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مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل ،املنشأ عمالً بقرار جملس ققسو
اإلنسان  ،1/5دورتس الثالثسن يف الفسةة مسن  7إىل  18أاير/مسايو  .2018واستُعرضس ااالسة يف
كابو فريدي يف اجللسة الثالثة املعقودة يف  8أاير/مايو  .2018وكان على رأس وفد كسابو فسريدي
وزيرة العدل والعمل ،السيدة جانن اتتياان سونتوس ليلسي  .واعتمسد الفريسق العامسل التقريسر املتعلسق
كابو فريدي يف جلست العاشرة املعقودة يف  11أاير/مايو .2018
 -2ويف  10ك سسانون الثاا/ين سساير  ،2018اخت سسار جملس س قق سسو اإلنس سسان جمموع سسة املق سسررين
(اجملموعة الثالثية) التالية لتيسري استعراض ااالة يف كابو فريدي :أملانيا وأنغوال ومجهورية كوراي.
 -٣وعم سالً كقمسسام الفقسسرة  15مسسن مرفسسق ق سرار جمل س ققسسو اإلنسسسان  1/5والفقسسرة  5مسسن
مرفق قراره  ،21/16صدرت الواثئق التالية ألغراض استعراض ااالة يف كابو فريدي:
(أ)

تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقاً للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/30/CPV/1؛

(ب) جتميع للمعلومات أعدت مفوضية األمسم املتحسدة السسامية اقسو اإلنسسان وفقساً
للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/30/CPV/2؛
(ج) م س س سسوجم أعدتس س س س مفوض س س سسية األم س س سسم املتح س س سسدة الس س س سسامية اق س س سسو اإلنس س س سسان وفقس س س ساً
للفقرة (15ج) (.)A/HRC/WG.6/30/CPV/3
 -٤وأُقيل إىل كابو فريدي ،عن طريق اجملموعة الثالثية ،قائمة أسسللة أعسد ا سسلفاً إسسبانيا
وأملاني سسا والربازي سسل والربتغ سسال وس سسلوفينيا ولي تنشس ستاين واململم سسة املتح سسدة لربيااني سسا الع م سسى وآيرلن سسدا
الشمالية .وهذه األسللة متاقة على املوقع الشبمي لالستعراض الدوري الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
 -5ذكسسر وفسسد كسسابو فسسريدي أن القسسانون اجلنسسائي قسسد جسسرت مراجعتس يف عسسام  2015مسسن أجسسل
جت سسرجت االجت سسار ابلبش سسر واإلكس سراه عل سسى البغ سساط ودع سسم أو تس سسهيل دع سسارة األطف سسال وال سسر  ،وتش سسديد
والعقوابت فيما خيص اجلرائم اجلنسية.
 -6واستمرت اللجنة الوطنية اقو اإلنسان واملواطنة ،السيت ُرفعس ميمانيتهسا تسدر ياً ،العمسل
كمؤسسسسة عموميسسة مسسسؤولة يف املقسسام األول عسسن محايسسة وتعميسسم ققسسو اإلنسسسان واملواطنسسة والقسسانون
الدويل.
 -7وقد جسرت املوافقسة علسى خاسة اللجنسة الوطنيسة اقسو اإلنسسان واملواطنسة يف عسام 2007
قيسسد سسدن إىل تنفيسسذ االس سةاتيجية الوطنيسسة للتثقيسسش يف ققسسو اإلنسسسان ونشسسر ثقافسسة ققسسو
اإلنسان يف اإلدارات العمومية ،ال سيما يف أوساط موظفي اجلهاز القضائي واجلهاز األمين.
 -8وأثناط الفةة املشمولة ابالستعراض ،صدق اامومة على ابلربوتوكول االختيساري للعهسد
الدويل اخلاص اباقو االقتصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضسة
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التعسسذيو وغسسريه مسسن ضسسروب املعاملسسة أو العقوبسسة القاسسسية أو الالإنسسسانية أو املهينسسة واتفاقيسسة من مسسة
األمسسم املتحسسدة للةبيسسة والعلسسم والثقافسسة امايسسة السةاث الثقسسايف غسسري املسسادي .واختسسذت اامومسسة أيض ساً
مجي سسع الت سسدابري التش سريعية الالزم سسة للتصسسديق عل سسى االتفاقي سسة الدولي سسة امايسسة مجي سسع األش س اص م سسن
االختفاط القسري.
 -٩وابلسسرغم مسسن أن اامومسسة ع تصسسد بعس ُسد علسسى االتفاقيسسة املتعلقسسة بوضسسع الالجلسسن ،فقسسد
اعتمدت قانوانً وطنياً حيدد الن ام القانوا لوضع ملتم اللجوط والالجئ.
 -10وفيم سسا يتعل سسق فق سسو الاف سسل ،قض سسى تع سسديل ق سسانون التس سسجيل امل سسدا بض سسرورة تس سسجيل
األطفسسال السسذين يولسسدون يف املستشسسفيات قبسسل خسسروجهم مسسن املستشسسفى ،يف قسسن سسو تسسسجيل
الذين يولدون خارج املستشفيات يف غضون  15يوماً من الوالدة.
 -11وجسسرح ق سسر العقسساب البسسدا ومجيسسع األوضسساط السسيت تعسسرض األطفسسال وامل سراهقن لل اسسر،
مثل سوط املعاملة واإليذاط والعنش واالستغالل اليت اعتربت ممارسات غري مقبولة يف قد ذا ا.
 -12واختذت اامومة تدابري اقةازية ملواجهة عمل األطفال ،مبسا يف ذلساب ابسستحداث قائمسة
ابلوظسسائش السسيت اعتسسربت خاسسرية جسسداً علسسى األطفسسال واملسراهقن السسذي ارسسسوإا ،إضسسافة إىل إنشسساط
آليات اإلشران واملساطلة.
 -1٣ووضسسع اامومسسة خاسسة العمسسل الوطنيسسة ملنسسع واستلصسسال عمسسل األطفسسال وأنشسسأت اللجنسسة
الوطنية ملنع وممافحة عمل األطفال.
 -1٤وأنش سسأت ااموم سسة التعل سسيم اجمل سساا واإللمام سسي للجمي سسع إىل الص سسش الث سسامن وتعم سسش عل سسى
الن ر يف إممانية توسيع التعليم اإلجباري إىل غاية املستوح الثانوي.
 -15ووض سسع ااموم سسة اخلا سسة التعليمي سسة االس س سةاتيجية ( )2021-2017ال سسيت سسدن إىل
تدعيم التعليم ما قبسل املدرسسي .ويف عسام  ،2017أقسر جملس السوزراط مرسسوم القسانون 2017/٤7
الذي استحدث مبوجب تدابري لدعم الالبة اجتماعياً وتعليمياً أثناط اامل والرضاعة.
 -16وقُسسدم تفاصسسيل عسسن اسسستحداث خاسسة العمسسل الوطنيسسة الثانيسسة ( ،)2020-2018السسيت
تركسم علسسى إدارة تسسدفقات املهسساجرين واإلدمسساج وتاسسوير املؤسسسسات .وفضسالً عسسن ذلسساب ،اسسستحدث
اامومسسة يف  2010و 2015تسسدابري قانونيسسة لتسسسوية أوضسساط الرعسسااي األجانسسو بصسسورة اسسستثنائية،
مبسسن فسسيهم الالجلسسون واملهسساجرون وملتمسسسو اللجسسوط .وأسسسفرت العمليسسة عسسن تسسسوية أوضسساط 1 ٤58
ش صاً يف عام  2010و 1 058ش صاً يف عام .2015
 -17ومنح س س اامومس سسة معاش س ساً اجتماعي س ساً شس سسهرايً غس سسري تسس سسانيي للم س سواطنن املسس سسنن الس سسذين
ال لمون سبل عيشهم اخلاصة هبم.
 -18ومبوج س سسو مرس س سسوم الق س سسانون  2015/٣8ال س سسذي قض س سسى ابس س سستحداث إج س سراطات توظي س سسش
واختيسسار األشس اص ذوي اإلعاقسسة يف اإلدارات العموميسسة ،تقسسرر ختصسسيص قصسسة ال تقسسل عسسن  5يف
املائة لألش اص ذوي اإلعاقة .وابإلضافة إىل ذلاب ،يتضمن مرسسوم القسانون أقمامساً للعمسل عسن
بعس س سسد ابعتبس س سسار ذلس س سساب خيس س سساراً بس س سسديالً للتشس س سسجيع علس س سسى تشس س سسغيل األش س س س اص ذوي اإلعاقس س سسة وذوي
االقتياجات اخلاصة.
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 -1٩ويف نيسس سسان/أبريل  ،2015أُقِّس سسرت اخلاس سسة الوطنيس سسة للمسس سساواة بس سسن اجلنسس سسن ،وأُنشس سسئ يف
عسسام  2018ن سسام للمؤش سرات اجلنسسسانية م سرتبط مبيماني سسة الدول سسة بغيسسة ختص سسيص األم سوال ألغ سراض
املسسساواة بسسن اجلنسسسن .وعسسالوة علسسى ذلسسابُ ،وضسسع خاسسة وطنيسسة اثنيسسة ملمافحسسة العنسسش اجلنسسساا
تتضمن تدابري إلذكاط الوعي مبسائل املساواة وثقافسة الالعنسش وتفميساب القوالسو النمايسة املتحيسمة
ضد املرأة.
 -20ووضسسع قسسانون العنسسش اجلنسسساا واسسستحدث ن سسام السسدعم يف قسساالت العنسسش القسسائم علسسى
أساس نوط اجلن ؛ لمن ع تستحدث بعد مالجئ لضحااي هذا النوط من العنش.
 -21وإابن أق س سسدث االنت س سساابت البلدي س سسة والتشس س سريعية ،زاد ثي س سسل املس س سرأة م س سسن  20.8يف املائ س سسة
إىل  2٣.6يف املائ س س س سسة يف االنت س س س سساابت التشس س س س سريعية وم س س س سسن  22يف املائ س س س سسة إىل  26.٣يف املائ س س س سسة يف
االنت اابت البلدية.
 -22ويتضسسمن قسسانون دخسسول األجانسسو إىل كسسابو فسسريدي وإقسسامتهم فيهسسا وخسسروجهم أو إبعسسادهم
منهسسا تسسدابري ملمافحسسة ومنسسع وقمسسع االجتسسار ابلبش سسر و يسسم للرعسسااي األجانسسو السسذين وقع سوا ض سسحااي
االجتسسار اإلقامسسة يف البلسسد مؤقتساً .وفضسالً عسسن ذلسسابُ ،وضسسع غسسذا الغسسرض اخلاسسة الوطنيسسة ملمافحسسة
االجتار ابلبشر (.)2021-2018
 -2٣وفيمسسا يتعلسسق بسسسيادة القسسانون ،فقسسد اعتمسسدت اامومسسة تسسدابري لتس سريع الب س يف القضسسااي
املتسسأخرة .وممارسسسة التعسسذيو واملعاملسسة القاسسسية أو الالإنسسسانية أو املهينسسة حم سسورة يف كسسابو ف سسريدي،
ووضس سسع تس سسدابري موضس سسع التنفيس سسذ إلاتقس سسة آليس سسات االنتصس سسان للضس سسحااي .وجس سسرح تعس سسديل الن س سسام
ُ
األساسسسي اسراس أمسسن السسسجون والالئحسسة التأديبيسسة اخلاصسسة هبسسم يف عسسام  201٤لضسسمان التحقيسسق
على النحو املناسو يف قاالت إخالل قراس السجون ابلواجو ومساطلة من تثبس مسسؤوليتهم
عن أي إخسالل .وعسالوة علسى ذلساب ،أصسبد التسدريو األويل السذي سرح يف مركسم التسدريو التسابع
للشرطة الوطنية يتضسمن انن وقسدة دراسسية عسن ققسو اإلنسسانية ،تشسمل تنساول اتفاقيسة مناهضسة
التعذيو.
 -2٤وأصبد شرط فصل زانزين األقسداث عسن زانزيسن البسالغن مسستوفياً ابلمامسل يف سسجنن،
ومسسستوفياً جمئي ساً يف سسسجن واقسسد ،وع يسسستون هسسذا الشسسرط بعسسد يف السسسجن الرابسسع .وفض سالً عسسن
ذلسساب ،أُسسسند املميسسد مسسن املهنيسسن الصسسحين للعمسسل يف السسسجون .ويغاسسي الضسسمان االجتمسساعي يف
كابو فريدي  ٤0يف املائة تقريباً من السمان ،وُ ند عالوة الباالة لألسر اليت تعيش يف فقر.
 -25وقسسد اختسسذت خاسوات لتحسسسن اخلسسدمات الصسسحية ،مبسسا يف ذلسساب اخلاسسة الوطنيسسة للتاعسسيم
السسيت جسسرح توسسسيعها لتشسسمل التاعسسيم ضسسد  10أم سراض فتلفسسة .واسسستُحدث قسسانون جديسسد للميسساه
والصرن الصحي ،وجرت املوافقة علي يف عام .2015
 -26وقسسد سسسبق ختصسسيص  1 ٩67منسمالً ألصسسحاهبا يف إطسسار بسرانما اإلسسسمان للجميسسع وتقسسرر
جعل  5يف املائة من املنازل ممودة ابلتسهيالت الالزمة لألش اص ذوي اإلعاقة.
 -27واختسسذت تسسدابري لتحفيسسم قاسساط العمسسل ،مبسسا يف ذلسساب تقسسدجت ق سوافم للشسسركات السسيت توظسسش
الشباب ورفع ااد األدىن لألجر من  11 000إىل  1٣ 000إسمودو كابو فريدي.
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 -28وكثف اامومة عملية إنتاج الااقات املتجددة ووضع اسسةاتيجيات إلدارة امل ساطر
النامجة عن تغري املناخ على سبيل األولوية.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -2٩أثن سساط جلس سسة التح سساور ،أدىل  70وف سسداً ببي سساانت .وت سسرد التوص سسيات املقدم سسة أثن سساط جلس سسة
ااوار يف اجلمط الثاا من هذا التقرير.
 -٣0فقسد أعربس أذربيجسسان عسن تقسسديرها للجهسسود السيت بسسذلتها اامومسسة لتنفيسذ التوصسسيات السسيت
تلقتهسسا أثنسساط اجلولسسة الثانيسسة مسسن االسسستعراض السسدوري الشسسامل .وأثنس علسسى كسسابو فسسريدي لتصسسديقها
عل سسى الربوتوك سسول االختي سساري للعه سسد ال سسدويل اخل سساص اباق سسو االقتص سسادية واالجتماعي سسة والثقافي سسة
والربوتوكس س سسول االختيس س سساري التفاقيس س سسة مناهضس س سسة التعس س سسذيو ،ولتوجيههس س سسا دعس س سسوة مفتوقس س سسة للمملفس س سسن
ابإلجراطات اخلاصة.
 -٣1ونوهس بسسنن ابلتقسسدم السسذي أقرزتس كسسابو فسسريدي منسسذ جولسسة االسسستعراض السسسابقة اخلاصسسة
هبسسا .وأشسسادت هبسسا علسسى اخلا سوات السسيت اختسسذ ا ملواطمسسة قانوإسسا اجلنسسائي مسسع ن سسام رومسسا األساسسسي
للمحممة اجلنائية الدولية ،وتصسديقها علسى الربوتوكسول االختيساري للعهسد السدويل اخلساص اباقسو
االقتصسسادية واالجتماعيسسة والثقافيسسة وتنفيسسذ معاهسسدات دوليسسة شسسف ،منهسسا اتفاقيسسة القضسساط علسسى مجيسسع
أشسمال التمييسسم ضسسد املسرأة .وشسجع بسسنن كسسابو فسسريدي علسى املضسسي يف إجراطا سسا ومبادرا سسا لتعميسسم
املسسساواة وممافحسسة التمييسسم ،ال سسسيما فيمسسا خيسسص محايسسة العمسسال مسسن التمييسسم علسسى أسسساس األصسسل
اإلثين وإنشاط آلية وطنية لتعميم ققو اإلنسان واارايت العامة.
 -٣2ورقبس بوتسسواان بتنقسسيد القسانون اجلنسائي بغيسسة جتسرجت االجتسار ابلبشسسر ،واسستغالل األطفسسال
جنسسسياً ،والسسر  .وأشسسادت بمسسابو فسسريدي إلنشسسائها وتشسسغيلها ممتسسو أمسسن امل سساع ،والسسستحداثها
خاسسة ققسسو اإلنسسسان للم سواطنن ،ولتصسسديقها علسسى اتفاقيسسة مناهضسسة التعسسذيو ،ولوضسسعها اخلاسسة
الوطنية  2016ملمافحة العنش اجلنسي ضد األطفال واملراهقن.
 -٣٣وهنسسأت الربازيسسل كسسابو فسسريدي علسسى تصسسديقها علسسى طائفسسة مسسن الصسسمو الدوليسسة اقسسو
اإلنسان .وأثن على جهودها إلنشاط آلية وقائيسة وطنيسة ملناهضسة التعسذيو اشسياً مسع الربوتوكسول
االختي سساري التفاقي سسة مناهض سسة التع سسذيو .وش سسجع عل سسى االنض سسمام إىل االتفاقي سسة املتعلق سسة بوض سسع
األش س اص ع سسد ي اجلنس سسية واتفاقي سسة تقل سسيص ق سساالت انع سسدام اجلنس سسية .ونوه س ابعتم سساد اخلا سسة
الوطنية ملمافحة العنش القائم على أساس نوط اجلن .
 -٣٤وأقاط س بوركينسسا فاصسسو علم ساً مسسع االرتيسساد ابجلهسسود السسيت بسسذلتها كسسابو فسسريدي يف قاسساط
الرعايس سسة الصس سسحية بوج س س عس سسام ويف جمس سسال الرعايس سسة الصس سسحية املرتباس سسة ابلس سسوالدة بوج س س خس سساص ،وهس سسو
ما انعم يف تراجع معدل الوفيات املرتباة ابلوالدة.
 -٣5وأثنس بورونسسدي علسى اإلجسراطات امللموسسة السسيت اختسذ ا كسسابو فسريدي لسمايدة تعميسم ومحايسسة
ققو األطفال ،مبا يف ذلساب اإلجسراطات وصسوص املشسروط املتعلسق بتسسجيل املواليسد وإنشساط جلنسة
وطني سسة ملمافح سسة العن سسش اجلنس سسي واس سستغالل األطف سسال والش سسباب .ورقبس س ابلت سسدابري ال سسيت اخت سسذ ا
لتحسسسن ققسسو املسسسنن واألش س اص ذوي اإلعاقسسة .ونوه س ابلسياسسسات املتعلقسسة ابملسسساواة بسسن
اجلنسن.
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 -٣6وامت سسدق كن سسدا اجله سسود ال سسيت ب سسذلتها ك سسابو ف سسريدي لتعمي سسم قق سسو اإلنس سسان ،ال س سسيما
فيمسا يتعلسق ابملثليسات واملثليسن وممدوجسي امليسسل اجلنسسي ومغسايري اغويسة اجلنسسانية وقساملي صسسفات
اجلنسس سسن ،ابعتبارهس سسا إقس سسدح أوىل البلس سسدان األفريقيس سسة األعضس سساط يف حتس سسالش املسس سساواة يف ااقس سسو .
والق س أن س ابل سسرغم م سسن ت سسدا مع سسدل ال سسمواج املبم سسر يف املناق سسة ال ي سمال حيت سساج األم سسر إىل زايدة
حتسن الوضع يف هذا اجملال ن راً لبقاط املعدل دون تغيري منذ عام .2002
 -٣7وأثن س شسسيلي علسسى تصسسديق كسسابو فسسريدي علسسى الربوتوكسسول االختيسساري التفاقيسسة مناهضسسة
التعذيو .وشددت على أن تنفيذ كابو فريدي اخلاة الوطنية الثانية اقو اإلنسان من شسأن أن
يشسسجع علسسى أخسسذ ققسسو اإلنسسسان بعسسن االعتبسسار يف مجيسسع سياسسسا ا العموميسسة يف سسسبيل حتقيسسق
أهدان التنمية املستدامة .وأعرب شيلي عسن القلسق إزاط أوجس عسدم املسساواة اغيمليسة بسن الرجسال
والنساط وقالة الفقر اليت تصيو اجملموعات الضعيفة.
 -٣8ورقب س الصسسن بتعميسسم كسسابو فسسريدي ااقسسو االجتماعيسسة والثقافيسسة وابس سةاتيجيتها للحسسد
من الفقر .وأثن عليها ملمافحتها االجتار ابلبشر .ورقب بناا تغاية الضمان االجتماعي يف
كابو فريدي من خالل شف اخلاط االسةاتيجية الوطنية لمفالة تع السمان اباقو يف التعليم
والثقافية والصحة والعمل والسمن.
 -٣٩وأشاد المونغو بمابو فريدي لتعميم إطارها القانوا مبا يتوافق مع التوصسيات السيت قسدم
يف اجلولة الثانيسة لالسستعراض اخلساص هبسا .وأثسه عليهسا لوضسعها اخلاسة االسسةاتيجية الوطنيسة لرعايسة
املسسسنن .وهن سأ كسسابو فسسريدي علسسى توجي س دعسسوة مفتوقسسة للمملفسسن بسسوالايت يف إطسسار اإلج سراطات
اخلاصة.
 -٤0وأقاطس كسسوت ديفسوار علمساً مسسع االرتيسساد بوضسسع كسسابو فسسريدي خاتهسسا الوطنيسسة ملمافحسسة
العن سسش ض سسد النس سساط ( )2018-201٤وابس سستحداث مراك سسم دع سسم ض سسحااي العن سسش اجلنس سساا يف
عام  .201٤وامتدق أيضاً التدابري السيت اختسذ ا يف جمسال العمسل وشسجعتها علسى األخسذ بصسورة
كاملة مببدأ املساواة يف األجر لقاط العمل املتساوي للجميع.
 -٤1وأثنس كسسواب علسسى كسسابو فسسريدي للتسسدابري املهمسسة السسيت اختسسذ ا إلاتقسسة ااصسسول علسسى الرعايسسة
الصحية عالية اجلودة ،وللتحسينات اليت قققتها يف الرعاية على صعيد الن افة الصحية ،ولوضسع
خاسسة وطنيسسة ملمافحسسة االجتسسار ابلبشسسر ( ،)2021-2018والسسيت ممنس كسسابو فسسريدي مسسن امسستال
انليات الالزمة ملمافحة هذا البالط.
 -٤2ورقب مجهورية المونغو الد قراطية ابعتماد كابو فريدي طائفة من النصسوص التشسريعية
لتعميسسم ققسسو اإلنسسسان ،مبسسا يف ذل سساب تنقسسيد القسسانون اجلنسسائي مسسن أج سسل مواطمت س مسسع ن سسام روم سسا
األساسي.
 -٤٣وأعرب س ال سسدا ر ع سسن القل سسق إزاط وض سسع الس سسمان األص سسلين املهمش سسن والتميي سسم ض سسدهم
وظسسرون العمسسل االسسستغاللية السسيت يعانوإسسا .وسسسلا الضسسوط علسسى قالسسة األش س اص ذوي اإلعاقسسة
وعلى اااجة إىل تعميم ققوقهم ومحايتها وكفالة تعهم هبا على النحو المامل.
 -٤٤ونوه س جيبسسوا ابلتسسدابري السسيت اختسسذ ا كسسابو فسسريدي لتنفيسسذ التوصسسيات السسيت قبلتهسسا أثنسساط
جولسسة االسسستعراض السسدوري الشسسامل السسسابقة ،مبسسا يف ذلسساب التصسسديق علسسى الربوتوكسسول االختيسساري
للعهسسد السسدويل اخلسساص اباقسسو االقتصسسادية واالجتماعيسسة والثقافيسسة والربوتوكسسول االختيسساري التفاقيسسة
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مناهضة التعذيو .وهنأت كابو فريدي على إقرازها تقدماً يف تنقيد تشريعا ا الوطنية بغية تعميسم
ومحاية ققو اإلنسان ،ال سيما تنقيد القانون اجلنائي وسن قانون ققو األطفال.
 -٤5وأثن مصر على كابو فريدي العتمادهسا اخلاسة الوطنيسة الثانيسة  2017اقسو اإلنسسان
واملواطنة واخلاة الوطنية للمساواة بن اجلنسن ،وجلهودها ملمافحة اإلفسالت مسن العقساب وإسساطة
اسسستغالل السسسلاة ،وللتاسسورات السسيت حتقق س يف قااعسسات الصسسحة والتعلسسيم واإلسسسمان .وأشسسادت
بمابو فريدي لتعاوإا مع آليات األمم املتحدة اقو اإلنسان.
 -٤6وامت س سسدق غيني س سسا االس س سستوائية التق س سسدم ال س سسذي أقرزت س س س ك س سسابو ف س سسريدي يف جم س سسال ااماي س سسة
االجتماعيسسة .وأكسسدت جمسسدداً أن من مسسة العم سسل الدوليسسة كان س ذك سسرت يف عسسام  2015أن ك سسابو
فسسريدي أصسسبح إقسسدح البلسسدان الرائسسدة يف أفريقيسسا فيمسسا خيسسص اسسستحداث قسسد أدىن مسسن التغايسسة
االجتماعية .وأشادت بمابو فسريدي إلدخاغسا حتسسينات يف جمسال السسمن وتعميسم ااسق يف السسمن
من خالل برانما السمن للجميع الشهري.
 -٤7وأقاطس س س إثيوبي س سسا مس س سع االرتي س سساد ابجله س سسود ال س سسيت ب س سسذلتها ك س سسابو ف س سسريدي يف س س سسبيل تغي س سسري
اإلط س س سسار القس س س سسانوا واملؤسس س س سسي الس س س سسوطين وال س س سسدويل لتعميس س س سسم ومحاي س س سسة ققس س س سسو اإلنس س س سسان .ونوه س س س س
بربانجمها  2021-2016الذي أضفى الاابع االسةاتيجي على العديسد مسن التسدابري اإلدماجيسة،
مثسسل وضسسع خاسسة ملمافحسسة الفقسسر ولمدمسساج االجتمسساعي تقسسوم علسسى أسسساس االسسستفادة مسسن السسدخل
والعمل والتنمية االقتصادية.
 -٤8وأثن س س فرنس سسا عل سسى الت سسدابري ال سسيت ااخت سسذت لتحس سسن قال سسة قق سسو اإلنس سسان يف البل سسد،
ال سيما ملمافحة الفقر ولتحسن فرص ااصول على السمن.
 -٤٩وأشادت الغابون ابخلاوات اليت اختسذ ا كسابو فسريدي ملمافحسة الفقسر وقالسة الع وسوز وتعميسم
املس سساواة ب سسن اجلنس سسن .وأش سسارت إىل التغاي سسة االجتماعي سسة ال سسيت أاتقته سسا ك سسابو ف سسريدي للمس سسنن
واألش اص املصابن كمراض مممنة أو إبعاقات ،وهو ما يثب رغبتهسا يف كفالسة ققسو السسمان
الضعفاط.
 -50وأعرب س جورجي سسا ع سسن تق سسديرها لل ا سوات ال سسيت اخت سسذ ا ك سسابو ف سسريدي لتنفي سسذ التوص سسيات
املقدمسسة يف جسسوالت االسسستعراض السسسابقة .ورقب س بتوجي س دعسسوة مفتوقسسة للمملفسسن بسسوالايت يف
إطسسار اإلجسراطات اخلاصسسة وابلتصسسديق علسسى الربوتوكسسول االختيسساري للعهسسد السسدويل اخلسساص اباقسسو
االقتص سسادية واالجتماعي سسة والثقافي سسة والربوتوك سسول االختي سساري التفاقي سسة مناهض سسة التع سسذيو .ورقب س
أيضاً ابجلهود اليت بذلتها كابو فريدي جلعل اللجنة الوطنية اقو اإلنسان واملواطنة منسجمة مع
املبادئ املتعلقة مبركم املؤسسات الوطنية لتعميم ومحاية ققو اإلنسان (مبادئ ابري ).
 -51وأثنس س أملاني سسا عل سسى ك سسابو ف سسريدي مل سسا أقرزتس س م سسن تق سسدم يف محاي سسة األطف سسال م سسن اإلي سسذاط
واالس سستغالل اجلنس سسين ،وال س سسيما بتنق سسيد الق سسانون اجلن سسائي .ورقب س ابجله سسود الرامي سسة إىل حتس سسن
قق سسو املثلي سسات واملثلي سسن وممدوج سسي املي سسل اجلنس سسي ومغ سسايري اغوي سسة اجلنس سسانية وق سساملي ص سسفات
اجلنسن .وال تمال أملانيسا تشسعر ابلقلسق السستمرار القوالسو النمايسة التمييميسة واملواقسش القائمسة علسى
اغيمنة الذكورية يف كسابو فسريدي فيمسا خيسص أدوار النسساط والرجسال يف اجملتمسع ،فضسالً عسن اسستمرار
العنش ضد النساط ،ال سيما يف اإلطار املنميل.
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 -52وامتدق غاان التمام كسابو فسريدي بتعميسم ومحايسة ققسو اإلنسسان يف جمساالت عسدة ،ومسن
ذل سساب اعتمس سساد االس س سةاتيجية الثالث سسة للنمس سسو واا سسد م سسن الفق سسر ( ،)2016-2012واالس س سةاتيجية
الوطنية املتعلقة ابغجرة ،واالسةاتيجية الوطنية للهجرة الوافسدة مسن أجسل التنميسة .ونوهس ابعتمساد
اخلا سسة الوطني سسة ( )2018-201٤ملمافح سسة العن سسش الق سسائم عل سسى أس سساس ن سسوط اجل سسن  .ورقبس س
ابخلاة االسةاتيجية التعليمة ( )2021-2017الراميسة إىل تعمسيم إدراج مسسائل ققسو اإلنسسان
واملسساواة بسن اجلنسسن واملواطنسسة يف املقسررات املدرسسية .وشسجع اامومسسة علسى مواصسلة جهودهسسا
لتنقيد الرباما واملقررات التعليمية للمدارس األساسية والثانوية.
 -5٣ورقب س هن سسدوراس ابإلا سسازات المب سسرية ال سسيت قققته سسا كس سابو ف سسريدي يف تنفي سسذ التوص سسيات
ال سسيت قبلته سسا أثن سساط االس سستعراض الس سسابق .ورقبس س مب سسا قققتس س ك سسابو ف سسريدي م سسن تق سسدم وإا سسازات،
ومنهس س سسا علس س سسى وج س س س اخلصس س سسوص اعتمس س سساد اخلاس س سسة الوطنيس س سسة ملمافحس س سسة العنس س سسش القس س سسائم علس س سسى نس س سسوط
اجلن ( ،)2018-201٤واستحداث مراكم دعم للضحااي ،واعتماد االسةاتيجية الثالثسة للنمسو
وااد من الفقر ( .)2016-2012ورقب أيضاً ابعتماد االسةاتيجية الوطنية املتعلقة ابغجرة،
فضالً عن خاة العمل ووقدة التنسيق لتنفيذ هذه االسةاتيجية.
 -5٤ونوه س س هنغ س سساراي ابلتق س سسدم ال س سسذي قققت س س ك س سسابو ف س سسريدي عل س سسى ص س سسعيد إطاره س سسا الق س سسانوا
واملؤسسسساا .وأثنس علسسى اامومسسة ملنحهسسا األولويسسة القصسسوح ملسسسألة اامايسسة االجتماعيسسة يف إطسسار
خاتهسسا مسسن أجسسل التنميسسة .وأشسسارت إىل اخلاسوات المبسسرية السسيت اختسسذ ا اامومسسة يف سسسبيل تقلسسيص
مستوح الفقر وقالة الضعش للسمان املسستهدفن .والق س أن اخلاسة الوطنيسة ملمافحسة العنسش
القسسائم علسسى نسسوط اجلسسن ( )2018-201٤ال تشسسمل مسسسأليت االجتسسار ابلبشسسر واسسستغالل النسسساط
واألطف سسال ع سسن طري سسق ال سسدعارة وأن الق سسانون اجلن سسائي املع سسدل ال يعاق سسو األشس س اص املت سسورطن يف
الةويا لدعارة األطفال البالغن بن  16و 18عاماً من العمر.
 -55وأعربس آيسسسلندا عسسن القلسسق إزاط االرتفسساط الشسسديد ملعسسدل اامسسل املبمسسر بسن الفتيسسات يف
سسسن الدراسسسة يف كسسابو فسسريدي ،وإزاط اضسسارار العديسسد مسسن الفتيسسات بسسدافع الفقسسر إىل التوقسسش عسسن
الدراسة لدعم أسرهن.
 -56ورقبس اغنسسد ببسسدط تشسسغيل ممتسسو أمسسن امل سساع ملنسسع إسسساطة اسسست دام السسسلاة العموميسسة
واعتداطات الشرطة .وأشادت إبعالن كابو فريدي عن خاة عملها الوطنية ملنسع واستلصسال عمسل
األطفسسال وإنشسساط اللجنسسة الوطنيسسة ملنسسع أسسوأ أشسسمال عمسسل األطفسسال .وشسسجع كسسابو فسسريدي علسسى
ااس سسرص علس سسى تنفيس سسذ الس سسربانما اامس سسومي للس سسدورة التش س سريعية التاسس سسعة ( )2021-2016واخلاس سسة
الوطنية للمساواة بن اجلنسن تنفيذاً فعاالً.
 -57وأعرب إندونيسيا عسن تقسديرها لقسرار كسابو فسريدي قبسول التوصسيتن اللتسن قسدمتهما أثنساط
جولسسة االسسستعراض الثانيسسة ،ولقيسسام كسسابو فسسريدي بتعميسسم التسسدابري الراميسسة إىل ضسسمان اق سةام ققسسو
اجملموع سسات الض سسعيفة يف اجملتم سسع .ونوه س س إندونيس سسيا ابلتق سسدم ال سسذي أقرزت س س ك سسابو ف سسريدي من سسذ
االستعراض السابق وأثن عليها ملا تضالع بس اللجنسة الوطنيسة اقسو اإلنسسان واملواطنسة مسن دور
بنسساط بصسسورة متمايسسدة يف دفسسع قضسسااي ققسسو اإلنسسسان قسسدماً وملسسا حتقسسق مسسن حتسسسن يف اقسةام ققسسو
اجملموعات الضعيفة يف اجملتمع.
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 -58وأثس سسه الع س سرا علس سسى كس سسابو فس سسريدي العتمادهس سسا اخلاس سسة الوطنيس سسة الثاني س سة اقس سسو اإلنسس سسان
واملواطن سسة ( )2017-2022وخا سسة العم سسل الوطني سسة للهج سسرة الواف سسدة ( ،)2020-2018فضس سالً
عن توجي دعوة دائمة إىل اململفن بوالايت يف إطار اإلجراطات اخلاصة.
 -5٩ورقب آيرلندا ابعتماد كسابو فسريدي قسانون األطفسال واملسراهقن ،وشسجعتها علسى مواصسلة
جهودهسا يف سسبيل تنفيسذ هسسذا القسانون تنفيسذاًكسسامالً .وأعربس عسن القلسسق السستمرار اعتبسار القسسذن
جر سسة ولعسسدم وجسسود أي قسسانون عسسن قريسسة اإلعسسالم .وأعرب س عسسن تقسسديرها العتمسساد اخلاسسة الوطنيسسة
الثانية ملمافحة العنش القائم على أساس نوط اجلن  ،لمنها تشساطر اللجنسة املعنيسة ابلقضساط علسى
التمييم ضد املرأة شواغلها إزاط استمرار العنش ضد النساط ،مبا يف ذلاب العنش املنسميل ،إضسافة إىل
اإليذاط اجلنسي يف املدرسة والتحرش يف ممان العمل.
 -60وأثنس إسسرائيل علسسى كسسابو فسسريدي ملسسا تبذلس مسسن جهسسود رزينسسة يف إطسسار متابعسسة التوصسسيات
السابقة ،مثلما يتجلى يف تقريرها السوطين الشسامل .والق س ابرتيساد بعس اخلاسوات اجلبسارة السيت
قام هبا كابو فريدي يف جمال املساواة بن اجلنسن وجمال ممافحة االجتار ابلبشر.
 -61ورقب إيااليا ابلتسمام كسابو فسريدي بعمليسة االسستعراض السدوري الشسامل ولهودهسا لتعميسم
ققو اإلنسان ومحايتها .ورقب ابسستحداث خاسة العمسل الوطنيسة ملنسع عمسل األطفسال والقضساط
علي  ،واعتماد اخلاة الوطنية للمساواة بسن اجلنسسن ،واعتمساد القسانون اجلنسائي اجلديسد يف 2015
الذي رم االجتار ابلبشر واإلكراه على البغاط ودعارة األطفال.
 -62وأثنس س س ليس س سسوتو عل س سسى ك س سسابو ف س سسريدي مل س سسا بذلتس س س م س سسن جه س سسود لتعمي س سسم اا س سسق يف الض س سسمان
االجتمسساعي ،بسسسبل منهسسا تسسوفري دخسسل أساسسسي للم سواطنن السسذين جتسساوزوا  60عام ساً ،ولألش س اص
ذوي اإلعاقة وألطفال األش اص ذوي اإلعاقة الذين يعيشون يف الفقر ،ومن مث تقليص مسستوح
الفقسسر والعسسوز بسسن السسسمان املسسستهدفن .ونوهس أيضساً ابجلهسسود السسيت بسسذلتها كسسابو فسسريدي ملمافحسسة
االجتار ابلبشر وإنشاط ممتو أمن امل اع.
 -6٣وأثن س ليبي سسا عل سسى ك سسابو ف سسريدي اللتمامه سسا بتعمي سسم ومحاي سسة قق سسو اإلنس سسان وأعرب س ع سسن
تق س سسديرها للتص س سسديق عل س سسى الربوتوك س سسول االختي س سساري للعه س سسد ال س سسدويل اخل س سساص اباق س سسو االقتص س سسادية
واالجتماعيس سسة والثقافيس سسة والربوتوكس سسول االختيس سساري التفاقي سسة مناهضس سسة التع سسذيو .واعتس سسربت أن هس سسذه
اإلجراطات تثب التمام كابو فريدي اإل ايب بعمليسة االسستعراض السدوري الشسامل والتمامهسا املسستمر
بتحسن قالة ققو اإلنسان.
 -6٤ورقب لمسمبورغ لمون كسابو فسريدي أصسبح إقسدح البلسدان األفريقيسة األكثسر تقسدماً
يف جمال استحداث قد أدىن للحماية االجتماعية .وامتدق كسابو فسريدي جلعلهسا ااصسول علسى
السسسمن أولويسسة يف السسسنوات األخسسرية وشسسجعتها علسسى مواصسسلة تلسساب اجلهسسود .والق س مسسع القلسسق
اس سستمرار العن سسش ض سسد النس سساط والفتي سسات ،ال س سسيما يف اإلط سسار األس سسري .وقالس س لمس سسمبورغ إإ سسا
ال تمال تشعر ابلقلق إزاط الوضع السائد يف السجون.
 -65وأعربس مدغشسسقر عسسن تقسسديرها لمجسراطات السسيت اختسسذت لتعميسسم ومحايسسة ققسسو اإلنسسسان،
مب سسا يف ذل سساب التص سسديق يف ع سسام  2016عل سسى الربوتوك سسول االختي سساري التفاقي سسة مناهض سسة التع سسذيو
وتعسسديل القسسانون اجلنسسائي بغيسسة تعميسسم األقمسسام املتعلقسسة مبمافحسسة العنسسش ضسسد األطفسسال .ورقب س
بتسسدعيم سسسيادة القسسانون ،بسسسبل منهسسا اعتمسساد اخلاسسة الوطنيسسة الثالثسسة ملمافحسسة العنسسش اجلنسسسي ضسسد
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األطفس سسال وامل س سراهقن يف عس سسام  ،2016وتنقس سسيد القس سسانون اجلنس سسائي جلعل س س متوائم س ساً مس سسع ن س سسام رومس سسا
األساسي.
 -66وأعرب س مل سسديش ع سسن تفادغ سسا ابلعدي سسد م سسن الت سسدابري التش سريعية والدس سستورية ال سسيت اخت سسذت
لمفال سسة تعمي سسم ومحاي سسة قق سسو الس سسمان واجملموع سسات يف قال سسة الض سسعش .ورقب س ابخلا سسة الوطني سسة
ملمافح سسة العن سسش اجلنس سسي ض سسد األطف سسال واملس سراهقن ( )201٩-2017ومبرس سسوم الق سسانون ال سسذي
أرسى إجراطات توظيش واختيار األش اص ذوي اإلعاقة يف اإلدارات العمومية.
 -67ونوهس املمسسسياب ابجلهسسود السسيت بسسذلتها كسسابو فسسريدي لالقتفسسات ابالنفتسساد علسسى التسسدقيق
السسدويل وابلتعسساون السسسل مسسع مفوضسسية األمسسم املتحسسدة السسسامية اقسسو اإلنسسسان مسسن خسسالل تقسسدجت
التق سسارير واالس سستعداد الس سستقبال املق سسررين اخلس سواص يف زايرات رمسي سسة ،وأثنس س عليه سسا لب سسذل جه سسود
لالقتفسسات هبسسذا التعسساون وتوسسسيع  .وهنسسأت كسسابو فسسريدي علسسى التمامهسسا ليسسة االسسستعراض ونوه س
ابلتقدم الذي أقرزت وصوص اجلولة السابقة ،مبسا يف ذلساب اعتمساد خاسط وطنيسة والتصسديق علسى
صمو دولية اقو اإلنسان.
 -68ورقسو اجلبسل األسسود ابجلهسود السيت بسسذلتها كسابو فسريدي لتحسسن إطسار ققسو اإلنسسسان،
وحتدي سسداً ق سسر العق سساب الب سسدا ق س سراًك سسامالً ،وتبس سسيط عملي سسة تس سسجيل املوالي سسد ،وحتس سسن ف سسرص
ااصسسول علسسى التعلسسيم مسسا قبسسل املدرسسسي .ورقسسو ابلتصسسديق علسسى الربوتوكسسول االختيسساري التفاقيسسة
مناهضة التعذيو ،وبغريه من الصمو .
 -6٩وأثسسه املغسسرب ابجلهسسود السسيت بسسذلتها كسسابو فسسريدي لتعميسسم ومحايسسة ققسسو اإلنسسسان ،ال سسسيما
جهودهسسا املتمثلسسة يف تعيسسن أمسسن امل سساع ،واعتمساد اخلاسسة الوطنيسسة الثانيسسة اقسسو اإلنسسسان واملواطنسسة،
واعتماد اخلاة الوطنية ملمافحة العنش القسائم علسى أسساس نسوط اجلسن  ،وإصسالد القسانون اجلنسائي
بغية تعميم اجلهود ملمافحة االجتار ابلبشر.
 -70وأثنس موزامبيسسق علسسى كسسابو فسسريدي ملسسا قامس بس مسسن خاسوات كبسسرية علسسى صسسعيد إطارهسسا
القانوا ،ال سيما بتنقيد القسانون اجلنسائي لتجسرجت االجتسار ابلبشسر وإبدراج جسرائم دوليسة مثسل جسرائم
اإلابدة اجلماعي سسة .وأثن س س عل سسى ك سسابو ف سسريدي لتص سسديقها عل سسى ص سسمو دولي سسة اق سسو اإلنس سسان
ولتعاملها البناط مع هيلات املعاهدات.
 -71وق سسال وف سسد ك سسابو ف سسريدي إن ممت سسو أم سسن امل سساع دخ سسل اخلدم سسة من سسذ ع سسام  201٤وق سسد
تلقى  ٤٩2شموح قف عام  ،2017وقبل ابلفعل الن ر يف الغالبية الع مى منها.
 -72وفيمسسا يتعلسسق ابسسةاتيجيات ممافحسسة الفقسسر يف املنسساطق الريفيسسة ،وضسسع اامومسسة برانجمساً
لتمويسسل األنشسساة وتاسسوير قاسساط المراعسسة .ويركسسم السسربانما ،السسذي اسسستحدث يف عسسام  ،201٤علسسى
بناط قدرات النساط املهنية وضمان قد أدىن من الدخل لألسر احملتاجة.
 -7٣وأضان أن اامومة تبذل جهسوداً جلعسل اللجنسة الوطنيسة اقسو اإلنسسان منسسجمة امساً
مسسع مبسسادئ ابري س لضسسمان فعاليتهسسا واسسستقالليتها بصسسورة كاملسسة .وتعمسسش اجلمعيسسة الوطنيسسة علسسى
مناقشة كيفية إعمال تلاب التغيريات.
 -7٤وجدد الوفد التأكيد على أن اامومة تبذل جهوداً كبرية وختصص مسوارد ماليسة لتحسسن
ال سسرون يف السسسجون وأن س جسسرح توظيسسش ق سراس جسسدد للسسسجون لتحسسسن السسسالمة يف السسسجون
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وختفيسسش عسسوط العمسسل علسسى اا سراس السسذين كسسانوا يف اخلدمسسة .وجسسرح العمسسل يف سسسجن ب سرااي ويف
سسسجون اجلسسمر األخسسرح لتحسسسن ظسسرون االقتجسساز ،واختسسذت خا سوات لتسسسهيل إعسسادة اإلدمسساج
االجتمسساعي للسسسجناط ،مسسن التعلسسيم إىل التسسدريو املهسسين ،وذلسساب لضسسمان اكتسسساب السسسجناط خيسسار
العمل مبا يسهل إعادة إدماجهم.
 -75وأكسسد وفسسد كسسابو فسسريدي جمسسدداً التمامس ابملسسساواة بسسن اجلنسسسن ،قسسائالً إن  58يف املائسة مسسن
السسذين اسسستفادوا مسسن مشسسروط اإلسسسمان للجميسسع كسسانوا نسسساطً وأن اخلاسسة الوطنيسسة ملمافحسسة العنسسش
اجلنسسساا يشسسمل تسسدابري خاصسسة للشسسموح وإذكسساط السسوعي فيمسسا خيسسص االجتسسار ابلنسسساط .ووضسسع
اامومسسة ب سراما موضسسع التنفيسسذ امايسسة الضسسحااي وتعميسسم تسسدابري التحقيسسق والقمسسع .وجسسرح تعسسديل
امل سسادة  1٤8م سسن الق سسانون اجلن سسائي إلاتق سسة املمي سسد م سسن ااماي سسة لألطف سسال .وج سسرح تا سسوير الس سرباما
التعليمية من أجل تعميم املساواة بن اجلنسن.
 -76ورقبس انميبيسا ابسستحداث ممتسسو أمسن امل ساع وبتنقسيد القسسانون اجلنسائي لتجسرجت االجتسسار
ابألش س اص واإلك سراه علسسى البغسساط .وقث س كسسابو فسسريدي علسسى تمويسسد ممتسسو أمسسن امل سساع ابمل سوارد
وعلى تنفيذ أقمام القانون اجلنائي ،وانشدت اجملتمع الدويل تقدجت املساعدة لمابو فريدي.
 -77وامت سسدق نيب سسال اخلاس سوات ال سسيت اخت سسذ ا ك سسابو ف سسريدي جلع سسل املؤسس سسة الوطني سسة اق سسو
اإلنسسسان منسسسجمة مسسع مبسسادئ ابري س  ،والعتمسساد اخلاسسة الوطنيسسة للمسسساواة بسسن اجلنسسسن وخاسسة
العمل الوطنية ملمافحة العنش القائم على أساس نوط اجلن  ،ولتاوير ن ام للحماية االجتماعيسة
ومبادرات اماية ققو األطفال.
 -78وأثن س هولنسسدا علسسى كسسابو فسسريدي لتوجيههسسا دعسسوة مفتوقسسة للمملفسسن بسسوالايت يف إطسسار
اإلج سراطات اخلاصسسة وجلهودهسسا الراميسسة إىل كفالسسة ااصسسول علسسى خسسدمات الصسسحة اإلاابيسسة علسسى
النحو املناسو .وأعرب عن القلق إزاط اسستمرار العنسش ضسد النسساط وإزاط ال سرون يف السسجون،
مالق ةً أإا سةقو ابختاذ خاوات إضافية لتحسن ال رون يف السجون.
 -7٩وأش سساد النيج سسر ابلتص سسديق عل سسى الربوتوك سسول االختي سساري للعه سسد ال سسدويل اخل سساص اباق سسو
االقتص سسادية واالجتماعي سسة والثقافي سسة والربوتوك سسول االختي سساري التفاقي سسة مناهض سسة التع سسذيو .ورق سسو
ابجلهود الرامية على اعتماد الوثيقة من أجل النمو وااد مسن الفقسر واالسسةاتيجية الوطنيسة للهجسرة
الوافدة من أجل التنمية.
 -80ونوه نيجرياي ابجلهود اليت بذلتها كابو فريدي لتعميم ققو اإلنسان ،ال سيما ققو
األطفال واألش اص ذوي اإلعاقة ،وأثن عليها لتعاوإا مع آليسات ققسو اإلنسسان ولل اسوات
اليت اختذ ا لتعميم أطرها القانونية ملمافحة االجتار ابلبشر ولضمان سيادة القانون.
 -81وأشادت الفلبن ابلتدابري اليت اختذ ا كابو فريدي لتجسرجت االجتسار ابلبشسر ،وكفالسة آليسات
اجل سسرب لض سسحااي االجت سسار ،ومواطم سسة تشس سريعها ال سسوطين م سسع ن سسام روم سسا األساس سسي .ورقبس س ابجله سسود
املبذولسسة يف إطسسار خاسسة العمسسل الوطنيسسة للهجسسرة الوافسسدة ( ،)2020-2018معربسةً عسسن القلسسق إزاط
ارتفاط معدل الفقر ،ال سيما يف أوساط نساط األراين.
 -82ورقبس س الربتغ سسال ابجله سسود ال سسيت ب سسذلتها ك سسابو ف سسريدي لتحس سسن قال سسة قق سسو اإلنس سسان،
ال س سسيما اعتم سساد اخلا سسة الوطني سسة الثاني سسة اق سسو اإلنس سسان واملواطن سسة والتص سسديق عل سسى الربوتوك سسول
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االختيسساري للعهسسد السسدويل اخلسساص اباقسسو االقتصسسادية واالجتماعيسسة والثقافيسسة واختسساذ تسسدابري لتعميسسم
اإلنصان واملساواة بن اجلنسن.
 -8٣وأشادت رواندا ابعتماد كابو فريدي اخلاة الوطنية للمساواة بن اجلنسن ،وتوجي دعوة
مفتوقة إىل اململفن بوالايت يف إطار اإلجراطات اخلاصة ،وتعميم التعاون مع هيلات املعاهدات.
ويف معسسرض التنويس ابلتقسسدم احملسسرز يف ممافحسسة التمييسسم والعنسسش ضسسد النسسساط ،شسسجع كسسابو فسسريدي
على تعميم تلاب اجلهود مبا يناسو من القوانن.
 -8٤ورقب س السسسنغال ابجلهسسود السسيت بسسذلتها كسسابو فسسريدي للتصسسديق علسسى الصسسمو الدوليسسة،
ال س سسيما اتفاقي سسة محاي سسة الس سةاث الثق سسايف غ سسري امل سسادي ،وجلع سسل املؤسس سسة الوطني سسة اق سسو اإلنس سسان
واملواطنة منسجمة مع مبادئ ابري  ،والعتماد خاط وطنية ،وابألخص اخلاسة الوطنيسة ملمافحسة
االجتار ابلبشر واخلاة الوطنية للقضاط على عمل األطفال.
 -85وأشادت صسربيا ابخلاسوات السيت اختسذ ا كسابو فسريدي لتنفيسذ التوصسيات املنبثقسة عسن جولسة
االستعراض السابقة وللتعاون مع آليات ققو اإلنسان ،وشسجعتها علسى مواصسلة تعاوإسا اجلساري
مع األمم املتحدة.
 -86ونوه س س سسنغافورة ابلتسسدابري ال سسيت اختسسذ ا ك سسابو فسسريدي ملمافح سسة االجت سسار ابلبش سسر وتنق سسيد
الق سسانون اجلن سسائي وإنش سساط اللجن سسة الوزاري سسة لص سسياغة التق سسارير الوطني سسة وإقام سسة جمتم سسع أكث سسر ولي سسة،
ال س سسيما إبقس سرار جماني سسة التس سسجيل يف امل سسدارس وابلتش سسجيع عل سسى ارتي سساد األشس س اص ذوي اإلعاق سسة
املؤسسات التعليمية العمومية.
 -87وأثن س س سس سسلوفينيا علس سسى كس سسابو فس سسريدي لتصس سسديقها علس سسى الربوتوكس سسول االختيس سساري التفاقيس سسة
مناهضسسة التعسسذيو ،وتوجيههسسا دعسسوة مفتوقسسة إىل اململفسسن بسسوالايت يف إطسسار اإلجسراطات اخلاصسسة،
وتنقيحهسسا القسسانون اجلنسسائي .وأعرب س عسسن القلسسق إزاط املعلومسسات السسيت تتحسسدث عسسن وقسسوط أعمسسال
التمييم والعنش يف قق النساط والعنش واالستغالل يف قق األطفال واالجتار ابلبشر يف البلد.
 -88وهنأت جنسوب أفريقيسا كسابو فسريدي لتصسديقها علسى الربوتوكسول االختيساري للعهسد السدويل
اخلاص اباقو االقتصادية واالجتماعية والثقافية والق ابرتياد تقليص الفجسوة بسن اجلنسسن
من قيد معدالت اإلملام ابلقراطة والمتابة.
 -8٩ورقب إسبانيا ابإلاازات اليت قققتها كابو فريدي وابلتدابري اليت اختذ ا منذ التصديق
على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص اباقو االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 -٩0والق تيمور  -ليشسيت أإسا جتمعهسا روابسط ثقافيسة واترخييسة وعالقسات تعساون يف جمسال
التعليم مع كابو فريدي .وامتدق اجلهود اليت تعمش كابو فريدي على بذغا للحد من الفقر يف
البلد.
 -٩1وأش سسادت توغ سسو ابجله سسود ال سسيت ب سسذلتها ك سسابو ف سسريدي لتنق سسيد الق سسانون اجلن سسائي م سسن أج سسل
ممافحسسة االجتسسار ابلبشسسر ،وإلنشسساط ممتسسو أمسسن امل سساع ،واعتمسساد اخلاسسة الوطنيسسة اقسسو اإلنسسسان
واملواطن سسة ،والتص سسديق عل سسى ع سسدد م سسن الص سسمو الدولي سسة ،ال س سسيما الربوتوك سسول االختي سساري للعه سسد
الدويل اخلاص اباقو االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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 -٩2ونوه تون ابخلاوات اليت اختذ ا كابو فريدي لتحسن إطارها التشسريعي واملؤسسساا
اشسسياً مسسع التماما سسا الدوليسسة ،مبسسا يف ذلسساب زايدة املسوارد امل صصسسة للجنسسة الوطنيسسة اقسسو اإلنسسسان،
ومواطمسسة تشسريعا ا الوطنيسسة مسسع أقمسسام االتفاقيسسات الدوليسسة ،واعتمسساد خاسسة وطنيسسة ملمافحسسة العنسسش
ضد النساط واألطفال واملراهقن.
 -٩٣وأثن أوكرانيا على كابو فريدي ملا بذلت مسن جهسود لتنقسيد القسانون اجلنسائي واسستحداث
وزارة األسسسرة واالنسسدماج االجتمسساعي ووضسسع خاسسة اسسةاتيجية لقاسساط العدالسسة وإقسرار اخلاسسة الوطنيسسة
اقسسو اإلنسسسان واملواطنسسة .وشسسجع كسسابو فسسريدي علسسى اختسساذ املميسسد مسسن اخلا سوات اسسسن قالسسة
ققو اإلنسان.
 -٩٤ونوهس اململمسسة املتحسسدة لربياانيسسا الع مسسى وآيرلنسسدا الشسسمالية ابلتسسدابري السسيت اختسسذ ا كسسابو
ف سسريدي ملالقق سسة املس سسؤولن العم سسومين وأفس سراد الش سسرطة ال سسذين ارتمبس سوا جت سساوزات اق سسو اإلنس سسان
وإلنشاط جلنة وزارية .لمنها قث كابو فريدي على تنفيذ التوصيات املقدمسة غسا أثنساط االسستعراض
الدوري الشامل يف أقرب وق مممن.
 -٩5وأعربس السسوالايت املتحسسدة األمريميسسة عسسن تقسسديرها الختسساذ كسسابو فسسريدي القسرار ابالنضسسمام
إىل حتالش املساواة يف ااقو ولوضسعها خاتهسا الوطنيسة األوىل ملمافحسة االجتسار ابلبشسر ،وتوصسي
كن سسند غ سسذه اخلا سة املمي سسد م سسن امل سوارد املالي سسة .عل سسى أإ سسا تع سسرب ع سسن القل سسق إزاط اس سستمرار قس سسوة
ال رون يف السجون ،وإزاط استمرار العنش اجلنسي واجلنساا يف البلد.
 -٩6وهنسسأت أوروغسواي كسسابو فسسريدي لتصسسديقها علسسى عسسدد كبسسري مسسن الصسسمو الدوليسسة املتعلقسسة
فقسسو اإلنسسسان ورقب س ابملبسسادرات السسيت اختسسذت مسسن أجسسل املسسساواة بسسن اجلنسسسن و مسسن امل سرأة.
ونوه س قبسسل كسسل شسسيط إبقرارهسسا مسسؤخراً التش سريع املتعلسسق ابألطفسسال وامل سراهقن اغسسادن إىل حتسسديد
وتوقيد قوانن جوهرية وقواعد إجرائية.
 -٩7وامت س سسدق مجهوري س سسة فن س سسمويال البوليفاري س سسة ك س سسابو ف س سسريدي عل س سسى اإلص س سسالقات القانوني س سسة
واملؤسساتية اليت أدخلتها ،ومنها التصديق علسى الربوتوكسول االختيساري للعهسد السدويل اخلساص اباقسو
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وإقرار اخلاة الوطنية اقو اإلنسان واملواطنة (،)2017-2022
وإطالقها يف عام  2015اخلاة الوطنية للمساواة بن اجلنسن.
 -٩8وأعرب زامبيا عسن تقسديرها للجهسود احملمسودة السيت قامس هبسا كسابو فسريدي لمفالسة ققسو
اإلنس سسان وأثن س س عل سسى ااموم سسة لتص سسديقها عل سسى الربوتوك سسول االختي سساري للعه سسد ال سسدويل اخل سساص
اباقسسو االقتصسسادية واالجتماعيسسة والثقافيسسة يف عسسام  201٤وعلسسى الربوتوكسسول االختيسساري التفاقيسسة
مناهضة التعذيو يف عام .2016
 -٩٩وامتدق ز بابوي كابو فريدي على إقرارها التشريع املتعلق ابألطفسال واملسراهقن واخلاسة
الوطنيسسة للمسسساواة يف ااقسسو وعسسدد مسسن التسسدابري امايسسة ققسسو اجملموعسسات الضسسعيفة ،كاملسسسنن
واألش اص ذوي اإلعاقة والالجلن.
 -100وأعرب أفغانستان عن تقديرها للجهود اليت بذلتها كابو فسريدي ملواطمسة تشسريعا ا احملليسة
مع ن ام روما األساسي ،ولتصديقها على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيو.
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 -101وامتدق اجلمائر كابو فريدي على اعتمادها اسةاتيجية ااد من الفقسر ()2012-2016
واالس سةاتيجية الوطنيسسة املتعلقسسة ابغجسسرة ،واعتمادهسسا يف ع سام  201٣االس سةاتيجية الوطنيسسة للهجسسرة
الواف سسدة م سسن أج سسل التنمي سسة .وأعربس س اجلمائ سسر أيضس ساً ع سسن تق سسديرها للمش سسروط اجلدي سسد املش سسة ب سسن
الوزارات لتسجيل املواليد.
 -102وشسسجع أنغسسوال قمومسسة كسسابو فسسريدي علسسى املضسسي يف سياسسسا ا الراميسسة إىل تعميسسم ومحايسسة
ققو اإلنسان ،ال سيما إبزاط التصديق على الصمو الدولية ذات الصلة .وهنأت كابو فسريدي
على التصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص اباقسو االقتصسادية واالجتماعيسة
والثقافية وعلى تعاوإا مع آليات األمم املتحدة.
 -10٣ورقب األرجنتن بوفد كابو فريدي وهنأت قمومت على إقرارهسا اخلاسة الوطنيسة اقسو
اإلنسان واملواطنة وعلى جهودها للنهوض ابلتعليم.
 -10٤ورقبس أسسةاليا ابجلهسسود السسيت بسسذلتها كسسابو فسسريدي إلدراج محايسسة وتعميسسم ققسسو املثليسسات
واملثليسسن وممدوجسسي امليسسل اجلنسسسي ومغسسايري اغويسسة اجلنسسسانية وقسساملي صسسفات اجلنسسسن يف خاتهسسا
الوطني سسة وش سسجع ااموم سسة عل سسى مواص سسلة جهوده سسا للقض سساط عل سسى التميي سسم عل سسى أس سساس اغوي سسة
اجلنسية .وأعرب أسةاليا أيضاً عن القلق إزاط العنش اجلنساا وإزاط معاملة السجناط.
 -105وأعرب الوفد عن امتنان ألعضاط اجملل وذكر جمدداً ببع النقساط الرئيسسية السيت أثسريت
أثناط املالق ات التمهيدية ،فذكر كن جمل الوزراط أقر ،يف  ٣أاير/مايو  ،2018اخلاة الوطنيسة
ملمافحة االجتار ابلبشر وتدابري أخرح لقمع االجتار ابلبشر ،مع الةكيسم بوجس خساص علسى النسساط
واألطفال واملهاجرين .وغذه الغاية ،عمل اامومة علسى تعميسم قسدرا ا الوطنيسة ،مبسا يف ذلساب عسن
طريق تن يم دورات تدريبية ،ابلتعاون مع ممتو األمم املتحدة املعسين ابمل سدرات واجلر سة ،لصسا
املوظفن اململفن إبنفاذ القانون وأعضاط اجلهاز القضائي.
 -106وقال إن اخلاة الوطنية ملمافحة العنش اجلنساا تشمل آليسات حمسددة للشسموح وإذكساط
السسوعي وصسسوص االجتسسار ابلنسسساط .وتعمسسش اامومسسة علسسى إعسسداد خاسسة وطنيسسة إلدمسساج املهسساجرين
العائدين إىل الوطن ،عن طريق تعميم قدرات االستضافة ودعم األسر وإعادة اإلدماج االجتمساعي
وذلسساب إبطسسال محسسالت للتوعيسسة ومنسسع عمليسسات اإلعسسادة القسسرية .ومسسن املتوقسسع إقسرار اخلاسسة فلسسول
كانون األول/ديسمرب .2018
 -107وقد أنشأت كابو فريدي جملساً وطنياً للهجرة ليمون هيأة استشارية يسساعد اامومسة يف
حتديسسد وتنفيسسذ سياسسسات اغجسسرة .واملمارسسسة املتمثلسسة يف تشسسوي األعضسساط التناسسسلية لسسمانث ليس س
من ثقافة كابو فريدي وهي حم ورة ابلقانون .وقد ُسسجل عسدد مسن ااساالت يف أوسساط املهساجرين
وتسعى اامومة إىل تقدجت املتسببن يف هذه اااالت للمساطلة مبالققتهم جنائياً.
 -108وتشسسمل عمليسسة تشسسغيل ن سسام العدالسسة يف كسسابو فسسريدي شسساغالً ققيقيساً ابلنسسسبة للحمومسسة.
ويف هذا الصدد ،خصص اامومة املوارد السيت طلبهسا اجمللس األعلسى للقضساط .ويوجسد كسم هائسل
مسسن القضسسااي املتسسأخرة يف ممتسسو االدعسساط العسسام ،وق سد جسسرح اسسستحداث دوائسسر حتقيقسسات خصيص ساً
ملعاجلة هذه املشملة.
 -10٩وتعمسسش اامومسسة علسسى تعميسسم جهسساز الشسسرطة القضسسائية ،وبسسذل جهسسود لرقمنسسة املعلومسسات
اجلنائية ،واالستثمار يف ن ام مقارنة البصمات وتدريو شرطة الاو الشرعي .ويتمثل اغسدن يف
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جعسسل الشسسرطة القضسسائية تضسسالع بسسدور شسسرطة الاسسو الشسسرعي و مينهسسا مسسن معاجلسسة أكثسسر اجل سرائم
تعقيسسداً .وتعمسسش اامومسسة علسسى بسسذل جهسسود لتحسسسن الن سسام القضسسائي واإلش سران علسسى احملسساكم
واألهدان اإلجرائية .واختذت تدابري لمفالة تناول القضااي وفقاً لتسلسل ورودها.
 -110وتعم سسش ااموم سسة عل سسى اخت سساذ مجي سسع الت سسدابري الالزم سسة لتحس سسن ن سسام الس سسجون وإقس سراز
اخسةا نسسوعي يف هسذا الصسسدد ،مبسا يف ذلسساب عسسن طريسق األخسسذ ابلتسدابري البديلسسة عسن السسسجن ،مثسسل
ااب يف البي  .وتعمش أيضاً على وضع خاة ملمافحة اإلقصاط االجتمساعي والفقسر ،ال سسيما
ابستحداث صندو املياه والصرن الصحي لتمويد أكثر من  ٤ 000بي ابملياه.
 -111ويف اخلتسسام ،ورداً علسسى بعس التوصسسيات املق ادمسسة ،قسسال الوفسسد إن قريسسة التعبسسري ممرسسسة يف
امل سسادة  ٤8م سسن الدس سستور ويف ق سسانون وس سسائط اإلع سسالم؛ وأن مب سسدأ املس سساواة يف األج سسر لق سساط العم سسل
املتساوي القيمسة ممسرس يف املسادة  62مسن الدسستور؛ وأن املسادة  16مسن قسانون العمسل تسنص علسى
ضرورة املساواة يف الراتو بن الرجسل واملسرأة عنسد شسغل نفس الوظيفسة وأداط نفس املهسام يف اإلدارة
العمومي س سسة .وأك س سسد الوف س سسد أيضس س ساً أن امل س سسادة -1٤5أ م س سسن الق س سسانون اجلن س سسائي نسُقحس س س وعُ س س ِّسدل يف
عام  2015من أجل جترجت ومعاقبة الةويا لدعارة األطفال البالغن ما بن  16و 18عاماً.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -112ستنظر كابو فريدي يف التوصيات التالية ،وستقدم ردودا عليها يف الوقت املناست ،
على أال يتجاوز ذلك موعد انعقاد الدورة التاسعة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان:
 1-112التصتتديق علتتى االتفاقيتتة الدوليتتة عمايتتة يتتا ات ت ا مت اال تفتتاء
القست تتري فرنست تتا) اجلبت تتل اتست تتود) هوريت تتة الوونلت تتو الد قرا يت تتة) الربتلت تتا )
أوكرانيا)؛
 2-112النظ ت تتر يف إمواني ت تتة التص ت تتديق عل ت تتى االتفاقي ت تتة الدولي ت تتة عماي ت تتة ي ت تتا
ات ا م اال تفاء القسري تونس)؛
 ٣-112التصتتديق علتتى الربوتوكتتو اال تيتتاري التفاقيتتة حقتتوق ال فتتل املتعل تتق
إبجراء تقدمي البالغات إسبانيا) ،الربتلا )؛
 ٤-112التصتتديق علتتى الربوتوكتتو اال تيتتاري التفاقيتتة حقتتوق ات ت ا
اإلعاقة إسبانيا)؛

ذوي

 5-112التصتتديق علتتى الربوتوكتتو اال تيتتاري التفاقيتتة حقتتوق ات ت ا
اإلعاقة الربتلا ) الدمنارك)؛

ذوي

 6-112النظتتر يف إموانيتتة التصتتديق علتتى الربوتوكتتو اال تيتتاري التفاقيتتة حقتتوق
ات ا ذوي اإلعاقة رواندا)؛
 7-112التص تتديق عل تتى االتفاقي تتة املتعلق تتة رك تتز الالج تتني
الد قرا ية)؛
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 8-112التص تتديق عل تتى اتفاقي تتة الق تتاي املتعلق تتة ابجلوانت ت املدني تتة لال ت تتا
ال تتدوأل لا ف تتا  ،ومواص تتلة اجله تتود الرامي تتة إل التص تتديق عل تتى االتفاقي تتة الدولي تتة
عماية يا ات ا م اال تفاء القسري على النحو الذي أوصت بت الربازيتل
يف االستعراض السابق الربازيل)؛
 ٩-112التصديق على اتفاقية موافحتة التمييتز يف جمتا التعلتي كتوت ديفتوار)
قندوراس)؛
 10-112االنضمام إل اتفاقية موافحة التمييز يف جما التعلي توغو)؛
 11-112النظ تتر يف إمواني تتة التص تتديق عل تتى اتفاقي تتة موافح تتة التميي تتز يف جم تتا
التعلي أوروغواي)؛
 12-112اختتاذ يتتا اا تتوات الالزمتتة لضتتمان تنفيتتذ مضتتمون اتفاقيتتة موافحتتة
التمييز يف جما التعلي أفلانستان)؛
 1٣-112اعتمتتاد قتتانون بشتتين تنفيتتذ اتفاقيتتة موافحتتة التمييتتز يف جمتتا التعلتتي
النيجر)؛
 1٤-112التصديق على اتفاقيتة منظمتة العمتل الدوليتة بشتين الشتعوي اتصتلية
والقبلية 1989 ،رق  )169الدامنرك)؛
 15-112االنضمام إل اتفاقية عام  1951اااصة بوضا الالج ني توغو)؛
 16-112تست تريا اجله تتود للتص تتديق عل تتى اتفاقي تتة ع تتام  1951اااص تتة بوض تتا
الالج ني كازا ستان)؛
 17-112النظتتر يف إموانيتتة التصتتديق علتتى اتفاقيتتة عتتام  1954بشتتين وضتتا
ات ت ت ا ع تتد ي اجلنس تتية واتفاقي تتة ع تتام  1961بش تتين فت ت ح تتاالت انع تتدام
اجلنسية الفلبني)؛
 18-112تقدمي التقارير املتي رة إل قي ات املعاقدات أوكرانيا)؛
 1٩-112اعتماد عملية واضحة تقوم على أساس اجلدارة عند ا تيتار املر تحني
على الصعيد الو ين النت اابت قي ات معاقتدات اتمت املتحتدة اململوتة املتحتدة
لربي انيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 20-112النظر يف إموانية توجي دعوة دائمتة إل املولفتني ابإلجتراءات اااصتة
التابعة جمللس حقوق اإلنسان أوروغواي)؛
 21-112اعتمتتاد تش تريعات وسياستتات عامتتة لضتتمان مشتتاركة اجملتمتتا املتتد يف
تنفيذ وتقيي التدابري املعتمدة يف جما حقوق اإلنسان يلي)؛
 22-112تس تريا عمليتتة مواءمتتة املؤسستتة الو نيتتة عقتتوق اإلنستتان متتا مبتتاد
ابريس جورجيا)؛
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 2٣-112توثيتتف جهودقتتا الراميتتة إل تعزيتتز مؤسستتها الو نيتتة عقتتوق اإلنستتان
بلية جعلها متوافقة ما مباد ابريس الفلبني)؛
 2٤-112توثيف جهودقا لوفالة امتثا اللجنة الو نية عقتوق اإلنستان امتثتاالا
كامالا ملباد ابريس الربتلا )؛
 25-112تستريا عمليتة اعتمتتاد مشتتروع القتتانون اهلتتاد إل إنشتتاء جلنتتة حقتتوق
اإلنس تتان تتا يتما تتى م تتا مب تتاد ابري تتس مت ت حيت ت اس تتتقالليتها وإدارهت تتا الذاتيت تة
هورية الوونلو الد قرا ية)؛
 26-112جعتتل اللجنتتة الو ني تة عقتتوق اإلنستتان منستتجمة متتا مبتتاد ابريتتس
بوركينا فاصو)؛
 27-112جعتتل اللجنتتة الو نيتتة عقتتوق اإلنستتان واملوا نتتة منستتجمة متتا مبتتاد
ابريس توغو)؛
 28-112اإلس تراع يف إعتتداد اا تتم الراميتتة إل إصتتالل اللجنتتة الو نيتتة عقتتوق
اإلنسان واملوا نة جلعلها منسجمة ما مباد ابريس ولتعزيز استقالليتها أملانيا)؛
 2٩-112بذ املزيد مت اجلهتود يف ستبيل تنفيتذ اا تة الو نيتة عقتوق اإلنستان
واملوا نة أذربيجان)؛
 ٣0-112مواصلة كابو فريدي تعاوهنا القوي ما آليات الو نيتة والدوليتة عقتوق
اإلنسان واملشاركة فيها إندونيسيا)؛
 ٣1-112إنشاء آلية وقائية و نية ملوافحة التعذي
اال تياري التفاقية مناقضة التعذي اجلبل اتسود)؛

تا يتما تى متا الربوتوكتو

 ٣2-112مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إل تعزيتتز املؤسس تة الو نيتتة عقتتوق اإلنستتان
واآلليات ذات الصلة نيبا )؛
 ٣٣-112النظتتر يف إموانيتتة إنشتتاء آليتتة تنستتيق و نيتتة إلعتتداد التقتتارير ومتابعتتة
تنفي تتذ التوص تتيات ،وفقت ت ا لعناص تتر دلي تتل  ٢٠16بش تتين اآللي تتات الو ني تتة إلع تتداد
التقارير واملتابعة ،الذي نشرهتا مفوضية حقوق اإلنسان أوروغواي)؛
 ٣٤-112تعزيز اجلهود يف جما موافحة التمييز امللري)؛
 ٣5-112مواصتتلة العمتتل متتا اهلي تتات الو نيتتة واملنظمتتات غتتري اعووميتتة لتعزيتتز
ومحايتة حقتتوق املثليتتات واملثليتني ومزدوجتتي امليتتل اجلنستي وملتتايري اهلويتتة اجلنستتانية
وحتتاملي صتتفات اجلنستتني ع ت ريتتق ب ترام مت قبيتتل مبتتادرة اتم ت املتحتتدة أح ترار
ومتساوون أسرتاليا)؛
 ٣6-112اختتتاذ تتتدابري فعالتتة لتيستتري إعتتادة إدمتتا الستتجناء الستتابقني ،وذلتتك
بسبل منها حتسني إموانية حصو السجناء على التعلي أو التتدري املهتين أو غتري
ذلك م اتنش ة أملانيا)؛
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 ٣7-112اختتتاذ التتتدابري املناستتبة لضتتمان فصتتل احتجتتاز اجلتتا ني اتحتتداع عت
الباللني يف مرافق االحتجاز يف يا اتوقات غاان)؛
 ٣8-112ضمان تقليص اللجوء إل االحتجاز قبل احملاكمة بوتسواان)؛
 ٣٩-112تزويتتد نظتتام العدالتتة تتا يوفتتي م ت املتتوارد لتموين ت م ت حس ت تستتوية
القضااي القانونية بلية جتن املباللة يف إ الة اعبس االحتيا ي إسبانيا)؛
 ٤0-112اختتتاذ يتتا التتتدابري الالزمتتة ملعاجلتتة اتوضتتاع يف الستتجون ،ال ستتيما
االكتظاظ وتعرض السجناء تمراض معدية أو للعنف لوسمربغ)؛
 ٤1-112تعزيت تتز اجلهت تتود املبذولت تتة يف جمت تتا التثقيت تتف والتت تتدري علت تتى حقت تتوق
اإلنسان ،ال سيما لصاحل املوظفني املولفني إبنفاذ القوانني امللري)؛
 ٤2-112اعتتد مت االكتظتتاظ يف الستتجون بتتزايدة اللجتتوء إل العقتتوابت البديلتتة
ع السج السنلا )؛
 ٤٣-112حتس تتني اتوض تتاع يف الس تتجون وذل تتك ابع تتد مت ت االكتظ تتاظ وض تتمان
الفصل بني ات فا والباللني إسبانيا)؛
 ٤٤-112مضاعفة اجلهود الرامية إل حتسني اتوضاع يف السجون بوروندي)؛
 ٤5-112حتستتني اتوضتتاع يف الستتجون وذلتتك ب تزايدة عتتدد متتوظفي الستتجون،
وضمان فصل السجناء حبس اجلنس والس واملركز ،وبتعيني أمتني مظتاا الستجون
الوالايت املتحدة اتمريوية)؛
 ٤6-112التحقي ت تتق يف جت ت تتاوزات حق ت تتوق اإلنس ت تتان يف س ت تتجون البل ت تتد و اس ت تتبة
املسؤولني عنها أسرتاليا)؛
 ٤7-112تعزيز النظام القضتائي وذلتك بتزويتدز زيتد مت املتوارد ،وكفالتة حست
سري عمل الدا لي ،وحتسني املهلة الزمنية اليت تعاجل فيها القضااي فرنسا)؛
 ٤8-112تعزيز الشفافية وتعددية املعلومات فرنسا)؛
 ٤٩-112إلل تتاء جت تترمي الق تتذ وإدراجت ت ض تتم الق تتانون امل تتد وفقت ت ا للمع تتايري
الدولية ،واعتماد قانون عرية اإلعالم متا يا ما املعايري الدولية آيرلندا)؛
 50-112اعتماد تشريا امل ملوافحة االجتار ابلبشر و ة عمل و نية بشين
االجتار ابت ا تتضم مؤ رات وأقدا قابلة للقياس قنلاراي)؛
 51-112توثيف اجلهود الرامية إل تقييد االجتار ابلبشر العراق)؛
 52-112است تتتوما وإق ت ترار مشت تتروع ت تتة العمت تتل الو نيت تتة ملوافحت تتة االجتت تتار
ابت ت ا  )٢٠٢1-٢٠18التتذي وضتتا يف اآلونتتة ات تترية ،وضتتمان تنفيتتذز
إسرائيل)؛
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 5٣-112اختتتاذ تتوات لتس تريا إق ترار وتنفيتتذ اا تتة الو نيتتة ملوافحتتة االجتتتار
ابلبشتتر  )٢٠٢1-٢٠18التتيت جت تري صتتياغتها ولت ص تيص متتوارد كافيتتة إلنشتتاء
وتشليل مراكز إليواء ضحااي العنف واالجتار ابلبشر سنلافورة)؛
 5٤-112مواصلة تعزيز اا ة الو نية ملوافحة االجتار ابت ت ا )٢٠18-٢٠٢1
م حي زايدة الوعي ومنا قذز اجلر ة هورية فنزويال البوليفارية)؛
 55-112اخت تتاذ مزي تتد مت ت الت تتدابري ملن تتا وموافح تتة االجت تتار ابلبش تتر واس تتتلال
ات فا جنسي ا إي اليا)؛

 56-112اختاذ تدابري ملنا االجتار ابلبشر وزايدة اادمات عماية ضحااي االجتتار
وأتقيله وإعادة إدماجه املوسيك)؛
 57-112توثيتتف اجله تتود الرامي تتة إل موافح تتة االجتتتار ابلبش تتر وذل تتك ابعتم تتاد
تشت تريا تتامل حيظ تتر ويت ترم االجت تتار ابلبش تتر ،ال س تتيما االجت تتار ابلنس تتاء والفتي تتات
تغراض استلالهل يف البلاء ويف الس رة املنزلية قولندا)؛
 58-112مواص ت تتلة وتوثي ت تتف جهودق ت تتا الرامي ت تتة إل موافح ت تتة االجت ت تتار ابلبش ت تتر
نيجرياي)؛
 5٩-112متتن أولويتتة أقتتومم تتا كتتان لالجتتتار ابلبشتتر والنظتتر يف إموانيتتة اعتمتتاد
تشريعات وتدابري إضافية توون املة وتوفل قدرا أكرب م الفعالية الربتلا )؛
 60-112املضتتي يف موافحتتة االجتتتار ابلبشتتر ،ال ستتيما االجتتتار التتذي يستتتهد
ات فا السنلا )؛

 61-112بتتذ جهتتود ملنتتا االجتتتار ابلبشتتر والقضتتاء علي ت  ،تتا يف ذلتتك حتستتني
اادمات عماية الضحااي وأتقيله وإعادة إدماجه تيمور  -ليشيت)؛
 62-112مواصلة اجلهود ملوافحة ظاقرة االجتار ابلبشر تونس)؛
 6٣-112املضتتي يف اختتتاذ اا تتوات العتمتتاد التشتريا الشتتامل ملوافحتتة االجتتتار
الذي يشمل استلال النساء وات فا أوكرانيا)؛
 6٤-112جتديتد تتة العمتل الو نيتتة بتضتمينها إ تتارات تددة لالجتتتار ابلنستتاء
وات ف تتا واس تتتلالهل يف ال تتدعارة اململو تتة املتحتتتدة لربي اني تتا العظم تتى وآيرلنتتتدا
الشمالية)؛
 65-112تعزيتتز التحقيقتتات يف ج ترائ االجتتتار ابلبشتتر ومقاضتتاة املستتؤولني عنهتتا
وذلتتك بتتتدري املتتوظفني علتتى حتستتني قتتدراهت علتتى التعتتر علتتى ضتتحااي االجتتتار
ابلبشتتر ،وإنشتتاء آليتتة لتوجي ت الضتتحااي إل ااتتدمات املناستتبة ،ومالحقتتة املت تاجري
ابت ا الوالايت املتحدة اتمريوية)؛
 66-112موافحتتة االجتتتار ابلبشتتر ،ال ستتيما ابعتمتتاد قتتانون عتتام يف قتتذا اجملتتا ،
وت تتوير تتدمات اعمايتتة و تتدمات إعتتادة أتقيتتل وإعتتادة إدمتتا الضتتحااي ،وإاتحتتة
اللجوء إل آليات االنتصا اجلزائر)؛
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 67-112توثي تتف اجله تتود الرامي تتة إل القض تتاء عل تتى االجت تتار ابلبش تتر ،ال س تتيما
االجتتتار ابلنستتاء وات فتتا  ،وابت تتص بتنفيتتذ قتتانون عتتام  ٢٠15املتضتتم تعتتديل
القانون اجلنائي فيما يتعلق ابالجتار ابلبشر كندا)؛
 68-112إدرا مبدأ املستاواة يف اتجتر لقتاء العمتل املتستاوي القيمتة يف قتوانني
العمل متا ي ا ما اتفاقيات منظمة العمل الدولية ليسوتو)؛
 6٩-112تضتتمني قتتانون العمتتل مبتتدأ املستتاواة يف اتجتتر لقتتاء العمتتل املتستتاوي
القيمة بني الرجا والنساء زامبيا)؛
 70-112تضييق الفجوة يف اتجور بني الذكور واإلانع العراق)؛
 71-112مواصلة املساعي للقضاء على الفوارق يف اتجور بني الرجا والنستاء
والنظتتر يف إموانيتتة إدرا مبتتدأ املستتاواة يف اتجتتر لقتتاء العمتتل املتستتاوي القيمتتة يف
قانون العمل جنوي أفريقيا)؛
 72-112كفالتتة املستتاواة بتتني الرجتتل وامل ترأة وذلتتك وافحتتة القوال ت النم يتتة
اجلنس تتانية املتج تتذرة ،والتص تتدي للممارس تتات الض تتارة ،والقض تتاء عل تتى الف تتوارق يف
اتجور بني النساء والرجا ؛ والنظتر يف إموانيتة إدرا مبتدأ املستاواة يف اتجتر لقتاء
العمل املتساوي القيمة يف قانون العمل انميبيا)؛
 7٣-112ضت تتمان محايت تتة العمت تتا م ت ت التمييت تتز علت تتى أست تتاس اتصت تتل القت تتومي
املوسيك)؛
 7٤-112توثيتتف اجلهتتود التتيت تعوتتف علتتى بتتذهلا يف ستتبيل الوفتتاء ابلتزاماهت تا يف
جما حقوق اإلنسان نيجرياي)؛
 75-112توثيف جهودقا للت فيف م حدة الفقر الفلبني)؛
 76-112اختتتاذ تتتدابري فعالتتة لتحقيتتق التنميتتة االجتماعيتتة واالقتصتتادية الشتتاملة
لصاحل الشع نيبا )؛
 77-112املضتتي فيمتتا حتتترزز مت تقتتدم علتتى صتتعيد اتنشت ة االقتصتتادية الراميتتة
إل اعد م مستومم الفقر يف البلد إثيوبيا)؛
 78-112إدرا تدابري هتد إل ضتمان الشتفافية والوفتاءة واملستاءلة يف تقتدمي
اادمات العامة يف اسرتاتيجيتها اإلمنائية الو نية أذربيجان)؛
 7٩-112كفال تتة اع تتق يف املي تتاز والص تتر الص تتحي وإاتح تتة اعص تتو عليهم تتا،
وابت ص يف إ ار سياستها اإلمنائية فرنسا)؛
 80-112مواصلة تنفيذ السياسات و م العمل القائمتة ملعاجلتة أوجت القصتور
مت ت حيت ت ت تتوفر املي تتاز والص تتر الص تتحي يف املن تتا ق اعضت ترية واملن تتا ق الريفي تتة
لوسمربغ)؛
 81-112توثيتتف اجلهتتود الراميتتة إل موافحتتة الفقتتر والتشتتجيا علتتى اإلدمتتا
االجتم تتاعي وذل تتك بتنفي تتذ است ترتاتيجيات للتنمي تتة الريفي تتة وتعم تتي مراع تتاة حق تتوق
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اإلنستتان يف السياستتات العامتتة يف املنتتا ق الريفيتتة ،متتا إيتتالء اقتمتتام تتا
الضعيفة والنساء الربازيل)؛

للف تتات

 82-112مواصلة تعزيز براجمها االجتماعية م أجل حتسني نوعية حياة ستواهنا،
ال سيما مل قت أ تد عتوزا ،مستتعينة يف ذلتك ابملستاعدة والتعتاون التدوليني اللتذي
حيتاجهما البلد هورية فنزويال البوليفارية)؛
 8٣-112االنتهت تتاء م ت ت وضت تتا اا ت تتة ملوافحت تتة الفقت تتر واالقصت تتاء االجتمت تتاعي
زمبابوي)؛
 8٤-112توثيف التدابري الرامية إل موافحة الفقتر وإل إدمتا الستوان ات تد
ضعف ا أنلوال)؛
 85-112مواص تتلة تعزي تتز التنمي تتة االقتص تتادية واالجتماعي تتة املس تتتدامة وحتس تتني
مستوايت معيشة عبها الصني)؛
 86-112التيكت تتد م ت ت أن الف ت تتات الضت تتعيفة ،مثت تتل النست تتاء وات ت ت ا ذوي
اإلعاقة ،تستفيد قي ات رمم م برانم "السو للجميا" غينيا االستوائية)؛
 87-112مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إل كفالتتة حصتتو الفتيتتات والفتيتتان والنستتاء
وات ت ت ا ذوي اإلعاقت تتة علت تتى اات تتدمات الصت تتحية والتعليميت تتة و ت تتدمات امليت تتاز
والصر الصحي املوسيك)؛
 88-112توثيف اتعما واجلهود الرامية إل كفالتة حصتو الستوان ،ال ستيما
الف ات احملرومة ،على مياز الشري و دمات الصر الصحي ،ووضا قذز التدابري
موضا التنفيذ إبدراجها يف الصندوق املياز والصر الصحي إسبانيا)؛
 8٩-112تنفيذ اا ة االسرتاتيجية الو نية لرعاية املسنني كواب)؛
 ٩0-112تسريا عمليتة إنشتاء ستجل اجتمتاعي موحتد للمستتفيدي مت اعمايتة
االجتماعيت تتة لوت تتي يتست تتج تست تتجيل اتست تتر الضت تتعيفة وامل صصت تتات الت تتيت وت تتنه
اعصو عليها حبس خمتلف حاالت الضعف اليت رون هبا إندونيسيا)؛
 ٩1-112تقت تتدمي كت تتل مت تتا يلت تتزم م ت ت مست تتاعدة لتست تتهيل إدمت تتا العائت تتدي قس ت ترا
اجتماعيا واقتصادايا أفلانستان)؛
 ٩2-112توثيتتف التتتدابري الراميتتة إل توستتيا ن تتاق االستتتفادة مت نظتتام الرعايتتة
الصحية العمومي م أجل حتسني حصو السوان على الرعاية اتولية جيبويت)؛
 ٩٣-112مواصلة اجلهود الرامية إل ت وير الق اع الصحي مصر)؛
 ٩٤-112اختتتاذ املزيتتد مت التتتدابري ملواجهتتة التحتتدايت مت حيت اتميتتة املنشتترة
بني كافة الشرائ يف املنا ق الريفية واعضرية ليسوتو)؛
 ٩5-112مواصتتلة اجلهتتود التتيت تعوتتف علتتى بتتذهلا لتوستتيا ن تتاق التعلتتي اجملتتا
حبي يشمل التعلي الثانوي ليبيا)؛
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 ٩6-112مواص تتلة اجله تتود الرامي تتة إل تنفي تتذ االست ترتاتيجية الو ني تتة للتثقي تتف يف
جما حقوق اإلنسان على يا املستوايت بوركينا فاسو)؛
 ٩7-112تعزي تتز بت ترام
الريفية آيسلندا)؛

تتو أمي تتة الوب تتار ،ال س تتيما لص تتاحل النس تتاء يف املن تتا ق

 ٩8-112مواصتتلة اختتتاذ تتتدابري لتحستتني فتتر اعصتتو علتتى التعلتتي جنتتوي
أفريقيا)؛
 ٩٩-112منت تتا يت تتا أ ت تتوا العنت تتف ضت تتد النست تتاء والفتيت تتات يف املؤسست تتات
التعليمية واملعاقبة عليها واست صاهلا آيسلندا)؛
 100-112تنفيتتذ سياستتة يف يتتا اعتتاالت تستتم للفتيتتات اعوامتتل واصتتلة
دراسته والعودة إل املدارس أثناء فرتة اعمل وبعدقا آيسلندا)؛
 101-112وضتتا استرتاتيجيات لتيستتري حصتتو النستتاء علتتى التعلتتي يف املنتتا ق
الريفية السنلا )؛
 102-112مواصلة كفالة تزويد تها االسترتاتيجية للتعلتي )٢٠17-٢٠٢1
ا يوفي م املوارد لتقدمي تعلي جيد جلميا ات فا  ،ال ستيما أ فتا اتستر الفقترية
وات فا ذوو اإلعاقة سنلافورة)؛
 10٣-112تعزيتتز تنفيتتذ التتتدابري التتيت اختتتذت لضتتمان حصتتو النستتاء والفتيتتات
علتتى التعلتتي  ،ال ستتيما الفتيتتات ذوات اإلعاقتتة والالئتتي يعش ت يف املنتتا ق الريفيتتة
اترجنتني)؛
 10٤-112توثيف مساعي موافحة العنف ضد املرأة فرنسا)؛
 105-112كفالتتة تنفيتتذ القواعتتد التنظيميتتة إليتتواء ضتتحااي العنتتف اجلنستتي وفقت ا
للمعايري غابون)؛
 106-112مواص تتلة موافح تتة ي تتا أ تتتوا التميي تتز ض تتد املت ترأة يف اتنشت ت ة
االجتماعية-االقتصادية ،ا يف ذلك يف جما العمل واملهنة إثيوبيا)؛
 107-112كفالة تنفيذ اتحوام التشريعية م أجل القضاء علتى يتا أ توا
العنف ضد املرأة غابون)؛
 108-112اختتتاذ التتتدابري الالزمتتة للتحقيتتق يف ارستتات تعتتدد الزوجتتات القتتائ
حبو ت اتمتتر الواقتتا وتشتتوي اتعضتتاء التناستتلية ل ت انع ومعاقبتتة املستتؤولني عنهتتا
اترجنتني)؛
 10٩-112تعزيز جهودقا الرامية إل منا العنف اجلنسا وذلك بتنظي محالت
للتوعية والتثقيف بلية تيسري فه مفهوم املساواة بني اجلنسني فهما أفضل كندا)؛
 110-112مواصتتلة تعزيتتز حقتتوق املترأة والعمتتل علتتى القضتتاء علتتى العنتتف ضتتد
املرأة أسرتاليا)؛
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 111-112اعتماد سياسة عامة املة لعدة ق اعات ملوافحتة العنتف اجلنستا
توفتتل إعتتادة التيقيتتل النفستتي االجتمتتاعي للنستتاء والفتيتتات ضتتحااي العنتتف املنتتزأل
أو العنف اجلنسي أو االجتار أو االستلال يلي)؛
 112-112كفالة حس تنفيذ التشريعات و تم العمتل القائمتة مت أجتل منتا
يا أ وا العنف ضد املرأة والقضاء عليها أوكرانيا)؛
 11٣-112تقتتدمي التتتدري املناست ملتتوظفي إنفتتاذ القتتانون واجلهتتاز القضتتائي يف
سبل االستجابة املناسبة عتوادع العنتف اجلنستي واجلنستا وزايدة تثقيتف اجلمهتور
بشين اتضرار اليت يسببها لافراد وللمجتما كول الوالايت املتحدة اتمريوية)؛
 11٤-112مواصلة توثيف اجلهود الرامية إل القضاء على يا أ وا العنف
والتمييز ضد النساء والفتيات ،وال سيما بوضتا حتد للممارستات التقليديتة الضتارة
والتمييزية على أساس نوع اجلنس أوروغواي)؛
 115-112تنفيتتذ التشتريعات و تتم العمتتل القائمتتة ملنتتا يتتا أ تتوا العنتتف
ضد املرأة والقضاء عليها زامبيا)؛
 116-112موافح تتة العن تتف اجلنس تتا  ،وحتس تتني املس تتاعدة املقدم تتة للض تتحااي،
وإيت تتاد مالج ت ت  ،واعتمت تتاد تت تتدابري تشت تتجا علت تتى زايدة مشت تتاركة النست تتاء يف اعيت تتاة
االقتصادية والسياسية إسبانيا)؛
 117-112مواصتتلة تعزيتتز حقتتوق النستتاء وات فتتا  ،متتا الرتكيتتز علتتى موافحتتة
العنف تيمور  -ليشيت)؛
 118-112اعتمتتاد وتنفيتتذ تتتدابري مالئمتتة ملوافحتتة العنتتف ضتتد النستتاء ،تتا يف
ذلتتك العنتتف اجلنستتي واملنتتزأل ،وذل تك بستتبل منهتتا إنشتتاء عتتدد كتتا م ت املالج ت
للض تتحااي وتق تتدمي الت تتدري ابس تتتمرار يف جم تتا موافح تتة العن تتف اجلنس تتا لص تتاحل
القضت تتاة واملت تتدعني العت تتامني ورجت تتا القت تتانون ورجت تتا الشت تتر ة واملهنيت تتني الصت تتحيني
أملانيا)؛
 11٩-112كفالتتة التحقيتتق يف قضتتااي العنتتف ضتتد النستتاء والفتيتتات ،ال ستتيما
حاالت العنف املنزأل ،ومقاضاة مرتويب قذز اتعما لوسمربغ)؛
 120-112تضتتمني تهتتا الو نيتتة ملوافحتتة العنتتف اجلنستتا مستتيليت االجتتتار
ابلبشر واالستلال اجلنسي لا فا والنساء يف الدعارة قندوراس)؛
 121-112اعتماد اسرتاتيجية و نية املة للقضاء علتى القوالت النم يتة التيت
تت تتؤدي إل التمييت تتز ضت تتد امل ت ترأة ،وعلت تتى املمارست تتات الضت تتارة ،ال ست تتيما يف أوست تتا
املهاجري قندوراس)؛
 122-112تعزي تتز اجله تتود ملوافح تتة ي تتا أ تتوا التميي تتز والعن تتف ض تتد املت ترأة
إي اليا)؛
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 12٣-112وضتتا إ تتار تش تريعي متتتني عظتتر يتتا أ تتوا التمييتتز ضتتد امل ترأة،
ال س ت تتيما ض ت تتد النس ت تتاء ذوات اإلعاق ت تتة واملس ت تتنات والنس ت تتاء املع ت تتيالت تس ت تترق
واملهاجرات ،والقضاء على قذز اتعما مدغشقر)؛
 12٤-112مواصت تتلة اجلهت تتود ملوافحت تتة العنت تتف اجلنس ت تا والتمييت تتز االجتمت تتاعي
والتمييز االقتصادي الذي يستهد املرأة الربتلا )؛
 125-112تعزيتتز تنفيتتذ التش تريعات والسياستتات الراميتتة إل منتتا يتتا أ توا
العنف ضد النساء والقضاء عليها وكفالة التحقيق على النحو الفعا يف املعلومتات
عتت وقتتوع أعمتتا عنتتف منتتزأل أو جنس تتي ضتتد نستتاء أو فتيتتات ومالحقتتة اجلن تتاة
قضائيا رواندا)؛
 126-112كفالتة املعاقبتة قانونيتا علتى أعمتا العنتف ضتد النستاء ،مثتل العنتف
املنزأل والعنف اجلنسي مدغشقر)؛
 127-112تعزيتتز التش تريعات و تتم العمتتل القائمتتة الراميتتة إل القضتتاء علتتى
يتتا أ تتوا العنتتف اجلنستا والقضتتاء عليهتتا ،وذلتتك بضتتمان التحقيتتق زيتتد مت
الفعالية يف املعلومات ع وقوع أعما عنف منزأل أو جنسي قولندا)؛
 128-112توثي تتف الت تتدابري الرامي تتة إل توس تتيا ن تتاق اعص تتو عل تتى التعل تتي
ومتوني املرأة والتنمية االجتماعية  -االقتصادية كوت ديفوار)؛
 12٩-112اإلست تراع يف تنفي تتذ ق تتانون املس تتاواة ل تتزايدة مش تتاركة املت ترأة يف اعي تتاة
السياسية والعامة زمبابوي)؛
 1٣0-112مواصتتلة اجلهتتود ابختتتاذ التتتدابري الالزمتتة لتحستتني مشتتاركة امل ترأة يف
اعياة السياسية والعامة جيبويت)؛
 1٣1-112توثيتتف اجلهتتود للتص تتدي للتمييتتز ضتتد املت ترأة يف اجملتمتتا ،ال س تتيما
إبقرار قانون املساواة اجلديد للمساعدة على تعزيز املساواة يف اعقوق لصاحل املترأة
يف اجملاالت االقتصادية والسياسية أملانيا)؛
 1٣2-112تقتتدمي متتا يوفتتي مت املتتوارد ملعهتتد املستتاواة واإلنصتتا بتتني اجلنستتني
هب تتد تعزي تتز قدرتت ت عل تتى زايدة تعزي تتز مراع تتاة املنظ تتور اجلنس تتا عل تتى املس تتتوايت
اعوومية كافة غاان)؛
 1٣٣-112مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إل إدمتتا املنظتتور اجلنستتا يف السياستتات
وامليزانيات العامة كواب)؛
 1٣٤-112كفالة متتا اتسر اليت يوتون عائلهتا الوحيتد امترأة إبموانيتة اعصتو
على اادمات والدع يهنا ين اتسر أببوي آيسلندا)؛
 1٣5-112زايدة اجله تتود الرامي تتة إل ض تتمان املس تتاواة يف اتج تتر لص تتاحل املت ترأة،
واملس تتاواة ب تتني اجلنس تتني يف املناصت ت العام تتة ،وتعم تتي مراع تتاة املنظ تتور اجلنس تتا يف
السياسات العامة إسرائيل)؛
24
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 1٣6-112توثيتتف اجلهتتود لتعزيتتز اعقتتوق التعليميتتة والصتتحية للم ترأة والفت تتاة
وذلتتك بتحستتني فتتر اعصتتو علتتى التعلتتي والرعايتتة الصتتحية ،ال ستتيما الرعايتتة
الصحية املرتب ة ابلوالدة بوتسواان)؛
 1٣7-112تنفيذ التشتريعات و تم العمتل القائمتة املتعلقتة نتا يتا أ توا
العنتتف ضتتد امل ترأة والقضتتاء عليهتتا تنفيتتذا فعتتاالا ،فض تالا ع ت تنفيتتذ ب ترام عمايتتة
الضحااي آيرلندا)؛
 1٣8-112مواصلة اجلهود لتعزيز املساواة بني اجلنسني ومنا التمييز ملديف)؛
 1٣٩-112مواصلة اعتمتاد وتنفيتذ تتدابري لتعزيتز املستاواة بتني اجلنستني يف يتا
اجملاالت ،ا يف ذلك يف جماأل التعلي والصحة الربتلا )؛
 1٤0-112تعزي ت تتز تنفي ت تتذ التشت ت تريعات والت ت تتدابري السياس ت تتاتية القائم ت تتة املتعلق ت تتة
ابملساواة بني اجلنسني ومحاية املرأة سلوفينيا)؛
 1٤1-112ضمان املساواة بني الرجتل واملترأة وذلتك وافحتة القوالت النم يتة
اجلنسانية املتجذرة والتصدي للممارسات الضارة جنوي أفريقيا)؛
 1٤2-112مواصتتلة اجلهتتود م ت أجتتل املستتاواة بتتني اجلنستتني وموافحتتة التمييتتز
ضد املرأة تونس)؛
 1٤٣-112املضتتي يف اختتتاذ تتتدابري فعالتتة لتعزيتتز املستتاواة بتتني اجلنستتني وحتستتني
محاي تتة حق تتوق اجملموع تتات الض تتعيفة ،ال س تتيما النس تتاء وات ف تتا وات ت ت ا ذوو
اإلعاقة الصني)؛
 1٤٤-112القيتتام تتا يلتتزم م ت جهتتود التوعيتتة والتثقيتتف لوقتتف ارستتة التتزوا
املبور واعمل املبور كندا)؛
 1٤5-112مواصلة اجلهود للنهوض بوضا املرأة مصر)؛
 1٤6-112توثي ت تتف اجله ت تتود المتث ت تتا اا ت تتم الو ني ت تتة الرامي ت تتة إل موافح ت تتة
االستتتلال اجلنستتي وعمتتل ات فتتا  ،ومستتاندة حتتق يتتا ات فتتا وامل تراققني يف
إعادة التيقيل واللجوء إل العدالة يلي)؛
 1٤7-112زايدة محاية ات فتا مت العنتف واالستتلال واإليتذاء ،ال ستيما مت
االستتتلال واإليتتذاء اجلنستتيني واالجتتتار والعقتتاي البتتدا  ،وذلتتك بتنفيتتذ التشتريعات
القائمة وتدابري اعماية اليت اختذت يف السنوات ات رية تنفيذا فعاالا سلوفينيا)؛
 1٤8-112املض تتي يف تع تتديل الق تتانون اجلن تتائي عظ تتر ال تترتوي ل تتدعارة ات ف تتا
الباللني ما بني  16و 18عاما انميبيا)؛

 1٤٩-112تعديل القانون اجلنائي عظر الرتوي لدعارة ات فا الباللني متا بتني 16
و 18عاما قنلاراي)؛
 150-112توثيف اجلهود الرامية إل وضتا حتد ملعقابتة ات فتا بتدنيا يف يتا
اتماك انميبيا)؛
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 151-112مواصلة اجلهود ملواءمة التشريعات الو نية ما اتفاقية حقتوق ال فتل
بلية موافحة عمل ات فا أنلوال)؛
 152-112تعزيز مساعي موافحة عمل ات فا

فرنسا)؛

 15٣-112مواصلة العمل على تعزيز التصور الشتامل للتتدابري الوقائيتة وأنشت ة
إعادة التيقيل لصاحل ات ا ذوي اإلعاقة ليبيا)؛
 15٤-112تصتتمي واعتمتتاد وتنفيتتذ اس ترتاتيجية و نيتتة بشتتين وضتتا ات ت ا
ذوي اإلعاقة توون متوافقة ما اتفاقية حقوق ات ا ذوي اإلعاقة صربيا)؛
 155-112حتدي تشتريعاهتا تا يتفتق متا املعتايري املعترت هبتا عمايتة املهتاجري
الوونلو)؛
 156-112النظت تتر يف حتست تتني التنست تتيق بت تتني املؤسست تتات واات تتدمات الت تتيت تعت تتج
ابلقضتتااي املتصتتلة ابهلجتترة للمستتاعدة يف اإلعمتتا الفعتتا للحقتتوق املقتتررة وج ت
االتفاقية الدولية عماية حقوق يا العما املهاجري وأفراد أسرق غاان)؛
 157-112اعتماد قانون للهجرة وقانون للجوء قندوراس)؛
 158-112اختاذ ما يلتزم مت تتدابري لوفالتة متتتا العمتا املهتاجري ابعمايتة مت
التمييز الذي يتعرضون ل على أساس أصله اإلثين زامبيا)؛
 15٩-112اختتتاذ اا تتوات الالزمتتة إلهنتتاء حتتاالت انعتتدام اجلنستتية يف القتتانون
واملمارسة اجلزائر).
 -11٣يا االستنتاجات و/أو التوصيات التواردة يف قتذا التقريتر تعترب عت موقتف الدولتة
الدو ) اليت قدمتها و/أو الدولة موضوع االستتعراض .وال ينبلتي أن يفهت أهنتا حتظتى بتيييتد
الفريق العامل بواملة.
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