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مقدمة
-1

عقد الفريق العامل المعني باالست ت ت ت ت تتتعراا الدورم الشت ت ت ت ت تتامل المنشت ت ت ت ت ت عم بقرار م ل

اإلنس تتان  1/5دورته الثامنة والث ثين في الفترة من  3إلى  14أيار/مايو  .2021واس تتتعرحت ت

قو

الة ج ر

ست ت تتليمان في ال لست ت تتة الحادية عش ت ت ترة المعقودة في  10أيار/مايو  .2021وترأس وفد ج ر ست ت تتليمان األمين
التدامم لو اارة الاتارجيتة والت تارة الاتارجيتة الست ت ت ت ت ت تيتد رولين بيتل .واعتمتد الفريق العتامتل التقرير المتعلق ب ر

سليمان في جلسته السابعة عشرة المعقودة في  14أيار/مايو .2021
-2

وفي  12رتانون الثتاني/ينتاير  2021اختتار م ل

قو اإلنس ت ت ت ت ت ت تتان م موعتة المقررين التتاليتة

(الم موعة الث ثية) لتيسير االستعراا المتعلق ب ر سليمان :البحرين والب ارايل وبوررينا فاسو.
-3

الم ل

ووفقت ت تتا للفقرة  15من مرفق قرار م ل

قو اإلنست ت ت ت ت ت ت ت ت تتان  1/5والفقرة  5من مرفق قرار

 21/16صدرت الوثامق التالية ألغراا االستعراا المتعلق ب ر سليمان:
(أ)

تقرير وطني/عرا رتابي مقدم وفقا للفقرة (15أ)()1؛

(ب)

ت ميع للمعلومات أعدته مفوح تتية األمم المتحدة الس تتامية لحقو اإلنس تتان (المفوح تتية)

(ج)

موج أعدته المفوحية وفقا للفقرة (15ج)(.)3

وفقا للفقرة (15ب)()2؛

-4

وأ يل

إلى ج ر ست ت ت ت ت تتليمان عن طريق الم موعة الث ثية قاممة أست ت ت ت ت تتللة أعدتها ست ت ت ت ت تتلفا ألمانيا

والبرتغال وبنما ورندا ولياتنش ت ت ت تتتاين باس ت ت ت تتم م موعة األص ت ت ت تتدقال المعنية باغليات الوطنية للتنفي واإلب

والمتابعة وإستبانيا والمملةة المتحدة لبرياانيا العممى وأيرلندا الشتمالية والواليات المتحدة األمريةية .ويمةن

االط ع على ه ه األسللة في الموقع الشبةي ل ستعراا الدورم الشامل.

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

أكدت ج ر س ت ت ت ت ت تتليمان من جديد الت امها برور عملية االس ت ت ت ت ت تتتعراا الدورم الش ت ت ت ت ت تتامل وبالغرا

منها .وشت ت ت تتارر

ج ر ست ت ت تتليمان في جولتي االست ت ت تتتعراا الدورم عامي  2011و .2016وهي بوصت ت ت تتفها

دولتتة ديمقراطيتتة تديتتد جهود م ل
والحريات األساسية.

-6

قو اإلنس ت ت ت ت ت ت تتان الراميتتة إلى تع ي ا ترام جميع قو اإلنس ت ت ت ت ت ت تتان

وذررت ج ر س ت ت تتليمان أنها ملت مة دوما بالمش ت ت تتاررة في جميع االتفاايات المتعددة األط ار

الصت ت ت ت ت ت تلتة .وقتالت

ذات

إنهتا ملت متة ببنتال الهيتاكتل والقتدرات التداخليتة وت هي الست ت ت ت ت ت تتلاتات الوطنيتة لتع ي وترجمتة

االتفاايات وااللت امات بموجب البروتورول محليا.
-7

وج ر س ت ت ت تتليمان دولة ج رية ص ت ت ت تتغيرة نامية ومن المقرر أن ترفع من قاممة أقل البلدان نموا في

كانون الثاني/يناير  .2024إن الوحت تتع الفريد والااز ل ر ست تتليمان تةتنفه مواطن حت تتعص خاصت تتة بها.
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وتش تتمل ه ه العوامل بعد البلد عن األست توا الاارجية؛ وارتفاع تةاليق الااقة والنقل واالتص تتاالت؛ وقابليته

للتضرر من تدهور البيلة؛ وأثر تغير المناخ المت ايد عليه؛ وا تمال تعرحه لصدمات اقتصادية.

الت م يمر ايتته البلتتد بعمليتتة بنتتال التتدولتتة .ومن

-8

وال ت ال و تتدة البلتتد ولحمتتته أولويتتة وطنيتة في الوقت

-9

وج ر س تتليمان بلد مس تتيحي يعر ال واج بالمعنى التقليدم أم ب نه اواج بين ذرر وأنثى .وبنال

أولويات البلد االستثمار في مشاريع البنية التحتية الوطنية التي تربط بين سةانه المتناثرين والمتنوعين ثقاايا.

على ذلل

ث الوفد البلدان التي أثارت أسللة تتعلق بالمثليات والمثليين وم دوجي الميل ال نسي ومغايرم

الهوية ال نست تتانية و املي صت تتفات ال نست تتين على الرجوع إلى قرار ال م ية العامة  251/60وعلى مراعاة

الالفية الثقااية والدينية للدول.
-10

وج ر ستليمان دولة طر في أربع من تستع اتفاايات لحقو اإلنستان هي اتفااية قو الافل

والعهد الدولي الااز بالحقو االقتص ت ت ت تتادية واالجتمااية والثقااية واالتفااية الدولية للقض ت ت ت تتال على جميع

أشةال التميي العنصرم واتفااية القضال على جميع أشةال التميي حد المرأة.
-11

وايمتا يتعلق بتاالست ت ت ت ت ت تتتغ ل ال نست ت ت ت ت ت تتي لأطفتال واالت تار بتاألطفتال واواج األطفتال ي رم قتانون

(ال رامم ال نس ت ت ت ت ت تتية) (المعدل) لعام  2016ال م يش ت ت ت ت ت تتةل ج لا من قانون العقوبات جميع أش ت ت ت ت ت تتةال العنص

ال نسي بما في ذلل ال واج القسرم واستغ ل األطفال في البغال.
-12

ورغم أن ج ر س ت ت ت ت ت تتليمتان لم تصت ت ت ت ت ت تتد على اتفتاايتة األمم المتحتدة لمةتافحتة ال ريمتة المنممتة عبر

الوطنية فقد اعتمدت تش ت تريعات ذات صت تتلة ووحت تتع است تتتراتي ية لأمن الوطني ولل ملت مة بالعمل مع

جميع وراالت إنفاذ بما فيها المنممة الدولية للشت تترطة ال نامية في التصت تتدم لل ريمة المنممة عبر الوطنية.

وتوجد أيضا أطر إقليمية للتعامل مع ال ريمة عبر الوطنية والتعاون ايما بين دول المحيط الهادئ.
-13

وايما يتعلق بمس ت ت لة اإلعاقة لدل البلد مش ت تتروع س ت تتياس ت تتة إنمامية وطنية ش ت تتاملة لمس ت تتامل اإلعاقة

للفترة  .2024-2020وبالنمر إلى أن عدد مدارس ذوم اال تياجات الااصت ت ت ت تتة محدود يست ت ت ت تتعى البلد إلى
ت هي المدارس العادية بما يمةنها من إدماج األطفال ذوم اإلعاقة.

-14

ويه تتدد ع تتدم اتا تتاذ إجرالات طمو تتة وع تتالمي تتة بموج تتب اتف تتا ب تتاري

األست ت تتاست ت تتية .ودع

جميع الحقو والحري تتات

ج ر ست ت تتليمان الم تمع الدولي إلى إلقال نمرة جادة على محنة ال جلين بست ت تتبب تغير

المناخ واتااذ الم يد من اإلجرالات المناخية التي تضتتع الةورب على مستتار يحول دون ارتفاع درجة اررة

الةورب بما يت اوا  1,5درجة.
-15
-16

وذررت ج ر سليمان أن إنشال مدسسة وطنية لحقو اإلنسان ال ي ال على جدول األعمال.
أما بالنس ت تتبة لتولي النس ت تتال مناص ت تتب ايادية فقد خصت ت ت

ما ال يقل عن  10في المامة من ه ه

المناصت ت تتب للنست ت تتال بموجب قانون الن اهة الست ت تتياست ت تتية لأ اب ( .)2014وع وة على ذلل وحت ت تتع

و اارة

الادمة العامة برنام ا يقدم إرش تتادات للنس تتال عن ريفية الوص تتول إلى المناص تتب ال يادية مما س تتاعد على
حمان تةافد الفرز بين الرجل والمرأة في الادمة العامة.

-17

وأنش ت ت ت ج ر س ت تتليمان بوص ت تتفها بلدا خارجا من ن اع و اارة للتعامل مع توص ت تتيات ل نة الح يقة

والمصتتالحة .ولي

التصتتديق على نمام روما األستتاستتي للمحةمة ال نامية الدولية أولوية بالنستتبة إلى البلد.

ورما ورد في التقرير الوطني ي رم إنش ت ت ت تتال سياكل أس ت ت ت تتاس ت ت ت تتية للمحاكم في المقاطعات في محاولة لتع ي

إمةانية الل ول إلى القضال.
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-18

وأ اط

ج ر ست ت ت ت ت ت تتليمان علما بالب النمر في التوايع على معاهدة ت ارة األست ت ت ت ت ت تتلحة .وال ت ال

ال خامر غير المنف رة إ دل مشتاكل البلد

يث ال ت ال ذخامر الحرب العالمية الثانية تقتل الناس .وأبرات

ج ر سليمان الحاجة إلى تنميق أراحيها من ه ه األسلحة.

-19

وأكدت أن الدس ت ت تتتور يحمي رية الص ت ت تتحافة .وقال

إن التشت ت ت تريع الااز بتست ت ت ت يل مس ت ت تتتادمي

الهواتص المحمولة لشت ت ت ت ت ت تراما االش ت ت ت ت ت تتترار الااص ت ت ت ت ت تتة بهم معروا على البرلمان .وع وة على ذلل ينةب

الماتصون بنشاط على وحع تشريعات خاصة بالفضال اإللةتروني.
-20

وايما يتعلق بنوع ال ن

-21

وايما يتعلق بمةافحة العنص ال نس ت تتاني يتض ت تتمن قانون ماية األس ت ترة ( )2014وقانون (ال رامم

ت سي

هنار اس ت تتتراتي ية وطنية لتحس ت تتين الوح ت تتع االقتص ت تتادم للمرأة وقد تم

 116ناديا ل دخار المالي .وباإلحافة إلى ذلل ااد عدد النسال المشاررات في نمام تنقل العمالة.

ال نست ت ت تتية) (المعدل) في قانون العقوبات ( )2016وقانون رعاية الافل واألست ت ت ترة ( )2017أ ةاما رميست ت ت تتية
تهتد

إلى متايتة النست ت ت ت ت ت تتال واألطفتال من العنص .وقتد أنشت ت ت ت ت ت تلت

عام  2013لتقديم الدعم لض ت ت تتحايا العنص ال نس ت ت تتاني .وتوخ
مقاطعات في المقاطعات الام

المتب ية عام .2021

شت ت ت ت ت ت تتبةتة اإل تالتة في إطتار SAFENET

الااط توفير ه ه الادمة المتا ة في أربع

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
-22

خ ل جلس تتة التحاور أدلى  59وفدا ببيانات .وترد التوص تتيات المقدمة خ ل جلس تتة التحاور في

-23

جورجيا على ج ر ستليمان لما شتهدته من تاورات تشتري ية رميستية من ال ولة الستابقة من

الفرع "ثانيا" من ه ا التقرير.
وأثن

االست ت ت ت تتتعراا الدورم الشت ت ت ت تتامل الااز بها بما في ذلل القوانين المتعلقة بمةافحة الفست ت ت ت تتاد ورعاية الافل

واألسرة وتقديم تقاريرها الدورية إلى ل نة قو الافل وإنشال الل نة االستشارية لمةافحة االت ار بالبشر.

-24

ور ب

ألمانيا بإنشت تتال الل نة االست تتتشت تتارية لمةافحة االت ار بالبشت تتر مع اإلعراب عن قلقها إاال

-25

وقال

آيست ت تتلندا إنها تشت ت تتعر باالرتيار إاال اتااذ إجرالات مثل شت ت تتبةة  SAFENETالتي تديرها

-26

وأثن

الهند على ج ر س ت ت ت تتليمان ل هودها الرامية إلى تع ي و ماية قو اإلنس ت ت ت تتان من ال ولة

ماية األطفال وال سيما األطفال ذوم اإلعاقة.

الحةومة والشررال غير الحةوميين لتقديم الادمات للمتضررين من العنص ال نساني.

الثانية من االست تتتعراا الدورم الشت تتامل الااز بها .ور ب

بإنشت تتال الل نة االست تتتشت تتارية لمةافحة االت ار

بالبشت ت ت ت تتر وبست ت ت ت تتن قانون ماية المبلغين عن الماالفات ( .)2018وأشت ت ت ت تتارت مع التقدير إلى اعتماد الااة

االستراتي ية الصحية الوطنية للفترة .2020-2016
-27

وال م

إندونيس تتيا التقدم ال م أ راته ج ر س تتليمان من جولة االس تتتعراا األخيرة .وقال

إنها

ال ت ال ملت متتة بتتالتعتتاون مع ج ر ست ت ت ت ت ت تتليمتتان في م تتالي بنتتال القتتدرات والتنميتتة وال ست ت ت ت ت ت تتيمتتا في م تتاالت
الديمقراطية والنهوا بحقو اإلنسان وتمةين المرأة و ماية الافل.
-28

وأعرب الع ار عن تقتتديره لل هود التي تب ت لهتتا ج ر ست ت ت ت ت ت تتليمتتان إلعتتداد تقريرهتتا الوطني .ور تتب

بالست تتياست تتات والااط والتش ت تريعات المعتمدة من ال ولة الست تتابقة ل ست تتتعراا الدورم الشت تتامل بما في ذلل

قانون مةافحة الفساد لعام  2018ال م سيمةن البلد من مةافحة الفساد والحفاظ على قو اإلنسان.
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-29
وأثن

أيرلندا بال هود التي تب لها ج ر ستتليمان للنهوا بحقو اإلنستتان على الصتتعيد المحلي

وستتلم

على ج ر ست ت ت ت تتليمان لما أ راته من تقدم من جولة االست ت ت ت تتتعراا الدورم الشت ت ت ت تتامل األخيرة .ور ب

باعتماد عدة ست تتياست تتات ترمي إلى تحست تتين ياة النست تتال والفتيات والشت تتباب بما في ذلل الست تتياست تتة الوطنية
للقضت تتال على العنص حت تتد النست تتال والفتيات والست تتياست تتة الوطنية للشت تتباب والست تتياست تتة الوطنية للمست تتاواة بين

ال نستتين والنهوا بالمرأة .وشت ع

ر لل ج ر ستتليمان على مواصتتلة ه ا التقدم باالنضتتمام إلى معاهدات

قو اإلنسان الدولية األساسية المتب ية والبروتوروالت االختيارية الملحقة بها.

-30

إست ت ت ت ت تراميل بالتحديات العديدة التي تواجهها ج ر س ت ت ت ت تتليمان نتي ة لتغير المناخ .وأثن

وس ت ت ت ت تتلم

إست تراميل على ج ر س تتليمان إلصت ت

ها قانون العقوبات ب ةام ت رم جميع أش تتةال العنص ال نس تتي .وأثن

إسراميل على ج ر سليمان ل يادة عدد النسال في قوة العمل المدفوعة األجر بما يتماشى مع التوصية التي
قدمتها إسراميل في جولة االستعراا السابقة.

-31

وأثن

إيااليا على ج ر ستتليمان لمشتتاررتها ال يمة في آلية االستتتعراا الدورم الشتتامل .وأعرب

عن تقديرها لل هود المب ولة لتع ي المستتاواة بين ال نستتين وال ستتيما اعتماد الستتياستتة الوطنية للمستتاواة بين
ال نست ت ت ت ت ت تتين والنهوا بتالمرأة للفترة  .2020-2016ور بت

أيضت ت ت ت ت ت تتا بتالموافقتة في عتام  2016على اللواما

التنفي ية لقانون ماية األس ت ت ت ت ت ترة ( )2014بما يتماش ت ت ت ت ت تتى مع التوص ت ت ت ت ت تتية التي قدم

في ال ولة الس ت ت ت ت ت تتابقة

ل ستعراا الدورم الشامل بمةافحة العنص العاملي ومساعدة الناجيات وحمان الادمات ذات الصلة.

-32

وأعرب

اليابان عن تقديرها الةبير للااوات اإلي ابية التي اتا تها ج ر ست تتليمان لحماية وتع ي

قو األطفتتال بمتتا في ذلتتل إص ت ت ت ت ت ت تتدار قتتانون اله رة ( )2012وقتتانون تعتتديتتل قتتانون العقوبتتات ()2016

لحمايتهم من االستغ ل ال نسي .وأكدت اليابان أنها تدرر التحديات التي تواجه ج ر سليمان.
-33
وأثنت

ور ب

م وم تر يبا ا ار بوفد ج ر ست ت ت تتليمان وأعرب

عن تقديرها للتقرير الشت ت ت تتامل ال م قدمه.

على ج ر ست ت ت ت ت ت تتليمتان لمتا أ راتته من تقتدم تى اغن في تنفيت التوصت ت ت ت ت ت تيتات التي قبلت

االستعراا السابقة.
-34

وشت ت ع

مالي يا ج ر س تتليمان على مواص تتلة العمل مع آليات م ل

آلية االست ت ت ت تتتعراا الدورم الشت ت ت ت تتامل وعلى اتااذ تدابير محددة الهد
التوصت ت تتيات المقبولة .وأعرب

خ ل جولتة

قو اإلنس تتان وال س تتيما

وشت ت ت ت تتاملة لل ميع في ست ت ت ت تتبيل تنفي

عن أملها في أن تست ت تتتفيد الحةومة من التعاون التقني وبنال القدرات من أجل

تع ي جهود النهوا بحقو اإلنسان لشعبها.
-35

ور ب

ملديق بالتقدم المحرا في سبيل النهوا بحقو اإلنسان على الصعيد المحلي وأشادت

بالحةومة إلدراجها أهدا

التنمية المست ت ت ت ت ت تتتدامة في االست ت ت ت ت ت تتتراتي ية اإلنمامية الوطنية للفترة .2035-2016

وهنت ت الحةومة أيضت ت ت ت ت ت تتا على تقتديمهتا في عام  2020أول است ت ت ت ت ت تتتعراا وطني طوعي لهتا عن الة خاة

التنمية المستدامة لعام  2030والتقدم في تنفي ها.
-36

ور ب

ج ر مارشت تتال بال هود التي تب لها ج ر ست تتليمان لموالمة ست تتياست تتتها الوطنية مع المبادئ

المبينة في اتفااية القضت تتال على جميع أشت تتةال التميي حت تتد المرأة واتفااية قو األشت تتااز ذوم اإلعاقة

بما في ذلل في الستياستة اإلنمامية الوطنية الشتاملة لمستامل اإلعاقة والستياستة الوطنية للمستاواة بين ال نستين

والنهوا بالمرأة.
-37

وأشتتادت موريشتتيوس ب ر ستتليمان لوحتتعها ستتياستتة للتافيق والتةيق في إطار التصتتدم لتغير

المناخ والرتفاع مس تتتول س تتاا البحر وألق

الض تتول على محدودية الموارد المتا ة للبلد وال س تتيما بالنمر

إلى جامحة فيروس رورونا (كوفيد )19-وآثارها.
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-38

الفساد.
-39

ور ب

المةست ت تتيل بإنشت ت تتال الل نة االست ت تتتشت ت تتارية لمةافحة االت ار بالبشت ت تتر واعتماد قانون مةافحة

وقدر ال بل األس ت ت ت ت تتود تقدي ار إي ابيا اعتماد بعال الوثامق االس ت ت ت ت تتتراتي ية مثل قانون رعاية الافل

واألست ترة ( )2017واالس تتتراتي ية اإلنمامية الوطنية للفترة  2035-2016والس تتياس تتة الوطنية للش تتباب للفترة

 .2030-2017وش ت ت ت ع ال بل األست ت تتود ةومة ج ر ست ت تتليمان على التماس المست ت تتاعدة من األمم المتحدة

بما فيها مفوح تتية األمم المتحدة لحقو اإلنس تتان الس تتتةمال إنش تتال مدست تس تتة وطنية لحقو اإلنس تتان تمتثل

للمبادئ المتعلقة بمرر المدس ت تست تتات الوطنية لتع ي و ماية قو اإلنست تتان (مبادئ باري ) دون م يد من
الت خير .و ث ال بل األس ت ت تتود الحةومة على اتااذ التدابير ال امة للقض ت ت تتال على االعتدال ال نس ت ت تتي على
األطفال وت ريم بيع الفتيات الصغيرات وتقديم مرتةبيهما إلى العدالة.

-40
-41

وأشار المغرب إلى الااوات اإلي ابية المتا ة من االستعراا األخير.
وأعرب

نيبال عن تقديرها إلط

 2023-2019وأثن

خارطة الاريق للستتياستتة الوطنية لأمراا غير المعدية للفترة

على ج ر ست تتليمان إلط قها مشت تتروع "القرية الصت تتحية" .وأشت تتارت إلى االست تتتراتي ية

اإلنمامية الوطنية للفترة  2035-2016وشت ع

ج ر ستليمان على اتااذ تدابير فعالة لتحقيق المستاواة بين

ال نسين في مناصب صنع القرار والمناصب ال يادية.

-42

وأثن

هولندا على ج ر ست تتليمان لما اتا ته من خاوات لتع ي المست تتاواة بين ال نست تتين بما في

ذلل الس تتياس تتة الوطنية للمس تتاواة بين ال نس تتين والنهوا بالمرأة للفترة  .2020-2016غير أنها أعرب

قلقها إاال العنص البدني وال نسي والتميي
-43

ونوه

وعدم المساواة بين ال نسين.

نيوايلندا بالتقدم المحرا في التصت تتدم للعنص حت تتد المرأة والافل وش ت ت ع

عن

ج ر ست تتليمان

على مواصتلة االستتفادة من ال خم ال م تحقق في ه ا الم ال ال ستيما أن معدالت العنص ال ت ال مرتفعة.
وأثن

أيضا على ج ر سليمان اللت امها بمعال ة قضايا اإلعاقة.

-44

ور ب

-45

وأثن

الني ر بالتقدم المحرا في تنفي التوصتتيات ال  89التي قبلتها عام  2016وش ت ع

سليمان على استةمال المبادرات ال ارية لتنفي التوصيات التي لم تنف بعد تنفي ا فعاال.

جر

باكستتتان على ج ر ستتليمان لتع ي ها و مايتها لحقو اإلنستتان بما في ذلل تع ي اإلطار

التشت ت تريعي وتع ي ال مس ت تتاواة بين ال نس ت تتين وح ت تتمان الوص ت تتول إلى التعليم واالس ت تتتثمار في نمام الرعاية

الصتتحية .وال م

أيضتتا أن االستتتراتي ية اإلنمامية الوطنية أقرت باغثار الستتلبية ل امحة روفيد 19-التي

وشت ع

باراغوام ج ر ستليمان على مواصتلة التعاون مع البلدان األخرل والمنممات الدولية من

أعاق

-46

التقدم االجتماعي واالقتصادم.

أجل التنفي الةامل للتوصت ت تتيات المنبثقة عن جوالت االست ت تتتعراا الست ت تتابقة .وأعرب

باراغوام عن قلقها إاال

ايادة المااطر التي تهدد صتتحة الستتةان وال ستتيما القااعات األكثر حتتعفا بستتبب تغير المناخ واالرتفاع

غير المسبو في مستول ساا البحر.
-47

وال م

الضت ت يفة .ور ب

الفلبين ال هود المب ولة ل يادة تع ي

ماية قو اإلنست ت ت ت ت تتان وال ست ت ت ت ت تتيما قو الفلات

بإنشت تتال الل نة االست تتتشت تتارية لمةافحة االت ار بالبشت تتر وتدريب المولفين المةلفين بإنفاذ

القوانين وتع ي التشريعات لمةافحة االت ار باألشااز.
-48

ور ب

البرتغال بال هود المب ولة لتع ي

قو الشت تتباب والمست تتاواة بين ال نست تتين من خ ل تنفي

الس تتياس تتة الوطنية للش تتباب للفترة  2030-2017والس تتياس تتة الوطنية للمس تتاواة بين ال نس تتين والنهوا بالمرأة

للفترة .2020-2016
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-49
يهد

اإلص
-50

ونوه

الس ت تتنغال بالل نة االس ت تتتش ت تتارية لمةافحة االت ار بالبش ت تتر وباعتماد قانون لمةافحة الفس ت تتاد

إلى مةافحة أفعال الفستتاد التي يرتةبها مولفو الادمة المدنية .ور ب

أيضتتا بال هود المب ولة لتنفي

ات التشري ية الرامية إلى موالمة القوانين الوطنية مع الصةور الدولية لحقو اإلنسان.
ور ب

صت تربيا باعتماد قوانين لمةافحة الفست تتاد وإنشت تتال ل نة مست تتتقلة لمةافحة الفست تتاد .وشت ت ع

ج ر ست ت تتليمان على مواصت ت تتلة التعاون الوثيق مع آليات األمم المتحدة لحقو اإلنست ت تتان بما يحقق مصت ت تتلحة

جميع مواطنيها.
-51

وأثن

ست تتيراليون على ج ر ست تتليمان لما قاعته من خاوات في م ال تع ي

قو اإلنست تتان من

جولة االست تتتعراا الست تتابقة في عام  2016بما في ذلل إصت ت ر قانون العقوبات بإدراج ةم ي رم جميع

أش ت تتةال العنص ال نس ت تتي وس ت تتن قانون الافل والرعاية االجتمااية ( )2017ووح ت تتع س ت تتياس ت تتات ترمي إلى
تع ي المست تتاواة بين ال نست تتين .وأشت تتارت إلى التحديات البيلية العديدة التي تواجهها ج ر ست تتليمان بوصت تتفها

دولة ج رية صتغيرة نامية وشت ع

ج ر ستليمان على مواصتلة العمل مع الشتررال اإلقليميين والدوليين من

أجل البحث عن سبل ناجعة لمواجهة تلل التحديات.

-52

وأثن

ست تتلوفينيا على ج ر ست تتليمان اللت امها بالتافيق من آثار تغير المناخ وقال

تشت تتعر بالقلق إاال أنشت تتاة قاع األشت ت ار الواست تتعة الناا في الست تتنوات األخيرة التي ران

إنها ال ت ال

لها آثار خايرة

على قو اإلنس ت ت تتان والبيلة في ج ر س ت ت تتليمان وأثرت ر لل على ال هود العالمية الرامية إلى التافيق من
آثار تغير المناخ .وال م

أن قض ت ت ت ت ت تتايا قو اإلنس ت ت ت ت ت تتان في ه ا الس ت ت ت ت ت تتيا لم تت ثر رثي ار بنق

أو السياسات بل ت ثرت بافتقارها إلى الرصد واإلنفاذ.
-53

وايمتا يتعلق بتالتنميتة تعتاملت

القوانين

ج ر ست ت ت ت ت ت تتليمتان مع الحق في التنميتة من منمور است ت ت ت ت ت تتتراتي يتهتا

اإلنمامية الوطنية للفترة  . 2035-2016وتس ت ت ت ت ت تتتند ه ه األداة إلى الرتية الوطنية لتحس ت ت ت ت ت تتين س ت ت ت ت ت تتبل ال ي

االجتمااية واالقتصت تتادية ل ميع ست تتةان ج ر ست تتليمان .وتتماشت تتى االست تتتراتي ية اإلنمامية الوطنية مع مست تتار

ساموا وبرنامج عمل اسانبول ايما يتعلق بالتنمية المستدامة.
-54

وعلى الرغم من المةاس تتب االقتص تتادية التي تحقق

في الفترة من  2015إلى  2018أثر لهور

جامحة روفيد 19-وإنفاذ تدابير اال توال ت ثي ار ست ت ت ت تتلبيا على اقتصت ت ت ت تتاد البلد وأعا تنفي المبادرات اإلنمامية.

وفي محاولة لتافيق األثر االقتص ت ت ت ت تتادم لل امحة اعتمدت الحةومة س ت ت ت ت تتياس ت ت ت ت تتة إعادة التوجيه .وش ت ت ت ت تتمل
األولويات إعادة تاصي

الموارد للقااع اإلنتاجي ووحع ترتيبات مدسسية سيةلية مناسبة لتيسير المضي

في مست تتار ينمي االقتصت تتاد في إطار ش ت تراكة مع القااع الااز .وايما يتعلق بتاوير الهياكل األست تتاست تتية

شت تتارر

الحةومة وشت تترراتها اإلنماميون في عدة برامج أو مشت تتاريع تحولية رميست تتية تشت تتمل في جملة أمور

الماارات وقااع التعدين والااقة واالتصاالت السلةية وال سلةية ومصامد األسمار وال راعة.

-55

ويمثل تغير المناخ قض ت ت ت ت تتية عالمية ملحة تدثر ت ثي ار ش ت ت ت ت تتديدا على الحياة اليومية لس ت ت ت ت تتةان ج ر

ستتليمان وال ستتيما أوللل ال ين ي يشتتون في ال ر المنافضتتة .وأرغم ارتفاع مستتتول ستتاا البحر وتستترب

المياه وموجات المد الهاملة واألعاصت ت ت تتير الست ت ت تتةان على االنتقال إلى أماكن أخرل وال ست ت ت تتيما االنتقال من

ال ر المنافضتة إلى ال ر األعلى .وال ي ال البلد يفقد ج ره فتاستر النستال األ ارحتي التي تمثل مصتدر
قوتهن واس تتتق ليتهن مع اس تتتمرار ابت ع البحر لليابس تتة .وران له ه الماهرة أثر على ثقافة البلد المتنوعة:

فمع انفص ت ت ت تتال الناس عن المحاص ت ت ت تتيل التقليدية واعتمادهم على األغ ية المس ت ت ت تتتوردة لهرت أمراا غير

معدية تشتتةل الستتبب الرميستتي للموت في ج ر ستتليمان .و ر العلمال من أن أستتمار التونة  -وهي ستتلعة
أس ت ت ت تتاس ت ت ت تتية س ت ت ت توال من يث الدخل أو االس ت ت ت تتته ر  -س ت ت ت تتتبدأ باالنتقال إلى الش ت ت ت تتر بحلول عام 2050

مما سيددم إلى انافاا ما ونات التونة في مياه البلد .وسيتسبب ذلل في انتشار الفقر ما لم يب ل م يد
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من ال هود لبنال قدرة الستةان على الصتمود .وقد ع ات الحةومة جهودها للتصتدم لتغير المناخ من خ ل
صت تتياغة وتنفي الست تتياست تتة الوطنية لتغير المناخ .وباإلحت تتافة إلى ذلل ست تتتقدم الحةومة مست تتاهماتها المحددة

وطنيا في األسابيع المقبلة.
-56

ولدل ج ر س ت ت تتليمان أطر قانونية ماتلفة لمعال ة مست ت ت ت لة الر واالت ار .وباإلح ت ت تتافة إلى ذلل

تقوم الستتلاات الماتصتتة بتفتي

ورصتتد صتتناعتي قاع األش ت ار وصتتيد األستتمار لمنع أم ات ار بالنستتال

والفتيات وأم است ت ت ت تتتغ ل لهن .وع وة على ذلل بات البلد اغن في المر لة التحضت ت ت ت تتيرية ل نضت ت ت ت تتمام إلى

اتف ااية األمم المتحدة لمةافحة ال ريمة المنممة عبر الوطنية وتنمم الست ت ت تتلاات لقة عمل تشت ت ت تتاورية على
الصعيد الوطني بش ن المسامل المتصلة باالت ار باألشااز.

-57

وايما يتعلق بالحق في س ت ت تتبيل انتص ت ت تتا

فعال أجري

مدخ ار د ارس ت ت تتة اس ت ت تتتقص ت ت تتامية عن إمةانية

االست تتتعانة بالقضت تتال في إطار شت تتراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمامي .واست تتتنادا إلى نتامج ه ه الد ارست تتة

شت ت ت تترع برنامج األمم المتحدة اإلنمامي بدعم من ةومة أست ت ت تتتراليا وباالشت ت ت تتترار مع مةتب الوريل العام في
تنفي برنامج االس ت تتتعانة بالقض ت تتال بهد

تقديم خدمات العدالة لس ت تتةان المناطق الريفية في ج ر س ت تتليمان.

وي رم ت ريب برنامج الوص تتول إلى العدالة في أربع مقاطعات ريفية وهنار خاط لتوس تتيع ناا البرنامج

إلى ما هو أبعد من مراك المقاطعات.
-58

وايما يتعلق بالمشتاررة في الشتدون العامة والحق في التصتوي

هنار ستياستات ترمي إلى تع ي

مشت ت تتاررة المرأة في آليات صت ت تتنع القرار إلى جانب توفير التدريب لتمةين المرأة من تولي مناصت ت تتب ايادية.

وبين قانون ن اهة األ اب الس تتياس تتية ( )2014أن ما ال يقل عن  10في المامة من المقاعد داخل األ اب

ماصصة للمرشحات .ويضم البرلمان الوطني اليا أربعة نسال تتولى اثنتان منهن مناصب و اارية أيضا.
إست تتبانيا عن تقديرها إلنشت تتال الل نة االست تتتشت تتارية لمةافحة االت ار بالبشت تتر وتدريب قوات

-59

وأعرب

-60

وأعرب السودان عن تقديره للااوات ال ادة التي اتا ت إلنشال آلية وطنية لمةافحة الفساد.

األمن على ه ا الموحوع.

-61

وأعرب

تايلند عن تقديرها لل هود المب ولة لتع ي المستتاواة بين ال نستتين وتمةين المرأة وال ستتيما

من خ ل الست ت ت تتياست ت ت تتة الوطنية للمست ت ت تتاواة بين ال نست ت ت تتين والنهوا بالمرأة للفترة  .2020-2016وقال

إنها

ش تتعرت باالرتيار إاال ت ايد عدد النس تتال ال تي يتنافس تتن بوص تتفهن أعض تتال في أ اب س تتياس تتية معربة عن

أملها في أن تواصل ج ر سليمان دعم مشاررة المرأة في مناصب صنع القرار الحةومية.
-62

وأثن

تيمور  -ليش تتتي على ج ر س تتليمان العتمادها قانون مةافحة الفس تتاد ( )2018وشت ت عتها

على إنش تتال ل نة مس تتتقلة لمةافحة الفس تتاد .وال م

لحقو اإلنسان في مشروع الدستور االتحادم وقال

أيض تتا مع التقدير إدراج مس تتالة إنش تتال مدست تس تتة وطنية
إنها تتالع إلى إنشامها.

-63

ونوه

أوررانيا بالااوات المتا ة لتع ي و ماية قو اإلنس ت ت ت ت ت تتان وال س ت ت ت ت ت تتيما إنش ت ت ت ت ت تتال الل نة

-64

ور بت

المملةتة المتحتدة لبرياتانيتا العممى وأيرلنتدا الشت ت ت ت ت ت تمتاليتة بتالااوات المتات ة لتع ي و متايتة

( .)2014و ث

الحةومة على تحست ت تتين تنفي ذلل التش ت ت تريع عن طريق تع ي عمليات الشت ت تترطة وإجرالات

االستشارية لمةافحة االت ار بالبشر.

قو اإلنست ت ت ت تتان مثل تحست ت ت ت تتين فرز الوصت ت ت ت تتول إلى العدالة وإذرال الوعي ب ةام قانون ماية األس ت ت ت ت ترة

االدعتال بييتة ايتادة معتدالت إدانتة منتهةيته .و ثت

الحةومتة أيضت ت ت ت ت ت تتا على متايتة ريتة وست ت ت ت ت ت تتامط اإلع م

بضت تتمان أن تةرس جميع التش ت تريعات بما في ذلل التش ت تريعات التي تنمم االت الاوارئ الحق في رية

الرأم والتعبير.
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-65

وأثنت

الواليتتات المتحتتدة األمريةيتتة على ج ر ست ت ت ت ت ت تتليمتتان إلجرامهتتا انتاتتابتتات وطنيتتة رة ون يهتتة

عام  2019والتااذها خاوات للوفال بالت اماتها وتعهداتها الدولية في م ال قو اإلنست ت ت ت ت تتان .لةنها قال

إنها ال ت ال تشت ت ت تتعر بالقلق إاال است ت ت تتتمرار العنص البدني وال نست ت ت تتي حت ت ت تتد المرأة وعدم توفير الحماية للمرأة
بما يضمن لها المساواة في الحقو في جميع القااعات االقتصادية والسياسية في الم تمع.

-66

أوروغوام بتال هود التي تبت لهتا ج ر ست ت ت ت ت ت تتليمتان في م تال قو اإلنست ت ت ت ت ت تتان ور بت

وست ت ت ت ت ت تتلمت

بالمناقش ت تتات ال ارية إلنش ت تتال مدست ت تس ت تتة وطنية مس ت تتتقلة لحقو اإلنس ت تتان ووح ت تتع خاة عمل وطنية لحقو

اإلنسان.
-67

فانواتو الااوات اإلي ابية التي اتا تها ج ر ست ت ت ت تتليمان إلدراج مبادئ قو اإلنست ت ت ت تتان

وال م

المةرس ت تتة في معاهدات قو اإلنس ت تتان الدولية في إطارها التش ت تريعي .وش ت ت ع

الحةومة أيض ت تتا على ب ل

جهود لحماية قو اإلنسان لشعبها وال سيما قو األطفال والنسال واألشااز ذوم اإلعاقة.

-68

وأثن

جمهورية فن وي البوليفارية على ج ر ست تتليمان ل هودها في تنفي التوصت تتيات المقبولة في

جوالت االست ت ت ت تتتعراا الست ت ت ت تتابقة رغم التحديات التي تار ها جامحة روفيد 19-وآثار تغير المناخ .ور ب

بالااوات التي اتا تها ج ر س ت ت ت تتليمان لتنفي الس ت ت ت تتياس ت ت ت تتة الوطنية المتعلقة باإلعاقة وبمض ت ت ت تتيها قدما نحو

التصتتديق على اتفااية قو األشتتااز ذوم اإلعاقة .وأعرب

عن تقديرها لستتياستتة المستتاواة بين ال نستتين

واإلدماج االجتماعي الرامية إلى ايادة عدد النست تتال في المناصت تتب ال يادية ومناصت تتب صت تتنع القرار وتع ي

المست ت تتاواة بين ال نست ت تتين في جميع الم االت .ونوه

ر لل بمشت ت تتروع القانون ال م يهد

إلى جعل التعليم

إل اميا في مر لة الافولة والمر لتين االبتدامية والثانوية وبمشتتروع "القرية الصتتحية" لمعال ة األمراا التي

يمةن الوقاية منها وتحستتين فرز الوصتتول إلى مياه الشتترب والصتتر الصتتحي وتع ي التغ ية الصتتحية

لسةان القرل الريفية.
-69

ور ب ت

األرجنتين بتوجي تته ج ر ست ت ت ت ت ت تتليم تتان دعوة دامم تتة إلى جميع المةلفين بوالي تتات في إط تتار

-70

ور ب ت

أرمينيتتا بتتالتتتدابير المتا ت ة ل عتتل التعليم إل اميتتا في مر لتتة الافولتتة المبةرة وفي مر لتي

اإلجرالات الااصة.

التعليم االبتدامي والثانوم وباعتماد مش تتروع س تتياس تتة وطنية بشت ت ن اإلعاقة ومش تتروع س تتياس تتة إنمامية وطنية

شتاملة لمستامل اإلعاقة .وأشتارت إلى قانون رعاية الافل واألسترة ( )2017ال م يهد

إلى ماية األطفال

من االستغ ل في البغال وفي المواد اإلبا ية و مايتهم من ال واج المبةر أو القسرم والعمل الشا .

أس ت ت تتتراليا على ج ر س ت ت تتليمان ل هودها الرامية إلى تع ي و ماية قو اإلنس ت ت تتان بما في

-71

وأثن

-72

وهنت ت ج ر البهتامتا الحةومتة على تقتديمهتا في عتام  2020أول است ت ت ت ت ت تتتعراا وطني طوعي عن

ذلل مةافحة العنص العاملي عن طريق اعتماد قانون ماية األسرة (.)2014

الة تنفي ها لااة التنمية المست ت ت تتتدامة لعام  2030وعن التقدم في ه ا التنفي  .وأقرت ج ر البهاما باعتماد

اس ت ت تتتراتي ية إل دا

تغيير في الادمة العامة تهد

اإلدارة والمساواة بين ال نسين.
-73

إلى التواية بض ت ت تترورة مراعاة المنمور ال نس ت ت تتاني في

وأقرت بربادوس بالتحديات التي تواجه ج ر ست تتليمان وال ست تتيما أامة المناخ وجامحة روفيد.19-

وذررت أن ه ه التحديات تهدد بإباال التقدم المحرا في م ال قو اإلنست ت ت ت تتان أو تى عة

لصالا األفراد واألسر والم تمعات المحلية في جميع أنحال البلد.
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-74
ودعت

وأعرب

-75

بوتسوانا ت خر ج ر سليمان في تقديم بعال التقارير إلى آليات وهيلات قو اإلنسان.

وال م

ج ر ست ت ت ت ت ت تتليمتان إلى التع يتل في تنفيت الت امتاتهتا في إطتار هيلتات المعتاهتدات التي بتاتت
عن قلقها إاال التقارير التي تفيد بارتفاع معدل انتشار إسالة معاملة األطفال.

طرفتا فيهتا.

وشت ت ت ت ع

الب ارايل ج ر س ت ت تتليمان على تنفي التدابير ال امة لتحقيق ال مرر ية في إقامة العدل.

تمثي ربي ار .ودع

قو األشت تتااز ذوم

وش تتددت أيض تتا على أهمية أن يةون تمثيل المرأة في األ اب الس تتياس تتية والمناص تتب التي تش تتغل باالنتااب
ج ر ست تتليمان أيضت تتا إلى اعتماد تدابير شت تتاملة لحماية وتع ي

اإلعاقة وال سيما النسال واألطفال منهم.
-76

وال م

الافتل .وأعربت

بوررينا فاستتو التقدم المحرا وال ستتيما التدابير المتا ة لتع ي اإلطار التشتريعي لحقو

قتاممتة ايمتا يتعلق بتا ترام قو اإلنست ت ت ت ت ت تتان

عن قلقهتا إاال التحتديتات العتديتدة التي متا االت

و مايتها وتنفي ها.
-77

رندا على ج ر س تتليمان العتمادها قانون رعاية الافل واألس ترة ( )2017ال م يهد

وأثن

مست تتاعدة األطفال ال ين يشت تتتغلون في أعمال خايرة أو تناوم على إست تتالة .و ث

إلى

الحةومة على رفع الحد

األدنى لسن المسدولية ال نامية وحمان توسيع ناا الحماية القانونية للقصر لتشمل جميع األطفال.

-78

وأعرب

ش تتيلي عن أس تتفها للت خر في نش تتر التقرير الوطني ل ر س تتليمان المتعلق بال ولة الثالثة

-79

وأعرب

الص ت ت ت تتين عن تقديرها ل س ت ت ت تتتراتي ية اإلنمامية الوطنية للفترة  2035-2016التي تهد

من االستعراا الدورم الشامل.

إ لى تحقيق نمو اقتصت ت تتادم مست ت تتتدام وشت ت تتامل لل ميع وإلى التصت ت تتدم بفعالية لتغير المناخ وتاوير التعليم
والص ت ت تتحة ومةافحة تفش ت ت تتي جامحة روفيد 19-ومةافحة العنص العاملي و ماية قو الفلات الض ت ت ت يفة

مثل النسال واألطفال واألشااز ذوم اإلعاقة.
-80

وهن ت روت ديفوار ج ر س تتليمان على التقدم المحرا في م ال قو اإلنس تتان وش ت عتها على

مواصلة جهودها الرامية إلى تع ي
-81

واعترفت

قو اإلنسان و مايتها على نحو أفضل.

روبتتا بتتال هود المبت ولتتة لمواجهتتة اغثتتار الض ت ت ت ت ت ت تتارة لتغير المنتتاخ والتافيق من تتدتهتتا

بما في ذلل في م ال الحد من مااطر الةوار  .وس ت تتلا
تحقيق أهدا

-82

الض ت تول أيض ت تتا على ترري ج ر س ت تتليمان على

التنمية المستدامة في اقتصاد خفيال الةربون.

وال م

الدانمرر الااوات المتا ة لمةافحة العقاب البدني في المدارس مع استمرار القلق إاال

اس تتتمرار ممارس تتتها .وذررت أن مبادرة اتفااية مناهض تتة التع يب مس تتتعدة الس تتتةش تتا

سليمان على التقدم في ه ه المس لة إذا ما اعتبرت ذلل مفيدا.
-83

وأعربت

-84

وأثن

س تتبل مس تتاعدة ج ر

ال مهوريتة التدومينيةيتة عن تقتديرهتا لعرا التقرير الوطني .وأقرت بتال هود التي تبت لهتتا

ج ر سليمان لمةافحة تغير المناخ.

إس تتتونيا على ج ر س تتليمان العتمادها الس تتياس تتة الوطنية للش تتباب لأعوام 2030-2017

والست ت تتياست ت تتة الوطنية للمست ت تتاواة بين ال نست ت تتين والنهوا بالمرأة لأعوام  2020-2016وقانون رعاية الافل

واألسرة ( )2017بما يتماشى مع التوصيات الصادرة عن ال والت السابقة من االستعراا الدورم الشامل.
وذررت أن بعال القوانين المتصت ت ت تتلة بحقو الافل تحتاج إلى موالمة مع اتفااية قو الافل وش ت ت ت ت ع

ج ر ستتليمان على اتااذ م يد من الااوات لتنفي التدابير ذات الصتتلة لحماية النستتال واألطفال من إستتالة

المعاملة ومن االت ار باألشااز.
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-85

ور ب

اي ي باإلن ااات التي تحقق

الدورم الشت ت تتامل الست ت تتابقة .وأثن

في تنفي التوصت ت ت ت تتيات الصت ت ت ت تتادرة عن جولة االست ت ت ت تتتعراا

على ج ر ست ت تتليمان لما اتا ته من تدابير لمةافحة االت ار باألشت ت تتااز

بما في ذلل تحديد المسدولية ال نامية ايما يتعلق باالت ار الداخلي باألشااز.

-86

وأعرب

فنلندا عن تقديرها الةبير لمشاررة ج ر سليمان في عملية االستعراا الدورم الشامل.

-87

وأعرب

فرنسا عن تقديرها لعرا التقرير الوطني.

-88

وفي م تتال قو الافتتل ورفتتاهتته قتتال ت

إن الحةومتتة تواصت ت ت ت ت ت ت تتل بنتتال قتتدرات مولفي الرعتتايتتة

االجتمااية وغيرهم من مقدمي الادمات لض ت ت ت ت تتمان اس ت ت ت ت تتت ابة فعالة ومنس ت ت ت ت تتقة في الوق

المناس ت ت ت ت تتب لتلبية

ا تياجات األطفال ال ين عانوا من العنص وسول المعاملة واإلهمال واالستغ ل وا تياجات أسرهم.
-89

وست ل تحستن ايما يتعلق بتست يل المواليد إذ بات  88في المامة من األطفال دون ستن الاامستة

-90

وذررت ج ر س تتليمان أن الل نة الوطنية ل س تتتش تتارات والعمل المعنية بالافل ال ت ال تمثل اغلية

مس لين .غير أن ا تمال الحصول على شهادات المي د أكبر في المناطق الحضرية.

المرر ية الااص ت تتة باألطفال وهي تش ت تتر على تنفي اتفااية ق الافل وترص ت تتد ه ا التنفي  .وح ت تتمن

هه

الل نة أيض ت ت ت ت تتا أن تتولى الحةومة باالش ت ت ت ت تتترار مع المنممات غير الحةومية والمنممات الدينية ومنممات
الم تمع المدني ووراالت األمم المتحدة وح ت تتع وتنفي الس ت تتياس ت تتة الوطنية الااص ت تتة باألطفال وخاة العمل

ه ه ال هات ب نشت ت ت تتاة وبرامج للتواية بحقو الافل على الصت ت ت تتعد الوطنية

ذات الصت ت ت تتلة وقد احت ت ت تتالع
واإلقليمية والم تم ية.

-91

أما بالنس ت ت تتبة لتحديات التنفي فقد تس ت ت تتبب

جامحة روفيد 19-ب ذل ربير للش ت ت تتعب من النا يتين

االجتمااية واالقتصت تتادية .إذ أدت ال امحة إلى دو انةماش اقتصت تتادم خاير .وت ثر النمو االقتصت تتادم

لعام  2020ومن المتوقع أن تمل توقعات عام  2021وربما توقعات الست ت تتنوات القليلة المقبلة على نف
المس تتار الس تتلبي .ويعني ما د

من انافاا في اإليرادات الحةومية خفض تتا في الموارد المتا ة للحةومة

للوفال بالت اماتها في م ال قو اإلنستتان .وشتترع

الحةومة في ستتياستتة إعادة توجيه تهد

إلى التافيق

من اغثار االقتصتتادية الستتلبية والترري على ث ثة م االت رميستتية هي :منع االنهيار االقتصتتادم؛ وتع ي

القااع اإلنتاجي؛ وإبقال روفيد 19-خارج البلد .ومع ذلل بدون جهود متواص تتلة يب لها الش تتررال اإلنماميون
على مسار االنتعاش االقتصادم قد تددم ال امحة إلى جمود في اقتصاد البلد في المستقبل غير البعيد.

-92

وتواجه ج ر ست ت تتليمان بوصت ت تتفها "دولة ج رية صت ت تتغيرة في محيط ربير" قيودا جغرااية تعرحت ت تتها

ألوجه ح تتعص اجتمااية واقتص تتادية .وما اال

تدعو إلى وقص الممارس تتات التي تشت ت ع الص تتيد المفرط في

مياهها بما في ذلل إعانات مص ت تتامد األس ت تتمار الض ت تتارة التي تقدمها دول بعيدة .وع وة على ذلل يعرا
التلو النمام اإليةولوجي برمته للاار باإلح تتافة إلى ت ثيره على س تتبل اي

الفرز االقتصادية المتا ة لهم.
-93

س تتةان ج ر س تتليمان وعلى

وبوجه عام ران للعواقب المعروفة لتغير المناخ ت ثير على ج ر س ت ت ت تتليمان :فقد ااد االس ت ت ت تتتغ ل

المفرط لأخش ت ت تتاب من خار الفيض ت ت تتانات على الم تمعات المحلية وعرا األ ارح ت ت تتي والقرل التي قاع

أش ت ت ت ارها لريار أقول مما عرا ال راعة للاار وعرا المناطق الم هولة لاار أكبر أثنال العواصت ت تتص.
وع وة على ذلل اختف

خم

شاسعة من األراحي في س

ج ر غير م هولة بس تتبب ارتفاع مس تتتول س تتاا البحر وغمرت مس تتا ات

ج ر م هولة .وال ت ال الم تمعات المحلية التي ت ي

على ال ر المرجانية

المنافضة مهددة بالغر بسبب ارتفاع مستول ساا البحر .وهة ا يواجه سةان ج ر سليمان تهديدا تى
لحقهم في البقال.
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-94

فال ر المتناثرة التي تشت ت ت ت تتةل البلد إلى جانب تضت ت ت ت تتاريست ت ت ت تته ال غرااية جعل

التنمية والحورمة

مةلفتين .واألكثر من ذلتل جعتل ارتفتاع تةتاليق النقتل واالتصت ت ت ت ت ت تتاالت جمع البيتانتات أم ار صت ت ت ت ت ت ت بتا للغتايتة.
وال ي ال توافر بيانات موثوقة يمةن التحقق منها أ د التحديات وستتتواصتتل ج ر ستتليمان التماس المستتاعدة

من الشررال اإلنماميين في ه ا الصدد.
-95

وايمتا يتعلق بتالشت ت ت ت ت ت ت اركتات من المهم رمتا هو مبين في التقرير الوطني البتدل في االبتعتاد عن

المستتاعدات التي تميل إلى الترري على توليق االستتتشتتاريين وتنميم لقات العمل .ومن الضتترورم بدال

من ذلل النمر في مشاريع تحويلية مستدامة على المدل الاويل تسهم في التمةين االقتصادم وال سيما

بالنسبة للفلات الض يفة مثل النسال والشباب واألطفال وذوم اإلعاقة.
-96

وايما يتعلق بالتعاون مع هيلات معاهدات قو اإلنست ت ت ت ت ت تتان أيدت ج ر ست ت ت ت ت ت تتليمان ميثا األمم

المتحدة واإلع ن العالمي لحقو اإلنستتان باعتبارهما مةونين مت صتتلين في ديمقراطيتها .وقد صتتدق
سليمان على أربع معاهدات من أصل معاهدات قو اإلنسان األساسية التسع وانضم

جر

إليها .وباإلحافة

إلى ذلتل تعتد ج ر ست ت ت ت ت ت تتليمتان من التدول الموقعتة على اتفتاايتة قو األشت ت ت ت ت ت تاتاز ذوم اإلعتاقتة .وهنتار

تشت تريعات وطنية وأطر س تتياس تتاتية وبرامج لتع ي و ماية وإدماج مبادئ معاهدات قو اإلنس تتان تلل .وقد
ص تتيغ

أطر واس تتتراتي يات س تتياس تتاتية ماتلفة في ه ا الص تتدد مثل الس تتياس تتة الوطنية لأطفال والس تتياس تتة

الوطنية المتعلقة بالمس ت تتاواة بين ال نس ت تتين والنهوا بالمرأة والس ت تتياس ت تتة الوطنية للقض ت تتال على العنص ح ت تتد
النستتال والفتيات والستتياستتة الوطنية للشتتباب والستتياستتة اإلنمامية الوطنية الشتتاملة لمستتامل اإلعاقة .وتشتتهد

تلل الصةور والسياسات التشري ية على الت ام البلد بدعم و ماية قو ش به.
-97

ورلف

الل نة االستتتش تارية الوطنية المعنية باتفااية القضتتال على جميع أشتتةال التميي حتتد المرأة

والل نتة الوطنيتة للمشت ت ت ت ت ت تتورة والعمتل المعنيتة بتالافتل وبتدعم من المنممتات غير الحةوميتة والم تمع المتدني
ووراالت األمم المتحدة باإلشت ت ت ت ار

على القوانين والس ت ت تتياس ت ت تتات ذات الص ت ت تتلة ر ل من الت ام الدولة بتنفي

مبادئ اتفااية القض ت ت تتال على جميع أش ت ت تتةال التميي ح ت ت تتد المرأة واالتفااية المعنية بحقو الافل .وش ت ت تتمل

المبادرات التعاون والدعوة والتدريب والتعليم وإنشال شبةة  SAFENETالتي تتيا إ الة األطفال وححايا
العنص ال نساني.

-98

وي رم اليا بحث مست لة إنشتتال مدستستتة وطنية لحقو اإلنستتان .وواصتتل

الحةومة تع ي عمل

مدس تستتات الن اهة المنش ت ة بما في ذلل مةتب أمين الممالم ومفوحتتية مدونة ستتلور القادة ول نة مةافحة

الفساد .وتدعم ه ه المدسسات بموجب القانون لمةافحة انتهاكات قو اإلنسان وسول اإلدارة والفساد.
-99
انتهت

وأكدت ج ر ست ت ت ت تتليمان أنها ملت مة بالوفال بتعهداتها المتعلقة بتقديم تقارير قو اإلنست ت ت ت تتان .وقد

من إعتداد ورقتة مفتاسيميتة عن آليتة وطنيتة للتنفيت واإلب

ومتتابعتة قو اإلنست ت ت ت ت ت تتان وأهدا

والمتتابعتة في عتام  2019ألغراا تنفيت

التنميتة المست ت ت ت ت ت تتتدامة وغيرها من أولويات التنميتة الوطنيتة وإعداد التقتارير

بش ت ت نها .ولةن بالنمر إلى محدودية الموارد التقنية واألولويات الوطنية المتنافست تتة ال ي ال الوفال بالت امات

اإلب

-100

أم ار ص با.

وأ رات ج ر ست ت ت ت ت ت تتليمتان تقتدمتا في إعمتال قو اإلنست ت ت ت ت ت تتان وتع ي هتا و متايتهتا عن طريق تعميم

المعايير الدولية المتعلقة بمعاهدات قو اإلنستتان وفقا إلطارها التشتريعي وأطرها الستتياستتاتية .وقد قاع

بوصت تتفها بلدا خارجا من ن اع خاوات ربيرة في التمتع بالحصت تتول على الادمات األست تتاست تتية مثل الصت تتحة

والتعليم والعدالة .ونتي ة ل لل تمةن المواطنون من ممارسة ريتهم في بيلة سلمية ومستقرة.
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-101

وش ت ت ت ت ت تتةرت ج ر س ت ت ت ت ت تتليمان الوفود على ما قدمته من مداخ ت بشت ت ت ت ت ت ت ن تقريرها الوطني الااز

باالست ت ت ت تتتعراا الدورم الشت ت ت ت تتامل .وأ اط الوفد علما بالتعليقات والتوصت ت ت ت تتيات والم

ماتلفة وقدم عددا من التوحيحات.
-102

وأوحت ت تتح

-103

وتتالع ج ر س ت تتليمان إلى العمل مع م ل

مات التي أبدتها وفود

ج ر ست ت تتليمان أن الدست ت تتتور ال ي ي عقوبة اإلعدام .و مرت العقوبة البدنية .وأكدت

ج ر سليمان من جديد أن التربية ال نسية ج ل من منه ها التعليمي الوطني.

التي أثيرت أثنال االستعراا.

قو اإلنس ت تتان إل راا تقدم بشت ت ت ن بعال المس ت تتامل

ثانيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
-104

ستتتتدرز جزر ستتتليمان التوصتتتيات التالية ،وستتتتقدم ردودا عل فا وي ومن مناست ت ال يتجاوز

موعد انعقاد الدورة الثامنة واألربع ن لمجلس حقوق اإلنسان.
1-104

النظر وي التصتتديق علا االتفاايات الدولية الرسيستتية لحقوق اإلنستتان مدءا من

2-104

النظر وي إمكانية التصتتديق علا الصتتكود الدولية لحقوق اإلنستتان مثل اتفااية

العفد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوالته االختيارية (إيطاليا)؛

حقوق األشتتتتتتت تختاص وي اإلعتامتة وبروتوكولفتا االختيتاري ،واليروتوكوالت االختيتاريتة التفتاايتة

حقوق الطفل (الجمفورية الدوم نيكية)؛
3-104

التصتديق علا المعاددات الدولية الرسيستية لحقوق اإلنستان التي ال تزال عالقة،

4-104

التصتتتتديق علا الصتتتتكود األستتتتاستتتتية لحقوق اإلنستتتتان ،بما وي لك االتفااية

بغية التقدم وي تحق ق أدداف التنمية المستدامة  5و 11و 13و( 16باراغواي)؛

الدولية لحماية جميع األشتتتخاص من االختفاء القستتتري ،واتفااية منادعتتتة التع ي وغ ر من

ضتتتتتتروا المعاملة أو العقوبة القاستتتتتتية أو الالإنستتتتتتانية أو المف نة ،واالتفااية الدولية لحماية

حقوق جميع العمال المفاجرين وأوراد أسردم (س رال ون)؛
5-104

التصتتديق ،كلولوية ،علا الصتتكود الدولية األستتاستتية لحقوق اإلنستتان ،بما وي

لك العفد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتتياستتتية ،واتفااية منادعتتتة التع ي وغ ر من

ضتتتتتتروا المعاملة أو العقوبة القاستتتتتتية أو الالإنستتتتتتانية أو المف نة ،واالتفااية الدولية لحماية

حقوق جميع العمال المفاجرين وأوراد أسردم (إندونيسيا)؛
6-104

التصتتتتتتديق علا مزيد من صتتتتتتكود حقوق اإلنستتتتتتان ،وال ستتتتتتيما اتفااية حقوق

7-104

النظر وي التصتتتتتديق علا العفد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتتتتياستتتتتية

األشخاص وي اإلعامة ،علا النحو الموصا به سابقا (إسراس ل)؛

(العراق)؛
8-104

(النيجر)؛
9-104

توايع العفد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتتتتتتياستتتتتتتية والتصتتتتتتتديق عليه
التصتتتتتديق علا العفد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتتتتياستتتتتية (ألمانيا)،

(أوكرانيا)( ،جزر اليفاما)( ،وانواتو)( ،ورنسا)( ،ونلندا)( ،مالوي)( ،موريش وز)( ،اليابان)؛
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10-104

التصتتتتتتتتتتديق علا اليروتوكول االختيتاري الثتاني الملحق بتالعفتد التدولي الختاص

11-104

توايع اتفااية منادعتتة التع ي وغ ر من ضتتروا المعاملة أو العقوبة القاستتية

12-104

التصتتديق علا اتفااية منادعتتة التع ي وغ ر من ضتتروا المعاملة أو العقوبة

بالحقوق المدنية والسياسية ،الفادف إلا إلغاء عقوبة اإلعدام (أوكرانيا) (ورنسا) (ونلندا)؛

أو الالإنسانية أو المف نة (النيجر)؛

القاستتتتتتتية أو الالإنستتتتتتتانية أو المف نة (األ رجنت ن) (ألمانيا) (جزر اليفاما) (الدانمرد) (ونلندا)

(المغرا) (مالوي) (اليابان)؛
13-104

التصتتتتتتتتتديق علا اليروتوكول االختيتاري التفتاايتة منتادعتتتتتتتتتة التعت يت وغ ر من

14-104

التصتتديق علا االتفااية الدولية لحماية جميع األشتتخاص من االختفاء القستتري

15-104

النظر وي التصتديق علا اليروتوكوالت االختيارية التفااية حقوق الطفل ،ووضتع

16-104

حمتايتة حقوق الطفتل بتالتصتتتتتتتتتديق علا اليروتوكوالت االختيتاريتة التفتاايتة حقوق

ضروا المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المف نة (الدانمرد) (ونلندا)؛

(األرجنت ن) (ورنسا) (اليابان)؛

واعتماد سياسة بشلن عمل األطفال وماسمة باألعمال الخطرة (المغرا)؛

الطفل وجعل التشتتتتريعات الوطنية متماشتتتتية مع أحكام اتفااية حقوق الطفل ،وال ستتتتيما مانون

الزواج ومتانون العمتل ومتانون التعليم ومتانون العقوبتات ،وتحستتتتتتت ت ن ورص االلتحتاق بتالمتدارز
وتنظيم الرسوم المدرسية (ألمانيا)؛

17-104

التصتت تديق علا اليروتوكول االختياري الملحق باتفااية حقوق الطفل بشتتتتلن ميع

األطفال واستتتتتتتتغالل األطفال وي اليغاء ووي المواد اإلباحية (مورك نا واستتتتتتتو)/التصتتتتتتتديق علا

اليروتوكوالت االختيارية التفااية حقوق الطفل (كوت ديفوار)؛
18-104

التصديق علا اليروتوكوالت االختيارية التفااية حقوق الطفل وغ ردا من صكود

19-104

التصتتتتتتتتتديق علا اليروتوكول ن االختيتاري ن األول والثتاني التفتاايتة حقوق الطفتل

حقوق اإلنسان الرسيسية التي لم تنعم إل فا بعد (إستونيا)؛

وستتتتتتد الثغرات القاسمة وي مانون العقوبات التي تجعل األطفال عرضتتتتتتة لالستتتتتتتغالل الجنستتتتتتي

(أستراليا)؛
20-104

اتخا المزيد من الخطوات للتصديق علا اتفااية حقوق األشخاص وي اإلعامة

21-104

التصتتتتتتتديق علا اتفااية حقوق األشتتتتتتتخاص وي اإلعامة (أرم نيا) (أستتتتتتتتراليا)

22-104

التصديق علا اتفااية حقوق األشخاص وي اإلعامة وتنف دا (ن وزيلندا)؛

23-104

التصتتتديق علا اتفااية حقوق األشتتتخاص وي اإلعامة ووضتتتع ستتتياستتتة وطنية

24-104

التصتتتتتديق علا اتفااية حقوق األشتتتتتخاص وي اإلعامة واليروتوكول االختياري

(جورجيا)/التعج ل بالتصديق علا اتفااية حقوق األشخاص وي اإلعامة (ملديف)؛

(أوكرانيا) (مورك نا واسو) (جزر اليفاما) (السنغال) (وانواتو) (اليابان)؛

لصالح األشخاص وي اإلعامة (ألمانيا)؛

الملحق مفا ،وك لك علا اليروتوكوالت االختيارية التفااية حقوق الطفل (مالوي)؛
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25-104

التوايع علا االتفتتاايتتة التتدوليتتة لحمتتايتتة حقوق جميع العمتتال المفتتاجرين وأوراد

26-104

التصتتتتتتتتديق علا االتفااية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المفاجرين وأوراد

27-104

االنعمام إلا اتفااية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعااية عل فا (أرم نيا)؛

28-104

النظر وي التصتتتتتتتتتديق علا نظام روما األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتي للمحكمة الجناسية الدولية

أسردم والتصديق عل فا (النيجر)؛

أسردم والتصديق عل فا (المغرا)؛

(س رال ون)؛
29-104

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

30-104

التصتتتتتديق علا مروتوكول عام  2014التفااية العمل الجيري( 1930 ،رمم )29

ميل االستتتتعراض المقيل (المملاة المتحدة ليريطانيا العظما وأيرلندا الشتتتمالية)/التصتتتديق علا

مروتوكول عتتتام  2014التفتتتاايتتتة العمتتتل الجيري( 1930 ،رمم  )29لمنظمتتتة العمتتتل التتتدوليتتتة

(كوت ديفوار)؛
31-104

التصتتتتتتتتتديق علا اتفتاايتة األمم المتحتدة لمكتاوحتة الجريمتة المنظمتة عير الوطنية

وبروتوكول مكتاوحتة تفريت المفتاجرين عن طريق الير واليحر والجو ،المكمتل التفتاايتة األمم
المتحدة لمكاوحة الجريمة المنظمة عير الوطنية (باراغواي)؛

32-104

اعتماد نفج مفتوح وميني علا االستتتتتتتحقاق لدا اختيار المرشتتتتتتح ن الوطن ن

النتختتابتتات د متتات معتتادتتدات األمم المتحتتدة (المملاتتة المتحتتدة ليريطتتانيتتا العظما وأيرلنتتدا

الشمالية)؛
33-104

النظر وي تقديم تقاريردا المتلخرة إلا د مات المعاددات ات الصلة (س رال ون)؛

34-104

معتتتتتتاعفة الجفود لتنف توصتتتتتتيات لجنة حقوق الطفل لعام  ،2018وتشتتتتتتجيع

35-104

توجيتته دعوة مفتوحتتة إلا جميع اإلجراءات الختتاصتتتتتتتتتتة التتتابعتتة لمجلس حقوق

36-104

إنشتتتتتتاء لية وطنية داسمة لتنف التوصتتتتتتيات المتعلقة بحقوق اإلنستتتتتتان وتقديم

مواءمة التشريعات الوطنية مع االتفااية ،وعال عن تعزيز دور لجنة الطفل (أوروغواي)؛
اإلنسان (أوكرانيا)؛

التقارير بشتتتتتتلنفا ومتابعتفا ،من خالل المستتتتتتاعدة التقنية والتعاون وي د ا الصتتتتتتدد وي إطار

الفدو ن  16و 17من أدداف التنمية المستدامة (باراغواي)؛
37-104

تنف التوصتتية التي واوقن عل فا جزر ستتليمان خالل جولة االستتتعراض الدوري

الشتامل الستابقة بالتصتديق علا اتفااية حقوق األشتخاص وي اإلعامة وبروتوكول ن اختياري ن

من مروتوكوالت اتفااية حقوق الطفل (السودان)؛
38-104

طل الدعم التقني من مفوضتية األمم المتحدة لحقوق اإلنستان من أجل المعتي

مدما وي التصتتديق علا الصتتكود الدولية الرسيستتية لحقوق اإلنستتان التي لم يصتتيح اليلد طروا
و فا بعد ،وك لك من أجل ضتتتتمان إدماج التزاماته بشتتتتلن معاددات حقوق اإلنستتتتان المصتتتتدق
عل فا وي نظامه القانوني الوطني (أوروغواي)؛

39-104

التمتاز المستتتتتتتتتاعتدة التقنيتة الالزمتة للووتاء بمختلف الت ازمتاتفتا وي مجتال حقوق

اإلنسان (س رال ون)؛
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40-104

مواصلة جفوددا إلصالح مانون العقوبات (جزر اليفاما)؛

41-104

النظر وي إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان ووقا لميادئ باريس (الفند)؛

42-104

مواصتلة الجفود الرامية إلا إنشتاء مؤستستة وطنية لحقوق اإلنستان ووقا لميادئ

باريس (العراق)/مواصتتتتلة اتخا خطوات ملموستتتتة إلنشتتتتاء مؤستتتتستتتتة وطنية لحقوق اإلنستتتتان

بما يتماشا مع ميادئ باريس (إندونيسيا)؛
43-104

اتخا خطوات ملموستتتة إلنشتتتاء مؤستتتستتتة وطنية لحقوق اإلنستتتان تتماشتتتا مع

ميادئ باريس (ونلندا)/اتخا الخطوات الالزمة إلنشتتاء مؤستتستتة وطنية لحقوق اإلنستتان تمتثل
لميادئ باريس (مالوي)/التعج ل وي إنشتتتتتاء مؤستتتتتستتتتتة وطنية لحقوق اإلنستتتتتان ووقا لميادئ
باريس واتخا خطوات ملموسة وي د ا الشلن (مال زيا)؛

44-104

إنشتتتتتتتتاء مؤستتتتتتتتستتتتتتتتة وطنية مستتتتتتتتتقلة لحقوق اإلنستتتتتتتتان ووقا لميادئ باريس

(أوكرانيا)/إنشتتتتاء مؤستتتتستتتتة وطنية مستتتتتقلة لحقوق اإلنستتتتان تعتمد ضتتتتمن الفمة ألف  ،ووقا
لميتتتادئ بتتاريس ،ميتتتل االستتتتتتتتتتعراض المقيتتتل (المملاتتتة المتحتتتدة ليريطتتتانيتتتا العظما وأيرلنتتتدا

الشمالية)/إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان ووقا لميادئ باريس (مورك نا واسو)؛
45-104

توو ر م زانيتة وموارد متاليتة أعلا لمؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات التدولتة المعنيتة متعزيز حقوق

اإلنستتتتتتتتتان وحمتايتفتا حتا تتمكن من االضتتتتتتتتتطالع بمفمتفتا وتحق ق أدتداوفتا وي إطتار أدتداف

التنمية المستدامة  4-1و 3-4و 6-4و( 5باراغواي)؛
46-104

مواصتتتتلة وتاثيف مرامج التوعية علا الصتتتتع د الوطني بشتتتتلن حقوق اإلنستتتتان

والتمتع بحقوق اإلنستان ،بما وي لك اليرامج التي تستتفدف تحديدا النستاء والشتياا واألطفال

(فيجي)؛

47-104

اعتماد تعريف شتتتتتتامل لحظر التم ز بما يتماشتتتتتتا مع المعاي ر الدولية لحقوق

48-104

النظر وي اإلصتتتتتتتتتالحتات التتدريجيتة لقتانون مكتاوحتة التم ز لعتتتتتتت تمتان الحمتايتة

49-104

إيالء األولوية لتنف التدام ر الرامية إلا وضتتتتع حد لجميع أشتتتتكال التم ز ضتتتتد

اإلنسان (إسيانيا)؛

الشاملة من التم ز ووقا للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقواعد والمعاي ر الدولية (فيجي)؛

األطفال ،وال ستتتتيما ضتتتتمان حصتتتتول الفتيات والفتيان علا التعليم علا مدم المستتتتاواة ،وك لك

ضتمان الحصتول علا الخدمات األستاستية لجميع األطفال ال ين يعيشتون وي المناطق الري ية،
ولألطفال وي اإلعامة (أوروغواي)؛

50-104

اتخا تدام ر ملموستتتتة للتصتتتتدي للوصتتتتم والتم ز ضتتتتد األشتتتتخاص المصتتتتام ن

بالج ام وأوراد أستتتردم ،وضتتتمان حصتتتولفم علا الخدمات الصتتتحية الاافية وي الومن المناستت

(اليرتغال)؛
51-104

ضتمان أن يكون تعريف عدم التم ز وي الدستتور شتامال ويتماشتا مع المعاي ر

الدولية لحقوق اإلنستتان ،ويشتتمل الم ل الجنستتي والفوية الجنستتانية باعتياردما أستتاس ت ن من
أسس التم ز المحظورة (ألمانيا)؛

52-104

اعتماد تشتتتتريعات شتتتتاملة لمكاوحة التم ز من أجل منع ومكاوحة التم ز القاسم

علا الم ل الجنسي والفوية الجنسانية (دولندا)؛
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53-104

التحرد نحو إلغاء تجريم العالمات الجنستتتتية بالتراضتتتتي م ن أشتتتتخاص من نفس

54-104

ستتتتن تشتتتتريع يحظر التم ز ضتتتتد األشتتتتخاص وي الم ول الجنستتتتية والفويات

55-104

اتخا خطوات لعتمان أن يتعتمن مشتروع الدستتور االتحادي تخصتصتات شتاملة

الجنس (ن وزيلندا)؛

الجنسانية المختلفة (ن وزيلندا)؛

تحظر التم ز المياشتتتتر وغ ر المياشتتتتر علا الستتتواء ،بما وي لك التم ز علا أستتتتاز الم ل
الجنسي (اليرازيل)؛

56-104

القيتام بحمالت عتامتة لمكتاوحتة التم ز علا أستتتتتتتتتاز الم تل الجنستتتتتتتتتي والفويتة

57-104

إلغاء تجريم العالمات الجنستتية المثلية بالتراضتتي (إيطاليا)/إلغاء تجريم العالمات

الجنسانية ،مع التلك د من جديد علا الارامة المتلصلة وي جميع اليشر (ش لي)؛

الجنستتتية م ن اليالغ ن بالتراضتتتي من نفس الجنس (شت ت لي) (الدانمرد)؛/إلغاء تجريم العالمات

الجنسية بالتراضي م ن اليالغ ن من نفس الجنس (األرجنت ن)؛
58-104

إنفاء تجريم العالمات الجنستتية الرضتتاسية م ن بالغ ن من نفس الجنس؛ واعتماد

تشتريع يحظر التم ز علا أستاز التوجه الجنستي والفوية الجنستانية؛ واتخا التدام ر الالزمة

لمنع التفتديتدات وأعمتال العنف ضتتتتتتتتتد المثليتات والمثل ن ومزدوجي الم تل الجنستتتتتتتتتي ومغتايري
الفوية الجنسانية وحاملي صفات الجنس ن ولمعااية مرتاي فا (المكسيك)؛

59-104

إلغاء تجريم العالمات الجنستتتتتية م ن بالغ ن من نفس الجنس بالتراضتتتتتي واتخا

تدام ر ملموستتتتة لمكاوحة الوصتتتتم والتم ز ضتتتتد المثليات والمثل ن ومزدوجي الم ل الجنستتتتي

ومغايري الفوية الجنسانية وحاملي صفات الجنس ن (اليرتغال)؛
60-104

نزع صتتفة الجرم عن العالمات الجنستتية م ن بالغ ن من نفس الجنس بالتراضتتي

وتوستتيع نطاق تشتتريعاتفا المنادعتتة للتم ز لتشتتمل حظر التم ز علا أستتاز الم ل الجنستتي

والفوية الجنسانية ( يسلندا)؛
61-104

إلغاء تجريم العالمات الجنستتتتتية بالتراضتتتتتي م ن بالغ ن من نفس الجنس وتنف

62-104

إلغاء تجريم العالمات الجنستتتتتتية م ن بالغ ن من نفس الجنس بالتراضتتتتتتي وحظر

63-104

اعتماد صتتتتكود تشتتتتريعية لحظر التم ز القاسم علا الم ول الجنستتتتية أو الفوية

64-104

تعزيز ستياستتفا اإلنماسية واالستتخدام الاامل للموارد لصتالح شتعيفا ،بما وي لك

حمالت توعية لمكاوحة التح ز (إسيانيا)؛

التم ز ضد األشخاص علا أساز م لفم الجنسي أو دويتفم الجنسانية (كندا)؛
الجنسانية وإلغاء تجريم العالمات م ن أشخاص من نفس الجنس (ورنسا)؛

من خالل إمتتامتتة عالمتتات وديتتة والتعتتاون مع التتدول األخرا والمنظمتتات اإلمليميتتة والتتدوليتتة

(إندونيسيا)؛
65-104

مواصتتلة تعزيز التنمية االمتصتتادية واالجتماعية المستتتدامة وتحس ت ن مستتتويات

66-104

مواصتلة اتخا التدام ر الالزمة للتخ يف من ثار التحديات الناجمة عن كوو د-

معيشة السكان (الص ن)؛

( 19باكستان)؛
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67-104

مواصتتتتتتتلة تطي ق ميادئ حقوق اإلنستتتتتتتان وي ستتتتتتتع فا إلا التعاوي من جاسحة

68-104

اتخا التدام ر التشتتتريعية واإلدارية المناستتتية لعتتتمان أال يؤثر استتتتغالل الموارد

كوو د( 19-مربادوز)؛

الطييعية ،وال ستتتتتتتتيما مطع األشتتتتتتتتجار ،تلث ار ستتتتتتتتلييا علا تمتع المجتمعات المحلية بالحقوق
االمتصادية واالجتماعية والثقافية (سلوو نيا)؛

69-104

حماية حقوق اإلنستان من التجاوزات ومن التددور الي مي بستي أعمال شتركات

70-104

إجراء مشتتتتاورات مستتتتيقة ومطلعة مع المجتمعات المحلية ومجتمعات الشتتتتعوا

مطع األشجار وكفالة سيل انتصاف وعالة عند حدوث تجاوزات (سلوو نيا)؛

األصتتتلية المعنية فيما يتعلق بجميع مشتتتاريع استتتتغالل الغابات ،وعتتتال عن وضتتتع تقرير عن

األثر الي مي وأثر حقوق اإلنستتتتتان ،وال ستتتتتيما وي مجال الحق وي الميا والصتتتتترف الصتتتتتحي

(إسيانيا)؛
71-104

اتختا تتدام ر أخرا لمنع انتفتاكتات حقوق اإلنستتتتتتتتتتان النتاجمتة عن األنشتتتتتتت تطتة

72-104

ضتمان أن تراعي الستياستات المتعلقة بالي مة أي تلث ر لفا علا حقوق اإلنستان

73-104

كفتالتة حفو وحمتايتة المواستل الفشتتتتتتتتتتة مواف إ ازلتة الغتابتات وتتددوردتا ،وتعزيز

التجارية والتخ يف من حدتفا (تيمور  -ليشتي)؛

والمجتمعات المحلية (الفلي ن)؛

ممارستتتتتات اإلدارة المستتتتتتدامة للغابات لحماية حق اإلنستتتتتان وي م مة منة ونظيفة وصتتتتتحية

ومستدامة (كندا)؛
74-104

تاثيف جفود التصتتدي للتحديات الناشتتمة عن ارتفاع مستتتوا ستتطح اليحر التي

75-104

مواصتتتلة التدام ر الرامية إلا تعزيز التايف مع ثار تغ ر المنال العالمي والقدرة

تواجففا الجزر المنخفعة (جزر مارشال)؛

علا التايف معفا ،مع م ل الجفود أيعتتتتا للستتتتيطرة علا األنشتتتتطة المؤدية إلا تددور الي مة

(ن يال)؛

76-104

التماز الدعم والمستتتتتتتاعدة الدول ن وي التنف الفعال لالستتتتتتتتراتيجية اإلنماسية

77-104

مواصتلة جفود التايف مع تغ ر المنال من خالل إدراج تغ ر المنال وي المنادج

الوطنية والتصدي للتحديات الناجمة عن ملة الموارد وتغ ر المنال (باكستان)؛

الدراستتية وإنشتتاء نظام لرن ار الميكر وي المدارز ،باإلضتتاوة إلا إنشتتاء نظام شتتامل للحماية

االجتماعية وي حالة وموع كوارث (السودان)؛
78-104

تعزيز توعيتة األطفتال متغ ر المنتال والاوارث الطييعيتة وزيتادة تتلديفم لمواجفتفتا

79-104

تنف ستتتتياستتتتة أكثر وعيا لحماية الي مة والحد من الثار الستتتتليية لتغ ر المنال

80-104

الحفتا علا التزامفتا بتالتدعوة إلا اتختا إجراءات منتاخيتة تتستتتتتتتتتق مع االتفتامات

81-104

تحس ن مدرات التصدي لتغ ر المنال ومقاومة الاوارث الطييعية (الص ن)؛

(تيمور ليشتي)؛
(وانواتو)؛

وااللتزامات والمعاي ر والميادئ القاسمة وي مجال حقوق اإلنسان (مربادوز)؛
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82-104

مواصتلة تعزيز الستياستات واليرامج الوطنية الرامية إلا تحق ق تايف أكير وأكثر

83-104

ضتتمان مشتتاركة النستتاء واألطفال واألشتتخاص وي اإلعامة ومجموعات األمليات

وعالية للسكان مع ثار تغ ر المنال (الجمفورية الدوم نيكية)؛

والمجتمعات المحلية الري ية مشاركة مجدية وي وضع وتنف أطر العمل المتعلقة متغ ر المنال

والحد من أخطار الاوارث (فيجي)؛
84-104

مواصتلة الجفود الرامية إلا التصتدي لتغ ر المنال ،بما وي لك النظر وي وضتع

وتنف استتراتيجيات إلعادة توط ن المجتمعات المحلية الستاحلية المتعتررة من ارتفاع مستتوا

سطح اليحر (فيجي)؛
85-104

إرساء واف لعقوبة اإلعدام (األرجنت ن)؛

86-104

وضع تشريعات شاملة لمكاوحة االتجار باليشر وسنفا وتنف دا؛ والتنف الاامل

لخطة العمل الوطنية  2025-2020بشتتتتلن االتجار باليشتتتتر؛ والتصتتتتديق علا مروتوكول منع
وممع ومعااية االتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال (الواليات المتحدة األمريكية)؛

87-104

اعتماد تشريع بشلن حرية اإلعالم يتواوق مع المعاي ر الدولية (إستونيا)؛

88-104

ضمان حرية التعي ر والوصول إلا المعلومات (ورنسا)؛

89-104

إجراء تحقيقتتات موثومتتة وي الفستتتتتتتتتتاد الحكومي وورض عقوبتتات جنتتاسيتتة علا

المتورط ن فيته وإنفتا دت

العقوبتات من خالل تفع تل اللجنتة المستتتتتتتتتتقلتة لمكتاوحتة الفستتتتتتتتتاد

لعام ( 2018الواليات المتحدة األمريكية)؛
90-104

اتخا تدام ر أخرا لمكاوحة الفستتتاد ،بستتتيل منفا التعاون م ن اللجنة المستتتتقلة

91-104

مواصتتتتلة التماز المستتتتاعدة التقنية من وكاالت األمم المتحدة لعتتتتمان إمكانية

لمكاوحة الفساد ووكاالت مكاوحة الاس غ ر المشروع وي المنطقة (إندونيسيا)؛

وصتول الجميع إلا نظام العدالة الرستمي ،وال ستيما أولمك ال ين يعيشتون وي المناطق الري ية

والفمات الععيفة ،مثل النساء و وي اإلعامة وكيار السن (ملديف)؛
92-104

مواصتتتتتتتلة التماز المستتتتتتتاعدة التقنية من األمم المتحدة والشتتتتتتتركاء اإلنماس ن

الخرين ،وال ستتيما لتعزيز وصتتول الفمات العتتعيفة وستتكان المناطق الري ية إلا نظام العدالة
الرسمي (تيمور  -ليشتي)؛

93-104

مواصتتلة تعزيز الحماية والوصتتول إلا العدالة ،وال ستتيما لألشتتخاص من الفمات

94-104

تعزيز االنتختتابتتات التتديمقراطيتتة متعتتديتتل متتانون االنتختتابتتات من أجتتل توضتتتتتتتتتيح

95-104

اعتماد التوصتتيات الرسيستتية المنيثقة عن تقرير استتتعراض مانون حماية األس ترة

96-104

تعزيز حقوق المرأة وروادفا وستتتتالمتفا عن طريق ما يلي :زيادة تدري ضتتتتياط

الععيفة وضحايا العنف الجنساني (جمفورية ونزويال اليوليفارية)؛

ما يتعلق بمكان اإلمامة وي شروط األدلية لتسج ل الناخي ن (أستراليا)؛
لعام ( 2020ن وزيلندا)؛

الشتتترطة علا أدواردم والتزاماتفم بموج مانون حماية األستتترة؛ وضتتتع خارطة طريق لتحست ت ن
إمكانية الحصتتتتول علا خدمات اإلمامة المنة للناجيات من العنف العاسلي؛ واعتماد توصتتتتيات

تقرير استعراض مانون حماية األسرة لعام ( 2020أستراليا)؛
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97-104

مواصتتتتتتتتلة تعزيز ستتتتتتتتياستتتتتتتتاتفا االجتماعية الناجحة ،مع الترك ز علا الحقوق

االمتصتتتتتتتتتتاديتة واالجتمتاعيتة والثقتافيتة ،من أجتل توو ر أكير متدر ممكن من الروتا لستتتتتتت تكتانفتا

(جمفورية ونزويال اليوليفارية)؛
98-104

النظر وي تعم ن تشريعات العمل تعريفا واضحا للتحرش الجنسي (إسراس ل)؛

99-104

اتخا تدام ر للحد من وفيات الرضع واألطفال (أوكرانيا)؛

 100-104مواصتتتتتتلة تعزيز نظام الصتتتتتتحة العامة لتوو ر حماية أوعتتتتتتل لحق الستتتتتتكان وي
الصحة بطريقة أوعل (الص ن)؛

 101-104مواصتتتتلة تعزيز الحكومة ،من خالل وزارة الصتتتتحة والخدمات الطيية ،وستتتتياستتتة

االستتتراتيجية الصتتحية الوطنية التي تركز علا تحست ن الصتتحة ،والتغطية الشتتاملة ،والحصتتول
علا الرعاية األساسية ،وال سيما مع تعزيز المراكز الطيية الري ية (كوبا)؛

 102-104توو ر المعلومات المناستية ستنا ،والتثقيف ،وخدمات الصتحة الجنستية واإلنجامية
الج دة المناستتتتتتية توم تا والمالسمة للمرادق ن والشتتتتتتياا وي المراوق الصتتتتتتحية الحكومية وغ ر
الحكومية ،بمن و فم وو اإلعامة ،وتيس ر حصولفم عل فا (مال زيا)؛

 103-104ضتتتتمان توو ر المعلومات المناستتتتية ستتتتنا والتثقيف وخدمات الصتتتتحة الجنستتتتية
واإلنجامية الشتاملة المالسمة للمرادق ن ،وضتمان إمكانية وصتول المرادق ن والشتياا ،بمن و فم
وو اإلعامة إل فا (ألمانيا)؛

 104-104تطوير واعتماد التثقيف الجنستتتتتتتتتي الشتتتتتتتتتامل وي المنادج الدراستتتتتتتتتية اإللزامية

بما يتماشا مع اإلرشادات التقنية الدولية لألمم المتحدة بشلن التثقيف الجنسي (دولندا)؛

 105-104تنف ت االلتزام الت ي مطع وي مؤتمر ممتة ن روبي بمنتاستتتتتتت تيتة الت كرا الختامستتتتتتتتتة
والعشتتترين للمؤتمر الدولي للستتتكان والتنمية بعتتتمان تمك ن المرادق ن والشتتتياا من الحصتتتول

علا المعلومات المناستتتتية والتعليم وخدمات الصتتتتحة الجنستتتتية واإلنجامية المالسمة والصتتتتديقة

للمرادق ن ووي الومن المناستتتتتتتت  ،حتا يتمكنوا من اتخا خيارات مستتتتتتتتتتن رة بشتتتتتتتتتلن حياتفم

الجنسية والمساسل اإلنجامية وحمايتفم من حاالت الحمل غ ر المقصودة ومن العنف الجنساني
واألمراض المنقولة جنسيا ( يسلندا)؛

 106-104النظر وي تعتديتل تشتتتتتتتتتريعتاتفتا إللغتاء تجريم اإلجفتاض وي حتاالت االغتصتتتتتتتتتاا
وستتتتتتفاح المحارم والمخاطر علا صتتتتتتحة األم أو التشتتتتتتودات الخط رة للجن ن والنظر وي إلغاء

تجريمته وي جميع الحتاالت األخرا ،وتوو ر الرعتايتة العتاليتة الجودة للنستتتتتتتتتتاء بعتد اإلجفتاض،
وضتتتتتمان حرية حصتتتتتول المرأة علا وستتتتتاسل منع الحمل الحديثة كجزء من ستتتتتياستتتتتة الرعاية

الصتحية المجانية ،وتوو ر معلومات وتعليم مناستي ن للعمر بشتلن الصتحة الجنستية واإلنجامية

(األرجنت ن)؛

 107-104ضتتمان الصتتحة والحقوق الجنستتية واإلنجامية ،بستتيل منفا تعزيز مرامج التثقيف
الجنستي ،وتنف تدام ر محددة األدداف لعتمان حصتول األشتخاص وي اإلعامة علا الخدمات

الصحية (ورنسا)؛
108-104

وضتتع واعتماد منادج دراستتية شتتاملة تتناول التثقيف الجنستتي والحياة األستترية

بما يتماشتتتتا مع اإلرشتتتتادات التقنية الدولية المحدثة لألمم المتحدة بشتتتتلن التثقيف الجنستتتتي
(أيرلندا)؛
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 109-104مواصتلة اتخا الخطوات الالزمة لتحست ن ورص حصتول الجميع علا التعليم من
خالل ت ل ل العقيات وتوو ر م زانية كافية لقطاع التعليم (مال زيا)؛

 110-104ضتتمان حصتتول جميع األطفال علا تعليم ج د ،بما وي لك وي الجزر الخارجية
والمناطق الري ية (اليرتغال)؛

 111-104مواصتتتتتتلة جفوددا لتنف التشتتتتتتريعات الرامية إلا جعل التعليم إلزاميا وي مرحلة
الطفولة الميكرة ومرحلتي التعليم االمتداسي والثانوي (جزر اليفاما)؛

 112-104جعل التعليم االمتداسي إلزاميا ومنصتتتتتتتفا ومتاحا ،وتحستتتتتت ن مدرة المؤستتتتتتستتتتتتات
التعليمية (كندا)؛

 113-104مواصتتتتتتتتتلة جفود وزارة التعليم وتنمية الموارد اليشتتتتتتتتترية وي تنف خطة الفياكل
األساسية التعليمية ،وك لك السياسة الوطنية للتنمية الشاملة وي التعليم (كوبا)؛

 114-104اتختا المزيتد من الخطوات لزيتادة مشتتتتتتتتتتاركتة المرأة وي الختدمتة العتامتة وتعزيز
التدام ر الرامية إلا تمك ن المرأة امتصاديا (الفلي ن)؛

 115-104ضتتمان المستتاواة م ن الجنس ت ن ،بما وي لك ما يتعلق بالحق وي الجنستتية عن
طريق تعديل مانون الجنسية (ألمانيا)؛

 116-104ضتتتتتمان أن تتمتع المرأة بحقوق متستتتتتاوية وي اكتستتت تاا الجنستتتتتية ونقلفا ،وي

القانون ووي الممارستتتة العملية ،وتعديل مانون الجنستتتية لعتتتمان المستتتاواة وي معاملة المرأة
والرجل وي د ا الشلن ( يسلندا)؛

 117-104النظر وي اتخا مزيد من التدام ر لتحق ق المستتتتتتتتتاواة م ن الجنستتتتتتتت ن تدريجيا،

بما وي لك المساواة وي األجور (الفند)؛

 118-104اعتماد استتراتيجية للقعتاء علا العنف ضتد المرأة والطفل ،بما وي لك االعتداء
واالستتتتتتتتتغالل الجنستتتتتت ت ن ،والعنف العاسلي ،مع الترك ز علا المجتمعات المحلية المتعتتتتتتتتررة

(ش لي)؛

 119-104مواصتتتلة الجفود الرامية إلا مكاوحة العنف ضتتتد المرأة والطفل والقعتتتاء عليه،
والنظر وي وضع واعتماد استراتيجية وطنية لتلط ر د

الجفود والنفوض مفا (فيجي)؛

 120-104مواصلة جفوددا للقعاء علا العنف الجنساني (جورجيا)؛
 121-104التنف ت الفعتال لقتانون حمتايتة األستتتتتتتتترة واتختا تتدام ر لمنع العنف الجنستتتتتتتتتتاني

(اليابان)؛

 122-104مواصتتتتتتت تلتة الجفود الراميتة إلا اعتمتاد التتدام ر الالزمتة لتوو ر الحمتايتة الفعتالتة
لعحايا العنف الجنساني واالستغالل الجنسي والعنف العاسلي (المكسيك)؛

 123-104توستتتتتتيع شتتتتتتيكة  SAFENETلتشتتتتتتمل المقاطعات الخمس المتيقية وي جزر

ستتتتتتتتليمان لتمك ن جميع الناجيات من العنف الجنستتتتتتتتاني من الحصتتتتتتتتول علا خدمات الدعم

المناسية ( يسلندا)؛
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 124-104تعزيز أنظمة مكاوحة العنف الجنستتتتتتتاني ،وإرستتتتتتتاء وتوو ر التمويل وي الم زانية

ليرامج استتتتتقيال ودعم العتتتتحايا ،وتنف حمالت للتوعية ،وعتتتتال عن مكاوحة ممارستتتتة ثمن

العروز (إسيانيا)؛

 125-104تاثيف جفوددا وي مكاوحة العنف الجنستاني ،وال ستيما العنف العاسلي ،وضتمان
حصول الناجيات علا الدعم علا الصع د الوطني (تايلند)؛

 126-104تعزيز جفود منع العنف الجنستتتتتتاني ،بستتتتتتيل منفا التدري المستتتتتتتمر لعتتتتتتياط
الشرطة (أوكرانيا)؛

 127-104مواصتلة جفوددا الرامية إلا القعتاء علا العنف الجنستاني ،بما وي لك العنف

العتاسلي والعنف الجنستتتتتتتتتي ،عن طريق إرستتتتتتتتتاء حوار عتام وبت ل جفود للتدعوة وي المجتمعتات
المحلية والمدارز ،وتعزيز مدرة خدمات الدعم المتاحة للناج ن من العنف (كندا)؛

 128-104تعزيز الجفود المي ولة لمكاوحة العنف الجنستتتتتاني ،وال ستتتتتيما عن طريق تعزيز
التثقيف والتدري والتوعية بالعنف العاسلي والجنسي (ورنسا)؛

 129-104مواصتتتتتتتتلة تعزيز جفود مكاوحة العنف الجنستتتتتتتتاني ،بما وي لك العنف العاسلي

(إيطاليا)؛

 130-104معتتتاعفة الجفود لزيادة تمث ل المرأة وي مناصتت صتتتنع القرار وي المؤستتتستتتات
التشريعية والتنف ية والقعاسية (السنغال)؛

 131-104تاثيف جفوددا لتيست ر مشتاركة المرأة وي الشتؤون العامة والستياستية ومكاوحة
القوالت النمطيتة المتعلقتة متدور المرأة ،وال ستتتتتتتتتيمتا عن طريق توعيتة الستتتتتتت تكتان وي المنتاطق

الري ية ،علا النحو الموصا به سابقا (األرجنت ن)؛

 132-104تنف استتتتتتتتتتراتيجية وطنية للمرادق ن والشتتتتتتتتتياا ،ووقا للمعاي ر الدولية ،بحلول
عام ( 2022باراغواي)؛

 133-104اتخا تدام ر وعالة لوضتتتتتتع حد لجميع أشتتتتتتكال التم ز ضتتتتتتد األطفال ،مع إيالء

ادتمام خاص للتم ز ضتتتتتد الفتيات ،وال ستتتتتيما وي مجاالت التعليم والحصتتتتتول علا الخدمات

األساسية لألطفال ال ين يعيشون وي مناطق ري ية ،وك لك لألطفال وي اإلعامة (السودان)؛

 134-104مواءمتة التشتتتتتتتتتريعتات مع اتفتاايتة حقوق الطفتل وزيتادة الجفود الراميتة إلا منع
جميع أشتتتتتتتكال العنف واالعتداء علا األطفال ،بستتتتتتتيل منفا تجريم ميع األطفال وروع الستتتتتتتن

القانونية الدنيا للزواج إلا  18سنة (إيطاليا)؛

 135-104حظر العقاا اليدني صتراحة وي جميع الي مات ،دون استتثناء ،كجزء من الجفود
الجارية لحماية األطفال (أيرلندا)؛

 136-104اتخا التدام ر الالزمة لعتتمان عدم انخراط أي طفل دون ستتن الثامنة عشتترة وي
أعمال خطرة ،بما وي لك وي مطاعات الزراعة ومطع األشتتتتتجار والستتتتتياحة وصتتت ت د األستتتتتماد

(المغرا)؛

 137-104معتالجتة الثغرات التشتتتتتتتتتريعيتة التي تجعتل األطفتال عرضتتتتتتتتتة للخطر ،بمتا وي لك
تجريم االستتتتتغالل الجنستتتتي لألطفال ،واستتتتتغالل األطفال وي المواد اإلباحية ،وبيع الفتيات إلا

العمال األجان ألغراض الجنس أو الزواج (ن وزيلندا)؛
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 138-104تاثيف الجفود لحماية األطفال من االستتغالل الجنستي ألغراض تجارية ،بما وي
لك اليغاء واستغالل األطفال وي المواد اإلباحية (الفلي ن)؛

 139-104تعزيز إطاردا القانوني لمنع جميع أشكال استغالل األطفال ،بما وي لك استخدام
الطفل أو شراسه أو عرضه ألغراض إنتاج مواد إباحية أو أداء عروض إباحية (تايلند)؛

 140-104تعزيز حمتايتة األطفتال من ستتتتتتتتتوء المعتاملتة ،بمتا وي لتك االتجتار بتاألشتتتتتتت تختاص

ألغراض االستتتغالل الجنستتي ،واستتتغالل األطفال وي المواد اإلباحية ،والزواج القستتري ،والعمل

القسري ،واالسترماق المنزلي (الواليات المتحدة األمريكية)؛

 141-104اتخا خطوات إضتتتتافية للتصتتتتدي لالستتتتتغالل الجنستتتتي لألطفال ،ال ستتتتيما داخل
مخيمات مطع األشجار (جزر اليفاما)؛

142-104

التحق ق وي حتتاالت االعتتتداء علا األطفتتال الميل ،عنفتتا ،بمتتا وي لتتك العنف

العاسلي واالعتداء الجنستتتي ،وحاالت استتتتغالل الفتيات الميل ،عنفا وي صتتتناعة مطع األشتتتجار

والسياحة ،وضمان تقديم مرتاي فا إلا العدالة (موتسوانا)؛

 143-104توو ر الموارد الاتافيتة إلنفتا القوان ن التي ستتتتتتتتتنتن لحمتايتة األطفتال من جميع
أشكال اإلساءة ودعم األطفال ضحايا العنف واالعتداء (موتسوانا)؛

 144-104تجريم جميع أشتتتتكال االستتتتتغالل الجنستتتتي لألطفال ،بما وي لك استتتتتخدام طفل

أو شتتتتتتت ت ارسته أو عرضتتتتتتتتته إلنتتاج مواد إبتاحيتة أو لتقتديم عروض إبتاحيتة وبيع الفتيتات ألغراض
الجنس والزواج (اليرازيل)؛

 145-104تتتدريت جميع الجفتتات الفتتاعلتتة وي مطتتاع العتتدالتتة علا تطي ق القتتانون المعتدل
لألحكام المتعلقة باالستغالل الجنسي واالتجار باألطفال (كوت ديفوار)؛

 146-104استتتتعراض مانون زواج ستتتكان الجزر بغية روع الستتتن القانونية للزواج إلا 18
سنة (جزر مارشال)؛

147-104

إيالء األولويتتتتة التختتتتا خطوات ترمي إلا القعتتتتتتتتتتتتتاء علا زواج األطفتتتتال

(موريش وز)؛

 148-104زيادة الستن الدنيا للزواج إلا  18ستنة وتجريم ميع الفتيات والفتيان واستتغاللفم

جنسيا (المكسيك)؛

 149-104مواءمتة التشتتتتتتتتتريعتات المتعلقتة بتالطفتل مع المعتاي ر التدوليتة ،وال ستتتتتتتتتيمتا موان ن
الزواج والعمل والتعليم ،وك لك مانون العقوبات (الجيل األسود)؛

150-104

تعزيز التتدام ر الراميتة إلا مكتاوحتة االتجتار بتاألطفتال وزواج األطفتال واالعتتداء

الجنسي (ن يال)؛

 151-104وضتتع حد لزواج األطفال والزواج الميكر والقستتري مروع الحد األدنا لستتن الزواج

من  15إلا  18سنة (دولندا)؛

 152-104مراجعة مانون الزواج للمواطن ن لتحديد الثامنة عشتتتترة ستتتتنا مانونية دنيا للزواج
لوضع حد لزواج األطفال (ش لي)؛
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 153-104تعديل التشتتريعات الحالية لحظر العقوبة اليدنية لألطفال حظ ار صتتريحا وي جميع
السيامات (باراغواي)؛

 154-104ستتتن تشتتتريع ينر صتتراحة علا حظر ممارستتتة العقوبة اليدنية وي حق األطفال
وي جميع الي مات (إستونيا) (الدانمرد)؛

 155-104تاثيف الجفود الرامية إلا زيادة تعزيز حقوق األطفال وي اإلعامة (اليابان)؛
 156-104اتخا خطوات لعتتتمان توو ر التعليم مجانا ووقا لتشتتتريعاتفا ،وتخصتتتير ميال،

متتاليتتة لألطفتتال وي اإلعتتامتتة لتلييتتة احتيتتاجتتاتفم الصتتتتتتتتتحيتتة والتعليميتتة علا نحو أوعتتتتتتتتتتل

(موريش وز)؛

 157-104اعتماد نفج ماسم علا حقوق اإلنستتتان إزاء اإلعامة واستتتتراتيجية شتتتاملة إلدماج
األطفتال وي اإلعتامتة (الجيتل األستتتتتتتتتود)/اعتمتاد نفج متاسم علا حقوق اإلنستتتتتتتتتان إزاء اإلعتامة
ووضع استراتيجية شاملة إلدماج األطفال وي اإلعامة (أوكرانيا)؛

 158-104ستتن موان ن تحظر التم ز ضتتد األشتتخاص وي اإلعامات الجستتدية أو الحستتية
أو ال دنية أو العقلية (ن وزيلندا)؛

 159-104اعتماد موان ن إلدراج اتفااية حقوق األشتخاص وي اإلعامة وي تشتريعاتفا علا
النحو الواجت ؛ وتوو ر الترت يتات التيستتتتتتت ت ريتة المعقولتة لتعزيز حقوق األطفتال وي اإلعتامتة؛
واعتماد خطة عمل وطنية وسياسة وطنية بشلن اإلعامة والتنمية الشاملة للجميع (ش لي)؛

 160-104ضمان وصول األطفال وي اإلعامة إلا التعليم الشامل للجميع (إسراس ل).
-105

وتعكس جميع االستتنتاجات و/أو التوصتيات الواردة وي د ا التقرير مواف الدولة (الدول) التي

مدمتفا و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينيغي تلويلفا علا أنفا تحظا متلي د الفريق العامل ككل.
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