتووودا  العوووائلي العنووو  ملكافحوووة املناسوووبة واإلداريوووة التشوووريعية التووودابري اختووو ت بووورابدو   ن مووون

 وطلبوو  ترحيووب. موضووع احلاليووة املبووادرات تعزيووز  جوول موون التعوواون سوويكون األطفووال، علوو  البوودين
 تدريبيووة وفوور  بوورام  علوو  احلصووول تغيريهووا،  و السياسووات رسووم علوو  قوودر ا تعزيووز بغيووة بوورابدو 
  اإلنسان. حقو  بقضية للنهوض ونشرها مناسبة إحصائية مؤشرات وضع جمال يف املساعدة وعل 
 مؤسسوووة إنشووا  منهووا  مووور، مجلوووة علوو  لإلشووراف الوووزارات بووون مشوو كة جلنووة و ُنشووة  -15

 ومحايوووة تعزيوووز عووون واسوووع نطوووا  علووو  مسوووؤولة املؤسسوووة هووو ه وسوووتكون اإلنسوووان. حلقوووو  وطنيوووة
 البلد. يف اإلنسان حقو 
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 شوووووبا / 2٧ يف اإلعاقوووووة ذوي  األشوووووخا حقوووووو  اتفاقيوووووة علووووو  بووووورابدو  وصووووود ق  -16
 مشورو  ويهودف اإلعاقوة. ذوي األشوخا  لقوانون مشورو   ول اسوتعراض وجيري ،2013 فداير

  برابدو . يف القانون قوة اإلعاقة ذوي األشخا  حقو  اتفاقية إعطا  إىل القانون
 منوع مثول جمواالت، يغطوي لكوي التمييوز( )منوع العمالوة قوانون مشورو  وضوع  يضاا  وجيري -1٧

 القووانون مشوورو  ويفوورض العمالووة. جمووال يف التمييووز ومنووع والتوظيوو  العموول فوور   لووق يف التمييووز
 ذوي لزشوووخا  تيسوووريية ترتيبوووات الختووواذ معقولوووة تعوووديلت إبجووورا  العمووول  رابب علووو  التزامووواا 

 .الصحية األحوال ا تبار إجرا  حظر عل   يضاا  وين  اإلعاقة.
 مشووورو  ويتوووو   البنوووا . مواصوووفات ومدونوووة قوووانون مشووورو  وضوووع علووو  العمووول وجيوووري -18

 اإلعاقة. ذوي األشخا  احتياجات تلبية  جل من البنا  مواصفات فرض القانون
 علو  تعوديلت 201٧ عوام يف الصادر )املعدل( الطر  عل  املرور حركة قانون و د ل -19

 اخلاصوة سوياراتال مواق  مسألة معاجلة إىل ترمي جديدة مادة إدراج  جل من املرور حركة قانون
  اإلعاقة. ذوي ابألشخا 

 مفهووومي  سووا  علوو  وضووع  للمسوونن راسووخة بوورام  بوورابدو  لوود   ن الوفوود و علوون -20
 الدابدوسووين  ن إىل ابلنظوور ضووروري،  موور وهوو ا القووائمن. النشووطة" و"الشوويخو ة "الشوويخو ة"

 و شووارت املةوووين. املعموورين موون كبوورية   عووداداا  يسووجل البلوود زال ومووا  طووول عمووراا  يعيشووون فتةوووا مووا
 اجلزيورة، يف احليواة قيود علو  مةوو ا  معموراا  11٤ وجوود إىل 2016   ر/موايو يف اجملمعة اإلحصا ات

 13 موونهم شخصوواا، 1٤ العوودد هوو ا يتضوومن ذلووك، علوو  وعوولوة رجوولا. 11و نسووا  103 موونهم
 109و 105 بون موا  عموارهم تو اوح حيو  عمرينامل  كد من يعتدون يكادون واحد، ورجل امر ة

  سنوات.
 . يضوواا   ساسووي  موور احليوواة نوعيووة فووإن مهووم، املتوقووع العموور متوسووط  ن موون الوورغم وعلوو  -21
 عووون النظووور بصووورف ابحليووواة التمتوووع علووو  للتشوووجيع مبوووادرات احلكوموووة اختووو ت ذلوووك، علووو  وبنوووا 

 السووون كبوووار  علووو  اإلبقوووا  إىل املثوووال، سوووبيل علووو  النشوووطة، الشووويخو ة بووور م  ويسوووع  العمووور.
 يف املشووواركة للمسووونن  اتحووو  احلكوموووة ترعاهوووا الووويت األنشوووطة وإن ممكنوووة. فووو ة ألطوووول  شوووطن
 يف املسونون يتنوافس بينموا واحلورف، والورق  املسورحي والفون الر ضوية التموارين مون خمتلفة  شكال
 ويف القووووو   لعوووواب مسووووابقات يف الووووبع  بعضووووهم ضوووود للمسوووونن املخصصووووة الوطنيووووة األلعوووواب
 الوو ي املؤسسووية، للرعايووة البووديل الوود م  هووو املكووان يف الشوويخو ة وبوور م  .ال فيهيووة األنشووطة

 الووودعم العمووول  ميووونح املنزليوووة، الرعايوووة بووور م  إطوووار ويف منووواز م. يف للبقوووا  للمسووونن فرصوووة مووونح
 مدربون. موظفون الدعم ه ا ويقدم استقل م، عل  احلفاظ من ميكنهم ال ي املطلوب

 كبوووري  مكتوووب موووع اجملتمعيوووة والتنميوووة النوووا بن ومتكووون االجتماعيوووة الرعايوووة وزارة وتتعووواون -22
 يف تود ل الويت ابملسونن املتصولة القضوا  هو ه تتنواول تشوريعات وضوع علو  الدملوانين املستشارين
 املسوونن حقووو  محايووة عوون الرئيسووية املسووؤولية يتحموول الوو ي الوووطين املسوواعدة جملووس ا تصووا 
  وتعزيزها.

 يف اللجنوووة وتنظوور ابلشووويخو ة. املتعلقووة الوطنيووة السياسوووة تنفيوو  لرصووود اللجنووة و نشووة  -23
 علو  املسونن، معاملة إبسا ة  ا  بروتوكول إد ال ويف املسنن معاملة إبسا ة املتعلقة القضا 
  العامة. السياسة يف به املوص  النحو
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 جملوووس تنظووويم إبعوووادة اللجنوووة، وتوصووويات تعليقوووات تلقووو   ن بعووود احلكوموووة، والتزمووو  -2٤
 التشوريعية ابلشوؤون املعين التنسيق مركز ستصبح جديدة مؤسسة إنشا   جل من الوطين املساعدة
 هناك يكون  ن ابلشيخو ة، املتعلقة الوطنية للسياسات نتيجة ، يضاا  املتوقع من وكان للمسنن.
  قوووارهبم إبقوووا  علووو   وووم كحوووافز  الرعايوووة مقووودمي ودعوووم املسووونن معاملوووة إسوووا ة تتنووواول تشوووريعات
 ممكنة. ف ة ألطول احمللي اجملتمع ويف املنزل يف املسنن

 بوورابدو  شوورطة لقوووات املهنيووة املووؤهلت حتسوون إىل الراميووة جهودهووا احلكومووة وواصوول  -25
 لكوي الشورطة قووات تركيوز نطا  ووسع  املواطنن،  من ب لك بقيامها احلكومة وعززت امللكية.
 مووع التشوواور طريووق عوون احملوودةدة األهووداف حتقيووق إىل السووعي اجلرميووة مكافحووة جانووب إىل يشوومل

 الرئيسين. املصلحة  صحاب
  فوراد جلميوع الكو ب عن الكش  جهاز ا تبار استحدث املهين، ابلتأهيل يتعلق وفيما -26

 تسووووجيل مراحوووول يف  يضوووواا  الشوووورطة قوووووات وبوووود ت ،ابلشوووورطة االلتحووووا  مسووووتو  علوووو  الشوووورطة
 كانون  15 منراا اعتبا النفاذ حيز )املعدل( اإلثبات قانون ود ل ابلفيديو. الشرطة مع املقابلت

 ابلفيوديو ا ويوة وحتديد الصوتية ابلتسجيلت تتعلق  حكام إلدراج ذلكو  201٧ األول/ديسمد
 صلة. ذات   ر  ومسائل

 التأديبية القوانن مدونة استخدام الشرطة، قوات يف هبا املعمول املسا لة عناصر وتشمل -2٧
 املسووؤولية مكتووب تشوومل أتديبيوة آليووة واسووتخدام بوورابدو ، قووانن يف الوووارد النحووو علوو  للشورطة،
 الشوورطة قوووات  فووراد يووزال وال املظووامل.  موون ومكتووب ابلشوورطة، املتعلقووة الشووكاو  وهيةووة املهنيووة،
 لن.املؤه املهنين من جمموعة عادة تقدمه ال ي اإلنسان حقو  جمال يف التدريب يتلقون  يضاا 
 مشوورو  إىل املثووال سووبيل علوو  ويشووار العموول. تشووريعات مشوورو  تعزيووز بصوودد واحلكومووة -28

 التمتوع ويف العمول يف احلوق التحديود وجوه علو  يتناول ال ي العمل، جمال يف التمييز( )منع قانون
 املتصوول التمييووز موون األشووخا  محايووة إىل القووانون مشوورو  ويهوودف ومواتيووة. عادلووة عموول بشوورو 
 واملركوووز واجلووونس، والعقيووودة، واللوووون، السياسوووي، والووور ي واألصووول، العووور ، علووو  والقوووائم ابلعمووول

 واملسوؤولية واألموموة واحلمول زواج بودون املعاشورة حيو  من احلالة  و الزوجية واحلالة االجتماعي،
  والعمر. واإلعاقة الطبية واحلالة األسرية

 وتوون  .201٧ لعووام العموول مكووان يف اجلنسووي التحوور  )منووع( قووانون احلكومووة سوون و  -29
  موواكن يف اجلنسووي التحوور  موون واخلووا ، العووام القطوواعن يف املوووظفن، محايووة علوو  التشووريعات

 وطريقوة املوظفوون يرتكبهوا الويت اجلنسوي التحور  حواالت عون لإلبول  إطواراا   يضواا  وتقودم العمل.
 اجلنسي. ابلتحر  املتعلقة املسائل يف والب  النظر إجرا ات وحتدد القضا ،  ه  حل إلجياد
 وابملثل، املثلية. اجلنسية العلقات عل  القانونية الصبغة إلضفا  سياسية والية توجد وال -30
 ابللوا . املتعلقة البلد قوانن إلغا  مسألة بشأن اآلرا  يف وطين توافق  ي هناك يكن مل

 التود ل ميكون وال اللووا ، هوو جيورم وما التشريعات يف املثلية اجلنسية العلقات جترم وال -31
  و القاصور حالوة يف  نوه غوري بينهموا. ابل اضوي ابلغن شخصن بن العلقات يف القانون مبوجب

 قضائياا. املعتدي ملحقة ميكن  حدمها، رضا بدون ابلغن شخصن بن علقة حالة يف
 األموووم اتفاقيوووة علووو  التصوووديق علووو  موافقتوووه  عطووو  الووووزرا  جملوووس  ن بووورابدو  وذكووورت -32

 الفساد. ملكافحة األمريكية البلدان اتفاقية إىل واالنضمام الفساد ملكافحة املتحدة
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 ملكافحووة املتحوودة األمووم واتفاقيووة األسوولحة جتووارة معاهوودة علوو   يضوواا  بوورابدو  وصوود ق  -33
 املنظموة اجلرميوة قوانون عون بورابدو  استعاضو  ذلوك، إىل وابإلضوافة الوطنيوة. عد املنظمة اجلرمية
 ،2016 لعووام ابألشووخا  االجتووار منووع بقووانون 2013 لعووام ومكافحتهووا( اجلرميووة )منووع الوطنيووة عوود
 جماالت. عدة يف ابلبشر االجتار ورد  ملنع
 املعاهووووووودات علووووووو  التوقيوووووووع يف والنظووووووور املعاهووووووودات، اسوووووووتعراض احلكوموووووووة وستواصووووووول -3٤

 التقارير. بتقدم املتعلقة اباللتزامات الوفا  عل  قدرا ا حدود يف اال تيارية والدوتوكوالت
 اإلعوودام. عقوبووة إللغووا  احلووزبن موون دعووم  و وطووين توافووق وجووود عوودم اآلن إىل ويسووتمر -35

 إىل ابلنظور اإلعودام عقوبوة لتطبيوق الواقع حبكم ا تياري وق  هناك يزال ال  نه برابدو  و كدت
 .198٤ عام من  برابدو  يف إعدام عقوبة  ي تنفي  عدم
 توون  حبيوو  التشووريعات اسووتعراض جيووري اإللزاميووة، اإلعوودام عقوبووة مبسووألة يتعلووق وفيمووا -36
 إىل لتقووودميها التحضوووريية لزعموووال هنائيوووة صووويغة ووضوووع اإلعووودام عقوبوووة فووورض إلزاميوووة إلغوووا  علووو 
 األشوووخا  ضووود املرتكبووة اجلووورائم قووانون مشووورو  وكووان الدملوووان. علوو  عرضوووها قبوول الووووزرا  جملووس

 اإلعوودام. لعقوبووة اإللزامووي الفوورض إبطووال إىل الراميووة اجلهووود تركيووز حمووور ،201٤ لعووام )املعوودل(،
 بغيوة األشوخا  ضود املرتكبوة اجلورائم قوانون مون 2 املوادة تعوديل هوو القوانون مشرو  من وا دف
 القتل. جرمية عل  اإلعدام عقوبة فرض إلزامية إلغا 
 بود ت وقود اإلنسوان، حقوو  عون تقوارير تقودم جموال يف سجلها حتسن برابدو  وتعتزم -3٧

 لآلليووة الدابدوسووي الشووكل هووي اإلنسووان حلقووو  الوطنيووة التنسوويق وجلنووة بوو لك. القيووام يف ابلفعوول
 املتعلقووة القيووود بعوو  هنوواك تووزال ال اللجنووة، إنشووا  بعوود وحووى واملتابعووة. ابإلبوول  عنيووةامل الوطنيووة
 واملتابعوة واإلبول  التنفيو  ابلتزاموات الوفوا   موام كبورية  عقبوات تطورح وهوي ،ملاليةوا البشرية ابملوارد

  املناسب. الوق  يف
 مؤسسووة إنشووا  يف اإلنسووان حلقووو  الوووزارات بوون املشوو كة الوطنيووة التنسوويق جلنووة وتنظوور -38

 الويت واخلطوات األشكال بشأن توصيات ا يةة ه ه تضع  ن املتوقع ومن اإلنسان. حلقو  وطنية
 اإلنسان. حلقو  وطنية مؤسسة إنشا  إىل اختاذها يؤدي  ن ينبغي
 مع والعمل واخلارج، الدا ل يف اإلنسان حقو  تعزيز مبواصلة التزامها احلكومة و كدت -39

 األمهية. الشديدة العملية ه ه يف اآل رين املصلحة  صحاب ومجيع الدول

 االستعراض موضوع الدولة وردود التحاور جلسة -ابء 
 جلسووة  وولل املقدمووة التوصوويات وتوورد التحوواور. جلسووة  وولل ببيووا ت وفووداا  52  دىل -٤0

  التقرير. ه ا من الثاين الفر  يف التحاور
 وابعتموواد اإلعاقووة، ذوي األشووخا  حقووو  اتفاقيووة علوو  ابلتصووديق إندونيسوويا ورحبوو  -٤1

  جول مون الشوراكة بور م  وإبنشوا  ،2016 لعوام )املعودل( احلمايوة( ) وامور العائلي العن  قانون
 برابدو . يف العائلي العن  مكافحة إىل الرامية وابلتدابري السلم،

 )املعوودل( احلمايووة( ) واموور العووائلي العنوو  قووانون العتموواد بوورابدو  علوو  آيرلنوودا و ثنوو  -٤2
 انتشووار معوودل ارتفووا  إىل بقلووق اإلشووارة مووع األسووري، النووزا  حوواالت يف التوود ل وحوودة وإلنشووا 
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 املثليووة اجلنسووية العلقووات عوون اجلوورم صووفة نووز  علوو  بوورابدو  آيرلنوودا وشووجع  اجلنسوواين. العنوو 
 وحووواملي اجلنسووانية ا ويوووة ومغووايري اجلنسووي امليووول ومزدوجووي واملثليوون املثليوووات ومحايووة ابل اضووي،
 اإلجووورا ات إطوووار يف بووووال ت املكلفووون إىل دائموووة دعووووة وتوجيوووه التمييوووز مووون اجلنسووون صوووفات
 معلقة. تزال ال اإلعدام عقوبة إبلغا  املتعلقة التشريعات  ن األس  مع والحظ  اخلاصة.

 والتحووور  العوووائلي العنووو  مكافحوووة إىل الراميوووة جلهودهوووا بووورابدو  علووو  إيطاليوووا و ثنووو  -٤3
 ذوي األشووخا  حقووو  اتفاقيووة علوو  والتصووديق جديوودة تشووريعات اعتموواد  وولل موون اجلنسووي
 .هبا امللحقة الدوتوكوالت سيما وال الوطنية، عد املنظمة اجلرمية مكافحة واتفاقية اإلعاقة
 فضوولا  والسووكن، التعلوويم جموواي يف  حرزتووه الوو ي للتقوودم بوورابدو  علوو  جامايكووا و ثنوو  -٤٤
 موون اجلنسوانية الشووؤون مكتوب بوه يقوووم الو ي العمول التقوودير موع والحظو  الشوورطة. تودريب عون
 الوووطين الدملووان وأتسوويس العووائلي، والعنوو  اجلوونس نووو   سووا  علوو  التمييووز علوو  القضووا   جوول

 العمل. مكان يف والصحة السلمة قانون عن واإلعلن للشباب
 جموال يف املتخو ة وابلتودابري اإلنسوان حلقوو  الوطنيوة التنسويق جلنوة إبنشوا  ليبيوا و شوادت -٤5

 يف لزسوورة حموواكم إنشووا  إىل الراميووة ابخلطووط ورحبوو  الوووطين. التقريوور يف الووواردة اإلنسووان حقووو 
 برابدو .

 والحظو  اإلنسوان، حلقوو  الوطنيوة التنسويق جلنوة إلنشوا  برابدو  عل  ملدي  و ثن  -٤6
 وقوانون )املعدل( احلماية( ) وامر العائلي العن  قانون اعتماد جمال يف املب ولة اجلهود التقدير مع

  .201٧ لعام العمل مكان يف اجلنسي التحر  )منع(
 2013 عووام يف اإلعاقووة ذوي األشوخا  حقووو  اتفاقيووة علو  ابلتصووديق املكسوويك ورحبو  -٤٧
 وسوووول م  األشووووخا . مووون الفةووووة هووو ه حلمايووووة القوووانوين اإلطووووار نطوووا  يوسووووع  ن شوووأنه موووون موووا

 لقيووا  متابعووة آليووة  وولل موون املسووتدامة التنميووة  هووداف لتحقيووق  جنووز الوو ي ابلعموول املكسوويك
 مون بورابدو  تبو  ا الويت اجلهوود علو  الضوو  املكسويك وسولط  تنفيو ها. يف احملرز التقدم حجم
 إىل واملتابعوووة لإلبووول  الوطنيوووة اآلليوووات تقوووارير تقووودم يف التقنيوووة واملسووواعدة القووودرات تعزيوووز  جووول
 اإلنسان. حلقو  الرئيسية الدولية املعاهدات هيةات
 والكتابووة ابلقوورا ة اإلملووام معوودالت  علوو  لتحقيووق املب ولووة دابجلهووو  األسووود اجلبوول ورحووب -٤8
 تشووريعات اعتموواد بوورابدو  إىل وطلووب التعلوويم، يف اجلنسوون بوون واملسوواواة والفتيووات النسووا  بوون

 موع تعاوهنا تكثي  عل  برابدو  األسود اجلبل وشجع اجلنس. نو   سا  عل  التمييز ملكافحة
 للوفووووا  التقنيووووة املسوووواعدة التمووووا  علوووو  االقتضووووا ، وعنوووود اإلنسووووان، حلقووووو  السووووامية املفوضووووية
  اصووة وبصووفة اإلنسووان، حلقووو  الدوليووة املعووايري مووع تشووريعا ا وموا مووة التقووارير بتقوودم ابلتزاما ووا

 الطفل. حقو  اتفاقية  حكام مع
 وتنفيو  التعلويم يف اجلنسون بون املساواة ضمان إىل الرامية اجلهود ابرتياح املغرب والحظ -٤9
 الوصووول فوور  لتحسوون إقليمووي ومشوورو  املسووتدامة واالقتصووادية االجتماعيووة التنميووة لتعزيووز  طوة
 ذوي األشوخا  إدمواج ضومان  جول مون بورابدو  اختو  ا اليت ابلتدابري  يضاا  و شاد العدالة. إىل

 اإلعاقة. ذوي األشخا  حقو  اتفاقية عل  ابلتصديق ومحايتهم اإلعاقة
 وابلووودام  )املعووودل( احلمايوووة( ) وامووور العوووائلي العنووو  قوووانون ابعتمووواد موزامبيوووق ورحبووو  -50

 املعودة التشوريعية وابلصوكوك املور ة علو  تركوز الويت األجيوال عود املتوارث الفقر مكافحة إىل الرامية
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 إلنشووا  بودابدو   يضواا  و شوادت اإلنسووان. حلقوو  الدوليوة الصوكوك مووع الوطنيوة القووانن ملوا موة
 األسري. النزا  حلل وحدة
 بصورف اإلنسوان حقوو  ايوةومح بتعزيوز ملتزموة زالو  موا بورابدو   ن إىل  ميبيا و شارت -51
 والقودرات املووارد إىل االفتقوار  و املنواخ تغوري آاثر مثول  مامها، املاثلة الكثرية التحد ت عن النظر
 حلقوو  الوطنيوة التنسويق جلنوة إلنشا  املب ولة ابجلهود ورحب  والدام . السياسات لتنفي  اللزمة
 اجلنسوي التحور  )منوع( وقوانون )املعودل( احلمايوة( ) وامور العوائلي العنو  قانون واعتماد اإلنسان

 العمل. مكان يف
 )املعوودل(، احلمايووة( ) واموور العووائلي العنوو  قووانون العتمادهووا بوودابدو  هولنوودا و شووادت -52

 اجلنسووي. واالعتوودا  العووائلي العنوو  سوويما وال اجلنسوواين، العنوو  انتشووار إزا  قلقهووا عوون و عربوو 
 إيووووا  دور إىل واالفتقوووار اجلنسووواين العنووو  حووواالت عووون بووول اإل قلوووة مووون يبووودو موووا إىل و شوووارت
 اجلرمية. تلك لضحا 

 فضولا  القتول، جرميوة علو  اإلعودام عقوبوة إبلغوا  اللتزامهوا بورابدو  عل  نيوزيلندا و ثن  -53
 حقو  اتفاقية عل  والتصديق الطفل، حقو  لرصد وطنية جلنة إلنشا  اخت  ا اليت اخلطوات عن

 االجتماعية املساواة عدم  وجه من ابحلد برابدو  ابلتزام  يضاا  ورحب  اإلعاقة. ذوي األشخا 
 اإلعاقة. ذوي األشخا  قانون مشرو   لل من
 جلهودهوووا بووورابدو  علووو  و ثنووو  اإلنسوووان. حقوووو  حالوووة يف احملووورز ابلتقووودم بوووريو واع فووو  -5٤

 الصووم ". جوودار "كسوور ومحلووة اإلجيووايب السوولوك مبراقبووة املتعلووق الدراسووي الوود م  تنفيوو  إىل الراميووة
 البلد. يف اإلنسان حقو  حالة حتسن يف احلالية االستعراض جولة تسهم  ن يف  ملها عن و عرب 

 التعبوري وحريوة قضوائي اجلهاز فعالية تعزيز جمال يف احملققة اإلجنازات إىل الفلبن و شارت -55
 علوو  اإلنسووان حقووو  جملموعووات مواتيووة بيةووة علوو  للحفوواظ املب ولووة ابجلهووود و قوورت والصووحافة،
 العمل. حبقو  املتعلقة املناسبة لتشريعا ا برابدو  عل  و ثن  والدوي. الوطين املستوين

 وابعتمووواد اإلعاقووة، ذوي األشووخا  حقوووو  اتفاقيووة علوو  ابلتصوووديق الدتغووال و شووادت -56
 احلماية(. ) وامر العائلي العن  قانون
 إجورا  جموال يف اإلنسوان حلقوو  الوطنيوة التنسويق جلنة دور بتوسع كور   مجهورية ورحب  -5٧

 العمول التقودير موع  يضاا  والحظ  اإلنسان. حلقو  وطنية مؤسسة إنشا  عل  والعمل البحوث،
 برابدو . يف اجلنس نو   سا  عل  التمييز ملكافحة إطارية سياسة برسم املتعلق
 حقوووووو  اتفاقيوووووة علووووو  ،2013 عوووووام يف لتصوووووديقها، بووووورابدو  علووووو  السووووونغال و ثنووووو  -58

 اخلاصوووة. اإلجووورا ات إطوووار يف بووووال ت املكلفووون موووع تعاوهنوووا وعلووو  اإلعاقوووة، ذوي األشوووخا 
 جملووس مبووادرات يف واملشوواركة واملتابعووة، لإلبوول  وطنيووة آليووة إلنشووائها  يضوواا  بوودابدو  و شووادت
 اإلعاقة. ذوي واألشخا  والطفل املر ة حبقو  املتصلة واألنشطة اإلنسان حقو 
 املاليوووة التحووود ت مووون الوورغم علووو  اإلنسوووان حبقوووو  بوورابدو  ابلتوووزام سووورياليون و شووادت -59

 علوووو  بوووورابدو  وشووووجع  واملتابعووووة، لإلبوووول  وطنيووووة آليووووة إبنشووووا  سوووورياليون ورحبوووو  املختلفووووة.
 وعلووو  ،196٧ لعوووام هبوووا امللحوووق والدوتوكوووول اللجةووون بوضوووع اخلاصوووة االتفاقيوووة إىل االنضووومام
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 علوو  التصووديق وعلوو  اجلنسووية، عوودميي األشووخا  وضووع بشووأن االتفاقيووة علوو  حتفظهووا سووحب
 اجلنسية. انعدام حاالت خبف  املتعلقة االتفاقية

 اإلعاقوووة. ذوي األشوووخا  حقوووو  اتفاقيوووة علووو  ابرابدو  بتصوووديق سووونغافورة ورحبووو  -60
 املكفووووفن لزطفوووال التعليميوووة النتوووائ  لتحسووون التكنولوجيوووا بووور م  مثووول مبوووادرات، علووو  و ثنووو 
 مون سويما وال املور ة، حقوو  تعزيوز  جول مون برابدو  تب  ا اليت ابجلهود ورحب  ،البصر ومعاقي
 بوورابدو  علوو   يضوواا  و ثنوو  وضووعته. الوو ي اجلنسووانية للشووؤون الوطنيووة السياسووة مشوورو   وولل
 االقتصوادية حقوقوه علو  واحملافظوة لشوعبها اإلنسوان حبقوو  النهووض  جول من تب  ا اليت للجهود

 . مامها املاثلة االقتصادية التحد ت مواجهة مع واالجتماعية،
 اإلعاقوة، ذوي األشوخا  حقوو  اتفاقيوة عل  لتصديقها برابدو  عل  سلوفينيا و ثن  -61

 اخلاصوة اإلجورا ات إطوار يف بووال ت املكلفون مجيوع إىل دائموة دعووة توجيوه علو  البلد وشجع 
 رمسية. بز رات القيام طلبا م عل  ابإلجياب والرد
 يف بووووال ت املكلفووون إىل دائموووة دعووووة توجيوووه علووو  ابرابدو  فلسوووطن دولوووة وشوووجع  -62
 وحتقيق ر ةامل متكن  جل من برابدو  تب  ا اليت ابجلهود  يضاا  ورحب  اخلاصة. اإلجرا ات إطار

 البلوود علوو  و ثنوو  اجلنسووانية، للشووؤون وطنيووة سياسووة رسووم منهووا بطوور ، اجلنسوون، بوون املسوواواة
 اإلعاقة. ذوي األطفال إىل ابلنسبة سيما وال التعليم، جمال يف اخت ها اليت للخطوات

 للشوووؤون وطنيوووة سياسوووة وضوووع  بووورابدو   ن التقووودير موووع ليشووويت - تيموووور والحظووو  -63
 وإبنشوا  2016 لعوام )املعدل( احلماية( ) وامر العائلي العن  قانون ابعتماد ورحب  .اجلنسانية
 لتعزيووووز بوووودابدو   يضوووواا  و شووووادت .2013 عووووام يف األسووووري النووووزا  حوووواالت يف التوووود ل وحوووودة

 الشرطة. قوات  فراد بن اإلنسان حقو  جمال يف التدريب
 حبقوو  املتعلوق إطارهوا حتسون يف بورابدو   حرزته ال ي ابلتقدم وتوابغو ترينيداد و قرت -6٤

 منهووا بطوور ، العوائلي، للعنوو  للتصودي املتخوو ة للخطوووات  يضواا  تقووديرها عون و عربوو  اإلنسوان.
 ابجلهوود و قورت الصلة، ذات التشريعات وحتدي  األسري النزا  حاالت يف التد ل وحدة إنشا 
 األشووخا  حقوو  اتفاقيوة علو  للتصووديق سورورها عون و عربو  الشوورطة. قووات لتحسون املب ولوة
 األشخا . هؤال  حياة حتسن  جل من برابدو  تب  ا اليت ابجلهود ورحب  اإلعاقة، ذوي
 التوصوويات بتنفيوو  يتعلووق فيمووا بوورابدو  اختوو  ا الوويت اإلجيابيووة ابخلطوووات  وكرانيووا و قوورت -65
 ذوي األشووخا  حقووو  اتفاقيووة علوو  التصووديق سوويما وال السووابقة، اجلوووالت  وولل قبلوو  الوويت

 التودابري مون املزيود اختواذ علو  بورابدو  وشوج ع  الشورطة. لقوات املهين املستو  حتسنو  اإلعاقة
  اإلنسان. حبقو  للنهوض

 سووويما وال اإلنسوووان، حقوووو  وتعزيوووز حبمايوووة بووورابدو  ابلتوووزام املتحووودة اململكوووة ورحبووو  -66
 ضود العنو  مكافحوة جموال يف التقودم مون مزيود إحوراز ضورورة إىل  شوارت ولكنها الطفل، حقو 
 التمييوووز. مووون اجلنسوووانية ا ويوووة ومغوووايري اجلنسوووي امليووول ومزدوجوووي واملثليووون املثليوووات ومحايوووة املووور ة

 عوودم إىل و شووارت اإللزاميووة، اإلعوودام عقوبووة إلغووا  بغيووة التشووريعات تعووديل علوو  بوورابدو  وحثوو 
 البلد. يف اإلنسان حلقو  وطنية مؤسسة وجود
 موون بوورابدو  تظهووره مووا تلحووظ وهووي سوورورها عوون األمريكيووة املتحوودة الوووال ت و عربوو  -6٧

 السووووابق املطووووول االحتجوووواز إزا  قلقهووووا عوووون  عربوووو   هنووووا بيوووود اإلنسووووان. حلقووووو  شووووديد احوووو ام



A/HRC/38/12 

GE.18-05403 10 

 ألغوراض فوالابألط االجتوار وتقوارير الفسواد ملكافحوة املتخو ة اإلجورا ات كفاية  وعدم للمحاكمة،
 جنسياا. استغل م

 مكافحوة جموال يف بورابدو  يف التشوريعية واإلصولحات احملرز ابلتقدم  وروغواي ورحب  -68
 إىل والراموي صوياغته علو  احلكوموة تعمول الو ي اجلديود ابلتشريع  يضاا  ورحب  املر ة. ضد التمييز
 الضعيفة. الفةات خمتل  ضد التمييز من احلد
 التوصوويات تنفيوو  يف بوورابدو   حرزتووه الوو ي ابلتقوودم البوليفاريووة فنووزويل مجهوريووة ورحبوو  -69
 اإلجيابيوة التطوورات إىل و شوارت الشامل. الدوري للستعراض السابقة اجلوالت  لل قبلتها اليت

 مسووتو  وارتفووا  اإلعاقووة، ذوي األشووخا  حقووو  اتفاقيووة علوو  التصووديق ذلووك يف مبووا العديوودة،
 التقوودم إىل  يضوواا  و شوارت املوودقع. الفقور مبكافحووة املتعلقووة الودام  وتنفيوو  البلود يف البشوورية التنميوة
  املر ة. ومتكن اللئق السكن جمال يف احملرز
 الثوواين الشووامل الوودوري االسووتعراض منوو  بوورابدو   حرزتووه الوو ي ابلتقوودم اجلزائوور ورحبوو  -٧0

 ورحب  الدائمة. االجتماعية التنمية تعزيز إىل  دف إمنائية  طة لتنفي  عليها و ثن  هبا، املتعلق
  الفقر. من واحلد والصحة التعليم ميادين يف برابدو  تب  ا اليت ابجلهود  يضاا 
 الوووودوري االسووووتعراض عوووون الصووووادرة التوصوووويات لتنفيوووو ها بوووورابدو  علوووو   نغوووووال و ثنوووو  -٧1

 للموووور ة.  فضوووول محايووووة توووووفري تضوووومن تشووووريعات ،2016 عووووام يف والعتمادهووووا، األ ووووري الشووووامل
 موع العمول مواصولة املتحدة األمم وكاالت من وغريها اإلنسان حلقو  السامية املفوضية و شدت
  التقنية. واملساعدة القدرات بنا  جمال يف برابدو 

  ابلبلد. املتعلق الوطين التقرير تقدم عل  وشكرته برابدو  بوفد األرجنتن ورحب  -٧2
 ذلووك يف مبووا ومحايتهووا، اإلنسووان حقووو  تعزيووز جمووال يف احملوورز ابلتقوودم  سوو اليا و شووادت -٧3

 تعوورض اسووتمرار إزا  قلقهوا عوون و عربوو  اإلعاقوة. ذوي األشووخا  حقووو  اتفاقيوة علوو  التصوديق
 اجلنسووون صوووفات وحووواملي اجلنسوووانية ا ويوووة ومغوووايري اجلنسوووي امليووول ومزدوجوووي واملثليووون املثليوووات
 العنو   فعوال من واألطفال النسا  ضد يرتكب ما إزا  البالغ قلقها عن  س اليا و عرب  .للتمييز
 جووزا ،ك  اإلعوودام عقوبووة إىل احملوواكم للجووو  حوود بوضووع بوورابدو  ابلتووزام  سوو اليا و قوورت .واإليوو ا 
 .تنفي ه يف التأ ري إزا  قلقها عن  عرب  ولكنها
 تلقتهوا الويت التوصويات معاجلوة يف  حرزتوه ال ي للتقدم برابدو  عل   ذربيجان و ثن  -٧٤

 التشوووووريعية التووووودابري مووووون الواسوووووعة للمجموعوووووة تقوووووديرها عووووون و عربووووو  األ ووووورية. اجلولوووووة  وووولل
 يف ذلووك يف مبووا اإلنسووان، حقووو  وتعزيووز محايووة حتسوون لووز دة بوورابدو  اختوو  ا الوويت واملؤسسووية
 والعنوو  اجلنسوون، بوون واملسوواواة الصووحة، يف واحلووق التعلوويم، يف احلووق بشووأن املتبعووة السياسووات

 حقوو  اتفاقية عل  تصديقها عل  برابدو  وهنأت اإلعاقة. ذوي األشخا  وحقو  العائلي
 .اإلعاقة ذوي األشخا 

 اإلشوارة موع اإلنسوان، حقوو  وتعزيوز حبمايوة التزامهوا علو  بورابدو  البهاما جزر وهنأت -٧5
 ذلوووك، مووون الووورغم وعلووو  اخلارجيوووة. للصووودمات تعرضوووها بسوووبب حتووود ت تواجوووه بووورابدو   ن إىل

 مون تشوريعية إصولحات و جورت اإلعاقوة ذوي األشوخا  حقوو  اتفاقيوة علو  برابدو  صدق 
 التحر  )منع( وقانون 2016 لعام )املعدل( احلماية( ) وامر العائلي العن  قانون إصدار  لل
  .201٧ لعام العمل مكان يف اجلنسي
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 الويت التوصويات تنفيو  صووب بورابدو  اختو  ا اليت اإلجيابية ابخلطوات بلجيكا واع ف  -٧6
 موون التقودم موون املزيود حتقيوق املمكوون مون زال موا أبنووه مقتنعوة  هنووا بيود الثانيوة. اجلولووة  ولل قبلو 
 وتووي اإلنسوان. حلقوو  األساسوية الدوليوة املعاهودات موع متشوياا  اإلنسان حقو  محاية ز دة  جل

 برابدو . يف طفلال حلقو  األمهية مناا كبري راا  قد بلجيكا
 اإلعودام عقوبوة إلغوا   جل من برابدو  تب  ا اليت للجهود تقديرها عن الدازيل و عرب  -٧٧

 مووون النووو  هوو ا لتنفيوو  الواقووع حبكووم اال تيوواري الوقوو  علوو  و ثنوو  القتوول. حوواالت يف اإللزاميووة
 اليت ابملبادرات الدازيل و شادت .198٤ عام من  اإلعدام حكم تنفي  عدم إىل ابلنظر العقاب،
 امليول ومزدوجي واملثلين املثليات حقو  واح ام للتسامح دعما املستو  الرفيعة السلطات اخت  ا
 اإلملووام معوودالت ابرتفووا  و شووادت اجلنسوون. صووفات وحوواملي اجلنسووانية ا ويووة ومغووايري اجلنسووي
 بيوود والثووانوي. االبتوودائي يمالتعلوو موورحليت يف اجلنسوون بوون والتكووافؤ النسووا ، بوون والكتابووة ابلقوورا ة

 العائلي. العن  ضحا  حالة إزا  قلقها عن  عرب   هنا
             العموول مكووان يف اجلنسووي التحوور  )منووع( قووانون العتمادهووا احلكومووة علوو  كنوودا  و ثنوو  -٧8
 اجلوووورائم قضووووا  بشووووأن النموذجيووووة التوجيهيووووة املبوووواد  بوووورابدو  إبصوووودار ورحبوووو  .201٧ لعووووام

 وتوووفر بو لك. يفعول املنطقوة يف بلود  ول وهووي 201٧ عوام يف الكواريي البحور منطقوة يف اجلنسوية
 اجلنسووية، اجلوورائم قضووا  معاجلووة يفيوواا دول املقبولووة املمارسووات  فضوول النموذجيووة التوجيهيووة املبوواد 
 األطفوووال فووويهم مبوون الضوووعفا ، والشوووهود الشووكاو  معاجلوووة إزا  احلقوووو  علوو  قائمووواا  هنجووواا  وتقوودم
  اجلنسي. االعتدا  لقضا  تعرضوا ال ين
 ذوي األشوخا  حقوو  اتفاقيوة علو  صود ق  برابدو  ألن سرورها عن شيلي و عرب  -٧9

  جووول مووون العمووول مواصووولة علووو  البلووود وشوووجع  الثانيوووة، اجلولوووة يف قبلتهوووا توصوووية وهوووي اإلعاقوووة،
 االجتوار  شوكال خمتل  جيرم ال ي ابألشخا ، االجتار منع قانون فاعتماد .فعاالا  تنفي اا  تنفي ها
 و ثنو  املعاصورة. الور  و شوكال ابلبشور االجتوار مكافحوة يف األموام إىل كبورية   طووة كان  ابلبشر،
 واألطفال. النسا  حلالة اخلاصة مراعا ا مع القانون، ه ا لتطبيقها برابدو  عل  شيلي
 جمووال يف 2020-2013 للفوو ة والتنميووة للنمووو بوورابدو  اسوو اتيجية الصوون والحظوو  -80

 تووووفري  ووولل مووون والصوووحة التعلووويم يف احلوووق ومحايوووة واالجتماعيوووة، االقتصوووادية ابلتنميوووة النهووووض
 تعزيوز يف إجيابيواا  تقودماا   حورزت بورابدو   ن إىل  يضاا  و شارت الصحية. واخلدمات اجملاين التعليم

 مووون وغوووريهم اإلعاقوووة ذوي واألشوووخا  واألطفوووال النسووا  حقوووو  ومحايوووة اجلنسووون، بووون املسوواواة
 العائلي. العن  ومكافحة الضعيفة، الفةات
 حقووو  ومحايووة تعزيووز  جوول موون بوورابدو  تبوو  ا الوويت اجلهووود علوو  ديفوووار كوووت  و ثنوو  -81

 اختواذ علو  وشوجع  اإلعاقوة، ذوي األشوخا  حقو  اتفاقية عل  ابلتصديق ورحب  اإلنسان.
 لتعوووواون تقوووديرها عووون ديفووووار كووووت  و عربووو  فعووواالا. تنفيووو اا  تنفيووو ها  جووول مووون اللزموووة التووودابري
 سووويما وال املتحووودة، األموووم آليوووات مووون وغريهوووا اإلنسوووان حلقوووو  السوووامية املفوضوووية موووع بووورابدو 

 اإلنسان. حقو  جمال يف التقنية واملساعدة القدرات ببنا  يتعلق فيما
 اإلنسووان. حقووو  ومحايووة بتعزيووز اثبوو  التووزام علوو  للحفوواظ بوورابدو  علوو  كووواب  و ثنوو  -82

 يصول االجتمواعي الضومان نظوام و ن مسوتمرة توزال ال اجملانيوة والصوحة التعلويم  نظمة  ن و كدت
 يف الشوووباب مشووواركة تعزيوووز إىل الراميوووة اإلجووورا ات إىل  يضووواا  و شوووارت احتياجووواا. النوووا   شووود إىل
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 الوويت اإلجوورا ات علوو  الضووو  وسوولط  للشووباب. الوووطين الدملووان إنشووا  مثوول سياسووية، عمليووات
 اجلنسانية. القضا  ومعاجلة العائلي العن  ملكافحة اخت ت
 النسووووا  ومحايووووة والفعالووووة الكاملووووة اجلنسوووون بوووون املسوووواواة ضوووومان  ن الوووودامنرك وذكوووورت -83

 حقووو  ومحايووة احوو ام تعزيووز إىل السووعي عنوود حامسووان  مووران التمييووز  شووكال مجيووع موون والفتيووات
 مسووووتدامة جمتمعووووات بضوووومان يتعلووووق فيمووووا  يضوووواا  رئيسووووين هوووودفن يكووووو   ن وينبغووووي اإلنسووووان،
 علووو  بووورابدو  تصووود  أبن الثانيوووة اجلولوووة  ووولل  وصوووي  نوووه إىل و شوووارت .واقتصووواد ا يووواا اجتماع
 املهينوة.  و اللإنسوانية  و القاسوية العقوبوة  و املعاملوة ضوروب مون وغريه التع يب مناهضة اتفاقية

دولوووة طرفووواا يف توجيوووه رسوووالة  160 مووون  كثووور إىل االتفاقيوووة علووو  بتصوووديقها ابرابدو  وستنضوووم
 علووو  بووورابدو  الوودامنرك وحثووو  اإلطوول . علووو  فيوووه تسووامح ال  مووور التعوو يب أبن فيهوووا لووبس ال

 التع يب. مناهضة اتفاقية مبادرة  لل من املساعدة عن البح 
 للتوصويات االمتثوال  جل من برابدو  تب  ا اليت للجهود تقديرها عن إكوادور و عرب  -8٤
 مبختل  للتمييز املناهضة تشريعا ا خي  فيما سيما وال هبا، املتعلقة الثانية اجلولة يف قدم  اليت

  يضوواا  الضووو  إكوووادور وسوولط  .اترخييوواا  املهمشووة الفةووات حقووو  ضوومان إىل تسووع  الوويت  شووكاله
 يف األمووام إىل هامووة  طوووة بوصوفها اإلعاقووة ذوي األشووخا  حقووو  اتفاقيوة علوو  التصووديق علو 
 سليم. حنو عل  تنفي ها يف النجاح كل  لدابدو  ومتن  الفةة، تلك حقو  وتعزيز محاية
 العووائلي العنو  مكافحووة يف 2013 عوام منو  بوورابدو  يف احملورز ابلتقوودم فرنسوا ورحبو  -85
 حووووادث عووودد  فووو  إىل  دت بووورام  وإطووول  اجلنسووانية، الشوووؤون مكتوووب وإنشوووا  املووور ة، ضوود

 يف تقدما و حرزت واملر ة، الرجل بن املساواة عززت برابدو  بكون رحب  كما  املسجلة. العن 
 األطفال. ضد العن  مكافحة

 األشوووخا  حقوووو  اتفاقيوووة علووو  ابرابدو  تصوووديق إىل التقووودير موووع جورجيوووا و شوووارت -86
 اإلعاقوة. بشوأن وطنيوة سياسوة وضع إىل الرامية جهوده تسريع عل  البلد وشجع  اإلعاقة، ذوي

 العوووائلي العنووو  قوووانون سووون  ووولل مووون العوووائلي للعنووو  التصووودي إىل الراميوووة ابخلطووووات ورحبووو 
 وشوددت األسوري. النوزا  حواالت يف التود ل وحودة إنشوا  عون فضلا  )املعدل(، احلماية( ) وامر
 الصدد. ه ا يف السياسات تعزيز يف املضي  مهية عل 
 اإلعاقوووة ذوي األشوووخا  حقوووو  اتفاقيوووة علوو  لتصوووديقها ابرابدو  علووو   ملانيوووا و ثنوو  -8٧

 عقوبووة إزا  ابلقلووق تشووعر تووزال ال  هنووا بيوود التمييووز. ملناهضووة قووانون وضووع يف بوو لتها الوويت واجلهووود
 األطفال. عل  املنزلة البدنية والعقوبة اإلعدام

 عون و عربو  اإلنسوان، حلقوو  الوطنيوة التنسويق جلنوة إنشوا  علو  بورابدو  غيا  وهنأت -88
 مبشورو  اإلشوادة وينبغوي اإلنسوان. حلقوو  وطنيوة مؤسسوة إنشوا  جتربوة علو  االطل  إىل تطلعها

  األسووري النووزا  حوواالت يف التوود ل وحوودة وإبنشووا  حاليوواا  استعراضووه اجلوواري اجلنسووانية السياسووة
 تحوووديال و اصوووة اجلنسووون بووون املسووواواة مسوووألة معاجلوووة مواصووولة إىل ترميوووان عمليتووون كمبوووادرتن

 واألطفال. النسا  ضد والعن  العائلي العن  يف املتمثل
 إمكانيووة لتحسوون إقليمووي مشوورو  يف بوورابدو  ومشوواركة احملوورز التقوودم هوواييت والحظوو  -89

 القوانون مشورو  العتمواد جهوود مون تب لوه وما النسا ، إىل ابلنسبة سيما وال القضا ، إىل اللجو 
 األسرة. حماكم وإنشا  األحداث بقضا  املتعلق
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 الووويت التوصووويات لتنفيووو  بووورابدو  اختووو  ا الووويت والتووودابري ابإلجووورا ات هنووودورا  وسووولم  -90
  طوووة إبعموووال بووورابدو  التووزام علووو  هنووودورا  و ثنووو  عليهووا. وهنأ وووا السوووابقة اجلولوووة يف قوودم 
 اجلديووود اإلطوووار هووو ا يتيحهوووا الووويت ابلفرصوووة مقتنعوووة وهنووودورا  .2030 لعوووام املسوووتدامة التنميوووة
 التنميوووة  هووداف حتقيووق  جوول مووون جديوودة آليووة إبنشووا  ورحبووو  اإلنسووان، حقووو  مجيووع إلعمووال

 املستدامة.
 يف مبووا اإلنسوان، حقوو  تعزيوز جموال يف بوورابدو   حرزتوه الو ي ابلتقودم آيسولندا ورحبو  -91
 اإلعاقة. ذوي األشخا  حقو  اتفاقية عل  التصديق ذلك
 خيوو  مووا سوويما وال بوورابدو ، يف االجتموواعي الضوومان نظووام حتسوون علوو  ا نوود و ثنوو  -92

 املعنيوة الوطنيوة الوحودة اختو  ا الويت التيسوري تودابري وعلو  العمول، عون والعاطلن واألطفال املسنن
 السوكن وتووفري النقول، ووسوائل التعلويم علو  للحصول للمعوقن اإلمكانية إلاتحة اإلعاقة بشؤون
 العمووووول حقوووووو  قوووووانون لتنفيووووو  هاتقووووودير  عووووون و عربووووو  للجميوووووع. يسووووورية بكلفوووووة واآلمووووون اللئوووووق
 الووطين الدملوان وأتسويس اإلعاقوة، ذوي األشوخا  حقوو  اتفاقية عل  وللتصديق ،2012 لعام

  اإلنسان. حلقو  وطنية مؤسسة وإنشا  للشباب،
 الووويت للجهوووود تقوووديرهم  ظهوووروا الووو ين ألولةوووك شوووكره عووون بووورابدو  وفووود رئووويس و عووورب -93

 البلووود، يواجههوووا الووويت ابملووووارد اخلاصوووة التحووود ت حتديووود مووون متكنووووا الووو ين و ولةوووك البلووود، يبووو  ا
 مشواركة لودعم التقنيوة املسواعدة لتقودم االسوتةماين التدعوات صندو  يف  سهموا ال ين واألعضا 

 اإلنسان. حقو  جملس  عمال يف النامية الصغرية اجلزرية والدول منواا  البلدان  قل
 املنظمووات خمتلوو  مووع التفاعوول علوو  الشووامل الوودوري االسووتعراض إجنوواز عمليووة وتنطوووي -9٤

 ميكون الويت الطريقوة يف النظور علو  برابدو  محل  وقد احلكومية. غري واملنظمات املعنية واجلهات
 يلووزم الوويت اجملوواالت علوو  الضووو  تسووليط يف و فووادت جموواالت، عوودة يف تقوودماا  يشووهد  ن للبلوود هبووا
 الصدد. ه ا يف جدا مفيدة ممارسة فهي .املساعدة تقدم فيها
 وستواصول وتعزيزها. اإلنسان حقو  ابح ام املؤكد البلد التزام مكرراا  الوفد رئيس وا تتم -95

 وعنوود دائووم حوووار إجوورا  تنتظوور فهووي ولوو لك، اإلنسووان، حقووو  جمووال يف التزاما ووا تنفيوو  بوورابدو 
 العمل. ه ا ملواصلة التعاون  شكال من وغريه التقين التعاون االقتضا 

 التوصيات و/أو االستنتاجات -اثنياا  
 املطلتتو  الوقتت  يف عليهتتا ردودهتتا وستتتقد  التاليتتة التوصتتيات يف بتترابدوس ستتتن ر -96
  .اإلنسان حقوق جمللس والثالثني نةالثام الدورة انعقاد اتريخ أقصاه موعد يف لكن

 التصتديق ذلك يف مبا ابلكامل، اإلعدا  عقوبة إلغاء حنو خطوات اختاذ 96-1
 املدنيتتة ابحلقتتوق خلتتا ا التتدوي ابلعهتتد امللحتتق الثتتاي االختيتتاري الربوتوكتتو  علتت 

 )نيوزيلندا(؛ والسياسية
 التتتدوي ابلعهتتتد امللحتتتق الثتتتاي االختيتتتاري الربوتوكتتتو  علتتت  التصتتتديق 96-2

 )أوكرانيا(؛ اإلعدا  عقوبة إلغاء إىل اهلادف والسياسية، املدنية ابحلقوق اخلا 
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 التتتدوي ابلعهتتتد امللحتتتق الثتتتاي االختيتتتاري الربوتوكتتتو  علتتت  التصتتتديق 96-3
 التتدابر واختتاذ اإلعتدا  عقوبتة إلغاء إىل اهلادف والسياسية، املدنية ابحلقوق اخلا 

 )األرجنتني(؛ تشريعاهتا من اإلعدا  عقوبة إللغاء الضرورية
 التتتدوي ابلعهتتتد امللحتتتق يالثتتتا االختيتتتاري الربوتوكتتتو  علتتت  التصتتتديق ٤-96

 )بلجيكا(؛ اإلعدا  عقوبة إلغاء إىل اهلادف والسياسية، املدنية ابحلقوق اخلا 
 اخلتا  التدوي ابلعهتد امللحتق الثتاي االختيتاري الربوتوكتو  عل  التصديق 96-5

 ديفوار(؛ )كوت اإلعدا  عقوبة إلغاء إىل اهلادف والسياسية، املدنية ابحلقوق
 التتتدوي ابلعهتتتد امللحتتتق الثتتتاي االختيتتتاري الربوتوكتتتو  علتتت  التصتتتديق 96-6

 )جورجيا(؛ اإلعدا  عقوبة إلغاء إىل اهلادف والسياسية، املدنية ابحلقوق اخلا 
 التتتدوي ابلعهتتتد امللحتتتق الثتتتاي االختيتتتاري الربوتوكتتتو  علتتت  التصتتتديق ٧-96

 )آيسلندا(؛ اإلعدا  عقوبة إلغاء إىل اهلادف والسياسية، املدنية ابحلقوق اخلا 
 التتتدوي ابلعهتتتد امللحتتتق الثتتتاي االختيتتتاري الربوتوكتتتو  علتتت  التصتتتديق 96-8

 األسود(؛ )اجلبل اإلعدا  عقوبة إلغاء إىل اهلادف والسياسية، املدنية ابحلقوق اخلا 
 ضتترو  متتن وغتتره التعتتبيب مناهضتتة اتفاقيتتة علتت  التصتتديق يف الن تتر 96-9

 )الربازيل(؛ املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة
 متتتن وغتتتره التعتتتبيب مناهضتتتة اتفاقيتتة علتتت  التصتتتديق يف قتتتدماا  املضتت  96-10

 )شيل (؛ املهينة أو الالإنسانية أو قاسيةال العقوبة أو املعاملة ضرو 
 أو املعاملتة ضترو  متن وغتره التعتبيب مناهضة اتفاقية عل  التصديق 96-11

  ديفوار(؛ )كوت املهينة أو الالإنسانية أو سيةالقا العقوبة
 أو املعاملتة ضترو  متن وغتره التعتبيب مناهضة اتفاقية عل  التصديق 96-12

 )الدامنرك(؛ املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة
 املهتاجرين العمتا  مجيت  حقتوق حلمايتة الدولية االتفاقية عل  التصديق 96-13

 )السنغا (؛ أسرهم وأفراد
 العمتتا   مجيتت حقتتوق حلمايتتة الدوليتتة االتفاقيتتة إىل االنضتتما  يف الن تتر 96-1٤

 )إكوادور(؛ أسرهم وأفراد املهاجرين
 ضتترو  متتن وغتتره التعتتبيب مناهضتتة اتفاقيتتة علتت  التصتتديق يف الن تتر 96-15

 حلمايتتتة الدوليتتتة واالتفاقيتتتة املهينتتتة، أو الالإنستتتانية أو القاستتتية العقوبتتتة أو املعاملتتتة
 )إندونيسيا(؛ أسرهم وأفراد املهاجرين العما  مجي  حقوق
 وعلتت  االختيتاري وبروتوكوهلتتا التعتبيب مناهضتتة اتفاقيتة علتت  التصتديق 96-16

 املدنيتتتتتة ابحلقتتتتتوق اخلتتتتتا  التتتتتدوي ابلعهتتتتتد امللحتتتتتق الثتتتتتاي االختيتتتتتاري الربوتوكتتتتتو 
 )الربتغا (؛ اإلعدا  عقوبة إلغاء إىل اهلادف والسياسية،

 االختفتاء متن األشتاا  مجيت  حلمايتة الدوليتة االتفاقيتة عل  التصديق 96-1٧
 )السنغا (؛ القسري
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 أو املعاملتتة ضتترو  متتن وغتتره التعتتبيب مناهضتتة اتفاقيتتة إىل االنضتتما  96-18
 مجيتتت  حقتتتوق حلمايتتتة الدوليتتتة واالتفاقيتتتة املهينتتتة أو الالإنستتتانية أو القاستتتية العقوبتتتة
 متتتن األشتتاا  مجيتتت  حلمايتتة الدوليتتة واالتفاقيتتتة أستترهم وأفتتتراد املهتتاجرين العمتتا 
 )سراليون(؛ القسري االختفاء

 ضتترو  متتن وغتتره التعتتبيب مناهضتتة اتفاقيتتة علتت  التصتتديق يف الن تتر 96-19
 الثتتاي االختيتتاري والربوتوكتتو  املهينتتة أو الالإنستتانية أو القاستتية العقوبتتة أو املعاملتتة
 عقوبتة إلغتاء إىل اهلتادف والسياستية، املدنيتة ابحلقتوق اخلتا  التدوي ابلعهتد امللحق
 )سلوفينيا(؛ اإلعدا 

 ذلتتتتك يف مبتتتتا األختتتتر ، الرئيستتتتية الدوليتتتتة املعاهتتتتدات علتتتت  التصتتتديق 96-20
 مناهضتة واتفاقيتة القستري، االختفتاء متن األشتاا  مجيت  حلمايتة الدوليتة االتفاقية
 املهينتتة أو الالإنستتانية أو القاستتية العقوبتتة أو املعاملتتة ضتترو  متتن وغتتره التعتتبيب

 الطفتل حقوق التفاقية االختيارية والربوتوكوالت هبا، امللحق االختياري والربوتوكو 
 )أوكرانيا(؛

 التتتدوي ابلعهتتتد امللحتتتق الثتتتاي االختيتتتاري الربوتوكتتتو  علتتت  التصتتتديق 96-21
 يتةاتفاق علت و  اإلعتدا  عقوبتة إلغتاء إىل اهلتادف والسياستية، املدنيتة ابحلقوق اخلا 
 أو الالإنستتانية أو القاستتية العقوبتتة أو املعاملتتة ضتترو  متتن وغتتره التعتتبيب مناهضتتة
 )أوروغواي(؛ املهينة
 ضتتد عنتتفال منتت  عتتن املستتلولة الوكتتاالت لتتدعم الكافيتتة املتتوارد توجيتت  96-22

 التفاقيتتتة االختيتتتاري الربوتوكتتتو  إىل واالنضتتتما  ،لتتت  والتصتتتدي واألطفتتتا  النستتتاء
 )أسرتاليا(؛ املرأة ضد التمييز أشكا  مجي  عل  القضاء

 والربوتوكتتتتوالت التعتتتتبيب مناهضتتتتة اتفاقيتتتتة علتتتت  التصتتتتديق يف الن تتتتر 96-23
 )أذربيجان(؛ الطفل حقوق التفاقية االختيارية

 أو املعاملتة ضترو  متن وغتره التعتبيب مناهضة اتفاقية عل  التصديق 96-2٤
 مجيتت  حلمايتتة الدوليتتة االتفاقيتتة عتتن فضتتالا  املهينتتة أو الالإنستتانية أو قاستتيةال العقوبتتة

  )بلجيكا(، القسري االختفاء من األشاا 
 للقضتتاء املتحتتدة األمتتم التفاقيتتة االختيتتاري الربوتوكتتو  علتت  التصتتديق 96-25
 )الدامنرك(؛ املرأة ضد التمييز أشكا  مجي  عل 
 )أملانيا(؛ االختياري وبروتوكوهلا التعبيب مناهضة اتفاقية عل  التصديق 96-26
 اإلنستتان، حلقتتوق الرئيستتية الدوليتتة الصتتكوك علتت  التصتتديق يف الن تتر 96-2٧
 )هاييت(؛ اإلعدا  وعقوبة والتعبيب واملهاجرين طفا ابأل املتعلقة تلك سيما وال
 الطفتتل حقتتوق ابتفاقيتتة امللحتتق االختيتتاري الربوتوكتتو  علتت  التصتتديق 96-28

 والربوتوكتتو  اإلابحيتتة املتتواد ويف البغتتاء يف األطفتتا  واستتتغال  األطفتتا  بيتت  بشتت ن
 واالتفاقيتتتتة ،املستتتلحة املنازعتتتتات يف األطفتتتا  اشتتترتاك بشتتتت ن التفاقيتتتةل االختيتتتاري

 حلمايتتة الدوليتتة واالتفاقيتتة القستتري، االختفتتاء متتن األشتتاا  مجيتت  حلمايتتة الدوليتتة
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 متن وغتره التعتبيب مناهضة واتفاقية أسرهم، وأفراد املهاجرين العما   مجي حقوق
 االختيتاري وبروتوكوهلتا املهينتة أو الالإنستانية أو القاستية العقوبتة أو املعاملة ضرو 

 املدنيتتتتة ابحلقتتتتوق اخلتتتتا  التتتتدوي ابلعهتتتتد امللحتتتتق الثتتتتاي االختيتتتتاري والربوتوكتتتتو 
 )هندوراس(؛ اإلعدا  عقوبة إلغاء إىل اهلادف والسياسية،

 1951 لعتتتتتا  ئتتتتتنيالالج بوضتتتتت  اخلاصتتتتتة االتفاقيتتتتتة علتتتتت  التصتتتتتديق 96-29
 وضتت  بشتت ن تفاقيتتةاال علتت  حتف هتتا ستتحب إمكانيتتة يف الن تتر وكتتبلك وبروتوكوهلتتا
 حتتاالت خفتت  اتفاقيتتة علتت  والتصتتديق 195٤ لعتتا  اجلنستتية عتتد   األشتتاا 

 ؛)هندوراس( 1961 لعا  اجلنسية انعدا 
 مثتتتل الدوليتتتة، الصتتتكوك علتتت  التصتتتديق إىل الراميتتتة جهودهتتتا مواصتتتلة 96-30

 االختفتاء متن األشتاا  مجيت  حلمايتة الدوليتة واالتفاقيتة ،التعبيب مناهضة اتفاقية
 )املغر (؛ القسري

 )أوكرانيا(؛ اإلنسان حقوق معاهدات هيئات إىل املت خرة التقارير تقدمي 96-31
 مرشحني اختيار عند اجلدارة أساس عل  مفتوحة اختيار عملية اعتماد 96-32

 وآيرلندا الع م  لربيطانيا املتحدة )اململكة املتحدة األمم معاهدات هليئات وطنيني
 الشمالية(؛

 إطتتتتار يف بتتتتوال ت املكلفتتتتني مجيتتتت  إىل دائمتتتتة دعتتتتوة توجيتتتت  يف الن تتتتر 96-33
 )جورجيا(؛ اخلاصة اإلجراءات

 اإلنستتان حلقتتوق مستتتقلة وطنيتتة ملسستتة إلنشتتاء اجلهتتود بتتب  مواصتتلة 96-3٤
 )إندونيسيا(؛ ابريس ملبادئ وفقاا 
 مت  يتماشت  مبتا اإلنستان حلقوق وطنية ملسسة إنشاء عملية استكما  96-35

 )أوكرانيا(؛ ابريس مبادئ
 ابريتتتس ملبتتتادئ وفقتتتاا  اإلنستتتان حلقتتتوق مستتتتقلة وطنيتتتة ملسستتتة إنشتتتاء 96-36

 )أملانيا(؛
 ملبتتادئ وفقتتاا  اإلنستتان حلقتتوق مستتتقلة وطنيتتة ملسستتة إنشتتاء يف الن تتر 96-3٧

 )هاييت(؛ ابريس
 )هندوراس(؛ ابريس ملبادئ وفقاا  اإلنسان حلقوق وطنية هيئة إنشاء 96-38
 اإلنستتتان حلقتتتوق وطنيتتتة ملسستتتة إنشتتتاء إىل الراميتتتة جهودهتتتا مواصتتتلة 96-39

 )اهلند(؛
 ختتال  متتن ستتيما وال اإلنستتان، حقتتوق ابحتترتا  التزامهتتا علتت  احلفتتا  ٤0-96

 )كواب(؛ التشريعية التدابر
 التشتتريعات ملاتلتتف النهائيتتة الصتتيغة وضتت  إىل الراميتتة اجلهتتود تكثيتتف ٤1-96

 اجلنستتتانية الشتتلون سياستتتة مشتتروع ذلتتتك يف مبتتا اإلنستتتان، حبقتتوق املتصتتتلة املعلقتتة
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 )املعتتتد (، األشتتتاا  ضتتتد املرتكبتتتة ابجلتتترائم املتعلتتتق القتتتانون ومشتتتروع الوطنيتتتة،
 )انميبيا(؛ األحداث بقضاء املتعلق القانون ومشروع

 أو اجلنست  امليتل أستاس علت  التمييتز من احلماية تكفل تشريعات سن   ٤2-96
 )هولندا(؛ والتعليم الصحية والرعاية العمالة جماالت يف اجلنسانية اهلوية
 أستتاس علتت  األشتتاا  ضتتد زمتي تت التتيت القانونيتتة األحكتتا  مجيتت  إلغتتاء ٤3-96

 يف الصتتتلة ذات اللغويتتتة الصتتتيغة ذلتتتك يف مبتتتا اجلنستتتانية، هتتتويتهمو  اجلنستتت  متتتيلهم
 الشمالية(؛ وآيرلندا الع م  لربيطانيا املتحدة )اململكة اجلنسية اجلرائم قانون
 ستيما وال ابلرتاضت ، املثليتة اجلنستية العالقات  جتر   اليت األحكا  إلغاء ٤٤-96
 والتحيتز التمييتز ملكافحتة سياستات ووضت  اجلنستية، اجلترائم قتانون يف الواردة تلك

 )آيسلندا(؛ اجلنسانية واهلوية اجلنس  امليل أساس عل  والعنف
 متتتتتارس التتتتيت اجلنستتتتية العالقتتتتات  جتتتتتر   التتتتيت لقتتتتواننيل الفتتتتوري لغتتتتاءاإل ٤5-96

 )كندا(؛ واحد جنس من ابلغني بني ابلرتاض 
 ومغتتايري اجلنستت  امليتتل ومزدوجتت  واملثليتتني املثليتتات إىل إشتتارة إدراج ٤6-96

 شكل أي ح ر إىل يرم  جديد تشري  يف اجلنسني صفات وحامل  اجلنسانية اهلوية
 اجلنستتتتانية اهلويتتتتة أو اجلنستتتت  امليتتتتل أستتتتاس علتتتت  العنتتتتف أو التمييتتتتز أشتتتتكا  متتتتن

 )أوروغواي(؛
 )إيطاليا(؛ املثلية اجلنسية العالقات  جتر   اليت األحكا  إلغاء يف الن ر ٤٧-96
 متتارس اليت اجلنسية األفعا  عن اجلر  صفة لنزع اجلنائ  قانوهنا تعديل ٤8-96

 التتتدابر لتنفيتتب الالزمتتة اخلطتتوات واختتتاذ واحتتد، جتتنس متتن شاصتتني بتتني ابلرتاضتت 
 امليتتتل ومزدوجتتت  واملثليتتتني املثليتتتات حقتتتوق حلمايتتتة العامتتتة والسياستتتاتية التشتتتريعية
 )أسرتاليا(؛ اجلنسني صفات وحامل  اجلنسانية اهلوية ومغايري اجلنس 

 واهلويتتة اجلنستت  امليتتل أستتاس علتت  والعنتتف والتحيتتز التمييتتز مكافحتتة ٤9-96
 )كندا(؛ للتوعية تدابر واعتماد التشريعية، اإلصالحات خال  من اجلنسانية

 اجلنست  امليتل ومزدوج  واملثليني املثليات حلماية قانونية تدابر اعتماد 96-50
 أستاس علت  والتمييتز العنتف متن اجلنسني صفات وحامل  اجلنسانية اهلوية ومغايري

 )شيل (؛ اجلنسانية واهلوية اجلنس  امليل
 جتتنس متتن شاصتتني بتتني متتتارس التتيت العالقتتات عتتن اجلتتر  صتتفة نتتزع 96-51

 ومزدوجتت  واملثليتتني املثليتتات ضتتد املوجَّهتتة التمييتتز أشتتكا  مجيتت  ومكافحتتة واحتتد
 )فرنسا(؛ اجلنسني صفات وحامل  اجلنسانية اهلوية ومغايري اجلنس  امليل
 اجلتنس نتوع أستاس علت  التمييتز ملكافحتة الالز  املعياري اإلطار وض  96-52
 بتني واملستاواة اجلنست  االندماج تعزيز أجل من اجلنسانية اهلوية أو اجلنس  امليل أو

 )املكسيك(؛ اجلنسني
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 املثليتتات حقتتوق بشتت ن العامتتة والتوعيتتة التثقيتتف محتتالت يف املشتتاركة 96-53
 ليشيت(؛ - )تيمور اجلنسانية اهلوية ومغايري اجلنس  امليل ومزدوج  واملثليني

 متتتتتارس التتتيت اجلنستتتية العالقتتتات عتتتن اجلتتتتر  صتتتفة لنتتتزع تتتتدابر اختتتتاذ 96-5٤
 )أوروغواي(؛ واحد جنس من ابلغني بني ابلرتاض 

 )موزامبيق(؛ اإلعدا  عقوبة إلغاء يف الن ر 96-55
 التيت التوصتيات مت ياا متشت اإللزاميتة، اإلعتدا  عقوبتة إللغاء تشري  سن   96-56

 حكتتم تنفيتتب حاليتتاا  ينت تترون التتبين األشتتاا  مجيتت  عقوبتتة وختفيتتف ،ستتابقاا  قبلتت 
 )آيرلندا(؛ احلياة مد  السجن إىل اإلعدا 

 الفترض علت  تنص اليت الوطين القانون يف األحكا  إلغاء عملية تسري  96-5٧
 )إيطاليا(؛ اإلعدا  لعقوبة اإللزام 

 يف الواقتتت  حبكتتتم االختيتتتاري للوقتتتف استتتتكماالا  اإلعتتتدا  عقوبتتتة إلغتتتاء 96-58
 )فرنسا(؛ رابدوسب

 علت  والتصتديق ،اجلترائم مجيت  علت  دائتم بشتكل اإلعتدا  عقوبة إلغاء 96-59
 املدنيتتتتتة ابحلقتتتتتوق خلتتتتتا ا التتتتتدوي ابلعهتتتتتد امللحتتتتتق الثتتتتتاي االختيتتتتتاري الربوتوكتتتتتو 
 )أملانيا(؛ والسياسية

 هبتتتدف اإلعتتتدا  عقوبتتتة لتنفيتتتب رمستتت  اختيتتتاري وقتتتف إقتتترار يف الن تتتر 96-60
 اختيتاري وقتف علت  حتاف  قتد البلتد أن إىل ذاتت  اآلن يف اإلشارة م  متاما، إلغائها
 )انميبيا(؛ سنة ٣٠ من ألكثر الواق  حبكم
 ليشيت(؛ - )تيمور اإللزامية اإلعدا  بعقوبة للعمل وقف فرض 96-61
 يف والن تتر اإلعتتدا  عقوبتتة بشتت ن وطنيتتة مناقشتتة إجتتراء علتت  التشتتجي  96-62

 عقوبتتة إلغتتاء هبتتدف اإلعتتدا  أحكتتا  لتنفيتتب القتتانون حبكتتم اختيتتاري وقتتف اعتمتتاد
 )إيطاليا(؛ اإلعدا 

 )أنغوال(؛ اإلعدا  لعقوبة اختياري وقف تطبيق يف الن ر 96-63
 هبه إلغاء حنو أوىل كاطوة  اإلعدا ، لعقوبة رمس  اختياري وقف إقرار 96-6٤

 )أسرتاليا(؛ اتماا  إلغاء املمارسة
 الواقت  حبكتم اختيتاري وقف اعتماد م  اإلعدا ، عقوبة إلغاء يف الن ر 96-65

 )شيل (؛ اإلعدا  لعقوبة
 يف الدوليتة للمعتاير وفقتاا  اإلعتدا  عقوبتة إىل للجتوء إلزامت  وقف إقرار 96-66
 )املكسيك(؛ الش ن هبا
 إستاءة بشت ن عنها املبلغ احلاالت عدد خف  أجل من العمل مواصلة 96-6٧

 وحتستتني التتتدريب مواصتتلة ختتال  متتن الشتترطة، قتتوات جانتتب متتن القتتوة استتتادا 
 )جامايكا(؛ الداخلية التحقيق أساليب
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 احملكمتتة مواعيتد جدولتة يف املتربر غتر والتت خر املعلقتة احلتاالت معاجلتة 96-68
 دقيتتتق إلكتتترتوي ن تتتا  إنشتتتاء منهتتتا بطتتترق، علتتتيهم، واملتتتدع  احمللفتتتني هيئتتتة ومثتتتو 
 واملستتاواة العادلتتة احملاكمتتة ضتتماانت إاتحتتة كفالتتة  أجتتل متتن ،القضتتا  لتتبتت  وشتتفاف

 البلتتد التزامتتات متت  يتفتتق مبتتا جنائيتتة قضتتا  يف علتتيهم املتتدع  جلميتت  احملتتاكم أمتتا 
 األمريكية(؛ املتحدة )الوال ت الدولية

 املمارستة عتن التالت و  لألطفتا ، اجلنائيتة املستلولية ستن رف  يف الن ر 96-69
 )انميبيا(؛ كبالغني  عاماا  16 أعمارهم تبلغ البين األشاا  حماكمة يف املتمثلة

 آليتتات متتن املقدمتتة التوصتتيات متت ياا متشتت اجلنائيتتة، املستتلولية ستتن رفتت  ٧0-96
 كور (؛  )مجهورية اإلنسان حلقوق املتحدة األمم
 )سراليون(؛ عاماا  11 من أكثر إىل اجلنائية للمسلولية الدنيا السن رف  ٧1-96
 )هاييت(؛ اجلرائم أنواع مجي  خيص فيما اجلنائية ملسلوليةا سن رف  ٧2-96
 األحتتداث بقضتتاء املتعلتق القتتانون مشتتروع وتنفيتب ستتن   يف قتتدماا  املضت  ٧3-96

 البهاما(؛ )جزر
 مجلتة حل تر األحتداث ءبقضتا املتعلق القانون مشروع ابعتماد التعجيل ٧٤-96

 )بلجيكا(؛ جنائية كعقوبة  البدنية العقوبة إىل اللجوء ح ر منها أمور،
 األمريكية(؛ املتحدة )الوال ت ٢٠1٢ لعا  الفساد من  قانون إصدار ٧5-96
 وتوابغو(؛ )ترينيداد ابألشاا  االجتار بش ن وطنية سياسة اعتماد ٧6-96
 لوكتتتاالتل كافيتتتة  متتتوارد تتتتوفر منهتتتا بطتتترق ابلبشتتتر، لالجتتتتار التصتتتدي ٧٧-96

 تقتدمي عتن فضتالا  ابلبشتر االجتتار ملكافحتة اجلهتود بب  ومواصلة للتدريب احلكومية
 )الفلبني(؛ الضحا  لرعاية الكافية املوارد
 ختتال  متتن وخباصتتة ضتتحا ه، ومحايتتة ابلبشتتر االجتتتار مكافحتتة مواصتتلة ٧8-96
 والعمتل البغتاء ألغتراض هبتن يُتجتر التالي والفتيتات للنستاء واملستاعدة الدعم توفر

 )الربتغا (؛ القسري
 البدايتة، يف وذلتك ومنعت  ابلبشتر االجتتار وقف إىل الرامية اجلهود ز دة ٧9-96
 بتتبلك للقيتتا  املاصصتتة األمتتوا  وز دة ابلكامتتل القائمتتة القتتوانني إنفتتاذ ختتال  متتن

 كور (؛  )مجهورية
 ختصتتيص وضتتمان ابلبشتتر، االجتتتار ملكافحتتة وطنيتتة عمتتل خطتتة وضتت  96-80
 وآيرلنتدا الع مت  لربيطانيتا املتحتدة )اململكتة واملاليتة البشترية املتوارد متن يكفيهتا ما

 الشمالية(؛
 املتجرون همفي مبن ابلبشر، املتجرين حماكمة إىل الرامية اجلهود تكثيف 96-81

 ومستاعدهتم اجلر ة هبه ضحا  هوية وحتديد اجلنس  االستغال  ألغراض ابألطفا 
 األمريكية(؛ املتحدة )الوال ت
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 منهتتتتا بطتتتترق، ابلبشتتتتر، االجتتتتتار مكافحتتتتة إىل الراميتتتتة اجلهتتتتود مواصتتتتلة 96-82
 يف إدمتتاجهم إعتتادة وتيستتر الضتتحا  ملستتاعدة املالئمتتة والتتربام  الرعايتتة ختتدمات
 )املغر (؛ اجملتم 
 وتيستر اجلنستية، قتانون يف املساواة لضمان الوطنية التشريعات تعديل 96-83

 إىل جنستتيتهن نقتل متن األمهتتات ومتكتني هبتا واالحتفتتا  وتغيرهتا اجلنستية اكتستا 
 ابلتبتتين أطفتتاالا  أ  صتتلبهن متتن األطفتتا  هتتلالء كتتان  إذا عمتتا الن تتر بصتترف أطفتتاهلن

 )سراليون(؛
 متتتواطين متتتن واآلابء األمهتتتات بتتتني املستتتاواة لضتتتمان قوانينهتتتا تعتتتديل 96-8٤

 ال تتروف مجيتت  يف أطفتتاهلم إىل جنستتيتهم نقتتل علتت  بقتتدرهتم يتعلتتق فيمتتا بتترابدوس
 )أملانيا(؛

 ختارج يولتد طفتل لكتل أن علت  تنص حبيث الوطنية التشريعات تعديل 96-85
 )آيسلندا(؛ النسب حبكم اجلنسية اكتسا  يف احلق مواطنيها ألحد ابرابدوس

 عمتل ميتادين يف املترأة مشتاركة نطاق توسي  إىل الرامية براجمها مواصلة 96-86
 )جامايكا(؛ تكثيفها االقتضاء وعند تنوعا، أكثر
 جمتتتاالت يف وخباصتتتة الناجحتتتة، االجتماعيتتتة سياستتتاهتا يف قتتتدما املضتتت  96-8٧

 ممكتن قتدر أكترب تتوفر أجتل متن وذلتك والثقافيتة، واالجتماعيتة االقتصادية احلقوق
 البوليفارية(؛ فنزويال )مجهورية لسكاهنا الرفاه من
 )برو(؛ الفقر أتنيث مكافحة برام  تعزيز 96-88
 أجتتتل متتتن املستتتتدامة جتماعيتتتةواال االقتصتتتادية التنميتتتة تعزيتتتز مواصتتتلة 96-89

 )الصني(؛ اإلنسان حقوق جبمي  للتمت  متني أساس إرساء
 تقتدمي يف واملساءلة والكفاءة الشفافية ضمان إىل الرامية التدابر إدراج 96-90

 )أذربيجان(؛ الوطنية اإلمنائية اسرتاتيجيتها يف العامة اخلدمات
 للجميت ، اجليتدة الصتحية الرعايتة ختدمات عل  احلصو  فر  حتسني 96-91
 النفاستتتية الوفيتتتات جمتتتا  يف للتحتتتد ت والتصتتتدي النائيتتتة، املنتتتاطق يف ذلتتتك يف مبتتتا

 )إندونيسيا(؛
 متتتن التتتوطين القتتتانوي اإلطتتتار تعزيتتتز إىل الراميتتتة اجلهتتتود تعزيتتتز مواصتتتلة 96-92

 احلصتو  إمكانيتة وحتسني التعليم، يف ابحلق املتعلقة والقوانني األحكا  إدراج خال 
 )ليبيا(؛ اجليد التعليم عل 
 إطارهتا يف صتري  حنتو علت  متييتز دونبت للجميت  التعلتيم يف احلق إدراج 96-93

 )املكسيك(؛ املعياري
 الوطنيتة تشتريعاهتا يف صتري  حنتو علت  التعلتيم يف حلتقا إدماج يف الن ر 96-9٤

 )برو(؛
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 التتدريب إبدراج احملليتة، الثقافتة تشتج  التيت امللسستات تعزيز مواصلة 96-95
 مكمالا  عنصراا  اإلنسان حقوق يعترب هن  إىل استنادا اإلنسان حقوق بش ن والتوعية
 )جامايكا(؛ الوطنية وتقاليدهم الربابدوسيني لثقافة
 التلميتتتتبات أجتتتتل متتتتن ومناستتتتبة واضتتتتحة تتتتتدابر و/أو سياستتتتة وضتتتت  96-96

 إىل العتتتودة مث لالمتحتتتاانت والتقتتتد  الرمستتت ، التعلتتتيم يف البقتتتاء هلتتتن تتتتتي  احلوامتتتل
 ترم  منفصلة، صفوف توفر مثل هن ، استادا  منها بطرق، الوالدة، بعد املدرسة

 )جامايكا(؛ العائل  والعنف املراهقات ومحل الفقر حلقات كسر  إىل
 )الفلبني(؛ اجلنسانية للشلون الوطنية السياسة وتنفيب إقرار 96-9٧
 )جتتزر اجلنستتانية للشتتلون الوطنيتتة ةالسياستت استتتكما  يف قتتدماا  املضتت  96-98

 البهاما(؛
 يف مبتا اجلتنس، نتوع أساس عل  القائم التمييز لتجرمي تشريعات اعتماد 96-99
 كور (؛  )مجهورية العمالة جما  يف ذلك
 وعتتتد  اجلنستتانية النمطيتتتة القوالتتب مكافحتتة إىل الراميتتتة اجلهتتود تعزيتتز 96-100

 )الربتغا (؛ اجلنسني بني املساواة
 النمطتتتتت  التصتتتتتوير علتتتتت  القضتتتتتاء إىل الراميتتتتتة براجمهتتتتتا نطتتتتتاق توستتتتتي  96-101

 عتتد  أوجتت  متتن احلتتد أجتتل متتن العمتتل مكتتان ويف اجملتمتت  يف اجلنستتني بتتني للمستتاواة
 )سنغافورة(؛ اجلنسني بني املساواة

 واملتتترأة الرجتتتل بتتتني املستتتاواة فهتتتم تعزيتتتز إىل الراميتتتة جهودهتتتا مواصتتتلة 96-102
 فلسطني(؛ )دولة للمرأة والفر  احلقوق يف املساواة وكفالة
 متتتن واحلتتتد اجلنستتتني بتتتني املستتتاواة تعزيتتتز إىل الراميتتتة جهودهتتتا مواصتتتلة 96-103
 ليشيت(؛ - )تيمور الفقر
  اجلنستتني بتتني املستتاواة عتتد  علتت  القضتتاء إىل الراميتتة جهودهتتا مواصتتلة 96-10٤
 وتوابغو(؛ )ترينيداد ابجلنسية املعين ابمللمتر صلة ذي ك مر
 والفتتتتر  احلقتتتوق يف املستتتتاواة وضتتتمان اجلنستتتني بتتتتني املستتتاواة تعزيتتتز 96-105

 والنستتتاء املهتتتاجرات النستتتاء ستتتيما وال املتقاربتتتة، التمييتتتز أشتتتكا  ضتتتحا  للنستتتاء
 )اجلزائر(؛ الدينية األقليات إىل املنتميات

 )أنغوال(؛ اجلنسني بني املساواة لضمان فعالة تدابر اختاذ 96-106
 املتتترأة حقتتتوق محايتتتة وحتستتتني ،اجلنستتتني بتتتني املستتتاواة تعزيتتتز مواصتتتلة 96-10٧

 )الصني(؛ والطفل
 يناستب متا وتقتدمي اجلنستاي العنتف مكافحة إىل الرامية اجلهود تكثيف 96-108
 ستبيل علت  منهتا بطترق، العنف، هلبا ضحية يقعن الالئ  للنساء واحلماية اجلرب من

 متتت  التعتتتاون وتعزيتتتز وإنفاذهتتتا، احلمايتتتة أوامتتتر وإصتتتدار إيتتتواء، دور إنشتتتاء املثتتتا 
 )هولندا(؛ للضحا  الت هيل وإعادة املساعدة توفر اليت احلكومية غر املن مات
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 أفعتتا  حت تتر التتيت التشتتريعات تنفيتتب لتعزيتتز اخلطتتوات متتن مزيتتد اختتتاذ 96-109
 )الفلبني(؛ اعليه وتعاقب العائل  العنف عن فضالا  واألطفا ، النساء معاملة إساءة
 ،املتتترأة ضتتتد العنتتتف أشتتتكا  مجيتتت  مكافحتتتة إىل الراميتتتة اجلهتتتود تعزيتتتز 96-110

 التمييتتز أشتكا  مجيت  علت  القضتاء التفاقيتتة االختيتاري الربوتوكتو  علت  والتصتديق
 )الربتغا (؛ املرأة ضد
  تنفيتتباا  اجلنستتاي ابلعنتتف املتعلقتتة التشتتريعات لتنفيتتب عليتتا أولويتتة إيتتالء 96-111

 )آيرلندا(؛ املناسب النحو عل  ومعاقبتهم اجلناة حماكمة وضمان ،كامالا 
 النساء ضد العنف أشكا  مجي  عل  القضاء أجل من اجلهود تكثيف 96-112

 )إيطاليا(؛ واألطفا 
 مجيتتت  يف ومكافحتتتت  اجلنستتت  التحتتتر  ملنتتت  حمتتتددة تشتتتريعات اعتمتتتاد 96-113

 )هندوراس(؛ اجملاالت
 مبكافحتتة املتعلقتة الوطنيتتة التشتريعات جعتتل إىل الراميتة اجلهتتود تكثيتف 96-11٤
 )جورجيا(؛ الدولية املعاير م  متماشية التمييز أشكا  مجي 
 املتتتتترأة ضتتتتتد والتمييتتتتتز العنتتتتتف مكافحتتتتتة إىل الراميتتتتتة اجلهتتتتتود مواصتتتتتلة 96-115

 )املغر (؛ القرار صن  هيئات يف اندماجها وتشجي 
 واحلكومتتتتة الربملتتتتان يف القتتتترار صتتتتن  مناصتتتتب يف املتتتترأة متثيتتتتل حتستتتتني 96-116

 وتوابغو(؛ )ترينيداد الدبلوماس  والسلك
 شتترطة لقتتوات التابعتتة األستتري النتتزاع حتتاالت يف التتتدخل وحتتدة تعزيتتز 96-11٧

 )برو(؛ امللكية ابرابدوس
 قضتتتتتاء شتتتتتلون وإدارة الطفتتتتتل بتعريتتتتتف املتعلقتتتتتة التشتتتتتريعات مواءمتتتتتة 96-118

 الطفتتل حقتتوق اتفاقيتتة أحكتتا  متت  احلضتتانة وحتتق األطفتتا  ضتتد والعنتتف األحتتداث
 )إكوادور(؛

 حتتتاالت عتتتن اإللزامتتت  اإلبتتتال  بروتوكتتتو  ملشتتتروع قتتتانوي نتتتص وضتتت  96-119
 البهاما(؛ )جزر األطفا  عل  االعتداء

 الطفتل حقتوق جلنتة أاثرهتتا التيت املستائل ملعاجلتة الالزمتة اخلطوات اختاذ 96-120
 إىل الراميتة جهودهتا ومواصلة لألطفا ، ةالبدني وبةابلعق يتعلق فيما ٢٠1٧ عا  يف

 )نيوزيلندا(؛ العقوبة هلبه السليب الت ثر بش ن السكان تثقيف
 ستيما وال األوستا،، مجيت  يف البدنيتة العقوبة عل  للقضاء تدابر اختاذ 96-121
 )سلوفينيا(؛ املدارس يف

 املنتز  ويف رستةاملد يف أتديبية كعقوبة  ةالبدني العقوبة حل ر تدابر تنفيب 96-122
 )أوروغواي(؛

 املتتتدارس يف ستتتيما ال البدنيتتتة، العقوبتتتة حل تتتر الالزمتتتة اخلطتتتوات اختتتتاذ 96-123
 )إيطاليا(؛
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 البدنيتة العقوبتة جتيتز التيت التشريعات مجي  إللغاء الالزمة التدابر اختاذ 96-12٤
 )األرجنتني(؛

 اجلنائيتتتتتة األوستتتتتا، يف ستتتتتيما وال البدنيتتتتتة، العقوبتتتتتة استتتتتتادا  ح تتتتتر 96-125
 )الربازيل(؛ اإلنسان حلقوق الدولية للمعاير وفقاا  ،التعليمية وامللسسات

 ظتتتاهرة يشتتتكل التتتبي األطفتتتا ، ضتتتد العنتتتف مكافحتتتة يف االستتتتمرار 96-126
 وبشتترية ماليتتة واردمبتت الطفتتل رعايتتة جملتتس تزويتتد منهتتا بطتترق، بتترابدوس، يف مقلقتتة
 )فرنسا(؛ إضافية

 )أملانيا(؛ البدنية العقوبة إلغاء 96-12٧
 يتعلتق فيمتا القتانوي اإلطتار الستتعراض الدوليتة التقنية املساعدة طلب 96-128

 متابعتتتتة بغيتتتتة البدنيتتتتة، العقوبتتتتة ستتتتيما وال التقليديتتتتة، االجتماعيتتتتة املواقتتتتف بتتتتبع 
 8٠-1٠٢ والفقتتتتترات األوىل، اجلولتتتتتة عتتتتتن املنبثقتتتتتة التوصتتتتتيات متتتتتن 1٤ رةالفقتتتتت

 86-1٠٢و 85-1٠٢و 8٤-1٠٢و 8٣-1٠٢و 8٢-1٠٢و 81-1٠٢و
  )هاييت(؛ الثانية اجلولة عن املنبثقة التوصيات من
 األسود(؛ )اجلبل األوسا، مجي  يف ابألطفا  البدنية العقوبة إنزا  ح ر 96-129
 املهتتتتتاجرين األطفتتتتتا  ضتتتتد التمييتتتتتز ملكافحتتتتتة الالزمتتتتة التتتتتتدابر اختتتتتاذ 96-130

  تنفيتتبا التمييتتز حت تتر التتيت القائمتتة القتتوانني تنفيتتب ينبغتت و  اإلعاقتتة. ذوي واألطفتتا 
 االجتماعيتة املواقتف مكافحة إىل الرامية التوعية محالت تكثيف منها بسبل ،كامالا 

 )اجلزائر(؛ األطفا  هلالء جتاه السلبية
 قتتتانون مشتتتروع علتتت  الربملتتتان موافقتتة علتتت  للحصتتتو  الستتتع  مواصتتلة 96-131

 )نيوزيلندا(؛ تنفيبه صو  ملموسة خطوات واختاذ اإلعاقة ذوي األشاا 
 لتتدعم والعمليتتة االبتكاريتتة التكنولوجيتتا تطبيقتتات استكشتتاف مواصتتلة 96-132

 )سنغافورة(؛ اجملتم  يف إدماجهم وحتسني اإلعاقة ذوي األشاا 
 اإلعاقتتة ذوي األشتتاا  حصتتو  ضتتمان إىل الراميتتة جهودهتتا مواصتتلة 96-133
 فلسطني(؛ )دولة الصحية واخلدمات التعليم عل  اآلخرين م  املساواة قد  عل 
 حقتتوق اتفاقيتتة مبوجتتب ابلتزاماهتتتا للوفتتاء التشتتريعية اإلجتتراءات متابعتتة 96-13٤

 )أسرتاليا(؛ اإلعاقة ذوي األشاا 
 اإلعاقتة ذوي األطفتا  حصو  لضمان الالزمة الفعالة التدابر مواصلة 96-135
 مرحلتتتة يف والتتتتدخل الكشتتتف بتتترام  ذلتتتك يف مبتتتا اخلاصتتتة، الصتتتحية الرعايتتتة علتتت 
 ؛)ملديف( مبكرة
 حقتتتوقهم تعزيتتتز شتتت هنا متتتن ابلالجئتتتني تتعلتتتق وطنيتتتة تشتتتريعات وضتتت  96-136

 )سراليون(؛ الدولية للمعاير وفقاا  ومحايتها
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 العمتتتتتا  حقتتتتتوق حبمايتتتتتة املتعلقتتتتتة القائمتتتتتة للقتتتتتوانني الكامتتتتتل التنفيتتتتتب 96-13٧
 وبصتتتفة ،املهتتتاجرين واألطفتتتا  النستتتاء ضتتتد متييتتتز أي ح تتتر ستتتيما وال املهتتتاجرين،

 . )غياان( الصحية الرعاية عل  واحلصو  والسكن التعليم جماالت يف خاصة
 الدولتة موقتف عن تعرب التقرير هبا يف الواردة التوصيات و/أو االستنتاجات ومجي  -9٧

 حت ت  أهنا يفهم أن ينبغ  وال االستعراض. موضوع الدولة موقف و/أو قدمتها اليت )الدو (
  بكاملة. العامل الفريق بت ييد
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