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   مقدمة  
عقــد الفريــق العامــ  املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ر املنشــح ووجــب  ــرار  لــ   قــو   -1

. وُأجـــــــرن 2015أيار/مـــــــايو  15إىل  4ر دورتَـــــــي الاانيـــــــة والعشـــــــرين   الفـــــــ ة مـــــــن 5/1اإلنســـــــا  
. وترأســـف وفـــد ليايـــا 2015أيار/مـــايو  4الســـتعراض املتعلـــق بليايـــا   انلســـة الاانيـــة املعقـــودة   

كاســي .  - وشــنو  اللفــ  واحلمايــة الجتماعيــةر الســيدة جوليــا  . َدنكــا رة الشــنو  اننســانية وزيــ
 .2015أيار/مايو  8واعتمد الفريق العام  التقرير املتعلق بليايا   جلستي العاشرة املعقودة   

 ر اختــــار  لــــ   قــــو  اإلنســــا  فريــــق املقــــررين التــــاي2015كــــانو  الااا/ينــــاير   13و   -2
 )اجملموعة الاالثية( لتيسري استعراض احلالة   ليايا: الحتاد الروسي وغابو  وفييف نا .

الصـــادر عـــن  لـــ   قـــو  اإلنســـا ر  5/1مـــن مرفـــق القـــرار  15وعمـــالا بح كـــا  الفقـــرة  -3
الصــادر عــن اجمللــ ر صــدرت الوثــا ق التاليــة ألغــراض اســتعراض  16/21مــن مرفــق القــرار  5والفقـرة 
 ليايا: احلالة  
 (؛A/HRC/WG.6/22/LBR/1تقرير وطر )الوثيقة  )أ( 
جتميـــــــــا للمعلومــــــــــات أعدتـــــــــي املفوضــــــــــية الســـــــــامية حلقــــــــــو  اإلنســـــــــا  )الوثيقــــــــــة  )ب( 

A/HRC/WG.6/22/LBR/2؛) 
مـــــــــــــــــــوجز أعدتـــــــــــــــــــي املفوضـــــــــــــــــــية الســـــــــــــــــــامية حلقـــــــــــــــــــو  اإلنســـــــــــــــــــا  )الوثيقـــــــــــــــــــة  )ج( 

A/HRC/WG.6/22/LBR/3.) 
موعـــة الاالثيـــة  ا مـــة أســـالة أعـــد ا ســـلفاا البلـــدا  التاليـــة: وُأ يلـــف إىل ليايـــا عـــن طريـــق اجمل -4

ــــدا الشــــماليةر  ــــا الع مــــ  وأيرلن ــــة التشــــيكيةر وسويســــرار واململكــــة املتحــــدة لايلاني ــــار وانمةوري أملاني
والنـــرويور والوليـــات املتحـــدة األمريكيـــة. وىكـــن الطـــالع علـــ  هـــذي األســـالة علـــ  املو ـــا الشـــبكي 

  .اخلارجي للفريق العام
  

   موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
   عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

رّ ـــب وفـــد ليايـــا بالفرصـــة املتا ـــة لـــي للتفاعـــ  مـــا ســـا ر الـــدول األع ـــاء ومنا شـــة كيفيـــة  -5
احلــوار مفيــداا مواصــلة ليايــا تقــّدمةا   تنفيــذ معــايري  قــو  اإلنســا . وأضــاه أ  ليايــا تعتــا هــذا 

 للغاية لتحديد اجملالت الر يسية املتعلقة حبماية وتعزيز  قو  اإلنسا    البلد.
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وأفــاد الوفــد بــح  ليايــا  ققــف عــدداا مــن اإلذــازات انليــة منــذ الســتعراض الــدورن الشــام   -6
ســـية انتخابـــات ر ا 2011األول الـــذن تنـــاول  التةـــا  بـــ  أربـــا ســـنوات. فقـــد أجـــر  البلـــد   عـــا  

 .2003وتشريعية سلمية للمرة الاانية منذ انتةاء احلرب األهلية   عا  
وأشــــار الوفــــد إىل أ  احلكومــــة وضــــعف اســــ اتي ية أمنيــــة وطنيــــة ل مــــن القــــومي   ضــــوء  -7

النتةاء املرتقب لعم  بعاـة األمـم املتحـدة   ليايـا. ويشـك  تعزيـز اللتـزا  حبقـو  اإلنسـا     لـاع 
 أساســياا مـــن هــذي الســ اتي ية كمـــا يشــك  احلــرل علــ  إ امـــة العــدل عنصــراا أساســـياا األمــن جــزءاا 

مراكــز إ ليميــة للعدالــة واألمــن مــن أجــ  تــوفري اخلــدماتر  هلــذي الســ اتي يةر وأنشــاف لــذل  تــدر ياا 
 ل سيما خارج العاصمة مونروفيار بوجي أف  .

السياســات الراميــة إىل ترســية ســيادة القــانو  وذكــر الوفــد أ  ليايــا نّفــذت أي ــاا عــدداا مــن  -8
وزيــادة يايــة  قــو  اإلنســا . ومــن بينةــا خريلــة اللريــق الســ اتي ية لت ــميد انــرا  وبنــاء الســلم 
واملصـــاحلة علـــ  الصـــعيد الـــوطرر الـــق ت ـــمنف توصـــيات  ـــّدمتةا ننـــة احلقيقـــة واملصـــاحلة   البلـــد؛ 

ــــة لتلــــوير ــــق أولــــف األولوي ــــري ال ــــف   ــــايا شــــاملة متعلقــــة حبقــــو   وخلــــة التغي ــــة وتناول  لــــاع العدال
اإلنســـا  والفاـــات ال ـــعيفة؛ وخلـــة العمـــ  الوطنيـــة حلقـــو  اإلنســـا  الـــق   ـــف بتنفيـــذ اللتزامـــات 
اإل ليمية والدولية الق  لعةا البلـد    ـال  قـو  اإلنسـا ر والتوصـيات املقّدمـة خـالل السـتعراض 

 الدورن الشام .

ديق علـــ  الصـــكول املتعلقـــة حبقـــو  اإلنســـا ر أشـــار الوفـــد إىل أ  ليايـــا وفيمـــا اـــ  التصـــ -9
 2014علـــ  اتفا يـــة  قـــو  األشـــخال ذون اإلعا ـــةر وصـــّد ف   عـــا   2012صـــّد ف   عـــا  

ـــة و قـــو  اإلنســـا ر واتفا يـــة كامبـــالر  علـــ  بروتوكـــول الن ـــا  األساســـي للمحكمـــة األفريقيـــة للعدال
 اطية والنتخابات واحلوكمة.واملياا  األفريقي بشح  الدىقر 

وأفــــاد الوفــــد بــــح  ليايــــا تتخــــذ اخللــــوات الالزمــــة ملعانــــة التــــحخري الــــذن تواجةــــي   تقــــد   -10
ـــد فيمـــا اـــ  التقـــارير املللوبـــة ووجـــب  التقـــارير املتعلقـــة باملعاهـــدات وبحيـــا حت ـــ  اليـــو  بوضـــا جّي

ييـــز ضـــد املـــرأة. وأضـــاه أنـــي  ـــرن اتفا يـــة  قـــو  اللفـــ  واتفا يـــة الق ـــاء علـــ   يـــا أشـــكال التم
وضـــا اللمســـات األخـــرية علـــ  الوثيقـــة األساســـية املشـــ كة. وأشـــار إىل أ  احلكومـــة أعـــدت كـــذل  
اســــــ اتي ية وطنيــــــة للوفــــــاء باللتزامــــــات الناشــــــاة عــــــن املعاهــــــدات ومنةــــــا تقــــــد  التقــــــارير املتعلقــــــة 

عـالوة علـ  ذلـ ر شـّدد الوفـد علـ  بـدء باملعاهداتر بغية معانة مسحلة التقارير األخر  املتـحخرة. و 
 العم  عل  توجيي دعوة مفتو ة إىل اإلجراءات اخلاصة التابعة جملل   قو  اإلنسا .

وأوضح الوفد أ  املنسسة الوطنيـة املسـتقلة حلقـو  اإلنسـا   امـف بتـدريب عـدد مـن مـرا    -11
( الــــذن Palava Hut Programme قــــو  اإلنســــا ر وشــــرعف   تنفيــــذ برنــــامو العــــ اه واملغفــــرة )

ُىاّــــ  مبــــادرة نقديــــة ُعقــــدت   إطــــار خريلــــة اللريــــق الســــ اتي ية لت ــــميد انــــرا  وبنــــاء الســــلم 
 واملصاحلة عل  الصعيد الوطر.
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ومــا ذلــ ر أ ــّر الوفــد بــح  العديــد مــن التحــديات تلــو    األفــق بالنســبة إل قــا   قــو   -12
  ســـعيةا الـــد وب إىل تلبيـــة ا تياجـــات مواطنيةـــا  اإلنســـا . و ـــد واجةـــف ليايـــا حتـــديات إضـــافية

بســبب هشاشــة  تمعةــا. فقــد شــّك  مــنخراا انتشــار اإليبــول أخلــر  ديــد لســتقرار البلــد منــذ انتةــاء 
ســـنة. وأفـــاد الوفـــد بـــح  اثـــار اإليبـــول انتشـــرت علـــ  نلـــا  واســـا  14احلـــرب األهليـــة الـــق دامـــف 

 تصـــاد والبـــي التحتيـــة للرعايـــة الصـــحية. وأرده فححلقـــف علـــ  وجـــي اخلصـــول أضـــراراا جســـيمة بال
 ـــا الا إنـــي ســـي رن بعـــد ب ـــعة أيـــا  ل أكاـــر اإلعـــال  عـــن الق ـــاء علـــ   يـــا  ـــالت اإليبـــول   

 ليايار وإ  البلد يشعر بتفا ل  ذر بح  املر لة األسوأ دخلف   خا كا .
زمـات الــق واجةتةـا   تاراةــا وذكـر الوفــد أ  ليايـار إذ تبــدأ بـاخلروج مــن إ ـد  أع ــم األ -13

احلــدي ر تتللــا إىل املشــاركة حبيويــة مت ــّددة   عمليــة تعزيــز يايــة  قــو  اإلنســا . وخلــ   ــا الا 
إ  ليايــا تتللـــا إىل احلصـــول علـــ  دعـــم مســـتمر مــن اجملتمـــا الـــدوي فيمـــا تســـع  جاهـــدة إىل تنفيـــذ 

 التزاما ا    ال  قو  اإلنسا . 
  

   التحاور وردود الدولة موضوع االستعراضجلسة  -باء 
وفـــداا ببيانـــات خـــالل جلســـة التحـــاور. وتـــرد التوصـــيات املقدمـــة خـــالل احلـــوار    76أدىل  -14

 انزء الااا من هذا التقرير.
هّنــحت زمبــابون ليايــا علــ  مــا شــنّتي مــن يــالت هــدفةا توعيــة انمةــور وتاقيفــي لتحســ  و -15

ول  ــف أ  ليايــا أنشــحت و ــدات تُعــي حبقــو  اإلنســا  داخــ  القــوات وصــول املــرأة إىل العــدل. 
املســلحة والشــرطة الوطنيــة بغيــة إدمــاج التاقيــف والتوعيــة    ــال  قــو  اإلنســا     لــاع األمــن. 

 و ّدمف زمبابون توصيات. 
ـــا مـــن  بيـــ  اســـ ات -16 ي ية ورّ بـــف انزا ـــر باإلصـــال ات املنسســـية واملعياريـــة الـــق أجر ـــا لياي

التنميــــة الشــــاملةر واســــ اتي ية توطيــــد الســــال  واملصــــاحلةر وإنشــــاء الل نــــة الوطنيــــة املســــتقلة حلقــــو  
اإلنسـا ر وإنشــاء و ـدة للتصــدن للعنـف اننســي والعنـف القــا م علـ  نــوع انـن . و ــّدمف انزا ــر 

 توصيات.
ياسـات منـذ السـتعراض وهّنحت أنغول ليايا عل  ما اختذتـي مـن تـدابري تشـريعية    ـال الس -17

األخـــري املتعلـــق  ـــار ول ســـيما فيمـــا اـــ  يايـــة األشـــخال ذون اإلعا ـــةر وصـــو   قـــو  اللفـــ ر 
ومكافحـــة الجتـــار بالبشـــر. ورّ بـــف أي ـــاا باســـتةالل خريلـــة اللريـــق الســـ اتي ية لت ـــميد انـــرا  

ها الن ــا  الق ـــا ي. وبنــاء الســـلم واملصــاحلة علـــ  الصــعيد الـــوطرر وبــالتلورات الناجحـــة الــق شـــةد
 و ّدمف أنغول توصيات.

ونّوهــف األرجنتـــ  بـــانةود املبذولـــة لتحســـ  مســـتويات املعيشـــة الـــق ا ف ـــف بفعـــ  أزمـــة  -18
اإليبـــول. وأبـــدت اهتمامـــاا بتنفيـــذ التوصـــيات الصـــادرة عـــن ننـــة احلقيقـــة واملصـــاحلةر ول ســـيما تنفيـــذ 
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. و ــّدمف بنــاء الســلم واملصــاحلة علــ  الصــعيد الــوطرخريلــة اللريــق الســ اتي ية لت ــميد انــرا  و 
 األرجنت  توصيات.

ــــحت أســــ اليا ليايــــا علــــ  انتقاهلــــا مــــن احلــــرب األهليــــة إىل الســــال  وعلــــ  النتخابــــات  -19 وهّن
. و الــف إيــا مــا زالــف تشــعر بــالقلق ألنــي رغــم ان ــما  البلــد 2011الناجحــة الــق أجريــف   عــا  

رن الاــاا امللحــق بالعةــد الــدوي اخلــال بــاحلقو  املدنيــة والسياســيةر والرامــي إىل الاوتوكــول الختيــا
إىل إلغــاء عقوبــة اإلعــدا ر   يــّن  دســتورها بعــد علــ  إلغــاء هــذي املمارســة. وأعربــف أي ــاا أســ اليا 
عــن  لقةــا املســتمّر إزاء التقــارير الــق تُــورد مــا تتعــرض لــي النســاء واألطفــال مــن عنــف جنســي وعنــف 

 عل  نوع انن . و ّدمف توصيات. ا م 
ـــحت بـــنن ليايـــا علـــ  انةـــود الـــق بـــذلتةا للتصـــديق علـــ  عـــدة صـــكول متعلقـــة حبقـــو   -20 وهّن

اإلنســـا . وأّكـــدت مــــرة أخـــر  ت ــــامنةا مـــا الســـللات الليايــــة   مســـاعيةا للتغلــــب علـــ  األزمــــة 
 الصحية الق تسبب  ا وباء اإليبول. و ّدمف بنن توصيات. 

ف بوتســـوانا عـــن ســـرورها لعتمـــاد  ـــانو  اللفـــ ر وللعمـــ  انـــارن مـــن أجـــ  مواءمـــة وأعربـــ -21
التشــريعات ايليــة مــا اللتزامــات الدوليــة. وأعربــف مــا ذلــ  عــن  لقةــا إزاء ارتفــاع مســتو  العنــف 
اننســــي والعنــــف القــــا م علــــ  نــــوع انــــن ر وإزاء التقــــارير الــــق ُت ةــــر املعــــدلت املرتفعــــة للوفيــــات 

 وفيات الرّضار وخاصة   املناطق الريفية. و ّدمف بوتسوانا توصيات.النفاسية و 
وهّنـــحت الاازيـــ  ليايـــا علـــ  إجرا ةـــا انتخابـــات ر اســـية وتشـــريعية ســـلمية للمـــرة الاانيـــة منـــذ  -22
ــــذل  املســــع . و ــــّدمف 2003 عــــا  ــــول وجــــّددت دعمةــــا ل . وأثنــــف علــــ  ليايــــا ملكافحتةــــا اإليب

 الاازي  توصيات.
بــــف بوركينــــا فاصــــو بالتــــدابري الــــق اختــــذ ا ليايــــا منــــذ الســــتعراض األول املتعلــــق  ــــا. ور ّ  -23

وش بف استمرار عمليات تشـويي األع ـاء التناسـلية األناويـة وشـّ عف ليايـا علـ  اختـاذ تـدابري  ويّـة 
 لوضا  ّد هلا.

ةــود الــق تبــذهلا وأثنــف كنــدا علــ  ليايــا ملكافحتةــا اإليبــول. و اّــف ليايــا علــ  مواصــلة ان -24
لتعزيـــز املســـاواة بـــ  الرجـــ  واملـــرأة ومكافحـــة العنـــف املمـــارو    ـــق النســـاء والفتيـــاتر ول ســـيما 

 تشويي األع اء التناسلية األناوية. و ّدمف كندا توصيات.
وأفــــادت تشــــاد بــــح  ليايــــا أ ــــرزت تقــــدماا كبــــرياا منــــذ الســــتعراض األول املتعلــــق  ــــا إل أّ   -25

نا ــة عــن وبــاء اإليبــول أّدت مــا األســف إىل كــبح هــذا التقــد . وهّنــحت تشــاد ليايــا علــ  املشــاك  ال
إنشــــا ةا منسســــات    ــــال  قــــو  اإلنســــا  وعلــــ  تصــــديقةا علــــ  الصــــكول الدوليــــة واإل ليميــــة 

 املتعلقة حبقو  اإلنسا . و ّدمف تشاد توصيات.
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انتشــــار اإليبــــول علــــ   قــــو   وأعربــــف الصــــ  عــــن  لقةــــا إزاء األثــــر اخللــــري الــــذن خلفــــي -26
اإلنســا  واحلقــ  اإلنســاار وأثنــف علــ  ليايــا لل ةــود الــق بــذلتةا   هــذا الســيا . ودعــف اجملتمــا 

 الدوي إىل تقد  مساعدة بّناءة إىل ليايا. و ّدمف الص  توصيات.
بذلتــي مــن جةــود ورّ بــف كولومبيــا وــا أبدتــي ليايــا مــن التــزا     ــال  قــو  اإلنســا  ووــا  -27

لتنفيـــذ التوصـــيات املنباقـــة عـــن الســـتعراض األول. ورّ بـــف بينشـــاء الل نـــة الوطنيـــة املســـتقلة حلقـــو  
 اإلنسا  وباعتماد خلة العم  الوطنية حلقو  اإلنسا . و ّدمف كولومبيا توصيات.

ة موضــا ومثّنــف الكونغــو التــزا  ليايــا بوضــا التوصــيات الصــادرة عــن ننــة احلقيقــة واملصــاحل -28
التنفيــذ وذلــ  اعــ  الل نــة الوطنيــة املعنيــة حبقــو  اإلنســا  ننــة مســتقلة فعــالا وحتســ  إ امــة العــدل 

   ك  أحناء البلد. و ّدمف الكونغو توصيات.
وهنّــحت كوســـتاريكا ليايــا علـــ  تنفيــذها خريلـــة اللريــق الســـ اتي ية لت ــميد انـــرا  وبنـــاء  -29

ر وعلـ  اعتمادهـا خلـة العمـ  الوطنيـة 2030-2012وطر للفـ ة السلم واملصاحلة عل  الصـعيد الـ
حلقــو  اإلنســا . وأعربـــف عــن  لقةــا إزاء الدعـــاءات املتعلقــة بال ت ــاز التعســـفي للمــدافع  عـــن 

  قو  اإلنسا . و ّدمف كوستاريكا توصيات.
عـــن  وأعربـــف كـــوت ديفـــوار عـــن شـــكرها لليايـــا علـــ  تقريرهـــا الـــذن ل يكتفـــي بتقـــد  يـــة -30

التـــدابري املتخـــذة لتنفيـــذ التوصـــيات املقبولـــة خـــالل الســـتعراض األول وإتـــا يـــوجز أي ـــاا التحــــديات 
املرتبلـــــة بالتنفيـــــذ الفعلـــــي هلـــــذي التوصـــــيات. وأشـــــارت كـــــوت ديفـــــوار إىل التقـــــّد  احلاصـــــ    شـــــ  

 صيات.اجملالت وأ ّرت بالتحديات الق ما زال عل  ليايا مواجةتةا. و ّدمف كوت ديفوار تو 
متلوعاا مـن رعاياهـا يعملـو     ـال الرعايـة الصـحية كـانوا   مقّدمـة  53وذََكرت كوبا أ   -31

ـــوا لتلبيـــة نـــداء األمـــم املتحـــدة الـــداعي إىل مكافحـــة وبـــاء اإليبـــول. وناشـــدت كوبـــا اجملتمـــا  الـــذين هّب
لقـة بالرعايــة الصــحية. و ــّدمف الـدوي مــنح ليايــا املسـاعدات املاليــة الالزمــة لتقويـة بنيتةــا التحتيــة املتع

 كوبا توصيات.
 و ّدمف انمةورية التشيكية توصيات. -32
وأثنــف  ةوريــة الكونغــو الدىقراطيــة علــ  ليايــا ملــا بذلتــي مــن جةــود للوفــاء بالتزاما ــا رغــم  -33

ـــــذ  ـــــا من ـــــق أ رز ـــــا لياي ـــــق واجةتةـــــا. وأشـــــارت إىل عـــــدد مـــــن اإلذـــــازات ال التحـــــديات اخللـــــرية ال
ر ف الا عـن عـدد كبـري مـن الصـعوبات الـق مـا زال علـ  2010تعراض األول املتعلق  ا   عا  الس

 البلد ختلّيةا. و ّدمف  ةورية الكونغو الدىقراطية توصية.
جيبـو  علــ  ليايـا للمنة يــة الـق أعـّد ا لتنفيــذ التوصـيات املنباقــة عـن انولــة األوىل  وأثنـف -34

 اجملتمـَا الـدوي إىل دعـم مسـاعي ليايـا للتخفيـف مـن الثـار السـلبية من الستعراض. ودعف جيبـو 
لإليبول عل  تلّورهار وإىل مسـاعدة البلـد علـ  رصـد النتـا و الـق خلفتةـا اإليبـول علـ   الـة  قـو  

 اإلنسا . و ّدمف جيبو  توصية.
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ــــة الشــــاملة اللويلــــة األجــــ ر  -35 وخبلــــة العمــــ  ورّ بــــف مصــــر باســــتةالل الســــ اتي ية اإلتا ي
. وشــّ عف ليايــا علــ  2012ر وبســّن  ــانو  اللفــ    عــا  2013الوطنيــة حلقــو  اإلنســا  لعــا  

الستمرار   سياسـا ا الراميـة إىل مكافحـة العنـف القـا م علـ  نـوع انـن  والعنـف املمـارو    ـق 
 أطفال الشوارع. و ّدمف مصر توصيات.

مــن املصــاحلة والســعي إىل توطيــد الســال  ي ةــر  علــ  وجــود جــوّ غينيــا الســتوا ية  وشــّددت -36
بوضــو  منــذ مــا يزيــد علــ  عشــر ســنوات. وبــالرغم مــن األزمــة الصــحية األخــرية الــق تســبب  ــا وبــاء 
اإليبــولر اختــذت ليايــا عــدداا مــن التــدابري الــق أثبتــف  رصــةا علــ  تعزيــز  قــو  اإلنســا  ويايتةــا. 

 و ّدمف غينيا الستوا ية توصيات.
وشـــّ عف إســــتونيا ليايــــا علـــ  مواصــــلة انةــــود الــــق تبـــذهلا لالن ــــما  إىل  يــــا الصــــكول  -37

الدوليــة الر يســية املتعلقــة حبقــو  اإلنســـا . و اّــف إســتونيا ليايــا علـــ  إنفــاذ القــوان  ايليــة الكفيلـــة 
ــــة   هــــذي احلــــا لت حبمايــــة األطفــــال مــــن العتــــداء والســــتغالل اننســــي  ر وعلــــ  التحقيــــق بفعالي

  يعةا. و ّدمف إستونيا توصيات.
وأيّــــدت املغــــرب انةــــود الــــق  امــــف  ــــا ليايــــا لتحقيــــق الســــتقرار. ورّ بــــف باســــ اتي ية  -38

" الراميـــة إىل حتقيـــق املصـــاحلة والســـال ر وبينشـــاء منسســـات  قـــو  2030"يـــوض ليايـــا حنـــو عـــا  
العمــ  الوطنيــة حلقــو  اإلنســا ر  اإلنســا ر وباخللــة اخلمســية ملكافحــة الجتــار باألشــخالر وخلــة

وخريلــة اللريــق الســ اتي ية لت ــميد انــرا  وبنــاء الســلم واملصــاحلة علــ  الصــعيد الــوطر. و ــّدمف 
 املغرب توصيات.

وأشـارت فنلنــدا إىل التقــّد  الـذن أ رزتــي ليايــا فيمـا اــ  احلفــاس علـ  الســال  والســتقرار.  -39
ل. ون ـــرت بعـــ  الرضـــا إىل املبـــادرات الـــق اضـــللعف  ـــا وأثـــارت شـــواغ  بشـــح  مســـحلة إ امـــة العـــد

ليايــا للتصــدن للعنــف الــذن تتعــرض لــي املــرأةر وشــّ عف ليايــا علــ  وضــا  ــّد للعنــف املمــارو   
  ق املرأة. و ّدمف فنلندا توصيات.

ورّ بــف فرنســـا بتنفيـــذ خلــة العمـــ  الوطنيـــة حلقــو  اإلنســـا ر وبـــذل انةــود ل ـــما   ريـــة  -40
 ـــاهرات الســـلمية. واستفســـرت عـــن التـــدابري الـــق تعتـــز  ليايـــا اختاذهـــا ملعانـــة عوا ـــب وبـــاء تن ـــيم امل

 اإليبول عل   قو  اإلنسا . و ّدمف فرنسا توصيات.

ورّ بــف غــابو  بالتقــد  الــذن أ رزتــي ليايــا   ترســية ســيادة القــانو ر وبــانةود الــق بــذلتةا  -41
تماعيـــة والاقافيـــة والـــق تشـــم  القيـــا  بيصـــال ات  انونيـــة ل ـــما  احلقـــو  املدنيـــة والسياســـية والج

وإدارية هامـة وإنشـاء منسسـات حلقـو  اإلنسـا . و اّـف غـابو  ليايـا علـ  تكايـف مسـاعيةا لتعزيـز 
  قو  اإلنسا  ويايتةا.

ورّ بـــف أملانيـــا وـــا تبذلـــي ليايـــا مـــن جةـــود لتحســـ   الـــة  قـــو  اإلنســـا ر ول ســـيما عـــن  -42
سســات حلقــو  اإلنســا ر وخريلــة اللريــق الســ اتي ية لت ــميد انــرا  وبنــاء الســلم طريــق إنشــاء من 
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واملصــــاحلة علــــ  الصــــعيد الــــوطرر وخلــــة العمــــ  الوطنيــــة حلقــــو  اإلنســــا ر والقــــانو  املتعلــــق حبريــــة 
 املعلومات. وأثنف أملانيا عل  ليايا ملكافحتةا اإليبول. و ّدمف أملانيا توصيات.

ليايــا لتصــديقةا علــ  اتفا يــة  قــو  األشــخال ذون اإلعا ــة. ورّ بــف  وأثنــف غانــا علــ  -43
بينشـــاء الل نـــة الوطنيـــة املســـتقلة حلقـــو  اإلنســـا ر ودعـــف اجملتمـــا الـــدوي إىل دعـــم ليايـــا مـــن أجـــ  

 ضما  تشغي  الل نة بكام  طا تةا. و ّدمف غانا توصيات.
األشــخال ذون اإلعا ــةر وأ  ول  ــف إندونيســيا أ  ليايــا صــّد ف علــ  اتفا يــة  قــو   -44

ســا ر الصــكول الدوليــة املتعلقــة حبقــو  اإلنســا   يــد التصــديق. وأشــادت بالتــدابري التشــريعية الراميــة 
 إىل ياية  قو  اللف  وتعزيزها. و ّدمف إندونيسيا توصيات.

.  2012وأعـــرب العـــرا  عـــن ســـروري لتنفيـــذ الســـ اتي ية اإلتا يـــة الشـــاملة اللويلـــة األجـــ  لعـــا   -45
كمــا أعــرب عــن ســروري لتحقيــق املصــاحلة الوطنيــةر واســتةالل خلــة العمــ  الوطنيــة حلقــو  اإلنســا  

. ورّ ــب بالرغبــة   توجيــي دعــوة مفتو ــة إىل اإلجــراءات اخلاصــة لزيــارة ليايــا. و ــّد  2013  عــا  
 العرا  توصيات.

يبــول. وأعربــف عــن  لقةــا وأشــادت أيرلنــدا بــانةود الــق بــذلتةا ليايــا للتصــدن لفــريوو اإل -46
إزاء فـــ ات ال ت ـــاز امللو لـــة  بـــ  اياكمـــةر وســـروه ال ت ـــاز الســـياةر والعنـــف اننســـي والعنـــف 
ـــةر وأعمـــال ال هيـــبر والعنـــف  القـــا م علـــ  نـــوع انـــن ر ومســـحلة تشـــويي األع ـــاء التناســـلية األناوي

 دا توصيات.القا م عل  التوجي اننسي أو اهلوية اننسانية. و ّدمف أيرلن
وأثنــف إيلاليــا علــ  ليايــا لســت ابتةا   مواجةــة انتشــار اإليبــول وملــا أ رزتــي مــن تقــّد     -47

تعزيــز  قــو  اإلنســا  وصــويا. ورّ بــف إيلاليــا بيلغــاء عقوبــة اإلعــدا  حبكــم األمــر الوا ــار وبــاملو ف 
دي    هـذا األمـر. و ـّدمف إيلاليـا املت َخذ من املمارسات التقليديـة ال ـارةر وبـا رال الزعمـاء التقليـ

 توصيات.
وشــّ عف اليابــا  ليايــا علــ  ضــما  تنفيــذ الصــكول الدوليــة املتعلقــة حبقــو  اإلنســا   ليــاا  -48

وعلـ  تقـد  التقـارير إىل هياـات املعاهـدات. وأعربـف عـن  لقةـا إزاء الفسـاد املنتشـر   أجةـزة إنفــاذ 
ة. وأملــف   أ  يتواصــ  احلــوار الــدا ر  ــول  ريــة الصــحافة القــوان  وإزاء بــإلء اإلجــراءات الق ــا ي

 بلريقة دىقراطية. و ّدمف اليابا  توصيات.
يلـــة اللريـــق الســـ اتي ية لت ـــميد انـــرا  وبنـــاء الســـلم واملصـــاحلة وأ اطـــف كينيـــا علمـــاا خبـــر -49

  علــــ  الصــــعيد الــــوطرر وبينشــــاء منسســــات حلقــــو  اإلنســــا . و اّــــف ليايــــا علــــ  تنفيــــذ أ كــــا
التفا يـــات الدوليـــة واإل ليميـــة ورّ بـــف بتنســـيق التشـــريعات املتعلقـــة حبقـــو  اللفـــ . و ـــّدمف كينيـــا 

 توصية.
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وأعربـف لتفيـا عــن  لقةـا إزاء العـدد املرتفــا حلـالت الغتصـاب املبلّــي عنةـار ول سـيما بــ   -50
ليايـا  كومـةا وشـعباا  ال حايا الشـبابر وإزاء العنـف القـا م علـ  نـوع انـن . و ـّدمف مواسـا ا إىل

 ملا تتعّرض لي جرّاء وباء اإليبول. و ّدمف لتفيا توصيات.
ومثّنـــف ليبيـــا التقـــّد  الـــذن أ رزتـــي ليايـــا   تنفيـــذ التوصـــيات املنباقـــة عـــن انولـــة األوىل مـــن  -51

ربــف الســتعراضر وخاصــة فيمــا اــ  تعــدي  تشــريعا ا الوطنيــة ملواءمتةــا مــا التزاما ــا الدوليــة. وأع
ليبيــا كــذل  عــن ســرورها لتحقيــق املصــاحلة الوطنيــةر واســتةالل خلــة العمــ  الوطنيــة حلقــو  اإلنســا  

 . و ّدمف ليبيا توصية.2013  عا  
اســ اتي ية إتا يــة شــاملة طويلــة األجــ ر وباعتمــاد خريلــة اللريـــق ورّ بــف مدغشــقر بتنفيــذ  -52

ة علــ  الصــعيد الــوطر. وأ ــّرت بــانةود املبذولــة الســ اتي ية لت ــميد انــرا  وبنــاء الســلم واملصــاحل
ـــة ال تصـــادية  - لتـــدعيم املنسســـات وحتســـ  القـــوان ر وبالتقـــد  ايـــرز    ـــال احلقـــو  الجتماعي

والاقافيــــة. وشــــّ عف ليايــــا علــــ  الوفــــاء بالتزاما ــــا    ــــال  قــــو  اإلنســــا . و ــــّدمف مدغشــــقر 
 توصيات.

ا مـــن التــزا  بعمليـــة الســتعراض الـــدورن الشــام . وأشـــارت إىل ونّوهــف مـــاي وــا أبدتـــي ليايــ -53
التقـــد  الـــذن أ رزتـــي ليايـــا والـــذن َت ـــم ن تـــدعيم اإلجـــراءات الدىقراطيـــةر والتصـــديق علـــ  اتفا يـــة 

 خلة العم  الوطنية حلقو  اإلنسا . و ّدمف ماي توصية. قو  األشخال ذون اإلعا ةر وإعداد 
وفـد  أكـا بر اسـة وزيـر دورَة الفريـق العامـ  هـذي ا  يُفـ ض أ  ض ـر وأوضح وفـد ليايـا أنـي كـ -54

العــدلر إل أ  عــدة منــدوب  تعــّذر علــيةم احل ــور بســبب ال ــروه الــق تواجةةــا ليايــا علــ  صــعيد 
ترتيبـــات الســـفر ومـــنح التحشـــريات. إل أ  الوفـــد صـــرّ  بـــح  التوصـــيات و يـــا الشـــواغ  الـــق أعربـــف 

 ُتنخذ   العتبار.عنةا الدول األع اء س
وأفــــاد الوفــــد أي ــــاا بــــح  احلكومــــة تواصــــ  عملةــــا ل ــــما  ســــّن القــــوان  الكفيلــــة وكافحــــة  -55

العنـف القــا م علـ  نــوع انــن  واملمارسـات املســياة للمـرأة. وأضــاه أنــي جـر  ســّن  ـانو   عــ  مــن 
للــدعاو  املتعلقــة الغتصــاب جرىــة ل  ــوز اإلفــراج عــن مرتكبةــا بكفالــةر وأُنشــاف  كمــة خاصــة 

بالغتصاب وجرا م العنـف اننسـي والعنـف القـا م علـ  نـوع انـن . ولكـن مـا ذلـ ر وعلـ  الـرغم 
ــــات يــــزداد   البلــــد  مــــن  يــــا انةــــود املبذولــــةر مــــا انفــــّ  العنــــف املمــــارو    ــــق النســــاء والفتي

 وعدلت غري متو ّعة.
اجعــة دســتورهار أعــرب عــن أملــي   أ  يــتّم وإذ ذكــر الوفــد أ  ليايــا جُتــرن  اليــاا عمليــة ملر  -56

خالل عمليـة مراجعـة الدسـتور تنـاول بعـو التوصـيات الصـادرة عـن وفـود البلـدا  األخـر . وأضـاه 
الوفـــد أنـــي ينبغـــي للمـــرأة أ  تســـتفيد بصـــورة متكافاـــة مـــن التمكـــ  ال تصـــادن والجتمـــاعير ومـــن 

اإلرثيـة نميـا النسـاءر وينبغـي للقـانو  أ   التوسيف والتعليمر وأنـي ينبغـي للدسـتور أ  ي ـمن احلقـو 
ضمـي النسـاء مـن  يـا أشـكال العنـفر وــا   ذلـ  تشـويي األع ـاء التناسـلية األناويـة. وأّكـد الوفــد 

 مرة أخر  أ   وان  مكافحة التمييز ستخ ا للتنقيح خالل عملية مراجعة الدستور انارية.
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فـــد بـــح  ليايـــا أ ـــرزت تقـــدماا   هـــذا الصـــدد وفيمـــا اـــ  إصـــال  ن ـــا  العدالـــةر أفـــاد الو  -57
وأعــرب عـــن التزامةــا بتحســـ  الن ـــا  وتعزيــز إ امـــة العـــدلر ول ســيما عـــن طريـــق إنشــاء مراكـــز تُعـــي 
بالعدل واألمن   املناطق. وكمـا ذُكـر أعـالير  ـال الوفـد إنـي  ـرن  اليـاا إعـداد الـدعوة املفتو ـة الـق 

 يُف ض إصدارها عما  ريب.  ستوج ي إىل اإلجراءات اخلاصة وإني
ــــق الســــتقرار والتعــــا   -58 ــــولر  ــــال الوفــــد إ  احلكومــــة راــــف خلــــة لتحقي وفيمــــا اــــ  اإليب

ال تصــادي  تتنــاول  يــا الق ــايا ذات الصــلةر ول ســيما البنيــة التحتيــة للرعايــة الصــحيةر والتعلــيمر 
اء الــــق تشــــعر بــــالقلق مــــن مر لــــة  ــــواحلمايــــة الجتماعيــــةر والرفــــاي. وأمــــ    أ  تقــــو  الــــدول األع

 بعد اإليبول وشاطرة هذي اخللة.  ما
وامتـد ف موريتانيــا ليايـا لقيامةــا بتعزيـز ويايــة  قــو  اإلنسـا  علــ  الـرغم مــن الصــعوبات  -59

الـــق تواجةةـــا. ورّ بـــف بتعـــاو  ليايـــا مـــا اإلجـــراءات اخلاصـــةر ووكافحتةـــا للممارســـات التقليديـــة 
 يا عل  اجتااثةا. و ّدمف موريتانيا توصية.ال ارةر و اف ليا 

وأعربـــف املكســـي  عـــن ســـرورها لوضـــا خريلـــة اللريـــق الســـ اتي ية لت ـــميد انـــرا  وبنـــاء  -60
الســلم واملصــاحلة علــ  الصــعيد الــوطرر وسياســة توطيــد الســال  واملصــاحلة الوطنيــة. ورّ بــف بت ــم  

جتماعيــــة املتعلقــــة حبقــــو  اإلنســــا  والفاــــات خلــــة التنميــــة اخلاصــــة بليايــــا  ســــماا عــــن الق ــــايا ال
 ال عيفة والالمساواة. و ّدمف املكسي  توصيات.

وأشـــاد انبـــ  األســـود بليايـــا لتصـــّديةا لإليبـــولر وشـــّدد علـــ  أ يـــة التخفيـــف مـــن م ـــاهر  -61
الالمســاواة   خــدمات الرعايــة الصــحية. ورّ ــب باإلطــار املنسســي والســ اتي ي حلقــو  اإلنســا ر 

نو  اللفــ . وأعــرب عــن  لقــي إزاء العنــف اننســي والعنــف القــا م علــ  نــوع انــن ر والتمييــزر وبقــا
وتشــويي األع ــاء التناســلية األناويــةر مستفســراا عــن مــد  ذــا  ليايــا   معانــة هــذي األمــور. و ــّد  

 انب  األسود توصيات.
ةر وإنشــا ةا منسســات وطنيــة وأشــادت إثيوبيــا بليايــا لســتةالهلا اســ اتي ية لتحقيــق التنميــ -62

خريلــة اللريــق الســ اتي ية لت ــميد انــرا  وبنــاء الســلم واملصــاحلة علــ  حلقــو  اإلنســا ر ووضــعةا 
الصــــعيد الــــوطر. وشــــّ عف إثيوبيــــا ليايــــا علــــ  مواصــــلة تكايــــف جةودهــــا ملعانــــة مشــــكلة الفقــــر. 

 و ّدمف إثيوبيا توصيات.
وأ اطـــف ناميبيــــا علمـــاا بــــانةود الـــق تبــــذهلا ليايـــا للتعــــا  مـــن اثــــار احلـــرب األهليــــة ومــــن  -63

"ر وخلــة 2030انتشــار اإليبــول. و ــّدمف خــال   انيةــا علــ  اســ اتي ية "يــوض ليايــا حنــو عــا  
 .التغيــرير وخريلــة اللريــق الســ اتي ية لت ــميد انــرا  وبنــاء الســلم واملصــاحلة علــ  الصــعيد الــوطر

 و دّمف ناميبيا توصيات.
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وأشـــارت نيبـــال إىل التـــدابري املتخـــذة منـــذ الســـتعراض األول لتنفيـــذ التعةـــدات والتوصـــياتر  -64
واصـفةا اإلذــازات الــق  ققتةــا ليايــا رغــم التحــديات بــاملارية لإلع ــاب. وعــّددت اخللــوات املتخــذة 

 لتقوية ن ا   قو  اإلنسا    ليايا. و ّدمف نيبال توصيات.
ــــح  ليايــــا  -65 ــــف إيــــا واثقــــة ب ــــول و ال ــــدا اللريقــــة الــــق عــــوق  ــــا انتشــــار اإليب وامتــــد ف هولن

ست ـــمن عـــودة النـــاج  بســـال  إىل  ـــراهم. وأ اطـــف علمـــاا بـــانةود املبذولـــة لتعزيـــز  قـــو  املـــرأة 
ضتلـي وإياء العنف املمارو ضـد النسـاء. و الـف إيـا مـا زالـف تشـعر بـالقلق مـن احليـز ايـدود الـذن 

 اجملتما املدا. و ّدمف هولندا توصيات.
وأشــارت الني ــر إىل انةــود املبذولــةر رغــم ال ــروه العصــيبةر لتنفيــذ التوصــيات املنباقــة عــن  -66

الســتعراض األول. وهنّــحت ليايــا علــ  تــدعيمةا إطــاَر تعزيــز ويايــة  قــو  اإلنســا ر فحاتةــا علــ  
  ا  الق ا ي.مواصلة هذي انةود وعل  تعزيز  درات الن

وهنّــــحت ني رييــــا ليايــــا علــــ  إنشــــا ةا الل نــــة الوطنيــــة املســــتقلة حلقــــو  اإلنســــا  والل نــــة  -67
اإلعالميــة املســتقلة. وأشــارت إىل التــزا  ليايــا املتواصــ  بعمليــة الســتعراض الــدورن الشــام . ودعــف 

 يايا لتدعيم منسسا ا.ني رييا املفوضية السامية حلقو  اإلنسا  إىل الستمرار   التعاو  ما ل
وامتــد ف النــرويو انةــود املبذولــة ملكافحــة انتشــار اإليبــولر وأ ــّرت بــح  األزمــة  ــد أّخــرت  -68

اإلجراءات السياسية. وحتّدثف عّما ىالي ضـعُف  لـاع العدالـة واألمـن مـن حتـدد وأيّـدت اخللـة الراميـة 
يــا إىل البلــدر ولكنةــا أعربــف عــن  لقةــا مــن إىل نقــ  مســنولية األمــن مــن بعاــة األمــم املتحــدة   ليا 

 مد   درة البلد عل  فع  ذل . و ّدمف النرويو توصيات.
خبلة العم  الوطنيـة حلقـو  اإلنسـا    ليايـار ف ـالا عـن اخللـوات املتخـذة الفلب   ونّوهف -69

امـــات املتعلقـــة للتصـــديق علـــ  املعاهـــدات الدوليـــة حلقـــو  اإلنســـا  ومواءمـــة القـــوان  ايليـــة مـــا اللتز 
حبقــــو  اإلنســــا . ولكــــن ســــّ  يســــاورها القلــــق مــــن العنــــف املنــــزير واملمارســــات التقليديــــة ال ــــارةر 

 وعمليات الجتار. و ّدمف الفلب  توصيات.
بولنـــدا بالتشـــريعات اخلاصـــة حبمايـــة األطفـــال. وأعربـــف عـــن  لقةـــا إزاء عـــد  كفايـــة  ورّ بـــف -70

املمـــارو    ـــق األطفـــالر وإزاء التقـــارير الـــق تـــورد أعمـــال التـــدابري املتخـــذة للق ـــاء علـــ  العنـــف 
التمييـــز وامل ـــايقة الـــق يتعـــرض هلـــا أع ـــاء األ ليـــاتر وإزاء العنـــف املمـــارو    ـــق املـــدافع  عـــن 

 املاليات واملالي  ومزدوجي املي  اننسي ومغايرن اهلوية اننسانية. و ّدمف بولندا توصيات.
الصـــادر  1325ل خلـــة العمـــ  الوطنيـــة الراميـــة إىل تنفيـــذ القـــرار ورّ بـــف الاتغـــال باســـتةال -71

 عن  ل  األمنر وبينشاء الل نة الوطنية املستقلة حلقو  اإلنسا . و ّدمف الاتغال توصيات.
وألقــف  ةوريــة كوريــا ال ــوء علــ  إنشــاء ننــة مراجعــة الدســتور. وأ اطــف علمــاا باملســاعي  -72

واألمـــــن وحتســـــ  أ ـــــوال الســـــ و . و ـــــّدمف  ةوريـــــة كوريـــــا  املبذولـــــة إلصـــــال   لـــــاعي العدالـــــة
 توصيات.
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وأشادت روانـدا بليايـا لعقـدها انتخابـات سـلميةر واسـتةاللها السـ اتي ية الوطنيـة املعنونـة  -73
"ر وبــــذهلا انةــــود للتصــــدن لوبــــاء اإليبــــول. و اّــــف روانــــدا اجملتمــــا 2030"يــــوض ليايــــا حنــــو عــــا  
بالـــــدعم الــــالز  ملعانـــــة التحــــديات الـــــق يواجةةـــــا البلــــد. و ـــــّدمف روانـــــدا  الــــدوي علـــــ  مــــّد ليايـــــا

 توصيات.
ورّ بــــف الســــنغال وســــاعي ليايــــا لتنفيــــذ خلــــة العمــــ  الوطنيــــة حلقــــو  اإلنســــا ر وإنشــــاء  -74

الل نــة الوطنيــة املســتقلة حلقـــو  اإلنســا ر ومكافحــة العنــف اننســـي واملنــزير ف ــالا عــن تصـــديقةا 
   األشخال ذون اإلعا ة. و ّدمف السنغال توصيات.عل  اتفا ية  قو 

ســـرياليو  علـــ  ليايـــا ملـــا تبذلـــي مـــن جةـــود ملعانـــة  الـــة  قـــو  اإلنســـا . وأشـــارت وأثنـــف  -75
ســرياليو  إىل التــزا  ليايــا بتنفيــذ التزاما ــا    ــال  قــو  اإلنســا  ولكنةــا تلرّ ــف   الو ــف نفســي 

ي املةمــــة فشــــّددت علــــ  ضــــرورة مــــّد ليايــــا باملســــاعدة التقنيــــة. إىل  ّلــــة املــــوارد املتا ــــة لتحقيــــق هــــذ
 و ّدمف سرياليو  توصيات.

ــــذ خلــــة التغيــــري وخلــــة العمــــ  الوطنيــــة حلقــــو  اإلنســــا ر  -76 وأ اطــــف ســــنغافورة علمــــاا بتنفي
ول  ـــف أ  ليايـــا  امـــف بتعزيـــز سياســـا ا وتشـــريعا ا ألغـــراض مكافحـــة العنـــف اننســـي والعنـــف 

انــــن . ولكــــن أشــــارت إىل أ  معــــدلت أعمــــال العنــــف هــــذي مــــا زالــــف عاليــــة.  القــــا م علــــ  نــــوع
 و ّدمف سنغافورة توصيات.

وشـــــّ عف ســـــلوفاكيا ليايـــــا علـــــ  تنفيـــــذ اتفا يـــــة  قـــــو  األشـــــخال ذون اإلعا ـــــة وعلـــــ   -77
التصــــديق علــــ  الاوتوكــــول الختيــــارن لتفا يــــة  قــــو  األشــــخال ذون اإلعا ــــة. وأشــــادت خبلــــة 

انديـــدة حلقـــو  اإلنســـا  وباملنسســـات الوطنيـــة حلقـــو  اإلنســـا . وألقـــف ســـلوفاكيا  العمـــ  الوطنيـــة
ال ـــوء علـــ  ضـــرورة معانـــة التحـــدياتر ومـــن بينةـــا مكافحـــة العنـــف املمـــارو    ـــق املـــرأة ويايـــة 
املدافع  عـن  قـو  اإلنسـا  ف ـالا عـن التحـديات الـق تعـ ن الن ـا  الق ـا ي. و ـّدمف سـلوفاكيا 

 توصيات.
أعربــف ســلوفينيا عــن اســتمرار  لقةــا إزاء التقــارير املتعلقــة بانتةاكــات  قــو  األطفــال ومــن و  -78

بينةـــا العنـــف املمـــارو    ـــق األطفـــال والعتـــداء اننســـي علـــ  األطفـــالر وإزاء املعـــدلت املرتفعـــة 
 للعنف اننسي والعنف القا م عل  نوع انن . و ّدمف توصيات.

إلذــازات ايــرزة    ــال  قــو  اإلنســا  علــ  الــرغم مــن ول  ــف جنــوب أفريقيــا بعــو ا -79
التحـــديات الـــق يواجةةـــا البلــــد. ودعـــف جنـــوُب أفريقيـــا إىل تــــوفري الـــدعم اإلضـــا  إىل ليايـــا  ــــ  
تــتمّكن مــن التصــدن لوبــاء اإليبــول. وشــّ عف جنــوب أفريقيــا ليايــا علــ  مواصــلة  يــا انةــود الــق 

 و  اإلنسا  بكاملةا. و ّدمف جنوب أفريقيا توصيات.تبذهلا لتعزيز وياية وإنفاذ  ق
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وأ ـــّرت إســـبانيا بـــانةود الـــق بـــذلتةا ليايـــا ملواجةـــة انتشـــار اإليبـــول. ورّ بـــف بو ـــف تنفيـــذ  -80
أ كــــا  اإلعــــدا . وأعربــــف عــــن  لقةــــا إزاء الل ــــوء املفــــرل إىل احلــــب  ال تيــــاطي وإزاء الــــنق    

 خ  الس و . و ّدمف توصيات.الغذاء والن افة الصحية املناسبة دا
ول  ـــــف الســـــودا  أ  ليايـــــا  ققـــــف عـــــدداا مـــــن اإلذـــــازات امللحوســـــة علـــــ  الـــــرغم مـــــن  -81

التحـــديات الـــق واجةتةـــا   الســـنوات األخـــريةر ومـــن بينةـــا اســـتةالل خلـــة العمـــ  الوطنيـــة حلقـــو  
 اإلنسا . و ّدمف توصيات.

والعنـف القـا م علـ  نـوع انـن  مـا زالـف وأشارت السويد إىل أ  معـدلت العنـف اننسـي  -82
مرتفعـــة مـــا أ  احلكومـــة اختـــذت بعـــو التـــدابري   هـــذا الصـــددر وإىل أ  تشـــويي األع ـــاء التناســـلية 
األناويـــة مــــا فتـــح ىــــارو. ورّ بــــف بو ـــف عمليــــات اإلعـــدا  حبكــــم األمــــر الوا ـــا. و ــــّدمف الســــويد 

 توصيات.
صــكول متعلقــة حبقــو  اإلنســا ر أشــارت إىل وإذ رّ بــف سويســرا بتصــديق ليايــا علــ  عــدة  -83

أ  هــذا البلــد   يفلــح  ــ  ال    جتســيد التزاماتــي الدوليــة علــ  املســتو  الــوطر. و ــّدمف سويســرا 
 توصيات. 

أ اطف تايلند علماا بيعداد خلـة العمـ  الوطنيـة حلقـو  اإلنسـا  وبالتصـديق علـ  اتفا يـة و  -84
ايلنـــــد ليايـــــا علـــــ  مراجعـــــة تشـــــريعا ا بغيـــــة ضـــــما   قـــــو  األشـــــخال ذون اإلعا ـــــة. وشـــــّ عف ت

ــــد عــــن  لقةــــا إزاء  لّــــة  ــــة    ــــال  قــــو  اإلنســــا . وأعربــــف تايلن مواءمتةــــا مــــا اللتزامــــات الدولي
خدمات الرعاية الصحية   املنـاطق الريفيـة وإزاء م ـاهر التفـاوت بـ  املنـاطق علـ  صـعيد اخلـدمات 

ــــة    ــــق األطفــــال. و ــــّدمف الصــــحية. وأعربــــف عــــن  لقةــــا إزاء  ــــالت انــــ را م اننســــية املرتكب
 توصيات.

ليشـــق انةـــود الـــق بـــذلتةا ليايـــا لتعزيـــز  قـــو  املـــرأة. ولكنةـــا أعربـــف  -تيمـــور  وامتــد ف -85
 عن  لقةا إزاء  الت العنف اننسي املرتكبة    ق النساء. و ّدمف توصيات.

اإلنسـا ر وتنفيـذ التوصـيات املنباقـة عـن  ورّ بف توغـو باعتمـاد خلـة العمـ  الوطنيـة حلقـو  -86
الستعراض الدورن الشـام  والـق  بلتةـا ليايـار ف ـالا عـن التقـد  ايـرز   تنفيـذ التوصـيات الصـادرة 

 عن ننة احلقيقة واملصاحلة. و ّدمف توصيات.
ة وأشـــارت ترينيـــداد وتوبـــاغو إىل النمـــو الســـريا ل تصـــاد ليايـــا وإىل التصـــديق علـــ  معاهـــد -87

 جتارة األسلحة. و ّدمف توصيات.
سـ اتي ية اإلتا يـة الشـاملة وأ اطف تون  علماا بالتقد  ايـرز    لـة أمـور منةـا تنفيـذ ال -88

ــــا علــــ  إدراج  قــــو  اإلنســــا     ــــون  لياي وخلــــة العمــــ  الوطنيــــة حلقــــو  اإلنســــا . وشــــّ عف ت
نســـا  علـــ  الســـت ابة لللـــب ليايـــا دســـتورها انديـــد. و اّـــف تـــون  املفوضـــية الســـامية حلقـــو  اإل

 احلصول عل  مساعدة تقنية. و ّدمف توصيات.
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وأثنـــف تركيـــا علـــ  ليايـــا إلعـــدادها تتلـــف الســـ اتي يات وخلـــإل العمـــ  اخلاصـــة حبقـــو   -89
اإلنســـا  علـــ  الـــرغم مـــن التحـــديات املتعـــددة الـــق يواجةةـــا البلـــد. وشـــّ عف احلكومـــَة علـــ  اختـــاذ 

   اإلنسا  وتعزيزها. و ّدمف توصيات. التدابري حلماية  قو 
وأشــارت أوغنــدا إىل اإلذــازات الــق  ققتةــا ليايــا فيمــا اــ  اســتحدا  اإلطــار ال ــرورن  -90

حلمايــة وتعزيــز  قــو  اإلنســا  علــ  الــرغم مــن التحــديات العديــدة. ودعــف أوغنــدا اجملتمــا الــدوي 
 ذلــ  الن ــا  الق ــا ي والشــرطة. و ــّدمف إىل دعــم ليايــا   بنــاء  ــدرا ا   شــ  القلاعــاتر وــا  

 أوغندا توصيات.
ورّ بـــف اململكـــة املتحـــدة لايلانيـــا الع مـــ  وأيرلنـــدا الشـــمالية خبلـــة الســـتامار لبنـــاء ن ـــا   -91

صحي  ادر عل  الصمود   ليايا بوصـفةا خلـة و ا يـة. و اّـف ليايـا علـ  التحكـد مـن يايـة  ريـة 
 ة الدستور. و ّدمف توصيات.الدين عند القيا  بعملية مراجع

وأثنـف الوليــات املتحــدة األمريكيـة علــ  ليايــا لعقــدها انتخابـات ناجحــة   ســ  املتللبــات  -92
العالية الق تقت يةا مكافحـة وبـاء اإليبـول. وأعربـف عـن  لقةـا إزاء تفشـي العنـف اننسـاا املمـارو 

ـــة األطفـــال    لـــاعي الزراعـــة والتعـــدين. و ـــّدمف     ـــق النســـاءر وإزاء وجـــود أســـوأ أشـــكال عمال
 توصيات.

ورّ بــف أوروغــوان بالتصــديق علــ  اتفا يــة  قــو  األشــخال ذون اإلعا ــة وأ اطــف علمــاا  -93
واتفا يــة الق ــاء باعتمــاد اســ اتي ية وطنيــة ترمــي إىل تنفيــذها وبــيدراج أ كــا  اتفا يــة  قــو  اللفــ  

 و ّدمف توصيات. عل   يا أشكال التمييز ضد املرأة   تشريعا ا.
ــــزويال البوليفاريـــة باملســـاعي الـــق بـــذلتةا ليايـــا للوفـــاء بالتزاما ـــا    ـــال  -94 وأ ـــّرت  ةوريـــة فن

 قـــو  اإلنســـا ر وهـــي تت ـــمن التصـــديق علـــ  اتفا يـــة  قـــو  األشـــخال ذون اإلعا ـــة وحتســـ  
ليايــا بالــدعم الــالز  لــدفعةا تشــريعا ا. و اّــف  ةوريــة فنــزويال البوليفاريــة اجملتمــا الــدوي علــ  مــّد 

 إىل مواصلة جةودها. و ّدمف  ةورية فنزويال البوليفارية توصية.
وأشارت كابو فريدن إىل أ  وطـحة املمارسـات التقليديـة   ليبرييـا شـديدة جـداا وهـي تشـك   -95

عزيـــز عقبـــة ر يســـية تعيـــق إرادة احلكومـــة وعملةـــا. ودعـــف اجملتمـــا الـــدوي إىل مســـاعدة ليايـــا علـــ  ت
  قو  اإلنسا . و ّدمف كابو فريدن توصيات.

ورّ ــب وفــد ليايــا بالتوصــيات املقّدمــة خــالل الســتعراض. و ــد اختــذت ليايــا تــدابري صــارمة  -96
لالمتاـال للمبـادا املكّرســة   الصـكول الدوليـة حلقــو  اإلنسـا . ومـا أ  بعــو التقـد   ـد حتّقــق   

زيــز ويايــة  قــو  اإلنســا  بشــك  أف ــ ر ســّلم الوفــد  ــال رســم السياســات والــاامو مــن أجــ  تع
بحنـــي مـــا زال ينبغـــي اختـــاذ بعـــو التـــدابري األخـــر  ملعانـــة الق ـــايا املاـــارة خـــالل دورة الفريـــق العامـــ  
هذي. ومـن هـذي الق ـايا املعـدلُت املرتفعـة للعنـف اننسـي والعنـف القـا م علـ  نـوع انـن  وخاصـة 

ء  ـــدرات األجةـــزة املكلفـــة بينفـــاذ القـــوان  واألجةـــزة الق ـــا ية اغتصـــاب األطفـــالر واحلاجـــة إىل بنـــا
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علـــ  إجـــراء التحقيقـــاتر واملســـتويات املرتفعـــة لال ت ـــاز الســـابق للمحاكمـــةر واحلاجـــة إىل مراجعـــة 
التشــــريعات ايليــــة ملواءمتةــــا مــــا التزامــــات ليايــــا    ــــال  قــــو  اإلنســــا ر وضــــرورة  ــــ  مشــــكلة 

 باملعاهدات.التقارير املتحخرة املتعلقة 
وصــــرّ  الوفــــد بــــح  ليايــــا ملتزمــــة حبمايــــة  قــــو  النــــاج  مــــن اإليبــــول وأيتــــا  هــــذا املــــرضر  -97

 وحتس  ن ا  الرعاية الصحية   أعقاب وباء اإليبول.
وأعـــرب الوفـــد عـــن ســـروري إلعـــال  الـــدول بـــح  ننـــة مراجعـــة الدســـتور  ـــد أخـــذت  قـــو   -98

ذن كــا   ــرن  اليــاا. و ــد جــرت   إطــار هــذي العمليــة معانــة اإلنســا    العتبــار أثنــاء عملةــا الــ
  ــايا متصــلة حبقــو  اإلنســا ر ومــن بينةــا احلــق   املســاواة وعــد  التمييــزر و قــو  املــرأة   إطــار 
العال ـــة الزوجيـــةر ف ـــالا عـــن التـــدابري واأل كـــا  اخلاصـــة الكفيلـــة ب ـــما   قو ةـــا اإلرثيـــةر ويايـــة 

 يـا أشـكال العنـفر وضـرورة حتقيـق املسـاواة   مشـاركة الرجـ  واملـرأةر  قو  اللف ر واحلماية من 
 وضرورة استخدا  صيي لغوية تشم  اننس .

و  اخلتــــا ر أعــــرب الوفــــد مــــرة أخــــر  عــــن التــــزا  ليايــــا بالوفــــاء بالتزاما ــــا الدوليــــة    ــــال  -99
ا  واهلياـــات الدوليـــة  قـــو  اإلنســـا . وأعـــرب عـــن تللـــا ليايـــا إىل العمـــ  مـــا  لـــ   قـــو  اإلنســـ

األخــر  فيمــا يواصــ  هــذا البلــد تقّدمــي حنــو تنفيــذ التــدابري الداعمــة حلقــو  اإلنســا . أمــا التوصــيات 
الصــادرة عــن الوفــودر فســتوليةا  كومــة ليايــا الهتمــا  الواجــبر وــا   ذلــ  املمالــو  الــذن ع ــزوا 

 نسا .عن   ور الستعراضر وسُتدرَج   خلة العم  الوطنية حلقو  اإل
  

 **االستنتاجات والتوصيات -ثانياا  
  

ستتتدرل ليبريتتا التوصتتيات التاليتتة  وستتتقدل ردوداا عليتتتتا اتتي الو تت  المناستتب ول تتن اتتتي  -100
 :2015موعد ال يتجاوز الدورة الثالثين لمجلس حقوق اإلنسان التي سُتعقد اي أيلول/سبتمبر 

 االنضمال إلى أبرز الص وك المتعلقة بحقوق اإلنسان )تشاد(؛ 100-1
التصتتتديق علتتتى الصتتت وك الدوليتتتة التتتتي لتتت  يصتتتب  البلتتتد  راتتتاا  مواصتتتلة 100-2

 ايتا بعد  وال سيما الص وك المتعلقة بحقوق اإلنسان )كوت ديفوار(؛
االنتتاء متن عمليتة التصتديق علتى االتفا يتات الدوليتة صات الصتلة التتي  100-3
 يصب  البلد  رااا ايتا بعد )جمتورية ال ونغو الديمقرا ية(؛ ل 

التو يتتتا والتصتتتديق علتتتى الصتتت وك اإل ليميتتتة والدوليتتتة التتتتي لتتت  تصتتتب   100-4
 الدولة  رااا ايتا بعد )مدغشقر(؛

 
 

   حُترر الستنتاجات والتوصيات. **
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ت ثيتتتتف جتودلتتتتا للتصتتتتديق علتتتتى االتفا يتتتتات ا  تتتتر  المتعلقتتتتة بحقتتتتوق  100-5
اتفا يتتة القضتتاء علتتى جميتتا أمتت ال التمييتتز ضتتد المتترأة واالتفا يتتة اإلنستتان  وال ستتيما 

 )الفلبين(؛الدولية لحماية حقوق جميا العمال المتاجرين وأاراد أسرل  
التصتتديق علتتى البروتوكتتول اال تيتتاري الملحتتق بالعتتتد التتدولي ال تتا   100-6

 بالحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقااية )البرتغال( )سيراليون(؛
التصتتديق علتتى البروتوكتتول اال تيتتاري التفا يتتة منالضتتة التعتت يب وغيتتر   100-7

 من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المتينة )إسبانيا(؛
التصتتتتديق علتتتتى البروتوكتتتتول اال تيتتتتاري التفا يتتتتة القضتتتتاء علتتتتى جميتتتتا  100-8

 وغواي(؛ليشتي( )تونس( )أور  - أم ال التمييز ضد المرأة )تيمور
التصديق على البروتوكولين اال تياريين التفا يتة حقتوق اللفتل )العتراق(  100-9

 )البرتغال( )أوروغواي(؛
التصتتتتتتديق علتتتتتتى البروتوكتتتتتتولين اال تيتتتتتتاريين التفا يتتتتتتة حقتتتتتتوق اللفتتتتتتل  100-10

 )السودان(؛
التصتتديق علتتى البروتوكتتتولين اال تيتتاريين التفا يتتة حقتتتوق اللفتتل بشتتت ن  100-11

ا  فتال واستتغاللت  اتي البغتاء   فال اتي المنازعتات المستلحة وبشت ن بيتاامتراك ا 
 والمواد اإلباحية )إستونيا( )بولندا(؛

التفا يتتة حقتتوق اللفتتل  البروتوكتتوالت اال تياريتتة الثالثتتةالتصتتديق علتتى  100-12
 )سلوااكيا(؛

التصتتتتديق علتتتتى البروتوكتتتتول اال تيتتتتاري التفا يتتتتة حقتتتتوق اللفتتتتل بشتتتت ن  100-13
  وات تاص التتدابير 2004امتراك ا  فتال اتي المنازعتات المستلحة  المو يتا اتي عتال 

 المحلية الالزمة لتنفي   )البرازيل(؛
التعجيتتل بالتصتتديق علتتى مجموعتتة الصتت وك الدوليتتة المتعلقتتة بحقتتوق  100-14

  وال ستيما 2010اإلنسان والتي جر   بولتا أثناء االستتعراض التدوري الشتامل لعتال 
 وكوالن اال تياريان التفا ية حقوق اللفل )كابو ايردي(؛البروت
مواصتتتلة الجتتتتود الراميتتتة إلتتتى ضتتتمان حقتتتوق ا  فتتتال  بمتتتا اتتتي صلتتت   100-15

التصتتتديق علتتتى البروتوكتتتولين اال تيتتتاريين التفا يتتتة حقتتتوق اللفتتتل التتتتي و يعتتت  عليتتتتا 
 ليبريا وتنفي لا )ارنسا(؛

لتتتدابير التشتتريعية الالزمتتة لحمايتتة مواصتتلة الجتتتود التتتي تبتت لتا الت تتاص ا 100-16
وتعزيز حقوق اللفتل متن  تالل التعجيتل بعمليتة التصتديق علتى البروتوكتول اال تيتاري 



 A/HRC/30/4 
 

18/33 GE.15-11802 
 

التفا يتتة حقتتوق اللفتتل بشتت ن امتتتراك ا  فتتال اتتي المنازعتتات المستتلحة والبروتوكتتول 
ا  فتتال واستتتغاللت  اتتي البغتتاء والمتتواد  ري التفا يتتة حقتتوق اللفتتل بشتت ن بيتتااال تيتتا

 اإلباحية )إندونيسيا(؛
التو يتا والتصتديق علتى االتفا يتة الدوليتة لحمايتة جميتا ا مت ا  متن  100-17

 اال تفاء القسري )ارنسا(؛
التصديق على االتفا يتة الدوليتة لحمايتة جميتا ا مت ا  متن اال تفتاء  100-18

 القسري )الجبل ا سود( )البرتغال( )تونس( )سيراليون(؛
د المب ولتتتة لضتتتمان التصتتتديق علتتتى االتفا يتتتة الدوليتتتة مضتتتاعفة الجتتتتو  100-19

لحمايتتتتة حقتتتتوق جميتتتتا العمتتتتال المتتتتتاجرين وأاتتتتراد أستتتترل  وعلتتتتى االتفا يتتتتة الدوليتتتتة 
 لحماية جميا ا م ا  من اال تفاء القسري )غانا(؛

التصتتتتتتديق علتتتتتتى االتفا يتتتتتتة الدوليتتتتتتة لحمايتتتتتتة حقتتتتتتوق جميتتتتتتا العمتتتتتتال  100-20
 ن(؛المتاجرين وأاراد أسرل  )سيراليو 

مواصتتتتلة العمتتتتل التتتت ي تضتتتتللا بتتتتي للتصتتتتديق علتتتتى االتفا يتتتتة الدوليتتتتة  100-21
 لحماية حقوق جميا العمال المتاجرين وأاراد أسرل  )إندونيسيا(؛

التصتتديق علتتى البروتوكتتول اال تيتتاري التفا يتتة حقتتوق ا متت ا  صوي  100-22
 اإلعا ة )مالي( )أوروغواي(؛

 إلعدال )أستراليا(؛تعديل دستورلا إللغاء عقوبة ا 100-23
 تسريا اإلصالحات الدستورية إللغاء عقوبة اإلعدال )ال ونغو(؛ 100-24
 إلغاء عقوبة اإلعدال بح   القانون )الجبل ا سود(؛ 100-25
 إلغاء عقوبة اإلعدال التي أعادت إدراجتا اي القانون )ألمانيا(؛ 100-26
 ة اإلعدال )إسبانيا(؛إجراء اإلصالح الدستوري الالزل إللغاء عقوب 100-27
 النظر اي إلغاء عقوبة اإلعدال )رواندا(؛ 100-28
اإلعتالن رستتمياا عتتن و تف تنفيتت  أح تتال اإلعتدال ك لتتوة باتجتتا  إلغا تتتا   100-29

 كلياا )توغو(؛
مواصتتلة و تتف تنفيتت  أح تتال اإلعتتدال بح تت  ا متتر الوا تتا وات تتاص مزيتتد  100-30

 من ال لوات إللغا تا  انوناا )نيبال(؛
 مواصلة و ف تنفي  أح ال اإلعدال والعمل على إلغا تا )كوستاري ا(؛ 100-31
 إلغاء عقوبة اإلعدال كلياا اي جميا الحاالت والظروف )البرتغال(؛ 100-32
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حتت ف الفقتترة التتتي تجيتتز اتترض عقوبتتة اإلعتتدال بوصتتفتا عقوبتتة  انونيتتة  100-33
 منصو  عليتا اي القانون )النرويج(؛

إلغتتاء القتتانون التت ي يجيتتز اتترض عقوبتتة اإلعتتدال  واإلعتتالن النظتتر اتتي  100-34
عتتن و تتتف تو يتتا عقوبتتتة اإلعتتتدال تمتيتتداا إللغا تتتتا كليتتاا بمتتتا يتفتتتق متتا التزامتتتات ليبريتتتا 
بموجتتتتب البروتوكتتتتول اال تيتتتتاري الثتتتتاني الملحتتتتق بالعتتتتتد التتتتدولي ال تتتتا  بتتتتالحقوق 

 يبيا(؛المدنية والسياسية وال ي يتدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدال )نام
مراجعتتتة التشتتتريعات الو نيتتتة لمواءمتتتتتا متتتا الصتتت وك الدوليتتتة لحقتتتوق  100-35

اإلنستتتان  وال ستتتتيما البروتوكتتتتول اال تيتتتاري الثتتتتاني الملحتتتتق بالعتتتتد التتتتدولي ال تتتتا  
 بالحقوق المدنية والسياسية ال ي يتدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدال )سويسرا(؛

 إلغاء عقوبة اإلعدال )أوروغواي(؛ 100-36
إستتقاع عقوبتتة اإلعتتدال متتن التشتتريعات امتثتتاالا لاللتزامتتات النامتت ة عتتن  100-37

 تصديق ليبريا على البروتوكول اال تياري الثاني )ارنسا(؛
إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدال كليتتاا  بمتتا يتوااتتق متتا البروتوكتتول اال تيتتاري الثتتاني  100-38

 لاليا(؛الملحق بالعتد الدولي ال ا  بالحقوق المدنية والسياسية )إي
إلغتتتاء التشتتتريعات التتتتي تجيتتتز اتتترض عقوبتتتة اإلعتتتدال  بمتتتا يتوااتتتق متتتا  100-39

التزامتتات ليبريتتا بموجتتب البروتوكتتول اال تيتتاري الثتتاني الملحتتق بالعتتتد التتدولي ال تتا  
 (؛الممل ة المتحدة لبريلانيا العظمى وأيرلندا الشماليةبالحقوق المدنية والسياسية )

 ء عقوبة اإلعدال )ا رجنتين(؛تحليل إم انية إلغا 100-40
 ات اص  لوات باتجا  إلغاء عقوبة اإلعدال )جنوب أاريقيا(؛ 100-41
إلغاء عقوبة اإلعدال والقيتال دون إبلتاء بت فيتف جميتا أح تال اإلعتدال  100-42

 إلى أح ال بالسجن )السويد(؛
ة إتمتتتال عمليتتتة المراجعتتتة التتتتي ي ضتتتا لتتتتا دستتتتورلا وتشتتتريعاتتا الو نيتتت 100-43

بغيتتة ضتتمان توااقتتتا متتا الصتت وك اإل ليميتتة والدوليتتة المعنيتتة بحقتتوق اإلنستتان والتتتي 
 أصب  البلد دولةا  رااا ايتا )الم سي (؛

الحتتتر  علتتتى أن تستتتتند مراجعتتتة الدستتتتور بقتتتوة إلتتتى حقتتتوق اإلنستتتان  100-44
 وعلى أن تلتزل بالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان )الجمتورية التشي ية(؛

تعزيتتز جتودلتتا للقضتتاء علتتى التمييتتز ضتتد المتترأة بتتودرا  مبتتدأ المستتاواة  100-45
 اي الدستور أثناء عملية المراجعة الدستورية الجارية )ألمانيا(؛
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إدرا  مبتتتدأ المستتتاواة بتتتين المتتترأة والرجتتتل اتتتي الدستتتتور  والعمتتتل علتتتى  100-46
اتيتتات م ااحتتة التمييتتز القتتا   علتتى نتتوع الجتتنس و اصتتة التمييتتز الممتتارل اتتي حتتق 

ا ريتتتتاف  وال ستتتتيما ايمتتتتا يتعلتتتتق بحقتتتتتن اتتتتي الحصتتتتول علتتتتى التعلتتتتي  وال تتتتدمات 
 االجتماعية وحقتن اي المل ية وا من )مصر(؛

اللجنة المعنية بالقضاء علتى التمييتز ضتد المترأة بالمعلومتات عتن مواااة  100-47
ال لتتتتتوات المت تتتتت ة إلدرا  تعريتتتتتف للتمييتتتتتز ضتتتتتد المتتتتترأة اتتتتتي التشتتتتتريعات الو نيتتتتتة 

 )غانا(؛ لمناسبة  وعن مس لة إدرا  مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة اي الدستورا
تعزيتتز جتودلتتتا اتتي م ااحتتتة العنتتتف الجنستتي باعتمتتتاد إ تتار  تتتانوني لداتتتي  100-48

مواجتتتتة العنتتتف ضتتتد المتتترأة  وبتتتودرا  مبتتتدأ المستتتاواة بتتتين المتتترأة والرجتتتل اتتتي الدستتتتور 
 ليشتي(؛ - )تيمور
 )جيبوتي(؛ تشريعاتتا المحلية ما التزاماتتا الدوليةتعزيز مواءمة  100-49
العمتتتتل علتتتتى مواءمتتتتة تشتتتتريعاتتا المحليتتتتة كليتتتتاا متتتتا الصتتتت وك الدوليتتتتة  100-50

 لحقوق اإلنسان )مدغشقر(؛
مواءمتتتتة تشتتتتريعاتتا الو نيتتتتة كليتتتتاا متتتتا نظتتتتال رومتتتتا ا ساستتتتي للمح متتتتة  100-51

 الجنا ية الدولية )إستونيا(؛
ا المحليتتتتة  غتتتتراض التعتتتتاون متتتتا المح متتتتة الجنا يتتتتة تنستتتتيق تشتتتتريعاتت 100-52

 الدولية )كوستاري ا(؛
إجتتراء مراجعتتة متتاملة للتشتتريعات المحليتتة صات الصتتلة لضتتمان التوااتتق  100-53

 التال ما اتفا ية حقوق اللفل )مصر(؛
اإلستتتتتراع اتتتتتي إنشتتتتتاء يليتتتتتة و ا يتتتتتة و نيتتتتتة واقتتتتتاا  ح تتتتتال البروتوكتتتتتول  100-54

منالضتتة التعتت يب وغيتتر  متتن ضتتروب المعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية اال تيتتاري التفا يتتة 
  وتستتريا عمليتتة 2004أو الالإنستتانية أو المتينتتة التت ي تتت  التصتتديق عليتتي اتتي عتتال 

إدرا  أح ال الص وك الدولية ا  تر  المعنيتة بحقتوق اإلنستان والمصتديق عليتتا اتي 
 التشريعات الو نية )الجمتورية التشي ية(؛

ء جميتتتتتا القتتتتتوانين والسياستتتتتات التتتتتتي تنلتتتتتوي علتتتتتى تمييتتتتتز ضتتتتتد إلغتتتتتا 100-55
 المدااعين عن حقوق اإلنسان )أستراليا(؛

مواءمتتة إ تتار  وانينتتتا وسياستتاتتا متتا التزاماتتتتا الدوليتتة  بمتتا اتتي صلتت   100-56
اإلعتتتتالن المتعلتتتتق بالمتتتتدااعين عتتتتن حقتتتتوق اإلنستتتتان  وصلتتتت  بولغتتتتاء جميتتتتا القتتتتوانين 
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المتتتدااعين عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان وأنشتتتلتت  بمتتتا ايتتتتا والسياستتتات التتتتي تقييتتتد حقتتتوق 
 )لولندا(؛  وانين التشتير والق ف

 اإلسراع باعتماد  انون م ااحة العنف المنزلي )بنن(؛ 100-57
ات تتاص تتتدابير تصتتون وتحمتتي ا ستترة بوصتتفتا النتتواة اللبيعيتتة للمجتمتتا  100-58

 ليبريا )أوغندا(؛وتواير بي ة مناسبة لألسر تراعي احتياجات ا  فال اي 
ضتتتمان تمتتتتا المتتترأة بتتتنفس حتتتق الرجتتتل اتتتي نقتتتل جنستتتيتي إلتتتى صريتتتتي   100-59

)ب( متن الجتزء الثالتن متن و تانون التجترة 1-20سيما من  الل حت ف المتادة  الو 
 والجنسيةو )سويسرا(؛

اعتمتتتتتاد  تتتتتانون يحظتتتتتر صتتتتتراحة تشتتتتتويي ا عضتتتتتاء التناستتتتتلية ا نثويتتتتتة  100-60
 )أوروغواي(؛

 اد  وانين تمنا الممارسات التقليدية الضارة )مدغشقر(؛اعتم 100-61
ستتتتن تشتتتتريعات وتعزيتتتتز التوعيتتتتة ايمتتتتا ي تتتت  حظتتتتر تشتتتتويي ا عضتتتتاء  100-62

 التناسلية ا نثوية )السويد(؛
اإلستتتراع بستتتني  تتتانون م ااحتتتة العنتتتف المنزلتتتي  وتجتتتري  تشتتتويي ا عضتتتاء  100-63

متتتن االعتتتتداء واالستتتتغالل الجنستتتييين   التناستتتلية ا نثويتتتة  وإنفتتتاص  تتتوانين تحمتتتي ا  فتتتال
 ومقاضاة الموظفين المتآمرين ومعا بتت  )أستراليا(؛

بنتتتتاء  تتتتدرات المقسستتتتات القا متتتتة والوحتتتتدات المعنيتتتتة بم ااحتتتتة العنتتتتف  100-64
الجنستتي والعنتتف القتتا   علتتى نتتوع الجتتنس بغيتتة التصتتدي بوجتتي  تتا  للعنتتف ضتتد المتترأة 

متن أجتل منتا  - لا ا عضتاء التناستلية ا نثويتة بما اي صل  العنف الجنستي وتشتويي/ -
العنتتتف وحمايتتتة الضتتتحايا وجمتتتا ا دلتتتة ال املتتتة والتحقيتتتق اتتتي لتتت   الجتتترا   ومالحقتتتة 

 مرت بيتا )انلندا(؛
تعزيتتز الجتتتود الراميتتة إلتتى م ااحتتة جميتتا أمتت ال التمييتتز ضتتد المتترأة  100-65

ت جديتتتدة لتتتت ا الغتتترض والعنتتتف المنزلتتتي بات تتتاص جملتتتة تتتتدابير منتتتتا اعتمتتتاد تشتتتريعا
 وضمان تنفي لا بصورة اعالة )إيلاليا(؛

تعتتتتديل  تتتتانون الجنستتتتية لضتتتتمان المستتتتاواة اتتتتي الحقتتتتوق بتتتتين الرجتتتتل  100-66
 والمرأة ايما ي   نقل الجنسية إلى ا والد وا زوا  )الم سي (؛

مح متتتتتتتا ال اصتتتتتة المعنيتتتتتة بقضتتتتتايا االغتصتتتتتاب وستتتتتا ر تعزيتتتتز  تتتتتدرات  100-67
وإنفتتتاص القتتتوانين المنالضتتتة لتشتتتويي ا عضتتتاء التناستتتلية ا نثويتتتة  وتعزيتتتز أمتتت ال العنتتتف  

جتودلتتا الراميتتة إلتتى استتتحداو بتترامج و نيتتة لتوعيتتة الجمتتتور بمشتت لة العنتتف الجنستتي 
 والعنف القا   على نوع الجنس )لولندا(؛
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تقويتتتتة الوحتتتتدات المعنيتتتتة بحمايتتتتة المتتتترأة واللفتتتتل  ومنحتتتتتا القتتتتدرات  100-68
متتا كامتتل ا دلتتة الالزمتتة وللتحقيتتق اتتي جميتتا حتتاالت العنتتف الجنستتي الضتترورية لج

 والعنف القا   على نوع الجنس )أوروغواي(؛
تحستتتتين وصتتتتول ضتتتتحايا العنتتتتف الجنستتتتي والعنتتتتف القتتتتا   علتتتتى نتتتتوع  100-69

الجتتتتنس إلتتتتى العدالتتتتة  وتعزيتتتتز  تتتتدرات الشتتتتر ة علتتتتى التحقيتتتتق اتتتتي حتتتتاالت العنتتتتف 
نس  وإصتتتدار التشتتريعات المناستتتبة بمتتتا ايتتتتا الجنستتي والعنتتتف القتتتا   علتتى نتتتوع الجتتت

  انون م ااحة العنف المنزلي )سلواينيا(؛
تعزيتتتتز تنفيتتتت   وانينتتتتتا المحليتتتتة التتتتتتي تحمتتتتي ا  فتتتتال متتتتن االعتتتتتتداء  100-70

واالستتتتغالل الجنستتتيين  والتحقيتتتق علتتتى وجتتتي الستتترعة اتتتي الحتتتاالت المبليتتت  عنتتتتا  
 وتقدي  الجناة إلى العدالة )تايلند(؛

إعتتتداد استتتتراتيجية و ا يتتتة متتتاملة مقترنتتتة بتشتتتريعات مناستتتبة متتتن أجتتتل  100-71
التصتتتتدي للمعتتتتدالت المرتفعتتتتة للعنتتتتف الجنستتتتي والعنتتتتف القتتتتا   علتتتتى نتتتتوع الجتتتتنس 

 )ترينيداد وتوباغو(؛
تنفيتت  متتا يتترد اتتي  لتتة العمتتل الو نيتتة لحقتتوق اإلنستتان متتن أح تتال ترمتتي  100-72

فتال وا مت ا  صوو اإلعا تة وا مت ا  إلى حماية ا مت ا  الضتعفاء ومتن بيتنت  ا  
المثليتتتتات والمثليتتتتون ومزدوجتتتتو الميتتتتل الجنستتتتي ومغتتتتايرو التويتتتتة المصتتتتابون بتتتتالم ت ق و

الجنستتانية وا متت ا  التت ين ثبتتت  إصتتابتت  بفيتترول نقتت  المناعتتة البشتترية/متالزمة 
الممل تتتتتة المتحتتتتتدة لبريلانيتتتتتا العظمتتتتتى وأيرلنتتتتتدا ) نقتتتتت  المناعتتتتتة الم تستتتتتب )اإليتتتتتدز(

 (؛ماليةالش
ضتتمان مواءمتتة جميتتا القتتوانين صات الصتتلة  ستتواء المدوينتتة أو العرايتتة   100-73

 ما أح ال اتفا ية حقوق اللفل  وضمان التلبيق الصارل لقانون اللفل )سلواينيا(؛
إصتتدار التشتتريعات وتنفيتت لا بصتتورة اعالتتة وات تتاص تتتدابير أ تتر  متصتتلة  100-74

امتتات النامتت ة عتتن المعالتتدات ايمتتا ي تت  القضتتاء بالسياستتات والبتترامج للواتتاء بااللتز 
 على أسوأ أم ال عمالة ا  فال )الواليات المتحدة ا مري ية(؛

تعتتتتديل ا ح تتتتال التمييزيتتتتة المستتتتتندة إلتتتتى التوجتتتتي الجنستتتتي أو التويتتتتة  100-75
الجنستتتانية  وال ستتتيما ايمتتتا ي تتت  المستتتاواة اتتتي الوصتتتول إلتتتى ال تتتدمات والوظتتتا ف 

 العامة )أوروغواي(؛
النظتتتر اتتتي نتتتزع الصتتتفة الجرميتتتة عتتتن العال تتتات الجنستتتية المثليتتتة التتتتي  100-76

 تجر  بالتراضي )البرازيل(؛
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إلغاء ا ح ال القانونية التي تجتريل المثليتات والمثليتين ومزدوجتي الميتل  100-77
 الجنسي ومغايري التوية الجنسانية )ارنسا(؛

 الجنستتية التتتي تقتتال بالتراضتتي بتتينإلغتتاء القتتانون التت ي يجتتريل العال تتات  100-78
 بالغين من نفس الجنس )بولندا(؛

إلغتتاء القواعتتتد المعمتتول بتتتتا اتتتي القتتانون المحلتتتي التتتتي تمييتتز ضتتتد ا تتتة  100-79
 المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري التوية الجنسانية )إسبانيا(؛

ص جميتتتا التتتتدابير متتتن القتتتانون الجنتتتا ي وات تتتا 74-14إلغتتتاء المتتتادة  100-80
التشتتتريعية وغيرلتتتا متتتن التتتتدابير الالزمتتتة للقضتتتاء علتتتى التمييتتتز والعنتتتف القتتتا مين علتتتى 

 التوجي الجنسي أو التوية الجنسانية )أيرلندا(؛
إلغتتاء متتواد القتتانون الجنتتا ي المتعلقتتة بتجتتري  العال تتات الجنستتية التتتي تقتتال  100-81

بالتراضتتي بتتين بتتالغين متتن نفتتس الجتتتنس  وستتحب مشتتروعي القتتانونين المعروضتتين حاليتتتاا 
علتتتى مجلتتتس النتتتواب والتتتراميين إلتتتى تشتتتديد الصتتتفة الجرميتتتة للعال تتتات الجنستتتية المثليتتتة 

 )كندا(؛
دابير متصتتتتتلة بالسياستتتتتات لمنتتتتتا العنتتتتتف ات تتتتتاص تتتتتتدابير تشتتتتتريعية وتتتتتت 100-82

وم ااحتتتتي ومواجتتتتة التمييتتتز القتتتا   علتتتى أستتتال التوجتتتي الجنستتتي والتويتتتة الجنستتتانية 
 )كولومبيا(؛

تعزيتتتز القتتتدرات المقسستتتية للجنتتتة الو نيتتتة المستتتتقلة لحقتتتوق اإلنستتتان  100-83
   ووزارة العدل  والجتاز القضا ي )كوستاري ا(؛2011المنش ة اي عال 

تتتتتتواير المتتتتتوارد ال اايتتتتتة للجنتتتتتة الو نيتتتتتة المستتتتتتقلة لحقتتتتتوق اإلنستتتتتان  100-84
 لمساعدتتا على تنفي  واليتتا ا ساسية )مصر(؛

ات تتاص التتتدابير الالزمتتة لضتتمان التتتزال اللجنتتة الو نيتتة المستتتقلة لحقتتوق  100-85
 اإلنسان التزاماا تاماا بمبادئ باريس )ارنسا(؛

المستتقلة لحقتوق اإلنستان علتى إجتراء  النتوض بقدرات اللجنة الو نية 100-86
التحقيقتتتتتتتات  وضتتتتتتتمان مشتتتتتتتاركة المجتمتتتتتتتا المتتتتتتتدني اتتتتتتتي عملتتتتتتتتا مشتتتتتتتاركة كاملتتتتتتتة 

 )الم سي (؛
تعزيتتتتز  تتتتدرات اللجنتتتتة الو نيتتتتة المستتتتتقلة لحقتتتتوق اإلنستتتتان  وتتتتتتواير  100-87

الوستتا ل الالزمتتتة لتتتتا لتم ينتتتا متتتن تنستتتيق ا عمتتتال المتعلقتتة برصتتتد حقتتتوق اإلنستتتان 
 ا نشلة الميدانية )البرتغال(؛والتحقيقات و 
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ات تتاص التتتدابير الالزمتتة الستتتحداو إجتتراءات دا ليتتة للحوكمتتة لتم تتين  100-88
ستيما تتواير  ن متن أداء التدور المنتوع بتتا  والاللجنة الو نية المستقلة لحقوق اإلنسا
 التمويل ال ااي للجنة )جمتورية كوريا(؛

يتتات الو نيتتة لحقتتوق اإلنستتتان االستتتمرار اتتي تتتدعي  المقسستتات وا ل 100-89
 )نيبال(؛
االستتتمرار اتتي تعزيتتز  تتدرات المقسستتات الح وميتتة لحقتتوق اإلنستتان   100-90

 واعتماد ن تج  ا   على حقوق اإلنسان )السودان(؛
مواصلة المساعي لتعزيز وحمايتة حقتوق اإلنستان اتي إ تار  لتة العمتل  100-91

 )الجزا ر(؛ 2013الو نية لحقوق اإلنسان المع دية من  عال 
مواصتتتتلة تعزيتتتتز القتتتتدرات المقسستتتتية اتتتتي مجتتتتال حقتتتتوق اإلنستتتتان اتتتتي  100-92

البلتد  وال ستيما متن  تالل تعزيتز ونشتتر وتعلتي  حقتوق اإلنستان اتي متتى المقسستتات 
الو نيتتتتتتة  وإنشتتتتتتاء يليتتتتتتات لمتابعتتتتتتة تنفيتتتتتت  التوصتتتتتتيات المتصتتتتتتلة بحقتتتتتتوق اإلنستتتتتتان 

 )كولومبيا(؛
ات الح وميتتة علتتى اعتمتتاد ن تتتج  تتا   مواصتتلة تعزيتتز  تتدرات المقسستت 100-93

علتتتتى حقتتتتوق اإلنستتتتان  ومتتتتن بينتتتتتا الجتتتتتاز القضتتتتا ي والشتتتتر ة ومصتتتتلحة الستتتتجون 
 والوزارات الح ومية )زمبابوي(؛

 تعزيز تدابير الدع  الم صيصة لألم ا  القابلين للت ثر )أنغوال(؛ 100-94
وا متت ا  القتتابلين للتتت ثر  التعزيتتز تتتدابير الحمايتتة الم صيصتتة لأل فتت 100-95

 )السنغال(؛
ات تتتاص تتتتدابير اعالتتتة لتنفيتتت  متتتا تتضتتتميني  لتتتة العمتتتل الو نيتتتة لحقتتتوق  100-96

اإلنستتتان متتتن أح تتتال بشتتت ن حمايتتتة الف تتتات الضتتتعيفة وال ستتتيما ايمتتتا ي تتت  م ااحتتتة 
 العنف الجنسي ال ي تتعرض لي النساء والفتيات )الصين(؛

المعمتتول بتتتا لزيتتادة المستتاواة بتتين الجنستتين تعزيتتز ا ح تتال التشتتريعية  100-97
 )غينيا االستوا ية(؛

مواصلة التدابير التي تسعى إلى أن تعتزيز وتحمتي بصتورة اعالتة  اتي كتال  100-98
 القانون والممارسة  حقوق  اإلنسان الم فولة للمرأة )كولومبيا(؛

 تنفيتتت  برنتتتامج تتتتدريبي متصتتتل بحقتتتوق اإلنستتتان  وإجتتتراء اإلصتتتالحات 100-99
 القانونية الالزمة لتفادي عمليات تشويي ا عضاء التناسلية ا نثوية )كوستاري ا(؛
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تنفي  برنتامج التوعيتة الرامتي إلتى م ااحتة العنتف المنزلتي الممتارل اتي  100-100
 حق النساء والفتيات )سويسرا(؛

استحداو يليتة لم ااحتة التمييتز ضتد المترأة بمزيتد متن الفعاليتة  ومنتا  100-101
الجنستتي والعنتتف القتتا   علتتى نتتوع الجتتنس ومعا بتتة مرت بيتمتتا  وحظتتر تشتتويي  العنتتف

ا عضتتاء التناستتلية ا نثويتتة وستتا ر الممارستتات التقليديتتة الضتتارة  وإنفتتاص لتت ا الحظتتر 
بصتتورة اعالتتة متتا العمتتل اتتي الو تت  نفستتي علتتى تعزيتتز م ااحتتة لتت   الممارستتات عتتن 

 ية(؛ ريق حمالت لتوعية الجمتور )الجمتورية التشي 
ايمتتا ي تتت  ستتتيادة القتتانون  استتتتتالل بتتترامج إعالميتتة للتوعيتتتة بآليتتتات  100-102

م ااحتتتة الفستتتاد مثتتتل متتتعبة المعتتتايير المتنيتتتة  اضتتتالا عتتتن زيتتتادة التمويتتتل الم صتتت  
 لت   المقسسات )ألمانيا(؛

وضتتا مقمتترات لحقتتوق اإلنستتان  ولتتي أداة تستتم  بتقيتتي  السياستتات  100-103
 اي بلد ما بمزيد من االتساق والد ة )البرتغال(؛ المتعلقة بحقوق اإلنسان

مواصتتتتتتتلة جتودلتتتتتتتا اتتتتتتتي إصكتتتتتتتاء وعتتتتتتتي الجمتتتتتتتتور بحقتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتان  100-104
 )السودان(؛

لي تتتتتات ا متتتتت  المتحتتتتتدة صات الصتتتتتلة تقتتتتتدي  التقتتتتتارير المتتتتتت  رة إلتتتتتى  100-105
 )سيراليون(؛ المنش ة بموجب معالدات

منالضتتتة التعتتت يب  وجميتتتا التقتتتارير تقتتتدي  التقريتتتر ا صتتتلي إلتتتى لجنتتتة  100-106
 المللوبة إلى سا ر لي ات المعالدات )توغو(؛

 إصدار دعوات مفتوحة لجميا اإلجراءات ال اصة )غانا(؛ 100-107
توجيتتتي دعتتتوة مفتوحتتتة إلتتتى اإلجتتتراءات ال اصتتتة مثلمتتتا جتتتر   بولتتتي اتتتي  100-108

لتى النحتو الموصتتى الجولتة ا ولتى متن االستتعراض التدوري الشتامل المتعلتق بليبريتا وع
 بي سابقاا )التفيا(؛

توجيتتتي دعتتتوة مفتوحتتتة إلتتتى اإلجتتتراءات ال اصتتتة لتحستتتين تعاونتتتتا متتتا  100-109
 المجتما الدولي اي مجال حقوق اإلنسان )تركيا(؛

تعزيتتز تعاونتتتا متتا اإلجتتراءات ال اصتتة التابعتتة لمجلتتس حقتتوق اإلنستتان  100-110
الم لفتون بواليتات ارة المعليقتة التتي  تديمتا بالردي إيجابيتاا ودون إبلتاء علتى  لبتات الزيت

 )التفيا(؛بموجب اإلجراءات ال اصة 
 الم لفتتتتين بواليتتتتات بموجتتتتب اإلجتتتتراءات ال اصتتتتةتعزيتتتتز تعاونتتتتتا متتتتا  100-111

 التابعة لمجلس حقوق اإلنسان )تونس(؛
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مواصتتلة العمتتل متتا بعثتتة ا متت  المتحتتدة اتتي ليبريتتا والشتتركاء ا  تتترين  100-112
تالل البلتتد  بمتتا اتتي صلتت  ات تتاص تتتدابير ملموستتة للت فيتتف متتن العنتتف للتحضتتير الستت

 القا   على نوع الجنس وتقوية  لاعي العدالة وا من )النرويج(؛
مواصتلة االستتتعانة بتالمجتما المتتدني لمواجتتتة م تا ر العنتتف المنزلتتي   100-113

 والممارسات التقليدية الضارة  واالتجار با م ا  )الفلبين(؛
مواصتتلة تعزيتتز  تتدرات مقسستتات البلتتد علتتى م ااحتتة العنتتف الجنستتي  100-114

والعنتتف القتتا   علتتى نتتوع الجتتنس عتتن  ريتتق جملتتة أمتتور منتتتا التعتتاون متتا المجتمتتا 
 الدولي )سنغااورة(؛

وضتتا حتتدي للتمييتتز الشتتا ا بتتين الجنستتين التت ي تتعتترض لتتي بوجتتي  تتا   100-115
 نغو(؛الفتيات اللواتي يعشن اي المنا ق الريفية )ال و 

القضتتتاء علتتتى جميتتتا أمتتت ال التمييتتتز وال ستتتيما التمييتتتز ضتتتد ا  فتتتال  100-116
 المعرضين لل لر )غانا(؛

القضتتتاء علتتتى جميتتتا أمتتت ال التمييتتتز وال ستتتيما التمييتتتز ضتتتد ا  فتتتال  100-117
 الضعفاء )ال ونغو(؛

ات تتتاص ال لتتتوات الالزمتتتة لتنستتتيق  تتتوانين الجنستتتية بغيتتتة متتتن  المتتتترأة  100-118
نقتل حقتوق الجنستية إلتى أ فالتتا المولتودين  تار  البلتد  وصلت  علتى  تدل الحق اتي 

 المساواة ما الرجال )كينيا(؛
بتتتت ل المزيتتتتد متتتتن الجتتتتتود لم ااحتتتتة التمييتتتتز ضتتتتد النستتتتاء اتتتتي ليبريتتتتا  100-119

 بمنحتن الحق اي نقل جنسيتتن إلى أ فالتن وأزواجتن )السنغال(؛
الممتتتارل اتتتي حتتتق المتتترأة اتتتي  م ااحتتتة التمييتتتز وجميتتتا أنتتتواع العنتتتف 100-120

 البلد  وتعزيز المساعي لتم ين المرأة اي جميا نواحي الحياة )تركيا(؛
إدانتتتتة التمييتتتتز و اصتتتتة التمييتتتتز القتتتتا   علتتتتى التوجتتتتي الجنستتتتي والتويتتتتة  100-121

 الجنسية )مدغشقر(؛
ضتتتمان تمتتتتا المثليتتتات والمثليتتتين ومزدوجتتتي الميتتتل الجنستتتي ومغتتتايري  100-122

انية والمتحتتولين جنستتياا بحقتتوق اإلنستتان تمتعتتاا كتتامالا وضتتمان معتتاملتت  التويتتة الجنستت
 معاملة متساوية عن  ريق إلغاء المعايير التي تجريمت  وتعريضت  للوص  )ا رجنتين(؛

م ااحتتة جميتتا أمتت ال التمييتتز واالعتتتداء التتتي يتعتترض لتتتا ا متت ا   100-123
الميتتتل الجنستتتي ومغتتتايري التويتتتة المنتمتتتون إلتتتى ا تتتة المثليتتتات والمثليتتتين ومزدوجتتتي 

 الجنسانية والمتحولين جنسياا )إيلاليا(؛
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بتتت ل مزيتتتد متتتن الجتتتتود لحمايتتتة ضتتتحايا اإليبتتتوال والبحتتتن عتتتن حلتتتول  100-124
للشتتواغل المثتتارة اتتي مجتتال حقتتوق اإلنستتان نتيجتتة التمييتتز والوصتت  اللتت ين يتعتترض 

 ي )جمتورية كوريا(؛لتما المرضى والضحايا والناجون والعاملون اي المجال الصح
تحستتتين نظتتتال تستتتجيل التتتوالدات ودعمتتتي ب نشتتتلة للتوعيتتتة  متتتن أجتتتل  100-125

 زيادة عدد المسجلين )تركيا(؛
م ااحة ارتفاع معديل ا م ا  الت ين يتعرضتون لعنتف جنستي وعنتف  100-126

  ا   على نوع الجنس )أنغوال(؛
قضتتاء علتتى العنتتف ت ثيتتف الجتتتود ل فالتتة المستتاواة بتتين الجنستتين وال 100-127

 القا   على نوع الجنس )بوتسوانا(؛
مواصتتلة جتودلتتا المب ولتتة لم ااحتتة العنتتف الممتتارل اتتي حتتق النستتاء  100-128

والفتيتتات و اصتتة تشتتويي ا عضتتاء التناستتلية ا نثويتتة  واعتمتتاد تشتتريعات تجتتريل لتت   
 الممارسة الضارة )كندا(؛

نستتين والقضتتاء علتتى العنتتف ت ثيتتف الجتتتود لضتتمان المستتاواة بتتين الج 100-129
القا   على نوع الجنس  بما اي صلت  العنتف الجنستي والممارستات التقليديتة الضتارة 

 )إستونيا(؛
 م ااحة تشويي ا عضاء التناسلية ا نثوية والزوا  المب ر )أنغوال(؛ 100-130
االستتتمرار اتتي م ااحتتة العنتتف الممتتارل اتتي حتتق المتترأة  وال ستتيما تشتتويي  100-131

ا عضتاء التناستلية ا نثويتة والعنتف الجنستي  وضتمان مقاضتاة مرت بتي لت ا العنتف دا متاا  
 واالستمرار اي تنظي  حمالت للتوعية اي ل ا الش ن )ارنسا(؛

ت ثيتتف الجتتتود المب ولتتة للقضتتاء علتتى العنتتف الجنستتي والعنتتف القتتا    100-132
تشتتتويي ا عضتتتاء  علتتتى نتتتوع الجتتتنس  والقيتتتال علتتتى وجتتتي التحديتتتد بتجتتتري  عمليتتتات

التناستتلية ا نثويتتة وات تتاص جميتتا التتتدابير الالزمتتة لضتتمان القضتتاء علتتى لتت   العمليتتات 
 )أيرلندا(؛

مواصلة العمتل علتى م ااحتة زوا  ا  فتال والتزوا  المب تر والقستري   100-133
وحظتتتتر عمليتتتتات تشتتتتويي ا عضتتتتاء التناستتتتلية ا نثويتتتتة  انونتتتتاا  وزيتتتتادة التتتتدع  المقتتتتدل 

للتتواتي يعشتتتن اتتي أاقتتتر ا ستتر المعيشتتتية واتتي المنتتتا ق الريفيتتة إص يتعرضتتتن للفتيتتات ا
 أكثر من غيرلن لت   الممارسات بحسب التقارير )إيلاليا(؛
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ات تتتاص مزيتتتد متتتن التتتتدابير الفعالتتتة لمعالجتتتة استتتتمرار معتتتدالت اإلجتتترال  100-134
ء المرتفعتتتة اتتتي مجتتتالي العنتتتف الجنستتتي الممتتتارل اتتتي حتتتق النستتتاء واالتجتتتار بالنستتتا

 وا  فال )اليابان(؛
تعزيز جتودلا بش ل كبير لمعالجة العدد المرتفتا المبليت  عنتي لحتاالت  100-135

االغتصتتتتاب وال ستتتتيما ضتتتتد الضتتتتحايا الشتتتتباب  والعنتتتتف القتتتتا   علتتتتى نتتتتوع الجتتتتنس 
 )التفيا(؛
مواصتتتتلة توعيتتتتة المجتمعتتتتات التقليديتتتتة بنتتتتتا ج الممارستتتتات التقليديتتتتة  100-136

 اءة إلى حقوق اإلنسان )موريتانيا(؛الضارة من حين اإلس
 االستمرار اي م ااحة تشويي ا عضاء التناسلية ا نثوية )إثيوبيا(؛ 100-137
االستمرار اي تجتري  العنتف الجنستي والعنتف القتا   علتى نتوع الجتنس  100-138

مثتتتتل تشتتتتويي ا عضتتتتاء التناستتتتلية ا نثويتتتتة  والممارستتتتات التقليديتتتتة الضتتتتارة بمتتتتا ايتتتتتا 
بواستتلة امتحتتان البتتراءة  والقضتتاء علتتى لتت   الظتتوالر اتتي نتايتتة الملتتاف  اتالمحاكمتت

 )جمتورية كوريا(؛
ت ثيتتتتف الجتتتتتود اتتتتي ستتتتبيل القضتتتتاء ال امتتتتل علتتتتى تشتتتتويي ا عضتتتتاء  100-139

 التناسلية ا نثوية )رواندا(؛
تعزيتز الجتتود اتي مجتال م ااحتة العنتف الجنستي والعنتف القتا   علتى  100-140

 عن تشويي ا عضاء التناسلية ا نثوية )جنوب أاريقيا(؛نوع الجنس اضالا 
زيتتتادة الجتتتتود التتتتي تبتتت لتا وزارة الشتتتقون الدا ليتتتة لم ااحتتتة ممارستتتة  100-141

تشتتويي ا عضتتاء التناستتلية ا نثويتتة  وال ستتيما اتتي المنتتا ق الريفيتتة  وصلتت  بمنتتا لتت   
 الممارسة ومقاضاة الجناة جنا ياا )إسبانيا(؛

متا النساء والفتيات تمتعاا تاماا بحقوق اإلنستان  بمتا اتي صلت  ضمان ت 100-142
عتتتن  ريتتتق توعيتتتة الجمتتتتور وات تتتاص التتتتدابير لتحستتتين التحقيقتتتات والمحاكمتتتات اتتتي 

  ضايا العنف الجنسي والعنف القا   على نوع الجنس )السويد(؛
االستتتتتتتمرار اتتتتتتي ت ثيتتتتتتف جتودلتتتتتتا لتعزيتتتتتتز المستتتتتتاواة بتتتتتتين الجنستتتتتتين  100-143

لعنتف القتتا   علتى نتوع الجتتنس بمتا اتي صلتت  عمليتات اغتصتاب القاصتترين وم ااحتة ا
والحاالت المبل  عنتا التي تمثل أغلبيتة حتاالت العنتف الجنستي والعنتف القتا   علتى 

 نوع الجنس )سويسرا(؛
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ضتتمان محاستتبة الجنتتاة علتتى متتا ارت بتتو  متتن أعمتتال اتتي  ضتتايا العنتتف  100-144
وتحستتتين استتتتفادة الضتتتحايا متتتن ال تتتدمات ضتتتد جتتتنس معتتتيين واغتصتتتاب القاصتتترين  
 الصحية والمساعدة اال تصادية )سويسرا(؛

زيتتتادة حمتتتالت توعيتتتة الجمتتتتور المنالألضتتتة لتشتتتويي ا عضتتتاء التناستتتلية  100-145
 ليشتي(؛ - ا نثوية )تيمور

تجتتري  تشتتويي ا عضتتاء التناستتلية ا نثويتتة أو  لعتتتا واغتصتتاب الزوجتتة   100-146
توعيتتة الجمتتور المتمحتتورة حتتول منتا العنتتف الممتارل اتتي حتتق وزيتادة عتتدد حمتالت 

النساء والفتيتات  متا التركيتز بشت ل  تا  علتى االغتصتاب والعنتف المنزلتي وتشتويي 
 ا عضاء التناسلية ا نثوية أو  لعتا )الواليات المتحدة ا مري ية(؛

 رالقيتتتتتال بصتتتتتورة منتجيتتتتتة بمتابعتتتتتة المبتتتتتادرات المت تتتتت ة حاليتتتتتاا لتغييتتتتت 100-147
الممارستتتات المستتتي ة للنستتتاء وا  فتتتال و اصتتتة تشتتتويي ا عضتتتاء التناستتتلية ا نثويتتتة 

 والزوا  المب ر )كابو ايردي(؛
 القضاء على جميا أم ال عمالة ا  فال )بنن(؛ 100-148
ات تتاص جميتتا التتتدابير الالزمتتة إلنتتتاء العقتتاب البتتدني المنتتزل با  فتتال  100-149

 استحداو أماكن بديلة لتواير الرعاية )ناميبيا(؛ اي جميا المقسسات  بما اي صل 
تعميتتتتق الحتتتتوار التتتتو ني اتتتتي ستتتتبيل استتتتتحداو يليتتتتة للمحاستتتتبة علتتتتى  100-150

 انتتاكات حقوق اإلنسان المرت بة ايما مضى )ا رجنتين(؛
 تقوية النظال القضا ي ونظال إنفاص القوانين وإنتاء الفساد )الصين(؛ 100-151
اوزات الشتتتتر ة ومالحقتتتتة مرت بيتتتتتا بمتتتتا يتوااتتتتق متتتتا التحقيتتتتق اتتتتي تجتتتت 100-152

المعايير الدولية  وتعزيتز القتدرات المقسستية علتى م ااحتة الفستاد بتين أاتراد الشتر ة 
 )سلوااكيا(؛

مواصتتتلة وتعزيتتتز الجتتتتود المب ولتتتة للحتتتد متتتن إاتتتالت المستتتقولين عتتتن  100-153
 ا تالل المال العال من العقاب )النرويج(؛

يف الجتتود المب ولتة لترستيي ستيادة القتانون ونظتال العدالتة مواصلة ت ث 100-154
 الجنا ية بتنمية  درات القلاع القضا ي والقانوني وا مني )سنغااورة(؛

ات تتتاص جميتتتا التتتتدابير الالزمتتتة لتحستتتين إجتتتراءات المحتتتاك  متتتن أجتتتل  100-155
ضتتتتمان حتتتتق المحتجتتتتزين اتتتتي ال ضتتتتوع لمحاكمتتتتة عادلتتتتة اتتتتي متلتتتتة زمنيتتتتة معقولتتتتة 

 كيا(؛)سلواا 
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ات تتتتتتاص التتتتتتتدابير المناستتتتتتبة لتحستتتتتتين أحتتتتتتوال المحتجتتتتتتزين وال ستتتتتتيما  100-156
 المحتجزين ال ين ينتظرون المحاكمة )إسبانيا(؛

تنفيتتت  تتتتدابير بديلتتتة للحرمتتتان متتتن الحريتتتة اتتتي الحتتتاالت التتتتي تشتتتمل  100-157
بجميتتا الضتتمانات الالزمتتة   اصتترين  واتتي حتتال حرمتتانت  متتن الحريتتة  إحتتا تت  علمتتاا 

 انيا(؛)إسب
مواصتتلة تتتدعي  النظتتال القتتانوني اتتي ليبريتتا لتعزيتتز اإلجتتراءات القضتتا ية  100-158

 الفعالة والسلسة )اليابان(؛
تتتدعي  النظتتال القضتتا ي لضتتمان احتتترال اإلجتتراءات القانونيتتة الستتليمة   100-159

 وإصالح نظال االحتجاز السابق للمحاكمة )الجمتورية التشي ية(؛
إصتتالح القضتتاء متتن أجتتل إ امتتة العتتدل بشتت ل أاضتتل  وصلتت  مواصتتلة  100-160

بتتتتتالترويج لتحستتتتتين التغليتتتتتة علتتتتتى كامتتتتتل أراضتتتتتي البلتتتتتد وبتحتتتتتدين نظتتتتتال الستتتتتجون 
 )المغرب(؛

الحتتتتر  علتتتتى استتتتتمرارية عمتتتتل المراكتتتتز المعنيتتتتة بالعتتتتدل وا متتتتن اتتتتي  100-161
اجتتا المنا ق  وعلى أ  لا اتي االعتبتار بشت ل واضت  اتي عمليتة الميزنتة  وعلتى إدر 

 )انلندا(؛ 2016اي موازنة البلد النتا ية لعال 
مواصتتتتتلة إصتتتتتالح القضتتتتتاء  وال ستتتتتيما إل امتتتتتة العتتتتتدل بشتتتتت ل أاضتتتتتل  100-162

 وم ااحة اللجوء غير المناسب إلى الحبس االحتيا ي )ارنسا(؛
مواصتتتلة االستتتتثمار اتتتي تم تتتين النستتتاء وتعزيتتتز مشتتتاركتتن اتتتي جميتتتا  100-163

 ولة )نيبال(؛الجوانب ال اصة بآلية الد
االستمرار اي تنفيت  التوصتيات الصتادرة عتن لجنتة الحقيقتة والمصتالحة  100-164

 بغية تعزيز الو ال الو ني )السنغال(؛
تتتتتتدعي  الجتتتتتتود المب ولتتتتتة لتحستتتتتين مستتتتتتو  معيشتتتتتة الليبتتتتتريين كااتتتتتة  100-165

 )زمبابوي(؛
ا يتة الشتاملة مواصلة جتودلتا المب ولتة ل فالتة تنفيت  االستتراتيجية اإلنم 100-166

 على الوجي ا مثل )ليبيا(؛ 2012اللويلة ا جل لعال 
ضتتمان إنفتتاص الحتتق اتتي التنميتتة بصتتورة اعالتتة عتتن  ريتتق تعزيتتز القتتدرات  100-167

 المحلية )إثيوبيا(؛
زيتتتتادة جتودلتتتتا اتتتتي ستتتتبيل تحستتتتين مستتتتتو  معيشتتتتة ستتتت انتا  وال ستتتتيما  100-168

 والميا  الصالحة للشرب )توغو(؛ الحصول على الرعاية الصحية والتعلي  والعمل
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إعتتتتداد إ تتتتار تنظيمتتتتي لرصتتتتد أنشتتتتلة الشتتتتركات المتعتتتتددة الجنستتتتيات  100-169
 العاملة اي البلد ل فالة الحق اي التنمية )أوغندا(؛

مواصتتلة تتتدعي  برامجتتتا االجتماعيتتة لتحستتين ا حتتوال المعيشتتية لستت انتا  100-170
لتعتتاون والمستتاعدة التقنيتة التتتي يلالتتب بتتتا و اصتة أكثتتر الف تتات استتتبعاداا  وصلت  بفضتتل ا

 البوليفارية(؛ - البلد )جمتورية انزويال
تتتز علتتتى إم انيتتتات التوظيتتتفأل وإ امتتتةأل المشتتتاريا  100-171 تنفيتتت  البتتترامج التتتتي تركي

د تتتتتول الشتتتتتباب اتتتتتي ستتتتتوق العمتتتتتل تمويتتتتتلأل المشتتتتتاريا الصتتتتتغيرة لتيستتتتتير التجاريتتتتتة و 
 )المغرب(؛

 صحية وتوسيا نلا ي لتغلية البلد برمتي )تايلند(؛تحسين نظال الرعاية ال 100-172
مواصتتلة الجتتتود المرتبلتتة بمجتتال الصتتحة اتتي إ تتار ال لتتة والسياستتة  100-173

 ( )الجزا ر(؛2021-2011الو نية للصحة والرعاية االجتماعية )
والسياستتتتتة الو نيتتتتتة للصتتتتتحة والرعايتتتتتة  استتتتتتحداو يليتتتتتة متابعتتتتتة لل لتتتتتة 100-174

 )غينيا االستوا ية(؛( 2021-2011االجتماعية )
إنشتتتتتاء نظتتتتتتال يستتتتتتير المنتتتتتال للرعايتتتتتتة الصتتتتتتحية  والنظتتتتتر اتتتتتتي تلبيتتتتتتق  100-175

اإلرمتتتادات التقنيتتتة التتتتي وضتتتعتتا منظمتتتة الصتتتحة العالميتتتة والمتعلقتتتة بحتتتاالت الواتتتاة 
 ال امسة من العمر )بوتسوانا(؛ واالعتالل التي يم ن تجنبتا لد  ا  فال دون

تحستتين وصتتول الستت ان إلتتى ال تتدمات الصتتحية بتتدع  متتن المجتمتتا  100-176
 الدولي وبما يتوااق ما مصالحتا الو نية )كوبا(؛

االستتتتتمرار اتتتتي تحستتتتين الوصتتتتول إلتتتتى ال تتتتدمات ا ساستتتتية للرعايتتتتة  100-177
ى المصتتابين بفيتترول الصتتحية  وال ستتيما ايمتتا ي تت  الرعايتتة الستتابقة للتتوالدة والمرضتت

 نق  المناعة البشرية وايرول اإليبوال )ترينيداد وتوباغو(؛
ات تتاص التتتدابير الالزمتتة للت فيتتف متتن ا ثتتار اال تصتتادية واالجتماعيتتة التتتي  100-178

 نتج  عن وباء اإليبوال )كوبا(؛
ت ثيتتتتف الجتتتتتود الراميتتتتة إلتتتتى حشتتتتد التمويتتتتل التتتتالزل لتنتتتتاول الحقتتتتوق  100-179

 ة واالجتماعية اي أعقاب أزمة اإليبوال )سيراليون(؛اال تصادي
أعلتى مستتو  تعزيز الجتود المب ولتة إلحقتاق الحتق اتي التعلتي  وبلتو   100-180

 اي اترة التعااي من اإليبوال )جنوب أاريقيا(؛مم ن من الصحة البدنية والعقلية 
 زيادة وصول ا  فال إلى النظال التعليمي )أنغوال(؛ 100-181



 A/HRC/30/4 
 

32/33 GE.15-11802 
 

تعزيتتتز الجتتتتود المب ولتتتة لتحستتتين عمتتتل النظتتتال التعليمتتتي بغيتتتة تيستتتير  100-182
 حصول جميا ا  فال  ومن بينت  ا  فال صوي اإلعا ة  على التعلي  )ال ونغو(؛

ت ثيف الجتتود التتي تبت لتا للقضتاء علتى ا ميتة  وال ستيما بتين النستاء  100-183
 والفتيات )التفيا(؛

الحقوق بين الفتيتان والفتيتات اتي النظتال التعليمتي  كفالة المساواة اي  100-184
وات تتتتاص تتتتتدابير لاداتتتتة ترمتتتتي إلتتتتى  فتتتتا المعتتتتدالت العاليتتتتة لتستتتترب الفتيتتتتات متتتتن 

 المدارل الثانوية )النرويج(؛
تنفيتتتتتتت   لتتتتتتتة استتتتتتتتراتيجية تضتتتتتتتمن إعتتتتتتتادة اتتتتتتتت  جميتتتتتتتا المتتتتتتتدارل  100-185

 (؛والمقسسات التعليمية اي المستقبل القريب )ترينيداد وتوباغو
تقويتتتتة التي تتتتات الو نيتتتتة المستتتتقولة عتتتتن ضتتتتمان حمايتتتتة ا متتتت ا  صوي  100-186

اإلعا تتتة متتتن جميتتتا أمتتت ال االنتتاكتتتات التتتتي  تتتد يتعرضتتتون لتتتتا  وتعزيتتتز انتتتدماجت  اتتتي 
  المجتما اندماجاا كامالا )كوت ديفوار(.

تقريتتتر تعبيتتتر عتتتن مو تتتف الدولتتتة جميتتتا االستتتتنتاجات والتوصتتتيات التتتواردة اتتتي لتتت ا ال -101
 تتدمتتا والدولتتة موضتتوع االستتتعراض. وال ينبغتتي أن تُفتتت  علتتى أنتتتا تحظتتى بت ييتتد الفريتتق  التتتي

 العامل ك ل. 
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   المراق

  تش يلة الواد  
[English only] 
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