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 مقدمة  
عقدددد القريدددق العامدددس املعدددل ابرسدددتعرا، الدددددورب الادددامس، املناددد   وجددد  قدددرار  لدددد   -١

 .٢٠١٧أاير/مددددايو  ١٢إىل  ١، دورتددددس ال دددداشعة والعاددددرين   القدددد ة مددددن 5/١حقددددون ان  ددددان 
          أاير/ ١٠   جنددددددددوا أفريقسددددددددا   اةل ددددددددة ال ادسددددددددة عاددددددددرة املعقددددددددودة واست عرضددددددددف ا الددددددددة  

وفدد جندوا أفريقسدا.  ،جدون جسقدرب ،وترأس انئ  وزير العددل والتودوير الدسدتورب .٢٠١٧مايو 
 ١٢ واعتمدددد القريدددق العامدددس التقريدددر املتعلدددق جندددوا أفريقسدددا   جل دددتس ال امندددة عادددرة املعقدددودة  

 .٢٠١٧أاير/مايو 
فريدددق املقدددررين التدددا   ٢٠١٧شدددبارب/فرباير  ١3   ،ختدددار  لددد  حقدددون ان  دددانقدددد او  -٢

 أملا سا، وشورو دب، والعران. )اجملموعة ال الثسة( لتس ري أعمال ارستعرا، املتعلق جنوا أفريقسا:
مددن  5والققددرة  5/١مددن مرفددق قددرار  لدد  حقددون ان  ددان  ١5وعمددالأب كحمددام الققددرة  -3

 لسة ألغرا، استعرا، ا الة   جنوا أفريقسا:، صدرت الواثئق التا١٦/٢١مرفق قرار اجملل  
 ؛ A/HRC/WG.6/27/ZAF/1))أ( )١5تقرير وطل/عر، كتايب مقدم وفقاأب للققرة  (أ) 
ال ددددامسة  قددددون ان  ددددان األمددددم املتحدددددة مقوضددددسة جتمسددددم للمعلومددددات أعدتددددس  )ا(  

 ؛(A/HRC/WG.6/27/ZAF/2)ا( )١5وفقاأب للققرة )املقوضسة ال امسة( 
 (.A/HRC/WG.6/27/ZAF/3) )ج(١5موجز أعدتس املقوضسة ال امسة وفقاأب للققرة  )ج( 

عددددن طريددددق اجملموعددددة ال الثسددددة، قائمددددة أسدددد لة أعددددد ا سددددلقاأب  وأحسلددددف إىل جنددددوا أفريقسددددا -٤
ملمة املتحددة لربيوا سدا إسبا سا، وأملا سا، وشلجسما، وتاسمسا، وسلوفسنسا، وال ويد، واملم سك، وامل

األسددد لة   املوقدددم ميددد   لنددددا الادددمالسة، والندددرويا، وميولنددددا. وىمدددن ارطدددال  علددد  ير آالعظمددد  و 
 لالستعرا، الدورب الاامس.اخلارجي الابمي 

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

ريقسدددا إىل القريدددق العامدددس، قددددم انئددد  وزيدددر العددددل والتودددوير الدسدددتورب تقريدددر جندددوا أف -5
 تنقس  التوصسات وتعزيز حقون ان  ان خالل الق ة قسد ارستعرا،.اأب الضوء عل  وم لّ 
علد   ،  تقريرميدا النادائي شادد ن األميددامن انةائسدة ل لقسدة ،شددت جندوا أفريقسداقد و  -٦

ومدم للدك، ر تدزال  وارقتصدادية.سسما    ال ا قون ارجتماعسة ور ، كبرياأب اأب  أهنا أحرزت تقدم
وش دب  وعدالوة علد  للدك،  ميناك حتدايت ك رية،  ا   للك الققر   أوسارب الق ات الضعسقة.

الم ددددري   حدددددود كددددان مددددن الواجدددد  إ دددداز   اأب،ر يددددزال ضددددعسقالدددد ب النمددددو ارقتصددددادب العدددداملي 
ابسدددددم  ر يدددددة اأب ت عددددرمن أيضدددددودددددة التنمسددددة الوطنسدددددة، الددددديت خوقدددددد راعدددددف  قسدددددود املسزا سددددة. سفرضدددددت مددددا
ميددامن األاملقبلدة،  ١5   شدد هبدا البلدد    دا  التنمسدة واملسز دة لل دنوات الدديالديت و   ٢٠3٠ عام
شتح دددي حسددداة جندددوا أفريقسدددا   دددف خودددة التنمسدددة الوطنسدددة التدددزامعمو  تنمسدددة امل دددتدامة.لل ١٧ الدددد

 الققراء واملاماي. 
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  أثندداء اةولددة ال دداشقة لالسددتعرا، جنددوا أفريقسددا وفسمددا يتعلددق ابلتوصددسات الدديت تلقتاددا  -٧
صددددقف علددد  العادددد الددددو  اخلددداي اب قدددون ارقتصدددادية وارجتماعسدددة فقدددد الددددورب الادددامس، 
 .٢٠١٧العاد   عام مي ا ، وقدمف تقريرميا األو   وج  ٢٠١5وال قافسة   عام 

ة تعددد ي  األشددد اي مافحدددقدددا ون مندددم ومجندددوا أفريقسدددا ف ن  وابنضدددافة إىل للدددك، سددد -٨
رلتزاما دددا  وجددد  اتقاقسدددة مناميضدددة التعددد ي  وغدددري  مدددن ضدددروا املعاملدددة اأب تنقسددد ، ٢٠١3 لعدددام
وقبدس النظدر   التصدديق علد  الربوتوكدول ارختسدارب  العقوشة القاسسة أو الالإ  دا سة أو املاسندة. أو

 لسة الوقائسة الوطنسة وموقعاا. التوصس إىل اتقان شا ن ميسمس اآلتعي  يرتقاقسة مناميضة التع ي ، 
مناقاددات مددم ةنددة جنددوا أفريقسددا  قددون ان  ددان شادد ن ميدد   اآللسددة،  ددا   للددك حالسدداأب وجتددرب 
 متويلاا. 

وسددددددبق أن أصدددددددرت جنددددددوا أفريقسددددددا قددددددا ون منددددددم وممافحددددددة ارجتددددددار ابألشدددددد اي    -٩
  حدي كدان قدة شداملة، شوريشد اي تناول مي ا القا ون م  لة ارجتار ابألي. و أيضاأب  ٢٠١3 عام

  جزئسة.جيرب تناوهلا   ال اشق شوريقة 
، لات الصدلة وفسما يتعلدق ابلتوصدسات املتصدلة شتجدرا خوداا المراميسدة وجدرائم المراميسدة -١٠

ممافحدددة و علددد  تعمدددسم مادددرو  قدددا ون مندددم  ٢٠١٦وافدددق  لددد  الدددوزراء   تادددرين األول/أكتدددوشر 
ددالاددع  علسددس.  عمددومالمراميسددة وخودداا المراميسددة شغسددة تعلسددق  جددرائم ماددرو  القددا ون ميدد ا  ددوي 

عندما يرتم  شد ص تقم فاو ينص عل  أن جرىة المراميسة  خواا المراميسة.جرائم المراميسة و 
مدددا أب جدددرم معددد من شدددس شددددافم التحسدددز، أو التحامدددس، أو التعصددد  علددد  أسددداس العدددرن، أو  دددو  

األصددددس انثددددل أو ارجتمدددداعي، أو اللددددون، أو املسددددس اةن ددددي، أو اهلويددددة  اةددددن ، أو اةددددن ، أو
، أو ال قافة، أو اللغة، أو املولد، أو انصاشة شقريوس  قص الديل اةن ا سة، أو الدين، أو املعتقد

وابنضددددافة إىل للددددك،  ملاددددق، أو املانددددة، أو ا رفددددة.انصدددداشة اباملناعددددة الباددددرية، أو اةن ددددسة، أو 
حدددواد  تزايدددد علددد  اأب جرىدددة خوددداا المراميسدددة   مادددرو  القدددا ون   اآلو دددة األخدددرية رد درجدددفأ  

  العنصرية خالل ال نوات القلسلة املاضسة.
أتيسددداأب  ةالتعلسقددات الددواردة أن  ددنددف سلنقددات تادداركي مم دد  ويّ اددرو  القددا ون قددد خضددم مو  -١١

أن أ ثدريت شعدد دواعدي القلدق مدن للدك،  ومدم ميد ا القدا ون.  واسم النوان ندراج جدرائم المراميسدة 
قسددد ا ددق   حريددة التعبددري، أو ا ددق   اارسددة الاددعائر الدينسددة ي  قددد ودداا المراميسددة وضددم تعريدد  خل

ددد حبريددة. . وأن لدددس حددددوداأب  ن ا ددق   حريدددة التعبددري جيددد  أن يمدددون متددوازانأب كر وفددد جندددوا أفريقسدددا ولك 
  قبس عرضس عل  الربملان.مرة أخرى إىل  ل  الوزراء ملناقاتس اأب قريبمي ا ل مارو  القا ون حو  وسس  
وفسمدددا يتعلدددق اب دددق   اخلصوصدددسة   العصدددر الرقمدددي،  دددا   للدددك مراقبدددة ارتصدددارت،  -١٢

عدددم  ضددمانوالرقاشددة، ويايددة البسدداانت، والتاددريعات املق حددة، توجددد ابلقعددس آلسددات للمراقبددة شغسددة 
ميس ددة أ  ادد ف اخلصددوي علدد  وجددس و  سة شوريقددة غددري قا و سددة.ا تادداك حددق األشدد اي   اخلصوصدد

  .اةديد تنظسم املعلومات  وج  قا ون ياية املعلومات الا صسة
لإل ددازات اأب تاددريعات جديدددة لتعزيددز أمددن القضدداء انلمدد و   ظددر  وضددم مددن الضددروربو  -١3

 ة عددد مدن املقداميسم و  ا سة.لك من خماطر اةرىة ال سرب وما واك  ل ،التمنولوجسة الواسعة النوان
علددد  . فالقضددداء انلمددد و  ة ال دددسربا سة وأمدددنةرىدددشاددد ن ااخلاط دددة املتعلقدددة  ادددرو  قدددا ون جديدددد 

ةاددداز أمدددن القدددا ون صدددالحسات مادددرو  ناددد اا يسدددبسس امل دددال، ر تعودددي اهلساكدددس انضدددافسة الددديت 
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مدا ىمدن ارطدال  علسدس، أو  ضدبطأو  ة، أو أب صدالحسات لقدر، رقاشدالدولة للتحمم ابن   ف
وابنضددددافة إىل  دون إلن قضددددائي.مددددن ان   ددددف، أو مراقبددددة ارتصددددارت علدددد  قراءتددددس   اددددر ، أو
جنوا أفريقسا دولة دىقراطسة دستورية، وأن مجسم األحمام التاريعسة ت تند  نكالوفد  رللك، لك  

ابلرقاشة املد سدة تتعلق تقاصسس و  رية.غري دستو عترب إىل أس  الدستور، وإلا ثبف غري للك، فإهنا ت  
  .وق دمف من قبس ممت  املقتش العام لالست بارات األمنسةاليت متارس عل  األجازة 

، أشدددار الوفدددد إىل أن  ريددد  إيزيددددىسل  شاددد ن حادثدددةاأب املقدمدددة سدددلقعلددد  األسددد لة اأب ردو  -١٤
شعدد اأب عقلساأب مريض ٩٦ م ساة وفاة التحقسق   ابلصحة املعلوزارة الصحة طلبف إىل أمي املظامل 

اأب وجيدرب تنقسد  توصدسات أمدي املظدامل تنقسد  رعايدة منظمدات غدري حمومسدة.لسصبحوا حتف أن   قلوا 
  لمي ر تتمرر م س مي   ا واد .اأب صارم
وفسمدددا يتعلدددق شقضدددسة اهلجدددرة، لكدددر الوفدددد أن جتددددد ارعتدددداءات علددد  ف دددات معسندددة مدددن  -١5

وأن ميد   ارعتدداءات تولبدف  ،يتعار، مم فل قة البلد ان  ا سة ومم الدسدتورالرعااي األجا   
 تدخالت عل  صعسد ال ساسات، ومن خالل إشراك اجملتمعات احمللسة، والعمس عل  منم اةرىة.

، شرائسدة زولدو انلل- كدواابهلجدرة واندمداج اجملتمعدي   قد أ ائ القريق املرجعدي اخلداي املعدل و 
النتددائا الرئس ددسة الدديت  وقددد كددان مددن شددي امسة ال دداشقة  قددون ان  ددان، ان  شددسالب.املقوضددة ال دد

التندداف  علدد  ايددد ز ت تسجددة مباشددرة لميددي توصددس إلساددا القريددق أن ارعتددداءات علدد  رعددااي أجا دد  
ومددن  ، فددإن مددن املاددم تعزيددز التعداون علدد  صددعسد القددارة مددن أجددس ضددمان ميجددرة  مدوارد شددحسحة.

 ة. م ظامسة ومنظ  
ضددعف ا مومددة ماددرو  خوددة عمددس وطنسددة ملمافحددة العنصددرية والتمسسددز العنصددرب قددد و و  -١٦

وكدددر  األجا ددد  ومدددا يتصدددس شددد لك مدددن تعصددد ، وللدددك ابلتعددداون مدددم خمتلددد  اةادددات صددداحبة 
واسدت مملف عملسدة  أساس لوضم سساسة عامة شاملة ملمافحة مي   اآلفدات.إرساء املصلحة شغسة 

وتتدددوخ  ا مومدددة وضدددم ، ٢٠١٦  تادددرين األول/أكتدددوشر العمدددس  التاددداور شاددد ن مادددرو  خودددة
  .٢٠١٧صسغتاا الناائسة حبلول أيلول/سبتمرب اخلوة   

  لتصددددب للعندددشغسدددة اأ جريدددف وقددددم الوفدددد معلومدددات عدددن انصدددالحات التادددريعسة الددديت  -١٧
ك دددس ن إ اددداء فرقدددة عمدددس وطنسدددة ملمافحدددة التمسسدددز القدددائم علددد   اةن دددا  والعنددد  اةن دددي، وأفددداد

أسدداس املسدددس اةن دددي واهلويدددة اةن دددا سة ضدددد امل لسددات وامل لسدددي ومزدوجدددي املسدددس اةن دددي ومغدددايرب 
 اهلوية اةن ا سة وحاملي صقات اةن ي.

ات ملمافحدة وفسما يتعلدق ابلرعايدة الصدحسة، اعتمددت جندوا أفريقسدا مقارشدة متعدددة القواعد -١٨
املاورة وارختبار الووعسي، ومنم ا تقال العددوى مدن األم تامس فريوس  قص املناعة البارية/انيدز 

الدوعي. وقدد اسدتقر عددد وزايدة إىل الوقس، والعالج املضاد للقريوسدات العموسدة، وتوزيدم الرفدارت، 
اجددم معدددل انصدداشة شقددريوس   مددا فتددئ ياألشدد اي املصدداشي شقددريوس  قددص املناعددة الباددرية/انيدز، و 

، ٢٠٠٦شعد عدام. واسدتمر تراجدم عددد الوفسدات املرتبودة ابنيددز مند  عدام اأب  قص املناعة البارية عام
  عزى للك إىل ازدايد توافر العالج املضاد للقريوسات العموسة.وقد ي  
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 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
وىمدن ارطّدال  علد  التوصدسات  شبساانت خالل جل دة التحداور.من الوفود  ١٠٢أدىل  -١٩
  ال ا  من مي ا التقرير. قر ليت قدمف أثناء مي   اةل ة   الا

جنددوا أفريقسددا التمسسددز، واعتمادميددا تاددريعات تتماشدد  مددم مافحددة وأشددادت شددنغالديش   -٢٠
 اتقاقسات األمم املتحدة.

جنددوا أفريقسددا مددن خوددوات لتنقسدد  التوصددسات املنب قددة عددن  سورحبددف شلجسمددا  ددا ا  تدد -٢١
 أشارت إىل عدد من الاواغس.لمناا  اشقة لالستعرا، الدورب الاامس، اةولة ال

  املسددا  ورحبددف دولددة شولسقسددا املتعددددة القومسددات ابلتقدددم احملددرز فسمددا يتعلددق اب صددول علدد -٢٢
 .القالحي شا ن حقونإعالن اء والت يسد ال ب أشدتس جنوا أفريقسا لوضم والغ 
مدددن جادددود نصدددال   سورحبدددف شوت دددواان ابلدسدددتور التقددددمي ةندددوا أفريقسدددا، ومدددا ش لتددد -٢3

 . فري الوصول إلسس  ظاماا التعلسمي شغسة زايدة
ارجتماعسدة  -وأعرشف الربازيدس عدن قلقادا إزاء وفسدات األشد اي لوب انعاقدة النق دسة  -٢٤

جنددوا أفريقسددا علدد  ا ددال اخلوددوات الالزمددة لضددمان ا مايددة املددودعي   مسس ددات، وشددجعف 
 الماملة  قوقام.

أجدس  ودعف شوركسنا فاسو جنوا أفريقسا إىل مضاعقة جاودميا عل  الصعسد الوطل من -٢5
والنظددددر   تعزيددددز إطارميددددا  والالج ددددي،، وملتم ددددي اللجددددوء ،وكددددر  املادددداجرين، ممافحددددة العنصددددرية

 ة.القا و  شا ن مي   امل  ل
ورحبف شورو دب ش ساسات جندوا أفريقسدا الرامسدة إىل ضدمان ا دق   التعلدسم للجمسدم،  -٢٦

 واعتماد تاريعات ملنم التع ي  وممافحتس.
لتددداشري الدديت ا دد  ا جنددوا أفريقسددا مددن أجددس ممافحددة التعدد ي ، اباشو فددريدب  ّوميددف كددو  -٢٧

 وارجتار ابألش اي، والتمسسز العنصرب.
ةمسددددم املددددوفقي اململقددددي   قددددال ضددددمان أن يتددددوفر جنددددوا أفريقسددددا علدددد   وح ددددف كندددددا -٢٨

 القا ون ما يمقي من التدري     ال حقون ان  ان وا قاظ عل  األمن العام.
صدددساغة  ودددان عملسدددة  وسدددسموشدددجعف مجاوريدددة أفريقسدددا الوسدددو  جندددوا أفريقسدددا علددد  ت -٢٩
 األجا  .تضمن كر  توطنسة ملمافحة العنصرية لالعمس الوة خ

التزاماددددا دّل علدددد  ورحبددددف تادددداد ابعتمدددداد جنددددوا أفريقسددددا خوددددة التنمسددددة الوطنسددددة، مددددا يدددد -3٠
 ابلقضاء عل  الققر وا د من عدم امل اواة.

الوطنسددة ملمافحددة العنصددرية  عمددسالوأشددادت شددسلي ابعتمدداد جنددوا أفريقسددا ماددرو  خوددة  -3١
 عص .والتمسسز العنصرب وكر  األجا   وما يتصس ش لك من ت

ا ددواجز العرقسددة، وتعزيددز اندمدداج إزالددة ورحبددف الصددي جاددود جنددوا أفريقسددا الرامسددة إىل  -3٢
 ارميتمام للق ات الضعسقة من ال مان. ئااعن إيال وا د من الققر، فضالأب  ،ارجتماعي
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جندددوا أفريقسدددا مدددن تقددددم    دددارت الصدددحة، والتعلدددسم،  سوأشدددادت المو غدددو  دددا حققتددد -33
 الوطنسة.ة التنمسة وا صول عل  ال من كسعار معقولة، وشجعتاا عل  تنقس  خو واملسا ،
 اتلتددزام جنددوا أفريقسددا حبمايددة حقددون ان  ددان واعتمدداد تاددريعابورحبددف كددوت ديقددوار  -3٤

 شا ن التع ي  وارجتار ابألش اي.
د مدن عددم شرانما حتويس ارقتصاد، وزايدة فري العمس، وا دسّلوف كواب الضوء عل  و  -35

 الصحة العامة.شرعاية امل اواة، والتزام جنوا أفريقسا 
قددا ون منددم وممافحددة تعدد ي  األشدد اي الدد ب جنددوا أفريقسددا ورحبددف تاددسمسا ش ددن  -3٦
 رم التع ي .جي ّ 

جنددوا أفريقسددا   التقدددم الدد ب حققتددس وأثنددف مجاوريددة كددوراي الاددعبسة الدىقراطسددة علدد   -3٧
 الصحسة، وياية الوقس. ارت التعلسم، والرعاية 

وأشددادت الددداةرك شوضددم جنددوا أفريقسددا سساسددة وطنسددة للاددباا، وإ ادداء  لدد  شددباا  -3٨
 لاباا.للناو، اب، والوكالة الوطنسة اأفريقسجنوا 

مدددن تقددددم    دددال ا دددد مدددن الققدددر،  سومينددد ت جسبدددو  جندددوا أفريقسدددا علددد  مدددا حققتددد -3٩
 رانما عمس ديرابن.تنقس  إعالن وش  من رايدة  سأفارت وما
إكوادور ابةاود الديت شد لتاا جندوا أفريقسدا مدن أجدس ضدمان حقدون اجملتمعدات  ّوميف و  -٤٠

 احمللسة املتضررة من أ اوة التعدين، ودورميا الرايدب    ال األعمال التجارية وحقون ان  ان.
لعقدداا، وشددجعف إسددتو سا جنددوا أفريقسددا علدد  مواصددلة دعماددا ملمافحددة انفددالت مددن ا -٤١

    ظام روما األساسي للمحممة اةنائسة الدولسة.اأب شوصقاا طرف
 دون وانقلسمددي و الدددو  الصددعسد علدد  الناددوة أفريقسددا جنددوا   ددا ة إثسوشسددا وأشددادت -٤٢

 ،  ا   للك   إطار  ل  حقون ان  ان.انقلسمي
سدددة   ددد لة العنددد  ضدددد املدددرأة وأثندددف فنلنددددا علددد  دعدددوة جندددوا أفريقسدددا للمقدددررة اخلاصدددة املعن -٤3

تعديالت علد  مادرو  قدا ون إدخال ، وشجعتاا عل  ٢٠١5وأسباشس وعواقبس إىل زايرة البلد   عام 
 حرية التعبري.ا ق   ياية معلومات الدولة شغسة ضمان ا ق   ا صول عل  املعلومات و 

ورت اةد أثنداء ق بلدف الديت التوصسات تنقس  أجس من أفريقسا جنوا جاود فر  ا ورّحبف -٤٤
 .الاامس الدورب ارستعرا، من ال اشقة

 علدد  وشددجعتاا الققددر، علدد  القضدداء إىل الرامسددة فريقسدداأ جنددوا جاددود جورجسددا ورحبددف -٤5
 .للجمسم شامس  تمم شناء إىل الرامسة جاودميا مواصلة

جنوا أفريقسا من تقددم    قدسد معددل وفسدات األطقدال  سوأثنف أملا سا عل  ما حققت -٤٦
 واألماات.

 األشددد اي، تعددد ي  وممافحدددة مندددم قدددا ون تنقسددد  علددد  أفريقسدددا جندددوا غددداان وشدددجعف -٤٧
 مناميضدددة رتقاقسدددة ارختسدددارب الربوتوكدددول علددد  التصدددديق أجدددس مدددن خودددوات ا دددال علددد  وح تادددا

ا   للدك مدم اجملتمدم املدد ، هبددمن إ اداء ء ماداورات مقتوحدة وشدقافة،  دإجرا وعل  التع ي ،
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رلتزامدددات البلدددد  وجددد  اتقاقسدددة اأب آلسدددة وقائسدددة وطنسدددة م دددتقلة لرصدددد مجسدددم أمددداكن ارحتجددداز وفقددد
 مناميضة التع ي .

عتمددداد قدددا ون عالقدددات العمدددس املعددددل، وسدددن قدددا ون مندددم وممافحدددة ف السدددوانن ابميددد وّ و  -٤٨
 تع ي  األش اي.

 األجا دد ، وكراميسددة التمسسددز، كعمددال املتعلقددة التقددارير إزاء قلقاددا عددن غواتسمددار وأعرشددف -٤٩
 .واملااجرين اللجوء، وملتم ي الالج ي، ضد والعنصرية

 .توصسات مياييت وقدمف -5٠
 ابألشد اي، ارجتدار وممافحدة مندم قا ون اسأفريق جنوا عتماداب الرسو  المرسي ّو  و  -5١
 .الصحسة الرعاية  ال   تقدم من سحققت وما
 املتعلقدددة الصدددموك علددد  التصدددديق إىل الرامسدددة فريقسددداأ جندددوا جادددود مينددددوراس ورحبدددف -5٢

 .التمسسز ممافحة مواصلة إىل ودعتاا ان  ان، حبقون
 ارقتصدددادية اب قدددون اخلدددايالددددو   العادددد علددد  ورحبدددف مينغددداراي شتصدددديق جندددوا أفريقسدددا -53

 .األساسي روما  ظام  اأب طرفجنوا أفريقسا  تظس أن   أملاا عن وأعرشف وال قافسة، وارجتماعسة
 انجاددا،، لوصددم التصدددب أجددس مددن ا الميددا جيددرب الدديت انجددراءات عددن آي ددلندا وسدد لف -5٤
 ة ان اشسة املتاحة.رعاية الصحات شا ن خدمات والقتس الن اءعالم وإ

 اليت  ٢٠3٠ عام ر ية  الوطنسة التنمسة خوة أفريقسا جنوا ابعتماد إ دو س سا وأشادت -55
 .الققر عل  القضاء إىل ترمي
 امل دداواة، عددمقضددااي  معاةدة   أفريقسدا جنددوا جادود انسدالمسة إيددران مجاوريدةو ّوميدف  -5٦

 .والبوالة والققر،
 جنددوا ةنددة قددا ون سددن للددك    ددا أفريقسددا، جنددوا شدد لتاا الدديت ابةاددود العددران وأشدداد -5٧

 .٢٠١3 لعام ان  ان  قون أفريقسا
 .أفريقسا جنوا   واةن ي اةن ا  العن  ا تاار إزاء قلقاا عن آيرلندا وأعرشف -5٨
 تاددار جددرائم المراميسددة وخودداا اإزاء مجلددة أمددور مناددا تزايددد  قلقاددا عددن إسددرائسس وأعرشددف -5٩

 المراميسة   جنوا أفريقسا.
 ابلتادريعات ورحبدف أفريقسدا، جندوا تواجس اليت للتحدايت تقديرميا عن إيوالسا وأعرشف -٦٠

 .ابألش اي وارجتار للتع ي  التصدب إىل الرامسة اةديدة
لتصدددددب للعنصددددرية، ا إىل الرامسددددة جاودميددددا أفريقسددددا جنددددواتواصددددس  أن السدددداابن وتوقعددددف -٦١

 واملااعر املعادية ل جا  .
 الددورات أثنداء ق بلدف الديت التوصدسات لتنقسد  أفريقسدا جندوا تبد هلا الديت ابةاود كسنسا  ورّحبف -٦٢

 .الاامس الدورب ارستعرا، من ال اشقة
كراميسددة   جددرائم ممافحددة   أفريقسددا جنددوا تبدد هلا الدديت للجاددود تقدددير  عددن لبنددان وأعددرا -٦3

 األجا  ، واعتماد تاريعات لات صلة هب ا اهلدمن.
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 املادداورات مددن يتضدد  كمددا  ان  ددان، حقدون حبمايددة أفريقسددا جنددوا ابلتددزام لس ددوتو واع فدف -٦٤
عدددن تقدددديرميا للمبدددادرات لس دددوتو وأعرشدددف  .ابهلجدددرة املتعلقدددة سساسدددتاا شاددد ن املصدددلحة أصدددحاا مدددم

عمدددال حقدددون املت ددد ة لقمدددم العنددد  والتمسسدددز، وأشدددارت إىل التدددداشري الددديت ا ددد  ا جندددوا أفريقسدددا ن
  املواطني   ال من الالئق.

 ارقتصدددادية اب قددون اخلدداي الددددو  العاددد علدد  فريقسدداأ جندددوا شتصددديق لسبسددا ورحبددف -٦5
 .انيدز/البارية املناعة  قص فريوس ممافحة  ال   وجاودميا وال قافسة، وارجتماعسة

   ظددام رومددا األساسددي للمحممددة اأب ت لس تناددتاين شقدداء جنددوا أفريقسددا دولددة طرفددوأيددد -٦٦
 اةنائسة الدولسة.

 لالسددتعرا، األوىل اةولددة مندد  أفريقسددا جنددوا أحرزتددس الدد ب ابلتقدددم مدغاددقر ّوميددف و  -٦٧
 .وممافحتس التع ي  منم إىل الرامسة تاريعا ا للك    ا الاامس، الدورب

شدددرانما العدالدددة ارجتماعسدددة وارقتصدددادية م دددس وضدددم مدددالسزاي اةادددود املب ولدددة  ورحظدددف -٦٨
 للجمسم، وخمتل  أشمال امل اعدة التقنسة وشناء القدرات.

 ميس دددات مدددم تعاوهندددا تعزيدددز ستواصدددس أفريقسدددا جندددوا كن اقتناعادددا عدددن موريتا سدددا وأعرشدددف -٦٩
 .اخلاصة وانجراءات املعاميدات

وس  اددرو  خوددة العمددس الوطنسددة ملمافحددة العنصددرية والتمسسددز العنصددرب مورياددس ورحبددف -٧٠
وخوداا األجا   وما يتصس ش لك من تعصد ، وماداريم القدوا ي املتعلقدة جدرائم المراميسدة وكر  

 المراميسة.
   دددال التعلدددسم  دددا   للدددك مدددا أ زتدددس  واع فدددف املم دددسك   دددازات جندددوا أفريقسدددا، -٧١

 الاامس ل ش اي لوب انعاقة.
 أوجددددس إىل وأشددددارت الصددددلة، لات التاددددريعات أفريقسددددا جنددددوا ابعتمدددداد منغولسددددا ورحبددددف -٧٢

 .الوقس حقون  ال و  املعساة، م توايت حت ي   احملرز التقدم
ل اةبددددس األسددددود جنددددوا أفريقسددددا عددددن األ اددددوة امل ددددتقبلسة الرامسددددة إىل منددددم وإلغدددداء وسدددد  -٧3

 العقاا البد  ل طقال   مجسم األوسارب.
 مسددا  علدد  اب صددول يتعلددق فسمددا تقدددم نأحرزتددس جنددوا أفريقسددا مدد  ددا موزامبسددق ورحبددف -٧٤

 .تعلسموال الصحة قواعيشو  الققر، من وا د امل مو ة، الارا
صددديق جنددوا أفريقسددا علدد  عدددة صددموك دولسددة  قددون ان  ددان مندد  شت انمسبسددا وأشددادت -٧5

 اةولة ال اشقة لالستعرا، الدورب الاامس.
 اةن ددي، املسددس أسدداس علدد  التمسسددز حتظددر الدديت للتاددريعات تقددديرميا عددن ميولندددا وأعرشددف -٧٦

 ومغدايرب اةن دي املسدس ومزدوجدي وامل لسدي امل لسات ضد العن اارسة  استمرار إىل أشارتلمناا 
 وية اةن سة وحاملي صقات اةن ي.اهل

 ، ٢٠3٠ عددددام ورحبددددف النسجددددر ابعتمدددداد جنددددوا أفريقسددددا خوددددة التنمسددددة الوطنسددددة  ر يددددة -٧٧
 وإ ااء عدة مسس ات  قون ان  ان.
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س ملمافحدة ورحبف إسبا سا  ارو  قا ون جرائم المراميسة وخواا المراميسة، وخوة العمد -٧٨
 العنصرية.

وأشارت ابك تان إىل الزايدة   مسزا سة التعلسم، واعتمداد القدا ون املعددل لقدا ون امل داواة  -٧٩
   العمس.

 للتعلدسممن املسزا سة  املائة   ٢٠   بة صسص جنوا أفريقسا الضوء عل   شريوسلوف و  -٨٠
 .العامة الاسون   ال ود ال مان مااركة  ال   تقدم من سحققت وما
والدديت  تعلددسم الدديت تراعددي مصدداء الققددراءالوطنسددة، و سزا سددة الالتنمسددة  خبوددة القلبددي وأشددادت -٨١

 ال ني.ما فت ف تزيد عل  مّر 
وأعرشدددف شولنددددا عدددن تقدددديرميا ةادددود جندددوا أفريقسدددا الرامسدددة إىل ا قددداظ علددد  التماسدددك  -٨٢

 تماعسة املوروثة من املاضي.ارجتماعي، ومعاةة أوجس عدم امل اواة ارج
حتدول دون ت دجسس اليت تاري إىل وجدود عقبدات تقارير الوأعرشف الربتغال عن قلقاا إزاء  -٨3

 املوالسد، وإزاء التمسسز والعن  ضد األش اي املصاشي ابملاق.
وأعرشددف مجاوريددة مولدددوفا عددن تقددديرميا للجاددود الرامسددة إىل حت ددي فددري ا صددول علدد   -٨٤

 .للتعلسمجنوا أفريقسا   املائة من مسزا سة  ٢٠ر سسما عن طريق  صسص و التعلسم، 
وأشددداد ارحتددداد الروسدددي جادددود جندددوا أفريقسدددا الرامسدددة إىل إلحدددة إمما سدددة ا صدددول علددد   -٨5

التحصدددددي، شغسدددددة ممافحدددددة فدددددريوس  قدددددص املناعدددددة البادددددرية/انيدز، الرعايدددددة الصدددددحسة، وخباصدددددة 
 ارشتدائي وال ا وب. ال التعلسم من تقدم    سأحرزت وما
مدددن اةن دددا  والعنددد   لعنددد  اةن ددديوشدددجعف روا ددددا جندددوا أفريقسدددا علددد  ممافحدددة ا -٨٦

 خالل تنقس  القوا ي لات الصلة شغسة ضمان العدالة للضحااي.
 موعدددة التدددداشري ارجتماعسدددة، م دددس ال شتنقسددد  جندددوا أفريقسدددا سساسدددات، نغورحبدددف ال ددد -٨٧

 خقد تملقة املعساة ل ش اي احملرومي.هبدمن 
واةدددرائم اةن دددسة، أشدددار اةن دددا  رحدددف فسمدددا يتعلدددق ابلعنددد  علددد  األسددد لة الددديت ط  اأب ورد -٨٨

سددبسس  فعلدد   هنا.الوفددد إىل أن ا مومددة ا دد ت مبددادرات خمتلقددة، وقدددمف معلومددات مقصددلة شادد
ةنة ما كة شي الوزارات للتحقسق   األسباا اة رية للعن  اةن دا  ا مومة امل ال، أ ا ت 

واةن دددددي، ووسدددددعف  ودددددان خددددددمات احملددددداكم املت صصدددددة، وأ اددددد ت مرافدددددق للرعايدددددة الصدددددحسة 
يتعلددددق  وفسمددددا لف تاددددريعا ا.، وعدددددّ  والراحددددة للرعايددددةمراكددددز توتددددوزيال  املت صصددددة تعددددرمن ابسددددم 

اأب )زواج األطقدددال(، أوضددد  الوفدددد أن مينددداك  قاشددد  أوكوثدددوار رحدددف شاددد ن تقلسدددد ابألسددد لة الددديت ط  
ومدم للدك، جدرى التادديد علد  أن قدا ون  املمارسدة مادملة    ملادا.  حول مدا إلا كا دف ميد 

ميدو شغدر، ارسدتغالل اأب أن عقد الدزواج ق در ينص حتديداأب عل  منم وممافحة ارجتار ابألش اي 
  م أب حالة من حارت الزواج الق رب.رّ القا ون جي   جرىة، وأن مي ا

وفسمدددا يتعلدددق ابلتصدددديق علددد  الربوتوكدددول ارختسدددارب رتقاقسدددة مناميضدددة التعددد ي ، لكدددر  -٨٩
الوفددد أن املناقاددات املتعلقددة ابآللسددة الوقائسددة الوطنسددة ر تددزال جاريددة، وقدددم معلومددات إضددافسة عددن 

 لبف حريتام. رب تنقس ميا فسما يتعلق ابألش اي ال ين س  عدد املبادرات اليت جي
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امل لسدددات وامل لسدددي ومزدوجدددي املسدددس اةن دددي ومغدددايرب اهلويدددة اةن دددسة خبصدددوي م ددد لة و  -٩٠
م التمسسز القائم علد  أسداس رّ وحاملي صقات اةن ي، سلط الوفد الضوء عل  أن قا ون البلد جي  

ميددي حمدداكم مد سددة ولس ددف و حمدداكم امل دداواة، ر الوفددد إىل أن أشدداو  املسددس اةن ددي واهلويددة اةن ددا سة.
لنظر   الاماوى املتعلقة ابدعاءات التمسسز عل  أساس طائقة واسعة من املعايري، تقبس اجنائسة، 

  ا   للك املسس اةن ي. 
إر أ ددس وأشددار الوفددد إىل عدددم ت ددجسس العديددد مددن القضددااي اةنائسددة لات الصددلة ابملاددق،  -٩١
الدديت  أ درجددف انصدداشة ابملاددق شوصددقاا أحددد األسدد إىل احتمددال  اددوء شعددد التحدددايت، ظددر ابلن

 المراميسة وخواا المراميسة. ممافحة جرائممنم و يظرميا مارو  قا ون 
الدولسدة، لكدر الوفدد أن  املعدايرير   دى امت ال احملداكم العرفسدةاملتصلة وفسما يتعلق ابألس لة  -٩٢

وأن الربملدددان  ،فريقسددداأدسدددتور جندددوا مدددم يتعدددار، أب تادددريم أو قدددا ون  بودددساحملممدددة الدسدددتورية ت  
  الدستور. أحمامجعس عمس احملاكم العرفسة متوافقاأب مم   مارو  قا ون يرمي إىل ينظر 
رحف شا ن  ظام رومدا األساسدي، أشدار الوفدد إىل أن التدزام وفسما يتعلق ابألس لة اليت ط   -٩3

ومدددم  .فشددداثالتدددزام   ميدددو افحدددة انفدددالت مدددن العقدددااان  دددان وممجندددوا أفريقسدددا حبمايدددة حقدددون 
واجبادا أغقلدف فريقسا مم احملممة اةنائسدة الدولسدة مند  إ ادائاا أهندا أيعل تعامس جنوا  للك، ر

  التصدددب ةددرائم قددد  حددف ابلقعددس احملممددة إلقدداء  ظددرة  قديددة شادد ن مددا إلا كا ددف املتم ددس   
واةرائم ضد ان  دا سة، أو مدا إلا كا دف احملممدة حتدول دون اضدوال   ا را، وانابدة اةماعسة،

شعدم امل داواة تتعلق الدول شعملسات ال الم وت وية الصراعات. وعالوة عل  للك،  ة تصورات 
قددرار ا مومددة قددد كددان و وكشدد اي قاضددتام. احملممددة فساددا حققددف فسمددا يتصددس حبددارت والظلددم 

النظددرة النقديددة، وانشددد الوفددد الدددول ا مددن احملممددة  تسجددة هلدد   ابر  ددحااملتعلددق األو  الصددع  
 وت م  هلا شبلوغ غااي ا. العملسات الوطنسة كن حت م األعضاء 

وفسمدددا يتعلدددق ابألعمدددال التجاريدددة وحقدددون ان  دددان، أوضددد  الوفدددد أن انطدددار التادددريعي  -٩٤
التجاريدة   جندوا أفريقسدا أن  األعمدالمسس دات وأ دس ي توقدم مدن مجسدم  اأب،والتنظسمي متوور   بس

جنددوا أفريقسددا وإكددوادور مبددادرة  فتتم ددك  عددايري حقددون ان  ددان. وابنضددافة إىل للددك، أطلقدد
الاددركات عددرب الوطنسددة وغريميددا مددن مسس ددات م دداءلة لضددمان  ترمددي إىل وضددم صددك ملددزم قددا وانأب 

 األعمال عن ا تااكات حقون ان  ان. 
املوالسدددددددد، أشدددددددار الوفدددددددد إىل أ دددددددس قبدددددددس حلدددددددول الدىقراطسدددددددة   وفسمدددددددا يتعلدددددددق شت دددددددجسس  -٩5
، كددددان األطقددددال البددددسد مددددن مددددواطل جنددددوا أفريقسددددا وحدددددميم ي ددددجلون   وقددددف ١٩٩٤ عددددام

ابعتبددار اأب املوالسددد رحقددورد ددم. وتضددمنف التددداشري الدديت اعتمدددت مندد  للددك ا ددي قبددول ت ددجسس 
فمندد   ؛  يايددة األطقددالومددم للددك، تمت ددي عملسددة ت ددجسس املوالسددد أ سددة  اأب.للددك إجددراء مسقتدد

  وا مومة تم   جاودميا الرامسة إىل ضمان ت جسس الوردات   وقف مبمر. ٢٠١٠ عام
إىل أن جندددوا أفريقسدددا طدددرمن   أشدددار الوفدددد م ددد لة الالج دددي وطدددال  اللجدددوء، خبصدددوي و  -٩٦

ومدم للدك، تظدس صدالحسة حتديدد مدن جيدوز هلدم الددخول  لالج دي.املتعلقة  ركدز ا ١٩5١اتقاقسة عام 
مارو  ال ساسة اةديدة توخ  ؛ وقد من جوا   ال سادة الوطنسةاأب أساسساأب إىل البلد واخلروج منس جا ب
تددددددوازن شددددددي األمددددددن الددددددوطل للبلددددددد، وتنمستددددددس ارقتصددددددادية، والتزاماتددددددس إقامددددددة املتعلقددددددة   دددددد لة اهلجددددددرة 

  تورية.والدس الدولسة
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علددد  ارتقاقسدددة املتعلقدددة شوضدددم أشدددار الوفدددد إىل أن ا مومدددة ر تدددزال تنظدددر   التصدددديق و  -٩٧
حددددددارت ا عدددددددام اةن ددددددسة  ، وعلدددددد  اتقاقسددددددة خقددددددد١٩5٤األشدددددد اي عدددددددىي اةن ددددددسة لعددددددام 

شددداركف شقعالسدددة   كدددس مدددن العملسدددات الدولسدددة وانقلسمسدددة لات الصدددلة هبددد    ، وقدددد١٩٦١ لعدددام
 امل  لة، وسنف تاريعات تتقق مم رو  و ص مي   الصموك.

وفسما يتعلق شتعامس الارطة مم املظاميرات والتجمعات، أوض  الوفد أن القا ون يضدمن  -٩٨
  ماريمداان للنظدر   حادثدة ا ق   ارحتجاج ال لمي. ومم للك، أوصف اللجنة الديت أ  اد ف 

 وقدد ع دي القريدق املظداميرات.مدم الادرطة  تعامدس كن ي عي فريق من اخلرباء لتقدا توصدسات شاد ن
  وتنتظر ا مومة توصساتس.

سساسة حمددة شا ن ا مدس   سدن املراميقدة، وضعف جنوا أفريقسا أشار الوفد إىل أن و  -٩٩
أن ميددد   ال ساسدددة تسكدددد ا دددق الدسدددتورب للوالبدددات  تقاصدددسس   ميددد ا الاددد ن، وشددددد علددد وقدددّدم 

وفسمدا يتعلدق ابلعند  اةن دي   املددارس،  دون متسسدز.مدن ا وامس   مواصلة تعلسمان األساسدي 
معلومدات ق ّدمف ا   ت تداشري سساساتسة متنوعة من أجس ضمان سالمة مجسم تالمس  املدارس، و 

  مقصلة عن مي   التداشري.
ا ابلتددددداشري املسس ددددسة وال ساسدددداتسة املتعلقددددة حبقددددون الوقددددس، وأثنددددف علدددد  ورحبددددف صددددرشس -١٠٠

 معدل وفسات الرضم واألطقال.خلقضاا جنوا أفريقسا 
خلوددة اخلم ددسة املتعددددة القواعددات للتصدددب لقددريوس  قددص املناعددة ابسددريالسون  ّوميددف و  -١٠١

 .عن استمرار شراما الوقاية والعالج والرعاية البارية/انيدز، فضالأب 
جنوا أفريقسا من جاود متواصلة للناو، شقوا  التعلسم  سب لتوأثنف سنغافورة عل  ما  -١٠٢

 من خالل زايدة فري ا صول عل  التعلسم،  ا   للك ل ش اي لوب انعاقة.
وشدددجعف سدددلوفسنسا جندددوا أفريقسدددا علددد  التصدددديق علددد  الربوتوكدددول ارختسدددارب امللحدددق  -١٠3

الربوتوكددول ارختسددارب ابلعاددد الدددو  اخلدداي اب قددون ارقتصددادية وارجتماعسددة وال قافسددة، وعلدد  
 .تقاقسة مناميضة التع ي ر

 عودداء  ورحد  جندوا ال دودان ابةاددود الرامسدة إىل حت دي م ددتوايت املعسادة وال دمن -١٠٤
  صول عل  املسا  وخدمات الصرمن الصحي.نلحة ااألولوية 
وأشددارت النددرويا إىل أن جنددوا أفريقسددا مددا فت ددف تسيددد شقددوة النظددام الدددو   قددون ان  ددان  -١٠5

 من  هناية  ظام القصس العنصرب فساا. 
    الوفسددددات النقاسددددسة، وارتقددددا    عدددددد ورحظددددف سددددرب ر مددددا مددددا حتقددددق مددددن تراجددددم -١٠٦

 العمر املتوقم، والتداشري املت  ة من أجس توسسم  وان ا صول عل  التعلسم. متوسط 
وطنسدة ملمافحدة العنصدرية والتمسسدز العنصدرب العمدس الخودة شوضدم دولدة فل دوي  ّوميف و  -١٠٧

 وكر  األجا   وما يتصس ش لك من تعص .
الوطنسة، وصساغة خودة التنمسة  ةتقدير  رعتماد جنوا أفريقسا خووأعرا ال ودان عن  -١٠٨

 عمس وطنسة ملمافحة العنصرية والتمسسز العنصرب وما يتصس ش لك من تعص .
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وأشددددادت ال ددددويد شقبددددول جنددددوا أفريقسددددا معظددددم التوصددددسات املنب قددددة عددددن اةولددددة ال ا سددددة  -١٠٩
 لالستعرا، الدورب الاامس.

  الددديت أشلغدددف هبدددا املديريدددة وأعرشدددف سوي دددرا عدددن قلقادددا إزاء تزايدددد عددددد حدددارت التعددد ي -١١٠
 امل تقلة لتحقسقات الارطة.

األجا د ،   جدس التصددب لمدر ورحبف ليلند ابخلووات اليت ا   ا جنوا أفريقسا من أ -١١١
 وجرائم المراميسة،  ا   للك اعتمادميا القوا ي لات الصلة.

ان  ددان، وقددا ون منددم لسادديت ش ددن قددا ون ةنددة جنددوا أفريقسددا  قددون  - ورحبددف تسمددور -١١٢
 وممافحة ارجتار ابألش اي.

وأعرشددف توغددو عددن تقددديرميا للتددداشري وانجددراءات الدديت ا دد  ا جنددوا أفريقسددا مددن أجددس  -١١3
 القضاء عل  الققر، وا د من عدم امل اواة.

تعزيددز ا قدون ارقتصددادية وارجتماعسددة، الرامسدة إىل ورحبدف تددو   جادود جنددوا أفريقسددا  -١١٤
 الوطنسة، اليت ترمي إىل القضاء عل  الققر وعدم امل اواة. التنمسة خوةاعتماد سسما ر و 

 ،البوالدة، والققدر، والتقداوت ارجتمداعي، م دس تركسا ار تبا  إىل شعد التحدايتولقتف  -١١5
 شتزايد معدرت اةرىة وكر  األجا  .اليت ترتبط ارتباطاأب مباشراأب 

ما جندددوا أفريقسدددا للعدالدددة ارجتماعسدددة وارقتصدددادية للجمسدددم، وأشدددارت أوغنددددا إىل شدددران -١١٦
 عن سساسا ا املتعلقة ابلتعلسم الاامس للجمسم. فضالأب 
وأعرشددددف أوكرا سددددا عددددن ترحسباددددا ابخلوددددوات املت دددد ة مددددن أجددددس ضددددمان ا ددددق   التعلددددسم  -١١٧

 والتمسسز. اةن ا للجمسم، وممافحة خمتل  أشمال العن  
وأشددددادت انمددددارات العرشسددددة املتحدددددة اب ددددال جنددددوا أفريقسددددا اخلوددددوات الالزمددددة ملمافحددددة  -١١٨

 رم ارجتار ابلبار.اعتماد تاريعات جت  ش  ب س مناا ارجتار ابألش اي، 
وأعرشددف الددورايت املتحدددة األمريمسددة عددن قلقاددا ألن الن دداء والقتسددات واملادداجرين وامل لسددات  -١١٩
اهلويدة اةن دا سة وحداملي صدقات اةن دي ر يزالدون يعدا ون  باةن ي ومغداير  املسس ي ومزدوجيوامل لس

 من العن  والتحامس اجملتمعي.
ورحبف أوروغواب  ارو  قا ون ممافحدة جدرائم المراميسدة وخوداا المراميسدة، وابلتدداشري  -١٢٠

 الرامسة إىل ضمان إمما سة ا صول عل  املسا  وخدمات الصرمن الصحي.
ايدة عاملسة   تنقس  ر س من مجاورية فنزويال البولسقارية جنوا أفريقسا عل  ما أشدتومين ت  -١٢١

 إعالن وشرانما عمس ديرابن.
الدددسمن شتصددديق جندددوا أفريقسدددا علدد  العادددد الددددو  اخلدداي اب قدددون ارقتصدددادية وأشدداد  -١٢٢

 لتع ي .ملناميضة ا وارجتماعسة وال قافسة، وعل  سن تاريعات
بسددا عددن قلقاددا إزاء ارتقددا  معدددل ا تاددار املمارسددات الضددارة،  ددا   للددك اختبددار وأعرشددف زام -١٢3

 الع رية، وطقوس العبور العنسقة أو الضارة، وتاويس األعضاء التناسلسة  املي صقات اةن ي.
تصدادية تصديق جنوا أفريقسا عل  العاد الددو  اخلداي اب قدون ارقشزمباشوب  ّوميف و  -١٢٤

 تقدا تقاريرميا القورية. قافسة، و وارجتماعسة وال
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ا وكمدة نظدام موك الدولسة والتزامادا شوأثنف ألبا سا عل  تصديق جنوا أفريقسا عل  الص -١٢5
 .العاملي
خوددة وضددعاا وأثنددف اةزائددر علدد  جاددود جنددوا أفريقسددا    ددال ممافحددة العنصددرية، و  -١٢٦

 عمس وطنسة شا ن مي   امل  لة.
نددددوا أفريقسددددا علدددد  تصددددديقاا علدددد  العاددددد الدددددو  اخلدددداي اب قددددون ومينّدددد ت أ غددددور ج -١٢٧

 ارقتصادية وارجتماعسة وال قافسة.
ا دّد ومين ت األرجنتي جنوا أفريقسا عل  اعتمادميا خوة التنمسة الوطنسة الديت ترمدي إىل  -١٢٨

 الققر. نم
ا مايدددددة  ريتدددددوفوشدددددجعف أسددددد السا جندددددوا أفريقسدددددا علددددد  مواصدددددلة جاودميدددددا الرامسدددددة إىل  -١٢٩

 .شصورة كاملة الدستورية  قون ان  ان
   صدقومن وأعرشف النم ا عن قلقاا إزاء است دام قوات األمن املقررب للقدوة، والق داد -١3٠

 الارطة، والعن  ضد املرأة.
وأشددادت ألرشسجددان ابعتمدداد جنددوا أفريقسددا خوددة التنمسددة الوطنسددة، وانصددالحات الرامسددة  -١3١

 ن ان  ان.إىل ضمان ياية حقو 
ألطقدددال اصدددول حفريقسدددا الرامسدددة إىل حت دددي فدددري وأثندددف ملددددي  علددد  جادددود جندددوا أ -١3٢

 من خالل سساسة التعلسم الاامس للجمسم.عل  التعلسم لوب انعاقة 
 خلوة التنمسة الوطنسة.امل تمر ورحبف اململمة املتحدة شتنقس  جنوا أفريقسا  -١33
فسمدددا  دددص ر سدددسما و ولكدددر الوفدددد أن اةادددود املب ولدددة فسمدددا يتعلدددق اب دددق   الصدددحة،  -١3٤

ا تقدال القدريوس مدن ف حدارت إل اخنقضد لبارية/انيدز، شددأت تدس   ارميدافريوس  قص املناعة ا
 متوسط العمر املتوقم.ارتقم و لوفسات، وانصاابت اةديدة، اعدد و األم إىل الوقس، 

قدد أتثدرت ابرتقدا  معددرت انصداشة املعدرت ا السة للوفسدات النقاسدسة ن وأفاد الوفد ك -١35
أن ي توقددم مددن التددداشري الدديت اأب اعتمدددت ا مومددة عددددقددد و   قددص املناعددة الباددرية/انيدز.شقددريوس 

 الوفسات النقاسسة. معدرت يمون هلا أتثري إجيايب عل  
للق ددداد،  دددا   للدددك التادددريعات  وو ضدددم عددددد متزايدددد مدددن التدددداشري مدددن أجدددس التصددددب -١3٦

شضدددلوعام   ميددد   املتعلقدددة  قاضددداة املادددتبس التدددداشري املق حدددة  مايدددة املبلغدددي عدددن امل القدددات، و 
عددن اتلمددا م،  القوددا  العددام وفقيمدكبددار مددن  زيددد املوتلددك املتعلقددة  فصدا  امل القدات املزعومددة، 

 وك ا املسس ات اململقة  عاةة مي   امل  لة.
مسدددم النددداس   ميددد ا البلدددد،  دددن فدددسام األشددد اي لوو انعاقدددة واملاددداجرون، ا دددق   ةو  -١3٧

دررم األجا د  ر التعلسم األساسي. ويتمتم مجسم الناس كغل  ميد   ا قدون   جندوا أفريقسدا؛ و  ي 
 . اامناأب عدد قلسس جدمن إر 

مدا طرحتدس مدن أسد لة ومدا أعرشدف عندس مدن شددواغس، و  اخلتدام، شدمر الوفدد الددول علد   -١3٨
أ دددس سدددسنظر شعنايدددة   مجسدددم التعلسقدددات الوفدددد وأضدددامن  لالسدددتعرا،. سوعلددد  ارميتمدددام الددد ب أولتددد

 ضمن إطار عملسة ارستعرا، الدورب الاامس.
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 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
دودها عليها يف الوقت املناسب، ستنظر جنوب أفريقيا يف التوصيات التالية، وستقدم ر  -١3٩

 على أال يتجاوز ذلك موعد انعقاد الدورة السادسة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان:
 وأفددراد املهدداجرين العمدا  مجيدد  حقدوق حلمايددة الدوليددة االتفاقيدة علددى التصدديق ١-١3٩
 )النيجر(، )أوغندا(، )الفلبني(، )سرياليون(؛ ،(فاسو بوركينا) أسرهم
 املهداجرين العمدا  مجيد  حقدوق حلمايدة الدوليدة االتفاقيدة علدىبسرعة  التصديق ٢-١3٩
 ؛(غواتيماال) أسرهم وأفراد
 املهداجرين العما  مجي  حقوق حلماية الدولية االتفاقية على التصديق يف النظر 3-١3٩
 ا(، )السودان(؛النك سري) أسرهم وأفراد
 القسدري االختفداء مدن األشداا  مجيد  حلماية الدولية االتفاقية على التصديق ٤-١3٩

 ؛(سرياليون) ،(أملانيا) ،(الربتغا )
 مددن األشدداا  مجيدد  حلمايددة الدوليددة االتفاقيددة علددى أتخددري دونمددن  التصددديق 5-١3٩

 ؛(الياابن) القسري االختفاء
االتفاقيدددة الدوليدددة حلمايدددة مجيددد  األشددداا  مدددن االختفددداء يف  اا أن تصدددبر  رفددد ٦-١3٩

 )ألبانيا(، )مجهورية أفريقيا الوسطى(، )العراق(؛القسري 
 مددددن وغددددري  التعدددد يب مناهضددددة التفاقيددددة االختيدددداري الربوتوكددددو  علددددى التصددددديق ٧-١3٩

امنرك(، )إيطاليددا(، الددد) ،(إسددبانيا) املهينددة أو الالإنسددانية أو القاسددية العقوبددة أو املعاملددة ضددروب
 فاسو(، )الربتغا (، )الفلبني(، )أملانيا(؛ بوركينا))لبنان(، )اجلبل األسود(، )السنغا (، 

 التعدددددد يب مناهضددددددة التفاقيددددددة االختيدددددداري الربوتوكددددددو  علددددددى بسددددددرعة التصددددددديق ٨-١3٩
 ؛(غواتيماال)

ا يف ذلك الربوتوكو  لتصديق عليها، مباب تعهدت اليت الربوتوكوالت على التصديق ٩-١3٩
 االختياري التفاقية مناهضة التع يب )النمسا(؛

 ،(ألبانيددا) التعدد يب مناهضددة التفاقيددة االختيدداري الربوتوكددو أن تصددبر  رفدداا يف  ١٠-١3٩
 ؛(توغو)

التصددديق علددى الربوتوكددو  االختيدداري التفاقيددة مناهضددة التعدد يب الدد ي وق عددت  ١١-١3٩
 )الربازيل(؛ 2006يف عام عليه 
 ذلدك يف مبدا املعاملة، سوء أشكا  من وغري  التع يب ملن  تدابري اختاذ مواصلة ١٢-١3٩

 التعدددد يب مناهضددددة التفاقيددددة االختيدددداري الربوتوكددددو  علددددى التصددددديق إىل الراميددددة اخلطددددوات
 جيا(؛جور )

 التفاقيدددة االختيددداري الربوتوكدددو  علدددى التصدددديق إىل الراميدددة جهودهدددا تكثيدددف ١3-١3٩
 بشدنن املتعدددين املصدلحة أصدحابتشدمل  مشداورات إجدراءبُسدبل منهدا  التعد يب، مناهضة
 ؛(رواندا) أفريقيا جلنوب الو نية الوقائية آللياتل منوذجأنسب  وض  إمكانية
الربوتوكددو  االختيدداري التفاقيددة مناهضددة التعدد يب بغيددة إنشدداء  علددى التصددديق ١٤-١3٩

 آلية وقائية و نية ملناهضة التع يب )شيلي(؛
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 آليدة وإنشداء التعد يب، مناهضدة التفاقيدة االختيداري الربوتوكدو  علدى التصديق ١5-١3٩
 ؛(هنغاراي) و نية وقائية
من االستعراض الدوري الشامل، علدى الربوتوكدو   املقبلة اجلولة قبل التصديق، ١٦-١3٩

إىل  ضدحااي التعد يب وصدو لتعد يب، واعتمداد تددابري لتحسدني االختياري التفاقية مناهضة ا
 اجلرب، وإعادة التنهيل )تشيكيا(؛ُسُبل العدالة، و 

 املتعلقدة التقدارير مجيد  يف ابلكامدل لتحقيدقلضدمان ا الالزمة التدابري مجي  اختاذ ١٧-١3٩
بسددددوء املعاملددددة والتعدددد يب يف السددددجون ومراكددددز االحتجدددداز، والتصددددديق علددددى الربوتوكددددو  

 االختياري التفاقية مناهضة التع يب )إستونيا(؛
 وقبددددو  التعدددد يب، مناهضددددة التفاقيددددة االختيدددداري الربوتوكددددو  علددددى التصددددديق ١٨-١3٩

 ؛(النرويج) االحتجاز ألماكن الدولية التفتيش عمليات
التصددديق علددى الربوتوكددو  االختيدداري امللحددق ابلعهددد الدددو  اخلددا  ابحلقددوق  ١٩-١3٩

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية )إسبانيا(، )الفلبني(، )الربتغا (؛
 إبجدددراء املتعلدددق لطفدددلا حقدددوق التفاقيدددة االختيددداري الربوتوكدددو  علدددى التصددديق ٢٠-١3٩
 )اجلبل األسود(؛ ،(الربتغا ) ،(إسبانيا) البالغات تقدمي
 اجلنسددية، عددد ي األشدداا  وضدد  بشددنن 1954 عددام اتفاقيددة علددى التصددديق ٢١-١3٩

 ؛(أملانيا) ،(بلجيكا) اجلنسية انعدام حاالت خفض بشنن 1961 عام واتفاقية
 وتنفيدددد  ا 1961و 1954 لعددددامي اجلنسددددية انعدددددام اتفدددداقييت إىل االنضددددمام ٢٢-١3٩

 ؛(كينيا)
بشدددنن وضدد  األشدداا  عددد ي اجلنسدددية،  1954مام إىل اتفاقيددة عددام االنضدد ٢3-١3٩

 بشنن خفض حاالت انعدام اجلنسية )أسرتاليا(؛ 1961واتفاقية عام 
 بشددددنن( 1989)169 رقددددم الدوليددددة العمددددل منظمددددة اتفاقيددددة علددددى التصددددديق ٢٤-١3٩

 ؛(غواتيماال) ةوالقبلي األصلية الشعوب
املعاصدر لط فدا  والعمدا  السدرتقاق راميدة إىل التصددي لال احملليدة اجلهود تعزيز ٢5-١3٩

( امللحدددق 2014التصدددديق علدددى بروتوكدددو  منظمدددة العمدددل الدوليدددة )بُسدددبل منهدددا الدددريفيني، 
 ( )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(؛19٣0ابتفاقية العمل اجلربي )

م روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليدة نظال كمباال  تعديالت على التصديق ٢٦-١3٩
 بشنن جر ة العدوان )لياتنشتاين(؛

 ؛(بريو) األساسي روما نظام من االنسحاب إمكانيةإعالن  يف النظر إعادة ٢٧-١3٩
 اجلنائيددة للمحكمددة األساسددي رومددا نظددام مددن االنسددحاب قددرار يف النظددر إعددادة ٢٨-١3٩
 ؛(اليوانن) الدولية
ابلتزامهددا وواجبا ددا مبوجددب نظددام رومددا األساسددي للمحكمددة اجلنائيددة تمسددك ال ٢٩-١3٩

 الدولية )تشيكيا(؛
 ؛(أذربيجان) اإلنسان حلقوق املتحدة األمم آليات م  البنَّاء تعاوهنا مواصلة 3٠-١3٩
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 والتمييدددددز للعنصدددددرية املعاصدددددرة ابألشدددددكا  املعدددددين اخلدددددا  املقدددددرر زايرة تيسدددددري 3١-١3٩
 ؛(الكونغو) ري وكر  األجانب وما يتصل ب لك من تعصبالعنص
 احلصدو  يف اإلنسدان حبدق املعدين اخلدا  املقدررالبلد مدن قبدل  زايرة  لب قبو  3٢-١3٩
 ؛(أوروغواي) الصحي الصرف وخدمات املنمونة الشرب ميا  على
 يتعلددق فيمددا التنسدديق حتسددني أجددل مددن الددوزارات بددني مشددرتكة دائمددة جلنددة إنشدداء 33-١3٩

 تقدمي تقارير حقوق اإلنسان، ومتابعة تنفي  التوصيات )آيرلندا(؛ب
 املرشددددحني اختيددددارلددددد   اجلدددددارة أسددددا  علددددىتقددددوم  مفتوحددددةإقددددرار عمليددددة  3٤-١3٩

 العظمددى لربيطانيددا املتحدددة اململكددة) املتحدددة األمددم معاهدددات هيئددات النتادداابت الددو نيني
 ؛(الشمالية وآيرلندا
الديت تدؤدي، ابعتبارهدا  9افية ملا يسمى مبؤسسدات الفصدل ك  مواردتوفر  ضمان 35-١3٩

 سيادة القانون واحلكم الرشيد )فنلندا(؛ ءإعاليف اا حامساا هيئات رقابية مستقلة، دور 
 لدسدتورها، وفقداا  أفريقيدا جنوب يف اإلنسان حلقوق الو نية املؤسسات تعزيز مواصلة 3٦-١3٩
 ا بنزاهة واستقاللية )إندونيسيا(؛مبهامه وتضطل  سلطا ا، ممارسة من لتتمكن وذلك
 بغيددة اإلنسددان قددوقجنددوب أفريقيددا حل للجنددة املاليددة املددوارد مددن يكفددي مددا إاتحددة 3٧-١3٩
 ؛(أوغندا) عملها أداء من متكينها
فدق وأحكدام الربوتوكدو  وايتآلية و نية مستقلة وفعالة ملن  التعد يب، مبدا إنشاء  3٨-١3٩

 االختياري التفاقية مناهضة التع يب )سويسرا(؛
 املاليدة املدواردمدن ما يكفي  وختصيص الطفل، حقوق لرصد مستقلة آليةإنشاء  3٩-١3٩
 ؛(منغوليا) الصلة ذات الدولية لاللتزامات الفعا  التنفي  لضمان
صدددقل و جي املتوسدددأل األجدددل مواصدددلة تدددوفري التمويدددل الكدددايف ل  دددار االسدددرتاتي ٤٠-١3٩
 لتنفي   الفعا  )سنغافورة(؛اا املوحدة للتاطيأل والرصد والتقييم دعمآلياته 
االلتددددزام ابإلصددددالحات ذات الصددددلة ابملشددددرتايت واإلدارة اإللكرتونيددددة، مبددددا يف  ٤١-١3٩

آليددة دائمددة إنشدداء ذلددك التنفيدد  الكامددل خلطددة العمددل الو نيددة للشددراكة احلكوميددة املفتوحددة، و 
 للحوار م  اجملتم  املدين )الوالايت املتحدة األمريكية(؛

الن وبددددرانمج عمددددل ديددددرابن إعدددد إ ددددار يف املتادددد ة املبددددادرات تنفيدددد  مواصددددلة ٤٢-١3٩
 )إكوادور(؛

 وخطدددداب الكراهيددددة قددددانون مندددد  ومكافحددددة جددددرائم مشددددروع بتنفيدددد تعجيددددل ال ٤3-١3٩
 األجانددددب  وكددددر  العنصددددري والتمييددددز العنصددددرية ملكافحددددة الو نيددددة العمددددل وخطددددة الكراهيددددة،

 ؛(إسبانيا) تعصب من ب لك يتصل وما
الكراهيددددة وخطدددداب جددددرائم  وع قددددانون مندددد  ومكافحددددةمشددددر  ابعتمدددداد التعجيددددل ٤٤-١3٩

 الكراهية )مدغشقر(؛
مكافحددددة جددددرائم الكراهيددددة وخطدددداب مندددد  و ابعتمدددداد مشددددروع قددددانون التعجيددددل  ٤5-١3٩

    اجلرائم )النرويج(؛ملكافحة هإ ار قانوين قوي وجود الكراهية، مبا يكفل 
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الكراهيدددة وخطددداب  جدددرائم منددد  ومكافحدددة قدددانون مشدددروعإقدددرار  عمليدددةإجنددداز  ٤٦-١3٩
 الكراهية )كواب(؛

 العنصددرية ملكافحددة الو نيددة العمددل خبطددةملتعلقددة ا لعمليددة التشددريعيةابعجيددل تال ٤٧-١3٩
 ؛(تركيا) تعصب من ب لك يتصل وما األجانب وكر  العنصري والتمييز
 الكراهيدة، وخطداب العنصدري التمييدز مكافحدة إىل الراميدة اجلهودب    مواصلة ٤٨-١3٩
إلبدداء تعليقدات قددم الكراهيدة وخطداب الكراهيدة امل رائماملتعلدق  دقدانون اليل بتطبيدق والتعج

 )تونس(؛عامة عليه 
 وخطددداب الكراهيدددة جدددرائم ومكافحدددة منددد  بشدددنن 2016 عدددام قدددانون اعتمددداد ٤٩-١3٩

 اإلمددددددارات) التسددددددامر بقدددددديم والنهددددددوض التعددددددايش ثقافددددددة نشددددددر علددددددى والعمددددددل الكراهيددددددة،
 ؛(املتحدة العربية
ق مشدروع قدانون مند  ومكافحدة جدرائم الكراهيدة وخطداب الكراهيدة تواف ضمان 5٠-١3٩

علددى بدد   كددل مدد  االتفاقيددة الدوليددة للقضدداء علددى مجيدد  أشددكا  التمييددز العنصددري، والعمددل 
 بتطبيقه )أوروغواي(؛ لتعجيلجهد ممكن ل

 مدن والتنكدد الكراهيدة، وخطداب الكراهيدة جدرائم مكافحدة علدى العمدل مواصلة 5١-١3٩
م األحكدددام اخلاصدددة مبشدددروع قدددانون منددد  ومكافحدددة جدددرائم الكراهيدددة وخطددداب اسدددتادا عددددم

 الكراهية لتقييد احلق يف حرية التعبري والداينة )إستونيا(؛
 وخطداب الكراهيدة جدرائم ومكافحدة مند  قانون ملشروع املناسب التنفي  ضمان 5٢-١3٩

  األجاندب العنصري وكدر  والتمييز العنصرية ملكافحة الو نية العمل خطة ومشروع الكراهية،
 وما يتصل ب لك من تعصب ال ي سبق اعتماد  )مجهورية مولدوفا(؛

 الو نيدة العمدل خطدة مشدروع علدى املعنيدة اهليئدة موافقةابحلصو  على التعجيل  53-١3٩
 وختصديص تعصدب، مدن بد لك يتصدل ومدا األجاندب  وكدر  العنصدري والتمييدز العنصدرية ملكافحدة
 )إثيوبيا(؛ التنفي ه املناسبة املوارد
 العنصدددرية ملكافحدددة الو نيدددة العمدددل خطدددة مشدددروع اعتمددداد التعجيدددل إبجدددراءات 5٤-١3٩

 ؛(توغو) تعصب من ب لك يتصل وما األجانب وكر  العنصري والتمييز
 وكدر  العنصدري والتمييدز العنصدرية ملكافحدة الو نية العمل خطةمشروع  توحيد 55-١3٩

 فنزويال البوليفارية(؛ مجهورية) تعص ب من ب لك يتصل وما األجانب
 ملكافحدددة الو نيدددة العمدددل خطدددة مشدددروع السدددتكما املب ولدددة  اجلهدددود مواصدددلة 5٦-١3٩

 ؛(انميبيا) تعصب من ب لك يتصل وما األجانب وكر  العنصري والتمييز العنصرية
 سددددن خددددال  مددددن األجانددددبلكددددر   للتصدددددي الالزمددددة اخلطددددوات مجيدددد  اختدددداذ 5٧-١3٩

مج التوعية العامة، والتشجي  على التسدامر والتندوع الثقدايف، برا ووض  املالئمة، التشريعات
األجاندب ومدا يتصددل   واعتمداد خطدة عمدل و نيدة ملكافحدة العنصدرية والتمييدز العنصدري وكدر 

 ب لك من تعصب )السويد(؛
تنفيددد اا فعددداالا مدددن قبدددل  ديدددرابن عمدددل وبدددرانمج إعدددالن تنفيددد تشدددجي   مواصدددلة 5٨-١3٩

 العنصرية )الصني(؛ مكافحة أجل مناجملتم  الدو  
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 يف اإلعدالم ووسدائأل احلكوميدة، غدري واملنظمدات والنشدطاء، املددين، اجملتم  إشراك 5٩-١3٩
 ؛(األمريكية املتحدة الوالايت) الكراهية جرائم قانون مشروع بشنن مشرتكة أرضية عن البحث
 تدددابريوتتضددمن هدد   ال .األجانددب ضددد العنددف مندد  إىل الراميددة التدددابري تعزيددز ٦٠-١3٩
وملتمسدو  وتوعية شاملني بشنن كر  األجانب وحقوق املهاجرين، مبن فيهم الالجئون،اا تثقيف

  اليت تعزز االندماج )كندا(؛ ربامجعن ال اللجوء، فضالا 
 األفكدددار أشدددكا  مدددن شدددكلاملنددداهض ألي  االجتمددداعي الدددوعي مسدددتو  رفددد  ٦١-١3٩

للتنمية املستدامة واالستقرار اإلقليمي  ةا خدم والعنصرية األجانب  كر   عن تنم اليت واملواقف
 )هنغاراي(؛

التمييدز  بسدببتنظيم محالت تثقيفية بشنن الوصو  إىل سبل االنتصاف القضدائي  ٦٢-١3٩
 ليشيت(؛ - العنصري )تيمور

 اجلهددود مضدداعفة إىل تدددعو الدديت اإلنسددان حبقددوق املعنيددة اللجنددة توصدديةلعمددل با ٦3-١3٩
عددن حتسددني عمددل  ئصددا  مجيدد  مظدداهر العنصددرية وكددر  األجانددب، فضددالا واست مندد  إىل الراميددة

 العنف ضد غري املوا نني )هندورا (؛تصديها ألعما  الشر ة يف 
 ؛(الوسطى أفريقيا مجهورية) األجانب ضدتصدي الشر ة ألعما  العنف  حتسني ٦٤-١3٩
مضاعفة اجلهود الرامية إىل من  واستئصا  مجي  مظاهر العنصرية وكدر  األجاندب،  ٦5-١3٩

ني، و دال  اللجدوء، واملهداجرين، العندف ضدد الالجئدتصدديها ألعمدا  وحتسني عمل الشر ة يف 
 )غواتيماال(؛وغريهم 
انب، األج وكر  العنصرية مظاهر مجي  واستئصا  من  إىل الرامية جهودها مواصلة ٦٦-١3٩

 فلسطني(؛ العنف ضد غري املوا نني )دولةيف تصديها ألعما  وحتسني عمل الشر ة 
أيضاا على إجراء  العملبل  العدالة، إىل اجلناة تقدمي علىكتفاء ابلعمل اال  عدم ٦٧-١3٩
 األجاندددب لكدددر  اجل ريدددة األسدددباب معاجلدددة أجدددل مدددن املعنيدددني املصدددلحة أصدددحاب بدددني حدددوار

 ؛(اتيلند)
التمييز العنصري وكر  األجانب، والتشجي  على احلدوار  جرائم مرتك  مقاضاة ٦٨-١3٩

 فيما بني اجملتمعات احمللية يف حاالت النزاع )مجهورية أفريقيا الوسطى(؛
 التمييدددز مشددداعر حتدددركهم الددد ين األشددداا  ملعاقبدددة املناسدددبة اإلجدددراءات اختددداذ ٦٩-١3٩

 ؛(أوغندا) األجانب وكر  العنصري
حوادث جرائم الكراهية وخطداب الكراهيدة، ومقاضداة  مجي  يف التحقيق ضمان ٧٠-١3٩

 مرتكبيها )إسرائيل(؛
 ؛(أسرتاليا) األجانب كر   بداف  العنف أعما  مرتك حماسبة  على العمل ٧١-١3٩
 علددى االعتددداءات عددن التعددويض ذلددك يف مبددا املناسددبة، القانونيددة التدددابري اختدداذ ٧٢-١3٩

خسدائر يف األروا  وأضدرار يف املمتلكدات يف بعدض نب اليت تسدفر عدن وقدوع األجا املوا نني
 أحناء البلد )إثيوبيا(؛

 وكدددر  العنصدددري التمييدددز أشدددكا  مجيددد  مكافحدددة إىل الراميدددة اجلهدددود مواصدددلة ٧3-١3٩
 واملهددداجرين اللجدددوء، و دددال  ابلالجئدددني،منهدددا  يتعلدددق مدددا سددديما الو  والعنصدددرية، األجاندددب

 ؛(السنغا )
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الراميددة إىل مكافحددة التمييددز وكددر  األجانددب والعنصددرية ضددد مواصددلة جهودهددا  ٧٤-١3٩
 غري املوا نني )بنغالديش(؛

 األجانددددب وكددددر  العنصددددرية مظدددداهر مجيدددد  واستئصددددا  ملندددد  جهودهددددا مضدددداعفة ٧5-١3٩
 ؛(الوسطى أفريقيا مجهورية)

 اد(؛تش) املهاجرين ضد التمييز ورفض األجانب كر   أشكا  مجي  مكافحة ٧٦-١3٩
 غدددري ضدددد األجاندددب وكدددر  العنصدددرية أعمدددا  ملكافحدددة املناسدددبة التددددابري اختددداذ ٧٧-١3٩

 ؛(الكونغو) املوا نني
 وكددددر  العنصددددري، والتمييددددز العنصددددرية، مكافحددددة إىل الراميددددة سياسددددتها تعزيددددز ٧٨-١3٩

 ؛(ديفوار كوت) تعصب من ب لك يتصل وما األجانب
أي شدكل ملند  واستئصدا  مجيد  مظداهر الالزمدة ية اإلضداف التددابري مجي  اختاذ ٧٩-١3٩

العنصدددرية وكدددر  األجاندددب ضدددد غدددري املدددوا نني، مبدددن فددديهم الالجئدددون، و دددالبو مدددن أشدددكا  
 اللجوء، واملهاجرون )اليوانن(؛

 ملتمسدددي أو املهددداجرين أو األجاندددب ضدددد العندددف خمدددا رلددددرء  تددددابري اختددداذ ٨٠-١3٩
 ؛(فرنسا) اللجوء
 زمدددة لوقدددف اسدددتغال  املهددداجرين وملتمسدددي اللجدددوءالال اختددداذ مجيددد  التددددابري ٨١-١3٩

 والالجئني، وتيسري إدماجهم يف اجملتم  )تركيا(؛
 إحيدداءات علددى تنطددوي الدديت التعبددري أشددكا  مددن وغددري  العنصددري التمييددز مندد  ٨٢-١3٩
 ؛(كينيا)تنم  عن كرههم  األجانب ضد
التمييدز وكدر  األجاندب،   مجي  مظداهر واستئصا من  إىل الرامية التدابري تعزيز ٨3-١3٩

 والعنف ضد الرعااي األجانب )رواندا(؛
 وكدددددر  العنصدددددري والتمييدددددز العنصدددددرية مكافحدددددة إىل الراميدددددة اجلهدددددود مواصدددددلة ٨٤-١3٩

 ؛(ليبيا) األجانب
 للتمييز اجل رية طسبابالتصدي ل بغية احمللية اجملتمعات داخل احلوارشجي  ت ٨5-١3٩
 ماال(؛غواتي) والعنف
 ب   مزيد من اجلهود ملكافحة التمييز وكر  األجانب )العراق(؛ ٨٦-١3٩
 املهددداجرين علدددى املنهجيدددة لالعتدددداءات التصددددي إىل الراميدددة التددددابري تكثيدددف ٨٧-١3٩

 ؛(موزامبيق)
 بغيددة واالقتصددادية االجتماعيددة التنميددة وخطددأل اسددرتاتيجيات حتسددني مواصددلة ٨٨-١3٩
 من أشكا  التعصب حيا  األجانب يف جنوب أفريقيا )أوكرانيا(؛ وغري  األجانب كر   جتنب
 الضددعيفة، الفئددات أفددراد ضددد ُترتكددب الدديت العنيفددة اجلددرائم مددن الوقايددة تعزيددز ٨٩-١3٩

 ؛(الشمالية وآيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة) مرتكبيها ومقاضاة ،فيها والتحقيق
 السكان امللونني )بريو(؛ليشمل نطاق سياسة العمل اإلجيايب  توسي  يف النظر ٩٠-١3٩
 والوصدم والتمييدز، واالختطداف، العندف، من ابملهق املصابني األشاا  محاية ٩١-١3٩

 ؛(الربتغا )
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 محاية األشاا  املصابني ابملهق )الكونغو(؛ ٩٢-١3٩
احلمددالت التثقيفيددة اختدداذ تدددابري حلمايددة األشدداا  املصددابني ابملهددق، وتطددوير  ٩3-١3٩

 لتعزيز التسامر واحرتام التنوع )إسرائيل(؛
 ابملهددق املصددابني األشدداا  وقتددل اختطدداف حددوادث يفشددامل  حتقيددق إجددراء ٩٤-١3٩

 ؛(سرياليون) مرتكبيها ومقاضاة املبلغ هبا
 ضمن خطأل عملها )هندورا (؛ ابملهق املصابني األشاا  محاية إدراج ٩5-١3٩
 والتمييدددز واالختطددداف العندددف مدددن ابملهدددق املصدددابني األشددداا  محايدددة تعزيدددز ٩٦-١3٩

 ؛(موريتانيا) تعصب من ب لك يتصل وما والوصم
 ومزدوجدي واملثليني ابملثليات املعنية احلكومية غري ملنظماتا عمل فرقة إشراك ٩٧-١3٩
نسدددددية وحددددداملي صدددددفات اجلنسدددددني، وحتدددددديث وتنفيددددد  اجل اهلويدددددة ومغدددددايري اجلنسدددددي امليدددددل

االسددرتاتيجية الو نيددة للمثليددات واملثليددني ومزدوجددي امليددل اجلنسددي ومغددايري اهلويددة اجلنسددانية 
 وحاملي صفات اجلنسني )الوالايت املتحدة األمريكية(؛

 مجيدد  علددى ،القضدداءهبدددف  إعالميددة محددالتتنظدديم و  وخطددأل سياسددات وضدد  ٩٨-١3٩
علدى أسدا  مديلهم اجلنسدي أو لقوالب النمطية، والتمييز ضدد األشداا  ا على ،املستوايت

هددويتهم اجلنسددانية، مدد  الرتكيددز بصددفة خاصددة علددى املددوسفني العمددوميني واملسددؤولني عددن إنفدداذ 
 القانون )شيلي(؛

 اهلويددددة ومغددددايري اجلنسددددي امليددددل ومزدوجددددي واملثليددددني املثليددددات محايددددة تعزيددددز ٩٩-١3٩
مدددن خدددال  تعزيدددز اجلنسدددني مدددن الوصدددم، والتحدددر ، والتمييدددز  صدددفات وحددداملي اجلنسدددانية

التسددامر بشددنن التنددوع اجلنسددي، واهلددوايت اجلنسددانية املاتلفددة، ومددن خددال  تصددنيف واضددر 
 جرائم الكراهية )بلجيكا(؛ضمن أعما  العنف ضد هؤالء األشاا  يُدرج 
ضددددد  والعنددددف التمييددددز أعمددددا  يف للتحقيددددق وفعالددددة عاجلددددة تدددددابري اختدددداذ ١٠٠-١3٩

املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسدني 
  رتكبيها )األرجنتني(؛وإنزا  عقوابت فعالة مب

 علددى األشدداا  ضددد العنددف حدداالت مددن الوقايددة لكفالددة خطددوات اختدداذ ١٠١-١3٩
 )إسرائيل(؛ مرتكبيها ومقاضاةفيها  والتحقيق اجلنسانية واهلوية اجلنسي امليل أسا 
 والتمييددز العنددف  ددرائمفيمددا يتصددل  واإلبددال  تحليددلالو  رصدددال نظددام تعزيددز ١٠٢-١3٩
 ؛(هولندا) اجلنسانية اهلوية أو اجلنسي امليل أسا  على األفراد ضد
 سديما الو  األصدلية، للشدعوب األولويدة سدبيل علدى االهتمدام إيالء يف النظر ١٠3-١3٩
 ألراضي )بريو(؛ا توزي  وإعادة والتعليم، ابللغة، يتعلق فيما
 تجمدداال يفاملعدنيددة  املددوارد تنميددة لقددانون املنهجددي والتنفيدد  الكفدداءة زايدة ١٠٤-١3٩

 ؛(فريدي كابو) البيئة ومحاية االجتماعية والتنمية واإلسكان، العمالة،
 الصدناعات قطداع يف سيما الو  الشركات، جيعل إ ار وتنفي  تطوير مواصلة ١٠5-١3٩

مسداءلة عدن انتهاكدات حقدوق اإلنسدان والتددهور البيئدي النداجم عدن لل ختضد  االستاراجية،
 عمليا ا )الفلبني(؛
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 والو نيدددة الدوليدددة للمعدددايري الشدددركات امتثدددا  تضدددمن لدددوائر وإنفددداذ حتديدددد ١٠٦-١3٩
 ؛(توغو) وغريها والبيئة والعمل، اإلنسان، حبقوق املتصلة
 ملدن الكرب  )أنغوال(؛ا يف واجلر ة العنف مكافحةمواصلة  ١٠٧-١3٩
 قددوات الشددر ة املفددرة للقددوة اسددتادام مكافحددةالراميددة إىل  جهودهددا تعزيددز ١٠٨-١3٩

 ؛(فريدي كابو)
علدددى النظدددام العدددام  لشدددر ةحبفدددا  ا املتعلقدددة والسياسدددات القدددوانني تنقدددير ١٠٩-١3٩

 ؛(اليوانن) القاتلة القوة القانون إنفاذ موسفي استادام ذلك يف مبا القوة، واستادام
زيددد مددن اإلجددراءات فيمددا يتعلددق مبراقبددة وتدددريب قددوات األمددن يف املختدداذ ا ١١٠-١3٩

جما  حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التصدي للعندف املتصدل بكدر  األجاندب، والتنكدد مدن أن 
 قوات األمن اليت تنف  القانون متتثل معايري األمم املتحدة )النمسا(؛

لقددوة مددن املفددرة لام الشددر ة اسددتاد مددن احلددد إىل الراميددة اجلهددود مضدداعفة ١١١-١3٩
خدددال  بددد   جهدددود شددداملة لتثقيدددف أفدددراد الشدددر ة بشدددنن اإلجدددراءات السدددليمة، ومالحقدددة 

 املسؤولني عن إنفاذ القانون ال ين يرفضون االنصياع )آيسلندا(؛
 اإلنسددان حقددوق ومحايددة للقددوة، املفددرة االسددتادام ملندد  فعالددة تدددابري اختدداذ ١١٢-١3٩

 يف مرافق االحتجاز )الكرسي الرسو (؛ املوجودين لطشاا 
 املهداجرين واحتجداز االكتظدا ، وجتندب االحتجاز، مراكز يف الظروف حتسني ١١3-١3٩

 ؛(املكسيك)
 ادعداءات مجيد  يفابلتحقيدق  الشدر ة لتحقيقات املستقلة املديريةضمان قيام  ١١٤-١3٩

 ؛(أملانيا) التع يب
القانونيدة لطشداا  املعدوزين املسداعدة ىل حتسدني إ الراميدة جهودها تكثيف ١١5-١3٩

إمكانيددة وصددو  اجلميدد  إىل العدالددة، واحلصددو  علددى حماكمددة عادلددة إاتحددة مددن أجددل ضددمان 
 )بوروندي(؛

 والزعمددددداء التقليديدددددة ابحملددددداكم املتعلقدددددة القدددددوانني مشددددداري  أن مدددددن التنكدددددد ١١٦-١3٩
تزامدددات الدوليدددة جلندددوب أفريقيدددا االل مددد  متوافقدددةاا حاليددد املناقشدددة قيدددد توجدددد الددديت التقليدددديني
 )فرنسا(؛

 االحتددداد) القدددانون سددديادة لتحسدددني االهتمدددام مدددن مزيدددد إيدددالء يف االسدددتمرار ١١٧-١3٩
 ؛(الروسي
احلق مواصلة جهودها الرامية إىل ضمان احلق يف احلصو  على املعلومات و  ١١٨-١3٩
واملعاهددددات وااللتزامدددات  ،حريدددة التعبدددري ابعتمددداد لدددوائر تتوافدددق ودسدددتور جندددوب أفريقيدددايف 

 الدولية جلنوب أفريقيا )بولندا(؛
 إزالدة أجدل مدن الدولدة معلومدات محايدة قدانون ملشدروع احلدا  الدنصمراجعة  ١١٩-١3٩
املاالفدددات لدددى حريدددة التعبدددري، مبدددا يف ذلدددك االضدددطهاد غدددري املدددربر للمبلغدددني عدددن ع قيدددود أي

 )السويد(؛
 ابلكامدل حيدرتم حبيدث الدولدة معلومدات محايدة قدانون مشدروع تنقدير مواصلة ١٢٠-١3٩
 ؛(سويسرا) والتعبري الرأي حرية يف احلق سيما الو  اإلنسان، حلقوق الدو  القانون
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ال سيما الد ين يعملدون يف املؤسسدات اإلعالميدة و والكتاب،  الصحفيني محاية ١٢١-١3٩
دون خدوف مدن االنتقدام مدن للدولة أو هيئات البث العامة، ليتمكنوا مدن العمدل حبريدة و  اململوكة

أو تغطيتهم مواضي  ابلغة األ ية قد تر  احلكومة أهنا مواضي  حساسة نقدية لتعبريهم عن آراء 
 )السويد(؛

الضدرورة والتناسدب ملعيار   عمليات مراقبة االتصاالت مجيضمان إخضاع  ١٢٢-١3٩
 تاين(؛)لياتنش

 االستاباراتأجهزة  عمليات مجي إخضاع  لضمان الالزمة اخلطوات اختاذ ١٢3-١3٩
 ؛(لياتنشتاين) مستقلةمراقبة  آليةمن خال   لمراقبةل

لبشدر وتعزيدز تددابري اب االجتدار مكافحدة إىل الراهندة الديت ترمدي التددابري تعزيز ١٢٤-١3٩
 محاية ضحااي  )سري النكا(؛

 الصدلة ذات األجنبيدة احلكوميدة وغدري احلكومية الوكاالت م  التعاون توثيق ١٢5-١3٩
 فئدددات اتلدددفمل املالئمدددة احلمايدددةتدددوفري  وضدددمان ابألشددداا ، جتدددارلال التصددددي أجدددل مدددن

 (؛اتيلند) األجانب الرعااي من الضحااي فيهم مبن الضحااي،
 النسداء سديما الو  ابألشداا ، االجتدار مكافحدة إىل الراميدة اجلهدود مواصلة ١٢٦-١3٩

 عليهدددا صددددقت الددديت الدوليدددة واالتفاقيدددات الو نيدددة التشدددريعات تطبيدددق إ دددار يف واأل فدددا ،
 ؛(املتحدة العربية اإلمارات) أفريقيا جنوب
 ؛(أذربيجان) ابلبشر االجتار كافحةمل تدابرياختاذ  مواصلة ١٢٧-١3٩
خدال  التنفيد   مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة االجتار ابألشاا  من ١٢٨-١3٩

 الفعا  لقانون من  ومكافحة االجتار ابألشاا  )ملديف(؛
 الرتكيددز مدد  ابألشدداا ، االجتددار بشددنن و نيددة عمددل خطددة وضدد  يف النظددر ١٢٩-١3٩
 ؛(بنغالديش) ابأل فا  االجتار بياانت على خا  بوجه
علددى  مواصددلة تعزيددز التنميددة االقتصددادية واالجتماعيددة املسددتدامة، والقضدداء ١3٠-١3٩

 الفقر وحتسني مستوايت معيشة الشعب )الصني(؛
علدى  بنشداة العمدل أجل من القانون بسيادة املتعلقة تقاليدها إىل االستناد ١3١-١3٩

 واالجتماعيددة االقتصدداديةالدديت تعددرتض إعمددا  احلقددوق  العقبددات مددن وغددري  الفسدداد مكافحددة
 املدنية والسياسية لشعبها )النرويج(؛و  والثقافية،

 ؛(ابكستان) البلد اقتصاد حتويل إىل الرامية التدابري لتنفي  جهودها مواصلة ١3٢-١3٩
 والصدحة، العمدل، يف وقابحلقد التمت ضمان  أجل من اجلهود ب   مواصلة ١33-١3٩

 ؛(الروسي االحتاد) والغ اء والتعليم،
 الددتالحماالجتماعيددة يف سددياق بندداء الدولددة وحتقيددق  الددربامج تعزيددز مواصددلة ١3٤-١3٩

 االجتماعي )مجهورية فنزويال البوليفارية(؛
 ؛(ابكستان) الو نية لتنميةالبلد ل خطة تنفي  إىل الرامية جهودها مواصلة ١35-١3٩
 مجهوريددة) الفقددر علددى القضدداء بشددنن الو نيددة التنميددة خطددةتدددعيم  مواصددلة ١3٦-١3٩
 رية(؛البوليفا فنزويال
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 أي االقتصدددادية، احلقدددوق جمدددا  يف التحددددايت ملواجهدددة هددداجهود مضددداعفة ١3٧-١3٩
 ؛(إندونيسيا) الفقر حدة وختفيف البطالة من احلد
 الكبرية للتحدايت التصدي إىل الرامية الربانجميةالسياساتية و  تدابريها تعزيز ١3٨-١3٩

 )زمبابوي(؛ والبطالة والفقر، املساواة، عدماملتمثلة يف 
 واجملموعددات الشددباب حصددو  إمكانيددة حتسددني إىل الراميددة اجلهددود مضدداعفة ١3٩-١3٩

 ؛(أنغوال) الالئق العمل على الضعيفة
 مدددن واحلدددد االقتصدددادي، النمدددو تعزيدددز إىل الراميدددة الدددربامجتنفيددد   مواصدددلة ١٤٠-١3٩
 ؛(الروسي االحتاد) البطالة
للفئدات الضدعيفة توفري احلمايدة االجتماعيدة علدى حندو فعدا   ضمان مواصلة ١٤١-١3٩

 )مدغشقر(؛
 ؛(كواب) املساواة وعدم الفقر من احلد إىل الرامية اإلجراءات تنفي  مواصلة ١٤٢-١3٩
 ؛(ديفوار كوت) الريفية املنا ق يف الفقر مكافحة إىل الرامية سياستها تعزيز ١٤3-١3٩
الفئدات يف صدفوف ال سديما و سياستها الراميدة إىل احلدد مدن الفقدر، مواصلة  ١٤٤-١3٩

 يف املنا ق املعزولة والريفية )جيبويت(؛ ،الضعيفة
 نطددداق علدددى الفقدددر حددددة مدددن والتافيدددف التنميدددة بشدددنن مسددداعيها مواصدددلة ١٤5-١3٩
 مجهوريددة) واأل فددا  النسدداء مثددل الضددعيفة لفئدداتايف صددفوف  سدديما الو  ،ةاحملليدد اتاجملتمعدد

 يران اإلسالمية(؛إ
 سدددكاهنا، مدددن الضدددعيفة الفئدددات أحدددوا  لتحسدددني اخلطدددوات مدددن املزيدددد اختددداذ ١٤٦-١3٩

 واألشداا  املعاملدة، وسدوء الغد ائي األمدن انعددام مدن يعدانون الد ين الفقدراء األ فا  سيما الو 
 ؛(بولندا) والتمييز للوصم يتعرضون يزالون ال ال ين اإلعاقة ذوي
 دها الرامية إىل القضاء على الفقر وعدم املساواة )لبنان(؛جهو  مواصلة ١٤٧-١3٩
 االجتمددداعي والتفددداوت الفقدددر علدددى القضددداء إىل الراميدددة جهودهدددا مواصدددلة ١٤٨-١3٩

 ؛(السودان جنوب)
 علدى والقضداء الفقدر، من واحلد التنمية، حتقيق إىل الرامية جهودها مواصلة ١٤٩-١3٩
 ؛(اليمن) العنصري التمييز
 عدم املساواة )أذربيجان(؛و مواصلة جهودها الرامية إىل احلد من الفقر  ١5٠-١3٩
 مدن وغدريهم املدزارعني حقدوق حلمايدة الريفية التنمية سياسات تعزيز مواصلة ١5١-١3٩

 ؛(القوميات املتعددة بوليفيا مجهورية) الريفية املنا ق يف العاملني
مدددن نظدددام احلمايدددة  اسدددي للجميددد  بددددالا أس دخدددل إاتحدددة إمكانيدددة اسدددتطالع ١5٢-١3٩

 أصحاب املصلحة )هاييت(؛ابلتشاور م  مجي  وذلك ، احلا االجتماعية 
 اسدتحقاقاتنظام  إلنشاء الالزمة والتشريعية التشاورية ابلعمليات التعجيل ١53-١3٩

 اإلعاقددة أو السددن كددرب  بسددبب يتقاعدددون الدد ين العدداملني األشدداا  جلميدد  اإللزامددي التقاعددد
 ؛(موريشيو )
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 منحددة مثددل بددرامج خددال  مددن الالئددق السددكن تددوفري يفاحملددرز  تقدددمتعزيددز ال ١5٤-١3٩
 ؛(ماليزاي) احلضرية املستو نات تنمية ومنحة املتكاملة البشرية املستو نات

 واملرافدق واملددار  املعيشية، األسر حصو  ضمانالرامية إىل  جهودها مواصلة ١55-١3٩
 )جيبويت(؛خدمات الصرف الصحي و  املنمونة، امليا  على الصحية
 الصددددرفخدددددمات و  امليددددا  يف اإلنسددددان حقددددوق إعمددددا  تعزيددددز يف االسددددتمرار ١5٦-١3٩

 واملؤسسدات الصدحية، واملراكدز املنداز ، مجيد حصو   لضمان خا  اهتمام إيالء م  الصحي،
 ؛(إسبانيا) احملسنة الصحي الصرفخدمات و  املنمونة، الشرب ميا  على التعليمية
واملددار ، ضدمان حصدو  مجيد  األسدر املعيشدية، الرامية إىل لة اجلهود مواص ١5٧-١3٩

 (؛وروغوايأالصرف الصحي )خدمات واملرافق الصحية على امليا  املنمونة، و 
 األراضدي، توزيد  مدن حدد أقصدى إىل لالسدتفادة الالزمدة التددابري مجي  اختاذ ١5٨-١3٩
ت املسدددتفيدة، لجهدددال والتددددريب الددددعم مدددن يكفدددي مددداقددددمي وت الزراعدددي، اإلصدددال  وتنفيددد 

 اجلهات صاحبة املصلحة )هاييت(؛ابلتشاور الوثيق م  مجي  
 املسداواة وعددم التارخييدة، املظامل على القضاءمن أجل  تدابري اختاذ مواصلة ١5٩-١3٩
 معيشددة مسددتوايت حتسددني بغيددة والتعلدديم، الصددحة قطدداعي يف سدديما الو  القطاعددات، مجيدد  يف

 ؛(انميبيا) السكان مجي 
احلصددو  علددى خدددمات الرعايددة مواصددلة جهودهددا الراميددة إىل حتسددني فددر   ١٦٠-١3٩

 الصحية )السودان(؛
 أفريقيددا جنددوب مددوا ين مجيدد  حصددو  ضددمان إىل الراميددة اجلهددود مواصددلة ١٦١-١3٩
 للرعايدة شداملة تغطيدة حتقيدق إىل الراميدة اجلهدود مد مبدا يتماشدى  اجليددة الصدحية الرعايدة على

 )ماليزاي(؛ 20٣0ام ع حبلو  الصحية
 الصدحية الرعايدة جمدا  يف املوجدودة الفجوة تقليص إىل الرامية اجلهود تعزيز ١٦٢-١3٩
 ؛(الرسو  الكرسي) احلضرية واملنا ق الريفية املنا ق بني

 بدددني الصدددحية الرعايدددة تدددوفري يف التفددداوت علدددى للقضددداء فعالدددة تددددابري اختددداذ ١٦3-١3٩
ضددرية، وحتسددني نوعيددة اخلدددمات الصددحية يف مجيدد  أحندداء البلددد، احل واملنددا ق الريفيددة املنددا ق

 الو نية )ملديف(؛الصحة اعتماد التشريعات والتعديالت الفعالة بشنن برامج بُسبل منها 
 ؛(الربتغا ) النفاسية الوفيات مسنلة معاجلة مواصلة ١٦٤-١3٩
وتنفيدد ها تنفيدد اا كددامالا  لسددل والقضدداء عليددها داء مددن الوقايددة بددرامجتدددعيم  ١٦5-١3٩

 يف التعاون الدو  يف ه ا الصدد )مجهورية كوراي الشعبية الد قرا ية(؛ واالخنراة
 إىل الراميدددة جهودهدددا وزايدة التمييدددز، علدددى للقضددداءاختددداذ تددددابري  مواصدددلة ١٦٦-١3٩

 احلصو  فر  يف املساواة ضمان خال  من البشرية املناعة نقص بفريو  ل صابة التصدي
 ج والدعم )الياابن(؛العال على
 خدال  مدن البشدرية املناعة نقص فريو  مكافحة جما  يف جهودها مواصلة ١٦٧-١3٩
 ؛(ليبيا) السل وداءاا جنسياملنقولة  واألمراض الوابء م  للتعامل شاملة و نية سياسة اعتماد
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 املناعددة نقددص فددريو  لددوابء التصدددي أجددل مددن جهددود مددن تب لدده مددا زايدة ١٦٨-١3٩
 شرية )تركيا(؛الب

 ؛(اجلزائر) اإليدز/البشرية املناعة نقص فريو  مكافحة برامج مواصلة ١٦٩-١3٩
 يف سددديما الو  العامددة، الصدددحية التغطيددة جمددا  يف الو نيدددة السياسددات تعزيددز ١٧٠-١3٩
 ؛(أنغوال) الريفية املنا ق يف اإليدز/البشرية املناعة نقص فريو  مكافحة جما 
مواصددلة تنفيددد  التددددابري الراميددة إىل الوقايدددة مدددن نقددل فدددريو  نقدددص املناعدددة  ١٧١-١3٩

 البشرية/اإليدز )مجهورية إيران اإلسالمية(؛
 ذلددك يف مبددا الدراسددية، املندداهج يف الشددامل اجلنسددي التثقيددف إدراج كفالددة ١٧٢-١3٩
 ؛(الدامنرك) اجلنساين والعنف احلمل،وسائل من  و  ابلقبو ، يتعلق ما

 الصدحة بشدنن واملدراهقني الصدحية الرعايدة جمدا  يف العداملني معدارف حتسني ١٧3-١3٩
 الرجدددا  يشدددمل الددد ي الشدددامل اجلنسدددي التثقيدددفبُسدددبل منهدددا  واإلجنابيدددة، اجلنسدددية واحلقدددوق
 ؛(آيسلندا) والفتيان
 اختيدار قدانونيف  عليده املنصدو  النحدو علدىفيده  املرغوب غري احلمل من  ١٧٤-١3٩

 إهناء احلمل )آيسلندا(؛
 إىل الشدددامل والوصدددو  املسددداواة حتقيدددق أجدددل مدددن اجلهدددود مدددن املزيدددد بددد   ١٧5-١3٩
 ؛(الد قرا ية الشعبية كوراي  مجهورية) التعليم
 واالسددتمرار التعلدديم، يف للحددق الكامددل اإلعمددا  إىل الراميددة أنشددطتها زايدة ١٧٦-١3٩
 هورية إيران اإلسالمية(؛مج) اجملا  ه ا يف االستثمار زايدة يف

 عدن فضدالا  ندوعي، عدام تعلديم علدى احلصدو  إمكانيدة نطداق توسدي  مواصلة ١٧٧-١3٩
 الثانويددة إىل االبتدائيددة املرحلددة مددن الركددب، عددن أحددد يتالددف ال لكددي الفددر  تكددافؤ ضددمان
 ؛(بوتسواان) اجلامعي املستو  إىل ومنها
فدراد االبتدائي والثانوي والعدا  أل يمالتعل إىل املشروة غري الوصو  ضمان ١٧٨-١3٩

هم اإلثددين ئاالجتماعيددة واالقتصددادية أو انتمددامجيدد  فئددات اجملتمدد ، بغددض النظددر عددن حددالتهم 
 نوع جنسهم )أملانيا(؛ أو

 علدى املدرسدنيإملدام  تكفدل بدرامج خال  من األساسي التعليم نوعية حتسني ١٧٩-١3٩
عددن إعطدداء األولويددة  فضددالا  املالئددم، التدددريبحصددوهلم علددى و  املعددارف،حنددوك كددافك مبضددامني 
 من حيث اهلياكل األساسية وبرامج التحسني األخر  )كندا(؛ ألشد املدار  حرماانا 

 ؛(الصني) الريفية املنا ق يف التعليم حتسني أجل من االستثمار زايدة مواصلة ١٨٠-١3٩
ات حدد  املقا عدد يف املدددار  بندداء لددربانمج كافيددة  مددوارد تددوفري يف االسددتمرار ١٨١-١3٩

ة، االلتحداق ال سيما ال ين ينتمون إىل اجملتمعدات الريفيدة الفقدري و يتسىن للمزيد من األ فا ، 
 )سنغافورة(؛ جتهيزات كافيةذات و مبدار  آمنة 
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 وتدوافر جدودة ذلدك يف مبدا التعلديم، جودة حتسني أجل من جهودها مواصلة ١٨٢-١3٩
س، واملنددداهج الدراسدددية، وإيدددالء األولويدددة التددددري وهيئدددة التعليميدددة، واملدددواد املدرسدددية، املرافدددق

 للمدار  األشد حرماانا )دولة فلسطني(؛
 علددى الرتكيددز مدد  للجميدد ، التعلدديم يف احلددق لضددمان ملموسددة تدددابري اختدداذ ١٨3-١3٩
 ؛(مولدوفا مجهورية) التعليم نوعية وحتسني التسرب، مستو  خفض
مدددن االخنفددداض الكبدددري يف معدددد  االلتحددداق  للحدددد املناسدددبة احللدددو  تدددوفري ١٨٤-١3٩

 ال سيما يف صفوف الفتيات )موريتانيا(؛و ابملدار  يف مرحلة التعليم الثانوي، 
 البيئدددةوإاتحدددة الفدددر  و يئدددة  املددددار ، يف الفتيددداتإلبقددداء  األولويدددة إيدددالء ١٨5-١3٩

 ؛(بوتسواان) ال كور زمالئهن م  املساواة قدم على لتقدملتمكينهن من ا
إاتحدة ال سيما من خال  و توفري التثقيف يف جما  حقوق اإلنسان،  مواصلة ١٨٦-١3٩

 للحماية واجلرب )إكوادور(؛احلالية احلصو  على املعلومات، وتعزيز اآلليات 
 اإلعاقدددة ذوي لطشددداا  الشدددامل التعلددديمتدددوفري  لضدددمان تددددابري اعتمددداد ١٨٧-١3٩

 ؛(إسرائيل)
الشددامل جلميدد  األ فددا   األساسددي التعلدديم يف احلددق إلعمددا  األولويددة إيددالء ١٨٨-١3٩

 ذوي اإلعاقة )أسرتاليا(؛
 املددددرأة، ضددددد التمييددددز أشددددكا  مجيدددد  مكافحددددة إىل الراميددددة جهودهددددا مواصددددلة ١٨٩-١3٩

 ؛(تونس) القرار لصن  العليا املناصب تقلدهنشجي  وت ،ضد النساء العنف ممارسة ومكافحة
اواة بدني اجلنسدني واملس املرأة متكني تعزيز إىل الرامية املستمرة براجمهاتدعيم  ١٩٠-١3٩

 )زمبابوي(؛
 ؛(ليشيت - تيمور) اجلنسني بني املساواة تعزيز إىل الرامية جهودهاتقوية  ١٩١-١3٩
 الدزواج مثدل أمدور يف املدرأة ضدد متيز اليت القوانني إللغاء عاجلة تدابري اختاذ ١٩٢-١3٩

 ؛(األرجنتني) األسرية والعالقات
املسدداواة بددني حتقيددق املقددرت  لتمكددني املددرأة و  القددانون مشددروع بسددن التعجيددل ١٩3-١3٩

 اجلنسني )ملديف(؛
 أقددرب يف اجلنسدني بددني املسداواةحتقيدق و  املددرأة متكدني قددانون مشدروع اعتمداد ١٩٤-١3٩
 ؛(إسبانيا) ممكن وقت
 ذلدك قبدو  جد ور واقدتالع ،اجلنسداين والعندف لتمييز،مكافحتها ل تكثيف ١٩5-١3٩

حقدددوقهم، ملدددن تُنتهدددك حلمايدددة الضدددحااي، وتدددوفري سددبل االنتصددداف  اجلهدددود وزايدة اا،اجتماعيدد
 عن جهود مساءلة اجلناة )تشيكيا(؛ فضالا 
 املددرأة، ضددد العنددف علددى والقضدداء التمييددز، أشددكا  مجيدد  ومكافحددة مندد  ١٩٦-١3٩
 ؛(الفلبني) األسري العنف ذلك يف مبا



A/HRC/36/16 

27 GE.17-12125 

ت التوعيددة والتعبئددة الراميددة إىل محددال خددال  مددن املددرأة ضددد العنددف مددن احلددد ١٩٧-١3٩
 يف حدداالت العنددف ضددد بددريتعزيددز املسدداءلة القانونيددة بشددكل كتغيددري األعددراف االجتماعيددة، و 

املددرأة، وحتسددني التاطدديأل االسددرتاتيجي الددو ين مددن أجددل تعبئددة املددوارد، وحتسددني التنسدديق يف 
 املرأة )كندا(؛ جما  مكافحة العنف ضد

املمارسددات الضددارة استئصددا  تنفيدد  اسددرتاتيجية و نيددة مددن أجددل تعددديل أو  ١٩٨-١3٩
التفاقيددة القضدداء علددى مجيدد  أشددكا   فقدداا ذلددك و والقوالددب النمطيددة الدديت متيددز ضددد املددرأة، و 

 التمييز ضد املرأة )أوروغواي(؛
 ضدد والعندف التمييدز أشدكا  مجيد  ومكافحدة مند  إىل الرامية اجلهود تعزيز ١٩٩-١3٩
خددال  اعتمدداد وتنفيدد  تدددابري فعالددة بشددنن هدد   املسددنلة، والتنكددد مددن أن النسدداء  مددن املددرأة

 ضحااي العنف حيصلن على املساعدة املالئمة، وأن اجلناة يقدمون إىل العدالة )إيطاليا(؛
 ضددد الضددارة التقليديددة أو الثقافيددة املمارسددات علددى القضدداء أجددل مددن العمددل ٢٠٠-١3٩
ظددديم محدددالت تثقيفيدددة، وتشدددجي  اإلبدددال  هبددد   املمارسدددات، تن خدددال  مدددن والفتيدددات النسددداء

ميزانيددة كافيددة مددن أجددل تنفيدد  التدددابري العمددل بصددورة عاجلددة علددى ختصدديص ؛ و وإدانتهددا علنيدداا 
العنددف األسددري؛ وتعزيددز اجلمدد  املنددتظم والشددامل للبيدداانت مكافحددة قددانون املتصددلة بالرئيسددية 

ميددد  أشدددكا  العندددف ضدددد املدددرأة، مبدددا يف ذلدددك قتدددل اإلانث، وعندددف  لة املصدددنفة ذات الصددد
 )آيرلندا(؛تلك األفعا  والتصدي هلا العشري، واالسرتشاد هب   البياانت يف سياسات رصدها 

 حقددوق بكامددل والفتيددات النسدداء متتدد  لضددمان الالزمددة التدددابري مجيدد  اختدداذ ٢٠١-١3٩
 ؛(إستونيا) واجلنساين اجلنسي العنف مكافحةبُسبل منها  اإلنسان،

 ؛(جيبويت) ة إىل مكافحة العنف اجلنساينالرامي األعما  مواصلة ٢٠٢-١3٩
  ؛(فرنسا) املرأة ضد العنف ملكافحة املب ولة اجلهود تعزيز ٢٠3-١3٩
 التددخالت وبنداء ،اجلنساين للعنف اجل رية ألسبابشامل يف ا حتقيق إجراء ٢٠٤-١3٩

 ؛(النرويج) نتائجه أسا  على املستقبلية السياساتية
واملسدددتمرة املتمثلدددة يف التددددابري الراميدددة إىل معاجلدددة املسدددنلة اخلطدددرية  تعزيدددز ٢٠5-١3٩

توصيات املقررة اخلاصدة املعنيدة مبسدنلة العندف ضدد املدرأة وأسدبابه ومراعاة لعنف ضد املرأة، ا
 وعواقبه )الياابن(؛

 ابلعندف يتعلدق فيما سيما الو  األسري، العنفمكافحة  قانون تنفي  ضمان ٢٠٦-١3٩
 ا(؛انميبي) املرأة ضد
 ،لده كافيدة  مدوارد وختصديص اجلنسداين العندف ملكافحدة الو ين جمللسا تفعيل ٢٠٧-١3٩
 ؛(إسبانيا) املسنلة ه   بشنن القطاعات متعددة و نية اسرتاتيجية خطة ووض 
 ملشدكلة شداملة بطريقدة التصددي أجدل مدن شداملة و نية عمل خطة اعتماد ٢٠٨-١3٩
لتدوفري املدوارد مدا يكفدي مدن ، وإاتحدة جنسدياا  مأ اا نفسدي أم بددنياا  كدانأ سواء اجلنساين، العنف

خلددمات العامدة ذات الصدلة مددن أجدل تنفيد  هد   السياسددات، مد  مراعداة الظدروف اخلاصددة ا
 )شيلي(؛اا للنساء والفتيات األشد ضعف
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 أجدل مدن اجلنساين للعنف للتصدي ومنسقة شاملة و نية اسرتاتيجية وض  ٢٠٩-١3٩
، مبدا يف نسدي واجلنسداينتفداع معدد  انتشدار العندف اجلار  ملعاجلدة القدانوين اإل دار تنفي  ضمان

 ذلك ضد األ فا  )فنلندا(؛
 العندددف بشدددنن القطاعدددات متعدددددة شددداملة و نيدددة اسدددرتاتيجية خطدددة وضددد  ٢١٠-١3٩

 ؛(هولندا) اجلنساين
 مكافحددة بشددنن و نيددة عمددل خطددة وضدد  إىل الراميددة اجلهددود تنشدديأل إعددادة ٢١١-١3٩
 ؛(جورجيا) اجلنساين العنف
إعدددادة تنشددديأل اجلهدددود الراميدددة إىل وضددد  خطدددة اسدددرتاتيجية و نيدددة بشدددنن  ٢١٢-١3٩

 موارد كافية لتنفي ها )سلوفينيا(؛توفر العنف اجلنساين، وضمان 
 وإنفدددداذ اجلنسدددداين العنددددف أشددددكا  مجيدددد  ملكافحددددة إضددددافية تدددددابري اختدددداذ ٢١3-١3٩

ايدددة الرعوتدددوفري يدددة تعزيدددز محدددالت التوعبُسدددبل منهدددا  املسدددنلة هددد   بشدددنن القائمدددة التشدددريعات
 املالئمة للنساء والفتيات ضحااي العنف )الربازيل(؛

 ذلدك يف مبا اجلنساين، العنفمكافحة  بشنن شاملة وبرامج سياسات وض  ٢١٤-١3٩
 النحدو علدى حلداالتا ه   م  التعامل على والقضاة العامني، واملدعني األمن، قوات تدريب
 ؛(إسرائيل) الصحير

لنسداء الالئدي يعدانني العندف، اب   جهود متواصدلة ومعدززة مدن أجدل محايدة  ٢١5-١3٩
ن مدديب وغددري  والعمددل علددى مواصددلة التوعيددة مددن خددال  التدددر هلددن  وتددوفري سددبل االنتصدداف

ميدد  حدداالت التصدددي جلالشددر ة، بضددرورة يشددمل الوسددائل، داخددل النظددام القضددائي، ومبددا 
                 حلقيقدددددياالعنددددف اجلنسدددددي والعندددددف اجلنسددددداين، مبدددددا يف ذلدددددك علدددددى أسدددددا  امليدددددل اجلنسدددددي 

  أو املتصور، أو اهلوية اجلنسانية، أو التعبري اجلنسي )السويد(؛
 اجلنسدداين والعنددف اجلنسددي العنددف علددى للقضدداء و نيددة توعيددة محلددة إ ددالق ٢١٦-١3٩
 ؛(املكسيك) الضحااي حقوق عن معلومات تتضمن
زايدة اجلهود الراميدة إىل ضدمان وصدو  املدرأة إىل العدالدة، واحلمايدة، وسدبل  ٢١٧-١3٩

ين، ف اجلنسدددااالنتصدداف األخدددر ، ووضددد  آليدددات أقدددو  حلمايدددة النسددداء والفتيدددات مدددن العنددد
 وتوفري سبل االنتصاف للضحااي )النمسا(؛

سدددية اجلن اجلدددرائم تتنددداو  الددديت احملددداكم أداء لتحسدددني الالزمدددة اجلهدددود بددد   ٢١٨-١3٩
ص اسددتادام د مددن نقدداملرتكبددة يف البلددد، مدد  تكثيددف محددالت التوعيددة العامددة الراميددة إىل احلدد

 ه   احملاكم )هاييت(؛
إىل ضددمان إجددراء حتقيددق دقيددق يف اجلددرائم اجلنسددانية  تعزيددز جهودهددا الراميددة ٢١٩-١3٩

 والعنف األسري، وكفالة وصو  الضحااي إىل العدالة )منغوليا(؛
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ختصددديص مدددا يكفدددي مدددن املدددوارد لتنفيددد  سياسدددا ا املتعلقدددة ابلشدددباب لضدددمان  ٢٢٠-١3٩
شدراك الشدباب املندوبني الشباب املشاركني يف املنتدايت الدولية، وإنشاة دية من اجملستفادة الا

 )الدامنرك(؛ (١)يف املنا ق الريفية، وتعزيز النزاهة واالستقال  السياسي يف متثيل الشباب
اا عامد 18مواءمة التشريعات بغية ضمان رف  احلد األدىن لسدن الدزواج إىل  ٢٢١-١3٩

 دون استثناء )هاييت(؛من للفتيان والفتيات 
 مدن للتنكدد الو نيدة قوانينهدا مواءمدة خدال  مدن الطفدل حقوق اتفاقية تنفي  ٢٢٢-١3٩
 و  دونحتد الديت حلدواجزا وإزالدة والفتيدان، للفتياتاا عام 18 هو الزواج لسن األدىن احلد أن

 ؛(كينيا) املواليد تسجيل
 يف التشددريعات ومواءمددة والفتيددات للفتيدداناا عامدد 18 إىل الددزواج سددن رفدد  ٢٢3-١3٩
 ؛(سرياليون) الصدد ه ا

 18السن الدنيا للدزواج أن تكون مواءمة تشريعات جنوب أفريقيا لضمان  ٢٢٤-١3٩
 للفتيان والفتيات على السواء )زامبيا(؛ عاماا 
 18هدي للدزواج الددنيا السدن علدى أن التشريعات الو نيدة تنص ضمان أن  ٢٢5-١3٩
 ، مد  األ فدا جلنساممارسة  للفتيات والفتيان، واختاذ مجي  التدابري الالزمة ملن  سياحة عاماا 

 والقضاء على استغال  عمل األ فا  )سلوفينيا(؛
 عامددداا  18احلدددد األدىن لسدددن الدددزواج جعددل تنقددير قدددانون الطفدددل مدددن أجدددل  ٢٢٦-١3٩

 للفتيان والفتيات )بلجيكا(؛
 سدديما الو  واجلنسدداين، اجلنسددي العنددف إلهندداء الضددرورية التدددابري مجيدد  اختدداذ ٢٢٧-١3٩
 القددانون، نفدداذإ جهددزةأ لفائدددة اجلنسددانية االعتبددارات تراعددي تدددريب بددرامج وضدد  خددال  مددن

ارسدددة دة تتنددداو  ممعتمددداد تشدددريعات حمدددداب القضدددائيني، واملدددوسفني الو نيدددة، االدعددداء وهيئدددة
 )زواج األ فا ( )أملانيا(؛ "أوكوثواال"

تدابري حمددة لتثقيف اجملتمد ، وإنفداذ التشدريعات القائمدة الديت تتنداو  اختاذ  ٢٢٨-١3٩
ا  وزواج األ فد اج القسدريمن املمارسات العرفية املؤديدة إىل الدزو  اوغريه "أوكوثواال"ارسة مم

 )هنغاراي(؛
 مواصلة اجلهود الرامية إىل من  ومكافحة العنف ضد األ فا  )اجلزائر(؛ ٢٢٩-١3٩
األ فددددا  متددددس الضددددارة الدددديت املمارسددددات بدددد   املزيددددد مددددن اجلهددددود ملندددد   ٢3٠-١3٩
 ليشيت(؛ - )تيمور
، بغدض الختبدارات الع ريدة األ فا إخضاع تعديل قانون الطفل بغية حظر  ٢3١-١3٩

 النظر عن سنهم )زامبيا(؛

__________ 

التوصددسة كمددا قرئددف أثندداء جل ددة التحدداور:   صددسص مددا يمقددي مددن املددوارد لتنقسدد  سساسددا ا املتعلقددة ابلاددباا  (١)
 زاميددة وارسددتقاللتعزيددز النلضددمان اسددتقادة  ديددة مددن املندددوشي الاددباا، وإشددراك الاددباا   املندداطق الريقسددة، و 

  .ال ساسي   مت سس الاباا )الداةرك( 
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بدد   مزيددد مددن اجلهددود ملكافحددة عمددل األ فددا ، وضددمان متددتعهم ابحلقددوق  ٢3٢-١3٩
 للمعايري الدولية )العراق(؛اا املكفولة هلم وفق

البددددين يف اجملدددا  اخلدددا   اعتمددداد تشدددريعات حتظدددر مجيددد  أشدددكا  العقددداب ٢33-١3٩
 )إسرائيل(؛

ملنددز ، ا يف العقدداب البدددين أشددكا  مجيدد  حتظددر تشددريعات ابعتمدداد التعجيددل ٢3٤-١3٩
 ارسدون أعمدا  العقداب مبا يف ذلدك "العقداب املعقدو "، وضدمان مسداءلة األشداا  الد ين 

 )لياتنشتاين(؛البدين 
عدددن تسدددجيل غدددري  ضدددمان تسدددجيل مجيددد  األ فدددا  عندددد الدددوالدة، فضدددالا  ٢35-١3٩

 )تشيكيا(؛ املسجلني الحقاا 
سديما  الو يف تيسري اإلجراءات اإلدارية لتسدجيل الدوالدات، االخنراة مواصلة  ٢3٦-١3٩

 املنا ق الريفية والفقرية )صربيا(؛املنتمني إىل حملرومني الط فا  
وتعديل مجي  التشريعات واللوائر ذات الصدلة بتسدجيل الدوالدات مراجعة  ٢3٧-١3٩

 واجلنسية لضمان توافقها الكامل م  اتفاقية حقوق الطفل )ألبانيا(؛
لوائر ذات الصدلة بتسدجيل الدوالدات وال التشريعات مجي  وتعديلمراجعة  ٢3٨-١3٩

 واجلنسية لضمان توافقها الكامل م  اتفاقية حقوق الطفل )لياتنشتاين(؛
 توافقها لضمان داتالوال بتسجيل الصلة ذاتمراجعة تشريعا ا ولوائحها  ٢3٩-١3٩
 ؛(لربتغا ا) الطفل حقوق اتفاقية م  الكامل
ضددمان تسددجيل مجيدد  األ فددا  املولددودين يف إقلدديم جنددوب أفريقيددا، بغددض  ٢٤٠-١3٩

 الوالدين أو جنسيتهم )املكسيك(؛هجرة النظر عن وض  
أل فا  املولدودين ال التشريعات واللوائر من أجل ضمان تعميم تسجيل تعدي ٢٤١-١3٩
 إقليمها )تركيا(؛يف 

ن غددري املصددحوبني بدد ويهم الدد ين املهدداجري األ فددا إيددداع  ضددمان مواصددلة ٢٤٢-١3٩
بصدددفتهم أ فددداالا معددداملتهم يددددخلون جندددوب أفريقيدددا يف مراكدددز رعايدددة األ فدددا  والشدددباب، و 

 حمتاجني إىل الرعاية واحلماية )الكرسي الرسو (؛
خددال  حجددب واثئددق اهلويددة، ووضدد  االمتندداع عددن احلرمددان مددن املوا نددة مددن  ٢٤3-١3٩

 .إجراءات خمصصة لتحديد األشاا  عد ي اجلنسية )هنغاراي(
عدن موقدف الدولدة تعرب مجي  االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف ه ا التقرير و  -١٤٠

)الدو ( اليت قدمتها و/أو الدولة موضوع االسدتعراض. وال ينبغدي أن يفهدم أهندا حتظدى بتنييدد 
 امل بكامله.الفريق الع
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