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مقدمة
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قرار م ل

عقد الفريق العامل المعني باالس ت ت ت تتتعراا الدور الن ت ت ت تتاملر المننت ت ت ت ت بموج

حقو

اإلنست ت ت ت ت ت تتان 1/5ر 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 تتتُعرا ت ت ت

الحالة في ست ت تتان

وفد ستان

الةاني/يناير  .2021وت أرست

كلت

واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بس ت ت تتان

الةاني/يناير .2021
-2

الم ل

ونيف

كلت

كا با ر األملنة الداةمة لو ازرة الرارجية والطلران.
في جلس ت ت تتته العاش ت ت ترةر المعقودة في  22كانون

ونيف

وفي  12كتانون الةتاني/ينتاير 2021ر اختتار م ل

التالي لتيسلر استعراا الحالة في سان

-3

كلت

ونيف

كلت

في ال لست ت تتة الرابعة المعقودة في  19كانون

حقو اإلنس ت ت ت ت ت ت تتان فريق المقررين التروي تا

ونيف  :ألمانيا وأوروغوا وباكستان.

حقو اإلنست ت ت ت ت ت تتان 1/5ر والفقرة  5من مرفق قرار

وعم ا بت ح تام الفقرة  15من مرفق قرار م ل
21/16ر صدرت الوااةق التالية ألغراا استعراا الحالة في سان

كلت

ونيف :

أ

تقرير وطني/عرا كتابي مقدم وفقا للفقرة  15أ  1؛

ب

ت ميع للمعلومات أعدته مفوا تتية األمم المتحدة الس تتامية لحقو اإلنس تتان المفوا تتية

ج

موجز أعدته مفواية األمم المتحدة السامية لحقو اإلنسان وفق ا للفقرة  15ج . 3

وفق ا للفقرة  15ب  2؛

-4

وأحال

الم موعة الة اية إلى س ت ت ت تتان

ونيف

كلت

قاةمة أست ت ت ت ت لة أعداا س ت ت ت تتلف ا كل من ألمانيار

وأوروغوا ر وبنمار وس ت ت ت تتلوفلنيار ودي ير وكندار وليرتنن ت ت ت تتتاينر والمملية المتحدة لبريطانيا الع مى وأيرلندا

النمالية .ويم ن االط ع على اذه األس لة في الموقع الن ي ل ستعراا الدور النامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض مقدم من الدولة موضوع االستعراض
-5

قتال وفتد ست ت ت ت ت ت تتانت

كلت

ونيف

إن تقتديم التقرير الوطني في الوقت

المنتاست ت ت ت ت ت ت

ومحتو التقرير

الوطني ومن ت ت تتاركة الوفد في االس ت ت تتتعراا الدور الن ت ت تتامل أمور تدل على التزام البلد بعملية االس ت ت تتتعراا

وبحقو اإلنسان بوجه عام.
-6

وقد نفذت ستان كلت

ونيف

أكةر من نفتا التوصتيات الفتادرة عن ال ولة الةانية ل ستتعراا

-7

وديما يتعلق باس ت تتت ابة س ت تتان

ألكبر خطر عالمي على حقو اإلنس ت تتان في العقود

الدور الن تتامل .وينت ت ل جلز إن ا از اام ا ألص تتغر بلد في نف تتا اليرة الغربي في ل التحديات الرارجية
واالقتفادية التي ال يزال يواجهها.
األخلرةر واو مرا فلرو

كلت

ونيف

كورونتا كوفلتد 19-ر فقتد ن

البلتد حتى ا ن في احتواا انتنت ت ت ت ت ت تتار الفلرو

داخل حدودهر وست ت ل معدالا منرفضت تا نست تتبيا لإلصت تتابة بالمرا وتعاديا بنست ت ة  91في الماةة دون انتنت تتار
م تمعير ولم يس ل أية وديات.
__________

2

1

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

2

.A/HRC/WG.6/37/KNA/2

3

.A/HRC/WG.6/37/KNA/3
GE.21-04192

A/HRC/47/7

اذه

وقد أد تفعلل آلية وطنية ل س ت ت تتت ابة دو ار حلويا في إن ازات البلد حتى ا نر وقد ش ت ت تتمل
-8
ا لية إنناا ل نة وطنية لتنسلق حاالت الطوارئر وإغ الحدود أمام السفر الت ار ر وتقللد التنقل الماد

لألش ت ت تتراا داخل الحدودر والتن ت ت تتديد على أامية ارتداا لوازم الحمايةر وحملة عامة قوية للتوعية بض ت ت تترورة
التقلد بممارسات الن افة الفحية السليمة في غسل اللدين والحفاظ على الفحة البدنية الناملة.

-9

سان

كلت

اذه التدابلر ات اع أستلوب عيج جديدر وبران ن احها عن المرونة الحقيقية لنتع

وقد استتدع

ونيف .

-10

وقد است ت ت ت ت ت تتتةمرت الح ومة  13مللون دوالر في المعدات واللوازم الطبية لتزويد المست ت ت ت ت ت تتتنت ت ت ت ت ت ت يات

-11

ونس ت ت ت ت

الوفد مد است ت ت تتتعداد الس ت ت ت ت ان واليةلر من الن ا الذ تحقق إلى الينت ت ت تتا الم ر عن

-12

وواص ت ت ت تتل

ومؤست تست تتات الرعاية الفت تتحية .ووفرت الست تتلطات الفت تتحية تدري ا فنيا لمو في الفت تتحة وغلرام من مو في
الرطو األمامية.
المرا ومراقبته واالستعداد لم افحته.

الح ومة تعزيز جهوداا الرامية إلى التف ت ت ت تتد الرتفاع معدل انتن ت ت ت تتار األمراا غلر

المعديةر ال س ت ت ت ت تتيما في أاناا ال اةحةر حلا ي ون األش ت ت ت ت تتراا المف ت ت ت ت تتابون باألمراا غلر المعدية أكةر

عراة ألعراا مرا كوفلد19-ر وكانوا بلن أكةر المفابلن بالمرا.

وال تزال الحاجة إلى حماية قطاع الف ت تتحة وخدمات الف ت تتحة العامة أم ار بالو األامية .وال بد من
-13
وات ت تتع نه شت ت تتامل قاةم على العلم واإلا ات لم افحة الوباار يست ت تتتردم الموارد المحدودة المتاحة است ت تتترداما

أمةل.
-14

وقد أ هر الوباا الحاجة إلى زيادة فرا الحف ت ت ت تتول على األدوية واللقاحات األس ت ت ت تتاس ت ت ت تتية ا منة

والمتيسترة التيلفة والفعالة وال لدة .وباإلاتافة إلى مبلو  13مللون دوالر المذكور أع هر استتةمرت الح ومة
ر واو شت ت ت ت ت تراكة عالمية بلن

أيضت ت ت ت ت تا في مرفق إتاحة لقاحات كوفلد 19-على الفت ت ت ت ت تتعلد العالمي كوفاك
الح ومات والمفتنعلن تهدف إلى اتمان إم انية وصتول أاتعا الف اتر بغل الن ر عن م ان عينتهار

إلى لقاحات مرا كوفلد .19-وأعرب الوفد عن تقديره العملق ل ميع المنت ت ت تتاركلن في ات ت ت تتمان الحفت ت ت تتول

العادل على لقا م مون
ومتيسر التيلفة.
ّ
-15

وقد قام

الح ومةر على نحو است ت تتت اقي وست ت تريعر إج الح

آاار الوباا المدمرة على المواطنلن

واالقتفتتاد والرستتاةر المتوقعة منه التي ال تحفتتىر بطر حزمة حوافز بقيمة  120مللون دوالر للمستتاعدة

في مرحلة أولى على التر يف من ا اار االقتفادية والفحية لهذه ال اارة غلر المسبوقة.
-16

وقد ت ار قطاع الستياحة  -واو مفتدر اإليرادات الرةيستي للدولةر إج يستهم بنست ة تفتل إلى 60

-17

وقد اس ت تتت اب

الح ومة بس ت تترعة بوا ت تتع وتنفلذ خطة عمل ش ت تتاملة للحفاظ على أروا المواطنلن

-18

ومن خ ل برنتام تر يف حتدة الفقرر التذ مرت على وجوده ا ن ست ت ت ت ت ت تتنواتر تم نت

في الماةة من النات المحلي اإلجمالي  -ت ا ار ش ت ت تتديدار فتراجع بنست ت ت ت ة  35,4في الماةة وتس ت ت تتب
الو اةا لما يعادل  11,6في الماةة من القوة العاملة.

في فقدان

المتضررين وسبل عينهم.

الح ومتة

من توفلر  500دوالر شتتهريا الف األستتر المشينتتية التي يقل دخلها اإلجمالي عن  3 000دوالر شتتهريا.
وواصل الح ومة استردام اذا المرفق لتقديم الدعم الم اشر إلى األسر المتضررة من الوباا.
-19

وحتى ا نر أنفق

الح ومة على البرنام ما م موعه  31مللون دوالرر واي تواص ت ت تتل ا ت ت تتمان

توافر ش ة أمان اجتماعي قوية ل ميع مواطنلها.
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وتعتزم الح ومتة أن تفت ت ت ت ت ت ت

-20

الم تادرة نموججتا يحتتذ في تتدابلر الحمتايتة االجتمتاعيتة في منطقتة

ال حر الياريبي.

ويزود العمال المست ت تترحون بم موعة حوافز للدخل قدراا  1 000دوالر شت ت تتهريا لفترة ا اة أشت ت تتهر
-21
أوليةر وا اة أشهر أخر بعد جلز.
وقتد ُمتددت بعل التتدابلر التحفلزيتة حتى حزيران/يونيته 2021ر بمتا في جلتز إلغتاا الضت ت ت ت ت ت ت ارةت
-22
ورس ت تتوم االس ت تتتلراد المفروا ت تتة على منت ات الن افة الف ت تتحية وبعل المواد الغذاةية والمنت ات الف ت تتحيةر
بهدف دعم االست ابة الفحية الوطنية.

وقد ستاعدت اذه التدابلر على دفع عملية التعافي إلى األمامر واألام من جلز أنها شت ل

-23

حياة ااما لألسر واألعمال الت ارية.

شتريان

وقد أنن ت ت الح ومة خطا ستتاخنا وطنيا تديره إدارة النتتؤون ال نستتانيةر لتوفلر المستتاعدة لضتتحايا
-24
المطولة .والرط الست ت ت تتاخن مفلد لطل مست ت ت تتاعدة النت ت ت تترطة
العنا المنزلير ال ست ت ت تتيما خ ل فترات اإلغ
وللمتابعة واإلحالة إلى الوكاالت المناس ةر حس

-25

زال

وإج خف تف ت

االقتضاا.

الح ومة موارد لم افحة وباا كوفلد19-ر فإن خطر تغلر المناخ وآااره الضتتارة ما
كلت

تلو في األفق بالنس ت ت ة لس ت تتان

ونيف ر بوص ت تتفها دولة جزرية ص ت تتغلرة ناميةر وس ت تتت ل تن ت ت ل

تحديا أمام تنفلذ سياسات وخطط وبرام حقو اإلنسان.

ورغم ن اة الدولة من اليوارن الطبيشية اليبر ر مةل اإلعف تتار الذ تتعرا له المنطقة س تتنويار
-26
فإن حقيقة تعراها لتغلر المناخ ال يم ن إنياراا.
-27

كلت

وتس ت ت ت ت تتلر س ت ت ت ت تتان

على مس ت ت ت ت تتار إي ابي نحو تنفلذ التوص ت ت ت ت تتيات المنبةقة عن جولة

ونيف

االست ت ت ت تتتعراا الةانية .ولم ية ط هور الوباا عزيمتها بل ل

حقو اإلنسان.

ونيف

كلت

-28

وست ت تتان

-29

وفي تن ت ترين األول/أكتوبر 2019ر صت تتدق

مفت ت ت ت تتممة على الوفاا بالتزاماتها في م ال

ملتزمة بتفعلل هي ل لتناول التوصت ت تتيات المنبةقة عن جوالت االست ت تتتعراا

السابقةر وقد أنن ت في أواةل عام  2018آلية وطنية لإلب غ والمتابعة.
جو اإلعاقة.
-30

وست تتتواصت تتل ست تتان

ونيف

كلت

ست تتان

كلت

ونيف

على اتفا ية حقو األشت تتراا

تلبية احتياجات األشت تتراا جو اإلعاقةر وست تتوف تنت تتار في

الف تتندو االس تتت ماني المتعدد الن تتركاا التابع لنت تراكة األمم المتحدة لتعزيز حقو األش تتراا جو اإلعاقة
من أجل المضي قدما في تنفلذ االتفا ية وواع جدول أعمال أكةر شموال في م ال اإلعاقة.

-31

وقدم

-32

وفي أيلول/ستتبتمبر 2020ر وبمناست ة الذكر الرامستتة والست علن إلننتتاا األمم المتحدةر انضتتم

حقو الطفل.
ستتان كلت

أو المهلنة.
-33

ونيف

وقد حقق

ست تتان

ونيف

كلت

تقريرين إلى الل نة المعنية بالقضت تتاا على التمللز ات تتد المرأة ول نة

إلى اتفا ية منااضتتة التعذي وغلره من اتتروب المعاملة أو العقوبة القاستتية أو ال إنستتانية
س ت تتان

كلت

ونيف

العديد من أادافها وس ت تتط مناخ عالمي يس ت تتوده القلق وعدم اليقلن

والفوات تتى من جراا وباا يكوفلد19-ي .ويم ن أن تعز اذه اإلن ازات إلى الممارست تتة ال ارست تترة التي تت عها

الدولة في حماية مفال الس ان في م ال حقو اإلنسان.
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كلت

-34

واترذت ست ت ت تتان

-35

وفي عام 2017ر كان

ونيف

خطوات لتعزيز الوقاية من فلرو

وغلره من األمراا المنقولة جنسيا وإدارتها وم افحتها.
تقضي على انتقال فلرو

نقة المناعة ال نت ت ت ترية/اإليدز

أول دولة في المنطقة دون اإلقليمية لمن مة دول ش ت ت ت تتر ال حر الياريبي

نقة المناعة ال نرية والزار من األم إلى الطفل.

الورم الحليمي ال ن ت تتر ر واو ما أد إلى

وتركزت ال هود أيض ت تا على توفلر اللقا ا ت تتد فلرو
-36
تحسلن معدل التحفلن الذ كان ممتا از بالفعل إج بلغ نسبته  97في الماةة.

وتدر الح ومة تماما أن رعاية الف تحة العقلية تن ت ل جزاا ال يت أز من قطاع الفتتحة الوطني.
-37
وفي عام  2018افتتح مركز ع ج الف ت ت ت ت ت تتحة العقلية لتقديم دعم أكبر لمن يحتاجون إلى الرعاية وتوفلر
الراحة لألسر التي تقدم الرعاية.

-38

الح ومة العمل على تحقلق م موعة من األاداف المتعلقة باس ت تتتق ل المرأة والمس ت تتاواة

وواص ت تتل

بلن ال نست ت تتلن في إطار الست ت تتياست ت تتة وخطة العمل الوطنلتلن المتعلقتلن بالمست ت تتاواة بلن ال نست ت تتلنر على نحو
يضمن أن تيون حقو ومفال الرجال والنساا في صميم خطة التنمية في البلد.

-39

ويوجد برنام خاا بالمرأة في الس ت ونر واو جزا من الم ادرة األس تتاس تتية المتعلقة بتم لن المرأة

-40

الح ومة خطة قطاع التعليم للفترة  2021-2017من أجل تحست ت تتلن فرا الحفت ت تتول

ويهدف إلى توفلر التدري
وقد أطلق

القفلر األجل على المهارات للس لنات.

على التعليم والمن ت ت تتاركة ديه على نحو منف ت ت تتا في جميع المس ت ت تتتويات .وتواص ت ت تتل الح ومة التييف وإي اد

حلول فعتالتة ومبتيرة من أجتل المضت ت ت ت ت ت تتي في توفلر تعليم رديع النوعيتة لألطفتالر بطر منهتا دعم المعتدات
التينولوجية ال زمة لض ت ت تتمان حف ت ت تتول األطفال الض ت ت تتعفاا على اذا التعليم على قدم المس ت ت تتاواة مع غلرامر

ال سيما أاناا فترة الوباا.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
خ ل جلس تتة التحاورر أدلى  60وفدا ببيانات .وترد التوص تتيات المقدمة خ ل جلس تتة التحاور في
-41
الفرع ياانياي من اذا التقرير.
-42

وشت ت ت ّ ع

ملديف التزام س ت تتان

ونيف

كلت

برطة التييف مع تغلر المناخ والتر يف من آاارهر

الذ ت س ت تتد في وا ت تتعها وتنفلذاا اس ت تتتراتي ية التييف مع تغلر المناخ في عام 2018ر وأان

لعملها على النهوا بالتعليم النامل لألطفالر بمن فلهم األطفال المفابون بالتوحد.
-43

ورحب

جزر مارشتتال بتفتتديق ستتان

كلت

ونيف

على الدولة

على اتفا ية حقو األشتتراا جو اإلعاقة

وبال هود التي تبذلها في ستتبلل تحستتلن حياة األشتتراا جو اإلعاقةر وال ستتيما الم ادرات الرامية إلى تحستتلن

إم انية الوصول إلى البنية األساسية العامةر وأحاط علما بارتيا باستراتي ية التييف مع تغلر المناخ.
-44

وأشت تتادت مورينت تتلو

بست تتان كلت

ونيف

إلننت تتاةها ل نة المدار ا منة الوطنية وللتر يف من

حدة اليوارن والتف ت ت تتد لها على نحو فعالر وأش ت ت تتارت إلى أوجه الض ت ت تتعا المت ص ت ت تتلة التي تواجهها كل من
مورينت ت تتلو

المناخ.
-45

وست ت تتان كلت

ونيف ر بوصت ت تتفهما دولتلن من الدول ال زرية الفت ت تتغلرة الناميةر في ات ت تتوا تغلر

وأقرت الم س تتيز بإنن تتاا ا لية الوطنية لإلب غ والمتابعةر ورحب

في الفترة األخلرة إلى اتفا ية منااضة التعذي
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وأقر ال بل األست تتود بالم ادرات الرامية إلى تحست تتلن حقو األشت تتراا جو اإلعاقة وإدماجهم في

-46

الم تمعر وش ت ع ستتان

كلت

على الن ر في اعتماد أح ام قانونية تح ر التمللز اتتد األشتتراا

ونيف

جو اإلعاقة أو تنتر امان إم انية دخول الم اني.
-47

ورح

-48

ورحب نل ال بتفتديق ستان كلت

كلت

المغرب بتنفلذ البرنام الوطني لإلس ت ان من أجل تحستتلن مستتتو مشينتتة مواطني ستتان

ونيف ر وبتدشلن صندو اإلغااة العاجلة من وباا كوفلد 19-التابع لمن ومة الضمان االجتماعي.
ونيف

على اتفا ية حقو األشتراا جو اإلعاقة وانضتمامها

إلى اتفا ية منااض ت تتة التعذي ر وشت ت ت عتها على تعزيز من ت تتاركة المرأة في الحياة الس ت تتياس ت تتية والعامةر وعلى

م افحة العنا القاةم على نوع ال ن
-49

ورحب

اولندا بإط

عام 2018ر وش ع
لينها أعرب

بقوة سان

نفسه.

في الوق

الس ت تتياس ت تتة وخطة العمل الوطنلتلن المتعلقتلن بالمس ت تتاواة بلن ال نس ت تتلن في
كلت

على مواصلة العمل من أجل تحقلق المساواة بلن ال نسلنر

ونيف

عن قلقها إزاا وصت ت تتم المةليات والمةلللن ومزدوجي الملل ال نست ت تتي ومغاير الهوية ال نست ت تتانية

وحاملي صفات ال نسلن والتمللز ادام.

-50

ورحبت

بنمتا بتالتفت ت ت ت ت ت تتديق على اتفتا يتة حقو األشت ت ت ت ت ت ترتاا جو اإلعتاقتةر وتعزيز آليتات الحمتايتة

االجتماعية لمست ت ت تتاعدة الف ات الضت ت ت تتشيفةر واعتماد البروتوكول المتعلق بمعال ة النت ت ت ت او واالست ت ت تتت ابة إلى
حاالت العنا المنزلي وال نست تتير وأبرزت أن است تتتراتي ية التييف مع تغلر المناخ ين غي أن تراعي باليامل

التزامات الدولة في م ال حقو اإلنسان.
-51

ورحب

باراغوا بتن ت ت ت ت لل ا لية الوطنية لإلب غ والمتابعة وبال هود المبذولة والتقدم المحرز في

م االت التنمية االجتماعية والنهوا بالنساا والبنات والفحة والتعليم والعدالة ال ناةيةر وأعرب

إزاا ارتفاع مستويات عنا العفابات وعدم وجود ن ام لحماية ال ج لن في سان
-52
-53

كلت

عن قلقها

ونيف .

وأقرت بلرو بالتفديق على اتفا ية حقو األشراا جو اإلعاقة.
وأش ت ت تتادت الفلبلن بس ت ت تتان

كلت

وانضمامها إلى اتفا ية منااضة التعذي .

ونيف

لتف ت ت تتديقها على اتفا ية حقو األش ت ت تتراا جو اإلعاقة

البرتغال بال هود المبذولة في سبلل تنفلذ توصيات االستعراا الدور النامل والتفديق

-54

ورحب

-55

والحظ االتحاد الروستي بارتيا انضتمام ستان كلت

على اتفا ية حقو األشراا جو اإلعاقة.
على اتفا ية حقو األشراا جو اإلعاقة.
-56

وأان

وحمايتهار ورحب

رواندا على ست ت ت ت ت ت تتان

كلت

على وجه الرفتوا بإط

ونيف

ونيف

إلى اتفا ية منااضتة التعذي وتفتديقها

لما تبذله من جهود في م ال تعزيز حقو اإلنست ت ت ت ت ت تتان

خطة قطاع التعليم للفترة 2021-2017ر وبالمرفتفتات

المرصودة لتوفلر المساكن ألاعا الف ات في إطار برنام اإلس ان.

-57

ورحب

الس تتنغال بانض تتمام س تتان

كلت

ونيف

إلى اتفا ية منااض تتة التعذي ر وكذلز بتف تتديقها

على اتفا ية حقو األش ت ت تتراا جو اإلعاقة واتفا ية حقو الطفلر وانض ت ت تتمامها إلى اتفا ية القض ت ت تتاا على
جميع أش ال التمللز اد المرأة.

-58

ورحب

ص ت تربيا ب ميع ال هود التي بذلتها ست تتلطات ست تتان

ت اه آليات األمم المتحدة لحقو اإلنسان.

6

كلت

ونيف
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-59

وأان

-60

ورحب

كلت

ست ت ت ت ت تتلوفلنيا على ست ت ت ت ت تتان

إلط قها خطة قطاع التعليم للفترة 2021-2017

ونيف

وإقراراا ش ت ت تته ار للتوعية بإس ت ت تتااة معاملة األطفالر وأش ت ت تتارت إلى الس ت ت تتياس ت ت تتة وخطة العمل الوطنية المتعلقتلن
بالمساواة بلن ال نسلن والبروتوكول المتعلق بمعال ة الن او واالست ابة إلى العنا المنزلي وال نسي.
إس ت ت ت انيا بانضت ت تتمام ست ت تتان

اتفا ية حقو األش تتراا جو اإلعاقةر وأعرب

ونيف

كلت

إلى اتفا ية منااضت ت تتة التعذي

وتفت ت تتديقها على

عن قلقها إزاا انتن تتار العنا بالمرأة في البلد والتمللز ا تتد

المةليات والمةلللن ومزدوجي الملل ال نستتي ومغاير الهوية ال نستتانية وحاملي صتتفات ال نستتلن في الن ام

القانوني.
-61

وان ت ست تتويس ت ت ار ست تتان

كلت

على انضت تتمامها إلى اتفا ية منااضت تتة التعذي

ونيف

على اتفا ية حقو األش تتراا جو اإلعاقةر والح

وتفت تتديقها

بارتيا عدم تست ت لل أ ش تترة في قاةمة المح وم

عللهم باإلعدام منذ عام  2018وعدم تنفلذ أ ح م باإلعدام منذ عام .2008
-62

كلت

وأش ت ت تتارت تيمور  -لين ت ت تتتي بارتيا إلى ال هود التي بذلتها س ت ت تتان

من أجل حماية

ونيف

حقو األشتتراا جو اإلعاقةر وال ستتيما التدابلر المترذة لتحستتلن إم انية الوصتتول إلى وستتاةل النقل العام

والبنية األساسية.
-63

وأان

ترينلداد وتوباغو على س ت ت ت تتان

كلت

لتقلداا بالتزاماتها في م ال حقو اإلنس ت ت ت تتان

ونيف

على الرغم من موارداا المحدودةر وان تها على وات تتع است تتتراتي ية التييف مع تغلر المناخ وش ت ت عتها على

مواصت تتلة العمل مع النت تتركاا الدولللن ل ست تتتفادة من مست تتاعدة تقنية أكبرر تعزي از ل هوداا الرامية إلى الوفاا

بالتزاماتها في م ال حقو اإلنسان.
-64

والح

أوكرانيا بارتيا انضت تتمام ست تتان

-65

ورحب

المملية المتحدة بانضت ت ت تتمام ست ت ت تتان

-66

وأان

كلت

ونيف

إلى اتفا ية منااضت تتة التعذي

على اتفا ية حقو األشراا جو اإلعاقةر وش عتها على تنفلذاما باليامل.
كلت

ونيف

وتفت تتديقها

إلى اتفا ية منااضت ت ت تتة التعذي ر وحةتها

على امان أن استيفاا ن امها اإلص حي المعايلر الدولية لحقو اإلنسان.
الواليات المتحدة األمري ية على ست ت ت ت ت تتان

كلت

ونيف

اللتزامها المست ت ت ت ت تتتمر بتعزيز حقو

اإلنسانر وأشارت إلى أنه ال يزال من المم ن إدخال تحسلنات على ن ام حماية األطفالر ال سيما األطفال

الذين يتعراون لإليذاا.
-67

ورحب

-68

ورحبت

أوروغوا بإنن ت تتاا ا لية الوطنية لإلب غ والمتابعةر وش ت ت ع

قبول وتنفلذ التوصيات الواردةر دع

س ت تتان

كلت

ونيف

على

الم تمع الدولي في اذا الفدد إلى تقديم التعاون والمساعدة التقنية.

جمهوريتة فنزوي البوليفتاريتة ب هود س ت ت ت ت ت تتا تن كلت

ونيف

من أجتل تنفلتذ خطتة قطتاع التعليم

للفترة  2021-2017وبرنام تر يف حدة الفقرر وكذلز بالبرام الموجهة إلى األشراا جو اإلعاقة والتدابلر
المترذة للتر يف من األار السلبي لوباا كوفلد.19-

-69

ورحب

األرجنتلن بانضت تتمام ست تتان

-70

ورحبت

أرملنيتتا بتفت ت ت ت ت ت تتديق ست ت ت ت ت ت تتانت

اتفا ية حقو األشراا جو اإلعاقة.

كلت
كلت

وتفت تتديقها على

ونيف

إلى اتفا ية منااضت تتة التعذي

ونيف

على اتفتتا يتتة حقو األشت ت ت ت ت ت ترتتاا جو اإلعتتاقتتة

وباإلص ت ت حات المدخلة في م ال قضت تتاا األحدانر وش ت ت ع الدولة على مضت تتاعفة جهوداا الرامية إلى حماية

الف ات الضشيفةر ال سيما األطفال.
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-71

وش ت ع

أستتتراليا ستتان

التفا ية منااضة التعذي

كلت

على اتراج خطوات للتفتتديق على البروتوكول االختيار

ونيف

وغلره من اروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو المهلنةر وأعرب

عن قلقها ال الو ألن عقوبة اإلعدام ال تزال جزاا من اإلطار القانونير وشت ع

الدولة على اتراج إجرااات

لتعزيز وحمتايتة حقو المةليتات والمةلللن ومزدوجي الملتل ال نست ت ت ت ت ت تتي ومغتاير الهويتة ال نست ت ت ت ت ت تتانيتة وحتاملي
التنت تريعي والمن تتاركة في م ادرات مةل حملة األمم المتحدة

ص تتفات ال نس تتلنر وجلز بطر منها اإلصت ت

المعنونة يأحرار ومتساووني.
-72

كلت

وان ت جزر البهاما سان

ونيف

على إجراا انتراباتها العامة في جو سلمير وأان

على

تنفلذاا س تتياس تتات لتعزيز النمو االقتف تتاد المس تتتدامر والحماية االجتماعيةر وتحس تتلن مس تتتويات المشين تتةر

ورحب

بإنن تتاا ا لية الوطنية لإلب غ والمتابعة وبتنفلذ من تتروع التوعية ال نست تانية واس تتتراتي ية التييف مع

-73

من ا تتمان تعزيز القوانلن والس تتياس تتات

تغلر المناخ.

وجكرت بربادو

كلت

أن س تتان

حقق

ونيف

م اس ت

والممارس تتات الوطنية تمتع س ت انها بحقو اإلنس تتانر وأن الح ومة تس تتعى إلى تنفلذ اس تتتراتي ية وخطة عمل

وطنللن للحماية االجتماعية بهدف تحديد األولويات الرةيست ت تتية تمهلدا لوات ت تتع ست ت تتياست ت تتة للحماية االجتماعية
وتنفلذ إصت حات على مد الستنوات القلللة التي تلي واتع الستياستة وتوجيه عملية صتياغة خطة مستتدامة
وشاملة ومتياملة للحماية االجتماعية.

-74

كلت

وأشت تتادت بوتس ت توانا بست تتان

لتفت تتديقها على اتفا ية حقو األشت تتراا جو اإلعاقة

ونيف

وعلى ال هود التي بذلتها الح ومة لض ت ت ت تتمان توفلر التدري

والردمات المترفت ت ت ت تف ت ت ت تتة وإم انية الوص ت ت ت تتول

لألش تتراا جو اإلعاقةر لينها أعرب عن قلقها ألن التمللز ا تتد األش تتراا جو اإلعاقة ال يزال منتن ت ار
على نطا واسعر ديما يتفل ب مور منها إم انية الوصول إلى والتنقل والعمل.
كلت

ونيف

أن عقوبة اإلعدام لم تفرا منذ عدة ستنوات وأن استتردامها نادر

-75

وأبرز وفد ستان

-76

وين غي أن تحدد كل دولة مست ت ت ت ت ت ت لة اإلبقاا على عقوبة اإلعدام أو إلغاةهار مع مراعاة منت ت ت ت ت ت تتاعر

-77

أن عقوبة اإلعدام ين غي أن تفرا على مرتيبي أشت تتد ال راةم خطورة

جدا في الواقعر إج لم يعدم إال ا اة أشت ت ت ت تتراا خ ل الست ت ت ت تتنوات الرم
شرة على مد أكةر من  12عاما.

والة الن الماات ت ت ت تتية ولم ُيعدم أ

شعبهار وحالة اإلجرامر والسياسة ال ناةية مراعاة تامة.
وتر ست تتان

كلت

وال يم ن تنفلذاا إال بموج

ونيف

ح م نهاةي تفدره مح مة مرتفة.

واذا او مد تطبلق اذه العقوبة في س تتان كلت ونيف  .وت ل عقوبة اإلعدام عنفت ت ار قانونيا
-78
من قانون العقوباتر وست تتتواصت تتل الح ومة ات تتمان أال تتعارا التنت تريعات المحلية مع التزاماتها في م ال
حقو اإلنسان.

-79

وتعهد الوفد ب ن يولي االعت ار الواج

للم ح ات والتوص ت ت تتيات التي قدم

تنفلذ االستراتي يات المحلية واعتماد التنريعات ال زمة.
-80

وقد ست ت تتن

أاناا الحوار بن ت ت ت ن

الح ومة االتحادية بالفعل تنت ت تريعات تتعلق بهذه المست ت تتاةلر مةل قانون منع االت ار

بال نتر والمادتلن  13و 14من قانون ال راةم اإلليترونيةر واذه التنتريعات تستاعد على تحقلق أاداف البروتوكول

االختيار التفا ية حقو الطفل بن ن بيع األطفال واستغ ل األطفال في ال غاا وفي المواد اإلباحية.
-81

واست تتتلراد المطبوعات أو أشت تترطة الفلديو أو غلراا من المواد غلر ال ةقة أو الفاحنت تتة مح ور بموج

المادة  1 84من قانون ال مار
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قتانون عتدالتة الطفتتل لعتام 2013ر التذ حتل محتتل قتانون األحتدانر عمليتتة

-82

وأرست ت ت ت ت ت تلت ر بموجت

-83

وال تقتفر التنريعات على تناول ال ريمة بل تتناول أيض ا منع ال ريمة.

قضاةية خاصة باألطفال تتماشى مع يم الدستور والف و الدولية.

ونيف

أيضتا عدة برام وخدمات تحويلية تهدف إلى مستتاعدة من يرتيبون

-84

وقد واتتع ستتان كلت

-85

ويناد الن ت اب المستتتينتتفلني او أحد اذه البرام الوطنية التحويليةر وقد بدأ في عام  2017بوصتتفه

-86

على

جريمة للمرة األولى على معال ة السلو الذ أد إلى تو يفهمر ومن ام ت ن

م ادرة للرفارة الم تمشية .وقد أنن

اإلدانة والس ل ال ناةي.

بالفعل امانية نوادر يفو عدد أعضاةها  700شاب.

وبالمةلر أُطلق في عام  2016برنام ياألست ت ترة مهمةير واو برنام للوقاية يركز باألست ت تتا

الو يفة االجتماعية لألسرة.

وقد س ت ت ت ل الح ومة خ ل العاملن الماات ت تتللن انرفاا ت ت تا كبل ار في مست ت تتتويات ال ريمة والعنار
-87
بما في جلز عنا العفتتاباتر نتي ة الستتتةماراتها اليبلرة في برام النت اب المعرا للرطرر بما في جلز توفلر
فرا العمل.

-88

وقد عمل الح ومةر ال ست تتيما إدارة النت تتؤون ال نست تتانيةر على توعية النا

بمس ت ت لة التحر ال نست تتي

م ان العملر بالتركلز على صتياغة تنتريعات وطنية بنت ن اذه المست لة على شتاكلة منتروع قانون ال ماعة

الياريبية المتعلق بالتحر ال نسي.
-89

وبانتهاا مدة االس ت تتتراتي ية الوطنية للحماية االجتماعيةر تعمل الح ومة على وا ت تتع س ت تتياس ت تتتها وخطة

-90

ويتمتع المهاجرون بالحريات الم رستتة في الدستتتور واإلع ن العالمي لحقو اإلنستتان واالتفا يات

-91

أن اله رةر على الرغم من المنتاكل الحقيقية التي تةلراار ت ل مفلدة

عملها الوطنية للحماية االجتماعيةر المتوخى بهما تحسلن منروع قانون الحماية االجتماعية.
وغلراا من االتفاقات والمدونات المرت طة بحقو اإلنسان.
كلت

وتعتقد ستان

ونيف

للمهاجرين والم تمعات المض تتيفة على حد ست تواا من الناحلتلن االقتف تتادية واالجتماعيةر ويس تتراا أن تدعم

توافق ا راا الراةد المتوصت ت ت تتل إليه بن ت ت ت ت ن تغلر المناخ بوصت ت ت تتفه دافعا لله رةر كما ورد في االتفا العالمي

لله رة ا منة والمن مة والن امية.
-92

وتدعو س ت تتان

كلت

ونيف ر بوص ت تتفها دولة جزرية ص ت تتغلرة نامية تتعرا بن ت تتدة ل اار الس ت تتلبية

لتغلر المناخر إلى إدماج اعت ارات التن ت ت تريد في است ت تتتراتي يات الت ا

البلدان الم اورة في المنطقة.
-93

وديما يتعلق باإلجرااات الراص تتة لم ل

-94

ونيف

إلى الم لفلن بواليات في إطار اإلجرااات الراصة.
وشت ت ت ت ت ع

الب ارزيل س ت ت ت تتان

كلت

لليوارن والتعاون في اذا الم ال مع

حقو اإلنس تتانر ال تعترا الح ومة على توجيه دعوة
على الن ر في التف ت ت ت تتديق على العهد الدولي الراا

بالحقو المدنية والستتياستتية والعهد الدولي الراا بالحقو االقتفتتادية واالجتماعية والةقاديةر وأشتتادت بها
للم ادرات التي اترذتها في ست ت تتبلل م افحة الفقر وتوفلر إم انية الحفت ت تتول على الرعاية الفت ت تتحيةر وتعزيز

المساواة بلن ال نسلنر ومواجهة التحديات المتفلة بمرا كوفلد.19-
-95

وأش تتادت كندا بال هود التي بذلتها س تتان

كلت

ونيف

لتعديل قانون حماية العمالة بحلا ين تتمل

ح ر التحر ال نسي في م ان العملر كما ش عتها على تعزيز فرا تمةلل المرأة في المناص المنتر ة.

-96

ورحب شتللي بتفتديق ستان كلت

ونيف

على اتفا ية حقو األشتراا جو اإلعاقة وانضتمامها

إلى اتفا ية منااضة التعذي ر وبتنفلذ سياسات عامة إلعادة إدماج الس ناا السابقلن.
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-97

وأقرت كوست ت تتتاري ا بااللتزام الهام الذ قطعته ست ت تتان

كلت

ونيف

ديما يتعلق بتنفلذ التوصت ت تتيات

المنبةقة عن جولة االستتعراا الةانيةر ال ستيما ديما يتعلق بإننتاا ا لية الوطنية لإلب غ والمتابعةر وقدم
توصيات تهدف إلى تعزيز اإلجرااات التي اترذتها الح ومة بالفعل.

-98

وأقرت كوبا بال هود التي بذلتها ستتان

المزمنة غلر المعدية والحد من انتقال فلرو

ونيف

كلت

والنتاة التي حققتها في التفتتد لألمراا

نقة المناعة ال نرية/اإليدز من األم إلى الطفلر وتمن

الن ا في الحوار وفي تنفلذ التوصيات المقبولة.

-99

وان ت الدانمر الح ومة على انض تتمام س تتان كلت

أن م ادرة اتفا ية منااضت ت ت تتة التعذي

إلى اتفا ية منااض تتة التعذي ر وأكدت

على است ت ت تتتعداد لتوفلر بناا القدرات والدعم التقني إجا ما اعتبرت مفلدة

لتنفلذ االتفا ية.

-100

ونيف

لها

وجكرت دي ي أنه تتا تتفهم تح تتدي تتات تغلر المن تتاخ وت ت الرا تتا في تنفل تتذ االلت ازم تتات المتعلق تتة بحقو
ونيف

اإلنستتانر وأشتتادت بستتان كلت

إلننتتاةها في عام  2018آللتها الوطنية لإلب غ والمتابعة وانضتتمامها

في عام  2020إلى اتفا ية منااضة التعذي .
-101
-102

ورحب فنلندا بمناركة سان كلت
وأعرب

أحرزته س تتان

كلت

ونيف

فرنست ت تتا عن شت ت ت راا لوفد ست ت تتان
ونيف

في عملية االستعراا الدور الناملر وقدم توصيات.
ونيف

كلت

في م ال حقو اإلنس تتانر ودع

ال سيما باعتماد الف و الدولية.
-103

كلت

وأشت ت ت تتادت جورجيا بالح ومة لتفت ت ت تتديق ست ت ت تتان

بالتقدم الذ

على عرا التقريرر ورحب

س تتلطاتها إلى مواص تتلة ال هود التي بدأتهار
في عام  2019على اتفا ية حقو

ونيف

األشتتراا جو اإلعاقة وانضتتمامها في عام  2020إلى اتفا ية منااضتتة التعذي ر واما صت ان دوليان مهمان؛
ورحب بالرطوات المترذة لتنفلذامار بطر منها معال ة مس ت ت ت ت لة إم انية الوصت ت ت تتول في من ومة الس ت ت ت ت ن والنقل
العام؛ والح

-104

بارتيا التدابلر المترذة لتحسلن واع النساا والبنات.
كلت

وأشتتادت ألمانيا بستتان

ونيف

لما بذلته من جهود فعالة في م ال حماية صتتحة مواطنلها

وأرواحهم أاناا جاةحة كوفلد19-ر والنضتتمامها إلى اتفا ية منااضتتة التعذي
األش تتراا جو اإلعاقةر لينها أعرب

عن قلقها إزاا اس تتتمرار وجود عقوبة اإلعدام واس تتتمرار الت ريم على

األننطة ال نسية الرااةية بلن األشراا من نف
-105

وتفتتديقها على اتفا ية حقو

ال ن .

وأشت ت تتادت غانا بالح ومة لما أحرزته من تقدم كبلر في تعزيز حقو اإلنست ت تتان وحمايتها واحترامها
خطة قطاع

في البلدر وأش تتارت إلى تنفلذ االس تتتراتي ية وخطة العمل الوطنللن للحماية االجتماعيةر وإط

التعليم للفترة 2021-2017ر وس ت ت ل عن اإلجرااات التي خطط لها الح ومة لتنفلذ اتفا ية منااضت تتة التعذي
ومد حاجتها إلى مزيد من الدعم في اذا الفدد.

-106

وأش ت ت ت ت تتادت ديانا بالتقدم الذ أحزته س ت ت ت ت تتان

كلت

ونيف

في الوفاا بالتزاماتها في م ال حقو

اإلنستانر ال ستيما ديما يتعلق بتعزيز وحماية حقو النستاا والبنات واألشتراا جو اإلعاقةر وان ت ستان
كلت ونيف على نه ها االستتت اقي في امتةال توصتتيات االستتتعراا الدور النتتاملر بطر منها التعاون
مع النركاا اإلنماةللن من أجل بناا القدرات وتحسلن حماية حقو اإلنسان لنعبها .وسان

كلت

ونيف ر

بوص ت تتفها دولة جزرية ص ت تتغلرة ناميةر معرا ت تتة بف ت تتفة خاص ت تتة اار تغلر المناخ واليوارن الطبيشيةر التي

يم ن أن تترت

عللها آاار اجتماعية واقتفت ت تتادية وخيمة وتقوا الم است ت ت

تعزيز حقو اإلنسان وحمايتها.

-107

ورحب

اايتي بوفد س ت ت ت تتان

كلت

ونيف

وحل

المهمة التي تحقق

في م ال

ال هود المبذولة لتحس ت ت ت تتلن ال روف المشين ت ت ت تتية

ل ميع المواطنلن .وأش ت تتارت إلى التقدم المحرز ديما يتعلق بوص ت تتول ا ت تتحايا العنا المنزلي وال نس ت تتي إلى
العدالةر وأشادت بسان

10

كلت

ونيف

إلعداداا استراتي ية التييف مع تغلر المناخ.
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-108

وانت ت انتدو ار

كلت

ست ت ت ت ت ت تتانت

على التقتدم التذ أحرزتته والنتتاة التي حققتهتا في تنفلتذ

ونيف

التوصتيات المنبةقة عن جولة االستتعراا الةانيةر ال ستيما انضتمامها إلى اتفا ية منااضتة التعذي

على اتفا ية حقو األشراا جو اإلعاقة.
-109

ورحب

-110

وأشت ت ت تتادت الهند بست ت ت تتان

كلت

آيس ت تتلندا بوفد س ت تتان

ونيف ر وبتقريراا الوطني والرطوات التي عرا ت تتهار وأعرب

عن أملها في استمرار تنفلذ اذه الرطوات.
كلت

ونيف

االست ت ت تتت ا ية إلى وباا كوفلد19-ر والح

-111

للتدابلر التي عرا ت ت ت تتها في تقريراا الوطني والست ت ت تتت ابتها

بتقدير تفت ت ت تتديقها على اتفا ية حقو األشت ت ت تتراا جو اإلعاقة

وانضمامها إلى اتفا ية منااضة التعذي .
وأشتادت إندونيستيا بستان

والتفتديق

كلت

النضتمامها إلى اتفا ية منااضتة التعذي

ونيف

ورحب

بالتقدم

المحرز في تعزيز حقو اإلنس تتان منذ جولة االس تتتعراا الةانيةر بما في جلز تف تتديقها على اتفا ية حقو
األشراا جو اإلعاقة.

-112

وأعرب

جمهورية إيران اإلست ميةر بعد أن رحب

الوطنير عن قلقها ألن ست ت ت تتان

ونيف

كلت

بوفد ستتان

معرات ت ت تتة لعواق

للتفد لهذه ا اار الضارة على حياة مواطنلها.

-113

ورحب

أيرلندا بانضمام سان

ونيف

كلت

كلت

ونيف

تغلر المناخ وليست ت ت ت

إلى اتفا ية منااضة التعذي

وشت رته على التقرير

مست ت ت تتتعدة بقدر كاف

وتفديقها على اتفا ية

حقو األشت ت ت تتراا جو اإلعاقةر وأشت ت ت تتادت بها العتماد الست ت ت تتياست ت ت تتة وخطة العمل الوطنلتلن للمست ت ت تتاواة بلن

ال نسلن لعام 2018ر وأعرب
-114

عن قلقها ألن عقوبة اإلعدام ال يزال منفوصا عللها في القانون.

وش ت ت ت ت رت إيطاليا ست ت ت تتان

ونيف

كلت

على التزامها باالست ت ت تتتعراا الدور النت ت ت تتاملر وأشت ت ت تتادت

بتفت تتديقها على اتفا ية حقو األشت تتراا جو اإلعاقة وانضت تتمامها إلى اتفا ية منااضت تتة التعذي ر ورحب

ببدا العمل في عام  2018بروتوكول معال ة مست ت ت لة العنا المنزلي والس ت تتياس ت تتة الوطنية الرامية إلى تعزيز
المساواة بلن ال نسلن وتم لن المرأة.

-115

س ت ت ت تتان

ورحب

كلت

جاماي ا بوفد ستتان

ونيف

كلت

ونيف ر وأشتتارت إلى التقرير الوطني اإلي ابي المقدمر وان ت

على إنن ت ت ت تتاا ا لية الوطنية لإلب غ والمتابعة في عام  2018وعلى تف ت ت ت تتديقها على

اتفا ية حقو األشراا جو اإلعاقة في عام .2019
-116

ورحبت

اليتتابتتان بتتالوفتتد وأعربت

عن تقتتديراتتا للرطوات اإلي تتابيتتة المترتتذة لتعزيز وحمتتايتتة حقو

األش ت ت ت ت تتراا ا ت ت ت ت تتعاف الحالر بما في جلز إط

لألسر المشينية جات الدخل المنرفل.
-117

التعذي

برنام تر يف حدة الفقر من أجل توفلر الدعم المالي

وان ت كلنيا الوفد على العرار وأشتتادت بستتان

كلت

وتفديقها على اتفا ية حقو األشراا جو اإلعاقة.

ونيف

النضتتمامها إلى اتفا ية منااضتتة

 -118ورحبت الت يتا بتالوفتد وشت ت ت ت ت ت ت رتته على تقتديم تقريره الوطنير وأحتاطت علمتا بتالتتدابلر التي اترتذتهتا
الح ومة منذ جولة االست ت ت تتتعراا الةانية وش ت ت ت ت عتها على بذل المزيد من ال هود للوفاا بالتزاماتها وتعهداتها
في م ال حقو اإلنسان.

بالتقدم المحرز خ ل الفترة المنتمولة باالستتعراار

-119

وشت رت ليستمبرغ الوفد على العرا ورحب

-120

وأش تتادت ماللزيا بالح ومة اللتزامها بمواص تتلة تنفلذ برام قوية ومحددة الهدف لتعزيز النمو االجتماعي

وال سيما التفديق على اتفا ية حقو األشراا جو اإلعاقة.
واالقتفتتاد النتتاملر وأشتتارت إلى إط

في تنرين الةاني/نوفمبر 2018ر وأعرب
GE.21-04192
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-121

وأوات ت ت وفد ست ت تتان

ونيف

كلت

أنه رغم است ت تتتمرار الست ت تتما بالعقوبة البدنية في المدار ر فإن

استتردامها مقلد بالمادة  49من قانون التعليمر التي تنة على جواز تطبلق العقوبة البدنية في حال اعت ار

العقوبات األخر غلر مناس ة أو فعالة.
-122

والدستتتور او أعلى قانون في البلدر ويؤكد في دي اجتهر بمنتهى الواتتو ر حق المواطنلن في حماية

حقوقهم وحرياتهم األست تتاست تتية بفت تترف الن ر عن العر أو الموطن أو النس ت ت

ال نرة أو العقلدة أو ال ن .
-123

أو ا راا الست تتياست تتية أو لون

وتواصتل الح ومة تقديم طاةفة واستعة من خدمات رعاية الفتحة ال نستية واإلن ابيةر بما في جلز

خطة النهوا بفت ت ت ت تتحة المرأةر واي برنام موجه نحو تم لن المرأة وتةقيفها بنت ت ت ت ت ن كي ية إدارة صت ت ت ت تتحتها

ورفااها بفعالية.

 -124وقد بدأ العمل ببرنام اإلدارة الذاتية لألمراا المزمنةر المعروف أيض تا باستتم يالشيج الفتتحيير
كما أن برام التوعية بسرطان عنق الرحم واخت ارات مسحة عنق الرحم متاحة م انا في ال زيرتلن.
 -125وتُقدَّم الرعاية الف ت ت ت ت ت تتحية األولية عن طريق خدمات الرعاية الف ت ت ت ت ت تتحية الم تمشية ومركز ع ج
الفحة العقليةر بلنما تقدم المرافق المؤسسية الرعاية الفحية الةانوية.
-126

س ت ت تتان

وقد أكمل

كلت

ونيف

وا ت ت تتع اس ت ت تتتراتي لتها للتييف مع تغلر المناخ في عام 2019ر

وحتددت فلهتا خطتة عمتل القطتاعلن العتام والرتاا من أجتل تحقلق األاتداف العتامتة ل تحتاد في م تال تغلر

المناخ .وقد أننت

الل نة الوطنية لتنستتلق التنمية المستتتدامةر التي تضتتم ممةللن عن كيانات في القطاعلن

العام والراا واألوس تتا األكاديمية .وس تتتقدم اذه الل نة توجلهات بنت ت ن الم االت التي يم ن فلها إحدان

مناريع قادرة على التييف مع تغلر المناخ لعراها على شركاةنا في التنمية.
-127

وقد تقدم

ستتان

كلت

ونيف

بطل

إلى صتتندو التبرعات للمنتتاركة في االستتتعراا الدور

الن تتامل لتيس تتلر إجراا تقليم لإلعاقة ووا تتع س ت ل لألش تتراا جو اإلعاقةر بما في جلز إجراا اس تتتعراا
شامل للسياسات والتنريعات القاةمة لتحديد الةغرات والحلول من أجل تعزيز قدرة الدولة على حماية وتعزيز

حقو األشراا جو اإلعاقة.
-128

وقد أخذت الح ومة م خذ ال د التزاماتها بموج

القانون الدولي باحترام حقو اإلنس تتان وحمايتها

وإعمالهار وتعهدت باتراج إجرااات حاسمة لتيسلر تمتع المواطنلن بحقو اإلنسان األساسية.
-129

وشت ر وفد ستان كلت

وتفاعلها اإلي ابي.

ونيف

الوفود األخر على ما جادت به من وق

وعلى منتاركتها الننتطة

ثانيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
-130

ستتتتتتتنح ستتتتتتانت كيتس ونيفس التوصتتتتتتيات التالية وستتتتتتتقدم ردودا علي ا ي و ت مناستتتتت

ال يتجاوز موعد انعقاد الدورة السابعة واألربعين لمجلس حقوق اإلنسان:
1-130
(سلو ينيا)؛

12

إدمتتاأ أحمتتام اتفتتاةيتتة حقوق الطفتتل إدمتتاجتا كتتامطا ي اإلنتتار القتتانوني الونني

2-130

التصديق على البروتوكوالت االختيارية التفاةية حقوق الطفل (بوتسوانا)؛

3-130

التصديق على البروتوكوالت االختيارية التفاةية حقوق الطفل (الجبل األسود)؛
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4-130

التصتتديق على البروتوكوا االختياري التفاةية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم

5-130

توةيع البروتوكوا االختياري التفاةية حقوق الطفل بشتتتتتتتان األتتتتتتتت ار األنفاا ي

البطغات (ملديف)؛

النزاعات المسلحة ،والتصديق عليه (هندوراس)؛

اتخاذ المزيد من الخطوات نحو التصتتتتتتتديق على البروتوكوالت االختيارية ال تفاةية

6-130
حقوق الطفل (جورجيا)؛

مواصتتتتتتتتتلتتة الزخم التتفي تحقق ي الفترة األخيرة بتتالعمتتل على التصتتتتتتتتتتديق على
7-130
البروتوكولين االختياريين التفاةية حقوق الطفل والنظر ي التصتتتتديق على صتتتتمو أستتتتاستتتتية
أخرى مثل الع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتتياستتتية والع د الدولي الخاص بالحقوق

اال تصادية واالجتماعية والثقافية (الفلبين)؛
8-130

التصتتتتديق على صتتتتمو حقوق اإلنستتتتان األخرى ،ال ستتتتيما الع د الدولي الخاص

بالحقوق المدنية والستتتتتياستتتتتية والبروتوكولين االختياريين الملحقين به ،والع د الدولي الخاص
بالحقوق اال تصتتتتتتتادية واالجتماعية والثقافية ،وكفل والبروتوكوالت االختيارية التفاةية حقوق
الطفل (أوكرانيا)؛

التصتتتتتتتتتديق على البروتوكوالت االختيتاريتة التفتاةيتة حقوق الطفتل والتفتاةيتة حقوق
9-130
األألتتتتتتت تختاص ذوي اإلعتا تة ،وكتفلت الع تد التدولي الختاص بتالحقوق اال تصتتتتتتتتتاديتة واالجتمتاعيتة
والثقافية والع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (كوستاريما)؛

 10-130إجراء استتتتتتتعراضتتتتتتات تشتتتتتتريعية كاملة للتصتتتتتتديق على البروتوكوالت االختيارية
التفاةية حقوق الطفل ،والع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتتتتتتياستتتتتتتية ،والع د الدولي
الخاص بالحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية ،والتماس أي مساعدة تقنية الزمة لتحقيق

هفه الغاية (جزر الب اما)؛
11-130

التصتديق على الع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستياستية ،والع د الدولي

الخاص بالحقوق اال تصتتتتادية واالجتماعية والثقافية ،والبروتوكوالت االختيارية التفاةية حقوق

الطفل (بنما)؛

التصتتتتتديق على الع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتتتتياستتتتتية وبروتوكوله

12-130
االختياري الثاني ال ادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام (ألمانيا)؛
13-130

التصتتتتتتتتتتديق على البروتوكوا االختيتتاري الثتتاني الملحق بتتالع تتد التتدولي الختتاص

بالحقوق المدنية والستتياستتية ال ادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام ،وهي عقوبة ال يزاا منصتتوص ت ا
علي ا ي دستور البلد (إسنانيا)؛

 14-130إلغاء عقوبة اإلعدام ،والتصديق على البروتوكوا االختياري الثاني الملحق بالع د
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،ال ادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام (أستراليا)؛
 15-130إلغتاء عقوبتة اإلعتدام كليتا والتصتتتتتتتتتديق على البروتوكوا االختيتاري الثتاني الملحق
بالع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،ال ادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام (آيسلندا)؛
التصتتتتتديق على الع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتتتتياستتتتتية وبروتوكوله

16-130
االختيتتاري الثتتاني ال تتادف إلى إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدام وبروتوكوا االتفتتاةيتتة األمريميتتة لحقوق
اإلنسان من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام (أليلي)؛
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17-130

توةيع البروتوكوا االختيتتاري الثتتاني الملحق بتتالع تتد التتدولي الختتاص بتتالحقوق

18-130

إلغاء عقوبة اإلعدام والتصتتتديق على البروتوكوا االختياري الثاني الملحق بالع د

19-130

مواصتتتلة العمل على تنفيف اتفاةية مناهاتتتة التعفي وغيره من ضتتتروة المعاملة

المدنية والسياسية ،ال ادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام ،والتصديق عليه (هندوراس)؛

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،ال ادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام (البرتغاا)؛

أو العقوبة القاستتتتتتية أو الطإنستتتتتتانية أو الم ينة واتفاةية حقوق األألتتتتتخاص ذوي اإلعا ة ي
النظام القانوني الونني (االتحاد الروسي)؛

20-130

التصتتتتتديق على الع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتتتتياستتتتتية وبروتوكوله

االختيتاري الثتاني ،ال تادف إلى إلغتاء عقوبتة اإلعتدام ،وكتفلت البروتوكوا االختيتاري التفتاةيتة

مناهاة التعفي (الدانمر )؛
21-130

التصتديق على الع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستياستية ،والع د الدولي

الخاص بالحقوق اال تصتتتتتتتتادية واالجتماعية والثقافية ،واتفاةية مناهاتتتتتتتتة التعفي وغيره من
ضتتروة المعاملة أو العقوبة القاستتية أو الطإنستتانية أو الم ينة ،ومواءمة القانون المحلي مع

المعاهدات (آيسلندا)؛
22-130

النظر ي إممانية التصتتتديق على الصتتتمو الدولية التالية :الع د الدولي الخاص

بالحقوق المدنية والستتتتتتتتياستتتتتتتتية؛ والع د الدولي الخاص بالحقوق اال تصتتتتتتتتادية واالجتماعية
والثقافية؛ واالتفاةية الدولية لحماية جميع األألتتتخاص من االختفاء القستتتري ،عمطا بتوصتتتيات

سابقة (األرجنتين)؛
23-130

التصتتتتديق على الع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتتتياستتتتية وبروتوكوليه

24-130

النظر ي التصتتديق على االتفاةية الدولية لحماية جميع األألتتخاص من االختفاء

25-130

التصتتتتديق على الع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتتتياستتتتية وبروتوكوليه

26-130

التصتتديق على الع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتياستتية والع د الدولي

27-130

التصتتديق على الصتتمو الدولية الرةيستتية لحقوق اإلنستتان التي لم تصتتدق علي ا

االختياريين ،واالتفاةية الدولية لحماية جميع األألخاص من االختفاء القسري ( رنسا)؛

القسري (السنغاا)؛

االختياريين والع د الدولي الخاص بالحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية ( نلندا)؛

الخاص بالحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية (اليابان) (سويسرا)؛

بعد ،ال ستتتتتتتتيما الع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتتتتتتتياستتتتتتتتية والع د الدولي الخاص

بالحقوق اال تصتادية واالجتماعية والثقافية ،ستعي ا إلى تحقيق األهداف  5و 11و 13و 16من
أهداف التنمية المستدامة (باراغواي)؛
28-130

التصتتتتتتديق علة صتتتتتتمو دولية أخرى لحقوق اإلنستتتتتتان ،ال ستتتتتتيما الع د الدولي

الخاص بالحقوق المدنية والستتياستتية والع د الدولي الخاص بالحقوق اال تصتتادية واالجتماعية
والثقافية (البرتغاا)؛

29-130
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30-130

توةيع الع تتد التتدولي الختتاص بتتالحقوق اال تصتتتتتتتتتتتاديتتة واالجتمتتاعيتتة والثقتتافيتتة

31-130

النظر ي االناتتمام إلى الع د الدولي الخاص بالحقوق اال تصتتادية واالجتماعية

32-130

التصتتديق على الع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتياستتية والع د الدولي

33-130

االناتتتمام إلى الع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتتياستتتية والع د الدولي

34-130

النظر ي التصتتتتتتديق على الع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتتتتتياستتتتتتية

35-130

اتخاذ خطوات للتصتتتتديق على صتتتتمو دولية أستتتتاستتتتية أخرى لحقوق اإلنستتتتان،

والتصديق عليه (هندوراس)؛
والثقافية (ال ند)؛

الخاص بالحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية وتنفيفهما (جم ورية إيران اإلسطمية)؛

الخاص بالحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية (أيرلندا)؛

والع د الدولي الخاص بالحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية (التفيا) (المغرة) (نيناا)؛

ال ستتيما االتفاةية الدولية لحماية حقوق جميع العماا الم اجرين وأ راد أستترهم ،والع د الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والستياستية ،والع د الدولي الخاص بالحقوق اال تصتادية واالجتماعية
والثقافية (إندونيسيا)؛

36-130

االنامام إلى البروتوكوا الخاص بوضع الطجئين (تيمور  -ليشتي)؛

37-130

التصديق على اتفاةية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاةنة علي ا (رواندا)؛

38-130

توةيع اتفاةية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاةنة علي ا والتصتتتديق على هفه

39-130

تحستتين التعاون مع هيئات وآليات األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنستتان و يطء

االتفاةية ،على النحو الموصى به أثناء االستعراض السابق (أرمينيا)؛

مزيد من االحترام لتوصتتتتيات ا ،ال ستتتتيما تل المتعلقة بالتصتتتتديق على اتفاةيات األمم المتحدة

األساسية لحقوق اإلنسان (صربيا)؛
40-130

اعتمتاد عمليتة مفتوحة ومبنيتة على االستتتتتتتتتتحقتاق لدى اختيتار المرألتتتتتتتتتحين على

الصتتتتتعيد الونني النتخابات هيئات معاهدات األمم المتحدة (المملمة المتحدة لبريطانيا العظمى

وأيرلندا الشمالية)؛
41-130

النظر ي توجيتته دعوة داةمتتة إلى جميع المملفين بواليتتات ي إنتتار اإلجراءات

42-130

توجيته دعوة داةمتة إلى المملفين بواليتات ي إنتار اإلجراءات الختاصتتتتتتتتتة لمجلس

43-130

توجيتتته دعوة داةمتتتة مفتوحتتتة إلى جميع المملفين بواليتتتات ي إنتتتار اإلجراءات

44-130

تعزيز درات أمانة المظالم (صربيا)؛

45-130

النظر ي إنشتتتاء مةستتتستتتة وننية مستتتتقلة لحقوق اإلنست تان تتماألتتتى والمناد

46-130

إنشاء مةسسة وننية لحقوق اإلنسان و قا لمناد باريس (الممسي )؛

الخاصة لمجلس حقوق اإل نسان (التفيا)؛

حقوق اإلنسان (أوكرانيا)؛
الخاصة ( نلندا)؛

المتعلقة بمركز المةسسات الوننية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان (مناد باريس) (نيناا)؛
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47-130

النظر ي إنشاء مةسسة وننية لحقوق اإلنسان و ق ا لمناد باريس (ال ند)؛

48-130

مواصتتلة النظر ي إنشتتاء مةستتستتة وننية لحقوق اإلنستتان تتناس ت مع رو ا

49-130

مواصتلة االستتفادة من المستاعدة التقنية التي يقدم ا المفوضتية الستامية لحقوق

الخاصة (إندونيسيا)؛

اإلنسان والمجتمع الدولي من أجل الو اء بالتزامات ا ي مجاا حقوق اإلنسان (جامايما)؛

 50-130نل الدعم التقني من المفوضتتتتتية الستتتتتامية للماتتتتتي دم ا ي التصتتتتتديق على
يعد البلد نر ا ي ا بعد ،وضتتتتمان إدماأ
الصتتتتمو الدولية الرةيستتتتية لحقوق اإلنستتتتان التي ال ً
االلتزامتتات النتتاألتتتتتتتتتئتتة عن المعتتاهتتدات النتتا تتفة بتتالفعتتل إدمتتاجتتا كتتامط ي نظتتام تتا القتتانوني
(أوروغواي)؛

51-130

التماس المستتتتتتتتتاعدة التقنية من وكاالت األمم المتحدة ذات الصتتتتتتتتتلة وغيرها من

الشتتتتتتتركاء للو اء بالتزامات ا ي مجاا حقوق اإلنستتتتتتتان ور ع المستتتتتتتتوى العام الحترام حقوق
اإلنسان (بربادوس)؛

52-130

ضتتتتتتتمان أن تراعي إدارة الشتتتتتتتةون الجنستتتتتتتانية على النحو الواج

ي برامج ا

المتعلقة بالمستتاواة بين الجنستتين ما يواج ه الرجاا واألوالد من مشتتاكل ي البلد ،وذل بطرق
من ا تعزيز المعايير اإليجابية للفكورة (هايتي)؛

53-130

اعتماد جميع التدابير الطزمة لوضتع حد لجميع أألتماا التمييز التي ال تزاا اةمة

54-130

ستن تشتريعات لمنع التمييز من أجل حظر التمييز على أستاس ال وية الجنستانية

55-130

النظر ي ستتتتتن تشتتتتتريعات ألتتتتتاملة تو ر حماية كاملة و عالة من التمييز بجميع

56-130

ستتتتن تشتتتتريعات ألتتتتاملة لمنع التمييز من أجل حظر التمييز على أستتتتاس ال وية

57-130

ستتتن تشتتتريعات ألتتتاملة لمما حة التمييز تحظر على وجه التحديد التمييز والعنف

ي سانت كيتس ونيفس (األرجنتين)؛
والميل الجنسي (ألمانيا)؛

أألماله وتتامن اةمة ألاملة ألسناة التمييز المحظورة (غانا)؛
الجنسانية والميل الجنسي (أيرلندا)؛

القاةمين على الميل الجنستتتتتي وال وية الجنستتتتتانية (المملمة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا

الشمالية)؛
58-130

تعزيز التزام ا بمبدأي المستتتتتتتاواة وعدم التمييز ،ستتتتتتواء أ ي التشتتتتتتتريعات أم ي

الممارستتة العملية ،من خطا إلغاء التجريم على العط ات الجنستتية الرضتتاةية بين النالغين من

نفس الجنس (أوروغواي)؛
59-130

نزع صتفة الجرم عن العط ات الجنستية التي تمارس بالت ارضتي بين ألتخصتين من

جنس واحد والقاتتتتاء على جميع أألتتتتماا التمييز أو العنف التي تستتتتت دف المثليات والمثليين
ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري ال وية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (الممسي )؛

60-130

نزع صتتفة الجرم عن العط ات الجنستتية الرضتتاةية بين النالغين من نفس الجنس

وتوستتيع نطاق تشتتريعات ا المناهاتتة للتمييز لتشتتمل حظر التمييز على أستتاس الميل الجنستتي
وال وية الجنسانية (آيسلندا)؛
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61-130

نزع صتفة الجرم عن العط ات الجنستية التي تمارس بالت ارضتي بين ألتخصتين من

جنس واحد واتخاذ تدابير انونية وستياستاتية ملموستة للقاتاء على جميع أألتماا التمييز ضتد
المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنستتتتتتتتي ومغايري ال وية الجنستتتتتتتتانية وحاملي صتتتتتتتتفات
الجنسين (البرتغاا)؛

62-130

نزع صتفة الجرم عن العط ات الجنستية التي تمارس بالت ارضتي بين ألتخصتين من

جنس واحتد واتختاذ المزيتد من التتدابير لمنع التمييز ضتتتتتتتتتد المثليتات والمثليين ومزدوجي الميتل

الجنسي ومغايري ال وية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (إيطاليا)؛
63-130

نزع صتفة الجرم عن العط ات الجنستية التي تمارس بالت ارضتي بين ألتخصتين من

64-130

نزع صتفة الجرم عن العط ات الجنستية التي تمارس بالت ارضتي بين ألتخصتين من

65-130

نزع صتفة الجرم عن العط ات الجنستية التي تمارس بالت ارضتي بين ألتخصتين من

66-130

نزع صتتتتفة الجرم عن العط ات الجنستتتتية التي تمارس بالتراضتتتتي بين ألتتتتخصتتتتين

جنس واحد (إسنانيا) (تيمور  -ليشتي)؛
نفس الجنس والسن (كوستاريما)؛

جنس واحد (كندا)؛

بالغين من جنس واحد بإلغاء المادتين  56و 57من انون الجراةم المرتمنة ضتتتتتد األألتتتتتخاص

(الواليات المتحدة األمريمية)؛
67-130

نزع صتتتتفة الجرم عن العط ات الجنستتتتية التي تمارس بالتراضتتتتي بين ألتتتتخصتتتتين

بالغين من جنس واحد ،ال ستتتتتتتيما بإلغاء المادتين  56و 57من انون الجراةم المرتمنة ضتتتتتتتد

األألخاص (الدانمر )؛
68-130

نزع صتفة الجرم عن العط ات الجنستية التي تمارس بالت ارضتي بين ألتخصتين من

جنس واحد ي جميع أحمام التشتتتتتريعات ،وال ستتتتتيما المادتين  56و 57من انون الجراةم المرتمنة
ضد األألخاص (هولندا)؛

69-130

نزع صتتفة الجرم عن العط ات الجنستتية التي تمارس بالت ارضتتي بين ألتتخصتتين بالغين

من جنس واحد بتعديل المادتين  56و 57من انون الجراةم المرتمنة ضد األألخاص (أيرلندا)؛

 70-130إلغاء جميع أحمام القانون التي تجرم على النشتتتال الجنستتتي بالت ارضتتتي بين النالغين،
بمن ي م من األألتتتخاص من نفس الجنس ،واتخاذ تدابير تشتتتريعية وتدابير أخرى لحماية ضتتتحايا
العنف القاةم على ميل م الجنسي أو هويت م الجنسانية (أستراليا)؛

71-130

إلغاء األحمام القانونية التي تعا

على العط ات الجنستتتية بالتراضتتتي بين بالغين

من نفس الجنس ،وترويج ستتتياستتتة عامة ت دف إلى وضتتتع حد للعنف والتمييز القاةمين على

أساس الميل الجنسي وال وية الجنسانية (أليلي)؛

 72-130نزع صتتتتفة الجرم عن العط ات الجنستتتتية المثلية ومما حة التمييز ضتتتتد المثليات
والمثليين ومزدوجي الميل الجنستتي ومغايري ال وية الجنستتانية وحاملي صتتفات الجنستتين ،والع نات
التي يواج ون ا ي الحصوا على الرعاية الصحية ( رنسا)؛

73-130

نزع صتفة الجرم عن العط ات الجنستية التي تمارس بالت ارضتي بين ألتخصتين من

جنس واحتد والعمتل مع منظمتات المجتمع المتدني والشتتتتتتتتتركتاء التدوليين على تث يف الجم ور

بشان عدم التمييز والشمولية (لمسمبرغ)؛
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74-130

مواءمة التشتتتتريعات المحلية مع القانون الدولي ومناد يورياكرتا بشتتتتان تطبيق

القانون الدولي لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالميل الجنسي وال وية الجنسانية ،عن نريق نزع

صفة الجرم عن العط ات الجنسية التي تمارس بالتراضي بين ألخصين بالغين من جنس واحد
ال يتفق تعبيرهم الجنساني مع المعايير والتو عات االجتماعية (بنما)؛

75-130
(بربادوس)؛
76-130

مواصتتتتتتتتتلتة التزام تا بتنميتة القتدرة على مقتاومتة الموارر الطبيعيتة وتغير المنتا
مواصتلة الج ود الرامية إلى وضتع وتعزيز األنر التشتريعية الطزمة التي تتصتدى

للتحديات البيئية الشتتتتتتتاملة لعدة طاعات ،بما ي ذل أنر التميف مع تغير المنا والتخفيف

من حدته ،وضتتتمان مشتتتاركة النستتتاء واألنفاا واألألتتتخاص ذوي اإلعا ة والمجتمعات األصتتتلية
والمحلية مشارك اة مجدي اة ي تنفيفها (فيجي)؛

77-130

مواصتتتلة ج ودها الرامية إلى الو اية من آثار تغير المنا والتصتتتدي ،ي ستتتياق

استتتتتتتتتتراتيجيت تا للتميف مع تغير المنتا  ،للمختانر التي ت تدد نظم تا اإليمولوجيتة ومصتتتتتتتتتادرها

الغتفاةيتة بستتتتتتت تبت تحمت المحيطتات وتستتتتتتتتترة المل النتاجمين عن اننعتاثتات المربون وارتفتاع

مستوى سط النحر (ريانا)؛
78-130

اتخاذ تدابير ملموستتة ومستتتدامة لمما حة اآلثار الستتلبية لتغير المنا  ،ال ستتيما

تحمت المحيطات ،متابعة للتوصتتتية المقبولة من الجولة الثانية لطستتتتعراض الدوري الشتتتامل
بشان هفا الموضوع (هايتي)؛

70-130

ال يام باالستتتتتعدادات الطزمة للتخفيف من اآلثار الستتتتلبية التي يحتمل أن تترت

80-130

منا شتتتتة نراةق الماتتتتي نحو إلغاء عقوبة اإلعدام ،بما يتماألتتتتى مع ال دف 16

81-130

إلغاء عقوبة اإلعدام (رواندا) (كندا) (كوستاريما)؛

82-130

إلغاء عقوبة اإلعدام ي النظام القانوني (سويسرا)؛

83-130

اتخاذ تدابير ملموسة إللغاء عقوبة اإلعدام (فيجي)؛

84-130

إلغتاء عقوبتة اإلعتدام وال يتام ،كخطوة أولى ،بتاعتمتاد وةف اختيتاري وري لعمليتات

85-130

النظر ي تطبيق وةف اختياري لعقوبة اإلعدام (سلو ينيا)؛

86-130

إلغاء عقوبة اإلعدام أو رض وةف اختياري علي ا (أوكرانيا)؛

على تغير المنا

ي الحقوق اال تصادية واالجتماعية للشع (جم ورية إيران اإلسطمية)؛

من أهداف التنمية المستدامة (باراغواي)؛

اإلعدام ( نلندا)؛

 87-130رض وةف اختياري انوني لعقوبة اإلعدام ب دف إلغاة ا ن اةيا وضمان الوصوا
إلى المعلومات ذات الصتلة بالموضتوع لدعم إجراء نقاش ألتفاف ومستتنير على الصتعيد الونني
(أوروغواي)؛

88-130

رض وةف اختياري لعقوبة اإلعدام ب دف إلغاة ا إن أممن (الممسي )؛

89-130

رض وةف اختياري وري لعقوبة اإلعدام ( رنسا)؛

90-130
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91-130

النظر ي رض وةف اختياري بحمم القانون لتنفيف أحمام اإلعدام بغية إلغاء هفه

العقوبة تماما (إيطاليا)؛

 92-130رض حظر لعقوبة اإلعدام ب دف إلغاة ا ي ن اية المطاف ،والنظر ي التصديق
على البروتوكوا االختياري الثاني الملحق بالع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستياستية،
ال ادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام (التفيا)؛

93-130

رض وةف اختياري لعقوبة اإلعدام وتخفيف أحمام اإلعدام التي ال تزاا ستتتتتتتتارية

94-130

إلغاء عقوبة اإلعدام وتحويل أحمام اإلعدام الصادرة إلى أحمام بالسجن (كندا)؛

95-130

التصتتتتتتتتتدي بفعالية الرتفاع معدا العنف والقتل المرتنطين بالعصتتتتتتتتتابات ي البلد

96-130

ضتتمان تحستتين روف االحتجاز ،ال ستتيما فيما يتعلق بالغفاء والرعاية الصتتحية

المفعوا (أليلي)؛

(جم ورية إيران اإلسطمية)؛

والصترف الصتحي وتدابير الحجر الصتحي ،للتقليل إلى أدنى حد مممن من خطر انتشتار مرض

كو يد ،19-وبخاصة بين األألخاص المعرضين للخطر أكثر من غيرهم (أليلي).
97-130

اتخاذ تدابير ملموسة للحد بقدر كبير من اكتظاظ السجون (كندا)؛

98-130

تعزيز اآلليتات القتاةمتة التي تمفتل مستتتتتتتتتتاءلتة المو فين العموميين عن انت تاكتات

99-130

وضع استراتيجية أو خطة عمل وننية لدعم تنفيف الغاية  7-8من أهداف التنمية

حقوق اإلنسان (الفلبين)؛

المستتتتتدامة ،التي تدعو إلى القاتتتتاء على الستتتتخرة والرق المعاصتتتتر واالتجار بالنشتتتتر بحلوا

عتام  ،2030والتي وا قتت علي تا جميع التدوا األعاتتتتتتتتتتاء ي األمم المتحتدة ي عتام 2015
(المملمة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛

 100-130دعم مةستستة األسترة والحفاظ على ال يم األسترية من خطا الستياستات اال تصتادية
واالجتماعية (هايتي)؛

 101-130تحديد سن الرضا بالزواأ بثماني عشرة سنة دون استثناء (لمسمبرغ)؛
 102-130ستتن مشتتروع انون الحماية االجتماعية لعام  2018لاتتمان الحماية االجتماعية
رسميا والتخفيف من حدة الفقر ي البلد (ملديف)؛

 103-130وضع وتعزيز خطط العمل والسياسات الوننية لتخفيف حدة الفقر التي تركز على
أضتتتتعف الفئات األكثر وتراعي منظور حقوق اإلنستتتتان ،مع التركيز على ال د ين  1و 10من
أهداف التنمية المستدامة (باراغواي)؛

 104-130مواصتتتتتلة تعزيز برامج ا االجتماعية الرامية إلى مما حة الفقر واإل صتتتتتاء االجتماعي

(جم ورية نزويط البوليفارية)؛

 105-130مواصتتتلة تنفيف برنامج تخفيف حدة الفقر على الصتتتعيد الونني ،مع التركيز على

أضتعف القطاعات ،ال ستيما األستر المعيشتية التي ت أرست ا امرأة ،والنظر ي اآلثار االجتماعية

واال تصادية المترتنة على وباء كو يد( 19-كوبا)؛

 106-130مواصتتتلة تنفيف برامج تخفيف حدة الفقر لمستتتاعدة األستتتر المعيشتتتية ذات الدخل
المنخفت (ماليزيا)؛

GE.21-04192

19

A/HRC/47/7

 130-107الماتي ي تعزيز ستياستت ا الناجحة ي ستبيل زيادة رص الحصتوا على التعليم
والرعاية الصحية والسمن (جم ورية نزويط البوليفارية)؛

 108-130إعطاء األولوية إل رار مشتتتتتروع انون الحماية االجتماعية ،وتنفيف االستتتتتتراتيجية
وخطة العمل الوننيين للحماية االجتماعية ،وصياغة السياسة الجنسانية (جزر الب اما)؛

 109-130مواصتلة العمل على حماية حقوق ئات الستمان الاتعيفة ،ال ستيما النستاء واألنفاا
واألألخاص ذوي اإلعا ة وكنار السن (االتحاد الروسي)؛
 110-130اتخاذ جميع التدابير الطزمة لتعزيز وتعزيز حقوق اإلنستتتتتتتان وكرامة المستتتتتتتنين،

وال سيما ي حالة الاعف الشديد التي يواج ون ا حاليا ي سياق جاةحة "كو يد( "19-األرجنتين)؛

 111-130تعزيز اإلنتار القتاةم للحمتايتة االجتمتاعيتة من أجتل ممتا حتة أعمتاا التمييز والعنف
التي تست دف النساء واألنفاا (بربادوس)؛

 112-130التفاعل بنشتتتتال مع الشتتتتركاء الدوليين ي المنتديات الثناةية واإل ليمية والمتعددة
األنراف من أجل دعم خطة التنمية الوننية وأهداف التنمية المستدامة (إندونيسيا)؛

 113-130مواصتتتتتتتتتلتتتة تعزيز تتتتدابير الو تتتايتتتة من وبتتتاء "كو يتتتد( "19-جم وريتتتة نزويط
البوليفارية)؛

 114-130ضمان حصوا جميع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري ال وية

الجنستتية وحاملي صتتفات الجنستتين واألنفاا والمراهقين على الرعاية الصتتحية المناستتنة مجان ا
و ي الو ت المناس عندما يمون للشاة ما يمفي من الناج إلبداء الموا قة المستنيرة (آيسلندا)؛

 115-130اتختتاذ خطوات لخفت معتتدا حمتتل المراهقتتات ،بمتتا ي ذل ت إزالتتة الحواجز التي
تحوا دون حصتتتتتوا المراهقات النالغات ستتتتتن الرضتتتتتا القانونية على خدمات ومعلومات تنظيم
األسرة على نحو آمن وسري (جزر الب اما)؛

 116-130ضتتمان الصتتحة والحقوق الجنستتية واإلنجابية من خطا الستتماض باإلج اض غير
المشترول والتصتدي للعنف الجنستاني بمزيد من الفعالية ،بما ي ذل التجريم على االغتصتاة

الزوجي ( رنسا)؛

 117-130ضمان حصوا المراهقين على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية بط عواةق (ألمانيا)؛
 118-130النظر ي وضتتتتع تشتتتتريعات تاتتتتمن الحصتتتتوا على خدمات الصتتتتحة الجنستتتتية
واإلنجابية (بيرو)؛

 119-130اعتماد تشتتتتتريعات وننية لاتتتتتمان حصتتتتتوا جميع الناس على خدمات الصتتتتتحة
الجنسية واإلنجابية (لمسمبرغ)؛

 120-130اعتماد تشتتتتتتريعات وننية لاتتتتتتمان الحصتتتتتتوا على خدمات الصتتتتتتحة الجنستتتتتتية
واإلنجابية (ماليزيا)؛

 121-130ضتتتمان حصتتتوا جميع الستتتمان على خدمات الصتتتحة الجنستتتية واإلنجابية والمعلومات
المتعلقة بتنظيم األسرة (الممسي )؛

 122-130وضتع تشتريعات وننية لاتمان حصتوا جميع ألتراة الستمان على خدمات الصتحة
الجنسية واإلنجابية وعلى حقو م ي هفا المجاا (الجبل األسود)؛

 123-130مواصتتتلة تعزيز الج ود الرامية إلى تحستتتين الحصتتتوا على الرعاية الصتتتحية للجميع،
بما ي ذل الحصوا على خدمات ومعلومات الصحة الجنسية واإلنجابية (فيجي)؛
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 124-130مواصلة اتخاذ تدابير لتعزيز الحق ي التعليم (ال ند)؛
 125-130االعتراف صتراحة ي الدستتور بالحق ي التعليم المجاني والجيد وضتمان وصتوا
األم ات المراهقات إلى نظام التعليم (كوستاريما)؛

 126-130تمريس الحق ي التعليم للجميع ي الدستتتتتور الونني و ي تشتتتتريعات ا وضتتتتمان
التعليم المجاني خطا السنوات االثنتي عشرة األولى (لمسمبرغ)؛

 127-130تمتديتد خطتة طتاع التعليم إلى متا بعتد عتام  ،2021مع إيطء اهتمتام ختاص للتعليم

الشامل ،اطا عن مساهمة طاع التعليم ي التاه لحاالت الموارر واالستجابة إلي ا (كوبا)؛

 128-130تعزيز من ج التث يف ي مجاا الصحة والحياة األسرية المتثاا اإلرألادات التقنية
الدولية بشتتتتتان التربية الجنستتتتتية ،وضتتتتتمان تنفيفه ي جميع روع النظام المدرستتتتتي الونني،
وتو ير التطوير الم ني المستمر للمعلمين لامان استعدادهم لتدريسه (فيجي)؛

ط ي المن ج الد ارستي المتعلق بالصتحة
 129-130إدماأ التربية الجنستية الشتاملة إدماجا كام ا
والحياة األسرية ووضع برامج اجتماعية للمراهقين والشناة غير الملتحقين بالمدارس (آيسلندا)؛
 130-130النظر ي تنفيف منادرات للتث يف والتدري

ي مجاا حقوق اإلنسان (الفلبين)؛

 131-130زيادة مشاركة المرأة ي مناص صنع القرار السياسي (رواندا)؛
 132-130ضتتتتتمان تمثيل أكبر للمرأة ي مناصتتت ت المستتتتتةولية و ي ال يئات الستتتتتياستتتتتية،
وال سيما ي البرلمان (السنغاا)؛

 133-130اتختاذ خطوات لاتتتتتتت تمتان تممين المرأة ي البلتد بتالحرص على تمثيتل المرأة تمثيطا
جيدا ي مناص صنع القرار و ي ال يئات السياسية ،وال سيما ي البرلمان (غانا)؛
 134-130زيادة عدد النستتاء ي أدوار صتتنع القرار ،وال ستتيما ي الحياة العامة والستتياستتية
(جزر مارألاا)؛

 135-130تعزيز مشتتتاركة المرأة ي عمليات صتتتنع القرار ،وكفل مشتتتاركة األألتتتخاص ذوي
اإلعا ة والشناة (جم ورية إيران اإلسطمية)؛

 136-130الماي دم ا ي سياست ا الوننية للمساواة بين الجنسين من أجل تممين النساء
والبنات (جم ورية نزويط البوليفارية)؛
 137-130تمثيف العمل الجاري من أجل إنجاز سياسة وننية جنسانية (جامايما)؛
 138-130إتمام تنفيف الستتياستتة الجنستتانية الوننية لتيستتير المستتاواة بين الجنستتين وتممين
المرأة (كينيا)؛

 139-130تنفيف تدابير استناةية ويقظة لحماية حقوق النساء واألنفاا (كندا)؛
 140-130اتخاذ جميع التدابير القانونية واإلدارية والمةستستية للقاتاء على العنف المنزلي،
ال سيما العنف بالنساء والبنات ،وتسليم الجناة إلى العدالة (أوكرانيا)؛

 141-130إنشتاء خط ستاخن لمعاجلة األزمة لمستاعدة ضتحايا العنف المنزلي ،و بطغ أج زة
إنفتاذ القتانون بتالعنف المنزلي ،وتحستتتتتتتتتين تتدابير الحمتايتة من العنف المنزلي ،بمتا ي ذلت
االبتزاز العانفية (الواليات المتحدة األمريمية)؛
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 142-130تنفيف أنر تشتتتريعية للتصتتتدي للعنف المنزلي والجنستتتي بالنستتتاء والبنات ،واتخاذ

مزيتد من الخطوات من خطا التعليم وتتدابير الحمتايتة االجتمتاعيتة ،مثتل تتدريت مو في إنفتاذ

القانون والمو فين القااةيين ،وتوعية وساةط اإلعطم ،وتث يف الجم ور (أستراليا)؛

 143-130مواصتتلة تعزيز التدابير واألنر المةستتستتية والتشتتريعات الرامية إلى منع ومما حة
العنف بالنساء واألنفاا ،وال سيما بغرض حماية النساء والبنات من االعتداء (البرازيل)؛

 144-130مواصلة ج ودها بحزم لمما حة العنف الجنساني (جورجيا)؛
 145-130مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى التصدي للعنف المنزلي (إندونيسيا)؛
 146-130مما حة العنف المنزلي بالنستتاء واألنفاا ي البلد بجدية ،وال ستتيما ي المجتمعات
التي ترتفع ي ا معدالت النطالة ومعدالت جنوض األحدار (جم ورية إيران اإلسطمية)؛

 147-130تعزيز التدابير الرامية إلى الحد من العنف المنزلي والعنف الجنستتتتتاني ،بما ي ذل
العنف بالنساء والبنات (جامايما)؛

 148-130اتختاذ مزيد من التتدابير لتعزيز وحمتاية حقوق النستتتتتتتتتاء ،بمتا ي ذل منع العنف
الجنساني (اليابان)؛

 149-130مواصتلة تنفيف اآلليات القانونية واإلدارية المعموا ب ا لحماية النستاء والبنات من
جميع أألماا العنف حماية كافية ،وتو ير سبل االنتصاف العادلة والفعالة (كينيا)؛

 150-130اتختتاذ مزيتتد من التتتدابير لمنع العنف بتتالمرأة والتمييز ضتتتتتتتتتتتدهتتا والتجريم على
االغتصاة الزوجي (إيطاليا)؛

 151-130اعتماد التدابير التشتتتتتتتتتريعية الط زمة لتجريم االغتصتتتتتتتتتاة الزوجي وحظر العقاة
البدني للقصر (إسنانيا)؛

 151-130التجريم على االغتصاة الزوجي (التفيا)؛
 153-130تعديل أحمام القانون الجناةي المتعلقة باالغتصتتتتتاة لتشتتتتتمل حمما محددا بشتتتتتان
االغتصاة الزوجي (هولندا)؛
 154-130وضتع استتراتيجية لمما حة عنف العصتابات ،وبالتحديد إبقاء األنفاا ي المدارس
ومنع انامام م إلى العصابات (جزر مارألاا)؛

 155-130تعزيز القوانين الراميتتة إلى ممتتا حتتة االعتتتداء الجنستتتتتتتتتي على األنفتتاا والعنف
الجنساني (موريشيوس)؛

 156-130مواصتتتتتتت تلتة الج ود الراميتة إلى منع وممتا حتة االعتتداء على األنفتاا ،بمتا ي ذل

االعتداء الجنستتتي ،وذل بستتتبل من ا التجريم على العقاة البدني ،وتنفيف انون اتتتاء الطفل

تنفيفا كامطا (إيطاليا)؛

 157-130مواصتلة وضتع ستياستات وتخصتير موارد لتحستين تمتع األنفاا بحقوق اإلنستان
الخاصة ب م ،وال سيما الحق ي التعليم والحق ي الصحة (بربادوس)؛

 158-130مواصلة الج ود الرامية إلى إنشاء سجل ونني لألألخاص ذوي اإلعا ة (بيرو)؛
 159-130تنفيف برامج تاتتمن عمليا إممانية وصتتتوا األألتتتخاص ذوي اإلعا ة إلى الخدمات
العامة (إسنانيا)؛
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 160-130وضتتتتتع واعتماد تشتتتتتريعات تحظر التمييز ضتتتتتد الفئات األألتتتتتخاص ذوي اإلعا ة

(جزر مارألاا)؛

 161-130إ رار انون يحظر صت تراحة التمييز ضتتتد جميع األألتتتخاص ذوي اإلعا ة (الواليات
المتحدة األمريمية)؛

 162-130اتخاذ تدابير لمنع التمييز ضتتتد األألتتتخاص ذوي اإلعا ة ،وتعزيز إدماج م ،ومنح م
األولوية ي سياسات الحماية االجتماعية (بوتسوانا)؛

 163-130اتخاذ خطوات إلنشتتتتتتتاء نظام ونني لحماية الطجئين و رار إجراء لتحديد وضتتتتتتتع
الطجئ (بيرو)؛

 164-130وضتتتتتع وتنفيف لواة وستتتتتياستتتتتات تتعلق بتحديد وضتتتتتع الطجئ وحماية الطجئين

(البرازيل)؛

 165-130اعتماد تشتريعات وستياستات و جراءات إدارية وننية تتعلق باللجوء حتى يفي البلد
و اء تام ا بالتزاماته بموج اال تفاةية الخاصة بوضع الطجئين (لمسمبرغ).

-131

وجميع االستتتتتتتتتنتاجات و/أو التوصتتتتتتتتيات الواردة ي هفا التقرير تعمس موةف الدولة (الدوا)

التي دمت ا و/أو الدولة موضتتتتتتوع االستتتتتتتعراض .ويننغي عدم تاويل ا على أن ا د حظيت بتاييد الفريق
العامل كمل.
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