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مقدمة
-1

عقد الفريق العامل المعني باالست ت ت ت تتتعرال الدورا الشت ت ت ت تتاملم المنشت ت ت ت ت بموج

قرار م ل

حقو

اإلنست ت ت ت ت ت تتان  1/5م دورته الست ت ت ت ت ت تتابعة والة الن في الفترة الممتدة من  18كانون الةاني/يناير إلى  8شت ت ت ت ت ت ت ا /

فبراير  .2021واست ت ت ت ت تتتُعر ت ت ت ت ت تتل الحالة في نل ال في ال لست ت ت ت ت تتة الست ت ت ت ت تتابعةم المعقودة في  21كانون الةاني/
ير الشت ت ت ت ت ت تتاون الوتارجيتةم براديت كومتار ييتاوالي .واعتمتد الفريق العتامتل
ينتاير  .2021وت أرّس وفتد نل تال وز ُ
التقرير المتعلق بنل ال في جلسته الرابعة عشرةم المعقودة في  26كانون الةاني/يناير .2021

-2

وفي  12ك تتانون الة تتاني/ين تتاير 2021م اخت تتار م ل

حقو اإلنست ت ت ت ت ت ت تتان فريق المقررين الت تتالي

(الم موعة الة اية) لتيسلر استعرال الحالة في نل ال :األرجنتلن وبوركلنا فاسو والهند.

-3

ووفقتا للفقرة  15من مرفق قرار م ل

حقو اإلنست ت ت ت ت ت تتان  1/5وللفقرة  5من مرفق ق ارره 21/16م

صدرت الواائق التالية ألغرال استعرال الحالة في نل ال:
(أ)

تقرير وطني/عرل كتابي مقدم وفقا للفقرة (15أ)(.)1

(ب)

ت ميع للمعلومات أعدته مفو تتية األمم المتحدة الس تتامية لحقو اإلنس تتان (المفو تتية)

(ج)

موجز أعدته المفو ية وفقا للفقرة (15ج)(.)3

وفقا للفقرة (15ب)()2؛

-4

وأحللل إلى نل ال عن طريق الم موعة الة اية قائمة أس ت ت ت تتالة أعدتها س ت ت ت تتلفا ألمانيا وبل ي ا وبنما

وس ت ت ت ت ت تتلوفلنيا وكندا وليوتنش ت ت ت ت ت تتتاين والمملىة المتحدة لبرياانيا العالمى وأيرلندا الش ت ت ت ت ت تتمالية والواليات المتحدة

األمري ية .ويم ن االط ع على هذه األسالة في الموقع الش ي ل ستعرال الدورا الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض قدمته الدولة موضوع االستعراض
-5

ش ر الوفد الدول األعضاء على دعمها ترشيح نل ال خ ل انتوابات عام  2020للعضوية في م ل

حقو اإلنسان والل نة المعنية بالقضاء على التمللز
-6

د المرأة .وما زالل نل ال ملتزمة بعمل الم ل .

وتم تشت ت ت ت لل ل نة مش ت ت تتتركة بلن القااعات برئاس ت ت تتة م ت

رئي

الوزراء وم ل

الوزراء بغرل

إعداد التقرير الوطني .وأجريل مشت ت تتاورات واست ت تتعة الناا مع ال هات المعنيةم ونُشت ت تتر مشت ت تتروع تقريرم مع
إدراج التعقل ات فيه في وقل الحق.

وقبلل نل ال  152توصية خ ل االستعرال الدورا الشامل لعام 2015م نُفذ معالمها .ورصدت
-7
التنفلذ آلي ٌة من داخل م ت رئي الوزراء وم ل الوزراء.
-8

ومنذ االس ت تتتعرال الس ت تتابقم نالرت هلاات المعاهدات المعنية في التقارير الدورية التي قدمتها نل ال

بموج اتفاقية حقو الافلم واتفاقية حقو األش ت ت تتوا

وا اإلعاقةم واالتفاقية الدولية للقض ت ت تتاء على جميع

أشت ت ال التمللز العن ،تترام واتفاقية القض تتاء على جميع أشت ت ال التمللز

تتد المرأة .وكان جاريا إعداد التقارير

__________
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بموج اتفاقية مناهض ت تتة التعذي وغلره من

ت تتروب المعاملة أو العقوبة القاس ت تتية أو ال إنس ت تتانية أو المهلنةم

والعهد الدولي للحقو المدنية والسياسيةم والعهد الدولي للحقو االقت،ادية واالجتماعية والةقافية.
-9

وانض ت ت ت ت تتمل نل ال إلى بروتوكول منع وقمع ومعاق ة االت ار باألش ت ت ت ت تتوا

م وبواص ت ت ت ت تتة النس ت ت ت ت تتاء

واألطفالم في حزيران/يونيه  . 2020وهي تعتزم بناء القدرات القانونية والماست ت تس ت تتية ال زمة ل نض ت تتمام إلى

ال ،وك الدولية األخرى.
-10

وفي ع تتام 2018م دع تتل نل تتال المقرر الو تتا

الواصتتة المعنية بالعنض

تتد المرأة وأس ت ابه وعواق هم إلى الزيام بزيارات قارية .وستتترح

المعني بالحق في الغذاء والمقرر الوا
-11

المعني بحقو اإلنست ت ت ت ت ت ت تتان للمه تتاجرين والمقررة
بالمقرر الوا

المعني بالفقر المدقع وحقو اإلنسان في عام .2021

وقد دخلل نل ال حز ة جديدة من التحول الس ت ت تتياس ت ت تتي في عام 2006م تعززت باعتماد الدس ت ت تتتور

الديمقراطي في عام  .2015ويضت ت ت ت تتمن الدست ت ت ت تتتور م موعة من الحقو المدنية والست ت ت ت تتياست ت ت ت تتية واالجتماعية

واالقت ،تتادية والةقافيةم ويوطد نالاما اتحاديا وديمقراطيا وجمهوريا وش تتام ي س تتد تحول البلد من النزاع إلى

الست ت ت م عن طريق عملية ست ت ت م وطنية .وفي عام  2017م أجرت نل ال انتوابات تش ت تتاركية على المس ت تتتوى

االتحادا واإلقليمي والمحلي.
-12

وخ ل الست ت ت تتنوات األربع الما ت ت ت تتيةم تم اال ت ت ت تتا ع بعملية إصت ت ت ت

قانوني شت ت ت تتامل ألجل تنفلذ

التزامات نل ال في م ال حقو اإلنست تتان والدفع ُقدما بعملية التحول إلى الهي ل االتحادا .وي فل الدست تتتور

حقوقا جديدة.
-13

وتنفذ نل ال خاة العمل الوطنية الوامس تتة لحقو اإلنس تتان ()2025-2020م التي تتض تتمن تنفلذ

توصيات االستعرال الدورا الشامل وتوصيات هلاات المعاهدات ومتابعته.

تتمن

واعتُمدت الل نة الوطنية لحقو اإلنس تتانم التي تمارس م موعة واس تتعة من ال ،ت حياتم
-14
الماس ت تست تتات ات المركز ألض .وعملل ل ان مست تتتقلة أخرى تركز على المرأة والداللل والشت تتعوب األصت تتلية
والمادهيشي والةاروس والمسلملن على تعزيز وحماية حقو تلك الاوائض بعلنها.

-15

والح ومة ملتزمة بتنفلتذ توصت ت ت ت ت ت تيتات الل تان .فو ل العقتدين المتا ت ت ت ت ت ت تتللنم قدمل الل نتة الوطنية

لحقو اإلنست تتان  1 195توصت تتيةم يتعلق معالمها بالعدالة االنتقاليةم وتُعنى بتنفلذها آللتا العدالة االنتقالية.

ونفذت الح ومة توص ت ت ت ت تتيات بش ت ت ت ت ت ن تقديم اإلغااة واتوا إجراءات في حق مو فلن عمومللن .وال تزال قلد

النالر التوصيات القلللة المت زيةم المتعلقة بتعديل قانون الل نة الوطنية لحقو اإلنسان.
-16
ل

والح ومة ملتزمة بتم لن الل نة الوطنية لحقو اإلنستان بوستائل منها توفلر الموارد التي تحتاجها

ت ت ت تتا ع بواليتها وفق الم ادق المتعلقة بمركز الماست ت ت تست ت ت تتات الوطنية لتعزيز حقو اإلنست ت ت تتان وحمايتها

(م ادق باري ) .وأوص تتل الح ومة بتعللن مفو تتي موتلض الل ان الموا تتيحية على نحو ش تتاملم ووفرت

الموارد ال زمة لعمل تلك الل ان.
-17

ونل ال بلد متعدد األع ار واللغات والديانات والةقافاتم يامن بالمست تتاواة والشت تتمول والعلمانية وعدم

الر قتانونتا التمللز على أست ت ت ت ت ت تتاس الا قتة والاتائفتة والمناقتة واللغتة والتدين
التمللز والعتدالتة االجتمتاعيتة .ويُح ا
ونوع ال ن  .ويع تتاق ت

الق تتانون على النب تتذ .وتم التحقلق في جميع االدع تتاءات المتعلق تتة ب تتالتمللز الا تتائفي

وتمل مقا اة المساوللن عنها.

-18

وي فل الدس تتتور حقو األقليات ال نس تتية في المش تتاركة في هلاات الدولة .ويعترد تعداد الست ت ان

والقوائم االنتوابية باألش ت تتوا
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تهادات ال نس تتية وجوازات الس تتفر .ويعااق
وحاملي ص تتفات ال نس تتلن في إطار فاة "آخرون"م وكذلك ش ت ُ
التمللز على أساس الملل ال نسي.
-19

على

وقد أودت الزالزل التي وقعل في عام  2015بحياة  8790شت ت تتو،ت ت تتا وجرحل  22,302آخرين.

ووفرت الح ومة الع ج ل ميع الم ،ت ت ت ت ت تتابلنم وهي على وش ت ت ت ت ت تتك االنتهاء من إعادة اإلعمار .وأقامل نل ال

هياكل أساسية أفضل وزادت القدرة على الت،دا للىوارث الابيحية.
-20

ونل ال معر ة للتحديات المرت اة بتغلر المناخ وهي ب،دد و ع خاة وطنية للتىيف .وحددت

-21

وفيما يتعلق بالتنميةم ي را تنفلذ خاة التنمية الوطنية الوامس ت ت ت ت تتة عش ت ت ت ت ترة .ومفتا حماية جميع

هدفا يتمةل في تحقلق صافي ان عااات الىربون ال،فرية بحلول عام .2050

حقو اإلنست ت ت ت ت ت تتانم بمتا فلهتا الح ق في التنميتةم هو تحقلق أهتداد التنميتة المست ت ت ت ت ت تتتدامتة وغلرهتا من األهداد
اإلنمائية المتفق عللها دوليا بتعزيز الشراكات .وأدرجل نل ال أهداد التنمية المستدامة في صل
اإلنمائية الوطنيةم بهدد تحزيقها بحلول عام .2030

-22

السياسات

وأ هر تقرير التنمية ال شت ترية لعام  2020تحس تتنا في ماش تتر التنمية ال شت ترية في نل الم التي تس تتتعد

ل رتقاء من و ع أقل البلدان نموا إلى و ع البلدان ات الدخل المتوسط األدنى .وتبنل نل ال رؤية تتلوص
في شعار "نل ال مزدهرةم نل ال سعلدة"م وزادت االستةمار في الهياكل األساسية والقااعات االجتماعية.

وج ّترم التعتتذيت
-23
وألغتتل نل تتال عقوبتتة اإلعتتدامُ .
المدانون بالس ت ن مدة قد تبلخ خم ستتنوات .واتوذت إجراءات على مستتتوى المقاطعات في حق  158من
بموجت

أفراد الشت ت ت ت تترطة بست ت ت ت تتب

بالتعذي

قتتانون العقوبتتات لعتتام 2017م وقتتد عتتااقت

اإلهمال وانتهاكات حقو اإلنست ت ت ت تتان .وزيدت مدة التقادم ألجل رفع قضت ت ت ت تتية تتعلق

من  35يوما إلى ستة أشهرم ويحق للضحايا الح،ول على تعويض.

وقد ُعتّلنل مراكز تنسلق حقو اإلنسان في مقرات الشرطة وجميع م ات
-24
والمناطق .وُقدمل إلى مو في األمن دورات تدريبية بش ت ت ت ت ن تعزيز وحماية حقو اإلنست ت ت تتان ومنع انتهاكات

الشرطة في المقاطعات

حقو اإلنست ت ت ت ت تتان .وحقو اإلنست ت ت ت ت تتان جزء ال يت أز من جميع مناهي التدري في مراكز التدري
وتستودم قوات األمن الحد األدنى من القوة عند حفظ القانون والنالام.

-25

ويتمتع ال ميع بالحماية من االعتقال واالحت از التعست ت ت تتفللن .وتم التحقلق حست ت ت ت

الح ومية.

األصت ت ت تتول في

جميع الب غات المتعلقة ب عمليات القتل خارج ناا القضتاءم كما تمل مقا تاة مرتىبلها ومعاقبتهم على يد
السلاة الموت،ة وفقا للقوانلن السارية.

وتمارس الست تتلاة القضت تتائية وفقا
وي فل الدست تتتور است تتتق ل الست تتلاة القضت تتائية وكفاءتها ونزاهتها.
-26
ا
لمبدأا الف،ل بلن السلاات والضوابط والموازين.
وخ،،ل موارد بهدد منع حاالت سوء السلوك والفساد والتحقلق
-27
والح م الرشلد من األولوياتم ُ
فلهام وم حقة المساوللن عن لك.
ويُحت ز الس ت ناء في مرافق منف ،تتلة عن تلك التي تُحت ز فلها الس ت لناتم بلنما يُرس تتل األطفال
-28
دون ست ت تتن  18ست ت تتنة إلى دار إصت ت ت األحداث .وزادت الح ومة من ع وات المحيشت ت تتة اللومية للست ت ت ناءم
وأنشتتال س ت ون جديدةم فلها م موعات للرجال وأخرى للنستتاء واألشتتوا

وا اإلعاقة والمةليات والمةلللن

ومزدوجي الملل ال نستي ومغايرا الهوية ال نستانية وحاملي صتفات ال نستلنم إلى جان

الست ن "المفتو ".

وقتد اتوتذت تتدابلر لحمتايتة الست ت ت ت ت ت ت نتاء أانتاء جتائحتة الفلروس التتاجي (الىوفلتد )19-من بلنهتا توفلر معتدات
الحماية ووسائل التعزيم والنالافة والرعاية الابية .وللحد من االكتالاظم أُفرج عن  6 672س لنا.
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-29

و لتل نل تال ملتزمتة بتاختتتام عمليتة العتدالة االنتقتاليتة بواست ت ت ت ت ت تاتة ل نتة الحزيقتة والم،ت ت ت ت ت ت تتالحتة ول نة

التحقلق في حاالت األش تتوا

الموتفلن قست ت ار .وفي نل الم اس تتترش تتدت عملية العدالة االنتقالية باتفا الس ت م

الشتتاملم وتوجلهات المح مة العليام وااللتزامات الدولية ات ال،تتلةم وش تواغل الضتتحايام والحقائق على أرل

الواقع .والح ومة اابتة على موقفها المتمةل في عدم العفو الشامل عن االنتهاكات ال سيمة لحقو اإلنسان.
-30

التحريات األوليةم وتحققل من
وقد تلقل ل نة الحزيقة والم،ت ت تتالحة  63 718شت ت ت وىم وأجرت فلها
ّ

-31

وتلقل ل نة التحقلق في حاالت األش تتوا

الموتفلن قست ت ار  3 223شت ت وىم تحققل من 2 514

-32

وترى نل ال أن الم تمع المدني ووستائط اإلع م شتري ان ال غنى عنهما في تعزيز وحماية حقو

ووحدت القضايا لمواصلة التحقلق فلها .وستضالع الل نة بتحزيقات مف،لة في  200حالة.
صحة الش اوىم ّ

ش وى منها بعد إجراء تحريات أولية .وكانل ت را تحزيقات مف،لة في  2 097حالة.

اإلنس ت تتانم وأقامل شت ت تراكات مع  237منالمة غلر ح ومية دولية وأكةر من  51 000منالمة غلر ح ومية

منتس ة إلى م ل
-33

الرعاية االجتماعية.

وتحترم نل ال الحق في حرية الرأا والتعبلر والت مع الس ت ت تتلميم مع مراعاة أنه ين غي لل ميع أاناء

ممارسته حقواقه أن يحترم أيضا حقو اآلخرين والتزاماتهم.

تانون العق وبتات خاتاب الىراهيتةم واله متات على المواقع
-34
والتدست ت ت ت ت ت تتتور ي فتل حريتة التدين .وي ّرم ق ُ
الدينيةم واألنشاة التي تهدد إلى إاارة الفتنة الدينية .ويحالر القانون التحويل القسرا إلى ديانة أخرى.
-35

وفيما يتعلق بالحق في العملم فإن ك من "برنامي الرئاس ت ت تتة للنهول بالمرأة"م و"برنامي رئي

للعمالة" و"مش تتروع رئي

الوزراء لع ،ترنة الزراعة" يس تتعى إلى اس تتتحداث فر

الوزراء

عمل .وجرت مواءمة الس تتياس تتات

المتعلقة بالعمل والعمالة والضمان االجتماعي مع خاة العمل الوطنية لحقو اإلنسان (.)2025-2020

-36

وتحمي قوانلن العمل النل الية األجر المتس ت تتاوا على العمل المتس ت تتاوا الزيمة .وقد زاد القانون إجازة

وعلنتل الح ومتة حتدا أدنى لألجورم و ت ت ت ت ت ت تمتان العمتل بت جر لمتدة ال تقل
األمومتة من  52يومتا إلى  98يومتاّ .
عن ماة يوم .فالسورة محالورة وي وز للعمال أن ياسسوا نقابات وأن ينورطوا في المفاو ة ال ماعية.

-37

ووقعتتل نل تتال على اتفتتاقتتات انتتائيتتة ومتتذكرات تفتتاهم مع تست ت ت ت ت ت تعتتة بلتتدان كتتانتتل مق ،ت ت ت ت ت ت تتدا للعمتال

المهاجرينم بهدد حماية حقو هاالء العمال .وو ت تتعل الح ومة ست تتياست تتة لتعزيز التو يف العادل للعمال

المهاجرين .وُقدمل الحوافز للعمال المهاجرين العائدين لىي يعملوا لحسابهم الوا
-38

ويتلقى ك ار الس ت ت ت ت ت تتن والنس ت ت ت ت ت تتاء غلر المتزوجات والداللل واألش ت ت ت ت ت تتوا

والمحرومون واألش ت تتوا

من م موعات إانية تواجه االنقرال بدالت

.

وو اإلعاقة والمعوزون

ت تتمان اجتماعي ش ت تتهرية .ويش ت تتمل

نالام الضمان االجتماعي القائم على االشتراكات العامللن في القااعلن الرسمي وغلر الرسمي.

-39

وتهدد نل ال إلى خفض نست ت ت ت ت ت ة الفقر إلى  5في المائة بحلول عام  2030وإلى القض ت ت ت ت تتاء على

الفقر تماما بحلول عام  . 2043وهي ملتزمة بتحقلق أهداد التنمية المس ت ت ت ت تتتدامة المتعلقة ب "القض ت ت ت ت تتاء على
ال وع" وي را تنفلذ برامي لضمان األمن الغذائي والتغذوا.

وقد ُست تّنل قوانلن لحماية الحق في بلاة ناليفة ومياه الش تترب الم مونة ومرافق ال ،تترد ال ،تتحي.
-40
وفي أيلول/سبتمبر  2019م أعلنل نل ال أنها بلد "خال من التغو في العراء".
-41

وفيما يتعلق بال ،ت ت تتحةم يتمتع كل مواطن بالحق في الح ،ت ت تتول على الودمات ال ،ت ت تتحية األس ت ت تتاس ت ت تتية

الم انية من الدولة .وتدفع الح ومة تىاليف الت ملن ال ،ت ت ت تتحي عن الفقراء واأليتام والمس ت ت ت تتنلن واألش ت ت ت تتوا
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إن الهدد هو تحقلق التغاية

وو ّستع ناا التغاية بالت ملن لتشتمل  563من المستتويات المحليةم حل
اإلعاقةُ .
الشاملة في نهاية المااد .وقد ُو عل األس لبناء مستشفيات أساسية على جميع المستويات المحلية.
-42

وقد أارت جائحة الىوفلد 19-المستتمرة ت ال ار شتديدا على ستبل الحيو واالقت،تاد وال،تحة العامة

ونالم الضت تتمان االجتماعي .وقد ت،ت تتدت الح ومة للو ت تتع ب ن اتوذت تدابلر مةل العزل والح ر ال،ت تتحي

والع جم واعتمدت بروتوكوالت تمتةل للم ادق التوجلهية ال،ت تتادرة عن منالمة ال،ت تتحة العالمية .ويتم توفلر

الفحص والع ج بالم ان ل لمحتاجلنم كما يتم توفلر موارد إ تتافية للنالم ال ،تتحية على جميع المس تتتويات.
وتم نل نل ال من اإلبقاء على انوفال معدالت الوفيات وارتفاع معدالت التعافي.

-43

ونال ار الست ت ت ت ت ت تتتمرار خار انتقال العدوىم فإن نل ال تعاني بست ت ت ت ت ت تتب

قدراتها المحدودة .وقد أعاى

تاوير اللقاحات األمل لىن توافر اللقاحات والقدرة على تحمل كلفتها أمران حاستمانم ويتال ان تعاونا دوليا
أكبر .ورحبل نل ال بمرفق كوفاك

إلتاحة لقاحات الىوفلد 19-على ال،ت ت ت تتعلد العالمي وأشت ت ت تتادت ب لرانها

على كفالة توافر اللقاحات .وقررت الح ومة توفلر اللقاحات م انا.

-44

وفيما يتعلق بالتعليمم لىل م تمع محلي الحق في التعليم األس ت ت تتاس ت ت تتي بلغته األم .ويحمي القانون

حق كل طفل في الح ،ت ت ت تتول على التعليم األس ت ت ت تتاس ت ت ت تتي الم اني واإللزاميم بما فيه الح ،ت ت ت تتول على المواد
التعليمية .ويحق للمواطنلن الح،ول على التعليم الم اني حتى المستوى الةانوا.

-45

وكاد أن يتحقق تعميم االلتحا بالمدارس والمس تتاواة بلن ال نس تتلن في المدارس .وقد أس تتفرت البرامي

عن نتائي فيما يتعلق بقلد الفتيات في المدارس وخفض عدد الفتيات المتست ت ت ت ت ت تربات من المدارس .وُقدمل منح

د ارست تتية ووج ات شت تتهرية ألطفال الم تمعات المهمشت تتة .وتم تيست تتلر التعلم عن بعد بواست تتاة الف،ت تتول اإل اعية

وعبر اإلنترنل أاناء جائحة الىوفلد .19-والتةزيف بحقو اإلنسان جزء من المناهي الدراسية.
-46

وفيمتتا يتعلق بتتالعنض على المرأةم زاد قتتانون العقوبتتات متتدة التقتتادم القتتانونيتتة لتقتتديم الب غتتات في

قضت تتايا االغت،ت تتاب من  35يوما إلى ست تتنة واحدة .وزيدت العقوبة الق،ت تتوى على االغت،ت تتاب من الس ت ت ن
لمدة  16س ت تتنة إلى الس ت ت ن لمدة  20س ت تتنة .ويوفر الحماي اة للض ت تتحايا قانون حماية
التعويض .وشددت الح ومة التدابلر العقابية على االعتداء باألحمال.

ت تتحايا ال ريمة .ويُدفع

وفيما يتعلق باالت ار بال شتترم ُش تددت التدابلر الماس تستتية واإلدارية .و ُس ت لل  971حالة ات ار
-47
و 1 300حالة اعتقال في الم موع على مدى الس ت ت ت تتنوات الوم الما ت ت ت تتية .وقد أنش ت ت ت ت م ت م افحة
االت ار بال ش تتر داخل الش تترطة النل الية .ويحق للض تتحايا الح ،تتول على التعويض وإعادة الت هلل والدعم

االقت ،ت تتادا والمش ت تتورة النفس ت تتية واالجتماعية .وي را أيض ت تتا تنفلذ خاة العمل الوطنية لم افحة االت ار

بال ش ت ت ت تتر ( .)2021-2011وأنقذت نل ال أكةر من 10 000

ت ت ت تتحية في الس ت ت ت تتنوات القلللة الما ت ت ت تتية.

وهناك  36منزال آمنا ومرك از إلعادة ت هلل الضحايا .وأنش صندو منف،ل.
-48
م ل

وفيمتا يتعلق بتالمست ت ت ت ت ت تتاواة بلن ال نست ت ت ت ت ت تتلنم قتال الوفتد إن رئي

التدولتة امرأة .وتنفتذ الح ومتة قرارا

األمن  )2000(1325و ) 2008(1820بشت ت ت ن المرأة والست ت ت م واألمن عن طريق خاة عمل وطنية

وتابلق نالا ٍم للملزنة يراعي المنالور ال نست ت ت ت ت تتاني .وس ت ت ت ت ت ت لل نل ال تقدما في م ال تمةلل المرأة في الحقل
السياسيم فقد بلغل نس ة مشاركة المرأة في القوى العاملة  83في المائة.

-49

وتتمتع المرأة بحقو متستتاوية مع حقو الرجل في شتتاون األس ترة والممتلىات .وقد أرستتى القانون

حقوقها في ال،ت ت ت ت ت تتحة ال نست ت ت ت ت تتية واإلن ابية .ويعاق

القانون على تعدد الزوجاتم وزواج األطفالم والزواج

القس ت ت ت تترام والتحرف ال نس ت ت ت تتي في م ان العملم والعنض ال نس ت ت ت تتي والمنزلي .وقد نُفذت برامي للتوعية على

ُحرز تقدم
ناا واستع .ويحالر قانون العقوبات الممارستتلن الةقافلتلن المتمةلتلن في المهور والشتهوبادا .وأ ا
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في خفض معدالت وفيات األمهات والر ت ت ت تتع والمواللد ال دد .وتت ،ت ت ت تتدى ل نة توجلهية آلاار الىوفلد19-

على النساء واألطفال وك ار السن واألشوا
-50

وا اإلعاقة.

وفيما يتعلق باأل طفالم ي فل الدست ت تتتور لىل طفل الحق في تست ت ت لل مل ده وفي التعليم وال،ت ت تتحة

وتنمية شت تتو،ت تتلته .وينص قانون الافل لعام  2018على

ت تتمانات الحماية من االعتداء ال نست تتي .وتدير

الح ومة  18خاا هاتفيا لن دة األطفال .وقد أنشت ت ت تتال ُغرد لألحداث في المحاكم برية تيست ت ت تتلر محاكمات
صت ت ت تتديقة لألطفال .وتم إنقا وإعادة ت هلل ما يقرب من  8 000طفل من أطفال الشت ت ت توارع خ ل الست ت ت تتنوات

المعتمدة في عام 2016م إلى إنهاء
الة ث الما ت تتية .وتهدد االست تتتراتي ية الوطنية إلنهاء زواج األطفالم
ا
زواج األطفال بحلول عام .2030

-51

ونل ال جزء من التحالض المعني بالغاية  7-8من أه داد التنمية المست ت ت ت تتتدامةم الذا يست ت ت ت تتعى إلى

إنهاء جميع أشت ت ت ت ت ال عمل األطفال بحلول عام  . 2025وأنشت ت ت ت ت فريق عامل مش ت ت ت تتترك بلن الوكاالت لتنفلذ
الواة الوطنية الرئيستتية للقضتتاء على عمل األطفال ( )2028-2018ومن ام تحقلق أهداد القضتتاء على

أسوأ أش ال عمل األطفال بحلول عام  2022وجميع أش ال عمل األطفال بحلول عام .2025
-52

وقد أقر قانون عام  2017المتعلق بحقو األشت تتوا

وا اإلعاقة ب همية تم لن األشت تتوا

وا

اإلعاقة أنفست تتهم .وتشت تتتر قوانلن البناء ال ديدة تست تتهلل الدخول إلى الم اني العامةم واعتُمدت ست تتياست تتة تعليمية

شاملة لل ميع .وقد التحق ما يقرب من  50 000طال

ببرامي تعليمية خ ل السنة الدراسية السابقة.

-53

وص تتدقل نل ال على اتفاقية منالمة العمل الدولية للش تتعوب األص تتلية والقبلية لعام ( 1989رقم )169م

-54

وي فل الدستتتور اتوا تدابلر خاصتتة لألقليات والفاات المهمشتتة ق،تتد تم لنها من التمتع بالحقو

-55

وقد آوت نل ال ال جالن من التبل وبوتان ألست ت ت ت ت ت اب إنست ت ت ت ت تتانية على مدى عقود .ويعترد قانون

وللشعوب والم تمعات األصلية التي تواجه االنقرال الحق في الح،ول على إعانات من الدولة.
األساسية والتمةلل العادل.

تسليم الم رملن بمبدأ عدم اإلعادة القسرية.

وي فل الدست تتتور عدم جواز حرمان أا مواطن من الحق في المواطنةم و است تن قوانلن اتحادية على
-56
أساس هذا المبدأ.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
-57

خ ل جلس تتة التحاورم أدلى  98وفدا ببيانات .وترد التوص تتيات المقدمة خ ل جلس تتة التحاور في

-58

وهن ت أوروغواا نل ال على اعتماد خاة العمل الوطنية الوامسة لحقو اإلنسان (.)2025-2020

الفرع "اانيا" من هذا التقرير.
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مان العدالة واألمن وسيادة القانون.

-59

ورحبل أوزب ستان بال هود المبذولة في سبلل

-60

واعترفل جمهورية فنزوي البوليفارية بالتقدم المحرز في م االت الغذاء والتعليم وال،حة.

-61

وأشادت فللل نام بنل ال على ما أحرزته من تقدم قانوني وماسسي في تعزيز حقو اإلنسان.

-62

ُحرز من تقدم في القضاء على ال وع وسوء التغذية.
ورحبل أفغانستان بما أ ا
حقو اإلنسان.

-63

وهن ت األرجنتلن نل ال على مشاركتها في آليات م ل

-64

وأشارت أرملنيا إلى الواوات اإلي ابية المتوذة ألجل م افحة االت ار بال شر والتمللز في حق المرأة.
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-65

وأعربل أستراليا عن تقديرها ل لتزام بمواصلة االستناد إلى دستور نل ال في حماية حقو اإلنسان.

-66

ورحبل أ ربي ان بالتقدم المحرز في تنفلذ التوصيات المنبةقة عن ال ولة السابقة من االستعرال

-67

ورحبتل جزر البهتامتا بتال هود المبتذولتة فيمتا يتعلق بتغلر المنتاخم وال ست ت ت ت ت ت تتيمتا تنفلتذ قتانون أخاتار

-68

وأشادت ال حرين بنل ال على تعزيزها حقو المرأة وحمايتها حقو ا العمال المهاجرين.

-69

وأعربل بنغ ديو عن تقديرها لل هود التي تبذلها نل ال لىي تدمي حقو اإلنست ت ت ت تتان في صت ت ت ت تتل

-70

والحالل بل روس بش ل إي ابي ممارسة اعتماد خاط عمل وطنية لحقو اإلنسان.

-71

ورحبل بل ي ا بتعهد نل ال بالت،ت تتدا النتهاكات حقو اإلنست تتان خ ل فترة النزاع بواست تتاة آليات

-72

وأشتادت بوتان بنل ال على اعتماد قانون الحق في العمل لعام  2018ونالام الضتمان االجتماعي

-73

والحالل بوتسوانا بقلق مشروع القانون المقتر لتنزيح قانون الل نة الوطنية لحقو اإلنسان.

-74

وأان تتل الب ارزي تتل على نل تتال لم تتا أحرزت تته من تق تتدم في م تتال الع تتدال تتة االنتق تتالي تتة واألمن الغ تتذائي

-75

وأشت ت تتادت بلغاريا بال هود المبذولة ألجل تنفلذ جل التوصت ت تتيات التي حاللل بالقبولم المنبةقة عن

الدورا الشامل.

الىوارث وإدارتها.

سياساتها اإلنمائية الوطنية.

العدالة االنتقالية.

القائم على االشتراكات.

والح،ول على الودمات ال،حية.

ال ولة الةانية من االستعرال الدورا الشامل.

-76

وأشادت بوركلنا فاسو بنل ال على اعتماد البرنامي الرئي

لتحسلن و حية المرأة.

مستقل ومتو،ص لم افحة االت ار بال شر.

-77

ورحبل كمبوديا بإنشاء م ت

-78

ورحبل كندا بالتقدم المحرز في م ال حالر الممارسات الضارة وجعل التعذي

جريمتلن منف،لتلن.

واالختفاء القسرا

وأعربل شت ت ت تتللي عن تقديرها لمراعاة العملية الديمقراطية حقو ا المةليات والمةلللن ومزدوجي الملل
-79
ال نسي ومغايرا الهوية ال نسانية وحاملي صفات ال نسلن.
-80

وأشتادت ال،تلن بنل ال على ما حققته من إن ازات في م ال الحد من الفقر وتعزيز المستاواة بلن

-81

ورحبل كرواتيا بقانون الافل لعام  2018وبقانون العمل لعام .2017

-82

واعترفل كوبا بالتقدم الذا أحرزته نل ال في منع االت ار بال شر وم افحته وحماية الضحايا.

ال نسلن وحماية حقو الافل.

-83

ورحبتل قبر

-84

وأعربل تشي يا عن تقديرها العتماد خاة وطنية للقضاء على عمل األطفال.

-85

وأانل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على تنفلذ نل ال الواة الومسية الوامسة عشرة.

م ال

8
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-86

وأشادت الدانمرك بنل ال على اتوا ها خاوات بهدد الت،دا للتمللز الاائفي وللعنض على المرأة.

-87

وأشادت م،ر بنل ال على الواة الومسية للتنمية االقت،ادية وخاة العمل الوطنية لحقو اإلنسان.

-88

وأبرزت السلفادور تقبل نل ال استضافة مقررين خاصلن في زيارات قارية.

-89

وش عل إستونيا نل ال على إي ء المزيد من االهتمام لتمتع الفاات الضحيفة حالها بحقو اإلنسان.

-90

وأعربل إالوبيا عن تقديرها العتماد قانون عام  2017المتعلق بحقو األشوا

-91

وأشت ت تتادت في ي بنل ال على م ادراتها للحد من الفقر وعلى تو،ت ت تتي،ت ت تتها ملزانية لمعال ة آاار

-92

ورحبل فنلندا بمشاركة نل ال في عملية االستعرال الدورا الشامل.

-93

و ل القلق يساور فرنسا إزاء حالة حقو اإلنسان والحريات األساسية في نل ال.

وا اإلعاقة.

تغلر المناخ.

ورّحبل جورجيا بالل نة الوطنية المستتقلة لحقو اإلنستان وبتفاعل نل ال مع آليات حقو اإلنسان
-94
في األمم المتحدة.
-95

وأشت ت تتادت ألمانيا بنل ال على تحست ت تتلن أو ت ت تتاع ال جالن البوتانللنم لىن القلق ل يست ت تتاورها إزاء

-96

ورحبل اللونان بال هود المبذولة بش ن االلتحا بالمدارس واالستراتي ية الوطنية إلنهاء زواج األطفال.

-97

وأشت ت تتارت ييانا إلى تنفلذ توصت ت تتيات منبةقة عن االست ت تتتعرال الدورا الشت ت تتامل الست ت تتابق من خ ل

-98

ورحبل هايتي بالتدابلر المتوذة للت،ت تتدا ل نتحارم الذا كان مو ت تتوع توصت تتيات قدمتها هايتي

الفاات الضحيفة.

خاط العمل الوطنية لحقو اإلنسان.

أاناء االستعرال الدورا الشامل السابق.

عاد الحال وحماية حرية الدين والمعتقد.

-99

وش ع الىرسي الرسولي نل ال على حماية حقو

-100

وهن ت هندوراس نل ال على التقدم المحرز في تنفلذ التوصتتيات ال،تتادرة عن جوالت االستتتعرال

-101

ورحبل آيست ت ت ت تتلندا بقرار نل ال االنضت ت ت ت تتمام إلى فريق األمم المتحدة األست ت ت ت تتاست ت ت ت تتي المعني بالمةلللن

الدورا الشامل السابقة.

والمةليات والمةلللن ومزدوجي الملل ال نسي ومغايرا الهوية ال نسانية.

 -102ورّحبل الهند بالتقدم المحرز في الحقو االقت،ت ت ت ت ت ت تتادية واالجتماعية والةقافية وباالنضت ت ت ت ت ت تتمام إلى
بروتوكول منع وقمع ومعاق ة االت ار باألشوا م وبواصة النساء واألطفال.
-103

وأانل إندونيست ت ت ت ت ت تتيا على نل ال ألنها اعتمدت خاة العمل الوطنية الوامست ت ت ت ت ت تتة لحقو اإلنست ت ت ت ت ت تتان

-104

وست تّلمل جمهورية إيران اإلست ت مية باإلن ازات الهامة التي تحققل في م ال حقو اإلنست تتان منذ

-105

وأعرب الع ار عن تقديره العتماد خاة العمل الوطنية الوامسة لحقو اإلنسان (.)2025-2020

-106

و ل القلق يست ت تتاور آيرلندا إزاء عدم المست ت تتاءلة عن انتهاكات حقو اإلنست ت تتان التي ارتُىبل خ ل

(.)2025-2020

االستعرال الدورا الشامل السابق.

الحرب األهلية.
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-107

ورحبل إيااليا بالواة الرئيس ت ت ت ت تتية الوطنية إللغاء عمل األطفال وباالس ت ت ت ت تتتراتي ية الوطنية إلنهاء

-108

وأعربل اليابان عن تقديرها لل هود المبذولة في ست تتبلل القضت تتاء على الممارست تتات الضت تتارةم لىنها

-109

وأش ت ت تتاد األردن بنل ال على ما تبذله من جهود في م ال حقو اإلنس ت ت تتان وعلى تنفلذ التوصت ت تتيات

-110

وأشت ت تتادت كازاخست ت تتتان بنل ال على اعتمادها ست ت تتياست ت تتات لحماية العمال المهاجرين وجعل التعذي

-111

ورّحبل الىويل بال هود التي تبذلها نل ال في سبلل تعزيز التنمية االقت،ادية والعدالة االجتماعية.

-112

وهن ت جمهورية الو الديمقراطية الشت ت تتعبية نل ال على تنفلذ خاة العمل الوطنية لحقو اإلنست ت تتان

-113

ورحبل التفيا بالوفد وش رته على تقديم تقريره الوطني.

زواج األطفال.

أشارت إلى التحديات التي تواجهها الفاات الضحيفة حالها.

المنبةقة عن االستعرال الدورا الشامل السابق.

واالختفاء القسرا غلر قانونللن.

(.)2025-2020

لبنان بال هود التي تبذلها نل ال إلنهاء ممارسة العنض على النساء والفتيات.

-114

ورح

-115

وش رت ليوتنشتاين الوفد على المعلومات التي وردت في بيانه وفي التقرير الوطني.

-116

وتتالع ماللزيا إلى التنفلذ الفعال لواة العمل الوطنية الوامسة لحقو اإلنسان (.)2025-2020

-117

وأعربل ملديف عن تقديرها إلدراج أهداد التنمية المستدامة في خاة التنمية الوطنية.

-118

ورحبل مالاة بالت ،ت ت ت تتديق على بروتوكول منع وقمع ومعاق ة االت ار باألش ت ت ت تتوا

-119

ورحبل جزر مارشال بالواة الوطنية الرئيسية لم افحة عمل األطفال.

-120

وأانل موريشلوس على نل ال ألنها وسعل ناا برنام ها للت ملن ال،حي.

-121

وأقرت الم سيك باعتماد خاة العمل الوطنية لحقو اإلنسان (.)2025-2020

-122

ورحبل منغوليا بالدورات التدريبية المتو ،ت ت ت ت ت ،ت ت ت ت تتة الموجهة للقض ت ت ت ت تتاة والمو فلن الم لفلن بإنفا

-123

وشت ت ت ت ت ت ت ع ال بل األس ت ت ت ت ت تتود نل ال على تفعلل اس ت ت ت ت ت تتتراتي لتها الوطنية إلنهاء زواج األطفال بحلول

-124

وهن ت ميانمار نل ال ألن النست ت ت تتاء يشت ت ت تتغلن  33في المائة من المناص ت ت ت ت في البرلمان االتحادا

-125

وأانل ناملبيا على نل ال ألنها اتوذت تدابلر بهدد القضاء على الفقر بحلول عام .2043

-126

وأانل هولندا على نل ال لما تبذله من جهود في سبلل م افحة العنض على المرأة.

-127

وش رت ني اراغوا الوفد على تقديم تقريره وأقرت بالتقدم المبلَّن فيه.

-128

والحالل ني لريا بش ت ت ت ت ت ت ل إي ابي ال هود المبذولة لضت ت ت ت ت تتمان الحقو االقت،ت ت ت ت ت تتادية واالجتماعية

النساء واألطفال.

م وبواصت ت ت تتة

القانون في م ال حقو اإلنسان.

عام .2030
وم ال

المقاطعات.

والةقافيةم وال سيما تدابلر الحد من الفقر.
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حقو اإلنسان للفترة .2023-2021

-129

وهن ت النرويي نل ال على انتوابها للعضوية في م ل

-130

وأشتتادت باكستتتان بنل ال على ستتياستتة التوفيف من حدة الفقر لعام  2019وعلى قانون الحق في

-131

وأشادت بنما بال هود المبذولة لت ريم العنض المنزلي واعتماد قانون بش ن الافل.

-132

وش رت باراغواا وفد نل ال على عرل تقريره.

-133

وأشت ت ت ت ت ت تتادت الفلبلن بنل تال على متا تبتذلته من جهود لم تافحتة االت تار بتال شت ت ت ت ت ت تتر وتةزيف المو فلن

-134

ورحبل البرتغال بالتقدم التش ت ت ت ت تريعي المحرز في الت ،ت ت ت ت تتدا للعنض على المرأةم وال س ت ت ت ت تتيما ت ريم

-135

وأش تتادت قار بالتدابلر المتوذة لم افحة جائحة الىوفلد 19-وإدراج أهداد التنمية المس تتتدامة في

-136

وأشت ت ت تتادت جمهورية كوريا بنل ال على ما تبذله من جهود للقضت ت ت تتاء على الممارست ت ت تتات التي تلحق

-137

وأش تتاد االتحاد الروس تتي بنل ال على تعاونها مع آليات اإلجراءات الواص تتة التابعة لألمم المتحدةم

-138

وأشادت المملىة العربية السعودية بتعاون نل ال مع اآلليات الدولية لحقو اإلنسان.

-139

ورحبل السنغال بالتقدم المحرز في م الي التنمية االجتماعية واالقت،ادية والحد من الفقر.

-140

وأشادت صربيا بتعاون نل ال مع هلاات معاهدات م ل

-141

وأشادت سنغافورة بنل ال على ما تبذله من جهود لزيادة التمتع بالحق في ال،حة وتعزيز المساواة

-142

وقتالتل ست ت ت ت ت ت تتلوفلنيتا إن القلق يست ت ت ت ت ت تتاورهتا إزاء التقتارير التي تفلتد بتاالت تار بتاألطفتال وعمتل األطفال

-143

وهن ت إس انيا نل ال على جهودها الرامية إلى حماية حقو اإلنسان وتعزيزها.

-144

وأعربل سرا النىا عن تقديرها لمستوى مشاركة المرأة في الودمة المدنية.

-145

البناء مع آليات م ل
وأشادت دولة فلسالن بالتعاون ّ

146

وأشتتاد الستتودان بنل ال ألنها أنشت ت ل انا مستتتقلة للتحقلق في انتهاكات حقو اإلنستتان في ستتيا

-147

وأعربل سويس ار عن قلقها إزاء الت خر في تنفلذ استراتي ية حزيزية للعدالة االنتقالية.

-148

ورحبل تايلند بواة العمل الوطنية الوامس ت تتة لحقو اإلنس ت تتان ( )2025-2020وبقانون خدمات

الغذاء والسيادة الغذائية.

العمومللن في ملدان حقو اإلنسان.
الممارسات الضارة.

الواط الوطنية.

الضرر بالنساء والفتيات.

بما فلها الزيارات القارية.

حقو اإلنسان واإلجراءات الواصة.

بلن ال نسلن.

وزواج األطفال.

حقو اإلنسان واإلجراءات الواصة.

العدالة االنتقالية.

ال،حة العامة.

GE.21-04193

الحق في التعليم باللغة األم في دستورها.

-149

وأشادت تيمور  -ليشتي بنل ال على تىري

-150

حسن رود العمال.
والحالل تركيا بش ل إي ابي اعتماد قانون الحق في العمل الذا ّ
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-151

ورحبل تركمانستان بال هود المبذولة لتحقلق معدل نمو اقت،ادا مرتفع في السنوات السابقة.

-152

ورحبل أوكرانيا باعتماد قوانلن تشريحية مةل قانون الحق في الس ن.

-153

ورحبل المملىة المتحدة بالتقدم المحرز في تمةلل النست تتاء في الحقل الست تتياست تتيم ولىن القلق ل

-154

وأشادت الواليات المتحدة بنل ال على استضافتها ال جالن.

-155

وأشارت ُعمان إلى ال هود الشاملة المبذولة ألجل إنفا سيادة القانون.

-156

وطلبل ال،تلن نقاة نالام احت اجا على توصتية وفد الواليات المتحدة .وأعربل ال،تلن عن رأا

يساورها إزاء قلة المساءلة عن انتهاكات حقو اإلنسان واالنتهاكات التي وقعل أاناء فترة النزاع.

مفاده أنه ين غي التركلز على إن ازات نل ال في م ال حقو اإلنسان في إطار االستعرال الدورا الشامل

لنل ال .وعار ل ال،لن بشدة استودام وفد الواليات المتحدة االستعرال الدورا الشامل منب ار للتحدث فيه

عن شت تتيء ال صت تتلة له بذاك المو ت تتوع .وأعربل ال،ت تتلن عن أملها في أن يتست تتنى تفادا هذه الحاالت وأن

تُحترم قواعد االستعرال الدورا الشامل.
-157

وقال نائ

-158

وفي الوتامم أعرب وفد نل ال م ددا عن ش ت ت ت ره للدول األعض ت ت تتاء على تعليقاتها .وما زالل نل ال

الفريق العامل.

رئي

م ل

حقو اإلنس ت تتان إن بيان ال ،ت تتلن س ت تتلُدرج في المحض ت تتر الرس ت تتمي لدورة

ملتزمة التزاما قويا بالوفاء بالتزاماتها في ملدان حقو اإلنست ت تتان .وست ت تتت،ت ت تتوا خا اة عمل لتنفلذ التوصت ت تتيات
المنبةقة عن ال ولة الةالةة من االستعرال الدورا الشاملم مع مراعاة جميع اقتراحات الدول األعضاء.

ثاني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -159ستتتن ر نيبال ي التوصتتيات التاليةت وستتتقدا ردودا علياا ي الوقا المناستتنت علن أن ون
ذلك قبل انعقاد الدورة السابعة واألربعين لمجلس حقوق اإلنسان:
1-159

اتخاذ خطوات إضتتاةية نحو إرستتاء األستتان القانوني والماستتستتي والقدرة علن

2-159

االنضماا إلن اتفاقية الذخائر العنقود ة (الكرسي الرسولي)؛

3-159

التصديق علن معاهدة ح ر األسلحة النووية (هندوران)؛

4-159

االنضتتتتتتت تمتاا إلن البروتورول االختيتاري التفتاقيتة حقوق الطفتل المتعلق بت جراء

االنضماا إلن الص وك الدولية المتبقية (جورجيا)؛

تقد م البالغات والبروتورول االختياري التفاقية مناهضتتتتة التعذين وغير من ضتتتترول المعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الماينة (منغوليا)؛

5-159

مواصلة المشاررة البناءة ي اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان (ني اراغوا)؛

6-159

التصتتتتتتتديق علن معاهدة تجارة األستتتتتتتلحةت واتفاقية الذخائر العنقود ةت واتفاقية

ح ر استتتخداا وتخزين وتنتاو ونقل األلغاا المضتتادة لد راد وتدميرهات ومعاهدة ح ر األستتلحة

النووية (بنما)؛
7-159

التصتتتتتتديق علن المعاهدات الدولية الرئيستتتتتتية المتعلقة بحقوق اإلنستتتتتتان التي

لم صت تدعق علياا حتن اآلن ب ية ضتتتمان إح ار تقدا ي بلوا األهدا
أهدا

12

التنمية المستدامة (باراغواي)؛

 5و 11و 13و 16من
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8-159

التصتتتتتتتتتتديق علن البروتورول اإلضتتتتتتتتتتا ي التفتتاقيتتات جني

المبرمتتة ي 12

آل/أغستطس  1949ت والمتعلق بحما ة ضتحا ا النزاعات المستلحة الدولية (البروتورول األول)
والبروتورول اإلضتتتتتتتتتتا ي الملحق بتاتفتاقيتات جني

المبرمتة ي  12آل/أغستتتتتتتتتطس 1949ت

والمتعلق بحما ة ضحا ا النزاعات المسلحة غير الدولية (البروتورول الثاني) (سويسرا)؛

9-159

اعتماد عملية مفتوحة ومبنية علن االستتتتتتتتتتحقاق عند اختيار مر تتتتتتتتتحين علن

الصتتتتتعيد الونني النتخابات هيعات معاهدات األمم المتحدة (المملكة المتحدة لبريطانيا الع من

وأيرلندا الشمالية)؛
10-159

الن ر ي توجيته دعوة دائمتة إلن جميا الم لفين بوال تات ي إنتار اإلجراءات

الخاصتتتتتة لمجلس حقوق اإلنستتتتتانت ك ما ورد ي توصتتتتتيات ستتتتتابقة (الت يا)؛ تكثي

الجاود

لتعزيز التعاون ما من ومة األمم المتحدة لحقوق اإلنستتتتتان والن ر ي توجيه دعوة دائمة إلن

الم لفين بوال تات ي إنتار اإلجراءات الختاصتتتتتتتتتة (جماوريتة روريتا)؛ األختذ بزمتاا المبتادرة ي
العمتل ما اإلجراءات الختاصتتتتتتتتتتة لدمم المتحتدة التي ال تزال نلبتاتاتا إجراء يتارات قطريتة قيتد

الن رت والن ر ي توجيه دعوة دائمة إلن جميا هذ اإلجراءات (أوررانيا)؛
11-159

االنضتتتتتتت تمتاا إلن البروتورول االختيتاري التفتاقيتة منتاهضتتتتتتتتتة التعتذيتن وغير من

ضتترول المعاملة أو العقوبة القاستتية أو الالإنستتانية أو الماينةت واستتتحدات تشتتريعات جديدة

تجرا التعذين وستتوء المعاملة واالختفاء القستتري ي جميا األوستتاات وضتتمان إجراء تحقيقات
سريعة ونزياة ومستقلة ي جميا الحاالت ذات الصلة وتقد م الجناة إلن العدالة (تشي يا)؛

12-159

التصتتتتتتتتتديق علن البروتورول االختياري التفاقية مناهضتتتتتتتتتة التعذين وغير من

ضتتتتتتتترول المعاملة أو العقوبة القاستتتتتتتتية أو الالإنستتتتتتتتانية أو الماينة (أ غانستتتتتتتتتان) (قبر )

(الدانمرك) (ألمانيا) (السنغال) (إسبانيا) (سويسرا) (تيمور  -ليشتي)؛
13-159

ال تصتديق علن اتفاقية مناهضتة التعذين وغير من ضترول المعاملة أو العقوبة

14-159

البرهنة علن االلتزاا بمواصتتتتتتتتلة م ا حة التعذين بالتصتتتتتتتتديق علن البروتورول

القاستتتية أو الالإنستتتانية أو الماينة وبروتورولاا االختياري و ق ا للاد
المستدامة (باراغواي)؛

 16من أهدا

التنمية

االختيتاري التفتاقيتة منتاهضتتتتتتتتتة التعتذيتن وغير من ضتتتتتتتتترول المعتاملتة أو العقوبتة القتاستتتتتتت تيتة

أو الالإنسانية أو الماينة (أوررانيا)؛
15-159

إح ار تقدا ي التصتديق علن صت وك حقوق اإلنستانت وال ستيما مناا االتفاقية

16-159

التصتتديق علن االتفاقية الدولية لحما ة جميا األ تتخا

من االختفاء القستري

17-159

الن ر ي إم انية التصتديق علن االتفاقية الدولية لحما ة جميا األ تخا

الدولية لحما ة جميا األ خا

من االختفاء القسري ( يلي)؛

( رنسا) (توغو)؛

من

االختفاء القستتتتري (األرجنتين)؛ اتخاذ جميا الخطوات الال مة للتصتتتتديق علن االتفاقية الدولية

لحما ة جميا األ تتتتتتخا
لحما ة جميا األ خا

18-159

GE.21-04193

من االختفاء القستتتتتتري (اليونان)؛ التصتتتتتتديق علن االتفاقية الدولية

من االختفاء القسري (هندوران)؛

التصديق علن ن اا روما األساسي للمح مة الجنائية الدولية ( رنسا) (سويسرا)؛
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19-159

التصتتتتتتتتديق علن ن اا روما األستتتتتتتتاستتتتتتتتي للمح مة الجنائية الدولية (قبر )؛

االنضتتتماا إلن ن اا روما األستتتاستتتي للمح مة الجنائية الدولية وتدراو أح امه ي التشتتتريعات

الوننيةت علن النحو الذي أوصتي به ستابق ا (إستتونيا)؛ التصتديقت علن النحو الذي أوصتي به

من قبلت علن ن اا روما األستتتتاستتتتي للمح مة الجنائية الدوليةت ومواءمة تشتت تريعاتاا الوننية
بتالكتامتل ما جميا االلت ازمتات النتا تتتتتتت تعتة عنته (الت يتا)؛ الن ر ي التصتتتتتتتتتديق علن ن تاا رومتا

األساسي للمح مة الجنائية الدولية (السنغال)؛
20-159

الن ر ي التصتتتتتتتتتتديق علن االتفتتاقيتتة التتدوليتتة لحمتتا تتة حقوق جميا العمتتال

المااجرين وأ راد أستتتترهم (مصتتتتر)؛ اتخاذ إجراءات ملموستتتتة للتصتتتتديق علن االتفاقية الدولية

لحما ة حقوق جميا العمال المااجرين وأ راد أستتتتترهم (الستتتتتلفادور)؛ التوقيا والتصتتتتتديق علن

االتفاقية الدولية لحما ة حقوق جميا العمال المااجرين وأ راد أستتتترهم (هندوران)؛ التصتتتتديق

علن االتفتاقيتة التدوليتة لحمتا تة حقوق جميا العمتال الماتاجرين وأ راد أستتتتتتتتترهم وعلن اتفتاقيتة

عاا  1951المتعلقة بوضتتتا الالجعين (الم ستتتيك)؛ الن ر ي التصتتتديق علن االتفاقية الدولية
لحما ة حقوق جميا العمال المااجرين وأ راد أسرهم (الفلبين)؛

21-159

ضتتتتتتتتتمان استتتتتتتتتتقالل لجان العدالة االنتقاليةت وتزويدها بالموارد الال مة للو اء

22-159

مواصلة وضا وتنفيذ خطة عملاا الوننية لحقوق اإلنسان (الصين)؛

23-159

مواصتتلة اتخاذ التدابير الال مة لمواءمة قانون اللجنة الوننية لحقوق اإلنستتان

24-159

التعجيتتل بتعيين مفوض لحقوق المرأة وتزويتتد اللجنتتة الوننيتتة المعنيتتة بتتالمرأة

25-159

اتخاذ الخطوات الال مة لضمان عالية عمل اللجنة الوننية لحقوق اإلنسان ي

بوال اتاا (أوروغواي)؛

ما الوضا السامي للجنة الوننية لحقوق اإلنسان (جورجيا)؛

بآلية لتقد م الش اوى وبصالحية إصدار ق اررات ملزمة (غيانا)؛

نيبال و قا لمبادئ باريست بوستتتتتتتائل مناا تسمين االستتتتتتتتقالل المالي للجنة وتنفيذ توصتتتتتتتياتاا
(أستتتراليا)؛ مواصتتلة تعزيز الماستتستتات ذات الصتتلة بحقوق اإلنستتانت بما ياا اللجنة الوننية
لحقوق اإلنستتتتتتان (الاند)؛ تم ين اللجنة الوننية لحقوق اإلنستتتتتتان بما يتفق تماما ما مبادئ
باريس (كا اخستتتتتتان)؛ ضتتتتتمان االستتتتتتقاللية الكاملة والوال ة القضتتتتتائية للجنة الوننية لحقوق

اإلنستتتتانت و قا لمبادئ باريست وضتتتتمان تنفيذ التوصتتتتيات التي تصتتتتدرها علن وجه الستتتترعة
(الم ستيك)؛ يادة ترستيم م انة اللجنة الوننية لحقوق اإلنستان ومواصتلة اتخاذ تدابير لحما ة
حقوق المرأة (باكستتتان)؛ ضتتمان االستتتقالل المالي للجنة الوننية لحقوق اإلنستتان واستتتقالل
ميزانيتاتا ب يتة ضتتتتتتت تمتان عتاليتة عمتل اللجنتة الوننيتة لحقوق اإلنستتتتتتتتتان حتن تتم ن من أداء

مامتاا وتحقيق أهدا اا (باراغواي)؛ ضتتتتتتمان أن تتم ن اللجنة الوننية لحقوق اإلنستتتتتتان من
أداء ماتاماتا رتاملتةت و قتا لمبتادئ بتاريس (البرتغتال)؛ مواصتتتتتتت تلتة تعزيز اللجنتة الوننيتة لحقوق
اإلنستانت بوستائل مناا اعتماد تشتريعات مناستبة (ستري النكا)؛ ضتمان استتقالل اللجنة الوننية
لحقوق اإلنستتتتانت و قا لمبادئ باريس (دولة لستتتتطين)؛ مواصتتتتلة الجاود الرامية إلن ضتتتتمان
عالية أداء اللجنة الوننية لحقوق اإلنسانت تمشيا ما مبادئ باريس (أو ب ستان)؛

26-159

مواصتتتتتتتتتلة اتخاذ خطوات باتجا تنفيذ خطة العمل الوننية الخامستتتتتتتتتة لحقوق

27-159

التعجيل بتعيين مفوض لحقوق المرأة (تيمور  -ليشتي)؛

اإلنسان (سري النكا)؛
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28-159

االستتتتتتمرار ي بذل جاودها المتواصتتتتتلة ألجل تحستتتتتين اآلليات الوننية لتعزيز

29-159

االمتثال الصتتتتتتارا للمعايير الدولية لحقوق اإل نستتتتتتان ي وضتتتتتتا الستتتتتتياستتتتتتات

30-159

مواصلة تعزيز التكامل والتعاون بين جميا قطاعات المجتما ي السعي إلن مواصلة

حقوق اإلنسان وحمايتاا (تررمانستان)؛

والتشريعات وتنفيذها وتنقيحاا (أوررانيا)؛

تحقيق أهدا

31-159

(عمان)؛
ر ا مستوى المعايير الاي لية والماسسية ي ميدان حقوق اإلنسان ُ

تعديل التشتتتتتتتريعات المنشتتتتتتتعة للتمييز علن أستتتتتتتان الميل الجنستتتتتتتي والاوية

الجنستتتتانيةت ومراجعة تعري

علن هذا الحق (أوروغواي)؛

الزواو ي القانون المدني ب ية ضتتتتمان المستتتتاواة ي الحصتتتول

32-159

تن يم حمالت توعية عامة للقضتاء علن التمييز العنصتري أو القائم علن التستلستل

33-159

التحقيق بفعالية ي أ عال التمييز والعنف الطائفيين ومقاضاة مرتكبياا (كرواتيا)؛

34-159

تطبيق التشتتتتتتتريعات الوننية بفعالية من أجل القضتتتتتتتاء علن جميا الممارستتتتتتتات

35-159

وضا آليات عالة لتنفيذ قانون التمييز والنبذ الطائفيين (الجريمة والعقال) (ألمانيا)؛

الارمي للطوائف وضمان أال تنشر المناهج التعليمية هذ التسلسالت الارمية (جزر البااما)؛

القائمة علن ن اا الطوائفت باالستناد أ ضا إلن ص وك حقوق اإلنسان ذات الصلة (السلفادور)؛

اعتماد تشتتتتريا تتتتامل لم ا حة التمييز يتضتتتتمن تعريفا للتمييز ي حق المرأة
36-159
شمل التمييز المبا ر وغير المبا ر وأ ال التمييز المتعددة والمتقانعة (غيانا)؛
37-159

اعتماد قانون بشتسن المستاواة ي الزواوت ومنا األ واو المثليين حقوق الزواو

38-159

السعي إلن تنمية جميا رائا المجتما علن نحو ال قصي أحدا (الاند)؛

39-159

مواصلة جاود ي سبيل م ا حة التمييز والفصل الطائفيين (إ طاليا)؛

التامة (آ سلندا)؛

40-159

يتتتادة برامج التثقي

العنصري (األردن)؛

41-159

والتوعيتتتة ألجتتتل م تتتا حتتتة جرائم الكرا يتتتة والتمييز

مواصلة الجاود ألجل م ا حة التمييز الطائفي والتمييز الجنساني (لبنان)؛

اتختاذ التتدابير الال متة للمضتتتتتتتتتي قتدمتا ي م تا حتة التمييز بجميا أ تتتتتتت ت تالتهت
42-159
وال سيما التمييز العنصري والتمييز الطائفي (األرجنتين)؛
43-159

الن ر ي إدراو مستتتتتتتتسلة التمييز الطائفي ي المناهج الدراستتتتتتتتية ي المدارن

44-159

مواصتتتتتتت تلتة تعزيز جاودهتا الراميتة إلن منا التمييز الطتائفي والقضتتتتتتتتتاء عليتهت

والجامعات (مالطة)؛

بوستتتتتتتتتتائتل مناتا التنفيتذ الكتامتل والفعتال لقتانون التمييز والنبتذ الطتائفيين (الجريمتة والعقتال)

(جماورية روريا)؛
45-159
واأل خا
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46-159

تعتديتل القتانون المتدني من أجتل االعت ار

عن نريق تعزيز المبتادئ المنصتتتتتتتتتو

بزواو األ واو من نفس نوع الجنس

علياتا ي دستتتتتتتتتتور عتاا  2015ألجتل حمتا تة مجتما

المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنستتتتتتتتي ومغايري الاوية الجنستتتتتتتتانية وحاملي صتتتتتتتتفات

الجنسين (إسبانيا)؛
47-159

تن يم حمالت توعية عامة للقضاء علن التسلسل الارمي الطائفي (دولة لسطين)؛

48-159

تكثي

حمالت التوعية العامة للقضتاء علن مفاوا التستلستل الارمي العنصتري

49-159

اتخاذ مزيد من التدابير لم ا حة تغير المناخ والكوارت الطبيعية (بنغالد ش)؛

أو الطائفي (السودان)؛

50-159

ضتمان مشتاررة النستاء واألنفال واأل تخا

ذوي اإلعاقة والمجتمعات المحلية

األصتتتلية والمامشتتتة مشتتتارر اة مجد ة ي وضتتتا وتنفيذ أنر العمل المتعلقة بتغير المناخ والحد

من أخطار الكوارت (ةيجي)؛
51-159

مواصتتتلة تعزيز جاودها ي ستتتبيل تنفيذ أهدا

52-159

تطبيق ناج تتتتامل ي صتتتتياغة ستتتتياستتتتات واستتتتتراتيجيات الوقا ة من الكوارت

تمتا عباا بحقوق اإل نسان ( ييا ناا)؛
والتخ ي

التنمية المستتتتدامة ألجل يادة

من حدتاا عن نريق إدماو آراء النستتتتاء والفعات الضتتتتعيفةت بمن ياا األ تتتتخا

ذوو اإلعاقة وربار السنت دون تمييز (إندونيسيا)؛
53-159

تعزيز التعاون ما الشتتتتتتترراء الدوليين باد

الكو يتد 19-ت بوستتتتتتتتتتائتل مناتا بنتاء القتدرات لتحقيق أهتدا
التنمية المستدامة لعاا ( 2030إندونيسيا)؛

ع س األثر االقتصتتتتتتتادي لجائحة
التنميتة الوننيتة وتحقيق أهتدا

54-159

ضتتمان مشتتاررة الفعات الضتتعيفة من الس ت ان ي وضتتا وتنفيذ خط الصتتمود

55-159

مواصتلة تحستين البنية التحتية للستجون وفرو عيش األ تخا

56-159

ضتتمان إجراء تحقيقات ستتريعة ونزياة ومستتتقلة و عالة ي جميا حاالت القتل

أماا تغير المناخ والتكي

معه (ملد

)؛

من حريتام (كوبا)؛

المحرومين

غير المشروع (اليونان)؛

مراجعتة مشتتتتتتتتتروع قتانون م تا حتة التعتذيتن لكي متثتل تمتامتا للمعتايير التدوليتةت
57-159
بما ي ذلك إلغاء قانون التقادات وتو ير جميا أ ال الجبر الخمسة (آيرلندا)؛
58-159

تعزيز جاودها ي ستتبيل وضتتا حد لتعذين األنفال وستتوء معاملتام ي جميا

59-159

م ا حة اإل الت من العقال بمزيد من الفعالية بستتتتتتتتتن تشتتتتتتتتتريعات تعاقن علن

60-159

مواصتتتتتتت تلتة تو ير التتدريتن الال ا لورتاالت إنفتاذ القتانون بشتتتتتتتتتتسن تنفيتذ قتانون

األوساا (الجبل األسود)؛

أعمال ال تعذين والتحقيق ي حاالت اإلعداا خارو نطاق القضاء ( رنسا)؛
العقوبات الونني وقانون اإلجراءات الجنائية (ملد
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61-159

مواصتلة الجاود ي ستبيل رفالة اللجوء إلن القضتاء وحما ة حقوق األ تخا

62-159

جعل قانون لجنة التحقيق ي حاالت االختفاء القستتريت ولجنة تقصتتي الحقائق

63-159

جعل قانون لجنة التحقيق ي حاالت االختفاء القستتريت ولجنة تقصتتي الحقائق

64-159

جعتتل قتتانون لجنتتة التحقيق ي حتتاالت االختفتتاء القستتتتتتتتتري ولجنتتة الحقيق تة

ضعا

الحال (نيجيريا)؛

والمصتتتتالحةت متمشتتتتيا ما المعايير الدوليةت وال ستتتتيما ةيما يتعلق بتعري
الشاود و ُّ
التسخر ي الن ر ي الش اوى (بلجي ا)؛

العفو العاا وحما ة

والمصتتتالحةت متمشتتتيا ما ح م المح مة العليا الصتتتادر ي  26تتتباا /براير 2015ت من أجل
تحقيق نتائج ذات جدوى بشسن الحقيقة والعدالة والمصالحة (كندا)؛
والمصتتتالحة متمشتتتيا ما ح م المح مة العليا والمعايير الدوليةت وعلن وجه الخصتتتو ت إدراو
الناجيات من العنف الجنسي وأسرهن ي عملية العدالة االنتقالية وجميا المخططات الح ومية
ذات الصلة (ألمانيا)؛

ضتتمان أن تعتبا عملية العدالة االنتقالية ناجا يراعي االعتبا ارت الجنستتانية وأن
65-159
تتمستتتتك بالمعايير الدوليةت ما انتااء لجان التحقيق من التحقيق ي القضتتتتا ا بشتتتتفاةية و ي
الوقا المناستنت بما ضتمن حقوق جميا الضتحا ا ي معر ة الحقيقة والعدالة والحصتول علن

الجبر (آيرلندا)؛
66-159

اتخاذ التدابير المناستتتتتتتتبة للن ر بفعالية ي الحاالت المتعلقة بانتااكات حقوق

67-159

إقرار مشتتتتتروع قانون لتعديل قانون لجنة التحقيق ي حاالت االختفاء القستتتتري

68-159

اتخاذ التدابير الال مة لضتتتتتتمان استتتتتتتقالل لجنة تقصتتتتتتي الحقائق والمصتتتتتتالحة

اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي التي وقعا أثناء النزاع ولتو ير العدالة للضحا ا (إ طاليا)؛
ولجنة تقصي الحقائق والمصالحةت ضمانا لفعالية عمل اللجنة (النرويج)؛

وضمان تقد م مرتكبي انتااكات حقوق اإلنسان إلن العدالة (جماورية روريا)؛

محورها الضتتتتتتتحا ات
المضتتتتتتتي قدم ا ي عملية عدالة انتقالية ذات مصتتتتتتتداقيةت
69-159
ُ
بما يتسق ما أح اا المح مة العليا ي نيبال والقانون الدولي (أستراليا)؛
70-159

مواصلة الن ر ي القضا ا المتعلقة بانتااكات حقوق اإلنسان التي وقعا أثناء

71-159

اعتماد استتتتتتراتيجية تتتتتاملة للعدالة االنتقاليةت تستتتتتتند إلن مشتتتتتاورات تتتتتفا ة

72-159

تعديل قانون لجنة التحقيق ي حاالت االختفاء القستتري ولجنة تقصتتي الحقائق

النزاع (دولة لسطين)؛

ال عن
و تتتتتتتاملةت تجما بين تقصتتتتتتتي الحقائق والعدالة والجبر وضتتتتتتتمانات عدا التكرارت ضتتتتتت ا
اإلصالحات الماسسية (سويسرا)؛

والمصتتتالحةت وبالتالي االستتتتجابة لمطالن مجموعات الضتتتحا ات ألجل ضتتتمان مشتتتاررة ضتتتحا ا

االنتااكات والتجاو ات أثنا ء ترة النزاع مشتتتتتتارر اة مجد اة ي عملية العدالة االنتقالية (المملكة
المتحدة لبريطانيا الع من وآيرلندا الشمالية)؛

73-159

الن ر ي تنقيا التشتتتتتتتتتريعتات المحليتة المتعلقتة بوستتتتتتتتتائ اإلعالا وتكنولوجيتا

المعلومات من أجل ضمان االحتراا الكامل للحق ي حرية الرأي والتعبير (الب ار يل)؛
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74-159

ضتتتمان أن فل التشتتتريا المتعلق باألمن الستتتيبراني الحق ي الحصتتتول علن

75-159

حما ة حرية التعبير وتشتجيا مشتاررة المجتما المدني؛ ضتمان تمتا المن مات

76-159

إلغتاء أو تعتديتل المواد  155و 156و 158من قتانون العقوبتات بحيتص تصتتتتتتتتتبا

المعلومات وحرية التعبير ( يلي)؛

غير الح ومية النا تتتطة ي مجال حقوق اإلنستتتان – بما ياا تلك التي تتلقن منح ا أجنبية –
بحرية العمل (تشي يا)؛

متسقة ما العاد الدولي الخا

بالحقوق المدنية والسياسية (الدانمرك)؛

ضتتتتتتتمان الحق ي حرية التعبير علن تتتتتتتب ة اإلنترنا وخارجاات ي القانون و ي
77-159
الممارسة العمليةت وضمان بيعة آمنة وممعِّ نة للصحفيين والمدا عين عن حقوق اإلنسان (إستونيا)؛
ضتتتمان حرية التعبير واإلعالا والتجما الستتتلمي بوضتتتا حد لالستتتتخداا المفرا

78-159

للقوة علن المت اهرين والمدا عين عن حقوق اإلنستتتتتان والصتتتتتحفيينت ورذلك بمعاقبة ِّ
منتا ي

حقوقام ( رنسا)؛
79-159

ضتمان عدا اعتقال أي تخب بستبن ممارستته الستلمية حعقه ي حرية التعبير

80-159

اتخاذ جميا التدابير الال مةت وال ستتتتتتيما علن المستتتتتتتوى التشتتتتتتريعيت من أجل

أو تكوين الجمعيات أو التجمات وضتتتتتتمان تنفيذ جميا االعتقاالت و ق ا للقانون وو ق ا للمعايير
الدولية لحقوق اإلنسان (اليونان)؛
حما ة حقوق األ تتتتتتتخا

المنتمين إلن األقليات الدينية وضتتتتتتتمان حرية الدين أو المعتقد ي

القانون والممارسةت و قا للقانون الدولي لحقوق اإلنسان (هايتي)؛
81-159

حما ة وتعزيز حرية التعبير والتجما الستتتتتتلميت بوستتتتتتائل مناا احتراا وستتتتتتائ

82-159

تعزيز وحمتتتتا تتتتة حق جميا المقيمين ي نيبتتتتال ي حريتتتتة التعبير والتجما

83-159

اتختتاذ تتتدابير لتايعتتة بيعتتة تتستتتتتتتتتم بتتاألمن واالحتراا وتم ين المجتما المتتدني

اإلعالا الحرة والمستقلة ودعماات بما يتمشن ما المعايير الدولية لحقوق اإلنسان (آ سلندا)؛

السلمي (الت يا)؛

والمدا عين عن حقوق اإلنستتتتتانت وال ستتتتتيما المدا عات عن حقوق اإلنستتتتتانت تكون خالية من
االضطااد والترهين والمضا قةت وتخ ي

84-159

المتعلقة بالقذ

روا تسجيل المن مات غير الح ومية (الت يا)؛

إلغاء جميا األح اا التي تقيد حرية التعبيرت بسي وستتيلةت مثل األح اا الجنائية
أو التشاير (الم سيك)؛

85-159

اعتمتتاد وتنفيتتذ تتتدابير لحمتتا تتة المحتتامين والمتتدا عين عن حقوق اإلنستتتتتتتتتتانت

86-159

تعديل المادة  26من الدستتتتتور لكي تشتتتتمل حق الشتتتتخب ي اختيار أو تغيير

87-159

إ الة القيود علن الحق ي حرية الدين أو المعتقد ي القانون الجنائي (النرويج)؛

88-159

ضتتتتتتتتتمان الحق ي حرية التعبير وضتتتتتتتتتمان حما ة جميا األ راد من التاديدات

بما ياا التحقيق ي جميا أ ال االعتداءات عليام والمقاضاة علياا (هولندا)؛

دينه أو معتقد ت و ق ا للمادة  18من العاد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (هولندا)؛

والتخوي
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89-159

إصتتتتتتتتتالل قتانون المعتامالت اإللكترونيتة من أجتل القضتتتتتتتتتاء علن تجريم الكالا

90-159

جاود م ا حة الرق واالتجار بالبشتتتترت بوستتتتائل مناا الن ر ي إم انية

(الوال ات المتحدة األمري ية)؛
تكثي

ال عن اتخاذ تدابير إضتاةية لتعري
اعتماد استتراتيجيات أو خط عمل ي هذ المجاالتت ضت ا
ضحا ا الرق واالتجارت وال سيما منام النساء واألنفالت وضمان حمايتام وتعادة تسهيلام علن
نحو امل (بيالرون)؛

91-159

والرق إلن العدالة (بوررينا اسو)؛

ضمان تقد م المساولين عن االتجار باأل خا
الجاود لمنا االتجار باأل خا

وجميا أ ال الرق (قبر )؛

92-159

تكثي

93-159

مواصتتتتتتلة تعزيز الجاود ي ستتتتتتبيل منا االتجار باأل تتتتتتخا

والرق واالستتتتتتتغالل

الجنستتتتي والعمل القستتتتريت وضتتتتمان التنفيذ الفعال إلجراءات التشتتتتغيل الموحدة باد

تحديد هوية

ضحا ا االتجار ي وقا مب ر وتو ير الموارد الكاةية لمراكز إعادة تسهيل ضحا ا االتجار (ةيجي)؛

94-159

تكثي

الجاود لمنا االتجار باأل تتتتتخا

ورل تتتت ل من أ تتتت ال االستتتتتتغاللت

بما ياا عمل األنفالت وذلك بالتعر المب ر علن الضتتحا ا وتقد م الدعم لام ما تقد م الجناة
إلن العدالة (الكرسي الرسولي)؛

95-159

مواصتتتلة الجاود ألجل وضتتتا حد لالتجار بالبشتتتر والرق واالستتتتغالل الجنستتتي

96-159

تكثي

الجاود باد

منا االتجار باأل تتتتتتخا

والرق واالستتتتتتتغالل الجنستتتتتتي

97-159

تكثي

الجاود باد

منا االتجار باأل تتتتتتخا

والرق واالستتتتتتتغالل الجنستتتتتتي

98-159

تنقيا قانون (مراقبة) االتجار بالبشتر ونقل البشتر لجعل تعري

99-159

بتذل مزيتد من الجاود ي ستتتتتتتتتبيتل م تا حتة االتجتار بتالبشتتتتتتتتتر وحمتا تة حقوق

لدنفال (العراق)؛

والعمل القسريت بما ةيه عمل األنفال (ماليزيا)؛

والعمل القسري (الجبل األسود)؛

االتجار بالبشر

متمشيا ما القانون الدوليت وإلدراو جميا أ ال االتجار بالبشر ةيه (أرمينيا)؛

ال عن حقوق المااجرين (نيجيريا)؛
الضحا ات ض ا

100-159

اتخاذ خطوات إضتتاةية لوضتتا حد لالتجار باأل تتخا

101-159

مواصتتتتتلة الجاود الرامية إلن تنفيذ قانون م ا حة االتجار بالبشتتتتترت وال ستتتتتيما

102-159

بذل جاود إضتتاةية لم ا حة االتجار بالبشتتر والرق واالستتتغالل الجنستتي والعمل

103-159

مواءمة قانون العمالة األجنبية وقانون (مراقبة) االتجار بالبشتتتتتر ونقل البشتتتتتر

الترريز بوجه خا

علن األنفال (النرويج)؛

وممارستتات الستتخرةت ما

خطة العمل الوننية لم ا حة االتجار بالبشر (المملكة العربية السعود ة)؛

القسريت ضالا عن الكفاءة ي تنفيذ سياسة الجزاءات ي حق مرتكبي هذ الجرائم (صربيا)؛
ب ية ضتمان االتستاق م ا بروتورول منا وقما ومعاقبة االتجار باأل تخا
واألنفال (المملكة المتحدة لبريطانيا الع من وآيرلندا الشمالية)؛
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104-159

دعم احتراا حرية التعبير والحق ي الخصتتتتوصتتتتيةت حتن ي مشتتتتاريا القوانين

105-159

مواصتتلة اتخاذ تدابير لزيادة تعزيز تنفيذ قانون الحق ي العمل ون اا الضتتمان

التي تن م تكنولوجيا المعلومات ووسائ اإلعالا واالتصاالت العامة (كندا)؛
االجتماعي القائم علن اال تتتتتتتتراكاتت وال ستتتتتتتيما تنفيذ تدخالت محددة الاد

الضعيفة حالاا (بوتان)؛

لصتتتتتتتالا الفعات

106-159

التصتتتتتتديق علن اتفاقية من مة العمل الدولية بشتتتتتتسن العنف والتحرشت 2019

107-159

التصتتتتتتديق علن اتفاقية من مة العمل الدولية بشتتتتتتسن العنف والتحرشت 2019

108-159

تحقيق مستتتوى معيشتتي الئق لجميا

(رقم ( )190ناميبيا)؛
(رقم ( )190ناميبيا)؛

يادة تستتريا جاود الحد من الفقر باد

النان (جماورية روريا الشعبية الد مقرانية)؛

109-159

مواصتتتتتلة جاودها ي ستتتتتبيل الحد من الفقر عن نريق إتاحة الفر

لدستتتتتر

الفقيرة للحصتتتتتول علن الموارد اإلنتاجية وبناء القدرات والدخل والتنمية المستتتتتتدامة (جماورية

الو الد مقرانية الشعبية)؛
110-159

مواصلة تحسين الحصول علن ميا الشرل المسمونة وخدمات الصر الصحيت

111-159

تكثي

التعتتاون والجاود بتتدعم من المجتما التتدولي لزيتتادة توستتتتتتتتتيا نطتتاق

112-159

الن ر ي اتخاذ خطوات إضتتتاةية لزيادة عدد األ تتتخا

113-159

مواصتلة تعزيز التنمية االقتصتاد ة واالجتماعية المستتدامة و يادة التخ ي

114-159

مواصتتلة تنفيذ البرامج الح ومية الرامية إلن ضتتمان الحق ي الغذاء والتصتتدي

115-159

مواصتتتلة تعزيز الستتتياستتتات االجتماعية الناجحة التي تعود بالنفا علن تتتعباا

116-159

مواصتتتتلة االستتتتتفادة من الم استتتتن المحققة ي الحد من الفقر و يادة الجاود

117-159

مواصلة اتخاذ تدابير لتحسين مستوى المعيشة ي البلد (الكويا)؛

118-159

التعاون ما وراالت األمم المتحدة المتخصصة ألجل تطوير القطاع الزراعي (الكويا)؛

119-159

مواصلة الجاود ال ارمية إلن م ا حة الفقر المدقا والقضاء عليه (لبنان)؛

120-159

مواصتتتتلة تدابيرها للحد من الفقر ب ية تحقيق هد اا المتمثل ي خفب نستتتتبة

ال سيما ي األريا

والمنانق التي صعن الوصول إلياا (بنغالد ش)؛

التدخالت البرنامجية واالستثمار ي مجاالت رئيسية للحد من الفقر (كمبود ا)؛

م ار ق محسنة لإلمداد بالميا علن الصعيد الونني (كمبود ا)؛

الذين حصتتتلون علن

ونسة الفقر (الصين)؛

من

النعداا األمن الغذائيت ال سيما ي أوساا الس ان األضعف حا االت وتوسيا نطاقاا (كوبا)؛
ي مجاالت الغذاء والصحة والتعليم (جماورية نزويال البوليفارية)؛

الرامية إلن يادة نصين الفرد (إثيوبيا)؛

الفقر من  18ي المتائتة إلن  13ي المتائتة بحلول عتاا  2024من خالل التنميتة الشتتتتتتتتتاملتة
والمستدامة (ميانمار)؛
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121-159

اتباع اإلدارة الجيدة للستتياستتات المتعلقة باالحتياجات األستتاستتية للمواننين مثل

122-159

اتخاذ خطوات إضاةية من أجل التنمية االجتماعية واالقتصاد ة (باكستان)؛

الحق ي الغذاء والس ن الالئق وميا الشرل والتعليم والعمل (ني اراغوا)؛

 123-159وضتتا خطة عمل وننية للحد من الفقر من من ور حقوق اإلنستتانت ترعرز علن
تحقيق الاد ين  1و 10من أهدا التنمية المستدامة (باراغواي)؛
124-159

ضتتتتمان أن تكون جاودها ي ستتتتبيل التصتتتتدي للفقر تتتتاملة للجميا ومراعية

125-159

مواصتتلة الجاود الرامية إلن تحقيق تقدا ملحوف ي الما ترات المتعلقة بالجوع

126-159

تكثي

الجاود لكفالة حقوق المواننين االجتماعية واالقتصاد ة (االتحاد الروسي)؛

127-159

مواصتلة جاودها الرامية إلن تحستين مستتويات معيشتة تعباا عن نريق تنفيذ

128-159

منسق أكثر تصد ا للجوع وسوء التغذ ة (دولة لسطين)؛
الن ر ي اعتماد ناج ع

لالعتبارات الجنسانية وقائمة علن حقوق اإلنسان (الفلبين)؛
والتغذ ة واألمن الغذائي (قطر)؛

القوانين والسياسات التي ُوضعا بالفعل (سري النكا)؛

ال عن ضتتتتمان الحصتتتتول علن ميا
 129-159تكثي الجاود لم ا حة الفقر والجوعت ضتتت ا
الشرل المسمونة وخدمات الصر الصحي (السودان)؛
من حدة الفقر وضتتتتتمان الستتت ت ن

130-159

مواصتتتتتلة اتخاذ التدابير الرامية إلن التخ ي

131-159

مواصلة تعزيز التعاون الفعال ما المجتما الدولي لزيادة االستثمار ي مجاالت

الالئق للس ان وتمدادهم بالميا وم ار ق الصر الصحي (أذربيجان)؛
الغذاء والستتتتتت ت ن والحد من الفقر وتو ير ر

العمل والرعا ة الصتتتتتتتتحية والتعليم والضتتتتتتتتمان

محورها النان (تررمانستان)؛
االجتماعي وتنشاء ياكل أساسية
ُ
132-159

مواصتتتتتتتلة التزاماا بتنفيذ الخط والبرامج الصتتتتتتتحية لضتتتتتتتمان حما ة الحق ي

133-159

إح ار تقدا ي االنتعاش االقتصتتتتتتادي االجتماعي من من ور حقوق اإلنستتتتتتان

الصحة ي حاالت الطوارئ والجوائا (البحرين)؛
باد

التصتتتتدي آلثار جائحة الكو يد 19-ت ما مراعاة االحتياجات الخاصتتتتة للفعات الضتتتتعيفة

حالاا ي المجتما ( يلي)؛

الحال من األنفال واألستتتتر بس تت ت ال التصتتتتدي لجائحة

134-159

ضتتتتمان تتتتمول ضتتتتعا

135-159

إلغاء تجريم اإلجااض وحما ة حقوق النستتتتتتاء والفتيات وصتتتتتتحتان الجنستتتتتتية

136-159

وضتتتتتا وتنفيذ استتتتتتراتيجية وخطة عمل وننيتين لمنا االنتحارت ال ستتتتتيما عن

الكو يد 19-من أجل التقليل إلن أدنن حد من خطر انخراا األنفال ي عمل األنفال (كرواتيا)؛
واإلنجابية باتخاذ تدابير ملموسة ( رنسا)؛

نريق جما بيانات موثوقة والتصتتتدي للوصتتتم االجتماعي المرتب باالنتحار واألستتتبال الجذرية

وراء انتحار الذرور واإلنات ي إنار متابعة التوصيات (هايتي)؛
137-159

تنفيتذ االلتزاا التذي قُطا ي ماتمر قمتة نيروبي بمنتاستتتتتتت تبتة التذررى الستتتتتتتتتنويتة

الخامستة والعشترين للماتمر الدولي للست ان والتنمية ب ية ضتمان أن تستتطيا الفعات المامشة
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ممارستتتتتتة حقوقاا اإلنجابية بحصتتتتتتول الجميا علن خدمات تن يم األستتتتتترة الجيدةت وتحستتتتتتين
الخدمات الصتتتحية المالئمة للمراهقينت والدمج الكامل للتربية الجنستتتية الشتتتاملةت بما يتمشتتتن

متغيرة (آ سلندا)؛
ما قدرات الشبال واحتياجاتام ال ع
138-159

بذل الجاود ألجل تعزيز الحق ي الصحة والحق ي التعليم (الاند)؛

139-159

ضتتتتتمان التدرين علن التعامل ما مرض الجذاا داخل مجتما الرعا ة الصتتتتتحية

وتنفيذ المبادئ والمبادئ التوجياية للقضاء علن التمييز ي حق األ خا

وأ راد أسرهم (اليابان)؛

المصابين بالجذاا

140-159

اتخاذ جميا التدابير الال مة لتعزيز حقوق اإلنستتتتتتتتتان لكبار الستتتتتتتتتن وحمايتاا

141-159

اتختاذ خطوات لخفب وةيتات المواليتد الجتددت بمتا يتمشتتتتتتتتتن ما الاتد

 3من

142-159

تعزيز الجاود الجارية لخفب معدل وةيات المواليد الجدد (ميانمار)؛

143-159

مواصتتتتلة الجاود الرامية إلن تيستتتتير الحصتتتتول علن خدمات الرعا ة الصتتتتحية

144-159

مواصتتتتلة توستتتتيا نطاق الجاود الرامية إلن تحقيق التغطية الصتتتتحية الشتتتتاملة

ولصتتون ررامتامت ال ستتيما ي حالة الضتتعف الشتتديد التي عيشتتوناا حاليا ي ستتياق جائحة
الكو يد( 19-األرجنتين)؛
أهدا

التنمية المستدامة (موريشيون)؛

(المملكة العربية السعود ة)؛

وتقليل االنقطاعات ي الحصتتول علن خدمات الرعا ة الصتتحية األستتاستتتية أثناء الجائحةت ما

مراعاة فرو جائحة الكو يد 19-المستمرة (سنغا ورة)؛
145-159

تعزيز تنفيذ المبادئ التوجياية الصتتادرة عن من مة الصتتحة العالمية بشتتسن التسهن

146-159

مواصتتتلة الح ومة جاودها الرامية إلن تعزيز تتتب ات خدمات الرعا ة الصتتتحية

147-159

مواصتتتتتتتلة بذلاا الجاود لتايعة ال رو المواتية لكفالة حصتتتتتتتول األنفال را ة

148-159

تكثي

الجاود الرامية إلن ضتتمان المستتاواة بين الجنستتين ي التعليم االبتدائي

149-159

تعزيز التدابير لزيادة االلتحاق بالمدارن ي المرحلة الثانوية (إثيوبيا)؛

150-159

اتختاذ جميا التتدابير الال متة لضتتتتتتت تمتان اإلدمتاو الكتامتل لجميا أنفتال جمتاعتة

والوقا ة من الكو يد 19-والحد من انتشار ي السجون وغيرها من أماكن االحتجا (تايلند)؛

(عمان)؛
المتكاملة ُ

ع لن تعليم مجاني جيد وخدمات الصحة العامة للجميا (جماورية روريا الشعبية الد مقرانية)؛
والثانوي (بنغالد ش)؛

الداليا والطبقات المتدني تمثيُلاا والشتتتتتتتعول األصتتتتتتتليةت بمن يام األنفال ذوو اإلعاقةت ي

جميا مستتويات التعليمت وتحستين نتائج تعلمامت وضتمان تمثيل هذ الفعاتت وال ستيما النستاءت
ي وفائف التدريس ( نلندا)؛

151-159

الد اع عن الحق األستتتتاستتتتي ي التعليم وتعزيز ت وضتتتتمان تو ير التعليم الجيد

152-159

تو ير تعليم جيد لجميا المواننين دون تمييز (موريشيون)؛

بالمجان للجميا دون تمييز (الكرسي الرسولي)؛
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 153-159مواصتتتتتتتلة جاودها الرامية إلن ضتتتتتتتمان ن اا تعليم تتتتتتتامل ال يترك أحدا خلف
الررنت حتن لدنفال ذوي اإلعاقة (النرويج)؛
154-159

توستتتتتتتتتيا نطتاق مبتادرات من قبيتل القتانون المتعلق بتالتعليم اإللزامي والمجتاني

155-159

ضمان حصول جميا األنفال علن التعليم اإللزامي والمجاني ( رنسا)؛

لعاا  2018وتقد م المزيد من المنا الدراسية علن قدا المساواة (ترريا)؛

156-159

يتادة تم ين المرأة بواستتتتتتت تطتة التعليم والتوعيتة والتتدريتن علن تنميتة الماتارات

157-159

إلغتاء قتانون التقتادا الحتالي المتعلق بتقتد م بالغتات عن حتاالت االغتصتتتتتتتتتتال

158-159

إلغاء مدة التقادا المحددة ي ستتتتتتتتتنة واحدة ةيما يتعلق باالغتصتتتتتتتتتال والعنف

والعمالة (جماورية الو الد مقرانية الشعبية)؛

والعنف الجنسيت حتن ي سياق النزاعات (أوروغواي)؛

ال جنسي باد

ضمان ر ا القضا ا إلن العدالة (جزر البااما)؛

ال وتعزيز تدابير الستتتياستتتة العامة باد
 159-159إنفاذ القانون إنفاذا رام ا
الممارسات التقليد ة الضارة (جزر البااما)؛

القضتتتاء علن

160-159

مواصلة الجاود لزيادة تم ين المرأة (البحرين)؛

161-159

ضتتتمان التنفيذ الفع ال لتجريم الشتتتاوبادي وماور الزواوت بوستتتائل مناا توعية

162-159

ضتتتتتمان االنتااء بستتتتترعة من التحقيقات ي ادعاءات العنف الجنستتتتتاني التي

163-159

ضتتتتمان م ا حة العنف الجنستتتتي بفعاليةت ي القانون و ي الممارستتتتة العمليةت

جميا المعنيين و رض عقوبات ومقاضاة الجناة (بلجي ا)؛

ال تزال معلقة منذ ( 2006-1996بوتسوانا)؛

وتنااء التدابير التي تميز ي حق النستتتاء والفتياتت حتن ي الستتتياستتتات المتعلقة بالوصتتتول

إلن العدالة وتسناد الجنسية ومنا االتجار باأل خا

(الب ار يل)؛

القضتتتاء علن جميا أ ت ت ال العنف الجنستتتاني ي

164-159

بذل مزيد من الجاود باد

165-159

اتخاذ إجراءات ملموستتتتتة للقضتتتتتاء علن جميا أ تتت ت ال عدا المستتتتتاواة والعنف

166-159

ضتتتمان المستتتاواة الكاملة بين الرجل والمرأة ةيما يتعلق بمنا الجنستتتية لدنفال

إنار ال برنامج الرئاسي ذي الصلة (أو ب ستان)؛

الاي لي علن المرأةت وال سيما ي التشريعات الدستورية الجديدة ي نيبال ( يلي)؛

واأل واوت بوستتتتائل مناا تعديل األح اا الواردة ي مشتتتتروع قانون تعديل الدستتتتتور والجنستتتتية

لعاا ( 2020كندا)؛
167-159

مواصلة تعزيز المساواة بين الجنسين وتو ير حما ة أ ضل لحقوق المرأة (الصين)؛

168-159

التعجيل باعتماد خطة عمل وننية لتم ين المرأةت ما تض تميناا تدابير لم ا حة

169-159

اعتماد تشتتتريا تتتامل ح ر التمييز الجنستتتاني؛ اتخاذ تدابير عالة لوضتتتا حد

العنف الجنساني (قبر )؛

للعنف الجنستتتتتانيت واالتجار بالنستتتتتاء والفتياتت واالستتتتتتغالل الجنستتتتتي؛ تو ير عدد را

المالذات اآلمنة وغير ذلك من الخدمات الضرورية للضحا ا (تشي يا)؛
GE.21-04193
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170-159

والجنساني باد

إلغاء قانون التقادا المتعلق باالغتصتتتتتتال وغير من أ تتتت ت ال العنف الجنستتتتتتي
جعل التشريعات تتمشن ما المعايير الدولية (الدانمرك)؛

171-159

مواصتلة الجاود الرامية إلن م ا حة التمييز ي حق المرأة والقضتاء علن جميا

172-159

اعتماد ستياستات لحما ة النستاء والفتيات وتو ير العدالة لامات وال ستيما النستاء

173-159

اعتماد تشتتتريا ح ر جميا أ ت ت ال العنف علن النستتتاء والفتيات ألجل ضتتتمان

أ ال العنف الجنسي علياات وم ا حة واو األنفال وعمل األنفال (مصر)؛

من المجتمعات ذات األقلية (إستونيا)؛

التحقيق ي جميا القضتا ا وتقد م الجناة إلن العدالة وحصتول الضتحا ا علن التعويبت ضتالا
عن تعزيز برامج التوعية بالممارستتتات التي تلحق الضتتترر بالنستتتاء والفتياتت مثل الشتتتاوبادي
و واو األنفال والماور وتفضيل األبناء وتعدد الزوجات والسحر ( نلندا)؛

174-159

ضتتمان تتمول جميا النستتاء وأنفالان بالحقوق ي اكتستتال الجنستتية ونقلاا

175-159

إلغاء قانون التقادا ةيما يتعلق باالغتصتالت وجعل التشتريعات القائمة المتعلقة

واالحتفاف باا علن قدا المساواة ما الرجال ( نلندا)؛

بتاالغتصتتتتتتتتتال متمشتتتتتتت تيتة ما المعتايير التدوليتةت وتنفتاذ التشتتتتتتتتتريعتات المتعلقتة بتالعنف المنزلي

والممارسات الضارة (ألمانيا)؛
176-159

تعديل قانون الجنستتتية للتم ين من الحصتتتول علن وثائق الجنستتتية عند الوالدة

177-159

مواصتلة جاودها الرامية إلن القضتاء علن أ ت ال التمييز ي حق النستاء والفتياتت

178-159

اتخاذ تدابير لزيادة المساواة بين الجنسين ( ييا ناا)؛

179-159

مواصتتلة تقوية تدابير القضتتاء علن التمييز ي حق النستتاء والفتياتت بوستتائل

180-159

مواصتتلة جاودها ي ستتبيل تعزيز حقوق النستتاء والفتياتت باد

وتلغاء األح اا التي تميز بين الجنسين (ألمانيا)؛

ومواصلة تعزيز حقوق النساء واألنفال واأل خا

من عات ضعيفة أخرى ( ييا ناا)؛

ال عن توعية عامة النان باآلثار
مناا اتخاذ تدابير تشتتتتتريعية وستتتتتياستتتتتاتية ملموستتتتتةت ضتتتت ا
السلبية للممارسات التي تلحق الضرر بالنساء والفتيات (إندونيسيا)؛

المجتما أ ضا (جماورية إيران اإلسالمية)؛

الجاود الرامية إلن إتاحة ر

تم ينان ي

متكا عة للفتيات للحصتتتتتتول علن التعليم

181-159

تكثي

182-159

بذل مزيد من الجاود ي ستتتتتتتبيل تحقيق المستتتتتتتاواة الفعلية بين المرأة والرجلت

183-159

منا وم تا حتة جميا أ تتتتتتت ت تال العنف علن النستتتتتتتتتاء والفتيتاتت بمتا ياتا واو

عبر اإلنترنات ال سيما أثناء اإلغالق بسبن الكو يد( 19-جماورية إيران اإلسالمية)؛

ال سيما ي الجاا القضائي وماسسات إنفاذ القانون والسلك الدبلوماسي (العراق)؛

األنفال والزواو المب ر والزواو القستتتتري وغير ذلك من الممارستتتتات الضتتتتارةت واتخاذ مزيد من
التدابير لم ا حة العنف المنزلي (إ طاليا)؛

184-159

ضتتتمان االستتتتفادة الفعلية من خدمات التصتتتدي للعنف الجنستتتاني واللجوء إلن

العدالة (اليابان)؛

24

GE.21-04193

A/HRC/47/10

185-159

تايعتة بيعتة آمنتة للنستتتتتتتتتتاء والفتيتات لكي قتدمن البالغتات عن حتاالت العنف

186-159

اتختاذ خطوات عتالتة ألجتل القضتتتتتتتتتتاء علن جميا أ تتتتتتت ت تال العنف الجنستتتتتتتتتي

الجنسي والجنساني وضمان التحقيق الكامل والكا ي ي جميا البالغات (الت يا)؛

والجنستتانيت بوستتائل مناا توستتيا نطاق تعري

العنف األستتري والمنزلي ليشتتمل جميا أ ت ال

العنف الجنستاني علن المرأةت وعن نريق ضتمان االستتفادة الفعلية من خدمات التصتدي للعنف

الجنسانيت وتو ير العدالة للناجيات (ليختنشتاين)؛

من المالذات اآلمنة لضتتتتتتتتتحا ا العنف

187-159

ضتتتتتتتتتمان التمويل المستتتتتتتتتتداا لعدد را

188-159

مواصتلة العمل علن ضتمان أن تو ر الشترنة بيعة آمنة وسترية للنستاء والفتيات

189-159

تخصتيب ما في من األموال والم ار ق للمآوي ومراكز إدارة رل األ مات لفائدة

190-159

مواصلة تعزيز الن اا الونني من أجل القضاء علن التمييز ي حق المرأة (أرمينيا)؛

191-159

مواصتلة ضتمان حقوق المرأة بشت ل راملت بما ياا الحق ي النستن المتستاوي

192-159

االلتزاا التاا بوضتتتا حد للتحرش والعنف الجنستتتيين والجنستتتانيين ي المجتما

الجنساني (ماليزيا)؛

تحرر محاضتتتتتتر باذ
لكي يتقدمن ببالغات عن حوادت العنفت بما ةيه العنف الجنستتتتتتيت وأن ع
الش اوى ويحعقق ياا وأن قدعا المساولون عناا إلن العدالة (مالطة)؛
ضحا ا جميا أ ال العنف الجنساني واالتجار باأل خا

والناجين مناا (ميانمار)؛

دون تمييز بين الجنسين والحق ي األمومة المسمونة (ني اراغوا)؛

بجميا مستتتتتوياتهت حتن ي حق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنستتتتي ومغايري الاوية

الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (النرويج)؛
193-159

تعتديتل أح تاا إنتارهتا المعيتاري التي تتعتارض ما اتفتاقيتة القضتتتتتتتتتاء علن جميا

194-159

تشتتتتتجيا حمالت التوعية وتعزيز إنفاذ التشتتتتتريعات والستتتتتياستتتتتات القائمة ألجل

195-159

تعزيز تنفيذ التشريعات المناهضة للعنف الجنساني وبعب الممارسات التقليد ة

196-159

تعزيز برامج التوعية بالممارسات التقليد ة الضارة بالنساءت و يادة التحقيق ما

197-159

بتذل مزيتد من الجاود ألجتل وضتتتتتتتتتا حتد للعنف الجنستتتتتتتتتاني والتمييز الطتائفي

أ ال التمييز ضد المرأة ب ية ضمان اتباع ناج غير تمييزي إ اء منا الجنسية (بنما)؛
القضاء علن الممارسات الضارة واالتجار باأل خا

وعمل األنفال (بنما)؛

التي ُتعتبر ضارة بالنساء والفتيات (الفلبين)؛

الجناة ومقاضاتام ود ا التعويب للضحا ا (البرتغال)؛

وضتتتمان وصتتتول الناجيات إلن العدالةت بوستتتائل مناا مواءمة قوانين االغتصتتتال ما المعايير

الدولية (أستراليا)؛
198-159

إضتفاء اللمستات األخيرة علن مشتروع الستياستة الوننية للمستاواة بين الجنستين

199-159

اتخاذ تدابير إضتتتاةية تصتتتد ا للعنف علن النستتتاء والفتيات للحاول دون يادة

بسهم تدابيرها علن جميا مستويات المجتما (سنغا ورة)؛
وتنفيذ أنشطة التوعية ع

عدد هذ الحاالت المستتتتتجلة علن مدى الستتتتتنوات الماضتتتتتيةت بما ياا حاالت العنف المنزليت
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ومواصتتتتتتتتلة ح ر الممارستتتتتتتتات الضتتتتتتتتارة دون أي عقوبة قانونية  -والقانون المتعلق بالعنف
باستخداا األحماض مثال جيد ي هذا الشسن (إسبانيا)؛

200-159

التعجيل بالتدابير الرامية إلن وضا حد لجميا الممارسات التقليد ة الضارة (السودان)؛

201-159

تعزيز الجاود الرامية إلن حما ة ضحا ا العنف الجنساني وضمان المساواة بين

202-159

مضتتاعفة جاودها الرامية إلن إنااء العنف الجنستتاني وضتتمان الوصتتول الفعال

الجنسين (أذربيجان)؛

إلن خدمات التصدي للعنف الجنساني (تايلند)؛

 203-159مواصتتلة تم ين المرأة اقتصتتاد ا واجتماعيات وتنفيذ القوانين بفعالية درءا لجميا
أ ال العنف الجنساني (ترريا)؛
204-159

تفعيل استراتيجيتاا إلنااء واو األنفال بحلول عاا ( 2030بوررينا اسو)؛

205-159

إنشاء آلية خاصة مساولة عن الرصد المستقل لحقوق الطفل (إستونيا)؛

206-159

إنااء ممارسة واو األنفال تمام ا (الكرسي الرسولي)؛

 207-159المضتتتتتتتتتي ُقتدمتا ي التنفيتذ الكتامتل لخطتة عمتل وننيتة إلناتاء واو األنفتالت
باد إنااء جميا حاالت واو األنفال بحلول عاا  2030بما يتما تتتتتن ما أهدا التنمية
المستدامة (كا اخستان)؛

208-159

تعزيز جاودها الرامية إلن وضتتتتا حد لتعذين وستتتتوء معاملة األنفال ي جميا

209-159

ضتتمان إدماو عمل األنفال ي القطاع غير الرستتمي ي قانون (ح ر وتن يم)

210-159

وضتتتتتتتتا آليات آمنة و تتتتتتتتاملة لجميا األنفال لتم ينام من التعبير عن آرائام

211-159

تعزيز إنفاذ التشتتريعات والستتياستتات القائمة باد

القضتتاء علن ممارستتة عمل

212-159

توستتتتتيا نطاق التشتتتتتريعات واللوائا المتعلقة بعمل األنفال لكي تشتتتتتمل القطاع

213-159

اتخاذ خطوات عالة لم ا حة جميا أ ت ت ال عمل األنفال وتوستتتيا نطاق قانون

214-159

ضتتتتتتتمان التنفيذ الكامل للتشتتتتتتتريعات القائمة التي تح ر عمل األنفال ورصتتتتتتتد

215-159

مواصتلة إيالء اهتماا خا

لتنفيذ التدابير الرامية إلن القضتاء علن جميا أ ال

216-159

تعزيز تنفيذ وتنفاذ التشت ريعات واللوائا القائمة بشتسن عمل األنفالت بما ي ذلك

رحل أخير (ليختنشتاين)؛
األوساات بوسائل مناا ضمان احتجا األنفال ع
عمل األنفال (بلجي ا)؛

وت جاد حلول ألسوأ أ ال عمل األنفال (كرواتيا)؛

األنفالت وال سيما ةيما يتعلق بالعمل الخطر (إ طاليا)؛

غير الرسمي (كا اخستان)؛

(ح ر وتن يم) عمل األنفال ليشمل جميا مجاالت العمل (ليختنشتاين)؛

إنفاذها (جزر مار ال)؛

عمل األنفالت ومن جملتاا منا عمل األنفال ي القطاع غير الرسمي (االتحاد الروسي)؛

يادة عدد وفائف مفتشتتتتتي العمل وملء جميا الوفائف الشتتتتتاغرة بخبراء لديام ماهالت قوية

ي مجال عمل األنفال (سلو ينيا)؛
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217-159

اعتماد تدابير تكميلية لتعزيز خطة العمل الوننية للقضتتتتاء علن أستت توأ أ تت ت ال

عمتل األنفتال قبتل عتاا  2028ت ما إعطتاء األولويتة للقضتتتتتتتتتاء علن أخطر فرو العمتل علن

األنفال (إسبانيا)؛

 218-159تكثي الجاود ي مجال م ا حة التمييز ي حق الشتتتتعول األصتتتتلية واألقليات
اإلثنية والطوائفت بما ياا الداليا والِّعتِّبتيون (تشي يا)؛
219-159

ضتتتمان احتراا حقوق مجتمعات الشتتتعول األصتتتل ية ي استتتتخداا أ ارضتتتياا عن

220-159

اتخاذ التدابير الال مة لحما ة األقليات اإلثنية والطوائفت ال ستتيما من االستتتخداا

221-159

يادة جاودها الرامية إلن تحقيق التعليم الشتتتتامل للجميا بسن تضتتتتمن حصتتتتول

نريق تنقيا التشريعات المتعلقة باذ المسسلة (جزر مار ال)؛

المفرا للقوة علن يد الشرنة والتعذين المدعن أثناء االحتجا ت ومعاقبة الجناة (البرتغال)؛

جميا األ خا

ذوي اإلعاقة علن التعليم بجميا مستوياته (بلغاريا)؛

 222-159ضتتتتتتتتمان إدماو األ تتتتتتتتخا ذوي اإلعاقة والمن مات التي تمثلام إدماج ا مجد ا
وممكنا ي تنفيذ مشاريا إنمائية املة لإلعاقة و ي تحقيق أهدا التنمية المستدامة (بلغاريا)؛
َ
223-159

ذوي اإلعاقة (مصر)؛

مواصلة الجاود ي سبيل تحسين فرو عيش األ خا

ذوي اإلعاقةت ال سيما من أجل

224-159

اتخاذ خطوات إضاةية لحما ة حقوق األ خا

225-159

مواصتتتتتلة التدابير الرامية إلن ضتتتتتمان حصتتتتتول األ تتتتتخا

تو ير ر عمل لام علن قدا المستتتتتتتاواة ما غيرهمت ضتتتتتتالا عن إتاحة دخولام إلن الم ار ق
التعليمية والصحية (جماورية إيران اإلسالمية)؛
خدمات إعادة التسهيل وبرامج الحما ة االجتماعية (األردن)؛

ذوي اإلعاقة علن

ذوي اإلعاقة علن خدمات

226-159

اتحاذ مزيد من التدابير لضتتتمان حصتتتول األ تتتخا

227-159

مواصتتتتتتت تلتة تنفيتذ مختلف التتدابير الراميتة إلن تم ين األ تتتتتتت تختا

228-159

اتخاذ تدابير إضتتتتتتتتاةية لمنا استتتتتتتتتغالل العمال المااجرين النيباليين وتستتتتتتتتاءة

إعادة التسهيل المجتمعية وبرامج الحما ة االجتماعية المناسبة (ماليزيا)؛

وضمان مشاررتام ي عملية وضا السياسات وصياغتاا (قطر)؛

معاملتامت بوستتتتائل مناا تنفيذ توصتتتتيات المقرر الخا

لعاا ( 2018كندا)؛

ذوي اإلعاقة

المعني بحقوق اإلنستتتتان للمااجرين

229-159

التصديق علن اتفاقية عاا  1951المتعلقة بوضا الالجعين وبروتورولاا لعاا 1967ت

230-159

اعتماد تشتريعات وننية و قا للمعايير الدولية المتعلقة بحما ة الالجعين ووضتا

231-159

التصتتتتتتتتتتديق علن اتفتتاقيتتة عتتاا  1951المتعلقتتة بمررز الالجعين وبروتورولاتتا

ووضا ن اا رسمي لالعت ار ت واالمتثال لمبدأ عدا اإلعادة القسرية (الكرسي الرسولي)؛
آليات لضمان احتراا مبدأ عدا اإلعادة القسرية (أ غانستان)؛

لعاا ( 1967ناميبيا)؛
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232-159

تستتتتتتتتتجيتل جميا الالجعين من التبتا وبوتتان وغيرهم من الالجعين والتحقق من

233-159

تنفيذ اتفاق الشتتتر ت وتتاحة الوصتتتول والمرور اآلمن عبر أ ارضتتتياا

هوياتامت ثم إصتتتتتتدار وثائق هوية تمنحام رستتتتتتميا الحق ي العمل والحصتتتتتتول علن الخدمات
(الوال ات المتحدة األمري ية)؛
استتتتعنا

للوا تدين الجتدد من التبتا وتنفيتذ أي اتفتاقتات قتانونيتة ما الصتتتتتتتتتين تتفق ما مبتدأ عتدا اإلعتادة

القسرية (الوال ات المتحدة األمري ية).
-160

تعبر جميا االستتنتاجات و/أو التوصتيات الواردة ي هذا التقرير عن موق

الدول التي قدمتاا

و/أو الدولة قيد االستعراض .وال ينبغي تسويلاا علن أناا تح ن بتسييد الفريق العامل ر ل.
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