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 مقدمة   

عقد الفريق العامل المعني باالستتتتتتتتتتعراا الدور  النتتتتتتتتتاملر المننتتتتتتتتت  بم ج  قرار م ل   ق    -1
.  2022تنتتتتتتتتتتتترين ال اني/ن فمبر    18إلى  7ر دورته الحادية واألربعين في الفترة الممتدة من  5/1اإلنستتتتتتتتتتتتان 

وترأس  . 2022تنترين ال اني/ن فمبر   9واستُتعرتتا الحالة في إندونيستيا في ال لستة الةامستة المعق دة في 
الفريق العامل التقرير    وفَد إندونيستتيا ورير القان ن و ق   اإلنستتانر الستتيد ياستت نا اام نانغان الولي. واعتمد

 .2022تنرين ال اني/ن فمبر  11المتعلق بإندونيسيا في جلسته العاشرة المعق دة في 

ر اختتتتار م ل   ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتان فريق المقررين التتتتالي 2022كتتتان ن ال تتتاني/ينتتتاير    12وفي   -2
المتعددة   -ليفيا )دولة  )الم م عة ال الثية( من أجل تيستير استتعراا الحالة في إندونيستياو أورباستتانر وب  

 ومالو .(ر  الق ميات

الفقرة   -3 بتتتتت  اتتتتتام  القرار    15وعماًل  مرفق  الم ل     5والفقرة    5/1من  قرار  مرفق  ر 16/21من 
 صدرت ال ثائق التالية ألغراا االستعراا المتعلق بإندونيسياو

 ؛( 1) )أ(15تقرير وطني/عرا كتابي مقدم وفقًا للفقرة  )أ( 

ت ميع للمعل مات أعدته مف تتتتتتتية األمم المتحدة الستتتتتتامية لحق   اإلنستتتتتتان )مف تتتتتتتية  )ب( 
 ؛( 2) )ب(15للفقرة ًا  ق   اإلنسان( وفق

 .( 3) )ج(15للفقرة ًا م جز أعدته مف تية  ق   اإلنسان وفق )ج( 

ألمانيار   كل منًا إندونيستتتتتيار عن طريق الم م عة ال الثيةر قائمة أستتتتت لة أعدتها ستتتتتلفوأ يلا إلى  -4
والبرتغالر وبل ياار وبنمار وكندار وليةتننتتتتتتتتتتتتتتاين نيابة عن م م عة األصتتتتتتتتتتتتتدقا  المعنية با ليات ال طنية  

لكة المتحدة لبريطانيا  للتنفيذ واإلبالغ والمتابعةر وإستتتتتبانيار وستتتتتل فينيار والستتتتت يدر وستتتتت يستتتتترار وفان ات ر والمم
العظمى وأيرلنتدا النتتتتتتتتتتتتتتمتاليتةر وال اليتات المتحتدة األمريايتة. ويمان االطالا على اتذ  األستتتتتتتتتتتتتت لتة في الم قع 

 النباي لالستعراا الدور  النامل.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  

 عرض مقدم من الدولة موضوع االستعراض -ألف 

المؤستتتتتتستتتتتتات ال طنية لحق   اإلنستتتتتتان في البلد جان  لننتتتتتتطة من أقرت إندونيستتتتتتيا بالمنتتتتتتاركة ا -5
ومنظمات الم تمع المدني ومم لي األوستاط األااديمية ووستائط اإلعالم وأعربا عن شتاراا لهذ  المنتاركة  

 التي أّدت إلى اتباا نهج شامل وقائم على تعدد أصحاب المصلحة إرا  االستعراا الدور  النامل.

بعد اعتماد  2017ستتبعة اجتماعات ألصتتحاب المصتتلحة المتعددين في عام وقد عقدت الحا مة  -6
ت صتتتتتتتتية.  167تقرير نتائج ج لة االستتتتتتتتتعراا ال ال ةر في إطار متابعتها للت صتتتتتتتتيات التي قبلتها وعدداا  

ر وقد تتتتتتتتم ما يزيد  2020تعزرت عملية المتابعة اذ  بإننتتتتتتتا  الفريق العامل المعني باإلبالغ في عام  وقد
ما فتة ط ال العتام الستتتتتتتتتتتتتتابق ل  لتة االستتتتتتتتتتتتتتتعراا الرابعتة.   منتتتتتتتتتتتتتتاوراتورارة ووكتالتة كفلتا إجرا    30على  

  

(1) A/HRC/WG.6/41/IDN/1. 
(2) A/HRC/WG.6/41/IDN/2. 
(3) A/HRC/WG.6/41/IDN/3. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/41/IDN/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/41/IDN/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/41/IDN/3


A/HRC/52/8 

3 GE.22-27754 

بعملية االستتتتتعراا   اذ  الممارستتتتة من أجل مناقنتتتتة جميع الت صتتتتياتر وت ستتتتيع نطا  االقتناا وستتتتتستتتتتمر
 ة.واالنةراط فيهار وتمان التنفيذ الكامل للت صيات المقب ل

الةاصة المعنية  رار إندونيسيا كّل من مف ا األمم المتحدة السامي لحق   اإلنسان والمقررةوقد   -7
المقرر الةاص المعني بحق كل إنستتان في التمتع ب على مستتت    ر وراراا2018بالحق في الغذا  في عام 

قييم  الة  ق    وقد عادت اذ  الزيارات بالفائدة على ت . 2017ممان من الصتتتتتحة البدنية والعقلية في عام 
اإلنستتتتان في إندونيستتتتيا وتتتتتمان تنفيذ أف تتتتل الممارستتتتات بغرا التصتتتتد  للتحديات التي ت اجهها الف ات 

في منع التعذي  في آستتيا والمحيط الهادب بتصتتديقها على ًا الستتاانية المستتت تتعفة. وقد أّدت إندونيستتيا دور 
 .ليميالمعاادات ذات الصلة ودعمها لبنا  القدرات على الصعيد اإلق

ويرتبط تعزيز  ق   اإلنستتتتان و مايتها بتحقيق أادات التنمية المستتتتتدامة. والرئي  ملتزم بتحقيق  -8
العدالة االجتماعية واالرداار في البلدر على نح  ما يت تتتتتتتتتتتتتم في خطة التنمية ال طنية مت ستتتتتتتتتتتتتطة األجل  

ًا وقائمًا  وتعاوني   امالً شتتتتتتتتتتت ًا التي عمما األادات على مستتتتتتتتتتتت يات مةتلفة واتبعا نه   2024-2020 للفترة
 على تعدد أصحاب المصلحةر وذللا القي د البيروقراطية وأجرت إصال ات هيالية.

بإعمال  ق النستتتتا  واألطفال في ًا وتنمية الم ارد البنتتتترية أمر أستتتتاستتتتي لمستتتتتقبل إندونيستتتتيار بد  -9
ستتتتتتتتتتدام مع إعطا  األول ية في دعم االستتتتتتتتتت مار الت ار  المًا مهمًا الصتتتتتتتتتحة. وقد لع  القان ن ال امع دور 

 لحق   اإلنسان و ماية البي ة.

ستياستات وطنية شتاملة وبروت ك الت صتحية وبرامج   افز مالية في  وقد تتمنا إندونيستيا وج د -10
وأعطا أول ية قصتتتت   للحق في الحياة (ر  19-جميع تدابير تصتتتتديها ل ائحة مرا فيروس ك رونا )ا فيد

على  19-ل ميع الم اطنين اإلندونيستتتيين فرص الحصتتت ل على لقا ات ك فيدوالحق في الصتتتحة. وت فرت 
 المقدمة. في العالم فيما يتعلق بعدد اللقا ات  األولىقدم المساواةر وا  ما وتع البلد تمن البلدان الةمسة  

وقد أعادت إندونيستتتتتتتيا ت ريع ميزانيتها بغرا تعزيز برامج الحماية االجتماعية لفائدة الف ات التي  -11
تعيش أوتتتاعًا اجتماعية انتتةر وا  ما أف تتى إلى ت فير األغذية األستتاستتية والمستتاعدة النقدية المنتتروطة  

في   9,22إلى   2015في المائة في عام    11,13وإعانات مةتلفة. وانةف تتتتتتتتتتا معدالت الفقر ال طنية من 
وتبين أّن الستتتتتياستتتتتات المبتكرة التي اعُتمدت أثنا  ج لة االستتتتتتعراا الستتتتتابقةر م ل . 2019المائة في عام 

. 19-البطاقة الصتتتحية اإلندونيستتتية والبطاقة الذكية اإلندونيستتتيةر تتتترورية للتةفيئ من آثار جائحة ك فيد
نظام رعاية صتتتتحية شتتتتاملةر وا  ما ينتتتتال ريادة في المائة من م م ا ستتتتاان البلد من  88واستتتتتفاد قرابة  

 .2017 في عام ئة المس لةافي الم 67ملح ظة مقارنة بنسبة 

ومتتا رالتتا خطتتة العمتتل ال طنيتتة لحق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان تنتتتتتتتتتتتتتتاتتل اإلطتتار الت جيهي ال طني لل رارات   -12
التنفيذ ال ماعي  وال كاالت والحا مات المحلية ألجل تعزيز مبادب  ق   اإلنستتتتتتان وتنفيذاا عمليًا. وشتتتتتتهد

  423مقتاطعتة و 32إلى   2015بلتديتة في عتام   44مقتاطعتة و 12في عتدد المنتتتتتتتتتتتتتتاركين من  ًا  للةطتة ارتفتاعت 
ر  2025و  2021وستهدت المر لة المقبلة من الةطةر في الفترة الفاصلة بين عامي  . 2020بلدية في عام 

مستتت تتعفة اي النستتا  واألطفال واألشتتةاص ذوو إلى تستتريع وتيرة إعمال  ق   اإلنستتان لفائدة أربع ف ات  
اإلعاقة والم تمعتات المحا مة بالقتان ن العرفي. وما رالا عمليتة التصتتتتتتتتتتتتتتديق على االتفتا يتة الدوليتة لحمتاية  

 .جميع األشةاص من االختفا  القسر  جاريةً 

ياستتتتات  وأعطيا األول ية للمستتتتاواة بين ال نستتتتين وتماين النستتتتا  والفتيات عن طريق صتتتتياغة ستتتت  -13
وبرامج تعمم مراعاة المنظ ر ال نستتتاني. وظلا إندونيستتتيا ملتزمة بتنفيذ اتفا ية الق تتتا  على جميع أشتتتاال  
التمييز تتتتتتتتتتتتد المرأةر كما ات تتتتتتتتتتتم من   اراا مع الل نة المعنية بالق تتتتتتتتتتتا  على التمييز تتتتتتتتتتتتد المرأة في  

ارر ُعّدل قان ن الزواج لتحديد إلى الق تتتتتا  على رواج األطفال والزواج القستتتتتر  والمب ًا وستتتتتعي . 2021 عام
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والنستا  على الست ا . وقد تعزرت  ماية النستا  واألطفال بستن   في التاستعة عنترة للرجالالستن الدنيا للزواج 
ق انين جديدة لماافحة العنف ال نستتي وإننتتا  و دات تقنية إقليمية معنية بحماية المرأة والطفلر إتتتافة إلى 

 .للق انين والل ائم المحلية التمييزية بغرا التصد  ال ه د التي ُبذلا

وقد ُبذلا جه ٌد بهدت م ا مة الستتتتتياستتتتتات ال طنية المتعلقة بحق   األشتتتتتةاص ذو  اإلعاقة مع  -14
الل نة   وتحقيق تنمية شتتتتتتتتتاملة لمنظ ر اإلعاقة عن طريق إننتتتتتتتتتا   راتفا ية  ق   األشتتتتتتتتتةاص ذو  اإلعاقة

طة عمل وطنية لألشتتتتتتتتتةاص ذو  اإلعاقة من أجل  ال طنية لنتتتتتتتتتؤون األشتتتتتتتتتةاص ذو  اإلعاقة وإطال  خ
ملي ن شةص من ذو  اإلعاقة من الةدمات العامة. وع ل ا  ق   العمال   22,9تمان إماانية استفادة 

القتتتتتدرات تنتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتل األطر   لبنتتتتتا   قتتتتتان نيتتتتتة محتتتتتددة وبرامج  اإلنتتتتتدونيستتتتتتتتتتتتتتيين عن طريق أطر  المهتتتتتاجرين 
 ال نائية. واالتفاقات

التنميتتة وارداد الرفتتا  في بتتاب ا من خالل تنفيتتذ برامج إنمتتائيتتة محتتددةر وخطتتة  وتستتتتتتتتتتتتتتتارعتتا وتيرة   -15
رئيستتتتيةر وإصتتتتال، قان نير وتةصتتتتيص أم ال للحام الذاتي الةاص. والتزما إندونيستتتتيا بتقديم تع ي تتتتات 
 ف رية عن انتهااات  ق   اإلنسان التي ارُتكبا في الماتي وتحقيق العدالة لصالم ال حايا وأسرام.

التي شتتتتتملا ملي ن إندونيستتتتتير ال ستتتتتيما الف ات  19-إلى التغل  على آثار جائحة ك فيدًا ستتتتتعي و  -16
المستتتتتتتت تتتتتتتعفةر ستتتتتتتت اصتتتتتتتل الحا مة الحن على ت ثيق التعاون الدولي من أجل م اجهة مةتلف التحديات 

عزيز  وتحقيق أادات التنمية المستتتدامة. وإتتتافة إلى ذلتر ستتت اصتتل تستتريع وتيرة ال ه د المبذولة بغرا ت 
قتتدرة الم تمعتتات المحليتتة على م تتابهتتة ا ثتتار غير المبتتاشتتتتتتتتتتتتتترة لتغير المنتتا  وتقتتديم التتدعم الكتتافي للف تتات 

إلى التصتد  لتفاقم أوجه عدم المستاواةر ستت اصتل إعمال الحق   األستاستية للفقرا   ًا المنةف تة الدخل. وستعي 
 ة والتعليم.والمحرومينر خاصة فيما يتعلق بإماانية االستفادة من خدمات الصح

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 

وف د ببيانات خالل جلستتة التحاور. وترد الت صتتيات المقدمة خالل جلستتة التحاور في  108أدلى  -17
 الفرا ال اني من اذا التقرير.

 ية لصتتتتتحة  ور   لبنان بةطة العمل ال طنية الةامستتتتتة لحق   اإلنستتتتتان وبإيال  إندونيستتتتتيا األول -18
 م اطنيها وسالمتهم وتعافيهم االقتصاد .

ور بتتا ليةتننتتتتتتتتتتتتتتتتتاين بتتال ه د التي بتتذلتهتتا إنتتدونيستتتتتتتتتتتتتتيتتا لتنتتاول الت صتتتتتتتتتتتتتتيتتات المقتتدمتتة خالل   -19
 السابق. االستعراا

ور با لكستتتتتتمبرغ بقان ن ماافحة جرائم العنف ال نستتتتتتي وشتتتتتت عا إندونيستتتتتتيا على تعزيز  ماية   -20
الم ليات والم ليين ومزدوجي الميل ال نستتتتي ومغاير  اله ية ال نستتتتانية   ق   الحق   اإلن ابية وال نستتتتية و 

 (.وأ رار اله ية ال نسانية و املي صفات ال نسين وأفراد الف ات ال نسانية األخر  )م تمع الميم الم ّسع

 وأقّرت مالو  بال ه د المبذولة ألجل تعزيز  ق   اإلنستتتتانر بما ينتتتتمل المؤتمر اإلقليمي بنتتتت ن  -21
 المساعدة اإلنسانية.

وأشتادت ماليزيا بإندونيستيا لما أ ررته من تقدم في دعم  ق   النستا  واألطفال واألشتةاص ذو   -22
 (.اإلعاقة والم تمعات المحا مة باألعرات )القان ن العرفي

 ور با ملديئ بقان ن ماافحة جرائم العنف ال نسي. -23

 وقدما مالطة ت صيات. -24
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ر معربة في 19-جزر مارشال بإندونيسيا لما بذلته من جه د إنسانية خالل جائحة ك فيدوأشادت   -25
 ال قا نفسه عن قلقها إرا  استمرار انتهااات  ق   اإلنسان و الة  ق   اإلنسان في باب ا الغربية.

وأعربا م ريتانيا عن تقديراا لتصتتتتتديق إندونيستتتتتيا على بعل الصتتتتتا   الدولية لحق   اإلنستتتتتان  -26
 بن ن  ق   اإلنسان.ًا  متين ًا قان ني ًا ووتعها إطار 

وأثنا م رينتتتتي س على إندونيستتتتيا لدعمها تماين المرأة وتنتتتت يعها إيااا في م ال ريادة األعمال   -27
 والق ا  على رواج األطفال.

ور با الماستتيت بقان ن ماافحة جرائم العنف ال نستتي وبالتقدم الذ  أ ررته إندونيستتيا في م ال   -28
 ماية العمال المنزليين. 

ور   ال بل األستتتتت د بةطة العمل ال طنية لحق   اإلنستتتتتانر وأعرب في ال قا نفستتتتته عن القلق  -29
إرا  ممارستتتتة تنتتتت يه األع تتتتا  التناستتتتلية األن  يةر والعالج التح يلير والتمييز على أستتتتاس الميل ال نستتتتي  

 واله ية ال نسانيةر والعنف تد النسا  واألطفال.

اد المغرب بال ه د الذ  بذلتها إندونيستتتتتتتتيا من أجل الحد من وفيات األمهات وتعزيز فرص  وأشتتتتتتتت  -30
 الحص ل على الرعاية الصحية ال نسية واإلن ابية.

وأثنا ناميبيا على إندونيستتتتيا لتعاونها مع آليات  ق   اإلنستتتتان وتصتتتتديقها على ثمانية صتتتتا    -31
 لحق   اإلنسان.

ية ال طنية للق تتتتتتتتتا  على العنف تتتتتتتتتتد األطفال وبال ه د التي بذلتها ور با نيبال باالستتتتتتتتتتراتي  -32
 إندونيسيا ل مان  ص ل األطفال على التعليم.

وأثنتا ا لنتدا على إنتدونيستتتتتتتتتتتتتتيتا لتتدعيمهتا ستتتتتتتتتتتتتتيتادة القتان ن و  تهتا على اتةتاذ المزيتد من التتدابير  -33
 ل مان الل    الكامل إلى العدالة ومنع اإلفالت من العقاب.

 ا ني ريلندا على إندونيسيا لما بذلته من جه د من أجل تعزيز  ق   اإلنسان و مايتها.وأثن  -34

ور با الني ر بةطة العمل ال طنية لحق   اإلنسان والسياسات التي اعتمدتها إندونيسيا للتصد   -35
 .19-لع اق  جائحة ك فيد

 ور با النرويج بقان ن ماافحة جرائم العنف ال نسي. -36

 وقدما عمان ت صيات. -37

لتنفيتتتتذاتتتتا عتتتتدد -38 بتتتتإنتتتتدونيستتتتتتتتتتتتتتيتتتتا  من الت صتتتتتتتتتتتتتتيتتتتات ال اردة في ج لتتتتة  ًا  كبير ًا  وأشتتتتتتتتتتتتتتتتتادت ال زائر 
 السابقة. االستعراا

 وقدما بنما ت صيات. -39

 وقدما بيرو ت صيات. -40

ال نستتتتتتير وأشتتتتتتادت الفلبين بةطة العمل ال طنية لحق   اإلنستتتتتتانر وقان ن ماافحة جرائم العنف  -41
 وبالتدابير المتةذة لماافحة العنف تد النسا  واألطفال.

ور با البرتغال بقان ن ماافحة جرائم العنف ال نستي واالستتراتي ية ال طنية للق تا  على العنف  -42
 تد األطفال.
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وأشتتتتتتتتتتتتتتتادت دولتة قطر بتإنتدونيستتتتتتتتتتتتتتيتا لمتا بتذلتته من جه د لتعزيز رفتا  النتاس رغم التحتديتات التي  -43
 .19-جائحة ك فيد طر تها

وأعربتا جمه ريتة ك ريتا عن تقتديراتا للتقتدم التذ  أ ررتته إنتدونيستتتتتتتتتتتتتتيتا في معتال تة انتهتااتات  ق     -44
اإلنستان المرتكبة في الماتتي ب استطة ل نة آتنتيه لتقصتي الحقائق والمصتالحة ول ه داا التنتريعية الرامية  

 إلى تعزيز  ماية البيانات النةصية.

 دوفا بةطة العمل ال طنية لحق   اإلنسان وبتعديالت قان ن الزواج.ور با جمه رية م ل -45

وأعربا رومانيا عن تقديراا للتقدم الذ  أ ررته إندونيستتتتتتتتتتتتيا في  ماية  ق   النستتتتتتتتتتتتا  واألطفال   -46
 واألشةاص ذو  اإلعاقة والعمال المهاجرين.

في الصتحة والحق في التعليم   ون اا ستام ا بالمبادرات التي اتةذتها إندونيستيا ألجل  ماية الحق -47
 والتصد  للعنف تد النسا  واألطفال.

وأثنتتا المملكتتة العربيتتة الستتتتتتتتتتتتتتع ديتة على إنتدونيستتتتتتتتتتتتتتيتتا لمتتا بتذلتتته من جه د لتعزيز  ق   الطفتل   -48
 المرأة. وتماين

ور بتتا الستتتتتتتتتتتتتتنغتتال بتتال ه د التي بتتذلتهتتا إنتتدونيستتتتتتتتتتتتتتيتتا ألجتتل تنفيتتذ الت صتتتتتتتتتتتتتتيتتات المقتتدمتتة في   -49
 .السابق االستعراا

 ور با صربيا باالستراتي ية ال طنية للق ا  على العنف تد األطفال. -50

 وأبررت سنغاف رة التقدم المحرر فيما يتعلق بحق   كبار السن واألشةاص ذو  اإلعاقة. -51

ور با ستتل فينيا بال ه د التي بذلتها إندونيستتيا بهدت الق تتا  على العنف ال نستتاني ومنع رواج  -52
 األطفال والزواج المبار.

أعربا عن قلقها إرا   غير أنها ور با إستتتتتتتتتتبانيا باعتماد قان ن ماافحة جرائم العنف ال نستتتتتتتتتتير   -53
 ا ت ار المدافعين عن  ق   اإلنسان والصحفيين.

للتعذي  يتستتتتق  ًا  يستتتتيا جاادة إلى أن تدرج في منتتتتروا قان ن العق بات ال ديد تعريفوستتتتعا إندون  -54
مع التعريئ ال ارد في اتفتا يتة منتاا تتتتتتتتتتتتتتة التعتذيت  وغير  من تتتتتتتتتتتتتتتروب المعتاملتة أو العق بتة القتاستتتتتتتتتتتتتتيتة أو 

اعتمدت الالإنستانية أو المهينةر وأن تطبق مبادب منع التعذي  والق تا  عليه في أننتطة إنفاذ القان ن. وقد 
عتتتدة ل ائم وق اعتتتد نم ذجيتتتتة دنيتتتتا ومتتتدونتتتات أخال يتتتتة فيمتتتتا يتعلق بمعتتتتاملتتتتة المحت زين في الستتتتتتتتتتتتتت  نر 

دورات تتدريبيتة في م تال  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتان لفتائتدة الم ظفين المالفين بتإنفتاذ القتان ن بنتتتتتتتتتتتتتت ن إجرا    ونظمتا
 المقابالت التحقيقية.

في البلد. وقد خ تتتتتتتتتع تطبيقها ل تتتتتتتتتمانات  من القان ن ال تتتتتتتتتتعيًا  رالا عق بة اإلعدام جز  وما -55
ًا  العهد الدولي الةاص بالحق   المدنية والستتتتياستتتتية وغير  من الصتتتتا   القان نية الدولية. ونظر  ينص عليها

إلى تتتترورة الم ارنة بين  ق   ال ناة و ق   ال تتتحايا وأستتترامر أبقا إندونيستتتيا على عق بة اإلعدام على 
 لإلجرا ات القان نية ال اجبة الصارمة والناملة.ًا وفقأشد ال رائم خط رة وظلا تطبقها 

وفيما يتعلق بالحرية الدينيةر ُتطبَّق مبادب التستتتتتتتتامم والستتتتتتتتالم بتعزيز االعتدال الديني وتتتتتتتتتمان  -56
الحق   األستتتتاستتتتية فيما يتصتتتتل بالدين والمعتقد. وينتتتتال وتتتتتع الصتتتتيغة النهائية لمنتتتتروا قان ن العق بات 

لتع يل باإلصتال، القان ني ال نائي وستيتحقق ذلت عن طريق إجرا  منتاورات على أول ية وطنية من أجل ا
 الصعيد ال طني.
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ور با ستتتتتتتر  النكا بالتقدم المحرر فيما يتعلق بتعزيز  ق   المرأة والطفل وخطة العمل ال طنية  -57
 لحق   اإلنسان.

 نسان.ور با دولة فلسطين بال ه د المبذولة من أجل تحسين  الة  ق   اإل -58

 ور   الس دان بةطة العمل ال طنية لحق   اإلنسان. -59

وقالا الست يد إنها ال تزال تنتعر بالقلق إرا  وتتع م تمع الميم الم ستعر والقي د المفروتتة على  -60
  رية الدينر واستمرار وج د عق بة اإلعدام.

 وقدما س يسرا ت صيات. -61

الستتتتتت رية ال تتتتتت   على خطة العمل ال طنية لحماية وتماين النستتتتتتا  وستتتتتتلطا ال مه رية العربية   -62
 واألطفال في المنارعات االجتماعية.

ت بإندونيستتتتتيا لتصتتتتتميمها على ت فير شتتتتتادور با تايلند بقان ن ماافحة جرائم العنف ال نستتتتتي وأ -63
 الرعاية الصحية الناملة.

ماافحة جرائم العنف ال نستير ووتتع   لينتتي بتعديل قان ن الزواجر وستن قان ن   -ور با تيم ر   -64
 وخطة عمل بن ن منع تن يه األع ا  التناسلية األن  ية وبتراا. 2030خربطة طريق وطنية لعام 

بمتا بتذلتته إنتدونيستتتتتتتتتتتتتتيتا من جه د ألجتل  متايتة الحق في الصتتتتتتتتتتتتتتحتة و ق    ًا  وأ تاطتا ت غ  علمت  -65
 األشةاص ذو  اإلعاقة وكبار السن.

بتالةطتة اإلنمتائيتة ال طنيتة المت ستتتتتتتتتتتتتتطتة األجتلر وقتان ن ماتافحتة جرائم العنف وأشتتتتتتتتتتتتتتتادت ت ن    -66
 ال نسير وم ا مة التنريعات والمؤسسات ال طنية مع االلتزامات الدولية التي تعهدت بها إندونيسيا.

ور بتا تركمتانستتتتتتتتتتتتتتتتان بةطتة العمتل ال طنيتة لحق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتان والقتان ن المتعلق بتاألشتتتتتتتتتتتتتتةتاص  -67
 اإلعاقة. ذو  

ور بتا أوكرانيتا بتالستتتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتات المتعلقتة بتماين المرأة و متايتة الطفتل وبتالل ائم المتعلقتة بحق     -68
 األشةاص ذو  اإلعاقة.

 ور با اإلمارات العربية المتحدة بةطط الت مين الصحي ال طنية. -69

ونيستتتتيا  وأعربا المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا النتتتتمالية عن أملها في أن ت اصتتتتل إند -70
 جه داا لتس ية مس لة االنتهااات التاريةية.

ور بتا جمه رية تنزانيتا المتحتدة بالتتدابير التي اتةتذتهتا إندونيستتتتتتتتتتتتتتيتا من أجل التصتتتتتتتتتتتتتتد  ل تائحة   -71
 وتعزيز فرص االستفادة من خدمات التعليم والصحة. 19-ا فيد

 في مقاطعات باب ا.وأعربا ال اليات المتحدة األمرياية عن قلقها إرا  تصاعد العنف  -72

 ور با أوروغ ا  بتنفيذ خطة العمل ال طنية الرابعة لحق   اإلنسان. -73

 ور با أورباستان بةطة العمل ال طنية لحق   اإلنسان. -74

 وقدما فان ات  ت صيات. -75

ور بتتا جمه ريتتة فنزويال الب ليفتتاريتتة بتتالةطتتة اإلنمتتائيتتة ال طنيتتة المت ستتتتتتتتتتتتتتطتتة األجتتل وبتتإدمتتاج  -76
 ات تق م على  ماية الن ا االجتماعي و ق   الطفل في السياسات والبرامج اإلنمائية ال طنية.منظ ر 
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ور با فييا نام بالتدابير التي اتةذتها إندونيستتتتتتتيا من أجل تتتتتتتتمان ستتتتتتتالمة الناس ورفااهم في   -77
 .19-سيا  التصد  ل ائحة ك فيد

يتعلق بالعمال المهاجرينر والعنف تتتتتتد المرأةر وأشتتتتتاد اليمن بإندونيستتتتتيا لما بذلته من جه د فيما  -78
 واألشةاص ذو  اإلعاقةر وإماانية االستفادة من الةدمات الصحية.

ور بتا بتااستتتتتتتتتتتتتتتتان بقتان ن  متايتة العمتال المهتاجرين اإلنتدونيستتتتتتتتتتتتتتيين والتعتديتل ال تاني لقتان ن اي تة  -79
 الق ا  على الفساد.

 اإلنسان.ور با األرجنتين بةطة العمل ال طنية لحق    -80

ور بتتا أرمينيتتا بتتإن تتارات إنتتدونيستتتتتتتتتتتتتتيتتا في م تتال دعم  ق   المرأة ومنع الزواج المبار ورواج  -81
 األطفال.

 ور با أستراليا بالتزام إندونيسيا المستمر بتحقيق التنمية االقتصادية المنصفة. -82

 وقالا النمسا إنها ال تزال تنعر بالقلق إرا  مةتلف مناال  ق   اإلنسان. -83

ور با أذربي ان بالبروت ك الت الصتتحية والتدابير الةاصتتة األخر  التي اتةذتها إندونيستتيار رغم   -84
 .19-التحديات التي واجهتها في سيا  ك فيد

 ور با البحرين بةطة العمل ال طنية لحق   اإلنسان. -85

ه إنتتدونيستتتتتتتتتتتتتتيتتا  ور بتتا بنغالديش بةطتتة العمتتل ال طنيتتة لحق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان وبتتالتقتتدم التتذ  أ ررتتت  -86
 بةص ص منع رواج األطفال.

ور با بيالروس بالتدابير التي اتةذتها إندونيستتتتتتيا بهدت ماافحة العنف تتتتتتتد النستتتتتتا  واألطفال   -87
 وتعزيز مناركة المرأة في اتةاذ القرار.

 ور با بل ياا بالتقدم المحرر في م ال  ق   الطفل وماافحة العنف ال نسي. -88

 ل قان ن الزواج وسن القان ن ال امع ومنروا قان ن العق بات ال ديد.ور با ب تان بتعدي  -89

 وقالا ب تس انا إنها تنعر بالقلق إرا  العنف ال نساني. -90

وأعربا البراريل عن قلقها إرا  الق انين التقييدية المتعلقة بالميل ال نستي واله ية ال نستانية و  ا   -91
 إندونيسيا على إلغا  اذ  الق انين.

ور با بروني دار الستتتالم بال ه د التي بذلتها إندونيستتتيا من أجل تتتتمان إماانية االستتتتفادة من  -92
 الةدمات الصحية في جميع المقاطعات.

إلى استتتتتحدا   ًا وستتتتلطا إندونيستتتتيا ال تتتت   على ستتتتن القان ن المتعلق بإي اد فرص العمل ستتتتعي  -93
وإتتتتتتتتتتتافة إلى ذلتر ُتؤمَّن  ماية البي ة من خالل إدماج المزيد من فرص العمل وتنتتتتتتتتتت يع ريادة األعمال. 

التصتاريم البي ية في عملية إصتدار التراخيص الت ارية إذ تتا، للستلطات إماانية تعليق التراخيص الت ارية 
 في  ال  دو  انتهااات بي ية.

ًا  الي  وقد صتتدقا إندونيستتيا على ثماني معاادات دولية أستتاستتية في م ال  ق   اإلنستتانر واي -94
بصتتتتتدد التصتتتتتديق على االتفا ية الدولية لحماية جميع األشتتتتتةاص من االختفا  القستتتتتر . وإلى جان  ذلتر 

على تحديد عدة ق انين ول ائم وطنية ذات صتتتلة من أجل تتتتمان اتستتتاقها مع أ اام ًا  الي   الحا مة تعاف
وما رالا الحا مة  (ر 188)رقم    2007اتفا ية منظمة العمل الدولية بنت ن العمل في قطاا صتيد األستما ر  

 تنظر في التصديق على نظام روما األساسي للمحامة ال نائية الدولية.
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رت إندونيستتتتتتتتتيا إماانية -95 االستتتتتتتتتتفادة من خدمات صتتتتتتتتتحة األم في جميع أنحا  البلد وأطلقا  ويستتتتتتتتتّ
وإلى جان  ذلتر اتُّةذت تدابير بغرا .  2024-2018االستتراتي ية ال طنية لتستريع الحد من التقزم للفترة 

 ريادة ال عي العام ب امية الصحة اإلن ابية. واإلجهاا مسم ، به في ظل ظروت طارئة معينة.

نية رئيسية لحماية العمال المهاجرين اإلندونيسيين في الةارج و ماية أسرام. وت جد تنريعات وط -96
ويافل الدستتتتتت ر  ماية  ق   اإلنستتتتتان والمستتتتتاواة أمام القان ن؛ وينتتتتتمل ذلت  ق   الننتتتتتطا  والصتتتتتحفيين  
والمدافعين عن  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتان. وت جد إلى جان  ذلت ق انين وأنظمة محددة تهدت إلى تتتتتتتتتتتتتمان  ماية  

ين عن  ق   اإلنستانر م ل آلية ماافحة الدعاو  المرف عة تتد المنتاركة في الحياة العامة والق اعد المدافع
 والمعايير التنظيمية لحق   اإلنسان.

ويافل قان ن ماافحة جرائم العنف ال نستتتتي ال ديد  مايًة خاصتتتتًة للنستتتتا  واألطفال ذو  اإلعاقة  -97
 ل رائم.وت فير خدمات الرعاية الصحية ل حايا اذ  ا

 ور با بلغاريا بتماين المرأة في م ال ريادة األعمال. -98

وشتتتتتتتتتتتتتت عتا ب روند  إندونيستتتتتتتتتتتتتتيتا على تك يئ جه داا من أجل إتا ة التتدري  في م تال  ق     -99
 اإلنسان لفائدة الم ظفين المدنيين والم ظفين المالفين بإنفاذ القان ن.

 المرأة واألشةاص ذو  اإلعاقة.ور با كندا بالتقدم المحرر في م الي تماين  -100

 ور با شيلي بالمبادب الت جيهية المتعلقة بمنع العنف ال نسي في ماان العمل. -101

ور با الصتتتتين بالتحستتتتينات التي طرأت على المستتتتت   المعينتتتتي للناس و صتتتت لهم على التعليم  -102
 والرعاية الصحية.

إندونيستيا التةاذ تدابير التصتد  االجتماعية    وستلطا ك ستتارياا ال ت   على ال ه د التي بذلتها -103
 .19-والصحية المالئمة أثنا  جائحة ك فيد

 ور با ك ت ديف ار بقان ن ماافحة جرائم العنف ال نسي. -104

ور با كرواتيا بال ه د التي بذلتها إندونيستتتتتتتتتيا من أجل تحقيق المستتتتتتتتتاواة بين ال نستتتتتتتتتين و ماية   -105
  ق   الطفل.

بالستتتياستتتات والتنتتتريعات التي اعتمدتها إندونيستتتيا فيما يتعلق بتماين المرأة وماافحة  ون اا ك با   -106
 .19-العنف وتعزيز  ق   اإلنسان و مايتها أثنا  جائحة ك فيد

ور با قبرص بةطة العمل ال طنية لحق   اإلنستتتتتتتتتتتتتان والئحة الرعاية االجتماعية لألشتتتتتتتتتتتتتةاص  -107
 اإلعاقة. ذو  

 ك ريا النعبية الديمقراطية بالةطة اإلنمائية ال طنية المت سطة األجل.ور با جمه رية  -108

وأشتتتتارت الدانمر  إلى عدم وج د قان ن يحمي  ق   الستتتتاان األصتتتتليين وستتتتلطا ال تتتت   على  -109
 تزايد فقدانهم ألراتيهم.

وأشتتتتتتتتتتتتتتتادت جيب تي بتتإنتتدونيستتتتتتتتتتتتتتيتتا لمتتا اعتمتتدتتته من إصتتتتتتتتتتتتتتال تتات قتتان نيتتة في م تتاالت الزواج  -110
 والتعدين. ادوالفس

لفائدة الم ظفين المدنيين والم ظفين  ور با مصتتتتتتتتتتتر بإتا ة التدري  في م ال  ق   اإلنستتتتتتتتتتتان -111
 المالفين بإنفاذ القان ن وبةطة العمل ال طنية لحق   اإلنسان.

 .و  ا إست نيا إندونيسيا على العمل البنا  على تنقيم قان ن العق بات -112
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ماافحة جرائم العنف ال نستتتتتتتتي وبال ه د المبذولة من أجل منع الزواج ور با إستتتتتتتت اتيني بقان ن   -113
 المبار ورواج األطفال.

 ور با إثي بيا بالةطة اإلنمائية ال طنية المت سطة األجل. -114

 وقدما فنلندا ت صيات. -115

 اقة.ور با فرنسا بالتقدم المحرر في ماافحة العنف تد المرأة وتعزيز رفا  األشةاص ذو  اإلع -116

وأعربتتا ج رجيتتا عن تقتتديراتتا لل ه د المبتتذولتتة من أجتتل  متتايتتة  ق   المرأة والطفتتل وتتتتتتتتتتتتتتتمتتان  -117
 الرعاية الصحية الناملة.

 وأعربا ألمانيا عن قلقها إرا  التمييز القائم على الن ا االجتماعي واإلثنية والدين والميل ال نسي. -118

 الق ا  على عمل األطفال ورواج األطفال. وأشادت الي نان بال ه د المبذولة من أجل -119

 ور با آيسلندا بقان ن ماافحة جرائم العنف ال نسي. -120

وأثنا الهند على إندونيستتتتتتتيا لما  ققته من إن ارات في م الي الصتتتتتتتحة والتعليمر خاصتتتتتتتة لفائدة  -121
 النسا  واألطفال.

 ققته من إن ارات في م الي ماافحة العنف وأثنا جمه رية إيران اإلستالمية على إندونيستيا لما   -122
 تد النسا  واألطفال ومنع التمييز.

ور   العرا  بالتدابير التي اتةذتها إندونيستتتتتتتتتتتيا من أجل  ماية  ق   اإلنستتتتتتتتتتتان رغم التحديات  -123
 .19-المتعلقة با فيد

ون اا أيرلندا بالتدابير التي اتةذتها إندونيستيا من أجل التصتد  للعنف ال نستي وال نستانير في   -124
  ين أعربا عن قلقها إرا  األدلة التي تنير إلى تدا ر  الة  ق   اإلنسان لم تمع الميم الم سع.

تعلق بحماية ون اا إيطاليا بالتقدم الذ  أ ررته إندونيستتتتتتتتتتتتيا في أطراا ال طنيةر خاصتتتتتتتتتتتتة فيما ي  -125
 الف ات المست عفة.

 ور با اليابان بقان ن ماافحة جرائم العنف ال نسي. -126

 ور   األردن بةطة العمل ال طنية لحق   اإلنسان. -127

وأشتتتتتتتتتتتتتادت كاراخستتتتتتتتتتتتتتان باإلصتتتتتتتتتتتتتال ات الرامية إلى ماافحة االت ار بالبنتتتتتتتتتتتتتر والعنف تتتتتتتتتتتتتتد  -128
 واألطفال. النسا 

 حة جرائم العنف ال نسي.ور با كينيا بقان ن مااف -129

وأشتتتتتتتتتتتتتتادت قيرغيزستتتتتتتتتتتتتتتتان بتاإلن تارات التي تحققتا في م تال الصتتتتتتتتتتتتتتحتةر بمتا ينتتتتتتتتتتتتتتمتل التغطيتة  -130
 بالتحصين. الناملة

وأشتتتتتتتتتتتتادت جمه رية الو الديمقراطية النتتتتتتتتتتتتعبية بالتقدم المحرر في م ال  ماية  ق   النستتتتتتتتتتتتا   -131
 واألطفال واألشةاص ذو  اإلعاقة وكبار السن.

 التفيا ت صيات.وقدما  -132

 ور با غامبيا بةطة العمل ال طنية بن ن األشةاص ذو  اإلعاقة. -133
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وأشتتتارت إندونيستتتيا إلى أن التعاون الدولي بنتتت ن تعزيز  ق   اإلنستتتان و مايتها ي   أن يستتتير  -134
ائحة  إلى آثار جًا إلى جن  مع أادات التنمية المستتتتتتدامة واالنتعات االقتصتتتتتاد ر ويرجع ذلت أستتتتتاستتتتت ًا جنب 
والتحديات الحالية التي ت اجه البلدان األا ر عرتتتتتتتتتتتتة للك ار  المرتبطة بالمنا ر والصتتتتتتتتتتتدمات   19-ا فيد

 االقتصاديةر وانقطاا السلع األساسية على الصعيد العالمير واألمراا.

صتترا ًة على تتترورة نه ا ( 2025-2021وقد نصتتا خطة العمل ال طنية لحق   اإلنستتان ) -135
ماتها با ترام  ق   النستتا  واألطفال واألشتتةاص ذو  اإلعاقة والم تمعات المحلية. وتت لف النتتركات بالتزا

فرقتتتة العمتتتل ال طنيتتتة المعنيتتتة بتتتاألعمتتتال الت تتتاريتتتة و ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتان من مم لين عن الحا متتتة المركزيتتتة 
 والحا مات اإلقليمية والم تمع المدني واألوساط األااديمية ورابطات األعمال الت ارية.

وتؤيد إندونيستتيا مبادب الديمقراطيةر بما فيها الحق   الستتياستتيةر لفائدة جميع الم اطنينر بد ًا من  -136
 إلى إعمال الحق في التص يا وفي الترشم. النظام االنتةابي الحر والعادل ووص الً 

المرتكبة في الماتتتي ومتابعة بمعال ة انتهااات  ق   اإلنستتان ًا  راستتةًا وإندونيستتيا ملتزمة التزام -137
النتائج التي ت صتتلا إليها الل نة ال طنية لحق   اإلنستتان. ويهدت المرستت م الرئاستتي األخير بنتت ن التستت ية  
غير الق ائية لالنتهااات ال سيمة لحق   اإلنسان المرتكبة في الماتي إلى استكمال اإلجرا ات الق ائية 

جبر ال تتتتتتتترر. وقد قدما ل نة  ماية النتتتتتتتته د وال تتتتتتتتحايا   والتع يل بإعمال  ق ال تتتتتتتتحايا وأستتتتتتتترام في
 االجتماعية  الت ال حايا والنه د. - والنفسية المساعدة الطبيةر والنفسيةر

وباب ا جز  ال يت زأ من إندونيستتتتتتتيا وفقًا للقان ن الدولي. والحا مة ملتزمة بتحقيق التنمية في باب ا   -138
وتعزيز الم ارد البنتتترية. وقد ُنّفذت ستتتياستتتات الحام الذاتي الةاص  ب تتتمان ت افر البنية التحتية األستتتاستتتية  

وستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتات التمييز اإلي ابي من أجل إعمال  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتان لستتتتتتتتتتتتاان باب ار بما ينتتتتتتتتتتتتمل  ق قهم في  
 والصحة. التعليم

وكررت إندونيستتتتتتتتتيا التزامها بإعمال  ق   اإلنستتتتتتتتتان وتحقيق أادات التنمية المستتتتتتتتتتدامة والتعافي  -139
وأادت أامية التعاون بين أصتتتتتتتتتتتحاب المصتتتتتتتتتتتلحة وإدماجهم على جميع . 19-ام من جائحة ك فيدالمستتتتتتتتتتتتد

في    م م عة العنتتتتتترينالمستتتتتتت يات. وستتتتتتت با التزامها بحق   اإلنستتتتتتان في جميع أدواراا بصتتتتتتفتها رئيستتتتتتة 
ر بإعطا  األول ية لمبادب الحام الرشتتتتيد 2023ورئيستتتتة رابطة أمم جن ب شتتتتر  آستتتتيا في عام  2022 عام
 الديمقراطية والتنمية المستدامة وسيادة القان ن.و 

 االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  

ستتتدرإ إندونيستتيا التوصتتيات التاليةد وستتتقدم ردوداا علقتا ني و ال مناستت  ال دتجاو  موعد  -140
 انعقاد الدورة الثانية والخمسقن لمجلس حقوق اإلنسان:

التصتتتتتتتتتددق عل  االتفتاةيتة التدوليتة لحمتا تة جمي  مواصتتتتتتتتتلتة الجتود الراميتة إل   140-1
األشتتتتتتتخاخ من االلتفاء القستتتتتتتري والنعر ني التصتتتتتتتددق عل  الاروتو و  االلتياري الثاني  
الملحق بتالعتتد التدولي الختاخ بتالحقوق المتدنيتة والستتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتيتةد التتاد  إل  إل تاء عقو تة 

 (؛)شقلي اإلعدام

اا  لتنفقتتع عقو تتة اإلعتتدام تمتقتتد النص ني إصتتتتتتتتتال  تتانون العقو تتات عل  وة     140-2
إلل ائتا والتصتتتتددق عل  الاروتو و  االلتياري الثاني الملحق بالعتد الدولي الخاخ بالحقوق  

 (؛المدنية والسياسيةد التاد  إل  إل اء عقو ة اإلعدام )كوستاريكا
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الاروتو و  االلتيتاري الثتاني الملحق بتالعتتد التدولي   النعر ني التصتتتتتتتتتددق عل  140-3
 (؛)نرنسا اخ بالحقوق المدنية والسياسيةد التاد  إل  إل اء عقو ة اإلعدامالخ

التصتتتتتتتتتتددق عل  الاروتو و  االلتيتاري الثتاني الملحق بتالعتتد التدولي الختاخ   140-4
بالحقوق المدنية والستتتياستتتيةد التاد  إل  إل اء عقو ة اإلعدام )إستتتتونيا( )الستتتويد( ) ارخ( 

 ؛()كرواتيا( )لكسمارغ( )المكسيك

التصتتتتتتتتتتددق عل  الاروتو و  االلتيتاري الثتاني الملحق بتالعتتد التدولي الختاخ   140-5
بالحقوق المدنية والستياستيةد التاد  إل  إل اء عقو ة اإلعدامد ونرض وة  عل  تنفقع أحكام 

 (؛اإلعدام  خطوة أول  )رومانيا

تكثي  الجتود الراميتتتة إل  التصتتتتتتتتتتتددق عل  الاروتو و  االلتيتتتاري التفتتتاةيتتتة  140-6
مناهضتتتة التععد  وهقرن من ضتتتروا المعاملة أو العقو ة القاستتتية أو الاإنستتتانية أو المتقنة  

 (؛)جمتورية مولدونا( )ملد  

النعر ني التصتتتددق عل  اتفاةية مناهضتتتة التععد  وهقرن من ضتتتروا المعاملة   140-7
قو ة القاستتتتية أو الاإنستتتتانية أو المتقنةد إضتتتتانة إل  نعام روما األستتتتاستتتتي للمحكمة الع أو

 (؛الجنائية الدولية )موريشقوإ

النعر ني التصتتددق عل  الاروتو و  االلتياري التفاةية مناهضتتة التععد  وهقرن  140-8
 (؛لنيجرمن ضروا المعاملة أو العقو ة القاسية أو الاإنسانية أو المتقنة )الم را( )ا

االنضتمام إل  معاهدات حقوق اإلنستان األستاستية المت، يةد بما نقتا الاروتو و    140-9
االلتيتاري التفتاةيتة منتاهضتتتتتتتتتة التعتعدت  وهقرن من ضتتتتتتتتتروا المعتاملتة أو العقو تة القتاستتتتتتتتتيتة 

 (؛الاإنسانية أو المتقنة )أو رانيا أو

ية مناهضتتتة التععد  وهقرن التعجقل بالتصتتتددق عل  الاروتو و  االلتياري التفاة 140-10
 (؛من ضروا المعاملة أو العقو ة القاسية أو الاإنسانية أو المتقنة )ماوي 

االلتيتتتتاري   140-11 الاروتو و   عل   التصتتتتتتتتتتتتتددق  نحو  الخطوات  من  المزيتتتتد  اتختتتتام 
مناهضتتتتتة التععد  وهقرن من ضتتتتتروا المعاملة أو العقو ة القاستتتتتية أو الاإنستتتتتانية   التفاةية

 (؛جورجيا) المتقنة أو

الاروتو و  االلتيتاري التفتاةيتة منتاهضتتتتتتتتتة التعتعدت  وهقرن من  التصتتتتتتتتتددق عل  140-12
)ننلندا(  ضتتتروا المعاملة أو العقو ة القاستتتية أو الاإنستتتانية أو المتقنة )إستتتتونيا( )الستتتويد(

 (؛)ليختنشتادن )كا الستان( )كوت د فوار( ) ارخ(

التصتتتتتتتتتددق عل  الاروتو و  االلتيتاري التفتاةيتة منتاهضتتتتتتتتتة التعتعدت  وهقرن من  140-13
ضتتتروا المعاملة أو العقو ة القاستتتية أو الاإنستتتانية أو المتقنةد عل  النحو الموصتتت  ب  ني 

 (؛)الدانمرك 2017و 2012عامي 

مواصتتتتلة عملية التصتتتتددق عل  االتفاةية الدولية لحما ة جمي  األشتتتتخاخ من  140-14
 (؛اء القسري )السن ا االلتف

مواصتتتتلة عملية التصتتتتددق عل  االتفاةية الدولية لحما ة جمي  األشتتتتخاخ من  140-15
 (؛االلتفاء القسري )إسواتقني
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التعجقل بعملية التصتتتتتتددق عل  االتفاةية الدولية لحما ة جمي  األشتتتتتتخاخ من  140-16
 (؛االلتفاء القسري )اليابان

عل  االتفاةية الدولية لحما ة جمي  األشتتتخاخ من التعجقل بإجراءات التصتتتددق   140-17
االلتفاء القستري والاروتو و  االلتياري التفاةية مناهضتة التععد  وهقرن من ضتروا المعاملة  

 (؛أو العقو ة القاسية أو الاإنسانية أو المتقنة )توهو

 تكثي  الجتود الراميتتة إل  التصتتتتتتتتتتددق عل  االتفتتاةيتتة التتدوليتتة لحمتتا تتة جمي  140-18
 (؛األشخاخ من االلتفاء القسري )أو رانيا

اعتماد التدابقر الا مة للتصتددق عل  االتفاةية الدولية لحما ة جمي  األشتخاخ   140-19
 (؛من االلتفاء القسري )األرجنتقن

التصتتتددق عل  االتفاةية الدولية لحما ة جمي  األشتتتخاخ من االلتفاء القستتتري   140-20
 (؛وار)الارا يل( )نرنسا( )كوت د ف

تعزيز التنستقق بقن اإلدارات من أجل النتوض بحما ة النستاء والفتياتد ال ستيما  140-21
ني حتتاالت المنتتا عتتات االجتمتتاخيتتةد من لا  مواءمتتة التشتتتتتتتتتريعتتات المحليتتة م  ا ليتتات  

والتصتددق عل  الاروتو و  االلتياري التفاةية القضتاء عل  جمي  أشتكا  التمققز ضتد  الدولية
 (؛انياالمرأة )إس،

رم  أصتتحاا المصتتلحة الوننققن من أجل التصتتددق عل  اتفاةية    العمل بالتشتتاو 140-22
 (؛حقوق األشخاخ موي اإلعا ة بما دتماش  م  األولويات الوننية )سري النكا

التصتددق عل  الاروتو و  االلتياري التفاةية القضتاء عل  جمي  أشتكا  التمققز   140-23
 (؛)نامقاياضد المرأة 

تشتتتتتتجي  المزيد من التنستتتتتتقق وتدخيا المشتتتتتتاورات الجارية بالفعل م  المجتم   140-24
المدني ب رض النعر ني إمكانية التصتتتتتتتددق عل  الاروتو و  االلتياري التفاةية حقوق الطفل  

 (؛بشأن اشتراك األنفا  ني المنا عات المسلحة )لانان

متعلقة بوضتتت  األشتتتخاخ عد مي الجنستتتية  ال  1954االنضتتتمام إل  اتفاةية عام   140-25
المتعلقتة بخف  حتاالت انعتدام الجنستتتتتتتتتيتةد واتختام جمي  التتدابقر الا متة   1961واتفتاةيتة عتام  

 (؛لتنفقعهما )لكسمارغ

النعر ني التصتتتتتتتتتددق عل  االتفتا تات المتعلقتة بحقوق اإلنستتتتتتتتتان واالنضتتتتتتتتتمتام  140-26
بوضتتتتتتتتت  الاجوقن و روتو ولتتا    الختاصتتتتتتتتتتة   1951االتفتا تات ومنتتا اتفتاةيتة عتام   هتعن  إل  
 (؛ )السودان   1967 لعام 

االنضمام إل  نعام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدوليةد بما  شمل تعددات   140-27
 (؛كم،اال )ليختنشتادن

التتتدوليتتتة   140-28 الجنتتتائيتتتة  التصتتتتتتتتتتتتددق عل  نعتتتام رومتتتا األستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتي للمحكمتتتة 
 (؛)لكسمارغ )نرنسا(

نعتتتام رومتتتا األستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتي للمحكمتتتة الجنتتتائيتتتة التتتدوليتتتةد  التصتتتتتتتتتتتددق عل    140-29
تشتتتتريعاتتا الوننية بالكامل م  جمي  االلتزامات المترت،ة علي  عل  النحو الموصتتتت   ومواءمة

 (؛ب  سابقاا )التفيا
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النعر ني التصتتتتتتتتتتددق عل  اتفتتاةيتتة من  جريمتتة اإلبتتادة الجمتتاخيتتة والمعتتاة،تتة  140-30
 (؛)أرمقنيا علقتا

ات م  أصتتتتحاا المصتتتتلحة بشتتتتأن التصتتتتددق عل  اتفاةية منعمة إجراء مشتتتتاور  140-31
والاروتو و  االلتياري الملحق (د 189)ر ا    2011العمل الدولية بشتتتتأن العما  المنزلققن لعام  

بالعتد الدولي الخاخ بالحقوق المدنية والستتتياستتتيةد والاروتو و  االلتياري التفاةية القضتتتاء  
 (؛الفلاقنعل  جمي  أشكا  التمققز ضد المرأة )

 2011التصتتددق عل  اتفاةية منعمة العمل الدولية بشتتأن العما  المنزلققن لعام   140-32
 (؛)نامقايا( 189)ر ا 

التصتتددق عل  اتفاةية العلائر العنقود ة ومعاهدة تجارة األستتلحة ومعاهدة حعر  140-33
 (؛األسلحة النووية )بنما

أورو ا للو ا ة من العنف ضتتتتتتتد النستتتتتتتاء والعنف  التصتتتتتتتددق عل  اتفاةية مجلس   140-34
 (؛ )نرنسا   ( إسطناو  )اتفاةية  م  جتودها لمكانحة العنف ضد المرأة  اا  العائلي ومكانحتتما تماشي 

 (؛مواصلة التعاون الاناء م  ا ليات الدولية لحقوق اإلنسان )بن اد ش 140-35

مواصتتتتتتتتتلتة التعتاون م  مختلف اليتات حقوق اإلنستتتتتتتتتان من أجتل حمتا تة حقوق  140-36
 (؛نسان )ال،حريناإل 

النعر ني توجي  دعوة دائمة إل  المكلفقن بوال ات ني إنار اإلجراءات الخاصتتتتتة   140-37
 (؛لمجلس حقوق اإلنسان )التفيا

توجيت  دعوة دائمتة إل  جمي  المكلفقن بوال تات ني إنتار اإلجراءات الختاصتتتتتتتتتتة   140-38
لمتحدة ودعوة المقررة الخاصتة  توجي  دعوة دائمة إل  اإلجراءات الخاصتة لمما او  (؛)لكستمارغ

 (؛المعنيتة بحريتة التددن أو المعتقتدد م  نستتتتتتتتتع المجتا  دون عوائق أثنتاء الزيتارات )رومتانيتا
وتوجي    (؛من رول التعاون الدولي )ساموااا  توجي  دعوة دائمة إل  اإلجراءات الخاصةد انطا و

 (؛اإلجراءات الخاصة )ننلندادعوة مفتوحة ودائمة إل  جمي  المكلفقن بوال ات ني إنار 

 (؛التشددد عل  أهمية الحوار الصريع والاناء )ساموا 140-39

ضتتتتتتتتتمتان مواصتتتتتتتتتلتة تنفقتع الارامج الوننيتة من أجل دعا جمي  نوتات الستتتتتتتتتكتان   140-40
 (؛)أو  كستاناا المستضعفة اجتماخي

  تعزيز الجتود الرامية إل  وضتتتتت  مطشتتتتتر ونني لحقوق اإلنستتتتتان بوصتتتتتف  أداةا  140-41
 (؛ل ياإ حالة حقوق اإلنسان ني إندونيسيا بطريقة موضوخية )اإلمارات العر ية المتحدة

مواصتتتتتتتتلة الجتود الرامية إل  التعري  بم،ادإل حقوق اإلنستتتتتتتتان و دماجتا عل   140-42
 (؛الصعقددن الونني ودون الونني للسياسات اإلنمائية )الجزائر

اإلنتار القتانوني ني مجتا  حمتا تة مواصتتتتتتتتتلتة جتود الحكومتة للعمتل عل  تعزيز   140-43
حقوق اإلنستان وعل  وضت  مطشتر ونني لتطوير حقوق اإلنستان من أجل حما ة هعن الحقوق  

 (؛ني إندونيسيا )اليمن

مواصتتتتتتلة جتودها للتعجقل باإلصتتتتتتال القانونيد بما  شتتتتتتمل تجريا التععد  ني  140-44
ن من ضتتتتتتتروا المعاملة أو العقو ة التفاةية مناهضتتتتتتتة التععد  وهقر   القانون الجنائيد امتثاالا 

 (؛القاسية أو الاإنسانية أو المتقنة )جمتورية  وريا
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اللتزامتات  اا تتامت  الحرخ عل  أن تمتثتل أحكتام مشتتتتتتتتتروع القتانون الجنتائي امتثتاالا  140-45
إنتدونيستتتتتتتتتيتا بموجت  القتانون التدوليد بمتا  شتتتتتتتتتمتل العتتد التدولي الختاخ بتالحقوق المتدنيتة 

ناهضتتتتتتة التععد  وهقرن من ضتتتتتتروا المعاملة أو العقو ة القاستتتتتتية  والستتتتتتياستتتتتتية واتفاةية م
 (؛)أدرلندا الاإنسانية أو المتقنةد عل  ساقل الع ر ال الحصر أو

مواصتتتتلة الجتود الرامية إل  تنفقع القوانقن الوننية وتدابقر الستتتتياستتتتات التادنة   140-46
 (؛)التندإل  القضاء عل  التمققز بجمي  أشكال  تنفقعاا نعاالا 

الحرخ عل  أاّل  قّقد التن يع الجاري للقانون الجنائي الحقوق األستتتتتتاستتتتتتية وأن  140-47
 (؛دراعي شواهل المجتم  المدني )ألمانيا

 (؛تمققزية ) ارخاا الحرخ عل  أاّل دتضمن القانون الجنائي المنقع أحكام 140-48

من  انون المعلومات   27دة  من الما 3إل اء التجريا عل  التشتتتتتتتقر بإ الة الاند   140-49
 (؛والمعامات اإللكترونية )النمسا

ضتتتتتتمان اتستتتتتتاق تن يحات القانون الجنائي واإلصتتتتتتاحات القانونية م  القوانقن   140-50
 (؛وااللتزامات الدولية )أستراليا

 (؛مواصلة الجتود الرامية إل  إتمام إصال القانون الجنائي )أو  كستان 140-51

أن دتماشتتتتتتت  التن يع الحالي لقانون العقو ات م  المعادقر الدولية  الحرخ عل    140-52
 (؛مات الصلة وأنضل الممارسات )رومانيا

اعتماد تشتتريعات وتنفقع ستتياستتات شتتاملة من أجل حما ة المدانعقن عن حقوق  140-53
 (؛اإلنساند بمن نقتا المدانعون عن الاقوة والناشطون والصحفقون )كوستاريكا

اعتماد ستتتتتتتياستتتتتتتة شتتتتتتتاملة و نار  انوني من أجل حما ة المدانعقن عن حقوق  140-54
 (؛اإلنسان دنص عل  إنشاء الية حما ة و ائية )سويسرا

ضتتتتتتتتتمتان مجتا  ستتتتتتتتتليا ومتأمون للتعاقر للمجتم  المتدنيد بمن  يت  المتدانعون   140-55
لي مي الاقوة وعن حقوق اإلنستتتتتتان والصتتتتتتحفقوند من لا  تن يع اإلنار القانوني المح عن

 (؛الصلة )رومانيا

مواصتتتتتتتتتلتة تنفقتع لطتة العمتل الوننيتة الختامستتتتتتتتتة لحقوق اإلنستتتتتتتتتان )المملكتة   140-56
 (؛السعود ة العر ية

اتخام جمي  الخطوات الا مة لتنفقع التدابقر المنصتتتتتتتوخ علقتا ني لطة العمل   140-57
 (؛)بوتان  اماا اا الوننية الخامسة لحقوق اإلنسان تنفقع

التنفقع الفعا  لخطة العمل الوننية لحقوق اإلنستتتتتتتاند لاصتتتتتتتة عل  مواصتتتتتتتلة   140-58
 (؛مستوى المقانعات والمستوى المحلي )كو ا

مواصتتتلة العمل م  منعمات المجتم  المدني وأصتتتحاا المصتتتلحة المعنققن عل   140-59
 (؛تنفقع لطة العمل الوننية الخامسة لحقوق اإلنسان )مصر

لاستتتراتيجية الوننية للشتتيخولة حت  دتستتن  لك،ار الستتن التمت  التنفقع الكامل   140-60
 (؛بالحقوق والعيش بكرامة )بن اد ش
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مواصتلة الجتود الرامية إل  إعداد لطة عمل وننية واستتكمالتا بما دتماشت  م   140-61
 (؛الم،ادإل التوجقتية المتعلقة باألعما  التجارية وحقوق اإلنسان )اليابان

مواصتلة التنفقع الفعا  لخطة العمل الوننية لحقوق اإلنستان بمشتار ة  املة من  140-62
 (؛المجتم  المدني والمطسسات الوننية لحقوق اإلنسان )كا الستان

مواصتتتلة إشتتتراك المطستتتستتتة الوننية لحقوق اإلنستتتان ومنعمات المجتم  المدني   140-63
 (؛وق اإلنسان )الفلاقنوأصحاا المصلحة ا لرين ني تعزيز ا ليات الوننية لحق

مواصتتتلة الحوارات التادنة والشتتتاملة م  المطستتتستتتات الوننية لحقوق اإلنستتتان   140-64
ومنعمات المجتم  المدني وأصتتتتتحاا المصتتتتتلحة ا لرين بشتتتتتأن إنشتتتتتاء أنر وننية لحقوق  

 (؛اإلنسان )الجزائر

ولوائع تتستا مواصتلة تعزيز اليات التوجي  والرصتد من أجل الحقلولة دون  وانقن  140-65
 (؛بالتمققز و/أو عدم التسامع )إثقو يا

تعزيز الجتود الرامية إل  ضتتمان عدم تمققز التشتتريعات والستتياستتات ضتتد األنراد   140-66
 (؛ليشتي -أو الفوات ني المجتم  )تيمور 

مواصتتتلة جتودها الرامية إل  تن يع و ل اء القوانقن والممارستتتات التي  د تنطوي  140-67
 (؛تمققزية عل  أساإ النوع االجتماعي أو الددن )جمتورية  ورياعل  معاملة 

اتخام إجراءات صتارمة لمكانحة أعما  العنف والتحري  عل   رايية األشتخاخ   140-68
نعتا د وتنفقتع تتدابقر نعتالتة   المنتمقن إل  أ ليتات ددنيتة وماحقتة مرتكاي هتعن األعمتا  عل  نحو

 (؛الددن أو المعتقد )النمسا بتد  من  التعص  أو التمققز عل  أساإ

اتخام تدابقر من أجل إل اء التشتريعات والستياستات التي تمّقز عل  أستاإ المقل   140-69
الجنستتتتتي أو النوع االجتماعيد أو التي تجّرم العا ات الجنستتتتتية بقن األشتتتتتخاخ من الجنس  

 (؛)نقو يلندا نفس 

قم  عل  أستتتتتتتتاإ اإلثنية ضتتتتتتتتمان وجود أحكام  انونية تحمي من التمققز أو ال 140-70
 (؛الددن أو النوع االجتماعي أو المقل الجنسي أو أي أس،اا ألرى )النرويج أو

الحرخ عل  أن تمتد الحما ة من أي شتتتتتكل من أشتتتتتكا  التمققز لتشتتتتتمل  علك   140-71
التمققز عل  أستتاإ الددن والمعتقدد واإلصتتابة بفقروإ نقص المناعة ال،شتترية/اإلدد د والمقل  

 (؛الجنسيد والتوية الجنسانية )المملكة المتحدة لاريطانيا الععم  وأدرلندا الشمالية

العمل عل  إل اء التشتتتتتريعات التي تمقز ضتتتتتد األشتتتتتخاخ عل  أستتتتتاإ مقلتا   140-72
 (؛الجنسي أو هويتتا الجنسانية )النمسا

اإ  اعتماد  انون شتتتتامل لمكانحة التمققز دتضتتتتمن حعر ومن  التمققز عل  أستتتت 140-73
 (؛المقل الجنسي أو التوية الجنسانية )ا سلندا

اهتنام نرصتتتة إصتتتال القانون الجنائي من أجل إدرام أحكام تجقز العمل بعقو ة  140-74
استتتتتتتتتت،عتاد أي جرم من النطتاق   ني ملتكاإلعتدام عل  نحو دتمتاشتتتتتتتتت  م  القتانون التدوليد بمتا 

 ؛(المشمو  بعقو ة اإلعدام عدا جريمة القتل العمد )بلجيكا

إلل تتاء عقو تتة اإلعتتدام  اا  النعر ني نرض وة  عل  تنفقتتع أحكتتام اإلعتتدام تمتقتتد 140-75
 (؛ليشتي -)تيمور 
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إلل تتاء  اا  النعر ني نرض وة  بحكا القتتانون عل  تنفقتتع أحكتتام اإلعتتدام تمتقتتد 140-76
 (؛)إ طاليااا عقو ة اإلعدام  لي

دام  خطوة أول  الضتتتتتتتتت ف من أجتل نرض وة  رستتتتتتتتتمي عل  تنفقتع أحكتام اإلعت 140-77
 (؛عقو ة اإلعدام )أوروهواي إلل اءاا تمتقد

إلل تائتتا ني نتتا تة المطتا د والنعر ني اا نرض وة  عل  عقو تة اإلعتدام تمتقتد 140-78
التصتتتتتتتتددق عل  الاروتو و  االلتياري الثاني الملحق بالعتد الدولي الخاخ بالحقوق المدنية  

إلل ائتا  اا  تطاقق عقو ة اإلعدام  خطوة أول  تمتقدنرض وة  عل   و (؛والستتتتتتتياستتتتتتتية )التفيا
نرض وة  و (؛إلل ائتا )النمستتتتااا  نرض وة  رستتتتمي عل  عقو ة اإلعدام تمتقدو  (؛)إستتتت،انيا

 (؛عل  تطاقق عقو ة اإلعدام )ألمانيا

نرض وة  رستتتتتتتتتمي عل  العمتل بعقو تة اإلعتدامد وني الو تال نفستتتتتتتتتت د تعزيز  140-79
تفضتتتتي إل  صتتتتدور حكا  القانوني الكاني ني القضتتتتا ا التي  دالضتتتتمانات بما  شتتتتمل التمثقل  

 (؛وعدم تطاقق عقو ة اإلعدام عل  المصابقن بأمراض عقلية )أستراليا باإلعدام

 (؛اتخام لطوات ملموسة نحو إل اء عقو ة اإلعدام )ليختنشتادن 140-80

 (؛ لممارسة )نقو يلندا اتخام تدابقر من أجل إل اء العمل بعقو ة اإلعدام ني القانون وا  81- 140

 (؛النعر ني إل اء عقو ة اإلعدام ني جمي  األحوا  )مالطة 140-82

إل تاء العمتل بعقو تة اإلعتدامد و خطوة أول د نرض وة  نوري ورستتتتتتتتتمي عل   140-83
تنفقتع أحكتام اإلعتدام والتصتتتتتتتتتتددق عل  الاروتو و  االلتيتاري الثتاني الملحق بتالعتتد التدولي  

و ل اء عقو ة   (؛المدنية والستياستيةد التاد  إل  إل اء عقو ة اإلعدام )ننلنداالخاخ بالحقوق  
اإلعدام ني  ل اللوائع القانونية والتصتتتتتتتتددق عل  الاروتو و  االلتياري الثاني الملحق بالعتد  

 (؛الدولي الخاخ بالحقوق المدنية والسياسيةد التاد  إل  إل اء عقو ة اإلعدام )ا سلندا

 (؛قو ة اإلعدام عل  جرائا تعاني المخدرات )الجال األسودإل اء ع 140-84

 (؛ إل اء عقو ة اإلعدام عل  جمي  الجرائاد بما نقتا الجرائا المتعلقة بالمخدرات )بنما  85- 140

 (؛إل اء عقو ة اإلعدامد لاصة عل  جرائا تعاني المخدرات )جمتورية مولدونا 140-86

اإلعدام وتخفي  األحكام الصادرة بحق المحكوم علقتا  المضي نحو إل اء عقو ة   140-87
 (؛باإلعدام )المملكة المتحدة لاريطانيا الععم  وأدرلندا الشمالية

تخفي  جمي  أحكام اإلعدام و صتتتتتتتتدار بيانات ستتتتتتتتنوية  خطوة أول  نحو إل اء   140-88
 (؛عقو ة اإلعدام )الارت ا 

ق المحكوم علقتا باإلعدامد إضتتتتتانة تنفقع الية لتخفي  األحكام الصتتتتتادرة ني ح 140-89
 (؛إل  الية الرأنة التي  صدر الرئيس  رارات بموجاتا )إس،انيا

اتخام تدابقر من أجل إصتتتتتتتتال  انون اإلجراءات الجنائية ب رض ضتتتتتتتتمان نعام  140-90
للمستاءلة ويحمي حقوق اإلنستان ويحقق المستاواة ني المعاملة بموج  اا   ضتائي  كون لاضتع

 (؛ويجالقانون )النر 

إصتتتتتتال نعام العدالة الجنائية ب رض ممارستتتتتتة الر ابة عل  ستتتتتتلطة المو فقن   140-91
 (؛المكلفقن بإنفام القوانقن ومساءلتتا عن أنعالتا )ألمانيا
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تونقر الموارد والتتدعا الكتتاني للفريق الختتاخ المكون من مكتتت  المتتدعي العتتام   140-92
راء تح يقتتات ومحتتاكمتتات عتتادلتتة  بتتتد  إج  2021للجمتوريتتة ني  تتانون األو /د ستتتتتتتتتمار  

مصتداةية ومستتقلة وشتفانة  يما دتعلق بانتتاكات حقوق اإلنستان المرتك،ة ني الماضتي   ومات
 (؛القري  )األرجنتقن

تعزيز الحما ة القضتتائية الفعالة ب رض ضتتمان إمكانية لجوء جمي  الستتكان إل   140-93
 (؛س،انياالعدالة ا منة ني حا  تعرضتا لاعتداء أو الترهق  )إ

هقر ماررة عل  المجتم  المتدني  اا  قوداا  تن يع وتعتددتل القوانقن التي تفرض حتاليت 140-94
 (؛للمعادقر الدولية )إس،انيااا ووسائف اإلعامد ونق

تكثي  جتودهتا من أجتل حمتا تة المتدانعقن عن حقوق اإلنستتتتتتتتتتان من الماحقتة   140-95
 (؛القضائية هقر القانونية )القونان

وضتتتتتتتتت  اليات نعالة من أجل ضتتتتتتتتتمان حما ة المدانعقن عن حقوق اإلنستتتتتتتتتان   140-96
 (؛والمحامقن والصحفققن )أوروهواي

الحرخ عل  إجراء تح يقتات نوريتة ومستتتتتتتتتتقلتة ونزيتتة ونعتالتة ني جمي  أعمتا    140-97
االعتتداء والتتتددتد والترهقت  المرتك،تة ني حق منعمتات المجتم  المتدني والمتدانعقن عن حقوق 

 (؛)بلجيكااإلنسان 

بتتتالمتتتدانعقن   140-98 المتعلق  بتتتاإلعان  الونتتتاء  أجتتتل  التتتتدابقر من  اتختتتام المزيتتتد من 
حقوق اإلنستتتتتان بمية ضتتتتتمان بقوة امنة ومطاتية للمدانعقن عن حقوق اإلنستتتتتاند بطرق  عن

تشتتتتتتتتتمتتل التحققق ني التتتتددتتدات والمضتتتتتتتتتتا قتتات واالعتتتداءات المرتك،تتة ني حقتا وماحقتتة 
 (؛جالمسطولقن عنتا )النروي

هقر مارر   أو تدلاا اا  االمتناع عن أي إجراءات  د تشتتتتكل مضتتتتا قة أو اضتتتتطتاد 140-99
عل  أستتتتس اا  ني عمل المحامقن والمدانعقن عن حقوق اإلنستتتتاند بما  شتتتتمل ماحقتتا جنائي

 (؛مثل التعاقر عن انتقاداتتا )هولندا

والمضتتتتتتا قة    ضتتتتتتمان إجراء تح يقات نزيتة وشتتتتتتاملة ني جمي  أعما  االعتداء 140-100
 (؛والترهق  المرتك،ة ني حق المجتم  المدني )ألمانيا

إجراء تح يقات نزيتة وشتتتتتتتتتاملة ونعالة ني جمي  أعما  االعتداء والمضتتتتتتتتتا قة   140-101
والترهق  ني حق نشتتتتتتتتتطاء المجتم  المدني والمدانعقن عن حقوق اإلنستتتتتتتتتان والصتتتتتتتتتحفققن  

 (؛والعاملقن ني وسائل اإلعام )إستونيا

ضتتتتتتتتتمتان بقوتة امنتة ومطاتيتة للمجتم  المتدنيد إل  جتانت  حريتة التعاقر وحريتة  140-102
 (؛اإلعام )إ طاليا

هقر ماررة عل  حرية تكوين الجمعيات والتجم  اا  إل اء القوانقن التي تفرض  قود 140-103
 9/1998بشتتأن المنعمات المجتمعية والقانون ر ا   17/2013الستتلميد بما نقتا القانون ر ا  

 (؛ن حرية التجم  )الوال ات المتحدة األمريكيةبشأ

اإلنرام الفوري وهقر المشتتتتتتتتترو  عن جمي  المحتجقن والمتتتدانعقن عن حقوق  140-104
اإلنستان والصتحفققن المحتجزين بستا  ممارستتتا لحقو تا المدنية والستياستيةد بما نقتا الحق 

 (؛ني حرية التجم  السلمي )لكسمارغ
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والتعاقر عن نريق إل تاء التجريا عل  القتع  والتجتد    ضتتتتتتتتتمتان حريتة الرأي   140-105
 (؛والتشتقر )إستونيا

اا مواصتتتتتتلة الجتود الرامية إل  ضتتتتتتمان التمت  بحرية التعاقر من دون  قودد ونق 140-106
 (؛للمعادقر الدولية لحقوق اإلنسان )القونان

يعات الوننية ضتتمان حرية التعاقر وحرية اإلعام من لا  مواءمة جمي  التشتتر  140-107
 (؛م  المعادقر الدولية )مالطة

دعا الشتتتتتتتراكة الدولية من أجل اإلعام والد مقرانية لصتتتتتتتالع حرية الصتتتتتتتحانة   140-108
 (؛والحصو  عل  المعلومات الحرة والمتعددة المصادر والموثو ة )نرنسا

التزامتاتتتا التدوليتة  مواءمتة اللوائع التي تنعا حريتة التعاقر وتكوين الجمعيتات م    140-109
 (؛ني هعن المسائل )كوستاريكا

اتختام تتدابقر من أجتل حمتا تة الحق ني حريتة التعاقر وتكوين الجمعيتات والتجم   140-110
بستتن أحكام  انونية عل  الصتتعقددن الونني ودون الونني عن نريق تعددل  انون المعلومات  

 (؛انون الجنائي )كنداوالمعامات اإللكترونية و انون المواد اإلباحية والق

تفرض  قود 140-111 التي  واللوائع  القوانقن  وتن يع  حريتتتتة اا  مراجعتتتتة  عل   ماررة  هقر 
نقتتتتا المواد   القتتتانون الجنتتتائي   311و  310و  309و  304و  219و  218التعاقرد بمتتتا  من 

د بما دتماشتت  2008من  انون المعلومات والمعامات اإللكترونية لعام    29و 28و  27 والمواد
التزامتتتات إنتتتدونيستتتتتتتتتيتتتا وتعتتتتداتتتتتا التتتدوليتتتة ني مجتتتا  حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتان )الوال تتتات  م   

 (؛األمريكية المتحدة

تعستتفية عل  الحق ني حرية اا إل اء أو تعددل القوانقن واللوائع التي تفرض  قود 140-112
بشتتتتتتتتتأن   2016لعتام   19التعاقر والتجم  الستتتتتتتتتلمي وتكوين الجمعيتاتد بمتا نقتتا القتانون ر ا  

 (؛ات والمعامات اإللكترونيةد عل  ساقل الع ر ال الحصر )سويسراالمعلوم

إل تتاء األحكتتام التقققتتد تتة ني القتتانون الجنتتائي و تتانون المعلومتتات والمعتتامات   140-113
 (؛اإللكترونيةد من أجل ضمان حرية التعاقر والتجم  السلمي وتكوين الجمعيات )النرويج

التعاقر بميتتة حمتتا تتة نشتتتتتتتتتطتتاء المجتم  المتتدني  تتقوتتة بقوتتة مائمتتة لحريتتة   140-114
 (؛والصحفققن من العنف والمضا قة بسا  الدناع عن حقوق اإلنسان وممارستتا )ماوي 

مواصتتلة جتودها الرامية إل  إ جاد حل دائا من أجل ضتتمان حما ة تمت  الجمي   140-115
 (؛بحرية الددند بمن نقتا األ ليات الددنية )كقنيا

رية الددن أو المعتقد وحقوق األشتخاخ المنتمقن إل  أ لياتد والحرخ  ضتمان ح 140-116
 (؛عل  المساءلة عن االنتتاكات )إ طاليا

تن يع التشتتتتتتتتريعات الوننية بمية االعترا  بالحق ني حرية الددن أو المعتقد أو  140-117
لمتدنيتة من العتتد التدولي الختاخ بتالحقوق ا  18للمتادة اا  عتدم اإل متان وحمتا تة هتعا الحق ونقت

 (؛والسياسية )السويد

إجراء مراجعة للقوانقن والستياستات القائمة من أجل ضتمان اتستا تا م  الحق ني  140-118
 (؛حرية الددند بما دتماش  م  دستور إندونيسيا )نقو يلندا
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اا  ضتتتتتتتتتمتان االحترام الكتامتل لحريتة التددن أو المعتقتد دون تمققز من أي نوعد ونقت 140-119
 (؛حقوق اإلنسان )مالطةللقانون الدولي ل

 (؛حما ة وتعزيز حرية الددن أو المعتقد )لكسمارغ 140-120

اتخام تدابقر من أجل تتقوة بقوة تتستتا باألمن واالحترام والتمكقن لفائدة المجتم   140-121
المدني والمدانعقن عن حقوق اإلنستاند ال ستيما المدانعات عن حقوق اإلنستاند وتكون لالية 

 (؛الترهق  والمضا قة )التفيامن االضطتاد و 

بشتتتتتتتتأن االتجار باألشتتتتتتتتخاخد  (  2007)21مواصتتتتتتتتلة تعزيز تنفقع القانون ر ا  140-122
 (؛ شمل حما ة الضحا ا و نصانتا )المملكة المتحدة لاريطانيا الععم  وأدرلندا الشمالية بما

 (؛)نق،ا مواصلة تعزيز الجتود الرامية إل  مكانحة االتجار باألشخاخ  140-123

تعزيز الجتود الرامية إل  مكانحة االتجار باألشتتتتتخاخد بطرق تشتتتتتمل توستتتتتي   140-124
نطاق االلتصتتتتتتتتتاخ المواضتتتتتتتتتيعي والج راني لفر ة العمل الوننية المعنية بمستتتتتتتتتألة االتجار 

 (؛باألشخاخ )الجمتورية العر ية السورية

واالضتتطاع بأنشتتطة   مواصتتلة اتخام تدابقر من أجل مكانحة االتجار باألشتتخاخ 140-125
 (؛لتعن ال ا ة )أمر يجاناا بناء القدرات لفائدة السلطات المختصة تح يق

مواصلة تعزيز التعاون اإل ليمي ني إنار رابطة أما جنوا شرق اسيا وم،احثات   140-126
بالي بشتتتتتتتأن تتري  األشتتتتتتتخاخ واالتجار بتا وما دتصتتتتتتتل بعلك من جرائا عار وننية بمية 

 (؛)بقاروإ ،شرود الرامية إل  مكانحة االتجار بالتحسقن تنسقق الجت

مواصتلة الجتود الرامية إل  مكانحة االتجار بال،شترد ال ستيما االستت ا  الجنستي  140-127
 (؛لمنفا  والنساءد بتعزيز تدابقر محار ة المّتجرين )جقاوتي

بوستتائل نعالة  مواصتتلة الجتود الرامية إل  حما ة ضتتحا ا االتجار بال،شتتر ومّدها  140-128
 (؛ومنصفةد بما نقتا التعوي  و عادة التأهقل )العراق

مواصتتتتتتتلة  يادة الجتود الرامية إل  مكانحة االتجار بال،شتتتتتتترد بما ني ملك عل   140-129
 (؛الصعقد اإل ليمي من لا  المشار ة ني رابطة أما جنوا شرق اسيا ) قرهقزستان

العمتا  ني القطتاع هقر النعتاميد بموجت   ضتتتتتتتتتمتان حمتا تة العمتا د بمن نقتا   140-130
 (؛القانون الجام  المقترل بشأن إ جاد نرخ العمل )كندا

اتخام تدابقر إضتتتتتا ية من أجل الحد من الفقر والتفاوتات االجتماخيةد ال ستتتتتيما  140-131
 (؛عن نريق تشجي  االستثمار الخاخ )جقاوتي

خية المستتدامة من أجل إتاحة أستاإ  مواصتلة تعزيز التنمية اال تصتاد ة واالجتما 140-132
 (؛متقن لتمت  الناإ بجمي  حقوق اإلنسان )الصقن

مواصتتلة تعزيز المقزنة المراخية للمنعور الجنستتاني ني تخطيف الستتياستتات عل   140-133
 (؛الصعقددن الونني والمحلي )الفلاقن

تتتاكتات  ضتتتتتتتتتمتان الحق ني العمتل العتاد  والائق للجمي د أي عن نريق من  ان 140-134
معادقر الستتتتامة والستتتتكن هقر الائق وعقود العمل هقر العادلةد وعن نريق احترام الحق ني 

 (؛االنضمام إل  النقابات )الارت ا 
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تعددل القوانقن والستتتتياستتتتات ومواءمتتا من أجل ضتتتتمان إمكانية االستتتتتفادة من  140-135
 (؛لدمات اإلجتاض المأمون )ا سلندا

ي مطتمر  مة نقرو ي بشتتتتتتتأن المطتمر الدولي للستتتتتتتكان والتنمية تنفقع التزامتا ن 140-136
متكاملة ومحددة التكالي   كون  بوضتت  ستتياستتات واستتتراتيجيات ومخططات تنفقع دون وننية

بمية الحد من و يات األمتاتد والعجز عن تلاية الطل  عل  تنعيا األستتتتتتتتترةد اا جميعتا متزامن
 (؛الضارة )بنماوالعنف الجنسانيد والممارسات 

اتخام جمي  التدابقر الا مة من أجل ضتمان التنفقع الفعا  لارامج مكانحة العنف   140-137
ضتد المرأةد والحد من الو يات النفاستيةد وتعزيز نرخ الحصتو  عل  لدمات الرعا ة الصتحية 

 (؛اإلنجابيةد ال سيما ني المنانق الريفية والنائية ) قرهقزستان

ام التث ي  الشتامل ني مجا  الصتحة الجنستية واإلنجابية ني المناهج  ضتمان إدر  140-138
 (؛التعليمية الوننية )ا سلندا

ضتمان إدرام التث ي  الشتامل ني مجا  الصتحة الجنستية واإلنجابية ني المناهج   140-139
 (؛التعليمية الوننيةد بما ني ملك لصالع النساء والفتيات موات اإلعا ة )بوتسوانا

تكثي  الجتود الماتعولتة من أجتل الحتد من الو يتات النفتاستتتتتتتتتيتةد ال ستتتتتتتتتيمتا ني  140-140
 (؛المنانق الريفية )كقنيا

مواصتتلة تنفقع االستتتراتيجية الوننية للشتتيخولة م  التر قز عل  تعزيز حق  ،ار  140-141
 (؛السن ني الصحة )الجمتورية العر ية السورية

األشتتخاخ موي مشتتاكل الصتتحة العقلية    اتخام المزيد من الخطوات من أجل دعا 140-142
 (؛العقلية )الارت ا  واإلعا ات

تكثي  الجتود لمكتانحتة نقروإ نقص المنتاعتة ال،شتتتتتتتتتريتة/اإلدتد  و  التة الحواجز   140-143
 (؛التي تحو  دون الحصو  عل  العام والخدمات )العراق

  19- جائحة  ونقد مواصتتلة اتخام تدابقر ملموستتة من أجل التصتتدي للثار الستتلاية ل  140-144
 (؛بمية تحققق تعا   مستدام  قوم عل  أسس متقنة )جمتورية إدران اإلسامية

مواصتتتلة تنفقع الارنامج الونني لتقد ا المستتتاعدة الطاية لمشتتتخاخ المحتاجقن   140-145
 (؛ني المنانق النائية ني جمي  أنحاء الالد )بل اريا

ومستتدامة بتنفقع تدابقر ترمي إل  مكانحة ضتمان الحق ني بقوة صتحية ونعيفة  140-146
 (؛اثار تدهور التر ة وتلوث الميان الناجا عن التعددن و  الة ال ابات )كوستاريكا

مواصتلة إعطاء األولوية للصتحة والستامة بالتوا ي م  جتود التعاني اال تصتادي   140-147
 (؛)باكستان 19-عق  جائحة  ونقد

صتحية األستاستية ونوعقتتاد لاصتة لصتالع الفوات التي تعزيز ت طية الخدمات ال 140-148
تعيش تحال ونأة الفقر واألشتخاخ العدن  عيشتون ني الجزر الصت قرة النائية وني المقانعات  

 (؛الشرةية )نققال نام

مواصتتتلة تعزيز نرخ استتتتفادة الجمي  من الخدمات الصتتتحية والتأمقن الصتتتحيد  140-149
 ؛(سيما ني المنانق المحرومة )تونس ال
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بمية ضتمان استتفادة الجمي   توستي  نطاق ت طية لطف التأمقن الصتحي الوننية 140-150
من الخدمات الصتحية بالتوا ي م  التنفقع الكامل لارنامج المستاعدة الوننية ني رستوم التأمقن  

 (؛الصحي )تادلند

  مواصتتتتتتلة الجتود الرامية إل  إتاحة لدمات الرعا ة الصتتتتتتحيةد ال ستتتتتتيما للفوات 140-151
 (؛المستضعفة ني المجتم  ) طر

مواصتتتلة الجتود الرامية إل  رعا ة  ،ار الستتتن وضتتتمان تلققتا الرعا ة الصتتتحية   140-152
 (؛الا مة )عمان

حت  ستن الستادستة عشترة عل  األ لد م  اا  النعر ني جعل التعليا النعامي إلزامي 140-153
 (؛)موريشقوإاإلشارة إل  أن ملك سيستا ني التشجي  عل  تمكقن المرأة 

ضتتتتتتمان ما ال  قل عن اثنتي عشتتتتتترة ستتتتتتنة من التعليا العام االبتدائي والثانوي   140-154
 (؛المجاني )الجال األسود

مواصتتتتتلة جتودها الرامية إل  توستتتتتي  نطاق استتتتتتفادة جمي  األنفا  ني ستتتتتن  140-155
الع ية وحر ة التعليا اإللزامي الدراستتتة من التعليا عن نريق التنفقع الكامل لارنامج إندونيستتتيا  

 (؛)جمتورية  وريا الشعاية الد مقرانيةاا لمدة اثني عشر عام

اتخام التدابقر الا مة من أجل تحققق المستاواة ني الحصتو  عل  التعليا الجقدد   140-156
 (؛الدلل )التند بما  شمل أنفا  األسر المنخفضة

 (؛لسيا ات المحلية والوننية )أو رانياتعزيز السياسات التعليمية ني إنار ا 140-157

تكون لاصتتتتة باألنفا  موي اإلعا ة   وضتتتت  استتتتتراتيجية بشتتتتأن التعليا الشتتتتامل 140-158
وت طي جمي  مستتتتويات التعليا عل  الصتتتعقد الونني وعل  صتتتعقد المقانعات وعل  الصتتتعقد 

 (؛)بل اريا المحلي

عل  ال عاء الكاني واستفادتتا    للمشرددن وحصولتا ضمان إتاحة المأوى المائا 140-159
 (؛من لدمات الرعا ة الصحية األساسية والتعليا )ساموا

تعزيز أنشتطتتا ني مجا  التوخية والتدري  من أجل التشتجي  عل  تث ي  عامة  140-160
 (؛الناإ ني مجا  حقوق اإلنسان )تر مانستان

إلنستتتتان بقن أصتتتتحاا  مواصتتتتلة جتود التوخية و ناء القدرات المتصتتتتلة بحقوق ا 140-161
 (؛المصلحة المعنققند ال سيما المو فقن المكلفقن بإنفام القانون )باكستان

النعر ني تخصتتتتتتتتتيص موارد  تا يتة من أجتل إتتاحتة برامج التتدريت  والتوخيتة ني  140-162
مجا  حقوق اإلنستتتتتتتان لفائدة المو فقن المكلفقن بإنفام القوانقن وجتا  القضتتتتتتتاء ووستتتتتتتائف 

 (؛اإلعام )التند

مواصتتتتتتتتتلتة الجتود الحكوميتة من أجتل تعزيز المعرنتة والتث ي  ني مجتا  حقوق  140-163
اإلنستان وتوخية المو فقن المكلفقن بإنفام القانون وجمي  أصتحاا المصتلحة عن نريق برامج 

 (؛التدري  الوننية )األردن

الثقتاني بكتامتل  تنعيا حمات ني إنتار الارامج التعليميتة للتوخيتة بتأهميتة التراث   140-164
 (؛) ارخ أوج  تنوع 
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اتخام التدابقر المناستتتتت،ة بمية الحد من أثر التعددن عل  الاقوةد ال ستتتتتيما تلوث   140-165
 (؛األراضي والموارد المائية )ملد  

والحد   تنفقع سياسات شاملة للحقلولة دون ا ثار السلاية لت قر المناخ ومعالجتتا 140-166
النستت،ة إل  األشتتخاخ المستتتضتتعفقن أو األ ليات التي تعيش ني من مخانر الكوارث لاصتتة ب

 (؛المنانق النائية )نانواتو

هد  اتفاق  م اا  مواصتتتلة الجتود الرامية إل  مواءمة مستتتاهماتتا المحددة ونني 140-167
درجتة موويتة نوق   1,5بتاريس المتمثتل ني حصتتتتتتتتتر درجتة االحترار العتالمي ني حتد ال دتجتاو   

 (؛الح ،ة الصناخية )جزر مارشا مستويات ما  ال 

مواصتتتتتتتتتلتة الجتود الراميتة إل  التعري  بم،تادإل حقوق اإلنستتتتتتتتتان و دمتاجتتا ني  140-168
 (؛السياسات اإلنمائية عل  الصعقددن الونني واإل ليمي )تونس

تكثي  الجتود الرامية إل  تضتتتتتتققق نجوة التنمية االجتماخية واال تصتتتتتتاد ة بقن  140-169
 (؛والنائية )جمتورية الو الد مقرانية الشعايةالمنانق الحضرية 

تستتتتتتتري  عملية االعتماد النتائي الستتتتتتتتراتيجية وننية بشتتتتتتتأن األعما  التجارية   140-170
 (؛وحقوق اإلنسان )القونان

ني عمتل الشتتتتتتتتتر تات   االستتتتتتتتتتمرار ني إنفتام م،تادإل حقوق اإلنستتتتتتتتتتان وتعزيزهتا 140-171
 (؛)عمان حدودهااإلندونيسية دالل إندونيسيا ولارم 

ني إنار مشتتتتتتتاورات هادنة م   اا  ضتتتتتتتمان برنامج تنمية مائا للاقوة ومستتتتتتتتدام بقوي  172- 140
 (؛ المجتمعات المحليةد ونرض عقو ات عل  الشر ات التي تنتتك القانون وحقوق اإلنسان )كرواتيا 

من أجل حما ة مختلف   مواصتتتتتتتتلة وضتتتتتتتت  مختلف مخططاتتا الوننية وتنفقعها 140-173
 (؛هشة )كو ااا ت االجتماخية ودعمتاد ال سيما النساء واألسر التي تعيش أوضاعالفوا

النستتتتتتتتتتتاء   تعتتتددتتتل أو إل تتتاء 140-174 القوانقن والمراستتتتتتتتتيا المحليتتتة التي تمقز ضتتتتتتتتتتتد 
 (؛)الدانمرك والفتيات

القضتتتاء عل  التمققز ضتتتد المرأة والفوات المتمشتتتة عن نريق إل اء التشتتتريعات   140-175
 (؛عل  الصعقددن الونني والمحلي )ألمانيا والمراسيا التنفقع ة التي تطرل إشكاالا 

 (؛مواصلة تعزيز الارامج التي تدعا المشار ة التادنة للمرأة )موريتانيا 140-176

 (؛تعزيز دور المرأة ني عمليات اتخام القرار )إثقو يا 140-177

مثقتتل المرأة عل  مستتتتتتتتتتوى اتختتام  مواصتتتتتتتتتلتتة اتختتام تتتدابقر ترمي إل  تعزيز ت 140-178
 (؛)نق،ا  القرار

مواصتتلة النتوض بحقوق المرأة ورناهتاد م  التر قز لاصتتةا عل  تعزيز تمثقلتا   140-179
 (؛ني مجاالت اتخام القرار والفرخ اال تصاد ة ومكانحة التمققز ضد المرأة )نققال نام

مرأة ني مجتتا  ريتتادة  توستتتتتتتتتي  نطتتاق المشتتتتتتتتتتتاري  الراميتتة إل  تعزيز تمكقن ال 140-180
 (؛)باكستان األعما 

د  19-تكثي  جتودهتا الماتعولتة من أجتل مكتانحتة ا ثتار الستتتتتتتتتلايتة لجتائحتة  ونقتد 140-181
 (؛سيما ني مجاالت التعليا وحقوق المرأة وال،طالة )أمر يجان ال
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العلوم  تكثي  الجتود الرامية إل  تعزيز مشتتتتتتار ة النستتتتتتاء والفتيات ني مجاالت   140-182
 (؛والتكنولوجيا والتندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )بل اريا

مواصتتتلة جتودها من أجل ضتتتمان مادأ األجر المتستتتاوي لقاء العمل المتستتتاوي   140-183
ال يمتتة بميتتة تضتتتتتتتتتققق الفجوة ني األجور بقن الجنستتتتتتتتتقن وستتتتتتتتتتتّدهتتا ني نتتتا تتة المطتتا   

 (؛نلسطقن )دولة

تشتتتجي  المستتتاواة بقن الجنستتتقند وتعزيز تمكقن المرأةد وتونقر حما ة   مواصتتتلة 140-184
 (؛أنضل لحقوق المرأة والطفل )الصقن

اتخام تدابقر من أجل التصتتتدي للعنف الجنستتتاني وأشتتتكا  التمققز الشتتتاملة لعدة   140-185
 (؛ضد النساءد ال سيما النساء والفتيات المحرومات والمتمشات )جمتورية مولدونا  طاعات

تكثي  الجتود الرامية إل  تعزيز إنار الحما ة القانونية  يما دتعلق بالعنف ضتتد  140-186
 (؛المرأةد ال سيما ضحا ا العنف الجنسي )السن ا 

مواصتتتتلة تعزيز اإلنار القانوني ني مجا  المستتتتاواة بقن الجنستتتتقن والعنف ضتتتتد   140-187
 (؛المرأة والتمققز ضد النساء والفتيات )صر يا

تعزيز التشتريعات والستياستات الرامية إل  التصتدي للعنف الجنستاني ضتد النستاء   140-188
 (؛ليشتي -والفتيات )تيمور 

مواصلة ما تاعل  من جتود مونقة من أجل تنفقع برامج الحما ة الخاصة لضحا ا   140-189
 (؛العنف ضد النساء واألنفا  )جمتورية ننزويا الاوليفارية

تعزيز ستياستات مكانحة التمققز من أجل التصتدي للع ،ات المستتحكمة التي تثني  140-190
 (؛النساء والفتيات عن تقد ا شكاوى تتعلق بالتمققز والعنف الجنساني )األرجنتقن

مواصتتتلة الجتود الرامية إل  تنفقع مخططات التنمية الوننية المتعلقة بالمستتتاواة  140-191
 (؛ضد المرأة والطفل )أرمقنيا بقن الجنسقن والقضاء عل  العنف

دعا الحق ني حريتة التعاقر والتجم  والتددن أو المعتقتدد ومن  التمققز عل  أي  140-192
أستاإد بما  شتمل اإلعا ة والمقل الجنستي والتوية الجنستانية وحمل صتفات الجنستقند وتعزيز 

 (؛الجتود الرامية إل  الحد من العنف ضد النساء والفتيات )أستراليا

تعزيز عمل اللجنة الوننية لمكانحة العنف ضتتتتتتتد المرأة بواستتتتتتتطة التشتتتتتتتريعات   140-193
 (؛المتعلقة بوض  المرأة )بقاروإ

إدرام التمققز والعنف المتعتتدد الجوانتت  ضتتتتتتتتتتتد النستتتتتتتتتتتاء واألنفتتا  والمراهققن   140-194
واألشتتتتخاخ موي اإلعا ة والشتتتتعوا األصتتتتلية ومجتم  الميا الموستتتت  والمنحدرين من أصتتتتل  

 (؛أنريقي ني المخططات واالستراتيجيات الوننية )كوستاريكا

مواصتتتتلة جتودها الرامية إل  تنفقع المخطف أو الارنامج الونني المتعلق بتمكقن  140-195
المرأةد بما  شتتمل مشتتار ة المرأة ني اتخام القرارد وتو ي  المرأةد ومكانحة العنف ضتتد المرأة  

 (؛ة)جمتورية  وريا الشعاية الد مقراني

التحققق الفوري ني  140-196 العقتتتاا عل  نحو نعتتتا  عن نريق  مكتتتانحتتتة اإلنات من 
انتتاكات حقوق اإلنستتان الستتابقة والمستتتمرة بطريقة عادلة ومات مصتتداةية ومستتتقلة وعلنية  

 (؛وشفانةد بما  شمل العنف الجنسي والجنساني )إسواتقني
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ستتتاء والفتيات ومكانحة جمي  أشتتتكا   تعزيز الجتود الرامية إل  حما ة حقوق الن 140-197
 (؛التمققز والعنف الجنساني )إ طاليا

د من أجتل مكتانحتة العنف   140-198 اتختام جمي  التتدابقر الا متةد ني القتانونا والممتارإا
 (؛ضد النساء والفتيات والعنف العائلي )التفيا

لعنف بجمي  تعزيز  وانقنتا ومطستتتتتتتتتستتتتتتتتتاتتا القائمة من أجل حما ة المرأة من ا 140-199
 (؛أشكال  )هامايا

اإلنفتام الفعتا  لقتانون مكتانحتة جرائا العنف الجنستتتتتتتتتيد والتوخيتة بتأهمقتت  بقن  140-200
مختلف أصتتتتتتحاا المصتتتتتتلحةد وتعزيز ا ليات من أجل تحققق العدالة لفائدة الضتتتتتتحا ا وجار 

 (؛أضرارها و عادة تأهقلتا )تادلند

ضتتتتمان لجوء النستتتتاء ضتتتتحا ا التمققز والعنف الجنستتتتانققن إل  العدالة و مكانية  140-201
استتفادتتن من ستال االنتصتا  الفعالة والدعا المقدم للضتحا ا مثل المستاعدة الطاية والنفستية  

 (؛والماجئد من دون لو  من االنتقام أو الوصا )ليختنشتادن

ةد بما نقتا تشتتوي  األعضتتاء التناستتلية  حعر الممارستتات التقلقد ة الضتتارة بالمرأ 140-202
 (؛األنثوية والزوام القسري )ا سلندا

اعتماد جمي  التدابقر الا مة من أجل القضتتتاء عل  ممارستتتة تشتتتوي  األعضتتتاء   140-203
 (؛التناسلية األنثويةد بما  شمل التجريا علقتا )المكسيك

لجنستتي باتخام تدابقر تشتتمل  ضتتمان التنفقع الفعا  لقانون مكانحة جرائا العنف ا 140-204
 (؛بناء  درات المو فقن المكلفقن بإنفام القانون عل  التعامل م  جرائا العنف الجنسي )بوتان

م   اا  إدرام تعري  متقن لاهتصتتتتتتتتاا ني القانون الجنائي الجددد  كون متستتتتتتتتق 140-205
 (؛المعادقر الدولية )بلجيكا

القتتتتانون 140-206 المستتتتتتتتتتتتاعتتتتدة  تنفقتتتتع  تتتتانون  والم،تتتتادإل  تعزيز  اللوائع  من  يتتتتة وهقرن 
إل   بتد  التشتجي  عل  إتاحة نرخ أنضتل للنستاء ضتحا ا العنف من أجل اللجوء التوجقتية

 (؛العدالة )بوتسوانا

اتخام تدابقر  انونية ب رض وضتتتت  حد لممارستتتتة تشتتتتوي  األعضتتتتاء التناستتتتلية   140-207
 (؛األنثوية )رومانيا

اعتمتتاد جمي  التتتدابقر الا متتة حرصتتتتتتتتتتاا عل  وة  تكثي  الجتود الراميتتة إل    140-208
ممارستتتتتتتتة تشتتتتتتتتوي  األعضتتتتتتتتاء التناستتتتتتتتلية األنثوية عن نريق التجريا علقتا وتنفقع حمات 

 (؛)أوروهواي توخية

تعزيز التتدابقر الراميتة إل  ضتتتتتتتتتمتان التنفقتع الفعتا  ني المجتاالت مات األولويتة  140-209
 (؛ل )لانانالواردة ني مخطف تمكقن المرأة وحما ة الطف

تعزيز التدابقر الرامية إل  ضتتتتتتتمان التنفقع ني المجاالت مات األولوية الواردة ني  140-210
 (؛)مالقزيا مخطف تمكقن المرأة وحما ة الطفل عل  نحو نعا  وني الو ال المناس 

تعزيز التتدابقر الراميتة إل  ضتتتتتتتتتمتان التنفقتع الفعتا  ني المجتاالت مات األولويتة  140-211
 (؛علقتا ني مخطف تمكقن المرأة وحما ة الطفل )المملكة العر ية السعود ةالمنصوخ 
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تعزيز التتدابقر الراميتة إل  ضتتتتتتتتتمتان التنفقتع الكتامتل ني المجتاالت مات األولويتة  140-212
 (؛المنصوخ علقتا ني المخطف الونني لتمكقن المرأة وحما ة الطفل )تونس

تنفقتع الفعتا  لمولويات المحتددة ني مخطف تعزيز التتدابقر الراميتة إل  ضتتتتتتتتتمتان ال 140-213
 (؛تمكقن المرأة وحما ة الطفل )مصر

تعزيز التتدابقر الراميتة إل  ضتتتتتتتتتمتان التنفقتع الفعتا  ني المجتاالت مات األولويتة  140-214
 (؛الواردة ني مخطف تمكقن المرأة وحما ة الطفل )بروني دار السام

تنفقع الكامل والفعا  للمخططات مات األولوية تعزيز التدابقر الرامية إل  ضتتمان ال 140-215
 (؛لتمكقن المرأة وحما ة الطفل )جمتورية الو الد مقرانية الشعاية

مواصتتتتتتتلة إصتتتتتتتدار القواعد والستتتتتتتياستتتتتتتات لحما ة ستتتتتتتامة النستتتتتتتاء واألنفا    140-216
 (؛والنتوض بدورها ني المجتم  )ال،حرين وأمنتا

 (؛مكانحة العنف ضد األنفا  والنساء )موريتانيامواصلة الجتود الرامية إل   140-217

اتخام تدابقر إضتتتا ية ب رض إل اء االستتتتثناءات من حعر  وام األنفا  والزوام  140-218
الم،كرد بما  شتمل معالجة اإلعفاءات القضتائية والتفستقرات الددنية المحانعة  يما دتعلق بستن 

ات الخطف بقصتتتتتتتتتد الزوام عن نريق الزوامد إل  جتانت  اتختام لطوات من أجتل تفتادي عمليت
 (؛التحقق من موانقة جمي  النساء عل  جمي  الزيجات )كندا

اتخام تدابقر ملموستتة من أجل حعر جمي  أشتتكا  العقو ة الادنية المستتلطة عل   140-219
 (؛األنفا  )أو رانيا

الاتتتدنيتتتة رستتتتتتتتتميتتت 140-220 اإلعتتتدام والعقو تتتة  إل تتتاء عقو تتتة  نعتتتامتتتتا  اا  النعر ني  من 
 (؛)الارا يل نونيالقا

تكثي  جتودها من أجل ستتتتتن تشتتتتتريعات تحعر صتتتتتراحةا جمي  أشتتتتتكا  العقو ة  140-221
 (؛الادنية المسلطة عل  األنفا  والمراهققن )شقلي

جمي  أشتتتتتكا  العقو ة الادنية المستتتتتلطة عل   ستتتتتن تشتتتتتريعات تحعر صتتتتتراحةا  140-222
 (؛ني جمي  مجاالت حياتتا )كرواتيا األنفا 

اتخام لطوات ملموستتة نحو القضتتاء عل  أستتوأ أشتتكا  عمل األنفا د بما  شتتمل  140-223
أو ني  العمل ني المناجا أو الصتتتتتقد ني عرض ال،حار أو العمل ني موا   الاناء أو المحاجرد

 (؛)ليختنشتادن المنا  د أو ني لدمات الجنس

 (؛مواصلة الجتود الرامية إل  مكانحة عمل األنفا  )عمان 140-224

مواصتتتتتتتتتلتة تعزيز برنتامجتتا النتاجع من أجتل الحتد من عمتل األنفتا  )جمتوريتة  140-225
 (؛ننزويا الاوليفارية

 (؛مواصلة جتودها الرامية إل  القضاء عل  ممارسات عمل األنفا  )كقنيا 140-226

مواصتتتتتتتتتلتة الجتود الراميتة إل   يتادة لف  معتدالت و يتات األنفتا  دون ستتتتتتتتتن  140-227
 (؛زانيا المتحدةالخامسة )جمتورية تن

المستتضتعفةد ال ستيما  ،ار الستن واألشتخاخ   تعزيز حما ة الفوات االستتمرار ني 140-228
 (؛موي اإلعا ة )جمتورية ننزويا الاوليفارية
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االستتتتمرار ني ضتتتمان تمت   ،ار الستتتن بإمكانية االستتتتفادة من نوخية جقدة من  140-229
 (؛الحياة والرعا ة )سن انورة

رار ني ضتتتمان حما ة حقوق النستتتاء واألنفا  واألشتتتخاخ موي اإلعا ة  االستتتتم 140-230
 (؛و ،ار السن ) قرهقزستان

تعزيز التدابقر المتخعة من أجل القضتاء عل  التمققز ضتد النستاء والفتيات موات   140-231
 (؛اإلعا ة )العراق

وتعزيز مواصتلة جتودها الرامية إل  وضت  تدابقر تشتريعية نعالة من أجل حما ة   140-232
 (؛حقوق  ،ار السن واألشخاخ موي اإلعا ة )جمتورية إدران اإلسامية

تكثي  الجتود الماتتعولتتة من أجتتل ضتتتتتتتتتمتتان إعمتتا  حقوق األشتتتتتتتتتختتاخ موي  140-233
 (؛)جورجيا اإلعا ة

االستتتمرار ني تكثي  الجتود الرامية إل  التشتتجي  عل  تو ي  األشتتخاخ موي  140-234
 (؛اإلعا ة )الصقن

مواصتتتتتتلة الجتود الماعولة من أجل ضتتتتتتمان التنفقع الكامل للم،ادرات الرامية إل   140-235
 (؛)بروني دار السام تعزيز حقوق األشخاخ موي اإلعا ة و ،ار السن وحمادتتا

تنفقع ستتياستتات و رامج نعالة من أجل ضتتمان تمت   ،ار الستتن واألشتتخاخ موي  140-236
 (؛اإلعا ة بحقوق اإلنسان )أمر يجان

النتوض بدور اللجنة الوننية لشتتتطون األشتتتخاخ موي اإلعا ة بتد  التصتتتدي   140-237
 (؛للتحد ات التي  د دواجتتا األشخاخ موو اإلعا ة )أرمقنيا

دعا ا ليتتات والارامج الراميتتة إل  التعجقتتل بتتإعمتتا  حقوق اإلنستتتتتتتتتتتان للفوتتات   140-238
 (؛)اإلمارات العر ية المتحدةالمستضعفةد ال سيما النساء واألنفا  واألشخاخ موي اإلعا ة 

من أجتل التصتتتتتتتتتتدي لمختلف التحتتد تات  اا  مواصتتتتتتتتتلتتة الجتود التي تاتتعلتتتا حتاليتت 140-239
تعترض اإلعمتا  الكتامتل لحقوق األشتتتتتتتتتختاخ موي اإلعتا تة بواستتتتتتتتتطتة اليتات الشتتتتتتتتتكتاوى  التي

 (؛)تر مانستان الوننية

خ موي االستتتتتتتتتمرار ني ترستتتتتتتتيل تنفقع لطة العمل الوننية بشتتتتتتتتأن األشتتتتتتتتخا 140-240
 (؛)سن انورة اإلعا ة

مواصتتتتتتتلة الجتود الرامية إل  التعجقل بإدمام  ضتتتتتتتا ا اإلعا ة ني جدو  أعما    140-241
 (؛التنمية الوننية ) طر

اتختام جمي  التتدابقر الا متة من أجتل ضتتتتتتتتتمتان بقوتة تعليميتة شتتتتتتتتتاملتة لمنفتا    140-242
المدرستتتتتتتتية المائمة و عداد منتج دراستتتتتتتتي  اإلعا ةد بطرق تشتتتتتتتتمل  يادة عدد المرانق   موي 

 (؛)مالقزيا شامل

النعر ني إنشتتتتتتاء اليات تستتتتتتمع بكفالة حق الشتتتتتتعوا األصتتتتتتلية ني أراضتتتتتتي  140-243
 (؛)بقرو أسانتا

مواصتتلة جتودها الرامية إل  التصتتدي للحواجز التي تحو  دون وصتتو  الستتكان   140-244
 (؛نلسطقن األصلققن والمجتمعات المحلية إل  األراضي )دولة
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االعترا  بحقوق الشتتتتتتعوا األصتتتتتتلية ني أراضتتتتتتقتا ومواردها العر ية وحمادتتاد   140-245
 (؛بطرق تشمل اعتماد اليات تتيع هعن الحما ة )الدانمرك

اعتماد تدابقر لاعترا   انوناا بأراضتتتتتتي الشتتتتتتعوا األصتتتتتتلية وأ اليمتا ومواردها   140-246
الموانقة الحرة والمستت،قة والمستتتنقرة ومشتتار ة  الطايعية وحمادتتا عن نريق ضتتمان الحق ني

 (؛نساء الشعوا األصلية ني عمليات اتخام القرار عل  نحو نعا  )المكسيك

لما تقتضتتتتي  اا  إجراء مشتتتتاورات مستتتت،قة م  مجتمعات الستتتتكان األصتتتتلققند ونق 140-247
تاد لاصتتتتة عندما    المعادقر الدوليةد بشتتتتأن جمي  المخططات والمشتتتتاري  التي  مكن أن تمستتتتّ

 (؛دتعلق األمر بالمشاري  الضخمة )سويسرا

عل  نحو نعلي من أجل مكانحة اا  وتشتتار ي  كون شتتاماا  إنشتتاء نعام إنعار م،كر 140-248
 (؛الصدامات بقن األد ان والتشجي  عل  التسامع و او  ا لر )توهو

 (؛)التفيا وضمانتاحما ة حقوق األشخاخ المنتمقن إل  أ ليات ددنية  140-249

اتخام إجراءات حاستتتتتمة للتحققق ني االعتداءات عل  األشتتتتتخاخ المنتمقن إل   140-250
 (؛أ ليات ددنية و حالة المسطولقن عنتا إل  العدالة )ماوي 

 (؛ضمان الحما ة القانونية لمجتم  الميا الموس  من التمققز )السويد 140-251

القضتتتتتاء عل  التمققز وتن يع القوانقن التي تنطوي اعتماد  انون شتتتتتامل بتد    140-252
 (؛)المكسيك عل  تمققز ضد مجتم  الميا الموس  و صاحتا

عل  المستتوى  إل اء القوانقن التي تنطوي عل  تمققز ضتد مجتم  الميا الموست  140-253
 (؛الونني والمحلي )ا سلندا

وستن تشتريعات   لميا الموست إل اء القوانقن التي تنطوي عل  تمققز ضتد مجتم  ا 140-254
شتتاملة لمناهضتتة التمققز من أجل ضتتمان حما ة حقوق اإلنستتان والحقلولة دون أي شتتكل من 

 (؛أشكا  التمققز أو المضا قة أو إساءة المعاملة )أدرلندا

إجراء اإلصتتتتتتتتتاحتات الا متة من أجتل مكتانحتة المعتاملتة التمققزيتة عنتد محتاولتة   140-255
متات الصتتتتتتتتتحيتة عل  أستتتتتتتتتتاإ المقتل الجنستتتتتتتتتي أو التويتة الحصتتتتتتتتتو  عل  الرعتا تة والختد

 (؛)بقرو الجنسانية

بستتتتتياستتتتتة متعددة القطاعات   تطاقق  انون مكانحة جرائا العنف الجنستتتتتي عماا  140-256
تقترن بمكانحة العنف الجنسانيد بما  شمل العنف ضد أنراد مجتم  الميا الموس  واألشخاخ  

 (؛)شقلياا المتنوعقن جنساني

مواصتتلة الجتود الرامية إل  وضتت  أنر  انونية ومطستتستتيةد لاصتتة  يما دتعلق  140-257
 (؛بالعما  المتاجرين )الم را

 (؛ مواصلة تدخيا القوانقن التي تحمي حقوق العما  المتاجرين وأسرها )إسواتقني  258- 140

اعتماد تدابقر من أجل ضتتمان الحق ني الجنستتية ومن  حاالت انعدام الجنستتيةد  140-259
 (؛سيما بالنس،ة إل  القصر واألشخاخ ني المنانق الريفية )بقروال 
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احترام حقوق اإلنستتتتتتتتان لجمي  الشتتتتتتتتعوا األصتتتتتتتتلية ني بابوا ال ر ية وتعزيزها  140-260
عن نريق ضتتمان حق هعن الشتتعوا ني تقرير المصتتقر بواستتطة إجراء حوار شتتامل   وحمادتتا

 (؛)جزر مارشا 

ت حقوق اإلنستاند بما نقتا االنتتاكات المرتك،ة ني مواصتلة التحققق ني انتتاكا 140-261
 (؛مقانعات بابواد و حالة المسطولقن عنتا إل  العدالة ني الو ال المناس  و شفا ية )هولندا

ضتتتتتتتمان إجراء تح يقات ني انتتاكات حقوق اإلنستتتتتتتان التي ارتكاتا أنراد  وات  140-262
بتتتتابوا ومستتتتتتتتتتتتاءلتتا ع األصتتتتتتتتتليتتتتة ني  الشتتتتتتتتتعوا  إناتتا من األمن ني حق  نتتتتتا ومن  

 (؛)سلونقنيا العقاا

إجراء تح يقات نورية وشتتتتتتاملة وشتتتتتتفانة ني جمي  ادعاءات القتل لارم نطاق  140-263
القضتتتتتتتاء وانتتاكات حقوق اإلنستتتتتتتان ني مقانعات بابوا الخمس ومستتتتتتتاءلة الجناة )الوال ات  

 (؛المتحدة األمريكية

مفّوضتية األما المتحدة الستامية لحقوق اإلنستان   يارة   الموانقة دون تألقر عل  140-264
 (؛لمقانعتي بابوا و ابوا ال ر ية )نانواتو

العمل عن  ث  م  مفوضتتتتتتتية األما المتحدة الستتتتتتتامية لحقوق اإلنستتتتتتتان عل   140-265
الشتتتتتروع ني  يارة  قوم بتا المفوض الستتتتتامي إل  بابوا ال ر ية استتتتتتجابة إل  نداءات منتدى 

 (؛ومنعمة دو  أنري يا وال،حر الكارياي والمحيف التادإل )جزر مارشا جزر المحيف التادإل 

النتوض بحما ة وتعزيز الحق ني التجم  الستتتتلمي وتكوين الجمعياتد ال ستتتتيما  140-266
 (؛لفائدة سكان مقانعتي بابوا و ابوا ال ر ية )نانواتو

بواد بما  شتتتتتتتمل  دعا واحترام وتعزيز التزاماتتا ني مجا  حقوق اإلنستتتتتتتان ني با 140-267
 (؛حرية التجم  والكام والتعاقر والصحانة وحقوق المرأة واأل ليات )نقو يلندا

التحققق ني ادعاءات انتتاكات حقوق اإلنستتتتتان ني بابوا اإلندونيستتتتتية و عطاء   140-268
 (؛األولوية لحما ة المدنققند بمن نقتا النساء واألنفا  )كندا

  انتتاكات حقوق اإلنستتتان ني إندونيستتتياد بما ني استتتتكما  التح يقات ني جمي 140-269
ملتتك ني بتتابواد وضتتتتتتتتتمتتان إمكتتانيتتة التتدلو  إلقتتتا بمتتا  شتتتتتتتتتمتتل دلو  مرا اقن مستتتتتتتتتتقلقن  

 (.)أستراليا موثو قن

جمي  االستتتتتنتاجات و/أو التوصتتتتيات الواردة ني هعا التقرير تعار عن موة  الدولة )الدو (  و  -141
وال دن، ي أن  فتا أنتتتا تحع  بتتتأدقتتد الفريق    ستتتتتتتتتتعراض.التي  تتدمتتتتا و/أو التتدولتتة موضتتتتتتتتتوع اال

 بكامل . العامل
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