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مقدمة
 -١عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشاامل ،املنشاو وفقااق لقارار حلاق قا
اإلنسااان  ،١/5دورت ا الثالث ااة واألر عاان يف الف ا ة م اان  4إىل  ١5تش ارين الث ااارب/ن فمرب .20١9
وأجري االستعراض املتعلق ابلعرا يف اجللسة  ١2املعق دة يف  ١١تشارين الثاارب/ن فمرب .20١9
وترأس ال فد العراقي وزير العدل العراقي ،السيد فارو أمن عثمان .واعتمد الفريق العامل التقرير
املتعلق ابلعرا يف جلست  ١7املعق دة يف  ١4تشرين الثارب/ن فمرب .20١9
 -2ويف  ١5كااان ن الثارب/يناااير  ،20١9اختااار حلااق قا اإلنسااان فريااق املقااررين التااا
(اجملم عة الثالثية) لتيسري استعراض احلالة يف العرا  :أوروغ اي ،والبحرين ،وتشيك سل فاكيا.
 -٣وعماالق ح كاام الفقارة  ١5ماان مرفاق قارار حلاق قا اإلنساان  ،١/5والفقارة  5ماان
مرفق قرار اجمللق  ،2١/١6صدرت ال اثئق التالية ألغراض استعراض احلالة يف العرا :
تقريا ا ا ا ا ا ا اار و ين/عا ا ا ا ا ا ا اارض خ ا ا ا ا ا ا ا ااي مقا ا ا ا ا ا ا اادم وفق ا ا ا ا ا ا ا ااق للفق ا ا ا ا ا ا ا ارة (١5أ) (ال ثيقا ا ا ا ا ا ا ااة
(أ)
)A/HRC/WG.6/34/IRQ/1؛
(ب) جتمي اال للمعل م ااات أعدتا ا مف ض ااية األم اام املتح اادة الس ااامية حلقا ا
(املف ضية) وفقاق للفقرة (١5ب) (ال ثيقة )A/HRC/WG.6/34/IRQ/2؛
(ج)

اإلنس ااان

م جز أعدت املف ضية وفقاق للفقرة (١5ج) (ال ثيقة .)A/HRC/WG.6/34/IRQ/3

 -4وأ يلااإ إىل العارا  ،عاان ريااق اجملم عااة الثالثيااة ،قائمااة أسااألة أعااد ا ساالفاق أملانيااا والربتغااال
و لجيكا ،ابلنيا ة عن حم عاة األصادقاا املعنياة ابلتنفياذ وتقادق التقاارير واملتا عاة علا الطاعيد الا ين،
وإسبانيا ،والس يد ،وس يسرا ،واململكة املتحدة لربي انيا العظما وأيرلنادا الشامالية ،والا الملت املتحادة
األمريكية .وهذه األسألة م ج دة عل امل قل الشبكي لالستعراض الدوي الشامل.

أوالا-

موجز مداوالت عملية االستعراض

ألف-

عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5قال رئيق وفد العرا إن احلك مة قد أنشوت عدداق من اآلليات ملتا عة تنفيذ الت صيات
املقب لة أثناا اجل لة الثانية لالستعراض الادوري الشاامل وعاددها  ١75ت صاية ،ااا يف ذلاط خ اة
عمل و نية أعدت ابلتشاور مل حلق ال زراا وقسم ق اإلنسان زارة العدل.
 -6وأنشااأإ جلنااة تنساايق ومتا عااة يف إ ااار هااذه اخل ااة ماان أجاال متا عااة تنفيااذ الت صاايات،
حتإ قيادة ال زارة اشاركة ممثلن عن ال زارات واملؤسسات املعنية.
 -7وقاد ركااز التقرياار الا ين علا تنفيااذ الت صايات الطااادرة عاان اجل لااة السااا قة لالسااتعراض
عل ا الاارغم ماان التحاادملت الطااعبة الاايت شااهتد ا الساان ات اخلمااق املاضااية ،والاايت س اي ر خالهلااا
إرهااا ي داع ا (تنظاايم الدولااة اإلسااالمية يف الع ارا والشااام) عل ا منااا ق واسااعة ماان األراضااي
العراقية ،وارتكب ا جرائم شعة وأوقف ا مجيل فرص التنمية ،وال سيما يف تلط املنا ق.
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ة
ادمرة امل تبااة علا األزمااة واملشاااكل
 -8وعلا الاارغم ماان حترياار تلااط املنااا ق ،ظلااإ اآلاثر املا ر
اليت صا بتهتا تشكل حتدملق خ رياق .ومل ذلط ،اختذت احلك مة عدة تدا ري أدت إىل ع دة أكثار
من  85يف املائة من املشردين إىل منا ق إقامتهتم.
 -9وقد انضم العرا إىل االتفاقيات الدولية املتعلقة حبق اإلنسان ،وإىل اتفاقياات منظماة
العمل الدولية املتعلقة حوضاع العمل ،وإىل اتفاقيات منظماة األمام املتحادة لل ياة والعلام والثقافاة
(الي نسك ) املتعلقة حبماية ال اث الثقايف.
 -١0وتعاونإ الدولة مل مجيل آليات ق اإلنساان الدولياة داخال منظ ماة األمام املتحادة.
وقد وجإ دع ة دائمة إىل مجيل املكلفن الملت يف إ ار اإلجرااات اخلاصة وتعاونإ شفافية
مل املكلفن الملت الذين زاروها .وأعرب العرا عن تقديره لتعاون كل مان عثاة األمام املتحادة
لتق اادق املس اااعدة إىل العا ارا ومف ض ااية األم اام املتح اادة الس ااامية حلقا ا اإلنس ااان (املف ض ااية) يف
اجملاالت املختلفة.
 -١١ومشلإ اهلياكل املؤسسية املنشوة أقساماق خاصاة لتمكان املارأة العراقياة ،كماا ينظار رئايق
اجلمهت رية الياق يف مق ات إلنشاا وزارة لشؤون املرأة والتنمية وحلق أعل لشؤون املرأة.
 -١2وقد اعتمدت احلك مة كثرياق من السياسات واالس اتيجيات الرامية إىل احلاد مان العناد ضاد
املرأة ،وحتسن الطحة اإلجنا ية للمرأة ،واالمتثال ملبادئ قرار حلق األمن .)2000(١٣25
 -١٣وتعماال احلك مااة عل ا ناااا نظااام مؤسسااي وقااان رب حلمايااة األ فااال ومناال أي اسااتغالل
هلاام ،وتقا م اليااق دعااداد مشااروع قااان ن شااون قا ال فاال وهيأااة رعايااة ال فاال ،ابلتعاااون ماال
منظمة األمم املتحدة لل ف لة (الي نيسد) واملنظمة الدولية ملساعدة األ فال.
 -١4وقاد عكاق التقريار الا ين ت ا ر احلقا االقتطاادية واالجتماعياة والثقافياة ،مثال ارام
اإلصااال الراميااة إىل االسااتجا ة مل الااا املتظاااهرين ،اااا يف ذلااط مااا يتعلااق ل اق فاارص العماال
ومش ل اجلميل.
 -١5وتعم اال احلك م ااة ه ااي وجلن ااة النزاه ااة عل ا احل ااد م اان أتث ااري الفس اااد عل ا التمت اال حبق ا
اإلنسان ،كما تعمال علا مقاضااة املساؤولن عنا  ،واساتخدام اآللياات اإللك ونياة لادفل املرتباات
غية استأطال فرص التالعا املا .
 -١6وتقا م احلك مااة اليااق اراجعااة قااان ن رعاياة ذوي اإلعاقااة رقام  ٣8لساانة  20١٣وتعماال
علا ا ا زملدة ف ا اارص إدم ا اااج ة
األش ا ااخاص ذوي اإلعاق ا ااة يف اخل ا ااط ال ا اايت تتربعهت ا ااا وزارة التخ ا اايط
فيما يتطل ة التنمية املستدامة لعام .20٣0
 -١7وابلنظار إىل كا ن احلاق يف التعلايم قااق إنساانياق أساساياق ،فقاد ظلاإ احلك ماة اادىل إىل
حتس اان مس اات ملت التعل اايم ،وخفا ا مع اادالت التس اارب من ا ا  ،وتا ا فري الف اارص التعليمي ااة جلمي اال
الفأات ،وحماولة ضمان احلق يف التعليم للجميل.
 -١8وميث اال اإلره اااب حت اادملق رئيس ااياق حلق ا اإلنس ااان ،إذ أن ا يع اال ارام التنمي ااة وي ااؤثر عل ا
ق مجيل الفأات .وتعاملإ احلك مة مل املتهتمن ابرتكاب جارائم إرها ياة أو مال أعضااا داعا
وفقاق للقان ن وحتإ إشراىل املدعي العام واملنظمات الدولية واللجنة املستقلة حلق اإلنسان.
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 -١9وتعم اال احلك م ااة أيض ااق علا ا تسا ا ية املس ااائل املعلق ااة فيم ااا يتعل ااق ابأل ا ا ال الشخط ااية
الناشااأة عاان الزاااات الاايت اادثإ أثناااا سااي رة داع ا عل ا أج ازاا ماان الع ارا  ،وال ا الدات الاايت
جنمإ عن االغتطاب يف تلط املنا ق.
 -20وي س ااتند ت بي ااق عق ااة اإلع اادام يف الع ارا إىل أ ك ااام قان ني ااة تض اامن ا اكم ااة العادل ااة
والضااما ت القان نيااة واإلجرائيااة للمحاكمااة .وال ت بااق عق ااة اإلعاادام إال عل ا أخ اار اجل ارائم،
اا يف ذلط القتال واإلرهااب ،وينظار القضااا العراقاي والسال ات األخار اليااق يف لباات تادع
إىل ختفيد عق ة اإلعدام وفقاق للقان ن أو لتقدير السل ة القضائية.
 -2١ومل حيكم القضاا العراقي عل األ فال عق ة اإلعدام ومل ي بق العق ة عل احل امل.
 -22ومل تكاان التحاادملت الاايت واجهتااإ تنفيااذ الت صاايات مااربراق للتااوخري يف هااذا التنفيااذ أو يف
تنفيذها فقط ط رة جزئية ،وتعمل احلك مة عل وضل خ ط و نية لتنفيذ ت صيات جديدة.

ابء-

احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -2٣أدىل  ١١١وفاداق بياا ت أثنااا احلا ار التفاااعلي .وتارد الت صايات املقدماة أثنااا احلا ار يف
الفرع "اثنياق" من هذا التقرير.
 -24ور بإ الربتغال ابلتطديق علا صاك ح قا
استمرار استخدام عق ة اإلعدام.

اإلنساان ،ينماا أعر اإ عان قلقهتاا إزاا

 -25وذكرت ق ر أهنا تقدر الت رات التشريعية والتنفيذية واملؤسسية وصياغة االس اتيجيات
ال نية وخ ة التنمية ال نية للف ة .2022-20١8
 -26وأثنااإ مجهت ريااة ك ا رمل عل ا الدولااة ملااا اختذت ا ماان تاادا ري حلمايااة ة
األشااخاص املشااردين،
ة
تجن.
ينما أعر إ عن قلقهتا إزاا االستخدام املفرط للق ة ضد ا ر
 -27وسلم االحتاد الروسي ابلتحدي الذي ميثل اإلرهاب وأثىن عل الدولة إلصال ا ا التشريعية.
 -28ور بإ مطر ابجلهت د الرامية إىل مكافحة الفقر واعتماد ق انن شون األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -29وأثن ااإ الس اانغال عل ا الدول اة جلهت ده ااا الرامي ااة إىل تعزي ااز إ ااار قاي ااة ق ا
ور بإ ابلتطديق عل مثارب اتفاقيات دولية.

اإلنس ااان

 -٣0وأعر إ صر يا عان تقاديرها العتمااد عادد مان االسا اتيجيات واخل اط ال نياة ور باإ
ضل إ ار مؤسسي حلق اإلنسان.
 -٣١وسلمإ سيشيل ابعتماد اسا اتيجيات رئيساية يف حااالت مثال احلاد مان الفقار ،وتا فري
التغذية واألغذية ،وزملدة املرافق الطحية.
 -٣2وأثنااإ ساانغاف رة عل ا الدولااة لقيامهتااا ضاال االس ا اتيجيات املتعلقااة ابحلااد ماان الفقاار
والنهت ض ابملرأة.
 -٣٣ور ب ااإ س اال فاكيا ابخل ا ا ات اإلاا ي ااة املتخ ااذة و س اان ع اادة قا ا انن لتحس اان اإل ااار
التشريعي حلق اإلنسان.
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 -٣4وذكاارت ساال فينيا أهنااا تفهتاام التحاادملت الاايت ت اج ا يف املر لااة االنتقاليااة التاليااة النتهتاااا
الطراع ،وأعر إ عن تقديرها لالخنفاض الكبري يف تنفيذ أ كام اإلعدام منذ عام .20١7
 -٣5ور بااإ جن ا ب أفريقيااا ابعتماااد شااى االس ا اتيجيات ال نيااة وإدراج الش ا اغل املتعلقااة
حبق اإلنسان يف الربام التعليمية.
 -٣6وسلمإ إسبانيا ابلطع ابت اليت ي اجهتهتاا العارا  ،وكاررت اإلعاراب عان دعمهتاا للعارا
ولعملية اإلصال ات في .
 -٣7ور بااإ سااري النكااا ابعتماااد العديااد ماان االس ا اتيجيات ال نيااة واخل ااط ذات الطاالة
و ضل إ ار مؤسسي حلق اإلنسان.
 -٣8وأشارت دولة فلس ن إىل اجلهت د الايت تباذهلا الدولاة لتحسان التشاريعات ا لياة وإ اة
التعليم ،وخاصة لأل فال يف املنا ق الريفية.
 -٣9ور ا ااا السا ا ا دان ابلت ا اادا ري التشا ا اريعية الرامي ا ااة إىل حتس ا اان قا ا ا
اس اتيجيات و نية.

اإلنس ا ااان واعتم ا اااد

 -40ون رهااإ الس ا يد ابجلهت ا د املبذولااة ولكنهتااا دعااإ إىل تقاادق ضااما ت للحااق يف التجماال
السلمي ويف رية التعبري.
 -4١وذكا اارت س يس ا ارا أن ال ضا اال األما ااين يف الع ا ارا ال يا ااربر االنتهتاكا ااات اخل ا اارية حلق ا ا
اإلنسان اليت ارتكبإ.
 -42وأثنااإ اجلمهت ريااة العر يااة السا رية علا الدولااة ل ضااعهتا اسا اتيجيات و نيااة ولتشااجيعهتا
عل ع دة املشردين.
 -4٣ور بإ يلند ابجلهت د الرامية إىل حتسن مرافق السج ن امتثاالق للمعايري الدولية.
 - 44ور ب ااإ تيما ا ر  -ليش اايت ابعتم اااد اسا ا اتيجيات و ني ااة يف ح اااالت احل ااد م اان الفق اار،
والطحة اإلجنا ية ،واألمن الغذائي.
 -45ور بإ ت غ ابجلهت د املبذولة يف السن ات األخرية يف حال ق

اإلنسان.

 -46وأشادت ت نق ابلتزام الدولة عملية االساتعراض الادوري الشاامل وابنفتا هتاا علا ش راى
آليات حلق ق اإلنسان.
 -47وشجعإ تركيا العرا عل اختاذ اخل ات الالزمة لتلبية امل الا املشروعة للمتظاهرين.
 - 48ور بااإ أوكرانيااا ابإلصااال ات اهلادفااة إىل مكافحااة الق الااا النم يااة اجلنسااانية والعنااد
ضد املرأة ،رغم أن ال يزال يتعن عمل الكثري.
 -49ور بااإ اإلمااارات العر يااة املتحاادة ابالس ا اتيجيات وخ ااط العماال اهلادفااة إىل احلف ااا
عل كرامة اإلنسان وضمان العدالة االجتماعية.
 -50وأعر ااإ اململكااة املتحاادة عاان قلقهتااا إزاا جاام العنااد الااذي ارس ا ق ا ات األماان يف
اال تجاجات األخرية.
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 -5١وأكدت ال الملت املتحدة أن اا علا العارا ال فااا ابلتزاماتا ا جاا القاان ن الادو
اإلنسارب والقان ن الدو حلق اإلنسان.
 -52وأعر إ أوروغ اي عن ش اغل خاصة فيما يتعلق حضعد اجلماعات.
 -5٣ور بإ أوز كستان ابلت قيل عل عدد من املعاهدات الدولية و ط العمل ال نية.
 -54ور ب ااإ مجهت ري ااة فن اازويال الب ليفاري ااة ابلت اادا ري املتخ ااذة ،وخاص ااة اعتم اااد خ ااط و ني ااة
ملكافحة الفقر.
 -55وأثنإ فييإ م عل الدولة اللتزامهتا حبماية ق
الضعيفة.

اإلنسان ،وال سيما ق

الفأاات

 -56وال ظ اليمن ،يف مجلة أم ر ،إنشاا جلنة و نية للتنسيق واملتا عة.
 -57وأعر إ أفغانستان عن تقديرها لإلجنازات اليت حتققإ منذ اجل لة السا قة ،ااا يف ذلاط
اخل ط ال نية حلق اإلنسان.
 -58وذكارت ألبانيااا أهنااا تر ااا تحساان اإل ااار القااان رب ،ولكنهتااا ال تازال تشااعر ابلقلااق إزاا
العدد املرتفل لأل فال األيتام.
 -59ور بإ اجلزائر ابخل ط اليت تركز حتديداق عل احلد من الفقر ومكافحة العند ضد املرأة.
 -60ون رهااإ أنغ ا ال ابجلهت ا د الاايت ااذلتهتا احلك مااة ابلتعاااون ماال عثااة األماام املتحاادة لتقاادق
املساعدة إىل العرا فيما يتعلق تحقيق االستقرار يف البلد وقاية ق اإلنسان.
 -6١وقدمإ األرجنتن ت صيات.
 -62واع فااإ أس ا اليا تضااحيات الدولااة يف إحلااا اهلزميااة اإلقليميااة اداع  ،ولكنهتااا قالااإ
إهنا ال تزال تشعر ابلقلق إزاا انتهتاكات ق اإلنسان يف العرا .
 -6٣وأعر ااإ النمسااا عاان قلقهتااا العميااق إزاا التقااارير األخاارية عاان انتهتاكااات احلااق يف احلياااة
واالستخدام املفرط للق ة.
 -64ور بإ أذر يجان ابعتماد واثئق و رام سياساتية متعلقة حبق

اإلنسان يف الدولة.

 -65وشكرت البحرين وفد العرا عل عرض تقريره ال ين وقدمإ ت صيات.
 -66وأ ا إ نغالدي علماق ابلق انن اليت تتسق مل الطك ح الدولية حلق

اإلنسان.

 -67وأش ا ااارت ا اايالروس إىل ت ا ا ير اإل ا ااار املؤسس ا ااي والتش ا اريعي وإىل اعتم ا اااد ع ا اادد م ا اان
االس اتيجيات ال نية للحد من الفقر.
 -68وأعر إ لجيكا عن تضامنهتا مل الشعا العراقي ،الذي ي اج الع اقا الرهيبة للحرب
ضد داع .
 -69وأثنإ ن عل الدولة جلهت دها الرامية إىل قاية ق
الس اتيجية احلد من العند ضد املرأة.
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 -70وأثنااإ تس ا ا عل ا الدولااة لقيامهتااا دنشاااا مؤسسااات مثاال مكتااا ق ا
وو دات الن ع االجتماعي داخل املؤسسات احلك مية.

اإلنسااان

 -7١وهنوت الربازيل الدولة عل التقدم ا رز عل الرغم من التحدملت الكبارية وأثناإ عليهتاا
للتدا ري اليت اختذ ا إلزالة األلغام وإعادة أتهيل املدارس واملستشفيات.
 -72وال ظإ رورب دار السالم شكل إاايب األخذ ابس اتيجية و نية للطحة.

 -7٣وشاجعإ لغااارمل علا اعتماااد تادا ري لتجنااا االساتخدام املفاارط للقا ة ضااد ة
األشااخاص
الذين ميارس ن قهتم يف التجمل السلمي.
 -74وأعر إ ركينا فاس عن قلقهتا إزاا العند املستمر ضد النساا والبنات علا الارغم مان
اجلهت د املبذولة.
 -75وأثن ااإ رون اادي عل ا الدول ااة العتماده ااا اس ا اتيجية احل ااد م اان الفق اار كج اازا م اان ر ي ااة
العرا  20٣0لتحقيق أهداىل التنمية املستدامة.
 -76ور ب ا ااإ كن ا اادا دص ا ااال ق ا ا ا ات األم ا اان واألجهت ا اازة األمني ا ااة ودلغ ا اااا ق ا ااان ن األ ا ا ا ال
الشخطية اجلعفري.
 -77ور بإ تشاد دنشاا دائرة كن املرأة العراقية وإدارة ق

اإلنسان.

 -78وسلمإ شيلي ابجلهت د املبذولة يف حال تعزيز وقاية مجيل ق

اإلنسان.

 -79وأثناإ الطاان علا الدولااة جلهت دهااا الرامياة إىل احلااد ماان الفقاار وإلسااهتاما ا اإلاا يااة يف
اجلهت د الدولية ملكافحة اإلرهاب.
 -80ور بااإ كرواتيااا ابلعمليااة االنتخا يااة ولكنهتااا أعر ااإ عاان قلقهتااا إزاا انتهتاكااات ق ا
اإلنسان أثناا املظاهرات األخرية.
 -8١ون رها ا ا ااإ ك ا ا ا ا اب ابجلهت ا ا ا ا د الراميا ا ا ااة إىل حتا ا ا ااديع التش ا ا ا اريعات ،وإىل وضا ا ا اال سياسا ا ا ااات
واس اتيجيات ذات مك رةن اجتماعي.

 -82وأثنإ قربص عل الدولة لالنتخاابت الربملانية لعام  20١8والنتخاب  8٣امرأة للربملان.
ة
تجاان ،مااا أساافر عاان
 -8٣وأعر ااإ تشاايكيا عاان قلقهتااا إزاا االسااتخدام املفاارط للقا ة ضااد ا ر
مقتل كثري من األشخاص.

 -84وأثنااإ مجهت ريااة كا رمل الشااعبية الدميقرا يااة علا الدولااة ملااا أ رزتا ماان تقاادم فيمااا يتطاال
حبق املرأة وال فل واألشخاص ذوي اإلعاقة.
 -85وأعر إ الدامنرح عن قلقهتا إزاا رية الطحافة واستخدام عق ة اإلعدام.
 -86ون رهإ اجلمهت رية الدومينيكية دنشاا آليات حلق اإلنسان و ضل اس اتيجيات و نية.
 -87وأشارت إك ادور إىل اعتماد قان ن الدم ال ي الشامل.

 -88وأثنااإ اململكااة العر يااة السااع دية علا الدولااة جلهت دهااا الراميااة إىل دما
يف نظام التعليم.
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 -89وال ظا ااإ التفيا ااا ما اال التقا اادير الا اادور املتزايا ااد للم ا ارأة ولكنهتا ااا أعر ا ااإ عا اان قلقهتا ااا إزاا
االستخدام املفرط للق ة ضد املتظاهرين.
 -90وأش ااارت إثي ي ااا إىل ت اادا ري التخفي ااد م اان الفق اار وإىل االسا ا اتيجية ال ني ااة للنهت ا ا ض
ابملرأة.
 -9١وأثنااإ فيجااي عل ا الدولااة إلنشااائهتا دائاارة كاان امل ارأة العراقيااة يف أمانااة حلااق ال ا زراا
ولتجرق تش ي األعضاا التناسلية لإل ث.
 -92وأشااارت ج رجيااا إىل اخل ا ات املتخااذة لتحساان التشاريعات الداخليااة ون رهااإ ابجلهتا د
الرامية إىل مكافحة اإلرهاب.
ة
تجن ،الذي خلد  ٣١9قتيالق.
 -9٣وأعر إ أملانيا عن قلقهتا إزاا العند ضد ا ر
 -94ون هإ غا دنشاا دائرة كن املرأة العراقية وابعتماد اس اتيجية احلد من الفقر.
 -95وال ظااإ الي ا ن أن انتخاااابت  20١8قااد اساات فإ املعااايري الدوليااة ،ولكنهتااا أعر ااإ
عن قلقهتا إزاا االعتدااات عل املتظاهرين.
 -96وذكار وفااد العارا أن وزارة الاادفاع قااد أنشاوت مديريااة حلقا
رادعااات انتهتاكات ق اإلنسان وحماسبة املسؤولن عنهتا.

اإلنساان غيااة التحقيااق يف

 -97وا جااا قااان ن األ ا ال الشخطااية (رق اام  ١88لساانة  ،)١959تعتاارب مجياال اااالت
الزواج القسري الغية واب لة .كما ددت املادة  7احلد األدىن لسن الازواج ا  ١8عامااق .وميكان
اعتبار األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  ١5عاماق مؤهلن للزواج إذا مسح القاضي ذلط.
 -98وذكاار دي ا ان أوقاااىل الاادمل ت املساايحية واأليزيديااة والطااا أة املندائيااة أن مجياال ش ارائح
اجملتماال يف الع ارا تتمتاال حبق قهتااا املدنيااة .وقااد أنشااأإ حماااكم متخططااة ماان أجاال التحقيااق يف
اجلرائم املرتكبة ضد األقليات الدينية وجرائم اإلرهاب وضمان عدم اإلفالت من العقاب .وفضالق
عن ذلط ،اري تنفياذ مباادرة املطااحلة العراقياة ابلتعااون مال عثاة األمام املتحادة لتقادق املسااعدة
إىل العرا وهي تشمل مجيل اجلماعات العرقية والدينية يف العرا .
 -99ومااا فت ا الع ارا يسااع جاهااداق إىل حتس اان التعلاايم العااا جلمي اال الع اراقين دون يي ااز.
كم ااا أع ااد العا ارا من اااه دراس ااية لألشا ا رين واألكا اراد وأخ ااذ ابلدميقرا ي ااة و قا ا اإلنس ااان يف
املناه الدراسية اجلامعية.
 -١00وسا اعإ احلك م ااة إىل حتس اان االلتح ااا ابلدراس ااة .فق ااد اخنفض ااإ مع اادالت التس اارب
من  ١8إىل  ٣يف املائة يف املر لة الثان ية .وأ لةقإ رام لتعزيز التحا البنات ابلدراسة.
 -١0١وهنوت هندوراس العرا عل تنفيذ الت صيات املقدمة من اجل لة السا قة.
 -١02وأشارت هنغارمل إىل اخل ات اإلاا ية الرامية إىل تنفيذ الت صايات ،وخاصاة فيماا يتعلاق
حبق املرأة.
 -١0٣ور بإ آيسلندا ابخل ات اجململة يف التقرير.
 -١04وأشارت اهلند إىل اعتماد ق انن وسياسات شى لتعزيز ق
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 -١05وأثنإ إندونيسيا عل الدولة ملا ذلت من جهت د لتنفيذ الت صايات ،وخاصاة فيماا يتعلاق
زملدة ال عي.
 -١06وأثنااإ مجهت ريااة إي اران اإلسااالمية عل ا الدولااة لسياسااا ا وتاادا ريها اهلامااة الاايت اخت اذت
لتعزيز ق اإلنسان منذ ج لة االستعراض الثانية.
 -١07وذك اارت أيرلن اادا أهن ااا تش ااعر ابالنزع اااج إزاا التق ااارير ال اايت تش ااري إىل اادوث انتهتاك ااات
لإلج ا ارااات القان ني ااة ال اجب ااة وللمحاكم ااة العادل ااة ،ا ااا يف ذل ااط اااالت الت قي ااد دون أوام اار
ت قيد.
 -١08وأعر إ إي اليا عن تقديرها للجهت د الرامية إىل م اامة التشريعات مل املعايري الدولية.
 -١09ور بااإ الياااابن ابإلجارااات املتخااذة لتعزيااز قا
للجي شون ق اإلنسان.

اإلنسااان ،اااا يف ذلااط إصاادار دلياال

 -١١0وأث ااىن األردن عل ا الدول ااة مل ااا اختذت ا م اان ت اادا ري لتنفي ااذ ت ص اايات االس ااتعراض ال اادوري
الشامل.
 -١١١ون ها ااإ كازاخس ا ااتان ابخل ا ا ات اإلاا ي ا ااة املتخا ااذة وأش ا ااارت إىل أن ت ا اادا ري مكافح ا ااة
يكمل عضهتا عضاق.
اإلرهاب وقاية ق اإلنسان هي تدا ري ر
 -١١2وأثنإ الك يإ عل الدولة لسنهتا خ ط ق

اإلنسان وإلنشائهتا جلا ق خمططة.

اإلنسان.

 -١١٣وأثنإ قريغيزستان عل الدولة العتمادها اس اتيجيات عديدة حلماية ق
ة
تجان وإزاا القا انن الايت
 -١١4وأعر إ إست نيا عن قلقهتا إزاا االستخدام املفرط للق ة ضد ا ر
يز ضد املرأة.
 -١١5وأثىن لبنان عل الدولة جلهت دها الرامية إىل قاياة قا
اخل رية.

اإلنساان رغام األوضااع األمنياة

 -١١6وأعر ااإ ليبيااا عاان تقااديرها للجهت ا د املبذولااة لتنفيااذ الت صاايات وإلعااادة تفعياال اخل ااط
ال نية حلق اإلنسان.
 -١١7ور بإ ليختنشتاين ابل فد وشكرت عل املعل مات املقدمة.
 -١١8ور بإ ابكستان جبهت د الدولة الرامياة إىل زملدة مشااركة املارأة يف النشااط السياساي ويف
حال العمل.
 -١١9وأعر إ ملديد عن تقديرها للعرض الشامل الذي قدم ال فد.
 -١20وذكرت مال ة أهنا تدرح التحدملت اخلاصة اليت ت اجهتهتا ك مة العرا .
 -١2١وأعر ااإ م ريتاني ااا ع اان تق ااديرها للجهتا ا د املس ااتمرة م اان جان ااا الدول ااة لتعزي ااز احلقا ا
واحلرملت األساسية.
 -١22وأثنإ املكسيط عل الدولة جلهت دها التدريبية يف حال ق
اإلنسارب.
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 -١2٣ور بإ منغ ليا جبهت د الدولة الرامية إىل ضمان ق اإلنسان رغم التحدملت املستمرة.
 -١24ور ااا اجلباال األس ا د ابجلهت ا د الاايت ااذلتهتا الدولااة عل ا الاارغم ماان التحاادملت األمني ااة
اخل رية اليت ت اجهتهتا.
 -١25ور ا املغرب اباللتزام الدست ري للدولة الذي أد إىل إجراا كثري من اإلصال ات املؤسسية.
 -١26وأعر ااإ ميامن ااار ع اان تق ااديرها جلهتا ا د الدول ااة الرامي ااة إىل م اام ااة التشا اريعات ا لي ااة م اال
االلتزامات الدولية.
 -١27ور بإ نيبال ابادرات الدولة الرامية إىل كن املرأة يف اجملالن االجتماعي واالقتطادي.
 -١28وذكرت ه لندا أهنا ال تزال تشعر ابلقلق إزاا الة ق

اإلنسان يف العرا .

 -١29وأعر إ نيكاراغ ا عن تر يبهتا احلار فد العرا .
 -١٣0وأثنااإ نيجااريمل عل ا احلك مااة جلهت دهااا الراميااة إىل حتقيااق املطاااحلة ال نيااة غيااة تعزيااز
التعاي السلمي.
 -١٣١وأشارت مقدونيا الشمالية إىل التطديق عل مثانية صك ح دولية رئيسية حلق اإلنسان.
ة
تجن.
 -١٣2وأعر إ النروي عن قلقهتا إزاا االستخدام املفرط للق ة ضد ا ر
 -١٣٣وأثنإ عمان عل الدولة ل ضعهتا اس اتيجيات وخ ط و نية.
 -١٣4ون هإ ماليزمل ابلتقدم ا رز فيما يتعلق تعزيز ق

اإلنسان وقايتهتا.

 -١٣5وأعر إ ريو عن تقديرها جلهت د احلك مة الرامية إىل استعادة السالم.
 -١٣6ور بإ الفلبن نهت الدولة البناا شون عملية االستعراض الدوري الشامل.
 -١٣7وأثنإ لندا عل العرا جلدول أعمال ال م الرامي إىل ضمان السالمة العامة.
 -١٣8ور ب ااإ مجهت ري ااة م ل اادوفا تع اااون الدول ااة م اال آلي ااات قا ا اإلنس ااان التا ع ااة لألم اام
ة
تجن.
املتحدة ،ينما أعر إ عن قلقهتا إزاا االستخدام املفرط للق ة ضد ا ر

 -١٣9وشجعإ فرنسا العرا عل م اصلة جهت ده الرامية إىل حتقيق التعمري وت ير اخلدمات العامة.

 -١40ويف اخلتام ،ذكر وفد العرا أن جر إجراا تعداد رمسي مل الي نيسيد مشل قرا اة 2000
ف اال وص اال ا إىل خميم ااات األش ااخاص املش ااردين داخلي ااق .ومل تك اان ت ج ااد ل ااد الكث ااري م اان ه ااؤالا
األ فال واثئق رمسية ،وه ما كان مطدر قلق كباري .وأوضاح أن ال ضال األماين ا فا ىل ابملخاا ر،
وكذلط تسلل عناصر داع إىل ع املخيمات ،يب ةرأان من إصدار ال اثئق.
 -١4١وق ااد أق اار إقل اايم كردس ااتان الق ااان ن رق اام  8لع ااام  ،20١١ال ااذي حيم ااي ق ا ا امل ا ارأة.
وتعاون ااإ ك م ااة إقل اايم كردس ااتان م اال وزارة الع اادل ملكافح ااة العن ااد ض ااد املا ارأة ،وس اااعدت يف
إنشاااا  ٣9خميم ااق للمشااردين داخلي ااق يف كردسااتان .وا ار ناااا خماايم جديااد لكااي يستضاايد يف
ابدئ األماار  ١4 000الج ا س ا ري .واختااذ إقلاايم كردسااتان عاادداق ماان التاادا ري ار ااة مقاااتلي
داعا السااا قن وف اتح مراكااز إلعاادة أتهياال ضااحامل داعا  ،وال سايما النساااا .وأفااادت التقااارير
أن سل ات إقليم كردستان قد قامإ ا  ١68زملرة ملراكاز اال تجااز يف كردساتان .وجار تعلياق
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عق اة اإلعاادام علا ماد الساان ات العشاار املاضاية يف إقلاايم كردسااتان ،ماا مسااح تخفيااد عق ااة
اإلعدام إىل عق ة السجن مد احلياة.
 -١42واعتم اادت وزارة الع اادل سلس االة م اان الت اادا ري لتحس اان التنس اايق اان اهليأ ااات احلك مي ااة
فيما يتعلق ابالختفاا القسري.
 -١4٣وأنشا ااوت وزارة العما اال والشا ااؤون االجتماعيا ااة  42مرك ا ازاق جديا ااداق لتقا اادق الا اادعم الطا ااحي إىل
الضا ااحامل واألسا اار ا روما ااة .و ا اادأت احلك ما ااة يف دفا اال مرتبا ااات شا ااهترية إىل  ١2٣ 000شا ااخ ما اان
األشخاص ذوي اإلعاقة .كما حيق لألشخاص الذين فقدوا وظائفهتم احلط ل عل معاشات تقاعدية.
 -١44وشااددت الساال ات العليااا يف الع ارا عل ا أن اال تجاجااات الشااعبية الساالمية اجلاريااة
وقااإ االسااتعراض هااي ركااة إصااال مشااروعة .وأكاادت احلك مااة ماان جديااد م قفهتااا املتمثاال يف
أهنا ستمتنل عن اللج ا إىل تدا ري أمنية صاارمة وساتكفل أن تشامل املسااالة مجيال الاذين يادان ن
ابالستخدام املفرط للق ة.
 -١45وش ا رددت احلك مااة عل ا أهنااا تعتاازم حتديااد ه يااة املتسااللن واألشااخاص املسااؤولن عاان
يؤد إىل مقتل أو إصا ة ق ات األمن واملتظاهرين أو إىل تدمري املمتلكات
ارتكاب العند الذي ر
العامة واخلاصة وحماسبتهتم عليهتا.
 -١46وتعتازم احلك ماة سان قاان ن انتخاايب جدياد يعازز مشااركة الشاباب يف الربملاان وإساهتامهتم
يف رسم السياسات.

اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -١47سييينار العي يراق ص التوص يييات التالي ييةد وس يييقديف ردودا عليس ييا ص الو ي ي املناس ييبد
ولكن ص موعد ال يتجاوز الدورة الثالثة واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:
التصديق على االتفا ية الدولية حلماية حقوق مجيع العميا املسياجرين
١-١47
وأفراد أسرهم (السنغا )؛
مواص ييلة اجلس ييود الرامي يية ىل االنا ييمايف ىل االتفا ي يية الدولي يية حلماي يية
2-١47
حقوق مجيع العما املساجرين وأفراد أسرهم (ىلندونيسيا)؛
االنامايف ىل االتفا ية الدوليية حلمايية حقيوق مجييع العميا املسياجرين
٣-١47
وأفراد أسرهم (سيشيل)؛
النايير بشييكل ىليفييان ص االناييمايف ىل االتفا ييية الدولييية حلماييية حقييوق
4-١47
مجيع العما املساجرين وأفراد أسرهم ( ريغيزستان)؛
مواص ييلة اجلسي ييود الراميي يية ىل التصي ييديق علي ييى ال وتو ي ييو اال تيي يياري
5-١47
التفا ية حقوق الطفل املتعلق إبجراء تقدمي البالغات (سلوفا يا)؛
التصي ييديق علي ييى ناي ييايف رومي ييا األساسي ييي للم كمي يية اجلنا يي يية الدوليي يية
6-١47
(تيمور  -ليشيت)؛
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التصي ييديق علي ييى ناي ييايف رومي ييا األساسي ييي للم كمي يية اجلنا يي يية الدوليي يية
7-١47
(النمسا) (فرنسا) (ليختنشتاين)؛
التو يي ييع والتصي ييديق علي ييى ناي ييايف رومي ييا األساسي ييي للم كمي يية اجلنا يي يية
8-١47
الدولية (سلوفينيا)؛
االناييمايف ريب يا ىل ناييايف رومييا األساسييي للم كميية اجلنا ييية الدولييية
9-١47
(هنيدورا))؛ واالناييمايف ىل ناييايف رومييا األساسييي للم كميية اجلنا ييية الدولييية ومواءميية
تشريعاهتا الوطنية معه مواءمة اتمة (ىلستونيا)؛
 ١0-١47تعزييز املسيياءلة عين أ طيير اجليرا م عين طريييق االنايمايف ىل ناييايف رومييا
األساسي للم كمة اجلنا ية الدولية (تشيكيا)؛
١١-١47
(بريو)؛

النار ص االنامايف ىل ناايف روما األساسي للم كمية اجلنا يية الدوليية

 ١2-١47النار ص االنامايف ىل ناايف روما األساسي للم كمية اجلنا يية الدوليية
لعييايف  1998وال وتو ييو اال تييياري األو املل ييق ابلعسييد الييدوا اابيياق ابحلقييوق
املدنية والسياسية (بولندا)؛
 ١٣-١47اعتماد تدابري لامان ا تااء املسؤولية عن انتسا ات القيانون اليدوا
حلق ييوق اإلنس ييان والق ييانون ال ييدوا اإلنس يياضد م ييا ص مل ييا االنا ييمايف ىل نا ييايف روم ييا
األساسي (ىلسبانيا)؛
 ١4-١47التص ييديق عل ييى ال وتو ييو اال تي يياري التفا ي يية القا يياء عل ييى مجي ييع
أشكا التمييز ضد املرأة (اليوانن)؛
١5-١47
(ىلستونيا)؛

االنا ييمايف ىل اتفا ي يية القا يياء عل ييى مجي ييع أش ييكا التميي ييز ض ييد املي يرأة

 ١6-١47تعيديل التشيريعات ايليية لت قييق امتثاايا التفا يية القاياء عليى مجييع
أشكا التمييز ضد املرأة (النرويج)؛
 ١7-١47مواص ييلة اجلس ييود الرامي يية ىل ض ييمان التنفي ييح ايل ييي الكام ييل ألحك ييايف
اتفا ية القااء على مجيع أشكا التمييز ضد املرأة ومواءمة مجيع القيوانني ايليية ميع
صكوك حقوق اإلنسان اليت يكون العراق دولة طرف ا فيسا (جنوب أفريقيا)؛

 ١8-١47سي ي ب الت فا ييات ال يييت أب ييدي عل ييى اتفا ي يية القا يياء عل ييى مجي ييع
أش ييكا التميي ييز ض ييد املي يرأةد م يين أج ييل ىللغ يياء مجي ييع القي يوانني واملمارس ييات التمييزي يية
وض ييمان املس يياواة ص مجي ييع املس ييا ل املتص ييلة اب ٍألس ييرة والعال ييات الزوجي يية؛ وىللغ يياء
األحكايف القانونية اليت موجبسا جتيري مسياحة ممارسيي االغتصياب اليحين يتزوجيون مين
ض اايهم (أوروغواي)؛
 ١9-١47ضييمان التنفيييح الكامييل والعملييي ألحكييايف اتفا ييية القايياء علييى مجيييع
أشكا التمييز ضد املرأةد اليت و ّع عليسا البلد (أوزبكستان)؛
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 20-١47سي ي ب الت فا ييات ال يييت أب ييدي عل ييى اتفا ي يية القا يياء عل ييى مجي ييع
أشييكا التمييييز ضييد امليرأةد اليييت لييإ الييدو علييى ىللغيياء مجيييع القيوانني واملمارسييات
التمييزية وضمان املساواة ص مجيع املسا ل املتصلة ابألسرة (شيلي)؛
 2١-١47التصديق على ال وتو و اال تياري التفا ية مناهاة التعيحيب وغيري
ميين ضييروب املعامليية أو العقوبيية القاسييية أو الالىلنسييانية أو املسينيية (ىلسييبانيا) (اململكيية
املت دة ل يطانيا العامى وأيرلندا الشمالية) (هنغاراي) (الدامنرك)؛
 22-١47االنامايف ىل ال وتو يو اال تيياري التفا يية مناهاية التعيحيب وغيري
ميين ضييروب املعامليية أو العقوبيية القاسييية أو الالىلنسييانية أو املسينيية (توغييو) (ىلسييتونيا)
(أو رانيا) (أوروغواي)؛
 2٣-١47النايير ص التصييديق ص أ ييرب و ي ممكيين علييى ال وتو ييو اال تييياري
التفا يي ي يية مناهاي ي يية التعي ي ييحيب وغي ي ييري مي ي يين ضي ي ييروب املعاملي ي يية أو العقوبي ي يية القاسي ي ييية
أو الالىلنسانية أو املسينة (غاان)؛
 24-١47تكثيف اجلسود الراميية ىل مكاف ية اإلفيالت مين العقياب عليى أفعيا
التع ييحيبد م ييا ص مل ييا ع يين طري ييق التص ييديق عل ييى ال وتو ييو اال تي يياري التفا ي يية
مناها يية التع ييحيب وغ ييري م يين ض ييروب املعامل يية أو العقوب يية القاس ييية أو الالىلنس ييانية
أو املسينة وضمان عديف جواز أن تقبَل ص ايكمية أي اعرتافيات يفيري احلصيو عليسيا
عن طريق التعحيب (تشيكيا)؛
 25-١47االنا ييمايف ىل ال وتو ييو اال تي يياري الث يياض املل ييق ابلعس ييد ال ييدوا
ااباق ابحلقوق املدنية والسياسيةد ااادف ىل ىللغاء عقوبة اإلعدايف (توغو) (أو رانييا)
(أوروغواي)؛
 26-١47االنامايف ىل االتفا ية الدوليية حلمايية حقيوق مجييع العميا املسياجرين
وأفراد أسرهم (أوروغواي)؛
 27-١47النايير ص االناييمايف ىل ال وتو ييو اال تييياري الثيياض املل ييق ابلعسييد
الدوا ااباق ابحلقوق املدنية والسياسيةد ااادف ىل ىللغاء عقوبة اإلعدايف (منغوليا)؛
 28-١47االناييمايف ىل اتفا يييات مناميية العمييل الدولييية اليييت تصييب الدوليية
طرف ا فيسا بعد (السودان)؛
 29-١47ضمان اإلدماج الكاميل لالتفا يية الدوليية للقاياء عليى مجييع أشيكا
التمييز العنصري ص التشريعات الوطنية (أو رانيا)؛

 ٣0-١47النا يير ص التو ي ييع والتص ييديق عل ييى ال وتو ييو اإلض يياص التفا ي ييات
جنيي ييف املؤر ي يية  12آب/أغسي ييطس 1949د واملتعلي ييق ةمايي يية ض ي ي ااي املنازعي ييات
املسل ة غري الدولية (سويسرا)؛
 ٣١-١47االنا ييمايف ىل اتفا ي يية األم ييم املت ييدة ملكاف يية اجلر يية املنام يية عي ي
الوطنية (اإلمارات العربية املت دة)؛
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٣2-١47
(بوروندي)؛

تسي ي يريع عملي ي يية التص ي ييديق عل ي ييى االتفا ي ي يية ااباص ي يية بوض ي ييع الالج ي ييني

 ٣٣-١47التصييديق علييى ال وتو ييو اال تييياري املل ييق ابلعسييد الييدوا اابيياق
ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية (هندورا))؛
 ٣4-١47تكثيف اجلسود ااادفة ىل تنفيح ’اتفا ية الهاي لعايف  1980املتعلقية
ابجلوانيب املدنيية لال تطيياف اليدوا ل طفيا ‘ وملييا عين طرييق تعيييني سيلطة مر زييية
احا الغرض ووضع التدابري الوطنية الالزمة (جورجيا)؛
 ٣5-١47ختصيييم ميوارد مالييية وبشيرية افييية للمفوضييية العليييا حلقييوق اإلنسييان
لكي تتمكن من االضطالع بواليتسا طبق ا للمبادئ املتعلقية مر يز املؤسسيات الوطنيية
لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان (مبادئ ابريس) (سلوفا يا)؛
٣6-١47

مواصلة جسودها لامان لقيق املصاحلة الوطنية (نيجرياي)؛

 ٣7-١47مواصييلة مواءميية عملييية اعتميياد مشيياريع القيوانني مييع االتفا يييات مات
الصلة املتعلقة مكاف ة التعحيب واال تفاء القسري (عمان)؛
 ٣8-١47مواصلة دعم مبيدأ التسيوية السيلمية للمنازعياتد بغيية ضيمان ىلسيقا
العنف ور ة سياسية وملا عن طريق احللو التوفيقية السياسية (عمان)؛
٣9-١47

مواصلة دعم أعما مؤسستسا الوطنية حلقوق اإلنسان (الفلبني)؛

 40-١47مواصلة اجلسود الرامية ىل تنفيح األطر التشغيلية اليت تر ز على محايية
النسيياء واألطفييا ميين العنييفد ووضييع أهييداف واض ي ة ابليية للت قيييق ل يزايدة متثيييل
املرأة وعملسا بشؤون احلكم (بولندا)؛
 4١-١47ىلعطيياء األولوييية لعمليييات املصيياحلة الوطنييية والعداليية االنتقاليييةد مييا ص
ملا عن طرييق وضيع اسيرتاتيجية للتصيدي النتسا يات حقيوق اإلنسيان الييت ترتكبسيا
مجيع أطراف النزاعات املسل ة (جنوب أفريقيا)؛
 42-١47العم ييل عل ييى لس ييني تشي يريعاهتا ايلي يية جلعلس ييا متمش ييية م ييع التزاماهت ييا
الدولية ومع املعايري الدولية (سري النكا)؛
 4٣-١47تكثيف اجلسود لالرتفاع بف ة تصنيف املفوضيية العلييا حلقيوق اإلنسيان
ىل املر ز "ألف" وفقا ملبادئ ابريس (السودان)؛
 44-١47سن يانون ظاير اجليرا م الدولييةد ميا ص مليا جيرا م اإلابدة اجلماعيية
وجرا م احلرب واجلرا م ضد اإلنسانية ويعا ب على هح اجلرا م (السويد)؛

 45-١47زايدة اجلسود الرامية ىل مكاف ية العنيف اجلنسيي والعنيف القيا م عليى
نييوع اجليينس (العنييف اجلنسيياض)د مييا يتماش يى مييع االس يرتاتيجية الوطنيييةد مييا ص ملييا
جترمي العنف املنزا (السويد)؛
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 46-١47ىللغيياء مجيييع أحكييايف ييانون العقييوابت اليييت تتسييام مييع العنييف املنييزا
والعنييف القييا م علييى نييوع اجليينس وتعييديل القييانون املييح ور لكييي يشييمل العقيياب علييى
االغتصاب واالعتداء اجلنسي (سويسرا)؛
 47-١47اعتم يياد آلي ييات وطني يية مناس ييبة لتنفي ييح مالحا ييات هي ييات معاه ييدات
حقوق اإلنسان (اجلمسورية العربية السورية)؛
 48-١47مواص ييلة اجلس ييود الرامي يية ىل تثقي ييف وت ييدريب م ييو في ىلنف ييام الق ييانون
بشأن معايري حقوق اإلنسان مات الصلة مجا عملسم ( طر)؛
 49-١47ىلدماج تعليم حقوق اإلنسان ص املناهج الدراسيية ابمليدار) واجلامعياتد
ما ص ملا التعليم املتعلق ابملساواة بني اجلنسني وةقوق الطفل (اتيلند)؛
 50-١47ىلعادة ىلنشاء وزاريت حقوق اإلنسان وشؤون املرأةد اللتني أدى ىللغاؤمها
ص عايف  2015ىل بعض الفوضى ص رصد حقوق اإلنسان و اااي املرأة (توغو)؛
 5١-١47ضييمان اضييطالع املؤسسيية الوطنييية حلقييوق اإلنسييان بواليتسييا بشييكل
مستقل وما يتماشى مع مبادئ ابريس (أو رانيا)؛
 52-١47مواص ييلة اإلص ييالحات بغي يية لس ييني ييدرات املؤسس ييات الوطني يية م ييا
يتماشى مع طة التنمية املستدامة لعايف ( 2030اإلمارات العربية املت دة)؛
 5٣-١47ىلص ييالت التشي يريعات لا ييمان العدال يية وال ييدعم للن يياجني م يين العن ييف
اجلنسييي وحاسييبة ميرتكي هييحا العنييفد مييا ص ملييا جعييل االسييتعباد اجلنسييي واالجتييار
يانونني ابعتبارمهيا يشييكالن جر يية مسييتقلة
ابلبشيير ألغيراض االسييتغال اجلنسييي غييري ي ّ
عن اال تطاف أو االحتجاز (اململكة املت دة ل يطانيا العامى وأيرلندا الشمالية)؛
54-١47
البوليفارية)؛

مواصييلة تعزيييز هيا لسييا الوطنييية حلقييوق اإلنسييان (مجسورييية فنييزويال

 55-١47مواصلة تنفيح مناهج تيدريس حقيوق اإلنسيان مين أجيل تعزييز السياليف
والعدالة االجتماعية (مجسورية فنزويال البوليفارية)؛
 56-١47مواصي ييلة جسودهي ييا ااادفي يية ىل تعزي ي ييز دور املفوضي ييية العليي ييا حلق ي ييوق
اإلنسان ص العراق وفقا ملبادئ ابريس (اليمن)؛
57-١47

ىلدراج مبادئ حقوق اإلنسان ص املناهج املدرسية (اجلزا ر)؛

 58-١47ض ييمان تنفي ييح اسي يرتاتيجية وطني يية للقا يياء عل ييى العن ييف ض ييد املي يرأة
(االلاد الروسي)؛
 59-١47اختام مزيد من اابطوات لتعزيز تعاوهنا مع املناميات الدولييةد و اصية
مع هي ات حقوق اإلنسان (أمربيجان)؛
 60-١47وض ييع ط يية عم ييل وطني يية واضي ي ة لتنفي ييح التوص يييات املق مدم يية م يين
اآللي ييات الدولي ييةد م ييا ص مل ييا هي ييات املعاه ييدات واإلجي يراءات ااباص يية واآللي ييات
األ رى جمللس حقوق اإلنسان (الب رين)؛
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 6١-١47اعتميياد مشييروع القييانون املتعلييق ابلعنييف األسييري مييا يتماشييى مييع املعييايري
الدوليةد مع استبعاد ىلمكانية أن يتزوج مرتكب جر ة االغتصاب من الا ية (بلجيكا)؛
 62-١47مواصيلة بنيياء فقافيية حقييوق اإلنسييان عين طريييق بيرامج التوعييية املتعلقيية
ةقوق اإلنساند و اصة حقوق النساء واألطفا واألشخاق موي اإلعا ة (بواتن)؛
6٣-١47
(مصر)؛

تعزيز دور مفوضية األميم املت يدة السيامية حلقيوق اإلنسيان ص العيراق

64-١47

جتديد اابطة الوطنية حلقوق اإلنسان (مصر)؛

 65-١47لديإ التشيريعات والسياسيات املتعلقية إبعيادة هييل اليرتاا الثقياص
وترميمه ومحايته (بلغاراي)؛
جتريف مجيع أشكا العنف املنزا وتنفيح هح التشريعات
 66-١47اعتماد تشريعات ّ
تنفيحا امالاد بوسا ل منسا محاية النساء الال ي يبلّغن عن هح احلاالت ( ندا)؛
 67-١47مواصييلة تنفيييح اابطيية الوطنييية احلالييية حلقييوق اإلنسييان وصييياغة طيية
جديدة (الصني)؛

 68-١47اعتماد وتنفيح انون بشأن العنف املنزا وتغيري القيانون اليحي يسيم
ابلتحرع ابلشرف دفاع انوض عن العنف ضد املرأة ( رواتيا)؛
ّ

 69-١47مواصيلة التنفييح الفعيا السيرتاتيجية احليد مين الفقيير ()2022-2018
و طيية التنمييية الوطنييية ( )2022-2018ميين أجييل لقيييق مسييتوى معيشيية أفاييل
لسكاهنا ( واب)؛
70-١47
تنوعه ( ق)؛

تنايم محالت وبرامج تثقيفية لزايدة الوعي أبمهية الرتاا الثقياص بكيل

 7١-١47مراجعة انون محاية الص فيني ر م  21لعايف  2011بغية ىلزالة مجييع
القيود املفروضة على حرية الص افة وضمان احلماية الكاملية للصي فيني وغيريهم مين
العاملني ص وسا ط اإلعاليف (الدامنرك)؛
 72-١47مواص ي ييلة اجلسي ي ييود لت قيي ي ييق أه ي ييداف اس ي ي يرتاتيجية التغحيي ي يية وسي ي ييالمة
األغحية (( )2022-2018اجلمسورية الدومينيكية)؛
 7٣-١47مواص ييلة توحي ييد اإلجي يراءات الرامي يية ىل ت ييرويج وتعزي ييز فقاف يية حق ييوق
اإلنسان لدى عامة السكان (اجلمسورية الدومينيكية)؛
 74-١47وضييع طييط وطنييية لتنفيييح مالحاييات هي ييات املعاهييدات (اململكيية
العربية السعودية)؛
 75-١47ع ييديف اد ييار أي جس ييد ص س ييبيل ت ييوفري املي يوارد لتنفي ييح االسي يرتاتيجية
الثانية لل د من الفقر ()2022-2018د اليت هتدف ىل فيض الفقير بنسيبة 25
ص املا ة (ىلفيوبيا)؛
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 76-١47االنتس يياء م يين وض ييع مش ييروع انوهن ييا املتعل ييق ابلعن ييف األس ييري وس يينّه
ليصب انوانا ظاير مجييع أشيكا العنيف املنيزا ويينم عليى العقيوابت املناسيبة عليى
االنتسا ات (فيجي)؛
 77-١47ضييمان مشييار ة النسيياء واألطفييا واألشييخاق موي اإلعا يية مشييار ة
مات مع ييى ص وض ييع التشي يريعات والي ي امج املتعلق يية بتغ ييري املن ييا واحل ييد م يين يياطر
الكوارا (فيجي)؛
 78-١47ىلد ييا لس ييينات عل ييى تق ييدمي ااب ييدمات بص ييورة ال متييزي يية ومتس ييقة
ىل الاي ي ااي والن يياجني م يين حي يوادا األجس ييزة املتفج ييرةد وفقي يا لاللتزام ييات الي يواردة
ص اابطي ي ي يية االس ي ي ي يرتاتيجية ل عمي ي ي ييا املتعلقي ي ي يية ابأللغي ي ي ييايف واابطي ي ي يية التنفيحيي ي ي يية اي ي ي ييا
للسنوات ( 2021-2017صربيا)؛
 79-١47سيين تشيريعات وافييية ملكاف يية العنييف املنييزا ومنعييهد وىلنشيياء مسييا ن
آمنة للنساء ص مجيع حافاات العراق (أملانيا)؛
 80-١47اعتم يياد مش ييروع ييانون بش ييأن العن ييف املن ييزا لتج ييرمي مجي ييع أش ييكا
العنف ضد املرأةد ما ص ملا العال ات احلميمة القسرية (آيسلندا)؛
 8١-١47التعجيييل بعملييية تنقييي ييانون العقييوابت و ييانون اإلج يراءات اجلنا ييية
و ييانون األحي يوا الشخص ييية والتشي يريعات الوطني يية األ ييرى م يين أج ييل مواءمتس ييا م ييع
املع ييايري الدولي ييةد وال س يييما اتفا ي يية القا يياء عل ييى مجي ييع أش ييكا التميي ييز ض ييد املي يرأة
واتفا ية حقوق الطفلد و حلا ىلعالن ومنساج عمل بيجني (آيسلندا)؛
 82-١47اختييام تييدابري ىلضييافية بشييأن التعليييم ومحييالت التوعييية وتييدابري التييدريب
وبناء القدرات ص جما حقوق اإلنسان (ااند)؛
 8٣-١47مواصلة لسني دور املفوضية العليا حلقوق اإلنسياند ميا ص مليا عين
طريق التعاون مع الدو األ رى (ىلندونيسيا)؛
 84-١47مواصلة جسودها الرامية ىل تعزييز حقيوق اإلنسيان للنسياء واألطفيا د
و اصة ص املناطق الريفية (مجسورية ىليران اإلسالمية)؛
 85-١47تعزيز التثقيف ص جما حقوق اإلنسان واحرتايف القانون اليدوا اإلنسياض
ص القوات املسل ة واألجسزة األمنيةد ما ص ملا وات احلشد الشعي (الياابن)؛
 86-١47مواص ييلة اجلس ييود ااادف يية ىل تعزي ييز اابط ييط الوطني يية املتعلق يية ةق ييوق
اإلنسان (األردن)؛
87-١47
( ريغيزستان)؛

مواصلة اجلسود جلعل تشريعاهتا الوطنيية متماشيية ميع التزاماهتيا الدوليية

 88-١47جتدي ييد تنفي ييح اابط يية الوطني يية حلق ييوق اإلنس يياند م ييا ص مل ييا ىلنش يياء
املفوضية العليا حلقوق اإلنسان (لبنان)؛
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 89-١47مواصييلة اجلسييود الرامييية ىل تعزيييز اآللييية الوطنييية املسييؤولة عين صييياغة
ومتابعيية تقييارير هي ييات املعاهييداتد ومواصييلة اجلسييود الرامييية ىل تعزيييز دور املفوضييية
الوطنية حلقوق اإلنسان وفق ا ملبادئ ابريس (ليبيا)؛
 90-١47ىل رار مشروع انون العنف األسري عليى وجيه السيرعةد وزايدة اليوعي
ابألحكايف الر يسية للتشريع لدى مجيع أصي اب املصيل ة املعنيينيد مين فييسم النسياء
والرجا ومو فو ىلنفام القيانون والزعمياء اليدينيون واجملتميع امليدض بغيية ضيمان تنفييح
تنفيحا فعاالا (سنغافورة)؛

 9١-١47اختييام ط يوات لتعزيييز دور مفوضييية حقييوق اإلنسييان ص الع يراق وفق يا
ملبادئ ابريس (اب ستان)؛

92-١47
ابريس (نيبا )؛

اختييام تييدابري لتعزيييز املفوضييية الوطنييية حلقييوق اإلنسييان وفق يا ملبييادئ

9٣-١47
(ماليزاي)؛

اعتماد سياسيات ويية ومو مجسية مين أجيل تعزييز املسياواة بيني اجلنسيني

94-١47

تعزيز املساواة بني اجلنسني (بريو)؛

 95-١47مواصلة اجلسود واختام تيدابري ملموسية ملنيع وىلزالية التميييز واالضيطساد
على أسا) الدين أو املعتقد (بولندا)؛
 96-١47اخت ييام مزي ييد م يين الت ييدابري لتعزي ييز املس يياواة ب ييني اجلنس يينيد ومكاف يية
القوالب النمطيية اجلنسيانية والعنيف ضيد امليرأةد وتنفييح تيدابري مو مجسية ترميي ىل زايدة
مشار ة املرأة ص احلياة العامة واحلياة السياسية (مجسورية مولدوفا)؛
 97-١47تعييديل ييانون اجلنسييية (ر ييم  26لسيينة  )2006لاييمان املسيياواة ص
احلقوق بني املرأة والرجل ص ا تساب اجلنسية ونقلسيا واالحتفياهب يا وتغيريهياد وجتيرمي
مجيييع أشييكا العنييف املنييزا ضييد امل يرأةد مييا ص ملييا العال ييات احلميميية القس يريةد
و"جرا م الشرف" وتشويه األعااء التناسلية لإلانا (فرنسا)؛
 98-١47اعتميياد تش يريعات مت ّكيين ميين الت قيييق ص التمييييز علييى أسييا) الييدين
أو املعتقد أو امليل اجلنسي ومن املعا بة عليه (فرنسا)؛
99-١47

سن وتنفيح تشريعات لار مجيع أشكا العنف اجلنساض (أسرتاليا)؛

 ١00-١47و ييف املمارس يية املتمثل يية ص املص ييادرة التعس ييفية لواث ييق هوي يية األفي يراد
املوجودين ص يمات األشيخاق املشي مردين دا ليي ا أو ص عيديف ىلصيدار هيح الواث يقد
وضييمان أن يكييون إبمكيياهنم العييودة طواعي يةا وأبمييان ىل أمييا نسم األصييلية أو أمييا ن
ىل امتسم املعتادة (النمسا)؛
 ١0١-١47توفري ضماانت حلماية النساء واألطفا أفناء الصراعد وىلهناء اإلفالت
ميين العقييابد واختييام تييدابري إلهنيياء التمييييز الييحي تواجسييه النسيياء املشي مردات والنيياجون
والعا دوند ما ص ملا َمن ام صالت مع داعش (النمسا)؛
18
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 ١02-١47وضع اسرتاتيجية ملنع طر التميييز والوصيم والتسمييش اليحي تواجسيه
النس يياء واألطف ييا املشي ي مردون دا ليي ي ا املي يدمعى انتم يياؤهم ىل داع ييش وهتي يية األوض يياع
الالزمة إلعادة ىلدماجسم ص اجملتمع العرا ي (بلجيكا)؛
 ١0٣-١47اختام أي تدابري ىلضافية تكون مفيدة ملكاف ة التمييز ضد املرأةد وفقي ا
ل حكييايف مات الصييلة ميين املييادتني  2و 16ميين اتفا ييية القايياء علييى مجيييع أشييكا
التمييز ضد املرأة (السنغا )؛
 ١04-١47ضمان أن تكون املراجعة اجلارية للقيوانني ايليية ضيامنةا للمسياواة بيني
اجلنسني وحلقوق النساء والبنات (غاان)؛
 ١05-١47اعتم يياد ي يوانني ملكاف يية العن ييف الق ييا م عل ييى ن ييوع اجل يينس (العن ييف
اجلنساض) (هندورا))؛
 ١06-١47لسييني الت يوازن بييني اجلنسييني ص تعيييني املييو فني العمييوميني وص ىلسييناد
احلقا ب الوزارية وص التعيينات للمناصب السياسية العليا (هندورا))؛
 ١07-١47تعزيز املساواة ومحاية حقوق املرأة لتمكينسا من لقييق ىلمكاانهتيا ابلكاميلد
ومواصلة تنفيح طة العمل الوطنية املتعلقة ابملرأة والساليف واألمن (ىلندونيسيا)؛
 ١08-١47مراجع يية وتع ييديل النص ييوق القانوني ييةد م ييا ص مل ييا ييانون العق ييوابت
و انون اإلجراءات اجلنا يةد اليت متييز ضيد النسياء والبنيات وتيزرع فقافية العنيف القيا م
على نوع اجلنس (سيشيل)؛
 ١09-١47اخت ييام طي يوات للت قي ييق ص ح يياالت ت ييل األش ييخاق م يين املثلي ييات
واملثليني ومزدوجي املييل اجلنسيي ومغيايري ااويية اجلنسيانية وحياملي صيفات اجلنسيني
وإلهناء لعنف ضدهم (مالطة)؛
 ١١0-١47ختطي يييط وتنفيي ييح محي ييالت للتوعيي يية العامي يية هتي ييدف ىل تغيي ييري القوالي ييب
النمطييية واملوا ييف الاييارة والعنيفيية فيمييا يتعلييق ابملثليييات واملثليييني ومزدوجييي امليييل
اجلنسي ومغايري ااوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني (املكسيا)؛
 ١١١-١47مواصييلة تعزيييز سياسييات التخطيييط احلاييري لاييمان التنمييية الكامليية
جلميع السكان (نيكاراغوا)؛
 ١١2-١47مواصلة اختام تدابري حلماية البي ة عن طرييق طتسيا للتنميية املسيتدامة
(نيكاراغوا)؛
 ١١٣-١47تعزيييز اجلسييود الرامييية ىل مكاف يية الفسييادد مييا يتفييق متامي ا مييع القييانون
الدواد بغية ضمان املساواة ص احلصو على اابدمات العامة (السويد)؛
 ١١4-١47مواصلة اجلسود ااادفة ىل القااء على الفساد املاا واإلداري ( طر)؛
 ١١5-١47مواصييلة اجلسييود الرامييية ىل ضييمان اإلدارة املسييتدامة والفعاليية مل يوارد
امليا د والنسوض بتكنولوجيات الري اجلديدة واال تصادية واملستدامة (بنغالديش)؛
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 ١١6-١47مواص ييلة جسوده ييا الرامي يية ىل التنفي ييح الفع ييا السي يرتاتيجية احل ييد م يين
الفق يير ()2022-2018د ال يييت م يين ش ييأهنا أن تس ييسم ص لقي ييق أه ييداف التنمي يية
املستدامة (بواتن)؛
 ١١7-١47اعتماد تدابري تشريعية وىلداريية بشيأن ىلدمياج العميا د هتيدف ىل تعزييز
تكافؤ فرق العمل للجميعد و صوص ا األ ليات واألشخاق موي اإلعا ية والف يات
االجتماعية األ رى اليت تتسم أوضاعسا ابلاعف (ىل وادور)؛
 ١١8-١47اعتميياد سياسيية ىلمنا ييية ترم ييي ىل تنشيييط القطيياع اابيياق واالس ييتثمار
عمالا على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان (اململكة العربية السعودية)؛
 ١١9-١47مواصييلة تنفيييح طييط التنمييية الوطنييية ميين أجييل تنفيييح طيية أهييداف
التنمية املستدامة (الكوي )؛

 ١20-١47ختصيييم م يوارد افييية ل نشييطة الي ي  32ال يواردة ص ىلطييار اس يرتاتيجية
العي يراق الثاني يية لل ييد م يين الفق يير ()2022-2018د والعم ييل م ييع ي يياانت األم ييم
املت ييدة مات الصييلةد عنييد اال تايياءد لاييمان تنفيييح هييح األنشييطة واسييتدامتسا ص
األجل الطويل (سنغافورة)؛
 ١2١-١47مواصلة اجلسود الرامية ىل مكاف ة الفساد املاا واإلداري (املغرب)؛
 ١22-١47األ ح بو ف رمسي لتنفييح عملييات اإلعيدايف ييؤ ّديد وفقيا للقيانون اليدوا
حلقوق اإلنساند ىل ختفيف مجيع أحكايف اإلعدايف دف ىللغاء عقوبة اإلعدايف (ال تغا )؛
 ١2٣-١47زايدة جسودها الرامية ىل مكاف ة اإلرهاب (نيجرياي)؛
 ١24-١47تني يياو نطي يياق تعريي ييف اإلرهي يياب والتأ ي ييد مي يين أن أي تش ي يريع ي ييا م
أو جديييد ملكاف يية اإلرهيياب تثييل امتثيياالا اتميا للعسييد الييدوا اابيياق ابحلقييوق املدنييية
والسياسييية وأن تكييون التييدابري املتخييحة ملكاف يية اإلرهيياب متوافقيية متام يا مييع العسييد
(مقدونيا الشمالية)؛
 ١25-١47األ ح بو ف ا تياري فوري لعقوبة اإلعدايف دف ىللغا سيا (النيرويج)؛
واأل ح بو ف ا تياري رمسي لتنفيح عمليات اإلعدايفد وختفيف مجيع أحكيايف اإلعيدايف
دف ىللغاء عقوبة اإلعدايف (مجسورية مولدوفا)؛ واأل ح بو ف ا تياري لتطبيق عقوبة
اإلع ييدايف وىللغ يياء امل ييادتني  110و 111م يين ييانون العق ييوابت اإلس ييالمي (فرنس ييا)؛
واأل ييح بو ييف ا تي يياري لعقوب يية اإلع ييدايف ييدف ىللغا س ييا (ألباني ييا)؛ واأل ييح بو ييف
ياء اتم ي ا (أس يرتاليا)؛ واأل ييح
ا تييياري رمسييي لعقوبيية اإلعييدايفد خطييوة ييو ىللغا سييا ىللغي ا
بو ف ا تياري رمسي لتطبيق عقوبة اإلعدايف دف ىللغا سا (شيلي)؛
 ١26-١47األ ح بو ف ا تياري رمسي لعقوبة اإلعيدايف مين أجيل ىللغياء هيح العقوبيةد
مييا يتييي للع يراق أن يصييب طرف ي ا ص ال وتو ييو اال تييياري الثيياض املل ييق ابلعسييد الييدوا
ااباق ابحلقوق املدنية والسياسيةد ااادف ىل ىللغاء عقوبة اإلعدايف (بولندا)؛
 ١27-١47و ف مجيع عمليات اإلعدايف واأل يح بو يف ا تيياري لعقوبية اإلعيدايف
دف ىللغاء هح العقوبة (سلوفينيا)؛
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 ١28-١47اعتمياد ىلصييالحات تشيريعية جلعييل عقوبيية اإلعييدايف اصييرةا علييى أ طيير
اجلرا مد ما يعين ىلحراز تقديف و ىللغاء عقوبة اإلعدايف (ىلسبانيا)؛
 ١29-١47مواصلة محاية الرتاا التارخيي للبلدد وىلزالة عقوبة اإلعدايف فيما يتعليق
ببعض اجلرا م املتصلة بسر ة القطع األفرية وشرا سا وبيعسا (ىلسبانيا)؛
 ١٣0-١47مواص ييلة التع يياون م ييع الس ييلطات الوطني يية املعني يية ابألعم ييا املتعلق يية
ابأللغييايف فيمييا خيييم العمليييات الشيياملة بشييأن األلغييايف لاييمان ىليفيياد أوضيياع معيشييية
آمنة ومستدامة للمجتمعات املايفة والعا دين (سري النكا)؛
 ١٣١-١47األ ح بو ف ا تياري فوري لعقوبة اإلعدايفد خطوة أو
(السويد)؛

و ىللغا سيا

 ١٣2-١47صر عقوبة اإلعدايف على أ طر اجلرا مد وىلصالت تشريعات مكاف ية
اإلرهاب لامان توفري حا مة عادلة للمتسمني (سويسرا)؛
التشرد الدا لي النياجم
 ١٣٣-١47االستمرار ص مواجسة الت دايت اليت يطرحسا ّ
عن تنايم ’الدولة اإلسالمية ص العراق والشايف‘ (داعش) اإلرهيان (اجلمسوريية العربيية
السورية)؛
 ١٣4-١47تعميي ييق مجيي ييع التي ييدابري ااادفي يية ىل لقيي ييق اح ي يرتايف حقي ييوق اإلنسي ييان
واحلرايت األساسية جلمييع السيكاند والت قييق ميع ميرتكي انتسا يات القيانون اليدوا
اإلنساض والقانون الدوا حلقوق اإلنسان ومعا بتسم (األرجنتني)؛
 ١٣5-١47ىللغيياء عقوبيية اإلعييدايف والقيييايفد خطييوة أو د ابعتميياد و ييف ا تييياري
فوري لعمليات اإلعدايف (بلجيكا)؛
 ١٣6-١47األ ييح بو ييف ا تي يياري لعقوب يية اإلع ييدايف ييدف ىللغا س يياد ىل جان ييب
التصييديق علييى ال وتو ييو اال تييياري الثيياض املل ييق ابلعسييد الييدوا اابيياق ابحلقييوق
املدنية والسياسيةد ااادف ىل ىللغاء عقوبة اإلعدايف ( رواتيا)؛
 ١٣7-١47التوص ييية خط ييوة أولي يية بتخف يييض ع ييدد اجلي يرا م ال يييت يعا َي يب عليس ييا
ابإلعدايف ( ق)؛
 ١٣8-١47القيايفد من حيإ القانون واملمارسة العمليةد بو يف العنيف ضيد امليرأة
والعنف القا م على نوع اجلنس والتمييز وملا عن طريق مجلية أميور منسيا سين يانون
شامل ملكاف ة العنف املنزا (تشيكيا)؛
 ١٣9-١47ىلعادة األ يح بو يف ا تيياري السيتخدايف عقوبية اإلعيدايف خطيوة أو
و ىللغا سا (الدامنرك)؛
 ١40-١47مواصلة تقوية اإلجراءات الراميية ىل تعزييز مراعياة حقيوق اإلنسيان ص
السجون (اجلمسورية الدومينيكية)؛
 ١4١-١47الناي يير ص األ ي ييح بو ي ييف ا تيي يياري لعقوبي يية اإلعي ييدايف ي ييدف ىللغا سي ييا
(التفيا)؛
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 ١42-١47ختفيييض عييدد اجل يرا م اليييت يعا َيب عليسييا ابإلعييدايف خطييوة أو
األ ح بو ف ا تياري شامل لعقوبة اإلعدايف مث ىللغا سا ص هناية املطاف (أملانيا)؛

ييو

 ١4٣-١47األ ييح بو ييف ا تييياري لعمليييات اإلعييدايف ييدف ىللغيياء هييح العقوبيية
(اليوانن)؛
 ١44-١47تنفي ييح و ييف ا تي يياري جلمي ييع عملي ييات اإلع ييدايفد ييدف ىللغ يياء ه ييح
العقوبة (آيسلندا)؛
 ١45-١47مواص ييلة محاي يية الس ييكان م يين اإلره ييابد ال ييحي ييل مص ييدرا ر يس يييا
النتسا ات حقوق اإلنسان اجلماعية (مجسورية ىليران اإلسالمية)؛
 ١46-١47األ ح بو ف ا تياري لعمليات اإلعيدايفد والتصيديق عليى ال وتو يو
اال تييياري الثيياض املل ييق ابلعسييد الييدوا اابيياق ابحلقييوق املدنييية والسياسيييةد ااييادف
ىل ىللغاء عقوبة اإلعدايف (أيرلندا)؛
 ١47-١47مراعيياة ىلمكانييية األ ييح بو ييف ا تييياري فعلييي لعقوبيية اإلعييدايف ييدف
ىللغا سا (ىليطاليا)؛
 ١48-١47زايدة تعزيييز اآلليييات املعمييو
املنزا ومحاية مجيع ض ااي ( ريغيزستان)؛

ييا علييى الصييعيد الييوطين ملنييع العنييف

 ١49-١47ىللغ يياء عقوب يية اإلع ييدايف والتص ييديق عل ييى ال وتو ييو اال تي يياري الث يياض
املل ييق ابلعسييد الييدوا اابيياق ابحلقييوق املدنييية والسياسيييةد ااييادف ىل ىللغيياء عقوبيية
اإلعدايف (ىلستونيا)؛
 ١50-١47األ ييح بو ييف ا تييياري فييوري رمسييي لعمليييات اإلعييدايف وختفيييف مجيييع
أحكايف اإلعدايف دف ىللغاء عقوبة اإلعدايف (ليختنشتاين)؛
 ١5١-١47مواصلة جسودهيا الراميية ىل مكاف ية العنيف املنيزاد ميا ص مليا عين
طريق سن وانني (اب ستان)؛
 ١52-١47مواص ييلة ص ييياغة تشي يريعات هت ييدف ىل من ييع التع ييحيب و ييب ح يياالت
اال تفاء القسريد دف مواءمة هح التشريعات مع االلتزامات الدولية (مالطة)؛
 ١5٣-١47األ ح بو ف ا تياري السيتخدايف عقوبية اإلعيدايف ص حياالت السيلوك
الحي ال يد ل ضمن أ طر اجلرا مد مثل االجتار ابملخيدرات أو اإلرهيابد عنيد عيديف
وجود تل متعمد (املكسيا)؛
 ١54-١47تكثيي ييف جسودهي ييا الراميي يية ىل القاي يياء علي ييى العني ييف ضي ييد األطفي ييا
والنسيياء واأل لييياتد ولسييني محاييية ض ي ااي النزاعييات املسييل ةد و صوص يا األطفييا
املعرضني للعنف (منغوليا)؛
والنساء والبنات ّ

 ١55-١47حا يير العقوب يية البدني يية صي يراحة ص مجي ييع الس يييا اتد وض ييمان تنفي ييح
القوانني اليت لار العقوبة البدنية (اجلبل األسود)؛
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 ١56-١47ىلجراء لقيقات فورية وشياملة ونزيسية ص عملييات القتيل التعسيفي املرتبطية
ابملااهرات اليت و ع منح  1تشرين األو /أ توبر 2019د و حلا ص مجييع ادعياءات
التع ييحيب وغ ييري م يين ض ييروب ىلس يياءة املعامل ييةد م ييا ص مل ييا ح يياالت اال تف يياء القس ييري
واإلعدايف دون حا مةد املرتكبة ص أي ىل ليم خياع لواليتسا القاا ية (سلوفا يا)؛
 ١57-١47اخت ييام ىلجي يراءات للت قي ييق ص مجي ييع ح يياالت ا تف يياء وم ييوت نش ييطاء
حقوق اإلنساند وتقدمي اجلناة ىل العدالة (هولندا)؛
 ١58-١47الت قي ييق ص مجي ييع ادع يياءات التع ييحيب وغ ييري م يين ض ييروب املعامل يية
أو العقوبة القاسية أو الالىلنسانية أو املسينة ل طفا من أجل جتنب ىلفالت اجلناة مين
العقاب (مقدونيا الشمالية)؛
 ١59-١47الت قيييق فييورا ص مجيييع ادعيياءات التعييحيب وىلسيياءة املعاملييةد وتيسييري
زايرات املقييرر اابيياق املعييين مسييألة التعييحيب وغييري ميين ضييروب املعامليية أو العقوبيية
القاسية أو الالىلنسانية أو املسينة ىل مجيع مرافق االحتجاز ص العراق (النرويج)؛
 ١60-١47تعزيز تدابري العدالة االنتقالية اليت تتي ىلعما احليق ص معرفية احلقيقية
وتع ييويض الاي ي ااي فاي يالا ع يين حاس ييبة املس ييؤولني ع يين انتسا ييات حق ييوق اإلنس ييان
والقانون الدوا اإلنساض (بريو)؛
 ١6١-١47ىلعالء واحيرتايف حريية التعبيري والتجميع السيلمي وحاسيبة ميرتكي مجييع
االنتسا ييات فيم ييا يتص ييل ابالس ييتخدايف املف يير للعن ييف و ييحلا اس ييتخدايف األس ييل ة
الفتا ة ضد املتااهرين (سلوفينيا)؛
 ١62-١47تنفي ييح ت ييدابري ملموس يية لا ييمان وج ييود ا يياء نزي ييه ومس ييتقل يتعام ييل
بفعالية مع مسألة مكاف ة اإلفالت من العقاب (ىلسبانيا)؛
 ١6٣-١47ب ييح جس ييود ىلض ييافية لي يزايدة وع ييي القا يياة واي ييامني بش ييأن حق ييوق
اإلنسان واملعاهدات الدولية ووجوب تطبيقسا ص التشريعات ايلية (دولة فلسطني)؛
 ١64-١47العمل مع الشر اء الدولينيد مثل فريق الت قييق التيابع ل ميم املت يدة
لتعزيييز املسيياءلة عيين اجل يرا م اليييت ارتكبسييا تنايييم داعش/تنايييم الدوليية اإلسييالمية ص
العراق والشايفد بغية توجييه اهتاميات ىل أول يا اليحين ارتكبيوا جيرا م اإلابدة اجلماعيية
وجرا م احلرب واجلرا م ضد اإلنسانية (السويد)؛
 ١65-١47مواصي ييلة الناي يير ص عمليي ييات املصي يياحلة الوطنيي يية والعدالي يية االنتقاليي يية
(تيمور  -ليشيت)؛
 ١66-١47ىل راج اجلماعات املسل ة غيري املنايبطة مين حافاية نينيوى واالستعاضية
عنسا بوحدات شرطة مدعومة من اجملتمعات ايلية (الوالايت املت دة األمريكية)؛
 ١67-١47ىلج يراء لقيقييات فورييية ومسييتقلة وفعاليية ص االسييتخدايف املفيير للقييوة
ايتجيني ص ماياهرات تشيرين األو /أ تيوبر وتقيدمي اجلنياة ىل العداليةد ميع اختيام
ضد ّ
تييدابري فعاليية ملنييع تك يرار هييحا العنييفد و اصيية عيين طريييق لسييني التييدريب ص جمييا
حقوق اإلنسان ملو في ىلنفام القانون (مجسورية وراي)؛
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 ١68-١47ب ييح جس ييود متواص ييلة لتعزي ييز س يييادة الق ييانون وض ييمان ىل ام يية الع ييد
بشييكل مسييتقل ونزيييه عيين طريييق مكاف يية الفسيياد والتص ي ّدي ملسييألة اإلفييالت ميين
العقاب (مجسورية وراي)؛
 ١69-١47تكثيف اجلسود الرامية ىل الت قييق ص حياالت اال تفياء القسيري عين
طريييق ىلنشيياء سييجل عييايف ومر ييزي ل شييخاق املفقييودين كيين للعييا الت واأل ييارب
وأفراد اجملتمع اإلسسايف فيه (األرجنتني)؛
 ١70-١47ضمان الت قيق الكامل ص مجيع التقارير املتعلقة ابنتسا ات وجتاوزات
حقوق اإلنساند ما ص ملا تلا اليت ترتكب ضد النسياء والبنياتد وضيد األ لييات
العر ية والدينية وعلى أسا) امليل اجلنسيد ومقاضاة مرتكبيسا (أسرتاليا)؛
 ١7١-١47ضمان االحرتايف الكامل جلميع ضماانت ايا مية العادلية واإلجيراءات
القانونييية الواجبيية املنصييوق عليسييا ص املييادة  14ميين العسييد الييدوا اابيياق ابحلقييوق
املدنية والسياسية (بلجيكا)؛
 ١72-١47الت قي ييق ف ييورا ص مجي ييع ادع يياءات التع ييحيب وىلس يياءة املعامل يية وتعزي ييز
التشريعات الرامية ىل ضمان مراعياة األصيو القانونيية الواجبية وأن تكيون ايا ميات
ملبية للمعايري الدولية ابلكامل ( ندا)؛
 ١7٣-١47و ييف اسييتخدايف القييوة املفرطيية ميين جانييب يوات األميين وأي جسييات
مسييل ة أ ييرى أفنيياء االحتجاجييات األ ييريةد مييا ص ملييا تييل املتايياهريند والت قيييق
فيسا بشكل شاملد وضمان حاسبة اجلناة ( ندا)؛
 ١74-١47مكاف يية مجيييع أشييكا العنييف ضييد امل يرأةد وضييمان تقييدمي املسييؤولني
عنسييا ىل العدالييةد وىلاتحيية ىلمكانييية وصييو الا ي ااي ىل آليييات شيياملة لتييوفري احلماييية
واجل ام (ىل وادور)؛
 ١75-١47تعزي ييز التع يياون القا ييا ي الثن ييا ي و/أو املتع ييدد األطي يراف ص املس ييا ل
اجلنا يييةد بوسييا ل منسييا ىلب يرايف اتفا ييات متبادليية بشييأن مسييألة نقييل السييجناء عيين طريييق
النا يير عل ييى الن ييو الواج ييب ص التي يوازن ب ييني مكاف يية اجلر يية عي ي الوطني يية ومراع يياة
األغراض اإلنسانية (جورجيا)؛
 ١76-١47ض ييمان ىلجي يراء لقيق ييات مس ييتقلة وش ييفافة ونزيس يية ص أعم ييا العن ييف
والقتل املرتكبة ضد املدنيني ص سياق االحتجاجات املستمرة (أملانيا)؛
 ١77-١47الت قيق ص أعميا القتيل واملايايقة والعنيف ضيد الصي فيني وحاسيبة
مرتكبيسا (اليوانن)؛
 ١78-١47الت قيي ييق ص أفعي ييا العني ييف والقتي ييل املرتكبي يية ضي ييد املثليي ييات واملثليي ييني
ومزدوجييي امليييل اجلنسييي ومغييايري ااوييية اجلنسييانية وحيياملي صييفات اجلنسيينيد وختطيييط
وتنفيييح محييالت توعييية عاميية هتييدف ىل تغيييري املوا ييف الاييارة جتييا املثليييات واملثليييني
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري ااوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني (آيسلندا)؛
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 ١79-١47ضمان التمتع متتعا امالا ابحلق ص توافر اإلجيراءات القانونيية الواجبية وص
اف يرتاض ال ي اءة وص حا ميية عادلييةد علييى الن ييو املكفييو موجييب العسييد الييدوا اابيياق
ايتج يزين علييى
ابحلقييوق املدنييية والسياسييية؛ ووجييوب تييوفري ىلمكانييية حصييو األشييخاق َ
املشورة القانونيةد ووجوب من سم الفرصة للدفاع عن أنفسسم (أيرلندا)؛
 ١80-١47ضييمان احلييق ص حا ميية عادلييةد ومكاف يية اإلفييالت ميين العقيياب ص
مجيع أ اء البلد (ىليطاليا)؛
 ١8١-١47ىلج يراء لقيقييات فورييية ومسييتقلة وفعاليية ص االسييتخدايف املفيير للقييوة
ضييد املتايياهريند مييا أسييفر عيين مقتييل أ ثيير ميين  250شخص يا وىلصييابة أعييداد أ ي
بكثري ص املااهرات األ ريةد وتقدمي اجلناة ىل العدالة (ليختنشتاين)؛
 ١82-١47ضي ي ييمان املسي ي يياءلة الكاملي ي يية واتبي ي يياع اإلج ي ي يراءات القانونيي ي يية الواجبي ي يية
فيما يتعلق ابالنتسا ات اابطرية حلقوق اإلنسان (ليختنشتاين)؛
 ١8٣-١47الت قييق ص حياالت الصي فيني الييحين تليواد ومواصيلة تقيدمي التقييارير
طواعيةا ىل اليونسكو وىل مجيع املنامات الدولية مات الصلة (ملديف)؛
 ١84-١47اختيام مزيييد ميين اابطيوات لاييمان أن يفييري احتجياز األشييخاق ايييرومني
من حريتسم ص أما ن احتجياز اضيعة لإلشيراف وىلمكانيية الوصيو ىل أ َسيرهم وحياميسمد
وىلبالغ هؤالء األ ريين مصريهم ومكان وجودهم ووضعسم القانوض (مالطة)؛
 ١85-١47االحيرتايف الكاميل لل يق ص حرييية التجميع السيلمي وتكيوين اجلمعيييات
وص حري يية التعب ييري وزايدة اجلس ييود الرامي يية ىل محاي يية الصي ي فيني والع يياملني ص وس ييا ط
اإلعاليف من أي نوع من أنواع االعتداء أو الرتهيب (سلوفا يا)؛
 ١86-١47الو ي ييف الفي ييوري للرتهيي ييب والعني ييف اللي ييحين يسي ييتسدفان الص ي ي فينيد
وال سيما أفناء االحتجاجات (هولندا)؛
 ١87-١47اعتماد مشروع انون بشأن حريية التعبيري والتجميع والتاياهر السيلمي
مع االمتثا التايف للقانون الدوا حلقوق اإلنسان (مجسورية مولدوفا)؛
 ١88-١47ضمان حرية التااهر السيلمي وحريية اليرأي والتعبيري وحريية الصي افة عين
طريق ىلزالة القييود املفروضية عليى الوصيو ىل اإلنرتني واملوا يع اإل باريية ايليية والدوليية
وعن طريق ىلطالق سرات أي شخم حتجز بسبب ممارسة هح احلقوق (فرنسا)؛
 ١89-١47اح يرتايف احلييق ص حرييية التجمييع السييلمي وتك يوين اجلمعييياتد والت قيييق ص
مجيع احلاالت املدمعاة لالستخدايف املفر للقوة وتقدمي املسؤولني عنسا ىل العدالة (سويسرا)؛
 ١90-١47محاية حرية التجمع السلميد ميا ص مليا عين طرييق الت قييق بشيكل
صي ي ي ص العن ييف املرتَ َك ييب ض ييد املتا يياهرين (اململك يية املت ييدة ل يطاني ييا العام ييى
وأيرلندا الشمالية)؛
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 ١9١-١47التو ييف فييورا عيين اسييتخدايف القييوة املفرطيية ضييد املتايياهرين املسيياملنيد
و اصية االسيتخدايف غيري املشيروع ألسييطواانت الغياز املسييّل لليدموع واليح رية احليييةد
وحاسبة املسؤولني عن هحا العنف بطريقة شفافة (الوالايت املت دة األمريكية)؛
 ١92-١47اختي ييام ىلج ي يراءات ملموسي يية حلمايي يية اح ي يرتايف مجيي ييع األ ليي ييات ص البلي ييد
وممارستسا حلقو سا ةرية (أوروغواي)؛
 ١9٣-١47ضي ييمان حريي يية التعبي ييري وال ي يرأي عي يين طريي ييق محايي يية عمي ييل الص ي ي فيني
والعيياملني ص جمييا اإلعيياليف واملييدافعني عيين حقييوق اإلنسييان ميين أي اسييتخدايف للعنييف
ومن التسديدات من جانب وات األمن (األرجنتني)؛
 ١94-١47ضييمان احلييق ص حرييية التعبييري وتكييوين اجلمعيييات والتجمييع ميين حيييإ
القانون واملمارسة العملية (أسرتاليا)؛
 ١95-١47تعزيييز محاييية الصي ي فيني عيين طري ييق مجليية أمييور منس ييا تعييديل الق ييانون
ر م  21لسنة  2011تبعا لحلا (النمسا)؛

 ١96-١47اختام مزيد مين اابطيوات لتعزييز املشيار ة الكاملية وااادفية مين جانيب
املرأة ص املصاحلة الوطنية والتعمري ص فرتة ما بعد الصراع (بلغاراي)؛
 ١97-١47ضييمان االح يرتايف واحلماييية الكيياملني لل ييق ص حرييية التعبييري وص حرييية
الص افة والتجمع السلميد على اإلنرتن و ارجسا على السواء ( ندا)؛
 ١98-١47محاييية املييدافعني عيين حقييوق اإلنسييان وحييق اجملتمييع املييدض ص املشييار ة
ص احلياة العامة للبلد ةرية وبشكل مستقل (شيلي)؛
 ١99-١47ضيمان حرييية اليدين واملعتقييد ص العيراقد ميين حييإ القييانون واملمارسيية
العملية على السواءد ألتباع مجيع الدايانت (شيلي)؛
 200-١47تيسري احلق ص حرية التجمع السيلمي ومحايية املتاياهريند ميا ص مليا
عيين طريييق ضييمان عييديف االسييتعانة ىلالّ بق يوات أميين مد مربيية علييى التعامييل السييليم مييع
التجمعييات ولمي ييل هييح القي يوات املس ييؤولية عيين أي اس ييتخدايف للقييوة املفرط يية ض ييد
ايتجني (تشيكيا)؛
ّ
 20١-١47ىلعالء ومحاية احلق ص حرية التعبري والتجميع عليى الن يو اليحي يكفليه
دس ييتور العي يراق ومتش ييي ا م ييع التزامات ييه الدولي ييةد والت قي ييق ف ييورا ص انتسا ييات حق ييوق
ايتجني (اليوانن)؛
اإلنسان ضد ّ

 202-١47اعتم يياد ت ييدابري حلماي يية حري يية التجم ييع وتك ييوين اجلمعي يياتد و اص يية
ضييمان ىلج يراء لقيقييات ص حيياالت العنييف اليييت حييدف أفنيياء املايياهرات اجلارييية ص
البلد (ىليطاليا)؛
 20٣-١47تعزيز تدابري اإلصالت الفعالة من جانيب احلكومية والسيلطة التشيريعية
والقااء مع احرتايف حرية التااهر السلمي املكفولية دسيتورايا وىلييالء االعتبيار الواجيب
لطلبات املتااهرين السلميني (الياابن)؛
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 204-١47مواصييلة اجلسييود الرامييية ىل ضييمان حقييوق اإلنسييان الكامليية للجميييع
وف اقا للعسد الدوا ااباق ابحلقوق املدنية والسياسية (األردن)؛
 205-١47ضمان احرتايف احلق ص التجمع السلمي وص حرية التعبريد ميا ص مليا
ىللغاء حار وسا ل التواصل االجتماعي (ىلستونيا)؛
 206-١47مواصي يلة تعزي ييز اجلس ييود املبحول يية ص بي يرامج الت ييدريب وبن يياء الق ييدرات
للعيياملني ص اجلسييات املسييؤولة عيين مكاف يية االجتييار ابألشييخاقد وال سيييما النسيياء
واألطفا (الفلبني)؛
 207-١47مواص ييلة تنفي ييح التوص يييات املتعلق يية ابالجت ييار ابلبش يير و ييحلا ةماي يية
األطفا والنساء (أنغوال)؛
 208-١47تكثيييف اجلس ييود الرامي يية ىل مكاف يية االجت ييار ابألش ييخاقد وال س يييما
النس يياء واألطف ييا د وت ييوفري رعاي يية نفس ييية اص يية ل طف ييا ضي ي ااي العن ييف اجلنس ييي
وضمان تعافيسم البدض والنفسي وىلعادة ىلدماجسم (بيالرو))؛
 209-١47تكثيي ييف تي ييدابريها املسي ييتمرة الراميي يية ىل مكاف ي يية األسي ييباب اجلحريي يية
الستغال األطفا (ميامنار)؛
 2١0-١47مواصييلة اجلسييود الرامييية ىل تعزيييز عماليية الشييبابد مييا ص ملييا عيين
طريق التعليم والتدريب املسين (فيي انيف)؛
 2١١-١47ضييمان ختصيييم م يوارد افييية للتنفيييح الفعييا ابططسييا واس يرتاتيجياهتا
املتعلقة ابلتنمية واحلد من الفقر (الفلبني)؛
 2١2-١47وضي ييع اس ي يرتاتيجيات للتصي ييدي النتشي ييار الفقي يير ص ايافاي ييات الي يييت
استسدفسا مباشرة ىلرهاب داعش (اجلمسورية العربية السورية)؛
 2١٣-١47مواص ي ييلة اجلس ي ييود الرامي ي يية ىل ت ي ييوفري احلماي ي يية واملس ي يياعدة اإلنس ي ييانية
للمشي ي مردين بس ييبب الصي يراع ال ييدا ليد و اص يية النس يياء واألطف ييا د ص ىلط ييار الق ييانون
الدوا حلقوق اإلنسان والقانون الدوا اإلنساض (أوروغواي)؛
 2١4-١47مواصلة تعزيز السياسات ااادفة ىل احلد من الفقرد عن طريق األ ح
ب ي امج تفيييد سييكاهناد ميين أجييل لقيييق أ ي ييدر ممكيين ميين التنمييية والرفييا لشييعبسا
(مجسورية فنزويال البوليفارية)؛
 2١5-١47اختام مزيد من التدابري ملواصلة وتعزيز التقديف ايرز ص احليد مين الفقير
(فيي انيف)؛
 2١6-١47مواصلة تنفيح اسرتاتيجيات احلد من الفقر (بيالرو))؛
 2١7-١47التنفيييح الفعييا ابطيية التنمييية الوطنيييةد و اصيية اس يرتاتيجية احلييد ميين
الفقر (( )2022-2018بوتسواان)؛
 2١8-١47زايدة تعزيز التنمية اال تصادية واالجتماعية ولسني مستوايت معيشية
النا) (الصني)؛
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 2١9-١47مواصلة اجلسود الرامية ىل احلد مين الفقيرد و اصية ص املنياطق الريفيية
واملناطق املتخلفة (مجسورية وراي الشعبية الد قراطية)؛
 220-١47ب ييح مزي ييد م يين اجلس ييود إلعم ييا احلق ييوق اال تص ييادية واالجتماعي يية
والثقافيييةد مييا ص ملييا عيين طريييق تعزيييز تييدابري احلماييية االجتماعييية (مجسورييية ييوراي
الشعبية الد قراطية)؛
 22١-١47ميين وتيسييري ىلمكانييية وصييو مجيييع امل يواطنني الع يرا يني ىل اابييدمات
األساسية مثل الواث ق املدنية والرعاية االجتماعية والرعاية الص ية والتعليم (أملانيا)؛
 222-١47مواصلة تنفيح االسرتاتيجيات الوطنية و طة التنمية املتعلقة ابحليد مين
الفقر (ااند)؛
 22٣-١47اختام التدابري الارورية من أجل احلد من الفقر (األردن)؛
التوسي ييع ص جسي ييود احلكومي يية الراميي يية ىل احلي ييد مي يين الفقي يير
 224-١47مواصي ييلة ّ
( ازا ستان)؛
 225-١47اعتمي يياد ب ي يرامج للرعايي يية الص ي ي ية لصي ييا األشي ييخاق موي الي ييد ل
املنخفض (اجلزا ر)؛
 226-١47مواص ييلة اجلس ييود الرامي يية ىل تعزي ييز ت ييوفري الرعاي يية الصي ي ية ل مس ييات
واملولودين اجلّدد واألطفا واملراهقني (بروض دار الساليف)؛
 227-١47تقي ييدمي ي ييدمات مات جي ييودة أفاي ييل ىل ض ي ي ااي األجسي ييزة املتفجي ييرة
اابطيرية والنيياجني منسيياد وفقي ا اللتزامييات العيراق موجييب االسيرتاتيجية الوطنييية واابطيية
التنفيحية لإلجراءات املتعلقة ابأللغايف ( 2021-2017تشاد)؛

 228-١47تنفيي ييح ىلج ي يراءات فعالي يية ملواصي ييلة توسي يييع نطي يياق ي ييدماهتا الص ي ي ية
والتعليمية وزايدة جودهتاد و اصة ص املناطق الريفية ( واب)؛
 229-١47مواصلة جسودها الراميية ىل تقيدمي اليدعم الكياص ىل الاي ااي الفيارين
ميين املنيياطق اليييت ييان يسيييطر عليسييا تنايييم الدوليية اإلسييالميةد مييا ص ملييا الرعاييية
النفسية واملساعدة ص ىلعادة التأهيل (ميامنار)؛
 2٣0-١47مواصي ييلة اجلسي ييود لتي ييوفري ىلمكانيي يية حصي ييو األطفي ييا علي ييى التعلي يييمد
وال سيما ص املناطق الريفية (عمان)؛
 2٣١-١47تعزيييز النا ييايف التعليم ييي ع يين طري ييق زايدة ميزاني يية ط يياع التعل يييم لك ييي
يعكس الناايف التعليمي فقافة مجيع األ ليات ص العراق (دولة فلسطني)؛
 2٣2-١47التص ي ي ّدي ملسي ييألة املعي ييد املرتفي ييع ل طفي ييا غي ييري امللت قي ييني ابملي ييدار)
(أو رانيا)؛
 2٣٣-١47اختييام التييدابري املناسييبة لتعزيييز ىلمكانييية حصييو الف ييات املس ممشية علييى
التعليييم وتييوفري ىلمكانييية حصييو املسيياجرين والالج ييني واملشي مردين دا لييا علييى التعليييم
(أفغانستان)؛
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 2٣4-١47مواص ييلة اجلس ييود الرامي يية ىل ت ييوفري الف ييرق التعليمي يية للجمي ييع وزايدة
معدالت الت اق األطفا ابلدراسة على مجيع مستوايت التعليم (بلغاراي)؛
 2٣5-١47مااعفة جسودها حلماية موا ع الرتاا الثقاص (اب ستان)؛
 2٣6-١47اعتماد تشريعات لار اجلرا م القا مة على نوع اجلنس املرتكبية ابسيم
"الشرف" وجترمي مجيع أشكا تشويه األعااء التناسلية لإلانا (ال تغا )؛
 2٣7-١47ضييمان متتييع امل يرأة الكامييل ابحل يق ص الوصييو ىل املعلومييات ايييددة
املتعلق يية ابلتعل يييم م يين أج ييل ض ييمان صي ي ة أس ييرهتا ورفاهس يياد م ييا ص مل ييا املعلوم ييات
واملشورة املتعلقتان بتنايم األسرة (مقدونيا الشمالية)؛
 2٣8-١47مواصلة تطوير اايكل املؤسسي حلقوق اإلنسان عن طريق دعم دا يرة
متكني املرأة العرا ية ص األمانة العامة جمللس الوزراء (عمان)؛
 2٣9-١47تعزيز متكني املرأة عن طريق التعليم والتدريب على املسارات (ماليزاي)؛
 240-١47تعزيييز دور امل يرأة ص احلييياة العاميية واحلييياة السياسييية (اجلمسورييية العربييية
السورية)؛
 24١-١47اعتماد سياسية وطنيية لتمكيني امليرأة الريفيية وتعزييز دورهيا اال تصيادي
واالجتماعي ص البلد ( طر)؛
 242-١47تنفيي ييح ي يوانني وسياسي ييات ترمي ييي ىل زايدة تعزيي ييز التمكي ييني السياسي ييي
واال تصادي للنساء ومكاف ة مجيع أشكا التمييز والعنف ضد النساءد ما ص ملا
املساجرات (اتيلند)؛
 24٣-١47وضييع سياسيية وامسييا عييديف التسييام مطلق يا ىلزاء اجل يرا م القا ميية علييى
نوع اجلنس املرتكبة ابسم "الشرف" (تيمور  -ليشيت)؛
 244-١47مواصلة تنفيح طط العمل املرتبطية بقيرار جمليس األمين )2000(1325
بشأن تعزيز مشار ة املرأة (تونس)؛
 245-١47اختام تدابري حلماية املرأة والقااء عليى اإلفيالت مين العقياب ص حالية
مرتكي أعما العنف اجلنسي ص سياق الصراع املسل (أوزبكستان)؛
 246-١47تكثيييف اجلسييود الرامييية ىل متكييني امليرأةد و ييحلا محاييية حقييوق الطفييل
(أمربيجان)؛
 247-١47زايدة اجلسييود الرامييية ىل متكييني امليرأةد والسييمات بوصييواا ىل مناصييب
صنع القرار ومتكني املرأة من املشار ة ص ىلعادة بناء اجملتمع (الب رين)؛
 248-١47بي ييح جسي ييود ىلضي ييافية ل ي يزايدة متثيي ييل امل ي يرأة ص احليي يياة العامي يية واحليي يياة
السياسية (بنغالديش)؛
 249-١47زايدة التثقيييف والييوعي بشييأن اس يرتاتيجية مكاف يية العنييف ضييد امل يرأة
لامان تنفيحها بصورة فعالة (بوتسواان)؛
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 250-١47تعزيي ييز اجلسي ييود الراميي يية ىل مكاف ي يية العني ييف اجلنسي ييي ضي ييد النسي يياء
والبناتد ما ص ملا عن طريق تغيري األحكايف القانونية اليت لمي مرتكبيه ىلما تزوجيوا
من ض اايهم (ال ازيل)؛
 25١-١47مواصلة تعزيز ومحاية حقوق املرأة (بروض دار الساليف)؛
 252-١47مواصلة نشر التقرير املتعلق خبطط متكني املرأة (مصر)؛
 25٣-١47اعتميياد يوانني ملنييع واست صييا املمارسييات التقليدييية الاييارة ابلنسيياء
والبناتد و اصة الزواج املبكر والزواج القسري وتشيويه األعاياء التناسيلية ليإلاناد
ص مجيع أ اء ىل ليمسا (بور ينا فاسو)؛
 254-١47مواصلة اختام تدابري ملكاف ية مجييع أشيكا العنيف ضيد امليرأةد ميا ص
ملييا عيين طريييق اعتميياد مشييروع ييانون ملكاف يية العنييف املنييزا يتوافييق مييع املعييايري
الدولية حلقوق اإلنسان (التفيا)؛
 255-١47مواصلة لسني ىلنفام وانينسيا املو مجسية ضيد تشيويه األعاياء التناسيلية
لإلانا وزايدة احلد من انتشار هح املمارسة ىل أن يت قق ىللغاؤها متام ا (فيجي)؛
 256-١47مواصييلة اجلسييود املسييتمرة الرامييية ىل متكييني امل يرأةد و اصيية ميين أجييل
مشار تسا ص العمل السياسي وعملية صنع القرار (ااند)؛

 257-١47تعزيز اجلسود الراميية ىل منيع ومكاف ية مجييع أشيكا التميييز والعنيف
ضييد امل يرأةد و اصيية عيين طريييق التنفيييح الكامييل التفا ييية القايياء علييى مجيييع أشييكا
التمييييز ضييد امل يرأة واختييام مزيييد ميين التييدابري للقايياء علييى تشييويه األعايياء التناسييلية
لإلانا هو والزواج املبكر والزواج القسري ل طفا (ىليطاليا)؛
 258-١47اختام مزيد من اإلجراءات لتعزيز ومحاية حقوق النساء واألطفا د مين
ص ملا أول ا الحين يعانون من حاالت الصراع (الياابن)؛
 259-١47مواصييلة اجلسييود لتعزيييز مشييار ة امل يرأة ص احلييياة العاميية واحلييياة املدنييية
(األردن)؛
 260-١47مواصلة تنفيح االسرتاتيجية الوطنية ملكاف ة العنيف ضيد امليرأة وتعزييز
محاية حقوق املرأة (لبنان)؛
 26١-١47اعتماد مشروع انون جرى ىلعداد ابلفعل بشيأن العنيف األسيري مين
أجل جترمي مجيع أشكا العنف ضد املرأة (ليختنشتاين)؛
 262-١47منييع واست صييا املمارسييات الاييارة اليييت متيييز ضييد النسيياء والبنيياتد
م ييا ص مل ييا ال ييزواج املبك يير وال ييزواج "املؤ ي ي " وال ييزواج القس ييري وتش ييويه األعا يياء
التناسييلية لييإلاناد وملييا عيين طريييق رفييع مسييتوى الييوعي العييايف بشييأن اآلاثر السييلبية
اح املمارسات (ملديف)؛
 26٣-١47ىلنشاء مؤسسة وطنية لتمكني املرأة تكون اا واليية رصيد عمليية وضيع
وتنفيح التشيريعات والسياسيات الراميية ىل القاياء عليى التميييز والعنيف ضيد النسياء
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والبناتد وزايدة ىلمكانية حصوان عليى حقيوق مثيل احليق ص يل مين العميل والصي ة
والتعليم (املكسيا)؛
 264-١47اختام ىلجراءات حامسة لتغيري القوالب النمطية ص اجملتمع بشيأن النسياء
والبناتد والقااء على املمارسات اليت تعمل ضد رفاهسن (منغوليا)؛
 265-١47منيع واست صييا املمارسييات الاييارة ابلنسيياء والبنيياتد و اصيية الييزواج
املبكر والزواج القسري (اجلبل األسود)؛
 266-١47مواصييلة اختييام التييدابري الالزميية لاييمان محاييية حقييوق النسيياء والبنييات
(نيبا )؛
 267-١47ىلطالق سرات مجييع األطفيا اليحين تو مجيه ىللييسم هتيم رمسيية ابرتكياب
جر ةد وتطبيق املعيايري الدوليية لقاياء األحيدااد وضيمان أن تكيون معاملية األطفيا
ص السجون ممتثلة التفا ية حقوق الطفل (النرويج)؛
 268-١47مواصلة لسني التدابريد ابلتعاون مع اجملتمع الدواد الراميية ىل محايية
حقيوق الطفييل وتعزيزهيياد ميا ص ملييا عيين طرييق تعزيييز الناييايف التعليميي وتييوفري الغييحاء
الكاص واإلسكان واابدمات الص ية (جنوب أفريقيا)؛
 269-١47مواصلة اجلسود املبحولة لتعزيز ومحاية حقوق الطفل (تونس)؛
 270-١47القايياء علييى املمارسييات الاييارة املتبقيييةد و اصيية تشييويه األعايياء
التناسلية لإلانا والزواج املبكر والزواج القسريد وزايدة الوعي العايف آباثرهيا السيلبية
(أو رانيا)؛
 27١-١47اختييام اابط يوات الالزميية لسيين ييانون الطفييل واختييام التييدابري املناسييبة
لتنفيح بصورة فعالة (أفغانستان)؛
 272-١47اختام مزيد من التدابري حلماية حقوق النساء واألطفا (الصني)؛
 27٣-١47وض ييع سياس ييات واس ييت داا آلي ييات حلماي يية حق ييوق األطف ييا محاي يية
فعالييةد وال سيييما ميين ممارسييات بيييع األطفييا واسييتغالام ص البغيياء وزواجسييم املبكيير
وعمل األطفا والتشرد الدا لي (ىل وادور)؛
 274-١47مواصلة اجلسود الراميية ىل سين يانون حقيوق الطفيل (اململكية العربيية
السعودية)؛
 275-١47بح صارى جسدها لامان محاية حقوق الطفيلد ميع الرت ييز بشيكل
اق على احليق ص الوصيو ىل الواليدين واملسياواة بيني الواليدين فيميا يتعليق ةقيوق
الوصاية (جورجيا)؛
 276-١47بييح مزيييد ميين اجلسييود لت سييني رفييا األطفييا د و اصيية فيمييا يتعلييق
إبمكانيية احلصييو علييى التعلييم والرعاييية الصي ية وميييا الشيرب املأمونيية واحلماييية ميين
مجيع أشكا العنف (ااند)؛
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 277-١47اختام تدابري ملنع ومكاف ة مجيع أشيكا العنيف ضيد األطفيا د ميا ص
ملا بغاء األطفا وبيع األطفا وجتنيد األطفا ص اجلماعات املسل ة (ىليطاليا)؛
 278-١47تييوفري اابييدمات األساسييية ل طفييا العا ييدين ىل دايرهييم بعييد النييزوتد
وتطوير برامج إلعادة اإلدماج ( ازا ستان)؛
 279-١47مواصييلة اجلسييود لاييمان تعليييم األطفييا ومكاف يية التسييرب املدرسييي
(لبنان)؛
 280-١47تعزيز التدابري الراميية ىل محايية األطفيا مين اال تطياف والتجنييد مين
جانب اجلسات الفاعلة غري احلكومية (ميامنار)؛
 28١-١47زايدة السياسييات الرامييية ىل دعييم عييودة اجملتمييع األيزيييدي ىل أراضيييه
التقليدية (بريو)؛
 282-١47اتبي يياع سياسي ييات شي يياملة لتعزيي ييز الشي ييعور ابلوحي ييدة فيمي ييا بي ييني مجيي ييع
اجلماعات العر ية والطا فية (تر يا)؛
 28٣-١47مواص ييلة جسوده ييا لت قي ييق متثي ييل ع يياد جلمي ييع الف ييات ص ييل م يين
احلكومة العرا ية وص اإلدارة (تر يا)؛
 284-١47لسني ىلعادة ىلدماج ومحاية أفيراد مجاعيات األ لييات العر يية والدينييةد
واملش ي مردين بسييبب الص يراعد وضييمان ىلمكانييية احلصييو علييى اابييدمات العامييةد مييا ص
ملا ىلصدار واث ق ااوية (الوالايت املت دة األمريكية)؛
 285-١47اختييام مجيييع التييدابري لاييمان زايدة متثيييل األ ليييات الدينييية ص اجملييالني
االجتماعي والسياسي ص البلد (ألبانيا)؛
 286-١47لس ييني ت ييدابري محاي يية األ لي ييات ص من يياطق الصي يراع م يين مجي ييع أني يواع
االنتسا ات ما يتوافق مع انون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساض (أنغوال)؛
 287-١47تعميي ييق اجلسي ييود الراميي يية ىل الت قيي ييق ص انتسا ي ييات حقي ييوق اإلنسي ييان
املرتكبيية ضييد الشييعب األيزيييدي ميين أجييل معا بيية مرتكبيسيياد وضييمان محاييية الثقافيية
الدينية والرتافية واملادية للشعب األيزيدي (األرجنتني)؛
 288-١47اختام تدابري حلماية حقوق األ ليات الدينية لتمكينسا من ممارسة حقسيا
ص حرية العبادة (االلاد الروسي)؛
 289-١47سن تشريعات حلماية األ ليات العر ية والدينية (النمسا)؛
 290-١47مواصلة تعزيز التسام واحلوار بني الثقافاتد بقصد محاية تنوعسا مين
حيإ اللغات واألداين واألعراق والثقافات (ال ازيل)؛
 29١-١47اعتم ي يياد مجي ي ييع الت ي ييدابري الالزم ي يية لا ي ييمان احي ي يرتايف حق ي ييوق اإلنس ي ييان
واحلرايت األساسية ل شخاق املنتمني ىل أ ليات ومية (ىليطاليا)؛
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 292-١47تعزي ييز الت ييدابري الرامي يية ىل ض ييمان حق ييوق األش ييخاق موي اإلعا ييةد
ما ص ملا عن طريق ىليفاد التشريعات والبنية الت تية واملرافق املناسبة (ماليزاي)؛
 29٣-١47مواصلة التص ّدي للتميييز ضيد األشيخاق موي اإلعا يةد ميا ص مليا
عن طريق ضمان املساواة ام ص ىلمكانية حصوام على التعليم والعمل (أسرتاليا)؛
 294-١47مواص ييلة برانجمس ييا الرام ييي ىل تعزي ييز حق ييوق األش ييخاق موي اإلعا ييةد
و صوص ا األشخاق املتأفرين ابلصراع جسدايا أو عاطفي ا (مجسورية ىليران اإلسالمية)؛
 295-١47مواص ييلة اجلس ييود الرامي يية ىل تعزي ييز حق ييوق األش ييخاق موي اإلعا يية
(الكوي )؛

 296-١47تعزي ييز احلق ييوق االجتماعي يية واال تص ييادية والثقافي يية ل ش ييخاق موي
اإلعا ة (املغرب)؛
 297-١47تييوفري احلماييية جلميييع األشييخاق املش ي مردين وضييمان حقييو سمد بغييض
النار عن انتماءاهتم السياسية املتصورة (النرويج)؛
 298-١47مواصي ييلة تعزيي ييز التي ييدابري الراميي يية ىل محايي يية وتعزيي ييز حقي ييوق العمي ييا
املساجرين ما يتماشى مع الصكوك الدولية مات الصلة (سري النكا).
 -١48وتعكس مجيع االسيتنتاجات و/أو التوصييات اليواردة ص هيحا التقريير مو يف الدولية
(الييدو ) اليييت يدممتسا و/أو الدوليية موضييوع االسييتعراض .وينبغييي أ ّال تفسيير علييى أهنييا لاييى
بتأييد الفريق العامل كل.
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