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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة التاسعة والعشرون

 من جدول األعمال 6البند 
    االستعراض الدوري الشامل

    *الشاملتقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري   
   كيريباس  
  إضافة  

آراء بشأأ ن االسأأتنتاواأ والو التو،أأياأت وااللتاامأأاأ الاوريأأةت والأأر و    
 المقدمة من الدولة موضوع االستعراض
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 اجملمثع  بم التثصق  الرو 
، 42، 40، 39، 38، 37، 36، 35، 34، 33، 32 حظقت بالةبثل

43 ،44 ،45 ،49 ،55 ،56 ،58 ،59 ،60 ،61 ،
62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،71 ،
72 ،73 ،74 ،75 ،76 ،77 ،79 ،82 ،83 ،84 ،
86 ،87 ،88 ،89 ،90 ،91 ،92 ،93 ،94 ،95 ،
96 ،97 ،98 ،99 ،100 ،101 ،102 ،103 ،104 ،

105 ،106 ،107 ،108 ،109 ،110 ،111 ،112 ،
113 ،114 ،115 

70 

، 15، 14، 13، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2 نظر فقها
16 ،17 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،
30 ،31 ،41 ،46 ،47 ،48 ،54 ،57 ،85 

32 

، 78، 53، 52، 51، 50، 21، 20، 19، 18، 12، 1 أخه العلم هبا
80 ،81 

13 
   

 بارم  التثصقات الثا وة  ي اجلزء الثاين من تةررر الفررق العام :
 ، واــــتةدو  ووواي علقهــــا  ي وبــــت منااــــ    رت ــــاو التثصــــقات التالقــــ  اــــتد ي اسربــــاي -84

  2015حزرران/رثنقه  جمللس حةثق اإلنسان  ي والعشررن  ة التااعمثعد الدو  
   

 املالحظات ا اتنتاجات/التثصقات
ا نضماو ر ى نظاو  وما األاااي للمحكم  اجلنارق  الدولق  ومثاءم    -1

النظاو، وا نضماو ر ى اتفاق امتقا ات  تشررعاهتا الثطنق  مع ذها
  احملكم  وحصاناهتا )راتثنقا(؛

 أخه العلم هبا

التصـــــدرق علـــــد العهـــــد الـــــدو  الـــــا  بـــــا ةثق املدنقـــــ  والسقااـــــق    -2
 )راتثنقا(؛األول والثاين وبروتثاثلقه ا ختقا رني 

 نُظر فقها

والسقااـــــق  التصـــــدرق علـــــد العهـــــد الـــــدو  الـــــا  بـــــا ةثق املدنقـــــ    -3
 وبروتثاث ته )اجلب  األاثو(؛

 نُظر فقها

تثبقـــع الووتثاـــثل ا ختقـــا ا امللحـــق بالعهـــد الـــدو  الـــا  بـــا ةثق   -4
 ا بتصاور  وا جتماعق  والثةافق  والتصدرق علقه )رابانقا(؛

 نُظر فقها

التصـدرق علــد العهــد الــدو  الـا  بــا ةثق ا بتصــاور  وا جتماعقــ    -5
وبروتثاثلـــــــه ا ختقـــــــا ا ورنشـــــــاء م اســـــــ  وطنقـــــــ   ةـــــــثق والثةافقـــــــ  
وفةــاي ملبــاور بــا رس، والتمــاي املســاعدة التةنقــ  عنــد الضــرو ة  اإلنســان
 لقشيت(؛ -)تقمث  

 نظر فقها
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 املالحظات ا اتنتاجات/التثصقات
التصـــدرق علـــد اتفابقـــ  الةضـــاء علـــد ةمقـــع أرـــكال التمققـــز العنصـــرا،   -6

ــــ   ــــا ةثق ا بتصــــاور  وا جتماعق ــــدو  الــــا  ب ــــ ، والعهــــد ال والثةافق
ــــــــه  ــــــــ  والسقااــــــــق  وبروتثاثل ــــــــدو  الــــــــا  بــــــــا ةثق املدنق والعهــــــــد ال

 ا ختقا ا الثاين ااهاوف ر ى رلغاء عةثب  اإلعداو )األ جنتني(؛

 نظر فقها

تثبقــع العهــد الــدو  الــا  بــا ةثق املدنقــ  والسقااــق  والعهــد الــدو    -7
صــدرق علقهمــا الــا  بــا ةثق ا بتصــاور  وا جتماعقــ  والثةافقــ  والت

 )فرنسا(؛

 نُظر فقها

تثبقــــع الصــــكثة الدولقــــ  الررقســــق   ةــــثق اإلنســــان،  ــــا فقهــــا العهــــد   -8
الـــــدو  الـــــا  بـــــا ةثق املدنقـــــ  والسقااـــــق  والعهـــــد الـــــدو  الـــــا  
 با ةثق ا بتصاور  وا جتماعق  والثةافق ، والتصدرق علقها )اندا(؛

 نظر فقها

ــــ  اختــــاا تــــدابس للتصــــدرق علــــد   -9 العهــــد الــــدو  الــــا  بــــا ةثق املدنق
والسقااــــق  والعهــــد الــــدو  الــــا  بــــا ةثق ا بتصــــاور  وا جتماعقــــ  

 والثةافق  )تررنقداو وتثباغث(؛

 نظر فقها

مــــع  -التصــــدرق علــــد ا تفابقــــات الدولقــــ  الررقســــق   ةــــثق اإلنســــان   -10
رعطـــــاء األولثرـــــ  للعهـــــد الـــــدو  الـــــا  بـــــا ةثق املدنقـــــ  والسقااـــــق  

ررلنــدا أواتفابقــ  مناذضــ  التعــهر  )اململكــ  املتحــدة لورطانقــا العظمــد و 
 الشمالق (؛

 نظر فقها

حةــثق ةمقــع العمــال النظــر  ي التصــدرق علــد ا تفابقــ  الدولقــ   مارــ    -11
 املهاجررن وأفراو أارذم )غانا(؛

 نظر فقها

النظـــــر  ي التصـــــدرق علـــــد نظـــــاو  ومـــــا األاااـــــي للمحكمـــــ  اجلنارقـــــ    -12
 الدولق  )غانا(؛

 ُأخه العلم هبا

النظــر  ي التصــدرق علــد اتفابقــ  مناذضــ  التعــهر  وغــس  مــن  ــرو    -13
 املهقن  )غانا(؛املعامل  أو العةثب  الةااق  أو الالرنسانق  أو 

 نظر فقها

النظر  ي تثبقع اتفابقـ  مناذضـ  التعـهر  وغـس  مـن  ـرو  املعاملـ  أو   -14
العةثبـــــــــــ  الةااـــــــــــق  أو الالرنســـــــــــانق  أو املهقنـــــــــــ  والتصـــــــــــدرق علقهـــــــــــا 

 )رندونقسقا(؛

 نظر فقها

التصـدرق علــد اتفابقــ  مناذضـ  التعــهر  وغــس  مـن  ــرو  املعاملــ  أو   -15
الالرنســـانق  أو املهقنـــ ، عمـــالي بالتثصـــقات الســـابة  العةثبـــ  الةااـــق  أو 

 )الدامنرة(؛

 نظر فقها

 نظر فقها التصدرق علد اتفابق  مناذض  التعهر  )اجلزارر(؛  -16
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 املالحظات ا اتنتاجات/التثصقات
تثبقــع الصــكثة الدولقــ  الررقســق   ةــثق اإلنســان الــيت   تُعــد  اسربــاي   -17

طرفــــاي فقهــــا بعــــُد، والتصــــدرق علقهــــا، و  اــــقما العهــــد الــــدو  الــــا  
األول والثــــــاين  نيهــــــا ا ختقــــــا رقا ةثق املدنقــــــ  والسقااــــــق  وبروتثاثلبــــــ

 )ررطالقا(؛

 نظر فقها

ا نضــماو ر ى نظــاو  ومــا األاااــي للمحكمــ  اجلنارقــ  الدولقــ  وتنفقــه   -18
 أحكامه تنفقهاي اامالي )ررطالقا(؛

 أخه العلم هبا

وتنفقــه  ا نضــماو ر ى نظــاو  ومــا األاااــي للمحكمــ  اجلنارقــ  الدولقــ    -19
  ي الةانثن الثطين )ذثلندا(؛

 أخه العلم هبا

التصــدرق علــد نظــاو  ومــا األاااــي للمحكمــ  اجلنارقــ  الدولقــ  وعلــد   -20
اتفابـــــــه بشـــــــكن امتقـــــــا ات احملكمـــــــ  وحصـــــــاناهتا مـــــــن وون أا رحفـــــــ  

 )أو وغثاا(؛

 أخه العلم هبا

علقهـــــا ا نضـــــماو ر ى اتفابقـــــ  منـــــع جريـــــ  اإلبـــــاوة اجلماعقـــــ  واملعاببـــــ    -21
 )أ مقنقا(؛

 أخه العلم هبا

النظــر  ي ا نضــماو ر ى مــا تبة ــد مــن الصــكثة الدولقــ  الررقســق   ةــثق   -22
اإلنســـان،  ـــا فقهـــا العهـــد الـــدو  الـــا  بـــا ةثق املدنقـــ  والسقااـــق  
والعهـــــد الـــــدو  الـــــا  بـــــا ةثق ا بتصـــــاور  وا جتماعقـــــ  والثةافقـــــ  

 )اقنقا(؛

 نظر فقها

الصــــكثة الدولقـــــ  الررقســــق ،  ـــــا فقهــــا العهـــــد الـــــدو  التصــــدرق علـــــد   -23
الــــا  بــــا ةثق املدنقــــ  والسقااــــق  والعهــــد الــــدو  الــــا  بــــا ةثق 

 ا بتصاور  وا جتماعق  والثةافق  )اسالقثن(؛

 نظر فقها

النظر  ي ا نضـماو ر ى الصـكثة الدولقـ  الررقسـق   ةـثق اإلنسـان الـيت   -24
طرفاي فقها بعُد،  ـا فقهـا العهـد الـدو  الـا  بـا ةثق    تعد اسرباي

ا بتصـــــاور  وا جتماعقـــــ  والثةافقـــــ  والعهـــــد الـــــدو  الـــــا  بـــــا ةثق 
 املدنق  والسقااق  والووتثاث ن ا ختقا ران امللحةان به )نامقبقا(؛

 نظر فقها

التصـدرق علــد العهــد الــدو  الـا  بــا ةثق ا بتصــاور  وا جتماعقــ    -25
الثةافقـــ  باعتبـــا   أواة مهمـــ  لتعزرـــز فعالقـــ  نارـــ  حةـــثق اإلنســـان  ي و 

اــقاق تغــس املنــاى، وعلــد ا تفابقــ  الدولقــ  للةضــاء علــد ةمقــع أرــكال 
 التمققز العنصرا واتفابق  مناذض  التعهر  )الوتغال(؛

 نظر فقها

ااـــــتكمال عملقـــــ  التصـــــدرق علـــــد الووتثاـــــثلني ا ختقـــــا رني  تفابقـــــ    -26
 لطف  )اجلزارر(؛حةثق ا

 نظر فقها
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 املالحظات ا اتنتاجات/التثصقات
التصــدرق علـــد ا تفابقـــ  الدولقــ   مارـــ  حةـــثق ةمقــع األرـــ ا  مـــن   -27

 ا ختفاء الةسرا )األ جنتني(؛
 نظر فقها

النظــر  ي اختــاا خطــثات  هقدرــ  صــث  التصــدرق علــد صــكثة وولقــ    -28
 أخرى  ةثق اإلنسان   تعد اسرباي طرفاي فقها بعُد )الفلبني(؛

 نظر فقها

تدعقم اجلهـثو املبهولـ  مـن أجـ  تنفقـه اتفابقـات األمـم املتحـدة  ةـثق   -29
 اإلنسان اليت انضم رلقها البلد تنفقهاي اامالي وفعا ي )جنث  أفررةقا(؛

 نظر فقها

و ــــع ااــــجراتق ق  وطنقــــ  للتصــــدرق علــــد املعاذــــدات الدولقــــ  الررقســــق    -30
  ةثق اإلنسان أو ا نضماو رلقها )اثاتا ركا(؛

 انظر فقه

تعـــدر  واــــتث ذا إلو او اجلــــنس ونــــثع اجلــــنس واإلعابــــ   ــــمن أاــــس   -31
 عدو التمققز )رارارق (؛

 نظر فقها

تـدعقم األطــر الةانثنقــ  الرامقــ  ر ى الةضــاء فعلقـاي علــد العنــ   ــد املــرأة   -32
 ؛  )اسالقثن(

 حظقت بالةبثل

رجــــراء ااــــتعراق أواــــع لةانثقــــا اجلنــــاري وتةقــــقم فعالقتــــه  ي التصــــدا   -33
 ؛ ا ت العن  املنز  )نقث رلندا(

 حظقت بالةبثل

 2014 مان التنفقه املناا  لةـانثن السـلم األاـرا املعتمـد  ي عـاو   -34
 من أج  مكافح  العن  اجلنساين )رابانقا(؛

 حظقت بالةبثل

 ــــمان الفعالقــــ   ي تنفقــــه بــــانثن الســــلم األاــــرا مــــن أجــــ  التصــــدا   -35
 ملشكل  العن  املنز  )ارا  نكا(

 حظقت بالةبثل

اإلاراع  ي ااتكمال خط  تنفقـه بـانثن السـلم األاـرا هبـدف  ـمان   -36
فعالقتـــه  ي تـــثفس نارـــ   ـــحارا العنـــ  املنـــز  وجـــو  ـــر ذم )اململكـــ  

 املتحدة لورطانقا العظمد وأررلندا الشمالق (؛

 حظقت بالةبثل

( علــد اــبق  األولثرــ  مــن أجـــ  2014تنفقــه بــانثن الســلم األاــرا )  -37
 التصدا للعن  املنز  )فق ي(؛

 حظقت بالةبثل

النظــــر  ي تــــدعقم ااــــتةالل فربــــ  العمــــ  الثطنقــــ   ةــــثق اإلنســــان  ي    -38
 ؛اسرباي حبقث  تث  مباور با رس )أملانقا(

 حظقت بالةبثل

 ـــمان تثافـــق اقااـــ  عمـــ  األطفـــال مـــع ا لتزامـــات واملعـــارس املتعلةـــ    -39
 ؛حبةثق اإلنسان )أملانقا(

 بالةبثلحظقت 

رنشـــاء ةلقـــ  تنســـقق بـــني امل اســـات لتعزرـــز املســـاواة بـــني اجلنســـني وتنفقـــه   -40
 اتفابق  الةضاء علد ةمقع أركال التمققز  د املرأة )املكسقك(؛

 حظقت بالةبثل
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النظـــر  ي و ــــع م رـــرات  ةــــثق اإلنســــان، عمـــالي بــــابجرا  املفث ــــق ،   -41

واتســاباي للسقااــات الثطنقــ  باعتبا ذــا أواة تتــقر رجــراء تةقــقم أاثــر وبــ  
  ةثق اإلنسان )الوتغال(؛

 نظر فقها

بــــهل اــــ  اجلهــــثو  ي اــــبق  ااــــتكمال السقااــــات املتعلةــــ  باإلعابــــ    -42
والتعلــــقم الشــــام  وعمــــ  األطفــــال واملســــاواة بــــني اجلنســــني والنهــــثق 
ــــاري بابلــــ  للةقــــاي  ي تنفقــــه تلــــك  بــــاملرأة، ورحــــرا  تةــــدو  ي رحةقــــق نت

ن الفـــــجرة الزمنقـــــ  الـــــيت تفصـــــلها عـــــن ااتعرا ـــــها السقااـــــات  ي غضـــــث 
 الدو ا املةب  )جز  القمان(؛

 حظقت بالةبثل

مثاصــل  عملهــا  ي اــبق  و ــع اقااــ  وطنقــ  ل عابــ  واقااــ  بشــكن   -43
 عم  األطفال )تررنقداو وتثباغث(؛

 حظقت بالةبثل

التمققـــز رامــال التةــا رر الثاجـــ  تةــديها ر ى الل نـــ  املعنقــ  بالةضـــاء علــد   -44
 ؛)نقث رلندا( 2015 د املرأة بب  مثعد تةديها املةر   ي عاو 

 حظقت بالةبثل

اإلاــــراع  ي رجــــراءات تةــــدق مــــا تــــكخ ر تةديــــه مــــن تةــــا رر ر ى الل نــــ    -45
 املعنق  بالةضاء علد التمققز  د املرأة )رابانقا(؛

 حظقت بالةبثل

 نظر فقها الاص  )غانا(؛النظر  ي تثجقه وعثات وارم  ر ى ةمقع اإلجراءات   -46
تثجقـــــه وعـــــثات وارمـــــ  ر ى ةمقـــــع اإلجـــــراءات الاصـــــ  املعنقـــــ  حبةـــــثق   -47

 اإلنسان )اجلب  األاثو(؛
 نظر فقها

اختـــاا ةمقـــع التـــدابس الال مـــ  للةضـــاء علـــد التمققـــز  ـــد املـــرأة  ي اــــ    -48
اجملـــا ت،  ـــا فقهـــا الثصـــثل ر ى األ ا ـــي وفـــر  العمـــ ، عـــالوة علـــد 

 ا قاة ا بتصاور  وا جتماعق  )نامقبقا(؛املشا ا   ي 

 نظر فقها

تصــــمقم نلـــــ  اـــــدوة األذـــــداف للتندرــــد بـــــاملثاب  األبثرـــــ  والةثالـــــ    -49
 النمطق  اجلنسانق  )الثفقنقا(؛

 حظقت بالةبثل

نـــزع صـــف  اجلـــرو عـــن املثلقـــ  اجلنســـق  وتثبقـــع اإلعـــالن املشـــجرة الصـــاو    -50
اــــــانثن األول/ورســــــمو   18عـــــن اجلمعقــــــ  العامـــــ  ل مــــــم املتحـــــدة  ي 

ــــــ  اجلنســــــي وااهثرــــــ  اجلنســــــانق   2008 بشــــــكن حةــــــثق اإلنســــــان واملق
 )فرنسا(؛

 أخه العلم هبا

ــــني البــــالغني مــــن   -51 ــــزع صــــف  اجلــــرو عــــن العالبــــات اجلنســــق  التثافةقــــ  ب ن
 اجلنس ااته )الثفقنقا(؛

 أخه العلم هبا

التثافةقـــ  بـــني اعتمـــاو تـــدابس لنـــزع صـــف  اجلـــرو عـــن العالبـــات اجلنســـق    -52
 أفراو من اجلنس ااته )رقلي(؛

 أخه العلم هبا
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اعتمـــــاو تشـــــررعات مـــــن أجـــــ  الثفـــــاء بالتزاماهتـــــا املتعلةـــــ  باملســـــاواة وعـــــدو   -53

 التمققز،  ا فقها تلك املتعلة  بالعالبات اجلنسق  املثلق  )اندا(؛
 أخه العلم هبا

اعتمــاو تشــررعات رحظــر ةمقــع أرــكال التمققــز بــني األفــراو علــد أاــاي   -54
العــرق أو لــثن البشــرة أو الــدرن أو األصــ  الــثطين أو اإليــين أو اإلعابــ  

 ؛ أو نثع اجلنس أو ااهثر  أو املق  اجلنسي )أو وغثاا( املظهرأو 

 نظر فقها

تـدعقم التـدابس الرامقـ  ر ى  ـمان املسـاواة بـني اجلنسـني،   اـقما فقمـا   -55
رتعلــــق بنةــــ  جنســــق  اسربــــاي ر ى أبنــــاء نســــاء اسربــــاي املثلــــثورن  ي 

مـــن اتفابقـــ  الةضـــاء علـــد  9مـــن املـــاوة  2الـــا و، والـــك وفةـــاي للفةـــرة 
 ؛ةمقع أركال التمققز  د املرأة )األ جنتني(

 حظقت بالةبثل

 حظقت بالةبثل ؛الرامق  ر ى رعاوة ربرا  عةثب  اإلعداو )السثرد( وب  خططها  -56
ربــــرا  وبــــ   قــــي لتطبقــــق عةثبــــ  اإلعــــداو  ي انتظــــا  التصــــدرق علــــد   -57

الووتثاـــثل ا ختقـــا ا الثـــاين امللحـــق بالعهـــد الـــدو  الـــا  بـــا ةثق 
 املدنق  والسقااق  )أاجرالقا(؛

 نظر فقها

تنفقـــه خطـــ  العمـــ  الثطنقـــ  للةضـــاء علـــد العنـــ  اجلنســـي واجلنســـاين،   -58
ورعــــاوة النظــــر  ي بثانقنهــــا واقااــــاهتا ولا اــــاهتا الــــيت تثاصــــ  التمققــــز 
 ـــد النســـاء والبنـــات وهتمقشـــهن، والـــك طبةـــاي  تفابقـــ  الةضـــاء علـــد 
 ةمقع أركال التمققز  د املرأة اليت تعد اسرباي طرفاي فقها )فرنسا(؛

 لةبثلحظقت با

اختـاا ةمقــع التــدابس الال مــ  مــن أجـ  التصــدا للعنــ  املنــز  والتحــر    -59
اجلنســي واــهلك التمققــز ا جتمــاعي  ــد املــرأة، طبةــاي  تفابقــ  الةضــاء 

 علد ةمقع أركال التمققز  د املرأة )ررطالقا(؛

 حظقت بالةبثل

ــــثطين للةضــــاء علــــد العنــــ  اجلنســــي   -60 ــــه الــــنهي ال املضــــي حبــــزو  ي تنفق
واجلنســــــاين  ي اسربــــــاي هبــــــدف  ــــــمان  تــــــع ةمقــــــع األفــــــراو حبةــــــثق 
اإلنســـان  تعــــاي اــــامالي، وا نضــــماو ر ى الووتثاــــثل ا ختقــــا ا  تفابقــــ  
حةــــثق الطفــــ  املتعلــــق ببقــــع األطفــــال وبغــــاء األطفــــال وااــــتغالاهم  ي 

 املثاو اإلباحق  )أملانقا(؛

 حظقت بالةبثل

مثاصـــل  اجلهـــثو املبهولـــ   ي اـــبق  تنفقـــه ق هـــا الـــثطين للةضـــاء علـــد   -61
 العن  اجلنسي واجلنساين  ي اسرباي )جنث  أفررةقا(؛

 حظقت بالةبثل

ان تشررعات لتغطق  ةمقـع أرـكال العنـ   ـد املـرأة ) ـا فقهـا العنـ    -62
املــاوا واجلنســي وا وــا  والتحــر  اجلنســي واملطــا وة والعنــ  النفســي 

صاوا( ورصـدا  أوامـر نارـ  وأوامـر مدنقـ  فرعقـ  وربـرا  عملقـات وا بت
ورجــــراءات جنارقـــــ  واعتمـــــاو بـــــثانني بشـــــكن أولـــــ  وتنظـــــقم صـــــالحقات 

 الشرط  )أررلندا(؛

 حظقت بالةبثل
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ــــع العنــــ   ــــد   -63 ــــرامي اــــدوة مــــن أجــــ  من ــــدعقم اقااــــاهتا وو ــــع ب ت

 ـــا رشـــم  النســاء  ي الســـقاق املنــز  والتصـــد ا بفعالقــ  اهـــه  الظــاذرة، 
 حا ت ا غتصا   ي رطا  األارة )الوا ر (؛

 حظقت بالةبثل

و ي اختـــاا  (SafeNetاملضـــي  ي تنفقـــه مبـــاو ات مثـــ  رنشـــاء رـــبك  رحالـــ  )  -64
 تدابس وبارق  من أج  خفض مستثرات العن  باملرأة )أاجرالقا(؛

 حظقت بالةبثل

املــرأة،  ــا رشــم  تعزرــز التــدابس الرامقــ  ر ى رقــاء العنــ  املمــا ي علــد   -65
 ؛برامي اإلعالو والتثعق  )رقلي(

 حظقت بالةبثل

املضـــــي  ي اختـــــاا خطـــــثات مـــــن أجــــــ  التصـــــدا للعنـــــ   ـــــد املــــــرأة   -66
 )انغافث ة(؛

 حظقت بالةبثل

الثفــــاء بالتزامهــــا ومثاصــــل  العمــــ  مــــع رــــراارها علــــد الصــــعقد الــــثطين   -67
عزرـــــز واإلبلقمـــــي والـــــدو   ي اـــــبق  تنفقـــــه خطـــــ  عملهـــــا الرامقـــــ  ر ى ت

 حةثق املرأة ومكافح  العن   د النساء )رارارق (؛

 حظقت بالةبثل

املضــي  ي اختــاا تــدابس ملمثاــ   ي اــبق  منــع حــا ت العنــ  واجلــرارم   -68
اجلنســـــق  الـــــيت تســـــتهدف النســـــاء واألطفـــــال و ـــــمان مالحةـــــ  اجلنـــــاة 

 ؛)ذثلندا(

 حظقت بالةبثل

تكثقــ  جهثوذــا الرامقــ  ر ى تثعقــ  اجملتمعــات احمللقــ  وتــثفس املزرــد مــن   -69
التـــــد ر  ألفـــــراو الشـــــرط  وجهـــــا  الةضـــــاء لضـــــمان حصـــــثل  ـــــحارا 
العنـــ  اجلنســـي واجلنســـاين علـــد مـــا ركفـــي مـــن الـــدعم الطـــ  واملعثنـــ  

 ؛الةانثنق  )تارلند(

 حظقت بالةبثل

التثةقـــــ  اجملتمعـــــي  املضـــــي  ي اختـــــاا تـــــدابس ملنـــــع العنـــــ  املنـــــز  مثـــــ   -70
 وتد ر  الشرط  )نقث رلندا(؛

 حظقت بالةبثل

تكثقـــ  العمـــ  علـــد  ـــمان تطبقـــق بـــثانني مالرمـــ  للفصـــ   ي بضـــارا   -71
العنــ  املنــز  ورنفــاا ذــه  الةــثانني علــد النحــث املنااــ  بطــرق منهــا، 
علـــد اـــبق  املثــــال،  رـــاوة بنــــاء بـــد ات الشـــرط  وتعقــــني مـــث فني مــــن 

  ؛اإلناث )نقث رلندا(

 حظقت بالةبثل

ــــ    -72 رلغــــاء ا ــــق  ي فــــرق ةعةثبــــ  معةثلــــ ة وربــــرا  حظــــر وا ــــر للعةثب
 البدنق   ي ةمقع السقابات  ا فقها املنزل )السثرد(؛

 حظقت بالةبثل

املضـــــي  ي تعزرـــــز الطـــــي والـــــوامي الرامقـــــ  ر ى الةضـــــاء علـــــد العةثبـــــ    -73
 ؛ )رقلي(البدنق  املثبع  علد األطفال  ي املدا ي و ي املنزل 

 حظقت بالةبثل

ــــثخي الفعالقــــ   ي مكافحــــ  ا وــــا  بالفتقــــات علــــد الصــــعقد الــــدو    -74 ت
 ومالحة  اجلناة )فرنسا(؛

 حظقت بالةبثل
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تنفقــــه نــــالت تثةقــــ  وتثعقــــ  نشــــقط  بشــــكن مشــــكل  بغــــاء األطفــــال   -75

طــــثابم الطــــاررات وخباصـــ   ي األمــــاان املعروفـــ  الــــيت دتمـــع فقهــــا أفـــراو 
ورنبغـــي أن تث ـــر ذـــه  ا مـــالت أن بـــانثن اسربـــاي رـــد و  ي  األجانـــ 

نطــاق جريــ  ا وــا  ل غــراق اجلنســق  رخضــاع طفــ  للبغــاء حــ  ورن مل 
ركـــــن الـــــك  ي رطـــــا  تنةـــــ  عـــــو وطـــــين أو ااـــــتعمال الةـــــثة أو اإلاـــــرا  

  )الث رات املتحدة األمرركق (؛

 حظقت بالةبثل

تعزرــز تنفقــه التشــررعات الةارمــ  ملكافحــ  ااــتغالل األطفــال واملــراذةني   -76
ل غــــراق اجلنســــق   ي البلــــد و ي مقاذــــه اإلبلقمقــــ  والــــك بســــب  منهــــا 

 غــــــس املةبثلــــــ رااـــــاء وعــــــي النـــــاي بكقفقــــــ  التصـــــدا اهــــــه  املما اـــــ  
 ومكافحتها )الوا ر (؛

 حظقت بالةبثل

ث ة علــد األطفــال، ورحســني اعتمــاو بارمــ  بكنشــط  العمــ  الطــر احملظــ  -77
رنفــاا الةــثانني املعتمــدة  مارــ  األطفــال نارــ  ااملــ  مــن أاــثأ أرــكال 
أعمــال األطفــال وةمقــع  ــرو  ا اــتغالل اجلنســي )الث رــات املتحــدة 

 األمرركق (؛

 حظقت بالةبثل

املمكنــني  ـمن الف ــات  و ـع رجـراءات  ققــ  لتحدرـد  ــحارا ا وـا   -78
الضــــــــــعقف  ورحــــــــــالتهم ر ى خــــــــــدمات ا مارــــــــــ  )الث رــــــــــات املتحــــــــــدة 

 األمرركق (؛

 أخه العلم هبا

تش قع ووعم مشـا ا  النسـاء  ي اختـاا الةـرا ات علـد ةمقـع املسـتثرات   -79
 )نقث رلندا(؛

 حظقت بالةبثل

ــــ  ر ى رحســــني مشــــا ا  النســــاء  ي   -80 ــــاة مثاصــــل  اقااــــتها وبرامهــــا الرامق ا ق
السقااــق  و ي عملقــات صــنع الةــرا ، والــك بســب  منهــا تنفقــه تــدابس مــن 
أجـــــــ  ختصـــــــق  حصـــــــ  للنســـــــاء  ي مناصـــــــ  الوملـــــــان واإلوا ة، عمـــــــالي 

 باملما اات اجلقدة الدولق  )اثاتا ركا(؛

 أخه العلم هبا

نــــزع صــــف  اجلــــرو عــــن التشــــهس وومــــه  ي رطــــا  الةــــانثن املــــدين وفةــــاي   -81
، وو ــــع أطــــر تنظــــقم ااال لثاــــاري اإلعــــالو وتعزرــــز للمعــــارس الدولقــــ 

 املعارس املهنق  للعم  الصحفي  ي البلد )راتثنقا(؛

 أخه العلم هبا

اختـــاا خطـــثات لضـــمان تـــثافر مـــا ركفـــي مـــن الغـــهاء ملثاطنقهـــا وعـــدو   -82
 تعر هم لل ثع )أررلندا(؛

 حظقت بالةبثل

ا صــثل علــد العمــ  بتثصــقات املةــر  الــا  املعــين حبــق اإلنســان  ي   -83
مقــا  الشــر  املكمثنــ  وخــدمات الصــرف الصــحي فقمــا رتعلــق ب وخــال 
رحســــقنات علــــد البنقــــ  األاااــــق  للمقــــا  وخــــدمات الصــــرف الصــــحي 

 )الثفقنقا(؛

 حظقت بالةبثل
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تعزرز رعمال حق اإلنسان  ي خـدمات الصـرف الصـحي علـد الصـعقد   -84

 الثطين وتش قع النظاف  )رابانقا(؛
 حظقت بالةبثل

الثصــثل املتقســر ر ى املقــا  وخــدمات الصــرف الصــحي بكاــعا    ــمان  -85
  تتعا ق مـع ا صـثل علـد حةـثق أخـرى مثـ  الغـهاء أو السـكن أو 

 التعلقم )رابانقا(؛

 نظر فقها

تعزرــز رطا ذــا الةــانثين وامل اســي فقمــا رتصــ  ب عمــال حةــثق اإلنســان وا ــق   -86
  ي املقا  وخدمات الصرف الصحي )تررنقداو وتثباغث(؛

 حظقت بالةبثل

ــهة هبــدف تعزرــز  فــا    -87 املضــي  ي تــدعقم بــرامي ا مارــ  ا جتماعقــ  املنف 
 البثلقفا ر ((؛ -الشع  وا  تةاء جبثوة معقشته )فنزورال )ةمهث ر  

 حظقت بالةبثل

املضـــي  ي تنفقـــه اإلجـــراءات الـــثا وة  ي الطـــ  اإلمنارقـــ  الثطنقـــ  هبـــدف   -88
 واة بني اجلنسني )اثبا(؛تدعقم املساواة ا جتماعق  واملسا

 حظقت بالةبثل

مثاصل  جهثوذا الرامقـ  ر ى خفـض معـد ت وفقـات األمهـات والر  ـع   -89
 )رندونقسقا(؛

 حظقت بالةبثل

التع قـــ  باختـــاا تـــدابس منااـــب  مـــن أجـــ  التصـــدا   تفـــاع معـــد ت   -90
 وفقات الر  ع واألطفال )ملدر (؛

 حظقت بالةبثل

خـدمات الصـرف الصـحي ومعاجلـ  مقـا   اعتماو ااـجراتق قات  ي مـال  -91
الصــرف بغقــ  ا قلثلــ  وون ا تفــاع معــدل وفقــات األطفــال الناةمــ  عــن 

 األمراق املتصل  باملقا  )املكسقك(؛

 حظقت بالةبثل

املضـــــــي  ي رحســـــــني نظامهـــــــا الصـــــــحي و ـــــــمان وصـــــــثل اجلمقـــــــع ر ى   -92
 خدمات صحق  جقدة )انغافث ة(؛

 حظقت بالةبثل

العامــ  والنهــثق، علــد وجــه الصــث ، بــاملرافق رحســني نظــاو الصــح    -93
املثجــثوة  ي املستشــفقات املرازرــ  واحمللقــ  علــد الصــعقد الــثطين، عــالوة 
علـــد اعتمـــاو تـــدابس للحـــد مـــن وفقـــات الر ـــع واـــثء التغهرـــ  وانتشـــا  

 األوب  ،   اقما فسوي نة  املناع  البشرر /اإلرد  )تارلند(؛

 حظقت بالةبثل

ا ـــــــق  ي الصـــــــح   ي اسربـــــــاي،   اـــــــقما ب تاحـــــــ  املضـــــــي  ي تعزرـــــــز   -94
 الثصثل ر ى مرافق الرعار  الصحق  األاااق  )أ مقنقا(؛

 حظقت بالةبثل

(، باعتمــاو اقااــات ولــثارر 2013الةقــاو، تبعــاي لســن بــانثن التعلــقم )  -95
مــن أجــ  تعزرــز وصــثل ةمقــع األطفــال البــالغني اــن املد اــ  ر ى تعلــقم 

 )ملدر (؛ الزاميجقد وماين و 

 حظقت بالةبثل
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ااتكمال اقاا  التعلقم الشام  رعمـا ي  ـق ةمقـع األطفـال والشـبا    -96

 البالغني ان املد ا   ي التعلقم )جنث  أفررةقا(؛
 حظقت بالةبثل

 ـــمان رتاحـــ  تســـ ق  الـــث وات جلمقـــع املـــثاطنني وتـــثفس تعلـــقم مـــاين   -97
 ورام  ورجبا ا جلمقع األطفال )اسالقثن(؛

 بالةبثلحظقت 

مثاصـــل  جهثوذـــا الرامقـــ  ر ى ا  تةـــاء  عـــارس التعلـــقم ورحســـني الثصـــثل   -98
 رلقه )انغافث ة(؛

 حظقت بالةبثل

اإلاـــــراع  ي عملهـــــا علـــــد صـــــقاغ  اقااـــــات التعلـــــقم الشـــــام  بجراقـــــز   -99
 خا  علد الفتقات )ارا  نكا(؛

 حظقت بالةبثل

ا ثامــ   ثاصــل  رو او ا ــق  ي التعلــقم  ي واــتث ذا والســما  للفتقــات   -100
 لقشيت(؛ -تعلقمهن  ي مدا ي من اختقا ذن )تقمث  

 حظقت بالةبثل

 ـمان  كـني الفتقـات ا ثامـ  واألمهـات الشـابات مـن فرصـ  مثاصــل    -101
 تعلقمهن )الثفقنقا(؛

 حظقت بالةبثل

املضــــي  ي  رــــاوة ا اــــتثما   ي التعلــــقم ورحســــني معــــدل التســــ ق   ي   -102
 املدا ي )الصني(؛

 بالةبثلحظقت 

املضــي  ي تــدعقم اقااــاهتا التعلقمقــ  املكراــ  الــيت تكفــ  رتاحــ  نظــاو   -103
 ؛(البثلقفقا ر ( -تعلقمي جقد لل مقع )فنزورال )ةمهث ر  

 حظقت بالةبثل

املضـــي  ي صـــقاغ  السقااـــ  الثطنقـــ  ل عابـــ  و ـــمان تنفقـــهذا الفعـــال   -104
ر ى  شـــــقاي مـــــع اتفابقـــــ  حةـــــثق األرـــــ ا  اوا اإلعابـــــ  وا نضـــــماو 

 بروتثاثاها ا ختقا ا )أملانقا(؛

 حظقت بالةبثل

مثاصـــل  جهثوذـــا الرامقـــ  ر ى تعزرـــز ونارـــ  ةمقـــع حةـــثق اإلنســـان،    . -105
 اقما حةثق األر ا  اوا اإلعاب  )الوتغال(؛

 حظقت بالةبثل

ـــــع   -106 تـــــدعقم السقااـــــات املتعلةـــــ  بتقســـــس الثصـــــثل لضـــــمان رمكانقـــــ   ت
 رابانقا(؛األر ا  اوا اإلعاب  حبةثبهم )

 حظقت بالةبثل

اـــقما  املضــي  ي مراعــاة ا يـــا  الضــا ة لتغـــس املنــاى علــد حصـــثل النــاي،    -107
 )الفلبني(؛  النةق  اقأ ع  ررارر اجملتمع، علد الغهاء وامل

 حظقت بالةبثل

للتنفقــــه  النظــــر  ي تــــدعقم األيــــر اإلدــــاك املتــــثخد مــــن خطــــ  اسربــــاي  -108
املشـــــجرة املتعلـــــق بتغـــــس املنـــــاى وروا ة قـــــاطر الكـــــثا ث علـــــد حةـــــثق 
اإلنســـان عـــن طررـــق تـــد ر  اجلهـــات املعنقـــ  امل تصـــ  علـــد اتبـــاع ُقـــي 
بارمـــ  علـــد حةـــثق اإلنســـان  ي التعامـــ  مـــع تغـــس املنـــاى وروا ة قـــاطر 

 الكثا ث )جز  القمان(؛

 حظقت بالةبثل
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ملهــــا الــــدعاري مــــع اجملتمــــع الــــدو ، مثاصــــل  أواء وو ذــــا الةقــــاوا وع . -109

بثااـــط  أطـــر منهـــا ارـــتالف الــــدول اجلز رـــ  املرجانقـــ  املن فضـــ  املعــــين 
بتغــس املنـــاى ورحـــال  الـــدول اجلز رــ  الصـــغسة، فقمـــا رتعلـــق با اجـــ  ر ى 
أذـــداف طمثحـــ  وملزمـــ  فقمـــا رتعلـــق بانبعايـــات غـــا ات الدفق ـــ  بغقــــ  

 علد حةثق اإلنسان )فق ي(؛ختفق  ما لتغس املناى من ةيا  البق  

 حظقت بالةبثل

املضــي  ي ومــي التكقــ  مــع تغــس املنــاى  ي األنشــط  اإلمنارقــ   ســاعدة   -110
 اجملتمع الدو  )فق ي(؛

 حظقت بالةبثل

 حظقت بالةبثل ا ذتماو بآيا  تغس املناى علد البق   والتنمق  ا جتماعق  )الصني(؛  -111
وااهق ـات اإلبلقمقــ  والشـرااء اإلمنــارقني  ي التعـاون مــع الثاـا ت الدولقــ    -112

بنـــاء الةـــد ات والتـــد ر  وتبـــاول الـــوات والت ـــا    ي مـــال حةـــثق 
 اإلنسان مع غسذا من البلدان اجلز ر   ي احملقي ااهاور )رارارق (؛

 حظقت بالةبثل

طلــ  املســاعدة التةنقــ  مــن بــرامي األمــم املتحــدة وصــناورةها وذق اهتــا   -113
بالتزامــات حةــثق اإلنســان املتعلةــ  بــكمث  منهــا تةــدق  مــن أجــ  الثفــاء

 التةا رر وصقاغ  خطي وبرامي تعزرز حةثق اإلنسان )املكسقك(؛

 حظقت بالةبثل

تكثقــ  اجلهــثو الرامقــ  ر ى تــكمني الــدعم واملســاعدة مــن اجملتمــع الــدو    -114
 ي تنفقــه خططهـــا املتعلةـــ  بـــالت فق  مـــن وطـــكة تغـــس املنـــاى والتكقـــ  

 لبني(؛معه )الف

 حظقت بالةبثل

التمـــاي املســـاعدة التةنقـــ  مـــن واـــا ت األمـــم املتحـــدة امل تصـــ  بغقـــ    -115
 رحسني الثفاء بالتزاماهتا الدولق   ي مال حةثق اإلنسان )اسالقثن(؛

 حظقت بالةبثل

    

 


