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مقدمة
-1

عقد الفريق العامل المعني باالس ت ت ت تتتعراا الدور الش ت ت ت تتاملر المنشت ت ت ت ت بموج

قرار م ل

اإلنست تتان 1/5ر دورته الثامنة والثالثين في الفترة من  3إلى  14أيار/مايو  .2021واست تتتُعرلت ت

قو

الحالة في

س ت ت شت تتيل في ال لست تتة الثان ة عش ت ترة المعقودة في  10أيار/مايو  .2021وترأس وفد س ت ت شت تتيل ووير الش ت ت ون

الخارج ة والست ا ةر ستيلفستتر راديغوند  .واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بست شتيل في جلستته الستابعة

عشرة المعقودة في  14أيار/مايو .2021
-2

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

قو اإلنس ت ت ت ت ت ت ت تتان فريق المقررين الت تتالي

(الم موعة الثالث ة) لت سير استعراا الحالة في س شيل :بلغاريا وكوبا ونيبال.

-3

وعمالً بالفقرة  15من مرفق قرار م ل

قو اإلنس تتان 1/5ر والفقرة  5من مرفق ق ارره 21/16ر

صدرت الوثائق التال ة ألغراا استعراا الحالة في س شيل:
(أ)

تقرير وطني/عرا كتابي مقدم وفقاً للفقرة (15أ)()1؛

(ب)

ت م ع للمعلومات أعدته مفولت ت ة األمم المتحدة الس تتام ة لحقو اإلنس تتان (المفولت ت ة)

(ج)

موجز أعدته المفول ة وفقاً للفقرة (15ج)(.)3

وفقاً للفقرة (15ب)()2؛

وأ يل إلى س ت شتتيلر عن طريق الم موعة الثالث ةر قائمة باألستتدلة أعدقا مستتبقاً كل من إستتبان ا
-4
وألمتتان تتا والبرتغتتالر ن تتابتة عن م موعتة األص ت ت ت ت ت ت تتدقتات المعن تتة بت ل تتات التنفيت وتقتتديم التقتتارير والمتتتابعتتة على
الص ت تتعيد الوطنير وبنما وكندا ول ختنش ت تتتاين والممل ة المتحدة لبريمان ا العدمى وأيرلندا الش ت تتمال ة والواليات

المتحدة األمريك ة .ويمكن االطالع على ق ه األسدلة على الموقع الشبكي لالستعراا الدور الشامل.

أوالا -موجز إجراءات عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
-5

ذكر وفد ست ت ت شت ت تتيل أن االست ت تتتعراا الدور الشت ت تتامل قو ممارست ت تتة قامة تت

للبلدان منب اًر لتبادل

أفضت ت ت تتل الممارست ت ت تتات واألف ار والتعاون من أجل إعمال قو اإلنست ت ت تتان ل م ع األ ت ت ت تتخا

إعماالً كامالً.

وألت تتا أن س ت ت شت تتيلر بوصت تتفها دولة جزرية صت تتغيرةر تواجه تحديات ال ُيست تتتهان بها فاقمتها جائحة مرا
فيروس كورونا (كوفيد )19-العالم ةر غير أن تتع س ت شتتيل يتحلى بماقة التحمل وستتعة الحيلة وله القدرة

على التغل
-6

على ق ه التحديات.

وقال إن الحكومة ال ديدةر التي تول

مهامها في تش ترين األول/أكتوبر 2020ر ملتزمة بمواص تتلة

تعزيز قو اإلنستان والعدالة االجتماي ة والمستاواة وعدم التمييز بين جم ع مواطني ست شتيل .وينث ميثا

س ت ش تتيل لحقو اإلنس تتان والحريات األس تتاس ت ة على ماية قو اإلنس تتان وتعزيزقا لفائدة جم ع األ تتخا

داخل إقل م ست ت ت شت ت تتيل .وباإللت ت تتافة إلى ذل ر تنث المادة  27من الدست ت تتتور على ماية جم ع األ ت ت تتخا

2
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أو العر أو ال نس ت ت ت ت ة أو العمر أو لون البش ت ت ت ترة أو الميل

ماية متس ت ت ت تتاويةر بغن الندر عن نوع ال ن

ال نسي أو المعتقدات الس اس ة.
-7

وتعتِبر س ت ت ت شت ت تتيل أن تمكين الم تمع يتمل

بوجود تنم ط جنس ت ت ت ت ت ت تتانير فتتلنهتتا كفلت

ونت ة ل ل ر تس ل

بالضت ت تترورة تمكين النست ت تتات والفت ات .وقي إذ تعتر

عتتدم تحول قت ا التنم ط إلى تتاجز

الفت ات على مدى السنوات الخم

كلي داختتل الندتتام التعل مي.

المال ة في برامج تعل م ة عادة ما يه من عليها

ال كورر وس ت ت ت ت ت تتاقمن ب ل في معال ة مست ت ت ت ت ت ت لة نقث تمثيل اإلناي في الووائ

التي يه من عليها ال كور

ست ت ت شت ت تتيل ست ت ت است ت تتتها الوطن ة المتعلقة بالشت ت ت ون ال نست ت تتان ة .وتشت ت تتمل ق ه

ال اً .وفي عام 2016ر أطلق
الس اسة  11م االً موال ع اً وم موعة من األقدا
المندور ال نساني.

والغايات لتحقيق المساواة بين ال نسين وتعم م مراعاة

س ت ت ت ش ت ت تتيل قانون المفل (المعدل)ر ال

يعزو كفالة ماية األطفال في

-8

وفي عام 2020ر س ت ت تتن

-9

وتلتزم س ت ت شت تتيل بالحد من التست تترب من المدارس وتواصت تتل إتا ة الموارد لتحقيق ق ه الغاية .وأقر

البلد من خالل منع العقوبة البدن ة في جم ع األماكنر ومنها الم س تستتات التعل م ة .وأنش ت ت س ت شتتيل أيض تاً
ل نة إلصالح قانون المفل الستعراا اإلطار القانوني القائم وتقديم التوص ات الالومة لإلصالح.
الوفد بالحاجة إلى إي اد وافز لتعزيز الموارد البشت ت ت ت ت ترية في قماع التعل مر وست ت ت ت ت تتلط الضت ت ت ت ت تتوت على برنامج
الخري ين العائدينر ال

الماجس تتتير لتدري

من اعتماد البلد على أعضت تتات قيدة التدري

ول تتعته جامعة س ت ش تتيلر وال

المست تتتقدمين من الخارج .وقام

انتشتار كوفيد19-ر بلدخال التعلم عبر المنصتات اإلل ترون ة .واستت نف
فشيداً وفقاً ل دول ومني ت نباً لحصول اكتداظ في المدارس.

-10

من ت نه أن يس تهم في الحد

و اورة التعل مر في ست تتبيل وق

الو اورة ك ل التعلم الحضتور

تيداً

وقال الوفد إن س ت ت شت تتيل تولي أقم ة كبرى لقماع الصت تتحة وسن الحكومة است تتتثمرت موارد لت تتخمة

ف هر يث ووف عدداً كاف اً من المهنيين الصتحيين الم قلين .وفي عام 2019ر نف ت و اورة الصتحة أيضتاً
العديد من التدابير التند م ة لضتبط كم ة الستكر التي تحتو عليها المنت ات الغ ائ ةر وتقييد اإلعالن عن
ال حول والس ت ت ت ائر وب عهار وتعزيز أنماص

اة ص ت ت تتح ة أكثر .وطوال فترة ال ائحةر كفل

الو اورة اس ت ت تتتمرار

الحص تتول على الخدمات الص تتح ة وأنش ت ت عدة مراكز ص تتح ة لتلب ة ا ت اجات المرل تتى ال ين يعانون من

أعراا مرتبمة بكوفيد 19-على وجه التحديد.
-11

أن الحكومة ال ديدةر من بداية واليتهار جعل

وألتا

من تمع م الستكان وسعادة فت

إلطال القماع الست ت ا ي من جديد إ دى أولوياتها .وفي كانون الثاني/يناير 2021ر تتن
تمع م تترستتة تتمل

دود البلد

ست ت ش تتيل ملة

المغتربين والعمال غير الس ت شتتيليين العاملين في البلدر فض تالً عن جم ع البحارة غير

الس شيليين العاملين على متن سفن الصيد األجنب ة في م اه البلد ومينائه.

-12

وأدخل

ست ت ت ش ت تتيل تحس ت تتينات جديرة بالمال دة على ندام الست ت ت ون لتعزيز رفاه الست ت ت نات .وي م

فصل
الس نات من ال كور واإلناي في س ن مونتاني بوو في مبان سكن ة منفصلة .وباإللافة إلى ذل ر ُي َ

الست ت ت نات ت ت تتديدو الخمورة عن الست ت ت نات غير الخمرينر ف ما ُي وى األ داي في و دة منفصت ت تتلة .ولست ت ت ن
مونتاني بوو مرفق طبي يعمل بكامل طاقتهر ويعمى الست ت ت ت ت نات ال ين يحتاجون إلى مس ت ت ت تتاعدة طب ة غير

متا ة في الس ت ت ن إ الة خاصت تتة لتلقي العالج خارجه .وأ ت تتار الوفد أيض ت تاً إلى أن مش ت تروع فين ك ر ال
يستم للست نات بالعمل خارج الست ن ال يزال ناجحاًر وأن أكثر من  50في المائة من الست نات يشتاركون ف ه
بنشاص بالتعاون مع عدة ركات خاصة.

-13

ومن أقم إن اوات البلد من إجرات االستتعراا األخير إنشتات ل نة ست شتيل لحقو اإلنستان .وأقرت

الحكومتة بت ن الل نتة تحتتاج إلى دعم كبير لتنفيت واليتهتا تنفيت اً كتامالًر وبت نهتا ملتزمتة بتوفير الموارد الالومتة
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تى تمتثل الم ست ت تست ت تتة الوطن ة لحقو اإلنست ت تتان امتثاالً تاماً للمبادئ المتعلقة بمركز الم ست ت تست ت تتات الوطن ة
لتعزيز و ماية قو اإلنسان (مبادئ باري ).
اتخ ت عدة
-14
وست ت شت تتيلر ت ت نها ت ت ن دول جزرية صت تتغيرة أخرىر عرلت تتة رثار تغير المناتر وقد َ
مبادرات في ق ا الصتتدد .وفي عام 2019ر استتتعرلت الحكومة لوائ ماية البيدة (األووون) لعام 2010
وا تتغل

على العديد من التشتريعاتر مثل در المنت ات المضترة بالبيدة أو فرا لترائ

متزايدة عليها.

وتعمل ست ت ت شت ت تتيل على ولت ت تتع خمة عمل طمو ة بشت ت ت ن المنات وتحث الم تمع الدولي على اعتماد تدابير

مستدامة للحفاظ على كوك
باء-

األرا.

جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
-15

أدلى  83وفداً بب انات خالل جلس ت تتة التحاور .وترد التوص ت ت ات المقدمة خالل جلس ت تتة التحاور في

-16

أعرب

فنلندا عن تقديرقا العميق لمشاركة س شيل في عمل ة االستعراا الدور الشامل.

-17

ور ب

فرنستا بالمريقة النموذج ة التي أجرت بها ست شتيل انتخابات تشترين األول/أكتوبر 2020ر

-18

واعترف

الفرع الثاني من ق ا التقرير.

والتقدم ال بير ال

أ روه البلد في م ال قو اإلنسان.

جورج ا با لتقدم ال

أ روته ست ت ت ت ت ت ت شت ت ت ت ت ت تتيل في مكافحة تعاطي المخدرات في صت ت ت ت ت ت تتفو

األطفال .كما ت ت ت عتها على مواصت ت تتلة اتخاذ خموات لزيادة وصت ت تتول النست ت تتات والفت ات إلى العدالة ومكافحة

االت ار باأل خا
-19

وأثن

.

ألمان ا على ست شتيل لتصتديقها على االتفا ة الدول ة لحماية جم ع األ تخا

القستر وإللغائها ت ريم العالقات ال نست ة المثل ة القائمة على الت ارلتي .ور ب

المعلومات وقانون مكافحة الفساد (المعدل).
-20

ور ب

-21

وأثن

-22

ور ب

من االختفات

بستن قانون الحصتول على

غ انا بالمبادرات التي اتخ تها ست ت ت ت ت ت ت ش ت ت ت ت ت تتيل لحماية قو األطفالر من قبيل تعيين ل نة

إلصالح قانون المفل وتعديل قانون التعل م لضمان إدماج األطفال ذو اإلعاقة في ندام التعل م.

قايتي على ال هود التي تب لها ست ت ش تتيل إلص تتالح الست ت ون ومكافحة االت ار باأل تتخا

والوصول إلى العدالة.

آيستتلندا بللغات ست شتتيل ت ريم النشتتاص ال نستتي المثلي القائم على الت ارلتتي و ت ع

على

مواص ت تتلة الندر في قو األفراد من مثل ات ومثليين ومزدوجي الميل ال نس ت تتي ومغاير الهوية ال نس ت تتان ة
و املي صفات ال نسين.

-23

وأعرب

الهند عن تقديرقا للتقدم ال

االست ت ت تتتعراا الدور الشت ت ت تتامل الست ت ت تتابقر ور ب

اإلرقاب لعام  2020وقانون مكافحة العن
-24

ور ب

لمبادئ باري .
-25

العائلي لعام .2020

صنع القرار.

ر

س ت ش تتيل على كفالة ال تتمالع الل نة بواليتها في امتثال تام

الع ار بالخموات اإلي اب ة التي تتخ قا س ت شتتيل في ستتبيل مكافحة العن

مشاركة المرأة في مناص

4

باعتماد قانون مكافحة غست ت ت تتل األموال والتصت ت ت تتد لتمويل

إندون س ت ت ت ا بالتقدم المحرو من االست ت تتتعراا الست ت تتابق .وال د ر على وجه الخصت ت تتو

إنش تتات ل نة س ت ش تتيل لحقو اإلنس تتان و ت ع
ور

أ روته س ت ت ت ت شت ت ت تتيل في تنفي التوص ت ت ت ت ات المقدمة في إطار

ال نستتي وويادة
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أيرلندا بلنش تتات ست ت ش تتيل ل نة الح قة والمص تتالحة والو دة الوطن ة .وأقرت بالتقدم المحرو

ور ب

في مكافحة االت ار باأل ت ت تتخا

لالت ار باأل خا
-27

وأثن

.

ر بيد أنها أعرب

عن قلقها إوات عدم ول ت ت تتع خمة عمل وطن ة للتص ت ت تتد

إست ترائيل على ست ت ش تتيل العتمادقا قانون ل نة ست ت ش تتيل لحقو اإلنس تتان لعام  2018وخمة

العمل الوطن ة للمس ت تتائل ال نس ت تتان ة للفترة 2023-2019ر واالس ت تتتعال ت تتة عن قانون مكافحة العن

العائلي

القديم بقانون جديد في عام .2020
-28

ور ب

قانون مكافحة العن

إيمال ا بالتزام س ت ت ت ت ش ت ت ت تتيل بتعزيز منع العن

القائم على نوع ال ن ر بس ت ت ت تتبل منها تمبيق

العائلي لعام 2020ر وسلغات ت ريم العالقات ال نس ت ت ت ت ة المثل ةر و در جم ع أ ت ت ت تتكال

العقاب البدني لألطفال.
-29

وأعربت

ال تابتان عن تقتديرقتا للخموات اإلي تاب تة التي اتخت تهتا ست ت ت ت ت ت ت شت ت ت ت ت ت تيتل لمكتافحتة االختفتاتات

-30

ور ب

كين ا بال هود التي تب لها س ت ش تتيل في س تتبيل تعزيز قو اإلنس تتان و مايتهار بس تتبل منها

-31

وأعرب

ليب ا عن تقديرقا للخموات التي اتخ تها س ت شتتيل لتعزيز ماية قو اإلنستتانر وال س ت ما

-32

وقن ت ل ستمبور ست شتيل على اعتمادقا خمة العمل الوطن ة للمستائل ال نستان ة للفترة 2023-2019

القسريةر بما في ذل التصديق على االتفا ة الدول ة لحماية جم ع األ خا
تعزيز برنامج التعل م الخا

من االختفات القسر .

لألطفال ذو اإلعاقة وسن قانون مكافحة العن

العائلي في عام .2020

من خالل سن قانون ل نة س شيل لحقو اإلنسان في عام .2018
وسنشات فريق وطني لتنسيق أنشمة المساواة بين ال نسين.

-33

ووجَّه

مالو

كرقا إلى س شيل على العرا الشامل ال

قدمته.

وأثن ماليزيا على س ت شتتيل ل هودقا الرام ة إلى الدفع قدماً بحقو اإلنستتان ورفاه تتعبهار وستتنها
-34
قانون مكافحة العن العائلير وعلى الدعم المقدم للمووفين خالل جائحة كوفيد.19-
ملديف بالتقدم ال

أ روته ست ت ت ت ش ت ت تتيل في النهوا بحقو اإلنس ت ت تتان وأ ت ت تتادت ب هودقا

-35

ور ب

-36

وأ تادت مالي بتعاون ست شتيل مع م ل

الرام ة إلى ويادة الوعي بتغير المنات والتخف ف من آثاره.

قو اإلنستان وآل اتهر وبالتقدم ال

قو اإلنسانر واعتماد قانون بش ن الرعاية الصح ة العقل ة.

أ روته في ماية

-37

ور ب

جزر مار تتال باعتماد س ت شتتيل س ت استتات جديدة تتعلق بحقو المفلر وب هودقا لمكافحة

-38

ور ب

أ روته ست ت ت ت ت ش ت ت ت تتيل في تعزيز و ماية قو اإلنس ت ت ت تتانر وال ست ت ت ت ت ما

-39

وال د

ذو اإلعاقةر وباعتمادقا لوائ للتخف ف من آثار تغير المنات.

التمييز لد األ خا

موريتان ا بالتقدم ال

ف ما يتعلق بلتا ة فر

العمل لأل خا

ذو اإلعاقة ومكافحة االستغالل االقتصاد لألطفال.

موريشت تتيوس ارثار الست تتلب ة ل ائحة كوفيد 19-على اقتصت تتاد ست ت شت تتيلر وأ ت تتادت ب هود

البلد الرام ة إلى تعزيز تعل م األطفال ذو اإلعاقة والتخف ف من آثار تغير المنات.

ور ب المكست ت بللغات ست ت ش تتيل ت ريم العالقات ال نست ت ة المثل ة بالت ارل تتير فضت تالً عن اعتماد
-40
قانون ل نة س شيل لحقو اإلنسانر وقانون المفل (المعدل)ر وقانون مكافحة العن العائلي.
-41

واعتر ال بل األس تتود ب هود س ت ش تتيل لتعزيز أطرقا لحقو اإلنس تتان ومكافحة العن

القائم على

نوع ال ن  .كما ثها على ب ل المزيد من ال هود في ق ين الم الينر ال س ما باستثمار موارد إلاف ة.
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-42

وأثنى المغرب على جهود س ت ت ت ت شت ت ت تتيل الرام ة إلى النهوا بحقو اإلنست ت ت تتانر وال س ت ت ت ت ما اعتمادقا

ت ش ت ت ت تريعات بش ت ت ت ت ن المست ت ت تتاواة بين ال نست ت ت تتين وت اف الفر

األطفال ذو اإلعاقة.

لتعل م

في التعل م والتدري ر وبرنام ها الخا

-43

وأ ت تتادت مووامبيق بست ت شت تتيل لما أ روته من تقدم في تنفي التوصت ت ات المنبثقة عن ال ولة الثان ة

-44

نيبتال بتاعتمتاد قتانون ل نتة ست ت ت ت ت ت ت شت ت ت ت ت ت تيتل لحقو اإلنست ت ت ت ت ت تتان وال هود المبت ولتة إلصت ت ت ت ت ت تتالح

من االستعراا الدور الشامل.
ور بت

ال هتاو القضت ت ت ت ت ت تتائي .كمتا أ ت ت ت ت ت ت تتادت بحدر العقتاب البتدني لألطفتال وسدمتاج األطفتال ذو اإلعتاقتة ومكتافحتة
االت ار باأل خا

-45

وأثن

.

قولندا على س ت ت شت تتيل إللغات ت ريم العالقات ال نس ت ت ة المثل ة بالت ارلت تتي وعلى ست تتن قانون

الحصت ت ت ت ت تتول عل ى المعلومات .وأعرب

عن قلقها إوات العن

ال نست ت ت ت ت تتاني والتمييز لت ت ت ت ت تتد المثل ات والمثليين

ومزدوجي الميل ال نسي ومغاير الهوية ال نسان ة و املي صفات ال نسين.
-46

وال د

الن ر بعين اإلي اب التقدم ال

اإلصال ات التي أجري

للتصد لالت ار باأل خا

أ روته ست ت ش تتيل في ماية قو اإلنس تتانر وال ست ت ما
و ماية البيدة واألمن الغ ائي وسدارة ال واري.

وأثن ن يريا على ست ت ش تتيل ل هودقا في م الي الص تتحة والتعل مر وفي التص تتد ل ثار الس تتلب ة
-47
ة
لتغير المنات ومكافحة االت ار باأل خا و ماية قو األ خا ذو اإلعاقة.
باكستتتان عن تقديرقا لل هود التي تب لها ست شتتيل لتعزيز ا ترام قو اإلنستتان من خالل

-48

وأعرب

-49

وأ ت ت ت تتارت الفلبين إلى ست ت ت تتن قانون الم ل

التدابير التشريع ة واإلداريةر مثل إنشات م سسة وطن ة لحقو اإلنسان ومعال ة التحديات البيد ة.

العائلي لعام 2020ر ور ب

الوطني للمست ت ت تتنين لعام  2018وقانون مكافحة العن

باإلصت ت تتال ات التشت ت تريع ة والست ت ت است ت تتات ة لحماية األطفال من جملة أمور منها

االعتدات واالستغالل ال نسيين.

-50

ور ب

البرتغال بللغات ت ريم س شيل للعالقات ال نس ة بين البالغين المثليين بالترالير وال هود

-51

ور ب

العائلي وقانون ل نة س ت شتتيل لحقو اإلنستتان .وأ تتارت

-52

وأثن

-53

وقن ت س ت تتيراليون ست ت ت ش ت تتيل على إن اواتها الديمقراط ة العديدةر ومنها االنتقال الس ت تتلمي للس ت تتلمةر

-54

وذكرت ستلوفين ا أنها ال تزال تشتعر بالقلق إوات عدم وفات ست شتيل بالتزامها باستتم اررية عمل م وى

-55

وأثن

جنوب أفري ا على س ت ت ت شت ت تتيل إللغائها المادة  151من قانون العقوبات وست ت تتنها قانون ل نة

-56

وقن جنوب السودان س شيل على جهودقا الرام ة إلى تحسين قو اإلنسان في البلد.

المب ولة للتصد للعن

القائم على نوع ال ن ر بما في ذل من خالل سن قانون مكافحة العن

رواندا بستتن قانون مكافحة العن

العائلي.

إلى إطال الس اسة الوطن ة المتعلقة بالش ون ال نسان ة لضمان تعم م مراعاة المندور ال نساني.

صت ت ترب ا على ست ت ت ش ت تتيل للتدابير المتخ ة لتنفي توصت ت ت ات االس ت تتتعراا الس ت تتابقر وال ست ت ت ما

ف ما يتعلق بتحسين الندام القضائي.

وسنشات ل نة وطن ة لحقو اإلنسانر وسن عدة تشريعات جديدة لحماية قو المرأة والمفل.
يموله االتحاد األوروبي للنسات الالتي يتعرلن للضرب من خالل بنات م وى دائم.

س شيل لحقو اإلنسان.
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-57

وقن ت إستتبان ا ست شتتيل على اعتمادقا قانون ل نة ست شتتيل لحقو اإلنستتان وسنشتتات الل نة الوطن ة

-58

بالتدابير

لحقو اإلنسان .ور ب
وأثن

بللغات ت ريم العالقات ال نس ة المثل ة بالترالي بين البالغين.

س تتر الن ا على ست ت ش تتيل لما أ روته من تقدم من االس تتتعراا الس تتابق .ور ب

المتخ ة لضمان قو المفلر وأ ارت إلى الس اسات والبرامج الرام ة إلى تعزيز المساواة في األجور وعدم
التمييز لد العمال المهاجرين واالنتقال في م ال العمالة في ول ورو

-59

ور

-60

وال د

-61

وأثن

-62

وال د

كوفيد.19-

الستتودان ب هود س ت شتتيل لتعزيز قو اإلنستتانر وبانضتتمامها إلى االتفا ة الدول ة لحماية
من االختفات القسر .

جم ع األ خا

ت مور  -ل شت تتتي إنشت تتات ل نة ست ت شت تتيل لحقو اإلنست تتان ور ب

س شيل لزيادة وصول النسات والفت ات إلى العدالة ومكافحة االت ار باأل خا

توغو على س شيل النضمامها إلى عدة صكوك دول ة وعلى التدابير المتخ ة لتعزيز قو

الضعفات و مايتهار بمن فيهم النسات واألطفال واأل خا
ترينيداد وتوباغو أن ست شتتيل ستتن

ذوو اإلعاقة.

قوانين جديدة تعزو النهوا بحقو اإلنستتانر وأثن

على عمل الستتلمة القضتتائ ة في تستتوية القضتتايا المتراكمة .كما ال د

طمو ة متعلقة بالمنات.
-63

وأ تتادت تون
ور ب

ترك ا بلنش ت ت ت ت تتات مكت

المعن ة بمكافحة االت ار باأل ت ت ت تتخا
والو دة الوطن ة.

-65

وغسل األموال ولمان ماية األطفال.
أمين المدالم وبالعمل ال

 .وأثن

-66

تض ت ت ت ت تتملع به ل نة التنس ت ت ت ت تتيق الوطن ة

أيضت ت ت ت تاً على العمل ال

أن زته ل نة الح قة والمص ت ت ت تتالحة

وأ ت ت تتارت أوكران ا إلى است ت تتتعداد ست ت ت شت ت تتيل للتصت ت تتد للتحديات في م ال قو اإلنست ت تتان باعتماد

تشتريعات جديدة وتعديل الست استتات القائمة .ور ب

واأل خا

أن ست شتتيل قام

بتعزيز إجراتات

بلنشتتات البلد ل نة وطن ة لحقو اإلنستتانر فض تالً عن جهوده الرام ة إلى إصتتالح

القضات ومكافحة االت ار باأل خا

-64

.

بالخموات التي اتخ تها

ذو اإلعاقة.

وأثن

أيضتاً باستتتعداد ست شتتيل لحماية قو النستتات واألطفال

الممل ة المتحدة لبريمان ا العدمى وأيرلندا الشتتمال ة على س ت شتتيل ألنها كان

إلى التو ع على التحال

من أجل رية اإلعالم و عتها على كفالة التدري

األوائل لحوادي الر الحديث.

من الستتباقين

المنه ي ل م ع المست يبين

-67

وأ ت ت ت تتادت الواليات المتحدة األمريك ة بست ت ت ت شت ت ت تتيل على االنتخابات التي جرت في تشت ت ت ترين األول/

-68

من االختفات

أكتوبر  2020وعلى انتقال السلمة انتقاالً سلم اً وسلساً.
ور ب

القسر ر ودع

أوروغوا بتصتتديق س ت شتتيل على االتفا ة الدول ة لحماية جم ع األ تتخا

الم تمع الدولي إلى مواصلة دعم جهود البلد الرام ة إلى النهوا بحقو اإلنسان.

ست شتيل معلومات عن الخموات المتخ ة للقضتات على التمييز

الموجهةر قدم
ورداً على األستدلة
-69
ه
القائم على الميل ال نستتي والهوية ال نستتان ة .وأقر الوفد بالحاجة إلى دوي تحول في موق

الم تمع من

جماعة المثل ات والمثليين ومزدوجي الميل ال نست تتي ومغاير الهوية ال نست تتان ة و املي صت تتفات ال نست تتينر
وأ ت تتار إلى أن م ل

الوورات وافق على إنشت تتات ل نة إلصت تتالح القوانين يتضت تتمن عملها التصت تتد للمست تتائل

المتعلقة بالميل ال نسي والهوية ال نسان ةر بما في ذل مس لة وواج المثليين.
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-70
وذكر الوفد أن ست ت ش تتيل تواص تتل ب ل جهود كبيرة في مكافحة االت ار باأل تتخا  .وي ر ال اً
إعادة تشت تتكيل ل نة التنست تتيق الوطن ة المعن ة بمكافحة االت ار باأل ت تتخا لزيادة كفاتتهار كما و ِ
ل ت تع خط
ُ
اتص تتال مبا تتر لإلبال عن االت االت ار المحتملة .كما أ تتار الوفد إلى اعتماد الس ت اس تتة الوطن ة له رة

اليد العاملة في عام 2019ر وسلى أنه جرى تدري
في م ال مكافحة االت ار باأل تتخا

ألماكن العمل تمل

مووفي إنفاذ القانون العاملين لدى مص ت ت ت ت ت تتلحة التوو ف

واستتتغالل األطفال .وأجرت مصتتلحة التوو ف عمل ات تفت

جم ع القماعاتر ومنها قماعات صتيد األستماك والست ا ة والبنات يث يتركز العمال

المهاجرون .وي ر ال اً ولتع خمة عمل وطن ة جديدة بشت ن االت ار باأل تخا
ومن المتوقع أن تولع ص غتها النهائ ة بحلول تموو/يول ه أو آب/أغسم .2021
-71

مفاجدة

للفترة 2023-2021ر

ويكفل قانون ل نة اإلعالم في ست ت ت ت ش ت ت تتيل لعام  2010اس ت ت تتتقالل ل نة اإلعالم في البلدر إذ ينث

إدارتها بش تتفاف ة ويعزو تعددية وس تتائط اإلعالم .وس تتت ر الل نة عمل ة تش تتارك ة لتحديد

على تعيين م ل

الثغرات التش تريع ة والمستتاعدة في ماية العاملين في م ال اإلعالم .وال و الوفد ك ل ارتفاع عدد وستتائل

اإلعالم من االستعراا األخير.

العائلي من أجل ت ريمه و ماية

وفي عام 2020ر اعتمدت س ت ش تتيل تش تريعاً محدداً بش ت ن العن
-72
الضت ت تتحايا ولت ت تتمان تدري مقدمي الخدمات .وتدرك س ت ت ت شت ت تتيل أن مكافحة العن
المواق

للمسائل ال نسان ة للفترة 2023-2019ر ال

س ت شتتيل مشتتروع خمة العمل الوطن ة

ي ر استعراله ال اً لمراعاة س ا كوفيد.19-

وأخي اًرر ال و الوفد أن ممارست ت ت ت ت تتة اإلجهاا في س ت ت ت ت ت ت شت ت ت ت ت تتيل تست ت ت ت ت تتتند إلى معايير طب ة محددةر

وأنها ت رى بموج

له ه المس لة.
-74

العائلي تتمل

الم تمع ةر وتشت ت تتدد على أن ست ت تتلمات إنفاذ القانون ومقدمي الخدمات والست ت تتلمة القضت ت تتائ ة ما والوا

مصتتممين على معال ة ق ه المشتتكلة .وباإللتتافة إلى ذل ر صتتاغ

-73

وال د

إذن من و اورة الص تتحة .كما ال و أن ل نة إص تتالح القوانين المزمع إنش تتا قا قد تتمر

فانواتو أن ست ت ت ت ت ت ش ت ت ت ت تتيل أدرج

التشت ت ت تريعي .كما ت ت ت ت عتها على ب ل كل ما أوتي

األطفال والنسات واأل خا
-75

ور ب

-76

ور بت

ذو اإلعاقة.

العديد من المبادئ الدول ة لحقو اإلنس ت ت ت ت تتان في إطارقا
به من جهود لحماية قو اإلنس ت ت تتانر وال ست ت ت ت ما قو

جمهورية فنزويال البول فارية بالتقدم التشت ت ت ت ت تريعي المحرو في س ت ت ت ت تتبيل إتا ة فر

متساوية ل م ع المالب و ماية قو األطفال والنسات من خالل در العقاب البدني والعن
فييت

ذو اإلعاقة.

تعل م ة

العائلي.

نتام ب هود ست ت ت ت ت ت ت شت ت ت ت ت ت تيتل لتنفيت التوصت ت ت ت ت ت ت تات المقبولتة في إطتار ال ولتة الثتان تة من

االس تتتعراا الدور الش تتامل .وال د

التدابير المتخ ة لتعزيز و ماية قو النس تتات واألطفال واأل تتخا

-77

وأعرب

-78

وست ت تتلم

-79

وأثن

-80

وقن ت األرجنتين س شيل على سن القانون المنشئ لل نة س شيل لحقو اإلنسان في عام .2018

ب خر المست دات.

وامب ا عن ت ت تتكرقا لوفد ست ت ت ت ش ت ت تتيل على التقرير الوطني الش ت ت تتامل وعلى اإل اطة المقدمة
ومبابو الضت ت تتوت على ست ت تتن ست ت ت شت ت تتيل لقانون الحصت ت تتول على المعلوماتر وقانون ل نة

س شيل لحقو اإلنسان وقانون المفل (المعدل) وقانون مكافحة العن

العائلي.

أنغوال على س ت ت ت ت شت ت ت تتيل لمشت ت ت تتاركتها في مكافحة تغير المناتر ومبادراتها األخيرة إلصت ت ت تتالح

ال هاو القضائي وتحديث ندام الس ون وتدابيرقا لمكافحة االت ار باأل خا
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-81

وأثن

أست تتترال ا على ست ت شت تتيل إلنشت تتائها ل نة مست تتتقلة لحقو اإلنست تتان ول نة الح قة والمصت تتالحة

-82

وأثن

أذرب ان على ست ت شت تتيل للتدابير المتخ ة لحماية قو اإلنست تتان وتعزيزقا من االست تتتعراا

-83

وقن ت جزر البهاما س ت ت ت ت ش ت ت ت تتيل على جهودقا لمكافحة الفس ت ت ت تتاد وغس ت ت ت تتل األموال وتمويل اإلرقاب

والو دة الوطن ة وعلى إقرار قانون مكافحة العن

العائلي في عام .2020

السابقر بما في ذل إنشات ل نة س شيل لحقو اإلنسان.
والعن

العائلي واالت ار باأل ت ت تتخا

م ال ماية البيدة والعمل المناخي.

 .كما أعرب

عن تضت ت تتامنها مع ست ت ت شت ت تتيل في ال هود التي تب لها في

-84

وأثن

بربادوس على ست ت ت ت ش ت ت تتيل لتعزيزقا و مايتها قو اإلنس ت ت تتانر وال ست ت ت ت ما التقدم المحرو في

-85

ور ب

بوتست ت ت ت توانا باعتماد ست ت ت ت ت ش ت ت ت تتيل لقانون مكافحة الفس ت ت ت تتاد (المعدل) وقانون الحص ت ت ت تتول على

-86

وأثن

استعراا التشريعات القائمة وسصال ها وتعزيزقا وفي سن قوانين جديدة.

المعلومات والقانون المدني لس شيل .ور ب

ب هود البلد في تعزيز العمل المموح في م ال المنات.
أعق

الب ارويل على س شيل لالنتقال الس اسي السلمي والمندم ال

انتخابات عام 2020ر

وأ ت ت ت ت تتارت إلى تمورات قامة في م ال قو اإلنست ت ت ت تتانر مثل إلغات ت ريم العالقات ال نست ت ت ت ت ة المثل ة بين

البالغين بالترالي.
-87

وأعرب

بلغاريا عن تقديرقا للتقدم ال

والس ت ت است تتاتي لحماية قو اإلنست تتان .و ت ت ع
الر يدة في متابعة انتخابات عام .2020

-88

واعترف

بوركينا فاست ت ت ت ت تتو بالتقدم ال

أ روته ست ت ش تتيل في تعزيز إطارقا التشت تريعي والم ست تس تتي

س ت ت شت تتيل على المضت تتي في التزامها بالديمقراط ة والحوكمة
أ روته س ت ت ت ت ت ت شت ت ت ت ت تتيل في تنفي التوص ت ت ت ت ت ت ات المقبولة خالل

االس ت ت ت ت تتتعراا األخيرر ول نها ذكرت أنها ال تزال تش ت ت ت ت تتعر بالقلق إوات العديد من التحديات المس ت ت ت ت تتتمرة التي

يواجهها البلد في م ال تعزيز قو اإلنسان و مايتها.
-89

وقن ت بوروند ست ت ت ت ش ت ت تتيل على إجرات انتخابات رئاست ت ت ت ة وتشت ت ت تريع ة رة ونزيهة وديمقراط ة في

تشت ترين األول/أكتوبر  .2020وأثن

س شيل لحقو اإلنسان.
-90

أيضت تاً على جهود البلد في مكافحة االت ار باأل ت تتخا

وأ تتادت كندا بللغات ست ت ش تتيل ت ريم العالقات ال نست ت ة المثل ة .وأثن

لحقو اإلنسان و ع

وسنشت تتات ل نة

على إنش تتات ل نة ست ت ش تتيل

على توس ع واليتها لتشمل المسائل المتعلقة بتمكين المرأة والمساواة بين ال نسين.

ل نة الح قة والمصتالحة

وذكرت ست شتيلر رداً على بعن المستائل التي أثارتها الوفودر أن قد
-91
والو دة الوطن ة قو التحقيق في الشت ت تتكاوى المتعلقة بانتهاكات قو اإلنست ت تتان المزعومة المرت بة في إطار
انقالب عام  .1977كما أ ت تتارت إلى أنه يمكن لل نة أن توص ت تتي بتعوين الض ت تتحايا وجبر الض ت تترر ال
لحقهمر وأن تقرر ما إن كان

وال ناة وجمع ع
-92

واعترف

س ت ت تتتمن العفو لل ناة .والهد

منها قو طي الص ت ت تتفحة من جان

س شيل ول جدول أعمال مشترك للمضي قدماً.

س ت ش تتيل ب قم ة ل تتمان تقدير األ تتخا

مكان العمل .وت ر مناقش ت ت ت تتة إلغات قانون الم ل

الض ت ت تتحايا

ذو اإلعاقة داخل الم تمعر بما في ذل في

الوطني لأل ت ت ت تتخا

ذو اإلعاقة لعام 1994ر لس ت ت ت تتن

قانون جديد يلبي ا ت اجاتهم المعاص ترة تمش ت اً مع اتفا ة قو األ تتخا
بالحاجة إلى اعتماد ست ت ت ت ت اس ت ت ت تتة ت ت ت تتاملة بشت ت ت ت ت ن اإلعاقة من خالل التش ت ت ت تتاور بفعال ة مع المندمات المعن ة

واأل خا
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وف ما يتعلق بس ت ت تتن المس ت ت ت ول ة ال نائ ةر أ ت ت تتار الوفد إلى أن قناك اقت ار اً بتعديل القانون الحالي
-93
بحيتث ال يمكن إلقتات ال بن على طفتل دون العتا ت ت ت ت ت ت ترة من العمر أو اتهتامته بتارت تاب جريمتة .وال و الوفتد
ك ل أنه ال يمكن الحكم بالس ن على أ طفل دون سن الرابعة عشرة.

ت ت تتيلي بتصت ت تتديق ست ت ت شت ت تتيل على االتفا ة الدول ة لحماية جم ع األ ت ت تتخا

-94

ور ب

-95

ور ب

-96

وقن ت كوت ديفوار ست شتيل على التقدم المحرو من استتع ارلتها الدور الشتامل الثانير و ت ع

القسر ر واعتماد قانون مكافحة العن

العائلي وقانون ل نة س شيل لحقو اإلنسان.

من االختفات

الصين ب هود س شيل الرام ة إلى تعزيز التنم ة االقتصادية واالجتماي ة المستدامة والحد

من الفقر وتموير التعل م والصحة و ماية قو الفدات الضع فة.
الحكومة على مواصلة جهودقا في ميدان قو اإلنسان.

كوبا عن ت تتكرقا لوفد س ت ت شت تتيل على تقديمه تقريره الوطني وعن تمن اتها لس ت ت شت تتيل بتنفي

-97

وأعرب

-98

وأثن

جمهورية ال ونغو الديمقراط ة على ست ت ت ت ت ت ش ت ت ت ت تتيل لتعديلها قانون األطفال لعام 1982ر ال

-99

وأثن

الدانمرك على س ت ت ش ت تتيل إللغائها ت ريم العالقات ال نس ت ت ة المثل ة واعتمادقا قانون مكافحة

التوص ات المقبولة بن اح.

أصب يتضمن كماً يحدر جم ع أ كال العقاب البدني لألطفال.
العن

والتمييز لد المثل ات

العائلي .غير أنها ذكرت أنها ال تزال تشعر بالقلق إوات استمرار أعمال العن

والمثليين ومزدوجي الميل ال نسي ومغاير الهوية ال نسان ة و املي صفات ال نسين.
-100

وأعرب

جيبوتي عن تقديرقا للتدابير التي اتخ تها ست ت ت ت ت ت ش ت ت ت ت تتيل لتنفي التوصت ت ت ت ت ت ات المقبولة خالل

-101

وثمن

ال مهورية الدومين ك ة تعزيز س ت ت ت شت ت تتيل إلطارقا المع ار والم س ت ت تست ت تتي الرامي إلى تعزيز

-102

وأ تادت مصتر بست شتيل إلنشتائها ل نتها الوطن ة لحقو اإلنستانر وسصتال اتها التشتريع ة لحماية

-103

أ روته ست ت ت ت ت ش ت ت ت تتيل في تنفي توصت ت ت ت ت ات ال ولة الثان ة من

استعرالها الدور الشامل األخيرر وقو ما نتج عنه تعزيز إطارقا المع ار والم سسي.
قو اإلنسان و مايتها.

األطفال وجهودقا لمكافحة الفساد وغسل األموال.
وأ ت ت ت تتارت إست ت ت ت تواتيني إلى التقدم ال

االستعراا الدور الشامل.

-104

ور ب

إثيوب ا بلنشتتات س ت شتتيل ل نة لحقو اإلنستتان .وأثن

-105

ور ب

ف ي بوفد س شيل وأ ادت باعتماد قانون مكافحة العن

-106

وال د

له رة اليد العاملة وويادة عدد األطفال ال ين يتلقون التعل م اإللزامي.

قو األ خا

أيض تاً على اعتماد الس ت استتة الوطن ة
العائلي.

الس تتنغال أن ست ت ش تتيلر على الرغم من ل تتعفها البيدير واص تتل

جهودقا لض تتمان مراعاة

ذو اإلعاقة في خمط الحد من مخاطر ال واري وتغير المنات وتدابير الت ف.

 -107وأ تارت ست شتيل في مال داتها الختام ة إلى أن وواج النستات دون ستن الثامنة عشترة ستُحدر مع
دخول القانون المدني لعام  2021يز النفاذ .و تددت أيضتاً على أن الحكومة ال تتستام مملقاً مع مست لة
المختدراتر وقو متا ينعك

في ويتادة عمل تات التفت

تعاطي المخدرات مست ت لة ت تتاملة تتمل

والتعل م والشرطة والقضات وغيرقا.

10
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وتواصت ت تتل ست ت ت شت ت تتيل جهودقا للقضت ت تتات على جم ع أنواع إست ت تتاتة معاملة األطفالر وقد أنشت ت ت ت في

-108

عام  2015فريق ماية المفل التابع للشت ت تترطة إلجرات التح قات في االت إست ت تتاتة معاملة األطفال المبل
عنهار وقو ما واد من تعزيز

كل ماية المفل في البلد.

 -109وتفخر ست شتتيل بلن اواتها وتدرك التحديات التي تواجهها .وقي ت كد أن لتغير المنات أث اًر والتتحاً
على قو اإلنستانر ل فقط في الدول ال زرية الصتغيرة النام ة بل في جم ع أنحات العالم أيضتاًر وتدعو
الم تمع الدولي إلى مواصلة دفع جدول األعمال ق ا قدماً في جم ع المحافل.
وأعرب

-110

س ت شتتيل عن امتنانها ألمانة االستتتعراا الدور الشتتامل ول م ع الوفود التي تتارك

في

است تتتع ارلت تتها .ورأت أن الحوار الصت تري والمفتوح أمر است تتم للمضت تتي في تعزيز قو اإلنست تتان و مايتها.
وأل ت ت ت تتاف

الوق

قرراتها إلى جم ع الدول األعض ت ت ت تتات في
أنها ملتزمة بد ارس ت ت ت تتة التوص ت ت ت ت ات الواردة وأنها س ت ت ت تتتبل ا

المناس .

ثانيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
-111

بتأييد ا:

درستتتتش ستتتتيشتتتتيل التوصتتتتيات التي صتتتتيرش أثناء جلستتتتة التحاور والمدرجة أدنا و ي تح
1-111

مواصلة الجهود للتصديق عل الصكوك الدولية (المررب)؛

2-111

اتخاذ جميع التدابير الالزمة للتصتتديق عل الوروتولوا االيتياري التفاةية حقوق

الطفل المتعلق بإجراء تقديم الوالغات والوروتولوا االيتياري التفاةية منا ضتتتتة التعويي وغير
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (ملديف)؛

3-111

الن ر في التصتتديق عل االتفاةية الدولية لحماية جميع األشتتخام من االيتفاء

4-111

الن ر في التصتتديق عل االتفاةية الدولية لحماية جميع األشتتخام من االيتفاء

5-111

التصتتتتتتتتديق عل اتفاةية حقوق الطفل واتفاةية حقوق األشتتتتتتتتخام ذوي اإلعا ة

6-111

التصتتتديق عل اتفاةية منا ضتتتة التعويي وغير من ضتتتروب المعاملة أو العقوبة

7-111

التصديق عل الوروتولوا االيتياري التفاةية منا ضة التعويي وغير من ضروب

8-111

التصديق عل الوروتولوا االيتياري التفاةية منا ضة التعويي وغير من ضروب

9-111

التصديق عل الوروتولوا االيتياري التفاةية منا ضة التعويي وغير من ضروب

10-111

التصديق عل الوروتولوا االيتياري التفاةية منا ضة التعويي وغير من ضروب

القسري (النيجر)؛

القسري (األرجنتين)؛
(جزر الوهاما)؛

القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (جزر الوهاما)؛

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

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

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (رواندا)؛
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (ترليا)؛
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11-111

التصديق عل الوروتولوا االيتياري التفاةية منا ضة التعويي وغير من ضروب

12-111

التصديق عل الوروتولوا االيتياري التفاةية منا ضة التعويي وغير من ضروب

13-111

التصديق عل الوروتولوا االيتياري التفاةية منا ضة التعويي وغير من ضروب

14-111

التوةيع والتصتتتتتديق عل الوروتولوا االيتياري التفاةية منا ضتتتتتة التعويي وغير

15-111

التصتتتديق عل الوروتولوا االيتياري التفاةية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم

16-111

اإلست تراع في التصتتتديق عل الوروتولوا االيتياري التفاةية حقوق الطفل المتعلق

17-111

يئتتات المعتتا تتدات ذات الصتتتتتتتتتلتتة

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

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (كوت ديفوار)؛

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

من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (إسبانيا)؛

الوالغات (سلوفينيا).

بإجراء تقديم الوالغات (جنوب السودان)؛

(سيراليون)؛

اتختتاذ يطوات لتقتتديم تقتتارير تتا المتتتأيرة إل

18-111

مواصتتتتتتت تلتة الجهود الراميتة إل تقتديم تقتارير تا التدوريتة إل

19-111

مواصتتلة تعاونها مع يئات المعا دات واإلجراءات الخاصتتة التابعة لامم المتحدة

المهل الزمنية المحددة لها (العراق)؛

(أذربيجان)؛
20-111

يئتات المعتا تدات في

تكثيف التتدابير للحتد من التحتديتات المرتبطتة بتقتديم التقتارير إل

حقوق اإلنسان (إثيوبيا)؛

يئتات معتا تدات

21-111

مواصتتتتتتت تلتة تعزيز الت ازمتاتهتا بتقتديم التقتارير إل

22-111

طلي الدعم التقني من مفوضتتية األمم المتحدة الستتامية لحقوق اإلنستتان للمضتتي

حقوق اإلنسان الدولية (جزر الوهاما)؛

يئتات المعتا تدات التدوليتة و ليتات

دم ا في التصتتتديق عل الصتتتكوك الدولية الرليستتتية لحقوق اإلنستتتان التي لم يديل الولد طرف ا
فيها بعد ولولك ضتتمان إدماا التزاماتب بموجي معا دات حقوق اإلنستتان المصتتدق عليها في
التشريعات المحلية (أوروغواي)؛

23-111

مواصتلة عملها من أجل إدراا أحكام المعا دات الدولية لحقوق اإلنستان التي ي

24-111

تكثيف الجهود الرامية إل تعزيز حقوق اإلنستتتتتتتتان وحمايتها وال ستتتتتتتتيما حقوق

25-111

تستتتتتتتتتريع عمليتة إنشتتتتتتتتتاء ليتة وطنيتة لإلبالغ والمتتابعتة لزيتادة القتدرة عل تقتديم

26-111

ضمان استقالا لجنة سيشيل لحقوق اإلنسان امتثاالا لمبادئ باريس وتخصيص

طرف فيها في تشريعاتها الوطنية (زمبابوي)؛

األشخام الوين يعيشون في حاالت ضعف (نيجيريا)؛

التقارير المتأيرة بموجي المعا دات الدولية (السودان)؛
الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لها (فنلندا)؛
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27-111

ضمان توافق إجراءات اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان مع مبادئ باريس (العراق)؛

28-111

تخصتتتيص ما يكفي من الموارد البشتتترية والتقنية والمالية للجنة ستتتيشتتتيل لحقوق

اإلنسان وضمان استقاللها وامتثالها لمبادئ باريس (أيرلندا)؛

 29-111ضتمان استتقالا اللجنة الوطنية لحقوق اإلنستان وتزويد ا بالموارد الال زمة وفقا
لمبادئ باريس (المكسيك)؛
30-111

اتخاذ التدابير الالزمة لضمان استقالا لجنة سيشيل لحقوق اإلنسان وتخصيص

31-111

مواصتتتتتتتتتلة اتخاذ التدابير الالزمة لزيادة تعزيز اللجنة الوطنية لحقوق اإلنستتتتتتتتتان

الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لها (موزامويق)؛

(باكستان)؛
32-111

اتخاذ يطوات لضتتتتتتمان حصتتتتتتوا اللجنة الوطنية لحقوق اإلنستتتتتتان عل التمويل

33-111

ضمان استقالا لجنة سيشيل لحقوق اإلنسان امتثاالا لمبادئ باريس وتخصيص

والموارد الكافية (المملكة المتحدة لوريطانيا الع م وأيرلندا الشمالية)؛

الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لها (زامويا)؛

 34-111ضتمان استتقالا لجنة ستيشتيل لحقوق اإلنستان وفق ا لمبادئ باريس وتخصتيص
الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لها (بورلينا فاسو)؛
35-111

ضمان استقالا لجنة سيشيل لحقوق اإلنسان تماشيا مع مبادئ باريس (شيلي)؛

36-111

زيتادة تعزيز اللجنتة الوطنيتة لحقوق اإلنستتتتتتتتتان لكي تعمتل في امتثتاا تتام لمبتادئ

37-111

معالجة الشتتتتكاوع العديدة ذات الصتتتتلة بالشتتتترطة ومنها التقارير التي تزعم عدم

38-111

مواصلة الجهود المووولة إلصالح ن ام السجون (المررب)؛

39-111

مواصتتتلة التدابير الرامية إل إصتتتالح ن ام الستتتجون وتحستتتين روف الستتتجناء

باريس (الهند)؛

التزام ضباط الشرطة باإلجراءات القانونية عند االعتقاالت واالحتجازات المشروعة (مالوي)؛

(جورجيا)؛

ضتمان تمتع لل شتخص محتجز بضتمانات إجرالية منو الوداية بما في ذلك الحق

40-111
في أن َّ
يولغ فو ار بأسباب االحتجاز وفي أن يتصل بشخص من ايتيار (الورتراا)؛
41-111

مواصلة اتخاذ يطوات إلصالح القضاء وتعزيز استقاللب (ليويا)؛

42-111

مواصتتتتتلة جهود ا إلصتتتتتالح الجهاز القضتتتتتالي بطرق منها بناء درات أعضتتتتتاء

43-111

زيادة فرم وصتتوا النستتاء والفتيات إل العدالة وحصتتوا ضتتحايا العنف العاللي

44-111

ضمان وصوا األشخام ذوي اإلعا ة إل العدالة وصوالا فعاالا (إسبانيا)؛

45-111

تعزيز التدابير الرامية إل مكافحة الفستتتتتاد وغستتتتتل األمواا واالتجار باألشتتتتتخام

السلطة القضالية عل النحو المناسي (تيمور  -ليشتي)؛

عل يدمات الحماية (الفلوين)؛

(نيجيريا)؛
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46-111

وضع إجراءات شفافة النتقاء أعضاء لجنة وسالط اإلعالم ( ولندا)؛

47-111

تعزيز تعددية وستتتتتالط اإلعالم عل نحو نشتتتتتط وضتتتتتمان مشتتتتتارلتها بحيادية في

48-111

تعميق التتتدابير الراميتتة إل تعزيز التفتتا م والتستتتتتتتتتتتامو والتنوع العر ي والتتديني

حمالت التوعية والتثقيف ( ولندا)؛

(بربادوس)؛

49-111

اعتماد تدابير للتصتتتتتتتدي لالتجار باألشتتتتتتتخام ومن بينهم األطفاا وال ستتتتتتتيما

50-111

مواصلة التدابير الرامية إل منع االتجار باألشخام واالسترالا الجنسي (نيباا)؛

51-111

مواصتتلة اتخاذ الضتتمانات التي تحوا دون االتجار باألشتتخام بستتول من بينها

52-111

تعزيز ليتات التحقيق في حتاالت االتجتار بتاألشتتتتتتت تختام ومقتاضتتتتتتتتتاة مرتكوي تو

53-111

مواصتتتتتتتلة الجهود لمكافحة االتجار باألشتتتتتتتخام ومن بينهم األطفاا والنستتتتتتتاء

54-111

مواصتلة جهود ا لتعزيز التدابير التشتريعية والستياستاتية والميستستية من أجل منع

55-111

تكثيف تدابير ا الهادفة لمكافحة االتجار باألشخام (أذربيجان)؛

56-111

مواصتتتتتلة الجهود المووولة لمكافحة االتجار باألشتتتتتخام وال ستتتتتيما االستتتتتترالا

57-111

مواصتلة تنفيو انون ح ر االتجار باألشتخام مع التشتديد عل أ مية التحقيق

58-111

اعتماد يطة عمل وطنية محدثة للتصتتدي لالتجار باألشتتخام وال ستتيما االتجار

االتجار ألغراض االسترالا الجنسي (إيطاليا)؛

تنفيو السياسة الوطنية لهجرة اليد العاملة (سري النكا)؛
الجرالم (توغو)؛

(تونس)؛

االتجار باألشخام ومكافحتب والمعاةبة عليب (فييش نام)؛

الجنسي لاطفاا والنساء وذلك بتكثيف أعماا التصدي للمتاجرين (جيووتي)؛

في حاالت االتجار باألطفاا ومتابعتها ضاليا عل وجب السرعة (فيجي)؛

مآو أو مرافق رعاية شتتتتتاملة متاحة لضتتتتتحايا االتجار
ألغراض االستتتتتترالا الجنستتتتتي؛ وإ امة ٍ
باألشخام وإتاحة الموارد الكافية لمساعدة الضحايا (أولرانيا)؛

 59-111عدم التواني في التحقيق في جرالم االتجار باألشتخام ومتابعتها ضتاليا والحكم
عل المتاجرين المدانين بعقوبات ماللمة وتحديد ضحايا االتجار بشكل استبا ي وإحالتهم إل

يدمات الرعاية المناستتتبة ووضتتتع الصتتتيرة النهالية لخطة عمل وطنية لمكافحة جميع أشتتتكاا
االتجار باألشخام واعتماد ا وتنفيو ا (الواليات المتحدة األمريكية)؛

60-111

اعتماد يطة عمل وطنية لمكافحة االتجار باألشخام وال سيما االتجار ألغراض

61-111

اعتماد يطة عمل وطنية لمكافحة االتجار باألشخام وال سيما االتجار ألغراض

مآو أو مراكز رعاية شتتاملة لضتتحايا االتجار باألشتتخام؛ وإتاحة
االستتترالا الجنستتي؛ وإنشتتاء ٍ
الموارد الكافية لمساعدة الضحايا (األرجنتين)؛
االسترالا الجنسي (بورلينا فاسو)؛
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62-111

اعتماد يطة وطنية لمكافحة االتجار باألشخام وال سيما لمكافحة جميع أشكاا

63-111

مواصلة حمالت التوعية واعتماد يطة وطنية شاملة لمكافحة االتجار باألشخام

64-111

اعتماد يطة عمل وطنية لمكافحة االتجار باألشخام وال سيما االتجار ألغراض

65-111

التماس الدعم والمساعدة الدوليين في التخفيف من جالحة لوفيد 19-وما يتصل

االسترالا الجنسي (كوت ديفوار)؛

(مصر)؛

االسترالا الجنسي (السنراا)؛

بها من تحديات اجتماعية وا تصتتتتتادية وتحقيق التقدم نحو تحقيق أ داف التنمية المستتتتتتدامة

(باكستان)؛
66-111

مواصتلة حمالت التطعيم التي تهدف إل حماية صتحة ستكانها من يالا الخطط

67-111

اعتماد سياسة وطنية بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية (لكسمورغ)؛

68-111

مواصلة تقديم يدمات الصحة الجنسية واإل نجابية (ماليزيا)؛

69-111

إتاحة إمكانية الحصتتوا عل يدمات الصتتحة الجنستتية واإلنجابية الجيدة بطرق

الوطنية التي تنفو ا وزارة الصحة للتصدي للمرض والو اية من انتقالب والحد منب (كوبا)؛

منها التثقيف الجنستي الشتامل في إطار المنا ا الد ارستية والحصتوا عل األشتكاا الحديثة من

وسالل منع الحمل حصوالا لامالا وعل

دم المساواة (الدانمرك)؛

70-111

مواصتتتلة تحستتتين إمكانية الحصتتتوا عل يدمات صتتتحية جيدة لاشتتتخام ذوي

71-111

مواصتتتتتتتلة الجهود الرامية إل تحستتتتتتتين إمكانية الحصتتتتتتتوا عل يدمات الرعاية

72-111

تعزيز الستتتتتياستتتتتات الرامية إل منع تعاطي المخدرات بستتتتتول منها إجراء حمالت

اإلعا ة (إسبانيا)؛

الصحية لاشخام ذوي اإلعا ة (جورجيا)؛

توعية عل المستتتتتتتوع المحلي والتعاون الدولي لمكافحة االتجار بالمخدرات وزيادة تحستتتتتتين
توافر العالا الصحي إلدمان المخدرات (الورازيل)؛

73-111

معتالجتة المواةف النمطيتة إزاء أدوار ومستتتتتتتتتيوليتات المرأة والرجتل دايتل األستتتتتتت ترة

74-111

مواصلة الجهود الرامية إل القضاء عل التمييز ضد المرأة والطفل (مصر)؛

75-111

مواصتتتلة تنفيو الستتتياستتتة الوطنية المتعلقة بالشتتتيون الجنستتتانية لكستتتر الحواجز

76-111

النهوض بحماية المرأة ومواصتلة تعزيز التكافي بين الجنستين في مناصتي التعيين

77-111

مواصتتلة الجهود الرامية إل وضتتع تدابير وإجراءات تهدف إل ح ر التمييز ضتتد

والمجتمع من أجل تن يم المستاواة بين الجنستين وتحقيقها تن يما وتحقيقا تامين في المجالين
العام والخام (إسراليل)؛

الجنسانية والسماح للمواطنين بتحقيق لامل إمكاناتهم (كينيا)؛

واالنتخاب (موزامويق)؛

المرأة في إطار الخطة الوطنية المتعلقة بالشيون الجنسانية للفترة ( 2023-2019تونس)؛
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78-111

تكثيف الجهود لتنفيتتو يطتتة العمتتل الوطنيتتة المتعلقتتة بتتالشتتتتتتتتتيون الجنستتتتتتتتتتانيتة

للفترة  2023-2019بستتتتتتت توتل منهتا إتتاحتة الموارد التقنيتة والمتاليتة ألمتانتهتا للوفتاء بواليتهتا

(بوتسوانا)؛

 79-111مواصتتتتتتتتتلتتة تعزيز ايليتتات الوطنيتتة التي تتيو للمرأة تتد ار أكور من المشتتتتتتتتتتارلتتة
والمساواة فضالا عن حماية وتعزيز حقوق ورفا النساء والفتيات (الجمهورية الدومينيكية)؛
 80-111المضتتتتي دما في تعزيز التدابير التشتتتتريعية والستتتتياستتتتاتية لمكافحة الممارستتتتات
التمييزية ضد النساء والفتيات ومن بينها العنف القالم عل نوع الجنس (الهند)؛
81-111

االستتمرار في تعزيز حقوق النستاء والفتيات وضتمان الحصتوا عل االستتحقا ات

82-111

تشتتتتتجيع الجهود الرامية إل استتتتتتئصتتتتتاا القوالي النمطية الجنستتتتتانية عن المرأة

83-111

زيادة تعميم المن ور الجنستاني في ستياستاتها وبرامجها الوطنية بتوستيع مجاالت

االجتماعية والرعاية الصحية والتعليم (إسواتيني)؛

وزيادة تمثيلها في المجالين العام والخام (إثيوبيا)؛

مشتتتتتارلة المرأة وضتتتتتمان التكافي بين الجنستتتتتين في وضتتتتتع وتنفيو تلك الستتتتتياستتتتتات والوراما

(إندونيسيا)؛
84-111

مواصتتتتتتت تلتة الجهود الراميتة إل منع العنف القتالم عل نوع الجنس ومستتتتتتتتتتاعتدة

85-111

تعزيز الجهود الراميتتة إل مكتتافحتتة العنف القتتالم عل نوع الجنس بطرق منهتتا

86-111

اعتمتتتاد يطتتتة عمتتتل وطنيتتتة جتتتديتتتدة لمكتتتافحتتتة العنف القتتتالم عل نوع الجنس

الضحايا (إيطاليا)؛

زيادة الوعي العام (اليابان)؛

(لكسمورغ)؛
87-111

اتختاذ التتدابير الالزمة لضتتتتتتت تمتان تفعيتل انون مكتافحتة العنف العتاللي لعتام 2020

88-111

مواصتتتتتتت تلتة اتختاذ تتدابير ملموستتتتتتتتتتة للتصتتتتتتتتتتدي للعنف القتالم عل نوع الجنس

89-111

مواصتلة الجهود الرامية إل مكافحة العنف القالم عل نوع الجنس وال ستيما من

90-111

تحديث االستتتتتراتيجية المتعلقة بالعنف القالم عل نوع الجنس واعتماد يطة عمل

91-111

تفعيل انون مكافحة العنف العاللي وإنشتتاء لية لتقديم المزيد من الدعم لضتتحايا

92-111

مواصتتتتلة الجهود المووولة لمكافحة العنف وال ستتتتيما العنف العاللي وفي ستتتتويل

(مالوي)؛

وتخصيص الموارد الكافية إلتاحة الدعم والجور الالزمين للضحايا (ماليزيا)؛

يالا إنشاء ليات لمنع العنف ولتقديم الرعاية والحماية للضحايا وأسر م (فرنسا)؛

وطنيتة جتديتدة ممولتة تمويالا لتافيتا بشتتتتتتتتتأن العنف القتالم عل نوع الجنس بمتا في ذلتك العنف
العاللي (ملديف)؛
وا النوع من العنف (جزر مارشاا)؛

التصدي للتمييز ضد المرأة (المررب)؛
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93-111

مواصتتتتتتلة تعزيز التدابير الرامية إل التصتتتتتتدي للعنف والتمييز القالمين عل نوع

94-111

تحديث االستتتراتيجية المتعلقة بالعنف الجنستتاني والموافقة عل يطة عمل وطنية

95-111

مواصلة الجهود الرامية لمعالجة م ا ر العنف واالسترالا الجنسي للمرأة (تونس)؛

96-111

إنشاء لية فعالة لمنع العنف القالم عل نوع الجنس (أولرانيا)؛

97-111

إنفتتاذ القوانين التي تجرم العنف القتتالم عل نوع الجنس ومنتتب العنف العتتاللي

الجنس ومنعهما (الفلوين)؛
جديدة تح

بالتمويل الكافي (إسبانيا)؛

وتدريي الشتتتترطة عل التعامل مع ضتتتتايا االعتداء الجنستتتتي عل النحو المناستتتتي (الواليات

المتحدة األمريكية)؛
98-111

(أوروغواي)؛
99-111

إعطتتتاء األولويتتتة لتنفيتتتو القتتتانون الجتتتديتتتد المتعلق بمكتتتافحتتتة العنف العتتتاللي
مواصتتتتتتتتتلة الجهود الرامية إل التصتتتتتتتتتدي للعنف العاللي من يالا اإلنفاذ الكامل

للقوانين الرامية إل مكافحة العنف ضتتتتتد المرأة وزيادة التنستتتتتيق مع المن مات غير الحكومية
وميسسات القطاع الخام التي تقدم الدعم للناجيات من العنف العاللي (أستراليا)؛

 100-111تحديث واعتماد استتتتتتتتتراتيجية جديدة بشتتتتتتتتأن العنف القالم عل نوع الجنس تقدم
التدريي المتخصتتتص والدعم للضتتتحايا والناجين وتضتتتمن مقاضتتتاة الجناة ومعا وتهم عل نحو

كاف ( يسلندا)؛

 101-111تطويق انون مكافحة العنف العاللي لعام  2020وإنفاذ واإلشتتتراف عليب بصتتتورة
كاملة مع ضمان وعي الجمهور بأحكامب ومحاسبة مرتكوي أعماا العنف العاللي (كندا)؛

 102-111مواصلة الجهود الرامية لمكافحة العنف الجنسي والعاللي (مصر)؛
 103-111مواصتتلة تنفيو انون مكافحة العنف العاللي وتفعيلب وضتتمان إتاحة ما يكفي من
الموارد لخدمات الدعم المقدمة للناجين من أجل االضطالع بمهامها (فيجي)؛

 104-111مواصلة الجهود الرامية إل تعزيز حقوق األطفاا وحمايتها (جورجيا)؛
 105-111مضتتتتتتتتتتاعفتة الجهود الموتوولتة في استتتتتتتتتتعراض تانون العقوبتات لحمتايتة الفتيتات
الصريرات دون سن الثامنة عشرة من الجرالم الجنسية (كينيا)؛

 106-111اتخاذ التدابير الالزمة لضمان إنجاز لجنة إصالح انون الطفل عملها (فرنسا)؛
 107-111مواصتتتتتتت تلتة الجهود الراميتة إل مكتافحتة العنف ضتتتتتتتتتد جميع فئتات األطفتاا التوين
يعيشون في أوضاع شة (موزامويق)؛

 108-111اتخاذ يطوات لتحستتين الهياكل وايليات الميستتستتية لحماية األطفاا من االعتداء
الجنسي واالسترالا اال تصادي (سيراليون)؛

 109-111تعزيز الهياكل وايليات الميستستية لحماية األطفاا من االستترالا اال تصتادي بما
في ذلك أسوأ أشكاا عمل األطفاا (أولرانيا)؛

 110-111توستتيع نطاق برناما التوعية بشتتأن منع ومكافحة إستتاءة معاملة األطفاا ليشتتمل

جميع أنحاء الولد (زمبابوي)؛
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 111-111تعزيز حمتايتة حقوق األطفتاا بتعتديتل القوانين لحمتايتة األطفتاا من االستتتتتتتتتترالا
الجنسي (أستراليا)؛

 112-111تعزيز التدابير التشتتتريعية والستتتياستتتاتية والميستتتستتتية لمنع الجرالم الجنستتتية ضتتد

األطفاا من يالا دعم إجراء تحقيقات شتتتاملة في القضتتتايا وضتتتمان مستتتاءلة الجناة وتقديم

الخدمات المناسبة للضحايا (كندا)؛

 113-111تعزيز ليات إنفاذ القانون لضتمان عدم تعرض المهاجرين لستوء المعاملة أو عدم
و وعهم ضحايا لالتجار ومحاسبة منتهكي حقوق المهاجرين (كندا).

-112

ستتتتدرس ستتتيشتتتيل التوصتتتيات التالية وستتتتقدم ردودا في و ش مناستتتي ال يتجاوز موعد انعقاد

الدورة الثامنة واألربعين لمجلس حقوق اإلنسان:
1-112

التصتتتتتتتتتديق عل الوروتولوا االيتيتاري الملحق بتالعهتد التدولي الختام بتالحقوق

اال تصتادية واالجتماعية والثقافية والوروتولوا االيتياري التفاةية منا ضتة التعويي وغير من
ضتتتتتتتتروب المعاملة أو العقوبة القاستتتتتتتتية أو الالإنستتتتتتتتانية أو المهينة والوروتولوا االيتياري

التفاةية حقوق األشخام ذوي اإلعا ة (فنلندا)؛
2-112

التصديق عل الوروتولوا االيتياري التفاةية منا ضة التعويي وغير من ضروب

المعاملة أو العقوبة القاستية أو الالإنستانية أو المهينة والوروتولوا االيتياري التفاةية حقوق

الطفل المتعلق بإجراء تقديم الوالغات والوروتولوا االيتياري التفاةية حقوق األشتتتخام ذوي
اإلعتتا تتة والوروتولوا االيتيتتاري الملحق بتتالعهتتد التتدولي الختتام بتتالحقوق اال تصتتتتتتتتتتتاديتتة
واالجتماعية والثقافية (أولرانيا)؛

3-112

الن ر في االنضتتمام إل الوروتولوا االيتياري الملحق باتفاةية منا ضتتة التعويي

والوروتولوا االيتيتاري الملحق بتالعهتد التدولي الختام بتالحقوق اال تصتتتتتتتتتتاديتة واالجتمتاعيتة

والثقافية (إيطاليا)؛
4-112

التصديق عل الوروتولوا االيتياري التفاةية منا ضة التعويي وغير من ضروب

المعاملة أو العقوبة القاستية أو الالإنستانية أو المهينة والوروتولوا االيتياري التفاةية حقوق

الطفل المتعلق بإجراء تقديم الوالغات فضتالا عن االتفاةية المتعلقة بوضتع األشتخام عديمي
الجنسية (شيلي)؛
5-112

التصديق عل الوروتولوا االيتياري التفاةية منا ضة التعويي وغير من ضروب

المعاملة أو العقوبة القاستتتتية أو الالإنستتتتانية أو المهينة وإنشتتتتاء لية مستتتتتقلة لمراةبة جميع

أماكن االحتجاز والتحقيق في الشكاوع المتعلقة ب روف السجون وسوء المعاملة (الورتراا)؛
6-112

التصتتتديق عل الوروتولوا االيتياري التفاةية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم

7-112

التصتتتتتتتتتديق عل الوروتولوا االيتيتاري الملحق بتالعهتد التدولي الختام بتالحقوق

8-112

التصديق عل اتفاةية مكافحة التمييز في مجاا التعليم (رواندا)؛

الوالغات والوروتولوا االيتياري التفاةية حقوق األشخام ذوي اإلعا ة (إيطاليا)؛
اال تصادية واالجتماعية والثقافية (الورتراا)؛

18

GE.21-09346

A/HRC/48/14

9-112

اعتماد عملية مفتوحة ومونية عل االستتتتتحقاق عند ايتيار المرشتتتتحين الوطنيين

النتخابات الهيئات المنشأة بموجي معا دات األمم المتحدة (المملكة المتحدة لوريطانيا الع م

وأيرلندا الشمالية)؛
10-112

التصتتتتتتتتديق عل بروتولوا عام  2014ال تفاةية العمل الجوري ( 1930ر م )29

11-112

التصتتتتتديق عل معا دة مراكس لتيستتتتتير النفاذ إل المصتتتتتنفات المنشتتتتتورة لفالدة

12-112

اتختاذ اإلجراءات النهتاليتة لالنضتتتتتتت تمتام إل معتا تدة مراكس لتيستتتتتتتتتير النفتاذ إل

(المملكة المتحدة لوريطانيا الع م وأيرلندا الشمالية)؛

األشخام المكفوفين أو معا ي البصر أو ذوي إعا ات أيرع في راءة المطووعات (مالي)؛

المصتتنفات المنشتتورة لفالدة األشتتخام المكفوفين أو معا ي البصتتر أو ذوي إعا ات أيرع في
راءة المطووعات (جمهورية الكونرو الديمقراطية)؛

 13-112إدراا أحكام الصتتتتتكوك الدولية لحقوق اإلنستتتتتان في القانون الوطني إدراج ا لامالا
بحيث يمكن تطويقها تطويقا مباش ار (لكسمورغ)؛
 14-112إدراا أحكتام المعتا تدات التدوليتة لحقوق اإلنستتتتتتتتتان إد ارجتا لتامالا في تشتتتتتتتتتريعتاتهتا
الوطنية لضمان تطويقها تطويق ا مباش ار (زامويا)؛
15-112

الوفاء بالتزامات حقوق اإلنستتان باالستتتناد إل الصتتكوك الدولية لحقوق اإلنستتان

التي ي طرف فيها وضتمان تنفيو ا من يالا القوانين والوراما التي من شتأنها تعزيز التفا م

الدايلي وتدعيم احترام حقوق اإلنسان (إندونيسيا)؛
16-112

اعتمتاد تانون شتتتتتتتتتامتل لمكتافحتة التمييز وضتتتتتتت تمتان الحمتايتة الكتافيتة والفعتالتة من

17-112

اعتماد وتنفيو استراتيجية شاملة للتصدي لجميع أشكاا التمييز (كوت ديفوار)؛

18-112

مضتتاعفة التزامها بمودأ عدم التمييز بطرق منها تشتتجيع إلراء األحكام التمييزية

19-112

اعتماد وتنفيو استتتتتراتيجية شتتتتاملة للتصتتتتدي لجميع أشتتتتكاا التمييز بما في ذلك

التمييز عل أي أساس (الجول األسود)؛

بين الجنسين التي يتضمنها انون الجنسية (أوروغواي)؛

أشتتكاا التمييز المتعددة الموجهة ضتتد جميع الفئات التي تعيس في أوضتتاع شتتة وال ستتيما

النساء واألطفاا (بلراريا)؛
20-112

إجراء مشتاورات بشتأن التشتريعات التي يمكن تعديلها لضتمان الحقوق الدستتورية

21-112

مواصتتتتتتت تلتة الجهود الراميتة إل مكتافحتة العنف والتمييز ضتتتتتتتتتد المثليتات والمثليين

لجميع مواطنيها عل نحو أفضل برض الن ر عن توجههم الجنسي (إسراليل)؛

ومزدوجي الميل الجنستتتي ومرايري الهوية الجنستتتانية وحاملي صتتتفات الجنستتتين واتخاذ تدابير

لضمان إدماجهم (فرنسا)؛
22-112

اعتماد تشتتتريعات تح ر التمييز والعنف القالمين عل أستتتاس نوع الجنس والميل

23-112

جعل تشتتتتريعاتها متوافقة مع التزامها بعدم التمييز والمستتتتاواة باعتماد تشتتتتريعات

الجنسي والهوية الجنسانية (المكسيك)؛

شتتاملة تح ر التمييز عل أستتاس الميل الجنستتي والهوية الجنستتانية عل النحو الموصت بب

سابق ا ( ولندا)؛
GE.21-09346
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24-112

إدياا التعديالت الالزمة عل التشريعات وتطويق سياسة تهدف إل القضاء عل

التمييز االجتماعي المستتتتمر إزاء النستتتاء المثليات ومزدوجات الميل الجنستتتي ومرايرات الهوية

الجنسانية ولولك أعماا العنف المرتكبة ضد ن (إسبانيا)؛
25-112

تعزيز إمكتانيتة حصتتتتتتتتتوا المثليتات والمثليين ومزدوجي الميتل الجنستتتتتتتتتي ومرتايري

26-112

تعزيز التدابير الرامية إل القضتاء عل أي شتكل من أشتكاا التمييز الوي د يستتمر

27-112

ستتن وانين تح ر جرالم الكراةية المرتكبة ضتتد األشتتخام عل أستتاس الستتلوك

28-112

اعتماد تشتتتريع شتتتامل منا ض للتمييز يتصتتتدع للتمييز المباشتتتر وغير المباشتتتر

29-112

إصتتتتتدار وتنفيو وانين تعترف بالشتتت تراكات بين األشتتتتتخام من نفس نوع الجنس

30-112

ستتتتتن انون يح ر صتتتتراحة التمييز ضتتتتتد جميع األشتتتتتخام عل أستتتتتاس الميل

31-112

مراعاة القضتتايا الجنستتانية في الستتياستتات والوراما الوطنية لمكافحة ترير المناخ

الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين عل السكن االجتماعي دون تمييز (إسبانيا)؛
ضد النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومرايرات الهوية الجنسانية (األرجنتين)؛

الجنسي ونوع الجنس والدين واإلثنية (أستراليا)؛

ويشمل جميع أسس التمييز المح ورة بما في ذلك الميل الجنسي والهوية الجنسانية ( يسلندا)؛

وتحدد حقوق والتزامات األزواا الوين يتعايشون في عال ات جنسية مثلية ( يسلندا)؛
الجنسي أو الهوية الجنسانية (الدانمرك)؛

(لكسمورغ)؛
32-112

مراعاة القضتتايا الجنستتانية في الستتياستتات والوراما الوطنية المتعلقة بترير المناخ

33-112

إدماا المن ور الجنستتاني في الستتياستتات والوراما الوطنية المتعلقة بترير المناخ

34-112

ضتمان إدراا األشتخام ذوي اإلعا ة في انون إدارة مخاطر الكوارث وفي تنفيو

وضمان مشارلة المرأة في وضع وتنفيو و السياسات والوراما (توغو)؛

والتصدي للكوارث والحد من مخاطر الكوارث (تيمور  -ليشتي)؛

جميع الخطط المتعلقتتة بتتالحتتد من مختتاطر الكوارث وإدارتهتتا للتقليتتل من ثتتار ترير المنتتاخ

والتخفيف من حدتها (فانواتو)؛
35-112

اتختاذ تتدابير محتددة تهتدف إل زيتادة إدمتاا األشتتتتتتت تختام ذوي اإلعتا تة في يطط

36-112

وضع إطار تن يمي واضو للقطاعات العاملة في الولد وال سيما طاعات السياحة

37-112

اتخاذ تدابير ملموستتتة لمكافحة ايثار الستتتلوية لترير المناخ وال ستتتيما في طاع

38-112

مواصتتتتتتتتتلتتة التزامهتتا بتعزيز اإلجراءات المتعلقتتة بتتالمنتتاخ من يالا تنقيو وتعزيز

39-112

زيادة تحسين القدرة عل التصدي لحاالت الكوارث (الصين)؛

ومشاريع التكيف مع ترير المناخ (أنروال)؛

وصتتتتيد األستتتتماك والزراعة لضتتتتمان أال تيثر أنشتتتتطتها ستتتتلبا عل حقوق الطفل أو أال تلحق
الضرر بالمعايير الويئية وغير ا من المعايير (زامويا)؛
السياحة ( ايتي)؛

مسا ماتها المحددة وطني ا وغير ذلك من التدابير ذات الصلة (بربادوس)؛
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40-112

ضتتتمان مشتتتارلة النستتتاء واألطفاا واألشتتتخام ذوي اإلعا ة ومجموعات األ ليات

والمجتمعات المحلية مشتتارل اة مجدية في وضتتع وتنفيو األطر المتعلقة بترير المناخ وبالحد من

مخاطر الكوارث (فيجي)؛
41-112

تعزيز براما التنمية الوطنية التي تصتتتتتل إل الولد بأستتتتتر لتحقيق أ داف التنمية

42-112

إدراا ح ر انوني محدد للتعويي والمعاملة القاستتتتتية أو الالإنستتتتتانية أو المهينة

المستدامة لعام  2030بطرق منها االستفادة من التعاون الثنالي والدولي (إندونيسيا)؛

في القانون الجنالي لستتتيشتتتيل يتضتتتمن جميع العناصتتتر المنصتتتوم عليها في المادة  1من
اتفاةية منا ضتتتتة التعويي وغير من ضتتتتروب المعاملة أو العقوبة القاستتتتية أو الالإنستتتتانية أو

المهينة (أيرلندا)؛
43-112

اعتمتاد األحكتام القتانونيتة التي تح ر التعتويتي والمعتاملتة أو العقوبتة القتاستتتتتتت تيتة أو

44-112

تعزيز تدريي مو في الدولة عل حقوق اإلنسان وبناء دراتهم بمن فيهم مو فو

45-112

إصتالح ستياستة االحتجاز لضتمان الفصتل بين المحتجزين والستجناء المدانين في

46-112

تكثيف جهود مكافحة الفستتتتتتاد وال ستتتتتتيما من يالا ضتتتتتتمان تمتع لجنة مكافحة

47-112

اتختتاذ جميع التتتدابير الالزمتتة لضتتتتتتتتتمتتان تخفيض متتدة االحتجتتاز التحف ي تتدر

48-112

تعزيز الدعم المقدم إل الن ام القضتتالي بستتول منها تخصتتيص الموارد البشتترية

الالإنسانية أو المهينة عل وجب التحديد (الجول األسود)؛

إنفاذ القانون والن ر في اعتماد يطة وطنية للتثقيف في مجاا حقوق اإلنسان (الورازيل)؛
أماكن االحتجاز واعتماد استراتيجيات للحد من اكت اظ السجون (بوتسوانا)؛
الفساد بسلطات التحقيق (فرنسا)؛

اإلمكان وتنفيو وفقا ألحكام اتفاةية منا ضتتة التعويي وغير من ضتتروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (جنوب أفريقيا)؛
والتقنية والمالية الكافية وبناء درات القضتتتتاة والمدعين العامين والمحامين وضتتتتباط الشتتتترطة

وغير م من مو في إنفاذ القانون في مجاا حقوق المرأة والمستتتتتاواة بين الجنستتتتتين عل نحو

منت م (بلراريا)؛
49-112

استتتتتتتكشتتتتتتاف إمكانيات توستتتتتتيع نطاق حق التصتتتتتتويش في االنتخابات الرلاستتتتتتية

50-112

وضتتتع إطار انوني ماللم ومعايير المة عل حقوق اإلنستتتان لقطاعي الستتتياحة

51-112

التعجيتل بتعتديتل تانون األحواا المتدنيتة إللرتاء زواا الفتيتات دون ستتتتتتتتتن الثتامنتة

52-112

مواصتتلة الجهود الرامية إل مكافحة الفصتتل المهني وال ستتيما عدم المستتاواة في

53-112

إ رار مودأ تستتتتتاوي األجور عن األعماا المتستتتتتاوية القيمة والمستتتتتاواة في فرم

والورلمانية ليشمل مواطني سيشيل المقيمين في الخارا (ألمانيا)؛

ومصالد األسماك مع إيالء ا تمام يام لمنع االتجار باألشخام والعمل القسري (إندونيسيا)؛

عشرة عام ا (مالوي)؛

األجور بين الرجل والمرأة (موريتانيا)؛

حصوا المرأة عل
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54-112

مواصتلة دعم ميستستة األسترة والمحاف ة عل القيم األسترية من يالا الستياستات

55-112

مواصتتلة الجهود لضتتمان الحصتتوا عل التعليم الجيد ويدمات الرعاية الصتتحية

56-112

مواصتتتتلة تنفيو ستتتتياستتتتاتها الستتتتليمة في مجاا الحقوق اال تصتتتتادية واالجتماعية

57-112

زيتادة تعزيز الجهود الراميتة إل حمتايتة ودعم األشتتتتتتت تختام التوين يعيشتتتتتتتتتون في

58-112

مواصلة تعزيز التنمية اال تصادية واالجتماعية المستدامة والحد من الفقر (الصين)؛

59-112

مواصتتتتلة زيادة االستتتتتثمار في التعليم والصتتتتحة من أجل ضتتتتمان حق الناس في

60-112

مواصتتلة تعزيز رفا جميع مواطنيها وال ستتيما لبار الستتن واألشتتخام المصتتابين

61-112

تعزيز التدابير الرامية إل زيادة تحستتتتين فرم الحصتتتتوا عل الرعاية الصتتتتحية

62-112

مواصتلة تعزيز اإلصتالحات التشتريعية المتعلقة بالحق في الصتحة لضتمان حصتوا

63-112

تنفيو االلتزام المتعهد بب في ميتمر مة نيروبي بشتتتتتأن الميتمر الدولي للستتتتتكان

64-112

تعزيز التدابير التشتتتتريعية والستتتتياستتتتاتية والميستتتتستتتتية لحماية الصتتتتحة والحقوق

اال تصادية واالجتماعية ( ايتي)؛

فضالا عن الجهود المووولة لمعالجة ايثار السلوية لترير المناخ (نيجيريا)؛

والثقافية من أجل توفير أعل مستوع من الرفا لسكانها (جمهورية فنزويال الووليفارية)؛

أوضاع شة ومن بينهم النساء واألطفاا والمهاجرون واألشخام ذوو اإلعا ة (بربادوس)؛

التعليم والصحة عل نحو أفضل (الصين)؛

بالمهق واألشخام ذوي اإلعا ة (إسواتيني)؛

(سري النكا)؛

الجميع عل الخدمات الصحية (الجمهورية الدومينيكية)؛

الم َّلو لتن يم األسترة إل النستبة
والتنمية الخامس والعشترين لضتمان الوصتوا باالحتياا غير َّ
صفر وإتاحة وسالل منع الحمل الحديثة الجيدة والميسورة التكلفة وايمنة للجميع ( يسلندا)؛
الجنستتتية واإلنجابية للنستتتاء والفتيات والرجاا والفتيان ويشتتتمل ذلك براما الصتتتحة اإلنجابية

للم ار قين وضتتتتمان الحصتتتتوا عل الخدمات الصتتتتحية الشتتتتاملة والمشتتتتورة والدعم الستتتتريين

للم ار قات الحوامل (كندا)؛
65-112

اتختتاذ المزيتتد من التتتدابير لزيتتادة عتتدد المتتدرستتتتتتتتتين المي لين ويفض معتتدالت

66-112

اعتماد التدابير الالزمة لضتتتتمان إدماا األطفاا ذوي اإلعا ة في المدارس العادية

التسرب وتحسين إمكانية الحصوا عل التعليم لجميع األطفاا (اليابان)؛

عل نحو فعاا من يالا براما الدعوة الالزمة (كينيا)؛

 67-112الن ر في إتتتاحتتة التعليم المجتتاني للجميع حت ستتتتتتتتتن  16عتتام تا عل األ تتل
(موريشيوس)؛
68-112

توفير الموارد الكافية ومواصتتتتتتتلة الجهود لتنفيو ستتتتتتتياستتتتتتتتها التعليمية الشتتتتتتتاملة

للجميع وضتمان حصتوا األطفاا ذوي اإلعا ة عل يدمات الدعم الالزمة لممارستة حقهم في

التعليم (جنوب أفريقيا)؛
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69-112

مضتتاعفة الجهود المووولة في ستتويل إتاحة الموارد الكافية لتنفيو ستتياستتة التعليم

الشتتتتتامل للجميع التي اعتمدت في عام  2015لضتتتتتمان حق األطفاا ذوي اإلعا ة في التعليم

(جنوب السودان)؛
70-112

مواصتتتتتتتلة النهوض بالحق في التعليم من يالا القوانين والستتتتتتتياستتتتتتتات والوراما

71-112

مواصتتتتتتت تلتة معتالجتة معتدالت التستتتتتتتتترب من المتدارس ويفض عتدد األطفتاا غير

المناسبة (سري النكا)؛

الملتحقين بتالمتدارس مع إيالء ا تمتام يتام للفتيتان وفي الو تش ذاتتب اتختاذ تتدابير إل تتاحتة

التدريي المهني المناسي للفتيات (غيانا)؛
72-112

ضتتتمان استتتتبقاء الفتيات الحوامل واألمهات الشتتتابات في الن ام المدرستتتي وإعادة

إدماجهن فيب بفعالية بطرق منها استتتتتتعراض ستتتتتياستتتتتة حمل الم ار قات لتشتتتتتمل تقديم الدعم
التعليمي يارا المدرسة لامهات الم ار قات (غيانا)؛

73-112

ح ر أي شتتتتكل من أشتتتتكاا التمييز في التعليم عل نحو صتتتتريو في تشتتتتريعاتها

74-112

تنفيتو تتدابير بنتاء القتدرات إل تتاحتة تعليم أفضتتتتتتتتتل بمتا في ذلتك تعليم األطفتاا ذوي

75-112

مواصلة الجهود الوطنية إلعداد وتدريي معلمين أكفاء من يالا تنفيو السياسات

76-112

مواصتتتلة تعزيز الستتتياستتتات المتعلقة بالحصتتتوا عل التعليم العام الجيد والشتتتامل

77-112

اعتماد تعريف شتتتامل للتمييز ضتتتد المرأة في دستتتتور ا يتضتتتمن أستتتس التمييز

78-112

إدراا أحكام اتفاةية القضتاء عل جميع أشتكاا التمييز ضتد المرأة إدراجا لامالا في

79-112

اعتماد تدابير لزيادة عدد النساء في مناصي صنع القرار (إسراليل)؛

80-112

مواصتتتتتلة جهود ا الرامية إل زيادة تمثيل المرأة عل مستتتتتتوع صتتتتتنع القرار في

81-112

تخصيص حصة ال تقل عن  30في المالة لتمثيل المرأة في الورلمان (جنوب السودان)؛

82-112

كفالة أن تعالا أنشتتتطة وبراما الستتتياستتتة الوطنية المتعلقة بالشتتتيون الجنستتتانية

الوطنية (أولرانيا)؛

اإلعا ة (أذربيجان)؛

التي حددتها وزارة التعليم وبناء مراكز تعليمية جديدة (كوبا)؛

(الجمهورية الدومينيكية)؛

المح ورة المعترف بها دولي ا ويشتتتتتتتتمل التمييز المباشتتتتتتتتر وغير المباشتتتتتتتتر في المجالين العام
والخام (جنوب أفريقيا)؛
تشريعاتها الوطنية (صربيا)؛

الحياة السياسية والعامة (نيباا)؛

عل نحو ماللم المشتتتتاكل التي يواجهها الرجاا والفتيان في مجتمع ستتتتيشتتتيل وأن تستتتتتهدف

تعزيز المعايير اإليجابية للولورة ( ايتي)؛
83-112

ضتتتتتمان تمثيل أكور للمرأة في مناصتتتتتي المستتتتتيولية وفي الهيئات الستتتتتياستتتتتية

وال سيما في الورلمان (السنراا)؛
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84-112

(سيراليون)؛

الن ر في ستتن تشتتريعات أ وع لمكافحة العنف الجنستتاني وإستتاءة معاملة األطفاا

 85-112مواصتلة المضتي دما نحو القضتاء عل جميع أشتكاا العنف والتمييز الجنستانيين
ضتتد النستتاء المثليات ومزدوجات الميل الجنستتي ومرايرات الهوية الجنستتانية وحامالت صتتفات
الجنسين (شيلي)؛

86-112

إجراء تقييم شتتامل َّت َّخ َّصتص عل أستتاستتب موارد لافية من الميزانية إلعماا جميع

87-112

رفع الحد األدن لسن المسيولية الجنالية (لكسمورغ)؛

88-112

إجراء التعديالت القانونية الالزمة لرفع ستتتتتتتن المستتتتتتتيولية الجنالية تمشتتتتتتتي ا مع

89-112

تكثيف جهود ا المووولة لحماية األطفاا من فة تعاطي المخدرات (مالوي)؛

90-112

تعزيز تدابير ا للتصدي لتعاطي األطفاا والم ار قين للمخدرات (تيمور  -ليشتي)؛

91-112

تعزيز تدابير ا لمكافحة تعاطي األطفاا والم ار قين للمخدرات (أنروال)؛

92-112

ضمان عدم استخدام األطفاا في االتجار بالمواد غير المشروعة (جزر مارشاا)؛

93-112

زيادة العقوبات والموارد وعمليات التفتيس والتدابير العالجية لجميع أشتتتكاا العمل

94-112

ضتتتتتتتمان إجراء تحقيق شتتتتتتتامل في حاالت استتتتتتتترالا أو تأمين أو عرض األطفاا

95-112

التنفيو الفعاا للتدابير المتخوة لضتتتتتتتمان مشتتتتتتتارلة األشتتتتتتتخام ذوي اإلعا ة في

96-112

ضتتتتتتتمان حصتتتتتتتوا األشتتتتتتتخام ذوي اإلعا ة عل التعليم والخدمات الصتتتتتتتحية

97-112

تكثيف الجهود العتماد وتنفيو استتتتراتيجية وطنية شتتتاملة تهدف إل زيادة الوعي

حقوق الطفل وال سيما في مجالي الصحة والتعليم (صربيا)؛

المعايير الدولية (الورتراا)؛

القسري أو اإللزامي فضالا عن أسوأ أشكاا عمل األطفاا (الواليات المتحدة األمريكية)؛
ألغراض البراء ومقاضاة الجناة عل وجب السرعة (فيجي)؛
المجتمع بمن فيهم األطفاا (جزر مارشاا)؛

وتخصيص الموارد الكافية للخدمات المولورة (الفلوين)؛

بمستتتتألة اإلعا ة وبناء ثقافة تشتتتتجع عل إدماا جميع األشتتتتخام ذوي اإلعا ة في المجتمع
ومشارلتهم فيب (السودان)؛

 98-112إجراء جميع التعتديالت الالزمة لضتتتتتتت تمتان إدماا األشتتتتتتت تختام ذوي اإلعا ة وفقا
التفاةية حقوق األشخام ذوي اإلعا ة (شيلي)؛
99-112

تعزيز تتدريتي مو في القطتاع العتام في مجتاا حقوق اإلنستتتتتتتتتتان وتعزيز الهيئتات

الوطنية المسيولة عن ضمان حقوق األشخام ذوي اإلعا ة (جيووتي)؛

 100-112الن ر في اتخاذ تدابير ستتياستتاتية المنح واستتتعراض التشتتريعات المحلية القالمة
لتنفيو اتفاةية حقوق األشخام ذوي اإلعا ة (الهند)؛

 101-112وضتتع إطار تشتتريعي بشتتأن المستتالل المتعلقة بالالجئين ينص عل تحديد صتتفة
الالجئ واعتماد تدابير لمنع انعدام الجنسية (المكسيك)؛
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 102-112تستتتتتتريع إدماا أحكام االتفاةية الخاصتتتتتتة بوضتتتتتتع الالجئين في القانون المحلي
باعتماد إطار تشريعي وطني بشأن اللجوء وإنشاء ن ام وطني للجوء (توغو).

-113

جميع االستتتنتاجات و/أو التوصتتيات الواردة في وا التقرير تعور عن موةف الدولة (الدوا) التي

دمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينبري أن يفهم أنها تح
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بتأييد الفريق العامل بكاملب.
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