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مقدمة
عقد الفريق العامل املعين ابالس ت ت ت تتتعراا الدور الش ت ت ت تتاملجم املنشت ت ت ت ت ج قرار ل ق
-1
الف ة من  2إىل  13تش ت ت ترين النا /ن فمرب  .2020وجرى
اإلنس ت ت تتان 1/5جم دورته الس ت ت تتادس ت ت تتة والن
اجللس تتة النالنةجم املعق دة  3تش ترين النا /ن فمرب  .2020ورأس وفد م و
اس تتتعراا الة م و
وزير العدل والشتوون الدستت ريةجم توت س ست ووست مفال  .واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق و
جلسته العاشرة املعق دة  6تشرين النا /ن فمرب .2020
و  14كان ن النا /يناير 2020جم اختار ل ق اإلنس تتان م عة املقررين التالوة ماعم عة
-2
الن وة) لتوسري استعراا الة م و  :األرجنت ومجه رية الك نغ الدميقراطوة وجزر مارشال.
تقت اإلنس ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتان 1/5جم والتفتقترة
وعتمت ابلتفتقترة  15متن مترفتق قترار تلت
-3
قراره 21/16جم صدرت ال اثئق التالوة ألغراا استعراا الة م و :
مأ)

تقرير وطين/عرا مكت ب مقدم وفقا للفقرة 15مأ) م)A/HRC/WG.6/36/MWI/1؛

مب) جتموع للمعل مات أعدته مف ضتوة األمم املتحدة الستاموة وق
وفقا للفقرة 15مب) م)A/HRC/WG.6/36/MWI/2؛
مج)

5

متن مترفتق

اإلنستان ماملف ضتوة)

م جز أعدته املف ضوة وفقا للفقرة 15مج) م A/HRC/WG.6/36/MWI/3و.)Corr.1

وأ الت اعم عة الن وة إىل م و قائمة أست ت ت ت تتسلة أعدملا ست ت ت ت تتلفا أملانواجم وأنغ الجم وأوروغ ا جم
-4
والربتغالجم ابس ت تتم م عة األص ت تتدقاآل املعنوة ابنلوات ال طنوة للتنفوا واإلع  ،واملتاععةجم وعلجوكاجم وكنداجم
ولوختنشتاينجم واململكة املتحدة لربيطانوا العظمى وأيرلندا الشمالوةجم وال الايت املتحدة األمريكوة .وميكن
االط ع على هاه األسسلة امل قع الشبكي ل ستعراا الدور الشامل.

أوال -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض مقدم من الدولة موضوع االستعراض
ذكر وفد م و أن اجل لة النالنة من االست تتتعراا الدور الشت تتامل جاآلت وقت اجتاز فوه
-5
البلد للت مر لة من االنتقال السواسي دامت سنةجم وانتخ فوه عض ا ل ق اإلنسان.
لقد ش ت ت تتاعت انتخاابت عام  2019خمالفاتجم أدت إىل ا تجاجات عامة دامت س ت ت تتنة .وأجريت
-6
انتخاابت جديدة زيران/ي نوه 2020جم أفضت إىل تنصو إدارة الرئو جم الزاروس مكار ي تشاك يرا.
و االستعراا الساعقجم أيدت م و  155ت صوةجم نفات  80ت صوة منها كلواجم و 65ت صوة
-7
جزئواجم ومل تنفا  10ت ص تتوات .وال تزال م و تلتزم على ك كامل عض تتمان اس تتتمرار تنفوا الت ص تتواتجم
وال سوما تلك املنفاة جزئوا.
ومنا االستتتعراا الستتاعقجم جرى تعديل الدستتت ر لرفع ستتن الرشتتد من  16إىل  18ستتنة .واِات
-8
تداعري مل اآلمة مجوع التشريعات ذات الصلة مع هاا التعديل الدست ر  .وسنت أيضا تشريعات جديدة.
ووفر قان ن اوص ت ل على املعل مات لعام  2017إطارا لتوس تتري اوص ت ل على املعل مات هبد
-9
تعزيز املست تتاآللة والشت تتفافوة .ونمي قان ن ممنع وإدارة) فريوس نق املناعة البشت ترية/اإليدزجم لعام 2018جم
ق األش ت تتخاا املص ت تتاع عفريوس نق املناعة البش ت ترية/اإليدز .وين هاا القان نجم مجلة أم رجم
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على إنش ت تتاآل اللجنة ال طنوة املعنوة ابإليدزجم ونظر املمارس ت تتات النقافوة الض ت تتارة اليت تدري انتش ت تتار فريوس
نق املناعة البشتريةجم ونظر التمووز على أستاس اإلصتاعة عفريوس نق املناعة البشترية/اإليدزجم ويضتمن
اوق اخلص صوة.
 -10وأدمج قان ن مكافحة االجتار ابألشت ت ت ت ت تتخاا لعام  2015اإلطار التشت ت ت ت ت تريعي ال طين أ كام
اتفتتاقوتتة األمم املتحتتدة ملكتتافحتتة اجلرميتتة املنظمتتة عرب ال طنوتتة والربوت ك الت امللحقتتة هبتتاجم وين على منع
االجتار ابلبشر واوماية منهجم وعلى مقاضاة مرتكيب جرمية االجتار ابألشخاا.
 -11ويتض تتمن قان ن الزواج والط والع قات األس ترية لعام  2015عناص تتر مس تتتمدة من ص تتك
ق اإلنست تتان الدولوة واإلقلوموة ذات الصت تتلة .ويع ابملست تتاواة ع الزوج جم وابلزواج املد والديين
والعر جم وابلزواج حبكم انتشت ت ت ت ت ت تتار خرب الع قتة أو املست ت ت ت ت ت تتاكنتة التدائمتة .و رم تعتدد الزوجتات واجلمع ع
زوجت جم وين على تقستوم املمتلكات وإعادة ت زيعها على ك منصت عند فستا الزواججم وين أيضتا
على إعالة النساآل او امل العازابت.
 -12وين قتان ن جلنتة التخطوط ال طنوتة لعتام  2017على إنشت ت ت ت ت ت تتاآل جلنتة التخطوط ال طنوتةجم املكلفتة
ابإلش ت ت ت ترا على تنفوا أول ايت التنموة االجتماعوة  -االقتص ت ت ت تتادية .وتعك اللجنة على وض ت ت ت تتع خطة
التح ل ال طنوة أفق عام 2063جم اليت ستتماشى مع أهدا التنموة املستدامة.
 -13وي فر قتتان ن املعتتام ت اإللك ونوتتة واألمن الس ت ت ت ت ت تتوربا لعتتام  2016اإلطتتار القتتان الس ت ت ت ت ت تتتختتدام
تكن ل جوا املعل مات واالتصاالتجم ويفعل اوق رية التعبريجم واوص ل على املعل ماتجم واخلص صوة.
 -14وين قان ن تعديل نظام احملاكم لعام  2016على إنش ت ت تتاآل ش ت ت تع
هبد تعزيز إمكانوة اللج آل إىل القضاآل وحتس كفاآلة اجلهاز القضائي.

احملكمة العلوا

م و

 -15وينظم قان ن األ زاب الس ت تتواس ت تتوة لعام  2018تس ت تتجول األ زاب الس ت تتواس ت تتوة و يلها وعملها.
وينظم أيضت ت تتا است ت تتتخدام هاه األ زاب نلوات الدولة ونظر است ت تتتخدام اابات ك ست ت تتولة إلقناع الناخب
ابلتص يت لصاحل زب سواسي مع .
 -16وندد قان ن دائرة االس ت تتتخبارات ال طنوة لعام  2018ويعر ص ت ت وات هاه الدائرة ومهامها
وواجباملا .وين هاا القان ن أيض تتا على إنش تتاآل لكمة للبت الش تتكاوى ينبغي أن تض تتم مدافعا عن
ق اإلنسان ترشحه جلنة ق اإلنسان.
 -17وين قان ن اجلنس ت ت ت ت تتوة امل وية ماملعدل) لعام  2019على ق امل اطن امل و
ال قت ذاته جنسوة علد آخر.

أن نمل

 -18و عتتام 2016جم جرى تعتتديتتل قتتان ن األراضت ت ت ت ت ت تتيجم وقتتان ن األراضت ت ت ت ت ت تتي العرفوتتةجم وقتتان ن التهوستتة
العمرانوةجم وقان ن مست األراضتيجم وقان ن وازة األراضتي والتع ين عنها .وين قان ن األراضتي العرفوة
لعام  2016على تسجول األراضي العرفوة واوص ل على سند ملكوتها.
 -19ومنا االستتتعراا الدور الستتاعقجم اعتمدت عدة ستتواستتات واست اتوجوات وخطط عمل .وتشتتمل
االست ت اتوجوة امل وية للنم والتنموة للف ة م)2022-2017جم وخطة تنفوا ورصت تتد قان ن املست تتاواة ع اجلنست ت
للف ة م)2020-2016جم واالست ت ت ت اتوجوة ال طنوة اخلاصت ت ت تتة ابملراهقات والشت ت ت تتاابت للف ة م)2022-2018جم
واالس ت ت اتوجوة ال طنوة للقض ت تتاآل على ارس ت تتة زواج األطفال للف ة م)2022-2018جم والس ت تتواس ت تتة ال طنوة لكبار
الس تتن لعام 2016جم والس تتواس تتة النقافوة ال طنوة لعام 2015جم والس تتواس تتة ال طنوة للغاابت لعام 2016جم والس تتواستتة
الزراعوة ال طنوة لعام 2016جم واخلطة ال طنوة ل ستتنمار الزراعي لعام 2018جم والستواستة ال طنوة ملصتايد األمسا
وترعوة األ واآل املائوة لعام 2016جم وخطة العمل ال طنوة عشت ت ن األش تتخاا ذو املهق للف ة م)2022-2018جم
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واالس ت ت ت ت ت ت اتوجوتة ال طنوتة لتعموم منظ ر اإلعتاقتة وخطتة تنفوتاهتا للف ة م)2023-2018جم وخطتة العمتل ال طنوتة
ملكافحة االجتار ابألشت ت تتخاا للف ة م)2022-2017جم والست ت تتواست ت تتة ال طنوة املتعددة القطاعات عشت ت ت ن التغاية
للف ة م .)2022-2018وابإلضت ت تتافة إىل ذلكجم نشت ت تترت وزارة العدل والشت ت تتوون الدست ت تتت رية عام  2016دلو
عش ن اجلرائم املرتكبة ضد األشخاا ذو املهق لفائدة احملقق واملدع العام والقضاة.
 -20ولتنفوا قان ن اوصت ل على املعل ماتجم نظمت اللجنة امل وية وق اإلنستان دورات تدريبوة
لفائدة اجلهات املعنوةجم ن فوها العامل ن وسائط اإلع مجم وأعضاآل منظمات اعتمع املد جم والزعماآل
التقلودي نجم ومديرو إدارات اخلدمة املدنوة ورؤستتاؤها .وتعتزم اللجنة تنفوا عرامج للت عوة من خ ل مجوع
املناعر اإلع موةجم وإجراآل مس جلموع ائز املعل مات من أجل وضع قاعدة عواانت شاملة.
 -21و عتامي  2017و2018جم نظمتت منظمتات اعتمع املتد مظتاهرات عتديتدةجم كتانتت ست ت ت ت ت ت تتلموتة
إىل د كبري .وكانت املظاهرات اليت أعقبت انتخاابت أاير/ماي  2019غري مست ت تتب قةجم وعانت الشت ت تترطة
من أجتل ا ت اآل العتدد الكبري من املتظتاهرين .وين قتان ن الشت ت ت ت ت ت تترطتة على إجراآلات لتنظوم املظتاهرات
وإدارملاجم ينبغي أن يتقود هبا املنظم ن واملشارك ن وأجهزة إنفاذ القان ن.
 -22ورغم عدم وج د أ قان ن لدد ينظم أنش ت ت ت ت ت تتطة املدافع عن ق اإلنس ت ت ت ت ت تتانجم ف ن اإلطار
الدست ر والتشريعي ي فر محاية كافوة جلموع املدافع عن ق اإلنسان الاين يتظاهرون سلموا.
 -23ومنا االستتعراا الستاعقجم واصتلت م و جه دها وماية ق الطفلجم وةاصتة فوما يتعلق
عضمان تسجول امل الودجم والقضاآل على زواج األطفالجم واالجتار ابألطفالجم وعمل األطفال.
 -24وخطتتت م و أيض ت ت ت ت ت ت تتا خط ات كبرية ضت ت ت ت ت ت تمتتان تع املرأة الكتتامتتل ابوق االقتص ت ت ت ت ت ت تتاديتتة
واالجتماعوة املكف لة ج املادة  24من الدس ت تتت ر .و إطار اجله د املت اص ت تتلة ملعاجلة مش ت تتكلة التفاوت
ع اجلنست املربزة دراستتة القضتتااي اجلنستتانوة لعام 2019جم عونت امرأة ضتتمن القضتتاة األرععة املعون
احملكمة العلوا .وين قان ن
لكمة االست ت ت تتتسنا العلواجم وست ت ت تتت نست ت ت تتاآل ضت ت ت تتمن القضت ت ت تتاة ال  12املعون
األراضت ت تتي العرفوة لعام  2016على إشت ت ترا املرأة جلان األراضت ت تتي .ونمي قان ن تركات املت ف مال صت ت تتوة
واإلرث واوماية)جم الصادر عام 2011جم األرامل من املمارسات التمووزية وغري القان نوة املتعلقة ابإلرث.
 -25ويلزم الدست ت تتت ر الدولة ابعتماد تشت ت تريعات وست ت تتواست ت تتات لتعزيز كرامة األشت ت تتخاا ذو اإلعاقة
ون عوة واملم .وتن املادة 10مأ) من القان ن املتعلق ابإلعاقة الصادر عام  2012على عدم استبعاد
األشت ت ت ت ت ت تختاا ذو اإلعتاقتة من التعلوم أ مر تلة من مرا لته .وتن املتادة  14على وج ب اع ا
اوك مة حبقهم اوماية االجتماعوة؛ ويستفودون من عرانمج التح ي ت النقدية االجتماعوة.
 -26وينظم قتان ن املنتاجم واملعتادن لعتام  2019عملوتة التنق تو عن املعتادن .وتكفتل املتادة  3من هتاا القتان ن
التقود بادئ التنموة لدى القوام ععملوات التنقو عن املعادن كي تفود االقتصاد وتعزز النم االقتصاد .
 -27وأشتر مكت أم املظامل أنشتطة شتت لتعزيز املمارستات اإلدارية اجلودةجم وستوادة القان نجم
واوكم الرشت ت ت تتودجم وا ام ق اإلنست ت ت تتان .ويتعلق أعرز قرار ملكت أم املظامل عطريقة اقتناآل الست ت ت تتلطة
التنفواية واجلمعوة ال طنوة جرارات ابس تتتخدام خط ائتمان من مص تتر هند  .فقد خل أم املظاملجم
على األمون الرئوس ت ت ت ت تتو ل زارة املالوة ووزارة الزراعة أن يعتارا للم وي عن
مجلة أم رجم إىل أنه
شراآل معدات عتوقة التكن ل جوا.
 -28وقد شتكل القضتاآل منارة أمل .ويتمتع ابستتق ل ق جم على ك ما أتهرته األ داث اليت وقعت
العام املاضتتي أو ك ذلك .وقد أشتتاد معهد شتتاسم هاوس للشتتوون الدولوة ابلقضتتاة اخلمستتة الاين عت ا
قضتوة انتخاابت عام  2019لشتجاعتهم وجرأملم الدفاع عن ستوادة القان ن رغم التهديدات املتعددةجم
ا ذلك لاولة الرش ة.
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 -29وأ رزت م و تقدما كبريا تنفوا الت ص ت ت ت تتوات املنبنقة عن االس ت ت ت تتتعراا الس ت ت ت تتاعق .غري أنه
ال تزال مثة حتدايت كبريةجم منها ضتتع تنفوا الق ان والستتواستتاتجم والقو د املتصتتلة ابمل اردجم وعطآل وترية
اإلص ات املوسسوةجم ونق ال عي العام حبق اإلنسان.
 -30ورغم حتس تن مستتت ى تنستتوق قضتتااي ق اإلنستتان ووفاآل م و ابلتزاماملا املتعلقة ابإلع ،جم
عفضتتل عمل قستتم ق اإلنستتان وزارة العدلجم ف تزال مثة اجة إىل إنشتتاآل آلوة ملتاععة االلتزامات
املتعلقة حبق اإلنستتان وتنفوا الت صتتوات ذات الصتتلة .وستتولزم تقدري املستتاعدة التقنوة إلنشتتاآل آلوة من
هاا القبول.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -31خ ل جلسة التحاورجم أدىل  83وفدا عبواانت .وترد الت صوات املقدمة أ ناآل جلسة التحاور
الفرع النا من هاا التقرير.
-32

فقد أ نت إسبانوا على م و لتعديلها الدست ر ورفعها سن الرشد إىل  18سنة.

 -33وأ نت ست تتر النكا على م و ملا اِاته من تداعري لتعزيز ق اإلنست تتانجم ا فوها اوق
اوص ت ل على املعل مات و ق الطفل واملرأة .وأشتتارت إىل ستتن قان ن عش ت ن منع وإدارة فريوس نق
املناعة البشرية/اإليدز.
 -34ور الس ت ت ت دان ابجله د املباولة لتعزيز ق
عدد من الق ان .
-35

اإلنس ت ت تتان ومحايتها من خ ل س ت ت تتن أو تعديل

ور بت س يسرا ع فد م و وقدمت ت صوات.

 -36واستتتحستتنت توم ر  -لوشتتيت ستتن القان ن املتعلق ابلتنقو القان
وقان ن ممنع وإدارة) فريوس نق املناعة البشرية/اإليدز.

و مارستتي املهن القان نوةجم

 -37ور بت ت ن ابلتص ت ت تتديق على عروت ك ل عام  2014التفاقوة منظمة العمل الدولوة مرقم )29جم
لعام 1930جم عش ت ت ن العمل اجلرب جم وابعتماد ق ان واس ت ت اتوجوات لتنظوم الع قات األس ت ترية ومنع زواج
األطفال واود من الفقر.
 -38وأ نت تركوا على م و لتست ت تتجولها معدالت كبرية ست ت تتن التشت ت تريعات واعتماد ست ت تتواست ت تتات
وخطط عمل عش ن ق اإلنسانجم وال ظت زايدة ال عي العام حبق اإلنسان.
 -39وأ نت أوغندا على م و ملا اِاته من مبادرات عشت ت ن تست تتجول امل الودجم وال ظت أن التقالود
واملعتقدات النقافوة ال تزال حتد من فعالوة التداعري ال طنوة املتخاة وماية األشخاا ذو املهق.
-40

وأعرعت أوكرانوا عن تقديرها الستعداد م و لتنفوا الت صوات املتعلقة حبماية املرأة والطفل.

 -41وأ نت اململكة املتحدة لربيطانوا العظمى وأيرلندا الش تتمالوة على م و لس تتنها قان ن اوص ت ل
على املعل مات وإ رازها تقدما ال رية وسائط اإلع م .ور بت شروع قان ن السج نجم ولكنها
أشارت إىل أهنا ال تزال تشعر ابلقلق إزاآل س آل أ ال السج ن وإزاآل االجتار ابلبشر.
 -42وأعرعت ال الايت املتحدة األمريكوة عن قلقها إزاآل لدودية املس ت تتاآللة عن االجتار ابألش ت تتخاا
وعمل األطفال وجتاوزات الشت تترطة .وأعدت قلقها أيضت تتا إزاآل العن والتمووز اجلنست تتانو  .و نت م و
على ضت ت تتمان مراعاة تشت ت تريعاملا ق األفرادجم عصت ت تتر النظر عن وضت ت تتعهم كمنلوات ومنلو ومزدوجي
املول اجلنسي ومغاير اا ية اجلنسانوة و املي صفات اجلنس .
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 -43وأشت ت ت ت ت ت ت تتارت مجه ريتتة فنزوي الب لوفتتاريتتة إىل اجله د اليت تبتتااتتا م و لتعزيز ق الطفتتلجم
وةاصة فوما يتعلق عتسجول امل الودجم والقضاآل على زواج األطفالجم واالجتار ابألطفالجم وعمل األطفال.
 -44وأ نت زامبوا على م و لقب اا الت صت ت تتوات املقدمة إلوها خ ل االست ت تتتعراا الست ت تتاعق عشت ت ت ن
مجلة مسائل منها اوق املدنوة والسواسوة و ق املرأة.
 -45وال ظت زمباع ست ت ت ت ت تتن التشت ت ت ت ت تريعات واعتماد ست ت ت ت ت تتواست ت ت ت ت تتات وخطط عمل خمتلفةجم والتعديل
الدست ر الا رفع سن الرشدجم واالنتقال إىل مر لة إلزاموة تسجول امل الود.
 -46وأ نتتت أنغ ال على م و لتت كوتتدهتتا وتعزيزهتتا ست ت ت ت ت ت توتتادة القتتان نجم ولتتدعمهتتا الن اة التتدميقراطوتتة
ملوسساملاجم وه ما يعك التزام السلطات حبق اإلنسان.
 -47وهن ت األرجنت م و على تصت ت ت تتديقها على االتفاقوة الدولوة وماية مجوع األشت ت ت تتخاا من
االختفاآل القسر وعلى وضعها الصوغة النهائوة خلطة العمل ال طنوة املتعلقة ابألطفال املعرض للخطر.
 -48وأ نتتت عنغ ديع على م و للجه د اليت تبتتااتتا من أجتتل تعزيز ومحتتايتتة ق اإلنس ت ت ت ت ت ت تتان
واورايت الربملانوةجم ولتعاوهنا املستمر مع انلوات الدولوة وق اإلنسانجم وسنها تشريعات رئوسوة.
 -49وأش ت ت ت تتارت علجوكا إىل أهنا ال تزال مقتنعة سن م و تس ت ت ت تتتطوع تعزيز محاية ق
ا يتماشى مع املعاهدات الدولوة األساسوة وق اإلنسان.

اإلنس ت ت ت تتان

 -50وذكرت ع تس ت ت اان سهنا أوص ت تتت م و جم خ ل االس ت تتتعراا الس ت تتاعقجم ملة أم ر منها معاجلة
مشتتكلة تراكم القضتتااي املعروضتتة على احملاكم .وإذ ال ظت أن م و نفات هاه الت صتتوة جزئواجم فقد
شجعتها على تنفواها ابلكامل.
 -51ور ب ت تتت الربازي ت تتل ابعتم ت تتاد م و ت ت تتداعري من ت تتل خطيت العم ت تتل ال طنوت املتعلقت ابالجت ت تتار
ابألشخاا وععمل األطفال .وشجعتها على جترري االغتصاب الزوجي.
 -52ور بت ع ركونا فاس عنشر مبادئ ت جوهوة عش ن املساواة ع اجلنس
قائلة إهنا ال تزال تشعر ابلقلق إزاآل استمرار ارسة زواج األطفال رغم ظرها.

م و  .واستدركت

 -53وهنت ت ع رونتد م و على انتختاب امرأة لر س ت ت ت ت ت ت تتة الربملتانجم ور بتت ابعتمتاد خطط عمتل
وسواسات لتعزيز ق الطفل.
 -54وأش ت ت ت ت ت تتارت كندا إىل أن إعادة االنتخاابت الر س ت ت ت ت ت تتوة تدل على التزام ق عس ت ت ت ت ت تتوادة القان ن.
واست ت تتتبشت ت تترت خريا ابلتزام اإلدارة اجلديدة ابالنفتاح ال اوكمجم وعرغبتها القضت ت تتاآل على الفست ت تتادجم
و ه دها من أجل إص ح املوسسات اوك موة.
 -55وأ نتت تشت ت ت ت ت ت تتاد على م و العتمتادها ق ان خمتلفتةجم منتل قان ن اوصت ت ت ت ت ت ت ل على املعل ماتجم
وقان ن األ زاب السواسوةجم وقان ن املناجم واملعادن.
 -56وأعرعت شت ت تتولي عن قلقها ألن م و مل تنفا ابلكامل ما انبنق عن االست ت تتتعراا الست ت تتاعق من
ت صوات عش ن التمووز والعن ضد النساآل والفتوات والفتوان.
 -57وأ نتت الصت ت ت ت ت ت ت على م و لتعزيزهتا ومحتايتهتا ق اإلنس ت ت ت ت ت ت تتانجم تا
االقتصادية واالجتماعوة واملساواة ع اجلنس ومحاية ق الفسات الضعوفة.

ذلتك تعزيز التنموتة

 -58ور بت ك ت ديف ار عرفع س ت تتن الرش ت تتد من  16إىل  18س ت تتنةجم وةطط العمل اجلديدة ملكافحة
االجتار ابألشخاا وعمل األطفال.
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 -59وأشت تتادت ك اب ابجله د اليت تبااا م و لتنفوا الت صت تتوات املنبنقة عن االست تتتعراا الست تتاعقجم
وال ستوما اعتماد ق ان وعرامج عشت ن النم االقتصتاد والتنموة الريفوة ومكافحة االجتار ابلبشتر وال قاية
من فريوس نق املناعة البشرية/اإليدز.
 -60وأشتتارت الداكر إىل أن ضتتمان ت فري ما يكفي من خدمات الصتتحة اجلنستتوة واإلواعوة شتترط
أساسي لكفالة إ راز مزيد من التقدم .وأضافت أن ت فري التعلوم اجلود لكل طفل مس لة ابلغة األمهوة.
 -61ور بت جوب يت إبدماج عدة ت ص تتوات منبنقة عن االس تتتعراا الس تتاعق التشت تريعات وخطط
العمل والربامج ال طنوةجم وكالك عملوة وضع اخلطط املتعلقة ابلتنموة االقتصادية واالجتماعوة.
 -62ور بت مصت تتر عرفع ست تتن الرشت تتد إىل  18ست تتنةجم وابعتماد قان ن مكافحة االجتار ابألشت تتخااجم
وإنشاآل جلنة تنسوق العدالة اجلنائوة.
 -63وأ نت إس اتوين على م و جلملة أم ر منها االنتقال إىل مر لة إلزاموة تسجول مجوع امل الودجم
وسن قان ن ممنع وإدارة) فريوس نق املناعة البشرية/اإليدز.
 -64وهن ت إ و عوا م و على انتخاب أول رئوس تتة لربملاهناجم واس تتتحس تتنت اعتماد س تتواس تتات منل
االست ت ت ت ت ت ت اتوجوتتة ال طنوتتة لتعموم منظ ر اإلعتتاقتتة .وأ نتتت إ و عوتتا على م و ملتتا ققتتته من نتتتائج إ تتاعوتتة
فوما يتعلق حبق الطفل.
 -65وأ نت فوجي على م و العتمادها خطة العمل ال طنوة للقضت ت تتاآل على عمل األطفال وخطة
العمل ال طنوة ملكافحة االجتار ابألشخاا.
-66

ودعت فرنسا م و إىل م اصلة اجله د املباولة

ال تعزيز ق

اإلنسان ومحايتها.

 -67وأ نت غاع ن على م و لتنفواها قان ن املساواةجم ورفعها سن الرشد إىل  18سنةجم واعتمادها
إجراآل إلزاموة تسجول امل الودجم وانتخاهبا امرأة لر سة الربملان.
 -68ور بت ج رجوا عرفع س ت ت ت ت تتن الزواج إىل  18س ت ت ت ت تتنةجم وابعتماد إطار قان لتمك األطفال من
اإلعراب عن آرائهمجم وكالك ع ضع خطط تنفواية وماية الطفل على صعود املقاطعات.
 -69وأش تتارت أملانوا إىل أهناجم وإن كانت تر ابجله د املباولة ملكافحة العن ض تتد األش تتخاا ذو
املهقجم ال تزال تشعر ابلقلق إزاآل صدور عشرة أ كام ابإلعدام قضااي متصلة ابملهق منا عام .2019
ال

 -70وأشتتارت غاان إىل أن م و أ رزت تقدما كبريا ستتن وتعديل التشتريعات الرئوستتوة
تعزيز ق اإلنسان ومحايتها .وأ نت علوها ملا تباله من جه د للقضاآل على عمل األطفال.

 -71وأ نتت هتاييت على م و ملتا تبتالته من جه د ملكتافحتة االجتتار ابلبشت ت ت ت ت ت تترجم ولتحست ت ت ت ت ت ت تعلوم
الفتواتجم وع ج فريوس نق املناعة البشرية/اإليدز.
 -72وهن ت هندوراس م و على تص ت ت ت تتديقها على االتفاقوة الدولوة وماية مجوع األش ت ت ت تتخاا من
االختفاآل القسر .
 -73وقالت آيست ت ت ت ت ت تتلندا إهنا تتطلع إىل املست ت ت ت ت ت تتامهة اليت ست ت ت ت ت ت تتتقدمها م و
اإلنسانجم ع صفها عض ا منتخبا دينا.

أعمال ل

ق

 -74وأشتادت ااند ابلتداعري التشتريعوة والستواستاتوة ال اردة التقرير ال طين .ور بت ابالست اتوجوة
ال طنوة املتعلقة ابملراهقات والش ت ت ت ت تتاابت للف ة م)2022-2018جم وابالس ت ت ت ت ت اتوجوة ال طنوة للقض ت ت ت ت تتاآل على
ارسة زواج األطفال للف ة م.)2022-2018
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 -75وأ نتت إنتدونوست ت ت ت ت ت توتا على م و ملتا أ رزتته من تقتدم
وملا سجلته من حتسن ت فري خدمات الرعاية الصحوة.

تعزيز محتايتة األطفتال وكبتار الست ت ت ت ت ت تتنجم

 -76ور العرا ابلتعدي ت التش ت ت تريعوة املختلفة املعتمدة منا االست ت تتتعراا الست ت تتاعقجم وال ست ت تتوما
تعديل الدست ر لرفع سن الرشد إىل  18سنةجم وسن قان ن مكافحة االجتار ابألشخاا.
 -77وأ نت أيرلندا على م و جله دها الراموة إىل تعزيز ق اإلنس تتانجم ولتعديلها الدس تتت ر لرفع
الس تتن القان نوة للزواج إىل  18س تتنةجم وخلفض تتها مس تتت ى اكتظاو الس تتج ن وإفراجها عن ععن الس تتجناآل
للحد من خطر إصاعتهم را فريوس ك روان مك فود.)19-
 -78وأ نت إس ترائول على م و ملا أ رزته من تقدم ستتن التش تريعاتجم ا ذلك تلك املتعلقة
عفريوس نق املناعة البشت ترية/اإليدز واالجتار ابألش تتخاا .ور بت ع ض تتع خطط متعلقة ابملس تتاواة ع
اجلنس جم وابلقضاآل على زواج األطفالجم وحبماية كبار السن.
 -79وأشت ت تتادت إيطالوا و جله دها الراموة إىل التقود ابتفاقوة ق الطفلجم وال ست ت تتوما عتعديل
الدست ر لرفع اود األدىن لسن الزواج إىل  18سنة .وأ نت علوها النضمامها إىل االتفاقوة الدولوة وماية
مجوع األشخاا من االختفاآل القسر وإىل اتفاقوة منع جرمية اإلابدة اجلماعوة واملعاقبة علوها.
 -80وأ نتت الوتاابن على م و اللتزامهتا ابلتصت ت ت ت ت ت تتد للعن والتمووز ضت ت ت ت ت ت تتد النست ت ت ت ت ت تتاآل والفتوتاتجم
ولص ت تتواغتها االست ت ت اتوجوة ال طنوة للقض ت تتاآل على ارس ت تتة زواج األطفال للف ة م)2022-2018جم ولس ت تتنها
تشريعات حتظر زواج األشخاا الاين تقل أعمارهم عن  18سنة.
 -81وأ نت كونوا على م و جله دها املت اصتلة من أجل تعزيز محاية ق اإلنستانجم ا
تعديل الدست ر لضمان ت افقه مع اتفاقوة ق الطفل واملونا األفريقي وق الطفل ورفاهوته.

ذلك

 -82وأ نت الك يت على م و جلملة أم ر منها اعتماد عدة خطط واست ت اتوجوات وطنوة ملد
إىل ت طود اإلطار القان لتعزيز ق اإلنسان ومحايتها.
 -83وأشت تتارت التفوا إىل التداعري اليت اِاملا م و منا االست تتتعراا الست تتاعق وشت تتجعتها على عال
املزيد من اجله د لل فاآل ابلتزاماملا وتعهداملا ال ق اإلنسان.
 -84وأ نت لوست ت ت ت ت ت ت على م و لكفالتها ق الطفل من خ ل م اآلمة الدست ت ت ت ت تتت ر مع اتفاقوة
ق الطفل واملونا األفريقي وق الطفل ورفاهوته عرفعها سن الرشد إىل  18سنة.
 -85وأشتارت لوبوا إىل اجله د اليت عالتها م و لتنفوا الت صتوات املنبنقة عن االستتعراا الستاعقجم
وأ نت علوها العتمادها تشريعات وسواسات مل اصلة تعزيز ق اإلنسان ومحايتها.
 -86وشتتكرت لكستتمرب ،م و على عرا تقريرها ال طينجم و نت اا النجاح
املنبنقة عن استعراا التها.

تنفوا الت صتتوات

تال محتايتة ق اإلنس ت ت ت ت ت ت تتان .وال ظتت
 -87وأ نتت متالوزاي على م و ملتا أ رزتته من تقتدم
إشت ت ت تتارة م و إىل أهنا ت اجه عدة حتدايت إعمال اوق االجتماعوة واالقتصت ت ت تتادية وأهنا حباجة إىل
املساعدة التقنوة لتنفوا الت صوات املنبنقة عن استعراا التها.
 -88ور ب تتت مل تتدي
األ زاب السواسوة.

تتا أوزت تته م و لتعزيز املع تتايري ال تتدميقراطو تتةجم تتا

ذل تتك اعتم تتاد ق تتان ن

 -89وأ نت مايل على م و العتمادها إجراآل إلزاموة تس ت تتجول امل الود .وال ظت اعتماد س ت تتواس ت تتة
وطنوة وماية ق كبار السن واِاذ تداعري ملكافحة االجتار ابألطفال.
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 -90وأش ت ت تتادت م ريتانوا ابإلوازات اليت ققتها م و فوما يتعلق إبص ت ت ت ح نظام العدالةجم وتعزيز
فرا اوص ل على اخلدمات التعلوموة والصحوةجم ودعم القطاعات االقتصادية اليت ت فر فرا العمل.
 -91وأ نت م ريشت ت ت تتو س على م و ملا أدخلته من تعدي ت على تشت ت ت تريعاملا لتوست ت ت تتري الدميقراطوة
املتعددة األ زاب وملا اِاته من تداعري إلشت ترا الشت تتباب عملوات صت تتنع القرار .وهن ت م ريشت تتو س
م و على تعاوهنا مع املنتدى الربملا للجماعة اإلكائوة للجن ب األفريقي ومع املنظمة الدولوة للشرطة
اجلنائوة ماإلن ع ل) للحد من االجتار ابألطفال.
 -92وال ظت املكس ت ت تتوك وض ت ت تتع وتنفوا خطة العمل ال طنوة املتعلقة ابألطفال املعرض ت ت ت للخطر.
ور بت ابجله د الراموة إىل محاية املنلوات واملنلو ومزدوجي املول اجلنست ت ت ت ت تتي ومغاير اا ية اجلنست ت ت ت ت تتانوة
و املي صفات اجلنس من العن .
 -93وال ظت م زامبوق جه د م و من أجل س ت ت ت ت تتن أو تعديل تش ت ت ت ت تريعات متعلقة عتعزيز ق
اإلنست ت ت تتان ومحايتها .وأشت ت ت تتارت على وجه اخلص ت ت ت ت ا إىل التداعري الراموة إىل ضت ت ت تتمان تنفوا إجراآل إلزاموة
تسجول مجوع امل الود و ظر زواج األطفال.
 -94وأشت ت ت ت تتارت مواكار إىل التداعري اليت اِاملا م و لتنفوا الت صت ت ت ت تتوات املنبنقة عن االست ت ت ت تتتعراا
الساعق .وهن ملا على إجراآل انتخاابت عامة انجحة وعلى انتخاب أول رئوسة للربملان.
 -95وأ نت انموبوا على م و ملا ققته من إوازاتجم وال ستوما التداعري املتخاة لتحست مستت ى
إعمال ق األطفال والنستاآل والفتوات وغريهم من الفسات الضتعوفة .غري أهنا ال ظت أنه ال يزال مثة
ال لتحس أدائها.
س  .وأ نت على م و العتمادها الستواستة
 -96ور بت نوبال ةطة تنفوا ورصتد قان ن املستاواة ع اجلن ت
ال طنوة املتعددة القطاعات عش ن التغاية ملنع س آل التغاية لدى األطفال وغريهم من الفسات الضعوفة.
 -97ور بت ه لندا ع ض تتع االس ت اتوجوة ال طنوة للقض تتاآل على ارس تتة زواج األطفال .وأش تتارت إىل
أهنا ال تزال تشت ت تتعر ابلقلق إزاآل است ت تتتمرار العن والتمووز ضت ت تتد املنلوات واملنلو ومزدوجي املول اجلنست ت تتي
ومغاير اا ية اجلنسانوة و املي صفات اجلنس .
 -98وأعرعت نو زيلندا عن قلقها إزاآل ما أعلغ عنه من انتش ت تتار العن والتمووز القائم على أس ت تتاس
ن ع اجلن ضت تتد املرأةجم وإزاآل قلة فرا املرأة اوصت ت ل على التعلوم ابملقارنة مع الرجلجم وإزاآل است تتتمرار
سراين القان ن الا نظر الع قات اجلنسوة املنلوة القائمة على ال اضي.
 -99ور النوجر ابلتقدم احملرز ال محاية ق اإلنستانجم وال ستوما أوجه التحستن املستجل
نظام السج ن وتعزيز السلطة القضائوة واإلطار التشريعي.
 -100وأشت ت تتارت نوجرياي إىل اجله د اليت عالتها م و لتعزيز أطرها القان نوة واملوست ت تست ت تتوةجم ومكافحة
االجتار ابألطفال وعمل األطفالجم ومحاية ق األشخاا ضعا اوالجم وكفالة ك املرأة.
 -101وأش ت تتادت النرويج ابنتقال الس ت تتلطة س ت تتلموا م و
شهدت حتسنا املساآللة الدميقراطوة وا ام ق اإلنسان.

عام 2020جم وأش ت تتارت إىل أن م و

 -102وال ظتت ابكست ت ت ت ت ت تتتان جه د م و من أجتل محتايتة مجوع ق اإلنس ت ت ت ت ت ت تتان من دون ووز.
وأشتارت أيضتا إىل ستن قان ن اوصت ل على املعل مات وأشتادت ابعتماد م و هنج الصترا ة ابع افها
ابلتحدايت االجتماعوة  -االقتصادية اليت ت اجهها.
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الة ق

 -103ور بت الفلب عستتن وتعديل تشتريعات واعتماد خطط عمل لتحست
وأ نت على م و ملشاركتها االستعراا ال طين الط عي عام .2020

اإلنستتان.

 -104ور بت الربتغال ه د م و لتنفوا الت ص ت ت ت ت تتوات املنبنقة عن االس ت ت ت ت تتتعراا الس ت ت ت ت تتاعقجم وإبط قها
االس اتوجوة ال طنوة املتعلقة ابملراهقات والشاابتجم وع ضعها خطة تنفوا ورصد قان ن املساواة ع اجلنس .
 -105وال ظت رواندا التقدم الا أ رزته م و جم وال ستتوما تعديل الدستتت ر لرفع ستتن الرشتتد إىل
سنةجم وسن قان ن مكافحة االجتار ابألشخااجم واجله د الراموة إىل مكافحة فريوس نق املناعة البشرية.

18

 -106وأش ت ت ت تتارت س ت ت ت تريالو ن إىل أنهجم رغم التحدايت االنتخاعوة اليت واجهتها م و جم س ت ت ت تتادت القوم
الدميقراطوة وس تتوادة القان ن لض تتمان انتقال الس تتلطة س تتلموا .وهن ت س تريالو ن م و على انتخاب أول
رئوسة للربملان.
 -107وال ظت س ت ت ت ت تتل فونوا أن م و مل تنفا أ كم ابإلعدام منا عام  .1992وش ت ت ت ت تتجعتها على
إقرار وق اختوار قان لعق عة اإلعدام هبد إلغائها.
 -108وأ ىن الصت ت ت مال على م و للجه د اليت تبااا لتحست ت ت
اعتمادها خطة تعزيز إمكانوة اللج آل إىل القضاآل.

الة ق

اإلنس ت تتانجم وأش ت تتار إىل

 -109وأشتتاد جن ب الس ت دان عستتن وتعديل تش تريعات رئوستتوة عش ت ن تعزيز ق
مجوع أكاآل البلد.
 -110ور بت أست ت ت ت ت ت الوا ابجله د املباولة منا عام  2015وماية ق
الدست ر الا رفع سن الرشد من  16إىل  18سنة.

اإلنستتان ومحايتها

الطفلجم وال ست ت ت ت ت تتوما التعديل

 -111وأشادت ت غ ابجله د الراموة إىل تنفوا الت صوات املنبنقة عن االستعراا الساعق.
 -112وال ظت عمان مع التقدير هنج م و التشاركي وجه دها

إعداد تقريرها ال طين.

 -113ور بتت الست ت ت ت ت ت تتنغتال ابلتتداعري الراموتة إىل مكتافحتة زواج األطفتالجم واست ت ت ت ت ت تتتحتداث إجراآل إلزاموتة
تسجول امل الودجم واعتماد مدونة اوماية االجتماعوة وخطة العمل ال طنوة ملكافحة االجتار ابألشخاا.
 -114وأشت ت ت ت تتار اجلبل األست ت ت ت ت د إىل أنه ال يزال يشت ت ت ت تتعر ابلقلق إزاآل ما أعلغ عنه من االت التبين غري
القتان جم واالختطتا جم وقتتل األطفتال ذو املهق واالعتتداآل علوهم إطتار الطق سجم وإزاآل الست ت ت ت ت ت توتا تة
القائمة على االست ت تتتغ ل اجلنست ت تتي لمطفال .وشت ت تتجع م و على إزالة او اجز ااوكلوة اليت حت ل دون
صت ت ل الفتوات على تعلوم جودجم وعلى التصت تتد ملا يتعرضت تتن له من اعتداآل وحتر جنست تتو  .وأعرب
عن قلقه إزاآل استمرار احملاكم إصدار أ كام اإلعدام.
قهم
 -115وردا على أستتسلة مقدمة ستتلفاجم قال وفد م و إن مجوع األشتتخاا الاين صتتدرت
أ كتام اإلعتدام است ت ت ت ت ت تتتفتادوا من حت يلهتا إىل عق عتة اوب  .ورغم أن قتان ن العق ابت ين على عق عتة
اإلعدامجم فنمة وق اختوار لتنفواهاجم ومل ر إعدام أ شخ منا عام .1994
 -116وةصت ا ما زعم من االت اغتصتاب م تفي الشترطة للنستاآل واعتدائهم علوهن جنستوا خ ل
اال تجاجات اليت وقعت عام 2019جم استهجن ال فد هاه األفعال املزع مة ووعد إبنصا الضحااي.
 -117وفوما يتعلق ش تتروع متعديل) قان ن املنظمات غري اوك موة لعام 2018جم جتر مش تتاورات مع
مجوع اجلهات املعنوة عغوة ض ت ت ت ت تتمان أن يعزز مش ت ت ت ت تتروع القان نجم ععد س ت ت ت ت تنهجم تمعا مفت ا ونش ت ت ت ت تتطا من
املنظمات غري اوك موة.
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 -118وملكافحة العن ضتتد األشتتخاا ذو املهقجم وض تعت خطة عمل وطنوة تتضتتمن تداعري ق ية
للقض تتاآل علوه .وقد جرى إعداد دلول عش ت ن اجلرائم املرتكبة ض تتد األش تتخاا ذو املهق لفائدة احملقق
واملدع العام والقضتاة .ويتضتمن معل مات مبستطة عن مجوع اجلرائم احملتمل ارتكاهبا ضتد األشتخاا
ذو املهق .وقد نظمت إدارة شت ت ت ت تتوون اإلعاقة مح ت للت عوة املناطق الريفوة لتبديد األست ت ت ت تتاطري اليت
تود إىل استخدام أجزاآل من أجساد األشخاا ذو املهق الطق س.
 -119و ر الوا تنفوا خطة العمل ال طنوة ملكافحة العن اجلنست ت تتا  .وتعطي اخلطة األول ية ملنع
العن اجلنست ت تتا من خ ل معاجلة أست ت تتباعه اجلارية وتشت ت تتجوع تغوري املعايري االجتماعوة الضت ت تتارة .وتن
اخلطة أيض ت ت تتا على نظام لمل الة املبكرة وآلوة اس ت ت تتتجاعة فعالة لدعم الض ت ت تتحااي .وأنش ت ت ت ايل  18مركزا
جامعا للخدماتجم تعمل مجوع املست تتتشت تتفوات الرئوست تتوة ومست تتتشت تتفوات املقاطعات .وأنشت تتست و دات
لدعم الضحااي مجوع مراكز الشرطةجم وو دات لدعم الضحااي على صعود اعتمعات احمللوة املناطق
الريفوتة والنتائوتة .وتعتاونتت اوك متة مع منظمتات اعتمع املتد لتنظوم مح ت للت عوتة منتل محلتة نتدي ل ال
ملن أصمت) ومحلة لوكوين مدعين).
 -120وال تزال الع قات اجلنست ت ت ت تتوة ع أشت ت ت ت تتخاا من نف اجلن تشت ت ت ت تتكل جرمية جنائوة .غري أنه
أستندت إىل اللجنة امل وية وق اإلنستان مستوولوة إجراآل حتقوق عشت ن هاه املست لة؛ وستتنتظر اوك مة
صدور نتائجه قبل اِاذ أ إجراآل.
 -121وشت ت تتكر وفد م و مجوع الدول على مشت ت تتاركتها
م و خطة لتنفواها.

االست ت تتتعراا وعلى ت صت ت تتواملا اليت ست ت تتتعد

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -122نظرت مالوي يف التوصيات الواردة أدانه املقدمة خالل جلسة التحاور ،وهي حتظى بتأييدها:
 1-122التصد د د د د ددديق على اتفدداإليددة منا جر دة اإلابدة اجلمدداعيددة واملعدداإل ددة علي ددا وعلى
الربوتوكول االختياري التفاإلية مناهضد د د ددة التع ين وروه من ضد د د ددروق املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة (سلوفينيا)؛
 2-122اس د د د د ددت مددال اللوات الاللمددة للتصد د د د د ددديق على الربوتوكول امللحق ابمليثدداق
األفريقي حلقوق اإلنس د ددان والش د ددعوق بش د ددأن حقوق األ د ددياي وي اإلعاإلة يف أفريقيا
وعلى الربوتوكول االختياري التفاإلية حقوق األ ياي وي اإلعاإلة (مولام يق)؛
 3-122التصديق على الربوتوكول االختياري التفاإلية حقوق األ ياي وي اإلعاإلة
(اجل ل األسود)؛
4-122

(انمي يا)؛

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاإلية حقوق األ ياي وي اإلعاإلة

 5-122اس د د ددت ش د د دداد إم انية التص د د ددديق على الربوتوكول االختياري امللحق ابلع د
الدويل الاي ابحلقوق االإلتصادية واالجتماعية والثقافية (النيجر)؛
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 6-122التصد د د ددديق على الربوتوكول االختياري التفاإلية مناهضد د د ددة التع ين وروه من
ضروق املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة ( يلي)م)1؛
 7-122التصد د د ددديق على الربوتوكول االختياري التفاإلية مناهضد د د ددة التع ين وروه من
ضروق املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة (الدامنرك)؛
 8-122التصد د د ددديق على الربوتوكول االختياري التفاإلية مناهضد د د ددة التع ين وروه من
ضروق املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة (تورو)؛
 9-122النظر يف مسد د د د ددألة التصد د د د ددديق على الص د د د د د وك الدولية املت قية ،وال سد د د د دديما
الربوتوكول االختياري التفاإلية القضدداء على عيا أ د ال التمييز ضددد املرأة ،والربوتوكول
االختياري التفاإلية مناهضد د ددة التع ين وروه من ضد د ددروق املعاملة أو العقوبة القاسد د ددية أو
الالإنسانية أو امل ينة (راان)؛
 10-122التص د د ددديق على الربوتوكول االختياري التفاإلية القض د د دداء على عيا أ د د د ال
التمييز ضد املرأة (رابون)؛
 11-122التص د د ددديق على الربوتوكول االختياري التفاإلية القض د د دداء على عيا أ د د د ال
التمييز ضد املرأة (انمي يا)؛
 12-122التص د د ددديق على الربوتوكول االختياري التفاإلية القض د د دداء على عيا أ د د د ال
التمييز ضد املرأة (رواندا)؛
 13-122التص د د د د ددديق على اتفداإليدة عام  1961املتعلقدة فف
(كوت ديفوار)؛

حاالت انعددام اجلنس د د د د ديدة

 14-122النظر يف مس د د د د ددألدة التص د د د د ددديق على االتفداإليدة املتعلقدة فف
اجلنسية (السنغال)؛
15-122

حداالت انعددام

التصديق على معاهدة حظر األسلحة النووية (هندوراس)؛

 16-122النظر يف إم انية التصد د ددديق على اتفاإلية منا جر ة اإلابدة اجلماعية واملعاإل ة
علي ا (األرجنتني)م)2؛
 17-122اعتماد إجراءات مفتوحة وم نية على االستحقاق لدى اختيار املر حني على
الص د د د د ددعيدد الويين النتيداابت هيألدات معداهددات األم املتحددة (اململ دة املتحددة لربيلدانيدا
العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
18-122

مواصلة اجل ود الرامية إىل التعاون ما آليات حقوق اإلنسان (النيجر)؛

19-122

االمتثال آلليات اإلبالغ الدوري مبوجن الص وك الدولية لوضا املعايو (تركيا)؛

__________

م)1
م)2
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 20-122ختص د د د ددي ما ي في من األموال لتنفي ما ت قى من املعاهدات األس د د د دداس د د د ددية
حلقوق اإلنسان (الصومال)؛
21-122

مواصلة ج ودها الرامية إىل ترسيخ القي الد قرايية وسيادة القانون (ال ويت)؛

22-122

مواصلة سن القوانني املتعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايت ا (سري الن ا)؛

 23-122اسد د د د ددت مدال إلدانون منا العنف العداللي بتضد د د د ددميندا التعداريف املع د دا دوليدا
للتحرش اجلنسي ،وعنف العشو ،وممارسة اجلنس ابإلكراه/االرتصاق الزوجي (آيسلندا)؛
24-122

تعزيز اجل ود الرامية إىل تنفي القوانني السارية بفعالية (العراق)؛

25-122

سد الفجوة القالمة بني وجود إلوانني تقدمية وتنفي ها (ليسوتو)؛

26-122

التعجيل ابعتماد سياسة اهلجرة وسن مشروع إلانون الالجألني (ل سمربغ)؛

 27-122اس د د د ددت مال إلانون منا العنف العاللي لعام  2006بتض د د د ددمينا تعريف التحرش
اجلنسي وموإلف ا بشأن عنف العشو (نيوليلندا)؛
 28-122مواءمدة التش د د د د دريعدات الوينيدة ما االتفداإليدات املتعلقدة ابلرق املعداص د د د د ددر ال
ص د د دددإلت علي ا ،وإلغاء نظام العمل مقابل اإليواء ،وإنش د د دداء نظام فعال لرص د د ددد االمتثال
لقوانني العمل الوينية يف م ان العمل (النرويج)؛
 29-122تنفي إلانون احلص د د د ددول على املعلومات لعام  ،2017والقانون املتعلق ابإلعاإلة
لعام  ،2012ورومها من القوانني والسياسات التقدمية ال مل تنف (سواليون)؛
 30-122مواصد د د ددلة اجل ود الرامية إىل مواءمة القانون املتعلق بسد د د ددن اللفل ما اتفاإلية
حقوق اللفل (عمان)؛
 31-122تنقيح القانون املتعلق بلجنة حقوق اإلنسدان لضدمان اسدتقالهلا التام وتواام ا
ما امل ادئ املتعلقة مبركز املؤس د د د دس د د د ددات الوينية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنس د د د ددان (م ادئ
ابريس) (كوت ديفوار)؛
 32-122ض د ددمان تزويد اللجنة املالوية حلقوق اإلنس د ددان مبا ي في من املوارد ال شد د درية
والتقنية واملالية لالضلالع بواليت ا بفعالية (لام يا)؛
 33-122ض د ددمان لتا اللجنة الوينية حلقوق اإلنس د ددان ابالس د ددتقالل التام ،وفقا مل ادئ
ابريس ،وابملوارد ال افية ألداء عمل ا (امل سيك)؛
34-122

اختا تدابو ملواصلة تعزيز املؤسسات الوينية حلقوق اإلنسان (ابكستان)؛

 35-122تعزيز اجل ود الراميدة إىل إنش د د د د دداء جلندة حقوق اإلنس د د د د ددان وفقدا مل دادئ ابريس
(جنوق السودان)؛
 36-122اعتماد التدابو الاللمة لض د د ددمان اس د د ددتقالل اللجنة املالوية حلقوق اإلنس د د ددان
وفعاليت ا (تورو)؛
 37-122ت س د دديا إجراءات تنفي إلوانين ا وس د ددياس د دداحا لض د ددمان إحدا تغو نوعي يف
حياة الشعن (لم ابوي)؛
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 38-122تسد دريا عملية اإلص ددالس املؤسد دس ددي ملواص ددلة حتس ددني مس ددتوى التمتا قوق
اإلنسان وإعماهلا (لم ابوي)؛
 39-122تفعيل املؤس د د دس د د ددات الرليس د د ددية لتعزيز حقوق اإلنس د د ددان ،مثل اللجنة الوينية
لشؤون اللفل واللجنة املستقلة ملعاجلة الش اوى املتعلقة ابلشرية (سري الن ا)؛
 40-122اعتماد تشددريعات لتنظي العالإلة بني آليات العدالة الر ية والعرفية ملواءمت ا
ما اتفاإلية القضاء على عيا أ ال التمييز ضد املرأة (تشاد)؛
41-122

تعزيز اجل ود الرامية إىل ضمان حقوق اإلنسان ل ار السن (مصر)؛

 42-122ض د د ددمان توافر ما ي في من املوارد ال ش د د درية واملالية والتقنية لولارة الش د د ددؤون
اجلنسد ددانية و د ددؤون اللفل واإلعاإلة والرعاية االجتماعية لتم ين ا من االضد ددلالع بفعالية
مب مة التنسيق املنوية ا (ل سمربغ)؛
 43-122مواص د د د د دلدة اجل ود الراميدة إىل دع حقوق اإلنس د د د د ددان ،والتمداس الدع الاللم
لتعزيز إلدراحا يف ه ا اجملال (نيجواي)؛
44-122

تنظي العالإلة بني اآلليات الر ية والعرفية (تركيا)؛

 45-122إنش دداء جلنة مس ددتقلة و ات موارد كافية ملعاجلة الشد د اوى املتعلقة ابلش ددرية،
على النحو املنصوي عليا يف إلانون الشرية لعام ( 2010أس اليا)؛
 46-122اختددا املزيددد من التدددابو حلمددايددة الفألددات الض د د د د ددعيفددة ،وال س د د د د دديمددا النسد د د د د دداء
واأل ياي وو اإلعاإلة واأل ياي وو امل ق واأليفال (أوكرانيا)؛
 47-122تعزيز اجل ود الرامية إىل لايدة الوعي العام قوق اإلنسددان والتدرين يف جمال
حقوق اإلنسان (بوروندي)؛
 48-122تنظي محالت للتوعيددة على ص د د د د ددعيددد اجملتمعددات االيددة لزايدة الوعي العددام
ابحلقوق املدنية والسياسية واالإلتصادية واالجتماعية والثقافية (العراق)؛
 49-122توفو م ددا ي في من الت دددري ددن وال دددع ألج زة إنف ددا الق ددانون للتحقيق يف
االعتددداءات وجرال القتددل ال تس د د د د ددت دددد الفألددات املعرض د د د د د ددة لليلر ،مبن يف لددك
األ ياي وو امل ق واملدافعون عن حقوق اإلنسان (سواليون)؛
50-122

مواصلة اجل ود امل ولة لتنفي إلانون وخلة املساواة بني اجلنسني (تونس)؛

 51-122مواصددلة تعزيز آليات منا وحظر التمييز ضددد الفألات الضددعيفة ،مبن يف لك
األ ياي وو امل ق (كندا)؛
 52-122اختا التدابو الاللمة مل افحة الفس دداد وتعزيز إلدرة املؤسد دس ددات على كش ددف
حاالت الفساد والتحقيق في ا بفعالية (ملديف)؛
 53-122اختا التدابو املناسد د د د ة للحد من األ ر السد د د ددلم للمرك ات املسد د د ددتعملة على
ال يألة ،وفقا لل دد  15من أهداد التنمية املستدامة (أنغوال)؛
 54-122احلري ،من حيث القانون واملمارسددة ،على أن تسدداه عيا أنشددلة التعدين
يف إإللي مالوي بش د د د د د ددل ملموس يف تقلي مع دددل الفقر ودع النمو االإلتص د د د د د ددادي
املستدام ،مبا يف لك تنقيح إلانون التعدين لعام ( 1981هاي )؛
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 55-122إاتحدة إم دانيدة االس د د د د ددتفدادة على نلداق أوس د د د د ددا من املوارد اإلنتداج دية الزراعيدة
والت نولوجيات واألس د د ددواق لص د د ددغار املزارعني يف عيا أضاء ال لد ،بغرض ل ين  ،مبا يف
لك من خالل التعاون الدويل ما الشركاء يف جمال التنمية (إندونيسيا)؛
 56-122املضدي يف إعلاء األولوية جملاالت التنمية ومواصدلة التعاون يف جمايل املسداعدة
التقنية وبناء القدرات من أجل تعزيز ج ودها الرامية إىل حتسدني ررود معيشدة كل دع ا
(إندونيسيا)؛
 57-122ض د د ددمان تنفي الس د د ددياس د د ددة الزراعية الوينية بفعالية لتحقيق اس د د ددتدامة اإلنتا
واإلنتاجية يف اجملال الزراعي (ملديف)؛
 58-122تعزيز التدابو الرامية إىل لايدة الغلاء احلرجي من خالل محاية املوارد احلرجية
وحفظ ا (إ يوبيا)؛
 59-122ت ثيف اجل ود الرامية إىل إعداد وتعزيز األير التشد د د دريعية الاللمة للتص د د دددي
للتحددايت ال يأليدة الش د د د د دداملدة لعددة إللداعدات ،مبدا يف لدك األير املتعلقدة بتغو املندا واحلدد
من خماير ال وار (فيجي)؛
60-122

اختا تدابو ملموسة حلماية القلاع الزراعي من اآلاثر السل ية لتغو املنا (هاي )؛

 61-122تعزيز تنفيد القوانني ات الص د د د د دلدة من أجدل لايدة مس د د د د ددتوى محدايدة الفألدات
الضد د ددعيفة ،وال سد د دديما األ د د ددياي وو امل ق واأل د د ددياي وو اإلعاإلة وك لك النسد د دداء
والفتيات (كينيا)؛
 62-122الرص د د ددد الدإليق للشد د دد اوى املتعلقة مبا يزع وإلوعا من حاالت القتل خار
نلاق القض د د دداء والوفيات املش د د د وهة أ ناء االحتجال لدى الش د د ددرية والتحقيق في ا بدإلة،
وعند االإلتضاء ،وضا إجراءات ملساءلة األ ياي املعنيني (بلجي ا)؛
 63-122حتسددني ررود االحتجال وتعزيز النظام القضددالي ،وال سدديما ابحلد من اللجوء
إىل احل س االحتيايي (فرنسا)؛
 64-122مضد د د دداعفة اجل ود الرامية إىل تنفي األح ام القانونية ال حتظر املمارسد د د ددات
الض د ددارة (مثل لوا األيفال أو الزوا القس د ددري ،وتش د ددويا األعض د دداء التناس د ددلية األنثوية،
ويقس "التيل من األرامل" ،واالحتفاالت ال تؤدي إىل اإلس د د دداءة) ،وض د د ددمان إجراء
حتقيق فوري و امل يف عيا اجلرال  ،وتقدمي كل املساعدة الاللمة للضحااي (الرباليل)؛
 65-122التنفي الفعال لألح ام القانونية القالمة ال حتظر املمارسدات الضدارة ،مبا يف
لك تشدويا األعضداء التناسلية األنثوية ولوا األيفال والزوا امل ر والقسري ،وضمان
التحقيق يف عيا الش دد اوى املتعلقة ابملمارسد ددات الضد ددارة واسد ددتفادة الضد ددحااي من س دد ل
االنتصاد الفعالة (التفيا)؛
 66-122مواصددلة اجل ود الرامية إىل القضدداء على املمارسددات الضددارة ،وال سدديما تشددويا
األعضاء التناسلية األنثوية والزوا القسري وامل ر وتعدد الزوجات ،ورو لك (أوكرانيا)؛
67-122
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 68-122ضد د ددمان تنفي القوانني والسد د ددياسد د ددات الرامية إىل محاية حقوق األيفال وي
امل ق ،وتعزيز التدابو الرامية إىل التصددي ملا يتعرض لا األ دياي وو امل ق من التمييز
والوص واإلإلصاء االجتماعي (بوتسواان)؛
 69-122منا أفع ددال القت ددل والتش د د د د ددوي ددا واالختل دداد وروه ددا من االعت ددداءات ال
تست دد األ ياي وي امل ق ،وال سيما النساء واأليفال ،وضمان إجراء حتقيق فوري
و امل يف عيا اجلرال وتقدمي كل املساعدة الاللمة للضحااي (الرباليل)؛
70-122

(فرنسا)؛

مواص د ددلة اجل ود املتعلقة ماية األ د ددياي وي امل ق وإدماج يف اجملتما

 71-122ت ثيف اجل ود من أجددل منا إلتددل األيفددال وي امل ق أو االعتددداء علي
أو تشويا أعضال (العراق)؛
72-122

تسريا إجراءات مقاضاة مرت م اجلرال ضد األ ياي وي امل ق (إسراليل)؛

73-122

م افحة عيا أ ال التمييز والعنف ضد األ ياي وي امل ق (إيلاليا)؛

74-122

م افحة التمييز والعنف ضد األ ياي وي امل ق (الياابن)؛

 75-122تعزيز ج ودها الرامية إىل محاية النسد دداء والفتيات وات امل ق من عيا أ د د ال
العنف والتصدي ملا يتعرضن لا من التمييز والوص واإلإلصاء االجتماعي (تيمور  -ليش )؛
 76-122منا جرال القتل والتشويا وإلتل األيفال واالختلاد وروها من االعتداءات
ال تسدت دد الفتيان والفتيات وي امل ق من خالل محالت توعية مناهضدة للمعتقدات
الض د د د ددارة الس د د د ددالدة يف جمال الس د د د ددحر ،ومعاإل ة مرت ي ا ،وم افحة ما يتعرض لا هؤالء
األيفال من التمييز واإلإلصاء االجتماعي (امل سيك)؛
 77-122أخ االعتداءات الواس د ددعة النلاق على األ د ددياي وي امل ق يف االعت ار،
والتصد د د د دددي هلا على ضو عاجل وفعال ،ولايدة أنشد د د د ددلة التوعية العامة ه االعتداءات
وأس ا ا (تركيا)؛
 78-122اختدا تددابو ملموسد د د د د ددة إلنفدا األح دام القدانونيدة القدالمدة من أجدل منا كدل
ما يتعرض لا األ د د د ددياي وو امل ق من أ د د د د د ال االعتداء والقتل اللقوس د د د ددي والعنف
والتمييز والوصد د د ؛ وتوفو التدرين للمورفني العامني ،وض د ددمان التحقيق يف عيا اجلرال
وتقدمي املساعدة النفسية  -االجتماعية والل ية والقانونية للضحااي وأسره (الربتغال)؛
 79-122وضد د ددا وتنفي تدابو أإلوى على صد د ددعيد اجملتمعات االية حلماية األ د د ددياي
وي امل ق (أورندا)؛
 80-122اعتماد تدابو لتعزيز محاية األ د د ددياي وي امل ق من عيا أ د د د ال العنف
والتمييز (تورو)؛
 81-122النظر يف اختا إجراءات لوض د ددا حد لالعتداءات على األ د ددياي وي امل ق،
وال سيما األيفال من  ،وتوفو آليات إلانونية للتصدي للجرال املرت ة ضده (السنغال)؛
 82-122مواصدلة تعزيز التدابو ات الصدلة لضدمان محاية السد ان املعرضدني لليلر،
مبن في النس د د دداء واأليفال واأل د د ددياي املت مون ابلس د د ددحر واأل د د ددياي وو اإلعاإلة
واأل ياي وو امل ق (راان)؛
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 83-122اعتماد مشدروع إلانون السدجون يف مالوي واحلد من اكتظا السدجون بزايدة
يداإلت دا االس د د د د ددتيعدابيدة واس د د د د ددتيددام العقوابت رو االحتجداليدة (اململ دة املتحددة لربيلدانيدا
العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
84-122

مضاعفة اجل ود لتحسني ررود األ ياي ااتجزين يف السجون (بوروندي)؛

 85-122اختا إجراءات فعالة ملعاجلة مشد لة اكتظا السددجون ،بوسددالل من ا تقلي
ف ات احل س االحتيايي امللولة (كندا)؛
 86-122اختا تدابو لضدمان اسدتيدام إلوات األمن والشدرية للقوة بشد ل متناسدن،
واملقاضدداة املسددتقلة والنزي ة للمسددؤولني عن االنت اكات ،يف حالة وإلوع ،مبا يف لك أ ناء
االحتجال (فرنسا)؛
 87-122ت ثيف التدابو القالمة لتحسني أحوال السجون وضمان استفادة النزالء من
الدمات الصحية ومرافق الصرد الصحي (أملانيا)؛
 88-122إاتحة س د د يل انتصد دداد للمحتجزين ةنشد دداء جلنة مسد ددتقلة ملعاجلة الش د د اوى
املقدمة ضد الشرية للتحقيق يف ادعاءات إساءة معاملة ااتجزين (أيرلندا)م)3؛
 89-122اختا تدابو إض د ددافية لض د ددمان التحقيق الش د ددامل والفعال يف اجلرال اجلنس د ددية
(تيمور  -ليش )؛
 90-122اختا عيا التدابو الاللمة إلنصداد ضدحااي العنف اجلنسدي واجلنسداخت ،وختصدي
املوارد ال افية لتنفي السددياسددات وخلا العمل الوينية ،وضددمان التحقيق على النحو الواجن
يف حاالت ارتصاق النساء واالعتداء اجلنسي علي ن يف مسوندوي (النرويج)؛
 91-122إجراء حتقيق دإليق يف االدعاءات املو وإلة املتعلقة االت القتل رو املشروع،
واالسد د ددتيدام املفرة للقوة ،والتع ين ،واالرتصد د دداق ،واالسد د ددتغالل اجلنسد د ددي املنسد د ددوبة
للشرية ،ومساءلة املسؤولني عن ا يف الوإلت املناسن (الوالايت املتحدة األمري ية)؛
 92-122ضدمان املسداءلة عن انت اكات حقوق اإلنسدان ،ومنح الضدحااي سد ل اللجوء
إىل القضاء وجرب الضرر على ضو كامل (أوكرانيا)؛
 93-122مواصدلة سدياسدة القضداء على مظاهر عدم املسداواة بني املرأة والرجل ابختا تدابو
لزايدة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة ،وال سيما يف مناصن املسؤولية (جي ويت)؛
 94-122مواصد د ددلة اجل ود الرامية إىل تنفي إلانون املسد د دداواة بني اجلنسد د ددني ولايدة عدد
النساء يف مناصن صنا القرار (مصر)؛
 95-122مواصد د ددلة ج ودها لتعزيز وجود املرأة يف مناصد د ددن صد د ددنا القرار ،بتنفي علة
تدابو من ا إنشاء نظام للحص (رابون)؛

__________
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96-122

(رواندا)؛

تسد دريا وتوة اجل ود الرامية إىل لايدة لثيل املرأة يف احلياة السد ددياسد ددية والعامة

 97-122وضدا تدابو إضدافية لضدمان لايدة لثيل املرأة يف مناصدن صدنا القرار ،مبا يف
لك يف إللاع الدمة العامة (أورندا)؛
 98-122ت ثيف اجل ود الرامية إىل م افحة الرق املعاصدر من خالل التدرين وحتسدني
التنس د د د د دديق بني أج زة إنفا القانون ومقاض د د د د دداة املتجرين ابأل د د د د ددياي (اململ ة املتحدة
لربيلانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 99-122الصد درامة يف إجراءات التحقيق واملقاض دداة املتعلقة ابملتجرين ابل ش ددر ألرراض
اجلنس والعمل ،مبا يف لك العمل القسد د د ددري وعمل األيفال ،واحل بعقوابت مناس د د د د ة
على املدانني من  ،مبن في املسد ددؤولون احل وميون املتوايألون يف ه ه اجلرال (الوالايت
املتحدة األمري ية)؛
100-122

اختا تدابو لتجرمي االعتداء اجلنسي على األيفال (لام يا)؛

 101-122ض ددمان التحقيق الفعال يف عيا حاالت بيا األيفال واس ددتغالل األيفال يف
ال غاء ويف املواد اإلابحية ،ومقاضاة اجلناة ومعاإل ت (لام يا)؛
 102-122مواصدلة م افحة االاار ابل شدر وأسد ابا اجل رية ،وك لك االسدتغالل اجلنسدي
للنسداء والفتيات ،وفقا للغايتني  2-5و 7-8من أهداد التنمية املسدتدامة ،و لك بوضدا
برامج لتعزيز م ارات املرأة ولايدة دخل ا (سويسرا)؛
 103-122ض د ددمان محاية ض د ددحااي االاار مبنح األولوية يف اللجوء إىل القض د دداء وكفالة
مقاضاة مرت م ه ه األفعال على ضو فعال (سويسرا)؛
 104-122إعلاء األولوية ملقاض د د دداة املتجرين ابل ش د د ددر ألرراض اجلنس وال ت يف القض د د ددااي
خالل ف ة لمنية معقولة ،وتوفو التدرين للقضاة واملدعني العامني وإلوات األمن (إسراليل)؛
105-122

مواصلة اجل ود الرامية إىل القضاء على عمل األيفال (مولام يق)؛

 106-122مواصد ددلة تدابوها الرامية إىل القضد دداء على عمل األيفال ومحاية األيفال من
االستغالل والسيرة (ميامنار)؛
 107-122لايدة اجل ود من أجل ض ددمان محاية حقوق اللفل من خالل م افحة االاار
ابأليفال وعمل األيفال على ضو صارم (نيجواي)؛
 108-122مواصد ددلة ت ثيف أنشد ددلة التوعية العامة وبناء القدرات لفالدة املسد د ؤولني عن
التصدي لالاار ابأليفال والعنف ضد األيفال (الفل ني)؛
109-122

مواصلة اجل ود الرامية إىل القضاء على عمل األيفال (عمان)؛

 110-122مواصد ددلة تقدمي الدع  ،من خالل السد ددياسد ددات االإلتصد ددادية واالجتماعية ،إىل
مؤسسة األسرة واحلفا على القي األسرية ،مبا يف لك محاية احلق يف احلياة (هاي )؛
111-122

محاية وتعزيز حقوق العمال ،مبا يف لك حق يف بيألة عمل آمنة (سري الن ا)؛

 112-122تعزيز التنفي الفعال لربامج القض د د د دداء على س د د د ددوء التغ ية احلاد وكفالة األمن
الغ الي للجميا ،وال سيما النساء واأليفال (إندونيسيا)؛
18
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 113-122مواص د د ددلة اجل ود امل ولة لض د د ددمان احلق يف التعلي والص د د ددحة والغ اء جلميا
املالويني (تونس)؛
 114-122وضد د د د ددا إيار إلانوخت للحق يف الغ اء ،ما مراعاة أن األمن الغ الي يش د د د دد ل
مصدر إللق رليسيا على مستوى األسر املعيشية وعلى الصعيد الويين (تركيا)؛
 115-122مواص د د ددلة تعزيز التنمية االإلتص د د ددادية واالجتماعية ،وإجراءات احلد من الفقر
وحتسني مستوايت معيشة ع ا (الصني)؛
 116-122ت ثيف ج ودها الرامية إىل م افحة الفقر واجلوع ،وكفالة احلصددول على مياه
الشرق املأمونة وخدمات الصرد الصحي (السودان)؛
 117-122ت ثيف اجل ود مل افحة الفقر ،وال سد دديما يف املنايق ال يتفشد ددى في ا الفقر
وينتشر على أوسا نلاق (ماليزاي)؛
 118-122اختا تدابو أكثر ص د درامة ملعاجلة العوامل ال تسد دداه يف تضد ددرر النسد دداء من
الفقر ،بلرق من دا كفدالدة مدا ي في من احلمدايدة والض د د د د دمداانت االجتمداعيدة ،وفري العمدل
والتدرين التأهيلي (ماليزاي)؛
 119-122مواص ددلة تعزيز س ددياس دداحا االجتماعية لتحس ددني نوعية حياة ددع ا ،وال س دديما
أ د د د ددد الفألات ض د د د ددعفا ،ولزايدة املس د د د دداعدة والتعاون الل ين تا إلي ما ال لد (ع ورية
فنزويال ال وليفارية)؛
 120-122مواصددلة ج ودها املتعلقة ابلدع االجتماعي للفألات الضددعيفة وامل مشددة من
خالل تنفي برامج التحويالت النقدية ال تساه يف حتسني احلالة اإلنسانية واالجتماعية
هل ه الفألات (موريتانيا)؛
 121-122مواصد د د د ددلة اجل ود الرامية إىل تعزيز ومحاية احلقوق االإلتصد د د د ددادية واالجتماعية
والثقافية جلميا املالويني ،مبن في األيفال واأل ددياي وو اإلعاإلة والنسدداء والش د اق
وك ار السن وروه من الفألات الضعيفة (تونس)؛
 122-122مواصدلة تعزيز فري احلصدول على الدمات الصدحية األسداسدية ،وال سديما يف
املنايق الريفية ،دد احلد والوإلاية من وفيات األم ات واأليفال (بنغالديش)؛
 123-122مواص ددلة تنفي االسد د اتيجية الوينية للص ددحة اجملتمعية من أجل حتس ددني محاية
حق ع ا يف الصحة (الصني)؛
 124-122مواص د د د د دلددة اختددا التدددابو الاللمددة للحددد من وفيددات األم ددات ولايدة فري
حصول عيا املواينني على الدمات الصحية اجليدة من دون لييز (جي ويت)؛
 125-122مواص ددلة تنفي االسد د اتيجية الوينية للرعاية الص ددحية اجملتمعية لض ددمان توفو
الرعاية الصحية جلميا املواينني أبسعار معقولة (مصر)؛
 126-122مض د د د د دداعفدة اجل ود لتحقيق األهدداد الص د د د د ددحيدة املتمثلدة يف خف
وفيات األيفال دون سن الامسة واألم ات (إ يوبيا)؛

معددالت

 127-122دع االسد د د د اتيجيات الرامية إىل الن وض ابلقلاع الص د د ددحي وض د د ددمان توفو
الرعاية الصحية للجميا (لي يا)؛
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 128-122احلدد من وفيدات األم دات بض د د د د دمدان توفو مدا ي في من خددمدات الص د د د د دحدة
اجلنسية واإلجنابية (ل سمربغ)؛
 129-122اختا تدابو لتعزيز فري احلصدول على الرعاية الصدحية وحتسدني نظام الرعاية
يف جمال الصحة اإلجنابية ،لا يا ما اهلدد  3من أهداد التنمية املستدامة (موريشيوس)؛
 130-122تعزيز التدابو الرامية إىل احلد من وفيات األم ات بضددمان احلصددول من دون
عوالق على الرعاية الصددحية األسدداسددية وحتسددني اهلياكل األسدداسددية الصددحية ،وال سدديما يف
املنايق الريفية (ميامنار)؛
131-122

اختا املزيد من التدابو لتعزيز النظام الصحي الويين (أوكرانيا)؛

 132-122وض د د د د ددا حدد الرتفداع معددل وفيدات املواليدد اجلددد ووفيدات األجندة بتحس د د د د ددني
نوعية الرعاية (بوركينا فاسو)؛
 133-122مواص د د د ددلة اجل ود الرامية إىل ض د د د ددمان حق الفتيان والفتيات يف التعلي اجملاخت
واإللزامي (السودان)؛
 134-122الوفدداء اباللتزام الد ي إللعتددا احل ومددة يف مؤلر إلمددة نووا الدددويل بشد د د د د ددأن
السد د ان والتنمية بتوفو  12سد ددنة من التعلي اجملاخت اجليد ل ل يفل ،وكفالة لتا الفتيات
والفتيان بتعلي ابتدالي واثنوي كامل وابملسد د دداواة يف فري االسد د ددتفادة من دورات التعلي
امل ين والتقين والعايل (فيجي)؛
135-122

(جورجيا)؛

136-122

ت ثيف اجل ود الرامية إىل ضدمان حصدول عيا األيفال على التعلي الثانوي
مواصلة ضمان حصول اجلميا على التعلي اجليد (ماليزاي)؛

 137-122اعتمداد برانمج التعلي اجملداخت للجميا ،واملض د د د د ددي ابلتدايل يف تقلي
االنقلاع عن الدراسة (موريشيوس)؛

معددالت

 138-122اعتماد مزيد من التدابو ل فالة م دأ ت افؤ الفري للمرأة يف احلصد د ددول على
التعلي جبميا إللاعاتا (نيوليلندا)؛
 139-122ب ل اجل ود لتحسد د د د ددني نوعية التعلي  ،بلرق من ا توفو ما ي في من اهلياكل
األساسية املدرسية ،وال سيما لضمان حق الفتيات يف التعلي (ابكستان)؛
 140-122وض د ددا اس د د اتيجية د دداملة إلدما األيفال وي اإلعاإلة يف التعلي واعتماد
إيار للتعلي اجلاما (السنغال)؛
 141-122اعتماد تدابو وتشدريعات مناسد ة مل افحة عيا أ د ال التمييز والعنف ضدد
املرأة ،مبا يف لك املمارسدات الضدارة مثل لوا األيفال والزوا امل ر والقسدري وتشدويا
األعضاء التناسلية األنثوية (إيلاليا)؛
 142-122وضد د ددا برامج يف منايق مالوي األربعة لزايدة م ارات املرأة ودخل ا من أجل
احلد من عدم املسدداواة بني اجلنسددني والتمييز والفقر ،لا دديا ما أهداد التنمية املسددتدامة
والقانون الدويل (األرجنتني)؛
143-122
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 144-122ض ددمان التنفي الفعال لقانون املس دداواة بني اجلنس ددني ،وال س دديما لايدة اجل ود
الرامية إىل حتسد د د د ددني رو أمية املرأة ومسد د د د ددتوى تعليم ا بغية تعزيز فري عمل ا يف القلاع
الر ي (بلجي ا)؛
 145-122تل يق إلانون املس د د دداواة بني اجلنس د د ددني بفعالية واعتماد تدابو تشد د د دريعية فعالة
ومستدامة حلظر التمييز والعنف ضد النساء والفتيات بش ل صريح ( يلي)؛
ما بعد عام 2020

 146-122لديد تنفي خلة تنفي ورصددد إلانون املسدداواة بني اجلنسددني إىل
من أجل تعزيز ت افؤ الفري ول ني املرأة يف عيا امليادين االجتماعية (كواب)؛

 147-122اختدا مزيدد من التددابو لتعزيز ومحدايدة حقوق النس د د د د دداء والفتيدات ،مبدا يف لدك
منا العنف اجلنساخت (الياابن)؛
 148-122تنفي إلانون املسد د دداواة بني اجلنسد د ددني ابل امل لتعزيز مشد د دداركة املرأة يف صد د ددنا
القرار يف عيا جماالت الدمة العامة (كينيا)؛
 149-122مواصدلة اجل ود اجلارية لتم ني النسداء ،وال سديما النسداء وات اإلعاإلة ،من
التمتا قوإل ن االجتماعية واالإلتصادية (لي يا)؛
 150-122تعزيز الربامج احل ومية لضددمان املسدداواة ال املة بني اجلنسددني يف االضددلالع
جبميا الورالف داخل اجملتما (مولام يق)؛
 151-122تعزيز اجل ود املتضددافرة للقضدداء على املمارسددات التمييزية والعنف ضددد املرأة
ول ين ا يف احلياة السياسية واالإلتصادية واالجتماعية (تركيا)؛
 152-122مواصد د د ددلة تعزيز ل ني املرأة اإلتصد د د دداداي بزايدة الربامج الرامية إىل تعزيز فري
حصوهلا على االلتماانت والدمات املالية والتقنية (الفل ني)؛
153-122

مواصلة سياسة ل ني املرأة يف اجملال االإلتصادي (عمان)؛

 154-122تض د د د د ددمني إلددانون منا العنف العدداللي لعددام  2006تعريف التحرش اجلنس د د د د ددي
واالرتصاق الزوجي ،وضمان تنفي اس اتيجيات فعالة لتل يق ه ا القانون (إس انيا)؛
 155-122توييد أسددس تعزيز ومحاية حقوق املرأة بتنفي تدابو إضددافية مل افحة العنف
ضد املرأة (جي ويت)؛
156-122

مواصلة ج ودها زم مل افحة العنف اجلنساخت (جورجيا)؛

 157-122اختا التدابو الاللمة مل افحة املمارس د ددات التمييزية ض د ددد النس د دداء والفتيات،
مبا يف لك العنف اجلنساخت (اهلند)؛
 158-122اختدا عيا التددابو الاللمدة ،من حيدث القدانون واملمدارس د د د د ددة العمليدة على حدد
سواء ،مل افحة العنف ضد النساء والفتيات والعنف العاللي (التفيا)؛
 159-122تعزيز اجل ود الرامية إىل م افحة العنف العاللي واالسددتغالل اجلنسددي للنسدداء
واأليفال (ليسوتو)؛
ض اء على عيا أ د ال
 160-122مواصدلة اختا تدابو لتعزيز املسداواة بني اجلنسدني والق د
العنف والتمييز القالمني على نوع اجلنس (ني ال)؛
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 161-122ضددمان تعزيز إلدرة أج زة إنفا القانون على التحقيق يف حاالت اال ددت اه يف
االعتداء اجلنسي (نيوليلندا)؛
 162-122مواص د د د د دلدة محلت دا مل دافحدة لوا األيفدال وعمدل األيفدال واالادار ابأليفدال،
وحتسني مستوى محاية حقوق اللفل (الصني)؛
 163-122مواص د د د د دلدة اجل ود الراميدة إىل تعزيز ومحدايدة حقوق األيفدال واملراهقني ،مبدا يف
لك فيما يتعلق بتس د ددجيل املواليد ،والقض د دداء على اس د ددتغالل األيفال ،واحلد من وفيات
الرضا واألم ات (كواب)؛
 164-122تعزيز محددايددة اللفددل ،وال سد د د د دديمددا بتنفيد القوانني املتعلقددة بزوا األيفددال وبتعزيز
املساءلة يف حاالت االعتداء اجلنسي على األيفال وعمل األيفال واالاار ابأليفال (أملانيا)؛
 165-122مواصلة اجل ود الرامية إىل القضاء على التمييز ضد األيفال ال ين يعيشون أ د
األوضاع ضعفا ،مثل الفتيات واأليفال وي اإلعاإلة واأليفال يف املنايق الريفية (اهلند)؛
 166-122مضداعفة اجل ود لوضدا الصديغة الن الية لسدياسدة م افحة عمل األيفال وسدياسدة
محاية اللفل بغية كفالة احلماية من أسوأ أ ال عمل األيفال (جنوق السودان)؛
167-122

ارمي االعتداء اجلنسي على األيفال (اجل ل األسود)؛

168-122

اختا تدابو رددة للحد من لوا األيفال (أنغوال)؛

 169-122اعتمداد عيا التددابو الاللمدة للقض د د د د دداء على لوا األيفدال ،وإعدداد محالت
وبرامج للتوعية الشد دداملة ابألح ام ال ارم املمارسد ددات الضد ددارة وابألض ددرار ال تلحق ا
ه ه املمارس د د ددات ابأليفال ،وك لك محالت بش د د ددأن اآلاثر الض د د ددارة لزوا األيفال على
صحة الفتيات ال دنية والعقلية ورفاه ن (األرجنتني)؛
 170-122مواءمة القوانني وتوفو التمويل ال ايف لالس د د د د اتيجية الوينية للقضد د د دداء على
لوا األيفال للف ة ( )2023-2018بغرض اختا عيا التدابو الاللمة للقضاء على لوا
األيفال والزوا امل ر والقسري (بلجي ا)؛
171-122

تعزيز اإليار القانوخت واملؤسسي مل افحة لوا األيفال (بوركينا فاسو)؛

172-122

تعزيز اجل ود امل ولة للقضاء على لوا األيفال (السودان)؛

 173-122لايدة اجل ود الرامية إىل القضد د دداء عمليا على لوا األيفال وضد د ددمان التنفي
التام للقوانني القالمة للحماية من لوا األيفال (الياابن)؛
 174-122مواص د ددلة اجل ود الرامية إىل حتس د ددني حالة حقوق اللفل ،وفاص د ددة فيما يتعلق
مبنا لوا األيفال واالاار ابأليفال وعمل األيفال (لي يا)؛
 175-122اختددا عيا التدددابو الاللمددة للقضد د د د د دداء على لوا األيفددال وإعددداد محالت
وبرامج للتوعية الشد د دداملة ابألح ام ال ارم املمارسد د ددات الضد د ددارة وآاثرها السد د ددل ية على
األيفال (ل سمربغ)؛
 176-122تعزيز التددابو الراميدة إىل القض د د د د دداء على لوا األيفدال ،وارمي بيا األيفدال
واس د د د د ددتغالل األيفدال يف املواد اإلابحيدة ،وتعزيز الظرود الاللمدة جلعدل التعلي االبتددالي
اإللزامي واجملاخت فعاال (امل سيك)؛
22
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 177-122مواص د ددلة اجل ود الرامية إىل القض د دداء على لوا األيفال بزايدة خمصد د دص د ددات
امليزانية لتنفي االس اتيجية الوينية (ميامنار)؛
 178-122ختصدي التمويل ال ايف لتنفي االسد اتيجية الوينية للقضداء على لوا األيفال
واالستثمار يف تعلي الفتيات بوصف لك أداة م مة ملنا لوا األيفال (هولندا)؛
 179-122اعتم دداد عيا الت دددابو الرامي ددة إىل القض د د د د د دداء على لوا األيف ددال ومراجع ددة
خمصدصددات امليزانية لتوفو ما ي في من األموال لتنفي االسد اتيجية الوينية للقضدداء على
لوا األيفال (تركيا)؛
180-122

معاجلة مش لة الزوا امل ر والقسري (سواليون)؛

 181-122مواصد د ددلة ختصد د ددي املوارد لتعزيز التدابو الرامية إىل م افحة عيا أ د د د ال
التمييز ضد النساء واأليفال واأل ياي وي اإلعاإلة (بوتسواان)؛
 182-122تعزيز آليدات محدايدة حقوق الفتيدان والفتيدات وي اإلعداإلدة أو امل ق أو فووس
نق املناعة ال شرية/اإليدل ( يلي)؛
 183-122تس دريا وتوة اإلجراءات االية للتص ددديق على الربوتوكول االختياري التفاإلية
حقوق األ ياي وي اإلعاإلة (جورجيا)؛
 184-122النظر يف إيالء االهتم ددام الاللم لتعزيز لتا األ د د د ددي دداي وي اإلع دداإل ددة قوق
اإلنسان ،مبا يف لك التنفي الفعال للة العمل املتعلقة ماية األ ياي وي امل ق (اهلند)؛
 185-122تعزيز التددابو املتيد ة لتحقيق املس د د د د دداواة وتعزيز حقوق األ د د د د ديداي وي
اإلعاإلة ،وفاصة فيما يتعلق ابلتعلي اجلاما (إسراليل)؛
 186-122لايدة التمويدل امليص د د د د د لقلداع اإلعداإلدة من أجدل التنفيد الفعدال للقدانون
املتعلق ابإلعاإلة وخلة العمل الوينية املتعلقة ابأل د د د د ددياي وي االحتياجات الاصد د د د ددة
(جنوق السودان).
 -123وسد ددتنظر مالوي يف التوصد دديات التالية ،وسد ددتقدم ردودها علي ا يف الوإلت املناسد ددن ،على
أال يتعدى لك موعد انعقاد الدورة السادسة واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:
 1-123التص د د ددديق على الربوتوكول االختياري التفاإلية مناهض د د ددة التع ين وروه من
ضد د د ددروق املعاملة أو العقوبة القاسد د د ددية أو الالإنسد د د ددانية أو امل ينة ،والربوتوكول االختياري
التفاإلية حقوق األ د د د ددياي وي اإلعاإلة ،والربوتوكول االختياري التفاإلية حقوق اللفل
املتعلق ةجراء تق دددمي ال الر ددات ،والربوتوكول االختي دداري الث دداخت امللحق ابلع ددد ال دددويل
الداي ابحلقوق املددنيدة والس د د د د ديداس د د د د ديدة ،اهلدادد إىل إلغداء عقوبدة اإلعددام ،والربوتوكول
االختياري التفاإلية القضاء على عيا أ ال التمييز ضد املرأة (أوكرانيا).
 -124ونظرت مالوي يف التوصيات الواردة أدانه املقدمة خالل جلسة التحاور وأحايت ا علما:
1-124

التصديق على ما ت قى من االتفاإليات الدولية حلماية حقوق اإلنسان (الصومال)؛

 2-124اختا عيا التدابو املعقولة الستعراض ما ت قى من االتفاإليات الدولية حلقوق
اإلنسددان والتصددديق علي ا ،مبا يف لك الربوتوكول االختياري الثاخت امللحق ابلع د الدويل
الاي ابحلقوق املدنية والسياسية ،اهلادد إىل إلغاء عقوبة اإلعدام (أملانيا)؛
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 3-124التوإليا والتص د د د د ددديق على الربوتوكول االختيداري الثداخت امللحق ابلع دد الددويل
الاي ابحلقوق املدنية والسياسية ،اهلادد إىل إلغاء عقوبة اإلعدام (هندوراس)؛
 4-124النظر يف مس د د ددألة التص د د ددديق على الربوتوكول االختياري الثاخت امللحق ابلع د
الدويل الاي ابحلقوق املدنية والسياسية ،اهلادد إىل إلغاء عقوبة اإلعدام (التفيا)؛
 5-124إلغداء عقوبدة اإلعددام والتصد د د د د ددديق على الربوتوكول االختيداري الثداخت امللحق
ابلع د الدويل الاي ابحلقوق املدنية والسياسية (الربتغال)؛
 6-124التوإليا والتص د د د د د ددديق على االتف دداإلي ددة ال دددولي ددة حلم دداي ددة حقوق عيا العم ددال
امل اجرين وأفراد أسره (هندوراس)؛
 7-124التصد ددديق على االتفاإلية الدولية حلماية حقوق عيا العمال امل اجرين وأفراد
أسره (مايل)؛
 8-124اس د د ددت ش د د دداد إم انية التص د د ددديق على االتفاإلية الدولية حلماية حقوق عيا
العمال امل اجرين وأفراد أسره (النيجر)؛
 9-124النظر يف مسد ددألة التصد ددديق على االتفاإلية الدولية حلماية حقوق عيا العمال
امل اجرين وأفراد أسره (الفل ني)؛
10-124

إإلرار وإلف اختياري لعقوبة اإلعدام بغرض إلغال ا ( يلي)م)4؛

 11-124النظر يف إم انية التص د د د ددديق على الربوتوكول االختياري الثاخت امللحق ابلع د
الدويل الاي ابحلقوق املدنية والسياسية ،اهلادد إىل إلغاء عقوبة اإلعدام (األرجنتني)م)5؛
 12-124إهناء ارمي العالإلات اجلنسددية القالمة على ال اضددي بني األ ددياي من نفس
اجلنس ،ومقاض د دداة مرت م االعتداءات املتزايدة على املنتمني إىل عاعة املثليات واملثليني
ومزدوجي امليل اجلنسددي ومغايري اهلوية اجلنسددانية وحاملي صددفات اجلنسددني ،وكفالة عدم
القانون أو الواإلا (إس انيا)؛
تعرض هؤالء األ ياي للتمييز
 13-124إهناء ارمي وض ددا وس ددلوك املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنس ددي ومغايري
اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني (الوالايت املتحدة األمري ية)؛
 14-124إلغداء مواد إلدانون العقوابت املالوي ال ارم العالإلدات اجلنس د د د د ديدة املثليدة بني
ال الغني امل اضد ددني ،وتلك ال ارم اهلوية اجلنسد ددانية و/أو التع و اجلنسد د اخت ملغايري اهلوية
اجلنسانية ،مثل حتديد مظ ر الرجل (كندا)؛
 15-124حظر التمييز على أسدداس نوع اجلنس أو اهلوية اجلنسددانية أو امليل اجلنسددي يف
عيا مناحي احلياة االجتماعية (كندا)؛
__________

م)4
م)5
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كانت الت صت ت ت ت تتوةجم كما تلوت خ ل جلست ت ت ت تتة التحاورجم كالتايل :والتصت ت ت ت تتديق على الربوت ك ل االختوار التفاقوة
مناهض تتة التعاي وغريه من ض تتروب املعاملة أو العق عة القاس تتوة أو ال إنس تتانوة أو املهونةجم وإقرار وق اختوار
لعق عة اإلعدام هبد إلغائهاو.
كانت الت ص تتوةجم كما تلوت خ ل جلس تتة التحاورجم كالتايل :والنظر إمكانوة التص تتديق على اتفاقوة منع جرمية
اإلابدة اجلمتاعوتة واملعتاقبتة علوهتاجم وعلى الربوت ك ل االختوتار النتا امللحق ابلعهتد التدويل اخلاا ابوق املدنوتة
والسواسوةجم اااد إىل إلغاآل عق عة اإلعدامو.
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 16-124لايدة فري احلصددول على الدمات الصددحية اجليدة ومسددتوى توافرها للمثليات
واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني ( يلي)؛
 17-124محاية املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنس د د د ددي ومغايري اهلوية اجلنس د د د ددانية
وحاملي صفات اجلنسني وم افحة ما يتعرضون لا من التمييز والوص (فرنسا)؛
 18-124اختا تدابو مل افحة التمييز ض د د ددد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنس د د ددي
ومغايري اهلوية اجلنسدانية وحاملي صدفات اجلنسدني واإلفالت من العقاق على العنف القال
على اهلوية اجلنسددانية وامليل اجلنسددي ،و لك بتنقيح التش دريعات الوينية بغرض إدرا اهلوية
اجلنسانية وامليل اجلنسي بش ل صريح ضمن أسس التمييز ااظورة (سويسرا)؛
 19-124إهناء ارمي العالإلات اجلنس د د د ددية القالمة على ال اض د د د ددي بني ال الغني من نفس
اجلنس ،وتوسديا نلاق تشدريعاحا املناهضدة للتمييز ليشدمل حظر التمييز على أسداس امليل
اجلنسي واهلوية اجلنسانية (آيسلندا)؛
 20-124دع م ددأ عددم التمييز ةهنداء ارمي العالإلدات اجلنس د د د د ديدة املثليدة القدالمدة على
ال اضدي ،وإدرا امليل اجلنسدي واهلوية اجلنسدانية بشد ل صدريح ضدمن أسدس التمييز ال
ظرها الدستور (أيرلندا)؛
 21-124إلغاء عيا األح ام القانونية ال ارم العالإلات اجلنس ددية املثلية القالمة على
ال اضد د د ددي ومنا التمييز ضد د د ددد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسد د د ددي ومغايري اهلوية
اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني وإساءة معاملت (إيلاليا)؛
 22-124إلغداء املواد (137ألف) ،و ،153و ،154و 156من إلدانون العقوابت ووض د د د د ددا
تشريعات املة حتظر أي لييز على أساس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية (هولندا)؛
 23-124إهندداء ارمي العالإلددات اجلنسد د د د ديددة املثليددة القددالمددة على ال اضد د د د ددي بني ال ددالغني ر يددا،
واسدتحدا إلوانني داملة مل افحة التمييز تشدمل محاية املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسدي
ومغايري اهلوية اجلنسانية وأحرار اهلوية وامليول اجلنسية وحاملي صفات اجلنسني (نيوليلندا)؛
 24-124إهنداء ارمي العالإلدات اجلنس د د د د ديدة املثليدة وإلغداء التش د د د د دريعدات ال تنلوي على
التمييز ض ددد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنس ددي ومغايري اهلوية اجلنس ددانية وحاملي
صفات اجلنسني (النرويج)؛
 25-124إلغدداء عيا األح ددام القددانونيددة ال ارم العالإلد ات اجلنس د د د د ديددة بني ال ددالغني
امل اضني ،وت ليف اللجنة املالوية حلقوق اإلنسان ماية حقوق عاعة املثليات واملثليني
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني (أس اليا)؛
القددانون ،دددد إلغددال ددا هند اليددا،
 26-124إإلرار وإلف اختيدداري لعقوبددة اإلعدددام
والنظر يف إم ددانيددة التصد د د د د ددديق على الربوتوكول االختيدداري الثدداخت امللحق ابلع ددد الدددويل
الاي ابحلقوق املدنية والسياسية (إس انيا)؛
27-124

النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام (فيجي)؛

 28-124اإلبقدداء على الوإلف االختيدداري لتنفي د أح ددام اإلعدددام بغرض إلغدداء عقوبددة
اإلعدام بصد د فة هنالية ،والتصد ددديق على الربوتوكول االختياري الثاخت امللحق ابلع د الدويل
الاي ابحلقوق املدنية والسياسية ،اهلادد إىل إلغاء عقوبة اإلعدام (فرنسا)؛
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 29-124مواصد ددلة ج ودها الرامية إىل االسد ددتعاضد ددة عن عيا أح ام اإلعدام بعقوابت
بددديلددة ،وإإلرار وإلف اختيدداري لعقوبددة اإلعد دام ،بغرض إلغددال ددا إلددانوان فيمددا يتعلق جبميا
اجلرال (سويسرا)؛
 30-124إلغداء عقوبدة اإلعددام لدامدا ،وتنفيد الربوتوكول االختيداري الثداخت امللحق ابلع دد
الدويل الاي ابحلقوق املدنية والسياسية (آيسلندا)؛
 31-124اعتماد وإلف اختياري إلانوخت لعقوبة اإلعدام بغرض إلغال ا لاما ،والتصد د د ددديق على
الربوتوكول االختياري الثاخت امللحق ابلع د الدويل الاي ابحلقوق املدنية والسياسية (إيلاليا)؛
 32-124اإلبقداء على الوإلف االختيداري لعقوبدة اإلعددام يف عيا احلداالت والعمدل من
أجل إلغاء عقوبة اإلعدام لاما (التفيا)؛
 33-124مواص د د ددلة الوإلف االختياري الفعلي لعقوبة اإلعدام ،واختا املزيد من التدابو
إللغال ا إلانوان (ني ال)؛
34-124

النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام (رواندا)؛

35-124

إإلرار وإلف اختياري لعقوبة اإلعدام (سواليون)؛

 36-124اختا تدابو إلانونية وسدياسداتية ملموسدة ،مبا يف لك توفو التدرين ال ايف يف
جمال حقوق اإلنس ددان للمورفني الص ددحيني ،من أجل القض دداء على عيا أ د د ال الوصد د
والتمييز يف األوسد د دداة الصد د ددحية ،وال سد د دديما ضد د ددد النسد د دداء والفتيات ،واملثليات واملثليني
ومزدوجي امليل اجلنسددي ومغايري اهلوية اجلنسددانية وحاملي صددفات اجلنسددني ،واأل ددياي
املصدابني بفووس نق املناعة ال شدرية/اإليدل ،واأل دياي وي األمراض العقلية و وي
اإلعاإلات النفسية  -االجتماعية (الربتغال)؛
 37-124إلغدداء عقوبددة اإلعدددام واالنض د د د د دمددام إىل الربوتوكول االختيدداري الثدداخت امللحق
ابلع د الدويل الاي ابحلقوق املدنية والسياسية (أس اليا)؛
 38-124حتسددني ررود اا وسددني احتياييا بتعديل املادة  176من إلانون اإلجراءات اجلنالية
واألدلة لضمان عدم إل ول االع افات املنتزعة ابستيدام التع ين كدليل (أيرلندا)م)6؛
39-124

ارمي االرتصاق الزوجي (التفيا)؛

 40-124خف معدل وفيات األم ات بض ددمان توفو خدمات كافية يف جمال الص ددحة
اجلنس د د ددية واإلجنابية ،مبا يف لك إم انية احلص د د ددول على خدمات ما إل ل الوالدة وأ ناءها
وبعدها (الدامنرك)؛
 41-124تعزيز فري احلصددول على ما ي في من خدمات الصددحة اجلنسددية واإلجنابية،
وال سيما خدمات ما إل ل الوالدة وأ ناءها وبعدها (فيجي)؛

__________

م)6
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كانت الت ص ت ت ت ت تتوةجم كما تلوت خ ل جلس ت ت ت ت تتة التحاورجم كالتايل :وحتست ت ت ت ت ت ترو احملب ست ت ت ت ت ت ا تواطوا عتعديل
ا تملادة  176من قان ن اإلجراآلات اجلنتائوتة واألدلة لضت ت ت ت ت ت تمتان عدم قب ل االع افات املنتزعة ابست ت ت ت ت ت تتتختدام التعتاي
كدلول وإس ة ستبول انتصتا للمحتجزين إبنشتاآل جلنة مستتقلة ملعاجلة الشتكاوى املقدمة ضتد الشترطة للتحقوق
ادعاآلات إساآلة معاملة احملتجزينو.
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 42-124لايدة مس ددتوى توفو خدمات الص ددحة اجلنس ددية واإلجنابية ومس ددتلزماحا ،مبا يف
لك من خالل التوعية بتنظي األسدرة ،ملعاجلة مشد لة محل املراهقات ولوا األيفال يف
عيا مقايعات ال لد (آيسلندا)؛
 43-124تنفي تش دريعات وسددياسددات وينية حلماية حق املرأة يف احلصددول على خدمات
الصحة اجلنسية واإلجنابية واملعلومات ات الصلة ،وللقضاء على لوا األيفال (النرويج)؛
 44-124لايدة دع خدمات الص د ددحة اإلجنابية وتنظي األس د ددرة وتعزيز فري احلص د ددول
أبسعار معقولة على وسالل وأسالين منا احلمل (أملانيا)؛
45-124

توفو التثقيف اجلنسي الشامل يف إيار املناهج الدراسية (الدامنرك).

 -125وتع س عيا االسددتنتاجات و/أو التوصدديات الواردة يف ه ا التقرير موإلف الدولة (الدول) ال
إلدمت ا و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ين غي أتويل ا على أهنا حتظى بتأييد الفريق العامل ك ل.
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