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مقدمة
عق ددد القري ددق العام ددس املع ددل ابري ددتعرا ،ال دددورق الل ددامسل املنلد د وفق ددا لق درار ل د حق ددو
-1
القد د ة م ددن  20إىل  31ك ددانون اللاا/ين دداير  .2020وأُج ددرق
اإلنس ددان 1/5ل دورت دده اةامس ددة واللفرتد د
ايدتعرا ،ااالدة نينيددا ا لسدة اللانيدة املعقددودة  21كدانون اللاا/ينداير  .2020وتدرأو وفدد نينيددا
مامادو رم فوفاان وزير الدولةل وزير العدل نينيا .واعتمد القريق العامس تقريره عن نينيا جلسته 9
املعقودة  24كانون اللاا/يناير .2020
و  14كانون اللاا/يناير 2020ل اختار ل حقو اإلنسان فريق املقدررين التدا (اجملموعدة
-2
اللفرتية) لتيسري ايتعرا ،ااالة نينيا :بلغاراي والدامنرك وموريتانيا.
ووفقد ددا للققد ددرة  15مد ددن مرفد ددق ق د درار ل د د حقد ددو اإلنسد ددان 1/5ل والققد ددرة  5مد ددن مرفد ددق ق د درار
-3
اجملل 21/16ل صدرت الواثئق التالية من أجس ايتعرا ،ااالة نينيا:
(أ)

تقرير وطل/عر ،كتايب أُعد وفقا للققرة (15أ) )(A/HRC/WG.6/35/GIN/1؛

(ب) جتميع للمعلومات أعدته مقوضية األمدم املتحددة السدامية اقدو اإلنسدان (مقوضدية
حقو اإلنسان) وفقا للققرة (15ب) )(A/HRC/WG.6/35/GIN/2؛
(ج) م د د د د د د د ددوجز أعدت د د د د د د د دده مقوض د د د د د د د ددية حق د د د د د د د ددو اإلنس د د د د د د د ددان وفق د د د د د د د ددا للققد د د د د د د د ددرة (15ج)
).(A/HRC/WG.6/35/GIN/3
وأحالددا اجملموعددة اللفرتيددة إىل نينيددا قائمددة ابأليددفلة أعددد ا يددلقا كددس مددن أملانيددال والربتغددالل
-4
وبلجيكددال وليختنلددتاين ابيددم موعددة األصدددقاي املعنيددة ابلليددات الوطنيددة للتنقي د واإلبددف واملتابعددةل
إض ددافة إىل إي ددبانيال وأورون د دواقل وي ددلوفينيال واململك ددة املتح دددة لربيعاني ددا الع م ددل وأيرلن دددا الل ددماليةل
وال ددورايت املتح دددة األمريكي ددة .وة د ه األي ددفلة متاح ددة لفط ددف عليه ددا املوق ددع الل ددبكي لفي ددتعرا،
الدورق اللامس.

أوالا -موجز لوقائع عملية االستعراض
ألف -العرض املقدم من الدولة موضوع االستعراض
أشار الوفد إىل أن نينيا مقتنعة مبا أحرزته من تقدم يبيس تعزيز حقو اإلنسان ومحايتهدال
-5
لكنها تدرك أيضا التحدايت اليت تواجهها .وقال إن نينيا ت س متعلعة إىل دعدم أقراهندا وإرشدادةم مدن
أجس تكري حقو اإلنسان اليت تلتدزم هبدا التزامدا رايدخا .وأشدار الوفدد إىل أن ملداركة نينيدا الددورة
اللاللة لفيتعرا ،الدورق اللامس ر تلكس دلديف علدل التزامهدا مبواصدلة إدراج مسد لة حقدو اإلنسدان
ضددمن القضددااي ا وةري ددة وذات األولويددة فحس د ل بددس ت دددل أيضددا عل ددل عزمه دا توطي ددد صددف ا جبمي ددع
الليات املعنية بتعزيز حقو اإلنسان ومحايتها.
ويل ددكس اري ددتعرا ،ال دددورق الل ددامس إط ددارا ع يم ددا إلجد دراي تقي دديم ص ددارم ومسد د ول للتع ددور
-6
ددال حق ددو اإلنس ددان .ومن د قي ددام ا مهوري ددة اللالل ددة ع ددام 2010ل عق د انتخ دداب ألق ددا
اااص ددس
كوندق رئيسال ب لا ااكومة جهودا جبارة إطار تعزيز حقو اإلنسان ومحايتها اتصلال مجلة
أمددورل بكلددري مددن التوصدديات الصددادرة اريددتعرا ،السددابق .ومددن ة د ه التوصدديات توطيددد امل يسددات
املس ولة عن تعزيز حقو اإلنسان ومحايتهال كامل يسة الوطنيدة اقدو اإلنسدان والدديوان الدوطل ألمد
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امل ددامل وإلغدداي عقوبددة اإلع ددام القددانون ا نددائي ا ديددد الصددادر  26تل درين األول/أكتددوبر .2016
ومه دد اإللغدداي العددوعي لعقوبددة اإلعدددام السددبيس أمددام تصددديق نينيددا علددل الربوتوكددول ارختيددارق اللدداا
امللحق ابلعهد الدو اةاص اباقو املدنية والسياييةل اهلادف إىل إلغاي عقوبة اإلعدام.
وتضمنا ا هود األخرى املب ولة ة ا اجملال جترمي التع ي ل ال ق كان من قبس مدرجا
-7
ددال تعزيدز حقددو اإلنسدان ومحايتهددا؛
ابب الضدرب وا ُدر ؛ وإعددداد واعتمداد بيددان للسيايدة الوطنيدة
وصيانة برانمج وطدل إلدمداج ذوق اإلعاقدة واعتمداده؛ وإنلداي ندة وطنيدة عدام  2017حملاربدة ارجتدار
ابلبلددر ومددا يلدداهبه مددن املماريددات؛ وتنقدديا قددانون العقددس وإق دراره ا معيددة الوطنيددة؛ وإعددداد خعددة
اي اتيجية وطنية ( )2023-2019من أجس القضاي املربم علل تلويه األعضاي التنايلية لإلانث؛ وحماربة
اإلففت من العقاب.
و  13نيسددان/أبريس 2018ل أنل د ت ااكومددة نددة توجيهيددة للمحاكم دة املتصددلة مبجددزرة
-8
أيلول/يبتمرب  .2009ومن املقدر إجراي ة ه احملاكمة حزيران/يونيه  .2020وُكلقا اللجنة التوجيهية
بتن دديم احملاكم دة وتعبفددة امل دوارد املعلوب ددة هل د ا الغددر ،ور يدديما فيم ددا يتصددس بصددندو تعددويح ض ددحااي
امل ياةل وإنلاي ن ام اماية قضاة التحقيق والضحااي واللهود ومجيع ا هات املعنية ابحملاكمة.
28

وايتهلا ااكومدة مد خرا بنداي قاعدة حماكمدة مدن أجدس تيسدري ةد ه احملاكمدة .وتتسدب مسدائس
-9
تععيدس
إجرائية أيايا أتخري إجراي احملاكمة ومنها الععن املقدم إىل احملكمدة العليدال الد ق تسدب
قدرار إحالددة املتهمد إىل الوريددة القضددائية املختصددة اصدددار األحكددامل إضددافة إىل العمددس الددفزم لضددمان
تعابق النصوص ِّ
احملددة ألنوا ا رائم املرتكبةل وابألخص جرمية العنف ا نسي.
 -10وختض د ددع القض د ددااي املتعلق د ددة ق د ددارت القت د ددس املورتق د ددة املق ف د ددة ي د دديا الت د دداةرات السياي د ددية
لتحقيقددات منهجيددة  .واع ضددا التحقيقددات صددعوابت انمجددة عددن افتقددار ضددباع اللددرطة التددابع للهيفددة
القضائية للمهارات والقدرات التقنية املعلوبة إلجراي التحقيقات.
 -11ونددوه الوفددد إىل تعزيددز حريددة القكددر وارجتمددا وأنلددعة األحدزاب السيايدديةل وحريددة الصددحافةل
ومن مات اجملتمع املدا.
 -12ونوه الوفد أيضا إىل قانون التعدين املعتمد واملنق عام  2011واملنقا عام 2013ل ال ق
ددارت التع دددين اا ددر وش ددبه
ح دددد ش ددروع ااي ددازة واري ددتغفل وتوزي ددع املن ددافع (احمللي ددة والوطني ددة)
الصددناعي والصددناعي؛ واعتمدداد وتنقيد قددانون البيفددة الد ق يلدددد علددل محايددة ااي دواانت والنبددا ت الربيددة
وحيدد شروع التعدين؛ واعتماد وتنقي قانون اريتلمار ال ق حيدد اللروع والتسهيفت اريتلمارية.
 -13وأكد أن تعزيز حقو اإلنسان ومحايتها رايخ نينيا ور رجعة فيه .وقال إن بلده يُعول
قضااي حقو اإلنسان اليت ر تنقصس عن عملية التنمية ارقتصادية وارجتماعيدةل علدل دعدم ومسداعدة
مجيددع اللددركاي اللنددائي واملتعددددق األط دراف اجملددارت السيايددية والتقنيددة وامل يسددية .وأكددد أن نينيددا
مقتنع د ة أبن آليددة اريددتعرا ،الدددورق اللددامس شددديدة النقددع تدددعيم التزامهددا ققددو اإلنسددانل وأهنددا
مص ددممة عل ددل اي ددتخفص أقص ددل فائ دددة كن ددة م ددن اللي ددة إط ددار جهودة ددا لتعزي ددز حق ددو اإلنس ددان
ومحايتها البلد علل حنو فعال.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -14أدىل  81وف دددا ببي دداانت خ ددفل جلس ددة التح دداور .وت ددرد التوص دديات ال دديت قُدددما
ا لسة القر اللاا من التقرير ااا .
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 -15ف رتنا مدا علدل اعتمداد نينيدا آب/أنسدع  2019بيدان السيايدة الوطنيدة دال تعزيدز
حقو اإلنسان ومحايتها .ورحبا أيضا اب هود اليت بد هلا البلدد لتعزيدز تريدانته القانونيدة مدن أجدس قمدع
انتهاكات حقو اإلنسان.
 -16وأقددرت املكسدديه اب هددود الدديت ب د لتها نينيددال مبددا فيهددا إلغدداي عقوبددة اإلعدددامل وإصدددار قددانون
جديد لكقالة تكاف القرص ل وق اإلعاقة؛ وجترمي تلويه األعضاي التنايلية لإلانث.
 -17وأبدى وفد ا بدس األيدود ترحيبده ابةعدوات املتخد ة جتداه تعزيدز حقدو اإلنسدان ومحايتهدا مدن
خفل التعورات التلريعية وامل يسيةل إر أنه أعرب عن قلقده إزاي التقدارير الديت تقيدد ابلتمييدز ضدد املدرأة
قانون األيرة ووجدود اريدات ضدارة ابملدرأة .ودعدا حكومدة نينيدا إىل حتسد ُيدبس ارنتقدا خبددمات
الرعاية الصحية ا نسية والتوليدية حتديدا.
 -18ورحظ املغرب ابرتيدا العمليدة ا اريدة نينيدا للتصدديق علدل الربوتوكدول ارختيدارق رتقاقيدة
القضدداي علددل مجيددع أشددكال التمييددز ضددد امل درأةل وأبددرز التقدددم احملددرز تسددجيس املواليددد وحتس د أح دوال
ارحتجاز.
 -19ورحبددا موزامبيددق ابلتقريددر اللددامس ال د ق قدمتدده نينيددا وأرتنددا عليهددا لتصددديقها علددل مع ددم
الصكوك الدولية اقو اإلنسان واعتماد فيح مدن القدوان والدربامج الوطنيدة الراميدة إىل حتسد حقدو
اإلنسان.
 -20وشددكرت انميبيددا نينيددا علددل تقريرةددا اللددامس والتزامهددا بعمليددة اريددتعرا ،الدددورق اللددامس.
وأعربا عن يرورةا البالغ ملا رح ته من أن نينيا م تعبق عقوبة اإلعدام من عام .2003
 -21وأرتنا نيبدال علدل إقدرار ييايدة جنسدانية وطنيدة مدن أجدس التمكد للمدرأة دارت تتلقدةل
واعتم دداد بد درانمج لد دزايدة مل دداركة النس دداي والل ددباب اةدم ددة املدني ددة ومب ددادرة رامي ددة إىل حمارب ددة العن ددف
العائلي.
 -22وأرتنددا ةولندددا علددل تعدداون نينيددا مددع احملكمددة ا نائيددة الدوليددة خبصددوص ا درائم املرتكبددة
أيلول/ي ددبتمرب  2009وتوابعه ددال وإن أعرب ددا أيض ددا ع ددن قلقه ددا إزاي اري ددتعمال املق ددرع للق ددوة أرتن دداي
امل اةرات السلمية .وحلا نينيا علل اح ام اايز املدا خفل ف ة اريتعداد لفنتخاابت الرائيية
عام .2020
28

 -23وأبدددت النيجددر ترحيبهددا ابلتقدددم الد ق أحرزتدده نينيددا بتنقيد ةا عدددة توصدديات صدددرت أرتندداي
الدددورة اللانيددة لفيددتعرا ،الدددورق اللددامسل خصوصددا التوصددية الدديت قدددمتها النيجددر لتدددعيم التعدداون مددع
آليات حقو اإلنسان.
 -24وأحاطا نيجرياي علما اب هود اليت ب لتها نينيا مدن أجدس تددعيم أطرةدا القانونيدة وامل يسديةل
وأرتنا عليها .وامتدحا نينيا أيضا ملا اخت ته من خعوات يبيس ااد من الققر وإجياد الوظائف.
 -25وةند ت ُعمددان نينيدا علددل تقريرةدا الددوطل ورأت فيده الدددليس علدل التدزام البلدد ققددو اإلنسددانل
وقدما عدة توصيات.
 -26وأقرت القلبد ابلتدزام نينيدا بتعزيدز م يسدتها الوطنيدة اقدو اإلنسدان ابلت كيدد علدل ختصديص
مددا يكقيهددا مددن امل دواردل وايتحسددنا اعتمادةددا تدددابري للسيايددات لدددعم حقددو امل درأة والعقددس والقفددات
الضعيقة األخرى.
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 -27ورحبددا الربتغ ددال بع دددم إي دراد إش ددارة إىل عقوب ددة اإلع دددام
ابلعدالة العسكرية.

الق ددانون ا ن ددائي والق ددانون املتعل ددق

 -28ورحبا رواندا ابةعوات اإلجيابية اليت اختد ا نينيدا لتنقيد توصديات تعدود إىل الددورة السدابقة
لفيتعرا ،الدورق اللامس .ودعا نينيا أيضا إىل القيام علل القور ابعتماد قانون منقا للعقس.
د ددال تعزيد ددز حقد ددو اإلنسد ددان ومحايته د دال
 -29وأشد ددارت السد ددنغال إىل بيد ددان السيايد ددة الوطني د ددة
والتصديق علل مع م الصكوك الدولية اقو اإلنسان ورأت ذله م شرات كافية دالة علل اإلرادة
السيايية اليت تبديها نينيا من أجس الوفاي ابلتزاما ا الدولية.
 -30ورحب ددا ي د درياليون ابإلط ددار التن يم ددي الرام ددي إىل التص دددق لع دددد م ددن املماري ددات التقليدي ددة
الضارة .وأعربا عن قلقها إزاي ورود تقارير بوقو اضعراابت مدنية تتصس ابلعملية السيايية.
 -31ورحبا يلوفاكيا الغاي عقوبة اإلعدام القانون ا نائي والقانون املتعلق ابلعدالة العسكريةل
وفر ،عقوابت القانون ا نائي علل اريات زواج األطقال والزواج القسرق .وأعربا عن انلغاهلا
من التقارير اليت أفادت اطف النريان املدُهله للمت اةرين جراي ايتخدام القوات األمنية املقرع للقوة.
 -32ورأت يد د ددلوفينيا أن تعزيد د ددز املسد د دداواة والتصد د دددق ااصد د دديف للمماريد د ددات الضد د ددارة والتهمد د ددي
واريتبعاد ميكن أن مينع وقو انتهاكات حقو اإلنسان.

 -33ويلما جزر يليمان اب هود املب ولة لتعزيز حقو اإلنسان ومحايتهدا نينيدال مبدا ذلده
ين قوان بل ن حقو قعاعات تتلقةل وايتقفل ا هاز القضائيل واملعاقبدة علدل انتهاكدات حقدو
اإلنسان.
 -34ورحبا جنوب أفريقيا ابلتوقيع والتصديق علل اتقاقية القضاي علل مجيع أشكال التمييز ضدد
املرأةل واتقاقية حقو العقس واتقاقية حقو األشخاص ذوق اإلعاقة.
 -35ويددلما إيددبانيا ابإلصددفحات املنقد ة
علل جترمي التع ي .
-36

قعددا العدالددة واألمددنل وابلددنص

القددانون ا نددائي

ورح السودان ابلتزام نينيا ابرحتقاظ بعفقات بناية مع ل حقو اإلنسان.

 -37وأعربا تيمور  -ليليت عن امتناهنا إللغاي عقوبة اإلعدام القانون ا نائي والقدانون املتعلدق
ابلعدالة العسك رية .كما رحبا ابعتماد اةعة اري اتيجية الوطنية للقضاي علل ارية تلويه األعضاي
التنايلية لإلانثل ووضع يياية وطنية للحماية ارجتماعية.
القددانون ا نددائي ا ديدددل وإنلدداي اللجنددة الوطنيددة
 -38وأبدددت تونددو ترحيبهددا بتجددرمي التع د ي
ملكافحة ارجتار ابلبلر وما يلاهبه من املمارياتل وال تيبات ا ارية لضمان فعالية قانون محاية حقو
األشخاص املصاب ابلدمدهق.
 -39ورحبا تدون اب هدود املب ولدة علدل صدعيد حقدو املدرأة وااقدو ا نسدية واإلجنابيدة وحقدو
العمالل والتدابري املتخ ة لتحس بيفة العمس.
 -40وردا علددل ايتقسددارات ومفح ددات أبددد ا الدددولل شدددد وفددد نينيددا علددل تصددديق بلددده علددل
مجيع ارتقاقيات الرئيسية .وأوضا أنه ر توجد يوى قلة من الصكوك الديت م يُصدد عليهدا حدن الن
منها الربوتوكول ارختيارق اللاا امللحق ابلعهد الددو اةداص اباقدو املدنيدة والسيايديةل اهلدادف إىل
إلغدداي عقوبددة اإلعدددام .وميلددس إلغدداي الددنص علددل عقوبددة اإلعدددام القددانون ا نددائي اةعددوة األوىل حنددو
التصددديق علددل الربوتوكددول اللدداا امللحددق ابلعهددد .وخبصددوص ااددارت الدديت طُبقددا فيهددا عقوبددة اإلعدددامل
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أوضا أن نينيا م تعبق عقوبة اإلعدام من عام  .2003وأضاف أن بلده ألغل عقوبة اإلعدام الواقع
انت ارا رعتماد القانون الرمسدي .ويديجرق قكدم األمدر الواقدع ختقيدف مدا صددر مدن أحكدام اإلعددام إىل
أحك ددام ابلس ددجن م دددى ااي دداة .ور يد دزال يتعد د اخت دداذ ت دددابري رمسي ددة خبص ددوص تعلي ددق أحك ددام اإلع دددام
أو إعفن العقو.
 -41وأشدار الوفدد إىل أن امل يسددة الوطنيدة املسدتقلة اقددو اإلنسدان أنلدفا مبوجد تلدريع اعتُمددد
ف د ة الن ددام العسددكرق ارنتقددا  .وشددكلا املبدداد املتصددلة مبركددز امل يسددات الوطنيددة لتعزيددز حقددو
اإلنسددان ومحايتهددا (مبدداد ابريد ) قاعدددة ةد ه امل يسددةل لكددن امتلاهلددا هبد ه املبدداد م يكددن مددا .و ددة
درايات جارية الوقا الراةن إلحياي امل يسة وتعزيز طاقتها.
 -42وأوضا أن التلريع املدا أخ بع ارعتبار أيضال عفوة علل قانون العقدسل مجيدع ا واند
املتصددلة ابلتميي ددز ضددد امل درأة .وايددتعاعا نيني ددا للمددرة األوىل أن تعك د مسددار اجت دداه تعدددد الزوج ددات.
فلددم يعددد تعدددد الزوجددات يلددكس حقددا أو مبدددأ إمنددا ايددتلناي .وتسددتهس السددلعات املدنيددة مرايددم الددزواج
ابلتصدريا أبن الددزوج نضددعان للددزواج األحددادق مددا م يلقددظ الرجددس أمددام املدرأة والسددلعات املدنيددة بنيتدده
تعددد الزوجددات .و حالدة عدددم موافقدة املدرأة ر حيددث الددزواج .وقدد ملددس ذلده خعددوة مهمدة إىل األمددام
حنو القضاي علل تعدد الزوجاتل حسدبما حيددده التلدريع .ويدوف يتنداقص تعددد الزوجدات تددرجييا مدع
تعور اجملتمع.
 -43وجددرى اعتمدداد قددانون العقددس ال د ق جدداي جامعددا لكافددة أحكددام اتقاقيددة حقددو العقددسل مبددا
ذله ما يتعلق اباالة املدنيدة .ويدورد قدانون العقدس والتلدريع املددا ذكدرا للحالدة املدنيدة .وتدوائم ااكومدة
حاليددا اةدددمات املقدمددة مددن الدولددة خصددوص تسددجيس املواليددد والوفيددات مددع التلدريع املدددا .وحي ددر
التلريع املدا وقانون العقس الزواج القسرق .وحي ر القانون ا نائي أيضا الزواج ألقس من ين معينة.
 -44وحددق التملدده مكقددول الديددتور ومجيددع الق دوان ذات الصددلة .ور ُجيددادل فيدده إر إطددار
مسد لة تتعلددق ابملنقعددة العامددة .ويكقددس الديددتور نينيددا الت دداةرات السيايددية .فحددق الت دداةر مضددمون
وملمول بسلسلة من القوان اليت تدعو من ميه إىل ارلتزام بعائقة من التدابري مبا فيها اإلفصا للجنة
امللددرفة علددل امل دداةرات عددن تن دديم امل دداةرة وإظهددار طابعهددا السددلمي وضددمان عدددم اإلخددفل ابألمددن.
وعندئ تتوىل القوات األمنية اإلشراف علل امل اةرة دون أن حتمس السف .
 -45وب لا نينيا جهودا مجدة للحدد مدن الققدر مبدا ذلده انلداي صدندو ملسداعدة العائلد
الققددر املدددقع .وتعمددس ااكومددة مددن أجددس ضددمان حصددول كددس شددخص علددل العمددس الفئددق وقدرتدده علددل
إطعام نقسه وأيرته.
 -46وجيرم القدانون ا ندائي العندف ضدد املدرأة وذوق اإلعاقدة وففدات أخدرىل ويقدر ،عقدوابت علدل
ارتكاب ة ه ا رائم .ويتعر ،العنف العائلي الن إلدانة قوية .وينص القانون ا نائي الوقا الراةن
علددل جرميددة ارنتصدداب الزوجددي الدديت م يلددملها التلدريع مددن قبددس .وخبصددوص بدرامج إدمدداج األشددخاص
ذوق اإلعاقةل أوضا أن مجيع القفات املستضعقة ت خ بع ارعتبار تلريعات مبعلة للتمييز.
 -47وايتحسنا تركيا العمس التلدريعي املهدم للنهدو ،ققدو األشدخاص ذوق اإلعاقدة عدن طريدق
اعتمداد تلدريع مددا جديددد وقدانون للعقددس جديدد وقددانون لألشدخاص املصدداب ابلددمهق .ورحبددا أيضددا
انلاي م يسة وطنية مستقلة اقو اإلنسان.
 -48وأعربددا أوكرانيددا عددن ترحيبهددا جبهددود حتسد ن ددام السددجس املدددا وإدارة العدددل .لكنهددا أبدددت
شوانلها إزاي اا ر الرمسدي علدل الت داةر السدلمي وعددم التنقيد القعدال للتلدريع الرامدي إىل محايدة حريدة
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الصحافة  .ويلعا الضوي علل أمهية تكليف جهود مكافحة التمييز قق األشخاص املصاب ابلدم دهق
واألطقال ذوق اإلعاقة.
 -49ورحبا اململكة املتحددة الغداي عقوبدة اإلعددام .وحلدا نينيدا علدل ضدمان يدفمة الصدحقي
واملدددافع عددن حقددو اإلنسددان .لكنهددا أبدددت انلددغاهلا ررتقددا عدددد الوفيددات ب د املت دداةرين واملددارة
خددفل ارحتجاجدداتل وايددتمرار ذلدده حددن إجدراي ارنتخدداابت الربملانيددة عددام  2013وخددفل األشددهر
األخرية.
 -50وي ددلعا ال ددورايت املتح دددة الض ددوي عل ددل أن نيني ددا ر ت دزال تواج دده املل ددكلة اةع ددرية إلف ددفت
عناصددر بعددة ألمددن الدولددة مددن العقدداب رنددم ارتكاهبددا انتهاكددات جسدديمة اقددو اإلنسددانل منهددا القتددس
التعسقي وارنتصاب وأشكال أخرى للعنف ا نساا.
 -51ورحب ددا أوروند دواق الغ دداي عقوب ددة اإلع دددام الق ددانون ا ن ددائيل وتنقيد د اةع ددة اريد د اتيجية
الوطنية للقضاي علل تلويه األعضاي التنايلية لإلانث وخعط العمس األخرى الرامية إىل وضع حد هل ه
املمارية.
 -52ورحبددا مجهوريددة فنددزويف البوليقاريددة انلدداي الوكالددة الوطنيددة لألمددن الصددحي وتددوفري اة ددمات
الصحية اجملانية واعتماد قانون ملكافحة تلويه األعضاي التنايلية لإلانث وا هود املب ولدة لكقالدة تعلديم
القتيات.
 -53وأبدت زامبيا ترحيبها ابعتماد عدد من القوان خفل الق ة املنقضية من اريتعرا ،الدورق
اللامس السابق اليت ايتهدفا مواصلة وتوطيد أركان عملية تعزيز حقو اإلنسان ومحايتها.
 -54ورحبددا ألبانيددا ابلتحسددينات املدخلددة علددل صددعيد حماربددة املماريددات التقليديددة الضددارة ابمل درأة
والعقددس؛ وبتلددكيس اللجنددة الوزاريددة امللد كة املعنيددة ققددو اإلنسددانل وتنقيد اةعددة الوطنيددة ارجتماعيددة
وارقتصادية الرامية إىل حتقيق أةداف التنمية املستدامة قلول عام .2030
 -55ورحب ددا ا زائ ددر بتص ددديق نيني ددا عل ددل الص ددكوك الدولي ددة واإلقليمي ددة الرئيس ددية املتعلق ددة قق ددو
األشخاص املستضعق ؛ وبرانمج جتديد اإلدارة العامة؛ واةعة اري اتيجية الوطنية للقضاي علل تلوية
األعضاي التنايلية لإلانث.
 -56وأرتنددا أنغددور علددل إصددف ن ددام العدالددة وإلغدداي عقوبددة اإلعدددام القددانون ا نددائي والقددانون
املتعلق ابلعدالة العسدكرية .وشدجعا نينيدا علدل املضدي إىل التصدديق علدل الربوتوكدول ارختيدارق اللداا
امللحق ابلعهد الدو اةاص اباقو املدنية والسياييةل اهلادف إىل إلغاي عقوبة اإلعدام.
-57
اإلعدام.

وايتحسنا األرجنت التعديفت اليت أدخلتها نينيا علل التلدريع الدوطل بغيدة إبعدال عقوبدة

 -58وأرتنددا أي د اليا علددل اةعدوات الدديت اخت د ا نينيددا للقضدداي علددل عقوبددة اإلعدددامل ومنددع تلددويه
األعضاي التنايلية لإلانث وح رهل وجترمي زواج األطقال .لكنها أبدت ارنلغال إزاي ايدتخدام القدوات
األمنية نري املتناي للقوةل والقيود املوضوعة علل حرية الصحافة.
 -59وأشارت أذربيجان بلكس إجيايب إىل إلغاي عقوبة اإلعدام القدانون ا ندائي والقدانون املتعلدق
ابلعدالددة العسددكرية .ورحبددا جبهددود نينيددا للحددد مددن الققددر عددن طريددق اعتمدداد ملدداريع تتلقددة ة د ا
امليدان.
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 -60وأشددادت بلجيك ددا اب ه ددود الدديت تب د هلا نيني ددا .لكنهددا أب دددت قلقه ددا مددن ع ددودة ظه ددور العن ددف
السيايي.
 -61وأرتن ددا ب ددنن عل ددل اعتم دداد الق ددانون املتعل ددق قق ددو طوائ ددف حم ددددةل وق ددانون اي ددتقفل اهليف ددة
القضائيةل وقانون املعاقبة علل انتهاكات حقو اإلنسان.
 -62ورحبد دا بوتسد دواان ابلت دددابري ال دديت اختد د ا نيني ددا لتعزي ددز إطارة ددا املعي ددارق وامل يس دديل مب ددا فيه ددا
الصدكوك املتعلقدة بتن دديم احملداكمل وتنقديا قددانون ارنتخداابت وإنلداي امل يسددة الوطنيدة اقدو اإلنسددان.
لكنها أشارت إىل تقارير أفادت ابيتخدام التع ي والتمييز قق املصاب ابلدمدهق.
 -63ورحبددا الربازي ددس ابعتمدداد الق ددانون املع ددل ققددو األش ددخاص ذوق اإلعاقددة .وامت دددحا نيني ددا
إللغائهددا عقوبددة اإلعدددام وحلتهددا علددل ختقيددف األحكددام علددل مجيددع األشددخاص ال د ين صدددرت ققهددم
أحكام ابإلعدام قبس ين التعديفت التلريعية.
 -64وي ددلما بلغ دداراي ابعتم دداد نيني ددا السياي ددة الوطني ددة لتعزي ددز حق ددو ورف دداه األطق ددال ومحايته ددا.
وشددت علل ضرورة اختاذ مزيد من التدابري اماية األشخاص ذوق اإلعاقة من التمييز.
 -65وامتدددحا بوركينددا فايددو نينيددا رعتمادةددا اةعددة اري د اتيجية الوطنيددة للقضدداي علددل اريددة
تلددويه األعضدداي التنايددلية لددإلانث .وحلددا البلددد علددل مواصددلة اإلصددفحات الدديت جيريهددا للتغل د علددل
التحدايت اليت يصادفها ميدان حقو اإلنسان.
 -66وأشادت بوروندق ابإلصفحات اليت أجر ا نينيا لتحس إدارة العدل ون ام الرعاية الصحية
وإنلاي مكت ديوان امل دامل وأشدادت أيضدا ابلتددابري املتخد ة ملكافحدة الدزواج املبكدر والعندف ا نسداا
والققر.
 -67وامتدددحا ك ددابو فددريدق نيني ددا لوضددعها حق ددو اإلنسددان ص ددميم خعتهددا الوطني ددة للتنمي ددةل
واعتمادةا القانون ا نائي ا ديد ال ق جيرم جتنيد األطقال واملماريات التقليدية الضارة.
 -68وشجعا كندا مجيع أصحاب املصلحة علدل إظهدار ضدبط الدنق واحد ام ارلتزامدات الدوليدة
اقو اإلنسان ف ة اريتعداد إلجراي ارنتخاابت .ورحبا بقانون التكاف ب ا نس ل وشجعا
نينيا علل تنقيا قانون ارنتخاابت مبا يضمن تنقي ه القعال.
 -69وأبدت شيلي ترحيبها ابلقانون ا نائي ا ديد واعتماد قوان تضمن ايتقفل اهليفة القضائية
وجترمي التع ي  .لكنها أيقا لوجود اريات من قبيس ارجتار ابلبلر وعمالة األطقال.
 -70وأرتنددا الص د علددل اعتمدداد نينيددا اةعددة الوطنيددة للتنميددة ارقتصددادية وارجتماعيددةل والددربانمج
الددوطل لفيددتلمار والدددعم القعددا الزراعدديل وب درانمج حتقيددز الكقددايات مددن أجددس تلددغيس اللددبابل
وامتدحا التزام البلد اباد من الققر وإجياد الوظدائف وحتسد اإلنتداج الزراعدي وتعدوير التعلديم والرعايدة
الصحيةل ومحاية حقو النساي واألطقال وذوق اإلعاقة.
 -71وةن ت جزر القمر نينيا لتصديقها علل الغالبية الع مل لفتقاقيدات الدوليدة اقدو اإلنسدان
خ ددفل القد د ة املنقض ددية مند د اري ددتعرا ،ال دددورق الل ددامس الس ددابق .ورحب ددا انل دداي امل يس ددة الوطني ددة
املستقلة اقو اإلنسان.
 -72وامتدحا كوت ديقوار جهود نينيدا لتنقيد التوصديات الديت قددما إليهدا أرتنداي اريدتعرا،
الدورق اللامس السابقل مبا ذله التدابري اليت اخت ا لتحس ن ام التعليم .ورح ا ابرتيا وضع
اةعة املتعلقة اصف الن ام الصحي (.)2017-2015
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 -73ويلعا كواب الضوي علل اإلجرايات املتخ ة ريتكمال التلريع
يبس ارنتقا ابةدمات الصحية والتعليمية.
املب ولة للحد من الققر وتوييع ُ

ارت تتلقةل وا هود

 -74وأرتنددا مجهوريددة كددوراي اللددعبية الدميقراطيددة علددل التقدددم ال د ق أحرزتدده نينيددا تدددعيم الددن م
ارجتماعية  -السيايية والقضائية املتصلة قماية حقو اإلنسان مبا يتماشل مع اةعة الوطنية للتنميدة
ارقتصادية وارجتماعية.
 -75ورحب ددا ال دددامنرك جبه ددود حتسد د حق ددو املد درأة وجت ددرمي التعد د ي  .لكنه ددا أب دددت انل ددغاهلا إزاي
ايددتمرار شدديو تلددويه األعضدداي التنايددلية لددإلانث والعنددف ا نسددي ضددد امل درأةل والتقددارير الدديت أفددادت
ابريتخدام املقرع للقوة من جان اللرطة.
 -76وأوضا وفد نينيا أن ااكومة تدرو ما ميكنها عمله للتصدديق علدل الربوتوكدورت ارختياريدة
وارتقاقيات اليت انضما إليها كعرف  -وأن ذله التدزام يتحملده بلدده .وأضداف أن ةد ه املسد لة متلدس
بلكس قاطع أولوية ابلغة الدقة لرئي ا مهورية.
 -77وتدددرو ااكومددة املسددائس الدديت يعدداا تبعا ددا املستضددعقون والنسداي واألطقددال؛ وقددد اختد ت
يددبيس ذلدده إج درايات منهددا جتددرمي ارنتصدداب الزوجددي .ويددوف جتددرق إعددادة ةيكلددة امل يسددة الوطنيددة
اقددو اإلنسددان لضددمان تواعمهددا مددع مبدداد ابريد  .وااكومددة مسددتعدة أيضددا لتزويددد امل يسددة الوطنيددة
اقو اإلنسان ابملوارد الكقيلة بسفمة تلغيلها كم يسة لإلن ار املبكر ومن أجس مواصلة لقا انتباه
السلعات وعموم ا مهور إىل ارنتهاكات اليت تتعر ،هلا حقو اإلنسان.
 -78وأكددد أن حددق الت دداةر مكقددول الديددتورل وأن اريددة ة د ا ااددق تددرد أيضددا عدددد مددن
النصددوص القانوني ددة منه ددا الق ددانون ا ن ددائي وق ددانون اإلج درايات ا نائي ددة والق ددانون املتعل ددق ابلن ددام الع ددام.
وأضدداف أن الندداو تعرض دوا حددارت معينددة للقتددس أرتندداي م دداةرات ُرخددص هبددا رمسيددا .وجددرى وز
موظقي التحقيقات ا نائية إىل امليدان لتورتيق ة ه اادارت .لكدنهم كلقدوا مبهمدة صدعبة اقتضدا تقددير
اا دوادث وإج دراي حتقيق ددات بل د هنا خضددم ي ددري امل دداةرات .وتب د ل ااكوم ددة الن قصددارى جه دددةا
لتوضدديا مددا حدددث خبصددوص الوفيددات الدديت وقعددا بد ةد ري املت دداةرين .كمددا أن مجيددع ةد ه ااددارت
رةن التحقيق حاليا .وتعد ااكومدة ابنت دام قضداة مدع األدلدة مسداعي لتوضديا ااقدائق .وطلبدا
ااصول علل مساعدة دولية وحصلا علل دعدم مدن بعدح اللدركاي .و الوندة اااليدةل جيدرق تددري
ضباع اللرطة لزايدة قدرا م علل البيدان األمد للمفبسداتل خاصدة دال املقد وفاتل لكدي يكدون
مبقدورةم التعرف علل مصدر العلقات وحتديد معلقيها.
 -79وجددرى إلقدداي القددبح مد خرا علددل أحددد ضددباع اللددرطة أرتندداي يددري م دداةرة ةرقدده التعليمددات
اليت تنص علل عدم جواز حضور ضابط اللرطة امل اةرة مسلحال يواي بسف حقيقي أو ومهي .و
وقدا أيددبقل حضددر ضددابط شددرطة آخددر م دداةرة حددامف يددفحه .وعندددما شددعر أبندده حماصددر امل دداةرة
أطلق أعرية انرية اهلدواي رانبدا اإلفدفت .وقدد ألقدي القدبح علدل الضدابط املد كور وجدرت مقاضداته
وصدر ققه حكم ابلسجن ملدة  10ينوات.
 -80وأضاف أن الرئي وحكومته يتحليان ابإلرادة السيايية ملكافحدة اإلفدفت مدن العقداب .ندري
أن إحد دددى الصد ددعوابت الد دديت تواجد دده حماكمد ددة م د درتكيت انتهاكد ددات حقد ددو اإلنسد ددان الد دديت وقعد ددا 28
أيلول/ي ددبتمرب  2018ة ددي ع دددم وج ددود قاع ددة حماكم ددة مفئم ددة؛ وجي ددرق حالي ددا تل ددييد واح دددة م ددن ةد د ه
القاعات .وتتملس صعوبة اثنيدة ضدرورة يفدة املدوظق القضدائي نقسديا وتقنيدا لكدي يكدون بويدعهم
إجناز احملاكمات علل حنو يليم.
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 -81وتلق ددل املوظق ددون الرمسي ددون دعم ددا م ددن ش ددركاي رتن ددائي ومتع ددددق األط دراف عل ددل أص ددعدة بن دداي
القدرات والتدري التقل و ال األدلة ا نائية من أجس مساعد م علل القيام علل حنو يليم بتنقي
إجرايات احملكمة ومعا ة اإلجهاد.
 -82وأبددرزت جيبددوإ إنلدداي نينيددا وزارة حقددو اإلنسددان واادرايت العامدةل ورحبددا ابنضددمامها إىل
اتقاقية حقو العقس والربوتوكول ارختيارق امللحق هبا املتعلق ببيع األطقال وايتغفهلم البغاي واملواد
اإلابحية.
 -83ورحبددا مصددر بتدددعيم نينيددا ألطرةددا امل يسددية والتلدريعيةل مبددا ذلدده إنلدداي م يسددة وطنيددة
اقو اإلنسانل وانضمامها إىل عديد من ارتقاقيات الدولية اقو اإلنسان.
 -84وأعربددا إرتيوبيددا عددن ايتحسدداهنا قبددول نينيددا ميددع التوصدديات تقريبددا الدديت صدددرت الدددورة
اللانيددة لفيددتعرا .،وأحاطددا ابةتمددام بددبعح التدددابري املتخ د ة مددن قبيددس التصددديق علددل العهددد الدددو
اة دداص اباق ددو ارقتص ددادية وارجتماعي ددة واللقافي ددة واي ددتهفل العم ددس بص ددندو التنمي ددة والتض ددامن
امليدان ارجتماعي.
 -85وأرتنددا فيجددي علددل اعتمدداد القددانون ا نددائي لعددام  2016والقددانون املتعلددق ابلعدالددة العسددكرية
وجرم التع ي وارختقاي القسرق.
لعام 2017ل الل ين أُبعلا فيهما عقوبة اإلعدام ُ
 -86ورح ددا فرنسددا التقدددم الد ق أحرزتدده نينيددا ددال حقددو اإلنسددان علددل حنددو عكسدده إلغدداي
عقوبة اإلعدام .لكنها شددت علل أن ااالة ر تزال ابعلة علل القلق.
 -87ورحبددا نددابون ابلتدددابري املتخ د ة ملكافحددة تلددويه األعضدداي التنايددلية لددإلانث وتعزيددز السددبيس
الق ددانوا أم ددام حص ددول القتي ددات عل ددل العم ددس والتعل دديم .وةن د ت نيني ددا عل ددل ب دددي نق دداذ الق ددانون املنلد د
للم يسة الوطنية املستقلة اقو اإلنسان.
 -88وامتدحا جورجيا تصديق نينيا علل العهد الدو اةداص اباقدو ارقتصدادية وارجتماعيدة
واللقافيددة ورحب ددا ابلتق دددم ال د ق أحرزت دده إنل دداي وت دددعيم م يس ددات حق ددو اإلنس ددانل رن ددم ص ددعوبة
ال روف ارقتصادية.
 -89ورحبا أملانيا ابيتبعاد عقوبة اإلعدام القانون ا نائي .لكنها أعربا عن قلقها من القيود
عل ددل اا ددق التجم ددع الس ددلمي وحري ددة التعب ددريل ورح ددا اي ددتمرار ع دددم تنقي د توص دديات اري ددتعرا،
الدورق اللامس ة ا اةصوص.
 -90وأرتنا ناان علل التصديق علل اتقاقية القضاي علل مجيع أشكال التمييدز ضدد املدرأةل واتقاقيدة
حقو العقس  .ورحبا انلاي امل يسات ا ديدة مبا فيها امل يسة الوطنية املستقلة اقو اإلنسان.
 -91ورحبددا ةندددوراو ابلتصددديق عل ددل العهددد الدددو اة دداص اباقددو ارقتصددادية وارجتماعي ددة
واللقافيةل وإلغاي عقوبة اإلعدام القانون ا ديدين ا نائي واملتعلق ابلعدالة العسكرية.
 -92ورحبا آيسلندا ابلتقريدر الدوطل واةعدوات الديت أبرزةدال وأعربدا عدن أملهدا
ة ه اةعوات.

ايدتمرار تنقيد

 -93وأعربددا اهلنددد عددن ترحيبهددا بتصددديق نينيددا علددل العهددد الدددو اةدداص اباقددو ارقتصددادية
وارجتماعية واللقافيةل وشجعتها علل تنقي ملاريع وبرامج تستهدف ااد مدن الققدر وتعزيدز التوظيدف
وزايدة الغددفت الزراعيددة مددن أجددس كقالددة التمتددع اباقددو ارجتماعيددة وارقتصدداديةل مبددا ذلدده إ حددة
يبيس متكاف اصول ا ميع علل تعليم جيد النوعية.
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 -94وامتدحا إندونيسيا اعتماد نينيا للعديد من القوان الوطنيدة ا ديددة لتددعيم يديادة القدانون
وتعزيز حقو اإلنسان ومحايتهال كمتابعة لفيتعرا ،الدورق اللامس اللاا املتعلق بغينيا.
 -95وأقرت مجهورية إيران اإليفمية ابختاذ نينيا عدة خعوات إجيابية مبا فيها اعتماد قانون تكاف
القرص ل وق اإلعاقة ال ق أيهم إ حة فرص متكاففة أمام ة ا القعا املستضعف اجملتمع.
 -96ورح د الع درا بتصددديق نينيددا علددل العهددد الدددو اةدداص اباقددو ارقتصددادية وارجتماعيددة
واللقافي ددةل واتقاقي ددة مناةض ددة التعد د ي ون ددريه م ددن ض ددروب املعامل ددة أو العقوب ددة القاي ددية أو الفإنس ددانية
أو املهينة .ورح ك له بتعزيز م يسات حقو اإلنسان.
 -97وامتد دددحا أيرلند دددا التقد دددم احملد ددرز علد ددل مد دددى الق د د ة املنقضد ددية من د د انتهد دداي الد دددورة السد ددابقة
القدانون ا نددائي
لفيدتعرا ،الددورق اللددامسل وخصدا بد له إلغدداي عقوبدة اإلعددام وجتددرمي التعد ي
املددنقا .وأعربددا عددن أملهددا التخقيددف مددن أحكددام اإلعدددام القائمددة وحلددا نينيددا علددل منددع حدددوث
حارت التع ي وإياية املعاملة.
 -98وأبدددت إيعاليددا ال حي د ابعتمدداد القددانون ا نددائي ا ديددد ال د ق ألغددا نينيددا مبوجبدده عقوبددة
اإلعدام وجرما التع ي ونصا علل إيقا عقوابت علل ارتكاب جرائم معيندة منهدا جتنيدد األطقدالل
ال ق اعتربه القانون جرمية حرب.
 -99وايتحس ددنا الي دداابن ا ه ددود ال دديت ب د لتها نيني ددا لتعزي ددز إطارة ددا امل يس ددي بغي ددة محاي ددة حق ددو
اإلنسددان رنددم مددا يواجههددا مددن حتدددايت اقتصددادية .ورحبددا ابلتدددابري الدديت اخت د ةا البلددد ل دزايدة التمك د
للمرأة واللباب.
 -100ورح ددا رتقيددا التدددابري الدديت اختد ا حكومددة نينيددال وشددجعتها علددل بد ل جهددود إضددافية
يبيس الوفاي بواجبا ا والتزاما ا ال حقو اإلنسان.
 -101وأرتنددا ليس ددوتو عل ددل األش دواع الكب ددرية ال دديت قععتهددا نيني ددا م ددن أج ددس تعزي ددز حق ددو مواطنيه ددا
ومحايتهال بسن طائقة من التلريعات الرامية إىل صيانة ة ه ااقو .
 -102وامتدحا ليبيا ا هود اليت ب لتها نينيا لتنقي مجلة من التوصيات الديت قبلتهدا اريدتعرا،
السابقل وابألخص التوصيات املتعلقة بتعزيز حقو اإلنسان ومحايتها وضمان يديادة القدانون .ورحبدا
أيضددا بتصددديقها علددل العهددد الدددو اةدداص اباقددو ارقتصددادية وارجتماعيددة واللقافيددة والربوتوكددول
ارختياري املوضوعي امللحق ابتقاقية حقو العقس.
 -103وأرتنددا ملددديف علددل جهددود حكومددة نينيددا لتعزيددز ن ددام التعلدديم وتنقي د اري د اتيجية الوطنيددة
للحدد مددن الققددر .ورحبددا أيضددا ابلسيايددات ا نسددانية الوطنيددة ورأت فيهددا خعددوة مهمددة لتعزيددز املسدداواة
واإلنصاف.
 -104وايتحسنا اململكة العربية السعودية اةعدوات الديت اختد ا نينيدا لتنقيد مجلدة مدن التوصديات
الدديت قبلتهددا الدددورة السددابقة لفيددتعرا ،الدددورق اللددامسل وعلددل وجدده اةصددوص التوصدديات املتعلقددة
اباقو ارجتماعية وااق التنمية.
 -105وامت دددحا ميامن ددار الت دددابري ال دديت اخت د ا نيني ددا إلنل دداي م يس ددات جدي دددة مي دددان حق ددو
اإلنسان وتوطيد أركان امل يسات القائمةل وتنقي هنج للتنمية قائم علل حقو اإلنسان.
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 -106واحتقددا موريتانيددا ابلتقدددم الكبددري ال د ق حققتدده نينيددا علددل مدددى الق د ة املنقضددية من د انتهدداي
الدددورة السددابقة لفيددتعرا ،الدددورق اللددامسل مبددا ذلدده اعتمدداد قددانون منددع القسدداد والكلددف عندده
وحماربتهل وقانون كقالة تكاف القرص ل وق اإلعاقة.
 -107ونوةددا ص دربيا ابرح د ام البددالغ ال د ق أبدتدده نينيددا لفيددتعرا ،الدددورق اللددامس والنتددائج الدديت
توصس إليها السابقل ورحبا اب هود والتدابري اليت اخت ةا البلد لفرتقاي قالة النساي والقتيات.
 -108ورحبددا لكسددمرب ابلتعددورات اإلجيابيددة نينيددال ر يدديما اإلصددفحات الدديت أجر ددا ااكومددة
ومنها اعتماد القانون ا نائي الراةن ال ق جاي خاليا من اإلشدارة إىل عقوبدة اإلعددامل والتنقديا املددخس
عام  2018علل السيايات ا نسانية الوطنية.
 -109وتندداول وفددد نينيددا مفح ات ده اةتاميددة أمددورا أخددرى منهددا مسددائس الدم دهق وأح دوال السددجون
وامليددس ا نسددي والددزواج القسددرق .وأوضددا أن العمددس جددا ور علددل صدديانة ملددرو قددانون امايددة حقددو
األش ددخاص املص دداب ابمل د دهق .وق ددال إن ددة  28ي ددجنا نيني ددا وأهن ددا مكت ددة أنلبه ددا .وق ددد تض ددمن
القددانون ا نددائي ا ديددد العمددس أبحكددام بديلددة تسددتهدف معا ددة مس د لة اكت دداظ السددجون .وبدددر مددن
إيدددا األشددخاص السددجون بلددكس معتددادل أجدداز القددانون أداي املدددان خدمددة تمعيددة .وتددوفر ااكومددة
التدري للقضاة لتمكينهم من إصدار ملس ة ه األحكام.
 -110وأضاف أن ارعتقال السابق للمحاكمة عامس رئيسي وراي اكت اظ السجون .وللمساعدة
التصدق هل ه ااالةل أُدخس تعديس قانون اإلجرايات ا نائية حيدد فد ة ارعتقدال السدابق للمحاكمدة
أبربعددة أشددهرل وأدرج القددانون حكددم بتعي د قد و
دا ،متخصددص لتقدددير األحكددامل خددول مبهمددة تقيدديم
احتجاز األشخاص واألمر اطف يراحهم.
 -111وأوضددا أن العفقددات ا نسددية امللليددة رمددة مع ددم البلدددان األفريقيددة اإليددفمية .وتعك د
نينيددا رتقافددة البلددد وأخفقياتددهل ومددن ذ جتددرم ملددس ةد ه العفقددات .وأضدداف أندده عندددما تتغددري
القدوان
فض ددائس البل دددل يتع ددور الق ددانون وتص ددبا ظ دداةرة املي ددس ا نس ددي مقبول ددة كح ددق مكتس د  .ن ددري أن دده يتع د
مف ح ة أنه مع وجود ة ا اا رل م حياكم أق مواطن علل زعم يتعلق مبيله ا نسي .ورندم ارخدتفف
مع ة ه العائقة نينيال حي ل أفرادةا الن ابلتساما.
 -112و نينيددا يعددد الددزواج القسددرق جرميددةل وةددو جرميددة ب ددروف ملددددة عندددما يكددون يددن العقددس
موضو الزواج أقس من حد مع  .وميلس تلويه األعضاي التنايلية لإلانث جرمية أيضا نينيدا .وتُلدن
الونة ااالية محلة إلذكاي الوعي ترمي إىل توعية السكان حول ة ه املس لة.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -113ستدرس غينيا التوصيات التاليةة وسة د علي ةا ق وقةا مناسة ال يتجةاو موعةد انعقةاد
الدورة الرابعة واألربعني جمللس حقوق اإلنسان.
النظةةر ق التيةةديق علةةو اليةةلوة الدوليةةة الرئيسةةية اقةةوق اإلنسةةان ال ة
1-113
مل ييبح البلد طرف ا في ا بعد (كوت ديفوار)؛
التي ةةديق عل ةةو االتفاقي ةةة الدولي ةةة اماي ةةة الي ةةع األ ة ة ا
2-113
القسري (أوروغواي) (اجلبل األسود) (فرنسا) (مايل)؛

12

م ةةن اال تف ةةاء

GE.20-04405

A/HRC/44/5

التيديق علو الربوتوكول اال تياري التفاقيةة مناضةةة التعة ي وغةن مةن
3-113
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة (ألبانيا) (أوكرانيا) (الدامنرة)
( يلي) (ضندوراس)؛
التيديق علو الربوتوكول اال تياري التفاقيةة مناضةةة التعة ي وغةن مةن
4-113
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة (جزر القمر)؛
التيديق علو الربوتوكول اال تياري التفاقيةة مناضةةة التعة ي وغةن مةن
5-113
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة (صربيا)؛
التيديق علو الربوتوكول اال تياري التفاقيةة مناضةةة التعة ي وغةن مةن
6-113
ضةروب املعاملةة أو العقوبةة القاسةية أو الالإنسةةانية أو امل ينةة وإنشةاء ئليةة وقائيةة وطنيةةة
وئلية حتقيق مستقلة فيما يتعلق جبميع ادعاءات التع ي (إسبانيا)؛
النظر ق التعجيةل ابلتيةديق علةو الربوتوكةول اال تيةاري التفاقيةة مناضةةة
7-113
التع ي وغن من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة (مو امبيق)؛
التيةديق علةو الربوتوكةةول اال تيةاري الملةاق امللحةةق ابلع ةد الةدويل ا ةةا
8-113
اباقوق املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام (أملانيا) (أيسلندا) (الربتغال)
(ضندوراس)؛
التيةديق علةو الربوتوكةةول اال تيةاري الملةاق امللحةةق ابلع ةد الةدويل ا ةةا
9-113
اباقوق املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام (اس اليا)؛
التيةديق علةو الربوتوكةةول اال تيةاري الملةاق امللحةةق ابلع ةد الةدويل ا ةةا
10-113
اباقوق املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام (أوروغواي)؛
التيةديق علةو الربوتوكةةول اال تيةاري الملةاق امللحةةق ابلع ةد الةدويل ا ةةا
11-113
اباقوق املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام (أذربيجان)؛
التيةديق علةو الربوتوكةةول اال تيةاري الملةاق امللحةةق ابلع ةد الةدويل ا ةةا
12-113
اباقةةوق املدنيةةة والسياسةةية وضةةمان الت فيةةف دون إبكةةاء مةةن األحلةةام اليةةادرة ةةق
األ ا ال ين ال يزالون حملومني ابإلعدام (سلوفاكيا)؛
مواصلة إجراءاهتا ومبادراهتا ق سبيل التيديق علةو الربوتوكةول اال تيةاري
13-113
الملاق امللحق ابلع د الدويل ا ةا اباقةوق املدنيةة والسياسةية اهلةادف إىل إلغةاء عقوبةة
اإلعدام (بنن)؛
تعزيز ج ودضا صوب إلغاء عقوبة اإلعدام مبا ق ذلك عن طريق التيديق
14-113
علة ةةو الربوتوكة ةةول اال تية ةةاري الملة ةةاق امللحة ةةق ابلع ة ةةد الة ةةدويل ا ة ةةا اباقة ةةوق املدنية ةةة
والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام (رواندا)؛
التوقي ةةع والتي ةةديق عل ةةو الربوتوك ةةول اال تي ةةاري امللح ةةق ابلع ةةد ال ةةدويل
15-113
ا ا اباقوق االقتيادية واالجتماعية والملقافية (الربتغال)؛
مواصلة اجل ود صوب التيديق علو الربوتوكول اال تياري امللحق ابلع د
16-113
الدويل ا ا اباقوق االقتيادية واالجتماعية والملقافية (السنغال)؛

GE.20-04405

13

A/HRC/44/5

التعجيل بعملية التيديق علو الربوتوكول اال تياري التفاقية القةاء علو
17-113
اليع أ لال التمييز ضد املرأة (السنغال)؛
اسةةتلمال عمليةةة التيةةديق علةةو الربوتوكةةول اال تيةةاري التفاقيةةة القةةةاء
18-113
علو اليع أ لال التمييز ضد املرأة (مايل)؛
التعجيةل ابجل ةةود الراميةةة إىل التيةةديق علةةو الربوتوكةةول اال تيةةاري امللحةةق
19-113
ابلع د الدويل ا ا اباقوق االقتيادية واالجتماعية والملقافية والربوتوكول اال تيةاري
التفاقية القةاء علو اليع أ لال التمييز ضد املرأة (سناليون)؛
ايدة ج ودضا من أجل حماربة واج األطفةال والةزواج القسةري والتيةديق
20-113
عل ةةو الربوتوك ةةول اال تي ةةاري التفاقي ةةة حق ةةوق الكف ةةل املتعل ةةق جة ةراء تق ةةد البالغ ةةات
(سلوفاكيا)؛
التيةةديق علةةو الربوتوكةةول اال تيةةاري التفاقيةةة القةةةاء علةةو اليةةع أ ةةلال
21-113
التميي ةةز ض ةةد املة ةرأة والربوتوك ةةول اال تي ةةاري امللح ةةق ابلع ةةد ال ةةدويل ا ةةا اباق ةةوق
االقتيادية واالجتماعية والملقافية (سلوفينيا)؛
التيةةديق علةةو الربوتوكةةول اال تيةةاري التفاقيةةة القةةةاء علةةو اليةةع أ ةةلال
22-113
التمييز ضد املرأة (جنوب أفريقيا)؛
التيةةديق علةةو الربوتوكةةول اال تيةةاري التفاقيةةة القةةةاء علةةو اليةةع أ ةةلال
23-113
التمييةةز ضةةد امل ةرأة واالتفاقيةةة الدوليةةة امايةةة اليةةع األ ة ا مةةن اال تفةةاء القسةةري
والربوتوكول اال تياري التفاقيةة مناضةةة التعة ي وغةن مةن ضةروب املعاملةة أو العقوبةة
القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة (توغو)؛
استلمال التيديق علو الربوتوكول اال تياري التفاقية القةاء علو اليةع
24-113
أ لال التمييز ضد املرأة (أوكرانيا)؛
االنةمام إىل الربوتوكول اال تيةاري التفاقيةة حقةوق الكفةل املتعلةق جةراء
25-113
تقد البالغات (أوكرانيا)؛
التيةةديق علةةو الربوتوكةةول اال تيةةاري التفاقيةةة القةةةاء علةةو اليةةع أ ةةلال
26-113
التمييز ضد املرأة (اجلبل األسود)؛
مواص ةةلة املة ةةي ص ةةوب التي ةةديق عل ةةو الربوتوك ةةول اال تي ةةاري التفاقي ةةة
27-113
القةاء علو اليع أ لال التمييز ضد املرأة (ال ورية فنزويال البوليفارية)؛
التيةةديق علةةو الربوتوكةةول اال تيةةاري التفاقيةةة القةةةاء علةةو اليةةع أ ةةلال
28-113
التمييز ضد املرأة (كابو فندي)؛
النظةةر ملي ةا ق التعجيةةل ابلعمليةةة ال ة تسةةت دف التوقيةةع علةةو الربوتوكةةول
29-113
اال تي ةةاري امللح ةةق ابلع ةةد ال ةةدويل ا ةةا اباق ةةوق االقتي ةةادية واالجتماعي ةةة والملقافي ةةة
(مو امبيق)؛
االنةةةمام إىل الربوتوكةةول اال تيةةاري الملةةاق امللحةةق ابلع ةةد الةةدويل ا ةةا
30-113
اباقوق املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام (انميبيا)؛
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اختاذ كوات إضافية صوب التيديق علو الربوتوكول اال تياري التفاقية
31-113
القةاء علو اليع أ لال التمييز ضد املرأة (جورجيا)؛
مواصةةلة اجل ةةود الراميةةة إىل التيةةديق علةةو الربوتوكةةول اال تيةةاري التفاقيةةة
32-113
مناضةة التع ي وغن من ضروب املعاملة أو العقوبةة القاسةية أو الالإنسةانية أو امل ينةة
(جورجيا)؛
مواص ةةلة اجل ةةود اجلاري ةةة للتي ةةديق عل ةةو الربوتوك ةةول اال تي ةةاري التفاقي ةةة
33-113
مناضةة التع ي وغن من ضروب املعاملة أو العقوبةة القاسةية أو الالإنسةانية أو امل ينةة
(غاان)؛
التيديق علو اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام ( 1989رقم  )169املتعلقةة
34-113
ابلشعوب األصلية والقبلية (ضندوراس)؛
التي ةةديق عل ةةو االتفاقي ةةة الدولي ةةة اماي ةةة الي ةةع األ ة ة ا
35-113
القسري (ضندوراس)؛

م ةةن اال تف ةةاء

االنة ةةمام إىل االتفاقي ةةة الدولي ةةة اماي ةةة الي ةةع األ ة ة ا
36-113
القسري (العراق)؛

م ةةن اال تف ةةاء

النظر ق التوقيع والتيديق علو االتفاقية الدولية امايةة اليةع األ ة ا
37-113
من اال تفاء القسري (إيكاليا)؛
ايدة التعةةاون مةةع اإلجةراءات ا اصةةة جمللةةس حقةةوق اإلنسةةان ابالسةةتجابة
38-113
لكلبةةات الةةزايرة ال ة ال ت ةزال معلقةةة املقدمةةة مةةن املللبفةةني بةةوالايت ق إط ةار اإلج ةراءات
ا اصة (التفيا)؛
النظر ق توجيه دعةوة دائمةة جلميةع املللفةني بةوالايت ق إطةار اإلجةراءات
39-113
ا اصة جمللس حقوق اإلنسان (التفيا)؛
40-113

األ

ا

استلش ة ةةاف إملاني ة ةةة التي ة ةةديق عل ة ةةو االتفاقي ة ةةة الدولي ة ةةة اماي ة ةةة الي ة ةةع
من اال تفاء القسري (النيجر)؛

دعةةم و ارة حقةةوق اإلنسةةان وااةةرايت العامةةة ق اختةةاذ التةةدابن الة ةةرورية
41-113
لةمان استيفاء املؤسسة الوطنية املستقلة اقوق اإلنسان ملبادئ ابريةس وتعزيةز حقةوق
اإلنسةةان ومحايت ةةا مبةةا في ةةا ااةةق ق حريةةة التعبةةن وال ةرأي إضةةافة إىل ااقةةوق االجتماعيةةة
واالقتيادية (جزر سليمان)؛
مواصلة اجل ود إلقامة مؤسسةة وطنيةة اقةوق اإلنسةان متوافقةة مةع مبةادئ
42-113
ابريس (تونس)؛
مواصلة ج ودضةا مةن أجةل توطيةد أطرضةا ق جمةال حقةوق اإلنسةان وتعزيةز
43-113
ااقوق املدنية والسياسية (تركيا)؛
44-113

ضمان استقالل املؤسسة الوطنية اقوق اإلنسان (أوكرانيا)؛

45-113

مواصلة إنشاء املؤسسة الوطنية اقوق اإلنسان وتعزيزضا (ال ورية فنةزويال

البوليفارية)؛
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46-113
دعة ةةم تسة ةةين املؤسسة ةةات الوطنية ةةة اقة ةةوق اإلنسة ةةان واسة ةةتقالليت ا ضة ةةماانا
المتملاهلا ملبادئ ابريس ( امبيا)؛

مواص ةةلة تق ةةد ال ةةدعم م ةةن أج ةةل تعزي ةةز أعم ةةال املؤسس ةةة الوطني ةةة اق ةةوق
47-113
اإلنسان والسلكة العليا لالتيال (املغرب)؛
تزويد املؤسسة الوطنية املستقلة اقوق اإلنسةان ابملةوارد اللافيةة لتملين ةا
48-113
من التمتع ابالستقالل التام ق أعماهلا استيفاء ملعاين مبادئ ابريس (املغرب)؛
مواص ةةلة اجل ةةود للقي ةةام عل ةةو النح ةةو املني ةةو علي ةةه ق األحل ةةام
49-113
إىل  148من الدستور نشاء مؤسسة وطنية مستقلة اقوق اإلنسان متما ية مع مبادئ
ابريس (جيبويت)؛
146

تعةةديل القةةانون اجلنةةائي وقةةانون اإلج ةراءات اجلنائيةةة لةةةمان توافق مةةا مةةع
50-113
اتفاقيةةة مناضةةةة التع ة ي وغةةن مةةن ضةةروب املعاملةةة أو العقوبةةة القاسةةية أو الالإنسةةانية
أو امل ينة (فرنسا)؛
التشةةجيع علةةو دعةةم تسةةين واسةةتقاللية املؤسسةةة الوطنيةةة اقةةوق اإلنسةةان
51-113
لةمان التزام ا مببادئ ابريس (غاان)؛
مواصلة تعزيز استقاللية املؤسسةة الوطنيةة اقةوق اإلنسةان مبةا يتما ةو مةع
52-113
مبادئ ابريس (اهلند)؛
مواصلة حتسني قدرة مؤسست ا الوطنية املسةتقلة اقةوق اإلنسةان واملةةي
53-113
إىل مواءمت ا مع مبادئ ابريس (إندونيسيا)؛
مواصلة اختاذ تدابن تعز تسين املؤسسة الوطنية اقوق اإلنسان علو حنو
54-113
يتما و مع مبادئ ابريس (نيبال)؛
ت عزيز قدرة املؤسسة الوطنيةة اقةوق اإلنسةان ال سةيما فيمةا يتعلةق قةوق
55-113
ذوي اإلعاقة وكفالة إدماج م التام ق اجملتمع (موريتانيا)؛
اسةةتلمال عمليةةة إنشةةاء مؤسسةةة وطنيةةة مسةةتقلة اقةةوق اإلنسةةان ودعم ةةا
56-113
مبيزانية كافية وموظفني حمنبلني لتملين ا من االضكالع التام بواليت ا (صربيا)؛

ختي ةةيي ميزاني ةةة مناس ةةبة للمؤسس ةةة الوطني ةةة اق ةةوق اإلنس ةةان وتزوي ةةدضا
57-113
مبةوظفني دائمةني حاصةةلني علةو تةةدري واف لتملين ةا مةةن االضةكالع بواليت ةةا علةو حنةةو
اتم عمالا مببادئ ابريس (النيجر)؛
إسقاط اليفة اجلنائية عن العالقات اجلنسية اململلية الرضةائية بةني البةالغني
58-113
و ايدة اح ام حقوق اململليات واململليني ومزدوجي امليل اجلنسةي ومغةايري اهلويةة اجلنسةانية
وحاملي صفات اجلنسني (إسبانيا)؛
اختةةةاذ التةةةدابن املناسةةةبة حملاربةةةة التميية ةةز والعن ةةف ض ةةد اململلي ةةات واململلية ةةني
59-113
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وأحرار اهلوية وامليول اجلنسانية وحاملي
صةةفات اجلنسةةني (جمتمةةع املةةيم) وإبكةةال القةةوانني الوطنيةةة ال ة الة بةرم العالقةةات اجلنسةةية
اململلية (األرجنتني)؛
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النظر ق إسقاط اليفة اجلنائية عن العالقات اجلنسية اململلية الرضةائية بةني
60-113
البالغني ( يلي)؛
إسقاط اليفة اجلنائية عن العالقات اجلنسية اململلية الرضةائية بةني البةالغني
61-113
وتوسةيع نكةةاق تشةريع ا املتعلةةق مبناضةةة التمييةةز وإمشالةةه حظةر التمييةةز علةو أسةةاس امليةةل
اجلنسي واهلوية اجلنسانية (ئيسلندا)؛
62-113

إسقاط اليفة اجلنائية عن السلوة اجلنسي اململلي الرضائي (إيكاليا)؛

مواصلة حشد املةوارد والتمةاس الةدعم الةةروري لةزايدة قةدرهتا علةو تعزيةز
63-113
حقوق اإلنسان ومحايت ا (نيجناي)؛
اتباع هنج قائم علو الشمولية والتجاوب مع االعتبارات اجلنسةانية وإدمةاج
64-113
اإلعاقة ق سياساهتا املتعلقة ابلتليف مع تغن املناخ والت فيف منةه ابلتةوامم مةع اتفاقيةة
األمةةم املتحةةدة اإلطاريةةة بش ة ن تغ ةن املنةةاخ وإطةةار سةةينداي للحةةد مةةن خمةةاطر اللةةوار
للف ة  2030-2015من أجل التيدي لآلاثر االقتيةادية والملقافيةة واالجتماعيةة الناالةة
عن تغن املناخ وإعمال التمتع اللامل والفعال جبميع حقوق اإلنسان (فيجي)؛
ضمان التشةاور مةع اجملتمعةات احملليةة قبةل إبةرام عقةود تتيةل دارة املةوارد
65-113
الكبيعية أو مشاريع تتسب ق ئاثر اجتماعية وبيئية (للسمربغ)؛
66-113

النظر مليا ق التعجيل ابلعملية اهلادفة إىل إلغاء عقوبة اإلعدام (مو امبيق)؛

الت كيد دون إبكاء علو ختفيف العقوابت علو األ
67-113
حملومني ابإلعدام (الربتغال)؛
68-113

ضمان ختفيف العقوابت علو األ ا

ا

ال ين ال يزالون

احمللومني ابإلعدام (تيمور  -ليش )؛

النظةةر ق ختفيةةف األحلةةام اليةةادرة ةةق األ ة ا
69-113
ابإلعدام قبل بدء سراين القانون اجلنائي (أوروغواي)؛

ال ة ين حلةةم علةةي م

اإللغاء البات لعقوبة اإلعدام وختفيةف اليةع أحلةام اإلعةدام السةابقة علةو
70-113
صدور القانون اجلنائي اجلديد (كابو فندي)؛
ضة ةةمان الت فية ةةف دون إبكة ةةاء مة ةةن األحلة ةةام الية ةةادرة ة ةةق األ ة ة ا
71-113
احمللةةومني بعقوبةةة اإلعةةدام قبةةل إلغائ ةةا ق القةةانون اجلنةةائي لعةةام  2016والقةةانون املتعلةةق
ابلعدالة العسلرية لعام ( 2017فيجي)؛
ضمان الت فيةف دون إبكةاء مةن األحلةام اليةادرة ةق األ ة ا
72-113
ال يزالون حملومني ابإلعدام (انميبيا)؛

الة ين

مواصةةلة العمةةل القةةيبم ال ة ي تؤديةةه لةةةمان حةةق ةةعب ا ق اايةةاة وااريةةة
73-113
واألمن؛ و ايدة توطيد سيادة القانون وكفالة سبيل نزيه وعادل أمام اليع مواطني ا للجوء
إىل نظام العدالة (تركيا)؛
74-113
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اختاذ تدابن عاجلةة وجمديةة لتحسةني أحةوال السةجون بشةلل يسةتوق قواعةد
75-113
األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال) فيما يتيل علو
األ ي ابالكتظاظ واايول علو الكعام واملاء واملرافق اليحية والعالج الكيب (أملانيا)؛
مواصةةلة التيةةدي اةةاالت التع ة ي والعنةةف وسةةوء املعاملةةة ال ة يرتلب ةةا
76-113
أفراد قوات الدفاع واألمن وضباط الشرطة اصة ق أثناء االحتجاجات العامة (ليسوتو)؛
اءلة جةراء حتقيقةةات فوريةةة
77-113
سء
وضةةع حةةد ل فةةالت مةةن العقةةاب وضةةمان امل ة ء
و ةةاملة ونزي ةةة ق حةةاالت انت ةةاة حقةةوق اإلنسةةان املزعةةوم ارتلا ةةا ق أثنةةاء احتجاجةةات 28
أيلول/سبتمرب ( 2009اململلة املتحدة لربيكانيا العظمو وأيرلندا الشمالية)؛
إجراء حتقيقات فورية فافة ق مقتل أفراد ةالل سلسةلة التظةاضرات الة
78-113
ةاءلءة اجلن ةةاة
ج ةةرت ق ة ة ري تش ةةرين األول/أكت ةةوبر وتش ةةرين المل ةةاق/نوفمرب  2019ومس ة ء
احملددين املتسببني ق ض الوفيات (الوالايت املتحدة األمريلية)؛
اإلعةةالن رمسي ةا عةةن إطةةار مةةين إلج ةراء حماكمةةات للمسةةؤولني عةةن ارتلةةاب
79-113
اجملزرة واغتيةاب أكملةر مةن  100امةرأة وفتةاة ق اسةتاد كةوانكري ق عةام ( 2009الةوالايت
املتحدة األمريلية)؛
اختةةاذ اليةةع التةةدابن الةةةرورية لةةةمان الشةةروع ق حزيران/يونيةةه  2020ق
80-113
إج ة ةراء احملاكم ة ةةات املتي ة ةةلة مبج ة ةةزرة االس ة ةةتاد ال ة ة وقع ة ةةا ق  28أيلول/س ة ةةبتمرب 2009
(بلجيلا)؛
ت ة ةةدعيم النظ ة ةةام القة ة ةةائي ل ة ةةزايدة فعالي ة ةةة حمارب ة ةةة اإلف ة ةةالت م ة ةةن العق ة ةةاب
81-113
(كابو فندي)؛
توفن الدعم إلجراء حماكمات موثوقة ق اجملزرة واالغتياابت واالنت اكةات
82-113
األ رى املرتلبة ق استاد كوانكري ق  28أيلول/سبتمرب ( 2009كندا)؛
مواصلة اجل ود لةمان ةوع انت اكات حقوق اإلنسةان املزعةوم ارتلا ةا
83-113
مةةن قبءةةل القةةوات األمنيةةة لتحقيقةةات مسةةتقلة ونزي ةةة واختةةاذ تةةدابن لتعزيةةز حماربةةة إفةةالت
مرتليب ض االنت اكات من العقاب (فرنسا)؛
ض ةةمان اململ ةةول املن ج ةةي أم ةةام القة ةةاء مل ةةرتليب جة ةرائم العن ةةف اجلنس ةةاق
84-113
مبةةا في ةةا تشةةويه األعةةةاء التناسةةلية لة ان والةةزواج املبلةةر أو القسةةري واالغتيةةاب ق
إطار حماكمات نزي ة (فرنسا)؛
اختةةاذ تةةدابن فعالةةة لةةةمان املقاضةةاة اجلنائيةةة الناجعةةة و اصةةة علةةو أ ةةد
85-113
اجلرائم كورة (أملانيا)؛
اختاذ تدابن فعالة إل الة العقبات املتبقية أمام إجراء حتقيق قةائي كامل ق
86-113
االنت اكات املرتلبة ق  28أيلول/سبتمرب ( 2009أملانيا)؛
إج ة ةراء حتقيقة ةةات فورية ةةة ومسة ةةتقلة ق الية ةةع انت اكة ةةات وإسة ةةاءات حقة ةةوق
87-113
اإلنسان املدعو ارتلا ا من قبءل القوات األمنية (إيكاليا)؛
88-113
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التعجية ةةل صة ةةالح القكة ةةاع األمة ةةين مة ةةع التشة ةةديد علة ةةو اح امة ةةه اقة ةةوق
89-113
اإلنسان مبا في ا ااق ق التجمع (سناليون)؛
االمتناع عن االست دام غن املتناس للقوة ضد احملتجني وتزويد موظفي ةا
90-113
املللفني نفةاذ القةانون ابلتةدري اللةاق بشة ن فةارة التجمعةات علةو حنةو يتما ةو مةع
املعاين الدولية (سلوفاكيا)؛
اخت ةةاذ الي ةةع الت ةةدابن الة ةةرورية لة ةةمان حق ةةوق امل ةةواطنني كاف ةةة ق حري ةةة
91-113
التلوين السلمي للجمعيات وتشليل النقاابت (السودان)؛
مواصة ةةلة العم ة ةةل لة ة ةةمان إ ة ة ةام الي ة ةةع االس ة ةةتعدادات الة ة ةةرورية إلج ة ةراء
92-113
انت اابت حرة ونزي ة و فافة مبا ق ذلك تسجيل اليع النا بني املؤضلني والتملبا من م
ق املوعة ة ةةد املق ة ة ة ح احملة ة ةةدد إلجرائ ة ة ةةا ق  16ة ة ةةباط/فرباير ( 2020الة ة ةةوالايت املتحة ة ةةدة
األمريلية)؛
اختةةاذ التةةدابن الةةةرورية لةةةمان قارسةةة ااةةق ق حريةةة التعبةةن وق تلةةوين
93-113
اجلمعيات (أوروغواي)؛
ضمان أداء املدافعني عن حقوق اإلنسان واليةحفيني والكةالب أنشةكت م
94-113
ق بيئة الية من أعمال ال ضي أو االنتقام (أوروغواي)؛
اعتماد اليع التدابن الةةرورية الراميةة إىل ضةمان حريةة التعبةن لليةحفيني
95-113
واملدافعني عن حقوق اإلنسان (األرجنتني)؛
96-113

(أس اليا)؛

ض ة ةةمان اا ة ةةق ق حري ة ةةة التجم ة ةةع وحري ة ةةة التعب ة ةةن ق الق ة ةةانون واملمارس ة ةةة

ضةةمان حةةق املشةةاركة ق الشةةؤون العامةةة وحةةق التظةةاضر السةةلمي امللفةةولني
97-113
دستوراي للل مواطن ابعتماد قةانون يلتةزم ابملةادة  21مةن الع ةد الةدويل ا ةا اباقةوق
املدنية والسياسية (بلجيلا)؛
تعديل القانون املتعلةق ابحملافظةة علةو النظةام العةام وقةانون اسةت دام رجةال
98-113
الدرة للقوة لةمان امتملاهلما للمعاين الدولية اقوق اإلنسان (كندا)؛
تعديل املادة  363ق القانون اجلنائي لعام  2016واملادة  31ق قانون اجلرائم
99-113
اإللل ونيةةة لعةةام  2016للفالةةة تكابق مةةا التةةام مةةع املةةادة  19مةةن الع ةةد الةةدويل ا ةةا
اباقوق املدنية والسياسية (الدامنرة)؛
100-113

(فرنسا)؛

ضةةمان أمةةن اليةةحفيني واملةةدافعني عةةن حقةةوق اإلنسةةان واح ة ام حةةرايهتم

 101-113ضةةمان اإلعمةةال التةةام لتمتةةع اجلميةةع اباقةةوق املدنيةةة والسياسةةية مبةةا في ةةا
ااق ق التجمع السلمي والتظاضر وحرية التعبن (أملانيا)؛
 102-113مواصلة سن تشريعات ترمي إىل اح ام ااق ق حرية التعبن وحرية تلةوين
اجلمعيات وحرية اإلعالم ومحايت ا وكفالة التنفي التام هل التشريعات (كندا)؛
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 103-113ضةةمان ااةةق ق حريةةة اإلعةةالم وحريةةة التعبةةن وضةةمان أداء املةةدافعني عةةن
حقوق اإلنسان أنشةكت م املشةروعة والسةلمية مبةا في ةا رصةد انت اكةات حقةوق اإلنسةان
وتوثيق ا دون تعريض أمن م للت ديد أو ترضيب م ابالعتداء أو االنتقام (ئيسلندا)؛
 104-113اختة ةةاذ مزية ةةد مة ةةن ا كة ةةوات لةة ةةمان محاية ةةة حرية ةةة التعبة ةةن وحرية ةةة تلة ةةوين
اجلمعيات (إندونيسيا)؛
 105-113ب ل كل اجل ود من أجل إجراء انت اابت حرة ونزي ة مبةا ق ذلةك احة ام
حقةوق املةةواطنني ق حريةة التعبةةن والتجمةةع علةو النحةةو امللفةول ق املةةادتني  19و 21مةةن
الع د الدويل ا ةا اباقةوق املدنيةة والسياسةية .وينبغةي التحقيةق السةليم مةع املسةؤولني
عن االست دام غن املشروع للقوة ق املتظاضرين وحماسبت م (أيرلندا)؛
 106-113ضةةمان االح ة ام الواج ة للحةةق ق حريةةة التعبةةن وحريةةة التجمةةع السةةلمي
وحري ةةة تلةةةوين اجلمعيةةةات وكفالةةةة محايت ة ةةا ق أثن ةةاء انت ةةاابت عة ةةام  2020ومة ةةا بع ةةدضا
(الياابن)؛
 107-113اسةتعراض التشةةريع امللببةةل اريةةة التعبةةن وإسةةقاط اليةةفة اجلنائيةةة عةةن هتمةةة
التش ن (ملديف)؛
 108-113ض ةةمان مواءم ةةة التش ةةريعات مب ةةا في ةةا الق ةةانون اجلن ةةائي وق ةةانون اجلرميةةةة
اإللل وني ةةة لع ةةام  2016وق ةةانون من ةةع اإلرضةةةاب وقمعة ةه لع ةةام  2019للمع ةةاين الدوليةةةة
واإلقليمي ةةة اق ةةوق اإلنس ةةان وإ ال ةةة أي قي ةةود تعة ة ض مزاول ةةة منظم ةةات اجملتم ةةع امل ةةدق
واليحفيني أعماهلم املشروعة (ضولندا)؛
 109-113اعتمةةاد قةةانون أساسةةي لتشةةجيع املةةدافعني عةةن حقةةوق اإلنسةةان ق غينيةةا
ومحايت م (للسمربغ)؛
 110-113ضمان التزام اليع أحلام القانون الغيين اباق ق حرية التعبن والعمل ق
الوقا ذاته علو ضمان عدم تعريض أي ي للسجن بت مة التش ن (للسمربغ)؛
 111-113مواصلة تعزيز الن ج القةائم علةو حقةوق اإلنسةان ق تنفية
االجتماعية واالقتيادية (الفلبني)؛

كت ةا الوطنيةة

 112-113التعجيةةل بتنفي ة اس ة اتيجيات ااةةد مةةن الفقةةر وتعزيزضةةا مةةع إيةةالء تركيةةز
ا للكفل (جنوب أفريقيا)؛
113-113

دعم تكبيق اس اتيجيات ااد من الفقر (تيمور  -ليش )؛

 114-113مواصةةلة حتقيةةق تقةةدم ق القةةةاء علةةو الفقةةر ابنت ةةاج سياسةةات اجتماعيةةة
ترتقةةي بنوعيةةة حيةةاة الشةةع الغيةةين ال سةةيما أكملةةر فئاتةةه استةةةعافا ابالسةةتعانة ابلةةدعم
ال ي يتيحه التعاون الدويل (ال ورية فنزويال البوليفارية)؛
 115-113مواصةةلة تنفي ة تةةدابن ترمةةي إىل اا ةةد مةةن الفقةةر وضةةمان التنفي ة الفع ةةال
للربامج ذات اليلة (أذربيجان)؛
 116-113مواص ةةلة تنفية ة ا ك ةةة الوطني ةةة االقتي ةةادية واالجتماعي ةةة وتعزي ةةز التنمي ةةة
االقتيادية واالجتماعية املستدامة (اليني)؛
117-113
20
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 118-113مواصةةلة اجل ةةود الراميةةة إىل ااةةد مةةن الفقةةر وابأل ةةي ق املنةةاطق الريفيةةة
واملت رة النمو (ال ورية كوراي الشعبية الدميقراطية)؛
119-113

واملرأة (اهلند)؛

مواصةةلة ج ودضةةا للحةةد مةةن الفقةةر وإعةةاد فةةر العمةةل

اصةةة للشةةباب

 120-113مواصةةلة ج ةةود استئيةةال الفقةةر وتشةةجيع العمةةل وحتسةةني الغلةةة الزراعيةةة
(اململلة العربية السعودية)؛
 121-113مواصلة ج ودضا الرامية إىل ضمان وجود نظام فعال وكفؤ للرعاية اليحية
يرتقي أبحوال عب ا (نيجناي)؛
122-113

ضمان سبل اايول علو دمات اليحة اجلنسية واإلجنابية (إسبانيا)؛

 123-113حتسني سبل حيول النسةاء علةو الرعايةة اليةحية اجلنسةية والتوليديةة ملنةع
وفيات األم ات وملافحت ا (أنغوال)؛
 124-113مواصة ةةلة إجراءاهتة ةةا ومبادراهتة ةةا لتحسة ةةني سة ةةبل انتفة ةةاع اجلمية ةةع اب ة ةةدمات
اليحية األساسية واايول علو التعليم (بنن)؛
 125-113مواص ةةلة بة ة ل اجل ةةود لتحس ةةني س ةةبل االس ةةتفادة م ةةن ةةدمات ةةاملة ق
ميداق الرعاية اليحية والتعليم واالرتقاء جبودهتا ال سيما ق املناطق الريفية (كواب)؛
 126-113النظةةر ق اختةةاذ مزيةةد مة ةن التةةدابن الداعمةةة لة ةةمان سةةبل اايةةول عل ةةو
ا دمات األساسية للرعاية اليحية (اهلند)؛
 127-113مواصةةلة محايةةة وتعزيةةز حةةق اجلميةةع ق التمتةةع ابليةةحة عةةن طريةةق تةةدعيم
التغكية اليحية الشاملة (الياابن)؛
 128-113مواصةةلة اجل ةةود لةةةمان حةةق اجلميةةع ق اايةةول علةةو التعلةةيم وتقليةةل
الفجوة اجلنسانية ق ض ا اجملال (تونس)؛
 129-113اختةةاذ التةةدابن اللفيلةةة بتةةوفن سةةبيل متلةةافت ايةةول البنةةات والبنةةني علةةو
التعليم (ألبانيا)؛
 130-113وضع إطار تشريعي يلفل اايول علةو التعلةيم اجملةاق االبتةدائي والملةانوي
جيد النوعية ويست دف تقليل حدة التفاواتت االجتماعية واجلغرافية (اجلزائر)؛
131-113

(كواب)؛

تعزيةةز املبةةادرات الراميةةة إىل مواصةةلة التقةةدم علةةو صةةعيد ااةةد مةةن األميةةة

 132-113مواص ةةلة تعزي ةةز ج ودض ةةا إلاتح ةةة س ةةبيل كام ةةل أم ةةام حي ةةول اجلمي ةةع عل ةةو
التعلةةيم واليةةحة ابلتعةةاون مةةع وكةةاالت األمةةم املتحةةدة ذات اليةةلة والشةةركاء ا ةةرين
(ال ورية كوراي الشعبية الدميقراطية)؛
133-113

مواصلة اجل ود لتعزيز حق التعليم للجميع دون ييز (مير)؛

 134-113مواصةةلة تةةدابنضا اجلاريةةة ق إطةةار بةةرانمج تةةوفن التعلةةيم للجميةةع لةةةمان
حيةةول األطفةةال مةةن خمتلةةف ا لفيةةات االجتماعيةةة واالقتيةةادية وخمتلةةف القةةدرات علةةو
تعليم جيد النوعية (ميامنار)؛
GE.20-04405
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135-113

(عمان)؛

مواصةةلة اختةةاذ تةةدابن لةةةمان املسةةاواة بةةني اجلنسةةني ق االلتحةةاق ابلتعلةةيم

 136-113مواصلة اختاذ تدابن لةمان انتفاع الشاابت أيةا مبرافق السلن ق مرحلة
التعليم العايل (عمان)؛
ايدة اجل ود الرامية إىل التيدي جل ور العنف اجلنساق ومواطن الةعف
137-113
لدى النساء واألطفال إ اء ض ا العنف (الفلبني)؛
138-113

(الفلبني)؛

مواص ة ةةلة تنفية ة ة بة ة ةرامج لتعزي ة ةةز املش ة ةةاركة االقتي ة ةةادية للمة ة ةرأة والش ة ةةباب

 139-113تعزيةةز ج ودض ةةا ملنةةع الي ةةع أ ةةلال العنةةف ض ةةد امل ةرأة وحماربت ةةا وتوقي ةةع
الربوتوكةول اال تيةةاري التفاقيةة القةةةاء علةةو اليةع أ ةةلال التمييةةز ضةد املةرأة والتيةةديق
عليه (الربتغال)؛
 140-113تعزي ةةز تنفية ة تش ةةريعات وسياس ةةات إلهن ةةاء املمارس ةةات التقليدي ةةة الة ةةارة
وال سةةيما واج األطفةةال والةةزواج املبلةةر والقسةةري وتشةةويه األعةةةاء التناسةةلية ل ة ان
(رواندا)؛
 141-113مواصلة تدعيم سبل وصول املرأة إىل ضيئات اختاذ القرار وضمان التحةاق
الفتيات ابلتعليم (السنغال)؛
 142-113وضةةع وتلةةريس تشةةريع حملةةي حملاربةةة املمارسةةات الةةةارة والقةةةاء علي ةةا
مبا في ا تشويه األعةاء التناسلية ل ان (سلوفينيا)؛
143-113

وضع إطار امل للتيدي للممارسات الةارة (سلوفينيا)؛

 144-113مواص ةةلة ت ةةدعيم سياسةةةاهتا الوطني ةةة املع ةةز ة ملس ةةاواة النس ةةاء والفتي ةةات ق
جماالت التعليم واليحة والعمل (جزر سليمان)؛
 145-113مة ةةاعفة اجل ةةود للح ةةد م ةةن املع ةةدل املرتف ةةع لتش ةةويه األعة ةةاء التناس ةةلية
ل ان واملمارسات الةارة األ رى وتقليل التمييز ضد املرأة (جزر سليمان)؛
 146-113مواص ةةلة من ةةع وحمارب ةةة العن ةةف ض ةةد املةةرأة جبمي ةةع أ ةةلاله مب ةةا في ةةا ال ةةزواج
القسةري واملبلةر وتشةويه األعةةاء التناسةلية لة ان واالغتيةاب الزوجةي والتحقيةةق ق
ض األفعال وتوقيع اجلزاءات املناسبة علو مق في ا وجرب الةةحااي ابلتعةويض املناسة
(امللسيك)؛
 147-113مواصلة تعزيز تدابن حماربة العنف ضد النساء والفتيات وابأل ي تدابن
مناضةة قارسة تشويه األعةاء التناسلية ل ان (جنوب أفريقيا)؛
148-113

(إسبانيا)؛

وضع اس اتيجيات عاجلة لدحر قارسة تشويه األعةةاء التناسةلية لة ان

 149-113القيام أبسرع ما ميلن ابعتماد تشريع مدق جديد يسةق اليةع األحلةام
التمييزية ق املرأة ق جمال قانون األسرة (إسبانيا)؛
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 150-113مواصةةلة ج ةةود حماربةةة العنةةف ضةةد امل ةرأة جبميةةع أ ةةلاله و ايدة محةةالت
إذكاء الوعي مةن أجةل إهنةاء الةزواج القسةري واملبلةر وتشةويه األعةةاء التناسةلية لة ان
(السودان)؛
 151-113مواصةةلة اجل ةةود للقةةةاء علةةو املمارسةةات الةةةارة وعلةةو وجةةه ا يةةو
تشويه األعةاء التناسلية ل ان والزواج القسري واملبلر (أوكرانيا)؛
 152-113تنفية ة الق ةةانون و ةةن مح ةةالت للتوعي ةةة م ةةن أج ةةل إهن ةةاء تش ةةويه األعة ةةاء
التناسلية ل ان والزواج دون السن القانونية والزواج القسري (اململلة املتحدة لربيكانيا
العظمو وأيرلندا الشمالية)؛
 153-113ضةةمان تةةوفن ةةدمات داعم ةة لةةةحااي الةةرق املعاصةةر تراعةةي علةةو النحةةو
الواج ئاثر العنةف اجلنسةاق كاالسةتغالل اجلنسةي اإلكراضةي والةزواج القسةري وتشةويه
األعةةةاء التناسةةلية ل ة ان والتوعيةةة بوجةةود ض ة ا ةةدمات (اململلةةة املتحةةدة لربيكانيةةا
العظمو وأيرلندا الشمالية)؛
ايدة تنفي ة ة االس ة ة اتيجية الوطنية ةةة مللافحة ةةة تشة ةةويه األعةة ةةاء التناسة ةةلية
154-113
ل ان ( امبيا)؛
 155-113وضع كة عمل قن جة ومتناسقة لتشجيع عمل املرأة وال سيما ق ااياة
السياسية وااياة العامة (ألبانيا)؛
 156-113اإلنفة ةةاذ التة ةةام ألوجة ةةه حظة ةةر تشة ةةويه األعةة ةةاء التناسة ةةلية ل ة ة ان و واج
األطفال مبا ق ذلك عن طريق ن محالت التوعية وضمان مملول مق في ةا أمةام العدالةة
(أس اليا)؛
157-113

(اس اليا)؛

الر اليع أ لال العنةف اجلنسةي واجلنسةاق مبةا فيةه االغتيةاب الزوجةي

 158-113إدمةةاج منةةاذج تدريبيةةة إضةةافية ق ال ةربامج املدرسةةية بش ة ن تشةةويه األعةةةاء
التناسلية ل ان و تاهنن (بلجيلا)؛
 159-113مواصةةلة بة ل ج ودضةةا احملمةةودة ق سةةياق ااةةد مةةن الفقةةر و ايدة الوظةةائف
املتاحة للمرأة (املغرب)؛
ايدة حمارب ة ةةة التميي ة ةةز والعن ة ةةف اجلنس ة ةةاق مب ة ةةا في ة ةةه االغتي ة ةةاب الزوج ة ةةي
160-113
واملمارس ةةات الة ةةارة ابملة ةرأة كتع ةةدد الزوج ةةات و واج األطف ةةال وال ةةزواج املبل ةةر وال ةةزواج
القسري وتشويه األعةاء التناسلية ل ان (الربا يل)؛
 161-113اختاذ كوات إضافية لةمان عدم التمييز ق املرأة ق القةانون واملمارسةة
و ايدة مشاركت ا ق ااياة العامة (بلغاراي)؛
 162-113تنظةيم محةالت إلذكةةاء الةوعي ق اجملتمعةات احملليةةة حةول العواقة الو يمةةة
لتشويه األعةاء التناسلية ل ان واملمارسات التقليدية الةارة األ رى (بوركينا فاسو)؛
163-113

(بوروندي)؛
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 164-113التعجيةةل بتنفي ة ا كةةة الوطنيةةة للقةةةاء علةةو تشةةويه األعةةةاء التناس ةةلية
ل ان (كابو فندي)؛
 165-113تعزيةةز القةةوانني ق جمةةال حماربةةة تشةةويه األعةةةاء التناسةةلية ل ة ان ال سةةيما
عن طريق الر عدم اإلبالغ عن ض املمارسة و ةن محةالت للتملقيةف وإذكةاء الةوعي ق
اجملتمع (كندا)؛
 166-113تعزيز التدابن القانونية والسياساتية حملاربة قارسة تشويه األعةاء التناسلية
لة ة ان و واج األطف ةةال مب ةةا ق ذل ةةك ابس ةةت دام مح ةةالت إذك ةةاء ال ةةوعي ب ةةني الس ةةلان
والقيادات الدينية أو التقليدية ( يلي)؛
 167-113التةةدعيم املتواصةةل لتنفي ة االس ة اتيجية الوطنيةةة مللافحةةة تشةةويه األعة ةاء
التناسلية ل ان (كوت ديفوار)؛
 168-113تعةةديل املةةادة  268ق القةةانون اجلنةةائي لعةةام  2016مةةن أجةةل الةةني اليةةريح
علو الر االغتياب الزوجي (الدامنرة)؛
 169-113مواصةةلة تكبيةةق سياسةةة القةةةاء علةةو انعةةدام املسةةاواة بةةني الرجةال والنسةةاء
ابختة ةةاذ التة ةةدابن الةة ةةرورية الةة ةةامنة ملشة ةةاركة النسة ةةاء ق ااية ةةاة السياسة ةةية واالقتية ةةادية
واالجتماعية (جيبويت)؛
 170-113مواص ةةلة اجل ةةود م ةةن أجةةةل تعزي ةةز حق ةةوق امل ة ةرأة والتمل ةةني هل ةةا ق ااية ةةاة
السياسية واالقتيادية واالجتماعية (مير)؛
 171-113ختييي املوارد البشرية والتقنية واملالية الةرورية للتنفي الفعلي لسياساهتا
وإجراءاهتا ق جمال حماربة االالار ابلبشر مع ال كيز علو حماربة االالار ابلنساء واألطفال
(فيجي)؛
 172-113مواصةةلة ج ودضةةا إلاتحةةة سةةبيل متلةةافت أمةةام النسةةاء مةةن اليةةع الفئ ةةات
االجتماعية لالنتفاع برعاية صحية جيدة النوعية ق أثناء ف ة الوضع عن طريق ختييي
مستوى م م من األموال ألغراض تدري املوظفني الكبيني (غابون)؛
 173-113تعةةديل التشةةريع مةةن أجةةل الةةر االغتيةةاب الزوجةةي واختةةاذ تةةدابن جةةادة
لةةةمان مملةةول مةةرتليب قارسةةات الةةزواج القسةةري واالغتيةةاب والعنةةف اجلنسةةاق مبةةا فيةةه
تشويه األعةاء التناسلية ل ان أمام القةاء ق حماكمات نزي ة (أملانيا)؛
 174-113تعةةديل التشةةريع لتجةةر االغتيةةاب الزوجةةي وإلغةةاء األحلةةام املميبةةزة ضةةد
املرأة مبا في ا االستملناءات من حظر الزواج املبلةر والقسةري الةواردة ق القةانون اجلنةائي
(ئيسلندا)؛
 175-113مواصلة ج ودضا من أجل القةاء علو املمارسات الةارة من قبيل الزواج
القسري وتشويه األعةاء التناسلية ل ان (اهلند)؛
 176-113مواصةةلة تلمليةةف ج ودضةةا بش ة ن القةةةاء علةةو اليةةع أ ةةلال التمييةةز ضةةد
املرأة مبا يتما و مع اتفاقية القةاء علو اليع أ لال التمييز ضد املرأة (إندونيسيا)؛
177-113

24

تعزيز ج ود ملافحة االالار ابلبشر (العراق)؛

GE.20-04405

A/HRC/44/5

ايدة تنفي ة التةةدابن الراميةةة إىل منةةع املمارسةةات الةةةارة ابمل ةرأة وحماربت ةةا
178-113
مبا في ا تشويه األعةاء التناسلية ل ان (نيبال)؛
 179-113اختةةاذ كةةوات حملاربةةة اليةةع أ ةةلال العنةةف اجلنسةةاق ومنع ةةا مبةةا ق ذلةةك
ف ةةرض حظ ةةر عل ةةو واج األطف ةةال وال ةةزواج املبل ةةر والقس ةةري وحظ ةةر تش ةةويه األعة ةةاء
التناسلية ل ان وتعديل التشةريع مةن أجةل الةر االغتيةاب الزوجةي .واإلنفةاذ السةليم
ةاءلءة مق فيةه مبوجة
جلميع القوانني السارية املتعلقة مبنع ارتلاب العنةف ضةد املةرأة ومس ء
إجراءات قانونية مالئمة (أيرلندا)؛
 180-113ب ة ة ل قية ةةارى اجل ةةةد مة ةةن أجةةةل إنفةةةاذ التشة ةةريع ال ةةوطين السة ةةاري حملاربة ةةة
املمارسةةات الةةةارة ابلنسةةاء والفتيةةات ومن ةةا تشةةويه األعةةةاء التناسةةلية ل ة ان و واج
األطفال املبلر والقسري مبا ق ذلك عن طريق املقاضاة اجلنائية الفعالة و ةن اامةالت
املناسبة إلذكاء الوعي (إيكاليا)؛
 181-113تعديل التشريع من أجل الةر االغتيةاب الزوجةي وإبكةال أحلةام القةانون
اجلنائي املميِّبزة ق املرأة (إيكاليا)؛
 182-113مواصةةلة محايةةة حقةةوق امل ةرأة وتعزيزضةةا بلفالةةة املسةةاواة اجلنسةةانية وحماربةةة
العنف ضد النساء والفتيات (الياابن)؛
 183-113تعزي ةةز الت ةةدابن للقة ةةاء عل ةةو ارتف ةةاع مع ةةدالت انتش ةةار تش ةةويه األعة ةةاء
التناسةةلية ل ة ان ال ة ي ال ي ةزال مسةةتمرا ق أرجةةاء البلةةد رغةةم اإلطةةار القةةانوق القةةائم
(ليسوتو)؛
 184-113مواصةةلة اجل ةةود اجلاريةةة لوضةةع بةرامج داعمةةة للفتيةةات والنسةةاء ق جمةةاالت
التعليم العايل والبحث العلمي (ليبيا)؛
185-113

مواصلة تعزيز ج ودضا مللافحة االالار ابلبشر وهتريب م (ملديف)؛

 186-113مةاعفة التدابن إلعاد حوافز وبرامج للتملني تست دف ايدة مليل املرأة
ق ضيئات اختاذ القرار (ميامنار)؛
 187-113تعزيز ج ودضا لشن محالت إلذكاء الوعي حول تشويه األعةاء التناسةلية
ل ان واملمارسات التقليدية الةارة األ رى (ميامنار)؛
 188-113ملافحة املعدل املرتفع النتشار قارسة تشويه األعةةاء التناسةلية لة ان
مبا ق ذلك عن طريق ايدة وتلمليةف محةالت إذكةاء الةوعي حةول عواقبةه علةو الةةحااي
ساءلة مق فيه (ضولندا)؛
وضمان م ء

ايدة التملقي ةةف و ةةن مح ةةالت إلذك ةةاء ال ةةوعي فيم ةةا ب ةةني اجملتمع ةةات ح ةةول
189-113
العواقة ة الو يم ةةة لتش ةةويه األعة ةةاء التناس ةةلية لة ة ان واملمارس ةةات التقليدي ةةة الة ةةارة
األ رى (للسمربغ)؛

 190-113مواصةةلة حتقيةةق األضةةداف املشةةمولة ابس ة اتيجية حقةةوق الكفةةل ال سةةيما
فيما يتيل مايته من سوء املعاملة والعنف واالستغالل (عمان)؛
191-113

GE.20-04405

إنشاء مركز مت يي لت ضيل األحدا امل الفني للقانون (سناليون)؛

25

A/HRC/44/5

ايدة تسجيل األطفال املواليد ق اليع أحناء اإلقلةيم الةوطين لغينيةا وعلةو
192-113
األ ةةي ق املنةةاطق الريفيةةة وبة ة ل اجل ةةود لةةةمان اإلص ةةدار اجملةةاق لش ة ادات امل ةةيالد
(امللسيك)؛
 193-113ضةةمان تةةوفن التعلةةيم األساسةةي اجملةةاق وتعزيةةز السياسةةات اللفيلةةة دمةةاج
اليع األطفال مبن في م امليابون ابملة ةءء ق وذوو اإلعاقة وتزويدضم ابلوسائل ال تبقي م
ق صفوف الدراسة وعلو وجه ا يو ق املناطق الريفية (امللسيك)؛
194-113
195-113

(تونس)؛

ايدة ج ود ملافحة االالار ابألطفال (تيمور  -ليش )؛
مواصةةلة ج ةةود تعزيةةز حقةةوق األطفةةال ال سةةيما حقةةوق األطفةةال اليتةةامو

 196-113إصدار القانون اجلديد للكفل ال ي حيظر صراحة استعمال العقاب البدق
ق اليع األماكن مبا في ا ق املنزل ( امبيا)؛
ايدة ج ود منع االالار ابلبشر واملعاقبة عليه وتعزيةز تةدابن دعةم ضةحااي
197-113
االالار واالستغالل اجلنسي وق مقدمت م األطفال (الربا يل)؛
198-113

تدعيم القوانني املتيلة مبحاربة واج األطفال ومنعه (كندا)؛

 199-113مواصةةلة اختةةاذ تةةدابن إعابيةةة تلفةةل محايةةة أفةةةل اقةةوق النسةةاء واألطفةةال
وذوي اإلعاقة (اليني)؛
 200-113مداومةةة املمارسةةة الفةةةلو املتممللةةة ق تةةوفن التعلةةيم اإللزامةةي اجملةةاق جلميةةع
األطفال (إثيوبيا)؛
 201-113تلةةريس محايةةة األطفةةال ق قارسةةت م اقةةوق م ال سةةيما عنةةد تعةةامل م مةةع
املواد ا كرة ووقايت م من االستغالل اجلنسي (ال ورية إيران اإلسالمية)؛
202-113

دعةةم ال ةربامج ال ة حتمةةي األطفةةال مةةن سةةوء املعاملةةة واالسةةتغالل والعنةةف

203-113

كة ةةة العمة ةةل الوطنية ةةة بش ة ة ن حقة ةةوق الكفة ةةل

(ليبيا)؛

(موريتانيا)؛

ايدة نكة ةةاق ج ة ةةود تنفي ة ة

 204-113مواص ةةلة إجراءاهت ةةا ومبادراهت ةةا م ةةن أجة ةةل دع ةةم أنش ةةكة محاي ةةة األ ة ة ا
امليابني ابلةمةءء ق واأل ا امليابني بفنوس نقي املناعة البشرية /اإليد (بنن)؛

 205-113كفالةةة التنفي ة الفعةةال لقةةانون تعزيةةز حقةةوق األ ة ا امليةةابني ابلة ة ءم ء ق
ومحايت ة ةةا لعة ةةام  2019مبة ةةا ق ذلة ةةك عة ةةن طرية ةةق ة ةةن محة ةةالت إلذكة ةةاء ال ةةوعي ابلقة ةةانون
(بوتسواان)؛
 206-113استلمال عملية اعتماد مشةروع القةانون املتعلةق بتعزيةز حقةوق األ ة ا
امليابني ابلةمةءء ق ومحايت ا (غابون)؛

 207-113مواصةةلة بة ل اجل ةةود لةةةمان حقةةوق اإلنسةةان لة وي اإلعاقةةة مبةةا ق ذلةةك
أتضيل م وإدماج م وكفالة سبل انتفاع م اب دمات اليحية (السودان)؛
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 208-113اعتماد النيو املتعلقةة ابلتنفية ق قةانون تعزيةز حقةوق األ ة ا ذوي
اإلعاقة ومحايت ا وإعداد سياسة وطنية واس اتيجية حمددة لةدعم اعتمةادضم علةو الة ات
(اجلزائر)؛
 209-113تعزيز التدابن الرامية إىل ضمان أتضيل ذوي اإلعاقة واستيعا م وإدماج م
ال سيما األطفال فيما يتعلق ابالنتفاع ابلتعليم و دمات الرعاية (اجلزائر)؛
 210-113اعتماد إطار قانوق يتةمن أضةدافا حمةددة تلفةل حيةول األ ة ا
اإلعاقة علو ا دمات (بلغاراي)؛
211-113

مواصلة توكيد حقوق األ

ا

ذوي

ذوي اإلعاقة (ال ورية إيران اإلسالمية)؛

 212-113ت ةةدعيم اجل ةةود الرامي ةةة لة ةةمان تل ةةافؤ الف ةةر ل
ومحايت م من اليع أ لال التمييز (اململلة العربية السعودية)؛

ةة ا

ذوي اإلعاق ةةة

 213-113إبكال املادة  73ق القانون رقم  L/94/019/CTRNمن أجل إسقاط اليفة
اجلنائية عن اهلجرة غن النظامية وحظر احتجا األطفال مةن ملتمسةي اللجةوء والالجئةني
وامل اجرين (بوركينا فاسو).
 -114وتعةةرب اليةةع االسةةتنتاجات و/أو التوصةةيات الةةواردة ق ض ة ا التقريةةر عةةن موقةةف الدولةةة
(الدول) املقدمة للبياانت و/أو الدولة موضوع االستعراض .وينبغي أال تفسر علو أهنا حتظو بت ييد
الفريق العامل أبكمله.
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