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 مقدمة  

عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشاامل  املنشاو وفقااق لقارار حلاق  قا    -1
. 2019تشااارين ال اااارب/ن فمرب  15إىل  4  دورتااال الرا عاااة وال الااا  ن الفااا ة مااان 5/1اإلنساااان 

. 2019تشاااارين ال ااااارب/ن فمرب  5غامبيااااا ن ا لسااااة ال ال ااااة  املعقاااا دة ن واسُتعرضااااا ا الااااة ن 
وترأس وفد غامبيا النائب العام ووزير العادل  أ ا    ار م. امباادو  واعتماد الفرياق العامال التقريار 

 .2019تشرين ال ارب/ن فمرب  8املتعلق  غامبيا ن جلستل العاشرة  املعق دة ن 

  اختاااار حلااااق  قاااا   اإلنساااان حم عااااة املقااااررين 2019ناااااير كاااان ن ال ارب/ي  15ون  -2
 التالية )اجملم عة ال الية( من أجل تيسري استعراض ا الة ن غامبيا:  لغاراي وت غ  والفلب .

ماان مرفاق قاارار  5والفقارة  5/1مان مرفااق قارار حلااق  قا   اإلنسااان  15ووفقااق للفقاارة  -3
 غراض استعراض ا الة ن غامبيا:  صدرت ال اثئق التالية أل16/21اجمللق 

 (؛A/HRC/WG.6/34/GMB/1)أ( )15تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقاق للفقرة  )أ( 

جتميااال للمعل مااااات أعدتاااال مف ضااااية األمااام املتحاااادة السااااامية  قاااا   اإلنسااااان  )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/34/GMB/2)ب( )15)املف ضية( وفقاق للفقرة 

 (.A/HRC/WG.6/34/GMB/3)ج( )15اق للفقرة م جز أعدتل املف ضية وفق )ج( 

وأ يلااا إىل غامبيااا عاان طريااق اجملم عااة ال اليااة قائمااة ابألساا لة أعااد ا مساابقاق كاال ماان  -4
أملانيااا والربتغااال و ل ي ااا ولييتنشااتاين ابساام حم عااة األصاادقا  املعنيااة إلليااات التنفياا  واإل ااا  

يا وساال فينيا وس يساارا واململ ااة املتحاادة لربي انيااا واملتا عااة علااص ال ااعيد الاا طين  إضااافة إىل إساابان
العظمااص وأيرلناادا الشاامالية والاا الايت املتحاادة األمري يااة. وى اان االطااا  علااص  اا   األساا لة ن 

 امل قل الشب ي لاستعراض الدوري الشامل.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  

 اضعرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعر  -ألف 

أعاارب ال فااد  ابساام رئاايق غامبيااا و   مااة وشااعب غامبيااا  عاان تقاادير  جمللااق  قاا    -5
 اإلنسان ور ب ابلفرصة املتا ة للدخ ل ن   ار  نَّا   شون  الة  ق   اإلنسان ن غامبيا.

ن ذلا   وأشار إىل أن التقرير ال طين قد أُعد ابلتشاور مل مجيل أصحاب امل الحة  ااا -6
دارات ا   مية املعنية  وأمانة ال  من لث واجملتمل املدرب واملنظماات غاري ا   مياة. ال زارات واإل

وأضاااان  ناااال ينبغاااي أن يقاااايَّم التقريااار ماااال اإلدرال التاااام ل بيعااااة و  ااام التحاااادايت الااايت كانااااا 
ا   مااة ت اجااااا  ن أعقاااب فاارض نظااام دكتااات ري ألك اار ماان عقاادين ماان الاازمن. وعلااص الاارغم 

ايت  نُاّف ت ت صيات ك ارية منب قاة عان االساتعراض الساا ق علاص مادا السان ات من     التحد
 ال اث املاضية.

وذكااار ال فاااد أن ال كياااز كاااان كبااارياق علاااص ا  ااام الرشااايد ن االنتقاااال مااان الدكتات رياااة إىل  -7
نظااام دىقراطااي. وأوضاااس أن األسااباب ا  ريااة للنااازا   ااي عقاا د مااان ا  اام االسااتبدادي الااا ي 
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تااكات جسيمة  قا   اإلنساان  ووجا د حتمال يعاارب مان اساتق اب شاديد قاائم علاص اتسم ابن
االعتبارات اإللنية والسياسية  فضاق عن الضغينة اإللنية اليت تتبدا عان طرياق دعاياة حتاّل علاص 
 ال را ية وتستادن حتمعات إلنية معينة  واالض ااد السياسي  واإلفات من العقاب والفقر.

قد كان التحادي األول واألك ار إ ا ااق ابلنسابة للح  ماة ا فااا علاص الساام ومن مث  ف -8
و اا  اناادال  اشااتباكات  اا  ال  ائااا الاايت حتركاااا االعتبااارات  ن البلااد ن  اال خ اار  قيقااي  أال

اإللنية والسياسية ال امنة ورا  واجااة مان التعاايل السالمي منا  أك ار مان عقادين مان الازمن. و ا ا 
 ميناااات مااان مجيااال األطاااران املعنياااة ابالنقساااامات اإللنياااة والسياساااية  عااادم وقااا   يت لاااب تااا فري ت

مجاعاااة نتي اااةق لت ااااوزات اإلدارة الساااا قة  إضاااافة إىل تااا فري  م ااااردات كيدياااة ضاااد أي شاااي  أو
ت مينااات إىل الضااحااي وأساار م  شااون إقامااة العاادل عاان طريااق اإلجاارا ات القان نيااة ال اجبااة. وكااان 

 اا  تعزيااز التماساا  االجتماااعي وامل ااا ة عاان طريااق العدالااة ماان جاااة  وإعااادة  يتعاا  إقامااة تاا ازن
  نا  األسق الق ية املتينة لنظام دىقراطي قائم علص ا  ام سيادة القان ن و ق   اإلنسان.

إن ا   مااااة قااااد عقاااادت العاااازم علااااص حتساااا  كاااال ماااان اإلطااااار  وأضااااان ال فااااد قااااائاق  -9
خمتلااا حاااالت ةارسااة ا  اام  غيااة تعزيااز الدىقراطيااة وم ا مااة  الدساات ري والقااان رب وامل سسااي ن

 ي ااال ا  ااام  كملااال مااال معاااايري العدالاااة و قااا   اإلنساااان املعمااا ل هباااا علاااص ال اااعيد الااادو . 
ألرقااص معااايري  قاا   اإلنسااان  اق وتتم ال األول يااة ن وضاال  ي اال جدياد قااادر علااص ال اام د دعما

 الشرو  ن عملية طم  ة شاملة للعدالة االنتقالية.والعدالة وسيادة القان ن. و  ا يت لب 

 اااد منااال  وقااال ال فاااد إن ا   ماااة مقتنعاااة اقتناعااااق راسااياق  ن ا  كماااة الرشااايدة شااارط ال -10
تتايس ا  كماة الرشايدة  ي اة م اتياة ة ينياة مان  إل ال سام دائام وحتقياق التنمياة االقت اادية. إذ

واالجتماعياااااااة واالقت اااااااادية ل اااااااي تضااااااال ا   ماااااااة السياساااااااات والاااااااربام  النا ياااااااة السياساااااااية 
واالساا اتي يات الاايت تاادعم  قاا   اإلنسااان والعدالااة  وحتفااز النماا  االقت ااادي وتاا فر ا اادمات 
األساسية  مل السماح ن ال قا نفسل ن التعبري عن أش ال اإل دا  الفاردي  غياة ت ا ين ال اروة 

مااة الرشاايدة أول اجملاااالت ذات األول يااة املدرجااة ن خ ااة التنميااة ا اصااة. ولاا ا فقااد كانااا ا  ك
 .2021-2018ال طنية للف ة 

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 

وفاااداق  بياااارت. وتااارد الت صااايات املقدماااة ألناااا  جلساااة  86ألناااا  جلساااة التحااااور  أدىل  -11
 التحاور ن الفر  ال ارب من   ا التقرير.

وأعرب ال رسي الرس   عن تقدير  لإلجرا ات املتي ة من أجال إلغاا  عق  اة اإلعادام   -12
 وذكر أن من شون ت افر ا دمات ال حية والتعليمية وكفالة ن عيتاا ا ّد من عدم املساواة.

و نوت  ندوراس غامبيا علص التقدم احملرز ن إنشا  فريق مش ل    ال زارات من أجال  -13
 قارير وت   أنش ة املتا عة املتعلقة ابالستعراض.إعداد الت

ن ذلا   ور با آيسلندا ابلتقدم ال بري الا ي أ رزتال ا   ماة منا  ت ليااا ماامااا  ااا -14
 العق  ة. ا   ات املتي ة إللغا  عق  ة اإلعدام  وقالا إهنا تت لل إىل اإلعان عن إلغا 

ا مل األمام املتحادة وغري اا مان املنظماات مان وش عا اهلند غامبيا علص م اصلة تعاوهن -15
 أجل م اصلة تعزيز ق انيناا وم ا متاا مل القان ن الدو   ق   اإلنسان.
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 اق وأعر اا إندونيسايا عاان تقادير ا للتقاادم احملارز مناا  االساتعراض السااا ق  وأ اطاا علماا -16
لياة  ماياة  قا   مجيال ابعتماد املنس املي  ة لتحس  املدارس وابلت ديق علاص االتفاقياة الدو 

 العمال املااجرين وأفراد أسر م.

و نااوت مجا ريااة إيااران اإلسااامية غامبيااا علااص إنشااا  املاانس املي  ااة لتحساا  املاادارس   -17
 كي  ة حن  األخ  التدرجيي ابلتعليم اجملارب.

 وأشاد العرا   غامبيا لت ديقاا  ن مجلة ص  ل  علص اتفاقية منا ضاة التعا يب وغاري  -18
 املاينة. الاإنسانية أو العق  ة القاسية أو من ضروب املعاملة أو

ور با أيرلندا ابإلعان عن وقا العمل  عق  ة اإلعادام  وشا عا غامبياا علاص النظار  -19
 ن ت جيل دع ة دائمة إىل اإلجرا ات ا اصة.

   نااة وأشااادت إي اليااا  غامبيااا لت ااديقاا علااص صاا  ل متعلقااة نقاا   اإلنسااان وإنشااا -20
 ا قيقة وامل ا ة والتع يضات.

وش عا التفيا غامبياا علاص  ا ل مزياد مان ا اا د لل فاا  ابلتزاما اا وتعاادا ا ن حاال  -21
  ق   اإلنسان  ور با  تعاون الدولة مل اإلجرا ات ا اصة.

املنب قاااة عااان وأشاااادت ليبياااا  غامبياااا علاااص جا د اااا املب ولاااة مااان أجااال تنفيااا  الت صااايات  -22
 االستعراض السا ق والتقدم احملرز ن حال محاية  ق   اإلنسان.

و نااااوت مدغشااااقر غامبيااااا علااااص التزاماااااا  ضاااامان  قاااا   اإلنسااااان ماااان خااااال تنفياااا   -23
 إصا ات دست رية  امة  وش عتاا علص م اصلة     ا ا د.

االساااتعراض  ور باااا وأعر اااا ملاااديا عااان تقااادير ا ملشااااركة الدولاااة البنّاااا ة ن عملياااة  -24
 إبنشا  الل نة ال طنية  ق   اإلنسان.

و نااوت مااا  غامبيااا علااص الت ااديق علااص اتفاقيااة منا ضااة التعاا يب  علااص النحاا  الاا ي  -25
 أوصا  ل ما  خال االستعراض السا ق.

 ورّ با م ريتانيا  عرض التقرير ال طين وإبنشا  الل نة ال طنية  ق   اإلنسان. -26

م ريشااااااي س  غامبيااااااا علااااااص سااااااّن قااااااان ن الل نااااااة ال طنيااااااة  قاااااا   اإلنسااااااان  واشااااااادت -27
 وعلص ا ا د ال برية املب ولة إلصاح القضا . 2017 لعام

اّن القاان ن ا ااط ابألطفاال )تعاديل(  واع فا امل سي  ابلتقادم احملارز  ااا -28 ن ذلا  سن
 .اق عام 18واج عند ال ي حيظر زواج األطفال وحيدد ا د األدىن لسن الز  2016 لعام

وش ل ا بل األس د غامبياا علاص م اصالة املشااركة ن عملياة العدالاة االنتقالياة  وأعارب  -29
 عن قلقل إزا  التشريعات التقييدية املتعلقة نرية التعبري.

ااّن عاادد ماان التاادا ري التشااريعية الازمااة لتنفياا  الت صاايات  -30 وأعاارب املغاارب عاان تقاادير  لسن
ستعراض السا ق  واختااذ تادا ري رامياة إىل معا اة مشا لة التاوخري ن تقادر التقاارير املنب قة عن اال

 إىل  ي ات املعا دات.
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وأ اطا م زامبيق علماق ابلتقدم ال بري ال ي أ رزتل غامبياا ن تنفيا  الت صايات املنب قاة  -31
 نسان.ن ذل  عن طريق إنشا  الل نة ال طنية  ق   اإل عن االستعراض السا ق  اا

وأعر ا ميامنار عن أسفاا ألن معظم االتفاقياات الدولياة  قا   اإلنساان الايت صادقا  -32
تُااادم   عاااد ن التشاااريعات احمللياااة. وقالاااا إهناااا تشاااعر ابلقلاااق  انضاااما إليااااا م عليااااا غامبياااا أو

 الستمرار املش لة املتم لة ن عدم املساواة    ا نس .

غامبيااااا طاااارن ن تسااااعة صاااا  ل دوليااااة أساسااااية  قاااا    وأ اطااااا رميبيااااا علماااااق  ن -33
 اإلنسان  و تعاد ا   مة ابإلعمال التدرجيي للحق   وا رايت ال اردة فياا.

 اب ا د املب ولة لتم   املرأة وإلغا  عق  ة اإلعدام. اق وأ اطا نيبال علم -34

  وإزا  املساات ا وأعر ااا   لناادا عاان قلقاااا إزا  االعتاادا ات علااص ال ااحفي  وتاا قيفام -35
 العا  النتشار العنا ا نسي وا نسارب.

وأ اط الني ر علماق ابإلصا ات القان نياة وامل سساية  ماياة  قا   اإلنساان واعتمااد  -36
 .2021-2018خ ة التنمية ال طنية للف ة 

وذكر وفد غامبياا أنال منا  تن ايب اإلدارة ا الياة الا ي جارا قبال لااث سان ات  كاان  -37
ساايما ن حااال  ريااة التعبااري.  للنظاار  وال اق تقاادم احملاارز ن حااا  ا قاا   املدنيااة والسياسااية الفتااال

  ن 2019  دود غامبيا  ن م شر ا العاملي  رياة ال احافة لعاام وصنفا منظمُة مراسل ن  ا
وتع اق مرتباة عان العاام الساا ق.  30قادر   اق ى ال حتسان علص ال عيد العاملي  و   ماا 92املرتبة 

 ااا   الت ااانيفات ال اقااال علاااص األرض. ففاااي السااان ات الااا اث املاضاااية  ُسااا ل انتشاااار احمل اااات 
اإلذاعياة ا اصااة  وال ااحا ا اصااة  واحمل ااات التلفزي نيااة ا اصااة  والااربام  السياسااية ن البلااد. 

أُنشاا  ورُفعااا ضااريبة التعلاايم املفروضااة علااص امل سسااات اإلعاميااة والعااامل  ن حااال اإلعااام  و 
عاماال ن حااال  جياار ت قيااا أي صااحفي أو حلااق مسااتقل ذو تنظاايم ذائ ل سااائط اإلعااام. وم

مقاضاااتل علااص ماادا الساان ات الاا اث املاضااية. والتزمااا ا   مااة إبنفاااذ األ  ااام  اإلعااام وال
ال ادرة عن احمل مة اإلقليمياة لل ماعاة االقت اادية لادول غارب أفريقياا  ودفعاا تع يضاات عان 

 اإلسا ة اليت تعرض هلا العامل ن ن   ا اجملال ن  ل اإلدارة السا قة. أش ال

وأضااان ال فااد أناال سااي ري عاارض مشاارو  قااان ن ا اادمات اإلعاميااة ومشاارو  قااان ن  -38
 .2019  رية اإلعام علص ا معية ال طنية إلصدار  نل ل هناية عام

. ومااان 2018يل ل/سااابتمرب وقاااد صااادقا غامبياااا علاااص اتفاقياااة منا ضاااة التعااا يب ن أ -39
أن  . كماااا2019 املت قااال أن يبااادأ نفااااذ قاااان ن جناااائي جدياااد لت ااارر التعااا يب نلااا ل هناياااة عاااام

 ا   مة ملتزمة ابلت ديق علص الربوت ك ل االختياري التفاقية منا ضة التع يب.

قان ن ويت افر عدد من الضمارت القان نية واإلجرائية ل ي تس شد هبا سل ات إنفاذ ال -40
ن إجاارا  حتقيقااات فعالااة  و ااي ضاامارت  اادن إىل محايااة كرامااة األشااياط عنااد إلقااا  القاابل 
عليام وا ت از م  وتعمل أجازة إنفااذ القاان ن علاص ت بيقااا ت بيقااق صاارماق. وقاد ُجاردت وكالاة 
االسااتيبارات ال طنيااة ماان ساال ة اال ت اااز. ويااتم اتبااا  هناا  جديااد ألعمااال الشاارطة قااائم علااص 

   اإلنسااااان  وقااااد أُنشاااا ا و اااادة  قاااا   اإلنسااااان ضاااامن قاااا ة الشاااارطة لتلقااااي الشاااا اوا  قاااا
عمال ال  شية. وجتري صياغة مشرو  قان ن للشارطة مان األواالست ا ة   ادث إسا ة املعاملة و 
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أجااال ترسااايا الضااامارت القان نياااة واإلجرائياااة ن التعامااال مااال املشاااتبل هبااام  وتااا فري مدوناااة ق اعاااد 
 ى ن ت قعل من الشرطة. هبدن إعام ا ما ر  شون ما اق ألفراد الشرطة الستيداماا أيضسل ل 

ن ذلاا   لقااات عماال للت عيااة نظاار  وقااد  اادأ نشاار سلساالة ماان التاادا ري امللم سااة  اااا -41
 التع يب  و ي م جاة إىل أجازة إنفاذ القان ن  دعم من الشركا  الدولي .

ىت اآلن ابملعااايري املرغاا ب فياااا  فبهنااا أصاابحا الياا م  تفااي  اا ولاا ن كانااا الساا  ن ال -42
كانااا علياال ن  اال اإلدارة السااا قة. وقااد حتساانا    صاافاا أماااكن ا ت اااز  أفضاال    ااري ةااا

علاص  اق كبري   اق ن ذل  الغ ا  واألغ ية والت ايزات األساسية األخرا  حتسن  رون اال ت از  اا
نظمات الدولية الدخ ل  ش ل روتيين إىل الس  ن. مدا السن ات ال اث املاضية. وُيسمس للم

و الياق  جيري  نا  مرافق ا ت از جديدة للتيفيا مان اكتظااا احملت ازين ن انتظاار تااكمتام. 
 استعراض قان ن الس  ن. اق وجيري أيض

عان قا ان  أخارا  العدياد مان ا قا   املن ا ط    فضااق 1997 ويتضمن دسات ر عاام -43
دو  ا اااط اب قاا   االقت ااادية واالجتماعيااة وال قافيااة. وقااد  ققااا غامبيااا علياااا ن العاااد الاا

 يتعلق اباللتحا  ابلتعليم اال تدائي اجملارب واملساواة    ا نس . األ دان اإلمنائية لأللفية فيما

و دعٍم من  ي ة األمم املتحدة للمسااواة  ا  ا نسا  وة ا  املارأة ) ي اة األمام املتحادة  -44
اسااتعراض مجياال القاا ان  الاايت ةياال إىل التمييااز ضااد املاارأة.  اق ماارأة( وأمانااة ال  من لااث  يااتم  الياالل

  2019 ااا ا ال ااادد  أعااارب ال فاااد عااان أملااال ن أن جياااري  نلااا ل كاااان ن األول/ديسااامرب  ون
 ن املائة من مجيل الق ان  التمييزية. 95حتديد وإلغا  

ن العماال تاارد ن التشااريعات  ا ااق ن ال ااحة أووأضااان ال فااد  ن ا قاا   ماان قبياال  -45
 ت  ن م ف لة صرا ةق ن الدست ر. والسياسات عندما ال

ون إطااار السياسااة ال ااحية ال طنيااة  املعن نااة ةال ااحة لااروةية  وا  ااة الرئيسااية لل ااحة  -46
ة والسياساااة ال طنياااة لل اااحة اإلقا ياااة  حتققاااا إقاااازات كبااارية مااان أجااال تااا فري الرعاياااة ال اااحي

امليس رة الت لفة ن مرا ل التعليم اال تدائي وال اان ي وا اامعي. واضفال معادل وفياات األطفاال 
ن املائة من النسا  الرعاية السا قة لل الدة من أ د  86دون سن ا امسة إىل  د كبري. ويتلقص 

اراي والساال ُأ ارز تقاادم كباري ن معا ااة األماراض مان قبياال املا األخ اائي  ال احي  املااارة. كماا
 حال ال حة العقلية. واألمراض املت لة  فريوس نق  املناعة البشرية  ون

ةارساااة تشااا يل األعضاااا  التناسااالية  2010 )  ااايغتل املعدلاااة( لعاااام وحيظااار قاااان ن املااارأة -47
  أنشااوت وزارة العاادل و اادة معنيااة ابلعنااا ا نسااي وا نسااارب م لفااة 2018 عااام األن  يااة. ون
مجياال القضااااي ا نائيااة املتعلقااة ابلعنااا واالنتاااال ا نسااي . وساايتلقص أفااراد ال  اادة  ابلتعاماال ماال

 التعامل مل الضحااي. ن حا  التحقيق واملقاضاة ون اق متي   اق تدريب

وُسااا لا زايدة ن مشااااركة املاااارأة ن ا يااااة السياساااية ال طنيااااة علاااص مجيااال املساااات ايت.  -48
رأة  و ا  إدارة    مياة متي  اة  املشا رة إىل ا   ماة  شاون ويسدي امل تب املعين  ش ون املا

 65إىل وجاا د اجمللاااق الااا طين للمااارأة  امل لاااا مااان  اق املسااائل املتعلقاااة ابملااارأة والفتااااة. ويشاااار أيضااا
 ى ل ن م احل املرأة ن مجيل أحنا  البلد. اق عض  
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القاارارات  فيمااا يت اااوز وحيتاال  اادن ة اا  املاارأة عاان طريااق تعييناااا ن مناصااب اختاااذ  -49
ن صااميم سياسااة ا   مااة  و اا  ياانع ق ن التعيينااات القضااائية  حاارد املياادان السياسااي  م ااارق 

جياااري ضااام املااارأة إىل مجيااال عملياااات العدالاااة  للمااارأة علاااص مااادا السااان ات الااا اث املاضاااية. كماااا
 سيما أنش ة إعادة  نا  ا  كمة املفضية إىل التح ل. االنتقالية  وال

وأشادت ني رياي اب   مة لت ديقاا علص عدد مان ال ا  ل الدولياة  قا   اإلنساان   -50
 و ا د ا الرامية إىل تعزيز اإلطار القان رب وامل سسي.

اخت تااال مااان تااادا ري لتحسااا  وضااال املااارأة ن ا يااااة  وألناااا ابكساااتان علاااص ا   ماااة ملاااا -51
 ا  شعباا.السياسية واالجتماعية واالقت ادية  واللتزاماا  رف

ابلت ااااااديق علااااااص عاااااادة صاااااا  ل دوليااااااة  قاااااا   اإلنسااااااان   اق وأ اطااااااا الفلباااااا  علماااااا -52
 وابإلصا ات امل سسية والقان نية اليت اعتمد ا غامبيا.

ور بااااا الربتغااااال إبنشااااا  الل نااااة ال طنيااااة  قاااا   اإلنسااااان و نااااة ا قيقااااة وامل ااااا ة  -53
 والتع يضات.

أجل إلغا  عق  اة اإلعادام وابالساتعراض ا ااري لألطار ور با رواندا جبا د غامبيا من  -54
 الدست رية والتشريعية  ماية  ق   اإلنسان.

اب اا د الايت تباا هلا ا   ماة ماان أجال اسااتعراض  اق وأ اطاا ساانا كيااتق ونايفق علماا -55
 الق ان  املتعلقة   سائط اإلعام وصياغة مشرو  قان ن  شون  رية اإلعام.

ابلت ديق علص عدة ص  ل دولية  ق   اإلنساان  وشا عا  اق السنغال علموأ اطا  -56
 غامبيا علص م اصلة جا د ا إلقاز اإلصا ات ا ارية.

وأ اطااا صاار يا علماااق  تعاااون غامبيااا ماال اإلجاارا ات ا اصااة جمللااق  قاا   اإلنسااان   -57
 وأعر ا عن اعتقاد ا إبم انية م اصلة تعزيز   ا التعاون.

إبنشاااااا  م سساااااة وطنياااااة  قااااا   اإلنساااااان  وابإلصاااااا ات  اق سيشااااايل علماااااوأ اطاااااا  -58
 التشريعية والسياساتية  وابلتعاون البنَّا  مل آليات  ق   اإلنسان التا عة لألمم املتحدة.

ابلتاازام ا   مااة إبصاااح م سسااات الدولااة. و  ااا ا   مااةن  اق وأ اطااا سااريالي ن علماا -59
  ا ة والتع يضات.علص تنفي  ت صيات  نة ا قيقة وامل

وأشادت سل فينيا  غامبيا علص تنفي  الت صيات املتعلقاة نرياة التعباري وت ا ين ا معياات  -60
والت مل. وأعر ا عن قلقاا إزا  املعدل املنيفل لإلملام ابلقرا ة وال تا ة    النساا  والفتياات  

 وإزا  التمييز ال ي ىارنس ضد ن.

ابإلصاااااا ات التشاااااريعية اهلاماااااة الااااايت أجرياااااا منااااا   اق وأ اطاااااا جااااازر ساااااليمان علمااااا -61
 االستعراض السا ق  وابلت ديق علص العديد من ال   ل الدولية  ق   اإلنسان.

وأشاااااادت جنااااا ب أفريقياااااا  غامبياااااا لإلصاااااا ات السياساااااية الااااايت اعتماااااد ا  ور باااااا  -62
 ابلت ديق علص عدة ص  ل  ق   اإلنسان.
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تم  عد م ا مة التشريعات مل املعايري الدولياة  وأن العاقاات ت وأشارت إسبانيا إىل أنل م -63
زالاااا تُعتااارب جرىاااة  وأن ةارساااات زواج األطفاااال وتشااا يل األعضاااا   ا نساااية امل لياااة ابل اضاااي ماااا

 التناسلية األن  ية واسعة االنتشار.

 اا وألنا دولاة فلسا   علاص ا   ماة لت قيعااا وت اديقاا علاص اتفاقياات دولياة  وأعر  -64
 عن تقدير ا لل ا د اليت تب هلا ا   مة من أجل حتس  وضل املرأة.

ابلت اااااااديق علااااااااص عااااااادد مااااااان ال اااااااا  ل الدولياااااااة  قاااااااا    اق وأ ااااااااط السااااااا دان علماااااااا -65
ن ذلاا  الربوت كاا ل االختياااري التفاقيااة  قاا   ال فاال  شااون اشاا ال األطفااال ن  اااا اإلنسااان 

 املنازعات املسلحة.
ديق علاااص الربوت كااا ل االختيااااري ال اااارب امللحاااق ابلعااااد الااادو  ور باااا س يسااارا ابلت ااا -66

ا ااااط اب قااا   املدنياااة والسياساااية  اهلاااادن إىل إلغاااا  عق  اااة اإلعااادام  وعلاااص اتفاقياااة منا ضاااة 
 التع يب  ور با ك ل  إبنشا   نة ا قيقة وامل ا ة والتع يضات.

ااّن قااان ن الل نااة ال اق ليشاايت علماا -وأ اطااا تيماا ر  -67  طنيااة  قاا   اإلنسااان  و  قااا  سن
 العمل  عق  ة اإلعدام  وإبنشا   نة ا قيقة وامل ا ة والتع يضات.

  قا العمل  عق  ة اإلعدام و بد  عملية الت اديق علاص االتفاقياة  اق وأ اطا ت غ  علم -68
 الدولية  ماية مجيل األشياط من االختفا  القسري.

اّن القا ان   ااا ابلت ديق علص اق وأ اطا ت نق علم -69 ن  اتفاقية منا ضة التعا يب  و سن
 ذل  قان ن املرأة   يغتل املعدلة.

إبنشا   نة ا قيقة وامل ا ة والتع يضات والل نة ال طنياة  قا    اق وأ اطا تركيا علم -70
  واب ااا د الراميااة إىل م افحااة 2021-2018اإلنسااان  وإبنشااا  خ ااة التنميااة ال طنيااة للفاا ة 

 ار ابلبشر.االجت

إبنشاا  الل نااة ال طنيااة  قاا   اإلنساان و نااة ا قيقااة وامل ااا ة  اق وأ اطاا أوغناادا علماا -71
 والتع يضات.

 تعاااون غامبيااا ماال اآلليااات الدوليااة  قاا   اإلنسااان  وابلتقاادم  اق وأ اطااا أوكرانيااا علماا -72
وتشا يل األعضاا  التناسالية احملرز حن  إلغا  عق  ة اإلعدام. وأعر ا عن قلقاا إزا  زواج األطفاال 

 األن  ية.

  ياغة دسات ر جدياد. وأعر اا عان قلقااا إزا  الفسااد  اق وأ اطا اململ ة املتحدة علم -73
 والتمييز ضد املرأة واألقليات  والق ان  اليت تقمل  رية التعبري.

وةارساة وأعر ا الا الايت املتحادة عان قلقااا  شاون إفاات أجاازة األمان مان العقااب   -74
تش يل األعضاا  التناسالية األن  ياة وجتارر وضال وسال ل امل لياات وامل ليا  ومزدوجاي امليال ا نساي 

 ومغايري اهل ية ا نسانية و املي صفات ا نس .

وشاا عا أوروغااا اي غامبياااا علاااص كفالاااة اإللغااا  الفعلاااي لعق  اااة اإلعااادام  وأعر اااا عااان  -75
 ال فة ا رمية عن العاقات ا نسية امل لية.القلق إزا  عدم استعداد غامبيا لنز  
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 ت ديق غامبيا علاص االتفاقياة الدولياة  ماياة  اق وأ اطا مجا رية فنزويا الب ليفارية علم -76
  ق   مجيل العمال املااجرين وأفراد أسر م.

العديد من وأشادت زامبيا  غامبيا للتقدم ال ي أ رزتل عن طريق الت قيل والت ديق علص  -77
 .2017 املعا دات الدولية  ق   اإلنسان من  تغيري ا   مة ن عام

عاان اعتماااد  وأشااادت ا زائاار ابلت ااديق علااص ال اا  ل الدوليااة  قاا   اإلنسااان  فضاااق  -78
 تدا ري للنا ض ابملرأة.

عاااان اعتماااااد  إبنشااااا  الل نااااة ال طنيااااة  قاااا   اإلنسااااان  فضاااااق  اق وأ اطااااا أنغاااا ال علماااا -79
  ات الدست رية والقان نية الرئيسية.اإلصا

وذكاار وفااد غامبياااا أن امل ااات ماان السااا نا  قااد أُفااارج عاانام ا جااب عفااا  ر سااي  وأنااال  -80
 س   رأي. ي جد ن البلد أي س   سياسي أو ال

وأضاااان  ن ا   ماااة تناااتا  سياساااة املشااااركة العاماااة عااان طرياااق إجااارا  املشااااورات وإا اااة  -81
شاااام ل ن الركااااائز الرئيسااااية الاااا اث لعمليااااة العدالااااة االنتقاليااااة  و ااااي  نااااة ا قيقااااة املشاااااركة وكفالااااة ال

وامل ا ة والتع يضات  والل نة املعنية اراجعة الدست ر  والل ناة ال طنياة  قا   اإلنساان. وتقا م  ا   
 ة فياا.السياسة علص اع ان  ن الناس يرجَّس أن يقبل ا نتائ  العمليات إذا كان ا يت ل ن مس ولي

وأوضاااس ال فاااد أن  ناااة ا قيقاااة وامل اااا ة والتع يضاااات قاااد  ااادأت جلساااات االساااتما   -82
 1العلنية  اشاركة عدة شا د  ان فيام عدد من الضحااي وا ناة. وُقدما مسامهة أولية قدر ا 

ملي ن دوالر من عائدات  يل م ج دات الرئيق السا ق إىل ال ندو  االست مارب للضحااي ال ي 
أنشوتل الل نة. والل نة امل ك رة  شوهنا شون مجيل  ان تق ي ا قاائق  ليساا ت ماة  ويتم ال 
أ اااد أ ااادافاا الرئيساااية ن إلباااات ا قيقاااة مقا ااال مااانس العفااا   وتعزياااز عملياااة التعاااان وامل اااا ة 

ية عان  تحديد أول   ال ين يُزعم أهنم يتحمل ن أكرب قدر من املس ول اق فة أيضال طنية. و ي م لَّ 
 انتااكات  ق   اإلنسان من أجل مقاضا م.

صااااياغة دساااات ر جديااااد ماااان شااااونل أن يع ااااق إبخاااااط ودقااااة رغبااااات  اق وجيااااري  الياااا -83
 ن أعقاب استفتا  وطين. 2020 وت لعات شعب غامبيا؛ ومن املت قل أن ي در ن عام

 ا اط اب ق   وجرا الت ديق علص الربوت ك ل االختياري ال ارب امللحق ابلعاد الدو  -84
املدنيااة والسياساااية  اهلاااادن إىل إلغاااا  عق  اااة اإلعااادام. وقااد فُااارض وقاااا اختيااااري لتنفيااا  عق  اااة 

ابلساا ن ماادا ا ياااة.  يااد أن عق  ااة  اق اإلعاادام  وُخففااا مجياال أ  ااام اإلعاادام لت اابس أ  اماا
رات العاماة مال اتضاس خاال املشااو  لادا الارأي العاام  علاص حنا  ماا اق تزال ت ري انقساام اإلعدام ال

 .اق ام الل نة املعنية اراجعة الدست ر. وأعلنا ا   مة عن تفضيلاا إللغا  العق  ة إلغا ق 

ون أعقااب االشاتباكات الايت وقعاا  ا  الشارطة و عال احملت ا  ن فاارااب ابنتاا  و ااي  -85
 ا   ينماا أصايب من قة الستيراج الرمال ن البلد  أطلقا الشرطة النريان علص لالة مدني  فُقتل

عدة أشياط آخرين جبراح  من  ينام  عل أفراد الشرطة. وأُنش ا  نة حتقيق مستقلة  وجياري 
ن ذل  تاكمة أفاراد الشارطة الا ين يُازعم أهنام يتحملا ن املسا ولية عان    ااا ت صياتنفي   اق  الي

اار احملت اا  وفاااة احملت اا  ال الااة. وسااُتدفل تع يضااات إىل احملت اا  الاا ين ُأصاايب ا  جبااراح وإىل ُأسن
 ال ين قُتل ا.
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تنفياا   وذكاار ال فااد أن غامبيااا واجاااا حتاادايت ن الت اادي لاجتااار ابألشااياط  ون -86
التشريعات اليت حتظر زواج األطفال وعمل األطفال وتش يل األعضا  التناسلية األن  ياة. وأضاان 

 .تزال علص التزاماا اعا ة     التحدايت  ن ا   مة ال

وا   مااة ملتزمااة ابساااتعراض قااان ن العقااا ابت  غيااة إزالاااة ا اازا ات ا نائياااة الاايت تُفااارنض  -87
علاااص حتمااال امل ليااا  وامل لياااات  مااال ا ااا ام القااايم ال قافياااة والدينياااة الااايت يت ااا ن منااااا اجملتمااال ن 

 غامبيا.

ن املت قال ساّن تفي  غرضاا. وم وأوضس ال فد أن التشريعات املتعلقة ا افحة الفساد ال -88
 .2020 تشريعات جديدة ن عام

ابلت ديق علص االتفاقياة الدولياة  ماياة مجيال األشاياط مان  اق وأ اطا األرجنت  علم -89
 االختفا  القسري  وابلتقدم احملرز حن  إلغا  عق  ة اإلعدام.

ة ور با أس اليا اب   ات املتي ة لتحس  إطار  ق   اإلنسان  و اد  جلساات  نا -90
 ا قيقة وامل ا ة والتع يضات  و ظر تش يل األعضا  التناسلية األن  ية.

ور باااا أذر ي اااان  ااازايدة تعااااون غامبياااا مااال  ي اااات املعا ااادات واإلجااارا ات ا اصاااة   -91
 وابلت ديق علص عدة ص  ل دولية  ق   اإلنسان.

يتبا  مان  م اطنياا  علاص حنا  مااوأشادت جزر البااما  غامبيا اللتزاماا إبعمال  ق    -92
 خال املبادرات اليت تشمل اإلصا ات الدست رية والتشريعية.

ابلت اااديق علاااص صااا  ل  قااا   اإلنساااان  وإبنشاااا  وزارة  اق وأ اطاااا  ااانغاديل علمااا -93
 مس ولة عن ش ون املرأة وال فل والرعاية االجتماعية  وإبنشا  الل نة ال طنية  ق   اإلنسان.

إىل  اق ابلتقاادم احملاارز مناا  االسااتعراض السااا ق  ل ناااا أشااارت أيضاا اق ا  ل ي ااا علمااوأ اطاا -94
 للمعايري الدولية. اق أن ابإلم ان إ راز املزيد من التقدم من خال زايدة محاية  ق   اإلنسان وفق

ور بااااا دولااااة   ليفيااااا املتعااااددة الق ميااااات ابلسياسااااة ال طنيااااة املعنيااااة ابلنااااا ض ابملاااارأة   -95
 اجمللق الزراعي. وإبنشا 

ابعتماد اإلصاا ات الدسات رية والتشاريعية والتنظيمياة ا ديادة  اق وأ اطا   تس ار علم -96
مان أجال محاياة  قا   اإلنساان  و تعااون غامبياا مال آلياات  قا   اإلنساان  واباللتازام املت ادد 

 للدولة  نظام روما األساسي للمح مة ا نائية الدولية.

ابلت ااااديق علااااص اتفاقيااااة منا ضااااة التعاااا يب  وإبنشااااا   نااااة ا قيقااااة  وأشااااادت الربازياااال -97
 وامل ا ة والتع يضات  وابعتماد وقا اختياري لتنفي  عق  ة اإلعدام.

فاساا  إبنشااا  الل نااة ال طنيااة  قاا   اإلنسااان. وأعر ااا عاان قلقاااا إزا   ور بااا   ركينااا -98
 زواج األطفال وتش يل األعضا  التناسلية األن  ية.

  وابلتااادا ري الرامياااة إىل 2021-2018ور باااا   رونااادي ت اااة التنمياااة ال طنياااة للفااا ة  -99
 حتس  إقامة العدل وال حة العامة ووضل النسا  واألطفال.

ابلتح ل السلمي إىل الدىقراطية وابل كياز علاص محاياة  قا   اإلنساان.  اق وأ اطا كندا علم -100
 ل طنية  ق   اإلنسان  ش ل مستقل وفعال.وش عا غامبيا علص أن ت فل عمل الل نة ا
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و نوت مجا رية أفريقيا ال س ص غامبياا علاص الادع ة الايت وجاتااا إىل امل لفا   ا الايت  -101
 ن إطار اإلجرا ات ا اصة وعلص استعراض التشريعات  غية محاية  رية التعبري.

 ر مناااااا قااااان ن سااااتعراض مجلااااة أماااااالوأعر ااااا شاااايلي عاااان ت قعاااااا  ن تساااات ن عمليااااة  -102
 العق ابت والقان ن املتعلق ابل فل أعلص معايري  ق   اإلنسان.

  و اااا  2021-2018 تنفياااا  خ ااااة التنميااااة ال طنيااااة للفاااا ة  اق وأ اطااااا ال اااا  علماااا -103
 اق أ اطاا علما أدا إىل حتس  مست ا املعيشاة وتعزياز التنمياة املساتدامة  ن مجلاة أما ر. كماا ما

 ة االجتار ابألشياط.اب ا د املب ولة مل افح

ور ب ال  نغ  إبنشا  الل نة ال طنية  ق   اإلنسان  وش ل علص م ا مة التشاريعات  -104
 ال طنية مل ال   ل الدولية  ق   اإلنسان امل د  علياا.

ديفااا ار ابلت اااديق علاااص االتفاقياااة الدولياااة  ماياااة مجيااال األشاااياط مااان  ور باااا كااا ت -105
 االختفا  القسري.

ور با كرواتيا  تحسن الظرون الازمة للتمتل اب اق ن  رياة التعباري والارأي  وإبنشاا   -106
  نة استعراض قان ن وسائط اإلعام ال طنية.

ابعتمااد سياساات وتشااريعات و ارام  لادعم ة اا  املارأة  وضاامان  اق وأ اطاا كا اب علماا -107
 املساواة    ا نس  ن التعليم اال تدائي.

ابعتمااااد وتنفيااا  السياساااة ال طنياااة  اق مجا رياااة كااا راي الشاااعبية الدىقراطياااة علماااوأ اطاااا  -108
 .2021-2018وخ ة التنمية ال طنية للف ة  2025-2015للحماية االجتماعية للف ة 

 ت اااديق غامبياااا علاااص اتفاقياااة منا ضااااة  اق وأ اطاااا مجا رياااة ال  نغااا  الدىقراطياااة علمااا -109
 التع يب.

إبنشااا   نااة ا قيقااة وامل ااا ة والتع يضااات  ور بااا ابعتماااد  اق لمااوا اطااا الاادامنرل ع -110
 قان ن املرأة   يغتل املعدلة.

ور بااااااا جيباااااا ئ  ت ااااااديق غامبيااااااا علااااااص عاااااادة صاااااا  ل دوليااااااة وابعتماد ااااااا  ااااااررم   -111
 يتعلق ابلدست ر وقان ن االنتياابت. سيما فيما اإلصا ات امل سسية والقان نية  وال

إبنشاااا  الل ناااة ال طنياااة  قااا   اإلنساااان  وأعر اااا عااان تقااادير ا  اق ماااوأ اطاااا م ااار عل -112
لل ااا د الاايت تباا هلا غامبيااا ماان أجاال تعزيااز اهلي اال التشااريعي وامل سسااي  مايااة  قاا   اإلنسااان 

 وا رايت األساسية.

 ت ااديق غامبيااا علااص ال اا  ل الدوليااة  قاا   اإلنسااان وابلتاازام  اق وأ اطااا إلي  يااا علماا -113
 ا   مة اعا ة  االت التوخر ن تقدر التقارير إىل خمتلا اآلليات الدولية  ق   اإلنسان.

ن ذلاا   ابلت ااديق علااص ال اا  ل الدوليااة  قاا   اإلنسااان  اااا اق وأ اطااا في ااي علماا -114
 الربوت ك ل االختياري ال ارب امللحق ابلعاد الدو  ا اط اب ق   املدنية والسياسية  اهلاادن إىل

 إلغا  عق  ة اإلعدام  و  قا العمل  عق  ة اإلعدام.
ور باااا فرنساااا اب اااا د الااايت تبااا هلا غامبياااا مااان أجااال حتسااا   الاااة  قااا   اإلنساااان   -115
 حال  ق   املرأة. سيما ن حال م افحة التع يب ون وال
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اااا ض وأعر اااا غاااا  ن عااان تقااادير ا لتعزياااز اإلطاااار التشاااريعي وامل سساااي اهلاااادن إىل الن -116
 نق   املرأة.

ن  وأعر ا ج رجيا عان تقادير ا للمباادرات املتيا ة مان أجال تعزياز  قا   ال فال  ااا -117
 ذل  تعديل القان ن املتعلق ابل فل هبدن جترر زواج األطفال وعمل األطفال.

ور بااا أملانيااا ابلتقاادم احملاارز ن حااال محايااة  قاا   اإلنسااان. ودعااا إىل إقاااز مجيااال  -118
  ات القان نية اليت جرا الشرو  فياا.اإلصا

ور باا غاار ابلتقادم احملارز ن حاال محاياة  قا   اإلنساان رغام التحادايت امل رولاة مان  -119
 العاد السا ق ن النظام الدىقراطي ا ديد.

وذكاار وفااد غامبيااا أناال جيااري  اا ل كاال ا ااا د املم نااة ن الق ااا  ال ااحي ل فالااة قاادرة  -120
سيما للنسا  واألطفال  ول فالة  ت احمللية علص ت فري الرعاية ال حية األولية  والمجيل املستشفيا

 علص أدا  العمليات. اق قدر ا أيض

وأضاااان ال فاااد  ق لااال إن ا   ماااة ت اصااال تعزيااااز تركيز اااا علاااص تعلااايم الفتياااات. وتتاااااح  -121
ابملدرسة هبدن ا د للفتيات الل ائ انق عن عن الدراسة من أجل الزواج فرصة أخرا لالتحا  

 من زواج األطفال.

وأوضس ال فاد أن حتساينات قاد أُدخلاا علاص الاربرم  الا طين للحماياة االجتماعياة وأن  -122
أسااارة معيشاااية عااان طرياااق التحااا يات النقدياااة. وقااادم  15 000 ررحااااق جدياااداق قااادم الااادعم إىل 

 د من أجل إقرار مشرو  قان ن تُب ل جا إىل األشياط ذوي اإلعاقة. كما اق الربرم  الدعم أيض
 التوم  ال حي ال طين.

ساايما  حتديااد األطفاال ذوي اإلعاقااة ن املنااطق الريفيااة  وال اق وذكار ال فااد أنال جيااري  اليا -123
كااال من قاااة مااان املنااااطق  جااارا تعيااا   ساااة مدرسااا  مااان ذوي  الفتياااات ذوات اإلعاقاااة. ون

ألطفاااال ذوي اإلعاقاااة  وقاااد اكتساااب  ااا ال  املااااارات املتي  اااة ذات ال ااالة ن حاااال تعلااايم ا
املدرس ن قدرات  لغاة  ريال ولغاة اإلشاارة. واعُتمادت سياساة ضام األطفاال ذوي اإلعاقاة ا فيفاة 
واملت سااا ة إىل املااادارس العادياااة. وأنشااا ا آليتاااان وطنيتاااان لتنسااايق تنفيااا  الت صااايات املقب لاااة مااان 

 اق ة العمل املش كة    الا زارات املسا ولة أيضااالستعراض الدوري الشامل. و اان اآلليتان مها فرق
سااتت ىل الل نااة  عاان تقاادر التقااارير إىل  ي ااات املعا اادات والل نااة ال طنيااة  قاا   اإلنسااان. كمااا

ال طنياااة  قااا   اإلنساااان مسااا ولية رصاااد تنفيااا  الت صااايات ال اااادرة عااان  ناااة ا قيقاااة وامل اااا ة 
ُيسااااامس لل ناااااة ا قيقاااااة وامل اااااا ة  أنااااال ال والتع يضاااااات لااااادا إقااااااز أعماهلاااااا. وأوضاااااس ال فاااااد

 تش ل جرائم ضد اإلنسانية. والتع يضات انس عف  لألشياط ال ين يُزعم أهنم ارت ب ا أفعاالق 

وقاااااد نظماااااا ا   ماااااة  منااااا  تااااا   ماامااااااا  لااااااث عملياااااات  ااااارة ونزيااااااة وشااااافافة  -124
ة االنتيا يااة املسااتقلة. وتنااافق لانتياااابت التشااريعية وانتياااابت اإلدارة احملليااة حتااا رعايااة الل ناا

 اق مقعاد 120مرشاس علاص  400ن ا معياة التشاريعية  و اق مقعاد 53مرشس علاص  200أك ر من 
مقاعااد لر سااة البلاادايت واملناااطق اإلداريااة ن  7علااص  اق مرشااح 38ماان مقاعااد اجملااالق احملليااة  و

طين غامبياااا العاااادي  ن العملياااة ملااا ا اق قياساااي اق مجيااال أحناااا  البلاااد. وتُعااازا املشااااركة الااايت  لغاااا رقمااا
السياساااية  ن املقاااام األول  إىل البي اااة السياساااية ا ديااادة امل اتياااة واالضفااااض الشاااديد ن   ااام 
ال دائاااال النقديااااة ال اجااااب تسااااديد ا ماااان جانااااب املرشااااح  لتااااوم  مشاااااركتام ن االنتياااااابت. 
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تيااااايب. ورغاااام اعاااا ان وابإلضااااافة إىل ذلاااا   اخُتاااا ت خ اااا ات ملم سااااة إلصاااااح القااااان ن االن
ا   مة  ن عملية مراجعة الدست ر ا ارية ساتتناول ا  اناب األساساية للعملياة االنتيا ياة  فقاد 
اخُت  قرار واٍ  إبشرال مجيل أصحاب امل لحة املعني  ابلعملية السياسية ن االستعراض التشريعي 

ل االنتيااااابت املقبلاااة الشاااامل   ريقاااة تشااااورية جامعاااة وقائماااة علاااص املشااااركة   غياااة كفالاااة طاااا 
لل مياال  النزياال  الشاافان واملايااو لت اااف  الفاارط. و اا   املشاااورات مسااتمرة  وماان املت قاال تنقاايس 

 .2020 قان ن االنتياابت ن عام

أصاابس الناااس يعاارّبون نرّيااة عاان  إذ .اق إزا  ا   مااة تقريباا اق وتباادَّد ا اا ن الاا ي كااان قائماا -125
ال  يااب. وأُتاايس ا يااز الااازم ملنظمااات اجملتماال املاادرب  لاعتقااال أوأنفسااام دون خشااية التعاارض 

ل ي تعمل نرّياة. واضفال عادد تقاارير اإل اا  عان  ااالت االعتقاال التعسافي علاص ياد قا ات 
وكاااا ل  عاااادد تقااااارير اإل ااااا  عاااان  اااااالت اال ت اااااز دون تاكمااااة    اق كبااااري   اق األماااان اضفاضاااا

 التع يب ال ي تقرّ  الدولة. واالختفا  القسري  والقتل أو

وأكاااد ال فاااد حااادداق التااازام ا   ماااة  ااادعم أعلاااص معاااايري  قااا   اإلنساااان. وأوضاااس أن  -126
دولااة دىقراطياااة  مااان أجاال  ناااا  اق تاادرجيي اهلاادن  اا  كفالاااة إعمااال مجيااال  قاا   اإلنساااان إعماااالق 

 دي ااة ترت ااز علااص ا اا ام ساايادة القااان ن و قاا   اإلنسااان والتعدديااة الدىقراطيااة. وخااتم ال فااد 
ابلقاا ل إن غامبيااا ست اصاال االعتماااد علااص دعاام اجملتماال الاادو  وناا ااي  ا ساانة  وست اصاال العماال 

 مل  ي ات من قبيل حلق  ق   اإلنسان.

 تاالستنتاجات و/أو التوصيا -اا اثني 

نظرررررت غامبيررررا ا التوصرررريات الررررة صررررير/ أونرررراء جلسررررة التحرررراور/الواردة أد     -127
 وأيدهتا:

التصررديق علررص الصررقون القانونيررة الدوليررة املتعلقررة  قرروق اإلنسرران  127-1
 تنضم إليها غامبيا بعد )النيجر(؛ الة مل

اإلنسرران مواصررلة اسررتعراض املعا رردات واالتفاليررات الدوليررة حلقرروق  127-2
 واالنضمام إليها )دولة فلسطني(؛

مواصلة املمارسة املتمثلة ا االنضمام إىل الصرقون الدوليرة ا جمرا   127-3
 تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها )أذربيجان(؛

التصرررديق علررررص ال وتوترررو  االاتيرررراري التفاليرررة منا ضررررة التعرررر يب  127-4
 املهينة )توغو(؛ الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو وغري  من ضروب املعاملة أو

التصرررديق علررررص ال وتوترررو  االاتيرررراري التفاليرررة منا ضررررة التعرررر يب  127-5
 املهينة )الدامنرن(؛ الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو وغري  من ضروب املعاملة أو

التصرررديق علررررص ال وتوترررو  االاتيرررراري التفاليرررة منا ضررررة التعرررر يب  127-6
 املهينة )فرنسا(؛ الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو املة أووغري  من ضروب املع

النظر ا التصديق ا ألررب ولر/ نقرن علرص ال وتوترو  االاتيراري  127-7
العقوبرررررة القاسرررررية  التفاليرررررة منا ضرررررة التعررررر يب وغرررررري  مرررررن ضرررررروب املعاملرررررة أو
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الردو  اارا  املهينة وعلص ال وتوتو  االاتياري امللحرق ابلعهرد  الالإنسانية أو أو
 ابحلقوق االلتصادية واالجتماعية والثقافية )غا (؛

التصرررديق علرررص ال وتوترررو  االاتيررراري التفاليرررة القضررراء علرررص  يررر   127-8
 أوصي به سابقاا )ما (؛ أشقا  التمييز ضد املرأة  علص حنو ما

التصرررديق علرررص ال وتوترررو  االاتيررراري التفاليرررة القضررراء علرررص  يررر   127-9
 لتمييز ضد املرأة )اجلبل األسود(؛أشقا  ا

مواصلة التماس الدعم الدو  الالزم لزايدة لدرهتا علص تعزيز حقروق  127-10
 اإلنسان ومحايتها )نيجرياي(؛

النظر ا توجيه دعوة دائمة إىل  ير  اإلجرراءات اااصرة املواضريعية  127-11
 جمللس حقوق اإلنسان )رواندا(؛

دائمررة إىل  يرر  أصررحاب الرروالايت ا إ ررار  النظررر ا توجيرره دعرروة 127-12
 اإلجراءات اااصة جمللس حقوق اإلنسان )التفيا(؛

مواصلة جهود ا الرامية إىل إجناز التقارير املتأارة املقدمة إىل  يئرات  127-13
 ديفوار(؛ املعا دات )توت

مواصرررلة اإلصرررالحات املوسسرررية والقانونيرررة اجلاريرررة املشرررار إليهرررا ا  127-14
بريررة إجنرراز التقررارير املتررأارة امل اتمررة مررن  2021-2018التنميررة الو نيررة اطررة 

 تقارير الدولة املقدمة إىل  يئات املعا دات )غا (؛

تنفيرر  توصرريات معينررة لبلتهررا غامبيررا أونرراء اجلولررة الثانيررة لالسررتعراض  127-15
 الدوري الشامل تنفي اا تامالا )مدغشقر(؛

اجملتم  الدو   ابعتماد جمموعة شراملة مرن التردابري القيام  بدعم من  127-16
 هبدف تنفي  اإلصالحات الدستورية والدميقرا ية )النيجر(؛

ضررمان اإلدمرراك القامررل للحقرروق املنصررو  عليهررا ا العهررد الرردو   127-17
ااا  ابحلقوق املدنية والسياسرية ضرمن إعرالن احلقروق الروارد ا الدسرتور اجلديرد 

 )إسبانيا(؛

إيررررالء األولويررررة إلجنرررراز عمليررررة االسررررتعراض الدسررررتوري  مرررر  مراعرررراة  127-18
 احلاجة إىل إجراء مشاورات شاملة للجمي  )أوغندا(؛

مواصرررلة إدمررراك االتفاليرررات الدوليرررة حلقررروق اإلنسررران الرررة صررردل/  127-19
 عليها غامبيا ضمن التشريعات احمللية )إندونيسيا(؛

بوسائط اإلعالم وحرية التعبري الرواردة  تفالة امتثا  األحقام املتعلقة 127-20
مررن العهررد الرردو   19ا الدسررتور للمعررايري الدوليررة  علررص النحررو املبررني ا املررادة 

 ااا  ابحلقوق املدنية والسياسية )أس اليا(؛
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مواصلة اجلهود الرامية إىل إلراء عقوبة اإلعدام بصفة دائمرة ا  ير   127-21
م ذات الصررلة مررن الدسررتور ولررانون العقرروابت الظررروف عررن  ريررق تعررديل األحقررا

 )أيرلندا(؛

 إزالة عقوبة اإلعدام من الدستور )أملانيا(؛ 127-22

 إدماك إلراء عقوبة اإلعدام ا لانون العقوابت والدستور )سويسرا(؛ 127-23

مواصررلة اإلصررالحات التشررريعية اجلاريررة بريررة اعتمرراد لررانون عقرروابت  127-24
 ديفوار(؛ م  املعايري الدولية )توت اا ت اجلنائية  متشيجديد ولانون لإلجراءا

مواصلة جهود اإلصالح التشريعي الرامية إىل اسرتعراض القروانني مرن  127-25
 أجل تفالة توافقها م  االلتزامات الدولية )ليبيا(؛

اخترراذ مزيررد مررن الترردابري مررن أجررل إجنرراز عمليررة اإلصررالح التشررريعي  127-26
 لدولية )أذربيجان(؛م  املعايري ا اا متشي

ألفضرل املمارسرات  اا مواصلة االستعراض اجلراري للقروانني احملليرة وفقر 127-27
 الدولية )غا (؛

مواءمررة األحقررام القانونيررة الو نيررة مرر  املعررايري الدوليررة حلريررة التعبررري  127-28
وفقراا للعهرد الردو  اارا  ابحلقروق املدنيررة والسياسرية  عرن  ريرق  لرة أمرور منهررا 

(  2013ألرررف مرررن لرررانون تعرررديل املعلومرررات واالتصررراالت )-173رررراء القسرررم إل
 من الدستور ) ولندا(؛ 209( و4)25وتعديل القسمني 

َسرررنش تشرررري  اظرررر صررررراحةا العقوبرررة البدنيرررة إزاء األ فرررا  ا  يرررر   127-29
للردفاع ا ذلك ا املنز   وإلراء  ير  احلجرا القانونيرة الرة تسراق  السيالات  مبا

 ا ذلك تطبيق مفهوم "العقوبة التأديبية املعقولة" )املقسيك(؛ عن استخدامها  مبا
اعتمرراد تشررري  اظررر  أو 2013 تعررديل لررانون اجلرررائم اجلنسررية لعررام 127-30

 غري مباشر ) ميبيا(؛ صراحةا املضايقة اجلنسية بشقل مباشر أو

صرو  علرص املعلومرات اعتماد تشري  يعرزز ويضرمن حريرة التعبرري واحل 127-31
 وتعددية وسائط اإلعالم ) ميبيا(؛

القيام  علص وجره االسرتعجا   ابسرتعراض القروانني التقييديرة املتعلقرة  127-32
ابحلق ا حرية التعبري ومواءمتهرا مر  االلتزامرات الدوليرة واإللليميرة ا جمرا  حقروق 

 )آيسلندا(؛ ا ذلك األلسام ذات الصلة من لانون العقوابت اإلنسان  مبا

تقرردو واعتمرراد مشررروع لررانون حريررة اإلعررالم ا ألرررب ولرر/ نقررن   127-33
ومواصرررررلة تعرررررديل لرررررانون املعلومرررررات واالتصررررراالت وتفالرررررة مواءمتررررره مررررر  أفضرررررل 

من أ رداف التنميرة املسرتدامة  16املمارسات الدولية  و ي مسألة مرتبطة ابهلدف 
 )سان/ تيتس ونيفس(؛

سررريما  قررروانني الو نيرررة املتعلقرررة بوضررر  املررررأة  والإعرررادة النظرررر ا ال 127-34
 القانون املتعلق ابملرأة  هبدف إزالة أي أحقام متييزية ضد املرأة )صربيا(؛
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إدمرراك اتفاليررة حقرروق األشررخا  ذوي اإلعالررة  املصررد ق عليهررا ا  127-35
   ضمن إ ار ا القانوين احمللي )املقسيك(؛2015 عام

روع القانون املتعلق ابإلعالرة وختصريا األمروا  التعجيل ابعتماد مش 127-36
القافيررة لتنفيرر   الفعررا  مررن أجررل تفالررة إدمرراك األشررخا  ذوي اإلعالررة ا  يرر  

 امليادين )سيشيل(؛

سررررن تشررررريعات مررررن أجررررل تنفيرررر  االتفاليررررة الدوليررررة حلمايررررة  يرررر   127-37
 األشخا  من االاتفاء القسري تنفي اا فعاالا )سيشيل(؛

اختررراذ مزيرررد مرررن ااطررروات مرررن أجرررل القضررراء علرررص  يررر  القررروانني  127-38
 الصارمة الرامية إىل انق حرية التعبري ولوانني وسائط اإلعالم األارى )سرياليون(؛

اإلسرررراع ا إلرررراء  يررر  األحقرررام التمييزيرررة ضرررمن لرررانون العقررروابت  127-39
 )سرياليون(؛

االسررتمرار ا تعزيررز تنفيرر  اعتمرراد مشررروع القررانون املتعلررق ابإلعالررة و  127-40
اس اتيجية الدفاع عن األشرخا  ذوي اإلعالرة الراميرة إىل إدمراك مصراحلهم ضرمن 

 اطة التنمية ا البلد )جنوب أفريقيا(؛

اختاذ تدابري فعالة عن  ريق اإلصرالحات السياسراتية والتشرريعية مرن  127-41
 أجل مقافحة انتهان حقوق الطفل )اهلند(؛

نون ملقافحررة التمييررز يراعرري األحقررام ذات الصررلة الررواردة اعتمرراد لررا 127-42
ا العهد الدو  ااا  ابحلقوق املدنية والسياسية  ويقفل حصو  ضرحااي التمييرز 

 علص سبل االنتصاف املناسبة )توغو(؛

تفالررة التعجيررل جدمرراك االتفاليررات الدوليررة حلقرروق اإلنسرران ضررمن  127-43
 التشريعات احمللية )أوترانيا(؛

محايررة احلررق ا حريررة التعبررري عررن  ريررق إلررراء القررانون املتعلرررق جاثرة  127-44
الفتنرررررة ولرررررانون األسررررررار الرحيرررررة )اململقرررررة املتحررررردة ل يطانيرررررا العظمرررررص وأيرلنررررردا 

 الشمالية(؛

لقفالرة أن يشرمل  ير   2005 تعديل القانون املتعلرق ابلطفرل لعرام 127-45
ك زواك األ فررررا  وتشررررويه األعضرررراء ا ذلرررر جمرررراالت اتفاليررررة حقرررروق الطفررررل  مبررررا

 التناسلية األنثوية وعمل األ فا   وضمان إنفاذ  علص حنو فعا  )زامبيا(؛

إجنرررراز  يرررر  اإلجررررراءات الدااليررررة لسررررن مشررررروع القررررانون املتعلررررق  127-46
ابإلعالة وتوفري أشرقا  احلمايرة القانونيرة حلقروق اإلنسران ل شرخا  ذوي اإلعالرة 

 )جزر البهاما(؛

سررن تشررريعات  ليررة مررن أجررل برردء نفرراذ  يرر  املعا رردات الدوليرررة  127-47
 حلقوق اإلنسان )جزر البهاما(؛
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سن تشريعات ملقافحرة التمييرز تتضرمن لائمرة شراملة لسرس التمييرز  127-48
للعهرررد الررردو  اارررا  ابحلقررروق املدنيرررة والسياسرررية  وتررروفر سررربل االنتصررراف  اا وفقررر

 لضحااي التمييز )بلجيقا(؛

اية حرية التعبري عن  ريق تفالرة مواءمرة  ير  األحقرام الرواردة ا مح 127-49
من العهد الدو  ااا   19م  املادة  2013 لانون املعلومات واالتصاالت لعام

 ابحلقوق املدنية والسياسية )بلجيقا(؛

النظررر ا اسررتعراض القررروانني الررة ميقررن أن تقيعرررد حريررة التعبرررري دون  127-50
 م ر )ال ازيل(؛

يتمشرررص مررر  القرررانون  اعتمررراد تشرررريعات شررراملة ملقافحرررة التمييرررز مبرررا 127-51
 الدو  حلقوق اإلنسان )ال ازيل(؛

إصالح لانون العقوابت من أجل محاية حرية الصحافة وحرية التعبري  127-52
 )تندا(؛

إلررررراء القرررروانني الررررة تقيررررد حريررررة التعبررررري وإجنرررراز عمليررررة  تعررررديل أو 127-53
لالسررتعراض الرر ي أجرترره جلنررة اسررتعراض لررانون وسررائط  اا عي وفقرراإلصررالح التشررري

 اإلعالم الو نية )شيلي(؛

لقفالرة أن يشرمل  ير   2005 تعديل القانون املتعلرق ابلطفرل لعرام 127-54
ا ذلررررك زواك األ فررررا  وتشررررويه األعضرررراء  جمرررراالت اتفاليررررة حقرررروق الطفررررل  مبررررا

 علص حنو فعا  ) ندوراس(؛ التناسلية األنثوية وعمل األ فا   وضمان إنفاذ 
االنتهرراء مررن اعتمرراد مشررروع لررانون حريررة اإلعررالم مررن أجررل تيسررري  127-55

 حصو  اجلمهور علص املعلومات ) هورية القونرو الدميقرا ية(؛

االنتهرراء مررن اعتمرراد مشررروع القررانون املتعلررق ابإلعالررة لقفالررة محايررة  127-56
 القونرو الدميقرا ية(؛األشخا  ذوي اإلعالة ) هورية 

 51ا ذلررك األلسررام  تعررديل القرروانني الررة تقيعررد حريررة التعبررري  مبررا 127-57
 ألف من لانون العقوابت )الدامنرن(؛-181و 59و 52و

إلراء  ي  القوانني الة تقيعد حرية التعبري دون م ر  سواء  تعديل أو 127-58
جرررام عررن اجلرررائم ذات الصررلة اارجهررا  وإسررقاة صررفة اإل علررص شرربقة اإلن نرر/ أو

ابلصررحافة مثررل تشررويه السررمعة والقرر ف والتحررري  علررص الفتنررة ونشررر املعلومررات 
 للمعايري الدولية )أيرلندا(؛ اا القاذبة  وفق

تفالة حرية التعبري وحريرة الصرحافة مرن ارال  إلرراء األحقرام القمعيرة  127-59
اللرررر ين ارعمرررران  52والقسررررم  51سرررريما القسررررم  الررررواردة ا لررررانون العقرررروابت  وال

 59 بشرأن إلامرة العرد   والقسرم املالحظات املفعمة ابلقر  إزاء رئيس اجلمهوريرة أو
"املعلومررات الررة تسرربب  اللرر ين ارعمرران نشررر "املعلومرات القاذبررة" أو 181والقسرم 

 ؛ااوف" )فرنسا(
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إصررالح لررانون العقرروابت ولررانون املعلومررات واالتصرراالت مررن أجررل   127-60
 الة محاية حرية التعبري وحرية الصحافة )أملانيا(؛تف

إصررالح التشررريعات املتعلقررة  مايررة البيررا ت الشخصررية وااصوصررية  127-61
مررن أجررل ترروفري الضررما ت املتعلقررة ابسررتخدام البيررا ت الشخصررية و قيررق تقررافو 

 الفر  ا الوصو  إىل التقنولوجيا واالتصاالت جلمي  املوا نني )أملانيا(؛

اختاذ التدابري الالزمة لتعزيز أداء اللجنة الو نية حلقوق اإلنسان وفقاا  127-62
 ملبادئ ابريس )نيبا (؛

اخترراذ الترردابري الالزمررة لقفالررة تزويررد اللجنررة الو نيررة حلقرروق اإلنسررران  127-63
ابلتمويل القاا وضمان لدرهتا علص تنفي  واليتها ابلشقل املناسرب  وهتيئرة الظرروف 

 االستقال  التام للجنة احلقيقة واملصاحلة والتعويضات )ال ترا (؛الة تقفل 

 تعزيز والية اللجنة الو نية حلقوق اإلنسان )السودان(؛ 127-64

اعتمرراد الترردابري الالزمرررة مررن أجررل ضرررمان اسررتقال  وفعاليررة اللجنرررة  127-65
 )توغو(؛ للمبادئ املتعلقة مبرتز املوسسات الو نية اا الو نية حلقوق اإلنسان  وفق

أتمرررررني األداء املسرررررتقل والفعرررررا  للجنرررررة الو نيرررررة حلقررررروق اإلنسررررران  127-66
 )أوترانيا(؛

اعتمرراد اسرر اتيجية محايررة الطفررل مرر  اطررط العمررل املناسرربة )اجلبررل  127-67
 األسود(؛

مواصررلة تقثيررف الرر اما الو نيررة للترردريب والتوعيررة بشررأن القرروانني  127-68
ملوجهرررررة إىل اجلهرررررات املسررررروولة وعامرررررة اجلمهرررررور املتعلقرررررة ابلشررررروون اجلنسرررررانية  ا

 )الفلبني(؛

مواصررلة تعزيررز السياسررات التعليميررة واملتعلقررة ابملسرراواة بررني اجلنسررني  127-69
بريررررة  قيرررررق أتررررر  لررررردر نقرررررن مررررن التنميرررررة والرفرررررا  لشرررررعبها ) هوريرررررة فنرررررزويال 

 البوليفارية(؛

ل مواصرلة إحرراز مواصلة اعتماد وتنفي  اطط العمل الو نية من أج 127-70
 ملعايري حقوق اإلنسان )أذربيجان(؛ اا تقدم وفق

التعجيرررررل ابعتمررررراد اسررررر اتيجية محايرررررة الطفرررررل  والنهررررروض اباطرررررط  127-71
 املناسبة من أجل تنفي  ا )العراق(؛

االسرتمرار ا اختراذ تردابري فعالرة مرن أجرل  سرني محايرة حقروق املرررأة  127-72
 صني(؛والطفل واألشخا  ذوي اإلعالة )ال

تعزيررز لرردرهتا علررص إجنرراز اطررة اإلصررالح الشرراملة الررة شرررع/ فيهررا  127-73
 )إويوبيا(؛ 2017 من  عام

اعتماد تدابري لضمان متثيل املرأة والرجل علص لدم املساواة ا  ير   127-74
 املناصب ا القطاعني العام وااا  ) ندوراس(؛
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اة بني اجلنسني ومتقرني املررأة مواصلة جهود ا الرامية إىل تعزيز املساو  127-75
 والفتاة من أجل  قيق التنمية االجتماعية وااللتصادية املستدامة )ابتستان(؛

مواصلة تعزيز اجلهود املب ولة  عرن  ريرق وزارة شروون املررأة والطفرل  127-76
من أجل تعزيز املسراواة برني اجلنسرني واحلصرو    اا والرعاية االجتماعية املنشأة حديث

مايررررة االجتماعيررررة  وتنظرررريم محررررالت تثقيفيررررة  مرررر  إيررررالء ا تمررررام اررررا  علررررص احل
 الحتياجات املرأة الريفية )جنوب أفريقيا(؛

إزالررة التمييررز القررانوين ضررد املرررأة  وضررمان التطبيررق الفعررا  لقررل مررن  127-77
القانون ال ي اظرر العنرف العرائلي والقرانون املتعلرق ابجلررائم اجلنسرية  وإلرراء  ررو 
اإلهنرراء الطرروعي للحمررل  والتصررديق علررص ال وتوتررو  االاتيرراري التفاليررة القضرراء 

 علص  ي  أشقا  التمييز ضد املرأة )إسبانيا(؛

مواصررلة برر   اجلهررود الشرراملة ا جمررا  مقافحررة التمييررز ضررد املرررأة  127-78
 )تونس(؛

االسررررتمرار ا تنفيرررر  ترررردابري مررررن لبيررررل السياسررررة الو نيررررة للشرررروون  127-79
( بريررة مواجهررة املشرراتل الررة تواجههررا 2020-2010نسررانية ومتقررني املرررأة )اجل

ا  النساء والفتيات ا احلصرو  علرص حقرولهن علرص لردم املسراواة مر  الرجرا   مبرا
يتعلررق ابحلصررو  علررص حقرروق امللقيررة  واحلقرروق اإلجنابيررة واحلمايررة مررن  ذلررك فيمررا

 العنف والتمييز )أوروغواي(؛

بري الراميرررة إىل ضرررمان متثيرررل املررررأة والرجرررل علرررص لررردم مواصرررلة التررردا 127-80
املساواة ا  ي  مناصب اختراذ القررارات ا القطراعني العرام واارا  )دولرة بوليفيرا 

 املتعددة القوميات(؛

إدماك املنظور اجلنساين علص حنو فعا  ا إ ار اطرة التنميرة الو نيرة  127-81
السياسررات العامررة ذات الصررلة  (  ومواصررلة تنفيرر   يرر 2021-2018لرامبيررا )

 لضمان املساواة للنساء والفتيات ومتقينهن )تواب(؛

املمارسررة  إزالررة  يرر  القيررود الصررارمة وأوجرره التمييررز  ا القررانون وا 127-82
يتعلق ابلتمت  القامل  قوق اإلنسان للمرأة والفتاة لقفالة حصوهلما  العملية  فيما

ا ذلررك احلررق ا ملقيررة  مقارنررةا ابلرجررل  مبرراعلررص فررر  متسرراوية وحقرروق متسرراوية 
 األراضي واحلق ا التعليم واحلقوق اإلجنابية )ميامنار(؛

مواصررلة اجلهررود املب ولررة ا إ ررار سياسررتها الو نيررة الراميررة إىل  قيررق  127-83
مشرررارتة املررررأة والرجرررل بطريقرررة متسررراوية ومنصرررفة ا ترررل مرررن اجملرررا  االلتصرررادي 

 واالجتماعي )جزر البهاما(؛والسياسي 

اختررراذ مزيرررد مرررن اإلجرررراءات مرررن أجرررل إنفررراذ احلظرررر املفرررروض علرررص  127-84
تشويه األعضاء التناسرلية األنثويرة  وتوعيرة اجملتمعرات احملليرة بشرأن القرانون  ومحايرة 

 حقوق املرأة والفتاة )أس اليا(؛



A/HRC/43/6 

GE.19-22117 20 

وااللتصرررادي مواصررلة جهود رررا الراميرررة إىل تعزيررز الرفرررا  االجتمررراعي  127-85
 لشعبها  وتفالة متتعه القامل  قوق اإلنسان )نيجرياي(؛

مواصلة تقثيف الشراتات والتعاون علص الصعيد الدو   علرص وجره  127-86
 ااصو   بشأن براما التنمية االجتماعية وااللتصادية )الفلبني(؛

 2021-2018 مواصررررررلة تنفيرررررر  اطررررررة التنميررررررة الو نيررررررة للفرررررر ة 127-87
 ؛)السودان(

تعزيرررز تنفيررر  اطرررة التنميرررة الو نيرررة وأنشرررطة متابعتهرررا  بوسرررائل منهرررا  127-88
 التعاون م  الدو  األارى )إندونيسيا(؛

  وتعزيرررررز 2021-2018مواصرررررلة تنفيررررر  اطرررررة التنميرررررة الو نيرررررة  127-89
اجلهرررود الراميرررة إىل ختفيرررف و رررأة الفقرررر وتعزيرررز التنميرررة االلتصرررادية واالجتماعيرررة 

 ؛املستدامة )الصني(

تفالررة مشررارتة النسرراء واأل فررا  واألشررخا  ذوي اإلعالررة بصررورة  127-90
جمديررة ا وضرر  التشررريعات والسياسررات والرر اما املتعلقررة بترررري املنررا  واحلررد مررن 

 خما ر القوارث )فيجي(؛

 إلراء عقوبة اإلعدام ا النظام القانوين )إسبانيا(؛ 127-91

 ة(؛ليش -إلراء عقوبة اإلعدام )تيمور  127-92

مواصررلة تعزيررز الترردابري الراميررة إىل إلررراء عقوبررة اإلعرردام ا تشررريعاهتا  127-93
 الو نية )األرجنتني(؛

ولف العمل رحياا بعقوبة اإلعدام  متهيداا إللرراء  ر   املمارسرة تليراا   127-94
 وختفيف  ي  أحقام اإلعدام املتبقية )أس اليا(؛

 عدام ) هورية أفريقيا الوسطص(؛إجناز عملية إلراء عقوبة اإل 127-95

 النظر ا مسألة اإللراء الرحي لعقوبة اإلعدام )فيجي(؛ 127-96

 تقثيف اجلهود الرامية إىل إلراء عقوبة اإلعدام )جورجيا(؛ 127-97

احلفرررال علرررص ولرررف العمرررل بعمليرررات اإلعررردام متهيرررداا إللرررراء عقوبرررة  127-98
 اإلعدام ا القانون )إيطاليا(؛

رو التعرررر يب واالاتفرررراء القسررررري  والتصررررديق علررررص ال وتوتررررو   رررر 127-99
 االاتياري التفالية منا ضة التع يب )إسبانيا(؛

التحقيررررق ا  يرررر  ادعرررراءات التعرررر يب وإسرررراءة املعاملررررة ا أمرررراتن  127-100
االحتجرراز بريررة وضرر  حررد لإلفررالت املسررتمر مررن العقرراب وإدمرراك اتفاليررة منا ضررة 

 )سويسرا(؛ تامالا   اا و نية إدماجالتع يب ا القوانني ال
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النظرررررر ا اختررررراذ التررررردابري املناسررررربة لوضررررر  حرررررد ألعمرررررا  التعررررر يب  127-101
تمرل أن يقرون لرد نفعر  ا أفرراد معينرون مرن لروات  والضرب وإسراءة املعاملرة الرة ال

 الدفاع واألمن ) هورية أفريقيا الوسطص(؛

السرلطات العامرة  وتر لك من  االسرتخدام املفررة للقروة مرن جانرب  127-102
 حاالت التع يب وعمليات اإلعدام اارك نطاق القانون )إيطاليا(؛

تنظررريم االسرررتخدام املفررررة للقررروة مرررن جانرررب أجهرررزة إنفررراذ القرررانون  127-103
 )بوتسوا (؛

 سرررني النظرررام القضرررائي عرررن  ريرررق وضررر  حرررد ملمارسرررة االحتجررراز  127-104
ب ا جمرررا  حقررروق اإلنسررران لقررروات سررراعة وتررروفري التررردري 72املولررر/ ألتثرررر مرررن 

 الشر ة واملوظفني القضائيني )فرنسا(؛

 2016 تفالررة إنفرراذ واحرر ام القررانون )املعررد  ( املتعلررق ابلطفررل لعررام 127-105
برية القضاء علرص املمارسرة التقليديرة  2015 والقانون )املعد  ( املتعلق ابملرأة لعام

 سلية األنثوية )مدغشقر(؛الضارة املتمثلة ا تشويه األعضاء التنا

تقثيف اجلهود الرامية إىل مقافحة تشويه األعضاء التناسلية األنثويرة  127-106
 والزواك املبقر ل  فا  )ملديف(؛

رف  مستوى الروعي بشرأن نارسرة تشرويه األعضراء التناسرلية األنثويرة  127-107
 وإنفاذ التشريعات الة  ظر     املمارسة )أملانيا(؛

النهروض ابلليررات الراميررة إىل القضرراء علرص املمارسررة الضررارة املتمثلررة  127-108
 ا تشويه األعضاء التناسلية األنثوية والتعجيل جنفاذ ا )نيبا (؛

تعزيررز الترردابري الراميررة إىل التصرردي بفعاليررة للعنررف املوجرره إىل املرررأة  127-109
ل تشرررويه األعضررراء والفتررراة والقضررراء علرررص املمارسرررات التقليديرررة الضرررارة  مرررن لبيررر

 التناسلية األنثوية وزواك األ فا  والزواك املبقر والزواك القسري )سلوفينيا(؛

تقثيف اجلهود الرامية إىل القضاء علص املمارسرات الضرارة إزاء املررأة  127-110
وزواك األ فررا  عررن  ريررق التوعيررة علررص الصررعيد الشررعي وإنفرراذ التشررريعات ذات 

 القانون املتعلق ابلطفل والقانون املتعلق ابلعنف العائلي )أوغندا(؛الصلة  مثل 

 مقافحة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية )أوترانيا(؛ 127-111

الرررة  ررررعم زواك  2016 وعرررام 2015 تقثيرررف تطبيرررق لررروانني عرررام 127-112
 فاسو(؛ األ فا  وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية )بورتينا

سرريما الزعمرراء التقليررديني والرردينيني  بشررأن الاثر  يررة اجلمهررور  والتوع 127-113
 فاسو(؛ السلبية ملمارسات زواك األ فا  وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية )بورتينا

مضرراعفة اجلهررود الراميررة إىل القضرراء علررص املمارسررات التقليديررة مثررل  127-114
 بقر والزواك القسري )بوروندي(؛تشويه األعضاء التناسلية األنثوية  والزواك امل
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تقثيرررف اجلهرررود املب ولرررة ملقافحرررة زواك األ فرررا  وتشرررويه األعضررراء  127-115
 التناسلية األنثوية ) هورية أفريقيا الوسطص(؛

الة  ظر تشويه األعضاء التناسرلية  2016 تفالة تنفي  لوانني عام 127-116
 والزواك القسري )فرنسا(؛

سيما بني الزعماء التقليديني والدينيني  من  توعية  والتنظيم محالت  127-117
عررررن املمارسررررات  أجررررل مقافحررررة األعبرررراء االجتماعيررررة والثقافيررررة والدينيررررة  فضررررالا 

 التقليدية الضارة تالزواك املبقر وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية )غابون(؛

للتشررريعات القائمررة الراميررة تعزيررز اجلهررود الراميررة إىل التنفيرر  القامررل  127-118
ا ذلررررك تشررررويه األعضرررراء  إىل منرررر   يرررر  املمارسررررات الضررررارة إزاء األ فررررا   مبررررا

 التناسلية األنثوية  والزواك املبقر  وزواك األ فا  والزواك القسري )إيطاليا(؛

اخترراذ ااطرروات الالزمررة للتحقيررق ا  يرر  ادعرراءات التعرر يب أونرراء  127-119
 ن تقون ظروف السجون متوافقة م  املعايري الدولية )ال ترا (؛االحتجاز وتفالة أ

تفالرررررة حصرررررو  املتهمرررررني ابرتقررررراب جررررررائم علرررررص  اتمرررررة عادلرررررة  127-120
الول/ املناسب  و سني النظافة الصحية واحلد من االتتظرال واإلير اء البردين  وا

 والنقا ا الر اء ا سجون غامبيا )الوالايت املتحدة األمريقية(؛

ا ذلرك حصرو  السرجناء   سني الظروف املعيشية ا السجون  مبرا 127-121
علرررص الرعايرررة الطبيرررة  والسرررعي إىل منررر  االعتقرررا  التعسرررفي واالحتجررراز والعنرررف  

 وتفالة اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة )بوتسوا (؛

 2017 مواصررلة عمليررة تعزيررز النظررام القضررائي الررة برردأت ا عررام 127-122
 ستوفر االستقال  التام للسلطة القضائية )اهلند(؛ والة

 تعزيز استقال  السلطة القضائية ونزا تها )زامبيا(؛ 127-123

تقثيررررررف اجلهررررررود الراميررررررة إىل تعزيررررررز اسررررررتقال  السررررررلطة القضررررررائية  127-124
 )العراق(؛

االسررررتمرار ا جهررررود بنرررراء القرررردرات والترررردريب املوجهررررة إىل أفررررراد  127-125
عني العامني وغري م من املوظفني املقلفني جنفاذ القوانني بشأن تطبيرق الشر ة واملد

التشريعات ذات الصلة  ومواصلة تعزيز     اجلهود بريرة معاجلرة مسرألة الرنقا ا 
 اإلبالغ عن العنف اجلنسي وانعدام املساءلة )ترواتيا(؛

ريرة تيسرري توفري التدريب ملوظفي إنفاذ القانون واملوظفني القضائيني ب 127-126
 )الدامنرن(؛ 2015 التنفي  الفعا  للقانون املعد   املتعلق ابملرأة لعام

تقثيف جهود ا الراميرة إىل معاجلرة اإلفرالت مرن العقراب ا صرفوف  127-127
الشر ة ولوات األمن وموظفي السرجون الر ين ارتقبروا عمليرات لترل ارارك نطراق 

 املة )ميامنار(؛القانون ومارسوا التع يب والضرب وإساءة املع
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مواصلة اجلهود الراميرة إىل التعامرل بطريقرة تليرة ومسرتدامة مر  أربعرة  127-128
ا ذلك احلق ا املعرفة   جماالت رئيسية ا إ ار مقافحة اإلفالت من العقاب  مبا

 واحلق ا العدالة  وضما ت عدم التقرار واحلق ا اجل  )سويسرا(؛

فررراد املسرروولني عررن عمليررات القتررل املرتقبررة التحقيررق القامررل مرر  األ 127-129
التجررراوزات ااطررررية األاررررى حلقررروق اإلنسررران   بررردواف  سياسرررية واالنتهاترررات أو

احلصررر  ا ذلررك علررص سرربيل املثررا  ال  اسرربتهم بطريقررة أارررى  مبررا ومقاضرراهتم أو
األشررررخا  الرررر ين لررررد توصرررري جلنررررة احلقيقررررة واملصرررراحلة والتعويضررررات مبقاضرررراهتم 

 املتحدة األمريقية(؛)الوالايت 

وضرر  سياسررة لضررائية شرراملة إلزالررة العوائررق الررة تواجههررا املرررأة ا  127-130
 اللجوء إىل القضاء )زامبيا(؛

يلرررزعم أهنرررم  يسرررتفيد أين مررن األشرررخا  الررر ين ارتقبرروا أو تفالررة أال 127-131
غرررري ذلررك مررن االنتهاترررات اجلسرريمة حلقررروق  ارتقبرروا جرررائم االاتفررراء القسررري أو

 إلنسان من أي لانون عفو اا  )بلجيقا(؛ا

ا ذلك ا الرد علص  تعزيز الشفافية واملساءلة ا الشوون العامة  مبا 127-132
 االعتداءات علص الصحفيني )ترواتيا(؛

تقدو الدعم الالزم إىل جلنة احلقيقة واملصاحلة والتعويضرات مرن أجرل  127-133
جمرررررا  حقررررروق اإلنسررررران ا املاضررررري  التحقيرررررق ا  يررررر  االنتهاترررررات املرتقبرررررة ا

 )املررب(؛

اإلسرررررراع ا تنفيررررر  عمليرررررة العدالرررررة االنتقاليرررررة مرررررن أجرررررل النهررررروض  127-134
 ابملصاحلة الو نية )موزامبيق(؛

متابعرررة توصررريات جلنرررة احلقيقرررة واملصررراحلة والتعويضرررات لقررري تتسررر   127-135
اإلدارة السررابقة   اسرربة الرر ين يلعترر ون مسرروولني عررن انتهاتررات حقرروق اإلنسرران ا

 )تندا(؛

ضرررررررمان إمقانيرررررررة التشرررررررريل القامرررررررل للجنرررررررة احلقيقرررررررة واملصررررررراحلة  127-136
لتحقيرررق االسرررتقرار ا  اا مسررربق اا والتعويضرررات ونزا رررة أنشرررطتها بوصرررف ذلرررك شرررر 

 غامبيا علص األمد الطويل )إيطاليا(؛

الصررحفيني التنفيرر  القامررل اطررة عمررل األمررم املتحرردة بشررأن سررالمة  127-137
 ومسألة اإلفالت من العقاب ) ميبيا(؛

اختررراذ تررردابري إضرررافية لقفالرررة االحررر ام القامرررل حلريرررة التعبرررري وحريرررة  127-138
عررن تفالررة بيئررة مواتيررة  يتمشررص مرر  املعررايري الدوليررة  فضررالا  تقرروين اجلمعيررات  مبررا

للمرردافعني عرررن حقرروق اإلنسررران والصرررحفيني  تقررون االيرررة مررن أعمرررا  التخويرررف 
 األعما  االنتقامية )أوروغواي(؛و 

سررريما ا  تعزيرررز متثيرررل املررررأة ا  يررر  مناصرررب اختررراذ القررررارات  وال 127-139
 ليشة(؛ -السلطتني التشريعية والتنفي ية )تيمور 
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اإلعرررالن عررررن ااطرررروات الرررة سررررتتخ  ا احلقومررررة مرررن أجررررل تفالررررة  127-140
ها برردور ليررادي فيهررا )اململقررة املشررارتة القاملررة للمرررأة ا احليرراة العامررة واضررطالع

 املتحدة ل يطانيا العظمص وأيرلندا الشمالية(؛

مواصرررلة اجلهرررود املب ولرررة لتعزيرررز متثيرررل املررررأة ا املوسسرررات الو نيرررة  127-141
 يشمل اجلمعية الو نية )بنرالديش(؛ واحمللية  مبا

والرجرل عرن  ريرق متابعة سياسة إزالرة أوجره عردم املسراواة برني املررأة  127-142
سرريما ا شرررل  اخترراذ ترردابري لررزايدة مشررارتة املرررأة ا احليرراة السياسررية والعامررة  وال

 موال  املسوولية )جيبويت(؛

ب   مزيد من اجلهرود مرن أجرل تعزيرز احر ام حقروق املررأة والنهروض  127-143
 مبشارتة أت  للمرأة ا احلياة السياسية )إيطاليا(؛

 د الشاملة ا مقافحة اال ار ابلبشر )تونس(؛مواصلة اجلهو  127-144

ا ذلررررك  تفالررررة التنفيرررر  الفعررررا  لتشررررريعات مقافحررررة اال ررررار  مبررررا 127-145
الولرررر/ املناسررررب ملرررررتقي أعمررررا  اال ررررار ابلبشررررر )اململقررررة  احملاتمررررة العادلررررة وا

 املتحدة ل يطانيا العظمص وأيرلندا الشمالية(؛

ىل التحقيرررق مررر  املتجررررين ابلبشرررر ومقاضررراهتم زايدة اجلهرررود الراميرررة إ 127-146
وإدانرررررتهم  ومعاجلرررررة مسرررررألة سرررررياحة اجلرررررنس مررررر  األ فرررررا  )الررررروالايت املتحررررردة 

 األمريقية(؛

اخترراذ ترردابري فعالررة مررن أجررل مقافحررة ومنرر  االسررترال  االلتصررادي  127-147
 القطرراع غررري سرريما عمررل األ فررا  ا املشرراري  التجاريررة األسرررية وا ل  فررا   وال

 النظامي )زامبيا(؛
اخترراذ ترردابري فعالررة مررن أجررل مقافحررة ومنرر  االسررترال  االلتصررادي  127-148

القطرراع غررري  سرريما عمررل األ فررا  ا املشرراري  التجاريررة األسرررية وا ل  فررا   وال
 النظامي )اجلزائر(؛

ا ذلرك عرن  التنفي  الفعا  للقانون املتعلق ابال رار ابألشرخا   مبرا 127-149
صرريا املرروارد القافيررة  وترروفري الرردعم القررانوين والنفسرري اجملرراين والتعرروي   ريررق خت

 لضحااي اال ار )أنروال(؛

اختاذ تدابري من أجرل التصردي السرترال  النسراء والفتيرات ا البرراء  127-150
 وسياحة اجلنس م  األ فا   وتوفري املساعدة وإعادة التأ يل للضحااي )أنروال(؛

هرررود املمقنرررة مرررن أجرررل مقافحرررة اال رررار ابألشرررخا  بررر   ترررل اجل 127-151
 ) هورية إيران اإلسالمية(؛

تطبيررق لررانون مقافحررة اال ررار ابألشررخا  تطبيقرراا فعرراالا  مرر  ترروفري  127-152
املروارد الالزمررة للقيررام هبرر ا العمررل  وتفالررة  ديرد  ويررة الضررحااي علررص وجرره السرررعة 

 اال ار )شيلي(؛وتقدو الدعم إليهم  ومعالبة املسوولني عن 
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 مضاعفة اجلهود الرامية إىل مقافحة اال ار ابألشخا  )القونرو(؛ 127-153

تعزيررز اجلهررود الراميررة إىل مقافحررة البطالررة ا صررفوف الشررباب عررن  127-154
  ريق توفري املوارد الالزمة ملواصلة مشروع متقني الشباب )موريشيوس(؛

ء علررص التمييررز األفقرري والرأسرري ا مواصررلة اجلهررود الراميررة إىل القضررا 127-155
 سوق العمل وتيسري داو  املرأة إىل القطاع االلتصادي )اجلزائر(؛

تقثيررف اجلهررود الراميرررة إىل التصرردي النعرردام األمرررن الررر ائي وسررروء  127-156
 سيما ابلنسبة ل  فا  واحلوامل )القرسي الرسو (؛ التر ية  وال

عاجلرررة انعررردام األمرررن الرررر ائي  وسررروء اختررراذ تررردابري فعالرررة مرررن أجرررل م 127-157
 التر ية  واالحتياجات التر وية ل  فا  )القونرو(؛

الررة تتضررمن  2018 اإلسررراع ا تنفيرر  اطررة التنميررة الو نيررة لعررام 127-158
وعداا جعادة إرساء احلوتمة الرشيدة واح ام حقوق اإلنسان وسيادة القانون جلمير  

سررره إىل القضررراء علرررص الفقرررر املررردل  واجلررروع املررروا نني  مررر  السرررعي ا الولررر/ نف
 )جنوب أفريقيا(؛

مواصلة مساعيها من أجل القضاء علص الفقر املدل  ) هورية إيرران  127-159
 اإلسالمية(؛

مرررر  ال تيررررز علررررص  2021-2018تعزيررررز اطررررة التنميررررة الو نيررررة  127-160
املسرتدام  ديث الزراعرة وصرناعة صريد األحران مرن أجرل  قيرق النمرو االلتصرادي 

 واألمن الر ائي والتر وي واحلد من الفقر )دولة بوليفيا املتعددة القوميات(؛

العمل علص القضاء علرص الفقرر املردل  واجلروع  علرص النحرو املترواص  127-161
 ( )إويوبيا(؛2021-2018ا اطة التنمية الو نية لرامبيا )

 بلررردان املنطقرررة ا مراعررراة املمارسرررات اجليررردة وااررر ات املتررروافرة ا 127-162
إ ررار تنفيرر  السياسررة الو نيررة للحمايررة االجتماعيررة واطررة التنميررة الو نيررة مررن أجررل 

 تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ) هورية توراي الشعبية الدميقرا ية(؛

تعزيررررز اجلهررررود الراميررررة إىل زايدة نطرررراق ترطيررررة الضررررمان االجتمرررراعي  127-163
 ليشة(؛ -)تيمور 

مواصررلة تعزيررز براجمهررا املتعلقررة ابحلمايررة االجتماعيررة لفائرردة سررقاهنا   127-164
 م  ال تيز بوجه اا  علص أتثر الشرائح ضعفاا ) هورية فنزويال البوليفارية(؛

تفالرررة حصرررو  اجلميررر  علرررص الرعايرررة الصرررحية األساسرررية ا املررردن  127-165
 املنا ق الريفية علص السواء )القرسي الرسو (؛ وا

سرريما عررن  ريررق  سررني اهلياتررل   سررني نظررام الرعايررة الصررحية  وال 127-166
ا ذلرك تردريب  األساسية وتوفري لدر أت  من املوارد اااصة بصحة األمهات  مبا

القرابالت  مر  ال تيررز علرص الرعايررة الصرحية ل مهررات وأ فراهلن اررال  فر ة احلمررل 
 وعند الوالدة )القرسي الرسو (؛
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هود الرامية إىل تعزيز النظام الصحي وتوسري  نطراق تروفري مواصلة اجل 127-167
 اادمات الصحية لتشمل  ي  شرائح اجملتم  )ليبيا(؛

تقثيررررف اجلهررررود مررررن أجررررل  سررررني اارررردمات الصررررحية عررررن  ريررررق  127-168
ختصررريا املزيرررد مرررن املررروارد للقطررراع الصرررحي  سرررعياا إىل تفالرررة تررردريب املرشررردين 

 وازم الطبية القافية للمرافق الصحية )ملديف(؛الصحيني وتوفري املعدات والل

ا ذلرك عرن  احلد من املعد  املرتفر  لوفيرات األمهرات والرضر   مبرا 127-169
 ريررق تفالررة ترروافر اارردمات الشرراملة للصررحة اجلنسررية واإلجنابيررة ولصررحة الطفررل  

 وإمتام  ي  الوالدات مبساعدة إحدى القابالت املا رات )آيسلندا(؛

ا ذلررررك  تقثيررررف اجلهررررود الراميررررة إىل  سررررني اارررردمات الصررررحية  مبررررا 127-170
ختصرريا مزيررد مررن املرروارد لقطرراع الصررحة  مرر  إيررالء ا تمررام اررا  لترردريب املرشرردين 
 الصحيني  وتوفري املعدات واللوازم الطبية املناسبة لوحدات الرعاية الصحية )صربيا(؛

 ياسررررررررة الصررررررررحية الو نيررررررررةمواصررررررررلة التنفيرررررررر  الفعررررررررا  إل ررررررررار الس 127-171
 )اهلند(؛ اا سيما عن  ريق استهداف الفئات األتثر ضعف (  وال2012-2020)

تب لره الدولرة مرن  تقثيف تنفي  إ رار السياسرة الصرحية الو نيرة  ومرا 127-172
 جهود لتعزيز اإلنصاف ا   ا الصدد )إندونيسيا(؛

األمهرات ووفيرات زايدة اجلهود الراميرة إىل احلرد مرن حراالت اعرتال   127-173
األمهات والولاية منها مرن ارال  تنفير  الر اما والسياسرات  وتفالرة القردر القراا 

 من ادمات الصحة اجلنسية واإلجنابية )أنروال(؛

تقثيف جهود ا الرامية إىل تعزيز احلق ا النظافة الصرحية والصرحة   127-174
السرل واألمرراض املعديرة عن  ريق مقافحة املالراي وفريوس نقا املناعرة البشررية و 

 األارى ) هورية إيران اإلسالمية(؛

 مواصلة اجلهود الرامية إىل تفالة التمت  ابحلق ا الصحة )مصر(؛ 127-175

مواصلة تعزيرز جهود را مرن أجرل إاحرة اإلمقانيرة القاملرة للحصرو   127-176
دة ذات علص التعليم واادمات الصحية للجمي  ابلتعراون مر  وتراالت األمرم املتحر

 الصلة والشرتاء الارين ) هورية توراي الشعبية الدميقرا ية(؛

مواصررلة الترردابري التشررريعية الراميررة إىل تفالررة التعلرريم اجليررد والشررامل  127-177
 للجمي  )ليبيا(؛

زايدة املوارد املخصصة للتعليم لدر اإلمقان من أجل  سني اهلياتل  127-178
ء األ فرررا  ا املررردارس  ولاصرررة الفتيرررات  وإدمررراك األساسرررية املدرسرررية وتفالرررة بقرررا

 األ فا  ذوي اإلعالة )املقسيك(؛

مواصررلة جهود ررا الراميررة إىل تعزيررز ومحايررة احلررق ا التعلرريم للجميرر   127-179
 )ابتستان(؛
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ختصرريا املرروارد القافيررة ا امليزانيررة لقطرراع التعلرريم مررن أجررل ضررمان  127-180
 ا ذلك ا املنا ق الريفية )الفلبني(؛ يم  مباحصو  األ فا  والشباب علص التعل

تقثيرررف اجلهرررود الراميرررة إىل تعزيرررز ومحايرررة احلرررق ا التعلررريم للجميررر   127-181
 )السودان(؛

تعزيرز اجلهررود الراميررة إىل  سررني فرر  احلصررو  علررص التعلرريم ونوعيررة  127-182
 سيما ا املنا ق الريفية )أنروال(؛ التعليم  وال

جهود رررا مرررن أجرررل تفالررة تررروافر التعلررريم للجميررر  ) هوريرررة مواصررلة  127-183
 إيران اإلسالمية(؛

احلفال علص  ي  التدابري الراميرة إىل تعزيرز احلرق ا التعلريم للجمير   127-184
وتقثيفهرررا  عرررن  ريرررق النهررروض ابلفرررر  املتاحرررة للفتيرررات للحصرررو  علرررص التعلررريم 

 االبتدائي )جيبويت(؛

يرررة إىل تعزيرررز التعلررريم العرررا  اجلرررودة للفتيرررات مضررراعفة اجلهرررود الرام 127-185
 )غابون(؛

 سني فر  احلصو  علص التعليم للنسراء والفتيرات  ودعرم مشرارتة  127-186
املرررررأة ا تررررل مررررن امليرررردان االلتصررررادي واالجتمرررراعي والثقرررراا مررررن اررررال  تعزيررررز 

 السياسات الرامية إىل متقني املرأة )موريشيوس(؛

 ار التشريعي هبدف  سني الرنها اجلنسراين وتعزيرز مواصلة تعزيز اإل 127-187
 مول  املرأة ا احلياة السياسية وااللتصادية واالجتماعية )املررب(؛

مواصلة جهود ا ا جما  تعزيز حقوق املررأة  واختراذ التردابري الالزمرة  127-188
 لقفالررة متثيررل املرررأة علررص لرردم املسرراواة مرر  الرجررل ا مناصررب اخترراذ القرررارات ا

 القطاعني العام وااا  )دولة فلسطني(؛

 اختاذ تدابري لتحقيق املساواة للمررأة ا حصروهلا علرص التعلريم  فضرالا  127-189
 عن توفري فر  عمل تافية هلا )أوترانيا(؛

  ولرانون 2013 تطبيق وإنفراذ القرانون املتعلرق ابلعنرف العرائلي لعرام 127-190
 )تندا(؛ 2010 والقانون املتعلق ابملرأة لعام 2013 اجلرائم اجلنسية لعام

مرررررن القرررررانون املتعلرررررق ابملررررررأة  28تفالرررررة اإلنفررررراذ الفعرررررا  للمرررررادة  127-191
   الة  ظر سحب الفتيات من املدرسة للزواك )القونرو(؛2010 لعام

 مواصلة اجلهود الرامية إىل متقني املرأة )مصر(؛ 127-192

التررردابري ا سررربيل منررر  العنرررف ضرررد املررررأة والعنرررف مواصرررلة تعزيرررز  127-193
 العائلي )نيبا (؛

تنفي  القانون املتعلرق ابلعنرف العرائلي ولرانون اجلررائم اجلنسرية تنفير اا  127-194
 فعاالا عن  ريق اعتماد األنظمة الالزمة وختصيا املوارد القافية )آيسلندا(؛
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إىل مقافحرة العنرف ضرد  تعزيز تنفي  التشريعات والسياسرات الراميرة 127-195
ا ذلررك عررن  ريررق إنشرراء بررراما لترروفري الرردعم النفسرري  املرررأة والعنررف العررائلي  مبررا

واالجتماعي واادمات الطبيرة والقانونيرة واردمات الشرر ة إىل األشرخا  النراجني 
 من العنف اجلنساين )رواندا(؛

 ليون(؛اإلسراع ا إنفاذ القانون املتعلق ابلعنف العائلي )سريا 127-196

 مقافحة  ي  أشقا  العنف ضد املرأة )العراق(؛ 127-197

تفالرررة اإلنفررراذ القامرررل للقرررانون املتعلرررق ابلعنرررف العرررائلي عرررن  ريرررق  127-198
 تقدو تعويضات للضحااي )غابون(؛

 2016 اختاذ اطوات لتنفي  القانون )املعرد  ( املتعلرق ابلطفرل لعرام 127-199
والقررررررانون املتعلررررررق ابلطفررررررل  2015 ابملرررررررأة لعررررررام والقررررررانون )املعررررررد  ( املتعلررررررق

ولوانني أارى  و سرني املشرارتة اجملتمعيرة  ورفر  مسرتوى الروعي مرن  2005 لعام
أجررل تعزيررز املصررال الفضررلص للطفررل  ومحايررة املرررأة والطفررل مررن املمارسررات الضررارة 

 )جزر سليمان(؛

 2016 ابلطفل لعرام تفالة التطبيق الفعا  للقانون )املعد  ( املتعلق 127-200
يتعلق بزواك األ فا   سيما فيما   وال2015 والقانون )املعد  ( املتعلق ابملرأة لعام

 وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية )إسبانيا(؛

 اا مواصررررلة اجلهررررود الشرررراملة الراميررررة إىل محايررررة حقرررروق الطفررررل وفقرررر 127-201
 للمصال الفضلص للطفل )تونس(؛

اذ التررردابري الالزمرررة لرفررر  مسرررتوى الررروعي بعوالرررب زواك مواصرررلة اختررر 127-202
 األ فا   وتفالة املعالبة علص     املمارسة )األرجنتني(؛

مضررراعفة اجلهرررود الراميرررة إىل تفالرررة السررربل الفعالرررة ل شرررخا  ذوي  127-203
 اإلعالة للحصو  علص التعليم )ميامنار(؛

 إلعالة )أوترانيا(؛مضاعفة اجلهود من أجل محاية األشخا  ذوي ا 127-204

مواصررلة النهرروض جعمررا  حقرروق األشررخا  ذوي اإلعالررة ا إ ررار  127-205
 ( )تواب(؛2025-2015السياسة الو نية للحماية االجتماعية )

التعجيل بعملية اعتماد مشروع القانون املتعلق ابإلعالة ال ي يسرعص  127-206
 قيرررررق املسررررراواة  إىل محايرررررة حقررررروق األشرررررخا  ذوي اإلعالرررررة ومعاجلرررررة مسرررررألة

 ل شخا  ذوي اإلعالة وعدم التمييز إزاء م )جورجيا(؛

تفالة تسجيل  ي  املواليد  واختاذ التدابري الواجبرة لتيسرري تسرجيل  127-207
 األ فا  فوق سن ااامسة برية  نب حاالت انعدام اجلنسية )القرسي الرسو (؛

ة التحراور/الواردة أد    وأحا ر/ و ث/ غامبيا التوصيات الة صير/ أوناء جلسر -128
 علماا هبا:
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ا ذلررك علررص أسرراس  اعتمرراد تشررريعات شرراملة ملقافحررة التمييررز  مبررا 128-1
 امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية  وإلراء أي لوانني متييزية )آيسلندا(؛

تعديل التشريعات من أجل إلراء  ررو اإلجهراض ا  ير  الظرروف   128-2
ات اإلجهررررراض املرررررأمون والقرررررانوين والرعايرررررة بعرررررد اإلجهررررراض وتفالرررررة تررررروافر اررررردم

 )آيسلندا(؛

ا ذلررك لررانون األحرروا  الشخصررية  اسررتعراض القرروانني الو نيررة  مبررا 128-3
هبررردف إلرررراء  يررر  األحقرررام التمييزيرررة إزاء  2010 والقرررانون املتعلرررق ابملررررأة لعرررام

 )ترواتيا(؛ املرأة

الشخصية والقانون املتعلق ابملرأة برية إزالة استعراض لانون األحوا   128-4
متلقرررات امليتعلرررق ابلرررزواك والطرررالق واملررررياث و  األحقررام التمييزيرررة إزاء املررررأة فيمرررا
 الزوجية والتبين والدفن ) ندوراس(؛

تعررررديل القرررروانني التمييزيررررة إزاء املثليررررات واملثليررررني ومزدوجرررري امليررررل  128-5
 املي صفات اجلنسني )ميامنار(؛اجلنسي ومرايري اهلوية اجلنسانية وح

ا  إلرررراء  يررر  التشرررريعات الرررة  ررررعةم األنشرررطة اجلنسرررية املثليرررة  مبرررا 128-6
 من لانون العقوابت ) ولندا(؛ 144ذلك املادة 

إلراء  رو العاللات اجلنسية املثليرة ابل اضري واعتمراد تردابري هتردف  128-7
 ي )إسبانيا(؛إىل ضمان عدم التمييز علص أساس امليل اجلنس

تعميررررق اجلهررررود الراميررررة إىل مقافحررررة أعمررررا  التمييررررز والعنررررف إزاء  128-8
املثليرات واملثليررني ومزدوجرري امليررل اجلنسرري ومرررايري اهلويررة اجلنسررانية وأحرررار اهلويررة 
وامليرررو  اجلنسرررية وحررراملي صرررفات اجلنسرررني )جمتمررر  املررريم( عرررن  ريرررق إلرررراء  يررر  

ا  يرر  أعمررا  العنررف إزاء أفررراد جمتمرر  املرريم  القواعررد التمييزيررة وضررمان التحقيررق
 واملعالبة عليها )األرجنتني(؛

 تعديل التشريعات من أجل إلراء  رو املثلية اجلنسية )أس اليا(؛ 128-9

إلرررراء  يررر  التشرررريعات الرررة  ررررعم األنشرررطة اجلنسرررية ابل اضررري برررني  128-10
التمييز والعنف علرص أسراس امليرل اجلنسري البالرني واختاذ  ي  التدابري الالزمة ملن  

 التعبري اجلنساين )تندا(؛ و/أو اهلوية اجلنسانية أو

م  مبردأ عردم التمييرز  جلرراء القروانني الرة  ررعم املثليرة  اا القيام  متشي 128-11
اجلنسرررية  ومقافحرررة العنرررف القرررائم علرررص أسررراس اهلويرررة اجلنسرررانية وامليرررل اجلنسررري 

 )شيلي(؛

 رررو العاللررات اجلنسررية املثليررة ابل اضرري بررني البررالرني  واخترراذ إلررراء  128-12
ترردابري مررن أجررل محايررة املثليررات واملثليررني ومزدوجرري امليررل اجلنسرري ومرررايري اهلويررة 

 اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني من االعتقا  التعسفي والعنف )ترواتيا(؛
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  الرة  رررعم مرن لررانون العقروابت 147و 145و 144إلرراء األلسرام  128-13
العاللرررررات اجلنسرررررية املثليرررررة ابل اضررررري  ومقافحرررررة التمييرررررز إزاء املثليرررررات واملثليرررررني 
 ومزدوجي امليل اجلنسي ومرايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني )فرنسا(؛

إلررراء  رررو العاللررات اجلنسررية املثليررة ابل اضرري بررني البررالرني  واخترراذ  128-14
حقررروق اإلنسررران واملسررراواة ا املعاملرررة للمثليرررات واملثليرررني  تررردابري مرررن أجرررل محايرررة

 ومزدوجي امليل اجلنسي ومرايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني )أملانيا(؛

إلراء  رو املثلية اجلنسية  واختاذ إجراءات ملقافحرة التمييرز والعنرف  128-15
 علص أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية )إيطاليا(.

 ي  االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ا  ر ا التقريرر تعر  عرن مولرف الدولرة  -129
ينبري أن يلفهرم أهنرا  ظرص بتأييرد  )الدو ( الة لدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض. وال

 الفريق العامل بقامله.
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