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 قدمةم  
عقدددد الفريدددق العامدددس املعدددل ابرسدددتعرا، الددددورج الردددامس، املنرددد   وجددد   دددرار  لددد   -١

. واسُتعرضدد  ٢٠١٨مددايو /أاير ١٨إىل  7، دورتددا الثني ددا ف الفدد ة مددن 5/١حقددوا اسنسددان 
. وتددرأو وفددد ٢٠١٨أاير/مددايو  ١6احلالددة ف المدداميفون ف ا لسددة اعامسددة عرددرة املعقددودة ف 

المددداميفون معددداد السددديد مبددديني، وايدددر العني ددداا اعارجيدددة. واعتمدددد الفريدددق العامدددس تقريدددر  املتعلدددق 
 .٢٠١٨مايو /أاير ١٨ابلماميفون ف جلستا الثامنة عررة، املعقودة ف 

، اختددار  لدد  حقددوا اسنسددان فريددق املقددررين التدداد ٢٠١٨كددانون الثاي/يندداير ١٠وف  -٢
)اجملموعددددة الثني يددددةا لتيسدددديف اسددددتعرا، احلالددددة ف المدددداميفونو جنددددو  أفريقيددددا، والعددددراا واململمددددة 

 الرمالية. آيرلندااملتحدة لربيطانيا العظمى و 
مدددن مرفدددق  5، وللفقدددرة 5/١سدددان مدددن مرفدددق  دددرار  لددد  حقدددوا اسن ١5ووفقدددال للفقدددرة  -٣

 ، صدرا الواثئق التالية ألغرا، استعرا، احلالة ف الماميفونو١6/٢١  رار 
 ا؛A/HRC/WG.6/30/CMR/1)أا )١5تقرير وطل/عر، كتايب مقدم وفقال للفقرة  )أا 
جتميع للمعلوماا أعدتا مفوضية األمم املتحددة السدامية حلقدوا اسنسدان وفقدال  ) ا 
 ا؛A/HRC/WG.6/30/CMR/2 ا ))١5للفقرة 

)جا ١5مدددددددوج  أعدتدددددددا املفوضدددددددية السدددددددامية حلقدددددددوا اسنسدددددددان وفقدددددددال للفقدددددددرة  )جا 
(A/HRC/WG.6/30/CMR/3.ا 
وأُحيل  إىل الماميفون عن طريق اجملموعدة الثني يدة  ائمدة أسدألة أعددفا سدلفال إسدبانيا وأملانيدا،  -٤

 آيرلندددداتاين، واململمدددة املتحددددة لربيطانيدددا العظمدددى و والرباايدددس، والربتغدددال و لسيمدددا وسدددلوفينيا، ولي تنرددد
 الرمالية. وميمن ارطنيع على هذ  األسألة على املو ع الربمي لنيستعرا، الدورج الرامس.

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

الثني يددة، وهددم  ثلددو جنددو  أفريقيددا والعددراا رحدد  رئددي  الوفددد عميددع أععددا  اجملموعددة  -5
واململمدددة املتحددددة وعددددمرهم علدددى  بددددووم ارنعدددمام إىل اجملموعددددة، وأكدددد وددددم اسدددتعداد حمومددددة 

 الماميفون لتيسيف عملهم.
وأعدددر  رئدددي  الوفدددد عدددن الت امدددا ابرسدددتسا ة علدددى أفعدددس وجدددا  ميدددع الردددواغس الددد   -6

 ستقدم.ستعر، عليا وابلنظر ف التوصياا ال  
وعمر رئي  الوفدد هيأداا املعاهدداا ومنظمداا اجملتمدع املددي وهيدع ا هداا صداحبة  -7

املصددلحة املردداركة ف عمليددة ارسددتعرا، الدددورج الرددامس الدد  وجهدد  تسددا را ف تقاريرهددا إىل 
الماميفون  ر ن  عد  جواند  إدارفدا ف  دال حقدوا اسنسدان. وكاند  مسدادافا مفيددة لفهدم 

 ا القائمة وحتديد احللول املناسبة ف سياا إعداد التقرير الوطل.الثغرا
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و بلدد  المدداميفون التصددديق علددى سددبع اتفا يدداا دوليددة  وجدد  القددانون الدددود حلقددوا  -٨
اسنسدددددان والقدددددانون الددددددود اسنسددددداي ف ا ولدددددة الثانيدددددة مدددددن ارسدددددتعرا، الددددددورج الردددددامس، ف 

 ا ياا جارية وهي ف مرحلة متقدمة.. وعملية التصديق على ارتف٢٠١٣ عام
صدددد    المددداميفون ف الفددد ة مدددا  دددا  ال،املدددذكورة آنفددد السدددبع وابسضدددافة إىل ارتفا يددداا -٩

علدددى صدددمو  أخدددرع علدددى الصدددعيدين الددددود واس ليمدددي، مثدددس اتفا يدددة  ٢٠١6و ٢٠١٤عدددامي 
)ارتفا يددة  ١٩76 لعددام منظمددة العمددس الدوليددة  ردد ن املردداوراا الثني يددة )معدداييف العمددس الدوليددةا

 ٢٢ا، واتفا يددة ارحتدداد األفريقددي حلمايددة ومسدداعدة النددااحا داخليددال ف أفريقيددا امل رخددة ١٤٤ر ددم 
 .١٩٩٩، واتفا ية ارحتاد األفريقي ملنع وممافحة اسرها  لعام ٢٠٠٩تررين األول/أكتو ر 

إدارفدددددا الدددددذا ، وجدددددرع تع يددددد  اسدددددتقنيل اللسندددددة الوطنيدددددة حلقدددددوا اسنسدددددان واحلدددددرايا و  -١٠
ددن  سدديما رو  مددن خددنيل اايدة املددوارد البرددرية واملاليددة. ومددن عدد ن هددذ  التطددوراا اس ا يددة أن  م 

 اللسنة الوطنية من الوفا   همتها على أفعس وجا.
ويستمر أيعال حتسا إطار  ارسة احلقوا املدنية والسياسية والردرو  الد  تتديا  ارسدتها.  -١١

 ممافحة اسفنيا من العقا ، وعلى تدري  موظفي إنفاذ القانون. وجرع الترديد على
وإن اللسنة الوطنية حلقوا اسنسان واحلرايا، ومنظماا اجملتمدع املددي وا هداا األخدرع  -١٢

صددداحبة املصددددلحة تعمدددس ابنتظددددام ابلتعددداون مددددع اسداراا احلموميدددة، علددددى تنظددديم حلقدددداا دراسددددية 
 ور وتثقيفا ف  ال حقوا اسنسان وإذكا  وعيا هبا.وحلقاا عمس من أجس رصد وعي ا مه

كان وتنظم ابستمرار دوراا تدريبية متعلقة حبقوا اسنسان لفائدة موظفي إنفاذ القانون. و  -١٣
هددذا هددو احلددال مددع مرددروع ممتدد  ممافحددة اسرهددا  ف األمددم املتحدددة ومفو ضددية األمددم املتحدددة 

ومددة. ويركدد  هددذا املرددروع الددذج أ دد ا مدد خرال املرحلتددان السددامية حلقددوا اسنسددان ابلتعدداون مددع احلم
ا على  ندا  القددراا وتددري  مدوظفي إنفداذ ٢٠١٨نيسان/أ ريس  - األوىل والثانية منا )آذار/مارو

 القانون ف  ال تع ي  ومحاية حقوا اسنسان وسيادة القانون ف سياا ممافحة اسرها .
خيد  مددوظفي إنفدداذ القدانون حتسددنال كبدديفال  وعدهدا ممافحددة اسفددنيا مدن العقددا  فيمددا -١٤

عمليدة منيحقدة  عدائية ضدد مدوظفي إنفداذ  ١75، استهل  ٢٠١6، ففي عام ٢٠١٣منذ عام 
 ددرار إدانددة يتعلددق هبددم أمددام ارممددة العسددمرية علددى ارتمددا  جددرائم تتعلددق  ١٤القددوانا، وصدددر 

اا املفروضددة كددس عددام ف تقريددر ابلتعدددج علددى احليدداة والسددنيمة البدنيددة واملعنويددة. وتسددسس ا دد ا 
 واارة العدل عن حالة حقوا اسنسان ف الماميفون.

وأفعددى اعتمدداد  ددانونا جديدددين يتعلقددان ابرتصددارا اسلم ونيددة واألنرددطة السددمعية  -١5
البصددرية إىل تيسدديف  ارسددة حريددة التعبدديف وارتصددال. وسعددداد املهنيددا العدداملا ف وسددائ  اسعددنيم 

  ام  واعد آدا  املهنة، تُنظم من أجلهم دوراا خاصة  بنا  القدراا.ف  ال اح
 وحققدد  المدداميفون منددذ تقدددا تقريرهددا تطددوراا جديدددة، فقددد أنردد ا فعليددال ف عددبا / -١6

 لسال دستورايل عهد منااعة  عائية ف سياا انت اابا  ل  الرديو  الد  جدرا  ٢٠١٨فرباير 
 اختيار أععدا   لد  الرديو  ف اويأدة التردريعية الثانيدة وأفع  إىل ٢٠١٨آذار/مارو  ٢5ف 

 ف اتريخ  رملان الماميفون ملدة مخ  سنواا. 
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وفيمدددا يتعلدددق ابحلقدددوا ار تصدددادية وارجتماعيدددة والثقافيدددة، واحلقدددوا املدنيدددة والسياسدددية،  -١7
عدددراا يددددخر الدددرئي   دددول  يدددا وحمومدددة المددداميفون أج جهدددد للنهدددو، هبدددا. و ينمدددا كانددد  م   مل

ر يارلتحاا ابلتعليم تت ايد ابطدراد، كدان التفمديف ف آليدة تغطيدة ف طدور النعدم. ويُطمدا مدع تطدو 
تدوفيف الرعايدة واملدوارد البرددرية، إىل حتسدا صدحة السدمان، ور سدديما األطفدال واملراهقدون والنسددا  

)اسيدددداا  واألعدد اا املصدددا ون  فدديفوو نقددد  املناعدددة البرددرية/متنيامة نقددد  املناعددة املمتسددد 
 واألع اا ذوو الدخس اردود.

وأعددددد  ددددرممم وطددددل متعدددددد القطاعدددداا للتصدددددج لظدددداهرة وفيدددداا األمهدددداا والرضددددع  -١٨
ا مددع خطدد  عمددس عددم، ور سدديما فيمددا خيدد  صددحة ٢٠١٤-٢٠١٨واألطفددال ف المدداميفون )

وفيدددداا  األم والطفددددس. وإن اعطددددة ارسدددد اتيسية الوطنيددددة املتعددددددة القطاعدددداا للتصدددددج لظدددداهرة
 ا، ترمي إىل احلد من وفياا األمهاا.٢٠٢٠-٢٠١٤األمهاا والرضع واألطفال )

وف إطددددار تنفيددددذ اعطددددة ارسدددد اتيسية الوطنيددددة ملمافحددددة فدددديفوو نقدددد  املناعددددة البرددددرية  -١٩
ا،  دددأا ٢٠١٤-٢٠١7ومتنيامدة نقد  املناعدة املمتسد  )اسيدداا واألمدرا، املعديدة املنقولدة )

عدددن طريدددق اعيدددار   .  ٢٠١٤عمليدددة الو ايدددة مدددن انتقدددال املدددر، مدددن األم إىل الطفدددس ف عدددام 
مدم املتحددة املرد   املعدل  فديفوو نقد  املناعدة البردرية/اسيدا، فد ن تنميدة و دعم من  رممم األ

 ددددراا املي سدددرين ف  دددال الو ايدددة مدددن انتقدددال املدددر، مدددن األم إىل الطفدددس، والمرددد  الطدددوعي، 
وتوجيددا النسددا  احلوامددس املعنيدداا  رددمس مباعددر ف اجملتمعدداا ارليددة الريفيددة إىل خدددماا الرعايددة 

ة ومنع انتقدال املدر، مدن األم إىل الطفدس أسدهم  ف حتسدا عمليداا التددخس ف السا قة للورد
 األوسا  الريفية و ادا إىل نتائم إهالية مرضية. 

ولتحسددا احلددق ف الصددحة، اادا اسمددداداا مددن ميددا  الرددر   فعددس  نددا  وإصددني   -٢٠
األوسدا  احلعدرية  مصانع اسنتاج ومستسمعاا ميا  األمطار وتوسيع نطداا عدبماا التوايدع ف

وعدددبا احلعدددرية والريفيدددة و فعدددس مرددداريع كثددديفة. ووضدددع  خطدددة لتنميدددة املدددوارد البردددرية ف  طددداع 
. وهددي ترمددي إىل سددد العسدد  ف املددوظفا املدد هلا الددذين يقدددر عددددهم ٢٠١٣الصددحة ف عددام 

 .٢٠١٨ع صال حبلول عام  ٢7 75٣ نحو 
. وجرع التردديد علدى  انيدة ٢٠١٣ال منذ عام وتطور إعمال احلق ف التعليم تطورال كبيف  -٢١

التعلددديم ف املرحلدددة ار تدائيدددة، مدددع إلغدددا  الرسدددوم املفروضدددة  غيدددة حتسدددا معددددرا املواظبدددة علدددى 
الدراسة، وتقدا الدعم إىل اآلاب  واألمهاا ارتاجا من خنيل توفيف المت  املدرسية األساسية 

 نطقتا الريفية واحلعرية على حد سوا .وتمثي  اوياكس األساسية للمدارو ف امل
وجرع تع ي  التحاا الفتياا ابملددارو عدن طريدق محدنيا التوعيدة واحلدواف  واملدنا الدراسدية  -٢٢

واللددواام التعليميددة للفتيدداا، وتوايددع حصدد  اسعاعددة ا افددة وإ امددة مقاصدد  ف مندداطق تعلدديم ذاا 
 اي ف املدارو واواج األطفال.أولوية و نا  مراحي  منفصلة، وممافحة العن  ا نس

وحتقق  ممافحة الفقر وحتسا الظروف املعيرية للسمان من خنيل مراريع عدبماا  -٢٣
األمددان ارجتمدداعي، واألعمددال الدد  تتطلدد  يدددال عاملددة كثيفددة، والددربممم الددوطل للتنميددة القائمددة 

 ثانية.على املراركة والربممم الفرعي للحد من الفقر ف مرحلة األساو ال
وأسفرا ممافحة الفقر وحتسا مستوايا املعيرة، ف سياا ترديد القيود ار تصادية  -٢٤

عن تقدا الدعم إىل األسر املعيرية ال  تعاي من فقر م من ومساندة األنرطة املددرة للددخس ف 
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يسدددية الددد  خمتلددد  امليدددادين، مثدددس ال راعدددة، وتع يددد  العمدددس النيئدددق، ومواصدددلة املرددداريع اويمليدددة الرئ
 تنفيذها.  رج
إىل تنفيددذ خطددة الطددوارث الثني يددة السددنواا للنمددو والوظددائ  تنفيددذال ال وأعددار الوفددد أيعدد -٢5

 ا.٢٠١7-٢٠١٤فعارل )
واسددتمر إيددني  ارهتمددام للرددواغس ارددددة لددبع  عددرائا السددمان هبدددف حتسددا عددرو   -٢6

ملقبوليددددة القددددوائم ال اي  وصددددفها عددددرطاملسدددداواة احلقيقيددددة. وأدرجدددد  مسدددد لة مراعدددداة املنظددددور ا نسدددد
ارنت ا يدة. وأدا حددواف  تعلدديم الفأدداا اررومددة، وممافحدة القوالدد  النمطيددة واملمارسدداا العددارة 

إىل تنظيم عمس الدولة ساتحة التعبديف المامدس عدن األعد اا املسدتهدفا ارتملدا ال والعن  أيع
 ارروما. والنسا  واألع اا ذوج اسعا ة والسمان األصليا 

وملمافحة التميي  ضد املرأة وتع ي  املسداواة  دا ا نسدا، اعتمددا و يقدة السياسدة الوطنيدة  -٢7
 خطة العمس املتعددة القطاع النيامة لتطبيقها. ٢٠١6وتلتها ف عام  ٢٠١٤ا نسانية ف عام 

ف اعطددة  وواصدل  المدداميفون تنفيددذ سياسدتها املتعلقددة شدمدداج األعد اا ذوج اسعا ددة -٢٨
ارسدد اتيسية والتنفيذيددة. وجددرع حتددديا و يقددة السياسددة الوطنيددة حلمايددة األعدد اا ذوج اسعا ددة 

 ا. ٢٠١7-٢٠٢١والنهو، هبم ف الماميفون مع خطة العمس اعاصة هبا )
واختذا تدا يف هيملية لعمان التعليم ا امع وترسيع  ما الذاا واسدماج ارجتماعي  -٢٩

 نة مر كة  ا الوااراا لرصدد الدربامم  ٢٠١٣لألع اا ذوج اسعا ة. وأنرأ  ف عام واملهل 
 واملراريع ال  ترمس الرعو  األصلية من أجس تنسيق التدخنيا لصاحل هذ  الرعو .

وعددددم س احلفدددداس علددددى رأو املددددال البرددددرج ف مواجهددددة حتدددددج املسددددتقبس خلفيددددة رختدددداذ  -٣٠
تعلدددق األمدددر ابرعددد اف  ر صددديتهم ف ظدددس ا هدددود املبذولدددة  إجدددرا اا حلمايدددة األطفدددال، سدددوا 

ل عيد تسسيس الورداا، أو محايتهم من العن ، أو ممافحة ظاهرة األطفال املرتبطدة أوضداعهم 
 ابلروارع، أو رعاية األيتام واألطفال الععفا .

سوا  ف لعمان حقوا ارتس ين هيمنال وكان حتسا ظروف ارحتساا  ثا ة موضوعال م -٣١
تطدددوير البنيدددة التحتيدددة لنيسدددتقبال وتع يددد  التسهيددد اا، أو ف الصدددحة والغدددذا  اللدددذين عدددهدا اايدة  

 كبيفة ف خمصصاا املي انية ذاا الصلة.
واسددتندا ممافحددة التعددذي  ف السددسون إىل  نددا   دددراا مددوظفي السددسون، والرصددد  -٣٢

سددان واحلددرايا  وصددفها امل سسددة الدد  وفددر، ا دد ا اا. وإن اختيددار اللسنددة الوطنيددة حلقددوا اسن
 تعطلع  ورية اآللية الوطنية ملنع التعذي  يتطا ق أيعال مع احلفاس على كرامة ارتس ين.

وخدددنيل الفددد ة املردددمولة ابلتقريدددر، اسدددتمر التعددداون مدددع آليددداا حقدددوا اسنسدددان. ويعدددرب  -٣٣
ملعاهدددداا والتصددددج لردددم التقددددا الفعدددال مل تلددد  التقدددارير الددد  يتعدددا عرضدددها علدددى هيأددداا ا

التحدايا عن انفتا  الدولة على املنيحظاا اس ا ية ال  ميمن أن ت دج إىل حتسا ف ضمان 
 حقوا األع اا اعاضعا لوريتها.

ومددن هددذا املنطلددق، مل ختدد  الدولددة القيددود الدد  تواجههددا، أج القيددود ار تصددادية والقيددود  -٣٤
ا ف إطدار خيددار عدامس يراعددي املسداداا املقدمددة مدن خمتلدد  األمنيدة الدد  تعمدس علددى التصددج ودد
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ا هدداا الفاعلددة الوطنيددة والرددركا  اآلخددرين. وأعددر  الرددركا  عددن رغبددة عارمددة ف دعددم الدولددة ف 
 هذ  العملية، هبدف تدعيم وحدة البنيد واستقرارها وسنيمتها اس ليمية.

ة إرها يدة تنرد  ف منطقدة الردمال ، أفع  حمار ة  وكو حرام، وهي هاعد٢٠١٤ومنذ عام  -٣5
األ صى، والوضع ارجتماعي السياسي ف  ع  البلدان اجملداورة، إىل تددفق أعدداد كبديفة مدن النيجأدا 

مرددددرد  ٢٣6 ٠٠٠ ، نقددددس اهددددا ٢٠١7واألعدددد اا املرددددردين داخليددددال. وف ترددددرين األول/أكتددددو ر 
 داماوا، والرمال األ صى.رجئ، يتواعون هيعهم ف مناطق الررا، وأ ٣٣٢ ٠٠٠و داخليال 
وأ را األامة ارجتماعية ال  و عد  ف املنطقتدا الردمالية الغر يدة وا نو يدة الغر يدة الد   -٣6

 ، أيعال ف إعمال  ع  حقوا اسنسان.٢٠١6 دأا ف هناية عام 
حبمايدة وكان الرد  على األامة ارجتماعية املرار إليها أعني  الذج اتسم ابحلوار وارلتد ام  -٣7

السددنيمة اس ليميددة والندداو و تلمددافم وفدئددة األوضدداع، يهدددف أيعددال إىل تع يدد  سياسددة احلمومددة 
الراميددة إىل تع يدد  الددوتم ارجتمدداعي. ومددن هددذا املنطلددق، وابسضددافة إىل الددردود علددى اردعددا اا 

يددة لتع يدد  املقدمددة، جددرع تع يدد  اسطددار امل سسددي  وجدد   ددرار الددرئي  القاضددي شنرددا   نددة وطن
  نائية اللغة والتعددية الثقافية.

التوفيدددق  دددا األمدددن واحلريدددة يردددمس حتددددايل مسدددتمرال للدولدددة عددد نا عددد ن تطدددوير  يددد ال ور -٣٨
 تمنولوجيا املعلوماا وارتصارا.

وأكد رئي  الوفد  ددال الت ام الدولة  واصدلة تنفيدذ التوصدياا الد   بلتهدا المداميفون ف  -٣٩
 ك املقدمة ف ارستعرا، احلاد.وتل ٢٠١٣عام 
وستواصس الماميفون تع ي  املمارساا ا يدة ال  وضعتها أ نا  تنفيذ التوصياا املقبولدة  -٤٠

ف ارستعرا، السا ق حلالتها، وف إعداد تقريرها الوطل الثالا. وترمس هذ  املمارساا ا يدة 
اا، وإجدددرا  مرددداوراا دائمدددة مدددع وضدددع جددددول امدددل لخجدددرا اا وخريطدددة طريدددق لتنفيدددذ التوصدددي

ا هدداا صدداحبة املصددلحة حتدد  إعددراف ممتدد  رئددي  الددوارا ، واسحاطددة اسعنيميددة الدد  أجرفددا 
المدداميفون مددع عددركائها الدددوليا، والتعدداون مددع املركدد  دون اس ليمددي حلقددوا اسنسددان والدميقراطيددة 

 ف وس  أفريقيا.
ابلفعدس ف ارسدتعرا، السدا ق  رد ن  ندا   ددراا وابسضافة إىل التو عاا املعدر  عنهدا  -٤١

مدن املطلدو  تقددا امل يدد مدن  يد ال ا هاا الفاعلة ف  ال حقوا اسنسان ومحايدة السدسنا ، ر
الدددعم ملمافحددة اسرهدددا  وامل يددد مددن تقاسدددم األعبددا  وخدددماا الرعايدددة وإدارة عدد ون النيجأدددا، 

ع ي  التعايش السلمي. وعنيوة على ذلك، يتوخى أيعال وامل يد منا للمبادراا الوطنية الرامية إىل ت
 تقدا دعم أكرب  مثيف للسياساا املتعلقة ابلتم ي  مع تغيف املنا .

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
وتددرد التوصددياا املقدمددة خددنيل جلسددة وفدددال  بيدداما خددنيل جلسددة التحدداور.  76أدىل  -٤٢

 التحاور ف الفرع الثاي من هذا التقرير.
وأعر ددددد  إيطاليدددددا عدددددن تقدددددديرها  هددددددود الدولدددددة الراميدددددة إىل اايدة معددددددرا ارلتحدددددداا  -٤٣

،  ددا ف ٢٠١6ابملدددارو،  ددا ف ذلددك مددا خيدد  الفتيدداا، ومراجعتهددا  ددانون العقددوابا ف عددام 
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وتمثيددد  محدددنيا ممافحدددة ذلدددك العقدددوابا املفروضدددة علدددى تردددويا األععدددا  التناسدددلية األنثويدددة، 
 ال واج القسرج.

ورحبد  مدغردقر  تصدديق المداميفون علددى الربوتوكدول امللحدق ابمليثداا األفريقدي حلقددوا  -٤٤
مدددن  ددانون العقدددوابا، وإن كانددد   سددد  حلدددارا  ٢٤٢اسنسددان والردددعو ، واعتمادهدددا املدددادة 

 صليا.التميي  ضد عدة فأاا، من  ينها األطفال املهمرون وأطفال السمان األ
وأعارا ماد مع اررتيا  إىل تصديق الدولة على اتفدا ي  منظمدة العمدس الدوليدة  رد ن  -٤5

ا، و رد ن السدنيمة ١٤٤)ارتفا يدة ر دم  ١٩76املراوراا الثني ية )معاييف العمس الدوليةا، لعدام 
. ورحبد  ا واتفداا ابريد   رد ن تغديف املندا ١55)ارتفا ية ر م  ١٩٨١والصحة املهنيتا، لعام 

 ابعتمادها  انون العقوابا.
ورحبدد  موريردديوو  قددرار الدولددة التو يددع علددى صددما دوليددا حلقددوا اسنسددان يقدددمان  -٤6

احلماية إىل حقوا األع اا ذوج اسعا ة وحقوا األطفال. وأ ن  على خط  عملها الوطنيدة 
 .٢٠٢١-٢٠١7و ٢٠١٩-٢٠١5امل صصة وذا الغر، للف تا 

سيك ابلتقدم الذج أحراتا المداميفون ف التردريعاا والسياسداا الراميدة إىل وأ ر ا املم -٤7
القعددا  علددى التمييدد  ضددد املددرأة، وتنظدديم األسددلحة والددذخائر، وكددذلك ابلتدددا يف الراميددة إىل تعمدديم 

 تسسيس الورداا.
ورح  ا بس األسود ابعتماد الدولة خطة عملها الوطنية من أجدس تع يد  ومحايدة حقدوا  -٤٨
ال ا. وحدددا المددداميفون علدددى تع يددد  اللسندددة الوطنيدددة وفقددد٢٠١٩-٢٠١5نسدددان ف المددداميفون )اس

 ملبادث ابري ، وعلى جترا ترويا األععا  التناسلية األنثوية وال واج القسرج.
وأ ندد  مواامبيددق علددى المدداميفون لتو يعهددا وتصددديقها علددى الصددمو  الدوليددة واس ليميددة  -٤٩

مدع هيأداا املعاهدداا وآليافدا وعملهدا مدع اململفدا  دورايا ف إطددار حلقدوا اسنسدان، وتعاوهندا 
 اسجرا اا اعاصة.

وأ نددد  مميبيدددا علدددى المددداميفون للقددددر المبددديف مدددن التددددا يف الددد  اختدددذفا  رددد ن حقدددوا  -5٠
اسنسددان،  ددا ف ذلددك اعتمدداد خطددة العمددس الوطنيدددة، علددى الددرغم مددن احلالددة األمنيددة وغيفهددا مدددن 

   تواجهها.التحدايا ال
وأعدددارا نيبدددال إىل   ددديف خطدددة العمدددس الوطنيدددة للدولدددة علدددى حقدددوا اسنسدددان، وتع ي هدددا  -5١

املساواة ف احلصول على التعليم والرعاية الصحية. و ند  للمداميفون حتقيدق امل يدد مدن النسدا  ف 
 احلد من العن  القائم على نوع ا ن  والتميي  ضد املرأة، وف  ما املرأة.

ورحبددددد  هولنددددددا ابلددددددعوة الددددد  وجهتهدددددا المددددداميفون إىل اململفدددددا  دددددورايا ف إطدددددار  -5٢
اسجدرا اا اعاصدة، لمنهدا أعر د  عدن القلدق إاا  تقدارير عدن التمييد  والعند ، والتعدذي ، وسددو  

 املعاملة، وارعتقال وارحتساا التعسفيا ف املناطق الناطقة ابسنملي ية ف الدولة.
يلندددا عددن ارتياحهددا ملددا رحظتددا مددن مردداركة الدولددة ف الدددورة الثني ددا مددن وأعر دد  نيوا  -5٣

 ارستعرا، الدورج الرامس.
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ورحب  النيسدر ابلتقددم الدذج أحراتدا المداميفون ف  دال حقدوا اسنسدان،  دا ف ذلدك  -5٤
، و نا  القدراا ف ا هاا القعائي وخطتها ٢٠١٩-٢٠١5تنفيذها خطة العمس الوطنية للف ة 

 .٢٠١7-٢٠١٤اعاصة ابلطوارث من أجس النمو والعمالة للف ة 
 ٢٠١٩-٢٠١5وأ ندد  نيسدديفاي علددى المدداميفون رعتمدداد خطددة عملهددا الوطنيددة للفدد ة  -55

وتنفيذها، وملمافحة إفنيا موظفي إنفاذ القانون من العقا  وتع ي  عمليدة هنوضدها  ثنائيدة اللغدة 
 والتعددية الثقافية.

ا ابلمددددداميفون علدددددى تو يدددددع اتفا يدددددة حقدددددوا األعددددد اا ذوج اسعا دددددة، وأعددددادا  ولندددددد -56
 وأعر   عن تطلعها إىل تصديقها على ارتفا ية وإدراج أحمامها ف القانون الوطل.

ورحبددد  الربتغددددال  مددددون المددداميفون  ددددد اختددددذا خطددددواا إ ا يدددة لتحسددددا نظددددام تسددددسيس  -57
 تسسيس املدي و ديد املوعد النهائي للتسسيس.الورداا لديها،  وسائس، منها إنرا  ممت  وطل لل

ورحبدد  ههوريددة كددوراي اب هددود ا اريددة الدد  تبددذوا المدداميفون لتع يدد  احلددق ف الصددحة،  -5٨
 وأعر   عن سرورها لموهنا و ع  على اتفا ية حقوا األع اا ذوج اسعا ة.

سنسان، ور سيما حقدوا وأعادا رواندا ابلماميفون  هودها الرامية إىل تع ي  حقوا ا -5٩
 املرأة، وتنفيذ التوصياا الصادرة، وعسع  احلمومة على مواصلة ممافحة العن  ا نساي.

ورحبدد  السددنغال اب هددود الدد  تبددذوا الدولددة حلمايددة وتع يدد  حقددوا اسنسددان مددن خددنيل  -6٠
 ١٩٨١ام التصدددديق علدددى اتفا يدددة منظمدددة العمدددس الدوليدددة  رددد ن السدددنيمة والصدددحة املهنيتدددا، لعددد

ا، وتددوفيف التدددري  ف  ددال حقددوا اسنسددان ملددوظفي الرددرطة وتنظدديم  ددرامم ١55)ارتفا يددة ر ددم 
 ممافحة اسيدا.

وأ ندد  صدددر يا علدددى المدداميفون ملدددا  ذلتدددا مددن جهدددود ترمدددي إىل تنظدديم حماضدددراا تثقيفيدددة  -6١
لرهود عليها، لعبا  الررطة، وإنرا   وة الررطة ملساعدة ضحااي انتهاكاا حقوا اسنسان وا

 وممافحة اسفنيا من العقا  داخس الررطة.
وأعر ددد  سدددلوفاكيا عدددن تقدددديرها للسهدددود الددد  تبدددذوا المددداميفون حلمايدددة وتع يددد  حقدددوا  -6٢

اسنسدددان، لمنهدددا ر تددد ال تردددعر ابلقلدددق إاا  انتهاكددداا حقدددوا اسنسدددان املبلددد  عنهدددا ف املنددداطق 
 س ين املرتبا ف ضلوعهم ف اسرها .الناطقة ابسنملي ية وادعا اا تعذي  ارت

وأ ندد  سددلوفينيا علددى المدداميفون للتعدددينيا الدد  أدخلدد  مدد خرال علددى  ددانون العقددوابا  -6٣
الرامية إىل ممافحة التميي  وال واج املبمر وال واج القسرج، ولمنها أعر   عن  لقها إاا  استمرار 

 خمتل  أعمال العن  ضد املرأة.
 .٢٠١٩-٢٠١5أفريقيا  قرار الدولة اعتماد وتنفيذ خطة العمس الوطنية للف ة ورحب  جنو   -6٤
وأ ن  إسبانيا على الماميفون لتع ي  م سسافا الوطنية حلقوا اسنسان، على الرغم مدن  -65

أهندددا ر تددد ال تردددعر ابلقلدددق إاا  تقدددارير عدددن حدددارا تردددويا األععدددا  التناسدددلية األنثويدددة، والددد واج 
  العني اا ا نسية املثلية.القسرج، وجترا

وأعدداد السددودان ابلمدداميفون  هودهددا الراميددة إىل حتسددا محايددة وتع يدد  حقددوا اسنسددان،  -66
 وأعر  عن تقدير  لقبول الدولة معظم التوصياا، وتعاوهنا مع آلياا حقوا اسنسان.
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، علدى ٢٠١٩-٢٠١5ورحب  سويسرا  قرار الدولة اعتماد خطة العمس الوطنيدة للفد ة  -67
الرغم من أهندا ر تد ال تردعر ابلقلدق إاا  انتهاكداا حقدوا اسنسدان ف أامدة النداطقا ابسنملي يدة 

 ف سياا ممافحة اسرها .
وأ ندد  توغددو علددى المدداميفون للتقدددم المبدديف ارددرا ف  ددال حقددوا اسنسددان، ور سدديما  -6٨

ارجتماعية وار تصادية لسمان الري  والفأداا التدا يف ال  اختذفا ملمافحة الفقر وتع ي  التنمية 
 .ال األكثر ضعف

وأعدددادا تدددون  ابلمددداميفون ملدددا أحراتدددا مدددن تقددددم ف محايدددة وتع يددد  حقدددوا اسنسدددان،  -6٩
 ورحب  ابعطواا املت ذة سنرا   نة وطنية حلقوا اسنسان.

يددددة حلقددددوا وأ ندددد  أوغندددددا علددددى المدددداميفون لتصددددديقها علددددى الصددددمو  الدوليددددة واس ليم -7٠
 اسنسان، وإنرا   نة وطنية لتع ي   نائية اللغة والتعددية الثقافية.

وأ ددرا أوكرانيددا  ددا حققتددا المدداميفون مددن إ دداااا منددذ جولددة ارسددتعرا، الثانيددة، لمنهددا  -7١
 أعر   عن القلق إاا  تدهور حالة حقوا اسنسان لأل لية الناطقة ابسنملي ية.

الرددمالية علددى الدولددة لسددنها  ددانون  آيرلندددادة لربيطانيددا العظمددى و وأ ندد  اململمددة املتحدد -7٢
العقوابا ا ديد وتطبيق األحمام الراميدة إىل إعمدال حقدوا املدرأة، لمنهدا أعر د  عدن  لقهدا إاا  

 انتهاكاا حقوا اسنسان ف املناطق الناطقة ابسنملي ية من الماميفون.
القلق إاا  التقارير الواردة عن انتهاكاا حقوا  وأعر   الورايا املتحدة األمريمية عن -7٣

اسنسددان والقيددود املفروضدددة علددى حريددة تمدددوين ا معيدداا وحريددة التعبددديف، وتطلعدد  إىل أن تعمدددس 
 الماميفون على حتسا ظروف ارتس ين وممافحة التميي  ضد الفأاا الععيفة.

ولل طددددواا الترددددريعية  وأ ندددد  أوروغددددواج علددددى المدددداميفون لتعددددديلها  ددددانون العقددددوابا، -7٤
 املت ذة لتع ي  املساواة  ا ا نسا، وعملية تصديقها ا ارية على اتفا ياا هامة.

وأعدددددددادا ههوريدددددددة فنددددددد ويني البوليفاريدددددددة ابلمددددددداميفون لتنفيدددددددذ خطدددددددة عملهدددددددا الوطنيدددددددة  -75
ولربم ها الوطل الرامي إىل القعا  على ظاهرة وفياا األمهاا واملواليد  ٢٠١٩-٢٠١5 للف ة

 واألطفال.
وأ ن  فيي  مم علدى المداميفون ملدا أحراتدا مدن تقددم مندذ جولدة ارسدتعرا، الثانيدة، ولمنهدا  -76

 الدولة تواجهها ف ممافحة اسرها ، والتصدج لتغيف املنا . ت ال أعارا إىل التحدايا ال  ر
وهن ا امبا وج الماميفون على التقدم الذج أحراتا ف تنفيذ التوصياا املقدمدة خدنيل  -77

ووضدع خطدة  ٢٠١٩-٢٠١5جولة ارستعرا، الثانيدة، مثدس اعتمداد خطدة العمدس الوطنيدة للفد ة 
 طوارث للنمو والعمالة.

را، وأ ندددد  أفغانسددددتان علددددى المدددداميفون رلت امهددددا  تنفيددددذ التوصددددياا ف جولددددة ارسددددتع -7٨
 السا قة، مثس التصديق على اتفا ية منع جرمية اسابدة ا ماعية واملعا بة عليها.

وأعر د  ا  ائددر عددن تقددديرها رلتدد ام الدولددة حبمايددة وتع يدد  حقددوا اسنسددان،  ددا ف ذلددك  -7٩
 اعتماد  انون العقوابا ا ديد وتدا يف ترمي إىل اايدة تسسيس الورداا من األطفال ارروما.
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 ٢٠١٩-٢٠١5وأ ندد  أنغددور علددى المدداميفون رعتمادهددا خطددة العمددس الوطنيددة للفدد ة  -٨٠
وور دددة السياسدددة ا نسدددانية الوطنيدددة، وكدددذلك علدددى التددددا يف الددد  اختدددذفا للحدددد مدددن الوفيددداا مدددن 

 حديثي الوردة واألطفال.
ال وأ ن  األرجنتا على الماميفون لوضعها خطة عمس وطنيدة للقعدا  علدى أسدوأ أعدم -٨١

 عمس األطفال، وللتدا يف ال  اختذفا حلماية حقوا املرأة.
وأعدددادا أرمينيدددا ابلمددداميفون لتنفيدددذها توصدددياا تتعلدددق  تع يددد  ومحايدددة حقدددوا اسنسدددان  -٨٢

 ووضع  رامم للتثقي  ف  ال حقوا اسنسان والتوعية هبا.
صددددلتها الو دددد  وأ ندددد  أسدددد اليا علددددى المدددداميفون  ردددد ن  ددددانون العقددددوابا ا ديددددد وموا -٨٣

تعدددر  عدددن  لقهدددا إاا  اسدددتمرار  تددد ال ارختيدددارج لتنفيدددذ عقو دددة اسعددددام، علدددى الدددرغم مدددن أهندددا ر
مقاضددداة األ ليددداا و ارسدددة العنددد  ضددددها، مثدددس األفدددراد مدددن املثليددداا واملثليدددا وم دوجدددي امليدددس 

 ا نسي ومغايرج اووية ا نسانية وحاملي صفاا ا نسا.
، ٢٠١٩-٢٠١5ون علدى اعتمادهدا خطدة العمدس الوطنيدة للفد ة وهن ا النمسا الماميف  -٨٤

 ولمنها أعر   عن  لقها إاا  تدهور حالة اجملتمعاا ارلية الناطقة ابسنملي ية ف البلد.
وأ ندد   لسيمددا علددى المدداميفون ملددا أحراتددا مددن تقدددم ف  ددال حقددوا املددرأة، علددى الددرغم  -٨5

 قمعي املتبع جتا  األامة ف املناطق الناطقة ابسنملي ية.من أهنا أعر   عن  لقها إاا  النهم ال
ورحب   نن  تصديق الدولة على اتفا ي  منظمة العمس الدولية  ر ن السنيمة والصدحة  -٨6

ا، و ر ن املراوراا الثني دة )معداييف العمدس الدوليدةا، ١55)ارتفا ية ر م  ١٩٨١املهنيتا، لعام 
 واتفاا ابري   ر ن تغيف املنا . ا١٤٤)ارتفا ية ر م  ١٩76لعام 
 ،٢٠١٩-٢٠١5وأ ن   وتسدوام علدى المداميفون رعتمادهدا خطدة العمدس الوطنيدة للفد ة  -٨7

ولمنهدددا أعر ددد  عدددن  لقهدددا إاا  التقدددارير الددد  تتحددددة عدددن ارضدددطراابا السياسدددية، وعدددسع  
 احلمومة على اختاذ اسجرا اا النيامة.

علدددددى التصدددددديق علدددددى ارتفا يدددددة الدوليدددددة حلمايدددددة هيدددددع وعدددددسع  الرباايدددددس المددددداميفون  -٨٨
 األع اا من ارختفا  القسرج، واتفا ية حقوا األع اا ذوج اسعا ة.

ورحبدد   لغدداراي ابلتقدددم ارددرا ف األطددر الترددريعية وامل سسددية والسياسدداا العامددة ومحايددة  -٨٩
 األع اا ذوج اسعا ة وإدماجهم.

احهدا للتقددم اردرا ف تع يد  األطدر التردريعية وامل سسدية املتعلقدة وأعر    وركينا فاسو عدن ارتي -٩٠
 حبقوا اسنسان، ور سيما اعتماد ور ة السياسة الوطنية حلماية الطفس ومراجعة  انون العقوابا.

ورحبددد   ورونددددج ابسددد اتيسياا احلمومدددة الراميدددة إىل ممافحدددة اسفدددنيا مدددن العقدددا   -٩١
، ولمنهددا دعدد  المدداميفون ٢٠١٩-٢٠١5س الوطنيددة، للفدد ة واسرهددا ، واعتمادهددا خطددة العمدد

 إىل حتسا معدرا ارلتحاا ابملدارو.
وأعر دددد  كندددددا عددددن القلددددق إاا  التددددوتراا ف املندددداطق الناطقددددة ابسنملي يددددة والتهديددددداا  -٩٢

اسرها يددة ف منطقددة الرددمال األ صددى، علددى الددرغم مددن أهنددا كاندد  تددتفهم التحدددايا األمنيددة الدد  
 هها الماميفون. وذكرا حمومة الماميفون  دعم حقوا اسنسان ف هيع الظروف.تواج
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وأعر ددددد  عددددديلي عدددددن  لقهدددددا إاا  اسدددددتمرار مندددددا  العنددددد  السدددددائد ف املنددددداطق الناطقدددددة  -٩٣
ابسنملي يدددة وارسدددت دام املفدددر  للقدددوة ضدددد املتظددداهرين، فحثددد  المددداميفون علدددى اختددداذ خطدددواا 

 ة حرية التعبيف وحرية تموين ا معياا ف هيع أحنا  البلد.لعمان فيأة  يأة آمنة ملمارس
 ٢٠١٩-٢٠١5وأعادا الصا ابلماميفون لصياغة وتنفيذ خطة العمس الوطنية للف ة  -٩٤

و هودها الرامية إىل تع ي  التنمية ار تصادية وارجتماعية واحلد من الفقر ومحايدة حقدوا الفأداا 
إىل اجملتمع الدود أن يقدم دعمدا إىل الدولدة  صدورة  ندا ة ف  الععيفة والنيجأا. وطلب  الصا

 جهودها الرامية إىل ممافحة اسرها .
وأ دددددددر  المونغدددددددو  تع يددددددد  اسطدددددددار التنظيمدددددددي واعتمددددددداد الدولدددددددة خطدددددددة العمدددددددس الوطنيدددددددة  -٩5

وتنفيددذها، ودعددا المدداميفون إىل مواصددلة مبادرافددا املت ددذة لصدداحل الفأدداا  ٢٠١٩-٢٠١5 للفدد ة
 يفة من السمان.العع
ورحبد  فنلندددا ابلتقدددم الددذج أحراتدا الدولددة ف  ددال تع يدد  حقدوا املددرأة، لمنهددا أعر دد   -٩6

عن القلق إاا  تدهور احلالة العامدة حلقدوا اسنسدان الد  فا مد  منهدا  دوانا ممافحدة اسرهدا . 
وا اسنسدان،  دا وعسع  فنلندا الماميفون على إاتحة إممانية الوصول إىل اآللياا الدوليدة حلقد

 ف ذلك ما يتعلق ابرتس ين. 
وأعر   فرنسا عن  لقهدا ألن حالدة حقدوا اسنسدان واحلدرايا األساسدية ليسد  موضدع  -٩7

تسا ل عدديد ف معظدم أحندا  البلدد، ولدذلك دعد  الدولدة إىل مواصدلة ا هدود الراميدة إىل حتسدا 
 هذا الوضع.

حقددددوا اسنسددددان إىل املددددوظفا القعددددائيا  ورحبدددد  غددددا ون ابلتدددددري  املقدددددم ف  ددددال -٩٨
اب هود الد  تبدذوا لتممدا هيدع املدواطنا ال واملس ولا التنفيذيا ف اسدارة العامة، ورحب  أيع

 من احلصول على ميا  الرر .
وأ ن  جورجيا على الماميفون لموهنا صد    على الربوتوكول ارختيارج رتفا ية حقدوا  -٩٩

 اع ا  األطفال ف املنااعاا املسلحة ورعتمادها ور ة السياسة ا نسانية الوطنية.الطفس  ر ن 
وأعر ددد  أملانيدددا عدددن تقدددديرها للتعددددينيا الددد  أدخلددد  علدددى  دددانون العقدددوابا، لمنهدددا  -١٠٠

ترددعر ابلقلددق إاا  اسددتمرار العندد  ضددد املددرأة وإاا  التقددارير الددواردة عددن انتهاكدداا حريددة  تدد ال ر
 حلق ف التسمع ف املناطق الناطقة ابسنملي ية ف الماميفون.الصحافة وا

وحثدد  غددام المدداميفون علددى ارنتهددا  مددن التصددديق علددى املعاهددداا الدوليددة واس ليميددة  -١٠١
حلقوا اسنسان، مثس الربوتوكول ارختيارج رتفا ية مناهعة التعذي  وغيف  مدن ضدرو  املعاملدة 

سددددانية أو املهيندددة، وارتفا يددددة الدوليددددة حلمايدددة هيددددع األعدددد اا مددددن أو العقو دددة القاسددددية أو النيإن
 ارختفا  القسرج، واتفا ية حقوا األع اا ذوج اسعا ة.

وأعددددادا هدددداي  عهددددود المدددداميفون الراميددددة إىل ضددددمان تسددددسيس هيددددع املواليددددد، ومحايددددة  -١٠٢
وامل سسدددي الدددذج  األطفدددال مدددن ارسدددتغنيل ا نسدددي، وأ نددد  عليهدددا رسدددتعرا، اسطدددار القدددانوي

 .٢٠١6أجرج ف عام 
وأعدددادا هنددددوراو ابلمددداميفون لموهندددا صدددد    علدددى الربوتوكدددول ارختيدددارج رتفا يدددة  -١٠٣

 حقوا الطفس  ر ن اع ا  األطفال ف املنااعاا املسلحة وجترا التميي .
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هيدع  من  انون العقدوابا الد  حتظدر ٢٤٢وأعر   آيسلندا عن تقديرها رعتماد املادة  -١٠٤
أنواع التميي ، لمنها ر ت ال ترعر ابلقلق إاا  ارتفاع معدل وفياا األمهداا والظدروف ا نسدانية 

 السائدة فيما يتعلق اب نسية الماميفونية.
ورحب  اوندد  تع يد  اللسندة الوطنيدة حلقدوا اسنسدان واحلدرايا، واعطد  الراميدة إىل احلدد مدن  -١٠5

 السياسة ا نسانية الوطنية والتعديس املدخس على  انون العقوابا. الفقر والعع  واس صا ، و ور ة
وأ ن  إندونيسيا على الماميفون لتصديقها على صدمو  حقدوا اسنسدان ذاا الصدلة،  -١٠6

وملعدداعفة جهودهددا حلمايددة احلقددوا ار تصددادية وارجتماعيددة للفأدداا العددعيفة، ور سدديما النسددا  
 واألطفال واألع اا ذوو اسعا ة.

وخطددة  ٢٠١٩-٢٠١5وأعدداد العددراا ابلمدداميفون لتنفيددذها خطددة العمددس الوطنيددة للفدد ة  -١٠7
وأيعدددال  هودهدددا الراميدددة إىل ضدددمان احلصدددول علدددى ميدددا  الردددر   ٢٠١7-٢٠١٤العمالدددة للفددد ة 

 ومنع التميي  ضد املرأة.
ة العندد  عدن سددرورها ملنيحظددة اعطدواا الدد  اختددذفا المداميفون ملمافحدد آيرلنددداوأعر د   -١٠٨

ضد النسا  واألطفال، لمنها ر ت ال ترعر ابلقلق إاا  التقارير ال  تتحددة عدن العند  والتمييد  
ضددد أفددراد املثليدداا واملثليددا وم دوجددي امليددس ا نسددي ومغددايرج اوويددة ا نسددانية وحدداملي صددفاا 

 ا نسا واملدافعا عن حقوا اسنسان.
كدول ارختيدارج رتفا يدة مناهعدة التعدذي ، وأ د  ورح  املغدر  ابلتصدديق علدى الربوتو  -١٠٩

على الماميفون  هودها الرامية إىل توفيف التدري  والتثقي  ف  ال حقدوا اسنسدان، وممافحدة 
 اسفنيا من العقا ، وتع ي  احلقوا ار تصادية وارجتماعية والثقافية.

، ٢٠١٩-٢٠١5وأ ن  ليبيا على الماميفون رعتماد وتنفيدذ خطدة العمدس الوطنيدة للفد ة  -١١٠
 ولتصديقها أيعال على الربوتوكول ارختيارج رتفا ية مناهعة التعذي .

وأ نددد  ليسدددوتو علدددى المددداميفون للتددددا يف التردددريعية الددد  اختدددذفا، وملبادرافدددا الراميدددة إىل  -١١١
 ية واس ليمية املعنية  تع ي  حقوا اسنسان.التعاون مع اآللياا الدول

ووجدددددا رئدددددي  الوفدددددد المددددداميفوي عدددددمر  إىل الوفدددددود علدددددى أسدددددألتها وتوصددددديافا، و ددددددم  -١١٢
 التوضيحاا التالية ردال على  ع  األسألة.

وأعدددار رئدددي  الوفدددد إىل أن المددداميفون مدددن الددددول املو عدددة علدددى نظدددام رومدددا األساسدددي  -١١٣
رليددة مسددتمرة للتصددديق علددى هددذا النظددام األساسددي. وعددنيوة علددى ذلددك، االدد  اسجددرا اا ا ومددا

تتعاون الماميفون  رمس مثمر مع ارممة ا نائية الدولية ف هلة أمور، منها التعاون القعدائي. 
وعلدى هدذا النحدو، استعداف البلدد مسدد ولا مدن ارممدة ف سدياا  عثدافم اعاصدة ابلتحقيددق ف 

وا اسنسددان. ونفددذا السددلطاا القعددائية الماميفونيددة طلبدداا موجهددة مددن القعددااي املتعلقددة حبقدد
ممتدددد  املدددددعي العددددام أو مددددن الدددددفاع لتبددددادل املسدددداعدة القعددددائية ف إطددددار  عددددااي أ دددددا فيهددددا 

 السلطاا الماميفونية موافقتها على التعاون مع ارممة ا نائية الدولية.
نيدة هامدة، ميمدن اآلن املقاضداة أمدام ارداكم وابسضافة إىل ذلدك، ونتيسدة سصدنيحاا  انو  -١١٤

العسددمرية ف ا ددرائم اعطدديفة الدد  تندددرج ف اختصدداا ارممددة ا نائيددة الدوليددة، مثددس جددرائم احلددر  
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 ١٢املد ر   ٢٠١7/٠١٢وا رائم ضد اسنسدانية وجرميدة اسابدة ا ماعيدة،  عدد اعتمداد القدانون ر دم 
 عا  العسمرج.املتعلق  قانون الق ٢٠١7 وا/يوليا 

وفيما خي  املسائس املتعلقة ابسفنيا من العقدا ، أعديف إىل انتهاكداا حلظدر التعدذي   -١١5
وسو  املعاملة، وكان  موضوع فتا حتقيقاا وفر، عقوابا  ديبية و عائية. وهمذا، ف الف ة 

رجددس مددن رجددال  ١٠٠، اعدد ف ف أعقددا  التحقيقدداا كن هنددا  ٢٠١7و ٢٠١٣ ددا عددامي 
و ر إنسددانية أو مهيندة وخعددعوا  دد ا اا  ديبيددة  أطة ارتمبددوا أعمددال تعدذي  ومعاملددة  اسددية الردر 

كبددددديفة وعدددددديدة،  دددددا ف ذلدددددك تدددددو ي هم أو عددددد وم أو  خددددديف تدددددر يتهم أو إيقدددددافهم عدددددن عملهدددددم 
خفدد  رتددبهم. ورسددتممال هددذا احلمددم،  ددرج إنرددا  اآلليددة الوطنيددة ملنددع التعددذي  ف أمدداكن  وأ

  عد أن أسندا هذ  الورية إىل اللسنة الوطنية حلقوا اسنسان واحلرايا.سل  احلرية 
وفيمدددا يتعلدددق  عقو دددة اسعددددام،  دددا ف ذلدددك ف حالدددة تطبيدددق  دددانون ممافحدددة اسرهدددا ،  -١١6

و عددد  المددداميفون ف السدددنواا األخددديفة ضدددحية للهسمددداا الددد  تردددنها هاعددداا إرها يدددة، مثدددس 
سمدداا، تفددر، المدداميفون عقو ددة اسعدددام علددى األفعددال األعددد هاعددة  وكددو حددرام. وردال علددى او

خطددورة،  ددا ف ذلددك تلددك الدد  تقعددي علددى حيدداة األ ددراي  وتعددر ، الدولددة وم سسددافا لل طددر، 
مدن العهدد الددود اعداا ابحلقدوا املدنيدة والسياسدية، الد  تدن  علدى جدواا  6إىل املدادة ال استناد

أج  ١٩٩٠خطدورة. غديف أن المداميفون مل تنفدذ مندذ عدام  فر، عقو ة اسعددام علدى أعدد ا درائم
 عقو ة ابسعدام.

وفيما يتعلق  مافحة العن  ضد املدرأة،  دا ف ذلدك تردويا األععدا  التناسدلية األنثويدة،  -١١7
و يقددة للسياسددة ا نسددانية الوطنيددة  ٢٠١٤والدد واج القسددرج واملبمددر، اعتمدددا المدداميفون ف عددام 

خطدددة عمدددس متعدددددة القطاعددداا.  ٢٠١6اة  دددا ا نسدددا، تليهدددا ف عدددام مدددن أجدددس تع يددد  املسددداو 
 .٢٠١6 وا/يوليا  ١٢وابسضافة إىل ذلك، جرع تع ي  اسطار القانوي ابعتماد القانون امل ر  

وفيمدددا يتعلدددق  مافحدددة العنددد  ضدددد األطفدددال، تعمدددس احلمومدددة، وعدددركا ها علدددى محايدددة  -١١٨
سسداا، وتقددا اعددماا إىل األطفدال ضدحااي العند ، األطفال من العن  عن طريدق إنردا  م  

، ٢٠١7والقيام كنرطة التوعية، وتقدا الدعم إىل العحااي، ومقاضاة ا ناة امل عوما. وف عام 
حلمايددة الطفددس الدد  حتدددد اسطددار ارسدد اتيسي حلمايددة  السياسددة الوطنيددةاعتمدددا احلمومددة ور ددة 
 األطفال ف الماميفون.

 نددة مردد كة  ددا الددوااراا ملتا عددة تنفيددذ التوصددياا و/أو القددراراا املنبثقددة عددن وأُنرددأ   -١١٩
. وتلقد  ٢٠١٣اآللياا الدولية واس ليمية حلقدوا اسنسدان داخدس ممتد  رئدي  الدوارا  ف عدام 

اللسنددددة التوصددددياا الدددد   بلتهددددا المدددداميفون ووجهتهددددا إىل خمتلدددد  اسداراا الوااريددددة املسدددد ولة عددددن 
  جلسددداا لتقيددديم هدددذا التنفيدددذ جدددرع خنيودددا منيحظدددة التقددددم اردددرا ومنا ردددة تنفيدددذها. ونظمددد

 التحدايا هبدف اعتماد تدا يف تصحيحية.
فدددد ن ممافحددددة عمددددس األطفددددال والعنايددددة  صددددحة الطفددددس عددددن طريددددق التحصددددا  ال،وأخدددديف  -١٢٠

 مس لتان  خذدا الماميفون على حممس ا د.
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 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
ستتتتدرل الكتتتتامريون التوصتتتتيات التاليتتتتة  وستتتتتقدت ردوداا علي تتتتا   و تتتت  مناستتتتب  -١٢١

 يتجاوز موعد الدورة التاسعة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان: ال
النظر   التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للع د التدو   ١-١٢١

 لتتى عيتتر اجلتترا  اخلتتااب ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية  اءيتتة ةلءتتاء عقواتتة اإلعتتدات ع
 )ةيطاليا(؛ 

النظتتتتر   التصتتتتديق علتتتتى الربوتوكتتتتول االختيتتتتاري الثتتتتاين امللحتتتتق  ٢-١٢١
ابلع د الدو  اخلااب ابحلقوق املدنيتة والسياستية ادتادىل ةل ةلءتاء عقواتة اإلعتدات  

 )أوروغواي(؛ والذي يفضي ةل عملية ةلءاء عقواة اإلعدات
ري الثتاين امللحتق ابلع تد التدو  التصديق على الربوتوكول االختيا ٣-١٢١

 اخلااب ابحلقوق املدنية والسياسية )رواندا(؛
الشتتتتتروع   ةلءتتتتتاء عقواتتتتتة اإلعتتتتتدات ابلتصتتتتتديق علتتتتتى الربوتوكتتتتتول  ٤-١٢١

 االختياري الثاين امللحق ابلع د الدو  اخلااب ابحلقوق املدنية والسياسية  )الربازيل(؛
الثتتاين امللحتتق ابلع تتد التتدو  االنضتتمات ةل الربوتوكتتول االختيتتاري  5-١٢١

 اخلااب ابحلقوق املدنية والسياسية  ادادىل ةل ةلءاء عقواة اإلعدات )توغو(؛
ةلءتتاء عقواتتة اإلعتتدات اشتتكل دا تت    تشتتريعا ا  والتصتتديق علتتى  6-١٢١

الربوتوكتتتتتول االختيتتتتتاري الثتتتتتاين امللحتتتتتق ابلع تتتتتد التتتتتدو  اخلتتتتتااب ابحلقتتتتتوق املدنيتتتتتة 
 والسياسية )شيلي(؛

ةلءاء عقواة اإلعدات على عير اجلرا   والتصديق على الربوتوكول  7-١٢١
االختياري الثتاين امللحتق ابلع تد التدو  اخلتااب ابحلقتوق املدنيتة والسياستية ادتادىل 

 ةل ةلءاء عقواة اإلعدات )فرنسا(؛
التصديق على الربوتوكول االختياري الثتاين امللحتق ابلع تد التدو   ٨-١٢١

 )ةسبانيا(؛ دنية والسياسية )أسرتاليا(اخلااب ابحلقوق امل
لتصتتتديق علتتتى الربوتوكتتتول االختيتتتاري الثتتتاين امللحتتتق ابلع تتتد التتتدو  ا  ٩-١٢١

اخلتتتااب ابحلقتتتوق املدنيتتتة والسياستتتية  والتأفيتتتف متتتن عيتتتر أحكتتتات اإلعتتتدات القا متتتة 
 )تشيكيا(؛

 التصديق على اتفا ية حقوق األشأااب ذوي اإلعا ة )العراق(؛ ١٠-١٢١
 التصديق على اتفا ية حقوق األشأااب ذوي اإلعا ة )كوت ديفوار(. ١١-١٢١
في تا اعتد  اا النظر   التصديق على االتفا يات اليت مل تصتب  ررفت ١٢-١٢١

وال سيما اتفا ية حقوق األشأااب ذوي اإلعا ة واروتوكودا االختياري والربوتوكول 
واستتءالل األرفتال    االختياري امللحق ابتفا ية حقوق الطفل اشأن ايتر األرفتال

 البءاء و  املواد اإلابحية )غااون(؛
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التصتتتديق علتتتى االتفا يتتتة الدوليتتتتة حلمايتتتة عيتتتر األشتتتأااب متتتتن  ١٣-١٢١
 االختفاء القسري )فرنسا(؛

تستتتترير عمليتتتتة التصتتتتديق علتتتتى الربوتوكتتتتول االختيتتتتاري التفا يتتتتة  ١٤-١٢١
ستتتية أو الالةنستتتانية مناهضتتتة التعتتتذيب وغتتتري  متتتن ضتتتروع املعاملتتتة أو العقواتتتة القا

امل ينتتتتة وعلتتتتى الربوتوكتتتتول االختيتتتتاري التفا يتتتتة حقتتتتوق الطفتتتتل اشتتتتأن اشتتتترتا   أو
 األرفال   املنازعات املسلحة )جورجيا(؛

التصتتديق علتتى الربوتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة مناهضتتة التعتتذيب  ١5-١٢١
األشتأااب واتفا ية حقوق األشأااب ذوي اإلعا ة واالتفا ية الدولية حلمايتة عيتر 

من االختفاء القسري  والربوتوكول االختيتاري الثتاين امللحتق ابلع تد التدو  اخلتااب 
 ابحلقوق املدنية والسياسية  ادادىل ةل ةلءاء عقواة اإلعدات )أوكرانيا(؛

النظتتتر   تستتترير التصتتتديق علتتتى االتفا يتتتة الدوليتتتة حلمايتتتة عيتتتر  ١6-١٢١
األشتتأااب ذوي اإلعا تتة األشتتأااب متتن االختفتتاء القستتري وعلتتى اتفا يتتة حقتتوق 

 )موزامبيق(؛
التصتتتديق علتتتى اتفا يتتتة حقتتتوق األشتتتأااب ذوي اإلعا تتتة وعلتتتى  ١7-١٢١

لتتتتة الربوتوكتتتتول االختيتتتتاري التفا يتتتتة مناهضتتتتة التعتتتتذيب وغتتتتري  متتتتن ضتتتتروع املعام
العقواتة القاستتية أو الالةنستتانية أو امل ينتتة  والربوتوكتول االختيتتاري الثتتاين امللحتتق  أو

ابلع د الدو  اخلااب ابحلقتوق املدنيتة والسياستية وتنفيتذ التزاما تا ابلكامتل  وجتب 
 هذ  الصكو )نيوزيلندا(؛

التصديق ادون حتفظ على االتفا ية الدولية حلماية عير األشأااب  ١٨-١٢١
 ؛وق األشأااب ذوي اإلعا ة )الجيكا(االختفاء القسري وعلى اتفا ية حقمن 

التصتتديق علتتى الربوتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة مناهضتتة التعتتذيب  ١٩-١٢١
 وغري  من ضروع املعاملة أو العقواة القاسية أو الالةنسانية أو امل ينة )السنءال(؛

مناهضتتة التعتتذيب التصتتديق علتتى الربوتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة  ٢٠-١٢١
 ة ورنية وفقاا ألحكامه )تشيكيا(؛وةنشاء آلية و ا ي

التصتتديق علتتى الربوتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة مناهضتتة التعتتذيب  ٢١-١٢١
وغري  من ضروع املعاملة أو العقواة القاسية أو الالةنسانية أو امل ينة  وةنشاء آليتة 

 ورنية ملنر التعذيب )فنلندا(؛
لتصتتديق علتتى الربوتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة مناهضتتة النظتتر   ا ٢٢-١٢١

التعتتذيب وغتتري  متتن ضتتروع املعاملتتة أو العقواتتة القاستتية أو الالةنستتانية أو امل ينتتة 
وعلتتتى الربوتوكتتتول االختيتتتاري امللحتتتق ابتفا يتتتة حقتتتوق الطفتتتل اشتتتأن ايتتتر األرفتتتال 

 واستءالل األرفال   البءاء و  املواد اإلابحية )اوركينا فاسو(؛
املضتتي   التصتتديق علتتى الربوتوكتتول االختيتتاري امللحتتق ابتفا يتتة  ٢٣-١٢١

حقوق الطفل اشتأن ايتر األرفتال واستتءالل األرفتال   البءتاء و  املتواد اإلابحيتة 
 )ع ورية الكونءو الدميقرارية(؛
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التصديق على الربوتوكول االختياري امللحتق ابتفا يتة حقتوق الطفتل  ٢٤-١٢١
 واستءالل األرفال   البءاء و  املواد اإلابحية )ةندونيسيا(؛اشأن اير األرفال 

اختتتتتاذ التتتتتدااري الضتتتترورية إلكمتتتتال التصتتتتديق علتتتتى الربوتوكتتتتول  ٢5-١٢١
االختياري التفا ية مناهضة التعذيب وللتصديق على االتفا ية الدولية حلماية عير 

 األشأااب من االختفاء القسري )تونس(؛
 دماا   اجتا  التصديق على الربوتوكول االختياري التفا ية املضي  ٢6-١٢١

مناهضتتتة التعتتتذيب وغتتتري  متتتن ضتتتروع املعاملتتتة أو العقواتتتة القاستتتية أو الالةنستتتانية 
 امل ينة )ع ورية الكونءو الدميقرارية(؛ أو

التصتتتديق علتتتى نظتتتات رومتتتا األساستتتي للمحكمتتتة اجلنا يتتتة الدوليتتتة  ٢7-١٢١
تفا يتتة مناهضتتة التعتتذيب وغتتري  متتن ضتتروع املعاملتتة أو والربوتوكتتول االختيتتاري ال

 العقواة القاسية أو الالةنسانية أو امل ينة )النمسا(؛
التصتتتتتتتديق علتتتتتتتى نظتتتتتتتات رومتتتتتتتا األساستتتتتتتي للمحكمتتتتتتتة اجلنا يتتتتتتتة  ٢٨-١٢١
 )فرنسا(؛ الدولية
التصتتتديق علتتتى اتفا يتتتة منظمتتتة العمتتتل الدوليتتتة املتعلقتتتة ابلعمتتتال  ٢٩-١٢١

 ( )الربتءال(؛189)االتفا ية ر    2011املنزليني لعات 
االنت تتاء متتن مراجعت تتا القتتانون املتتدين  والتأكتتد متتن أن األحكتتات  ٣٠-١٢١

 املتعلقة حبقوق الطفل تتواءت مر أحكات اتفا ية حقوق الطفل )السنءال(؛
التصتتتديق علتتتى االتفا يتتتة الدوليتتتتة حلمايتتتة عيتتتر األشتتتأااب متتتتن  ٣١-١٢١

ألشتأااب ذوي اإلعا تة والربوتوكتول االختيتاري االختفاء القسري واتفا يتة حقتوق ا
امللحق ابتفا ية حقوق الطفل اشأن ايتر األرفتال واستتءالل األرفتال   البءتاء و  

 املواد اإلابحية )سلوفاكيا(؛
التصتتتتديق علتتتتى الربوتوكتتتتول االختيتتتتاري امللحتتتتق ابتفا يتتتتة حقتتتتوق  ٣٢-١٢١

  املتتتتواد اإلابحيتتتتة الطفتتتتل اشتتتتأن ايتتتتر األرفتتتتال واستتتتتءالل األرفتتتتال   البءتتتتاء و 
 )سلوفينيا(؛

التصتتتتديق علتتتتى الربوتوكتتتتول االختيتتتتاري امللحتتتتق ابتفا يتتتتة حقتتتتوق  ٣٣-١٢١
الطفل اشأن اير األرفال واستءالل األرفتال   البءتاء و  املتواد اإلابحيتة وةنفتاذ  

 )اوتسواان(؛
التصتتتتديق علتتتتى الربوتوكتتتتول االختيتتتتاري امللحتتتتق ابتفا يتتتتة حقتتتتوق  ٣٤-١٢١

 ر األرفال واستءالل األرفال   البءاء و  املواد اإلابحية )توغو(؛الطفل اشأن اي
التصتتتتديق علتتتتى الربوتوكتتتتول االختيتتتتاري امللحتتتتق ابتفا يتتتتة حقتتتتوق  ٣5-١٢١

الطفتتتتل اشتتتتأن ايتتتتر األرفتتتتال واستتتتتءالل األرفتتتتال   البءتتتتاء و  املتتتتواد اإلابحيتتتتة 
 )أوغندا(؛
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اإلنستتان التتيت التصتتديق علتتى الصتتكو  القانونيتتة الدوليتتة حلقتتوق  ٣6-١٢١
 في ا  ومواصلة تعزيز تعاوهنا مر هيئات املعاهدات )النيجر(؛اا ليس  ررف

في تتا اا االنضتتمات ةل معاهتتدات حقتتوق اإلنستتان التتيت ليستت  ررفتت ٣7-١٢١
اعتتتد  وال ستتتيما االتفا يتتتة الدوليتتتة حلمايتتتة حقتتتوق عيتتتر العمتتتال امل تتتاجرين وأفتتتراد 

واتفا ية حقوق األشأااب ذوي اإلعا تة  أسره   واالتفا ية اخلاصة اوضر الالجئني
 )هندورال(؛

تعزيتتتز عمتتتل اجمللتتتس التقتتتين املعتتتين لجتتترة اليتتتد العاملتتتة   دراستتتة  ٣٨-١٢١
ةمكانيتتتة التصتتتديق علتتتى االتفا يتتتة الدوليتتتة حلمايتتتة حقتتتوق عيتتتر العمتتتال امل تتتاجرين 

 وأفراد أسره  )ةندونيسيا(؛
مايتتتة حقتتتوق عيتتتر النظتتتر   التصتتتديق علتتتى االتفا يتتتة الدوليتتتة حل ٣٩-١٢١

العمتتتتتال امل تتتتتاجرين وأفتتتتتراد أستتتتتره  واتفا يتتتتتة حقتتتتتوق األشتتتتتأااب ذوي اإلعا تتتتتة  
 ؛واالتفا ية الدولية حلماية عير األشأااب من االختفاء القسري )ليسوتو(

استتتكمال عمليتتة التصتتديق علتتى االتفا يتتة الدوليتتة حلمايتتة حقتتوق  ٤٠-١٢١
 عير العمال امل اجرين وأفراد أسره  )أوغندا(؛

التصتتتتديق علتتتتى االتفا يتتتتة الدوليتتتتة حلمايتتتتة حقتتتتوق عيتتتتر العمتتتتال  ٤١-١٢١
 امل اجرين وأفراد أسره  )الكونءو(؛

التصتتتتديق علتتتتى االتفا يتتتتة الدوليتتتتة حلمايتتتتة حقتتتتوق عيتتتتر العمتتتتال  ٤٢-١٢١
امل تتتتاجرين وأفتتتتراد أستتتتره   واالتفا يتتتتة اشتتتتأن وضتتتتر األشتتتتأااب عتتتتدميي اجلنستتتتية 

 عدات اجلنسية )انن(؛واالتفا ية املتعلقة خبفض حاالت ان
التصديق على اتفا ية منتر جرميتة اإلابدة اجلماعيتة واملعا بتة علي تا  ٤٣-١٢١

 )أرمينيا(؛
اإلسراع   ةدماج أحكتات االتفا يتات الدوليتة التيت صتدل   علي تا  ٤٤-١٢١

 الكامريون    وانين ا الورنية  وتنفيذ خطط العمل والقوانني )جنوع أفريقيا(؛
زايرات اإلجتتتراءات اخلاصتتتة ذات الصتتتلة  وتيستتتري الرصتتتد  بتتتول  ٤5-١٢١

 وتقدمي التقارير ةل جملس حقوق اإلنسان )سلوفاكيا(؛
مواصلة تعزيز سياسا ا   جمال حقوق اإلنستان  وخباصتة احلقتوق  ٤6-١٢١

 اال تصادية واالجتماعية والثقافية )ع ورية فنزويال البوليفارية(؛
وعيتتتة املتعلقتتتة ابعتنتتتاق تتلتتتف اجل تتتات مواصتتلة تنفيتتتذ أنشتتتطة الت ٤7-١٢١

 صاحبة املصلحة مبادئ حقوق اإلنسان )ةثيوايا(؛
مواصلة تنفيذ خطة العمل الورنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايت ا  ٤٨-١٢١

 )السودان(؛
تزويتتد اللجنتتة الورنيتتة حلقتتوق اإلنستتان واحلتترايت ابملتتوارد الكافيتتة  ٤٩-١٢١

 غاان(؛لتمكين ا من االضطالع اواليت ا )
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تقتتتدمي التتتدع  متتتن أجتتتل انتتتاء القتتتدرات والعناصتتتر الفاعلتتتة املعنيتتتة  5٠-١٢١
 حبقوق اإلنسان )السودان(؛

اعتمتتتتتتاد تشتتتتتتتريعات حلمايتتتتتتتة املتتتتتتدافعني عتتتتتتتن حقتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتان  5١-١٢١
 والصحفيني )تشيكيا(؛

النظتتتتر   ةلءتتتتاء األحكتتتتات التتتتيت جتتتتترلت العال تتتتات اجلنستتتتية املثليتتتتة  5٢-١٢١
 )ةيطاليا(؛

 واصلة ج ودها الرامية ةل تعزيز احلقوق املدنية والسياسية فضالا م 5٣-١٢١
 عن احلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية لشعب ا )موريشيول(؛

اإلسراع   عملية ةنشاء ةرار رمستي للحتوار اتني منظمتات اجملتمتر  5٤-١٢١
 املدين حلقوق اإلنسان واحلكومة )ةندونيسيا(؛

لبنتتاء  تتدرات الدولتتة واجملتمتتر املتتدين فيمتتا يتعلتتق مواصتتلة ارانجم تتا  55-١٢١
 حبقوق اإلنسان )ما (؛

اختاذ مزيد من اخلطوات لوضر الصيءة الن ا ية ملأتلف املبادرات  56-١٢١
التشريعية واملؤسسية املعلقة اليت ستس     التمتر الكامل حبقتوق اإلنستان   تا   

سة الورنية حلماية الطفتل  وحتتدي  ذلك ور ة السياسة الورنية لألسرة وور ة السيا
 القانون املدين  من اني أمور أخرى )انميبيا(؛

تطبيتق تتدااري ترمتي ةل تعزيتز املؤسستات الورنيتة حلقتوق اإلنستان  57-١٢١
 )نيبال(؛
ضتتمان الشتتفافية وتتتوفري معلومتتات عتتن حالتتة حقتتوق اإلنستتان    5٨-١٢١

ماح لألمتتت  املتحتتتدة واملؤسستتتات املنطقتتتة النارقتتتة ابإلنكليزيتتتة  اوستتتا ل  من تتتا الستتت
 واملنظمات الورنية والدولية حلقوق اإلنسان ابلوصول ةل املنطقة )هولندا(؛

متتتن  اللجنتتتة الدوليتتتة للصتتتليب األمحتتتر أو غريهتتتا متتتن الوكتتتاالت  5٩-١٢١
الدولية املرمو ة ةمكانية الوصول ةل القادة االنفصاليني النتارقني ابإلنكليزيتة التذين 

واحملتجتتزين   احلتتبس االنفتترادي منتتذ كتتانون الثاين/ينتتاير )اململكتتة  ستتلمت   نيجتترياي
 الشمالية(؛ آيرلندااملتحدة لربيطانيا العظمى و 

التحقيق   عير حاالت اختفاء ممثلي املعارضة السياستية   تا    6٠-١٢١
   ذلك أفراد األ لية النارقة ابإلنكليزية  واختاذ عير التدااري املناسبة للعثتور علتي 

 ومتكين   من العودة أبمان ةل دايره  )اولندا(؛
ضتتمان تنفيتتذ السياستتة الرمسيتتة ثنا يتتة اللءتتة تنفيتتذاا فعتتاالا ابلتشتتاور  6١-١٢١

متتر عيتتر اجل تتات صتتاحبة املصتتلحة  متتن أجتتل ضتتمان املستتاواة   معاملتتة األ ليتتة 
 النارقة ابإلنكليزية والقضاء على الت ميش جبمير أشكاله )هاييت(؛
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مضتتاعفة ج ودهتتا الراميتتة ةل تنفيتتذ سياستتا ا الثنا يتتة اللءتتة تنفيتتذاا  6٢-١٢١
فعتتاالا متتن أجتتل ضتتمان عتتدت معتتاانة الستتكان النتتارقني ابإلنكليزيتتة متتن التمييتتز   

 العمالة أو التعلي  أو   احلصول على خدمات  انونية )هندورال(؛
متر مشتاكل  احرتات حق موارني ا   التعبري عن آرا      التعامتل 6٣-١٢١

 املقارعات النارقة ابإلنكليزية )تشيكيا(؛
الشتتروع   حتتوار متعتتدد اجل تتات صتتاحبة املصتتلحة علتتى الصتتعيد  6٤-١٢١

السياستتي وذلتتك فيمتتا اتتني تتلتتف اجل تتات صتتاحبة املصتتلحة   اجملتمعتتات النارقتتة 
 ابإلنكليزية من أجل حتديد التدااري املناستبة للترلد اصتورة مال متة علتى العنتف التذي

 يؤثر   املنطقتني اجلنواية الءراية والشمالية الءراية من البلد )النمسا(؛

االخنتتتتتراح صتتتتتراحة   حتتتتتوار دا تتتتت  متتتتتر ممثلتتتتتي اجلماعتتتتتة النارقتتتتتة  65-١٢١
ابإلنكليزية اشأن األزمة   املنطقتني الشمالية الءراية واجلنواية الءراية من البلد من 

 نسان )كندا(؛أجل التوصل ةل حل توافقي يساند حقوق اإل
مضتتاعفة اجل تتود الراميتتة ةل تنفيتتذ السياستتة الرمسيتتة الثنا يتتة اللءتتة  66-١٢١

تنفيتذاا كتامالا وفعتتاالا  والتأكتد متن أن األ ليتتة النارقتة ابإلنكليزيتة ال تعتتاين متن عتتدت 
املستتاواة   احلصتتول علتتتى اخلتتدمات العامتتة  واللجتتتوء ةل القضتتاء  والتمتتتر حبريتتتة 

 راي(؛الكالت )ع ورية كو 
تعبئتتتة املتتتوارد واحلصتتتول علتتتى املستتتاعدة الدوليتتتة الالزمتتتة لتعزيتتتز  67-١٢١

 مر التزاما ا الدولية )نيجرياي(؛اا  در ا على مساندة حقوق اإلنسان  متشي
اختتتتاذ مزيتتتد متتتن التتتتدااري اإل اايتتتة متتتن أجتتتل تتتتوفري محايتتتة أفضتتتل  6٨-١٢١

متتن الفئتتات الضتتعيفة  حلقتتوق املتترأة والطفتتل واألشتتأااب ذوي اإلعا تتة وغتتري ذلتتك
 )الصني(؛

تكثيتتتتف اجل تتتتود الراميتتتتة ةل مكافحتتتتة التمييتتتتز ضتتتتد األشتتتتأااب  6٩-١٢١
 املصااني افريول نقص املناعة البشرية/اإليدز )ليسوتو(؛

اختتتتاذ تتتتتدااري للقضتتتتاء علتتتتى التمييتتتتز ضتتتتد الفئتتتتات الضتتتتعيفة متتتتن  7٠-١٢١
ت والنستاء ذوات املوارنني كبار السن واألشتأااب ذوي اإلعا تة  وال ستيما املستنا

 اإلعا ة )غاان(؛
مواصتتلة اجل تتتود الراميتتة ةل مكافحتتتة عيتتتر أشتتكال التمييتتتز ضتتتد  7١-١٢١

 املرأة واأل ليات اإلثنية )السنءال(؛
مواصتتتلة اجل تتتود الراميتتتة ةل مكافحتتتة التمييتتتز ضتتتد املتتترأة وتعزيتتتز  7٢-١٢١

القتتتا   علتتتى  املستتتاواة اتتتني اجلنستتتني وتنفيتتتذ االستتترتاتيجية الورنيتتتة ملكافحتتتة العنتتتف
 أسال نوع اجلنس )جنوع أفريقيا(؛

اعتماد تدااري فعالة للقضاء علتى عيتر أشتكال التمييتز ضتد أشتد  7٣-١٢١
من النساء  وال سيما النساء املسنات والنساء ذوات اإلعا ة  وةمهاالا اا الفئات ضعف

 والنساء الريفيات والالجئات )مدغشقر(؛
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اجلنستتية  التتيت يعا تتب علي تتا  وجتتب نتتزع صتتفة اجلتترت عتتن املثليتتة  7٤-١٢١
 مكرراا من  انون العقوابت )فرنسا(؛ ٣٤٧ املادة
نتتزع صتتفة اجلتترت عتتن العال تتات اجلنستتية التتيت متتتارل اتتني شأصتتني  75-١٢١

متن  تانون العقتوابت  والشتروع  1-٣٤٧من جتنس واحتد ابالستعاضتة عتن املتادة 
 انيا(؛  محلة توعية اني اجلم ور اشأن املثلية اجلنسية )أمل

نتزع صتتفة اجلتترت عتن العال تتات اجلنستتية التيت متتتارل ابلرتاضتتي اتتني  76-١٢١
ابلءتتني متتن جتتنس واحتتد  واختتتاذ عيتتر اخلطتتوات الالزمتتة حلمايتتة املثليتتات واملثليتتني 
ومزدوجتتي امليتتل اجلنستتي ومءتتايري ادويتتة اجلنستتانية وحتتاملي صتتفات اجلنستتني متتن 

 (؛آيرلنداعير أشكال التمييز والعنف )
 مراجعة  انون العقوابت اءية عدت جترمي املثلية اجلنسية )ةسبانيا(؛ 77-١٢١
نتزع صتتفة اجلتترت عتن العال تتات اجلنستتية التيت متتتارل ابلرتاضتتي اتتني  7٨-١٢١

شأصتتني متتن جتتنس واحتتد والقضتتاء علتتى التمييتتز والعنتتف ضتتد املثليتتات واملثليتتني 
صتتتتفات اجلنستتتتني ومزدوجتتتتي امليتتتتل اجلنستتتتي ومءتتتتايري ادويتتتتة اجلنستتتتانية وحتتتتاملي 

 )املكسيك(؛
نتتزع صتتفة اجلتترت عتتن العال تتة اجلنستتية التتيت متتتارل ابلرتاضتتي اتتني  7٩-١٢١

ابلءتتني متتن جتتنس واحتتد  وغتتري ذلتتك متتن املمارستتات التمييزيتتة علتتى أستتال امليتتل 
اجلنستتتي أو ادويتتتة اجلنستتتانية  ومحايتتتة املثليتتتات واملثليتتتني ومزدوجتتتي امليتتتل اجلنستتتي 

حتتاملي صتتفات اجلنستتني  وضتتمان حقتتو    األساستتية ومءتتايري ادويتتة اجلنستتانية و 
 )أوروغواي(؛

نتزع صتتفة اجلتترت عتن العال تتات اجلنستتية التيت متتتارل ابلرتاضتتي اتتني  ٨٠-١٢١
 شأصني من جنس واحد )أسرتاليا(؛

توفري احلمايتة واألمتن للمثليتات واملثليتني ومزدوجتي امليتل اجلنستي  ٨١-١٢١
نستني واملتدافعني عتن حقتوق اإلنستان ومءايري ادوية اجلنستانية وحتاملي صتفات اجل

 الذين يلتزمون ابلدفاع عن  ضيت   )سويسرا(؛
نتزع صتتفة اجلتترت عتن العال تتات اجلنستتية التيت متتتارل ابلرتاضتتي اتتني  ٨٢-١٢١

شأصني من جنس واحد والتو ف فوراا عن التمييز والعنف اللتذين يستت دفان فئتة 
ي ادوية اجلنسانية وحاملي صفات املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومءاير 

 اجلنسني )الوالايت املتحدة األمريكية(؛
القضتتاء علتتى التمييتتز القتتا   علتتى أستتال امليتتل اجلنستتي أو ادويتتة  ٨٣-١٢١

اجلنسانية ومحاية املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومءايري ادوية اجلنسانية 
 هولندا(؛وحاملي صفات اجلنسني من العنف واملضايقة )

اختتتاذ التتتدااري الالزمتتة حلمايتتتة املثليتتات واملثليتتني ومزدوجتتي امليتتتل  ٨٤-١٢١
اجلنسي ومءايري ادوية اجلنسانية ومنر التمييز ضده  على النحو املوصى اه سااقاا 

 )األرجنتني(؛
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 1٤21استعراض القوانني اليت متيلز ضد املرأة  وال سيما املاداتن  ٨5-١٢١
 ملدين املتعلقتان إبدارة األصول األسرية )املكسيك(؛من القانون ا 1٤28و

ضتتمان تعمتتي  تستتجيل املواليتتد دون متييتتز متتن ختتالل وضتتر نظتت   ٨6-١٢١
للمعلومات مشفوعة اقواعد ايتاانت جيتدة تتضتمن معلومتات عتن عتدد األشتأااب 
غتتري املستتجلني اعتتد  وةنشتتاء وحتتدات تستتجيل متنقلتتة للوصتتول ةل أ ى املنتتارق  

إلعتتالت عيتتر األستتر عتتن املواعيتتد الن ا يتتة وستتبل تستتجيل أرفادتتا وتنظتتي  محتتالت 
 )املكسيك(؛

ةلءتتتاء عيتتتر األحكتتتات التمييزيتتتة متتتن  تتتانون اجلنستتتية فيمتتتا يتعلتتتق  ٨7-١٢١
حبصول األرفال املولودين خارج ةرار الزواج علتى اجلنستية وجتنتيس األرفتال ذوي 

 اإلعا ة )الربتءال(؛
حبقو  ا   اجلنسية على  دت املساواة متر الرجتل كفالة متتر املرأة  ٨٨-١٢١

  وجب  انون اجلنسية )ع ورية كوراي(؛
مراجعة  انون اجلنسية لضمان مساواة الرجل واملرأة   احلقوق    ٨٩-١٢١

 جمال اجلنسية )كوت ديفوار(؛ 
مواصلة ج ودها الرامية ةل مكافحتة عيتر أشتكال التمييتز ضتمن  ٩٠-١٢١

 (؛ سكاهنا )نيجرياي
للمعتتتتايري اا وفقتتتت 201٤مراجعتتتتة  تتتتانون مكافحتتتتة اإلرهتتتتاع لعتتتتات  ٩١-١٢١

 وااللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان )اولندا(؛
متتتن ختتتالل تعتتتديل  تتتانون العقتتتوابت اا ةلءتتتاء عقواتتتة اإلعتتتدات رمسيتتت ٩٢-١٢١

 و وانني مكافحة اإلرهاع )أسرتاليا(؛
لضتتتمان  201٤مراجعتتة وتعتتديل  تتانون مكافحتتتة اإلرهتتاع لعتتات  ٩٣-١٢١

 عدت استأدامه للحد من حرية التعبري والتجمر وتكوين اجلمعيات )سويسرا(؛
مراجعتتتة النصتتتواب املتعلقتتتة  كافحتتتة اإلرهتتتاع متتتن ختتتالل التتتنص  ٩٤-١٢١

 لإلرهاع )فرنسا(؛اا على تعريف أكثر حتديد
   شتتتاركة عيتتتر 201٤مراجعتتتة  تتتانون مكافحتتتة اإلرهتتتاع لعتتتات  ٩5-١٢١

املصلحة مشاركة كاملة   بل جولة االستعراض املقبلتة  اءيتة اجل ات املعنية صاحبة 
 مواءمته مر عير املعايري الدولية حلقوق اإلنسان  واحلق   حماكمة عادلة )هاييت(؛

جلعتتتتل تعريتتتتتف  201٤تعتتتتديل  تتتتانون مكافحتتتتتة اإلرهتتتتاع لعتتتتتات  ٩6-١٢١
ءتتاء عقواتتة متتر االلتزامتتات واملعتتايري الدوليتتة حلقتتوق اإلنستتان  وةلاا اإلرهتتاع متماشتتي

 اإلعدات  وةهناء استأدات احملاك  العسكرية   حماكمة املدنيني )كندا(؛
احلفاظ على الو ف االختياري احلتا  ألحكتات اإلعتدات القضتا ية   ٩7-١٢١

والنظتتتر   ختفيتتتف عيتتتر أحكتتتات اإلعتتتدات احلاليتتتة ةل أشتتتكال أختتترى متتتن العقواتتتة 
 )انميبيا(؛
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 ء عقواة اإلعدات )أوكرانيا(؛وضر الصيءة الن ا ية إللءا ٩٨-١٢١
 حتسني ةعمال احلق   حماكمة عادلة والوصول ةل العدالة )فرنسا(؛ ٩٩-١٢١
التقيلد ابحلقوق اإلجرا ية   احملاكمات  ممتا يكفتل احملاكمتة العادلتة  ١٠٠-١٢١

 األمر   حاالت اإلرهاع املزعوت )أملانيا(؛ للجمير  وكذلك
 معقولة لالحتجاز السااق للمحاكمة )فرنسا(؛النظر   أرر زمنية  ١٠١-١٢١
مكافحتتة اإلفتتالت متتن العقتتاع متتن ختتالل ةجتتراء حتقيقتتات فوريتتة  ١٠٢-١٢١

ومستقلة وفعالة ونزي تة   االدعتاءات املتعلقتة ابنت اكتات حقتوق اإلنستان واجلترا   
اا املنصتتتواب علي تتتا   القتتتانون التتتدو   حاستتتبة املستتتؤولني عتتتن تلتتتك األفعتتتال وفقتتت

 الدوليتتتتة للمحاكمتتتتة العادلتتتتة وستتتتيادة القتتتتانون  ودون اللجتتتتوء ةل عقواتتتتة للمعتتتتايري
 اإلعدات  وضمان ةنصاىل الضحااي )نيوزيلندا(؛

اإل رار ابالدعتاءات املوثو تة التيت تفيتد و توع انت اكتات وجتتاوزات  ١٠٣-١٢١
حلقتتتتوق اإلنستتتتان والتحقيتتتتق في تتتتا  وحماستتتتبة أي شتتتتأص تثبتتتت  مستتتتؤوليته عن تتتتا 

 األمريكية(؛ )الوالايت املتحدة
الستتتماح حملققتتتني مستتتتقلني   ميتتتدان حقتتتوق اإلنستتتان  التتتدوليني  ١٠٤-١٢١

متتن   واإل ليميتتني  ابلتتدخول دون عرا يتتل للتحقيتتق   انت اكتتات حقتتوق اإلنستتان 
ورصدها  اطترق  من تا ةجتراء زايرات تفتتيش غتري معلنتة ةل عيتر أمتاكن االحتجتاز 

 )نيوزيلندا(؛
املال مة ملواءمة ظروىل االحتجاز مر املعايري الدولية اختاذ التدااري  ١٠5-١٢١

 )ةيطاليا(؛
مواصتتتلة اجل تتتود الراميتتتة ةل منتتتر التعتتتذيب وحتستتتني األوضتتتاع    ١٠6-١٢١

 السجون )املءرع(؛
واتتذل كتتل اجل تتود لضتتمان  اا اإلفتتراج عتتن عيتتر احملتجتتزين تعستتف ١٠7-١٢١

وضتتمان ةهنتتاء ممارستتات  اا متتاتاا احتترتات حقتتوق اإلنستتان للستتجناء واحملتجتتزين احرتامتت
 التعذيب واالحتجاز غري القانوين )نيوزيلندا(؛

 ضمان عدت حماكمة املدنيني أمات حماك  عسكرية )اولندا(؛ ١٠٨-١٢١
وضتتر حتتد للحتتبس االنفتترادي  وضتتمان عتتدت ستتلب أي شتتأص  ١٠٩-١٢١

 حريته   اخلفاء أو ةيداعه   مرافق احتجاز غري رمسية )ع ورية كوراي(؛
ةهناء ممارسة احلبس االنفرادي  وضمان عتدت احتجتاز أي شتأص  ١١٠-١٢١

 ا   ذلك مراكز االحتجاز العسكرية غتري  اا   مكان سري أو غري معرتىل اه رمسي
 املسجلة )النمسا(؛

ةجراء حتقيقات   ادعتاءات تعتذيب احملتجتزين وةستاءة معتاملت     ١١١-١٢١
ةل منتر التعتذيب   أمتاكن االحتجتاز وحظر احلبس االنفرادي  وستنل  توانني ترمتي 

 )تشيكيا(؛
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ةجراء حتقيق شامل   عيتر حتاالت استتأدات القتوة املفررتة ضتد  ١١٢-١٢١
املتظاهرين واملشاركني   التجمعات العامة  و  عير حاالت التعذيب واالحتجتاز 

 غري املشروع على أيدي  وات األمن )اولندا(؛
املفروضة على حرية التجمتر  والتحقيتق  رفر القيود غري الضرورية ١١٣-١٢١

  ادعتتتتاءات االستتتتتأدات املفتتتترح للقتتتتوة   تفريتتتتق املظتتتتاهرات  وضتتتتمان حماكمتتتتة 
 احملتجني الذين يقبض علي   حماكمة عادلة )أسرتاليا(؛

اختتتتتاذ التتتتتدااري املناستتتتبة لضتتتتمان امتثتتتتال  تتتتوات األمتتتتن للقتتتتوانني  ١١٤-١٢١
  من تا ةجتراء حتقيقتات مستتقلة وشتفافة   واملعايري الدوليتة حلقتوق اإلنستان  اطترق

 االدعاءات املتعلقة ابالستأدات املفرح للقوة  ومقاضاة اجلناة )الجيكا(؛
ضمان محاية السكان املتدنيني ابحلتراب علتى التحقيتق   احلتاالت  ١١5-١٢١

املبلتتع عن تتا املتعلقتتتة ابالنت اكتتات والتجتتتاوزات التتيت ترتكب تتا  تتتوات األمتتن اصتتتورة 
 دمي مرتكبي ا ةل العدالة )سويسرا(؛مستقلة وتق

التحقيتتق   عيتتر حتتاالت االنت اكتتات والتجتتاوزات املبلتتع عن تتا   ١١6-١٢١
ملبادئ سيادة القانون    ضتوء الشتواغل التيت أثتريت اشتأن اا وحماسبة مرتكبي ا وفق

االعتقال التعسفي  والعنف املفرح واإلعدات خارج نطتاق القضتاء متن  بتل القتوات 
واجلماعتتات املستتلحة ضتتد أفتتراد األ ليتتة النارقتتة ابإلنكليزيتتة  وادعتتاءات  احلكوميتتة

 تعذيب احملتجزين املشتبه   انتما    ةل عاعات ةرهااية )سلوفاكيا(؛
الستتتتعي ةل ةهنتتتتاء كتتتتل أشتتتتكال استتتتتأدات االعتقتتتتال واالحتجتتتتاز  ١١7-١٢١

 استتتتيةضتتتتروع املعاملتتتتة القالتعستتتفيني للمتتتتوارنني واستتتتتأدات التعتتتتذيب وغتتتري  متتتتن 
 ؛)اوتسواان(

اإلفتتتتتتراج عتتتتتتن الستتتتتتجناء التتتتتتذين ستتتتتتلب  حتتتتتتريت   خلتتتتتتروج      ١١٨-١٢١
 احتجاجات سلمية )اولندا(؛

اختتتتاذ التتتتدااري القانونيتتتة الالزمتتتة   بتتتل االنتأتتتاابت املقبلتتتة  لكتتتي  ١١٩-١٢١
يتمكن القضاة االنتأاايون من اعتبار نسخ احملاضر املقدمتة ةل األحتزاع   مراكتز 

  مقبولة )كندا(؛اال رتاع نسأاا 
االحرتات التات للحتق   حريتة التعبتري وتكتوين اجلمعيتات والتجمتر  ١٢٠-١٢١

ومحايته وةعماله  اوسا ل  من ا رفر القيود املفروضة على خدمات ادواتف احملمولتة 
واإلنرتن   ما مل ينص القانون على ذلك  واالمتثال للقانون الدو  حلقوق اإلنسان 

 ة ابستأدات القوة )نيوزيلندا(؛واملعايري املتعلق
ضتتتمان حريتتتة التعبتتتري وحريتتتة احلصتتتول علتتتى املعلومتتتات واحلتتتق    ١٢١-١٢١

 التجمر )ةسبانيا(؛
اعتماد تدااري لضمان حرية الصحافة وتنوع ا متن ختالل الستماح  ١٢٢-١٢١

 حبرية الوصول ةل وسا ط اإلعالت واملعلومات )أملانيا(؛
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يود املفروضة على حريتة التجمتر والتظتاهر التأكد من أن عير الق ١٢٣-١٢١
 متماشية مر االلتزامات الدولية )النمسا(؛

ضمان احلق   حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمر للجمير   ١٢٤-١٢١
 تتن فتتي   الصتتحفيون واملتتدافعون عتتن حقتتوق اإلنستتان وأعضتتاء حتتزع املعارضتتة  

الع تتتد التتتدو  اخلتتتااب  ورفتتتر أي  يتتتود علتتتى هتتتذ  احلقتتتوق ال تتماشتتتى متتتر أحكتتتات
 ابحلقوق املدنية والسياسية )فنلندا(؛

اختتتتتاذ عيتتتتر التتتتتدااري الضتتتترورية لتمكتتتتني املتتتتدافعني عتتتتن حقتتتتوق  ١٢5-١٢١
اإلنسان والصحفيني وأفراد اجملتمر املدين اآلخرين من االضطالع أبنشطة مشتروعة 

 (؛آيرلندادون خوىل من االنتقات وادون أي  يود )
  التجمر الستلمي  وحريتة تكتوين اجلمعيتات وحريتة  احرتات احلق ١٢6-١٢١

التعبتتتري   تتتا   ذلتتتك عنتتتدما ميتتتارل علتتتى اإلنرتنتتت   ومتتتن  عيتتتر احملتجتتتزين عيتتتر 
احلقوق املكرسة   دستور الكامريون و  أحكات القانون الدو  )الوالايت املتحتدة 

 األمريكية(؛
واأل ليتتات   احليتتاة اعتمتتاد تتتدااري ملموستتة لتعزيتتز مشتتاركة املتترأة  ١٢7-١٢١

 العامة)أنءوال(؛
  احليتتتتاة السياستتتتية  اا اختتتتتاذ خطتتتتوات لتمثيتتتتل املتتتترأة متثتتتتيالا كافيتتتت ١٢٨-١٢١

 والتشجير على متكين ا ا تصادايا )الءاراي(؛
  توستير نطتاق التربانمل القطتري للعمتل  2019النظر اعد عتات  ١٢٩-١٢١

 201٤ين األول/أكتتتتوار الال تتتق التتتذي و  تتتر متتتر منظمتتتة العمتتتل الدوليتتتة   تشتتتر 
 )هاييت(؛

دعتت  وتعزيتتز اجل تتود الراميتتة ةل الن تتوض حبقتتوق املتترأة  متتر ةيتتالء  ١٣٠-١٢١
 اهتمات خااب لضمان تكافؤ الفراب   سوق العمل )ما (؛

تكثيف اجل ود الرامية ةل حتسني ظروىل العمتل للنستاء العتامالت  ١٣١-١٢١
 )العراق(؛

 ضتتمان حتقيتتق املستتاواة اتتني اجلنستتني  مواصتتلة اجل تتود الراميتتة ةل ١٣٢-١٢١
 وال سيما   سوق العمل )تونس(؛

التنفيذ الفعال للتدااري املتأذة ملكافحة العنتف ضتد املترأة وتعزيتز  ١٣٣-١٢١
 املساواة اني الرجل واملرأة  ال سيما   احلصول على العمل )جيبويت(؛

لتتربامل الراميتتة اتتذل املزيتتد متتن اجل تتد وتكتتريس املزيتتد متتن املتتوارد ل ١٣٤-١٢١
ةل تعزيتتز فتتراب العمتتل للشتتباع والنستتاء  ال ستتيما متتن ختتالل التتتدريب والتعلتتتي  

 امل ين )فيي  انت(؛
حتستتني تنفيتتذ اتترامل احلمايتتة االجتماعيتتة التتيت تقتتدت املستتاعدة ةل  ١٣5-١٢١

 من الكامريونيني )جيبويت(؛اا الفئة األكثر ضعف
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ة ةل مكافحتتتتة الفقتتتتر وعتتتتدت مواصتتتتلة التتتتربامل االجتماعيتتتتة الراميتتتت ١٣6-١٢١
املستتاواة  متتن أجتتل تتتوفري أفضتتل نوعيتتة ممكنتتة متتن احليتتاة لشتتعب ا )ع وريتتة فنتتزويال 

 البوليفارية(؛
االستتتمرار   تعزيتتز التنميتتة املستتتدامة اال تصتتادية واالجتماعيتتتة   ١٣7-١٢١

 وتنفيذ اسرتاتيجيات احلد من الفقر والن وض  ستوايت معيشة السكان )الصني(؛
 مواصلة تعزيز القطاع الصحي )مصر(؛ ١٣٨-١٢١
 اإلسراع   تنفيذ التءطية الصحية للجمير )غااون(؛ ١٣٩-١٢١
اختتتتاذ تتتتدااري تفضتتتي ةل القضتتتاء علتتتى عيتتتر أشتتتكال التمييتتتز    ١٤٠-١٢١

أماكن الرعاية الصحية   ا   ذلك   سياق فتريول نقتص املناعتة البشترية/اإليدز  
استترتاتيجية متتن جانتتب وزارة الصتتحة العامتتة بختتذ   االعتبتتار وكفالتتة وضتتر واث تتق 

 احلق اإلنساين   الصحة )الربتءال(؛
اعتماد تدااري تشريعية وسياسية شتاملة لضتمان حصتول األشتأااب  ١٤١-١٢١

املصتتتتااني افتتتتريول نقتتتتص املناعتتتتة البشتتتترية/اإليدز علتتتتى اخلتتتتدمات الصتتتتحية والرتايتتتتة 
 ات  وال سيما   املنارق الريفية )هندورال(؛اجلنسية واإلجنااية للنساء والفتي

تعزيتتز تنفيتتذ التتتدااري الراميتتة ةل منتتر انتقتتال فتتريول نقتتص املناعتتة  ١٤٢-١٢١
 البشرية/اإليدز من األت ةل الطفل )أنءوال(؛

توفري عدد كاىل من املراكز الصحية واملستشتفيات   عيتر أءتاء  ١٤٣-١٢١
 البلد )صرايا(؛

 حتسني البنية التحتية الصحية واحلصول على الرعاية االستمرار   ١٤٤-١٢١
 الصحية  وال سيما لسكان املنارق الريفية )توغو(؛

مواصلة تكثيتف ج ودهتا الراميتة ةل ضتمان احلتق   احلصتول علتى  ١٤5-١٢١
 الرعاية الصحية للجمير  وال سيما احلصول على الرعاية الطبية للمرأة )فيي  انت(؛

اإلجتتتتراءات الالزمتتتتة للحتتتتد متتتتن وفيتتتتات األم تتتتات  اختتتتتاذ عيتتتتر ١٤6-١٢١
 )أفءانستان(؛

( متن  تانون 2)٣٣9رت عن اإلج تاض وةلءتاء املتادة نزع صفة اجل ١٤7-١٢١
العقوابت املعدل إلاطال شرح احلصول على تصديق من املدعي العات  بل التمكن 

  انوانا من ةجراء عملية اإلج اض )آيسلندا(؛
معدل االلتحاق ابملتدارل االاتدا يتة والثانويتة   االستمرار   زايدة ١٤٨-١٢١

وحتستتتني نوعيتتتة التعلتتتي  عمتتتالا ابلور تتتة االستتترتاتيجية لقطتتتاع التعلتتتي    الكتتتامريون 
 )الءاراي(؛ 2020-201٣ للفرتة
مواصلة اجل ود املبذولة لتنفيذ الور تة االسترتاتيجية لقطتاع التعلتي   ١٤٩-١٢١
 االلتحاق ابملدارل )ليبيا(؛اءية حتسني معدالت  2020-201٣ للفرتة
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ضتتتتمان املستتتتاواة اتتتتني عيتتتتر األرفتتتتال   احلصتتتتول علتتتتى التعلتتتتي   ١5٠-١٢١
 االاتدا ي اجملاين )الكونءو(؛

اختتتاذ مزيتتد متتن التتتدااري لتحستتني ةمكانيتتة حصتتول األرفتتال علتتى  ١5١-١٢١
 التعلي  دون متييز )أرمينيا(؛

وصتتتتول  وضتتتتر خطتتتتة عمتتتتل ورنيتتتتة واستتتترتاتيجية لتتتتدىل ضتتتتمان ١5٢-١٢١
 األ ليات ةل ارامل مدرسية مناسبة حترتت أسلوع حيا   وثقافت   )مدغشقر(؛

احلتتتراب علتتتى ضتتتمان واحتتترتات ةمكانيتتتة حصتتتول أرفتتتال األ ليتتتات  ١5٣-١٢١
 على التعلي  دومنا متييز )مدغشقر(؛

التصديق على اتفا ية منظمة األم  املتحدة للرتاية والعل  والثقافة  ١5٤-١٢١
 ملكافحة التمييز   جمال التعلي  )مدغشقر(؛)اليونسكو( 

التوجه ءو التصديق على اتفا ية مكافحة التمييز   جمال التعلتي   ١55-١٢١
 )ع ورية الكونءو الدميقرارية(؛

تستتترير عمليتتتة التصتتتديق علتتتى اتفا يتتتة مكافحتتتة التمييتتتز   جمتتتال  ١56-١٢١
 )أفءانستان(؛ التعلي 
لتحتتترجل اجلنستتتي متتتن  بتتتل املدرستتتني وزواج اعتمتتتاد تتتتدااري ملنتتتر ا ١57-١٢١

األرفتتال  األمتتر التتذي يتتؤدي ةل ارتفتتاع معتتدالت انقطتتاع الفتيتتات عتتن الدراستتة   
 املدارل الثانوية )اولندا(؛

تكثيف اجل ود الراميتة ةل زايدة معتدل التحتاق الفتيتات ابملتدارل  ١5٨-١٢١
 )ليسوتو(؛

ني الفتيتتات والشتتتاابت اختتتاذ خطتتوات لضتتتمان املستتاواة الفعالتتة اتتت ١5٩-١٢١
 على عير مستوايت التعلي  واقا  ن   املدارل )الربتءال(؛

اختتتتتاذ التتتتتدااري الالزمتتتتة لتتتتتوفري التعلتتتتي  االاتتتتتدا ي اجملتتتتاين وحتقيتتتتق  ١6٠-١٢١
 املساواة   حصول عير األرفال على التعلي  )صرايا(؛

 الثانوي )توغو(؛اختاذ تدااري لزايدة معدل التحاق الفتيات ابلتعلي   ١6١-١٢١
ضمان حصتول الفتيتات والشتاابت علتى فتراب متستاوية للوصتول  ١6٢-١٢١

 ةل عير مستوايت التعلي  )آيسلندا(؛
تنفيتتتتذاا   201٦متتتتن  تتتتانون العقتتتتوابت لعتتتتات  ٣٥٦تنفيتتتتذ املتتتتادة  ١6٣-١٢١

كتتتامالا  وجتتتترمي عيتتتر أشتتتكال العنتتتف ضتتتد النستتتاء والفتيتتتات   تتتا   ذلتتتك تشتتتويه 
 ة األنثوية والزواج املبكر والقسري )انميبيا(؛األعضاء التناسلي

مواصتتلة مكافحتتتة تشتتويه األعضتتتاء التناستتتلية األنثويتتة متتتن ختتتالل  ١6٤-١٢١
واستعرضتتتتت     2011تنفيتتتتتذ خطتتتتتة العمتتتتتل اخلمستتتتتية التتتتتيت اعتمتتتتتدت   عتتتتتات 

 )اوركينا فاسو(؛ 201٦ عات
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  تعزيتتتز ج ودهتتتا الراميتتتة ةل الن تتتوض حبقتتتوق املتتترأة  وال ستتتيما  ١65-١٢١
مكافحتتتة العنتتتف اجلنستتتاين واملمارستتتات التمييزيتتتة املتعلقتتتة ابلتتتزواج  وعتتتر ايتتتاانت 

 مصنفة حسب نوع اجلنس )الربازيل(؛
 االستمرار   مكافحة ممارسة الزواج املبكر والقسري )الجيكا(؛ ١66-١٢١
االنت اء من صياغة ور ة السياسة الورنية لألسرة من أجل معاجلتة  ١67-١٢١

 املبكر والقسري على النحو املال   )زمبااوي(؛مسألة الزواج 
ةلءتتتتاء عيتتتتر األحكتتتتات التمييزيتتتتة   التتتتزواج والعال تتتتات األستتتترية   ١6٨-١٢١

 واعتماد أحكات  انونية جترت تشويه األعضاء التناسلية األنثوية )ةسبانيا(؛
 مواصلة عير اجل ود الرامية ةل تعزيز متكني املرأة )مصر(؛ ١6٩-١٢١
اختتتتاذ التتتتدااري الالزمتتتة لضتتتمان ةمكانيتتتة جلتتتوء النستتتاء الفعلتتتي ةل  ١7٠-١٢١

 القضاء )أوكرانيا(؛
مواصتتتلة اجل تتتود الراميتتتة ةل القضتتتاء علتتتى املمارستتتات التقليديتتتة  ١7١-١٢١

 التمييزية والضارة اليت تتعرض دا النساء والفتيات )نيبال(؛
لعمتتتل الورنيتتتة ختصتتتيص املتتتوارد البشتتترية والتقنيتتتة واملاليتتتة خلطتتتة ا ١7٢-١٢١

ملكافحة تشويه األعضاء التناسلية األنثويتة متن أجتل محايتة حقتوق اإلنستان للنستاء 
 والفتيات )هندورال(؛

تعزيتتتتز تنفيتتتتذ التشتتتتريعات والسياستتتتات الراميتتتتة ةل القضتتتتاء علتتتتى  ١7٣-١٢١
املمارستتتات التقليديتتتة الضتتتارة  وال ستتتيما زواج األرفتتتال والتتتزواج املبكتتتر والقستتتري 

ء التناستتتلية األنثويتتتة وضتتتمان التحقيتتتق   حتتتاالت العنتتتف املنتتتز  وتشتتتويه األعضتتتا
 ومقاضاة مرتكبي ا )رواندا(؛

اعتمتتاد أحكتتات  انونيتتة جتتترلت علتتى وجتته التحديتتد تشتتويه األعضتتاء  ١7٤-١٢١
التناستتلية األنثويتتة وكتتي الثتتدي ورقتتول الرتمتتل التمييزيتتة  وتتضتتمن فتترض جتتزاءات  

 دا(؛كافية على مرتكيب تلك األفعال )آيسلن
تعزيز التدااري الراميتة ةل التحقيتق متر مترتكيب ممارستات أو أفعتال  ١75-١٢١

العنتتتتف ضتتتتد املتتتترأة  مثتتتتل تشتتتتويه األعضتتتتاء التناستتتتلية األنثويتتتتة والتتتتزواج القستتتتري 
 ومعا بت   )األرجنتني(؛

تكثيتتتتف محتتتتالت التوعيتتتتة   عيتتتتر أءتتتتاء اإل لتتتتي  للقضتتتتاء علتتتتى  ١76-١٢١
لية األنثويتتتتة والتتتتزواج القستتتتري   شتتتتاركة عيتتتتر ممارستتتتات تشتتتتويه األعضتتتتاء التناستتتت

 اجل ات الفاعلة االجتماعية   ن في ا القيادات الدينية واجملتمعية )شيلي(؛
مواصلة مكافحة الزواج املبكر والقستري متن ختالل توعيتة األستر  ١77-١٢١

 واجملتمعات احمللية )ليبيا(؛
ا   ذلتك العنتف تعزيز مكافحة العنف القا   على نوع اجلنس   ت ١7٨-١٢١

 املنز  )اجلزا ر(؛
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اعتمتاد  تانون اشتتأن العنتف ضتد املتترأة  وةلءتاء األحكتات القانونيتتة  ١7٩-١٢١
 اليت تبطل جرمية االغتصاع ةذا تزوج اجلاين الضحية )ةسبانيا(؛

حظر عير أشكال العنف املنز  ضد املرأة  وال سيما االغتصاع  ١٨٠-١٢١
العقتتوابت اجلديتتد ال يءطتتي عيتتر أشتتكال العنتتف ضتتد   ةرتتار التتزواج  ألن  تتانون 

 املرأة )أملانيا(؛
مضتتاعفة اجل تتود الراميتتة ةل القضتتاء علتتى أي شتتكل متتن أشتتكال  ١٨١-١٢١

التمييز والعنف ضد املرأة  وتنفيذ اإلجراءات اإل ااية ومحالت التوعيتة اشتأن هتذا 
 املوضوع )أوروغواي(؛

وصتتتتتتول ةل املتتتتتتوارد القانونيتتتتتتة  ةاتحتتتتتتة ةمكانيتتتتتتة أكتتتتتترب للمتتتتتترأة لل ١٨٢-١٢١
 واملساعدة النفسية االجتماعية والطبية )ةسبانيا(؛

مواصتتلة ةعطتتتاء األولويتتة حلمايتتتة الطفتتل ابعتبارهتتتا أولويتتة أساستتتية  ١٨٣-١٢١
 للدولة )جنوع أفريقيا(؛

كفالة تنفيذ خطة العمل الورنية للقضاء على أستوأ أشتكال عمتل  ١٨٤-١٢١
)اململكتتتتة املتحتتتتدة لربيطانيتتتتا العظمتتتتى  اتمتتتتاا وفعتتتتاالا تنفيتتتتذاا  201٧األرفتتتتال لعتتتتات 

 الشمالية(؛ آيرلنداو 
اإلسراع   عملية حتدي  القانون املدين لدىل تعزيز محاية حقوق  ١٨5-١٢١

 الطفل )زمبااوي(؛
مراجعة التشريعات احلالية اليت حتظر صراحة العقواة البدنية املنزلة  ١٨6-١٢١

  ا في ا املنزل )اجلبل األسود(؛على األرفال   عير السيا ات  
سنل تشرير حيظر صراحة ةنتزال العقواتة البدنيتة ابألرفتال   عيتر  ١٨7-١٢١

 األوساح )انميبيا(؛
عامتتاا للفتيتتات والفتيتتان علتتى  18حتديتتد ستتن التتزواج التتدنيا عنتتد  ١٨٨-١٢١

 السواء )اجلبل األسود(؛
 نس(؛مواصلة مكافحة الزواج املبكر لألرفال )تو  ١٨٩-١٢١
مواصتتلة اجل تتود الراميتتة ةل مكافحتتة التتزواج املبكتتر أو القستتري   ١٩٠-١٢١

 والعنف ضد األرفال )املءرع(؛
اعتمتتتاد سياستتتات عامتتتة للقضتتتاء علتتتى جتنيتتتد األرفتتتال متتتن  بتتتل  ١٩١-١٢١

اجلماعات املسلحة   ا   ذلك اسرتاتيجيات ةعادة بهيتل هتؤالء األرفتال وةعتادة 
 للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان )شيلي(؛ اا ةدماج     اجملتمر وفق

مضتتتاعفة اجل تتتود متتتن أجتتتل القتتتبض علتتتى متتترتكيب أعمتتتال خطتتتف  ١٩٢-١٢١
األرفتتتتال ألغتتتتراض ايتتتتر األعضتتتتاء أو املمارستتتتات الستتتتحرية وتقتتتتدمي   ةل العدالتتتتة 

 )الكونءو(؛
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مواصتتلة تنفيتتذ سياستتت ا اخلاصتتة إبدمتتاج األشتتأااب ذوي اإلعا تتة  ١٩٣-١٢١
 ؛سرتاتيجي والتنفيذي )ةثيوايا(االعلى املستويني 

تعزيتتز سياستتا ا الراميتتة ةل ضتتمان محايتتة حقتتوق األ ليتتات محايتتة   ١٩٤-١٢١
 كاملة )جورجيا(؛

اختتاذ التتتدااري الالزمتة حلمايتتة الالجئتني واملشتتردين متن النستتاء متتن  ١٩5-١٢١
 عير أشكال االستءالل )اجلزا ر(؛

دون عوا تتق حيثمتتا يلتتزت لتتتوفري ةاتحتتة وتيستتري املستتاعدة اإلنستتانية  ١٩6-١٢١
 .الشمالية( آيرلندااإلغاثة للسكان املتضررين )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و 

عير االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة   هتذا التقريتر تعترب عتن مو تف الدولتة  -١٢٢
حتظتى اتأييتد  )الدول( اليت  دمت ا و/أو الدولة موضوع االستعراض. وال ينبءي أن يف ت  أهنتا

 الفريق العامل اكاملة.
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 املرفق
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