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مقدمة
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عقد الفريق العامل المعني باالست ت تتتعرار الدورم الات ت تتاملج المنات ت تتح بموج

قرار م ل

حقو

اإلنس ت ت ت تتان  1/5ج دورته الس ت ت ت تتابعة واألربعتن في الفترة الممتدة من  18كانون الثاني/يناير إلى  8ش ت ت ت ت ا /

فبراير  .2021وأُجرى االستتعرار المتعلق بواليا

ميررونتزيا الموحدة في ال لستة االولى المعقودة في 18

كانون الثاني/يناير  .2021وترأس وفد واليا ميررونتزيا الموحدة وزير الا ت ت ت ت ون الخارجيةج كاندم أ .إيليست ت ت تتار.
واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بواليا
كانون الثاني/يناير .2021
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ميررونتزيا الموحدة في جلست ت ت تتته العاشت ت ت ترة المعقودة في 22

وفي  12كتانون الثتاني/ينتاير 2021ج اختتار م ل

(الم موعة الثالثية) لتيستر االستعرار المتعلق بواليا
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ووفق ًا للفقرة  15من مرفق قرار م ل

حقو اإلنس ت ت ت ت ت ت تتان م موعتة المقررين التتاليتة

ميررونتزيا الموحدة :الكامترون والمرسيك ونت ال.

حقو اإلنس تتان 1/5ج والفقرة  5من مرفق قرار الم ل 21/16ج
ميررونتزيا الموحدة:

صدر الوثائق التالية لغرر االستعرار المتعلق بواليا
(أ)

تقرير وطني/عرر كتابي مقدم وفق ًا للفقرة (15أ)()1؛

(ب)

ت ميع للمعلوما أعدته مفوض تتية األمم المتحدة الس تتامية لحقو اإلنس تتان (المفوض تتية)

(ج)

موجز أعدته المفوضية وفق ًا للفقرة (15ج)(.)3

()2

وفق ًا للفقرة (15ب) ؛
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وأُحتلت إلى واليا ميررونتزيا الموحدةج عن طريق الم موعة الثالثيةج قائمة أست تتألة أعدتها ست تتلفاً
ألمانياج وبنماج وس تتلوفتنياج ويي يج وكنداج وليختنا تتتاينج والمملكة المتحدة لبرياانيا العيمى وأيرلندا الا تتمالية.
ويمرن االطالع على هذه األسألة في الموقع الا ري لالستعرار الدورم الاامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض مقدم من الدولة موضوع االستعراض
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أعرب رئي

الوفد عن تقديره للفريق العامل المعني باالس تتتعرار الدورم الا تتاملج وللترويرا على

المات تتاركة البنالة التي أُبديت أثنال االست تتتعرار .وقال إن حرومته ت يد تماماً العمل الهام الذم يقوم به الفريق
العاملج وهي ملتزمة بضمان ن اح االستعرار .وهنح رئي
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ورغم التحديا

الوفد الرئي

ال ديد لم ل

حقو اإلنسان.

الرئيست ت تتية التي واجهت صت ت تتياغة التقرير الوطني في الوقت الذم يواجه ييه العالم

جائحة مرر فتروس كوروناج انضتتمت واليا ميررونتزيا الموحدة إلى الدورة بموقب بنال يتمثل في الماتاركة

مع الفريق العاملج وذلك كدلتل على التزام البلد الكامل بآليا
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ويعر

حقو اإلنسان ودعمه لها.

اإلعالن العالمي لحقو اإلنستان الييمة األستاستية التي تعلقها واليا ميررونتزيا الموحدة

على الحياة ال ا ت ترية .وال يزال اإلعالن هاماً التوم مثلما كان عام  .1948ويعرفه ش ت تتع البلد عن لهر قل ج
هذه الييم أيضاً في الدستورج

ألن الييم المبتنة ييه تمثل جوان أساسية من قيمه وممارساته الثقايية .وتنعر
الذم تحترمه جميع حروما الواليا األربعج والذم يعتبر القانون األست تتاست تتي الذم تست تتتند إليه إجرالا
الحروما

الوطنية وحروما

الواليا .

__________

2

()1

.A/HRC/WG.6/37/FSM/1

()2

.A/HRC/WG.6/37/FSM/2
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وحتى  4كتانون الثتاني/ينتاير 2021ج كتانتت واليتا ميررونتزيتا الموحتدة ال تزال ختاليتة من كوفتتد.19-

رئي

الوفد إن البلد يبذل قص ت ت تتارى جهده رغم محدودية موارده وقدراتهج وهن قادته متفائلون .وقد تحقق خلو

غتر أن البلد س ت ت ت ت ت ل في هذا التاري أول حالة كوفتد 19-لهج وهي حالة لات ت ت ت تتخل أتى من الخارج .وقال

البلد من كوفتد19-ج واستمرار ذلك من خالل تضحيا
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كبترة وقتود ذاتية.

واض ت ت ت تتار البلدج الذم تحيط به بلدان تعاني من ارتفاع في عدد حاال

كوفتد 19-ج إلى إغال

حدوده م قتاً أمام الرعايا األجان ج من أجل حماية الصحة والسالمة العامة .وقال إن خدما الرعاية الصحية

ال للتعامل مع حاال كوفتد .19-وأثر التدابتر الم قتة أيض ت ت ًا على مواطني البلدج
غتر م هزة ت هت ًاز كام ً
الذين تقاعت الستتبل ب عضتتهم في ال زر الم اورة في انتيار العودة ا.منة .وأد القتود المفروضتتة على الستتفر
إلى شتتل االقتصتتاد الوطني واالقتصتتادا المحلية في البلدج التي تعتمد على الستتياحة والستتفر .وما لم تتوفر

اللقاحا وهلى حتن توفرها على ناا واست تتع للست تتران الضت تتعفال في البلدج فلن الحييقة المحزنة هي أن احتماال

العودة إلى الحياة الابيعية ضأتلة.

وفي مواجه تتة ه تتذا الوب تتالج تحرز والي تتا ميررونتزي تتا الموح تتدة تق تتدم تاً ت تتدري ي ت ًا في م تتال حقو
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اإلنستانج من خالل حماية وتعزيز الم ستستا التي تدعم حقو اإلنستان .وقد تلقى البلدج منذ تقريره الستابق

لالست ت تتتعرار الدورم الات ت تتاملج تا ت ت ت يعاً من الم تمع الدولي .وقد ُحث البلد على إدماج جوان
حقو اإلنس تتان في الس تتياس تتا والتات تريعا على الص تتعتد الوطني وص تتعتد الواليا  .وتا تتمل األمثلة قانون
من م ادئ

العنب العائلي في والية بوهن ام الذم صدر في عام 2017ج وقانون سن الرضاج الذم صدر عام 2019ج

في والية بوهن ام ووالية شت تتوس .وست تتنَّت والية بوهن ام كذلك قانوناً بات تتحن اإلعاقة .وست تتن البلد أيضت تاً قوانتن
تحمي البتأة من النفايا
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والمواد البالستيرية.

واعترافاً بالدعم الهام الذم تقدمه ال ها

الات ت تريرة في التنمية القارية بتوفتر األموال والمس ت تتاعدة

التقنية إلى الحرومةج أش تتار الوفد إلى تا تتغتل خط س تتاخن على مدار الس تتاعة للض تتحايا والناجتن من العنب
نست ت ت تتال شت ت ت تتوس مركز تونغن إنتبونتو

في والية بوهن امج التي تعد مقر البلد .وفي عام 2019ج افتتح م ل

للماورة؛ ومعنى االسم مركز مح ة األسرة  .ووافقت والية بوهن ام أيضاً على إجرال موحد يت عه المولفون

الابتون في التعامل مع العنب ال نسانيج ووفر التدري لمولفي إدارة الا ون االجتماعية باحن التدابتر
الرامية إلى إنهال العنب ال نساني.
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وع لى الصتتعتد الوطنيج شتترعت واليا ميررونتزيا الموحدة في تنفتذ ماتتروع بعنوان تعزيز ا.لية

الوطنية ال نست ت ت تتانية لميررونتزيا من أجل تعميم مراعاة المنيور ال نست ت ت تتاني في البرام الوطنية وبرام الواليا ج

وهو مات تتروع ست تتي رم تنفتذه في الواليا األربع جميعها .وللمرة األولىج ُعتن منست تتق معني بمست تتحلة العنب
ضتتد المرأة .وفي نهاية عام 2019ج كان البلد قد أكمل عملية تحديد الناا إلناتتال م س تستتة وطنية لحقو
اإلنستتان .وقد أحتل التقرير النهائي لتحديد الناا إلى الحرومة لمناقاتتة ستتبل التقدم نحو تنفتذ التوصتتيا .

وبالنير إلى جائحة كوفتد19-ج ُعلقتج م قتاج الخاوا التالية المتمثلة في إجرال مزيد من الما ت تتاو ار إلشت ت تراس
أصحاب المصلحة المعنتتن على مستوى الواليا .
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وبالنس ت ت ت ة لواليا ميررونتزيا الموحدةج وهي دولة جزريةج تتعلق حقو اإلنست ت تتان ب قال اإلنست ت تتان.

وبصت تترن النير عن التهديدا المست تتتمرة ل ائحة كوفتد19-ج تواجه ال زر تهديدا

وجودية بست تتب

ارتفاع

مست تتتوى ست تتاح ال حر واالحترار العالمي .وفي حتن أن مفهوم حقو اإلنست تتان قد يبدو م رداً وفلست ت ياًج فلن
البلد قد طَّقه من خالل اتخاذ إجرالا ملموست تتة فعالة ترمي إلى اإلش ت تران على البتأة وحمايتها .والبلد من
أوائتل التدول ال زريتة التي تس ت ت ت ت ت تتعى إلى التخلل التتدري ي من مرك تا

الكربون الهتتدروفلوريتة من خالل تعتديتل

كيغالي لبروتوكول مونتريال بات تتحن المواد المست تتتنفدة لا قة األوزون .وكان البلدج شت تتحنه شت تتحن الدول ال زرية

الص ت ت تتغترة النامية الا ت ت تتييقةج من أوائل البلدان التي انض ت ت تتمت إلى عمليا داعمة أخرىج مثل اتفا باري ج الذم

يتسم بحهمية حاسمة لتحقتق التنمية المستدامة وهعمال حقو اإلنسان.
GE.21-04074
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وقاعت واليا ميررونتزيا الموحدة أشت ت ت ت تواطاً هامة في تيست ت ت ت تتتر التمتع بحقو اإلنست ت ت ت تتان وتحقتق

أهدان التنمية المستتدامة .وتراعي الدولة حقو اإلنستان في جميع الم اال ج بما في ذلك م اال

والتعليم وحماية حقو األطفال ورفاههمج وهدارة حاال
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وقال رئي

الاوارئج والعمالة وسبل العيش.

الصتحة

الوفد إن المست تتتقبل الم اشت تتر لدمة يعتمد على الات ت اب .وست تتيقاس ن اح البلد بتست تتلقه

س تتلم التنمية خالل العقود القلتلة المقبلةج وس تتتتحدد بنوعية الحياة التي ينعم بها أبناكه .وهرذا فلن االس تتتثمار
في األطفال يوفر لواليا ميررونتزيا الموحدة أن ع حماية من أم آثار اجتماعية واقتص ت ت تتادية طويلة األجل
التي ت ثر على رفتاه األطفتال في أجزال أخرى من

لهتذه ال تائحتة .ورغم أن البلتد لم يتعرر ل عف ا.فتا

العالمج فلنه يتخون من ا.ثار المحتملة لتغتر المناخ وما ينت عن ذلك من ارتفاع مست ت ت تتتوى ست ت ت تتاح ال حر على
مستقبل أطفاله .فهذه الياهرة تهدد وجود بتوتهم وثقافتهم وتاريخهم.

وقد اتخذ واليا ميررونتزيا الموحدة خاوا ملموس ت ت ت ت ت تتة لتكري حماية األطفال في قوانتنهاج بلدراج
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تا ت ت ت تريعا تحمي األطفال من اإليذال .وقد وضت ت ت تتع تعري اإليذال في القانون بحتث يحمي األطفال من العقاب
البدني الاديد الذم يمرن أن يسب
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إصابا

جسدية.

وقتتد أثر ال تتائحتتة على تعليم األطفتتال؛ وأُغلقتتت المتتدارس ولم يرن لتتدى األطفتتال أم وست ت ت ت ت ت تتتلتتة

للحصتول على التعليم عبر اإلنترنت .ويمرن أن تستاعد شت رة اإلنترنت والتكنولوجيا

على الحصت ت تتول على نوعية أفضت ت تتل من الرعاية الصت ت تتحية والتعليم .وقال رئي
األس ت تتاس ت تتية الالزمة لتوفتر خدما

اإلنترنت وغترها من خدما

االتص ت تتاال

ذا

الصتلة األطفال

الوفد إن تكلفة بنال الهياكل

الس ت تتلكية والالس ت تتلكية لدطفال

الذين يعيا ت ت ت ت ت تتونج في كثتر من الحاال ج في القرى النائية وفي ال زر المحرومة من الكهربالج تمثل تحديًا
مستم ًارج ال سيما بالنير إلى المسافا الاويلةج وهلى أن واليا ميررونتزيا الموحدة بلد نام.

وأعربت واليا ميررونتزيا الموحدة عن تقديرها للمست تتاهما المالية الست تتخية التي قدمها الات تتركال
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اإلنمائتون بهدن تضت تتتتق الف وة الرقمية .ويحمل البلد في مواصت تتلة العمل مع الم تمع الدولي لمواجهة هذه
التحتتديتتا

النتتاشت ت ت ت ت ت تأتتة .وفي الوقتتت نفس ت ت ت ت ت ت تتهج ي ت

على البلتتد أن يرفتتل عتتدم تحول اإلنترنتتت وغترهتتا من

التكنولوجيا ال ديدة إلى سبل إضايية لالستغالل .وحثت واليا ميررونتزيا الموحدة جميع الدول األطران
على التعاون الناتط لدعم البروتوكوال االختيارية التفاقية حقو الافلج وحثت الدول التي لم تصت ح طرفًا
فتها بعد على أن تفعل ذلك.
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وقد ت لى التزام البلد بحقو اإلنست ت ت تتان من خالل حمال

التوعية العامةج مثل ست ت ت تتلست ت ت تتلة حوا ار

التوعية الوطنية التي أطلقت في يوم األمم المتحدةج مما يتيح الفرصت تتة للتوعية بقضت تتايا حقو اإلنست تتان في
المات تتترس في العاصت تتمةج عدة أيام توعويةج

البلد .وقد شت تتملت هذه الست تتلست تتلةج التي ُعقد بمست تتاعدة المرت
أفض ت ت تتت إلى حملة  16يوماً من النا ت ت تتا ض ت ت تتد العنب القائم على نوع ال ن
بالتوم الدولي للقضال على العنب ضد المرأةج وحوا ار

 .وش ت ت تتملت الحملة االحتفال

متعلقة بالتوم العالمي للافلج وأنااة اتصال تتعلق

بالتوم العالمي لمرضت تتى الست تتررمج واالحتفال بالتوم الدولي للمتاوعتن من أجل التنمية االقتصت تتادية واالجتماعيةج
وهي أنااة تستهدن عموم السران والسلاا
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وقتتال رئي

والمنيما

غتر الحرومية.

الوفتتد إن البلتتد يتتدرس التتدور الكبتر التتذم ت ديتته منيومتتة األمم المتحتتدة اإلنمتتائيتتة في

التزاماتها في م ال التنمية المس ت ت ت ت تتتدامة وعلى الص ت ت ت ت تتعتد الدوليج بما في ذلك في م ال حقو اإلنس ت ت ت ت تتان.

وأض ت تتان أن واليا ميررونتزيا الموحدة وغترها من الدول في مناقة ش ت تتمال المحيط الهادئج مثل كتري اس

نير لتات ت تتتت جزرها وست ت تترانهاج ما زالت ملتزمة بمست ت تتحلة إتاحة تمثتل فعلي
وجزر مارشت ت تتال وناورو وباالوج ًا
لمرت متعدد األقاار لدمم المتحدة في مناقة ش ت تتمال المحيط الهادئج وس ت تتت قي هذه المس ت تتحلة قتد نيرها.
وس ت ت تتتكون األمم المتحدةج من خالل المرت المتعدد األقاارج في وض ت ت تتع أفض ت ت تتل لتقديم المس ت ت تتاعدة الفعالة

والكف ة والمت ست ت ت ت ت ت تقتة والمفعمتة بتالفعتاليتة التي تحتتاجهتا بلتدان المناقتة لتنفتتذ الت ازمتاتهتا بتالكتامتل بموجت
التنمية المستدامة لعام 2030ج ويمرنها أيض ًا أن تساعد في تحستن حماية حقو اإلنسان.

4
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وفي سيا التحضتر للحوار التفاعليج أناح

واليا ميررونتزيا الموحدة فرقة عمل وطنية معنية

باالس ت تتتعرار الدورم الا ت تتامل وبحقو اإلنس ت تتانج تض ت تتم وكاال

رئيس ت تتيةج بما ت تتاركة و ازرة الخارجية؛ وو ازرة

الصحة والا ون االجتماعية؛ وو ازرة البتأة وتغتر المناخ وهدارة الاوارئ؛ وو ازرة التعليم؛ وو ازرة العدل؛ وو ازرة

الموارد والتنمية .وحيتت فرقة العمل أيضت ت ت ت تاً بدعم من جماعة المحيط الهادئ والفريق العامل المعني بحهدان
التنمية المستدامة في البلد.

ميررونتزيا الموحدة أهمية حتوية على عملية االس تتتعرار الدورم الا تتامل بوص تتفها
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وتعلق واليا

-23

ير عن تنفتذ العديد
وقد شتارس البلد في حوا ار تفاعلية أخرى باتحن حقو اإلنستانج حتث قدم تقر اً

آلية فريدة من نوعها لم ل حقو اإلنس ت ت تتان .ولم يُنير إلى هذه العملية على أنها فرص ت ت تتة لت ادل أفض ت ت تتل
الممارسا فحس ج بل وأيضاً كوستلة لتحديد الم اال الحاسمة للتعاون والمساعدة التقنية.
من معاهدا حقو اإلنستتانج بما في ذلك اتفاقية حقو الافل واتفاقية القضتتال على جميع أشتترال التمتتز

ض تتد المرأة .وفي تموز/يوليه 2020ج قدم البلد اس تتتع ارض تته الوطني الاوعي األولي في س تتيا خاة عام .2030

وبا تقريره األولي بات ت ت ت تتحن تنفتذ اتفاقية حقو األشت ت ت ت تتخات ذوم اإلعاقة جاه اًز تقري ًا لتقديمه .واعتبر البلد
عملية االست تتتعرار الدورم الات تتامل فرصت تتة لزيادة توست تتيع ناا خبرته في الحوا ار التفاعلية ولدعوة جميع
شركائه إلى تقديم المساعدة الضرورية لتحستن تنفتذ التوصيا

-24

وكرر رئي

الرئيسية المنبثقة عن العملية.

الوفد الدعوا التي وجهها البلد في دو ار االس تتتعرار الدورم الا تتامل الس تتابقة إلى

منيومة األمم المتحدة والا ت ت تتركال اإلنمائتت ن والقااع الخات لكي يدرجوا في اس ت ت تتتراتي ياتهم وس ت ت تتياس ت ت تتاتهم
المست ت ت ت ت ت تتاعتدة الراميتة إلى تنميتة وبنتال قتد ار البلتد وتمرتنته من الوفتال بتالت ازمتاتته في م تال حقو اإلنست ت ت ت ت ت تتان.
وتواصتتل واليا ميررونتزيا الموحدة إيالل األهمية لتلك الاتراكا ج التي هي شتراكا

على المنفعة المت ادلة.
-25

وتعول واليتا

دائمة وحيييية وقائمة

ميررونتزيتا الموحتدة على دعم الم تمع التدولي الكتامتل .وحتث الوفتد منيومتة األمم

المتحدة والدول األعضت تتال على المست تتاهمة في صت تتندو التبرعا

االست تتتأماني لتقديم المست تتاعدة التقنية لدعم

حقو اإلنست ت ت ت تتان .وقد مرن

مات ت ت ت تتاركة أقل البلدان نموًا والدول ال زرية الصت ت ت ت تتغترة النامية في أعمال م ل
الصت ت تتندو بلداناً كثترةج بما فتها واليا ميررونتزيا الموحدةج من المات ت تتاركة في اجتماعا
العامل المعني باالستعرار الدورم الاامل.

الم ل

والفريق

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
-26

خالل جلس تتة التحاورج أدلى  50وفداً ببيانا  .وترد التوص تتيا المقدمة خالل جلس تتة التحاور في

-27

وأثنت الهند على البلد لتصتتديقهج منذ االستتتعرار الستتابق الذم أجرم في عام 2015ج على اتفاقية

الفرع ثاني ًا من هذا التقرير.

حقو األشتخات ذوم اإلعاقة .والحيت مع التقدير اإلطا ر التاتريعي وهطار الستياستا
المناخ الذم وضعته واليا

-28

ميررونتزيا الموحدة.

العامة باتحن تغتر

ورحبت إندونيست ت ت تتيا بال هود المبذولة لتحست ت ت تتتن تعزيز وحماية حقو اإلنست ت ت تتان في البلد منذ جولة

االست ت تتتعرار الست ت تتابقةج وال ست ت تتيما ييما يتعلق بتعزيز وحماية حقو المرأة والافلج وحقو األشت ت تتخات ذوم

اإلعاقةج وحماية البتأة.
-29

وأشتتار جمهورية إيران اإلستتالمية إلى أن واليا

ضت ت ت ت ت ت تتعفت ًا من حتتث عواقت
لحماية مدنتتها في هذا الصدد.

GE.21-04074

ميررونتزيا الموحدة هي إحدى أكثر دول العالم

تغتر المنتاخج وأعربتت عن قلقهتا إزال عتدم كفتايتة التتدابتر التي اتختذتهتا الحرومة
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وش عت أيرلندا واليا ميررونتزيا الموحدة على مواصلة التقدم الذم أحرزته من خالل االنضمام

إلى المعاهدا الدولية األس ت ت تتاس ت ت تتية المت يية لحقو اإلنس ت ت تتان والبروتوكوال

االختيارية الملحقة بهاج وتعزيز

نه ها إزال تنفتذ تلك المعاهدا ج بس ت ت ت تتبل منها تعزيز عمليا تقديم التقارير في الوقت المناس ت ت ت ت

والمتابعة

الوطنية .وستتيرون إناتتال م س تستتة وطنية لحقو اإلنستتانج في ستتيا متابعة د ارستتة الناا التي أُطلقت في

عام 2019ج دعماً هاماً.
-31

وأقر إسترائتل بالتحديا

في هذا الصت تتدد .وهنح

التي يواجهها البلد بستب

تغتر المناخج والحيت بارتياح تنفتذ توصتتتها

إست تترائتل واليا ميررونتزيا الموحدة على تصت تتديقها على اتفاقية حقو األشت تتخات

ذوم اإلعاقة في عام  2016وعلى اعتمادها السياسة الوطنية للمساواة بتن ال نستن للفترة .2023-2018

-32

وأثنت إيااليا على البلد لتصت ت تتديقه على اتفاقية حقو األشت ت تتخات ذوم اإلعاقةج ورحبت بلطال

أول ست تتياس ت تة وطنية جنست تتانية .ورحبت بلنات تتال شت تتع ة جديدة داخل و ازرة العدل التخاذ إجرالا لمرافحة االت ار

باألشخاتج مهمتها المساعدة في التحييقا وتدري المولفتنج وهذكال الوعي العامج وتقديم الخدما للضحايا.
اإلي تابيتة التي اتختذتهتا واليتا

ميررونتزيتا الموحتدة لحمتايتة

وأعربتت اليتابتان عن تقتديرهتا للخاوا
-33
الضتتعفالج مست فتلمة في الوقت ذاته بالتحديا التي يواجهها البلد ييما يتعلق بحقو النستتال واألطفال والفأا

الض تتعيفةج وال س تتيما األش تتخات المص تتابون بال ذام .والحيت اليابان بارتياح التص تتديق على اتفاقية حقو
األشخات ذوم اإلعاقة في عام  2016واعتماد السياسة الوطنية للمساواة بتن ال نستن في عام .2018

-34

وأشتتار الت يا إلى التدابتر التي اتخذتها واليا

ميررونت زيا الموحدة منذ االستتتع رار الدورم

الاامل السابق وش عت البلد على بذل المزيد من ال هود للوفال بالتزاماته وتعهداته في م ال حقو اإلنسان.

-35

وأشت ت تتاد

لكست ت تتمبرر بواليا

ميررونتزيا الموحدة لمصت ت تتادقتها على اتفاقية حقو األشت ت تتخات ذوم

اإلعاقة وهرسال سياسة وطنية للمساواة بتن ال نستن تهدن إلى تحستن تمثتل المرأة في عملية صنع القرارج
والقضال على العنب ال نسانيج وهدماج المنيور ال نساني في جميع األجهزة الحرومية.

-36

ورحبت مالتزيا بمختلب السياسا والبرام التي وضعت لتعزيز حقو اإلنسان في البلدج وأعربت

عن أملها في أن تواص ت ت تتل الحرومة التص ت ت تتدم للتحديا

إعمال حقو اإلنست تتان لات تتعبها .والحيت مالتزيا التحديا

المتص ت ت تتلة بتغتر المناخج التي ت ثر تحثت ًار كبت ًار في
التي تواجهها حرومة واليا ميررونتزيا الموحدة

في الوفال بالتزاماتها في م ال حقو اإلنست تتانج وشت ت عتها على مواصت تتلة االست تتتفادة من المست تتاعدة الدوليةج

وال سيما في م الي بنال القد ار
-37
حلقا

واليا

-38

وأثنت ملدي

والتعاون التقني.

على الحرومة لتص ت تتديقها على اتفاقية حقو األش ت تتخات ذوم اإلعاقة وعلى تنييم

عمل لوض ت تتع خاط تنفتذها .والحيت ملدي

مع التقدير اعتماد قانون تغتر المناخج ما ت تتترة إلى أن

ميررونتزيا الموحدة هي أول دولة جزرية في المحيط الهادئ تعتمد هذا القانون.

وأثنت جزر مارش ت ت ت تتال على واليا ميررونتزيا الموحدة العتمادها خاتها الوطنية لالس ت ت ت تتت ابة لحاال

الكوارث وهنا ت ت ت تتال و ازرة البتأة وتغتر المناخ وهدارة الاوارئ .و أر أن هذه التاو ار دلتل على فهم البلد الواضت ت ت تتح

للتهديد الوشتتيك الذم ياتترله تغتر المناخ لي

بل واألهم التمتع بالحق في الحياة.
-39

فقط للتمتع بالحق في الغذال والصتتحة وفي مستتتوى معياتتي الئقج

والحيتتت المرست ت ت ت ت ت تيتتك التقتتدم التتذم أحرزتتته واليتتا

ميررونتزيتتا الموحتتدة خالل ال ولتتة الثتتالثتتة من

االس تتتعرار الدورم الا تتاملج بما في ذلك اعتماد قانون االت ار باألش تتخات والتص تتديق على اتفاقية حقو

األشخات ذوم اإلعاقة .وأقر المرسيك بمساهمة البلد في مرافحة تغتر المناخ وفي العمل على الحد من

ارتفاع مستويا

6
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التاتريعا

وشت ت ت ت ت ت ت ع ال بتل األست ت ت ت ت ت تتود واليتا ميررونتزيتا الموحتدة على النير في إدراج المعتايتر التدوليتة في
المحلية من خالل التصتتديق على الصتتروس األستتاستتية لحقو اإلنستتان التي لم تصت ح طرف ًا فتها

بعد .وأش تتار إلى س تتياس تتا

حماية الافل واإلجرالا

المعيارية التي اتخذتها الحرومة لتناول مس تتائل التمتتز

ال نستاني واإلعاقة والمتل ال نستي .ودعا ال بل األستود واليا

تنفتذ هذه السياسا .
-41

ميررونتزيا الموحدة إلى تكثي

وأثنتت نت تال على واليتا ميررونتزيتا الموحتدة لتصت ت ت ت ت ت تتديقهتا على اتفتاقيتة حقو األشت ت ت ت ت ت تختات ذوم

اإلعتاقتةج واعتمتاد قتانون تغتر المنتاخج وتعميم القتانون في قاتاعتا
في خفف معدال

وييا

واالت ار باألشخات.
-42

جهودها في

األمها

التنميتة األخرىج ولمتا أحرزتته من تقتدم

واألطفال .والحيت نت ال التدابتر المتخذة في م الي العنب ال نستتاني

ورحبتت هولنتدا بتلقرار القتانون CA-20-150ج وهو قتانون يعتدل قتانون واليتا

ميررونتزيتا الموحدة

لحير التمتتز على أستاس المتل ال نستيج وبلطال أول مركز إلستدال الماتورة باتحن العنب ضتد المرأة في

والية تاوس .غتر أن هولندا ال تزال تاعر بالقلق إزال ارتفاع معدال

العنب ال نساني والعنب العائلي.

-43

وأشتار نتوزيلندا إلى ال هود التي تبذلها واليا ميررونتزيا الموحدة للقضتال على العنب ال نستانيج

-44

مع

لكنها الحيت أيضت ًا مع القلق استتمرار ارتفاع نست ة ال رائم .وأشتار كذلك إلى ال هود المبذولة لتقديم مزيد
من الدعم لحقو األشخات ذوم اإلعاقة وللقضال على االت ار بال ار.
وأش ت تتار الفلبتن إلى ال هود التي يبذلها البلد في م اال

تغتر المناخ والتخ ي

الحد من مخاطر الكوارث والتكي

من آثاره .ورحبت بالست تتياست تتة الوطنية للمست تتاواة بتن ال نست تتتن للفترة 2023-2018ج

التي تهدن إلى جملة أمور بتنها تحستتتن تمثتل المرأة في عملية صتتنع الق ار ار العامة وتعميم المنيور ال نستتاني

في جميع األجهزة الحروميةج كما رحبت بالتصديق على اتفاقية حقو األشخات ذوم اإلعاقة.

االس تتتعرار الدورم الا تتاملج وبتص تتديقه

-45

ورحبت البرتغال ب هود البلد الرامية إلى تنفتذ توص تتيا

-46

والحظ االتحاد الروس ت تتي التقدم المحرز منذ الدورة الس ت تتابقةج بما في ذلك التص ت تتديق على اتفاقية حقو

على اتفاقية حقو األشخات ذوم اإلعاقةج وهطالقه أول سياسة وطنية جنسانية.

األشخات ذوم اإلعاقة .غتر أنه الحظ أن الدستور االتحادم ودستور الواليا ال يحير جميع أشرال التمتتزج

بما في ذلك التمتتز على أساس اإلعاقة.
-47

والحيت السنغال اعتماد قانون وخاة عمل لمرافحة االت ار باألشخات .والحيت السنغال أيضًا أن

الدست ت تتتور االتحادم ودست ت تتاتتر الواليا تكفل المست ت تتاواة أمام القانون وحير التمتتز على أست ت تتاس العر ج وال ن ج

واللغةج واألصل القومي أو اإلثنيج والوضع االجتماعي.
-48

وأش تتار صت تربيا إلى االلتزام الحييقي الذم قاعته واليا ميررونتزيا الموحدة بعملية االس تتتعرار

الدورم الاتامل .ورحبت بالتدابتر التي اتخذتها الحرومة لتحستتن أوضتاع النستال والات اب واألشتخات ذوم

اإلعاقة من خالل استراتي ياتها الوطنية الاويلة األجل.
-49

ورحبت ست ت تتلوفتنيا بالخاوة األولى التي اتخذتها واليا ميررونتزيا الموحدة نحو إنات ت تتال م ست ت تس ت تتة

وطنية لحقو اإلنس تتانج وهي إجرال د ارس تتة جدوى في عام 2019ج وشت ت عت الحرومة على مواص تتلة عملية
إناتال هذه الم ستستة .وأشتار ستلوفتنيا إلى توصتية ستبق أن أيدها البلد لتاوير التثيي

حقو اإلنسان في المناه الدراسية.
-50
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والحيت إس انيا ال هود التي تبذلها واليا

والتدري في م ال

ميررونتزيا الموحدة لحماية وتعزيز حقو اإلنسان.
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وأثنت تيمور  -ليا تتتي على واليا ميررونتزيا الموحدة العتمادها قانونا وتات تريعا

المناخ وخاة عمل با ت ت ت تتحن االت ار .وهنح

وعلى اتخاذ تدابتر لخفف معدل وييا
-52

البلد على زيادة معدال

تتعلق بتغتر

العمالة بتن النس ت ت ت تتال في القااع العام

الرضع واألطفال دون سن الخامسة.

والحظ وفتد واليتا ميررونتزيتا الموحتدة أن البلتد يتحختذ الت ازمتاتته بموجت

االتفتاقيتا

والمعتاهتدا التدوليتة

بقدر كبتر من ال دية .وقال إن واليا ميررونتزيا الموحدةج بوص ت ت تتفها بلدًا ذا س ت ت تتيادةج تعتبر االلتزاما التعاهدية

كثتر من ه تتذه االلت ازم تتا يتالت ت مزي تتدًا من اإلجرالا
بمثت تتاب تتة الت ازم تتا وطنيت تتة ب تتاتخت تتاذ إجرالا ج وترى أن ًا
والخاوا  .ولذلكج ال بد من عملية استعرار دقتق قبل اتخاذ أم التزاما إضايية بموج المعاهدا .
-53

وييما يتعلق ب عف االتفاقيا

اتفاقية مناهضتتة التعذي

التي تنتير التصتتديق علتهاج بما في ذلكج على وجه الخصتوتج

وغتره من ضتتروب المعاملة أو العقوبة القاستتية أو الالإنستتانية أو المهتنةج ال يزال

األمر قتد النير على الصتتعتد الوطني .وكانت اتفاقية مناهضتتة التعذي قد عرضتتت في الستتابق على الكونغرس
للنير فتها والحص تتول على دعمه لالنض تتمام إلتها؛ لكنه لم يمنح الموافقة على التص تتديق بعد .وس تتون تعتد

واليا ميررونتزيا الموحدة النير بعناية في إمرانية التص تتديق علتها في الوقت المناست ت  .وال تزال أيضت تًا إمرانية

االنض تتمام إلى معاهدا دولية أخرى على النحو الموص تتى به في س تتيا عملية االس تتتعرار الدورم الا تتامل قتد
النير واالستعرار على الصعتد الوطني.

-54

وتناولت الفقرة  12من التقرير الوطني التدابتر الرامية إلى التص ت تتدم للعنب ال نس ت تتاني على نحو

أكثر تحديدا .وعالوة على ذلكج أش ت تتار الحرومة في الفقرتتن  45و 54من التقرير إلى الس ت تتياس ت تتة الوطنية

المعتمدة في عام  2018إلنهال العنب ض ت تتد المرأةج والعمل ال ارم با ت تتحن خاط تنفتذ هذه الس ت تتياس ت تتةج وهجرالا
العمل الموحدة الموضوعة للعاملتن في م ال الصحةج والم ادئ التوجتهية إلحالة حاال العنب ال نساني.

-55

وييما يتعلق بنيام روما األستتاستتي للمحرمة ال نائية الدوليةج ستتتواصتتل الحرومة التاتتاور باتتحن موقب

نير ألهمية ذلك الصتتك.
وطنيج كما هو موضتتح في التقرير الوطني .ومن األهمية بمران إجرال ماتتاورة وطنية ًا

وس تتتا تتمل العملية النير بعناية في التعهدا الملزمة وفوائد االنض تتمام .وس تتتولى االعت ار الواج أيضت تًا للت عا
المحتملة لالنضمام إلى نيام روما األساسي ييما يتعلق بالترتت ا وااللتزاما األمنية الثنائية األخرى.

-56

والحيت أوكرانيا التدابتر التي اتخذتها واليا ميررونتزيا الموحدة لتنفتذ التوص ت ت ت تتيا الس ت ت ت تتابقة المنبثقة

عن االس تتتعرار الدورم الا تتاملج وهي التص تتديق على اتفاقية حقو األش تتخات ذوم اإلعاقة والبروتوكول
االختيارم التفاقية حقو الافل با ت تتحن اش ت تتتراس األطفال في المنازعا المس ت تتلحة .وأعربت عن تقديرها للخاوا
التي اتخذها البلد لمعال ة العواق

-57

الوخيمة لتغتر المناخ.

وأثنتت المملكتة المتحتدة لبرياتانيتا العيمى وأيرلنتدا الات ت ت ت ت ت تمتاليتة على البلتد لمتا بتذلته من جهود لتنفتذ

التوصتيا الستابقة بالتاتاور مع الم تمع المدنيج رغم ما واجهه من عي ا  .وأثنت أيضت ًا على البلد لتصتديقه

على اتفاقية حقو األشتخات ذوم اإلعاقةج ورحبت بلعداد تقرير عن تنفتذ اتفاقية حقو الافلج وشت عت
على اتخاذ المزيد من اإلجرالا  .وأقر بحن ثمة تحديا
واليا

-58

تواجه معال ة قض ت تتايا حقو اإلنس ت تتان وش ت ت عت

ميررونتزيا الموحدة على االستفادة من المساعدة التقنية الدولية.

وأثنتت الواليتا المتحتدة األمريريتة على واليتا ميررونتزيتا الموحتدة لمتا اتختذتته من خاوا لمرتافحة

العنب ال نسي والعنب العائلي .وأعربت عن التزامها بالتعاون مع واليا ميررونتزيا الموحدة لمعال ة أولويا

البلد في م ال حقو اإلنسان.
-59

8
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-60

والحيتتت فتتانواتو ال هود التي تبتتذلهتتا واليتتا

ودعوتهتا إلى اتختاذ إجرالا

في م تال التكي

ميررونتزيتتا الموحتتدة في م تتال حقو اإلنس ت ت ت ت ت ت تتانج

مع تغتر المنتاخ والتخ ي

طريق إناال و ازرة البتأة وتغتر المناخ وهدارة الاوارئ.
-61

من حتدتته والوقتايتة من آثتاره عن

وأثنتتت جمهوريتتة فنزويال الب وليفتتاريتتة على التقتتدم القتتانوني التتذم أحرزه البلتتد في حمتتايتتة األست ت ت ت ت ت ترة

واألشخات ذوم اإلعاقة والبتأةج والتصديق على اتفاقية حقو األشخات ذوم اإلعاقة .وأشار إلى خاة
التنمية االس تتتراتي ية ( ) 2023-2004ورحبت بالس تتياس تتا

المتعلقة بنوع ال ن

والا ت اب واألش تتخات ذوم

اإلعاقة .وأش ت ت ت ار إلى أن واليا ميررونتزيا الموحدة قد زاد متزانية الصت ت تتحة العامةج مما أدى إلى الحد من
وييا

األمها

-62

اإلعاقة.

-63

وهنح

والوقاية من األمرار المرت اة بتغتر المناخ.

االرجنتتن واليا ميررونتزيا الموحدة على تص ت تتديقها على اتفاقية حقو األش ت تتخات ذوم

ورحبتتت أرمتنيتا بتتال هود التي تبتتذلهتتا واليتتا

ميررونتزيتتا الموحتتدة في م تتاال

والتنمية والحماية االجتماعية والحد من مخاطر الكوارث والتخ ي

حقو اإلنس ت ت ت ت ت ت تتان

من آثار تغتر المناخ .وش ت ت ت ت ت تتدد على أهمية

إناتتال م س تستتة وطنية لتعزيز وحماية حقو اإلنستتان للم ادئ المتعلقة بمركز الم س تستتا الوطنية لتعزيز وحماية

حقو اإلنسان (م ادئ باري ).
-64

وأثنت أستراليا على واليا ميررونتزيا الموحدة لما تبذله من جهود لحماية حقو اإلنسانج بما في ذلك

التص تتديق على اتفاقية حقو األش تتخات ذوم اإلعاقة والتقدم المحرز في ص تتياغة س تتياس تتا وتات تريعا

الافل دعم ًا التفاقية حقو الافل .ونوهت بالخاوا
وهنح البلد على إصدار قانون القضايا العائلية الذم ي رم العنب العائلي.

لحماية

المتخذة نحو إناتتال م س تستتة وطنية لحقو اإلنستتانج

-65

وأثنتت جزر البهتامتا على واليتا ميررونتزيتا الموحتدة اللتزامهتا بحقو اإلنست ت ت ت ت ت تتان واعتمتادهتا قتانون

تغتر المناخج والست تتياست تتة الوطنية لإلدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث وتغتر المناخج والست تتياست تتة ال نست تتانية الوطنية
وخاة عملهاج والسياسة الوطنية باحن إنهال العنب ضد المرأة .ودعت جزر البهاما الم تمع الدولي إلى التعاون
مع واليا

-66

ميررونتزيا الموحدة في م الي المساعدة التقنية وبنال القد ار .

وأثنت الب ارزيل على البلد لمص ت ت ت تتادقته على اتفاقية حقو األش ت ت ت تتخات ذوم اإلعاقة .واقترحت أن

تصتد واليا ميررونتزيا الموحدة على المعاهدا األستاستية التي لم تصت ح طرف ًا فتها بعدج وأن تناتة آلية
لإلبالر والمتتتابعتتة .وأعربتتت الب ارزيتتل م تتدداً عن تقتتديرهتتا للتتتدابتر المتختتذة للحتتد من الفقر والتص ت ت ت ت ت ت تتدم للعنب

والتمتتز ض تتد المرأةج مرررة في الوقت نفس تته توص تتتتها بحن يس تتح

جميع أشرال التمتتز ضد المرأة وأن يعزز مااركة المرأة في مناص

-67

البلد تحفياته على اتفاقية القض تتال على
صنع القرار.

وهنح كندا واليا ميررونتزيا الموحدة على ال هود التي بذلتها للقضتتال على االت ار باألشتتخاتج

وال ست ت تتيما عن طريق إعادة ويرلة و ازرة العدل وتعزيز الخدما المقدمة لضت ت تتحايا االت ار .وحثت كندا البلد

على التصديق على البروتوكول االختيارم الملحق بالعهد الدولي الخات بالحقو المدنية والسياسية والبروتوكول
االختيارم الملحق بالعهد الدولي الخات بالحقو االقتصادية واالجتماعية والثقايية.

-68

وهنح شتلي واليا ميررونتزيا الموحدة على تصديقها على اتفاقية حقو األشخات ذوم اإلعاقة.

ونوه تتت ب تتالتق تتدم ال تتذم أحرزه البل تتد في م تتاال

في الحياة.
-69

منع االنتح تتار ك زل من واج ت

ورحبت الص ت ت تتتن بال هود التي تبذلها واليا

ال تتدول تتة في حم تتاي تتة الحق

ميررونتزيا الموحدة لحماية وتعزيز حقو اإلنس ت ت تتان.

وأعربت عن تقديرها لل هود التي تبذلها الحرومة لتعزيز التنمية االقتصت تتادية واالجتماعيةج والتصت تتدم لل ائحةج

والتص تتدم لتغتر المناخج ومرافحة االت ار باألش تتخاتج وتعزيز حقو الناس في التنمية والص تتحة والتعليمج

وحماية حقو الفأا
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-70

ميررونتزيا الموحدة ستياستة وطنية متكاملة باتحن إدارة مخاطر الكوارث

ورحبت كوبا بتنفتذ واليا

وتغتر المناخج تحمي الستتران والموارد واالقتصتتاد من خار تغتر المناخ .وتمنت كوبا لواليا ميررونتزيا الموحدة
الن اح في استعراضها وفي تنفتذ التوصيا

التي تحيى بالقبول في المستقبل.

-71

وأثنتت قبرت على واليتا ميررونتزيتا الموحتدة اللتزامهتا القوم بتعميم م ارعتاة حقو اإلنس ت ت ت ت ت تتان وهعاتال

-72

وأثنت الدانمرس على واليا ميررونتزيا الموحدة إلطالقها الستياستة ال نستانية الوطنية في عام 2018ج

األولوية لتغتر المناخ .ورحبت أيض ت تاً بال هود المبذولة لتعزيز المست تتاواة بتن ال نست تتتنج وال ست تتيما من خالل
سن السياسة ال نسانية الوطنية.
لكنها قالت إنها تا تتعر بالقلق إزال ارتفاع معدال العنب ال نس تتي وال نس تتاني .وأكد الدانمرس أن م ادرة اتفاقية
مناهضة التعذي

-73

مستعدة الستكاان سبل مساعدة واليا

وأشت تتاد يي ي بواليا

ميررونتزيا الموحدة إذا ما اعتبر ذلك مفتدًا.

ميررونتزيا الموحدة لوضت تتعها وتنفتذها ست تتياست تتة اإلدارة المتكاملة لمخاطر

الكوارث وتغتر المناخ لعام  2013وخاة التنمية االس ت ت تتتراتي ية للفترة 2023-2004ج وهنحتها على التزامها

بالتكي مع تغتر المناخ والتخ ي من آثاره .وأشت تتار يي ي أيض ت ت ًا إلى أن العنب العائلي وهست تتالة معاملة
األطفال داخل األسرة ال يزاالن غتر ُمبلغ عنهما بقدر كبتر بسب الحواجز االجتماعية والثقايية والم سسية.
-74

ميررونتزيا الموحدة في عملية االستعرار الدورم الاامل.

ورحبت فنلندا بمااركة واليا
وش تترر فرنس تتا واليا

-75

ميررونتزيا الموحدة على تقريرها الوطني ورحبت بالتقدم المحرز في إطار

حقو اإلنست ت ت تتان .ورحبت بوجه خات بلطال برنام مرافحة العنب ضت ت ت تتد المرأة .لكنها قالت إنها ال تزال

تاعر بالقلق إزال العنب ال نساني.

ميررونتزيتا الموحتدة .وأعربتت عن تقتديرهتا لحير

-76

ورحبتت جورجيتا بتالتتدابتر التي اتختذتهتا واليتا

-77

ورحبت ألمانيا بالوفد وأثنت على واليا ميررونتزيا الموحدة لتصت تتديقها على اتفاقية حقو األشت تتخات

-78

منتذ االست ت ت ت ت ت تتتعرار

عقوبة اإلعدام ولل هود المبذولة في مرافحة االت ار باألش تتخات .ورحبت جورجيا أيضت تاً ب ملة أمور بتنها
التصديق على اتفاقية حقو األشخات ذوم اإلعاقة.
ذوم اإلعاقة في عام .2016

وأثنتت غتانتا على حرومتة واليتا

ميررونتزيتا الموحتدة لمتا اتختذتته من خاوا

الدورم الات ت تتامل الست ت تتابق لتعزيز حقو اإلنست ت تتان وحمايتها .وأشت ت تتار إلى إنات ت تتال اإلدارة المتكاملة لمخاطر
الكوارث على ناا البلد والسياسة المتعلقة بتغتر المناخ وخاة التنمية االستراتي ية  .2023-2004وأثنت

غانا على البلد لمصادقته على اتفاقية حقو األشخات ذوم اإلعاقة.

ورحبت هندوراس بنتائ تنفتذ واليا ميررونتزيا الموحدة للتوصتيا التي تلقتها أثنال االستتع ارضتا

-79

الستتابقةج وال ستتيما التصتتديق على اتفاقية حقو األشتتخات ذوم اإلعاقة .وكرر هندوراس دعمها للبلد في

تنفتذ التوصيا
-80

بالتعديال

-81

التي تلقاها.

ورحبت آيست ت ت ت تتلندا بالخاوا
القانونية التي اعتمد

وأشت ت ت ت ت ت ت تتار رئي

التي اتخذتها واليا ميررونتزيا الموحدة لمعال ة التمتتزج وأشت ت ت ت تتاد

في عام  2018إلدراج المتل ال نسي كحساس للتمتتز.

الوف تتد في مالحي تتات تته الخت تتامي تتة إلى أن عمر والي تتا

ميررونتزي تتا الموح تتدة كبلتتد

ال يت اوز  34عاماً .وحتى كحمة شتابةج هناس شتيل واحد واضتح وثابت :بالنست ة لواليا ميررونتزيا الموحدةج
فلن لحياة كل األشخاتج بغف النير عن العمر أو ال ن

نف

-82

الييمة واألهمية.

وُوض ت تتع نه واليا ميررونتزيا الموحدة إزال االس ت تتتعرار الدورم الا ت تتامل ليعر

وقيمه وم ادئهج التي انعرست في دي اجة الدستور.
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-83

وأعرب الوفتد عن تقتديره ل متاعتة المحيط الهتادئج وبرنتام األمم المتحتدة اإلنمتائيج وفرقتة العمتل

-84

الوفد عن أمله في أن يستاعد االستتعرار الدورم الاتامل واليا ميررونتزيا الموحدة في

المعنية باالستعرار الدورم الاامل/حقو اإلنسانج التي لم يرن من الممرن إعداد التقرير الوطني بدونها.
وأعرب رئي

كفاحها من أجل تحست ت ت تتتن الحياة وتمرتن األشت ت ت تتخاتج في الوقت الذم يواصت ت ت تتل ييه البلد االحتفال بتنوعه الثرم

بتنما يت ه نحو حياة مستدامة في جزره ا.ن وفي المستقبل.
-85

وشرر رئي

الوفد رئي

م ل

حقو اإلنسان والم ل ج والترويرا وكل من شارس في االستعرار.

ثاني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
ستتتدرو واليات ميكرونيزيا الموحدة التوصتتيات التاليةت وستتتقدم ردودا عليها في وقت مناس ت
-86
ال يتجاوز موعد الدورة السابعة واألربعين لمجلس حقوق اإلنسان:
1-86

النظر في التصتتديق علا المعاادات الدولية األستتاستتية لحقوق اإلنستتانت بما في

ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستياستيةت والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصتادية

واالجتماعية والثقافيةت واالتفاقية الدولية للقضتتتاء علا جميش ألتتتكاي التمييز العنصتتتريت واالتفاقية

الدولية لحماية حقوق جميش العماي المهاجرين وأفراد أستتتراوت واتفاقية منااضتتتة التعيي ونير من
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (الفلبين)؛

2-86

التصتديق علا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستياستيةت والعهد الدولي

الخاص بالحقوق االقتصتتتتتتادية واالجتماعية والثقافيةت واالتفاقية الدولية للقضتتتتتتاء علا جميش

ألتتتتكاي التمييز العنصتتتتريت واتفاقية منااضتتتتة التعيي ونير من ضتتتتروب المعاملة أو العقوبة
القاستتتية أو الالإنستتتانية أو المهينةت والمعاادات الدولية األستتتاستتتية األقرق لحقوق اإلنستتتان
(االتحاد الروسي)؛

3-86

التصتتتديق علا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتتياستتتية والبروتو وي

االقتياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتتتتتتتياستتتتتتتتيةت الهاد إلا إل اء

عقوبة اإلعدام (إسبانيا)؛
4-86

االنضتتتمام إلا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتتياستتتيةت واالتفاقية الدولية

للقضتاء علا جميش ألتكاي التمييز العنصتريت واتفاقية منااضتة التعيي ونير من ضتروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (الواليات المتحدة األمريكية)؛

5-86

التعجيل بالتصديق علا االتفاقية الدولية للقضاء علا جميش ألكاي التمييز العنصريت

والعهتد التدولي الختاص بتالحقوق االقتصتتتتتتتتتاديتة واالجتمتاعيتة والثقتافيتةت والعهتد التدولي الختاص

بالحقوق المدنية والستياستيةت واتفاقية منااضتة التعيي ونير من ضتروب المعاملة أو العقوبة

القاس ية أو الالإنسانية أو المهينة (جزر البهاما)؛
6-86

النظر في التصتتتديق علا اتفاقية منااضتتتة التعيي ونير من ضتتتروب المعاملة

أو العقوبة القاستتتية أو الالإنستتتانية أو المهينة وبروتو ولها االقتياريت و يلك العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية (ليلي)؛

7-86

التصتتديق علا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتياستتية والعهد الدولي

الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (فنلندا)؛
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8-86

التصتتتديق علا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتتياستتتية والبروتو وي

االقتيتاري الثتاني الملحق بتات الهتاد

إلا إل تاء عقوبتة اإلعتدامت واتفتاقيتة منتااضتتتتتتتتتة التعتي تي ونير

من ضتتروب المعاملة أو العقوبة القاستتية أو الالإنستتانية أو المهينةت واالتفاقية الدولية لحماية
جميش األلخاص من االقتفاء القسري (فرنسا)؛
التصتديق علا مواثيق حقوق اإلنستان الرسيستيةت بما في ذلك العهد الدولي الخاص
9-86
بالحقوق المدنية والستياستيةت والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصتادية واالجتماعية والثقافيةت

واتفاقية منااضتة التعيي ت فضتالا عن البروتو والت االقتيارية الملحقة بهات واالنضتمام إلا نظام
روما األساسي للمحكمة الجناسية الدولية (ألمانيا)؛

النظر في التصتتتديق علا اتفاقية منااضتتتة التعيي ونير من ضتتتروب المعاملة
10-86
أو العقوبة القاستتية أو الالإنستتانية أو المهينةت والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتياستتية
وبروتو ولا االقتياري الثانيت والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصتتتتتتتتادية واالجتماعية والثقافيةت
واالتفاقية الدولية للقضاء علا جميش ألكاي التمييز العنصري (التفيا)؛

11-86

التوقيش علا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستياستية والتصتديق عليا

بهد وضتتش حد للتمييز ضتتد الف ات األكثر ضتتعفات بمن فيهو النستتاء واأل فاي والمشتتردون داقليا
والمهاجرون والالج ون (اولندا)؛

االنضتتمام إلا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتياستتية والعهد الدولي
12-86
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (المكسيك)؛
النظر في التصتتتديق علا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتتياستتتية والعهد
13-86
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (نيباي)؛
التصتتديق علا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتياستتية والعهد الدولي
14-86
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (نيوزيلندا)؛
مواصلة العمل نحو التصديق علا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
15-86
والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (إسراسيل)؛
االنضتتتمام إلا االتفاقيات الدولية األستتتاستتتية المتعلقة بحماية حقوق اإلنستتتانت بدءا
16-86
بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية (إيطاليا)؛

التصتتديق علا الصتتكور الرسيستتية المتعلقة بحقوق اإلنستتانت وال ستتيما العهد الدولي
17-86
الخاص بالحقوق المدنية والستتياستتية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصتتادية واالجتماعية
والثقافية (لكسمبرغ)؛

18-86

التصتتديق علا المعاادات الدولية األستتاستتية المتبمية المتعلقة بحقوق اإلنستتان

19-86

التصتتديق علا المعاادات الدولية األستتاستتية المتبمية المتعلقة بحقوق اإلنستتان

20-86

التعجيل في التدابير الالزمة للتصديق علا المعاادات األساسية لحقوق اإلنسان

واستعراض تحفظاتها علا المعاادات التي باتت رف ا فيها (جزر مارلاي)؛

وبروتو والتها االقتيارية (أو رانيا)؛
(جورجيا)؛

21-86

التصتتتتتديق علا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتتتتياستتتتتية (البرت اي)

(تيمور  -ليشتي) (جمهورية إيران اإلسالمية) (فانواتو)؛
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22-86

التوقيش والتصديق علا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتو وليا

23-86

التصتتديق علا العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصتتادية واالجتماعية والثقافية

24-86

التصتتتتديق علا االتفاقية الدولية للقضتتتتاء علا جميش ألتتتتكاي التمييز العنصتتتتري

25-86

التوقيش علا االتفاقية الدولية للقضاء علا جميش ألكاي التمييز العنصري والتصديق

26-86

االنضتتتمام إلا اتفاقية منااضتتتة التعيي ونير من ضتتتروب المعاملة أو العقوبة

27-86

التصتتديق علا اتفاقية منااضتتة التعيي ونير من ضتتروب المعاملة أو العقوبة

االقتياريين (اندوراو)؛

(تيمور  -ليشتي) (جمهورية إيران اإلسالمية)؛
(جمهورية إيران اإلسالمية)؛

عليها (اندوراو)؛

القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (إندونيسيا) (فيجي)؛

القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (تيمور  -ليشتي) (فنلندا) (المملكة المتحدة لبريطانيا العظما

وأيرلندا الشمالية)؛
28-86

التوقيش علا اتفاقية منااضة التعيي ونير من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية

أو الالإنسانية أو المهينة والتصديق عليها (أستراليا)؛

التوقيش والتصتتتتديق علا اتفاقية منااضتتتتة التعيي ونير من ضتتتتروب المعاملة
29-86
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة وبروتو ولها االقتياري (اندوراو)؛
30-86

التصتتديق علا البروتو وي االقتياري التفاقية منااضتتة التعيي ونير من ضتتروب

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (قبرص)؛

التصتتديق علا اتفاقية منااضتتة التعيي ونير من ضتتروب المعاملة أو العقوبة
31-86
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة وبروتو ولها االقتياري (الدانمرر)؛
32-86

النظر في التصتديق علا المعاادات واالتفاقيات الدولية المتبميةت وال ستيما اتفاقية

33-86

التوقيش والتصتتديق علا االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميش العماي المهاجرين

34-86

التصتتتديق علا االتفاقية الدولية لحماية جميش األلتتتخاص من االقتفاء القستتتري

منااضتتتة التعيي ونير من ضتتتروب المعاملة أو العقوبة القاستتتية أو الالإنستتتانية أو المهينة
وبروتو ولها االقتياري في أقرب وقت ممكن (نانا)؛
وأفراد أسراو (اندوراو)؛

(السن اي) (اليابان)؛

النظر في إمكانية التوقيش والتصتتديق علا االتفاقية الدولية لحماية جميش األلتتخاص
35-86
من االقتفاء القسري (األرجنتين)؛
36-86

تقديو التقرير األولي عن تنفيي اتفاقية حقوق األلتتتتخاص ذوي اإلعاقة إلا األمو

37-86

سح تحفظاتها علا اتفاقية القضاء علا جميش ألكاي التمييز ضد المرأة (أو رانيا)؛

38-86

استتعراض جميش تحفظاتها علا اتفاقية القضتاء علا جميش ألتكاي التمييز ضتد المرأة

المتحدة (صربيا)؛

لسحبها أو تضييق نطاقها (قبرص)؛
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39-86

النظر في سح تحفظاتها علا اتفاقية القضاء علا جميش ألكاي التمييز ضد المرأةت

40-86

التصديق علا نظام روما األساسي للمحكمة الجناسية الدولية (قبرص)؛

41-86

توقيش نظام روما األساسي للمحكمة الجناسية الدولية والتصديق عليا (اندوراو)؛

42-86

التصتديق علا نظام روما األستاستي للمحكمة الجناسية الدولية ومواءمة تشتريعاتها

43-86

التصتتديق علا بروتو وي عام  2014الملحق باتفاقية العمل الجبري لعام 1930

44-86

النظر في التوقيش والتصديق علا اتفاقية منش جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة

45-86

النظر في االنضتتتتتتمام إلا عضتتتتتتوية منظمة العمل الدولية بعية التصتتتتتتديق علا

46-86

توجيا دعوة داسمة إلا المك لفين بواليات في إ ار اإلجراءات الخاصة (جورجيا)؛

47-86

النظر في توجيا دعوة داسمة إلا المكلفين بواليات في إ ار اإلجراءات الخاصتتتتتة

وتكثيف الجهود الرامية إلا ضمان المساواة الفعلية بين الجنسين (أورونواي)؛

الو نية مش جميش االلتزامات الواردة فيا مواءمة تامة (التفيا)؛

(رقو  )29دعما لت  50لحملة الحرية (المملكة المتحدة لبريطانيا العظما وأيرلندا الشمالية)؛

عليها (أرمينيا)؛

اتفاقياتها األساسيةت ومواءمة تشريعاتها المتعلقة بالعمل مش المعايير الدولية (أورونواي)؛

(التفيا)؛

48-86

(صربيا)؛

49-86

(فنلندا)؛

النظر في توجيا دعوة داسمة إلا المكلفين بواليات في إ ار اإلجراءات الخاصتتتتتة
توجيا دعوة داسمة ومفتوحة إل ا المكلفين بواليات في إ ار اإلجراءات الخاصتتتتتتتة

50-86

توجيا دعوة داسمة إلا المقررين الخاصين لمجلس حقوق اإلنسان (لكسمبرغ)؛

51-86

تعزيز فرقة العمل المعنية بحقوق اإلنستتان من أجل وضتتش والية لتنستتيق و عداد

التقارير لآلليات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنستانت ورصتد المتابعة الو نية لاللتزامات التعاادية
وتوصيات اآلليات ذات الصلة وتنفيياما (ملديف)؛

52-86

تحستتتتتتتين جمش البيانات الو نية من قالي استتتتتتتتكماي التعداد بحلوي عام 2022

وضتتتتمان دعو البرمجة الو نية وصتتتتنش القرار في مجاالت ت ير المنا والعنف العاسلي والعنف

الجنستاني والت طية الصتحية الشتاملة وحصتوي الجميش علا الصتحة والحقوق الجنستية واإلنجابية
وتمكين الشباب (سلوفينيا)؛

53-86

مواصتتتتلة الجهود الرامية إلا إنشتتتتاء اي ة اتحادية لرصتتتتد حقوق اإلنستتتتان علا

النحو الموصا با سابق ا (إسبانيا)؛

وضتتش قطة و نية لتحديا الستتياستتات المحليةت علا النحو اليي تقتضتتيا المعاادات
54-86
الدولية لحقوق اإلنسانت علا مختلف مستويات الحكومة والوالية القضاسية (أو رانيا)؛
النظر في إنشتتاء مسستتستتة و نية مستتتقلة لحقوق اإلنستتان وفق ا لمبادئ باريس
55-86
(نانا) (نيباي)؛
56-86
14

إنشاء مسسسة و نية مستقلة لحقوق اإلنسان امتثا اال لمبادئ باريس (أورونواي)؛
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57-86

(أستراليا)؛

إنشتاء مسستستة و نية مستتقلة لحقوق اإلنستان بما يتمالتا تماما مش مبادئ باريس

58-86

إنشاء مسسسة و نية مستقلة لحقوق اإلنسان وفق ا باريس (الدانمرر)؛

59-86

النظر في إنشاء مسسسة و نية لحقوق اإلنسان وفق ا لمبادئ باريس (الهند)؛

60-86

إنشتاء مسستستة و نية مستتقلة لحقوق اإلنستان وفقا لمبادئ باريس وتزويداا بالموارد

61-86

مواصتلة جهوداا وعملها إلنشتاء مسستستة و نية مستتقلة لحقوق اإل نستانت تستعا إلا

62-86

مواصلة جهوداا الرامية إلا إنشاء مسسسة و نية لحقوق اإلنسان (الفلبين)؛

المالية الكافية لكي تسدي عملها علا النحو السليو (المكسيك)؛

الحصوي علا المساعدة من الشر اء والمنظمات الدولية حس االقتضاء (نيوزيلندا)؛

تعزيز الجهود الرامية إلا إنشتاء مسستستة و نية لحقوق اإلنستانت بستبل منها التعاون
63-86
الثناسي مش بلدان المنطقة التي أنشأت لجانا و نية لحقوق اإلنسان (إندونيسيا)؛
64-86

إنشاء مسسسة و نية مستقلة لحقوق اإلنسان وفق ا لمبادئ باريس (السن اي)؛

65-86

إنشاء مسسسة و نية لحقوق اإلنسان وفق ا لمبادئ باريس (أو رانيا)؛

و نشتاء مسستستة و نية مستتقلة لحقوق اإلنستانت ذات والية واستتقاللية املتين وفقا
66-86
لمبادئ باريس (ألمانيا)؛
67-86

إنشاء مسسسة و نية مستقلة لحقوق اإلنسان وفقا لمبادئ باريس (لكسمبرغ)؛

حظر للتمييز القاسو علا نوع الجنس وعلا الميوي الجنستتية
ضتتمان تضتتمين القانون ا
68-86
والهوية الجنسانية واإلعاقة (المكسيك)؛
مراجعة تشتتتريعاتها الو نية لضتتتمان اتستتتاقها الكامل مش أحكام االتفاقية الدولية
69-86
للقضاء علا جميش ألكاي التمييز العنصري (االتحاد الروسي)؛
70-86

تكثيف الجهود الرامية إلا التصتتدي للتمييز ضتتد النستتاء والفتيات و نشتتاء ليات

لمكافحة التمييزت بما في ذلك من قالي اس تعراض التشريعات المنااضة للتمييز (إسبانيا)؛

مواصتتتلة اإلجراءاتت بما في ذلك اإلجراءات التشتتتريعيةت لمكافحة التمييز أيا ان
71-86
األساو اليي يقوم عليا (كوبا)؛
72-86

ستتن وتنفيي قوانين تعتر بالمعالترة بين لتتخصتتين من نفس الجنست وتحدد حقوق

73-86

مواصتتلة العمل علا وضتتش التدابير الالزمة لمراجعة تشتتريعاتها الو نية لضتتمان

والتزامات المتعالرين في حاالت االقتران بين ألخاص من نفس الجنس ( يسلندا)؛

حظر ومعاقبة جميش ألكاي التمييزت ال سيما التمييز علا أساو نوع الجنس والميوي الجنسية

واإلعاقة (األرجنتين)؛

اعتماد تشتريعات تحظر أعماي التمييز القاسمة علا الميل الجنستي والهوية الجنستانية
74-86
واتخاذ تدابير لتعزيز حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنستتي وم ايري الهوية الجنستتانية
وحاملي صفات الجنسين ومنش جميش ألكاي التمييز ضداو (ليلي)؛

75-86

تنفيي قطة و نية لوضتتتتش إ ار استتتتت ارتيجي ومنستتتتق للتخفيف من ثار ت ير المنا

وبناء قدرة البلد علا مواجهة ت ير المنا (ملديف).
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76-86

وضتتتتتتتتش قطتة إنمتاسيتة و نيتة للتخفيف من ثتار ت ير المنتا وزيتادة التمويتل والموارد

الالزمة للتأا للطوارئ ولمرافق االستتتتجابة لها جزء من التعزيز المستتتتمر لجهوداا الشتتتاملة

في مجاي المرونة في مواجهة ت ير المنا والتخفيف من ثار (جزر مارلاي)؛
77-86

ضتتمان أن تراعي الستتياستتة الو نية المتعلقة بت ير المنا الجهود المبيولة للتخفيف

78-86

ضتتمان أن تراعي الستتياستتة الو نية المتعلقة بت ير المنا أثر ت ير المنا علا

79-86

ضتتمان مشتتار ة النستتاءت وال ستتيما الريفياتت واأل فاي واأللتتخاص ذوو اإلعاقة

من حدة التأثير نير المتناس لت ير المنا علا النساء واأل فاي (إندونيسيا)؛

األ فاي والنساء والدور اليي ينب ي أن يضطلعوا با في اإلجراءات المنفية لصالحهو (ليلي)؛

وأفراد الشتعوب األصتلية والمجتمعات المحليةت مشتار ة مجدية في وضتش وتنفيي األ ر المتعلقة
بت ير المنا والحد من مخا ر الكوارث (فيجي)؛

80-86

اإلسالمية)؛

تخصتتيم موارد افية لوزارة البي ة وت ير المنا و دارة الطوارئ (جمهورية إيران

81-86

التحقيق في الفستتاد اليي يرتكبا المستتسولون الحكوميون ومقاضتتاتهو ومعاقبتهو

82-86

اعتماد قانون بشأن الحصوي علا المعلومات يتفق مش المعايير الدولية (ألمانيا)؛

83-86

زيادة الجهود الرامية إلا التحقيق مش المتجرين باأللتتتتتخاص ومقاضتتتتتاتهو ودانتهوت

84-86

معالجة األسباب الجيرية لالتجار بالبشر واست الي النساء ألنراض الب اء (السن اي)؛

85-86

توستتيش نطاق حمالت التثميف والتوعية بشتتأن مستتألة االتجار بالبشتتر وجمش المزيد

86-86

اتخاذ التدابير الالزمة لمكافحة االتجار بالبشر (جمهورية إيران اإلسالمية)؛

87-86

تكثيف الجهود لمنش ومكافحة االتجار باأللتتتتتتتتخاص في البلدت بما في ذلك معالجة

بدقة (الواليات المتحدة األمريكية)؛

وتحسين اإلجراءات الرامية إلا تحديد ضحايا االتجار بالبشر ودعمهو (نيوزيلندا)؛

من البيانات والتحليالت المتعلقة باالتجار (المملكة المتحدة لبريطانيا العظما وأيرلندا الشمالية)؛

أستتبابا الجيريةت والتحقيق مش الجناة ومقاضتتاتهوت وتقديو الدعو الكافي للضتتحايات ومواءمة

التشريعات المتعلقة بهي المسألة مش المعايير الدولية (البرازيل)؛
88-86

مواصتتتتتلة العمل مش الشتتتتتر اء من أجل توفير قدمات فعالة لحماية ضتتتتتحايا االتجار

89-86

مواصتتتتتلة اعتماد تدابير لمنش االتجار باأللتتتتتخاص ومواجهتات وحماية ضتتتتتحايا اي

90-86

إرستتاء تحميقات واجراءات ضتتد مرتكبي االتجار بالبشتتر وتجريو االتجار ألنراض

91-86

تنفيي مقاربة منهجية لمكافحة االتجار بالبشتتتتتتترت بما في ذلك تدري

الشتتتتتتتر ة

92-86

مواصتتلة الجهود الرامية إلا مكافحة االتجار بالبشتترت وال ستتيما في مجاي االستتت الي

باأللخاص (كندا)؛

الجريمةت وال سيما النساء والفتيات (كوبا)؛

االست الي الجنسي في بوانباي ولور (فرنسا)؛

والمدعين العامين والقضاة علا مكافحة االتجار بالبشر (ألمانيا)؛

الجنستتتتي والستتتتخرةت بما في ذلك عن ريق تعزيز قدرة النظام القضتتتتاسي علا التحقيق مش مرتكبي
اي األفعاي ومقاضاتهو ومساعدة الضحايا (إيطاليا)؛
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93-86

مواءمة تشتتريعات مكافحة االتجارت علا المستتتوق االتحادي ومستتتوق الوالياتت

94-86

تنفيي نظام لتتتتامل للحماية االجتماعية من أجل زيادة مستتتتاعدة المستتتتتضتتتتعفينت

95-86

اتخاذ التدابير الالزمة لضتتمان حصتتوي جميش ستتكان ميكرونيزيا علا ميا الشتترب

96-86

مواءمة تشتتريعاتها مش الحق في مستتتوق معيشتتي السقت من قالي تعزيز حصتتوي

مش المعايير الدوليةت وتضمينها عقوبات تتناس مش قطورة الجريمة (لكسمبرغ)؛

أفرادا وف اتت وال سيما في القطاع نير الرسمي (ماليزيا)؛
والسكن الالسق (جمهورية إيران اإلسالمية)؛

الستكان افة علا ميا الشترب والصتر الصتحيت وال ستيما أثناء التعافي من الكوارث الطبيعيةت

عندما تكون الحقوق مثل الرعاية الصحية وال ياء والحياة أكثر عرضة للخطر (فانواتو)؛
97-86

مواصتلة تعزيز الستياستات االجتماعية الناجحة التي تنفيت لصتالب لتعبها في مجاالت

98-86

اتخاذ جميش التدابير الالزمة لتدعيو وتعزيز حقوق اإلنستتتان لكبار الستتتن وتعزيز

99-86

مواصتلة تعزيز التنمية االقتصتادية واالجتماعية المستتدامةت وتحستين مستتوق معيشتة

100-86

معالجة حاالت وفاة المواليد عن ريق تنفيي رعاية عالية الجودة وميستتتتتتتتورة التكلفة

101-86

توستتتيش نطاق توافر الخدمات الميستتتورة التكلفة لأللتتتخاص المصتتتابين بفيروو

102-86

بيي جهود إضتتتافية لخفع معدالت وفيات الرضتتتش واأل فاي دون ستتتن الخامستتة

103-86

تعزيز الجهود الرامية إلا مواصتتتتلة قفع معدالت وفيات الرضتتتتش واألمهات عن

الصحة والتعليو ومكافحة العنف الجنساني وت ير المنا (جمهورية فنزويال البوليفارية)؛

كرامتهو وحمايتهات وال ستتتتيما في لل الضتتتتعف الشتتتتديد اليي يعانونا حاليا في ستتتتياق جاسحة
"كوفيد( "19-األرجنتين)؛
السكان من أجل إرساء أساو متين يتيب لشعبها التمتش بجميش حقوق اإلنسان (الصين)؛

قبل الوالدة وبعداات فضالا عن الرعاية المجتمعية لألمهات والمواليد (ماليزيا)؛

نقم المناعة البشرية ونير من األمراض المنقولة جنسيا و مكانية الحصوي عليها (ماليزيا)؛

(الجبل األسود)؛

ريق تحستين إمكانية الحصتوي علا الرعاية الصتحية لألمهات واأل فاي وجمعهات بما في ذلك

في الجزر النتاسيتةت وذلتك مثالا عن ريق زيتادة عتدد العيتادات المتنقلتة والتمريع المجتمعي
(جزر البهاما)؛
104-86

التنفيي الكامل لخطة العمل االستتتتتتتراتيجية الو نية بشتتتتتتأن األمراض نير المعدية

105-86

مواصتتلة تعزيز الجهود الرامية إلا تحستتين الحصتتوي علا الرعاية الصتتحية للجميشت

106-86

تكثيف جهود منش حوادث االنتحتار بين األ فتايت عن ريق تقتديو قتدمتات تافيتة

107-86

تنفيي االلتزام اليي تو التعهد با في مستمر قمة نيروبي بمناستتتتتتتبة الي رق الستتتتتتتنوية

للفترة ( 2024-2019جزر البهاما)؛

بما في ذلك الحصوي علا قدمات ومعلومات الصحة الجنسية واإلنجابية (فيجي)؛

ولاملة في المدارو والمجتمعات المحلية لتقديو المشورة النفسية (نانا)؛

الخامستتتتتة والعشتتتتترين لبرنامم العمل المعتمد في المستمر الدولي للستتتتتكان والتنميةت بتعزيز إمكانية

حصتتوي النستتاء واألزوال والمرااقين والشتتباب علا قدمات الصتتحة الجنستتية واإلنجابية المتكاملة

الجيدة النوعيةت باستخدام المبادئ التوجيهية المحدثة لتنظيو األسرة بحلوي عام  ( 2022يسلندا)؛
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108-86

إلتتترار وجهاء المجتمش المحلي واأللتتتتخاص المتأثرين بالجيام في التخطي وصتتتتنش

109-86

النظر في اتخاذ تدابير في مجاي السياسة العامة لتعزيز الحق في التعليو (الهند)؛

110-86

تعزيز الحق في التعليو عن ريق ضتتتتتتتتمتان إلزاميتة التعليو االبتتداسي وتوافر بتالكتامتل

111-86

مواصتتتلة الجهود الرامية إلا تعزيز المستتتاواة بين الجنستتتين من قالي ستتتياستتتتها

112-86

مواصلة الجهود الرامية إلا تحقيق المساواة بين الجنسين تدريجيا (الهند)؛

113-86

زيادة عدد النساء اللواتي يضطلعن بأدوار صنش القرار (جزر مارلاي)؛

114-86

اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة (نيباي)؛

115-86

مواصتتلة الجهود الرامية إلا تعزيز وضتتمان التمثيل الستتياستتي للمرأة في مناصت

الق اررات فيما يتعلق بقضايا الجيام (اليابان)؛

و تاحتا للجميش (ماليزيا)؛

الو نية للمساواة بين الجنسين للفترة ( 2023-2018إسراسيل)؛

صنش القرارت والتصدي للعنف الجنساني (الفلبين)؛

116-86

إحراز تقتدم في تنفيتي تتدابير مستتتتتتتتتتدامتة ومنهجيتة تهتد

إلا ت يير القوالت النمطيتة

والستلو يات والممارستات الثقافية الستلبية والقضتاء عليها من أجل دعو مشتار ة المرأة مشتار ة

نشطة في الحياة السياسية وصنش القرار (األرجنتين)؛
117-86

اتخاذ تدابير محددة لتشتتتجيش مشتتتار ة المرأة في الحياة الستتتياستتتية وزيادة تمثيل

118-86

مواصتتلة حماية حقوق النستتاء واأل فاي ومواصتتلة تعزيز المستتاواة بين الجنستتين

119-86

اتختاذ جميش الخطوات الالزمتة لتمكين المرأة من المشتتتتتتتتتار تة الفعتالتة في الحيتاة

المرأة في المجالس التشريعية الو نية ومجالس الواليات التشريعية (كندا)؛

(الصين)؛

الستتياستتية والعامة وتعزيز تمثيل المرأة في اي ات صتتنش القرار علا جميش المستتتوياتت بما في
ذلك من قالي تنفيي نظام الحصم الجنسانية لمرلحي االنتخابات السياسية (أيرلندا)؛

120-86

مواصتتلة الجهود في مجاي المستتاواة بين الجنستتين من قالي تنفيي تدابير قاصتة

121-86

تعزيز الجهود الرامية إلا منش العنف العاسلي والجنستتتتتتاني من قالي تحستتتتتتين الدعو

ال
مسقتةت مثل الحصتتم حس ت نوع الجنست في جميش المجاالت التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثي ا
ناقصا أو تكون فيها م بونة (لكسمبرغ)؛

المقدم للضتتحايا وتجريو جميش ألتتكاي العنف الجنستتانيت بما في ذلك التحرج الجنستتي واالنتصتتاب
الزوجي (جزر مارلاي)؛

122-86

تجريو جميش ألتتتتتكاي العنف ضتتتتتد النستتتتتاء والفتياتت بما في ذلك العنف العاسلي

123-86

مواصلة وضش السياسات والنهوض باإلجراءات الرامية إلا مكافحة العنف الجنسانيت

124-86

إدرال االعتداء الجنستتتتتتتي واالعتداء الجنستتتتتتتي المرتك في إ ار الزوال أو في إ ار

والتحرج الجنسي والعنف الزوجي (المكسيك)؛

بما في ذلك من قالي إنشاء مجموعة حماية (الجبل األسود)؛

العالقات الفعلية ضتمن تصتنيف االنتصتاب في قوانين واليات تشتور وبوانباي و وستراي وياب

(اولندا)؛
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125-86

زيادة الجهود الرامية إلا مقاضتتتتتاة مرتكبي العنف ضتتتتتد المرأةت ال ستتتتتيما في حاالت

126-86

زيادة الدعو المقدم لضتتتحايا العنف ضتتتد المرأةت بما في ذلك من قالي إنشتتتاء مرافق

127-86

تعزيز الجهود الرامية إلا مكافحة العنف الجنستتتتتتتانيت وال ستتتتتتتيما العنف العاسلي

العنف العاسلي (نيوزيلندا)؛

حكومية لتوفير المأوق للنساء واأل فاي اليين يتعرضون للعنف (نيوزيلندا)؛

والجنستتيت وضتتمان الوصتتوي الفعاي إلا العدالةت وال ستتيما للنستتاء في المنا ق الريفية الناسية

والجزر الناسية (البرت اي)؛
128-86

تحستتتين تدابير حماية الضتتتحايا ومستتتاءلة مرتكبي االعتداءات الجنستتتية والعنف

ضتتد المرأة وجراسو االتجار بالبشتترت بما في ذلك ما يتعلق باأل فاي المتجر بهو ألنراض العمل

القسري وممارسة الجنس ألنراض تجارية (الواليات المتحدة األمريكية)؛
129-86

مواصتتلة تمتين لياتها وستتياستتاتها الرامية إلا القضتتاء علا العنف ضتتد النستتاء

والفتيات وتعزيز المستاواة بين الجنستين من أجل تشتجيش وصتوي المرأة إلا الفرص االقتصتادية
و يلك إلا األدوار الرسيسية ونير ذلك من ألكاي الميادة في المجتمش (فانواتو)؛

130-86

االستتتتتتتتتتفتادة من العمتل التيي أنجز حتا اآلن من قالي تجريو العنف العتاسلي في

جميش أنحاء واليات ميكرونيزيا الموحدةت بما في ذلك عن ريق ستتتن تشتتتريعات لتجريو العنف
العاسلي في واليتي ياب وتشور (أستراليا)؛

131-86

النظر في اعتماد إ ار قانوني و ني لتجريو االعتداء الجنستتتتتيت ومواصتتتتتلة تعزيز

132-86

اتخاذ إجراءات علا جميش المستتتتتتويات للتصتتتتتدي للعنف الجنستتتتتي والجنستتتتتانيت

بناء القدرات واالستجابة المسسسية لهي المسألة (البرازيل)؛

بما في ذلك توفير الموارد الكافية والتدري للستتتلطات المعنيةت واعتماد تشتتتريعات وأ ر ستتتياستتتاتية
لتجريو ومنش جميش ألكاي العنف الجنساني وضمان وصوي جميش الضحايا إلا العدالة (أيرلندا)؛

133-86

إجراء تحميقات فعالة ومستتتتقلة وذات مصتتتداقية في جميش حاالت العنف الجنستتتي

134-86

تعزيز التشتتتتريعات المتعلقة بالعنف العاسلي عن ريق تجريو العنف ضتتتتد المرأةت

135-86

بيي ل جهد ممكن لتحستتتتين حماية المرأة من العنف العاسليت ال ستتتتيما باعتماد

136-86

وضتتش تشتتريعات لتتاملة لتجريو العنف ضتتد المرأةت بما في ذلك االنتصتتاب الزوجيت

والجنسانيت ومحاسبة الجناة بعقوبات متناسبة (الدانمرر)؛

وجعل اإلبالغ عن العنف داقل األسرةت وال سيما ضد النساء واأل فايت أم ار إلزاميا (فيجي)؛

قانون لمكافحة االنتصاب الزوجي (فرنسا)؛

ووضتتش تدابير مقاضتتاة تلقاسية في حاالت العنف العاسلي والجنستتي ضتتد المرأةت وتعزيز التدابير

الرامية إلا ضمان وصوي المرأة إلا العدالة (ألمانيا)؛
137-86

تحسين اإل ار التشريعي القاسو باعتماد وتنفيي تشريعات لاملة تنم علا التزام

138-86

تعزيز الجهود الرامية إلا منش ومكافحة أي لتتتتتكل من ألتتتتتكاي العنف الجنستتتتتي

الدولة بتوفير حماية فعالة للنساء والفتيات من العنف العاسلي والجنسي ( يسلندا)؛

والجنستتاني أو التمييز ضتتد النستتاء والفتياتت بما في ذلك عن ريق اعتماد تشتتريعات اتحادية

تجرم العنف ضد المرأة (إيطاليا)؛
ِّ
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139-86

اتخاذ تدابير إضتتتتتتتتافية لحماية وتعزيز حقوق المرأةت بما في ذلك ما يتعلق بمنش

140-86

اتخاذ جميش التدابير الالزمة لمكافحة العنف ضتد النستاء والفتيات والعنف العاسلي في

141-86

اتخاذ تدابير فورية لتجريو االنتصاب الزوجي (كندا)؛

142-86

تجريو االنتصاب الزوجي (التفيا)؛

143-86

مضتتتاعفة الجهود من أجل التستتتجيل المبكر للمواليد و صتتتدار لتتتهادات الميالدت

144-86

تعزيز السياسات والبرامم المتعلقة باأل فاي في مجاالت الصحة والتعليو والحماية من

145-86

اعتماد تشتريش و ني بشتأن عمل األ فايت بما يتول األعماي التي بدأت بالتصتديق علا

146-86

رفش الحد األدنا لستتتن المستتتسولية الجناسية في جميش الواليات إلا  14ستتتنة علا

147-86

رفش الحد األدنا لستن المستسولية الجناسية إلا  14ستنة وستن قانون لتامل ينظو

148-86

تعديل التشتتتريعات من أجل حظر أست توأ ألتتتكاي عمل األ فاي ووضتتتش حد أدنا لستتتن

العنف العاسلي ضد المرأة (اليابان)؛

القانون والممارسة العملية علا حد سواء (التفيا)؛

ال سيما في الجزر الطرفيةت و ضفاء الطابش النظامي علا النظام الو ني لوثاسق الهوية (المكسيك)؛
اإليياء والعنفت بما يتمالا مش االلتزامات المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل (الفلبين)؛

اتفاقية حقوق الطفل (إسبانيا)؛
األقل (البرت اي)؛

قضاء األ فاي (ألمانيا)؛

العمل (كندا)؛

149-86

صتيانة وتنفيي تشتريش يحظر صتراح اة العقوبة البدنية لأل فاي في جميش الستياقاتت

150-86

اعتماد تشتريش لتامل يحظر صتراحةت علا ستبيل األولويةت العقوبة البدنية للقاصترين

بما في ذلك المنزيت و ل اء أي مبررات قانونية الستخدامها (أو رانيا)؛

في جميش الستتياقاتت بما في ذلك المنزي والمدارو ومسس تستتات رعاية األ فاي ومسس تستتات الرعاية

البديلة ومسسسات السجون (ليلي)؛
151-86

حظر توقيش جميش ألتتتتتتتتكاي العقوبة البدنية علا األ فاي في جميش الستتتتتتتتياقاتت

152-86

مواصتلة وضتش وتنفيي ستياستات وتشتريعات لتحقيق أادا

اتفاقية حقوق األلتخاص

153-86

اعتماد ستتتياستتتة و نية بشتتتأن اإلعاقة تتمالتتتا مش اتفاقية حقوق األلتتتخاص ذوي

154-86

ضتتتتتمان حماية حقوق الالج ين و البي اللجوء والمهاجرين في التشتتتتتريعات الو نية

بما في ذلك في المنزي ( يسلندا)؛

ذوي اإلعاقة (نيوزيلندا)؛
اإلعاقة (إسراسيل)؛

وفي الممارسة العملية (لكسمبرغ).

-87

وتعكس جميش االستتنتاجات و/أو التوصتيات الواردة في ايا التقرير موقف الدولة (الدوي) التي

قدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينب ي تأويلها علا أنها تحظا بتأييد الفريق العامل كل.
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