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االستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

*

سانت لوسيا

__________
*

يعمم المرفق دون تحرير رسمي ،وباللغة التي ُق ّدم بها فقط.
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مقدمة
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عقد الفريق العامل المعني باالست ت ت ت ت ت تتتعرال الدورش الفت ت ت ت ت ت تتامل ،المنفت ت ت ت ت ت ت وفقا لقرار م ل

حقو

اإلنست تتان  ،1/5دورته الست تتابعة والن فين في الفترة من  18كانون الناني/يناير إلى  8شت تتفار/فبراير .2021

وقد أُجرى االست ت ت تتتعرال المتعلق بست ت ت تتان

يناير  .2021وترأس وفد ستان

لوست ت ت تتيا في ال لست ت ت تتة الست ت ت تتادست ت ت تتة المعقودة في  20كانون الناني/

لوستيا الستفير والممنل الدامم لستان

لوستيا لدى األمم المتحدة في نيويورك،

كوس ت ت ت تتموس ريتف ت ت ت تتاردس ت ت ت تتون  .واعتمد الفريق العامل ،في جلس ت ت ت تتته العاش ت ت ت ترة المعقودة في  22كانون الناني/

يناير  ،2021التقرير المتعلق بسان
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لوسيا.

وفي  12كتانون النتاني/ينتاير  ،2021اختتار م ل

(الم موعة الن فية) لتيسير االستعرال المتعلق بسان
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وعم بالفقرة  15من مرفق قرار م ل

حقو اإلنس ت ت ت ت ت ت تتان م موعتة المقررين التتاليتة

لوسيا :الفحرين والب ارزيل وغابون.

حقو اإلنس تتان  ،1/5والفقرة  5من مرفق ق ارره ،21/16

صدرت الوفامق التالية ألغرال االستعرال المتعلق بسان

لوسيا:

(أ)

تقرير وطني(/)1عرل كتابي مقدم وفقا للفقرة (15أ)؛

(ب)

ت ميع للمعلومات أعدته مفوضت تتية األمم المتحدة الست تتامية لحقو اإلنست تتان (المفوضت تتية

(ج)

موجز أعدته المفوضية السامية وفقا للفقرة (15ج)(.)3

()2

السامية) وفقا للفقرة (15ب) ؛
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وأحيل

إلى ست تتان

لوست تتيا عن طريق الم موعة الن فية قاممة أست ت لة أعدتها ست تتلفا ألمانيا ،وبنما،

وست ت تتلوفينيا ،ووي ي ،وكندا ،ولييتنفت ت تتتاين ،والمملبة المتحدة لبري انيا الع مى وأيرلندا الفت ت تتمالية ،والواليات

المتحدة األمريكية .ويمكن االط ع على هذه األس لة في الموقع الففكي ل ستعرال الدورش الفامل.

أوالا -ملخص مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
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قدم الست تتفير والممنل الدامم لست تتان

لوسيا إلى الفريق العامل.
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وأشار الوفد إلى أن سان

لوست تتيا لدى األمم المتحدة في نيويورك التقرير الوطني لست تتان

لوسيا دولة جزرية صغيرة نامية أظهرت منذ استق لها في عام 1979

الت ازمتا فتابتتا بتالتعتدديتة وبتنفيتذ تعهتداتهتا والت ازمتاتهتا التدوليتة ،بمتا في للتا الوفتام بمست ت ت ت ت ت ت وليتهتا عن النهول

بحقو اإلنسان لمواطنيها وصون هذه الحقو .
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وقد أدى ظهور جامحة فيروس كورونا (كوفيد )19-إلى اض ت ت رابات هاملة في اقتصت تتادات الدول

ال زرية الصتغيرة النامية وأدى إلى انتباستات شتديدة تهدد بتبديد مكاست

وكان على البلدان منل ست تتان

التنمية التي تحقق

بفتق األنف .

لوست تتيا التي تعتمد على عدد قليل من األنف ت ت ة االقتصت تتادية أن تيتار إنقال

األرواح وسبل العيش أو أخذ مفادرات إنمامية أخرى.

__________
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وأبلغ الوفد عن التقدم المحرز منذ ال ولة السابقة من االستعرال الدورش الفامل في عام .2015
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لوس تتيا لم تنف تتس بعد م ست تس تتة وطنية لحقو اإلنس تتان تعمل على نحو

وعلى الرغم من أن س تتان

كامل ،فقد أنفت ت الحكومة ،في شتفار/فبراير  ،2019ل نة التنستيق الوطنية لحقو اإلنستان تمهيدا إلنفتام

الم ست تست تتة الوطنية لحقو اإلنست تتان .وتعمل هذه الل نة أيضت تتا كآلية وطنية لإلب غ والمتابعة وتتمنل واليتها

في رص تتد حالة حقو اإلنس تتان الوطنية واإلب غ عنها .وتض تتم الل نة ،التي تديرها دامرة الفت ت ون اليارجية،
ممنلين عن عدة و ازرات حكومية ،باإلضافة إلى ممنلين عن من مات الم تمع المدني.
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وأشتتار الوفد إلى أن ستتان

لوستتيا قد اتيذت ،خ ل الفترة قيد االستتتعرال ،خ وات ملموستتة من

أجل التص تتديق على المعاهدات الدولية لحقو اإلنس تتان .وفي حزيران/يونيه  ،2020ص تتدق س تتان

على اتفاقية حقو األشت ت ت ت ت تتيا
انضم

سان

لوش اإلعاقة وانضت ت ت ت ت تتم

لوس تتيا

إلى بروتوكولها االختيارش .وفي الفترة نفس ت ت ت ت ت تها،

لوسيا إلى معاهدة مراكش لتيسير النفال إلى المصنفات المنفورة لفامدة األشيا

المكفوفين

أو معاقي الفص ت ت ت ت تتر أو لوش إعاقات أخرى في قرامة الم بوعات ،التي وض ت ت ت ت تتعتها المن مة العالمية للملبية

الفبرية (الويبو) .وكان التص ت ت ت تتديق على هذه الص ت ت ت تتكوك واالنض ت ت ت تتمام إليها جزما من عملية تدري ية لحماية

حقو األشيا

لوش اإلعاقة ،تماشيا مع الغاية  2-10من أهداف التنمية المستدامة.

الحكومة في إجرام مناقف تتات مع المفوض تتية الس تتامية لتقديم المس تتاعدة
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وع وة على للا ،ش تترع
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وشتمل ال هود المستتمرة من أجل الوفام بااللتزامات الدولية للبلد ويما يتعلق بالتصتديق على معاهدات

التقنية في وضع خ ط لضمان أن تح ى الحقو الممنوحة في هذه الصكوك بكامل قوة القانون المحلي.

حقو اإلنسان األخرى مفاركة مس ولين حكوميين في حلقات دراسية استضافتها م موعة أصدقام مفادرة اتفاقية

مناهض ت تتة التعذي في أعوام  2016و 2018و ،2020بهدف التوقيع والتص ت تتديق في نهاية الم اف على اتفاقية
مناهضتة التعذي وغيره من ضتروب المعاملة أو العقوبة القاستية أو ال إنستانية أو المهينة .وباإلضتافة إلى للا،

هناك مناقفات جارية بف ن التصديق على العهد الدولي اليا

بالحقو المدنية والسياسية.

وأش ت تتار الوفد إلى أنه خ ل االس ت تتتعرال الذش أُجرش في عام ُ ،2015ست ت تّلط الض ت تتوم على توفير
-13
إمدادات المياه الصت تتالحة للفت تترب والمياه الن ية لفعض الم تمعات المحلية ،وأُشت تتير إلى بدم مفت تتروع إلعادة
ت وير إمدادات المياه؛ وأفاد الوفد ب ن هذا المفت ت ت تتروع قد است ت ت تتتُبمل في شت ت ت تتفار/فبراير  .2020وأوضت ت ت ت أن
الوصت ت تتول إلى المياه الن يفة عنصت ت تتر حاست ت تتم في التنمية المست ت تتتدامة ،منلما ي كد للا الهدف  6من أهداف
التنمية المستدامة ،وأن أهميته أصفح
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أكبر خ ل جامحة كوفيد.19-

تر حاستما في ستياستة الحكومة ،وال ستيما في ستيا التحديات
ويمنل األمن الغذامي والتغذوش عنص ا

التي ت رحهتا ال تامحتة .وتتدرك الحكومتة ا لتفتاوتتات االقتصت ت ت ت ت ت تتاديتة واالجتمتاأليتة الموجودة بين األطفتال داخل

ن ام التعليم ،واألفر الذش يمكن أن يحدفه للا على تقدمهم التعليمي ،ولذلا فقد وضت تتع مفت تتروع ست تتياست تتة

التغذية المدرست ت ت تتية للعقد  ،2030-2020بدعم من برنامج األغذية العالمي ومن مة األغذية والزراعة لألمم

المتحدة .وتبفل هذه الستياستة تزويد كل تلميذ في المدارس االبتدامية والنانوية بوجفات غذامية متوازنة خ ل

اليوم الد ارست تتي .وأشت تتار الوفد إلى أن الهدف  2من أهداف التنمية المست تتتدامة يقتضت تتي أن تست تتعى الدول إلى

القض تتام على ال وع بحلول عام  ،2030وأوضت ت أن مف تتروع س تتياس تتة التغذية المدرس تتية يف تتكل خ وة على
المستوى الوطني للحد من ال وع والقضام عليه في نهاية الم اف.

-15

وت تمنل إحدى الي وات المتيذة منذ االست ت ت ت ت تتتعرال الست ت ت ت ت تتابق ويما يتعلق بتحقيق المست ت ت ت ت تتاواة بين

ال نست ت ت تتين في إجرام است ت ت تتتعرال لهلية الوطنية للنهول بالمرأة .وقد يست ت ت تترت الست ت ت تتياست ت ت تتة الوطنية والي ة

االست تتتراتي ية للمست تتاواة بين ال نست تتين هذه العملية التي است تتتهدف  ،من بين جملة أمور ،تعميم المست تتاواة بين

ال نسين في جهود التنمية الوطنية في سان
GE.21-04941
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وتهدف خ ة ت وير ق اع التعليم للفترة  ،2020-2015إلى زيادة إمكانية الحصول على التعليم

وزيادة القدرة على تحمل تباليفه لدى جميع المواطنين ،بما في للا تعزيز المس ت ت ت ت تتاواة بين ال نس ت ت ت ت تتين .وفي
الست ت ت ت ت ت تتنوات األخيرة ،كان هنتاك ات تاه متزايد نحو زيادة التحتا النست ت ت ت ت ت تتام والفتيتات بالمتدارس مقتارنة بالرجال

والفتيان ،وخاص ت ت ت تتة في المرحلتين النانوية وال امعية .وبينما ت رح

س ت ت ت تتان

لوس ت ت ت تتيا بهذه االت اهات ،فإنها

تراعي أيض تتا ض تترورة اتيال تدابير لض تتمان عدم تيلا الف تتفاب والفتيان عن الرك
ل ميع الففاب للحصول على تعليم جيد.

متس تتاوية

وتوفير فر

ب ،وال ستتيما
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ونتي ة ل امحة كوفيد ،19-واجه البلد أيضتتا تحديا كبي ار يتمنل في ضتتمان حصتتول ال
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والحظ الوف تتد أن أح تتد الفت ت ت ت ت ت تواغ تتل الع تتالمي تتة المتن تتامي تة هو زي تتادة خ ر العنا الق تتامم على النوع

-19

وقدم الوفد معلومات بف ت ت ن المفادرات التي اعتُمدت لمكافحة العنا القامم على النوع االجتماعي،

أول ا الذين يعيفون في أوضاع هفة ،على األدوات ال زمة لمواصلة تعليمهم من خ ل التعلم عن بعد.

االجتماعي ،وال ست تتيما أفنام ال امحة .والحظ أيضت تتا أن العنا القامم على النوع االجتماعي من ال رامم التي
تفقى س ت ت تتامدة بف ت ت تتكل أقوى وال يُبلَّغ عنها إال قلي في س ت ت تتان لوس ت ت تتيا .وبمراعاة هذا الواقع ،اعتمدت حكومة
سان لوسيا نه ا متعدد الق اعات لمكافحة هذه اآلفة.
بما في للا تنفيذ برنامج اليدمات األس ت ت ت تتاس ت ت ت تتية في عام  2019من قبل ش ت ت ت تتعفة الع قات بين ال نس ت ت ت تتين،

بالتعاون مع مركز دعم المرأة ،ومف ت ت تتاركة البلد في تعزيز مف ت ت تتروع مس ت ت تتاملة الدولة الرامي إلى إنهام العنا
القامم على النوع االجتماعي في من قة الفحر الباريبي .وقد شمل هذا المفروع إنفام ن ام ل مع البيانات،

تُ مع عن طريقه المعلومات من قوات الفت ت ت ت ت تترطة الملبية في ست ت ت ت ت تتان
التصدش لألزمات في سان لوسيا ،ومحكمة األسرة.
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لوست ت ت ت ت تتيا ،ومركز دعم المرأة ،ومركز

وباإلضت ت ت تتافة إلى للا ،أُن ز است ت ت تتتعرال لمقارنة التفت ت ت تريعات القاممة في أيلول/ست ت ت تتبتمبر ،2019

كي وة أولى نحو تعزيز اإلطار التف تريعي الوطني .وس تتوض ت التف تريعات المقترحة تعريف العنا العاملي

وست تتت وفر ست تتبل االنتصت تتاف ل ميع الضت تتحايا بغض الن ر عن الوضت تتع العاملي أو ترتيفات المعيفت تتة أو نوع
ال ن  ،وستعالج العوامل األخرى التي تعو الوصول إلى العدالة في ن ا التفريعات الحالية.
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وواص ت ت ت تتل حكومة س ت ت ت تتان

لوس ت ت ت تتيا إع ام األولوية لحماية األطفال والف ت ت ت تتفاب .وخ ل الفترة قيد

االس ت ت تتتعرال ،اعتُمد قانونان هامان ،هما قانون قض ت ت تتام األطفال وقانون ال فل (الرعاية والحماية والتبني).

وت رش ص ت ت تتياغة مف ت ت تتروع قانون فال  ،وهو قانون وض ت ت تتع األطفال ،ومن المقرر إجرام المف ت ت تتاورات األولية

بف نه في الربع األول من عام .2021
-22
أُلغي

وشت تتدد الوفد على أنه تماشت تتيا مع ال هود المتواصت تتلة التي يبذلها البلد لحماية حقو األطفال ،فقد

العقوبة البدنية في  1أيار/مايو  .2020وأوض مع للا أن المادة  50من قانون التعليم لعام 1999

لم توامم بعد مع األمر التنفيذش الذش يلغي العقوبة البدنية ،إل أن هذه المادة ال تزال تحدد ش ت ت ت ت ت تترور ت بيق
العقوبة البدنية في المدارس؛ وتعمل الحكومة على إجرام التغييرات ال زمة إلزالة هذا التناقض.

-23

وأشت تتار الوفد إلى أنه قد ست تتلط الضت تتوم ،في التقرير الوطني ،على أوجه التقدم المحرز في تيست تتير

الوصت ت ت تتول إلى العدالة ،مع اإلشت ت ت تتارة إلى التحديات القاممة .وتفت ت ت تتمل هذه التحديات نقص المرافق وقضت ت ت تتاة

المحكمة العليا وطول فترة االحت از لدى الفت ت تترطة بست ت تتب

نقص عدد قضت ت تتاة الصت ت تتل  .والحكومة في طور

تنفيذ اس ت ت تتتراتي يات ميتلفة لتص ت ت تتحي أوجه القص ت ت تتور هذه .وتمنل

إحدى الي وات المهمة إلى األمام من

أجل تست ت ت ت ت تتهيل الوصت ت ت ت ت تتول إلى العدالة خ ل الفترة قيد االست ت ت ت ت تتتعرال في إعادة فت الميتبر الوطني لل
الفرعي في عام  ،2017بعد إغ

4

دام عامين.
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وأشت تتار الوفد إلى أنه ،أفنام االست تتتعرال الذش أُجرش في عام  ،2015أُشت تتير إلى ادعامات تتعلق

ب ارتباب "عمليات قتل غير مف ت ت تتروع" على أيدش أفراد من قوات الف ت ت تترطة الملبية في س ت ت تتان

لوس ت ت تتيا خ ل

عامي  2010و ،2011في ستتيا برنامج للتصتتدش الرتفاع األفعال اإلجرامية .ونفت ت هذه االدعامات عن

تقرير أعتدتته الوكتالتة المعنيتة بتنفيتذ تتدابير مكتافحتة ال ريمتة واإلجرامات األمنيتة ،التتابعتة لل متاعتة البتاريبيتة.
وجود ش ت ت ت ت ت ت تتاغر في مكتت

متتدير النيتتابتتة العتتامتتة ابتتتدام من كتتانون

وأُ ّجتل التحقيق في القضت ت ت ت ت ت تيتتة بست ت ت ت ت ت تبت
األول/ديس تتمبر  .2015وبعد تعيين مدير النيابة العامة في تفت ترين األول/أكتوبر  ،2016جرى التحقيق في
القضتتية بفتتكل كامل ،بما في للا إلقام ال فض على المتهم واستتت وابه .وجميع الملفات المتعلقة بالموضتوع
هي اآلن لدى مدير النيابة العامة الذش سيحدد الي وات المقبلة الواج
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اتيالها.

وأشتار الوفد إلى أن الحكومة قد ركزت بفتكل أكبر على معال ة الفقر في ستان

لوستيا منذ جولة

االستتتعرال الستتابقة .ونتي ة لذلا ،ي ّس تر البلد عددا من المفادرات ليفض مستتتوى الفقر من خ ل إصت ح
أن مة الحماية االجتماألية في البلد .وشت ت تتمل هذه المفادرات  ،على ست ت تتبيل المنال ال الحصت ت تتر ،زيادة الدعم
الحكومي المقدم من خ ل برنامج المساعدة العامة ،وهو أكبر برنامج وطني للتحوي ت النقدية.
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وباإلضتافة إلى للا ،وفي إطار استتراتي ية التصتدش لفيروس كوفيد ،19-وضتع حكومة ستان

لوسيا خ ة ل نتعاش االقتصادش من أجل تحفيز االقتصاد وحماية األرواح وسبل العيش .وتتضمن الي ة

تدابير للحفاظ على الرفاه االجتماعي للس ت ت ت تتكان ،بما في للا زيادة بنس ت ت ت تتفة  40في المامة في عدد األس ت ت ت تتر

المعيفية المستفيدة من برنامج المساعدة العامة.
-27

وأشت تتار الوفد إلى التهديد الوجودش الذش تفت تتكله ظاهرة تغير المناإ وأشت تتار إلى التحديات الناشت ت ة

عن أوجه عدم المست تتاواة في الهيكل الدولي للتمويل والتنمية .وأفاد ب ن الدول ال زرية الصت تتغيرة منل ست تتان

لوس ت ت ت تتيا ت س ت ت ت تتاهم ب قل قدر في أس ت ت ت تتفاب تغير المناإ ومع للا تفقى األكنر عرض ت ت ت تتة آلفاره ،ألنها في اليط
األمامي في مواجهة تغير المناإ .ولذلا ،وكما هو مبين في التقرير الوطني ،تتيذ ست ت تتان
على المستتوى الوطني وضتمن ستيا إقليمي للحد من رفار تغير المناإ .وتواصتل ستان

لوست ت تتيا خ وات

لوستيا أيضتا دعوة

ال هات الرميس ت ت ت تتية المس ت ت ت تتبفة ل نفعافات إلى رفع مس ت ت ت تتتويات طموحها ومواص ت ت ت تتلة الحد من اآلفار المناخية

واحتوامها ،تماشيا مع اتفا باري .
-28

وأش ت ت ت ت ت ت تتار الوفتتد إلى أن ظهور جتتامحتتة كوفيتتد 19-قتتد زاد من الح ج التي دأبت

التتدول ال زريتة

الص ت ت ت تتغيرة على تقديمها على مر الس ت ت ت تتنين ،والتي مفادها أن هناك فغرات في المنه يات التي اس ت ت ت تتتيدمتها

الم ستستات المالية الدولية لتحديد إمكانية وصتول هذه الدول إلى التمويل الميستر ألغرال تنميتها .فم ياس

النتتاتج المحلي اإلجمتتالي للفرد الواحتتد يت تتاهتتل مواطن الضت ت ت ت ت ت تتعا في هتتذه البلتتدان ويحتتد من قتتدرتهتتا على

الوصول إلى التمويل ألغرال التنمية بفرور مواتية نسبيا.
-29

وأدت جامحة كوفيد 19-إلى انبماش اقتص تتاد س تتان

لوس تتيا بنس تتفة  20في المامة على األقل في

عام  ،2020وس ت تتلط الض ت تتوم أيض ت تتا على التفاوتات الموجودة داخل البلدان وويما بينها .وقد جادل س ت تتان
لوست ت ت ت ت ت تتيا بقوة ب ن لقاحات كوفيد 19-ي

أن تبون "منفعة عامة عالمية ميست ت ت ت ت ت تتورة التبلفة ومتاحة ل ميع

الناس ،بمن فيهم الف ات األش ت ت تتد ض ت ت تتعفا" .لبن في الواقع كان من لديهم الموارد هم أول من اس ت ت تتتفاد ،بينما
هف

-30

بلدان منل سان

لوسيا إلى رخر قاممة االنت ار.

واختتم الوفد كلمته بإعادة ت كيد التزام ستان

لوستيا بدعم حقو اإلنستان لمواطنيها وجميع من هم

داخل حدودها .وأش ت تتار إلى أن البلد قد قام بتقييم التوص ت تتيات الواردة في س ت تتيا جولة االس ت تتتعرال الس ت تتابقة

وبتذل جهودا واأليتة لمعتال تة العتديتد منهتا .ومع للتا ،ال يزال البلتد يواجته عتددا ال يحصت ت ت ت ت ت تتى من التحتديتات
الناجمة عن قلة الموارد الففت ت ترية والقدرات وعن القيود المالية .ومع للا ،س ت تتتواص ت تتل حكومة س ت تتان

العمل لضمان حماية حقو جميع سكانها.

GE.21-04941

لوس ت تتيا

5

A/HRC/47/9

باء– جلسة التحاور وردود الدولة قيد االستعراض
-31

خ ل جلست ت ت ت تتة التحاور ،أدلى  58وفدا ببيانات .وترد التوصت ت ت ت تتيات المقدمة أفنام الحوار في الفرع

-32

الب ارزيل

الناني من هذا التقرير.
وأفن

الب ارزيل على ستتان

لوستتيا إلنفتتام ل نة التنستتيق الوطنية لحقو اإلنستتان .ورحب

أيضت تتا بال هود المبذولة لضت تتمان الحصت تتول على المام والغذام والرعاية الصت تتحية ،فضت ت عن مكافحة عمل
األطفال والفقر ،وأفن

على وجه اليص ت ت ت تتو

المعيفية الفقيرة .وأحاط
-33

وأفنت

على مف ت ت ت تتاريع إمدادات المياه والمس ت ت ت تتاعدة المقدمة لألست ت ت تتر

الب ارزيل علما بال هود المبذولة للتصدش للعنا والتمييز ضد النسام والفتيات.

لوست ت ت ت ت ت تيتا لل هود التي تبتذلهتا لتعزيز الهيتاكتل والموارد الموجودة لتدعم

كنتدا على س ت ت ت ت ت ت تتانت

الناجيات من العنا القامم على النوع االجتماعي .والح

عددها  18مقعدا في ستان

لوستيا تفتغلهما امرأتان  ،وشت ع

تمنيل أكبر للمرأة في السياسة.

-34

وأفن

شت تتيلي على مفت تتاركة ست تتان

كندا أن مقعدين من مقاعد م ل

النواب الفالغ

الحكومة على اتيال خ وات إضتاوية لتعزيز

لوست تتيا م خ ار في الحلقة الد ارست تتية اإلقليمية لم موعة أصت تتدقام

مفادرة اتفاقية مناهضت ت ت ت ت ت تتة التعذي في كانون األول/ديست ت ت ت ت ت تتمبر  2020بهدف إحراز تقدم في اعتماد اتفاقية
مناهضت ت تتة التعذي

وغيره من ضت ت تتروب المعاملة أو العقوبة القاست ت تتية أو ال إنست ت تتانية أو المهينة وبروتوكولها

االختيارش وتنفيذهما مستقب .
-35

وأشادت كوستاريكا بال هود التي تبذلها سان

لوسيا للتيفيف من رفار تغير المناإ ،وال سيما في

صفوف أشد الف ات ضعفا ،وبالتصديق م خ ار على اتفاقية حقو األشيا

لوش اإلعاقة.

-36

واعترفت

كوبتا بتال هود المبتذولتة لتعزيز النهول بتالمرأة وتمكينهتا ،وال ست ت ت ت ت ت تتيمتا من خ ل مراجعتة

-37

وأعربت

التدانمرك عن قلقهتا ألن المنليتات والمنليين ومزدوجي الميتل ال نست ت ت ت ت ت تتي ومغتايرش الهويتة

الهياكل الوطنية وإدخال من ور جنساني في خ ط التنمية.

ال نستانية وحاملي صتفات ال نستين يتعرضتون للتمييز والوصتم .وأشتادت الدانمرك بال هود المبذولة لحماية

الص تتحة والحقو ال نس تتية واإلن ابية ،بينما الح
الضتتوم على مفادرة اتفاقية مناهضتتة التعذي

التصديق على االتفاقية.
-38

وأعرب

بقلق ارتفاع معدل حمل المراهقات .وس تتل
عن استتتعدادها لمستتاعدة ستتان

الدانمرك

لوستتيا في التقدم نحو

واعترف وي ي ب همية ترست تتي الست تتياست تتات واالست تتتراتي يات المتعلقة بتغير المناإ وبالتيفيف من رفار

البوارث في اإلطار اإلنمامي الوطني ،وأفن على سان لوسيا لي تها اإلنمامية الوطنية وسياستها بف ن التبيف

مع تغير المناإ .وأفن وي ي أيضا على سان لوسيا إلنفامها رلية وطنية لإلب غ والمتابعة.
-39

وأشادت فنلندا بمفاركة سان

-40

ورحب

-41

وأفن

لوسيا في عملية االستعرال الدورش الفامل وقدم

توصيات.

فرنس تتا بالت ورات اإلي ابية بف ت ن ض تتمان حقو اإلنس تتان والحريات األس تتاس تتية في س تتان

لوسيا منذ عام  ، 2017لبنها أعرب

جورجيا على س ت ت تتان

عن قلقها بف ن السيا الوطني.

لوس ت ت تتيا لتص ت ت تتديقها على ص ت ت تتكوك ميتلفة لحقو اإلنس ت ت تان والح

الي وات المتيذة لتلبية احتياجات أضعا شريحة من سكانها في سيا جامحة كوفيد .19-وهن ت جورجيا

ستان

لوستيا على جهودها للقضتام على التمييز القامم على النوع االجتماعي واعتماد نهج متعدد الق اعات

لمكافحة العنا القامم على النوع االجتماعي.
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وأفن

-42

ألمانيا ع لى سان

لوسيا لما بذلته من جهود فعالة لحماية صحة مواطنيها وأرواحهم خ ل

جامحة كوفيد . 19-وال تزال ألمانيا تف ت ت تتعر بالقلق إزام اس ت ت تتتمرار وجود عقوبة اإلعدام وإزام اس ت ت تتتمرار ت ريم
الع قات ال نسية بالتراضي بين أشيا
ورحبت ت

-43

ال ن .

من نف

غ تتان تتا ب تتاعتمت تتاد تفت ت ت ت ت ت تريعت تتات محليت تتة م خ ار ،بمت تتا في لل تتا خ ت تتة تنميت تتة ق ت تتاع التعليم

للفترة  ،2020-2015وقانون قضت ت ت ت ت تتام األطفال وقانون ال فل (الرعاية والحماية والتبني) .وأفن

س تتان

غانا على

لوس تتيا إلنف تتامها ل نة التنس تتيق الوطنية لحقو اإلنس تتان المكلفة برص تتد حالة حقو اإلنس تتان الوطنية

واإلب غ عنها.

-44

ورحب

غ يانا باإلجرامات التي اتيذتها ست تتان

النانية من االست ت ت تتتعرال الدورش الفت ت ت تتامل ورحب

لوست تتيا لتنفيذ التوصت تتيات الواردة في ست تتيا ال ولة

بمتابعة هذه التوصت ت ت تتيات من خ ل التزام ست ت ت تتان

بمعال ة مست ت لة اإلب غ والتنس تتيق في م ال حقو اإلنس تتان .وأقرت غيانا باإلن ازات التي تحقق
في الوقت

لوس ت ت تتيا

في البلد

التذش كتان يواجته ويته قلتة الموارد وأزمتة كوفيتد 19-والبوارث ال بيعيتة والتهتديتدات التي ي رحهتا

تغير المناإ.
-45

ورحب

هايتي بالتصت ت ت تتديق على اتفاقية حقو األشت ت ت تتيا

لوش اإلعاقة ،ووضت ت ت تتع خ ة التبيف

الوطنيتة لمكتافحتة تغير المنتاإ للفترة  ، 2028-2018والتتدابير المعتمتدة للتيفيف من األفر االقتص ت ت ت ت ت ت تتادش

ل امحة كوفيد 19-على السكان المحليين.
-46

ورحب

هندوراس بالتقدم المحرز والنتامج المحققة في تنفيذ التوص ت ت تتيات الواردة في س ت ت تتيا ال ولة

الست تتابقة من االست تتتعرال الدورش الفت تتامل ،وال ست تتيما التصت تتديق على اتفاقية حقو األشت تتيا

وبروتوكولها االختيارش.
-47

الي وات.

-48

ورحب
والح

ريس ت تتلندا بالتقرير الوطني والي وات الواردة ويه وأعرب
الهند بتقدير أن ستتان

لوش اإلعاقة

عن أملها في مواص ت تتلة تنفيذ هذه

لوستتيا تتيذ التدابير ال زمة للتصت دش آلفار تغير المناإ ،بما في

للا ستياستة التبيف مع تغير المناإ المنقحة والعملية المتعلقة بي ة التبيف الوطنية العفترية للتيفيف من

التحديات.

إندونيست ت ت ت ت ت تتيا على ست ت ت ت ت ت تتان

لوست ت ت ت ت ت تتيا لما تبذله من جهود لمكافحة التمييز القامم على النوع

-49

وأفن

-50

وأقرت جمهورية إيران اإلست مية ب ن ستان

االجتماعي ،والتيفيف من حدة الفقر ،وتحسين فر

الحصول على المياه الم مونة والن يفة.

لوستيا معرضتة لعواق تغير المناإ وأشتارت إلى أنها

لم تتيذ بعد تدابير وسياسات فعالة للتيفيف من تلا العواق .

-51

ورحب

أيرلندا بتعاون ست تتان

لوست تتيا م خ ار مع من مات الم تمع المدني بف ت ت ن قضت تتايا المنليات

والمنليين ومزدوجي الميل ال نس تتي ومغايرش الهوية ال نس تتانية وحاملي ص تتفات ال نس تتين .وشت ت ع

س تتان

لوستيا على مواصتلة للا التعاون والتواصتل للمستاعدة في تنفيذ التوصتيات المتعلقة بتلا القضتايا الواردة في

ستتيا جولة االستتتعرال الحالية .وشت ع

أيرلندا ستتان

وقا اختيارش رسمي الستيدامها كي وة أولى.

-52

لوستتيا على إلغام عقوبة اإلعدام ،بستتبل منها تنفيذ

وأشت تتار الوفد إلى أن ست تتان لوست تتيا تركز حاليا على تنفيذ الصت تتكوك التي صت تتدق عليها بالفعل قبل

التوقيع على ص ت تتكوك إض ت تتاوية .ورغم أن س ت تتان لوس ت تتيا لم تص ت تتد على اتفاقية مناهض ت تتة التعذي وغيره من

ضت تتروب المعاملة أو العقوبة القاست تتية أو ال إنست تتانية أو المهينة ،فقد اتيذت خ وات تحضت تتيرية ،وهي بصت تتدد
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تعزيز قدرات المس ت ولين الحكوميين المعنيين من خ ل تن يم دورات تدريبية وحلقات د ارستتية .وتعتزم الحكومة
االستفادة من المعرفة المكتسفة لتيسير إجرام مفاورات وطنية قبل التصديق النهامي على هذه االتفاقية.

-53

وويما ييص األست ت ت لة المتعلقة بإلغام عقوبة اإلعدام ،أش ت تتار الوفد إلى أن س ت تتان

على وقا اختيارش فعلي لعقوبة اإلعدام منذ عام  .1995وأوضت ت ت ت أن ست ت ت تتان

لوس ت تتيا قد أبق

لوست ت ت تتيا أدخل ممارست ت ت تتات

ت هيلية وإص ت ت حية جديدة في ن ام العدالة ال نامية ،مما أدى م خ ار إلى اإلفراج المفت تترور عن شت تتيصت تتين

قضيا أكنر من  20عاما في الس ن بتهمة القتل العمد.
-54

وويمتا يتعلق بتالعنا القتامم على النوع االجتمتاعي ،أشت ت ت ت ت ت تتار الوفتد إلى أن الحكومتة اعتمتدت نه تا

متع تتدد الق تتاع تتات في تن يم دورات ت تتدريبي تتة م تمعي تتة .وفي ع تتام  ،2019ومن خ ل برن تتامج الي تتدمتتات

األس ت ت ت تتاس ت ت ت تتيةُ ،ق ّدم

دورات تدريبية لميتلا قادة الم تمعيين  ،منل رجال اإلطفام والمعلمين والممرض ت ت ت تتات

وغيرهم من القتادة ،من أجتل توفير التدعم من خ ل المعلومتات والموارد األخرى لضت ت ت ت ت ت تحتايتا العنا العتاملي
واألشت ت ت تتيا

المعرضت ت ت تتين لي ر هذا العنا .والحظ الوفد أن جامحة كوفيد 19-قد زادت من خ ر العنا

القامم على النوع االجتماعي وأن الحكومة اس ت ت ت تتتنمرت في تقديم الدعم النفس ت ت ت تتي واالجتماعي للمتض ت ت ت تتررين،

وأشتار إلى تنفيذ المفتروع الذش ييستر على نحو يراعي المن ور ال نستاني التعافي من البوارث والقدرة على

تحمتتل تغير المنتتاإ والقتتدرة البي يتتة في من قتتة الفحر البتتاريبي .ول ّكر الوفتتد بتتالمعلومتتات الواردة في تقريره
الوطني بف ن ميتلا المفادرات المعتمدة لمكافحة العنا العاملي.
-55

لوش اإلعاقة ،تركز الحكومة على تنفيذ اتفاقية حقو األشت ت تتيا

وويما يتعلق باألشت ت تتيا

لوش

اإلعاقة .وقد بدأت المناقفتتات مع ل نة التنستتيق الوطنية لحقو اإلنستتان من أجل وضتتع خ ة تنفيذ وطنية

ل تفاقية ول معاهدة مراكش لتيس ت تتير النفال إلى المص ت تتنفات المنف ت تتورة لفامدة األش ت تتيا

المكفوفين أو معاقي

الفصتر أو لوش إعاقات أخرى في قرامة الم بوعات ،التي وضتعتها الويبو .وتدرك الحكومة أن االفتقار إلى

البيانات الموفوقة ال يزال يمنل إحدى الع فات الرميس تتية التي تواجه واض تتعي الس تتياس تتات والمف تترعين وغيرهم

من أصتحاب المصتلحة ،ولذلا شترع

في إجرام تقييم وطني لإلعاقة في عام  .2019وشترع

التعليم في مفت ت ت ت ت ت تتروع ت ريبي لت تدعم القرامة في صت ت ت ت ت ت تتفوف ال

الم بوعات ،دعما لتنفيذ معاهدة مراكش.
-56

أيضتا و ازرة

ب ال تتذين يع تتانون من إع تتاق تتات في قرامة

وويما يتعلق بحاالت القتل خارج ن ا القض ت ت ت ت ت تتام المزعومة ،فقد ت خر التحقيق في البداية ،منلما

أشت ت ت تتير إلى للا من قبل ،بست ت ت تتب

وجود شت ت ت تواغر في وظاما معينة بما فيها منصت ت ت ت

مدير النيابة العامة.

والحقاُ ،عّين مدير النيابة العامة وأجري تح يقات كاملة .وأشار الوفد إلى أنه بسب
ال تس ت ت ت تتت يع الحكومة التدخل في العملية القض ت ت ت تتامية .وقد قدم الحكومة لل هاز القض ت ت ت تتامي الدعم ال زم،

بما في للا الموارد ،وكان
-57

ت مل في إنهام المس لة في أقرب وق

الفصل بين السل ات،

ممكن.

وويما ييص األس ت ت ت لة المتعلقة بالتمييز ضت ت تتد المنليات والمنليين ومزدوجي الميل ال نست ت تتي ومغايرش

الهوية ال نس ت ت تتانية وحاملي ص ت ت تتفات ال نس ت ت تتين وأحرار الهوية ال نس ت ت تتانية ،أش ت ت تتار الوفد إلى أن الحكومة أبدت

است ت تتتعدادها للتعاون علنا مع من مات الم تمع المدني التي تمنل المنليات والمنليين ومزدوجي الميل ال نست ت تتي

ومغايرش الهوية ال نس ت تتانية وأحرار الهوية ال نس ت تتانية .وباإلض ت تتافة إلى للا ،أكدت الحكومة من جديد التزامها

بمواصلة التعاون مع هذه المن مات والتزم
-58

كذلا بالتصدش للتمييز غير العادل ضد هذه الم موعات.

وواصتل ستان لوستيا تعزيز ن ام الحماية االجتماألية لصتال جميع مواطنيها .وفي إطار التصدش

لبوفيد ،19-أُطلق برنامج لدعم الدخل من أجل مستتاعدة األشتتيا

الذين أصتتفحوا عاطلين عن العمل .وهذه

المفادرة جزم من البرامج األوسع للبلد الرامية إلى تحقيق االستقرار االجتماعي واإلدماج االجتماعي.
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-59
ست تتان

وش ت ت تتكر الوفد الدول التي قدم

توص ت ت تتيات بف ت ت ت ن الحاجة إلى معال ة ت فير تغير المناإ .وتعتقد

لوست تتيا أن ال هد التعاوني المفت تتترك هو أفضت تتل نهج لمست تتاعدة البلدان التي تواجه هذا التحدش .وقدم

الوفد معلومات بف ن ميتلا المفادرات التي اعتمدتها سان

-60

ورحب

لوسيا لمعال ة مس لة تغير المناإ.

إي اليا بوض ت ت ت تتع قانون جديد بف ت ت ت ت ن العنا العاملي يهدف إلى إتاحة س ت ت ت تتبل االنتصت ت ت تتاف

للض ت تتحايا وإمكانية الوص ت تتول إلى العدالة ،فضت ت ت عن اعتماد قانون قض ت تتام األطفال وقانون ال فل (الرعاية

والحماية والتبني) لمعال ة حاالت اإلهمال وااليذام واالستغ ل والعنا التي ت فر في األطفال.
لوس ت ت ت ت تتيا على تص ت ت ت ت تتديقها على اتفاقية حقو األش ت ت ت ت تتيا

لوش اإلعاقة

-61

وهن ت جامايكا س ت ت ت ت تتان

والتبني) في عتام  .2018وأش ت ت ت ت ت ت تتارت جتامتايكتا إلى أن هتذا اإلجرام جتدير بتالننتام بوجته ختا

في ظتل قلتة

واالنضتمام إلى بروتوكولها االختيارش ،فضت عن اعتمادها قانون قضتام األطفال وقوانين (الرعاية والحماية
القدرات التي تواجهها سان

لوسيا كدولة جزرية صغيرة نامية.

وأعرب اليابان عن تقديرها الببير العتماد س تتان لوس تتيا نه ا متعدد الق اعات من أجل مكافحة
-62
العنا القامم على النوع االجتماعي ،معترفة ب نه من أكنر ال رامم التي ال يُبلَّغ عنها بما يكفي في البلد.
كينيا على سان

-63

وأفن

-64

وهن ت لبست تتمبرغ ست تتان

لوسيا لتصديقها على اتفاقية حقو األشيا

لوست تتيا على ميتلا الي وات التي اتيذتها لوضت تتع ست تتياست تتة تهدف إلى

حماية ودعم الصحة والحقو ال نسية واإلن ابية لألطفال .وأفن

قضام األطفال وقانون ال فل (الرعاية والحماية والتبني).
-65

وأعرب

لوش اإلعاقة.

أيضا على سان

لوسيا العتمادها قانون

ماليزيا عن ارتياحها ألن الحكومة اتيذت إجرامات فورية من أجل حماية احتياجات أشتتد

الف ات ض ت ت ت ت تتعفا خ ل جامحة كوفيد ،19-ب ر منها التيفيف من الف الة ووقا م ق
المصتروية .ورحب

لس ت ت ت ت تتداد القرول

ماليزيا بال هود المبذولة للقضتام على التمييز القامم على النوع االجتماعي ،بما في للا

في ق اع التعليم ،وأفن

على سان

لوسيا لما تبذله من جهود لتحسين صحة األم وال فل.

-66

وأشادت ملديف بتنفيذ سياسة التبيف مع تغير المناإ وخ ة التبيف الوطنية لضمان تمتع جميع

-67

لوس ت تتيا لحماية النس ت تتام والفتيات ،وال س ت تتيما خ ة العمل

المواطنين بحقو اإلنسان والحريات األساسية في مواجهة تغير المناإ والبوارث ال بيعية.
وأش ت تتادت جزر مارش ت تتال بمفادرات س ت تتان

الوطنيتتة إلنهتتام العنا القتتامم على النوع االجتمتتاعي .ورحب ت

بتتال هود المبتتذولتتة للتيفيف من رفتتار تغير

المناإ ،وال سيما من خ ل وضع خ ة تبيف وطنية وخ ط تبيف ق األية.

-68

وأفن

موريفتيوس على ستان

لوستيا الستت اباتها الوطنية واإلقليمية ويما يتعلق بستياستات التبيف

مع تغير المناإ ،وال س ت ت ت ت تتيما خ تها الرامية إلى إعادة التوطين المعنونة "التنقل الفف ت ت ت ت تترش في س ت ت ت ت تتيا تغير
المناإ."2023-2020 ،

المكسيا تعليق العقوبة البدنية في المدارس وحن الحكومة على مواممة اإلطار التن يمي

-69

والح

-70

وأفنى ال بل األست ت ت تتود على ست ت ت تتان

من أجل إلغام هذه العقوبة إلغام تاما .ورحب

بالتصتتديق على اتفاقية حقو األشتتيا

بالتصديق على اتفاقية حقو األشيا

لوش اإلعاقة.

لوست ت ت تتيا اللتزامها بالنهول بحقو الف ات الضت ت ت تتعيفة ،وأش ت ت تتاد

لوش اإلعاقة وباالنضتتمام إلى بروتوكولها االختيارش ،وشت ع البلد

على بذل جهود إضاوية للحد من العنا ضد األطفال.

-71

ورح

المغرب بوض ت تتع برنامج دعم الدخل لفامدة غير المس ت تتاهمين في م ست ت تس ت تتة الت مين الوطنية

الذين أصت تتفحوا عاطلين عن العمل بست تتب
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معاهدة مراكش لتيسير النفال إلى المصنفات المنفورة لفامدة األشيا

إعاقات أخرى في قرامة الم بوعات ،التي وضعتها الويبو.
-72

ناميبيا تصت تتديق ست تتان

والح

لوست تتيا على اتفاقية حقو األشت تتيا

التدابير المتيذة للتصت ت ت تتدش للعنا ضت ت ت تتد النست ت ت تتام والفتيات ،وحن

المساعدة التقنية ال زمة ،على النحو الذش ي لفه البلد.
-73

وأفن

نيفال على س ت تتان

المكفوفين أو معاقي الفصر أو لوش

لوس ت تتيا لبرنام ها اليا

لوش اإلعاقة ،فضت ت عن

ناميبيا المفوضت ت ت تتية الست ت ت تتامية على تقديم

باليدمات األس ت تتاس ت تتية والح

بتقدير الي ة

الوطنية للبلد وشتراكة العمل الرامية إلى إنهام العنا القامم على النوع االجتماعي ،فضت عن استتتراتي ياتها
الرامية إلى منع العنا ض ت تتد النس ت تتام والفتيات في ا لمدارس االبتدامية والنانوية .وأعرب

تغير المناإ يزيد من ضعا الف ات الضعيفة والمهمفة في سان
-74

وشت ت ت ت ع

هولندا س ت ت تتان

لوسيا.

نيفال عن قلقها ألن
هولندا

لوس ت ت تتيا على مواص ت ت تتلة العمل من أجل إلغام عقوبة اإلعدام .ورحب

بتالي تة الوطنيتة وشت ت ت ت ت ت ت اركتة العمتل الراميتة إلى إنهتام العنا القتامم على النوع االجتمتاعي ومف ت ت ت ت ت تتروع قتانون العنا

العاملي ،وأشت ت تتارت إلى التحديات المتف ية المتعلقة بالصت ت تتحة والحقو ال نست ت تتية واإلن ابية ،وال ست ت تتيما ويما ييص

الففاب ،وحقو المنليات والمنليين ومزدوجي الميل ال نسي ومغايرش الهوية ال نسانية وحاملي صفات ال نسين.
-75

األشتتيا

وست ت ت ت تتل

بنما الضت ت ت ت تتوم على إنفت ت ت ت تتام رلية وطنية لإلب غ والمتابعة ،والتصت ت ت ت تتديق على اتفاقية حقو

لوش اإلعاقة ،واعتماد خ ط للحد من مياطر البوارث .واعترف بنما بالتحديات التي تواجهها ستتان

لوسيا ،بما في للا تغير المناإ وانعدام األمن الغذامي وفقر األطفال والعنا القامم على النوع االجتماعي.

-76

وش ت ت ت ع

لوست ت تتيا على مواصت ت تتلة تعاونها مع البلدان والمن مات الدولية األخرى

باراغواش ست ت تتان

لتنفيذ التوص تتيات المقدمة في س تتيا عملية االس تتتعرال الدورش الف تتامل .ورحب
لوستيا على اتفاقية حقو األشتيا

إزام ت نيد األطفال في العصابات.

باراغواش بتص تتديق س تتان

لوش اإلعاقة وانضتمامها إلى بروتوكولها االختيارش ،وأعرب عن قلقها

بيرو بالتقدم الذش أحرزته ستان

-77

واعترف

-78

وأشت ت تتادت الفلبين بال هود التي ت بذلها ست ت تتان

لوستيا ،بما في للا الموافقة على قانون ال فل (الرعاية

والحماية والتبني) لعام  2018وقانون قضام األطفال لعام .2018

باألشيا

وأفن

على سان

لوست ت تتيا لتعزيز تفت ت تريعاتها المتعلقة بمكافحة االت ار

لوسيا لتصديقها على اتفاقية حقو األشيا

البرتغال بتص ت ت تتديق س ت ت تتان

لوش اإلعاقة.

لوس ت ت تتيا على اتفاقية حقو األش ت ت تتيا

-79

ورحب

-80

وويما يتعلق باألست ت ت ت ت ت لة المتعلقة بن ام العدالة ،أشت ت ت ت ت تتار الوفد إلى أن الحكومة قد أع

للمساعدة التقنية من المفوضية السامية من أجل دعم تنفيذ هذه االتفاقية.

لوش اإلعاقة وب لبها
األولوية

ليفض عدد القض ت تتايا المعلقة المعروض ت تتة على المحكمة ال نامية .ومن أس ت تتفاب طول فترات االحت از لدى
الف تترطة ص تتعوبة ش تتغل مناص ت
لمعال ة هذه المس لة والتزم

-81

القض تتاة بمرش تتحين م هلين .وقد اتيذت الحكومة في اآلونة األخيرة تدابير

بملم شواغر القضاة المتف ية في موعد أقصاه منتصا عام .2021

وأشت ت تتار الوفد إلى أن الحكومة تع ي األولوية لحماية األطفال والفت ت تتفاب .وأشت ت تتار إلى أن البلد قد

اعتمد م خ ار قانونين هامين وأن هناك مف ت تتروع قانون لض ت تتمان حقو ال فل ت رش حاليا ص ت تتياغته .وأش ت تتار
إلى أن العقوبتة البتدنيتة قتد ألغيت

في عتام  .2020وقتد أجرت شت ت ت ت ت ت تتعفتة اليتدمتات اإلنست ت ت ت ت ت تتانيتة ،وهي الوكالة

الوطنية المعينة بالمست تتامل المتعلقة باألطفال ،التحقيق في حاالت إست تتامة معاملة األطفال ،وأُبلغ

الفت تترطة

أيضت تتا بهذه الحاالت لبي تحقق فيها وفقا لبروتوكول معمول به .وللمس ت ت ولية العامة عن التصت تتدش إلست تتامة

معاملة األطفال أهمية محورية أيض ت تتا للمس ت تتاعدة على الحد من هذه المف ت تتكلة .وباإلض ت تتافة إلى للا ،نُّفذت

سلسلة من الحم ت لتوألية ال مهور.
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-82

وأشت ت ت تتار الوفد إلى الم ح ات المتعلقة بالتصت ت ت تتديق على االتفا اإلقليمي بف ت ت ت ت ن الوصت ت ت تتول إلى

المعلومات والمفتاركة العامة والعدالة في المستامل البي ية في أمريكا ال تينية ومن قة الفحر الباريبي (اتفا

إستكاستو) ،وأوضت أن التصتديق على هذا الصتا قد جرى م خ ار في عام  .2020وستيستاعد هذا التصتديق
البلد على تحقيق الهدف  16من أهداف التنمية المستدامة وعلى تنفيذ برام ه المتعلقة بالبي ة.

-83

وويما يتعلق بمفاركة المرأة في الحياة العامة ،ت ل الحكومة ملتزمة بتحقيق الهدف  5من أهداف

التنمية المس تتتدامة من حي

الوفد إلى أن م ل

الوزرام يضت ت ت تتم أربع وزيرات وأن الحكومة تعمل بنفت ت ت تتار ل ذب المزيد من النست ت ت تتام إلى

العملية السياسية.

-84

تحقيق المس تتاواة بين ال نس تتين ،وقد أُحرز بعض التقدم في هذا الص تتدد .وأش تتار

وأفنى االتحاد الروستتي على ستتان

لوش اإلعاقة

لوستتيا النضتتمامها إلى اتفاقية حقو األشتتيا

وأشار إلى الي وات التي اتيذتها الحكومة للحد من الفقر وتعزيز التنمية االجتماألية واالقتصادية.

-85

الس ت ت تتنغال بتص ت ت تتديق س ت ت تتان

ورحب

لوس ت ت تتيا على اتفاقية حقو األش ت ت تتيا

الم تمع الدولي إلى تقديم المستاعدة التقنية والمالية للبلد من أجل تنفيذ البرامج المنصتو

الوطنية للتبيف.
-86

وأفن

-87

وأفن

لوش اإلعاقة ودع

عليها في خ ته

صتربيا على الستل ات لما تبذله من جهود في تنفيذ التوصتيات المنبنقة عن ال ولة الستابقة

من االستعرال الدورش الفامل ،وال سيما التدابير الرامية إلى تحسين حالة األطفال.
ستلوفينيا على ستان

لوستيا لتصتديقها على اتفاقية حقو األشتيا

بارتياح تعليق العقوبة البدنية في المدارس في عام  . 2020وشت ت ع

جهودها الرامية إلى مكافحة العنا العاملي والعنا ضد المرأة.
-88

ورحب

س تتلوفينيا س تتان

لوش اإلعاقة والح

لوس تتيا على مواص تتلة

إست تتفانيا بإنفت تتام رلية وطنية لإلب غ والمتابعة وبالتصت تتديق على اتفاقية حقو األشت تتيا

لوش

اإلعاقة ،مفتيرة إلى ضترورة مواممة الن ام القانوني الوطني لستان لوستيا مع االتفاقية .وأعرب إستفانيا عن قلقها
إزام ارتفاع معدل انتفت ت ت تتار العنا ضت ت ت تتد المرأة ،فضت ت ت ت عن التمييز الذش تعاني منه المنليات والمنليون ومزدوجو
الميل ال نسي ومغايرو الهوية ال نسانية وحاملو صفات ال نسين في سيا الن ام القانوني للبلد.

-89

والح

تيمور  -ليفتي تحديات تغير المناإ ورحب

بالتدابير التي اتيذتها سان

ومعال ة مياطر المناإ وتلا التي اتيذتها من أجل بنام القدرة على الصت تتمود .والح

على وجه اليصو
-90

والح

 ،إقرار سياسة التبيف مع تغير المناإ المنقحة في عام .2015

توغو ال هود التي بذلتها ستان

لوسيا لتحديد

تيمور  -ليفت تتتي،

لوستيا لتنفيذ التوصتيات الواردة خ ل جولة االستتعرال

الس تتابقة ،وال س تتيما من خ ل تعزيز الحقو االقتص تتادية واالجتماألية للس تتكان ،بما في للا في س تتيا أزمة

جامحة كوفيد.19-
-91

واعترف

لوست ت ت تتيا تواجه تحديات متعددة عند بذل جهودها لضت ت ت تتمان

ترينيداد وتوباغو ب ن ست ت ت تتان

اإلعمال البامل لحقو اإلنست تتان على الصت تتعيد الوطني ،واعترف
األولوية لحقو األش تتيا

لوش اإلعاقة .وشت ت ع

كذلا بالتقدم المحرز ويما يتعلق بإع ام

ترينيداد وتوباغو س تتان

لوس تتيا على تبنيف حوارها مع

الفت ت تتركام اليارجيين بهدف تحقيق المست ت تتاعدة التقنية التي تعتبرها ضت ت تترورية لها من أجل المضت ت تتي قدما في

م ال حماية حقو اإلنسان.
-92

والح

أوكرانيا إنفام ل نة التنسيق الوطنية لحقو اإلنسان المكلفة برصد حالة حقو اإلنسان

الوطنية واإلب غ عنها .وشت ع

أوكرانيا ستان

لوستيا على مواصتلة جهودها إلنفتام م ستستة وطنية لحقو

اإلنسان تمتنل للمفادئ المتعلقة بمركز الم سسات الوطنية لتعزيز وحماية حقو اإلنسان (مفادئ باري ).
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-93

المملبة المتحدة بالتقدم المحرز في م ال حقو اإلنست ت تتان ،وال ست ت تتيما بالعمل من أجل وض ت تتع

ورحب

المملبة المتحدة س تتان لوس تتيا على إقرار مف تتروع هذا القانون في

مف تتروع قانون بفت ت ن العنا العاملي .وشت ت ع

أس ت ت تترع وق ممكن واتيال المزيد من الي وات العملية للحد من العنا العاملي ض ت ت تتد النس ت ت تتام والرجال واألطفال.

وحن

الحكومة أيضا على ضمان أن يستوفي ن امها اإلص حي المعايير الدولية لحقو اإلنسان.
الواليات المتحدة األمريكية على ست ت تتان

-94

وأفن

-95

واعترف

لوست ت تتيا اللتزامها المست ت تتتمر بتعزيز حقو اإلنس ت تتان

وش ت عتها على زيادة الفتتفاوية في تح يقاتها في عمليات القتل خارج ن ا القضتتام التي يُدَّعى ارتبابها في
عامي  2010و 2011ومقاضاة األشيا المفتفه في تورطهم في هذه ال رامم.
أوروغواش بال هود المبذولة لتحست ت تتين حالة حقو اإلنست ت تتان في ست ت تتان

بالتصت ت ت ت ت ت تتديق م خ ار على اتفاقية حقو األشت ت ت ت ت ت تتيا

الدولي على تقديم التعاون والمساعدة التقنية إلى سان
وأعرب

-96

االجتماعي والعنا العاملي وعمل األطفال.

-98

لوسيا لتنفيذ التوصيات المقدمة لها.

التحديات المتف ية في هذا الم ال ،وال س ت ت ت تتيما بس ت ت ت تتب

العمل والتعليم .وأشتارت إلى ضترورة أن تبذل ستان

وعلى إط

لوش اإلعاقة وبروتوكولها االختيارش ،وحن

الم تمع

جمهورية فنزوي البوليفارية عن تقديرها للتصت ت ت تتديق على اتفاقية حقو األشت ت ت تتيا

اإلعاقة ،لبنها الح

-97

لوست ت تتيا ،ورحب

لوش

التمييز في الحص ت ت ت تتول على

لوستيا جهودا إضتاوية للتصتدش للعنا القامم على النوع

وقدم األرجنتين تهن تها إلى ستان لوستيا على تصتديقها على اتفاقية حقو األشتيا

لوش اإلعاقة

حملة التوألية التي تحمل اسم "شارك في الرعاية" ،التي حقق مستويات عالية من التمكين.
أرمينيا ب الي وات التي اتيذتها س تتان

ورحب

لوس تتيا من أجل تنفيذ التوص تتيات الواردة في س تتيا

جولة االست تتتعرال الست تتابقة ،وال ست تتيما اعتماد التفت تريعات الذش تتناول حقو ال فل ،وال ست تتيما قانون ال فل
(الرعاية والحماية والتبني) لعام  ،2018وقانون قض تتام األطفال لعام  .2018والح

أرمينيا بتقدير تعليق

العقوبة البدنية في المدارس.
واعترف

-99

من جان

أستتراليا بالتقدم الذش أحرزته ستان

الف تترطة .وحن

والفتيات .وأعرب
ورحب

-100

أس تتتراليا س تتان

لوستيا وأعرب

عن قلقها إزام االستتيدام المفرر للقوة

لوس تتيا على س تتن تفت تريعات بفت ت ن العنا العاملي لحماية النس تتام

أستراليا أيضا عن قلقها ألن عقوبة اإلعدام ت ل جزما من اإلطار القانوني لسان

جزر البهاما بتصتتديق ستتان

لوستتيا على اتفاقية حقو األشتتيا

لوسيا.

لوش اإلعاقة ،وإنفتتام

رلية وطنية لإلب غ والمتابعة ،وتعميم المن ور ال نست ت ت ت ت ت تتاني في خ ة التنمية الوطنية ،والتقدم المحرز نحو

إقرار قانون وضع ال فل ،ورسم خ ة اإلنعاش االقتصادش.
وأعرب

-101

بربادوس عن تقديرها للمعلومات المحدفة التي قدمتها ست ت ت ت ت ت تتان

حماية حقو اإلنست تتان لمواطنيها ول من هم داخل حدودها .وأفن

جهود ت ل

لوست ت ت ت ت ت تتيا والتزامها بتعزيز

بربادوس على ست تتان

لوست تتيا لما بذلته من

في التصديق على صكوك ميتلفة من صكوك حقو اإلنسان و/أو االنضمام إليها.

-102

وشتتكرت ستتان

لوستتيا الوفود على مداخ تها وتعليقاتها الموضتتوألية وعلى ال ريقة اإلي ابية التي

-103

س ت ت تتان

لوس ت ت تتيا بالعمل

شارك

بها في جلسة التحاور.
ورحب

لوس ت ت تتيا بالتوص ت ت تتيات المقدمة وتلقتها بروح بنامة .وتعهدت س ت ت تتان

بحماس لمواصت ت تتلة الوفام بالتزاماتها الدولية وضت ت تتمان حماية حقو شت ت تتعبها ،على الرغم من قلة موارد البلد.
وتت لع س ت تتان

لوس ت تتيا إلى تلقي التقرير المتعلق باالس ت تتتعرال والتوص ت تتيات ،على الرغم من التحديات التي

يواجهها البلد ،بما فيها تلا المتعلقة ب امحة كوفيد 19-وتغير المناإ.
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ثاني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -104ستتتتدرا ستتتانت لوستتتيا التوصتتتيات التاليةد وستتتتقدف ردودا علي ا يي وقت مناستتتب ال تجاو
موعد الدورة السابعة واألربعين لمجلس حقوق اإلنسان:
1-104

مواصلة ج ودها لتوسيع نطاق حماية حقوق األشخاص من خالل التصد ق على

2-104

مواصتتتلة الج ود الرامية إلى التصتتتد ق على معاهدات حقوق اإلنستتتان األستتتاستتتية

معاهدات إضافية (جورجيا)؛

المتبقيةد ال ستتتتتتيما الع د الدولي الخاص بالحقوق االقتصتتتتتتادية واالجتمالية وال،قافيةد واتفا ية

مناهضتتتتة التعو ب و ير من ضتتتترول المعاملة أو العقوبة القاستتتتية أو الالإنستتتتانية أو الم ينةد

والع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستياستيةد والوروتولول االختياري ال،اني الملحق بالع د

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةد ال ادف إلى إلغاء عقوبة اإلعداف (سلويينيا)؛
3-104

النظر يي التصتتتتتتد ق على الع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتتتتتياستتتتتتية

والع د الدولي الخاص بالحقوق االقتصتتتتتتادية واالجتمالية وال،قافيةد ولولق اتفا ية مناهضتتتتتتة
التعو ب و ير من ضرول المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الم ينة (المغرل)؛

4-104

إح ار تقدف يي التصتتد ق على صتتحوو حقوق اإلنستتاند بما يي علق الع د الدولي

الخاص بالحقوق االقتصتتتتتتتتادية واالجتمالية وال،قافيةد واتفا ية مناهضتتتتتتتتة التعو ب و ير من

ضتتتتتترول المعاملة أو العقوبة القاستتتتتتية أو الالإنستتتتتتانية أو الم ينةد واالتفا ية الدولية لحماية

جميع األشخاص من االختفاء القسري (شيلي)؛
5-104

اتخاع خطوات ملموستتتة نحو التصتتتد ق على الصتتتحوو الدولية األستتتاستتتية لحقوق

اإلنساند بما يي علق الع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والع د الدولي الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتمالية وال،قافية (الفلوين)؛

6-104

إجراء واستتتتتتعمال عمليات المراجعة التشتتتتتريعية وبول ج ود لتولية الجم ور من

أجل التصتد ق على الع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستياستيةد والع د الدولي الخاص

بالحقوق االقتصتتتتتتادية واالجتمالية وال،قافيةد واتفا ية مناهضتتتتتتة التعو ب و ير من ضتتتتتترول

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الم ينة والسعي إلى الحصول على أي مساعدة

تقنية مطلوبة لتحقيق هو الغاية (جزر الو اما)؛
7-104

التصتتتتد ق على صتتتتحوو حقوق اإلنستتتتان األستتتتاستتتتية المتبقية ب ستتتترع ما يمحند

بمتا يي علتق اتفتا يتة منتاهضتتتتتتتتتة التعتو تب و ير من ضتتتتتتتتترول المعتاملتة أو العقوبتة القتاستتتتتتتتتية

أو الالإنستانية أو الم ينةد والع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستياستيةد والع د الدولي
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتمالية وال،قافية (أ رلندا)؛

8-104

التصتد ق على الع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستياستيةد والع د الدولي

الخاص بالحقوق االقتصتتتتتتتتادية واالجتمالية وال،قافيةد واتفا ية مناهضتتتتتتتتة التعو ب و ير من
ضتترول المعاملة أو العقوبة القاستتية أو الالإنستتانية أو الم ينةد ومواءمة القانون المحلي مع

المعاهدات (آيسلندا)؛
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9-104

التصتتد ق على الصتتحوو الدولية الرةيستتية المتعلقة بحقوق اإلنستتاند بما يي علق

اتفا ية مناهضتتتتتتة التعو ب و ير من ضتتتتتترول المعاملة أو العقوبة القاستتتتتتية أو الالإنستتتتتتانية

أو الم ينةد واالتفا ية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري (إيطاليا)؛
10-104

التصتتتتد ق على الصتتتتحوو الدولية األستتتتاستتتتية لحقوق اإلنستتتتاند وال ستتتتيما الع د

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتتياستتتية والوروتولولين االختياريين الملحقين بفد واتفا ية
منع جريمة اإلبادة الجمالية والمعا بة علي ا (أرمينيا)؛

11-104

التصتد ق على الع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستياستيةد والع د الدولي

الخاص بالحقوق االقتصتتتتتتادية واالجتمالية وال،قافيةد واالتفا ية الدولية للقضتتتتتتاء على جميع

أشتتتتحال التمييز العنصتتتتريد واتفا ية مناهضتتتتة التعو ب و ير من ضتتتترول المعاملة أو العقوبة

ال عن المعاهدات الدولية األستتتاستتتية األخر لحقوق
القاستتتية أو الالإنستتتانية أو الم ينةد يضت ت ا
اإلنسان (االتحاد الروسي)؛
12-104

التصتتتتتد ق على الع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتتتتياستتتتتيةد والع د الدولي

الخاص بالحقوق االقتصتتتادية واالجتمالية وال،قافيةد والوروتولول االختياري التفا ية القضتتتاء على

جميع أشحال التمييز ضد المرأةد ومواءمة اإلطار القانوني المحلي مع التزامات ا الدولية (أولرانيا)؛
13-104

التصتتد ق على الع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتياستتية والوروتولولين

14-104

التصتتتتتد ق على الع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتتتتياستتتتتية (الستتتتتنغال)

15-104

التصتتتتتد ق على الع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتتتتياستتتتتية (جم ورية

16-104

التو يع والتصتتتد ق على الع د الدولي الخاص بالحقوق االقتصتتتادية واالجتمالية

17-104

التصتتتد ق على الع د الدولي الخاص بالحقوق االقتصتتتادية واالجتمالية وال،قافية

18-104

التصتتتد ق على الع د الدولي الخاص بالحقوق االقتصتتتادية واالجتمالية وال،قافية

19-104

مواصتتتتتلة الج ود للتصتتتتتد ق على اتفا ية مناهضتتتتتة التعو ب و ير من ضتتتتترول

20-104

النظر يي التصتتتتد ق على اتفا ية مناهضتتتتة التعو ب و ير من ضتتتترول المعاملة

21-104

التصتتتد ق على اتفا ية مناهضتتتة التعو ب و ير من ضتتترول المعاملة أو العقوبة

22-104

التصتتتد ق على اتفا ية مناهضتتتة ال تعو ب و ير من ضتتترول المعاملة أو العقوبة

االختياريين الملحقين بف (ناميويا)؛

(موريشيوا) (صربيا) (تيمور  -ليشتي)؛

إ ران اإلسالمية)؛

وال،قافية والوروتولول االختياري الملحق بف (هندوراا)؛
والوروتولول االختياري الملحق بف (ناميويا)؛

(ينل ندا) (يرنسا) (صربيا) (موريشيوا) (تيمور  -ليشتي)؛

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الم ينة (الو ار يل)؛

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الم ينة (إندونيسيا)؛

القاسية أو الالإنسانية أو الم ينة (ألمانيا) (اليابان) (لعسمورغ) (فيجي) (موريشيوا)؛

القاستتتتتية أو الالإنستتتتتانية أو الم ينة وبروتولول ا االختياريد بما تماشتتتتتى مع ال دف  16من
أهداف التنمية المستدامة (با ار واي)؛
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23-104

التصتتتد ق على اتفا ية مناهضتتتة التعو ب و ير من ضتتترول المعاملة أو العقوبة

24-104

التصتتتد ق على اتفا ية مناهضتتتة التعو ب و ير من ضتتترول المعاملة أو العقوبة

25-104

النظر يي إمحانية التصتتتتد ق على االتفا ية الدولية لحماية جميع األشتتتتخاص من

26-104

التو يع والتصتتتتد ق على االتفا ية الدولية لحماية جميع األشتتتتخاص من االختفاء

27-104

التصتتتد ق على االتفا ية الدولية لحماية جميع األشتتتخاص من االختفاء القستتتري

28-104

التو يع والتصتتتد ق على االتفا ية الدولية لحماية حقوق جميع العمال الم اجرين

29-104

التصتتد ق على الوروتولول االختياري التفا ية القضتتاء على جميع أشتتحال التمييز

القاسية أو الالإنسانية أو الم ينة وبروتولول ا االختياري (الدانمرو)؛

القاسية أو الالإنسانية أو الم ينة وبروتولول ا االختياري (كوستاريحا) (يرنسا)؛

االختفاء القسري (األرجنتين)؛
القسري (هندوراا)؛

(ألمانيا) (اليابان) (يرنسا)؛

وأيراد أسرهم (هندوراا)؛

ضتتتتتتتد المرأةد بما تماشتتتتتتتى مع الغايات  4-1و 3-4و 6-4من أهداف التنمية المستتتتتتتتدامة

وال دف  5من هو األهداف (با ار واي)؛
30-104

التصتد ق على االتفاق اإلقليمي بشت ن الوصتول إلى المعلومات والمشتارلة العامة

والعدالة يي المستتتتتتاةل الوي ية يي أمريحا الالتينية ومنطقة البحر العاريوي (اتفاق إستتتتتتحاستتتتتو)

(كوستاريحا) (أورو واي)؛
31-104

التعاون الوثيق مع اإلجراءات الخاصتتتتتتتة لحقوق اإلنستتتتتتتان من خالل استتتتتتتتقبال

32-104

توجيف دعوة إلى المقرر الخاص المعني بمس لة التزامات حقوق اإلنسان المتعلقة

المحلفين بواليات يي إطار يارات م (أولرانيا)؛

بالتمتع بوي ة آمنة ونظيفة وصتتتتحية ومستتتتتدامة لزيارة الولد قول جولة االستتتتتعراض الرابعة يي

إطار آلية االستعراض الدوري الشامل (بنما)؛
33-104

مواصتتلة ج ودها من أجل تشتتغيل لامل لية وطنية داةمة معنية بتنفيو توصتتيات

حقوق اإلنستان وبتقديم تقارير بشت ن ا وبمتابعت اد من خالل المستاعدة والتعاون التقنييند يي

(بار واي)؛
إطار ال ديين  16و 17من أهداف التنمية المستدامة ا
34-104

اتخاع خطوات ملموستتتتتتتتة للوياء بااللتزامات المتعلقة بتقديم التقارير التي لم ُتقدَّف

بعد إلى لجنة القضتتتتاء على التمييز العنصتتتتريد واللجنة المعنية بالقضتتتتاء على جميع أشتتتتحال

التمييز ضد المرأةد ولجنة حقوق الطفل (سلويينيا)؛
35-104

مواصتتلة التعاون مع منظومة األمم المتحدة والشتترلاء الدوليين من أجل التصتتدي

للعقبتات التي تعترض التصتتتتتتتتتد ق على الصتتتتتتتتتحوو التدوليتة والتنفيتو المحلي لمعتاهتدات حقوق

اإلنسان التي صدق علي ا الولد (ملديف)؛
36-104

تويير موارد مالية وميزانية أكور لمؤستتت تستتتتتات الدولة المعنية بتعزيز حقوق اإلنستتتتتان

وحما ت اد حتى تتمحن من االضتتتتتتتطالع بم ام ا وتحقيق أهداي اد بما تماشتتتتتتتى مع الغايات 4-1

و 3-4و 6-4من أهداف التنمية المستدامة وال دف  5من هو األهداف (با ار واي)؛
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37-104

النظر يي إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة ويق ا لمبادئ باريس (تو و)؛

38-104

النظر يي إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان ويق ا لمبادئ باريس (بيرو)؛

39-104

اتخاع التدابير الال مة إلنشتتتاء المؤستتتستتتة الوطنية لحقوق اإلنستتتان ويق ا لمبادئ

40-104

إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان ويقا لمبادئ باريس (ماليزيا)؛

41-104

إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان تمت،ل لمبادئ باريس (ينلندا)؛

42-104

إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان ويقا لمبادئ باريس (لعسمورغ) (السنغال)

باريس (كينيا)؛

(المحسيق)؛

43-104

طلب المستتاعدة التقنية من المفوضتتية الستتامية إلنشتتاء مؤستتستتة وطنية لحقوق

44-104

طلب المستتاعدة التقنية من المفوضتتية الستتامية إلنشتتاء مؤستتستتة وطنية لحقوق

45-104

مواصتتتتتتلة تعاون ا مع المفوضتتتتتتية الستتتتتتامية والشتتتتتترلاء الدوليين ا خرين لت مين

46-104

النظر يي تنفيو مبادرات الت،قيف والتدريب يي مجال حقوق اإلنسان (الفلوين)؛

47-104

تقديم الدعمد من خالل ستياستات اقتصتادية واجتماليةد لمؤستستة األسترة والحفاظ

48-104

تقديم دعم محدد األهداف لمؤسسة األسرة (االتحاد الروسي)؛

49-104

تعزيز تشتتتتتريعات ا المحلية لزيادة الن وض بحقوق المرأة وتعزيز إمحانية وصتتتتتول

50-104

تنفيو خطة العمل الوطنية لالعتراف باحتياجات لبار السن وعوي اإلعاقة (كينيا)؛

51-104

اعتماد عملية مفتوحة قاةمة على الجدارة عند اختيار مرشتتحين على الصتتعيد الوطني

52-104

سن تشريعات شاملة لمحايحة التمييز (جم ورية إ ران اإلسالمية)؛

53-104

مواصتتتلة حمالت التولية بشت ت ن عدف التمييز على أستتتاا الميل الجنستتتي والغاء

54-104

اتخاع تدابير يعالة لعشتتف ومنع ومحايحة التمييز على أستتاا ال وية الجنستتانية

55-104

إصتتتتدار تشتتتتريعات شتتتتاملة لحظر التمييز على أستتتتاا الميل الجنستتتتي أو ال وية

اإلنسان ويقا لمبادئ باريس (بنما)؛

اإلنسان تمت،ل لمبادئ باريس (تيمور  -ليشتي)؛

المساعدة التقنية من أجل تعزيز حقوق اإلنسان (جامايحا)؛

على يم األسرة (ها تي)؛

األشخاص عوي اإلعاقة (جامايحا)؛

النتخابات هي ات معاهدات األمم المتحدة (المملعة المتحدة لوريطانيا العظمى وأ رلندا الشمالية)؛

تجريم العالقات الجنسية الم،لية بالتراضي بين البالغين (كوستاريحا)؛

والميل الجنسي (لعسمورغ)؛

الجنستتتتتتتتتانيتة ودعم مبتادرات التوليتة العتامتة بشتتتتتتت ت ن عتدف التمييز واإلدمتا االجتمتاعي لف تات

الم،ليات والم،ليين ومزدوجي الميل الجنستتتتتتتتي ومغا ري ال وية الجنستتتتتتتتانية وحاملي صتتتتتتتتفات

الجنسين (أ رلندا)؛
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56-104

النظر يي اعتماد تشتتريعات شتتاملة لحظر التمييز على أستتاا ال وية الجنستتانية

57-104

اتخاع تدابير قانونية وعملية للقضتتتتاء على التمييز ضتتتتد الم،ليات والم،ليين ومزدوجي

والميل الجنسي (األرجنتين)؛

الميل الجنستتي ومغا ري ال وية الجنستتانية وحاملي صتتفات الجنستتيند بطرق من ا إلغاء التشتتريعات
الحاليةد واصدار تشريعات مناسبة لمحايحة التمييزد واعلاء الوعي العاف (هولندا)؛

58-104

ستتن تشتتريعات شتتاملة ضتتد التمييز تحظر على وجف التحد د التمييز على أستتاا

59-104

اعتمتاد تتدابير تشتتتتتتتتتريعيتة ت تدف إلى حمتايتة الم،ليتات والم،ليين ومزدوجي الميتل

الميل الجنسي وال وية الجنسانية (المملعة المتحدة لوريطانيا العظمى وأ رلندا الشمالية)؛

الجنستتتتتي ومغا ري ال وية الجنستتتتتانية وحاملي صتتتتتفات الجنستتتتتين من التمييزد واألهم يي هوا

الصدد إلغاء تجريم العالقات الجنسية بالتراضي بين أشخاص من نفس الجنس (إسبانيا)؛
60-104

ضتمان اإللغاء الفوري لتجريم العالقات الجنستية بالت ارضتي بين البالغين من نفس

الجنس وتنفيو توصتيات لجنة اإلصتالا الدستتوري من خالل ستن تشتريعات محددة تد ن التمييز

على أساا الميل الجنسي (أورو واي)؛
61-104

إلغاء تجريم العالقات الجنستية الم،لية بالت ارضتي واتخاع تدابير قانونية وستياستاتية

ملموسة للقضاء على التمييز ضد الم،ليات والم،ليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغا ري ال وية
الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (الورتغال)؛

62-104

إلغاء تجريم العالقات الجنستتتية بالت ارضتتتي بين البالغين من نفس الجنس واعتماد

التدابير الال مة للقضتاء على جميع أشتحال التمييز أو العنف ضتد الم،ليات والم،ليين ومزدوجي

الميل الجنسي ومغا ري ال وية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (المحسيق)؛
63-104

إلغا ء تجريم العالقات الجنستتية بالت ارضتتي بين البالغين من نفس الجنس وتوستتيع

تشتتتريعات ا المناهضتتتة للتمييز لعي تشتتتمل حظر التمييز على أستتتاا الميل الجنستتتي وال وية

الجنسانية (آيسلندا)؛
64-104

إلغاء تجريم العالقات الجنستتتتتية الم،لية بين البالغين بالت ارضتتتتتي عن طريق تعد ل

65-104

إلغاء تجريم العالقات الم،لية بالت ارضتي بين البالغين عن طريق إلغاء المادة 133

66-104

إلغاء تجريم العالقات الجنستتتتتتتية الم،لية بالت ارضتتتتتتتي بين البالغين من خالل إلغاء

67-104

إلغاء تجريم العالقات الجنسية الم،لية بالتراضي (كندا)؛

68-104

إلغاء تجريم العالقات الجنستية بالت ارضتي بين األشتخاص من نفس الجنس واتخاع

المادة  132والغاء المادة  133من القانون الجناةي (أ رلندا)؛
وتعد ل المادة  132من القانون الجناةي (الدنمارو)؛

المادتين  132و 133من القانون الجناةي (الواليات المتحدة األمريحية)؛

تتتدابير لمنع التمييز ضتتتتتتتتتتد الم،ليتتات والم،ليين ومزدوجي الميتتل الجنستتتتتتتتتي ومغتتا ري ال ويتة
الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (إيطاليا)؛

69-104

إلغاء تجريم الم،لية الجنستتتتتية واعتماد تشتتتتتريعات بشتتت ت ن الجراةم المرتعبة ضتتتتتد

الم،ليات والم،ليين ومزدوجي الميل الجنستتتتتتتتي ومغا ري ال وية الجنستتتتتتتتانية وحاملي صتتتتتتتتفات

الجنسين (يرنسا)؛
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70-104

إلغاء جميع أححاف القانون التي تجرف العالقات الجنستتتتية بالت ارضتتتتي بين البالغين

واتخا ع تدابير تشتتريعية و يرها من التدابير لحماية ضتتحايا العنف المرتعب على أستتاا ميل م
الجنسي أو هويت م الجنسانية (أستراليا)؛

71-104

اتختاع جميع التتدابير الال متة لزيتادة تعزيز وحمتايتة حقوق اإلنستتتتتتتتتان ول ارمتة لبتار

الستتتتند وال ستتتتيما يي ظروف الضتتتتعف الشتتتتد د التي واج ون ا يي ستتتتياق جاةحة لوييد19-

(األرجنتين)؛
72-104

تنشتتتتيت التدابير الرامية إلى تطوير ستتتتول التصتتتتدي اإلقليمية والوطنية للت د دات

73-104

مواصتتتتتتتلة بول الج ود الرامية إلى ت مين الدعم والمستتتتتتتاعدة من المجتمع الدولي

74-104

مواصتلة وضتع وتنفيو ستياستات وممارستات ناجحة للتخفيف من آثار تغير المناخ

75-104

مواصتتتتتلة تعزيز وتطوير االستتتتتتجابات اإلقليمية والوطنية للتخفيف من ت ثير تغير

76-104

ضتتمان مشتتارلة النستتاء واألطفال واألشتتخاص عوي اإلعاقة والمجتمعات األصتتلية

التي يطرح ا تغير المناخ (جورجيا)؛

لمتابعة خطت التعيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثار (ال ند)؛
والتعيف معف (نيبال)؛

المناخ (بربادوا)؛

والمحلية مشتتتتتتتتتارلة هادية يي وضتتتتتتتتتع وتنفيو أطر التعيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر

العوارث (فيجي)؛
77-104

النظر يي يرض و ف اختيتتاري لعمليتتات اإلعتداف واتختتاع خطوات إيجتتابيتتة إللغتاء

78-104

اعتماد و ف اختياري رسمي لعقوبة اإلعداف على الفور (ألمانيا)؛

عقوبة اإلعداف (فيجي)؛

 79-104اإلعالن رستتتتتتتتتمي تا عن و ف اختيتتاري ل تنفيتتو عقوبتتة اإلعتتداف أو إلغتتاة تتاد ويق تا
لل دف  16من أهداف التنمية المستدامة (با ار واي)؛
80-104

يرض و ف اختياري يوري لعقوبة اإلعداف (يرنسا)؛

81-104

النظر يي إلغاء عقوبة اإلعداف واالستتتتتتتتتعاضتتتتتتتتة عن ا بعقوبة عادلة ومتناستتتتتتتتبة

82-104

النظر يي إلغتاء عقوبتة اإلعتداف لعقوبتة جنتاةيتة واجبتة التطويق يي التشتتتتتتتتتريعتات

83-104

تعزيز الج ود إللغاء عقوبة اإلعدافد بستتتتتتتول من ا تنظيم حمالت التولية بحقوق

84-104

إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدافد واعا لم يحن األمر لتتولتتقد الوتتدء ب ت عالن و ف اختيتتاري

85-104

إلغاء عقوبة اإلعداف أو اعتماد و ف اختياري لتنفيوها (أولرانيا)؛

ومتوايقة مع المعا ير الدولية لحقوق اإلنسان (تو و)؛

الوطنيةد وتخفيف هو العقوبة باعتماد عقوبات أخر بد لة (شيلي)؛
اإلنسان وبداةل عقوبة اإلعداف (المحسيق)؛

لتنفيوها ب دف إلغاة ا (كوستاريحا)؛
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86-104

إقرار و ف رستتتتتتتتتمي لعمليتات اإلعتدافد ب تدف إلغتاء عقوبتة اإلعتدافد والنظر يي

التصتتتتتتتتد ق على الوروتولول االختياري ال،اني الملحق بالع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسيةد ال ادف إلى إلغاء عقوبة اإلعداف (إيطاليا)؛

87-104

التصتتتتتتتتتتد ق على الوروتولول االختيتتاري ال،تتاني الملحق بتتالع تتد التتدولي الختاص

بالحقوق المدنية والستياستيةد ال ادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدافد واعتماد و ف اختياري رستمي

لعقوبة اإلعداف على الفور (ألمانيا)؛

تاء تتامت ا والتصتتتتتتتتتد ق على الوروتولول االختيتاري ال،تاني
 88-104إلغتاء عقوبتة اإلعتداف إلغ ا
الملحق بالع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتياستتيةد ال ادف إلى إلغاء عقوبة اإلعداف
(آيسلندا)؛

89-104

إلغاء عقوبة اإلعداف والتصتتتد ق على الوروتولول االختياري ال،اني الملحق بالع د

90-104

إلغاء عقوبة اإلعداف والتصتتتد ق على الوروتولول االختياري ال،اني الملحق بالع د

91-104

إلغاء عقوبة اإلعداف والتصتتتد ق على الوروتولول االختياري ال،اني الملحق بالع د

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةد ال ادف إ لى إلغاء عقوبة اإلعداف (الورتغال)؛
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةد ال ادف إلى إلغاء عقوبة اإلعداف (أستراليا)؛

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةد ال ادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدافد على الر م من

مالحظة الو ف االختياري الفعلي لعمليات اإلعداف (ينلندا)؛
92-104

التصتتتتتتتتتتد ق على الوروتولول االختيتتاري ال،تتاني الملحق بتتالع تتد التتدولي الختاص

بالحقوق المدنية والستتتياستتتيةد ال ادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدافد بالنظر إلى استتتتمرار ستتتريان

عقوبة اإلعداف بموجب دستور الولد (إسبانيا)؛
93-104

تعييف الدستتور إللغاء عقوبة اإلعداف واالستتعاضتة عن ا بعقوبة عادلة ومتناستبة

ومتوايقة مع المعا ير الدولية لحقوق اإلنسان (لعسمورغ)؛

 94-104النظر يي إقرار و ف اختيتاري قتانوني لعقوبتة اإلعتداف ب تدف إلغتاة تا ن تاةيتاد على
النحو الموصى بف سابق ا (أورو واي)؛
95-104

النظر يي وضتع وتنفيو برامج تدريوية تشتمل االستتخداف المناستب للقوة من جانب

96-104

إجراء تحقيقات مستتتتقلة على وجف الستتترعة يي عمليات إطالق النار التي نفوت ا

97-104

بول لل ج د ممحن لمحايحة إيالت الشتتترطة من العقال محايحة يعالةد وال ستتتيما

98-104

النظر يي بول ج ود لتحسين خدمات ا القضاةية من خالل ضمان الحماية العافية

99-104

اتخاع تدابير لتقليص يترة االحتجا لد الشرطة واالحتجا دون محاكمة (كندا)؛

قوات األمن يي الولد ( انا)؛

الشرطة خار نطاق القضاء لضمان سيادة القانون وتقديم الجناة إلى العدالة (كندا)؛
لوضع حد لعمليات اإلعداف خار نطاق القضاء (يرنسا)؛

للش ود ( انا)؛

 100-104تنفيو تدابير إضافية لتحسين إجراءات العدالة الجناةية (جامايحا)؛
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 101-104اتخاع تدابير لتعزيز القضتاء بغية ضتمان استتقالليتفد يضتالا عن ضتمان الوصتول
إلى العدالة ومحايحة اإليالت من العقال (كوستاريحا)؛
 102-104مواصلة الج ود لتحسين ظروف االحتجا (السنغال)؛
 103-104اعتماد إصتالحات لمنع اإل واء الجستدي للمشتتبف يي م والستجناء وتحميل موظفي
الشتترطة والستتجون المستتؤولية عن أي تجاو اتد واتخاع تدابير لتقصتتير يترة االحتجا الستتابق
للمحتاكمتةد وضتتتتتتت تمتان محتاكمتة المت مين الجنتاةيين دون تت خير ال داعي لتف (الواليتات المتحتدة

األمريحية)؛

 104-104تستريع وتيرة اإلصتالا القانوني وتحستين لفاءة النظاف القضتاةيد من خالل تعزيز
اإل لمتاف بتالنواحي القتانونيتةد ومحتايحتة تتدني معتدالت المالحقتة القضتتتتتتتتتتاةيتةد و يتادة الختدمتات

الال متة لمعتالجتة األدلتةد ختاصتتتتتتتتتتة فيمتا تعلق بتالجراةم الجنستتتتتتت تيتةد و يتادة ختدمتات الحمتايتة
االجتمالية واعادة الت هيل والدعم النفسي (أستراليا)؛

 105-104اتخاع تدابير لافية لمحايحة الفساد (جم ورية إ ران اإلسالمية)؛
 106-104تعزيز قانون الوصتول إلى المعلومات من خالل ستن مشتروع قانون حرية اإلعالف
(كينيا)؛

 107-104اتختتاع تتدابير محتتددة واضتتتتتتتتتتافيتتة لمحتتايحتتة االتجتتار بتالبشتتتتتتتتتر (جم وريتة إ ران
اإلسالمية)؛

 108-104تعزيز تنفيتو خطتة عمل تا الوطنيتة لمحتايحتة االتجتار بالبشتتتتتتتتترد بمتا تنتاستتتتتتتتتب مع
ج ودها الرامية إلى ستتتتتتتن تشتتتتتتتريعات تقضتتتتتتتي بفرض عقوبات أك،ر صتتتتت ترامة على المتجرين
(الفلوين)؛

 109-104مواصتتتلة تنفيو تدابير الوقاية وتدابير التصتتتدي لالتجار بالبشتتترد مع الترليز على

الحماية والمستتاعدة المتخص تصتتة واعادة اإلدما االجتماعي والمجتمعي لضتتحايا هو الجريمة

(كوبا)؛

 110-104يادة الج ود الرامية إلى القضاء على االتجار بالبشرد بسول من ا تحسين يعالية
تحتد د الضتتتتتتت تحتايا ودعم م وتحستتتتتتتتتين الج ود الموتوولة للتحقيق مع المتجرين ومقتاضتتتتتتتتتات م

ومعاقوت م (المملعة المتحدة لوريطانيا العظمى وأ رلندا الشمالية)؛

 111-104تعزيز الستياستات االجتمالية يي مجاالت الصتحة والتعليم والغواء لصتالب شتعو اد
مع الترليز بشحل خاص على شراةب المجتمع األك،ر استبعادا (جم ورية ينزويال الووليفارية)؛

 112-104إح ار تقدف يي االنتعاش االقتصتتادي واالجتماعي من خالل األخو بن ج قاةم على

حقوق اإلنستتان للتصتتدي ثار الجاةحة د مع مراعاة االحتياجات الخاصتتة للف ات الضتتعيفة يي
المجتمع (شيلي)؛

 113-104الحفاظ على التزام ا بمبادرات الحماية االجتماليةد وال ستتتتتتيما يي إطار ستتتتتتعي ا
إلى معالجة ت ثير جاةحة لوييد( 19-بربادوا)؛

 114-104مواصتتتتلة ج ودها لتويير الحماية لعبار الستتتتن واألشتتتتخاص عوي اإلعاقةد بستتتتول
من ا تحسين يرص الحصول على الرعاية الصحية (غيانا)؛
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 115-104ضتتمان الحصتتول على الرعاية الصتتحية المناستتبة بالمجان ويي الوقت المناستتب
لجميع األشتتتتتتتخاصد بمن يي م الم،ليات والم،ليون ومزدوجو الميل الجنستتتتتتتي ومغا رو ال وية
الجنستتانية وحاملو صتتفات الجنستتيند وبمن يي م األطفال والمراهقون عندما يحون لد الشتال

لاف لتقديم الموايقة المستنيرة (آيسلندا)؛
نضج ٍ

 116-104مواصلة تحسين صحة األف والطفل (الجول األسود)؛
 117-104اإلشتتتادة بدور العاملين يي مجال الصتتتحة والعاملين األستتتاستتتيين يي الدياع عن
حقوق اإلنستتتتتتتتان أثناء جاةحة لوييد 19-وتويير بي ة آمنة ومواتية حيث يمحن م أداء عمل م
بعيدا عن الت د دات والتخويف (إندونيسيا)؛

 118-104بول المزيد من الج ود لضتتتتمان قدرة جميع العاملين يي مجال الصتتتتحة والعاملين
األساسيين على حماية أنفس م أثناء جاةحة لوييد( 19-إندونيسيا)؛

 119-104ضتتتتتمان حصتتتتتول جميع األشتتتتتخاص على الت،قيف والخدمات يي مجال الصتتتتتحة
الجنسية واإلنجابية واعتماد استراتيجية وطنية لمنع حمل المراهقات (المحسيق)؛

 120-104اعتماد برامج يعالة وشتتاملة للت،قيف ا لجنستتي للشتتبالد بما تماشتتى مع المبادئ
التوجي ية التقنية لألمم المتحدة بشتتتتت ت ن الت،قيف الجنستتتتتتتي الشتتتتتتتاملد من أجل إعلاء الوعي

بالصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية (هولندا)؛

 121-104اعتماد الستياستة الوطنية للصتحة الجنستية واإلنجابية وصتيا ة خطة عمل وطنية

تتماشى مع إطار الجما عة العاريوية االستراتيجي المتعامل للحد من حمل المراهقات يي منطقة

البحر العاريوي (بنما)؛

 122-104مراجعة برنامج الت،قيف يي مجالي الصتتتتتتحة والحياة األستتتتتترية ليشتتتتتتمل الت،قيف
بشت ن الحياة األستترية والعالقات الشتتخصتتية الصتتحية والقاةمة على االحترافد والقيم الشتتخصتتية

والقيم المشتتترلةد والقواعد ال،قافية واالجتماليةد وحقوق اإلنستتاند والمستتاواة بين الجنستتيند

وعتدف التمييزد ومحتايحتة العنف والعنف القتاةم على النوع االجتمتاعيد والموايقتة والستتتتتتتتتالمتة

الجسديةد ومحايحة االعتداء الجنسي والممارسات الضارةد وعلق تماشيا مع المبادئ التوجي ية
التقنية لألمم المتحدة بش ن الت،قيف (آيسلندا)؛
 123-104إقرار ستياستة وطنية بشت ن الصتحة الجنستية واإلنجابية وضتمان تنفيوها على نحو
سريع ويعال بما يحفي من الموارد (ماليزيا)؛

 124-104مواصتتتتتتلة إح ار التقدف يي عملية اعتماد ستتتتتتياستتتتتتة وطنية للصتتتتتتحة الجنستتتتتتية
واإلنجابية (بيرو)؛

 125-104مراجعة برنامج الت،قيف يي مجالي الصتحة والحياة األستريةد ال ستيما لعي يشتمل
محونات تتعلق بالعالقات الصتتتتتحية والقاةمة على االحترافد وحقوق اإلنستتتتتاند والمستتتتتاواة بين

الجنستتتتتيند وعدف التمييزد ومحايحة العنف والعنف القاةم على النوع االجتماعيد بما تماشتتتتتى

مع ا لمبادئ التوجي ية التقنية لألمم المتحدةد وتدريب الميستتتتتتترين األكفاء أو مقدمي الخدمات
على تقديم هوا الورنامج (أستراليا)؛

 126-104مراجعة برنامج الت،قيف يي مجالي الصتتتتتتحة والحياة األستتتتتترية ليشتتتتتتمل الت،قيف

الجنستتتتتي الشتتتتتامل بما تماشتتتتتى مع المبادئ التوجي ية التقنية الدولية لألمم المتحدة بشتتت ت ن

الت،قيف الجنسي (الدانمرو)؛
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 127-104تعزيز المناهج التعليمية المتعلقة بالصتتتتتحة والحياة األستتتتترية لالمت،ال للتوجي ات

التقنية الدولية المنقحة بشتت ن الت،قيف الجنستتتيد وضتتتمان تنفيوها من خالل النظاف المدرستتي

الوطني واتاحة يرص التطور الم ني المستتتتمر للمدرستتتين للت كد من أن م مستتتتعدون لتدريس
هوا الموضوع (فيجي)؛

 128-104اتختاع خطوات لخف

معتدل حمتل المراهقتاتد بستتتتتتت توتل من تا إ التة الحواجز التي

تحول دون الوصتتتتول ا من والستتتتري إلى خدمات ومعلومات تنظيم األستتتترة بالنستتتتبة للمراهقين
الو ن بلغوا السن القانونية للموايقة (جزر الو اما)؛

 129-104مواصتتتتلة تعزيز الج ود الرامية إلى تحستتتتين يرص حصتتتتول الجميع على الرعاية
الصتتتحيةد بما يي علق الوصتتتول إلى خدم ات ومعلومات الرعاية الصتتتحية الجنستتتية واإلنجابية

(فيجي)؛

 130-104ضتتمان الصتتحة والحقوق الجنستتية واإلنجابية من خالل الستتماا باإلج اض ير
المشروط ومحايحة العنف القاةم على النوع االجتماعي بفعالية أكور (يرنسا)؛

 131-104مواصلة تويير التعليم الجيد للجميع (الجول األسود)؛
 132-104اتخاع التدابير المناستتبة للحد من أوجف عدف المستتاواة الموجودة يي نظاف التعليمد

من أجتل مواج تة التحتديتات التي واج تا األطفتال عوو االحتيتاجتات الختاصتتتتتتتتتة وعوو اإلعتاقتات

(ملديف)؛

 133-104وضتتتتتع ستتتتتياستتتتتة وطنية ت دف إلى استتتتتتبقاء الطالبات الحوامل يي نظاف التعليم
الرسمي واعادة إدماج ن فيف (تو و)؛

 134-104مواصتتلة بول ج ودها لوضتتع ستتياستتة رستتمية بش ت ن استتتبقاء المتعلمات الحوامل
يي نظاف التعليم الرسمي وعودت ن إليف (غيانا)؛

 135-104إعطاء األولوية إلكمال مشتتتروع ستتتياستتتة التغوية المدرستتتية للفترة 2030-2020
(جزر الو اما)؛

 136-104مواصتتتتلة الج ود الرامية إلى القضتتتتاء على التمييز القاةم على النوع االجتماعيد
بما يي علق يي قطاع التعليم (جورجيا)؛

 137-104بول مزيد من الج ودد بستتتتتتت توتل من تا التعتاون الدولي يي مجتال بنتاء القتدراتد من
أجل تعميم مراعاة المنظور الجنستتاني يي القانون المحلي والستتياستتة العامةد بما تماشتتى مع
أححاف اتفا ية القضاء على جميع أشحال التمييز ضد المرأة (إندونيسيا)؛

 138-104تعزيز التشتتريعات من أجل حماية النستتاء والفتيات من العنفد بستتول من ا تجريم

اال تصتتتال الزوجي وانشتتتاء وحدات شتتترطة متخصت تصتتتة للتحقيق يي جراةم العنف ضتتتد المرأة

(الو ار يل)؛

ال لتافيت اد لفتاةتدة الرجتال
 139-104اعتمتاد أنشتتتتتتت تطتة وبرامج توعويتة منستتتتتتت تقتة وممولتة تموي ا
والفتيتاند ت تدف إلى تغيير الموا ف وتشتتتتتتتتتجيع المعتا ير التولوريتة اإليجتابيتةد بغيتة محتايحتة
الستلوو العنيفد بستول من ا استتخداف وستاةل التواصتل االجتماعي وتمويل شتعبة العالقات بين

الجنسين (ها تي)؛
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 140-104اتختتاع تتتدابير يعتتالتتة إلعلتتاء الوعي بتتالعنف العتتاةلي ومحتتايحتتتف (جم وريتتة إ ران
اإلسالمية)؛

 141-104اتخاع خطوات إضتتتتتتافية للقضتتتتتتاء على العنف العاةلي وتويير ضتتتتتتمانات الحماية
للنساء واألطفال (كندا)؛

 142-104مواصتلة تنفيو تدابير التصتدي للعنف العاةلي والعنف القاةم على النوع االجتماعي
(كينيا)؛

 143-104اتختاع التتدابير الال مة لمنع جميع أشتتتتتتت تحتال العنف ضتتتتتتتتتد المرأة والمعتا بتة علي ا
والقضاء علي ا (نيبال)؛

 144-104تع،يف الج ود للقضاء على العنف العاةلي والعنف ضد النساء والفتيات (بيرو)؛
 145-104تع،يف الج ود من أجتل يتادة يعتاليتة تنفيتو التشتتتتتتتتتريعتات الوطنيتة يي مجتال منع
ومحايحة العنف ضد المرأة (االتحاد الروسي)؛

 146-104اتختتاع مزيتتد من التتتدابير لمنع ومحتتايحتتة العنف القتتاةم على النوع االجتمتتاعيد
بما يي علق العنف العاةليد ال ستتتتيما من خالل التطويق العامل للقانون وضتتتتمان تدريب جميع

أصحال المصلحة المعنيين تدريبا لافيا (إيطاليا)؛

 147-104اعتماد تشتتتريعات ت دف إلى محايحة العنف القاةم على النوع االجتماعيد بما يي
علق اال تصال الزوجي (إسبانيا)؛

 148-104تضتتتتتتتتمين إطارها التشتتتتتتتتريعي المتعلق بالعنف العاةلي والجنستتتتتتتتي أححام ا تتعلق
باال تصال الزوجي وتعريفا د يقا للعنف ضد المرأة (لعسمورغ)؛

 149-104تعزيز وتحد ث التشتريعات الوطنية للقضتاء على جميع أشتحال العنف ضتد المرأةد
مع الترليز على العنف العاةلي والتحرش الجنستتتتتتتتتي يي محان العملد وال ستتتتتتتتتيما فيما يخص

إجراءات الشحاو ومحاكمة مرتعوي هو الجراةم (شيلي)؛

 150-104يادة عدد المالحقات القضتتتتاةية يي قضتتتتايا العنف القاةم على النوع االجتماعيد
و يادة المساعدة القانونية والنفسية المقدمة للضحايا (جزر مارشال)؛

 151-104تعزيز الج ود لمحايحة جميع أشتتحال العنف ضتتد المرأةد وال ستتيما العنف العاةليد
وتويير التدريب المناسب لجمع األدلة (الورتغال)؛

 152-104اتخاع جميع التدابير القانونية واإلدارية والمؤستستية للقضتاء على العنف العاةليد
وال سيما ضد النساء والفتياتد وتقديم الجناة إلى العدالة (أولرانيا)؛

 153-104اعتماد التدابير الال مة للفصتتتتتتتتل يي قضتتتتتتتتايا العنف العاةلي والعنف الجنستتتتتتتتي
ومالحقة مرتعوي هو الجراةمد ومنب الضتتتتتتتتتحايا المستتتتتتتتتاعدة وامحانية الوصتتتتتتتتتول إلى العدالة
(جم ورية ينزويال الووليفارية)؛

 154-104إنشتتاء مؤستتستتات وأطر تنظيمية حيث يمحن للنستتاء والفتيات اإلبالغ عن العنف
القاةم على النوع االجتماعي دون أن ُيمَنعن أو يخفن من االنتقاف (موريشيوا)؛

 155-104المضتتتتتتتتتي قتدمتا يي تنفيتو التوصتتتتتتت تيتات المقوولتة يي ستتتتتتت تيتاق الجولتة ال،تانيتة من
االستعراض الدوري الشامل بش ن التصدي للعنف ضد المرأة وللعنف العاةلي (بربادوا)؛
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 156-104مواصتلة ج ودها للتصتدي لالعتد اء الجنستي على األطفال والعنف العاةلي والعنف
القاةم على النوع االجتماعي (غيانا)؛

 157-104وضع وتنفيو تشريعات تحظر وا األطفال (جزر مارشال)؛
 158-104تحتد تد الستتتتتتتتتن التدنيتا للموايقتة على الزوا يي  18عتامتا من أجتل التوجتف نحو
القضاء على وا األطفال (المحسيق)؛
 159-104حظر العقوبة الودنية لألطفال وتنفيو استتتتتراتيجيات للحد من معدالت التستتتترل من
المدرسة (جم ورية ينزويال الووليفارية)؛

 160-104اتخاع مزيد من الخطوات لمحايحة إساءة معاملة األطفال وعمل األطفال (أرمينيا)؛
 161-104تعزيز اإلجراءات والستتتتتياستتتتتات المناستتتتتبة لمحايحة عمل األطفال والقضتتتتتاء على
القوالب النمطية الجنسانية يي محان العمل (جم ورية ينزويال الووليفارية)؛

 162-104مضتتاعفة الج ود للقضتتاء التاف على عمل األطفالد وال ستتيما أستتوأ أشتتحال عمل
األطفال (جزر مارشال)؛

 163-104النظر يي اتخاع تدابير يي مجال الستتتتتياستتتتة العامة من أجل تنفيو اتفا ية حقوق
األشخاص عوي اإلعاقة (ال ند)؛

 164-104مواصتتلة الج ود لوضتتع برامج وستتياستتات على المستتتو الوطني إلدما وضتتمان
جميع حقوق األشخاص عوي اإلعاقة (كوبا)؛

 165-104اعتماد تشتتتتتريعات واجراءات وطنية خاصتتتتتة باللجوءد بما يي علق إجراءات تحد د
صفة الالجئد من أجل ضمان اح تراف مودأ عدف اإلعادة القسرية (الواليات المتحدة األمريحية).

-105

جميع االستتتتتتتتتتنتتاجتات و /أو التوصتتتتتتت تيتات الواردة يي هتوا التقرير تعحس مو ف التدولتة (التدول)

التي قدمت ا و /أو الدولة موضتتتتتتوع االستتتتتتتعراض .وينبغي عدف ت ويل ا على أن ا قد حظيت بت يد الفريق
العامل لحل.
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