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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 تتتعرلت ت
س تتيراليون في الس تتادس تتة عش ترة المعقودة في  12أيار/مايو  .2021وترأس وفد س تتيراليون الناا

قو

الحالة في

العام ووزير

العدلر أنتوني ييهو برواه .واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بست ت تتيراليون في جلست ت تتته الست ت تتابعة عشت ت ترةر

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 الثالثية) لتيسير استعراا الحالة في هندوراس :الصين وليبيا والمكسيك.
-3

وعمالً بالفقرة  15من مرفق قرار م ل

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

صدرت الوثااق التالية ألغراا استعراا الحالة في سيراليون:
(أ)

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

(ب)

ت ميع للمعلومتات أعتدتته مفولت ت ت ت ت ت تيتة األمم المتحتدة الست ت ت ت ت ت تتاميتة لحقو اإلنست ت ت ت ت ت تتان وفقتاً

للفقرة (15ب)()2؛
(ج)

موجز أعدته المفولية وفقاً للفقرة (15ج)(.)3

وأ يل إلى ست ت ت تتيراليون عن طريق الم موعة الثالثيةر قاامة أست ت ت تتالة أعدها ست ت ت تتلفاً كل من ألمانيار
-4
والبرتغالر وبل يكار وبنمار وكندار وليختنشت تتتاينر باست تتم م موعة األصت تتدقاة المعنية با ليات الوطنية للتنفيذ

واإلبالغ والمتابعةر وإست ت ت ت ت ت انيا والواليات المتحدة األمريكية .ويمكن االطالع على هذه األست ت ت ت ت تتالة في الموقع

الش كي لالستعراا الدور الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
ذكر الوفد أن ست ت ت ت تتيراليون بذل جهوداً كبيرة لتحست ت ت ت تتين الة قو اإلنست ت ت ت تتان في أ ارلت ت ت ت تتيها منذ
-5
اس تتتع ارل تتها الدور الش تتامل الثاني في عام 2016ر ونفذت العديد من التوص تتيات .غير أنها أ اط علماً
بالتوصتيات المتعلقة بالعالقات ال نستية المثلية بالت ارلتي بين ال الغينر وتشتويه األعاتاة التناستلية ل ناثر
ألنها تتعارا مع القوانين والقيم الثقافية في سيراليون.

-6

وقال إن التحديات ال تزال قاامة فيما يتعلق باألشت ت ت ت ت تتخا

ذو اإلعاقة الذين ال يزالون يواجهون

بعض التحديات في س ت ت ت تتيراليونر في م االت الرعاية الص ت ت ت تتحية والعمالة والنقل والتعليم .وش ت ت ت تتمل

التدابير

المعتمدة ديثاً في هذا الص تتدد س تتياس تتة إبراز قا تتايا اإلعاقة من أجل تعميم التوعية بقا تتايا اإلعاقة على
جميع مست ت تتتويات الحياة على الصت ت تتعيد الوطني .وقد ولت ت تتع هذه الست ت تتياست ت تتة بمشت ت تتاركة من مات الم تمع
المتدني .كمتا اعتمتد البرنتامل الوطني إلعتادة التت هيتل بهتد
تعزيز قدرة األشخا

2

ذو اإلعاقة على التنقل.

( )1

.A/HRC/WG.6/38/SLE/1

( )2

.A/HRC/WG.6/38/SLE/2

( )3

.A/HRC/WG.6/38/SLE/3

توفير ختدمتات تقوم على التكنولوجيتا من أجتل

GE.21-09349

A/HRC/48/17

-7

وكان

ماية قو األطفال واألشت تتخا

لت تتعفاة

ذو اإلعاقة والنست تتاة وغيرهم من األشت تتخا

الحال عنص ت ت اًر أست تتاست تتياً في خطة التنمية الوطنية المتوست تتطة األجل للفترة  .2023-2019وباإللت تتافة إلى
ذلكر ولتتع خطة شتتاملة بش ت ن التش تريعات المحلية الستتيراليونيةر تراعي المن ور ال نستتاني .وكان هد
الخطة هو استتتعراا التش تريعات التي ت ثر في النستتاة والفتياتر وقد تم ذلك بالتشتتاور مع المن مة الدولية

لقتانون التنميتةر وهياتة األمم المتحتدة للمست ت ت ت ت ت تتاواة بين ال نست ت ت ت ت ت تتين وتمكين المرأة (هياتة األمم المتحتدة للمرأة).
وعالوة على ذلكر ولع

-8

وقد ص ت ت ت تتدق

سياسة للمساواة بين ال نسين وتمكين المرأة.

س ت ت ت تتيراليون على المعاهدات الرايس ت ت ت تتية لحقو اإلنس ت ت ت تتان .وعلى الرغم من أن البلد

بالحقو االقتص ت ت ت ت ت تتادية واالجتماعية

لم يصت ت ت ت ت ت ت طرفاً بعد في البروتوكول االختيار للعهد الدولي الخا
والثقافيةر والبروتوكول االختيار التفاقية القاتاة على جميع أشتكال التمييز لتد المرأةر فقد أشتار الوفد إلى
إنشاة محكمة نموذجية للن ر في ال راام ال نسية معنية بتطبيق القانون المتعلق بال راام ال نسية (المعدل)

لعام  .2019وتهد

المحكمة إلى ماية النساة والفتيات عن طريق تشديد العقوبة على جريمة االغتصاب

وغيرها من ال راام ال نس ت ت تتية ل ت ت تتد األطفال لتص ت ت تتل إلى الس ت ت ت ن مدة الحياة .وعالوة على ذلكر وبس ت ت تتب

الشواغل المتعلقة بالت ثير السلبي لتحديد سن المس ولية ال نااية ب  14عاماًر ي ر ولع خطط إللغاة هذه
األ كام من قانون ال راام ال نستتية (المعدل) لعام 2019ر وبالتالي من الم ادئ التوجيهية إلصتتدار األ كام
في قاايا االغتصاب الصادرة في  6كانون الثاني/يناير .2020

-9

وست ت تتلط الوفد الات ت تتوة على دور ل نة الخبراة التي است ت تتتعرلت ت ت

تقرير القالت ت تتي كوان بشت ت ت ن مراجعة

الدستور والكتاب األبيض الصادر عن الحكومة في عام 2018ر وقد وافق م ل

-10
نتتاات

وفيمتا يتعلق بعقوبتة اإلعتدامر ذكر الوفتد أن م ل

وزير العتتدل قتتد نقتتل هتتذا األمر بتتالفعتتل إلى راي

المعارلت ت ت ت تتةر والمفولت ت ت ت تتية العليا البريطانيةر ومكت

الوزراة على توصيات الل نة.

الوزراة وافق على إلغتاة عقوبتة اإلعتدامر وأن

قطتتاع األنشت ت ت ت ت ت تطتتة الحكوميتتة في البرلمتتانر وزعيم

األمم المتحدة في ست ت ت ت تتيراليون .ولم تط أر زيادة في عدد

الس ت ت ت ت ت ناة المحكوم عليهم باإلعدامر إل ت ت ت ت تتافة إلى أن مش ت ت ت ت تتروع التعديالت التي يعتزم إدخالها على القانون

المتعلق بالخيانة وال راام الموجهة لد الدولة لعام  1963بانت ار تقديمها إلى البرلمان العتمادها.
-11

وفيما يتعلق باس ت ت تتتقالل ل نة قو اإلنس ت ت تتان في س ت ت تتيراليونر أكد الوفد التزام البلد بالم ادئ المتعلقة

بمركز الم ست ت ت ت ت تست ت ت ت ت تتات الوطنية لتعزيز و ماية قو اإلنست ت ت ت ت تتان (م ادئ باري ) .فقد أعيد تن يم ل نة قو

اإلنسان في عام 2018ر لامان االمتثال لقانون قو اإلنسان ودستور عام  .1991وردًا على االستفسارات
التي أثارها راي التحالف العالمي للم س ت ت ت ت ت تس ت ت ت ت ت تتات الوطنية لحقو اإلنس ت ت ت ت ت تتان والمقرر الخا المعني بحالة
كومة ستيراليون بيانًا يفصتل األست اب القانونية والستياستية إلعادة تن يم
المدافعين عن قو اإلنستانر قدم
م س ت تس ت تتاتها الوطنيةر بما فيها ل نة قو اإلنس ت تتان .وأش ت تتار الوفد إلى أن جميع أعا ت تتاة الل نة تس ت تتلموا مهام

عملهم في نيسان/أبريل 2019ر بمن فيهم سيدتانر بعد عملية توظيف مفتو ة لل ميع.

وال ظ الوفد أيااً أن سيراليون دولة طرفاً في ن ام روما األساسي للمحكمة ال نااية الدوليةر وقد
-12
انتُخ أ د القا ت ت تاة من س ت ت تتيراليون لالنا ت ت تتمام إلى المحكمة خالل الفترة من عام  2021إلى عام 2030ر
وسيواصل البلد دعم عمل محكمة سيراليون الخاصة لتصريف األعمال المت قية.
تالتة الطوارئ وكتانت

است ت ت ت ت ت تتت تابتة

-13

وفيمتا يتعلق ب تااحتة فيروس كورونتا (كوفيتد)19-ر فقتد أُعلنت

وشت ت تتمل

التدابير المتخذة لحماية صت ت تتحة الست ت تتكان ورفاههم فرا قيود على الست ت تتفرر وإغال دور ر و ر

الحكومة لهذه ال ااحة متست ت ت تتقة مع التش ت ت ت تريعات المحلية والتزامات البلد الدولية في م ال قو اإلنست ت ت تتان.
الت ول ليالً .وك تتان له تتذه الت تتدابير تت ت ثير على قو اإلنست ت ت ت ت ت ت تتانر بم تتا في ذل تتك الحق في التنق تتل وتكوين
ال معياتر لكنها تدابير متناس ة ومعقولة ولرورية ومتوافقة مع دستور سيراليون.
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وأكد الوفد التزام ست ت تتيراليون ب هدا

التنمية المست ت تتتدامة .وألت ت تتا

أن إتا ة ست ت تتبل الوصت ت تتول إلى

العدالة لل ميع وإتا ة التعليم الش ت تتامل هما دعامتان متالزمتان في خطة التنمية الوطنية المتوس ت تتطة األجلر
المهمة في االستعراا الوطني الطوعي لعام .2021

وهما من األهدا

باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
أدلى  102وفداً ببيانات خالل جلستتة التحاور .وترد التوصتتيات المقدمة خالل جلستتة التحاور في
-15
الفرع الثاني من هذا التقرير.
-16

فقد أشتتادت تون

بالتدابير الم س تستتية والستتياستتاتية المتخذة للتصتتد للعنف ال نستتي وال نستتاني

لد النساة والفتياتر و ماية الاحايا من فيروس إيبوال.

-17

وست ت تتلط

تركيا الات ت تتوة على ال هود المبذولة في م االت التعليمر ومكافحة الفست ت تتادر والات ت تتمان

االجتماعير والتس ت ت يل المدني واإل صت تتاةات الحيويةر والمست تتاواة بين ال نست تتينر والتدابير المتخذة لمكافحة

العنف ال نسي.
-18

وأثن

أوغندا على التصت ت ت تتد ل ااحة كوفيد19-ر وإدماج الفتيات الحوامل في التعليمر وشت ت ت ت ع

-19

و ث

أوكرانيا ست تتيراليون على بذل مزيد من ال هود لمكافحة العنف ال نست تتي والعنف ال نست تانير

على مواصلة ماية الفتيات من جميع أشكال العنف ال نسي.
بما في ذلك تشت تتويه األعات تتاة التناست تتلية ل ناث .ور ب

المتخذة لمكافحة الفسادر والتحسينات التي أدخل

بقانون ل نة وست تتااط اإلعالم المست تتتقلةر والتدابير

على الن ام القاااي.

-20

وأعرب

اإلمارات العربية المتحدة عن تقديرها للتدابير المتخذة لتحست تتين مست تتتويات معيشت تتة الفاات

-21

و ث

المملكة المتحدة لبريطانيا الع مى وأيرلندا الش ت ت تتمالية س ت ت تتيراليون على ماية رية التعبيرر

-22

وأثن ت

الواليتتات المتحتتدة األمريكيتتة على التوقيع على قتتانون الن تتام العتتام (المعتتدل) التتذ ألغى

الاعيفةر بما في ذلك دعم الم سسات الوطنية ذات الصلة.

بما في ذلك في الفااة الرقمي .ور ب
ت ريم التش ت تتهير والقذ

بالخطوات الرامية إلى إلغاة عقوبة اإلعدام.

المثيرين للفتنة .وأعرب

إنفاذ القانونر الذ غال اً ما يحدث دون عقاب.

عن قلقها إزاة االس ت تتتخدام المفر للقوة من جان

أوروغوا بست ت تتياست ت تتة المست ت تتاواة بين ال نست ت تتين وتمكين المرأةر وإنهاة

س ت تتلطات

-23

ور ب

-24

وأثن

-25

وأشت ت ت ت تتادت زم ابو بحزمة التدابير التي اتخذها البلد للتصت ت ت ت تتد ل ااحة كوفيد19-ر وإلغاة

الحوامل بالمدارسر واإلعالن عن إلغاة عقوبة اإلعدام.

ر التحا الفتيات

زامبيا على سيراليون لتصديقها على س ع من المعاهدات التسع المتعلقة بحقو اإلنسان.

التحا الفتيات الحوامل بم سسات التعليمر وباعتماد سياسة المساواة بين ال نسين وتمكين المرأة.
-26

وأعرب

ر

جمهورية فنزويال البوليفارية عن تقديرها لس ت تتياس ت تتات التص ت تتد ل ااحة كوفيد19-ر وقرار

الست ت تتماي للفتيات الحوامل بااللتحا بالمدارسر واتخاذ تدابير لمكافحة العنف ال نست ت تتي والعنف ال نست ت تانير

بما في ذلك تشويه األعااة التناسلية ل ناث.
-27

ور ب

أل انيا باإلعالن عن إلغاة عقوبة اإلعدامر وبالس ت ت تتياس ت ت تتات المعتمدة لمكافحة العنف ل ت ت تتد

النساة واألطفال .وش ع

4

البلد على القااة على العنف لد المرأة.
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وأثن أنغوال على اعتماد قانون ال نسية واتخاذ تدابير بش ن ماية الطفل وتعميم المن ور ال نساني.

-28

األرجنتين على التقدم المحرز في تحسين ن ام التس يل المدني في جميع أنحاة البلد.

-29

وأثن

-30

ور ب

أرمينيا بمن التحالف العالمي للم ست ت تس ت تتات الوطنية لحقو اإلنس ت تتان المركز ألف لل نة

-31

وأثن

أس ت تتتراليا على قرار الس ت تتماي للفتيات الحوامل أو الالتي أن بن أطفاالً بااللتحا بالمدارسر

–32

وأثنت

الوطنية لحقو اإلنسان.

وإنشاة مراكز لاحايا العنف ال نسي.

أذربي تان على ال هود المبتذولتة فيمتا يتعلق بحقو النست ت ت ت ت ت تتاة والفتيتات واألشت ت ت ت ت ت تختا

ذو

اإلعاقةر وعلى ست ت ت تتياست ت ت تتات الحد من الفقر وتحقيق التنميةر وهي تش ت ت ت ت ع ست ت ت تتيراليون على اتخاذ المزيد من

التدابير لامان ق المرأة في الصحة.
-33

وأشادت ال حرين بال هود المبذولة للنهوا بحقو اإلنسانر ومكافحة جااحة كوفيد19-ر وتعزيز

-34

ور ب بل يكا بإلغاة ت ريم التشهير ورفع الح ر المفروا على التحا الفتيات الحوامل بالمدارس.

تمكين المرأة.

وأشت ت تتادت بوتست ت توانا بالهيكل التشت ت تريعي واإلدار الذ يعزز قو اإلنست ت تتانر وأثن

-35

المبذولة للتصد لالت ار بالنساة واألطفال.

على ال هود

-36

وش ع

الب ارزيل سيراليون على زيادة جهودها الرامية إلى القااة على تشويه األعااة التناسلية

-37

وشت ع

بوركينا فاستتو ستتيراليون على مواصتتلة جهودها إلنهاة تشتتويه األعاتتاة التناستتلية ل ناث

-38

وأعرب

بوروند عن تقديرها للتدابير المتخذة لتحس ت ت ت ت تتين إقامة العدلر وتوفير الرعاية الص ت ت ت ت تتحية

-39

ور ب

كمبوديا بالتصت ت تتديق على عدد من الصت ت تتكوق الدولية لحقو اإلنست ت تتانر وبال هود المبذولة

-40

وأشتادت الكاميرون بالتقدم المحرز لتعزيز و ماية قو اإلنستان وال

الدينامية اإلي ابية في

كندا على التقدم المحرز في ماية قو المرأة والفتاة وش ع

على اعتماد مشروع قانون

ل ناث وزواج األطفال وعمل األطفال وتمكين األشخا

ذو اإلعاقة.

والزواج الم كر والزواج القسر .

والتعليمر والتصد ل ااحة كوفيد.19-

لتعزيز المساواة بين ال نسين والحد من الفقر.
سيراليون.

-41

وأثن

-42

وال

-43

وأشادت شيلي بالتزام سيراليون بحماية قو اإلنسان والحريات األساسية لألفراد.

العمل اإلي ابي.

تشاد بارتياي التقدم الكبير الذ أ رزته سيراليون في م ال تعزيز و ماية قو اإلنسان.

-44

وأعربت

الصت ت ت ت ت ت تتين عن تقتديرهتا لن تام الحمتايتة االجتمتاعيتة في مواجهتة جتااحتة كوفيتد 19-و متايتة

-45

وأثن

دولة بوليفيا المتعددة القوميات على ال هود التي تبذلها س ت ت تتيراليون لحماية قو اإلنس ت ت تتان

-46

ور ب

الفاات الاعيفة وتعزيز التعايش بانس ام.

وقدم
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-47

وهن ت كوت ديفوار ست تتيراليون على اإلصت تتال ات التي أجري

في قطاع العدالة وعلى التصت تتديق

على الصكوق الدولية واإلقليمية المتعلقة بمس لة التمييز بين ال نسين.

كرواتيتا عن أست ت ت ت ت ت تتفهتا لت ازيتد العنف ال نست ت ت ت ت ت تتي والعنف ال نس ت ت ت ت ت ت تاني وزيتادة عتدد األطفتال

-48

وأعربت

-49

واعترف كوبا ب هود البلد في م ال الصحة واألولوية التي ُتعطى للرعاية األولية والرعاية الصحية.

-50

وأشتتارت تشتتيكيا إلى ال هود المبذولة للقاتتاة على العنف ال نس تاني وعدم المستتاواة بين ال نستتين

المحت زين في ظرو

وش ع

يرثى لها .و ث

سيراليون على اعتماد نهل مالام لألطفال.

سيراليون على اتخاذ مزيد من الخطوات لم ابهة هذا التحد .

-51

ور ب

جمهورية الكونغو الديمقراطية بالست تتياست تتة المتعلقة بالمست تتاواة بين ال نست تتين وتمكين المرأةر

-52

وأعرب

الدانمرق عن قلقها إزاة است ت ت تتتمرار الممارست ت ت تتات الات ت ت تتارة بالفتياتر وشت ت ت تتعورها بالقلق إزاة

-53

ور ب

جيبوتي بالتص تتديق على س ت ع من اتفاقيات من مة العمل الدوليةر واإلص تتال ات القانونية

-54

وأثن

-55

وأعرب

-56

وأش ت ت تتارت إس ت ت تواتيني إلى التقدم الذ أ رزته س ت ت تتيراليون في تنفيذ التوص ت ت تتيات المنبثقة عن ال ولة

-57

وأثن

إثيوبيا على تنفيذ التوص تتيات الس تتابقةر وعلى الس تتياست تات المتعلقة بتمكين النس تتاة واألطفال

-58

وأثن

في ي على إلغاة القوانين المتعلقة بالتش تتهير ال نااير ورفع الح ر المفروا على التحا

-59

وأعرب

فنلندا عن تقديرها لمشاركة سيراليون في عملية االستعراا الدور الشامل.

-60

وش ع

فرنسا سيراليون على مواصلة ال هود الرامية إلى ماية قو اإلنسان.

-61

ور ب

غابون بالخطوات التي اتخذت لحماية الفاات الا تتعيفة وبس تتياس تتة عام  2017التي تكفل

-62

وأثن

جورجيا على اعتزام ست تتيراليون إلغاة عقوبة اإلعدام .وأشت تادت باست تتتمرار ال هود الرامية إلى

-63

وأثن

ألمانيا على إنشت تتاة المحكمة الخاصت تتة بمس ت ت لة العنف ال نست تتي وال نس ت تانير وإلغاة القانون

وبقانون مكافحة الفساد.

استمرار استخدام عقوبة اإلعدام.

المعتمدة لتعزيز و ماية قو اإلنسان.

إكوادور على تعديل قانون ال نسية وقانون مكافحة الفساد.
مصت ت تتر عن تقديرها للدعم المقدم لقطاع الرعاية الصت ت تتحية وش ت ت ت كات الحماية االجتماعية

للفاات الاعيفة في سبيل التصد ل ااحة كوفيد19-ر ولل هود المبذولة في مكافحة الفساد.

الثانية لالستعراا الدور الشامل.
واألشخا

ذو اإلعاقة في خطة التنمية الوطنية المتوسطة األجل.

الفتيات الحوامل بالمدارس.

المساواة في الحقو بين المرأة والرجل فيما يتعلق باألرالي.
إنهاة تشويه األعااة التناسلية ل ناث.

الذ يمنع الفتيات الحوامل واألمهات من االلتحا بالمدارس .وأعرب

التناسلية ل ناثر وعنف الشرطةر وتطبيق عقوبة اإلعدام.
-64

وأشتتادت غانا بالم ل

المستتتقل المعني بالشتتكاوة المقدمة لتتد الشتترطةر وباالستتتراتي ية الوطنية

لمكافحة الفستتادر وورقة استتتراتي ية الحد من الفقر .وأثن

من أجل التعليم الشامل لل ميع.
6

عن أستتفها لحاالت تشتتويه األعاتتاة

على ستتياستتة اإلدماج الكامل والستتالمة الشتتاملة
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-65

بخطة التعليم

وال ظ الكرس ت ت ت تتي الرس ت ت ت تتولي ال هود المبذولة للتص ت ت ت تتد ل ااحة كوفيد .19-ور

ال يد الم اني.

أيسلندا بالتقرير الوطنير والخطوات المبينة فيه وأعرب

-66

ور ب

-67

وأشتار الوفد إلى أن البلد قدم تقارير دورية إلى هياات المعاهداتر باإللتافة إلى ال هود المبذولة

للتصت تتديق على المعاهدات األست تتاست تتية لحقو اإلنست تتانر وقد وجه
المكلفين بواليات في إطار اإلجراةات الخاص ت تتة التابعة لم ل
بصورة إي ابية في استعراا معاهدات قو اإلنسان بهد

عن أملها في مواصلة تنفيذها.

الحكومة دعوة مفتو ة داامة إلى جميع

قو اإلنس ت تتان .وقال إن الحكومة س ت تتتن ر

التصديق عليها.

ستتيراليون في تموز/يوليه  2019على س ت عة بروتوكوالت واتفاقيات

-68

وباإللتتافة إلى ذلكر صتتدق

-69

وفيما يتعلق با لية الوطنية القطرية للتنفيذ واإلبالغ والمتابعةر أعرب الوفد عن امتنانه للمفولتتية

لمن مة العمل الدوليةر مما يدل على التزام البلد بإدماج هذه الصكوق في القوانين المحلية.

على دعمها لقاعدة البيانات الوطنية لتت ع التوصت تتيات .وست تتتدرج ست تتيراليون قاعدة البيانات في است تتتراتي يتها

الوطنية المنقحة ل بالغ وخطة عملها المتعلقة بحقو اإلنستتان .وتتطلع الستتلطات إلى التعاون مع الشتتركاة

من أجل الحصول على المزيد من الدعم لل هود المبذولة.
-70

وفي عام 2017ر زار ستيراليون المقرر الخا

-71

وأعرب الوفد عن تقديره الس ت ت ت تتتمرار دعم الل نة الوطنية لحقو اإلنس ت ت ت تتان في س ت ت ت تتيراليون من قبل

المعني با ثار المترت ة في م ال قو اإلنستان

على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة ستليمة بياياً .واستت اب ًة لتوصتيات المقرر الخا
تم تعزيز قدرات البلد على الت ه لحاالت الطوارئ واالست ابة لها.

ر

برنامل األمم المتحدة اإلنمااير ومفولتية األمم المتحدة لحقو اإلنستانر وستفارة أيرلندار وشت كة الم ستستات

الوطنية األفريقية لحقو اإلنسانر وسفارة الصينر ووفد االتحاد األوروبي إلى سيراليون.
-72

وت خر الب

وولت تتع

ست تتياست تتات وأنشت تتطة في م االت مثل اال ت از الست تتابق للمحاكمةر واكت ا الست ت ونر

في القاتايا .وتعمل الستلطات على إعداد برنامل شتامل إلصتالي العدالة ال نااية يشتمل ولتع

د للفولى في مرافق اال ت از وتحسينها.

-73

وفيما يتعلق بالوصتول إلى العدالةر أشتار الوفد إلى إنشتاة عدد من الم ستستات القاتاايةر بما في

ذلك المحكمة النموذجية لل راام ال نس ت ت تتيةر والمحكمة المتخص ت ت تص ت ت تتة لمكافحة الفس ت ت تتادر وم ل
الس تتلطات تعزيز قوانين مكافحة الفس تتادر وقد ش تتدد الراي

القانونيةر ووفقاً للوفدر واص تتل
على أال يفل أ د من ق اة مكافحة الفساد.

المس ت ت تتاعدة

جوليوس مادا بيو

-74

وذكر أن الستتلطة القاتتااية تتمتع بالاتتمانات الدستتتورية الستتتقالل القاتتاة وكفاةته و يادهر وقد

-75

وألغ

الحكومة عقوبة اإلعدامر وهي بانت ار انعقاد البرلمان من أجل عرا مشت ت ت ت ت ت تتاريع القوانين

-76

وأعرب

األرل ت ت ت ت تي والحرمان الذ تعاني منه المرأة
الحكومة عن قلقها إزاة مس ت ت ت ت ت لة الحقو في ا

قدرتها.
تم تعزيز ا

المعدلة بغية اعتمادها.
بسب

القوانين العرفية فيما يتعلق بنقل ملكية األرالي .وألاف

الملكية العادلة والقانونية لألرالي.
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-77

ولمعال ة مش ت تتكلة الوص ت تتول العادل إلى مياه الش ت تترب الم مونة والميس ت تتورة التكلفةر ول ت تتمان توفير

الصتتر الصتتحي والن افة الصتتحية الستتليمينر أقر البرلمان ثالثة قوانين في عام  .2017وأشتتار الوفد إلى

إ راز خطوات مهمة على الرغم من استمرار التحديات.
-78

وفيمتا يتعلق بحريتة التعبيرر فقتد أُلغي في عتام  2020القتانون المتعلق بتالتشت ت ت ت ت ت تتهير ال نتااي التذ

يمن القادة الست ت تتياست ت تتيين ست ت تتلطة إست ت تتكات منتقديهم أو معارلت ت تتيهم .وكنتي ة م اشت ت ترة لهذا اإللغاةر رفات ت ت

المحاكم جميع القاايا المتعلقة بالتشهير ال نااي.
-79

وذكر الوفد أن الحكومة تعرب عن أستتفها لوقوع وفيات وإصتتابات ودمار خالل بعض الم اهرات

الس ت ت تتياس ت ت تتية .وقد قق

القاااية جاريةر وي ر
-80

الش ت ت تترطة والل نة الوطنية لحقو اإلنس ت ت تتان في هذه القا ت ت تتايار وال تزال المال قات
الياً إنشاة ل نة مستقلة معنية بالسالم وتماسك النسيل الوطني.

وفيما يتعلق بمشتروع قانون ال راام الستيبرانيةر قال الوفد إن مشتروع القانون ال يتاتمن أ أ كام
رية التعبير أو وس ت تتااط اإلعالم .وعالوة على ذلكر فقد تش ت تتاورت س ت تتيراليون مع ش ت تتركااها

ت د إلى كب

اإلقليميين واإلنماايين في صياغة مشروع القانون.
-81

قوات الشت تترطةر

وأعرب الوفد عن أست تتفه لحدوث بعض االت االست تتتخدام المفر للقوة من جان

وذكر أنته ست ت ت ت ت ت تتيتم التحقيق مع األفراد المختالفين ومعتاقبتهم في تالتة إدانتهمر وأن من المقرر تكثيف تتدريت

أفراد الشرطة.
-82

وفيما يتعلق بتدابير مكافحة الفس ت ت تتادر أنش ت ت تتا

ثالث ل ان تحقيق للن ر في مزاعم الكست ت ت ت

غير

المشروع من قبل مس ولون في اإلدارة السابقة .وستت ع الحكومة توصيات الل انر مع التركيز على استرداد
األموال المسروقة بدالً من اتخاذ إجراةات جنااية عقابية.

-83

وأش تتار الوفد إلى أن س تتياس تتة

ر تش تتويه األعا تتاة التناس تتلية ل ناث دون الثامنة عش ترة ال تزال

مط قةر وأن معدل تش تتويه األعا تتاة التناس تتلية ل ناث قد تراجع من  98في المااة في عام  2007إلى 78
في المااة في عام .2019

وفيمتتا يتعلق بحقو الطفتتلر قتتال الوفتتد إن ست ت ت ت ت ت تتيراليون تت تته تتتدري ي تاً نحو توفير التعليم ل ميع
-84
األطفالر وهي تتص ت تتدة للتمييز ل ت تتد األطفال المص ت تتابين بفيروس نقص المناعة ال شت ت ترية/اإليدز أو الذين
فيروس إيبوالر وغير ذلك من المست تتاال المتصت تتلة بحماية الطفل .وألت تتا

تيتموا بست تتب

تتخذ خطوات لمنع عمل األطفال ب ميع م اهره.

-85

وال تزال ست ت ت ت تتيراليون ملتزمة بات ت ت ت تتمان تس ت ت ت ت ت يل جميع الوالدات في الوق

-86

وأشت تتار الوفد إلى أن ست تتيراليون قدم

الالجاين شهادات ميالدر وتواصل تمويل الهياة الوطنية للتس يل المدني.

األشخا

ذو اإلعاقة.

الوفد أن ست تتيراليون

المحددر ومن األطفال

في عام  2020أول تقرير قطر لها بموج

اتفاقية قو

-87

وشكرت الهند الوفد على العرا الذ قدمه.

-88

وأش تتادت إندونيس تتيا باس تتتراتي ية إنقاذ األرواي وكفالة س تتبل العيش بغية التخفيف من أثر جااحة

كوفيد.19-

-89

وأثن

اإلنسانر وقدم

8

جمهورية إيران اإلست ت ت تتالمية على التقدم المحرز وال هود المتواصت ت ت تتلة لتعزيز و ماية قو
توصيات.
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الع ار

ب ت ت تتإنشت ت ت ت ت ت ت ت ت تتاة ل ن ت ت تتة لتنفي ت ت تتذ خط ت ت تتة العم ت ت تتل الوطني ت ت تتة المتعلق ت ت تتة بقرار م ل

-90

ور ت ت ت

-91

ور ب

-92

وأثن

-93

وأعربت

-94

وأثنى األردن على التحديث الشت تتفو الذ يست تتلط الات تتوة على التدابير المتخذة للتصت تتد ل ااحة

-95

وأثنت

بتالقوانين

-96

وال

-97

ور ب

التفيا بالوفد وبتقريره الوطني.

-98

ور ت

لبنتتان برفع الح ر المفروا على التحتتا الفتيتتات الحوامتتل بتتالمتتدارسر التتذ منعهن من

-99

وأشارت ليسوتو إلى تعديل القانون المتعلق بال راام ال نسية من أجل إنهاة العنف ال نساني.

األمن  )2000(1325بش ن المرأة والسالم واألمنر وبخطة التنمية الوطنية المتوسطة األجل.

أيرلندا بتنفيذ التوصيات السابقة بش ن إلغاة األ كام المتعلقة بالتشهير ال نااي الواردة في

قانون الن ام العامر ورفع الح ر المفروا على التحا الفتيات الحوامل بالمدارس.
إيطاليا على التصتتوي

لصتتال قرار ال معية العامة المتعلق بوقف عالمي لعقوبة اإلعدامر

وأشادت بسياسة المساواة بين ال نسين وتمكين المرأة.

اليتتابتتان عن تقتتديرهتتا للتقتتدم المحرز في م تتال قو المرأةر بمتتا في ذلتتك قهتتا في من

ال نسية لألبناةر فاالً عن الوصول العادل إلى ملكية األرا.

كوفيد.19-

كينيتا على رفع الح ر المفروا على الفتيتات الحوامتل في م تال التعليم ور بت

المتعلقة بحماية النساة والفتيات.

جمهورية الو الديمقراطية الشت ت ت ت تتعبية التقدم المحرز في تعزيز المست ت ت ت تتاواة بين ال نست ت ت ت تتين

وتمكين المرأة والحق في التعليم ومكافحة الفقرر عن طريق تنفيذ التوصيات السابقة.

متابعة الدراسة وإكمال تعليمهن.

-100

وأشتتادت ليبيا بالخطوات المتخذة لتعزيز مشتتاركة المرأة في الحياة الستتياستتية وتحستتين فر

-101

وأشت ت تتادت مالو بإصت ت تتال ات ن ام القات ت تتاةر وست ت تتن القانون المتعلق بال راام ال نست ت تتية (المعدل)

-102

ور بت

متتاليزيتتا بتحول البلتتد من مر لتتة بنتتاة الست ت ت ت ت ت تتالم إلى بلتتد طموي متوست ت ت ت ت ت تتط التتدختتل بحلول

-103

ور ب

ملديف بال هود المبذولة للنهوا بحقو اإلنسان على الصعيد المحلي وبالتدابير الرامية

-104

وأثن

مالي على ست تتيراليون لما اعتمدته من م ادرات في م ال قو اإلنست تتان وعلى تعاونها مع

-105

وأشتتادت موريتانيا بال هود المبذولة لمكافحة جااحة كوفيد 19-واستتتراتي ية التصتتد لها .ور ب

-106

وأش ت تتادت موريش ت تتيوس بحملة ارفعوا أيديكم عن بناتنا في إطار التص ت تتد على الص ت تتعيد الوطني

-107

المكس ت تتيك بإنش ت تتاة المحكمة الخاص ت تتة للن ر في قا ت تتايا العنف ال نس ت تير وبحملة ارفعوا

القيادية.

في شغل المناص

المرأة

لعام 2019ر الذ شدد العقوبة على جريمة االغتصاب.
عام 2035ر وأعرب

عن أملها في إ راز مزيد من التقدم.

إلى التصد ل ااحة كوفيد.19-

ا ليات اإلقليمية والدولية .وش عتها على مواصلة مكافحة االت ار باألشخا

.

بالتعاون مع ا ليات الدولية لحقو اإلنسان.

للعنف ال نسي والعنف ال نساني.
ور ب

أيديكم عن بناتنا .
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-108

وأثنى ال بل األس تتود على طريقة التص تتد ل ااحة كوفيد19-ر وأعرب عن أس تتفه النتش تتار تش تتويه

-109

وأش ت تتاد المغرب بتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية في خا ت تتم ال هود المبذولة لمكافحة الفقر وتحس ت تتين

-110

وأش ت ت ت تتارت موزامبيق إلى الص ت ت ت تتعوبات والتحديات االجتماعية واالقتص ت ت ت تتادية التي أثرت على الة

-111

وأشتادت ناميبيا بإعادة ستيراليون الن ر في الستياستات التي منع

-112

األرل ت تتي
وأش ت تتادت ني ال بالس ت تتياس ت تتة الوطنية المتعلقة باأل ارل ت تتي التي تكفل ص ت تتول المرأة على ا

-113

هولندا ستتيراليون على مكافحة التمييز ل تد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل ال نستتي

األعااة التناسلية ل ناث على الرغم من ال هود المبذولة للتصد للممارسات التقليدية الاارة.
ن ام التعليم.

قو اإلنسانر بما في ذلك جااحة كوفيد.19-

المدرسةر وإعالنها أن العنف ال نسي يشكل الة طوارئ وطنية.

الفتيات الحوامل من العودة إلى

واالستفادة منها بصورة منصفة.
وش ت ع

ومغاير ال هوية ال نست ت تتانية و املي صت ت تتفات ال نست ت تتينر وأعرب
التناسلية ل ناث.

-114

عن قلقها إزاة انتشت ت تتار تشت ت تتويه األعات ت تتاة

وأشاد الني ر بتشديد األ كام الصادرة في ال راام ال نسية وإنشاة محكمة خاصة لهذه ال راام.

-115

وأ اط

-116

وأثن

-117

وشكرت باراغوا سيراليون على تقديم تقريرها الوطني.

-118

وأشادت بيرو بالتقدم المحرزر وال سيما اعتماد استراتي ية للحد من مل المراهقات وزواج األطفال.

تمكين المرأة.

ني يريا علماً بال هود المبذولة للتص تتد للعنف ال نس تتي والعنف ال نس تانير فا تالً عن
باكس ت تتتان على ال هود المبذولة للحد من الفقرر وإنش ت تتاة ش ت ت كات األمان االجتماعي ألش ت تتد

الفاات لعفاًر واعتماد سياسة المساواة بين ال نسين وتمكين المرأة.

الفلبين عن دعمها لل هود التي تبذلها ست تتيراليون للتصت تتد للفست تتاد وتعزيز ماية النست تتاة

-119

وأعرب

-120

وأعرب

بولندا عن تقديرها لتزايد ا ترام قو األشت ت ت تتخا

-121

ور ب

البرتغال ب هود سيراليون في تنفيذ توصيات االستعراا الدور الشامل.

-122

وأثن

-123

وال ظ االتحاد الروست ت تتي عدم كفاية ال هود المبذولة لتحست ت تتين الة قو اإلنست ت تتانر بما في ذلك

-124

رواندا عن تقديرها إلطال سياسة المساواة بين ال نسين وتمكين المرأة وتعيين النساة في

والفتيات من العنف.

إلغاة عقوبة اإلعدام.

قطر على التقدم المحرز في قطاع التعليم وش ت ع

آثار جااحة كوفيد19-على الفاات الاعيفة.

ذو اإلعاقةر ور ب

بإعالن الراي

على بذل جهود إلتتافية للتخفيف من

قو المرأة والعنف العاالي.

المناص

-125

وأعرب

الحكومية العليا.

وأثنت

الست ت ت ت ت ت تتنغتال على زيتادة ميزانيتة الل نتة الوطنيتة المعنيتة بتاألشت ت ت ت ت ت تختا

ذو اإلعتاقتةر وعلى

التصديق على س ع اتفاقيات لمن مة العمل الدولية والعمل الياً على إدماجها في القانون المحلي.
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-126

ور ب

-127

و ث

-128

وأثنى الصتومال على مختلف القوانين والستياستات المتعلقة بحقو اإلنستانر وعلى التدابير الرامية

-129

وأثن

جنوب أفريقيا على إنشاة ستة مراكز ت ريبية متكاملة لتقديم الخدمات للناجيات من العنف

-130

وأش ت ت تتاد جنوب الس ت ت تتودان بال هود المبذولة لتحس ت ت تتين قو اإلنس ت ت تتان والتعاون مع ا ليات الدولية

األطفال .وأعرب

صربيا بالتدابير المتخذة لتعزيز استقالل القااة والتصد ل ااحة كوفيد.19-
ست ت ت ت ت تتلوفينيا ست ت ت ت ت تتيراليون على تنفيذ االست ت ت ت ت تتتراتي ية الوطنية للحد من مل المراهقات وزواج
عن قلقها إزاة تشويه األعااة التناسلية ل ناث.

إلى مراعاة قو اإلنسان خالل جااحة كوفيد.19-
ال نسي وال نساني.

لحقو اإلنسان.

إس انيا بالتقدم المحرز في ماية قو الفتيات والنساة.

-131

ور ب

-132

وأشادت سر النكا بإصالي قطاع العدالةر وال هود المبذولة لمكافحة الفسادر وتعزيز قدرة الن ام

الصحير و ملة ماية الفتياتر والتصد ل ااحة كوفيد.19-

السودان بالخطوات التي اتخذت لمكافحة الفسادر بما في ذلك تعديل قانون مكافحة الفساد.

-133

ور

-134

ور ب

-135

وال

-136

وهن ت تيمور  -ليشت ت ت تتتي ست ت ت تتيراليون على اعتماد االست ت ت تتتراتي ية الوطنية للحد من مل المراهقات

الستويد بما أُن ز في م ال التصتد للعنف لتد النستاة والفتياتر ولكنها شتددت على أن

هناق تحديات خطيرة ال تزال قاامة.

ال مهورية العربية الست تتورية أنه على الرغم من المعايير القانونية المعتمدة لحماية قو

المرأةر فإن التحديات ال تزال مستمرة بسب

األع ار

االجتماعية.

وزواج األطفالر وقانون ال نسية المعدلر والتقدم المحرز فيما يتعلق بن ام التس يل المدني.

توغو بإلغاة القوانين المتعلقة بالتشهير ال نااي وبالعملية ال ارية لمراجعة الدستور.

-137

ور ب

-138

وأفتتاد الوفتتد ب ت ن الوكتتالتتة الوطنيتتة إلدارة الكوارث تم إطالقه تا في عتتام  2020لمعتتال تة المختتاطر

-139

وفيما يتعلق بمس لة االت ار بال شرر ت ر مراجعة قانون عام  2005المتعلق بمكافحة االت ار بال شر.

البياية والتخلص من النفايات والسيطرة على التوسع الحار غير المنا ط.

 -140وفيمتتا يتعلق بتالتص ت ت ت ت ت ت تتد ل تتااحتتة كوفيتتد19-ر وّفرت الحكومتتة المعتتدات الطبيتتة وبرامل الحمتتايتتة
االجتماعية والدعم لألسر التي لديها أشخا لعفاة.
السياسة الوطنية ال ديدة لألرالي من أجل ماية قو

-141

وفيما يتعلق بقاايا األرالير ولع

-142

وأعرب الوفد عن اعتزام س تتيراليون التماس آراة ش تتعبها ودعمه فيما يتعلق بالتوص تتيات التي وردت

الحيازةر ولمان المساواة في الحصول على األرالير و ماية قو جميع المواطنين دون تمييز.

خالل االستتعراا الدور الشتامل الثالث .ولذلكر ستتدرس ستيراليون بعناية جميع التوصتيات الواردة وستتبين

موقفها بحلول الدورة المقبلة لم ل

قو اإلنستتانر في أيلول/ستتبتمبر  .2021وستتتواصتتل ستتيراليون الوفاة

بالتزامها المتعلقة بتعزيز و ماية قو اإلنس تتانر باس تتتخدام آلية االس تتتعراا الدور الش تتامل ك داة اس تتمة

لالستت ابة للتوصتيات وااللتزامات العالمية مثل تحقيق أهدا التنمية المستتدامة .وأخي اًرر دعا الوفد الم تمع
الدولي وشتتركاة التنمية ومن مات الم تمع المدني إلى ال قاة على اتصتتال مع ستتيراليون خالل تحركها نحو
المر لة التالية من جولة االستعراا الحالية.
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ثاني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
-143

ستتتدر

ستتيراليون التوصتتيات التاليةو وستتتقدو ردودا علييا قي ونا مناستتب ال تجاو موعد

انعقاد الدورة الثامنة واألربعين لمجلس حقوق اإلنسان:
1-143

اتخاذ الخطوات الال مة للتصتد ق عل الصتكوا القانونية الدولية المتعلقة بحقوق

اإلنسان التي لم تصدق علييا بعد (النيجر)؛

تستتتتري جعل أحكاو الصتتتتكوا الدولية لحقوق اإلنستتتتان التي أصتت ت حا طرقا قييا
2-143
جزءا من التشريعات المحلية ( م ابوي)؛
3-143

النظر قي االنضتتتماو ل االتفا ية الدولية لحماجة جمي األصتتتخاال من اال تفاء

القست تري (أرمينيا)؛ ح ار تقدو نحو التصتتتد ق عل االتفا ية الدولية لحماجة جمي األصت تخاال

من اال تفاء القسري (صيلي)؛
4-143

التصتتتتد ق عل االتفا ية الدولية لحماجة جمي األصتتتتخاال من اال تفاء القستتتتري

5-143

ح ار تقدو نحو التصتتتد ق عل البروتوكول اال تياري التفا ية مناهضتتتة التع ب

6-143

التصد ق عل البروتوكول اال تياري التفا ية مناهضة التع ب وغيره من ضروب

7-143

تشتتتتتتتجي التصتتتتتتتد ق عل الفور عل البروتوكول اال تياري التفا ية مناهضتتتتتتتة

(األرجنتين) (تشيكيا) (قرنسا)(اليابان) (مالوي)؛

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال نسانية أو الميينة (صيلي)؛

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال نسانية أو الميينة (تشيكيا) (الدانمرا) (الجبل األسود)؛

التع ب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال نسانية أو الميينةو وإح ار تقدو

قي نشتتتتتتتتتاء ةليتة وطنيتة لمن التعت تب (أوروغواي)؛ التصتتتتتتتتتد ق عل البروتوكول اال تيتاري
التفا ية مناهضتتتة التع ب وغيره من ضتتتروب المعاملة أو العقوبة القاستتتية أو الال نستتتانية أو

الميينة وتعيين ةلية ونائية وطنية وققا ل لك (أرمينيا)؛
8-143

النظر قي التصتتتتتتتتتتد ق عل البروتوكول اال تيتاري الثتاني للعيتد التدولي الختاال

بالحقوق المدنية والستتتتتياستتتتتيةو اليادف ل

لغاء عقوبة اإلعداو (التفيا)؛ ح ار تقدو صتتتتتوب

التصد ق عل البروتوكول اال تياري الثاني للعيد الدولي الخاال بالحقوق المدنية والسياسيةو
اليادف ل

لغاء عقوبة اإلعداو (صيلي)؛

9-143

التصتتتتتتتتتتد ق عل البروتوكول اال تيتتاري الثتتاني للعيتتد التدولي الختتاال بتالحقوق

المدنية والستتياستتيةو اليادف ل

لغاء عقوبة اإلعداو (بلجيكا) (تشتتيكيا) (رواندا)؛ واالنضتتماو

ل البروتوكول اال تياري الثاني للعيد الدولي الخاال بالحقوق المدنية والستتتتياستتتتيةو اليادف

ل

لغاء عقوبة اإلعداو (أوكرانيا)؛

10-143

التصتتتتتتتتتتد ق عل البروتوكول اال تيتتاري الثتتاني للعيتتد التدولي الختتاال بتالحقوق

المدنية والستتتتتتياستتتتتتيةو اليادف ل

لغاء عقوبة اإلعداوو وإلغاء استتتتتتتخداو عقوبة اإلعداو قي

جمي الظروفو واعتماد و ف ا تياري رستتمي الستتتخداو عقوبة اإلعداو كخطوة أول (قنلندا)؛

االنضتماو ل البروتوكول اال تياري الثاني للعيد الدولي الخاال بالحقوق المدنية والستياستيةو

اليتادف ل

لغتاء عقوبتة اإلعتداوو والقيتاو عل أي حتالو وعل وجتا الستتتتتتتتترعتةو بتاعتمتاد و ف

ا تياري جمن تطبيق عقوبة اإلعداو ( س انيا)؛
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11-143

التصتد ق عل البروتوكول اال تياري التفا ية القضتاء عل جمي أصتكال التمييز ضتد

المرأة (بلجيكا) (ناميبيا)؛ استتتتتتتلمال التصتتتتتتد ق عل البروتوكول اال تياري التفا ية القضتتتتتتاء عل

جمي أصكال التمييز ضد المرأة المون قي أ لول/سبتمبر ( 2008جميورية اللونغو الدجمقراطية)؛
12-143

النظر قي مستتتتالة التصتتتتد ق عل الصتتتتكوا الدولية المت قيةو وال ستتتتيما البروتوكول

اال تياري التفا ية القضتتتاء عل جمي أصتتتكال التمييز ضتتتد المرأةو والبروتوكول اال تياري التفا ية
مناهضة التع ب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال نسانية أو الميينة (غانا)؛

13-143

التصتتتتتتتد ق عل جمي المعاهدات الدولية األستتتتتتتاستتتتتتتية المت قية قي مجال حقوق

اإلنستتانو بما قي ذلك اتفا ية مناهضتتة التع ب وغيره من ضتتروب المعاملة أو العقوبة القاستتية

أو الال نستانية أو الميينة وبروتوكوليا اال تياريو واالتفا ية الدولية لحماجة جمي األصتخاال من

اال تفاء القستريو والبروتوكول اال تياري التفا ية القضتاء عل جمي أصتكال التمييز ضتد المرأةو

من أجل ح ار تقدو قي تحقيق أهداف التنمية المستدامة  5و 11و 13و( 16باراغواي)؛
14-143

ح ار تقتدو نحو التصتتتتتتتتتد ق عل االتفتا يتة التدوليتة لحمتاجتة حقوق جمي العمتال

15-143

التصتتتتتتتتتد ق عل االتفتا يتة التدوليتة لحمتاجتة حقوق جمي العمتال الميتاجرين وأقراد

16-143

التصتتتد ق عل البروتوكول اال تياري للعيد الدولي الخاال بالحقوق االنتصتتتادجة

17-143

النظر قي التصد ق عل اتفا ية حقوق األصخاال ذوي اإلعانة (موريشيو )؛

18-143

التصد ق عل اتفا ية حقوق األصخاال ذوي اإلعانة (توغو)؛

19-143

االنضماو ل اتفا ية من جريمة اإلبادة الجماعية والمعا ة علييا (أرمينيا)؛

20-143

التصد ق عل الميثاق األقريقي للدجمقراطية واالنتخابات والحكم (السنغال)؛

21-143

النظر قي االنضتتماو ل االتفا ية الدولية لمناهضتتة تجنيد المرتزنة واستتتخداميم

22-143

تنفي حكومة ستتتتتتيراليون ال تفا يات منظمة العمل الدولية الستتتت ت

بشتتتتتتان حقوق

23-143

بناء القدرات عل تقدجم التقارير المتعلقة بمختلف الصكوا ل هيئات المعاهدات

24-143

اعتمتتاد عمليتتة مفتوحتتة نتتائمتتة عل الجتتدارة عنتتد ا تيتتار المرصتتتتتتتتتحين الوطنيين

25-143

تعزيز التعاون م اآلليات الخاصتتتتتة للمفوضتتتتتية الستتتتتامية لحقوق اإلنستتتتتان عن

26-143

نشتتتتتاء ةلية دائمة لتنفي التوصتتتتتيات المتعلقة بحقوق اإلنستتتتتان واإلبالا عنيا

المياجرين وأقراد أسرهم (صيلي)؛

أسرهم (بوركينا قاسو)؛

واالجتماعية والثقافية (قنلندا)؛

وتمويليم وتدريبيم (أرمينيا)؛

العمال (جنوب السودان)؛

ذات الصلة (األردن)؛

النتخابات هيئات معاهدات األمم المتحدة (الممللة المتحدة لبريطانيا العظم وأ رلندا الشمالية)؛

طريق توجيا دعوات دائمة ل جمي المكلفين باإلجراءات الخاصة (ليسوتو)؛

ومتتتابعتيتتاو والنظر قي مكتتانيتتة تلقي التعتتاون قي هت ا الصتتتتتتتتتتددو قي طتتار هتتدقي التنميتة

المستدامة  16و( 17باراغواي)؛
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27-143

استتتئناف عملية االستتتعراض الدستتتوري بصتتورة هادقة وضتتمان أن جكون اللتاب

28-143

استلمال عملية مراجعة الدستور (أوكرانيا)؛

29-143

وض ت الصتتيغة النيائية لمراجعة الدستتتور وضتتمان أن جكون نصتتا المتعلق بعدو

30-143

مواصتتتلة الجيود الرامية ل اإلصتتتالت الدستتتتوريو تمشتتتي ا م األولويات الوطنية

31-143

مواصتلة الجيود الرامية ل

يادة تحستين التشتريعات الوطنية فيما تعلق بإعمال

32-143

تحستتتتين احتراو الحقوق المدنية والستتتتياستتتتية واالنتصتتتتادجة واالجتماعية والثقافية

األبيض متواققا م االلتزامات الدولية واإلنليمية قي مجال حقوق اإلنسان ( كوادور)؛

التمييز متواقق ا تمام ا م اتفا ية حقوق الطفل ( امبيا)؛

(سري النلا)؛

حقوق اإلنسان والحريات (االتحاد الروسي)؛

(اللاميرون)؛
33-143

تزويد لجنة حقوق اإلنسان بالموارد الال مة لالضطالع بوال تيا (توغو)؛

34-143

ب ل المزيد من الجيود لتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان (أرمينيا)؛

35-143

تعزيز اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان (اللاميرون)؛

36-143

مواصلة دعم عمل المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان (نطر)؛
الموارد اللتافيتة لتعزيز اللجنتة الوطنيتة لحقوق اإلنستتتتتتتتتان

37-143

النظر قي تخصتتتتتتتتتي

38-143

ضتتتتتمان االستتتتتتقالل المالي للجنة الوطنية لحقوق اإلنستتتتتان واستتتتتتقالل ميزانيتيا

39-143

الموارد اللافية للجنة حقوق اإلنستتان قي ستتيراليون لتمكينيا من

وتمكينيا من العمل وقق ا لم ادئ باريس (اليند)؛

لضمان قعالية عمل اللجنة حت تتمكن من أداء ميمتيا وتحقيق أهداقيا (باراغواي)؛
كفالة تخصتتي

االضطالع بوال تيا وقق ا لم ادئ باريس ( امبيا)؛

المزيد من الموارد المالية للجنة حقوق اإلنستتان لتمكينيا من مواصتتلة

40-143

تخصتتي

41-143

تعزيز الجيود المتواصتتتتتتت تلتة التي تبت ليتا الحكومتة لتقتدجم التدعم الال و ل لجنتة

42-143

تعزيز المؤستتتتتستتتتتات الرئيستتتتتية لحقوق اإلنستتتتتان التي تركز عل حماجة النستتتتتاء

43-143

تزويتد وحتدة دعم األستتتتتتتتترة بتالموارد الال متة وتعزيز ةليتاتيتا التنفيت جتة (الجميوريتة

االضطالع بوال تيا بفعالية (السنغال)؛

حقوق اإلنسانو وقق ا لم ادئ باريس (جنوب السودان)؛
واألطفال والقضاء عل العنف ضدهم (ال حرين)؛

العربية السورية)؛

44-143

وض

طة عمل وطنية لحقوق اإلنسان (األردن)؛

45-143

وض

طة عمل وطنية لحقوق اإلنسان (نطر)؛

46-143

اتخاذ تدابير دارية وتشتريعية للقضتاء عل جمي أصتكال التمييز (جميورية ران

اإلسالمية)؛
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47-143

ستتتتن تشتتتتري لمكاقحة التمييز من أجل توستتتتي نطاق الحماجة بوضتتتتوت لتشتتتتمل

المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنستتتتتتي ومغا ري اليوية الجنستتتتتتانية ومن التمييز القائم
عل الميل الجنسي أو اليوية الجنسانية أو الخصائ

48-143

الجنسية (أستراليا)؛

لغاء تجريم العالنات الجنستتتتتية المثلية بين ال الغين بالتراضتتتتتي عن طريق لغاء

المادتين  61و 62من نانون الجرائم المرتل ة ضتد األصتخاال لعاو 1861و وستن تشتري جحظر
التمييز عل أسا

49-143

الميل الجنسي أو اليوية الجنسانية (كندا)؛

لغاء تجريم العالنات الجنستية بالت ارضتي بين ال الغين من نفس الجنسو وتوستي

نطاق تشتتريعاتيا المناهضتتة للتمييز لتشتتمل حظر التمييز عل أستتا

الجنسانية (أجسلندا)؛

الميل الجنستتي واليوية

50-143

لغاء تجريم العالنات الجنسية المثلية بالتراضي ( جطاليا)؛

51-143

لغتتاء نتتانون عتتاو  1861الت ي ججرو العالنتتات الجنستتتتتتتتتيتة المثليتة بين الرجتتال

52-143

لغاء القانون ال ي جحظر العالنات الجنسية بالتراضي بين الرجال ال الغين ( س انيا)؛

53-143

التحقيق الفعلي قي الشتتكاوا المتعلقة بتقييد تمت المثليات والمثليين ومزدوجي الميل

(الوالجات المتحدة األمريكية)؛

الجنستتتي ومغا ري اليوية الجنستتتانية وحاملي صتتتفات الجنستتتينو بحرية التعبير وتلوين الجمعياتو
ووق اليجمات واالعتقاالت التعسفية وغير ذلك من أصكال التخويف والعنف ضدهم ( س انيا)؛

54-143

اعتماد تدابير تجبر صتتتتتتتركات التعد ن عل المستتتتتتتاهمة قي التنمية االنتصتتتتتتتادجة

55-143

ضتتمان مشتتاركة النستتاء واألطفال واألصتتخاال ذوي اإلعانة واألنليات والمجتمعات

واالجتماعية المستدامة قي المجاالت التي تعمل قييا (أنغوال)؛

المحليتة مشتتتتتتتتتاركتة هتادقتة قي وضتتتتتتت ت وتنفيت األطر المتعلقتة بتغير المنتا والحتد من مختاطر

اللوارث (فيجي)؛
56-143

تخصتتي

المزيد من األموال إلنشتتاء نظاو صتتامل للحماجة االجتماعية بغية الحد

من ةثار اللوارث الطبيعية عل الفئات الضتتتعيفة قي المجتم و مثل النستتتاء واألصتتتخاال ذوي

اإلعانةو عن طريق ضمان حقونيم االجتماعية واالنتصادجة (ملدجف)؛
57-143

مواصتلة الجيود من أجل التنفي الفعال للخطة اإلنمائية الوطنية المتوستطة األجل

للفترة 2023-2018و بتاستتتتتتتتتتختداو طتة التنميتة المستتتتتتت تتتدامتة لعتاو  2030بوصتتتتتتتتتفيتا اإلطتار
التوجييي (ملدجف)؛

58-143

تلثيف الجيود لتستتتري تنفي البرنامج " "1من الخطة الوطنية للتنمية المتوستتتطة

59-143

مواصتتتلة اتخاذ الخطوات الال مة للتخفيف من التحدجات االجتماعية واالنتصتتتادجة

األجل للفترة ( 2023-2019موريتانيا)؛

المتصتتتتتتتتتلتتة بجتتائحتتة كوقيتتد 19-التي نتتد تعوق التقتتدو المحر نحو تحقيق أهتتداف التنميتتة
المستدامة (باكستان)؛

60-143

مواصلة الجيود الرامية ل تنفي

طة التنمية الوطنية المتوسطة األجل (باكستان)؛

 61-143المضتتتي ندما نحو لغاء عقوبة اإلعداو والتصتتتد ق عل البروتوكول اال تياري الثاني
للعيد الدولي الخاال بالحقوق المدنية والسياسيةو اليادف ل لغاء عقوبة اإلعداو (أستراليا)؛
GE.21-09349
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62-143

لغاء عقوبة اإلعداو لجمي الجرائم والتصتتتتد ق عل البروتوكول اال تياري الثاني

63-143

لغاء عقوبة اإلعداو باللامل والتصتتتتتد ق عل البروتوكول اال تياري الثاني للعيد

64-143

لغتاء عقوبة اإلعداو وتخفيف أحكتاو اإلعداو ل أحكتاو بالستتتتتتتتتجن لمن نتظرون

65-143

النظر قي لغتتتاء عقوبتتتة اإلعتتتداو بحكم القتتتانون واالنضتتتتتتتتتمتتتاو ل البروتوكول

66-143

لغاء عقوبة اإلعداو والتصتتتتتتتد ق عل البروتوكول اال تياري الثاني للعيد الدولي

67-143

اتخاذ تدابير لتنفي المرسوو الرئاسي المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعداو من القانون (أل انيا)؛

68-143

اتخاذ جمي التدابير الال مة إللغاء عقوبة اإلعداو (كوت دجفوار)؛

69-143

لغاء عقوبة اإلعداو (ألمانيا)؛

70-143

سن تشري قي أنرب ونا ممكن إللغاء عقوبة اإلعداو (أ رلندا)؛

71-143

تنفيت طموحيتا العتاو المتمثتل قي لغتاء عقوبتة اإلعتداو قي أنرب ونتا ممكن عن

للعيد الدولي الخاال بالحقوق المدنية والسياسيةو اليادف ل

الدولي الخاال بالحقوق المدنية والسياسيةو اليادف ل

لغاء عقوبة اإلعداو (قرنسا)؛

لغاء عقوبة اإلعداو (أجسلندا)؛

تنفي حكم اإلعداو قييم حاليا (المكسيك)؛

اال تياري الثاني للعيد الدولي الخاال بالحقوق المدنية والسياسية ( جطاليا)؛
الخاال بالحقوق المدنية والسياسيةو اليادف ل

لغاء عقوبة اإلعداو (البرتغال)؛

طريق منانشتتتتتتتة التشتتتتتتتريعات ذات الصتتتتتتتلة قي البرلمان الل العاو الجاري (الممللة المتحدة
لبريطانيا العظم وأ رلندا الشمالية)؛

72-143

اتختاذ جمي اإلجراءات الال متة إللغتاء عقوبتة اإلعتداوو بمتا قي ذلتك و ف تنفيت

عقوبة اإلعداو (الب ار يل)؛

 73-143قرض و ف ا تيتاري لعقوبتة اإلعتداو تمييتدا إل لغتائيتاو والتصتتتتتتتتتتد ق عل العيتد
الدولي الخاال بالحقوق المدنية والسياسية (كوستاريكا)؛
74-143

(الدانمرا)؛

قرض و ف ا تيتاري قعلي لعقوبتة اإلعتداو والمضتتتتتتتتتي نتدمتا نحو اإللغتاء اللتامتل

75-143

اإلبقتتاء عل الو ف اال تيتتاري لعقوبتتة اإلعتتداو قي جمي الظروف والعمتتل عل

76-143

اتختاذ جمي التتدابير الال متة إللغتاء عقوبتة اإلعتداو وتوقير ظروف معيشتتتتتتتتتة قي

77-143

مواصتتتتتلة الو ف اال تياري الفعلي لعقوبة اإلعداو واتخاذ المزيد من الخطوات من

78-143

عطتاء األولويتة لتستتتتتتتتتري العمليتات البرلمتانيتة الراميتة ل تلريس لغتاء عقوبتة

لغائيا باللامل (التفيا)؛

أماكن االحتجا تحترو المعا ير الدولية واللرامة اإلنسانية (اللرسي الرسولي)؛
أجل لغائيا بموجب القانون (ني ال)؛

اإلعداو بموجب القانونو والتصتتتتتتتتتد ق عل البروتوكول اال تياري الثاني للعيد الدولي الخاال
بالحقوق المدنية والسياسيةو اليادف ل

لغاء عقوبة اإلعداو (أوروغواي)؛

 79-143ح ار تقتتدو نحو اإللغتتاء النيتتائي لعقوبتتة اإلعتتداوو تمشتتتتتتتتتي تا م هتتدف التنميتتة
المستدامة رنم ( 16باراغواي)؛
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80-143

ضتتتمان أن جكون جمي ضت ت اط الشتتترطة والعستتتكريين عل علم بالمعا ير الدولية

81-143

ستتن تش تري لتعزيز مستتاءلة ض ت اط الشتترطة والعستتكريينو وتعزيز ةليات الرصتتدو

82-143

اتخاذ تدابير قعالةو بما قي ذلك عل المستتتتتوا التشتتتتريعيو للتصتتتتدي ال نتياكات

83-143

دعم التدريب القائم عل حقوق اإلنستتتتتان لضتتتت اط الشتتتتترطة والجي

84-143

مواصتتتتلة الجيود إلصتتتتالت نظاو الستتتتجون وتطويرهو والحد من اكتظا الستتتتجون

لحقوق اإلنسان (ألمانيا)؛

والتحقيق قي جمي حاالت االستخداو المفرط للقوةو وتقدجم الجناة ل العدالة (ألمانيا)؛

حقوق اإلنسان التي ترتلبيا أجيزة نفاذ القانون (االتحاد الروسي)؛
من ممارسة التع ب ( ندونيسيا)؛

بغية تعزيز

بما تماصت ت م المعا ير الدولية لحقوق اإلنستتتانو واتخاذ جمي التدابير الال مة إلنامة العدل
ومكاقحة اإلقالت من العقاب (ليبيا)؛

85-143

تخصتتتتتي

المزيد من الموارد قي الميزانية لتحستتتتين الظروف القاستتتتتية والميددة

للحيتاة قي الستتتتتتتتتجونو بمتا قي ذلتك االكتظتا و وعتدو كفتاجتة المراقق الصتتتتتتتتتحيتةو ونق
النظيفة والرعاجة الصحية (الوالجات المتحدة األمريكية)؛

الميتاه

86-143

اعتماد تدابير لمن االكتظا قي السجون وتحسين الظروف المعيشية لألصخاال

87-143

مواصلة ب ل الجيود لتقليل مدة االحتجا السابق للمحاكمة (أوغندا)؛

88-143

نرار مشتتتروع نانون اإلجراءات الجنائية من أجل تقلي

89-143

مواصلة دعم استقالل القضاء ومكاقحة اإلقالت من العقاب (ال حرين)؛

90-143

توقير تتدريتب محتتدث قي مجتتال حقوق اإلنستتتتتتتتتتان لر ستتتتتتتتتتاء المحتتاكم المحليتة

91-143

تقييم مكانية يادة الموارد المخصتتتصتتتة لتنفي القانون المتعلق بالمحاكم المحلية

92-143

مكاقحة اإلقالت من العقاب عن طريق جراء تحقيقات ستتتتريعة وصتتتتاملة وصتتتتفاقة

المحرومين من حريتيم (المكسيك)؛

نبل المحاكمة (مالوي)؛

قترات االحتجا المطولة

(تيمور  -ليشتي)؛

وتعزيز ةليات رنابة ه ه المحاكم (بيرو)؛

قي جمي االنتيتاكتات المرتل تة ضتتتتتتتتتد المتداقعين عن حقوق اإلنستتتتتتتتتان من جتانتب أجيزة نفتاذ

القانونو وعن طريق مقاضاة مرتلبييا (كندا)؛
93-143

تنفي جمي التدابير الممكنة للتعجيل بالبا قي القضتتتتتتتاجاو وال ستتتتتتتيما القضتتتتتتتاجا

94-143

مزعم االستخداو المفرط
ضمان التحقيق والمساءلة بصورة عادلة ومستقلة بشان ا

95-143

ضتتتتتتتتتمتتان المحتتاكمتتات العتتادلتتة عن طريق الحتتد من اللجوء ل المحتتاكم القبليتتة

المتعلقة باألطفال المحتجزين دون توجيا تيم لييم ( كوادور)؛
للقوة من جانب أجيزة نفاذ القانون ( جطاليا)؛

المحلية (لبنان)؛
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 96-143ضتمان عداد ستجل لجمي ضتحاجا الصتراع المستل جكون موثون ا وصتامالا ومتاح ا
للجميورو وذلك بالتعاون م المجتم المدني وأصحاب المصلحة المعنيين اآل رين (كرواتيا)؛
97-143

مواصلة التقدو المحر بشان استقالل القضاء وتعزيز سيادة القانون (موريتانيا)؛

98-143

يادة تعزيز ستتتتبل الوصتتتتول ل العدالة عن طريق وضتت ت الستتتتياستتتتات والبرامج

99-143

اعتماد نيج مالئمة للطفل قي مجال نضتتاء األحداث وتدابير بد لة غير احتجا ية

المناس ة (سري النلا)؛

لألطفال (الجبل األسود)؛

 100-143مواصتتتتلة الجيود لمكاقحة الفستتتتاد وتعزيز م ادئ الشتتتتفافية وستتتتيادة القانون قي
طار االستراتيجية الوطنية لمكاقحة الفساد للفترة ( 2023-2019تونس)؛

 101-143التحقيق م المستتؤولين المتورطين قي ممارستتات الفستتاد ومحاستتبتيمو وتحستتين
الحوكمة الشفاقة (الوالجات المتحدة األمريكية)؛

 102-143النظر قي جراء صتالحات لتعزيز االستتقالل المالي والمؤستستي والتشتغيلي للجنة
مكاقحة الفساد (بيرو)؛

 103-143تلثيف جيودهتا لمكتاقحتة الفستتتتتتتتتاد واإلقالت من العقتابو وكفتالتة التمثيتل القتانوني
الفعالو ال سيما للفئات األكثر ضعفا (الصومال)؛

 104-143مواصتتتلة الجيود لمكاقحة الفستتتادو وتعزيز القدرات المؤستتتستتتية عل اللشتتتف عن

حتاالت الفستتتتتتتتتاد والتحقيق قييتا بفعتاليتةو بمتا قي ذلتك من الل تنفيت القتانون المعتدل لمكتاقحتة

الفساد (السودان)؛

 105-143تعزيز التدابير الرامية ل مكاقحة الفستتتتتتتادو وتعزيز القدرات المؤستتتتتتتستتتتتتتية عل
اللشف عن حاالت الفساد والتحقيق قييا بفعالية (رواندا)؛

 106-143حماجة حرية التجم الستتتتتتلمي عن طريق لغاء الفصتتتتتتل الثالث من نانون النظاو
العاو لعاو  1965المتعلق بتنظيم المواكب (كندا)؛

 107-143ضتتتتمان حرية التعبير دون تمييز واعتماد التدابير الال مة إلبطال أي حكم نانوني
جحد من التمت بحرية التعبيرو بما قي ذلك عل اإلنترنا (صيلي)؛

 108-143ضتتتتتتت تمتان الحمتاجتة القتانونيتة للمتداقعين عن حقوق اإلنستتتتتتتتتتان حت
االضطالع بانشطتيم بامان ودون التعرض ال نتقاو (صيلي)؛

تمكنوا من

 109-143ضمان تمت الجمي تمتعا كامالا بحرية التعبيرو بمن قييم الصحفيون والمداقعون
عن حقوق اإلنسان وأعضاء المعارضة (تشيكيا)؛
 110-143كفتالتة التمت اللتامتل بتالحق قي حريتة التعبيرو بمتا قي ذلتك حق المتداقعين عن
حقوق اإلنسان والصحفيين والمعارضين والناصطين ( كوادور)؛

 111-143سن تشري لحماجة المداقعين عن حقوق اإلنسان (أوكرانيا)؛
 112-143كفالة الحريات األستتاستتيةو ووض ت حد لالعتقال واالحتجا التعستتفيين للصتتحفيين
والجيات الفاعلة قي المجتم المدني والمداقعين عن حقوق اإلنسان (قرنسا)؛
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 113-143االحتراو اللتتامتتل للحق قي حريتتة التعبير بمن المضتتتتتتتتتتتاجقتتات التي تعرض ليتتا
الصحفيون ووض حد ليا (غانا)؛

 114-143ضمان الحق قي حرية التعبير وحرية التجم و وك لك حرية وسائط اإلعالو (التفيا)؛
 115-143تعزيز الحق قي حرية التعبير واالمتناع عن تجريم األنشتطة المشتروعة للمداقعين

عن حقوق اإلنستان والصتحفيين وعدو تقييد أنشتطتيم وحقونيمو بما قي ذلك نياء االعتقاالت

التعسفية للصحفيين والمداقعين عن حقوق اإلنسان (هولندا)؛

 116-143اتخاذ مزيد من الخطوات لتوستتتي وجود مفتشتتتي العمل قي جمي أنحاء البلد من
أجل تعزيز الرصتتتتتد واإلنفاذ والتوعيةو بغية تحد د األطفال ضتتتتتحاجا االتجار والعمل عل

تاهيليم وإلحانيم بالمدار و قضالا عن مقاضاة مرتلبي ه ه الجرائم (بوتسوانا)؛

عادة

 117-143مضتتتاعفة الجيود لمكاقحة االتجار باألصتتتخاالو وال ستتتيما األطفالو وضتتتمان أن
تجستتتتتتتتتد القوانين ذات الصتتتتتتتتتلة المعا ير الدوليةو ومحاكمة الجناة عل النحو الواجب وحماجة
الضحاجا (الب ار يل)؛

 118-143تعزيز ةليات حماجة النساء واألطفال من االتجار الدا لي والخارجي (أوغندا)؛
 119-143تعزيز أنشطة مكاقحة االتجار باألطفال (أوكرانيا)؛
 120-143اعتماد ستتتتتتتياستتتتتتتة صتتتتتتتاملة لتعزيز الجيود الرامية ل مكاقحة االتجار بال شتتتتتتتر

(اللرسي الرسولي)؛

 121-143النظر قي تعزيز جيودها لمكاقحة االتجار بالنستتاء واألطفال والقضتتاء عل جمي
أصكال التمييز ضد المرأة (اليند)؛

 122-143مكاقحة االتجار بال شتتتتترو وال ستتتتتيما االتجار باألطفال والنستتتتتاء (جميورية ران
اإلسالمية)؛

 123-143مواصلة الجيود لمكاقحة االتجار بال شر والحماجة من االسترناق (العراق)؛
 124-143مواصتتتتتتت تلتة الجيود لمكتاقحتة االتجتار بتاألطفتالو بمتا قي ذلتك تنظيم حمالت توعيتة
وتوقير التدريب المنتظم لقوات األمن قي المناطق الحدودجة (ليسوتو)؛

 125-143تلثيف الجيود لمكاقحة االتجار باألصتخاالو وال ستيما النستاء واألطفالو بوستائل
منيا تعزيز السياسات والبرامج القائمة (الفلبين)؛

 126-143تعزيز جيودها لمكاقحة االتجار باألطفال (بولندا)؛
 127-143مواصتتتتتتتتلة الجيود الجارية حالي ا للحد من الفقرو وتقدجم الدعم لبرامج الضتتتتتتتتمان
االجتماعي والصحةو وال سيما لألطفال والنساء (تونس)؛

 128-143مواصتتتتلة تعزيز ستتتتياستتتتاتيا وبرامجيا قي مجال الرعاجة والحماجة االجتماعية من

أجل توقير أكبر ندر من الرقاه وتحستتين المستتتوا المعيشتتة لشتتعبياو وال ستتيما لأل كثر ضتتعف ا
(جميورية قنزويال البوليفارية)؛
 129-143مواصتتتتتتتتتلة تنفي تدابير الحد من الفقرو وال ستتتتتتتتتيما قي المناطق الريفية وتحقيق
التنمية المستدامة (أذربيجان)؛
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 130-143مواصتتتتتلة تعزيز التنمية االنتصتتتتتادجة واالجتماعية المستتتتتتدامةو والحد من الفقرو
وتحسين المستوا المعيشي (الصين)؛

 131-143مواصتتتلة الجيود الرامية ل مكاقحة الفقر بفعالية وتحستتتين حياة الستتتكان األكثر
ضعف ا عن طريق تعزيز التدابير الرامية ل التخفيف من ةثار جائحة كوقيد( 19-جيبوتي)؛

 132-143اتخاذ الخطوات الال مة لتقليل األثر االجتماعي واالنتصتتتتتتتادي لجائحة كوقيد19-
عل األصخاال األ كثر ضعفا ( ثيوبيا)؛

 133-143مواءمتة ورنتة استتتتتتتتتتراتيجيتة الحتد من الفقر لعتاو  2019م
للتنمية المستدامة لعاو ( 2030اإلمارات العربية المتحدة)؛

طتة األمم المتحتدة

 134-143مواصتتتتلة التزاميا بتنفي استتتتتراتيجية الحد من الفقر م التركيز عل

ججاد قرال

العمل وتوليد الد لو بما جشمل المجتمعات الريفية (جميورية الو الدجمقراطية الشعبية)؛

 135-143متابعة الجيود المب ولة للقضاء عل الفقر بجمي أصكالا (لبنان)؛
 136-143يادة الموارد لتحستتتين وصتتتول الستتتكان ل مياه الشتتتربو وال ستتتيما قي المناطق
الريفية (مالي)؛

 137-143تعزيز التدابير الرامية ل تحستتين الرقاه االجتماعي واالنتصتتادي للشتتعبو واتخاذ
تدابير لتعزيز ندرة البلد عل دعم وحماجة حقوق اإلنسان والحريات األساسية (نيجيريا)؛

 138-143تعزيز الجيود الرامية ل تحستتتتتين الظروف المعيشتتتتتية للجمي و بما قي ذلك عن
طريق التما

المساعدة التقنية الثنائية والدولية ( ندونيسيا)؛

 139-143مواصتتتتتتت تلتة تنفيت البرامج واالستتتتتتتتتتراتيجيتات والخطط الوطنيتة الراميتة ل اإلعمتال
التدريجي للحق قي التعليم والمياه والعمل والستتتتتتتتكنو تمشتتتتتتتتيا م جيودها الرامية ل تحقيق
أهداف التنمية المستدامة (كوبا)؛

 140-143مواصتتتتتتلة تعزيز حقوق اإلنستتتتتتان األستتتتتتاستتتتتتيةو بما قي ذلك الحق قي الصتتتتتتحة
والحصول عل المياه والتعليمو والحق قي مستوا معيشي مالئم (جميورية ران اإلسالمية)؛

 141-143توستتتتتي نطاق الشتتتتراكات الدوليةو وققا لألولويات الوطنيةو من أجل تعزيز ندرات
القطاع الصحي (الجميورية العربية السورية)؛
 142-143اتخاذ تدابير قعالة تيدف ل مكاقحة األمراض وتعزيز النظاو الصحي (ال حرين)؛
 143-143مواصتتتتلة يادة االستتتتتثمار قي الصتتتتحة العامة وتحستتتتين حماجة حق الشتتتتعب قي
الصحة (الصين)؛

 144-143تحسين التغطية بالخدمات الصحية المالئمة للمراهقين (أوكرانيا)؛
 145-143مواصلة تعزيز نظاو االستحقانات الصحية واالجتماعية ( سواتيني)؛
 146-143يادة تعزيز ندرة االستعداد للطوارئ الصحية ( ثيوبيا)؛
 147-143ضتتمان حصتتول كل قرد عل رعاجة صتتحية أستتاستتية جيدة عن طريق تخصتتي
موارد كافية لتحسين مراقق الرعاجة الصحية وتوظيف موظفين مؤهلين (اللرسي الرسولي)؛
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 148-143اتخاذ مزيد من الخطوات لضتمان ستالمة العاملين قي مجال الرعاجة الصتحية ومقدمي
الخدماتو وذلك بضمان توقير معدات الحماجة الشخصية وظروف العمل اآلمنة ( ندونيسيا)؛

 149-143مواصتتتتلة اتخاذ الخطوات الال مة لضتتتتمان الحق قي الصتتتتحة للجمي بتخصتتتتي
الموارد الال مة (ماليزيا)؛

 150-143مواصتتلة الجيود قي مجال الحق قي الرعاجة الصتتحيةو عل أن جكون ذلك مرت ط ا
بتعزيز اإلطار التشريعي (المغرب)؛
 151-143مواصلة تحسين الخدمات الصحية والحماجة االجتماعية لجمي المواطنين (مو امبيق)؛
 152-143تحستين مكانية حصتول المرأة عل الرعاجة الصتحية وجودتياو بما قي ذلك رعاجة
األمومة (الفلبين)؛

 153-143الستتتتعي ل تخصتتتتي

أموال كافية لقطاع الصتتتتحة من أجل تجييز مؤستتتتستتتتات

الرعاجة الصحيةو بما جكفل توقير رعاجة و دمات أساسية جيدة لحد ثي الوالدة (صربيا)؛

 154-143تخصتتتتي

موارد كافية للقطاع الصتتتتحي من أجل تحستتتتين وتجييز مراقق الرعاجة

الصحية بغية توقير نظاو رعاجة صحية أساسية صامل وجيد النوعية (السودان)؛

 155-143مواصتتتتتلة تحستتتتتين دمات الصتتتتتحة الجنستتتتتية واإلنجابيةو وال ستتتتتيما بالنستتت ت ة

للمراهقينو بما قي ذلك تحستتين قرال الحصتتول عل وستتائل من الحملو واإلجياض المامون
والقانونيو قضالا عن التثقيف الجنسي الشامل (السويد)؛

 156-143ضمان أن تلون المدار
157-143

االبتدائية متاحة ومجانية لجمي الطالب (تركيا)؛

الة جمي التلاليف اإلضافية من أجل تيسير التحاق جمي األطفال بالمدار (تركيا)؛

 158-143مواصلة الجيود الرامية ل تحقيق المساواة بين الجنسين قي التعليم (تركيا)؛
 159-143التنفيت اللتامل لقتانون التعليم وققت ا للحكم المتعلق بإلزاميتة التعليم األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتيو

بما قي ذلك تعليم الفتياتو ومحو أمية ال الغين وتعليم األصخاال ذوي اإلعانة (كوستاريكا)؛

 160-143مواصتتتتتتتلة عطاء األولوية للتعليم عن طريق الة العق ات التي تعترض االلتحاق
بالمدار

وإكمال التعليمو وضمان عودة الفتيات الحوامل ل المدار

(فيجي)؛

 161-143تعزيز التدريب والتثقيف قي مجال حقوق اإلنسان قي المناهج الدراسية (اإلمارات
العربية المتحدة)؛

 162-143مواصتتتتتتلة تحستتتتتتين نظاو التعليمو بضتتتتتتمان حصتتتتتتول جمي األطفال عل التعليم
االبتدائيو ال ي جمكن للتالمي الوصتول ليا بستيولة عن طريق اإلنترنا أو قي مراقق تعليمية

بد لةو واعتماد سياسات تعليمية صاملة لألطفال ذوي اإلعانة (اللرسي الرسولي)؛

 163-143تنفي االلتزاو ال ي نط قي المؤتمر الدولي للستتتكان والتنمية قي نيروبي ()ICPD25و
بدمج التثقيف الجنسي الشامل والسياسات ذات الصلة قي نظاو التعليم الوطني (أجسلندا)؛

 164-143مواصلة اتخاذ الخطوات الال مة لتحسين قرال الحصول عل التعليم االبتدائي (اليند)؛
 165-143مواصتلة اتخاذ الخطوات الال مة إلعمال الحق قي التعليم والمستاواة بين الجنستين

قي التعليم (ماليزيا)؛
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 166-143توقير التعليم اإللزامي المجاني حت سن السادسة عشرة عل األنل (موريشيو )؛
 167-143مواصتتتلة الجيود بشتتتان االلتحاق بالمدار

(المغرب)؛

وتطوير اليياكل األستتتاستتتية للمدار

 168-143التنفي اللامل للستياستة الجد دة المتمثلة قي عدو من المراهقات الحوامل واألميات
من االلتحاق بالمدار

(البرتغال)؛

 169-143مضتاعفة جيود الحكومة لتعزيز الستياستات التي تدعم التعليم األستاستيو بما قي
ذلك تعليم الفتيات وتعليم األطفال ذوي اإلعانة (جنوب السودان)؛

 170-143تعزيز التتدابير الراميتة ل

يتادة قرال الحصتتتتتتتتتول عل التعليم من ال ل طتة

التنمية الوطنية المتوسطة األجل (سري النلا)؛

 171-143مواصتتلة الجيود لتحستتين قرال الحصتتول عل التعليم الجيدو ال ستتيما عن طريق
تنفيت الخطتة المتعلقتة بقطتاع التعليمو ومواصتتتتتتت تلتة الجيود الراميتة ل تحقيق المستتتتتتتتتاواة بين
الجنسين قي التعليم (السودان)؛

 172-143مواصلة الجيود للتصدي للعنف الجنسي (تونس)؛
 173-143تعزيز القوانين والسياسات القائمة الرامية ل تعزيز تمكين المرأة ومكاقحة العنف
ضد المرأة ( م ابوي)؛

 174-143مواصتتتلة وضت ت تشتتتريعات تيدف ل القضتتتاء عل جمي الممارستتتات الضتتتارة التي
تستيدف الفتيات والنساءو وتلثيف حمالت التوعية قي ه ا الصدد (الجميورية العربية السورية)؛

 175-143تعزيز الجيود الرامية ل القضاء عل ممارسة تشويا األعضاء التناسلية لل ناث

(تيمور  -ليشتي)؛

 176-143وضت تدابير محددة بالتعاون م جمي أصتحاب المصتلحة لزيادة مكاقحة تشتويا
األعضاء التناسلية لل ناث ومحاس ة الجناة (أنغوال)؛

 177-143القضتاء التاو عل تشتويا األعضتاء التناستلية للناثو وتنظيم حمالت للتوعية ومنانشتة
وطنية بشان اآلثار الضارة لي ه الممارسة عل الفتيات والنساء والمجتم ككل (األرجنتين)؛

 178-143اتخاذ طوات متضتاقرة وحاستمة للقضتاء عل تشتويا األعضتاء التناستلية لل ناث

(أرمينيا)؛

 179-143تنفي تشتتتتتري جحظر ممارستتتتتات تشتتتتتويا األعضتتتتتاء التناستتتتتلية للناث؛ وحماجة
الناجيات ومستتتتتتتاعدتين؛ ودعم توعية وتثقيف المجتمعات المحلية المعنية باضتتتتتترار تشتتتتتتتويا
األعضاء التناسلية للناث (أستراليا)؛

 180-143مواصتلة تدابيرها التشتريعية والستياستية قي مجال تمكين النستاء والفتيات وإعمال

حقوق األصخاال ذوي اإلعانة (أذربيجان)؛

 181-143تجريم تشويا األعضاء التناسلية للناث (بوركينا قاسو)؛
 182-143يادة الجيود الرامية ل مكاقحة تشويا األعضاء التناسلية للناث (بوروندي)؛
 183-143التجريم الصتتتري لممارستتتة تشتتتويا األعضتتتاء التناستتتلية للناث بغض النظر عن
العمرو وتعزيز التوعية االجتماعية عن طريق الحمالت التثقيفية (كندا)؛
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 184-143وضتتت ت

طة عمل وطنية لمكاقحة العنف الجنستتتتتي والعنف الجنستتت تانيو واعتماد

نانون جحظر صراحة تشويا األعضاء التناسلية للناث (تشاد)؛

 185-143تعزيز الجيود الرامية ل القضتتاء عل تشتتويا األعضتتاء التناستتلية للناث (دولة
بوليفيا المتعددة القوميات)؛

 186-143مواصلة تعزيز المساواة بين الجنسين (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
 187-143تعزيز ةليات المستتاءلة للتصتتدي للعنف الجنستتي والعنف الجنس تاني ضتتد النستتاء
والفتياتو بما قي ذلك االعتداء الجنسي واالغتصاب الزوجي (كوستاريكا)؛

 188-143مضاعفة الجيود للقضاء التاو عل تشويا األعضاء التناسلية للناث (كوت دجفوار)؛
 189-143تعزيز الجيود الرامية ل التصتتدي لالغتصتتاب وغيره من أصتتكال العنف الجنستتي
ضد النساء والفتياتو وذلك بضمان المساءلة وتقدجم الدعم للضحاجا (كرواتيا)؛

 190-143تنفي حمالت تثقيفية تستتتتتتتتيدف جمي أصتتتتتتتحاب المصتتتتتتتلحة لمكاقحة تشتتتتتتتويا
األعضتتاء التناستتلية للناث والزوام الم كر والقستتريو وستتن تشتتريعات تيدف ل القضتتاء عل
ه ه الممارسات الضارة (كرواتيا)؛

 191-143مواصتتتتلة الجيود الوطنية المب ولة لمكاقحة العنف الجنستتتتي والعنف الجنستت تانيو
بيدف تمكين المرأة (كوبا)؛

 192-143اتخاذ تدابير ضتتتتافية للقضتتتتاء عل العنف الجنستتتاني وضتتتتمان تنفي ها بفعاليةو

بما قي ذلك الحظر القانوني اللامل لتشويا األعضاء التناسلية للناث (تشيكيا)؛
 193-143حظر جمي أصكال تشويا األعضاء التناسلية للناث (الدانمرا)؛

 194-143اإلبقاء عل جمي التدابير الرامية ل القضتتاء عل تشتتويا األعضتتاء التناستتلية
للناث وتعزيزها باعتماد وإنفاذ نوانين تحظر ه ه الممارسات بجمي أصكاليا (جيبوتي)؛

195-143

يادة الجيود الرامية ل القضاء التاو عل تشويا األعضاء التناسلية للناث (أوكرانيا)؛

 196-143تلثيف الجيود لوض حد لظاهرة تشويا األعضاء التناسلية للناث (مصر)؛
 197-143مواصتتتتتلة تحستتتتتين حقوق النستتتتتاء والفتيات عن طريق حظر تشتتتتتويا األعضتتتتتاء
التناسلية للناث ( سواتيني)؛

 198-143تلثيف الجيود للقضتتتتاء التاو عل تشتتتتويا األعضتتتتاء التناستتتتلية للناث عن طريق

صتالحات نانونية تدريجية تحظر ه ه الممارستة بجمي أصتكالياو وتنظيم حمالت للتوعية باآلثار

الضارة لممارسة تشويا األعضاء التناسلية للناث عل الفتيات والنساء والمجتم ككل (فيجي)؛

 199-143مكاقحة جمي أصتتتتتكال العنف ضتتتتتد النستتتتتاء والفتياتو بما قي ذلك تشتتتتتويا األعضتتتتتاء
التناسلية للناثو وتعزيز حقونينو بما قي ذلك عمال الحق قي الصحة الجنسية واإلنجابية (قرنسا)؛

 200-143اعتماد نانون جحظر تحد دا تشويا األعضاء التناسلية للناث (غابون)؛
 201-143النظر قي طة عمل وطنية لمكاقحة العنف الجنسي والعنف الجنساني (غابون)؛
 202-143تعزيز جيودها لمكاقحة جمي أصكال التمييز الجنساني (جورجيا)؛
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 203-143تستتري اعتماد االستتتراتيجية الوطنية للحد من تشتتويا األعضتتاء التناستتلية للناث

(جورجيا)؛

 204-143ضمان وض حد لممارسة تشويا األعضاء التناسلية للناث (ألمانيا)؛
 205-143تنفي ت برامج لتوعيتتة اآلبتتاء واألميتتات والنستتتتتتتتتتاء والفتيتتات والزعمتتاء التقليتتد ين
والد نيينو قضتت تالا عن وضتت ت صتتتتكوا نانونية مالئمة وتقدجم الدعم المالي والييكلي لمنظمات
المجتم المدني التي تلاق جمي أصكال تشويا األعضاء التناسلية للناث (ألمانيا)؛

 206-143مواصتتتتلة تعزيز التدابير ذات الصتتتتلة لضتتتتمان القضتتتتاء عل العنف ضتتتتد المرأةو

بما قي ذلك حظر جمي الممارسات الضارة مثل تشويا األعضاء التناسلية للناث (غانا)؛

 207-143التصتدي للعنف الجنستاني ضتد النستاء والفتياتو بما قي ذلك عن طريق المواققة
عل االستراتيجية الوطنية للحد من تشويا األعضاء التناسلية للناث (أ رلندا)؛

 208-143تجريم الزوام القستتتري وتقدجم الدعم المستتتتمر لضتتتحاجا الزوام القستتتري وضتتتحاجا
الرق الحد ث (الممللة المتحدة لبريطانيا العظم وأ رلندا الشمالية)؛

 209-143العمل تدريجي ا عل

نياء ممارسة تشويا األعضاء التناسلية للناث (كينيا)؛

 210-143اتخاذ جمي التدابير الال مةو قي القانون والممارسةو لمكاقحة العنف ضد النساء
والفتياتو والعنف المنزلي وتشتتتتويا األعضتتتتاء التناستتتتلية للناثو وك لك وام األطفال والزوام

الم كر والقسريو بما قي ذلك عن طريق تجريم تشويا األعضاء التناسلية للناث (التفيا)؛
 211-143القضاء عل تشويا األعضاء التناسلية للناث (لبنان)؛
ض
 212-143و ت

طة عمل وطنية للتصتدي للعنف الجنستي والعنف الجنستانيو و يادة الجيود

الرامية ل القضاء عل تشويا األعضاء التناسلية للناث بسن تشريعات محددة (مالوي)؛

 213-143مواصتلة اتخاذ الخطوات الال مة للتصتدي عل نحو مالئم للعنف الجنستي والعنف
الجنساني (ماليزيا)؛

 214-143تخصتتتتتتتتتي

المزيتد من الموارد قي الميزانيتة للتصتتتتتتتتتدي للعنف الجنستتتتتتتتتي والعنف

الجنسانيو وتحسين قرال وصول الناجيات ل الخدمات والعدالة (الوالجات المتحدة األمريكية)؛

 215-143وضت طار نانوني للقضتتاء التاو والفعال عل تشتتويا األعضتتاء التناستتلية للناث
(المكسيك)؛

 216-143مواصلة الحملة الرامية ل

نياء العنف الجنسي ضد النساء والفتيات (مو امبيق)؛

 217-143اعتماد وتنفي تشري جحظر تشويا األعضاء التناسلية للناث بجمي أصكالا (ناميبيا)؛
 218-143مواصتتلة التدابير الرامية ل من العنف الجنستتي والعنف الجنستتانيو بما قي ذلك
الممارسات التقليدجة الضارة ضد النساء والفتيات (ني ال)؛

 219-143اعتماد وتنفي تشتتريعات وستتياستتات إلنياء ممارستتة تشتتويا األعضتتاء التناستتلية
للناثو بما قي ذلك عن طريق حمالت التوعية (هولندا)؛

 220-143وضت

طة عمل وطنية للتصتدي للعنف الجنستي والعنف الجنستاني وستن نانون

محدد لحظر تشويا األعضاء التناسلية للناث (جنوب أقريقيا)؛
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 221-143الحظر القانوني لجمي أصتكال تشتويا األعضتاء التناستلية للناثو وتنظيم حمالت
توعية ( س انيا)؛

 222-143تلثيف الجيود لمكاقحة العنف الجنستتتتتتي والجنستتتتتتانيو ومن اإلقالت من العقاب
عل ه ه الجرائمو وذلك بوستتتتتتتائل منيا تعزيز تدريب أقراد الشتتتتتتترطة وموظفي الخدمات الطبية

والجيا القضائيو قضالا عن يادة الوعي عل نطاق المجتم (السويد)؛

 223-143ستن وإنفاذ نانون وطني صتامل جحظر ممارستة تشتويا األعضتاء التناستلية للناثو
ويدعم التوعية والتثقيفو بما قي ذلك توعية الزعماء المحليين باضتتتتتترار تشتتتتتتويا األعضتتتتتتتاء
التناسلية للناث (السويد)؛

 224-143مضتاعفة الجيود للقضتاء عل تشتويا األعضتاء التناستلية للناثو بإصتدار تشتري
جحظر ه ه الممارسةو وتنظيم حمالت للتوعية بآثارها الضارة (بيرو)؛

 225-143مواصتتتلة الجيود الرامية ل التصتتتدي للعنف الجنستتتي والعنف الجنستتتاني ومنعا
بصورة صاملة (الفلبين)؛

 226-143القضتتتتاء التاو عل تشتتتتويا األعضتتتتاء التناستتتتلية للناثو وذلك عن طريق جملة
أمور منيا ستتتن وإنفاذ تشتتتريعات تحظر تشتتتويا األعضتتتاء التناستتتلية للناث بجمي أصتتتكالاو

وتنظيم حمالت للتوعية باآلثار الضارة لي ه الممارسة (البرتغال)؛

 227-143اتخاذ تدابير قعالة لمكاقحة العنف ضد المرأة (االتحاد الروسي)؛
 228-143تلثيف الجيود للقضاء التاو عل تشويا األعضاء التناسلية للناث (رواندا)؛
 229-143يادة الجيود الرامية ل القضتتاء التاو عل تشتتويا األعضتتاء التناستتلية للناثو
بسن وإنفاذ تشريعات تحظر ه ه الممارسة بجمي أصكاليا ( امبيا)؛

 230-143وض

طة عمل وطنية للتصدي للعنف الجنسي والعنف الجنساني (سلوقينيا)؛

 231-143سن نانون محدد لحظر تشويا األعضاء التناسلية للناث (سلوقينيا)؛
 232-143اعتماد تدابير لمكاقحة العنف الجنستي والعنف الجنستانيو ولتيستير الوصتول ل
العدالة وتمكين المرأة والحد من الفقر (نيجيريا)؛

 233-143التعجيل بسن مشروع نانون المساواة بين الجنسين وإنفاذ نانون الجرائم الجنسية
المعدل لعاو 2019و بما قي ذلك عن طريق توقير الموارد اللافية لتنفي ه (أجسلندا)؛

 234-143تسري اعتماد مشروع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين (أل انيا)؛
 235-143مواصتتتتلة اتخاذ تدابير لتعزيز التعليم من أجل تنمية أر
تمكين المرأة وتحسين الصحة وتوقير قرال العمل (كمبودجا)؛

المال ال شتتتتري وتيستتتتير

 236-143مواصتتتتتتت تلتة اتختاذ طوات ضتتتتتتتتتتافيتة لزيتادة تمثيتل المرأة قي البرلمتان والحكومتة
والبلدجات (كمبودجا)؛

 237-143تشجي تمكين المرأة ومشاركتيا قي الحياة السياسية (اللاميرون)؛
 238-143مواصتتتتتلة تنفي الخطة االستتتتتتراتيجية الوطنية للمستتتتتاواة بين الجنستتتتتينو وتعزيز
المساواة بين الجنسينو وتحسين حماجة حقوق المرأة (الصين)؛
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 239-143مواصتتتتتتتتلة الجيود الوطنية الرامية ل
أصكال التمييز ضد المرأة (مصر)؛

يادة تمكين المرأة والقضتتتتتتتتاء عل جمي

 240-143تعزيز اللوائ المتعلقة بالمستتتتاواة بين الجنستتتتين لتوستتتتي نطاق الفرال المجدجة
والمنصفة للفتيات والنساء من أجل التعلم واال دهار ( ندونيسيا)؛

 241-143تعزيز الجيود الرامية ل تمكين المرأة من المشتتتتتاركة قي مناصتتتتتب صتتتتتن القرار

(العراق)؛

 242-143التنفي اللامل للستياستة التي أطلقا مؤ ار بشتان المستاواة بين الجنستين وتمكين
المرأة (أ رلندا)؛

 243-143مواصتتتتلة تنفي ستتتتياستت تة تعميم مراعاة المنظور الجنستتتتاني من أجل يادة تعزيز
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (جميورية الو الدجمقراطية الشعبية)؛

 244-143تعزيز المساواة بين الجنسين (التفيا)؛
 245-143مواصتتتتلة الجيود الرامية ل التنفي الناج لستتتتياستتتتة المستتتتاواة بين الجنستتتتين
وتمكين المرأة (باكستان)؛

 246-143تستتري اعتماد مشتتروع نانون المتعلق بالمستتاواة بين الجنستتينو ال ي ن

عل

تمثيتتل المرأة بنستتتتتتت ت تتة  30قي المتتائتتة عل األنتتل قي البرلمتتان والمجتتالس المحليتتة والو ارات
واإلدارات والوكاالت (جنوب أقريقيا)؛

 247-143تلثيف جيودها للقضاء عل التمييز ضد األطفال األصد ضعفا (تيمور  -ليشتي)؛
 248-143اعتماد تدابير تشريعية وغير تشريعية لمن
 249-143مواءمتة القوانين لمن

وام األطفال ووض حد لا (توغو)؛

وام األطفتال والقضتتتتتتتتتتاء عليتاو وتنظيم حمالت للتوعيتة

باآلثار السلبية لزوام األطفال عل الفتيات (بلجيكا)؛

 250-143تعزيز ةليات التسجيل المدني وضمان تسجيل كل طفل قور والدتا (تركيا)؛
 251-143دعم اليياكل الوطنية لتستتتجيل المواليد من أجل التستتتجيل الفوري لجمي الوالدات
وإنياء تراكمات الوالدات غير المسجلة (بوتسوانا)؛

 252-143نفاذ نانون حقوق الطفل وسن مشروع نانون جحظر وام األطفال (تشاد)؛
 253-143تعزيز الجيود الرامية ل وض حد لزوام األطفال (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
 254-143مكاقحة استتغالل األطفالو وال ستيما عن طريق نفاذ اتفا ية منظمة العمل الدولية
المتعلقة باسوأ أصكال عمل األطفالو ( 1999رنم ( )182قرنسا)؛

 255-143استلمال اعتماد مشروع القانون المتعلق بحظر وام األطفال (غابون)؛
 256-143تعد ل التدابير التي اعتمدتيا الحكومة لحظر وام األطفال والقضتتت تاء عليا .وقي

ه ا الصتتتتتتددو توقير تمويل ضتتتتتتاقي لبرامج الدولة وحمالت التوعيةو قضتتتت تالا عن تقدجم الدعم
النفسي والقانوني لضحاجا وام األطفال (كوستاريكا)؛

 257-143مواصتتتتلة الجيود إلنياء وام األطفال والزوام الم كر والقستتتتري وتشتتتتويا األعضتتتتاء
ال عن جمي أصكال العنف والتمييز األ را ضد النساء والفتيات ( جطاليا)؛
التناسلية للناثو قض ا
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 258-143مواءمتتة القوانين لمن

وام األطفتتال والقضتتتتتتتتتتاء عليتتاو والقيتتاو بحمالت توعيتتة

صاملة بشان اآلثار السلبية لزوام األطفال عل الفتيات (جنوب أقريقيا)؛

 259-143مواصلة تعزيز ةليات التسجيل المدني (أنغوال)؛
 260-143تعزيز ةليات التستتجيل المدني لضتتمان اتماو تستتجيل الوالدات التي تا ر تستتجيليا

(صيلي)؛

 261-143تعزيز ةليات تستتتتتجيل األحداث المتعلقة باألحوال المدنيةو بحيث جستتتتتجل كل طفل
بعد والدتا م اصرة (كوت دجفوار)؛

 262-143القضتتاء عل التمييز ضتتد األطفال األ كثر ضتتعفاو مثل الفتيات واألطفال المعونين
واألطفال المصتتتتتتتابين بفيرو نق المناعة ال شتتتتتتترية/اإل د واألطفال األ تاو نتيجة لفيرو
بوال واألطفال قي المناطق الريفية ( سواتيني)؛

 263-143تعزيز الجيود الراميتة ل تعزيز وحمتاجتة حقوق الطفتلو بمتا قي ذلتك نيتاء عمتل

األطفال والزوام الم كر والعنف الجنستتتتتي ضتتتتتد األطفالو قضتتتتالا عن التعاقي البدني والنفستتتتتي

لألطفال الجنود سابقا (اليابان)؛

 264-143اتخاذ الخطوات الال مة الستعراض األحكاو المتضاربة قي نوانين حماجة الطفل (كينيا)؛
 265-143تعزيز الجيود الرامية ل القضتتتتاء عل التمييز ضتتتتد األطفال ضتتتتعفاء الحالو بمن
قييم األطفال ذوو اإلعانة واألطفال المصابون بفيرو

نق

المناعة ال شرية/اإل د (ماليزيا)؛

 266-143اتخاذ التدابير الال مة لمن الزوام الم كر (مو امبيق)؛
 267-143تعزيز التزاميا بمن حمل المراهقات واالعتداء الجنستتتتتتتي عل األطفال عن طريق
تستتتتري استتتتتلمال وتنفي الدليل الوطني للتربية الجنستتتتية الشتتتتاملةو وك لك عن طريق التنفي
اللامل لالستراتيجية الوطنية للحد من حمل المراهقات و وام األطفال (أوروغواي)؛

 268-143مواصلة الجيود للقضاء عل عمل األطفال (بولندا)؛
 269-143تعزيز وحماجة حقوق الطفلو عن طريق تقدجم الدعم الال و للجنة الوطنية المعنية

بالطفلو وك لك بزيادة الميزانية المخصتتتتصتتتتة لو ارة الرعاجة االجتماعية والشتتتتؤون الجنستتتتانية

ورعاجة األطفال (الصومال)؛

 270-143مواصتتتتتلة الجيود لتعزيز الستتتتتياستتتتتات واالستتتتتتراتيجيات الرامية ل من نشتتتتتوب
الصراعات االجتماعية والتمييز ضد األنليات (الصومال)؛

 271-143اتخاذ تدابير ملموستتتتة للتصتتتتدي للوصتتتتم والتمييز ضتتتتد األصتتتتخاال ذوي الج او
وأسرهم وضمان حصوليم عل الخدمات الصحية المالئمة قي الونا المناسب (البرتغال)؛

 272-143اعتماد وتنفي سياسة تعليم صاملة لألصخاال ذوي اإلعانة (تشاد)؛
 273-143يادة تحستتتتتتتتين قرال حصتتتتتتتتول األصتتتتتتتتخاال ذوي اإلعانة عل التعليم والرعاجة
الصحية (بولندا)؛

 274-143تعزيز حماجة الالجئين (اللاميرون).
-144

جمي االستتتنتاجات و/أو التوصتتيات الواردة قي ه ا التقرير تعبر عن مو ف الدولة (الدول) التي

ندمتيا و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ن غي أن جفيم أنيا تحظ بتا يد الفريق العامل بكاملا.
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ثالث ا -التعيدات وااللتزامات الطوعية
•

مراجعة األ كام المط قة على األطفال دون ستن الرابعة عشترة في قانون ال راام ال نستية

(المعدل) لعام 2019ر والم ادئ التوجيهية إلص ت ت ت تتدار األ كام في قا ت ت ت تتايا االغتص ت ت ت تتاب
والصت تتكوق ذات الصت تتلةر ل علها متماشت تتية مع قانون قو الطفل لعام  2007والمعايير

الدولية لحقو الطفل؛
•

تنفيتذ قرار م ل

التي استتتعرل ت

الوزراة المتعلق بتالموافقتة على التوصت ت ت ت ت ت تيتات المقتدمتة من ل نتة الخبراة

تقرير القالتتي كوان بش ت ن مراجعة الدستتتور والكتاب األبيض الصتتادر

عن الحكومة في عام 2018ر واستكمال عملية مراجعة الدستور؛
•

س ت ت ت ت تتن تش ت ت ت ت تريعات إللغاة عقوبة اإلعدام بما يتماش ت ت ت ت تتى مع التزاماتها الدولية في م ال قو

اإلنسانر ومع التصريحات العلنية للراي ر وقرار م ل
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الوزراة بش ن إلغاة عقوبة اإلعدام.
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