
GE.20-17179 (A) 

 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة واألربعون

 2021آذار/مارس  19 -شباط/فرباير  22

 من جدول األعمال 6البند 

 لماالستعراض الدوري الشا

 *تقرير الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل  

 هندوراس  

__________ 

 .                                                ي عم م املرفق دون حترير رمسي وابللغة اليت ق دم هبا فقط *

'1'  

 A/HRC/46/12 األمم املتحدة 

 Distr.: General اجلمعية العامة 

16 December 2020 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/46/12 

GE.20-17179 2 

 مقدمة  

عقد الفريق العامل املعين ابالستتتتتتتتتتعراا الدور  الشتتتتتتتتتاملجم املنشتتتتتتتتت    ج  قرار  ل   ق    -1
 .2020تشتتتتتتترين الملا /ن فمرب    13إىل    2جم دورته الستتتتتتتادستتتتتتتة والملمتد   الف ة املمتدة من  5/1اإلنستتتتتتتان  

وترأستتة   .2020تشتتترين الملا /ن فمرب    5واستتتتعراتتتة ا الة   سندوراس   اللستتتة الملامنةجم املعق دة    
واعتمد الفريق   .رياوفد سندوراس انئبة رئي  سندوراس ووزيرة الدولة للتنمية االقتصتتتتتتتادية ماري أني نيا ريف

 .2020تشرين الملا /ن فمرب  10العامل التقرير املتعلق هبندوراس   جلسته الرابعة عشرةجم املعق دة   
اجملم عة )جم اختار  ل   ق   اإلنستتتتتتتتان فريق املقررين التا   2020كان ن الملا /يناير    14و    -2

 .ندلجم وبلغاريجم واهللتيسري استعراا ا الة   سندوراس: الربازي (الملمتية
جم 16/21من مرفق قراره    5جم والفقرة  5/1من مرفق قرار  ل   ق   اإلنسان    15              وعمم  ابلفقرة   -3

 صدرت ال اثئق التالية ألغراا استعراا ا الة   سندوراس:

 ؛(A/HRC/WG.6/36/HND/1) (أ)15                                     تقرير وطين/عرا كتايب مقدم وفقا  للفقرة  (أ) 
                                                             للمعل مات أعدته مف اتتتتتتتتتتتية األمم املتحدة الستتتتتتتتتتتامية  ق   اإلنستتتتتتتتتتتان وفقا  جتميع   (ب) 

 ؛(A/HRC/WG.6/36/HND/2) (ب)15 للفقرة
 .(A/HRC/WG.6/36/HND/3) (ج)15                                م جز أعدته املف اية وفقا  للفقرة  (ج) 
                                                                                  وأ الة اجملم عة الملمتية إىل سندوراس قائمة أستتتتتتدلة أعدسا ستتتتتتلفا  كل من أملانياجم وأوروغ ا جم  -4

ابستتتتتتم  م عة األصتتتتتتدقاي املعنية ابةليات ال طنية للتنفي  واإلبم  )والربتغالجم وبلجيكاجم وليختنشتتتتتتتاين  
الشتتماليةجم وال اليت املتحدة   اأيرلندجم وستتل فينياجم والستت يدجم واململكة املتحدة لربييانيا العوم  و (واملتابعة
 .وميكن االطمع عل  س ه األسدلة   امل قع الشبكي لمستعراا الدور  الشامل .األمريكية

 موجز مداوالت عملية االستعراض -     أوال   
 عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

وقال إنه يعترب   .الدور  الشتاملتشتر  وفد سندوراس بتقد  تقريره ال طين الملال  لمستتعراا   -5
للمعل مات بش ن التقدم     ا   شفاف    ا   االستعراا فرصة لتحسد  الة  ق   اإلنسان   البلد إذ يتيح عرا
وقال إن سندوراس ت   أمهية كبرية   .                                                          احملرز والتحديت اليت ي اجهها البلدجم كما ميك ن من تبادل التجارب

ا ب فد رفيع املستتتت ل عل  الرغم من األزمة اليت نشتتت ت عن ةلية االستتتتعرااجم كما يتمتتتح من مشتتتاركته
وانشتتتتتتد ال فد اجملتمع الدو  تمتتتتتتامنه لدعم اله د اليت   .وإعصتتتتتتار إيتا  (19-ك فيد)وابي فريوس ك روان  

 .يب هلا البلد   سبيل امان  ق   اإلنسان   أتناي تلك األزمات
ومن  ج لة االستتتتتتتتتتعراا الدور  الشتتتتتتتتتامل الستتتتتتتتتابقةجم صتتتتتتتتتدقة سندوراس عل  معاسدات دولية   - 6

يتتة والملقتتافيتتة ومعتتاستتدة جتتتارة خمتلفتتةجم  تتا   ذلتتك العهتتد التتدو  ااتتاص اب ق   االقتصتتتتتتتتتتتتتتتاديتتة واالجتمتتاع 
جم  2018و  عام    .                                                                 وقد عززت نوامها ال طين  ق   اإلنستتتتان ااشتتتتيا  مع الت صتتتتيات اليت تلقتها   . األستتتتلحة 

  . أنشت ت سندوراس وزارة  ق   اإلنستان لقيادة تنفي  الستياستة العامة وخية العمل ال طنية  ق   اإلنستان 
رز   التنفي جم  ا   ذلك نوام رصتتتتتتتتد الت صتتتتتتتتيات                                            كما أنشتتتتتتتت ت عددا  من اةليات لرصتتتتتتتتد التقدم احمل 

وعموة عل     . سندوراسجم ونوام ربط الستتتياستتتة العامة اسدا  التنمية املستتتتدامةجم ومرصتتتد  ق   اإلنستتتان 
ذلتتكجم  تتافوتتة سنتتدوراس عل  دع ة مفت  تتة إىل  يع املكلفد ب اليت   إطتتار اإلجرايات ااتتاصتتتتتتتتتتتتتتتة  

 . تقدميها إىل سيدات املعاسدات وقدمة  يع التقارير اليت أتخر  
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ومن    .جم أنشتتتتا بناي عل  طل  ا ك مة مكت  قير  للمف اتتتتية   سندوراس2016و  عام   -7
 .ذلك ا دجم أصتتتتتتتدرت املف اتتتتتتتية أربعة تقارير ستتتتتتتن ية وعدة تقارير خاصتتتتتتتة عن  الة  ق   اإلنستتتتتتتان 

جم  ا   ذلك محاية املدافعد عن واتفقة املف اية ووزارة  ق   اإلنسان عل  التعاون    االت خمتلفة
جم نف ت سندوراس عملية 2018ومن  عام    . ق   اإلنستتان واملشتتردين بستتب  العنز والنزاع االجتماعي

 .تشاركية لتصميم خية عمل وطنية بش ن األعمال التجارية و ق   اإلنسان
يار قمتتتتتتتتتتتاة وجير  اخت  .وقال ال فد إن استتتتتتتتتتتتقمل القمتتتتتتتتتتتاي او  اب  ام كامل   سندوراس -8

للدستتتتتتت ر ب استتتتتتية عملية شتتتتتتفافة وتشتتتتتتاركيةجم وجير  تنفي  ستتتتتتلستتتتتتلة من اإلجرايات     ا   احملكمة العليا وفق
لتحستتتتتد ال صتتتتت ل إىل العدالة وحتستتتتتد ن عيتهاجم وإلدماج التكن ل جيات الديدة   العملية القمتتتتتائيةجم 

وأاتا  أن سندوراس   .2021-2017عل  النح  املت خ    ااية االست اتيجية املسستستية للقمتاي للف ة  
 .أنشت ت ددوائر قمتائيةد بشت ن مستائل الفستاد واالبتزاز والرمية املنومةجم بغية تقري  العدالة من امل اطن 

وعموة عل  ذلكجم اخت ت الستتلية القمتتائية إجرايات لصتتاا الفدات المتتعيفةجم  ا   ذلك األشتتخاص 
 .شهر القليلة املاايةمنهم خمل األ 2 650                          املسل بة  ريتهمجم ف  فرج عن 

وقتد وافق املسار ال طين عل  عتدة ق اند ستامتةجم  تا   ذلتك قتان ن الشتتتتتتتتتتتتتترطتة الت   يقر نوتام  -9
اافارة اجملتمعيةجم وقان ن تنويم مهنة الشتتتتتتتترطةجم واإلصتتتتتتتتمي الدستتتتتتتتت ر  ال   ينشتتتتتتتتا اجملل  االنتخايب 

التتتتديتتتتد يعزز القتتتتدرة عل  مكتتتتافحتتتتة وأبرز ال فتتتتد أن القتتتتان ن النتتتتائي  .ال طين واحملكمتتتتة االنتختتتتابيتتتتة
                                                                                       االنتهاكات املنهجية  ق   اإلنستانجم إذ يشتمل طائفة أوستع من الرائم ويعر   الرائم املنصت ص عليها 

 .أفمل   ا  ابلفعل تعريف
وقتال ال فتد إن تنفيت  قتان ن محتايتة املتدافعد عن  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان والصتتتتتتتتتتتتتتحفيد واملختاطبد  -10

جم زيدت ميزانية آلية 2020و  2016و  الف ة ما بد عامي    .ن األول يتاالجتماعيد وم ظفي العدالة م
 355محاية املدافعد عن  ق   اإلنستتتتتان والصتتتتتحفيد واملخاطبد االجتماعيد وم ظفي العدالة بنستتتتتبة  

إىل تعزيز محاية     ا   وستتتتتعي  .شتتتتتخا من ا ماية اليت ت فرسا اةلية 1  000  املائةجم واستتتتتتفاد    اةن     
                                                                             املدافعد عن  ق   اإلنستتتتتتتتتانجم أنشتتتتتتتتت ت سندوراس أيمتتتتتتتتتا  مكت  املدعي اااص  ماية املدافعد عن 
 ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتان والصتتتتتتتتتتتتتحفيد واملخاطبد االجتماعيد وم ظفي العدالةجم وس  يعملجم بدعم تقين من 

 .املف ايةجم عل  واع سياسة شاملة  ماية املدافعد عن  ق   اإلنسان
                                                       األشتتتتتتتتتتتتتتختاص املتنقلدجم أنشتتتتتتتتتتتتتت ت سنتدوراس مكتبتا  للبحت  عن املهتاجرين   وفيمتا يتعلق ممتايتة -11

املفق دين وأنشتتتتتتتتتتتتتتت ت تمتتتة مراكز لتتدعم املهتتاجرين العتتائتتدينجم ومركزين  متتايتتة املهتتاجرين من سنتتدوراس 
وأربعة مراكز لدعم املهاجرين   واتتتتع غري   (وا د   املكستتتتيك ووا د   ال اليت املتحدة األمريكية)

للمهاجرين     ا                                جم نف ت سندوراس بروت ك ال  خاصتتتتتتتتتتتتتت د19-ار االستتتتتتتتتتتتتتتجابة إىل وابي دك فيدو  إط  .نوامي
 .العائدين وأنش ت تسعة مراكز عزل مسقتة

ومن بد   .                                                                  وقد ن ف ت تدابري للتصتتتتتتتتتد  للعنز ابملرأةجم ال   يشتتتتتتتتتكل حتدي  كبريا    سندوراس -12
النائيجم وإصتتتتمي قان ن األستتتترة للقمتتتتاي   س ه التدابري اعتماد معايري تراعي ن ع الن  لتفستتتتري القان ن

وقد زيدت   .عل  زواج األطفالجم وامل افقة عل  الستتتتتتتتياستتتتتتتتة ال طنية ملراعاة ن ع الن     ال الصتتتتتتتتحة
وابإلاتتتتتتتتتتافة إىل ذلكجم أنشتتتتتتتتتت ت سندوراسجم   إطار   .  املائة  105ميزانية املعهد ال طين للمرأة بنستتتتتتتتتتبة  
 .تقد  اادمات القان نية والنفسية واالجتماعية إىل النسايبرانمج دمدينة املرأةدجم مراكز خمتلفة ل

جم بلغ معدل جرائم 2012و  عام    .وأبرز ال فد االخنفاا الكبري   مسشتتتتتتتتتترات العنز   البلد -13
نستتتتتتتتتتتمةجم بينما كان من املت قع أن ينخفم معدل جرائم القتل   100 000لكل    86,5القتل   سندوراس  

وقتتد روجتتة وزارة األمن لعتتدد من التتتدابري الراميتتة إىل  .نستتتتتتتتتتتتتتمتتة 100 000لكتتل  35إىل  2020  عتتام 
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حتستتتتتد األمن العامجم  ا   ذلك تنفي  ستتتتتياستتتتتة منع العنز والستتتتتياستتتتتة الشتتتتتاملة للعمقات االجتماعية 
املتناغمة والستتتتممة العامةجم وامل افقة عل  قان ن مراقبة األستتتتلحة النارية وال خائر واملتفجرات وامل اد ذات 

ومن املت قع أن يسد  تنفي    .لةجم وإنشتتاي اللجنة اااصتتة املعنية بعملية تنقية الشتترطة ال طنية وحت يلهاالصتت 
إىل   2022قان ن الشتتتتتتترطة الديد وخية تعزيز الشتتتتتتترطة ال طنية وإاتتتتتتتفاي اليابع املهين عليها مل ل عام  

 .من العامزيدة عدد اباط الشرطةجم ومن مث خفم مشاركة الق ات املسلحة   مهام األ
وكجزي من جه د سندوراس   سبيل ا د من الفقر وعدم املساواة واالستبعادجم أنش ت اللجنة  -14

بنوام التخييط ال طين   2030جم اليت ربية خية عام  2030ال طنية املعنية خبية التنمية املستتتتتتتتتتدامة لعام  
نفا  االجتماعيجم وازداد اإل  .وأصدرت تقريرين وطنيد ط عيد المن التقدم احملرز والتحديت امل اجهة

 2015و  الف ة متتا بد عتتامي  .مميد شتتتتتتتتتتتتتتخا 3ومشلتتة برامج ا متتايتتة االجتمتتاعيتتة متتا يقرب من 
واخنفمتتة النستتبة   36,7إىل    40,0جم اخنفمتتة النستتبة املد ية لاستتر اليت تعير   فقر مدقع من  2019و

 .59,3إىل  63,8املد ية لاسر الفقرية من 
 ا   ذلك معدل التغيية الصتافية        ا جم  كبري     ا   مسشترات    ال التعليم حتستنوقد حتستنة عدة   -15

جم زيدت ميزانية وزارة 2020و  2016و  الف ة ما بد عامي    .التعليم التحمتتتتتتتتتري  واألستتتتتتتتتاستتتتتتتتتي والملان  
جم وافقة  2019  و  عام   .   املائةجم واستملمر مليار ملبريا   حتسد اهلياكل األساسية التعليمية   15التعليم بنسبة  

 . وزارة التعليم عل  من ذج التعليم الملنائي اللغة املتعدد الملقافات للشع ب األصلية واهلندوراسية األفريقية 
  املتائتةجم   27جم زادت ميزانيتة قيتاع الصتتتتتتتتتتتتتتحتة بنستتتتتتتتتتتتتتبتة 2019و  2016و  الف ة متا بد عتامي   -16

 .وأعيية األول ية لتحستتتد إمدادات األدوية واملعدات اليبية وال قاية من األمراا الستتتارية ومكافحتها 
ووستع نيا  تقد  اادمات الصتحية إىل الستكان األصتليد واهلندوراستيد املنحدرين من أصتل أفريقيجم 

   ال الصحةجم واملبادرة اإلقليمية كما نف ت سياسات سامةجم مملل السياسة ال طنية ملراعاة ن ع الن   
 .للقمتتاي عل  املمريجم وااية االستت اتيجية ال طنية لمستتتجابة إىل فريوس نقا املناعة البشتترية واإليدز 

ملي ن ملبريا   حتستتتتتتتد استتتتتتتتجابة القياع الصتتتتتتتحي إىل وابي   3,367وقد استتتتتتتتملمرت سندوراس أكملر من  
 .د19-دك فيد

 الدولة موضوع االستعراضجلسة التحاور وردود  -ابء 

وترد الت صتتتتتيات املقدمة أتناي اللستتتتتة   الفرع   .                             وفدا  ببياانت خمل جلستتتتتة التحاور  85أدىل   -17
 .الملا  من س ا التقرير

وغريسا من التدابري املسستتتتستتتتية  SIMOREHور بة إستتتتت نيا ابعتماد سندوراس قاعدة بياانت   -18
وأعربتة عن قلقهتا إزاي تتدس ر  تالتة املتدافعد عن  ق     .االراميتة إىل تعزيز  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان ومحتايتهت 

 .اإلنسان والصحفيد
 . ور بة إتي بيا ابلتدابري اليت اخت هتا سندوراس إلدماج  ق   اإلنستتتتان   األطر الستتتتياستتتتاتية  -19

 .وأشادت ابالستمام اااص ال   ي ليه البلد  ق   األطفال واملراسقد
ور بة فيجي إبنشتتتتتتتاي وزارة  ق   اإلنستتتتتتتان وأشتتتتتتتادت هبندوراس ملا أجرته من إصتتتتتتتم ات  -20

 .تشريعية    ال  ق   اإلنسان من  استعرااها السابق
 سندوراس ووزارة  ق   ور بة فرنستتتا إبنشتتتاي مكت  للمف اتتتية الستتتامية  ق   اإلنستتتان   -21

 .وقالة إهنا ال تزال منشغلة إزاي العنز والفقر   البلد .اإلنسان
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وابلتدابري اليت   2021-2017ور بة ج رجيا اباية االستتتتتت اتيجية املسستتتتتتستتتتتتية للقمتتتتتتاي للف ة   -22
 .اخت هتا سندوراس لممان املساواة بد النسد والتصد  للعنز النسا 

إبنشتتتتتتاي سندوراس وزارة  ق   اإلنستتتتتتانجم لكنها ظلة قلقة إزاي انتشتتتتتتار ظاسرة ور بة أملانيا   -23
وشتتتتتتتتتتتتجعة سندوراس عل  التحقيق   انتهاكات  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتان اليت أعقبة   .اإلفمت من العقاب

 .2017انتخاابت عام 
ور بة الي انن ابلتقدم ال   أ رزته سندوراس   تعزيز مسستتتتتتتستتتتتتتاهتا املعنية مق   اإلنستتتتتتتانجم  -24
 .سيما محاية الصحفيد واملدافعد عن  ق   اإلنسان الو 

ور بة غياان ابلتدابري اليت اخت هتا سندوراس لتعزيز التشريعات وتدعيم محاية النساي واملهاجرين  -25
 .واملدافعد عن  ق   اإلنسان وغريسم من الفدات المعيفة

ة جبه دسا الرامية إىل تعزيز ور بة ساييت إبنشتتتتتتتتتتتتاي سندوراس وزارة  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتانجم واع ف -26
 .وإعصار إيتاد 19- ق   اإلنسان عل  الرغم من ا الة النا ة عن وابي دك فيد

ور بة آيستتلندا ابلتقرير ال طين ال   قدمته سندوراس واباي ات اليت عراتتتهاجم وأعربة عن  -27
 .أملها   م اصلة تنفي  تلك ااي ات

 هتا سندوراس  ماية  ق   األطفال واملراسقد وشتتتتجعتها عل  ور بة اهلند ابلتدابري اليت اخت -28
اتتتتمان التنفي  الفعال للستتتتياستتتتة العامة ملكافحة العنصتتتترية والتمييز العنصتتتتر  من أجل التنمية الشتتتتاملة 

 .للشع ب األصلية واهلندوراسية املنحدرة من أصل أفريقي
عربة عن أملها   أن ت اصتتتتتل ور بة إندونيستتتتتيا إبنشتتتتتاي سندوراس وزارة  ق   اإلنستتتتتان وأ -29

 .ال زارة تعزيز جه د البلد   سبيل ال فاي ابلتزاماته    ال  ق   اإلنسان
                                                                        وأ اطة إيران علما  اباي ات اليت اخت هتا سندوراس إلصتتتتتتتتتمي نوامها القمتتتتتتتتتائي ومكافحة  -30

 .االجتار ابلبشر من خمل تنفي  قان ن مكافحة االجتار ابألشخاص
ا  اباي ات اليت اختتتت هتتتتا سنتتتدوراس    تتتاالت ا متتتايتتتة االجتمتتتاعيتتتة والنم  وأشتتتتتتتتتتتتتتتتتاد العر  -31

 .االقتصاد  ومحاية  ق   اإلنسانجم ور   ابفتتاي مكت  للمف اية السامية  ق   اإلنسان   البلد
دعمها ملكات  املدعد اااصتتتتتتتد وشتتتتتتتجعة سندوراس عل  اتتتتتتتمان تزويدسا   أيرلنداوأكدت   -32

 .هبندوراس ملا أ رزته من تقدم   إصمي الشرطة أيرلنداوأشادت  .ابمل ارد عل     فعال
جم والستتتتياستتتة 2030ور بة إستتتترائيل إبنشتتتتاي اللجنة ال طنية املعنية خبية التنمية املستتتتتدامة لعام   -33

 .جم ودائرة األعمال التجارية واملشاريع الصغرية ال طنيةالعامة للتعليم الشامل
وأشتتتتتتتتتتتاد النيجر ابلتصتتتتتتتتتتتديق عل  الربوت ك ل االختيار  امللحق ابلعهد الدو  اااص اب ق    -34

 .االقتصادية واالجتماعية والملقافية وإنشاي وزارة  ق   اإلنسان
ديرسا اللتزامها ب اع خية عمل ور بة الياابن بتعاون سندوراس مع املف اية وأعربة عن تق -35

 .وطنية بش ن األعمال التجارية و ق   اإلنسان
وأشتتتتتتتتتاد األردن هبندوراس لتنفي سا العديد من الت صتتتتتتتتتيات اليت تلقتها خمل ال لة الستتتتتتتتتابقةجم  -36

 .والتزامها املستمر مماية  ق   اإلنسان
لتعزيز تشتتتتتتتتريعاهتا وستتتتتتتتياستتتتتتتتاهتا وال وة قريغيزستتتتتتتتتان بتقدير ااي ات اليت اخت هتا سندوراس   -37

 .املتعلقة مق   اإلنسان والتدابري املتخ ة لممان  ق   اليفل



A/HRC/46/12 

GE.20-17179 6 

 .وشكرت ماليزي سندوراس عل  تقد  تقريرسا ال طين -38
وأشتتتتتتتادت ملديز هبندوراس إلنشتتتتتتتائها وزارة  ق   اإلنستتتتتتتانجم واعتمادسا ق اند لتعزيز برامج  -39

 . ب اليت   إطار اإلجرايات اااصة ق   اإلنسانجم وتعاوهنا مع املكلفد
وأشتتادت جزر مارشتتال ابله د اليت تب هلا سندوراس لتعزيز الهاز القمتتائي و ملتها عل  ب ل  -40

 .املزيد من اله د  ماية املدافعد عن  ق   اإلنسان واملدافعد عن البيدة
من   4مع اهلد      ا   التعليمجم ااشتتتتتتتيوأشتتتتتتتادت م ريشتتتتتتتي س هبندوراس للتدابري املتخ ة لتحستتتتتتتد   -41

 .أسدا  التنمية املستدامةجم ولتخفيم عدد القماي امل اكمة   احملاكم ال طنية
ور بة املكستتتتتتتتتتتيك بتعاون سندوراس مع املف اتتتتتتتتتتتية الستتتتتتتتتتتامية  ق   اإلنستتتتتتتتتتتان وب اتتتتتتتتتتتعها  -42

 .بروت ك الت وآليات  ماية األطفال العائدين إىل سندوراس وإعادة إدماجهم
أشتتار البل األستت د إىل تعاون سندوراس مع املف اتتية الستتامية  ق   اإلنستتان   إدماج هنج و  -43

 .ور   إبنشاي آلية  ماية املدافعد عن  ق   اإلنسان . ق   اإلنسان   السياسات اإلمنائية
وأعرب املغرب عن تقتتتديره للتتتتدابري االجتمتتتاعيتتتة اليت اختتتت هتتتتا سنتتتدوراسجم وإبنشتتتتتتتتتتتتتتتتاي مكتتتت   -44
 . اية   البلدجم وابلتعاون بد وزارة  ق   اإلنسان واملف ايةللمف
 .ور بة ميامنار ابعتماد ق اند وستتتتتتتتياستتتتتتتتات بشتتتتتتتت ن املستتتتتتتتاواة   األج ر والتعليم والصتتتتتتتتحة  -45

 .وال وة بتقدير زيدة امليزانية املخصصة للتعليم
التنمية االقتصتتتتتادية وشتتتتتجعة انميبيا سندوراس عل  م اصتتتتتلة اختاذ خي ات هتد  إىل حتقيق   -46

 .وتعزيز  ق   اإلنسان ومحايتها
وابعتماد ااية   2030ور بة نيبال إبنشتتاي اللجنة ال طنية املعنية خبية التنمية املستتتدامة لعام   -47

 .االس اتيجية ملكافحة االستغمل النسي التجار  واالجتار ابألشخاص
ملدافعد عن  ق   اإلنستتتتان والصتتتتحفيد ور بة س لندا ابعتماد ق اند وستتتتياستتتتات  ماية ا -48

 .وتعزيز مسسسات  ق   اإلنسان
ور بتتة نيجريي بتعتتاون سنتتدوراس مع آليتتات  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتان وجبه دستتا الراميتتة إىل محتتايتتة  -49

 .املهاجرين والفدات المعيفة وتعزيز النم  االقتصاد  وامان ا ماية االجتماعية
ة املدافعد عن  ق   اإلنستتتتتتتتان والفدات المتتتتتتتتعيفةجم ودور وأعربة النرويج عن قلقها إزاي  ال -50

 .الق ات املسلحة   إنفاذ القان نجم والقي د املفرواة عل   رية التعبري والتجمع السلمي
                                                                                وأعربتتة ع متتان عن تقتتديرستتا له د سنتتدوراس   إعتتداد التقرير ال طين واعتمتتاد اايتتة ال طنيتة  -51

 . ق   اإلنسان
ن تقتتتديرستتتا له د سنتتتدوراس من أجتتتل اكد املف ا ال طين  ق   وأعربتتتة ابكستتتتتتتتتتتتتتتتتتان ع -52

اإلنستتتتتتتان وشتتتتتتتجعتها عل  أن أتخ    االعتبار مم وات سيدات املعاسدات وأن تزود املف ا ال طين 
 .ابمل ارد الكافية

ور بة بنما ابعتماد سندوراس الستتياستتة العامة ملكافحة العنصتترية والتمييز العنصتتر  من أجل  -53
 .الشامل بشع ب سندوراس األصلية واملنحدرة من أصل أفريقيالنه ا 
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ور بة ابراغ ا  ابمل افقة عل  قان ن ا مايةجم وإبنشاي وزارة  ق   اإلنسانجم وابلعمل املنسق  -54
وشتتتجعة سندوراس عل  م اصتتلة   .ال   ااتتتيلعة به سندوراس مع املف اتتتية الستتتامية  ق   اإلنستتتان

 .ها املزيد من الدعم التقينوعراة علي SIMOREHتعزيز آلية 
                                                                           ون  ستة بريو ابلتقتدم الت   أ رزتته سنتدوراسجم  تا   ذلتك تعزيز قتدرة مكتت  املتدعي ااتاص  -55

وأعربة عن أملها   أن تستتهم   .املعين ابلرائم املق فة اتتد ا ياة عل  التحقيق    االت قتل اإلان 
 .ة  ق   اإلنسان   البلدج لة االستعراا الدور  الشامل الملالملة   حتسد  ال

ور بة الفلبد جبه د سندوراس   ستتتتتتتتتتتتتتبيل تعزيز التنمية املستتتتتتتتتتتتتتتدامة واإلدماج املا  وا ماية  -56
 .االجتماعية للفدات المعيفة

            ور بة أيمتتتتتتتتتتتا    .وأشتتتتتتتتتتتارت ب لندا إىل التدابري اليت اعتمدهتا سندوراس  ماية اتتتتتتتتتتتعا  ا ال -57
 .األشخاص املسل بة  ريتهمابله د الرامية إىل حتسد  الة 

وال وة الربتغال تصتتتتتديق سندوراس عل  الربوت ك ل االختيار  امللحق ابلعهد الدو  اااص  -58
 .اب ق   االقتصادية واالجتماعية والملقافيةجم واله د املب ولة  ماية املدافعد عن  ق   اإلنسان

                                   دوليتة وأ تاطتة علمتا   متارستتتتتتتتتتتتتتاهتتا الفمتتتتتتتتتتتتتتل  وأبرزت قير التزام سنتدوراس ابل فتاي ابلتزامتاهتا الت  -59
 .املتصلة بسياسات  ق   اإلنسان وق انينها

 . ور بة  ه رية ك ري إبنشاي سندوراس وزارة  ق   اإلنسان وبفتح مكت  للمف اية   البلد  - 60
وال ظ االحتاد الروستتي التقدم ال   أ رزته سندوراس    ال  ق   اإلنستتانجم لكنه ذكر أن  -61

 . الة  ق   اإلنسان ال تزال معقدة
وسن ت الستتتتتتتتنغال سندوراس عل  التقدم احملرزجم ال ستتتتتتتتيما فيما يتعلق بتنفي  الستتتتتتتتياستتتتتتتتة العامة  -62

ملكافحة العنصتترية والتمييز العنصتتر  من أجل التنمية الشتتاملة لشتتع ب سندوراس األصتتلية واملنحدرة من 
 .أصل أفريقي

تب هلا سندوراس   سبيل تعزيز ومحاية  ق   شعبهاجم وأشارت وأشادت سنغاف رة ابله د اليت   -63
  .إىل التدابري املتخ ة ملكافحة العنز ابملرأة وحتسد النوام الصحي ال طين

وأقرت ستتتتتل فاكيا جبه د سندوراس   ستتتتتبيل معالة املستتتتتائل املتصتتتتتلة مق   اإلنستتتتتانجم لكنها  -64
اص يتعتاون ن مع منو متة األمم املتحتدة أشتتتتتتتتتتتتتتارت إىل  تاالت ترسيت  وانتقتام كتان اتتتتتتتتتتتتتتحيتهتا أشتتتتتتتتتتتتتتخت 

 .اإلنسان  ق  
ور بتة ستتتتتتتتتتتتتتل فينيتا ابله د اإلجيتابيتة اليت تبت هلتا سنتدوراسجم  تا   ذلتك  ور  يع أشتتتتتتتتتتتتتتكتال  -65

 .العقاب البد  لاطفالجم و ملتها عل  تعزيز التدابري الرامية إىل التصد  للعنز ابملرأة
   ق املدافعد عن  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتان والصتتتتتتتتتتتتتحفيد   وال وة إستتتتتتتتتتتتتبانيا أن الرائم املرتكبة -66

والعاملد    ال االتصتال ما زالة مستتمرة   سندوراسجم وأنه عل  الرغم من التقدم احملرز   مكافحة 
 .                                                   العنز النسا جم فإن عدد  االت قتل اإلان  ال يزال مرتفعا  

 ق   اإلنستتتتتتانجم ور بة ستتتتتتر  النكا بتصتتتتتتديق سندوراس عل   يع الصتتتتتتك   األستتتتتتاستتتتتتية   -67
 .وإبنشاي وزارة  ق   اإلنسانجم واباي ات املتخ ة لممان  ص ل الميع عل  التعليم

                                                                      وستتتتتتتتتل مة الستتتتتتتتت يد اباي ات اليت اخت هتا سندوراس ملكافحة اإلفمت من العقاب والفستتتتتتتتتاد  -68
 .داخل نوام العدالةجم لكنها شددت عل  ارورة املمي   تعزيز استقمل القماي
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 .2020                                                                      ور  بة س يسرا إبنشاي ال  دة املالية املتخصصة   مكافحة شبكات الفساد   عام  -69
وأشتتتتتتتادت عيلند ابعتماد سندوراس القان ن املتعلق بدعم املشتتتتتتتاريع الصتتتتتتتغرية والبالغة الصتتتتتتتغرجم  -70

 .وإقرار   افز اقتصادية أخرل لزيدة تعزيز النم  االقتصاد  والرفاه
 المت ي عل  إنشتاي سندوراس وزارة  ق   اإلنستانجم واعتماد الستياسة ليشتيت  -وستلية تيم ر   -71

العامة ملكافحة العنصتتتترية والتمييز العنصتتتتر  من أجل التنمية الشتتتتاملة للشتتتتع ب األصتتتتلية واملنحدرة من 
أصتتتتتتتتتتتتل أفريقيجم وتعزيز قدرة مكت  املدعي اااص املعين ابلرائم املق فة اتتتتتتتتتتتتد ا ياة عل  التحقيق   

 .اإلان  االت قتل 
وشتتتتتتتتجعة ت غ  سندوراس عل  م اصتتتتتتتتلة إ راز تقدم   تعزيز  ق   اإلنستتتتتتتتان وتعزيز محاية  -72

 .أاعز فدات اجملتمع
وسن ت ترينيداد وت ابغ  سندوراس عل  تصتتتتتديقها عل  معاسدة جتارة األستتتتتلحة وعل  التدابري  -73

 .األصلية واملنحدرة من أصل أفريقياملتخ ة ملكافحة االجتار ابلبشر والتمييز اد الشع ب 
ور بة ت ن  إبنشتتتتاي مكت  للمف اتتتتية الستتتتامية  ق   اإلنستتتتان   سندوراسجم وابلتصتتتتديق  -74

 . األقليات  عل  العهد الدو  اااص اب ق   االقتصادية واالجتماعية والملقافيةجم وابله د املب ولة  ماية
 .  ستتتتبيل تعزيز اإلطار القان    ق   اإلنستتتتان   وأشتتتتادت تركيا هبندوراس ملا ب لته من جه د -75

ومع ذلكجم ال وتة اللجنتة بقلق ودودية إمكتانيتة ال صتتتتتتتتتتتتتت ل إىل اادمات العتامة وارتفتاع مستتتتتتتتتتتتتتت يت 
 .العنز واألنشية املتصلة ابلعصاابت

ور بة أوكرانيا إبنشتتتتتتتتتتتتتتاي سندوراس آلية  ماية املدافعد عن  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتان ووزارة  ق    -76
 .جم ور بة ابلتدابري املتخ ة ملكافحة العنز ابملرأةاإلنسان

الشتتتتتتتتتتتتتتمتتاليتتة ابلتي رات اإلجيتتابيتتة    تتال  أيرلنتتداور بتتة اململكتتة املتحتتدة لربييتتانيتتا العوم  و  -77
الستتياستتة واملسستتستتات   سندوراس و ملة ا ك مة عل  اتتمان محاية الصتتحفيد واكينهم من اإلبم  

 .دون خ   من التعرا للممايقة
وأعربتة ال اليت املتحتدة األمريكيتة عن قلقهتا إزاي عتدم املستتتتتتتتتتتتتتتايلتة عن األ تدا  املتصتتتتتتتتتتتتتتلتة  -78

وإزاي عدم وج د سياكل أستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتية للتحكم والقيادة   الق ة األمنية ال طنية   2017اب تجاجات عام  
 .املش كة بد املسسسات

 4,8أفمتتتتتتتتلجم ال   استتتتتتتتتفاد منه    وأبرزت  ه رية فنزويم الب ليفارية األتر اإلجيايب ملنهاج  ياة -79
 .مميد شخاجم وما يتصل ب لك من حت يمت نقدية أدت إىل اخنفاا س ي التغ ية لدل األطفال

وأشتتتتتتادت فيية انم إبصتتتتتترار سندوراس عل  تنفي  أسدا  التنمية املستتتتتتتدامة ور بة  بادراهتا  -80
 .غري ذلك من الفدات المعيفةالرامية إىل تعزيز املساواة بد النسد و ق   املرأة واليفل و 

ور بتة الزائر بتنفيت  سنتدوراس برانمج دمتدينتة املرأةد الت   أستتتتتتتتتتتتتتهم   منع العنز ابملرأة و   -81
 .مساعدة المحاي وتعزيز استقمهلن االقتصاد  وحتسد ظرو  معيشتهن

ق   ور بة األرجنتد إبنشتتتتتتتاي وزارة  ق   اإلنستتتتتتتان وبفتح مكت  للمف اتتتتتتتية الستتتتتتتامية   -82
ور بة ابخنفاا معدل جرائم القتل ولكنها ال وة أن مستتتتتتتتتتتتتت يت العنز   .اإلنستتتتتتتتتتتتتان   سندوراس

 .وانعدام األمن ال تزال مرتفعة
ور بة أستت اليا جبه د سندوراس   ستتبيل إنشتتاي آلية وطنية للحمايةجم و ملتها عل  استتتكمال  -83

 .والقمائياإلصم ات المزمة لنوامها االنتخايب والسياسي 
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وأشتتتتادت النمستتتتا  صتتتتادقة سندوراس عل  معاسدة  ور األستتتتلحة الن ويةجم لكنها أعربة عن  -84
قلقها املستتمر إزاي تزايد عدد اهلجمات عل  الصتحفيد وانتشتار التمييز اتد اململليات واململليد ومزدوجي 

 .األصليدامليل النسي ومغاير  اهل ية النسانية و املي صفات النسد واد السكان 
وأشتتتتتتادت أذربيجان هبندوراس العتمادسا تدابري لمتتتتتتمان إعمال  ق   فدات وددة   أرا  -85

 .ال اقعجم ولتصديقها عل  صك   دولية  ق   اإلنسان
وأشتتادت جزر البهاما إبنشتتاي سندوراس وزارة  ق   اإلنستتان وابله د املب ولة لزيدة تستتجيل  -86

 .ملكت  السجل ال طين امل اليد بفتح مخسة فروع جديدة
وأعربتتة البحرين عن قلقهتتا إزاي ارتفتتاع العنز ابملرأةجم  تتا   ذلتتك قتتتل اإلان جم واستتتتتتتتتتتتتتتمرار  -87

 .انتشار اإلفمت من العقاب   سندوراس
ور بة بيمروس ابلتدابري اليت اخت هتا سندوراس ملكافحة االجتار ابلبشتتتتتتتترجم  ا   ذلك اعتماد  -88

 .كافحة االستغمل النسي التجار  واالجتار ابألشخاصااية االس اتيجية مل
ور بة بلجيكا مور زواج األطفال وأعربة عن أملها   أن تستتتتمر اله د املب ولة ملكافحة  -89

 .الفساد واإلفمت من العقاب بعد انتهاي بعملة دعم مكافحة الفساد واإلفمت من العقاب
يتة ال طنيتة لل قتايتة من التعت يت  وابإلجرايات اليت نفت هتتا ور بتة الربازيتل بتعزيز سنتدوراس اةل -90

 .ملعالة مس لة التشرد الداخليجم و ملة سندوراس عل  م اصلة تعزيز السممة العامة
وأشتتتتتتتادت كندا هبندوراس إلنشتتتتتتتاي وزارة  ق   اإلنستتتتتتتان وأعربة عن قلقها إزاي ا الة العامة  -91

 . ق   اإلنسان   البلد
اباي ات اليت اخت هتا سندوراس   ستتتتتتتتبيل القمتتتتتتتتاي عل  التمييز اتتتتتتتتد املرأة   واع فة شتتتتتتتتيلي -92

 .واستفسرت عن التدابري املتخ ة لممان  رية التعبري واستقمل القماي
ور بتتة الصتتتتتتتتتتتتتتد ابلتتتدابري املتختت ة لتعزيز  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان وأعربتتة عن قلقهتتا إزاي العنز  -93

 .تماعية و الة النوام الصحيواكتواظ السج ن والتع ي  وعدم املساواة االج
وسلية ك ل مبيا الم ي عل  اله د اليت ب لتها سندوراس لتنفي  الت صيات اليت تلقتها خمل  -94

 .2015استعرااها السابق   عام 
 .ور بة ك ستاريكا ابفتتاي مكت  للمف اية السامية  ق   اإلنسان   سندوراس -95
سندوراس عل  ق اند وستتتتتتتياستتتتتتتات خمتلفة بشتتتتتتت ن  ق   اإلنستتتتتتتانجم  ا   وأقرت ك اب   افقة   -96

                                                                                       ذلك الق اند والستتياستتات املتعلقة ابلقصتت ر املخالفد للقان نجم وت فري ال جبات املدرستتيةجم وختفيز ع ي 
 .الدي ن عل  العمال

وأعربتة تشتتتتتتتتتتتتتتيكيتا عن تقتديرستا إلنشتتتتتتتتتتتتتتاي مكتت  املتدعي ااتاص  متايتة املتدافعد عن  ق    -97
نستتتتتتتتتتتتتتان والصتتتتتتتتتتتتتتحفيد واملخاطبد االجتماعيد وم ظفي العدالةجم وال وة أن سسالي األشتتتتتتتتتتتتتتخاص اإل

 .ي اجه ن حتديت كبرية
وأعربة الدامنر  عن قلقها إزاي نقا محاية  ق   الشتع ب األصتلية   أرااتيها و  املشتاركة  -98

 .  عمليات صنع القرار
طتتتارستتتا القتتتان   مع املعتتتايري التتتدوليتتتة  ق   وأشتتتتتتتتتتتتتتتتادت جيب ه هبنتتتدوراس اللتزامهتتتا   ايمتتتة إ -99

 .اإلنسانجم وتعاوهنا مع اةليات الدولية  ق   اإلنسان
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ور بتتتتة المه ريتتتتة التتتتدومينيكيتتتتة ابإلجرايات اليت اختتتتت هتتتتتا سنتتتتدوراس  متتتتايتتتتة  ق   املرأةجم  -100
 .اإلان سيما التدابري الرامية إىل ا د من العنز ابملرأةجم  ا   ذلك قتل  وال

وأشتتتارت إك ادور إىل تعزيز قدرة مكت  املدعي اااص املعين ابلرائم املق فة اتتتد ا ياة عل   -101
التحقيق    االت قتل اإلان جم وامل افقة عل  ااية االستتتتتتتتتتتتتت اتيجية ملكافحة االستتتتتتتتتتتتتتتغمل النستتتتتتتتتتتتتتي 

 .تغ و التجار  واالجتار ابألشخاصجم وتنفي  خية العمل ال طنية لامن الغ ائي وال
وأشتتتتتتتتتتتادت مصتتتتتتتتتتتر ابلتقدم ال   أ رزته سندوراس    ال محاية  ق   اإلنستتتتتتتتتتتان وتعزيزساجم  -102
 .2016سيما إبنشاي مكت  للمف اية السامية  ق   اإلنسان   البلد   عام  ال

وشتتتتتكر ال فد   مم واته ااتامية  يع الدول اليت شتتتتتاركة بنشتتتتتاط   االستتتتتتعراا املتعلق  -103
وكت لتك األمتانتة عل  التمكد من عقتد التدورة عل  الرغم من التحتديت اليت تفراتتتتتتتتتتتتتتهتا أزمة   هبنتدوراسجم

                                                                     وقال إن سندوراس ب لة جه دا  لتنفي  الت صتتتتتتتيات املنبملقة عن ج ليت االستتتتتتتتعراا   . د19-وابي دك فيد
وربيها ابلستتتتتتياستتتتتة  SIMOREHالدور  الشتتتتتتامل الستتتتتتابقتدجم وذلك إبدماج تلك الت صتتتتتتيات   نوام  

وستتعزز سندوراس جه دسا الرامية إىل التصتد  للتحديت   .ة وخية العمل ال طنية  ق   اإلنستانالعام
ولتدعم ست ه التح التجم   . للت صتتتتتتتتتتتتتتيتات اليت تلقتهتا أتنتاي ال لتة الملتالملتة    ا   متعمقت                        املتبقيتة وستتتتتتتتتتتتتتتجر  حتليم  

ن   ذلك املدافع ن ستتتتيك ن للعمل املشتتتت   مع القياع اااص واألوستتتتاط األكادميية واجملتمع املد جم  
 .عن  ق   اإلنسانجم دور  اسم

 االستنتاجات و/أو التوصيات -      اثنيا   

                                                                         ستتتتدرس هندوراس التوصتتتيات التاليةد وستتتتقدع ردودا  عليما س وال  مناستتتب ال يت او   -104
  موعد انعقاد الدورة السادسة واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:

التصتتتتتتتديق علو ال وتوتوا االالتياري التفاالية الق تتتتتتتاء علو  ي  أ تتتتتتت اا  104-1
 ؛(جزر مار اا)التمييز ضد املرأة 

التصتتتتتتتديق علو ال وتوتوا االالتياري التفاالية الق تتتتتتتاء علو  ي  أ تتتتتتت اا  104-2
 ؛(فرنسا)التمييز ضد املرأة 

التصتتتتتتديق علو ال وتوتوا االالتياري التفاالية الق تتتتتتاء علو  ي  أ تتتتتت اا  104-3
التمييز ضد املرأة  )الدامنرك(  ) يلي(  ) مورية فنزويال البوليفارية(  )ال تغاا(  )األرجنتني(  

التصتتتتتديق علو ال وتوتوا االالتياري التفاالية الق تتتتتاء علو  ي  أ تتتتت اا   )ستتتتتلوفاتيا(؛
من أهداف التنمية املستتدامة وم    6-4و  3-4و 4-1م  الغاايت     ا  التمييز ضتد املرأة اا تي

واالن تتتتتتماع وت ال وتوتوا االالتياري التفاالية الق تتتتتتاء علو  ي    ؛(ابراغواي) 5اهلدف  
 ؛(أيرلندا)أ  اا التمييز ضد املرأة 

التصتتتتتتتديق علو ال وتوتوا االالتياري التفاالية الق تتتتتتتاء علو  ي  أ تتتتتتت اا  104-4
 ؛(اليوانن)التمييز ضد املرأة 

التصتتتتتتتديق علو ال وتوتوا االالتياري التفاالية الق تتتتتتتاء علو  ي  أ تتتتتتت اا  104-5
 ؛(النمسا)التمييز ضد املرأة ل مان محاية حقوق النساء والبنات 
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للحد من حاالت التل اإلانث وحتستتتتني وضتتتت  تنفيذ تدابري مؤستتتتستتتتية ومالية   104-6
النستاء والفتيات واالن تماع وت ال وتوتوا االالتياري التفاالية الق تاء علو  ي  أ ت اا 

 ؛(وسبانيا)التمييز ضد املرأة 

التصتتتتتتتتتتتديق علو ال وتوتوا االالتيتاري التفتااليتة حقوق الافتل املتعلق  جراء  104-7
 ؛(لوفاتياس) (ال تغاا) ( يلي)تقدمي البالغات 

 2011التصتتتتتتتديق علو اتفاالية منممة العمل الدولية بشتتتتتتتلن العماا املنزلينيد   104-8
 ؛(جزر مار اا) (189رالم )

 2011التصتتتتتتتديق علو اتفاالية منممة العمل الدولية بشتتتتتتتلن العماا املنزلينيد   104-9
؛ والتصتتتتتتتتتتتديق علو اتفتااليتة منممتة العمتل التدولية ( موريتة فنزويال البوليفتاريتة)  (189رالم  )

 16و  8واهلدفني    4-5من أجل النموض ابلغاية    (189رالم  )  2011بشتتتتتتتلن العماا املنزلينيد  
 ؛(ابراغواي)من أهداف التنمية املستدامة 

التصتتتتتديق علو االتفاق اإلالليمي بشتتتتتلن الوصتتتتتوا وت املعلومات واملشتتتتتارتة  104-10
  ( اتفاق وست استو ) العامة والعدالة س املستالل البييية س أمري ا الالتينية ومناقة البحر ال اري   

وتوالي  االتفاق اإلالليمي بشتلن الوصتوا وت املعلومات واملشتارتة العامة    ؛ ( توستتاري ا )   ( بنما ) 
  ( اتفاق وستتتتتتتتت استتتتتتتتتو ) املستتتتتتتتتالل البييية س أمري ا الالتينية ومناقة البحر ال اري   والعدالة س  

 ؛ ( أيرلندا ) والتصديق عليه  
اتفاالية البلدان األمري ية مل افحة العنصتتتتترية والتمييز العنصتتتتتري وما يتصتتتتتل  104-11

 ؛(توستاري ا)بذلك من أ  اا التعصب 

 ؛(أذربي ان)امل ي س  ايدة التعاون الفعاا م  آليات حقوق اإلنسان  104-12

اعتماد عملية مفتوحة ومبنية علو االستتتتتتتتحقاق عند االتيار املر تتتتتتتحني علو  104-13
اململ تة املتحتدة ل ياتانيتا )الصتتتتتتتتتتتعيتد الويين النتعتاابت هييتات معتاهتدات األمم املتحتدة  

 ؛(الشمالية أيرلنداالعممو و 

جمودها الرامية وت التواصتتتتتتل م  اجملتم  الدو  بغية التعفيف من مواصتتتتتتلة   104-14
 ؛(وثيوبيا)حدة التحدايت اليت واجمتما حىت اآلن 

تعزيز احلوار بني مؤستتتتتتتستتتتتتتات الدولة ومنممات اجملتم  املد  من أجل تنفيذ  104-15
 ؛(العراق)الاة العمل املت املة حلقوق اإلنسان 

ختصتي  ما ي في من املوارد املالية والبشترية لو ارة حقوق اإلنستان لتم ينما  104-16
 ؛(سلوفاتيا)من أداء واليتما 

مواصتتتتتلة اجلمود الرامية وت تعزيز أداء املؤستتتتتستتتتتات واآلليات الوينية حلقوق  104-17
 ؛(نيباا)اإلنسان 

 ؛(ابتستان)مواصلة توفري املوارد ال افية للمفوض الويين حلقوق اإلنسان  104-18

تعزيز عملية انتعاب وتعيني املفوض الويين حلقوق اإلنستتتتتتتتتاند ومن   تعزيز  104-19
                                                                             القدرة املؤستتتستتتية لذلك ال يان علو تعزيز ومحاية حقوق اإلنستتتان وفقا  للمباد  املتعلقة 

 ؛(تولومبيا) (مباد  ابريس)اية حقوق اإلنسان مبرتز املؤسسات الوينية لتعزيز ومح

 ؛(الار)ونشاء آلية وينية ملتابعة تنفيذ التوصيات  104-20
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تتدعيم التتدابري الراميتة وت تعزيز حقوق اإلنستتتتتتتتتتتان ومحتايتمتا والتمتاس التدعم  104-21
 ؛(ني رياي)الال ع س هذا الصدد 

م  مبتاد  ستتتتتتتتتتتيتادة    ا  تنقيح الصتتتتتتتتتتتي  الغتام تتتتتتتتتتتة س القتانون اجلنتالي اتا تتتتتتتتتتتيت  104-22
 ؛(النرويج) القانون

                                                             اعتماد اإلصتتتتتتتالحات املقفحة املتفاوض بشتتتتتتتلاا واملتفق عليما مبدليا  الالا  104-23
احلوار الذي تدعمه األمم املتحدةد ال ستتتتتيما اإلصتتتتتالحات اليت من  تتتتتلاا تعزيز ستتتتتيادة 

 ؛(أسفاليا)القانون والنماع االنتعايب والسياسي والق الي س البلد 

الوينيتة املعنيتة ةاتة التنمية مواصتتتتتتتتتتتلتة جمودهاد بستتتتتتتتتتتبتل منمتا تدعيم الل نتة   104-24
 ؛(ابتستان)د من أجل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة 2030املستدامة لعاع 

وضتتتتتتتتتتت  واعتمتتاد تشتتتتتتتتتتتريعتتات مل تتافحتتة التمييز ضتتتتتتتتتتتتد الفيتتات ال تتتتتتتتتتتعيفتة  104-25
 ؛(مار اا جزر)

اختاذ تدابري فعالة مل افحة  ي  أ تت اا التمييزد ال ستتيما العنصتترية والتمييز  104-26
 ؛(جيبويت)نصري ضد الس ان املنحدرين من أصل أفريقي الع

مواصتتتتتتتتتلة اجلمود الرامية وت م افحة العنصتتتتتتتتترية والتمييز العنصتتتتتتتتتري ودعم  104-27
 ؛( تونس )الستتتتت ان األصتتتتتليني والستتتتت ان املنحدرين من أصتتتتتل أفريقي وضتتتتتمان حقوالمم  

والعمل علو م افحة  ي  أ تتت اا التمييزد مبا س ذلك التمييز ضتتتد الستتت ان األصتتتليني 
 ؛( مصتتتتتتتر)عاالة واأليفاا  والستتتتتتت ان املنحدرين من أصتتتتتتتل أفريقي واأل تتتتتتتعا  ذوي اإل

وال ف عن تابيق القوالتتتب النمايتتتة والتحيز س التعتتتامتتتل م  الستتتتتتتتتتت تتتان األصتتتتتتتتتتتليني 
ووضتت  ويار  تتامل مل افحة التمييز   ؛(األردن)واهلندوراستتيني املنحدرين من أصتتل أفريقي  

 ؛(األرجنتني)ضد الشعوب األصلية واهلندوراسيني املنحدرين من أصل أفريقي 

ون عاع مناهض للتمييز يتصتتتتتتتتتد  للتمييز املبا تتتتتتتتتر وغري املبا تتتتتتتتتر  اعتماد الان  28- 104
 ؛ ( آيسلندا ) ويشمل  ي  أسس التمييز احملمورةد مبا س ذلك امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية  

 ؛(وسراليل)ودراج تعريف  امل لت "جرمية ال راهية" س التشريعات اجلنالية  104-29

اختتاذ املزيتد من التتدابري حلمتايتة امل ليتات وامل ليني ومزدوجي امليتل اجلنستتتتتتتتتتتي  104-30
 ؛(ويااليا)ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني 

امليل اجلنستتتتتتي أو اهلوية   اختاذ تدابري ملموستتتتتتة مل افحة التمييز علو أستتتتتتاس 104-31
واختاذ الاوات وضتتتافية او الق تتتاء علو التمييز القالم علو   ؛(اجلبل األستتتود)اجلنستتتانية  

 ؛(ليشيت -تيمور )أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية 

   بيتتاانت عن أعمتتاا العنف والتمييز اليت تستتتتتتتتتتتتمتتدف امل ليتتات وامل ليني  104-32
ري اهلوية اجلنستتانية وحاملي صتتفات اجلنستتنيد للتم ني من ومزدوجي امليل اجلنستتي ومغاي

 ؛(هولندا)تغيري السياسات العامة وتوفري احلماية والوصوا وت العدالة 

من التتدستتتتتتتتتتتتور وي يف  60التقتتدع او اعتمتتاد التتانون ينفتتذ بفعتتاليتتة املتتادة  104-33
تشتتريعات هندوراس م  مباد  واجتمادات م مة البلدان األمري ية حلقوق اإلنستتان من 

 ؛(وسبانيا)أجل السماح لأل عا  من نفس اجلنس ابلزواج دون اييز 
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تعزيز اإليار املؤستتستتي حلقوق اإلنستتان من أجل الق تتاء علو  ي  أ تت اا  104-34
 ؛( يلي)اجلنسي واهلوية اجلنسية والتعبري اجلنسا  العنف والتمييز علو أساس امليل 

ضتتتتتتتتتتتمتان وجراء حتقيقتات ستتتتتتتتتتتريعتة وفعتالتة س حتاالت التتل امل ليتات وامل ليني  104-35
ومزدوجي امليل اجلنستتي ومغايري اهلوية اجلنستتانية واجلرالم األالر  ذات الصتتلة ومالحقة 

 ؛(تشي يا)املسؤولني عنما 

ات الشتتتتاملة الرامية وت التصتتتتدي لتغري املنا  ختصتتتتي  موارد تقنية للستتتتياستتتت  104-36
 ؛(وندونيسيا)مبشارتة الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية 

ت  يف جمودها الرامية وت تاوير وتعزيز اإليار التشتتتتتريعي الال ع للتصتتتتتدي  104-37
للتحتدايت البيييتة س القاتاعتات املتعتددةد مبتا س ذلتك أير التعفيف من آاثر تغري املنتا  

 ؛(في ي)الت يف معه و 

ضتمان مشتارتة النستاء واأليفاا واأل تعا  ذوي اإلعاالة واجملتمعات احمللية  104-38
األصلية واملممشة بصورة جمدية س وض  وتنفيذ السياسات املتعلقة بتغري املنا  واحلد من 

 ؛(في ي)خماير ال وارث 
ونشتتتتتتاء و ارة أو ودارة ذات والية مددة ملعاجلة الق تتتتتتااي املتعلقة بتغري املنا   104-39
 ؛(جزر البماما)

ونشاء آليات متيسرة و فافة وفعالة للتشاور والتملم لفالدة اجملتمعات احمللية  104-40
 ؛(ماليزاي)املت ررة من مشاري  التعدين واملشاري  الت ارية 

اعتمتاد الاتة عمتل وينيتة لتنفيتذ املبتاد  التوجيميتة املتعلقتة ابألعمتاا الت تارية  104-41
 ؛(اجزر مار ا)وحقوق اإلنسان 

مواصلة النقاش الواس  النااق بشلن وض  الاة عمل وينية بشلن األعماا  104-42
الت ارية وحقوق اإلنستتتتتتان مبشتتتتتتارتة خمتلف الااعات اجملتم  املد  والشتتتتتترتات ا اصتتتتتتة 

وامل تي س تعزيز تنفيذ املباد  التوجيمية املتعلقة ابألعماا   ؛(تولومبيا)واحل ومة الوينية  
ستتتتتتتتان ووضتتتتتتتت  الاة عمل وينية بشتتتتتتتتلن األعماا الت ارية وحقوق الت ارية وحقوق اإلن

 ؛(اتيلند)اإلنسان 

 ؛ ( النرويج )                                                           ضمان أن ي ون ونفاذ القانون مقصورا  علو الوات الشرية املدنية   104-43

وجراء حتقيقتتتات فوريتتتة س  ي  االدعتتتاءات املتعلقتتتة ابنتمتتتاتتتتات و تتتاو ات  104-44
حقوق اإلنستتتتتتتتتان اليت ترت بما الوات األمند مبا س ذلك أعماا التعذيب واإلعداع الارج 

 ؛(ويااليا)نااق الق اءد من أجل ضمان ونصاف ال حااي وماسبة اجلناة ماسبة تاملة 

ذتتتاء الوعي ابملعتتايري التتدوليتتة املتعلقتتة  متتايتة مواصتتتتتتتتتتتلتتة ال امج الراميتتة وت و 104-45
 ؛(اجلزالر)حقوق اإلنسان وتعزيزهاد ال سيما س أوساط مؤسسات ونفاذ القانون 

اعتماد تشتتتتريعات تنمم استتتتتعماا القوة والتقدع س اعتماد بروتوتوالت تنمم  104-46
 ؛(مل سيكا)                                                       سلوك املوظفني امل لفني  نفاذ القوانني وفقا  للمعايري الدولية 

تدعيم الوة الشتترية الوينية إلحالا األمن علو الصتتعيد الويين باريقة أت ر  104-47
تفتتاءة وفعتتاليتتةد م  ويالء االعتبتتار الواجتتب حلقوق اإلنستتتتتتتتتتتتاند واالمتنتتاع عن ونشتتتتتتتتتتتتاء 
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بريوالراييات جديدة إلنفاذ القانون من أجل معاجلة املشت لةد وحصتر القوات املستلحة س 
 ؛(ياترت)دورها التقليدي 

اعتماد وتنفيذ التشتريعات املقفحة بشتلن استتعماا القوة لتوجيه تعامل الوات  104-48
األمن م  املدنيني وتاوير القدرات س جماا القانون العملي وتوفري التدريب لتيسري وسداء 

 ؛(الوالايت املتحدة األمري ية)املشورة وت القادة بشلن ال ااي حقوق اإلنسان 

مواصتتتتتلة اختاذ  ي  التدابري الستتتتتياستتتتتية واالالتصتتتتتادية واالجتماعية وال قافية  104-49
 ؛(هاييت)الال مة لتحسني األمن العاع ونوعية حياة موايين البلد 

مواءمتة التشتتتتتتتتتتتريعتات والقوانني الوينيتة م  املعتايري التدوليتة مل تافحتة اإلفالت  104-50
عاملة الالونستتتتتتانية واملمينة وحتستتتتتتني من العقاب س ال تتتتتتااي التعذيب ووستتتتتتاءة املعاملة وامل

 ؛(مصر)ظروف االحت ا  

التحقيق م  املستتؤولني عن اجلرالم ا ارية املرت بة س املماهرات احلا تتدة بعد   104-51
د ووصتتالحات الصتتحة والتعليمد مبا س ذلك عمليات القتل واالحت ا   2017انتعاابت عاع  

 ؛ (  مورية فنزويال البوليفارية ) م  التعسفي وحاالت التعذيبد ومقاضاهتم ومعاالبتم 

 مورية )اختاذ تدابري أت ر فعالية مل افحة العنفد ال ستتتيما ضتتتد الصتتتحفيني   104-52
 ؛(ويران اإلسالمية

اختتتاذ وجراءات ل تتتتتتتتتتتمتتان الفض عتتدد اجلرالم املنممتتةد مبتتا س ذلتتك جرالم  104-53
 ؛(بولندا)ال ارتالت والعصاابت 

مواصتتتتتتتلة جمودها الرامية وت من  وم افحة اجلرالم والتصتتتتتتتدي ل فالت من  104-54
 ؛( مورية توراي)العقاب بغية ضمان حق مواينيما س احلياة واألمن 

ة لتحسني حالة نماع الس وند بسبل منما معاجلة مسللة اختاذ التدابري املناسب 104-55
وت  يف  ؛( موريتتة توراي)االتتمتتاو والعنف س الستتتتتتتتتتت ون ومراتز احت تتا  األحتتداث 

االحتاد )                                                            اجلمود الرامية وت حتستتتتتتتتتني ظروف االحت ا  ووصتتتتتتتتتالح نماع الستتتتتتتتت ون عموما   
  املعتايري التدوليتةد واختتاذ تتدابري فعتالتة ترمي وت مواءمتة ظروف االحت تا  م ؛(الروستتتتتتتتتتتي

 ؛(أملانيا)سيما ابحلد من اتتماو الس ون والعنف بني الس ناء  ال

 نب العشتتتتتتتتوالية س استتتتتتتتتعداع االحت ا  الوالاليد والق تتتتتتتتاء علو اتتماو  104-56
 ؛( مورية فنزويال البوليفارية)الس ون الشديد وحتسني ظروف الس ن املفدية 

 ؛ (  مورية ويران اإلسالمية ) اعتماد تشريعات لتنميم الشرتات األمنية ا اصة   57- 104

 ؛(انميبيا)األمنية ا اصة  اعتماد تشريعات لتنميم أنشاة الشرتات 104-58

تعزيز اجلمود الرامية وت ضتتتتتتتتتمان استتتتتتتتتتقالا الق تتتتتتتتتاء وتدعيم الفصتتتتتتتتتل بني  59-104
 ؛(العراق)السلاات 

ضتتمان استتتقالا الق تتاء من الالا الواعد ومعايري موضتتوعية واضتتحة للممن  104-60
                                                                                 الق تتاليةد فيما يتعلق مبستتالل منما تعيني الق تتاة وتراليتمم ومعاالبتمم ًديبيا  وفصتتلمم عن 

 ؛(امل سيك)العمل 

مواصتتتتتلة جمودها الرامية وت ضتتتتتمان استتتتتتقالا الق تتتتتاءد مبا س ذلك وضتتتتت   104-61
وضتتتمان استتتتقالا الستتتلاة   ؛(بريو)حة للممن الق تتتالية  معايري و تتتروط موضتتتوعية واضتتت 
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الق تتتالية بوضتتت  الواعد واضتتتحة ومعايري موضتتتوعية للعدمة الق تتتاليةد مبا س ذلك لتعيني 
وم افحة فستتتاد الق تتتاء   الق تتتاة وتراليتمم وفصتتتلممد وتابيق العقوابت التلديبية عليمم؛

 ؛(ية فنزويال البوليفارية مور )وعدع استقالله ابنتعاب الق اة س ويار عملية  فافة 

 ؛ ( انميبيا)اختاذ تدابري فعالة حلماية استقالا ونزاهة اجلما  الق الي للح ومة   104-62

تعزيز استتتتتتتتتقالا نماع العدالة من الالا استتتتتتتتتعراض وجراءات االتيار وتعيني  104-63
 ؛(السويد)وانلبه أو انلبته  (ة)العاع (ة)ال اة احمل مة العليا والنالب

   ا  ضتتتتتمان استتتتتتقالا الق تتتتتاءد بوستتتتتالل منما ضتتتتتمان عدع نقل الق تتتتتاة الالف 104-64
 ؛(أملانيا)إلرادهتم 

ستن الانون ل تمان وتعزيز استتقالا الق تاء وحتدير وجراءات االتيار وتعيني  104-65
 ؛(الوالايت املتحدة األمري ية)وانلبه أو انلبته  (ة)العاع (ة)ال اة احمل مة العليا والنالب

مود الرامية وت تعزيز الوصتتتوا وت العدالة واحلد من اإلفالت من مواصتتتلة اجل 104-66
 ؛(املغرب)العقاب 

تعزيز واليتتتة بع تتتة دعم م تتتافحتتتة الفستتتتتتتتتتتتتاد واإلفالت من العقتتتاب وتنفيتتتذ  104-67
و ديد والية بع ة دعم م افحة   ؛(ملديف)التوصيات اليت الدمتما جلنة احلقيقة واملصاحلة  

 ؛(ليشيت -تيمور )الفساد واإلفالت من العقاب 

عقتتب انتمتتاء واليتتة بع تتة دعم م تتافحتتة الفستتتتتتتتتتتتتاد واإلفالت من العقتتابد  104-68
االستتتتتتفادة من التقدع احملر  وتعزيز القدرات املؤستتتتتستتتتتية مل افحة الفستتتتتادد بستتتتتبل منما 

 ؛(أملانيا)دعني ا اصني ختصي  موارد مالية وبشرية الاصة مل اتب امل

مواصتتتتتتلة تعزيز القدرات املؤستتتتتتستتتتتتية القانونية والق تتتتتتاليةد مبا س ذلك  ايدة  104-69
تدريب املستتتتتتتتتتؤولني س الااع م افحة اجلرمية املنممة ع  الوينية علو حقوق اإلنستتتتتتتتتتان 

 ؛(وندونيسيا)

النمر س وم تتانيتتة  تتديتتد واليتتة بع تتة دعم م تتافحتتة الفستتتتتتتتتتتتاد واإلفالت من  104-70
 ؛(بنما)العقاب س هندوراس 

تقتتدمي مرت   االعتتتداءات علو املتتدافعني عن حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتان وعمليتتات  104-71
                                                                      اللتمم وت العتتتتدالتتتتة ومعتتتتاالبتمم فعليتتتتا د تمتتتتا س حتتتتادثتتتتة التتتتتل املتتتتداف  عن البييتتتتة س 

 ؛(فرنسا) غوابينوا

اختاذ الاوات فعالة مل افحة الفستتتتتتتتاد والشتتتتتتتتب ات الستتتتتتتتياستتتتتتتتية الفاستتتتتتتدة  104-72
واإلفالت من العقاب ابعتماد تدابري ملموستتتتتتة الستتتتتتتعادة ثقة املواينني س املؤستتتتتتستتتتتتات 

 ؛(بولندا)الدميقرايية س هندوراس 

تعزيز م افحة اإلفالت من العقاب والفستتاد من الالا ضتتمان عدع التدالل  104-73
من   6-16و  5-16                                                             الستتياستتي س آليات م افحة الفستتاد واستتتقالا الق تتاءد وفقا  للغايتني  

 ؛(سويسرا)أهداف التنمية املستدامة 

مواصتتتتلة اختاذ التدابري الال مة للق تتتتاء علو الفستتتتاد وم افحة اإلفالت من  104-74
 ؛(ترتيا)محاية أجمزة الدولة من ًثري اجلماعات اإلجرامية املنممة العقاب و 
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تعزيز التزاممتا مب تافحتة الفستتتتتتتتتتتاد عن يريق  ايدة التمويتل املقتدع وت الوحتدة  104-75
املالية املتعصتتصتتة س م افحة  تتب ات الفستتادد وو الة احلواجز القانونية والستتياستتية ل ي 

 ؛(الوالايت املتحدة األمري ية)ني تتم ن املنممة من تعيني موظفني وضافي

 ؛(جزر الباما)مواصلة اجلمود الرامية وت حتسني ال اء األحداث  104-76

 ؛(البحرين)ت  يف اجلمود الرامية وت م افحة اجلرالم واإلفالت من العقاب  104-77

 ايدة اجلمود الرامية وت ضتمان استتقالا النماع الق تاليد وتعزيز التحقيق س  104-78
أعماا الفستتتتتتتتتتتاد وانتماتات حقوق اإلنستتتتتتتتتتتان واحملاتمة عليماد ومن   رمي املدافعني عن 
حقوق اإلنستان ونشتااء اجملتمعات احمللية والشتعوب األصتلية ل تمان الدرهتم علو العمل 

 ؛(تندا)س بيية آمنة 

تحقيق س ال تتتتتااي انتماتات حقوق اإلنستتتتتان اليت يتورط فيما أفراد القوات ال 104-79
العستتتت رية وتقدميمم وت العدالة ووضتتتت  الاة مددة املعاص إلااع وصتتتتالح الشتتتترية ووبعاد 

 ؛(تندا)العس ريني عن املماع األمنية املدنية 

ار مواصتتتتتتتلة تعزيز الدرات النماع الق تتتتتتتالي من أجل مواصتتتتتتتلة م افحة اال  104-80
 ؛(تولومبيا)ابملعدرات واال ار ابلبشر والفساد علو او حاسم 

ضتتتتتتتتتمان التحقيق س انتماتات حقوق اإلنستتتتتتتتتان املزعومة اليت والع  الالا  104-81
س جرمية التل املدافعة عن     ا   ومالي                                  ومقاضتتتتتتتتاة مرت بيما واملتوريني ف راي    2009انقالب عاع  

التصتدي دون ًالري ل فالت من العقاب و   ؛(توستتاري ا)حقوق اإلنستان بريات تاسترييس  
 ؛( الياابن )علو االعتداءات اليت تستتتتتتتمدف املدافعني عن حقوق اإلنستتتتتتان والصتتتتتتحفيني  

واعتماد تدابري ملموستتتتتتتتتتة ل تتتتتتتتتتمان احفاع ومحاية عمل املدافعني عن حقوق اإلنستتتتتتتتتتان 
د وتذلك ل تمان التحقيق س اجلرالم املرت بة ضتدهم وتوالي الفعالية والنزاهة والصتحفيني

 ؛(وتوادور)س معاالبة املسؤولني عنما 

تزويتد نمتاع احلمتايتة الويين وم تتب املتدعي ا تا  مبتا يلزع من اويتل والتدرة  104-82
 ؛(تشي يا)تشغيلية  لوا موعد االستعراض الدوري الشامل املقبل 

 ي  التدابري الال مة ملن  اجلرمية وم افحة اال ار ابملعدراتد ال ستيما اختاذ   104-83
                                                                            بني الشتبابد من الالا برامج وحوافز ترمي وت هتيية بيية ي شت    فيما األيفاا والشتباب 

 ؛(وندونيسيا)علو تنمية تامل الدراهتم 

تزاا متدودة ضتتتتتتتتتتتمتان احفاع حريتة التعبري ومحتايتمتا ابل تامتلد وهي حريتة ال  104-84
هندوراسد ووضتتتتتتتتتت  حد جلمي  أ تتتتتتتتتت اا العنف ابلصتتتتتتتتتتحفيني واملدافعني عن حقوق  س

 ؛(وستونيا)اإلنسان 
احفاع ومحاية احلق س حرية الرأي والتعبري واحلق س حرية الت م  الستتتتتتتتتتلمي  104-85

 ؛(أسفاليا)وت وين اجلمعيات 

املدافعني عن حقوق ال ف عن وستتتتتتاءة استتتتتتتعداع القانون اجلنالي ملقاضتتتتتتاة   104-86
 ؛(وستونيا)                                         اإلنسان و ل  نشايمم ونزع الشرعية عن عملمم 

وتعزيز اجلمود         فعاال      ا   تنفيذ الانون محاية املدافعني عن حقوق اإلنستتتتتتتتتان تنفيذ 107-87
 ؛(ويااليا)الرامية وت هتيية بيية آمنة وماللمة هلم 
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لدولية ومحاية حرية                                              ضتتتتتتتتتتتمان احفاع االحت اجات الستتتتتتتتتتتلمية وفقا  للمعايري ا 104-88
 ؛(الياابن)التعبري والت م  

اعتماد ستتتتتتتتياستتتتتتتتات تشتتتتتتتت   الوأع بني األداين وتعزيز محاية أتباع األالليات  104-89
 ؛(األردن)الدينية والتسامح بينمم 

ضتتتتتتتتتتتمتان فعتاليتة آليتة محتايتة املتدافعني عن حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتان والصتتتتتتتتتتتحفيني  104-90
واملعتايبني االجتمتاعيني وموظفي العتدالتة بتعصتتتتتتتتتتتي  متا ي في من األمواا وتقييم أداء 

   ا  وضتتتتتتتتمان املوارد التقنية واملالية لنليات املنشتتتتتتتتلة حدي   ؛(هولندا)                     اآللية تقييما   تتتتتتتتامال   
 2016وتنفيذ آلية احلماية الوينية لعاع    ؛(ل تغااا)حلماية املدافعني عن حقوق اإلنستتتتتتتتتتان  

 ؛(أيرلندا)وأت ر فعالية ل مان محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان    ا  اتم   ا  تنفيذ

 ؛(النرويج)االمتناع عن  رمي املدافعني عن حقوق اإلنسان وضمان محايتمم  104-91

ضتتتتتتمان التحقيق علو النحو الواجب س اجلرالم املرت بة ضتتتتتتد املدافعني عن  104-92
حقوق اإلنستتتتتان والصتتتتتحفيني وامل ليات وامل ليني ومزدوجي امليل اجلنستتتتتي ومغايري اهلوية 
اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني والس ان األصليني والنا اني اهلندوراسيني املنحدرين 

 ؛(النرويج) عنما من أصل أفريقيد وماسبة املسؤولني

محاية الصتتحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنستتاند بستتبل منما ختصتتي  موارد  104-93
 ؛(فرنسا)تافية آللية محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان وو راك اجملتم  املد  

استتتتتتتتتتتتعراض القوانني الوينيتتة من أجتتل محتتايتتة احلق س حريتتة التعبري وت وين  104-94
 ؛(ال تغاا)س االحت اجات السلمية  اجلمعيات واملشارتة

مواصتتتلة حتستتتني التشتتتريعات الوينية املتعلقة ابحفاع حقوق اإلنستتتان وحرايته  104-95
 ؛(االحتاد الروسي)

اختتاذ  ي  التتدابري الال متة للحفتاو علو بييتة حرة وآمنتة وماللمتة للمتدافعني  104-96
عالع وضتمان الدرهتم علو القياع عن حقوق اإلنستان والصتحفيني والعاملني س وستالل اإل

 ؛(سلوفاتيا)بعملمم دون التعرض للفهيب أو امل ايقة 

ضتتتتمان وجراء حتقيقات  تتتتاملة وستتتتريعة ونزيمة ومستتتتتقلة س  ي  اهل مات  104-97
والتمديدات واالعتداءات اليت تستتتتتتتمدف املدافعني عن حقوق اإلنستتتتتتان والصتتتتتتحفينيد 

 ؛(سلوفينيا)وتسليم املشتبه س ارت اهبم تلك اجلرالم وت العدالة 

تعزيز النمتاع الويين واآلليتة الوينيتة حلمتايتة املتدافعني عن حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتان  104-98
والصتتتتتتتتتتتحفيني واملعتايبني االجتمتاعيني وموظفي العتدالتة وم تتب املتدعي ا تا  حلمتايتة 
املدافعني عن حقوق اإلنستتان والصتتحفيني واملعايبني االجتماعيني واملوظفني الق تتالينيد 

ال مةد من أجل االستتتتتتتتت ابة بفعالية ألعماا العنف وذلك بوستتتتتتتتالل منما توفري األمواا ال
 ؛(وسبانيا)وامل ايقة اليت يتعرض هلا هؤالء األ عا  

اويل وتنفيذ ستتتياستتتة فعالة ملن  أعماا العنف والفهيب اليت تستتتتمدف وستتتالل   99- 104
ومغايري   اإلعالع واملدافعني عن حقوق اإلنستتتتتان وامل ليات وامل ليني ومزدوجي امليل اجلنستتتتتي 

 ؛ ( سويسرا )  هلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسنيد م  مراعاة املنمور اجلنسا  ا 
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التحستتتتتتتتتتني بقدر تبري س اجلمود الرامية وت توفري محاية فعالة للصتتتتتتتتتتحفيني  104-100
واملدافعني عن حقوق اإلنسان واملدافعني عن البييةد وتذلك الفيات ال عيفة م ل النساء 

 ومزدوجي امليل اجلنستتتتي ومغايري اهلوية اجلنستتتتانية وحاملي والشتتتتباب وامل ليات وامل ليني
صتتتتتتتتفات اجلنستتتتتتتتني والشتتتتتتتتعوب األصتتتتتتتتليةد بستتتتتتتتبل منما م افحة اإلفالت من العقاب 

 ؛(أملانيا) بفعالية

و تتتراك منممات اجملتم  املد  س عمليات صتتتن  القرار داالل آلية احلماية  104-101
 ؛(أملانيا)الوينية 

 ايدة محتتايتتة امل ليتتات وامل ليني ومزدوجي امليتتل اجلنستتتتتتتتتتتي ومغتتايري اهلويتتة  104-102
اجلنستانية وحاملي صتفات اجلنستني والصتحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنستاند مبن فيمم 
املدافعون عن حقوق اإلنسان البيييةد من التمديدات واالعتداءاتد والتحقيق ال امل س 

 ؛(أسفاليا)                          ا ومعاالبتمم وفقا  للقانون  ي  أعماا العنف ومقاضاة مرت بيم

تعزيز اجلمود الراميتتة وت التحقيق الفوري والفعتتاا والنزيتته س أي ادعتتاءات  104-103
تتعلق أبعماا عنف أو انتقاع مرت بة ضتتتتتتتد الصتتتتتتتحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنستتتتتتتان 

جلنستتتتتي ومغايري واملدافعني عن احلقوق س األراضتتتتتي وامل ليات وامل ليني ومزدوجي امليل ا
 ؛(النمسا)اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني وضمان ماسبة اجلناة 

اختاذ الاوات وضتتتتتتتتتتتافيتة لتحستتتتتتتتتتتني فعتاليتة آليتة محاية املدافعني عن حقوق  104-104
 ؛(اليوانن)اإلنسان والصحفيني واملعايبني االجتماعيني وموظفي العدالة 

 ي  حاالت االعتداءات علو الصتتتتحفيني وجراء حتقيقات فورية ونزيمة س   104-105
                                                                   اليت ص ت ستتتتتتتتتو  بعد والنمر س االستتتتتتتتتتفادة من الاة عمل األمم املتحدة بشتتتتتتتتتلن ستتتتتتتتتالمة 

 ؛(اليوانن)الصحفيني ومسللة اإلفالت من العقاب 

ضتتتمان وجراء حتقيقات  تتتاملة وستتتريعة ونزيمة ومستتتتقلة س  ي  اهل مات  104-106
مدف املدافعني عن حقوق اإلنستتتان وتستتتليم املشتتتتبه والتمديدات واالعتداءات اليت تستتتت
 ؛(بل ي ا)س ارت اهبم تلك اجلرالم وت العدالة 

ضتتتتتتتمان التحقيق س االعتداءات وأعماا االنتقاع والعنف اليت تستتتتتتتتمدف  104-107
 ؛(ال ا يل)الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان وماسبة اجلناة 

ا التحقيق الفوري س أعمتاا الفهيتب وامل تتتتتتتتتتايقتة  محتايتة حريتة التعبري من الال  108- 104
واالعتداء اليت تستتتتمدف الصتتتحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنستتتان والنشتتتااء من الستتت ان  

 ؛ ( تندا )  األصليني واملنحدرين من أصل أفريقي واجملتم  احملليد ومقاضاة املسؤولني عنما 

ت  يف اجلمود الرامية وت توضتتتتتتتيح احلاالت املبل  عنما ةصتتتتتتتو  االتفاء  104-109
مدافعني عن حقوق اإلنساند علو او يتما و واالتفاالية الدولية حلماية  ي  األ عا  

 ؛( يلي)من االالتفاء القسري 

مواصتتلة تعزيز الستتياستتات املتعلقة ابلوصتتوا وت املعلومات العامة وتابيقما  104-110
 ؛(اجلممورية الدوميني ية)بفعالية 

 ايدة جمودها الرامية وت م افحة اال ار ابأل تتتتتتتتتعا د ال ستتتتتتتتتيما لغرض  104-111
 ؛(وسراليل)االستغالا اجلنسي 
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مواصتتتتتتتتتتتلتتة تنفيتتذ تتتدابري م تتافحتتة اال تتار ابلبشتتتتتتتتتتتر واال تتار ابملعتتدرات  104-112
 ؛(الروسي االحتاد)

                                                                 امل تتتتتتتتتتتي التدمتا  س ونفتاذ اللوالح التنميميتة املرتباتة بقتانون م تافحتة اال تار  104-113
 ؛(جزر البماما)ابأل عا  

تنستتتتتتتتتيق التحقيق س اجلرالم املزعومة املتعلقة ابال ار ابأل تتتتتتتتتعا  وتوفري  104-114
 ؛(األردن)املوارد البشرية واملالية ال افية حملاسبة اجلناة و نب اإلفالت من العقاب 

م تتاعفة اجلمود املبذولة س م افحة اال ار ابأل تتعا د ال ستتيما النستتاء  104-115
واأليفتااد بستتتتتتتتتتتبتل منمتا حتستتتتتتتتتتتني تتارستتتتتتتتتتتات ونفتاذ القتانون هبتدف تقتدمي اجلنتاة للعتدالتة 

 ؛(بيالروس)ومعاالبتممد وتوفري احلماية ل حااي اال ار ووعادة ًهيلمم 

تبقيتتة تتعلق ابلعمتتل اجل ي ويالء اهتمتتاع مستتتتتتتتتتتتمر ملعتتاجلتتة أي حتتاالت م 104-116
 ؛(ترينيداد وتوابغو)واال ار ابأل عا  

مواصتتتلة اجلمود الرامية وت التصتتتدي للعمل اجل ي واال ار ابلبشتتترد مبا س  104-117
 ؛(غياان)ذلك اال ار ألغراض االستغالا اجلنسي 

ت  يف م افحة االستتتتتتتتتغالا اجلنستتتتتتتتي واال ار ابأل تتتتتتتتعا د ال ستتتتتتتتيما  104-118
 ؛(تونس)فااد وتوفري احلماية لل حااي األي

ت  يف تدابري احلد من الباالة وهتيية ظروف عمل مواتية للنستتاءد ال ستتيما  104-119
 ؛(ميامنار)نساء جمتمعات الشعوب األصلية واملنحدرات من أصل أفريقي 

توفري فر  متستاوية للنستاء والرجاا س ستوق العمل وتعزيز التدابري الرامية وت   120- 104
 ؛ ( سري الن ا ) سد فارق األجور بني اجلنسنيد س ضوء اعتماد الانون املساواة س األجور  

 ؛(غياان)اختاذ  ي  التدابري الال مة لتحسني ظروف عمل املرأة  104-121

تنفيذ تدابري مل افحة انتماتات حقوق املرأة س ستوق العمل وتقلي  فارق  104-122
 ؛(توغو)األجور بني الرجل واملرأة 

وضتتتتت  ستتتتتياستتتتتات وآليات ملن  عمل األيفاا والق تتتتتاء عليهد مبا س ذلك  104-123
 ؛(ماليزاي)برامج لدعم األسر ذات الدالل املنعفض 

حد من وستتتاءة معاملة املشتتتتغلني ستتتن تشتتتريعات تنمم اال تتتتغاا ابجلنس لل 104-124
 ؛(جزر مار اا)ابجلنس والتمييز ضدهم أو ملن  ذلك 

العمتتل علو تتتدعيم اإلتتتا ات اليت حتققتت  س جمتتاا الق تتتتتتتتتتتتاء علو الفقر  104-125
 ؛(املغرب)واملساواة بني اجلنسني 

 تعزيز اجلمود الرامية وت احلد من الفقر والفقر املدال د ال ستتتيما بني ستتت ان 104-126
 ؛(ميامنار)املنايق الريفيةد من الالا معاجلة أوجه عدع املساواة 

بتذا جمود للحتد من الفقر من أجتل ختفيض عتدد الستتتتتتتتتتت تان الفقراء علو  104-127
 ؛(الصني)او فعاا ومعاجلة مشاتل عدع املساواة االجتماعية 

مواصلة تنفيذ التدابري الرامية وت احلد من الفقر لد  أت ر املنايق والفيات  104-128
 ؛(اجلممورية الدوميني ية)      ضعفا  
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مواصتتلة اعتماد وتنفيذ برامج هتدف وت احلد من الفقر لد  أضتتعف فيات  104-129
ووضتتتت  الاة عمل   ؛(االحتاد الروستتتتي)الستتتت ان وحتستتتتني ظروفمم االجتماعية واملعيشتتتتية  

 10و  1لحد من الفقر تت تتتتتتمن منمور حقوق اإلنستتتتتتان وترتز علو حتقيق اهلدفني  وينية ل
 ؛(ابراغواي)من أهداف التنمية املستدامة 

مواصتتتتتتتتتتتلتة جمودهتا الراميتة وت تنفيتذ أهتداف التنميتة املستتتتتتتتتتتتتدامتة من أجتل  104-130
 ؛(فيي  انع)حتسني ات   عبما  قوق اإلنسان 

االستتتتتتتتتتتت تابتة الفعتالتة حلتالتة انعتداع األمن الغتذالي  تعزيز مبتادراهتتا الراميتة وت 104-131
وتعزيز مبادراهتا الرامية وت   ؛(اهلند)وستتتتتتتتتتوء تغذية األيفااد ال ستتتتتتتتتتيما س املنايق الريفية  

االستتتتتتتتتت ابة الفعالة حلالة انعداع األمن الغذالي وستتتتتتتتتوء تغذية األيفاا علو النحو الذي 
 ؛(سري الن ا)جتماعية وال قافية أوص  به الل نة املعنية ابحلقوق االالتصادية واال

لتوفري   2021-2017مواصتتتتتلة تنفيذ ا اة االستتتتتفاتي ية املؤستتتتتستتتتتية للففة   104-132
 ؛(     ع مان)الدمات  فافة وفعالة ونزيمة 

مواصتتتلة تنفيذ وتعزيز براجمما املتعلقة بتاوير رأس املاا البشتتتري من الالا  104-133
 ؛(الفلبني)ونشاء املشاري  والتحويالت املشروية اليت تو  األولوية للفيات ال عيفة 

ضتتتتمان توفري مياش الشتتتترب امللمونة واملتيستتتترة ل ل  تتتتع د مبن س ذلك  104-134
 ؛(بولندا)معات الريفية اجملتمعات احمللية ال عيفة احلاا واجملت

مواصتتتتتتتتتتتلتة اجلمود الراميتة وت ترستتتتتتتتتتتيا احلقوق االالتصتتتتتتتتتتتاديتة واالجتمتاعيتة  104-135
 ؛(اجلزالر)وال قافيةد ال سيما حقوق املرأة والافل واأل عا  ذوي اإلعاالة 

 ؛(أذربي ان)مواصلة تنفيذ الال وبرامج س جماا احلماية االجتماعية  104-136

والال التنمية   2022-2018ستتتتتتفاتي ية للح ومة للففة  ت تتتتتتمني ا اة اال 104-137
د م  ويالء اهتماع "19-الوينية األالر  االست ابة لناثر احلالية واملستقبلية لوابء "توفيد

 ؛(تواب)                                           الا  للقااعات االجتماعية واملنايق األضعف حاال  

ويالء األولوية لالستتتت مار س النماع الصتتتحي الويين من أجل ضتتتمان توفري  104-138
 ؛(ماليزاي)                                  الرعاية الصحية العامة لل مي  جماان  

ت  يف جمودها الرامية وت تلبية االحتياجات الصتتتتتتتحية ألضتتتتتتتعف الفيات  104-139
 ؛(اهلند)وضمان حصوهلا علو الرعاية الصحيةد بارق منما ختصي  األمواا ال افية 

مواصتتتتتتتتتتتلتتة جمودهتتا الراميتتة وت تعزيز نمتتاممتتا الويين للرعتتايتتة الصتتتتتتتتتتتحيتتة  104-140
احلصتتتتتتتوا علو ا دمات الصتتتتتتتحية األستتتتتتتاستتتتتتتيةد ال ستتتتتتتيما س أثناء جالحة  ووم انية
 ؛(سنغافورة) "19-"توفيد

مواصتتتتتتتتتتتلتة اجلمود الراميتة وت تقلي  االحتيتاجتات الصتتتتتتتتتتتحيتة والتفتاوت س  104-141
ا الفيات األضتتتتعف علو الرعاية الصتتتتحيةد بستتتتبل منما ختصتتتتي  األمواا و وم انية حصتتتت 

 ؛(سري الن ا)ال افية 

حتستني النماع الصتحي من أجل محاية حق النستاء والبنات س الصتحة محاية  104-142
 ؛(الصني)فعالة 
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حتستتتتتتني فر  حصتتتتتتوا املرأة علو ا دمات الصتتتتتتحيةد والاصتتتتتتة الدمات  104-143
 ؛(أملانيا)الصحة اإلتابية 

رف  احلمر املفروض علو استتعداع حبوب من  احلمل س احلاالت الاارلةد  104-144
 ؛(آيسلندا)                                          وهو استعداع ممور حاليا  حىت س حاالت االغتصاب 

ضتمان حصتوا  ي  النستاء والفتيات علو معلومات عن الدمات الصتحة  104-145
وا علو وستالل من  احلمل اجلنستية واإلتابية ووم انية حصتوهلن عليماد مبا س ذلك احلصت 

واإلجماض القانو  واآلمند ال ستتيما س حاالت االغتصتتاب وستتفاح احملارع واملعاير اليت 
 ؛(امل سيك)هتدد صحة املرأة وحياهتا 

ضتتتتتتمان احلق س الصتتتتتتحة اجلنستتتتتتية واإلتابيةد مبا س ذلك احلصتتتتتتوا علو  104-146
 ؛(فرنسا)لو اإلجماض وسالل من  احلمل س احلاالت الاارلة وعدع الت رمي ع

عتتتدع الت رمي علو اإلجمتتتاض س  ي  المروف وو التتتة العوالق القتتتانونيتتتة  104-147
واإلداريتتة والعمليتتة اليت حتوا دون احلصتتتتتتتتتتتوا علو التتدمتتات وجمتتاض متتلمونتتة والتتانونيتتة 

وعدع الت رمي علو اإلجماض وضتتتتمان اإلجماض اآلمن والقانو د ال ستتتتيما   ؛ (آيستتتتلندا)
اليت ت ون فيمتتا حيتتاة املرأة أو صتتتتتتتتتتتحتمتتا س الارد أو عنتتدمتتا ي ون اجلنني س احلتتاالت 

عن اغتصتتتتتاب أو ستتتتتفاح    ا   عاالات تيتة أو  تتتتتديدةد أو عندما ي ون احلمل ان  مصتتتتتااب
 ؛(سلوفينيا)مارع 

توستتتتتتتتتتتي  ناتاق تغايتة نمتاع التعليمد ال ستتتتتتتتتتتيمتا س مرحليت التعليم ال تانوي  104-148
ياتل األستتاستتيةد ووضتت  استتفاتي يات واضتتحة لتحستتني ودماج والعا د واالستتت مار س اهل
وتوستتتتتتي  نااق تغاية نماع التعليمد ال ستتتتتتيما التعليم   ؛(اهلند)األيفاا الفقراء س التعليم  

 ؛( الستتتتتتتتتتتنغاا )ال انوي والعا د من أجل حتستتتتتتتتتتتني ودماج األيفاا الفقراء س نماع التعليم  
ميةد ال ستتتتتتيما س املرحلتني ال انوية واجلامعية والنمر س  ايدة توستتتتتتي  نااق التغاية التعلي

وت  يف جمودها الرامية وت توستتتي  نااق التغاية التعليميةد ال ستتتيما س   ؛(ستتتري الن ا)
املرحلة ال انويةد وحتسني ودماج األيفاا الفقراء واهلندوراسيني املنحدرين من أصل أفريقي 

 ؛(اتيلند)واأل عا  ذوي اإلعاالة س التعليم 

مواصتتتتتتتتتلة اجلمود الرامية وت تعزيز التعليم الشتتتتتتتتتامل لأليفاا ذوي اإلعاالة  104-149
 ؛(وسراليل)وضمانهد بسبل منما التدريب وبناء اهلياتل ومحالت التوعية 

 ؛(ماليزاي)تعزيز السياسات الرامية وت ضمان بقاء األيفاا س املدارس  104-150

ختصي  موارد وضافية من امليزانية لتدريب املعلمني وبناء اهلياتل األساسية  104-151
 ؛(ملديف)ل مان حصوا  ي  األيفاا علو تعليم جيد 

رب من مواصتتتتتتتتتتتلتة التتدابري الراميتة وت مو األميتة والفض معتدالت التستتتتتتتتتتت  104-152
 ؛(ميامنار)التعليم ب مان احلصوا علو التعليم 

مواصتتتتتتتتتتتلتتتة اجلمود احل وميتتتة س جمتتتاا التعليم ل تتتتتتتتتتتمتتتان جمتتتانيتتتة التعليم  104-153
 ؛(     ع مان) االبتدالي

توفري تعليم فعاا ومتيستتتتتترد بوستتتتتتالل منما ضتتتتتتمان خمصتتتتتتصتتتتتتات تافية من  104-154
أيفاا الشتتتعوب األصتتتلية واأليفاا امليزانية لتوفري هذا التعليم جلمي  األيفااد مبن فيمم  
 ؛(بولندا)املنحدرون من أصل أفريقي واأليفاا ذوو اإلعاالة 
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 ؛ تغاا(ال) ايدة ت قيف أفراد الشرية وتدريبمم س جماا حقوق اإلنسان  104-155

ضتتتتتتتمان حصتتتتتتتوا  ي  األيفاا علو التعليم واختاذ التدابري الال مة لتوفري  104-156
 ؛(ماليزاي)تعليم جيدد بسبل منما ختصي  املزيد من املوارد من امليزانية 

ضتتتتتتتتتمان ت افؤ فر  حصتتتتتتتتتوا  ي  األيفاا علو التعليم اجليد من دون  104-157
 ؛(الار)اييز 

 ؛(أذربي ان)ال امل ابحلق س التعليم اختاذ تدابري وضافية من أجل التمت   104-158

ت  يف اجلمود الرامية وت تعزيز حق اجلمي  س التعليم وضتتتمان احلصتتتوا علو   104-159
من التعليم اجليد لل مي  دون اييزد ال ستتتتتيما للشتتتتتعوب األصتتتتتلية واهلندوراستتتتتيني املنحدرين  

 ؛(جيبويت)أصل أفريقي 

تنفيذ لقانون األستتتتاستتتتي املتعلق ابلتعليم اعتماد تدابري ل تتتتمان الفعالية س   104-160
 ؛(بريو)ال نالي اللغة املشفك ال قافات 

اعتماد التدابري الال مة ل تتتمان الفعالية س تنفيذ القانون األستتتاستتتي املتعلق  104-161
ابلتعليم ال نالي اللغة املشتتتتتتفك ال قافات والستتتتتتياستتتتتتة العامة مل افحة العنصتتتتتترية والتمييز 
العنصتتتري من أجل التنمية الشتتتاملة للشتتتعوب األصتتتلية واهلندوراستتتية املنحدرة من أصتتتل 

 ؛(وتوادور)أفريقي 

ختاذ وجراءات فورية إلااء العنف ابملرأةد مبا س ذلك العنف املنز  والعنف ا 104-162
 ؛(وستونيا)اجلنسي واجلنسا د والتل اإلانثد وضمان املساءلة ال املة عن هذش األفعاا 

دعم عمل الل نة املشتتتتتتفتة بني املؤستتتتتتستتتتتتات املعنية مبتابعة التحقيقات س  104-163
 ؛(أيرلندا) حاالت وفاة النساء والتل اإلانث

 ؛ ( العراق ) املرأة  ضد    األسري   مواصلة اجلمود الرامية وت م افحة التمييز والعنف  164- 104

د بستبل منما ضتمان       تامال      ا   ضتمان تنفيذ لقانون املتعلق ابلعنف ابملرأة تنفيذ 104-165
 ؛(ويااليا)وصوا النساء ضحااي العنف وت العدالة علو او فعاا 

اختاذ مزيد من التدابري حلماية وتعزيز حقوق املرأةد بستتتتتتبل منما من  العنف  104-166
 ؛(الياابن)املنز  واجلنسي 

ت  يف وتتا اهتتا اإلبتابيتة س جلتب املزيتد من النستتتتتتتتتتتتاء وت مواال  صتتتتتتتتتتتن   104-167
 ؛(وثيوبيا) القرار

 ايدة تعزيز اآلليتتتات الوينيتتتة ملن  العنف املنز  ومحتتتايتتتة  ي  ضتتتتتتتتتتتحتتتاايش  104-168
 ؛(الريغيزستان)

حتستتني اإليار التشتتريعي القالم ابعتماد وتنفيذ تشتتريعات  تتاملة تن  علو  104-169
 ؛ ( ستتتتلندا آي)التزاع الدولة بتوفري محاية فعالة للنستتتتاء والبنات من العنف املنز  واجلنستتتتي  

وتابيق الوانني أت ر صتتتتتتتتترامة تتعلق ابإلنفاذ والعقاب علو جرالم العنف اجلنستتتتتتتتتي ابملرأة 
ووضتتتتتتت  اإليار القانو  واإلداري الال ع مل افحة   ؛(ماليزاي)تتناستتتتتتتب م  اجلرمية املرت بة  

والتع يل ابعتماد تشتتريعات وينية ملن  وم افحة العنف   ؛ (موريشتتيوس)العنف اجلنستتا   
 ؛(البحرين)                                    ومواصلة سن  تشريعات ملن  العنف ابملرأة  ؛(االحتاد الروسي)ابملرأة 
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واعتماد بروتوتوا للتحقيق واختاذ وجراءات والالية ملعاجلة األسباب اجلذرية  104-170
 ؛(اجلبل األسود)لقتل اإلانث 

مواصتتتلة اجلمود الرامية وت التصتتتدي للعنف ابلنستتتاء واأليفااد مبا يشتتتمل  104-171
اختتتتتتاذ تتتتتتدابري ملن  العنف ودعم النتتتتتاجنيد وو التتتتتة احلواجز اليت تعوق الوصتتتتتتتتتتتوا وت 

 ؛(في ي) العدالة

مواصتتتتتتتتتتتلتتة اختتتاذ تتتدابري ملن  العنف املنز  واجلنستتتتتتتتتتتي وم تتافحتتته وتقتتدمي  104-172
 ؛(نيباا)املساعدة واحلماية وت ال حااي 

 ؛ ( بريو )  العنف اجلنسا   تنفيذ برامج هتدف وت توفري احلماية الفعالة ل حااي  173- 104

م تتتتتتتتتتتاعفتة جمودهتا الراميتة وت من  العنف ابملرأة والتصتتتتتتتتتتتدي لتهد ومعتاالبتة  104-174
 ؛(الفلبني)املسؤولني عنهد وتوفري املساعدة واحلماية لل حااي 

اختاذ تدابري تشتتتتتتتريعية وتدابري تتعلق ابمليزانية لوضتتتتتتت  حد للعنف ابلنستتتتتتتاء  104-175
 ؛(فرنسا)بني الرجل واملرأة والبنات وتعزيز املساواة 

محاية امل ليات وامل ليني ومزدوجي امليل اجلنستتتتتي ومغايري اهلوية اجلنستتتتتانية  104-176
 ؛(فرنسا)وحاملي صفات اجلنسني وم افحة التمييز ضدهم 

البلد                                                                  مواصتلة تنفيذ برانمج "مدينة املرأة" وتوستي  ناااله ليشتمل مدان  أالر  س  177- 104
وختصتتي  موارد تافية لل انمج النا تت  عن مبادرة "مدينة املرأة" الذي يمدف وت    ؛ ( وستتراليل ) 

ضتتمان الرعاية الشتتاملة للنستتاءد ال ستتيما ضتتحااي العنف اجلنستتا د وضتتمان وم انية الوصتتوا 
وختصتتتتتتي  موارد تافية لل امج املنفذة س ويار    ؛ ( الستتتتتتنغاا ) وت ال انمج س  ي  أااء البلد  

 ؛ ( تشي يا )  ملرأة" وضمان توافرها س  ي  أااء البلد مبادرة "مدينة ا 

مواصتتتتتتتلة تعزيز اجلمود الرامية وت الق تتتتتتتاء علو العنف ابملرأةد مبا س ذلك  104-178
أثناء اجلالحةد ابلتعاون م  الشتتترتاء الدوليني املعنينيد حستتتب االالت تتتاءد بتحستتتني ستتتبل 

 ؛(سنغافورة)دعم ال حااي  الوصوا وت العدالة وتعزيز الت قيف اجملتمعي و ايدة

اختاذ املزيد من ا اوات من أجل الق تتتتتتتتتتاء علو التمييز ضتتتتتتتتتتد النستتتتتتتتتتاء  104-179
 ؛(جورجيا)والبنات 

اختاذ وجراءات للق تتتتتتتتتتاء علو  ي  أ تتتتتتتتتت اا العنف ابلنستتتتتتتتتتاء والبناتد  104-180
ستيما  نشتاء آليات محاية فعالة يستمل الوصتوا وليماد وضتمان احلق س احلصتوا علو  ال

حبوب من  احلمل س احلاالت الاارلةد ال سيما حاالت االغتصاب أو االعتداء اجلنسيد 
 ؛(سويسرا)من أهداف التنمية املستدامة  2-5             وفقا  للغاية 

التمييز ضتتتد املرأةد ومحاية   مواصتتتلة تعزيز املستتتاواة بني اجلنستتتنيد وم افحة 104-181
 ؛(تونس)النساء ضحااي العنف املنز  واجلنسي 

مواصتتتتتتلة اجلمود الرامية وت الق تتتتتتاء علو التمييز ضتتتتتتد املرأة ومن  العنف  104-182
 ؛(أوترانيا)ضدها والتلماد وم افحة اال ار ابلبشر 

العتتدالتتة  من   ي  أعمتتاا العنف ابملرأة وم تتافحتمتتا وتستتتتتتتتتتتليم اجلنتتاة وت 104-183
 ؛(أوترانيا)وتقدمي املساعدة واحلماية وت ال حااي 
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وعااء األولوية للعاوات الرامية وت م افحة تفشتتتتتتتي اغتصتتتتتتتاب النستتتتتتتاء  104-184
وبناء الدرة املؤستتتتتتستتتتتتات علو محاية   .والبنات واستتتتتتتغالهلن جنستتتتتتيا من البل العصتتتتتتاابت

ال تتحااي بتعزيز التدابري الرامية وت التعرف علو ال تتحااي علو او استتتباالي ووحالتمم وت 
 ؛(الشمالية أيرلندااململ ة املتحدة ل ياانيا العممو و )الدمات الدعم املناسبة 

ةد مواجمة تصتتتتتتتتتاعد العنف اجلنستتتتتتتتتا  عن يريق توفري املستتتتتتتتتاعدة القانوني  104-185
وضمان وم انية جلوء النساء وت العدالةد واحلد من اإلفالت من العقاب س هذش احلاالت 

 ؛( مورية فنزويال البوليفارية)

مواصتتتلة جمودها الرامية وت حتقيق املستتتاواة بني اجلنستتتني وامل تتتي س تعزيز  104-186
 ؛(انع فيي )حقوق النساء واأليفاا واأل عا  املنتمني وت فيات ضعيفة أالر  

اعتماد التدابري الال مة للحد من عدد أعماا العنف املرت بة ضتتد النستتاءد  104-187
مبا س ذلك العنف املنز  والعنف اجلنستتتتتي والتل اإلانثد وضتتتتتمان وصتتتتتوا ضتتتتتحااي هذا 

 ؛(األرجنتني)النوع من العنف وت العدالة 

ف ابملرأةد وضتتتمان  ت  يف جمودها الرامية وت من  وم افحة  ي  أعماا العن  188- 104
 ؛ ( اليوانن )  ماسبة املسؤولني عنماد وتوفري املساعدة واحلماية ل حااي العنف اجلنسا  

ت تتتتمني مشتتتتروع ال وتوتوا الويين لرعاية ضتتتتحااي العنف اجلنستتتتي املعايري  104-189
الدولية املتعلقة  دارة حاالت االغتصتتتتاب ومعاجلتماد مبا س ذلك احلصتتتتوا علو وستتتتالل 

 ؛(بل ي ا)من  احلمل س احلاالت الاارلة 

م تتتتتتتتتتاعفة جمودها س ستتتتتتتتتتبيل من   ي  أعماا العنف ابملرأة وم افحتما  104-190
االبة عليما وتوفري املستاعدة واحلماية لل تحااي بستبل منما اعتماد الانون  تامل بشتلن واملع

 ؛(بل ي ا)العنف ابملرأة 

ت  يف اجلمود الرامية وت من  العنف ابملرأة وم افحتهد بستتتبل منما ونشتتتاء  104-191
 ؛(ال ا يل)نماع مت امل جلم  اإلحصاءات عن هذش املسللة 

أ تتتت اا التمييز ضتتتتد املرأةد وضتتتتمان املستتتتاواة بني الرجل  الق تتتتاء علو  ي    192- 104
واملرأةد ووضتتتتتتتتتت  حتتتد للعنف اهلي لي ضتتتتتتتتتتتتد املرأةد مبتتتا س ذلتتتك العنف اجلنستتتتتتتتتتي والتتتتل  

 ؛ ( مصر )  اإلانث 

تعزيز التدابري الرامية وت من   ي  أ تتتتتتتت اا العنف اجلنستتتتتتتتي واجلنستتتتتتتتا   104-193
املنز  والعنف ابمل ليتتتات وامل ليني والتحقيق فيمتتتا واملعتتتاالبتتتة عليمتتتاد مبتتتا س ذلتتتك العنف 

 ؛(تندا)ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني 

توالي احلزع س م تتتافحتتتة العنف ابملرأة والتحقيق س  ي  حتتتاالت التتتتل  104-194
 ؛(الصني)اإلانث واملعاالبة عليما 

مواصتتتتتلة اعتماد التدابري املؤستتتتتستتتتتية والتنميمية الال مة ملن  أعماا العنف  104-195
اليت تستتتتتتتمدف النستتتتتتاء والبناتد وضتتتتتتمان الوصتتتتتتوا وت العدالةد وتوفري املوارد الال مة 

 ؛(تولومبيا) هذش اجلرالم للتحقيق س

                                                                      اعتماد تدابري منستتتتتتتتتقة وتولة اويال  تافيا  ملعاجلة القوالب النماية التمييزية  104-196
 ؛(غياان)املتعلقة أبدوار املرأة والرجل س األسرة واجملتم  والق اء عليما 
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م تتتتتتاعفة جمودها الرامية وت محاية حقوق الفيات ال تتتتتتعيفةد مبن س ذلك  104-197
نستتتتاء واأليفااد وتذلك األالليات اإلثنيةد ال ستتتتيما بتعزيز مبادراهتا وبراجمما الرامية وت ال

 ؛( مورية توراي)من  العنف اجلنسا  وعمل األيفاا وغري ذلك من اجلرالم 

تعزيز اآلليتتتات الراميتتتة وت من  وم تتتافحتتتة العنف املنز  من أجتتتل محتتتايتتتة  104-198
 ؛(جيبويت)                                ممد ف ال  عن أ  اا املساعدة األالر  ال حااي وونصافمم ووعادة ًهيل

                                                               اعتماد أنشتتتتتتاة وبرامج منستتتتتتقة وتو لة تما بب لتوعية الشتتتتتتباب والفتيان  104-199
هبتدف تغيري املواالف وتعزيز معتايري التذتورة اإلبتابيتةد بارق منمتا استتتتتتتتتتتتعتداع وستتتتتتتتتتتتالل 

 ؛(هاييت)التواصل االجتماعي 

 ؛ ( الريغيزستان ) مواصلة عملما علو ضمان تس يل املواليد س  ي  أااء البلد   200- 104

مواصتتلة اجلمود الرامية وت تعزيز ستتياستتتما املتعلقة ب تتمان حقوق األيفاا  104-201
 ؛(جورجيا)واملراهقني 

املتارا اختتاذ  ي  التتدابري الال متة ملن   نيتد األيفتاا من جتانتب عصتتتتتتتتتتتاابت  104-202
 ؛(بنما)واجلماعات اإلجراميةد ومحاية األيفاا من العنف املسلح 

تعزيز ال امج الرامية وت من   نيد األيفاا ومحايتمم من عنف العصتاابتد  104-203
واختتاذ  ي  التتدابري ملن    ؛(بريو)و تاعتات وجراميتة أالر  املتارا مبتا س ذلتك عصتتتتتتتتتتتاابت 

استتتتتتتتتتتتعتتداع األيفتتاا س العمتتل والت رمي علو  نيتتد األيفتتاا القستتتتتتتتتتتري س اجلمتتاعتتات 
 ؛(أوترانيا)اإلجرامية 

نااق اإلجراءات الرامية وت من  عنف األحداث ابلفتيز علو العمل    توستتتتتتتتي   104-204
 ؛ ( تواب ) وس هذا الصددد مواصلة تعزيز اجملالس احمللية وبرانمج "البلدايت اآلمنة"    . اجملتمعي 

ويالء األولوية لتعزيز ومحاية حقوق الستتتتتت ان األصتتتتتتليني أثناء تنفيذ خمتلف  104-205
 ؛( مورية ويران اإلسالمية)املشاري  االالتصادية س أراضيمم 

تعزيز اجلمود الرامية وت من  أي  تتت ل من أ تتت اا التمييز ضتتتد الستتت ان  104-206
 ؛(ويااليا)األصليني واهلندوراسيني املنحدرين من أصل أفريقي 

مواصتتلة ستتياستتتما الرامية وت ودماج الشتتعوب األصتتلية ومناه تتة العنصتترية  104-207
 ؛(     ع مان)

ضتتتتتمان املشتتتتتارتة الستتتتتياستتتتتية اهلادفة للشتتتتتعوب األصتتتتتلية وحصتتتتتوهلا علو  104-208
 ؛(الفلبني)ا دمات االجتماعية 

احفاع حقوق الشتتتعوب األصتتتلية والفالحنيد وال ستتتيما حقمم س التشتتتاور  104-209
 ؛(سويسرا)                                                            املسبقد وفقا  ل عالانت املتعلقة  قوق الشعوب األصلية وحقوق الفالحني 

تعزيز محتتايتتة الشتتتتتتتتتتتعوب األصتتتتتتتتتتتليتتة واهلنتتدوراستتتتتتتتتتتيتتة األفريقيتتة من التمييز  104-210
 ؛(توغو) العنصري

راميتة وت التصتتتتتتتتتتتدي للقوالتب النمايتة وأوجته التحيز امل تابرة س جمودهتا ال 104-211
 ؛(ترينيداد وتوابغو)املستح مة  اش الشعوب األصلية واهلندوراسية األفريقية 
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اختاذ  ي  ا اوات الال مة ل تتتمان أن تفي اإلصتتتالحات األالرية للقانون  104-212
مل ة املتحدة ل ياانيا امل)اجلنالي هلندوراس اباللتزامات الدولية املتعلقة  قوق اإلنستتتتتتتان  

 ؛(الشمالية أيرلنداالعممو و 

تعزيز اجلمود الرامية وت وااء التمييز س القانون واملمارستتتتتة ضتتتتتد الستتتتت ان  104-213
 ؛(النمسا)األصليني واهلندوراسيني املنحدرين من أصل أفريقي 

تنفيذ االلتزاع املتعمد به س مؤار المة نريويب واعتماد الستتتتياستتتتة العامة اليت  104-214
                                                                      بري   ما حاليا د واليت هتدف وت ضتتتتمان محاية حقوق نستتتتاء الشتتتتعوب األصتتتتلية واملرأة 
اهلندوراستية املنحدرة من أصتل أفريقي وضتمان تنفيذها علو النحو الستليم مبشتارتة نشتاة 

 ؛(توستاري ا) 2021 لوا عاع من الفيات املت ررةد وذلك 

توفري املوارد ال تتتافيتتتة مل تتتتب املتتتدعي ا تتتا  املعين ابجلمتتتاعتتتات اإلثنيتتتة  104-215
والفاث ال قاس ومديرية الشتعوب األصتلية واملنحدرة من أصتل أفريقي بغية ضتمان حقوق 

 ؛(الدامنرك)الشعوب األصلية 

  ذوي اإلعاالة علو تعزيز اجلمود الرامية وت ضتتتتتتتمان حصتتتتتتتوا األ تتتتتتتعا 104-216
 ؛(في ي)ا دمات الصحية والتعليمية واالجتماعية وضمان ودماجمم ال امل س اجملتم  

اختاذ وجراءات ل تتتتتمان مشتتتتتارتة األ تتتتتعا  ذوي اإلعاالة مشتتتتتارتة تاملة  104-217
ومتستتاوية وجمدية س املشتتاورات وصتتن  القرار ووضتت  الستتياستتات س  ي  جماالت احلياة 

 ؛(بولندا)العامة 

تعزيز التدابري الرامية وت  ايدة ودماج األ تتتتتتتتتتعا  ذوي اإلعاالة س اجملتم   104-218
 ؛(اجلممورية الدوميني ية)

 ؛ ( ني رياي ) مواصلة اجلمود الرامية وت محاية حقوق املماجرين وضعاف احلاا   219- 104

تنفيتتذ الاتتة إلعتتادة ودمتتاج وتويني رعتتااي هنتتدوراس واأليفتتاا املمتتاجرين  104-220
 ؛(السنغاا)العالدين وت البلد واملشردين بسبب العنف 

جعل القانون املتعلق ابملماجرين واألجانب والنصتتتتتتتتتتتو  ذات الصتتتتتتتتتتتلة س  104-221
 ؛(توغو)توافق م  املعايري الدولية 

ترتز علو ضتتتتتمان حقوق اإلنستتتتتان اعتماد ستتتتتياستتتتتة عامة  تتتتتاملة للم رة   104-222
للممتاجرين وأستتتتتتتتتتترهمد م  ويالء اهتمتاع التا  حلتالتة املمتاجرين من هنتدوراس ول تتتتتتتتتتترورة 

 ؛(األرجنتني)ضمان سالمتمم ابلتعاون م  الدوا األالر  

 . ( البماما   جزر ) مواصلة اجلمود الرامية وت تنفيذ الال است ابتما وت التشريد   223- 104

و ي  االستتتتتتتتتتتتنتتاجتات و/أو التوصتتتتتتتتتتتيتات الواردة س هتذا التقرير تع س موالف التدولتة  -105
وينبغي عدع ًويلما علو أاا الد حمي    .اليت الدمتما و/أو الدولة موضتتتتتتوع االستتتتتتتعراض  (الدوا)

 .لت بتلييد الفريق العامل  
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