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 مقدمة  

ننتتتتتتتتت    ج  قرار  ل   ق    -1
 
                       عقد الفريق العامل املعين ابالستتتتتتتتتتعراا الدور  النتتتتتتتتتامل  امل
 
                                                 

وجرى   .2020تنتتتتتتتترين ال ا /ن فمرب    13إىل    2  دورته الستتتتتتتتادستتتتتتتتة وال       الف ة من  5/1اإلنستتتتتتتتان  
            ور أ س وفد    .2020تنتتتتتتترين ال ا /ن فمرب    4ملعق دة    استتتتتتتتعراا  الة ملديس   اسلستتتتتتتة الستتتتتتتادستتتتتتتة ا

واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق  لديس   جلستتتتتتتتتته العاشتتتتتتتتترة   .                                ملديس وزير  العدل  إبراهيم ريفاث
 .2020تنرين ال ا /ن فمرب  6املعق دة   

ررين التتتتاليتتة   اختتتتار  ل   ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتان  م عتتتة املق2020ير كتتتان ن ال تتتا /ينتتتا  14و   -2
 .لتيسري استعراا  الة ملديس: أرمينيا وت غ  والفلب  (اجملم عة ال   ية)

  16/21من مرفق قراره    5  والفقرة  5/1من مرفق قرار  ل   ق   اإلنسان    15              وعم   ابلفقرة   -3
 استعراا  الة ملديس:صدرت ال اثئق التالية ألغراا 

 ؛ ( A/HRC/WG.6/36/MDV/1)   ( أ ) 15للفقرة                                   تقرير وطين/عرا مكت ب مقدم وفقا   ( أ )  
 (املف ضتية )جتميع للمعل مات أعدته مف ضتية األمم املتحدة الستامية وق   اإلنستان   (ب) 

 ؛(A/HRC/WG.6/36/MDV/2) (ب)15             وفقا  للفقرة 

 (.A/HRC/WG.6/36/MDV/3) (ج)15                                م جز أعدته املف ضية وفقا  للفقرة  (ج) 

                                   ستتتتلفا  أملانيا  وأوروغ ا   والربتغال    ىل ملديس قائمة أستتتتألة أعد اوأ الت اجملم عة ال   ية إ -4
 ابستتم  م عة األصتتدقاع املعنية ابتليات ال طنية للتنفيإل واإلب مل واملتابعة  وبل،يكا  وستتل فينيا  وكندا 

وميكن   .كيةوليختننتاين  واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا النمالية  وال الايت املتحدة األمري
 .االط ع على هإله األسألة   امل قع النبكي ل ستعراا الدور  النامل

 موجز مداوالت عملية االستعراض -     أوال   

 عرض مقدم من الدولة موضوع االستعراض -ألف 

                                                                          فد إىل أن ملديس تبقى ملتزمة بعملية االستتتتتتعراا الدور  النتتتتتامل  وت قدر ع قت ا أشتتتتتار ال -5
                                                             معظم الف ة املنتتتتتتتتتتتتتتم لتة ابلتقرير وقتتا  ابتعتدت فيته التدولتة عن املعتايري  كتانولألستتتتتتتتتتتتتتس     .ابجملتمع التدوي

 .الدميقراطية وعانت من مست ايت مل يسبق هلا م يل من تده ر ا  ام  ق   اإلنسان

فقد أننتت  رئي  اسم  رية إبراهيم   .                                            أن ملديس أ رزت تقدما  هائ     الستتنت  املاضتتيت غري   -6
لي  ختفاع القستتتتر   لتحقق   وفيات وقعت   الل،نة الرائستتتتية للتحقيق   جرائم القتل واال           حممد صتتتت 

ت  لتحقق                                                                               ظروف مريبة و االت اختفاع غامضتتتة؛ والل،نة  الرائستتتية ملكافحة الفستتتاد واستتت داد امل ج دا
عمل و    إستتتاعة استتتتخدام أم ال الدولة؛ وسنت  رائستتتيت  للتحقيق    االت الطرد التعستتتفي من ال

 .الفساد املتصل  كافآت السكن االجتماعي

وقدمت اوك مة إىل الربملان منتتروع قان ن بنتت ن العدالة االنتقالية  بغرا التحقيق   إستتاعة  -7
 .اإلنسان استعمال السلطة وانت اك  ق  

 .وجتددت ملتديس دع  تا التدائمتة إىل مليع املكلف  ب الايت   إطتار اإلجراعات ا تاصتتتتتتتتتتتتتتتة  -8
                                                                                     بت الدولة ابملقررة ا اصتتتة    ال اوق   ال قافية وابملقر  ر ا امل املعين  ستتت لة التعإلي  وغريه من ر و 

 .ضروب املعاملة أو العق بة القاسية أو ال إنسانية أو امل ينة
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وصتتدقت ملديس على ستتبع اتفاقيات أستتاستتية وق   اإلنستتان وستتحبت عدة حتفظات على  -9
وصتتدقت على الربوت ك ل االختيار    .ع أشتتكال التمييز ضتتد املرأةلقضتتاع على مليمن اتفاقية ا  16املادة  

من اتفتتاقيتتة  22                                                                    التفتتاقيتتة  ق   الطفتتل املتعلق تجراع تقتتدت الب غتتات وقتتدمتتت إع      جتت  املتتادة 
ى           وع وة  عل  .ناهضتتتتة التعإلي  وغريه من ضتتتتروب املعاملة أو العق بة القاستتتتية أو ال إنستتتتانية أو امل ينةم

الربملان على التصتتتديق على االتفاقية الدولية وماية مليع األشتتتخامل من االختفاع القستتتر    ذلك  وافق
 .االجتماعية وال قافيةوالربوت ك ل االختيار  امللحق ابلع د الدوي ا امل ابوق   االقتصادية و 

 . غري الرمسي لتطبيق تتا وفيمتتا يتعلق بعق بتتة اإلعتتدام  تلتزم اوك متتة ابلتقيتتد ابل قس االختيتتار   -10
وحيظى اإلصتتتتتتتتتتتتت ز القضتتتتتتتتتتتتتائي وتعزيز اتليات التنتتتتتتتتتتتتتريعية املتعلقة بنظام العدالة اسنائية ابألول ية على 

 .استأناف عمليات اإلعدام

ك مة ال تؤيد فعل تن يه األعضاع التناسلية األن  ية ا سي  وال ت افق وأشار ال فد إىل أن او -11
 .األشكال عليه وال تقبله أب  شكل من

 .وال تزال الدولة ملتزمة ابلقضتتتتتتتاع على التطرف العنيس من خ ل إنفاذ القان ن وإذكاع ال عي  -12
لتعزيز التنستتيق ب  ال كاالت   وقد تنتتكلت سنة فرعية على مستتت ى ال زراع   إطار  ل  األمن ال طين

ية خطة عمل وطنية   اسم  ر   أقر رئي2020و  مت ز/ي ليه    .بن ن مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيس
 .متعددة القطاعات بن ن منع التطرف العنيس ومكافحته  وضع ا املركز ال طين ملكافحة اإلرهاب

   د ذاته  وحتث اسميع على اتباع                                                وتدرك ملديس أن تغري املناخ ينتتتتتتتتتتتكل  ديدا  ل ج دها -13
 .هنج عاملي متضافر للتخفيس من آاثره

واختإلت   .املستتتتتتتتتتتمرة التقدم   ملديس  (19-ك فيد)فريوس ك رو     وقد أعاقت جائحة مرا -14
وخي ل   .الدولة خط ات مل يستتتتتتبق هلا م يل للتقليل إىل أدن  د من أ رها الستتتتتتلإل على  ق   اإلنستتتتتتان

                                                                                           قان ن الط ارئ املتعلق ابلصتتتتحة العامة  املعتمد مؤخرا   للحك مة تقدت الدعم    االت الغإلاع واإلي اع 
 .فأات الضعيفة خ ل اس ائ والدخل لل

 د الدولة موضوع االستعراضجلسة التحاور وردو  -ابء 

وترد الت صتتتيات املقدمة خ ل جلستتتة التحاور   .            وفدا  ببيا ت  95خ ل جلستتتة التحاور  أدىل   -15
 .                                الفرع "اثنيا " من هإلا التقرير

ار  التفاقية  ق   الطفل فقد أشتارت إستبانيا إىل أن ملديس صتدقت على الربوت ك ل االختي -16
ن    ال مكافحة اسرائم اسنستتتتتتتتتتتتتتية    .غاتاملتعلق تجراع تقدت الب  ،  ل من حتستتتتتتتتتتتتتت                                                      ور بت  ا ستتتتتتتتتتتتتت 

 .وال ظت وق ع تده ر    رية التعبري .سيما املرتكبة ضد األطفال وال

 ا   ذلك وال ظت ستتتتتر  النكا األول ية املمن  ة لتعزيز ستتتتتيادة القان ن والنظام القضتتتتتائي    -17
وأ نت على ملديس للتقدم الإل  أ رزته فيما يتعلق حبق     .ئيالتم يل املتساو  للمرأة   اس از القضا

 .املرأة والطفل  ولسن ا قان ن املساواة ب  اسنس   واعتمادها نظام التعليم النامل لل،ميع

ب قة عن اس لة الستتتتتتتتتتتتابقة من  وأ نت دولة فلستتتتتتتتتتتتط  على ملديس اللتزام ا بتنفيإل الت صتتتتتتتتتتتتيات املن  - 18
  وللخط ات اليت اختإل ا وماية  ق   اإلنستتتتتتتتتان وحتستتتتتتتتت  التعليم وإمكانية   االستتتتتتتتتتعراا الدور  النتتتتتتتتتامل  

  ( 2025- 2016) اوصت ل على خدمات الصتحة اسنستية واإليابية  بطر  من ا جتديد ا طة الرئيستية للصتحة  
 . 2017  عام  

ستتتتتيما    اإلنستتتتتان  وال  ت اليت اختإل ا لتعزيز ومحاية  قوأ ىن الستتتتت دان على ملديس للخط ا -19
 . ق   املرأة والطفل
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وأعربت ستتت يستتترا عن قلق ا إزاع  الة املدافع  عن  ق   اإلنستتتان  وال ستتتيما النستتتاع من م   -20
 .م للت ديد واملضايقة  كما يت،لى    ل النبكة امللديفية للدميقراطيةاالإلين يتعرض ن ابنتظ

املستاواة ب  اسنست  وقان ن ننتاع سنة رصتد إصت ز الست، ن  وبستن قان ن  يلند تور بت ات -21
                                 وشتتتتتتت،عت ملديس  على بإلل ج  د للقضتتتتتتتاع   .منع العنس العائلي  وبتعي  قاضتتتتتتتيت    اعكمة العليا

 .على التمييز اسنسا 

طيتة و ق   وشتتتتتتتتتتتتتت،عتت ترينيتداد وت ابغ  ملتديس على تعزيز ستتتتتتتتتتتتتتيتادة القتان ن والقيم التدميقرا -22
الدولة بتعزيز القدرة على التكيس مع تغري املناخ وختفيس   وأشتتتتتتتتتتتتتادت ابلتزام  .اإلنستتتتتتتتتتتتتان ونظام او كمة

 .الضرر الإل  يلحق ابلنظم اإليك ل جية

ور بت ت ن  اب ط ات املتخإلة لتحست  اإلطار التنتريعي واملؤستستي  وابلتعاون مع آليات األمم   - 23
خطة العمل االستتت اتي،ية طار ال طين وق   اإلنستتتان  والرب مج التنتتتريعي  و املتحدة وق   اإلنستتتان  وابإل 

 . واإلرهاب    والق ان  املعتمدة بن ن املساواة ب  اسنس  و ق   الطفل 2023- 2019للف ة  
لينتتتتيت بتحقيق الدولة بنتتتتكل شتتتتبه كلي هدف التحا  األطفال ابلتعليم    -ور بت تيم ر   -24

 .دائية  واالبتدائية  واإلعدادية  وال ان يةمرا له ما قبل االبت

وأ نت تركيا على ملديس للخط ات اليت اختإل ا لتعزيز  ق   اإلنستتتتتتتتان والدميقراطية وتيستتتتتتتتري  -25
 .الل، ع إىل القضتتتاع  ولزيازات اليت  ققت ا فيما يتعلق حبق   الطفل وبتعميم التعليم وحتستتت  ج دته 

 .خ د الدولة فيما يتعلق بتغري املنا وش،عت اجملتمع الدوي على دعم ج 

كرانيتتا على ملتتديس للخط ات اوتتامستتة اليت اختتتإل تتا هبتتدف ترستتتتتتتتتتتتتتي  القيم واملعتتايري وأ نتتت أو  -26
التتتتدميقراطيتتتتة  وللتقتتتتدم التتتتإل  أ رزتتتتته    تتتتال ا  ام  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتان  بطر  من تتتتا اعتمتتتتاد ق ان  

 .عديدة تنريعية

زام ا بتك يس ل البيأة  وابلتابس  د اليت تبإلهلا ملديس    اور بت اإلمارات العربية املتحدة   -27
 .اس  د املتعلقة بتغري املناخ وتجياد  ل ل مستدامة  وال سيما ت فري املياه الصاوة للنرب

وأقرت اململكتة املتحتدة ابلتقتدم اعرز   ت طيتد التدميقراطيتة وحتستتتتتتتتتتتتتت  او كمتة وتعزيز  ق    -28
أشتتتتتارت إىل أهنا ال تزال   ولكن ا  2019قضتتتتتاع وإجراع انتخاابت ستتتتتلمية   عام  اإلنستتتتتان واستتتتتتق ل ال

 .تنعر ابلقلق إزاع نقص مت يل املرأة   الربملان

ودعت ال الايت املتحدة ملديس إىل محاية اورايت األستتاستتية  وال ستتيما  رية الت،مع و رية  -29
 .لضمان تقدم الدميقراطية   البلداملعتقد  وشددت على أن وج د  تمع مد  ننط و ر ضرور  

 . فان ات  على  ك مة ملديس الختاذها عدة خط ات إجيابية لتعزيز  ق   اإلنسان ومحايت ا وأ نت   -30
وهنت ت مل  ريتة فنزوي  الب ليفتاريتة ملتديس على التزام تا حبق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان وإيتازا تا   هتإلا  -31

ن   اسيد صتتتتتتتتتتتتحية   مليع اسزر والتعليم االبتدائي وال ااجملال  وخباصتتتتتتتتتتتتة فيما يتعلق بت فري ا دمات ال
 .ابجملان ومن دون متييز

وأعربت فييت  م عن تقديرها لألول ية النتتتتتتاملة املمن  ة للمستتتتتتاواة ب  اسنستتتتتت  والنتتتتتتم ل  -32
  وال ستتتتتتتتتتتتتيما   ظل م اج ة تغري املناخ 2023-2019اسنستتتتتتتتتتتتتا    خطة العمل االستتتتتتتتتتتتت اتي،ية للف ة  

 .19-ك فيدوجائحة  

قدم الإل  أ رزته   مكافحة االجتار ابألشتتتتتتتتخامل وزايدة وأ نت أفغانستتتتتتتتتان على ملديس للت -33
وأشتتتتتتتتتتتتارت إىل أهنا ال تزال تنتتتتتتتتتتتتعر ابلقلق إزاع عدم كفاية األطر القان نية   .معدالت االلتحا  ابملدارس
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اية  ق   اإلنستتتتان                     وشتتتت،عت ملديس  على مح  .املتعلقة ابملرأة والطفل وابل جأ  وملتمستتتتي الل، ع
 .19-سيا  جائحة ك فيد

ور بت ألبانيا ابلتدابري اليت اختإل ا ملديس لتعزيز استق ل القضاع وابنضمام ا إىل نظام روما  -34
وشتتتتتتتت،عت ا على اختاذ تدابري وماية الفأات الضتتتتتتتتعيفة   ا في ا   .األستتتتتتتتاستتتتتتتتي للمحكمة اسنائية الدولية

 .ج  د    ال املساواة ب  اسنس األطفال  من التمييز  وعلى بإلل 

 2008وفيما يتعلق تصتتتتتتتت ز نظام العدالة وقطاع القان ن  شتتتتتتتتدد ال فد على أن دستتتتتتتتت ر عام   -35
 .غري أن مزاعم الفستاد والت  ري الستياستي شت هت مسعة القضتاع   .يستعى إىل إننتاع ستلطة قضتائية مستتقلة

املستتتتتحيلة  ت ايت الفستتتتاد واإلكراه والت  ري الستتتتياستتتتي فقد بلغت االدعاعات املتعلقة ابلت ع  املن ،ي ومستتتت 
 . التص ر ذرو ا خ ل ع د اإلدارة السابقة 

  صتاغت اوك مة مق  ا ا لزصت ز القضتائي وأجرت دراستة جدوى بنت ن 2019و  عام   -36
              قطاعا  فرعيا    2023-2019وتنتتتتتتتتمل خطة عمل اوك مة االستتتتتتتت اتي،ية ا مستتتتتتتتية للف ة    .هإله املستتتتتتتت لة

 .ان ن واإلص ز القضائي                كرسا  لسيادة القم

وتنتتتمل خطة اإلصتتت ز القضتتتائي إصتتت ز هيكل اعاكم واختصتتتاصتتت ا القضتتتائية وتعزيز إدارة  -37
 .اعاكم ومساعلة القضاة ونزاهت م

 .  جرى تعديل قان ن سنة ا دمات القضتتتائية لتحستتت  إدارة اعاكم2019و  أيل ل/ستتتبتمرب   -38
ت اوك مة تعدي ت على قان ن القضتاة وأدخل  .ضتط ع ب اليت اتستعى بننتاط إىل االوال تزال الل،نة  

لتعزيز ق اعد الستتل ك القضتتائي  واستتتحداث آليات لتقييم كفاعة القضتتاة  ووضتتع ق اعد بنتت ن اإلع ن 
 .وتعمل اوك مة بنناط مع النركاع الدولي  لتيسري فرمل التدري  للقضاة .اإللزامي للممتلكات

ئي أول ية   خطة اوك مة لزصتتتتتتتتتتت ز حتقيق تكافؤ اسنستتتتتتتتتتت    اس از القضتتتتتتتتتتتا  نتتتتتتتتتتتكلوي -39
وألول مرة   اتري  ملديس  تت ىل قاضتيات م مة البت   القضتااي   مليع مستت ايت نظام   .القضتائي
                    وع ينت أول قاضتتتتتيات     .2019                                                   وقد ع ينت أول قاضتتتتتيات   اعكمة العليا   أيل ل/ستتتتتبتمرب    .اعاكم

 .على الت اي   2020وتنتتتتتتتتتتتتتترين األول/أكت بر    2020عتاليتة   أيل ل/ستتتتتتتتتتتتتتبتمرب  كمتة اسنتائيتة واعكمتة الاع
                                                                                              والرئيستتتتتة اوالية لل،نة ا دمات القضتتتتتائية والرئيستتتتتة اوالية لزدارة القضتتتتتائية نا أول امرأاتن ت عينان   

 .هإلين املنصب 

منتتتتتتتتروع   200اوالية  حيدد أك ر من                                             وو ضتتتتتتتتع بر مج تنتتتتتتتتريعي شتتتتتتتتامل   بداية ع د اإلدارة  -40
 .وترمي مناريع الق ان  إىل م اصلة تعزيز النظام القان   امللديفي .قان ن

 .وقدمت األرجنت  ت صيات -41

ل ور بتتت أرمينيتتا ابعتمتتاد قتتان ن محتتايتتة  ق   الطفتتل  وتننتتتتتتتتتتتتتتتاع  ل  محتتايتتة  ق   الطفتت  -42
مل لعمل املن،ز    ال محاية  ق   املرأة واألشتتتتتتتتتتخا ومكت  أم  املظامل املعين بقضتتتتتتتتتتااي األطفال  واب

 .ذو  اإلعاقة وامل اجرين واملدافع  عن  ق   اإلنسان والصحفي 

                                                                          وأ نت أست اليا على ملديس ملا ست،لته من حتست ن    ال  ق   اإلنستان  وأشتادت بت،ديد  -43
 .ت الدولية وق   اإلنسانالتزام ا ابتليا

زته اوك مة    ال  ق   اإلنستتتتتتان وشتتتتتت،عت ا على قدم امل م الإل  أ ر وأبرزت النمستتتتتتا الت -44
 .م اصلة تنفيإل بر   ا اإلص  ي الطم ز
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وال ظت أذربي،ان اإليازات اعرزة   معاسة املنتتتتاكل اهليكلية واملؤستتتتستتتتية والتنتتتتريعية  و   -45
 ة فرمل                 ا  إمنائية  و  إات  اليت تتضتتتتتتتتتتمن أهداف2023-2019الستتتتتتتتتت اتي،ية للف ة  صتتتتتتتتتتياغة خطة العمل ا
 .اوص ل على التعليم

واع فت جزر الب اما ابلتحدايت اليت ت اج  ا ملديس   ا   ذلك حمدودية امل ارد البنتتتتتتتترية   -46
ودعت اجملتمع   .ناخوضتترورة مضتتاعفة دوائر ا دمات   مليع جزرها  والت ديدات اليت ينتتكل ا تغري امل

 .الدوي إىل التعاون مع الدولة

وأ نت البحرين على ملديس ملا أ رزته من تقدم    ال تعزيز ومحاية  ق   اإلنستتتان   ا    -47
 .ذلك مكانة املرأة   اجملتمع  و ق   الطفل واألشخامل ذو  اإلعاقة  و   ال البيأة

الرائعة   قطاعات الصتتتتحة والستتتتكن والتعليم  وعلى وهن ت بنغ ديش ملديس على إيازا ا   -48
 .2023-2019وضع ا خطة العمل االس اتي،ية الناملة للف ة 

 .وهن ت بل،يكا ملديس على تعيين ا قاضيت    اعكمة العليا -49

وأ نتتت ب تستتتتتتتتتتتتتت ا  على ملتتديس اللتزام تتا ابلتعتتاون مع املكلف  ب الايت   إطتتار اإلجراعات  -50
الإل  تقدمه األمم املتحدة من خ ل وشتتتتتت،عت ا على االستتتتتتتفادة من عرا املستتتتتتاعدة التقنية  ا اصتتتتتتة  

 .خصصةوكاال ا املت

و  ت تا على إلغتاع   .وأ نتت الربازيتل على ملتديس وظرهتا تطبيق عق بتة اإلعتدام على األطفتال -51
مليع القي د القان نية املفروضتة على من  اسنستية لغري املستلم   وعلى م اصتلة محاية  ق   املرأة  ومنع 

 .تعص  الديين  وتعزيز  ق   األشخامل ذو  اإلعاقةاالجتار ابألشخامل وال

س از القضتتتتتتتتتتتتائي  ور بت كندا ابلتقدم اعرز   زايدة مستتتتتتتتتتتتت ى مت يل املرأة   اوك مة و  ا -52
 .واب ط ات املتخإلة لتعزيز استق ل القضاع

ما يتعلق وأشتتتتتتادت شتتتتتتيلي ابإلبقاع على ال قس االختيار  لعق بة اإلعدام وابس  د املبإلولة في -53
 .ابوق   التعليم وزايدة معدالت االلتحا  ابملدارس

ادية واالجتماعية والتعليم وال ظت الصتتت  عمل الدولة بننتتتاط من أجل تعزيز التنمية االقتصتتت  -54
والصتتتتتتتتتتتتتتحتة و ق   املرأة والطفتل واألشتتتتتتتتتتتتتتختامل ذو  اإلعتاقتة  وج  دهتا من أجتل مكتافحتة تغري املنتاخ 

 .19- فيدواالجتار ابملخدرات وجائحة ك

ور بت ك اب جب  د الدولة الرامية إىل ت ستتتتتتتتيع نطا  اوصتتتتتتتت ل على الرعاية الصتتتتتتتتحية والتعليم  -55
 .وإىل اوفاظ على معدالت عالية من حم  األميةلينمل مليع أحناع إقليم ا 

من اتفاقية القضتتتتتتاع على مليع   16وأ نت الدامنرك على ملديس لستتتتتتحب ا حتفظا ا على املادة  -56
 أهنا ال تزال تنتعر بقلق ابل  إزاع عدم دعم اوق    رية التمييز ضتد املرأة  ولكن ا أشتارت إىلأشتكال  

 .الدين أو املعتقد

  وأعربت عن 2019                                                    ب يت بنقل الستتتتتتلطة ستتتتتتلميا  خ ل االنتخاابت التنتتتتتتريعية لعام  ور بت جي -57
ان ن قضتتتتتتاع األ داث  وقان ن تقديرها لل،  د املبإلولة    ال وضتتتتتتع التنتتتتتتريعات اعلية  وال ستتتتتتيما ق

 .املساواة ب  اسنس   وقان ن اإلجراعات اسنائية

الراميتة إىل زايدة معتدل االلتحتا  ابملتدارس   وأشتتتتتتتتتتتتتتتادت اسم  ريتة التدومينيكيتة جب  د التدولتة -58
 .وابلتحسن املس،ل    ال التعليم املتخصص لألطفال ذو  اإلعاقة
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 ك ل االختيار  التفاقية  ق     وال ستتتتيما التصتتتتديق على الربوتوأقرت إك ادور ابلتقدم اعرز -59
 .اسنس  الطفل املتعلق تجراع تقدت الب غات واعتماد قان ن املساواة ب 

وفيما يتعلق حبماية الفأات الضتتتعيفة  أشتتتار وفد ملديس إىل ستتتن قان ن املستتتاواة ب  اسنستتت   -60
خبطة عمل للمستتتتتتتتاواة                        ب  اسنستتتتتتتت   اليت ستتتتتتتتت ستتتتتتتتتكمل   وإىل إقرار ستتتتتتتتياستتتتتتتتة املستتتتتتتتاواة2016  عام  

خمصتتتتصتتتتة للنستتتتاع                                                واستتتتتحد  ت تعدي ت قان ن ال مركزية  صتتتتة انتخابية    .2019اسنستتتت     عام   ب 
ومن شت ن هإلا التعديل أن يفضتي إىل انتخاب ما ال يقل   .  املائة  33مقاعد اجملال  اعلية نستبت ا   من
 .أحناع ملديس جملال  اعلية   مليعامرأة لنغل مناص    ا 384عن 

الرئيستتتتية لصتتتتنع وملديس ملتزمة ابود من التفاوت ب  اسنستتتت  على مستتتتت ى هيأات الدولة   -61
  املائة من وزراع   20  املائة من أعضتتتتتتاع  ل  ال زراع  وأك ر من    35                     وتنتتتتتتكل النستتتتتتاع  اليا     .القرار

  املائة من   22,3وينتتتتتتتتتتتتتغل ما نستتتتتتتتتتتتتبته الكلية    .دمة املدنية  املائة من م ظفي ا   63الدولة املعين  و
 .النساع مناص  إدارية

وستتتتتتتستتتتتتت مر اوك مة    . اوك مة محلة وطنية ملكافحة العنس العائلي   أطلقت  2020و  مت ز/ي ليه   -62
م ارد   بناع دور اإلي اع  وتعزيز خدمات خط املستتتتتتتتتتتاعدة  وإننتتتتتتتتتتتاع صتتتتتتتتتتتناديق ط ارئ لفائدة         أيضتتتتتتتتتتتا  
 .والناجيات ايالضحا

  2019                                                                     وحيظر قان ن محاية  ق   الطفل املعد ل  الإل  جرى ستتتتتتتتتنه   تنتتتتتتتتترين ال ا /ن فمرب   -63
ستتتتنة وستتتتن املستتتتؤولية اسنائية   18بة اإلعدام على القاصتتتترين  وحيدد الستتتتن القان نية للزواج    فرا عق  

 .سنة 15  

ى إعادة أتهيل األطفال املخالف                                                   وينتتدد قان ن قضتتاع األ داث  الإل  جرى ستتنه مؤخرا   عل -64
ويستحدث هإلا القان ن آليات للت إلي  وإجراعات حمددة للتدخل تست دف   .اج مللقان ن وإعادة إدم

 .األ داث واألطفال املعرض  للخطر

وتدرك ملديس ضتتتتتترورة وضتتتتتتع وتنفيإل ستتتتتتياستتتتتتات أق ى لضتتتتتتمان أن يك ن لألشتتتتتتخامل ذو   -65
 .ساواة مع اتخريناإلعاقة منرب للمناركة على قدم امل

ه ملديس يعك  اس  د ال طنية الرامية إىل محاية وأشتتتتتتتتتتارت مصتتتتتتتتتتر إىل أن العرا الإل  قدمت -66
 . ق   اإلنسان والتدابري املتخإلة لسد ال غرات املؤسسية والتنريعية القائمة   الدولة

ئيسية اجملددة طة الر   وا 2023-2019وأشادت إ ي بيا خبطة العمل االس اتي،ية الناملة للف ة   -67
 . فت ابلتقدم اعرز حن  القضاع شبه النامل على األميةللصحة  وج  د منع العنس العائلي  واع

وأ نت في،ي على ملديس لتعزيزها إطارها القان   وماية الطفل واللتزام ا بضتتتتتتمان املستتتتتتاواة  -68
 .ب  اسنس  واوماية الفعالة للمرأة

ودعت ا إىل اس  د اليت بدأ ا قبل ستتتتتتنت   ملديس على م اصتتتتتتلة    وشتتتتتت،عت فرنستتتتتتا ستتتتتتلطات -69
 .ت صيا ا تنفيإل

ور بت ج رجيا ابس  د املبإلولة لتعزيز اإلطار التنتتتتتتتريعي وماية  ق   اإلنستتتتتتتان  وال ظت  -70
 .مع التقدير مساعي الدولة لتعزيز التعاون مع اتليات الدولية وق   اإلنسان

اطية وتعزيزها  وإىل إقرار تط ير عملية إرستتاع الدميقر    د الرامية إىل م اصتتلةوأشتتادت أملانيا ابس  -71
ضتتتترورة التصتتتتد  للتطرف الديين  ولكن ا أشتتتتارت إىل أهنا ال تزال تنتتتتعر ابلقلق إزاع التط رات األخرية  

 .وال سيما املتعلقة من ا حبيز اجملتمع املد 
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الستتتتتتتتتتتابقة من االستتتتتتتتتتتتعراا الدور  النتتتتتتتتتتتامل  م ل واع فت الي  ن ابلتقدم اعرز منإل اس لة   -72
 .  وسن قان ن املساواة ب  اسنس 2023-2019وتنفيإل خطة العمل االس اتي،ية للف ة ماد اعت

وأشتتتادت غيا  بستتتن قان ن املستتتاواة ب  اسنستتت   الإل  ي فر ألول مرة اإلطار القان   ال زم  -73
 .  على  د س اعللتصد  للتمييز اسنسا  والعنس اسنسا 

ى ا  ام التزاما ا   إطار االستتتتتتتتتعراا الدور  النتتتتتتتتامل رغم واع فت هاييت بعزم ملديس عل -74
 .املستمرة 19-جائحة ك فيد

وأقر الكرستتتتتتتي الرستتتتتتت ي ابلتقدم اعرز منإل اس لة الستتتتتتتابقة من االستتتتتتتتعراا الدور  النتتتتتتتامل  -75
تعزيز  ب  وال ستتتتتتتتتتتتتتيمتا من خ ل اس  د الراميتة إىليتعلق  كتافحتة الفستتتتتتتتتتتتتتتاد واإلف ت من العقتا فيمتا
 .القضائي نظامال

ور بت هندوراس ابلتقدم اعرز والنتائج املستتتتتتتتتتت،لة   تنفيإل الت صتتتتتتتتتتتيات املنب قة عن اس الت  -76
الستتتابقة من االستتتتعراا الدور  النتتتامل  وال ستتتيما اس  د الكبرية املبإلولة ملكافحة أفعال التعإلي    

 .زأماكن اال ت،ا

وا ط ات اليت أبرزها  وأعربت عن أمل ا   استتتتتتتتتمرار تنفيإل ور بت آيستتتتتتتتلندا ابلتقرير ال طين   -77
 .هإله ا ط ات

وأعربتت اهلنتد عن تقتديرهتا لل،  د اليت بتإللت تا ملتديس الستتتتتتتتتتتتتتتعتادة ستتتتتتتتتتتتتتيتادة القتان ن والقيم  -78
 .  الدولةالدميقراطية من خ ل تعزيز  ق   اإلنسان ومحايت ا وت طيد نظام او كمة 

د املبإلولة لضتتتتتتتمان ياز عملية االنتقال الدميقراطي  وال ستتتتتتتيما من ور بت إندونيستتتتتتتيا ابس    -79
 .                                                                               خ ل سن تنريعات وماية اوق   األساسية واعتماد سياسة  لعدم التسام  مطلقا  مع الفساد

ز  ق   اإلنستان وشت،عت مل  رية إيران اإلست مية ملديس بق ة على اختاذ تدابري فعالة لتعزي -80
 .ما ا وتع دا ا                     ومحايت ا  وفقا  اللتزا

وأعرب العرا  عن تقديره لل،  د املبإلولة إلرستتتتتتتاع ستتتتتتتيادة القان ن   ا   ذلك اعتماد قان ن  -81
 .ور   اب ط ات املتخإلة إلص ز القضاع  واباللتزام  كافحة التطرف العنيس .اإلجراعات اسنائية

إل أفعال العنس ضتتد غري املستتلم  عنه من إف ت مرتك                     قلق ا إزاع ما أ بل وأعربت أيرلندا عن   -82
                                                                                 وغري املؤمن  من العقتتتاب  وإزاع جترت الردة والت،تتتديس  و  تتتت ملتتتديس  على اال  ام الكتتتامتتتل وق 

 .اسميع    رية الدين أو املعتقد

أعربتت عن تقتديرهتا للتقتدم ور بتت إيطتاليتا تلغتاع عق بتة اإلعتدام والعق بتة البتدنيتة لألطفتال  و  -83
 .ن نزاهة القضاع واستق لهاعرز   ضما

وأ نتتت اليتتاابن على ملتتديس للتتتدابري اليت اختتتإل تتا ومتتايتتة وتعزيز  ق   املرأة والطفتتل   تتا    -84
 .ذلك اعتماد خطة منع العنس العائلي وإنناع  ل  محاية  ق   الطفل

لت منتتتتاورات مشية تنتتتتاورية   إعداد التقرير ال طين   وأ ىن األردن على ملديس التباع ا عمل -85
وال ظ إط   خطة وطنية شتتتتتتتتتتاملة وتنقي  أوجه   .مع الل،نة امللديفية وق   اإلنستتتتتتتتتتان واجملتمع املد 

 .القص ر   التنريعات

وفيمتتا يتعلق حبريتتة التعبري وتك ين اسمعيتتات  أكتتد وفتتد ملتتديس أن اوك متتة تتع تتد بكفتتالتتة  -86
قصتتتتتى  يز مكن ملمارستتتتتة اوق    رية التعبري وتك ين                                     صتتتتتحافة وتلتزم التزاما  كام   بت فري أاستتتتتتق ل ال

 .اسمعيات والت،مع  على النح  املنص مل عليه   الدست ر
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وقتد   .وأضتتتتتتتتتتتتتتاف أن اجملتمع املتد  واملنظمتات غري الرحبيتة جزع ال يت،زأ من التنميتة   ملتديس -87
ا   ذلك   صتتتتتتتتتتتتتتياغة خطة    ات اجملتمع املد    خمتلس املنابرأخإلت اوك مة   االعتبار ت صتتتتتتتتتتتتتتي

 .                                                 وقد ق دم إىل الربملان منروع قان ن معد ل بن ن اسمعيات .2023-2019عمل ا االس اتي،ية للف ة 

                                                                            واوك مة ملتزمة بضتتتتتتتتتتمان متك ن امللديفي  من التمتع جبميع ج ان  اوياة ومارستتتتتتتتتتة  ق ق م  -88
 .تقامخ ف من االن ب 

ظة للتصتتتتد  للت ديدات اليت تستتتتت دف املدافع  عن  ق   وتبقى دائرة شتتتترطة ملديس متيق -89
ولتعزيز او كمة داخل دائرة شتتتترطة   .                                              اإلنستتتتان والصتتتتحفي   شتتتتخصتتتتيا  أو من خ ل منصتتتتات اإلن نت

 .ا                                                                                ملديس  و ضع منروع قان ن يركز على مساعلة النرطة وعلى هنج األسالي  الدميقراطية   عمل 

ملرأة امللديفية    ال النتتتتتتترطة  بغرا زايدة الفرمل وأننتتتتتتت ت دائرة شتتتتتتترطة ملديس شتتتتتتتبكة ا -90
وجير  العمل   .                                             وأ د ت  ق   اإلنستتتتتتتان   من اج تدري  م ظفي النتتتتتتترطة  .املتا ة مل ظفات النتتتتتتترطة

 .                                                  أيضا  من أجل وضع إطار كلي لضمان كفاعة م ظفي النرطة

اإلنستتتتتتتان وبت جي  ا دع ة دائمة ة مع النظام الدوي وق    ور بت كازاخستتتتتتتتان بتعاون الدول -91
 .إىل املكلف  ب الايت   إطار اإلجراعات ا اصة

وأشتتتتادت الك يت ابس  د املبإلولة لتعزيز  ق   اإلنستتتتان  وال ستتتتيما من خ ل خطة العمل  -92
 .19-ا جائحة ك فيد  اليت جير  تنفيإلها رغم التحدايت اليت تطر  2023-2019االس اتي،ية للف ة 

بت قريغيزستتتان ابس  د املبإلولة لتعزيز األطر القان نية لضتتمان متك  املرأة وابعتماد قان ن ور  -93
 .املساواة ب  اسنس  من أجل تعزيز مناركة املرأة   اجملتمع بنناط

ات ا اصتتتتتتتتتتتة ور بت التفيا بت جيه ملديس دع ة دائمة إىل املكلف  ب الايت   إطار اإلجراع -94
 .املزيد من اس  د لل فاع ابلتزاما ا    ال  ق   اإلنسان وش،عت ا على بإلل

وأعربت ليبيا عن تقديرها لألننتتتتتتطة اليت اضتتتتتتطلعت هبا سنة  ق   اإلنستتتتتتان وإلننتتتتتتاع مراكز  -95
 .2012استنارية وق   اإلنسان منإل عام 

 .وقدمت لكسمربمل ت صيات -96

املستتتتتاواة ب  اسنستتتتت   واختاذها تدابري ملستتتتتاعدة يس العتمادها قان ن  وأ نت ماليزاي على ملد -97
النباب   ول ج قطاع املناريع املتناهية الصغر والصغرية واملت سطة او،م  وإلننائ ا املؤسسة التم يلية 

 .لتنمية املناريع الصغرية واملت سطة او،م لتن،يع مناركة املرأة   األعمال الت،ارية

على الربوت ك ل االختيتار  التفتاقيتة  ق   الطفتل املتعلق تصتتتتتتتتتتتتتتتديق ملتديس متالطتة بور بتت  -98
 .تجراع تقدت الب غات وابعتمادها قان ن املساواة ب  اسنس 

وأ نت جزر مارشال على ملديس إلط ق ا مبادرة اسزر الإلكية القادرة على حتمل تغري املناخ   -99
وأشتتتارت إىل ضتتترورة بإلل   .حفي ن   املاضتتتيعات اليت تعرا هلا صتتت                                ولبإلهلا ج  دا  للتحقيق   االعتدا

 .املزيد من اس  د لدعم  رية التعبري ومكافحة خطاب الكراهية

ور بت م ريتانيا ابإلصتتتتتتتتتت  ات اسارية    اي التعليم والرعاية الصتتتتتتتتتتحية  وابس  د املبإلولة  -100
 .ن آاثرهلضمان القدرة على التكيس مع تغري املناخ والتخفيس م

م رينتي س على ملديس ل ضتع ا منتروع القان ن املتعلق بتغري املناخ  الإل  ي دف إىل   وأ نت -101
 .بناع القدرة على التكيس
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ور بتت املكستتتتتتتتتتتتتتيتك ابلتقتدم اعرز   ميتدان  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان  وال ستتتتتتتتتتتتتتيمتا اعتمتاد قتان ن  -102
 .األ داث قضاع

التصتتتتتتديق على الربوت ك ل االختيار  ر   مستتتتتت لة  وكرر اسبل األستتتتتت د دع ته ملديس إىل النظ -103
وأعرب   .ال ا  امللحق ابلع د الدوي ا امل ابوق   املدنية والسياسية  اهلادف إىل إلغاع عق بة اإلعدام

 .عن قلقه إزاع النتائج اليت ت صلت إلي ا آليات األمم املتحدة فيما يتعلق ابلعنس ضد املرأة

                           اال  رئيستتتتتتتتتتتتيا  لتعزيز اوق     14اإلنستتتتتتتتتتتتان الإل  حيدد    ل طين وق  ور   املغرب ابإلطار ا -104
وأعرب عن دعمه ملنتتروع الستتكن االجتماعي ال استتع النطا  الإل  جير    .األستتاستتية ومحايت ا وإعماهلا
 .تنفيإله   مليع أحناع الدولة

ة ا  ام  ري  وأشتارت ميامنار إىل أهنا  وإن ال ظت بع  التحستن  ال تزال تنتعر ابلقلق إزاع -105
 .املمارسة الدينية و رية املعتقد   ملديس

 .وأ نت  ميبيا على ملديس للتدابري اليت اختإل ا لتعزيز النتتتتتفافية واملستتتتتاعلة ومكافحة الفستتتتتاد  -106
 .وال ظت ابرتياز أنه مل جير تنفيإل عق بة اإلعدام منإل أك ر من ستة عق د ونصس

تنفيإل قان ن املستتتتتتتتاواة ب  اسنستتتتتتتت   وصتتتتتتتتياغة لرامية إىل  وأ نت نيبال على ملديس س  دها ا -107
لتنفيإل أهداف التنمية املستتتتتتدامة  وبناع هياكل أستتتتتاستتتتتية   2023-2019خطة العمل االستتتتت اتي،ية للف ة  

 .قادرة على التكيس مع تغري املناخ  ووضع إطار اس اتي،ي وطين وند التم يل الدوي املتعلق ابملناخ

جرائ ا إصتتتتتتتتتتتت  ات دستتتتتتتتتتتتت رية واعتمادها قان ن املستتتتتتتتتتتتاواة ب  على ملديس إلوأ نت ه لندا   -108
                                                                       وأشتتتتتتارت إىل استتتتتتتمرار حتدايت فيما يتعلق م    ابلعنس اسنستتتتتتي واسنستتتتتتا  واب  ام  رية   .اسنستتتتتت 

 .التعبري و رية الدين

وأ نتتتتتت ني زيلنتتتتتدا على ملتتتتتديس لن،تتتتتا  تتتتتا   تنظيم انتختتتتتاابت دميقراطيتتتتتة  رة ونزي تتتتتة    -109
 .  تعزيز نظام ا القضائيالإل  أ رزته لتقدم لو   2019 عام

 100  املائة من التزاما ا   ج  خطة عمل التتتتتتتت    83وأ ىن الني،ر على ملديس ل فائ ا بنسبة   -110
 .2023-2019وش،ع ا على تنفيإل خطة عمل ا االس اتي،ية الناملة للف ة  .ي م

امل اجرين ومستت لة االجتار ابألشتتخامل أول ية  العمال  وأشتتار وفد ملديس إىل أن معاسة قضتتااي -111
وتلتزم اوك مة بتحديد األستتتباب اسإلرية وبتعزيز اس  د الرامية إىل معاسة املنتتتاكل الستتتائدة     .وطنية

 .النظام ذ  الصلة

رع   أوائل  -112                                                                               وقد أ ننتتتتتتتتتتأت فرقة عمل وطنية ملعاسة القضتتتتتتتتتتااي املتعلقة ابلعمال امل اجرين  وشتتتتتتتتتت 
 . تنفيإل بر مج لتس ية وضع م على الصعيد ال طين  2019 امع

ورغم أن االنضتتتتتتتتمام إىل االتفاقية الدولية وماية  ق   مليع العمال امل اجرين وأفراد أستتتتتتتترهم  -113
                                                                                ينتتتتتتتتتتكل حتداي    ال قت الراهن  فلن ملديس ملتزمة بكفالة اوق   واال تياجات األستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتية سميع 

 .العمال امل اجرين

                                                                 د  مكتافحتة االجتتار ابألشتتتتتتتتتتتتتتختامل سنتة  ت جي يتة وطنيتة متعتددة القطتاعتات  يحتت وتق د ج  -114
نفتتاذ خطتتة عمتتل وطنيتتة   تتدف إىل  2020آذار/متتارس  30وبتتدأ    .اوك متتة   إعتتادة إط   عمل تتا

 .تسريع وترية القضاع على االجتار ابألشخامل   ملديس

 .من أجتل إصتتتتتتتتتتتتتت ز قطتاع العتدالتة ومتك  املرأة  إلولتةاملبت وال ظتت ني،رياي مع التقتدير اس  د  -115
وأ نتتت على اوك متتة للتتتدابري اليت اختتتإل تتا ملكتتافحتتة االجتتتار ابألشتتتتتتتتتتتتتتختتامل ومحتتايتتة  ق   الضتتتتتتتتتتتتتتحتتااي 

 .امل اجرين و ق  
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                                                                                           واستعرضت عمان التقرير ال طين واملن ،ية التناركية املستخدمة  اللإلين ي ربزان وج د اهتمام بتعزيز   - 116
 . 2023- 2019ومحايت ا  يت،لى على وجه ا ص مل   خطة العمل االس اتي،ية للف ة  سان  اإلن  ق    
وال ظت ابكستان التدابري التنريعية واإلدارية املتخإلة لتعزيز القدرات ال طنية    ال  ق    -117

 ضتتتتتتتمان   و اإلنستتتتتتتان   ا   ذلك تعزيز الل،نة امللديفية وق   اإلنستتتتتتتان  وإنعاا القطاع االقتصتتتتتتتاد
 .اوماية االجتماعية  وتعزيز فرمل اوص ل على التعليم وخدمات املرافق الصحية

                                                                              ور  بت بنما ابس  د اليت تبإلهلا ملديس لتعزيز املستتتتتتتتاواة ب  اسنستتتتتتتت   والقدرة على التكيس  -118
 .2023-2019مع تغري املناخ  واوكم الرشيد من خ ل خطة العمل االس اتي،ية الناملة للف ة 

 .وقدمت بريو ت صيات -119

وأ نتتت الفلب  على ملتتديس العتمتتادهتتا ق ان  ترمي إىل تعزيز  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتان ومحتتايت تتا   -120
 .وأشادت ابس  د املبإلولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة وال مركزية

بع                                                                        ور بت الربتغال   افقة ملديس على قان ن املستتتتتتتتتتاواة ب  اسنستتتتتتتتتت  وبستتتتتتتتتتحب ا مؤخرا    -121
 .ا ا على اتفاقية القضاع على مليع أشكال التمييز ضد املرأةحتفظ

وشتتتت،عت رومانيا ملديس على ال فاع ابلتزاما ا بتعزيز ستتتتيادة القان ن  واإلصتتتت ز القضتتتتائي   -122
وأشتتتارت إىل أن تنفيإل التنتتتريعات املتعلقة حبماية   .واستتتتق ل املؤستتتستتتات  وتعزيز املستتتاواة ب  اسنستتت 

 .                                       ل ينكل حتداي  رغم وضع مناريع ق ان  تقدميةالطفل ال يزا

وال ظ االحتاد الروستتتتتتتتتتتتتتي ابرتياز التقدم اعرز    ال  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتان  وال ستتتتتتتتتتتتتتيما تنفيإل  -123
  د املبإلولة لتحستتتت  اس از الت صتتتتيات املنب قة عن اس لة ال انية من االستتتتتعراا الدور  النتتتتامل  واس

 .عزيز محاية الطفل وضمان املساواة ب  اسنس القضائي  والتدابري الرامية إىل ت

ور بت اململكة العربية الستتتتع دية بتعاون ملديس اإلجيا  مع اتليات الدولية وق   اإلنستتتتان  -124
اإلنستتتتتتتتتتتان والتعدي ت التنتتتتتتتتتتتريعية لضتتتتتتتتتتتمان وابلتدابري املتخإلة   ا   ذلك وضتتتتتتتتتتتع إطار وطين وق    

 .اإلنسان  ق  

ا ما قبلته من الت صتتتتتتتتتتتيات املنب قة عن اس لة ال انية من لى ملديس لتنفيإلهوأ نت الستتتتتتتتتتتنغال ع -125
االستتتتتتتتعراا الدور  النتتتتتتتامل   ا   ذلك اعتماد قان ن بنتتتتتتت ن العدالة االنتقالية وصتتتتتتتياغة خطة عمل 

 .وطنية ملكافحة االجتار ابألشخامل

أول ايت    عادة ترتي   ذلك إ    ا   19- ور بت ستتتتتتتتريالي ن ابلتدابري املتخإلة مل اج ة جائحة ك فيد  -126
االقتصتتتتتتتتتادية    -  من أجل تكييس الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات االجتماعية   2023- 2019خطة العمل االستتتتتتتتت اتي،ية للف ة  

 . ودعت اجملتمع الدوي إىل مساعدة ملديس   ج  دها    ال التكيس مع تغري املناخ   . وحتديدها 
 ق   الفأات الضتتتتعيفة   ا   ذلك وأ نت ستتتتنغاف رة على ملديس س  دها الرامية إىل محاية   -127

  من خ ل مبتادرات لتحستتتتتتتتتتتتتت  مستتتتتتتتتتتتتتت ى تقتدت ا دمات االجتمتاعيتة  ومنع 19-أ نتاع جائحتة ك فيتد
 .لعائلي  وضمان محاية  ق   الطفلالعنس ا

ور بت ستل فينيا اب ط ات املتخإلة لتعزيز  ق   املرأة  ولكن ا أشتارت إىل أهنا ال تزال تنتعر  -128
النقص املدهش   تنفيإل التنتتتريعات وإزاع مستتتت ايت إف ت مرتكإل أفعال العنس اسنستتتا    ابلقلق إزاع

 .ن العقابواالعتداع اسنسي م
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 .2016لصتتتتت مال على ملديس لستتتتتن ا قان ن املستتتتتاواة ب  اسنستتتتت    آب/أغستتتتتط   وأ ىن ا -129
ستتب  اال  ار العاملي  واع ف ابلتحدايت اليت ت اج  ا ملديس  م ل ارتفاع مستتت ايت ستتط  البحر ب

 .واالجتار ابألشخامل   سيا  السيا ة

  الة  ق   اإلنستان وأعرب جن ب الست دان عن تقديره لل،  د اليت تبإلهلا ملديس لتحست  -130
 .  البلد

وأ نتت ت غ  على ملتديس للتقتدم التإل  أ رزتته    تال محتايتة  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان منتإل اس لتة  -131
ور بت ابإلصتت  ات املؤستتستتية والتنتتريعية واهليكلية ال استعة   .لدور  النتتاملالستتابقة من االستتتعراا ا

 .ان ن   الدولة                                                   النطا  اليت تعك  إرادة  سياسية ق ية لتعزيز سيادة الق

                                                                         وأشتتتتتتتتتتتتار ال فد   م  ظاته ا تامية إىل أن ملديس حتيط علما  على حن  كامل ابلت صتتتتتتتتتتتتيات  -132
وستتتتتتتتتتتتتتت ي اوك مة اعتبارها األقصتتتتتتتتتتتتتى   .ناع استتتتتتتتتتتتتتتعراا  الت اوالتعليقات والنتتتتتتتتتتتتتت اغل املعرب عن ا أ 

غرا ضتتتتتتمان االتستتتتتتا    وقد أقر رئي  اسم  رية إننتتتتتتاع آلية وطنية لزب مل واملتابعة  ب  .للت صتتتتتتيات
 .صياغة التقارير ال طنية واملتابعة املنتظمة   ال قت املناس  للتقدم اعرز   التنفيإل

 صياتاالستنتاجات و/أو التو  -      اثنيا   

ستتتتتنلر ملديف ت التوصتتتتيات التالية  وستتتتتقدم ردودلا عليملا ت الولى املناستتتت   عل   -133
 الدورة السادسة واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:يتعدى ذلك موعد انعقاد      أال  

التصتتتتتتتتتتتتتتتديق عل  اليوتوثوين االلتيتتتتتاري اليلتتتتتا  امللحق ابلعملتتتتتد التتتتتدو   133-1
 (إستتتتت انيا )  (أرمينيا)عدام  اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإل  ابحلقوق املدنية والستتتتتياستتتتتية  اخلاص

 ؛(فرنسا) (شيلي)

دولية حلماية مجيع األشتااص من استتمماين عملية التصتديق عل  االتفالية ال 133-2
 ؛(أوثرانيا)االلتفاء القسري 

النلر ت مستتتتتتتلة التصتتتتتتديق عل  اليوتوثوين االلتياري اليلا  امللحق ابلعملد  133-3
 ؛(أوثرانيا)ابحلقوق املدنية والسياسية  اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام  الدو  اخلاص

بشتتتتتن وضتتتتع األشتتتتااص عد ي اجلنستتتتية    1954االنضتتتتمام إىل اتفالية عام  133-4
اخلاصتتتتتتتة   1951ت انعدام اجلنستتتتتتتية  واتفالية عام املتعلقة خبفض حاال  1961واتفالية عام  

 ؛(فانواتو)ذ لذه الصموك نفيوت 1967بوضع الالجئني وبروتوثوهلا لعام 

التصتتتتتتتتتتتتديق عل  اليوتوثوين االلتيتاري التفتاليتة حقوق األشتتتتتتتتتتتاتاص ذوي  133-5
 ؛(أفغانستان)اإلعالة 

مجيع العماين   النلر ت مستتتتلة التصتتتديق عل  االتفالية الدولية حلماية حقوق 133-6
 ؛(سري النما)اململاجرين وأفراد أسرلم 

ة مجيع األشااص من ل  االتفالية الدولية حلمايالنلر ت إممانية التصديق ع 133-7
االلتفاء القستتتتري  وثذلك االنضتتتتمام إىل الصتتتتموك الدولية األستتتتاستتتتية األلرى حلقوق 

 ؛(األرجنتني)اإلنسان اليت مل تنضم إليملا بعد 

عل  االتفتاليتة التدوليتة حلمتايتة مجيع األشتتتتتتتتتتتاتاص من االلتفتاء التصتتتتتتتتتتتديق  133-8
 ؛(أرمينيا)القسري 



A/HRC/46/10 

13 GE.20-17110 

ق عل  اليوتوثوين االلتياري امللحق ابلعملد الدو  اخلاص ابحلقوق صتتتتتتتديالت 133-9
 ؛(أرمينيا)االلتصادية واالجتماعية واليلقافية 

النلر ت مستتتتتتتتتتتتتلتتة التصتتتتتتتتتتتتديق عل  بروتوثوين منع ولمع ومعتتال تتة اال تتار  133-10
 ؛(إثوادور)ابألشااص  وخباصة النساء واألطفاين 

متايتة مجيع األشتتتتتتتتتتتاتاص من االلتفتاء ة حلوليت التصتتتتتتتتتتتديق عل  االتفتاليتة التد 133-11
القستتتتتري وعل  اليوتوثوين االلتياري امللحق ابلعملد الدو  اخلاص ابحلقوق االلتصتتتتتادية 

 ؛(فرنسا)واالجتماعية واليلقافية 

التصتتتتتتتتتتتديق عل  اليوتوثوين االلتيتاري اليلتا  امللحق ابلعملتد التدو  اخلتاص  133-12
اء عقوبة اإلعدام  وعل  االتفالية الدولية إلغىل  ابحلقوق املدنية والستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتية  اهلادف إ

 ؛(أملانيا)حلماية مجيع األشااص من االلتفاء القسري 

التوليع والتصتتتتتتتتتتتتتديق عل  االتفتتتاليتتتة التتتدوليتتتة حلمتتتايتتتة حقوق مجيع العمتتتاين  133-13
 ؛(لندوراس)اململاجرين وأفراد أسرلم 

ق ابلعملتد التدو  لحامل  التوليع والتصتتتتتتتتتتتديق عل  اليوتوثوين االلتيتاري اليلتا  133-14
 ؛(لندوراس)اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية  اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 

التوليع والتصتتتتتتتتديق عل  اليوتوثوين االلتياري التفالية حقوق األشتتتتتتتتااص  133-15
 ؛(لندوراس)ذوي اإلعالة 

ع العماين النلر ت مستتتتتتلة االنضتتتتتمام إىل االتفالية الدولية حلماية حقوق مجي 133-16
 ؛(إندونيسيا)اململاجرين وأفراد أسرلم 

النلر ت مستتتتتتتلة التصتتتتتتديق عل  اليوتوثوين االلتياري اليلا  امللحق ابلعملد  133-17
 ؛(تفياال)الدو  اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية  اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 

 ؛(ريشيوسو م)التصديق عل  اتفالية حقوق األشااص ذوي اإلعالة  133-18

التصتديق عل  الصتموك الدولية األستاستية حلقوق اإلنستان اليت مل تنضتم إليملا  133-19
 ؛(اجل ل األسود)بعد 

التصتتديق عل  االتفالية الدولية حلماية حقوق مجيع العماين اململاجرين وأفراد  133-20
 ؛(غربامل)االتفالية الدولية حلماية مجيع األشااص من االلتفاء القسري أسرلم وعل  

االنضتتتتتتتتتتتمتتام إىل اليوتوثوين االلتيتتاري اليلتتا  امللحق ابلعملتتد التتدو  اخلتتاص  133-21
 ؛(انمي يا)ابحلقوق املدنية والسياسية  اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 

التصتتتتتتتتتتتديق عل  االتفتاليتة التدوليتة حلمتايتة مجيع األشتتتتتتتتتتتاتاص من االلتفتاء  133-22
 ؛(النيجر) 2007ر القسري  اليت ولعى عليملا ت ش اط/فياي

االنضتتتتتتمام إىل االتفالية الدولية حلماية حقوق مجيع العماين اململاجرين وأفراد  133-23
 ؛(النيجر)أسرلم 

يع األشتتتتتتتتتتتاتاص من االلتفتاء التصتتتتتتتتتتتديق عل  االتفتاليتة التدوليتة حلمتايتة مج 133-24
املدنية القستتتتتري وعل  اليوتوثوين االلتياري اليلا  امللحق ابلعملد الدو  اخلاص ابحلقوق  

 ؛(بنما)والسياسية  اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 
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النلر ت مستتتتلة التصتتتديق عل  االتفالية الدولية حلماية حقوق مجيع العماين  133-25
 ؛(الفل ني)اململاجرين وأفراد أسرلم 

 (189رلم  )النلر ت مستتتتتتتتتتتلة التصتتتتتتتتتتديق عل  اتفالية منلمة العمل الدولية   133-26
 ؛(الفل ني)املنزليني العماين   بشتن 2011 لعام

  بشتتتتتتتن 2011لعام    (189رلم  )التصتتتتتتديق عل  اتفالية منلمة العمل الدولية   133-27
 ؛(اليتغاين)العماين املنزليني  عل  حنو ما التزمى به ابلفعل 

االنضتتتتتتمام إىل االتفالية الدولية حلماية حقوق مجيع العماين اململاجرين وأفراد  133-28
 ؛(سرياليون)أسرلم 

بشتتتتتن وضتتتتع األشتتتتااص عد ي اجلنستتتتية    1954االنضتتتتمام إىل اتفالية عام  133-29
اخلاصتتتتتتتة   1951املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنستتتتتتتية  واتفالية عام   1961واتفالية عام  

 ؛(جنوب السودان)وتنفيذ لذه الصموك  1967بوضع الالجئني وبروتوثوهلا لعام 

ياسية والس  ملد الدو  اخلاص ابحلقوق املدنيةإعادة النلر ت حتفلاهتا عل  الع 133-30
مجيع األحمام )  وعل  اتفالية حقوق الطفل  (حرية الفمر والوجدان والدين  -  18املادة  )

 ؛(فانواتو) (حرية الفمر والوجدان والدين - 1-14املتعلقة ابلت ين  واملادة 

ق املدنية من العملد الدو  اخلاص ابحلقو   18ستتتتتتتتح  التحفلات عل  املادة   133-31
 ؛(النمسا)تقييد حرية الفرد ت اعتناق دين أو معتقد من التياره والسياسية والمف عن 

من اتفتاليتة القضتتتتتتتتتتتاء عل  مجيع  16ستتتتتتتتتتتحت  مجيع التحفلتات عل  املتادة  133-32
الية ت أشتتتتتماين التمييز ضتتتتتد املرأة ل ل حلوين الذثرى الستتتتتنوية اخلامستتتتتة واألربعني لالتف

 ؛(ثندا) 2024 عام

من العملتد التدو  اخلتاص ابحلقوق املتدنيتة  18ستتتتتتتتتتتحت  التحف  عل  املتادة  133-33
 ؛(الدامنرك)والسياسية 

النلر ت مستلة إلغاء حتفلاهتا عل  اتفالية القضاء عل  مجيع أشماين التمييز  133-34
 ؛(تونس)ضد املرأة 

ييز إلغاء ما ت ق  من التحفلات عل  اتفالية القضتتاء عل  مجيع أشتتماين التم 133-35
 ؛(اليتغاين)ضد املرأة 

ل  اعتماد عملية مفتوحة وم نية عل  االستتتتتتحقاق لدى التيار املرشتتتتتحني ع 133-36
اململمتة املتحتدة لييطتانيتا )الصتتتتتتتتتتتعيتد الوطين النتاتاابت ليئتات معتالتدات األمم املتحتدة  

 ؛(العلم  وأيرلندا الشمالية

اتفالية القضتتتتتاء عل  بذين جملود إضتتتتتافية لضتتتتتمان احهتام تشتتتتتريعاهتا أحمام   133-37
 ؛(إس انيا)أة مجيع أشماين التمييز ضد املر 

اإلنستان لضتمان حصتوهلا عل  التصتنيف ضتمن تعزيز اللجنة امللديفية حلقوق   133-38
 ؛(أوثرانيا)الفئة "ألف" 

  مع مراعاة 2023-2019مواصتتتتتتتتتتلة تنفيذ لطة العمل االستتتتتتتتتتهتاتيجية للفهتة   133-39
اإلمارات )  2030األلداف ذات الصتتتلة من ألداف األمم املتحدة للتنمية املستتتتدامة لعام  

 ؛(العربية املتحدة
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                                                                   تعزيز التشريعات الوطنية القائمة لضمان  ر ملا عل  حنو ثامل مجيع  أشماين  133-40
  والرق بوصتتتتفه                                                              الرق املعاصتتتتر ااشتتتتيا  مع االتفاليات الدولية   ا ت ذلك اال ار ابل شتتتتر

جر ة لائمتة بذاهتا  وبغتاء األطفتاين  والزوال القستتتتتتتتتتتري  وإشتتتتتتتتتتتراك األطفتاين ت النزاعات 
 ؛(لييطانيا العلم  وأيرلندا الشمالية اململمة املتحدة)املسلحة 

 ؛(أل انيا)زايدة موارد اللجنة امللديفية حلقوق اإلنسان  133-41

وق اإلنستتتتان ومستتتتاءلتملا وستتتتري عململا  تعزيز استتتتتقالين اللجنة امللديفية حلق 133-42
                                                                           ت ذلتك تزويتدلتا  تا يمفي من التمويتل واملوافني  تا يتوافق اتامتا  مع امل تاد  املتعلقتة   تا

 ؛(أسهتاليا) (م اد  ابريس) رثز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

يذ واإلبالغ واملتابعة  تستتتريع وترية اجلملود الرامية إىل إنشتتتاء طلية وطنية للتنف 133-43
ئم مملف بتنستتتتتتتتتتتيق إجراءات اإلبالغ واملتتابعتة والتنفيتذ فيمتا يتعلق ثمليمتل حمومي دا

 ؛(جزر ال ملاما)ابلتوصيات الصادرة عن اهليئات واآلليات الدولية حلقوق اإلنسان 

مواصتتلة تعزيز دور طلياهتا ومؤستتستتاهتا الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنستتان  133-44
 ؛(بنغالديش)لد ت ال 

اعتماد تشريعات حمددة لتجرمي االغتصاب الزوجي من دون أي استيلناءات   133-45
 ؛(أملانيا)وإجراء إصالحات تشريعية ملنع العنف العائلي ضد املرأة 

ىل التنفيذ التام اللتزاماهتا  وج  اتفالية القضتتتتتتتتاء مواصتتتتتتتتلة اجلملود الرامية إ 133-46
 ؛(اليوانن)املرأة عل  مجيع أشماين التمييز ضد 

تعزيز ما لو لائم ابلفعل من التشتتتتريعات الرامية إىل احلد من اال ار ابل شتتتتر  133-47
 ؛(المرسي الرسو )والسياحة اجلنسية  مع توفري محاية لاصة لألطفاين واململاجرين 

نفيتتذ تتتدابري ملموستتتتتتتتتتتتة ملمتتافحتتة اال تتار ابألشتتتتتتتتتتتاتتاص من لالين اعتمتتاد ت 133-48
 ؛(مجملورية إيران اإلسالمية)صلة  تشريعات وطنية ذات

ثفالة التنفيذ الفعاين لقانون منع العنف العائلي  بستتت ل منملا صصتتتيد موارد  133-49
 ؛(الياابن)ثافية لتنفيذ االسهتاتيجية الوطنية 

 ؛(المويى)املضي ت النملج ذاته املت ع خلدمة لضااي حقوق اإلنسان  133-50

ة املتعلقة حبماية املرأة والطفل واألشتتااص ذوي مواصتتلة تعزيز األطر القانوني 133-51
 ؛(لريغيزستان)اإلعالة والفئات الضعيفة األلرى 

ف التنمية                                                            الوفاء بتعملداهتا ت إطار لطط عململا االسهتاتيجية ااشيا  مع ألدا 133-52
 ؛(لي يا)املستدامة وطليات حقوق اإلنسان 

ملنع العنف العتتتائلي ت تشتتتتتتتتتتتجيع التنفيتتتذ المتتتامتتتل خلطتتتة العمتتتل الوطنيتتتة  133-53
 ؛(مالطة) ملديف

صصتتتتتتتتتتتيد موارد بشتتتتتتتتتتتريتة ومتاليتة ثتافيتة لتحتديت  لتانون منع العنف العتائلي  133-54
 ؛(جزر مارشاين) 2012 لعام

من التدستتتتتتتتتتتتور حبيت  حتميتان احلق ت حريتة التدين أو   19و 9تمييف املتادتني  133-55
 ؛(لولندا)                                      املعتقد وفقا  لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
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مواصتتتتتتتتتتتلتتتتة جملودلتتتتا الراميتتتتة إىل التنفيتتتتذ الفعتتتتاين لإلطتتتتار الوطين حلقوق  133-56
 ؛(ابثستان) اإلنسان

اين التعصتتتتتت  الديين والتمييز اعتماد تدابري تشتتتتتتريعية ملنع وإزالة مجيع أشتتتتتتم 133-57
 ؛(بنما)عل  أساس الدين أو املعتقد والتصدي بفعالية خلطاب المرالية عل  اإلنهتنى 

مستتتتتتتتتتتتتتلتتتة إلغتتتاء مجيع األحمتتتام القتتتانونيتتتة اليت تقيتتتد حريتتتة الفمر  النلر ت 133-58
 ؛(بريو)والوجدان والدين 

 ؛(رومانيا)مواصلة تعزيز اإلطار القانو  املتعلق حبماية الطفل  133-59

مواصتتتتتتتتتتلة جملودلا الرامية إىل إنشتتتتتتتتتتاء طلية وطنية للتنفيذ واإلبالغ واملتابعة  133-60
 ؛(اململمة العربية السعودية)الدولية ت جماين حقوق اإلنسان    يتعلق ابلوفاء ابلتزاماهتا فيما

لطتة وطنيتة ملنع وممتافحتة التطرف العنيف  بتذين جملود إضتتتتتتتتتتتتافيتة العتمتاد 133-61
 ؛(اململمة العربية السعودية)

                                                                      تزويد اللجنة امللديفية حلقوق اإلنستتتتان ابملوارد ال شتتتترية واملالية الالزمة وفقا   133-62
 ؛(غاينالسن)مل اد  ابريس 

 ؛(الصوماين)تعزيز النلام الوطين حلماية حقوق اإلنسان  133-63

صصتتتتتتتتتتتيد متا يمفي من األمواين للجنتة امللتديفيتة حلقوق اإلنستتتتتتتتتتتتان للوفتاء  133-64
 ؛(الصوماين)بوالايهتا 

مضتتتتتتتتتتتتاعفتتة اجلملود امل تتذولتتة ت إطتتار إجراءات العمتتل الراميتتة إىل إحتتدا   133-65
ديتتد فيمتتا يتعلق ابلقيود اهليمليتتة واملعيتتاريتتة القتتائمتتة التغيريات املتولتتاة ت التتدستتتتتتتتتتتتور اجلتت 

 ؛(جنوب السودان)طويلة واملهتساة منذ فهتة 

ضتتمان التمتع المامل عل  لدم املستتاواة حبقوق اإلنستتان للميلليات وامليلليني  133-66
ومزدوجي امليل اجلنستي ومغايري اهلوية اجلنستانية وحاملي صتفات اجلنستني  ءلغاء املعايري 

 ؛(األرجنتني)تعال ملم وتصمملم  اليت

جلنستتتتتتتتتتتية امليللية القائمة عل  الهتاضتتتتتتتتتتتي  إلغاء القوانني اليت  رم العاللات ا 133-67
                                                                       وإعادة العمل فورا  ابلولف االلتياري للتوليف واالحتجاز التعستتتتتتتفيني لألشتتتتتتتااص عل  

  أو لويتملم اجلنستتتتتتتتتتتتانيتة أو تع ريلم (احلقيقي أو املتصتتتتتتتتتتتور)أستتتتتتتتتتتتاس ميلملم اجلنستتتتتتتتتتتي 
 ؛(شيلي) نسا اجل

جل واملرأة ابصاذ مواصتتتتلة ستتتتياستتتتة القضتتتتاء عل  أوجه عدم املستتتتاواة بني الر  133-68
 ؛(جي ويت)تدابري فعالة لزايدة مستوى مشارثة املرأة ت احلياة السياسية والعامة 

إلغاء  رمي العاللات اجلنستتتتتتتتية القائمة عل  الهتاضتتتتتتتتي بني ال الغني من نفس  133-69
نطاق تشتريعاهتا املنالضتة للتمييز ليشتمل حلر التمييز عل  أستاس امليل اجلنس  وتوستيع  

 ؛(طيسلندا)اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية 

وامليلليني ومزدوجي امليل اجلنستتتتتتتتتي   ضتتتتتتتتتمان احلماية الماملة حلقوق امليلليات 133-70
 ؛(إيطاليا)ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني من دون اييز 
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صتتتتلة عململا من أجل التنفيذ الفعاين للتدابري الرامية إىل ضتتتتمان املستتتتاواة موا 133-71
 ؛(لريغيزستان)بني اجلنسني 

ان  وخبتاصتتتتتتتتتتتة فيمتا يتعلق التقيتد ابلتزامتاهتتا التدوليتة ت جمتاين حقوق اإلنستتتتتتتتتتت  133-72
 ؛(موريشيوس)ابملساواة ت احلقوق بني مجيع املواطنني 

ل  التمييز ضتد األشتااص وتصتمملم عل  إلغاء مجيع األحمام اليت تنطوي ع 133-73
 ؛(املمسيك)أساس لويتملم اجلنسانية أو ميلملم اجلنسي وضمان اتعملم المامل حبقولملم 

امليلليتة القتائمتة عل  الهتاضتتتتتتتتتتتي بني ال تالغني    إلغتاء  رمي العاللتات اجلنستتتتتتتتتتتيتة 133-74
 ؛(نيوزيلندا)ة واصاذ إجراءات ملنع التمييز عل  أساس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنساني

تنقيح القتتتانون امللتتتديفي من مجيع األحمتتتام اليت تنطوي عل  التمييز عل   133-75
ييت األمم املتحدة املتعلقتني أستاس الدين  أي تلك املتعلقة ابجلنستية  واالنضتمام إىل اتفال

 ؛(اليتغاين)ابنعدام اجلنسية 

مجيع األحمتتام  إجراء تنقيح جولري للتشتتتتتتتتتتتريعتتات التمييزيتتة  وال ستتتتتتتتتتتيمتتا 133-76
تنطوي عل  التمييز عل  أستاس الدين  وصتون احلق ت حرية الرأي والتع ري عل  حنو  اليت

 ؛(سرياليون)ما يقتضيه القانون الدو  

مضتتتتتتتتتتتاعفتة اجلملود الراميتة إىل ممتافحتة القوالت  النمطيتة التمييزيتة وتعزيز ليم  133-77
ستتتره  وال ستتتيما بتنليم محالت التوعية املستتتاواة األستتتاستتتية بني املرأة والرجل ت اجملتمع أ

 ؛(توغو)واعتماد تدابري التمييز اإلجيايب لتعزيز املساواة بني اجلنسني 

آباثر تغري املناخ عل  التمتع المامل حبقوق مواصتتتتتتتتلة تعزيز أنشتتتتتتتتطة التوعية   133-78
 ؛(فييى انم)اإلنسان 

اف التنمية املستتتتتتتتتتتدامة مواصتتتتتتتتتتلة اجلملود الرامية إىل محاية ال يئة وحتقيق ألد 133-79
 ؛(ال حرين)

مواصتتتتتتتتتتتلتتة اعتمتتاد تتتدابري فعتتالتتة للتميف مع تغري املنتتاخ والعمتتل مع اجملتمع  133-80
 ؛(بنغالديش)                              ااشيا  مع مقتضيات حقوق اإلنسان  الدو  من أجل ممافحة تغري املناخ

ايت مواصتلة تعزيز التنمية االلتصتادية واالجتماعية املستتدامة  وحتستني مستتو  133-81
 ؛(الصني)معيشة شع ملا بغية إرساء أساس متني للتمتع جبميع حقوق اإلنسان 

االستتتمرار  من منلور شتتامل  ت تنفيذ التدابري واخلطط املنصتتوص عليملا ت  133-82
م تادرة اجلزر التذثيتة القتادرة عل  حتمتل تغري املنتاخ  من أجتل ممتافحتة تغري املنتاخ وتعزيز 

 ؛(اجلمملورية الدومينيمية)التميف  لدرة جمتمعاهتا احمللية عل 

األشتتتتتتااص ذوي اإلعالة لدى  ضتتتتتتمان ات اع اج جنستتتتتتا  ومراعاة احتياجات  83- 133
 ؛ ( إثوادور ) اعتماد األطر التنليمية واليامج والسياسات املتعلقة بتغري املناخ وإدارة الموار   

واألشتتتااص   واألطفاين  (وال ستتتيما ت املناطق الريفية)ضتتتمان إشتتتراك النستتتاء   133-84
ذوي اإلعالة وجمتمعات الستتتتتتمان األصتتتتتتليني واجملتمعات احمللية بشتتتتتتمل فعاين ت وضتتتتتتع 

 ؛(فيجي)وتنفيذ األطر املتعلقة بتغري املناخ واحلد من خماطر الموار  

ضتتتتتتتتتتتمتان أن يعزز مشتتتتتتتتتتتروع القتانون احلتا  املتعلق بتغري املنتاخ القتدرة عل   133-85
                                             لتصتتتتتتتتادية املستتتتتتتتتدامة  متابعة  للتوصتتتتتتتتيات الواردة ت تنمية االالتميف مع تغري املناخ وال
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من تقرير الفريق العامل عن اجلولة اليلانية من االستتتتتتعراض   128-141و  127-141الفقرتني  
 ؛(لاييت)  اليت ل لتملا ملديف (A/HRC/30/8)الدوري الشامل 

ية ياء ال حر مواصتتتتتتتلة تعزيز الشتتتتتتتفافية واملستتتتتتتاءلة ت جماين محاية ال يئة واألح 133-86
والنلم اإليمولوجيتة  بطرق منملتا التعتاون اليلنتائي واإللليمي والتدو   من أجتل القضتتتتتتتتتتتاء 
عل  اال ار ابل شتتتتتتتتتتتر والرق وغريكا من انتملاثات حقوق اإلنستتتتتتتتتتتان ت لطاع مصتتتتتتتتتتتائد 

 ؛(إندونيسيا) األمساك

 ؛(العراق)وضع لطط وطنية لتحسني ال يئة وممافحة تغري املناخ  133-87

ملود الراميتتة إىل تعزيز القتتدرة عل  التميف مع تغري املنتتاخ وتنفيتذ تميليف اجل 133-88
حلوين مستتتتتتتتتتتتتتتدامتتتة ومتعتتتددة القطتتتاعتتتات للتافيف من األضتتتتتتتتتتترار اليت يلحقملتتتا ابلنلم 

 ؛(األردن)اإليمولوجية 

اعتماد وتنفيذ تدابري متستتتتقة مع حقوق اإلنستتتتان للحد من خماطر الموار   133-89
 ؛(ثازالستان)املتولعة اليت ال  من  ن ملا  أزمة املناخ تضمن احلماية من طاثر

تعزيز عمليتتة تنفيتتذ امل تتاد  التوجيمليتتة املتعلقتتة ابألعمتتاين التجتتاريتتة وحقوق  133-90
اإلنستتان  وال ستتيما ت أوستتاط املؤستتستتات ذات الصتتلة ابلستتياحة  لضتتمان تعزيز ومحاية 

 ؛(اتيلند)حقوق اإلنسان ت لطاع األعماين 

 ذولة للمضتتتتتتتي ت تطوير نلام حقوق اإلنستتتتتتتان ت إطار لة اجلملود املمواصتتتتتتت  133-91
                                  وااشتتتتتتتتتيا  مع ألداف التنمية املستتتتتتتتتتدامة   2023-2019لطة العمل االستتتتتتتتتهتاتيجية للفهتة  

 ؛(تونس) 2030 لعام

 ؛(أل انيا)فرض ولف التياري رمسي لعقوبة اإلعدام هبدف إلغائملا  133-92

 ؛(سري النما)شر تعزيز عملية تنفيذ لانون منع اال ار ابل  133-93

اإلبقتتتاء عل  الولف االلتيتتتاري لتط يق عقوبتتتة اإلعتتتدام والنلر ت إممتتتانيتتة  133-94
اهتا بغرض إلغاء عقوبة صفيف مجيع أحمام اإلعدام املت قية  وحب  إممانية تعديل تشتتتتتتتريع

 ؛(األرجنتني)اإلعدام عل  مجيع اجلرائم 

اإلعتدام وتعتديتل التشتتتتتتتتتتتريعتات  اإلبقتاء عل  ولفملتا االلتيتاري لتنفيتذ أحمتام 133-95
إللغتتتاء عقوبتتتة اإلعتتتدام عل  أي جر تتتة واالنضتتتتتتتتتتتمتتتام إىل اليوتوثوين االلتيتتتاري اليلتتتا  

يتاستتتتتتتتتتتيتة  اهلتادف إىل إلغتاء عقوبتة ابلعملتد التدو  اخلتاص ابحلقوق املتدنيتة والستتتتتتتتتتت  امللحق
 ؛(أسهتاليا) اإلعدام

 ؛(بلجيما)اإلبقاء عل  الولف االلتياري لتط يق عقوبة اإلعدام  133-96

 ؛(فيجي)النلر ت مستلة إلغاء عقوبة اإلعدام  133-97

 ؛(فرنسا)حتسني اروف االحتجاز  133-98
 ؛(جورجيا)مواصلة وتميليف التدابري الرامية إىل ممافحة اال ار ابل شر  133-99

صصتتتتتتتتتيد املوارد المافية لتحستتتتتتتتتني اروف االحتجاز من أجل التنفيذ المامل   133-100
 ؛ ( اليوانن )   ( لواعد نيلسون مانديال ) ملتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء  ا  لقواعد األمم 
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النلر ت مستتتتتلة اديد الولف االلتياري لتط يق عقوبة اإلعدام  بغية إلغائملا  133-101
 ؛(المرسي الرسو )       اائيا  

فرض ولف التيتتتتاري رمسي لتنفيتتتتذ أحمتتتتام اإلعتتتتدام بغرض إلغتتتتاء عقوبتتتتة  133-102
 ؛(سويسرا) اإلعدام

 امللحق ابلعملد                                                                إلغاء عقوبة اإلعدام ثليا  والتصتتديق عل  اليوتوثوين االلتياري اليلا   103- 133
 ؛ ( طيسلندا ) الدو  اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية  اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام  

تعزيز اجلملود الرامية إىل ممافحة اال ار ابألشتتتتتتتتتااص  وال ستتتتتتتتتيما األطفاين  133-104
 ؛(العراق)النساء و 

اعتمتاد ولف التيتاري رمسي لتط يق عقوبتة اإلعتدام بغرض إلغتائملتا فيمتا يتعلق  133-105
 ؛(أيرلندا)جبميع اجلرائم 

اعتمتتاد ولف التيتتاري لتتانو  لتنفيتتذ أحمتتام اإلعتتدام هبتتدف إلغتتاء عقوبتتة  133-106
لعملد الدو  اخلاص                                                            اإلعدام ثليا   والتصتتتتتتتتديق عل  اليوتوثوين االلتياري اليلا  امللحق اب

 ؛(إيطاليا)املدنية والسياسية  اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام  ابحلقوق

اإلبقتتتاء عل  الولف االلتيتتتاري لتط يق عقوبتتتة اإلعتتتدام ت مجيع احلتتتاالت   133-107
 ؛(التفيا)                                                              سيما عل  اجملرمني األحدا   والعمل من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام ثليا   وال

قوبة اإلعدام هبدف إلغائملا فيما يتعلق الولف االلتياري لتط يق ع  مواصتتتتتتتتتلة 133-108
 ؛(لمسميغ)جبميع اجلرائم 

 ؛(جزر مارشاين)إلغاء عقوبة اإلعدام  133-109

مواصتتتتتتلة تدابريلا الرامية إىل حتستتتتتتني لدمات اخلط الستتتتتتالن لضتتتتتتحااي اال ار    110- 133
 ؛ ( ميامنار ) يواء واخلدمات املتاحة واالستغالين  وضمان استفادة الضحااي بسملولة من مراثز اإل 

ضتتتتتتمان أن جيري دون يلري صفيف األحمام الصتتتتتتادرة ت حق األشتتتتتتااص  133-111
 ؛(انمي يا)الذين ال يزالون يواجملون عقوبة اإلعدام 

مواصتتتتتتتتتتتلتة الولف االلتيتاري الفعلي لتط يق عقوبتة اإلعتدام والنلر ت اصتاذ  133-112
 ؛(ني اين)                     لطوات إللغائملا لانوان  

 ؛(ني اين)ولوية ملعاجلة مشملة اال ار ابألشااص مواصلة إعطاء األ 133-113

 ؛(نيوزيلندا)                                           اصاذ لطوات إضافية إللغاء عقوبة اإلعدام رمسيا   133-114

إلرار ولف التيتتتاري رمسي لتط يق عقوبتتتة اإلعتتتدام هبتتتدف إلغتتتائملتتتا  وحلر  133-115
 ؛(اليتغاين)ارتماب اجلر ة  سنة لدى 18                                    تط يقملا فورا  عل  من تقل أعمارلم عن 

                                                       مواصتتتتتتتتتتتلتتتة اخلطوات الالزمتتتة للمضتتتتتتتتتتتي لتتتدمتتتا  حنو إلغتتتاء عقوبتتتة اإلعتتتدام  133-116
 ؛(رومانيا)       ثليا  

مواصتتتتلة التدابري الرامية إىل تستتتتريع وترية القضتتتتاء عل  اال ار ابألشتتتتااص   133-117
 ؛(مانيارو ) 2020بعد إلرار لطة العمل الوطنية ملمافحة اال ار ت ش اط/فياير 

 ؛(ليشيت -تيمور )لغاء عقوبة اإلعدام عل  مجيع اجلرائم إ 133-118
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 ؛(الصوماين)اصاذ تدابري لضمان بذين جملود ملمافحة اال ار ابل شر  133-119

تعزيز إنفاذ القانون املتعلق  مافحة اال ار ابل شتر وصصتيد املوارد ال شترية  133-120
 ؛(توغو)جنة التوجيملية الوطنية واملالية والتقنية الالزمة لعمل الل

مواءمتتة نلتتام لضتتتتتتتتتتتتاء األحتتدا  عل  حنو ثتتامتتل مع اتفتتاليتتة حقوق الطفتتل  133-121
 ؛(أوثرانيا)وغريلا من املعايري ذات الصلة 

نفاذ إجراءات تستتتجيل احملتجزين لفهتات لصتتترية  وحتديد مفملوم "األستتت اب إ 133-122
ر لتانون ممتافحتة اإلرلتاب  وحتل مشتتتتتتتتتتتملتة احملتملتة واملعقولتة" إلجراءات التوليف ت إطتا

الوالايت )اثتلاظ الستتتتتجون وما تعانيه من ضتتتتتعف التملوية وعدم ثفاية املعايري الصتتتتتحية  
 ؛(املتحدة األمريمية

دري  المات وتعزيز استتتتتقالين جلنة اخلدمات القضتتتتائية للقضتتتتاء متستتتتستتتتة الت 133-123
 ؛(ت املتحدة األمريميةالوالاي)عل  الفساد ولزايدة عدالة اإلجراءات القضائية 

                                                                       مواصتتتتتلة إحراز التقدم فيما يتعلق آبليات العدالة االنتقالية ابعت ارلا عنصتتتتترا   133-124
 ؛(أسهتاليا)يد                                          أساسيا  من عناصر االلتزام الشامل ابحلمم الرش

التمتتاس املستتتتتتتتتتتتاعتتدة التقنيتتة والتتدعم ت جمتتاين بنتتاء القتتدرات لتمميتتل جملود  133-125
ري  املوافني املعنيني عل  حتديد حاالت اال ار ابل شتتتتتتتتتتتر والتحقيق الدولة الرامية إىل تد

 ؛(جزر ال ملاما)فيملا ومالحقة مرتم يملا 

 تعزيز التعتتتاون التتتدو  واإللليمي ت ممتتتافحتتتة اتتتالرة اإلرلتتتاب مع احهتام 133-126
 ؛(ال حرين)حقوق اإلنسان 

 ؛ ( ال حرين ) احلمومية    مواصلة اجلملود الرامية إىل إصالح القضاء ت إطار اخلطة  127- 133

إجراء حتقيقتتات ت مجيع التقتتارير واالدعتتاءات املتعلقتتة ابلعنف اجلنستتتتتتتتتتتتا   133-128
 ؛(بوتسواان)وضمان تقدمي اجلناة إىل العدالة 

تعزيز فرص ضتتتتتتحااي العنف اجلنستتتتتتا  ت اللجوء إىل القضتتتتتتاء  والتحقيق ت  133-129
وتقدمي اجلناة إىل العدالة  وتوفري الولى املناستتتتتتتتتت  ت مجيع ادعاءات العنف اجلنستتتتتتتتتتي   

التدري  ملوافي إنفاذ القانون والقضتاة بشتتن ثيفية التعامل الستليم مع الضتحااي احملتملني 
 ؛(نداث)                         ومعاجلة القضااي وفقا  لذلك 

زايدة مستتتتتتتتتتتتوى التتدريت  ت جمتاين حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتان ملوافي إنفتاذ القتانون  133-130
 ؛(ثندا)وموافي دائرة السجون وتوسيع نطاله 

مضتاعفة اجلملود الرامية إىل املالحقة اجلنائية للمتجرين ابل شتر وتوفري الرعاية  133-131
 ؛(جي ويت)املناس ة لضحااي اال ار 

قضتتتاء واعتماد التعديالت التشتتتريعية الالزمة إلعادة ليملة دعم استتتتقالين ال 133-132
 ؛(مصر)ضائي وحتسني ثفاءته احملاثم وتعزيز برامج بناء القدرات بغية إصالح النلام الق

تعزيز اجلملود الرامية إىل ثفالة التحقيق الفعاين ت مجيع أفعاين التعذي  وسوء  133-133
فري ستتتتت ل اللجوء إىل القضتتتتتاء وإعادة التتليل املعاملة ومقاضتتتتتاة مرتم يملا ومعال تملم  وتو 

 ؛(فيجي)لضحااي التعذي  
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الت من العقاب  مع حتدي  النلام مواصتتتلة اجلملود الرامية إىل ممافحة اإلف 133-134
 ؛(فرنسا)القضائي وممافحة الفساد 

تميليف اجلملود الرامية إىل إنشاء نلام لضائي مستقل يضمن إممانية اللجوء  133-135
 ؛(العراق)إليه جلميع املواطنني 

توفري التدري  املالئم املراعي لالعت ارات اجلنستتتتانية جلميع القضتتتتاة لضتتتتمان  133-136
افق                                                                    الفعاين لقانون املستتتتتتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتتتتتني ولانون منع العنف العائلي  وثفالة ت و التنفيذ  

 ؛(أيرلندا)مجيع اإلجراءات القضائية مع املعايري الدولية للمحاثمة العادلة 

ضتمان فعالية جلنة رصتد إصتالح الستجون ومواصتلة حتستني معاملة الستجناء  133-137
                                           دوليا    ا فيملا لواعد نيلستتتتتتون مانديال ولواعد                                     ااشتتتتتتيا  مع املعايري ذات الصتتتتتتلة املعتمدة

  ( لواعد ابنموك)جينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات  األمم املتحدة ملعاملة الستتتت 
 ؛(اتيلند)اليت تعرب اتيلند عن استعدادلا لتقدمي املساعدة التقنية بشتاا 

 ؛(لي يا)استقالله مواصلة جملودلا اجلارية إلصالح النلام القضائي وضمان  133-138

ي من أجل استتتعادة اليلقة مواصتتلة جملودلا الرامية إىل إصتتالح النلام القضتتائ 133-139
 ؛(مالطة)العامة ت نزالته واستقالله 

تعزيز اجلملود الرامية إىل ممافحة اال ار ابل شتتتتتتتتتر ومحاية حقوق الضتتتتتتتتتحااي   133-140
 ؛(نيجرياي)وتعزيز حقوق اململاجرين ومحايتملا 

مواصتتتتتتلة اجلملود الرامية إىل ثفالة إممانية اللجوء إىل القضتتتتتتاء ومحاية حقوق  133-141
 ؛(نيجرياي)األشااص ضعاف احلاين 

 ؛(     ع مان)                                                املضي لدما  ت تطوير نلام األدلة والشملادات وتعزيزه  133-142

 ؛(الصوماين)تعزيز إصالح القضاء واستقالله  133-143

 ؛(إس انيا)ومحاية حرية التع ري  زايدة التدابري الرامية إىل تعزيز 133-144

اصتاذ تتدابري إضتتتتتتتتتتتافيتة حلمتايتة حريتة التدين أو املعتقتد  وإجيتاد حيز د قراطي  133-145
 ؛(أوثرانيا)                    متساو  جلميع الطوائف 

توستتتتتتتتتتتيع ومحتايتة احليز املتتاح ملنلمتات اجملتمع املتد  للعمتل من أجتل تعزيز  133-146
 ؛(يطانيا العلم  وأيرلندا الشماليةاململمة املتحدة لي )التماسك االجتماعي 

ضتتمان اتع املدافعني عن حقوق اإلنستتان واملنلمات غري احلمومية ءممانية  133-147
 ؛(الوالايت املتحدة األمريمية)االنتقام  العمل من دون تدلل ال مير له وبال لوف من

نستتان  وضتتمان ضتتمان حرية التع ري للجميع   ن فيملم املدافعون عن حقوق اإل   148- 133
 ؛ ( أسهتاليا )  محاية مجيع املواطنني من التملديد والتاويف والعنف لدى تداوهلم الشؤون العامة 

ثفالة حرية منلمات اجملتمع املد  ت االضتتتتتطالع أنشتتتتتطتملا بال لوف وال  133-149
عوائق  وت لذا الصتتتتدد  إزالة القيود غري امليرة املفروضتتتتة عل  حرية تموين اجلمعيات  

 ؛(النمسا)من العملد الدو  اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية  22و 21           ا  للمادتني وفق

إىل إعمتتاين م تتدأ االحهتام التتتام حلريتتة الرأي والتع ري ت تعزيز اجلملود الراميتتة  133-150
 ؛(اليازيل)القانون واملمارسة 
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 ومحاية ضتتمان ستتالمة املدافعني عن حقوق اإلنستتان ومنلمات اجملتمع املد  133-151
حقولملم وحريتملم  والتحقيق الفوري ت التملتديتدات أو أفعتاين العنف اليت يتعرضتتتتتتتتتتتون هلتا 

 ؛(ثندا)ملا ومعال تملم ومقاضاة املسؤولني عن

 ؛(اجلمملورية الدومينيمية)اصاذ تدابري إضافية لمفالة حرية الدين للجميع  133-152

عزيز إطارلا التشتتتتتريعي حلماية مواصتتتتتلة إجراء التعديالت التنليمية الالزمة لت 133-153
 ؛(اجلمملورية الدومينيمية)احلقوق األساسية بقدر أثي 

امني املدافعني عن حقوق اإلنستتتتتتان من العمل حبرية وإجراء حتقيق شتتتتتتفاف  133-154
 ؛(أملانيا)وعلين ت حلر ش مة الد قراطية امللديفية 

ثز اتصتاين طمنة لضتحااي اصتلة ممافحة التطرف الديين العنيف وإنشتاء مرا مو  133-155
 ؛(أملانيا)لطاب المرالية وجرائم المرالية 

مواصتتتتتتلة تعزيز اجلملود الرامية إىل محاية حرية التع ري واصاذ التدابري املناستتتتتت ة  133-156
م املتحدة لتعزيز ستتتتالمة الصتتتتحفيني  بطرق منملا النلر ت االستتتتتفادة من لطة عمل األم

 ؛(اليوانن)ت من العقاب بشتن سالمة الصحفيني ومستلة اإلفال

اصاذ مجيع التدابري الستتتتتتياستتتتتتية واالجتماعية وااللتصتتتتتتادية واليلقافية الالزمة  133-157
ملمافحة التعصتتتتتتت  الديين إزاء غري املستتتتتتتلمني   ا ت ذلك عمس ا اه التطرف الديين  

ردة بشتتتتن                                            ون الدينيني   متابعة  للتوصتتتيات العديدة الوابغية هتيئة بيئة من االنستتتجام والتعا
حريتة التدين واملعتقتد ت تقرير الفريق العتامتل عن اجلولتة اليلتانيتة من االستتتتتتتتتتتتعراض التدوري 

 ؛(لاييت)الشامل 

اعتمتاد وتنفيتذ تتدابري جولريتة وحمتايتدة ملقتاضتتتتتتتتتتتاة مرتم  جرائم األصتتتتتتتتتتتوليتة  133-158
 ؛(المرسي الرسو )العنيفة 

أللليتات التدينيتة  ومنحملتا احلمتاية ثفتالتة حريتة التع ري والتدين واملعتقتد جلميع ا 133-159
 ؛(المرسي الرسو )القانونية وس ل االنتصاف 

اجلمعيات والقضتاء عل  مجيع أشتماين   ضتمان وتعزيز حرية العماين ت تموين 133-160
 ؛(المرسي الرسو )العمل اجليي أو اإللزامي 

عمل املدافعني                                                        إلغاء أو تعديل مجيع التشتتتتتتريعات واملراستتتتتتيم اليت تقيد و ر  م   133-161
عن حقوق اإلنسان  بغية ضمان مجلة حقوق منملا احلق ت حرية التع ري والتجمع السلمي 

 ؛(اسويسر )وتموين اجلمعيات 

 ؛(اهلند)اصاذ لطوات إضافية لتعزيز حرية التع ري وحرية الصحافة  133-162

ة إىل معاجلة تعزيز محاية حرية التع ري وحرية الصتتحافة  وتميليف اجلملود الرامي 133-163
 ؛(إندونيسيا)مشملة اثتلاظ السجون  وال سيما لالين اجلائحة احلالية 

إلغتاء األحمتام القتانونيتة اليت تقيتد احلق ت حرية الدين أو املعتقتد  وضتتتتتتتتتتتمتان  133-164
حق الشتتتتتتاد ت إاملار دينه أو معتقده  وممافحة التمييز والتعصتتتتتت  إزاء األشتتتتتتااص 

 ؛(إيطاليا) املنتمني إىل األلليات الدينية

عمل ثفالة بيئة طمنة ومواتية تتيح للمدافعني عن حقوق اإلنستتتتتتتان إممانية ال 133-165
 ؛(لمسميغ)بال لوف من املعال ة أو االنتقام أو التاويف 
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العمل من أجل هتيئة بيئة مواتية ملمارستتتتة األفراد حبرية حقملم ت حرية التع ري  133-166
 ؛(مالطة)وتموين اجلمعيات 

رم حريتتة املعتقتتد  وممتتافحتتة التطرف  133-167                                                                   إلغتتاء األحمتتام القتتانونيتتة اليت تقيتتد و  
أشتتماله و لياته  وممافحة االعتداءات عل  املدافعني عن حقوق اإلنستتان الديين جبميع  

 ؛(املمسيك)الذين يشجعون حرية الدين والتع ري 

األطفاين    مضتتتتتتاعفة جملودلا لضتتتتتتمان عدم انتملاك حقوق األفراد   ن فيملم 133-168
 ؛(ميامنار)بس   املعتقد الذي خيتارونه 

جيع احلوار بني األداين واملنالشتات العامة بشتتن تعزيز التدابري الرامية إىل تشت  133-169
القضتتتتتتتتتتتااي التدينيتة  والتصتتتتتتتتتتتدي بفعتاليتة النتشتتتتتتتتتتتار األيتديولوجيتات التدينيتة املتطرفتة وثره 

 ؛(ميامنار)األجان   وال سيما بني الش اب 

 ؛(نيوزيلندا)اصاذ تدابري ملموسة حلماية وتعزيز احلق ت حرية التع ري  133-170

 ؛(اليتغاين)محاية املدافعات عن حقوق اإلنسان ممن يسعون إىل صويفملن  133-171

ثفالة احلق ت حرية اعتناق أو ات اع دين أو معتقد  وضمان االعهتاف ابحلق  133-172
                                        متته عل  النحو الواجتت  وفقتتا  للقتتانون الوطين ت حريتتة الفمر والوجتتدان والتتدين واحهتا

 ؛(جنوب السودان)حلقوق اإلنسان ذي الصلة 

اصتاذ متا يلزم من التتدابري العتاجلتة والفعتالتة ملمتافحتة التطرف العنيف ولطتاب  133-173
 ؛(توغو)                               المرالية وفقا  للمعايري الدولية 

ديفيني من االنضتتتمام اصاذ لطوات فعالة وتدابري ملموستتتة ملنع الشتتت اب املل 133-174
 ؛(مجملورية إيران اإلسالمية)إىل اجلماعات اإلرلابية ت اخلارل 

واصلة تنفيذ املزيد من اليامج وامل ادرات املستدامة ملساعدة الش اب عل  م 133-175
 ؛(ماليزاي)االخنراط ت املشاريع املتنالية الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم 

ملا االجتماعية الستتتليمة لفائدة ستتتمااا  مع الهتثيز بوجه مواصتتتلة تعزيز براجم 133-176
 ؛(مجملورية فنزويال ال وليفارية)                       لاص عل  أشدلم احتياجا  

مواصتلة تدابريلا الرامية إىل توفري الستمن الالئق ت مجيع أحناء ال لد وتستريع  133-177
 ؛(أذربيجان)الوطين  عملية إنشاء لدمات حاالت الطوار  الط ية عل  الصعيد

                                                            مواصتتتتتلة جملودلا الرامية إىل إصتتتتتالح لطاعي الصتتتتتحة والتعليم  فضتتتتتال  عن  133-178
توفري الستتتتتتتتمن الالئق ت مجيع أحناء ال لد  وإزالة مجيع العق ات اليت حتوين دون وصتتتتتتتتوين 

 ؛(لي يا)اخلدمات األساسية إىل مجيع شرائح اجملتمع 

 ؛(نزويال ال وليفاريةمجملورية ف)لسليمة مواصلة تعزيز سياستملا الصحية ا 133-179

 ؛(سري النما)تسريع إجراءات اعتماد مشروع لانون صحة األم والطفل  133-180

تزويد مجيع الشتت اب  علومات شتتاملة عن الصتتحة اجلنستتية واإلنابية وتنليم  133-181
 ؛(النمسا)األسرة 
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ز عل  مواصتلة جملودلا املتعلقة خبدمات الصتحة اجلنستية واإلنابية مع الهتثي 133-182
ضتتمان إممانية االستتتفادة من ثل اخلدمات الصتتحية جلميع األشتتااص   ن فيملم النستتاء 

 ؛(دولة فلسطني)والفتيات  وال سيما الريفيات 

ت عملية   19-إدمال إجراءات التصتتتتدي لااثر العاملية واحمللية جلائحة ثوفيد 133-183
متا من أجتل صفيف أ ر   وال ستتتتتتتتتتتي2023-2019تنفيتذ لطتة العمتل االستتتتتتتتتتتهتاتيجيتة للفهتة  

 ؛(ثواب)                                            اجلائحة عل  األ سر وعل  التصاد جزر احمليط اهلادي 

تعزيز الرعتايتة الصتتتتتتتتتتتحيتتة األوليتتة ت اجملتمع احمللي  ابعت تتار ذلتك أوين حلقتة  133-184
مراض غري املعدية وتلك اليت تنتقل عن طريق وصتتتتتتل للولاية واملستتتتتتاعدة  فيما يتعلق ابأل

 ؛(ثواب)نوالل املرض 

مواصلة حتسني لطاع الرعاية الصحية  وال سيما عل  املستوى احمللي  بغرض  133-185
 ؛(مصر)إاتحة فرص احلصوين عل  الرعاية الصحية للجميع 

توفري التمويل المات إلاتحة لدمات الصتحة اجلنستية واإلنابية للجميع   ا  133-186
إلنابية وصتتحة األم صتتحة ات ذلك الفئات الضتتعيفة  من لالين االستتهتاتيجية اجلديدة لل

 ؛(طيسلندا)والوليد واألطفاين واملرالقني 

معاجلة مشتتتتملة االخنفاض الم ري ت استتتتتادام وستتتتائل منع احلمل بتحستتتتني  133-187
مجع ال ياانت املتعلقة ابلصتتتتتحة اجلنستتتتتية واإلنابية ونفقات اإلجملاض ألغراض التاطيط 

 ؛(طيسلندا)ت املستق ل 

علومات ولدمات الصتتتتتتتتحة اجلنستتتتتتتتية واإلنابية ل  املضتتتتتتتتمان احلصتتتتتتتتوين ع 133-188
ولدمات تنليم األسرة جلميع األشااص   ن فيملم العزاب والعازابت ومن تقل أعمارلم 

 ؛(املمسيك)سنة  18عن 

 ؛(     ع مان)مواصلة اجلملود الرامية إىل ممافحة األمراض غري املعدية  133-189

 ؛ ( ليشيت   - تيمور  ) ة األم والطفل  تسريع إجراءات اعتماد مشروع لانون صح  190- 133

توفري التيلقيف اجلنستتتي الشتتتامل املالئم للعمر ودرجة النمو وإاتحة معلومات  133-191
 ؛(سلوفينيا)عن الصحة اجلنسية واإلنابية للمرالقني والش اب 

مواصتتتتتتتتتتتلتتة تعزيز املتتدارس واليامج التعليميتتة ت املنتتاطق النتتائيتتة واجلزر اليت  133-192
 ؛(اإلمارات العربية املتحدة)إليملا  يصع  الوصوين

مواصتتتلة تعزيز ستتتياستتتتملا التعليمية املمتازة ابستتتتحدا  برانمج لستتتائم التناء  133-193
 ؛(مجملورية فنزويال ال وليفارية)المت  واألدوات املدرسية ابجملان 

 ؛(بلجيما)إدمال التيلقيف اجلنسي الشامل ت املنالج الدراسية  133-194

جملودلا الرامية إىل ضتتمان حصتتوين األطفاين عل  التعليم   ن فيملم مواصتتلة   133-195
 ؛(دولة فلسطني)ثل األطفاين ذوي اإلعالة 

 ؛(الدامنرك)توفري التيلقيف اجلنسي الشامل ت إطار املنالج الدراسية  133-196

مواصتتلة جملودلا الرامية إىل ضتتمان احلق ت التعليم اجملا  واإللزامي للجميع  133-197
 ؛(السودان)ع أحناء ال لد ت مجي
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تشتتتتتتتتتتتجيع املقاتلني امللديفيني العائدين من مناطق احلرب ت اخلارل عل  ن ذ  133-198
 ؛(فرنسا)التطرف 

 ؛(موريشيوس)اصاذ لطوات لزايدة مستوى االلتحاق ابلتعليم اليلانوي  133-199

سني وتيسري مشارثة زايدة التدابري واليامج الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلن 133-200
 ؛(فييى انم)املرأة ت مجيع مناحي احلياة 

تشتجيع عمل املرأة وزايدة فرص حصتوهلا عليه  وال ستيما مشتارثتملا ت احلياة  133-201
 ؛(أل انيا)العامة والسياسية 

اجلنستتتتني  وال ستتتتيما مشتتتتارثة املرأة ت الشتتتتؤون مواصتتتتلة تعزيز املستتتتاواة بني   133-202
ملا ت مجيع مستتتتوايت صتتتنع القرار  وضتتتمان التنفيذ الفعاين لقانون منع االلتصتتتادية وايليل

العنف العتتتتائلي   تتتتا ت ذلتتتتك توفري متتتتا يمفي من التمويتتتتل واملوافني لتنفيتتتتذ اخلطتتتتة 
 ؛(أسهتاليا)االسهتاتيجية ملنع العنف العائلي ولطة العمل الوطنية 

حلمتايتة املتتاحتة للنتاجني تعزيز اخلتدمتات االجتمتاعيتة ومراثز اإليواء وطليتات ا 133-203
من العنف املنز  والعنف اجلنستتتتتتتي والعنف اجلنستتتتتتتا  واالعتداء عل  األطفاين وإستتتتتتتاءة 

 ؛(النمسا)معاملتملم  والتصدي للحماايت الضارة اليت تقوض املساواة بني اجلنسني 

وضتتتتتتتتع ستتتتتتتتياستتتتتتتتات حمددة األلداف ولائمة عل  األدلة   ا ت ذلك تعزيز  133-204
من أجل القضتتاء عل  ممارستتة تشتتويه األعضتتاء التناستتلية األنيلوية ت ملديف الوعي العام   

 ؛(جزر ال ملاما)

اعتماد لطة عمل وطنية للقضتتتتتتتتتتتاء عل  العنف اجلنستتتتتتتتتتتا  والعنف العائلي  133-205
اعات الصحة والشرطة والعدالة والشؤون االجتماعية والتحرش اجلنسي  ابلتشاور مع لط

 ؛(بلجيما)واجملتمع املد  

صصتتتتتتتيد ما يلزم من املوارد ت امليزانية ل لوغ مستتتتتتتتوى ث ري ت تنفيذ لانون  133-206
 ؛(شيلي)املساواة بني اجلنسني ولانون منع العنف العائلي ولانون منع التحرش اجلنسي 

واة بني اجلنستتتتتتتتتني وحتستتتتتتتتتني مستتتتتتتتتتوى محاية حقوق مواصتتتتتتتتتلة تعزيز املستتتتتتتتتا 133-207
 ؛(الصني) املرأة

ود الرامية إىل حتستتني اإلطار الدستتتوري والستتياستتايت ملشتتارثة املرأة تعزيز اجلمل 133-208
 ؛(السودان)ت مجيع مستوايت صنع القرار 

تعزيز اجلملود امل ذولة من حي  القانون واملمارستة حللر مجيع أشتماين تشتويه  133-209
 ؛(فيجي)األعضاء التناسلية األنيلوية بشمل صريح 

 ضتتمان محاية القاصتترين والنستتاء بفعالية من العنف  تعزيز التدابري الرامية إىل 133-210
 ؛(فرنسا) ا ت ذلك العنف اجلنسي واجلنسا  

ود الراميتتتة إىل منع وممتتتافحتتتة مجيع أشتتتتتتتتتتتمتتتاين العنف ضتتتتتتتتتتتتتد تميليف اجلمل 133-211
 ؛(جورجيا) املرأة

مواصتتتتتلة جملودلا الرامية إىل تعزيز امني النستتتتتاء والفتيات من لالين إدمال  133-212
م اتفالية القضتاء عل  مجيع أشتماين التمييز ضتد املرأة ت النلام القانو  الوطين ثل أحما

 ؛(غياان)ا بشمل م اشر لتممني احملاثم من تط يقملا وإنفاذل
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مواصتتتتتتتلة إعطاء األولوية لتممني املرأة عل  مجيع املستتتتتتتتوايت  وبذين جملود  133-213
 ؛(اهلند)لضمان املساواة بني اجلنسني واحلماية الفعالة للمرأة 

اصاذ تدابري ملموستتتتة لدعم ومحاية حقوق الفئات الضتتتتعيفة   ا فيملا النستتتتاء  133-214
 ؛(مجملورية إيران اإلسالمية)واألطفاين واألشااص ذوو اإلعالة 

القضتتاء التام عل  املمارستتات الضتتارة ابلنستتاء والفتيات   ا ت ذلك تشتتويه  133-215
 ؛(إيطاليا)اين ماين استغالين األطفاألعضاء التناسلية األنيلوية وخمتلف أش

ستن تشتريعات حتلر تشتويه األعضتاء التناستلية األنيلوية بشتمل صتريح وتعزيز  133-216
محالت التوعية ابآلاثر الضتتتارة للزوال امل مر من أجل زايدة محاية وتعزيز حقوق اإلنستتتان 

 ؛(الياابن)للمرأة والطفل 

 ؛(التفيا) رمي االغتصاب الزوجي  133-217

تدابري الالزمة ملمافحة العنف ضتتتتتتتد النستتتتتتتاء والفتيات والعنف اصاذ مجيع ال 133-218
 ؛(التفيا)العائلي ت القانون واملمارسة العملية عل  حد سواء 

اعتماد تشتتريعات بشتتتن املستتاواة بني اجلنستتني  واصاذ تدابري لتعزيز مشتتارثة  133-219
دم املستتتتاواة مع ادة املرأة  عل  لاملرأة ت الشتتتتؤون العامة وصتتتتنع القرار  وضتتتتمان استتتتتف
 ؛(لمسميغ)الرجل  من مجيع لياثل احلماية االجتماعية القائمة 

التعاون بشتتتتتتتتتتمل أو ق مع مجيع اجلملات املعنية من أجل إجياد ستتتتتتتتتت ل إلزالة  133-220
اليت  من أن حتوين دون مستتتاكة املرأة عل  حنو أثي ت   احلواجز اهليملية أو الستتتياستتتاتية

 ؛(ماليزاي)اعات مجيع القط

 ؛(موريتانيا)اصاذ لطوات إضافية لتوفري احلماية للمرأة  133-221

صصتتتتيد ما يمفي من املوارد للتنفيذ الفعاين لقانون املستتتتاواة بني اجلنستتتتني   133-222
م القضتتتتتائي  وزايدة عدد القاضتتتتتيات من أجل وحتستتتتتني مراعاة املنلور اجلنستتتتتا  ت النلا

 ؛(لولندا)اي العنف اجلنسا  حتسني لدمات العدالة لضحا

بذين املزيد من اجلملود حلماية وتعزيز حقوق النستتتتاء والفتيات والقضتتتتاء عل   133-223
 ؛(نيوزيلندا)التمييز اجلنسا  

 ؛(نيوزيلندا)اصاذ لطوات إضافية لزايدة ايليل املرأة ت اليملان  133-224

اجلنستتني وامني املرأة ومحايتملا   مواصتتلة اجلملود امل ذولة لتحقيق املستتاواة بني 133-225
 ؛(تونس)من مجيع أشماين التمييز والعنف 

 ؛(ابثستان)مواصلة اصاذ لطوات لتعزيز امني املرأة  133-226

مواصتتتلة اجلملود الرامية إىل منع مجيع أشتتتماين العنف ضتتتد النستتتاء والفتيات  133-227
 ؛(بريو)حلياة العامة والسياسية واملعال ة عليملا  وتعزيز مشارثة املرأة عل  حنو أثي ت ا

النلر ت مستتتلة ستتن لوانني حتلر تشتتويه األعضتتاء التناستتلية األنيلوية بشتتمل  133-228
 ؛(بريو)لذه املمارسة صريح  واصاذ تدابري ملمافحة 

مواصتتتتتتتتتتتلتة االضتتتتتتتتتتتطالع بيامج للتوعيتة وبنتاء القتدرات ملنع العنف العتائلي  133-229
 ؛(الفل ني)عدة المافية للضحااي والتصدي له وضمان تقدمي املسا
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مواصتتلة تعميم املنلور اجلنستتا  ت تدابري التميف مع تغري املناخ والتافيف  133-230
 ؛(الفل ني)من طاثره 

 ؛(رومانيا)تعزيز اجلملود امل ذولة ملمافحة العنف ضد املرأة  133-231

لفئات الضتتتعيفة من  مواصتتتلة ضتتتمان احلماية من حي  القانون واملمارستتتة حلقوق ا   232- 133
 ؛ ( الروسي   االحتاد ) السمان  وال سيما النساء واألطفاين واألشااص ذوو اإلعالة وث ار السن  

التعجيل ابصاذ تدابري لتنفيذ لانون املستتتاواة بني اجلنستتتني ولانون منع العنف  133-233
عل    استتاتية ذات صتتلة  ابلتشتتاور مع اجلملات املعنية لتنفيذكاالعائلي  ووضتتع تدابري ستتي

 ؛(سرياليون)الفور 

وضتتتتتتتتتتتع برامج أطوين متدى للتوعيتة والتتدريت  إلثستتتتتتتتتتتاب األستتتتتتتتتتتر املعتارف  133-234
واألدوات الالزمتة للتافيف من حتدة العنف العتائلي   تا ت ذلتك ابلتعتاون مع الشتتتتتتتتتتترثتاء 

 ؛(سنغافورة)الدوليني املعنيني  حس  االلتضاء 

للولاية من العنف اجلنستتتتا  يستتتتيس طليات شتتتتاملة مشتتتتهتثة بني القطاعات   133-235
الغ عنته والتصتتتتتتتتتتتدي لته  وزايدة اويتل اخلتدمتات االجتمتاعيتة ومراثز اإليواء وطليتات واإلب

 ؛(سلوفينيا)احلماية املتاحة للناجني من العنف اجلنسا  وتعزيزلا 

اعتماد تدابري إلنشتتتتتتتتتتاء لط لاتفي يمفل ستتتتتتتتتترية اهلوية لتقدمي املستتتتتتتتتتاعدة  133-236
                              لفئات املعر ضتتتة هلما  ميلل النستتتاء حااي التمييز والعنف  وال ستتتيما لولدمات التوجيه لضتتت 

والفتيات واألشتتتااص املنتمني إىل ألليات دينية ومجاعة امليلليات وامليلليني ومزدوجي امليل 
 ؛(ميامنار)اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني 

تشتتتديد لاية األطفاين من ستتتوء املعاملة  و تعزيز التدابري واليامج الرامية إىل و  133-237
 ؛(إس انيا)العقوابت عل  لذه اجلر ة 

محاية الطفل ءعطاء األولوية ملستلة صصيد املوارد لتعزيز لدرة السلطات الوطنية    238- 133
 ؛ ( بوتسواان ) عل  ممافحة العنف ضد األطفاين   ا ت ذلك االعتداء اجلنسي عل  األطفاين  

  دابري حلمتايتة الطفتل من االنتملتاثتات احملتملتة حلقولته ت جمتاين األنشتتتتتتتتتتطتة اعتمتاد تت   239- 133
 ؛ ( إثوادور ) ذلك محالت التوعية ملنع استغالين األطفاين ت السياحة اجلنسية  السياحية   ا ت  

مضتتتتتتتتتتتتاعفتتة اجلملود الراميتتة إىل مواصتتتتتتتتتتتلتتة لفض معتتدين وفيتتات الرضتتتتتتتتتتتع  133-240
 ؛(إ يوبيا) واألمملات

 ؛(اهلند)وات لتعزيز اإلطار القانو  حلماية الطفل وحقوله مواصلة اصاذ لط 133-241

اصتتاذ مجيع التتتدابري الالزمتتة حلمتتايتتة الطفتتل من انتملتتاك حقولتته ت ستتتتتتتتتتتيتتاق  133-242
 ؛(لمسميغ)األنشطة السياحية  وال سيما االستغالين اجلنسي لألطفاين ت السياحة 

 ؛(جزر مارشاين) القضاء عل  ممارسة زوال األطفاين 133-243

مواصتتتتتتتتتتتلتتتتة اجلملود واخلطوات الراميتتتتة إىل تعزيز اإلطتتتتار القتتتتانو  حلمتتتتايتتتتة  133-244
 ؛(موريتانيا) الطفل

ضتتتمان اتع ثل األطفاين دون اييز جبميع احلقوق املمرستتتة ت اتفالية حقوق  133-245
 ؛(اجل ل األسود)الطفل  بس ل منملا تعديل التشريعات ذات الصلة 
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لتعزيز حقوق الطفتل ومحتايتته من مجيع أشتتتتتتتتتتتمتاين   مواصتتتتتتتتتتتلتة اجلملود امل تذولتة 133-246
 ؛(تونس)العنف 

من انتملاثات حقوله اليت لد تنشتتتتتت   اعتماد إطار معياري فعاين حلماية الطفل 133-247
 ؛(بنما)عن األنشطة السياحية  وال سيما استغالين األطفاين ت السياحة اجلنسية 

 ستتتتتتتتتتتيتتاق األنشتتتتتتتتتتتطتتة اعتمتتاد تتتدابري حلمتتايتتة الطفتتل من انتملتتاك حقولتته ت 133-248
 ؛(السنغاين) السياحية

فاين اخلاضتعني اصاذ لطوات إضتافية لضتمان املستاواة ت املعاملة جلميع األط 133-249
 ؛(ليشيت -تيمور )لواليتملا 

مراعاة االحتياجات اخلاصتتتتة لألطفاين ذوي اإلعالة لدى صتتتتياغة الستتتتياستتتتة  133-250
 ؛(سنغافورة)الوطنية حلماية الطفل 

حقوق األشتتتتتتتتتتتاتتتاص ذوي اإلعتتتالتتتة وحقوق العمتتتاين اململتتتاجرين ت إدمتتتال  133-251
 ؛(شيلي)سياسات احلمومة ولطط عململا 

من لالين   2023إنشتتتتتتاء ستتتتتتجل وطين لألشتتتتتتااص ذوي اإلعالة حبلوين عام   133-252
 ؛(األردن)تنفيذ لطة العمل االسهتاتيجية ت لذا السياق 

شتتتتتتتتتتتاتتاص ذوي ين لألمواصتتتتتتتتتتتلتتة اجلملود الراميتتة إىل إنشتتتتتتتتتتتتاء ستتتتتتتتتتتجتتل وط 133-253
 ؛(     ع مان) اإلعالة

مواصتتتتتتتتتتتلتتتة تعزيز جملودلتتتا فيمتتتا يتعلق حبقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتان واروف العمتتتاين  133-254
 ؛(ترثيا) اململاجرين

وضتتتع إطار وطين حلماية الالجئني ابعتماد تدابري إدارية وإنشتتتاء مؤستتتستتتات  133-255
 ؛(أفغانستان)لادرة عل  معاجلة لضااي اللجوء 

تعزيز ومحاية حقوق اإلنستتتتان للمملاجرين والالجئني اصاذ لطوات ملموستتتتة ل 133-256
 ؛(اليازيل)وملتمسي اللجوء 

يح للحمومتتة إممتتانيتتة توفري اعتمتتاد إطتتار لتتانو  وطين بشتتتتتتتتتتتتتتن اللجوء يت 133-257
من ألتتداف التنميتتة  7-10                                           المتتافيتتة مللتمستتتتتتتتتتتي اللجوء والالجئني  وفقتتا  للملتتدف  احلمتتايتتة

 ؛(سويسرا)املستدامة 

 ؛(ثازالستان)وات فعالة حلماية حقوق العماين اململاجرين اصاذ لط 133-258

تنفيتذ التشتتتتتتتتتتتريعتات الراميتة إىل محتايتة العمتاين اململتاجرين من ثراليتة األجتانت   133-259
 (.جزر مارشاين)والتمييز العنصري 

وتعمس مجيع االستتتتتتتتتتتتنتتاجتات و/أو التوصتتتتتتتتتتتيتات الواردة ت لتذا التقرير مولف التدولتة  -134
  بتتييد وال ين غي يويلملا عل  أاا حتل  .و/أو الدولة موضتتتتتتتتتوع االستتتتتتتتتتعراض  اليت لدمتملا  (الدوين)

 .الفريق العامل ثمل
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 املرفق
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