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 مقدمة  

عقد الفريق العامل المعني باالستتتتتتتتتتعراا الدور  النتتتتتتتتتامل، المننتتتتتتتتت  بم ج  قرار م ل   ق    -1
وأجر   .2022تنتتتتتتتتتتتتترين ال اني/ن فمبر   18إلى  7، دورته الحادية واألربعين في الفترة من 5/1اإلنستتتتتتتتتتتتتان 

وترأستتتف وفد   .2022تنتتترين ال اني/ن فمبر   8االستتتتعراا المتعلق بت ن  في ال لستتتة ال ال ة المعق دة في  
 11ت ن  رئيستتتة الحة مة، ن بو ب دن رم.تتتان. واعتمد الفريق العامل، في جلستتتته العاشتتترة المعق دة في  

 ، التقرير المتعلق بت ن .2022تنرين ال اني/ن فمبر  

، اختتار م ل   ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان م م عتة المقررين التتاليتة 2022ينتاير  /كتان ن ال تاني  12وفي   -2
 )الم م عة ال بثية( لتيسير االستعراا المتعلق بت ن : الصين وم ريتانيا وال اليات المتحدة األمريةية.

 16/21من مرفق قراره   5والفقرة  5/1من مرفق قرار م ل   ق   اإلنستتتتتتتتتتتتان   15وعمًب بالفقرة  -3
 ق التالية ألغراا استعراا الحالة في ت ن :صدرت ال ثائ 

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

ت ميع للمعل مات أعدته مف ضتتتية األمم المتحدة الستتتامية لحق   اإلنستتتان )المف ضتتتية(  )ب( 
 ؛(2)( ب) 15وفقًا للفقرة 

 .(3)( ج) 15م جز أعدته المف ضية وفقًا للفقرة  )ج( 

ألمانيا وأوروغ ا ،   وأ يلف إلى ت ن ، عن طريق الم م عة ال بثية، قائمة أستتتتتتدلة أعدتها ستتتتتتلفاً  -4
غال، باستتتتتتتم م م عة األصتتتتتتتدقاو المعنية بالليات ال طنية للتنفير وتقديم التقارير والمتابعة،  وإستتتتتتتبانيا، والبرت 

وبل يةا، وبنما، وستتتتتتتل فينيا، وستتتتتتت يستتتتتتترا، وكندا، وليمتننتتتتتتتتاين، والمملوة المتحدة لبري انيا الع مى وأيرلندا  
الم قع النتتتبةي لبستتتتعراا  النتتتمالية، وال اليات المتحدة األمريةية. ويمةن االطبل على  ره األستتتدلة في

 الدور  النامل.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

وجهف رئيستتتتتتتتتة الحة مة، الر  ترأستتتتتتتتتف ال فد، االنتباه إلى التزام ت ن  بالتعاون البناو مع جميع  -5
 ا الدور  النامل.آليات م ل   ق   اإلنسان، ال سيما االستعرا

وم.تتف قائلة إن التح ل الديمقراطي في البلد أعاقه تفاقم الت ترات الستتياستتية، في ستتيا  األ مات  -6
الصتتتتتتحية واالجتماالية واالقتصتتتتتتادية، و   ما أضتتتتتتعع محستتتتتتستتتتتتات الدولة وجعل  ق   الم اطنين عرضتتتتتة  

،  2021 تم  /ي ليه  25ية، في  للم ر، ال سيما الحق في الصحة وفي الحياة. وقد دفع ذلك رئي  ال مه ر 
من الدستتتت ر، وتعليق ننتتتاط البرلمان ثم  له، وإلى تن يم استتتتفتاو مباشتتتر في دستتتت ر  80إلى تفعيل المادة 

، في انت ار االنتمابات التنتتتتتتتتتتتتتريظية المقرر تن يمها  2022تم  /ي ليه   25جديد. وأجر  االستتتتتتتتتتتتتتفتاو في  
  .2022كان ن األول/ديسمبر  17 في

__________ 

(1) A/HRC/WG.6/41/TUN/1 . 

(2) A/HRC/WG.6/41/TUN/2 . 

(3) A/HRC/WG.6/41/TUN/3 . 

https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/41/TUN/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/41/TUN/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/41/TUN/3
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 51وقالف إن من أبر  اإلجراوات المتمرة على المستت   المحستستي اعتماد القان ن األستاستي رقم  -7
للمبادئ المتعلقة ب ضتتع المحستتستتات ال طنية لتعزيز   المتعلق بهيدة  ق   اإلنستتان، وذلك وفقاً  2018لستتنة  

المن م لهيدة التنمية المستتتدامة    2019لستتنة   60ستتاستتي رقم والقان ن األ (،  و ماية  ق   اإلنستتان )مبادئ باري  
، أننتتتتتتتدف ل نة للشتتتتتتترال على م اومة التنتتتتتتتريعات  2019و ق   األجيال القادمة. وفي كان ن األول/ديستتتتتتتمبر  

 ال طنية لحق   اإلنسان مع المعايير الدولية. ونص الدست ر ال ديد على إنناو الم ل  األعلى للتربية. 

، أصتبحف ت ن  أول دولة غير ع.ت  في م ل  أوروبا تن.تم 2019ول/أكت بر وفي تنترين األ -8
 إلى اتفاقية م ل  أوروبا بنتتتتتتتت ن  ماية األطفال من االستتتتتتتتتغبل واالعتداو ال نستتتتتتتتيين. وقد طلبف أي.تتتتتتتتاً 
االن.تتتتتتتتتتتتمام إلى االن.تتتتتتتتتتتتمام إلى اتفاقية م ل  أوروبا لل قاية من العنع ضتتتتتتتتتتتتد النستتتتتتتتتتتتاو والعنع العائلي 

، صتتتتتتتتتتتتتتدقتف ت ن  على البروت ك ل الملحق بتالمي تا   2018وفي عتام  (.  اتفتاقيتة استتتتتتتتتتتتتت نب لومةتافحتهمتا )
  وفي تم  / (.  األفريقي لحق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتان والنتتتتتتتتتتتتتتع ب والمتعلق بحق   المرأة في أفري يا )بروت ك ل ماب ت 

 بنت ن الق.تاو على العنع ضتد المرأة، محكدة 2017لعام  58، اعتمدت القان ن األستاستي رقم 2017 ي ليه
 من الدست ر ت كيد مبدأ المساواة بين ال نسين. 51برلك التزامها بعملية االستعراا. وأعادت المادة 

لمةافحة التمييز العنصتر ، و   القان ن األستاستي    وكانف ت ن  أول بلد في المن قة يعتمد قان ناً  -9
 للتمييز العنصر  يتماشى مع المعا دات الدولية.  ، الر  يت.من تعريفاً 2018لعام  50رقم 

وعلى الرغم من التدفق الوبير للمهاجرين في أوضتتتتال غير ن امية ومن المصتتتتاع  االقتصتتتتادية   -10
التي يمر بها البلد، تستتتتتتتتعى ت ن  إلى  ماية جميع المهاجرين وملتمستتتتتتتتي الل  و والبجدين الم ج دين في  

 أراضيها وت فير المساعدة لهم.

وقالف إن  رية التعبير والحق في الت مع الستتتتتتتتتتلمي  ما   ر األستتتتتتتتتتاس الر  يق م عليه الن ام  -11
ال طني لحق   اإلنستتتتتتتتتتان. والدليل على ذلك    العدد الوبير من وستتتتتتتتتتائط اإلعبم المفت  ة للمعارضتتتتتتتتتتين  

ننتر أخبار  ائفة،  الستياستيين. ومع ذلك، ال يمةن استتمدام  رية التعبير ذريعة للتحريل على الورا ية أو ل
ألن ذلك من شتت نه تق يل الديمقراطية. وباستتت ناو  االت ممالفات معزولة، فلن الحق في الت مع الستتلمي  
مةف ل. ومن الممةن أن ية ن التعتتريتت  قتتد  تتدت في  تتاالت معزولتتة. وتحكتتد ت ن  من جتتديتتد رف.تتتتتتتتتتتتتتهتتا  

يره من ضتتروب المعاملة أو العق بة ستتياستتة وتر   بزيارة الل نة الفرالية لمنع التعري  وغ  هللتعري  ب صتتف
 القاسية أو البإنسانية أو المهينة.

وقد  ار المبير المستتتقل المعني بالحماية من العنع والتمييز القائمين على أستتاس الميل ال نستتي   -12
وتنتتتتتتتتتتتتتاور على ن ا  واستتتتتتتتتتتتتع مع الويانات الحة مية   2021واله ية ال نستتتتتتتتتتتتتانية ت ن  في  زيران/ي نيه  

بتال ه د التي تبترلهتا ت ن ، على الرغم من الستتتتتتتتتتتتتتيتا    (4) تمع المتدني. وقتد اعترل في تقريرهومن متات الم
 ال قافي واالجتماعي.

وت مح ت ن  إلى تحقيق ديمقراطية مستتتتتدامة توفل فيها ستتتتيادة القان ن وي جد فيها ق.تتتتاو عادل   -13
ضتتتتمان  ماية  ق   اإلنستتتتان من شتتتت نه أن يعز    ومستتتتتقل. وإننتتتتاو المحةمة الدستتتتت رية الر  بات وشتتتتيةاً 

 والحريات األساسية.

وختمف بالق ل إن النهج القائم على  ق   اإلنستتتتان ينبغي أن ينتتتتةل أستتتتاس الستتتتياستتتتات ال طنية   -14
لمعال ة ق.تتتتتتتتتتايا م ل اإلر اب والت رل، وأ مة المنام، وعدم المستتتتتتتتتتاواة االقتصتتتتتتتتتتادية، والفستتتتتتتتتتاد، والتنمية 

 وتدااليات النزال في أوكرانيا.،  ( 19-رونا )ك فيدالمستدامة، وأثر جائحة مرا فيروس ك  

__________ 

(4) A/HRC/50/27/Add.1 . 

https://undocs.org/ar/A/HRC/50/27/Add.1
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 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 

وفدًا ببيانات أثناو جلستتتتتة التحاور. وترد الت صتتتتتيات المقدمة أثناو جلستتتتتة التحاور في  112أدلى  -15
 الفرل ال اني من  را التقرير.

من جه د  2021إلى عام  2017فقد أشتتتتتتاد جن ب الستتتتتت دان بت ن  لما برلته في الفترة من عام  -16
 في سبيل تنفير الدست ر.

ت ن  لتحستتتتتتتتين  ماية  ق   اإلنستتتتتتتتان في الفترة ما بين    ور بف إستتتتتتتتبانيا بالتدابير التي اتمرتها -17
 .2021و 2017عامي 

ور بف ستتر  النوا بالتدابير الدستتت رية والتنتتريظية والمحستتستتية التي اتمرتها ت ن  لحماية  ق     -18
 اإلنسان وتعزيز ا.

في ذلك   وأشتتتتارت دولة فلستتتت ين إلى التدابير التي اتمرتها ت ن  للدفال عن  ق   اإلنستتتتان، بما -19
 ضمان الحق   والحريات الفردية والمساواة بين جميع الم اطنين.

وأشتتاد الستت دان ب ه د ت ن  في ستتبيل تعزيز  ق   اإلنستتان والتدابير والمبادرات المعروضتتة في   -20
 بن ن التنمية المستدامة. 2020تقرير ا ال طني، كتلك المتمرة في عام 

حر  في م ال  ق   اإلنستتتتتتتتتتتان، فقد أعربف عن قلقها إ او  وإذ أشتتتتتتتتتتتارت الستتتتتتتتتتت يد إلى التقدم الم -21
المحاكم العستتةرية، و ق   اإلنستتان للم ليات والم ليين ومزدوجي الميل ال نستتي ومغاير  اله ية ال نستتانية 

 والعنع بالمرأة.(، وأ رار اله ية ال نسانية و املي صفات ال نسين )م تمع الميم

 وقدمف س يسرا ت صيات. -22

ت ت غ  إلى التقدم الر  أ ر ته ت ن  منر ج لة االستتتعراا الدور  النتتامل الستتابقة، بما وأشتتار  -23
في ذلك التصتتتتتتديق على صتتتتتتة ي دولية وإقليمية، م ل البروت ك ل االختيار  التفاقية  ق   ال فل المتعلق 

 بلجراو تقديم الببغات وبروت ك ل ماب ت .

  بتعزيز  ق   اإلنستان وإنفاذ التزاماتها الدولية واعتماد  وأشتادت تركمانستتان بت ن  اللتزامها الق   -24
 .2030السياسة الصحية ال طنية لعام 

و ن ت أوغندا ت ن  على االستتتتتفتاو الر  أجرته والر  أستتتتفر عن وضتتتتع دستتتتت ر مةرس للحق     -25
 والحريات األساسية.

إلنستتتتتتتتتتان وتعزيز ا، بما في  وأشتتتتتتتتتتادت أوكرانيا بت ن  لما أ ر ته من تقدم عام في  ماية  ق   ا -26
 ذلك تعاونها مع المف ضية السامية لحق   اإلنسان واإلجراوات الماصة لم ل   ق   اإلنسان.

وأعربف اإلمارات العربية المتحدة عن تقدير ا للنهج التنتتتتتتتتتتاركي المتبع في إعداد التقرير ال طني،  -27
 الدولية. الر  شمل الهيدات ال طنية والمستقلة والتعاون مع الهيدات

و  ف المملوة المتحدة لبري انيا الع مى وأيرلندا النتمالية ت ن  على ضتمان المستاولة والنتفا ية  -28
 في التحقيق في  االت إفراط أع ان الدولة في استعمال الق ة.

اإلنمائية، على وأشتتتتتتتتادت جمه رية تنزانيا المتحدة باإلن ا ات التي  ققتها ت ن  في تنفير خ تها   -29
 .19-الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة ك فيد
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وأعربف ال اليات المتحدة األمريةية عن دعمها للنع  الت نسي ودعف ت ن  إلى إجراو انتمابات  -30
برلمانية  رة ونزيهة وشتتتتتتاملة، وإلى  ماية  ق   اإلنستتتتتتان والحريات األستتتتتتاستتتتتتية، وإلى إشتتتتتتراي األصتتتتتت ات  

 يات اإلصبح.المعارضة في عمل

ور بف أوروغ ا  بلصتتتتتتتتتتتتدار ق انين جديدة في استتتتتتتتتتتتت ابة إلى الت صتتتتتتتتتتتتيات المقدمة خبل ج لة  -31
 االستعراا ال ال ة.

وأشتتتتتادت أو بةستتتتتتان بتعهدات الحة مة بتنفير إصتتتتتب ات شتتتتتاملة ودستتتتتت ر جديد ل.تتتتتمان  ق    -32
 اإلنسان والحريات األساسية.

رية عن تقدير ا لم اومة قان ن  ق   األشتتتتتتتتتتتتما  ذو  اإلعاقة  وأعربف جمه رية فنزويب الب ليفا -33
 مع المعايير الدولية.

و ن ت فييف نام ت ن  على وضتتتتتع استتتتتتراتي ية وطنية للتنمية المنمف.تتتتتة االنبعاثات في انتقالها   -34
 .2050نح  تحييد الورب ن بحل ل عام 

وأعرب اليمن عن تقتديره للن تا ات التي  ققتهتا ت ن  في ميتدان  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتان، بمتا في ذلتك  -35
 ن.تصديقها على الصة ي الدولية واإلقليمية لحق   اإلنسا

وأشتتتادت  امبيا بت ن  إلنفاذ تنتتتريعاتها المحلية وستتتن ق انين جديدة في استتتت ابة إلى الت صتتتيات  -36
 المقدمة أثناو ج لة االستعراا السابقة.

وأعربف ال زائر عن تقدير ا لمستتار اإلصتتبح الر  ستتلوته ت ن ، والر  أد  إلى اعتماد دستتت ر  -37
 جديد عن طريق االستفتاو.

في الحفاظ على إن ا اتها في م ال  ق   اإلنستتتتان،   ال ت ن  على أال تدخر جهداً وشتتتت عف أنغ -38
 وال سيما  يما يتعلق بحق   المرأة وتمةينها.

 وأشادت األرجنتين بلنناو الهيدة ال طنية لل قاية من التعري . -39

ى م اصتتتتتتتتتتتتتتلتة  ور بتف أرمينيتا بتعتاون ت ن  مع آليتات األمم المتحتدة لحق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتان ودعتهتا إل -40
 . ، ال سيما بلنناو مدارس أك ر شم الً فعاالً  جه د ا الرامية إلى تعزيز إدماج األشما  ذو  اإلعاقة إدماجاً 

وأعربف أستتتتتتتتتتتتراليا عن قلقها إ او تد  ر  الة  ق   اإلنستتتتتتتتتتتان في ت ن  منر تعليق البرلمان في   -41
 .2021تم  /ي ليه  

وأعربف النمستتا عن قلقها إ او رفع ق.تتايا جنائية على مدونين وننتت او، ومحاكمة صتتحفيين أمام  -42
 المحاكم العسةرية، وعدم إ را  تقدم في اعتماد قان ن لل  و.

أذربي ان بت ن  إلننتتتتتتتتتائها الل نة ال طنية لمةافحة التمييز العنصتتتتتتتتتر  وللتدابير التي   وأشتتتتتتتتتادت -43
 اتمرتها ل.مان الحق في الصحة والتغ ية االجتماالية.

ور بتف البحرين بتالتتدابير المتمترة، بمتا في ذلتك االستتتتتتتتتتتتتتتفتتاو في التدستتتتتتتتتتتتتتت ر ال تديتد واالنتمتابتات  -44
 .2022ديسمبر التنريظية المقرر إجراؤ ا في كان ن األول/

وستتتتتتتتتتتل ف بنغبدي  ال.تتتتتتتتتتت و على البرامج التي ن متها ت ن  لمةافحة الت رل لد  النتتتتتتتتتتتباب  -45
 والتعديبت التنريظية التي أدخلتها للتصد  للعنع ال نساني.

وأقرت بيبروس بالتدابير التي اتمرتها ت ن  للتعاون مع آليات األمم المتحدة لحق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتان  -46
 لقان ني والمحسسي ال طني لحماية  ق   اإلنسان.وتحسين اإلطار ا
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للحق   المدنية والستتتتتتياستتتتتتية وإ او  وأعربف بل يةا عن قلقها إ او اإلصتتتتتتب ات التي تنتتتتتتةل تحدياً  -47
التمييز ضتتتتتد المرأة وضتتتتتد الم ليات والم ليين ومزدوجي الميل ال نستتتتتي ومغاير  اله ية ال نستتتتتانية و املي  

 صفات ال نسين.

بالتصتتتتتتتتتتديق على عدة صتتتتتتتتتتة ي دولية لحق   اإلنستتتتتتتتتتان وبتقديم التقارير إلى  يدات   ور بف بنن -48
 معا دات  ق   اإلنسان.

وأعربف ب تستت انا عن تقدير ا لت ييد ت ن  ت صتتيتها الصتتادرة في ج لة االستتتعراا الستتابقة بحل   -49
 مع أ ةام الدست ر.المبفات في تفسير النص القان ني المتعلق بالم ل  األعلى للق.او وضمان ت افقه 

وأشتتتتادت البرا يل بت ن  العتماد ا القان ن المتعلق بمةافحة العنع بالمرأة وشتتتت عتها على تعزيز   -50
 الحرية الدينية ومةافحة التعص  ت اه األقليات الدينية.

واعترفف برونا  دار الستتتتتتتتبم باإلن ا ات التي  ققتها ت ن  في م االت م ل التعليم والصتتتتتتتتحة،   -51
 .19-لرغم من جائحة ك فيدعلى ا

وأشتتتتتتتتارت بلغاريا إلى تعزيز التنتتتتتتتتريعات المتعلقة بحق   اإلنستتتتتتتتان وشتتتتتتتت عف ت ن  على تداليم  -52
 اإلطار القان ني المتعلق بالحق في  رية التعبير.

ور بف ب ركينا فاستت  بالتقدم الر  أ ر ته ت ن  في تنفير الت صتتيات التي قبلتها في االستتتعراا   -53
الستتتتتتابق، بما في ذلك إع او األول ية لصتتتتتتحة األم وال فل والتصتتتتتتديق على البروت ك ل االختيار  التفاقية 

  ق   ال فل المتعلق بلجراو تقديم الببغات.

وأشتتارت ب روند  إلى التقدم الوبير الر  أ ر ته ت ن  في م ال  ماية  ق   اإلنستتان وأشتتادت   -54
 ي م ال  ق   اإلنسان في المدارس.للت  يف ف  تعليمياً   ب ضعها دليبً 

وشتتتتتت عف كاب  فيرد  ت ن  على م اصتتتتتتلة استتتتتتتراتي ياتها الرامية إلى تعزيز المستتتتتتاواة بين المرأة   -55
 والرجل في جميع الق اعات وفي الحياة السياسية.

 و ن ت الواميرون ت ن  على ج دة تقرير ا ال طني. -56

 يين المتعلقين بمةافحة العنع بالمرأة وبالتمييز العنصر .وأشادت كندا باعتماد القان نين األساس -57

من الدستتتت ر تنص على أن الستتتل ات الق.تتتائية تدافع عن   55وأكدت ت ن  من جديد أن المادة  -58
الحريات الفردية و ق   اإلنستتان. وقد نص قرار صتتادر عن و ارة العدل على إننتتاو ل نة استتتنتتارية ر يعة 

الق.تتتتتائية واتماذ تدابير لدعم  ق   األفراد و رياتهم، ال ستتتتتيما ال صتتتتت ل إلى المستتتتتت   لمناقنتتتتتة المستتتتتائل 
ال صتتتتتتتتتتتتتت ل إلى العتدالتة ل ميع  2025-2022العتدالتة، في أمتاكن اال ت تا . وتوفتل الم تة ال طنيتة للفترة  

 الم اطنين دون تمييز وبالتعاون مع المن مات الدولية.

للمعتايير التدوليتة.   ، التر  يح ر التعتريت  وفقتاً وكرامتة جميع الم اطنين محميتة بم جت  التدستتتتتتتتتتتتتتت ر -59
وقد أستتتتتهم التصتتتتتديق على المعا دات الدولية وإدماجها في القان ن المحلي في تعزيز ال صتتتتت ل إلى العدالة  
وتحستتتتتتتين حرول اال ت ا . وا داد تدري  الم حفين الق.تتتتتتتائيين على منع التعري ، ال ستتتتتتتيما بات بال دليل 

لتعري  وغيره من ضتروب المعاملة أو العق بة القاستية أو البإنستانية أو المهينة التقصتي والت ثيق الفعالين ل
 (.)بروت ك ل اس نب ل

للعهد الدولي الما  بالحق   المدنية والستياستية،  ويةرس الدستت ر ال ديد الحق في الحياة. ووفقاً  -60
دام في  االت قليلة جدا. وفي فلن أشتتتتتتتتتد ال رائم خ  رة و د ا تبرر عق بة اإلعدام. وقد نفرت عق بة اإلع

 أغل  الحاالت، ي    تمفيف العق بة من اإلعدام إلى الس ن المحبد.
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وإلغاو الت ريم على الزنا مستتتتت لة تتعلق باله ية ال قا ية والدينية. وال يعاق  األشتتتتتما  على الزنا  -61
 .إال نادراً 

تقييتد تا إال لحمتايتة األمن الق مي أو و ريتة التعبير مةف لتة بم جت  التدستتتتتتتتتتتتتتت ر ال تديتد وال يمةن   -62
 من العهد. 19للمادة  الن ام العام أو الصحة العامة، وفقاً 

من التدستتتتتتتتتتتتتتت ر على أنته ال ي    فرا أ  قي د على الحق   والحريتات التي   55وتنص المتادة   -63
لما ينص عليه القان ن ومن أجل تلبية مت لبات الن ام الديمقراطي وصتتتتت ن  ق     يةفلها الدستتتتتت ر إال وفقاً 

 الخرين أو تلبية مت لبات الن ام العام أو األمن الق مي أو الصحة العامة.

في تعزيز  ق   اإلنستتتتتتان و مايتها.  كبيراً  اخلية إصتتتتتتب ات وأ ر ت تقدماً وقد اعتمدت و ارة الد -64
م م تدري  على م اومة التنتتتتريعات ال طنية مع الصتتتتة ي الدولية، استتتتتناداً  إلى الممارستتتتات ال يدة في   وصتتتتُ

البلدان الديمقراطية وبنتتتتتراكة مع المن مات الدولية. ووضتتتتتعف خ ط لتحستتتتتين تدري  م حفي إنفاذ القان ن 
نف مدونة لق اعد   امة الحياد، باالستتتتتتتتناد أي.تتتتتتتاً وإد إلى شتتتتتتتراكات مع عدة كيانات تابعة لتمم المتحدة. وستتتتتتتُ

ستتل ي م حفي إنفاذ القان ن واتمرت خ  ات لتحديأ أكاديميات التدري  على إنفاذ القان ن و يادة النتتفا ية 
نتتتتةاو  ورصتتتتد ا ومةافحة اإلفبت من والوفاوة في إنفاذ الق انين. واتمرت و ارة الداخلية تدابير لتستتتت يل ال

العقاب. وعلى الرغم من  الة ال  ارئ، ُيستمح بالم ا رات وُيوفل تن يمها من خبل ن ام ترخيص بستيط. 
 وقد بدأ العمل بالواميرات ال سدية في محاولة لرصد سل ي م حفي إنفاذ القان ن.

الت نستتتي في حرول محددة تتعلق   ويمةن محاكمة المدنيين أمام محاكم عستتتةرية بم ج  القان ن  -65
للق اعد والممارستتتات   باله مات المباشتتترة على ضتتتباط ال ي  أو محستتتستتتاته. وتعمل المحاكم العستتتةرية وفقاً 

الدولية، وتحمي  ق   األشتتتتما  المعنيين. وتم.تتتتع  ره اإلجراوات لتدقيق المحةمة العليا. ويرأس المحاكم 
 في المعهد العالي للق.او و م ق.اة مستقل ن.   ةري ن تدريباً العسةرية ق.اة مدني ن ويتلقى الق.اة العس 

وقد اعتمدت ق انين واتمرت تدابير وإجراوات وقائية لحماية النستتتتتتتتاو واألطفال. وأننتتتتتتتتدف ستتتتتتتتبعة  -66
على الفح       يدتة إقليميتة إمةتانيتة الحصتتتتتتتتتتتتتت ل م تانتاً   24مبجئ ل.تتتتتتتتتتتتتتحتايتا العنع اإلنتات، وتتيح لهن  

خ ة وطنية ل.تمان منتاركة المزيد من النستاو في النتحون العامة. والدليل   والنتهادات ال بية. وقد وضتعف
في المائة من مناصبها ال  ارية. وأ ر    40على التقدم المحر     تعيين امرأة رئيسة لحة مة تتقلد النساو 

 أي.ًا تقدم في م ال تمةين المرأة اقتصاديًا.

  ت كيد المي ل ال نستتتية بل تحديد ما وأوضتتتحف ت ن  أن الغرا من إجراو فح   شتتترجية لي  -67
ويت ل     إذا كانف قد ارتوبف اعتداوات جنسية، ال سيما في  الة األطفال. وي ل الفحص النرجي اختيارياً 

، لم تستتتت ل ستتتت   ثبت  االت م لية جنستتتتية ولم يم.تتتتع 2017الحصتتتت ل على م افقة كتابية. ومنر عام 
 أصحابها للفحص في أ  منها.

 ت ن  على جه د ا الرامية إلى تعزيز مناركة المرأة في الحياة العامة والسياسية.و ن ت شيلي  -68

وأشتتادت الصتتين بت ن  لتصتتديها الفعال للتحديات االقتصتتادية واالجتماالية، وجه د ا في ستتبيل  -69
، وتعزيز الحد من الفقر، وإننتتتتتتتاو ن ام لل.تتتتتتتمان االجتماعي، ومةافحة اإلر اب  19-مةافحة جائحة ك فيد

 لعنع بالمرأة واالت ار بالبنر، و ماية  ق   الفدات ال.ظيفة.وا

 و ن ت الو نغ  ت ن  على تعاونها ال ثيق مع آليات األمم المتحدة المعنية برصد  ق   اإلنسان.  - 70

 وسل ف ك ستاريةا ال. و على إنناو الل نة ال طنية لمنا .ة التمييز العنصر . -71

باعتماد ق انين لمةافحة العنع بالمرأة والتمييز العنصتتتتتتر  وبالتصتتتتتتديق على ور بف ك ت ديف ار   -72
 البروت ك ل االختيار  التفاقية  ق   ال فل المتعلق بلجراو تقديم الببغات.
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 وأثنف غانا على أرمينيا اللتزامها بآلية االستعراا الدور  النامل. -73

ي اجه ن في ال اقع العملي ع بات تح ل دون  وال  ف تنتتتيةيا بقلق أن ضتتتحايا التعري  ما  ال ا -74
  ص لهم على تع ي.ات.

ور بف جمه رية الو نغ  الديمقراطية بتصتتتتتتتتتديق ت ن  على الصتتتتتتتتتة ي الدولية واإلقليمية لحق    -75
 اإلنسان، بما في ذلك بروت ك ل المي ا  األفريقي لحق   اإلنسان والنع ب بن ن  ق   المرأة في أفري يا.

 لدانمري باعتماد قان ن الق.او على العنع ضد المرأة وش عف ت ن  على م اصلة تنفيره. وأشادت ا  - 76

ور بف جيب تي باإلصب ات التنريظية العديدة التي نفرتها ت ن  متابعة للت صيات المنب قة عن  -77
 االستعراا السابق.

، وباأل ةام 2021وأشتتتادت مصتتتر بمستتتار اإلصتتتبح النتتتامل الر  اتمرته ت ن  منر تم  /ي ليه  -78
 المتعلقة بحرية التعبير وتو ين ال مظيات التي وردت في الدست ر ال ديد.

وأعربف إستتتت نيا عن قلقها إ او القي د االنتقائية التي فرضتتتتها ت ن  على  رية اإلعبم، ال ستتتيما  -79
 المعاملة التي تعرا لها الصحفي ن الرين ينتقدون نم  السل ة.

 الت  رات التي  ققتها ت ن  منر ج لة االستعراا الدور  النامل السابقة.ور بف إس اتيني ب  -80

، في جملة  2022وأشتتتتتتتتتتادت إثي بيا باإلعبن عن إصتتتتتتتتتتب ات كبيرة في ت ن  في  زيران/ي نيه   -81
 أم ر أخر .

 ور بف فنلندا بمناركة ت ن  في عملية االستعراا الدور  النامل. -82

للحق      ممصتتتتصتتتتاً  ت ر جديد عن طريق االستتتتتفتاو يت.تتتتمن قستتتتماً ور بف م ريتانيا باعتماد دستتتت  -83
 والحريات الفردية وال ماالية.

 ور بف غاب ن بتعيين امرأة، ألول مرة، في منصبي رئيسة الحة مة وأمينتها العامة. -84

 ور بف غامبيا بسن ق انين جديدة است ابة إلى ت صيات االستعراا الدور  النامل السابقة. -85

وأشتادت ج رجيا بالتدابير الت  يفية المتمرة واالستتراتي يات المعتمدة لتعزيز المستاواة بين ال نستين  -86
 في ت ن  وبتصديق البلد على عدة صة ي دولية لحق   اإلنسان.

وأعربف ألمانيا عن قلقها المستتمر إ او تآكل الحق   المدنية والستياستية وال ضتع القان ني الغامل  -87
 تمبين في البرلمان الت نسي.لتع.او المن 

 وقدمف أيسلندا ت صيات. -88

وأشتتتتتتتتتتتتتتتادت الهنتتد بتتالتتتدابير المبينتتة في التقرير ال طني لت ن  والراميتتة إلى تعزيز و متتايتتة  ق     -89
 .2017اإلنسان، منر استعراضها السابق في عام 

 وأشادت إندونيسيا بالن اح في إنناو الهيدة ال طنية لل قاية من التعري . -90

ت ن  في ستتتتتبيل مةافحة االت ار بالبنتتتتتر ور بف جمه رية إيران اإلستتتتتبمية بال ه د التي برلتها   -91
 .19-والتمييز، وتعزيز الحق   االقتصادية واالجتماالية وال قا ية، والتمفيف من ع اق  ك فيد

يت.تتتتمن الحريات الفردية واألستتتتاستتتتية ل.تتتتمان ستتتتيادة  جديداً  ور   العرا  باعتماد ت ن  دستتتتت راً  -92
 القان ن والعدالة.
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ان ن ال طني لمةافحة العنع بالمرأة وشتتتتتتتتتت عف ت ن  على التصتتتتتتتتتتديق  يرلندا باعتماد القأور بف   -93
على اتفاقية است نب ل. وأعربف عن قلقها إ او إخ.تال أفراد م تمع الميم الم ستع لفح   تدخلية من دون 

 مبرر طبي.

وسل ف إسرائيل ال. و على اإلفراط في استعمال الق ة أثناو اال ت اجات السلمية، وعلى ت قيف  -94
 وعلى وضع أفراد م تمع الميم الم سع..  رين وا ت ا  م تعسفاً المت ا

وأشتتتتتتادت إي اليا بت ن  لتفاعلها مع الليات الدولية لحق   اإلنستتتتتتان، ال ستتتتتتيما  يدات معا دات  -95
 األمم المتحدة واإلجراوات الماصة لم ل   ق   اإلنسان.

إقليمية ودولية وبتفاعلها اإلي ابي مع آليات  ور   األردن بتصتتتتديق ت ن  على صتتتتة ي قان نية   -96
  ق   اإلنسان.

وأشتتتارت ت ن  إلى أنها ترفل أ  ت صتتتيات تقدمها ستتتل ة قائمة باال تبل، ألن ت ن  ال تعترل   - 97
لست لها الحافل باالنتهاكات ال ستيمة لحق   اإلنستان، وانتهاكات    بنترالية تلك الدولة في تقديم ت صتيات، ن راً 

 لي لحق   اإلنسان، وعدم تعاونها مع اإلجراوات الماصة والهيدات الدولية لحق   اإلنسان. القان ن الدو 

من الدستتتتت ر. وأقرت ت ن  ب.تتتترورة تحستتتتين   40و رية تو ين ال مظيات مةف لة بم ج  المادة  -98
علق مع المعتايير التدوليتة، ال ستتتتتتتتتتتتتتيمتا  يمتا يت   المتا  بتو ين ال مظيتات وم اومتته تمتامتاً   2011قتان ن عتام  

 بالنفا ية المالية، قصد مةافحة غسل األم ال وتم يل اإلر اب.

م اد توفل الحق في    وينص الدستتتتتتت ر على إننتتتتتتاو محةمة دستتتتتتت رية مستتتتتتتقلة. ويت.تتتتتتمن أي.تتتتتتاً  -99
محاكمة عادلة واستقبل الق.او وتنص على إنناو الم ل  األعلى للق.او، الر  يراق  استقبل الق.اة. 

على إننتتتتاو الم ل  األعلى المحقف للق.تتتتاو وم ال  عليا للق.تتتتاو  2022عام ل 11وينص المرستتتت م رقم 
 ال نائي والمالية والق.او المدني.

وذكرت ت ن  أن الق انين ال طنية تح ر االت ار بالبنتتتتتر وجميع أشتتتتتةال إستتتتتاوة معاملة النستتتتتاو  -100
استتتتتراتي ية وطنية لزيادة  واألطفال وت.تتتتمن  ماية كرامة اإلنستتتتان في المنزل وفي مةان العمل. وقد نفرت

 الوفاوة في مةافحة االت ار بالبنر ولدعم العمال المنزليين، وضمان حرول عمل عادلة لهم.

وأشتتتتتتادت كينيا بلننتتتتتتاو  يدات لحماية  ق   اإلنستتتتتتان و يادة تم يل المرأة في المناصتتتتتت  ال يادية   -101
 الحة مية.

ر  النتتتتامل الستتتتابقة، التي أستتتتفرت عن إ را   وأشتتتتادت الو يف بتنفير ت صتتتتيات االستتتتتعراا الدو  -102
 تقدم ملم س في دعم العديد من  ق   اإلنسان.

 وقدمف التفيا ت صيات. -103

ور   لبنان بتصتديق ت ن  على عدد من الصتة ي الدولية واإلقليمية وإننتائها العديد من  يدات  -104
 الرقابة ال طنية.

د من الصتتتتتة ي الدولية وتعاونها المستتتتتتمر مع م ل   وأشتتتتتادت ليبيا بت ن  لتصتتتتتديقها على العدي  -105
  ق   اإلنسان وآلياته.

 وقدمف لوسمبرغ ت صيات. -106

 وقدمف مبو  ت صيات. -107
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وأشتادت ماليزيا بت ن  لما تبرله من جه د لزيادة بناو القدرات والتدري  في م ال  ق   اإلنستان  -108
 االجتماعيين.لفائدة الق.اة واألخصائيين  

في ستتتتتبيل  2021إلى عام  2017وأشتتتتتادت ملديف بال ه د التي برلتها ت ن  في الفترة من عام  -109
 تنفير الدست ر ال ديد.

 وأعربف مالي عن تقدير ا للتقدم المحر  في م االت الحق   االقتصادية واالجتماالية وال قا ية. -110

 وقدمف مال ة ت صيات. -111

إلى التقدم المحر  منر ج لة االستتتتتتتعراا الدور  النتتتتتتامل الستتتتتتابقة، بما في ذلك وأشتتتتتتارت بيرو   -112
 إنناو الهيدة ال طنية لل قاية من التعري .

وأشتتتتتتتادت م رينتتتتتتتي س بت ن  لما تبرله من جه د ل.تتتتتتتمان استتتتتتتتمرار التحا  األطفال، ال ستتتتتتتيما  -113
 البنات، بالمدارس لفترة أط ل.

 وقدمف المةسيك ت صيات. -114

وأعرب ال بل األستتتتت د عن قلقه المستتتتتتمر إ او التقارير التي تفيد ب ق ل التعري  وإستتتتتاوة المعاملة   -115
في ق ال األمن. و أ ت ن  على ضتتتتتتمان التحقيق الف ر  والنزيه في النتتتتتتةاو  المتعلقة بالتعري  وستتتتتت و 

 المعاملة ومحاسبة مرتوبي  ره األفعال.

 وقدم المغرب ت صيات. -116

 وأشادت م  امبيق بت ن  لتصديقها على عدة صة ي دولية وإقليمية لحق   اإلنسان. -117

 وأشادت ناميبيا بت ن  لتصديقها على غالبية الصة ي الدولية لحق   اإلنسان. -118

 ور بف نيبال بال قع االختيار  لعق بة اإلعدام و  ف ت ن  على إلغائها. -119

 ق   اإلنسان في الق انين.وأشادت   لندا بت ن  ل.مانها   -120

و أ الني ر ت ن  على الن ر في التصتتتتتتتتتديق على االتفاقية الدولية لحماية  ق   جميع العمال  -121
 المهاجرين وأفراد أسر م.

 وأثنف ني يريا على ت ن  إلصب اتها الق.ائية واالقتصادية ولتعزيز ا إقامة العدل. -122

لها ت ن  لتعزيز  ق   اإلنستان و مايتها، على النح  المبين  وأشتارت عمان إلى ال ه د التي تبر -123
 في تقرير ا ال طني.

وأشتتارت باكستتتان إلى تعاون ت ن  مع آليات األمم المتحدة لحق   اإلنستتان وتصتتديقها على عدة  -124
 معا دات لحق   اإلنسان.

 مع التقدير بعرا ت ن  للتقرير ال طني. وأ اطف بنما علماً  -125

وضتتتتتتتتمان الحق    2011وشتتتتتتتتددت فرنستتتتتتتتا على أ مية الحفاظ على اإلن ا ات الديمقراطية ل  رة   -126
 األساسية والحريات الفردية.

 وأشادت الفلبين بت ن  لم.يها في تحسين ن ام التعليم العام. -127

م، وضتتتتتتمان المستتتتتتاواة في معاملة البنات واألوالد، وشتتتتتت عف ب لندا ت ن  على تعزيز ن الية التعلي  -128
 وتعزيز  ق   األشما  ذو  اإلعاقة.
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ور بف البرتغال باالستتتت مارات الرامية إلى إننتتتاو شتتتبةة للهياكل األستتتاستتتية التعليمية، وبالتصتتتديق  -129
 على البروت ك ل االختيار  التفاقية  ق   ال فل المتعلق بلجراو تقديم الببغات.

 ادت ق ر بت ن  إلننائها  يدة  ق   اإلنسان والل نة ال طنية لمنا .ة التمييز العنصر .وأش -130

وأعربف رومانيا عن تقدير ا لل ه د التي برلتها ت ن  لتنفير ت صتتتتتتتتتيات ال  لة الستتتتتتتتتابقة في عدة  -131
 م االت، منها المساواة بين ال نسين.

 لتنريعات مع المعا دات الدولية.ور بف سام ا بلنناو ل نة للشرال على ت افق ا -132

مع المعا دات    شتتتتياً اوأشتتتتارت المملوة العربية الستتتتع دية إلى اإلصتتتتب ات التي أجرتها ت ن ، تم -133
 الدولية لحق   اإلنسان، على النح  المرك ر في التقرير ال طني.

نستتتان، بما في وأشتتتارت الستتتنغال إلى جه د الحة مة في ستتتبيل تعزيز اإلطار القان ني لحق   اإل -134
 ذلك تصديقها على المعا دات الدولية المتعلقة بحق   ال فل والمرأة.

وأشتتتتتتادت صتتتتتتربيا بت ن  العتماد ا ق انين وبرامج جديدة لحماية  ق   األشتتتتتتما  ذو  اإلعاقة   -135
 واألطفال والنساو.

اية  ق    وأعربف ستتتتتتتتتل فاكيا عن قلقها ألن الدستتتتتتتتتت ر ي.تتتتتتتتتعع ن ام ال.تتتتتتتتت ابط والت ا نات و م -136
 اإلنسان واستقبل الق.او. كما أعربف عن قلقها إ او انتهاكات  ق   الصحفيين.

وأشتتتتتتادت ستتتتتتل فينيا بت ن  الن.تتتتتتمامها إلى البروت ك ل االختيار  التفاقية  ق   ال فل المتعلق  -137
 بلجراو تقديم الببغات. وأعربف عن أملها في أن تلغي ت ن  عق بة اإلعدام.

وتعزيز ا جميع  ق   اإلنستان األستاستية وستيادة  جديداً   صت مال بت ن  ل ضتعها دستت راً وأشتادت ال -138
 القان ن والديمقراطية.

وشتتتت عف جن ب أفري يا ت ن  على ضتتتتمان وج د ما يةفي من التم يل واإلرادة الستتتتياستتتتية لتنفير   -139
 القان ن المتعلق بالق.او على العنع ضد المرأة.

 لمعال ة االكت اظ في مراكز اال ت ا . وسياسياً  قان نياً  ل ضعها إطاراً وأشادت ليس ت  بت ن   -140

و  ف النرويج ت ن  على ضتتمان الفصتتل بين الستتل ات باعتباره ق ام  ماية الحريات األستتاستتية  -141
 و ق   اإلنسان. وأشادت باعتماد قان ن بن ن الق.او على العنع بالمرأة.

ل نة وطنية لتنستتتتتتيق إعداد التقارير المزمع  2015وأوضتتتتتتحف ت ن  أنها أننتتتتتت ت في نهاية عام  -142
تقديمها إلى  يدات المعا دات وإلى م ل   ق   اإلنستتتتتتتتان. وكان من بين أع.تتتتتتتتاو الل نة مم ل ن ل ميع 

 ال  ارات وللمةت  ال طني لل صاو؛ وقد شارك ا بنناط في العملية التناورية.

هر التالية لبستتتتتعراا الحالي، ستتتتتعد خ ة عمل لمتابعة الت صتتتتيات المقب لة، باتبال  وفي األشتتتت  -143
 نهج تناركي ينمل الهيدات المستقلة والم تمع المدني.

وأكدت ت ن  من جديد التزامها بحق   اإلنستتتتتان والحريات األستتتتتاستتتتتية وبالعمل مع م ل   ق    -144
 تلك الم االت.اإلنسان وغيره من كيانات األمم المتحدة في 

 االستنتاجات والتوصيات -ثانياا  

 نظرت تونس في التوصيات المقدمة أثناء جلسة التحاور/المعروضة أدناه وأعربت عن تأييدها لها: -145
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التصدددددديق علا اتفاقية حقوق ا ذدددددخاق  وي اإلعالة لودددددمان المسددددداواة   145-1
 (؛والمزيد من الحماية لألذخاق  وي اإلعالة )غامبيا

مواصدددددددددلددة العمددل علا مواءمددة اإللددار التشدددددددددريعي والقوانين م  مت ل ددات   145-2
 (؛االتفاقيات الدولية المصدق عليها في مجال حقوق اإلنسان )الجزائر

مواصدددددددددلددة العمددل علا مواءمددة اإللددار التشدددددددددريعي والقوانين م  مت ل ددات   145-3
 (؛فلس ين االتفاقيات الدولية المصدق عليها في مجال حقوق اإلنسان )دولة

ضدددددددددمدان امتثدال القوانين الولنيدة التزامدات تونس الددوليدة في مجدال حقوق   145-4
 (؛اإلنسان )أوكرانيا

 (؛ مواصلة العمل في مجال بناء القدرات والتثقيف في مجال حقوق اإلنسان )لبنان  5- 145

تقددي  التقرير الددوري الراب  بموجدب اتفداقيدة منداهوددددددددددة التعد يدب وغيره من  145-6
المعاملة أو العقوبة القاسدددددية أو النينسدددددانية أو المهينة دون مزيد من التأ ير وفي ضدددددرو   

 ؛( الدانمرك)  2023موعد ألصاه عام 

 (؛تعزيز الشراكة م  آليات حقوق اإلنسان لدع  يصنحاتها )النيجر 145-7

واإلصدنحات  مواصدلة تحسدين نظام حقوق اإلنسدان في سدياق الدسدتور الجديد   145-8
 (؛السياسية وااللتصادية الجارية في البلد )بينروس

ضمان امتثال القوانين الولنية، بما في  لك المجلة الجزائية ومجلة اإلجراءات   145-9
، التزامات تونس الدولية في مجال 2022الجزائية ومجلة القودددددداء العسدددددداري ودسددددددتور عام  

 (؛حقوق اإلنسان )رومانيا

هود الرامية يلا مواءمة التشدددددريعات، بما في  لك المجلة الجزائية،  تكثيف الج 145-10
 (؛م  الصاوك الدولية لحقوق اإلنسان )أ ربيجان

يصدددنل المجلة الجزائية ومجلة اإلجراءات الجزائية بما يتماذدددا م  الدسدددتور   145-11
 (؛وااللتزامات الدولية في مجال حقوق اإلنسان )ألمانيا

المجلة الجزائية ومجلة اإلجراءات الجزائية، بما يتماذددددددددا م  التعجيل بتعديل   145-12
 (؛المعايير الدولية )المملكة المتحدة لبري انيا العظما وأيرلندا الشمالية

تكثيف الجهود الرامية يلا ينجاز اسدددتعراض المجلة الجزائية ومجلة اإلجراءات   145-13
 (؛الجزائية لمواءمتهما م  معايير حقوق اإلنسان )كينيا

مودددداعفة الجهود الرامية يلا ينجاز عملية مراجعة المجلة الجزائية التونسددددية   145-14
 (؛للمعايير الدولية )جنو  السودان وفقاا 

 (؛بهدف تصحيح تعريف اإلعالة )كندا 2005لعام  83تعديل القانون رل   145-15

اء  لتنفي  الدسدددتور وضدددمان ينشددد  2021اسدددتفناف الجهود المب ولة حتا عام   145-16
، ومنحها االسددددتقنل والتمثيل المتوازن، ال سدددديما المحامة جمي  الهيفات المفوضددددة دسددددتورياا 

 (؛الدستورية وهيفة حقوق اإلنسان )البرتغال

تعزيز المؤسددسددات الديمقرالية، وضددمان اسددتقنل القودداء، وكنشدداء المحامة  145-17
 (؛الدستورية وهيفة حقوق اإلنسان )كوستارياا
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تقدددي  الدددع  الحاومي الكددافي للجنددة اإلذدددددددددراف علا امتثددال التشدددددددددريعددات   145-18
 (؛للمعاهدات الدولية بهدف ضمان تنفي  مقترحاتها في مجال حقوق اإلنسان )ساموا

مواصدلة جهودها التي نالت االسدتحسدان في مجال حماية حقوق اإلنسدان، بما  145-19
ة مثل المحامة الدسدتورية وهيفة التنمية في  لك العمل علا اسدتكمال ينشداء الهيفات الدسدتوري

 (؛المستدامة )السودان

اتخا    وات في سدبيل تشدايل محامة دسدتورية مسدتقلة لودمان وجود سدل ة  145-20
 (؛لوائية فعالة )مال ة

موددددداعفة الجهود لودددددمان اإلسدددددراع بلنشددددداء المحامة الدسدددددتورية وتعيين   145-21
 (؛أعوائها )ليسوتو

للفصدل السدادس من الدسدتور وتزويدها    محامة دسدتورية مسدتقلة وفقاا ينشداء   145-22
 (؛بالسل ات والموارد الكافية )ألمانيا

 (؛ينشاء المحامة الدستورية )الجبل ا سود 145-23

مواصددددددددلة الجهود الرامية يلا وضدددددددد    ف عمل لمتابعة تنفي  التوصدددددددديات   145-24
 (؛المقدمة من آليات حقوق اإلنسان )ماليزيا

 (؛وض  وتنفي  استراتيجية ولنية ذاملة لحقوق اإلنسان )رومانيا 145-25

ينشداء مؤسدسدة ولنية مسدتقلة ومحايدة لحقوق اإلنسدان وفقاا لم ادي باريس   145-26
 (؛)زامبيا

م  م ادي باريس    ينشدداء مؤسددسددة ولنية مسددتقلة لحقوق اإلنسددان، تماذددياا  145-27
 (؛دا الشمالية)المملكة المتحدة لبري انيا العظما وأيرلن

 (؛لم ادي باريس )ناميبيا ينشاء مؤسسة ولنية لحقوق اإلنسان، وفقاا  145-28

اتخا  التدابير النزمة إلنشداء مؤسدسدة ولنية لحقوق اإلنسدان بصدورة فعالة،   145-29
 (؛لم ادي باريس )كوت ديفوار وفقاا 

الولنية لحقوق اإلنسددددان في اتخا  جمي  التدابير النزمة لتعزيز المؤسددددسددددة   145-30
 (؛يلار م ادي باريس )أوزباستان

تكثيف الجهود الرامية يلا ينشدددددداء مؤسددددددسددددددة ولنية لحقوق اإلنسددددددان وفقاا   145-31
 (؛لم ادي باريس )ني ال

من  مواصدددلة الجهود الرامية يلا ينشددداء هيفة حقوق اإلنسدددان باعت ارها جزءاا  145-32
ر القانوني والمؤسددددسددددي واالسددددتراتيجي لحماية وتعزيز حقوق الم ادرات الرامية يلا تعزيز اإللا

 (؛اإلنسان )ا ردن

مواصدلة دع  الهيفة العليا لحقوق اإلنسدان والحريات ا سداسدية لصدد الوصدول   145-33
 (؛يلا الففة ألف )يثيوبيا

مواصدلة الجهود الرامية يلا تنفي  القوانين الولنية والتدابير السدياسدية الرامية   145-34
 (؛القواء علا التمييز بجمي  أذااله تنفي اا فعاالا )الهند يلا
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اتخا  تدابير فعالة لودددمان تنفي  ا حاام القانونية القائمة التي تحظر التمييز   145-35
 (؛)تركمانستان وفعاالا  كامنا  العنصري تنفي اا 

 (؛استكمال ينشاء اللجنة الولنية لمناهوة التمييز العنصري )الكونغو 145-36

تزويد اللجنة الولنية لمناهوة التمييز العنصري بالموارد النزمة  داء عملها   145-37
 (؛بفعالية )بلغاريا

مواصلة تعزيز عمل اللجنة الولنية لمناهوة التمييز العنصري من أجل يحراز   145-38
 (؛تقدم نحو تنفي  االلتزامات الواردة في يعنن وبرنامج عمل ديربان )كوبا

المتعلق   2018لعام    50اعتماد تدابير لودددمان تنفي  القانون ا سددداسدددي رل    145-39
، بما في  لك ينشدددداء اللجنة الولنية لمناهوددددة  كامنا   بالقودددداء علا التمييز العنصددددري تنفي اا 

 (؛التمييز العنصري )الماسيك

اإلسدددراع بتعزيز من  التمييز ضدددد ا لليات والنسددداء وا ذدددخاق  وي اإلعالة   145-40
 (؛ره  من الففات الوعيفة )الكاميرون وغي

 (؛مواصلة جهودها الرامية يلا حماية موالنيها من آفة اإلرها  )نيجيريا 145-41

مواصدددددددددلددة الجهود الراميددة يلا ماددافحددة اإلرهددا  والت رف م  الحفددا  علا   145-42
 (؛مت ل ات حقوق اإلنسان )باكستان

 (؛ماعية والثقافية )الكاميرون النهوض بتعزيز الحقوق االلتصادية واالجت 145-43

 (؛تدعي  حماية وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية )الكاميرون  145-44

مواصلة جهودها الرامية يلا تعزيز التنمية االلتصادية واالجتماعية المستدامة   145-45
 (؛أجل تيسير تمت  ذعبها بحقوق اإلنسان )فييت نام

ة يلا تعزيز الديمقرالية والتنمية االلتصددادية  مواصددلة تنفي  اإلصددنحات الرامي 145-46
 (؛واالجتماعية وحماية حقوق اإلنسان )اليمن

مواصدددلة الجهود الرامية يلا ينجاز ومتابعة برنامج اإلصدددنل الرئيسدددي، ال ي   145-47
 (؛يشمل اإلدماج االجتماعي ورأس المال ال شري، في جملة أمور أ رى )ا ردن

مؤسددسددات اإللليمية من أجل حل المشدداكل، بما في  لك  أداء دور نشددف في ال 145-48
 (؛لوايا حقوق اإلنسان )يثيوبيا

تعزيز لدددرة النيددابددة العددامددة وأجهزة ينفددا  القددانون علا ماددافحددة الفسددددددددددداد   145-49
 (؛)لكسمبرغ

تكثيف الجهود الرامية يلا ماافحة الفسددداد، و لك ب رق منها تحسدددين حماية  145-50
 (؛المخالفات )سلوفاكياالمبلغين عن 

 (؛في تونس )لبنان مواصلة تنفي  برامج التنمية في المنالق ا لل نمواا  145-51

ضدمان الفصدل بين السدل ات، ال سديما اسدتقنل النظام القودائي، بفية توفير   145-52
 (؛الحماية الكافية لحقوق اإلنسان والحريات ا ساسية )يس انيا
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ات، ب رق منها عاس جمي  السدياسدات التي تهدد  ضدمان الفصدل بين السدل  145-53
 (؛استقنل القواء )فنلندا

تعزيز الفصددل بين السددل ات واسددتقنل القودداء، ب رق منها اإلسددراع بلنشدداء   145-54
 (؛محامة دستورية )الواليات المتحدة ا مرياية

ضددددمان امتثال المؤسددددسددددة التي سددددتخلف المجلس ا علا المؤلت للقودددداء   145-55
المعايير الدولية المتعلقة باسددددتقنل القودددداء،   2022لعام    11بموجب المرسددددوم رل     المنشددددأ

 (؛ سيما بحماية القواة من أي تد ل للسل ة التنفي ية في عمله  وحياته  المهنية )سويسرا ال

ضدمان اسدتقنل القوداء من  نل اعتماد لانون يحمي القوداة من أي تد ل   145-56
 (؛للسل ة التنفي ية )رومانيا

اعتماد تدابير فعالة لودددددددمان اسدددددددتقنل القوددددددداء، بما في  لك اعتماد نظام  145-57
 (؛أساسي  اق بالقواة يتماذا م  المعايير الدولية )البرازيل

ضددمان اسددتقنل السددل ة القوددائية الفعلي عن الوددغو  السددياسددية باعتماد   145-58
 (؛نظام أساسي  اق بالقواة )لكسمبرغ

 (؛)منوي  للسل ة القوائية الفعليضمان استقنل  145-59

مواصدددددددددلة تنفي  التدابير الرامية يلا تحسدددددددددين نظام العدالة وا وضددددددددداع في  145-60
 (؛المؤسسات اإلصنحية )بينروس

مواصدددددددددلة الجهود الرامية يلا الحد من االكتظا  في السدددددددددجون بزيادة تنفي    145-61
 (؛العقوبات البديلة )ال حرين

 (؛االكتظا  في السجون )زامبياالحد من  145-62

توسددددددي  المشدددددداري  الرامية يلا ت وير الهياكل ا سدددددداسددددددية لبناء السددددددجون   145-63
 (؛وتوسيعها والحد من اكتظاظها )باكستان

 (؛ مواصلة سياستها المتعلقة ببناء لدرات القواة وا ل اء الشرعيين )بوروندي  64- 145

رنامج للشدددددرلة المجتمعية وتوسدددددي   تعزيز الخ وات الرامية يلا صدددددياغة ب  65- 145
 (؛ ن اله )باكستان 

 (؛للمعايير الديمقرالية الدولية )تشيايا تنظي  العملية االنتخابية وفقاا  145-66

ضدددددمان االحترام الكامل للحق في حرية التعبير والصدددددحافة وتكوين الجمعيات   145-67
عن الممارسة الحرة لعمل الصحفيين والمدافعين    للمعايير الدولية، فونا   والتجم  السلمي، وفقاا 

 (؛عن حقوق اإلنسان )يس انيا

بشدددددأن المظاهرات،   1969ضدددددمان حرية التظاهر والتعبير بتغيير لانون عام   145-68
وضددددمان التحقيق في جمي  االدعاءات المتعلقة بلفرا  أعوان الدولة في اسددددتعمال القوة أثناء 

 (؛هرات ومقاضاة مرتكبي تلك ا عمال )بلجيااالمظا

 (؛ دع  حرية التعبير وحرية المعلومات، بما في  لك في المسائل السياسية )كوستارياا  69- 145

المتعلق بنشددددر ا   ار   2022لعام    54ضددددمان تنفي  المرسددددوم الرئاسددددي رل    145-70
 (؛يتفق م  الدستور التونسي، وحماية حرية التعبير وحرية الصحافة )تشيايا الزائفة تنفي اا 
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ضددمان توافق الحق في حرية التعبير والتجم  وتكوين الجمعيات السددلمية م   145-71
المعدايير الددوليدة، بمدا في  لدك في يلدار تددابير ال واري، وضدددددددددمدان حيز آمن لعمدل المجتم  

 (؛لنداالمدني دون عوائق ال مبرر لها )فن

عن ترهيب   اتخا  جمي  الخ وات النزمة لمن  العنف ضدد المتظاهرين، فودنا  145-72
المدافعين عن حقوق اإلنسان والصحفيين وموايقته ، من أجل حماية الحق في حرية التعبير  

 (؛والتجم  السلمي وتكوين الجمعيات )أيرلندا

عن حرية التعبير والصحافة    ضمان بيفة آمنة ومواتية للمجتم  المدني، فونا  145-73
والتجم  السدددلمي وتكوين الجمعياتي وياتسدددي ه ا ا مر أهمية  اصدددة لتنفي   ري ة ال ريق 

 (؛كانون ا ول/ديسمبر )يي اليا 17السياسية وفي ضوء االنتخابات التي ستجرى في 

المددددني   145-74 فيهدددا المجتم   ومواتيدددة يحظا  بيفدددة آمندددة  لتهيفدددة  تددددابير  اتخدددا  
 (؛افعون عن حقوق اإلنسان باالحترام، بمنأى عن االض هاد والترهيب والموايقة )التفياوالمد

 2011لعام    88ضدددمان الحفا  علا الحقوق الممنوحة بموجب المرسدددوم رل    145-75
 (؛من أجل حماية الحيز المدني )النمسا

والممارسددة، بما ضددمان الحق في التجم  السددلمي وحرية التعبير في القانون   145-76
 (؛يتفق م  العهد الدولي الخاق بالحقوق المدنية والسياسية )النرويج

ضدددددددددمدان تنفيد  م دادي الشدددددددددراكدة الددوليدة لتعنم والدديمقراليدة، التي تددعمهدا   145-77
 (؛تونس،  دمة لحرية الصحافة والمعلومات الحرة والتعددية والموثولة )فرنسا

العدالة بتيسددددددير الحصددددددول علا المسدددددداعدة القانونية،  تعزيز الوصددددددول يلا   145-78
 (؛سيما بالنس ة يلا أضعف الففات مثل النساء وا ذخاق  وي اإلعالة )بوتسوانا ال

لجمي  المتقاضددددين    ومتاحاا   وضددددد  نظام للمسددددداعدة القانونية ياون ذدددددامنا  79- 145
 (؛ )كابو فيردي 

  القوانين علا أفودل الممارسدات  تنفي  برامج لتدريب الموظفين المالفين بلنفا 145-80
 (؛للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان )بيرو في التعامل م  المظاهرات، وفقاا 

للصددداوك    تدريب الموظفين المالفين بلنفا  القوانين علا يدارة المظاهرات وفقاا  145-81
 (؛الدولية  ات الصلة )الجبل ا سود

  2023- 2018االسدتراتيجية الولنية لماافحة االتجار بال شدر للفترة  مواصدلة تنفي    82- 145
عن تدريب الجهات المعنية الولنية صداح ة    عن لريق الولاية والمن  وحماية الودحايا، فودنا 

 (؛المصلحة )كوبا

مواصددددددددلة تعزيز ماافحة االتجار بال شددددددددر من  نل اسددددددددتراتيجيتها الولنية   145-83
 (؛ة فنزوين البوليفاريةللتصدي له ه اآلفة )جمهوري

تعزيز التددابير الراميدة يلا القوددددددددداء علا الصدددددددددعوبدات التي تواجههدا الهيفدة   145-84
 (؛الولنية لماافحة االتجار با ذخاق )أ ربيجان

 (؛اتخا  تدابير كافية لزيادة حماية النساء وا لفال من االتجار بال شر )أنغوال 145-85
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الرامية يلا جعل الهيفة الولنية لماافحة االتجار با ذدخاق  مواصدلة الجهود   145-86
واللجنة الولنية لمناهودددة التمييز العنصدددري أكثر فعالية وتخصددديا موارد كافية له ا الغرض 

 (؛)جيبوتي

  فعاالا   تنفي اا  ضدددددددددمان التنفي  لخ ة العمل الولنية لماافحة االتجار بال شدددددددددر 145-87
 (؛)لبرق

 (؛لار ماافحة االتجار بال شر )باكستانالموي في تعزيز ي 145-88

مواصدلة جهودها في سدبيل القوداء علا االتجار بال شدر، ب رق منها التنفي    145-89
 ؛( ل ر)  2023-2018الفعال لخ ة العمل الولنية الثانية لمن  االتجار با ذخاق للفترة 

أجل   مواصدددددلة الجهود الرامية يلا دع  المنشددددد ت الصدددددغيرة والمتوسددددد ة من 145-90
 (؛مساعدة الش ا  في الحصول علا وظائف وفرق عمل الئقة )العراق

االسددتمرار في دع  الشدد ا  في تنفي  مشدداري  المنشدد ت الصددغيرة والمتوسدد ة   145-91
 (؛التي من ذأنها أن تسه  في توفير فرق عمل الئقة )ال حرين

مدان  مواصدددددددددلدة الجهود الراميدة يلا مادافحدة ال  دالدة وتوسدددددددددي  ذددددددددد ادات ا  145-92
 (؛االجتماعي بحيث تشمل جمي  ذرائح المجتم  الوعيفة )جيبوتي

مواصدددلة توفير التدريب المهني وبرامج اإلدماج االلتصدددادي للشددد ا  والنسددداء   145-93
وا ذددددخاق  وي اإلعالة لتعزيز فرق وصددددوله  يلا فرق العمل المنظ  وكنشدددداء المشدددداري   

 (؛)يندونيسيا

الرامية يلا تنفي  سددياسددات الحماية االجتماعية التي تسدده   مواصددلة جهودها   145-94
 (؛في الحد من الفقر )ني ال

اتخا  تدابير للتعجيل بحصدول ا لليات علا الحماية االجتماعية بصدورة فعالة   145-95
 (؛)أنغوال

مودددددددددداعفدة الجهود لمادافحدة الفقر من  نل تنفيد  االسدددددددددتراتيجيدة الولنيدة   145-96
عددددد ا بعددداد )الجزائر( )الكويدددت( )ليبيدددا( )موريتدددانيدددا( )المملكدددة العربيدددة لمادددافحدددة الفقر المت

 (؛السعودية( )دولة فلس ين

مواصددددلة تعزيز التنمية االلتصددددادية واالجتماعية المسددددتدامة ومواصددددلة تنفي    145-97
 (؛االستراتيجية الولنية لماافحة الفقر المتعدد ا بعاد )الصين

لففات الودعيفة من الحصدول علا سدان متيسدر التكلفة  اتخا  تدابير لتماين ا 145-98
في الفقراء     اصددددددداا   اسدددددددتجابة يلا الزيادة السدددددددريعة في تكاليف المعيشدددددددة، التي تؤثر تأثيراا 

 (؛والعاللين عن العمل )صربيا

اتخا  تدابير لدع  من يعيشدون في أوضداع التصدادية هشدة، ال سديما النسداء   145-99
وي اإلعالة، وحمايته  من تأثير تخفيض دع  الغ اء وال الة  والبنات وا لفال وا ذدددددددخاق  

 (؛)جمهورية ييران اإلسنمية

، 2022اتخا  تدابير لتسددري  تنفي  برنامج اإلصددنل المعلن في حزيران/يونيه   145-100
 ؛( موزامبيق)  2025-2023ال ي يتومن   ة التنمية الق رية للفترة 
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سددبيل وضدد    ة عمل لتنفي  السددياسددة الصددحية تعزيز جهودها الجارية في  145-101
 ؛( تركمانستان)  2025-2023الولنية في يلار   ة التنمية للفترة 

مواصدددددلة زيادة االسدددددتثمار في ل اع الصدددددحة من أجل تحسدددددين حماية حق  145-102
 (؛الساان في الصحة )الصين

التغ ية  مواصددددددددلة تنفي    ة يصددددددددنل النظام الصددددددددحي الولني لوددددددددمان   145-103
االجتماعية والصدحية لجمي  الموالنين وضدمان المسداواة في الحصدول علا الخدمات الصدحية 

 (؛في مختلف المنالق )ليبيا

تكثيف الجهود الرامية يلا يصدنل النظام الصدحي الولني لتعزيز حماية الحق  145-104
 (؛في الصحة والتغ ية االجتماعية لجمي  الموالنين )يندونيسيا

مواصدددلة تكثيف الجهود الرامية يلا ضدددمان تمت  موالنيها بصدددحة جيدة، بما  145-105
 (؛في  لك الصحة العقلية، والحصول علا الرعاية والدع  الصحيين )بروني دار السنم

مواصددددلة برنامج النهوض بصددددحة ا م وال فل، وال سدددديما تنفي  االسددددتراتيجية   145-106
 (؛الولنية للنهوض بصحة ا م )الكويت

مواصدددددددددلدة تعزيز صدددددددددحدة ا م وال فدل، بمدا في  لدك من  نل تعزيز تنفيد    145-107
 ؛( الفلبين)  2024-2020االستراتيجية الولنية للنهوض بصحة ا م والوليد للفترة 

مواصدددددددلة الجهود الرامية يلا ضدددددددمان حصدددددددول جمي  ا لفال علا الرعاية   145-108
 (؛ريفية )بلغارياالصحية والتعلي ، ال سيما في المنالق النائية وال

مواصددددلة تعزيز لوانين الصددددحة العقلية وضددددمان حصددددول ا ذددددخاق ال ين   145-109
 (؛يعالجون لوايا الصحة العقلية علا الرعاية الصحية النزمة )يسواتيني

تعزيز الجهود الرامية يلا النهوض بالتنمية الشددددددددداملة لمسدددددددددائل اإلعالة في  145-110
 (؛التعلي  والصحة والعمالة وا نش ة االجتماعية )يندونيسياجمي  المجاالت، بما في  لك 

بشددددأن الصددددحة العقلية وتنفي  سددددياسددددات   1992لعام   83تعديل القانون رل   145-111
حقوق اإلنسدددان والصدددحة العقلية المجتمعية بما يتماذدددا م  اتفاقية حقوق ا ذدددخاق  وي 

كراه في مجال الصددددددددحة العقلية  اإلعالة، بهدف القودددددددداء علا الوصدددددددد  والعنف والتمييز واإل 
 (؛)البرتغال

مواصلة ضمان الحق في التعلي  للجمي  من  نل تعزيز فرق الحصول علا   145-112
 (؛التعلي  )سري النكا

تعزيز سددددبل ضددددمان التعلي  االبتدائي الشددددامل المجاني والحصددددول علا مياه   145-113
 (؛)بنغنديش الشر  المأمونة للجمي 

ضدددد  تدابير لوددددمان التعلي  المجاني واإللزامي لأللفال، ال سدددديما  مواصددددلة و  145-114
 (؛ا لفال الفقراء )أوغندا

اتخدا  تددابير لتوفير التعلي  االبتددائي المجداني واإللزامي لجمي  ا لفدال، م  يينء   115- 145
 (؛ ا اهتمام  اق لأللفال الفقراء وألفال المنالق الريفية وا لفال  وي اإلعالة )جنو  أفريقي 
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تعزيز التدابير الرامية يلا ضدددددددددمان التعلي  االبتدائي المجاني لجمي  ا لفال،   145-116
لددر اإلمادان، م  يينء اهتمدام  داق لأللفدال الد ين يعيشدددددددددون في المندالق الريفيدة وا لفدال  

 (؛ وي اإلعالة )السنغال

الحصدددددول  ضدددددمان التعلي  المجاني واإللزامي لجمي  ا لفال وتحسدددددين فرق  145-117
علا التعلي  الثدانوي وال قداء فيده، م  التركيز بوجده  داق علا ا لفدال الفقراء وا لفدال  وي 

 (؛اإلعالة وألفال في المنالق الريفية )بولندا

اتخدا  تددابير عداجلدة لتوفير التعلي  االبتددائي المجداني واإللزامي لجمي  ا لفدال   145-118
ي ومواصددددلته، م  يينء اهتمام  اق لأللفال الفقراء  وتحسددددين فرق االلتحاق بالتعلي  الثانو 

 (؛وألفال المنالق الريفية وا لفال  وي اإلعالة )صربيا

مواصلة الجهود الرامية يلا تحسين نوعية التعلي  ا ساسي وكماانية الحصول   145-119
 (؛عليه، م  يينء اهتمام  اق  لفال المنالق الريفية )ل ر

الرامية يلا تحقيق المسدددداواة في الحصددددول علا تعلي  جيد،   مواصددددلة الجهود 145-120
 (؛بما في  لك  لفال ا سر  ات الد ل المنخفض )الهند

 (؛)موريشيوس اتخا  التدابير النزمة لجعل االلتحاق بالمدارس يلزامياا  145-121

  مواصلة الجهود الرامية يلا معالجة مسألة التسر  من المدارس وتعزيز زيادة 145-122
فرق الحصددددددول علا التعلي  الجيد من  نل توسددددددي  ن اق اسددددددتخدام تكنولوجيا المعلومات  

 (؛واالتصاالت، ضمن تدابير أ رى )الفلبين

 (؛اتخا    وات للحد من التسر  المدرسي )جمهورية تنزانيا المتحدة 145-123

في   مواصدددلة الجهود الرامية يلا معالجة حاالت التسدددر  المدرسدددي، ال سددديما 145-124
 (؛المنالق الريفية )الصومال

مواصدددلة الجهود الرامية يلا معالجة حاالت التسدددر  المدرسدددي، ال سددديما في  145-125
 (؛المنالق الريفية )دولة فلس ين

مواصدددددلة توفير الموارد ووضددددد  االسدددددتراتيجيات لزيادة فرق الحصدددددول علا   145-126
 (؛عالة )بروني دار السنمالتعلي  العالي، ال سيما بالنس ة يلا ا ذخاق  وي اإل

تحسدددددددددين نوعيدددة التعلي  من  نل توفير فرق التددددريدددب المهني لل ن ،   145-127
 (؛وتحديث المواد التعليمية، ودع  التعل  المستمر للمدرسين )ملديف

اء الوعي في مجدال حقوق   كدمواصدددددددددلدة الجهود الراميدة يلا بنداء القددرات وك 145-128
 (؛اإلنسان )مصر

 (؛مواصلة تعزيز بناء القدرات والتثقيف في ميدان حقوق اإلنسان )الصومال 145-129

تعزيز الخ وات الرامية يلا مراجعة برامج التعلي  علا أسدددددددداس م ادي حقوق   145-130
 (؛من أهداف التنمية المستدامة )اإلمارات العربية المتحدة 4اإلنسان والهدف 

المفوضدية السدامية لحقوق اإلنسدان والمؤسدسدات الدينية  مواصدلة ذدراكتها م   145-131
 (؛بشأن التثقيف والتوعية في مجال حقوق اإلنسان )ساموا
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تعزيز النظام القانوني والمؤسددسددي لحماية البيفة، ال سدديما فيما يتعلق بالتنوع   145-132
 (؛البيولوجي وتغير المناخ )ملديف

ضدددمن التثقيف في مجال حقوق اإلنسدددان  يدراج تغير المناخ والحقوق البيفية   145-133
 (؛لأللفال والك ار علا حد سواء )ساموا

مواصدددلة تدعي  حقوق المرأة في المجاالت االجتماعية والثقافية وااللتصدددادية   145-134
 (؛والسياسية )سري النكا

تشدددددجي  اتخا  المزيد من التدابير العملية لتنفي  اتفاقية القوددددداء علا جمي   145-135
 (؛لتمييز ضد المرأة )أوزباستانأذاال ا

مواصددددلة العمل علا حماية حقوق المرأة وتعزيز تكافؤ الفرق لكل من الرجل   145-136
 (؛والمرأة في مختلف المجاالت )مصر

مواصددددددددلة التقدم في تنفي  االسددددددددتراتيجيات الرامية يلا تماين المرأة وتحقيق  145-137
 (؛وليفاريةالمساواة بين الجنسين )جمهورية فنزوين الب

مواصددددددلة جهودها الرامية يلا تحسددددددين وضدددددد  المرأة وتعزيز المسدددددداواة بين  145-138
الجنسددين علا جمي  المسددتويات، مما يعزز تمثيل المرأة في مناصددب صددن  القرار في الق اع  

 (؛العام )جورجيا

اتخا  المزيد من التدابير لودمان وصدول المزيد من النسداء يلا مناصدب صدن   145-139
 (؛القرار )جمهورية تنزانيا المتحدة

مواصدددلة تعزيز القوانين التي تمان المرأة من المشددداركة في المناصدددب العامة   145-140
 (؛)يسواتيني

 (؛مواصلة جهودها لومان تمثيل المرأة في الدوائر البرلمانية )غابون  145-141

اإلثنية في المناصددددب  النظر في اتخا  تدابير لتعزيز مشدددداركة المرأة وا لليات   145-142
 (؛العامة والحياة السياسية )بيرو

مواصدددلة يصدددنحاتها لتعزيز المسددداواة بين الجنسدددين من  نل تدعي  يلارها   145-143
 (؛القانوني )أرمينيا

تعزيز التماين االلتصدادي واالجتماعي للنسداء والفتيات، ال سديما في المنالق   145-144
 (؛الريفية )ليبيا

ي تعزيز التماين االجتماعي وااللتصدددددددادي للنسددددددداء والفتيات في المودددددددي ف 145-145
 (؛المنالق الريفية )العراق

مواصدلة تعزيز المسداواة بين الجنسدين والنهوض بحماية حقوق المرأة وال فل   145-146
 (؛)الصين

مواصددددلة الجهود الرامية يلا تنظي  العمل المنزلي وماافحة ال  الة وتحسددددين   145-147
 (؛رأة )المغر ظروف عمل الم

مواصددلة تنفي  االسددتراتيجية الولنية للتماين االلتصددادي واالجتماعي للنسدداء   145-148
 (؛والفتيات في المنالق الريفية )عمان
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 2017لعام    58ضدددمان الموارد ال شدددرية والمالية الكافية لت بيق القانون رل    145-149
 (؛ انيا)يس كامنا  بشأن القواء علا العنف ضد المرأة ت بيقاا 

مواصدددلة اتخا    وات في سدددبيل تعزيز القانون القائ  لماافحة جمي  أذددداال   145-150
 (؛العنف ضد المرأة )ماليزيا

بشددأن القودداء علا   2017لعام    58اتخا  التدابير النزمة لتنفي  القانون رل    145-151
 (؛العنف ضد المرأة )السويد

االلتصادية وال شرية لتنفي  القانون ا ساسي رل  تخصيا المزيد من الموارد   145-152
 (؛المتعلق بالقواء علا العنف ضد المرأة )أوروغواي 2017لسنة  58

المتعلق   2017لعام    58اعتماد تدابير لودددمان تنفي  القانون ا سددداسدددي رل    145-153
صدددول ضدددحايا  ، بما في  لك أحاامه المتعلقة بو كامنا   بالقوددداء علا العنف ضدددد المرأة تنفي اا 

 (؛العنف يلا العدالة )الماسيك

 (؛مواصلة تعزيز المساواة بين الجنسين وماافحة العنف بالمرأة )فييت نام 145-154

وضدددددد  اسددددددتراتيجيات للتوعية من أجل ماافحة القوالب النم ية القائمة علا   145-155
 (؛ذيلييزاء العنف بالمرأة ) التحيز الجنسي وتعزيز ثقافة عدم التسامح يلنلاا 

تنفي  سدددددددياسدددددددة عامة لماافحة العنف بالمرأة والقوالب النم ية القائمة علا   145-156
التحيز الجنسددددددي وك لك تعزيز مشدددددداركة المرأة في مناصددددددب صددددددن  القرار واتخا  تدابير لمن  

 (؛التمييز بين الجنسين )كوستارياا

والجنسددانيين، بما في  لك  التصدددي لجمي  أذدداال العنف والتمييز الجنسدديين   145-157
العنف عبر اإلنترنت، وضددمان التنفي  الكامل التفاقية القودداء علا جمي  أذدداال التمييز ضددد 

 (؛المرأة )فنلندا

اتخا  المزيد من التدابير الملموسددة والفعالة لماافحة العنف بالنسدداء وا لفال   145-158
 (؛)جمهورية ييران اإلسنمية

رامية يلا تعزيز المسداواة بين الجنسدين وماافحة جمي  أذداال  تعزيز الجهود ال 145-159
 (؛العنف الجنساني، بما في  لك زواج ا لفال والزواج الم ار والقسري )يي اليا

اتخا  جمي  التدابير النزمة، في القانون والممارسدة، لماافحة العنف بالنسداء   145-160
 (؛والبنات والعنف العائلي )التفيا

 (؛تعزيز تدابير ماافحة العنف العائلي بالنساء وا لفال )ليسوتو 145-161

دع  اآلليددات والبرامج الراميددة يلا تنفيدد  االسدددددددددتراتيجيددة الولنيددة المتعددددة   145-162
 ؛( اإلمارات العربية المتحدة)  2025-2017الق اعات لتنمية ال فولة الم ارة للفترة 

شدد ا  تتكيف م  ت لعات الشدد ا ،  وضدد  سددياسددة ولنية متكاملة وذدداملة لل 145-163
 (؛ وضمان المشاركة الفعالة للش ا ، بال تنوعه ، في صياغتها وتنفي ها ورصدها وتقييمها )بنما 

مواصدددددددددلددة العمددل علا حمددايددة حقوق ال فددل وتعزيزهددا، ال سددددددددديمددا بتنفيدد    145-164
  2025-2017االسدددددددددتراتيجيددة الولنيددة المتعددددة الق دداعددات لتنميددة ال فولددة الم ارة للفترة  

 ؛( موريتانيا) 
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مواصدددلة جهودها الرامية يلا حماية وتعزيز حقوق ال فل، ال سددديما بالمودددي   145-165
  2025- 2017في تنفي  االستراتيجية الولنية المتعددة الق اعات لتنمية ال فولة الم ارة للفترة    لدماا 

 ؛( المملكة العربية السعودية) 

مواصددددلة العمل علا حماية وتعزيز حقوق ال فل، ال سدددديما عن لريق التقدم   145-166
 2025- 2017 ارة للفترة في تنفيد  االسددددددددتراتيجيدة الولنيدة المتعدددة الق داعدات لتنميدة ال فولدة الم 

 ؛ ( الجزائر ) 

مواصلة تنفي  االستراتيجية الولنية المتعددة الق اعات لتنمية ال فولة الم ارة   145-167
 (؛)عمان

 (؛ينفا  الحظر الجنائي القائ  فيما يخا العقا  البدني لأللفال )أوكرانيا 145-168

 (؛حماية ال فل الوحية )كينياالتعجيل بعملية تعديل لانون ال فل ليشمل  145-169

وضدددددد  اسددددددتراتيجية ذدددددداملة لمن  وماافحة جمي  أذدددددداال العنف ا لفال   170- 145
 (؛ )بوركينا فاسو 

يلرار واعتمداد وثيقدة السددددددددديداسدددددددددة العدامدة المتعلقدة بولدايدة ال فولدة وحمدايتهدا   145-171
 (؛الديمقرالية واإللار القانوني المنشئ للمجلس ا علا لتنمية ال فولة )جمهورية الكونغو

مواصدددددددددلدة جهودهدا من أجدل تعزيز وحمدايدة حقوق ا ذدددددددددخداق  وي اإلعدالة   145-172
 (؛)فييت نام

اتخدا  المزيدد من الخ وات الحترام حقوق ا ذدددددددددخداق  وي اإلعدالدة وتعزيز   145-173
 (؛مشاركته  علا لدم المساواة في المجالين العام واالجتماعي )بلغاريا

ا ذددددخاق  وي اإلعالة علا الحقوق المدنية والسددددياسددددية  ضددددمان حصددددول   145-174
 (؛وااللتصادية واالجتماعية والثقافية )ذيلي

م  اتفاقية   2005آ /أغسدد س   15المؤرخ   83ضددمان مواءمة القانون رل   145-175
 (؛حقوق ا ذخاق  وي اإلعالة من أجل تعزيز حقوق هؤالء ا ذخاق الوعفاء )غابون 

عات الولنية م  اتفاقية حقوق ا ذخاق  وي اإلعالة لومان  مواءمة التشري 145-176
 (؛مشاركة لألذخاق  وي اإلعالة مشاركة كاملة في الحياة االجتماعية والعامة )بولندا

تكثيف الجهود الراميدة يلا مواءمدة التشدددددددددريعدات المحليدة م  المعدايير الددولية   145-177
 (؛يالتعزيز وحماية حقوق ا ذخاق  وي اإلعالة )ماليز 

بشدددددأن حقوق ا ذدددددخاق  وي   2005لعام   83ضدددددمان مراجعة القانون رل   145-178
 (؛اإلعالة )عمان

النظر في يينء االهتمام النزم لتعزيز تمت  ا ذددددددخاق  وي اإلعالة بحقوق   145-179
 (؛اإلنسان )الهند

مواصددددلة العمل علا تعزيز حقوق ا ذددددخاق  وي االحتياجات الخاصددددة بما  145-180
 (؛ذا م  المعايير الدولية  ات الصلة، وكدماجه  علا جمي  المستويات )لبنانيتما

تعزيز حقوق ا لفال  وي اإلعالة من  نل تنفي  تدابير فعالة تودمن التعلي    145-181
 (؛المناسب والشامل )الصومال
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مواصدددددلة الحوار البناء ال ي بدأته م  الخبير المسدددددتقل المعني بالحماية من  145-182
 (؛عنف والتمييز القائمين علا أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية )فرنساال

القوددددددداء علا الممارسدددددددات التمييزية القائمة علا الميل الجنسدددددددي والهوية   145-183
 (؛الجنسانية )كندا

المعدداق ددة علا أي أعمددال عنف وجرائ  كراتيددة ترتكددب علا أسدددددددددداس الميددل   145-184
 (؛الجنسانية والتعبير عنهما )أيسلنداالجنسي والهوية 

موددددددداعفة الجهود في سدددددددبيل توفير مسددددددداعدة وحماية أكثر فعالية لنجفين   145-185
 (يوملتمسي اللجوء ال ين يجري ينقا ه  أو اعتراضه  في ال حر )الكونغو

أجل وسدددوف تنظر تونس في التوصددديات التالية وسدددتقدم ردوداا في الولت المناسدددب ولكن في  -146
 يتجاوز موعد انعقاد الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق اإلنسان: ال

 2019اعتماد التدابير النزمة للتصدددددديق علا اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام   146-1
بشدددددأن العنف والتحرف واتفاقية مجلس أوروبا بشدددددأن من  وماافحة العنف ضدددددد ( 190)رل  

 (؛ينالمرأة والعنف المنزلي )ا رجنت

بشددددأن العنف والتحرف    2019التصددددديق علا اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام  146-2
 ؛)موريشيوس(( 190)رل  

التصددددددديق علا اتفاقية مجلس أوروبا للولاية من العنف ضددددددد النسدددددداء والعنف   146-3
 (؛المنزلي وماافحتهما، )سلوفينيا

العنف ضدددددددد النسددددددداء والعنف  االنودددددددمام يلا اتفاقية مجلس أوروبا للولاية من   146-4
 (؛ )النرويج   فعاالا   العائلي وماافحتهما )اتفاقية اس نبول( وضمان تنفي  التشريعات  ات الصلة تنفي اا 

 (؛التصديق علا معاهدة تجارة ا سلحة ومعاهدة حظر ا سلحة النووية )بنما 146-5

صدددداوك دولية  مواصددددلة السددددعي يلا التصددددديق علا ما ل  يصدددددق عليه بعد من  146-6
 (؛لحقوق اإلنسان )منوي 

اإلسددراع في اسددتكمال تعدينت المجلة الجزائية الجنائي ومجلة اإلجراءات الجزائية   146-7
 (؛)منوي 

 (؛تعديل التشريعات لحظر محاكمة المدنيين أمام المحاك  العسارية )منوي  146-8

لصددلة لحظر محاكمة تنقيح لانون القودداء العسدداري وغيره من التشددريعات  ات ا 146-9
 (؛المدنيين أمام المحاك  العسارية )كندا

تعديل لانون القوددداء العسددداري وغيره من النصدددوق  ات الصدددلة من أجل حظر  146-10
 (؛مثول المدنيين أمام القواء العساري )سويسرا

 (؛تعديل التشريعات لحظر محاكمة المدنيين أمام المحاك  العسارية )بوتسوانا 146-11

 (؛من لانون االتصاالت )يستونيا 86يلغاء المادة  146-12

ال ي يحدد    1975بشددددأن حالة ال واري ومرسددددوم عام   1978يلغاء مرسددددوم عام   146-13
 (؛مسؤوليات وزارة الدا لية )كندا
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 (؛ينشاء لجنة معنية بالفساد والحوكمة الرذيدة )كوستارياا 146-14

 (؛رغيعادة ينشاء لجنة ماافحة الفساد )لكسمب 146-15

ضددددمان محاكمات عادلة لجمي  التونسدددديين، بما في  لك ينهاء محاكمة المدنيين   146-16
 (؛أمام المحاك  العسارية )الواليات المتحدة ا مرياية

 (؛وقف ممارسة مثول المدنيين أمام المحاك  العسارية )السويد 146-17

وكسددقا  جمي  الته  الموجهة  وضدد  حد لممارسددة المحاكمات العسددارية للمدنيين   146-18
 (؛ يلا من يواجهون المحاكمة بسبب ممارسته  السلمية لحقوق اإلنسان الواج ة له  )رومانيا

 (؛وقف ممارسة مقاضاة المدنيين أمام المحاك  العسارية )سلوفاكيا 146-19

وضددد  حد علا الفور لممارسدددة محاكمة المدنيين أمام المحاك  العسدددارية وتعديل   146-20
 (؛انون القواء العساري إللغاء ا تصاق المحاك  العسارية في لوايا المدنيين )ألمانيال

 (؛وقف محاكمة المدنيين أمام المحاك  العسارية )كوستارياا 146-21

االلتزام بددلنهدداء محدداكمددة المدددنيين أمددام المحدداك  العسددددددددداريددة )المملكددة المتحدددة   146-22
 (؛الشماليةلبري انيا العظما وأيرلندا 

 (؛وض  حد الستخدام المحاك  العسارية لمحاكمة المدنيين )النرويج 146-23

 (؛االمتناع عن مقاضاة المدنيين أمام المحاك  العسارية )جنو  أفريقيا 146-24

االمتناع عن مقاضدددددداة المدنيين، بمن فيه  الصددددددحفيون والعاملون في وسددددددائف   146-25
 (؛)يستونيااإلعنم، أمام المحاك  العسارية 

من لانون القواء العساري لمقاضاة الصحفيين    91االمتناع عن استخدام المادة   146-26
 (؛أمام المحاك  العسارية )النمسا

تنفيددد  عمليدددة العددددالددة االنتقددداليدددة وتنفيددد  توصددددددددديدددات هيفدددة الحقيقدددة والكرامددة  146-27
 (؛)لوكسمبورغ

سب لتوصيات هيفة الحقيقة والكرامة  اعتماد تدابير تهدف يلا ضمان التنفي  المنا 146-28
 (؛)بيرو

وضد  واعتماد   ة عمل لتنفي  اإلصدنحات علا النحو الوارد في توصديات هيفة  146-29
الحقيقة والكرامة من أجل ضددمان عدم تكرار انتهاكات حقوق اإلنسددان، بما يتماذددا م  لانون  

 (؛العدالة االنتقالية )رومانيا

لوسدددددائف اإلعنم عن لريق االعتراف بمجلس الصدددددحافة  ضدددددمان التنظي  ال اتي   146-30
 (؛)يستونيا ثابتودع  عمله، بما في  لك توفير مقر له وتزويده بتمويل عام 

يصددنل اإللار القانوني المتعلق بحرية التعبير واسددتقنل وسددائف اإلعنم وحماية   146-31
 (؛الصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان )لكسمبرغ

اإللار القانوني ال ي يودددددمن حرية التعبير واسدددددتقنل وسدددددائف اإلعنم    يصدددددنل 146-32
 (؛)سلوفاكيا
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وضددددددددد  وتنفيدد  تدددابير فعددالددة لمعددالجددة نظددام التددأمين االجتمدداعي من ال  ددالددة   146-33
 (؛)جمهورية ييران اإلسنمية

مواصددددددددلة الجهود المب ولة لماافحة العنف بالمرأة والتمييز ضدددددددددها، ال سدددددددديما  146-34
 (؛يق علا اتفاقية اس نبول )فرنسابالتصد

 (؛التصديق علا اتفاقية اس نبول واعتماد لانون أساسي لت بيقها )يس انيا 146-35

تسري  الجهود الرامية يلا يعادة ا لفال المولودين  بوين تونسيين متورلين في  146-36
علا أسدددداس  نزاع مسددددلح في الخارج، بهدف ضددددمان حمايته  وتعافيه  ودع  يعادة يدماجه   

 (؛حقوق اإلنسان وعلا نحو يراعي نوع الجنس والعمر )بنما

وضددد  كرامة الناس في صدددمي  ل اع العدالة بودددمان الوصدددول يلا عدالة مدنية   146-37
ن، وكلغاء ممارسدددددددات مثل الفحوق الشدددددددرجية وفحوق 5مسدددددددتقلة، وتعزيز ت بيق نالقانون  

 (؛الع رية القسرية )هولندا

 (؛الفحوق ال بية التد لية التي ليس لها مبرر لبي )آيسلنداحظر  146-38

للسدددددداان المهاجرين، بما في  لك   اعتماد اسددددددتراتيجية هجرة ولنية أكثر ذددددددموالا  146-39
 (؛اعتماد لانون للجوء )النمسا

، والتصددديق  نالنجفيالخاصددة بوضدد    1951تنفي  التزاماتها بموجب اتفاقية عام   146-40
(، 97بشدددددددأن العمال المهاجرين )مراجعة( )رل    1949ة العمل الدولية لعام  علا اتفاقية منظم

 (؛)النرويج( 143)رل  (، بشأن العمال المهاجرين )أحاام تكميلية 1975واتفاليتها لعام 

ينشدداء آلية تنسدديق ولنية  ات نهج متعدد الق اعات ولائ  علا حقوق اإلنسددان   146-41
ت المناسددب لنجفين وملتمسددي اللجوء ال ين يجري ينقا ه   لتوفير المسدداعدة والحماية في الول

 (؛أو اعتراضه  في ال حر )جنو  السودان

تكثيف الجهود الرامية يلا صددددياغة يلار تشددددريعي منئ  لحماية حقوق النجفين   146-42
 (؛وملتمسي اللجوء )السنغال

تسدجيل الميند  مواصدلة تعزيز القوانين التي تقودي علا انعدام الجنسدية بودمان   146-43
 (؛لجمي  ا لفال دا ل تونس، حتا المهاجرين والنجفين )يسواتيني

 ي ( مواصلة يصنل القوانين لكي ال ي قا أحد، ال سيما من ا لفال، من دون جنسية )كينيا  146-44

 ودرست تونس التوصيات المقدمة أثناء جلسة التحاور والمدرجة أدناه، وأحالت بها علماا: -147

التصدددددددددديق علا االتفداقيدة الددوليدة لحمدايدة حقوق جمي  العمدال المهداجرين وأفراد   147-1
 (؛أسره  )توغو( )بنغنديش( )بنن( )كوت ديفوار( )مالي( )المغر 

النظر في التصدديق علا االتفاقية الدولية لحماية حقوق جمي  العمال المهاجرين   147-2
 (؛وأفراد أسره  )بوركينا فاسو

ابير النزمدة للتصدددددددددديق علا االتفداقيدة الددوليدة لحمدايدة حقوق جمي  اعتمداد التدد 147-3
 (؛العمال المهاجرين وأفراد أسره  )ا رجنتين

التصدددددددددديق علا البروتوكول اال تيداري الملحق بدالعهدد الددولي الخداق بدالحقوق   147-4
 (؛االلتصادية واالجتماعية والثقافية )توغو
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اال تيداري الملحق بدالعهدد الددولي الخداق  النظر في التصدددددددددديق علا البروتوكول   147-5
 (؛بالحقوق االلتصادية واالجتماعية والثقافية )فرنسا

النظر في التصددددددددددديق علا البروتوكول اال تيداري الثداني الملحق بدالعهدد الددولي   147-6
الخداق بدالحقوق المددنيدة والسددددددددديداسددددددددديدة والهدادف يلا يلغداء عقوبدة اإلعددام )يسدددددددددتونيدا( 

 (؛)سلوفينيا( )النرويج غو()بنن()تو  )أوكرانيا(

التصددددددددددديق علا البروتوكول اال تيدداري الثدداني الملحق بددالعهددد الدددولي الخدداق   147-7
بالحقوق المددنيدة والسددددددددديداسددددددددديدة واتخدا    وات نحو اإللغداء الكدامل والقدانوني لعقوبة اإلعدام  

 (؛بموجب التشريعات التونسية )بولندا

ال تيداري الثداني الملحق بدالعهدد الددولي  النظر في التصددددددددددديق علا البروتوكول ا 147-8
 (؛الخاق بالحقوق المدنية والسياسية والهادف يلا يلغاء عقوبة اإلعدام )فرنسا

التصددددديق علا اتفاقية منظمة العمل الدولية بشددددأن الشددددعو  ا صددددلية والقبلية،   147-9
 ؛( الدانمرك) ( 169رل   )  1989

االسدددتثناءات التي تسدددمح بزواج من تقل أعماره  تعديل التشدددريعات إلزالة جمي   147-10
 (؛سنة )زامبيا 18عن 

 (؛يلغاء التجري  علا العنلات الجنسية المثلية )آيسلندا 147-11

يلغداء جمي  مواد القدانون الجندائي المسدددددددددتخددمدة لتبرير اعتقدال واحتجداز ومعداق دة  147-12
 (؛أفراد مجتم  المي  الموس  )مال ة

من القانون الجنائي التي تجرم علا العنلات الجنسدددية المثلية    230  يلغاء المادة 147-13
بالتراضددي وسددن تشددريعات للحماية من التمييز علا أسدداس الميل الجنسددي والهوية الجنسددانية  

 (؛وصفة حاملي صفات الجنسين )أستراليا

ين من القانون الجنائي، التي تجرم علا العنلات بالتراضدددددددي ب  230يلغاء المادة   147-14
الك ار من نفس الجنس، وكلغاء جمي  التشدددددددريعات التي تميز علا أسددددددداس الميل الجنسدددددددي 

 (؛)يس انيا

من القدانون الجندائي يلا جداندب المواد المعتدد بهدا لتوقيف أفراد   230يلغداء المدادة  147-15
 ؛مجتم  المي  الموس  وتقديمه  للمحاكمة )أيسلندا(

القدانون الجندائي وأي حا  لدانوني آ ر يجرم علا العنلدات  من  230يلغداء المدادة   147-16
 (؛الجنسية المثلية الرضائية بين الك ار )الماسيك

من القددانون الجنددائي التي تجرم علا العنلددات الجنسددددددددديددة   230يلغدداء المددادة   147-17
 (؛الرضائية بين الك ار )كندا

لا المثلية الجنسدددددية، وجمي  من القانون الجنائي التي تجرم ع  230يلغاء المادة   147-18
المواد التي يعتدد بهدا لتوقيف المثليدات والمثليين ومزدوجي الميدل الجنسدددددددددي ومغدايري الهويدة 

 (؛الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وتقديمه  للمحاكمة )ألمانيا

من القانون الجنائي التي تجرم علا العنلات الجنسدددية المثلية    230يلغاء المادة   147-19
 (؛واي)أوروغ
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 (؛من المجلة الجزائية التي تجرم علا المثلية الجنسية )يسرائيل  230يلغاء المادة   147-20

من المجلة الجزائية لوضددد  حد للتجري  علا العنلات    230تعديل أو يلغاء المادة   147-21
 (؛الجنسية بين ذخصين من نفس الجنس )السويد

لمجلدة الجزائيدة إلنهداء التجري  علا من ا  236و  230يلغداء أو تعدديدل المدادتين   147-22
 (؛الزنا والعنلات الجنسية المثلية )بلجياا

للقانون الدولي لحقوق اإلنسددان، بما في  لك    ا تتام مراجعة المجلة الجزائية وفقاا  147-23
 (؛عن لريق يلغاء التجري  علا العنلات الجنسية المثلية )البرازيل

لمجلدة الجزائيدة التي تجرم علا ا فعدال الجنسددددددددديدة من ا 230وقف العمدل بدالمدادة   147-24
 (؛المثلية )ذيلي

اسدتعادة النظام الدسدتوري وكعادة البرلمان والمؤسدسدات والهيفات الدسدتورية التي   147-25
 (؛علقت أو حلت بموجب حالة ال واري )جنو  أفريقيا

لمؤسددددددسددددددات  وضدددددد  حد للتدابير االسددددددتثنائية وحالة ال واري وكعادة البرلمان وا 147-26
 (؛والهيفات الدستورية المعلقة أو المنحلة )لكسمبرغ

لصدددددد التصدددددديق علا البروتوكول اال تياري الثاني    عقوبة اإلعدام رسدددددمياا  يلغاء 147-27
الملحق بالعهد الدولي الخاق بالحقوق المدنية والسددياسددية، الهادف يلا يلغاء عقوبة اإلعدام  

 (؛)أستراليا

يضددددفاء ال اب  الرسددددمي علا الوقف اال تياري لتنفي  عقوبة اإلعدام بحا  الوال    147-28
والتصدددديق علا البروتوكول اال تياري الثاني الملحق بالعهد الدولي    لصدددد يلغاء العقوبة تماماا 

 (؛الخاق بالحقوق المدنية والسياسية )البرتغال

يلغداء عقوبدة اإلعددام، بمدا في  لدك التصدددددددددديق علا البروتوكول اال تيداري الثداني   147-29
لجزائيدة، الملحق بدالعهدد الددولي الخداق بدالحقوق المددنيدة والسددددددددديداسددددددددديدة، ومراجعدة المجلدة ا

وتحسدددددددددين ذدددددددددفافية البيانات المتعلقة بعقوبة اإلعدام، وتخفيف جمي  أحاام اإلعدام القائمة  
 (؛)أيرلندا

يلغداء عقوبدة اإلعددام والنظر في التصددددددددددديق علا البروتوكول اال تيداري الثداني   147-30
 (؛الملحق بالعهد الدولي الخاق بالحقوق المدنية والسياسية )التفيا

قوبة اإلعدام والتصددددديق علا البروتوكول اال تياري الثاني الملحق بالعهد  يلغاء ع 147-31
 (؛الدولي الخاق بالحقوق المدنية والسياسية والهادف يلا يلغاء عقوبة اإلعدام )آيسلندا

 (؛يلغاء عقوبة اإلعدام في جمي  الحاالت )مال ة 147-32

ام اإلعدددام بفيددة يلغدداء  النظر في فرض وقف ا تيدداري بحا  الوال  لتنفيدد  أحادد 147-33
 (؛عقوبة اإلعدام تماماا )يي اليا

تخفيف جمي  أحاددام اإلعدددام بهدددف يلغدداء عقوبددة اإلعدددام والتصدددددددددددديق علا  147-34
البروتوكول اال تيداري الثداني الملحق بدالعهدد الددولي الخداق بدالحقوق المددنيدة والسددددددددديداسددددددددديدة 

 (؛)يس انيا
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اام الصدددادرة في حق ا ذدددخاق ال ين  ضدددمان أن يجري دون تأ ير تخفيف ا ح 147-35
 (؛يزالون يواجهون عقوبة اإلعدام )ناميبيا ال

 (؛مواصلة جهودها الرامية يلا يلغاء عقوبة اإلعدام علا جمي  الجرائ  )موزامبيق 147-36

تعزيز لددرة اآلليدة الولدايدة الولنيدة علا التحقيق في أعمدال التعد يدب التي ترتكبهدا   147-37
 (؛الدولة ومقاضاة الجناة في كل الحاالت )تشيايالوات أمن 

ل  147-38 تعزيز اسدتقنل القوداء من  نل يعادة ينشداء المجلس ا علا للقوداء ال ي ح 
 (؛في ولت سابق وتعديل الدستور لومان امتثاله المعايير الدولية الستقنل القواء )بلجياا

 54تعدديدل المرسدددددددددوم رل    ضدددددددددمدان وحمدايدة حريدة التعبير، ال سددددددددديمدا من  نل 147-39
المتعلق بماافحة الجرائ  المتعلقة بمنظومات المعلومات واالتصدداالت لتتماذددا م   2022 لعام

من العهدد الددولي الخداق بدالحقوق المددنيدة  19التزامدات تونس الددوليدة، ال سددددددددديمدا الفصدددددددددل 
 (؛والسياسية )سويسرا

الصدددددددددحدافة بللغداء مرسدددددددددوم   حمداية حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيدات وحرية 147-40
واالمتناع عن اسدددتخدام القوانين القائمة لمقاضددداة ا ذدددخاق بسدددبب التعبير    54القانون رل  

 (؛السياسي )الواليات المتحدة ا مرياية

وضددددد  حد لترهيب ومودددددايقة واضددددد هاد المؤسدددددسدددددات اإلعنمية والصدددددحفيين   147-41
ه  في حرية التعبير ومحاسدددددد ة  والمدافعين عن حقوق اإلنسددددددان وغيره  ممن يمارسددددددون حق

 (؛المسؤولين )يسرائيل

حماية الحق في حرية التجم  السدلمي وتكوين الجمعيات والحق في حرية التعبير   147-42
، م  يينء االهتمدام لمبددأي  54ومراجعدة مرسدددددددددوم القدانون رل    88القدانون رل    بدالحفدا  علا

 (؛اإللكترونية )هولندا الورورة والتناسب في سياق ماافحة اإلرها  والجرائ 

اتخا    وات نحو التنفي  الكامل التفاقية القوداء علا جمي  أذداال التمييز ضدد  147-43
المرأة، ب رق منها يصددنل ا حاام التمييزية في لانون ا حوال الشددخصددية التي تنظ  الميرا   

 (؛والسل ة ا بوية ودف  المهر )أستراليا

والسدددياسدددات الرامية يلا ضدددمان الحقوق المتسددداوية للمرأة  تعزيز اإللار القانوني   147-44
 (؛في الزواج )أوغندا

تشدجي  مراجعة مجلة ا حوال الشدخصدية لتعديل التشدريعات التي تميز ضدد المرأة   147-45
 (؛فيما يتعلق بالزواج والميرا  وحوانة ا لفال )أوروغواي

الزوج هو ر  ا سددددددرة وال تنقيح مجلة ا حوال الشددددددخصددددددية التي تنا علا أن  147-46
 (؛تعترف بنفس الحقوق للرجل والمرأة في ممارسة المسؤوليات ا بوية )ألمانيا

اتخدا  جمي  التددابير النزمدة، في القدانون والممدارسدددددددددة، لكفدالدة المسددددددددداواة بين  147-47
الجنسدين والقوداء علا أي ذدال من أذداال التمييز ضدد المرأة، ب رق منها ضدمان المسداواة  

 (؛لحقوق بين الزوجين )التفيافي ا

 (؛)ذيلي الزواجوض  حد للتمييز ضد البنات وا والد المولودين  ارج يلار  147-48

تعزيز حقوق ال فل وحمايتها، ال سددددديما من  زواج ا لفال عن لريق يزالة جمي   147-49
 (؛)التفيا عاماا  18االستثناءات التي تسمح بزواج من تقل أعماره  عن 
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تماد تدابير لمن  تجري  ا ذددددخاق المثليين والتمييز ضددددده  حتا يتمانوا من اع 147-50
 (؛العيش في مأمن من العنف والحصول علا حقوله  )ا رجنتين

 (؛بالهوية الجنسانية لمغايري الهوية الجنسانية )أيسلندا االعتراف لانوناا  147-51

 (؛لجنسانية )آيسلنداوقف تقدي  ا ذخاق يلا العدالة علا أساس الهوية ا 147-52

عن اسدددددتخدام ناال ت اراتن المهينة والتمييزية وغير العلمية وسددددديلة  التوقف فوراا  147-53
  (؛إلث ات المثلية الجنسية )يسرائيل

علا التصدددددددددديق علا   ضدددددددددمان حماية حقوق المهاجرين بينما يعمل البلد جاهداا  147-54
 (ياالتفاقية الدولية لحماية حقوق جمي  العمال المهاجرين وأفراد أسره  )نيجيريا

جمي  االسددددددتنتاجات و/أو التوصدددددديات الواردة في ه ا التقرير تعبر عن موقف الدولة )الدول(   -148
 بتأييد الفريق العامل بااملهيالتي لدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراضي وين غي أال يفه  أنها تحظا 
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