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 مقدمة  

عقـــد الفريـــق العامـــال املعـــا بالســـتعراض الـــدورج الشـــامال  املنشـــ   وجـــب  ـــرار  لـــ   -1
 21 عشــرة ا الفــنة مــن الثامنــة  دورتــ  2111حزيرا /يونيــ   11املــخر   5/1حقـو  اننســا  
ا اجللســة  شــيل بوأجــرج الســتعراض املتعلــق . 2114 فربايــر/شــطا  1إىل  ينــايركــانو  الثا /

وزيـر التنميـة الجتماعيـة   شـيل وتـرأ  وفـد . 2114 ينـاير/كانو  الثـا  21املعقودة ا  الثالثة
املعقـودة ا  العاشـرةا جلسـت   بشـيل واعتمـد الفريـق العامـال التقريـر املتعلـق  السيد برونـو بارانـدا.

 .2114 ينايرالثا / كانو  31
 لـ  حقـو  اننسـا  فريـق املقـررين التـا  اختار   2114كانو  الثا /يناير   15ا و  -2

 باكستا  واجلطال األسود وكوبا.: شيل )اجملموعة الثالثية( لتيسري استعراض احلالة ا 

صـدرت   16/21من مرفـق القـرار  5والفقرة   5/1من مرفق القرار  15ووفقاا للفقرة  -3
 شيل : األغراض استعراض حالة حقو  اننسا  الوثائق التالية 

)أ( 15 مقـــــــــــــــــــــد  وفقـــــــــــــــــــــاا للفقـــــــــــــــــــــرةخطـــــــــــــــــــــ  تقريـــــــــــــــــــــر و ا/عـــــــــــــــــــــرض  )أ( 
(A/HRC/WG.6/18/CHL/1)؛ 

جتميع للمعلومات أعدت  مفوضية األمم املتحدة السـامية حلقـو  اننسـا  وفقـاا  )ب( 
 ؛(A/HRC/WG.6/18/CHL/2) )ب(15 للفقرة

وجز أعدتــــــ  مفوضــــــية األمــــــم املتحــــــدة الســــــامية حلقــــــو  اننســــــا   وفقــــــاا مــــــ )ج( 
 (.A/HRC/WG.6/18/CHL/3) )ج(15 للفقرة

عن  ريق اجملموعة الثالثية  ائمة أسـللة أعـد ا سـلفاا الطلـدا  التاليـة:  شيل وأحيلت إىل  -4
إســـطانيا وأملانيـــا وبلايكـــا واجلمشوريـــة التشـــيكية وســـلوفينيا والســـويد واملكســـي  واململكـــة املتحـــدة 

وميكن ال ـالع علـى هـذأل األسـللة . والنمسا وهولندالربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج 
 .ا الشطكة اخلارجية لالستعراض الدورج الشامال

 موجز مداولت عملية الستعراض -أولا  

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الستعراض -ألف 

ميثـــال خطـــوة كطـــرية إىل األمـــا   ـــو إضـــفاء رأى الوفـــد أ  الســـتعراض الـــدورج الشـــامال  -5
املنطثقـة  توصـياتاللتنفيـذ  كطـريةأولويـة   تعط  شيل  و ال إ حقو  اننسا . على ابع العامل  الط
ا  الـ   ـدمتالتوصـيات مـا يتعلـق بتنفيـذ في احملـرزظشر التقرير الو ا التقد  ي. و الستعراضعن 
 .2112عا  
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م الوفــد ضــو التقريــر. هــذا ا إعــداد  واندارات احلكوميــةشــاركت لتلــف الــوزارات و ــد  -6
 ممثلني عن تل  املخسسات.أيوضاا  لستعراضوضور ارفيع املستوى الذج سافر إىل جنيف حلال
حلقو  اننسا  وممثلني عن اجملتمع املـد  املعشد الو ا قدت كذل  اجتماعات مع وع   -1

أيوضــــاا  مفّوضــــية األمــــم املتحــــدة الســــامية حلقــــو  اننســــا  ــــدمت و بغــــرض إعــــداد هــــذا التقريــــر. 
  يِّمة.مساعدة 

ذ أو هـو  يــد التنفيــذ. وعلــى فِّــتوصـية أغلطشــا إمــا نـ   11   طلــت شــيل  2112وا عـا   -1
فقد ركز التقرير الثا  على اجلشود ال  بـذلتشا الدولـة مـن تزال  ائمة ل الصعوبات ال  الرغم من 

 .وتعزيزها أجال حتديث اهلياكال املخسسية ا  ال حقو  اننسا 
خــالل حقــو  اننســا   املتخــذة ا  ــالالتــدابري أهــم بعــ  علــى  وســلا الوفــد الوضــوء -2
 .2112التوصيات املقطولة ا عا  املشمولة ب املاضيةنصف اللسنوات األربع و ا

يــع األشــخا  مــن شــيل  علــى التفا يــة الدوليــة حلمايــة م صــاد ت  2112ا عــا  و  -11
املعشـد مـد واعت  . 2112  ا عـا  املعشـد الـو ا حلقـو  اننسـا وأنشئ أيوضاا . الختفاء القسرج

حقـو  العمود الفقرج لعملية حتسني مخسسـات بذل    وشكال 2112"ألف" ا عا  ا الفلة 
 اننسا  ا شيل .

. 2112 حيـــز النفـــاز ا لوز/يوليـــ  20.609وفيمـــا يتعلـــق بـــالتمييز  دخـــال القـــانو  ر ـــم  -11
اجلنســية الــدين و علــى أســ  منشــا ائم التمييــز القــ ميــع أشــكالعلــى عا طــة املويــنا القــانو  علــى 

 نس  واهلوية اجلنسانية وانعا ة.واللغة والرأج السياس  والدين ونوع اجلن  وامليال اجل

حلكومـة ا ل   امـت الـذو شعوهبا األصـلية. جتاأل  تارخيياا  ديناا  وتدرك شيل  أ  ا زمتشا -12
جـــودة ا الطلـــد  املو  صـــليةاألشـــعوب مـــن ال لفـــتو حـــوار مـــع تســـعةبإرســـاء سياســـة  2111عـــا  

 هاوتقاليــــد الحــــنا  الكامــــال حلقو شــــانمنائيــــة ا إ ــــار افــــر  العلــــى  اوزلــــ  لوضــــما  حصــــوهل
 لــ  الــوزراء لشــخو  هنــج شــامال وجــامع إىل إنشــاء تطــاع لاحلاجــة و ــد أدت . تشــاثقافتشــا و وهوي

 .الشعوب األصلية
بشـ   الشـعوب األصـلية  (1212)162 ية منظمة العمال الدولية ر م اتفاوأدى تنفيذ  -13

ا الطلـدا  املسـتقلة إىل تعميـق اللتـزا  جتـاأل  تمعـات الشـعوب األصـلية بشـ   مشـاركتشا  والقطلية
مشـــاورة بشـــ   املســـائال  43. ومنـــذ دخـــول التفا يـــة حيـــز النفـــاز  أجريـــت أكثـــر مـــن واخنرا شـــا

مشلـــــت إحـــــدى أهـــــم و  ة.املتصـــــلة  شـــــاريع التشـــــريعات والتـــــدابري انداريـــــة واملشـــــاريع الســـــتثماري
 تقريطــاا  ثــالس ســنوات ون ظمــت  ــوال. املقطلــة ومراحلشــااملشــاورات منا شــة إجــراءات املشــاورات 

و ــــادة الشــــعوب بــــني الســــلطات احلكوميــــة  اا مطاشــــر  اا حــــوار مشلــــت عمــــال حلقــــة  311أكثــــر مــــن 
  بشـــ تططق هـــذأل اةليـــة ا ســـديـــدة  فإهنـــاجلشـــاورات ات املإجـــراءاحلكومـــة وإز وضـــعت . يةاألصـــل
  ا  وإنشــاء  لــ  ميثلشــلشــعوب األصــليةبا: العــناا الدســتورج هــ صــلة زات مســائال  ثــالس

 املتعلقة هبا. العامة تنفيذ السياساتزيادة كفاءة وتصميم إ ار مخسس  جديد ل
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وخــالل الســتعراض  شــكر الوفــد لتلــف الــدول علــى  رحشــا أســللة ســتحظى بــالرد ا  -14
 سيا  عملية الستعراض.

 التحاور وردود الدولة موضوع الستعراضسة جل -باء 

وتـــرد التوصــيات املقدمـــة أثنـــاء جلســـة  .وفـــداا بيانـــات 14خــالل جلســـة التحـــاور   ــد   -15
 .الثا  من هذا التقريرالفرع التحاور ا 

تعزيــــز ان ـــــار املخسســـــ  والقــــانو  حلمايـــــة وتعزيــــز حقـــــو  اننســـــا   بأشــــاد الكونغـــــو  -16
و نيــة حلقــو  اننســا   واعتمــاد  ــانو  بشــ   الجتــار باألشــخا . إنشــاء مخسســة بســيما  ول

 و د  توصية.
و لطت كرواتيا إىل شيل  تقاسم معلومات إضـافية بشـ   نظـا  الرعايـة الصـحية ملغـايرج  -11

بش   تدريب الشر ة ا  ال حقو  اننسـا  ومـدى إسـشا   اهلوية اجلنسية. واستوضحتشا أيوضاا 
 قو  الشعوب األصلية.هذا التدريب ا تعزيز ح

ل ســـيما القــــانو    وســـلطت كوبـــا الوضـــوء علـــى اجلشـــود املطذولـــة للقوضـــاء علـــى التمييـــز -11
. وأعربـــت عـــن  لقشـــا إزاء تزايـــد جلـــوء الشـــر ة إىل اســـتخدا  القـــوة أثنـــاء املظـــاهرات 20.609 ر ـــم

. و ــدمت السـلمية وإزاء اةثــار السـلطية لقــانو  مكافحـة انرهــاب علـى حقــو  الشـعوب األصــلية
 صيات.كوبا تو 

سـلحة مكافحـة الشـغب الشـر ة ألاستخدا  عن إساءة تقارير  وأشارت  رب  إىل ورود -12
 انتشاكـــاتمـــد  ا أثنـــاء املظـــاهرات. واستفســـرت عـــن التـــدابري املتخـــذة لوضـــما  إجـــراء حتقيـــق 

 . رب  توصية و دمتزعومة حلقو  اننسا . امل الشر ة

بنظـــر علـــى شـــيل  نلغائشـــا اختصـــا  احملـــاكم العســـكرية وأثنـــت اجلمشوريـــة التشـــيكية  -21
 الستعراض األخري. و دمت توصيات.مدنيني على  و ما أوص  ب  ا القوضايا ال  ختا 

وأشادت موريتانيا جبميع اجلشود ال  بذلتشا شيل  ا سـطيال تعزيـز دور مخسسـا ا املعنيـة  -21
. وأشـارت ومحايتشـا ت لتعزيـز حقـو  اننسـا حبقو  اننسا  وتنفيذ لتلـف املطـادرات الـ  وضـع

موريتانيــا إىل إنشــاء معشــد حقــو  اننســا  واعتمــاد التــدابري املناســطة حلظــر ميــع أشــكال التمييــز 
 ضد املرأة.

وأ رت إكوادور باجلشود املطذولة من أجال تعزيز ومحاية حقو  األشخا  زوج انعا ة   -22
ايع انـــدماج العمـــال املشـــاجرين واســـتفاد م مـــن والالجلـــني واملســـنني. وهنـــ ت شـــيل  علـــى تشـــ
 الوضما  الجتماع . و دمت إكوادور توصيات.

ـــاء إعـــداد التقريـــر و  -23 إىل وأشـــارت مصـــر إىل املشـــاورات الواســـعة النطـــا  الـــ  عقـــدت أثن
 إنشاء املعشد الو ا حلقو  اننسا  باعتطارأل هيلة  انونية مستقلة. و دمت توصيات.
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لكنشــــا مشــــاركة املـــرأة ا احليــــاة السياســــية.  الراميـــة إىل زيــــادةاحلوافز بــــ ورحطـــت إســــتونيا -24
إزاء جتـر  انجشـاض. وشـاعت شـيل  علـى مواصـلة جشودهـا لوضـما  حقـو   شـا لقأعربت عن 

 الطفال والشعوب األصلية. و دمت توصيات.
 فعالــةال شـاركة شـيل شــادت  عشــد الـو ا حلقـو  اننسـا   وأإنشـاء املبرحطـت إثيوبيـا و  -25

ا  لــ  حقــو  اننســا . وأعربــت عــن تقــديرها للتــدابري املتخــذة ملعاجلــة الجتــار بالطشــر وتعزيــز 
 .. و دمت توصياتومحايتشا حقو  املشاجرين

انجشـاض  علـى األ ـال وس لت فنلندا عن انجراءات املتخذة أو املزمع اختازهـا نباحـة  -26
جنسـ  عتـداء مثـرة ااحلمـال  يكـو  فيشـا خطر  أوة للمعرضا احلالت ال  تكو  فيشا حياة املرأة 

 غتصاب. و دمت فنلندا توصيات.نتياة التعرض لالأو  ةعلى  فل
 األوىلجولــة الســتعراض ا  الــ   ــدمتتنفيــذ شــيل  ملعظــم التوصــيات بفرنســا ورحطــت  -21

فرنسـا  . و ـدمتالتفا ية الدولية حلماية ميع األشخا  مـن الختفـاء القسـرج على وبالتصديق
 .توصيات

 جولـة السـتعراضتنفيـذ التوصـيات املقدمـة خـالل  ـال التقـد  احملـرز ا بورحطت أملانيا  -21
تنفيــذ معــايري حقــو  اننسـا  ا منــا ق معينــة. و ــدمت  بشـ  األوىل  لكنشـا أعربــت عــن  لقشــا 

 .أملانيا توصيات
علــى وشــاعت شــيل   عمليــة تشــاورية مفتوحــةا إ ــار التقريــر أعــد ولحظــت غانــا أ   -22
لتصـــدج للتحـــديات املتطقيـــة وزلـــ  لوضـــما  احـــنا  حقـــو  اننســـا  وســـيادة القـــانو . و ـــدمت ا

 .توصية
 مزيــد مــن املعلومــات عــن نتــائج التــدابري املتخــذة لوضــما احلصــول علــى  لطــت اليونــا  و  -31
ــــع ا إىل  األراضــــ  عــــن ردِّ   و ا اجملتمــــعوالنــــدماج  متســــاوية فــــر بألشــــخا  زوج انعا ــــة لت

 . و دمت اليونا  توصيات.ةاألصلي أصحاهبا من الشعوب

جيــر  الجتــار باألشــخا . الــذج قــانو  بالقــانو  مكافحــة التمييــز و برحطــت غواتيمــال و  -31
إنشــاء  لــ  عــن غواتيمــال معلومــات  ت لطــو لسياســة إدمــاج املشــاجرين.  اعــن تقــديره توأعربــ
 ت توصية.شخو  السكا  األصليني. و دماملعا بالوزراء 
تنفيـذ بحـب ور الـدفاع عـن حقـو  اننسـا . بهن  الكرس  الرسو  شـيل  علـى التزامشـا و  -32

الوضــــما  الجتمــــاع  الســــتفادة مــــن للقوضــــاء علــــى عمــــال األ فــــال وتعزيــــز فــــر   شــــىبــــرامج 
 . د  الكرس  الرسو  توصياتو والتعليم. 

األ فــال   ــا ا بالعنــف انجراءات الــ  اختــذ ا شــيل  ملكافحــة بــهنــدورا   توأشــاد -33
 واعد القـانو  املتعلـق ألغراض جتارية  وتعديال ا اجلن   فال األزل  عمال األ فال واستغالل 

 هندورا  توصيات. و دمتاملسخولية اجلنائية للمراهقني. ب
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الـ    تـواء  علـى  ـو كامـال بعـد يعات الو نيـة شـا بشـ   التشـر لقوأعربت هنغاريا عـن   -34
  لطـتو . تامـاا  حظـراا  ةالطدنيـالعقوبـة بش   عـد  حظـر و   للمحكمة اجلنائية الدولية مع نظا  روما
للقوضاء  الفتقار إىل سياساتملعاجلة مشكلة عما تنوج احلكومة القيا  ب  تفاصيال احلصول على 

 .. و دمت هنغاريا توصيات  ومى تنوج القيا  بذل األ فال العمظاهرة على 

للاشــــود الـــ  بــــذلتشا شـــيل  لتعزيــــز حقـــو  اننســــا  ا ديرهإندونيســـيا عــــن تقـــوأعربـــت  -35
  مــن املمكــن تعزيــز أنــ ا رأت كــذل محايــة املــرأة  لكنشــ والعمــال بوجــ  خــا  علــى تعزيــزومحايتشــا 

 . و دمت توصيات.أكثرتل  اجلشود 
ــــ   ــــدمتشا عــــن تنفيــــذ  -36 ــــة إيــــرا  انســــالمية شــــيل  علــــى املعلومــــات ال وشــــكرت مشوري

لكنشـــا أعربــت عـــن  لقشــا بشـــ   عــدد مـــن املســائال الـــ  حتتــاج إىل توضـــيو. التوصــيات الســابقة 
 و دمت توصيات.

التفا يــة الدوليــة حلمايــة ميــع األشــخا  مــن الختفــاء ق علــى التصــديورحــب العــرا  ب -31
مكافحــة التمييــز الراميــة إىل  تــدابريبال مايــة الالجلــني. وأشــادوباعتمــاد القــانو  املتعلــق حب القســرج
 . د  العرا  توصيةو شاركة املوا نني ا اندارة العامة. وتعزيز م

روا املتعلــق بظــبــني ان ــار القــانو  الفاــوات القائمــة يرلنــدا عــن  لقشــا إزاء أوأعربــت  -31
اجلشود الراميــــة إىل بــــ . وأشــــادتا املمارســــة العمليــــة هــــذأل الظــــروا ورصــــد خــــد  املنــــازلعمــــال 

 مكافحة العنف املنز . و دمت توصيات.

التعــديالت الــ  أدخلــت بباعتمــاد  ــانو  بشــ   الجتــار باألشــخا  و ورحطــت إيطاليــا  -32
تــدابري املزمــع اختــاز بــالعنف املنــز . وســ لت عمــا إزا كــا  مــن فيمــا يتعلــق علــى  ــانو  العقوبــات 

 .. و دمت إيطاليا توصياتاجلنسانية  غايرج اهلويةلعناا القانو  تتعلق با

حلمايــــة حقـــــو  اننســـــا  واحلريـــــات األساســـــية  ود املطذولـــــة حاليـــــاا وأشــــاد األرد  بـــــاجلش -41
سيما عرب اعتماد  انو  بش   مكافحة التمييـز  وأعـرب عـن تقـديرأل للخطـوات املتخـذة لتعزيـز  ل

 ان ار املخسس . و د  األرد  توصيات.
ــذ مــن مطــادرات -41   ــا ا زلــ  إنشــاء املعشــد  ورحطــت ليطيــا بكــال مــا ب ــذل مــن جشــود واخت 

الو ا حلقو  اننسـا . وحثـت شـيل  علـى القيـا   طـوات لتنظـيم محـالت توعيـة بشـ   حقـو  
 اننسا .

بـــاجلشود املطذولـــة مـــن أجـــال وضـــع حـــد للتمييـــز ضـــد املـــرأة وتعزيـــز  ليختنشـــتاينونوهـــت  -42
حقو شــا  وبــاللتزا  بالعدالــة الدوليــة. ولحظــت أ  القــانو  ل يــزال جييــز تططيــق العقوبــة الطدنيــة 

  مخسسات الرعاية. و دمت توصيات.على األ فال ا املنزل وا
ورحطــت مدغشــقر بإنشــاء املعشــد الــو ا حلقــو  اننســا   والتصــديق علــى نظــا  رومــا  -43

التقــد   وعلــى التفا يــة الدوليــة حلمايــة ميــع األشــخا  مــن الختفــاء القســرج. ولحظــت أيوضــاا 
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ة ميــع أشــكال التمييــز والتعــذيب والفقــر  الــذج أحرزتــ  شــيل  ا  ــالت عــدة تشــمال مكافحــ
 واأل فال. و دمت مدغشقر توصيات. ومحاية الفلات الوضعيفة  والشعوب األصلية  والنساء 

وأثنت ماليزيا على تعزيز شيل  ن ارها املخسس  والتشريع   وإنشائشا املخسسة الو نيـة  -44
قـو  املـرأة وإنفـاز القـانو  املتعلـق ا حتسـني ح   وإحرازهـا تقـدماا 2112حلقو  اننسا  ا عا  

 يا توصيات.. و دمت ماليز 2111بالجتار باألشخا  ا عا  
وهن ت جيطويت شيل  على التزامشا الـدائم  ناصـرة ميـع حقـو  اننسـا  وعلـى تنفيـذها  -45

 اض األوىل. و دمت جيطويت توصيات.معظم التوصيات ال  تلقتشا خالل جولة الستعر 
شرك فيشا اجملتمع املد . وسلمت كسي  جبشود التحوضري لالستعراض ال  أ  وأشادت امل -46

وإنشـاء هياكـال لتعزيـز  162اتفا يـة منظمـة العمـال الدوليـة ر ـم بالتقد  احملـرز فيمـا يتعلـق بتططيـق 
 ة العامة. و دمت املكسي  توصيات.مشاركة الشعوب األصلية ا احليا

 وضــع الشــعوب األصــلية بطــر  منشــا بــرامج تــوفري ونــوأل اجلطــال األســود بــاللتزا  بتحســني -41
الرعاية الصحية والتعليم لنساء الشعوب األصـلية. و لـب اجلطـال األسـود احلصـول علـى معلومـات 
عــن األنشــطة الراميــة إىل تشــايع سياســة الشــمول ومشــاركة الفلــات الوضــعيفة  وعمــا إزا كانــت 

مـن األفعـال اجلرميـة وعـن إلغـاء تططيـق  احلكومة تنـوج إعـادة النظـر ا تعريـف انجشـاض باعتطـارأل
 سود توصيات.عقوبة انعدا  ا ميع اجلرائم. و د  اجلطال األ

و لــب املغــرب احلصــول علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن مشــروع القــانو  املتعلــق حبقــو   -41
يـع للتشريعات املعمول هبا والتفا ية الدولية حلمايـة حقـو  مال  يوضيفشا قيمة وعن الاملشاجرين 

و  اننسـا . و ـد  العمال املشاجرين وأفـراد أسـرهم. وأثـل علـى إنشـاء شـيل  مخسسـة و نيـة حلقـ
 املغرب توصيات.

ورحطــت هولنــدا جبشــود شــيل  مــن أجــال تعزيــز احلقــو  املتســاوية ل شــخا  املنتمــني إىل  -42
وأعربـت عـن أملشـا . اهلوية اجلنسـانية جامليال اجلنس  ومغاير    ومزدوجنياملثليات واملثلي  موعات

ا أ  يســــاعد الســــتعراض الــــدورج الشــــامال احلكومــــة علــــى املوضــــ  ا تعزيــــز حقــــو  اننســــا . 
 و دمت هولندا توصيات.

قـد  ونوهـت بالتاملشـاركة املدنيـة. و التمييز القـوانني املتعلقـة بـاعتمـاد بنيكـاراغوا  تأشادو  -51
ا الســتعراض املقدمــة التوصــيات بشــ   املســاواة بــني اجلنســني وحثــت شــيل  علــى إدراج احملــرز 

 احلا  ا خطتشا بش   تكافخ الفر . و دمت نيكاراغوا توصيات.
وشاعت النرويج شيل  على تعزيز إ ارها املخسس  ملعاجلة التمييز. وأعربـت عـن  لقشـا  -51

 بشــــ   ورود تقــــارير عــــن ممارســــة الشــــر ة للعنــــف بشــــكال غــــري متناســــب ضــــد األحــــداس وأفــــراد
ء اجلنسـ . و ـدمت ة خالل حركات الحتااج الجتماع    ا ا زل  العتداالشعوب األصلي
 النرويج توصيات.
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وأشادت عما  بتزايـد عـدد النسـاء ا الربملـا  وا  ـال العمـال. ولحظـت تـدابري محايـة  -52
ة ا اجملتمـــع. و ـــدمت األ فـــال مـــن العنـــف وســـن  ـــانو  بشـــ   إدمـــاج األشـــخا  زوج انعا ـــ

 عما  توصية.
وأشــادت بــاراغواج بســن سياســات عامــة شــى تســتشدا النســاء واأل فــال والشــعوب  -53

 ـا ا زلـ  حتمـال املـرأة لعـبء   األصلية. وأعربـت عـن  لقشـا بشـ   حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني
 العمال املنز  والفاوة ا األجور. و دمت باراغواج توصيات.

اعتمـاد القـانو  املتعلـق بـالتمييز بنسـا   و وأشادت بريو بإنشاء املعشـد الـو ا حلقـو  ان -54
 وزيادة املوارد املخصصة لقطاع التعليم. و دمت بريو توصيات.

املســـاعد لشـــخو  حقـــو  وكيـــال طـــني بـــال ناع الـــداع  إىل إنشـــاء مكتـــب الورحطـــت الفل -55
  الــ  عمليــة التشــاور الواســعة النطــابو مشــاركة املــرأة ا احليــاة السياســية اننســا  ونوهــت بزيــادة 

 طني توصيات.ت مع الشعوب األصلية. و دمت الفلجر 
وأعربت بولندا عن تقديرها للاشود املطذولة لالمتثال للتوصيات ال    طلت خـالل جولـة  -56

 الستعراض األوىل  ل سيما إنشاء املعشد الو ا حلقو  اننسا . و دمت بولندا توصيات.
ملكلفـــني بوليـــات ا إ ـــار انجـــراءات وجشـــة إىل اورحطـــت الربتغـــال بالـــدعوة الدائمـــة امل -51

وبإنشــاء املعشــد الــو ا حلقــو  اننســا . وأشــادت بالتصــديق علــى نظــا  رومــا والتو يــع  اخلاصــة 
علـــى الربوتوكـــول الختيـــارج للعشـــد الـــدو  اخلـــا  بـــاحلقو  ال تصـــادية والجتماعيـــة والثقافيـــة 

ملتعلــق بــإجراء تقـد  الطالغــات. و ــدمت الربتغــال والربوتوكـول الختيــارج لتفا يــة حقـو  الطفــال ا
 توصيات.

وشــاعت مشوريــة مولــدوفا شــيل  علــى تعايــال إنشــاء مكتــب الوكيــال املســاعد لشــخو   -51
 حقو  اننسا   بغية اعتماد خطة و نية حلقو  اننسا . و دمت توصيات.

ا إ ـار انجـراءات وأثنت رومانيا على توجي  شيل  دعوة دائمـة إىل املكلفـني بوليـات  -52
اخلاصة. و لطت احلصـول علـى مزيـد مـن التفاصـيال عـن املالحقـات القوضـائية احملتملـة للمسـخولني 
عــن ارتكــاب انتشاكــات جســيمة حلقــو  اننســا  ا عشــد النظــا  الــديكتاتورج. و ــدمت رومانيــا 

 توصيات.
فيمــا يتعلــق  ســيما ولحــا الحتــاد الروســ  التعــديالت الــ  أدخلــت علــى التشــريعات ل -61

حبماية األ فال ومكافحـة التمييـز. وأعـرب عـن  لقـ  إزاء اسـتمرار ظـاهرة الجتـار باألشـخا   ـا 
 اء. و د  الحتاد الروس  توصيات.ا زل  بيع األعوض

ولحظـــت ســـنغافورة التقـــد  احملـــرز ا  ـــال مكافحـــة العنـــف املنـــز  عـــرب ســـن القـــوانني  -61
ل ومالجــــئ للوضـــحايا. ورحطـــت ســــنغافورة بان ـــازات الــــ  وإنشـــاء مراكـــز نعــــادة ت هيـــال الرجـــا

ا  24حتققت ا  ال التعليم حيث بلغ معدل اللتحا  باملدار  ا مرحلة التعلـيم األساسـ  
 . و دمت سنغافورة توصيات.الريفيةاملائة ا املنا ق 
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 وشـــاعت ســـلوفاكيا شـــيل  علـــى تســـريع عمليـــة إعـــداد خطـــة و نيـــة حلقـــو  اننســـا . -62
حطت بالتطورات املتعلقة حبقو  املرأة وأشارت إىل ضرورة بذل مزيـد مـن اجلشـود ملعاجلـة مظـاهر ور 

 ة فعالة. و دمت سلوفاكيا توصيات.التفاوت  كانعدا  تكافخ فر  العمال  معاجل
وشــاعت ســلوفينيا شــيل  علــى التصــديق علــى الربوتوكــول الختيــارج لتفا يــة القوضــاء  -63

 وجــب القــانو  نجشــاض اضــد املــرأة. وأعربــت عــن  لقشــا إزاء حظــر  علــى ميــع أشــكال التمييــز
ســـاو . ا ميـــع الظـــروا وأشـــارت إىل شـــدة اكتظـــاا الســـاو  وغيـــاب اهلياكـــال األساســـية لل

 و دمت سلوفينيا توصيات.
ولحا جنوب السودا  مع التقدير التعاو  املمتاز بني الشـر ة الشـيلية واللانـة الدوليـة  -64

وشــاع شــيل  علــى تعزيــز ثقافــة حقــو  اننســا  لــدى ســائر مخسســات إنفــاز للصــليب األمحــر 
 القانو . و د  توصية.

ا الصــكوك الدوليــة األساســية حلقــو  اننســا   وهنــ ت إســطانيا شــيل  علــى كوهنــا  رفــاا  -65
 . و دمت توصيات.اتفا ية محاية ميع األشخا  من الختفاء القسرج وعلى التصديق على

نكا جشود شيل  ا سطيال حتقيق املساواة بني اجلنسني وتعزيز حقـو  ولحظت سرج ل -66
. وســلطت الوضــوء ألغــراض جتاريــةا اجلــن  أل فــال ااســتغالل املــرأة ومكافحــة عمــال األ فــال و 

 . و دمت سرج لنكا توصيات.2112  على بدء نفاز  انو  مكافحة التمييز ا عا
حيـــاة أفوضـــال لشـــعطشا وتعزيـــز ثقافـــة  ورحطـــت دولـــة فلســـطني بتصـــميم شـــيل  علـــى تـــوفري -61

الحنا  وعد  التمييز. وأشادت بالتقد  احملرز ا  ال التعليم  ا ا زل  حتسني النوعية وفـرض 
 إلزامية التعليم األساس . و دمت توصيات.

. ورحطـت بالتقـد  ولحظت السويد أ  جتر  انجشاض ا ميع الظروا ل يزال سارياا  -61
  اهلويـة اجلنسـية واخلنـاثى جامليال اجلنس  ومغـاير    ومزدوجنياملثليات واملثليحقو   احملرز ا تعزيز

مـــن املعلومـــات عـــن اخلطـــوات املتخـــذة  ل ســـيما اعتمـــاد  ـــانو  مكافحـــة التمييـــز. و لطـــت مزيـــداا 
 لوضما  تنفيذ التشريع احلا  ملكافحة التمييز. و دمت السويد توصيات.

مكافحة التمييز والعنف ضد املـرأة  وا  ال د  احملرز ا التقبارتياع ولحظت سويسرا  -62
. وأعربــت عــن  لقشــا إزاء مكافحــة انرهــابوتعــديال تشــريعات  إصــالع نظــا  القوضــاء العســكرج

 ض ا ميع الظروا. و دمت توصيات.جتر  انجشا
ضــع وأشــادت تايلنــد بإنشــاء املعشــد الــو ا حلقــو  اننســا  وبالتقــد  احملــرز ا حتســني و  -11

الشــعوب األصــلية. ولحظــت أ   ــانو  مكافحــة التمييــز يــنا علــى محايــة امليــال اجلنســ  واهلويــة 
ج للوضـحايا. اجلنسانية  فشاعت على إدخال مزيد من التعديالت تقوض  بـإدراج التعـوي  املـاد

 و دمت تايلند توصيات.
و ا حلقـو  بإنشـاء املعشـد الـ 2112علـى  يـا  شـيل  ا عـا   ترينيداد وتوبـاغووأثنت  -11

ا  كافحـة التمييـزاملتعلـق   20.609القـانو  ر ـم وبدء نفـاز اننسا   والتصديق على نظا  روما  



A/HRC/26/5 

11 GE.14-12895 

  وعلــى جشودهــا ا ســطيال لكــني املــرأة وإنشــاء إدارة تعــل حبقــو  اننســا  ضــمن 2112عــا  
 توصيات. ترينيداد وتوباغوجشاز شر ة الدرك التابعة لقوة الشر ة ا شيل . و دمت 

  ل ســـيما اعتمـــاد  ـــانو  مكافحـــة التمييـــز  تقـــد  كطـــريمـــا أحـــرز مـــن ولحظـــت تـــون   -12
  وإنشــاء 2121إىل 2111 للفــنة مــن تكــافخ الفــر حتقيــق وخطــة  املــوا ننيو ــانو  مشــاركة 

 . و دمت توصيات.ةشيليالدرك الشر ة  ضمن جشازقو  اننسا  تعل حبإدارة 
نشـــاء مكتـــب الوكيـــال املســـاعد لشـــخو  حقـــو  وأشـــادت تركيـــا جبشـــود شـــيل  مـــن أجـــال إ -13

اننســـا  واخلطـــوات املتخـــذة ا ســـطيال حتقيـــق املســـاواة بـــني اجلنســـني. وســـ لت عـــن التـــدابري الـــ  
 رأة ا  وة العمال. و دمت توصية.اختذت لزيادة مشاركة امل

ولـة بالتقد  احملـرز ا  ـال محايـة حقـو  اننسـا  املكف انمارات العربية املتحدةورحطت  -14
للمـــرأة والطفـــال. واستوضـــحت عـــن الـــدور الـــذج توضـــطلع بـــ   موعـــات اجملتمـــع املـــد . و ـــدمت 

 توصية.
وأعربــت اململكــة املتحــدة عــن  لقشــا إزاء ورود تقــارير عــن جلــوء الشــر ة إىل الســتخدا   -15

املفـر  للعنـف خـالل حركــات الحتاـاج الجتمـاع . وأعربـت عــن تشـايعشا نجـراء مشــاورات 
عليشـا بشـكال مطاشـر. ت الشـعوب األصـلية بشـ   املشـاريع انمنائيـة احملتملـة الـ  تـخثر مع  موعا

 و دمت توصيات.
ونوهـــت الوليـــات املتحـــدة األمريكيـــة بالتقـــد  احملـــرز ا معاجلـــة العنـــف املنـــز   ويشـــمال  -16

زلــ  بــرامج التوعيــة  لكنشــا أعربــت عــن  لقشــا املســتمر بشــ   ارتفــاع معــدلت و وعــ . وســ لت 
 . و دمت توصيات.األصليةما تفعل  شيل  للوفاء بالتزاما ا الدولية فيما يتعلق بالشعوب ع

التفا يــة  ورحطــت أوروغــواج بالتقــد  احملــرز ا  ــال حقــو  اننســا   كالتصــديق علــى -11
ونظـــا  رومـــا واعتمـــاد  ـــانو  مكافحـــة  الدوليـــة حلمايـــة ميـــع األشـــخا  مـــن الختفـــاء القســـرج

تعلقـة مشاركة املوا نني  والتشريع اجلديد املتعلـق بـالعنف اجلنسـا  والسياسـات امل التمييز  و انو 
 بكطار السن. و دمت توصيات.

وســـــلطت أوزبكســـــتا  الوضـــــوء علـــــى  لـــــق هيلـــــات املعاهـــــدات علـــــى حقـــــو  الشـــــعوب  -11
 األصلية. كمـا سـلطت الوضـوء علـى تـد  مسـتوى املشـاركة النسـائية ومعـدلت إملـا  املـرأة بـالقراءة

 والكتابة  واكتظاا الساو   والستخدا  املفر  للقوة ا الساو . و دمت توصيات.
إنشـــاء املعشـــد الـــو ا حلقـــو  اننســـا . وحثـــت  مشوريـــة فنـــزويال الطوليفاريـــةولحظـــت  -12

شيل  على إعطاء األولوية للشـعوب األصـلية والفلـات الوضـعيفة عـن  ريـق ملـة أمـور منشـا تنفيـذ 
  وعلــى مواصـــلة جشودهــا لتقلـــيا الفرو ــات وضـــما  162مـــال الدوليــة ر ـــم اتفا يــة منظمــة الع

 اندماج الجتماع .
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ولحظت فييت نا  باهتما  حتقيق إ ـازات مشـاعة ا شـيل   كالتصـديق علـى معظـم  -11
املعاهـــدات األساســـية حلقـــو  اننســـا   واعتمـــاد  ـــانو  مكافحـــة التمييـــز وإنشـــاء املعشـــد الـــو ا 

 دمت توصيات.حلقو  اننسا . و 
ورحب اليمن جبشود شيل  ا النويج للصكوك الدولية حلقـو  اننسـا  وبإنشـاء املعشـد  -11

مع املطادئ املتصلة  ركز املخسسات الو نية )مطادئ باري (. و ـد   الو ا حلقو  اننسا  لشياا 
 توصية.
 شـــطاب  وخصوصـــاا وأعربــت أفغانســـتا  عـــن اغتطا شـــا بالتـــدابري الراميـــة نعـــادة إدمـــاج ال -12

تنفيذ ما يسمى "اخلطة املتعلقة بالشطاب"  وباخلطوات انجيابية املتخذة بش   حق املشـاجرين ا 
 الصحة وحقشم ا التعليم. و دمت أفغانستا  توصية.

مع مطـادئ بـاري  وبالتـدابري  ورحطت اجلزائر بإنشاء املعشد الو ا حلقو  اننسا  لشياا  -13
لشـــعوب األصـــلية  ل ســـيما ا  ـــا  العمـــال ولكـــني املـــرأة. و ــــدمت املتخـــذة لتحســـني وضـــع ا

 توصيات.
ورحطت أنغول بإنشاء املعشد الو ا حلقو  اننسا  وباعتزا  احلكومـة مواءمـة تشـريعا ا  -14

الو نيـــة مـــع الصـــكوك الدوليـــة حلقـــو  اننســـا . ورحطـــت بـــاخلطوات الـــ  اختـــذت وأفوضـــت إىل 
 والفلات الوضعيفة. و دمت توصية.حتسني حياة الشعوب األصلية 

ميــــع األشــــخا  مــــن  وأشــــادت األرجنتــــني بالتصــــديق علــــى التفا يــــة الدوليــــة حلمايــــة -15
ج  وبــاجلشود الراميــة إىل إنشــاء مكتــب الوكيــال املســاعد لشــخو  حقــو  اننســا  الختفــاء القســر 

ستشا اجليدة ا  ـال وسن التشريع اجلديد املتعلق  كافحة التمييز. و لطت من شيل  تقاسم ممار 
 ســـ لة لتـــع املســـنني جبميـــع حقـــو   وضـــع سياســـات مـــن أجـــال كطـــار الســـن مـــع اخلطـــري املســـتقال

 . و دمت توصيات.اننسا 
املســاءلة وشــددت أســناليا علــى أايــة تواصــال التثقيــف بشــ   حقــو  اننســا  وتــدابري  -16

ــــت عــــن املفــــر  للقــــوة. و الســــتخدا  ملعاجلــــة الدعــــاءات املتعلقــــة بلاــــوء  ــــوات األمــــن إىل  أعرب
 التمييز وعد  املساواة. و دمت توصيات. ملعاجلةلاشود املتواصلة شا لعيشات

وســ لت النمســا عمــا تنــوج شــيل  القيــا  بــ  ملعاجلــة مشــكلة اكتظــاا الســاو   وســوء  -11
املعاملــة والعقــاب غــري املــربر وعــد  وجــود برنــامج فعــال حلمايــة الشــطاب  و لطــت احلصــول علــى 

ق حبمايــــة األحــــداس. و ــــدمت ات عــــن الطــــور الــــذج وصــــال إليــــ  مشــــروع القــــانو  املتعلــــمعلومــــ
 توصيات.

ملطــادئ بــاري . و الــت  ولحظـت أزربياــا  إنشــاء املعشــد الــو ا حلقـو  اننســا  وفقــاا  -11
إهنا تشا ر املقرر اخلا  املعا حبقو  الشعوب األصلية لاوف  بش   حقـو  هـذأل الشـعوب   ـا 

 و دمت توصيات.راض  أسالفشا. ا زل  شراء أ
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املقدمـة  62إىل  61ش عـن انجـراءات املتخـذة لتنفيـذ التوصـيات مـن يوس لت بـنغالد -12
ا جولـــة الســـتعراض األوىل ملعاجلـــة الفرو ـــات الجتماعيـــة وال تصـــادية بـــني الســـكا  األصـــليني 

ش ي. و دمت بـنغالدوالسكا  غري األصليني وإجراءات زيادة التمثيال السياس  للشعوب األصلية
 توصيات.

  وســيادة القــانو  ومحايتشــا ورحطــت بــيالرو  بــاخلطوات املتخــذة لتعزيــز حقــو  اننســا  -21
واحلقو  الجتماعية وال تصادية وعد  التمييز. ولحظت اجلشود املطذولة لتعزيز حقو  الشعوب 

 األصلية وحتسني وضعشا الجتماع  وال تصادج. و دمت بيالرو  توصيات.
وهنــ ت بلايكــا شــيل  علــى اعتمــاد  ــانو  مكافحــة التمييــز. وأعربــت عــن شــواغال عــدة  -21
ســــيما بشــــ   وضــــع النســــاء والفتيــــات  وحالــــة انفــــالت مــــن العقــــاب  والتعــــذيب  وحــــالت  ل

 الختفاء القسرج. و دمت بلايكا توصيات.
لنكيز علـى حتسـني ولحظت بوتا  الزيادة الوضخمة ا ميزانية  طاع التعليم إىل جانب ا -22

 العمـال الـذج اضـطلعت . ولحظـت بوتـا  أيوضـاا الريفيـةمعايري التعلم واملرافـق التعليميـة ا املنـا ق 
اندارة الو نيـة لشـخو  املـرأة مـن أجـال ضـما  محايـة النسـاء مـن العنـف املنـز  ومكافحـة عمـال  ب 

 األ فال. و دمت بوتا  توصية.
توصـــيات ا إ ـــار الـــروع الطنطـــاءة الـــ   طعـــت  وميـــاتدولـــة بوليفيـــا املتعـــددة القو ـــدمت  -23

 الستعراض الدورج الشامال.
وأشـــادت الطوســـنة واهلرســـ  باعتمـــاد التشـــريع اجلديـــد املتعلـــق حبقـــو  اننســـا  ورحطـــت  -24

ملطـــادئ بـــاري . و لطـــت احلصـــول علـــى مزيـــد مـــن  بإنشـــاء املعشـــد الـــو ا حلقـــو  اننســـا  وفقـــاا 
 ولويلشا. هليلة وعملشااملعلومات بش   ولية هذأل ا

وأشادت الربازيال بالتصديق على التفا ية الدولية حلماية ميع األشخا  مـن الختفـاء  -25
تفا يــة القوضـاء علــى ميــع القسـرج وشــاعت شـيل  علــى التصـديق علــى الربوتوكــول الختيـارج ل

لجتــار باألشــخا  با ةاملتعلقــ ةاجلديــد ات. ورحطــت بطــدء نفــاز التشــريعأشــكال التمييــز ضــد املــرأة
 انعا ة. و دمت الربازيال توصيات.وحقو  الالجلني واألشخا  زوج 

واعتـــربت بلغاريـــا اعتمـــاد تـــدابري جديـــدة لتحقيـــق املســـاواة هـــدفشا حظـــر ميـــع أشـــكال  -26
تفا يـة ل رغـم الفتقـار حـى اة  إىل تعريـف للتمييـز ضـد املـرأة وفقـاا  إجيابيـاا  التمييز ضد املـرأة أمـراا 

 . و دمت بلغاريا توصية.ء على ميع أشكال التمييز ضد املرأةالقوضا
مـــن وأشـــادت كنـــدا بالتعـــديالت الـــ  أدخلـــت علـــى  ـــانو  العقوبـــات لتيســـري  اكمـــة  -21

املــرأة. و لطــت احلصــول علــى معلومــات عــن التــدابري اخلاصــة األخــرى الــ  ميارســو  العنــف علــى 
 و دمت توصيات. ملساعدة الوضحايا.أو العنف هذا ست تطخذ ملنع 
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وأشــادت الصــني بــاخلطوات املتخــذة ملكافحــة التمييــز وتعزيــز احلمايــة القوضــائية  واعتمــاد  -21
تشـــريع لالرتقـــاء بوضـــع املـــرأة ومحايـــة حقـــو  املســـنني وحتســـني احلقـــو  الجتماعيـــة وال تصـــادية 

 للشعوب األصلية. و دمت توصيات.
والتصديق على نظا  روما  واعتماد  انو   وأثنت كولومطيا على شيل  لتعزيز مخسسا ا  -22

 و ّدمت توصيات.مكافحة التمييز ولدورها ا  ل  حقو  اننسا . 
يشـــكال ( 20.609القـــانو  ر ـــم للتمييـــز )التشـــريع اجلديـــد ملكافحـــة أكـــد وفـــد شـــيل  أ   -111

ذا وعمــالا هبــأعمــال التمييــز. مــرتك  معا طــة تشــريع يــنا صــراحة علــى أول عالمــة بــارزة  وهــو 
دو  أج وتعزيزهـا محايـة حقـو  اننسـا  هبـدا تمييـز العد  تتعلق بسياسة  أ  رت مخخراا   القانو 
 .مرصد مشاركة املوا نني وعد  التمييزوكفال تنفيذها لييز. 

لتحقيـــق ملـــة  2111عـــا   )الـــدرك(إدارة حقـــو  اننســـا  التابعـــة للشـــر ة وأنشـــلت  -111
حقــو  علــى   واملســااة ا التــدريب طــا  اختصاصــشانتعزيــز حقــو  اننســا  ا أهــداا بينشــا 
ا و لقـوة واألسـلحة الناريـة. لالشـر ة عـدة تـنظم اسـتخدا  روتوكولت ب حدطثت اندارةاننسا . و 

 جديــداا  برنا ــاا التابعــة للشــر ة والعقيــدة والتــاري  تثقيف الاملعنيــة بــوحــدة النفــذت   2113عــا  
اسـتخدا  يتنـاول وهـو برنـامج ايري الدوليـة زات الصـلة  للمعـ حقو  اننسا   وفقاا على لتدريب ل

ا زلـــ  املثليـــات واملثليـــو  جنســـياا ومزدوجـــو امليـــال اجلنســـ   ـــن القـــوة ومحايـــة الفلـــات الوضـــعيفة  
 .ومغايرو اهلوية اجلنسانية

 و ضـــعالـــدرك حلفـــا النظـــا  العـــا  و شـــر ة حتـــديث تكتيكـــات جـــرى   2112ا عـــا  و  -112
ا عـا  و لشـرعية والوضـرورة والتناسـب. لاملطادئ العاملية إىل  استناداا لقوة  منوزج جديد لستخدا  ا

محايـــة احلــــق ا حريــــة مـــن أجــــال تـــدخال الشــــر ة تــــنظم بروتوكـــولت  ت عــــدةعرضـــ  است  2113
 .التامع

املعشــد الــو ا حلقـو  اننســا  تــدخالت الشــر ة أثنـاء املظــاهرات العامــة   ــا ا ورصـد  -113
الشــــخو   دائــــرة   و ضــــعت2112ا عــــا  و   الشــــر ةمركطــــات ال زلــــ  ظــــروا الحتاــــاز داخــــ

الـدرك. شـر ة أفـراد املفتشـية العامـة  هبـدا تعزيـز الر ابـة الداخليـة ومرا طـة إشـراا الداخلية حتت 
الوصـــــول إىل نظـــــا  الشـــــر ة إمكانيـــــة  يات شـــــخا  املتوضـــــررين مـــــن ســـــلوكل أتيحـــــتوباملثـــــال  

 .انلكنو شكاوى ال

تططيــق  ــانو  مكافحــة انرهــاب لــدى قــو  اننســا  حبالــدائم  شــيل   وكــرر الوفــد التــزا -114
تقييد نطا  تططيق . وأكـد لعدة مرات منذ عودة الدميقرا ية ع دِّل (  الذج 18.314 )القانو  ر م

 .ذ دو  أج لييزي نفالوفد أ  هذا التشريع 

ألغيـت نو  العقوبات قال اا جديد مشروعاا  كد أ  فإىل التشريعات اجلنائية  الوفد وتطر   -115
 .على الربملا   ريطاا سي عرض  313املادة  من 
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  وهـو 2111عـا  ا اعت مـد  ـد  نظـا  القوضـاء العسـكرجعلـى  تعـديالا    بوأفاد الوفد  -116
احملــــاكم العســــكرية ســــوى  ميثــــال أمــــا ل حيــــد مــــن نطــــا  اختصــــا  القوضــــاء العســــكرج  حبيــــث 

 .ملراجعة هذألاعملية  تواصالوأشار الوفد إىل العسكريني. 

ا الســنوات الــثالس أعــادت احلكومــة    ا أرضــشا فيمــا يتعلــق حبــق الشــعوب األصــليةو  -111
املطالـب األراضـ  وه  تتو ع إعادة إىل الشعوب األصلية   اا هكتار  42 361املاضية  أكثر من 

 تركــزو  ا غوضــو  الســنوات الســت املقطلــة. إىل هــذأل الشــعوب ا املائــة  111بنســطة  هبــا حاليــاا 
علــى اســتكمال  أيوضــاا عملــت  بــال  ا حــد زا ــا وحســبعــادة األراضــ  إمســ لة احلكومــة علــى 
 اسـتثمارلتنمية اننتاجيـة  عـن  ريـق تـوفري املـوارد املاليـة والطشـرية واملسـاعدة التقنيـة  و لاسناتياية 

 .خا وج  ب  املوارد ا إدارة املياأل

 إ ــارا الت بعــ  اجملــا اةراء بشــ    عــد  التوصــال إىل توافــق تــا علــى الــرغم مــن و  -111
علـــــى اجلوانـــــب زات الصـــــلة مـــــن انجـــــراءات   ات فـــــقعمليـــــة التشـــــاور مـــــع الشـــــعوب األصـــــلية  

  حيــز التنفيــذ  ريطـــاا    الــذج ســيدخالاجلديــدويشــكال النظــا  . واةجــال  راحــالاملواملوضــوعات  و 
لــن يقتصــر شــاورات ملاع و أ  موضــمــن حيــث  عــن النظــا  احلــا وهــو خيتلــف خطــوة إىل األمــا . 

عــادا م و تقاليــدهم لســكا  األصــليني الــذين تــ ثرت فــإ  ابالتــا   و . وحــدأل احلــق ا األرضعلــى 
كــذل  ســطق.  املتشــاور الا عمليــة  احلــق أيوضــاا ســيكو  هلــم الدينيــة والثقافيــة والروحيــة  مممارســا و 

 كـــــــانو  األول/املعمـــــــول بـــــــ  منـــــــذ   -تقيـــــــيم األثـــــــر الطيلـــــــ  املتعلـــــــق بالنظـــــــا  احلـــــــا  يتوضـــــــمن 
سـتثمارج تـ ثري علـى المشـروع يكـو  لللتشـاور عنـدما عـن اخاصـة  أحكاماا  - 2113 ديسمرب

 .الطيلةولي  على الشعوب األصلية  

زال يـل رغـم أنـ   1221منـذ عـا   العفـواحملاكم   تستخد   انو  أ   إىل الوفد وأشار -112
قو  اننسـا  حتعلق بانتشاكات ت ى  وضائيةدعو  1 111أكثر من ا  حالياا وي نظر  .رمسياا  نافذاا 
 ـررت احملكمـة زلـ    بانضافة إىلو . الطرا املدع وزارة الداخلية دعوى لثال فيشا  111بينشا 
واســعة وال ــانو  التقــاد  ا حــالت النتشاكــات اخلطــرية و ــف تططيــق   2112منــذ عــا  العليــا  

 .فنة الديكتاتوريةكطت خالل النطا  واملنشاية حلقو  اننسا  ال  ارت  

  يســتوفو  الشــرو  املطلوبــةالــذين لوضــحايا لاحلكومــة بــرامج عــدة جلــرب الوضــرر ووضــعت  -111
  ومكافــ ت مأو أ فــاهل ئشمآبــا وأ مأمشــا  ألزواج الوضــحايا أو: معاشــات تقاعديــة مــا يلــ  بينشــا

  افة إىل زلــ وبانضــوانعفــاء مــن اخلدمــة العســكرية انلزاميــة.   ومــنو دراســية أل فــال الوضــحايا
كانت تستخدم  عسكرج  بإغال  مركز اعتقال  النقالب الا الذكرى األربعني لأمرت احلكومة  

 . وات األمن السابقة حصراا 

انــدماج ولتيســري للشاــرة الدوليــة.  رئيســياا  شــيل  مقصــداا أصــطحت ا العقــود األخــرية  و  -111
 .أوضاعشم تسويةاحلكومة املشاجرين على املشاجرة  شاعت  اتاجلالي
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مــا الــذج يتوضــمن  ــانو  محايــة الالجلــني   2111ا عــا  اعت مــد  وعــالوة علــى زلــ    -112
ـــن   2111ا عـــا  و دوليـــة. لتزامـــات تعشـــدت بـــ  شـــيل  مـــن ا  ريـــب املشـــاجرين جيـــر   ـــانو  س 
الربملـــا  بعـــد  إىلاهلاـــرة بشـــ   مشـــروع  ـــانو  أحيـــال   2113وا عـــا    والجتـــار باألشـــخا 

هذا القانو  الذج ينطغ  اعتمـادأل دو  ومن ش   اسعة بني الدولة واجملتمع املد . و تشاور عملية 
 .1215ت خري  أ  حيال  ال  انو  اهلارة لعا  

مشـروع  فقد بـاتحقو  اننسا .  املساعد لشخو  وكيالالإنشاء مكتب بصدد شيل  و  -113
 اـــرد وســـيكو  املكتـــب   التشـــريعية الثانيـــة ا  لـــ  النـــواب. مرحلتـــ إنشـــاء املكتـــب ا  ـــانو  

 .اتالتزام ا علي  من لوفاء لعلى وضع خطة و نية حلقو  اننسا   إنشائ    ادراا 

احلكومـــة تعمـــال مـــع املعشـــد فـــإ  و نيـــة للو ايـــة مـــن التعـــذيب  الليـــة فيمـــا يتعلـــق باةأمـــا  -114
 درجســيبانضــافة إىل زلــ   و ا أســرع و ــت ممكــن.  هاالــو ا حلقــو  اننســا  مــن أجــال تنفيــذ

 ا آزار/الســـلطة التنفيذيـــة العقوبـــات الـــذج ســـتقدم  مشـــروع  ـــانو  ا  تعريـــف جلرميـــة التعـــذيب
 .2114مار  

 ـانو  أ  ـر   2111فـ  عـا  فأولويـات شـيل . أولويـة مـن مكافحة العنـف املنـز  ولثال  -115
نـــامج ســعى بر و . للوضــحاياالســـابقني والشــركاء زواج األالعقوبــات علــى يشـــدد و  اننــاس تــال جيــر  
شود الو ايـة ا أوسـا  جبوضحايا و بالالهتما  بزيادة املرأة بحلد من العنف إىل ا ("ل  حتتوضن"شي)

حبــــق إعــــادة ت هيــــال الرجــــال الــــذين اســــتخدموا العنــــف مشــــال الربنــــامج األ فــــال واملــــراهقني. كمــــا 
طشــر. جرميــة الجتــار بالضــحية و عــن ومحايــة النســاء اللــوايت تعرضــن للعنــف اجلنســ  أو شــريكا م 

عـا  ا  34إىل  2111حالـة عـا   51عدد حالت  تـال اننـاس مـن تراجع ا هذا السيا   و 
 .2113عا  ا  41و  2112
عـن تقاسـم  اللتزامـات العائليـة ومسـخوليات العمـال  فوضـالا التوفيق بـني الدولة وشاعت  -116

لعمـــال وتنميـــة ار  مـــن فـــ اا لمـــرأة مزيـــد ـــا يتـــيو لاملســـخوليات بـــني الوالـــدين ا رعايـــة األ فـــال  
مـا بعـد  لديـد إجـازةوه    ال  ن فذتالسياسات جتدر انشارة إىل بع  الشخصية. و القدرات 

تغطيـة توسـيع نطـا  و   الرعايـة املشـنكة ل  فـالاعتماد الولدة من ثالثة إىل ستة أششر  و انو  
بانضـافة إىل زلـ   و . مقعـد 111 111أكثـر مـن بزيادة   رعاية النشارية والتعليم  طال املدرسال

وعـددها  ا السـنوات األربـع املاضـيةاسـت حدثت الـ   وظـائفالا املائـة مـن  54 خصا للنساء
فيمــا اخنفــ  ا املائــة   41ة العاملــة قــو النســاء ا المشــاركة  وبلــغ معــدل؛ وظيفــة 141 111

 602 إىل 2112ا املائــة عــا   1103 مــن مناجعــاا   لــ معــدل بطالــة اننــاس إىل أدى مســتوى 
 .2113ا املائة عا  

حياة اجلنني  حبيث حيظر أج إجـراء على محاية لدستور ينا ابانجشاض  وفيما يتعلق  -111
 تكـو  فيشـا ا حـالت اسـتثنائيةالقـانو  ل  طـاء   جييـز. ومـع زلـ   ويعا ِـب عليـ نهناء احلمال 
 يــخثر علــىلــو كــا  زلــ  حــى هــا  وضــرورية ننقازال  إجــراء العالجــات معرضــة للخطــر حيــاة األ 
 حتمية أو عرضية.كنتياة  أو سالمت  حياة الطفال
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حــريتشم. و ـــد املســلوبة شــيل  مطــادرات لتلفــة لتحســني أوضــاع األشــخا  وشــاعت  -111
معاجلـــة ا  اســـتثمار كطـــريضـــ    مشلـــت اا تـــدبري  11 تتوضـــمن خطـــةانجـــراء األول ا وضـــع  لثـــال

 25 ف  الكتظاا ا الساو  إىل  خ  هكذاة. و مشاكال الطنية التحتية واألمن والسكن والصح
وضــعت فقــد   ا املائــة مــن نــزلء الســاو  101يشــكلن النســاء  و ــا أ . 2113ا املائــة عــا  

 .املنظور اجلنسا تراع   للساو احلكومة سياسة 

اةراء والتوصــيات والنقـــد الطنـــاء  إ    ـــائالا   الوفـــود الـــ  تــدخلت ا اخلتــا الوفـــد  وشــكر -112
ومحايتشــــا تعزيــــز حقــــو  اننســــا   ــــال ا  شــــيل الــــذج أ حرزتــــ  التقــــد  ت  يِّمــــة ا تقــــدير كانــــ

  األســللةمــن أكــرب عــدد ممكــن نجابــة علــى االوفــد وحــاول . الــ  تعيــق هــذا التقــد  والتحــديات
ب علي لرد  باوتعشد   .لوضيق الو ت كتابةا على أج سخال   جي 
مثـة   لكـن ومحايتشـا حـنا  وتعزيـز حقـو  اننسـا لاا بناء ثقافة  اا شيل  تقدموأحرزت  -121

علــى  مــال هــذأل التحــديات خــذت احلكومــة أ ـد و . ا هــذا اجملــال حتـديات كطــرية مــا زالــت  ائمــة
الصــادرة  ايــة آليــة الســتعراض الــدورج الشــامال والتوصــيات با هــذا الســيا   ســلطمت  اجلــد  و 
 اا.وإنصاف عدلا  بناء  تمع أكثرستسشم ا إدراكاا منشا ب   هذأل التوصيات   عنشا

 **استنتاجات وتوصيات -ثانياا  
يتجاوز  ستدرس شيلي التوصيات التالية، وستقدم ردوداا عليها في وقت مناسب ل -121

 :4102 موعد الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق اإلنسان في حزيران/ يونيه
وليةة لحمايةة حقةوق النظر في سحب تحفظاتها على التفاقيةة الد -121-1 

 جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم )الفلبين(؛
التصديق على البروتوكول الختياري لتفاقية القضةاء علةى جميةع  -121-2 

أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الختياري للعهد الةدولي الاةاب بةالحقوق 
 القتصادية والجتماعية والثقافية )فرنسا(؛

التصةةةديق علةةةى البروتوكةةةول الختيةةةاري للعهةةةد إجةةةراءات لة مواصةةة -121-3 
الدولي الااب بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية والبروتوكةول الختيةاري 

 لتفاقية حقوق الطفل المتعلِّق بإجراء تقديم البالغات )البرتغال(؛
تحديةةةةد تةةةةاريق للتصةةةةديق علةةةةى البروتوكةةةةول الختيةةةةاري لتفاقيةةةةة  -121-4 

 اء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )أيرلندا(؛القض

__________ 

رطر الستنتاجات والتوصيات. **     حت 
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مواصةةةلة عمليةةةة التصةةةديق علةةةى البروتوكةةةول الختيةةةاري لتفاقيةةةة  -121-5 
القضةةاء علةةى جميةةع أشةةكال التمييةةز ضةةد المةةرأة بةةالنظر إلةةى أن مشةةروع قةةانون فةةي 
هةةةاا الصةةةدد يجةةةري النظةةةر فيةةةه عقةةةب توصةةةيات قبةةةدِّمت خةةةالل الةةةدورة السةةةابقة 

 وري الشامل )هولندا(؛لالستعراض الد
التصديق على البروتوكول الختياري لتفاقية القضةاء علةى جميةع  -121-6 

أشةةكال التمييةةز ضةةد المةةرأة )بةةاراغواي وبلجيكةةا وسةةلوفاكيا ومدغشةةقر والنمسةةا(؛ 
 )إسبانيا(؛ 0111الاي وقعت عليه شيلي في عام 

لختيةةاري تسةةريع العمليةةة التشةةريعية للتصةةديق علةةى البروتوكةةول ا -121-1 
 لتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )أوروغواي(؛

 081التصةةةةةةديق علةةةةةةى اتفاقيةةةةةةة منظمةةةةةةة العمةةةةةةل الدوليةةةةةةة رقةةةةةةم  -121-1 
 )باراغواي(؛

 081النظةةةةر فةةةةي التصةةةةديق علةةةةى اتفاقيةةةةة العمةةةةل الدوليةةةةة رقةةةةم  -121-2 
 )الفلبين(؛

يةةةةة حقةةةةوق الطفةةةةل التصةةةةديق علةةةةى البروتوكةةةةول الختيةةةةاري لتفاق -121-11 
 المتعلِّق بإجراء تقديم البالغات )مدغشقر(؛

النظةةر فةةي التصةةديق علةةى البروتوكةةول الختيةةاري لتفاقيةةة حقةةوق  -121-11 
 الطفل المتعلِّق بإجراء تقديم البالغات )الجبل األسود(؛

النظةةةر فةةةي التصةةةديق علةةةى البروتوكةةةول الختيةةةاري للعهةةةد الةةةدولي  -121-12 
 قتصادية والجتماعية والثقافية )الجبل األسود(؛الااب بالحقوق ال

تسةةريع العمليةةة التشةةريعية للتصةةديق علةةى البروتوكةةول الختيةةاري  -121-13 
 للعهد الدولي الااب بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية )أوروغواي(؛

التصةةةةةديق علةةةةةى تعةةةةةديالت كمبةةةةةال علةةةةةى نظةةةةةام رومةةةةةا األساسةةةةةي  -121-14 
 ية الدولية )إستونيا(؛للمحكمة الجنائ

التصديق على تعديالت كمبال على نظام روما األساسةي، بهةد   -121-15 
جريمة  نظرالمحكمة الجنائية الدولية ب اختصابالمساهمة، إذا أمكن، في تفعيل 

 (؛ن)لياتنشتاي 4102العتداء في بداية عام 
الحةةةر  اإلسةةةراع فةةةي النضةةةمام إلةةةى اتفاقيةةةة عةةةدم تقةةةادم جةةةرائم  -121-16 

، دون أيةةة تحفظةةات مةةن شةة نها أن 0198والجةةرائم المرتكبةةة ضةةد اإلنسةةانية لعةةام 
 تقوض غرض تلك التفاقية وموضوعها )غانا(؛
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النضةةةةمام إلةةةةى التفاقيةةةةة المتعلِّقةةةةة بوضةةةةع األشةةةةااب عةةةةديمي  -121-11 
، والتفاقيةةة المتعلِّقةةة بافةة  حةةالت انعةةدام الجنسةةية لعةةام 0192الجنسةةية لعةةام 

 ذربيجان(؛)أ 0190
مواصةةةةةةلة جهودهةةةةةةا لتعزيةةةةةةز مواءمةةةةةةة التشةةةةةةريعات الو نيةةةةةةة مةةةةةةع  -121-11 

 المعاهدات الدولية )دولة فلسطين(؛
إدراج األحكام الالزمة في تشريعاتها الو نية إلتاحة التعاون التةام  -121-12 

 والفوري مع المحكمة الجنائية الدولية )هنغاريا(؛
اتها الو نيةة مةع أحكةام نظةام رومةا استكمال عملية مواءمةة تشةريع -121-21 

 األساسي على وجه السرعة )تونس(؛
سةةةةن التشةةةةريعات التةةةةي تجعةةةةل التفاقيةةةةة الدوليةةةةة لحمايةةةةة جميةةةةع  -121-21 

 األشااب من الختفاء القسري نافاة في التشريعات الشيلية )بلجيكا(؛
مواصلة تكييف تشريعات مكافحة اإلرها  مع المعايير الدوليةة،  -121-22 

 صوصاا فيما يتعلق بتعريف جرائم اإلرها  والحق في محاكمة عادلة )سويسرا(؛خ
تعزيةةز دولةةة القةةانون واإلدارة الرشةةيدة، بمةةا فةةي ذلةةك تعزيةةز بنةةاء  -121-23 

قةةةدرات اليةةةات إنفةةةاذ القةةةانون والمةسسةةةات الو نيةةةة فةةةي مجةةةال حقةةةوق اإلنسةةةان 
 نام(؛ )فييت

  كةةةامالا   نسةةةان اسةةةتاداماا اسةةةتادام المةسسةةةة الو نيةةةة لحقةةةوق اإل -121-24 
 كجزء أساسي من الستراتيجية الشاملة لحماية حقوق اإلنسان )البرتغال(؛

ضةةةمان أن تواصةةةل المةسسةةةة الو نيةةةة لحقةةةوق اإلنسةةةان امتثالهةةةا  -121-25 
لمبةاد  بةاريس وتةوفير المةوارد الكافيةة لهةةا للمضةي فةي تعزيةز حقةوق اإلنسةان فةةي 

 شيلي )أستراليا(؛
للوقايةةةة مةةةن  لاطةةةوات الراميةةةة إلةةةى اعتمةةةاد اليةةةة و نيةةةةتسةةةريع ا -121-26 

تعريةف التعةايب فةي القةانون الةو ني مةع اتفاقيةة مناهضةة  مواءمةةالتعايب وضمان 
 التعايب )أستراليا(؛

تةدعيم قةدرتها المةسسةية علةى تعزيةز الرامية إلةى جهود المواصلة  -121-21 
الاصوب، في إنشاء  حقوق اإلنسان وحمايتها، بما في ذلك التعجيل، على وجه

مكتةةب وكيةةل حقةةوق اإلنسةةان، ووضةةع خطةةة عمةةل و نيةةة شةةاملة لحقةةوق اإلنسةةان 
 )إندونيسيا(؛

اتاةةاذ مبةةةادرات ملموسةةةة إلنشةةةاء مكتةةةب وكيةةةل حقةةةوق اإلنسةةةان  -121-21 
 ووضع خطة و نية لحقوق اإلنسان )بيرو(؛
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القةةةانوني الاةةةاب بمكتةةةب وكيةةةل  تكثيةةةف جهودهةةةا لوضةةةع الةةةن  -121-22 
 نسان وإعداد خطتها الو نية لحقوق اإلنسان كاطوة لحقة )تركيا(؛حقوق اإل

 إنشاء مةسسة أمين مظالم األ فال )إستونيا(؛ -121-31 
نشةةةةاء منصةةةةب أمةةةةين مظةةةةالم األ فةةةةال إلاعتمةةةةاد مشةةةةروع قةةةةانون  -121-31 

 )هندوراس(؛
إنشةةاء منصةةب أمةةين مظةةالم األ فةةال علةةى أن يتمتةةع بالسةةتقاللية  -121-32 

يةةتمكن مةةن تلقلةةي الشةةكاوع مةةن جميةةع الجهةةات المعنيةةة ذات الصةةلة فةةي التامةةة و 
 حالة انتهاك حقوق األ فال )بولندا(؛

مواصةةةةلة جهودهةةةةا لحمايةةةةة وضةةةةمان حقةةةةوق جميةةةةع األشةةةةااب،  -121-33 
سةةيما األ فةةال والنسةةاء، بهةةد  ضةةمان وصةةول جميةةع المةةوا نين، علةةى نحةةةو  ل

احتةةةرام أهميةةةة فةةةي  ةةةل الصةةةحية، عةةةادل ومعقةةةول، إلةةةى العدالةةةة والتعلةةةيم والرعايةةةة 
 األسرة ودورها )الكرسي الرسولي(؛

مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز اآلليات القائمةة لحمايةة النسةاء  -121-34 
واأل فال بشكل أفضةل ومنةع العتةداء الجسةدي والجنسةي والتمييةز، بسةبل منهةا 

العتةةةداء  وضةةع بةةرامر تدريبيةةة إضةةةافية لتحديةةد األشةةااب األكثةةةر تعرضةةاا لاطةةر
 )الوليات المتحدة(؛

الضةعيفة، بمةا فةي  تااذ التدابير الالزمةة لحمايةة الفتةاتمواصلة ا -121-35 
 ذلك النساء واأل فال وأية أقليات قد تتعرض حقوقها لالنتهاك )نيكاراغوا(؛

اعتماد مشروع قانون عن الحماية الشاملة لأل فال وفقاا لتفاقيةة  -121-36 
 زيل(؛حقوق الطفل )البرا

احتةةرام الحيةةاة وصةةونها مةةن النشةة ة إلةةى الوفةةاة الطبيعيةةة )الكرسةةي  -121-31 
 الرسولي(؛

ماليةةة  قضةةي بمةةنا حةةوافززيةةادة الةةدعم لمشةةروع القةةانون الةةاي ي -121-31 
للمناصةب السياسةية، وتعزيةز المشةاورات المتعلِّقةةة الالتةي يترشةحن لصةالا النسةاء 

اسةة جبةر ضةحايا انتهاكةات حقةوق بمةسسات الشعو  األصلية، والمضةي فةي سي
 اإلنسان )العراق(؛

مواصةةةلة السةةةتراتيجيات والبةةةرامر الو نيةةةة الحاليةةةة لتعزيةةةز فةةةرب  -121-32 
العمةةل والرفةةاج الجتمةةاعي والتعلةةيم ونظةةام الرعايةةة الصةةحية، خصوصةةاا لألسةةر فةةي 
 المنا ق الريفية، والمهاجرين، والشعو  األصلية والقبلية في شيلي )فييت نام(؛

 مواصلة اعتماد تدابير لمكافحة الفقر )رومانيا(؛ -121-41 
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استكمال إنشةاء مكتةب وكيةل حقةوق اإلنسةان علةى نحةو فةوري،  -121-41 
 ووضع خطة و نية لحقوق اإلنسان )هندوراس(؛

 وضع خطة و نية لحقوق اإلنسان )المكسيك(؛ -121-42 
التحضةةيرية  ضةةمان مشةةاركة ممثلةةي المجتمةةع المةةدني فةةي العمليةةة -121-43 

 للاطة الو نية لحقوق اإلنسان )سلوفاكيا(؛
تيسةةةير اإلسةةةراع فةةةي اعتمةةةاد التشةةةريعات الااصةةةة باطةةةة العمةةةل  -121-44 

 الو نية لحقوق اإلنسان وضمان إعدادها وتنفياها على نحو فوري )أستراليا(؛
إعةةةداد خطةةةة العمةةةل الو نيةةةة لحقةةةوق اإلنسةةةان وإقرارهةةةا وإبةةةال   -121-45 

 اء بتنفياها لحقاا )أذربيجان(؛الدول األعض
البدء في صو  خطة العمةل الو نيةة لحقةوق اإلنسةان فةي الوقةت  -121-46 

 المناسب )الصين(؛
 مواصةةةةةةلة جهودهةةةةةةا لتنفيةةةةةةا الاطةةةةةةة المتعلِّقةةةةةةة بتكةةةةةةافة الفةةةةةةرب -121-41 

 )الجزائر(؛ 4141-4100 للفترة
جةةال تشةةجيع تةةدريب قةةوات األمةةن ومةةو في إنفةةاذ القةةانون فةةي م -121-41 

 حقوق اإلنسان )المغر (؛
مواصةةةلة تعزيةةةز برامجهةةةا التثقيفيةةةة والتوعويةةةة فةةةي مجةةةال حقةةةوق  -121-42 

 اإلنسان لفائدة مو في القضاء )نيكاراغوا(؛
 مواصلة تعاونها مع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان )رومانيا(؛ -121-51 
 التشيكية(؛المضي في تنفيا قانون مكافحة التمييز )الجمهورية  -121-51 
اتاةةةةةةاذ الاطةةةةةةوات الالزمةةةةةةة إلنفةةةةةةاذ قةةةةةةانون مكافحةةةةةةة التمييةةةةةةز  -121-52 

 الفتةةات، واعتمةةاد تةةدابير ملموسةةة للحةةد مةةن خطةةر تعةةر ض تامةةاا  إنفةةاذاا  4104 لعةةام
 الضعيفة للعنف )كندا(؛

تعزيز مبادرات التثقيف العامة لضمان توعية المةوا نين بحقةوقهم   -121-53 
التمييةةةز الجديةةةد، ومواصةةلة تعزيةةةز المسةةاواة مةةةن خةةةالل  المرتبطةةة بقةةةانون مكافحةةة

 اعتماد التشريعات والسياسات والممارسات المالئمة )المملكة المتحدة(؛
تنفيةةا قةةانون مكافحةةة التمييةةز الةةاي أبقةةرخ مةةةخراا واتاةةاذ التةةدابير  -121-54 

 المالئمة للتحقق من التالي عن أية نظم وممارسات تمييزية متبقية )ألمانيا(؛
 تعزيز جهودها لمكافحة التمييز )األرجنتين(؛ -121-55 



A/HRC/26/5 

GE.14-12895 22 

مواصةلة تعزيةةز تشةةريعاتها وإجراءاتهةةا للقضةاء علةةى التمييةةز وتعزيةةز  -121-56 
حماية حقوق الفتةات الضةعيفة بمةا فةي ذلةك النسةاء واأل فةال والشةعو  األصةلية 

 )الصين(؛
ى التصةةةدِّي مواصةةةلة جهودهةةةا الحاليةةةة لتعزيةةةز التةةةدابير الراميةةةة إلةةة -121-51 

للمواقةةف التمييزيةةة فةةي المجتمةةع، بمةةا فةةةي ذلةةك مةةن خةةالل تثقيةةف عامةةة النةةةاس 
 ومبادرات تحقيق المساواة والتدابير التشريعية )مصر(؛

اعتمةةةاد خطةةةة و نيةةةةة لحمايةةةة حقةةةوق اإلنسةةةةان واتاةةةاذ التةةةةدابير  -121-51 
ا الالزمةةةة لضةةةمان الحمايةةةة الفعالةةةة مةةةن التمييةةةز فةةةي ماتلةةةف المجةةةالت، ل سةةةيم

 العمالة والسكن والصحة والتعليم )تونس(؛
 911-41تعةةةةةديل تعريةةةةةف التمييةةةةةز الةةةةةوارد فةةةةةي القةةةةةانون رقةةةةةم  -121-52 

لمواءمتةةةه مةةةع توصةةةيات لجنةةةة القضةةةاء علةةةى جميةةةع أشةةةكال التمييةةةز ضةةةد المةةةرأة 
 )إسبانيا(؛

اعتماد تعريف قةانوني لجميةع أشةكال التمييةز ضةد المةرأة، يغطةي  -121-61 
 غير المباشر )بلغاريا(؛التمييز المباشر و 

اعتماد تعريف قانوني لجميةع أشةكال التمييةز ضةد المةرأة واتاةاذ  -121-61 
التةةةةةدابير اإليجابيةةةةةة التةةةةةي تتةةةةةيا القضةةةةةاء علةةةةةى التمييةةةةةز المباشةةةةةر وغيةةةةةر المباشةةةةةر 

 )باراغواي(؛
مواصلة المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق المةرأة، ل سةيما فيمةا  -121-62 

 في األجر ودفع المعاشات التقاعدية )فرنسا(؛يتعلق بالمساواة 
مواصةلة دعةةم الجهةود التةةي تبةةالها اإلدارة الو نيةة لشةةةون المةةرأة  -121-63 

في تعزيز حقوق المرأة، بطرق منها تةوفير ماصصةات الميزانيةة الالزمةة فضةالا عةن 
 الموارد البشرية )ماليزيا(؛

 نيةةة لشةةةون المةةرأة مواصةةلة الجهةةود مةةن أجةةل تطةةوير اإلدارة الو  -121-64 
ومسةةاعدتها علةةى تنفيةةا خطةةة تكةةافة الفةةرب التةةي مةةن شةة نها أن تعةةزز دور النسةةاء 

 وتمكينهن في المجتمع )اإلمارات العربية المتحدة(؛
واتاةةةةاذ التةةةةدابير  تهةةةةامنةةةع األحكةةةةام المسةةةةبقة العنصةةةةرية ومكافح -121-65 

ت العمالةةةةة الالزمةةةةة لضةةةةمان الحمايةةةةة الفعالةةةةة مةةةةن التمييةةةةز، ل سةةةةيما فةةةةي مجةةةةال
واإلسكان والصحة والتعليم، وذلك من أجل ضمان بناء قدرات الشعو  األصلية 

 وتمكينها )الكونغو(؛
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مواصةةلة مكافحةةة جميةةع أشةةكال التمييةةز، ل سةةيما التمييةةز ضةةةد  -121-66 
 )فرنسا(؛ 4104الشعو  األصلية، من خالل تنفيا قانون مكافحة التمييز لعام 

المتعلِّقةةةة بمكافحةةةة األحكةةةام المسةةةبقة والقوالةةةب تعزيةةةز التةةةدابير  -121-61 
النمطية السلبية التةي تمةس بالشةعو  األصةلية وأفةراد األقليةات، وضةمان الحمايةة 

 من التمييز، ل سيما في العمالة واإلسكان والصحة والتعليم )أذربيجان(؛
منع ومكافحة كرج األجانب واألحكام العنصرية المسبقة وضةمان  -121-61 

 لسكان األصليين من التمييز )بنغالديش(؛حماية ا
الةةةاي جديةةةد ال تشةةةريعالتسةةةريع اإلجةةةراءات التشةةةريعية لعتمةةةاد  -121-62 

عالقات العشرة القائمة بحكم الواقع، وضمان أن تحتةرم أحكامبةه مبةدأ عةدم ينظم 
 التمييز والمساواة بين الرجل والمرأة احتراماا تاماا )أوروغواي(؛

خطةة لتنفيةا قةانون مكافحةة التمييةز، بمةا فةي ذلةك وضع وتطبيق  -121-11 
اإلجةةراءات اإليجابيةةة والوقائيةةة، مةةع التركيةةز، بوجةةه خةةاب، علةةى مكافحةةة التمييةةز 

 القائم على الهوية الجنسانية والميل الجنسي )كولومبيا(؛
، والقةةةةةوانين 323مراجعةةةةةة قةةةةةانون العقوبةةةةةات، ل سةةةةةيما المةةةةةادة  -121-11 

ز ضةد المثليةات والمثليةين ومزدوجةي الميةل الجنسةي األخرع مةن أجةل منةع التميية
 ومغايري الهوية الجنسية )الجمهورية التشيكية(؛

دعم القوانين والتدابير الجديدة لمكافحة المواقةف التمييزيةة فةي  -121-12 
المجتمةةع ومنةةع التمييةةز علةةى أسةةاس الميةةل الجنسةةي والهويةةة الجنسةةانية مةةن خةةالل 

 حقيق المساواة )هولندا(؛ودعم مبادرات ت تثقيف الجمهور
مواصةةةةةلة العمةةةةةل علةةةةةى التةةةةةدابير التوعويةةةةةة، بمةةةةةا فةةةةةي ذلةةةةةك فةةةةةي  -121-13 

 المدارس، لمكافحة المواقف التمييزية القائمة على الميل الجنسي )إسبانيا(؛
لتعريةةةةف جريمةةةةة التعةةةةايب  هوإصةةةةالح مراجعةةةةة القةةةةانون الجنةةةةائي -121-14 

 ية((؛اإلسالم -)إيران )جمهورية مرتكبيها  وتجريم
إدراج جريمةةةة التعةةةايب فةةةي التشةةةريعات الشةةةيلية، بمةةةا يتفةةةق مةةةع  -121-15 

اتفاقيةةة مناهضةةةة التعةةةايب وغيةةةرج مةةن ضةةةرو  المعاملةةةة القاسةةةية أو الالإنسةةةانية أو 
 المهينة )بلجيكا(؛ 

تعزيةةةةةز مسةةةةةاءلة الشةةةةةر ة والسةةةةةلطات اإلداريةةةةةة التةةةةةي تلجةةةةة  إلةةةةةى  -121-16 
مةةةن خةةةالل اعتمةةةاد سياسةةةات ومعةةةايير  اسةةةتادام القةةةوة فةةةي المظةةةاهرات السةةةلمية،

 قانونية )كوبا(؛
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 مةةزاعم إسةةاءة المعاملةةةمواصةةلة التحقيةةق بشةةكل تةةام فةةي جميةةع  -121-11 
 على يد الشر ة، بما في ذلك خالل مظاهرات الطلبة )قبرب(؛

معالجةةة مسةة لة اسةةتادام الشةةر ة المفةةر  للقةةوة، ل سةةيما خةةالل  -121-11 
عن انتهاكات حقةوق اإلنسةان وإسةاءة المعاملةة المظاهرات والحتجاجات، فضالا 

 أثناء الحتجاز معالجة تامة )الجمهورية التشيكية(؛
مواصةةةلة تعزيةةةز مسةةةاءلة الشةةةر ة عةةةن انتهاكةةةات حقةةةوق اإلنسةةةان  -121-12 

 وتنفيا الية وقائية و نية ضد التعايب )النروير(؛
فةةةةةي  مواصةةةةةلة مراجعةةةةةة التشةةةةةريعات المتعلِّقةةةةةة بتةةةةةدخ ل الشةةةةةر ة -121-11 

الحتجاجةةةةات الجتماعيةةةةة وبالتكتيكةةةةات التةةةةي وضةةةةعتها وكةةةةالت إنفةةةةاذ القةةةةانون 
للتصةةةدِّي لهةةةاج الحتجاجةةةات، وضةةةمان التحقيةةةق فةةةي أي اسةةةتادام مفةةةر  للقةةةوة 

 ومالحقة مرتكبيه )المملكة المتحدة(؛
بجةةةرائم وأعمةةةال عنةةةف ارتكبتهةةةا  المتعلقةةةةتقةةةارير الالتحقيةةةق فةةةي  -121-11 

 ضد مجتمعات الشعو  األصلية )أوزبكستان(؛الشر ة وأفراد الدرك 
مواصةةةةلة النظةةةةر فةةةةي مةةةةزاعم اسةةةةتادام الشةةةةر ة المفةةةةر  للقةةةةوة  -121-12 

 )كندا(؛
إصالح نظام السجون بهد  ضمان  رو  إنسةانية للمحتجةزين  -121-13 

 تتماشى مع المعايير الدولية )التحاد الروسي(؛
 (؛مواصلة تحسين نظام الحتجاز )سلوفينيا -121-14 
لمواءمةةةةة  ةةةةرو  الحتجةةةةاز مةةةةع المعةةةةايير  فعالةةةةةاتاةةةةاذ تةةةةدابير  -121-15 

الدولية، ل سةيما مةن أجةل تافيةف الكتظةاح، وتحسةين وضةع األحةداء والنسةاء 
 في السجون، وتعزيز التدابير غير الحتجازية )النمسا(؛

)إيةةةةةران  هومنعةةةةة النسةةةةةاءبإرسةةةةةاء نظةةةةةام فعخةةةةةال لمكافحةةةةةة العنةةةةةف  -121-16 
 اإلسالمية((؛ - )جمهورية

النسةةةةاء، بوضةةةةع اسةةةةتراتيجية شةةةةاملة وخطةةةةة عمةةةةل لمنةةةةع العنةةةةف  -121-11 
 هاورصةةةةد وكةةةالك وضةةةع اليةةةة مةسسةةةةية فعخالةةةة لتنسةةةيق فعاليةةةةة التةةةدابير المتاةةةاة

من أجل التحقيق في جميةع أشةكال العنةف بشةكل منهجةي وعلةى النحةو  هاوتقييم
 (؛ل )بولندااالواجب ومالحقة الجناة ومعاقبتهم بشكل فع

مواصلة تحسين نظامها المحلي لحماية النساء من العنف وتعزيز  -121-11 
 المساواة بين الجنسين )سنغافورة(؛
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تعزيةةز اآلليةةات القانونيةةة لمكافحةةة العنةةف الجنسةةاني بطةةرق منهةةا  -121-12 
 تاصي  الموارد الالزمة )ترينيداد وتوباغو(؛

، بمةا فةي بهاالمرأة والعنف  اعتماد تدابير فعخالة لمنع التمييز ضد -121-21 
 ذلك اعتماد استراتيجية ذات صلة وخطة عمل في هاا المجال )أوزبكستان(؛

مضةةاعفة جهودهةةا لحمايةةة حقةةوق المةةرأة، واعتمةةاد قةةانون شةةامل  -121-21 
النساء، بحيث يتم التحقيق في جميع أعمةال العنةف المنزلةي ويبالحةق بعن العنف 

 عدِّدة القوميات((؛المت -مرتكبوها )بوليفيا )دولة 
تعزيز التشريعات المتعلِّقة بالعنف الجنسةاني والمنزلةي مةن خةالل  -121-22 

تجةةريم التحةةرج الجنسةةي بجميةةع أشةةكاله واعتمةةاد تعريةةف محةةدد للعنةةف المنزلةةي 
 بوصفه جرماا، يغطي العنف الجسدي والنفسي على السواء )إيطاليا(؛

زلةةةي وتعاقةةب علةةةى التحةةةرج اعتمةةاد تشةةةريعات تجةةرِّم العنةةةف المن -121-23 
الجنسةةي بوصةةفه جرمةةاا، وفقةةاا ألحكةةام اتفاقيةةة القضةةاء علةةى جميةةع أشةةكال التمييةةز 

 ضد المرأة )جمهورية مولدوفا(؛
تعةةةديل قانونهةةةا المتعلِّةةةق بةةةالعنف المنزلةةةي إلدراج تعريةةةف محةةةدد  -121-24 

 للعنف المنزلي بوصفه جرماا )األردن(؛
عنةةف المنزلةةي، بمةةا فةةي ذلةةك اتاةةةاذ تعزيةةز جهودهةةا لمكافحةةة ال -121-25 

 تدابير وقائية وتوعوية ومساعدة ضحايا العنف المنزلي )لياتنشتاين(؛
تعزيةةز قةةانون العنةةف المنزلةةي مةةن خةةالل تنظةةيم حمةةالت لافةة   -121-26 

عدد حةالت العتةداء الجسةدي واللفظةي والنفسةي داخةل األسةرة، ووضةع اليةات 
معرضةةةةين لالعتةةةةداء وتجةةةةريم العتةةةةداء لمنةةةةع العنةةةةف وحمايةةةةة النسةةةةاء واأل فةةةةال ال

 الجنسي بوصفه جرماا )المكسيك(؛
للنظةةةر فيهةةةا كشةةةر  تكةةةر ر أعمةةةال العنةةةف المنزلةةةي   عنصةةةرإلغةةةاء  -121-21 

 المتعلِّق بالعنف المنزلي )إسبانيا(؛ 199-41بوصفها جريمة من القانون رقم 
فةال اعتماد قانون خاب لمنع ومكافحة الستغالل الجنسي لأل  -121-21 

 اإلسالمية((؛ -)إيران )جمهورية 
لمنةةع ومكافحةةة التجةةار فةةوراا اتاةةاذ تةةدابير قانونيةةة وعمليةةة فعلالةةة  -121-22 

 -باألشةةةااب، ل سةةةيما النسةةةاء واأل فةةةال، ومحاسةةةبة الجنةةةاة )إيةةةران )جمهوريةةةة 
 ؛اإلسالمية((

إنفةةاذاا مناسةةباا، مةةن  912-41اتاةةاذ تةةدابير إلنفةةاذ القةةانون رقةةم  -121-111 
 قبيل وضع إجراء عملي معياري لتحديد ضحايا التجار )إيطاليا(؛
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اعتماد تشريعات عن التجار باألشااب، بما فةي ذلةك التجةار  -121-111 
بغةةةرض بيةةةع األعضةةةاء البشةةةرية، والتحقيةةةق فةةةي جميةةةع الدعةةةاءات المتعلِّقةةةة بهةةةاج 

 الجرائم )التحاد الروسي(؛
ير الالزمةةةةة لمكافحةةةةة التجةةةةار مواصةةةةلة جهودهةةةةا لتاةةةةاذ التةةةةداب -121-112 

 باألشااب وتهريبهم وحماية الضحايا ومساعدتهم )اليمن(؛
النظةةةر فةةةي تنفيةةةا خطةةةة العمةةةل الو نيةةةة بشةةة ن التجةةةار مواصةةةلة  -121-113 

 باألشااب، التي يجري وضعها حالياا )بوتان(؛
المضي في تعزيةز جهةود مكافحةة التجةار بالبشةر، بمةا فةي ذلةك  -121-114 

مايةةة ضةةحايا التجةةار بالبشةةر، فضةةالا عةةن النظةةر فةةي إمكانيةةة توجيةةه دعةةوة تةةدابير ح
إلةةةى المقةةةرِّرة الااصةةةة المعنيةةةة بالتجةةةار باألشةةةااب وبااصةةةة النسةةةاء واأل فةةةال 

 )بيالروس(؛
الةاي يبمةارس مواصلة جهودها لمكافحة ماتلةف أشةكال العنةف  -121-115 

لةةةة والسةةةتغالل الجنسةةةي الفتيةةةات والفتيةةةان والمةةةراهقين وأسةةةوأ أشةةةكال العما بحةةةق
-4104 للفتةةرة ألغةةراض تجاريةةة، مةةن خةةالل تنفيةةا خطةةة العمةةل الو نيةةة الثانيةةة

 )الجزائر(؛ 4102
 األمةاكنلأل فةال فةي جميةع  ةالبدنية ةبةو إصدار حظةر صةريا للعق -121-116 

 )هنغاريا(؛
لأل فةةال فةةي المنةةزل وفةةةي  عقوبةةة البدنيةةةةإصةةدار حظةةر صةةريا لل -121-111 

 رعاية البديلة )لياتنشتاين(؛ال أماكنجميع 
لأل فةةال داخةةل األسةةرة  عقوبةةة البدنيةةةاعتمةةاد تشةةريعات تحظةةر ال -121-111 

 )مدغشقر(؛
المحةاكم المدنيةة أيضةاا فةي قضةايا أفةراد  اختصةابضمان تطبيق  -121-112 

الشةةةةر ة )الةةةةدرك( المتهمةةةةين بارتكةةةةا  انتهاكةةةةات حقةةةةوق اإلنسةةةةان )الجمهوريةةةةة 
 التشيكية(؛

 اختصاصةهاصالح نظام العدالة العسكرية لستثناء المدنيين من إ -121-111 
وعةةدم اسةةتادام هةةاا النظةةام إل للنظةةر فةةي الجةةرائم المرتكبةةة فةةي سةةياق الواجبةةات 

 اإلسالمية((؛ -العسكرية )إيران )جمهورية 
جعل العدالة العسكرية متفقةة مةع المعةايير الدوليةة لضةمان الحةق  -121-111 

 سرا(؛في محاكمة عادلة )سوي
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تعزيز جهودها إلحراز تقد م في مجال إصةالح القةوانين األساسةية  -121-112 
واإلجرائية الااصة بالقضاء العسكري بهد  إلغاء اللجوء إلى عقوبةة اإلعةدام فةي 

 جميع الفتراضات الواردة في قانون القضاء العسكري )أوروغواي(؛
المنتمةين إلةى  وضع اليات وإجةراءات لتيسةير وصةول األشةااب -121-113 

، علةةى أن تضةةمن إلةةى القضةةاء فتةةات سةةكانية تتعةةرض للتمييةةز وتقةةع ضةةحية العنةةف
هةةةاج اآلليةةةات واإلجةةةراءات التحقيةةةق فةةةي هةةةاج األعمةةةال والمعاقبةةةة عليهةةةا وإدانةةةة 

 مرتكبيها والجبر العادل لضحاياها )كولومبيا(؛
مالحقةةة مرتكبةةةي النتهاكةةةات الجسةةةيمة لحقةةةوق اإلنسةةةان خةةةالل  -121-114 
ترة الدكتاتورية، كلٌّ بما يتناسب مع جسامة جرمه، وهي النتهاكات التي حددتها ف

 اليات العدالة النتقالية )فرنسا(؛
وضع حدٍّ إلفالت مرتكبي الجةرائم الجسةيمة مةن العقةا  )إيةران  -121-115 

 اإلسالمية((؛  -)جمهورية 
 010-4رقةةةةةم  المتعلةةةةةق بةةةةةالعفو العةةةةةامقةةةةةانون الإلغةةةةةاء مرسةةةةةوم  -121-116 

 )إيطاليا(؛
إلغةاء الحكةم الةوارد فةي بالمتثال لتوصية لجنة مناهضة التعايب  -121-111 

والةةاي يقضةةي بالحفةةاح علةةى سةةرية المعلومةةات المتعلقةةة  114-01القةةانون رقةةم 
 )المكسيك(؛عاماا  91بممارسة التعايب خالل فترة الدكتاتورية لمدة 

ت المعنيةةةة فةةةي نظةةةام ضةةةمان التاصةةة  الفعلةةةي والكةةةافي للجهةةةا -121-111 
 قضاء األحداء )مصر(؛

اتاةةاذ التةةدابير الالزمةةة إلنشةةاء نظةةام متاصةة  لقضةةاء األحةةداء  -121-112 
 ومواصلة جهود إعادة إدماج المجرمين السابقين من األ فةال فةي المجتمةع، وفقةاا 

 لتفاقية حقوق الطفل )جمهورية مولدوفا(؛
تحداء مةسسةةةة أمةةةين إنشةةاء نظةةةام لقضةةةاء األحةةةداء يشةةمل اسةةة -121-121 

 مظالم األ فال )إسبانيا(؛
المحافظة على هوية األسرة وتعزيزها، والتسليم ب ن أساسها يقةوم  -121-121 

 على الرتبا  بين رجل وامرأة على أساس الموافقة الحرة )الكرسي الرسولي(؛
حمايةةة حةةق األسةةرة، بوصةةفها نةةواة المجتمةةع الطبيعيةةة واألساسةةية  -121-122 

 العالقة القائمة على الستقرار بين الرجل والمرأة )بنغالديش(؛ على أساس
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ضةةرورة أن يكةةون لجميةةع المواليةةد الجةةةدد فةةي شةةيلي الحةةق فةةةي  -121-123 
الحصةةةةةةول علةةةةةةى الجنسةةةةةةية الشةةةةةةيلية وضةةةةةةرورة وجةةةةةةود إ ةةةةةةار قةةةةةةانوني لحمةةةةةةايتهم 

 )أفغانستان(؛
ية تعزيةةةز الجهةةةود الراميةةةة إلةةةى ضةةةمان تحسةةةين المشةةةاركة السياسةةة -121-124 

 للنساء )اليونان(؛
الحصةة  تقضةةي بةةإلزام األحةةزا   بشةة ن نظةةاماعتمةةاد تشةةريعات  -121-125 

 السياسية بتضمين قوائم مرشحيها نسبة معينة من النساء كحد أدنى )األردن(؛
 تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية )المغر (؛ -121-126 
لقةةةةةرار )جنةةةةةو  زيةةةةةادة مشةةةةةاركة النسةةةةةاء فةةةةةي مةسسةةةةةات صةةةةةنع ا -121-121 

 السودان(؛
اتااذ الاطوات الالزمة لضمان تنفيا واحترام معايير عمالة خدم  -121-121 

 المنازل على نحو تام )أيرلندا(؛
اتاةةةاذ تةةةدابير لسةةةد الفجةةةوة فةةةي األجةةةور بةةةين النسةةةاء والرجةةةةال  -121-122 

 لنكا(؛ )سري
النسةاء فةي  المضي في تعزيز التدابير الرامية إلى تشةجيع مشةاركة -121-131 

 سوق العمل وضمان حقهن في تقاضي أجور متساوية مع الرجال )تايلند(؛
اتاةةةاذ تةةةدابير إصةةةالحية تضةةةمن المسةةةاواة فيمةةةا يتعلةةةق بصةةةناديق  -121-131 

 التقاعد )بنغالديش(؛
مضةةاعفة جهودهةةا لضةةمان الوصةةول إلةةى الاةةدمات الصةةحية فةةي  -121-132 

 البالد )إثيوبيا(؛
وسةبل تنظةيم المعلومات المتعلقة بةالتنظيم العةائلي ن من أالت كد  -121-133 

 )فنلندا(؛ بالقدر الكافي لعامة الناسمتاحة الاصوبة 
مةةةةةةن احتةةةةةةرام وحمايةةةةةةة الحقةةةةةةوق الجنسةةةةةةية واإلنجابيةةةةةةة الت كةةةةةةد  -121-134 

 )بلجيكا(؛
بةةدء وتشةةجيع المناقشةةات العامةةة عةةن اإلجهةةاض عنةةد تشةةاي   -121-135 

يةة عةن اإلجهةاض فةي هةاج الحةالت )الجمهوريةة ضرورة  بية، ونةزع الصةفة الجرم
 التشيكية(؛
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مراجعةةة وتعةةديل تشةةريعاتها الحاليةةة التةةي تجةةرم إنهةةاء الحمةةل فةةي  -121-136 
جميع الظرو ، بما في ذلك في حالت الغتصا ، وسفاح المحارم، والحالت 

 التي تكون فيها حياة األم في خطر )فنلندا(؛
العتةرا  التةام والفعلةي بةالحقوق الجنسةية اتااذ تةدابير لضةمان  -121-131 

واإلنجابيةةة، ل سةةيما مةةن خةةالل نةةزع الصةةفة الجرميةةة عةةن اإلنهةةاء الطةةوعي للحمةةل 
 )فرنسا(؛

اتاةةةةاذ تةةةةدابير تتةةةةيا اإلجهةةةةاض القةةةةانوني واآلمةةةةن فةةةةي حةةةةالت  -121-131 
 تعةرض حيةاة المةرأة أو صةحتها للاطةرالغتصا  أو سفاح المحارم وفةي حةالت 

 )ألمانيا(؛
اتااذ خطوات لتعزيز وحماية الحقوق الجنسية واإلنجابية للمرأة  -121-132 

بما يتماشى مع توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ومراجعة 
التشةةةةريعات الو نيةةةةة المتعلِّقةةةةة باإلجهةةةةاض، وإنفةةةةاذ التشةةةةريعات الو نيةةةةة الااصةةةةة 

 بالحصول على وسائل تحديد النسل )النروير(؛
مراجعةةةةة تجريمهةةةةا المطلةةةةق لعجهةةةةاض والشةةةةروع فةةةةي مناقشةةةةات  -121-141 

مفتوحةةة فةةي مجةةال الصةةحة الجنسةةية واإلنجابيةةة مةةن أجةةل تعةةديل التشةةريعات ذات 
 الصلة، بحيث ل يبقى اإلجهاض جرماا )سلوفينيا(؛

بةةال المزيةةد مةةن الجهةةود لضةةمان مواءمةةة قةةوانين اإلجهةةاض مةةع  -121-141 
 حقوق اإلنسان )السويد(؛ التزامات شيلي في مجال

نةةةزع الصةةةفة الجرميةةةة عةةةن اإلجهةةةاض، علةةةى األقةةةل فةةةي حةةةالت  -121-142 
، أو انعدام فرب بقاء الجنين، أو فةي تهاوصح معينة، كوجود خطر على حياة األم

 حالت الحمل الناتر عن الغتصا  )سويسرا(؛
ى قيةةامهن إلغةةاء جميةةع القةةوانين التةةي تجةةرِّم النسةةاء والفتيةةات علةة -121-143 

باإلجهاض، واتااذ جميع التدابير الالزمةة لضةمان اإلجهةاض اآلمةن والقةانوني فةي 
حةالت الغتصةةا  أو سةةفاح المحةةارم، وفةةي حةةالت الاطةةر الجسةةيم علةةى صةةحة 

 المرأة )بلجيكا(؛
مةةنا األولويةةة فةةي اهتماماتهةةا للمضةةي فةةي تحسةةين نوعيةةة الرعايةةة  -121-144 

الحصةةول عليهمةةا، خصوصةةاا فةةي المنةةا ق  فةةرب وإلتاحةةةالطبيةةة والتثقيةةف الطبةةي 
 الريفية )بيالروس(؛

لتوفير فةرب متسةاوية للجميةع، بمةن فةي بال المزيد من الجهود  -121-145 
على تعليم وخدمات رعاية صحية جيدين ذلك األشااب ذوو اإلعاقة، للحصول 

 )تايلند(؛
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اون مع حصول الجميع على تعليم جيد بالتعمواصلة تعزيز فرب  -121-146 
 اليونسكو )سنغافورة(؛

مواصلة الجهةود الراميةة إلةى تحسةين فةرب الجميةع فةي الوصةول  -121-141 
 إلى جميع مستويات التعليم )إكوادور(؛

التعلةةةيم،  نيةةةلإيةةةالء اهتمةةةام خةةةاب لمسةةة لة عةةةدم المسةةةاواة فةةةي  -121-141 
 بوصفه جانباا أساسياا في إعمال الحق في التعليم )البرتغال(؛

اتاةةاذ التةةدابير الالزمةةة لضةةمان دخةةول قةةوانين التعلةةيم الجديةةدة  -121-142 
حيِّةةةةز النفةةةةاذ، وضةةةةمان توسةةةةيع نطةةةةاق البةةةةرامر المشةةةةتركة بةةةةين الثقافةةةةات )دولةةةةةة 

 فلسطين(؛
مواصةةةةلة جهودهةةةةا لضةةةةمان التحةةةةاق جميةةةةع قطاعةةةةات المجتمةةةةع  -121-151 

 بالتعليم )عبمان(؛
لتعلةيم، بمةا فةي ذلةك مواصلة تكثيف جهودها لتعزيةز الحةق فةي ا -121-151 

 من خالل تنفيا برنامر تعليمي يستطيع الجميع تحم ل تكاليفه )إندونيسيا(؛
مواصلة التركيز على تحسةين نوعيةة التعلةيم إجمةالا، ل سةيما فةي  -121-152 

 المنا ق الريفية )ماليزيا(؛
مواصلة التركيز على تحسةين نوعيةة التعلةيم إجمةالا، ل سةيما فةي  -121-153 
 (؛سري لنكامنا ق الريفية )ال
اتاةةةاذ خطةةةوات لمحةةةو أميةةةةة نسةةةاء المنةةةا ق الريفيةةةة والشةةةةعو   -121-154 

األصةةةلية وتطبيةةةق مبةةةدأ تكةةةافة فةةةرب التعلةةةيم لبنةةةات المنةةةا ق الريفيةةةة والشةةةعو  
 األصلية )إستونيا(؛

مواصلة تشجيع تعليم النساء في المجتمعات الريفية ومجتمعات  -121-155 
 )جيبوتي(؛الشعو  األصلية 

ضةةةمان التحةةةاق أ فةةةال المهةةةاجرين الةةةاين لةةةم يسةةةووا أوضةةةاعهم  -121-156 
 بنظام التعليم )إسبانيا(؛

اتاةةاذ جميةةع التةةدابير الالزمةةةة لتنفيةةا اتفاقيةةة حقةةوق األشةةةااب  -121-151 
 ذوي اإلعاقة على الصعيد المحلي )إثيوبيا(؛

ذوي اإلعاقةة،  تعزيز الجهود الرامية إلى حماية حقوق األشااب -121-151 
 وبالك مواصلة التقد م الاي أبحرز أصالا في هاا المجال )ترينيداد وتوباغو(؛
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مواصةةةلة التةةةدابير الراميةةةة إلةةةى تحسةةةين حمايةةةة األشةةةةااب ذوي  -121-152 
 )األرجنتين(؛وإدماجهم اإلعاقة 

مواصةةلة اإلجةةراءات الراميةةة إلةةى تعزيةةز حقةةوق الشةةعو  األصةةلية  -121-161 
 وادور(؛)إك تهاوحماي

اتاةةةةاذ المزيةةةةد مةةةةن التةةةةدابير لضةةةةمان تشةةةةجيع حقةةةةوق الشةةةةعو   -121-161 
 )اليونان(؛ تهااألصلية وحماي

مواصلة تنفيا السياسات التي تتنةاول القضةايا الااصةة بالشةعو   -121-162 
 األصلية، ل سيما النساء واأل فال )ترينيداد وتوباغو(؛

لةةةةةةى العتةةةةةةرا  الدسةةةةةةتوري اعتمةةةةةةاد القةةةةةةوانين الراميةةةةةةة إتعجيةةةةةةل  -121-163 
 بالشعو  األصلية )أوزبكستان(؛

اتاةةةةةاذ المزيةةةةةد مةةةةةن الاطةةةةةوات لضةةةةةمان العتةةةةةرا  الدسةةةةةتوري  -121-164 
بالشةةةةعو  األصةةةةلية وضةةةةمان حمايةةةةة حقةةةةوق اإلنسةةةةان الااصةةةةة بهةةةةاج الشةةةةعو  

 )البرازيل(؛
مواصةةةةلة العمةةةةل الرامةةةةي إلةةةةى تحسةةةةين حالةةةةة الشةةةةعو  األصةةةةلية  -121-165 

هةةةود خاصةةةة لمكافحةةةة الفقةةةر فةةةي مجتمعاتهةةةا، وإلةةةى تحسةةةين مةةةع بةةةال ج هوتكثيفةةة
حصةةول هةةاج الشةةعو  علةةى التعلةةيم إلةةى مةةا بعةةد المرحلةةة الثانويةةة والعتةةرا  بهةةا 

 دستورياا )سلوفينيا(؛
تنفيةةا التةةدابير الراميةةة إلةةى دعةةم مشةةاركة الشةةعو  األصةةلية فةةي  -121-166 

 لة )كندا(؛المةسسات الديمقرا ية والتنمية القتصادية مشاركة كام
قةةةةةانون مكافحةةةةةة اتاةةةةةاذ اإلجةةةةةراءات المالئمةةةةةة للت كةةةةةد مةةةةةن أن  -121-161 

الشةةعو  األصةةلية وإدراج تلةةك الحقةةوق فةةي الهيكةةل  اإلرهةةا  ل يقةةوض حقةةوق
 القانوني واإلداري للبلد )كوبا(؛

المتنةةةةاع عةةةةن تطبيةةةةق تشةةةةريعات مكافحةةةةة اإلرهةةةةا  علةةةةى أفةةةةراد  -121-161 
الثقافات، بما في ذلك النزاعات على األراضي، جماعة مابوتشي في سياق صراع 

 وتعزيز الحوار السياسي بش ن قضايا الشعو  األصلية )الوليات المتحدة(؛
ضةةمان تعزيةةز واحتةةرام جميةةع حقةةوق اإلنسةةان الااصةةة بالشةةعو   -121-162 

األصلية، بطرق منها ضمان مشاركة الفتات المعنية في عمليةات صةنع القةرار التةي 
تطبيةةق قةةانون مكافحةةة التحقةةق مةةن أن حقةةوق اإلنسةةان الااصةةة بهةةا، و تةةةثِّر علةةى 
حقةةةةوق اإلنسةةةةان الااصةةةةة بالشةةةةعو  األصةةةةلية وغيةةةةرهم مةةةةن ل يقةةةةوض اإلرهةةةةا  

 األشااب )ألمانيا(؛
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إيةةالء اهتمةةام عاجةةل للتنفيةةا التةةام لتفاقيةةة منظمةةة العمةةل الدوليةةة  -121-111 
صةلية مسةبقاا بشة ن التةدابير ، ل سيما فيما يتعلةق بمشةاورة الشةعو  األ091رقم 

 التشريعية واإلدارية التي يمكن أن تةثِّر على مجتمعاتها )النروير(؛
العمةةةةةل علةةةةةى التنفيةةةةةا الفعخةةةةةال لتفاقيةةةةةة منظمةةةةةة العمةةةةةل الدوليةةةةةة  -121-111 

لحقةوق الااصةة بالشةعو  ل، لمنع األعمال التي تنمل عن جهةل وازدراء 091 رقم
 (؛(المتعدِّدة القوميات -بوتشي )بوليفيا )دولة جماعة ما حقوقسيما  األصلية، ل

تشجيع مشاركة الشعو  األصةلية فةي القةرارات التةي تةةثِّر عليهةا  -121-112 
بشةة ن  4103مةةن خةةالل إنفةةاذ اللةةوائا التةةي اعتبمةةدت فةةي تشةةرين الثةةاني/نوفمبر 

 المشاورة المسبقة )بيرو(؛
لتشةاور وضةمان حمايةة مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيا اليةات ا -121-113 

 حقوق اإلنسان الااصة بالشعو  األصلية )السويد(؛
اتااذ تدابير ملموسة لضمان المشاركة الفعلية للشعو  األصلية  -121-114 

المنهجةةةي للحةةةق فةةةي التشةةةاور  اإلعمةةةالفةةةي القةةةرارات التةةةي تةةةةثِّر علةةةيهم، بمةةةوازاة 
 )النمسا(؛

عخةةةةالين مةةةةع فتةةةةات المضةةةةي فةةةةي وضةةةةع عمليةةةةة حةةةةوار وتفةةةةاوض ف -121-115 
 الشعو  األصلية لمعالجة قضايا األراضي والموارد الطبيعية )أستراليا(؛

مواصلة سياستها الرامية إلى تحسين الظرو  المعيشية للشعو   -121-116 
 األصلية في سوق العمل بغية ضمان استقرارها الجتماعي )أنغول(؛

ر البيتةةةةي لألنشةةةةطة مواصةةةةلة الجهةةةةود الراميةةةةة إلةةةةى تقلةةةةي  األثةةةة -121-111 
 القتصادية التي تةثِّر على الشعو  األصلية إلى أدنى حد ممكن )بيالروس(؛

اتاةةاذ جميةةع التةةدابير لوضةةع إ ةةار قةةانوني لمعالجةةة القضةةايا التةةي  -121-111 
 -تةثِّر على المهاجرين واألقليات والالجتين والشعو  األصلية )إيةران )جمهوريةة 

 اإلسالمية((؛
صةةلة جهودهةةا لعتمةةاد قةةانون يحةةدِّء نظةةام الهجةةرة وينطةةوي موا -121-112 

علةةى نهةةر لحقةةوق اإلنسةةان، ويقةةر بحقةةوق والتزامةةات المهةةاجرين النظةةاميين وغيةةر 
النظةةةاميين، ويتضةةةمخن أحكامةةةاا تتعلةةةق بسياسةةةة و نيةةةة للهجةةةرة ومكافحةةةة التجةةةار 

 باألشااب وحماية الالجتين )غواتيمال(؛
مايةةة شةةاملة لحقةةوق المهةةاجرين، ل سةةيما وضةةع إ ةةار قةةانوني لح -121-111 

 حقوق األ فال المهاجرين أو أ فال اآلباء واألمهات المهاجرين )كولومبيا(؛
 )جيبوتي(؛ها مواصلة حماية حقوق العمال المهاجرين وتعزيز  -121-111 
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اتاةةةةةةةاذ الاطةةةةةةةوات الالزمةةةةةةةة لمكافحةةةةةةةة اإلقصةةةةةةةاء الجتمةةةةةةةاعي  -121-112 
 نكا(؛للمهاجرات واستضعافهن )سري ل

ضمان احترام حقوق اإلنسان الااصةة بةالبوليفيين الةاين يةاهبون  -121-113 
إلى األراضي الشةيلية ويعةودون منهةا، ل سةيما فةي الحةالت التةي يمكةن أن تةةدِّي 
إلةةى الحتجةةاز التعس ةةفي، علةةى أسةةاس أن لكةةل شةةا  الحةةق فةةي حريةةة الحركةةة، 

المتعةةةةةدِّدة  -فيةةةةةا )دولةةةةةة خصوصةةةةةاا الحةةةةةق فةةةةةي مغةةةةةادرة بلةةةةةدج والعةةةةةودة إليةةةةةه )بولي
 ؛القوميات((

ضمان العدالة والجبر لضحايا اثار التدهور البيتي واعتماد معيةار  -121-114 
 نبعاثات المصاهر الملوِّثة )مصر(.بيتي ل

لم تحَظ التوصية التالية بت ييد شيلي ألن شةيلي تةرع أنهةا ليسةت ضةمن اختصةاب  -122
 .9/0لقرار مجلس حقوق اإلنسان الية الستعراض الدوري الشامل وفقاا 

جيع إقامةة عالقةات وديةة مةن أجةل تشة المتثال للصكوك الدوليةة -122-1
ور في موانئ المحيط الهاد ، وتكفل الحترام عبتضمن حقاا وافياا في ال بين األمم

العةةةالمي والفعلةةةي لحقةةةوق اإلنسةةةان والحريةةةات األساسةةةية داخةةةل وخةةةارج حةةةدودها 
 دة القوميات((.المتعدِّ  -)بوليفيا )دولة 

فةةةي هةةةاا التقريةةةر تعبةةةر عةةةن موقةةةف الةةةواردة جميةةةع السةةةتنتاجات و/أو التوصةةةيات  -123
الدولةةة )الةةةدول( التةةةي قةةدمتها و/أو الدولةةةة موضةةةوع السةةتعراض. ول ينبغةةةي أن يبفهةةةم أنهةةةا 

 تحظى بت ييد الفريق العامل بكامله.
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