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 مقدمة  

عقدددد القريدددق العامدددس املعدددل ابريدددتعرا، الددددورج الردددامس، املنرددد    جددد  قدددرار  لددد   -1
 تردددرين ال دددا / 15إىل  4، دورتدددل الرا عدددة وال الددد  مل القددد ة املمتددددة مدددن 5/1 حقددد إل اان دددان

 ترددددرين ال ددددا / 7ة ال امنددددة املعقدددد دة مل . وايُتعرضددددا ا الددددة مل انغدددد ر مل ا ل دددد2019ندددد فمرب 
. وتدراس وفدد انغد ر و يدر العاقدار اةارجادة، مان يدس دومنغد س اوا يدت . واعتمدد القريدق 2019 ن فمرب

 .2019تررين ال ا /ن فمرب  12قرير املتعلق أبنغ ر مل ا ل ة الرا عة عررة املعق دة مل العامس الت

ق املقددررين التددا  ، اختددار  لدد  حقدد إل اان ددان فريدد2019كددان ن ال ا /يندداير   15ومل  -2
 )اجملم عة ال الاة( لتا ري ايتعرا، ا الة مل انغ ر: الكامريون، وكرواتاا، وقطر.

مددن مرفددق  5، والققددرة 5/1 مددن مرفددق قددرار  لدد  حقدد إل اان ددان 15لققددرة وعمدداب اب -3
 الة مل انغ ر:، صدرر ال اثئق التالاة ألارا، ايتعرا، ا 16/21 قراره
 (؛A/HRC/WG.6/34/AGO/1) )ا(15تقرير وطل/عر، كتايب مقدم وفقاب للققرة  )ا( 

ماة  قد إل اان دان وفقداب جتماع للمعل مار اعدتل مق ضاة األمم املتحددة ال دا )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/34/AGO/2)ب( )15 للققرة

)ج( 15ان وفقداب للققدرة م جز اعدتل مق ضداة األمدم املتحددة ال داماة  قد إل اان د )ج( 
(A/HRC/WG.6/34/AGO/3.) 

 وُاحالا إىل انغ ر عن طريق اجملم عدة ال الادة قائمدة ايدألة اعددبا م دبقاب كدس مدن إيدباناا -4
والربتغددال، ابيددم  م عددة األصدددقا  املعناددة ابنلاددار ال طناددة للتنقاددة واا دداا واملتا عددة، و ل اكددا، 

املتحدددددة لربيطاناددددا العلمددددل وايرلندددددا الرددددمالاة، والدددد ر ر املتحدددددة ويددددل فاناا، وال دددد يد، واململكددددة 
 دورج الرامس.تعرا، الاألمريكاة. وميكن ارطاع علل هةه األيألة مل امل قع الربكي لاي

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  

 عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

علددددل القريدددددق العامدددددس املعدددددل  جاددددة التقريدددددر الددددد طل ألنغددددد رعددددر، و يدددددر العاقدددددار اةار  -5
 ابريتعرا، الدورج الرامس.

كة  د  القطاعدار املعنادة اعدداد واشار ال فدد إىل ان التقريدر الد طل اعدتدل الل ندة املرد   -6
التقدددارير ال طنادددة املتعلقدددة اقددد إل اان دددان، وهدددي انلادددة ال طنادددة لتنقادددة الت صددداار ورفدددع التقدددارير 

 ومتا عتها. نهاع
، اكت ا 2017ومع الدورة ال ااياة ا ديدة اليت  داها الرئا  ج او ل رن   مل عام  -7

 ان حق إل اان دان علدل صدعاد اظافلدار مل  ادع حق إل اان ان  ُعداب جديداب. فقد انرأا 
ة وايدعة  رارك 2022-2019احنا  البلد، واُعدر اري اتا اة ال طناة  ق إل اان ان للق ة 

 مل املرحلة النهائاة من مراحس امل افقة. من اجملتمع املد ، وهي حالااب 
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ت صددداار الددديت تلقتهدددا انغددد ر ويقددددم التقريدددر معل مدددار عدددن التقددددم اظدددر  مل اريدددت ا ة لل -8
ت صداة،  226( والبدال  عدددها 2019-2015خال الدورة ال اناة لايدتعرا، الددورج الردامس )

 اورار وايعة النطاإل مع خمتلف الرركا  ا ك ما  واري ا ك ما .وقد كان م ض ع مر
مل  0.581إىل  2015مل عدام  0.532)مدن  كبدرياب   وشهد مؤشر التنمادة البردرية حت دناب  -9

 2000مل عدددام  يدددنة تقريبددداب  44(. وارتقدددع مت يدددط العمدددر املت قدددع عندددد الددد ردة مدددن 2018عدددام 
ت يدطةت، ضدمن فأدة البلددان ذار تالتنمادة امل لاداب . وتصنف انغ ر حا2018ينة مل عام  61 إىل

 من اعلل م ت  ر التنماة مل منطقة افريقاا جن ب الصحرا  الكربى. إذ حققا واحداب 
حدددت تطدد ر كبددري مل ااطددار القددان   لتعزيددز حقدد إل اان ددان و ايتهددا، ر يدداما كمددا  -10

، الددةج يتنددمن 2019ا /يندداير علددل قددان ن العقدد ابر ا ديددد مل كددان ن ال   عددد امل افقددة مددؤخراب 
 العديد من التدا ري املبتكرة.

اتقاقادددة علدددل اتقاقادددار هامدددة  قددد إل اان دددان، ور يددداما  وقدددد صددددقا انغددد ر مدددؤخراب  -11
مناهنددددة التعددددةي  واددددريه مددددن ضددددروب املعاملددددة او العق  ددددة القايدددداة او الاإن دددداناة او املهانددددة، 

التماادددز العنصدددرج، والربوت كددد ل ارختادددارج ال دددا   وارتقاقادددة الدولادددة للقندددا  علدددل  ادددع اشدددكال
ااعددددام، امللحدددق ابلعهدددد الددددو  اةددداي اب قددد إل املدنادددة وال اايددداة، ا ددداد  إىل إلغدددا  عق  دددة 

واملتعلدددق امايدددة  1949آب/اا دددط   12والربوت كددد ل ااضدددامل رتقاقادددار جنادددف املربمدددة مل 
قاددة املتعلقددة   ضددع األشدد اي عدددميي ا ن دداة، ضددحا  املنا عددار امل ددلحة اددري الدولاددة، وارتقا

 واتقاقاة خقض حارر انعدام ا ن اة.
هاأددة عامددة فدد ن مكتدد  امدد  امللددا   وفامددا يتعلددق ابملؤي ددار ال طناددة  قدد إل اان ددان، -12

م ددتقلة، وهدد ،  صددقة عامددة، يتمرددل مددع املبدداد  املتعلقددة  ركددز املؤي ددار ال طناددة لتعزيددز و ايددة 
)مبدددداد  ابريدددد ( فامددددا يتعلددددق ابختصاصدددداتل وم ددددؤولااتل ووريتددددل علددددل النحدددد   حقدددد إل اان ددددان

مكت  ام  امللا  مل انغ ر،   ولةلك، ينطلعاملنص ي علال مل نلامل األيايي ومل الديت ر. 
 كما ه  ا ال مل  لدان اخرى،  دور املؤي ة ال طناة  ق إل اان ان.

 ر العديدد مدن التقدارير إىل هاأدار املعاهدداروخال الق ة قاد اريتعرا،، قدما انغد   -13
 2016م نلر فاهدا  عدد. وعداوة علدل ذلدك،  ار انغد ر مل عداولا  لديها اج تقارير مت خرة   يُ 

املقرر اةاي املعل اق إل اان ان للمهاجرين، واملقررة اةاصة املعنادة اريدة التعبدري وال صد ل إىل 
 اصة املعناة اق إل املراة مل افريقاا.املعل مار مل افريقاا، واملقررة اة

 من قان ن العق ابر ا ديدد مبددا امل داواة وعددم التماادز، حادب تعاقد  214وتعز  املادة  -14
اب ددب  كددس  مددن يرتكدد  افعددارب  اازيددة علددل ايدداس العددرإل، او اللدد ن، او األصددس االددل، او مكددان 

و ااعاقدة البدنادة او العقلادة، او املعتقدد او الددين، امل لد، او ا دن ، او املادس ا ن دي، او املدر،، ا
 اياس آخر. او انرا  ال ااياة او األيدي ل جاة، او ال ضع او األصس ارجتماعي، او اج

و  س مكافحة الق اد وا رمية املنلمة اول ية قص ى ابلن بة للرئا . وقد اُطلقا خطة  -15
. وطددد ال القددد ة املرددددم لة 2018األول/دي دددمرب  ايددد اتا اة ملندددع الق ددداد ومكافحتدددل مل كددددان ن

ضدد ابلتقرير، نُقةر  دار لدز دة الد عي ونردر افندس املماريدار، واُجدةر إجدرا ار منه ادة 
قنداة تتعلدق ابلق داد وا داس  600األش اي املزع م ارتكاهبم اعمال ف داد. وت جدد اك در مدن 

ي العدام، و عنددها صدددرر  ردد نل األمد ال وارخددتاس إمددا قادد التحقاددق مددن جاند  مكتدد  املدددع
 ابلقعس عررة احكام قنائاة، وإما قاد اظاكمة.
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ااصدداحار القنددائاة والقان ناددة  وعلددل صددعاد النلددام القنددائي، يت قددع ان يددؤدج تنقاددة -16
حمكمددة تعمددس ابلقعددس علددل حندد  كامددس. وتقددرب هددةه  14حمكمددة مقاطعددة، منهددا  60إىل إنرددا  

 .اظاكم القنا  من امل اطن 
رجددد ،  60 000اجنددد  مل وضدددع نلدددامي، مدددنهم  200 000وي جدددد مل انغددد ر حنددد   -17
لألنغدددددد لا    جدددددد  القددددددان ن. ومل  يعددددددل ان الاجأدددددد  يتمتعدددددد ن  ددددددنق  ا قدددددد إل املكق لددددددة ممددددددا
مل منطقة كاياج مل  ه رية الك نغد  الدميقراطادة، ايدتقبلا كان دائراب ، خال نزاع  2017 عام

اتقدددداإل لالددددي  دددد  حكدددد ميت انغدددد ر و ه ريددددة    ايددددطةشدددد  . و  30 000انغدددد ر اك ددددر مددددن 
 دددا تنقاددة خطددة منلمددة اعددادة الك نغدد  الدميقراطاددة ومق ضدداة األمددم املتحدددة لرددؤون الاجأدد ، 

 .2019هؤر  الاجأ  إىل وطنهم مل تررين األول/اكت  ر 
اجددددرا ار و ارة العدددددل وحقدددد إل اان ددددان  م عددددة مددددن ار اجددددة، 2013ومنددددة عددددام  -18
ادر إىل ت ددد اس اك دددر كقالدددة ت ددد اس  ادددع املددد اطن  عندددد الددد ردة، و   هبدددد  دددار نلمدددا و 

 .2018-2013ماي  م اطن حديب ال ردة خال الق ة  8 من
وحيلدددر الديدددت ر التعدددةي  واملعاملدددة املهاندددة، ويدددن  قدددان ن العقددد ابر ا ديدددد علدددل احكدددام  -19

التعددددةي  ملدددددة تدددد او   دددد  يددددنة ويددددا يددددن ار. وخددددال ابل دددد ن علددددل املدددددان  ابرتكدددداب جرميددددة 
 م ظقددداب  262ضدددا ط، وع قددد   1 000فُرضدددا جدددزا ار علدددل اك دددر مدددن  ،2016-2012 القددد ة

جنائادددة. ومدددن اجددس جتنددد  اركتلدددا  مل ال ددد  ن أتديباددة و عقددد ابر   2019-2017خددال القددد ة 
البة للحريدددة، مددن قبادددس ااقامدددة خددال مرحلدددة مدددا قبددس اظاكمدددة، يطبدددق القندداة تددددا ري اح ا يدددة اددري يددد

 مل املائة، وت  س اعلل ن بة مل ل اندا. 3مت يط معدل اركتلا  مل ال   ن  ا ربية. ور يت او 
وتردددكس مكافحدددة ارجتدددار ابألشددد اي اول يدددة ابلن دددبة ألنغددد ر، وقدددد ُخصددد   دددا ق دددم مل  -20

ىل قاعددة  ادا ر ندما انغد ر إ. وقدد ان2022-2019اري اتا اة ال طناة  ق إل اان دان للقد ة 
 ن ب األفريقي. وانرأا  ندة مرد كة  د  الد  ارار ملكافحدة ارجتدار ابألشد اي ا ماعة اامنائاة لل

 ، وانغ ر ملتزمة  تنقاة اةطط ااقلاماة والدولاة ملكافحة ارجتار ابألش اي.2014مل عام 
 مدع ال دلمي، فقدد ادى فدتك ا ك مدة وفاما يتعلق ارية التعبري وتكد ين ا معادار والت -21

صددحاقة. وجتدرج  ردكس روتاددل  200ل اايدي إىل مددنك ال اخدا  ألك در مدن ا ديددة للم دال ا
امللدداهرار وارجتماعددار الدديت تنلمهددا خمتلددف اجملم عددار ال اايدداة واملدناددة. وُيدد س تقدددم هددام  

د عددددد املنلمددددار كدددةلك مل م ددد لة ت ددد اس ا معادددار: ف ددددال ال دددن ار األر دددع املاضددداة،  ا
 .603ىل إ 302ال طناة والدولاة امل  لة من 

، اعُتمددددد قددددان ن يتعلددددق اريددددة الدددددين واملعتقددددد والعبددددادة. 2019ومل كددددان ن ال ا /يندددداير  -22
ويتندددمن هدددةا القدددان ن تددددا ري جديددددة ترمدددي إىل ضدددمان مماريدددة ا دددق مل حريدددة الددددين واملعتقدددد 

ن  مدن ي ابلط ائف الديناة، ومل ال قا نق ل  اية امل اطوالعبادة عن طريق تعزيز ارع ا  الرمس
 1 106طائقدة دينادة معد   هبدا، و 83املماريار الديناة اليت تنتهك حق قهم. ومل انغ ر، هناك 

 منلمة شبل كن اة. 77ط ائف اري مع   هبا، و
 2017  عدامي مل املائة ما  د 7.3وفاما يتعلق ابلتعلام،  اد عدد املدارس  ن بة تناهز  -23
ويت قدع ان ي د س   دة  2018و 2017 مل عامي ، وارتقع عدد املعلم   ركس كبري2019و

. واخنقنددا ن ددبة األطقددال املت ددر   مددن النلددام 2019معلددم مل عددام  10 000اخددرى  نحدد  
 مل املائة. 37التعلامي إىل 
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مل  ادددع وحددددة صدددحاة  3 000ويكقدددس الديدددت ر ا دددق مل الصدددحة. وهنددداك اك دددر مدددن  -24
وحدددار مت صصددة مل  هددا  وحدددار جديدددة،  ددا فاتحددا مل ال ددنت  املاضدداتتُ فااحنددا  البلددد، و 

 2طد  العلدام وإعدادة الت هادس البدد . ويبلد  معددل انتردار فدريوس نقد  املناعدة البرددرية/اايد  
 مل املائة، وه  األدىن مل املنطقة.

شددار ال فددد إىل ان األراضددي مل انغدد ر وفامددا يتعلددق اب صدد ل علددل األراضددي وامل دداكن، ا -25
تنقاددة الددرب مع املعددرو  ابيددم تارضدديت ملددنك يددندار ملكاددة  دولددة وانددل حددرج حالادداب هددي ملددك لل

  نا  املنا ل مل  اع احنا  البلد. عر ااألراضي للم تمعار اظلاة الريقاة. وواصلا انغ ر ت

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 

التحددداور. وتدددرد الت صددداار املقدمدددة الندددا  جل دددة وفددد د  بادددا ر الندددا  جل دددة  110ادىل  -26
 التحاور مل القرع ال ا  من هةا التقرير.

لاريت انغ ر علل تصديقها علل الصك ك األياياة  ق إل اان دان،  - وهن ر تام ر -27
 ر ا ديد.ورحلا جترمي تر يل األعنا  التنايلاة األن  ية مل قان ن العق اب

عر، تقريرها، الةج يلط الن   علل التقدم اظر  مل  ال  وشكرر ت ا  انغ ر علل -28
  اية حق إل اان ان.

ورحبدددا تددد ن  ابلتردددريعار والدددربامع ال طنادددة الددديت اعتمددددر مندددة اريدددتعرا، الددددورج  -29
 الرامس ال ا ق ملكافحة الق اد وتعزيز امل اواة    ا ن  .

، واشددادر ابعتمدداد 2019عددام يق علددل عدددة صددك ك دولاددة مل تركاددا التصدددورحلددا  -30
 قان ن العق ابر ا ديد.

ورحبددددددا اواندددددددا ابملبددددددادرار الراماددددددة إىل  ايددددددة حقدددددد إل اان ددددددان، ور يدددددداما وضددددددع  -31
 .2022-2019اري اتا اة ال طناة  ق إل اان ان للق ة 

والقنددا  علقددة امايددة حقدد إل املددراة والطقددس ورحبددا اوكراناددا  تنقاددة انغدد ر للت صدداار املت -32
 علل الزواج املبكر.

 وش عا اململكة املتحدة انغ ر علل إيا  األول ية لتعلام القتاار. -33
واعر ددا  ه ريددة تنزاناددا املتحدددة عددن تقددديرها للتصددديق علددل ارتقاقاددة الدولاددة للقنددا   -34

 علل  اع اشكال التمااز العنصرج.
اجس حت د  يد س حقد إل اان دان،  ط ار املت ةة من ر املتحدة اةورحلا ال ر -35

 ولكنها اعر ا عن قلقها إ ا  اعمال البطش اليت يتعر،  ا الناشط ن مل  ال حق إل اان ان.
وح دددا اورواددد اج علدددل إحدددرا  املزيدددد مدددن التقددددم مل  دددال ا قددد إل ا ن ددداة واا ا ادددة  -36

 ن اناة.املاس ا ن ي ومغايرج ا  ية ا  وحق إل امل لاار وامل لا  ومزدوجي
واعر ددددا  ه ريددددة فنددددزويا الب لاقاريددددة عددددن تقددددديرها للتصددددديق علددددل معاهدددددار حقدددد إل  -37

 اان ان وإعطا  األول ية للم اواة    ا ن   مل املراركة ال ااياة.



A/HRC/43/11 

GE.19-21343 6 

اإل ورحبدددددا فاادددددا  م اب هددددد د الرامادددددة إىل   دة معددددددرر ت ددددد اس امل الادددددد وارلتحددددد -38
 ال.ابملدارس ومنع العنف ضد األطق

 ورحبا الامن ابعتماد ياايار وطناة  ر ن حق إل اان ان والتعلام واملراة والرباب. -39
والنددا  امباددا علددل انغدد ر مل دداةتها املالاددة مل املق ضدداة ال دداماة  قدد إل اان ددان وجتددرمي  -40

 ديد.تر يل األعنا  التنايلاة األن  ية مل قان ن العق ابر ا 
قبدد ل املهدداجرين  الق دد ة  دد  ا ن دد  مل التعلددام ار تدددائي و ورحبددا افغان ددتان  قددض  -41

 وطال  الل   .
ورحلددا ا زائددر اةطدد ار الدديت اجددةبا انغدد ر لتح دد  حالددة حقدد إل اان ددان،  ددا مل  -42

 ذلك التصديق علل معاهدار حق إل اان ان.
د والديت الغدا ادخلدا علدل قدان ن العقد ابر ا ديد ورحلا األرجنت  التنقاحار الديت -43

 جترمي العاقار ا ن اة امل لاة.
وشدد عا ارماناددا انغدد ر علددل التصددديق علددل امل الاددق الدولاددة األيايدداة  قدد إل اان ددان  -44

 اليت   تصبك طرفاب فاها  عد.
، مددع وشدد عا ايدد الاا علددل م اصددلة ااصدداحار ااحا اددة مل  ددال حقدد إل اان ددان -45

 اع افها ابلتقدم اظر .
وا ر ر النم ا حمنة األيتدام واألطقدال املتردردين الدةين يقتقدرون إىل فدري ا صد ل علدل  -46

 التعلام واةدمار الصحاة.
والنا اذر ا ان علل انغد ر لتنقادة الت صداار الصدادرة عدن اريدتعرا، ال دا ق،  دا مل  -47

 ذلك التصديق علل عدة اتقاقاار اياياة.
املؤي دي الدا م  مايدة حقد إل اان دان والتح دانار  ورحلا  ااروس وج د ااطار -48

 اليت اُدخلا علل الترريعار ال طناة.
ورحبدددا  ل اكدددا ابلتصدددديق علدددل الربوت كددد ل ارختادددارج ال دددا  امللحدددق ابلعهدددد الددددو   -49

 اةاي اب ق إل املدناة وال ااياة، ا اد  إىل إلغا  عق  ة ااعدام.
دة الق ماار إعطا  األول ية للحد من الققر وحتقادق التنمادة ورحلا دولة   لاقاا املتعد -50

  ك  املراة مل املناطق الريقاة.ل اايار امل تدامة، و 
ورحلا   ت  ا  التقدم اظر  مل  ال  اية الطقس، والقنا  علل الققر، وال قاية من  -51

 الق اد، من    ام ر اخرى.افحة فريوس نق  املناعة البررية، ومك
وشدد عا الربا يددس انغدد ر علددل ح يددبة ااجددرا ار القنددائاة وتعزيددز ااجددرا ار املت ددةة  -52

 ملكافحة فريوس نق  املناعة البررية/اايد  واألمرا، املت طنة الرئا اة.
 د علددل ارتقاقاددار األيايدداة  قدد إل اان ددان وا هدد ورحلددا  لغددار  التصددديق مددؤخراب  -53
 بةولة لتعزيز ااطار الترريعي واملؤي ي.امل

 ورحلا   ركانا فاي  التقدم اظر  واملراركة ال ايعة مل عملاة إعداد التقرير ال طل. -54



A/HRC/43/11 

7 GE.19-21343 

وذكددرر   رونددددج ان املبدددادرار املت دددةة تدددربهن علددل التدددزام انغددد ر  تح ددد  يددد لها مل  -55
  ال حق إل اان ان.

لع هبددا،  ددا مل ذلددك اةطدد ار الترددريعاة الراماددة إىل املنددطورحلددا كندددا ااصدداحار  -56
 ايددددة األشددددد اي ذوج ااعاقدددددة وامل لادددددار وامل لاددددد  ومزدوجددددي املادددددس ا ن دددددي ومغدددددايرج ا  يدددددة 

 ا ن اناة وحاملي صقار ا ن  .
ورحلددا  ه ريددة افريقاددا ال يددطل املبددادرار املت ددةة مل  ددال  ايددة حقدد إل اان ددان،  -57
 قان ن عق ابر جديد.ك ين مل ذل  ا

واعر دددا ترددداد عدددن تقدددديرها لتنقادددة الت صددداار املنب قدددة عدددن اريدددتعرا، ال دددا ق، والددديت  -58
 انعك ا، مل  لة ام ر، مل ين قان ن العق ابر ا ديد.

ورحبدددا شدددالي اصدددا  قدددان ن العقددد ابر. وح دددا انغددد ر علدددل ضدددمان عددددم تعدددر،  -59
 ديدار او القا د اري املربرة.ن للتهاان االصحقا  واملدافع  عن حق إل 

 2022-2018اامنائاددددة ال طناددددة للقدددد ة  واشددددادر الصدددد  أبنغدددد ر رعتمادهددددا اةطددددة   -60
 .2022-2019واري اتا اة ال طناة  ق إل اان ان للق ة 

 . اية حق إل اان انجتاه النهع ال اايي ا ديد  املعرب ِّ عن واشادر الك نغ  ابلتزام انغ ر -61
 .2017انت اابر عام تنلامها قطاع العدالة و  هاوالنا ك يتاريكا علل انغ ر اصاح -62
 والنا ك ر ديق ار علل انغ ر رعتمادها قان ن العمس العام وقان ن العق ابر ا ديد. -63
 قر املدقع مل البلد.واع فا ك اب ابلتقدم الكبري الةج احر تل انغ ر مل ا د من الق -64
ورحلا تراكاا ان انغ ر قد صدقا علدل لدات معاهددار رئا داة  قد إل اان دان  -65

 ورفعا القا د املقروضة علل حرية تك ين ا معاار.
ورحلددددا  ه ريددددة كدددد ر  الرددددعباة الدميقراطاددددة ان انغدددد ر قددددد اجددددةر تدددددا ري مل  ددددال  -66

 امل اواة    ا ن   و اية الطقس.
للتقدددم الددةج احر تددل انغدد ر مل  ددال    الدميقراطاددة عددن تقددديرهاواعر دا  ه ريددة الك نغدد -67

  اية حق إل اان ان.
التماادز علدل  هداجترمي العاقار ا ن داة امل لادة وحلر  ئهاوالنا الدامنرك علل انغ ر الغا -68

 اياس املاس ا ن ي من خال قان ن العق ابر ا ديد.
العقددد ابر ا ديدددد واريددد اتا اة  قدددان ن  غددد ر  يت عدددن تقدددديرها رعتمددداد انواعر دددا جابددد -69

 .2022-2019ال طناة  ق إل اان ان للق ة 
واعر ددددا ا مه ريددددة الدوماناكاددددة عددددن تقددددديرها رعتمدددداد اريدددد اتا اة ال طناددددة  قدددد إل  -70

 .2022-2018واةطة اامنائاة ال طناة للق ة  2022-2019اان ان للق ة 
قادة الدولادة للقندا  علدل  ادع ير تصدديق انغد ر علدل ارتقاورحلا إك ادور مع التقد -71

 اشكال التمااز العنصرج.
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واعر ا مصر عن تقدديرها لل هد د املبةولدة مدن اجدس تعزيدز حقد إل اان دان علدل  ادع  -72
 امل ت  ر، ور ياما لدعم الن ا  واألطقال.

خدال مدن اايدد  مدن اجدس  إع اهبدا اب ملدة ال طنادة امل دماة تم لد دواعر ا إلا  اا عن  -73
ماددة إىل القنددا  علددل فددريوس نقدد  املناعددة البرددرية/اايد  لدددى األطقددال الدد ل افددق متدد لقت والرا

 .2030عام 
واشدددددادر فا دددددي أبنغددددد ر رلتزامهدددددا  دددددز دة مرددددداركة ن دددددا  املنددددداطق الريقادددددة مل صددددداااة  -74

 هن.ال اايار اليت تؤلر علا
اظددددر   هدددددار الدولاددددة  قدددد إل اان ددددان والتقدددددمورحبددددا فرن ددددا ابلتصددددديق علددددل املعا -75
يتصددس اقدد إل امل لاددار وامل لادد  ومزدوجددي املاددس ا ن ددي ومغددايرج ا  يددة ا ن دداناة وحدداملي  فامددا

 صقار ا ن   وحق إل املراة.
فحددة الققددر وجدددم والنددا اددا  ن علددل انغدد ر رعتمادهددا ياايددار عامددة بددد  إىل مكا -76

 القأار النعاقة.
 رجاددا عددن تقددديرها رعتمدداد قددان ن العقدد ابر ا ديددد، الددةج يددن ، مل  لددة عر ددا جوا -77

 ام ر، علل جترمي تر يل األعنا  التنايلاة األن  ية.
ورحبددددا املاناددددا ابلتصددددديق علددددل لددددات معاهدددددار ايايدددداة  قدددد إل اان ددددان، ولكنهددددا  -78
 ألمن.  ارنتهاكار اليت يرتكبها افراد ق ار ا الا ترعر ابلقلق إ ا ما

 علل عدد من معاهدار حق إل اان ان. ورحلا اا  مع التقدير تصديق انغ ر مؤخراب  -79
 ايدة حقد إل اان دان، ور يداما عدن  سمل يدباواقرر هاييت اب ه د الديت تبدة ا انغد ر  -80

 طريق مكافحة الق اد وال عي إىل تن يع ارقتصاد.
عدددددس علدددددل ارتقاقادددددار الرئا ددددداة  قددددد إل واشدددددار ال فدددددد إىل ان انغددددد ر قدددددد صددددددقا ابلق -81
اارادة مل ت فر شك ان. ورام ان التصديق علل صك ك إضافاة ما  ال قاد النلر، ف نل ر اان 

 ك مددة والردع  األنغدد   رجداذ مزيددد مدن ااجددرا ار مل هدةا الصدددد. ادري انددل دى اال اايداة لد
ابمل قدف انغد ر يتلتزم نائاة الدولاة، ا يتعلق ابرننمام إىل نلام روما األيايي للمحكمة ا فام

 ا ماعي الةج اجةه ارحتاد األفريقي، وه  م قف معرو  علل نطاإل وايع.
وقددددد ظلددددا م دددد لة إ الددددة األلغددددام اول يددددة ابلن ددددبة ألنغدددد ر منددددة  دايددددة فدددد ة ال ددددام )مل  -82
 ة للزراعدة . ويت مك إ الة األلغام ارية تنقس األشد اي ويدت عس األراضدي الصدا(2002 عام

باد. ودعدا ال فدد مدرة اخدرى إىل التعداون مل متاحة للزراعة، وه  امر مطل ب لتط ير الزراعدة مل الد
 هةا الصدد، ور ياما مع البلدان او ا اأار اليت  تلك التكن ل جاار واةربار ذار الصلة.

ن والاجأ  مل انغ ر وفاما يتعلق ابلاجأ  وا  رة، اشار ال فد إىل ان االباة املهاجري -83
لددل ت دد ية وضددعهم مددن الناحاددة القان ناددة، لددا  هددم م اطندد ن افارقددة. ومددا فتأددا ا ك مددة تعمددس ع
ابمل دداعدة الدديت قدددمتها البلدددان األفريقاددة  اع افدداب  فقددط مددن اجددس ارعدد ا  اقدد قهم، ولكددن ايندداب 

ن ا رب  األهلاة. األخرى مل اطل انغ ر النا  الكقا  من اجس اريتقال وإاب 
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وتتنددمن ال اايددة ال طناددة للم دداواة واانصددا   دد  ا ن دد  تدددا ري ياايدداة مددن اجددس  -84
 كدد  املددراة. كمددا ان ااحصددا ار املتعلقددة  ردداركة املددراة مل ا ادداة العامددة تبعددب علددل التقددا ل. 

مل  30 در مدن مل املائة من العامل  مل القطداع العدام واك 42ال،   س الن ا  حن  فعلل يباس امل 
  ي دري القلدق،  ادد ان انغد ر اعتمددر  م عدة مدن ندز املائة من اعنا  الربملان. ور يدزال العندف امل

 انغدد ر ايندداب التدددا ري ملعا ددة هددةه امل دد لة،  ددا مل ذلددك  ددار الت عاددة وتقدددمي املردد رة. ونقددةر 
 بكر. ار ملكافحة املماريار النارة م س الزواج املبكر ومنع ا مس امل

علدل يدؤال  رد ن مدا ي دمل تعملادة إنقدداذت، اوضدك ال فدد اندل خدال هدةه العملاددة  ورداب  -85
دار للعبدادة ابعتبارهددا اددري مائمدة وترددكس  عددض امل داطر علددل الصددحة  1 500اُالقدا حدد ا  

انددددل مددددن خددددال العمددددس الددددةج جددددرى مددددع اادارار علددددل صددددعاد البلددددد ر  والنلددددام العددددام.  اددددد
دار اخرى للعبادة  ت دس لل طدط ا ندرية وااقلامادة والق اعدد املرتبطدة  300 واظافلار، فُتحا

 اخا  علل النح  املنص ي علال مل القان ن.ابل  
ايددددة مددددن العنددددف وفامدددا يتعلددددق ابل اايددددار الراماددددة إىل الدددددفاع عددددن األطقددددال، فدددد ن ا م -86

تتنددداول  يتندددمن احكامددداب مكق لدددة   جددد  الديدددت ر والقددد ان  امل تلقدددة وقدددان ن العقددد ابر، الدددةج 
طناددة ملنددع ومكافحددة العنددف ضددد إيددا ة معاملددة القصددر. وانغدد ر  صدددد حتددديب ايدد اتا اتها ال  

اعتمدددداد خطددددة عمددددس وطناددددة للقنددددا  علددددل عمددددس  األطقددددال. واباضددددافة إىل ذلددددك، حددددرج حالادددداب 
س  قددال. وفامددا يتعلددق ابألطقددال املتهمدد   ماريددة ال ددحر، فقددد اخنقددض عدددد ا ددارر  رددكاألط

مددع املددد ، كبددري  قنددس الت عاددة الدديت اضددطلع هبددا املعهددد الدد طل للطقددس  دددعم مددن منلمددار اجملت
منهدددا ُحلدددا عدددن  30حالدددة فقدددط،  44مل ذلدددك الكندددائ . ومل العدددام  املاضدددا ، يددد لا   دددا

 والدعم النق ي وارجتماعي للنحا .طريق تقدمي املر رة 
 600 000ئة من ال كان، اج ما يزيد علل مل املا 2.5ومي س األش اي ذوو ااعاقة  -87

مل املائددة. واعُتمدددر العديددد مددن الصددك ك  25وتبلدد  ن ددبة األطقددال مددن هددةا اجملمدد ع  شدد  .
دمدددددداج القان ناددددددة وال اايددددددار لنددددددمان  ايددددددة األشدددددد اي ذوج ااعاقددددددة، و رددددددكس اخدددددد  اا

 ارجتماعي لألطقال ذوج ااعاقة.
لددك، ة تكدد ين ا معاددار والت مددع ال ددلمي. ومددع ذوحيمددي الديددت ر والقددان ن ا ددق مل حريدد -88

فددد ن دور الدولدددة، عدددن طريدددق ال دددلطار امل تصدددة، يتم دددس مل ضدددمان ار تدددؤدج امللددداهرار إىل بديدددد 
يدلماة، وذلدك  قندس  دع   جدرر مدؤخراب النلام العام. وقد كانا الغالباة العلمدل مدن امللداهرار الديت

 . واباضدافة إىل ذلددك، كلمدا يد س اج ادعدا  ايددا ة اكدرب مددن املروندة وارنقتدا  حك مدة الدرئا  قددراب 
 للق ة، ف ن ا ك مة ر ت دد مل فتك حتقاقار وحماكمة ا ناة. املعاملة او اريت دام املقرط

 اردة مل قدان ن العقد ابر ا ديدد لت درمي واعر ا هندوراس عن ارتااحها إ ا  األحكام الد -89
 اعمال الق اد.

  ياما إدراج املاس ا ن ي ك ياس للتمااز.نقاك قان ن العق ابر، وروالنا آي لندا علل ت -90
، 2022-2019ابريددد اتا اة ال طنادددة  قددد إل اان دددان للقددد ة  واحاطددا ا ندددد علمددداب  -91

 علاها. واليت  ر انن ابملرحلة النهائاة للم افقة
 دددان مندددة واشددادر إندونا ددداا  تصدددديق انغددد ر علدددل عدددة معاهددددار دولادددة  قددد إل اان -92

 الدورة ال ا قة.
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واعر ا  ه رية إيران ااياماة عدن تقدديرها  مايدة القصدر مدن العندف واعتمداد تددا ري  -93
 للقنا  علل عمس األطقال.

عزيدز حقد إل اان دان علدل الدرام مددن والد  العدراإل علدل انغد ر ملدا اجةتدل مددن خطد ار لت -94
 .2017آاثر الك ارت الطباعاة مل عام 

 علل اتقاقاة مناهنة التعةي . أبنغ ر لتصديقها مؤخراب  ر ايرلنداواشاد -95
 ورحبا إيطالاا ابلتعديار اليت ادخلا علل قان ن العق ابر لتعزيز  اية حق إل املراة والطقس. -96
لل هدد د ا اريدددة الراماددة إىل   دة مرددداركة املددراة مل عملادددار  والنددا الاددداابن علددل انغددد ر -97

 ي وارقتصادج،  ا مل ذلك علل امل ت ى ال  ارج.صنع القرار ال ااي
وشددكرر األردن انغدد ر علددل تقريرهددا الرددامس، الددةج  انددا فاددل التدددا ري املت ددةة لتنقاددة  -98

 الت صاار اليت تلقتها.
 اا  ان مكافحة الق اد وا رمية املنلمة   س اول ية ابلن بة ألنغ ر.رتابورحلا قرياازيتان  -99

ل اايددددة ال طناددددة للم دددداواة علددددل او الدميقراطاددددة الرددددعباة أبنغدددد ر ه ريددددة رواشددددادر   -100
 واانصا     ا ن   و ر مع التنماة امل تدامة والت قاف من حدة الققر.

با ا ك مددددة لتعزيددددز و ايددددة حقدددد إل اان ددددان منددددة ورحلددددا رتقاددددا التدددددا ري الدددديت اجددددة -101
 اريتعرا، ال ا ق.

علدل عددة صدك ك دولادة واعتمداد قد ان  لتعزيدز حقد إل نغ ر لتصدديقها واشادر لاباا أب -102
 اان ان وإصا  القنا .

 العنصرج.ورحبا لا تنرتاين ابلتصديق علل ارتقاقاة الدولاة للقنا  علل  اع اشكال التمااز  -103
 وش عا لك مربا انغ ر علل تعزيز تنقاة الق ان  وخطط العمس املعتمدة مؤخرا. -104
 ورحلا مدارقر اعتماد قان ن العق ابر ا ديد وتك اف ا ه د الراماة إىل مكافحة الق اد. -105
يدددز مدددن القددد ان  وال اايدددار الرامادددة إىل تعز  واشدددادر مدددالاز  أبنغددد ر رعتمادهدددا عددددداب  -106

 .2022-2019حق إل اان ان، ورحبا ابري اتا اة ال طناة  ق إل اان ان للق ة 
، 2022-2019ا علدل انغد ر ريد اتا اتها ال طنادة  قد إل اان دان للقد ة  ريتانادوالنا م -107

 واألول ية اليت تعطاها لتحقاق ا د  اامنائي لأللقاة املتم س مل ا د من الققر املدقع.
ادر جدزر مارشدال أبنغدد ر ةقدض معددل الققدر املدددقع وتنقادة ياايدار بددد  إىل واشد -108

  ن  .تعزيز امل اواة    ا
ورحبا ما  ابلتصديق علل عدد من الصك ك القان ناة الدولاة من اجدس تعزيدز حقد إل  -109

 اان ان و ايتها.
 2022-2019 ق إل اان ان للق ة واشادر م ريرا س   ضع انغ ر لاي اتا اة ال طناة  -110

 رج.تصديقها علل ارتقاقاار األياياة املتعلقة ابلتعةي  والتمااز العنص و 
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ت دددرمي التماادددز القدددائم علدددل املادددس  واقدددرر املك ددداك ابعتمددداد قدددان ن العقددد ابر ا ديدددد و  -111
 ا ن ي وتر يل األعنا  التنايلاة األن  ية.

املبةولة  ر ن العندف ضدد األطقدال، ولكنهدا اعر دا عدن  ورحبا ا بس األي د اب ه د -112
 قلقها إ ا  انترار عمس األطقال مل قطاع التعدين.

واشاد املغرب ابلتقدم الةج احر تل انغ ر مل مكافحة العنف ضد املراة والعنف ا ن ي  -113
 ر ومل  ال اادماج ارجتماعي لألطقال ذوج ااعاقة.ضد القص  

 .2022-2019 اق انغ ر علل وضع اري اتا اة ال طناة  ق إل اان ان للق ةوهن ر م  امب -114
تنقادة الت صداار املقب لدة الصددادرة جدس أل  ر ملدا  ةلتدل مددن جهد دوالندا ماامندار علدل انغد -115
 ريتعرا، الدورج الرامس.من اة ال اناة ل  عن ا 
 اجملتمددع الدددو  لايددتمرار مل حت دد وشدد عا  ماباددا انغدد ر علددل م اصددلة تعاو ددا مددع  -116
 حق إل اان ان مل البلد. حالة
تها ك الدولاة، ورحلا اا ا ار اليت حققواشادر نابال  تصديق انغ ر علل الصك   -117

 مل ا د من الققر املدقع.
واعر دددا ه لنددددا عدددن اقتناعهدددا امكانادددة إحدددرا  تقددددم  صددد ي التنقادددة القعدددال ل طدددار  -118

 املتعلق اق إل املراة.القان   
 واعر ا ناكاراا ا عن شكرها ألنغ ر علل عر، تقريرها. -119
 م املتحدة  ق إل اان ان.انغ ر مع آلاار األمورحبا النا ر  تعاون  -120
واشادر نا ري  ابلتزام انغ ر ابلتنماة امل تدامة وجقاف حددة الققدر، وكدةلك ده دهدا  -121

  اد.الراماة إىل مكافحة الق
واشدددادر الندددرويع ابلتقددددم الدددةج حققتدددل انغددد ر، مردددرية إىل التصدددديق علدددل ارتقاقادددار  -122

 .2022-2019ن ان واري اتا اة ال طناة املقبلة  ق إل اان ان للق ة الرئا اة  ق إل اا
واشدددادر ابك دددتان ابلتقددددم الكبدددري الدددةج احر تدددل انغددد ر مل  دددال ال صددد ل إىل العدالدددة  -123
 س امل الاد.وت  ا
وشدد عا ابراادد اج انغدد ر علددل النلددر مل التصددديق علددل اتقاقاددة منلمددة العمددس الدولاددة  -124
(، وم ا مددددة ترددددريعابا ال طناددددة مددددع 189ردددد ن العمددددال املنددددزلا  )ارتقاقاددددة رقددددم   2011 لعددددام

 يدة.ا د التزامابا
 التعلام واةدمار الصحاة والعمس ل كا ا.واقرر  ريو اب ه د اليت تبة ا انغ ر لت فري  -125
 ،2022-2019والندددا القلبددد  علددددل انغددد ر لايددد اتا اة ال طناددددة  قددد إل اان دددان للقدددد ة  -126

 واقرر  ا حققتل من إ ا ار مل  ال  اية حق إل املراة والطقس.
( 2000)1325 ورحلدددا الربتغدددال اعتمددداد اةطدددة ال طنادددة لتنقادددة قدددرار  لددد  األمدددن -127

  ر ن املراة وال ام واألمن.
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قد ة واعر ا  ه رية ك ر  عن قلقها إ ا  ايدتمرار ورود تقدارير عدن اريدت دام املقدرط لل -128
 ضد املتلاهرين من جان  اجهزة إنقاذ القان ن.

ورحدد  ارحتدداد الرويددي ابننددمام انغدد ر إىل الربوت كدد ل ارختاددارج ال ددا  امللحددق ابلعهددد  -129
 ةاي اب ق إل املدناة وال ااياة، ا اد  إىل إلغا  عق  ة ااعدام.الدو  ا
حت ددددد  الرفددددداه ارجتمددددداعي  جدددددسوالندددددا روانددددددا علدددددل انغددددد ر ملدددددا تبةلدددددل مدددددن جهددددد د أل -130

 وارقتصادج لرعبها.
الددديت تعدددز  تكدددافؤ  2022-2018ورحلدددا ال دددنغال اةطدددة اامنائادددة ال طنادددة للقددد ة  -131

 راة مل خمتلف اجملارر.القري والنه ،  دور امل
 2022-2019ورحلا صدر اا تنقادة انغد ر لايد اتا اة ال طنادة  قد إل اان دان للقد ة  -132

 .2022-2018ناة للق ة امنائاة ال طواةطة ا
  وإنردا  اجمللد  ندز ورحلا ياراس تطباق انغد ر لل طدة التنقاةيدة ملكافحدة العندف امل -133

 عي.ال طل للعمس ارجتما
واعر ددا يددريالا ن عددن تقددديرها للدددور القاددادج الددةج تنددطلع  ددل انغدد ر مددن اجددس تعزيددز  -134

 ال ام مل القارة األفريقاة.
شدددادر يدددل فاكاا اب هددد د املبةولدددة، واعر دددا عدددن تقدددديرها ادراج ا دددق مل الت مدددع او  -135

 ال لمي مل الديت ر.
مل قددددان ن العقدددد ابر ا ديددددد وجتددددرمي  ورحلددددا يددددل فاناا إدراج احكددددام لت ددددرمي الق دددداد -136

 تر يل األعنا  التنايلاة األن  ية.
ا( مدددن األهددددا  اامنائادددة لأللقادددة )1واشدددادر جنددد ب افريقادددا أبنغددد ر لتحقاقهدددا الغايدددة  -137
 مل املائة. 36مل املائة إىل  69لة مل خقض الققر املدقع إىل النصف، والةج اخنقض من  املتم

إيباناا انغد ر علدل اعتمداد قدان ن العقد ابر ا ديدد الدةج يلغدي جتدرمي العاقدار وهن ر  -138
 ا ن اة امل لاة وحرم التمااز علل اياس املاس ا ن ي.

بددا دولددة فل ددط  اب هدد د الراماددة إىل الت قاددف مددن حدددة الققددر،  ددا مل ذلددك مددن ورح   -139
 خال اعتماد العديد من الربامع وخطط العمس.

   ال  دان علل انغ ر لتعاو ا مع  ل  حق إل اان ان وتنقاة الت صاار ال ا قة.وال -140
 اتا اة  قددددد إل اان دددددان، ورحلدددددا ال ددددد يد تنقددددداك قدددددان ن العقددددد ابر، وإطددددداإل ايددددد -141

 هامة مل  ال حق إل اان ان. والتصديق علل اتقاقاار
رحلددددا ااجددددرا ار ورحبددددا ي ي ددددرا ابلتصددددديق علددددل اتقاقاددددة مناهنددددة التعددددةي ، و  -142

 املت ةة ملكافحة الق اد، ودعا انغ ر مل اصلة هةه ااجرا ار.
بةلددددل مددددن جهدددد د ملكافحددددة ارجتددددار ت مددددال لددددعواشددددادر ا مه ريددددة العر اددددة ال دددد رية أبنغدددد ر  -143

 ابألش اي، ور ياما من خال الل نة املر كة    ال  ارار املعناة  كافحة ارجتار ابألش اي.
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ادر اتيلندددد أبنغددد ر لتصدددديقها علدددل العديدددد مدددن امل الادددق الدولادددة  قددد إل اان دددان واشددد -144
 ووضع اي اتا اة وطناة  ق إل اان ان.

ابلتددخار الديت قددما الندا  جل دة التحداور، واعدرب عدن  نل احاط علماب وذكر ال فد ا -145
لتعزيدز حقد إل اان دان  اقتناعل أبن انغ ر ت ري علل الطريدق الصدحاك حند   لد ا امل دت ى املنرد د

و ايتها. وقال إن انغ ر يتنلر ابهتمام مل  اع الت صاار اليت تلقتهدا، خاصدة وان هنداك إرادة 
 أة عامة مل البلد لتحقاق مزيد من التقدم.ة وتعبا ك م لدىيااياة 

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  

ولكان  وستقدم ردودهاا عليااا يف و ان مناسابستنظر أنغوال يف التوصيات التالية،  -146
 انعقاد الدورة الثالثة واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:اتريخ  يف موعد أ صاه
ي التفا ياااة مناه اااة الربوتوكاااوال االاتياااار  النظااار يف التصاااديق علااا  146-1

 التعذيب يف أ رب و ن ممكن )غاان(؛
الربوتوكاااوال االاتيااااري التفا ياااة مناه اااة التعاااذيب التصاااديق علااا   146-2

 ؛)الدامنرك( )أوكرانيا(
التصاااديق علااا  الربوتوكاااوال االاتيااااري التفا ياااة مناه اااة التعاااذيب  146-3

 اص من االاتفاء القسري )فرنسا(؛واالتفا ية الدولية حلماية مجيع األشخ
ا يااااة التعجياااال بعمليااااة التصااااديق علاااا  الربوتوكااااوال االاتياااااري التف 146-4

 )بوروندي(؛ 2013مناه ة التعذيب املو عة ابلفعل يف أيلوال/سبتمرب 
النظااار يف امكانياااة التصاااديق علااا  االتفا ياااة الدولياااة حلماياااة حقاااوق  146-5

 )النيجر(؛مجيع العماال املااجرين وأفراد أسرهم 
 النظر يف التصديق عل  اتفا ية العماال املااجرين )أوروغواي(؛ 146-6
 وفق التوصيات املنبثقاة عانالعماال املااجرين تفا ية التصديق عل  ا 146-7

 الثاين )بوركينا فاسو(؛ ااستعراضا
 وفااق توصااياتالتصااديق علاا  االتفا يااة املتعلقااة ابلعماااال املااااجرين  146-8
 )مايل(؛ ةسابق
 التصديق عل  اتفا ية العماال املااجرين )هندوراس(؛ 146-9
 اتفا ية العماال املااجرين )السنغاال(؛ ىلااالن مام  146-10
التصااااديق علاااا  االتفا يااااة الدوليااااة حلمايااااة مجيااااع األشااااخاص مااااان  146-11

 االاتفاء القسري )توغو( )أوكرانيا(؛
يع األشخاص ية مجحلمابذال اجلاود للتصديق عل  االتفا ية الدولية  146-12

 من االاتفاء القسري )العراق(؛
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النظاار يف التصااديق علاا  االتفا يااة الدوليااة حلمايااة مجيااع األشااخاص  146-13
ماااان االاتفاااااء القسااااري، والربوتوكااااوال االاتياااااري امللحااااق ابلعاااااد الاااادويل ا اااااص 

ق حقاو  ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكاوال االاتيااري التفا ياة
 املتعلق إبجراء تقدمي البالغات )أوروغواي(؛طفل ال

التصديق عل  الربوتوكوال االاتيااري التفا ياة حقاوق الطفال املتعلاق  146-14
 ؛إبجراء تقدمي البالغات )أوكرانيا( )سلوفاكيا(

التصااديق علاا  الربوتوكااوال االاتياااري الثاااين امللحااق ابلعاااد الاادويل  146-15
االتفا يااة ية، اهلااادإ اىل الغاااء عقوبااة اإلعاادام، وسياسااوال ا اااص ابحلقااوق املدنيااة

 الدولية للق اء عل  مجيع أشكاال التمييز العنصري )توغو(؛
التصااديق علاا  الربوتوكااوال االاتياااري الثاااين امللحااق ابلعاااد الاادويل  146-16

 ا اص ابحلقوق املدنية والسياسية )آيسلندا(؛
 دة اجلماعية واملعا بة علياا )أرمينيا(؛اإلابمية التصديق عل  اتفا ية منع جر  146-17
التصااااديق علاااا  نظااااام رومااااا األساسااااد للمحكمااااة اجلنا يااااة الدوليااااة  146-18

 )زامبيا( )النمسا(؛
 التصديق عل  نظام روما األساسد للمحكمة اجلنا ية الدولية )أملانيا(؛ 146-19
ليااااة اجلنا يااااة الدو التصااااديق علاااا  نظااااام رومااااا األساسااااد للمحكمااااة  146-20

لتشريعات الوطنية مواءمة اتمة مع مجيع التزامات البلد مبوجب نظام روماا ومواءمة ا
 األساسد )التفيا(؛

التصاااديق علااا  نظاااام روماااا األساساااد للمحكماااة اجلنا ياااة الدولياااة،  146-21
 بتعديالته، وادراجه ابلكامل يف القانون الوطين )ليختنشتاين(؛

إبجاراءات جملاس األمان لوك املتعلقة ونة  واعد الساالن مام اىل مد 146-22
 اوضاعتا كمااضد اإلابدة اجلماعية واجلرا م املرتَكبة ضاد اإلنساانية وجارا م احلارب،  

 جمموعة املساءلة واالتساق والشفافية )ليختنشتاين(؛
التفا يااااااااااة العماااااااااال  2014التصااااااااااديق علاااااااااا  بروتوكااااااااااوال عااااااااااام  146-23

الدولياااة وتنفياااذه )اململكاااة ( ملنظماااة العمااال 29فا ياااة ر ااام )االت 1930 اجلاااربي،
 تحدة لربيطانيا العظم  وأيرلندا الشمالية(؛امل

مواصلة اجلاود الرامية اىل التصديق عل  الصكوك الدولية والتعااون  146-24
 مع آليات حقوق اإلنسان )املغرب(؛

ن ماان تكثيااف التعاااون مااع اإلجااراءات ا اصااة جمللااس حقااوق اإلنسااا 146-25
املكلفااون بااوالات يف اطااار طلبااات الاازارة الااه  ااد ماا  اااالال الاارد ابإلعاااب علاا 

 اإلجراءات ا اصة واله ال تزاال معل قة )التفيا(؛
النظاار يف توجياااه دعاااوة دا ماااة اىل مجيااع املكلفاااني باااوالات يف اطاااار  146-26

 اإلجراءات ا اصة جمللس حقوق اإلنسان )التفيا(؛
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نسااان عاان طريااق توجيااه عاااون مااع آليااات جملااس حقااوق اإلتعزيااز الت 146-27
 ىل املكلفني بوالات يف اطار اإلجراءات ا اصة )مدغشقر(؛الدعوة ا

توجيااااه دعااااوة مفتوحااااة اىل املكلفااااني بااااوالات يف اطااااار اإلجااااراءات  146-28
 ا اصة )اجلبل األسود(؛

حبقااوق اإلنسااان مواصاالة التعاااون مااع أجااازة األماام املتحاادة املعنيااة  146-29
 )السودان(؛

لة تعزيااااااز تنفيااااااذ االسااااااواتيجية الوطنيااااااة حلقااااااوق اإلنسااااااان اصاااااامو  146-30
، وهاااو أمااار ابلااا  األفياااة يف مكافحاااة التميياااز واإل صااااء 2022-2019 للفاااوة

 االجتماعد )مجاورية فنزويال البوليفارية(؛
نساااان امتاااام عملياااة ا ااارار واعتمااااد االساااواتيجية الوطنياااة حلقاااوق اإل 146-31
األطفااااال يف أنغاااوال  ياااة للق ااااء علااا  عمااالوا طاااة الوطن 2022-2019للفاااوة 
 )أذربيجان(؛ 2022-2018للفوة 
ضاامان التنفيااذ الفعاااال لالسااواتيجية الوطنيااة حلقااوق اإلنسااان للفااوة  146-32

 ؛)بوتسواان( 2019-2022
يف األااااذ ابملمارساااات اجليااادة املتبعاااة يف بلااادان املنطقاااة وبتجار اااا  146-33

ويف تعزيااز حقااوق اإلنسااان  2022-2018لفااوة تنفيااذ ا طااة اإلمنا يااة الوطنيااة ل
 ومحايتاا )مجاورية كورا الشعبية الدميقراطية(؛

امتاااااااام عملياااااااة اعتمااااااااد االساااااااواتيجية الوطنياااااااة حلقاااااااوق اإلنساااااااان  146-34
 ووضع آليات لرصد تنفيذها )غابون(؛ 2022-2019 للفوة
حلقااااوق الراميااااة اىل اعتماااااد االسااااواتيجية الوطنيااااة تسااااريع اجلاااااود  146-35

 )جورجيا(؛ 2022-2019اإلنسان للفوة 
مواصاااااااالة اجلاااااااااود الوطنيااااااااة الراميااااااااة اىل دعاااااااام ا طااااااااة اإلمنا يااااااااة  146-36

واالسااااااااواتيجية الوطنيااااااااة حلقااااااااوق اإلنسااااااااان  2022-2018للفااااااااوة  الوطنيااااااااة
  )ليبيا(؛ 2022-2019 للفوة
ياع املعاهادات الدولياة حلقاوق اإلنساان الاه ضمان ادراج أحكاام مج 146-37

 انيا(؛أنغوال طرإ فياا يف القوانني الوطنية )أمل
ضااامان التنفياااذ الفعااااال للمعاهااادات الدولياااة حلقاااوق اإلنساااان علااا   146-38

 الصعيد الوطين )اندونيسيا(؛
مواصااالة مواءمااااة التشااااريعات الوطنيااااة مااااع املعاااااي  الدوليااااة حلقااااوق  146-39

 اد الروسد(؛اإلنسان )االحت
ناااااد ااتياااااار مبنياااااة علااااا  االساااااتحقاق عاعتمااااااد عملياااااة مفتوحاااااة و  146-40

املرشااااحني علاااا  الصااااعيد الااااوطين النتخاااااابت هيحااااات معاهاااادات األماااام املتحاااادة 
 )اململكة املتحدة لربيطانيا العظم  وأيرلندا الشمالية(؛
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التعجيااااااااال ابعتمااااااااااد االساااااااااواتيجية الوطنياااااااااة حلقاااااااااوق اإلنساااااااااان  146-41
 عل )موريتانيا(؛مع اجلاود اله بذلن ابلف ، متشياا 2022-2019 للفوة
مواصاالة توطيااد اإلطااار القااانوين واملزسسااد لتعزيااز حقااوق اإلنسااان  146-42

 ومحايتاا )نيج ا(؛
 النظر يف انشاء آلية وطنية لإلبالغ واملتابعة )موريشيوس(؛ 146-43
التقاااارير عااان التوصااايات الدولياااة انشااااء آلياااة وطنياااة معنياااة إبعاااداد  146-44

 واي(؛وبتنفيذها ومتابعتاا )ابراغ
مواصاالة تعزيااز تنفيااذ السياسااات والاارباماب املتعلقااة ابلناااوض حبقااوق  146-45

 النساء واألطفاال واألشخاص ذوي اإلعا ة والفحات ال عيفة األارى )الفلبني(؛
ت مواصااااالة تكثياااااف اجلااااااود املبذولاااااة يف تثقياااااف وتااااادريب اجلااااااا 146-46

 املسزولة واجلماور يف جماال حقوق اإلنسان )الفلبني(؛
مواصااالة اإلصاااالحات الق اااا ية واملزسسااااية ملواءمتااااا ماااع املعاااااي   146-47

 الدولية حلقوق اإلنسان )السنغاال(؛
التعجيل ابملوافقة عل  اإلطار القانوين الالزم ل مان مواءمة مكتاب  146-48

 ريس )أوروغواي(؛أمني املظامل بصورة فعالة مع مبادئ اب
 انشاء آلية وطنية حلقوق اإلنسان وفقاا ملبادئ ابريس )س اليون(؛ 146-49
النظااار يف توساااايع نطااااق واليااااة مكتااااب أماااني املظااااامل وزادة مااااوارده  146-50

عان التعجيال ابعتمااد اإلطاار القاانوين الاالزم ملواءمتاه علا   او فعااال  املالية، ف الا 
 (؛مع مبادئ ابريس )جنوب أفريقيا

الكافية ملكتب أمني املظامل حىت يتمكن من االضطالع  توف  املوارد 146-51
بواليتااه علاا   ااو فعاااال، وال ساايما يف جماااال التحقيااق يف أعااداد كباا ة ماان الشااكاوى 

 )مجاورية كورا(؛
انشااااء مزسساااة وطنياااة حلقاااوق اإلنساااان متتثااال ملباااادئ ابرياااس وتتمتاااع  146-52

 إلنسان يف أنغوال )زامبيا(.موارد لرصد حالة حقوق ا ابلتفويض الكامل ومبا يلزم من
 متويل مكتب أمني املظامل عل   و كاإ )بوتسواان(؛ 146-53
مواصلة النظار يف تعاديل والياة مكتاب أماني املظاامل ل امان االمتثااال  146-54

 ملبادئ ابريس )تونس(؛
 )شيلد(؛انشاء آلية وطنية حلقوق اإلنسان وفقاا ملبادئ ابريس  146-55
 املناسبة ملواءمة مكتب أمني املظامل ماع مباادئ ابرياس، اختاذ التداب  149-56

 وتزويده مبا يلزم من موارد لي طلع بواليته )كوت ديفوار(؛
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تعزيز عمل مكتب أمني املظامل، وال سيما فيماا صام مناع انتااكاات  146-57
ك مان ااالال التعااون حقوق اإلنسان والتثقيف يف جماال حقوق اإلنساان، مباا يف ذلا

 ألارى )اندونيسيا(؛مع الدوال ا
التعجيل ابعتماد اإلطار القانوين الالزم ل مان مواءماة مكتاب أماني  146-58

 املظامل بصورة فعالة مع مبادئ ابريس )أوكرانيا(؛
 مواصلة العمل من أجل االعتماد الناا د لقانون أمني املظامل )  غيزستان(؛ 146-59
ق اإلنساااان، علااا   اااو يكفااال ياااة أماااني املظاااامل املعاااين حبقاااو تعزياااز وال 146-60

 االمتثاال ملبادئ ابريس )اململكة املتحدة لربيطانيا العظم  وأيرلندا الشمالية(؛
اختاااذ التااداب  الالزمااة إلنشاااء مزسسااة وطنيااة حلقااوق اإلنسااان وفقاااا  146-61

 ملبادئ ابريس )النيجر(؛
 يا(؛كفالة املساواة وعدم التمييز )ليبدعم التداب  الرامية اىل   146-62
تكييف اإلطار القانوين يف جمااال املسااواة وعادم التميياز، ماع تعرياف  146-63

 هذين املفاومني )الربتغاال(؛
النظاار يف ساان تشااريع شااامل يااوفر محايااة كاملااة وفعالااة ماان التمييااز  146-64

 اان(؛جبميع أشكاله ويت من  ا مة شاملة أبسباب التمييز احملظورة )غ
يات وطنياااة لتعزياااز مباااادئ املسااااواة وعااادم تنفياااذ ووضاااع اساااواتيج 146-65

 التمييز، وال سيما للفحات ال عيفة )جنوب أفريقيا(؛
وضع وتنفيذ اطاة وطنياة ملكافحاة ومناع التميياز القاا م علا  أسااس  146-66

 امليل اجلنسد واهلوية اجلنسانية )أملانيا(؛
وكاماااال ومسااااتقل ويايااااد يف مجيااااع ادعاااااءات اجااااراء حتقيااااق فااااوري  146-67
واحتجااازهم علاا  أساااس ماايلام اجلنسااد  عتااداء علاا  األفااراد واعتقاااهلم تعساافياا اال
 هويتام اجلنسانية )هندوراس(؛ أو

وضع وتنفيذ اطاة وطنياة ملكافحاة ومناع التميياز القاا م علا  أسااس  146-68
 امليل اجلنسد واهلوية اجلنسانية )آيسلندا(؛

واملثلياات ومغاايري املزيد من ا طوات ل مان حقوق املثلياني  اختاذ 146-69
اهلوية اجلنسانية ومزدوجد امليل اجلنسد وحاملد صفات اجلنسني، من االال اجراء 

عان طرياق وضاع  حتقيق شامل يف مجيع مزاعم االعتداءات الاه يتعرضاون هلاا وأي ااا 
ني علا  أسااس امليال وتنفيذ اطة عمل وطنية ملكافحة ومنع العناف والتميياز القاا م

 نية )أيرلندا(؛اجلنسد واهلوية اجلنسا
األشااخاص  يف حااقمواصاالة اختاااذ تااداب  ملموسااة للق اااء علاا  التمييااز  146-70

 )الياابن(؛ وعل  وصمام املصابني ابجلذام وأفراد أسرهم
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وضااع ايليااات املزسسااية الااه ميكاان أن تااوفر محايااة فعالااة للمثليااات  146-71
وحاملد صفات اجلنسني  يني ومزدوجد امليل اجلنسد ومغايري اهلوية اجلنسانيةواملثل

 من مجيع أشكاال العنف وامل ايقة والتمييز )النروياب(؛
وضع اطة عمل وطنياة لتنفياذ املباادئ التوجياياة املتعلقاة ابألعمااال  146-72

 التجارية وحقوق اإلنسان )سويسرا(؛
باادئ التوجياياة املتعلقاة ابألعمااال وضع اطة عمل وطنياة لتنفياذ امل 146-73

إلنسااااان، ومواصاااالة النظاااار يف االن اااامام اىل املبااااادرة ا اصااااة التجاريااااة وحقااااوق ا
 بشفافية الصناعات االستخراجية )النروياب(؛

اختااااذ تاااداب  ملموساااة ل ااامان تقيعاااد شاااركات التعااادين ابلتزاما اااا يف  146-74
مدوَّنااة التعاادين ويف معاااي  جماااال حقااوق اإلنسااان علاا  النحااو املنصااوص عليااه يف 

 والدولية )زامبيا(؛ حقوق اإلنسان اإل ليمية
اختااااذ تاااداب  ملموساااة ل ااامان تقيعاااد شاااركات التعااادين ابلتزاما اااا يف  146-75

ملدوَّناااة التعااادين وغ هاااا مااان معااااي  حقاااوق اإلنساااان  جمااااال حقاااوق اإلنساااان، وفقااااا 
 اإل ليمية والدولية )تشاد(؛

سياسات وبراماب يددة و ابلاة للقيااس والتحقياق وذات صالة وضع  146-76
ل اامان أن تسااام اإلياارادات املتنتيااة ماان أنشااطة التعاادين يف التنميااة  زمنياااا  ويااددة

املستدامة والتنمية االجتماعية واال تصاادية للمجتمعاات احمللياة يف منااطق عملياات 
 التعدين )هايه(؛

التعااادين ابملساااافة يف التنمياااة النظااار يف سااان  اااوانني تلااازم شاااركات  146-77
 امة للمناطق اله تعمل فياا )س اليون(؛االجتماعية واال تصادية املستد

االن اااامام اىل املبااااادرة ا اصااااة بشاااافافية الصااااناعات االسااااتخراجية  146-78
 ل مان الشفافية واإلدارة السليمة للموارد الطبيعية )أملانيا(؛

تخفيف من حدة النزاعات علا  األراضاد تعزيز اجلاود الرامية اىل ال 146-79
 ريفية والشركات )هايه(؛بني اجملتمعات احمللية ال

ضمان املشاركة اجملدياة للنسااء واألطفااال واألشاخاص ذوي اإلعا اة  146-80
يف وضااع التشااريعات والسياسااات والاارباماب املتعلقااة بتغاا  املنااا  واحلااد ماان  اااطر 

 الكوارث )فيجد(؛
زالاااة األلغاااام وتنفياااذ أنشاااطة للتوعياااة يف هاااذا اجملااااال وضاااع باااراماب إل 146-81

 العربية السورية(؛ )اجلماورية
عاان  تنفيااذ اطااة عماال وطنيااة إلزالااة األلغااام امل ااادة ل فااراد، ف ااالا  146-82

باااارانماب ملساااااعدة ال ااااحاا يكفاااال حقااااوق ال ااااحاا علاااا   اااادم املساااااواة ويغطااااد 
 جتماعية والتعليم )األرجنتني(؛االحتياجات املتصلة ابإلعا ة والصحة واملساعدة اال



A/HRC/43/11 

19 GE.19-21343 

لغاااام وباااراماب التوعياااة ابأللغاااام يف املناااااطق مواصااالة باااراماب ازالاااة األ 146-83
 الريفية ابلتعاون مع الوكاالت الدولية املختصة )أوغندا(؛

تكثيف اجلاود الرامياة اىل محاياة األطفااال مان األلغاام، والعمال علا   146-84
 ألردن(؛وضع براماب إلعادة أتهيل ال حاا )ا

األرضية، مباا يف ذلاك  مواصلة بذال اجلاود حلماية األطفاال من األلغام 146-85
 اجلاود الرامية اىل اذكاء الوعد واعادة التنهيل البدين لل حاا من األطفاال )صربيا(؛

تعزياااااز القواعاااااد الاااااه تااااانظم اساااااتخدام األسااااالحة الصاااااغ ة وحياز اااااا  146-86
 عدد األسلحة اململوكة بصورة غ   انونية )ب و(؛ وا تناءها، وال سيما  دإ احلد من

اذ مزيااااد ماااان اإلجااااراءات إلراااااء القتاااال اااااارج نطاااااق الق اااااء اختاااا 146-87
للمجرمني املشتبه فيام ا اضعني للتحقيق والسماح بوصوال املساعدات اإلنساانية 

 اىل السجناء )أسواليا(؛
املسااااااااءلة الق اااااااا ية اجاااااااراء حتقيقاااااااات ذات مصااااااادا ية وضااااااامان  146-88
ع أو التعسفد اله ترتكبااا صم االدعاءات املتعلقة حباالت القتل غ  املشرو  فيما

  وات األمن احلكومية )الوالات املتحدة األمريكية(؛
التحقياااق يف مجياااع ادعااااءات التعاااذيب، وتقااادمي اجلنااااة اىل العدالاااة،  146-89

 )سلوفاكيا(؛وتوف  املساعدة الكافية لل حاا 
باازارات مفاجحااة منتظمااة كااد تقااوم انشاااء آليااة وطنيااة ملنااع التعااذيب   146-90
  مجيع مرافق االحتجاز )سلوفاكيا(؛اىل

مان  7واءمة تعريف التعذيب الاوارد يف  اانون العقاوابت ماع املاادة م 146-91
 العاد الدويل ا اص ابحلقوق املدنية والسياسية )اسبانيا(؛

اذ التاااداب  الالزماااة مااان أجااال التنفياااذ الكامااال التفا ياااة مناه اااة اختااا 146-92
 التعذيب )ايطاليا(؛

ء حتقيقات فورية ويايدة ومستقلة يف مجياع االدعااءات املتعلقاة اجرا 146-93
ابلتعااذيب أو سااوء املعاملااة وانتااكااات حقااوق اإلنسااان الااه يرتكباااا أفااراد  ااوات 

 )سويسرا(؛ األمن من أجل وضع حد لإلفالت من العقاب
التحقيااق يف مجيااع االدعاااءات املتعلقااة حباااالت القتاال اااارج نطاااق  146-94

تقاااال التعساافد والتعااذيب ماان جانااب الشاارطة و ااوات األماان، وتقاادمي الق اااء واالع
 اجلناة اىل العدالة، وتعويض ال حاا )تشيكيا(؛

ة مواصاالة اجلاااود الراميااة اىل ضاامان التحقيااق يف االدعاااءات املتعلقاا 146-95
ابنتااكاااات حقاااوق اإلنساااان مااان جاناااب  اااوات األمااان ومقاضااااة مرتكبيااااا بشاااكل 

 مستقل ونزيه )فرنسا(؛
انشاااء آليااة مسااتقلة للشااكاوى املقدمااة ضااد الشاارطة ل اامان ر ابااة  146-96

 مدنية مستقلة )س اليون(؛
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توف  التدريب املال م ملوظفد انفاذ القانون بشنن ضبط األمان أننااء  146-97
 للمعاي  الدولية حلقوق اإلنسان )سلوفاكيا(؛ التجمعات وفقاا 

وانت  واعااد الساالوك الااه ضاامان اسااتعراض القااوانني واألنظمااة ومااد 146-98
 تنظم عمل الشرطة ملواءمتاا مع املعاي  الدولية )لكسمربغ(؛

ضاامان توافااق األطاار الوطنيااة املنظمااة السااتخدام القااوة ماان جانااب  146-99
انون، مثاال األنظمااة التنديبيااة للشاارطة الوطنيااة، مااع املعاااي  الدوليااة أجااازة انفاااذ القاا
 )مجاورية كورا(؛

د ماان التااداب  لتحسااني األوضاااع يف السااجون ماان اااالال اختاااذ مزياا 146-100
التنفيااذ الفعاااال لقواعااد األماام املتحاادة النموذجيااة الاادنيا ملعاملااة السااجناء ) واعااد 

ة ملعاملاااااة الساااااجينات والتاااااداب  غااااا  نيلساااااون ماناااااديال( و واعاااااد األمااااام املتحاااااد
 االحتجازية للمجرمات ) واعد ابنكوك( )اتيلند(؛

  املناساابة ماان أجاال تعزيااز ساايادة القااانون والوصااوال اىل اختاااذ التااداب 146-101
مناا ختصيم املاوارد املالياة الكافياة للنظاام الق اا د لازادة تطاوير  بوسا لالعدالة، 

 كم )النمسا(؛ درات احملا 
النظر يف اعتمااد تاداب  اضاافية ترماد اىل حتساني فارص الوصاوال اىل  146-102

ات السااكان، و اادإ كااذلك اىل انشاااء ادارة العدالااة، وال ساايما ابلنساابة ألفقاار فحاا
 وطنية دا مة للدفاع العام )الربازيل(؛

 تكثيااف اجلاااود الراميااة اىل مساااعدة الفحااات ال ااعيفة، مثاال النساااء 146-103
واألطفااااال، يف الوصاااوال اىل العدالاااة، وذلاااك بسااان  اااانون بشااانن املعوناااة القانونياااة 

 )مجاورية تنزانيا املتحدة(؛
فز فاارص اجلميااع يف الوصااوال اىل العدالااة، ابختاااذ تااداب  ضاامان تكااا 146-104

 ملموسة لتعزيز ايليات املزسسية )النروياب(؛
 (؛مواصلة اجلاود إلصالح النظام الق ا د )مصر 146-105
مواصلة وتعزيز تنفيذ اصالح  طاع العدال ل مان حسن سا  عمال  146-106

 ياكم البلدات واحملافظات )كوستاريكا(؛
اذ املزيااد ماان ا طااوات لتحسااني ا امااة العاادال، وضاامان اسااتقالال اختاا 146-107

 )تشيكيا(؛السلطة الق ا ية، وزادة عدد الق اة واملدعني العامني واحملامني املدربني 
تعزياااز اساااتقالال السااالطة الق اااا ية، وزادة عااادد الق ااااة واحملاااامني  146-108

 واملدعني العامني )العراق(؛
يلاااازم ماااان مااااوظفني لكفالااااة ساااارعة اإلجااااراءات  تزويااااد احملاااااكم مبااااا 146-109

 وانتظاماا واستكماهلا بنجاح )لكسمربغ(؛
تعياني وتوظياف  اختاذ اجاراءات لتحساني النظاام الق اا د مان ااالال 146-110

 عدد كاإ من الق اة واملدعني العامني )مجاورية تنزانيا املتحدة(؛
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مان ااالال تادريب  تعزيز  طاع العدال عن طريق حتسني  ادرات احملااكم، 146-111
الق اة واملدعني العامني وموظفد احملاكم، وحتسني اهلياكال األساساية للقطااع مان ااالال 

 افق العدالة يف مجيع أ اء البلد )هولندا(؛توف  العدد الكايف من احملاكم ومر 
اختاذ اطوات ل امان انطبااق نظاام   ااء األحاداث علا  األطفااال  146-112

 ابملوارد البشرية والتقنية واملالية الكافية )غاان(؛عاماا وتزويده  18حىت سن 
مواصاالة وتكثيااف اجلاااود الراميااة اىل مكافحااة الفساااد، مبااا يف ذلااك  146-113

التصاااال والتوعيااة بتكلفتااه اال تصااادية واالجتماعيااة وأنااره علاا  حقااوق ماان اااالال ا
 اإلنسان )اكوادور(؛

توطيااد ممارسااات احلكاام تعزيااز اجلاااود الراميااة اىل مكافحااة الفساااد و  146-114
 السليم )جورجيا(؛

مواصاالة تعزيااز اجلاااود الراميااة اىل مكافحااة الفساااد والتاادفقات املاليااة  146-115
املشااروعة وتعزيااز  اادرات مجيااع أجااازة انفاااذ القااانون ماان أجاال مكافحااة الفساااد غاا  

 )  غيزستان(؛
باادة ختفيف شارو  تساجيل اجملموعاات الدينياة واعاادة فاتا دور الع 146-116

 اله أغلقن أنناء "عملية انقاذ" )الوالات املتحدة األمريكية(؛
يااف القيااود املفروضااة اجااراء مشاااورات مااع الزعماااء املساايحيني لتخف 146-117

 عل  تسجيل الكنا س )هايه(؛
تعزيااااااز احااااااوام األ ليااااااات الدينيااااااة ماااااان اااااااالال اصااااااالح القااااااانون  146-118
ماع أحكاام الدساتور األنغاويل وااللتزاماات  املتعلق حبرياة الادين ملواءمتاه 04/2 ر م

 الدولية حلقوق اإلنسان )كندا(؛
الصااحافة، مبااا يف ذلااك ماان تكثيااف اجلاااود الراميااة اىل تعزيااز حريااة  146-119

اااالال العماال مااع أصااحاب املصاالحة املعنيااني، ال ساايما اجملتمااع املاادين والصااحافة، 
 يلند(؛عند سن أو تنقيا  وانني وسا ط اإلعالم ذات الصلة )ات

مواصلة اإلصالحات التشريعية لازادة حرياة وساا ط اإلعاالم وتعزياز  146-120
سلمد، واراء االعتقاال التعسافد للصاحفيني محاية احلق يف حرية التعب  والتجمع ال

 واملتظاهرين السلميني )أسواليا(؛
اختااااذ اطاااوات ملموساااة جلعااال وساااا ط اإلعاااالم املساااتقلة متاحاااة يف  146-121

 اد البلد، بسبل مناا افض تكلفة تراايم البث )النروياب(؛مجيع أ 
األحكاام الاواردة يف  اانون محاية حرية التعب  عن طريق ضمان امتثاال مجيع  146-122

 من العاد الدويل ا اص ابحلقوق املدنية والسياسية )بلجيكا(؛ 19الصحافة للمادة 
ذي وافقن عليه أنغوال يف اعماال احلق يف حرية التعب ، عل  النحو ال 146-123
ة االستعراض األا ة، بسبل مناا اختاذ تداب  فعالة ل مان محاية الصاحفيني مان لجو 
 يع أشكاال العنف وامل ايقة واحلرمان التعسفد من احلرية )السويد(؛مج
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مواصلة اجلاود الرامية اىل محاية احلق يف حرية التعبا  وحرياة تكاوين  146-124
 لسلمد )اندونيسيا(؛اجلمعيات والتجمع ا

ال ماربر هلاا علا  احلاق  تعديل أو الغاء مجيع القوانني اله تفرض  ياوداا  146-125
تعباا  وتكاوين اجلمعيااات والتجماع الساالمد، واختااذ تااداب  اضاافية ل اامان يف حرياة ال

متكااان الصاااحفيني واملااادافعني عااان حقاااوق اإلنساااان مااان االضاااطالع أبنشاااطتام دون 
 ل أو م ايقات  انونية وادارية ال مربر هلا )أيرلندا(؛اوإ أو معيقات أو عرا ي

ين اجلمعيااات دعاام حقااوق األفااراد يف حريااة التجمااع الساالمد وتكااو  146-126
ويف حرية الرأي والتعب ، عن طريق مواصلة التصدي لالساتخدام املفار  للقاوة مان 

زيااااة جاناااب املاااوظفني املكلفاااني إبنفااااذ القاااانون واجاااراء حتقيقاااات فورياااة ووافياااة ون
 ومستقلة يف حاالت االعتقاال واالحتجاز التعسفيني )كندا(؛

ض هلاا الصاحفيون، واطاالق وضع حد جلميع أعماال الوهيب الاه يتعار  146-127
 سراح مجيع األشخاص احملتجزين جملرد ممارسة حقو ام أو الدفاع عناا )فرنسا(؛

يل كفالااااة محايااااة احليااااز املاااادين واحوامااااه عاااان طريااااق ضاااامان تسااااج 146-128
 املنظمات غ  احلكومية يف الو ن املناسب وبصورة فعالة )النمسا(؛

السياسااات الااه حتااد ماان األنشااطة الغاااء أو تعااديل مجيااع القااوانني و  146-129
الااه ي ااطلع  ااا اجملتمااع املاادين واملاادافعون عاان حقااوق اإلنسااان، واعتماااد  ااانون 

 ندا(؛وطين لتعزيز املدافعني عن حقوق اإلنسان ومحايتام )آيسل
ضامان  ادرة املاادافعني عان حقااوق اإلنساان علا  العماال يف بيحاة آمنااة  146-130

ال االنتقامياة والقياود غا  املعقولاة، وكفالاة ممارساة وداعمة ختلو مان اهلجماات واألعماا
لإلعالن املتعلق حباق ومسازولية األفاراد واجلماعاات وهيحاات  حقو ام كفالة اتمة وفقاا 

وغا ه  ق اإلنساان واحلارات األساساية املعاوإ  اا عامليااا اجملتمع يف تعزيز ومحاياة حقاو 
 ة )ليختنشتاين(؛من  وانني حقوق اإلنسان الدولية واإل ليمية ذات الصل

اال الوهياااب عااافكفالاااة محاياااة املااادافعني عااان حقاااوق اإلنساااان مااان أ 146-131
 وامل ايقة )لكسمربغ(؛

طنني يف التجمااع املااوا االمتناااع عاان مجيااع التااداب  الااه تنتاااك حااق 146-132
مبوجااب العاااد الاادويل ا اااص ابحلقااوق  نيحريااة التعباا  املكفااولحقااام يف الساالمد و 

 املدنية والسياسية )سلوفاكيا(؛
 مواصلة اجلاود الرامية اىل مكافحة االجتار ابألشخاص )تونس(؛ 146-133
مواصاالة اجلاااود الراميااة اىل مكافحااة االجتااار ابألشااخاص )مجاوريااة  146-134
 اإلسالمية(؛ايران 
مكافحاااة االجتاااار ابألشاااخاص وضااامان تكثياااف اجلااااود الرامياااة اىل  146-135

 محاية ال حاا )األردن(؛
 استكماال اعتماد ايلية املناسبة ملكافحة االجتار ابألشخاص )الكونغو(؛ 146-136
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التعجيال ابعتماااد اطاة العماال الوطنيااة ملكافحاة االجتااار ابألشااخاص  146-137
 الكافية لتنفيذها )مجاورية أفريقيا الوسط (؛وتوف  املوارد 

التعجياال ابعتماااد اطااة العماال الوطنيااة الراميااة اىل مكافحااة االجتااار  146-138
 ابألشخاص )جورجيا(؛

التعجيال ابعتماااد اطاة العماال الوطنيااة ملكافحاة االجتااار ابألشااخاص  146-139
 وتوف  املوارد الكافية لتنفيذها )السنغاال(؛

 ابألشخاص )العراق(؛اطة عمل وطنية ملكافحة االجتار اعتماد  146-140
 اعتماد اطة عمل وطنية ملكافحة االجتار ابألشخاص )ابراغواي(؛ 146-141
مواصاااالة اجلاااااود الراميااااة اىل مكافحااااة االجتااااار ابألشااااخاص ومحايااااة  146-142

 وتعزيز حقوق ال حاا، مع اختاذ تداب  ااصة ابلنساء واألطفاال )نيباال(؛
الوطين من أجل حتدياد ضاحاا  تنفيذ اجراءات موحدة عل  الصعيد 146-143

االجتااار ابألشااخاص، وماالء  واعااد البياااانت اإل ليميااة املتعلقااة ابالجتااار ابألشااخاص 
 )الوالات املتحدة األمريكية(؛

مواصلة اجلاود للحد من  طاع العمل غ  الرمساد، وال سايما ابلنسابة  146-144
 رب من احلماية جلميع العماال )اجلماورية الدومينيكية(؛ضمان  در أكبغية للنساء، 

االسااتمرار يف تعزيااز اجلاااود الراميااة اىل ختفيااف وطاانة الفقاار وحتسااني  146-145
مستوى معيشة السكان  دإ ارساء أساس متني يكفل هلم التمتع حبقاوق اإلنساان  

 كافة )الصني(؛
 ورية ايران اإلسالمية(؛املد ع )مجابذال كل اجلاود للق اء عل  الفقر  146-146
مواصااالة حتدياااد أهاااداإ للحاااد مااان الفقااار املاااد ع والتمتاااع ابحلقاااوق  146-147

 األساسية )نيكاراغوا(؛
مواصلة اجلاود الرامية اىل التخفيف من وطنة الفقار، وكفالاة التنمياة  146-148

 املستدامة بغية حتسني الرفاه العام للمواطنني )نيج ا(؛
تاااداب  للحاااد مااان الفقااار وتعزياااز التنمياااة البشااارية ورفااااه  واصااالة اختااااذم 146-149

 املواطنني من االال اإلدماج اال تصادي واالجتماعد عل  الصعيد احمللد )ابكستان(؛
تعزياااز التاااداب  الرامياااة اىل معاجلاااة الفقااار، وتنفياااذ سياساااات ياااددة  146-150

 األهداإ من أجل حتسني سبل عيش السكان )ماليزا(؛
يف توجيه دعوة لتلقد املساعدة املالياة مان أجال الق ااء علا   النظر 146-151

الفقر عل  الصعيد احمللد من االال ادماج الفحاات ال اعيفة يف اال تصااد )مجاورياة 
 تنزانيا املتحدة(؛
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تعزيز اجلاود املبذولاة لتنفياذ بارانماب التنمياة الريفياة ومكافحاة الفقار  146-152
خفيف من حدة الفقر يف البلد )مجاورياة الو ستدامة والتمن أجل ضمان التنمية امل

 الدميقراطية الشعبية(؛
التنفيذ الفعاال للربانماب املتكامل للتنمية الريفياة ومكافحاة الفقار علا   146-153

 من أجل رفاه شعب أنغوال )فيين انم(؛ 2022-2018صعيد البلدات للفوة 
أوجااه التفاااوت اسااواتيجيات يااددة ملعاجلااة م اااعفة اجلاااود لوضااع  146-154

االجتماااعد، واختاااذ تااداب  اضااافية ملكافحااة الفقاار بااني الفحااات واألفااراد املامشااني 
 ؛واحملرومني )دولة فلسطني(

اختااااذ تاااداب  اعابياااة وياااددة األهاااداإ، يف اطاااار مكافحاااة الفقااار،  146-155
 ية أفريقيا الوسط (؛لفا دة األشخاص والفحات املامشة أو احملرومة )مجاور 

تكثيااف اجلاااود واختاااذ تااداب  يااددة األهااداإ ملكافحااة الفقاار بااني  146-156
 الفحات واألفراد املامشني واحملرومني )بيالروس(؛

مواصاااااالة اجلاااااااود الراميااااااة اىل محايااااااة حقااااااوق النساااااااء واألطفاااااااال  146-157
 (؛واألشخاص ذوي اإلعا ة واىل توف  الرعاية االجتماعية هلم )اليمن

يف  جلاااود ملكافحااة الفقاار، ابعتماااد راااب جنساااين، أاااذاا بااذال املزيااد ماان ا 146-158
 االعتبار عل  وجه ا صوص ارتفاع معدال الفقر بني النساء يف املناطق الريفية )أوروغواي(؛

 مواصلة تعزيز احلق يف سكن ال ق جلميع املواطنني )نيكاراغوا(؛ 146-159
اانت مللكيااة، وحتاادد الظااروإ وال اامساان تشااريعات تكفاال حقااوق ا 146-160

أاا ، وت امن تاوف   َحل  كاله عوز فياا اإلاالء، وتكفل استخدام اإلاالء فقط  
 سكن بديل و/أو تعويض بديل ل شخاص الذين يتعرضون لإلاالء )كندا(؛

ملاااجرين يف حاق ااختاذ مزيد مان اإلجاراءات ملناع اإلااالء القساري  146-161
 ام القانون )أسواليا(؛امتثاال حاالت اإلاالء، عند اال ت اء، ألحكوضمان 

تنفيااااذ تااااداب  اضااااافية ل اااامان زادة فاااارص احلصااااوال علاااا  املياااااه  146-162
 والصرإ الصحد يف مجيع احملافظات )اجلماورية الدومينيكية(؛

مواصاالة اختاااذ تااداب  ملموسااة بشاانن احلصااوال علاا  مياااه الشاارب،  146-163
ف  املياااه للااري وادارة سياسااات مال مااة لبناااء اهلياكاال األساسااية لتااو ووضااع بااراماب و 
 املاشية )اهلند(؛

زادة اجلااااود الرامياااة اىل ضااامان اإلنصااااإ يف احلصاااوال علااا  امليااااه  146-164
والصرإ الصحد، ومن مث تقليم الفجوة بني املناطق الريفياة واملنااطق احل ارية يف 

 التمتع  ذه احلقوق )اسبانيا(؛
ن احلصوال عل  اادمات مواصلة تعزيز  طاع الرعاية الصحية وضما 146-165

 الرعاية الصحية جلميع املواطنني دون متييز )جيبويت(؛
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تعزيااااز اجلاااااود الراميااااة اىل ضاااامان حصااااوال اجلميااااع علاااا  ااااادمات  146-166
 الرعاية الصحية األساسية )الياابن(؛

الصاحة للجمياع وابجملاان  مواصلة اجلاود الرامياة اىل ضامان احلاق يف 146-167
 )نيكاراغوا(؛

ساااريع اجلااااود الرامياااة اىل ضااامان حصاااوال اجلمياااع علااا  اااادمات ت 146-168
 الرعاية الصحية األساسية )املغرب(؛

ضااامان حصاااوال اجلمياااع علااا  بغياااة وضاااع اطاااة ياااددة التكااااليف  146-169
يف املنااطق  حاىتأكفااء، طبياني وظفني ادمات الرعاية الصحية األساسية مدعومة مبا

 الريفية )سيشيل(؛
رامياااة اىل كفالاااة حصاااوال اجلمياااع علااا  اااادمات مواصااالة اجلااااود ال 146-170

الرعايااة الصااحية األساسااية، وال ساايما عاان طريااق ختصاايم مزيااد ماان املااوارد لقطاااع 
الرعاياااة الصاااحية وحتساااني اهلياكااال األساساااية وزادة تاااوافر مرافاااق الرعاياااة الصاااحية 

 زودة ابملوظفني الطبيني املزهلني يف املناطق الريفية )اجلزا ر(؛امل
اصلة سياسات التغطياة الصاحية اجملانياة وتاوف  األدوياة األساساية مو  146-171

مااان أهااداإ التنمياااة املساااتدامة  3ماااع اهلاادإ  املنمونااة وجعلااااا يف املتناااوال، متشاااياا 
 )دولة بوليفيا املتعددة القوميات(؛

ياكاااال األساساااية ومرافااااق الرعاياااة الصااااحية، وال ساااايما يف حتساااني اهل 146-172
 (؛املناطق الريفية )ماليزا

اختاااذ تااداب  ملموسااة، مبااا يف ذلااك ختصاايم املااوارد املاليااة الكافيااة،  146-173
ل اامان حصااوال اجلميااع علاا  الرعايااة الصااحية الكافيااة، مباان فاايام النساااء والفحااات 

 ن )السويد(؛ال عيفة مثل الفقراء واألطفاال واملااجري
فياااات مواصاالة تنفيااذ الااارباماب احلاليااة الراميااة اىل افاااض معاادالت و  146-174

ومراضاة األطفاااال، بسابل مناااا حتساني ماااارات القاابالت واعتماااد معااي  اجلااودة يف 
 رعاية األماات واملواليد )بيالروس(؛ 

رضاااع تنفياااذ اجاااراءات ملموساااة للحاااد مااان ارتفااااع نسااابة وفياااات ال 146-175
 واألماات ومحل املراهقات )كوستاريكا(؛

دمات الرعاياة الصاحية زادة اجلاود ل مان حصوال اجلميع عل  اا 146-176
 األساسية، بوسا ل مناا ختصيم املوارد الكافية لقطاع الرعاية الصحية )ماليزا(؛

مااان  اااانون العقاااوابت،  158املاااادة  ااااامواءماااة التشاااريعات، مباااا في 146-177
)ج( مااان الربوتوكاااوال املتعلااااق حبقاااوق املااارأة يف أفريقياااا امللحااااق (2)14 املاااادة ماااع

وق اإلنساااان والشاااعوب )بروتوكاااوال ماااابوتو( بشااانن امكانياااة ابمليثااااق األفريقاااد حلقااا
 اإلجااض )الدامنرك(؛
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االت، تعااديل  ااانون العقااوابت إللغاااء جتاارمي اإلجااااض يف مجيااع احلاا 146-178
 علاا  ياادعلاا  ااادمات الرعايااة الصااحية الشاااملة صااوال النساااء يف احلفاارص زادة و 

ة   يساو حديثاة وساا ل  موظفني مدربني، وكفالة حصوال مجيع النساء والفتياات علا 
 التكلفة من وسا ل منع احلمل )آيسلندا(؛

املسااااواة يف احلصاااوال علااا  التعلااايم زادة اجلااااود الرامياااة اىل كفالاااة  146-179
والرعاياااة الصاااحية للجمياااع، وال سااايما للفحاااات االجتماعياااة ال اااعيفة، مباااا يف ذلاااك 

 بعض األ لياات النساء والفتيات واألشخاص ذوو اإلعا ة واألشخاص املنتمون اىل
 اللغوية )اكوادور(؛

لايم تكثيف اجلاود الرامية اىل حتسني فرص حصوال اجلميع علا  التع 146-180
علاا   اادم املساااواة، وال ساايما الفحااات ال ااعيفة مثاال النساااء واأل ليااات واألطفاااال 

 ذوي االحتياجات ا اصة وأطفاال املناطق الريفية )أفغانستان(؛
لوية ل هداإ املتصالة ابلتعلايم وتنفياذها، مباا يف ذلاك مواصلة اعطاء األو  146-181

 الصحية، وال سيما للمرأة )جنوب أفريقيا(؛ما يتعلق حبقوق اإلنسان وادمات الرعاية 
تكثيااااف اجلاااااود الراميااااة اىل كفالااااة حصااااوال اجلميااااع علاااا  التعلاااايم  146-182

دالت التسارب اإللزامد اجملاين، ووضاع املزياد مان االساواتيجيات ملعاجلاة ارتفااع معا
 من املدارس )دولة فلسطني(؛

لااايم األساساااد االسااتمرار يف تعزياااز فاارص حصاااوال اجلمياااع علاا  التع 146-183
 اجملاين لزادة معدالت االلتحاق ابملدارس )مجاورية فنزويال البوليفارية(؛

تعزيااز اجلاااود الراميااة اىل ضاامان حصااوال اجلميااع علاا  التعلاايم اإللزامااد  146-184
 يالء اهتمام ااص ابلفتيات والطالب يف املناطق الريفية )الياابن(؛اجملاين، مع ا

التعليم لتحقيق اهلادإ املتاوا  مان اطاار العمال زادة اإلنفاق عل   146-185
 )اجلزا ر(؛ 2030عام لا اص ابلتعليم 

االسااتمرار يف تعزيااز االسااتثمار يف التعلاايم ماان أجاال حتسااني التعلاايم،  146-186
 لريفية )الصني(؛وااصة يف املناطق ا

تكثيف اجلاود الرامية اىل كفالة حصوال مجيع األطفااال علا  التعلايم  146-187
 اجملاين واجليد )بلجيكا(؛

تكثيااااف اجلاااااود الراميااااة اىل كفالااااة حصااااوال اجلميااااع علاااا  التعلاااايم  146-188
 اإللزامد اجملاين، وال سيما يف مناطق السكان األصليني )ب و(؛

جلاااود لتااوف  امكانيااة الوصااوال الكاماال اىل التعلاايم مواصاالة تعزيااز ا 146-189
األمام املتحادة ذات الصالة والشاركاء للجميع وافاض األمياة ابلتعااون ماع وكااالت 
 ايارين )مجاورية كورا الشعبية الدميقراطية(؛

مواصلة تنفياذ التاداب  والارباماب الرامياة اىل افاض مساتوات األمياة  146-190
 يفية )اجلماورية الدومينيكية(؛يف املناطق احل رية والر 
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مواصاااالة اجلاااااود لتحسااااني اإلملااااام ابلقااااراءة والكتابااااة، ال ساااايما يف  146-191
 صفوإ النساء )اجلماورية العربية السورية(؛

معاادال تساارب   فااضاختاااذ التااداب  الالزمااة لتنفيااذ باارانماب منسااق  146-192
والشاااابت علاا   تحسااني نظااام امكانيااة حصااوال الفتياااتلالفتيااات ماان املاادارس، و 

 التعليم )اهلند(؛
ضد احلمل والزواج املبكر يف أنغوال"،  مواصلة الربانماب املعنون "معاا  146-193

 املدارس حىت يف حالة احلمل )املكسيك(؛ وزادة الدعم ل مان بقاء الفتيات يف
ااتحااة امكانيااة احلصااوال علاا  التعلاايم جلميااع األطفاااال يف مجيااع أ اااء  146-194

 رية ايران اإلسالمية(؛البلد )مجاو 
اختاااذ تااداب  لتحسااني نظااام التعلاايم األساسااد، وكااذلك نظااام الرعايااة  146-195

 الصحية يف املناطق الريفية )مدغشقر(؛
صاااالة اجلاااااود الراميااااة اىل حتسااااني فاااارص احلصااااوال علاااا  التعلاااايم موا 146-196

 ريشيوس(؛ل  ليات والشعوب األصلية وكذلك ألطفاال املناطق الريفية والنا ية )مو 
 م اعفة اجلاود املبذولة بشنن التعليم املدرسد للقصر )الربتغاال(؛ 146-197
 تعزيز املساواة بني اجلنسني )األردن(؛ 146-198
 مواصلة اجلاود الرامية اىل تعزيز حقوق املرأة )مصر(؛ 146-199
مواصااالة توسااايع نطااااق املبااااادرات الرامياااة اىل حتقياااق محاياااة أف اااال  146-200

 رأة )أرمينيا(؛حلقوق امل
 مواصلة اجلاود الرامية اىل مكافحة التمييز ضد املرأة )تونس(؛ 146-201
ني املارأة يف املنااطق الريفياة يف اختاذ املزيد من التداب  الرامية اىل متك 146-202

 البلد )أذربيجان(؛
األنشاااااطة مزاولاااااة النسااااااء  شاااااجيعمواصااااالة التاااااداب  الرامياااااة اىل ت 146-203

 يف املناطق الريفية )دولة بوليفيا املتعددة القوميات(؛ اال تصادية
متثيال مواصلة اجلاود الرامية اىل تعزيز املساواة بني اجلنسني وضمان  146-204

 يف املناصب العامة )ابكستان(؛ كب اا   املرأة متثيالا 
اختااااذ املزياااد مااان ا طاااوات للنااااوض مبشااااركة املااارأة يف احليااااة السياساااية  146-205
 ، ومواصلة تعزيز التمكني اال تصادي للمرأة، ااصة يف املناطق الريفية )بلغارا(؛والعامة
اة العامااة والسياسااية، ووضااع تعزيااز املشاااركة النشااطة للماارأة يف احلياا 146-206

حتصااايم جنسااااين ل ااامان متثيااال أكااارب للمااارأة يف  اااوا م األحااازاب السياساااية ويف 
 ريكا(؛حكومات احملافظات ويف السلطات الثالث )كوستا

ضمان متتع املرأة ابحلقوق االجتماعية واال تصاادية علا   او كامال،  146-207
 واجلنساين )تشيكيا(؛يل نز واختاذ تداب  فعالة ضد العنف امل
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مواصلة اعطاء األولوية لتمكني املرأة، وازالة احلواجز اله تعوض املساواة  146-208
 ة مع غ هن من املواطنني )فيجد(؛ دإ ضمان معاملة مجيع النساء معاملة متساوي

تنفيذ السياسات والرباماب الوطنية من أجل حتساني حالاة النسااء  شديدت 146-209
 والفتيات وكفالة التعليم اجليد ل طفاال، وال سيما يف املناطق الريفية )جزر مارشاال(؛

 قوق املرأة )انميبيا(؛وضع برانماب لتوعية مجيع اجلاات املعنية حب 146-210
 ااااو متكااااني املاااارأة، يف اطااااار التنفيااااذ الفعاااااال  مواصاااالة امل ااااد  اااادماا  146-211

بني اجلنسني، وال سيما من االال تعزيز تكاافز للسياسة الوطنية للمساواة واإلنصاإ 
 الفرص يف مجيع جماالت احلياة السياسية واال تصادية واالجتماعية والثقافية )كواب(؛

فياااااذ السياساااااة الوطنياااااة للمسااااااواة مواصااااالة اجلااااااود الرامياااااة اىل تن 146-212
يف مجياع  مارأة والرجالللفارص واإلنصاإ بني اجلنسني من أجال زادة تعزياز تكاافز 

 اجملاالت )مجاورية الو الدميقراطية الشعبية(؛
مواصاالة تنفيااذ السياسااات الراميااة اىل تعزيااز املساااواة بااني اجلنسااني،  146-213

 إلنصاإ بني اجلنسني )جيبويت(؛مع السياسة الوطنية للمساواة وا وذلك متشياا 
اجلنسااني مواصاالة تنفيااذ السياسااة الوطنيااة للمساااواة واإلنصاااإ بااني  146-214

ملكافحاااة املمارساااات ال اااارة والقوالاااب النمطياااة ضاااد املااارأة والفتااااة املساااتمدة مااان 
 املمارسات الثقافية )ميامنار(؛

يااااة تصااااميم اسااااواتيجية جنسااااانية وطنيااااة وسياسااااات جنسااااانية وطن 146-215
، مبا يف ذلك برانماب لتوعية مجيع اجلاات املعنية بشنن حقوق كامالا   وتنفيذها تنفيذاا 

وتوطيااااد تعماااايم املنظااااور اجلنساااااين وتعزيااااز مساااازولية الشااااركات العاملااااة يف  املاااارأة،
 الصناعات االستخراجية عن االنتااكات املرتكبة )هولندا(؛

املساااواة بااني اجلنسااني  مواصاالة السياسااات العامااة املمتااازة الااه تعاازز 146-216
 يل )مجاورية فنزويال البوليفارية(؛نز وتكافا العنف امل

صاااالة التنفيااااذ الكاماااال للتشااااريعات املتعلقااااة بتشااااويه األع اااااء موا 146-217
 التناسلية األنثوية )ايطاليا(؛

بذال اجلاود حلماية وتعزيز حقوق املرأة، والناوض ابلدعم املقدم اىل  146-218
 نف اجلنساين )ايطاليا(؛النساء ضحاا الع

توف  اطار سياسايت شاامل ملناع مجياع أشاكاال العناف اجلنسااين ضاد  146-219
 النساء والفتيات ومكافحتاا واملعا بة علياا )اسبانيا(؛

مجياع ممارساة ضمان وجود ايليات القانونية واملزسسية الالزماة ملناع  146-220
 لياا )السويد(؛النساء والفتيات واملعا بة ع عل أشكاال العنف 

اختاااذ التااداب  الالزمااة لتعزيااز حقااوق املاارأة ومكافحااة مجيااع أشااكاال  146-221
 العنف اجلنساين )سويسرا(؛
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زواج  ااااافاارض حظاار  ااانوين علاا  مجياااع املمارسااات ال ااارة، مبااا في 146-222
االفة، والااه توجااد  األطفاااال والاازواج ابإلكااراه، واملااار، وتعاادد الزوجااات، وزواج الس و

 املناطق الريفية من البلد )سلوفينيا(؛صة يف بصفة اا
تعميااق التااداب  املتخااذة ملكافحااة القوالااب النمطيااة التقليديااة وعاادم  146-223

املساااواة بااني اجلنسااني، وال ساايما فيمااا يتعلااق بتشااويه األع اااء التناساالية األنثويااة 
 والزعات )األرجنتني(؛

اء واألطفااال، مباا يف د النساتعزيز اجلاود املبذولة ملكافحة العنف ضا 146-224
 يل )النمسا(؛نز ذلك العنف امل

يل، مباااا يف ناااز اعتمااااد سياساااات وتاااداب  ملموساااة ملكافحاااة العناااف امل 146-225
ذلك محالت اإلعالم والتادريب ألفاراد الشارطة والعااملني يف القطااع الطام وباراماب 

 االجتماعد لل حاا )شيلد(؛ - الدعم النفسد
 علا مجيع أشاكاال العناف ممارسة د  انون شامل ملنع ماالنظر يف اعت 146-226

 النساء والفتيات ومكافحتاا واملعا بة علياا )كوت ديفوار(؛
للمعاااي  الدوليااة ماان أجاال منااع  اعتماااد اطااار تشااريعد شااامل وفقاااا  146-227

 ومكافحة مجيع أشكاال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات )فرنسا(؛
 يل )هندوراس(؛نز افحة العنف املتداب  ملكاعتماد  146-228
تعزياااز اجلااااود الرامياااة اىل تعزياااز اااادمات الااادعم ل اااحاا العناااف،  146-229
 سيما النساء والقصر )ميامنار(؛ ال

تعزياااز امكانياااة وصاااوال النسااااء اىل العدالاااة، وال سااايما الوصاااوال اىل  146-230
 )املغرب(؛يل نز وسا ل االنتصاإ يف حاالت العنف امل

يل يف مجياع أ ااء ناز التنفيذ الفعااال للقاانون املتعلاق ابلعناف املضمان  146-231
 البلد، ومواصلة تعزيز حقوق املرأة يف مجيع أ اء البلد )النروياب(؛

يل والزواج نز وضع آلية تشريعية  وية حلماية النساء ضحاا العنف امل 146-232
 املبكر )مدغشقر(؛

زسسااية ملكافحااة العنااف ضااد تعزيااز ايليااات التشااريعية وامل مواصاالة 146-233
 املرأة )ابكستان(؛

تعزيااز التااداب  الراميااة اىل حظاار مجيااع أشااكاال العنااف ضااد النساااء  146-234
والفتيات يف اجملالني العام وا اص، مبا يف ذلك من االال اعتماد تشريع شامل ملنع 

 اا واملعا بة علياا )رواندا(؛مجيع أشكاال العنف ضد النساء والفتيات ومكافحت
زادة عاااادد مراكااااز اإليااااواء وختصاااايم وحاااادات يف مراكااااز الشاااارطة  146-235

 واملراكز الطبية لدعم ضحاا العنف اجلنساين )سيشيل(؛
 مواصلة اجلاود الرامية اىل تعزيز حقوق الطفل )السودان(؛ 146-236
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ل طفااال علا   او فعااال تكثيف اجلاود ل مان احلقوق املعوإ  ا  146-237
 )الكونغو(؛

ضمان محاية حقوق الطفل محاية فعالاة مان ااالال وضاع اساواتيجية  146-238
 حكومية وتشريعات وطنية )أوكرانيا(؛

مواصااالة تعزياااز التاااداب  الرامياااة اىل تعزياااز حقاااوق الطفااال ومحايتااااا  146-239
 )فيين انم(؛

 ج املبكر )لكسمربغ(؛اختاذ التداب  املناسبة ملكافحة الزوا  146-240
 ااانوين علااا  زواج األطفااااال والاازواج ابإلكاااراه، وتنقااايا فاارض حظااار  146-241

 عاماا )اسبانيا(؛ 18 انون األسرة لتحديد السن الدنيا للزواج يف 
عاماااا لكاال ماان الفتيااان والفتيااات  18رفااع الساان الاادنيا للاازواج اىل  146-242

 إلكراه وزواج األطفاال )بلجيكا(؛دون استثناءات، وجترمي مجيع أشكاال الزواج اب
اختاذ التداب  الالزمة للق اء عل  املمارسات التقليدياة الاه تشاجع علا   146-243

 عاماا )كوستاريكا(؛ 18زواج األطفاال والزواج املبكر، وحتديد السن الدنيا للزواج يف 
الاازواج  ااانون األساارة إللغاااء أي اسااتثناءات تباايا  24تعااديل املااادة  146-244

 )الدامنرك(؛ دون سن الثامنة عشرة كسن دنيا للزواج
عامااا  18تنقيا  انون األسرة ل مان حتديد السن الدنيا للازواج يف  146-245

 لكل من الفتيات والفتيان )بوركينا فاسو(؛
الق اااء التااام علاا  زواج األطفاااال والاازواج املبكاار والاازواج ابإلكااراه  146-246

 )انميبيا(؛ 1988ألسرة لعام عن طريق تعديل  انون ا
تعميق السياسات وايليات ل مان احلماية الشااملة حلقاوق مواصلة  146-247

األطفاااال واملااراهقني، وال ساايما اإلجااراءات الراميااة اىل منااع ومواجاااة مجيااع مظاااهر 
 العنف )كواب(؛

ساااان تشااااريعات حتظاااار صااااراحة العقوبااااة البدنيااااة ل طفاااااال يف مجيااااع  146-248
لقانونياة الساتخدام هاذه ا يف ذلك يف املنزال، والغاء مجيع املسوغات االسيا ات، مب

 العقوبة )زامبيا(؛ 
اعتماااد تشااريعات حتظاار صااراحة اناازاال العقوبااة البدنيااة ابألطفاااال يف  146-249

 مجيع السيا ات )الربازيل(؛
مواصلة اجلاود الرامية اىل منع ومكافحاة مجياع أشاكاال العناف ضاد  146-250
املتجرين ابألطفاال  طفاال، وال سيما عن طريق فتا مراكز ايواء جديدة ومكافحةاأل

 وعمل األطفاال )فرنسا(؛
 تكثيف اجلاود الرامية اىل احلد من عمل األطفاال )موزامبيق(؛ 146-251
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تسااريع عمليااة اعتماااد التااداب  الالزمااة ملنااع العماال القسااري وعماال  146-252
 األطفاال )نيباال(؛

التسريع بوضع اطة العمل الوطنياة للق ااء علا  عمال األطفااال يف  146-253
 )اجلماورية العربية السورية(؛ 2022-2018نغوال للفوة أ

تكثيااف اجلاااود لوضااع اطااة العماال اهلادفااة اىل الق اااء علاا  عماال  146-254
 األطفاال، مع ضمان ادراج آليات للرصد واملساءلة )شيلد(؛

اطاة العمال الوطنياة للق ااء علا  عمال األطفااال  استكماال اعتمااد 146-255
دإ اىل وضاااااع اساااااواتيجيات و ا ياااااة وحتدياااااد ، الاااااه  ااااا2022-2018للفاااااوة 

اجملاالت اله يوجد فياا عمل األطفاال وأشاكاال العمال الاه تشاكل عمال األطفااال 
 )مجاورية الكونغو الدميقراطية(؛

اال، مباان فاايام تكثيااف العماال ملكافحااة العنااف ضااد النساااء واألطفاا 146-256
هلياكااال مسااااعدة  املتاماااون مبمارساااة الساااحر، مااان ااااالال ختصااايم املاااوارد الكافياااة

 ال حاا وضمان امكانية وصوال ال حاا اىل العدالة واحلق يف التعويض )الغابون(؛
اختاذ مزيد من التداب  ملنع مجياع أشاكاال العناف واإلياذاء املرتكباة ضاد  146-257

ق مكافحة زواج األطفاال والزواج املبكار والازواج ابإلكاراه األطفاال، مبا يف ذلك عن طري
 عمل األطفاال ومحاية األطفاال املتامني مبمارسة السحر )ايطاليا(؛والق اء عل  

مواصااالة التاااداب  اجلارياااة ملكافحاااة ا اااام األطفااااال مبمارساااة الساااحر  146-258
 ومحاية القصر من األشخاص الذين يتامورم بذلك )ميامنار(؛

عاماااا واسااتخدامام يف  18التجاارمي الصااريا لتجنيااد األطفاااال دون ساان  146-259
 اعات املسلحة ومن جانب اجلماعات املسلحة غ  التابعة للدولة )اجلبل األسود(؛النز 

 اعتماد تشريعات وتداب  تعوإ بوضع الشعوب األصلية )أوكرانيا(؛ 146-260
ن حقااوق األ ليااات والشااعوب تعزيااز التااداب  التشااريعية واإلداريااة ل ااما 146-261

تنفياااذ املشااااريع اإلمنا ياااة أو مااانا  األصااالية، والتمااااس موافقاااة الشاااعوب األصااالية  بااال
 الواايم للشركات للقيام أبنشطة ا تصادية يف أراضد الشعوب األصلية )املكسيك(؛

تعزيااز املبااادرات الراميااة اىل االعااواإ ل  ليااات والشااعوب األصاالية  146-262
ضد واستخداماا، مبا يف ذلك شعب سان واجملتمعات احمللياة الرعوياة يف مبلكية األرا

 نوب الغريب )ب و(؛اجل
ضااااامان حصاااااوال األطفااااااال ذوي اإلعا اااااة علااااا  الرعاياااااة الصاااااحية  146-263

واملسااااعدة االجتماعياااة والتعلااايم الشاااامل للجمياااع، وتكثياااف التاااداب  الرامياااة اىل 
 بلغارا(؛التصدي للتحيز املمارس ضد هزالء األطفاال )

ة للقصار  او احلفااع علا  املسااعدة املخصصا مواصلة امل د  ادماا  146-264
ذوي اإلعا ة، عل  النحاو املنصاوص علياه يف اساواتيجية العمال مان أجال اإلدمااج 

 االجتماعد ل طفاال ذوي اإلعا ة )انيوبيا(؛
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أاا  وتاوف   حال   كضمان عدم احتجاز طالم اللجوء والالجحني اال   146-265
 ال ماانت القانونية للمحتجزين منام يف مراكز االستقباال )أفغانستان(؛

ضاامان تنفيااذ القااانون املتعلااق حبااق اللجااوء وصاافة الالجاا ، ووضااع  146-266
اجراءات عادلة وفعالاة ملانا اللجاوء، والتعجيال إبصادار وجتدياد واث اق هوياة طاالم 

 اللجوء والالجحني )أفغانستان(؛
تعجيااااال بتنفياااااذ  اااااانون اللجاااااوء وصااااافة الالجااااا  الاااااذي اعتماااااد يف ال 146-267
ضااع اجااراءات عادلااة وفعالااة ملاانا اللجااوء بغيااة ، ال ساايما عاان طريااق و 2015 عااام

 تيس  حصوال طالم اللجوء والالجحني عل  ا دمات االجتماعية األساسية )توغو(؛
النظاااار يف وضااااع اسااااواتيجية وطنيااااة للاجاااارة تعاااازز تسااااوية الوضااااع  146-268

 القانوين للمااجرين وت من حقو ام )اكوادور(؛
واسااتخدام القااوة، وكفالااة اعااادة  جتنااب الطاارد اجلماااعد للمااااجرين 146-269

 املااجرين املت ررين اىل أوطارم يف احوام اتم حلقوق اإلنسان )املكسيك(؛
ازالااااة أي عقبااااة عمليااااة حتااااوال دون تسااااجيل والدة مجيااااع األطفاااااال  146-270

 ين أجنبيني )الكونغو(.املولودين ألبو 
ير تعرب  عن مو اف الدولاة ومجيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف هذا التقر  -147

وال ينبغاد أن تففسَّار علا  أراا حتظا   )الدوال( اله  دمتاا و/أو الدولة موضوع االساتعراض.
 بتنييد الفريق العامل ككل.
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