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 مقدمة  

عقددد اليريدددق العامدداب املعددد  ابدوددتعراا الددددور  البدداماب، املنبددد   وجدد  قدددرار  لدد  حقدددو   -1
. وُأجددددر  2020كدددانون ال ان/ينددداير   31إىل  20، دورتددده اسامسدددة وال الددد  ن اليددد ة مدددن 5/1اإلنسدددان 

. وتددرأ و وفددد  2020كددانون ال ان/يندداير   23دوددة، املعقددودة ن ادوددتعراا املتعلددق ياينيددا ن اللسددة السا
كينيا األم  اإلدار  األول وانئ  الدوزير يدوزارة اسارجيدة، أابيدو انموامبدا. واعتمدد اليريدق العامداب التقريدر 

 .2020كانون ال ان/يناير   28املتعلق ياينيا ن جلسته ال ال ة عبرة، املعقودة ن 

، اختار  ل  حقو  اإلنسان فريق املقدررين التدا) جملاوموعدة 2020ن/يناير كانون ال ا  14ون  -2
 ال الية( لتيسري اوتعراا احلالة ن كينيا: أنغود، وجزر البهاما، وفيجي.

، 16/21ن مرفق قراره م 5، واليقرة 5/1من مرفق قرار  ل  حقو  اإلنسان  15ووفقاً لليقرة  -3
 اوتعراا احلالة ن كينيا:صدرت الواثئق التالية ألغراا 

 (؛A/HRC/WG.6/35/KEN/1جملأ( جمل15تقرير وط /عرا كتايب مقدَّم وفقاً لليقرة  جملأ( 

جتميع للمعلومات أعدته ميوضية األمدم املتحددة السدامية حلقدو  اإلنسدان جملميوضدية  جملب( 
 (؛A/HRC/WG.6/35/KEN/2ب( جملجمل15حقو  اإلنسان( وفقاً لليقرة 

 A/HRC/WG.6/35/KEN/3جملج( جمل15اً لليقرة حقو  اإلنسان وفق موجز أعدته ميوضية جملج( 
 (.Corr.1و

 وأُحيلت إىل كينيا، عن طريق اوموعة ال الية، قائمة أوئلة أعدداا ودلياً كدابن مدن أملانيدا، وال،تغدال، -4
نيا، الوطنيددة لاليددامل واملتايعددة، ويلجياددا، وكندددا، وليوتنبددتاين، وإوددبانيايددًة عددن  موعددة أصدددقا  ا ليددة 

يرلندا البمالية، والودايت املتحدة األمرياية. وولوفينيا، والسويد، واململاة املتحدة ل،يطانيا العظمى وأ
 وميان ادطاع على اذه األوئلة ن املوقع البباي لاوتعراا الدور  الباماب.

 والت عملية االستعراضموجز مدا -أوالا  

 ستعراضعرض احلالة من جانب الدولة موضوع اال -ألف 

ذكددددر الوفددددد أن كينيددددا انددددذت  موعددددة متنوعددددة مددددن املبددددادرات لتنييددددذ التوصدددديات املنب قددددة عددددن  -5
توصية، ياب إهنا انذت خطوات للنظر ن يعد   192ادوتعراا السايق اليت حظيت ابلت ييد وعدداا 

دلتزامددات الدوليددة يط هبددا علمدداً. ون اددذا الُدددد، أُنبددئت اللجنددة الوطنيددة املعنيددة ابالتوصدديات الدديت ُأحدد
لتعزيدز التماودو والسدام  2018ادرة يندا  السدور ن عدام واإلقليمية ن  ال حقو  اإلنسان. وأُطلقت مبد

ودة لنظدام عدالدة خذ يزمام عدد من املبادرات ن  ال إقامة العدل، من مجلتهدا صدياغة ويا. وأُ الوطنَيْ  
مدة ُصدلو واحددة علدى األقداب خطدط إلنبدا  حمامقاطعدة، ووضدع  38حمامة عليا ن  39يدياب، وإنبا  

مقاطعة. وابإلضافة إىل ذلو، اوُتحدلت آلية وواطة  290ن كاٍب من املقاطعات اليرعية البالغ عدداا 
اعدة وودددطا  معتَمددددين مدددن ُملَحقددة ابكددداكم لتسدددوية القردددااي عددن طريدددق الووددداطة. وعملدددت ا ليددة  سددد

 القردااي قيدد البدت. وملاافحدة اليسداد، أوقيدت احلاومدة التددفقات اكاكم، وكان هلا ألر ن احلد من تدراكم
شلن كي  واوتحدلت جيًا  1 000الية غري املبروعة أبن وحبت من التداول العملة الورقية من فئة امل

 جديداً من األورا  النقدية.
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ت دعددوة التعدداون مددع األمددم املتحدددة والنظددام األفريقددي حلقددو  اإلنسددان ووج هددوواصددلت كينيددا  -6
حبق اإلنسان ن مياه البرب امل مونة وحقه  دائمة ن اذا الُدد. واوترافت كينيا املقرر اساص املع 

 لةن خدمات الُرف الُحي، واملقدررة اساصدة املعنيدة حبقدو  اإلنسدان للمبدردين داخليداً، واسبدرية املسدتق
يدق العامداب املعد   سد لة حقدو  اإلنسدان املعنية يتمتع األشواص املُاي  ابملهق حبقو  اإلنسدان، والير 

 غرياا من مؤوسات األعمال.والبركات ع، الوطنية و 

وفيما يتُاب ابلتوصيات املتعلقة ابحلقو  ادقتُادية وادجتماعية، أُطلق يرانمج الركائز األريع  -7
 .2022إىل  2018، الذ  عرا ابلتيُياب األولوايت اإلمنائية للي ة من 2017الا،ى ن عام 

 واوتحدلت احلاومة التغطية الُحية الباملة يقُد توفري رعايدة صدحية ميسدورة التاليدة للجميدع، -8
مددن أاددداف التنميددة املسددتدامة. وُجريددت ينجددا  ن أريددع  3ون اددذا تعبددري عددن التزامهددا يتحقيددق اهلدددف 

عدد  ما يتعلق ابلتعليم، زادية اليت كان من املقرر إطاقها قريباً ن مجيع أحنا  البلد. وفيمقاطعات التغط
ن املائدة، واودُتحدا التعلديم ال دانو  اودان  5,1ينسدبة  2017/2018املؤوسدات التعليميدة خدال اليد ة 

 .2017ن عام 

وقدددد كاندددت كينيدددا أول يلدددد أفريقدددي يلتدددزم يوضدددع خطدددة عمددداب وطنيدددة يبددد ن األعمدددال التجاريدددة  -9
رى ادعد اف مدؤخراً حبداملي صديات النسد  وإدراج فئدة وحقو  اإلنسدان. ومدن اإلزدازات البدارزة األخد

هبدف حتديد عدد األشواص حاملي صيات النس   2019ن تعداد الساان واملساكن ن كينيا لعام 
 غراا التدخات السياواتية وال،ان ية.أل

ضدددع حدددد وقدددد نُيدددذت أنبدددطة ال ييدددة املدنيدددة والددددعوة ن اوتمعدددات اكليدددة املتردددررة هبددددف و  -10
أك در فد ك ر دوراً رئيسدياً  لتبويه األعرا  التناولية األن وية وزواج األطيال. وقدد أدت مقاضداة املتهمد 

 ن ردع تلو املماروات.

 أجدداب التُددد  للتدداور البيئددي، اُنددذت تددايري لرددمان اوددتغال املدوارد الطبيعيددة وادصددطناعيةومدن  -11
راريددة األرضددية ت الدوليددة. وقددد ازداد اوددتودام الطاقددة احلعلددى حنددو مسددتدام ومسددؤول، وفقدداً لالتزامددا

اً يقانون تغرير هبدف توفري الطاقة مع احلد من انبعااثت الاريون. وأُنبئ  ل  وط  لتغرير املناخ عم
 (.2016املناخ جمل

واع ا تنييَذ يع  التوصديات حتددايت نبد ت عدن عوامداب مدن يينهدا عددة اجمدات إرااييدة  -12
سائر ن أروا  املدني  وضباط األمن. وكان اإلرااييون مددجج  ابلسدا  وانتحداري ، أويرت عن خ

يت ُأودي  تيسدرياا علدى أهندا ميرطدة. وكاندت أفراد األمن على اوتودام القوة حلماية أنيسدهم الد مما أج،
 الماعات املتطرفة تستقط  البباب إىل التطرف.

بيعدددة اإللزاميدددة ر الوفدددد أن اكامدددة العليدددا قردددت أبن الطورداً علدددى األودددئلة املعدددد ة ودددلياً، ذكددد -13
أبن فرقددة عمدداب مددن قدانون العقددوابت غددري دودتورية. وأفدداد  204لعقويدة اإلعدددام ابملعددص املقُدود ن املددادة 

شا لها املدعي العام َعقِّ  اذا احلام، قامت  راجعة عقوية اإلعدام وقدمت توصيات، من يينها إلغا  
 عقوية اإلعدام.

وإىل جاندد  الدوددتور الددذ  أحدددا حتددوًد وأعطددى أكيددة لقدديم احلوكمددة ومبادئهددا، اوددُتحدلت  -14
 فحة اليساد،  دا فيهدا السياودة الوطنيدة ليخاقيداتتدايري قوية، قانونية ووياواتية ومؤوسية وإدارية، ملاا

ادو معدروا حاليداً (. وقدد أُعدد  مبدروع قدانون يبد ن املبل غد  عدن املواليدات و 2018وماافحة اليساد جمل
 على  ل  الوزرا  للموافقة عليه.
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، 2011وتلقَّددى املوويددون املاليددون انيدداذ القددانون تدددريباً ن  ددال حقددو  اإلنسددان. ون عدددام  -15
أُنبددئت اهليئددة املسددتقلة ملراقبددة عمدداب البددرطة كددي متددارو الرقايددة املدنيددة علددى ضددباط البددرطة ن إنيدداذام 

( مل يُيعداب يعدد، 2017م التعررا للتعذي . ورغم أن قانون مندع التعدذي  جملللقانون. وياياب الدوتور عد
ي  وغدددريه مدددن ضدددروب وادددو الدددذ  أدخددداب حيدددز النيددداذ التزامدددات الدولدددة  وجددد  اتياقيدددة منااردددة التعدددذ

املعاملددة أو العقويددة القاوددية أو الاإنسددانية أو املهينددة، فقددد اوددتمرت مقاضدداة املتهمدد  ابرتادداب أعمددال 
 وج  قانون العقوابت وقانون جهاز البرطة الوطنية.التعذي   

ان قدد رفد  ن ود تزال اناك حتدايت أمام كيالة املساواة يد  املدرأة والرجداب ن التم يداب. وكدان ال،ملد -16
( القددانون وقددت وددايق مبددروعي قددانون  تندداود اددذه املسدد لة. غددري أن مددن املتوقددع إقددرار مبددروع قددانون جملتعدددياب

 ( الذ  يتناول اذه املس لة أيراً.2019 اساصة جملياب اوموعات ذات املُاحلاملتعل ق يتم 

اارة خاصة ابللجنة، ياب مشاب ومل يان نيي  ميزانية اللجنة الوطنية الاينية حلقو  اإلنسان و -17
 أيراً مجيع الاياانت احلاومية.

دخات ايت والتد( األولدو 2022-2015وحددت خطة العمداب الوطنيدة ألجداب الطيداب ن كينيدا جمل -18
الازمددة ألجدداب إعمددال حقددو  الطيدداب تدددر ياً. وُوضددعت أيردداً املبددادة التوجيهيددة املتعلقددة يتحديددد اويددة 

جات اساصدة وإحدالتهم إىل ذو  ادختُداص. واودُتحدا خدط اتُدال األطيال ذو  اإلعاقة وادحتيا
  ان ملساعدة األطيال على الُعيد الوط .

 الدولة موضوع االستعراضجلسة التحاور وردود  -ابء 

وفداً يبياانت ألنا  جلسة التحاور. وترد التوصيات املقدَّمة ألنا  جلسدة التحداور ن  118أدىل  -19
 ا التقرير.اليرع ال ان من اذ

 .2022رح بت كندا ابلتزام كينيا ابلقرا  على تبويه األعرا  التناولية األن وية حبلول عام  -20

 البياانت املتعلقة يرصد حالة حقو  اإلنسان.قها إزا  صعوية مجع وأعريت شيلي عن قل -21

 املسدتدامة، وططدة العمداب الوطنيدة ملاافحدةورح بت الُ  ابدلتزام ابلتنمية ادجتماعية وادقتُدادية  -22
 اإلرااب والتطرف.

ز ضددد املددرأة ورح بددت جددزر القمددر يتقدددت كينيددا تقاريراددا إىل اللجنددة املعنيددة ابلقرددا  علددى التمييدد -23
 ولنة مناارة التعذي  واللجنة املعنية حبقو  اإلنسان.

ا وابإلصدداحات التبددريعية واملؤوسددية ورح بددت الاونغددو ططددة العمدداب الوطنيددة ألجدداب الطيدداب ن كينيدد -24
 احلالية.

وأعريت كووتارياا عن قلقها إزا  زواج األطيال والزواج القسر ، وتبدويه األعردا  التناودلية  -25
 ، وجرائم القتداب العمدد، والتبدويه، وادختطداف، وادغتُداب، وادجتدار ابألشدواص، وادجتدار أبعردا  ويةاألن

 األشواص املُاي  ابملهق.

 ورح بت كوت دييوار ابلسياوة وخطة العماب الوطنيَتْ  يب ن حقو  اإلنسان، ويتقدت كينيا تقارير -26
 إىل ايئات املعاادات.

 .2015احلية ن عام ا  صندو  العدالة التُورح بت كرواتيا انب -27

 ورح بت كواب ابل،انمج التجرييب للتغطية الُحية الباملة. -28

 ة تنييذ ادوتعراا الدور  الباماب.ودحظت ق،ص مُيوف -29
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ورح بت تبديايا ابلتغيدريات الديت أُدخلدت علدى قدانون املعلومدات وادتُدادت ن كينيدا وقدانون  -30
 لومات.احلُول على املع

 وألنت الدامنرك على كينيا ملباركتها ن اوترافة قمدة ندريويب للمدؤمتر الددو) يبد ن السداان والتنميدة -31
 .2019ن عام 

 ودحظت جيبويت أن الدوتور الديد يوفر إطاراً دوتورايً وقانونياً ومؤوسياً قوايً. -32

 إىل تعزيز اليعالية والايا ة ن إقامة العدل.ورح بت المهورية الدومينياية ابسطة الوطنية الرامية  -33

وأشارت إكوادور إىل خطة العماب املعنية اقامة العددل وخطدة العمداب ألجداب الطيداب وإىل نظدام  -34
 املعلومات املتعلق ابلعنف النسي والنسان.

حقدو  اإلنسدان،  ورح بت مُر انبا  اللجنة الوطنية املعنية ابدلتزامات الدولية واإلقليمية ن  ال -35
 ن.واصا  الهاز القرائي وقطاع األم

ورح بت إوتونيا ابدلتزام ابلقرا  على تبدويه األعردا  التناودلية األن ويدة، وأعريدت ن الوقدت  -36
 نيسه عن قلقها إزا  ارتياع مستوى العنف النسان.

نسدان واللجندة املعنيدة ابلقردا  ورح بدت إليوييدا يتقددت كينيدا تقدارير إىل اللجندة املعنيدة حبقدو  اإل -37
 رأة ولنة مناارة التعذي .على التمييز ضد امل

 وأشارت فيجي إىل اعتماد قانون منع التعذي  وقانون تغرير املناخ. -38

 وأعريت فنلندا عن شاراا لاينيا على تقريراا الوط . -39

ري أندده يلددزم يددذل مزيددد مددن ودحظددت فرنسددا أن كينيددا أحددرزت تقدددماً ن  ددال حقددو  املددرأة، غدد -40
 الهود ن اذا الُدد.

ورح بددت غدددايون ابلهددود املبذولدددة ن  ددادت ادجتدددار ابألشددواص، واألمدددن الغددذائي، وحقدددو   -41
 الطياب، وحقو  األشواص ذو  اإلعاقة.

 وأعريددت عددن تقددديراا دعتمدداد 1987ودحظددت جورجيددا عدددم تنييددذ أ  ُحاددم ابإلعدددام منددذ عددام  -42
 (.2016ئية جملعونة القراقانون امل

 ا إزا  التمييز ن حق األقليات واليئات املهم بة ن القطاع العام.وأعريت أملانيا عن قلقه -43

 وأعريت غاان عن تقديراا للتقدم اكَرز ن محاية حقو  اإلنسان. -44

 ملدددن، واملسدداواةودعددت اليددوانن كينيددا إىل التغلدد  علددى التحدددايت املتعلقددة ابحليددز املتددا  للمجتمددع ا -45
 ي  النس ، وماافحة التمييز.

 وأشارت ااييت إىل الهود املبذولة هبدف حتس  حقو  اإلنسان ن البلد. -46

 وان  ت اندوراو كينيا على تنييذ التوصيات املنب قة عن ادوتعراا السايق.  -47

 يت عن أملها ن مواصلة تنييذاا.وأشارت آيسلندا إىل اسطوات املبيَّنة ن التقرير الوط  وأعر  -48

أن مددن شدد ن يددرانمج العمدداب املسددمى الركددائز األريددع الادد،ى أن يعددزز احلقددو  ودحظددت اهلنددد  -49
 ادجتماعية وادقتُادية. 

ورح بت إندونيسيا يتنييذ خمتلدف التوصديات املنب قدة عدن ادودتعراا السدايق،  دا فيهدا تددري   -50
 موويي اسدمة املدنية.
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 لقة ينظام العدالة وجهاز البرطة.مجهورية إيران اإلوامية إىل اإلصاحات املتع شارتوأ -51

ورح   العرا  يتقدت كينيا تقارير إىل ايئات املعاادات وابل،امج املتعلقة ابإلواان واحلُول  -52
 على مياه البرب.

 دام.وح  ت أيرلندا كينيا على العماب من أجاب اإللغا  الااماب لعقوية اإلع -53

 وتعراا السايق.ورح بت إيطاليا ابلهود املبذولة منذ اد -54

 وأشارت الياابن إىل اعتماد خطة العماب الوطنية يب ن األعمال التجارية وحقو  اإلنسان. -55

 وأشارت الاويت إىل درجة اداتمام الذ  توليه كينيا لتعزيز حقو  اإلنسان، متبياً مدع أادداف -56
 التنمية املستدامة.

يَتْ  يبدد ن حقددو  اإلنسددان وخطددة العمدداب ورح بددت قريغيزوددتان ابلسياوددة وخطددة العمدداب الددوطن -57
 الوطنية ألجاب الطياب ن كينيا.

وأشددارت ليسددوتو إىل التدددايري الدديت انددذما كينيددا حلمايددة النسددا  واليتيددات مددن العنددف النسددي  -58
 والنسان.

 يا للتقيرد ابملعاادات املُدَّ  عليها.وأشارت ليبيا إىل الهود اليت يذلتها كين -59

 ت ماليزاي إىل أن التقرير الوط  كان جهداً تعاَون ن يذله مجيع أصحاب املُلحة.وأشار  -60

 وأشارت ملديف إىل الهود املبذولة من أجاب تعزيز نظام قرائي يتسم ابليعالية والايا ة. -61

 معاادددةعلددق ابليئددات الرددعيية ورح بددت ابلتُددديق علددى وأشددارت مددا) إىل التدددايري املتَوددذة فيمددا يت -62
 مدراك  لتيسدري النيداذ إىل املُدنيات املنبدورة ليائدددة األشدواص املايدوف  أو معداقي البُدر أو ذو  إعاقددات

 أخرى ن قرا ة املطبوعات.

 وأشارت مالطة إىل التقدم اكَرز ن تنييذ التوصيات املنب قة عن ادوتعراا السايق. -63

عتها كينيا ن ودبياب تنييدذ التوصديات املنب قدة عدن ودحظت موريتانيا األشواط األكيدة اليت قط -64
 ادوتعراا السايق.

وشجعت موريبيوو كينيا على مواصدلة جهودادا الراميدة إىل تعمديم إدراج حقدو  اإلنسدان ن  -65
 صميم وياواما املتعلقة ابلتنمية ادجتماعية وادقتُادية.

 إلغا  جترت التبهري.احات التبريعية،  ا فيها اسيو ابإلصورح بت امل -66

وأقر الباب األوود ابلهود الرامية إىل تعزيز حقو  الطياب وول ط الرو  على البواغاب املتعلقة  -67
 ابلعنف على النسا  واليتيات.

الوطنيدة ورح   املغرب ابلسياوة وخطة العماب الوطنيَتْ  يب ن حقدو  اإلنسدان وخطدة العمداب  -68
 ألجاب الطياب ن كينيا.

( يدن  علدى 2014 على األوئلة املقد مة ولياً، ذكر وفد كينيا أن قانون محاية الردحااي جملورداً  -69
 محايددة ضددحااي اإلرادداب. وأفدداد أبن  لدد  ماافحددة تبددويه األعرددا  التناوددلية األن ويددة، الددذ  أُنبددئ هبدددف

ألجدداب إهنددا   احلاومددة، اتد بَددع هنجدداً متعدددد القطاعددات تنسدديق يددرامج توعيددة المهددور وإودددا  املبددورة إىل
تبددويه األعرددا  التناوددلية األن ويددة، واوددتعان  جموعددة واوددعة مددن الهددات صدداحبة املُددلحة،  ددا فيهددا 

 مات  مدير النياية العامة.
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(، الدذ  يدوفر اإلطدار القدانون 2019، وق ع الرئي  على قانون محايدة البيداانت جمل2019ون عام  -70
لددة إىل احلاومددة. ووف ددر قددانون املعلومددات وادتُددادت ن كينيددا املوكَ ازم حلمايددة اسُوصددية والبيدداانت الدد

لددة( جمل ( اإلطددار القددانون والتنظيمددي ن ييئددة 2013( وقددانون  لدد  ووددائط اإلعددام جمل2013جمليُدديغته املعد 
لددى أن  لدد  ووددائط ووددائط اإلعددام واملعلومددات وادتُددادت. وندد َّ قددانون  لدد  ووددائط اإلعددام ع

نددوط هبددا وضددع معددايري ووددائط اإلعددام، ويددنظ م اددذا القددانون ويرصددد ادمت ددال لتلددو اإلعددام اددو اهليئددة امل
املعددايري. وجددرى التبدداور مددع أصددحاب املُددلحة وعامددة الندداو يبدد ن مبددروع القواعددد التنظيميددة املتعلقددة 

 (.2016يتيعياب قانون احلُول على املعلومات جمل

دددع. لعامدددة لندددة مبددد كة لوضدددع مبدددار النيايدددة اوشدددا اب مددددي -71 دة توجيهيدددة يبددد ن احلدددق ن التجم 
 وابإلضددافة إىل ذلددو، وتوردددع مجيددع حدددادت ادعتقددال واملاحقدددة القرددائية للمراجعدددة. ورداً علددى البدددواغاب
، املتعلقة ابمل ليات وامل ليد  ومزدوجدي امليداب النسدي ومغداير  اهلويدة النسدانية وحداملي صديات النسد 

 ميله النسي عند احلُول على اسدمات احلاومية. أفاد الوفد أبنه د يُطل  من أحد ذكر

 وأشارت موزامبيق إىل التقدم الابري الذ  أحرزته كينيدا ن تنييدذ التوصديات املنب قدة عدن ادودتعراا -72
 السايق.

ة مدن أجداب تعزيدز حقدو  ودحظت ميامنار التدايري املتَوذة لتعدياب القوان  والسياوات الوطنيد -73
 يدرجة أك،.اإلنسان ومحايتها 

شو  ن  5 000وأشادت انميبيا ياينيا لتويييها أحاام اإلعدام الُادرة ن حبق أك ر من  -74
 .2016عام 

وأشارت نيبال إىل تنييذ يرانمج الركائز األريدع الاد،ى وتددايري دعدم الردمان ادجتمداعي، مدن  -75
 يشواص ذو  اإلعاقة البديدة.قبياب التحويات النقدية ل

 ت اولندا ابلهود املبذولة ملاافحدة اليسداد وابدلتدزام اهندا  تبدويه األعردا  التناودلية األن ويدةورح ب -76
 .2020حبلول عام 

وأعريت نيوزيلندا عن قلقهدا إزا  التقدارير الديت تييدد يتعدررا  تمدع امل ليدات وامل ليد  ومزدوجدي  -77
امليدول النسدية وحداملي صديات النسد  وعددميي اير  اهلوية النسدانية وأحدرار اهلويدة و املياب النسي ومغ

 الن  للتمييز والعنف والتهديد ابملاحقة القرائية.

 وشددجعت النيجددر كينيددا علددى مواصددلة تنييددذ مددا مل يُنيَّددذ يعددد مددن التوصدديات املنب قددة عددن ادوددتعراا -78
 السايق.

القرددائي وماافحدددة العندددف عزيدددز الهددداز ود الددديت يدددذلتها احلاومددة لتوأشددارت نيجدددرياي إىل الهدد -79
 النسي والنسان.

 ودحظت النرويج اسطوات اإل ايية اليت انذما كينيا منذ ادوتعراا السايق. -80

 ودحظت ُعمان أن التقرير الوط  قد أيرز ااتمام احلاومة يتعزيز حقو  اإلنسان ومحايتها. -81

ان واسطددة الوطنيدة للطيدداب، ضدمن أمددور وددتحداا التعلديم ال ددانو  اودكسدتان إىل اوأشدارت اب -82
 أخرى.

وألنت اليلب  على كينيا لتعزيزاا السياوات وال،امج املعنية ابألشواص ذو  اإلعاقة والنسا   -83
 واألطيال.

الرعايددة  وأشددارت يولندددا إىل فددرا الوقددف ادختيددار  لعقويددة اإلعدددام وإدخددال حتسددينات علددى -84
 الُحية والتعليم.
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ال،تغال إىل إنبا  ايئة دائمة مالية يوضع التقارير عن تنييذ عن التوصيات املتعلقة وأشارت  -85
 حبقو  اإلنسان و تايعة تنييذاا، واعتماد قانون ووياوة يب ن الُحة العقلية.

إلنسان ن خطتها اإلمنائية وألنت مجهورية كوراي على كينيا إلدماجها هنجاً قائماً على حقو  ا -86
 الوطنية.

 وأشارت رومانيا إىل الهود املبذولة إللغا  عقوية اإلعدام وضمان محاية الاجئ . -87

يبد ن  2017ودحظ ادحتاد الرووي اإلصاحات القرائية اليت ُأجريت،  ا فيها يرانمج عدام  -88
 فعالية إقامة العدل.

 ايئات صنع القرار.مت ياب املرأة ن السياوة ون  وشجعت رواندا كينيا على زايدة -89

 وأشددادت اململاددة العرييددة السددعودية ياينيددا لتنييددذاا العديددد مددن التوصدديات املنب قددة عددن ادوددتعراا -90
 السايق.

وأشارت السنغال إىل السياوة الديدة املتعلقة ابلُحة العقلية ونظدام إدارة تسدجياب البيداانت  -91
 البيوم ية.

نيدة ألجداب الطيداب ن كينيدا وإىل السياودة الاينيدة املتعلقدة صدرييا إىل خطدة العمداب الوط شارتوأ -92
 ابلُحة العقلية.

وألنت ويبياب على كينيا دعتماداا وياوات قائمة على احلقو  يغية احلدد مدن اليقدر وزايدة  -93
 تيسري احلُول على اسدمات األواوية.

 تعبري واإلعام.عية الرامية إىل كيالة حرية الودحظت ورياليون التغيريات التبري -94

وأشارت ونغافورة إىل الهود اليت تبذهلا احلاومة حلماية حقو  الطياب،  ا فيهدا خطدة العمداب  -95
 الوطنية ألجاب الطياب ن كينيا.

وح ت ولوفينيا كينيا على اعتماد او اتيجية شاملة للقرا  على املماروات الرارة،  ا فيها  -96
 ناولية األن وية.واج القسر  وتبويه األعرا  التالز 

 وأشارت جزر وليمان إىل إدراج مبادة حقو  اإلنسان ن التبريعات الوطنية. -97

 وشجعت الُومال كينيا على مواصلة حتس  حالة حقو  اإلنسان. -98

وترية النمدو  وأشارت جنوب أفريقيا إىل يرانمج الركائز األريع الا،ى، الذ  يهدف إىل تسريع -99
 حياة الايني . ادقتُاد  وتغيري

 2019وأشار جنوب السودان إىل إدراج فئدة حلداملي صديات النسد  ن تعدداد السداان لعدام  -100
 واوتيسر عن التدايري املتَوذة لرمان عدم التمييز.

 ن.ورح بت إوبانيا ابلتقدم القانون واملؤوسي اكَرز ن حتس  حالة حقو  اإلنسا -101

ايري املتَودذة ن  داَ) التعلديم والعمدال املهداجرين، مدن يد   دادت ودحظدت ودر  دنادا التدد -102
 أخرى.

 ورح بت دولة فلسط  ابعتماد قانون املعونة القرائية والسياوة الوطنية للمعونة القرائية. -103

 وأشار السودان إىل الهود املبذولة لتعزيز حقو  اإلنسان. -104
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راميدددة إىل حتسددد  احددد ام حقدددو  اإلنسدددان وطلبدددت انددداذ رت السدددويد إىل اإلصددداحات الأشددداو  -105
مزيد من اإلجرا ات لتعزيز حقو  النسا  واليتيات وامل ليدات وامل ليد  ومزدوجدي امليداب النسدي ومغداير  

 اهلوية النسانية وحاملي صيات النس .

 وقدمت وويسرا توصيات. -106

ا ن ذلددو يددرانمج الركددائز األريددع الادد،ى، ن مبددادرات،  دداينيددا ملددا أخذتدده مددوأشددادت ليلنددد ي -107
 ، وخطة العماب الوطنية ليعمال التجارية وحقو  اإلنسان.2030ورؤية كينيا 

ليبيت إىل اعتمداد قدانون املعوندة القردائية، وخطدة العمداب الوطنيدة يبد ن املعوندة  -وأشارت تيمور  -108
 (.2018شواص ذو  اإلعاقة جملالقرائية، ومبروع قانون األ

 وأشارت توغو إىل اإلطار املتعدد القطاعات للتُد  للعنف النسي والنسان. -109

 وأشارت تون  إىل التدايري الرامية إىل محاية املدافع  عن حقو  اإلنسان. -110

 يداذ إىل املُدنياتوأشارت مجهورية فنزويا البولييارية إىل التُديق على معااددة مدراك  لتيسدري الن -111
 ئدددة األشددواص املايددوف  أو معدداقي البُددر أو ذو  إعاقددات أخددرى ن قددرا ة املطبوعددات، ويددرامجاملنبددورة ليا

 اإلواان املوُُة ليشواص ذو  الدخاب املنوي ، من ي  أمور أخرى.

 ريقيدة واتيدا وأشارت أوغندا إىل التُديق على ادتيا  املؤو  ملنطقة التجدارة احلدرة القاريدة األف -112
 رة ال الية.منطقة التجارة احل

وأشارت أوكرانيا إىل الدعوة الدائمة إىل اإلجرا ات اساصة ويرانمج الركائز األريع الا،ى، من  -113
 ي  أمور أخرى.

 وأعريت اململاة املتحدة عن قلقها إزا  التقدم اكدود ن ضمان مسا لة فرادى ضباط البرطة. -114

 كينيا للتقدم الذ  أحرزته منذ ادوتعراا السايق.زانيا املتحدة على  هورية تنوألنت مج -115

وعرضت الودايت املتحدة التعاون مع كينيا يب ن القيم الدميقراطية وحقو  اإلنسان واحلرايت  -116
 األواوية.

لاينيا يب ن واإلطار ادو اتيجي  2030وأقرت أوروغوا  ابلهود املبذولة ن إطار رؤية كينيا  -117
 اإليدز.

يبد ن حقدو   2010وأقرت فانواتو ابأللر اإل ايب لالصداحات الدودتورية الديت أُدخلدت ن عدام  -118
 اإلنسان، ضمن أمور أخرى.

وأشارت تركيا إىل مبادرة ينا  السور والهود املبذولة ملاافحدة اليسداد، وشدجعت علدى انداذ  -119
  .بادرات من أجاب الاجئاملزيد من امل

وأشارت فييت انم إىل السياودة وخطدة العمداب الدوطنيَتْ  يبد ن حقدو  اإلنسدان وخطدة العمداب  -120
 الوطنية ألجاب الطياب ن كينيا.

 وأفادت زامبيا أبن تنييذ التوصيات املنب قة عن ادوتعراا السايق أمر جدير ابل نا . -121

 وات.الا،ى واوتحداا السيارانمج الركائز األريع وأشارت زمبايو  إىل اعتماد ي -122

 وأعريت أفغانستان عدن قلقهدا إزا  ادعتددا ات علدى األشدواص املُداي  ابملهدق، وحدوادا العندف -123
 النسا  واألطيال، واملماروات ال قافية الرارة. على
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ت املنبددورة ليائدددة ورح بددت الزائددر ابلتُددديق علددى معاادددة مددراك  لتيسددري النيدداذ إىل املُددنيا -124
 قي البُر أو ذو  إعاقات أخرى ن قرا ة املطبوعات.شواص املايوف  أو معااأل

 وأشارت أنغود إىل تعاون كينيا مع آليات حقو  اإلنسان. -125

وأعريددت األرجنتدد  عددن قلقهددا إزا  عدددم إحددراز تقدددم ن تنييددذ توصدديات لنددة احلقيقددة والعدالددة  -126
 واملُاحلة.

 ماب لعقوية اإلعدام.النظر ن اإللغا  الااعت أرمينيا كينيا على وشج -127

ورح بددت أودد اليا ابلهددود الدديت تبددذهلا كينيددا لتهيئددة ييئددة وياوددية مددن أجدداب حتسدد  محايددة حقددو   -128
 اإلنسان وتعزيزاا.

 قدانونوأشارت النمسا إىل اعتمداد يعد  التبدريعات،  دا فيهدا قدانون دائدرة الطد  البدرعي الوطنيدة و  -129
 منع التعذي .

 وألنت أذرييجان على كينيا دعتماداا السياوة وخطة العماب الوطنيَتْ  يب ن حقو  اإلنسان. -130

 ورح بددت يددرابدوو ابلهددود املبذولددة لتعمدديم الت قيددف والتدددري  ن  ددال حقددو  اإلنسددان ن القطدداع -131
 العام.

 تعزيز حقو  اإلنسان.املؤوسات الوطنية واإلطار القانون لودحظت يياروو ابرتيا  تقوية  -132

حنو  وأشارت يلجياا إىل الهود اليت تبذهلا كينيا لتحس  إماانية اللجو  إىل القرا  واملري قدماً  -133
 إلغا  عقوية اإلعدام.

 ورح بت يوتسواان ابعتماد السياوة وخطة العماب الوطنيَتْ  يب ن حقو  اإلنسان. -134

 ابملهق. ايري إضافية حلماية األشواص املُاي وشجعت ال،ازياب كينيا على اناذ تد -135

 وألنت يلغاراي على كينيا ملا انذته من تدايري لدعم متا  املرأة اقتُادايً. -136

 ودحظت يوركينا فاوو التقدم اكَرز ن تنييدذ التوصديات الديت حظيدت ابلت ييدد ن إطدار ادودتعراا -137
 ايق.الس

 احلددد مددن اليقددر وحتسدد  الظددروف اتيجيات ووياوددات مدددف إىلودحظددت يورونددد  اعتمدداد اودد   -138
 املعيبية للساان.

 وأشدارت كدايو فدريد  إىل ادود اتيجيات والسياودات املتعلقدة ابلتنميدة املسدتدامة، ود وديما يدرانمج -139
 الركائز األريع الا،ى.

عاقة، وزايدة تيسري احلُول امية إىل تعزيز محاية األشواص ذو  اإلورح بت إري اي ابلهود الر  -140
 البرب امل مونة، وخطة العماب الوطنية ليعمال التجارية وحقو  اإلنسان. على مياه

وذكددر وفددد كينيددا أن اوتمددع املدددن ن كينيددا حيددو  وفع ددال، وأندده قددد حدددا  خددري ن ضددمان  -141
سب  احلاجة إىل إنبا  لنياذ ي، حيز ا2013العامة، املعتَمد ن عام دخول قانون املنظمات ذات املنافع 

اياكاب أواوية كافية لايالة تنييذ التبريعات تنييذاً فعاًد. وأفاد أبن مجيع املنظمات غري احلاومية قد 
خرع، ن تلو األلنا ، إلشدراف  لد  املنظمدات غدري احلاوميدة. وأعدرب الوفدد عدن شداره للددول األعردا  

 احلاومة. توصياما وتحظى أبقُى قدر من ااتمام باركتها ن ادوتعراا وأفاد أبن مجيععلى م
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 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  

 حبثت كينيا التوصيات الواردة أدانه وأعربت عن أتييدها هلا: -142

النظر يف التصديق على املعاهدات الدوليةة األساسةية يف جمةاق حقةوق اإلنسةان  142-1
 (؛ديفواراليت مل تصبح كينيا طرفاا فيها بعد )كوت 

التصديق على الربوتوكوق االختيةاري امللحةق ابتفاةيةة حقةوق البفةل بشة ن  142-2
زيةةز القةةوان  بيةةا األطفةةاق واسةةتطفق األطفةةاق يف البطةةاء ويف املةةواد اإلابحيةةة مةةن أجةةل تع

 (؛والسياسات الوطنية القائمة ومواءمتها )بوتسواان

تفاةيةة حقةوق البفةل بشة ن التصديق على الربوتوكوق االختيةاري امللحةق اب 142-3
 (؛ق األطفاق يف البطاء ويف املواد اإلابحية )اهلندبيا األطفاق واستطف

ابتفاةيةة حقةوق البفةل بشة ن التصديق على الربوتوكوق االختيةاري امللحةق  142-4
 (؛بيا األطفاق واستطفق األطفاق يف البطاء ويف املواد اإلابحية )مجهورية إيران اإلسفمية

صديق على الربوتوكوق االختيةاري امللحةق ابتفاةيةة حقةوق البفةل بشة ن لتا 142-5
ه كينيةا يف بيا األطفاق واستطفق األطفاق يف البطاء ويف املواد اإلابحية، الذي وّةعت علي

 (؛)ليسوتو 2000عام 

 التصديق على الربوتوكوق االختيةاري امللحةق ابتفاةيةة حقةوق البفةل بشة ن 142-6
  بطاء ويف املواد اإلابحية، الذي ُوّةا عليه يف أيلةوق/فق األطفاق يف البيا األطفاق واستط

 (؛)املطرب 2000سبتمرب 

يةاري امللحةق ابتفاةيةة حقةوق حبث إمكانية التصديق على الربوتوكةوق االخت 142-7
 (؛البفل بش ن بيا األطفاق واستطفق األطفاق يف البطاء ويف املواد اإلابحية )النيجر

 صةةديق علةةى الربوتوكةةوق االختيةةاري امللحةةق ابتفاةيةةة حقةةوق البفةةليف التالنظةةر  142-8
 (؛بش ن بيا األطفاق واستطفق األطفاق يف البطاء ويف املواد اإلابحية )السودان

إعادة النظةر يف ااةاا املزيةد مةن اتبةوات مةن أجةل التصةديق علةى الربوتوكةوق  142-9
يف البطةاء ويف  يا األطفاق واستطفق األطفاقاالختياري امللحق ابتفاةية حقوق البفل بش ن ب

 (؛املواد اإلابحية )موزامبيق

 ق البفةةلالنظةةر يف التصةةديق علةةى الربوتوكةةوق االختيةةاري امللحةةق ابتفاةيةةة حقةةو  142-10
 بش ن بيا األطفاق واسةتطفق األطفةاق يف البطةاء ويف املةواد اإلابحيةة، ومواصةلة تعزيةز القةوان 

 (؛فييت انممية إىل محاية األطفاق )والسياسات الوطنية الرا

التصديق على الربوتوكوق االختيةاري امللحةق ابتفاةيةة حقةوق البفةل بشة ن  142-11
 البطةاء ويف املةواد اإلابحيةة والربوتوكةوق االختيةاري التفاةيةةبيا األطفاق واستطفق األطفاق يف 

  (؛حقوق البفل بش ن اشرتاك األطفاق يف املنازعات املسلحة )أرمينيا

النظر يف التصديق على الربوتوكوق االختياري الثاين امللحق ابلعهةد الةدو   142-12
 (؛إلعدام )انميبيااتاص ابحلقوق املدنية والسياسية، اهلادف إىل إلطاء عقوبة ا

النظةةر يف التصةةديق علةةى االتفاةيةةات الةةيت مل يصةةبح البلةةد طرفةةاا فيهةةا بعةةد،  142-13
 (؛خاص اوي اإلعاةة )غابوناري التفاةية حقوق األشفيها الربوتوكوق االختي مبا
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 النظر يف التصديق على االتفاةية الدولية حلماية حقوق مجيا العماق املهةاجرين 142-14
 (؛وأفراد أسرهم )إندونيسيا

إعادة النظر يف اااا املزيد من اتبوات من أجل التصديق علةى االتفاةيةة  142-15
 (؛ماق املهاجرين وأفراد أسرهم )موزامبيقالدولية حلماية حقوق مجيا الع

 النظر يف إمكانيةة التصةديق علةى االتفاةيةة الدوليةة حلمايةة حقةوق مجيةا العمةاق 142-16
 (؛وأفراد أسرهم )النيجر املهاجرين

النظةةر يف التصةةديق علةةى الصةةكوك الدوليةةة حلقةةوق اإلنسةةان الةةيت مل تصةةّدق  142-17
الدوليةة حلمايةة حقةوق مجيةا العمةاق املهةاجرين وأفةراد  عليها كينيا بعد، مبا فيهةا االتفاةيةة

 (؛أسرهم )سرياليون

مناهضةةة التعةةذيب النظةر يف التصةةديق علةةى الربوتوكةةوق االختيةةاري التفاةيةةة  142-18
 (؛وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الفإنسانية أو املهينة )غاان

 االختيةةاري التفاةيةةة مناهضةةة التعةةذيبالنظةر يف التصةةديق علةةى الربوتوكةةوق  142-19
وغةةريه مةةن ضةةروب املعاملةةة أو العقوبةةة القاسةةية أو الفإنسةةانية أو املهينةةة، وضةةمان إجةةراء 

لة ونزيهة يف مجيةا االدعةاءات املتعلقةة حبةاالت االختفةاء القسةري، وحةاالت حتقيقات كام
 (؛ااإلعدام خارج نباق القانون، والتعذيب، واالحتجاز التعسفي )إيبالي

 النظر يف االنضمام إىل الربوتوكوق االختيةاري التفاةيةة مناهضةة التعةذيب وغةريه 142-20
 (؛إنسانية أو املهينة والتصديق عليه )أوروغوايمن ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الف

 إمتام عملية التصديق على الربوتوكوق امللحق ابمليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان 142-21
 ب واملتعلةةق حبقةةوق املسةةن  يف أفريقيةةا، والربوتوكةةوق امللحةةق ابمليثةةاق األفريقةةي حلقةةوقشةةعو وال

 (؛اإلعاةة يف أفريقيا )ما اإلنسان والشعوب واملتعلق حبقوق األشخاص اوي 

بشةة ن وضةةا األشةةخاص عةةد ي  1954النظةةر يف االنضةةمام إىل اتفاةيةةة عةةام  142-22
 (؛عدام اجلنسية )كوت ديفوارحاالت ان بش ن خفض 1961اجلنسية واتفاةية عام 

توجيةةةةه دعةةةةوة مفتوحةةةةة إىل اإلجةةةةراءات اتاصةةةةة  لةةةةس حقةةةةوق اإلنسةةةةان  142-23
 ؛(1))أوروغواي(

 (؛مواصلة تدابري اإلصفح هبدف تعزيز الد قراطية السياسية يف كينيا )أاربيجان 142-24

السياسية يف البلةد مواصلة إصفحاهتا السياسية من أجل تعزيز الد قراطية  142-25
 (؛)ةريغيزستان

مواصةةلة العمةةل مةةن أجةةل مواءمةةة تشةةريعاهتا الوطنيةةة مةةا التزاماهتةةا الدوليةةة  142-26
 (؛)ةريغيزستان

االنتهةةاء مةةن عمليةةات اعتمةةاد مشةةاريا القةةوان  املتعلقةةة ابلبفةةل والصةةحة  142-27
 الختيةةاري التفاةيةةةالعقليةةة واألشةةخاص اوي اإلعاةةةة، والنظةةر يف التصةةديق علةةى الربوتوكةةوق ا

 (؛حقوق األشخاص اوي اإلعاةة )إكوادور
__________ 

التوصددية كمددا تُليددت ألنددا  جلسددة التحدداور اددي: تتوجيدده دعددوة ميتوحددة إىل املالَّيدد  يددودايت ن إطددار اإلجددرا ات  (1جمل
مايددة مددن العنددف والتمييددز وددتجاية لطلدد  اسبددري املسددتقاب املعدد  ابحلاساصددة ولدد  حقددو  اإلنسددان، ود ودديما اد

  القائَمْ  على أواو املياب النسي واهلوية النسانيةت.
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ةةّنه وإنشةةاء إطةةار  142-28 حلمايةةة البيةةاانت تنقةةيح مشةةروع ةةةانون محايةةة البيةةاانت وسء
 (؛يتماشى ما املعايري الدولية املتعلقة ابحلق يف اتصوصية )إستونيا

 ملحةقشةور يف (، املن2019اااا خبوات فورية لسن مشروع ةةانون الفجنية  ) 142-29
، والةةةذي يقةةر تعةةديفت مةةن شةةة  ا زندة حريةةة التنقةةل وإدمةةةاج 126اجلريةةدة الرةيةةة رةةةم 

 (؛)هولنداالفجني  

اعتمةةةاد ةةةةةانون شةةةةامل لعةةةةدم التمييةةةةز يكفةةةةل احلمايةةةةة املنصةةةةوص عليهةةةةا يف  142-30
 (؛( من الدستور )أملانيا4)27 املادة

تعلقةةة ابلتمييةةز يف حةةق املةةرأة والفنيةةات تعزيةةز التةةدابري التشةةريعية واإلداريةةة امل 142-31
 (؛ضعيفة األخرى ومبمارسة العنف عليها )جنوب أفريقياال

تشريعات لتنفيذ مبدأ عةدم اةاوز الثلثة  مةن نفةس نةوع اجلةنس، علةى سن  142-32
 (؛النحو الذي يكفله الدستور )السويد

يف صةيطته  وضا مشروع خبة العمل الوطنية إل ةاء زواج األطفةاق يف كينيةا 142-33
 (؛)كندا 2020النهائية وتنفيذه يف عام 

فةاق يف صةيطته النهائيةة وضا مشروع خبة العمل الوطنيةة إل ةاء زواج األط 142-34
 (؛واعتماده وتنفيذه )النرويج

 (؛مضاعفة اجلهود للقضاء على زواج األطفاق )شيلي 142-35

 (؛قوق اإلنسان )مصرمواصلة تقدمي الدعم إىل اللجنة الوطنية الكينية حل 142-36

مواصةلة جهودهةا الراميةة إىل إصةفح مهتسسةةاهتا املعنيةة حبقةوق اإلنسةان ووضةةا  142-37
 (؛ري إضافية لضمان التنفيذ الفّعاق لواليتها )سرياليونتداب

ااةةةاا تةةةدابري لتعزيةةةز اسةةةتقفلية اللجنةةةة الوطنيةةةة الكينيةةةة حلقةةةوق اإلنسةةةان  142-38
ة لتعزيةةز ومحايةةة حقةةوق اإلنسةةان مبركةةز املهتسسةةات الوطنيةة وفقةةاا للمبةةادت املتعلقةةة وكفاءهتةةا

 (؛)توغو )مبادت ابريس(

البيةاانت املصةنةفة مةن أجةل تيسةري إجةراء تقيةيم متكامةل حتس  آليات مجا  142-39
          ألوجةةةه التقةةةدم ايفةةةرءزة يف تعزيةةةز حقةةةوق اإلنسةةةان ويف تنفيةةةذ أهةةةداف التنميةةةة املسةةةتدامة

 (؛)كابو فريدي

مةةةن  173عيةةةل صةةةندوق القضةةةاء علةةةى النحةةةو املنصةةةوص عليةةةه يف املةةةادة فت 142-40
 (؛الدستور )الدامنرك

اسات عامة تضمن تقةدمي خدمةة شةاملة ليةليةات مواصلة وضا وتنفيذ سي 142-41
والفنيات املهمشة وغريها من الفنيات الضعيفة، بوسائل منها اعتماد تدابري خاصة مناسةبة 

 (؛)إكوادور

 (؛وق اإلنسان )مصرمل وطنية حلقاعتماد خبة ع 142-42

 (؛النظر يف اعتماد خبة عمل وطنية جديدة حلقوق اإلنسان )ابكستان 142-43

 2015مواصلة تنفيذ خبة العمل الوطنية احلالية بش ن حقوق اإلنسان لعام  142-44
 (؛)ابكستان



A/HRC/44/9 

GE.20-04276 14 

النظر يف استعراض السياسة وخبة العمل الوطنيتء ن بش ن حقةوق اإلنسةان  142-45
 (؛للت كُّد من أ ما تعاجلان مجيا القضان الناشنية )دولة فلسب 

 (؛مية إىل النهوض ابألسرة ومحايتها )هاييتاالعتماد الفوري للسياسة الوطنية الرا 142-46

 (؛تعزيز تعبنية املوارد من أجل تنفيذ اتبة الوطنية للركائز األربا الكربى )إثيوبيا 142-47

 (؛ربا الكربى )الصوماقرانمج الركائز األالتعجيل بتنفيذ ب 142-48

 حقوق اإلنسانمواصلة اإلصفحات يف ةباع األمن لتمك  الشرطة من محاية  142-49
 (؛واحرتامها على حنو فّعاق )ابكستان

 مواصلة اإلصفحات يف القباع العام من أجل احةرتام مجيةا حقةوق اإلنسةان 142-50
 (؛)جنوب السودان ومحايتها

إلطةةار القةةانوين الةةفزم لتوجيةةه تفعيةةل صةةندوق العدالةةة التصةةاحلية اد ااعتمةة 142-51
 (؛)كرواتيا

 إصةفحات جهةاز الشةرطة مةن أجةل تعزيةز احةرتام حقةوق إحراز تقةدم يف تنفيةذ 142-52
 (؛اإلنسان ومساءلة الشرطة )سويسرا

 مواصلة استثمار املوارد من أجل التنفيذ الفّعاق ألهداف التنمية املستدامة 142-53
 (؛)مجهورية تنزانيا املتحدة

 األمةينو مضاعفة اجلهود من أجل تةوفري التةدريب للمهنية  يف القبةاعء ن البة   142-54
مثةل زواج  وةباع العدالة على تببيق القانون اجلنائي الكيين للمعاةبةة علةى املمارسةات الضةارة

الفتيةةات  ة واغتصةةاباألطفةةاق والةةزواج املبكةةر والقسةةري وتشةةويه األعضةةاء التناسةةلية األنثويةة
 (؛"مبقايضتهن ابترز" )الربازيل

الدولة يف جماق حقوق اإلنسان مةن تعزيز برامج التدريب والتوعية ملسهتو   142-55
 (؛أجل التنفيذ الفّعاق لقانون منا التعذيب )اجلمهورية الدومينيكية

نون مةن تعزيز التدريب والتوعية يف جماق حقوق اإلنسان ملوظفي إنفةاا القةا 142-56
 أجل وضا حد جلميةا االنتهاكةات، مبةا فيهةا االسةتخدام املفةرل أو التعسةفي للقةوة وعمليةات

 خارج نباق القانون، وتقدمي مجيا املسهتول  عن انتهاكات حقوق اإلنسان إىل العدالةة،القتل 
 (؛وكذلك مواصلة إصفحات جهاز الشرطة )فنلندا

جمةةاق حقةةوق اإلنسةةان بوصةةفها جةةزءاا مواصةةلة إعةةداد الةةربامج التدريبيةةة يف  142-57
 (؛يتجزأ من املناهج الدراسية للشرطة )اليوانن ال

تثقيةةف يف جمةةاق حقةةوق اإلنسةةان يف األجهةةزة األمنيةةة وعلةةى نبةةاق تعزيةةز ال 142-58
 (؛احلكومة لضمان عمل مسهتو  الدولة وفقاا اللتزامات كينيا الدستورية والدولية )فانواتو

 صوق على الرعاية الصةحية األساسةية والتعلةيملفزمة لضمان احلاااا التدابري ا 142-59
والطذاء وغري الك من نُظم الرعاية االجتماعية، على أساس عادق ومبا يتماشى ما مبةدأ 

 (؛عدم التمييز )الكويت

 تعزيز املساواة ب  اجلنس  عةن طريةق تنفيةذ مبةدأ عةدم اةاوز الثلثة  مةن نفةس 142-60
 (؛عيةنة يف الوةت املناسب )النرويجينيات املنتخءبة أو املنوع اجلنس يف مجيا اهل
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 علةىمواصلة مجا وحتليةل البيةاانت املصةنةفة عةن املةرأة هبةدف مكافحةة التمييةز  142-61
 (؛أساس الدين أو األصل اإلثين أو السن أو الصحة أو اإلعاةة أو امليل اجلنسي )ةربص

 مناسبة ملكافحة التمييز يف حق املرأةوضا واعتماد تدابري تشريعية وإدارية  142-62
علةى املثليةةات واملثلية  ومزدوجةةي امليةل اجلنسةةي ومطةايري اهلويةةة  وكةذلك التمييةز والعنةةف

 (؛اجلنسانية وحاملي صفات اجلنس  )األرجنت 

تنفيذ سياسة شاملة لضمان املساواة ب  اجلنس ، وال سيما فيمةا يتعلةق بتعزيةز  142-63
 (؛صنا القرار )اهلندمشاركة املرأة يف 

 ق املرأة والقضاء على املمارسات الضارة والعنةفتعديل القوان  التمييزية يف ح 142-64
 (؛اجلنساين على النساء والفتيات )اهلند

مواصةةلة تعزيةةز التنميةةة االةتصةةادية واالجتماعيةةة وحتسةة  مسةةتونت معيشةةة  142-65
 (؛)الص  شعبها

 (؛يز األمن الطذائي )برابدوسإىل تنمية االةتصاد وتعز النهوض ابجلهود الرامية  142-66

ضةةةمان مشةةةاركة املةةةرأة، وال سةةةيما املةةةرأة الريفيةةةة، مشةةةاركةا جُمديةةةة يف وضةةةا  142-67
 (؛والسياسات املتعلقة بتطريُّ املناخ واحلد من خماطر الكوارث وتنفيذها )فيجي التشريعات

والتةةدفقات املاليةةة غةةري املشةةروعة مواصةةلة اجلهةةود الراميةةة إىل مكافحةةة الفسةةاد  142-68
 (؛يجانوانُّب دفا الضرائب )أارب

بذق املزيد من اجلهود القابلة للقياس ملكافحة الفساد، بوسائل منها كفالةة  142-69
 (؛التحقيق ما مجيا املشتبه فيهم ومقاضاهتم على حنو شامل وفّعاق، ومعاةبة اجلناة )فنلندا

 (؛ مكافحة الفساد )نيجرينمواصلة اجلهود الرامية إىل 142-70

 خبةةوات موجةهةةة هتةةدف إىل حتسةة  التشةةريعات الوطنيةةة املتعلقةةةمواصةةلة ااةةاا  142-71
 (؛مبكافحة الفساد )االحتاد الروسي

مواصةلة التصةةدي للفسةةاد ببريقةةة أكثةةر فعاليةةة، عةةن طريةةق تعزيةةز الشةةفافية  142-72
 (؛واملساءلة والقدرات املهتسسية )تركيا

 اإلنسةان وتنفيةذها العمل الوطنية بش ن األعماق التجارية وحقوق د خبةاعتما 142-73
 (؛)زامبيا

ضمان املوافقة النهائية على خبة العمل الوطنيةة لتنفيةذ املبةادت التوجيهيةة  142-74
 (؛بش ن األعماق التجارية وحقوق اإلنسان وإطفق تلك اتبة وتنفيذها )النرويج

خبةة عملهةا الوطنيةة ةةرب وةةت نكةن علةى اعتمةاد إضفاء البابا الرةةي يف أ 142-75
 (؛األعماق التجارية وحقوق اإلنسان، وتوفري املوارد الفزمة لتنفيذها بفعالية )سويسرابش ن 

 (؛مضاعفة جهودها من أجل مكافحة اإلرهاب )بوروندي 142-76

 آمنةةةتعزيةز اجلهةةود الراميةة إىل مكافحةةة اإلرهةاب والتبةةرف مةن أجةةل هتينيةة بينيةةة  142-77
 (؛لص تتيح لشعبها التمتُّا جبميا حقوق اإلنسان )ا

تعزيز التدابري الرامية إىل ضمان وةف اهلجمات اإلرهابية املتكررة اليت تقا  142-78
 (؛يف البلد )ليسوتو
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مواصةةةلة تعزيةةةز تةةةدابري مكافحةةةة اإلرهةةةاب وفقةةةاا للقةةةانون واملعةةةايري الدوليةةةة  142-79
 (؛)سرياليون

 (؛)مجهورية تنزانيا املتحدةحة اإلرهاب مواصلة مكاف 142-80

افيف أحكام اإلعدام الصادرة يف حةق مءةن تبقةةى مةن السةجناء ايفكةوم علةيهم  142-81
 (؛سجناء )انميبيا 810ابإلعدام والبالغ عددهم 

االنتهةةاء مةةن تنفيةةذ حكةةم ايفكمةةة الوطنيةةة القاضةةي بعةةدم دسةةتورية أحكةةام  142-82
 (؛اإلعدام )أنطوال

اإلعدام، امتثاالا لقرار ايفكمة تماد تدابري إضافية هتدف إىل إلطاء عقوبة عا 142-83
 (؛العليا القاضي بعدم دستورية عقوبة اإلعدام )الربازيل

 (؛مواصلة اااا اتبوات الفزمة إللطاء عقوبة اإلعدام )جورجيا 142-84

 (؛دام )موزامبيقإعادة النظر يف اااا املزيد من اتبوات إللطاء عقوبة اإلع 142-85

 (؛زمة إللطاء عقوبة اإلعدام )رومانيامواصلة اتبوات الف 142-86

النظر يف فرض املزيد من القيود علةى العمةل بعقوبةة اإلعةدام متهيةداا لوةةف  142-87
 (؛العمل هبا وةفاا اختيارنا حبكم الواةا وإلطائها متاماا )رواندا

 (؛بة اإلعدام )جنوب أفريقياتسريا وترية التقدم حنو إلطاء عقو  142-88

 (؛لتدابري الفزمة إللطاء عقوبة اإلعدام فيما يتعلق جبميا اجلرائم )سويسرااااا ا 142-89

مواصلة اجلهود الرامية إىل وضا حد لعمليةات القتةل خةارج نبةاق القةانون  142-90
 (؛اليت يرتكبها ضبال الشرطة، حىت يف سياق تدابري مكافحة اإلرهاب )مجهورية كورن

اب من خفق التنفيذ الكامل لقانون دائرة منا التعذيب واإلففت من العق 142-91
(، مبا يف الك استخدام أداة 2017تعذيب )( وةانون منا ال2017البب الشرعي الوطنية )

 (؛تقييم لرصد التقدم ايفرءز )كندا

 مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحةة التعةذيب عةن طريةق التنفيةذ الفّعةاق لقةانون 142-92
 (؛يف مجيا أحناء البلد )فرنسا 2017م منا التعذيب املعتمءد يف عا

 ا يف الةك اسةتفادة الضةحان مةن بةرامجالتنفيذ الكامل لقانون منا التعذيب، مبة 142-93
 (؛إعادة الت هيل )أملانيا

مواصلة اجلهود الراميةة إىل منةا أفعةاق التعةذيب وتقةدمي اجلنةاة إىل العدالةة،  142-94
 (؛أفعاق التعذيب يف البلد تنفيذاا كامفا )غاانفضفا عن وضا تدابري لتنفيذ منا 

القضةاء علةى العنةف اجلنسةي واجلنسةاين تبسيط الةربامج اجلاريةة الراميةة إىل  142-95
 (؛وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية )زمبابوي

بذق اجلهود لتنفيذ التشريعات القائمة من أجل إ اء تشويه األعضةاء التناسةلية  142-96
 (؛أنطوالاألنثوية )

 رسةاتمواصلة اجلهود الرامية إىل إ اء تشويه األعضةاء التناسةلية األنثويةة واملما 142-97
 (؛الضارة مثل زواج األطفاق، ابلتعاون الوثيق ما ا تما املدين )النمسا
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ضمان التعريف علةى نبةاق واسةا بقةانون حظةر تشةويه األعضةاء التناسةلية  142-98
ة القضائية ملرتك  تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، مبن فيهم األنثوية وتنفيذه، واملفحق

 (؛العقوابت املناسبة عليهم )بلجيكا املمارسون الببيون، وتوةيا

اعتماد سياسة وطنية هتدف إىل القضاء على تشويه األعضاء التناسلية األنثويةة  142-99
 (؛)بوركينا فاسو

افحةة تشةويه األعضةاء التناسةلية األنثويةة زندة املوارد املخصءصة  لةس مك 142-100
 (؛)بوركينا فاسو

لتناسةةلية األنثويةةة واغتصةةاب األطفةةاق )"املقايضةةة إنفةةاا حظةةر تشةةويه األعضةةاء ا 142-101
 (؛)كابو فريدي ابترز"(

اااا تدابري للقضاء التام على تشويه األعضاء التناسلية األنثوية من خفق  142-102
 (؛لتشريعات اجلديدة )إريرتنإطفق محلة عامة بش ن ا

 األعضةاء التناسةليةوضا حد للعنف على النساء والفتيات والقضاء علةى تشةويه  142-103
 (؛األنثوية )فرنسا

 تعزيز جهودها الراميةة إىل التنفيةذ الكامةل لقةانون حظةر تشةويه األعضةاء التناسةلية 142-104
 (؛)جورجيا 2011األنثوية لعام 

 اجلهود الرامية إىل ضمان التنفيةذ الكامةل للتشةريعات اهلادفةة إىل القضةاءمواصلة  142-105
 (؛ثلة يف تشويه األعضاء التناسلية األنثوية )غاانعلى املمارسة الضارة املتم

وضا وتنفيذ اسرتاتيجية شةاملة للقضةاء علةى املمارسةات الضةارة، وضةمان  142-106
 (؛فّعالة )أيرلندامساءلة اجلناة ووصوق الضحان إىل ُسبل انتصاف 

اء مواصةةلة اجلهةةود الراميةةة إىل القضةةاء علةةى مجيةةا املمارسةةات الضةةارة علةةى النسةة 142-107
والفتيةةةات، مبةةةا فيهةةةا تشةةةويه األعضةةةاء التناسةةةلية األنثويةةةة وزواج األطفةةةاق والةةةزواج املبكةةةر 
والةةزواج القسةةري، واجلهةةود الراميةةة إىل مكافحةةة العنةةف علةةى املةةرأة، بوسةةائل منهةةا تعزيةةز 

 (؛إمكانية اللجوء إىل القضاء )إيباليا

األنثويةةة، مةةن خةةفق ااةةاا تةةدابري للقضةةاء علةةى تشةةويه األعضةةاء التناسةةلية  142-108
 (؛زندة جهود التوعية يف صفوف مجيا الفنيات )ملديف

وضا وتنفيذ اسرتاتيجية شاملة للقضاء علةى املمارسةات الضةارة والقوالةب  142-109
 (؛ييز يف حق النساء والفتيات )انميبياالنمبية اليت تنبوي على مت

املتمثلةةة يف تشةةويه  مواصةةلة ااةةاا تةةدابري للقضةةاء علةةى املمارسةةات الضةةارة 142-110
 (؛األعضاء التناسلية األنثوية وغريه من أشكاق العنف اجلنسي واجلنساين )نيباق

نسةةةاين التنفيةةةذ الفّعةةةاق للتةةةدابري اإلاابيةةةة الراميةةةة إىل وضةةةا حةةةد للعنةةةف اجل 142-111
 واملمارسةةةات الضةةةارة، بوسةةةائل منهةةةا األطةةةر التشةةةريعية األخةةةرية، والتعهةةةد   ةةةاء تشةةةويه األعضةةةاء

 (؛لتناسلية األنثوية، والتزامها ابحلد من وفيات األمومة )نيوزيلنداا

مضاعفة اجلهود الرامية إىل القضاء على املمارسة الضارة املتمثلة يف تشويه  142-112
 ألنثويةةة، مةن خةةفق نشةةر ةةانون حظةةر تشةةويه األعضةاء التناسةةلية األنثويةةة،األعضةاء التناسةةلية ا

 (؛هبذه املمارسة ومعاةبتهم الحقاا )كوستاريكاومقاضاة املسهتول  عن القيام 
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مواصةةةلة تنفيةةةذ إطارهةةةا الةةةوطين الشةةةامل ملنةةةا العنةةةف اجلنسةةةي واجلنسةةةةاين  142-113
 (؛والتصدي له )الفلب 

تعلةةق بدراسةةة سياسةةة وطنيةةة إل ةةاء تشةةويه األعضةةاء اسةةتكماق اإلجةةراء امل 142-114
 (؛التناسلية األنثوية )السنطاق

فّعاق السرتاتيجية القضاء على تشويه األعضاء التناسةلية األنثويةة التنفيذ ال 142-115
 (؛والزواج القسري ليطفاق )إسبانيا

اعتمةةةاد وتنفيةةةذ سياسةةةة وطنيةةةة للقضةةةاء علةةةى تشةةةويه األعضةةةاء التناسةةةلية األنثويةةةة  142-116
 (؛)السويد

مثةةل  اعتمةةاد التةةدابري الفزمةةة الراميةةة إىل القضةةاء علةةى املمارسةةات الضةةارة، 142-117
 (؛زواج األطفاق والزواج القسري، وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية، وغريها )أوكرانيا

مةن  جلهود الرامية إىل تعزيز حقوق األشخاص املصاب  ابملهق ومحايتهةامضاعفة ا 142-118
 (؛خفق إنشاء مراكز دعم مكرةسة هلذا الطرض )غابون

 خدءمة ملكافحةةةة التمييةةةز والوصةةةم واالعتةةةداءاتتعزيةةةز اإلجةةةراءات واملةةةوارد املسةةةت 142-119
 (؛على األشخاص املصاب  ابملهق على حنو فّعاق )جزر القمر

 ضمان احلماية الفّعالة ليشخاص املصاب  ابملهق مةن العنةف والتمييةز والوصةم 142-120
 (؛)الكونطو

 بون ابملهةقمواصلة اعتماد تدابري فّعالة إل اء ما يتعرةض له األشةخاص املصةا 142-121
 (؛من متييز ووصم )نيباق

ةةذة حلمايةةة األشةةخاص املصةةاب  ابملهةةق، الةةذين  142-122 يقعةةون تعزيةةز التةةدابري املتخء
 (؛من العنف والتمييز والوصم )كوستاريكا ضحان،

 ( وتنفيةذها2021-2017اعتماد خبة العمةل اإلةليميةة بشة ن املهةق يف أفريقيةا ) 142-123
 (؛)السنطاق

لة تعزيز حقةوق اإلنسةان ومحايتهةا، وال سةيما حقةوق جمتمةا املصةاب  مواص 142-124
 (؛ابملهق والفجني  )الصوماق

 (؛قوبة البدنية يف املدارس واملهتسسات العامة )ةربصحظر الع 142-125

 (؛مواصلة اجلهود اجلارية لتعزيز فعالية النظام القضائي واألمين )ليبيا 142-126

تخءةذة إلصةفح النظةام القضةائي وتوسةيا نبةاق إمكانيةة مواصلة التدابري امل 142-127
 (؛جلوء اجلميا إىل القضاء )االحتاد الروسي

مواصلة خمتلف االسرتاتيجيات اجلارية املبيةنة يف خبة العمل الوطنية بشة ن  142-128
 (؛( )موريتانيا2022-2017املعونة القضائية )

ة القضةةةائية لضةةمان املسةةاواة يف إمكانيةةةة مواصةةلة تنفيةةذ سياسةةةاهتا املتعلقةةة ابملعونةة 142-129
 (؛)دولة فلسب  ضاءجلوء ضحان التمييز العنصري واألةليات والشعوب األصلية إىل الق

إنشاء حماكم متخصصة متكِّن من التعجيل ابلبت يف ةضان العنف اجلنساين  142-130
 (؛على حنو فّعاق )إسبانيا
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 كينيةةا ووضةةا البفةةل يف صةةميمه مواصةةلة حتسةة  نظةةام ةضةةاء األحةةداث يف 142-131
 (؛)برابدوس

الثانيةةة مةةن االسةةتعراض الةةدوري تنفيةةذ التوصةةيات اإلضةةافية املنبثقةةة عةةن اجلولةةة  142-132
املنفعةة  الشامل للحالةة يف كينيةا مةن أجةل رفةا سةن املسةهتولية اجلنائيةة وتفعيةل ةةانون منظمةات

 (؛العامة )تشيكيا

 تمييةةةز العنصةةةري وخبةةةاب الكراهيةةةة واعتمةةةادمواصةةلة مقاضةةةاة مةةةرتك  أعمةةةاق ال 142-133
 (؛)أفطانستان اسرتاتيجية شاملة للقضاء على املمارسات الثقافية الضارة

مكافحةة خبةةاب الكراهيةة، وال سةةيما خةفق فةةرتات االنتخةاابت، واملعاةبةةة  142-134
 (؛على التحريض على الكراهية العرةية أو اإلثنية )املكسيك

انتهاكات حقةوق اإلنسةان، وتيسةري جلةوء الضةحان إىل ضمان املساءلة عن  142-135
 (؛القضاء وحصوهلم على التعويض الكامل )أوكرانيا

 تكثيف اجلهود الرامية إىل كفالة إنصاف الناج  من العنف اجلنسةي يف أعقةاب 142-136
، وإنشاء آليات لضمان عدم تكرار مثل هذه 2017و 2007االنتخاابت الرائسية يف عامي 

 (؛مبلقاا )اململكة املتحدة لربيبانيا العظمى وأيرلندا الشماليةاجلرائم 

 ونزيهة يف التقارير اليت تفيد ابستخدام الشةرطة وةةواتإجراء حتقيقات مستقلة  142-137
األمن للقوة وعمليات القتل خارج نباق القانون بصورة غةري مشةروعة، والتنفيةذ الكامةل 

  (؛ون منا التعذيب )أسرتاليالقانون دائرة البب الشرعي الوطنية وةان

 التعةذيباااا تدابري وةائية وضمان إجراء حتقيقةات شةاملة يف مجيةا ادعةاءات  142-138
الصةةارمة  وسةةوء املعاملةةة وعمليةةات القتةةل خةةارج نبةةاق القةةانون علةةى يةةد ةةةوات األمةةن واملسةةاءلة

 (؛للجناة )النمسا

عةن اليت يتعّرض فيها املةدافعون  ضمان إجراء حتقيقات شفافة وفّعالة يف احلاالت 142-139
اإلنسان لياى واعتماد ةانون حيمي املدافع  عن حقةوق اإلنسةان وفقةاا للمعةايري حقوق 

 (؛الدولية )النمسا

تعزيةةز الرةابةةة علةةى ةةةوات أمةةن الدولةةة والتحقيةةق علةةى النحةةو الواجةةب يف  142-140
خةارج نبةاق القةانون االدعاءات على ةوات أمن الدولة بش ن التعذيب وعمليةات القتةل 

 (؛)تشيكياواالحتجاز التعسفي 

مواصلة تعزيز الرةابة املدنية على جهاز الشرطة عن طريةق التنفيةذ الكامةل  142-141
 (؛)بلجيكا 2011لقانون اهلينية املستقلة ملراةبة عمل الشرطة لعام 

قتةل اااا مزيد من اتبةوات ملعاجلةة مجيةا االدعةاءات املتعلقةة بعمليةات ال 142-142
ري واالسةتخدام املفةرل للقةوة مةن جانةب الشةرطة، خارج نبةاق القةانون واالختفةاء القسة

 (؛وال سيما أثناء مبادرات مكافحة اإلرهاب، وضمان مقاضاة اجلناة )بوتسواان

ضةةمان التحقيةةق علةةى النحةةو الواجةةب يف االعتةةداءات علةةى املةةدافع  عةةن  142-143
 (؛اإلنسان والصحفي  )إستونيا حقوق

 هةة ضةد مةوظفي إنفةاا القةانون لتحقيقةاتضمان خضةوع مجيةا االدعةاءات املوجة  142-144
 (؛ةضائية شفافة ونزيهة )فرنسا
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 التحقيةةق يف حةةاالت القتةةل خةةارج نبةةاق القةةانون وحةةاالت عنةةف الشةةرطة املُبلءةةغ 142-145
 (؛عنها وتوفري برامج إعادة الت هيل للضحان )أملانيا

انون، واالختفةاء ملتعلقةة حبةاالت اإلعةدام خةارج نبةاق القةالتحقيق يف الشةكاوى ا 142-146
 (؛القسري، واالستخدام املفرل للقوة من جانب ةوات األمن )كوستاريكا

متك  اهلينية املستقلة ملراةبة عمل الشرطة ووحدة الشهتون الداخليةة ومةدير  142-147
يف انتهاكةات الشةرطة النيابة العامةة وتزويةدهم ابملةوارد الفزمةة مةن أجةل التحقيةق الكامةل 

 (؛)اململكة املتحدة لربيبانيا العظمى وأيرلندا الشماليةومقاضاة مرتكبيها 

التحقيةق الشةةامل يف االدعةاءات املوثوةةةة بشة ن انتهاكةةات حقةوق اإلنسةةان  142-148
الةةيت ترتكبهةةةا ةةةةوات األمةةةن وحماسةةةبة اجلنةةةاة وحتسةة  التةةةدابري الراميةةةة إىل تةةةوفري ُسةةةبل االنتصةةةاف 

 (؛)الوالنت املتحدة األمريكية للضحان

 تنفيذ توصيات جلنةة احلقيقةة والعدالةة واملصةاحلة، مبةا فيهةا التحقيةق مةا املسةهتول  142-149
عةةن االنتهاكةةات اجلسةةيمة حلقةةوق اإلنسةةان ومعةةاةبتهم، فضةةفا عةةن تةةوفري ُسةةبل االنتصةةاف 

 (؛للضحان )األرجنت 

 (؛يمانلدين أو املعتقد وتعزيزه )جزر سلكفالة احلماية الكاملة للحق يف حرية ا 142-150

اااا ما يلزم من تدابري أخرى حلمايةة املسةيحي  مةن االضةبهاد وغةريه مةن  142-151
أشةكاق الضةرر اجلسةةيم الةذي تسةببه اجلماعةةات اإلرهابيةة، بطيةة معاجلةةة األسةباب اجلذريةةة 

 (؛للتبرف الديين )هاييت

ا،   مجيةةا البوائةةف الدينيةةة يف كينيةةمواصةةلة اجلهةةود الراميةةة إىل ضةةمان متكةة 142-152
 وال سيما املسيحي ، من نارسة شعائرهم الدينية دون خوف من االضةبهاد علةى يةد اجلماعةات

 (؛اإلرهابية )جزر سليمان

ضمان سري العمليات الد قراطية يف البلةد دون عوائةق، مبةا يف الةك وضةا  142-153
جمةةا وعةةدم اسةةتخدام القةةوة مةةن جانةةب ةواعةةد تنظيميةةة شةةفافة بشةة ن نارسةةة احلةةق يف الت

 (؛الشرطة إال كحل أخري ويف حاالت مربةرة متاماا فقط )بولندا

صون احلق يف حرية التعبري، مبا فيه حق املنظمات اإلعفمية واملدافع  عن  142-154
مةةن العهةةد الةةدو  اتةةاص ابحلقةةوق املدنيةةة والسياسةةية  19حقةةوق اإلنسةةان، وفقةةاا للمةةادة 

 ؛()أسرتاليا

، 2017ةبة االنتخاابت التابعة لفحتاد األورويب لعام تنفيذ توصيات بعثة مرا 142-155
 (؛وال سيما تعزيز استقفق وسائط اإلعفم والصحفي  وتوفري احلماية للمجتما املدين )تشيكيا

 (؛مواصلة تنفيذ ةانون احلصوق على املعلومات )اليوانن 142-156

 الصةحفي ، وكةذلك لضةمان حريةة التعبةريابري لضمان سفمة اااا املزيد من التد 142-157
 (؛والصحافة وتكوين اجلمعيات والتجما السلمي )اليوانن

 ضةةمان االحةةرتام الكامةةل للحةةق يف حريةةة التعبةةري وتكةةوين اجلمعيةةات، مةةن خةةفق 142-158
 ىاعتماد تشريا شامل بش ن محاية املدافع  عن حقةوق اإلنسةان والتحقيةق يف مجيةا الشةكاو 

 (؛اليت يُدعى فيها وةوع انتهاكات )أوروغواي

 (؛ضمان سفمة املدافع  عن حقوق اإلنسان )فرنسا 142-159



A/HRC/44/9 

21 GE.20-04276 

هتينية بينية آمنة ومواتية تتيح للمدافع  عن حقوق اإلنسةان وا تمةا املةدين  142-160
 مةاتظالعمل بف عوائق ودون التعرض النعدام األمن، بوسائل منها التفعيل الكامل لقةانون من

 (؛( )أيرلندا2013املنفعة العامة )

 ضةةمان تةةوفري بينيةةة آمنةةة ومواتيةةة للمةةدافع  عةةن حقةةوق اإلنسةةان، بوسةةائل منهةةا 142-161
 (؛التحقيق يف االعتداءات )النرويج

 (؛تنفيذ ةانون منظمات املنفعة العامة على وجه السرعة )النرويج 142-162

ومحايةة املةدافع  عةن حقةوق اإلنسةان  مواصلة االنفتاح على ا تما املةدين 142-163
 (؛)تونس

تنفيذ ةانون منظمات املنفعة العامة، مةا احلةرص علةى أن تُفضةي أي تعةديفت  142-164
وتنفيةةذ  تُةةدخل علةةى القةةانون إىل تعزيةةز إطةةار شةةفاف للمنظمةةات غةةري احلكوميةةة للعمةةل حبريةةة،

صوق علةى املعلومةات حلةانون احلصوق على املعلومات من أجل زندة الشفافية وتيسري ا
 (؛العامة )الوالنت املتحدة األمريكية

 (؛تكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز املشاركة السياسية للمرأة )الياابن 142-165

إنشاء آليات لزندة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة، ويف مناصب  142-166
مبية اجلنسانية اليت تهتدي إىل العنف نصنا القرار، وبذق اجلهود للقضاء على القوالب ال

 (؛على املرأة )كوستاريكا

ضمان احرتام مجيا حقوق اإلنسان ومحايتها على النحو الواجب يف الفرتة  142-167
 (؛وأثناءها )الياابن 2022السابقة لفنتخاابت العامة املقبلة يف عام 

 ملةةرتبط ابالنتخةةاابتااالعةرتاف ابنتهاكةةات حقةةوق النةةاج  مةةن العنةةف اجلنسةةي  142-168
وبدء عملية مشاورات ما الناج  وا تما املدين لفسرتشاد هبا يف تصميم تدابري وبرامج 

 (؛التعويضات وتنفيذها )كرواتيا

 إجراء إصةفحات انتخابيةة هتةدف إىل احلةد مةن النزاعةات املرتببةة ابالنتخةاابت 142-169
 (؛)فانواتو

 (؛إىل مكافحة االاار ابألشخاص )جورجيا الراميةتسريا وترية جهودها  142-170

 (؛وضا وتنفيذ معايري دنيا تكفل محاية ضحان االاار وإعادة أتهيلهم )أملانيا 142-171

 ااةةاا مزيةةد مةةن اتبةةوات ملكافحةةة االاةةار ابألشةةخاص وتةةوفري احلمايةةة الكافيةةة 142-172
 (؛لضحان االاار )إندونيسيا

رة واالاةةةار ابألشةةةخاص ألغةةةراض  وتةةةدابرياعتمةةةاد سياسةةةات  142-173 إل ةةةاء الُسةةةخن
 (؛جلنسي )مجهورية إيران اإلسفميةا االستطفق

  (؛بذق جهود إضافية ملكافحة االاار ابلبشر )العراق 142-174

 (؛مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة االاار ابلبشر وعمل األطفاق )نيجرين 142-175

راةبةةة املةةواطن  وتنمةةيبهم، مبةةا يف الةةك الرةابةةة سةةياق م ضةةمان أن حُيةةرتم يف 142-176
 (؛احلق يف اتصوصية )أملانياالقضائية، 

 (؛مواصلة اااا تدابري ترمي إىل معاجلة مشكلة ببالة الشباب )الكويت 142-177
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تعزيز جهودها الرامية إىل التصةدي للتمييةز اجلنسةاين والتحةرن اجلنسةي يف  142-178
 ؛(مكان العمل )ملديف

اااا تدابري إضافية للقضاء على التمييز والتحرن يف مكان العمل، مبةا يف  142-179
 (؛الك على أساس نوع اجلنس وامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية )هولندا

 مواصلة وضا خبة التنمية للبلد واصيص املوارد الفزمةة لتحسة  مسةتونت 142-180
 (؛سكان )برابدوسجما ء الصحة واإلمعيشة الكيني ، وال سيما يف 

 مواصلة تنفيذ برانمج اإلسكان اليسري التكلفة لذوي الدخل املنخفض لتحقيق 142-181
 (؛األهداف املتعلقة ابحلق يف السكن الفئق )ُعمان

تسريا وترية تبوير حمبات امليةاه العامةة الوطنيةة املخصةصةة لتخةزين املةوارد  142-182
ق على املياه وخدمات اإلصحاح على حنو أفضل ضمان حق شعبها يف احلصو املائية بطية 
 (؛)فييت انم

تعزيز وتوسيا نبةاق السياسةات واملةوارد احلاليةة املوجةهةة إىل التخفيةف مةن  142-183
 (؛حدة الفقر )زمبابوي

وأهداف التنمية  2030مواصلة اعتماد تدابري للتصدي للفقر يف ضوء رؤية  142-184
 (؛)أفطانستان املستدامة

 مواصلة تنفيذ سياسات التنمية املستدامة وتكثيةف اجلهةود للقضةاء علةى الفقةر 142-185
 (؛)جزر سليمان

 مواصةةلة تنفيةةذ التةةدابري االجتماعيةةة واالةتصةةادية اجلاريةةة بشةة ن احلةةد مةةن الفقةةر 142-186
 (؛وعدم املساواة والببالة )اهلند

مشاركة املرأة يف  د من الفقر عن طريق دعممواصلة التدابري الرامية إىل احل 142-187
 (؛األنشبة االةتصادية اتاصة )ميامنار

مواصلة سياسةة تسةريا وتةرية النمةو االةتصةادي، وال سةيما احلةد مةن الفقةر  142-188
 (؛)ُعمان

مواصةةلة تنفيةةذ بةةرامج القضةةاء علةةى الفقةةر، بوسةةائل منهةةا اصةةيص ميزانيةةة  142-189
 (؛ى حياة الفنيات الضعيفة )جنوب أفريقياهتثر أتثرياا مباشراا علوطنية كافية للربامج اليت ت

 مواصةةلة اجلهةةود الراميةةة إىل القضةةاء علةةى الفقةةر وتةةوفري ميةةاه الشةةرب وخةةدمات 142-190
 (؛اإلصحاح للسكان )السودان

اااا تدابري لضمان حصوق السكان الذين يعيشةون يف أوضةاع هشةة علةى  142-191
ظةم الرعايةة االجتماعيةة اات الصةلة التعلةيم وغةري الةك مةن نُ الرعاية الصحية األساسةية و 

 (؛)أنطوال

مواصلة تعزيز برامج احلماية االجتماعية لصاحل السكان، وال سةيما شةرائح  142-192
 (؛السكان األشد ضعفاا )مجهورية فنزويف البوليفارية

لصةةحية، مواصةةلة تنفيةةذ القةةوان  والسياسةةات الوطنيةةة املتعلقةةة ابتةةدمات ا 142-193
خةةاص حلةةق النسةةاء واألطفةةاق يف الصةةحة، بوسةةائل منهةةا التعةةاون مةةا دوق  إيةةفء اهتمةةام مةةا

 (؛)إندونيسيا أخرى
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 مضةةاعفة اجلهةةود الراميةةة إىل زندة تيسةةري الوصةةوق إىل املرافةةق الصةةحية لتشةةمل 142-194
 (؛املناطق النائية ومجيا ةباعات ا تما )إريرتن

ضةاعفة االسةتثمارات مبةا حتس  الرعايةة الصةحية لةيم والبفةل عةن طريةق م 142-195
 (؛ما التزاماهتا مبوجب املهتمتر الدو  للسكان والتنمية )الدامنرك يتماشى

متييز علةى التة م  مواصلة اااا التدابري الفزمة كي حيصل مجيا املواطن  دون  142-196
 (؛الصحي واتدمات الصحية اجليدة )جيبويت

مةةن فةةريوس نقةةص املناعةةة البشةةرية  مواصةةلة تعزيةةز سياسةةات وبةةرامج الوةايةةة 142-197
 (؛يف ةباع الصحة )اجلمهورية الدومينيكية والتثقيف

مواصلة اجلهود الرامية إىل وضا حد لسوء التطذية يف مجيا شرائح ا تمةا  142-198
 (؛عيفة )مجهورية إيران اإلسفميةالض

بيةةة مواصةةلة محايةةة وتعزيةةز احلةةق يف الصةةحة للجميةةا مةةن خةةفق تعزيةةز التط 142-199
 (؛الصحية الشاملة )الياابن

اااا تدابري إضافية ملعاجلةة عةدم حصةوق النسةاء، مبةن فةيهن النسةاء اوات  142-200
 (؛اإلعاةة، على رعاية صحية عالية اجلودة )ماليزن

 (؛مواصلة اااا التدابري الفزمة لتوفري الرعاية الصحية الشاملة )ُعمان 142-201

ق القانونيةةةة والسياسةةةاتية واهليكليةةةة الةةةيت حتةةةوق دون اسةةةتعراض مجيةةةا العوائةةة 142-202
تةةوفري خةةدمات الصةةحة اجلنسةةية واإلالابيةةة، وال سةةيما العوائةةق الةةيت تقةةف أمةةام املراهقةةات 

ة الرئيسية األكثر عرضة لإلصابة بفريوس نقةص املناعةة والشاابت وأفراد الفنيات السكاني
 (؛ن يف هذا ا اق )الربتطاقالبشرية، وتنفيذ برامج شاملة ةائمة على حقوق اإلنسا

اااا تدابري ةانونية وسياساتية ملموسةة، مبةا فيهةا تةوفري التةدريب الكةايف يف  142-203
 لةى مجيةا أشةكاق الوصةم والتمييةةزجمةاق حقةوق اإلنسةان للعةامل  الصةحي ، ألجةل القضةاء ع

 (؛يف األوسال الصحية )الربتطاق

لتطبية الصحية الشاملة واإلبفغ عنها بطية تقييم فعالية الربامج التجريبية ل 142-204
 (؛التوسا التدراي يف تنفيذ هذه الربامج يف مجيا أحناء البلد )سنطافورة

مةةن  3مواصةلة توسةةيا نبةةاق التطبيةةة الصةةحية الشةةاملة مبةةا يتماشةةى مةةا اهلةةدف  142-205
 (؛أهداف التنمية املستدامة )كواب

يةاة ةةائم منةذ وةةوع احلمةل وحةىت الوفةاة إعادة الت كيد علةى أن احلةق يف احل 142-206
 (؛الببيعية، ومضاعفة اجلهود حلمايته يف حد ااته )جزر سليمان

 (؛ستثمار يف التعليم وحتس  التعليم يف املناطق الريفية )الص مواصلة زندة اال 142-207

تكثيف اجلهود يف جماق التعليم لضمان حصوق اجلميا على التعليم اجليد،  142-208
 (؛سيما سكان األرنف )جيبويت وال

مواصةةلة جهودهةةا، ابلتةةزام متجةةدد، لتحسةة  اتةةدمات العامةةة مثةةل التعلةةيم  142-209
 (؛موريشيوسوالرعاية الصحية )

مواصلة تعزيةز سياسةاهتا التعليميةة والصةحية الناجحةة مةن أجةل تةوفري أكةرب  142-210
 (؛ةةدر نكن من الرفاه لشعبها )مجهورية فنزويف البوليفاري
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ضمان تكافهت الفرص يف احلصوق على التعليم مةن خةفق اإلدمةاج الكامةل  142-211
، وفقةاا إلعةفن 2020طنيةة حبلةوق عةام لفجني  وملتمسةي اللجةوء يف سياسةات التعلةيم الو 

 (؛بش ن تعليم الفجني  )كندا 2017جيبويت لعام 

والنسةةاء يف التعلةةيم النظةةر يف ااةةاا مزيةةد مةةن التةةدابري لةةزندة عةةدد الفتيةةات  142-212
 الثةةانوي والعةةا ، بوسةةائل منهةةا وضةةا تةةدابري حمةةددة هتةةدف إىل ضةةمان حصةةوق الفتيةةات اوات

 (؛لى حنو كاف )بلطارناإلعاةة على التعليم ع

مواصلة جهودها الرامية إىل زندة تيسري الوصوق إىل املرافق التعليمية على  142-213
 (؛يةمجيا املستونت )مجهورية إيران اإلسفم

 (؛مواصلة اااا تدابري لضمان توفري التعليم اجلاما واجليد للجميا )ماليزن 142-214

الرامية إىل معاجلة مس لة متك  األطفةاق الةذين يعيشةون يف مواصلة اجلهود  142-215
األرنف مةةن احلصةةوق علةةى التعلةةيم عةةن طريةةق تةةوفري اهلياكةةل األساسةةية واملةةوارد التعليميةةة 

 (؛ارالكافية )ميامن

ااةاا مزيةد مةن اتبةوات لتعزيةز الوصةوق إىل مهتسسةات التعلةيم والتةدريب  142-216
 (؛سيما للنساء والشباب )الفلب يف ا اق التقين واملهين، وال 

مواصةةةةةةلة تنفيةةةةةةذ الةةةةةةربامج الوطنيةةةةةةة يف جمةةةةةةاق التعلةةةةةةيم والرعايةةةةةةة الصةةةةةةحية  142-217
 (؛الروسي )االحتاد

ىل ضةةمان حصةةوق مجيةةا الكينيةة  واملقيمةة  علةةى مواصةةلة اجلهةةود الراميةةة إ 142-218
 (؛تعليم جيد دون متييز )اململكة العربية السعودية

ود الرامية إىل ضمان متتُّا مجيا الكينية   مكانيةة احلصةوق علةى تعزيز اجله 142-219
 (؛التعليم دون متييز )سري النكا

 ري اات الصةلة الراميةةاستعراض واعتماد وتنفيذ القوان  والسياسةات والتةداب 142-220
إىل تعزيةةز التعلةةيم اجلةةاما ومعاجلةةة الصةةعوابت الةةيت يواجههةةا البةةفب اوو اإلعاةةةة واوو 

 (؛جات اتاصة )اتيلنداالحتيا

مواصلة اجلهود الرامية إىل التصدي ألوجه عدم املساواة ب  الرجةل واملةرأة  142-221
 (؛يف جماق التعليم )تونس

 تيسري احلصوق على التعليم االبتةدائي وتوسةيا نبةاق تطبيتةه، االستمرار يف زندة 142-222
 (؛ونت أخرى من التعليم )كوابوكذلك التعليم التقين واملهين وتوسيا نباةه ليشمل مست

مواصلة التدابري الرامية إىل ضةمان تةوفري أعلةى مسةتونت التعلةيم يف مجيةا  142-223
 (؛أحناء البلد )زامبيا

 (؛التدابري لضمان متك  املرأة يف مجيا ا االت )أاربيجاناااا مزيد من  142-224

ابملةرأة، وتعزيةز التنسةيق بة  خمتلةف مواصلة تبوير اجلهاز الوطين للنهةوض  142-225
 (؛اهلينيات التنفيذية وتزويدها ابملوارد الكافية )بلطارن

 ة ابملةةرأة( والقةةرارات اات الصةةلة املتعلقةة2000)1325تنفيةةذ ةةةرار جملةةس األمةةن  142-226
 (؛والسفم واألمن )إستونيا
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املةةرأة، مةةا ضةمان اسةةتجابة ةويةة متعةةددة القباعةةات ملكافحةة العنةةف علةى  142-227
 (؛القدرة على التحقيق يف القضان، وإاتحة جلوء الناجيات إىل القضاء )آيسلندا

يةةا مواصةلة تعزيةز ايليةةات علةى الصةةعيد الةوطين ملنةةا العنةف العةةائلي ومحايةة مج 142-228
 (؛ضحان العنف العائلي )ةريغيزستان

 ا يف الةك االاةارمواصلة مكافحة التمييز والعنف على النساء واألطفاق، مبة 142-229
رة وتعرضهم لفعتداء املنز ، وحتس  اإلبفغ عةن مةرتك  هةذه  هبم واستخدامهم يف الُسخن

 (؛األفعاق وتقد هم إىل العدالة )بولندا

رأة علةةى األراضةةي بوسةةائل منهةةا ضةةمان التنفيةةذ الكامةةل ضةةمان حصةةوق املةة 142-230
حلقةةوق الرجةةل يف امةةتفك األراضةةي،  ليحكةةام الدسةةتورية الةةيت متةةنح املةةرأة حقوةةةاا مسةةاوية

 (؛فضفا عن تنفيذ ةانون املمتلكات الزوجية وغريه من حقوق املرأة يف األرض )بولندا

 ضةحان العنةف اجلنسةي واجلنسةاين تعزيز اجلهود الرامية إىل زندة تيسري وصةوق 142-231
 (؛والناج  منهما إىل أماكن آمنة )مجهورية كورن

 (؛ز متك  املرأة واملساواة ب  اجلنس  )اتيلندمواصلة تعزي 142-232

  (؛مواصلة اجلهود الرامية إىل حتس  حقوق املرأة )تونس 142-233

واالجتماعية للمرأة وزندة  اااا تدابري ترمي إىل ضمان احلقوق االةتصادية 142-234
 (؛فرصها يف احلصوق على عمل )فانواتو

نا العنف اجلنسي واجلنسةاين ومكافحتهمةا، حةىت زندة اجلهود الرامية إىل م 142-235
 (؛يف خميمات املشردين داخلياا والفجني  )بيفروس

 ا إاتحةةةااةةاا تةةدابري اسةةتباةية وشةةاملة للتصةةدي للعنةةف اجلنسةةاين، بوسةةائل منهةة 142-236
 (؛وصوق الضحان إىل ُسبل االنتصاف )ماليزن

تكثيف التدابري الرامية إىل توفري الدعم النفسةي واالجتمةاعي ودور اإليةواء  142-237
 (؛واملفاات ايمنة لضحان العنف العائلي واجلنسي واجلنساين )ميامنار

 املنةز ، وال سةيما استحداث أداة لرصد وتقييم تنفيذ ةانون احلماية من العنةف 142-238
 (؛عنف املنز  والناج  منه يف مجيا املقاطعات )سيشيلفيما يتعلق ابلدعم املقدةم إىل ضحان ال

( 2015اعتمةةاد ةواعةةد تنظيميةةة إلنفةةاا ةةةانون احلمايةةة مةةن العنةةف العةةائلي ) 142-239
 (؛ليشيت -)تيمور 

 (؛جلنساين )أوغنداتعزيز اجلهود الرامية إىل التصدي للعنف اجلنسي وا 142-240

 (؛ن العنف العائلي )أوكرانياالتنفيذ الفّعاق لقانون احلماية م 142-241

 اااا تدابري لضمان وصوق النساء ضحان العنف اجلنساين إىل العدالة واحلماية 142-242
 (؛والدعم على حنو فّعاق )فانواتو

الةةةذين تةةةرتبط وضةةةا سياسةةةة شةةةاملة ملعاجلةةةة أسةةةباب ارتفةةةاع عةةةدد األطفةةةاق  142-243
 ات االجتماعيةة املناسةبة، ودعةم بةرامجأوضاعهم ابلشوارع، عن طريق توفري احلمايةة واتةدم

 (؛ملّ مشل اأُلسءر )اجلزائر

 (؛تنفيذ أحكام اتفاةية حقوق البفل )العراق 142-244
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اسةةتنبال الُسةةبل والوسةةائل الكفيلةةة بتخصةةيص مةةوارد كافيةةة للتنفيةةذ الفّعةةاق  142-245
واألمهةات العةامفت وجةهة حنو النهوض حبقةوق اإلنسةان وأوضةاع األطفةاق لإلجراءات امل
 (؛)موريشيوس

مضاعفة اجلهود الرامية إىل القضاء على التهميش االجتماعي واالةتصادي  142-246
 (؛ليشيت -والسياسي ليطفاق والشباب من البوائف املسلمة أو من إثنية صومالية )تيمور 

فاء يف التةدابري للقضةاء علةى إيةداع األطفةاق واأليتةام الضةع اااا املزيةد مةن 142-247
 (؛مهتسسات الرعاية، وهتينية بينية أسرية هلم )اجلبل األسود

وضةةا اسةةرتاتيجية طويلةةة األجةةل إلاكةةاء الةةوعي ومكافحةةة التمييةةز يف حةةق  142-248
األشةةةخاص اوي اإلعاةةةةة وللتمكةةة  مةةةن تقةةةدمي ادعةةةاءات ابلتعةةةرض للتمييةةةز إىل ايفةةةاكم، 

 (؛زائريكفل توفري ُسبل االنتصاف املناسبة للضحان )اجل امب

 (؛مواصلة جهودها لتعزيز حقوق األشخاص اوي اإلعاةة )مصر 142-249

 (؛تعزيز حقوق األطفاق اوي اإلعاةة )العراق 142-250

مواصلة اجلهود اجلارية لضمان متاشي حقةوق األشةخاص اوي اإلعاةةة مةا  142-251
 (؛نمية املستدامة )ليبيارؤية كينيا ألهداف الت

 (؛اتدمات املقدةمة ليشخاص اوي اإلعاةة )اململكة العربية السعوديةحتس   142-252

مواصلة تنفيذ آلية اإلنةذار املبكةر ملنةا التخلةي عةن األطفةاق اوي اإلعاةةة  142-253
 رةومواصلة خفض عدد األطفاق املودع  يف مهتسسات الرعاية بطيةة القضةاء علةى هةذه الظةاه

 (؛يف  اية املباف )صربيا

( 2009ان إجةراء اسةتعراض لسياسةة تعلةيم اوي االحتياجةات اتاصةة )ضم 142-254
على وجه السرعة بطرض كفالةة عةدم الُّةف أي طفةل عةن الركةب، ومتكة  األطفةاق اوي 

 (؛اإلعاةة من التعلم إىل جانب األطفاق ايخرين ةدر اإلمكان )سنطافورة

اإلعاةةة مةن خةفق ود املتعلقة بتعزيةز حقةوق األشةخاص اوي مواصلة اجله 142-255
 (؛إعادة الت هيل وإعادة اإلدماج، وتزويدهم ابتدمات الصحية الفزمة )السودان

 اااا املزيد من التدابري حلماية الفنيات الضةعيفة، وال سةيما النسةاء واألشةخاص 142-256
 (؛اوي اإلعاةة واألطفاق )أوكرانيا

 ركة اهلادفةة للشةعوب األصةلية يفااةاا مزيةد مةن التةدابري لتعزيةز املشةا النظر يف 142-257
 (؛مجيا املسائل اليت متسهم )الفلب 

 تعزيةةز التةةدابري الراميةةة إىل ضةةمان محايةةة حقةةوق مجيةةا العمةةاق املهةةاجرين وأفةةراد 142-258
 (؛أسرهم، مبا يف الك منا االاار ابألشخاص )أوغندا

مةةا يكفةةي  اللجةةوء والفجنيةة  علةةى أراضةةيها، وتةةوفريضةمان محايةةة ملتمسةةي  142-259
 (؛من الطذاء واتدمات الصحية يف مرافق االستقباق مبساعدة ا تما الدو  )أفطانستان

ااةاا املزيةةد مةةن اتبةةوات العمليةةة الراميةةة إىل ضةةمان إدمةةاج الفجنيةة  يف مجيةةا  142-260
 (؛بيامناحي احلياة االجتماعية والثقافية واالةتصادية )زام

يل املواليةةةد، منعةةةاا للقيةةود املفروضةةةة علةةةى حةةةق تنفيةةذ بةةةرانمج شةةةامل لتسةةج 142-261
  .يف اجلنسية )املكسيك( األةليات
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علةى أن يكةون  وستبحث كينيا التوصةيات التاليةة، وسةتقدم ردوداا عليهةا يف الوةةت املناسةب، -143
 الك ةبل موعد الدورة الرابعة واألربع   لس حقوق اإلنسان:

 (؛التفاةية حقوق البفل )ةربصالتصديق على الربوتوكوق االختياري  143-1

 االسةتجابة لبلةةب اتبةري املسةةتقل املعةةين ابحلمايةة مةةن العنةف والتمييةةز القةةائمء ن  143-2
 ؛(2)على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية )أوروغواي(

ةوان  املنظمةات  وضمان متاشي 2018 استعراض مشروع ةانون اجلمعيات لعام 143-3
 (؛غري احلكومية ما احلق يف حرية التعبري )أملانيا

 ضمان اسيد النهج القةائم علةى حقةوق اإلنسةان يف املسةاحملات ايفةددة وطنيةاا  143-4
 (؛)فيجي 2020املستعرءضة اليت ستقدمها احلكومة يف 

ألحكةام  كةم القةانونالنظر يف اااا اتبوات الفزمةة لتببيةق وةةف اختيةاري حب 143-5
االختيةاري  اإلعدام متهيداا إللطاء عقوبة اإلعدام متاماا، بوسائل منها التصديق علةى الربوتوكةوق

الثاين امللحق ابلعهد الدو  اتةاص ابحلقةوق املدنيةة والسياسةية، اهلةادف إىل إلطةاء عقوبةة 
 اإلعدام )إيباليا(.

 :طت هبا علماا وحبثت كينيا التوصيات الواردة أدانه وأحا -144

تنفيةةةةةذ مجيةةةةةةا الربوتوكةةةةةوالت امللحقةةةةةةة ابتفاةيةةةةةة محايةةةةةةة البفةةةةةل، واتفاةيةةةةةةة  144-1
البفةةل، واالتفاةيةةة الدوليةةة حلمايةةة حقةةوق مجيةةا العمةةاق املهةةاجرين وأفةةراد أسةةرهم  حقةةوق

 (؛)جنوب السودان

التصةديق علةى الربوتوكةةوق االختيةاري الثةاين امللحةةق ابلعهةد الةدو  اتةةاص  144-2
 (؛السياسية، اهلادف إىل إلطاء عقوبة اإلعدام )هندوراسابحلقوق املدنية و 

التصةديق علةى الربوتوكةةوق االختيةاري الثةاين امللحةةق ابلعهةد الةدو  اتةةاص  144-3
 (؛ابحلقوق املدنية والسياسية، اهلادف إىل إلطاء عقوبة اإلعدام )اجلبل األسود

لحةق ابلعهةد الةدو  ختياري الثاين املالتوةيا والتصديق على الربوتوكوق اال 144-4
 (؛اتاص ابحلقوق املدنية والسياسية، اهلادف إىل إلطاء عقوبة اإلعدام )أوروغواي

 إلطاء عقوبة اإلعدام متامةاا والتصةديق علةى الربوتوكةوق االختيةاري الثةاين امللحةق 144-5
 (؛سبانياعقوبة اإلعدام )إ ابلعهد الدو  اتاص ابحلقوق املدنية والسياسية، اهلادف إىل إلطاء

إضفاء البابا الرةي على الوةف االختياري لتنفيذ أحكام اإلعةدام والتصةديق  144-6
، علةةى الربوتوكةةوق االختيةةاري الثةةاين امللحةةق ابلعهةةد الةةدو  اتةةاص ابحلقةةوق املدنيةةة والسياسةةية

 (؛اهلادف إىل إلطاء عقوبة اإلعدام )نيوزيلندا

 تفاةيةة حقةوق األشةخاص اوي اإلعاةةةالربوتوكوق االختيةاري الالتصديق على  144-7
 (؛)سري النكا

 (؛تفاةية مكافحة التمييز يف جماق التعليم )الكونطوا على التصديق 144-8

__________ 

التوصددية كمددا تُليددت ألنددا  جلسددة التحدداور اددي: تتوجيدده دعددوة ميتوحددة إىل املالَّيدد  يددودايت ن إطددار اإلجددرا ات  (2جمل
املعدد  ابحلمايددة مددن العنددف والتمييددز ادوددتجاية لطلدد  اسبددري املسددتقاب اساصددة ولدد  حقددو  اإلنسددان، ود ودديما 

  القائَمْ  على أواو املياب النسي واهلوية النسانيةت.
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 التصديق على اتفاةية مكافحة التمييةز يف جمةاق التعلةيم والربوتوكةوق االختيةاري 144-9
 (؛ياالتفاةية حقوق األشخاص اوي اإلعاةة )أوكران

االتفاةيةةةة الدوليةةةة حلمايةةةة مجيةةةا األشةةةخاص مةةةن االختفةةةاء  التصةةةديق علةةةى 144-10
 (؛القسري )فرنسا

 التصديق على االتفاةية الدولية حلماية مجيا األشةخاص مةن االختفةاء القسةري 144-11
 (؛)هندوراس( )سيشيل

ابحلقوق التصديق على الربوتوكوق االختياري امللحق ابلعهد الدو  اتاص  144-12
 (؛عية والثقافية )هندوراساالةتصادية واالجتما

 التصةديق علةى االتفاةيةةة الدوليةة حلمايةةة حقةوق مجيةا العمةةاق املهةاجرين وأفةةراد 144-13
 (؛أسرهم )هندوراس( )السنطاق

 التصةديق علةى االتفاةيةةة الدوليةة حلمايةةة حقةوق مجيةا العمةةاق املهةاجرين وأفةةراد 144-14
 (؛أسرهم )سري النكا

االختياري التفاةيةة مناهضةة التعةذيب وغةريه مةن  التصديق على الربوتوكوق 144-15
 ضةةروب املعاملةةة أو العقوبةةة القاسةةية أو الفإنسةةانية أو املهينةةة والربوتوكةةوق االختيةةاري التفاةيةةة

 (؛حقوق األشخاص اوي اإلعاةة )شيلي

 ملهةاجرين وأفةةرادالتصةديق علةى االتفاةيةةة الدوليةة حلمايةةة حقةوق مجيةا العمةةاق ا 144-16
 (؛ةية حقوق البفل )جزر القمرأسرهم واتفا

التصديق على الربوتوكوق االختياري التفاةيةة مناهضةة التعةذيب وغةريه مةن  144-17
 (؛ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الفإنسانية أو املهينة )هندوراس( )الدامنرك

ة القضةةاء علةةى مجيةةا أشةةكاق التصةةديق علةةى الربوتوكةةوق االختيةةاري التفاةيةة 144-18
 (؛ضد املرأة )هندوراس مييزالت

التصديق على اتفاةية منا جر ة اإلابدة اجلماعية واملعاةبةة عليهةا )أرمينيةا(  144-19
 (؛)رواندا

التصةةةديق علةةةى اتفاةيةةةة منظمةةةة العمةةةل الدوليةةةة بشةةة ن الشةةةعوب األصةةةلية  144-20
 (؛( )شيلي169)رةم  1989والقبلية، 

لدوليةةةة بشةةة ن الشةةةعوب األصةةةلية ق علةةةى اتفاةيةةةة منظمةةةة العمةةةل االتصةةةدي 144-21
 (؛( )هندوراس169)رةم  1989والقبلية، 

امللحةق ابتفاةيةة منظمةة العمةل الدوليةة  2014التصديق على بروتوكوق عةام  144-22
(، وتنفيةةةذه )اململكةةةة املتحةةةدة لربيبانيةةةا العظمةةةى 29)رةةةةم  1930بشةةة ن العمةةةل اجلةةةربي، 

 (؛الشماليةوأيرلندا 

 الابية بقصد توفري إطار ةانوين للصحة اجلنسية واإلالابيةسن ةانون للصحة اإل 144-23
 (؛للشباب، ةائم على حقوق اإلنسان )مالبة

سن ةانون للصحة اإلالابية لتةوفري إطةار ةةانوين للصةحة اجلنسةية واإلالابيةة  144-24
  (؛للشباب، ةائم على حقوق اإلنسان )بلجيكا
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يةةز يةةوفر احلمايةةة جلميةةا األفةةراد تمةةاد ةةةانون شةةامل للمسةةاواة وعةةدم التمياع 144-25
 (؛بطض النظر عن ميوهلم اجلنسية أو هويتهم اجلنسانية أو تعبريهم اجلنساين )النرويج

اعتمةةاد ةةةانون شةةامل ملناهضةةة التمييةةز يةةوفر احلمايةةة جلميةةا األفةةراد، بطةةض  144-26
 (؛ية أو التعبري اجلنساين )كنداالنظر عن امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسان

إلطاء ارمي العفةات اجلنسية القائمةة علةى الرتاضةي بة  البةالط  مةن نفةس  144-27
 نةةوع اجلةةنس وتوسةةيا نبةةاق تشةةريعاهتا املناهضةةة للتمييةةز كةةي تشةةمل حظةةر التمييةةز علةةى أسةةاس

 (؛امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية )آيسلندا

قائمةة علةى الرتاضةي،  اّرم العفةات اجلنسةية املثليةة الإلطاء مجيا األحكام اليت 144-28
واعتمةةةاد سياسةةةات وتةةةدابري مناسةةةبة بطيةةةة التصةةةدي للوصةةةم والتحةةةرن والتمييةةةز والعنةةةف علةةةى 

 (؛بسبب ميوهلم اجلنسية )أسرتاليا األفراد

مضةةاعفة اجلهةةود املبذولةةة ملكافحةةة التمييةةز، مةةا الرتكيةةز بوجةةه خةةاص علةةى  144-29
 ويةة اجلنسةانية وحةاملي صةفات اجلنسة ي  ومزدوجي امليل اجلنسةي ومطةايري اهلاملثليات واملثل

 (؛والنساء، والقضاء على تشويه األعضاء التناسلية األنثوية )تشيكيا

 ااةاا التةدابري السياسةية والتشةةريعية الفزمةة ملكافحةة التمييةةز علةى أسةاس امليةةل 144-30
 (؛)اجلمهورية الدومينيكيةاجلنسي واهلوية اجلنسانية 

اّرم املثلية اجلنسية، ومكافحة العنف القةائم علةى امليةل  إلطاء القوان  اليت 144-31
 (؛اجلنسي واهلوية اجلنسانية )شيلي

مكافحة التمييز يف حق املثليات واملثلي  ومزدوجي امليل اجلنسي ومطايري  144-32
اء األحكام اليت تعاةب على املثلية اجلنسية اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنس  وإلط

 (؛)فرنسا

إلطاء ارمي العفةات اجلنسية املثليةة القائمةة علةى الرتاضةي واعتمةاد تةدابري  144-33
 (؛للتصدي للتمييز على أساس امليل اجلنسي )إيباليا

 اجلنسياعتماد ةوان  وسياسات وتدابري ملنا العنف والتمييز على أساس امليل  144-34
 (؛واهلوية اجلنسانية والتعبري اجلنساين )مالبة

مةةن ةةةانون العقةةوابت وإلطةةاء اةةرمي العفةةةات  165و 163و 162إلطةةاء املةةواد  144-35
 (؛اجلنسية املثلية ب  البالط  )مالبة

إلطةةاء التشةةريعات الةةيت اةةّرم العفةةةات اجلنسةةية القائمةةة علةةى الرتاضةةي بةة   144-36
 (؛ملكسيكمن ةانون العقوابت )ا 165و 162وع اجلنس، وال سيما املادت  البالط  من نفس ن

 وسةنإلطاء ارمي العفةةات اجلنسةية املثليةة القائمةة علةى الرتاضةي بة  البةالط ،  144-37
النظةةر  ةةوان  شةةاملة ملناهضةةة التمييةز لضةةمان إعمةةاق حقةوق اإلنسةةان جلميةةا األفةراد، بصةةرف

 (؛اجلنسانية )نيوزيلنداميوهلم اجلنسية أو هويتهم  عن

ة القائمةة علةى التشةاور بة  البةالط  مةن نفةس إلطاء ارمي العفةةات اجلنسةي 144-38
 (؛نوع اجلنس على النحو املوصءى به سابقاا )سلوفينيا

إلطاء ارمي العفةات اجلنسية القائمةة علةى الرتاضةي بة  البةالط  مةن نفةس  144-39
 (؛نوع اجلنس )إسبانيا
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 املثليةةات مةةن ةةةانون العقةةوابت، الةةيت اةةّرم وضةةا 181و 165و 162إلطةةاء املةةواد  144-40
واملثليةةة  ومزدوجةةةي امليةةةل اجلنسةةةي ومطةةةايري اهلويةةةة اجلنسةةةانية وحةةةاملي صةةةفات اجلنسةةة  

 (؛سلوكهم و/أو تعبريهم )الوالنت املتحدة األمريكية و/أو

 (؛إلطاء عقوبة اإلعدام متاماا )ةربص 144-41

وةف اختياري رةي لعقوبة اإلعدام وافيف مجيةا أحكةام اإلعةدام  اعتماد 144-42
لقائمة توطنيةا للتصةديق علةى الربوتوكةوق االختيةاري الثةاين امللحةق ابلعهةد الةدو  اتةاص ا

 (؛ابحلقوق املدنية والسياسية، اهلادف إىل إلطاء عقوبة اإلعدام )أسرتاليا

 (؛ينيا( )توغوإلطاء عقوبة اإلعدام )كابو فريدي( )سلوف 144-43

 (؛ارسةا )فيجيإلطاء عقوبة اإلعدام متاماا، ةانوانا ون 144-44

 (؛إلطاء عقوبة اإلعدام رةياا على جبميا اجلرائم )فرنسا 144-45

 مواصلة التقةدم ايفةرءز مةهتخراا يف هةذا ا ةاق، وإلطةاء عقوبةة اإلعةدام، والتصةديق 144-46
 ابلعهةةد الةةدو  اتةةاص ابحلقةةوق املدنيةةة والسياسةةية،علةةى الربوتوكةةوق االختيةةاري الثةةاين امللحةةق 

 (؛طاء عقوبة اإلعدام )الربتطاقاهلادف إىل إل

 إلطاء عقوبة اإلعدام متامةاا والتصةديق علةى الربوتوكةوق االختيةاري الثةاين امللحةق 144-47
 (؛)آيسلندا ابلعهد الدو  اتاص ابحلقوق املدنية والسياسية، اهلادف إىل إلطاء عقوبة اإلعدام

ا تمةةا املةةدين يف كينيةةا  تقةدمي مسةةاعدة ماليةةة سةةنوية كافيةةة إىل بةرامج ومنظمةةات 144-48
 (؛اليت تسعى إىل تطيري مواةف الرجاق والفتيان ابااه اعتناق الذكورة اإلاابية)هاييت

 (؛إلطاء تعدد الزوجات )كابو فريدي 144-49

 لى اتةدمات واملعلومةات الصةحية،اااا إجراءات ملموسة لضمان احلصوق ع 144-50
مةن أجةل ضةمان الصةحة واحلقةوق اجلنسةية  واستعراض القوان  والسياسةات اات الصةلة

 (؛واإلالابية للجميا )فنلندا

املةةهترخ يف  266التنفيةةذ الفةةوري حلكةةم ايفكمةةة العليةةا بشةة ن االلتمةةاس رةةةم  144-51
جيهيةة املتعلقةة ابحلةد مةن وفيةات عن طريق إعادة العمل ابملعةايري واملبةادت التو  2015 عام

 مل مون ومنهج تدريب املهني  الببية  يف املستشةفياتوأمراض األمومة املتصلة ابإلجهاض غري ا
 (؛العامة )هولندا

 وتنفيةةذ منةةاهج دراسةةية بشةة ن التثقيةةف اجلنسةةي الشةةامل املفئةةم للسةةن،اعتمةةاد  144-52
 (؛)آيسلندا يا مراحل التعليم املدرسيتشتمل على معلومات عن ةضان العنف، تُقدةم يف مج

 ارة ابملرأة وضمان حصةوق مجيةا النسةاء والفتيةاتالقضاء على املمارسات الض 144-53
 على خدمات الصحة اجلنسية واإلالابية والتثقيف اجلنسي الشامل )إستونيا(.

الدولةةةة تعةةةرّب مجيةةةا االسةةةتنتاجات و/أو التوصةةةيات الةةةواردة يف هةةةذا التقريةةةر عةةةن موةةةةف  -145
فهءةم أ ةا حتظةى بت ييةد الفريةق )الدوق( اليت ةةّدمتها و/أو الدولةة موضةوع االسةتعراض. وينبطةي أاّل يُ 

  العامل كُكل.
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