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 مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشاامل، املنشاو وفقااق لقارار حلاق  قا    -١

. 20١9تشااارين الثاااارب/ن فمرب  ١5إىل  4مااان يف الفااا ة  الثالثاااة واألر عااان، دورتااا  5/١اإلنساااان 
. 20١9تشارين الثاارب/ن فمرب  ١١املعق دة يف  ١2جري االستعراض املتعلق ابلعرا  يف اجللسة وأ  

. واعتمد الفريق العامل التقرير وزير العدل العراقي، السيد فارو  أمن عثمانالعراقي  وترأس ال فد  
 .20١9تشرين الثارب/ن فمرب  ١4املعق دة يف  ١7املتعلق ابلعرا  يف جلست  

قااررين التااا  ، اختااار حلااق  قاا   اإلنسااان فريااق امل20١9كااان ن الثارب/يناااير   ١5ويف  -2
 .أوروغ اي، والبحرين، وتشيك سل فاكيا)اجملم عة الثالثية( لتيسري استعراض احلالة يف العرا : 

ماان  5، والفقارة 5/١ قارار حلاق  قاا   اإلنساانماان مرفاق  ١5وعماالق ح كاام الفقارة  -٣
 ، صدرت ال اثئق التالية ألغراض استعراض احلالة يف العرا :١6/2١ قرار اجمللقمرفق 

ال ثيقاااااااااااااااااة )أ( )١5م وفقااااااااااااااااااق للفقااااااااااااااااارة عااااااااااااااااارض خ اااااااااااااااااي مقاااااااااااااااااد  /تقريااااااااااااااااار و ين )أ( 
A/HRC/WG.6/34/IRQ/1؛) 

السااااامية حلقاااا   اإلنسااااان  مف ضااااية األمااام املتحاااادةجتميااال للمعل مااااات أعدتاااا   )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/34/IRQ/2ال ثيقة ) )ب(١5وفقاق للفقرة )املف ضية( 
 (.A/HRC/WG.6/34/IRQ/3ال ثيقة )ج( )١5م جز أعدت  املف ضية وفقاق للفقرة  )ج( 

والربتغااال  يلااإ إىل العاارا ، عاان  ريااق اجملم عااة الثالثيااة، قائمااة أسااألة أعااد ا ساالفاق أملانيااا وأ   -4
ابلنيا ة عن حم عاة األصادقاا املعنياة ابلتنفياذ وتقادق التقاارير واملتا عاة علا  الطاعيد الا  ين، ، و لجيكا

واململكة املتحدة لربي انيا العظما  وأيرلنادا الشامالية، والا الملت املتحادة  وإسبانيا، والس يد، وس يسرا،
 وهذه األسألة م ج دة عل  امل قل الشبكي لالستعراض الدوي الشامل. األمريكية.

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

احلك مة قد أنشوت عدداق من اآلليات ملتا عة تنفيذ الت صيات  نإ وفد العرا قال رئيق  -5
ت صاية، ااا يف ذلاط خ اة  ١75املقب لة أثناا اجل لة الثانية لالستعراض الادوري الشاامل وعاددها 

 .عمل و نية أ عدت ابلتشاور مل حلق ال زراا وقسم  ق   اإلنسان   زارة العدل
اخل ااة ماان أجاال متا عااة تنفيااذ الت صاايات،  هااذهجلنااة تنساايق ومتا عااة يف إ ااار  وأنشااأإ -6

 حتإ قيادة ال زارة اشاركة ممثلن عن ال زارات واملؤسسات املعنية.
السااتعراض ل اجل لااة السااا قةركااز التقرياار الاا  ين علاا  تنفيااذ الت صايات الطااادرة عاان وقاد  -7

ي ر خالهلااا الساان ات اخلمااق املاضااية، والاايت ساا شااهتد اعلاا  الاارغم ماان التحاادملت الطااعبة الاايت 
علااا  مناااا ق واساااعة مااان األراضاااي )تنظااايم الدولاااة اإلساااالمية يف العااارا  والشاااام( إرهاااا ي  داعااا  

 يف تلط املنا ق. وال سيمالتنمية، فرص ا مجيلوقف ا أالعراقية، وارتكب ا جرائم  شعة و 
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األزمااة واملشاااكل  امل تبااة علاا  اآلاثر املاادمرةرة ظلااإوعلاا  الاارغم ماان حترياار تلااط املنااا ق،  -8
. ومل ذلط، اختذت احلك مة عدة تدا ري أدت إىل ع دة أكثار  خ رياق تشكل حتدملق  صا بتهتااليت 
 يف املائة من املشر دين إىل منا ق إقامتهتم. 85من 
اتفاقياات منظماة إىل ق   اإلنسان، و املتعلقة حبوقد انضم العرا  إىل االتفاقيات الدولية  -9

اتفاقيات منظماة األمام املتحادة لل  ياة والعلام والثقافاة  ، وإىلالعمل لقة حوضاعاملتعالعمل الدولية 
 ماية ال اث الثقايف.املتعلقة حب)الي نسك ( 

تعاونإ الدولة مل مجيل آليات  ق   اإلنساان الدولياة داخال منظ ماة األمام املتحادة. و  -١0
جرااات اخلاصة وتعاونإ  شفافية دع ة دائمة إىل مجيل املكلفن   الملت يف إ ار اإل إوجقد و 

 عثاة األمام املتحادة كل مان مل املكلفن   الملت الذين زاروها. وأعرب العرا  عن تقديره لتعاون  
يف  ومف ضااااية األمااام املتحااادة السااااامية حلقااا   اإلنساااان )املف ضااااية(لتقااادق املسااااعدة إىل العااارا  

 .املختلفة اجملاالت
كماا ينظار رئايق خاصاة لتمكان املارأة العراقياة،   ة أقساماق ومشلإ اهلياكل املؤسسية املنشو -١١

 ملرأة.لشؤون املرأة والتنمية وحلق أعل  شؤون ايف مق  ات إلنشاا وزارة ل اجلمهت رية  الياق 
حلاد مان العناد ضاد الرامية إىل امن السياسات واالس اتيجيات  كثرياق وقد اعتمدت احلك مة   -١2

 (.2000)١٣25واالمتثال ملبادئ قرار حلق األمن  ،ة للمرأةاملرأة، وحتسن الطحة اإلجنا ي
وتعماال احلك مااة علاا   ناااا نظااام مؤسسااي وقااان رب حلمايااة األ فااال ومناال أي اسااتغالل  -١٣
، وتقاا م  الياااق دعااداد مشااروع قااان ن  شااون  قاا   ال فاال وهيأااة رعايااة ال فاال، ابلتعاااون ماال هلاام

 .واملنظمة الدولية ملساعدة األ فالمنظمة األمم املتحدة لل ف لة )الي نيسد( 
عكاق التقريار الا  ين ت ا ر احلقا   االقتطاادية واالجتماعياة والثقافياة، مثال  ارام  وقاد  -١4

ق فااارص العمااال الساااتجا ة مل الاااا املتظااااهرين، ااااا يف ذلاااط ماااا يتعلاااق  ل اااا الرامياااة إىلاإلصاااال  
 .ومش ل اجلميل

الفسااااد علااا  التمتااال حبقااا    أتثاااريوجلناااة النزاهاااة علااا  احلاااد مااان هاااي وتعمااال احلك ماااة  -١5
 املرتبااتاإللك ونياة لادفل  ات، واساتخدام اآللياعنا  املساؤولن كما تعمال علا  مقاضااةاإلنسان،  

 فرص التالعا املا .  غية استأطال
وتعماال  20١٣ لساانة ٣8قام ر ذوي اإلعاقااة  رعاياة قااان ن اراجعااةوتقا م احلك مااة  اليااق  -١6

بعهتااااااا وزارة التخ اااااايط يف اخل ااااااط الاااااايت تتر  األةشااااااخاص ذوي اإلعاقااااااةعلاااااا  زملدة فاااااارص إدماااااااج 
 .20٣0  ة التنمية املستدامة لعام  يتطل فيما
احلك ماة  اادىل إىل  ظلاإم  قااق إنساانياق أساساياق، فقاد احلاق يف التعلاي وابلنظار إىل كا ن -١7

، وتاااا فري الفاااارص التعليميااااة جلمياااال مناااا  حتساااان مساااات ملت التعلاااايم، وخفاااا  معاااادالت التساااارب
 الفأات، وحماولة ضمان احلق يف التعليم للجميل.

يع ااال  ااارام  التنمياااة وياااؤثر علااا  إذ أنااا  حلقااا   اإلنساااان،  حتااادملق رئيساااياق ميثااال اإلرهااااب و  -١8
أعضااا داعا  مال  ق   مجيل الفأات. وتعاملإ احلك مة مل املتهتمن ابرتكاب جارائم إرها ياة أو 

 وفقاق للقان ن وحتإ إشراىل املدعي العام واملنظمات الدولية واللجنة املستقلة حلق   اإلنسان.
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يتعلاااق ابأل ااا ال الشخطاااية  وتعمااال احلك ماااة أيضااااق علااا  تسااا ية املساااائل املعلقاااة فيماااا -١9
الناشااأة عاان الزاااات الاايت  اادثإ أثناااا سااي رة داعاا  علاا  أجاازاا ماان العاارا ، والاا الدات الاايت 

 جنمإ عن االغتطاب يف تلط املنا ق.
ساااتند ت بياااق عق  اااة اإلعااادام يف العااارا  إىل أ كاااام قان نياااة تضااامن ا اكماااة العادلاااة يو  -20

علاا  أخ ااار اجلااارائم،  إالعق  ااة اإلعااادام  وال ت  ب اااقكماااة. والضااما ت القان نياااة واإلجرائيااة للمحا 
تادع  يف  لباات  اليااق القضااا العراقاي والسال ات األخار   وينظاريف ذلط القتال واإلرهااب،  اا

 للقان ن أو لتقدير السل ة القضائية. وفقاق ختفيد عق  ة اإلعدام إىل 
 اإلعدام ومل ي بق العق  ة عل  احل امل. عق  ة مل حيكم القضاا العراقي عل  األ فال و  -2١
يف هااذا التنفيااذ أو يف للتااوخري  ومل تكاان التحاادملت الاايت واجهتااإ تنفيااذ الت صاايات مااربراق  -22

 احلك مة عل  وضل خ ط و نية لتنفيذ ت صيات جديدة. وتعمل،  ط رة جزئية فقطتنفيذها 

 وردود الدولة موضوع االستعراض لتفاعلياحلوار ا  -ابء 
. وتارد الت صايات املقد ماة أثنااا احلاا ار يف احلا ار التفاااعليوفاداق  بياا ت أثنااا  ١١١أدىل  -2٣

 من هذا التقرير. "اثنياق"الفرع 
 ينماا أعر اإ عان قلقهتاا إزاا  ر  بإ الربتغال ابلتطديق علا  صاك ح  قا   اإلنساان،و  -24

 استخدام عق  ة اإلعدام.استمرار 
ذكرت ق ر أهنا تقدر الت  رات التشريعية والتنفيذية واملؤسسية وصياغة االس اتيجيات و  -25

 .2022-20١8ال  نية وخ ة التنمية ال  نية للف ة 
 املشاار دين،األةشااخاص وأثنااإ مجهت ريااة كاا رمل علاا  الدولااة ملااا اختذتاا  ماان تاادا ري حلمايااة  -26

ن. ينما أعر إ عن قل  قهتا إزاا االستخدام املفرط للق ة ضد ا تجرة
 االحتاد الروسي ابلتحدي الذي ميثل  اإلرهاب وأثىن عل  الدولة إلصال ا ا التشريعية. وسل م -27
 ألشخاص ذوي اإلعاقة. شون امكافحة الفقر واعتماد ق انن الرامية إىل ور  بإ مطر ابجلهت د  -28
تعزياااز إ اااار قاياااة  قااا   اإلنساااان جلهت دهاااا الرامياااة إىل ة الدولاااعلااا  السااانغال  وأثناااإ -29

 ور  بإ ابلتطديق عل  مثارب اتفاقيات دولية.
أعر إ صر يا عان تقاديرها العتمااد عادد مان االسا اتيجيات واخل اط ال  نياة ور  باإ و  -٣0

   ضل إ ار مؤسسي حلق   اإلنسان.
تا فري و  ،حااالت مثال احلاد مان الفقارسل مإ سيشيل ابعتماد اسا اتيجيات رئيساية يف و  -٣١

 وزملدة املرافق الطحية. ،واألغذيةالتغذية 
وأثناااإ سااانغاف رة علااا  الدولاااة لقيامهتاااا   ضااال االسااا اتيجيات املتعلقاااة ابحلاااد مااان الفقااار  -٣2

 والنهت ض ابملرأة.
لتحساااان اإل ااااار  عاااادة قاااا اننور  بااااإ ساااال فاكيا ابخل اااا ات اإلاا يااااة املتخااااذة و ساااان  -٣٣

 عي حلق   اإلنسان.التشري
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اا  ساال فينيا أهنااا تفهتاام التحاادملت  وذكاارت -٣4 نتهتاااا ال املر لااة االنتقاليااة التاليااةيف الاايت ت  اج 
 .20١7اإلعدام منذ عام  تنفيذ أ كامالكبري يف  لالخنفاضوأعر إ عن تقديرها  الطراع،

اغل املتعلقااة االساا اتيجيات ال  نيااة وإدراج الشاا   شااىور  بااإ جناا ب أفريقيااا ابعتماااد  -٣5
 حبق   اإلنسان يف الربام  التعليمية.

دعمهتاا للعارا   اإلعاراب عانوكاررت  إسبانيا ابلطع ابت اليت ي اجهتهتاا العارا ، وسل مإ -٣6
 .اإلصال ات في ولعملية 

ور  بااإ سااري النكااا ابعتماااد العديااد ماان االساا اتيجيات ال  نيااة واخل ااط ذات الطاالة  -٣7
 إلنسان. ضل إ ار مؤسسي حلق   ا و 

اجلهت د الايت تباذهلا الدولاة لتحسان التشاريعات ا لياة وإ  اة  إىل دولة فلس ن وأشارت -٣8
 وخاصة لأل فال يف املنا ق الريفية. التعليم،

اااااا السااااا دان ابلتااااادا ري التشاااااريعية  -٣9 حتسااااان  قااااا   اإلنساااااان واعتمااااااد الرامياااااة إىل ور  
 اس اتيجيات و نية.

 د املبذولااة ولكنهتااا دعااإ إىل تقاادق ضااما ت للحااق يف التجماال الساا يد ابجلهتاا ون رهااإ -40
  رية التعبري.يف السلمي و 

 حلقااااا   اخل ااااارية االنتهتاكاااااات ياااااربر ال العااااارا  يفوذكااااارت س يسااااارا أن ال ضااااال األماااااين  -4١
 .ارت كبإ اليت اإلنسان

تشااجيعهتا لوأثنااإ اجلمهت ريااة العر يااة الساا رية علاا  الدولااة ل ضااعهتا اساا اتيجيات و نيااة و  -42
 عل  ع دة املشر دين.

 حتسن مرافق السج ن امتثاالق للمعايري الدولية.الرامية إىل ور  بإ  يلند ابجلهت د  -4٣
 ،ليشاااايت ابعتماااااد اساااا اتيجيات و نيااااة يف حاااااالت احلااااد ماااان الفقاااار -ور  بااااإ تيماااا ر  - 44

 واألمن الغذائي. ،والطحة اإلجنا ية
 ولة يف السن ات األخرية يف حال  ق   اإلنسان.ور  بإ ت غ  ابجلهت د املبذ -45
 شاىر نفتا هتاا علا  ابو   عملية االساتعراض الادوري الشااملوأشادت ت نق ابلتزام الدولة  -46

 آليات حلق  ق   اإلنسان.
 وشج عإ تركيا العرا  عل  اختاذ اخل  ات الالزمة لتلبية امل الا املشروعة للمتظاهرين. -47
إىل مكافحااة الق الااا النم يااة اجلنسااانية والعنااد  اهلادفااةور  بااإ أوكرانيااا ابإلصااال ات  - 48

 رغم أن  ال يزال يتعن عمل الكثري. ضد املرأة،
إىل احلفاااا   اهلادفاااةعمااال السااا اتيجيات وخ اااط الور  باااإ اإلماااارات العر ياااة املتحااادة اب -49

 عل  كرامة اإلنسان وضمان العدالة االجتماعية.
أعر اااإ اململكاااة املتحااادة عااان قلقهتاااا إزاا  جااام العناااد الاااذي  ارسااا  قااا ات األمااان يف و  -50

 اال تجاجات األخرية.
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علا  العارا  ال فااا ابلتزاماتا  ا جاا القاان ن الادو   ااوأكدت ال الملت املتحدة أن   -5١
 اإلنسارب والقان ن الدو  حلق   اإلنسان.

 .اجلماعاتيتعلق حضعد وأعر إ أوروغ اي عن ش اغل خاصة فيما  -52
  ط العمل ال  نية. ور  بإ أوز كستان ابلت قيل عل  عدد من املعاهدات الدولية و  -5٣
اعتمااااد خ اااط و نياااة  وخاصاااة ور  باااإ مجهت رياااة فنااازويال الب ليفارياااة ابلتااادا ري املتخاااذة، -54

 ملكافحة الفقر.
 ق   الفأاات  وال سيما سان،وأثنإ فييإ  م عل  الدولة اللتزامهتا حبماية  ق   اإلن -55

 الضعيفة.
 إنشاا جلنة و نية للتنسيق واملتا عة. يف مجلة أم ر، وال ظ اليمن، -56
ااا يف ذلاط  السا قة، اجل لةوأعر إ أفغانستان عن تقديرها لإلجنازات اليت حتققإ منذ  -57

 اخل ط ال  نية حلق   اإلنسان.
لكنهتااا ال تاازال تشااعر ابلقلااق إزاا و  اإل ااار القااان رب،وذكارت ألبانيااا أهنااا تر ااا  تحساان  -58

 أل فال األيتام.العدد املرتفل ل
 عل  احلد من الفقر ومكافحة العند ضد املرأة. ور  بإ اجلزائر ابخل ط اليت تركز حتديداق  -59
لتقااادق أنغااا ال ابجلهتااا د الااايت  اااذلتهتا احلك ماااة ابلتعااااون مااال  عثاااة األمااام املتحااادة  ون رهاااإ -60

 البلد وقاية  ق   اإلنسان.يف ستقرار تحقيق االالعرا  فيما يتعلق  إىل اعدة ملسا
 وقد مإ األرجنتن ت صيات. -6١
، ولكنهتااا قالااإ داع  اااهلزميااة اإلقليميااة إحلااا  واع فااإ أساا اليا  تضااحيات الدولااة يف  -62

 إهنا ال تزال تشعر ابلقلق إزاا انتهتاكات  ق   اإلنسان يف العرا .
ر ااإ النمسااا عاان قلقهتااا العميااق إزاا التقااارير األخاارية عاان انتهتاكااات احلااق يف احلياااة أعو  -6٣

 واالستخدام املفرط للق ة.
 حبق   اإلنسان يف الدولة. سياساتية متعلقةور  بإ أذر يجان ابعتماد واثئق و رام   -64
 ت صيات. إشكرت البحرين وفد العرا  عل  عرض تقريره ال  ين وقد مو  -65
 أ ا إ  نغالدي  علماق ابلق انن اليت تتسق مل الطك ح الدولية حلق   اإلنسان.و  -66
اعتمااااااد عااااادد مااااان إىل وأشاااااارت  ااااايالروس إىل ت ااااا ير اإل اااااار املؤسساااااي والتشاااااريعي و  -67

 االس اتيجيات ال  نية للحد من الفقر.
ة للحرب أعر إ  لجيكا عن تضامنهتا مل الشعا العراقي، الذي ي اج  الع اقا الرهيبو  -68

 ضد داع .
عتمادها القاية  ق   اإلنسان وتعزيزها و جلهت دها الرامية إىل وأثنإ    ن عل  الدولة  -69

 الس اتيجية احلد من العند ضد املرأة.
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مؤسسااات مثاال مكتااا  قاا   اإلنساااان  لقيامهتااا دنشاااااوأثنااإ   تساا ا  علاا  الدولااة  -70
 داخل املؤسسات احلك مية.و دات الن ع االجتماعي و 

وهنوت الربازيل الدولة عل  التقدم ا رز عل  الرغم من التحدملت الكبارية وأثناإ عليهتاا  -7١
 إلزالة األلغام وإعادة أتهيل املدارس واملستشفيات. للتدا ري اليت اختذ ا

 يجية و نية للطحة.ال ظإ  رورب دار السالم  شكل إاايب األخذ ابس اتو  -72
األةشااخاص وشاج عإ  لغااارمل علا  اعتماااد تادا ري لتجنااا االساتخدام املفاارط للقا ة ضااد  -7٣

 الذين ميارس ن  قهتم يف التجمل السلمي.
علا  الارغم مان  والبناتأعر إ   ركينا فاس  عن قلقهتا إزاا العند املستمر ضد النساا و  -74

 اجلهت د املبذولة.
الدولاااة العتمادهاااا اسااا اتيجية احلاااد مااان الفقااار كجااازا مااان ر ياااة علااا    رونااادي  وأثناااإ -75

 لتحقيق أهداىل التنمية املستدامة. 20٣0 العرا 
ور  بااااااإ كناااااادا دصااااااال  قاااااا ات األماااااان واألجهتاااااازة األمنيااااااة ودلغاااااااا قااااااان ن األ اااااا ال  -76

 اجلعفري. الشخطية
 شاد دنشاا دائرة  كن املرأة العراقية وإدارة  ق   اإلنسان.ور  بإ ت -77
 تعزيز وقاية مجيل  ق   اإلنسان.يف حال شيلي ابجلهت د املبذولة  وسل مإ -78
سااهتاما ا اإلاا يااة يف إلحلااد ماان الفقاار و جلهت دهااا الرامياة إىل اوأثناإ الطاان علاا  الدولااة  -79

 اجلهت د الدولية ملكافحة اإلرهاب.
ر  باااإ كرواتياااا ابلعملياااة االنتخا ياااة ولكنهتاااا أعر اااإ عااان قلقهتاااا إزاا انتهتاكاااات  قااا   و  -80

 املظاهرات األخرية. أثناااإلنسان 
وضاااااااال سياسااااااااات إىل حتااااااااديع التشااااااااريعات، و الراميااااااااة إىل كاااااااا اب ابجلهتاااااااا د   ون رهااااااااإ -8١

 ن اجتماعي.مك رة ذات واس اتيجيات 
 امرأة للربملان. 8٣نتخاب الو  20١8انية لعام لدولة لالنتخاابت الربملعل  اقربص  وأثنإ -82
اان، مااا أساافر عاان و  -8٣ أعر ااإ تشاايكيا عاان قلقهتااا إزاا االسااتخدام املفاارط للقاا ة ضااد ا تجرة

 من األشخاص. كثريمقتل  
 يتطاالالدولااة ملااا أ رزتاا  ماان تقاادم فيمااا علاا  مجهت ريااة كاا رمل الشااعبية الدميقرا يااة  وأثنااإ -84

 .اص ذوي اإلعاقةواألشخحبق   املرأة وال فل 
 أعر إ الدامنرح عن قلقهتا إزاا  رية الطحافة واستخدام عق  ة اإلعدام.و  -85
  ضل اس اتيجيات و نية. اجلمهت رية الدومينيكية دنشاا آليات حلق   اإلنسان و  ون رهإ -86
 .الدم  ال   ي الشاملاعتماد قان ن إىل إك ادور  وأشارت -87
السااع دية علاا  الدولااة جلهت دهااا الراميااة إىل دماا   قاا   اإلنسااان وأثنااإ اململكااة العر يااة  -88

 يف نظام التعليم.
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ال ظااااإ التفيااااا ماااال التقاااادير الاااادور املتزايااااد للماااارأة ولكنهتااااا أعر ااااإ عاااان قلقهتااااا إزاا و  -89
 االستخدام املفرط للق ة ضد املتظاهرين.

االساااا اتيجية ال  نيااااة للنهتاااا ض إىل الفقاااار و ماااان تخفيااااد الوأشااااارت إثي  يااااا إىل تاااادا ري  -90
 ابملرأة.
دائااارة  كاان املااارأة العراقياااة يف أمانااة حلاااق الااا زراا  إلنشاااائهتاوأثنااإ فيجاااي علااا  الدولااة  -9١
 .لإل ثتش ي  األعضاا التناسلية لتجرق و 

ابجلهتاا د  ون رهااإ الداخليااةوأشااارت ج رجيااا إىل اخل اا ات املتخااذة لتحساان التشااريعات  -92
 فحة اإلرهاب.مكاالرامية إىل 

نأعر إ أملانيا عن قلقهتا إزاا العند ضد و  -9٣  قتيالق. ٣١9د ، الذي خل  ا تجرة
 عتماد اس اتيجية احلد من الفقر.ابغا  دنشاا دائرة  كن املرأة العراقية و  ون  هإ -94
لكنهتااا أعر اااإ و قااد اساات فإ املعااايري الدوليااة،  20١8ال ظااإ الياا  ن أن انتخاااابت و  -95
 عل  املتظاهرين. االعتداااتقلقهتا إزاا  عن
لتحقيااق يف  غيااة اأنشاوت مديريااة حلقاا   اإلنساان قااد ذكار وفااد العارا  أن وزارة الاادفاع و  -96

 انتهتاكات  ق   اإلنسان وحماسبة املسؤولن عنهتا. ادرعااات
(، تعتااارب مجيااال  ااااالت ١959 لسااانة ١88ا جاااا قاااان ن األ ااا ال الشخطاااية )رقااام و  -97

ميكان و . عامااق  ١8احلد األدىن لسن الازواج  اا  7 ددت املادة كما قسري الغية واب لة.  الزواج ال
 إذا مسح القاضي  ذلط.للزواج مؤهلن  عاماق  ١5أعمارهم  تبلغاعتبار األشخاص الذين 

والطاااا أة املندائياااة أن مجيااال شااارائح  يزيدياااةأوقااااىل الااادمل ت املسااايحية واأل ديااا ان ذكااارو  -98
لتحقيااق يف ماان أجاال احماااكم متخططااة  أ نشااأإاجملتماال يف العاارا  تتمتاال حبق قهتااا املدنيااة. وقااد 

وفضالق اإلرهاب وضمان عدم اإلفالت من العقاب. جرائم اجلرائم املرتكبة ضد األقليات الدينية و 
سااعدة تقادق املن مال  عثاة األمام املتحادة لتنفياذ مباادرة املطااحلة العراقياة ابلتعااو  اريذلط،  عن
  مجيل اجلماعات العرقية والدينية يف العرا . وهي تشملالعرا  إىل 
حتسااان التعلااايم العاااا  جلميااال العاااراقين دون  يياااز.  إىل العااارا  يساااع  جاهاااداق  وماااا فتااا  -99
اإلنساااان يف  لدميقرا ياااة و قااا  اب وأخاااذشااا رين واألكاااراد لألدراساااية أعاااد العااارا  منااااه   كماااا

 اجلامعية.الدراسية املناه  
اااا -١00 قااااد اخنفضااااإ معاااادالت التساااارب ف. ابلدراسااااةحتساااان االلتحااااا  إىل عإ احلك مااااة وس 
 .البنات ابلدراسة رام  لتعزيز التحا   وأ  لةقإيف املائة يف املر لة الثان ية.  ٣إىل  ١8 من

 السا قة. من اجل لةالت صيات املقد مة هنوت هندوراس العرا  عل  تنفيذ و  -١0١
فيماا يتعلاق  وخاصاةتنفيذ الت صايات، الرامية إىل وأشارت هنغارمل إىل اخل  ات اإلاا ية  -١02

 حبق   املرأة.
 يف التقرير. اجملم لةابخل  ات  آيسلندار  بإ و  -١0٣
 لتعزيز  ق   اإلنسان. ق انن وسياسات شىوأشارت اهلند إىل اعتماد  -١04
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فيماا يتعلاق  وخاصاةمن جهت د لتنفيذ الت صايات،   ذلت وأثنإ إندونيسيا عل  الدولة ملا  -١05
  زملدة ال عي.

ااا -١06 ذت وأثناااإ مجهت رياااة إياااران اإلساااالمية علااا  الدولاااة لسياساااا ا وتااادا ريها اهلاماااة الااايت اخت 
 االستعراض الثانية. ج لةلتعزيز  ق   اإلنسان منذ 

ذكاااارت أيرلناااادا أهنااااا تشااااعر ابالنزعاااااج إزاا التقااااارير الاااايت تشااااري إىل  اااادوث انتهتاكااااات و  -١07
دون أواماااار   اااااالت الت قياااادلمحاكمااااة العادلااااة، اااااا يف ذلااااط للإلجاااارااات القان نيااااة ال اجبااااة و 

 .ت قيد
 م اامة التشريعات مل املعايري الدولية.الرامية إىل أعر إ إي اليا عن تقديرها للجهت د و  -١08
ور  بااإ الياااابن ابإلجاارااات املتخااذة لتعزيااز  قاا   اإلنسااان، اااا يف ذلااط إصاادار دلياال  -١09

 للجي   شون  ق   اإلنسان.
أثاااىن األردن علااا  الدولاااة ملاااا اختذتااا  مااان تااادا ري لتنفياااذ ت صااايات االساااتعراض الااادوري و  -١١0

 الشامل.
أن تااااادا ري مكافحاااااة  وأشاااااارت إىل ابخل ااااا ات اإلاا ياااااة املتخاااااذةكازاخساااااتان   ون  هاااااإ -١١١

 .هي تدا ري يكمرل  عضهتا  عضاق اإلرهاب وقاية  ق   اإلنسان 
 خمططة. جلا ق  وإلنشائهتاوأثنإ الك يإ عل  الدولة لسنهتا خ ط  ق   اإلنسان  -١١2
 وأثنإ قريغيزستان عل  الدولة العتمادها اس اتيجيات عديدة حلماية  ق   اإلنسان. -١١٣
انقلقهتا إزاا االستخدام املفرط للق ة ضد أعر إ إست نيا عن و  -١١4 القا انن الايت إزاا و  ا تجرة

  يز ضد املرأة.
األمنياة  األوضااعقاياة  قا   اإلنساان رغام جلهت دها الرامية إىل أثىن لبنان عل  الدولة و  -١١5

 اخل رية.
خل اااط عاااادة تفعيااال اإلأعر اااإ ليبياااا عااان تقاااديرها للجهتااا د املبذولاااة لتنفياااذ الت صااايات و و  -١١6

 ال  نية حلق   اإلنسان.
 مة.ر  بإ ليختنشتاين ابل فد وشكرت  عل  املعل مات املقد  و  -١١7
يف و  النشااط السياسايزملدة مشااركة املارأة يف الرامياة إىل ور  بإ ابكستان جبهت د الدولة  -١١8
 العمل.حال 
 ال فد.أعر إ ملديد عن تقديرها للعرض الشامل الذي قد م  و  -١١9
 ذكرت مال ة أهنا تدرح التحدملت اخلاصة اليت ت اجهتهتا  ك مة العرا .و  -١20
الدولااااة لتعزيااااز احلقاااا   ماااان جانااااا لجهتاااا د املسااااتمرة لأعر ااااإ م ريتانيااااا عاااان تقااااديرها و  -١2١

 واحلرملت األساسية.
  وأثنإ املكسيط عل  الدولة جلهت دها التدريبية يف حال  ق   اإلنسان والقان ن الدو  -١22

 اإلنسارب.
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 ضمان  ق   اإلنسان رغم التحدملت املستمرة.الرامية إىل ور  بإ منغ ليا جبهت د الدولة  -١2٣
اااا اجلبااال األسااا د ابجلهتااا د الااايت  اااذلتهتا الدولاااة علااا  الااارغم مااان التحااادملت األمنياااة  -١24 ور  

 .ت اجهتهتااخل رية اليت 
 من اإلصال ات املؤسسية. إجراا كثريلدولة الذي أد  إىل لتزام الدست ري لور  ا املغرب ابال -١25
م ااماااة التشاااريعات ا لياااة مااال الرامياااة إىل أعر اااإ ميامناااار عااان تقاااديرها جلهتااا د الدولاااة و  -١26

 االلتزامات الدولية.
  كن املرأة يف اجملالن االجتماعي واالقتطادي.الرامية إىل ور  بإ نيبال ابادرات الدولة  -١27
 تشعر ابلقلق إزاا  الة  ق   اإلنسان يف العرا .أهنا ال تزال ه لندا  وذكرت -١28
 أعر إ نيكاراغ ا عن تر يبهتا احلار   فد العرا .و  -١29
تعزياااز  غياااة وأثناااإ نيجاااريمل علااا  احلك ماااة جلهت دهاااا الرامياااة إىل حتقياااق املطااااحلة ال  نياااة  -١٣0

 التعاي  السلمي.
 التطديق عل  مثانية صك ح دولية رئيسية حلق   اإلنسان.إىل مقدونيا الشمالية  وأشارت -١٣١
 ن.أعر إ النروي  عن قلقهتا إزاا االستخدام املفرط للق ة ضد ا تجرة و  -١٣2
 أثنإ ع مان عل  الدولة ل ضعهتا اس اتيجيات وخ ط و نية.و  -١٣٣
 ماليزمل ابلتقدم ا رز فيما يتعلق  تعزيز  ق   اإلنسان وقايتهتا. ون  هإ -١٣4
 استعادة السالم.الرامية إىل أعر إ  ريو عن تقديرها جلهت د احلك مة و  -١٣5
 عملية االستعراض الدوري الشامل.  شونالفلبن  نهت  الدولة البناا  ور  بإ -١٣6
 ضمان السالمة العامة.الرامي إىل وأثنإ   لندا عل  العرا  جلدول أعمال  ال م    -١٣7
ور  بااااإ مجهت ريااااة م لاااادوفا  تعاااااون الدولااااة ماااال آليااااات  قاااا   اإلنسااااان التا عااااة لألماااام  -١٣8

 ن.اا االستخدام املفرط للق ة ضد ا تجرة املتحدة،  ينما أعر إ عن قلقهتا إز 
 وت  ير اخلدمات العامة. حتقيق التعمريشج عإ فرنسا العرا  عل  م اصلة جهت ده الرامية إىل و  -١٣9
 2000 قرا اةويف اخلتام، ذكر وفد العرا  أن  جر  إجراا تعداد رمسي مل الي نيسيد مشل  -١40

لاااد  الكثاااري مااان هاااؤالا ت جاااد كااان تمل و . املشااار دين داخليااااق األشاااخاص  فااال وصااال ا إىل خميماااات 
، ابملخاا ر ا فا ىلال ضال األماين  وأوضاح أناأل فال واثئق رمسية، وه  ما كان مطدر قلق كباري. 

 ال اثئق. إصدار من يب رةأان، املخيمات  ع  إىل داع  عناصر تسلل وكذلط
، الااااذي حيمااااي  قاااا   املاااارأة. 20١١لعااااام  8أقاااار إقلاااايم كردسااااتان القااااان ن رقاااام وقااااد  -١4١

تعاوناااإ  ك ماااة إقلااايم كردساااتان مااال وزارة العااادل ملكافحاااة العناااد ضاااد املااارأة، وسااااعدت يف و 
لكاااي يستضااايد يف ر   نااااا خمااايم جدياااد وااااداخليااااق يف كردساااتان.  للمشااار دينخميمااااق  ٣9 إنشااااا

ار اااة مقااااتلي مااان التااادا ري   عااادداق اختاااذ إقلااايم كردساااتان و الجااا  سااا ري.  ١4 000 ابدئ األمااار
وأفااادت التقااارير النساااا.  وال سايماح مراكااز إلعاادة أتهياال ضااحامل داعاا ، ت  داعا  السااا قن وفا اا

جار  تعلياق و زملرة ملراكاز اال تجااز يف كردساتان.  ١68 اا قد قامإ سل ات إقليم كردستان  أن
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عق  ااة عق  اة اإلعاادام علاا  ماد  الساان ات العشاار املاضاية يف إقلاايم كردسااتان، ماا مسااح  تخفيااد 
 اإلعدام إىل عق  ة السجن مد  احلياة.

اعتمااادت وزارة العااادل سلسااالة مااان التااادا ري لتحسااان التنسااايق  ااان اهليأاااات احلك مياااة و  -١42
 يتعلق ابالختفاا القسري. فيما
إىل الااااادعم الطاااااحي  لتقااااادقمركااااازاق جدياااااداق  42أنشاااااوت وزارة العمااااال والشاااااؤون االجتماعياااااة و  -١4٣

ماااان شااااخ   ١2٣ 000 شااااهترية إىل مرتباااااتلضااااحامل واألساااار ا رومااااة. و اااادأت احلك مااااة يف دفاااال ا
 األشخاص ذوي اإلعاقة. كما حيق لألشخاص الذين فقدوا وظائفهتم احلط ل عل  معاشات تقاعدية.

 اجلارياااةيف العااارا  علااا  أن اال تجاجاااات الشاااعبية السااالمية العلياااا ت شاااددت السااال او  -١44
. وأكاادت احلك مااة ماان جديااد م قفهتااا املتمثاال يف مشااروعة ركااة إصااال   هااياالسااتعراض وقااإ 
 ي ادان ناملسااالة مجيال الاذين أن تشامل تكفل سامتنل عن اللج ا إىل تدا ري أمنية صاارمة و تأهنا س

 ابالستخدام املفرط للق ة.
عااان  واألشاااخاص املساااؤولن املتساااللنه ياااة حتدياااد  تعتااازمأهناااا علااا  احلك ماااة  شااادردتو  -١45

تدمري املمتلكات إىل ق ات األمن واملتظاهرين أو ارتكاب العند الذي يؤدر  إىل مقتل أو إصا ة 
 .عليهتا وحماسبتهتم العامة واخلاصة

 وإساهتامهتموتعتازم احلك ماة سان قاان ن انتخاايب جدياد يعازز مشااركة الشاباب يف الربملاان  -١46
 السياسات. رسميف 

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
سيييينار العيييراق ص التوصييييات التالييييةد وسييييقديف ردوداا عليسيييا ص الو ييي  املناسيييبد  -١47

 لس حقوق اإلنسان:ولكن ص موعد ال يتجاوز الدورة الثالثة واألربعني جمل
التصديق على االتفا ية الدولية حلماية حقوق مجيع العميا  املسياجرين  ١-١47

 وأفراد أسرهم )السنغا (؛
مواصييييلة اجلسييييود الرامييييية ىل  االناييييمايف ىل  االتفا ييييية الدولييييية حلماييييية  ١47-2

 حقوق مجيع العما  املساجرين وأفراد أسرهم )ىلندونيسيا(؛
تفا ية الدوليية حلمايية حقيوق مجييع العميا  املسياجرين االنامايف ىل  اال ٣-١47

 وأفراد أسرهم )سيشيل(؛
النايير بشييكل ىليفييان ص االناييمايف ىل  االتفا ييية الدولييية حلماييية حقييوق  ١47-4

 مجيع العما  املساجرين وأفراد أسرهم ) ريغيزستان(؛
مواصييييلة اجلسييييود الرامييييية ىل  التصييييديق علييييى ال وتو ييييو  اال تييييياري  ١47-5

 التفا ية حقوق الطفل املتعلق إبجراء تقدمي البالغات )سلوفا يا(؛
التصييييديق علييييى ناييييايف رومييييا األساسييييي للم كميييية اجلنا ييييية الدوليييييية  ١47-6
 ليشيت(؛ - )تيمور
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 التصييييديق علييييى ناييييايف رومييييا األساسييييي للم كميييية اجلنا ييييية الدوليييييية ١47-7
 )فرنسا( )ليختنشتاين(؛ )النمسا(

والتصييييديق علييييى ناييييايف رومييييا األساسييييي للم كميييية اجلنا ييييية التو يييييع  ١47-8
 الدولية )سلوفينيا(؛

ىل  نايييايف روميييا األساسيييي للم كمييية اجلنا يييية الدوليييية  ريبييياا االنايييمايف  ١47-9
ومواءميية االناييمايف ىل  ناييايف رومييا األساسييي للم كميية اجلنا ييية الدولييية و )هنيدورا((؛ 

 ؛)ىلستونيا( ه مواءمة اتمةتشريعاهتا الوطنية مع
تعزييز املسيياءلة عين أ طيير اجلييرا م عين طريييق االنايمايف ىل  ناييايف رومييا  ١0-١47

 األساسي للم كمة اجلنا ية الدولية )تشيكيا(؛
النار ص االنامايف ىل  ناايف روما األساسي للم كمية اجلنا يية الدوليية  ١١-١47

 )بريو(؛
ة الدوليية النار ص االنامايف ىل  ناايف روما األساسي للم كمية اجلنا يي ١2-١47
لعسييد الييدوا اابيياق ابحلقييوق املل ييق ابوال وتو ييو  اال تييياري األو   1998لعييايف 

 املدنية والسياسية )بولندا(؛
املسؤولية عن انتسا ات القيانون اليدوا  ا تااءاعتماد تدابري لامان  ١٣-١47

حلقيييوق اإلنسيييان والقيييانون اليييدوا اإلنسييياضد ميييا ص مليييا االنايييمايف ىل  نايييايف روميييا 
 األساسي )ىلسبانيا(؛

التصيييديق عليييى ال وتو يييو  اال تيييياري التفا يييية القاييياء عليييى مجييييع  ١4-١47
 أشكا  التمييز ضد املرأة )اليوانن(؛

االناييييمايف ىل  اتفا ييييية القايييياء علييييى مجيييييع أشييييكا  التمييييييز ضييييد املييييرأة  ١5-١47
 )ىلستونيا(؛

قاياء عليى مجييع التفا يية ال لت قييق امتثااياتعيديل التشيريعات ايليية  ١6-١47
 أشكا  التمييز ضد املرأة )النرويج(؛

مواصيييلة اجلسيييود الراميييية ىل  ضيييمان التنفييييح ايليييي الكاميييل ألحكيييايف  ١7-١47
اتفا ية القااء على مجيع أشكا  التمييز ضد املرأة ومواءمة مجيع القيوانني ايليية ميع 

 ريقيا(؛صكوك حقوق اإلنسان اليت يكون العراق دولة طرفاا فيسا )جنوب أف
بيييدي  عليييى اتفا يييية القاييياء عليييى مجييييع سييي ب الت فايييات الييييت أ   ١8-١47

أشيييكا  التميييييز ضيييد امليييرأةد مييين أجيييل ىللغييياء مجييييع القيييوانني واملمارسيييات التمييزيييية 
العال ييييات الزوجييييية؛ وىللغيييياء أٍلسييييرة و اب املتصييييلةوضييييمان املسيييياواة ص مجيييييع املسييييا ل 

مين اليحين يتزوجيون  ممارسيي االغتصياب ةجتيري مسياحاألحكايف القانونية اليت موجبسا 
 ض اايهم )أوروغواي(؛

ضييمان التنفيييح الكامييل والعملييي ألحكييايف اتفا ييية القايياء علييى مجيييع  ١9-١47
 أشكا  التمييز ضد املرأةد اليت وّ ع عليسا البلد )أوزبكستان(؛
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عليييى اتفا يييية القاييياء عليييى مجييييع  أ بيييدي سييي ب الت فايييات الييييت  ١47-20
أشييكا  التمييييز ضييد املييرأةد اليييت لييإ الييدو  علييى ىللغيياء مجيييع القييوانني واملمارسييات 

 ابألسرة )شيلي(؛ املتصلةالتمييزية وضمان املساواة ص مجيع املسا ل 
التصديق على ال وتو و  اال تياري التفا ية مناهاة التعيحيب وغيري   ١47-2١

أو العقوبيية القاسييية أو الالىلنسييانية أو املسينيية )ىلسييبانيا( )اململكيية ميين ضييروب املعامليية 
 املت دة ل يطانيا العامى وأيرلندا الشمالية( )هنغاراي( )الدامنرك(؛

االنامايف ىل  ال وتو يو  اال تيياري التفا يية مناهاية التعيحيب وغيري   ١47-22
ملسينيية )توغييو( )ىلسييتونيا( ميين ضييروب املعامليية أو العقوبيية القاسييية أو الالىلنسييانية أو ا

 )أو رانيا( )أوروغواي(؛
النايير ص التصييديق ص أ ييرب و يي  ممكيين علييى ال وتو ييو  اال تييياري  ١47-2٣

التفا ييييييية مناهايييييية التعييييييحيب وغييييييري  ميييييين ضييييييروب املعامليييييية أو العقوبيييييية القاسييييييية 
 الالىلنسانية أو املسينة )غاان(؛ أو

 أفعيا الت مين العقياب عليى تكثيف اجلسود الراميية ىل  مكاف ية اإلفي ١47-24
التعيييحيبد ميييا ص مليييا عييين طرييييق التصيييديق عليييى ال وتو يييو  اال تيييياري التفا يييية 
مناهايييية التعييييحيب وغييييري  ميييين ضييييروب املعامليييية أو العقوبيييية القاسييييية أو الالىلنسييييانية 

احلصيو  عليسيا  يفيري أي اعرتافياتص ايكمية  جواز أن ت قَبلاملسينة وضمان عديف  أو
 ؛(تشيكيايب )عن طريق التعح

االناييييمايف ىل  ال وتو ييييو  اال تييييياري الثيييياض املل ييييق ابلعسييييد الييييدوا  ١47-25
ىل  ىللغاء عقوبة اإلعدايف )توغو( )أو رانييا(  ااادف دااباق ابحلقوق املدنية والسياسية

 )أوروغواي(؛
االنامايف ىل  االتفا ية الدوليية حلمايية حقيوق مجييع العميا  املسياجرين  ١47-26

 سرهم )أوروغواي(؛وأفراد أ
الناييير ص االنايييمايف ىل  ال وتو يييو  اال تيييياري الثييياض املل يييق ابلعسيييد  ١47-27

 ىل  ىللغاء عقوبة اإلعدايف )منغوليا(؛ ااادف دالدوا ااباق ابحلقوق املدنية والسياسية
الدولييية االناييمايف ىل  اتفا يييات مناميية العميييل الدولييية اليييت   تصييب   ١47-28

 لسودان(؛طرفاا فيسا بعد )ا
ضمان اإلدماج الكاميل لالتفا يية الدوليية للقاياء عليى مجييع أشيكا   ١47-29

 التمييز العنصري ص التشريعات الوطنية )أو رانيا(؛
النايييير ص التو يييييع والتصييييديق علييييى ال وتو ييييو  اإلضيييياص التفا يييييات  ٣0-١47

 ضيييي ااي املنازعيييياتد واملتعلييييق ةماييييية 1949آب/أغسييييطس  12جنيييييف املؤر يييية 
 سل ة غري الدولية )سويسرا(؛امل

االنايييمايف ىل  اتفا يييية األميييم املت يييدة ملكاف ييية اجلر ييية املنامييية عييي   ٣١-١47
 الوطنية )اإلمارات العربية املت دة(؛
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بوضيييييع الالج ييييييني  ااباصييييييةتسيييييريع عملييييييية التصيييييديق علييييييى االتفا يييييية  ٣2-١47
 )بوروندي(؛

املل ييق ابلعسييد الييدوا اابيياق التصييديق علييى ال وتو ييو  اال تييياري  ٣٣-١47
 ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية )هندورا((؛

 املتعلقية 1980اتفا ية الهاي لعايف ’ىل  تنفيح  ااادفةتكثيف اجلسود  ٣4-١47
عين طرييق تعيييني سيلطة مر زييية وملييا  ‘جلوانيب املدنيية لال تطيياف اليدوا ل طفيا اب

 الالزمة )جورجيا(؛ ووضع التدابري الوطنيةاحا الغرض 
حلقييوق اإلنسييان  العلييياختصيييم مييوارد مالييية وبشييرية  افييية للمفوضييية  ٣5-١47
املؤسسيات الوطنيية  مر يزللمبادئ املتعلقية  طبقاا تتمكن من االضطالع بواليتسا  لكي

 حقوق اإلنسان )مبادئ ابريس( )سلوفا يا(؛ومحاية لتعزيز 
 ة الوطنية )نيجرياي(؛املصاحللقيق مواصلة جسودها لامان  ٣6-١47
اعتميياد مشيياريع القييوانني مييع االتفا يييات مات عملييية مواصييلة مواءميية  ٣7-١47

 الصلة املتعلقة مكاف ة التعحيب واال تفاء القسري )ع مان(؛
ضيمان ىلسيقا  بغيية د التسيوية السيلمية للمنازعياتمواصلة دعم مبيدأ  ٣8-١47
 السياسية )ع مان(؛ فيقيةاحللو  التو عن طريق وملا ور ة سياسية  العنف  
 مواصلة دعم أعما  مؤسستسا الوطنية حلقوق اإلنسان )الفلبني(؛ ٣9-١47
مواصلة اجلسود الرامية ىل  تنفيح األ ط ر التشغيلية اليت تر ز على محايية  ١47-40

متثيييل  لييزايدةالنسيياء واألطفييا  ميين العنييفد ووضييع أهييداف واضيي ة  ابليية للت قيييق 
 احلكم )بولندا(؛بشؤون  وعملسااملرأة 
ىلعطيياء األولوييية لعمليييات املصيياحلة الوطنييية والعداليية االنتقاليييةد مييا ص  ١47-4١

ن طرييق وضيع اسيرتاتيجية للتصيدي النتسا يات حقيوق اإلنسيان الييت ترتكبسيا ملا ع
 )جنوب أفريقيا(؛ة املسل  اتمجيع أطراف النزاع

عليييى لسيييني تشيييريعاهتا ايليييية جلعلسيييا متمشيييية ميييع التزاماهتيييا  العميييل ١47-42
 الدولية )سري النكا(؛ ومع املعايريالدولية 
نيف املفوضيية العلييا حلقيوق اإلنسيان تصبف ة  لالرتفاعتكثيف اجلسود  ١47-4٣
 وفقاا ملبادئ ابريس )السودان(؛ املر ز "ألف"ىل  

اإلابدة اجلماعيية جيرا م سن  يانون ظاير اجليرا م الدولييةد ميا ص مليا  ١47-44
 )السويد(؛هح  اجلرا م وجرا م احلرب واجلرا م ضد اإلنسانية ويعا ب على 

العنيف القيا م عليى ف ية العنيف اجلنسيي و مكاالرامية ىل  زايدة اجلسود  ١47-45
ى مييع االسييرتاتيجية الوطنيييةد مييا ص ملييا يتماشييد مييا (اجلنسيياضنييوع اجليينس )العنييف 

 جترمي العنف املنزا )السويد(؛
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ىللغيياء مجيييع أحكييايف  ييانون العقييوابت اليييت تتسييام  مييع العنييف املنييزا  ١47-46
 العقيياب علييىيشييمل كييي ور لوالعنييف القييا م علييى نييوع اجليينس وتعييديل القييانون املييح 

 االغتصاب واالعتداء اجلنسي )سويسرا(؛
اعتمييياد آلييييات وطنيييية مناسيييبة لتنفييييح مالحايييات هي يييات معاهيييدات  ١47-47

 حقوق اإلنسان )اجلمسورية العربية السورية(؛
تثقييييف وتيييدريب ميييو في ىلنفيييام القيييانون الراميييية ىل  مواصيييلة اجلسيييود  ١47-48
 ت الصلة مجا  عملسم ) طر(؛معايري حقوق اإلنسان ما بشأن
د الدراسيية ابمليدار( واجلامعياتحقوق اإلنسان ص املناهج  تعليمىلدماج  ١47-49

 قوق الطفل )اتيلند(؛ةملساواة بني اجلنسني و التعليم املتعلق ابما ص ملا 
 ىللغاؤمهاأدى  اللتنياملرأةد  وشؤونحقوق اإلنسان  يتىلعادة ىلنشاء وزار  ١47-50

 ىل  بعض الفوضى ص رصد حقوق اإلنسان و اااي املرأة )توغو(؛ 2015ص عايف 
واليتسييا بشييكل باملؤسسيية الوطنييية حلقييوق اإلنسييان  اضييطالعضييمان  ١47-5١

 ؛ى مع مبادئ ابريس )أو رانيا(يتماشمستقل وما 
لسيييني  يييدرات املؤسسيييات الوطنيييية ميييا بغيييية مواصيييلة اإلصيييالحات  ١47-52
 ؛)اإلمارات العربية املت دة( 2030تنمية املستدامة لعايف ى مع  طة اليتماش
ىلصييييالت التشييييريعات لاييييمان العداليييية والييييدعم للنيييياجني ميييين العنييييف  ١47-5٣

مييا ص ملييا جعييل االسييتعباد اجلنسييي واالجتييار  دهييحا العنييف مييرتكي وحاسييبةاجلنسييي 
 مسييتقلة جر ييةيشييكالن  اابعتبارمهيي ألغييراض االسييتغال  اجلنسييي غييري  ييانوننّي ابلبشيير 

 عن اال تطاف أو االحتجاز )اململكة املت دة ل يطانيا العامى وأيرلندا الشمالية(؛
مواصييلة تعزيييز هيا لسييا الوطنييية حلقييوق اإلنسييان )مجسورييية فنييزويال  ١47-54

 البوليفارية(؛
تعزييز السياليف مين أجيل حقيوق اإلنسيان تيدريس مواصلة تنفيح مناهج  ١47-55

 ؛االجتماعية )مجسورية فنزويال البوليفارية(والعدالة 
ىل  تعزييييييز دور املفوضيييييية العلييييييا حلقيييييوق  ااادفيييييةمواصيييييلة جسودهيييييا  ١47-56

 ؛اإلنسان ص العراق وفقاا ملبادئ ابريس )اليمن(
 ؛)اجلزا ر(املدرسية ىلدراج مبادئ حقوق اإلنسان ص املناهج  ١47-57
ء علييييى العنييييف ضييييد املييييرأة ضييييمان تنفيييييح اسييييرتاتيجية وطنييييية للقاييييا ١47-58

 ؛)االلاد الروسي(
 و اصية داختام مزيد من اابطوات لتعزيز تعاوهنا مع املناميات الدوليية ١47-59

 ؛مع هي ات حقوق اإلنسان )أمربيجان(
 التوصيييييات املقدمميييية ميييينوضييييع  طيييية عمييييل وطنييييية واضيييي ة لتنفيييييح  ١47-60

ميييا ص ملييييا هي يييات املعاهييييدات واإلجيييراءات ااباصيييية واآلليييييات  داآللييييات الدولييييية
 ؛األ رى جمللس حقوق اإلنسان )الب رين(
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مييا يتماشييى مييع املعييايري  األ سييرياعتميياد مشييروع القييانون املتعلييق ابلعنييف  ١47-6١
 الا ية )بلجيكا(؛من غتصاب االمرتكب جر ة  أن يتزوجىلمكانية  مع استبعادالدوليةد 
املتعلقيية بييرامج التوعييية  عين طريييقمواصيلة بنيياء فقافيية حقييوق اإلنسييان  ١47-62

 ؛حقوق النساء واألطفا  واألشخاق موي اإلعا ة )بواتن( و اصة دةقوق اإلنسان
حلقيوق اإلنسيان ص العيراق السيامية تعزيز دور مفوضية األميم املت يدة  ١47-6٣

 ؛)مصر(
 ؛(جتديد اابطة الوطنية حلقوق اإلنسان )مصر ١47-64
لديإ التشيريعات والسياسيات املتعلقية إبعيادة  هييل اليرتاا الثقياص  ١47-65

 ؛وترميمه ومحايته )بلغاراي(
وتنفيح هح  التشريعات يف مجيع أشكا  العنف املنزا اعتماد تشريعات جترّ   ١47-66

 غن عن هح  احلاالت ) ندا(؛محاية النساء الال ي يبلّ  بوسا ل منساتنفيحاا  امالاد 
مواصييلة تنفيييح اابطيية الوطنييية احلالييية حلقييوق اإلنسييان وصييياغة  طيية  ١47-67

 ؛جديدة )الصني(
وتغيري القيانون اليحي يسيم   املنزااعتماد وتنفيح  انون بشأن العنف  ١47-68

 ؛ابلشرف  دفاع  انوض عن العنف ضد املرأة ) رواتيا(ابلتحرّع 
 (2022-2018د مين الفقيير )مواصيلة التنفييح الفعيا  السييرتاتيجية احلي ١47-69

مسييتوى معيشيية أفاييل لقيييق ( ميين أجييل 2022-2018و طيية التنمييية الوطنييية )
 ؛لسكاهنا ) واب(

 بكيلتنايم محالت وبرامج تثقيفية لزايدة الوعي أبمهية الرتاا الثقياص  ١47-70
 ؛تنوعه )  ق(

 ىلزالة مجييع بغية 2011لعايف  21مراجعة  انون محاية الص فيني ر م  ١47-7١
القيود املفروضة على حرية الص افة وضمان احلماية الكاملية للصي فيني وغيريهم مين 

 ؛العاملني ص وسا ط اإلعاليف )الدامنرك(
مواصييييييلة اجلسييييييود لت قيييييييق أهييييييداف اسييييييرتاتيجية التغحييييييية وسييييييالمة  ١47-72

 ؛( )اجلمسورية الدومينيكية(2022-2018) األغحية
تعزييييز فقافييية حقيييوق تيييرويج و ىل  مواصيييلة توحييييد اإلجيييراءات الراميييية  ١47-7٣

 ؛عامة السكان )اجلمسورية الدومينيكية( لدىاإلنسان 
وضيييع  طيييط وطنيييية لتنفييييح مالحايييات هي يييات املعاهيييدات )اململكييية  ١47-74

 ؛العربية السعودية(
تنفييييح االسيييرتاتيجية ل امليييوارد ريتيييوف عيييديف اد يييار أي جسيييد ص سيييبيل ١47-75

 25الفقير بنسيبة   فيضاليت هتدف ىل   د(2022-2018الثانية لل د من الفقر )
 ؛ص املا ة )ىلفيوبيا(
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وسيييّنه  األ سيييريابلعنيييف   انوهنيييا املتعليييقمشيييروع  االنتسييياء مييين وضيييع ١47-76
عليى ظاير مجييع أشيكا  العنيف املنيزا ويينم عليى العقيوابت املناسيبة   انوانا ليصب  

 ؛النتسا ات )فيجي(ا
 مشييار ةضييمان مشييار ة النسيياء واألطفييا  واألشييخاق موي اإلعا يية  ١47-77

تغيييري املنيييا  واحليييد مييين  ييياطر ب املتعلقييية امج اليييتشيييريعات و الص وضيييع  مات معيييى
 ؛الكوارا )فيجي(

ومتسيييقة  ال متييزييييةاابيييدمات بصيييورة  عليييى تقيييدميلسيييينات  ىلد يييا  ١47-78
فقيييياا لاللتزامييييات الييييواردة و  دلايييي ااي والنيييياجني ميييين حييييوادا األجسييييزة املتفجييييرةا ىل 
سييييييييرتاتيجية ل عمييييييييا  املتعلقيييييييية ابأللغييييييييايف واابطيييييييية التنفيحييييييييية اييييييييا اابطيييييييية اال ص
 ؛)صربيا( 2021-2017 سنواتلل

وىلنشيياء مسييا ن  دومنعييه املنييزاملكاف يية العنييف  وافيييةسيين تشييريعات  ١47-79
 ؛ص مجيع حافاات العراق )أملانيا( للنساءآمنة 
اعتمييياد مشيييروع  يييانون بشيييأن العنيييف املنيييزا لتجيييرمي مجييييع أشيييكا   ١47-80

 ؛(آيسلنداما ص ملا العال ات احلميمة القسرية ) دالعنف ضد املرأة
عملييية تنقييي   ييانون العقييوابت و ييانون اإلجييراءات اجلنا ييية ب التعجيييل ١47-8١

لتشيييريعات الوطنيييية األ يييرى مييين أجيييل مواءمتسيييا ميييع و يييانون األحيييوا  الشخصيييية وا
وال سييييما اتفا يييية القاييياء عليييى مجييييع أشيييكا  التميييييز ضيييد امليييرأة  داملعيييايري الدوليييية

 ؛(آيسلنداو حلا ىلعالن ومنساج عمل بيجني ) دواتفا ية حقوق الطفل
اختييام تييدابري ىلضييافية بشييأن التعليييم ومحييالت التوعييية وتييدابري التييدريب  ١47-82
 ؛القدرات ص جما  حقوق اإلنسان )ااند(وبناء 
عين ميا ص مليا  دالعليا حلقوق اإلنسيان املفوضيةمواصلة لسني دور  ١47-8٣
 ؛التعاون مع الدو  األ رى )ىلندونيسيا( طريق
 دتعزييز حقيوق اإلنسيان للنسياء واألطفيا الرامية ىل  مواصلة جسودها  ١47-84

 ؛ن اإلسالمية(ص املناطق الريفية )مجسورية ىليرا و اصة
تعزيز التثقيف ص جما  حقوق اإلنسان واحرتايف القانون اليدوا اإلنسياض  ١47-85

 )الياابن(؛ احلشد الشعياألمنيةد ما ص ملا  وات  واألجسزةص القوات املسل ة 
قييييوق املتعلقيييية ةىل  تعزيييييز اابطييييط الوطنييييية  ااادفييييةمواصييييلة اجلسييييود  ١47-86

 ؛اإلنسان )األردن(
ميع التزاماهتيا الدوليية  متماشييةمواصلة اجلسود جلعل تشريعاهتا الوطنيية  ١47-87

 ؛) ريغيزستان(
مييييا ص ملييييا ىلنشيييياء  دجتديييييد تنفيييييح اابطيييية الوطنييييية حلقييييوق اإلنسييييان ١47-88

 ؛املفوضية العليا حلقوق اإلنسان )لبنان(
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ن صييياغة عييمواصييلة اجلسييود الرامييية ىل  تعزيييز اآللييية الوطنييية املسييؤولة  ١47-89
 املفوضيييةومواصييلة اجلسييود الرامييية ىل  تعزيييز دور  تقييارير هي ييات املعاهييداتدومتابعيية 

 ؛الوطنية حلقوق اإلنسان وفقاا ملبادئ ابريس )ليبيا(
وزايدة اليوعي  دعليى وجيه السيرعة األ سريىل رار مشروع  انون العنف  ١47-90

مين فييسم النسياء  دعنيينيمجيع أصي اب املصيل ة امل لدىابألحكايف الر يسية للتشريع 
ضيمان تنفييح  بغيية والرجا  ومو فو ىلنفام القيانون والزعمياء اليدينيون واجملتميع امليدض 

 ؛تنفيحاا فعاالا )سنغافورة(
حقييوق اإلنسييان ص العييراق وفقيياا  مفوضيييةاختييام  طييوات لتعزيييز دور  ١47-9١

 ؛ملبادئ ابريس )اب ستان(
الوطنيييية حلقيييوق اإلنسيييان وفقييياا ملبيييادئ  املفوضييييةاختيييام تيييدابري لتعزييييز  ١47-92

 ؛ابريس )نيبا (
تعزييز املسياواة بيني اجلنسيني مين أجيل سية اعتماد سياسيات  ويية وموجم  ١47-9٣

 ؛)ماليزاي(
 ؛تعزيز املساواة بني اجلنسني )بريو( ١47-94
التميييز واالضيطساد وىلزالية مواصلة اجلسود واختام تيدابري ملموسية ملنيع  ١47-95

 ؛على أسا( الدين أو املعتقد )بولندا(
ومكاف يييية  داختييييام مزيييييد ميييين التييييدابري لتعزيييييز املسيييياواة بييييني اجلنسييييني ١47-96

زايدة موجمسية ترميي ىل  وتنفييح تيدابري  دالقوالب النمطيية اجلنسيانية والعنيف ضيد امليرأة
 ؛السياسية )مجسورية مولدوفا(احلياة املرأة ص احلياة العامة و مشار ة 
( لاييمان املسيياواة ص 2006 لسيينة 26تعييديل  ييانون اجلنسييية )ر ييم  ١47-97

وجتيرمي  داحلقوق بني املرأة والرجل ص ا تساب اجلنسية ونقلسيا واالحتفياهب  يا وتغيريهيا
 د يييات احلميمييية القسيييريةميييا ص مليييا العال دمجييييع أشيييكا  العنيييف املنيييزا ضيييد امليييرأة

 ؛وتشويه األعااء التناسلية لإلانا )فرنسا( "جرا م الشرف"و
الت قيييق ص التمييييز علييى أسييا( الييدين  متّكيين مييناعتميياد تشييريعات  ١47-98

 ؛املعا بة عليه )فرنسا(من املعتقد أو امليل اجلنسي و  أو
 ؛رتاليا(سن وتنفيح تشريعات لار مجيع أشكا  العنف اجلنساض )أس ١47-99
واث يييق هويييية األفيييراد لاملصيييادرة التعسيييفية املتمثلييية ص مارسييية املو يييف  ١00-١47

هيح  الواث يقد عيديف ىلصيدار ص ين دا ليياا أو شيرمداملاألشيخاق ص  يمات املوجودين 
أميييا ن ميييان ىل  أمييا نسم األصيييلية أو أبو طواعييييةا العييودة  وضييمان أن يكيييون إبمكييياهنم

 ؛)النمسا(ىل امتسم املعتادة 
إلفالت وىلهناء ا دالصراعتوفري ضماانت حلماية النساء واألطفا  أفناء  ١0١-١47

والنيياجون ات شييرمدواختييام تييدابري إلهنيياء التمييييز الييحي تواجسييه النسيياء امل دميين العقيياب
 ؛صالت مع داعش )النمسا( من اما ص ملا مَ  دوالعا دون
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اليحي تواجسيه تسمييش الالوصيم و وضع اسرتاتيجية ملنع  طر التميييز و  ١02-١47
 األوضييياعىل  داعيييش وهتي ييية  امليييدمعى انتمييياؤهمن دا ليييياا و شيييرمدالنسييياء واألطفيييا  امل

 ؛الالزمة إلعادة ىلدماجسم ص اجملتمع العرا ي )بلجيكا(
وفقياا  دمفيدة ملكاف ة التمييز ضد املرأةتكون اختام أي تدابري ىلضافية  ١0٣-١47

ميين اتفا ييية القايياء علييى مجيييع أشييكا   16و 2دتني ل حكييايف مات الصييلة ميين املييا
 ؛التمييز ضد املرأة )السنغا (

لمسياواة بيني ضيامنةا لللقيوانني ايليية  تكون املراجعة اجلاريةضمان أن  ١04-١47
 ؛)غاان( النساء والبناتقوق حلاجلنسني و 

القييييا م علييييى نييييوع اجليييينس )العنييييف اعتميييياد  ييييوانني ملكاف يييية العنييييف  ١05-١47
 ؛)هندورا(( (ضاجلنسا
 ص ىلسيينادلسييني التييوازن بييني اجلنسييني ص تعيييني املييو فني العمييوميني و  ١06-١47

 ؛لمناصب السياسية العليا )هندورا((لالتعيينات ص احلقا ب الوزارية و 
تعزيز املساواة ومحاية حقوق املرأة لتمكينسا من لقييق ىلمكاانهتيا ابلكاميلد  ١07-١47

 العمل الوطنية املتعلقة ابملرأة والساليف واألمن )ىلندونيسيا(؛ومواصلة تنفيح  طة 
ميييا ص مليييا  يييانون العقيييوابت  دالقانونيييية النصيييوقمراجعييية وتعيييديل  ١08-١47

وتيزرع فقافية العنيف القيا م  والبنياتاليت متييز ضيد النسياء  دو انون اإلجراءات اجلنا ية
 ؛على نوع اجلنس )سيشيل(

 تيييل األشيييخاق مييين املثلييييات ص حييياالت اختيييام  طيييوات للت قييييق  ١09-١47
 وحياملي صيفات اجلنسينيواملثليني ومزدوجي املييل اجلنسيي ومغيايري ااويية اجلنسيانية 

 ؛)مالطة( هملعنف ضدوإلهناء 
هتييييدف ىل  تغيييييري القوالييييب  للتوعييييية العامييييةمحييييالت  ختطيييييط وتنفيييييح ١١0-١47

املثلييييني ومزدوجيييي املييييل النمطيييية واملوا يييف الايييارة والعنيفييية فيميييا يتعليييق ابملثلييييات و 
 ؛)املكسيا( وحاملي صفات اجلنسنياجلنسي ومغايري ااوية اجلنسانية 

مواصييلة تعزيييز سياسييات التخطيييط احلاييري لاييمان التنمييية الكامليية  ١١١-١47
 ؛جلميع السكان )نيكاراغوا(

مواصلة اختام تدابري حلماية البي ة عن طرييق  طتسيا للتنميية املسيتدامة  ١١2-١47
 ؛راغوا()نيكا
مييا يتفييق متاميياا مييع القييانون  دتعزيييز اجلسييود الرامييية ىل  مكاف يية الفسيياد ١١٣-١47
 ؛ضمان املساواة ص احلصو  على اابدمات العامة )السويد(بغية  دالدوا
 ىل  القااء على الفساد املاا واإلداري ) طر(؛ ااادفةمواصلة اجلسود  ١١4-١47
ضييمان اإلدارة املسييتدامة والفعاليية ملييوارد الرامييية ىل  مواصييلة اجلسييود  ١١5-١47
 ؛تكنولوجيات الري اجلديدة واال تصادية واملستدامة )بنغالديش(ب والنسوض دامليا 
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احليييد مييين التنفييييح الفعيييا  السيييرتاتيجية  الراميييية ىل مواصيييلة جسودهيييا  ١١6-١47
تسيييسم ص لقييييق أهيييداف التنمييييية مييين شيييأهنا أن (د الييييت 2022-2018) الفقييير

 املستدامة )بواتن(؛
هتيدف ىل  تعزييز  داعتماد تدابري تشريعية وىلداريية بشيأن ىلدمياج العميا  ١١7-١47

األ ليات واألشخاق موي اإلعا ية والف يات  و صوصاا  دتكافؤ فرق العمل للجميع
 ؛لاعف )ىل وادور(اب تتسم أوضاعسااليت االجتماعية األ رى 

القطييياع اابييياق واالسيييتثمار  ىلمنا يييية ترميييي ىل  تنشييييطاعتمييياد سياسييية  ١١8-١47
 ؛تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان )اململكة العربية السعودية(عمالا على 

مواصييلة تنفيييح  طييط التنمييية الوطنييية ميين أجييل تنفيييح  طيية أهييداف  ١١9-١47
 ؛)الكوي (التنمية املستدامة 

ص ىلطيييار اسيييرتاتيجية اليييواردة  32ختصيييم ميييوارد  افيييية ل نشيييطة اليييي  ١20-١47
والعمييييل مييييع  ييييياانت األمييييم  د(2022-2018العييييراق الثانييييية لل ييييد ميييين الفقيييير )

ص واسيييتدامتسا  هييح  األنشيييطة لاييمان تنفييييح دعنييد اال تاييياء داملت ييدة مات الصيييلة
 ؛الطويل )سنغافورة( األجل
 ؛سود الرامية ىل  مكاف ة الفساد املاا واإلداري )املغرب(مواصلة اجل ١2١-١47
د وفقياا للقيانون اليدوا ييؤّديو ف رمسي لتنفييح عملييات اإلعيدايف ب األ ح ١22-١47

 مجيع أحكايف اإلعدايف  دف ىللغاء عقوبة اإلعدايف )ال تغا (؛ ىل  ختفيفحلقوق اإلنساند 
 ؛هاب )نيجرياي(مكاف ة اإلر  الرامية ىل زايدة جسودها  ١2٣-١47
نطييييياق تعرييييييف اإلرهييييياب والتأ يييييد مييييين أن أي تشيييييريع  يييييا م  تنييييياو  ١24-١47

جديييد ملكاف يية اإلرهيياب  تثييل امتثيياالا اتميياا للعسييد الييدوا اابيياق ابحلقييوق املدنييية  أو
والسياسيييية وأن تكيييون التيييدابري املتخيييحة ملكاف ييية اإلرهييياب متوافقييية متامييياا ميييع العسيييد 

 ؛)مقدونيا الشمالية(
 ؛لعقوبة اإلعدايف  دف ىللغا سيا )النيرويج( فوريا تياري األ ح بو ف  ١25-١47

وختفيف مجيع أحكيايف اإلعيدايف  دو ف ا تياري رمسي لتنفيح عمليات اإلعدايفواأل ح ب
تطبيق عقوبة لا تياري واأل ح بو ف  ؛ دف ىللغاء عقوبة اإلعدايف )مجسورية مولدوفا(

 ؛ يييانون العقيييوابت اإلسيييالمي )فرنسيييا(مييين  111و 110اإلعيييدايف وىللغييياء امليييادتني 
و يييف واأل يييح ب ؛و يييف ا تيييياري لعقوبييية اإلعيييدايف  يييدف ىللغا سيييا )ألبانييييا(واأل يييح ب

واأل ييح  ؛)أسييرتاليا( ىللغا سييا ىللغيياءا اتميياا  خطييوة  ييو   دا تييياري رمسييي لعقوبيية اإلعييدايف
 ؛و ف ا تياري رمسي لتطبيق عقوبة اإلعدايف  دف ىللغا سا )شيلي(ب

د هيح  العقوبيةو ف ا تياري رمسي لعقوبة اإلعيدايف مين أجيل ىللغياء ب األ ح ١26-١47
مييا يتييي  للعييراق أن يصييب  طرفيياا ص ال وتو ييو  اال تييياري الثيياض املل ييق ابلعسييد الييدوا 

 ااباق ابحلقوق املدنية والسياسيةد ااادف ىل  ىللغاء عقوبة اإلعدايف )بولندا(؛
 يف ا تيياري لعقوبية اإلعيدايف و واأل يح بو ف مجيع عمليات اإلعدايف  ١27-١47

 ؛)سلوفينيا( هح  العقوبة دف ىللغاء 
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علييى أ طيير  اصييرةا عقوبيية اإلعييدايف  جلعييلاعتمياد ىلصييالحات تشييريعية  ١28-١47
 ؛ما يعين ىلحراز تقديف  و ىللغاء عقوبة اإلعدايف )ىلسبانيا( داجلرا م
فيما يتعليق عقوبة اإلعدايف  وىلزالة دمواصلة محاية الرتاا التارخيي للبلد ١29-١47

 ؛وشرا سا وبيعسا )ىلسبانيا( القطع األفريةبسر ة  املتصلةعض اجلرا م بب
املتعلقيييية  املعنييييية ابألعمييييا مواصييييلة التعيييياون مييييع السييييلطات الوطنييييية  ١٣0-١47

معيشييية  ىليفيياد أوضيياعاأللغييايف لاييمان  بشييأنالعمليييات الشيياملة  فيمييا خيييمابأللغييايف 
 ؛ت املايفة والعا دين )سري النكا(آمنة ومستدامة للمجتمعا

 خطوة أو   و ىللغا سيا   دلعقوبة اإلعدايف األ ح بو ف ا تياري فوري ١٣١-١47
 ؛)السويد(

مكاف ية  تشريعاتوىلصالت  د صر عقوبة اإلعدايف على أ طر اجلرا م ١٣2-١47
 ؛)سويسرا( نيحا مة عادلة للمتسمتوفري اإلرهاب لامان 

الدا لي النياجم  يطرحسا التشّردجسة الت دايت اليت االستمرار ص موا ١٣٣-١47
اإلرهيان )اجلمسوريية العربيية  (داعش)‘ الدولة اإلسالمية ص العراق والشايف’عن تنايم 
 ؛السورية(

ىل  لقيييييق احيييييرتايف حقييييوق اإلنسيييييان  ااادفييييةتعميييييق مجيييييع التيييييدابري  ١٣4-١47
نتسا يات القيانون اليدوا ميرتكي ا ميعوالت قييق  دواحلرايت األساسية جلمييع السيكان

 ؛اإلنساض والقانون الدوا حلقوق اإلنسان ومعا بتسم )األرجنتني(
ا تييياري عتميياد و ييف اب د خطييوة أو   دوالقيييايف ىللغيياء عقوبيية اإلعييدايف ١٣5-١47

 ؛فوري لعمليات اإلعدايف )بلجيكا(
ىل  جانيييب  دلعقوبييية اإلعيييدايف  يييدف ىللغا سيييا األ يييح بو يييف ا تيييياري ١٣6-١47

التصييديق علييى ال وتو ييو  اال تييياري الثيياض املل ييق ابلعسييد الييدوا اابيياق ابحلقييوق 
 ؛ااادف ىل  ىللغاء عقوبة اإلعدايف ) رواتيا( داملدنية والسياسية

ب عليسيييا التوصيييية  خطيييوة أوليييية بتخفييييض عيييدد اجليييرا م الييييت يعا َييي ١٣7-١47
 ؛ابإلعدايف )  ق(

و يف العنيف ضيد امليرأة القيايفد من حيإ القانون واملمارسة العمليةد ب ١٣8-١47
عن طريق مجلية أميور منسيا سين  يانون وملا والعنف القا م على نوع اجلنس والتمييز 

 ؛(تشيكيا) املنزاشامل ملكاف ة العنف 
السيتخدايف عقوبية اإلعيدايف  خطيوة أو   األ يح بو يف ا تيياريىلعادة  ١٣9-١47
 ؛غا سا )الدامنرك( و ىلل
اإلجراءات الراميية ىل  تعزييز مراعياة حقيوق اإلنسيان ص  تقويةمواصلة  ١40-١47

 ؛السجون )اجلمسورية الدومينيكية(
لعقوبيييية اإلعييييدايف  ييييدف ىللغا سييييا  األ ييييح بو ييييف ا تييييياريالنايييير ص  ١4١-١47

 ؛)التفيا(
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ب عليسييا ابإلعييدايف  خطييوة أو   ييو ختفيييض عييدد اجلييرا م اليييت يعا َيي ١42-١47
 ؛ص هناية املطاف )أملانيا(  ساىللغامث عقوبة اإلعدايف شامل ل األ ح بو ف ا تياري

 هييح  العقوبييةلعمليييات اإلعييدايف  ييدف ىللغيياء  األ ييح بو ييف ا تييياري ١4٣-١47
 ؛)اليوانن(

هيييح   يييدف ىللغييياء  دتنفييييح و يييف ا تيييياري جلمييييع عملييييات اإلعيييدايف ١44-١47
 ؛(آيسلندا) العقوبة
  يييل مصيييدراا ر يسيييياا اليييحي  دمواصيييلة محايييية السيييكان مييين اإلرهييياب ١45-١47

 ؛النتسا ات حقوق اإلنسان اجلماعية )مجسورية ىليران اإلسالمية(
والتصيديق عليى ال وتو يو   دلعمليات اإلعيدايف األ ح بو ف ا تياري ١46-١47

 د ااييادفالييدوا اابيياق ابحلقييوق املدنييية والسياسيييةاال تييياري الثيياض املل ييق ابلعسييد 
 ؛ىل  ىللغاء عقوبة اإلعدايف )أيرلندا(

فعلييي لعقوبيية اإلعييدايف  ييدف  األ ييح بو ييف ا تييياريمراعيياة ىلمكانييية  ١47-١47
 ؛ىللغا سا )ىليطاليا(

اليييوطين ملنيييع العنيييف  الصيييعيدعليييى املعميييو   يييا زايدة تعزييييز اآللييييات  ١48-١47
 ؛) ريغيزستان( ض ااي  ومحاية مجيعاملنزا 
ىللغييياء عقوبييية اإلعيييدايف والتصيييديق عليييى ال وتو يييو  اال تيييياري الثييياض  ١49-١47

ىل  ىللغيياء عقوبيية  د ااييادفاملل ييق ابلعسييد الييدوا اابيياق ابحلقييوق املدنييية والسياسييية
 ؛اإلعدايف )ىلستونيا(

لعمليييات اإلعييدايف وختفيييف مجيييع فييوري رمسييي  األ ييح بو ييف ا تييياري ١50-١47
 ؛يف اإلعدايف  دف ىللغاء عقوبة اإلعدايف )ليختنشتاين(أحكا
عين ميا ص مليا  دمكاف ية العنيف املنيزاالراميية ىل  مواصلة جسودهيا  ١5١-١47
 ؛سن  وانني )اب ستان( طريق
ىل  منيييع التعيييحيب و يييب  حييياالت  تشيييريعات هتيييدفمواصيييلة صيييياغة  ١52-١47

 ؛مع االلتزامات الدولية )مالطة( التشريعاتمة هح   دف مواء داال تفاء القسري
السيلوك حياالت السيتخدايف عقوبية اإلعيدايف ص  األ ح بو ف ا تياري ١5٣-١47
عنيد عيديف  دمثل االجتار ابملخيدرات أو اإلرهياب دأ طر اجلرا م يد ل ضمنال الحي 
 ؛ تل متعمد )املكسيا( وجود
ضييييد األطفييييا  لقايييياء علييييى العنييييف الرامييييية ىل  اتكثيييييف جسودهييييا  ١54-١47

األطفييا   و صوصيياا  دولسييني محاييية ضيي ااي النزاعييات املسييل ة دوالنسيياء واأل ليييات
 ؛للعنف )منغوليا( املعّرضني والبناتوالنساء 

وضيييمان تنفييييح  دالسييييا اتحاييير العقوبييية البدنيييية صيييراحة ص مجييييع  ١55-١47
 ؛القوانني اليت لار العقوبة البدنية )اجلبل األسود(



A/HRC/43/14 

23 GE.19-22184 

وشياملة ونزيسية ص عملييات القتيل التعسيفي املرتبطية  فوريةقيقات ىلجراء ل ١56-١47
 ادعياءاتد و حلا ص مجييع 2019أ توبر تشرين األو / 1ابملااهرات اليت و ع  منح 

املعامليييةد ميييا ص مليييا حييياالت اال تفييياء القسيييري  ىلسييياءةالتعيييحيب وغيييري  مييين ضيييروب 
 يتسا القاا ية )سلوفا يا(؛واإلعدايف دون حا مةد املرتكبة ص أي ىل ليم خياع لوال

اختيييام ىلجيييراءات للت قييييق ص مجييييع حييياالت ا تفييياء وميييوت نشيييطاء  ١57-١47
 ؛وتقدمي اجلناة ىل  العدالة )هولندا( دحقوق اإلنسان

التعييييحيب وغيييري  ميييين ضيييروب املعامليييية  ادعييياءاتالت قييييق ص مجيييييع  ١58-١47
ل طفا  من أجل جتنب ىلفالت اجلناة مين العقوبة القاسية أو الالىلنسانية أو املسينة  أو

 ؛(مقدونيا الشماليةالعقاب )
وتيسييري  ىلسيياءة املعاملييةدالتعييحيب و  ادعيياءاتص مجيييع  فييوراا الت قيييق  ١59-١47

زايرات املقييرر اابيياق املعييين مسييألة التعييحيب وغييري  ميين ضييروب املعامليية أو العقوبيية 
 ؛ق االحتجاز ص العراق )النرويج(القاسية أو الالىلنسانية أو املسينة ىل  مجيع مراف

احلقيقية  تعزيز تدابري العدالة االنتقالية اليت تتي  ىلعما  احليق ص معرفية ١60-١47
املسيييؤولني عيييين انتسا يييات حقييييوق اإلنسييييان  حاسييييبةوتعيييويض الايييي ااي فايييالا عيييين 
 ؛والقانون الدوا اإلنساض )بريو(

مي وحاسيبة ميرتكي مجييع واحيرتايف حريية التعبيري والتجميع السيل ىلعالء ١6١-١47
ابالسيييتخدايف املفييير  للعنيييف و يييحلا اسيييتخدايف األسيييل ة  يتصيييلاالنتسا يييات فيميييا 

 ؛الفتا ة ضد املتااهرين )سلوفينيا(
تنفييييح تيييدابري ملموسييية لايييمان وجيييود  اييياء نزييييه ومسيييتقل يتعاميييل  ١62-١47

 ؛مكاف ة اإلفالت من العقاب )ىلسبانيا(مسألة بفعالية مع 
حقييييوق  بشييييأنىلضييييافية لييييزايدة وعييييي القايييياة وايييييامني  بييييح  جسييييود ١6٣-١47

 ؛ص التشريعات ايلية )دولة فلسطني( ووجوب تطبيقسااإلنسان واملعاهدات الدولية 
مثل فريق الت قييق التيابع ل ميم املت يدة  ددولينيالشر اء الالعمل مع  ١64-١47

وليية اإلسييالمية ص الدتنايييم داعش/تنايييم لتعزيييز املسيياءلة عيين اجلييرا م اليييت ارتكبسييا 
أول يا اليحين ارتكبيوا جيرا م اإلابدة اجلماعيية  بغية توجييه اهتاميات ىل  دالعراق والشايف

 ؛(وجرا م احلرب واجلرا م ضد اإلنسانية )السويد
مواصيييييلة الناييييير ص عملييييييات املصييييياحلة الوطنيييييية والعدالييييية االنتقاليييييية  ١65-١47
 ؛ليشيت( - )تيمور
واالستعاضية اجلماعات املسل ة غيري املنايبطة مين حافاية نينيوى  ىل راج ١66-١47
 اجملتمعات ايلية )الوالايت املت دة األمريكية(؛ مدعومة منبوحدات شرطة  عنسا
ىلجييراء لقيقييات فورييية ومسييتقلة وفعاليية ص االسييتخدايف املفيير  للقييوة  ١67-١47
ينيضد  ميع اختيام  دنياة ىل  العداليةوتقيدمي اجلتشيرين األو /أ تيوبر ص ماياهرات  ايتجّ 

التييدريب ص جمييا   لسييني عيين طريييق و اصيية دتييدابري فعاليية ملنييع تكييرار هييحا العنييف
 ؛حقوق اإلنسان ملو في ىلنفام القانون )مجسورية  وراي(
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بيييح  جسيييود متواصيييلة لتعزييييز سييييادة القيييانون وضيييمان ىل امييية العيييد   ١68-١47
سيييألة اإلفيييالت مييين والتصيييّدي ملمكاف ييية الفسييياد  عييين طرييييقبشيييكل مسيييتقل ونزييييه 
 ؛العقاب )مجسورية  وراي(

عين ت قييق ص حياالت اال تفياء القسيري الرامية ىل  التكثيف اجلسود  ١69-١47
ين  كيين للعييا الت واأل يييارب ىلنشيياء سييجل عييايف ومر يييزي ل شييخاق املفقييود طريييق

 ؛فيه )األرجنتني( اإلسسايفوأفراد اجملتمع 
وجتاوزات نتسا ات املتعلقة ابتقارير الضمان الت قيق الكامل ص مجيع  ١70-١47

وضيد األ لييات  دوالبنياتما ص ملا تلا اليت ت رتكب ضد النسياء  حقوق اإلنساند
 ؛)أسرتاليا( د ومقاضاة مرتكبيساوالدينية وعلى أسا( امليل اجلنسي العر ية
ضمان االحرتايف الكامل جلميع ضماانت ايا مية العادلية واإلجيراءات  ١7١-١47

ميين العسييد الييدوا اابيياق ابحلقييوق  14ص املييادة  الواجبيية املنصييوق عليسيياالقانونييية 
 ؛املدنية والسياسية )بلجيكا(

وتعزييييز  ىلسييياءة املعامليييةالتعيييحيب و  ادعييياءاتص مجييييع  فيييوراا الت قييييق  ١72-١47
ايا ميات أن تكيون و الواجبية ضمان مراعياة األصيو  القانونيية الرامية ىل  التشريعات 

 ؛لمعايري الدولية ابلكامل ) ندا(ملبية ل
 ييوات األميين وأي جسييات  ميين جانييبو ييف اسييتخدايف القييوة املفرطيية  ١7٣-١47

والت قيييق  دمييا ص ملييا  تييل املتايياهرين داأل ييريةمسييل ة أ ييرى أفنيياء االحتجاجييات 
 ؛اجلناة ) ندا( حاسبةوضمان  دفيسا بشكل شامل

وضييمان تقييدمي املسييؤولني  دمكاف يية مجيييع أشييكا  العنييف ضييد املييرأة ١74-١47
حلماييية شيياملة لتييوفري اآليييات  ىل الايي ااي  ىلمكانييية وصييو وىلاتحيية  دعنسييا ىل  العداليية

 ؛)ىل وادور( امواجل  
أو املتعيييدد األطيييراف ص املسيييا ل و/ تعزييييز التعييياون القايييا ي الثنيييا ي ١75-١47

 عيين طريييقبشييأن مسييألة نقييل السييجناء  ىلبييرايف اتفا ييات متبادلييةبوسييا ل منسييا  داجلنا ييية
مراعييياة الناييير عليييى الن يييو الواجيييب ص التيييوازن بيييني مكاف ييية اجلر ييية عييي  الوطنيييية و 

 ؛األغراض اإلنسانية )جورجيا(
ضيييمان ىلجيييراء لقيقيييات مسيييتقلة وشيييفافة ونزيسييية ص أعميييا  العنيييف  ١76-١47

 ؛ضد املدنيني ص سياق االحتجاجات املستمرة )أملانيا(والقتل املرتكبة 
القتيل واملايايقة والعنيف ضيد الصي فيني وحاسيبة  الت قيق ص أعميا  ١77-١47

 ؛مرتكبيسا )اليوانن(
ضييييد املثليييييات واملثليييييني والقتييييل املرتكبيييية العنييييف أفعييييا  الت قيييييق ص  ١78-١47

 وختطيييطد وحيياملي صييفات اجلنسيينيومزدوجييي امليييل اجلنسييي ومغييايري ااوييية اجلنسييانية 
ايييارة جتيييا  املثلييييات واملثلييييني وتنفييييح محيييالت توعيييية عامييية هتيييدف ىل  تغييييري املوا يييف ال

 (؛آيسلندا) حاملي صفات اجلنسنيومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري ااوية اجلنسانية و 
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ص و  توافر اإلجيراءات القانونيية الواجبية حلق صالتمتع متتعاا  امالا ابضمان  ١79-١47
افييرتاض اليي اءة وص حا ميية عادلييةد علييى الن ييو املكفييو  موجييب العسييد الييدوا اابيياق 

علييى  تييوفري ىلمكانييية حصييو  األشييخاق ايتَجييزين ووجييوبابحلقييوق املدنييية والسياسييية؛ 
 فرصة للدفاع عن أنفسسم )أيرلندا(؛المن سم  ووجوبد املشورة القانونية

ف ييية اإلفيييالت مييين العقييياب ص ومكا دضيييمان احليييق ص حا مييية عادلييية ١80-١47
 ؛مجيع أ اء البلد )ىليطاليا(

ىلجييراء لقيقييات فورييية ومسييتقلة وفعاليية ص االسييتخدايف املفيير  للقييوة  ١8١-١47
أعييداد أ يي  وىلصييابة  شخصيياا  250مييا أسييفر عيين مقتييل أ ثيير ميين  دضييد املتايياهرين

 ؛وتقدمي اجلناة ىل  العدالة )ليختنشتاين( دص املااهرات األ رية بكثري
اإلجييييييراءات القانونييييييية الواجبيييييية اتبيييييياع ضييييييمان املسيييييياءلة الكامليييييية و  ١82-١47
 ؛حلقوق اإلنسان )ليختنشتاين( اابطريةالنتسا ات يتعلق اب فيما
ومواصيلة تقيدمي التقييارير  دتليواالت قييق ص حياالت الصي فيني الييحين     ١8٣-١47
 ؛لديف(مجيع املنامات الدولية مات الصلة )مىل  ىل  اليونسكو و  طواعيةا 
احتجياز األشييخاق ايييرومني أن يفييري اختيام مزيييد ميين اابطيوات لاييمان  ١84-١47

وحياميسمد  أ َسيرهمالوصيو  ىل  ىلمكانيية من حريتسم ص أما ن احتجياز  اضيعة لإلشيراف و 
 مصريهم ومكان وجودهم ووضعسم القانوض )مالطة(؛ هؤالء األ ريينوىلبالغ 
االحيرتايف الكاميل لل يق ص حرييية التجميع السيلمي وتكيوين اجلمعيييات  ١85-١47

محايييية الصييي فيني والعييياملني ص وسيييا ط الراميييية ىل  وص حريييية التعبيييري وزايدة اجلسيييود 
 ؛)سلوفا يا( الرتهيباالعتداء أو أنواع اإلعاليف من أي نوع من 

 دوالعنييييف اللييييحين يسييييتسدفان الصيييي فيني الو ييييف الفييييوري للرتهيييييب ١86-١47
 ؛سيما أفناء االحتجاجات )هولندا( الو 

اعتماد مشروع  انون بشأن حريية التعبيري والتجميع والتاياهر السيلمي  ١87-١47
 ؛مع االمتثا  التايف للقانون الدوا حلقوق اإلنسان )مجسورية مولدوفا(

اليرأي والتعبيري وحريية الصي افة عين حريية لمي و ضمان حرية التااهر السي ١88-١47
طريق ىلزالة القييود املفروضية عليى الوصيو  ىل  اإلنرتني  واملوا يع اإل باريية ايليية والدوليية 

 ممارسة هح  احلقوق )فرنسا(؛بسبب ىلطالق سرات أي شخم حتجز عن طريق و 
احييرتايف احلييق ص حرييية التجمييع السييلمي وتكييوين اجلمعييياتد والت قيييق ص  ١89-١47
 الستخدايف املفر  للقوة وتقدمي املسؤولني عنسا ىل  العدالة )سويسرا(؛احلاالت املدمعاة لمجيع 
ميا ص مليا عين طرييق الت قييق بشيكل  دمحاية حرية التجمع السلمي ١90-١47

)اململكييية املت يييدة ل يطانييييا العاميييى  ضيييد املتاييياهريناملرَتَكيييب صييي ي  ص العنيييف 
 ؛وأيرلندا الشمالية(
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 دالتو ييف فييوراا عيين اسييتخدايف القييوة املفرطيية ضييد املتايياهرين املسيياملني ١9١-١47
 دل لليدموع واليح رية احليييةالغياز املسييّ   سييطواانتأل املشيروعاالسيتخدايف غيري  و اصية

 ؛املت دة األمريكية(وحاسبة املسؤولني عن هحا العنف بطريقة شفافة )الوالايت 
اختييييام ىلجييييراءات ملموسيييية حلماييييية احييييرتايف مجيييييع األ ليييييات ص البلييييد  ١92-١47

 ؛ةرية )أوروغواي(حلقو سا وممارستسا 
ضييييمان حرييييية التعبييييري والييييرأي عيييين طريييييق محاييييية عمييييل الصيييي فيني  ١9٣-١47

والعيياملني ص جمييا  اإلعيياليف واملييدافعني عيين حقييوق اإلنسييان ميين أي اسييتخدايف للعنييف 
 ؛التسديدات من جانب  وات األمن )األرجنتني(من و 

 ميين حيييإضييمان احلييق ص حرييية التعبييري وتكييوين اجلمعيييات والتجمييع  ١94-١47
 ؛)أسرتاليا(العملية القانون واملمارسة 

تعزييييز محايييية الصييي فيني عييين طرييييق مجلييية أميييور منسيييا تعيييديل القيييانون  ١95-١47
 ؛لحلا )النمسا( تبعاا  2011 لسنة 21 ر م

مين جانيب شيار ة الكاملية وااادفية املاختام مزيد مين اابطيوات لتعزييز  ١96-١47
 ؛الصراع )بلغاراي( ص فرتة ما بعد والتعمرياملرأة ص املصاحلة الوطنية 

حرييية ص حرييية التعبييري و  االحييرتايف واحلماييية الكيياملني لل ييق صضييمان  ١97-١47
 ؛) ندا(على السواء  ارجسا و نرتن  على اإل دالص افة والتجمع السلمي

محاييية املييدافعني عيين حقييوق اإلنسييان وحييق اجملتمييع املييدض ص املشييار ة  ١98-١47
 ؛ص احلياة العامة للبلد ةرية وبشكل مستقل )شيلي(

ميين حييإ القييانون واملمارسيية  داملعتقييد ص العيراقو ضيمان حرييية اليدين  ١99-١47
 ؛لدايانت )شيلي(ألتباع مجيع ا دالعملية على السواء

ميا ص مليا  دتيسري احلق ص حرية التجمع السيلمي ومحايية املتاياهرين ١47-200
التعامييل السييليم مييع بيية علييى قييوات أميين مدرم ب عييديف االسييتعانة ىلالّ عيين طريييق ضييمان 

أي اسيييتخدايف للقيييوة املفرطييية ضيييد عييين سيييؤولية امل ولمييييل هيييح  القيييواتلتجمعيييات ا
 ؛ني )تشيكيا(ايتجّ  
اليحي يكفليه  ومحاية احلق ص حرية التعبري والتجميع عليى الن يو ىلعالء ١47-20١

ص انتسا يييات حقيييوق  فيييوراا والت قييييق  دميييع التزاماتيييه الدوليييية دسيييتور العيييراق ومتشيييياا 
 ؛ني )اليوانن(اإلنسان ضد ايتجّ  

 و اصيييية داعتميييياد تييييدابري حلماييييية حرييييية التجمييييع وتكييييوين اجلمعيييييات ١47-202
 ص حيياالت العنييف اليييت حييدف  أفنيياء املايياهرات اجلاريييية ضييمان ىلجييراء لقيقييات ص

 ؛البلد )ىليطاليا(
تعزيز تدابري اإلصالت الفعالة من جانيب احلكومية والسيلطة التشيريعية  ١47-20٣

املكفولية دسيتورايا وىلييالء االعتبيار الواجيب  التااهر السلميوالقااء مع احرتايف حرية 
 ؛لطلبات املتااهرين السلميني )الياابن(
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ضييمان حقييوق اإلنسييان الكامليية للجميييع الرامييية ىل  مواصييلة اجلسييود  ١47-204
 ؛وفقاا للعسد الدوا ااباق ابحلقوق املدنية والسياسية )األردن(

ميا ص مليا  دحرية التعبريص ضمان احرتايف احلق ص التجمع السلمي و  ١47-205
 ؛حار وسا ل التواصل االجتماعي )ىلستونيا( ىللغاء
لة تعزييييز اجلسيييود املبحولييية ص بيييرامج التيييدريب وبنييياء القيييدرات مواصييي ١47-206

النسييياء  وال سييييما دجلسيييات املسيييؤولة عييين مكاف ييية االجتيييار ابألشيييخاقلعييياملني ص ال
 ؛واألطفا  )الفلبني(

مايييية ةمواصيييلة تنفييييح التوصييييات املتعلقييية ابالجتيييار ابلبشييير و يييحلا  ١47-207
 ؛األطفا  والنساء )أنغوال(

 وال سييييما دتكثييييف اجلسيييود الراميييية ىل  مكاف ييية االجتيييار ابألشيييخاق ١47-208
وتيييوفري رعايييية نفسيييية  اصييية ل طفيييا  ضييي ااي العنيييف اجلنسيييي  دالنسييياء واألطفيييا 

 ؛وضمان تعافيسم البدض والنفسي وىلعادة ىلدماجسم )بيالرو((
مكاف يييية األسييييباب اجلحرييييية الرامييييية ىل  تكثيييييف تييييدابريها املسييييتمرة  ١47-209

 ؛  األطفا  )ميامنار(الستغال
عييين ميييا ص مليييا  دمواصيييلة اجلسيييود الراميييية ىل  تعزييييز عمالييية الشيييباب ١47-2١0
 ؛التعليم والتدريب املسين )فيي  انيف( طريق
ا واسييرتاتيجياهت سيياضييمان ختصيييم مييوارد  افييية للتنفيييح الفعييا  ابطط ١47-2١١

 ؛لتنمية واحلد من الفقر )الفلبني(اب املتعلقة
رتاتيجيات للتصيييييدي النتشييييار الفقييييير ص ايافايييييات الييييييت وضييييع اسييييي ١47-2١2

 ؛استسدفسا مباشرة ىلرهاب داعش )اجلمسورية العربية السورية(
مواصيييييلة اجلسيييييود الراميييييية ىل  تيييييوفري احلمايييييية واملسييييياعدة اإلنسيييييانية  ١47-2١٣

ص ىلطيييار القيييانون  دالنسييياء واألطفيييا  و اصييية داليييدا لي الصيييراعين بسيييبب مشيييرمدلل
 ؛اإلنسان والقانون الدوا اإلنساض )أوروغواي( الدوا حلقوق

األ ح عن طريق  دىل  احلد من الفقر ااادفةمواصلة تعزيز السياسات  ١47-2١4
لقيييق أ يي   ييدر ممكيين ميين التنمييية والرفييا  لشييعبسا ميين أجييل  دتفيييد سييكاهنا بيي امج

 ؛)مجسورية فنزويال البوليفارية(
التقديف ايرز ص احليد مين الفقير  صلة وتعزيزملوااختام مزيد من التدابري  ١47-2١5

 ؛)فيي  انيف(
 ؛(بيالرو(مواصلة تنفيح اسرتاتيجيات احلد من الفقر ) ١47-2١6
اسييرتاتيجية احلييد مييين  و اصيية دالتنفيييح الفعييا  ابطيية التنمييية الوطنييية ١47-2١7

 ؛( )بوتسواان(2022-2018الفقر )
زايدة تعزيز التنمية اال تصادية واالجتماعية ولسني مستوايت معيشية  ١47-2١8

 ؛النا( )الصني(
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ص املنياطق الريفيية  و اصية دمواصلة اجلسود الرامية ىل  احلد مين الفقير ١47-2١9
 ؛قراطية(املتخلفة )مجسورية  وراي الشعبية الد املناطق و 

بييييح  مزيييييد ميييين اجلسييييود إلعمييييا  احلقييييوق اال تصييييادية واالجتماعييييية  ١47-220
تعزيييز تييدابري احلماييية االجتماعييية )مجسورييية  ييوراي  عيين طريييقمييا ص ملييا  دوالثقافييية

 ؛الشعبية الد قراطية(
وصييو  مجيييع املييواطنني العييرا يني ىل  اابييدمات ىلمكانييية  وتيسييريميين   ١47-22١

 ؛)أملانيا( والتعليم لواث ق املدنية والرعاية االجتماعية والرعاية الص يةاألساسية مثل ا
حليد مين املتعلقة ابمواصلة تنفيح االسرتاتيجيات الوطنية و طة التنمية  ١47-222

 ؛الفقر )ااند(
 ؛حلد من الفقر )األردن(الارورية من أجل ااختام التدابري  ١47-22٣
حليييييد مييييين الفقييييير الراميييييية ىل  اجسيييييود احلكومييييية  التوّسيييييع صمواصيييييلة  ١47-224

 ؛) ازا ستان(
لرعاييييية الصيييي ية لصييييا  األشييييخاق موي اليييييد ل لاعتميييياد بييييرامج  ١47-225

 ؛املنخفض )اجلزا ر(
الرعايييية الصييي ية ل مسيييات تيييوفري مواصيييلة اجلسيييود الراميييية ىل  تعزييييز  ١47-226

 ؛يف( دار السالواألطفا  واملراهقني )بروض واملولودين اجلّدد
ضيييي ااي األجسييييزة املتفجييييرة جييييودة أفاييييل ىل  تقييييدمي  ييييدمات مات  ١47-227
وفقيياا اللتزامييات العييراق موجييب االسييرتاتيجية الوطنييية واابطيية  دة والنيياجني منسيياري اابطيي

 ؛)تشاد( 2021-2017التنفيحية لإلجراءات املتعلقة ابأللغايف 
تنفييييييح ىلجيييييراءات فعالييييية ملواصيييييلة توسييييييع نطييييياق  يييييدماهتا الصييييي ية  ١47-228

 ؛ص املناطق الريفية ) واب( و اصة دوزايدة جودهتا والتعليمية
لاي ااي الفيارين ىل  االيدعم الكياص  الراميية ىل  تقيدمي مواصلة جسودها ١47-229

مييا ص ملييا الرعايييية  ديسيييطر عليسييا تنايييم الدولييية اإلسييالمية يييان ميين املنيياطق اليييت  
 ؛النفسية واملساعدة ص ىلعادة التأهيل )ميامنار(

 دىلمكانييييية حصييييو  األطفييييا  علييييى التعليييييممواصييييلة اجلسييييود لتييييوفري  ١47-2٣0
 ؛الريفية )عمان(سيما ص املناطق  الو 

كيييي زايدة ميزانيييية  طييياع التعلييييم ل عييين طرييييقتعزييييز النايييايف التعليميييي  ١47-2٣١
 ؛فقافة مجيع األ ليات ص العراق )دولة فلسطني( يعكس الناايف التعليمي

 طفييييا  غييييري امللت قييييني ابمليييييدار( التصييييّدي ملسييييألة املعييييد  املرتفيييييع ل ١47-2٣2
 )أو رانيا(؛

علييى ة سممشييالف ييات امل ىلمكانييية حصييو اختييام التييدابري املناسييبة لتعزيييز  ١47-2٣٣
علييى التعليييم ين دا لييياا شييرمدملسيياجرين والالج ييني واملىلمكانييية حصييو  االتعليييم وتييوفري 

 ؛)أفغانستان(
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تيييوفري الفيييرق التعليميييية للجمييييع وزايدة الراميييية ىل  مواصيييلة اجلسيييود  ١47-2٣4
 ؛مجيع مستوايت التعليم )بلغاراي(سة على ابلدرامعدالت الت اق األطفا  

 ؛مااعفة جسودها حلماية موا ع الرتاا الثقاص )اب ستان( ١47-2٣5
اجلنس املرتكبية ابسيم نوع على  القا مةاعتماد تشريعات لار اجلرا م  ١47-2٣6

 ؛"الشرف" وجترمي مجيع أشكا  تشويه األعااء التناسلية لإلانا )ال تغا (
املعلوميييات اييييددة ق ص الوصييو  ىل  حليييتيييع املييرأة الكاميييل ابمتضييمان  ١47-2٣7

ميييا ص مليييا املعلوميييات  دمييين أجيييل ضيييمان صييي ة أسيييرهتا ورفاهسيييا املتعلقييية ابلتعلييييم
 ؛(مقدونيا الشماليةبتنايم األسرة ) تانواملشورة املتعلق

 دا يرةدعم  عن طريقمواصلة تطوير اايكل املؤسسي حلقوق اإلنسان  ١47-2٣8
 ؛ص األمانة العامة جمللس الوزراء )عمان(العرا ية رأة متكني امل
 تعزيز متكني املرأة عن طريق التعليم والتدريب على املسارات )ماليزاي(؛ ١47-2٣9
تعزيييز دور امليييرأة ص احلييياة العامييية واحلييياة السياسيييية )اجلمسورييية العربيييية  ١47-240

 السورية(؛
لتمكيني امليرأة الريفيية وتعزييز دورهيا اال تصيادي اعتماد سياسية وطنيية  ١47-24١

 ؛واالجتماعي ص البلد ) طر(
زايدة تعزيييييز التمكييييني السياسييييي ترمييييي ىل  تنفيييييح  ييييوانني وسياسييييات  ١47-242

ما ص ملا  دالنساءومكاف ة مجيع أشكا  التمييز والعنف ضد  للنساءواال تصادي 
 ؛املساجرات )اتيلند(

القا ميية علييى عييديف التسييام  مطلقيياا ىلزاء اجلييرا م   وامسيياوضييع سياسيية  ١47-24٣
 ؛ليشيت( -اجلنس املرتكبة ابسم "الشرف" )تيمور  نوع

 (2000)1325مواصلة تنفيح  طط العمل املرتبطية بقيرار جمليس األمين  ١47-244
 بشأن تعزيز مشار ة املرأة )تونس(؛

ص حالية قياب اختام تدابري حلماية املرأة والقااء عليى اإلفيالت مين الع ١47-245
 ؛)أوزبكستان( سياق الصراع املسل مرتكي أعما  العنف اجلنسي ص 

و ييحلا محاييية حقييوق الطفييل  دتكثيييف اجلسييود الرامييية ىل  متكييني املييرأة ١47-246
 ؛)أمربيجان(

ىل  مناصييب  بوصييوااوالسييمات  دزايدة اجلسييود الرامييية ىل  متكييني املييرأة ١47-247
 ؛صنع القرار ومتكني املرأة من املشار ة ص ىلعادة بناء اجملتمع )الب رين(

احلييييياة العاميييية واحلييييياة بييييح  جسييييود ىلضييييافية لييييزايدة متثيييييل املييييرأة ص  ١47-248
 ؛)بنغالديش( السياسية

اسييرتاتيجية مكاف يية العنييف ضييد املييرأة شييأن زايدة التثقيييف والييوعي ب ١47-249
 ؛)بوتسواان( بصورة فعالةلامان تنفيحها 
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مكاف ييييية العنيييييف اجلنسيييييي ضيييييد النسييييياء الراميييييية ىل  تعزييييييز اجلسيييييود  ١47-250
ىلما تزوجيوا  مرتكبيهاليت لمي القانونية ما ص ملا عن طريق تغيري األحكايف  دوالبنات

 ؛من ض اايهم )ال ازيل(
 ؛ دار الساليف(زيز ومحاية حقوق املرأة )بروضمواصلة تع ١47-25١
 ؛مواصلة نشر التقرير املتعلق خبطط متكني املرأة )مصر( ١47-252
لنسيياء اباعتميياد  ييوانني ملنييع واست صييا  املمارسييات التقليدييية الاييارة  ١47-25٣

 دالقسري وتشيويه األعاياء التناسيلية ليإلاناالزواج الزواج املبكر و  و اصة دوالبنات
 ؛يع أ اء ىل ليمسا )بور ينا فاسو(ص مج
ميا ص  دمواصلة اختام تدابري ملكاف ية مجييع أشيكا  العنيف ضيد امليرأة ١47-254

يتوافييق مييع املعييايري  املنييزاملييا عيين طريييق اعتميياد مشييروع  ييانون ملكاف يية العنييف 
 ؛الدولية حلقوق اإلنسان )التفيا(

د تشيويه األعاياء التناسيلية ضياملوجمسية مواصلة لسني ىلنفام  وانينسيا  ١47-255
 ؛)فيجي( ىللغاؤها متاماا ىل  أن يت قق  وزايدة احلد من انتشار هح  املمارسةلإلانا 
ميين أجييل  و اصيية دمتكييني املييرأةالرامييية ىل  مواصييلة اجلسييود املسييتمرة  ١47-256

 ؛وعملية صنع القرار )ااند( العمل السياسيص  مشار تسا
الراميية ىل  منيع ومكاف ية مجييع أشيكا  التميييز والعنيف تعزيز اجلسود  ١47-257

عيين طريييق التنفيييح الكامييل التفا ييية القايياء علييى مجيييع أشييكا   و اصيية دضييد املييرأة
التمييييز ضييد املييرأة واختييام مزيييد ميين التييدابري للقايياء علييى تشييويه األعايياء التناسييلية 

 ؛(والزواج املبكر والزواج القسري ل طفا  )ىليطالياهو لإلانا 
 نمي داختام مزيد من اإلجراءات لتعزيز ومحاية حقوق النساء واألطفا  ١47-258

 ؛ص ملا أول ا الحين يعانون من حاالت الصراع )الياابن(
املدنييية احلييياة مواصييلة اجلسييود لتعزيييز مشييار ة املييرأة ص احلييياة العاميية و  ١47-259

 ؛)األردن(
كاف ة العنيف ضيد امليرأة وتعزييز مواصلة تنفيح االسرتاتيجية الوطنية مل ١47-260

 ؛محاية حقوق املرأة )لبنان(
مين  األ سيريىلعداد  ابلفعل بشيأن العنيف جرى  اعتماد مشروع  انون ١47-26١
 ؛جترمي مجيع أشكا  العنف ضد املرأة )ليختنشتاين(أجل 
 دوالبنييات النسيياء يييز ضييدمنييع واست صييا  املمارسييات الاييارة اليييت مت ١47-262
وتشيييويه األعاييياء اليييزواج القسيييري "املؤ ييي " و واليييزواج اج املبكييير ص مليييا اليييزو  ميييا

السييلبية  اآلاثرعيين طريييق رفييع مسييتوى الييوعي العييايف بشييأن وملييا  دالتناسييلية لييإلانا
 ؛)ملديف(اح  املمارسات 

 عمليية وضيعرصيد  تكون اا والييةىلنشاء مؤسسة وطنية لتمكني املرأة  ١47-26٣
النسياء وتنفيح التشيريعات والسياسيات الراميية ىل  القاياء عليى التميييز والعنيف ضيد 
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احليق ص  يل مين العميل والصي ة حصوان عليى حقيوق مثيل  ىلمكانيةوزايدة  والبناتد
 ؛)املكسيا( والتعليم
النسياء اختام ىلجراءات حامسة لتغيري القوالب النمطية ص اجملتمع بشيأن  ١47-264

 ؛رفاهسن )منغوليا( تعمل ضدء على املمارسات اليت والقاا والبناتد
الييزواج  و اصيية لنسيياء والبنيياتداباملمارسييات الاييارة واست صييا  منيع  ١47-265

 ؛املبكر والزواج القسري )اجلبل األسود(
 النسيياء والبنيياتمواصييلة اختييام التييدابري الالزميية لاييمان محاييية حقييوق  ١47-266

 ؛)نيبا (
ه ىللييسم هتيم رمسيية ابرتكياب األطفيا  اليحين   توجميىلطالق سرات مجييع  ١47-267
معاملية األطفيا  تكيون وضيمان أن  دوتطبيق املعيايري الدوليية لقاياء األحيداا دجر ة

 ؛التفا ية حقوق الطفل )النرويج( ممتثلةن و ص السج
محايية الراميية ىل   دابلتعاون مع اجملتمع الدوا دالتدابري لسنيمواصلة  ١47-268

تعزيييز الناييايف التعليميي وتييوفري الغييحاء  عيين طرييقميا ص ملييا  دالطفييل وتعزيزهيياحقيوق 
 ؛الكاص واإلسكان واابدمات الص ية )جنوب أفريقيا(

 ؛مواصلة اجلسود املبحولة لتعزيز ومحاية حقوق الطفل )تونس( ١47-269
تشيييويه األعاييياء  و اصييية دالقاييياء عليييى املمارسيييات الايييارة املتبقيييية ١47-270
وزايدة الوعي العايف آباثرهيا السيلبية  دية لإلانا والزواج املبكر والزواج القسريالتناسل

 ؛)أو رانيا(
اختيييام اابطيييوات الالزمييية لسييين  يييانون الطفيييل واختيييام التيييدابري املناسيييبة  ١47-27١

 ؛)أفغانستان( بصورة فعالةلتنفيح  
 ؛(اختام مزيد من التدابري حلماية حقوق النساء واألطفا  )الصني ١47-272
آلييييات حلمايييية حقيييوق األطفيييا  محايييية اسيييت داا وضيييع سياسيييات و  ١47-27٣
املبكييير  وزواجسييمبيييع األطفيييا  واسييتغالام ص البغييياء  ميين ممارسييياتال سييييما و  دفعاليية

 ؛وعمل األطفا  والتشرد الدا لي )ىل وادور(
سين  يانون حقيوق الطفيل )اململكية العربيية الراميية ىل  مواصلة اجلسود  ١47-274

 ؛ية(السعود
ميع الرت ييز بشيكل  دبح   صارى جسدها لامان محاية حقوق الطفيل ١47-275

 اق على احليق ص الوصيو  ىل  الواليدين واملسياواة بيني الواليدين فيميا يتعليق ةقيوق 
 ؛الوصاية )جورجيا(

فيمييا يتعلييق  و اصيية دبييح  مزيييد ميين اجلسييود لت سييني رفييا  األطفييا  ١47-276
التعلييم والرعاييية الصيي ية وميييا  الشيرب املأمونيية واحلماييية ميين احلصييو  علييى مكانيية إب

 ؛مجيع أشكا  العنف )ااند(
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ميا ص  داختام تدابري ملنع ومكاف ة مجيع أشيكا  العنيف ضيد األطفيا  ١47-277
 ؛ملا بغاء األطفا  وبيع األطفا  وجتنيد األطفا  ص اجلماعات املسل ة )ىليطاليا(

 دسييية ل طفييا  العا ييدين ىل  دايرهييم بعييد النييزوتتييوفري اابييدمات األسا ١47-278
 ؛عادة اإلدماج ) ازا ستان(إلوتطوير برامج 

مواصييلة اجلسييود لاييمان تعليييم األطفييا  ومكاف يية التسييرب املدرسييي  ١47-279
 ؛)لبنان(
تعزيز التدابري الراميية ىل  محايية األطفيا  مين اال تطياف والتجنييد مين  ١47-280

 ؛الفاعلة غري احلكومية )ميامنار(جانب اجلسات 
يزيييدي ىل  أراضيييه دعييم عييودة اجملتمييع األالرامييية ىل  زايدة السياسييات  ١47-28١

 ؛التقليدية )بريو(
بييييني مجيييييع فيمييييا اتبيييياع سياسييييات شيييياملة لتعزيييييز الشييييعور ابلوحييييدة  ١47-282

 ؛اجلماعات العر ية والطا فية )تر يا(
 يييل مييين عييياد  جلمييييع الف يييات ص  مواصيييلة جسودهيييا لت قييييق متثييييل  ١47-28٣

 ؛اإلدارة )تر يا(ص احلكومة العرا ية و 
 دوالدينيية العر ييةاأل لييات  مجاعياتلسني ىلعادة ىلدماج ومحاية أفيراد  ١47-284
مييا ص  داابييدمات العامييةىلمكانييية احلصييو  علييى وضييمان  دالصييراعين بسييبب شييرمدوامل

 ؛ريكية(ملا ىلصدار واث ق ااوية )الوالايت املت دة األم
اختييام مجيييع التييدابري لاييمان زايدة متثيييل األ ليييات الدينييية ص اجملييالني  ١47-285

 ؛االجتماعي والسياسي ص البلد )ألبانيا(
مييين مجييييع أنيييواع  الصيييراعتيييدابري محايييية األ لييييات ص منييياطق  لسيييني ١47-286

 ؛(حقوق اإلنسان والقانون اإلنساض )أنغوال انون االنتسا ات ما يتوافق مع 
لت قيييييق ص انتسا ييييات حقييييوق اإلنسييييان الرامييييية ىل  اتعميييييق اجلسييييود  ١47-287

وضييمان محاييية الثقافييية  ديزيييدي ميين أجيييل معا بيية مرتكبيسييااملرتكبيية ضييد الشييعب األ
 ؛يزيدي )األرجنتني(واملادية للشعب األ يةالدينية والرتاف

لتمكينسا من ممارسة حقسيا اختام تدابري حلماية حقوق األ ليات الدينية  ١47-288
 ؛ص حرية العبادة )االلاد الروسي(

 ؛والدينية )النمسا( العر يةسن تشريعات حلماية األ ليات  ١47-289
مين محاية تنوعسا  بقصد دمواصلة تعزيز التسام  واحلوار بني الثقافات ١47-290
 ؛اللغات واألداين واألعراق والثقافات )ال ازيل( حيإ
د مجييييييع التيييييدابري الالزمييييية لايييييمان احيييييرتايف حقيييييوق اإلنسيييييان اعتميييييا ١47-29١

 ؛واحلرايت األساسية ل شخاق املنتمني ىل  أ ليات  ومية )ىليطاليا(
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 دتعزييييز التيييدابري الراميييية ىل  ضيييمان حقيييوق األشيييخاق موي اإلعا ييية ١47-292
 ؛(التشريعات والبنية الت تية واملرافق املناسبة )ماليزايىليفاد  عن طريقص ملا  ما

ميا ص مليا  دلتميييز ضيد األشيخاق موي اإلعا يةالتصّدي لمواصلة  ١47-29٣
 ؛التعليم والعمل )أسرتاليا(ىلمكانية حصوام على ص ام عن طريق ضمان املساواة 

تعزييييز حقيييوق األشيييخاق موي اإلعا يييةد الراميييي ىل  مواصيييلة برانجمسيييا  ١47-294
 أو عاطفياا )مجسورية ىليران اإلسالمية(؛ جسدايا ابلصراع األشخاق املتأفرين  و صوصاا 

تعزييييز حقيييوق األشيييخاق موي اإلعا ييية الراميييية ىل  مواصيييلة اجلسيييود  ١47-295
 ؛)الكوي (

تعزييييز احلقييييوق االجتماعييييية واال تصييييادية والثقافييييية ل شييييخاق موي  ١47-296
 ؛اإلعا ة )املغرب(

بغييض  دسمحقييو  ين وضييمانشييرمدملاألشييخاق اميييع جلتييوفري احلماييية  ١47-297
 ؛السياسية املتصورة )النرويج( انتماءاهتمالنار عن 

محايييييية وتعزييييييز حقيييييوق العميييييا  الراميييييية ىل  مواصيييييلة تعزييييييز التيييييدابري  ١47-298
 شى مع الصكوك الدولية مات الصلة )سري النكا(.ااملساجرين ما يتم

تعكس مجيع االسيتنتاجات و/أو التوصييات اليواردة ص هيحا التقريير مو يف الدولية و  -١48
علييى أهنييا لاييى فسيير ت   اّل ينبغييي أو )الييدو ( اليييت  ييدممتسا و/أو الدوليية موضييوع االسييتعراض. 

 الفريق العامل  كل. بتأييد
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