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مقدّمة
 -1عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل ،املنشأ عملا بقرار جملس حقوق
اإلنسووا  ،1/5دورت و الثالثةةة الثالثةةن يف الف و موون  6إىل  17أاير/مةةايو  .2019واستعرض وت
احلالو يف بةةروي دار السوول يف اجللسو التاسةةعة ،املعقووقد يف  10أاير/مةةايو  .2019وتوور وفوود
بروي دار السل وزير الشؤو اخلارجي الثاي ،داتو إريوان حممةد يوسة  .واعتمود الفريوق العامول
التقرير املتعلق بربوين دار السل يف جلست الرابع عشر املعققد يف  14أاير/مايو .2019
 -2ويف  15كانق الثاين/ينواير  ،2019اختوار جملوس حقوق اإلنسوا فريوق املقوررين التواي
(اجملمقع و الثلثي و ) موون جوول تيسوور اسووتعراض احلال و يف بةةروي دار السةةالم بلغةةاراي وبةةدغالدي
وبريو.
 -3ووفق ةةا للفق وور  15م وون مرف ووق قو ورار جمل ووس حق ووق اإلنس ووا  1/5والفق وور  5م وون مرف ووق
قراره  ،21/16صدرت القاثئق التالي ألغراض استعراض احلال يف بروي دار السل
()

تقرير وطين/عرض كتايب مقد وفقا للفقر )A/HRC/WG.6/33/BRN/1( ) (15؛

(ب) جتميو و للمعلقم ووات عدتو و مفوضة ة ة األم ةةم املتح ةةدة الس ةةام ة حلق ةةو اإلنس ةةان
(مفقضي حقق اإلنسا ) وفقا للفقر (15ب) ()A/HRC/WG.6/33/BRN/2؛
(ج) م و و و و و ووقج عدت و و و و و و مفقض و و و و و ووي حق و و و و و ووق اإلنس و و و و و ووا وفق ة ة ة ة ة ةةا للفق و و و و و وور (15ج)
(.)A/HRC/WG.6/33/BRN/3
 -4وأح ل ة إىل بةةروي دار السةةالم ع ة طريةةق اجملموعةةة الثالث ةةة قائمةةة أسةةةلة أعةةد ا سةةلفا
أملان ةا والربتغةال وبلج كةا وكدةةدا ،ابلد ابةة عة جمموعةة األصةةدقا املعد ةة ابلتدف ة واإلبةال واملتابعةةة
عل ة الصةةع د الةةوطي ،وإسةةبان ا وسةةلوف د ا واململكةةة املتحةةدة لربيطان ةةا العظم ة وأيرلدةةدا الشةةمال ة
والوالايت املتحدة األمريك ة .وميكة االطةال علة تلة األسةةلة يف املوقة الشةبكي لالسةتعرا
الدوري الشامل.

أو ّالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5قال رئ س الوفد إنه يتشرف بتقدمي التقرير الوطي يف إطار اجلولة الثالثةة مة االسةتعرا
الدوري الشةامل .وذكةر أن هة ا التقريةر هةو مثةرة عمل ةة موسةعة مة املشةاورات والتعةاون بةن مج ة
اجلهات املعد ة ،ومدها املدظمات غةري احلكوم ةة ،الةيت مةا انفكة تشةار بدشةا يف تعزيةز وصةون
رفاه شعب بروي دار السالم وحقوقه .وقةال إن التقريةر يتةوى ضةمان الشةفاف ة ومشةاركة اجلم ة
واالخنرا الواس  ،اتساقا م هنج "األمة أبسرها" ال ي تتبعه الدولة.
 -6وقةةدم رئة س الوفةةد نبة ة اترخي ةةة عة دىةةول اإلسةةالم إىل بةةروي دار السةةالم وأثةةر التجةةار
العرب واهلدود والص د ن يف القرن السادس عشر يف تقال د البلد وثقافتةه .ففةي حنةو عةام ،1368
اعتدةةق سةةلطان بةةروي األول اإلسةةالم وطبةةق نظةةام إدارة يسةةتمد ج ة وره م ة الق ة م اإلسةةالم ة الةةيت
توارثتهةةا األج ةةال وتشةةربتها ورسةةاتها .وقةةد حافظ ة بةةروي دار السةةالم عل ة إرثهةةا م ة ملك ةةة
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املةةاالي اإلسةةالم ة املتأصةةلة يف جة ور نظةةام السةةلطدة العريةةق الة ي غةةدا ال ةةوم مكرسةةا يف الدسةةتور
ويف ممارسات الس اسات واحلوكمة وأسلوب احل اة املتب .
 -7وأردف قائال إن شعب بروي دار السالم يدعم مد أمد بع د ابلسةلم واالسةتقرار والرىةا
والوائم ،بصرف الدظر ع العر والدي  ،استدادا إىل الق م اجملتمع ة املت دة اليت حترص عل العدايةة
مبؤسسة األسرة ابعتبارها جز ا م هوية بروي .ويدشأ أفراد الشعب يف ب ةة تسةودها قة م راسةاة،
ه ةةي عم ةةاد جمتم ة ة متش ةةب بق ة ة م االحة ة ام والتكاف ةةل والتق ةةد ابلقة ةوانن ،فض ةةال عة ة روح الت ة ة زر
والتسامح والتفاهم.
 -8وتظةةل احلكومةةة ملتزمةةة ابلدهةةو حبقةةو اإلنسةةان ومحايتهةةا وصةةون كرامةةة مج ة األفةراد،
كمةةا يضةةم ذلة الةةدي اإلسةةالمي والدسةةتور وقةوانن الدولةةة ،وكمةةا تكفلةةه أيضةةا التزاما ةةا علة
املستوين اإلقل مي والدويل.
 -9وتدفةةق احلكومةةة باليةةن الةةدوالرات سةةدواي لضةةمان رفةةاه شةةعبها وعةةدم ختلة أي فةةرد مة
أف ةراده ع ة الركةةب .وتتمت ة الدولةةة بواحةةد م ة أعل ة مسةةتوايت الع ة يف آس ة ا ،إذ ال يتجةةاوز
معدل اجلرمية نسبة  1يف املائة إال قل ال .وقد حل بةروي يف املرتبةة اخلامسةة واخلمسةن يف قائمةة
تضم  190بلدا يف مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال ،ويُتوق أن يدمو انجتهةا احمللةي اإلمجةايل
بدسبة تتجاوز  5يف املائة يف عام  .2020وتسع بروي ،اليت كان م بن البلدان السةباقة إىل
حتق ةةق األهةةداف اإلمنائ ةةة ،إىل تسةةاري مةةا راكمتةةه مة إجنةةازات يف سةةب ل إحةراز التقةةدم يف حتق ةةق
ىطة التدم ة املستدامة لعام .2030
 -10وتكفل س اسة التعل م اجملاي للجم اليت تدتهجها الدولة مد أمد بع ةد فرصةا للجم ة ،
بصةةرف الدظةةر عة العةةر أو الةةدي أو اجلةةدس .وتقةةدم احلكومةةة أيضةةا مدحةةا دراسة ة كاملةةة للطلبةةة
املتفةوقن ،ومتةدح طلبةة بةروي املسةتحقن قروضةا بفوائةد مدافضةة السةتكمال دراسةتهم يف اخلةار..
وق ةةد س ةةاهم ذل ة ة يف حتق ةةق البل ةةد مع ةةدال عال ةةا يف مس ةةتو اإلمل ةةام ابلق ة ةرا ة والكتاب ةةة جت ةةاوزت
نسبته  95يف املائة .واعتُمدت يف عام  2018ىطة اس ات ج ة للتعلة م مة مخةس سةدوات ترمةي
صدِّف جامعةة بةروي
إىل مواصلة تعزيز قدرات مواردها البشرية وإمنا مهارا ا .ويف عام ُ ،2019
دار السةالم ضةةم قائمةةة أفضةةل  1.3يف املائةةة مة جامعةةات العةةام حسةةب تصةد فات كواكةواريلي
س مونتس.
 -11وال يزال شعب بروي دار السالم يتمت بتغط ة الرعايةة الصةح ة الشةاملة واجملان ةة ،مبةا يف
ذل احلصول عل الدوا  ،وعال .احلاالت املستعص ة ىار .البلد .وال يُلزم املواطدون ابلتسج ل
يف أتمن صحي ىاص لالستفادة م العةال .يف املستشةف ات احلكوم ةة .وقةد سةارت احلكومةة
اس ة ةةتثمارات ض ة ةةامة لتق ة ةةدمي ى ة ةةدمات الرعاي ة ةةة الص ة ةةح ة ،ال ة ةةيت تش ة ةةمل بة ة ةرامج التلقة ة ة ح اجمل ة ةةاي
وفحوصات ما قبل الوالدة وإنشا مرفق حةدي خمصة لطةب الدسةا واألطفةال ،ومستشةف ات
متاصصةةة يةةديرها القطةةا اخلةةاص تقةةدم ىةةدمات متطةةورة م ة العةةال .ألم ةرا مدهةةا السةةرطان
والسكتات الدماغ ة وأمرا القلب .وحافظ بروي عل مد السدوات اخلمسن املاض ة عل
معدل مدافض لوف ات األمهات بدسبة  0,6لكل أل م املوال د األح ا  ،ومد عام ،2017
م يتجةةاوز معةةدل وف ةةات املوال ةةد  9,5لكةةل ألة مة املوال ةةد األح ةةا  .وتواصةةل احلكومةةة معاجلةةة
مسائل صح ة أىر  ،مبا يف ذل األمرا غري املعدية والصحة العقل ة .وقد نف ت ىطةة عمةل
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متعةةددة القطاعةةات للوقايةةة م ة األمةرا غةةري املعديةةة واحلةةد مدهةةا للف ة ة  ،2018-2013وهةةي
تتعاون م مدظمة الصحة العامل ة عل إعداد ىطة عملها املقبلة.
 -12وتش ةةدد احلكوم ةةة عل ة ض ةةرورة أتم ةةن الس ةةك ملواطد ه ةةا .وق ةةد قُة ِّةدم ح ةةى اآلن م ةةا يزي ةةد
ع ة ة  000 2قطع ةةة أرض ة ة ة وأكثة ةةر م ة ة  30أل ة ة مد ةةزل للم ة ةواطدن ال ة ة ي ال ميلك ةةون سة ةةكدا.
وال يوجد أشااص بال مأو يف بروي دار السالم.

 -13وتويل بروي دار السالم أمه ة ابلغة لق م األسرة ومؤسسا ا لضةمان رفةاه اجملتمة وسةالمته.
ومدة ة ع ةةام  ،2012واظبة ة علة ة االحتف ةةال ابل ةةوم ال ةةوطي لألس ةةرة يف أول ي ةةوم أح ةةد مة ة ش ةةهر
أاير/مةةايو إلب ةراز أمه ةةة مؤسسةةة األسةةرة .وأقام ة احلكومةةة شةةبكات للسةةالمة والةةدعم االجتمةةاعي
لألسر والفةات الضع فة ،وال س ما الدسا واألطفال واملسدون واألشااص ذوو اإلعاقة.
 -14وتضةةطل امل ةرأة بةةدور هةةام يف تدم ةةة البلةةد؛ إذ يةةزداد عةةدد الدسةةا العةةامالت يف اجملةةاالت
اليت يهمن عل ها ال كور عادة ويف األجهزة احلكوم ة ،وحيظن بتمث ل ج د يف اجمللس التشةريعي.
ومتثةةل بةةروي دار السةةالم  12سةةفرية م ة أصةةل  43سةةفريا للدولةةة يف شةةى عواصةةم العةةام ،مب ة يف
ذل ة ة ممثلتاهة ةةا الة ةةدائمتان لة ةةد مكتة ةةي األمة ةةم املتحة ةةدة يف جد ة ة ون وية ةةور  .ووفقة ةةا للمدتة ةةد
االقتصةةادي العةةاملي ،حقق ة بةةروي تقةةدما ملموسةةا حنةةو حتق ةةق املسةةاواة بةةن اجلدسةةن يف جمةةاالت
مثل التعل م والصةحة واملشةاركة االقتصةادية؛ فمة أصةل  149بلةدا ،تقةدم البلةد مة املرتبةة الثامدةة
والتسةةعن يف عةةام  2014إىل املرتبةةة التسةةعن يف عةةام  .2018وجةةا ت بةةروي أيضةةا يف مقدمةةة
التصد ف ما يتعلق ابلتحا الفت ات ابلتعل م الثانوي واجلامعي ،وحل يف املرتبةة احلاديةة عشةرة
صةةدِّف بةةروي دار السةةالم يف
يف جمةةال املسةةاواة يف األجةةر نظةةري نفةةس العمةةل .ويف عةةام ُ ،2017
املرتب ةةة الثامد ةةة واخلمس ةةن يف توظ ة ة عضة ةوات اجملل ةةس التشة ةريعي وكب ةةار املس ةةؤوالت وامل ةةديرات.
ويشةةغل حال ةةا مةةا يزيةةد ع ة  200 1ام ةرأة مداصةةب حكوم ةةة رف عةةة ،مدهةةا مدصةةب انئبةةيت وزيةةر،
مقابل  982رجال .ومد عام ُ ،2011متدح املرأة  105أايم م إجازة األمومة املدفوعة األجر.
 -15وتطبق احلكومة قوانن حلماية رفاه األطفال .ونظام األسةرة املوسةعة هةو مكةون رئ سةي مة
مكةوانت جمتمة بةروي الة ي حيةرص أيضةةا علة صةون رفةةاه الطفةل .وتتاة احلكومةة تةةدابري لضةةمان
تقدمي الدعم الكايف لألمهات العامالت بتحسن معايري ىدمات رعاية األطفةال وجود ةا ونوع تهةا
وأدا مقدم ها ابستعرا قانون مراكز رعاية الطفل ولوائح مراكز رعاية الطفل.
 -16ورعايةةة املسةةدن جةةز ال يتج ةزأ م ة الق ة م االجتماع ةةة والثقاف ةةة جملتم ة بةةروي ال ة ي يغةةي
املوسةةعة ف ةةه عة احلاجةةة إىل دور إيةوا املسةةدن .وتقةةدم احلكومةةة إعةةاانت ومعاشةةات
نظةةام األسةةرة َّ
شةهرية للمسةةدن دعمةةا لسةةبل إعةةالتهم .وتشةةار املدظمةةات غةةري احلكوم ةةة احملل ةةة يف مراجعةةة ىطةةة
عمةةل املسةةدن وإنشةةا مراكةةز للمسةةدن لتمك ةةدهم وتشةةج عهم عل ة اتبةةا أسةةلوب ح ةةاة صةةحي
وحثهم عل اتبا نظم نشط يف مرحلة الش اوىة.
 -17وق ةةد نفة ة ت العدي ةةد مة ة الة ةربامج لض ةةمان محاي ةةة األش ةةااص املس ةةدن ورف ةةاهم .وتُق ةةدَّم
معاشات ومدح شهرية هلم وملعةال هم دعمةا إلعةالتهم .وتتةاح هلةم أيضةا فرصةا للمشةاركة بدشةا يف
مج ة ة مد ةةاحي احل ةةاة ،مبة ةةا يف ذل ة ة التدم ةةة الوطد ةةة .ويراعة ةةي ق ةةانون البد ةةا املع ةةدل احت اجة ةةات
األشااص ذوي اإلعاقة ،ب دما يُعك عل إنشا قاعدة ب اانت مركزية ىاصة بوض عملهم.
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 -18وق ةةد جنحة ة ب ةةروي دار الس ةةالم يف حتس ةةن مس ةةتوايت عة ة س ةةكاهنا ،ابعتباره ةةا بل ةةدا
إسةةالم ا صةةغريا يتاة تعةةال م اإلسةةالم وشةرائعه أسةةلوب ح ةةاة مةةتغلغال يف نسة ج الثقافةةة واجملتمة .
وقةةد تقة َّةررت مواصةةلة تدم ةةة البلةةد م ة مراعةةاة مبةةاد ديدهةةا الةةوطي .وس واصةةل البلةةد أيضةةا صةةون
تقال ده وثقافته وق مه األىالق ة اليت شكل أساسا مك دا للسلم والوائم الل ي سةادا يف أوسةا
شعب بروي دار السالم لقرون مديدة.
 -19ويتب البلد نظاما قانون ا مزدوجا ،يستدد إىل القةانون العةام املةورو عة الربيطةان ن وإىل
الشة ةريعة اإلس ةةالم ة ،ومه ةةا اللة ة ي يطبق ةةان ابلتة ةوازي مدة ة س ةةدوات عدي ةةدة .ويكف ةةل هة ة ا الدظ ةةام
القضةةائي الفريةةد احملاكمةةة وفةةق األصةةول املرع ةةة ويصةةون مبةةدأي اإلنصةةاف والعدالةةة .ويت ة ح أيضةةا
محاية اجملتم م اجلرائم ويصون اآلداب واألىال احلم دة.
 -20وال جية ِّةرم املرسةةوم بقةةانون عقةةوابت الشةريعة وضة شةةا اسةةتدادا إىل امل ةةول اجلدس ة ة أو
املعتقة ةةد ،وال يعاملة ةةه معاملة ةةة جمحفة ةةة .ومة ةةا انفك ة ة ق ة ةوانن بة ةةروي تكفة ةةل محاية ةةة اآلداب العامة ةةة
واألىةةال احلم ةةدة مة مراعةةاة ىصوصة ة األفةراد .ويواصةةل األفةراد يف بةةروي دار السةةالم ،بصةةرف
الدظر عة م ةوهلم اجلدسة ة ،العة ومزاولةة أنشةطتهم يف جمةاهلم اخلةاص .وال ميةارس أي شةكل مة
أشةةكال التم ةةز ضةةد امل ةواطدن أو املق مةةن الةةدائمن ف مةةا يتعل ةةق حبصةةوهلم عل ة اخلةةدمات مث ةةل
العمل والتعل م والرعاية الصح ة.
 -21وستواص ةةل ب ةةروي دار الس ةةالم التص ةةرف مبس ةةؤول ة يف إط ةةار اجملتمة ة ال ةةدويل .وستواص ةةل
حرصةةها عل ة تدف ة التزاما ةةا والتق ةةد ابملعاهةةدات الدول ةةة الةةيت انضةةم إل هةةا ،مبةةا ف هةةا اتفاق ةةة
حقةةو األشةةااص ذوي اإلعاقةةة واتفاق ةةة القضةةا عل ة مج ة أشةةكال التم ةةز ضةةد املةرأة واتفاق ةةة
حقةو الطفةل .وقةةد وقعة بةروي دار السةةالم أيضةا اتفاق ةةة مداهضةة التعة يب وغةةريه مة ضةةروب
املعاملةةة القاس ة ة أو الالإنسةةان ة أو امله دةةة يف عةةام  ،2015وتدكةةب حال ةةا عل ة اختةةاذ ىط ةوات
للتصديق عل هةا .وأوقفة بةروي دار السةالم مدة عقةود العمةل بعقوبةة اإلعةدام علة القضةااي الةيت
صدرت ف هةا أحكةام مبوجةب القةانون العةام؛ وكمةا ِّ
أوضةح مةؤىرا ،س سةتمر وقة هة ا التدف ة يف
القضااي اليت صدرت ف ها ه ه األحكام مبوجب املرسوم بقانون عقوابت الشريعة.
 -22وإذ تواصةةل احلكومةةة محايةةة رفةةاه مواطد هةةا وتسةةع إىل حتق ةةق املزيةةد م ة التقةةدم والرىةةا
لشة ةةعبها ،سة ةةتظل أمه ة ةةة حقة ةةو اإلنسة ةةان يف مقدمة ةةة االهتمامة ةةات الوطد ة ةةة .وال تشة ةةج بة ةةروي
وال شعبها عل العد مة أي نةو أو التغاضةي عدةه ،وميكة لكةل مة عةا يف البلةد أن يشةهد
عل عةدم تعةر أي أفةراد أو جمموعةات للتعة يب أو املعاملةة القاسة ة .وستواصةل الدولةة إدانتهةا
الشديدة ألعمال التطرف واإلرهةاب يف مج ة أشةكاهلا ،سةوا ارتكبة يف علة صةع د اإلقلة م أو
عل املستو الدويل.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -23أدىل  91وف ةةدا بب ةةاانت أثد ةةا جلس ةةة التح ةةاور .وت ةةرد التوصة ة ات املقدم ةةة أثد ةةا جلس ةةة
التحاور يف اجلز الثاي م ه ا التقرير.
 -24وأشادت أذرب جان إبنشةا جلةان اخلةاص ورحبة ابعتمةاد إطةار التدم ةة يف املةد البع ةد
ضم رؤية بروي لعام  2035والتحس دات احملققة يف جمال الفقر.
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 -25وأثد جزر البهاما عل التزام الدولة بتدف أهةداف التدم ةة املسةتدامة ،وإاتحةة احلصةول
علة امل ةةاه الدظ فةةة وإعةةداد ىطةةة عمةةل للمسةةدن بشةةأن الشة اوىة والصةةحة ،مة اإلقةرار بضةةرورة
ب ل املزيد م اجلهود.
 -26ورحب ة البح ةري ابلت ةةدابري املتا ة ة يف إط ةةار حق ةةو اإلنس ةةان ،اس ةةتدادا إىل رؤي ةةة ب ةةروي
لع ةةام  ،2035وال س ة ة ما م ةةا يتعل ةةق مده ةةا مبكافح ةةة الفق ةةر ،وإنش ةةا ص ةةددو اس ةةتةماي ونظ ةةام
املعاشات التكم ل ة.
 -27وأشةةادت بةةدغالدي ابلتقةةدم احملةةرز يف الدهةةو حبقةةو املةرأة والطفةةل واألشةةااص ذوي
اإلعاقةةة ،وابلتصةةديق عل ة اتفاق ةةة حقةةو األشةةااص ذوي اإلعاقةةة ،واجلهةةود املب ولةةة للدهةةو
ابلق م األسرية التقل دية.
 -28وأحاط ة بة ة الروس علم ةةا ،مة ة االرت ةةاح ،بدج ةةاح الدول ةةة يف حتق ةةق األه ةةداف اإلمنائ ةةة
ونوه ابلس اسة الرام ة إىل تشج الثقافة والتسامح الديي ودعم مؤسسة األسرة.
لأللف ةَّ ،
 -29ورحبة ة بلج ك ةةا إبع ةةالن الدول ةةة اعتزامه ةةا التص ةةديق علة ة اتفاق ةةة مداهض ةةة التعة ة يب،
وأكةةدت عل ة إمكان ةةة إح ةراز املزيةةد م ة التقةةدم ل ةزايدة محايةةة حقةةو اإلنسةةان وفقةةا للمعاهةةدات
الدول ة األساس ة حلقو اإلنسان.
 -30ورحب ة ب ةةواتن برؤي ةةة ب ةةروي لع ةةام  2035وأعرب ة ع ة تق ةةديرها للمب ةةادرات الرام ةةة إىل
الدهو حبقو املرأة والطفل وللمدجزات اليت حتقق يف جمال التعل م.
ونوهة ة دول ةةة بول ف ةةا املتع ةةددة القوم ةةات ابلتق ةةدم احمل ةةرز ف م ةةا يتعل ةةق أبه ةةداف التدم ةةة
َّ -31
املس ةةتدامة واملس ةةاواة م ة ة ى ةةالل الس اس ةةات ال ةةيت متك ة ة ذوي ال ةةدىل املت ةةدي وتع ةةزز االن ةةدما.
االقتصادي بصرف الدظر ع نو اجلدس أو العر أو الدي .
 -32وش ةةجع الربازي ة ُةل الدول ةةة عل ة التص ةةديق عل ة العه ةةد ال ةةدويل اخل ةةاص ابحلق ةةو املدن ةةة
والس اس ة ة والعهةةد الةةدويل اخلةةاص ابحلقةةو االقتصةةادية واالجتماع ةةة والثقاف ةةة واالتفاق ةةة الدول ةةة
للقضا عل مج ة أشةكال التم ةز العدصةري واتفاق ةة مداهضةة التعة يب ،وأعربة عة قلقهةا إزا
التفسةةري التق ةةدي لقةةانون الش ةريعة ،ال ة ي يفةةر ضةةرواب قاس ة ة والإنسةةان ة م ة العقوبةةة ،وحث ة
الدولة عل ال اج ع ه ه العقوابت م ىالل إجرا إصالح تشريعي.
 -33والحظ بلغاراي عمل ة تدف أهداف التدم ة املستدامة ،وال س ما مدها أهداف القضا
عل ة الفقةةر ،والقضةةا عل ة اجلةةو  ،والصةةحة اجل ةةدة والرفةةاه ،واملسةةاواة يف التعل ة م ،واملسةةاواة بةةن
اجلدسةةن ،ب ةةد أهنةةا أعرب ة ع ة قلقهةةا إزا ق ةرار الدولةةة تدف ة املرسةةوم بقةةانون عقةةوابت الش ةريعة
لعام  2013تدف ا كامال.
ونوه كمبةوداي ابلتةزام الدولةة بتعزيةز مبةاد الدميقراط ةة وحقةو اإلنسةان ،وأثدة علة
َّ -34
مدجزا ا يف جماالت التعل م والرعاية الصح ة ومستوايت املع شة.
 -35وأعرب كددا ع قلقهةا البةال إزا حتةول الدولةة إىل املعاملةة الالإنسةان ة للمةواطدن وغةري
املواطدن املدانن ابرتكاب بعض اجلرائم يف حمكمة الشريعة.
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 -36وأشةةادت ش ة لي إبق ةرار إط ةةار التدم ةةة الوطد ةةة ،ورؤي ةةة بةةروي لع ةةام  ،2035وابلتق ةةدم يف
التعل ة م واسةةتثمار رأس املةةال البشةةري .ب ةةد أهنةةا أعرب ة ع ة قلقهةةا إزا تعةةر األطفةةال للعقوبةةة
البدن ة والسج مد احل اة.
 -37وأعرب ة مجهوريةةة فدةةزويال البول فاريةةة ع ة تقةةديرها لرؤيةةة بةةروي  .2035وأحاط ة علمةةا
ابلتقةةدم احملةةرز يف السةةك وتةةوفري امل ةةاه وى ةةدمات الصةةرف الصةةحي ،وحتسةةن شةةبكات احلماي ةةة
االجتماع ة وال ك ز عل الفةات الضع فة.
 -38وأعرب كوستاريكا ع سرورها إذ أحاط علما أبن الدولة قد قررت سحب حتفظا ا
ف مةةا يتعلةةق بةةبعض م ةواد اتفاق ةةة حقةةو الطفةةل ،ورحب ة بتصةةديقها عل ة الربوتوكةةول االىت ةةاري
الش ا األطفال يف املدازعات املسلحة.
 -39وأشادت كروات ا إبعالن اعتزام التصديق علة اتفاق ةة مداهضةة التعة يب يف وقة الحةق
وابلوق ة الفعلةةي لتدف ة عقوبةةة اإلعةةدام ،رغةةم أهنةةا أعرب ة ع ة قلقهةةا إزا إدرا .املثل ةةة يف عةةداد
اجلرائم وإزا جواز إصدار أحكام ابلسج مد احل اة والعقوبة البدن ة عل األطفةال الة ي تقةل
أعمارهم ع  18سدة.
 -40وأثد ة ف ة انم عل ة الت ةزام الدولةةة بتحق ةةق أهةةداف التدم ةةة املسةةتدامة ،وأعرب ة ع ة
تقديرها جلهودها الرام ة إىل محاية حقو األشااص ذوي اإلعاقة وكبار الس .
 -41وأعرب تش ك ا ع تقديرها لألنشطة املضطل هبا م أجل الدهو حبقو املةرأة ،ب ةد
أهنةةا أبةةدت قلقهةةا إزا العواقةةب احملتملةةة الةةيت قةةد ت تةةب عة املرحلةةة الثالثةةة الةةيت نفة ت مةةؤىرا مة
املرسوم بقانون عقوابت الشريعة .2013
 -42وأشادت الدامنر بربوي بوق العمةل بعقوبةة اإلعةدام ،لكدهةا أبةدت انزعاجهةا إزا بةد
سراين قانون عقوابت الشريعة اجلديد.
 -43ورحب ة ة ج بة ةةوي ابلت ة ةزام الدولة ةةة بتعزية ةةز رؤية ةةة بة ةةروي لعة ةةام  2035وبس اسة ةةات التدم ة ةةة
االقتصادية واالجتماع ة اليت تطبقها م أجل احلد م الفقر والفوار .
 -44وأبدت إكوادور قلقها إزا التدابري اليت تؤثر عل التمت حبقو اإلنسان ،وحث الدولةة
الطرف عل ضمان احلماية الكاملة حلقو اإلنسان جلم املواطدن.
 -45ورحب ة مصةةر ابلتقةةدم احملةةرز يف تعزيةةز التسةةامح بةةن اجملموعةةات اإلثد ةةة ،وابجلهةةود الةةيت
ب ة ل م ة أجةةل أتمةةن الرفةةاه االقتصةةادي واالجتمةةاعي ،وتطةةوير نظةةام الصةةحة واالهتمةةام ال ة ي
يول ه البلد للمسدن.
 -46ورحبة ة غ د ةةا االس ةةتوائ ة ب ةةربانمج رؤي ةةة ب ةةروي لع ةةام  ،2035الرام ةةي إىل تعزي ةةز التعلة ة م
واالقتصاد املستدام ،وحتسن مستوايت الع .
 -47وأحاطة ف جةةي علمةةا أبهةةداف بةرانمج رؤيةةة بةةروي لعةةام  2035املتعلقةةة بتعزيةةز القةةدرة
عل مقاومة تغةري املدةا ،،ومحايةة سةبل العة لةد السةكان ومحايةة الب ةةة .ورحبة إبدمةا .إطةار
ِّسدداي للحد م خماطر الكوار للف ة  2030-2015ضم ىطة التك االس ات ج ة اليت
وضعتها الدولة.
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 -48وأعرب ة فرنسةةا ع ة قلقهةةا إزا العواقةةب الةةيت قةةد ت تةةب ع ة قةةانون العقةةوابت املعةةدل،
وال ي س تضم يف حال تدف ه تشريعات قد ترتقي إىل التع يب ،وم ث تدته قوانن حقةو
اإلنسان.
 -49ورحب جورج ا ابخلطوات اليت اخت ا بروي لتدف ة بةرامج ملعاجلةة القضةااي االجتماع ةة،
وال سة ما مدهةا الفقةةر ،وأحاطة علمةةا إبنشةا اجمللةس الةةوطي املعةي ابلقضةةااي االجتماع ةة ،الة ي
يدبغي أن يزود مبوارد إضاف ة.
 -50ورحب ة أملان ةةا ابلوق ة الفعلةةي لتدف ة عقوبةةة اإلعةةدام ،ب ةةد أهنةةا أعرب ة ع ة قلقهةةا إزا
املرسوم بقانون عقوابت الشريعة ،ال ي يد عل عقوبة اإلعدام والعقوبة البدن ة.
 -51وأحاط ة ة غ ةةاان علم ةةا ابلت ة ةزام الدول ةةة بتحق ةةق ىط ةةة التدم ةةة املس ةةتدامة لع ةةام ،2030
ورحب إبنشا اللجدة اخلاصة للتدس ق الوطي ألهداف التدم ة املستدامة.
 -52وأحاط ة ال ةةوانن علمةةا بتصةةديق الدولةةة عل ة اتفاق ةةة حقةةو األشةةااص ذوي اإلعاقةةة
والربوتوك ةةول االىت ةةاري التفاق ةةة حق ةةو الطف ةةل بش ةةأن اشة ة ا األطف ةةال يف املدازع ةةات املس ةةلحة
وإبلغائهةةا عقوبةةة اإلعةةدام حبكةةم الواق ة  .ب ةةد أهنةةا أعرب ة ع ة قلقهةةا إزا األثةةر السةةلي لبةةد نفةةاذ
املرسةةوم بقةةانون عقةةوابت الش ةريعة لعةةام  2013عل ة املثل ةةات واملثل ةةن ومزدوجةةي امل ةةل اجلدسةةي
ومغايري اهلوية اجلدسان ة وحاملي صفات اجلدسن والدسا واألطفال.
 -53وأثةى الكرسةةي الرسةةويل علة بةرانمج رؤيةةة بةروي لعةةام  2035وعلة التةةدابري الةةيت تصةةب
يف مصلحة األسرة واملسدن واألشااص ذوي اإلعاقة.
 -54ورحب ة ة هد ةةدوراس ابلتق ةةدم احمل ةةرز وهد ةةأت الدول ةةة عل ة ة ش ةةى الس اس ةةات ال ةةيت متك ة ة
األشااص ذوي الدىل املتدي وتعزز االندما .االقتصادي.
 -55وصرح آيسلددا أبن قانون العقوابت يشكل انتكاسة ىطرية حلقو اإلنسان .وقالة
إن القلةةق ال ي ةزال يسةةاورها إزا الق ةةود عل ة حريةةة التعبةةري وتكةةوي اجلمع ةةات والتجم ة السةةلمي
وعل املشاركة الس اس ة.
 -56وأعربة اهلدةةد عة تقةةديرها للجهةةود املب ولةةة يف جمةةاالت السةةك واملةةا والرعايةةة الصةةح ة
وحق ةةو الطف ةةل ،مب ةةا يف ذلة ة رؤي ةةة ب ةةروي لع ةةام  .2035وش ةةجع الدول ةةة علة ة إنف ةةاذ التعلة ة م
اإللزامي وحصول الفت ات عل ه عل قدم املساواة م الفت ان.
 -57وأشادت إندون س ا ابإلجةرا ات املتاة ة لةدمج األشةااص ذوي اإلعاقةة يف بةرامج البةى
التحت ة والتدم ة البشرية ،وابلتدابري املتا ة لتمكن الشباب.
 -58ورحب ة مجهوريةةة إي ةران اإلسةةالم ة ابجلهةةود الةةيت بُة ل يف تدف ة س اسةةات متك ة ذوي
الدىل املتدي وتعزز االندما .االقتصادي ،وابخلطط االجتماع ة للحد م الفقر.
 -59وأحا العرا علما إبنشا اللجدةة اخلاصةة للتدسة ق الةوطي ألهةداف التدم ةة املسةتدامة.
وشج عل ب ل املزيد م اجلهود للدهو حبقو اإلنسان.
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 -60وأعرب ة أيرلدةةدا ع ة قلقهةةا إزا تدف ة املرسةةوم بقةةانون عقةةوابت الش ةريعة لعةةام .2013
وأعرب ة ع ة أملهةةا يف أن تلغ ة رمس ةةا عقوبةةة اإلعةةدام الةةيت أوق ة تدف ة ها .وحث ة الدولةةة عل ة
الوفا ابلتزاما ا الدول ة يف جمال حقو اإلنسان.
 -61وأعرب ة إيطال ةةا ع ة تقةةديرها التصةةديق عل ة اتفاق ةةة حقةةو األشةةااص ذوي اإلعاقةةة
والربوتوكةةول االىت ةةاري التفاق ةةة حقةةو الطفةةل بشةةأن اش ة ا األطفةةال يف املدازعةةات املسةةلحة،
والتوق ة ة علة ة اتفاق ةةة مداهض ةةة التعة ة يب .وأعربة ة عة ة أس ةةفها إزا ب ةةد نف ةةاذ املرس ةةوم بق ةةانون
عقوابت الشريعة اجلديد لعام  ،2013ال ي يتضم عقوابت خمالفة التفاق ة مداهضة التع يب.
 -62ورحب األردن ابلتقدم احملرز يف تدف الس اسات املتعلقة ابلصحة والتعل م.
 -63وأش ةةادت كازاىس ةةتان إبط ةةار التدم ةةة عل ة ة امل ةةد البع ةةد ،رؤي ةةة ب ةةروي لع ةةام .2035
وأعرب ة ع ة تق ةةديرها لس اس ةةات رعاي ةةة األطف ةةال والدس ةةا واملس ةةدن واألش ةةااص ذوي اإلعاق ةةة،
ولب ةة السلم والوائم االجتماعي اليت تسود بن خمتل اجملموعات الديد ة واإلثد ة.
 -64وأثد ة الكوي ة علة ة اجله ةةود املب ول ةةة لتحس ةةن مس ةةتوايت الع ة وتدف ة ة رؤي ةةة ب ةةروي
لعةةام  ،2035وعل ة التةةدابري املتا ة ة م ة أجةةل املسةةدن ويف جمةةال الصةةحة وعل ة اجلهةةد املب ة ول
ملكافحة املادرات.
 -65ورحب ة قريغ زسةةتان بتعزيةةز اإلطةةار التش ةريعي ،وابلتصةةديق عل ة الربوتوكةةول االىت ةةاري
التفاق ةةة حق ةةو الطف ةةل بش ةةأن اشة ة ا األطف ةةال يف املدازع ةةات املس ةةلحة وابلتوق ة ة علة ة اتفاق ةةة
مداهضة التع يب ،وابلتدابري املتا ة لتعزيز حقو اإلنسان يف إطار أهداف التدم ة املستدامة.
 -66ورحب مجهورية الو الدميقراط ة الشعب ة برؤية بروي لعام  2035وبعمل اللجدة اخلاصة
املعد ة مبؤسسة األسرة واملرأة واألطفال لضمان شبكات السالمة والدعم االجتماعي.
 -67وشةجع التف ةا الدولةة علة بة ل املزيةد مة اجلهةود مة أجةل الوفةا ابلتزاما ةا يف جمةةال
حقةةو اإلنسةةان ،وأعربة عة قلقهةةا إزا املرسةةوم بقةةانون عقةةوابت الشةريعة لعةةام  ،2013الة ي
يد عل ضروب م العقوبة ترتقي إىل التع يب.
 -68وأعرب ة لكسةةمرب عة قلقهةةا إزا سة قةةانون العقةةوابت املعةةدل .وحث ة عل ة أن يُتب ة
وق تدف عقوبة اإلعدام بضماانت ملموسة.
 -69وأعرب مال زاي ع تقديرها للعديد م املدجةزات ،وأثدة علة الدولةة الختاذهةا جمموعةة
واسةعة مة التةدابري القانون ةةة والس اسةات والتةةدابري املؤسسة ة املتعلقةةة حبقةو اإلنسةةان ،الةيت تراعةةي
الظروف والتقال د احملل ة.
 -70ورحب ملدي بتصديق الدولة علة اتفاق ةة حقةو األشةااص ذوي اإلعاقةة وسةحبها
حتفظا ا عل اتفاق ة حقو الطفل .وأشةادت جبهةود الدولةة الرام ةة إىل إدرا .االتفاق ةات الدول ةة
ضم س اسا ا يف األجل الطويل.
 -71وأشارت مالطة إىل تعري الدعارة والعالقات املثل ة الرضائ ة ابعتبارها جرائم يف املرسةوم
بقانون عقوابت الشريعة لعام  ،2013وأحاط علما ابلرد املقدم إىل اإلجرا ات اخلاصة وبب ةان
السلطان.
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 -72وأثدة ة موريتان ةةا علة ة إجن ةةازات الدول ةةة يف ض ةةمان احل ةةق يف اخل ةةدمات األساسة ة ة ،مث ةةل
الصةةحة والتعلة م واخلةةدمات االجتماع ةةة والدهةةو ابلقةةدرات الوطد ةةة وتعاوهنةةا مة املدظمةةات غةةري
احلكوم ة .ورحب برؤية بروي لعام .2035
 -73وأشةةادت املكس ة ابلتقةةدم احملةةرز يف التعل ة م والرعايةةة الصةةح ة .ورحب ة بوق ة تدف ة
عقوب ةةة اإلع ةةدام وغ ةةريه م ة ض ةةروب العقوب ةةة الالإنس ةةان ة ال س ة ما تل ة ال ةةيت ت ةةؤثر عل ة املثل ةةات
واملثل ن ومزدوجي امل ل اجلدسي ومغايري اهلوية اجلدسان ة وحاملي صفات اجلدسن.
 -74وأشةةاد اجلبةةل األسةةود ابجلهةةود املب ولةةة لتحق ةةق التكةةافؤ بةةن اجلدسةةن ،ب ةةد أنةةه الح ة
غ ة ةةاب تش ة ةريعات متعلقة ةةة ابلعد ة ة العة ةةائلي .وح ة ة بة ةةروي عل ة ة مكافحة ةةة العد ة ة ضة ةةد امل ة ةرأة
وعلة ة القض ةةا علة ة مج ة ة أش ةةكال العق ةةوابت الالإنس ةةان ة الة ةواردة يف املرس ةةوم بق ةةانون عق ةةوابت
الشريعة لعام  ،2013الةيت تةؤثر أتثةريا سةلب ا علة الدسةا وعلة املثل ةات واملثل ةن ومزدوجةي امل ةل
اجلدسي ومغايري اهلوية اجلدسان ة وعل األطفال.
 -75ورحبة م امنةةار بةةربانمج التدم ةةة الةةوطي ،ضةةم رؤيةةة بةةروي لعةةام  ،2035وأيضةةا جبهةةود
الدولة للوفا ابلتزاما ا الوطد ة ف ما يتعلق بقواعدها الثقاف ة.
 -76وأشةةادت انم ب ةةا مبدج ةزات احلكومةةة يف إاتحةةة م ةةاه الشةةرب الدظ فةةة واملأمونةةة وىةةدمات
الصرف الصحي والتعل م للجم .
 -77وهدأت هولددا الدولة بتأك دها عل وق تدف عقوبةة اإلعةدام وإبعالهنةا عة اعتزامهةا
التصديق عل اتفاق ة مداهضة التع يب ،ب د أهنا أعربة عة قلقهةا إزا املرسةوم بقةانون عقةوابت
الشريعة لعام  2013ال ي يتضم عقةوابت قاسة ة سة كون هلةا أثةر سةلي علة املثل ةات واملثل ةن
ومزدوجي امل ل اجلدسي ومغايري اهلوية اجلدسان ة وحاملي صفات اجلدسن والدسا واألطفال.
 -78وأعرب ة ن وزيلدةةدا ع ة قلقهةةا إزا أتثةةري املرسةةوم بقةةانون عقةةوابت الش ةريعة لعةةام 2013
عل جمموعة واسعة م حقو اإلنسان .وأشادت ابإلعالن ع وق تدف عقوبة اإلعدام.
 -79وأعربة الدةةرويج عة قلقهةةا إزا إدرا .بعةةض األحكةةام يف قةوانن الشةريعة ،الةةيت سة كون
هلا أتثري سلي عل إعمال حقو اإلنسان.
 -80ورحبة عمةةان ابجلهةةود املب ولةةة لتعزيةةز ومحايةةة حقةةو اإلنسةةان مة ىةةالل بةرانمج رؤيةةة
بروي لعام  2035ولتحق ق األهداف اإلمنائ ة لأللف ة.
 -81وأعرب ة ابكسةةتان ع ة تقةةديرها حةةرص الدولةةة عل ة رعايةةة األشةةااص ذوي القةةدرات
املتبايدةةة ،كمةةا هةةو مبةةن يف نظةةم املعاشةةات املاصصةةة للمكفةةوفن ،ومدحةةة االضةةطراابت العقل ةةة،
وبرامج اخلدمات االجتماع ة والتعل م وتدم ة اجملتم احمللي.
 -82ورحب بريو ابجلهود املب ولةة لتحسةن حالةة حقةو اإلنسةان ،وال سة ما حقةو الدسةا
واألطفال ،وأثد عل عزم الدولة متابعة تعاوهنا م اجملتم املدي.
 -83وأحاط الفلبن علما جبهود احلكومة الرام ة إىل مد ومكافحة االجتار ابلبشةر ومعاجلةة
االجتار ابملادرات العابر لألوطان.
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 -84وأعرب ة الربتغةةال عة القلةةق ال ة ي ال يةزال يسةةاورها إزا انتشةةار منةةط انتهاكةةات حقةةو
اإلنسان والتم ز ،مبا يف ذل ضد املرأة وأفراد األقل ات.
 -85وأثد ة ة قطة ةةر عل ة ة اجلهة ةةود املب ولة ةةة لتحق ة ةةق التدم ة ةةة م ة ة ىة ةةالل ب ة ةرانمج رؤية ةةة بة ةةروي
لعام  2035وإبنشا اللجدة اخلاصة للتدس ق الوطي ألهداف التدم ة املستدامة .وشجع بةروي
عل مواصلة س اسة الشفاف ة واإلنصاف ومد التم ز.
 -86وأحاطة ة مجهوري ةةة ك ةةوراي علم ةةا بتدف ة ة بة ةرانمج إمن ةةائي يس ةةاهم يف ة ةةة جمتمة ة ش ةةامل
للجم ويت ح ىدمات شاملة يف الرعاية الصح ة وسكدا الئقا .وأشادت ابلتصديق عل اتفاق ة
حقو األشااص ذوي اإلعاقة.
 -87وأحةةا االحتةةاد الروسةةي علمةةا بتدف ة الس اسةةة الوطد ةةة املتعلقةةة ابلشةةباب والعديةةد م ة
الربامج الرام ة إىل حتسن مستو مع شة السكان ،مبا يف ذل الرعاية الصح ة ،ورحب ابجلهود
املب ولة إلاتحة رعاية ج دة لألشااص املصابن ابجلدون.
 -88وأشادت اململكة العرب ة السعودية ابجلهود الرام ة إىل محاية حقةو اإلنسةان وابملدجةزات
يف قطا الصحة ،ال س ما م أجل األشااص املسدن ،بتمك دهم م ىالل منط عة صةحي
ومستدام وعل فحوص طب ة مدتظمة.
 -89وأحاط ة السةةدغال علمةةا ابعتمةةاد إطةةار التدم ةةة يف األجةةل البع ةةد وإبنشةةا العديةةد م ة
الربامج االجتماع ة املصممة ملساعدة األشااص يف احلصول عل العمالة والسك .
 -90وأحاط ة ص ةرب ا علمةةا ابلت ةزام احلكومةةة بتدف ة التوص ة ات الة ة  97الةةيت قبلتهةةا الدولةةة يف
االسةةتعرا السةةابق ،بسةةبل مدهةةا التعةةاون م ة مج ة أصةةحاب املصةةلحة ال ة ي يشةةاركون مشةةاركة
نشطة يف تعزيز رفاه السكان.
 -91وأحاط ة سةةدغافورة علمةةا ابجلهةةود املب ولةةة لتحسةةن ظةةروف الع ة م ة ىةةالل ب ةرانمج
رؤي ةةة ب ةةروي لع ةةام  2035وابملدجة ةزات يف إاتح ةةة الدف ةةاذ مل ةةاه الش ةةرب الدظ ف ةةة وحتس ةةن ى ةةدمات
الصرف الصحي ،وجبهود احلكومة إلاتحة سك مستدام.
 -92وأحاط ة ة سة ةةلوف د ا علمة ةةا ابلتصة ةةديق عل ة ة اتفاق ة ةةة حقة ةةو األشة ةةااص ذوي اإلعاقة ةةة
والربوتوكةول االىت ةاري امللحةق ابتفاق ةة حقةو الطفةل بشةأن ب ة األطفةال واسةتغالل األطفةال يف
البغا ويف املواد اإلابح ة .وأعرب ع قلقها إزا املرسوم بقةانون العقةوابت املعةدل الة ي يتضةم
عقةةوابت قاس ة ة ،مدهةةا ب ة األطةراف والةةرجم حةةى املةةوت ،تطبةةق يف حةةال ارتكةةاب أفعةةال مع دةةة،
وهي عقوابت قد تشكل ضراب م ضروب التع يب.
 -93وأعرب إسبان ا ع قلقهةا إزا بةد نفةاذ قةانون العقةوابت اجلديةد والعقةوابت املتصةلة بةه
اليت ختال القانون الدويل حلقو اإلنسان.
 -94وأثد ة س ةةري النك ةةا علة ة اجله ةةود املب ول ةةة لتحس ةةن ظ ةةروف الع ة ابلتص ةةدي ألوج ةةه
التفةةاوت يف الةةدىل ،وضةةمان احلصةةول علة م ةةاه الشةةرب الدظ فةةة وإاتحةةة تعلة م جمةةاي وىةةدمات
اجتماع ة يف املتداول ،والتصديق عل اتفاق ة حقو األشااص ذوي اإلعاقة.
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 -95وأثد ة دولةةة فلسةةطن عل ة اجلهةةود الةةيت ب ة لتها بةةروي لتدف ة التوص ة ات الةةيت قبلتهةةا يف
ج ةوليت االسةةتعرا السةةابقتن ،لتحسةةن إمكان ةةة احلصةةول عل ة التعل ة م وضةةمان تدف ة أهةةداف
التدم ة املستدامة ،وأيضا إنشا اللجدة اخلاصة للتدس ق الوطي.
 -96وأثةةى السةةودان عل ة جهةةود بةةروي دار السةةالم ،الةةيت جتسةةدت م ة ىةةالل ب ةرانمج رؤيةةة
بروي لعام  ،2035ورحب مبشاركتها اإلجياب ة والبدَّا ة يف االستعرا الدوري الشامل.
 -97وأعرب السويد ع قلقها إزا إدىال تشريعات بشأن عقوبة اإلعدام ابلرجم وغةريه مة
ضروب املعاملة القاس ة ،يف انتها لقانون حقو اإلنسان.
 -98وأعرب سويسرا ع قلقهةا إزا تعةديل قةانون العقةوابت إبدىةال عقوبةة اإلعةدام ألفعةال
املثل ةةة اجلدسة ة والةزان ،وإزا عةةدم تصةةديق بةةروي دار السةةالم علة بعةةض االتفاق ةةات األساسة ة يف
جمال حقو اإلنسان.
 -99ورحبة اتيلدةةد بتصةةديق الدولةةة علة اتفاق ةةة حقةةو األشةةااص ذوي اإلعاقةةة وابجلهةةود
املب ولةةة لتعزيةةز حقةةو األشةةااص ذوي اإلعاقةةة ،بسةةبل مدهةةا قةةانون مراقبةةة املبةةاي ،وجهودهةةا يف
تعزيز احلق يف الصحة وحتق ق ىطة التدم ة املستدامة لعام .2030
 -100ورحبة ة ت م ةةور  -ل ش ةةيت ابجله ةةود املب ول ةةة لتحس ةةن حق ةةو اإلنس ةةان وإنش ةةا اللجد ةةة
اخلاص ةةة املعد ةةة ابملس ةةدن واألش ةةااص ذوي اإلعاق ةةة .ورحبة ة أيض ةةا ابجله ةةود املب ول ةةة لتجدة ة س
املق من العدميي اجلدس ة ،وشجع الدولة عل إعداد اس ات ج ة جديدة بشأن حقو الطفل.
 -101ورحب ة تةةونس ابجلهةةود املب ولةةة لتعزيةةز اإلطةةار التش ةريعي حلقةةو اإلنسةةان ويف جمةةاالت
التدم ة ،ومكافحة الفقر وتعزيز احلقو الثقاف ة.
 -102وأثد ة أوكران ةةا عل ة اجلهةةود املب ولةةة لتدف ة ىطةةة عةةام  2030مة ىةةالل بةرانمج رؤيةةة
بروي لعام  ،2035وإنشا اللجدة اخلاصة للتدس ق الوطي ألهداف التدم ة املستدامة.
 -103وأثد اإلمارات العرب ة املتحدة عل ما ب ل م جهود وأُحةرز مة تقةدم يف جمةال احلقةو
االجتماع ة واالقتصادية ،ال س ما م أجل الفةات الضع فة وم أجل ىطة التدم ة الوطد ة.
ونوهة ة اململك ةةة املتح ةةدة لربيطان ةةا العظمة ة وأيرلد ةةدا الش ةةمال ة بتأك ةةدات الدول ةةة أبن
َّ -104
سةةتحظر مج ة ضةةروب العقوبةةة القاسة ة أو الالإنسةةان ة أو امله دةةة ابلتصةةديق علة اتفاق ةةة مداهضةةة
التع يب ،ورحب بتأك د وق تطب ق عقوبة اإلعدام.
 -105وأعرب الوالايت املتحدة األمريك ةة عة قلقهةا إزا مرسةوم قةانون عقةوابت الشةريعة إذا نةُ ِّفة ،

وإزا ضع العمةال املهةاجري  .ورحبة بقةرار الدولةة متديةد وقة تدف ة عقوبةة اإلعةدام ،وحثتهةا علة
التصديق عل اتفاق ة مداهضة التع يب والعهد الدويل اخلاص ابحلقو املدن ة والس اس ة.

 -106ورحبة ة أوروغ ة ةواي ب ةةربانمج رؤي ةةة ب ةةروي لع ةةام  ،2035وش ةةجع عل ة ة إدرا .مدظ ةةور
حقةةو اإلنسةةان واملدظةةور اجلدسةةاي ضةةمدها ،وأثدة علة وقة الدولةةة تدف ة التعةةديالت احلديثةةة
املدىلة عل قانون العقوابت.
 -107وأعرب ة الصةةن ع ة تقةةديرها لةةربانمج رؤيةةة بةةروي لعةةام  ،2035والتدف ة الدشةةط خلطةةة
عام  ،2030والتدابري املتا ة حلماية الدسا واألطفال واألشااص ذوي اإلعاقة واملسدن.
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 -108وأشادت كواب ابجلهود املب ولة والدتائج اإلجياب ة اليت حتقق مد استعرا حالةة الدولةة
السابق ،مبا يف ذل حتدي التشريعات والتقدم عل صع د شى مؤسسات حقو اإلنسان.
 -109وأعرب ة ة أفغانس ةةتان ع ة ة تق ةةديرها جله ةةود الدول ةةة الرام ةةة إىل حتس ةةن مش ةةاركة امل ة ةرأة يف
الس اسة وحتسن التعل م .ورحبة أيضةا مبشةاركة الشةباب يف املبةادرات الوطد ةة وابلتةدابري املتاة ة
حلماية وتعزيز حقو املسدن.
 -110ورحبة اجلزائةةر ابجلهةةود املب ولةةة لتدف ة الس اسةةة الوطد ةةة لتمكةةن ذوي الةةدىل املتةةدي،
وتعزيز اإلدما .االقتصادي جلم فةات السكان.
 -111وهدأت األرجدتن بروي بتصديقها عل اتفاق ة حقو األشااص ذوي اإلعاقة.
 -112وأشةةادت أرم د ةةا ابلتةةدابري الةةيت اخت ة ا الدولةةة ملكافحةةة االجتةةار ابلبشةةر ،وشةةجع عل ة
بة ل املزيةةد مة اجلهةةود املركةةزة عل ة الدسةةا واألطفةةال .وأحاطة علمةةا ابخلط ةوات املتاة ة لتعزيةةز
حقو املرأة ،وحث الدولة عل التصدي للتحدايت املتبق ة.
 -113وهد ةةأت أسة ة ال ا ب ةةروي مبس ةةتوايت العة ة العال ةةة ف ه ةةا ،مب ةةا يف ذلة ة التعلة ة م والرعاي ةةة
الصةح ة .وأعربة عة القلةق الة ي مةةا زال يسةاورها إزا اسةتمرار الق ةةود علة احلةرايت األساسة ة
واستادام العقوابت البدن ة وعقوبة اإلعدام مبوجب الدظامن القانون ن للدولة.
 -114وش ةةجع الدمس ةةا الدول ةةة علة ة تدف ة ة ب ةرانمج رؤي ةةة ب ةةروي لع ةةام  .2035ول ةةة رحبة ة
إبعةةالن الدولةةة إبقا هةةا الفعلةةي علة وقة تدف ة عقةةوابت اإلعةةدام ،ويف الوقة ذاتةةه تطب قهةةا يف
مرسوم قانون العقوابت اجلديد ،فإهنا تظل قلقة إزا تدف ه.
 -115وأعةةرب وفةةد بةةروي دار السةةالم ع ة تقةةديره فرصةةة التواصةةل م ة اجملتم ة الةةدويل ،وشةةكر
مج املددوبن عل تشج عهم وعل مالحظا م البدَّا ة.
 -116وقةةال إن بةةروي دار السةةالم بلةةد مسةةام يعة شةةعبه يف وائم ،بغةةض الدظةةر عة العةةر أو
اجلةةدس أو الةةدي  ،وإن فلسةةفة ملك ةةة املةةاالي اإلسةةالم ة هةةي عمةةاده وهويتةةه .وصةةرح أبن بةةروي
وشعبها ال يشجعان عل العد أاي كان نوعه وال يتغاض ان عده ،وميك لكل م عا يف البلد
أن يشهد عل عدم تعر أي أفراد أو جمموعات للتع يب وال للمعاملة القاس ة.
 -117وتتوى قوانن بروي دار السالم احلفاظ عل السلم واألم مثلما يطلب اجملتم  .وعل
غةرار القةةانون العةةام ،فةةإن الغايةةة مة املرسةةوم بقةةانون عقةةوابت الشةريعة هةةي ضةةمان السةةلم وسةةالمة
اجملتم  ،ومحاية حقو مج األفراد ،دون مت ةز .ومة شةأن هة ا املرسةوم أن حيمةي دية بةروي دار
السالم وتقال دها ونسة جها االجتمةاعي وق مهةا .وسة كفل الق ةام أبفعةال مع دةة حصةرا يف أمةاك
ىاصة ،تصان ف ها حقو األفراد املعد ن يف اخلصوص ة واح امها.
 -118وقد حسد بروي دار السالم ظروف ح اة شةعبها يف جمةاالت التعلة م والصةحة ومتكةن
املرأة ،وتدم ة الشباب ،والتاف م حدة الفقر.
 -119ويشهد تدي معدل اجلرمية يف بروي دار السالم عل ق مها الثقاف ة والتقل دية والديد ةة الةيت
تعززها قوان دها وس اسا ا وأسلوب احلكم ف ها وكلها جنح يف محاية اجملتم وحقو مج األفراد.
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 -120وما انفك الدولة تبدي التزامها الثابة بتعزيةز ومحايةة حقةو اإلنسةان ،وحرصةها علة
استدامة متت شةعبها ابألمة واألمةان وجةودة العة  .وهةي تتطلة إىل العمةل مة أعضةا اجملموعةة
الثالث ة واألمانة يف ص اغة تقرير الفريق العامل.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -121ستتتن ر بتتروين يف التوصتتيات التاليتتة وستتتقد ردودا عليهتتا يف وق ت مناس ت ال يتجتتاو
الدورة الثانية واألربعني جمللس حقوق اإلنسان.
التص تتدي علت ت املعاه تتدات الدوليت تتة األساس تتية حلق تتوق اإلنست تتان
1-121
(أوكراني تتا (س تتلويينيا (أيغانس تتتان االنض تتما إىل املعاه تتدات الدولي تتة األساس تتية
حلقوق اإلنسان اليت ليس طريا ييها بعد (هندوراس (العراق
مواصتتلة حب ت إمكانيتتة االنضتتما إىل املعاهتتدات الدوليتتة األختتر
2-121
حلقتتوق اإلنس تتان (ب تتيسروس الن تتر يف التص تتدي ت تتدر يا عل ت الص تتكو الدولي تتة
األساسية اليت مل تصدق عليها بعد (جورجيا
الن ر يف التصدي عل املواثيت الدوليتة الرئيستية حلقتوق اإلنستان
3-121
التتيت ليس ت طريتتا ييهتتا بعتتد (إكتتوادور (الستتنغا؛ الن تتر يف االنضتتما إىل مجي ت
املواثي الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان اليت ليس طريا ييها بعد (إيطاليا ؛
4-121
عليها (أرمينيا

الن ر يف االنضما إىل اتفاقية من جرمية اإلابدة اجلماعية واملعاقبة

التصتتدي عل ت العهتتد التتدوي اخلتتا ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية
5-121
(ج ت ت ر البهامت تتا (تشت تتيكيا (شت تتيل (كوست تتتاريكا (يرنست تتا (كرواتيت تتا (بلجيكت تتا
(سويسرا (أوروغواي (أسرتاليا (أيغانستان التصدي عل العهد الدوي اخلا
ابحلقوق املدنية والسياسية يف أقرب وق ممكن (غاان
التوقيت ت والتص تتدي علت ت العه تتد ال تتدوي اخل تتا ابحلق تتوق املدني تتة
6-121
والسياست تتية والعهت تتد الت تتدوي اخلت تتا ابحلقت تتوق االقتصت تتادية واالجتماعيت تتة والثقاييت تتة
وبروتوكوالهتما االختيارية يف أقرب وق ممكن (لكسمربغ
الن تتر يف التص تتدي علت ت العه تتد ال تتدوي اخل تتا
7-121
والسياسية (كا اخستان (تيمور  -ليشيت

ابحلق تتوق املدني تتة

التص ت تتدي علت ت ت العه ت تتد ال ت تتدوي اخل ت تتا ابحلق ت تتوق االقتص ت تتادية
8-121
واالجتماعيت تتة والثقاييت تتة (كرواتيت تتا (تشت تتيكيا (شت تتيل (ج ت ت ر البهامت تتا (يرنست تتا
(بلجيكا (سويسرا (أسرتاليا (أيغانستان
الن ر يف التصدي عل العهد الدوي اخلتا
9-121
واالجتماعية والثقايية (كا اخستان (تيمور  -ليشيت
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التصدي عل اتفاقية مناهضة التعذي وغريه من ضروب املعاملة
10-121
أو العقوبة القاسية أو السإنسانية أو املهينة (النرويج (سلويينيا (شيل (تشيكيا
(بلجيكا (أسترتاليا (إيطاليتا (أيغانستتان (جت ر البهامتا (سويسترا التصتدي يف
أقتترب وق ت ممكتتن عل ت اتفاقيتتة مناهضتتة التعتتذي وغتتريه متتن ضتتروب املعاملتتة أو
العقوبة القاستية أو السإنستانية أو املهينتة (أيرلنتدا التصتدي علت اتفاقيتة مناهضتة
التعتتذي واالمتثتتا؛ هلتتا (اليتتوانن التصتتدي يتتورا عل ت اتفاقيتتة مناهضتتة التعتتذي
(الدامنر التصدي علت اتفاقيتة مناهضتة التعتذي املوقت عليهتا يف عتا 2015
(يرنس تتا تكثيت ت اجله تتود للتص تتدي علت ت اتفاقي تتة مناهض تتة التع تتذي علت ت إث تتر
التأكيدات اليت قدمتها احلكومة مؤخرا يف هذا الشأن (غاان
التصتتدي عل ت اتفاقيتتة مناهضتتة التعتتذي وتعتتدي مجي ت القتتوانني
11-121
والعقوابت بغرض مواءمتها م هذه االتفاقية (نيو يلندا
التصتتدي عل ت اتفاقيتتة مناهضتتة التعتتذي التتيت وقعتهتتا بتتروين دار
12-121
الس تتس يف ع تتا  2015وتق تتدم إع تتسانت مبوجت ت امل تتادتني  21و 22م تتن ه تتذه
االتفاقية (النمسا
التصتتدي عل ت اتفاقيتتة مناهضتتة التعتتذي بتتس حتف تتات (اململكتتة
13-121
املتحدة لربيطانيا الع م وأيرلندا الشمالية
الن تتر يف التصتتدي عل ت اتفاقيتتة مناهضتتة التعتتذي (إندونيستتيا
14-121
مواصلة جهودها للتصدي عل اتفاقية مناهضة التعذي (قريغي ستان
االنض تتما إىل ن ت تتا رومت تتا األساست ت للمحكمت تتة اجلنائيت تتة الدوليت تتة
15-121
(كوستتتاريكا (أس ترتاليا التصتتدي عل ت ن تتا رومتتا األساس ت للمحكمتتة اجلنائيتتة
الدولية ومواءمتة التشتريعات الوطنيتة مواءمتة اتمتة مت مجيت الت امتات البلتد مبوجت
ن ا روما األساس (التفيا
الن تتر يف التص تتدي علت ت االتفاقي تتة الدولي تتة للقض تتاء علت ت مجيت ت
16-121
أشكا؛ التميي العنصري (انميبيا (أرمينيا (السنغا؛
التصتتدي عل ت االتفاقيتتة الدوليتتة للقضتتاء عل ت مجي ت أشتتكا؛ التميي ت
17-121
العنص تتري (جت ت ر البهام تتا (تش تتيكيا (بلجيك تتا (أيغانس تتتان والتص تتدي علت ت االتفاقي تتة
الدولية للقضاء عل مجي أشكا؛ التميي العنصري من بني أمور أخر (ج ر البهاما
التص تتدي علت ت االتفاقي تتة الدولي تتة حلماي تتة مجيت ت األشت ت ا
18-121
االختفاء القسري (بلجيكا (تشيكيا

م تتن

الن تتر يف التوقي ت عل ت االتفاقيتتة الدوليتتة حلمايتتة مجي ت األش ت ا
19-121
من االختفاء القسري (أرمينيا
تستري عمليتتة التصتتدي علت االتفاقيتتات الدوليتتة الرئيستتية حلقتتوق
20-121
اإلنستتان ومنهتتا اتفاقيتتة مناهضتتة التعتتذي واالتفاقيتتة الدوليتتة للقضتتاء عل ت مجي ت
أشكا؛ التميي العنصري (مجهورية كوراي
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الن تتر يف التص تتدي علت ت االتفاقي تتة الدولي تتة حلماي تتة حق تتوق مجيت ت
21-121
العما؛ املهاجرين وأيراد أسرهم (السنغا؛ (إندونيسيا (قريغي ستان
التصتتدي عل ت العهتتد التتدوي اخلتتا ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية
22-121
والربوتوكتتو؛ االختيتتاري الثتتاين امللحت بت اهلتتاد إىل إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدا والعهتتد
الت تتدوي اخلت تتا ابحلقت تتوق االقتصت تتادية واالجتماعيت تتة والثقاييت تتة واتفاقيت تتة مناهضت تتة
التعذي واالتفاقية الدوليتة حلمايتة مجيت األشت ا متن االختفتاء القستري وكفالتة
تنفيذ هذه الصكو يف تشريعاهتا الوطنية (أوكرانيا
التصدي عل الربوتوكتو؛ االختيتاري الثتاين امللحت ابلعهتد التدوي
23-121
اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية اهلاد إىل إلغاء عقوبة اإلعدا (اجلب األسود
(أوروغواي
24-121
(أوروغواي

التصدي عل اتفاقية من مة العمت الدوليتة رقتم  189لعتا 2011

االنضت تتما إىل االتفاقيت تتة اخلاصت تتة بوض ت ت السجئت تتني لعت تتا 1951
25-121
وبروتوكوهلا لعا ( 1967أيغانستان (أوروغواي
التصتتدي عل ت شتتى اتفاقيتتات الدوليتتة املتعلقتتة ابنعتتدا اجلنستتية
26-121
هبد تسوية وضعية األش ا غري احلاصلني عل جنسية (إسبانيا ؛
تع ي اجلهود الرامية إىل حتديد ضحااي االجتتار ألغتراض االستتغس؛
27-121
يف العم ت ت واالست تتتغس؛ اجلنس ت ت ومحت تتايتهم وحماست تتبة املتج ت ترين هبت تتم بست تتب منهت تتا
االنضما إىل بروتوكو؛ من االجتار ابألشت ا وخباصتة النستاء واألطفتا؛ وقمعت
واملعاقبة علي واتفاقية رابطة أمم جنوب شرق آستيا ملكايحتة االجتتار ابألشت ا
وخباصة النساء واألطفا؛ (الوالايت املتحدة األمريكية
ري حتف اهتا عل املادة  9من اتفاقية القضتاء علت مجيت أشتكا؛
28-121
التميي ضد املرأة (كندا
ري ت حتف اهتتتا عل ت املتتادة  (2متتن اتفاقيتتة القضتتاء عل ت مجيت ت
29-121
أشتكا؛ التمييت ضتد املترأة وحتف اهتتا علت اتفاقيتة حقتوق الطفت واتفاقيتة مناهضتة
التعذي (كوستاريكا
س تتح حتف ه تتا الع تتا علت ت اتفاقي تتة القض تتاء علت ت مجيت ت أش تتكا؛
30-121
التميي ضد املرأة وإلغاء مجي أحكا القانون اليت متي ضد املرأة مبا ييها األحكا
املتعلقة ابل واج والطسق وامللكية واملرياث ونق اجلنسية إىل األبناء (الربتغا؛
الن تتر يف توجيت دعتتوة دائمتتة إىل مجيت اإلجتراءات اخلاصتتة التابعتتة
31-121
جمللس حقوق اإلنسان (التفيا
32-121
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مواصت تتلة تع يت ت ت التع ت تتاون التق ت تتي ال ت تتدوي مب ت تتا يف ذلت ت ت التم ت تتاس
33-121
املساعدة يف جما؛ بناء القدرات (األردن
تع ي ت التعتتاون يف جمتتا؛ بنتتاء القتتدرات ذات الصتتلة بتعمتتيم مراعتتاة
34-121
املن ور اجلنساين وتبتاد؛ جتارهبتا مت بلتدان رابطتة أمتم جنتوب شترق آستيا (مجهوريتة
الو الدميقراطية الشعبية
35-121

تع ي التعاون الدوي واإلقليم يف جما؛ حقوق اإلنسان (السودان

إلغت تتاء اإلج ت تراءات العقابيت تتة اجلديت تتدة الت تتواردة يف املرست تتو بقت تتانون
36-121
عقتتوابت الش تريعة لعتتا  2013واحلتتر عل ت أال يتتؤدي تطبي ت هتتذا القتتانون يف
انته تتا حق تتوق اإلنس تتان وعلت ت اتس تتاق الكامت ت مت ت تعه تتدات ب تتروين دار الس تتس
والت اماهتا الدولية واإلقليمية يف جما؛ حقوق اإلنسان (بلغاراي
إلغاء العقوابت التيت تنتهت القتانون التدوي مثت الترجم وقطت اليتد
37-121
واجلل تتد ألهن تتا تش تتك تع تتذيبا أو ضت تراب م تتن ض تتروب املعامل تتة أو العقوب تتة القاس تتية أو
السإنسانية أو املهينة ومواءمة قانون العقوابت م معايري القانون الدوي (تشيكيا
اإللغاء الفوري ألحكا قانون العقوابت الذي جتي العقوبة القاسية
38-121
والسإنسانية واملهينة واإلعدا يف حاالت الت ان والعسقتات اجلنستية املثليتة ابلرتاضت
(الدامنر
إلغتتاء مجيت األحكتتا التتيت تتتن علت تطبيت عقتتوابت منهتتا عقوبتتة
39-121
اإلعدا والرجم وبرت األطرا واجللد عل بعض اجلرائم أو السلوكات (إكوادور
إلغاء أحكا قانون العقوابت اجلديد اليت تن عل تطبي العقوبة
40-121
البدنيتتة وعقوبتتة اإلعتتدا علت عتتدد متتن اجلترائم منهتتا الت ان واملثليتتة اجلنستتية والتتردة
والكفر واليت تتعارض م االلت امات الدوليتة يف جمتا؛ حقتوق اإلنستان التيت قبلتهتا
بروين دار السس طوعا (يرنسا ؛
ن ع الصتفة اجلرميتة عتن العسقتات اجلنستية املثليتة الرضتائية وإلغتاء
41-121
أحكا املرسو بقانون عقوابت الشريعة التيت ال تتوايت مت القواعتد الدوليتة حلقتوق
اإلنسان (أملانيا
استعراض وتنقتي وإلغتاء أحكتا متن قتانون العقتوابت ملواءمتت مت
42-121
املع تتايري الدولي تتة حلق تتوق اإلنس تتان وال س تتيما اتفاقي تتة مناهض تتة التع تتذي واتفاقي تتة
حقوق الطف واتفاقية القضاء عل مجي أشكا؛ التميي ضد املرأة (اليوانن
إلغتتاء املتتواد اجلديتتدة املطبقتتة متتن قتتانون العقتتوابت ومواءمتتة قتتانون
43-121
العقوابت م القوانني واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان (آيسلندا
إلغاء األحكا اجلديتدة متن قتانون العقتوابت املعتد؛ التيت ستتكرس
44-121
يف التش تريعات يف حتتا؛ تطبيقهتتا طائفتتة متتن العقتتوابت املتشتتددة التتيت ترتق ت إىل
التعذي أو إىل املعاملة القاسية أو السإنسانية أو املهينة (أيرلندا
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إلغتتاء املرستتو بقتتانون العقتتوابت ملواءمتتة هتتذا القتتانون م ت القتتانون
45-121
الدوي حلقوق اإلنسان (إيطاليا
إلغتاء التعتديست التيت أدخلت متؤخرا علت قتانون العقتوابت والتيت
46-121
تن عل عقوبة اإلعدا (الربتغا؛
إلغت تتاء العقت تتوابت اجلديت تتدة الت تتواردة يف املرست تتو بقت تتانون العقت تتوابت
47-121
لعت تتا  2013واحلت تتر عل ت ت أن يكت تتون تطبي ت ت قت تتانون العقت تتوابت لعت تتا 2013
ومرستتو احملكمتتة اجلنائيتتة املتعل ت ب ت لعتتا  2018متستتقا متتتا االتستتاق م ت مجي ت
تعهدات احلكومة والت اماهتا الدولية واإلقليمية يف جما؛ حقوق اإلنسان (التفيا
إلغتتاء مجي ت أحكتتا قتتانون العقتتوابت املعتتد؛ التتيت ختتتال تعهتتدات
48-121
الدول تتة والت اماهت تتا الدولي تتة يف جم تتا؛ حق تتوق اإلنس تتان ومنه تتا تلت ت املتعلق تتة حب تتر
التعتتذي وغتتريه متتن ضتتروب املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو السإنستتانية أو املهينتتة
يضس عن احل يف املساواة يف احلماية أما القانون للجمي دون متيي (لكسمربغ
كفال تتة االمتث تتا؛ للمع تتايري الدولي تتة حلق تتوق اإلنس تتان عن تتد تص تتني
49-121
أيعا؛ يف عداد اجلرائم يف قانون عقوابت الشريعة وذل من خس؛ اختتاذ خطتوات
آنيتتة الستتتعراض وتنقتتي وإلغتتاء املتتواد التتيت تتعتتارض مت الت اماهتتتا القانونيتتة مبوج ت
اإلعسن العامل حلقوق اإلنسان ومعاهتدات حقتوق اإلنستان التيت وقعتهتا بتروين دار
السس أو صدق عليها (هولندا
إلغاء أو تعدي مواد قانون العقوابت التيت جتتر العسقتات اجلنستية
50-121
املثليتة والتتيت متيت ضتد األشت ا علت أستاس امليت اجلنست واهلويتة اجلنستتانية مبتتا
يتماش م اهلد  10من أهدا التنمية املستدامة (هولندا
استعراض وإلغاء ك القوانني اليت تتعارض م الت امتات بتروين دار
51-121
الستتس مبوج ت اتفاقيتتة القضتتاء عل ت مجي ت أشتتكا؛ التميي ت ضتتد امل ترأة واتفاقيتتة
حقتتوق الطفت واتفاقيتتة حقتتوق األشت ا ذوي اإلعاقتتة أو التتيت متيت ضتتد األيتراد
عل أساس املي اجلنس أو الدين (نيو يلندا
تع تتدي ق تتانون التحت تريض علت ت الف تتن لتع يت ت حري تتة التعب تتري ويق تتا
52-121
لسلت امات الدولية حلقوق اإلنسان (النرويج
ض تتمان ح تترايت التعب تتري والتجمت ت الس تتلم وتك تتوين اجلمعي تتات
53-121
بسب منها إلغاء قانون التحريض عل الفن (أملانيا
إلغاء الصسحيات االستثنائية وقانون التحريض عل الفن ومحاية
54-121
حرايت التعبري وتكوين اجلمعيات والتجم السلم (الوالايت املتحدة األمريكية ؛
إص تتس الق تتوانني والسياس تتات ال تتيت تقي تتد ح تترايت التعب تتري وحري تتة
55-121
تكوين اجلمعيات مث قانون التحريض عل الفن (أسرتاليا
إلغاء أو تعدي قانون التحريض عل الفن وقانون الصح احمللية
56-121
متتن أجت مواءمتهمتتا مت املعتتايري الدوليتتة حلقتتوق اإلنستتان واختتتاذ إجتراءات قانونيتتة
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حلماية احلت يف حريتة التعبتري وحريتة الصتحاية وإلغتاء الرقابتة وترستي بيئتة إعسميتة
تعددية مستقلة (الربتغا؛
إلغاء قانون العقوابت املعد؛ وكفالتة اتستاق كت التتدابري اجلديتدة
57-121
م االلت امات الدولية حلقوق اإلنسان والقانون الدوي حلقوق اإلنسان (سلويينيا
تعدي قتانون العقتوابت حرصتا علت ويائت ابملعتايري التدنيا يف جمتا؛
58-121
حقوق اإلنسان (إسبانيا
اإللغتتاء الفتتوري للتش تري اجلديتتد املتتؤر  3نيستتان/أبري 2019
59-121
التتذي يفتترض تطبي ت عقوبتتة اإلعتتدا علت املثليتتة اجلنستتية وال ت ان والتتذي يستتتحدث
ضرواب أخر من العقوابت القاسية والسإنسانية (السويد
مراجع ت تتة تع ت تتديسهتا علت ت ت ق ت تتانون العق ت تتوابت امل ت تتؤر  3نيس ت تتان/
60-121
أبري  2019من أج مواءمت م املعايري الدولية حلقوق اإلنسان (سويسرا
التعجي ت ابعتمتتاد تش تري وطتتي يرم ت إىل مواءمت ت م ت الص تتكو
61-121
الدولية املصدق عليها (أوكرانيا
إلغ ت تتاء العق ت تتوابت اجلنائي ت تتة ال ت تتواردة يف ق ت تتانون عق ت تتوابت الشت ت تريعة
62-121
لعا  2013اليت تقوض حرية الدين وحرية التعبتري وإلغتاء أحكتا التعتذي وغتريه
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاستية أو السإنستانية أو املهينتة ألن متن شتأهنا أن
تؤثر سلبا عل عتدد متن الفئتات الضتعيفة ومنهتا النستاء املعرضتات خلطتر العنت
واألقليتتات الدينيتتة واإلثنيتتة واملثليتتات واملثليتتني وم دوج ت املي ت اجلنس ت ومغتتايري
اهلوية اجلنسانية وحامل صفات اجلنسني (الوالايت املتحدة األمريكية
كفالة عد ستراين مجيت التعتديست علت قتانون العقتوابت اجلديتد
63-121
املعلتتن عن ت يف نيستتان/أبري التتيت تعيتتد تطبي ت عقوبتتة اإلعتتدا عل ت حتتاالت ال ت ان
والعسقتتات اجلنستتية املثليتتة وأيعتتا؛ أختتر تصتتن ج ترائم خطتترية مبوج ت التش تري
اجلديد (أوروغواي
استتتعراض أحكتتا قتتانون العقتتوابت لعتتا  2013لكفالتتة تطابقهتتا
64-121
م القانون الدوي حلقوق اإلنسان (األرجنتني
استعراض قانون العقوابت لضمان امتثال التدقي اللت امتات بتروين
65-121
دار السس وتعهداهتا يف جما؛ حقوق اإلنسان (النمسا
إلغ تتاء مجيت ت األحك تتا ال تتيت ت تتؤدي إىل التمييت ت علت ت أس تتاس امليت ت
66-121
اجلنس أو اهلوية اجلنسانية (النمسا
تعلي ت قتتانون عقتتوابت الش تريعة وإدختتا؛ تعتتديست شتتاملة جتستتد
67-121
الت اماهتا مبوج القانون الدوي (كندا
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اإلشتتهاد عل ت الت ت ا الدولتتة حبمايتتة حقتتوق اإلنستتان إبلغتتاء مجي ت
68-121
األن متتة التتيت تعاق ت األش ت ا أو متي ت ضتتدهم عل ت أستتاس متتيلهم اجلنس ت أو
هويتهم اجلنسانية (شيل
الن ت تتر يف ب ت تتدائ لق ت تتانون العق ت تتوابت احل ت تتاي ال ت تتذي يك ت تترس يف
69-121
التشتريعات ضتترواب قاستية والإنستتانية متتن العقوبتة مثت تطبيت عقوبتة اإلعتتدا علت
ج ترائم مث ت االغتصتتاب واللتتوا والعسقتتات اجلنستتية ختتارج إطتتار ال ت واج متتن بتتني
جرائم أخر (مالطة
ري ت حالتتة الطتتوار التتيت تتجتتدد تلقائيتتا منتتذ عتتا  1962والتتيت
70-121
تقيتتد احلتترايت األساستتية مثت حريتتة التعبتتري وحريتتة الصتتحاية وحريتتة التجمت وحريتتة
تكوين اجلمعيات (يرنسا
ري ت حالتتة الطتتوار واستتتحداث تش تريعات تضتتمن حريتتة التعبتتري
71-121
والدين واملعتقد وحرية التجم السلم ويقا للمعايري الدولية (إسبانيا
ري حالة الطوار وإ الة القيود املتصتلة هبتا مبتا ييهتا القيتود علت
72-121
وسائط اإلعس (اململكة املتحدة لربيطانيا الع م وأيرلندا الشمالية
تطبي املرستو بقتانون العقتوابت تطبيقتا يتست مت املعتايري الدوليتة
73-121
حلقوق اإلنسان (أسرتاليا
ينبغت ت أن تنف تتذ اللج تتان اخلاص تتة التابع تتة للمجل تتس ال تتوطي املع تتي
74-121
ابلقضتتااي االجتماعيتتة مث ت اللجنتتة اخلاصتتة املعنيتتة مبؤسستتة األستترة وامل ترأة والطف ت
واللجن تتة اخلاص تتة املعني تتة ابألنش تتطة امل ل تتة ابآلداب ومنت ت اجلرمي تتة بت ترامج ش تتاملة
للجمي ومستدامة (أذربيجان ؛
تع ي اإلطار املؤسست والقتانوين ييمتا يتعلت بتع يت ومحايتة حقتوق
75-121
اإلنسان وال سيما يف املناط الريفية (دولة بوليفيا املتعددة القوميات
مواص ت تتلة بن ت تتاء الق ت تتدرات املؤسس ت تتية والبي ت تتاانت واملع ت تتار ل ت تتدمج
76-121
االعتبارات البيئية واملناخية عل حنو أمش من ذي قب ضمن اإلطار الوطي التن يمت
وبناء قدرات ون م جديدة للتنفيذ ورصد االمتثا؛ يف مجي القطاعات (ييج
إنشاء مؤسسة وطنيتة لتع يت ومحايتة حقتوق اإلنستان ويقتا ملبتاد
77-121
ابريتتس (أوكرانيتتا (كوستتتاريكا (الع تراق الن تتر يف إنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة لتع ي ت
ومحاية حقوق اإلنسان ويقا ملباد ابريس (جيبويت
إنشاء مؤسسات نوعية وكمية ترمت إىل ضتمان القتدرة علت قيتاس
78-121
مستو التقد احملر يف حقوق اإلنسان (السودان
مواصتتلة تنفيتتذ براجمهتتا الراميتتة إىل ضتتمان استتتمرارية جهتتود تع ي ت
79-121
ومحاية حقوق اإلنسان (مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
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مواصتتلة تع ي ت التثقي ت يف جمتتا؛ حقتتوق اإلنستتان وتوستتي نطتتاق
80-121
التواص م اجلهات املعنية (سري النكا
مواصلة التنفيتذ العتاد؛ واملنصت ملرستو قتانون عقتوابت الشتريعة
81-121
إباتحة التدري املناس وبناء قدرات املسؤولني املعنيني (مجهورية ين ويس البوليفارية
تشتتجي مشتتاركة املستتؤولني املعنيتتني يف حلقتتات العم ت واحللقتتات
82-121
الدراسية وبرامج التدري اليت ميكتن أن تستاهم يف تعميت يهتم الت امتات بتروين دار
الستتس مبوج ت االتفاقيتتات واالتفاقتتات الدوليتتة التتيت انضتتم إليهتتا الدولتتة هبتتد
ضمان تنفيذها الفعا؛ (مصر
التشتتجي عل ت مشتتاركة املستتؤولني احلكتتوميني املعنيتتني يف حلقتتات
83-121
العم ت واحللقتتات الدراستتية وب ترامج التتتدري التتيت ميكتتن أن تستتاهم يف تعمي ت يهتتم
الت امتتات بتتروين دار الستتس ويقتتا للصتتكو الدوليتتة التتيت انضتتم إليهتتا ومتتن أج ت
ضمان التنفيذ الفعا؛ هلذه الصكو (األردن
التشجي عل مشاركة املسؤولني املعنيني يف حلقتات العمت وبترامج
84-121
التدري اليت ميكن أن تساهم يف تعمي يهتم الت امتات بتروين دار الستس لستفاقيتات
واالتفاقات الدولية اليت انضم إليها ومن أج ضمان تنفيذها الفعا؛ (ميامنار
مواصتتلة العمت ت علت ت تنفي تتذ ب تترانمج لت تتدري الع تتاملني يف الرعاي تتة
85-121
الصحية الذين يقدمون املساعدة لألش ا املصابني ابجلنون (االحتاد الروس
مواصتتلة تتتدري االختصاصتتيني واملتتويفني لتحستتني يتترو عتتي
86-121
األطفا؛ الذين يشر أولئ عل رعايتهم (بواتن
ضتتمان اح ترتا كرامتتة وحيتتاة مجي ت األش ت ا بصتتر الن تتر عتتن
87-121
اهلوية اجلنسانية أو اجلنس أو العرق أو األص القتوم أو اإلثنيتة أو امليت اجلنست
بسب منها ن ع الصفة اجلرمية عن العسقات اجلنسية املثلية (كوستاريكا
تع ي ت اجلهتتود الراميتتة إىل اإلق ترار الفعل ت ابملستتاواة يف احلقتتوق بتتني
88-121
مجي املواطنني بغض الن ر عن انتمائهم الديي (اليوانن
ضمان املساواة يف احلقوق واملعاملة املنصفة للجمي بغض الن تر
89-121
عن العرق أو اجلنسية أو نوع اجلنس أو املي اجلنس (النرويج
ن ت ع الصتتفة اجلرميتتة عتتن العسقتتات اجلنستتية املثليتتة ابلرتاض ت بتتني
90-121
البالغني وضمان محاية حقتوق املثليتات واملثليتني وم دوجت امليت اجلنست ومغتايري
اهلوي ت تتة اجلنس ت تتانية وح ت تتامل ص ت تتفات اجلنس ت تتني ويق ت تتا اللت اماهت ت تتا يف جم ت تتا؛ حق ت تتوق
اإلنسان (كندا
ن ت ع الصتتفة اجلرميتتة عتتن املثليتتة اجلنستتية وارتتتداء مسبتتس اجلتتنس
91-121
اآلخ تتر وغريه تتا م تتن "اجلت ترائم" املس تتت دمة الس تتتهدا جمتمت ت املثلي تتات واملثلي تتني
وم دوج املي اجلنس ومغايري اهلوية اجلنستانية وحتامل صتفات اجلنستني وأحترار
اهلوية اجلنسانية (اليوانن
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ن ع الصفة اجلرمية عن املمارسات اجلنستية املثليتة ابلرتاضت والت ان
92-121
(آيسلندا ن ع الصفة اجلرمية عن العسقات اجلنستية املثليتة ابلرتاضت بتني البتالغني
(بلجيكا ن ع الصفة اجلرميتة عتن العسقتات اجلنستية املثليتة ابلرتاضت بتني البتالغني
(أسرتاليا
ن ت ع الصتتفة اجلرميتتة عتتن العسقتتات اجلنستتية املثليتتة ابلرتاض ت بتتني
93-121
البتتالغني وستتن قتتانون وسياستتات ضتتد التميي ت والعن ت القتتائمني عل ت أستتاس املي ت
اجلنس أو اهلوية اجلنسانية (املكسي
مواصلة إجراءاهتا الرامية إىل استكما؛ رؤيتها/خطتها الوطنية ويقتا
94-121
ألهدا التنمية املستدامة (مجهورية ين ويس البوليفارية
مواصتتلة تنفيتتذ واستتتعراض اخلطتتة الوطنيتتة للشتتباب ملواكبتهتتا م ت
95-121
املستجدات احلالية (مصر
مواصت تتلة تنفيت تتذ بت تترانمج رؤيت تتة بت تتروين لعت تتا  2035الت تتيت ينبغ ت ت
96-121
االقتداء هبا يف بلدان أخر (غينيا االستوائية
مواصلة تنفيذ برانمج متكني الشباب لضمان التنفيذ الفعا؛ لألطتر
97-121
والربامج القانونية ذات الصلة (إندونيسيا
مواصتتلة جهودهتتا الرامي تتة إىل تنفيتتذ األول تتوايت الوطنيتتة يف حتقيت ت
98-121
أهدا التنمية املستدامة (ميامنار
مواصلة تنفيذ الربامج التيت متكتن الشتباب يف خمتلت اجملتاالت مبتا
99-121
ييها تل املتعلقة برو املبادرة (ابكستان
 100-121ض تتمان الفعالي تتة يف أنش تتطة اللجن تتة التوجيهي تتة ل تترايدة الش تتباب يف
األعما؛ (ابكستان
 101-121مواص ت تتلة تع يت ت ت براجمه ت تتا املتعلق ت تتة ابملش ت تتاركة االقتص ت تتادية للمت ت ترأة
والشباب (الفلبني
 102-121مواصتتلة تنفيتتذ السياستتة الوطنيتتة املتعلقتتة ابلشتتباب وحتتتديثها ويقتتا
للمتطلبات احلالية (االحتاد الروس
 103-121مواصتتلة جهودهتتا يف تنفيتتذ أهتتدا التنميتتة املستتتدامة مت الرتكيت
علت ت ضت تتمان س تتب العت تتي املس تتتدامة وحتست تتني إمكاني تتة الوصت تتو؛ إىل املعلومت تتات
واحلصو؛ عل احلرايت األساسية (دولة يلسطني
 104-121تع يت روابتط التعاضتتد وأوجت التتز ر بتتني حقتوق اإلنستان وأهتتدا
التنمية املستدامة مبا يف ذل يف إطار عم اللجنة اخلاصة املعنية ابلتنسي الوطي
ألهدا التنمية املستدامة (اتيلند
105-121
مستوايت عي
22
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 106-121مواصتتلة التنفيتتذ الفعتتا؛ خلطتتة التنميتتة يف إطتتار رؤيتتة بتتروين لعتتا 2035
لتحسني مستو عي األيراد (كواب
 107-121تكثي جهودها الرامية إىل إعتداد وتع يت اإلطتار التشتريع التس
للتصدي للتحدايت البيئية يف القطاعتات املتعتددة مبتا يف ذلت الت فيت متن آاثر
تغري املنا والتكي مع (ييج
 108-121التعليت ت الف تتوري ألي ن تتوع م تتن العقوب تتة م تتن ش تتأن أن يض تتر حبي تتاة
األش ا أو سسمتهم اجلسدية (النمسا
109-121

الن ر يف إقرار وق رمس للعم بعقوبة اإلعدا (انميبيا

 110-121إعم تتا؛ وقت ت رمست ت للعمت ت بعقوب تتة اإلع تتدا (أست ترتاليا التطبيت ت
الفتتوري لوق ت اختيتتاري رمس ت لتنفيتتذ أحكتتا اإلعتتدا هبتتد إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدا
(اليتتوانن التطبي ت الفتتوري لوق ت رمس ت لعقوبتتة اإلعتتدا ومجي ت أشتتكا؛ العقتتوابت
البدني تتة متهي تتدا إللغائه تتا (الربا يت ت إع تتسن وتنفي تتذ وقت ت يعلت ت لعقوب تتة اإلع تتدا
ك طوة أوىل حنو إلغائها التا (النرويج إقرار وق رمس لعمليات اإلعدا هبد
إلغ تتاء عقوب تتة اإلع تتدا (كرواتي تتا اعتم تتاد وقت ت رمست ت لعقوب تتة اإلع تتدا (إيطالي تتا
اعتمتتاد وقت رمست لعقوبتتة اإلعتتدا هبتتد إلغائهتتا (التتدامنر اعتمتتاد وقت رمست
لتطبيت ت ت عقوب ت تتة اإلع ت تتدا وحتويت ت ت مجيت ت ت أحك ت تتا اإلع ت تتدا إىل أحك ت تتا ابلس ت تتجن
(آيستتلندا إقترار وقت يتتوري رمست إللغتتاء عقوبتتة اإلعتتدا وحتويت مجيت عقتتوابت
اإلعتتدا احلاليتتة إىل أحكتتا ابلستتجن (شتتيل اإلبقتتاء عل ت الوق ت احلتتاي حبكتتم
الواقت ت لعملي تتات اإلع تتدا وإقت ترار وقت ت رمست ت هل تتا هب تتد إلغ تتاء عقوب تتة اإلع تتدا
(النمستتا اإلبقتتاء علت الوقت احلتتاي حبكتتم الواقت لعمليتتات اإلعتتدا هبتتد إلغتتاء
عقوبة اإلعدا (الكرس الرسوي (يرنسا اإلبقاء عل الوق احلاي حبكم الواق
لعمليتتات اإلعتتدا هبتتد إلغائهتتا رمسيتتا (أملانيتتا اإلبقتتاء عل ت وق ت تنفيتتذ عقوبتتة
اإلعدا مبوج القانون املدين وقانون عقوابت الشريعة (كندا اإلبقاء عل وقت
تنفيذ عقوابت اإلعدا هبد إلغاء عقوبة اإلعدا وإلغاء قانون عقوابت الشريعة
الذي ين عل عقوبة اإلعدا (بلجيكا اإلبقاء عل الوق احلتاي حبكتم الواقت
لعمليات اإلعدا ك طوة أوىل حنو إلغائها وتعدي قانون العقوابت للحد من عتدد
اجلرائم املعاق عليها ابإلعدا (إسبانيا
 111-121إعت تتسن وق ت ت رمس ت ت الست تتت دا عقوبت تتة اإلعت تتدا مبوج ت ت قت تتانون
الشريعة والقانون العا ك طوة حنو إلغائها الحقا (نيو يلندا
 112-121استمرار عملها ابلوقت لعقوبتة اإلعتدا الستاري منتذ متدة طويلتة
كما أوص بذل من قب (تشيكيا
 113-121إلغ تتاء عقوب تتة اإلع تتدا وحتويت ت مجيت ت األحك تتا احلالي تتة ابإلع تتدا
واحل تتر الصتري لتطبيت عقوبتتة اإلعتتدا علت األطفتتا؛ وللعقوبتتة البدنيتتة والستتجن
املؤبد (كوستاريكا
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 114-121إلغت تتاء عقوبت تتة اإلعت تتدا وغت تتريه مت تتن ضت تتروب العقوبت تتة القاست تتية أو
السإنسانية أو املهينة مث اجللد والضرب ابلسو ال سيما ضد القاصرين وريت
السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية احملددة حاليا يف سن السابعة (املكسي
115-121
اإلسسمية

مواصلة اجلهود الرامية إىل إهناء االجتار ابألش ا

116-121

مواصلة جهودها الرامية إىل مكايحة االجتار ابألش ا

(مجهورية إيران
(بنغسدي

 117-121تع يت ت ت حري ت تتة ال ت تتدين واملعتق ت تتد بس ت تتب منه ت تتا ايدة الوص ت تتو؛ إىل
الكتت تتاابت الدينيت تتة وأمت تتاكن العبت تتادة والتجمعت تتات الدينيت تتة العامت تتة لغت تتري املست تتلمني
وللمسلمني من غري أتباع املذه الشايع (كندا
 118-121ضمان إعما؛ احل يف حرية الدين أو املعتقتد كمتا هتو مكت سرس يف
الدستور والسما لألقليات الدينية مبمارسة شعائرها حبرية (غاان
 119-121تع يت التمت ت الكامت ابحل ت األساست يف حريتتة التتدين أو املعتقتتد
يقره الدستور الوطي (الكرس الرسوي ؛
كما ُّ
120-121
121-121
السلم والتعاي

ضمان اإلعما؛ الفعل حلرية الدين أو املعتقد (إيطاليا
مواصلة تع ي التعاي
(عمان

الديي والثقايف واالجتماع

وترسي ثقاية

 122-121تع ي القواعد اليت تضمن احل يف املعتقد والضمري والدين إبعتادة
الن ر يف إل امية تعليم الدين اإلسسم (بريو
 123-121تع ي جهودها الرامية إىل مكايحة التعص علت أستاس التدين أو
املعتقد (تيمور  -ليشيت
 124-121تعمي التتدابري الراميتة إىل ضتمان اإلعمتا؛ الفعلت للحت يف حريتة
الفكر والوجدان والدين ال سيما لد الفتيان والفتيات وتع ي التسام والتفاهم
يف أوس تتا الفتي تتان والفتي تتات م تتن مجيت ت اجملتمع تتات احمللي تتة مب تتا يف ذلت ت الطوائت ت
الدينية وغري الدينية (األرجنتني ؛
 125-121ض تتمان حري تتة التعب تتري وإهن تتاء الرقاب تتة علت ت وس تتائط اإلع تتس كم تتا
أوص بذل سلفا (تشيكيا
 126-121الن ر يف تنقتي القتوانني ذات الصتلة التيت تقيتد حريتة التعبتري ووستائط
اإلعس لضمان اتساقها م املعايري الدولية يف جما؛ حقوق اإلنسان (سلويينيا
 127-121استتتعراض تش تريعاهتا متتن أج ت ضتتمان اإلعمتتا؛ الكام ت للح ت يف
حرية التعبري وحرية الدين ومكايحة التعص عل أساس التدين أو املعتقتد وتع يت
التفاهم واحلوار بني مجي اجملتمعات احمللية (الربا ي
 128-121مواصتتلة السياستتة التتيت تستتم للمحكتتو علتتيهم ابإلعتتدا بطل ت
أتجي تنفيذه ومتكينهم من الضماانت القصو للمحاكمة العادلة (عمان
24
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 129-121تع يت ت الت تتدابري املت تتذة بش تتأن التحقيت ت يف جت ترائم أش تتكا؛ ال تترق
املعاصرة ومقاضاة املسؤولني عنها ومعتاقبتهم وضتمان تتويري متا يناست متن احلمايتة
والرعاية للضحااي (اململكة املتحدة لربيطانيا الع م وأيرلندا الشمالية
 130-121معاجل تتة القض تتااي االجتماعي تتة املتبقي تتة وال س تتيما التح تتدايت ال تتيت
تواجهها األسر ذات الدخ املتدين (كمبوداي
 131-121مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إىل صتتون و ايدة تع ي ت مؤسستتة األستترة
ويقا لتقاليد األسرة التقليدية (مالي اي
132-121

مواصلة السياسات الرامية إىل تع ي ودعم مؤسسة األسرة (بيسروس

 133-121مواصلة اجلهود الرامية إىل صون و ايدة تع ي مؤسسة األسرة ويقا
لقيم األسرة التقليدية (ميامنار
 134-121مواصتلة اجلهتتود الراميتة إىل دعتتم وتع يت مؤسستة األستترة التارخييتتة
ابعتبارها ضامنا للتماس االجتماع ويقا للطبيعة البشرية (عمان
 135-121مواص تتلة اجله تتود الرامي تتة إىل حتس تتني مس تتتوايت ع تتي
بسب منها إاتحة سكن مناس أبسعار ميسورة (قطر
136-121

امل تتواطنني

ضمان األمن الغذائ للفئات احملرومة (مالي اي

 137-121مواصلة حتدي وحتسني الربانمج الوطي لإلسكان وخطتة املتواطنني
غري س
املس واخلطة الوطنية لإلسكان لضمان إاتحة سكن مستتدا ومناست وميستور
التكلفة لسكاهنا (سنغايورة
138-121
(أذربيجان

مواصتتلة حتستتني وتع يت بترامج العمت ومستتاعدة الفقتراء واحملتترومني

 139-121مواص تتلة جهوده تتا الرامي تتة إىل كفال تتة بت ترامج الض تتمان االجتم تتاع
للمض قدما يف بناء جمتم متماس وقادر عل الصمود (مجهورية الو الدميقراطية
الشعبية
 140-121ايدة اجلهتتود الراميتتة إىل إاتحتتة العم ت واملستتاعدة للفئتتات الفقتترية
واملتدنية الدخ (قطر
 141-121مواصلة تع ي الربامج واخلطط القائمة اليت ترم إىل الت في متن
وطأة الفقر والقضاء علي (البحرين
 142-121مواص تتلة تنفيت تتذ ال ت تربامج الراميت تتة إىل القض تتاء عل ت ت الفقت تتر وتع ي ت ت
الصحة والتعليم والتنوع الثقايف (السودان
 143-121مواصلة تع ي الربامج واخلطط القائمة املتعلقة ابلقضاء عل الفقتر
(اإلمارات العربية املتحدة
144-121
GE.19-10621
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 145-121مواصت تتلة االست تتتثمار يف حتست تتني البت تتى التحتيت تتة للميت تتاه والصت تتر
الص تتح ح تتى ي تتتمكن س تتكاهنا م تتن احلص تتو؛ علت ت مي تتاه ن يف تتة ومأمون تتة وأبس تتعار
ميسورة وعل مراي جيدة للصر الصح (سنغايورة
 146-121تباد؛ أيض املمارسات املنبثقة من خطة بروين دار الستس الوطنيتة
املتعددة القطاعات للوقاية من األمراض غري املعدية ومكايحتها (ييي ان
 147-121تع ي اخلدمات الصتحية متن ختس؛ ختصتي
املالية والبشرية (مجهورية إيران اإلسسمية

متا يكفت متن املتوارد

 148-121مواصتتلة ختصتتي املتتوارد للتربامج الراميتتة إىل إذكتتاء وعت اجلمهتتور
ابخلطر الذي تسبب امل درات (الفلبني
 149-121اختاذ تدابري يعالة لضمان رعاية الصحة العقلية للمراهقني وتيسري
ق تتدرهتم علت ت احلص تتو؛ علت ت االستش تتارات والع تتسج الض تتروريني يف جم تتا؛ الص تتحة
العقلية (اململكة العربية السعودية
 150-121كفالة التنفيذ الفعا؛ لل طة الرئيسية لن تا الصتحة وبناهتا التحتيتة
مبا يف ذل إاتحة تغطية صحية شاملة وخدمات صحية ذات نوعية جيدة (اتيلند
 151-121ض تتمان التنفي تتذ الفع تتا؛ والن تتاج لن تتا الرعاي تتة الص تتحية واخلط تتة
الرئيسية لتطوير البى التحتية (الكوي
 152-121تباد؛ أيض املمارسات املنبثقة عن خطة عم بتروين دار الستس
الوطنية املتعددة القطاعات للوقاية من األمراض غري املعدية ومكايحتهتا (اإلمتارات
العربية املتحدة
 153-121اختاذ تدابري تكف حصتو؛ مجيت النستاء علت ختدمات لإلجهتاض
القانوين وخدمات جيدة يف مرحلة ما بعد اإلجهاض (آيسلندا
 154-121مواصتتلة تع يت ت خ تتدمات تعل تتيم األطفتتا؛ وال س تتيما أولئت ت ال تتذين
تعرضتتوا العتتتداءات أو التتذين ينحتتدرون متتن أستتر مفككتتة لضتتمان تع ي ت قتتدرهتم
عل مواجهة الشدائد (مجهورية ين ويس البوليفارية
 155-121تع ي ت الش تراكات م ت اهليئتتات اإلقليميتتة والدوليتتة يف جمتتا؛ التعلتتيم
هبد إاتحة تعليم شام للجمي وذي نوعية جيدة لأليراد (األردن
 156-121تع ي الشراكات مت اهليئتات اإلقليميتة والدوليتة يف مواصتلة إاتحتة
تعليم شام وذي نوعية جيدة (مالي اي
 157-121مواصلة جهودها يف ضمان حصو؛ األيراد عل التعليم مبن ييهم
مجيت األطفتتا؛ ذوي اإلعاقتتة وختصتتي متتوارد ماليتة وتقنيتتة كاييتتة للمتتدارس لتع يت
التعليم الشام عل حنو يعا؛ (دولة يلسطني
 158-121ايدة اإلجراءات الرامية إىل حتسني احلصو؛ علت التعلتيم والرعايتة
الصحية وضمان إاتحتهما جلمي األش ا ذوي اإلعاقة (كواب
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159-121
(ييي ان

مواصلة اختتاذ خطتوات لضتمان استتدامة مراكت نشتا كبتار الستن

160-121

متابعة اجلهود الرامية إىل استدامة مراك املسنني وأنشطتهم (الكوي

 161-121مواصلة الت امها ابالهتما برياه وصحة األشت ا ذوي القتدرات
املتباينة مبا يف ذل ايدة التعتاون مت املن متات احملليتة غتري احلكوميتة ذات الصتلة
(ابكستان ؛
 162-121حتستتني محايتتة حقتتوق املستتنني ومواصتتلة تع ي ت رعتتايتهم ومحتتايتهم
االجتماعية (الصني
 163-121تس تري العمت ت اجلتتاري علت ت إعتتداد مش تتروع خطتتة عمت ت مك سرس تتة
لقضتتااي املترأة هبتتد إجنا هتتا كجت ء متتن التت ا البلتتد بتحستتني النهتتوض حبقتتوق املترأة
(الفلبني
 164-121مواصلة إعداد وتنفيذ اسرتاتيجيات وأنشطة حمددة اهلد لتوسي
نطاق حقوق املرأة (االحتاد الروس
 165-121مواصتتلة جهودهتتا الراميتتة إىل صتتياغة وتنفيتتذ اس ترتاتيجيات مرك ت ة
للنهوض حبقوق املرأة والطف (بواتن
 166-121ض تتمان اس تتتمرارية خط تتة العمت ت الوطني تتة املك سرس تتة لقض تتااي املت ترأة
والن تتر يف التوصتتيات التتيت قتتدمتها اللجنتتة املعنيتتة ابلقضتتاء علت التمييت ضتتد املترأة
(دولة بوليفيا املتعددة القوميات
 167-121تع يت ت سياس تتة حتقيت ت املس تتاواة ب تتني املت ترأة والرجت ت ومتك تتني املت ترأة
والنهوض هبا (بلغاراي ؛
 168-121تع ي قدرة وسلطة اجلها الوطي للنهوض ابملرأة بت صي
من املوارد البشرية واملالية املستدامة ل (ج ر البهاما
169-121

امل يتد

مواصلة تع ي املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (جورجيا

 170-121اختتتاذ مجي ت اخلطتتوات الس متتة لضتتمان املستتاواة بتتني امل ترأة والرج ت
والقضاء عل التنميط اجلنساين (كوستاريكا ؛
 171-121اختاذ خطوات ملموستة لتفكيت التنمتيط اجلنستاين وإ التة احلتواج
البنيويتتة التتيت حتتتو؛ دون التح تتاق النستتاء والفتيتتات ابملي تتادين غتتري التقليديتتة مثت ت
القطاع التقي أو القطاع املهي (ج ر البهاما
 172-121متابعتتة سياستتتها اخلاصتتة إب التتة أوج ت التفتتاوت بتتني امل ترأة والرج ت
ابختتتاذ تتتدابري لت ايدة مشتتاركة املترأة يف احليتتاة السياستتية والعامتتة وال ستتيما يف مواقت
املسؤولية (جيبويت
173-121
و وجها (أملانيا
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174-121

سد الفجوة يف األجور بني اجلنسني (العراق

 175-121مواصلة جهودها الرامية إىل تع ي الفر االقتصادية املتكايئة بني
املرأة والرج وتقلي الفوارق بني اجلنسني يف عمليات اختاذ القرار (بنغسدي
176-121
(بريو

إلغتتاء القتتوانني التتيت متي ت ضتتد امل ترأة ييمتتا يتعل ت ابل ت واج والطتتسق

 177-121مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إىل مواءمتتة تش تريعاهتا وسياستتاهتا وبراجمهتتا
الوطنية املتعلقة ابملترأة والطفت مت اتفاقيتة القضتاء علت مجيت أشتكا؛ التمييت ضتد
املرأة واتفاقية حقوق الطف (سري النكا
 178-121مواصت تتلة اجلهت تتود الراميت تتة إىل القضت تتاء عل ت ت التميي ت ت ضت تتد امل ت ترأة
وال سيما يف سوق العم (تونس
 179-121تع يت جهودهتتا الراميتتة إىل النهتتوض مبشتتاركة املترأة يف قتتو العم ت
ابعتماد تشريعات شاملة ملكايحة التميي والتحتر اجلنست يف مكتان العمت وستد
الفجوة املستمرة يف األجور بني اجلنسني (أيغانستان
 180-121اختاذ التدابري الس مة لضتمان متتت املترأة ابحلقتوق ذاهتتا التيت يتمتت
هبا الرج ييما يتعل بنق اجلنسية إىل أبنائها و وجها (األرجنتني
 181-121احت ترتا املب تتدأ األساست ت للمس تتاواة ب تتني املت ترأة والرجت ت وال س تتيما
ابلستتما للمترأة يف بتتروين بنقت جنستتيتها إىل أبنائهتتا وبري ت التحف تتات علت املتتادة
التاسعة من اتفاقية القضاء عل مجي أشكا؛ التميي ضد املرأة (يرنسا
 182-121إلغتتاء مجيت الق توانني التميي يتتة ضتتد امل ترأة لضتتمان املستتاواة يف احلقتتوق
والفر واعتماد تشري وطي يكف جترم مجي أشكا؛ العن ضد املرأة (اهلند
 183-121ست تتن قت تتوانني تعاق ت ت عل ت ت العن ت ت اجلنست تتاين وال ست تتيما العن ت ت
العائل واالغتصاب ال وج وتشوي األعضاء التناسلية األنثوية (املكسي ؛
 184-121تع ي آليتات معاجلتة مستألة العنت العتائل مبتا يف ذلت متا يتعلت
ابحلصتتو؛ عل ت دور اإليتتواء اآلمنتتة املؤقتتتة وختتدمات االستشتتارة وغتتري ذل ت متتن
أشكا؛ املساعدة (بواتن
 185-121الكت عتتن ممارستتة تشتتوي األعضتتاء التناستتلية األنثويتتة التتيت يشتتار
إليها حمليا خبتان اإلانث (أسرتاليا ؛
 186-121اختتتاذ تتتدابري لستتد يجتتوة يف األجتتور بتتني اجلنستتني و ايدة مشتتاركة
املرأة يف احلياة العامة والسياسية (انميبيا ؛
 187-121الن تتر يف اعتمتتاد استرتاتيجية شتتاملة تشتتم التوعيتتة والقضتتاء علت
التنمتتيط اجلنستتاين وتنفيتتذ تتتدابري حتستتن مشتتاركة امل ترأة يف احليتتاة السياستتية والعامتتة
(صربيا
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 188-121اعتماد خطة عم وطنية ابالقرتان م االسرتاتيجية الوطنية ملتابعتة
اجلهود الرامية إىل حتسني تع ي املساواة بني اجلنسني ومشاركة املرأة (أرمينيا
 189-121اختاذ تدابري للموايبة علت تطبيت مبتدأ مصتاح الطفت الفضتل يف
مجي اإلجراءات التشريعية واإلدارية والقضائية (بلغاراي
 190-121استتعراض قتانون الشتريعة متن أجت إلغتاء األحكتا التيت تتؤثر ستلبا
عل األطفتا؛ وبنتاء القتدرات املؤسستية متن أجت التنفيتذ الفعتا؛ للقتوانني املتعلقتة
ابلطف (كرواتيا
191-121

مواصلة تع ي اجلهود الرامية إىل محاية حقوق الطف (جورجيا

 192-121االجتهتتاد يف تنفيتتذ مبتتاد اتفاقيتتة حقتتوق الطف ت ضتتماان حلقتتوق
الطف (الكرس الرسوي
 193-121اعتمتتاد استرتاتيجية شتتاملة تضتتم أنشتتطة للتوعيتتة ترمت إىل القضتتاء
عل التنميط اجلنساين والتميي ضد الفئات امله سمشة مث الفتيات (هندوراس
 194-121مواصلة سعيها إىل تع ي ومحاية حقتوق الطفت بستب منهتا إعتداد
سياسة ترك أكثر عل حقوق الطف يف إطار اتفاقية حقوق الطف (قريغي ستان
 195-121إجراء إصسحات قانونية تكف توحيد السن التدنيا للت واج يف ستن 18
للذكور واإلانث معا (املكسي
 196-121إجراء إصتسحات قانونيتة وإ التة مجيت االنتهاكتات القاستية حلقتوق
الطفت مثت العقوبتتة البدنيتتة وبتترت األطترا واجللتتد يف الستتاحات العموميتتة (اجلبت
األسود
 197-121ريت ستتن املستتؤولية اجلنائيتتة إىل متتا يتتوق ستتن الستتابعة وريت الستتن
الدنيا لل واج جلمي األطفا؛ إىل  18سنة (انميبيا
 198-121الن ر يف توسي نطاق العمت اجلتاري املتعلت إبنشتاء مراكت لرعايتة
الطف يف أماكن العم وتسري وترية هذا العم (كمبوداي
 199-121ض تتمان ختص تتي م تتا يكفت ت م تتن امل تتوارد البشت ترية والتقني تتة واملالي تتة
ملراك الرعاية البديلة ولتقدم خدمات محاية الطف املتصلة هبا (ملدي ؛
 200-121مواصلة اجلهد الرام إىل تع ي رعاية الطف ومحايتة حقتوق الطفت
ومكايحة عم األطفا؛ (تونس
 201-121كفالة اشرتا تطبي سن دنيا عل مجي أنواع العم مبا يف ذل
العم خارج عسقات العم التعاقدية (اجل ائر
 202-121املواءمة الكاملة لن تا قضتاء األحتداث مت اتفاقيتة حقتوق الطفت
وستتائر القواعتتد ذات الصتتلة ابلعم ت دون إبطتتاء عل ت ري ت ستتن املستتؤولية اجلنائيتتة
من  7ستنوات إىل مستتو مقبتو؛ دوليتا والقضتاء علت عقوبتة اجللتد املطبقتة علت
األطفا؛ (شيل
GE.19-10621
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203-121

العم عل ري السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية لألطفا؛ (بيسروس

 204-121مواصتلة مواءمتة ن تا قضتاء األحتداث مت اتفاقيتة حقتوق الطفت
وال سيما ما يتعل من ابلسن الدنيا للمسؤولية اجلنائية (بريو
 205-121كفالة حصو؛ مجي األطفا؛ ذوي اإلعاقة عل التعلتيم وختصتي
موارد بشرية ومالية كايية للمدارس لتع ي التعليم الشام للجمي (بلغاراي
 206-121مواصتتلة االستتتجابة الحتياجتتات األش ت ا
منها تنفيذ برانمج العم ذي الصلة (ييي ان

ذوي اإلعاقتتة بستتب

 207-121املوايبة علت الت امهتا ابتفاقيتة األشت ا ذوي اإلعاقتة يف ضتمان
مواءمة التشريعات م الت اماهتا مبوج هذه االتفاقية (مصر
208-121
اإلعاقة (اهلند

اعتم تتاد تشت تري وط تتي حلماي تتة وض تتمان حق تتوق األشت ت ا

ذوي

 209-121اختتتاذ امل يتتد متتن اخلطتتوات لتحستتني ريتتاه ورعايتتة األش ت ا ذوي
اإلعاقة بسب منها ايدة التعاون م املن مات احمللية غري احلكومية (إندونيسيا
 210-121مواصلة اجلهود الرامية إىل النهوض حبقتوق وريتاه األشت ا
اإلعاقة (كا اخستان

ذوي

 211-121مواصتتلة إعتتداد ن تتا انج ت للكش ت والتش ت ي املبك ترين عتتن
حاالت اإلعاقة وضمان محاية وتع ي حقوق األش ا ذوي اإلعاقة (ملدي
 212-121احرتا حقوق األش ا التذين يعتانون متن حتاالت صتحية عقليتة
وإعاقات نفسية  -اجتماعية ويقا التفاقية حقوق األش ا ذوي اإلعاقة بسب
منهت تتا مكايحت تتة اإليت تتداع يف مؤسست تتات الرعايت تتة والوصت تتم والعن ت ت واإلي ت ترا يف
التطبي وبوض خدمات جمتمعية للصحة العقلية أساسها اجملتم وحمورهتا اإلنستان
وتع إدماج يف اجملتم (الربتغا؛
 213-121مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إىل تع يت إدمتتاج األشت ا ذوي اإلعاقتتة
يف اجملتم ببناء قدرهتم وضمان حصوهلم عل مجي اخلدمات املناسبة (قطر
 214-121مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني يرو عي مجي أيراد اجملتمت
هبتتد تع ي ت ريتتاه األش ت ا االجتمتتاع وتنميتتتهم ومستتاعدة الفئتتات الضتتعيفة
وال سيما األطفا؛ والنساء واألش ا ذوي اإلعاقة (اململكة العربية السعودية
 215-121إدمتتاج أحكتتا اتفاقيتتة حقتتوق األش ت ا ذوي اإلعاقتتة يف إطارهتتا
الق تتانوين ال تتوطي والتنفي تتذ الفع تتا؛ للمب تتاد التوجيهي تتة لتص تتاميم املب تتاين املراعي تتة
لألش ا ذوي القدرات املتباينة (سري النكا
 216-121إعتتداد الصتتيغة النهائيتتة متتن قاعتتدة البيتتاانت املرك يتتة بشتتأن حتتا؛
عمت ت األشت ت ا ذوي الق تتدرات املتباين تتة يف القط تتاعني الع تتا واخل تتا (اإلم تتارات
العربية املتحدة
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 217-121حتست ت تتني محايت ت تتة األش ت ت ت ا ذوي اإلعاقت ت تتة ومواصت ت تتلة ت ويت ت تتدهم
ابلتدري عل مهارات احلياة و ايدة توييفهم (الصني
218-121

إعداد اسرتاتيجية شاملة إلدماج األطفا؛ ذوي اإلعاقة (اجل ائر

219-121
وعملهم (بنغسدي

محاية حقوق العما؛ املهاجرين بسب منها حتسني يرو عيشهم

 220-121مواصتتلة جهودهتتا الراميتتة إىل احلتتد متتن عتتدد األش ت ا
اجلنسية بسب منها مراجعة قانوهنا املتعل ابجلنسية (مجهورية كوراي

العتتدمي

 -122ومجي االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقت الدولتة
(التتدو؛ التتيت قتتدمتها و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض .وينبغت أال يفهتتم أهنتتا حت ت بتأييتتد
الفري العام كك .
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