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 مقدمة  
قددد اليريدددق العامدداب املعددد  ابدوددتعراا الددددور  البدداماب  املنبددد   وجدد  قدددرار  لدد  حقدددو  ع -1

أجددددر  و . 2020كدددانون ال ان/ينددداير   31إىل  20مدددن   دورتددده اسامسدددة وال الددد    اليددد ة 5/1اإلنسدددان 
وتدرأ  وفدد . 2020كدانون ال ان/ينداير   29  غياان   اجللسة الرابعة عبدرة املعقدودة   احلالة وتعراا ا

غيداان السديف فدو  العدادة وامليدوا واملم داب الدددا م لغيداان لددم مملتد  األمدم املتحددة واملن مدا  الدوليددة 
  جلسددته  غيدداانق باألخددرم   جنيددو  جددون روانلددد ديدد  فددورد. واعتمددد اليريددق العامدداب التقريددر املتعلدد

 .2020كانون ال ان/يناير   31السابعة عبرة املعقودة   

التدا  اامموعدة  فريق املقدررين  اختار  ل  حقو  اإلنسان 2020كانون ال ان/يناير   14  و  -2
 لي.يوش  وابكستان  غياان: أو اليا احلالة   ال الية( لتيسف اوتعراا

  16/21مدن مرفدق قدرار   5ولليقرة  5/1من مرفق قرار  ل  حقو  اإلنسان  15ووفقاً لليقرة  -3
 :غياانصدر  الواث ق التالية ألغراا اوتعراا احلالة   

 (؛A/HRC/WG.6/35/GUY/1ا اأ(15تقرير وط /عرا كتايب مقدم وفقاً لليقرة  اأ( 

وفقددددداً  ة السدددددامية حلقدددددو  اإلنسدددددانجتميدددددع للمعلومدددددا  أعدتددددده ميو دددددية األمدددددم املتحدددددد  اب( 
 (؛A/HRC/WG.6/35/GUY/2ا اب(15 لليقرة

اج( 15مددددوجز أعدتدددده ميو ددددية األمددددم املتحدددددة السددددامية حلقددددو  اإلنسددددان وفقدددداً لليقددددرة  اج( 
(A/HRC/WG.6/35/GUY/3). 

وأحيلدددىل إىل غيددداان عدددن طريددددق امموعدددة ال اليدددة قا مدددة أوددددربلة أعدددد ا ودددلياً أملانيدددا وال تغددددال  -4
وليختنبدددددتاين ابودددددم  موعدددددة األصددددددقاب املعنيدددددة ابلتنييددددددو واإلبدددددا  واملتابعدددددة علددددد  ال دددددعيد الددددددوط   

 علدد هددو   ميملددن ادطدداى علدد  قا مددة األوددربلةة. و ووددلوفينيا  والددودمل  املتحدددة األمريمليدد  أوروغددوا و 
 .املوقع الببملي لاوتعراا الدور  الباماب

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

 اب.هندد  وفدددد غيددداان  لددد  حقددو  اإلنسدددان علددد  عقدددد الدددورة اسامسدددة وال الددد  لليريدددق العامددد -5
 وتقييممع دول أخرم  وباب العمابية مييدة تتيح لغياان احلملومة ادوتعراا الدور  الباماب عملعت  وت

وقدد جتلد  التدزام  .فيما يتعلق بتعزيز ومحاية احلقو  واحلرمل  األواودية لبدعب ا ببملاب بناب التقدم احملرز
عددددد اإلادددازا  املسدددسلة مندددو اوتعرا ددد ا األخدددف    مدددن خدددالغيددداان هبدددو  العمليدددة ببدددملاب ملمدددو  

  والتعددددد ال قدددا  للسدددملانلتحددددمل  املت دددلة ابلتبدددتىل اجلغدددرا  للبلدددد    علددد  الدددرغم مدددن ا2015 عدددام
توصية من التوصيا  املنب قة عن  31اإلاازا  التنييو الملاماب لد  هو  تتضمنو  لضعو ادقت اد  والبيربي.وا

القددددددوان   وتنييددددددو (؛2019ادنضددددددمام إىل اتياقيددددددا  دهددددددا  اسمدددددد  او اجلولددددددة ال انيددددددة مددددددن ادوددددددتعراا؛ 
 اجلنسان.والسياوا  وال امج املتعلقة ابليساد والتمييز والعنو 

األهداف اإلمنا ية   لتحقيقلس ود املنسقة والباملة اليت تبوهلا غياان عر اً موجزاً لالوفد قدم و  -6
 .2040 ام ا   ذلك أهدداف ا اإلمنا يدة الببدرية  ود وديما اود اتيسيت ا اإلمنا يدة لدولدة خضدراب: ر يدة عد

 وهدددي تتضدددمن الددديت و دددعت ا احلملومدددة.العمددداب ادوددد اتيسية  طخطدددأمشددداب ادوددد اتيسية تبدددملاب هدددو  و 
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فإن تنييو ادو اتيسية وحتقيدق أهدداف ا وديزيد  وابلتا    مع ا أهداف التنمية املستدامة وتتماش  متاماً 
 دا   ذلددك   مدن قددرة البلدد علد  حتقيددق أهدداف التنميدة املسدتدامة والوفداب ابدلتزامددا  الدوليدة األخدرم

 .العديد من التوصيا  املقبولة املنب قة عن ادوتعراا الدور  الباماب

البدنيددددة  ملعاجلددددة مسدددد ليت العقوبددددةعىل الدددديت و  دددد خددددفةالتبددددريعا  والسياوددددا  األ وأبددددرز الوفددددد -7
( الددو  ر ددر أيددع أشددملال العقوبددة البدنيددة   م وسددا  2018واليسدداد  أ  قددانون قضدداب األحدددا  ا

(  وقددددانون محايددددة 2017ا أصددددول الدولددددة  وقددددانون اودددد داد لألحدددددا  امل وسددددا  اإلصدددداحيةو الرعايددددة 
(  الو  عزز القدرة امل وسية والتن يمية 2018ا محاية املبّلغ  عن املخاليا (  وقانون 2018الب ود ا

 -املدددرأة  لتحسددد  رفاهيدددةسياودددت  و دددعتا ب الوفدددد أيضددداً اوتبددد د و  د.للحملومدددة علددد  مملافحدددة اليسدددا
السياوددة الوطنيددة للمسدداواة بدد  اجلنسدد  واإلدمدداج ادجتمدداعي وخطددة العمدداب الوطنيددة اسمسددية املتعددددة 

 العا لي.العنو قانون  م اجلنسية و اجلرا قانون تنييواملتعلقة بالقطاعا  

املنب قددة عددن اجلولددة ال انيددة مددن ادوددتعراا  و ابلتمييددز  ددلة وفيمددا يتعلددق بتنييددو التوصدديا  املت -8
واوت دفىل   2018الوصم والتمييز   عام ملافحة أجر  احلملومة اوتعرا اً لسياوت ا الوطنية املتعلقة  

يددع القطاعددا  والقضدداب علدد  أيددع املماروددا  ادقت ددادية تعمدديم مراعدداة املن ددور اجلنسددان   أ بددولك
غيداان أيضداً اودتسابة البلدد  أبدرز و  ف.املسداواة واإلن دا حتقيق وادجتماعية وال قافية السلبية اليت تعو 

 .2015ال ان ية للعقد الدو  للمنحدرين من أصاب أفريقي  الو  أ طلق   عام 

وتتسل  األولوية العالية املمنوحة لقطاى التعلديم  م.وينص اإلطار التبريعي عل  احلق   التعلي -9
قسددا م للح ددول  يتضددمنلددو  او الدديت لدددي ا أطيددال   وددن الدراوددة   لألوددر   الدددعم امللمددو  املقدددم

 .وتقدمي املساعدة    ال النقاب  درويةاملوجبا  الو  وتوزيع الملت  امانية   عل  الز  املدروي

مرفقداً صدحياً    حد   در  حاليداً  14و  أعقاب ادوتعراا السابق  أعداد  غيداان يهيداب  -10
يتعلدددق بيدددفو  نقدددص املناعدددة الببدددرية وفيمدددا  مستبدددييا  ذكيدددة.إنبددداب مبدددادرة    إطدددارمرافدددق  5بنددداب 

عىل غيددداان أيضددداً نطدددا  ادودددتيادة مدددن أيدددع بدددرامج الوقايدددة واململافحدددة واألمدددراا املنقولدددة جنسدددياً  وّوددد
وأاتحدددىل غيددداان إمملانيدددة  والعددداج والرعايدددة األواودددية ليبدددماب األشدددخاا الضدددعياب واليربدددا  الضدددعيية.

وياوددة  2019نطددا  أووددع  وأطلقددىل   عددام احل ددول علدد  خدددما  ال ددحة اجلنسددية واإلاابيددة علدد  
بتددوفف التغطيددة ال ددحية  علقددةوطنيددة لل ددحة اجلنسددية واإلاابيددة هبدددف إدماج ددا   اسطددط الوطنيددة املت

وهو السب   -  املا ة   وفيا  األمومة الناأة عن النزيو  60بنسبة  ووساب البلد اخنيا اً  للسميع.
وعاوة عل  ذلك  أشار الوفد إىل عدد  السنوا  العبر املا ية.لوفيا  األمومة خال  األك ر شيوعاً 

من القوان  املتعلقة ابلت د  للعنو اجلنسان وإىل إعادة تيعياب فرقة العماب الوطنية ملنع العنو اجلنسي 
واجلرا م اجلنسية  عا ليخطة عماب وطنية ململافحة العنو ال هو  وقد و عىل فرقة العماب .2016  عام 
 .واملدع  العام  والقضابالبرطة  موظييوكود  للممارو  الطبي  و بروت وأقر 

برانمج دعم ن ام العدالة اجلنا ية ملعاجلة املسا اب املت لة ابدكت اظ   ن ام  غياان أيضاً  نيووت -11
أو  لغددابقددانون ادخت دداا اجلز ددي ااجلددرا م( ل شددارة إىل إ اوددت عراو وجدد  هددوا الدد انمج   .السددسون

الديت كعقوبة  و اً دوتخدام السسن  أو م ر  ةجنا ي كسرا مإىل ت نيي ا   انتيىل احلاجةتعدياب اجلرا م اليت 
  املبوولدة وابإل دافة إىل هدو  اجل دود احملاكم الرمسية.بمليابة دون احلاجة إىل إجرابا  البىل في ا ميملن 

التددددزام احلملومددددة ابحلددددد مددددن   إطددددار عنيددددة بعدددداج تعدددداطي املخددددرا  اململمددددة احمل 2019 عددددام أ نبدددربىل  
 ن.لسسعقوبة اادكت اظ   السسون وكبدياب ل

. البدددعوب األصدددلية و تمعا دددا احملليدددة وتنميدددة وشددددد الوفدددد علددد  التدددزام غيددداان بمليالدددة حقدددو  -12
 أولوب  البعوب األصلية وترال ا ال قا  و محاية لغاتنص عل  ويتضمن دوتور غياان أحملاماً صررة 
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مدن خاهلدا تعمداب الر يسدية الديت  الوودا اب ل  توشاو  الوط  أحدد ومي اب   .ونبر  ذلك وحيظ حيا ا
  مدع ادلتدزام  بددأ املوافقدة احلدرة  م دمالديت  سدا ابامل ملعاجلدةمدع البدعوب األصدلية   ديةاحلملومة ب ورة 

 ددملوا القددانون الدددو   م دداب إعددان األمددم املتحدددة ببدد ن حقددو  البددعوب لواملسددبقة واملسددتنفة  وفقدداً 
  (.2007ة ااألصلي

من حلقا  العماب  وزارة ش ون البعوب األصلية وجلنة البعوب األصلية عدداً  أيضاً  عقد و  -13
ليدك األرا ددي لل ندود األمدريملي  وإجددرابا  احل دول علد  شدد ادا  مبدروى مت ببدد نلتبدادل املعلومدا  
  وديا  قدانون     دال متليدك األرا دياليت تبوهلا غيداان  اجل ود هوا العماب عززوقد  .ململية األرا ي

 .2006اهلنود األمريملي  لعام 

حبملددم  عقوبددةفقددد ألغدد  البلددد هددو  ال  القددانون   مملروددةو  حدد  أن عقوبددة اإلعدددام د تددزال  -14
وعاوة عل  ذلك  حّد  الدولة  .ومل ت نيو أ  أحملام ابإلعدام منو أك ر من عقدين من الزمن .الواقع

إللغداب وجدوب تطبيدق  2010ااجلدرا م(   عدام  اجلندا ي قدانونالع ددِّل و من نطا  تطبيق عقوبدة اإلعددام  
 .عقوبة اإلعدام عل  جرا م القتاب

التنميددددة املسددددتدامة الددددو   مسدددداروو ددددعىل ادودددد اتيسية اإلمنا يددددة لدولددددة خضددددراب البلددددد علدددد   -15
وعددداوة علددد  ذلدددك   .زملدة ادودددت مارا    احلوكمدددة والتعلددديم وال دددحة واهلياكددداب األواودددية يسدددتدعي

التبدريعا  والد امج األخدرم  اودتعداد غيداان حلمايدة  جاند   إىل واودتململىل عدزز  هدو  ادود اتيسية
  .تغف املناخ والوقاية من الملوار مواج ة البيربة و 

وأعدرب وفدد غيدداان عدن تقددير  للدددعم الدو  تلقدا  علدد  مدر السدن  مددن من ومدة األمدم املتحدددة  -16
 خدال لددعم الدو  تلقدا  مدناب وأقدر أيضداً  .املتعدد  األطراف وال ندا ي  اآلخرين البركابو منولث و والمل

صدددندو  الت عدددا  للمبددداركة   ادودددتعراا الددددور  البددداماب وصدددندو  الت عدددا  ادودددتربمان لتقددددمي 
املسدددداعدة التقنيددددة لدددددعم مبدددداركة أقدددداب البلدددددان منددددواً والدددددول اجلزريددددة ال ددددغفة الناميددددة   أعمددددال  لدددد  

 .اإلنسان حقو 

 موضوع االستعراضجلسة التحاور وردود الدولة  -ابء 

وتدرد التوصديا  املقدمدة ألنداب جلسدة التحداور    .وفداً ببياان  ألنداب جلسدة التحداور 76أدىل  -17
 .اليرى ال ان من هوا التقرير

ودح ددىل اململسدديك السياوددا  الدديت و ددعت ا غيدداان ملنددع ومملافحددة ادجتددار ابألشددخاا ومسدداعدة  -18
 .و اتيسية اإلمنا ية لدولة خضرابوابإل افة إىل ذلك  احتيىل ابد .الضحامل

ودحدظ بقلدق التقدارير . جل ود اليت تبوهلا غياان لتسسياب أيدع الدوددا اباجلباب األوود  شادوأ -19
اإلل  واإلعاقدة واهلويدة اجلنسدانية    ذلك األصابعل  أو  خمتلية   ا  تتحد  عن التمييز القا ماليت 

 .واحلالة ال حية  وحث غياان عل  حتس  اإلطار امل وسي والسياوايت ململافحة التمييز

أقدر  ابجل دود حقدو  اإلنسدان ملواطني دا  و  مليالدةوأحاطىل ميامنار علماً ابلتزام غياان الراوخ ب -20
 ال انية من ادوتعراا. اجلولةتنييو التوصيا  اليت تلقت ا خال اليت تبوهلا ل

فدي م  ن ورحبىل نيبال ابلتدابف اليت اختو ا غياان لتلبية احتياجا  األشخاا ذو  اإلعاقة   -21
  ومملافحددة وابب فددفو  املددنخي  الدددخابذا  األطيددال ذوو اإلعاقددة  وتددوفف السددملن املسددتدام لألوددر 
 .ال انويةنقص املناعة الببرية  و مان التعليم امان حىت املرحلة 
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وأشاد  هولندا ابسطوا  اليت اختو ا غياان ململافحة التمييز القا م علد  ندوى اجلدن  والعندو  -22
لطغيدددان السدددلطة األبويّدددة للت دددد  زيدددد مدددن اجل دددود املبدددول  أنددده يتعددد دح دددىل  ومدددع ذلدددك  .اجلنسدددي

مل ليددا  ا و ددعإزاب  ة. وأعربددىل عددن اوددتمرار قلق ددا  صددميم هددو  املسدد ل تملمددنوالقوالدد  النمطيددة الدديت 
 .وامل لي  ومزدوجي املياب اجلنسي ومغاير  اهلوية اجلنسانية وحاملي صيا  اجلنس 

قطدداى العدالددة واألمددن  وكددولك   صدداحا  الدديت نيددو ا غيدداان اإل ودح ددىل نيسددفمل ابرتيددا  -23
تبددوهلا غيدداان    دداد  وأقددر  أيضدداً ابجل ددود الدديت  .واجلنسدديعددا لي التدددابف املتخددوة ململافحددة العنددو ال

 ا.ال حة والتعليم ومملافحة ادجتار ابألشخا

وهددي ادودد اتيسية وأعربددىل ابكسددتان عددن تقددديرها دودد اتيسية غيدداان اإلمنا يددة لدولددة خضددراب   -24
وأعربدددىل أيضددداً  .إمنا يدددة ةدددددة وتركدددز علددد  تعزيدددز النمدددو األخضدددر والتنميدددة املسدددتدامة أهددددافاً  ضدددعت الددديت
للس ددددددود الدددددديت تبددددددوهلا غيدددددداان ببدددددد ن موا دددددديع البددددددعوب األصددددددلية واسدددددددما  ال ددددددحية تقددددددديرها  عددددددن

 .ادجتماعي والتماوك

  وكدولك بتنييددو طيدالورحبدىل بنمدا بت دديق غيداان علد  عددة صددملوا دوليدة تتعلدق حبمايدة األ -25
اة بد  املسداو مبادرا  ترمي إىل القضاب عل  عماب األطيال  وحتقيدق تعمديم ادلتحدا  ابملددار   وتعزيدز 

 البلد.ال رف ال حي   خدما  و مان توفف ميا  البرب و  اجلنس  

وشددسعىل ابراغددوا  غيدداان علدد  تعزيددز التوزيددع العددادل للمسدد وليا  األوددرية واملنزليددة بدد  املددرأة  -26
ودح ىل أيضاً أن التوصيا  اليت قدمت ا ابراغوا  خال اجلولة ال انية من ادوتعراا مل تنيو  .والرجاب
 .   ا   ذلك التوصيا  اليت قبلت ا غياانبعد  

التملاف  ب  اجلنس    بتحقيق وأقر  بفو ابلتقدم الو  أحرزته غياان  ود ويما فيما يتعلق  -27
أيضدددداً الدددددور القددددو  الددددو  تضددددطلع بدددده غيدددداان   تعزيددددز  وأبددددرز  .ال ددددانو و التعلدددديم ادبتدددددا ي مددددرحليت 

 .نطقةالدميقراطية وويادة القانون   امل

 .التعلديم وال دحة ومملافحدة ادجتدار من دا اليلب  التقدم الو  أحرزته غياان   ميادين أبرز و  -28
 .و اتيسية اإلمنا ية لدولة خضرابادورحبىل إبدماج املساواة ب  اجلنس  كمبدأ شاماب   

قبلت ددا خددال ادوددتعراا وأشدداد  ال تغددال ابجل ددود الدديت تبددوهلا غيدداان لتنييددو التوصدديا  الدديت  -29
ال درف خددما  الدور  الباماب  وكولك ابلتقدم الو  أحرز  البلدد فيمدا يتعلدق ابحل دول علد  امليدا  و 

 .ال حي والتعليم والسملن

ادودتعراا جولة غياان منو  حدلىل  ابلتطورا  التبريعية والسياواتية اليت  وأحاطىل رواندا علماً  -30
 ابود اتيسيت ا اإلمنا يدة لدولدة خضدراب ورحبدىل ا ودهدا الراميدة إىل حتسد  ابلتزام غياان وأشاد  .السابقة
ملواطني ددا  د ودديما مددن خددال اإلصدداحا  وادوددت مارا    قطدداى  ةوادقت ددادي ةادجتماعيدد يددةالرفاه

 .ال حة و  اهلياكاب األواوية

  ز حقددددو  اإلنسددددانوهندددد   املململددددة العربيددددة السددددعودية غيدددداان علدددد  ج ودهددددا الراميددددة إىل تعزيدددد -31
  اجلولدددة ال انيدددة مدددن ادودددتعرااوأشددداد  ابلتددددابف الددديت اختدددو ا لتنييدددو عددددد كبدددف مدددن التوصددديا  مندددو 

 .ويما التوصيا  املتعلقة حبقو  املرأة والطياب ود

وهندددد   السددددنغال غيدددداان علدددد  إدمدددداج املسدددداواة بدددد  اجلنسدددد    اودددد اتيسيت ا اإلمنا يددددة لدولددددة  -32
مدرحليت ب  اجلنس     تملاف التملري  حتقيق تعميم التعليم و  تدابفها الرامية إىلخضراب  وكولك عل  

 .التعليم ادبتدا ي وال انو 
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حالدة لتحسد   التعلديم وال دحة  وكدولك يددانوأشاد  صربيا بغياان ملا تبوله من ج ود   م -33
علد  إمملانيدة احل دول علد  ميدا  البدرب وخددما   طرأ األشخاا ذو  اإلعاقة  وللتحسينا  اليت 

 ال رف ال حي.
وأشداد    تعزيدز حقدو  اإلنسدان ومحايت دااجل دود الديت تبدوهلا لوهن   جزر الب اما غياان علد   -34

لدولة خضراب  اليت تسع  إىل الت د  للتحدمل  اإلمنا ية الر يسية  دو اتيسية اإلمنا يةا هبا دعتمادها
 بطريقة من سية وشاملة.

 لرعايدددة ال دددحيةلوأشددداد  ودددنغافورة بغيددداان ملدددا أحرزتددده مدددن تقددددم   تعزيدددز اهلياكددداب األواودددية  -35
التعليم  ياان  الملبف الو  وظيته غوت مار دوأشاد  أيضاً اب .   ا   ذلك   املناطق النا يةوخدما ا

 .وا ودها الرامية إىل معاجلة العواماب الملامنة وراب اوتبعاد األطيال من التعليم

اإلعددام   القدانون. ودعدىل غيدداان إىل  د تدزال ت بقدي علدد  عقوبدةودح دىل ودلوفينيا أن غيداان  -36
ا ابحلقددددو  املدنيددددة ال وتوكددددول ادختيددددار  ال ددددان امللحددددق ابلع ددددد الدددددو  اسددددا إىل الن دددر   ادنضددددمام

. وشددسعىل غيدداان أيضدداً علدد  الت ددد  يددهوالسياوددية  اهلددادف إىل إلغدداب عقوبددة اإلعدددام أو الت ددديق عل
 .األبوية والقوال  النمطية اليت متيز  د املرأة القا مة عل  السلطة للمواقو

قة   ا   منو جولة ادوتعراا الساب اإلاازا  اليت حققت اوهن   جزر وليمان غياان عل   -37
ذلددددك إنبدددداب اللسنددددة الوطنيددددة املعنيددددة ابإلعاقددددة  الدددديت اختددددو  إجددددرابا  متسددددقة لضددددمان تنييددددو قددددانون 

 .األشخاا ذو  اإلعاقة

حقدو  اإلنسدان وهند   احلملومدة علد   يددانورحبىل إودبانيا ابلتقددم الدو  أحرزتده غيداان   م -38
 .حلماية حقو  النساب واليتيا  بولت ااجل ود اليت 

وأشدداد  اجلم وريدددة العربيددة السدددورية ابجل ددود الددديت بدددولت ا غيدداان لتنييدددو التوصدديا  الددديت ق بلدددىل  -39
 .األطيالادوتعراا ال انية  ود ويما التوصيا  املتعلقة بتعزيز اإلطار التبريعي حلماية  جولةخال 

ليبيت ابإلاازا  اهلامة اليت حققت ا غياان   السنوا  األخفة هبدف حتس   -وأقر  تيمور  -40
وولطىل الضوب عل  الدزملدة األخدفة   مت يداب القا ديا  وإنبداب ةداكم  .حالة حقو  اإلنسان   البلد
واإلاابيدة وابجل دود املبوولدة  وياودة ال دحة اجلنسدية إبقدراروأشاد  أيضداً  .  أيع مناطق البلد العبر

 .ململافحة انتبار ففو  نقص املناعة الببرية/اإليدز

توغددو أندده علدد  الددرغم مددن التحدددمل  الدديت تواج  ددا غيدداان فيمددا يتعلددق بتددوافر املددوارد   دح ددىلو  -41
ىل وشسع .ادوتعراا السابقة جولةفقد اختو البلد عدة مبادرا  لتنييو التوصيا  املوج ة إليه خال 

 .هوا التقدم تعزيزغياان عل  مواصلة السف   هوا ادجتا  من أجاب 

ابو اتيسية غياان اإلمنا ية املتعددة األوجه لدولة خضراب  اليت  وأحاطىل ترينيداد وتوابغو علماً  -42
وشسعىل غياان علد  مواصدلة عمل دا مدن أجداب القضداب التدام علد   .إىل حتقيق مثانية أهداف إمنا ية رميت

وأشدددداد  بت ددددديق ا علدددد  خمتلددددو ال ددددملوا الدوليددددة املت ددددلة حبمايددددة األطيددددال   ار ابألشددددخااادجتدددد
 .نضمام ا إلي ااب أو

ورحبددىل تددون  ابجل ددود الدديت بددولت ا غيدداان لتنييددو التوصدديا  املنب قددة عددن دورة ادوددتعراا السددابقة   -43
  ذلدددك ادنضدددمام إىل عددددد كبدددف مدددن ادتياقيدددا  الدوليدددة واعتمددداد قدددوان  وبدددرامج وطنيدددة تتعلدددق حبقدددو    دددا

 ل.مملافحة ادوتغال اجلنسي لألطياالرامية إىل تبريعا  الاإلنسان  م اب 
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وأعربىل أوكرانيا عن تقديرها للخطدوا  الديت اختدو ا غيداان مدن أجداب القضداب علد  التمييدز  دد املدرأة  -44
وشدسعىل احلملومدة علد  مواصدلة ج ودهدا   هدوا ادجتدا   مدع إيداب اهتمدام  .ع ادجتدار ابلنسداب واليتيدا ومن

 .خاا حلما  التوعية  وتقدمي اجلناة إىل العدالة

علدد   املململددة املتحدددة ل يطانيددا الع مدد  وأيرلندددا البددمالية أن غيدداان مل ت ددد  بعددد   دح ددىلو  -45
القضدداب علدد  أيددع أشددملال التمييددز  ددد املددرأة  علدد  الددرغم مددن التزام ددا  ال وتوكددول ادختيددار  دتياقيددة

وقدو رمسدي  إقدراروح دىل احلملومدة علد    تعزيز حرية ووا ط اإلعدامل ملبوولةوأشاد  ابجل ود ا .بولك
 ف.لتنييو أحملام اإلعدام بغية إلغا  ا   هناية املطا

 والديتوأعربىل الودمل  املتحدة األمريمليدة عدن قلق دا إزاب اإلجدرابا  الديت اختدو ا غيداان مد خراً  -46
 .دوتورها  وبع  أحملام احملاكمل البّ   تطبيقالقد تقوا املبادئ الدميقراطية   ا   ذلك ووب 

لتن يمدي حتس  إطارهدا امل وسدي وا عل  صعيدورحبىل أوروغوا  ابلتقدم الو  أحرزته غياان  -47
مددن أجدداب التعسيدداب ابلقضدداب علدد  التمييددز  ددد املددرأة وتعزيددز املسدداواة بدد  اجلنسدد    ددا   ذلددك إطددا  

 .ملرأةاب لن واواإلدماج ادجتماعي وخطة او اتيسية ل للمساواة ب  اجلنس وياوة وطنية 

إىل حتقيدددق مثانيدددة  مدددير فدددانواتو بغيددداان دوددد اتيسيت ا اإلمنا يدددة للدولدددة اسضدددراب  الددديت ت أشددداد و  -48
تعلمددد  املصدددحاب و األسدددملان والالطاقدددة املتسدددددة والن ييدددة؛  ادنتقدددال إىلأهدددداف إمنا يدددة   دددا   ذلدددك 

 واهلياكددداب األواودددية القدددادرة علددد  التمليدددو؛ اإلدارة املسدددتدامة للمدددوارد املا يدددة؛و  تماودددمل  اجتماعيددداً؛املو 
 .واملدن اسضراب

 و.ليياريددة اجل ددود الدديت تبددوهلا غيدداان سيدد  مسددتومل  اجلرميددة والعنددأ وريددة فنددزويا البو  دح ددىلو  -49
معددل ادنتحدار   البلدد ألن وأعربىل عن قلق دا      ال ال حة القا مة أيضاً خمتلو التحدمل  دح ىلو 

 .مبمللة خطفة من مباكاب ال حة العامة  ابأعل  املعدد    العامل  ومي يبملاب أحد

وهن   أفغانستان غياان عل  التدابف املتخوة لتحقيق تعمديم ادلتحدا  ابملددار  وعلد  حتقيدق  -50
وأشدداد  أيضدداً ابعتمدداد  علدد  حددد وددواب. التعلدديم ادبتدددا ي وال ددانو  مددرحليتبدد  اجلنسدد     تملدداف ال

  املا ددة    40والتزام ددا بضددمان مت يدداب املددرأة بنسددبة  2019وياوددة وطنيددة ببدد ن عمدداب األطيددال   عددام 
 . ل  الوزراب

ورحبىل اجلزا ر ابلتدابف اليت اختو ا غياان لضدمان التحدا  أيدع األطيدال ابملددار   ندا مملدن  -51
ورحبىل أيضاً إبطا  خطة  .لتملاف  ب  اجلنس    مرحليت التعليم ادبتدا ي وال انو ا حتقيق غياان من

يا ددددة يدددتح مرافدددق لب وكدددولك  2020-2019مددداب الوطنيدددة ملندددع ومملافحدددة ادجتدددار ابألشدددخاا لليددد ة الع
 . حامل ادجتار

وهند   غيداان علد   .وأعربىل األرجنت  عن أوي ا لعدم إاتحة التقرير الوط    الوقىل املناو  -52
السياوددة الوطنيددة للمسدداواة بدد  اجلنسدد  واإلدمدداج ادجتمدداعي وشددسعت ا علدد  مواصددلة العمدداب علدد   إقددرار

 ببملاب كاماب.تنييوها 

بددداركت ا  ورحبدددىل أوددد اليا ابإلصددداحا  الددديت نيدددو ا غيددداان لتعزيدددز إطدددار حقدددو  اإلنسدددان و  -53
 .النبطة   عملية ادوتعراا الدور  الباماب

بف الدديت اختددو ا غيدداان للقضدداب علدد  ادجتددار ابألشددخاا  ود ودديما وأشدداد  أذربيسددان ابلتدددا -54
 .2020و 2019و ع خطة عماب وطنية للقضاب عل  ادجتار ابألشخاا   عامي 

 و ددع وياوددةب وكددولكغيدداان حلددد أدج لألجددور   القطدداى العددام   عتمددادوأشدداد  ويبددياب اب -55
 لضحامل ادجتار.  بب ن تعليم ذو  ادحتياجا  اساصة وفتح مرافق عامة
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وأشدداد  بددنغاديع بتعدداون غيدداان مددع اآلليددا  الدوليددة حلقددو  اإلنسددان وأعربددىل عددن تقددديرها  -56
وأعربدىل أيضداً عدن تقدديرها للسياودا  وادود اتيسيا  الراميدة  .دولدة خضدرابل إمنا يدةاو اتيسية و ع ل

 .ليم وميا  البرب امل مونةإىل حتس  اسدما  ادجتماعية األواوية   ا   ذلك ال حة والتع

ابتياقيدددددة من مدددددة العمددددداب الدوليدددددة ببددددد ن البدددددعوب األصدددددلية  علقدددددةعلددددد  األودددددربلة املت ورداً  -57
  يوفر احلمايدة للبدعوب األصدلية ويددرج للبلد احملليأبن القانون وفد غياان  أفاد  (169ارقم 1989 والقبلية 

ذلددك  دحددظ أن البددعوب األصددلية تتمتددع   وجدد  وعدداوة علدد   .ادتياقيددة هددو  أحملددامحددد مددا   إىل
علد  حيا دا واحليداظ  أودلوبمن دوتور غياان  ابحلق   محاية لغا دا وترال دا ال قدا  و  "زا "149 املادة

 ذلك ونبر .

فيمدددا يتعلددددق ابلت دددديق علدددد  ال وتوكددددول ادختيدددار  دتياقيددددة مناهضددددة التعدددوي  وغددددف  مددددن و  -58
( مددددن 1ا141   وجدددد  املددددادة العقوبددددة القاوددددية أو الاإنسددددانية أو امل ينددددة  د  ددددوز ددددروب املعاملددددة أو 

 .أ  شخص للتعوي  أو غف  من  روب العقوبة أو املعاملة غف اإلنسانية أو امل ينة تعري الدوتور  
 إقليم ا.وقد أنبربىل عدة آليا  حلماية حقو  أيع األفراد املوجودين داخاب 

تعلدددق ابإلجدددرابا  ادنتخابيدددة ومراعددداة املتطلبدددا  الدودددتورية املتعلقدددة إبجدددراب علددد  وددد ال ي ورداً  -59
  ذكدددر الوفدددد أن جلندددة 2020آذار/مدددار   2   ودددتسر ادنتخدددااب    وددديا  ادنتخدددااب  العامدددة الددديت 

انتخدددااب  حدددرة ونزي دددة وشددديافة  إجدددرابهيربدددة دودددتورية مسدددتقلة وأهندددا ملتزمدددة بضدددمان  مت ددداب ادنتخدددااب 
 .يةم داق وذا 

وقدمىل حملومة غيداان عددة تع ددا  إىل اجلدزب الرفيدع املسدتوم املعد  ابنعددام اجلنسدية الدو  عقدتده  -60
( ملعاجلددددة شددددواغاب 2019ميو ددددة األمددددم املتحدددددة السددددامية لبدددد ون الاجربدددد  اجنيددددو  تبددددرين األول/أكتددددوبر 

 إلي ا. والعا دين امل اجرين من غياان

املسدداعدة القانونيددة  أنبدد  مملتدد  للمسدداعدة القانونيددة   إطددار وفيمددا يتعلددق ابحل ددول علدد   -61
احل ددول علدد   فددرا  إىل جاندد  مملاتدد  أخددرم  مددن هددوا اململتدد  زادو   بددرانمج دعددم العدالددة اجلنا يددة
اسددد اب القدددانونيون إىل منددداطق د توجدددد في دددا  يتنقدددابوعددداوة علددد  ذلدددك   .خددددما  املسددداعدة القانونيدددة
 .دما مملات  لضمان توفف هو  اس

املسد لة أبن  ف فدادإبنبداب جلندة حقدو  اإلنسدان   غيداان  علقدةالوفد أيضاً علد  األودربلة املت وردّ  -62
درم من أولومل  احلملومة وأن هناا التزامداً  عاجلت دا مدن خدال عمليدة تبداوريةتبملاب أولوية تزال  د  جت 
(  سدددرد أن 2017  الدودددتور  اللسندددة ادوتبدددارية ل صددداوددديا  تنييدددو مبدددروى القدددانون املتعلدددق اب  

 .ي بح قانوانً 
م دددداب تغددددف املندددداخ   بالغددددة األ يددددةبددددرابدو  ابدهتمددددام الددددو  توليدددده غيدددداان للمسددددا اب ال وأقددددر  -63

 .واحلد من اليقر  والتنمية الرييية  وحقو  األطيال والبباب واحلوكمة والعاقا  ب  اجلنس   

 تعزيز حقو  اإلنسان ومحايت ا. يدانورحبىل بنن ابلتقدم الو  أحرزته غياان   م -64

ودح ىل بوتسواان مع التقددير التددابف الديت اختدو ا غيداان لضدمان الوصدول إىل العدالدة   دا    -65
انونيددة   أربددع مندداطق مددن البلددد  ودعددىل غيدداان إىل مواصددلة خت دديص املسدداعدة الق مراكددزذلددك تبددغياب 
 .  املناطق املتبقية مراكز من هوا القبياباملوارد إلنباب 

ورحبىل ال ازياب بوقو تنييو عقوبة اإلعدام حبملم الواقع وشدسعىل غيداان علد  اختداذ اسطدوا   -66
لددد  اختددداذ خطدددوا  للت دددد  درتيددداى وشدددسعىل غيددداان أيضددداً ع .ابلملامددداب هدددو  العقوبدددةالازمدددة إللغددداب 
 .ورحبىل إبطا  خطة عماب وطنية ملنع ادجتار ابألشخاا األمومةمعدد  وفيا  
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ورحبددىل كندددا ابسطدددوا  اإل ابيددة الدديت اختدددو ا غيدداان للقضددداب علدد  التمييددز  دددد املددرأة وتعزيدددز  -67
واإلدمدداج ادجتمدداعي   املسدداواة بدد  اجلنسدد  مددن خددال و ددع وياوددة وطنيددة للمسدداواة بدد  اجلنسدد  

 .وشسعىل احلملومة عل  تعزيز محاية حقو  اإلنسان األواوية لألقليا  .2018 عام

وأقر  شيلي ابجل ود اليت تبوهلا غياان لضمان متتع أيع األطيدال ابحلدق   التعلديم عدن طريدق  -68
 إنبدددابوهندد   غيددداان علدد  اعتمدداد قدددانون اجلددرا م اجلنسدددية وعلدد   .ح ددر عمدداب األطيدددال ودعددم الوالددددين

 .ةملمة اجلرا م اجلنسية

وأشدداد  ال دد  إباددازا  غيدداان   ميددادين التنميددة ادجتماعيددة وادقت ددادية واإلوددملان والتعلدديم  -69
 .واسدما  ال حية ومحاية حقو  اليربا  امل مبة

ا غيددداان لتحسددد  اإلطدددار امل وسدددي والسياودددا  ورحبدددىل كوودددتاريملا ابإلجدددرابا  الددديت اختدددو  -70
وأعربدىل عدن قلق دا ألن عقوبدة اإلعددام  .العامة ململافحدة التمييدز  دد املدرأة وتعزيدز املسداواة بد  اجلنسد 

  وج  التبريعا .تزال وارية امليعول  د
غيدداان سطدة العمدداب الوطنيددة ململافحددة ادجتددار ابألشددخاا  التحددديث الددو  أجرتددهكددواب أبدرز   و  -71

تووديع نطددا  ادودد اتيسية ب وكددولكنتددا ج التغطيددة ابلتح د   ب وأشداد   2020-2019ليد ة السددنت  
 ."2020ال حية الوطنية "الر ية ال حية لعام 

ا أحرزته مدن تقددم   ملغياان ملا تبوله من ج ود و بأ ورية كورمل البعبية الدميقراطية  شاد وأ -72
 .حقو  اإلنسان لبعب ا مليالةالسياوية والقضا ية لو تعزيز ن م ا ادجتماعية 

أعربددىل عددن لملن ددا و غيدداان دعتمادهددا وياوددة لل ددحة اجلنسددية واإلاابيددة  بالدددامنرا  شدداد وأ -73
 .بلدإزاب عدم كياية فرا احل ول عل  خدما  تن يم األورة   أيع أحناب ال اوتمرار قلق ا

ودح ددىل جيبددويت مددع التقدددير الت ددديق علدد  عدددة صددملوا دوليددة حلقددو  اإلنسددان. ورحبددىل  -74
  اليقرملافحة اهلياكاب األواوية  وم دعيم  وتت اابلتدابف اليت اختو ا غياان لتعزيز حقو  اإلنسان ومحاي

  والعماب.وتعزيز احلق   ال حة والتعليم 
غيددددداان جتدددددا  البيربدددددة مدددددن خدددددال تنييدددددو  الدددددو  تبديددددده تدددددزاملادوقددددددر  اجلم وريدددددة الدومينيمليدددددة  -75
 لدولة خضراب. اإلمنا يةو اتيسية اد
 إقدرارادودتعراا ال انيدة   دا   ذلدك  جولدةورحبىل إكوادور ابلتقدم الدو  أحرزتده غيداان مندو  -76

مملافحدددة ندددع و املتعلقددة  السياوددة الوطنيدددة للمسدداواة بددد  اجلنسدد  واإلدمددداج ادجتمددداعي  وخطددة العمددداب 
 .ادجتار ابألشخاا  واعتماد وياوا  حلماية األطيال

إىل ادنتقددال إىل    الدديت  دددفوهندد   فيسددي غيدداان علدد  اودد اتيسيت ا اإلمنا يددة لدولددة خضددراب -77
 .الطاقة املتسددة والن يية واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية

   الددديت جدددر  ادودددتعراا السدددابقة جولدددةفرنسدددا التقددددم الدددو  أحرزتددده غيددداان مندددو  دح دددىلو  -78
 .إزاب حالة حقو  اإلنسان   البلدأعربىل عن اوتمرار قلق ا لملن ا و   2015 عام

ادوتعراا  جولةعن  نب قةالتوصيا  امل لتنييوورحبىل جورجيا ابإلجرابا  اليت اختو ا غياان  -79
ال انية ورحبىل ابسطوا  املتخوة ملنع ادجتار ابألشخاا واجل ود الرامية إىل القضداب علد  التمييدز  دد 

 .املرأة وتعزيز املساواة ب  اجلنس 
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ألطيدددال وزملدة لوأشددداد  أملانيدددا ابلتدددزام غيددداان  ملافحدددة عمددداب األطيدددال وح دددر العقوبدددة البدنيدددة  -80
نقص إزاب اوتمرار وجود العقوبة البدنية و  وأفاد  أبهنا د تزال تبعر ابلقلق .عاملةمباركة املرأة   القوة ال

 مت ياب النساب  ود ويما نساب البعوب األصلية والنساب ذوا  اإلعاقة.

احل دول علد  ميدا  البدرب  فيمدا يتعلدق بسدبابوأشاد  غداان ابلتحسدينا  الديت أدخلت دا غيداان  -81
لتقددم الدو  أحرزتده اب وكدولكيبدية ذا  الددخاب املدنخي  واملتوودط  وبناب وحدا  ودملنية لألودر املع

 .محاية حقو  األشخاا ذو  اإلعاقة  ال  

مددن تبدد  سددملاهنا كمددا يل ال ددروف املعيبدديةهدداييت ابجل ددود الدديت تبددوهلا غيدداان لتحسدد  رحبددىل و  -82
 .  السنوا  األخفة النمو ادقت اد  املب ر الو  حققته

حتسد  ال ددروف مدن أجدداب الروددو  عدن يييدد  ل جددرابا  الديت اختددو ا غيداان وأعدرب الملرودي  -83
 .املعيبية لبعب ا وتعزيز الوحدة ادجتماعية   تبمليلت ا املتنوعة

عل  مبادرا دا وهن   هندورا  غياان عل  اعتماد وياوة تتعلق ابل حة اجلنسية واإلاابية  و  -84
طدددة  ددددف إىل مملافحدددة ادجتدددار ستنييدددوها علددد  املناعدددة الببدددرية  و مملافحدددة فدددفو  نقدددص إىل  الراميدددة

 .2020و 2019ابألشخاا   عامي 

 ورحبىل آيسلندا ابلتقرير الوط  لغياان وقدمىل توصيا .  -85
 .ادوتعراا ال انية وقدمىل توصيا  جولةغياان للتقدم الو  أحرزته منو باهلند أشاد  و  -86

عل  عدة صملوا دولية   لت ديق ا  عق  دورة ادوتعراا ال انيةوأشاد  إندونيسيا بغياان  -87
 تتعلق بتعزيز حقو  الطياب ومحايت ا. 

الدديت طددرأ  علدد  صددعيد الدددور وأحاطددىل أ وريددة إيددران اإلوددامية علمدداً ابلتطددورا  اإل ابيددة  -88
يدة ملندع ادجتدار وأشداد  إبطدا  خطدة العمداب الوطن .املرأة   امتمع   السنوا  األخفة الو  تضطلع

 .ال رف ال حيخدما  ابألشخاا والت د  له وبتحس  فرا احل ول عل  امليا  و 

ل امج واسطط املتعلقة ابملساواة بد  اجلنسد  واجل دود الديت تبدوهلا غيداان اب علماً العرا   أحاطو  -89
 بو ع حد أدج لألجور ورحبىل أيضاً  القضاب.ململافحة التمييز  د املرأة عن طريق زملدة مت ياب املرأة   

 .  القطاى العام

 2021-2017لليد ة  عدا ليتنييدو قدانون اجلدرا م اجلنسدية والعندو اللورحبىل أيرلنددا ططدة العمداب الوطنيدة  -90
وأعربىل عن اوتمرار قلق ا إزاب  .2018-2017العماب الوطنية ململافحة ادجتار ابألشخاا للي ة  وخطة
 وطابعه الواوع النطا .العنو اجلنسان  شدة

لخطوا  املتخوة لوأعربىل إيطاليا عن تقديرها لتعزيز غياان إطارها التبريعي حلماية األطيال و  -91
أن غيداان اختدار  ادمتنداى عدن الت دويىل   اجلمعيدة العامدة  ودح ىل ابرتيدا  ل.ململافحة عماب األطيا

 .اإلعدام وقو عقوبةبب ن 

تبدريعا  ملواصدلة مملافحدة ادجتدار  عتمدادوأقر  جامايملا بتحديث قوة البرطة   غياان  واب -92
ودد اتيسية اد  وجنددو  األحدددا   واعتمدداد عددا ليابملخدددرا  واألشددخاا  وغسدداب األمددوال  والعنددو ال

 منا ية لدولة خضراب.اإل

ابيدددة الددديت اختدددو ا غيددداان حلمايدددة وتعزيدددز حقدددو  وأعربدددىل اليددداابن عدددن تقدددديرها للخطدددوا  اإل  -93
إهناب عماب األطيدال  واليت ترمي إىلعماب األطيال ب املتعلقةالطياب   ا   ذلك إطا  وياوت ا الوطنية 

 .وأشاد  أيضاً ابجل ود اليت تبوهلا غياان لتحس  فرا احل ول عل  امليا  الن يية .2025حبلول عام 
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حقددددو  اإلنسددددان   البلددددد وتعزيزهددددا  وهددددو  صددددونالملويددددىل التددددزام غيدددداان ابلعمدددداب علدددد   دح ددددىلو  -94
 اإلمنا ية لدولة خضراب.و اتيسية ادتسسد   ي ما

  ا  ميدان تعزيز حقو  اإلنسان ومحايت ا وشدسعت غيااندتييا التدابف اليت اختو ا  دح ىلو  -95
 .تع دا ا املتعلقة حبقو  اإلنسانزيد من اجل ود للوفاب ابلتزاما ا و املعل  بول 

مددن غيدداان لتحسدد  اإلطددار امل وسددي والسياوددايت  ابجل ددود الدديت تبددوهلاأحاطددىل مدداليزمل علمدداً و  -96
لتمييددز  ددد املددرأة وتعزيددز املسدداواة بدد  اجلنسدد    ددا   ذلددك اعتمدداد السياوددة الوطنيددة أجدداب الت ددد  ل

 .2018 امع   ادجتماعيللمساواة ب  اجلنس  واإلدماج 

إىل  الديت ترمدي    ألدة أمدور  اإلمنا يدة لدولدة خضدراب ود اتيسية ادوأشاد  ملديو بغيداان لتنييدو  -97
 .وادنتقال إىل الطاقة املتسددة والن يية هيمللة ادقت اد وتنويعهحتقيق إعادة 

"ادوددد اتيسية اإلمنا يدددة اجلريربدددة والبدددساعة املعنوندددة  غيددداان دوددد اتيسيت ابموريبددديو   شددداد وأ -98
 .وأحاطىل علماً ابلتزاما ا بتعزيز ومحاية حقو  اإلنسان ملواطني ا "لدولة خضراب

ودحددظ النيسددر ابرتيددا  التقدددم الددو  أحرزتدده غيدداان   تعزيددز إطارهددا التبددريعي حلمايددة حقددو   -99
 قيد الن ر.اليت د تزال و ادوتعراا السابقة  جولةاإلنسان  وشسع ا عل  تنييو التوصيا  املنب قة عن 

 االستنتاجات و/أو التوصيات  -اثنياا  

ردوداا عليها يف وقت مناسب ال يتجااو  موعاد التوصيات التالية، وستقدم  غياانستدرس  -100
 :واألربعني جمللس حقوق اإلنسانرابعة انعقاد الدورة ال
جمللس حقوق اإلنسان  التابعة توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة 100-1

النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجاراءات و معها )أوكرانيا(؛ بشكل وثيق والتعاون 
 ة التابعة جمللس حقوق اإلنسان )التفيا(؛اخلاص
توجياااااه دعاااااوة دائماااااة إىل املكلفاااااني باااااوال ت يف إ اااااار اإلجاااااراءات اخلاصاااااة  100-2

 (؛فرنسا)
اعتماد عملية مفتوحة قائمة على اجلدارة عند اختيار املرشحني على الصاعيد  100-3

املتحاادة لطينانيااا العظمااى الااو ين النتاباااابت تيمااات معاتاادات األمااا املتحاادة )اململكااة 
 ؛وأيرلندا الشمالية(

 1960لعام  التصديق على اتفاقية منظمة األما املتحدة للرتبية والعلا والثقافة 100-4
 (؛صربيامكافحة التمييز يف جمال التعليا ) بشأن
التصااديق علااى اتفاقيااة منااع جر ااة اإلابدة اجلماعيااة واملعاقاااة عليهااا )رواناادا(  100-5

 ؛فنزويال الاوليفارية( )مجهورية
 1951لتصااديق علااى اتفاقيااة عااام الراميااة إىل ااإلجااراءات واملاااادرات  مواصاالة 100-6
 ؛)بنن( 1967بوضع الالجمني وبروتوكوهلا لعام اصة اخل

 1954لتصااديق علااى اتفاقيااة عااام الراميااة إىل امواصاالة اإلجااراءات واملاااادرات  100-7
بشاأن خفاح حااالت انعادام  1961تفاقياة عاام األشاباص عد ي اجلنساية وا بشأن وضع

 اجلنسية )بنن(؛
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بوضااع اخلاصااة االنضاامام إىل االتفاقيااة األمريكيااة حلقااوق اإلنسااان واالتفاقيااة  100-8
 الالجمني )كوستاريكا(؛

 النظر يف التصديق على االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان )أوروغواي(؛ 100-9
( بشااأن 169)رقااا  1989التصااديق علااى اتفاقيااة منظمااة العماال الدوليااة لعااام  100-10

 )الدامنرك( )تندوراس(؛ الشعوب األصلية والقالية يف الالدان املستقلة
االنضمام إىل اتفاقية مناتضة التعذيب وغريه مان ضاروب املعاملاة أو العقوباة  100-11

 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )العراق(؛
التصاااديق علاااى الطوتوكاااول االختيااااري التفاقياااة القضااااء علاااى مجياااع أشاااكال  100-12

النظاااار يف التصااااديق علااااى و التمييااااز ضااااد املاااارأة )إساااااانيا( )أوكرانيااااا( )اجلااااال األسااااود(؛ 
الطوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة )أوروغواي(؛ 

لطوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال النظر يف التصديق املاكر على او 
 التمييز ضد املرأة )جامايكا(؛

التصاااديق علاااى الطوتوكاااول االختيااااري التفاقياااة القضااااء علاااى مجياااع أشاااكال  100-13
 التمييز ضد املرأة )أسرتاليا(؛

التصديق على الطوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشاباص ذوي اإلعاقة  100-14
 إساانيا(؛)

التصااديق علااى الطوتوكااول االختياااري التفاقيااة مناتضااة التعااذيب وغااريه ماان  100-15
 ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )الدامنرك(؛

التصااديق علااى الطوتوكااول االختياااري التفاقيااة مناتضااة التعااذيب وغااريه ماان  100-16
النظااار يف و ساااية أو الالإنساااانية أو املهيناااة )أف انساااتان(؛ ضاااروب املعاملاااة أو العقوباااة القا

التصديق على الطوتوكول االختياري التفاقية مناتضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة 
 أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )شيلي(؛

ماان التصااديق علااى الطوتوكااول االختياااري التفاقيااة مناتضااة التعااذيب وغااريه  100-17
مان  16ضاروب املعاملاة أو العقوباة القاساية أو الالإنساانية أو املهيناة، ماع مراعااة اهلاد  

 أتدا  التنمية املستدامة )ابراغواي(؛
إمكانية التصديق على الطوتوكول االختياري التفاقية مناتضة التعاذيب  حتري 100-18

 و املهينة )النيجر(؛وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أ
مواصلة جهودتا الرامية إىل التوقيع والتصديق على اتفاقيات حقوق اإلنسان  100-19

والطوتوكااوالت االختياريااة املعلقااة، الاال تشاامل الطوتوكااول االختياااري التفاقيااة مناتضااة 
 املهينة )غاان(؛التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

لتصااااااديق علااااااى الطوتوكااااااول الراميااااااة إىل امواصاااااالة اإلجااااااراءات واملاااااااادرات  100-20
االختيااااري التفاقياااة مناتضاااة التعاااذيب وغاااريه مااان ضاااروب املعاملاااة أو العقوباااة القاساااية 

الالإنساااانية أو املهيناااة والطوتوكاااول االختيااااري الثاااال امللحاااق ابلعهاااد الااادو  اخلااااص  أو
 ابحلقوق املدنية والسياسية، اهلاد  إىل إل اء عقوبة اإلعدام )بنن(؛
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التصاااديق علاااى الطوتوكاااول االختيااااري الثاااال امللحاااق ابلعهاااد الااادو  اخلااااص  100-21
ابحلقوق املدنية والسياسية، اهلاد  إىل إل اء عقوباة اإلعادام )أوكرانياا( )مجهورياة فنازويال 

يف التوقيااع والتصااديق علااى الطوتوكااول االختياااري الثااال النظاار و الاوليفاريااة( )سيساالندا(؛ 
امللحق ابلعهد الدو  اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، اهلاد  إىل إل اء عقوبة اإلعدام 

النظر يف االنضمام إىل الطوتوكول االختياري الثاال امللحاق ابلعهاد الادو  و )أوروغواي(؛ 
التصديق على الطوتوكول االختياري الثاال و ناليا(؛ اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية )إي

امللحاااق ابلعهاااد الااادو  اخلااااص ابحلقااااوق املدنياااة والسياساااية، اهلااااد  إىل إل ااااء عقوبااااة 
واملضاي قادماا مان أتادا  التنمياة املساتدامة )ابراغاواي(؛  16اإلعدام، متاشياا مع اهلاد  

امللحاااق ابلعهاااد الااادو  اخلااااص التصاااديق علاااى الطوتوكاااول االختيااااري الثاااال  يف عملياااة
 ابحلقوق املدنية والسياسية، اهلاد  إىل إل اء عقوبة اإلعدام )إساانيا(؛

النظاار يف التصااديق علااى الطوتوكااول االختياااري الثااال امللحااق ابلعهااد الاادو   100-22
 اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، اهلاد  إىل إل اء عقوبة اإلعدام )نياال(؛

صديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشاباص من االختفاء القسري الت 100-23
االنضامام إىل االتفاقياة الدولياة حلماياة مجياع األشااباص مان و )اجلال األسود( )أوكرانياا(؛ 
 االختفاء القسري )العراق(؛

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشاباص من االختفاء القسري  100-24
 (؛)فرنسا
االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشاباص مان االختفااء القساري  100-25

 )سيشيل(؛
إمكانيااة التصااديق علااى االتفاقيااة الدوليااة حلمايااة مجيااع األشاااباص ماان  حتااري 100-26

 االختفاء القسري )النيجر(؛
اجلارية لتعزيز إ ارتا جلهود اب واصلة النهوضاالستفادة من املساعدة التقنية مل 100-27

 املؤسسي والتشريعي لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها )جامايكا(؛
إنشااااء سلياااة و نياااة لاباااال  واملتابعاااة  الرامياااة إىلزياااد مااان اخلناااوات املاختااااذ  100-28

 إنشاء سلية و نية لابال  واملتابعة )موريشيوس(؛و )جامايكا(؛ 
و نية لتنفيذ التوصيات يف ميدان حقوق  التعاون من أجل إنشاء سلية التماس 100-29

اإلنسان واإلبال  عنها ومتابعتها، وتقدمي التقارير املعلقة إىل تيمات املعاتدات، يف إ اار 
 من أتدا  التنمية املستدامة )ابراغواي(؛ 17و 16اهلدفني 

عملياااة إنشااااء جلنااة حقاااوق اإلنساااان وختصاايو املاااوارد املالياااة والاشااارية  إمتااام 100-30
 فية لتمكينها من االضنالع بواليتها )الطت ال(؛الكا
 إنشاء مؤسسة و نية حلقوق اإلنسان )صربيا(؛ 100-31
تعيااااني رئاااايس للجنااااة الو نيااااة حلقااااوق اإلنسااااان، يف غضااااون فاااارتة  منيااااة  100-32

وفقاا للماادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الو نية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  معينة،
 وغو(؛)ماادئ ابريس( )ت
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إنشاء مؤسسة و نية حلقوق اإلنسان وفقاا ملاادئ ابرياس )أوكرانياا( )مجهورياة  100-33
 فنزويال الاوليفارية(؛

إنشاء مؤسسة و نية حلقوق اإلنسان وفقاا للماادئ املتعلقة مبركز املؤسساات  100-34
 الو نية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان )أف انستان(؛

تعزيز اجلهود الرامياة إىل إنشااء املؤسساة الو نياة حلقاوق اإلنساان مباا يتماشاى  100-35
 الدستورية وماادئ ابريس )بن الديش(؛ املتنلااتمع 
إلنشااااء مؤسساااة و نياااة حلقاااوق اإلنساااان وفقااااا ملااااادئ  الال ماااة هاااوداجلباااذل  100-36

 ابريس )نياال(؛
 )فرنسا(؛ ضمان امتثال جلنة حقوق اإلنسان ملاادئ ابريس 100-37
تعزياز اللياة الو نياة حلقاوق اإلنساان وفقااا ملااادئ الرامياة إىل مواصلة اجلهاود  100-38

 ابريس )اهلند(؛
النظاار يف إنشاااء مؤسسااة و نيااة حلقااوق اإلنسااان وفقاااا ملاااادئ ابريااس، مبااا يف  100-39

 ذلك التعاون مع املؤسسات الو نية حلقوق اإلنسان يف دول أخرى )إندونيسيا(؛

مااان دساااتورتا لضااامان امتثاهلاااا للقاااانون الااادو   149النظااار يف تعاااديل املاااادة  100-40
 حلقوق اإلنسان )الطا يل(؛

التشااااريعات القائمااااة إلل اااااء األحكااااام الاااال توصااااا أو متيااااز ضااااد  اسااااتعراض 100-41
أشاااباص أو قناعااات معينااة ماان السااكان علااى أساااس نااوع اجلاانس أو املياال اجلنسااي أو 

 اإلعاقة )املكسيك(؛اإلثين أو األصل 
تعزيز اجلهود الرامية إىل تنفيذ التشريعات القائمة ملكافحة التميياز، وال سايما  100-42

 على أساس األصل اإلثين، وتعزيز سليات التحقيق )كندا(؛
إدخااال التعااديالت ذات الصاالة علااى قااانون منااع التمييااز ماان  علااى تشااجيعال 100-43

العمااال  يااادانيع ننااااق تنايقاااه إىل ماااا يتجااااو  مأجااال إدراي مجياااع أساااااب التميياااز وتوسااا
 وتكييفه مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان )كوستاريكا(؛

تعزيااز اإل ااار التشااريعي ملكافحااة التمييااز العنصااري ومحايااة ملتمسااي اللجااوء  100-44
 )جامايكا(؛ األخرى الفمات الضعيفةو والالجمني 

يع أشكال التمييز العنصري، وال سيما مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة مج 100-45
 ضد السكان األصليني واألشاباص املنحدرين من أصل أفريقي )جزر الاهاما(؛

 ليشل(؛ -تعزيز التوعية للقضاء على القوالب النمنية التمييزية )تيمور  100-46
 واإلثايناختاذ تادابري تشاريعية وغريتاا مان التادابري للتصادي للتميياز العنصاري  100-47

 حظر التنميط العنصري )بوتسواان(؛ بسال منها
ملنااع ومكافحااة مجيااع أعمااال العنااف والتمييااز  تعزيااز اجلهااود املاذولااةمواصاالة  100-48

ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي وم ايري اهلوية اجلنساانية وحااملي صافات 
 اجلنسني )شيلي(؛
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ال مة لضمان إدماي املثلياات واملثلياني ومزدوجاي إجراء التعديالت املعيارية ال 100-49
امليل اجلنسي وم ايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صافات اجلنساني يف األنشانة االقتصاادية 

 للالد )اجلمهورية الدومينيكية(؛
اعتماااااد تاااادابري إلااااااء القوالااااب النمنيااااة االجتماعيااااة والثقافيااااة الاااال تاااادعا  100-50

فااال واملااراتقني ذوي اإلعاقااة، وحتسااني فاارص احلصااول علااى التمييااز، وال ساايما ضااد األ 
 اخلدمات الصحية وخدمات إعادة التأتيل )إكوادور(؛

من الدستور حلظر التمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية  149تعديل املادة  100-51
التمييز تذه، وإل اء جترمي العالقاات  ساجلنسانية، وحتديث قانون منع التمييز ليشمل أس

 )إساانيا(؛ من نفس اجلنس اجلنسية بني الاال ني
إل اااء مجيااع األحكااام القانونيااة الاال متيااز ضااد األشاااباص علااى أساااس ماايلها  100-52
 نسي أو تويتها اجلنسية )اململكة املتحدة لطينانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(؛اجل

إل اااء القااوانني الاال جتاارم وضااع أو ساالوك املثليااات واملثليااني ومزدوجااي املياال  100-53
 351اجلنسي وم ايري اهلوياة اجلنساانية وحااملي صافات اجلنساني، مباا يف ذلاك املاواد مان 

 )اجلرائا( )الوال ت املتحدة األمريكية(؛ ياجلنائ قانونالمن  353إىل 
متتاع املثلياات واملثلياني ومزدوجاي  كفالاةمواصلة اختاذ مجياع التادابري الال ماة ل 100-54

امليل اجلنساي وم اايري اهلوياة اجلنساانية وحااملي صافات اجلنساني متتعااا كاامالا، علاى قادم 
صامها، تالقواعاد الال تعااقاها و ، حبقوق اإلنسان اخلاصة هبا، وإل ااء مع غريتا املساواة

والتحقيااق يف حاااالت العنااف أو التمييااز علااى أساااس املياال اجلنسااي أو اهلويااة اجلنسااانية 
 واملعاقاة عليها )األرجنتني(؛

إل اء مجيع أحكام القانون الال جتارم النشااجل اجلنساي باني الااال ني ابلرتاضاي،  100-55
ري تشاريعية وغريتاا مان التادابري حلماياة من نفس اجلنس، واختااذ تاداب األشاباصمبن فيها 

 الناجني من العنف على أساس ميوهلا اجلنسية أو تويتها اجلنسانية )أسرتاليا(؛
مان نفاس  إل ااء التشاريعات الال جتارم النشااجل اجلنساي ابلرتاضاي باني الااال ني 100-56

 )كندا(؛ اجلنس
بشااأن عاادم  2018ام عاايف  ةحمكمااة العاادل الكارياياا القاارار الصااادر عاانتنفيااذ  100-57

 دستورية القانون الذي حيظر ارتداء مالبس اجلنس الخر )كندا(؛
اإل ااار القااانول إلل اااء جتاارمي املثليااة اجلنسااية ومكافحااة مجيااع أشااكال  تنقااي  100-58

التمييز والعنف ضد املثليات واملثليني ومزدوجاي امليال اجلنساي وم اايري اهلوياة اجلنساانية 
 وحاملي صفات اجلنسني )تولندا(؛

سااال يف املنااات  الدراسااية للشاار ة الو نيااة لتحسااني  التوعااويالتاادريب دماا   100-59
للعنااف والتمييااز ضااد األشاااباص علااى أساااس املياال اجلنسااي واهلويااة اجلنسااانية  يالتصااد

ووضااع سياسااة حكوميااة بشااأن منااع التمييااز ضااد األشاااباص علااى أساااس املياال اجلنسااي 
 )سيسلندا(؛ والتصدي له واهلوية اجلنسانية

ها اجلنساااي لإل ااااء أي أحكاااام قانونياااة متياااز ضاااد األشااااباص علاااى أسااااس ماااي 100-60
نساااانية، واختااااذ مجياااع اخلناااوات الال ماااة حلماياااة جمتماااع املثلياااات واملثلياااني تاااويتها اجل أو

ومزدوجااي املياال اجلنسااي وم ااايري اهلويااة اجلنسااانية وحاااملي صاافات اجلنسااني ماان مجيااع 
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أشكال التمييز، مبا يف ذلك عدم جترمي العالقاات اجلنساية ابلرتاضاي باني ابل اني مان نفاس 
 يرلندا(؛أاجلنس )

مي املثلياة اجلنساية واختااذ تادابري ملناع ومكافحاة مجياع أشاكال التميياز إل اء جتر  100-61
 والعنف القائمني على امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية )إيناليا(؛

مااع املناااحل واحلااد ماان  للتكياافالتاادابري الاال تتابااذتا  أن تااو مواصاالة ضاامان  100-62
النساااء واألشاااباص ذوو  الضااعيفة، مبااا فيهااا للشاارائ خمااا ر الكااوارع االعتاااار الواجااب 

 اإلعاقة والشعوب األصلية )الفلاني(؛
الاانفط  أال يسااهاتكثيااف اجلهااود الراميااة إىل وضااع قااوانني وسياسااات لضاامان  100-63

 وابلتاا  ال يعارضياؤثر سالااا علاى التناوع الايولاوجي، أال يف ت ري املنااحل و  واإلنتاي النفني
 احلق يف احلياة للابنر )فانواتو(؛

ت ري املنااحل مان خاالل التعااون  حتملالقدرة على  بناءيز اجلهود الرامية إىل تعز  100-64
 مع الشركاء احملليني واإلقليميني والدوليني )برابدوس(؛

تعزياااااز التااااادابري الرامياااااة إىل مكافحاااااة الاثر السااااالاية ل نشااااانة االقتصاااااادية  100-65
 للشركات على الايمة والتنوع الايولوجي )فيجي(؛

اعتمااااد أفضااال املمارساااات الدولياااة يف جماااال محاياااة الايماااة أثنااااء إنتااااي الااانفط  100-66
 )تايل(؛ مهاوال ا  النايعي وتصدير 

تعزيااز التقاادم احملاار  قااو حتقيااق أتاادا  التنميااة املسااتدامة وحتسااني مؤشاارات  100-67
 التنمية الاشرية )اهلند(؛

مجيااع  إلعماالر أساسااي مواصالة التابناايط ملمارساة احلااق يف التنمياة، وتااو أما 100-68
 حقوق اإلنسان األخرى )مجهورية إيران اإلسالمية(؛

بيماة  ظال يف تهااالحرتام احلقاوق الدساتورية ومحاي الال مة اختاذ مجيع اخلنوات 100-69
 صحية وإنصا  بني األجيال )سلوفينيا(؛

تدامة، مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزياز التنمياة االقتصاادية واالجتماعياة املسا 100-70
املعنونااة الاالساارتاتيجية اإلمنائيااة لدولااة خضااراءال علااى النحااو الااوارد يف اساارتاتيجية الالااد 

 )الكويت(؛
، مباااان فاااايها النساااااء لضااااعا  احلااااالمواصاااالة مراعاااااة االحتياجااااات احملااااددة  100-71

واأل فاااال واألشااااباص ذوو اإلعاقاااة، يف براجمهاااا املتعلقاااة ابملساااائل املتصااالة بت اااري املنااااحل 
 )موريشيوس(؛

حقااوق اإلنسااان يف تقاادمي احلكومااة يف  القااائا علااى نه الااضاامان أن ياانعكس  100-72
 )فيجي(؛ على الصعيد الو ين ملا استعرض من مسامهات حمددة 2020عام 
درء أي أثاار غااري اسااتعراض سياساااملا املتعلقااة بت ااري املناااحل والناقااة ماان أجاال  100-73

التاادتور الايمااي الناااجا عاان األنشاانة االسااتابراجية لكااوارع النايعيااة احملتملااة و ل متناسااب
ومااا يرتتااب علااى ذلااك ماان اناعااااثت غااا ات الدفيمااة علااى النساااء واأل فااال، وال ساايما 

 فقر )بنما(؛ حالة أولمك الذين يعيشون يف



A/HRC/44/16 

17 GE.20-04275 

مواصاالة اختااااذ التااادابري الال مااة ملكافحاااة اكتظااااو السااجون وحتساااني ظااارو   100-74
 )السن ال(؛احتجا  األشاباص ذوي اإلعاقة 

 ليشل(؛ -وضع برام  ملد  إىل خفح معدل االنتحار )تيمور  100-75
تاادخالت يف الوقاات تنفيااذ التعجياال ابعتماااد خنااة و نيااة ملنااع االنتحااار مااع  100-76

 املناسب )مجهورية فنزويال الاوليفارية(؛
سن تشريعات شاملة ومواصلة اجلهود الرامية إىل التصدي على وجه السارعة  100-77

 )غاان(؛ وخفضهالرتفاع معدل االنتحار يف الالد 
 إل اء جترمي االنتحار )تندوراس(؛ 100-78
تعزيز احلوار الو ين من أجل املضي قادماا يف إل ااء عقوباة اإلعادام )إسااانيا(؛  100-79
إل ااء عقوباة اإلعادام وختفياف أحكاام و إل اء عقوبة اإلعادام )كوساتاريكا( )تنادوراس(؛ و 

مجيع اجلرائا وتعديل  يفعقوبة اإلعدام وإل اء (؛ بنماإىل أحكام ابلسجن ) احلاليةاإلعدام 
إجيابيااة يف إل اااء عقوبااة صااورة النظاار بو ماان الدسااتور وفقاااا لااذلك )الطت ااال(؛  138املااادة 

إدراي حظااار عقوباااة و ا(؛ )سيسااالند إل ااااءا  مااااا إل ااااء عقوباااة اإلعااادام و اإلعااادام )فيجاااي(؛ 
 اإلعدام يف الدستور )ابراغواي(؛

عقوبااة اإلعاادام هبااد  التصااديق علااى الطوتوكااول  إقاارار وقااف رتااي لتنايااق 100-80
 االختياري الثال امللحق ابلعهد الدو  اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية )أسرتاليا(؛

ل جلميااع اجلاارائا والتصااديق وقااف العماال بعقوبااة اإلعاادام ب يااة إل ائهااا ابلكاماا 100-81
علااااى الطوتوكااااول االختياااااري الثااااال امللحاااااق ابلعهااااد الاااادو  اخلاااااص ابحلقااااوق املدنياااااة 

 اهلاد  إىل إل اء عقوبة اإلعدام )فرنسا(؛ ،والسياسية
تااذه وقااف تنفيااذ أحكااام اإلعاادام، حبكااا القااانون، ب يااة إل اااء  إقاارارالنظاار يف  100-82

 (؛)إيناليا العقوبة إل اءا  ماا 
مواصلة الوقاف الفعلاي لعقوباة اإلعادام، ماع العمال علاى إل ائهاا مان القاانون  100-83

 اجلنائي )الكرسي الرسو (؛
اختاذ مجيع التدابري الال مة إلل اء عقوبة اإلعدام، مبا يف ذلاك التصاديق علاى  100-84

ة، اهلاااد  الطوتوكااول االختياااري الثااال امللحااق ابلعهااد اخلاااص ابحلقااوق املدنيااة والسياسااي
 إىل إل اء عقوبة اإلعدام )أيرلندا(؛

التنفيااااااذ الفااااااوري لاصااااااالحات الراميااااااة إىل تعزيااااااز اإلجااااااراءات االنتابابيااااااة  100-85
 الااال ساااتجري يف نتابااااابتاالضااامان أن تكاااون لاساااتقالل السااالنات االنتابابياااة  وتعزياااز

 حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية )الوال ت املتحدة األمريكية(؛ 2020سذار/مارس 
ضمان إجراء عملية انتابابية شفافة ونزيهة وسلمية يف االنتاباابت العامة الل  100-86

 سذار/مارس )أملانيا(؛ 2ستجرى يف 
تعزيز العملية االنتابابياة عان  رياق تعاديل القاوانني االنتابابياة لتساجيل مجياع  100-87
اب السياسية، وضمان إجراء انتاباابت تتسا ابملصداقية والشفافية، وفقااا للمعاايري األحز 

 الدولية )ملديف(؛
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هاات املساؤولة ذات الصالة اجلانااء قادرات ل اجلهاود املاذولاة مواصلة تكثياف 100-88
ضااحا  االجتاار بنريقااة تراعااي الفااوارق باني اجلنسااني ومواصاالة تعزيااز  يف جماال التعاماال مااع

 عا للناجني من االجتار )الفلاني(؛خدمات الد
التصادي ل ساااب اجلذريااة لالجتاار والا اااء، مباا يف ذلاك الفقاار، ب ياة القضاااء  100-89

لضامان  الال ماة على تعّرض النساء والفتيات لالست الل اجلنسي واالجتار، وباذل اجلهاود
 تعايف الضحا  وإعادة إدماجها اجتماعياا )جزر سليمان(؛

الت و نيااة للتثقيااف والتوعيااة بشااأن خمااا ر االجتااار ابلاشاار و ايعتااه تنفيااذ محاا 100-90
 اإلجرامية )اجلمهورية العربية السورية(؛

 ،لضاحا  بشاكل كاا م جلمياع ضاحا  االجتاارملقدمة لدمات ااخل توفريضمان  100-91
مباااان فاااايها الرجااااال، وكااااذلك النساااااء واأل فااااال )اململكااااة املتحاااادة لطينانيااااا العظمااااى 

 الشمالية(؛ وأيرلندا
مجياع  جانبوضع سلية إجراءات تش يل موحدة لضمان اتااع ا  منسق من  100-92

 )سيشيل(؛ تهاأصحاب املصلحة يف حتديد ضحا  االجتار ابألشاباص ومحاي
إىل التصاادي لالجتااار ابملاباادرات واالجتااار ابألشاااباص، تعزيااز اجلهااود الراميااة  100-93
 سيما النساء والفتيات )بن الديش(؛ وال
نفااذ القااانون وشار ة احلاادود إب  املكلفاانيوظفنياملاو  نظاام القضاااءبنااء قاادرات  100-94

واألخصااااائيني االجتماااااعيني فيمااااا يتعلااااق ابلطوتوكااااوالت املراعيااااة لالعتاااااارات اجلنسااااانية 
 جتار ابلاشر ودعمها )كندا(؛لتحديد ضحا  اال

مواصاااالة اجلهااااود الراميااااة إىل مكافحااااة االجتااااار ابلاشاااار، وال ساااايما اساااات الل  100-95
 األ فال والنساء، عن  ريق تعزيز التصدي للمتجرين )جياويت(؛

 تكثيف اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار ابلنساء والفتيات )جورجيا(؛ 100-96
 تابذة ملكافحة االجتار ابلاشر )نيجري (؛تعزيز التدابري امل 100-97
 دعا مؤسسة األسرة التقليدية واحلفاو على القيا األسرية )تايل(؛ 100-98
سااانة ومناااع  واي األ فاااال  18رفاااع احلاااد األد  للسااان القانونياااة للااازواي إىل  100-99

 والزواي املاكر والزواي القسري )إيناليا(؛
مواصلة اإلصالحات يف قوانني العمل من أجل وضع حد أد  و اين ل جاور  100-100

 يف األجور على أساس نوع اجلنس والعرق )جزر الاهاما(؛ إ اء الفوارق القائمةوتوفري احلماية 
وال ساااايما نظاااا احلصااااو واحلااااوافز ألرابب  وضاااع تاااادابري ملموساااة وتادفااااة، 100-101

للفمات الضعيفة، وال سيما األقليات اإلثنية  املتاحة العمل، من أجل حتسني فرص العمل
 يف املنا ق الداخلية )توغو(؛ السكان القا نونو 

تعزيز إنفاذ مجيع قوانني العمال عان  رياق   دة عادد عملياات تفتايش العمال  100-102
 االنتهاك )الوال ت املتحدة األمريكية(؛ حاالت دعوفرض عقوابت كافية لر 

مشاركة املرأة يف القوى العاملة النشنة واحلد من  تعزيزل الال مة تدابريالاختاذ  100-103
 التفرقة الرأسية واألفقية يف جمال العمالة )أملانيا(؛
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 )الياابن(؛تعزيز السياسات الرامية إىل منع التحرش اجلنسي يف مكان العمل  100-104
تعزياااز السياساااات االجتماعياااة يف جمااااالت الصاااحة والتعلااايا وال اااذاء لصاااا   100-105

شااعاها، مااع الرتكيااز بوجااه خاااص علااى أكثاار قناعااات اجملتمااع اسااتاعاداا )مجهوريااة فناازويال 
 الاوليفارية(؛

املسااامهة يف نظااام  لفااةتااوفري احلمايااة االجتماعيااة ملاان ال يسااتنيعون حتماال تك 100-106
أمني الو ين، من خالل برام  املساعدة االجتماعية الل متوهلا الدولة، والنظر يف وضع الت

 الانالة )اجلزائر(؛ خمنط إلعاانت
املكفولااة قااوق حلالتمتااع الكاماال اب ضاامنختصاايو مااوارد كافيااة للااطام  الاال ت 100-107
ويااة اجلنسااانية نساااء واأل فااال واملثليااات واملثليااني ومزدوجااي املياال اجلنسااي وم ااايري اهللل

 وحاملي صفات اجلنسني والشعوب األصلية )أسرتاليا(؛
احلصااول علااى مياااه  سااالمواصاالة تنفيااذ خمتلااف املشاااريع الراميااة إىل حتسااني  100-108

 الشرب وخدمات الصر  الصحي )أذربيجان(؛
مان أجال دولة خضراء ل اإلمنائيةسرتاتيجية االاجلهود الرامية إىل تنفيذ  كثيفت 100-109
 سني إدارة املوارد لصا  السكان )برابدوس(؛حت

ملاذولاة هاود ااجل دعيامواصلة تعزيز التنمية االقتصاادية واالجتماعياة املساتدامة وتا 100-110
 )الصني(؛شعب الفقر و  دة حتسني مستو ت معيشة ال و أةلتابفيف من ل

واالجتماعياة والثقافياة مان بذل املزيد من اجلهود إلعمال احلقوق االقتصادية  100-111
 خالل تعزيز برام  الرعاية االجتماعية )مجهورية كور  الشعاية الد قرا ية(؛

تنفيااذ تاادابري إضااافية لضاامان   دة فاارص حصااول األشاااباص ذوي اإلعاقااة علااى  100-112
 خدمات الصحة العامة )اجلمهورية الدومينيكية(؛

مجيااع السااكان، وال ساايما الفقااراء، وضااع قااوانني وسياسااات لضاامان اسااتفادة  100-113
ماان صااندوق الثااروة الساايادي، ب يااة احلااد ماان أوجااه عاادم املساااواة يف الثااروة ومكافحااة 

 الفساد )تايل(؛
علااى مياااه الشاارب  سااكانمواصاالة جهودتااا الراميااة إىل حتسااني فاارص حصااول ال 100-114

 املأمونة وخدمات الصر  الصحي، وال سيما يف املنا ق النائية )مجهورية إيران اإلسالمية(؛
لتوفري مياه الشرب املأمونة للمجتمعات احمللياة يف  اجلهود الل تاذهلا مضاعفة 100-115

 املنا ق الداخلية والريفية )ملديف(؛
األمومااة بسااال عاادالت وفيااات التصاادي مل مواصاالة تعزيااز اجلهااود الراميااة إىل 100-116
  دة فاارص احلصااول علااى الرعايااة الصااحية األوليااة واخلاادمات اجملتمعيااة للحواماال،  منهااا
 يف ذلك يف املنا ق النائية )جزر الاهاما(؛ مبا

حسب االقتضاء، مع الشركاء الثنائيني والدوليني، مبا يف ذلك منظمة ، العمل 100-117
دريب العااااملني يف جماااال الرعاياااة الصاااحية و  دة قااادرة نظمهاااا تاااعلاااى الصاااحة العاملياااة، 

 الصحية على تلاية احتياجات شعاها، وال سيما يف املنا ق الريفية والنائية )سن افورة(؛
احلصااول علااى الرعايااة  جمااال وجااه التفاااوت اإلقليميااة يفأل التصااديمواصاالة  100-118

 الصحية )اجلمهورية العربية السورية(؛
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احلصااول علااى خاادمات الرعايااة  جمااال وجااه التفاااوت اإلقليميااة يفأل تصااديال 100-119
يف املنا ق الداخلية واملناا ق  القائمة مجيع الوحدات الصحيةاضنالع الصحية وضمان 

 األدوية األساسية )توغو(؛ توفري الريفية بتدريب وأتتيل املهنيني الصحيني، فضالا عن
 مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز الصحة اجلنسية واإلجنابية )تونس(؛ 100-120
 نواتو(؛الريفية )فا يف املنا قخدمات صحية جيدة، مبا يف ذلك  وفريبت إلسراعا 100-121
تاااوافر اخلااادمات الصاااحية  عزيااازمواصااالة اإلجاااراءات واملااااادرات الرامياااة إىل ت 100-122

 نوعيتها )بنن(؛حتسني وإمكانية احلصول عليها و 
مبااا يتماشااى مااع القااوانني  امليسااورةتااوفري خاادمات الصااحة اجلنسااية واإلجنابيااة  100-123

سااااب اجلذريااة حلماال املراتقااات باارام  التثقيااف والتوعيااة ملعاجلااة األ بسااال منهااا القائمااة
 )بوتسواان(؛ جنسياا واإلصاابت اجلديدة بفريوس نقو املناعة الاشرية واألمراض املنقولة 

 بشااكل كاماال سااال حصااول اجلميااعتااوفري  الراميااة إىلمواصاالة تعزيااز جهودتااا  100-124
ابلتعاون مع وكاالت األماا املتحادة ذات الصالة والشاركاء  والرعاية الصحيةالتعليا  على

 الخرين )مجهورية كور  الشعاية الد قرا ية(؛
تعزيز اجلهود الرامية إىل ضمان احلصول على خدمات جيدة يف جمال الصاحة  100-125

 اجلنسية واإلجنابية يف مجيع اجملتمعات احمللية )فيجي(؛
تااوفري املااوارد املاليااة والاشاارية الكافيااة للااطام  احلكوميااة، مثاال مكتااب شااؤون  100-126

االنتحاار يف املناا ق الريفياة، ماع  منعالرجال، وللمنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال 
 الكحول )تايل(؛ وتعا يمعاجلة األسااب اجلذرية، مثل الصحة العقلية 

ن وجود نظام للرعاية الصحية يتسا ابلفعالياة مواصلة اجلهود الرامية إىل ضما 100-127
 احلصول على تعليا جيد )نيجري (؛ وكذلكوالكفاءة، 

للرعاياااة الصاااحية يف مجياااع املناااا ق،  اهلياكااال األساسااايةالعمااال علاااى حتساااني  100-128
لاااوالدة، وتااادريب القاااابالت واملاااوارد الساااابقة لسااايما احلصاااول علاااى رعاياااة التولياااد  وال

 األم )الكرسي الرسو (؛املابصصة لصحة 
احلماال وخاادمات اإلجهاااض املأمونااة ويف  وسااائل منااعضاامان احلصااول علااى  100-129

الوقت املناسب من أجل ضمان الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية للجميع، مبا يتماشى 
 مع التشريعات القائمة )سيسلندا(؛

تعزياز فارص احلصااول  مواصالة إصاالحاملا يف جماا  الصااحة والتعلايا مان أجاال 100-130
 على خدمات جيدة )ابكستان(؛

 تنفيذ القوانني القائمة املتعلقة ابلصحة اجلنسية واإلجنابية )ماليز (؛ 100-131
النظار عان   اححصول أ فاال العماال املهااجرين علاى التعلايا، ب سال تيسري 100-132

 )السن ال(؛والديها فيما خيو اهلجرة وضع 
يذ الطام  يف إ ار خنة قنااع التعلايا لتيساري إجاراء تقيايا النظر يف رصد تنف 100-133

 )سن افورة(؛ والث رات الل ال تزال قائمةشامل لنجاحاملا 
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مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزياز التعلايا يف خمتلاف مراحلاه ويف مجياع املناا ق  100-134
 )اجلمهورية العربية السورية(؛

التسااااام  إ القاااااا إ اء االعتاااداء والتحاااارش اجلنساااايني يف إنفااااذ سياسااااة عااادم  100-135
 املدارس )أوكرانيا(؛

حلصاااول علاااى يف جماااال افااارص متسااااوية  الرامياااة إىل إ حاااةمواصااالة مسااااعيها  100-136
املزيااد ماان املرافااق التعليميااة، مااع تكثيااف التاادابري املتابااذة ملكافحااة عماال تااوفري التعلاايا و 

 األ فال )ميامنار(؛
لضامان التحااق املزياد مان األ فاال ابلتعلايا الثاانوي، مباا يف  الال مة تدابريال اختاذ 100-137

 ذلك مواصلة إنفاذ احلظر املفروض على عمل األ فال )أف انستان(؛
ضمان حصول أ فال العمال املهاجرين على التعليا، ب ح النظر عان وضاع  100-138

 )أف انستان(؛ فيما خيو اهلجرةوالديها 
مواصالة جهودتااا ماان أجاال حصااول املزياد ماان األ فااال علااى التعلاايا الثااانوي  100-139

 )اجلزائر(؛
األ فاااال، مبااان فااايها ياااع فائااادة مجتعزياااز اجلهاااود الرامياااة إىل تعزياااز التعلااايا ل 100-140

 الفتيات واأل فال ذوو اإلعاقة )بن الديش(؛
على مجيع املساتو ت، وال سايما جودته مواصلة توسيع نناق ت نية التعليا و  100-141

 ضمان أتثريه على أشد القناعات حرماانا )كواب(؛
ات تنقي  برانم  التثقيف يف جمال الصحة واحلياة األسرية مبواءمته ماع إرشااد 100-142

بشااأن التثقيااف اجلنساي وتاادريب املعلمااني ومقاادمي  دثااةاألماا املتحاادة التقنيااة الدولياة احمل
 وفقاا لذلك )تولندا(؛ توفريهاخلدمات على 

يضاااامن الوصااااول إىل مجيااااع  جااااامعمواصاااالة املاااااادرات الراميااااة إىل تااااوفري تعلاااايا  100-143
 مستو ت التعليا، مبا يف ذلك أل فال املهاجرين واألقليات )إكوادور(؛

تنقااي  وتعزيااز باارانم  التثقيااف يف جمااال الصااحة واحلياااة األساارية وتقد ااه ليشاامل  100-144
التثقياااف اجلنساااي الشاااامل، مباااا يتماشاااى ماااع املااااادئ التوجيهياااة الدولياااة وأفضااال املمارساااات 

 يسلندا(؛)فيجي( )س
  فاال يف لاحلق يف التعلايا علاى قاو فعاال للجمياع، وال سايما  توفريضمان  100-145

 الرتاع ال ين لل ات الشعوب األصلية ونقله )الكرسي الرسو (؛ وصوناملنا ق الريفية، 
تنقي  برانم  التثقياف يف جماال الصاحة واحليااة األسارية ليتماشاى ماع املااادئ  100-146

 التوجيهية الدولية من أجل التصدي للعنف اجلنسي واجلنسال )ماليز (؛
الااوعي حبقااوق اإلنسااان، ابلل ااات احملليااة، بااني  ذكاااءإل الال مااة تاادابريالاختاااذ  100-147

 سكااا )موريشيوس(؛
النظااااار يف ختصااااايو ماااااوارد إضاااااافية للجناااااة املعنياااااة ابملااااارأة واملسااااااواة باااااني  100-148

 )بريو(؛ اجلنسني
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لتحساني إ ارتاا املؤسساي والسياساايت هباد  التعجيال  املاذولاة تعزياز اجلهاود 100-149
 ابلقضاء على التمييز ضد املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني )رواندا(؛

 ،حتقياااق األتااادا  اإلمنائياااة املتفاااق عليهاااا دوليااااا بشاااأن املسااااواة باااني اجلنساااني 100-150
واملسااااواة يف ساااوق العمااال، وتعزياااز فااارص التعلااايا  ،واملسااااواة يف األجاااور ،ومتكاااني املااارأة

 والتدريب املهين للنساء والفتيات )اململكة العربية السعودية(؛
 )إساانيا(؛ اجلنسالوضع سياسات أكثر فعالية ملكافحة العنف  100-151
 تعزيز حقوق املرأة )تونس(؛الرامية إىل مواصلة اجلهود  100-152
 العنف ضد املرأة جبميع أشكاله )تونس(؛اجلهود الرامية إىل مكافحة مواصلة  100-153
مااى 100-154   وتعااز   مواصاالة جهودتااا الراميااة إىل مليمااة بيمااة سمنااة للنساااء والفتيااات حت 
خااالل التشااريعات فحسااب، باال أيضاااا ماان خااالل السياسااات  لاايس ماانحقااوقهن،  فيهااا

 والطام  )ميامنار(؛
وارد الاشرية والتقنية واملالية املابصصاة للجناة الو نياة ملراقااة العناف   دة امل 100-155
ب ياااااة تنسااااايق إجاااااراءات تنفياااااذ  وفرقاااااة العمااااال الو نياااااة ملناااااع العناااااف اجلنساااااي عاااااائليال

بشاااكل ( 2010)وقاااانون مناااع اجلااارائا اجلنساااية  (1996) عاااائليمكافحاااة العناااف ال قاااانون
 )فانواتو(؛ فعال
إىل مكافحة التمييز ضد املارأة مان أجال  ل تسعىاملؤسسات الو نية التعزيز  100-156

 إدماي املساواة بني اجلنسني يف مجيع السياسات احلكومية )األرجنتني(؛
بشأن  2008إدخال التعديالت التشريعية الال مة لتنفيذ سياستها الو نية لعام  100-157

 )أسرتاليا(؛ عائليالعنف ال
 )أذربيجان(؛عائلي من التدابري للقضاء على العنف الاختاذ املزيد  100-158
تعزيااز اجلهااود لتعزيااز املساااواة بااني اجلنسااني ومتكااني املاارأة، وال ساايما لتعماايا  100-159
يف عمليااات نسااال يف السياسااات والااطام ، و  دة مشاااركة املاارأة يف القيااادة و اجلنظااور امل

 صنع القرار )بن الديش(؛
مواصاالة التاادابري الراميااة إىل تعزيااز املساااواة بااني اجلنسااني يف احلياااة السياسااية  100-160

 واالجتار ابلاشر )نياال(؛ اجلنسالمكافحة العنف  وكذلكوالعامة، 
تعزياز اللياات  بسال منهاا تكثيف التدابري الرامية إىل مكافحة العنف العائلي 100-161

إنشاااء مالجااض للضااحا  يف مجيااع  وكااذلكات، املؤسسااية والقانونيااة حلمايااة النساااء والفتياا
 املنا ق )الطا يل(؛

توساايع نناااق اخلاادمات األساسااية املقدمااة لضااحا  العنااف اجلنسااال، مبااا يف  100-162
 ذلك إنشاء مالجض ومراكز أ مات حلماية الضحا  )كندا(؛

فاااال اختااااذ تااادابري إجيابياااة لتحساااني محاياااة حقاااوق النسااااء واأل  االساااتمرار يف 100-163
 واألشاباص ذوي اإلعاقة )الصني(؛
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دمات اخلاااخااادمات الصاااحة اجلنساااية واإلجنابياااة، مباااا يف ذلاااك  إ حاااةضااامان  100-164
 وإمكانيااة احلصااول عليهااا بتكلفااة مقاولااةإلجهاااض ومنااع احلماال، اب املتعلقااة علوماااتاملو 

 الضعيفة )الدامنرك(؛ال سيما يف املنا ق الريفية وبني الفمات و جلميع النساء والفتيات، 
مواصاالة تعزيااز املساااواة بااني الرجاال واملاارأة ماان خااالل اختاااذ التاادابري الال مااة  100-165

 لز دة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية )جياويت(؛
إ اء سياساااات  املنظاااور اجلنساااال ويشااامل اإلعاقاااةاعتماااد اااا  شاااامل يراعاااي  100-166

ت ري املناحل والتابفيف من ساثره، مبا يتسق مع اتفاقية األما املتحدة اإل ارياة التكيف مع 
 بشأن ت ري املناحل وإ ار سينداي للحد من خما ر الكوارع )فيجي(؛

 منع العنف اجلنسال )جورجيا(؛ من أجلزيد من اخلنوات املاختاذ  100-167
الال تكفال احلماياة الكاملاة حلقاوق النظر يف تعزيز تنفيذ السياسات والاطام   100-168

 النساء واأل فال وتعزيزتا، مبا يف ذلك العنف اجلنسي وعنف العشري )غاان(؛
مواصااالة اجلهاااود الرامياااة إىل القضااااء علاااى مجياااع أشاااكال العناااف ضاااد املااارأة  100-169

 وحتسني فرص حصوهلا على اخلدمات الصحية والتعليا )اهلند(؛
 للحد من العنف العائلي )إندونيسيا(؛ لةاملاذو  تعزيز اجلهود 100-170
مواصاالة تعزيااز األ اار التشااريعية واملؤسسااية والتعليميااة للقضاااء علااى التمييااز  100-171

 والعنف ضد النساء والفتيات )إندونيسيا(؛
مواصااالة اجلهاااود الرامياااة إىل مناااع مجياااع أشاااكال العناااف والتميياااز ضاااد املااارأة  100-172

 ية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة )إيناليا(؛والتصدي هلا، متشياا مع اتفاق
عزيااااز املساااااواة بااااني اجلنسااااني ومتكااااني الراميااااة إىل تنااااوات اخلمواصاااالة اختاااااذ  100-173
 )ابكستان(؛ املرأة
مواصلة اجلهود الرامية إىل التوعية حبقوق النفل ومحاية األ فاال مان اإلمهاال  100-174
 والعنف )اململكة العربية السعودية(؛ ذىواأل
نظام لتسجيل املواليد للفمات السكانية الضعيفة ويف املنا ق  نايقالنظر يف ت 100-175

 املعزولة )السن ال(؛
حتساااني الظااارو   بساااال منهاااا مبااااادرات ملكافحاااة  واي األ فاااال ضااانالعاال 100-176

خلفاح عادد تثقيف عاماة قوياة  وتنظيا محلةاالقتصادية واالجتماعية الل تعز  انتشارتا، 
 )جزر الاهاما(؛القّصر املتزوجني إبذن قضائي سنو ا 

 للقضاء على العنف ضد األ فال ومحايتها )تونس(؛ املاذولة مواصلة اجلهود 100-177
لساااري عمااال حمكماااة اجلااارائا اجلنساااية وحمكماااة  مواصااالة تاااوفري املاااوارد الال ماااة 100-178

 األ فال بكفاءة )برابدوس(؛
فتياان والفتياات لالعقوباة الادنياة ل تعزيز التدابري الل حتظر على وجه التحديد 100-179

 )اجلمهورية الدومينيكية(؛
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لوضاااع حاااد لتشاااويه األعضااااء التناسااالية و واي  الال ماااة اختااااذ مجياااع التااادابري 100-180
األ فال املاكر أو القسري ومكافحة إفالت مرتكيب العناف اجلنساال والعناف والتحارش 

 )فرنسا(؛ ني من العقاباجلنسي
ساواء وفقااا حاد   فال يف احليااة اخلاصاة والعاماة علاى لحظر العقوبة الادنية  100-181

 أملانيا(؛من اتفاقية حقوق النفل ) 19للمادة 
ماياة النفال لضامان وضاع بارانم  املعنية حبوكالة المواصلة اجلهود الل تاذهلا  100-182

 منهجي لتثقيف اجلمهور وتوعيته بشأن االعتداء اجلنسي على األ فال وإمهاهلا )اهلند(؛
اختاااذ املزيااد ماان التاادابري ملنااع االعتااداء علااى األ فااال، مبااا يف ذلااك االعتااداء  100-183

 )إيناليا(؛ اجلنسي
 لقضاء على عمل األ فال )الياابن(؛الرامية إىل مواصلة تعزيز التدابري  100-184
من خالل احلمالت الفتيات محل ملسألة منع السياسات العامة معاجلة ضمان  100-185
مان أتادا  التنمياة املساتدامة  4-5و 3-5 هدفنيواخلدمات االجتماعية، وفقاا لل ثقيفيةالت

 )ابراغواي(؛
تعزيز محاية حقوق اهلنود األمريكيني من خالل تنقي  قانون اهلنود األمريكيني  100-186

والقوانني األخرى ذات الصلة ملواءمتها مع إعالن األما املتحدة بشاأن حقاوق الشاعوب 
 األصلية )بريو(؛

يف ان محايااة حقااوق شااعوهبا األصاالية زيااد ماان اخلنااوات لضااماملمواصاالة اختاااذ  100-187
 األراضي )الفلاني(؛

تعزياز الشاعوب األصالية و و تمعات اجملمواصلة اجلهود الرامية إىل محاية حقوق  100-188
 إدماجها )اجلمهورية الدومينيكية(؛

مبااا يتوافااق مااع القااانون مواءمااة التشااريعات الو نيااة املتعلقااة ابلصااحة العقليااة  100-189
 الدو ، وال سيما اتفاقية حقوق األشاباص ذوي اإلعاقة )بنما(؛

تعزيز محاية األشاباص ذوي اإلعاقة من خالل مواءمة قانون الصاحة العقلياة  100-190
 ؛مع اتفاقية حقوق األشاباص ذوي اإلعاقة )بريو( 1933لعام 
اجلهاااااود الرامياااااة إىل تاااااوفري ترتيااااااات تيساااااريية معقولاااااة ل شااااااباص  مضااااااعفة 100-191
اإلعاقااااة ماااان أجاااال تعزيااااز قاااادرملا علااااى الوصااااول إىل املرافااااق واملاااااال )اجلمهوريااااة  ذوي

 السورية(؛ العربية
لضمان محاية حقوق األشاباص ذوي اإلعاقة يف كامل  الال مة نواتاخلاختاذ  100-192
 ربيجان(؛الالد )أذ إقليا
تعزياااز عمااال اللجناااة الو نياااة املعنياااة ابإلعاقاااة وإجاااراء مجياااع التعاااديالت الال ماااة  100-193

 لتمكني األ فال ذوي اإلعاقة من احلصول على التعليا )شيلي(؛
ألشاااااباص ذوي اب املتعلقااااةمتديااااد فاااارتة تنايااااق اخلنااااة االساااارتاتيجية الو نيااااة  100-194

 االستقصائية الو نية ل شاباص ذوي اإلعاقة )كواب(؛اإلعاقة وإكمال الدراسة 
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اجلهااود الراميااة إىل ضاامان متتااع مجيااع األشاااباص ذوي اإلعاقااة متتعاااا   مضاااعفة 100-195
 كامالا حبقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية )مجهورية إيران اإلسالمية(؛

محايااة العمااال املهاااجرين وأساارتا ماان أجاال ضاامان سااالمتها وحااريتها،  تعزيااز 100-196
 املساواة يف احلقوق والضمان االجتماعي واحلصول على التعليا )املكسيك(؛ كريسوت

وضع إ ار تنظيمي وإ ار للسياسة العامة بشأن اللجوء، مبا يف ذلاك اعتمااد  100-197
 جض )املكسيك(؛الال صفةإجراءات وفقاا للمعايري الدولية لتحديد 

تعزياااز أنشااانة التوعياااة، مباااا يف ذلاااك تااادريب أفاااراد القاااوات العاماااة وغاااريتا مااان  100-198
املوظفني املرتانني بقضا  اهلجارة يف جماال حقاوق اإلنساان، مان أجال جتناب انتهاكاات حقاوق 

 األشاباص يف حاالت التنقل والضعف )إكوادور(؛
نساية ال يانياة للماوا نني العائادين الاذين اجلهود الرامية إىل حتديد اجلمضاعفة  100-199

 .قد يفتقرون إىل الواثئق الال مة إلثاات حقها يف اجلنسية )الطت ال(
مجياااع االساااتنتاجات و/أو التوصااايات الاااواردة يف تاااذا التقريااار تعاااّط عااان موقاااف الدولاااة  -101

ي فهاا أااا حتظاى بتأيياد الفرياق وينا اي أالّ  .)الدول( الل قادمتها و/أو الدولاة موضاوع االساتعراض
 .العامل ك كل



A/HRC/44/16 

GE.20-04275 26 

Annex 

  Composition of the delegation 

 The delegation of Guyana was headed by H.E. Dr John Ronald Deep Ford, 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent Representative of the Co-

operative Republic of Guyana to the United Nations Office and other international 

organizations in Geneva, and composed of the following members: 

• Ms. Neishanta BENN, Counsellor, Permanent Mission of Guyana, Geneva; 

• Ms. Joann BOND, Deputy Chief Parliamentary Counsel, Ministry of Legal Affairs; 

• Ms. Geneva TYNDALL, Foreign Service Officer III, Ministry of Foreign Affairs. 

    


