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 مةمقدّ 

عقددد اليريدددق العامدداب املعددد  ابدوددتعراا الددددور  البدداماب، املنبددد   وجدد  قدددرار  لدد  حقدددو   -1
وجددددر   .2020كددددانون اللاا/يندددداير   31إىل  20، دورتدددده اةامسددددة واللفرتدددد    اليدددد ة مددددن 5/1اإلنسددددان 

. 2020كدددددانون اللاا/ينددددداير   28اودددددتعراا ايفالدددددة   كليبددددداث   ارلسدددددة اللاللدددددة عبدددددرة، املعقدددددودة   
وفددددددب كليبددددداث السددددديل فدددددو  العدددددادة وامليدددددوا، أللددددداب   وريدددددة كليبددددداث الددددددا م لدددددد  األمددددددم  وتدددددر ث
ته السابعة عبرة املعقودة تيتو. واعتمد اليريق العاماب التقرير املتعلق بكليباث   جلس تيبورورو املتحدة،

 .2020كانون اللاا/يناير   31  

، اختددددار  لدددد  حقددددو  اإلنسددددان  موعددددة املقددددررين التاليددددة 2020كددددانون اللاا/يندددداير   14و   -2
 )اجملموعة اللفرتية( لتيسل اوتعراا ايفالة   كليباث: إري اي و وكرانيا وجزر مارشال.

مددددددن مرفددددددق  5، واليقددددددرة 5/1مددددددن مرفددددددق قددددددرار  لدددددد  حقددددددو  اإلنسددددددان  15وعمددددددفر ابليقددددددرة  -3
 ، صدرت الواث ق التالية ألغراا اوتعراا ايفالة   كليباث:16/21 قراره

 (؛A/HRC/WG.6/35/KIR/1) ( )15تقرير وط /عرا كتايب مقد م وفقار لليقرة  ) ( 

تحددة السدامية يفقدو  اإلنسدان )ميوضدية جتميع للمعلومات  عدته ميوضية األمدم امل )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/35/KIR/2)ب( )15حقو  اإلنسان( وفقار لليقرة 

 (.A/HRC/WG.6/35/KIR/3)ج( )15موجز  عدته ميوضية حقو  اإلنسان وفقار لليقرة  )ج( 

 ملانيددا والغتغددال، و حيلددإ إىل كليبدداث عددن طريددق اجملموعددة اللفرتيددة قا مددة  ودد لة  عددد ا وددليار  -4
ابوم  موعة األصدقاء املعنية آبليات التنييذ واإلبفغ واملتابعة على الصعيد الوط ، وإوبانيا، واململكة 

البدمالية، والددودايت املتحدددة األمريكيددة. والكدن ادطددف  علددى تلدد    يرلندددااملتحددة لغياانيددا الع مددى و 
 الباماب. األو لة   املوقع الببكي لفوتعراا الدور 

  الستعراض عملية مداولت موجز -أولّاّ
 عرض الدولة موضوع االستعراض  -ألف 

ددر الوفددد رين كليبدداث تلقددإ،   ختددام اوددتعراا عددام  -5  115اةدداهب هبددا، مددا  موعدده  2015ذك 
من التوصيات السبع  اليت  يد ا،  65. ونيذت كليباث 45 بدار من ا و حاطإ علم 70توصية،  يدت 

علدى الددرغم مددن القيددود املاليدة، وادفتقددار إىل القدددرات اعليددة، وارتيدا  معدددل تبدددل املددو ي    الددوزارات 
 الر يسية و  مؤوسات  خر .

و كد الوفد  ن كليباث د تزال على الدرغم مدن تلد  القيدود ملتزمدة التزامدار راودفار بتنييدذ تلد   -6
ات، وإجدراء التغيدلات الفزمدة والوفداء ابلتزاما دا    دال حقدو  اإلنسدان، كمدا يت لدى ذلد    التوصدي

اليت تقدر رين حقدو  اإلنسدان وايفكدم الرشديد عنصدران ار، عام 20رؤية كليباث بب ن التنمية على مد  
 .2036م ر يسيان رعاب كليباث  مة ينعم شعب ا ابلسعادة والعافية والسلم والرخاء حبلول عا

ومن من ور الوفد، تبماب اإلجنازات اليت حتققإ    ال السياوة العامة على مد  السنوات  -7
 اةم  املاضية ما يلي:

 إنباء وزارة العدل لإلشراف على وياوة حقو  اإلنسان وامتلاهلا وإنياذها؛  ) ( 
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 ان؛إجناز الورتيقة األواوية املوحدة وتقدال ا إىل ميوضية حقو  اإلنس )ب( 

إجناز وتقدمي العديد من التقدارير الديت رخدر تقددال ا   إطدار اتياقيدة حقدو  الايداب،  )ج( 
 واتياقية القضاء على  يع  شكال التمييز ضد املر ة، واتياقية حقو  األشفاهب ذو  اإلعاقة؛ 

ة اتياقية مناهضة التعذي  وغله من ضروب املعاملة  و العقوبة القاويادنضمام إىل  )د( 
 ؛ 2019  متوز/يوليه   و الفإنسانية  و امل ينة،

 التصديق على بروتوكول  اختياري  دتياقية حقو  الاياب؛ )هد( 
إجنددددداز الدراودددددة ادودددددتافعية ببددددد ن إنبددددداء مؤوسدددددة وطنيدددددة يفقدددددو  اإلنسدددددان،    )و( 

 ؛ 2019 يلول/وبتمغ وتبرين األول/ كتوبر 

 ؛ 2018إطف  وياوة كليباث الوطنية بب ن اإلعاقة   عام  )ز( 

 .2019إطف  وياوة املساواة ب  ارنس  والن وا بتمك  املر ة   عام  )ح( 

  :وولط الوفد الضوء على التغيلات التبريعية التالية اليت طر ت منذ ادوتعراا السابق -8

 (؛ 2015قانون قضاء األحداث )عام  ) ( 

 (؛ 2015ماب )عام      قانون العمالة وعفقات الع )ب( 

 (؛ 2015ة والسفمة امل نيت  )عام قانون الصح )ج( 

 (؛2016تعدياب الدوتور إلنباء وزارة العدل )عام  )د( 

 (؛ 2017قانون الرعاية وال بية   مرحلة الايولة املبكرة )عام  )هد( 

 )املعددددددد ِّل( لقددددددانون العقددددددوابت الددددددذ  يعدددددددل األحكددددددام املتعلقددددددة 2017قددددددانون عددددددام  )و( 

 ادعتداء ارنسي؛  ابدغتصاب وما يرتبط به من جرا م

 (.2019قانون إدارة خماطر الكوارث وتغل املناخ )عام  )ز( 

وبددد   الوفدددد، فيمدددا يتعلدددق بعددددم التمييدددز،  نددده يصدددع    كلدددل مدددن األحيدددان علدددى غدددل امللمددد   -9
  ابلن ام التقليد  السا د   البلد  ن يدركوا  ن الدفع على غل بصلة   اجتداه املسداواة بد  ارنسد  

ميادين معيندة مدن النبدال الببدر  قدد تداب ابلتدوازن الددقيق الدذ  جمكدم نسديا  تمدع كليبداث ويبدكاب 
عمدداد مددا نعددم بدده البددع  مددن وددلم ووعم ووددعادة منددذ ع ددود وددحيقة. ومددن هددذا املنالددق، فدد ن املسدداواة 

التعلدديم والعمدداب والت ددارة   ميددادين النبددال الببددر  ايفديلددة ملدداب  ارنسدد    كليبدداث  يسددر قبددودر  بدد 
من ددددا   السددددياقات التقليديددددة حيددددل  دوار املددددر ة والرجدددداب  ددددددة ومتمددددايزة بوضددددوح. بيددددد  ن الن ددددام  

  عددد متزايدد مدن األنبداة الببدرية  وتدداخفر  )التقليد  وايفديل( صارا مع مرور الوقإ  كلدر تيداعفر 
 اليت تتحقق املساواة ب  ارنس  في ا.

فدددد إن ايفكومدددة تدددروج للمسددداواة بدددد  ارنسددد  د مدددن خدددفل فدددرا فدددوقي للقددددوان  وقدددال الو  -10
والسياودددات وإبدددا بددددعم التعدددايا السدددلمي بددد  الن دددام  )ايفدددديل   املنددداطق ايفضدددرية والتقليدددد    
املناطق الرييية( والتب يع على اعتمداد جدا تصداعد  حدذر   إصدفح القديم والقواعدد ارنسدانية. وقدد 

كومة بيضاب هذا الدن ا التصداعد    الد ويا للمسداواة بد  ارنسد    قدانون إدارة خمداطر جنحإ ايف
 ، الذ  يراعي احتياجات املر ة واألطيال واألشفاهب ذو  اإلعاقة.2019الكوارث وتغل املناخ لعام 
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متفك ويؤماب من خفل اتبا  هذا الن ا  ن متحي  وجه الفمساواة ب  ارنس    ارنسية وا -11
األراضدي بعددد  ن يدددرك األشدفاهب ويقتنعددوا رين السددياقات اللقافيدة الدديت وددوغإ  وجده الفمسدداواة تلدد  

 . تغلت بيعاب التصنيع والعوملة قد

وقددال الوفددد إندده يسددره  ن يييددد رين حقددو  املواليددد   ارنسددية قددد غدددت مكيولددة مددن خددفل  -12
 املستبددييات الر يسدددية لإلشددراف علدددى تسددد ياب إيفددا  مدددو ي ا مددن السددد اب املدددا ريجنحدددة التوليدددد  

 املواليد وإلزام  يع املساعدين الابي    ارزر اةارجية هبذا اإلجراء.

اهلويدة ارنسدانية و حدرار  وفيما يتعلق حبقو  امللليات واملللي  ومزدوجي املياب ارنسي ومغداير  -13
فدددد  ن املسددد لة  خدددذة   التحدددول إىل قضدددية اهلويدددة وامليدددول ارنسدددية وحددداملي صددديات ارنسددد ، ذكدددر الو 

مست دة. وتعكف ايفكومة جبد على دراوة هذه املس لة ابلدرغم مدن املقاومدة اللقافيدة البرودة وتدر   ن 
  فضاب السباب ملعارة املس لة يكمن   اتبا  جا تصاعد  حذر.

جتددار ابلببددر د يلددلان وفيمددا يتعلددق حب ددر الددر  وادجتددار ابلببددر،  شددار الوفددد إىل  ن الددر  واد -14
حدددآل امن مبدددكلة خادددلة   كليبددداث، لكدددن العوامددداب اةييدددة دودددتغفل الببدددر الددديت تيضدددي إىل الدددر  
وادجتددار ابليتيددات والبدداابت   صددناعة ارددن  حاضددرة ابليعدداب ومددا انيكددإ تتزايددد بتدد رتل مددن اةددارج. 

وابت و  القددوان  األخددر  ذات الصددلة، ولددذل  تعتددزم ايفكومددة تعزيددز التدددابل القانونيددة   قددانون العقدد
ملعارددة  وددباهبا ارذريددة، ومن ددا البغدداء. و  إطددار ار ددود ار ملكافحدة تلدد  األنبدداة فحسدد ، بدداب  يضدد د

الددديت تبدددذهلا ايفكومدددة ملكافحدددة البغددداء وادجتدددار ابلببدددر، تقدددوم هي دددة مدددن ميتبددد  الللدددون الدددوزارات املعنيدددة 
 هلا إىل املوانئ  و خروج ا من ا.بتيتيا املراك  األجنبية قباب دخو 

و فددداد الوفدددد رين ايفكومدددة نيدددذت مبددداريع وبدددراما شدددآل تكيددداب إ حدددة امليددداه الصدددايفة للبدددرب  -15
وخدمات الصرف الصحي األواوية واوتدامت ا،   إطار دعم ايفق   املياه الصايفة للبرب وايفق   

زر اةارجيدة لكليبداث ابلغدذاء وامليداه، خدمات الصدرف الصدحي. ومدن هدذه املبداريع مبدرو  إمدداد ارد
الددذ  يقدددم الدددعم ألعضدداء  عيددات الزراعددة والبسددتنة مددن خددفل التدددري  علددى خمتلددف جواندد  الزراعددة 
والبستنة وتقدمي  شكال  خر  من املساعدة. ويتدوىل  لد  املرافدق العامدة، وهدو مؤوسدة أللوكدة للدولدة، 

ف الصدحي لسدكان مناقدة  راوا ايفضدرية، الديت تضدم  كلدر تلبية ادحتياجات من املياه وخددمات الصدر 
نسمة. وقد مكنإ العديدد مدن املبداريع املمولدة بتمويداب  130 000من نصف إ ايل وكان البلد البالغ 

 جنيب من حتديل شبكات املياه واجملدار  الديت  نبد إ   ودنوات اللمانينيدات وتووديع نادا  تغايت دا. 
لصدددندو  األخضدددر للمنددداخ لدددزايدة اإلمدددداد ابمليددداه العذبدددة والن ييدددة   وجيدددر  تنييدددذ مبدددرو  ألدددول مدددن ا

 جنوب  راوا، حيل يعيا  كلر من نصف وكان البلد.

وفيمددا يتعلددق ابيفددق   الصددحة السددليمة، قددال الوفددد إندده يسددره  ن يييددد رين اةدددمات الابيددة  -16
تتدداروا خدددمات طبيددة مددؤد  بيددد  ن مددن حددق لأشددفاهب  ن ، وخدددمات الرعايددة األواوددية تددوفر  ددا ر 

عن ا   املستبييات اةاصة اليت تب ع ا ايفكومة وتدعم ا. وابملوازاة مدع ذلد ، يل د  جدزء كبدل مدن 
السكان إىل العفجات واملماروات التقليدية للحياظ علدى صدحت م. وتواصداب ايفكومدة التبد يع علدى 

الابيدة العصدرية    يدع املستبدييات  ألاروات العفج التقليد  تل  وحتسن   الوقإ ذاتده اةددمات
والعيدددادات. ومدددن  جددداب التصدددد  لفرتيدددا  امللحدددوظ   معدددددت وفيدددات واعدددتفل املواليدددد واألم دددات، 
يتواصاب اختداذ تددابل لتعيد  قدابفت مددرابت    يدع العيدادات القا مدة   اردزر اةارجيدة. وبددعم مدن 

طبداء التوليدد و مدراا النسداء، قُددم التددري  للعديدد مدن األطبداء الكلية امللكية األو الية والنيوزيلنديدة أل
 والقابفت واملمرض  وزودوا ابمل ارات واةغات الفزمة للحد من وفيات واعتفل املواليد واألم ات.
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و كددد الوفددد  ن التعلدديم مقددوم ر يسددي لتمكدد  املددوارد الببددرية الددذ  يعددد قددوة دفددع لكدداب تنميددة،  -17
  اليرد  و األورة  و اجملتمع اعلي  و املستو  الوط . وهلذا السب  وفرت ايفكومة وواء على مستو 

   20من مواردها للتعليم، كما يت لى من خفل اإلنيا  على التعليم الدذ  اللداب  كلدر مدن ار كبل ار  جزء
وهددو إلزامددي    املا ددة مددن  مددو  امليزانيددة الوطنيددة. و  إطددار هددذا ادوددتلمار الامددوح، يتدداح التعلدديم  ددا ر 

 ددداا لكندده طدددوعي   السددنوات الدددلفث ار السددنوات السدددإ األوىل مددن التعلددديم ادبتدددا ي. والتعلددديم  يضدد
ات اللفث املتبقية من التعليم اللانو  التالية من التعليم اإلعداد  اللانو ، وهو  اا وطوعي   السنو 

للالبة الذين يستوفون املعيار اإللزامي لفلتحا  بعدد  دود من املقاعد   مسال  التعليم العايل، اليت 
مدن تكداليف التعلديم و نبداة ار كبل ار  تبرف على مع م ا كغايت الكنا   وتغاي ايفكومة وتدعم جزء

 إباء امل ارات هبا.

لوفدددد إنددده يسدددره  ن يييدددد رين ايفكومدددة تددددعم تعلددديم صدددغار األطيدددال مندددذ ودددن الرابعدددة، وقدددال ا -18
وإعددادهم للمدروددة ادبتدا يددة الدديت تبدد    وددن السادوددة، بيضدداب ودن قددانون الرعايددة وال بيددة   مرحلددة 

 2017عدددن ذلددد ،   حدددإ وياودددة التعلددديم البددداماب لل ميدددع لعدددام  . وفضدددفر 2017الايولدددة املبكدددرة لعدددام 
 ت ت  ددر التحددا  اليتيددات ابملدددارث  كلددر مددن اليتيددان، وهددو مددا يعددز  إىل التحددول الددذ  طددر  علددى بيددا

املعددايل واملواقددف اللقافيددة لددنابء الددذين ابتددوا يبدد عون بنددا م علددى املبدداركة الكاملددة   التعلدديم. وعلددى 
 وجددددد  ودددددبياب امللدددددال، يسدددددمحل امن لليتيدددددات ايفوامددددداب حبضدددددور املددددددارث ويبددددد عن علدددددى حضدددددورها، 

. وكملددال علددى  بددرز هددذه ار ددود الراميددة إىل مكافحددة التمييددز 2013( مددن قددانون التعلدديم لعددام 2)4 اليددر 
  املا دة مدن  يدع  54نسدبة ار ارنساا والقضاء عليه،  بلغ الوفد  عضاء اجملل   ن النساء يبدغلن حاليد

يدددا، ويبددد د ذلددد  بوضدددوح علدددى مع دددم الو دددا ف اإلداريدددة العلار الو دددا ف ايفكوميدددة و جدددن يبدددغلن  يضددد
األشددوال الكبددلة الدديت قاعددإ فيمددا يتعلددق ابملسدداواة بدد  ارنسدد    كليبدداث علددى مددد  العقددود القليلددة 
املاضدية. وقدد نيدذت  نبداة ر يسدية شدآل ملواصدلة ايفدد مدن التمييدز ضدد املدر ة. و شدار الوفدد علدى ودبياب 

ودداعد علددى  ي ددة  مدداكن عمدداب  كلددر مراعدداة  2015امللددال إىل  ن قددانون العمالددة وعفقددات العمدداب لعددام 
للمر ة وايفد من التمييز ارنساا والتحرش ارنسي. ويتقددم مبدرو  تعزيدز البلددات املسداملة   كليبداث 
حنو مرحلته اللانية   تعب ة النسداء واليتيدات والرجدال واليتيدان لتعزيدز عفقدات قوام دا ادحد ام واملسداواة 

توايت البلدات. وقد  رتلت مس لة التمييز ضد النساء   امتفك األرا وحصول ب  ارنس  على مس
األزواج األجاندد  علددى ارنسددية   مبدداريع وددابقة لتعدددياب الدوددتور   جتددد طريق ددا إىل ادعتمدداد لكن ددا 

بيدوم البدريط  إىل اعتمادهدا. وجمتيداب ودنواير ار هي ت  رضية للنقاشات اراريدة الديت يؤمداب  ن تيضدي دحقد
األبيض، الذ  يوافدق ادحتيدال ابليدوم الددويل للمدر ة والدذ  تدن م خدفل األايم السدتة عبدر الديت تسدبقه 
محفت إلذكاء الوعي لد  ارم ور، عغ اإلذاعة والعروا على الارقات، هبدف إذكاء الوعي السليم 

غيدل ودلوك الرجدال    إىل  ن إنبداء فريدق  تار الذ  ييضي إىل ايفد مدن التمييدز ضدد املدر ة. ويبدار  خدل 
كليبددداث  هيددد  فضددداء يتددديحل للرجدددال   اليريدددق ايفدددديل مدددع رجدددال  خدددرين هبددددف تغيدددل عقليدددة الرجدددال 

 يفض م على نبذ العنف وارنوح إىل السلم   التعبل عن  نيس م.

ت وب  الوفد  ن مباركة املر ة   القيادة السياوية ضعيية للغاية رغم  ن مباركت ا   املستواي -19
اإلداريددة وامل نيددة   ايفكومدددة تيددو  مبددداركة الرجدداب. ويعددز  ذلددد  إىل العقليددات اللقافيدددة لددد  النسددداء، 

د يُقدددبلن علدددى دخدددول السددداحة السياودددة  و حدددآل التصدددويإ علدددى نسددداء  خدددرايت ار حيدددل إجدددن عمومددد
ات   مرشدددددحات   انتفددددداابت الغملدددددان الدددددوط   و اجملدددددال  اعليدددددة. وقدددددد كدددددان عددددددد النسددددداء املرشدددددح

بيد  نه قد طدر  حتدول متددرج   العقليدة، كمدا يستبدف مدن تزايدد ار، جدار متدنيار ادنتفاابت البلدية دوم
عدد النساء املرشحات   ادنتفاابت الغملانية وانتفاابت اجملال  اعلية مع مرور السنوات. ووعيار إىل 

الن دوا ابملدر ة حلقدة عمداب وطنيدة   زايدة تب يع املر ة على دخول السداحة السياودية، عقددت شدعبة 
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ون مدإ دورة  اكداة رلسدات الغملدان شداركإ في دا نسداء الدللن كداب جزيدرة  2019تبرين األول/ كتوبر 
 .ونواير  إلطفع ن على دور     الغملان. ودعإ خاط إىل جعاب هذه الدورة حداثر 

 تييد رين كليباث تصن ف   عداد وفيما يتعلق ابلعنف ارنساا،  شار الوفد إىل التقارير اليت -20
  العنددف ارنسدداا، رغددم  ن الكلددل مددن وددكان  ار البلدددان القليلددة الدديت تسدد اب في ددا معددددت عاليددة جددد

كليباث يرون  ن الدراوة ادوتقصا ية الديت اودتقيإ من دا تلد  املعلومدات   جتدر علدى حندو ودليم و جدا 
بصدددرف الن دددر عدددن دقدددة تلددد  املعدددددت املقلقدددة مدددن العندددف مدددن   د تعدددغ بدقدددة عدددن الواقدددع امليدددداا. و 

ارنسددي  و افتقارهددا إىل الدقددة، فدد ن ايفكومددة ملتزمددة ببددذل مددا   ووددع ا إلدخددال إصددفحات ترمددي إىل 
 ايفد من العنف ارنساا والتفييف من وط ته.

. و  إطددار هددذه اةاددة، 2017و فدداد الوفددد دعددداد خاددة تنييددذ قددانون السددلم األوددر    عددام  -21
 جريإ  نباة توعوية ليا دة اجملتمعات اعلية   ارزر اةارجيدة،  دا في دا جندوب  راوا، وضدحل خفهلدا 

اقف السلبية للرجال  ن القانون   يوضع ملعاقبة الرجال باب لتعزيز ولم األورة ورفاه ا، وبذل  تبدد املو 
 إزاء هذا القانون.

و شار الوفد   ويا  التاورات ارديدة إىل مركز دعدم املدر ة والايداب   كليبداث. وقدد  نبدئ  -22
ألحكدام قدانون ار وع د إليه   املقام األول حبماية ضحااي العندف العدا لي، وفقد 2017هذا املركز   عام 

املبددورة واإلرشددادات القانونيددة واملسدداعدة للنسدداء واليتيددات السددلم األوددر ، مددن خددفل إوددداء خدددمات 
واألطيدال؛ وخدددمات اعدداكم للندداج ؛ وتقدددمي الدددعم للبدرطة واةدددمات الابيددة عنددد ايفاجددة. ورغددم  ن 

للنساء واليتيات من ارزر اةارجية اللوايت ار املركز يتفذ مقره   املناقة ايفضرية، ف نه يتيحل خدماته  يض
اجا ن من خفل مو يي الرعاية ادجتماعيدة املسداعدين امللحقد    دال  اردزر. وابإلضدافة تلىب احتي

إىل ذلدد ، يتدداح صددندو  دعددم العمددفء الددذ  يددديره املركددز لتلبيددة ادحتياجددات الاار ددة للندداج ،  ددا   
إلبعدادهم عدن  ار  و جدو ار ذل  دفع تكاليف احتياجا م امنية، ملداب امل كداب وامللدب ،  و نقداب النداج  حبدر 

 ارناة )األزواج   مع م األحيان(.

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 

وفدار ببيا ت  رتنداء جلسدة التحداور. وتدرد التوصديات املقدمدة  رتنداء جلسدة التحداور    51 دىل  -23
 الير  اللاا من هذا التقرير.

يباث،  ا   ذل  اعتماد السياوة الوطنية بب ن ف شادت املكسي  ابلتقدم الذ   حرزته كل  -24
 اإلعاقة، والتصديق على اتياقية مناهضة التعذي  واعتماد قانون إدارة خماطر الكوارث وتغل املناخ.

وش ع ارباب األوود كليباث على ادوتعانة ابلدعم الددويل لتعزيدز تنييدذ ادلتزامدات    دال  -25
ات وطنيدة  كلدر الدود؛ وحتسد  إطارهدا املؤوسدي وقددرات مؤوسدا ا. حقو  اإلنسدان؛ واعتمداد تبدريع

و قر بضرورة املزيد من ادخندرال اليعدال   التصدديق علدى الصدكوك األواودية يفقدو  اإلنسدان. و عدرب 
عن قلقه إزاء ارتيا  مستوايت العنف ارنساا والعا لي وارنسي، وحادت ايفماب املبكر وعدم املساواة 

 من مباركة املر ة   ايفياة العامة والسياوية.ار ، واملستو  املتدا جدب  ارنس 

و شدددادت نيبدددال ابلددددور القيددداد  الدددذ  تضدددالع بددده كليبددداث   التصدددد  لتغدددل املنددداخ وإدارة  -26
خمدداطر الكددوارث   مناقددة جددزر اعدديط اهلددادن، ور ت  ن مددن امل ددم دعددم مسدداعي البلددد الراميددة إىل بندداء 
القدددرة علددى  اهبددة تغدددل املندداخ والتكيددف معددده. و رتنددإ علددى السياوددات املتعلقدددة بتيسددل ايفصددول علدددى 
التعليم اريدد البداماب لل ميدع وتعمديم مراعداة املن دور ارنسداا   السياودات. وشد عإ كليبداث علدى 

 لضعيية.مواصلة تذلياب العقبات اهليكلية اليت تواج  ا النساء واألطيال والي ات امل مبة وا
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و شدددادت نيوزيلنددددا ابلتدددزام كليبددداث ابيفكدددم الرشددديد ودنبددداء مؤوسدددة وطنيدددة يفقدددو  اإلنسدددان  -27
ومكافحددة اليسدداد. وشدد عإ كليبدداث علددى مواصددلة متكدد  ووددا ط اإلعددفم ابعتبارهددا وودديلة لتحقيددق 

 البيافية وإطف  ارم ور على املعلومات.

ببددد ن قدددانون إدارة خمددداطر الكدددوارث وتغدددل املنددداخ،  و شدددادت اليلبددد  ابملبددداورات الددديت  جريدددإ -28
علدى ج دود البلدد   ار الذ  يراعي احتياجات النساء واألطيدال واألشدفاهب ذو  اإلعاقدة. و رتندإ  يضد

 تعميم من ور املساواة ب  ارنس    السياوات الوطنية.

الددور  البداماب الديت ورحبإ الغتغال  ا تبذله الدولة من ج دود لتنييدذ توصديات ادودتعراا  -29
 رتفرتة من التقارير املت خرة إىل هي ات املعاهدات.ار قبلت ا وتقدال ا مؤخر 

وهن ت السنغال كليباث على التصديق علدى اتياقيدة مناهضدة التعدذي  واتياقيدة محايدة الد اث  -30
الصايفة للزراعة وايفصول اللقا  غل املاد . و رتنإ على ج ود البلد لضمان األمن الغذا ي واألراضي 

 على املياه الصايفة للبرب، وعلى التدابل اليت يتفذها البلد ملواج ة تغل املناخ.

إزاء التزامدات ادودتعراا الددور  البداماب ورحبدإ ار جدادار و شادت صربيا ابتبا  كليباث ج  -31
 والقضاء على ادجتار ابلببر.ابلتدابل املتفذة لتوفل املياه الصايفة للبرب وخدمات الصرف الصحي 

و شدددادت ويبدددياب جب دددود كليبددداث    دددال حقدددو  اإلنسدددان و  التصدددد  للعواقددد  الوخيمدددة  -32
، وجترالدده للعنددف العددا لي، 2014لتغددل املندداخ. و شددادت  يضددار ابعتمدداد البلددد قددانون السددلم األوددر  لعددام 

 ووضع خاة تنييذ ذات صلة.

إلنباء فرقة العماب الوطنيدة املعنيدة حبقدو  اإلنسدان   كليبداث، و عربإ ولوفينيا عن تقديرها  -33
لكن ددا دح ددإ غيددداب خاددة طويلدددة األجدداب للتصدددديق علددى  يدددع الصددكوك الدوليدددة األواوددية يفقدددو  
اإلنسددان. ور ت  ن بددر ما حقددو  الصددحة اإلجنابيددة ارنسددية غددل كدداف، ألن حددادت محدداب املراهقددات 

ببدد ن ح ددر التمييددز علددى  ودداث ار بدداث إىل تضددم  الدوددتور  حكامددتددزال مرتيعددة جدددار. ودعددإ كلي د
 املياب ارنسي واهلوية ارنسانية، على النحو املوصى به وابقار.

ليبيت علمار ابر ود اليت تبذهلا كليباث لزايدة القددرة علدى  اهبدة ال دواهر  - و حاطإ تيمور -34
لقياد  لكليباث   حتالف ا تفف الدول ارزرية اروية القصو  والكوارث الابيعية. و شادت ابلدور ا

املرجانية املنفيضة املع  بتغل املناخ وحتالف الدول ارزرية الصغلة، و عربدإ   الوقدإ ذاتده عدن  مل دا 
    ن يزيد اجملتمع الدويل مساعدته للدول ارزرية الصغلة.

اإلنسددان، ومددا تقدمدده مددن دعددم و شددادت تددون   ددا تبذلدده كليبدداث مددن ج ددود لتعزيددز حقددو   -35
 مؤوسي وقانوا ملكافحة العنف ارنساا وتعزيز التعليم الباماب لل ميع.

وفيما يتعلق بقبول املعايل الدولية،  فاد الوفد رين كليباث  حرزت خدفل ادودتعراا اللالدل  -36
إ علدددى  ربددددع مدددن التقددددم ابنضددددمام ا إىل اتياقيدددة مناهضدددة التعددددذي ، وبدددذل  تكدددون قددددد صددددقار مزيدددد

اتياقيدات   اجملمددو . ووديتوقف التصددديق علددى اتياقيدات  خددر  يفقددو  اإلنسدان   املسددتقباب   املقددام 
األول على الوفاء بلفرتة معايل مق نة هي: دعوات اجملتمع العاملي اليت حتل على ضم  يع  عضا ه إىل 

ى حتمددداب التكددداليف الددديت ينادددو  ج دددود مكافحدددة  ديدددد خادددل يواجددده الببدددرية  عددداء؛ وقددددرة البلدددد علددد
 داء التزاماته على  واث مستدام؛ وما إذا كانإ ادتياقية املعنية تعغ عن حاجة قا مة ردزء كبدل  علي ا

 من السكان.

ويددددر  الوفددددد  ن فرقددددة العمدددداب الوطنيددددة املعنيددددة حبقددددو  اإلنسددددان   كليبدددداث، الدددديت  نبدددد إ    -37
املوجودة   البلد من حيل البكاب إىل مؤوسة وطنية يفقو  اإلنسان. ، هي  قرب اهلي ات 2014 عام
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وقددددد كانددددإ   ابدن األمددددر تعمدددداب حتددددإ إشددددراف وزارة شددددؤون املددددر ة والبددددباب والبددددؤون ادجتماعيددددة، 
إىل العمدداب حتددإ إشددراف وزارة العدددل الدديت  نبدد إ وقتددذاك. وتبددماب م ام ددا  2018انتقلددإ   عددام   

يدددذ وتنسدددديق التزامددددات ايفكومدددة  وجدددد  ادتياقيددددات الددديت انضددددمإ إلي ددددا  األواودددية اإلشددددراف علددددى تني
كليبدداث، واإلشددراف علددى صددياغة التقددارير عددن التقدددم اعددرز   التنييددذ. و مانددة فرقددة العمدداب هددي شددعبة 

 حقو  اإلنسان التابعة لوزارة العدل.

لف   البدايدة مدن ، تتد BIMBAو   ال عددم التمييدز،  شدار الوفدد إىل إنبداء رابادة تسدمى  -38
 شدددفاهب ملليددد ، مدددع فدددتحل ابب العضدددوية في دددا  مدددام  يدددع امللليددد  وامللليدددات امخدددرين. و  حدددد   ن 
ايفكومة تؤيد حرية املللي    تكوين ارمعيات للسعي حنو حتقيق السعادة ريولوهبم اةاهب، ف جا تر  

 السماح ابلعفقات املللية.بعد إللغاء جترمي املللية ارنسية  و ار  ن البلد لي  مستعد

ابلتصددديق علددى بروتوكددول  اختيدداري  دتياقيددة حقددو  الايدداب وعلددى ار و حاطددإ  وكرانيددا علمدد -39
اتياقيددة مناهضددة التعددذي . و شددادت ابةاددوات املتفددذة    ددال إدارة خمدداطر الكددوارث والدددور القيدداد  

فل ج وده   إطار ا دتفف الددول ارزريدة الذ  يضالع به البلد    ال تغل املناخ، ود ويما من خ
 املرجانية املنفيضة املع  بتغل املناخ وحتالف الدول ارزرية الصغلة.

ورحبإ اململكة املتحدة ابخنرال البلدد   من ومدة األمدم املتحددة يفقدو  اإلنسدان، علدى الدرغم  -40
قدددو  اإلنسدددان، وشددد عإ  مدددن قيدددود القددددرات. و شدددادت بتصدددديق كليبددداث مدددؤخرار علدددى معاهددددات يف

كليباث على ايفد من تراكم التقارير غل املن زة اليت يتعد  تقددال ا. ولد ن  شدادت ابر دود الديت يبدذهلا 
البلددد ملنددع العنددف ارنسدداا، ف جددا اعتغ ددا غددل كافيددة. ورحبددإ بيرصددة العمدداب مددع كليبدداث ببدد ن دراوددة 

ا الكومنولددل ببدد ن املسدداواة   مناقددة اعدديط إنبدداء مؤوسددة وطنيددة يفقددو  اإلنسددان مددن خددفل بددر م
 اهلادن الذ  تنيذه  اعة جنوب اعيط اهلادن.

 .2019و شادت الودايت املتحدة ابنضمام كليباث إىل اتياقية مناهضة التعذي    متوز/يوليه  -41
راهق  ورحبددإ  وروغددوا  ابر ددود الدديت يبددذهلا البلددد ملعارددة مبددكلة العنددف ضددد األطيددال واملدد -42

ملكافحددة  (2021-2011والنسدداء. وهندد ت  وروغددوا  كليبدداث علددى إعددداد خاددة العمدداب الوطنيددة )لليدد ة 
العنف ارنسدي وارنسداا وإقرارهدا، وكدذل  علدى اعتمداد وياودة املسداواة بد  ارنسد  والن دوا ابملدر ة 

 .(2022-2019)للي ة 

و شادت فانواتو بتوويع كليبداث لنادا  مبدرو  القدانون املتعلدق ددارة خمداطر الكدوارث وتغدل  -43
اء والبددباب و ولددواي م. ورحبددإ ابلتصددديق علددى املندداخ ليبددماب احتياجددات السددكان الضددعياء ملدداب النسدد

اتياقيدددة مناهضدددة التعدددذي ، وادعددد اف ابملسددداواة بددد  ارنسددد  مدددن خدددفل وضدددع وياودددة املسددداواة بددد  
 .2019-2016، وإطف  خاة التنمية الوطنية للي ة 2019ارنس  والن وا ابملر ة   عام 

ي يات البلدد    دال إدارة خمداطر الكدوارث ومحايدة ورحبإ   ورية فندزويف البوليياريدة ابود ات -44
وكانه مدن  اثر تغدل املنداخ. و عربدإ عدن تقدديرها للتقددم الدذ   حرزتده كليبداث    دايل ميداه البدرب 
وخدددمات الصددرف الصددحي، وانضددمام ا إىل اتياقيددة مناهضددة التعددذي . ونوهددإ كددذل  بسياوددة البلددد 

 اإلجنابية وصحة األم. الوطنية بب ن اإلعاقة، وبر ما الصحة

ورحبإ ارزا ر بتنييذ وزارة الصدحة   البلدد للدغ ما املتكامداب املتعددد األقادار املعد  بيدلوث  -45
نقص املناعة الببرية/الساب   مناقة غرب اعيط اهلادن. ورحبإ  يضار بتنييذ بر ما الصحة اإلجنابية 

لذ  ي دف إىل دعم حتس  اةدمات الصحية وتوويع وصحة األم ات واملواليد واألطيال واملراهق ، ا
 نااق ا من  جاب ود الي وات وزايدة فرهب ايفصول على الرعاية الصحية اريدة.
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 وهن ت األرجنت  كليباث على انضمام ا إىل اتياقية مناهضة التعذي . -46

ا   ذلدد  وضددع و رتنددإ  ودد اليا علددى ار ددود الدديت تبددذهلا كليبدداث لتعزيددز حقددو  اإلنسددان،  دد -47
وياوات وطنية بب ن البباب واإلعاقة واملساواة ب  ارنس  والن وا ابملر ة. و شادت ابلتقدم الذ  
 حددرزه البلددد   توودديع ناددا  ايفصددول علددى اةدددمات األواوددية، ود ودديما التعلدديم والصددحة. و شددادت 

ابلعندف ار ليتيدات، و حاطدإ علمد يضار ابةاوات اليت اختدذ ا كليبداث للحدد مدن العندف ضدد النسداء وا
 يزال تبكاب حتداير كبلار   إطار العدالة ارنا ية القا م. د

وهند ت جددزر الب امددا كليبدداث علددى ار ددود املبذولدة    ددادت التفييددف مددن  اثر تغددل املندداخ  -48
الددذ  يعمددم ، 2019ه، بسددباب من ددا وددن قددانون تغددل املندداخ لعددام تددوالتكيددف معدده وبندداء القدددرة علددى  اهب

مراعددداة حقدددو  النسددداء واألطيدددال واألشدددفاهب ذو  اإلعاقدددة. ورحبدددإ  يضدددار ابر دددود الددديت يبدددذهلا البلدددد 
للتصد  للعنف ارنساا، ومن ا اعتمداد قدانون السدلم األودر  وخادة التنييدذ املبد كة لسياودة القضداء 

 على العنف ارنسي وارنساا.

لسياودددددة الوطنيددددددة وخادددددة العمدددددداب ببددددد ن اإلعاقددددددة و رتندددددإ الغازيددددداب علددددددى كليبددددداث لوضددددددع ا ل -49
ووياوددة التعلدديم البدداماب لل ميددع، وشدد عإ كليبدداث علددى تنييددذها تنييددذار كددامفر.  2021-2018 لليدد ة

وش عإ كليباث  يضار على مواصلة ج ودها الرامية إىل تنييذ قانون السلم األور ، الذ  جيرم العنف 
ضرية والرييية،  دن فدي م ودكان اردزر اةارجيدة، ابمليداه الصدايفة العا لي، وعلى تزويد وكان املناطق ايف

 للبرب وخدمات الصرف الصحي.

و شدددادت كنددددا دطدددف  كليبددداث بدددر ما شدددراكة اعددديط اهلدددادن مدددن  جددداب إجددداء العندددف ضدددد  -50
    كددانون اللدداا/، وإنبددا  ا مركددز كليبداث لدددعم املددر ة والايداب    2019واليتيددات   حزيران/يونيده  النسداء
وحلإ كليباث علدى ودح  حتي ا دا علدى الصدكوك الدوليدة األواودية يفقدو  اإلنسدان،  .2018يناير 

ود ودديما الع ددد الدددويل اةدداهب ابيفقددو  املدنيددة والسياوددية والع ددد الدددويل اةدداهب ابيفقددو  ادقتصددادية 
 ضد املر ة.وادجتماعية واللقافية واتياقية القضاء على  يع  شكال التمييز 

ورحبددإ شددديلي بتصدددديق البلدددد علدددى اتياقيدددة مناهضدددة التعدددذي ، وحلدددإ كليبددداث علدددى تنييدددذ  -51
ادتياقية   تبريعا ا، بت رمي التعذي  واعتماد تدابل ملنعه. و عربإ عن القلق الدذ  د يدزال يسداورها 

مدن وجدود تبدريعات جتدرم  إزاء انتبار ادعتداء ارنسدي علدى األطيدال وإزاء عمداب األطيدال، علدى الدرغم
هددذه األفعددال، فضددفر عددن اوددتمرار القوالدد  النمايددة ارنسددانية الدديت حتددول دون مبدداركة املددر ة   ايفيدداة 

 السياوية وادقتصادية.

ورحبددإ الصدد   بددادرة البلددد إىل التصددد  لتغددل املندداخ، وكددذل  جب ودهددا الراميددة إىل الن ددوا  -52
ة بددد  ارنسددد . ودعدددإ اجملتمدددع الددددويل إىل تقددددمي مسددداعدة بنددداءة إىل  ابلتعلددديم والصدددحة وتعزيدددز املسددداوا

 كليباث، ابلن ر إىل التحدايت الكللة اليت يواج  ا البلد    ال تعزيز حقو  اإلنسان ومحايت ا.

 وهن ت كواب كليباث على ج ودها   مكافحة عدم املساواة ب  ارنس  والعنف ضد املر ة. -53

الدابرك كليباث على ج ودها الرامية إىل مكافحة العنف العا لي، لكن ا  شارت إىل وهن ت  -54
 ن العنددف والتمييددز اللددذين يسددت دفان  تمددع امللليددات وامللليدد  ومزدوجددي امليدداب ارنسددي ومغدداير  اهلويددة 

تبددذهلا   ارنسددانية وحدداملي صدديات ارنسدد  د يددزادن يبعلددان علددى القلددق. و شددادت  يضددار ابر ددود الدديت
كليبدداث   ايفددد مددن وفيددات األم ددات. غددل  ن القلددق د يددزال يسدداورها إزاء انتبددار األمددراا املنقولددة 

 جنسيار وحادت محاب املراهقات.
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و   ال حرية التعبل والر  ،  فاد الوفد رين كليباث واج إ مباكاب   مراقبدة ايفددود و نده  -55
انددد  ودخددوهلم. وقددد  رتددلت شدددواغاب قبدداب حنددو رتدددفث قددد  صددبحل مددن الصدددع  علي ددا كبددف تدددفق األج

ونوات عندما اتضحل  ن بعض األجان  الذين كانوا   زايرة وياحية قد انت كوا تصارجم م وانت ى هبم 
رين البلددد يغددر  بسددب  ارتيددا  منسددوب امليدداه ار األمددر إىل إنتدداج فدديلم واث قددي عددن كليبدداث،  فيددد فيدده زور 

ايفكومددة بسددب  هددذه األفعددال املفلددة ابحدد ام ودديادة البلددد إىل تبددديد جددراء تغددل املندداخ. وقددد اضددارت 
القددددوان  املتعلقددددة  فرجددددي األفددددفم الزا ددددرين، فتسددددب  ذلدددد    تصددددنيف  يددددع الصددددحيي  واملراوددددل   
كمفرجي  ففم  تمل . غل  ن ايفكومة تعكدف علدى مراجعدة هدذه األن مدة، ووديكون بوودع ا عمدا 

 خمرجي األففم وصحييي ووا ط اإلعفم ومراولي ا العادي .قري  التمييز بوضوح ب  

وفيما يتعلق ابلعنف ارنساا، قدال الوفدد إنده يسدره  ن يييدد  لد  حقدو  اإلنسدان ابودتمرار  -56
، 2014مقاضدددداة مددددرتكيب العنددددف العددددا لي، منددددذ وددددن قددددانون السددددلم األوددددر    كددددانون األول/ديسددددمغ 

إلداندددددة   حق دددددم. وت  دددددر وددددد فت قضدددددااي شدددددعبة الرعايدددددة وبصددددددور عددددددد د ريث بددددده مدددددن  حكدددددام ا
حالة من حدادت العندف العدا لي عرضدإ علدى القضداء الدذ   22 ن  2019و 2018ادجتماعية لعامي 

ددانة مرتكبي ا. وقد جنحل مركز دعم املر ة والاياب   كليباث   ايفصول علدى حكمدي ار  صدر  حكام
حالدددة مدددن حدددادت العندددف العدددا لي  123تلقدددى بفغدددات عدددن إداندددة   قضدددييت اعتدددداء علدددى األطيدددال و 

وادعتداء ارنسي. ويتملاب  حد التدابل ارديدة   التعاون مع مركز الدعم لتقددمي املبدورة للنداج  مدن 
الراميددة إىل مكافحددة  (2021-2011العنددف العددا لي. ومددن الددغاما املسددتمرة خاددُة العمدداب الوطنيددة )لليدد ة 

 .2021اا، اليت وي ر  حتسين ا ومتديدها إىل ما بعد عام العنف ارنسي وارنس

وهنددددد ت في دددددي كليبددددداث علدددددى ج ودهدددددا املسدددددتمرة   التصدددددد  للتحددددددايت الددددديت تواج  دددددا  -57
 ددادت التنميددة وتغددل املندداخ وحقددو  اإلنسددان، ودعددإ الدددول واجملتمددع الدددويل إىل مسدداعدة كليبدداث   
 ج ودها.  

بتصدديق البلدد علدى اتياقيدة مناهضدة التعدذي ، غدل  ن القلدق د يدزال يسداورها ورحبدإ فرنسدا  -58
 إزاء حالة حقو  اإلنسان   البلد.

و حاطإ جورجيا علمار دنباء رنة شبكة األمان املعنية ابوتعراا إدارة ايفادت ومركز دعم  -59
نسداا. و رتندإ  يضدار علدى  املر ة والايداب   كليبداث مدن  جداب حتسد  ودباب التصدد  يفدادت العندف ار

كليبداث ملدا اختذتده مدن خاددوات لضدمان املسداواة بد  ارنسد  والبددرو    تابيدق وياودة املسداواة بدد  
 ارنس  والن وا ابملر ة.

وابعتمداده وياودة   2019ورحبإ  ملانيا بتصديق البلدد علدى اتياقيدة مناهضدة التعدذي    عدام  -60
 .2018 عام كليباث الوطنية بب ن اإلعاقة  

ار ابلنسددبة يفكومددة كليبدداث. و قددرت  يضددار جسدديم و قددرت هدداييت رين تغددل املندداخ يبددكاب حتددداير  -61
بتصميم كليباث على مكافحة اماثر السلبية درتيا  مسدتوايت وداحل البحدر مدن  جداب إنقداذ ألتلكا دا 

 وايفياظ على رتقافت ا اليريدة.

لذ   حرزتده والنتدا ا الديت حققتده   تنييدذ التوصديات وهن ت هندوراث كليباث على التقدم ا -62
املنبلقددة عددن جددوليت ادوددتعراا الدددور  البدداماب السددابقت ، ود ودديما صددياغة قددانون جديددد ببدد ن إدارة 
خماطر الكوارث وتغل املناخ. وكررت اإلعراب عن رييدها رميع اإلجراءات اليت اختذها البلد مدن  جداب 

 املنبلقة عن جولة ادوتعراا ايفالية ووابقتي ا. التنييذ اليعال للتوصيات

ورحبدددإ  يسدددلندا ابر دددود الددديت تبدددذهلا كليبددداث للتصدددد  درتيدددا  معددددل انتبدددار العندددف ضدددد  -63
 .2018املر ة. وقد ش ع ا  يضار افتتاح مركز دعم املر ة والاياب   كليباث   عام 
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      مسددتو  ودداحل البحددر يبددكفن حتددداير وذكددرت اهلنددد  ن تغددل املندداخ ومددا يسددببه مددن ارتيددا  -64
لكليباث ابعتبارها دولة تت لف من جزر منفيضة. و شادت ابختاذ كليباث تدابل للتفييف من ار كبل 

للتكيف،  ا   ذل  مبادر ا إىل إنباء ا تفف للدول األكلر عرضدة ار  اثر تغل املناخ، ووضع ا خاا
 لتغل املناخ.

 .2019ليباث على انضمام ا إىل اتياقيدة مناهضدة التعدذي    متوز/يوليده وهن ت إندونيسيا ك -65
و بدت إندونيسيا اوتعدادها دوتكباف وباب ملساعدة حكومة كليباث   تنييدذ ادتياقيدة، إذا اعتُدغ 

  مبدادرة اتياقيدة مناهضددة التعدذي . و حاطدإ علمددار مدع التقددير بسياوددة ار بوصدي ا عضددو ار، ذلد  مييدد
 ، اليت تب ع على مباركة األطيال واليتيات اعروم    التعليم.2017الباماب لل ميع لعام  التعليم

ووضددع خاددة التنييددذ  2019ورحدد  العددرا  ابلتصددديق علددى اتياقيددة مناهضددة التعددذي    عددام  -66
 املب كة لسياوة القضاء على العنف ارنسي وارنساا.

علدى دور كليبداث القيداد    قضدااي تغدل املنداخ، ود وديما مبادر دا إىل إنبداء   يرلندداو رتنإ  -67
ا ددتفف الدددول ارزريددة املرجانيددة املنفيضددة املعدد  بتغددل املندداخ. وشدد عإ علددى مواصددلة دورهددا القيدداد  

ن هذا التحد  العاملي. و قدرت  يضدار رين كليبداث هدي  حدد  كلدر البلددان ررتدرار بتغدل املنداخ، وريجدا بب 
تواجدده  ديدددات متزايدددة يفقددو  اإلنسددان األواوددية   األمددن الغددذا ي واألمددن املددا ي. ورحبددإ بتصددديق 

يداب. وشد عإ كليبداث  البلد علدى اتياقيدة مناهضدة التعدذي  وبروتوكدول  اختيداري  دتياقيدة حقدو  الا
 كذل  على توجيه دعوة دا مة إىل املكلي  بودايت   إطار اإلجراءات اةاصة التابعة لأمم املتحدة.

و حاطددإ إوددرا ياب علمددار دنبدداء فرقددة العمدداب الوطنيددة املعنيددة حبقددو  اإلنسددان، الدديت تتبددع لددوزارة  -68
ث للتفييددف مددن  اثر تغددل املندداخ علددى حقددو  العدددل. و حاطددإ  يضددار علمددار ابر ددود الدديت تبددذهلا كليبددا

اإلنسددان،  ددا   ذلدد  تنييددذ  جددا ارزيددرة ريكمل ددا  ملعارددة كامدداب ناددا   وجدده الضددعف    دداا جددزر. 
و حاطإ كدذل  علمدار ابهتمدام البلدد ابلن در   ودباب تعزيدز حقدو  املدر ة واملسداواة بد  ارنسد     داب 

 التقاليد الراوفة وايفساويات.

  شادت إوبانيا ابر ود اليت تبذهلا كليباث    ال تعزيز حقو  اإلنسان ومحايت ا.و  -69

وإعددادة  2019و عربددإ اليدداابن عددن تقددديرها للتصددديق علددى اتياقيددة مناهضددة التعددذي    عددام  -70
ابلتحدددايت ار هيكلددة فرقددة العمدداب الوطنيددة املعنيددة حبقددو  اإلنسددان، هبدددف زايدة قدددر ا. و حاطددإ علمدد

تواج  دددا كليبددداث، ومن دددا تلددد  املتعلقدددة حبقدددو  املدددر ة والايددداب والي دددات الضدددعيية ملددداب األشدددفاهب  الددديت
 املصاب  ابرذام.

و حاطإ دتييا علمار ابلتدابل املتفذة    ال حقو  اإلنسان، وش عإ كليباث على بذل  -71
 .مزيد من ار ود للوفاء بتع دا ا والتزاما ا املتعلقة حبقو  اإلنسان

ورحبإ لكسمغغ ابلتصديق على اتياقية مناهضدة التعدذي  ودنبداء مركدز دعدم املدر ة والايداب  -72
   كليباث.

ورحبددإ مدداليزاي ابلتدددابل املتفدددذة لتعزيددز خدددمات الرعايددة الصدددحية للمددر ة. و  هددذا الصددددد،  -73
بفت املدددداهرات.  حاطددددإ علمددددار ابدخنيدددداا الكبددددل   وفيددددات األم ددددات بيضدددداب الددددزايدة   عدددددد القددددا

وشددددددد عإ كليبددددددداث علدددددددى مواصدددددددلة تعزيدددددددز التددددددددابل الراميدددددددة إىل ضدددددددمان املسددددددداواة   ايفصدددددددول علدددددددى 
 الصحية. اةدمات
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و رتنإ ملديف على كليباث دلتزام دا ابلتصدد  ماثر تغدل املنداخ، ود وديما ج ودهدا الراميدة  -74
. ورحبإ  يضار ابعتماد قانون إدارة خماطر إىل تنييذ مباريع التكيف مع تغل املناخ والتفييف من  اثره

 وابلتصديق على اتياقية مناهضة التعذي . 2019الكوارث وتغل املناخ لعام 

بوضدع وياودات جديددة تُعدرِّ ف التحدرش ار و عربإ جزر مارشال عن ورورها إذ  حاطإ علمد -75
وحت ددر التمييددز ارنسدداا؛ ابملددر ة وحت ددره؛ وحت ددر العنددف العددا لي ضددد النسدداء والرجددال علددى حددد وددواء؛ 

وتقضي بدفع  جر متساو عن العماب املتساو . و عربإ عن تياؤهلا  يضار ابلتزام كليباث ابلتفييف من 
 اثر تغددل املندداخ. و بددرزت  ن ايفكومددة تركددز علددى معارددة حددادت انعدددام ارنسددية بدد  األطيددال    دداب 

 ة األكلر تضررار من تغل املناخ.مواج ة تغل املناخ ومحاية صناعات اجملتمعات اعلي

و شددادت هولندددا ابنضددمام كليبدداث إىل ن ددام رومددا األواوددي للمحكمددة ارنا يددة الدوليددة. و عربددإ  -76
عن القلق الذ  د يزال يساورها إزاء ارتيدا  مسدتو  العندف العدا لي وارنسدي وارنسداا، وإزاء اودتمرار وصدم 

 ومزدوجي املياب ارنسي ومغاير  اهلوية ارنسانية وحاملي صيات ارنس . تمع امللليات واملللي  

وشكرت جزر وليمان كليباث على مباركت ا   ادوتعراا الدور  الباماب و ل  حقو   -77
اإلنسدان وامليددات الدوليددة األخددر . ورحبددإ ابلتصددديق علددى اتياقيددة مناهضددة التعددذي ؛ وإدراج مبددادن 

ريعات الوطنيددددددة؛ واةاددددددط املتعلقددددددة ابملسدددددداواة والعنددددددف ارنسددددددي وارنسدددددداا حقددددددو  اإلنسددددددان   التبدددددد
 واألشفاهب ذو  اإلعاقة واألطيال؛ وخاة إدارة خماطر الكوارث وتغل املناخ.

ورحبإ الني ر ابلتقدم اعرز   مكافحدة اليسداد، وتنييدذ التوصديات السدابقة، واعتمداد خادة  -78
 إدارة خماطر الكوارث وتغل املناخ.

ورد الوفدددددد   مفح اتددددده اةتاميدددددة علدددددى بعدددددض املسدددددا اب الددددديت  رتدددددلت  رتنددددداء ايفدددددوار التيددددداعلي  -79
 توضيحات: وقدم

فييمددا يتعلددق  سدد لة ارنسددية وحقددو  املواطنددة للمددر ة و بنا  ددا، تعكددف وزارة العددددل  ) ( 
مييدز ضدد ومن مة األمم املتحدة للايولة على مبرو  ي ددف إىل وضدع مبدرو  قدانون لضدمان عددم الت

  بناء نساء كليباث؛

وفيما يتعلق ابلقلق الذ   ُعرب عنه فيما يتعلق ابلساب، تعتزم ايفكومة إنباء جناح  )ب( 
 جديد   املستبيى املركز    جزيرة كريسماث تصص للمرضى املصاب  ابلساب؛

وفيما يتعلق ابل بية ارنسية   املدارث، جير  إعداد خادة   إطدار وياودة املسداواة بد   )ج( 
 هبدف وضع من ا دراوي بب ن ايفقو  ارنسية واإلجنابية؛ 2022-2019ارنس  والن وا ابملر ة للي ة 

 وفيما يتعلق بقانون العقوابت من حيل صلته ابلعقوبدة البدنيدة،  بدرز الوفدد  ن هدذه )د( 
، 2013املس لة قدد عوردإ   التعددياب الدذ   دخداب علدى قدانون رعايدة األطيدال والبدباب واألودرة لعدام 

 لكن ينبغي  ن جتسد   قانون العقوابت.

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنيا   

ستتتن ر كرييبتتاس ت التوصتتيات التاليتتة وتقتتدل ردودا  علي تتا ت الوكتتيف املناستت   ل تت  ت  -80
 يتجاوز الدورة الرابعة واألربعني جمللس حقوق اإلنسان.موعد ال 
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التوكيع والتصديق على ص وك حقوق اإلنسان الدولية األساسية اليت ليسيف   80-1
 الع تتتد التتتدو  اقتتتامل ابيقتتتوق املدنيتتتة والسياستتتية ي تتتا بعتتتد  وال ستتتيما ا  كرييبتتتاس  ر تتت

 إلعدال )إيطاليا(؛وبروتوكوله االختياري الثاين اهلادف إىل إلغاء عقوبة ا

التصتتتديق علتتتتى معاتتتتتدات واتفاكيتتتتات حقتتتتوق اإلنستتتتان الدوليتتتتة األساستتتتية   80-2
وبروتوكولتته االختيتتاري الثتتاين  الع تتد التتدو  اقتتامل ابيقتتوق املدنيتتة والسياستتيةستتيما  وال

الدولية االنضمال إىل ص وك حقوق اإلنسان  اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدال )أوكرانيا(؛
وبروتوكولتتتته  الع تتتتد التتتتدو  اقتتتتامل ابيقتتتتوق املدنيتتتتة والسياستتتتيةاألساستتتتية  وال ستتتتيما 

 االختياري الثاين اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدال )امل سيك(؛

اختتتتاط خطتتتوات للتوكيتتتع والتصتتتديق علتتتى صتتت وك حقتتتوق اإلنستتتان الدوليتتتة  80-3
نية والسياسية والع د الدو  اقامل األساسية  وخاصة الع د الدو  اقامل ابيقوق املد

 ابيقوق االكتصادية واالجتماعية والثقا ية )إندونيسيا(؛

الن تتتر ت التصتتتديق علتتتى الع تتتد التتتدو  اقتتتامل ابيقتتتوق املدنيتتتة والسياستتتية  80-4
الن تتتر ت  والع تتتد التتتدو  اقتتتامل ابيقتتتوق االكتصتتتادية واالجتماعيتتتة والثقا يتتتة )نيبتتتا (؛

التتدو  اقتتامل ابيقتتوق االكتصتتادية واالجتماعيتتة والثقا يتتة والع تتد  االنضتتمال إىل الع تتد
 الدو  اقامل ابيقوق املدنية والسياسية )اهلند(؛

 ي تتا بعتتد  ا  االنضتتمال إىل صتت وك حقتتوق اإلنستتان الدوليتتة التتيت ليستتيف  ر تت 80-5
قتتوق والتمتتاس التتدعس املستتتمر متت  الشتتركاء التقنيتتني واملتتاليني لتعايتتا كتتدرا ا ت جمتتا  ح

 ؛(اإلنسان )النيجر

التوكيتتتع والتصتتتديق علتتتى الع تتتد التتتدو  اقتتتامل ابيقتتتوق املدنيتتتة والسياستتتية  80-6
 )إسبانيا(؛

التصتديق علتى الع تد التدو  اقتامل ابيقتوق املدنيتة والسياستية )تنتدوراس(  80-7
 ) انواتو( )جار الب اما( ) رنسا( )جار سليمان( )سيشيل(؛

الع تتد التتدو  اقتتامل ابيقتتوق املدنيتتة والسياستتية وبروتوكوليتته التصتتديق علتتى  80-8
 االختياريني )أملانيا(؛

الع تتتتتتد التتتتتتدو  اقتتتتتتامل ابيقتتتتتتوق االكتصتتتتتتادية التوكيتتتتتتع والتصتتتتتتديق علتتتتتتى  80-9
 ؛()إسبانيا واالجتماعية والثقا ية

 ا يتتةالع تتد التتدو  اقتتامل ابيقتتوق االكتصتتادية واالجتماعيتتة والثقالتصتتديق علتتى  80-10
 ) رنسا( )أملانيا( )تندوراس( )ل سمربغ( )جار سليمان( )سيشيل(؛ )جار الب اما( () انواتو

الع تتتتد التتتتدو  اقتتتتامل ابيقتتتتوق االكتصتتتتادية واالجتماعيتتتتة التصتتتتديق علتتتتى  80-11
 ؛()السنغا  والثقا ية

العقوبة التصديق على اتفاكية مناتضة التعذي  وغريه م  ضروب املعاملة أو  80-12
 القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة وبروتوكوهلا االختياري )اجلبل األسود(؛

التصتتديق علتتى الربوتوكتتو  االختيتتاري التفاكيتتة مناتضتتة التعتتذي  وغتتريه متت   80-13
 ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة )الدامنرك(؛
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علتتتتى أيتتتتع أمتتتت ا  التمييتتتتا ضتتتتد املتتتترأة التصتتتتديق علتتتتى اتفاكيتتتتة القضتتتتاء  80-14
 )السنغا (؛

التصتتتتتديق علتتتتتى االتفاكيتتتتتة الدوليتتتتتة للقضتتتتتاء علتتتتتى أيتتتتتع أمتتتتت ا  التمييتتتتتا  80-15
 )إسبانيا(؛ العنصري

التصتتتتديق علتتتتى االتفاكيتتتتة الدوليتتتتة يمايتتتتة أيتتتتع األمتتتت امل متتتت  االختفتتتتاء  80-16
 )أملانيا(؛ القسري

األساستتتتم للمح متتتتة اجلناليتتتتتة الدوليتتتتة ومواءمتتتتتة االنضتتتتمال إىل ن تتتتال رومتتتتتا  80-17
 التشريعات الو نية ابل امل مع التااما ا الدولية مبوجبه )التفيا(؛

الن ر ت االنضمال على سبيل األولوية إىل اتفاكيات من مة العمل الدولية ت  80-18
سة العمالة   واتفاكية سيا(81ركس ) 1947جما  ايوكمة  وخاصة اتفاكية تفتيش العمل لعال 

  واتفاكيتة (129ركتس ) 1969  واتفاكيتة تفتتيش العمتل )الاراعتة( لعتال (122ركتس ) 1964لعال 
 ؛(أوروغواي( )189ركس ) 2011العما  املناليني لعال 

بشتتتان الشتتتعوب  (169التصتتتديق علتتتى اتفاكيتتتة من متتتة العمتتتل الدوليتتتة )ركتتتس  80-19
 ؛(تندوراس) 1989األصلية والقبلية ت البلدان املستقلة  لعال 

 التصديق على اتفاكية م ا حة التمييا ت جما  التعليس )اجلاالر(؛  80-20

الن ر ت توجيه دعتوة دالمتة إىل أيتع امل لفتني بتوالإت ت إ تار اإلجتراءات  80-21
 )التفيا(؛اقاصة جمللس حقوق اإلنسان 

توجيتته دعتتوة دالمتتة إىل أيتتع امل لفتتني بتتوالإت ت إ تتار اإلجتتراءات اقاصتتة  80-22
 التابعة لألمس املتحدة )جار مارما (؛

جمللتس و  توجيه دعوة دالمة إىل امل لفني بوالإت ت إ تار اإلجتراءات اقاصتة 80-23
 حقوق اإلنسان )ميلم(؛

توجيه دعوة دالمة إىل امل لفتني بتوالإت ت إ تار اإلجتراءات اقاصتة وتنفيتذ  80-24
 )أوكرانيا(؛  عاال  ا  توصيا س تنفيذ

التعتتاون متتع وكتتاالت األمتتس املتحتتدة ومتتع اهلي تتات اإلكليميتتة  يمتتا يتعلتتق ببنتتاء  80-25
 ؛(القدرات والتدري  وتباد  اقربات ت جما  حقوق اإلنسان )صربيا

 ت إنشاء آلية و نية للتنفيذ واإلبالغ واملتابعة )جار الب اما(؛ الن ر 80-26

إنشتتاء آليتتة و نيتتة لتيستتري تقتتد  التقتتارير ابنت تتال إىل آليتتات حقتتوق اإلنستتان  80-27
 التابعة لألمس املتحدة ومتابعة توصيا ا )إسبانيا(؛

 ؛التعجيل إبنشاء مؤسسة و نية يقوق اإلنسان )العراق( 80-28

إنشتاء  إنشاء مؤسسة و نيتة يقتوق اإلنستان لتثتل ملبتادس ابريتس )أوكرانيتا(؛ 80-29
إنشاء مؤسسة و نيتة  مؤسسة و نية يقوق اإلنسان و قا  ملبادس ابريس )جار سليمان(؛

 ملبادس ابريس )صربيا(؛ا  يقوق اإلنسان و ق
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 ملبتتادسا  إنشتتاء مؤسستتة و نيتتة يقتتوق اإلنستتان ت أكتترب وكتتيف   تت  وو قتت 80-30
ابريس  ابالستعانة خبربات اهلي ات اإلكليمية وتي ات األمس املتحدة عند اياجة )اململ تة 

 الشمالية(؛ أيرلندااملتحدة لربيطانيا الع مى و 

المتثاهلتتا  تعايتتا استتتقاللية  ركتتة العمتتل الو نيتتة املعنيتتة ضقتتوق اإلنستتان ضتتما    80-31
 ملبادس ابريس )أملانيا(؛

الرامية إىل إنشاء مؤسسة و نية يقوق اإلنسان و قا  ملبادس مواصلة التدابري  80-32
 ابريس  بسبل من ا التعاون مع دو  أخرى )إندونيسيا(؛

إدراج تعريتتف متتامل للتمييتتا ت إ ارتتتا القتتانوين التتو ين لتم يتتد الستتبيل أمتتال  80-33
كتصتادية حتقيق مساواة الف ات الضعيفة مع غريتا ت اجملاالت االجتماعية والسياستية واال

 ؛والثقا ية )أوكرانيا(

ت ثيتتف اجل تتود الراميتتة إىل القضتتاء علتتى أيتتع أمتت ا  التمييتتا  بستتبل من تتا  80-34
مع اإلعالن العاملم يقوق اإلنسان ا  توسيع نطاق تعريف التمييا ت الدستور ملواءمته لام

 (؛أيرلنداواملعاتدات الدولية األساسية يقوق اإلنسان )

وج اء اجملتمع احمللم واألم امل املتاثري  ابجلذال ت الت طتي  وصتنع إمراك  80-35
 القرارات  يما يتعلق بقضاإ اجلذال )الياابن(؛

اختاط تدابري ملموسة ملعاجلة الوصس والتمييا ضد األم امل املصابني ابجلتذال  80-36
 وأ راد أسرتس  بسبل من ا محالت التوعية )الربتغا (؛

حت تتر التمييتتا علتتى أستتاس امليتتل اجلنستتم واهلويتتة ا  ت أح امتتتضتتمني التشتتريعا 80-37
م  كانون العقوابت  اليت جترل العالكات اجلنسية الرضالية  153اجلنسانية  وتعديل املادة 

 بني م صني م  جنس واحد )امل سيك(؛

 إهناء جتر  العالكات اجلنسية الرضالية بني ابلغتني مت  جتنس واحتد )إيطاليتا(؛ 80-38
؛ ليشتيت( - ر  العالكات اجلنسية الرضالية بني ابلغني م  جتنس واحتد )أملانيتا( )تيمتورإهناء جت

 إهنتتتاء جتتتتر  إهنتتتاء جتتتتر  العالكتتتات اجلنستتتية الرضتتتالية بتتتني ابلغتتتني متتت  جتتتنس واحتتتد )تولنتتتدا(؛
إهنتتتاء جتتتتر  ستتتلوك  العالكتتتات اجلنستتتية الرضتتتالية بتتتني ابلغتتتني متتت  جتتتنس واحتتتد ) رنستتتا(؛

املثليتني ومادوجتتم امليتل اجلنستم ومغتتايري اهلويتة اجلنستانية وحتتاملم صتفات املثليتات و  أو
 صفات اجلنسني وم ا حة العنف ضدتس )الوالإت املتحدة األمري ية(؛

إهناء جتتر  العالكتات اجلنستية الرضتالية بتني ابلغتني مت  جتنس واحتد  وتعتديل  80-39
إهناء جتر   اجلنسانية )الدامنرك(؛األح ال اليت ليا ضدتس لتشمل امليل اجلنسم أو اهلوية 

العالكتتتات اجلنستتتية الرضتتتالية بتتتني ابلغتتتني متتت  جتتتنس واحتتتد  وتعتتتديل األح تتتال التتتيت ليتتتا 
 ضدتس لتشمل امليل اجلنسم أو اهلوية اجلنسانية )آيسلندا(؛

إهناء جتر  املثلية اجلنسية والعالكتات اجلنستية الرضتالية بتني ابلغتني مت  جتنس  80-40
تضم  ح ر التمييا على أساس امليل اجلنسم ا  ت تضمني الدستور أح امواحد  والن ر 

واملساواَة بني اجلنسني  واختاط إجراءات حمددة  مبا ت طلتك محتالت التوعيتة  ملنتع أ عتا  
التمييتتتتا وخطتتتتاب ال راتيتتتتة والعنتتتتف ضتتتتد املثليتتتتات واملثليتتتتني ومادوجتتتتم امليتتتتل اجلنستتتتم 

 اجلنسني واملعاكبة علي ا )الربتغا (؛ ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملم صفات
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إلغتاء القواعتد التيت تعاكتت  علتى العالكتات الرضتالية بتتني أمت امل مت  جتتنس  80-41
واحتتد ت تشتتريعا ا الو نيتتة واختتتاط تتتدابري مل ا حتتة أ عتتا  التمييتتا والعنتتف ضتتد املثليتتات 

ة وامليتو  اجلنستية واملثليني ومادوجم امليل اجلنسم ومغايري اهلوية اجلنسانية وأحترار اهلويت
 وحاملم صفات اجلنسني  وضمان التحقيق ت تذه األ عا  واملعاكبة علي ا )األرجنتني(؛

متتتت  كتتتتانون العقتتتتوابت وإلغتتتتاء جتتتتتر  أيتتتتع أمتتتت ا   155-153إلغتتتتاء املتتتتواد  80-42
 العالكات اجلنسية الرضالية بني البالغني  مبت   تي س البتالغون مت  جتنس واحتد )أست اليا(؛

 155و 154و 153ر  العالكات اجلنسية املثلية الرضالية بني البالغني بتعتديل املتواد إهناء جت
 م  كانون العقوابت )كندا(؛

اعتمتاد تتدابري إلهنتاء جتتر  العالكتات اجلنستية الرضتالية بتني ابلغتني مت  جتنس  80-43
 واحد )ميلم(؛

اإ املستمرة التصدي آلاثر التجارب النووية على حقوق اإلنسان برصد القض 80-44
 املتعلقة ابيقوق وتقييم ا وإجياد حلو  هلا )جار مارما (؛

ت ثيتتف اجل تتود للحصتتو  علتتى التتدعس واملستتاعدة متت  اجملتمتتع التتدو  ملتابعتتة  80-45
 ؛خطط ا ت جما  الت يف مع تغري املناخ والت فيف م  آاثره ) انواتو(

واالجتماعيتتتة املستتتتدامة وتعايتتتا كتتتدرات مواصتتتلة تعايتتتا التنميتتتة االكتصتتتادية  80-46
 التصدي لتغري املناخ وال وارث الطبيعية )الصني(؛

اعتماد هنج متامل متراع للمن تور اجلنستاين ومتدمج لألمت امل طوي اإلعاكتة  80-47
متتع اتفاكيتتة األمتتس ا  إزاء سياستتات الت يتتف متتع تغتتري املنتتاخ والت فيتتف متت  آاثره  اتستتاك

تنداي للحتد مت  لتا ر ال توارث  مت  أجتتل املتحتدة اإل اريتة بشتان  تغتري املنتاخ وإ تار سا
خيّلفتتته تغتتتري املنتتتاخ متتت  آاثر اكتصتتتادية وثقا يتتتة واجتماعيتتتة ومتتتا يفرضتتته متتت   التصتتتدي ملتتتا

 حتدإت  كم يتمتع اجلميع ضقوق اإلنسان على حنو كامل و علم ) يجم(؛

فتاق ابريتس أيضتا  ايرمل على جتسيد هنج حقوق اإلنسان املبني ت ديباجتة ات 80-48
 ؛( يجم) 2020ت مسامها ا احملددة و نيا  املنقحة اليت ستقدم ا ت 

العمتتتتل متتتتع املن متتتتات غتتتتري اي وميتتتتة الو نيتتتتة  وال ستتتتيما املن متتتتات غتتتتري  80-49
اي ومية اليت تقودتا النساء  لدى صياغة خط  الت يف مع تغري املنتاخ والت فيتف مت  

 )تاييت(؛آاثره وتنفيذتا 

مواصتتلة بتتذ  اجل تتود للحصتتو  علتتى التتدعس واملستتاعدة متت  اجملتمتتع التتدو   80-50
 ملتابعة خط  الت يف مع تغري املناخ والت فيف م  آاثره )اهلند(؛

ت ثيتتف اجل تتود الراميتتة إىل تلقتتم التتدعس واملستتاعدة متت  اجملتمتتع التتدو  ل تتم  80-51
 فيف م  آاثره )إسبانيا(؛يتسىن تنفيذ خط  الت يف مع تغري املناخ والت 

س  مشروع القانون املتعلق إبدارة لا ر ال وارث وتغري املناخ لتعايا اإل تار  80-52
 )إسبانيا(؛  عاال  ا  القانوين القالس  وختصيص موارد كا ية لتنفيذه تنفيذ

مواصلة اعتماد هنج مامل وتشاركم ت تنفيذ املبادرات اجملتمعية للت يف متع  80-53
 )الفلبني(؛املناخ 
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ضمان تقد  ما ي فم م  خدمات صحية جلميع الست ان  ال ستيما ت أثنتاء  80-54
 ال واتر اجلوية القصوى )ل سمربغ(؛

الن تتتر ت تعايتتتا القتتتوانني واألن متتتة طات الصتتتلة متتت  أجتتتل م ا حتتتة االجتتتتار  80-55
 )جورجيا(؛ ابلبشر

الدولية  مبتا ت طلتك االعت اف ان االجتتار جتر  االجتار ابلبشر و قا  للمعايري  80-56
ابلبشتتتتتتر كتتتتتتد دتتتتتتدث داختتتتتتل حتتتتتتدود الدولتتتتتتة )اململ تتتتتتة املتحتتتتتتدة لربيطانيتتتتتتا الع متتتتتتى 

 الشمالية(؛ أيرلنداو 

العمتتتل  يمتتتا يتعلتتتق ابالجتتتتار ابلبشتتتر علتتتى ستتتد الثغتتترات ت كتتتانون العقتتتوابت  80-57
األمستتتتتاك  ومواصتتتتتلة العمتتتتتل علتتتتتى معاجلتتتتتة كضتتتتتاإ حقتتتتتوق اإلنستتتتتان ت كطتتتتتاع مصتتتتتالد

 مارما (؛ )جار

 تعايا تدابري وبرامج السياسة العامة مل ا حة االجتار ابلبشر )الفلبني(؛ 80-58

 ضمان حرية الرأي والتعبري  مبا ت طلك للصحفيني )أملانيا(؛ 80-59

 دعس مؤسسة األسرة التقليدية وايفاظ على القيس األسرية )تاييت(؛ 80-60

امج ايمايتتتتة االجتماعيتتتتة  بتتتتدعس وتعتتتتاون دوليتتتتني  مواصتتتتلة تعايتتتتا تنفيتتتتذ بتتتتر  80-61
 لتحسني ر اه معب ا ونوعية ظروف عيشه )أ ورية  ناويال البوليفارية(؛

صتتتندوق  -ضتتمان كيتتال الصتتندوق االحتيتتا م لتوزيتتع اإليتترادات ابلتستتاوي  80-62
 ؛بدور نش  ت انتشا  س ان كرييباس م  الفقر )تاييت( -الثروة السيادي ت كرييباس 

تعايا أ رتا القانونية واملؤسسية  يما يتعلق إبعما  حقوق اإلنسان وايق ت  80-63
 املياه وخدمات الصرف الصحم )جار سليمان(؛

مواصلة تعايا التدابري الرامية إىل كفالة املساواة بني اجلميتع ت ايصتو  علتى  80-64
الصتتحية  متتع إيتتالء اتتمتتال ختتامل الحتياجتتات األ فتتا  والنستتاء وكبتتار الستت   اقتتدمات
 ؛ليشيت( - )تيمور

تستتتتريع وتتتتترية تقتتتتد  اقتتتتدمات الصتتتتحية اجليتتتتدة  مبتتتتا ت طلتتتتك إىل املنتتتتا ق  80-65
 ) انواتو(؛ الريفية

مواصتتتتلة تعايتتتتا التتتتتدابري الراميتتتتة إىل ضتتتتمان حصتتتتو  أيتتتتع الستتتت ان علتتتتى  80-66
كدل املساواة  وال سيما  يما يتعلق ابحتياجات األ فا  والنستاء  اقدمات الصحية على
 وكبار الس  )اجلاالر(؛

مواصتتلة زإدة االستتتثمار ت اقتتدمات الصتتحية متت  أجتتل حتستتني محايتتة حتتق  80-67
 معب ا ت الصحة )الصني(؛

ملواصتلة االستمرار ت إعطاء األولويتة للحتق ت الصتحة  وتنفيتذ تتدابري  عالتة  80-68
توستتتتتيع نطتتتتتاق االستتتتتتفادة منتتتتته  وحتستتتتتني جتتتتتودة ختتتتتدمات الرعايتتتتتة الصتتتتتحية ت عمتتتتتول 

 )كواب(؛ إكليم ا
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متت  كتتانون العقتوابت هنتتدف إهنتتاء جتتتر  اإلج تتاض  152و 150تعتديل املتتادتني  80-69
العمدي ت حاالت االغتصاب أو سفاح احملارل أو التشوه اقطري للجنني أو وجود لا ر 

 ل )امل سيك(؛ دد حياة األ

مراجعة من ج التوعية ابيياة األسترية ملواءمتته متع اإلرمتادات التقنيتة املعدلتة  80-70
لألمس املتحدة بشان ال بيتة اجلنستية وإدماجته ت أيتع املنتاتج الدراستية  مبتا ت طلتك ت 

 املدارس اإلعدادية والثانوية على السواء )سلو ينيا(؛

حة اجلنستتتية واإليابيتتتة ت خطتتتة التنميتتتة الو نيتتتة إدراج هنتتتج متتتامل إزاء الصتتت 80-71
يشمل برامج ميسرة لتن يس األسرة تتتي  خفتا ارتفتاع مستتوى محتل  2025-2021 للف ة

 املراتقات )أوروغواي(؛

ضمان حصو  اجلميع على الصحة وايقوق اجلنسية واإليابية ت إ ار خطة  80-72
مع املبادس التوجي ية التقنية لصتندوق ا    اتساك2025-2021التنمية الو نية املقبلة للف ة 

 األمس املتحدة للس ان )أس اليا(؛

واإليابيتتة  وال ستتيما ضتتمان ختصتتيص متتوارد كا يتتة قتتدمات الصتتحة اجلنستتية  80-73
اقتتتدمات املوج تتتة للمتتتراتقني  متتت  أجتتتل وكتتتف انتشتتتار اإلصتتتابة بفتتتريوس نقتتتص املناعتتتة 

 بني الشباب )جار الب اما(؛ا  البشرية وغريه م  األمراض املنقولة جنسي

ضتتتتمان التثقيتتتتف اجلنستتتتم الشتتتتامل ت املنتتتتاتج الدراستتتتية مبتتتتا يتمامتتتتى متتتتع  80-74
 مس املتحدة بشان التثقيف اجلنسم )الدامنرك(؛اإلرمادات التقنية الدولية لأل

مراجعة من ج التوعية ابيياة األسترية ملواءمتته متع اإلرمتادات التقنيتة املعدلتة  80-75
لألمس املتحدة بشان ال بية اجلنسية وضتمان ختصتيص املتوارد والتتدري  الالزمتني لتنفيتذه 

 ) يجم(؛ و عاال   كامال  ا   ت املدارس تنفيذ

ايقتتوق والصتتحة اجلنستتية واإليابيتتة والصتتحة بتنفيتتذ بتترامج للصتتحة  ضتتمان 80-76
 اجلنسية ت متناو  اجلميع وبتطوير ال بية اجلنسية ت املناتج الدراسية ) رنسا(؛

مراجعة من ج التوعية ابيياة األسترية ملواءمتته متع اإلرمتادات التقنيتة املعدلتة  80-77
اجه ت أيع املناتج الدراسية  مبا ت طلك ت لألمس املتحدة بشان التثقيف اجلنسم وإدم

 املدارس اإلعدادية والثانوية على السواء )آيسلندا(؛

مراجعتتتتة متتتتن ج التوعيتتتتة ابييتتتتاة األستتتترية ملواءمتتتتته متتتتع اإلرمتتتتادات وأ ضتتتتل  80-78
 املمارسات الدولية وإدماجه ت أيع املناتج الدراسية )مالياإ(؛

التوعيتتة ابييتتاة األستترية ملواءمتتته متتع اإلرمتتادات التقنيتتة لألمتتس مراجعتة متتن ج  80-79
املتحتتدة بشتتان التثقيتتف اجلنستتم وضتتمان إدماجتته ال امتتل ت أيتتع املنتتاتج الدراستتية ت 

 الن ال املدرسم )تولندا(؛

العمتتل علتتى حتستتني ايصتتو  علتتى اقتتدمات اجلنستتية واإليابيتتة واملعلومتتات  80-80
 وزيلندا(؛عن ا والتثقيف بشاهنا )ني

إدراج دعتتتس لتتتربامج الصتتتحة وايقتتتوق اجلنستتتية واإليابيتتتة املناستتتبة وخطتتتوات  80-81
لوضتتع بتترامج متتاملة لل بيتتة اجلنستتية ضتتم  اجل تتود اإلعالميتتة والتثقيفيتتة بشتتان الصتتحة 

 اجلنسية واإليابية )نيوزيلندا(؛
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بة  مبتا ت ضمان استفادة اجلميع مت  بترامج الصتحة اجلنستية واإليابيتة املناست 80-82
طلك تن يس األسرة والوكاية م   ريوس نقص املناعة البشرية وغتريه مت  األمتراض املنقولتة 

مع  2025-2021ومحل املراتقات  وإدماج ا ت خطة التنمية الو نية املقبلة للف ة ا  جنسي
 ختصيص موارد كا ية هلا )الربتغا (؛

إدراج هنتتج متتامل إزاء الصتتحة اجلنستتية واإليابيتتة ت خطتتة التنميتتة الو نيتتة املقبلتتة  80-83
  مبا ت طلك برامج تن يس األسترة املتاحتة للجميتع  وختصتيص متوارد كا يتة 2025-2021للف ة 

 ت املياانية السنوية لضمان تنفيذتا الفعا  ) يجم( )آيسلندا( )مالياإ( )سلو ينيا(؛

ضمان إدماج برامج الصحة وايقوق اجلنسية واإليابية املناسبة  مبا ت طلتك  80-84
 2025-2021برامج تن يس األسرة املتاحة للجميع  ت خطة التنميتة الو نيتة املقبلتة للفت ة 

 ؛(ل سمربغ)

 مواصلة بذ  اجل ود لضمان ايق ت التعليس للجميع )تونس(؛ 80-85

عليميتة الستديدة لضتمان حصتو  اجلميتع علتى تعلتيس مواصلة تعايا براجم ا الت 80-86
 ابتدالم جيد )أ ورية  ناويال البوليفارية(؛

تعايتتتتا مشتتتتتاركة املتتتتترأة ت كتتتتتدرة اجملتمعتتتتات احملليتتتتتة علتتتتتى الصتتتتتمود والقيتتتتتادة  80-87
 السياسية  وكذلك ت العمالة املنتجة )نيبا (؛

 إعداد سياسات وبرامج لتم ني املرأة )العراق(؛ 80-88

مواصتتلة اجل تتود الراميتتة إىل محايتتة النستتاء واأل فتتا  ول يتتن س  وال ستتيما ت  80-89
 جما  العنف اجلنساين واألسري  وو يات األم ات واأل فا  )نيوزيلندا(؛

أن تبتتني علتتى وجتته التحديتتد ت اقطتت  الو نيتتة التتتدابري الراميتتة إىل ايتتد متت   80-90
 األم ات واأل فا  )نيوزيلندا(؛العنف األسري واجلنساين وم  و يات 

تعديل األح ال القانونية اليت حتو  دون املساواة ت ايقوق بني املرأة والرجل  80-91
متتت  الدستتتتور  22و 21 يمتتتا يتعلتتتق مبتتتن  اجلنستتتية لأل فتتتا  واألزواج  وال ستتتيما املتتتاد ن 

 ؛(امل سيك) 1979وكانون اجلنسية لعال 

 تعايا املساواة بني اجلنسني )تونس(؛ مواصلة اجل ود الرامية إىل 80-92

إلغاء القوانني التيت ليتا ضتد النستاء والفتيتات  مبتا ت طلتك نقتل اجلنستية مت   80-93
األب إىل أبنالتتتته وحرمتتتتان األل متتتت  نقل تتتتا إىل أبنال تتتتا  واختتتتتاط خطتتتتوات لتتتتاإدة التم تتتتني 

عايتا أوجته ايمايتة االكتصادي للمرأة ابيد م  ايواجا االكتصتادية التيت تعت ض املترأة وت
ت السياستتات والقتتوانني واألن متتة واملمارستتات العامتتة واقاصتتة لتيستتري مشتتاركة املتترأة ت 

 االكتصاد )الوالإت املتحدة األمري ية(؛

تعديل التشريعات للسماح للمترأة مبتن  جنستيت ا ألبنال تا علتى كتدل املستاواة  80-94
 التمييا )أوروغواي(؛مع الرجل  دون أي م ل م  أم ا  

تعديل التشريعات الو نية لتم تني املترأة مت  نقتل جنستية كرييبتاس إىل أبنال تا  80-95
 على كدل املساواة مع الرجل )األرجنتني(؛

إدختتا  التعتتديالت الالزمتتة ت التشتتريعات لتم تتني املتترأة متت  متتن  جنستتيا ا  80-96
 ألبنال ا على كدل املساواة مع الرجل )الربازيل(؛
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 1979ضمان املساواة بني اجلنستني  بستبل من تا إصتالح كتانون اجلنستية لعتال  80-97
ل فالة املساواة ت ايقوق للمرأة ال رييباسية ت من  اجلنسية ألبنال ا وزوج تا علتى كتدل 

 املساواة مع الرجل )أملانيا(؛

القضتاء مواصلة اختاط تدابري م  أجل التعايا الفعا  للمستاواة بتني اجلنستني و  80-98
 على التمييا ضد املرأة )اهلند(؛

مراجعتتتتة دستتتتتور كرييبتتتتاس إبلغتتتتتاء األح تتتتال التتتتيت جتيتتتتتا التمييتتتتا ضتتتتد املتتتتترأة  80-99
 )ل سمربغ(؛

مواصتتتتتلة إدمتتتتتاج املستتتتتاواة بتتتتتني اجلنستتتتتني وتعمتتتتتيس مراعا تتتتتا ت السياستتتتتات  80-100
 )الفلبني(؛ الو نية

 املرأة )اجلبل األسود(؛س  تشريعات تشمل أيع أم ا  العنف ضد  80-101

ت الن تتتر ت تعايتتتا اإل تتتار القتتتانوين للقضتتتاء علتتتى العنتتتف ضتتتد ا  املضتتتم كتتتدم 80-102
 )جورجيا(؛ املرأة

مواصتتلة تعايتتا إ ارتتتا التشتتريعم واملؤسستتم والتعليمتتم للقضتتاء علتتى التمييتتا  80-103
 والعنف ضد النساء والفتيات )إندونيسيا(؛

أيتع أمت ا  العنتف ضتد املترأة )اجلستدية  واجلنستية  س  تشتريعات تشتمل  80-104
 ؛(أيرلنداواالجتار  والتحرش اجلنسم  واملطاردة  والعنف النفسم واالكتصادي( )

مواصتتتلة اختتتتاط أيتتتع التتتتدابري الالزمتتتة للتصتتتدي للعنتتتف اجلنستتتم واجلنستتتاين   80-105
ا  والتاواج املب تر ت طلك العنتف العتاللم واملمارستات الضتارة  مت  كبيتل زواج األ فت مبا

 والاواج ابإلكراه  ومنع أيع أم ا  التمييا ضد النساء والفتيات )إيطاليا(؛

وخطة عمل الن ج الو ين للقضاء علتى  2013تنفيذ كانون رعاية األسرة لعال  80-106
العنتتف اجلنستتتم واجلنستتاين لتحستتتني  تتترمل حصتتو  النتتتاجني متتت  العنتتف علتتتى اقتتتدمات 

لتغيتتري املعتتايري االجتماعيتتة  وتيستتري ستتبل االنتصتتاف متت  تتتذه  األساستتية  وإدراج تتتدابري
 الشمالية(؛ أيرلندااجلرالس )اململ ة املتحدة لربيطانيا الع مى و 

ستتتت  تشتتتتريعات لتعايتتتتا اإلجتتتتراءات اجلناليتتتتة وصتتتتالحيات الشتتتتر ة وكتتتتوانني  80-107
الناجيتات اإلثبات املتعلقة جبميع أم ا  العنف ضد النستاء والفتيتات  وضتمان حصتو  
 على الضما ت القانونية  مبا ت طلك أوامر ايماية واألوامر املدنية )أس اليا(؛

تنفيذ محالت إعالمية و نية  وتو ري التتدري  ملتوظفم الدولتة  وتنفيتذ بترامج  80-108
تثقيفيتتة ت أيتتع املتتدارس للقضتتاء علتتى القوالتت  النمطيتتة اجلنستتانية واملعتتايري االجتماعيتتة 

 يت تش ل األسباب اجلذرية للتمييا والعنف اجلنسانيني )آيسلندا(؛السلبية ال

زإدة ج ودتا الرامية إىل م ا حة العنف اجلنساين وضمان املستاواة بتني اجلنستني  80-109
 )إسراليل(؛ كامال  ا   م  خال  تنفيذ "سياسة املساواة بني اجلنسني والن وض ابملرأة" تنفيذ

د النستاء والفتيتات وم ا حت تا  مت  ختال  التطبيتق منع أيع أمت ا  العنتف ضت 80-110
 الفعا  للقوانني املتعلقة ابلعنف اجلنساين  وحتقيق املساواة للنساء والفتيات )إسبانيا(؛

تعايتتا التتتدابري الراميتتة إىل منتتع العنتتف اجلنستتاين  متتع مراعتتاة ضتترورة معاجلتتة  80-111
 أسبابه اجلذرية )الفلبني(؛
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تنفيتذا  كتامال  مت  أجتل  (2014تنفيذ خطة تنفيتذ كتانون الستلس األستري )لعتال  80-112
 م ا حة العنف العاللم ودعس الناجني )أس اليا(؛

تعايتتا كتتوانني العنتتف العتتاللم وحتستتني معاجلتتة كضتتاإ العنتتف العتتاللم واجلنستتم  80-113
جلنسية التابعة لدالرة بت صيص املايد م  املوارد للوحدة املعنية ابلعنف العاللم واجلرالس ا

 مر ة كرييباس والن ال القضالم )كندا(؛

 ضمان التنفيذ الفعا  لقانون السلس األسري )أملانيا(؛ 80-114

اختاط مايتد مت  التتدابري يمايتة وتعايتا حقتوق املترأة  مبتا ت طلتك تتدابري ايتد  80-115
 ؛م  العنف العاللم ضد املرأة )الياابن(

رية وماليتة كا يتة لتنفيتذ خطتة تنفيتذ كتانون الستلس األستري ختصيص موارد بشت 80-116
 ورصدتا )سيشيل(؛

اختاط تدابري ملموسة للتشجيع علتى مشتاركة املترأة ت اييتاة السياستية وزإدة  80-117
أن املترأة ال تشتغل حاليتا  ستوى ثالثتة مقاعتد  يته وأن جملتس ا  لثيل املرأة ت الربملان  علم

 امرأة بني أعضاله )كندا(؛الوزراء ال يضس أي 

اختتتتتتتتاط املايتتتتتتتد متتتتتتت  التتتتتتتتدابري ملنتتتتتتتع عمتتتتتتتل األ فتتتتتتتا  والعنتتتتتتتف اجلنستتتتتتتم ضتتتتتتتد  80-118
 )إيطاليا(؛ األ فا 

جتر  االجتار ابأل فا  ألغراض اجلنس والعمل داخل البلد ووضع تعاريف ت  80-119
األعمتتا  التتيت كتتانون العقتتوابت حتتتدد األعمتتا  اقفيفتتة واألعمتتا  اقطتترة لتتاإدة توضتتي  

 تسب  إيذاء لأل فا  )الوالإت املتحدة األمري ية(؛

اختتتاط مايتتد متت  اقطتتوات للقضتتاء علتتى االستتتغال  اجلنستتم لأل فتتا  وعمتتل  80-120
األ فا   وي ر أيع أم ا  العقوبة البدنية ت أيع األماك   امتثاال  للقواعتد واملعتايري 

 (؛الدولية املتعلقة ضقوق الطفل )الربازيل

التحقيق مع مت  يستتغلون أو ييسترون االستتغال  اجلنستم لأل فتا  ألغتراض  80-121
جتاريتتة وإدانتتة تتتؤالء املتتتور ني وإيقتتاع عقتتوابت صتتارمة علتتي س وحماستتبة أيتتع األمتت امل 

 املسؤولني  مب   ي س اآلابء واألوصياء )كندا(؛

جلنستتتتتم ت ثيتتتتتف تطبيتتتتتق التشتتتتتريعات القالمتتتتتة بشتتتتتان م ا حتتتتتة االستتتتتتغال  ا 80-122
لأل فتتا  واملتتراتقني  مبتتا ت طلتتك تنفيتتذ محتتالت إلطكتتاء التتوعم العتتال مبنتتع تتتذه اجلتترالس 

 )ميلم(؛ وم ا حت ا

 وضع وتنفيذ سياسة عمل األ فا  يماية األ فا  م  االستغال  )ملديف(؛ 80-123

 تنفيذ التشريعات احمللية اليت حت ر عمل األ فا  )جار مارما (؛ 80-124

اجل ود الرامية إىل م ا حة أيع أم ا  العنف ضتد األ فتا  إبلغتاء  مواصلة 80-125
 م  كانون العقوابت اليت جتيا تطبيق "عقوبة معقولة" ) رنسا(؛ 226املادة 

مواصتتلة اجل تتتود يمايتتتة حقتتتوق األمتتت امل طوي اإلعاكتتتة وضتتتمان إدمتتتاج س  80-126
 التال ت اجملتمع )تونس(؛
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السياستتات العامتتة املوج تتة لألمتت امل طوي اإلعاكتتة والف تتات مواصتتلة تعايتتا  80-127
 الضعيفة األخرى )أ ورية  ناويال البوليفارية(؛

مواصتتلة اجل تتود الراميتتة إىل كفالتتة ر تتاه ستت اهنا  وال ستتيما النستتاء واأل فتتا   80-128
واألمتت امل طوو اإلعاكتتة  لتتدى تصتتميس وتنفيتتذ خطط تتا الو نيتتة للتصتتدي لتغتتري املنتتاخ  

  خط  إدارة لا ر ال وارث الطبيعية وحاالت الطوارس )كواب(؛وكذلك ت

وضتتتتتتع خطتتتتتتة لتنفيتتتتتتذ سياستتتتتتة كرييبتتتتتتاس الو نيتتتتتتة بشتتتتتتان اإلعاكتتتتتتة تنفيتتتتتتذا   80-129
 )ملديف(.  عاال  

وأيتتتع االستتتتنتاجات و/أو التوصتتتيات التتتواردة ت تتتتذا التقريتتتر تعتتترّب عتتت  موكتتتف الدولتتتة  -81
وال ينبغم أن يُف س أهنا حت ى بتاييد الفريتق  االستعراض. )الدو ( اليت كدمت ا و/أو الدولة موضوع

 العامل ك ل.
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