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 مقدمة  
                     وفقا  لقرار جملس حقوق املن تتتتتتتتتتتت   العامل املعين ابالستتتتتتتتتتتتتعراا الدور  ال تتتتتتتتتتتتامل،    عقد الفريق -1

وجرى .  2020ت تتتتتتتترين ال ا /نوفمرب    13إىل    2، دورته الستتتتتتتتادستتتتتتتتة وال       الف ة من  5/1اإلنستتتتتتتتان  
           ورأستتتتد وفد    .2020ت تتتترين ال ا /نوفمرب    11، املعقودة    16استتتتتعراا ا الة   جاماي ا   ا لستتتتة  

واعتمد الفريق العامل     كامرنا جونستتتتتتتتتون مسر .  ،جاماي ا وزيرة ال تتتتتتتتتيون الارجرة والتجارة الارجرة
 ير املتعلق جباماي ا.، التقر 2020ت رين ال ا /نوفمرب  13  جلسته السابعة ع رة، املعقودة 

 ، اختار جملس حقوق اإلنستتان فريق املقررين التا) جملاوموعة ال   رة  2020كانون ال ا /يناير    14و    -2
 البولرفارية ، وفرجي. -أنغوال، وفنزوي  جملمجهورية  لترسري استعراا ا الة   جاماي ا:

من مرفق قرار  5والفقرة  5/1من مرفق قرار جملس حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان  15             وفقتتتتتتتا  للفقرة و  -3
 ، صدرت الواثئق التالرة الستعراا ا الة   جاماي ا:16/21 اولس

  ؛A/HRC/WG.6/36/JAM/1جملأ  جمل15                  مقدم وفقا  للفقرة  عرا كتايب/تقرير وطين   أ جمل
                                                                  جتمرع للمعلومات أعدته مفوضتتتتتتتتتتترة األمم املتحدة الستتتتتتتتتتتامرة  قوق اإلنستتتتتتتتتتتان وفقا   جملب  

  ؛A/HRC/WG.6/36/JAM/2جملب  جمل15 للفقرة
                                                              لمعلومات أعدته املفوضتتتتتترة الستتتتتتامرة  قوق اإلنستتتتتتان ب تتتتتت ن جاماي ا وفقا  لموجز   جملج  

  .A/HRC/WG.6/36/JAM/3جملج  جمل15للفقرة 
أملانرا، وأنغوال، كل من                            قائمة أستتتتتتتتتتتتتقلة أعد ا مستتتتتتتتتتتتتبقا     إىل جاماي ا  اوموعة ال   رةالد  وأح -4

كندا، وكوستتتتتتتتتتتتاري ا، ولريتن تتتتتتتتتتتتاين، نرابة عن جمموعة األصتتتتتتتتتتتدقا  املعنرة اب لرات الوطنرة ، و والربتغال
ستتتتتتتتتتتتتتلوفرنرتتا، واململ تتة املتحتتدة لربياتتانرتتا الع م  وأيرلنتتدا ، و للتنفرتتو واإلب و واملتتتابعتتة، ووي أورو وا 
ال تتتتتتتتتتتتتتب ي   ومي ن االط ع عل  ووه األستتتتتتتتتتتتتتقلة عل  املوقع  ال تتتتتتتتتتتتتتمالرة، والواليت املتحدة األمري رة.

 ل ستعراا الدور  ال امل.

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

 مرع مواطنرها محاية ي فل  أشتتتتتتتتارت جاماي ا   م ح ا ا االستتتتتتتتته لرة إىل أن دستتتتتتتتتوروا   -5
                         ، حتتتل  مر تتتاق ا قوق وا ريت 2011و  عتتتام  حقوقهم بغض الن ر عن اللون أو الابقتتتة أو العقرتتتدة.

ع نااق تلف ا قوق، وفرا اح ام حقوق اإلنستتان                                                                                   األستتاستترة لل الفلتتل ال ال  من الدستتتور، ووستت 
 عل  مجرع مستويت اوتمع، من خ ل لاسبة مجرع منته ي تلف ا قوق مبا   ذلف الدولة.

إىل تفاقم العديد     أدت19-كوفردجمل  مرا فريوس كوروان  وأشتتتتتتتتتتتتتتارت جاماي ا إىل أن جائحة -6
                                                     االقتلتتتتتتتتتتتتتتاديتة ووتددت أياتتتتتتتتتتتتتتا   عتاقتة ا هود اليت كتانتد ت بتول عل   -  من حتتديت التنمرتة االجتمتاعرتة

وقبل تف تتتتتتتتتتتتتتي ا ائحة، كان برانم    اللتتتتتتتتتتتتتتعردين الوطين والعاملي لتحقرق أوداد التنمرة املستتتتتتتتتتتتتتتدامة.
د من الديون، وتن ترط النمو االقتلتاد ، وخلق جاماي ا لإلصت   وحتقرق االستتقرار االقتلتاد ، وا 

  املائة، و    5وتستتتتتتببد ا ائحة   توقع ان ماص االقتلتتتتتتاد بنستتتتتتبة    فرص العمل قد بدأ يعاي مثاره.
ارتفتتاع الباتتالتتة، واإلفتتاا اإليرادات ا  ومرتتة،   وقتتد كتتانتتد فرتته النفقتتات  تتاجتتة إىل زيدة ملواجهتتة 

 حالة الاوارئ.
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، ’’رؤية جاماي ا حىت 2009أهنا تواصتتتتتل تنفرو خاتها اإل ائرة الوطنرة لعام  وذكرت جاماي ا   -7
ونفوت ا  ومة   .2030                                                        اليت تتماشتتتت  اام ا مع أوداد التنمرة املستتتتتدامة ومع خاة عام    ‘‘،2030عام  

البرقرة،                                                                             أياتتتتتتتتا  استتتتتتتت اترجرات لفض معدالت ا رمية   البلد، ولتعزيز النمو االقتلتتتتتتتتاد  واالستتتتتتتتتدامة  
                                                                                 وخفض معدالت األمراا املزمنة  ري املعدية، فاتت   عن مستتتويت الفقر، وال ستترما الفقر   األوستتاط 

 الريفرة ولدى األطفال.
وفرما يتعلق  رية اللتتتتتحافة، أشتتتتتارت جاماي ا إىل أهنا حتتل املرتبة الستتتتتادستتتتتة   العا ، وأهنا  -8
، 2020                                            غريب، وفقا  للميشتتتتتتتتتر العاملي  رية اللتتتتتتتتتحافة لعام  تزال حتتل املرتبة األوىل   نلتتتتتتتتتل ال رة ال ال

 ملن مة مراسلون ب  حدود.
 نة م تت كة ب  الوزارات معنرة  قوق   2018                                           وفرما يتعلق بعملرات الت تتاور، أ ن تتقد   عام   -9

اإلنستتتتتتان، لترستتتتتتري التحاور ب  جمموعة واستتتتتتعة من أصتتتتتتحاب امللتتتتتتلحة، مبن فرهم   لو اوتمع املد ، 
لتنفرتو التزامات جاماي تا مبوجخم لتلل معتاودات حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتان، وأن تتتتتتتتتتتتتتاتة تقتد  التقتارير ذات و 

 الللة إىل ورقات املعاودات.
                                                                            وفرما يتعلق ابملعايري الدولرة، ومنو جولة االستتتتتتتتتتعراا الدور  ال تتتتتتتتتامل الستتتتتتتتتابقة، صتتتتتتتتتد قد  -10

 ، واناتتتتتتتتتتتتتمد 189جملرقم    2011، لعام  عل  اتفاقرة العمل ال ئق للعمال املنزلر   2016جاماي ا   عام  
إىل اتفتتاقرتتة الوتتا  املتعلقتتة اب وانتتخم املتتدنرتتة ل ختاتتاد التتدو) ل طفتتال، ووقعتتد    2017  عتتام 

عل  االتفاق اإلقلرمي ب تتتتتت ن الوصتتتتتتول إىل املعلومات وامل تتتتتتاركة العامة والعدالة   املستتتتتتائل   2019 عام
عل    2020عام  ت رين األول/أكتوبر من                    ارييب، وصد قد    البرقرة   أمري ا ال ترنرة ومناقة البحر ال

 معاودة ح ر األسلحة النووية.
وفرما يتعلق مبوضتتوع املستتاواة ب  ا نستت ، واصتتلد جاماي ا ستتراستتتها الوطنرة للمستتاواة ب   -11

                                                                   ، واعتمدت هنجا  شتتتتتتام   للجمرع يركز عل  كل من الرجال والنستتتتتتا    م افحة2011ا نستتتتتت ، لعام  
وتتستم خاة العمل   العنل ا نستا ، ويعزز املستاواة ب  ا نست ، والتوازن والنمو   اوال االقتلتاد .

االستتتت اترجرة الوطنرة للقاتتتتا  عل  العنل ا نستتتتا  ابل كرز االستتتت اترجي عل  ضتتتتحاي أعمال العنل، 
                             رمرة توفر م ذا  آمنا  للنستتتتتا                                     وتقوم جاماي ا أياتتتتتا   ن تتتتتا  م ج  إقل  منه، وا ناة وال تتتتتهود.   والناج

إن تتتتتتتتتتا  أحد تلف امل ج  ووو ملج  صتتتتتتتتتتديق ابلفعل  وقد اكتمل    اهلارابت من حاالت اإليوا  املنز).
                                                                                   وذكرت جاماي ا أياا  أهنا تنفو عدة برام  لتعزيز املساواة ب  ا نس  وا   املرأة، وللزيدة   ل طفال.

 لقرار.من عدد النسا    مناصخم القرادة وصنع ا
وفرمتا يتعلق ابلت قرل والتتدريتخم   جمتال حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان، ذكرت جتامتاي تا أن وزارة األمن  -12

الوطين تقوم بوضتتتتتع القانون املتعلق  نفاذ القوان  جملمحاية الستتتتت مة  لتحديد معايري العمل  مرع األفراد 
تعزيز  قة ا مهور   وكاالت وتاتمرنها مراعاة حقوق اإلنستان، و   -امل تارك    أن تاة إنفاذ القانون  

                                                                        وتستتع  ا  ومة أياتتا  إىل وضتتع ستتراستتة ب تت ن أقل األستتلحة فت ا ، لتن رم الوصتتول إىل   إنفاذ القانون.
                                                                                     األجهزة األقل فت ا  جملم ل رذاذ الفلفل، وأستتتتتتتتتتتتلحة اللتتتتتتتتتتتتعق ال هرابئي ، بغرة التقلرل من االستتتتتتتتتتتتتيدام 

 للقوة. املفرط
ارت جاماي ا إىل أهنا بلتتدد وضتتع ستتراستتة إلدارة لالفي وفرما يتعلق ب رود االحتجاز، أشتت  -13

جملأ  حتدي  اإلطار الت تتتتتتتتريعي الو  ين م عملرات إدارة امليستتتتتتتتستتتتتتتتات   القانون من أجل حتقرق ما يلي:
اإلص حرة؛ جملب  حتس  العملرات واإلجرا ات املتعلقة برعاية ا ناة وإدارة شيوهنم؛ جملج  ترسري توسرع 

وإعتادة اإلدمتاج؛ جملد  زيدة االمت تال لقوان  البلتد ولوائحته وزيدة موا متهمتا   ناتاق برام  إعتادة التت ورتل
 مع االتفاقرات والقوان  وأفال املمارسات الدولرة.
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وفرما يتعلق   ر الرق واالجتار ابلب تتتر، أشتتتارت جاماي ا إىل أن فرقة العمل الوطنرة مل افحة  -14
جمموعة م تتتتت كة ب  الوزارات، وتوجد من ب  أعاتتتتتائها االجتار ابألشتتتتتياص تواصتتتتتل عملها بوصتتتتتفها  

من متتتتات  ري ح ومرتتتتة؛ ووي تركز عل  منع االجتتتتتار ابألشتتتتتتتتتتتتتتيتتتتاص وقمعتتتته، والتحقرق مع ا نتتتتاة 
وابإلضتافة إىل تلتديق جاماي ا عل  بروتوكول   ومقاضتا م، ومحاية ضتحاي االجتار وتقد  املستاعدة هلم.

وخباصتتتتتة النستتتتتا  واألطفال، جملبروتوكول ابلريمو ، تركز جاماي ا   منع وقمع ومعاقبة االجتار ابألشتتتتتياص،
                                                                                 عل  تعزيز اإلطتار الوطين والت تتتتتتتتتتتتتتريعي للقاتتتتتتتتتتتتتتا  عل  االجتتار، مبتا   ذلتف التعتدي ت اليت أ دخلد   

قاتتاي االجتار                    ل ر  ي ستتماب ابلبد    عل  قانون جملمنع وقمع ومعاقبة  االجتار ابألشتتياص،    2018 عام
                                                                           اا. وعدلد جاماي ا أياتا  قانون رعاية الافل ومحايته بت تديد عقوبة من يبرع طف   ابلب تر إال أمام ق

 سنة. 20سنوات إىل  10                     أو يتج ر به من السجن 
وفرما يتعلق مبستتتتتتت لة ا ق   التعلرم، تركز ا  ومة عل  توحرد املناو  الدراستتتتتتترة وتعزيز إطار  -15

وأن تتتتتتتقد عدة مدارس جديدة   ستتتتتتتتويت التعلرم ال انو .وأن مة التقررم من مرحلة الافولة املب رة إىل م
 ويوىل اوتمام خاص الحتراجات الفقات األضعل.                              وح س ن عدد من املدارس املوجودة.

محلتتة شتتتتتتتتتتتتتتهتتد إط ق  2015وفرمتتا يتعلق  متتايتتة األطفتتال، أشتتتتتتتتتتتتتتتارت جتتامتتاي تتا إىل أن عتتام  -16
اإلب و عن مجرع حاالت اإليوا  لت تتتجرع الناس، وال ستتترما األطفال، عل     جدار اللتتتمد  ”كستتتر

 املعروفة أو امل تتتتتتتتتتتتبه فرها، وكولف لتوعرة البالغ  واألطفال باتتتتتتتتتتترورة االمتناع عن اإلستتتتتتتتتتتا ة ل طفال.
                                                                                    وأ طلقد عدة برام  أخرى ترمي إىل القاا  عل  العنل ضد األطفال، وجير  ال كرز ب  ل أكرب عل  

                              وع هد حملاكم األستتتترة واألطفال اب اذ   ستتتتات الرعاية.برام  العرش   برقة أستتتترية كبديل للعرش   ميستتتت 
                 عاما ، كما أوكلد   18القرارات وإنفاذ األح ام املتعلقة  ماية األطفال ورفاوهم منو والد م حىت ستتتتتتتن  

                                                                              تلتف املهمتة أياتتتتتتتتتتتتتتتا  إىل املستتتتتتتتتتتتتتيول  عن شتتتتتتتتتتتتتتيون األطفتال  ن ي عهتد هلم بتم رتل حقوق األطفتال أمتام 
 احملاكم. تلف
لق بقاتتتتتتتتتتتتتتتا  األحتتداإ، أشتتتتتتتتتتتتتتتارت جتتامتتاي تتا إىل أن قتتانون حتويتتل متت ل األطفتتال، وفرمتتا يتع -17
، يهدد إىل توفري وستتتتتائل بديلة للتعامل مع األطفال امليالف  للقانون، م ل قبوهلم   أحد 2018 لعام

                                                                                     برام  حتويتتل متت ل األطفتتال، بتتدال  من م حقتهم جنتتائرتتا . وأن تتتتتتتتتتتتتتت ت وزارة العتتدل م تبتتا  لتحويتتل متت ل 
وم تتخم حتويتل مت ل األطفتال مستتتتتتتتتتتتتتيول عن إعتادة  ورتل    تتتتتتتتتتتتتترد عل  تنفرتو ذلتف القتانون.األطفتال ي

األطفال امليالف  للقانون، ابلت تتتتتتتتاور مع اللجنة الوطنرة لإلشتتتتتتتتراد عل  حتويل م ل األطفال واللجان 
لة                                              وتقوم وزارة العدل حالرا   ن تتتتتتا  مراكز للعدا  املعنرة بتحويل م ل األطفال املن تتتتتت ة   كل أبرشتتتتتترة.

                                                                           كتتل أبرشتتتتتتتتتتتتتترتتة ا تتتتتتتتتتتتتترتتا  مع أح تتام قتتانون حتويتتل متت ل األطفتتال، وقتتد دختتل  ستتتتتتتتتتتتتتتة منهتتا طور العمتل 
 كامل. ب  ل

وفرمتتا يتعلق ابألشتتتتتتتتتتتتتتيتتاص ذو  اإلعتتاقتتة، ذكرت جتتامتتاي تتا أنتته بعتتد إقرار قتتانون اإلعتتاقتتة    -18
ت عل                                                                      ، أ ن تتتتتتتتقد مدارس جديدة م  ر فة وفق احتراجات ذو  اإلعاقة، وأ دخلد إصتتتتتتتت حا2014 عام

 املدارس القدمية إلاتحة وصول الا ب ذو  اإلعاقة إلرها.
وفرمتا يتعلق اب ق   التنمرتة، أبرزت جتامتاي تا التقتدم التو  أحرزتته   تنفرتو خاتة م تافحتة  -19

                                                                                  تغري املناخ عل  املستتتتوى الوطين من خ ل جمموعة من مبادرات الستتتراستتتات، فاتتت   عن تنفرو م تتتاريع 
اترجرتة من ال وارإ، والت رل مع نتتائجهتا، والتيفرل من آاثروتا، وبنتا  القتدرة وبرام  الوقتايتة االستتتتتتتتتتتتتت  

وتستع  ووه امل تاريع والربام  إىل تعزيز الت رل ب ت ل شتامل مع تغري املناخ، وبنا    عل  التلتد  هلا.
ه القدرة عل  اللتتتتمود   املستتتتتوطنات الستتتتاحلرة والب تتتترية، وال ستتتترما   القااعات الرئرستتتترة م ل املرا

عل  اتفاق ابريس،   2017وابإلضتتتافة إىل ذلف، صتتتدقد جاماي ا   عام    والستتتراحة واللتتتحة والزراعة.
 صف قبوهلا لتعديل الدوحة لربوتوكول كروتو. 2020وأودعد   عام 
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                                                                             وأكتدت   لتة جتامتاي تا جمتددا  التزام بلتدوتا بتنفرتو التوصتتتتتتتتتتتتتترتات املتفق علرهتا   االستتتتتتتتتتتتتتتعراا  -20
اية حقوق اإلنستتتتتان ملواطين جاماي ا، ودعم اح ام ستتتتترادة القانون ب تتتتت ل الدور  ال تتتتتامل، بغرا مح

                                                                        وأوضتتتتتتتحد أياتتتتتتتا  أن التحديت احملددة اليت يواجهها بلدوا، م ل الاتتتتتتتعل أمام اللتتتتتتتدمات   واضتتتتتتتاب.
 دد قدرة جاماي ا عل  تنفرو جمموعة التدابري كاملة. حة ا الرة، ئالارجرة، كا ا

 لة موضوع االستعراض جلسة التحاور وردود الدو  -ابء 
                                            وترد التوصتتتترات اليت ق دمد أ نا  ا وار   الفرع                                   وفدا  ببراانت أ نا  جلستتتتة التحاور.  70أدىل   -21

 ال ا  من ووا التقرير.
وأشتتادت  اان ابعتماد وتنفرو خاة العمل االستت اترجرة الوطنرة للقاتتا  عل  العنل ا نستتا   -22
 ،   جاماي ا.2018  وابل روع   تنفرو الربانم  الوطين للحد من الفقر، لعام 2027-2017جمل

واع فد الروانن ابلتقدم الو  حققته جاماي ا منو االستتتعراا الستتابق، وال ستترما من خ ل  -23
ة العمل االست اترجرة الوطنرة الع ترية للقاتا  عل  العنل ا نستا ، وإط ق وتنفرو مبادرة تستلرط خا

 الاو  عل  العنل األسر .
وأشتتتتتتتتتتتتتتادت  رتاان ابلتقتدم التو  أحرزتته جتامتاي تا   جمتال حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتان   إطتار خاتهتا  -24

اللجنة امل تتت كة ب  الوزارات املعنرة   ورحبد  ن تتتا   ‘‘.2030اإل ائرة الوطنرة ’’رؤية جاماي ا حىت عام  
  قوق اإلنسان، أل راا تقد  التقارير واملتابعة.

وأشتتتتتتتتارت واييت إىل ا هود اليت تبوهلا جاماي ا لتحستتتتتتتت  األحوال املعر تتتتتتتترة  مرع جمتمعا ا  -25
اواة، وتنفرو وأشتتتتتتتتادت ابلتدابري اليت ا و ا جاماي ا هبدد م افحة الفقر وا د من عدم املستتتتتتتت   احمللرة.

 ‘‘.2030خاتها اإل ائرة الوطنرة ’’رؤية جاماي ا حىت عام 
وون ت وندوراس جاماي ا عل  النتائ  اليت حققتها   تنفرو توصتتتتتتتترات االستتتتتتتتتعراا الدور   -26

ال تتتتتتتتتتتتتتامل الستتتتتتتتتتتتتتابق، وال ستتتتتتتتتتتتتترما اناتتتتتتتتتتتتتتمامها إىل اتفاقرة الوا  املتعلقة اب وانخم املدنرة ل ختااد 
 ل طفال. الدو)

ورحبد آيستتتتتتتتتتلندا ابلتقرير الوطين وابلاوات املتيوة لتنفرو توصتتتتتتتتتترات االستتتتتتتتتتتعراا الدور   -27
 ال امل السابق.

وأحاطد   وأشتتتتادت اهلند بتعاون جاماي ا املستتتتتمر مع آلرات األمم املتحدة  قوق اإلنستتتتان. -28
انجمها الوطين للحد من ‘‘، وبرب 2030اتها اإل ائرة الوطنرة ’’رؤية جاماي ا حىت عام  خب                  علما  مع التقدير  

 وأشادت اب هود املبوولة للتيفرل من آاثر تغري املناخ. .2017الفقر، لعام 
ورحبد إندونرستتتتترا ابلتحستتتتترنات اليت أكز ا جاماي ا هبدد النهوا  قوق املرأة وابملستتتتتاواة  -29

حرزته امليستتتتتتستتتتتتات ذات ب  ا نستتتتتت ، كما يتجل    زيدة ا رل املرأة   ا  ومة، و  التقدم الو  أ
 الللة   ن ر برام  تعمرم مراعاة املن ور ا نسا .

وشتتتتتتتت رت مجهورية إيران اإلستتتتتتتت مرة جاماي ا عل  م تتتتتتتتاركتها البنا ة   عملرة االستتتتتتتتتعراا  -30
                                                                         الدور  ال امل، وأ ند عل  ما تقوم به تعزيزا   قوق اإلنسان ومحايتها   البلد.

تبوهلا جاماي ا مل افحة الفقر ولتنفرو خاة التنمرة الب ترية الوطنرة   ورحخم العراق اب هود اليت -31
 ، ودعا إىل مواصلة ا هود مل افحة االجتار ابألطفال.2030لعام 
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وأ ند أيرلندا عل  جاماي ا ملوافقة جملستتتتي برملاهنا عل  تعديل قانون ا رائم ا نستتتترة لاتتتتمان  -32
تلتف مجرع ال رود، وقتالتد إهنتا تتالع إىل استتتتتتتتتتتتتتت متال اعتبتار اال تلتتتتتتتتتتتتتتتاب الزوجي جرميتة جنتائرتة   

 الت ريعرة. العملرة
                                                                           وأشتتتتتتتادت إياالرا جباماي ا العتمادوا خااا  وطنرة لتنفرو إصتتتتتتت حات   ا هاز القاتتتتتتتائي. -33

ورحبد  ن تتتتتا  اولس االستتتتتت تتتتتار  لل تتتتتيون ا نستتتتتانرة، وابعتماد خاة العمل االستتتتت اترجرة الوطنرة 
 نسا .للقاا  عل  العنل ا 

وأعربتتد الرتتاابن عن تقتتديروتتا البتتالا للياوات اإلجيتتابرتتة اليت ا تتو تتا جتتامتتاي تتا  متتايتتة وتعزيز  -34
 إىل ا   املرأة. ا نس  الراميحقوق املرأة، مبا   ذلف إط ق برانم  ختم املساواة ب  

لتعزيز حقوق اإلنستتتتتتتتتتتان ومحايتها وأ ند كرنرا عل  جاماي ا لتقريروا الوطين و هودوا املبوولة   -35
                                                                      البلد، فا   عن التزامها ابلتلديق عل  املعاودات الدولرة  قوق اإلنسان.

وأشتتتتارت مالرزي إىل التدابري اليت ا و ا جاماي ا للتلتتتتد  ل جتار ابألشتتتتياص، مبا   ذلف  -36
ت  رل جهودوتا   تعر  مقرر وطين معين ابالجتتار ابألشتتتتتتتتتتتتتتيتاص، وشتتتتتتتتتتتتتتجعتد جتامتاي تا عل  زيدة 

 اللدد. ووا
ورحبتد ملتديل ابلتزام جتامتاي تا إزا  الت رل مع تغري املنتاخ والتيفرل من آاثره، وأ نتد عل   -37

 إن ا  فرقة العمل الوطنرة مل افحة االجتار ابألشياص.
وأشتتتارت جزر مارشتتتال إىل التقدم الو  أحرزته جاماي ا منو آخر استتتتعراا هلا، مبا   ذلف  -38

وح د جزر مارشتال جاماي ا عل  مواصتلة   .2018إن تا  اولس االستت تار  لل تيون ا نستانرة   عام  
 جهودوا ملعا ة املسائل البرقرة عل  مجرع املستويت.

ا اإل تائرتة الوطنرتة، وبراجمهتا للت رل مع تغري املنتاخ، وأ نتد موري تتتتتتتتتتتتتتروس عل  جتامتاي تا لاتهت  -39
وأعربتد عن إعجتاهبتا اب هود ال برية اليت تبتوهلتا مل تافحتة   ومح ت التوعرتة اليت تن مهتا   ذلتف اوتال.

 االجتار ابألشياص.
                                                                              ونو ود امل ستتتتتتتتتتتتتترف اب هود اليت تبوهلا جاماي ا لتعزيز محاية النستتتتتتتتتتتتتتا  والفترات والفتران من  -40
، وال تتتراكة العاملرة ‘‘مبادرة تستتتلرط الاتتتو ’’عل  مواصتتتلة امل تتتاركة   مبادرات م ل    هاوشتتتجعت  لعنل.ا

 من أجل إهنا  العنل ضد األطفال.
 هاوشتتتتتتتجع  ورحخم ا بل األستتتتتتتود بتعاون جاماي ا مع آلرات األمم املتحدة  قوق اإلنستتتتتتتان. -41

دئ املتعلقة مبركز امليستتتتستتتتات الوطنرة لتعزيز                                                  عل  إن تتتتا  ميستتتتستتتتة وطنرة  قوق اإلنستتتتان ااشتتتترا  مع املبا
 ومحاية حقوق اإلنسان جملمبادئ ابريس .

وأشتتتتتتتتتتار املغرب ابرترا  إىل االوتمام الاص الو  تولره جاماي ا لقاتتتتتتتتتتاي التنمرة، من خ ل  -42
 ‘‘، ومحايتها  قوق املرأة والافل.2030’’رؤية جاماي ا حىت عام  اتها اإل ائرة الوطنرةلوضعها 

                                                                          ونو ود مرا ار اب هود اليت تبوهلا جاماي ا لتنفرو التوصتتتتتتتتتتتتترات اللتتتتتتتتتتتتتادرة عن االستتتتتتتتتتتتتتعراا  -43
العتمادوا الربانم  الوطين للحد من الفقر، وخاة العمل االستتتتتتتتت اترجرة الوطنرة لرها  وأ ند ع  الستتتتتتتتتابق.

 للقاا  عل  العنل ا نسا .
امليستتستترة املتعلقة  قوق اإلنستتان اليت ا و ا وأ ند انمربرا عل  جاماي ا ملبادرا ا الت تتريعرة و  -44

منو االستتتتتتتعراا الستتتتتتابق، واليت تاتتتتتتمند،   مجلة أمور، إن تتتتتتا  اللجنة امل تتتتتت كة ب  الوزارات املعنرة 
  قوق اإلنسان.
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وأ نتد نربتال عل  جتامتاي تا للتقتدم التو  أحرزتته   تنفرتو خاتة م تافحتة تغري املنتاخ، مبتا    -45
آلرات ميستسترة وأطر قانونرة للت رل مع تغري املناخ والتلتد   اثره والتيفرل   ذلف من خ ل إن تا 

 من حد ا.
وأ ند وولندا عل  جاماي ا إلط قها خاة العمل االستتتت اترجرة الوطنرة للقاتتتتا  عل  العنل  -46

ر  وقالد إن القلق ال يزال يستتتتتتتتاوروا إزا  حقوق امل لرات وامل ل  ا نستتتتتتتتا ، اليت تدوم ع تتتتتتتتر ستتتتتتتتنوات.
ومزدوجي املرل ا نستتتي ومغاير  اهلوية ا نستتتانرة وحاملي صتتتفات ا نستتت ، وأشتتتارت إىل أن جاماي ا 

                            جتر م الع قات امل لرة ابل اضي.
                                                                               وأعربد النرجر عن تقديروا للنه  ال تتتتتتتتامل والت تتتتتتتتاركي الو  استتتتتتتت  شتتتتتتتتد به   كتابة التقرير  -47

ورحبتد ابعتمتاد الربانم  الوطين  ز حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان.الوطين  تامتاي تا، ورحبتد ابلتقتدم احملرز   تعزي
 للحد من الفقر.

وأ ند نرجريي عل  جاماي ا لتعاوهنا املستمر مع االستعراا الدور  ال امل و ريه من آلرات  -48
والح د ابرترا  التدابري اليت ا و ا جاماي ا مل افحة العنل ا نستتتتتتا ، ولاتتتتتتمان   حقوق اإلنستتتتتتان.
 التلد  لت  ري تغري املناخ.ا د من الفقر، و 

وأشتتتادت ابكستتتتان اب هود اليت تبوهلا جاماي ا للوفا  ابلتزاما ا   جمال حقوق اإلنستتتان من  -49
وأقرت أبن لتتدوديتتة القتتدرات واملوارد وتغري املنتتاخ من العقبتتات   خ ل ا تتاذ تتتدابري ت تتتتتتتتتتتتتتريعرتتة وإداريتتة.

 ادية   البلد، ودعد إىل تقد  مزيد من الدعم الدو).الرئرسرة اليت تعوق التنمرة االجتماعرة واالقتل
وأعربتتد بنمتتا عن ارترتتاحهتتا لتنفرتتو خاتتة التنمرتتة الوطنرتتة، وكتتولتتف للموافقتتة عل  برانجمي ا تتد  -50

 من الفقر، والت رل مع تغري املناخ والتيفرل من حدة آاثره.
ة وأعربتتتد عن قلقهتتتا إزا  عتتتدم ورحبتتتد ابرا وا  ابلعتتتديتتتد من املبتتتادرات املتعلقتتتة  قوق املرأ -51

                                                                                     وجود ميسسة وطنرة  قوق اإلنسان، وعدم توجره دعوة دائمة إىل اإلجرا ات الاصة، وحاالت الت خ ر 
   تقد  التقارير إىل ورقات املعاودات.

واع فتد بريو ابلتقتدم التو  أحرزتته جتامتاي تا، مبتا   ذلتف إن تتتتتتتتتتتتتتا  فريق وطين معين مب تافحتة  -52
 االجتار ابألشياص.

عل  اتفتتاقرتتة العمتتل ال ئق  2011وأعربتتد الفلب  عن تقتتديروتتا لتلتتتتتتتتتتتتتتتديق جتتامتتاي تتا   عتتام  -53
 ، مبا يتماشتت  مع توصتترة كاند قدمتها خ ل جولة االستتتعراا 189جملرقم    2011للعمال املنزلر ، لعام  

 ر.السابقة، وقالد إهنا مستعدة للتعاون ب  ن قارة م افحة االجتار ابلب 
‘‘، ووي 2030’’رؤيتتة جتتامتتاي تتا حىت عتتام ة والح تتد الربتغتتال مع التقتتدير املوافقتتة عل  خاتت  -54

 أول خاة إ ائرة اس اترجرة طويلة األجل وقائمة عل  النتائ  تعتمدوا جاماي ا.
وأشتتتتتتار االحتاد الروستتتتتتي ابرترا  إىل التلتتتتتتديق عل  املعاودات الدولرة  قوق اإلنستتتتتتان، وإىل  -55

 وان  تتماش  مع التوصرات املقدمة خ ل جولة االستعراا الدور  ال امل ال انرة.اعتماد ق
وأعربتد عن تقتديروتا  وأشتتتتتتتتتتتتتتتادت روانتدا جبهود جتامتاي تا   م تافحتة الفقر وعتدم املستتتتتتتتتتتتتتتاواة. -56

العتماد خاة العمل الوطنرة مل افحة االجتار ابألشتتتتياص، وخاة العمل االستتتت اترجرة الوطنرة للقاتتتتا  
 ل ا نسا .عل  العن

وون ت السنغال جاماي ا عل  التقدم الو  أحرزته   جهودوا مل افحة الفقر وعدم املساواة،  -57
 وتنفرو خاة إ ائرة وطنرة، وإن ا  كران وطين مل افحة االجتار ابألشياص.
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وشتتتتت رت ستتتتتريالرون جاماي ا عل  م تتتتتاركتها   عملرة االستتتتتتعراا الدور  ال تتتتتامل، وأ ند  -58
 ن ائها ميسسة وطنرة  قوق اإلنسان.علرها إل

وأقرت ستتتتتتتتتتنغافورة اب هود امل  فة اليت تبوهلا جاماي ا للنهوا  قوق املرأة، والح د النه   -59
املنستتتتتتتتق وا  ومي الدو) الو  تتبعه   التلتتتتتتتتد  للفقر، وأعربد عن  قتها   أن جاماي ا ستتتتتتتتت ون 

 وعل  إعادة البنا  ب  ل أفال. ،ا ائحة  لها تقادرة عل  جتاوز التحديت اليت 
وأيدت ستتتتتتتلوفرنرا جهود جاماي ا من أجل تنفرو مجرع اللتتتتتتت ون األستتتتتتتاستتتتتتترة للقانون الدو)  -60

 قوق اإلنستان، والتعاون مع آلرات ن ام األمم املتحدة  قوق اإلنستان، مبا   ذلف ورقات معاودات 
 األمم املتحدة.

‘‘، اليت 2030’’رؤيتتة جتتامتتاي تتا حىت عتتام ة تنفرتتو خاتت وونتت ت جنوب أفريقرتتا جتتامتتاي تتا عل   -61
تستند إىل األدلة وتس شد مببادئ االستدامة واإلنلاد واإلدماج، واليت مجعد ب  ا وانخم االقتلادية 

 واالجتماعرة والبرقرة وا  ومرة للتنمرة الوطنرة.
ة  قوق اإلنستتتتان، وأشتتتتارت إستتتتبانرا ابرترا  إىل أن جاماي ا طرد   مع م اللتتتت ون الدولر -62

ورحبد ابلتقدم احملرز   محاية حقوق النستتتتتتتتا  والفترات، وأعربد عن قلقها إزا  حالة امل لرات وامل لر  
 ومزدوجي املرل ا نسي ومغاير  اهلوية ا نسانرة وحاملي صفات ا نس .

ضتتتتتها الدور  وأشتتتتتادت ستتتتتر  الن ا ابلتقدم الو  أحرزته جاماي ا منو ا ولة ال انرة الستتتتتتعرا -63
ال تتتتتتامل، مبا   ذلف إن تتتتتتا   نة م تتتتتت كة ب  الوزارات معنرة  قوق اإلنستتتتتتان، وتعديل قانون االجتار 

 ابألشياص، وإن ا  جملس است ار  لل يون ا نسانرة.
لر تيت ابلتقدم احملرز   جاماي ا، ورحبد عل  وجه اللتوص بتعر  مقرر  -  واع فد ترمور -64

 ابألشياص، وابعتماد خاة العمل الوطنرة مل افحة االجتار ابألشياص.وطين معين ابالجتار 
  مع م اللتتتتتتتتتتتتتت ون الدولرة  قوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتان، وابلتقدم                                 ورحبد تو و ب ون جاماي ا طرفا   -65

الو  أحرزته   الت رل مع تغري املناخ من خ ل الت تتتتديد عل  التيفرل من حدة آاثره، واالستتتتت مار 
  ال الااقة املتجددة.  كفا ة الااقة و  أش

وفرمتا يتعلق بقبول القواعتد التدولرتة، أشتتتتتتتتتتتتتتتارت جتامتاي تا إىل أهنتا طرد   االتفتاقرتة األمري رتة  -66
وقالد   لتها إن بلدوا نفو   العهد الدو) الاص اب قوق املدنرة والستتتتتتتتراستتتتتتتترة.    قوق اإلنستتتتتتتتان، و 

ه عن ضتتمان عدم تعرا األشتتياص الاضتتع                                                   أياتتا  تدابري لتلفة عل  املستتتوى احمللي للوفا  مبستتيولرت
وقالد   لة جاماي ا إنه ابلر م من   لواليته أو ستتتتترارته ملعاملة أو عقوبة قاستتتتترة أو الإنستتتتتانرة أو مهرنة.

                                                                                    أن بلتدوتا لرس طرفتا    اتفتاقرتة منتاواتتتتتتتتتتتتتتتة التعتويتخم و ريه من ضتتتتتتتتتتتتتتروب املعتاملتة أو العقوبتة القتاستتتتتتتتتتتتتترتة 
 دستتتتتتور جاماي ا تلف ا ماية يدل عل  التزام بلدوا ابالع اد ال إنستتتتتانرة أو املهرنة، فمن تاتتتتتم  أو

 ب رامة اإلنسان املت صلة فره وابح امها.
ودعما للجهود العاملرة الرامرة إىل وضتتتتع حد لإلف ت من العقاب ابلنستتتتبة ملن ارت بوا البعض  -67

م روما األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتي                                                                    من أب تتتتتتتتتع ا رائم أو كانوا مستتتتتتتتتيول  عنها ب تتتتتتتتت ل ما، وق عد جاماي ا عل  ن ا
 ري أن جاماي ا أشتتتتتتارت إىل أهنا  اجة إىل وجود ت تتتتتتريع ذ  صتتتتتتلة بولف   للمح مة ا نائرة الدولرة.

وذكرت   لة جاماي ا أن بلدوا  قبل أن تتم ن من ال تتتروع   التلتتتديق عل  ذلف الن ام األستتتاستتتي.
اإلدارية اليت ستتتتتن تتتت  عن التلتتتتديق عل  ذلف بدأ عملرة اللتتتترا ة الت تتتتريعرة وشتتتترع   تقررم املتالبات  

                                                                       وأشتتارت إىل أن املوارد اليت مي ن  لتترلتتها لعملرة التلتتديق تت  ر ستتلبا  اب اجة إىل   الن ام األستتاستتي.
و ريوا من ال وارإ   19-التلتتتتد  ل زمة االجتماعرة واالقتلتتتتادية واللتتتتحرة النامجة عن جائحة كوفرد
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                                                     أن عدم تلتتتتديق بلدوا بعد  عل  ن ام روما األستتتتاستتتتي مينعه من                                   الابرعرة اليت حد د ميخرا . وأضتتتتافد
 التلديق عل  تعدي ت كمباال.

وفرمتا يتعلق بتابرق عقوبتة اإلعتدام، ذكرت   لتة جتامتاي تا أن بلتدوتا أوقل   م الواقع منتو  -68
ا  ري أهنتت  .1988                                            فلم ت نفتتو أ  عملرتتات إعتتدام   جتتامتتاي تتا منتتو عتتام   زمن طويتتل تابرق تلتتف العقوبتتة. 

وأشتتتتتتتتارت إىل أن                                                                             أشتتتتتتتتارت إىل أنه   ي تيو أ  قرار  لغا  عقوبة اإلعدام رمسر ا من النلتتتتتتتتوص القانونرة.
وأضتافد أنه   وا.و ومواطن       ت هامجاعرا ح وم  واقرر يتلف املست لة تدخل ضتمن الوالية السترادية  اماي ا، و 

دو) الاص اب قوق املدنرة عهد الامللحق ابلابلر م من انستتتتتتتتتتتتتحاب جاماي ا من الربوتوكول االخترار   
، فمنه مي ن ل فراد   جاماي ا تقد  التماستتتتتات إىل  نة البلدان األمري رة 1997والستتتتتراستتتتترة،   عام  

قدمي االلتماستتتتتات ا ق   تقد  التماس إىل ورقة دولرة معنرة  قوق ي ل ملوبولف     قوق اإلنستتتتتان.
ق الواردة   العهد وأن اناتمام ا  ومة من جديد وأضتافد أن دستتور جاماي ا ي فل ا قو   اإلنستان.

                                                           إىل الربوتوكول االخترار  امللحق ابلعهد لرس ماروحا    ووه الف ة.
 وقدمد   لة جاماي ا معلومات إضتتتتتتتتتتتافرة عن العنل ا نستتتتتتتتتتتا  والعنل املنز) ضتتتتتتتتتتتد املرأة. -69

 ، 2027إىل    2017نستتتتا ، للف ة من  وأشتتتتارت إىل خاة العمل االستتتت اترجرة الوطنرة للقاتتتتا  عل  العنل ا  
               وذكرت أياتا  أن   اليت است شتدت خبمستة جماالت است اترجرة ذات أولوية للقاتا  عل  العنل ا نستا .

                                                                                         ونان استعراضا  مستمرا  للل ون القانونرة احمللرة،   ر مجرع أش ال العنل ا نسا  ومنعها والتلد  
ستتتتتتتاواة وابح ام، بغض الن ر عن ا نس أو العمر أو األصتتتتتتتل هلا، وملعاملة مجرع الاتتتتتتتحاي عل  قدم امل

                        وذ كر   ووا اللتدد قانون   العرقي أو املوقع ا غرا  أو االنتما  الديين أو القدرة أو الابقة االجتماعرة.
 ا رائم ا نستتتتتتترة، وقانون ا رائم ضتتتتتتتد األشتتتتتتتياص، وقانون العنل املنز)، وقانون رعاية الافل ومحايته.

 م تتتتتتتت كة لتن ر فره.و ملتتتتتتتتغرة  برملانرة  ىل أن قانون جملمنع  التحرص ا نستتتتتتتتي معروا عل   نة  وأشتتتتتتتتري إ
                                                                                       وشتتتددت   لة جاماي ا أياتتتا  عل  مبادرات أخرى م ل محلة الت قرل العام ’’ال تستتتاماب مع اإليوا ‘‘، 

 ومبادرة ’’تسلرط الاو ‘‘. 
 تتا امل لف  بواليت   إطتتار                                                    وفرمتتا يتعلق ابلتعتتاون مع اإلجرا ات التتاصتتتتتتتتتتتتتتتتة، ت عترب جتتامتتاي -70

 اإلجرا ات الاصتتتتة جهات فاعلة بنا ة   اإلطار الدو)  قوق اإلنستتتتان، ووي ترحخم ابلتعاون معهم.
د د عل  أستتتتتتتتتتتتتاس كل حالة ن ري أهنا تعترب أنه ي                                                                          بغي للزيرات أن جتر  وفقا   داول زمنرة ي تفق علرها وحت 

مع  نتتة البلتتدان األمري رتتة  قوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان، وأهنتا  وأشتتتتتتتتتتتتتتتارت جتتامتتاي تتا إىل أهنتتا تتعتتاون عل  حتتدة.
و  العام نفستتته، استتتتقبلد جاماي ا اللجنة خ ل الزيرة   للجنة.  172الدورة   2019استتتتاتتتافد   عام  

اليت أد تا إىل كتامتل مناقتة البحر ال تارييب بغرا ال وي  لواليت اللجنتة، وتعمرق املعرفتة الرتات محتايتة 
وتعزيزوا   من ومة البلدان األمري رة، وت  رل ا وار مع ا هات الفاعلة الرئرستتتتتتتتتتترة حقوق اإلنستتتتتتتتتتتان  

 العاملة   جمال حقوق اإلنسان.
وفرما يتعلق اب قوق والدمات املتعلقة ابللتتتحة ا نستتترة واإلكابرة، أشتتتارت جاماي ا إىل أن  -71

ستتتتراستتتترة تن م اللتتتتحة ا نستتتترة   وزارة اللتتتتحة والعافرة والعديد من أصتتتتحاب امللتتتتلحة وضتتتتعوا م تتتتروع
                                      وعززت الوزارة أياتتتتتتا  قدر ا عل  استتتتتتتهداد   واإلكابرة، وأن م تتتتتتروع تلف الستتتتتتراستتتتتتة جاوز ل عتماد.

املراوق ، من خ ل مركز املراوق  الو  يسد  امل ورة ا نسرة واإلكابرة، ويقدم الدمات االست ارية 
 وس نقص املناعة الب رية.  جمال اللحة العقلرة، وجير  اختبارات ك ل فري 

وفرما يتعلق  ماية األطفال، أشتتتتتارت   لة جاماي ا إىل اللجنة الوطنرة لدعم األبوة واألمومة،  -72
كمتا   اليت  تدد إىل مستتتتتتتتتتتتتتتاعتدة الوالتدين   تاوير املهتارات اليت اتتاجوهنتا   تربرتة أطفتاهلم ومحتايتهم.

مهات  ن ي تتت ون من صتتعوبة الت قلم مع جائحة خط واتفي ملستتاعدة ا اب  واأل  36أشتتارت إىل فتاب  
وأشتتارت إىل   التعلرم عرب اإلن ند بستتبخم عدم استتتقناد الدروس ا اتتورية.مع صتتعوابت  و   19-كوفرد
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                                                                                    املبادرات األخرى اليت اضتتتتتتتتا لع هبا للتواصتتتتتتتتل مع األطفال ولتوعرتهم أبءرة اإلب و عن إستتتتتتتتا ة معاملة 
، أن تتتتتتتتتتتتتتت ت ا  ومتة اللجنتة التوجرهرتة الوطنرتة املعنرتة 2018عتام و    .19-األطفتال أ نتا  جتائحتة كوفرتد

الستتتتتراستتتتتات والربام  الرامرة إىل القاتتتتتا  عل  عمل وضتتتتتع  بعمل األطفال لتوفري القرادة والتوجره لعملرة  
                                                                        وأ ن تتتتتتتتتتتتتتقتد وكتالتة محتايتة الافتل وختدمتات األستتتتتتتتتتتتتترة لتوفري التتدريتخم   جمتال اللتتتتتتتتتتتتتتحتة العقلرة   األطفتال.

                                                                      ومقدمي الرعاية، ون تتتتتتتتتتتتتترت الوكالة وحدة  اللتتتتتتتتتتتتتتحة العقلرة املتنقلة التابعة ل خلتتتتتتتتتتتتتتائر  االجتماعر
االجتمتاعي وختدمتات التقررم والتتدختل لفتائتدة األطفتال امل تتتتتتتتتتتتتتمول   - لتقتد  الفحص النفستتتتتتتتتتتتتتي هلتا

 الدولة. برعاية
 وأ ند ترينرداد وتواب و عل  جاماي ا لستتتتتراستتتتتتها الوطنرة ب تتتتت ن الفقر، وعل  برانجمها الوطين -73

من خ ل هن  منستتتتتتتتتتتتتتق، ورحبتد ابلبحوإ اهلتادفتة إىل حتستتتتتتتتتتتتتت  فهم آاثر وم تافحتته    ،للحتد من الفقر
 املناخ. تغري
وأعربتد تونس عن تقتديروتا الستتتتتتتتتتتتتتتعتداد جتامتاي تا للتعتاون مع آلرتات من ومتة األمم املتحتدة  -74

 ، واتفاقرة 189جملرقم    2011 قوق اإلنستان، وتلتديقها عل  اتفاقرة العمل ال ئق للعمال املنزلر ، لعام  
 الوا  املتعلقة اب وانخم املدنرة ل ختااد الدو) ل طفال.

ورحبتد أو نتدا ابلنه  ال تتتتتتتتتتتتتتتامتل التو  تتبعته جتامتاي تا للتيفرل من التحتديت البرقرتة اليت  -75
تواجهها تلف الدولة ا زرية، واب هود اليت تبوهلا  ماية حقوق املرأة، وأكدت ضتتتتتتتتتتتتتترورة بول املزيد من 

 ا هد   ووا اللدد.
‘‘، اليت 2030’’رؤيتة جتامتاي تا حىت عتام  اإل تائرتة  اتة  الوأشتتتتتتتتتتتتتتارت أوكرانرتا إىل اعتمتاد وتنفرتو   -76

وضتتتتتتتتتتتعد خرياة طريق استتتتتتتتتتت اترجرة لتحستتتتتتتتتتت  نوعرة ا راة  مرع مواطين جاماي ا وحتقرق مستتتتتتتتتتتتقبل 
 ومزدور. آمن
ل تتتتتتتتتتتتمالرة عل  مواصتتتتتتتتتتتتلة ا هود للحد من وح د اململ ة املتحدة لربياانرا الع م  وأيرلندا ا -77

حوادإ إط ق النار املمرتة، مبا   ذلف عن طريق تعزيز اللجنة املستتتتتقلة للتحقرقات وضتتتتمان استتتتترفا  
 ن ام السجون   جاماي ا للمعايري الدولرة  قوق اإلنسان.

ائم القتتتتل، وأعربتتتد الواليت املتحتتتدة األمري رتتتة عن قلقهتتتا العمرق إزا  ارتفتتتاع معتتتدالت جر  -78
اإلانإ،   جاماي ا وإزا  عدم فعالرة استتتتتتتتتتتتتجابة ا  ومة   وضتتتتتتتتتتتتع حد هلوا العنل ولاستتتتتتتتتتتتبة  وقتل

 املسيول  عنه.
وأ ند فانواتو عل  ح ومة جاماي ا لقبوهلا عدة توصترات ب ت ن إن تا  ميستستة وطنرة  قوق  -79

 ة أزمة املناخ. الداع  إىل ا اذ تدابري ملعا أصوات اإلنسان، ولام صو ا إىل 
ورحبتتد مجهوريتتة فنزوي  البولرفتتاريتتة بتلتتتتتتتتتتتتتتتديق جتتامتتاي تتا عل  اتفتتاقرتتة العمتتل ال ئق للعمتتال  -80

  وابلتقدم الو  أحرزته   تقد  تقاريروا الدورية   الوقد املناستتتتخم إىل 189جملرقم    2011املنزلر ، لعام  
 ورقات معاودات حقوق اإلنسان.

التقتدير ا هود اليت تبتوهلتا جتامتاي تا لتحقرق أوتداد التنمرتة املستتتتتتتتتتتتتتتتدامتة، والح تد أنغوال مع  -81
 ، 16 ، وتعزيز العدل والست م االجتماعي جملاهلدد  1سترما فرما يتعلق ابلقاتا  عل  الفقر جملاهلدد  وال

  .10 وا د من أوجه عدم املساواة جملاهلدد
طين معين ابالجتار ابألشتتتتتتتتتياص، والح د األرجنت  مع التقدير قرام جاماي ا بتعر  مقرر و  -82

 اعتمادوا لاة العمل الوطنرة مل افحة االجتار ابألشياص.و ، 2015  عام 
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وح د أست الرا جاماي ا عل  ا اذ تدابري لتحست  األحوال   الستجون، والتلتد  لعملرات  -83
ق امل لرات وامل لر  للقوة، وتعزيز ومحاية حقو   القتل ذات اللتتتتتلة بقوات األمن نترجة االستتتتتتيدام املفرط

 ومزدوجي املرل ا نسي ومغاير  اهلوية ا نسانرة وحاملي صفات ا نس .
                                                                                   وشجعد جزر البهاما جاماي ا عل  االستفادة من املساعدة التقنرة ودعم بنا  القدرات، وفقا   -84

 لدد.ألولوي ا   جمال حقوق اإلنسان، ودعد اوتمع الدو) إىل التعاون معها   ووا ال
 وأ نتد برابدوس عل  جتامتاي تا للتحستتتتتتتتتتتتتترنتات اليت أدخلتهتا عل  إجرا ات اإلب و واالمت تال. -85

 ورحبد  ن ا  اللجنة امل  كة ب  الوزارات املعنرة  قوق اإلنسان.
وأ ند بوتسواان عل  جاماي ا لتقدميها ابستمرار تقارير مست ملة عن التزاما ا مبوجخم لتلل  -86

عل  مواصلة االمت ال ها  وشجعت  اإلنسان و ريوا من ورقات معاودات األمم املتحدة.  معاودات حقوق
 لتلف االلتزامات.

 وأقرت الربازيل اب هود اليت تبوهلا جاماي ا لفض معدالت ا رمية وتعزيز التنمرة املستتتتتتتتتتتدامة. -87
ها وأعربد عن تقديروا لتنفرو خاة العمل االستت اترجرة الوطنرة للقاتتا  عل  العنل ا نستتا ، وشتتجعت

 عل  تعزيز م افحتها لعمل األطفال وللتحرص ا نسي.
عل  التعجرل   هتاوح ت  وأشتتتتتتتتتتتتتتادت كنتدا  رص جتامتاي تا امل تا) عل  اح ام حريتة اللتتتتتتتتتتتتتتحتافتة. -88

  .تكامل  رةتع بوالية واستق ل ن ا  ميسسة وطنرة  قوق اإلنسان تتم
واع فد شتترلي ابلتقدم الو  أحرزته جاماي ا   جمال القاتتاي ا نستتانرة، وال ستترما لوضتتعها  -89

عل  ت  رل جهودوا   هاوشتتتتتتتتجعت  خاة العمل االستتتتتتتت اترجرة الوطنرة للقاتتتتتتتتا  عل  العنل ا نستتتتتتتتا .
 إلن ا  ميسسة وطنرة  قوق اإلنسان.

اإل تتائرتتة الوطنرتتة، ’’رؤيتتة جتتامتتاي تتا حىت ة اتت هتتا الوضتتتتتتتتتتتتتتعامتتاي تتا لعل  جتت اللتتتتتتتتتتتتتت  أ نتتد و  -90
الرامرتتة إىل ا تتد من الفقر، وتاوير التعلرم، وم تتافحتتة االجتتتار ابلب تتتتتتتتتتتتتتر، ومحتتايتتة حقوق  ‘‘2030 عتتام

 األطفال والنسا  واألشياص ذو  اإلعاقة.
ورحبتتد كواب ابلتنفرتتو التتتدرجيي لاتتة العمتتل االستتتتتتتتتتتتتت اترجرتتة الوطنرتتة للقاتتتتتتتتتتتتتتتا  عل  العنل  -91

 ا نسا ، وبتحس  التدابري الرامرة إىل منع االجتار ابلب ر وم افحته.
                                                                            وفرما يتعلق  ن تتتا  ميستتتستتتة وطنرة  قوق اإلنستتتان، أكدت جاماي ا جمددا  أن ذلف ال يزال  -92

تدرس  اذج لتلفة لتلف امليستتتتتتستتتتتتات لت ررفها مع قالد إهنا  و   إىل حتقرقه.                         ودفا  واما  تستتتتتتع  ا  ومة  
                                                             أنه توجد حالرا  ميستتتتستتتتات متعددة تعمل من أجل محاية حقوق اإلنستتتتان   أشتتتتارت إىل  و   احتراجا ا.

                                                                                     وينبغي للمق حات اليت ستتت عرا عل  جملس الوزرا  أن تتناول أياتتا  ما ستتر تخم علرها   املرزانرة   البلد.
يدات وآاثر مالرة، إضتتتتتتافة إىل ور ل امليستتتتتتستتتتتتة، هبدد حتديد أفاتتتتتتل أشتتتتتت ال  لتتتتتترص املوارد من ز 

 واملالرة هلا. الب رية
وفرمتا يتعلق ابملستتتتتتتتتتتتتتاواة وعتدم التمررز، أكتدت جتامتاي تا من جتديتد أن دستتتتتتتتتتتتتتتوروتا ينص عل   -93

أوضتتتحد أهنا و   اح ام حقوق مجرع األشتتتياص دون اررز وأن مجرع األشتتتياص متستتتاوون أمام القانون.
 2011ستتتتراستتتتة التنوع، اللتتتتادرة   عام  أن  و   .هأشتتتت الالتمررز جبمرع                               ا وت أياتتتتا  تدابري للتيفرل من  

واملوجهة إىل قوة شتتتترطة جاماي ا، تتاتتتتمن إرشتتتتادات لاتتتتباط ال تتتترطة ب تتتت ن كرفرة محاية حقوق مجرع 
ملرل ا نستتتتتتي ومغاير  األشتتتتتتياص ب تتتتتت ل عادل، مبا   ذلف أفراد جمتمع امل لرات وامل لر  ومزدوجي ا

                                                     وترمي تلف الستراستة أياتا  إىل تعزيز  قة ا مهور   ال ترطة   اهلوية ا نستانرة وحاملي صتفات ا نست .
وستتتتتتتتتتلاد   من خ ل تعاملها مع مجرع قااعات اوتمع برو  من العدالة والنزاوة والتستتتتتتتتتتاماب والتفاوم.
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ت املة لللتتتتتتحة ا نستتتتتترة واإلكابرة وم افحة   لة جاماي ا الاتتتتتتو  عل  الاة االستتتتتت اترجرة الوطنرة امل
 ، بوصفها من أولويت وزارة اللحة والعافرة.2019-2014فريوس نقص املناعة الب رية، للف ة 

وفرما يتعلق اب ق   ا راة وا رية واألمن ال تتتتتتتتتتتتيلتتتتتتتتتتتتي، أكدت   لة جاماي ا أن ا  ومة  -94
ين للمراقبتتتتة عرب التتتتدائرة التلفزيونرتتتتة املغلقتتتتة جملعرون نفتتتتوت، من خ ل وزارة األمن الوطين، الن تتتتام الوط

وبدأت جاماي ا تنفرو برانم  استتتتتتتتتتتتتت اترجي ل من   لتعزيز أمن املواطن  عل  نااق واستتتتتتتتتتتتتتع.  جاماي ا 
يستم  ’’خاة جاماي ا ا منة‘‘ يتاتمن برانم  أمن املواطن، ووو برانم  متعدد القااعات ويركز عل  

  نتة مراقبتة ا رميتة لت ون آلرتة حوكمتة حتقق توافق ا را  عل  ا هود               وأ ن تتتتتتتتتتتتتتقتد أياتتتتتتتتتتتتتتا    اوتمع احمللي.
ووي تعمل كهرقة مستتتتتتتتتقلة تاتتتتتتتتم أصتتتتتتتتحاب امللتتتتتتتتلحة  ري ا زبر  من القااع   الوطنرة   ووا اوال.

                          وستتتلاد جاماي ا الاتتتو  أياتتتا    الاص، واوتمع املد ، واألوستتتاط األكادميرة، واإلداري  الستتتراستتتر .
وتدابري األمن الاصتتتتتتة وتنمرة ،  جملمناطق العملرات الاصتتتتتتة  2017لعام    إصتتتتتت   الت تتتتتتريعات  عل  قانون

قوة اوتمع  الو  ينص عل  تقد  تدريخم متستتتتتتتق عل  حقوق اإلنستتتتتتتان إىل قوات الدفاع ا اماي رة و 
قتانو                       وي رافق وتوا اإلطتار ال   تتتتتتتتتتتتتترطتة، وين م استتتتتتتتتتتتتتتيتدامهتا للقوة، ويوفر هلتا مبتادرات التنمرتة اوتمعرتة.ال

                                                                                         برانم   قو  للتنمرة االجتماعرة واوتمعرة للتدريخم، وإعادة الدم ، والتم  ، وتعزيز ااستتتتتتتتتتتف اوتمع، 
وقدمد   من أجل ميازرة ا هود األمنرتة من خ ل توفري الدمات االجتمتاعرتة للمجتمعتات الاتتتتتتتتتتتتتتعرفتة. 

انون من ارت اب أ  انتهاكات                                                                  لة جاماي ا أياتتتا  صتتتورة عن التدابري املتيوة ملنع موففي إنفاذ الق
 حاالت االحتجاز، مبا   ذلف أ نا  حاالت الاوارئ العامة.

وأشتتتتتتتتتتتتتتارت   لتة جاماي تا إىل أن وزارة األمن الوطين أطلقتد م تتتتتتتتتتتتتتروع إعادة البنتا  والتجتديد  -95
توفري برقة                                                                              واإلن تتتا  لتحويل مجرع مراكز ال تتترطة إىل أماكن عمل حدي ة وم ئمة للمواطن ، فاتتت   عن  

ر تواصتتتتل املواطن  مع   مراة ومناستتتتبة لعمل أفراد ال تتتترطة.                                                        ويهدد امل تتتتروع أياتتتتا  إىل خلق أجوا  ترستتتت 
ال تتتتتتتتتتتترطة عن طرخم خاطر وب تتتتتتتتتتتت ل مرياب، هبدد زيدة إب و الاتتتتتتتتتتتتحاي الاتتتتتتتتتتتتعفا  عن ا رائم اليت 

 هلا. يتعرضون
ن أبمراا عقلرة، أشتتتتتارت وفرما يتعلق ابألشتتتتتياص احملتجزين، مبن فرهم األشتتتتتياص امللتتتتتابو  -96

جاماي ا إىل أن مناق تتتتتتتتتتات ستتتتتتتتتتراستتتتتتتتتترة بدأت ب  وزارات األمن القومي، والعدل، واللتتتتتتتتتتحة والعافرة، 
وأشتتتتتتتتارت جاماي ا إىل أن                                                              لتحديد ال غرات أوال ، مث لوضتتتتتتتتع خاة عمل منستتتتتتتتقة ملعا ة ووه املستتتتتتتت لة.

تفظ هبم ابضتتتتتتتعفا                                       الستتتتتتتجنا  امللتتتتتتتاب  أبمراا عقلرة ي عتربون   لتا) ضتتتتتتتمن نزال  اإلصتتتتتتت حرات              وال ا 
 وتقرر أن ونان حاجة إىل بنا  مرافق إص حرة حدي ة. العامة.

ولقن اع فتد التدا رن ببعض التحستتتتتتتتتتتتتترنتات املتعلقتة  قوق املرأة، فقتد أعربتد عن قلقهتا إزا   -97
ة وحاملي عدم كفاية محاية جمتمع امل لرات وامل لر  ومزدوجي املرل ا نستتتتتتتتتتتتتي ومغاير  اهلوية ا نستتتتتتتتتتتتتانر

وأكدت الدا رن أن مبادرة اتفاقرة مناواتة التعويخم مستتعدة ملستاعدة جاماي ا عل   صتفات ا نست .
                                                                                        املاتتتتي قدما    التلتتتتديق عل  اتفاقرة مناواتتتتة التعويخم و ريه من ضتتتتروب املعاملة أو العقوبة القاستتتترة 

 ال إنسانرة أو املهرنة. أو
ل  ا هود اليت تبوهلا جاماي ا للحد من الفقر، وستتتتتتتتتتتتتلاد ا مهورية الدومرنر رة الاتتتتتتتتتتتتتو  ع -98

 ورحبد بربانم  وإجرا ات التيفرل من تغري املناخ.
ابلتقدم الو  أحرزته جاماي ا منو جولة االستتتتتعراا الستتتتابقة، مبا   ذلف   واع فد إكوادور -99

 إن ا  فريق وطين معين مب افحة االجتار ابألشياص.
ا تبتولته من جهود لتنفرتو خاتهتا مل تافحتة تغري املنتاخ، واللتزامهتا وأ نتد فرجي عل  جتامتاي تا ملت  -100

 ابلتلد  للعنل ا نسا ، وإص حا ا القانونرة ا ارية ب  ن املساواة ب  ا نس .
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 ودعد فرنسا جاماي ا إىل مواصلة جهودوا لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها. -101
ملستتتتتتاواة ب  ا نستتتتتت  من خ ل تنفرو خاة العمل ورحبد جورجرا اب هود املبوولة لتحقرق ا -102

االستت اترجرة الوطنرة للقاتتا  عل  العنل ا نستتا ، ومحاية حقوق الافل، مبا   ذلف إط ق جاماي ا 
  ملتها   إطار ال راكة العاملرة من أجل إهنا  العنل ضد األطفال.

وا نستتتتتتا ، و فرض عدد الوفرات ورحبد أملانرا اب هود املبوولة للتلتتتتتتد  للعنل ا نستتتتتتي  -103
وال تزال أملانرا ت تتتتتتتتتعر ابلقلق إزا  حقوق الفقات   الناجتة عن استتتتتتتتتتيدام قوات األمن ل ستتتتتتتتتلحة النارية.

 الاتتتتتتتتتعرفة، وال ستتتتتتتتترما األطفال وامل لرات وامل لر  ومزدوجي املرل ا نستتتتتتتتتي ومغاير  اهلوية ا نستتتتتتتتتانرة.
 وشجعد عل  إلغا  عقوبة اإلعدام.

ستراستة وطنرة شتاملة ب ت ن   2017ا يتعلق ابلفقر، أشتارت جاماي ا إىل أهنا أقرت   عام  وفرم -104
                                                                                    الفقر، وبرانجمتتا  للحتتد منتته، هبتتدد دعم ا هود ال تتتتتتتتتتتتتتتتاملتتة لتعزيز النمو االقتلتتتتتتتتتتتتتتتتاد  ونتتتائ  التنمرتتة 

 االجتماعرة واملستدامة.
يواجه ا ن حتديت تتم ل                                                            وأشتتارت جاماي ا إىل أهنا تاتتررت ك ريا  من األزمة، وأن اقتلتتادوا -105

املتعلقة بتيفرض وداد  األ  اإلفاا اإليرادات، وتزايد النفقات اللحرة واالجتماعرة، وانع اس اجتاه  
 الديون، واستمرار أزمة املناخ،  ا يهدد بتقويض م اسخم التنمرة اليت حتققد عل  مدى سنوات.

تزام ح ومتها بتعزيز حقوق اإلنستتتان ودعم واختتمد   لة جاماي ا مداخلتها  عادة  كرد ال -106
                                                                                               اح امها، وإمياهنا أبهنا حقوق عاملرة م اباة و ري قابلة للتلترد أو التجزئة، امت اال  اللتزاما ا الدستتورية 

وأكتدت ح ومتة جتامتاي تا من جتديتد                                                             واإلقلرمرتة والتدولرتة ووفقتا  ملبتادئ التدميقراطرتة وستتتتتتتتتتتتتترتادة القتانون.
اما ا وعزمها ال ابد عل  ذلف وعل  مواصتتتتتتتتتلة تعاوهنا مع آلرات األمم املتحدة استتتتتتتتتتعدادوا للوفا  ابلتز 

 قوق اإلنستتتتتتتتتتان، مبا   ذلف ورقات املعاودات، ومع شتتتتتتتتتتركائها اإلقلرمر  وال نائر ،   جمال حقوق 
 وأكدت أهنا ستتتتتواصتتتتل ترستتتتري تعاوهنا مع اوتمع املد  وا هات املعنرة األخرى، مبا   ذلف  اإلنستتتتان.

من خ ل اللجنة امل تتتتتت كة ب  الوزارات املعنرة  قوق اإلنستتتتتتان بقرادة وزارة ال تتتتتتيون الارجرة والتجارة 
 الارجرة، استجابة مليتلل التوصرات.

 االستنتاجات و/أو التوصيات -      اثنيا   
                             اليت قت د متت ل ج جلستتتتتتتتتتتتة التحتاور  /درستتتتتتتتتتتتت جتامتايكتا التوصتتتتتتتتتتتيتات الواردة أد   -107
 تؤيدها: وهي

 مواصلة اجلهود للتصديق على الصكوك الدولية )املغرب(؛ 107-1
 التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية )جزر مارشاج(؛ 107-2
 كانون األوج/  8التصتديق على معاهدة حظر األستلحة النووية  اليت وقعتها     107-3

 )فانواتو(؛ 2017ديسمرب 
مواصتتتتتتتتلة التعاون ما أصتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتلحة الو ني  ووكاالت األم  املتحدة  107-4

 ملعاجلة مسألة التقارير اليت أتلر تقدميها إىل هيئات املعاهدات )غيا (؛
إنشتتتتاء  لية و نية دائمة لتنفيت التوصتتتتيات املتعلقة سقوق اإلنستتتتان واإلب    107-5

لتحقيق ذلتت     إ تتار هتتد  التنميتة  عنهتتا ومتتتابعتهتتا  والنظر   إمكتتانيتتة تلقي التعتتاون
 )ابراغواي(؛ 17و 16املستدامة 
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مواصتتتتتتتتتتتلتة اجلهود للوفتاء ابلتزامتات تقتدغ التقتارير  ابلرغ  من  تدوديتة املوارد  107-6
البشتترية واملادية  اليت ميكن أن تعرقل تقدغ التقارير   الوقت املناستتب  ومواصتتلة إ هار 

يات نظام األم  املتحدة حلقوق اإلنستتتتتتتتان   ا   ذل  االستتتتتتتتتعداد الدائ  للتعاون ما  ل
 هيئات املعاهدات )جنوب أفريقيا(؛

منرك( )رواندا( ا                                                   إنشتتاء مؤستتستتة و نية حلقوق اإلنستتان وفقا  ملبادا ابريس )الد 107-7
 )العراق( )مجهورية فنزوي  البوليفارية( ) ميبيا(؛

ية واستتتتتتق لية كاملت   ا إنشتتتتتاء مؤستتتتتستتتتتة و نية حلقوق اإلنستتتتتان تتمتا بوال 107-8
إنشتتتاء مؤستتتستتتة و نية مستتتتقلة حلقوق اإلنستتتان  و يتماشتتتى ما مبادا ابريس )أيرلندا(؛  

                                                     ذات والية واستق لية كاملت  وفقا  ملبادا ابريس )أملانيا(؛
                                                                النظر   إنشتتاء مؤستتستتة و نية مستتتقلة حلقوق اإلنستتان امت اال  ملبادا ابريس  107-9

                                                              النظر   إنشتتتتاء مؤستتتتستتتتة و نية مستتتتتقلة حلقوق اإلنستتتتان وفقا  ملبادا ابريس و )نيباج(؛  
اختاذ مزيد من اخلطوات حنو إنشتتتتتتتتاء مؤستتتتتتتتستتتتتتتتة و نية حلقوق اإلنستتتتتتتتان  ت ل و )اهلند(؛  
يد من اخلطوات حنو إنشتتتتتتتاء مؤستتتتتتتستتتتتتتة و نية حلقوق اختاذ املز و ابريس )الفلب (؛   ملبادا

 )جورجيا(؛ اإلنسان
مواصتتلة اجلهود الرامية إىل إنشتتاء مؤستتستتة و نية حلقوق اإلنستتان على النحو  107-10

                                  شتيا  ما مبادا ابريس )كينيا(؛ 1992/54التي اعتمدته جلنة حقوق اإلنستان   قرارها  
قوق اإلنستان تستتند إىل مبادا ابريس  ومواصتلة العمل من أجل إنشتاء مؤستستة و نية حل

 تتتتا   ذلتتتت  من ل ج املبتتتتادالت ال نتتتتائيتتتتة واإلقليميتتتتة املمكنتتتتة ما البلتتتتدان األلر  
                                                         بتج اجلهود إلنشتتتتاء مؤستتتتستتتتة و نية حلقوق اإلنستتتتان وفقا  ملبادا ابريس و )إندونيستتتتيا(؛  

ابريس                                                        تستتتتتتريا عملية إنشتتتتتتاء مؤستتتتتتستتتتتتة و نية حلقوق اإلنستتتتتتان وفقا  ملباداو )ماليزاي(؛  
مواصتتتلة بتج اجلهود إلنشتتتاء املؤستتتستتتة الو نية حلقوق اإلنستتتان )ابكستتتتان(؛ و )النيجر(؛  

                                                                      وإنشتتتتتاء مؤستتتتتستتتتتة و نية حلقوق اإلنستتتتتان ومنحها والية واستتتتتتق لية وفقا  ملبادا ابريس 
)الستنغاج(؛ وإ ام عملية إنشتاء مؤستستة و نية حلقوق اإلنستان )ستري النكا(؛ والتعجيل 

ارية إلنشتاء مؤستستة و نية حلقوق اإلنستان )توغو(؛ واالنتهاء من عملية إبجناز العملية اجل
                                                                            إنشتاء مؤستستة و نية حلقوق اإلنستان وفقا  ملبادا ابريس )أوغندا(؛ وتستريا عملية إنشتاء 
                                                                       مؤستتتتتتتستتتتتتتة و نية حلقوق اإلنستتتتتتتان وفقا  ملبادا ابريس )أوكرانيا(؛ والنظر   التوصتتتتتتتيات 

 إلنسان   البلد )إكوادور(؛املتعلقة إبنشاء مؤسسة و نية حلقوق ا
                                                                  إنشتاء مؤستستة و نية حلقوق اإلنستان ومنحها والية واستتق لية كاملت   اشتيا   107-11

 ما املبادا املتعلقة  ركز املؤسسات الو نية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان )سلوفينيا(؛
                                                          النظر   إمكانية إنشتتتتتتتتتتتاء مؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتة و نية حلقوق اإلنستتتتتتتتتتتان وفقا  ملبادا 107-12

 )تونس(؛ ابريس
                                                                        اعتماد إ ار معياري ملكافحة التمييز يتضمن تعريفا  واسعا  يشمل اجملال  العام  107-13

                                                   واخلاص  وفقا  للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان )املكسي (؛
مواصتتتتتتتتتتتلة اجلهود الرامية إىل مكافحة العنصتتتتتتتتتتترية وكراهية األجانب  و اكمة  107-14

 اي )العراق(؛اجلناة وتقدغ املساعدة للضحا
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تك يف جهودهتا حلمتايتة مجيا موا نيهتا من العنف والتمييز   ن فيه  امل ليتات  107-15
 وامل ليون ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية )اليو ن(؛

 ليشيت(؛ -تك يف جهودها ملكافحة العنصرية وكراهية األجانب )تيمور  107-16
تقتدغ التوجيته   تا   ذلت  وضتتتتتتتتتتتا املعتايري عنتد الضتتتتتتتتتتترورة  وتوعيتة املهني   107-17

الصتتتتتتتتتتتحي   ومقتدمي اخلتدمتات الصتتتتتتتتتتتحيتة  وقوات األمن  والعتامل    اجملتاج القتانو   
لضتتتتتتتتتتتمتتان تقتتدغ اخلتتدمتتات بشتتتتتتتتتتتكتتل فيم مجيا الستتتتتتتتتتتكتتان وفف  كرامته    ن فيه  

و اهلوية اجلنستتتتتتتتتانية وحاملو صتتتتتتتتتفات وامل ليون ومزدوجو امليل اجلنستتتتتتتتتي ومغاير  امل ليات
 اجلنس . ) يسلندا(؛

تعزيز اجلهود الراميتتة إىل القضتتتتتتتتتتتتاء على التمييز والعنف على أستتتتتتتتتتتتا  امليتتل  107-18
                                                                         اجلنستتتتتتتتتتتي أو اهلويتتة اجلنستتتتتتتتتتتتانيتتة  فعليتتا  أو تصتتتتتتتتتتتو را   امت تتاال  اللتزامتتا تتا   جمتتاج حقوق 

 )فيجي(؛ اإلنسان
ت العنف ضتد امل ليات وامل لي  ومزدوجي ضتمان إجراء ققيق شتامل   حاال 107-19

امليل اجلنستتتتتتي ومغايري اهلوية اجلنستتتتتتانية  ومقاضتتتتتتاة اجلناة ومعاقبته     حالة إدانته   
 بعقوابت مناسبة  و ك  الضحااي من الوصوج إىل سبل انتصاف فعالة )أملانيا(؛

ريف مواصتتتتتتتتتتلة توستتتتتتتتتتيا اجلهود للحد من الفقر  وال ستتتتتتتتتتيما ب  ستتتتتتتتتتكان ال 107-20
 مارشاج(؛ )جزر
                                                                  تعزيز اجلهود اجلارية للقضاء على الفقر  وفقا  لرب جمها الو ين )ميامنار(؛ 107-21
مواصتتتتلة اجلهود لضتتتتمان احلد من الفقر  وققيق مستتتتتوايت معيشتتتتية م ئمة   107-22

 ومحاية األشخاص التين يعيشون   أوضاع هشة )نيجرياي(؛
 التدابري ال زمة للتصدي لتأثري تغري املناخ )نيجرياي(؛مواصلة اختاذ  107-23
 (؛مواصلة اجلهود من أجل تفعيل لطة التنمية الو نية )ابكستان 107-24
مواصتلة اليكيز بقوة   لططها اإلمنائية الو نية على احلد من الفقر  ال ستيما  107-25

على األشتتتتتتتتتخاص التين   19-كوفيد  املنا ق الريفية  ما مراعاة األثر الستتتتتتتتتل  جلائحة  
 يعيشون   فقر )سنغافورة(؛

اختاذ تدابري ملموستتتتتتة مستتتتتتتدامة ودائمة للتصتتتتتتدي لريضتتتتتترار النا ة عن تغري  107-26
 املناخ  وال سيما   قطاع السياحة )هاييت(؛

مواصتتتتتلة اجلهود اجلديرة ابل ناء اليت تبتهلا احلكومة لتعزيز التنمية االقتصتتتتتادية  107-27
تدامة البيئيتة  ولف  معتدالت األمراض املزمنتة غري املعتدية ومستتتتتتتتتتتتوايت الفقر  واالستتتتتتتتتتت 

 سيما   األرايف ولد  األ فاج )جنوب أفريقيا(؛ وال
مواصتتتتتلة جهودها ملكافحة الفقر ب  ستتتتتكالا   ا   ذل  من ل ج الرب م   107-28

 الو ين للحد من الفقر )سري النكا(؛
ا تغري املنتتتاخ والتخفيف من  اثر  على حقوق مواصتتتتتتتتتتتلتتتة جهود التكيف م 107-29

 اإلنسان )تونس(؛
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ضتتتتتتتمان توفري املوارد الكافية لتنفيت لطتها الو نية للحد من الفقر  بشتتتتتتتكل  107-30
 فاف  على الزل  ويعزز النه  املتعدد الوجو  لتنفيت تل  اخلطة )جزر البهاما(؛

الحتيتتتتاجتتتتات النفستتتتتتتتتتتيتتتتة تك يف اجلهود ملكتتتتافحتتتتة الفقر املتتتتدقا وتلبيتتتتة ا 107-31
 على االقتصاد )برابدو (؛ 19-واالجتماعية  ال سيما ابلنظر إىل أتثري جائحة كوفيد

تعزيز نطتتاق وأتثري الرب م  الو ين للحتتد من الفقر  ما إي ء اهتمتتام لتتاص  107-32
لقطتاعتات م تل املرأة الريفيتة  واألشتتتتتتتتتتتختاص ذوي اإلعتاقتة  وإدمتا  االستتتتتتتتتتتتجتابتة ل اثر 

 )كواب(؛ 19-واالقتصادية جلائحة كوفيداالجتماعية 
مواصتتتتتتتتتتتلتة اجلهود املبتتولتة للحتد من الفقر  وزايدة الربام  االجتمتاعيتة اهلتادفة  107-33

 إىل قس   روف السكان املعيشية )اجلمهورية الدومينيكية(؛
مواصتتتتتتتلة تنفيت ستتتتتتتياستتتتتتتات فعالة للتخفيف من  اثر تغري املناخ )اجلمهورية  107-34

 الدومينيكية(؛
ضتتتتتمان مشتتتتتاركة النستتتتتاء  واأل فاج  واألشتتتتتخاص ذوي اإلعاقة  واجملتمعات  107-35

األصتتلية وايلية بشتتكل هادف   وضتتا وتنفيت ستتياستتات احلد من را ر الكوار  وتغري 
 املناخ )فيجي(؛

اجلهد للحد من الفقر  ال ستتتتتتتتيما من ل ج اختاذ تدابري فعالة   بتج قصتتتتتتتتار  107-36
                                                                         لدع  الفئات اليت تعيش أوضتاعا  هشتة  م ل النستاء واألشتخاص ذوي اإلعاقة واملشتردين 

 )مجهورية إيران اإلس مية(؛
تك يف جهودها ملكافحة اجلرمية والعنف واال ار ابلبشتتتتر  والتصتتتتدي الرتفاع  107-37

 القتل لديها )غا (؛ املعدج العام جلرائ 
ضتتتتتتتمان التحقيق على النحو الواجب   مجيا ادعاءات اإلعدام لار  نطاق  107-38

 القضاء وسوء املعاملة على أيدي املو ف  املكلف  إبنفاذ القانون )الربتغاج(؛
 إص ح أداء نظام السجون )االقاد الروسي(؛ 107-39
ن اكتظاظ الستتتجون   ا   ذل  عن مواصتتتلة اجلهود   إ ار ستتتياستتتة احلد م 107-40

 ريق اللجوء إىل بدائل الستتتتتتتتتتجن  وقستتتتتتتتتت   روف االحتجاز  وال ستتتتتتتتتتيما فيما يتعلق 
 ابلظروف الصحية والوصوج إىل الرعاية الطبية )السنغاج(؛

اختتتاذ تتتدابري للتقليتتل من احتجتتاز األ فتتاج واملهتتاجرين  وللحتتد من اكتظتتاظ  107-41
 السجون )سرياليون(؛

الستتتتجابة البناءة لتقرير فرقة العمل احلكومية املرتقب بشتتتأن حبس املصتتتاب  ا 107-42
اإللفتاق املنهجي اليت حتاالت أبمراض عقليتة متدة  ويلتة   ستتتتتتتتتتتجون جتامتايكتا  ومعتاجلتة  

حتتتتتتدد تتتتتتا اللجنتتتتتتة املستتتتتتتتتتتتقلتتتتتتة للتحقيقتتتتتتات )اململكتتتتتتة املتحتتتتتتدة لربيطتتتتتتانيتتتتتتا العظمى 
 الشمالية(؛ وأيرلندا

اختتتاذ لطوات فعتتالتتة للتخفيف من االكتظتتاظ   مرافق االحتجتتاز  ما توفري  107-43
بدائل لستتتتتلب احلرية  وقستتتتت  الظروف الصتتتتتحية  ووصتتتتتوج ايتجزين إىل الرعاية الطبية 

 )مجهورية فنزوي  البوليفارية(؛
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اعتماد وتنفيت تشتتتتتتتتتتريعات قظر العقوبة البدنية   مجيا األماكن   ا   ذل   107-44
 ج ) يسلندا(؛املنز 
                                                                    تعديل قانون اللجنة املستتتتتتتقلة للتحقيقات  بناء  على التوصتتتتتتيات اليت قدمتها  107-45

  والرامية إىل إعطاء اللجنة املستتتتتتتتقلة 2015اللجنة املصتتتتتتتغرة املشتتتتتتتيكة الربملانية    عام 
للتحقيقات تفويضتتتتتتا وقدرات ملموستتتتتتة العتقاج أعضتتتتتتاء قوات األمن وتوجيه اال ام هل  

 السلطة )كندا(؛إساءة استعماج     حاالت جرائ  القتل غري املشروع و ومقاضا 
صتتتتتتتياغة واعتماد تدابري تشتتتتتتتريعية واختاذ لطوات عملية حلظر العقوبة البدنية  107-46

 لري فاج   مجيا األوساط )أملانيا(؛
مواصتتتتتتتتتتتلتة جهودهتا لتدع  التتدابري الراميتة إىل تعزيز جهود التتدريتب والتوعيتة  107-47
جهة إىل املو ف  العمومي    ا   ذل  قوات األمن  بشتتتأن قضتتتااي حقوق اإلنستتتان املو 

 ذات الصلة )غا (؛
اختاذ تدابري فعالة ملنا االستخدام املفرط للقوة من قبل قوات األمن والتحقيق  107-48

   مجيا مزاع  انتهاكات و اوزات حقوق اإلنسان )إيطاليا(؛
لتحستتتتتتتتتتت   روف االحتجتتتاز  والنظر   اختتتتاذ مزيتتتد من مواصتتتتتتتتتتتلتتتة اجلهود  107-49

ر عن البالغ   فضتتت   عن                                                                             اإلجراءات فيما يتعلق ابلتدابري البديلة للستتتجن  لفصتتتل القصتتت 
 برام  إعادة اإلدما  االجتماعي )إيطاليا(؛

                                                              ضتتتتتتتتمان التحقيق على وجه الستتتتتتتترعة   االنتهاكات اليت ي زع  أن قوات أمن  107-50
                                                          تا   ذلت  متا ي رتكتب   حتاالت الطوارا  ومعتاقبتة املستتتتتتتتتتتؤول  عنهتا  التدولتة ارتكبتهتا   

 وحصوج ضحاايها على جرب فعلي ملا حلقه  من ضرر )املكسي (؛
                                                                   إزالة الشتروط اليت تقيد حاليا  قديد االغتصتاب الزوجي   قانون اجلرائ  ضتد  107-51

 األشخاص )اليو ن(؛
القضتتتتتتتتائي الرامية إىل تعزيز الضتتتتتتتتما ت اإلجرائية  تقيي  إصتتتتتتتت حات النظام   107-52

 وتوفري لدمات املساعدة القانونية الكافية )بريو(؛
 ضمان رصد أفضل لعمل وكاالت إنفاذ القانون )االقاد الروسي(؛ 107-53
مواصتتتلة اجلهود لتعزيز ستتتيادة القانون والستتتيطرة على العنف واجلرمية و اكمة  107-54

 اجلناة )تونس(؛
قستتتتت  فعالية قديد الضتتتتتحااي وتقدغ الدع  إىل ضتتتتتحااي اال ار ابلبشتتتتتر من  107-55

ل ج وضا إجراءات تتمحور حوج الضحااي وتراعي صدما   النفسية   عمليات إنفاذ 
القتانون  والتحقيقتات  وإجراءات العتدالتة اجلنتائيتة  وتك يف جهود التحقيق ما املتتاجرين 

 ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(؛ابلبشر ومقاضا   وإدانته  )امل
وضتتتتا حد ل نتهاكات اليت ترتكبها قوات األمن والعناصتتتتر احلكومية األلر   107-56

املتور ة   عمليات القتل لار  نطاق القضتتاء  ول حتجاز التعستتفي  و روف الستتجون 
نتهاكات  من ل ج تطبيق اليت  دد احلياة  وضتتتتتمان املستتتتتاءلة الستتتتتريعة ملن يرتكبون اال

اآلليتات القتائمتة للتحقيق   االنتهتاكات ومعتاقبتة مرتكبيهتا  وتصتتتتتتتتتتتفيتة الياكمتات اإلدارية 
 )الوالايت املتحدة االمريكية(؛
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التحقيق بشتتتتكل شتتتتامل   حاالت التعتيب والعنف اجلنستتتتا  والعنف ضتتتتد  107-57
يتل اجلنستتتتتتتتتتتي ومغتايري اهلويتة امل ليتات وامل لي  ومزدوجي املكت الفئتات الضتتتتتتتتتتتعيفتة األلر   

ضتحااي الومعاقبته   وضتمان وصتوج  اجلناة  اجلنستانية وحاملي صتفات اجلنست   ومقاضتاة  
 إىل العدالة وتعويضه  عن الضرر التي حلقه  )مجهورية فنزوي  البوليفارية(؛

اختاذ تدابري إضتتتتتافية لتنظي  استتتتتتخدام األستتتتتلحة الصتتتتتغرية وحياز ا واقتنائها   107-58
 يما هبدف التقليل من عدد األسلحة اململوكة بشكل غري قانو  )أنغوال(؛س وال
تعزيز الربام  اليت تقتتتدم التتتدع  إىل األ فتتتاج املختتتالف  للقتتتانون  عن  ريق  107-59

 قويل مآهل  إىل لار  نظام العدالة النظامي )برابدو (؛
ىل قستتتتتتتتتتت  مكتافحتة اإلف ت من العقتاب من ل ج دع  أي مبتادرة  تدف إ 107-60

معدج حل اجلرائ  ووصتتتتتوج الضتتتتتحااي وأستتتتتره  إىل العدالة  وتستتتتتريا النظر   القضتتتتتااي 
 اجلنائية )فرنسا(؛

وضتتتتتا برام  لتوعية ستتتتتلطات إنفاذ القانون واملو ف  القضتتتتتائي  بقي  حقوق  107-61
 اإلنسان ومبادئها )اهلند(؛

ابلبشتتر   ا   ذل  توفري احلماية اختاذ مزيد من التدابري للقضتتاء على اال ار   107-62
الكافية جلميا ضتتتتتتتتتتحااي اال ار وتعزيز  ليات التحقيق   حاالت اال ار ابألشتتتتتتتتتتخاص  

يتستتتتتتتتتتتق ما بروتوكوج منا وقما ومعتاقبتة اال تار ابألشتتتتتتتتتتتختاص  و تاصتتتتتتتتتتتة النستتتتتتتتتتتاء   تا
 )الياابن(؛ واأل فاج

املعين ابال تار  ختصتتتتتتتتتتتيي موارد بشتتتتتتتتتتتريتة ومتاليتة كتافيتة ملكتتب املقرر الو ين 107-63
 ابألشخاص  وتعزيز تنفيت لطة العمل الو نية ملكافحة اال ار ابألشخاص )ماليزاي(؛

مواصتتلة جهودها ملكافحة اال ار ابألشتتخاص  وختصتتيي ميزانية كافية لتوفري  107-64
 لدمات الدع  األساسية لضحااي اال ار واالستغ ج وإعادة أتهيله  )ميامنار(؛

عزيز توفري اخلدمات املناستتتتتتتتتبة لضتتتتتتتتتحااي اال ار  وال ستتتتتتتتتيما النستتتتتتتتتاء زايدة ت 107-65
 واأل فاج  لتيسري إعادة أتهيله  واندماجه  االجتماعي )الفلب (؛

                                                             مكافحة اال ار ابألشتتخاص عن  ريق الزايدة ستتنواي    عدد من يت  قديده   107-66
ا اره  ابلبشتر  من   من ضتحااي  ومن يتلقون اخلدمات  واحلرص على مستاءلة املشتتبه  

 ل ج تك يف امل حقات القضائية وتشديد العقوابت )الوالايت املتحدة األمريكية(؛
مواصتتلة التصتتدي للصتتعوابت اليت تعيض تنفيت التنمية املستتتدامة  من ل ج  107-67

تقدغ دع  أفضتتتتتتل الحيام حقوق اإلنستتتتتتان   ا   ذل    القطاع البحري  فيما يتعلق 
ابلبشتتتتتتر والرق وانتهاكات حقوق اإلنستتتتتتان األلر    قطاعات امل حة البحرية ابال ار  

 ومصائد األمساك )إندونيسيا(؛
دع  مؤستتتتتستتتتتة األستتتتترة واحلفاظ على القي  األستتتتترية من ل ج الستتتتتياستتتتتات  107-68

 االقتصادية واالجتماعية )هاييت(؛
  وقستت  مستتتوايت مواصتتلة تعزيز التنمية االقتصتتادية واالجتماعية املستتتدامة 107-69

 معيشة النا   وتوفري أسا  مت  لتمتا شعبها جبميا حقوق اإلنسان )الص (؛
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تعزيز التشتتتتتتتتريعات لضتتتتتتتتمان محاية أفضتتتتتتتتل للمصتتتتتتتتاب  بفريو  نقي املناعة  107-70
 البشرية/اإليدز )ماليزاي(؛

من أهداف   4اختاذ لطوات لتعزيز الوصتتتتتتتتتوج إىل التعلي  هبدف ققيق اهلدف   107-71
 التنمية املستدامة )موريشيو (؛

تعزيز البيئة التشتتريعية والستتياستتاتية والدعوة للتصتتدي للتمييز   الوصتتوج إىل  107-72
 ع   فريو  نقي املناعة البشرية/اإليدز )جزر البهاما(؛

اختاذ تدابري لضتتتتتتمان الع   املناستتتتتتب لريشتتتتتتخاص املصتتتتتتاب  بفريو  نقي  107-73
 الصحية )الربازيل(؛ ته اإليدز  ومحاية النا  من التمييز على أسا  حال/املناعة البشرية

مواصتتلة تنفيت ستتياستتة الصتتحة اجلنستتية واإلجنابية  ما اليكيز على اإلجراءات  107-74
اخلاصتتتتتتتتتة ابملراهق  والشتتتتتتتتتباب  وابتباع ل  شتتتتتتتتتامل عما ب  الوقاية والع   من مجيا 

 جلنسي )كواب(؛األمراض املنقولة عن  ريق االتصاج ا
اختتتتاذ تتتتدابري لتعزيز محتتتايتتتة األشتتتتتتتتتتتختتتاص املصتتتتتتتتتتتتتاب  بفريو  نقي املنتتتاعتتتة  107-75

 لتمييز ضد هت  الفئة )اجلمهورية الدومينيكية(؛ميا أشكاج االبشرية/اإليدز والتصدي جل
 مكافحة الفقر املدقا وضمان الوصوج إىل الرعاية الصحية والتعلي  )فرنسا(؛ 107-76
مواصتلة جهودها لضتمان وصتوج األشتخاص املصتاب  واملتأثرين بفريو  نقي  107-77

املنتتتتاعتتتتة البشتتتتتتتتتتتريتتتتة إىل الع   ولتتتتدمتتتتات الرعتتتتايتتتتة والتتتتدع  دون لوف من التعرض 
 )جورجيا(؛ للتمييز
تعزيز جهودهتتا لضتتتتتتتتتتتمتتان إكمتتاج مجيا األ فتتاج تعليمه  اإللزامي  واعتمتتاد  107-78

 (؛سياسة التعلي  اإللزامي للشباب )ملديف
اختتتتتاذ مزيتتتتد من اإلجراءات من أجتتتتل التنفيتتتتت الكتتتتامتتتتل والفعتتتتاج للخطتتتتة  107-79

 االسياتيجية الو نية للتعلي  )مجهورية إيران اإلس مية(؛
تعزيز املستتتتاواة ب  الرجل واملرأة ومشتتتتاركة املرأة   مناصتتتتب صتتتتنا القرار    107-80

 احلياة السياسية والعامة )العراق(؛
تعزيز اجلهود املبتولة للقضتتتتتتتتتتاء على العنف اجلنستتتتتتتتتتا  وعلى التمييز ضتتتتتتتتتتد  107-81
 )إيطاليا(؛ املرأة
تك يف اجلهود ملواصتتتتتلة تعزيز املستتتتتاواة ب  اجلنستتتتت    ا   ذل  من ل ج  107-82

 مح ت توعية اجلمهور ابلقضااي اجلنسانية )الياابن(؛
لنستتتتتتتتتتتتتتاء واأل فتتتاج من العنف اختتتتاذ التتتتدابري ال زمتتتة لتوفري محتتتايتتتة أكرب ل 107-83

 )كينيا(؛ املنزيل
اختاذ اخلطوات ال زمة لوضا حد للعنف اجلنسا    ا   ذل  توعية السكان  107-84

 ابلقوان  ذات الصلة وتنفيتها )كينيا(؛
تك يف جهودها لتعزيز املستتاواة ب  اجلنستت  واملشتتاركة املتستتاوية   مناصتتب  107-85

 عامة والسياسية )ملديف(؛صنا القرار   احلياة ال
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توحيد اجلهود حلماية الفئات الضتعيفة م ل النستاء واأل فاج من مجيا أشتكاج  107-86
 االستغ ج )موريشيو (؛

 مواصلة جهودها من أجل القضاء على العنف املنزيل واجلنسا  )اليو ن(؛ 107-87
يما العنف املنزيل مواصتتتتلة اجلهود ملكافحة التمييز والعنف ضتتتتد املرأة  وال ستتتت  107-88

 والتحرش اجلنسي )املغرب(؛
مواصتتتتتتتتتتتلتتة التتتدابري الراميتتة إىل القضتتتتتتتتتتتتاء على العنف اجلنستتتتتتتتتتتتا  من ل ج  107-89
التوعيتتتتة والتتتتتدريتتتتب   أوستتتتتتتتتتتتتتاط اجلمهور واملو ف  العمومي  ومو في إنفتتتتاذ  برام 
 )ميامنار(؛ القانون
نستتتتتتت    احلياة الستتتتتتتياستتتتتتتية مواصتتتتتتتلة اختاذ التدابري لتعزيز املستتتتتتتاواة ب  اجل 107-90

 )نيباج(؛ والعامة
النظر   ختصتتتتتتتتتتيي املوارد ال زمة لتنفيت لطة العمل االستتتتتتتتتتياتيجية الو نية  107-91

                                                      العشرية للقضاء على العنف اجلنسا  تنفيتا  سليما  )بريو(؛
تعديل قانون اجلرائ  اجلنستتتتتية هبدف  رغ مجيا أشتتتتتكاج االغتصتتتتتاب الزوجي  107-92

والتنفيت الفعاج خلطة العمل االستتياتيجية للقضتتاء على العنف اجلنستتا    ا يضتتمن اتباع 
اإلجراءات الواجبة   اإلب   والتحقيق وامل حقة القضتائية   حاالت العنف اجلنستا   

 نسي واالعتداء والتحرش )الربتغاج(؛وال سيما العنف املنزيل واجل
 منا العنف املنزيل )االقاد الروسي(؛ 107-93
مواصتتتتتتتتتتتلتتة اختتاذ التتتدابري ال زمتة لزايدة مشتتتتتتتتتتتتاركتة املرأة   احليتتاة العتامتة  107-94

  والسياسية )رواندا(؛
التصتتتتدي للعنف اجلنستتتتا  ومجيا أشتتتتكاج العنف األلر  هبدف تقدغ اجلناة  107-95

 ة )سرياليون(؛إىل العدال
مواصتتتتتتلة جهودها لتعزيز املستتتتتتاواة ب  اجلنستتتتتت  على املستتتتتتتوي  املوضتتتتتتوعي  107-96

واجملتمعي   تتتا   ذلتتت  من ل ج مبتتتادرات التوعيتتتة الراميتتتة إىل إزالتتتة احلواجز اهليكليتتتة 
 وال قافية اليت قوج دون ققيق مساواة فعلية )سنغافورة(؛

ارستة النستاء والفتيات حلقوقهن االقتصتادية اعتماد ستياستات ووستائل تضتمن م 107-97
واالجتماعية وال قافية  ال ستتتتيما   جماج الوصتتتتوج إىل اخلدمات الصتتتتحية وستتتتوق العمل 

 وفق شروط متساوية )إسبانيا(؛
تك يف اجلهود لتعزيز املستاواة ب  اجلنست  ووجود املرأة   مناصتب املستؤولية  107-98

 والسياسية )توغو(؛  احلياة العامة 
 تك يف التدابري الرامية إىل احلد من انتشار العنف اجلنسا  )أوغندا(؛ 107-99
 توفري إ ار تشريعي وتنظيمي حلماية املرأة من العنف اجلنسا  )أوكرانيا(؛ 107-100
                                                   تعزيز الربام  الو نية لتمك  املرأة اقتصاداي  )أنغوال(؛ 107-101
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املوارد املخصتتصتتة حلم ت التوعية ابلعنف اجلنستتا   واملستتاعدة الزايدة من   107-102
ضتتتتتتتتتتتحتااي املقتدمتة إىل امل جئ  واخلتدمتات الصتتتتتتتتتتتحيتة والتعليميتة والتو يفيتة و القتانونيتة  
 )أسياليا(؛ والناج 

مواصتتتتتتتتتتتلتة اتبتاع ل  متعتدد القطتاعتات يركز على مبتادا حقوق اإلنستتتتتتتتتتتان  107-103
 والقضاء عليه   لاية املطاف )برابدو (؛ للتصدي للعنف اجلنسا 

إاتحة الوصوج   مجيا أحناء اجلزيرة إىل أماكن  منة لضحااي العنف اجلنسا    107-104
وال ستيما النستاء واأل فاج  من ل ج ختصتيي موارد كافية لزايدة عدد مؤستستات الدع  

 وامل جئ لضحااي العنف اجلنسا  )بوتسوا (؛
راجعة شتتاملة لتشتتريعا ا هبدف إلغاء أو إصتت ح القوان  اليت ال تزاج إجراء م 107-105

 تنطوي على شكل من أشكاج التمييز املباشر أو غري املباشر ضد املرأة )بوتسوا (؛
قديث التشتتتريعات   ا يتماشتتتى ما القانون الدويل  هبدف ضتتتمان املستتتاواة  107-106

 لقي احلماية والوصوج إىل العدالة )الربازيل(؛ ب  مجيا النساء ضحااي العنف اجلنسا    ت
تعزيز اجلهود للقضتتاء على العنف اجلنستتا  والتمييز ب  اجلنستت   من ل ج  107-107

 التدابري التشريعية والسياسات والربام  التعليمية )كندا(؛
والفتيات  تك يف اجلهود ملكافحة مجيا أشتكاج التمييز والعنف ضتد النستاء   107-108

 )شيلي(؛  واستعراض اإلجراءات القضائية لضمان وصوج ضحااي العنف املنزيل إىل العدالة

 مواصلة تعزيز املساواة ب  اجلنس  ومحاية حقوق النساء واأل فاج )الص (؛  107-109

اختاذ التدابري ال زمة ملكافحة املمارستتتتتات التمييزية ضتتتتتد النستتتتتاء والفتيات   107-110
   العنف اجلنسا  )اهلند(؛  ذل  ا

تنفيت برام  مدرستية لليوي  ل قافة الست م ومحاية األ فاج من مجيا أشتكاج  107-111
العنف  وال ستتيما التنمر  ووضتتا إجراءات  منة ومناستتبة لتقدغ الدع  النفستتي لري فاج 

 املتأثرين )بنما(؛

ستتتتتتتتتتتتغ ج اجلنستتتتتتتتتتتي تك يف اجلهود ملكتافحتة اال تار ابأل فتاج ألغراض اال 107-112
 والسخرة )بريو(؛

تك يف اجلهود ملكتافحتة عمتل األ فتاج   تا   ذلت  عن  ريق تعزيز تتدابري  107-113
 العامة والربام  االجتماعية )الفلب (؛ اتالسياس

ضتتتتتتتتمان ستتتتتتتت مة األ فاج واملراهق  اجلستتتتتتتتدية   مرافق األحدا   وحظر  107-114
ن  وإلغتتاء االستتتتتتتتتتتت نتتاءات القتتانونيتتة اليت  يز  العقتتاب البتتد  لري فتتاج   مجيا األمتتاك

 )مجهورية فنزوي  البوليفارية(؛

مواصتتتتتتتتتلة اجلهود جلعل مجيا مرافق قويل مآج األ فاج تعمل بكامل  اقتها  107-115
                        شتتتتتتتتتتتيتتا  ما اهلتتدف ايتتدد 2020  كتتل أبرشتتتتتتتتتتتيتتة سلوج لتتايتتة تشتتتتتتتتتتترين ال تتا /نوفمرب 

 البهاما(؛ )جزر

جيا على احيام حقوق اإلنستتتان ومحايتها بتعزيز الستتتياستتتات مواصتتتلة التشتتت  107-116
                                                               الرامية إىل إدما  الشباب اجتماعيا  من ل ج مارسة الرايضة )أنغوال(؛
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  وتنفيتت 2014اعتمتاد التتدابري ال زمتة للتطبيق الكتامتل لقتانون اإلعتاقتة لعتام  107-117
 )إكوادور(؛سياسات وبرام  لضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

تتتدابري لتنفيتتت احلمتتايتتة التشتتتتتتتتتتتريعيتتة لريشتتتتتتتتتتتختتاص ذوي المواصتتتتتتتتتتتلتتة اختتتاذ  107-118
 )اهلند(؛ اإلعاقة

قستتتتتتتتتتت  البنيتة التحتيتة حلمتايتة ودع  حقوق واحتيتاجتات األشتتتتتتتتتتتختاص ذوي  107-119
 اإلعاقة   األماكن العامة )مجهورية إيران اإلس مية(؛

املرشتتتتتتتتتتتح  الو ني  النتختاابت هيئتات                                اعتمتاد اجلتدارة مقيتاستتتتتتتتتتتا    التيتار 107-120
 معاهدات األم  املتحدة )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(.

وستتتتتنظر جامايكا   التوصتتتتيات التالية  وستتتتتقدم ردودها   الوقت املناستتتتب  ولكن    -108
 موعد ال يتجاوز الدورة السادسة واألربع  جمللس حقوق اإلنسان:

التوقيا والتصتتتتديق على اتفاقية مناهضتتتتة التعتيب وغري  من ضتتتتروب املعاملة  108-1
 العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو املهينة )كندا( )هندورا (؛ أو

التصتتديق على اتفاقية مناهضتتة التعتيب وغري  من ضتتروب املعاملة أو العقوبة  108-2
منرك(؛ والتصديق على اتفاقية اااللتياري )الد  القاسية أو ال إنسانية أو املهينة وبروتوكوهلا

مناهضتتة التعتيب وغري  من ضتتروب املعاملة أو العقوبة القاستتية أو ال إنستتانية أو املهينة  
من أهتتداف التنميتتة املستتتتتتتتتتتتتتدامتتة  16وبروتوكوهلتتا االلتيتتاري   تتا يتمتتاشتتتتتتتتتتتى ما اهلتتدف 

من ضروب املعاملة أو العقوبة )ابراغواي(؛ واالنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعتيب وغري   
                                                                                 القاستتتتتتية أو ال إنستتتتتتانية أو املهينة وبروتوكوهلا االلتياري )فانواتو(؛ واالنضتتتتتتمام فورا  إىل 
اتفاقية مناهضتتتتتة التعتيب وغري  من ضتتتتتروب املعاملة أو العقوبة القاستتتتتية أو ال إنستتتتتانية 

يتة )أوكرانيتا(؛ ومواصتتتتتتتتتتتلتة انينهتا الو نو املهينتة وبروتوكوهلتا االلتيتاري  وإدراجهمتا   ق أو
جهودها من أجل االنضتتتتتتتتتمام الفوري إىل اتفاقية مناهضتتتتتتتتتة التعتيب وغري  من ضتتتتتتتتتروب 

 املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو املهينة وبروتوكوهلا االلتياري )غا (؛
استتكشتاف إمكانية االنضتمام إىل اتفاقية مناهضتة التعتيب وغري  من ضتروب  108-3

 املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو املهينة )النيجر(؛
النظر   التصتتتتديق على اتفاقية مناهضتتتتة التعتيب وغري  من ضتتتتروب املعاملة  108-4

 أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو املهينة )سري النكا( )فيجي(؛
املعاملة أو العقوبة  التوقيا على اتفاقية مناهضتتتتتتة التعتيب وغري  من ضتتتتتتروب 108-5

 القاسية أو ال إنسانية أو املهينة وبروتوكوهلا االلتياري )إسبانيا(؛
                                                             املضتتتتي قدما    التصتتتتديق على اتفاقية مناهضتتتتة التعتيب وغري  من ضتتتتروب  108-6

املعاملة أو العقوبة القاستتتتتتتتتتية أو ال إنستتتتتتتتتتانية أو املهينة وبروتوكوهلا االلتياري  واالتفاقية 
 ماية مجيا األشخاص من االلتفاء القسري )شيلي(؛الدولية حل

التوقيا والتصتديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيا األشتخاص من االلتفاء  108-7
القستتتتتتتتتري )هندورا (؛ والتصتتتتتتتتتديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيا األشتتتتتتتتتخاص من 

االتفاقية الدولية   االلتفاء القستتتتتري )اجلبل األستتتتتود(؛ والنظر   التوقيا والتصتتتتتديق على
 حلماية مجيا األشخاص من االلتفاء القسري )األرجنت (؛
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استكشاف إمكانية االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيا األشخاص من  108-8
 االلتفاء القسري )النيجر(؛

النظر   التصتديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيا األشتخاص من االلتفاء  108-9
   واتفاقية مناهضة التعتيب )سرياليون(؛القسري

التصتتتتتتتتتتديق على نظام روما األستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتي للمحكمة اجلنائية الدولية  واتفاقية  108-10
مناهضتتة التعتيب وغري  من ضتتروب املعاملة أو العقوبة القاستتية أو ال إنستتانية أو املهينة  

 سا(؛واالتفاقية الدولية حلماية مجيا األشخاص من االلتفاء القسري )فرن

لعهتتد التتدويل اخلتتاص امللحق ابالتصتتتتتتتتتتتتديق على الربوتوكوج االلتيتتاري ال تتا   108-11
إىل إلغاء عقوبة اإلعدام  وعلى االتفاق اإلقليمي اهلادف ابحلقوق املدنية والستتتتتتتتتياستتتتتتتتتية   

بشتتتتتتتأن الوصتتتتتتتوج إىل املعلومات واملشتتتتتتتاركة العامة والعدالة   املستتتتتتتائل البيئية   أمريكا 
 ة البحر الكاري  )بنما(؛ال تينية ومنطق

التصتتتتتتتتديق على الربوتوكوج االلتياري التفاقية القضتتتتتتتتاء على مجيا أشتتتتتتتتكاج  108-12
 التمييز ضد املرأة ) ميبيا(؛

التصتتتتتتديق على االتفاق اإلقليمي بشتتتتتتأن الوصتتتتتتوج إىل املعلومات واملشتتتتتتاركة  108-13
قتتتة البحر الكتتتاري  العتتتامتتتة والعتتتدالتتتة   املستتتتتتتتتتتتتتائتتتل البيئيتتتة   أمريكتتتا ال تينيتتتة ومنط

 إسكاسو( )جزر مارشاج(؛ )اتفاق

تضتتتتتتتتتتتم  قوانينهتا ايليتة مجيا القواعتد الواردة   املعتاهتدات التدوليتة حلقوق  108-14
 اإلنسان )إكوادور(؛

ستتن تشتتريعات شتتاملة ملكافحة التمييز توفر ستتبل انتصتتاف ميستتورة من مجيا  108-15
  والصحة    التعلي   اتاخلاص  وال سيما   سياقأشكاج التمييز  سواء   القطاع العام أو  

  وذل  سلوج والوصتتتتتتتوج إىل اخلدمات   والتو يف   والضتتتتتتتمان االجتماعي   واإلستتتتتتتكان
 هولندا(؛) 2025 عام
اعتماد تشتتريعات و نية ملكافحة التمييز ضتتد األشتتخاص على أستتا  التوجه  108-16

 اجلنسي واهلوية اجلنسية )هندورا (؛
التدابري لضتتتتتتمان محاية امل ليات وامل لي  ومزدوجي امليل اجلنستتتتتتي اختاذ مجيا   108-17

ومغايري اهلوية اجلنستتتتتتانية وحاملي صتتتتتتفات اجلنستتتتتت   ووضتتتتتتا حد للتمييز التي يعانون 
 )فرنسا(؛ منه
تنفيت تشتتتريعات شتتتاملة ملكافحة التمييز  بعد تشتتتاور فعلي ما اجملتما املد    108-18

                                          تمعي ضتتتتتتد الفئات املهمشتتتتتتة اجتماعيا    ا   ذل  للحماية من التمييز املؤستتتتتتستتتتتتي واجمل
امل ليات وامل ليون ومزدوجو امليل اجلنستتتتتتتتتتي ومغايرو اهلوية اجلنستتتتتتتتتتانية وحاملو صتتتتتتتتتتفات 

وإلغاء  رغ الع قات اجلنستتتية ابلياضتتتي ب  البالغ  من نفس اجلنس  وإجراء   اجلنستتت .
شتتتتبه   أن الدافا وراءها هو                                                 ققيق كامل وشتتتامل   مجيا حواد  وأعماج العنف اليت ي  

كراهية امل لي  أو كراهية مغايري اهلوية اجلنستتتانية  وتقدغ املشتتتتبه   مستتتؤوليته  اجلنائية 
 إىل العدالة )أيرلندا(؛



A/HRC/46/18 

GE.20-17456 24 

إلغاء  رغ الع قات اجلنستتتتتتتتية ابلياضتتتتتتتتي ب  األشتتتتتتتتخاص من نفس اجلنس   108-19
ومزدوجي امليل اجلنستتتتتي ومغايري اهلوية ومكافحة التمييز والعنف ضتتتتتد امل ليات وامل لي   

 اجلنسانية وحاملي صفات اجلنس  )إيطاليا(؛
إلغاء  رغ الع قات اجلنستية ابلياضتي ب  األشتخاص من نفس اجلنس  ومنا  108-20

وامل لي  ومزدوجي   ومعاقبة أعماج التمييز واملضتتتتتتايقة واالعتداءات العنيفة ضتتتتتتد امل ليات
امليل اجلنستتتتتي ومغايري اهلوية اجلنستتتتتانية وحاملي صتتتتتفات اجلنستتتتت    ا يضتتتتتمن حقوقه  

 اإلنسانية )املكسي (؛
إلغاء مجيا األحكام اليت  رم الع قات امل لية ابلياضتتتتتتتتتي ب  البالغ   سلوج  108-21
 )هولندا(؛ 2025عام 
ر مجيا أشتتتكاج التمييز  ال ستتتيما على ستتتن قانون شتتتامل ملكافحة التمييز فظ 108-22

أستتتتتتتا  التوجه اجلنستتتتتتتي  أو اهلوية اجلنستتتتتتتانية  أو احلالة الزواجية  أو اإلعاقة  أو احلالة 
 الصحية )الربتغاج(؛

اعتماد تدابري تشتتتتتتتتتتريعية ملنا التمييز ضتتتتتتتتتتد امل ليات وامل لي  ومزدوجي امليل  108-23
ت اجلنستتتتتتتت   وإلغاء  رغ الع قات اجلنستتتتتتتتي ومغايري اهلوية اجلنستتتتتتتتانية وحاملي صتتتتتتتتفا

 ابلياضي ب  البالغ  من نفس اجلنس )إسبانيا(؛
 ليشيت(؛   - إلغاء  رغ الع قات اجلنسية ب  األشخاص من نفس اجلنس )تيمور   24- 108
إلغاء قانون اجلرائ  ضتتتتتتتتتد األشتتتتتتتتتخاص التي عرم الع قات اجلنستتتتتتتتتية امل لية  108-25

 الايت املتحدة األمريكية(؛ابلياضي ب  البالغ  )الو 
اعتمتتتاد التتتتدابري ال زمتتتة إللغتتتاء  رغ الع قتتتات اجلنستتتتتتتتتتتيتتتة ابلياضتتتتتتتتتتتي ب   108-26

 ز ضتتتتتتد امل لية اجلنستتتتتتية ووصتتتتتتمه      لتحي  ألشتتتتتتكاج امن نفس اجلنس  ووضتتتتتتا حد   البالغ 
 االجتماعي )األرجنت (؛

 نفس اجلنس )أسياليا(؛ إلغاء  رغ الع قات اجلنسية ابلياضي ب  أشخاص من   27- 108
إلغاء  رغ الع قات اجلنستتية ابلياضتتي ب  البالغ  من نفس اجلنس  وتوستتيا  108-28

تشتتتتتتريعا ا املناهضتتتتتتة للتمييز لتشتتتتتتمل حظر التمييز على أستتتتتتا  التوجه اجلنستتتتتتي واهلوية 
 اجلنسانية ) يسلندا(؛

ي ب  البالغ  من نفس إلغاء التشتريعات اليت  رم املمارستات اجلنستية ابلياضت  108-29
اجلنس  وتعزيز اإل تار القتانو  ملكتافحتة التمييز على أستتتتتتتتتتتا  التوجته اجلنستتتتتتتتتتتي واهلويتة 

 اجلنسانية )كندا(؛
احلظر القتانو  للتمييز على أستتتتتتتتتتتا  اجلنس  أو التوجته اجلنستتتتتتتتتتتي  أو اهلويتة  108-30

امليل اجلنستتتتي   اجلنستتتتانية  ومعاقبة مجيا أشتتتتكاج العنف ضتتتتد امل ليات وامل لي  ومزدوجي
 ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنس  )شيلي(؛

إلغاء  رغ األفعاج اجلنستتتتية ب  أشتتتتخاص من نفس اجلنس  وستتتتن تشتتتتريعات  108-31
قمي امل ليات وامل لي  ومزدوجي امليل اجلنستي ومغايري اهلوية اجلنستانية وحاملي صتفات 

 اجلنس  )الدامنرك(؛
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يب املستتؤول  عن إنفاذ القانون  ما اليكيز على التخفيف من حدة تعزيز تدر  108-32
                                                        احلاالت اليت قد ي ضتتتتتتتتتطر فيها إىل استتتتتتتتتتخدام القوة  وكتل  النظر    نب  التصتتتتتتتتتعيد و 

االنضتتتتتتمام إىل اتفاقية مناهضتتتتتتة التعتيب وغري  من ضتتتتتتروب املعاملة أو العقوبة القاستتتتتتية 
 ال إنسانية أو املهينة )إندونيسيا(؛ أو

املضي   تعديل قانون اإلجهاض التي أد   ما األسف  إىل  رغ اإلجهاض  108-33
 ؛على نطاق واسا )توغو(

تعديل قانون اجلرائ  اجلنستتتتتتتتتتية بشتتتتتتتتتتكل يوفر للمهني  الطبي  حصتتتتتتتتتتانة من  108-34
امل حقة القضتتتائية   حالة مستتتاعدة األ فاج ضتتتحااي اجلرائ  اجلنستتتية  أو اختاذ إجراءات 

                        النشتتتتتتتط  جنستتتتتتتيا  من األمراض   16سستتتتتتتن نية ملنا احلمل أو وقاية املراهق  دون ستتتتتتتن 
 س مة األ فاج اجلسدية أو العا فية )سلوفينيا(.املنقولة ابالتصاج اجلنسي  أو حلماية 

                                                                 ودرستتتتتتتتتتتتت جتتامتتايكتتا التوصتتتتتتتتتتتيتتات الواردة أد   اليت قتت د متتت ل ج جلستتتتتتتتتتتتة التحتتاور   -109
 :               أحا ت هبا علما   وقد

التصتتتتتتتديق على ما تبقى من معاهدات هيئات األم  املتحدة املنشتتتتتتتأة  وجب  109-1
 معاهدات حقوق اإلنسان )جزر مارشاج(؛

لتعتهتتتتتتد التتتتتتدويل املتلتحتق ابديتق عتلتى التربوتتوكتوج االلتتتيتتتتتتاري الت تتتتتتا  التتصتتتتتتتتتتتتتتتت  109-2
إىل إلغتتتاء عقوبتتتة اإلعتتتدام )أملتتتانيتتتا( اهلتتتادف ابحلقوق املتتتدنيتتتة والستتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتيتتتة   اخلتتتاص

 ؛فنزوي  البوليفارية( )مجهورية
لعهتتد التتدويل اخلتتاص امللحق ابالتصتتتتتتتتتتتتديق على الربوتوكوج االلتيتتاري ال تتا   109-3

إىل إلغاء عقوبة اإلعدام  واختاذ التدابري ال زمة  اهلادف  استتتتتتتتتتية   ابحلقوق املدنية والستتتتتتتتتتي
 16  ذلت  مح ت التوعيتة  للتعجيتل إبلغتاء عقوبتة اإلعتدام   تا يتمتاشتتتتتتتتتتتى ما اهلتدف    تا

من أهداف التنمية املستتتتتتتتدامة )ابراغواي(؛ والتصتتتتتتتديق على الربوتوكوج االلتياري ال ا  
إىل إلغاء عقوبة اإلعدام    اهلادفاملدنية والسياسية     لعهد الدويل اخلاص ابحلقوقامللحق اب

والتتأكتد   هتت  املرحلتة من أن ايكوم عليه  ابإلعتدام ال يتلقون معتاملتة ترقى إىل مرتبتة 
املعاملة أو العقوبة القاستتتتتية أو ال إنستتتتتانية أو املهينة )أوكرانيا(؛ والتوقيا على الربوتوكوج 

إىل اهلادف  الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والستتتتتتتتتياستتتتتتتتتية     لعهدامللحق ابااللتياري ال ا   
                                                                            إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدام  واعتمتتاد التتتدابري التشتتتتتتتتتتتريعيتتة اليت تلغي  تتامتتا  عقوبتتة اإلعتتدام   

 )إسبانيا(؛ البلد
امللحق إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدام والتصتتتتتتتتتتتتديق على الربوتوكوج االلتيتتاري ال تتا   109-4
إىل إلغتاء عقوبتة اإلعتدام اهلتادف لعهتد التدويل اخلتاص ابحلقوق املتدنيتة والستتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتيتة   اب

 ؛)أسياليا( )الربتغاج(
اإللغتتتتتاء التتتتتتام لعقوبتتتتتة اإلعتتتتتدام والتصتتتتتتتتتتتتتتتديق على الربوتوكوج االلتيتتتتتاري  109-5
إىل إلغاء عقوبة اهلادف لعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والستتتتتتياستتتتتتية   امللحق اب ال ا 
 ) يسلندا(؛ داماإلع
توجيه دعوة دائمة ومفتوحة إىل املكلف  بوالايت   إ ار اإلجراءات اخلاصتتتتة  109-6

 الدولي  واإلقليم  لزايرة البلد )اجلبل األسود(؛
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توجيته دعوة دائمتة إىل املكلف  بوالايت   إ تار اإلجراءات اخلتاصتتتتتتتتتتتة لزايرة  109-7
 البلد )سلوفينيا(؛

ملكلف  بوالايت   إ تار اإلجراءات إىل االنظر   إمكتانيتة توجيته دعوة دائمتة   109-8
 اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان )بنما(؛

توجيته دعوة دائمتة إىل مجيا اإلجراءات اخلتاصتتتتتتتتتتتة جمللس حقوق اإلنستتتتتتتتتتتان   109-9
 والتعاون الوثيق معها )أوكرانيا(؛

أحكتتتام اإلعتتتدام بغيتتتة إلغتتتاء  النظر فرض وقف التيتتتاري سك  الواقا لتنفيتتتت 109-10
                              عقوبة اإلعدام  اما  )إيطاليا(؛

اإللغتتاء التتتام لعقوبتتة اإلعتتدام واالنضتتتتتتتتتتتمتتام إىل الربوتوكوج االلتيتتاري ال تتا   109-11
إىل إلغتاء عقوبتة اهلتادف لعهتد التدويل اخلتاص ابحلقوق املتدنيتة والستتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتيتة  اب امللحق
 )املكسي (؛ اإلعدام

 إلغاء عقوبة اإلعدام )رواندا(؛النظر    109-12
 إلغاء عقوبة اإلعدام )سرياليون(؛ 109-13
 ليشيت(؛ -إلغاء عقوبة اإلعدام )تيمور  109-14
 النظر   إلغاء عقوبة اإلعدام )فيجي(؛ 109-15
تنفيتتت أحكتتام اإلعتتدام هبتتدف اإللغتتاء النهتتائي لعقوبتتة ل التيتتاري إع ن وقف 109-16

 رائ  )فرنسا(.اإلعدام ابلنسبة جلميا اجل
وتعكس مجيا االستتتتتتتتتتتتنتتاجتات و/أو التوصتتتتتتتتتتتيتات الواردة   هتتا التقرير موقف التدولتة  -110

                                        وينبغي أال  ي فه   ألا قظى بتأييد الفريق   )الدوج( اليت قدمتها و/أو الدولة موضتتتتتتتوع االستتتتتتتتعراض.
             العامل كك ل.

  



A/HRC/46/18 

27 GE.20-17456 

 املرفق 
Composition of the delegation 

 The delegation of Jamaica was headed by Senator the Honourable Mrs. Kamina 

Johnson Smith, Minister of Foreign Affairs and Foreign Trade, and composed of the 

following members: 

• Honourable Mr. Leslie Campbell, Minister of State, Ministry of Foreign Affairs and 

Foreign Trade; 

• Ambassador Marcia Gilbert-Roberts, Permanent Secretary, Ministry of Foreign 

Affairs and Foreign Trade; 

• H.E. Cheryl K. Spencer, Ambassador/Permanent Representative of Jamaica to the 

Office of the United Nations, Geneva; 

• Ambassador Alison Stone Roofe, Under-Secretary, Multilateral Affairs Division, 

Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade; 

• Ms. Julia Hyatt, Director, Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade; 

• Mr. Andre Coore, Head, Legal Unit, Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade; 

• Ms. Karen Wilson, Director of Legal Services, Ministry of Justice; 
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• Mr. Scott Mullings, Assistant Crown Counsel, Attorney General’s Chambers; 

• Ms. Faith Mullings-Williams, Deputy Permanent Representative of Jamaica to the 

Office of the United Nations; 

• Ms. Nicola Barker Murphy, Assistant Director, Ministry of Foreign Affairs and 

Foreign Trade; 
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of the United Nations, Geneva; 

• Mr. Dmitry Robertson, First Secretary, Permanent Mission of Jamaica to the Office 

of the United Nations, Geneva; 
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of the United Nations, Geneva. 
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