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الشامل*
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مقدمة
 -1عق ددد القري ددق العام ددس املع ددل ابري ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس ،املنرد د ج د قد درار لد د
حق د إل اان ددان  ،1/5دورتددل الرا عددة وال ال د مل الق د ة املمتدددة مددن  4إىل  15تر درين ال ددا /
ن د د فمرب  .2019وايتُعرضد ددا ا الد ددة مل انغ د د ر مل ا ل د دة ال امند ددة املعق د د دة مل  7تر د درين ال د ددا /
ن فمرب  .2019وتدراس وفدد انغد ر و يدر العاقدار اةارجادة ،مان يدس دومنغد س اوا يدت  .واعتمدد القريدق
العامس التقرير املتعلق أبنغ ر مل ا ل ة الرا عة عررة املعق دة مل  12تررين ال ا /ن فمرب .2019
 -2ومل  15كددان ن ال ا /يندداير  ،2019اختددار لد حقد إل اان ددان فريدق املقددررين التددا
(اجملم عة ال الاة) لتا ري ايتعرا ،ا الة مل انغ ر :الكامريون ،وكرواتاا ،وقطر.
 -3وعم داب ابلققددرة  15مددن مرفددق ق درار ل د حق د إل اان ددان  ،1/5والققددرة  5مددن مرفددق
قراره  ،21/16صدرر ال اثئق التالاة ألارا ،ايتعرا ،ا الة مل انغ ر:
(ا)

تقرير وطل/عر ،كتايب مقدم وفقاب للققرة (15ا) ()A/HRC/WG.6/34/AGO/1؛

(ب) جتماع للمعل مار اعدتل مق ضاة األمم املتحددة ال داماة قد إل اان دان وفقداب
للققرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/34/AGO/2؛
(ج) م جز اعدتل مق ضداة األمدم املتحددة ال داماة قد إل اان دان وفقداب للققدرة (15ج)
(.)A/HRC/WG.6/34/AGO/3
 -4واُحالا إىل انغ ر عن طريق اجملم عدة ال الادة قائمدة ايدألة اعددبا م دبقاب كدس مدن إيدباناا
والربتغددال ،ابيددم م عددة األصدددقا املعناددة ابنلاددار ال طناددة للتنقاددة واا دداا واملتا عددة ،و ل اكددا،
وي ددل فاناا ،وال د د يد ،واململك ددة املتح دددة لربيطانا ددا العلم ددل وايرلن دددا الر ددمالاة ،والد د ر ر املتح دددة
األمريكاة .وميكن ارطاع علل هةه األيألة مل امل قع الربكي لايتعرا ،الدورج الرامس.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5عد ددر ،و يد ددر العاقد ددار اةارجاد ددة التقريد ددر ال د د طل ألنغ د د ر علد ددل القريد ددق العامد ددس املعد ددل
ابريتعرا ،الدورج الرامس.
 -6واشار ال فدد إىل ان التقريدر الد طل اعدتدل الل ندة املرد كة د القطاعدار املعنادة اعدداد
التقددارير ال طناددة املتعلقددة اق د إل اان ددان ،وه ددي انلاددة ال طناددة لتنقاددة الت صدداار ورفددع التق ددارير
عنها ومتا عتها.
 -7ومع الدورة ال ااياة ا ديدة اليت داها الرئا ج او ل رن مل عام  ،2017اكت ا
حق إل اان ان ُعداب جديداب .فقد انرأا ان حق إل اان دان علدل صدعاد اظافلدار مل ادع
احنا البلد ،واُعدر اري اتا اة ال طناة ق إل اان ان للق ة  2022-2019راركة وايدعة
من اجملتمع املد  ،وهي حالااب مل املرحلة النهائاة من مراحس امل افقة.
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 -8ويق دددم التقري ددر معل م ددار ع ددن التق دددم اظ ددر مل اري ددت ا ة للت ص دداار ال دديت تلقته ددا انغ د ر
خال الدورة ال اناة لايدتعرا ،الددورج الردامس ( )2019-2015والبدال عدددها  226ت صداة،
وقد كان م ض ع مراورار وايعة النطاإل مع خمتلف الرركا ا ك ما واري ا ك ما .
 -9وشهد مؤشر التنمادة البردرية حت دناب كبدرياب (مدن  0.532مل عدام  2015إىل  0.581مل
عددام  .)2018وارتقددع مت يددط العمددر املت قددع عنددد ال د ردة مددن  44يددنة تقريب داب مل عددام 2000
إىل  61ينة مل عام  .2018وتصنف انغ ر حالاداب ضدمن فأدة البلددان ذار تالتنمادة املت يدطةت،
إذ حققا واحداب من اعلل م ت ر التنماة مل منطقة افريقاا جن ب الصحرا الكربى.
 -10كمددا حدددت تط د ر كبددري مل ااطددار القددان لتعزيددز حق د إل اان ددان و ايتهددا ،ر يدداما
عددد امل افقددة مددؤخراب علددل قددان ن العق د ابر ا ديددد مل كددان ن ال ا /يندداير  ،2019الددةج يتنددمن
العديد من التدا ري املبتكرة.
 -11وق ددد ص دددقا انغد د ر م ددؤخراب عل ددل اتقاقا ددار هام ددة قد د إل اان ددان ،ور ي دداما اتقاقا ددة
مناهند ددة التعد ددةي واد ددريه مد ددن ضد ددروب املعاملد ددة او العق د ددة القايد دداة او الاإن د دداناة او املهاند ددة،
وارتقاقاددة الدولاددة للقنددا علددل اددع اشددكال التمااددز العنصددرج ،والربوت ك د ل ارختاددارج ال ددا
امللح ددق ابلعه ددد ال دددو اة دداي اب ق د إل املدنا ددة وال ااي دداة ،ا دداد إىل إلغ ددا عق ددة ااع دددام،
والربوت كد د ل ااض ددامل رتقاقا ددار جنا ددف املربم ددة مل  12آب/اا ددط  1949واملتعل ددق اماي ددة
ضددحا املنا عددار امل ددلحة اددري الدولاددة ،وارتقاقاددة املتعلقددة ضددع األش د اي عدددميي ا ن دداة،
واتقاقاة خقض حارر انعدام ا ن اة.
 -12وفامددا يتعلددق ابملؤي ددار ال طناددة قد إل اان ددان ،فد ن مكتد امد امللددا هاأددة عامددة
م ددتقلة ،وهد  ،صددقة عامددة ،يتمرددل مددع املبدداد املتعلقددة ركددز املؤي ددار ال طناددة لتعزيددز و ايددة
حقد د إل اان ددان (مب دداد ابريد د ) فام ددا يتعل ددق ابختصاص دداتل وم ددؤولااتل ووريت ددل عل ددل النحد د
املنص ي علال مل نلامل األيايي ومل الديت ر .ولةلك ،ينطلع مكت ام امللا مل انغ ر،
كما ه ا ال مل لدان اخرى ،دور املؤي ة ال طناة ق إل اان ان.
 -13وخال الق ة قاد اريتعرا ،،قدما انغد ر العديدد مدن التقدارير إىل هاأدار املعاهددار
ولا لديها اج تقارير مت خرة يُنلر فاهدا عدد .وعداوة علدل ذلدك ،ار انغد ر مل عدام 2016
املقرر اةاي املعل اق إل اان ان للمهاجرين ،واملقررة اةاصة املعنادة اريدة التعبدري وال صد ل إىل
املعل مار مل افريقاا ،واملقررة اةاصة املعناة اق إل املراة مل افريقاا.
 -14وتعز املادة  214من قان ن العق ابر ا ديدد مبددا امل داواة وعددم التماادز ،حادب تعاقد
اب ددب كددس مددن يرتك د افعددارب اازيددة علددل ايدداس العددرإل ،او الل د ن ،او األصددس االددل ،او مكددان
امل لد ،او ا دن  ،او املادس ا ن دي ،او املدر ،،او ااعاقدة البدنادة او العقلادة ،او املعتقدد او الددين،
او انرا ال ااياة او األيدي ل جاة ،او ال ضع او األصس ارجتماعي ،او اج اياس آخر.
 -15و س مكافحة الق اد وا رمية املنلمة اول ية قص ى ابلن بة للرئا  .وقد اُطلقا خطة
ايد د اتا اة ملن ددع الق دداد ومكافحت ددل مل ك ددان ن األول/دي ددمرب  .2018وطد د ال القد د ة املر ددم لة
ابلتقرير ،نُقةر دار لدز دة الد عي ونردر افندس املماريدار ،و ُاجدةر إجدرا ار منه ادة ضدد
األش اي املزع م ارتكاهبم اعمال ف داد .وت جدد اك در مدن  600قنداة تتعلدق ابلق داد وا داس
األمد ال وارخددتاس إمددا قادد التحقاددق مددن جاند مكتد املدددعي العدام ،و عنددها صدددرر رد نل
ابلقعس عررة احكام قنائاة ،وإما قاد اظاكمة.
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 -16وعلددل صددعاد النلددام القنددائي ،يت قددع ان يددؤدج تنقاددة ااصدداحار القنددائاة والقان ناددة
إىل إنرددا  60حمكمددة مقاطعددة ،منهددا  14حمكمددة تعمددس ابلقعددس علددل حن د كامددس .وتقددرب هددةه
اظاكم القنا من امل اطن .
 -17وي جددد مل انغ د ر حن د  200 000اجن د مل وضددع نلددامي ،مددنهم  60 000رج د ،
مم د ددا يع د ددل ان الاجأد د د يتمتعد د د ن د ددنق ا قد د د إل املكق ل د ددة لألنغد د د لا جد د د الق د ددان ن .ومل
عام  ،2017خال نزاع كان دائراب مل منطقة كاياج مل ه رية الك نغد الدميقراطادة ،ايدتقبلا
انغد د ر اك ددر م ددن  30 000شد د  .و اي ددطة اتق دداإل لال ددي د د حكد د ميت انغد د ر و ه ري ددة
الك نغ د الدميقراطاددة ومق ضدداة األمددم املتحدددة لرددؤون الاجأ د  ،دددا تنقاددة خطددة منلمددة اعددادة
هؤر الاجأ إىل وطنهم مل تررين األول/اكت ر .2019
 -18ومن ددة ع ددام  ،2013اجد ددةر و ارة الع دددل وحق د د إل اان ددان م عد ددة م ددن ااج د درا ار
ونلمددا ددار هبددد كقالددة ت د اس اددع امل د اطن عنددد ال د ردة ،وادر إىل ت د اس اك ددر
من  8ماي م اطن حديب ال ردة خال الق ة .2018-2013
 -19وحيل ددر الدي ددت ر التع ددةي واملعامل ددة املهان ددة ،وي ددن ق ددان ن العقد د ابر ا دي ددد عل ددل احك ددام
ابل د د ن عل ددل امل دددان ابرتك دداب جرمي ددة التع ددةي مل دددة تد د او د د ي ددنة وي ددا ي ددن ار .وخ ددال
الق د ة  ،2016-2012فُرض ددا ج دزا ار عل ددل اك ددر م ددن  1 000ضددا ط ،وع ق د  262م ظق داب
خددال الق د ة  2019-2017عق د ابر أتديباددة وجنائاددة .ومددن اجددس جتن د اركتلددا مل ال د ن
خددال مرحلددة مددا قبددس اظاكمددة ،يطبددق القندداة تدددا ري اح ا يددة اددري ي دالبة للحريددة ،مددن قباددس ااقامددة
ا ربية .ور يت او مت يط معدل اركتلا مل ال ن  3مل املائة ،وت س اعلل ن بة مل ل اندا.
 -20وترددكس مكافحددة ارجتددار ابألش د اي اول يددة ابلن ددبة ألنغ د ر ،وقددد ُخص د ددا ق ددم مل
اري اتا اة ال طناة ق إل اان دان للقد ة  .2022-2019وقدد انندما انغد ر إىل قاعددة ادا ر
ا ماعة اامنائاة لل ن ب األفريقي .وانرأا ندة مرد كة د الد ارار ملكافحدة ارجتدار ابألشد اي
مل عام  ،2014وانغ ر ملتزمة تنقاة اةطط ااقلاماة والدولاة ملكافحة ارجتار ابألش اي.
 -21وفاما يتعلق ارية التعبري وتكد ين ا معادار والت مدع ال دلمي ،فقدد ادى فدتك ا ك مدة
ا ديددة للم دال ال اايدي إىل مددنك ال اخدا ألك در مدن  200صددحاقة .وجتدرج ردكس روتاددل
ويد س تقدددم هددام
امللدداهرار وارجتماعددار الدديت تنلمهددا خمتلددف اجملم عددار ال اايدداة واملدناددةُ .
ك ددةلك مل م د د لة ت د د اس ا معا ددار :ف ددال ال ددن ار األر ددع املاض دداة ،اد ع دددد املنلم ددار
ال طناة والدولاة امل لة من  302إىل .603
 -22ومل ك ددان ن ال ا /ين دداير  ،2019اعتُم ددد ق ددان ن يتعل ددق اري ددة ال دددين واملعتق ددد والعب ددادة.
ويتن ددمن ه ددةا الق ددان ن ت دددا ري جدي دددة ترم ددي إىل ض ددمان مماري ددة ا ددق مل حري ددة ال دددين واملعتق ددد
والعبادة عن طريق تعزيز ارع ا الرمسي ابلط ائف الديناة ،ومل ال قا نق ل اية امل اطن مدن
املماريار الديناة اليت تنتهك حق قهم .ومل انغ ر ،هناك  83طائقدة دينادة معد هبدا ،و1 106
ط ائف اري مع هبا ،و 77منلمة شبل كن اة.
 -23وفاما يتعلق ابلتعلام ،اد عدد املدارس ن بة تناهز  7.3مل املائة ما د عدامي 2017
و ،2019وارتقع عدد املعلم ركس كبري مل عامي  2017و 2018ويت قدع ان ي د س دة
اخددرى نح د  10 000معلددم مل عددام  .2019واخنقنددا ن ددبة األطقددال املت ددر مددن النلددام
التعلامي إىل  37مل املائة.
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 -24ويكقددس الديددت ر ا ددق مل الصددحة .وهندداك اك ددر مددن  3 000وحدددة صددحاة مل اددع
احنددا البلددد ،وافتُتحددا مل ال ددنت املاضددات وحدددار جديدددة ،ددا فاهددا وحدددار مت صصددة مل
طد العلدام وإعدادة الت هادس البدد  .ويبلد معددل انتردار فدريوس نقد املناعدة البردرية/اايد 2
مل املائة ،وه األدىن مل املنطقة.
 -25وفامددا يتعلددق اب صد ل علددل األراضددي وامل دداكن ،اشددار ال فددد إىل ان األراضددي مل انغد ر
هددي ملددك للدولددة وانددل حددرج حالا داب تنقاددة الددرب مع املعددرو ابيددم تارضدديت ملددنك يددندار ملكاددة
األراضي للم تمعار اظلاة الريقاة .وواصلا انغ ر تر اع نا املنا ل مل اع احنا البلد.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -26ادىل  110وف د د باددا ر النددا جل ددة التحدداور .وتددرد الت صدداار املقدمددة النددا جل ددة
التحاور مل القرع ال ا من هةا التقرير.
 -27وهن ر تام ر  -لاريت انغ ر علل تصديقها علل الصك ك األياياة ق إل اان دان،
ورحلا جترمي تر يل األعنا التنايلاة األن ية مل قان ن العق ابر ا ديد.
 -28وشكرر ت ا انغ ر علل عر ،تقريرها ،الةج يلط الن علل التقدم اظر مل ال
اية حق إل اان ان.
 -29ورحب ددا ت د ن ابلتر دريعار وال دربامع ال طنا ددة ال دديت اعتم دددر من ددة اري ددتعرا ،ال دددورج
الرامس ال ا ق ملكافحة الق اد وتعزيز امل اواة ا ن .
 -30ورحلددا تركاددا التصددديق علددل عدددة صددك ك دولاددة مل عددام  ،2019واشددادر ابعتمدداد
قان ن العق ابر ا ديد.
 -31ورحبد د ددا اواند د دددا ابملبد د ددادرار الراماد د ددة إىل ايد د ددة حق د د د إل اان د د ددان ،ور يد د دداما وضد د ددع
اري اتا اة ال طناة ق إل اان ان للق ة .2022-2019
 -32ورحبددا اوكراناددا تنقاددة انغد ر للت صدداار املتعلقددة امايددة حقد إل املدراة والطقددس والقنددا
علل الزواج املبكر.
 -33وش عا اململكة املتحدة انغ ر علل إيا األول ية لتعلام القتاار.
 -34واعر ددا ه ريددة تنزاناددا املتحدددة عددن تقددديرها للتصددديق علددل ارتقاقاددة الدولاددة للقنددا
علل اع اشكال التمااز العنصرج.
 -35ورحلا ال ر ر املتحدة اةط ار املت ةة من اجس حت د يد س حقد إل اان دان،
ولكنها اعر ا عن قلقها إ ا اعمال البطش اليت يتعر ،ا الناشط ن مل ال حق إل اان ان.
 -36وح ددا اورواد د اج عل ددل إحد درا املزي ددد م ددن التق دددم مل ددال ا قد د إل ا ن دداة واا ا ا ددة
وحق إل امل لاار وامل لا ومزدوجي املاس ا ن ي ومغايرج ا ية ا ن اناة.
 -37واعر ددا ه ري ددة فن ددزويا الب لاقاري ددة ع ددن تق ددديرها للتص ددديق عل ددل معاه دددار حقد د إل
اان ان وإعطا األول ية للم اواة ا ن مل املراركة ال ااياة.

GE.19-21343

5

A/HRC/43/11

 -38ورحب د ددا فاا د ددا م اب ه د د د الراما د ددة إىل دة مع د دددرر ت د د د اس امل الا د ددد وارلتحد د داإل
ابملدارس ومنع العنف ضد األطقال.
 -39ورحبا الامن ابعتماد ياايار وطناة ر ن حق إل اان ان والتعلام واملراة والرباب.
 -40والنددا امباددا علددل انغ د ر مل دداةتها املالاددة مل املق ضدداة ال دداماة ق د إل اان ددان وجتددرمي
تر يل األعنا التنايلاة األن ية مل قان ن العق ابر ا ديد.
 -41ورحبددا افغان ددتان قددض الق د ة د ا ن د مل التعلددام ار تدددائي و قبد ل املهدداجرين
وطال الل .
 -42ورحلددا ا زائددر اةط د ار الدديت اجددةبا انغ د ر لتح د حالددة حق د إل اان ددان ،ددا مل
ذلك التصديق علل معاهدار حق إل اان ان.
 -43ورحلا األرجنت التنقاحار الديت ادخلدا علدل قدان ن العقد ابر ا ديدد والديت الغدا
جترمي العاقار ا ن اة امل لاة.
 -44وشد عا ارماناددا انغد ر علددل التصددديق علددل امل الاددق الدولاددة األيايدداة قد إل اان ددان
اليت تصبك طرفاب فاها عد.
 -45وش د عا اي د الاا علددل م اصددلة ااصدداحار ااحا اددة مل ددال حق د إل اان ددان ،مددع
اع افها ابلتقدم اظر .
 -46وا ر ر النم ا حمنة األيتدام واألطقدال املتردردين الدةين يقتقدرون إىل فدري ا صد ل علدل
التعلام واةدمار الصحاة.
 -47والنا اذر ا ان علل انغد ر لتنقادة الت صداار الصدادرة عدن اريدتعرا ،ال دا ق ،دا مل
ذلك التصديق علل عدة اتقاقاار اياياة.
 -48ورحلا ااروس وج د ااطار املؤي دي الدا م مايدة حقد إل اان دان والتح دانار
اليت اُدخلا علل الترريعار ال طناة.
 -49ورحب ددا ل اك ددا ابلتص ددديق عل ددل الربوت ك د ل ارختا ددارج ال ددا امللح ددق ابلعه ددد ال دددو
اةاي اب ق إل املدناة وال ااياة ،ا اد إىل إلغا عق ة ااعدام.
 -50ورحلا دولة لاقاا املتعددة الق ماار إعطا األول ية للحد من الققر وحتقادق التنمادة
امل تدامة ،ول اايار ك املراة مل املناطق الريقاة.
 -51ورحلا ت ا التقدم اظر مل ال اية الطقس ،والقنا علل الققر ،وال قاية من
فريوس نق املناعة البررية ،ومكافحة الق اد ،من ام ر اخرى.
 -52وشد عا الربا يددس انغ د ر علددل ح يددبة ااجدرا ار القنددائاة وتعزيددز ااجدرا ار املت ددةة
ملكافحة فريوس نق املناعة البررية/اايد واألمرا ،املت طنة الرئا اة.
 -53ورحلددا لغددار التصددديق مددؤخراب علددل ارتقاقاددار األيايدداة قد إل اان ددان وا هد د
املبةولة لتعزيز ااطار الترريعي واملؤي ي.
 -54ورحلا ركانا فاي التقدم اظر واملراركة ال ايعة مل عملاة إعداد التقرير ال طل.
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 -55وذكددرر روندددج ان املبددادرار املت ددةة تددربهن علددل الت دزام انغ د ر تح د ي د لها مل
ال حق إل اان ان.
 -56ورحلددا كندددا ااصدداحار املنددطلع هبددا ،ددا مل ذلددك اةطد ار التردريعاة الراماددة إىل
ايد ددة األش د د اي ذوج ااعاقد ددة وامل لاد ددار وامل لا د د ومزدوجد ددي املاد ددس ا ن د ددي ومغد ددايرج ا يد ددة
ا ن اناة وحاملي صقار ا ن .
 -57ورحلددا ه ريددة افريقاددا ال يددطل املبددادرار املت ددةة مل ددال ايددة حقد إل اان ددان،
ا مل ذلك ين قان ن عق ابر جديد.
 -58واعر ددا تردداد عددن تقددديرها لتنقاددة الت صدداار املنب قددة عددن اريددتعرا ،ال ددا ق ،والدديت
انعك ا ،مل لة ام ر ،مل ين قان ن العق ابر ا ديد.
 -59ورحب ددا ش ددالي اص ددا ق ددان ن العقد د ابر .وح ددا انغد د ر عل ددل ض ددمان ع دددم تع ددر،
الصحقا واملدافع عن حق إل اان ان للتهديدار او القا د اري املربرة.
 -60واش ددادر الص د د أبنغ د د ر رعتماده ددا اةط ددة اامنائا ددة ال طنا ددة للق د د ة 2022-2018
واري اتا اة ال طناة ق إل اان ان للق ة .2022-2019
 -61واشادر الك نغ ابلتزام انغ ر ِّ
املعرب عن النهع ال اايي ا ديد جتاه اية حق إل اان ان.
 -62والنا ك يتاريكا علل انغ ر اصاحها قطاع العدالة وتنلامها انت اابر عام .2017
 -63والنا ك ر ديق ار علل انغ ر رعتمادها قان ن العمس العام وقان ن العق ابر ا ديد.
 -64واع فا ك اب ابلتقدم الكبري الةج احر تل انغ ر مل ا د من الققر املدقع مل البلد.
 -65ورحلا تراكاا ان انغ ر قد صدقا علدل لدات معاهددار رئا داة قد إل اان دان
ورفعا القا د املقروضة علل حرية تك ين ا معاار.
 -66ورحل ددا ه ري ددة كد د ر الر ددعباة الدميقراطا ددة ان انغد د ر ق ددد اج ددةر ت دددا ري مل ددال
امل اواة ا ن و اية الطقس.
 -67واعر دا ه ريددة الك نغد الدميقراطاددة عددن تقددديرها للتقدددم الددةج احر تددل انغد ر مل ددال
اية حق إل اان ان.
 -68والنا الدامنرك علل انغ ر الغائها جترمي العاقار ا ن داة امل لادة وحلرهدا التماادز علدل
اياس املاس ا ن ي من خال قان ن العق ابر ا ديد.
 -69واعر ددا جاب د يت ع ددن تق ددديرها رعتم دداد انغ د ر ق ددان ن العق د ابر ا دي ددد واريد د اتا اة
ال طناة ق إل اان ان للق ة .2022-2019
 -70واعر ددا ا مه ري ددة الدوماناكا ددة ع ددن تقد ددديرها رعتم دداد اري د د اتا اة ال طنا ددة ق د د إل
اان ان للق ة  2022-2019واةطة اامنائاة ال طناة للق ة .2022-2018
 -71ورحلا إك ادور مع التقدير تصدديق انغد ر علدل ارتقاقادة الدولادة للقندا علدل ادع
اشكال التمااز العنصرج.
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 -72واعر ا مصر عن تقدديرها لل هد د املبةولدة مدن اجدس تعزيدز حقد إل اان دان علدل ادع
امل ت ر ،ور ياما لدعم الن ا واألطقال.
 -73واعر ا إلا اا عن إع اهبدا اب ملدة ال طنادة امل دماة تم لد د خدال مدن اايدد مدن اجدس
افددق متد لقت والراماددة إىل القنددا علددل فددريوس نق د املناعددة البردرية/اايد لدددى األطقددال ال د ل
عام .2030
 -74واشد ددادر فا د ددي أبنغ د د ر رلتزامهد ددا د ددز دة مرد دداركة ن د ددا املند دداطق الريقاد ددة مل صد دداااة
ال اايار اليت تؤلر علاهن.
 -75ورحبد ددا فرن د ددا ابلتصد ددديق علد ددل املعاهد دددار الدولاد ددة ق د د إل اان د ددان والتقد دددم اظد ددر
فامددا يتصددس اقد إل امل لاددار وامل لاد ومزدوجددي املاددس ا ن ددي ومغددايرج ا يددة ا ن دداناة وحدداملي
صقار ا ن وحق إل املراة.
 -76والنددا اددا ن علددل انغد ر رعتمادهددا ياايددار عامددة بددد إىل مكافحددة الققددر وجدددم
القأار النعاقة.
 -77واعر ددا ج رجاددا عددن تقددديرها رعتمدداد قددان ن العقد ابر ا ديددد ،الددةج يددن  ،مل لددة
ام ر ،علل جترمي تر يل األعنا التنايلاة األن ية.
 -78ورحب ددا املانا ددا ابلتص ددديق عل ددل ل ددات معاه دددار اياي دداة قد د إل اان ددان ،ولكنه ددا
ما الا ترعر ابلقلق إ ا ارنتهاكار اليت يرتكبها افراد ق ار األمن.
 -79ورحلا اا مع التقدير تصديق انغ ر مؤخراب علل عدد من معاهدار حق إل اان ان.
 -80واقرر هاييت اب ه د الديت تبدة ا انغد ر مل يدباس ايدة حقد إل اان دان ،ور يداما عدن
طريق مكافحة الق اد وال عي إىل تن يع ارقتصاد.
 -81واشد ددار ال فد ددد إىل ان انغ د د ر قد ددد صد دددقا ابلقعد ددس علد ددل ارتقاقاد ددار الرئا د دداة ق د د إل
اان ان .ورام ان التصديق علل صك ك إضافاة ما ال قاد النلر ،ف نل ر شك مل ت فر اارادة
ال اايداة لددى ا ك مددة والردع األنغد رجداذ مزيددد مدن ااجدرا ار مل هدةا الصدددد .ادري انددل
فاما يتعلق ابرننمام إىل نلام روما األيايي للمحكمة ا نائاة الدولاة ،يتلتزم انغد ر ابمل قدف
ا ماعي الةج اجةه ارحتاد األفريقي ،وه م قف معرو علل نطاإل وايع.
 -82وق ددد ظل ددا م د د لة إ ال ددة األلغ ددام اول ي ددة ابلن ددبة ألنغد د ر من ددة داي ددة فد د ة ال ددام (مل
عام  .)2002ويت مك إ الة األلغام ارية تنقس األشد اي ويدت عس األراضدي الصدا ة للزراعدة
متاحة للزراعة ،وه امر مطل ب لتط ير الزراعدة مل الدباد .ودعدا ال فدد مدرة اخدرى إىل التعداون مل
هةا الصدد ،ور ياما مع البلدان او ا اأار اليت تلك التكن ل جاار واةربار ذار الصلة.
 -83وفاما يتعلق ابلاجأ وا رة ،اشار ال فد إىل ان االباة املهاجرين والاجأ مل انغ ر
هددم م اطند ن افارقددة .ومددا فتأددا ا ك مددة تعمددس علددل ت د ية وضددعهم مددن الناحاددة القان ناددة ،لددا
فقددط مددن اجددس ارعد ا اقد قهم ،ولكددن اينداب اع افداب ابمل دداعدة الدديت قدددمتها البلدددان األفريقاددة
األخرى مل اطل انغ ر النا الكقا من اجس اريتقال وإابن ا رب األهلاة.
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 -84وتتنددمن ال اايددة ال طناددة للم دداواة واانصددا د ا ن د تدددا ري ياايدداة مددن اجددس
ك د امل دراة .كمددا ان ااحصددا ار املتعلقددة ردداركة امل دراة مل ا ادداة العامددة تبعددب علددل التقددا ل.
فعلل يباس امل ال ،س الن ا حن  42مل املائة من العامل مل القطداع العدام واك در مدن  30مل
املائة من اعنا الربملان .ور يدزال العندف املندز ي دري القلدق ،ادد ان انغد ر اعتمددر م عدة مدن
التدددا ري ملعا ددة هددةه امل د لة ،ددا مل ذلددك ددار الت عاددة وتقدددمي املر د رة .ونقددةر انغ د ر اين داب
ار ملكافحة املماريار النارة م س الزواج املبكر ومنع ا مس املبكر.
 -85ورداب علدل يدؤال رد ن مدا ي دمل تعملادة إنقدداذت ،اوضدك ال فدد اندل خدال هدةه العملاددة
اُالقدا حد ا  1 500دار للعبدادة ابعتبارهددا اددري مائمدة وترددكس عددض امل داطر علددل الصددحة
والنل ددام الع ددام .ا ددد ان ددل م ددن خ ددال العم ددس ال ددةج ج ددرى م ددع اادارار عل ددل ص ددعاد البل ددد ر
واظافلار ،فُتحا  300دار اخرى للعبادة ت دس لل طدط ا ندرية وااقلامادة والق اعدد املرتبطدة
ابل اخا علل النح املنص ي علال مل القان ن.
 -86وفام ددا يتعل ددق ابل ااي ددار الراما ددة إىل ال دددفاع ع ددن األطق ددال ،فد د ن ا ماي ددة م ددن العن ددف
مكق لددة ج د الديددت ر والق د ان امل تلقددة وقددان ن العق د ابر ،الددةج يتنددمن احكام داب تتندداول
إيددا ة معاملددة القصددر .وانغ د ر صدددد حتددديب اي د اتا اتها ال طناددة ملنددع ومكافحددة العنددف ضددد
األطق ددال .واباض ددافة إىل ذل ددك ،ح ددرج حالاد داب اعتم دداد خط ددة عم ددس وطنا ددة للقن ددا عل ددل عم ددس
األطقددال .وفامددا يتعلددق ابألطقددال املتهمد ماريددة ال ددحر ،فقددد اخنقددض عدددد ا ددارر رددكس
كبددري قنددس الت عاددة الدديت اضددطلع هبددا املعهددد ال د طل للطقددس دددعم مددن منلمددار اجملتمددع املددد ،
ددا مل ذلددك الكنددائ  .ومل العددام املاضددا  ،ي د لا  44حالددة فقددط 30 ،منهددا ُحلددا عددن
طريق تقدمي املر رة والدعم النق ي وارجتماعي للنحا .
 -87ومي س األش اي ذوو ااعاقة  2.5مل املائة من ال كان ،اج ما يزيد علل 600 000
ش د  .وتبل د ن ددبة األطقددال مددن هددةا اجملم د ع  25مل املائددة .واعتُمدددر العديددد مددن الصددك ك
القان نا د ددة وال ااي د ددار لن د ددمان اي د ددة األش د د د اي ذوج ااعاق د ددة ،و ر د ددكس اخد د د اادم د دداج
ارجتماعي لألطقال ذوج ااعاقة.
 -88وحيمددي الديددت ر والقددان ن ا ددق مل حري دة تك د ين ا معاددار والت مددع ال ددلمي .ومددع ذلددك،
ف د ن دور الدولددة ،عددن طريددق ال ددلطار امل تصددة ،يتم ددس مل ضددمان ار تددؤدج امللدداهرار إىل بديددد
النلام العام .وقد كانا الغالباة العلمدل مدن امللداهرار الديت جدرر مدؤخراب يدلماة ،وذلدك قندس دع
حك مدة الدرئا قددراب اكدرب مددن املروندة وارنقتدا  .واباضدافة إىل ذلددك ،كلمدا يد س اج ادعدا ايددا ة
املعاملة او اريت دام املقرط للق ة ،ف ن ا ك مة ر ت دد مل فتك حتقاقار وحماكمة ا ناة.
 -89واعر ا هندوراس عن ارتااحها إ ا األحكام الد اردة مل قدان ن العقد ابر ا ديدد لت درمي
اعمال الق اد.
 -90والنا آي لندا علل تنقاك قان ن العق ابر ،ور ياما إدراج املاس ا ن ي ك ياس للتمااز.
 -91واحاطددا ا نددد علم داب ابري د اتا اة ال طناددة ق د إل اان ددان للق د ة ،2022-2019
واليت ر انن ابملرحلة النهائاة للم افقة علاها.
 -92واشددادر إندونا دداا تصددديق انغ د ر علددل عدددة معاهدددار دولاددة ق د إل اان ددان منددة
الدورة ال ا قة.
GE.19-21343

9

A/HRC/43/11

 -93واعر ا ه رية إيران ااياماة عدن تقدديرها مايدة القصدر مدن العندف واعتمداد تددا ري
للقنا علل عمس األطقال.
 -94والد العدراإل علدل انغد ر ملدا اجةتدل مددن خطد ار لتعزيدز حقد إل اان دان علدل الدرام مددن
آاثر الك ارت الطباعاة مل عام .2017
 -95واشادر ايرلندا أبنغ ر لتصديقها مؤخراب علل اتقاقاة مناهنة التعةي .
 -96ورحبا إيطالاا ابلتعديار اليت ادخلا علل قان ن العق ابر لتعزيز اية حق إل املراة والطقس.
 -97والنددا الادداابن علددل انغ د ر لل ه د د ا اريددة الراماددة إىل دة مردداركة امل دراة مل عملاددار
صنع القرار ال اايي وارقتصادج ،ا مل ذلك علل امل ت ى ال ارج.
 -98وشددكرر األردن انغ د ر علددل تقريرهددا الرددامس ،الددةج انددا فاددل التدددا ري املت ددةة لتنقاددة
الت صاار اليت تلقتها.
 -99ورحلا قرياازيتان ابرتاا ان مكافحة الق اد وا رمية املنلمة س اول ية ابلن بة ألنغ ر.
 -100واش ددادر ه ري ددة رو الدميقراطا ددة الر ددعباة أبنغ د د ر عل ددل ال ااي ددة ال طنا ددة للم دداواة
ا ن و ر مع التنماة امل تدامة والت قاف من حدة الققر.
واانصا
 -101ورحل ددا رتقا ددا الت دددا ري ال دديت اج ددةبا ا ك م ددة لتعزي ددز و اي ددة حقد د إل اان ددان من ددة
اريتعرا ،ال ا ق.
 -102واشادر لاباا أبنغ ر لتصدديقها علدل عددة صدك ك دولادة واعتمداد قد ان لتعزيدز حقد إل
اان ان وإصا القنا .
 -103ورحبا لا تنرتاين ابلتصديق علل ارتقاقاة الدولاة للقنا علل اع اشكال التمااز العنصرج.
 -104وش عا لك مربا انغ ر علل تعزيز تنقاة الق ان وخطط العمس املعتمدة مؤخرا.
 -105ورحلا مدارقر اعتماد قان ن العق ابر ا ديد وتك اف ا ه د الراماة إىل مكافحة الق اد.
 -106واش ددادر م ددالاز أبنغد د ر رعتماده ددا ع دددداب م ددن القد د ان وال ااي ددار الراما ددة إىل تعزي ددز
حق إل اان ان ،ورحبا ابري اتا اة ال طناة ق إل اان ان للق ة .2022-2019
 -107والنا م ريتانادا علدل انغد ر ريد اتا اتها ال طنادة قد إل اان دان للقد ة ،2022-2019
واألول ية اليت تعطاها لتحقاق ا د اامنائي لأللقاة املتم س مل ا د من الققر املدقع.
 -108واشدادر جدزر مارشدال أبنغد ر ةقدض معددل الققدر املدددقع وتنقادة ياايدار بددد إىل
تعزيز امل اواة ا ن .
 -109ورحبا ما ابلتصديق علل عدد من الصك ك القان ناة الدولاة من اجدس تعزيدز حقد إل
اان ان و ايتها.
 -110واشادر م ريرا س ضع انغ ر لاي اتا اة ال طناة ق إل اان ان للق ة 2022-2019
و تصديقها علل ارتقاقاار األياياة املتعلقة ابلتعةي والتمااز العنصرج.
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 -111واقددرر املك دداك ابعتمدداد قددان ن العق د ابر ا دي ددد و ت ددرمي التمااددز القددائم علددل املا ددس
ا ن ي وتر يل األعنا التنايلاة األن ية.
 -112ورحبا ا بس األي د اب ه د املبةولة ر ن العندف ضدد األطقدال ،ولكنهدا اعر دا عدن
قلقها إ ا انترار عمس األطقال مل قطاع التعدين.
 -113واشاد املغرب ابلتقدم الةج احر تل انغ ر مل مكافحة العنف ضد املراة والعنف ا ن ي
ضد القصر ومل ال اادماج ارجتماعي لألطقال ذوج ااعاقة.
 -114وهن ر م امباق انغ ر علل وضع اري اتا اة ال طناة ق إل اان ان للق ة .2022-2019
 -115والندا ماامندار علدل انغد ر ملدا ةلتدل مددن جهد د ألجدس تنقادة الت صداار املقب لدة الصددادرة
عن ا لة ال اناة من اريتعرا ،الدورج الرامس.
 -116وش د عا ماباددا انغ د ر علددل م اصددلة تعاو ددا مددع اجملتمددع الدددو لايددتمرار مل حت د
حالة حق إل اان ان مل البلد.
 -117واشادر نابال تصديق انغ ر علل الصك ك الدولاة ،ورحلا اا ا ار اليت حققتها
مل ا د من الققر املدقع.
 -118واعر ددا ه لن دددا عددن اقتناعه ددا امكاناددة إح درا تقدددم ص د ي التنقاددة القع ددال ل ط ددار
القان املتعلق اق إل املراة.
 -119واعر ا ناكاراا ا عن شكرها ألنغ ر علل عر ،تقريرها.
 -120ورحبا النا ر تعاون انغ ر مع آلاار األمم املتحدة ق إل اان ان.
 -121واشادر نا ري ابلتزام انغ ر ابلتنماة امل تدامة وجقاف حددة الققدر ،وكدةلك ده دهدا
الراماة إىل مكافحة الق اد.
 -122واشددادر النددرويع ابلتقدددم الددةج حققتددل انغ د ر ،مرددرية إىل التصددديق علددل ارتقاقاددار
الرئا اة ق إل اان ان واري اتا اة ال طناة املقبلة ق إل اان ان للق ة .2022-2019
 -123واشددادر ابك ددتان ابلتقدددم الكبددري ال ددةج احر تددل انغ د ر مل ددال ال ص د ل إىل العدال ددة
وت اس امل الاد.
 -124وش د عا ابراا د اج انغ د ر علددل النلددر مل التصددديق علددل اتقاقاددة منلمددة العمددس الدولاددة
لعد ددام  2011ر د د ن العمد ددال املن د دزلا (ارتقاقاد ددة رقد ددم  ،)189وم ا مد ددة تر د دريعابا ال طناد ددة مد ددع
التزامابا ا ديدة.
 -125واقرر ريو اب ه د اليت تبة ا انغ ر لت فري التعلام واةدمار الصحاة والعمس ل كا ا.
 -126والن ددا القلبد د عل ددل انغد د ر لايد د اتا اة ال طنا ددة قد د إل اان ددان للقد د ة ،2022-2019
واقرر ا حققتل من إ ا ار مل ال اية حق إل املراة والطقس.
 -127ورحلددا الربتغددال اعتم دداد اةطددة ال طنا ددة لتنقاددة ق درار ل د األم ددن )2000(1325
ر ن املراة وال ام واألمن.
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 -128واعر ا ه رية ك ر عن قلقها إ ا ايدتمرار ورود تقدارير عدن اريدت دام املقدرط للقد ة
ضد املتلاهرين من جان اجهزة إنقاذ القان ن.
 -129ورحد ارحتدداد الرويددي ابننددمام انغد ر إىل الربوت كد ل ارختاددارج ال ددا امللحددق ابلعهددد
الدو اةاي اب ق إل املدناة وال ااياة ،ا اد إىل إلغا عق ة ااعدام.
 -130والند ددا رواند دددا علد ددل انغ د د ر ملد ددا تبةلد ددل مد ددن جه د د د ألجد ددس حت د د الرفد دداه ارجتمد دداعي
وارقتصادج لرعبها.
 -131ورحل ددا ال ددنغال اةط ددة اامنائا ددة ال طنا ددة للقد د ة  2022-2018ال دديت تع ددز تك ددافؤ
القري والنه  ،دور املراة مل خمتلف اجملارر.
 -132ورحلا صدر اا تنقادة انغد ر لايد اتا اة ال طنادة قد إل اان دان للقد ة 2022-2019
واةطة اامنائاة ال طناة للق ة .2022-2018
 -133ورحلا ياراس تطباق انغد ر لل طدة التنقاةيدة ملكافحدة العندف املندز وإنردا اجمللد
ال طل للعمس ارجتماعي.
 -134واعر ددا يدريالا ن عددن تقددديرها للدددور القاددادج الددةج تنددطلع ددل انغد ر مددن اجددس تعزيددز
ال ام مل القارة األفريقاة.
 -135واش ددادر ي ددل فاكاا اب هد د د املبةول ددة ،واعر ددا ع ددن تق ددديرها ادراج ا ددق مل الت م ددع
ال لمي مل الديت ر.
 -136ورحل ددا ي ددل فاناا إدراج احك ددام لت ددرمي الق دداد مل ق ددان ن العقد د ابر ا دي ددد وجت ددرمي
تر يل األعنا التنايلاة األن ية.
 -137واشددادر جن د ب افريقاددا أبنغ د ر لتحقاقهددا الغايددة (1ا) مددن األهدددا اامنائاددة لأللقاددة
املتم لة مل خقض الققر املدقع إىل النصف ،والةج اخنقض من  69مل املائة إىل  36مل املائة.
 -138وهن ر إيباناا انغد ر علدل اعتمداد قدان ن العقد ابر ا ديدد الدةج يلغدي جتدرمي العاقدار
ا ن اة امل لاة وحرم التمااز علل اياس املاس ا ن ي.
 -139ورحبددا دولددة فل ددط اب هد د الراماددة إىل الت قاددف مددن حدددة الققددر ،ددا مل ذلددك مددن
خال اعتماد العديد من الربامع وخطط العمس.
 -140وال ال دان علل انغ ر لتعاو ا مع ل حق إل اان ان وتنقاة الت صاار ال ا قة.
 -141ورحلد ددا ال د د يد تنقد دداك قد ددان ن العق د د ابر ،وإطد دداإل اي د د اتا اة ق د د إل اان د ددان،
والتصديق علل اتقاقاار هامة مل ال حق إل اان ان.
 -142ورحب ددا ي ي د درا ابلتص ددديق عل ددل اتقاقا ددة مناهن ددة التع ددةي  ،ورحل ددا ااج د درا ار
املت ةة ملكافحة الق اد ،ودعا انغ ر مل اصلة هةه ااجرا ار.
 -143واش ددادر ا مه ري ددة العر ا ددة ال د د رية أبنغد د ر علد دل م ددا تبةل ددل م ددن جهد د د ملكافح ددة ارجت ددار
ابألش اي ،ور ياما من خال الل نة املر كة ال ارار املعناة كافحة ارجتار ابألش اي.
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 -144واش دادر اتيلن ددد أبنغ د ر لتص ددديقها عل ددل العدي ددد م ددن امل الا ددق الدولا ددة ق د إل اان ددان
ووضع اي اتا اة وطناة ق إل اان ان.
 -145وذكر ال فد انل احاط علماب ابلتددخار الديت قددما الندا جل دة التحداور ،واعدرب عدن
اقتناعل أبن انغ ر ت ري علل الطريدق الصدحاك حند لد ا امل دت ى املنرد د لتعزيدز حقد إل اان دان
و ايتها .وقال إن انغ ر يتنلر ابهتمام مل اع الت صاار اليت تلقتهدا ،خاصدة وان هنداك إرادة
يااياة لدى ا ك مة وتعبأة عامة مل البلد لتحقاق مزيد من التقدم.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -146ستنظر أنغوال يف التوصيات التالية ،وستقدم ردودهاا عليااا يف و ان مناساب ولكان
يف موعد أ صاه اتريخ انعقاد الدورة الثالثة واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:
النظ اار يف التص ااديق علا ا الربوتوك ااوال االاتي اااري التفا ي ااة مناه ااة
1-146
التعذيب يف أ رب و ن ممكن (غاان)؛
التص ااديق علا ا الربوتوك ااوال االاتي اااري التفا ي ااة مناه ااة التع ااذيب
2-146
(الدامنرك) (أوكرانيا)؛
التص ااديق علا ا الربوتوك ااوال االاتي اااري التفا ي ااة مناه ااة التع ااذيب
3-146
واالتفا ية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االاتفاء القسري (فرنسا)؛
التعجيا اال بعمليا ااة التصا ااديق عل ا ا الربوتوكا ااوال االاتيا اااري التفا يا ااة
4-146
مناه ة التعذيب املو عة ابلفعل يف أيلوال/سبتمرب ( 2013بوروندي)؛
النظاار يف امكاني ااة التصااديق علا ا االتفا ي ااة الدوليااة حلماي ااة حق ااوق
5-146
مجيع العماال املااجرين وأفراد أسرهم (النيجر)؛
6-146

النظر يف التصديق عل اتفا ية العماال املااجرين (أوروغواي)؛

التصديق عل اتفا ية العماال املااجرين وفق التوصيات املنبثقاة عان
7-146
استعراضاا الثاين (بوركينا فاسو)؛
8-146
سابقة (مايل)؛

التصااديق عل ا االتفا يااة املتعلقااة ابلعماااال املااااجرين وفااق توصاايات

9-146

التصديق عل اتفا ية العماال املااجرين (هندوراس)؛

10-146

االن مام اىل اتفا ية العماال املااجرين (السنغاال)؛

 11-146التصا ااديق عل ا ا االتفا يا ااة الدوليا ااة حلمايا ااة مجيا ااع األشا ااخاص ما اان
االاتفاء القسري (توغو) (أوكرانيا)؛
 12-146بذال اجلاود للتصديق عل االتفا ية الدولية حلماية مجيع األشخاص
من االاتفاء القسري (العراق)؛
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 13-146النظاار يف التصااديق عل ا االتفا يااة الدوليااة حلمايااة مجيااع األشااخاص
م اان االاتف اااء القس ااري ،والربوتوك ااوال االاتي اااري امللح ااق ابلعا ااد ال اادويل ا اااص
ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية ،والربوتوكاوال االاتيااري التفا ياة حقاوق
الطفل املتعلق إبجراء تقدمي البالغات (أوروغواي)؛
 14-146التصديق عل الربوتوكوال االاتيااري التفا ياة حقاوق الطفال املتعلاق
إبجراء تقدمي البالغات (أوكرانيا) (سلوفاكيا)؛
 15-146التصااديق عل ا الربوتوكااوال االاتياااري الثاااين امللحااق ابلعاااد الاادويل
ا اااص ابحلقااوق املدنيااة والسياس اية ،اهلااادإ اىل الغاااء عقوبااة اإلعاادام ،واالتفا يااة
الدولية للق اء عل مجيع أشكاال التمييز العنصري (توغو)؛
 16-146التصااديق عل ا الربوتوكااوال االاتياااري الثاااين امللحااق ابلعاااد الاادويل
ا اص ابحلقوق املدنية والسياسية (آيسلندا)؛
17-146

التصديق عل اتفا ية منع جرمية اإلابدة اجلماعية واملعا بة علياا (أرمينيا)؛

 18-146التص ااديق علا ا نظ ااام روم ااا األساس ااد للمحكم ااة اجلنا ي ااة الدولي ااة
(زامبيا) (النمسا)؛
19-146

التصديق عل نظام روما األساسد للمحكمة اجلنا ية الدولية (أملانيا)؛

 20-146التص ااديق علا ا نظ ااام روم ااا األساس ااد للمحكم ااة اجلنا ي ااة الدولي ااة
ومواءمة التشريعات الوطنية مواءمة اتمة مع مجيع التزامات البلد مبوجب نظام روماا
األساسد (التفيا)؛
 21-146التص ااديق علا ا نظ ااام روم ااا األساس ااد للمحكم ااة اجلنا ي ااة الدولي ااة،
بتعديالته ،وادراجه ابلكامل يف القانون الوطين (ليختنشتاين)؛
 22-146االن مام اىل مدونة واعد السلوك املتعلقة إبجاراءات جملاس األمان
ضد اإلابدة اجلماعية واجلرا م املرت َكبة ضاد اإلنساانية وجارا م احلارب ،كماا وضاعتاا
جمموعة املساءلة واالتساق والشفافية (ليختنشتاين)؛
 23-146التص ا ا ا ااديق علا ا ا ا ا بروتوك ا ا ا ااوال ع ا ا ا ااام  2014التفا ي ا ا ا ااة العم ا ا ا اال
اجل ااربي( 1930 ،االتفا ي ااة ر اام  )29ملنظم ااة العم اال الدولي ااة وتنفي ااذه (اململك ااة
املتحدة لربيطانيا العظم وأيرلندا الشمالية)؛
 24-146مواصلة اجلاود الرامية اىل التصديق عل الصكوك الدولية والتعااون
مع آليات حقوق اإلنسان (املغرب)؛
 25-146تكثيااف التعاااون مااع اإلجاراءات ا اصااة جمللااس حقااوق اإلنسااان ماان
اااالال الاارد ابإلعاااب عل ا طلبااات الاازارة الااه اادماا املكلفااون بااوالات يف اطااار
اإلجراءات ا اصة واله ال تزاال معلقة (التفيا)؛
 26-146النظاار يف توجيااه دعااوة دا مااة اىل مجيااع املكلفااني بااوالات يف اطااار
اإلجراءات ا اصة جمللس حقوق اإلنسان (التفيا)؛
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 27-146تعزيااز التعاااون مااع آليااات جملااس حقااوق اإلنسااان عاان طريااق توجيااه
الدعوة اىل املكلفني بوالات يف اطار اإلجراءات ا اصة (مدغشقر)؛
 28-146توجي ااه دع ااوة مفتوح ااة اىل املكلف ااني ب ااوالات يف اط ااار اإلجا اراءات
ا اصة (اجلبل األسود)؛
29-146
(السودان)؛

مواصاالة التعاااون مااع أجااازة األماام املتحاادة املعنيااة حبقااوق اإلنسااان

 30-146مواص ا ا الة تعزيا ا ااز تنفيا ا ااذ االس ا ا اواتيجية الوطنيا ا ااة حلقا ا ااوق اإلنسا ا ااان
للف ااوة  ،2022-2019وه ااو أم اار ابلا ا األفي ااة يف مكافح ااة التميي ااز واإل ص اااء
االجتماعد (مجاورية فنزويال البوليفارية)؛
 31-146امتااام عمليااة ا ارار واعتم اااد االس اواتيجية الوطنيااة حلقااوق اإلنس ااان
للف ااوة  2022-2019وا ط ااة الوطني ااة للق اااء علا ا عم اال األطف اااال يف أنغ ااوال
للفوة ( 2022-2018أذربيجان)؛
 32-146ضاامان التنفيااذ الفعاااال لالساواتيجية الوطنيااة حلقااوق اإلنسااان للفااوة
( 2022-2019بوتسواان)؛
 33-146األا ااذ ابملمارس ااات اجلي اادة املتبع ااة يف بل اادان املنطق ااة وبتجار ااا يف
تنفيااذ ا طااة اإلمنا يااة الوطنيااة للفااوة  2022-2018ويف تعزيااز حقااوق اإلنسااان
ومحايتاا (مجاورية كورا الشعبية الدميقراطية)؛
 34-146امتا ا ااام عمليا ا ااة اعتما ا اااد االس ا ا اواتيجية الوطنيا ا ااة حلقا ا ااوق اإلنسا ا ااان
للفوة  2022-2019ووضع آليات لرصد تنفيذها (غابون)؛
 35-146تس ا اريع اجلاا ااود الراميا ااة اىل اعتما اااد االس ا اواتيجية الوطنيا ااة حلقا ااوق
اإلنسان للفوة ( 2022-2019جورجيا)؛
 36-146مواص ا ا االة اجلا ا ا ااود الوطني ا ا ااة الرامي ا ا ااة اىل دع ا ا اام ا ط ا ا ااة اإلمنا ي ا ا ااة
الوطني ا ا ااة للف ا ا ااوة  2022-2018واالسا ا ا اواتيجية الوطني ا ا ااة حلق ا ا ااوق اإلنس ا ا ااان
للفوة ( 2022-2019ليبيا)؛
 37-146ضمان ادراج أحكاام مجياع املعاهادات الدولياة حلقاوق اإلنساان الاه
أنغوال طرإ فياا يف القوانني الوطنية (أملانيا)؛
 38-146ضاامان التنفيااذ الفعاااال للمعاهاادات الدوليااة حلقااوق اإلنسااان عل ا
الصعيد الوطين (اندونيسيا)؛
 39-146مواص االة مواءم ااة التشا اريعات الوطني ااة م ااع املع اااي الدولي ااة حلق ااوق
اإلنسان (االحتاد الروسد)؛
 40-146اعتم ا اااد عملي ا ااة مفتوح ا ااة ومبني ا ااة علا ا ا االس ا ااتحقاق عن ا ااد ااتي ا ااار
املرشا ااحني عل ا ا الصا ااعيد الا ااوطين النتخا اااابت هيحا ااات معاها اادات األما اام املتحا اادة
(اململكة املتحدة لربيطانيا العظم وأيرلندا الشمالية)؛
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 41-146التعجيا ا ا اال ابعتم ا ا ا اااد االسا ا ا ا اواتيجية الوطني ا ا ا ااة حلق ا ا ا ااوق اإلنس ا ا ا ااان
للفوة  ،2022-2019متشي ا مع اجلاود اله بذلن ابلفعل (موريتانيا)؛
 42-146مواصاالة توطيااد اإلطااار القااانوين واملزسسااد لتعزيااز حقااوق اإلنسااان
ومحايتاا (نيج ا)؛
43-146

النظر يف انشاء آلية وطنية لإلبالغ واملتابعة (موريشيوس)؛

 44-146انش اااء آلي ااة وطني ااة معني ااة إبع ااداد التق ااارير ع اان التوص اايات الدولي ااة
وبتنفيذها ومتابعتاا (ابراغواي)؛
 45-146مواصاالة تعزيااز تنفيااذ السياسااات والارباماب املتعلقااة ابلناااوض حبقااوق
النساء واألطفاال واألشخاص ذوي اإلعا ة والفحات ال عيفة األارى (الفلبني)؛
 46-146مواص ا االة تكثي ا ااف اجلا ا ااود املبذول ا ااة يف تثقي ا ااف وت ا اادريب اجلا ا ااات
املسزولة واجلماور يف جماال حقوق اإلنسان (الفلبني)؛
 47-146مواص االة اإلص ااالحات الق ااا ية واملزسس ااية ملواءمتا ااا م ااع املع اااي
الدولية حلقوق اإلنسان (السنغاال)؛
 48-146التعجيل ابملوافقة عل اإلطار القانوين الالزم ل مان مواءمة مكتاب
أمني املظامل بصورة فعالة مع مبادئ ابريس (أوروغواي)؛
49-146

انشاء آلية وطنية حلقوق اإلنسان وفقا ملبادئ ابريس (س اليون)؛

 50-146النظ اار يف توس اايع نط اااق والي ااة مكت ااب أم ااني املظ ااامل وزادة م ااوارده
املالية ،ف الا عان التعجيال ابعتمااد اإلطاار القاانوين الاالزم ملواءمتاه علا او فعااال
مع مبادئ ابريس (جنوب أفريقيا)؛
 51-146توف املوارد الكافية ملكتب أمني املظامل حىت يتمكن من االضطالع
بواليتااه علا ااو فعاااال ،وال ساايما يف جماااال التحقيااق يف أعااداد كبا ة ماان الشااكاوى
(مجاورية كورا)؛
 52-146انش اااء مزسس ااة وطني ااة حلق ااوق اإلنس ااان متتث اال ملب ااادئ ابري ااس وتتمت ااع
ابلتفويض الكامل ومبا يلزم من موارد لرصد حالة حقوق اإلنسان يف أنغوال (زامبيا).
53-146

متويل مكتب أمني املظامل عل

و كاإ (بوتسواان)؛

 54-146مواصلة النظار يف تعاديل والياة مكتاب أماني املظاامل ل امان االمتثااال
ملبادئ ابريس (تونس)؛
55-146

انشاء آلية وطنية حلقوق اإلنسان وفقا ملبادئ ابريس (شيلد)؛

 56-149اختاذ التداب املناسبة ملواءمة مكتب أمني املظامل ماع مباادئ ابرياس،
وتزويده مبا يلزم من موارد لي طلع بواليته (كوت ديفوار)؛
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 57-146تعزيز عمل مكتب أمني املظامل ،وال سيما فيماا صام مناع انتااكاات
حقوق اإلنسان والتثقيف يف جماال حقوق اإلنساان ،مباا يف ذلاك مان ااالال التعااون
مع الدوال األارى (اندونيسيا)؛
 58-146التعجيل ابعتماد اإلطار القانوين الالزم ل مان مواءماة مكتاب أماني
املظامل بصورة فعالة مع مبادئ ابريس (أوكرانيا)؛
59-146

مواصلة العمل من أجل االعتماد الناا د لقانون أمني املظامل ( غيزستان)؛

 60-146تعزيااز واليااة أمااني املظااامل املعااين حبقااوق اإلنسااان ،عل ا ااو يكفاال
االمتثاال ملبادئ ابريس (اململكة املتحدة لربيطانيا العظم وأيرلندا الشمالية)؛
 61-146اختاااذ التااداب الالزمااة إلنشاااء مزسسااة وطنيااة حلقااوق اإلنسااان وفق اا
ملبادئ ابريس (النيجر)؛
62-146

دعم التداب الرامية اىل كفالة املساواة وعدم التمييز (ليبيا)؛

 63-146تكييف اإلطار القانوين يف جمااال املسااواة وعادم التميياز ،ماع تعرياف
هذين املفاومني (الربتغاال)؛
 64-146النظاار يف ساان تش اريع شااامل يااوفر محايااة كاملااة وفعالااة ماان التمييااز
جبميع أشكاله ويت من ا مة شاملة أبسباب التمييز احملظورة (غاان)؛
 65-146تنفي ااذ ووض ااع اسا اواتيجيات وطني ااة لتعزي ااز مب ااادئ املس اااواة وع اادم
التمييز ،وال سيما للفحات ال عيفة (جنوب أفريقيا)؛
 66-146وضع وتنفيذ اطاة وطنياة ملكافحاة ومناع التميياز القاا م علا أسااس
امليل اجلنسد واهلوية اجلنسانية (أملانيا)؛
 67-146اج ا اراء حتقيا ااق فا ااوري وكاما اال ومسا ااتقل ويايا ااد يف مجيا ااع ادعا اااءات
االعتااداء عل ا األف اراد واعتقاااهلم تعساافيا واحتجااازهم عل ا أساااس ماايلام اجلنسااد
أو هويتام اجلنسانية (هندوراس)؛
 68-146وضع وتنفيذ اطاة وطنياة ملكافحاة ومناع التميياز القاا م علا أسااس
امليل اجلنسد واهلوية اجلنسانية (آيسلندا)؛
 69-146اختاذ املزيد من ا طوات ل مان حقوق املثلياني واملثلياات ومغاايري
اهلوية اجلنسانية ومزدوجد امليل اجلنسد وحاملد صفات اجلنسني ،من االال اجراء
حتقيق شامل يف مجيع مزاعم االعتداءات الاه يتعرضاون هلاا وأي ا ا عان طرياق وضاع
وتنفيذ اطة عمل وطنية ملكافحة ومنع العناف والتميياز القاا مني علا أسااس امليال
اجلنسد واهلوية اجلنسانية (أيرلندا)؛
 70-146مواصاالة اختاااذ تااداب ملموسااة للق اااء علا التمييااز يف حااق األشااخاص
املصابني ابجلذام وأفراد أسرهم وعل وصمام (الياابن)؛
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 71-146وضااع ايليااات املزسسااية الااه ميكاان أن تااوفر محايااة فعالااة للمثليااات
واملثليني ومزدوجد امليل اجلنسد ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملد صفات اجلنسني
من مجيع أشكاال العنف وامل ايقة والتمييز (النروياب)؛
 72-146وضع اطة عمل وطنياة لتنفياذ املباادئ التوجياياة املتعلقاة ابألعمااال
التجارية وحقوق اإلنسان (سويسرا)؛
 73-146وضع اطة عمل وطنياة لتنفياذ املباادئ التوجياياة املتعلقاة ابألعمااال
التجاريا ااة وحقا ااوق اإلنسا ااان ،ومواصا االة النظا اار يف االن ا اامام اىل املبا ااادرة ا اصا ااة
بشفافية الصناعات االستخراجية (النروياب)؛
 74-146اختاااذ تااداب ملموسااة ل اامان تقيعااد شااركات التعاادين ابلتزاما ااا يف
مدونااة التعاادين ويف معاااي
جماااال حقااوق اإلنسااان عل ا النحااو املنصااوص عليااه يف َّ
حقوق اإلنسان اإل ليمية والدولية (زامبيا)؛
 75-146اختاااذ تااداب ملموسااة ل اامان تقيعااد شااركات التعاادين ابلتزاما ااا يف
ملدونااة التعاادين وغ هااا ماان معاااي حقااوق اإلنسااان
جماااال حقااوق اإلنسااان ،وفق اا َّ
اإل ليمية والدولية (تشاد)؛
 76-146وضع سياسات وبراماب يددة و ابلاة للقيااس والتحقياق وذات صالة
ويااددة زمني ا ا ل اامان أن تسااام اإلي ارادات املتنتيااة ماان أنشااطة التعاادين يف التنميااة
املستدامة والتنمية االجتماعية واال تصاادية للمجتمعاات احمللياة يف منااطق عملياات
التعدين (هايه)؛
 77-146النظ اار يف س اان ااوانني تل اازم ش ااركات التع اادين ابملس ااافة يف التنمي ااة
االجتماعية واال تصادية املستدامة للمناطق اله تعمل فياا (س اليون)؛
 78-146االن اامام اىل املب ااادرة ا اص ااة بش اافافية الص ااناعات االس ااتخراجية
ل مان الشفافية واإلدارة السليمة للموارد الطبيعية (أملانيا)؛
 79-146تعزيز اجلاود الرامية اىل التخفيف من حدة النزاعات علا األراضاد
بني اجملتمعات احمللية الريفية والشركات (هايه)؛
 80-146ضمان املشاركة اجملدياة للنسااء واألطفااال واألشاخاص ذوي اإلعا اة
يف وضااع التش اريعات والسياسااات وال ارباماب املتعلقااة بتغ ا املنااا واحلااد ماان اااطر
الكوارث (فيجد)؛
 81-146وضااع با اراماب إلزال ااة األلغ ااام وتنفيااذ أنش ااطة للتوعي ااة يف ه ااذا اجمل اااال
(اجلماورية العربية السورية)؛
 82-146تنفيااذ اطااة عماال وطنيااة إلزالااة األلغااام امل ااادة ل ف اراد ،ف االا عاان
ب ا ارانماب ملسا اااعدة ال ا ااحاا يكفا اال حقا ااوق ال ا ااحاا عل ا ا ا اادم املسا اااواة ويغطا ااد
االحتياجات املتصلة ابإلعا ة والصحة واملساعدة االجتماعية والتعليم (األرجنتني)؛

18

GE.19-21343

A/HRC/43/11

 83-146مواص االة با اراماب ازال ااة األلغ ااام وبا اراماب التوعي ااة ابأللغ ااام يف املن اااطق
الريفية ابلتعاون مع الوكاالت الدولية املختصة (أوغندا)؛
 84-146تكثيف اجلاود الرامياة اىل محاياة األطفااال مان األلغاام ،والعمال علا
وضع براماب إلعادة أتهيل ال حاا (األردن)؛
 85-146مواصلة بذال اجلاود حلماية األطفاال من األلغام األرضية ،مباا يف ذلاك
اجلاود الرامية اىل اذكاء الوعد واعادة التنهيل البدين لل حاا من األطفاال (صربيا)؛
 86-146تعزي ا ااز القواع ا ااد ال ا ااه ت ا اانظم اس ا ااتخدام األس ا االحة الص ا ااغ ة وحياز ا ااا
وا تناءها ،وال سيما دإ احلد من عدد األسلحة اململوكة بصورة غ انونية (ب و)؛
 87-146اخت ا ااذ مزيا ااد ما اان اإلج ا اراءات إلرا اااء القتا اال اا ااارج نطا اااق الق ا اااء
للمجرمني املشتبه فيام ا اضعني للتحقيق والسماح بوصوال املساعدات اإلنساانية
اىل السجناء (أسواليا)؛
 88-146اجا ا ا اراء حتقيق ا ا ااات ذات مص ا ا اادا ية وض ا ا اامان املس ا ا اااءلة الق ا ا ااا ية
فيما صم االدعاءات املتعلقة حباالت القتل غ املشروع أو التعسفد اله ترتكبااا
وات األمن احلكومية (الوالات املتحدة األمريكية)؛
 89-146التحقيااق يف مجي ااع ادع اااءات التعااذيب ،وتق اادمي اجلن اااة اىل العدال ااة،
وتوف املساعدة الكافية لل حاا (سلوفاكيا)؛
 90-146انشاااء آليااة وطنيااة ملنااع التعااذيب كااد تقااوم باازارات مفاجحااة منتظمااة
اىل مجيع مرافق االحتجاز (سلوفاكيا)؛
 91-146مواءمة تعريف التعذيب الاوارد يف اانون العقاوابت ماع املاادة  7مان
العاد الدويل ا اص ابحلقوق املدنية والسياسية (اسبانيا)؛
 92-146اخت ااذ التااداب الالزمااة ماان أجاال التنفيااذ الكاماال التفا يااة مناه ااة
التعذيب (ايطاليا)؛
 93-146اجراء حتقيقات فورية ويايدة ومستقلة يف مجياع االدعااءات املتعلقاة
ابلتعااذيب أو سااوء املعاملااة وانتااكااات حقااوق اإلنسااان الااه يرتكباااا أف اراد ااوات
األمن من أجل وضع حد لإلفالت من العقاب (سويسرا)؛
 94-146التحقيااق يف مجيااع االدعاااءات املتعلقااة حباااالت القتاال اااارج نطاااق
الق اااء واالعتقاااال التعساافد والتعااذيب ماان جانااب الشاارطة و ااوات األماان ،وتقاادمي
اجلناة اىل العدالة ،وتعويض ال حاا (تشيكيا)؛
 95-146مواصاالة اجلاااود الراميااة اىل ضاامان التحقيااق يف االدعاااءات املتعلق اة
ابنتااكااات حقااوق اإلنسااان ماان جان ااب ااوات األماان ومقاضاااة مرتكبياااا بش ااكل
مستقل ونزيه (فرنسا)؛
 96-146انشاااء آليااة مسااتقلة للشااكاوى املقدمااة ضااد الشاارطة ل اامان ر ابااة
مدنية مستقلة (س اليون)؛
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 97-146توف التدريب املال م ملوظفد انفاذ القانون بشنن ضبط األمان أننااء
التجمعات وفق ا للمعاي الدولية حلقوق اإلنسان (سلوفاكيا)؛
 98-146ضاامان اسااتعراض القااوانني واألنظمااة وماادوانت واعااد الساالوك الااه
تنظم عمل الشرطة ملواءمتاا مع املعاي الدولية (لكسمربغ)؛

 99-146ضاامان توافااق األطاار الوطنيااة املنظمااة السااتخدام القااوة ماان جانااب
أجااازة انفاااذ القاانون ،مثاال األنظمااة التنديبيااة للشاارطة الوطنيااة ،مااع املعاااي الدوليااة
(مجاورية كورا)؛
 100-146اختاااذ مزي اد ماان التااداب لتحسااني األوضاااع يف السااجون ماان اااالال
التنفيااذ الفعاااال لقواعااد األماام املتحاادة النموذجيااة الاادنيا ملعاملااة السااجناء ( واعااد
نيلس ا ااون مان ا ااديال) و واع ا ااد األم ا اام املتح ا اادة ملعامل ا ااة الس ا ااجينات والت ا ااداب غا ا ا
االحتجازية للمجرمات ( واعد ابنكوك) (اتيلند)؛
 101-146اختاااذ التااداب املناساابة ماان أجاال تعزيااز ساايادة القااانون والوصااوال اىل
العدالة ،بوسا ل مناا ختصيم املاوارد املالياة الكافياة للنظاام الق اا د لازادة تطاوير
درات احملاكم (النمسا)؛
 102-146النظر يف اعتمااد تاداب اضاافية ترماد اىل حتساني فارص الوصاوال اىل
العدالااة ،وال ساايما ابلنساابة ألفقاار فح اات السااكان ،و اادإ كااذلك اىل انشاااء ادارة
وطنية دا مة للدفاع العام (الربازيل)؛
 103-146تكثيااف اجلاااود الراميااة اىل مساااعدة الفحااات ال ااعيفة ،مثاال النساااء
واألطف اااال ،يف الوص ااوال اىل العدال ااة ،وذل ااك بس اان ااانون بش اانن املعون ااة القانوني ااة
(مجاورية تنزانيا املتحدة)؛
 104-146ضاامان تكااافز فاارص اجلميااع يف الوصااوال اىل العدالااة ،ابختاااذ تااداب
ملموسة لتعزيز ايليات املزسسية (النروياب)؛
 105-146مواصلة اجلاود إلصالح النظام الق ا د (مصر)؛
 106-146مواصلة وتعزيز تنفيذ اصالح طاع العدال ل مان حسن سا عمال
ياكم البلدات واحملافظات (كوستاريكا)؛
 107-146اخت ااذ املزيااد ماان ا ط اوات لتحسااني ا امااة العاادال ،وضاامان اسااتقالال
السلطة الق ا ية ،وزادة عدد الق اة واملدعني العامني واحملامني املدربني (تشيكيا)؛
 108-146تعزي ااز اس ااتقالال الس االطة الق ااا ية ،وزادة ع اادد الق اااة واحمل ااامني
واملدعني العامني (العراق)؛
 109-146تزويا ااد احملا اااكم مبا ااا يلا اازم ما اان ما ااوظفني لكفالا ااة سا اارعة اإلج ا اراءات
وانتظاماا واستكماهلا بنجاح (لكسمربغ)؛
 110-146اختاذ اجاراءات لتحساني النظاام الق اا د مان ااالال تعياني وتوظياف
عدد كاإ من الق اة واملدعني العامني (مجاورية تنزانيا املتحدة)؛
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 111-146تعزيز طاع العدال عن طريق حتسني ادرات احملااكم ،مان ااالال تادريب
الق اة واملدعني العامني وموظفد احملاكم ،وحتسني اهلياكال األساساية للقطااع مان ااالال
توف العدد الكايف من احملاكم ومرافق العدالة يف مجيع أ اء البلد (هولندا)؛
 112-146اختاذ اطوات ل امان انطبااق نظاام ااء األحاداث علا األطفااال
حىت سن  18عام ا وتزويده ابملوارد البشرية والتقنية واملالية الكافية (غاان)؛

 113-146مواصاالة وتكثيااف اجلاااود الراميااة اىل مكافحااة الفساااد ،مبااا يف ذلااك
ماان اااالال االتصاااال والتوعيااة بتكلفتااه اال تصااادية واالجتماعيااة وأنااره عل ا حقااوق
اإلنسان (اكوادور)؛
 114-146تعزيااز اجلاااود الراميااة اىل مكافحااة الفساااد وتوطيااد ممارسااات احلكاام
السليم (جورجيا)؛
 115-146مواصاالة تعزيااز اجلاااود الراميااة اىل مكافحااة الفساااد والتاادفقات املاليااة
غا املشااروعة وتعزيااز اادرات مجيااع أجااازة انفاااذ القااانون ماان أجاال مكافحااة الفساااد
( غيزستان)؛
 116-146ختفيف شارو تساجيل اجملموعاات الدينياة واعاادة فاتا دور العباادة
اله أغلقن أنناء "عملية انقاذ" (الوالات املتحدة األمريكية)؛
 117-146اجاراء مشاااورات مااع الزعماااء املساايحيني لتخفيااف القيااود املفروضااة
عل تسجيل الكنا س (هايه)؛
 118-146تعزي ا ااز احا ا اوام األ لي ا ااات الديني ا ااة م ا اان ا ا ااالال اص ا ااالح الق ا ااانون
ر م  2/04املتعلق حبرياة الادين ملواءمتاه ماع أحكاام الدساتور األنغاويل وااللتزاماات
الدولية حلقوق اإلنسان (كندا)؛
 119-146تكثيااف اجلاااود الراميااة اىل تعزيااز حريااة الصااحافة ،مبااا يف ذلااك ماان
اااالال العماال مااع أصااحاب املصاالحة املعنيااني ،ال ساايما اجملتمااع املاادين والصااحافة،
عند سن أو تنقيا وانني وسا ط اإلعالم ذات الصلة (اتيلند)؛
 120-146مواصلة اإلصالحات التشريعية لازادة حرياة وساا ط اإلعاالم وتعزياز
محاية احلق يف حرية التعب والتجمع السلمد ،واراء االعتقاال التعسافد للصاحفيني
واملتظاهرين السلميني (أسواليا)؛
 121-146اختاااذ اطااوات ملموسااة جلعاال وسااا ط اإلعااالم املسااتقلة متاحااة يف
مجيع أ اد البلد ،بسبل مناا افض تكلفة تراايم البث (النروياب)؛
 122-146محاية حرية التعب عن طريق ضمان امتثاال مجيع األحكاام الاواردة يف اانون
الصحافة للمادة  19من العاد الدويل ا اص ابحلقوق املدنية والسياسية (بلجيكا)؛
 123-146اعماال احلق يف حرية التعب  ،عل النحو الذي وافقن عليه أنغوال يف
جولة االستعراض األا ة ،بسبل مناا اختاذ تداب فعالة ل مان محاية الصاحفيني مان
مجيع أشكاال العنف وامل ايقة واحلرمان التعسفد من احلرية (السويد)؛
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 124-146مواصلة اجلاود الرامية اىل محاية احلق يف حرية التعبا وحرياة تكاوين
اجلمعيات والتجمع السلمد (اندونيسيا)؛
 125-146تعديل أو الغاء مجيع القوانني اله تفرض ياودا ال ماربر هلاا علا احلاق
يف حرياة التعبا وتكاوين اجلمعيااات والتجماع الساالمد ،واختااذ تااداب اضاافية ل اامان
متك اان الص ااحفيني وامل اادافعني ع اان حق ااوق اإلنس ااان م اان االض ااطالع أبنش ااطتام دون
اوإ أو معيقات أو عرا يل أو م ايقات انونية وادارية ال مربر هلا (أيرلندا)؛
 126-146دعاام حقااوق األف اراد يف حريااة التجمااع الساالمد وتكااوين اجلمعيااات
ويف حرية الرأي والتعب  ،عن طريق مواصلة التصدي لالساتخدام املفار للقاوة مان
جان ااب امل ااوظفني املكلف ااني إبنف اااذ الق ااانون واجا اراء حتقيق ااات فوري ااة ووافي ااة ونزيا ااة
ومستقلة يف حاالت االعتقاال واالحتجاز التعسفيني (كندا)؛
 127-146وضع حد جلميع أعماال الوهيب الاه يتعارض هلاا الصاحفيون ،واطاالق
سراح مجيع األشخاص احملتجزين جملرد ممارسة حقو ام أو الدفاع عناا (فرنسا)؛
 128-146كفالا ااة محايا ااة احليا ااز املا اادين واحواما ااه عا اان طريا ااق ضا اامان تسا ااجيل
املنظمات غ احلكومية يف الو ن املناسب وبصورة فعالة (النمسا)؛
 129-146الغاااء أو تعااديل مجيااع القااوانني والسياسااات الااه حتااد ماان األنشااطة
الااه ي ااطلع ااا اجملتمااع املاادين واملاادافعون عاان حقااوق اإلنسااان ،واعتماااد ااانون
وطين لتعزيز املدافعني عن حقوق اإلنسان ومحايتام (آيسلندا)؛
 130-146ضامان ادرة املاادافعني عان حقااوق اإلنساان علا العماال يف بيحاة آمنااة
وداعمة ختلو مان اهلجماات واألعمااال االنتقامياة والقياود غا املعقولاة ،وكفالاة ممارساة
حقو ام كفالة اتمة وفقا لإلعالن املتعلق حباق ومسازولية األفاراد واجلماعاات وهيحاات
اجملتمع يف تعزيز ومحاياة حقاوق اإلنساان واحلارات األساساية املعاوإ اا عاملياا وغا ه
من وانني حقوق اإلنسان الدولية واإل ليمية ذات الصلة (ليختنشتاين)؛
 131-146كفال ااة محاي ااة امل اادافعني ع اان حق ااوق اإلنس ااان م اان أفعا ااال الوهي ااب
وامل ايقة (لكسمربغ)؛
 132-146االمتناااع عاان مجيااع التااداب الااه تنتاااك حااق املااواطنني يف التجمااع
الساالمد وحقااام يف حريااة التعبا املكفااولني مبوجااب العاااد الاادويل ا اااص ابحلقااوق
املدنية والسياسية (سلوفاكيا)؛
 133-146مواصلة اجلاود الرامية اىل مكافحة االجتار ابألشخاص (تونس)؛
 134-146مواصاالة اجلاااود الراميااة اىل مكافحااة االجتااار ابألشااخاص (مجاوريااة
ايران اإلسالمية)؛
 135-146تكثي ااف اجلا ااود الرامي ااة اىل مكافح ااة االجت ااار ابألش ااخاص وض اامان
محاية ال حاا (األردن)؛
 136-146استكماال اعتماد ايلية املناسبة ملكافحة االجتار ابألشخاص (الكونغو)؛
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 137-146التعجيال ابعتماااد اطاة العماال الوطنيااة ملكافحاة االجتااار ابألشااخاص
وتوف املوارد الكافية لتنفيذها (مجاورية أفريقيا الوسط )؛
 138-146التعجياال ابعتماااد اطااة العماال الوطنيااة الراميااة اىل مكافحااة االجتااار
ابألشخاص (جورجيا)؛
 139-146التعجيال ابعتماااد اطاة العماال الوطنيااة ملكافحاة االجتااار ابألشااخاص
وتوف املوارد الكافية لتنفيذها (السنغاال)؛
 140-146اعتماد اطة عمل وطنية ملكافحة االجتار ابألشخاص (العراق)؛
 141-146اعتماد اطة عمل وطنية ملكافحة االجتار ابألشخاص (ابراغواي)؛
 142-146مواص االة اجلا ااود الرامي ااة اىل مكافح ااة االجت ااار ابألش ااخاص ومحايا ااة
وتعزيز حقوق ال حاا ،مع اختاذ تداب ااصة ابلنساء واألطفاال (نيباال)؛
 143-146تنفيذ اجراءات موحدة عل الصعيد الوطين من أجل حتدياد ضاحاا
االجتااار ابألشااخاص ،وماالء واعااد البياااانت اإل ليميااة املتعلقااة ابالجتااار ابألشااخاص
(الوالات املتحدة األمريكية)؛
 144-146مواصلة اجلاود للحد من طاع العمل غ الرمساد ،وال سايما ابلنسابة
للنساء ،بغية ضمان در أكرب من احلماية جلميع العماال (اجلماورية الدومينيكية)؛
 145-146االسااتمرار يف تعزيااز اجلاااود الراميااة اىل ختفيااف وطاانة الفقاار وحتسااني
مستوى معيشة السكان دإ ارساء أساس متني يكفل هلم التمتع حبقاوق اإلنساان
كافة (الصني)؛
 146-146بذال كل اجلاود للق اء عل الفقر املد ع (مجاورية ايران اإلسالمية)؛
 147-146مواصاالة حتديااد أهااداإ للحااد ماان الفقاار املااد ع والتمتااع ابحلقااوق
األساسية (نيكاراغوا)؛
 148-146مواصلة اجلاود الرامية اىل التخفيف من وطنة الفقار ،وكفالاة التنمياة
املستدامة بغية حتسني الرفاه العام للمواطنني (نيج ا)؛
 149-146مواص االة اخت اااذ ت ااداب للح ااد م اان الفق اار وتعزي ااز التنمي ااة البشا ارية ورف اااه
املواطنني من االال اإلدماج اال تصادي واالجتماعد عل الصعيد احمللد (ابكستان)؛
 150-146تعزي ااز الت ااداب الرامي ااة اىل معاجل ااة الفق اار ،وتنفي ااذ سياس ااات ي ااددة
األهداإ من أجل حتسني سبل عيش السكان (ماليزا)؛
 151-146النظر يف توجيه دعوة لتلقد املساعدة املالياة مان أجال الق ااء علا
الفقر عل الصعيد احمللد من االال ادماج الفحاات ال اعيفة يف اال تصااد (مجاورياة
تنزانيا املتحدة)؛
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 152-146تعزيز اجلاود املبذولاة لتنفياذ بارانماب التنمياة الريفياة ومكافحاة الفقار
من أجل ضمان التنمية املستدامة والتخفيف من حدة الفقر يف البلد (مجاورياة الو
الدميقراطية الشعبية)؛
 153-146التنفيذ الفعاال للربانماب املتكامل للتنمية الريفياة ومكافحاة الفقار علا
صعيد البلدات للفوة  2022-2018من أجل رفاه شعب أنغوال (فيين انم)؛
 154-146م اااعفة اجلاااود لوضااع اساواتيجيات يااددة ملعاجلااة أوجااه التفاااوت
االجتماااعد ،واختاااذ تااداب اضااافية ملكافحااة الفقاار بااني الفحااات واألف اراد املامشااني
واحملرومني (دولة فلسطني)؛
 155-146اخت اااذ ت ااداب اعابي ااة وي ااددة األه ااداإ ،يف اط ااار مكافح ااة الفق اار،
لفا دة األشخاص والفحات املامشة أو احملرومة (مجاورية أفريقيا الوسط )؛
 156-146تكثيااف اجلاااود واختاااذ تااداب يااددة األهااداإ ملكافحااة الفقاار بااني
الفحات واألفراد املامشني واحملرومني (بيالروس)؛
 157-146مواصا ا االة اجلاا ا ااود الراميا ا ااة اىل محايا ا ااة حقا ا ااوق النسا ا اااء واألطفا ا اااال
واألشخاص ذوي اإلعا ة واىل توف الرعاية االجتماعية هلم (اليمن)؛
 158-146بااذال املزيااد ماان اجلاااود ملكافحااة الفقاار ،ابعتماااد راااب جنساااين ،أاااذا يف
االعتبار عل وجه ا صوص ارتفاع معدال الفقر بني النساء يف املناطق الريفية (أوروغواي)؛
 159-146مواصلة تعزيز احلق يف سكن ال ق جلميع املواطنني (نيكاراغوا)؛
 160-146ساان تش اريعات تكفاال حقااوق امللكيااة ،وحتاادد الظااروإ وال ااماانت
اله عوز فياا اإلاالء ،وتكفل استخدام اإلاالء فقط ك َحل أاا  ،وت امن تاوف
سكن بديل و/أو تعويض بديل ل شخاص الذين يتعرضون لإلاالء (كندا)؛
 161-146اختاذ مزيد مان اإلجاراءات ملناع اإلااالء القساري يف حاق املاااجرين
وضمان امتثاال حاالت اإلاالء ،عند اال ت اء ،ألحكام القانون (أسواليا)؛
 162-146تنفيا ااذ تا ااداب اضا ااافية ل ا اامان زادة فا اارص احلصا ااوال عل ا ا امليا اااه
والصرإ الصحد يف مجيع احملافظات (اجلماورية الدومينيكية)؛
 163-146مواصاالة اختاااذ تااداب ملموسااة بشاانن احلصااوال عل ا مياااه الشاارب،
ووضااع باراماب وسياسااات مال مااة لبناااء اهلياكاال األساسااية لتااوف املياااه للااري وادارة
املاشية (اهلند)؛
 164-146زادة اجلاااود الراميااة اىل ضاامان اإلنصاااإ يف احلصااوال عل ا املياااه
والصرإ الصحد ،ومن مث تقليم الفجوة بني املناطق الريفياة واملنااطق احل ارية يف
التمتع ذه احلقوق (اسبانيا)؛
 165-146مواصلة تعزيز طاع الرعاية الصحية وضمان احلصوال عل اادمات
الرعاية الصحية جلميع املواطنني دون متييز (جيبويت)؛
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 166-146تعزي ااز اجلا ااود الرامي ااة اىل ض اامان حص ااوال اجلمي ااع علا ا ا اادمات
الرعاية الصحية األساسية (الياابن)؛
 167-146مواصلة اجلاود الرامياة اىل ضامان احلاق يف الصاحة للجمياع وابجملاان
(نيكاراغوا)؛
 168-146تسا اريع اجلا ااود الرامي ااة اىل ض اامان حص ااوال اجلمي ااع علا ا ا اادمات
الرعاية الصحية األساسية (املغرب)؛
 169-146وض ااع اط ااة ي ااددة التك اااليف بغي ااة ض اامان حص ااوال اجلمي ااع علا ا
ادمات الرعاية الصحية األساسية مدعومة مباوظفني طبياني أكفااء ،حاىت يف املنااطق
الريفية (سيشيل)؛
 170-146مواص االة اجلا ااود الرامي ااة اىل كفال ااة حص ااوال اجلمي ااع علا ا ا اادمات
الرعايااة الصااحية األساسااية ،وال ساايما عاان طريااق ختصاايم مزيااد ماان املااوارد لقطاااع
الرعايااة الصااحية وحتسااني اهلياكاال األساسااية وزادة تااوافر مرافااق الرعايااة الصااحية
املزودة ابملوظفني الطبيني املزهلني يف املناطق الريفية (اجلزا ر)؛
 171-146مواصلة سياسات التغطياة الصاحية اجملانياة وتاوف األدوياة األساساية
املنمونااة وجعلاااا يف املتناااوال ،متشاايا مااع اهلاادإ  3ماان أهااداإ التنميااة املسااتدامة
(دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 172-146حتس ااني اهلياك اال األساس ااية ومراف ااق الرعاي ااة الص ااحية ،وال س اايما يف
املناطق الريفية (ماليزا)؛
 173-146اختاااذ تااداب ملموسااة ،مبااا يف ذلااك ختصاايم املااوارد املاليااة الكافيااة،
ل اامان حصااوال اجلميااع علا الرعايااة الصااحية الكافيااة ،مباان فاايام النساااء والفحااات
ال عيفة مثل الفقراء واألطفاال واملااجرين (السويد)؛
 174-146مواصاالة تنفيااذ ال ارباماب احلاليااة الراميااة اىل افااض معاادالت وفيااات
ومراضاة األطفاااال ،بسابل مناااا حتساني ماااارات القاابالت واعتماااد معااي اجلااودة يف
رعاية األماات واملواليد (بيالروس)؛
 175-146تنفي ااذ اجا اراءات ملموس ااة للح ااد م اان ارتف اااع نس اابة وفي ااات الرض ااع
واألماات ومحل املراهقات (كوستاريكا)؛
 176-146زادة اجلاود ل مان حصوال اجلميع عل اادمات الرعاياة الصاحية
األساسية ،بوسا ل مناا ختصيم املوارد الكافية لقطاع الرعاية الصحية (ماليزا)؛
 177-146مواءم ااة التشا اريعات ،مب ااا فيا ااا امل ااادة  158م اان ااانون العق ااوابت،
م ااع امل ااادة ()2(14ج) م اان الربوتوك ااوال املتعل ااق حبق ااوق املا ارأة يف أفريقي ااا امللح ااق
ابمليث اااق األفريق ااد حلقا اوق اإلنس ااان والش ااعوب (بروتوك ااوال م ااابوتو) بش اانن امكاني ااة
اإلجااض (الدامنرك)؛
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 178-146تعااديل ااانون العقااوابت إللغاااء جتاارمي اإلجااااض يف مجيااع احل ااالت،
وزادة فاارص النساااء يف احلصااوال علا ااادمات الرعايااة الصااحية الشاااملة علا يااد
موظفني مدربني ،وكفالة حصوال مجيع النساء والفتياات علا وساا ل حديثاة ويسا ة
التكلفة من وسا ل منع احلمل (آيسلندا)؛
 179-146زادة اجلا ااود الرامي ااة اىل كفال ااة املس اااواة يف احلص ااوال علا ا التعل اايم
والرعايااة الصااحية للجميااع ،وال ساايما للفحااات االجتماعيااة ال ااعيفة ،مبااا يف ذلااك
النساء والفتيات واألشخاص ذوو اإلعا ة واألشخاص املنتمون اىل بعض األ لياات
اللغوية (اكوادور)؛
 180-146تكثيف اجلاود الرامية اىل حتسني فرص حصوال اجلميع علا التعلايم
عل ا اادم املساااواة ،وال ساايما الفحااات ال ااعيفة مثاال النساااء واأل ليااات واألطفاااال
ذوي االحتياجات ا اصة وأطفاال املناطق الريفية (أفغانستان)؛
 181-146مواصلة اعطاء األولوية ل هداإ املتصالة ابلتعلايم وتنفياذها ،مباا يف ذلاك
ما يتعلق حبقوق اإلنسان وادمات الرعاية الصحية ،وال سيما للمرأة (جنوب أفريقيا)؛
 182-146تكثيا ااف اجلاا ااود الراميا ااة اىل كفالا ااة حصا ااوال اجلميا ااع عل ا ا التعلا اايم
اإللزامد اجملاين ،ووضاع املزياد مان االساواتيجيات ملعاجلاة ارتفااع معادالت التسارب
من املدارس (دولة فلسطني)؛
 183-146االسااتمرار يف تعزيااز فاارص حصااوال اجلميااع عل ا التعلاايم األساسااد
اجملاين لزادة معدالت االلتحاق ابملدارس (مجاورية فنزويال البوليفارية)؛
 184-146تعزيااز اجلاااود الراميااة اىل ضاامان حصااوال اجلميااع عل ا التعلاايم اإللزامااد
اجملاين ،مع ايالء اهتمام ااص ابلفتيات والطالب يف املناطق الريفية (الياابن)؛
 185-146زادة اإلنفاق عل التعليم لتحقيق اهلادإ املتاوا مان اطاار العمال
ا اص ابلتعليم لعام ( 2030اجلزا ر)؛
 186-146االسااتمرار يف تعزيااز االسااتثمار يف التعلاايم ماان أجاال حتسااني التعلاايم،
وااصة يف املناطق الريفية (الصني)؛
 187-146تكثيف اجلاود الرامية اىل كفالة حصوال مجيع األطفااال علا التعلايم
اجملاين واجليد (بلجيكا)؛
 188-146تكثيا ااف اجلاا ااود الراميا ااة اىل كفالا ااة حصا ااوال اجلميا ااع عل ا ا التعلا اايم
اإللزامد اجملاين ،وال سيما يف مناطق السكان األصليني (ب و)؛
 189-146مواصاالة تعزيااز اجلاااود لتااوف امكانيااة الوصااوال الكاماال اىل التعلاايم
للجميع وافاض األمياة ابلتعااون ماع وكااالت األمام املتحادة ذات الصالة والشاركاء
ايارين (مجاورية كورا الشعبية الدميقراطية)؛
 190-146مواصلة تنفياذ التاداب والارباماب الرامياة اىل افاض مساتوات األمياة
يف املناطق احل رية والريفية (اجلماورية الدومينيكية)؛
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 191-146مواصا االة اجلاا ااود لتحسا ااني اإلملا ااام ابلق ا اراءة والكتابا ااة ،ال سا اايما يف
صفوإ النساء (اجلماورية العربية السورية)؛
 192-146اختاااذ التااداب الالزمااة لتنفيااذ باارانماب منسااق فااض معاادال تساارب
الفتيااات ماان املاادارس ،ولتحسااني نظااام امكانيااة حصااوال الفتيااات والشاااابت عل ا
التعليم (اهلند)؛
 193-146مواصلة الربانماب املعنون "مع ا ضد احلمل والزواج املبكر يف أنغوال"،
وزادة الدعم ل مان بقاء الفتيات يف املدارس حىت يف حالة احلمل (املكسيك)؛
 194-146ااتحااة امكانيااة احلصااوال علا التعلاايم جلميااع األطفاااال يف مجيااع أ اااء
البلد (مجاورية ايران اإلسالمية)؛
 195-146اختاااذ تااداب لتحسااني نظااام التعلاايم األساسااد ،وكااذلك نظااام الرعايااة
الصحية يف املناطق الريفية (مدغشقر)؛
 196-146مواص االة اجلا ااود الرامي ااة اىل حتس ااني ف اارص احلص ااوال علا ا التعل اايم
ل ليات والشعوب األصلية وكذلك ألطفاال املناطق الريفية والنا ية (موريشيوس)؛
 197-146م اعفة اجلاود املبذولة بشنن التعليم املدرسد للقصر (الربتغاال)؛
 198-146تعزيز املساواة بني اجلنسني (األردن)؛
 199-146مواصلة اجلاود الرامية اىل تعزيز حقوق املرأة (مصر)؛
 200-146مواص االة توس اايع نط اااق املب ااادرات الرامي ااة اىل حتقي ااق محاي ااة أف اال
حلقوق املرأة (أرمينيا)؛
 201-146مواصلة اجلاود الرامية اىل مكافحة التمييز ضد املرأة (تونس)؛
 202-146اختاذ املزيد من التداب الرامية اىل متكني املارأة يف املنااطق الريفياة يف
البلد (أذربيجان)؛
 203-146مواص ا االة الت ا ااداب الرامي ا ااة اىل تش ا ااجيع مزاول ا ااة النس ا اااء األنش ا ااطة
اال تصادية يف املناطق الريفية (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 204-146مواصلة اجلاود الرامية اىل تعزيز املساواة بني اجلنسني وضمان متثيال
املرأة متثيالا كب ا يف املناصب العامة (ابكستان)؛

 205-146اختاااذ املزي ااد م اان ا طا اوات للنا ااوض مبش اااركة املا ارأة يف احلي اااة السياس ااية
والعامة ،ومواصلة تعزيز التمكني اال تصادي للمرأة ،ااصة يف املناطق الريفية (بلغارا)؛

 206-146تعزيااز املشاااركة النشااطة للم ارأة يف احلي ااة العامااة والسياسااية ،ووضااع
حتص اايم جنس اااين ل اامان متثي اال أك اارب للما ارأة يف ااوا م األحا ازاب السياس ااية ويف
حكومات احملافظات ويف السلطات الثالث (كوستاريكا)؛
 207-146ضمان متتع املرأة ابحلقوق االجتماعية واال تصاادية علا
واختاذ تداب فعالة ضد العنف املنزيل واجلنساين (تشيكيا)؛
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 208-146مواصلة اعطاء األولوية لتمكني املرأة ،وازالة احلواجز اله تعوض املساواة
دإ ضمان معاملة مجيع النساء معاملة متساوية مع غ هن من املواطنني (فيجد)؛
 209-146تشديد تنفيذ السياسات والرباماب الوطنية من أجل حتساني حالاة النسااء
والفتيات وكفالة التعليم اجليد ل طفاال ،وال سيما يف املناطق الريفية (جزر مارشاال)؛
 210-146وضع برانماب لتوعية مجيع اجلاات املعنية حبقوق املرأة (انميبيا)؛
 211-146مواصا االة امل ا ااد ا اادما ا ااو متكا ااني امل ا ارأة ،يف اطا ااار التنفيا ااذ الفعا اااال
للسياسة الوطنية للمساواة واإلنصاإ بني اجلنسني ،وال سيما من االال تعزيز تكاافز
الفرص يف مجيع جماالت احلياة السياسية واال تصادية واالجتماعية والثقافية (كواب)؛
 212-146مواص ا االة اجلا ا ااود الرامي ا ااة اىل تنفي ا ااذ السياس ا ااة الوطني ا ااة للمس ا اااواة
واإلنصاإ بني اجلنسني من أجال زادة تعزياز تكاافز فارص للمارأة والرجال يف مجياع
اجملاالت (مجاورية الو الدميقراطية الشعبية)؛
 213-146مواصاالة تنفيااذ السياسااات الراميااة اىل تعزيااز املساااواة بااني اجلنسااني،
وذلك متشي ا مع السياسة الوطنية للمساواة واإلنصاإ بني اجلنسني (جيبويت)؛
 214-146مواصاالة تنفيااذ السياسااة الوطنيااة للمساااواة واإلنصاااإ بااني اجلنسااني
ملكافحااة املمارسااات ال ااارة والقوالااب النمطيااة ضااد امل ارأة والفتاااة املسااتمدة ماان
املمارسات الثقافية (ميامنار)؛

 215-146تصا ااميم اس ا اواتيجية جنسا ااانية وطنيا ااة وسياسا ااات جنسا ااانية وطنيا ااة
وتنفيذها تنفيذا كامالا ،مبا يف ذلك برانماب لتوعية مجيع اجلاات املعنية بشنن حقوق
املا ارأة ،وتوطيا ااد تعما اايم املنظا ااور اجلنس اااين وتعزيا ااز مسا اازولية الشا ااركات العاملا ااة يف
الصناعات االستخراجية عن االنتااكات املرتكبة (هولندا)؛
 216-146مواصاالة السياسااات العامااة املمتااازة الااه تعاازز املساااواة بااني اجلنسااني
وتكافا العنف املنزيل (مجاورية فنزويال البوليفارية)؛
 217-146مواصا االة التنفيا ااذ الكاما اال للتش ا اريعات املتعلقا ااة بتشا ااويه األع ا اااء
التناسلية األنثوية (ايطاليا)؛
 218-146بذال اجلاود حلماية وتعزيز حقوق املرأة ،والناوض ابلدعم املقدم اىل
النساء ضحاا العنف اجلنساين (ايطاليا)؛
 219-146توف اطار سياسايت شاامل ملناع مجياع أشاكاال العناف اجلنسااين ضاد
النساء والفتيات ومكافحتاا واملعا بة علياا (اسبانيا)؛
 220-146ضمان وجود ايليات القانونية واملزسسية الالزماة ملناع ممارساة مجياع
أشكاال العنف عل النساء والفتيات واملعا بة علياا (السويد)؛
 221-146اختاااذ التااداب الالزمااة لتعزيااز حقااوق امل ارأة ومكافحااة مجيااع أشااكاال
العنف اجلنساين (سويسرا)؛
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 222-146فاارض حظاار ااانوين عل ا مجيااع املمارسااات ال ااارة ،مبااا فياااا زواج
األطفاااال والاازواج ابإلك اراه ،واملااار ،وتعاادد الزوجااات ،وزواج و
الساالفة ،والااه توجااد
بصفة ااصة يف املناطق الريفية من البلد (سلوفينيا)؛
 223-146تعميااق التااداب املتخااذة ملكافحااة القوالااب النمطيااة التقليديااة وعاادم
املساااواة بااني اجلنسااني ،وال ساايما فيمااا يتعلااق بتشااويه األع اااء التناساالية األنثويااة
والزعات (األرجنتني)؛
 224-146تعزيز اجلاود املبذولة ملكافحة العنف ضاد النسااء واألطفااال ،مباا يف
ذلك العنف املنزيل (النمسا)؛
 225-146اعتماااد سياسااات وتااداب ملموسااة ملكافحااة العنااف املناازيل ،مبااا يف
ذلك محالت اإلعالم والتادريب ألفاراد الشارطة والعااملني يف القطااع الطام وباراماب
الدعم النفسد  -االجتماعد لل حاا (شيلد)؛
 226-146النظر يف اعتماد انون شامل ملنع ممارسة مجيع أشاكاال العناف علا
النساء والفتيات ومكافحتاا واملعا بة علياا (كوت ديفوار)؛
 227-146اعتماااد اطااار تش اريعد شااامل وفق اا للمعاااي الدوليااة ماان أجاال منااع
ومكافحة مجيع أشكاال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات (فرنسا)؛
 228-146اعتماد تداب ملكافحة العنف املنزيل (هندوراس)؛
 229-146تعزي ااز اجلا ااود الرامي ااة اىل تعزي ااز ا اادمات ال اادعم ل ااحاا العن ااف،
ال سيما النساء والقصر (ميامنار)؛
 230-146تعزي ااز امكاني ااة وص ااوال النس اااء اىل العدال ااة ،وال س اايما الوص ااوال اىل
وسا ل االنتصاإ يف حاالت العنف املنزيل (املغرب)؛
 231-146ضمان التنفيذ الفعااال للقاانون املتعلاق ابلعناف املنازيل يف مجياع أ ااء
البلد ،ومواصلة تعزيز حقوق املرأة يف مجيع أ اء البلد (النروياب)؛
 232-146وضع آلية تشريعية وية حلماية النساء ضحاا العنف املنزيل والزواج
املبكر (مدغشقر)؛
 233-146مواصاالة تعزيااز ايليااات التش اريعية واملزسسااية ملكافحااة العنااف ضااد
املرأة (ابكستان)؛
 234-146تعزيااز التااداب الراميااة اىل حظاار مجيااع أشااكاال العنااف ضااد النساااء
والفتيات يف اجملالني العام وا اص ،مبا يف ذلك من االال اعتماد تشريع شامل ملنع
مجيع أشكاال العنف ضد النساء والفتيات ومكافحتاا واملعا بة علياا (رواندا)؛
 235-146زادة ع اادد مراكا ااز اإلي ااواء وختصا اايم وح اادات يف مراكا ااز الشا اارطة
واملراكز الطبية لدعم ضحاا العنف اجلنساين (سيشيل)؛
 236-146مواصلة اجلاود الرامية اىل تعزيز حقوق الطفل (السودان)؛
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 237-146تكثيف اجلاود ل مان احلقوق املعوإ ا ل طفااال علا
(الكونغو)؛

او فعااال

 238-146ضمان محاية حقوق الطفل محاية فعالاة مان ااالال وضاع اساواتيجية
حكومية وتشريعات وطنية (أوكرانيا)؛
 239-146مواص االة تعزي ااز الت ااداب الرامي ااة اىل تعزي ااز حق ااوق الطف اال ومحايتا ااا
(فيين انم)؛
 240-146اختاذ التداب املناسبة ملكافحة الزواج املبكر (لكسمربغ)؛
 241-146فاارض حظاار ااانوين عل ا زواج األطفاااال والاازواج ابإلك اراه ،وتنقاايا
انون األسرة لتحديد السن الدنيا للزواج يف  18عاما (اسبانيا)؛
 242-146رفااع الساان الاادنيا للاازواج اىل  18عام اا لكاال ماان الفتيااان والفتيااات
دون استثناءات ،وجترمي مجيع أشكاال الزواج ابإلكراه وزواج األطفاال (بلجيكا)؛
 243-146اختاذ التداب الالزمة للق اء عل املمارسات التقليدياة الاه تشاجع علا
زواج األطفاال والزواج املبكر ،وحتديد السن الدنيا للزواج يف  18عاما (كوستاريكا)؛

 244-146تعااديل املااادة  24ااانون األساارة إللغاااء أي اسااتثناءات تباايا الاازواج
دون سن الثامنة عشرة كسن دنيا للزواج (الدامنرك)؛
 245-146تنقيا انون األسرة ل مان حتديد السن الدنيا للازواج يف  18عاماا
لكل من الفتيات والفتيان (بوركينا فاسو)؛

 246-146الق اااء التااام عل ا زواج األطفاااال والاازواج املبكاار والاازواج ابإلك اراه
عن طريق تعديل انون األسرة لعام ( 1988انميبيا)؛
 247-146مواصلة تعميق السياسات وايليات ل مان احلماية الشااملة حلقاوق
األطفاااال وامل اراهقني ،وال ساايما اإلج اراءات الراميااة اىل منااع ومواجاااة مجيااع مظاااهر
العنف (كواب)؛
 248-146س اان تشا اريعات حتظ اار صا اراحة العقوب ااة البدني ااة ل طف اااال يف مجي ااع
السيا ات ،مبا يف ذلك يف املنزال ،والغاء مجيع املسوغات القانونياة الساتخدام هاذه
العقوبة (زامبيا)؛
 249-146اعتماااد تش اريعات حتظاار ص اراحة ان ازاال العقوبااة البدنيااة ابألطفاااال يف
مجيع السيا ات (الربازيل)؛
 250-146مواصلة اجلاود الرامية اىل منع ومكافحاة مجياع أشاكاال العناف ضاد
األطفاال ،وال سيما عن طريق فتا مراكز ايواء جديدة ومكافحة املتجرين ابألطفاال
وعمل األطفاال (فرنسا)؛
 251-146تكثيف اجلاود الرامية اىل احلد من عمل األطفاال (موزامبيق)؛
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 252-146تس اريع عمليااة اعتماااد التااداب الالزمااة ملنااع العماال القسااري وعماال
األطفاال (نيباال)؛
 253-146التسريع بوضع اطة العمل الوطنياة للق ااء علا عمال األطفااال يف
أنغوال للفوة ( 2022-2018اجلماورية العربية السورية)؛
 254-146تكثيااف اجلاااود لوضااع اطااة العماال اهلادفااة اىل الق اااء عل ا عماال
األطفاال ،مع ضمان ادراج آليات للرصد واملساءلة (شيلد)؛
 255-146استكماال اعتمااد اطاة العمال الوطنياة للق ااء علا عمال األطفااال
للفا ااوة  ،2022-2018الا ااه ا ادإ اىل وضا ااع اس ا اواتيجيات و ا يا ااة وحتديا ااد
اجملاالت اله يوجد فياا عمل األطفاال وأشاكاال العمال الاه تشاكل عمال األطفااال
(مجاورية الكونغو الدميقراطية)؛
 256-146تكثيااف العماال ملكافحااة العنااف ضااد النساااء واألطف ااال ،مباان فاايام
املتامااون مبمارسااة السااحر ،ماان اااالال ختصاايم املااوارد الكافيااة هلياكاال مساااعدة
ال حاا وضمان امكانية وصوال ال حاا اىل العدالة واحلق يف التعويض (الغابون)؛
 257-146اختاذ مزيد من التداب ملنع مجياع أشاكاال العناف واإلياذاء املرتكباة ضاد
األطفاال ،مبا يف ذلك عن طريق مكافحة زواج األطفاال والزواج املبكار والازواج ابإلكاراه
والق اء عل عمل األطفاال ومحاية األطفاال املتامني مبمارسة السحر (ايطاليا)؛
 258-146مواصاالة الت ااداب اجلاريااة ملكافح ااة ا ااام األطفاااال مبمارس ااة الس ااحر
ومحاية القصر من األشخاص الذين يتامورم بذلك (ميامنار)؛
 259-146التجاارمي الصاريا لتجنيااد األطفاااال دون ساان  18عاماا واسااتخدامام يف
النزاعات املسلحة ومن جانب اجلماعات املسلحة غ التابعة للدولة (اجلبل األسود)؛
 260-146اعتماد تشريعات وتداب تعوإ بوضع الشعوب األصلية (أوكرانيا)؛
 261-146تعزيااز التااداب التشاريعية واإلداريااة ل اامان حقااوق األ ليااات والشااعوب
األص االية ،والتم اااس موافق ااة الش ااعوب األص االية ب اال تنفي ااذ املش اااريع اإلمنا ي ااة أو م اانا
الواايم للشركات للقيام أبنشطة ا تصادية يف أراضد الشعوب األصلية (املكسيك)؛
 262-146تعزيااز املبااادرات الراميااة اىل االعاواإ ل ليااات والشااعوب األصاالية
مبلكية األراضد واستخداماا ،مبا يف ذلك شعب سان واجملتمعات احمللياة الرعوياة يف
اجلنوب الغريب (ب و)؛
 263-146ض ا اامان حص ا ااوال األطف ا اااال ذوي اإلعا ا ااة علا ا ا الرعاي ا ااة الص ا ااحية
واملس اااعدة االجتماعي ااة والتعل اايم الش ااامل للجمي ااع ،وتكثي ااف الت ااداب الرامي ااة اىل
التصدي للتحيز املمارس ضد هزالء األطفاال (بلغارا)؛
 264-146مواصلة امل د ادم ا او احلفااع علا املسااعدة املخصصاة للقصار
ذوي اإلعا ة ،عل النحاو املنصاوص علياه يف اساواتيجية العمال مان أجال اإلدمااج
االجتماعد ل طفاال ذوي اإلعا ة (انيوبيا)؛
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 265-146ضمان عدم احتجاز طالم اللجوء والالجحني اال كحال أاا وتاوف
ال ماانت القانونية للمحتجزين منام يف مراكز االستقباال (أفغانستان)؛
 266-146ضاامان تنفيااذ القااانون املتعلااق حبااق اللجااوء وصاافة الالج ا  ،ووضااع
اجراءات عادلة وفعالاة ملانا اللجاوء ،والتعجيال إبصادار وجتدياد واث اق هوياة طاالم
اللجوء والالجحني (أفغانستان)؛
 267-146التعجيا اال بتنفيا ااذ ا ااانون اللجا ااوء وصا اافة الالج ا ا الا ااذي اعتما ااد يف
عااام  ،2015ال ساايما عاان طريااق وضااع اج اراءات عادلااة وفعالااة ملاانا اللجااوء بغيااة
تيس حصوال طالم اللجوء والالجحني عل ا دمات االجتماعية األساسية (توغو)؛
 268-146النظا اار يف وضا ااع اس ا اواتيجية وطنيا ااة للاجا اارة تعا اازز تسا ااوية الوضا ااع
القانوين للمااجرين وت من حقو ام (اكوادور)؛
 269-146جتنااب الطاارد اجلماااعد للمااااجرين واسااتخدام القااوة ،وكفالااة اعااادة
املااجرين املت ررين اىل أوطارم يف احوام اتم حلقوق اإلنسان (املكسيك)؛
 270-146ازالا ااة أي عقبا ااة عمليا ااة حتا ااوال دون تسا ااجيل والدة مجيا ااع األطفا اااال
املولودين ألبوين أجنبيني (الكونغو).
 -147ومجيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن مو اف الدولاة
فسار علا أراا حتظا
(الدوال) اله دمتاا و/أو الدولة موضوع االساتعراض .وال ينبغاد أن تف َّ
بتنييد الفريق العامل ككل.
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