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مقدمة
-1

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

قو

اإلنستان  1/5دورته الثامنة والث ثين في الفترة من  3إلى  14أيار/مايو  .2021وأجرم استتعراا النج ر
في ال لس ت ت ت ت ت تتة الثانجة التي عقد

في  3أيار/مايو  .2021وترأس وفد النج ر وزير العدل بوبكر س ت ت ت ت ت تتن.

واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بالنج ر في جلسته العاشرة المعقودة في  7أيار/مايو .2021

-2

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

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

(الم موعة الث ثجة) لتجسير استعراا الحالة في النج ر :األرجنتين وجزر مارشال وكو ديفوار.

-3

الم ل

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

ووفقت ت تتا للفقرة  15من مرفق قرار م ل

 21/16صدر الوثائق التالجة ألغراا استعراا الحالة في النج ر:
(أ)

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

(ب)

ت مجع عن النج ر أعدته مفوضتتجة األمم المتحدة الستتامجة لحقو اإلنستتان (المفوضتتجة)

(ج)

موجز أعدته المفوضجة وفقا للفقرة (15ج)(.)3

وفقا للفقرة (15ب) ؛

-4

()2

وأ يلت إلى النج ر عن طريق الم موعة الث ثجة قائمة أست ت ت تتهلة أعدتها ست ت ت تتلفا إست ت ت ت انجا وألمانجا

والبرتغال باس ت ت ت ت تتم م موعة األص ت ت ت ت تتدقان المعنجة باولجا

الوطنجة للتنفيل واإلب و والمتابعة وبل جكا وبنما

وس ت ت تتلوفينجا والس ت ت تتويد وكندا ولجمتنش ت ت تتتاين والمملاة المتحدة لبري انجا الع.مى وأيرلندا الش ت ت تتمالجة .ويمكن

االط ع على هله األسهلة في الموقع الش كي ل ستعراا الدورم الشامل.

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

ذكر وفد النج ر أن البلد أ رز تقدما كبي ار في تحست تتين الة قو اإلنست تتان وفي م ال الحوكمة

الرشيدة .وأضاف أن النج ر أجر في عام  2020وعام  2021انتمابا
العديد من المراقبين الوطنيين والدوليين انتمابا

رة وش ت تتفافة وذا

رئاسجة وتشريعجة ومحلجة اعتبرها

مة ت تتداقجة وقد لقيت ارتجا ا كبي ار من

جانب ال قة الست ت ت تتجاست ت ت تتجة الوطنجة والم تمع الدولي .وألول مرة في تاريا البلد دي انتقال ست ت ت تتجاست ت ت تتي بين

رئجسين لل مهورية منتمبين ديمقراطجا.
-6

ومنل عام  2016تم التة تتديق على أكثر من عش ترين ص تتكا قانونجا دولجا يتعلق بحقو اإلنس تتان

والرفاه العام للس ت تتكان بما في ذلع التعدي
فجمتتا يتعلق ب ريمتتة العتتدوان (تعتتدي

المدخلة على ن.ام روما األس ت تتاس ت تتي للمحكمة ال نائجة الدولجة

كم تتاال) واتفتتاقجتتة م تايتتة ال فتتل والتعتتاون في م تتال التبني على

الةت تتعيد الدولي واتفاقجة عدم تقادم جرائم الحرب وال رائم المرتا ة ضت تتد اإلنست تتانجة وكللع اتفاقجة ست تتجاست تتة

2

( )1

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

( )2

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

( )3

.A/HRC/WG.6/38/NER/3
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العمتالتة ( 1964رقم  )122واتفتاقجتة المش ت ت ت ت ت ت تتاو ار الث ثجتة (معتايير العمتل التدولجتة) ( 1976رقم )144
واتفاقجة ماية األمومة ( 2000رقم  )183الةادرة عن من.مة العمل الدولجة.

-7

وعلى الةتتعيد الوطني اعتمد أكثر من  80قانونا والئحة في ممتلف المجادين إما إلدراج أ كام

الةكوك القانونجة الدولجة في الن.ام القانوني الوطني أو لموانمة النةوص القائمة مع ال.روف والت و ار

ال ديدة بغجة ضتتمان رفاه الستتكان وطم نينتهم وأمنهم .وقد أنشتتهت لجاكل جديدة مستتنولة عن ماية قو
اإلنسان وتم تعزيز الهجاكل القائمة.

-8

وأضتتاف أن النج ر اعتمد

عدة ستتجاستتا

وبرامر واستتتراتج جا

بهدف تحس تتين ال.روف المعجش تتجة لس تتكانها .وقد س تتاعد تنفيل تلع الس تتجاس تتا

مع ما يرافقها من خ ط عمل
والبرامر واالس تتتراتج جا

البلد

على اكتست تتاب أكثر من  10نقاط إنمائجة وست تتاهم في خفد معدل الفقر من  48في المائة في عام 2014

إلى  40,2في المائة في عام  .2019وقد أتا ت اإلص

الواسعة الن ا لل هاز القضائي زيادة كبيرة

ا

في معتدل تغ جتة المحتاكم من  59,70في المتائتة في عتام  2018إلى  64,18في المتائتة في عتام 2019

أم بزيادة قدرها  4,48في المائة.
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وفجما يتعلق بالتعاون مع اإلجرانا

الماصت ت ت ت ت تتة تلقت النج ر زيا ار من المقرر الماص المعني

بحقو اإلنست ت تتان للمهاجرين ( 8–1تش ت ت ترين األول/أكتوبر  )2018والل نة الفرعجة لمنع التعليب وغيره من

ض تتروب المعاملة أو العقوبة القاس تتجة أو ال إنس تتانجة أو المهينة ( 29كانون الثاني/يناير  4 -شت ت اط/فبراير )2017

والمتديريتة التنفيتليتة لل نتة مكتافحتة اإلرهتاب ( 9و 11تموز/يولجته  .)2018وقتد اضت ت ت ت ت ت ت لعتت جمجعهتا ب عثتاتهتا
وأعتتد

تقتتاريرهتتا بحريتتة .كمتتا تغلبتتت النج ر على جمجع تتاال

والدورية إلى هيها
-10

معاهدا

األمم المتحدة وممتلف الاجانا

الت ت خير في تقتتديم جمجع تقتتاريرهتتا األولجتتة

األفريقجة.

وتابع قائ إن الوقف االختجارم الفعلي لعقوبة اإلعدام ما زال س ت تتارم المفعول

يي لم يعدم أم

ست ت ت ت ت ين محكوم علجه باإلعدام منل عام  .2016وتواص ت ت ت تتل الحكومة بنش ت ت ت تتاط إجران المش ت ت ت تتاو ار مع جمجع
ال ها

-11

الوطنجة المعنجة بغجة التوصل إلى توافق في اوران بش ن إلغان عقوبة اإلعدام.
وتم اإلع ن بوضت تتو عن اإلرادة الست تتجاست تتجة للست تتل ا

كما يتض ت ت ت تتا من الم اب االفتتا ي لرئج

ال ديدة في مكافحة اإلف

من العقاب

ال مهورية اللم أعلن من يي ال وهر أنه س ت ت ت تتجش ت ت ت تتن معركة

ال هوادة فيها ضد ال ناة أيا كانت انتماناتهم السجاسجة أو مكانتهم االجتماعجة أو رواب هم األسرية.
-12

وقتتد ارتفع المعتتدل اإلجمتتالي ل لتحتتا بتتالمتتدارس االبتتتدائجتتة من  63,5في المتتائتتة في عتتام 2010

إلى  73في الم تتائ تتة في ع تتام  .2020وارتفع مع تتدل االلتح تتا ب تتالم تتدارس الث تتانوي تتة من  17,8في الم تتائ تتة في

عتام  2010إلى  34,4في المتائتة في عتام  .2020وارتفع معتدل التعلجم المهني والتقني من  29,65في المتائتة

في عام  2010إلى  37,65في المائة في عام  .2020وأخي ار على مست ت ت ت ت تتتوع التعلجم العالي أنشت ت ت ت ت تتهت أربع
جامعا
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والمدما

جديدة وزاد عدد ال

ب من  19 784طال ا في عام  2010إلى  89 674طال ا في عام .2020

وفجما يتعلق بالحق في الةت ت ت تتحة قال إن ال هود بللت لتحست ت ت تتين فرص الحةت ت ت تتول على الرعاية
الةت ت ت ت ت تتحجة وتقديم المدما

والرعاية الوقائجة وتوافر المنت ا

التغ جة الةتتحجة  52,74في المائة في عام  .2020وقد شتتهد

(كوفيتد )19-في  19آذار/متارس  2020واتمتل

والموارد ال شت ت ت ت ت ترية .وبل معدل

النج ر أول الة إصتتابة بمرا الاورونا

تتدابير م كرة إلدارة األزمتة بفعتالجتة وذلتع بتاعتمتاد خ تة

استت ابة شتاملة تت لف من  38تدبي ار وتوجيها بما في ذلع الة ال وارئ الةتحجة .وقد أستفر الم ة عن
نتائر مقنعة .وأست ت ت تتفر عن ت ور مست ت ت تتتقر لل ائحة يي بل معدل التعافي  95في المائة ومعامل قابلجة

النقل انتقل من  5إلى  0,17في المائة وبل معدل الوفجا
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تحديا

واختتم قائ إنه رغم كل التقدم اللم أ رزته النج ر خ ل الفترة المشتتمولة بالتقرير ال تزال توجد
تلع المتةت تتلة

عديدة تعترا ست تتبيل إعمال قو اإلنست تتان على نحو فعال .وقد شت تتملت التحديا

باإلرهاب وال ريمة المن.مة والمست ت ت ت ت تتائل البيهجة وارتفاع معدل النمو الست ت ت ت ت تتكاني ووضت ت ت ت ت تتع المرأة والقيود

االجتماعجة  -الثقافجة والتدفق الهائل ل جهين وغيرهم من المهاجرين.
-15

للممتلاا

وكان اإلرهاب ب شتع أكثر تلع التحديا
وتشريد واختفان قسرم.

إثارة للقلق بما صتا ه من أعمال قتل وإ ار وتدمير

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
-16

خ ل جلس تتة التحاور أدلى  95وفدا ببجانا  .وترد التوص تتجا

-17

وشكر زامبجا النج ر على تقريرها الوطني الشامل وقدمت توصجا .

-18

وال .تت زم تابوم أن النج ر اعتمتد

-19

وأثنت ال زائر على الحكومة لما بللته من جهود لمفد معدل الفقر واإلصت ت ت ت ت ت ت

الفرع الثاني من هلا التقرير.

عتدة تشت ت ت ت ت ت تريعتا

والمشردين داخلجا واألشماص ذوم اإلعاقة و ماية البجانا

المقدمة خ ل جلس تتة التحاور في

بمتا فيهتا متا يتعلق بتالحمتايتة االجتمتاعجتة

الشمةجة.

بها خ ل العقد الماضي وال سجما فجما يتعلق بالحق في مستوع معجشي الئق.

ا

التي قامت

الوطنجة الرامجة إلى إعادة بس تتط س تتل ة الدولة في جمجع

-20

وأ اطت أنغوال علما بمس تتاعي الس تتل ا

-21

وأثنتت األرجنتين على النج ر العتمتادهتا الست ت ت ت ت ت تجتاس ت ت ت ت ت ت تتة الوطنجتة ألمن التغتليتة ()2025-2017

-22

ور بت أرمينجا بتعاون الحكومة مع آلجا

أنحان البلد وتعزيز فرص العمل ال ئقة ومكافحة الفقر دون ترك أ د خلف الركب.

ولما بللته من جهود للقضان على انعدام األمن الغلائي وال وع.

قو اإلنس ت ت ت ت تتان وتة ت ت ت ت تتديقها على اتفاقجة عدم تقادم

جرائم الحرب وال رائم المرتا ة ضد اإلنسانجة وإدراجها قو اإلنسان في مناهر المدارس االبتدائجة.

-23

وهن

أستترالجا النج ر على االنتقال الناجا للستل ة ومشتاركتها النشت ة في الم موعة المماستجة

لمن قة السا ل من أجل القضان على الت رف في المن قة وتعزيز االستقرار وعلى جهودها لتعزيز قو

الم أرة بما في ذلع الستتجاستتة ال نستتانجة الوطنجة .وأعربت أستتترالجا عن قلقها إزان ارتفاع معدل زواج األطفال
في النج ر.

-24

ور بت أذربج ان باالس ت ت ت ت تتتراتج جة الوطنجة لمنع العنف ال نس ت ت ت ت تتاني والتة ت ت ت ت تتدم له وخ ة العمل

الوطنجة لمكافحة عمل األطفال والتقدم المحرز في التة ت ت ت ت ت تتديق على الة ت ت ت ت ت تتكوك الدولجة وال هود المبلولة

إللغان عقوبة اإلعدام.
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ور بت بل جكا بال هود التي بللت منل االست ت ت تتتعراا الست ت ت تتابق وشت ت ت تتدد

إ راز مزيد من التقدم.

العرفجة الضتتارة ضتتد النستتان والفتجا

-26

وال .ت بوتس توانا استتتمرار الممارستتا

-27

وشت ت ت ت ت عت الب ارزيل النج ر على منع جمجع االعتدانا

على أنه ال يزال يتعين
بما في ذلع الزواج

الم كر وتشويه األعضان التناسلجة لإلناي وممارسة الوهايا والتمييز في مسائل الميراي.

غير المبررة وغير المتناست ت ت ت ت ة على رية

التعبير بموجتب تشت ت ت ت ت ت تريعهتا لمكتافحتة اإلرهتاب و ثتهتا على جعتل ذلتع التشت ت ت ت ت ت تريع متوائمتا مع العهتد التدولي

الماص بالحقو المدنجة والسجاسجة.
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ور بت بوركينا فاست ت ت تتو بالتدابير التي اتملتها النج ر لمتابعة التوصت ت ت تتجا

االستعراا السابقة بش ن تعزيز التشريعا

والسجاسا

التي قدمتها خ ل دورة

المتعلقة بالحق في التعلجم والحق في الةحة.

-29

وهن

بوروندم النج ر على اعتمادها استتتراتج جة التنمجة المستتتدامة والنمو الشتتامل وخ ة العمل

-30

وهن

كندا النج ر على إدراجها ضمن الفهة ألف فجما يتعلق بل نتها الوطنجة لحقو اإلنسان.

-31

وأثنتتت تش ت ت ت ت ت ت تتاد على النج ر لمتتا بتتللتتته من جهود لتنفيتتل التوصت ت ت ت ت ت تجتتا

-32

وسل ت شيلي الضون على تنفيل خ ة العمل الوطنجة لمكافحة االت ار غير المشروع بالمهاجرين

-33

وأعربت الةتتين عن تقديرها لقجام النج ر بةتتجاغة وتنفيل خ تها للتنمجة االقتةتتادية واالجتماعجة

الوطنجة لمكافحة عمل األطفال.

االستعراا الثانجة على الةعيدين المنسسي والتشريعي على السوان.
وال هود المبلولة لتقديم تقارير البلد إلى هيها

( )2021-2017وأشت تتاد

التي قبلتتت بهتتا خ ل دورة

المعاهدا .

بمكافحتها النش ت ت ة ل ائحة كوفيد 19-وتعزيزها المست تتتمر للتنمجة االقتةت تتادية

واالجتماعجة ومكافحتها لإلرهاب و مايتها لحقو الفها

الضعجفة.

-34

وال .ت الاونغو بارتجا التقدم اللم أ رزته النج ر في التةديق على الةكوك القانونجة الدولجة

-35

واعترفت كوستاريكا ب هود النج ر لتحسين آلجاتها الوطنجة لحقو اإلنسان ولمكافحة الفساد.

لحقو اإلنسان وموانمة إطارها القانوني الوطني مع تلع الةكوك.

-36

وهنت ت

-37

وش تتدد

كو

االستعراا الثانجة.

ديفوار النج ر على م تتا أ رزت تته من تق تتدم في م تتال قو اإلنست ت ت ت ت ت ت تتان من تتل دورة

كرواتجا على ض تترورة تعزيز التس تتاما الديني من خ ل الحوار بين األديان و ماية رية

الدين أو المعتقد .وأعربت عن قلقها ال ال إزان اس ت ت ت تتتمرار ممارس ت ت ت تتة الوهايا على الرغم من ت ريم الر في

عام .2003
-38

وأعربت كوبا عن ش ت ت ت تتكرها للنج ر على تقريرها الوطني وتمنت لها الن ا في تنفيل التوص ت ت ت تتجا

التي قبلت بها.

-39

وأشت ت تتاد

جمهورية كوريا الشت ت تتعبجة الديمقراطجة بالنج ر للتقدم اللم أ رزته في تنفيل خ ة التنمجة

الوطنجتتة للفترة  2021-2017على الرغم من العق تتا

واجهتها.
-40

األمنجتتة واالقتة ت ت ت ت ت ت تتاديتتة واالجتمتتاعجتتة والثقتتافجتتة التي

وال .تت التدانمرك أن اإلطتار القتانوني المتعلق بزواج األطفتال والزواج الم كر والزواج القست ت ت ت ت ت تترم

ال يزال غير كاف .وأعربت عن قلقها إزان القوانين التي يمكن أن تفرا من خ لها عقوبا
السلمجة المرت ة بالحقو األساسجة لحرية التعبير وتاوين ال معجا

والت مع.

على األنش ة

-41

ور بت جيبوتي بال هود التي بللتها النج ر لوضت تتع أطر معجارية ومنس ت تست تتجة ولتنفيل ست تتجاست تتاتها

-42

وأثنت مةتر على النج ر لتةتديقها على الةتكوك الدولجة لحقو اإلنستان ال ستجما تلع المتعلقة

-43

كثيرة تواجه

وخ ط عملها الوطنجة في م ال قو اإلنسان.
بحقو المرأة وال فل واألشماص ذوم اإلعاقة.

وال .ت إستتونجا أن الحالة األمنجة في النج ر ال تزال صتع ة وال تزال توجد تحديا

إعمال قو اإلنسان وقيود مفروضة على الحريا

GE.21-09329
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-44

ور بت إثيوبجا بالتة ت ت ت ت تتديق على اتفا باري

بشت ت ت ت ت ت ن تغير المناف وبروتوكول االتحاد األفريقي

لمن قة الت ارة الحرة

المتعلق بحرية تنقل األشت ت ت ت تتماص والحق في اإلقامة واالست ت ت ت تتتقرار واالتفا المنست ت ت ت ت

القارية األفريقجة.
-45

وأثنتتت فج ي على النج ر لتة ت ت ت ت ت ت تتديقهتتا على اتفتتا بتتاري

اإلنس ت تتان التي اس ت تتتعاد

وعلى تعزيز ل نتهتتا الوطنجتتة لحقو

مركزها ض ت تتمن الفهة ألف المتثالها للم ادئ المتعلقة بمركز المنس ت تس ت تتا

لتعزيز و ماية قو اإلنسان (م ادئ باري ).

الوطنجة

-46

ور بت فنلندا بمشاركة النج ر في عملجة االستعراا الدورم الشامل.

-47

وقدمت فرنسا توصجا .

-48

واعترفت غابون بال هود التي بللتها النج ر لحماية قو اإلنست ت تتان من خ ل ترست ت تتانتها القانونجة

-49

كم تتاال .وفجمتتا يتعلق

وإن ازاتها في م ال قو المرأة وال فل وتحسين ال.روف المعجشجة لسكانها.

وأش ت ت ت ت ت ت تتار وفتتد النج ر إلى أن النج ر قتتد ص ت ت ت ت ت ت تتدقتتت بتتالفعتتل على تعتتدي

ببروتوكول مكافحة ص تتنع األس تتلحة النارية وأجزائها ومكوناتها واللخيرة واالت ار بها بة تتورة غير مش تتروعة

المكمل التفاقجة األمم المتحدة لمكافحة ال ريمة المن.مة عبر الوطنجة قال إن النج ر بةت ت ت ت تتدد التةت ت ت ت تتديق

على ذلع الةع واعتماده والموافقة علجه.
-50

وأعرب عن أست ت ت ت ت ت تفته ألن مشت ت ت ت ت ت تتروع التةت ت ت ت ت ت تتديق على البروتوكول االختجتارم الثتاني للعهتد التدولي

الماص بالحقو المدنجة والست ت ت تتجاست ت ت تتجة الهادف إلى إلغان عقوبة اإلعدام قد قدم مرتين إلى ال معجة الوطنجة
في عتام  2010وعتام  2014لانته رفد .غير أن التزام الحكومتة بتحقيق التةت ت ت ت ت ت تتديق على ذلتع الةت ت ت ت ت ت تتع

ال يزال ثابتا.
-51

وتتابع قتائ إن اإلجهتاا يعتبر جريمتة بموجتب القتانون ال نتائي للنج ر إال في تالتين يست ت ت ت ت ت تتما

القانون فيهما للنست ت ت تتان بالل ون إلجه .وهما بشت ت ت تتكل خاص عندما يعرا است ت ت تتتمرار الحمل جاة المرأة الحامل
وصحتها للم ر وعندما يكون هناك ا تمال كبير ب ن يعاني ال نين من الة شديدة الم ورة.

-52

وقد ش ت تتملت التدابير التي اتملتها الدولة للقض ت تتان على زواج األطفال أو الزواج القس ت تترم أو الحد

منه اعتماد االستراتج جة الوطنجة لمنع العنف ال نساني والتةدم له والسجاسة ال نسانجة الوطنجة ال ديدة
والمرس تتوم الة تتادر في  5كانون األول/ديس تتمبر  2017بشت ت ن ماية الفتجا

بالمدارس ودعمهن

الملتحقا

ومست تتاعدتهن .وقد اعتمد القانون بش ت ت ن تشت تتويه األعضت تتان التناست تتلجة لإلناي في عام  2003وست تتجقدم قري ا
قانون بش ن العنف ال نساني إلى ال معجة الوطنجة.

-53

وفجما يتعلق بوصتول المن.ما

-54

ور بت جورججا بالتةت ت تتديق على عدة صت ت تتكوك دولجة بما فيها اتفا باري

إسهام تلع المن.ما

اإلنستانجة إلى أجزان معينة من البلد قال إن الحكومة تدرك مدع

في تنمجة البلد وتبلل قةارع جهدها لمساعدتها على االض

ع بعملها ب مان تام.

وبإنشان لجاكل جديدة لتعزيز و ماية قو اإلنسان.

-55

وفي ين أش ت ت تتاد

-56

وأعربت غانا عن سترورها لم

بشت ت ت ن تغير المناف

ألمانجا بالنج ر ألدان وقوة منس ت ت تس ت ت تتاتها الوطنجة لحقو اإلنس ت ت تتان أعربت عن

استمرار قلقها إزان التقارير الواردة فجما يتعلق بعملجا

القتل خارج ن ا القضان على أيدم قوا

.تها التةتديق على الةتكوك الدولجة وإصت

األمن.

الن.ام القضتائي

ون.ام الست ون والتقدم الابير المحرز فجما يتعلق بالحقو في الةتحة والتعلجم واألمن الغلائي فضت عن
ماية األشماص اللين يعانون من أوضاع هشة.
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-57

ور ب الارس ت ت تتي الرس ت ت تتولي بإنش ت ت تتان الل نة الوطنجة لمكافحة االت ار باألش ت ت تتماص واالت ار غير

-58

وأشتتار آيستتلندا إلى الم وا

اإلي ابجة التي اتملتها الحكومة مثل وضتتع االستتتراتج جة الوطنجة

-59

ور بتتت الهنتتد بتتالتتتدابير المتمتتلة من أجتتل اإلعمتتال الم رد للحقو االقتة ت ت ت ت ت ت تتاديتتة واالجتمتتاعجتتة

المشروع بالمهاجرين واعتماد خ ة العمل الوطنجة لمكافحة الر والممارسا
لمنع العنف ال نساني والتةدم له.

المماثلة.

والثقافجة مثل اعتماد االست ت ت ت تتتراتج جة الوطنجة لمنع ال عنف ال نست ت ت ت تتاني والتةت ت ت ت تتدم له واست ت ت ت تتتراتج جة التنمجة

المستدامة والنمو الشامل.
-60

ور بت إندونجست ت تتجا بإدراج التثقجج في م ال قو اإلنست ت تتان في المناهر المدرست ت تتجة بهدف زيادة

-61

جمهورية إيران اإلس مجة بالتقدم المحرز في تعزيز و ماية قو اإلنسان وال سجما في

الوعي بحقو اإلنسان بين عامة الناس.
وأشاد

م ال مكافحة االت ار بال ش ت ت ت ت تتر وتهريب المهاجرين من خ ل قجام الل نة الوطنجة المعنجة بوض ت ت ت ت تتع خ ة

العمل الثانجة.
-62

وأثنى الع ار على ال هود المبلولة للقض ت تتان على انعدام األمن الغلائي وال وع وس ت تتون التغلية .وش ت ت ع

-63

وأعربت أيرلندا عن قلقها إزان الة المدافعين عن قو اإلنست تتان والةت تتحفيين وش ت ت عت النج ر

النج ر على مواصلة ال هود لتحسين ال.روف المعجشجة للسكان وتعزيز التنمجة االقتةادية واالجتماعجة.
على ماية الحيز المدني .كما أعربت عن قلقها إزان ارتفاع معدال

تشويه األعضان التناسلجة لإلناي.
-64

زواج األطفال واس ت ت ت ت ت تتتمرار ممارست ت ت ت ت تتة

ور بت إي الجا بالتزام النج ر بتنفيل إطار االمتثال التابع للم موعة المماس ت ت ت تتجة لمن قة الس ت ت ت تتا ل

وجهودها الرامجة إلى مكافحة االت ار بال شر.

-65

وأثنتت الجتابتان على توطيتد التديمقراطجتة والم وا

اإلي تابجتة المتمتلة لحمتايتة قو المرأة وال فتل

بما في ذلع اعتماد االست ت تتتراتج جة الوطنجة لمنع العنف ال نست ت تتاني والتةت ت تتدم له ووضت ت تتع خ ة است ت تتتراتج جة
وطنجة إلنهان زواج األطفال.

كينجا بالنج ر لتفانيها في الوفان بالتزاماتها الدولجة وتعزيز قو اإلنسان وتةديقها على

-66

وأشاد

-67

وقدمت التفجا توصجا .

-68

وأشت تتار لجست تتوتو إلى الم وا

اتفاقجة قو ال فل.

الوطنجة لمكافحة الر والممارس تتا
صفوف بعد ال ماعا

اإلثنجة.

المتملة لمعال ة جمجع أشت تتكال الر من خ ل تنفيل خ ة العمل

المماثلة ( )2021-2019بهدف الحد من الممارس تتة التقليدية للر في

ليبجا بالتقدم المحرز في ممتلف الم اال

-69

وأشت ت ت ت ت تتاد

-70

وأشتتار لاستتمبرو إلى أنها مستتتعدة للتعاون مع النج ر لتنفيل التوصتتجا

-71

وقدمت م وم توصجا .

مستوع المعجشة وفقا لم ة العمل الوطنجة.
تقنجا ومالجا منل أمد بعيد.
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-72

ور بت ماليزيا بال هود التي بللتها النج ر منل دورة االس ت ت ت ت ت تتتعراا الثانجة وأعربت عن أملها في

-73

ور بت ملديج بال هود المبلولة لتحستين الة قو اإلنستان في البلد من خ ل موانمة اإلطار

-74

ور بت مالي باعتماد قانون بشت ت ت ت ت ت ن ماية المشت ت ت ت ت تتردين داخلجا .ودعت الم تمع الدولي إلى دعم

-75

ور بتت موريتتانجتا بتالتن.جم الممتتاز ل نتمتابتا

ألول مرة في التتاريا

-76

وأثنت موريش ت ت تتيوس على النج ر لتة ت ت تتديقها على اتفا باري

إ راز مزيد من التقدم فجما يتعلق بتحسين الة قو اإلنسان والرفاه وسبل العجش لشعبها.

القانوني الوطني مع المعايير الدولجة.

ال هود التي تبللها النج ر في مكافحة الت رف العنجج.

الرئتاست ت ت ت ت ت تجتة التي أست ت ت ت ت ت تتفر

السجاسي للنج ر عن انتقال للسل ة بين رئجسين منتمبين ديمقراطجا.

بشت ت ت ت ن تغير المناف وعلى االتفا

المنس

لمن قة الت ارة الحرة القارية األفريقجة.

-77

وأثنتتت المكست ت ت ت ت ت تجتتع على التةت ت ت ت ت ت ت تتديق على االتفتتاقجتتة التتدولجتتة لحمتتايتتة جمجع األشت ت ت ت ت ت تم تاص من

االختفان القسرم.

-78

وست ت تتلط ال بل األست ت تتود الضت ت تتون على التةت ت تتديق على اتفا باري

كم اال المدخلة على ن.ام روما األساسي.
-79

ور ب المغرب باإلصت

ا

بشت ت ت ن تغير المناف وتعدي

التي أجريت في الن.ام القضتائي ون.ام الست ون وفي م ال الحق

في الةحة والغلان واألمن والتقدم المحرز في م ال التثقجج والتوعجة العامة بحقو اإلنسان.

موزامبيق بالتة تتديق على عدة ص تتكوك دولجة وإقلجمجة لحقو اإلنس تتان وعلى تنفيل 80

-80

وأش تتاد

-81

وأثنت ناميبجا على النج ر النضت تتمامها إلى عدة صت تتكوك دولجة واعتماد قوانين وطنجة تهدف إلى

-82

واعتمتتاد البرنتتامر الق تتاعي للمجتتاه

في المائة من التوصجا

التي قبلت بها خ ل دورة االستعراا السابقة.

تحسين قو اإلنسان للمواطنين وعدم ت بيق عقوبة اإلعدام منل  21نجسان/أبريل .1976
وأعربتتت ني تتال عن تقتتديرهتتا للتةت ت ت ت ت ت ت تتديق على اتفتتا بتتاري

والن.افة الةت ت ت ت ت تتحجة والةت ت ت ت ت تترف الةت ت ت ت ت تتحي ( )2030-2016وتنفيل خ ة عمل وطنجة لتنفيل قرار م ل

األمن  )2000(1325بش ن المرأة والس م واألمن.
-83

وأثنت هولندا على التقدم الابير المحرز فجما يتعلق بالتة ت ت تتديق على الة ت ت تتكوك الدولجة .وأعربت

عن قلقها إزان الة الةتتحة ال نستتجة واإلن ابجة في النج ر والقيود المفروضتتة على الحيز المدني وال ستتجما

في الفترة التي س قت االنتمابا .
-84

وأثنتت نج يريتا على النج ر على جهودهتا لمكتافحتة اإلرهتاب واالت تار بتال شت ت ت ت ت ت تتر وال رائم المن.متة

-85

وأثنتت النروير على النج ر على االنتقتال التديمقراطي التتاريمي للست ت ت ت ت ت تتل تة في أعقتاب االنتمتابتا

عبر الوطنجة األخرع وعلى التدابير التي اتملتها لتعزيز الرفاه االجتماعي-االقتةادم لسكانها.
الرئاسجة األخيرة.

-86

محلجة ورئاستتجة مما .ي بتقدير ال قة

وأشتتار وفد النج ر إلى أن النج ر ن.مت للتو انتمابا

الستجاستجة الوطنجة والم تمع الدولي .وقد جمعت جمجع األ زاب الستجاستجة المعترف بها قانونا في النج ر في
ست ت تتجا الم ل

الوطني للحوار الست ت تتجاست ت تتي .وأجريت إص ت ت ت

وفجما يتعلق بالوصتول إلى وستائط اإلع م ضتمن الم ل

8

ا

العملجة االنتمابجة في إطار ذلع الحوار.

األعلى ل تةتاال

الوصتول المنةتف لممتلف
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المرشت ت ت تتحين إلى وست ت ت تتائط اإلع م .وكفل ذلع اإلطار القانوني والمنست ت ت تست ت ت تتي رية التعبير والحقو المدنجة

والسجاسجة للمواطنين.
-87

وقد فش ت ت ت ت تتلت محاولتان للتة ت ت ت ت تتديق على البروتوكول الملحق بالميثا األفريقي لحقو اإلنس ت ت ت ت تتان

والشت ت ت ت تتعوب بشت ت ت ت ت ن قو المرأة في أفريقجا (بروتوكول مابوتو) في عام  2006وعام  .2009وفجما يتعلق
بستحب التحف.ا

ودو ار

توعجة

على اتفاقجة القضتان على جمجع أشتكال التمييز ضتد المرأة تقوم الحكومة بحم

تدريبجة من أجل إط ع الناس على نص الةع إلع ان المعارضين له فهما أفضل لمضمونه.

-88

وفجما يتعلق بالس تتن القانونجة للزواج يرمي مش تتروع لتنقجا القانون المدني إلى رفع الس تتن القانونجة

-89

التدفتاع واألمن على ا ترام

للزواج إلى  18عاما لال من الفتجا
وقتد تي رئج

والفتجان.

ال مهوريتة دائمتا في رس ت ت ت ت ت ت تتائلته الممتلفتة إلى قوا

قو اإلنست ت ت ت ت تتان والقانون اإلنست ت ت ت ت تتاني الدولي عند محاربة العدو .وتم التحقيق بةت ت ت ت ت تتورة منت.مة في جمجع

الشكاوع أو الب غا
-90

وخضع المسنولون عنها لعقوبا

جنائجة وتلقى الضحايا المساعدة والدعم النفسي.

وأعربتت عمتان عن تقتديرهتا الابير لل هود التي بتللتت إلعتداد التقرير الوطني ب ريقتة تشت ت ت ت ت ت تتاركجتة

وكجفجة عرا الة قو اإلنسان في التقرير ال سجما في السجاقين المعجارم والمنسسي للبلد.

-91

وأثنت باكست ت تتتان على النج ر لتنفيلها ست ت تتجاست ت تتا

وطنجة بشت ت ت ن العدالة و قو اإلنست ت تتان وت ريم

التعليب تمش تتجا مع اتفاقجة مناهض تتة التعليب وغيره من ض تتروب المعاملة أو العقوبة القاس تتجة أو ال إنس تتانجة

أو المهينة وتعزيز الل نة الوطنجة لحقو اإلنسان.
-92

وقدمت بنما توصجا .

-93

وأعربت الفلبين عن ست ت ت ت ت تترورها إذ ال .ت ال هود الم ردة التي تبللها النج ر ل عل تش ت ت ت ت ت تريعاتها

الوطنجة تتماشى مع الةكوك الدولجة واإلقلجمجة وجهودها الرامجة إلى تعزيز ل نتها الوطنجة لحقو اإلنسان
التي استعاد

-94

المعاهدا

مركزها ضمن الفهة ألف في عام .2017

ور بت البرتغال بإنشت ت ت ت ت ت تتان ل نة مشت ت ت ت ت ت تتتركة بين الو از ار

لةت ت ت ت ت ت تتجاغة التقارير المقدمة إلى هيها

واالست تتتعراا الدورم الشت تتامل وباست تتتعادة الل نة الوطنجة لحقو اإلنست تتان لمركزها ضت تتمن الفهة

ألف .وال .ت اعتماد استراتج جة وطنجة لمنع العنف ال نساني والتةدم له.

-95

وال ظ االتحاد الروستي أن م موعة كبيرة من القوانين ال تتماشتى مع الدستتور وااللتزاما

الدولجة

للنج ر في م ال قو اإلنس ت تتان .وال ظ أيض ت تتا أن األنشت ت ت ة التي تضت ت ت لع بها قجادة البلد لتحس ت تتين الة
قو اإلنسان تستحق الدعم.

-96

ور بت رواندا بت ور األطر المعجارية والمنستستتجة لحقو اإلنستتان بما في ذلع في م ال ماية

-97

ور بت صربجا بإنشان آلجة وطنجة لمنع التعليب.

-98

ور بت ستيراليون بال هود المبلولة للتةتدم لله ما

البيهة بتعديل كجغالي لبروتوكول مونتريال بش ن المواد المستنفدة لألوزون.

اإلرهابجة وإنشتان آلجة وطنجة لمنع التعليب.

وأثنت تتت أيض ت ت ت ت ت ت ت تتا على النج ر العتمت تتادهت تتا المرست ت ت ت ت ت تتوم المتعلق بحمت تتايت تتة الفتجت تتا

ودعمهن ومساعدتهن.
-99

الملتحقت تتا

بت تتالمت تتدارس

وأثنت ست تتنغافورة على جهود النج ر الرامجة إلى تعزيز الحقو االقتةت تتادية واالجتماعجة وتحست تتين

منشت ت ار الفقر .ور بت بالتدابير التشت تريعجة وتدابير الس تتجاس تتة العامة المتملة لتعزيز و ماية قو ال فل

رغم التحديا
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-100

ور بتت ست ت ت ت ت ت تتلوفينجتا بتالوقف االختجتارم لعقوبتة اإلعتدام والتقتدم المحرز في اإلطتار القتانوني لحمتايتة

قو ال فل .وأعربت عن قلقها إزان الممارست ت تتا

الزواج الم كر وتشويه األعضان التناسلجة لإلناي.
-101
باري

الضت ت تتارة التي تتعرا لها النست ت تتان والفتجا

بما في ذلع

وال .ت الةت ت ت ت ت ت تتومال النهوا بمركز الل نة الوطنجة لحقو اإلنست ت ت ت ت ت تتان من خ ل إدماج م ادئ

في اإلطار القانوني والسجاسي الوطني.
ا

-102

ور بت جنوب أفريقجا باإلصت ت

-103

وهن جنوب السودان النج ر على تعاونها مع اولجا

-104

ور بت إس انجا بالوقف االختجارم لعقوبة اإلعدام اللم ما زال ساريا منل عام .2018

-105

ور بتت ست ت ت ت ت ت تترم الناتا بتنفيتل  80في المتائتة من التوصت ت ت ت ت ت تجتا

اإلنسان لمركزها ضمن الفهة ألف.

الست تتجاست تتجة التي أست تتفر عن است تتتعادة الل نة الوطنجة لحقو
اإلقلجمجة والدولجة لحقو اإلنسان.

التي قبلتت بهتا النج ر خ ل دورة

االست ت ت تتتعراا الست ت ت تتابقة وأثنت على النج ر لما اتملته من تدابير لتعزيز قو المشت ت ت تتردين داخلجا وإدماج

األشماص ذوم اإلعاقة ومنع التعليب.
-106

وأثنت دولة فلس ت ين على التقدم المحرز في التةتتديق على الةتتكوك الدولجة والحق في الةتتحة

والتعلجم وال هود المبتلولتة إلصت ت ت ت ت ت ت

الن.تام القضت ت ت ت ت ت تتائي وإدراج التثقجج في م تال قو اإلنست ت ت ت ت ت تتان في

-107

ور ب الس ت تتودان بالم وا

التي اتملتها النج ر لتعزيز و ماية قو اإلنس ت تتان وانض ت تتمامها إلى

-108

وأش ت ت تتار الس ت ت تتويد إلى أن الل نة الوطنجة لحقو اإلنس ت ت تتان أبلغت في أيلول/س ت ت تتبتمبر  2020عن

المناهر المدرسجة.

عدة صكوك إقلجمجة ودولجة.

اختفان أكثر من  100ش تتمص في من قة تجابيرم .وش تتدد

على ض تترورة المس تتانلة وض تتمان ا ترام قو

اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي في عملجة مكافحة اإلرهاب.
-109

وال .ت سويس ار أن تدهور الحالة األمنجة في النج ر كانت له عواقب وخجمة على ماية السكان

المدنيين .وع وة على ذلع فإن انعدام األمن وجائحة كوفيد 19-قد أث ار س تتل ا على س تتبل ة تتول األطفال

على التعلجم.
-110

ور بت تجمور  -لجشتتتي بانضتتمام النج ر إلى اتفا باري

بش ت ن تغير المناف وب هودها الرامجة

إلى تحس ت ت تتين فرص الحة ت ت تتول على مجاه الش ت ت تترب الم مونة وبتقديمها المرتقب لم ة عمل وطنجة لمكافحة

االت ار بال شر وتهريب المهاجرين.
-111

وال .ت توغو بارتجا أن النج ر قد اتمل

تساعد بشكل أكبر على ا ترام قو اإلنسان.

-112

وأشت ت تتاد

تون

بالتقدم المحرز في م ال ماية قو المرأة وال فل واألشت ت تتماص ذوم اإلعاقة

و قو الةتتحة والتعلجم والغلان وإص ت

وتهريب المهاجرين.
-113

تدابير منستستجة وتشتريعجة لتوفر لستكانها بيهة مناتجة

الن.ام القضتتائي واتماذ تدابير لمكافحة الفستتاد واالت ار بال شتتر

وأعربتتت تركجتتا عن ارتجتتا هتتا ل نتمتتابتتا

التتديمقراطجتتة األخيرة ور بتتت بتتالتقتتدم المحرز في م تتال

إدماج المرأة في الشتتنون الستتجاستتجة واالقتةتتادية .ور بت بتعاون النج ر مع الم تمع الدولي في م ال بنان

القدرة على الةمود لدع األشماص ذوم اإلعاقة وال جهين وطالبي الل ون.
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-114

وال .ت أوكرانجا ال هود التي بللتها النج ر لوض ت ت تتع اإلطار المعجارم الوطني لحماية المش ت ت تتردين

-115

واعترفتت المملاتة المتحتدة لبري تانجتا الع.مى وأيرلنتدا الشت ت ت ت ت ت تمتالجتة بتالتقتدم التلم أ رزتته النج ر في

داخلجا وت ريم التعليب ومكافحة الفساد.

م تال القضت ت ت ت ت ت تتايتا المتعلقتة بحقو اإلنست ت ت ت ت ت تتان بمتا في ذلتع ن تا هتا في إجران انتمتابتا

ديمقراطجتة والتزامهتا

بتحسين تعلجم الفتجا  .و ثت الحكومة على كفالة المسانلة فجما يتعلق ب م انتهاك لحقو اإلنسان.

-116

وهنت

الشتتنجع لل ماعا

الواليتا

المتحتدة األمريكجتة النج ر على أول انتقتال ديمقراطي للست ت ت ت ت ت تتل تة في تل العنف

اإلرهابجة وشت عتها على ضتتمان ات اع إجرانا

العنجج والسعي إلى الحوار السجاسي مع المعارضة.

شتتفافة وقانونجة في التعامل مع الت رف

أوروغوام النج ر على إنشت ت ت ت ت ت تتائهتا منخ ار آلجتة وطنجتة لمنع التعتليتب وأعربتت عن تمنجتاتهتا

-117

وهنت

-118

واعترف تتت جمهوري تتة فنزوي البولجف تتاري تتة ب تتالتق تتدم الابير ال تتلم أ رزت تته النج ر في م تتاال

للبلد بالن ا في تنفيل التوصجا

التي قبلت بها.

ن .تتام

الست ت ت ت ون والة ت ت تتحة والتعلجم والغلان واألش ت ت تتماص اللين يعانون من أوض ت ت تتاع هش ت ت تتة .ور بت بم ة العمل
الوطنجة لمكافحة الر والممارسا

المماثلة والل نة الوطنجة لحقو اإلنسان.

-119

وقدمت إسواتيني توصجا .

-120

ور بت الست ت ت ت تتنغال بالتقدم اللم أ رزته النج ر فجما يتعلق بالتةت ت ت ت تتديق على الةت ت ت ت تتكوك القانونجة

الدولجة وإصت

الن.ام القضتتائي ون.ام الست ون والتمتع بحقو اإلنستتان بما في ذلع الحق في الةتتحة

والتعلجم والغلان واألمن.
-121

وفي المتتام أكتد وفتد النج ر أن جمجع التوصت ت ت ت ت ت تجتا

الواردة ست ت ت ت ت ت تتتنفتل من خ ل اولجتا

الوطنجتة

الممتةت ت تتة .وأكد من جديد التزام الحكومة با ترام التزاماتها الدولجة في م ال قو اإلنست ت تتان و ي جمجع

أصحاب المةلحة على تعزيز التعاون الدولي لدعم النج ر في تنفيل هله التوصجا .

ثانيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
-122

ستتتن ر النيجر ي التوصتتيات التالية وستتتقدم ردودها عل وا ي وسب مناستتو ال وتجاو موعد

انعقاد الدورة الثامنة واألربع ن لمجلس حقوق اإلنسان:
1-122

التصدوق على اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عل وا (أرم نيا)؛

2-122

التصتدوق على تعدوتت ممباال المدللة على ن ام روما األستاستي للمح مة الجنا ية

3-122

التصتتدوق على تعدوتت ممباال المدللة على ن ام روما األستتاستتي لتقدلم المتوم ن

4-122

التصتتتتتتتتتتتدوق على الخروتوموا االلتيتتاري الثتتاني الملحق بتتالعوتتد التتدولي ال تتا

الدولية (إستونيا)؛

بارتكاب االنتواكات إلى العدالة والسماح بتعويض الضحالا (متوي)؛

بالحقوق المدنية والستتتتتياستتتتتية الوادء إلى إلااء عقوبة اإلعدام (بلجي ا) (تيمور  -ليشتتتتتتي)

(رواندا) ( رنسا)؛
5-122

التصتتتتتتتتتتتدوق على الخروتوموا االلتيتتاري الثتتاني الملحق بتتالعوتتد التتدولي ال تتا

بالحقوق المدنية والسياسية الوادء إلى إلااء عقوبة اإلعدام (أومرانيا)؛
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6-122

الن ر ي التصتتتتتتتتتتدوق على الخروتوموا االلتيتتاري الثتتاني للعوتتد التتدولي ال تتا

7-122

الن ر ي التصتتتتتتتتتتدوق على الخروتوموا االلتيتتاري الثتتاني الملحق بتتالعوتتد التتدولي

8-122

مواصلة ات اذ ال طوات من أجل االنضمام إلى الخروتوموا االلتياري الثاني الملحق

9-122

مواصتتلة النيجر ب ا الجوود الرامية إلى االنضتتمام إلى الخروتوموا االلتياري الثاني

بالحقوق المدنية والسياسية الوادء إلى إلااء عقوبة اإلعدام (األرجنت ن) (ن باا)؛
ال ا

بالحقوق المدنية والسياسية (التفيا)؛

بالعود الدولي ال ا

بالحقوق المدنية والسياسية الوادء إلى إلااء عقوبة اإلعدام (نام خيا)؛

الملحق بتالعوتد التدولي ال تا

اإلعدام (أذربيجان)؛

بتالحقوق المتدنيتة والستتتتتتت تيتاستتتتتتت تيتة الوتادء إلى إلاتاء عقوبتة

 10-122تستتتتتريع عملية االنضتتتتتمام إلى الخروتوموا االلتياري الثاني للعود الدولي ال ا

بالحقوق المدنية والسياسية ،وتنقيح القانون الجنا ي بودء إلااء عقوبة اإلعدام (كرواتيا)؛

 11-122التصتتتتتتتتتتدوق على الخروتوموا االلتيتتاري الثتتاني الملحق بتتالعوتتد التتدولي ال تتا
بالحقوق المدنية والسياسية ،وات اذ التداب ر الت مة إللااء عقوبة اإلعدام (آلسلندا)؛

 12-122التصدوق على الخروتوموا االلتياري الثاني للعود الدولي ال ا

بالحقوق المدنية

والسياسية الوادء إلى إلااء عقوبة اإلعدام ،وبروتوموا م ا حة توريو المواجرين عن طريق

الخر والبحر والجو الم متل التفتتاقيتتة األمم المتحتتدة لم تتا حتتة الجريمتتة المن متتة عخر الوطنيتتة،
والخروتوموا الملحق بالم ثاق األ ريقي لحقوق اإلنستتتتتتان والشتتتتتتعوب بشتتتت ت ن حقوق المرأة ي

أ ريقيا (توغو)؛

 13-122التصدوق على الخروتوموا االلتياري الثاني للعود الدولي ال ا

بالحقوق المدنية

والستتتتياستتتتية الوادء إلى إلااء عقوبة اإلعدام ،وستتتتحو تحف اتوا على اتفاقية القضتتتتاء على

جميع أش اا التم ز ضد المرأة (ش لي)؛

 14-122التعاون الكامل مع ن ام األمم المتحدة لحمالة حقوق اإلنسان (لكسمخرغ)؛
 15-122مواصتتتتلة الجوود الرامية إلى التصتتتتدوق على الصتتت و الدولية والتعاون مع آليات

حقوق اإلنسان (المارب)؛

 16-122إلاتاء عقوبتة اإلعتدام م يتار ي إصتتتتتتتتتتدار األح تام والتصتتتتتتتتتتدوق على الخروتوموا
االلتياري الثاني للعود الدولي ال ا
اإلعدام (أستراليا)؛

بالحقوق المدنية والستتتتياستتتتية الوادء إلى إلااء عقوبة

 17-122التصتتتتتدوق على الخروتوموا االلتياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقدلم
الختغات (سلو نيا)؛

 18-122التصتتتتتتتتتدوق على اتفتاقيتة من متة العمتل التدوليتة بشتتتتتتت ت ن العمتاا المنزل ن2011 ،

(رسم ( )189الخ ار يل)؛

 19-122التصتتتتتتتتتدوق على اتفتاقيتة من متة العمتل التدوليتة بشتتتتتتت ت ن العمتاا المنزل ن2011 ،

(رسم ( )189جنوب السودان)؛

 20-122التصتتتدوق على الخروتوموا الملحق بالم ثاق األ ريقي لحقوق اإلنستتتان والشتتتعوب
بش ن حقوق المرأة ي أ ريقيا (تشاد)؛
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 21-122التصتتتدوق على الخروتوموا الملحق بالم ثاق األ ريقي لحقوق اإلنستتتان والشتتتعوب
بش ن حقوق المرأة ي أ ريقيا (نام خيا)؛

 22-122الن ر ي التصتتتتدوق على الخروتوموا الملحق بالم ثاق األ ريقي لحقوق اإلنستتتتان
والشعوب بش ن حقوق مبار السن ي أ ريقيا لعام ( 2016الصوماا)؛

 23-122ستتتتتتحو تحف اتوا على اتفاقية القضتتتتتتاء على جميع أشتتتت ت اا التم ز ضتتتتتتد المرأة

والتصتتتتتتتتتتتدوق على بروتوموا متتابوتو ،من أجتتل تعزيز المستتتتتتتتتتتاواة ب ن الجنستتتتتتت ت ن وحقوق

المرأة (النرويج)؛

 24-122ستحو جميع تحف اتوا على اتفاقية القضتاء على جميع أشت اا التم ز ضتد المرأة،
ومواءمة تشريعاتوا الوطنية مع االتفاقية ( نلندا)؛

 25-122ستتحو التحف ات التي أبدتوا على اتفاقية القضتتاء على جميع أشت اا التم ز ضتد

المرأة وتعزيز إنفاذ القانون رسم  2025-2003ال ي لح ر تشتتتتتتتتتويا األعضتتتتتتتتتاء التناستتتتتتتتتلية
لإلناث (كندا)؛

 26-122الن ر ي ستتتحو التحف ات على اتفاقية القضتتتاء على جميع أشتت اا التم ز ضتتتد
المرأة (فيجي)؛

 27-122الن ر ي ستتحو جميع التحف ات على اتفاقية القضتتاء على جميع أشت اا التم ز
ضد المرأة (رواندا)؛

 28-122التعج ل بتتإعادة الن ر ي جميع تحف اتوا على اتفاقية القضاء على جميع أش اا
التم ز ضد المرأة (أومرانيا)؛

 29-122توجيا دعوة دا مة إلى جميع الم لف ن بواللات ي إطار اإلجراءات ال اصة (أومرانيا)؛
 30-122التعاون مع اآلليات اإلسليمية والدولية لحقوق اإلنستان ،بالستماح للم لف ن بواللات
ي إطار اإلجراءات ال اصتتتتتة بإجراء تق يم مستتتتتتقل لحالة حقوق اإلنستتتتتان ي النيجر وتقدلم

المشورة للح ومة ( امخيا)؛

 31-122اعتماد عملية تتستتتتم بالشتتتتفافية وسا مة على الجدارة عند التيار المرشتتتتح ن الوطن ن
النت ابات ه ئات معاهدات األمم المتحدة (المملكة المتحدة لخريطانيا الع مى وأورلندا الشمالية)؛

 32-122إدماج الصت و اإلسليمية والدولية لحقوق اإلنستتان التي صتتدسب عل وا على النحو
الواجو ي التشريعات الوطنية وات اذ ال طوات للتوعية بوا ( امخيا)؛

 33-122ضتتتتتتمان التنف الصتتتتتتارم ألح ام سانون العقوبات التي تح ر تشتتتتتتويا األعضتتتتتتاء
التناسلية لإلناث (بورم نا اسو)؛

 34-122اعتماد تشريع ون م سطاع التعدون الحر ي والتعدون على نطاق ض ق (تشاد)؛
 35-122التعج ل بعملية اعتماد وإصدار القوان ن والمراسيم ،وال سيما مشروع سانون الطفل،
ومشتتروع سانون حمالة الفتيات أثناء الدراستتة ،ومشتتروع المرستتوم بشتت ن الموا قة على الن ام

األساسي للصندوق ال ا

لتعويض ضحالا االتجار باألش ا

(تشاد)؛

 36-122تك يف تشتتتتريعاتوا الوطنية لجعلوا تتماشتتتتى مع الصتت ت و الدولية واإلسليمية التي

هي طرء وا ( مبابوي)؛
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 37-122اعتماد استتتتتتراتيجية وطنية ولطة عمل بشتتت ت ن القضتتتتتاء على الرق والممارستتتتتات
المماثلة والتم ز القا م على النسو (كوت دلفوار)؛

 38-122مواصتتتتتتتلة عملية الموا قة على التداب ر التشتتتتتتتريعية وتنف ها ،مثل سانون الطفل،
وسانون حمالة مبار السن ،وسانون حمالة الفتيات ي المدارس ،ضمن سوان ن ألرى (كوبا)؛

 39-122مواصتتتتلة الجوود للو اء بالتزاماتوا الدولية بشتتتت ن تعزيز وحمالة حقوق اإلنستتتتان
بمواصلة تطوير وتنف لطط وبرامج وطنية شاملة (جموورية موريا الشعخية الدلمقراطية)؛

 40-122تن يم القوان ن العرفية وتعزيز القوان ن التشتتتتتتتتتريعية ،بما ي ذل المادة  144من

القتانون المتدني ،لر ع ستتتتتتتتتن واج الفتيتات إلى  18عتامتا ،وإدراج عقوبتات جنتا يتة على عتدم
االمتثاا (الدانمر )؛

 41-122جعل تشتتتريعاتوا المتعلقة بالج ار م اإللكترونية واإلرهاب متماشتتتية مع العود الدولي
ال ا

بالحقوق المدنية والستتتياستتتية وتضتت ق نطاق تعريف اإلرهاب ي المرستتتوم رسم -2011

 12لعام ( 2011الدانمر )؛

 42-122التعج ل بعملية اعتماد مشروع القانون ال ي ل ذن للخلد باالنضمام إلى الخروتوموا
االلتياري الثاني للعود الدولي ال ا

بالحقوق المدنية والستتتتياستتتتية الوادء إلى إلااء عقوبة

اإلعدام والتصدوق عليا ،وإلااء رض عقوبة اإلعدام ي جميع ال روء ( نلندا)؛

 43-122التعج تتتل بتتتاعتمتتتاد مشتتتتتتتتتروع القتتتانون المتعلق بحمتتتالتتتة المتتتدا ع ن عن حقوق
اإلنسان (أورلندا)؛

 44-122التعج تل بتاعتمتاد القتانون الوطني الت ي لجرم التعت وتو و قتا التفتاقيتة منتاهضتتتتتتتتتتة
التع وو التي صدسب عل وا النيجر (اليابان)؛

 45-122اعتمتاد جميع التتداب ر الت متة لتعتدوتل تشتتتتتتتتتريعتاتوتا لضتتتتتتت تمتان تمتع جميع العمتاا

المواجرين وأ راد أستتترهم الموجودون ي أراضتت وا أو ال اضتتتع ن لوالوتوا ،ستتواء مانوا لحملون

وثا ق ثخوتية رستتتتمية أم ال ،بالحقوق المنصتتتتو

عل وا ي االتفاقية الدولية لحمالة حقوق جميع

العماا المواجرين وأ راد أسرهم دون تم ز ،و قا للمادة ( 1الفقرة  )1والمادة ( 7األرجنت ن)؛

 46-122ضتتتتتتت تمتان توا ق اإلطتار القتانوني المتعلق بم تا حتة اإلرهتاب مع االلت ازمتات التدوليتة
لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي (الم سي )؛

47-122

يتادة الجوود التي تخت لوتا ح ومتة النيجر من أجتل مواصتتتتتتت تلتة تعميم م ارعتاة حقوق

اإلنسان ي السياسات العامة (مو امخ ق)؛

 48-122تكثيف الجوود الرامية إلى إعماا حقوق اإلنستتتتتتتتتان والتماس الدعم الت م ي ه ا
الصدد (نيج ريا)؛

 49-122مواصتتلة الجوود الرامية إلى تعزيز حقوق النستتاء والفتيات ،وستتن تشتتريع لح ر واج
األطفاا وتعدول المادة  144من القانون المدني لر ع سن واج الفتيات إلى  18عاما (أستراليا)؛

 50-122مواصتتلة الجوود الرامية إلى جعل التشتتريعات الوطنية تتماشتتى مع التزامات النيجر
الدولية ي مجاا حقوق اإلنسان (االتحاد الروسي)؛

 51-122جعتتتل التشتتتتتتتتتريع الوطني متمتتتاشتتتتتتتتتيتتتا مع اتفتتتاقيتتتة حقوق األشتتتتتتت ت تتتا
اإلعاسة (أومرانيا)؛
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 52-122ت صتتتتتير موارد مافية للجنة الوطنية لحقوق اإلنستتتتتان لتم نوا من االضتتتتتطتع
بوالوتوا بالكامل ،و قا لمبادئ باريس (مال زيا)؛

 53-122تعزيز سدرات اللجنة الوطنية لحقوق اإلنستتتان بت صتتتير الموارد المالية والبشتتترية
والمادلة الت مة (س رال ون)؛

 54-122مواصتتلة تعزيز اياكل الدولة والمسستتستتات الوطنية لحمالة حقوق اإلنستتان وآليات
تق يم وتنف توصيات االستعراض الدوري الشامل (جموورية نزويت الخوليفارية)؛

 55-122ات تاذ التتداب ر الت متة ،بمتا ي ذلت ستتتتتتتتتن القوان ن ،للقضتتتتتتتتتتاء على أوجتا عتدم
المساواة والتم ز القا مة ب ن الرجل والمرأة ،وال سيما ي سانون الم راث العر ي (متوي)؛

 56-122مواصتتتتتتتتتلة ات اذ تداب ر ستتتتتتتتتياستتتتتتتتتاتية من أجل التحق ق المطرد للمستتتتتتتتتاواة ب ن
الجنسي (الوند)؛

 57-122مواصتتتلة الجوود الرامية إلى القضتتتاء على أوجا عدم المستتتاواة ب ن الرجل والمرأة
ي جميع مجاالت الحياة ،بما ي ذل

ي مجاا سانون الم راث العر ي (ليسوتو)؛

 58-122ب ا مزيد من الجوود لكفالة المساواة ب ن الرجل والمرأة (االتحاد الروسي)؛
 59-122اعتماد تداب ر ترمي إلى ضتمان المستاواة الفعلية للمرأة ي التشتريع و ي الممارستة
العملية (إسبانيا)؛

 60-122إلااء تجريم العتسات الجنستتتية بالتراضتتتي ب ن البالا ن من نفس الجنس والمضتتي
ستدمتا نحو القضتتتتتتتتتاء على العنف والتم ز القتا م ن على أستتتتتتتتتاس الم تل الجنستتتتتتتتتي والوويتة
الجنسانية (ش لي)؛

 61-122اعتماد تشتتتتتتريع شتتتتتتامل لم ا حة التم ز لعالج التم ز المباشتتتتتتر وغ ر المباشتتتتتر

ويشتتتتتتمل جميع أستتتتتتباب التم ز المح ورة ،بما ي ذل الم ل الجنستتتتتتي والووية الجنستتتتتتانية

(آلسلندا)؛

 62-122إلااء تجريم العتسات الجنستتتتتتتتية بالتراضتتتتتتتتي ب ن األشتتتتتتت ا

من نفس الجنس،

وم ا حة التم ز ضتتد المثليات والمثل ن ومزدوجي الم ل الجنستتي ومااوري الووية الجنستتانية
وحاملي صفات الجنس ن (إلطاليا)؛

 63-122إلااء تجريم العتسات الجنسية بالتراضي ب ن البالا ن من نفس الجنس (األرجنت ن)؛
 64-122ستن تشتريع شتامل بشت ن الحمالة الفعلية من التم ز ي جميع المجاالت ،بما ي
ذل الم ل الجنسي والمساواة ب ن الجنس ن (الجخل األسود)؛

 65-122تعتدوتل المتادة  282من ستانون العقوبتات من أجتل إلاتاء تجريم العتستات الجنستتتتتتت تيتة
بالتراضي ب ن البالا ن من نفس الجنس (الخرتااا)؛

 66-122تعزيز األطر التشتتتتتتتتتريعيتة والتن يميتة والتتداب ر القتا متة المت ت ة لحمتالة المجتمعات
المحلية من عواسو تعدون ال وران وم ( امخيا)؛

 67-122وضع إطار تن يمي للشرمات العاملة ي الخلد لضمان عدم إلحاسوا الضرر بحقوق
اإلنستتتتتتتتتتان أو المعتاو ر الخ ئيتة ،و قتا للمبتادئ التوج ويتة المتعلقتة بتاألعمتاا التجتاريتة وحقوق

اإلنسان (ش لي)؛
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 68-122التعج ل باعتماد سانون التعدون الجدود (الكوناو)؛
 69-122حشتتتتتتد الدعم اإلسليمي والدولي ي تنف استتتتتتتراتيجية التنمية المستتتتتتتدامة والنمو
الشامل (إث وبيا)؛

 70-122ضتتتتمان مشتتتتارمة النستتتتاء واألطفاا واألشتتت ا

ذوي اإلعاسة ومجموعات األسليات

والمجتمعات المحلية مشتتتتارمة مجدلة ي وضتتتتع وتنف األطر المتعلقة بتا ر المنام والحد من

م اطر الكوارث (فيجي)؛

 71-122تعزيز تداب ر الحمالة واألمن ي إطار استتتتتتتتتاتا الموارد الطخيعية من أجل حمالة

الخ ئتة والصتتتتتتت تحتة وحقوق الستتتتتتت ت تان ،و قتا لمبتادئ األمم المتحتدة التوج ويتة المتعلقتة باألعماا
التجارية وحقوق اإلنسان (ل خيا)؛

 72-122ات اذ التداب ر الت مة لتعزيز الستتتتتتتتياستتتتتتتتات والخرامج الرامية إلى معالجة أثر تا ر
المنام على حقوق اإلنستتتتان وإدماج عناصتتتتر الحد من م اطر الكوارث ي ستتتتياستتتتات ولطط
التنمية المستدامة (ملدلف)؛

 73-122التمتتاس التتدعم والمستتتتتتتتتتاعتتدة التتدول ن للت فيف من اآلثتتار الضتتتتتتتتتتارة لتا ر المنتتام
(باكستان)؛

 74-122مواصتتتتلة تعزيز الشتت تراكات اإلسليمية والدولية لتستت ت ر المستتتتاعدة التقنية والمالية
ألغراض التنمية وحقوق اإلنسان (الفلخ ن)؛

 75-122ات اذ تداب ر لتعزيز الستتتتياستتتتات والخرامج الرامية إلى معالجة سضتتتتالا تا ر المنام
وإدارة م اطر الكوارث (جنوب أ ريقيا)؛

76-122

يتادة الجوود الراميتة إلى الت فيف من آثتار تا ر المنتام ،بمتا ي ذلت من لتا

اعتماد نوج تكيفية ووسا ية (السودان)؛

 77-122مضاعفة الجوود ي مجاا م ا حة اإلرهاب (بوروندي)؛
 78-122مواصتتتتتتتتتلتتة م تتا حتتة اإلرهتتاب والتطرء من أجتتل حمتتالتتة ستتتتتتتتتتمتتة أرواح النتتاس
وممتلكاتوم (الص ن)؛

79-122

يتادة حمتالتة حقوق اإلنستتتتتتتتتان ي إطتار م تا حتة الجريمتة المن متة عخر الوطنيتة

واإلرهاب (إندونيسيا)؛

 80-122ضتتتتمان امتثاا سوات األمن ،لدى قياموا بم ا حة اإلرهاب ،امتثاال صتتتتارما للقانون
اإلنساني الدولي وحقوق اإلنسان (لكسمخرغ)؛

 81-122ات اذ جميع التداب ر الت مة لضتتتتتتتمان االحت ارم الكامل لحقوق اإلنستتتتتتتان والقانون
اإلنساني الدولي ي أنشطة م ا حة اإلرهاب والتطرء العنيف (سويسرا)؛

 82-122االلتزام بضتمان وصتوا الجوات الفاعلة ي مجاا العمل اإلنستاني إلى من هم ي
أمس الحاجة إل وا ،بما ي ذل ضتتتتتتتمان مشتتتتتتتارمة الجوات العستتتتتتت رية النيجرية وغ رها من

الو ئات ذات الصتتتلة ي منصتتتات التنست ت ق المدنية والعست ت رية والتدريو ذي الصتتتلة (المملكة
المتحدة لخريطانيا الع مى وأورلندا الشمالية)؛

 83-122اإلبقاء على الوقف االلتياري الحالي لعقوبة اإلعدام بغية إلاا وا (كوستاري ا)؛
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 84-122إلاتاء عقوبتة اإلعتدام رستتتتتتتتتميتا وإلاتاء أح تام ستانون العقوبتات المتعلقتة بتطخ ق هت
العقوبة (كوت دلفوار)؛

 85-122مواصتتتتتلة وقف تطخ ق عقوبة اإلعدام والن ر ي ات اذ إجراءات إلجابية ألرى من
أجل إلاا وا بالكامل (فيجي)؛

 86-122تحستت ن فروء االحتجا  ،بما ي ذل عن طريق ضتتتمان الفصتتتل ب ن المحتجزين
حسو الجنس والعمر ،وضمان التمويل الكا ي لآللية الوطنية لمنع التع وو ( رنسا)؛

 87-122تحستتتتتتت ت ن األوضتتتتتتتتتتاع ي م ار ق االحتجتتا والحتتد من متتدة االحتجتتا الستتتتتتتتتتابق
للمحاكمة (ألمانيا)؛

 88-122ات تتاذ لطوات عتتاجلتتة لتحستتتتتتت ت ن فروء االحتجتتا
الدر (غانا)؛

ي مراكز الشتتتتتتتتترطتتة ومراكز

 89-122إلااء عقوبة اإلعدام رسميا (أناوال)؛
 90-122تحس ن فروء االحتجا

ي مراكز الشرطة ومراكز الدر (العراق)؛

 91-122إلااء عقوبة اإلعدام رستتتميا والتصتتتدوق على الخروتوموا االلتياري الثاني الملحق
بالعود الدولي ال ا

بالحقوق المدنية والسياسية (إلطاليا)؛

 92-122اإلبقتتاء على الوقف االلتيتتاري لعقوبتتة اإلعتتدام ي جميع ال روء والعمتتل على
إلاا وا بالكامل (التفيا)؛

 93-122مضتتتتتتتتتتاعفتتة الجوود للتعج تتل بتتالعمليتتات المفضتتتتتتتتتيتتة إلى إلاتتاء عقوبتتة اإلعتتدام
(الم سي )؛

 94-122تكثيف جوودهتا لحمتالتة المتدن ن الت ون لعيشتتتتتتتتتون ي منتاطق موتددة بتالن ازعتات
العنيفتة ،بمتا ي ذلت منع انتوتاكتات حقوق اإلنستتتتتتتتتان التي ترتكخوتا سوات األمن والتحق ق وتا

ومتحقتوا سضا يا (النرويج)؛

 95-122مواصتتتتتلة ضتتتتتمان حمالة حقوق اإلنستتتتتان لتا الجوود المخ ولة لم ا حة نشتتتتتا

المتطر ن دالل أراض وا والعمل مع الشرماء اإلسليم ن على م ا حة اإلرهاب وتعزيز االستقرار
ي المنطقة (أستراليا)؛

 96-122تكثيف الجوود الراميتتتتة إلى تنقيح ستتتتانون العقوبتتتتات إللاتتتتاء عقوبتتتتة اإلعتتتتدام
(سلو نيا)؛

 97-122إلااء عقوبة اإلعدام رسميا (إسبانيا)؛
 98-122الو تاء بتااللت ازمتات القتانونيتة المتعلقتة بمنع انتوتاكتات وتجتاو ات حقوق اإلنستتتتتتتتتان

التي ترتكخوتا سوات األمن ومتحقتوتا سضتتتتتتتتتا يتا ،بمتا ي ذلت تلت المنطويتة على االعتتداء الختدني
والجنستتتتتتتتي واالحتجا التعستتتتتتتتفي ،وبالقتل غ ر المشتتتتتتتتروع لمشتتتتتتت ا

األمري ية)؛

العزا (الواللات المتحدة

 99-122تعزيز حمتت التوعية بشت ن عقوبة اإلعدام والمناسشتات العامة بشت ن ه المست لة
من لتا نوج سا م على حقوق اإلنستتتتتتتتتان ،بما ي ذل
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التصتدوق على الخروتوموا االلتياري الثاني للعود الدولي ال ا

بالحقوق المدنية والستياستية

الوادء إلى إلااء عقوبة اإلعدام ،ي أسرب وسب مم ن (أوروغواي)؛

 100-122ضتتتمان التطخ ق الصتتتارم لقانون م ا حة الرق ومقاضتتتاة الجناة و رض عقوبات
تتناسو مع الجريمة وتعمل مرادع ( امخيا)؛

 101-122ضتتتتتتت تمتان محتاكمتة جميع حتاالت الرق المخلد عنوتا واعتمتاد لطتة عمتل وطنيتة
لم ا حة الرق (بوتسوانا)؛

 102-122إجراء تحقيقات ي جميع الختغات واالدعاءات المتعلقة بالعنف الجنستتتاني ضتتتد
الفتيات ،بما ي ذل االعتداء الجنستتتتي واالغتصتتتتاب والعنف المنزلي ،وضتتتتمان تقدلم مرتكخيا
إلى العدالة (بوتسوانا)؛

 103-122إجراء تحقيقات شتتتتتاملة فيما للصتتتتتب إليا اللجنة الوطنية لحقوق اإلنستتتتتان من
نتا ج بشتت ت ن عمليات القتل المحتملة لارج نطاق القضتتتتاء على أودي سوات األمن ي النيجر،

ومواصلة تعزيز تثقيف سوات األمن ي مجاا حقوق اإلنسان (ألمانيا)؛

 104-122ضتتتتمان إجراء تحقيقات شتتتتاملة ي ادعاءات االستتتتت دام المفر للقوة من جانو

موففي إنفاذ القانون ومقاضاة مرتكخيا (إلطاليا)؛

 105-122مواصلة جوودها الرامية إلى إصتح الن ام القضا ي وضمان استقتلا (ل خيا)؛
 106-122الستماح بإجراء تحقيقات مستتقلة ومقاضتاة جميع انتواكات حقوق اإلنستان التي
ترتكخوا سوات األمن وجماعات المعارضتتة المستتلحة ،بما ي ذل االدعاءات بالقتل لارج نطاق

القضتاء واالحتجا التعستفي ،وذل من لتا ات اذ ال طوات الت مة إلنشتاء آليات ومسستستات

مستقلة (متوي)؛

 107-122مواصتلة ات اذ ال طوات للتصتدي للعنف الجنستاني ،بما ي ذل من لتا رض
عقوبات صارمة على مرتكخيا (مال زيا)؛

 108-122كفتالتة أن تكون التتداب ر المعتمتدة ي مجتاا م تا حتة اإلرهتاب والجريمتة المن متة
متوا قة تماما مع القانون الدولي ،وضتتتتتتتتمان المستتتتتتتتاءلة بشتتتتتتت ن جميع الوفيات الناجمة عن

الطا رات بدون طيار وتعويض الضتتتتتتحالا أو أستتتتتترهم ،و قا للتوصتتتتتتيات الصتتتتتتادرة عن اللجنة

األ ريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (بنما)؛

 109-122إجراء تحقيقتات نزيوتة ومستتتتتتتتتتقلتة ي الوجمتات المزعومتة على المتدارس التي
شنتوا سوات تابعة للدولة وجماعات مسلحة غ ر تابعة للدولة (بنما)؛

 110-122إصتح الن ام القضا ي ون ام السجون (االتحاد الروسي)؛
 111-122مواصتتتتتلة ات اذ ال طوات لتحستتت ت ن نوعية تدريو القضتتتتتاة والمحام ن والمدع ن
العام ن (االتحاد الروسي)؛

 112-122إنشتتتتتتتاء آلية مت صتتتتتتتصتتتتتتتة تودء إلى التحق ق ي االدعاءات المتعلقة بالعنف

الجنستاني وغ ر من انتواكات حقوق اإلنستان المرتكبة ضتد النستاء والفتيات ،مع ات اذ تداب ر
عالة للتعويض وإعادة الت ه ل (إسبانيا)؛
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 113-122ضتتتتتتمان المستتتتتتاءلة وإجراء تحقيقات شتتتتتتفا ة ونزيوة ي االنتواكات والتجاو ات
المزعومة لحقوق اإلنستتان المرتكبة أثناء عمليات م ا حة اإلرهاب و قا للمادة  96من دستتتور

عام ( 1996السويد)؛

 114-122إعطاء األولوية لم ا حة اإل تت من العقاب وضتتتتمان تعويض ضتتتتحالا انتواكات
وتجاو ات حقوق اإلنسان (سويسرا)؛

 115-122ضتتتتتمان امتثاا سوات الد اع واألمن للقوان ن والمعاو ر الدولية لحقوق اإلنستتتتتان،
مموتدة الطريق إلجراء تحقيقتات مستتتتتتتتتتقلتة ي االدعاءات المتعلقتة باالستتتتتتتتتت تدام المفر للقوة

ومحاكمة مرتكخي الج ار م المزعوم ن (بلجي ا)؛

 116-122ضتتمان الحق ي حرية الرأي والتعخ ر ،ي إطار القانون و ي الممارستتة العملية ،ي
الفضاء المدني وعلى اإلنترنب ،وال سيما للصحف ن والمدا ع ن عن حقوق اإلنسان (كندا)؛

 117-122االنتواء من عملية اعتماد سانون حمالة المدا ع ن عن حقوق اإلنسان ي أسرب
وسب مم ن ،بالتعاون مع المجتمع المدني (كندا)؛

 118-122ات تاذ جميع التتداب ر الت متة لحمتالتة المستتتتتتتتتيح ن واألسليتات التدونيتة األلرى من
جميع أش اا العنف والتم ز (كرواتيا)؛

 119-122ضتتتتمان حرية وستتتتا ط اإلعتم ،على اإلنترنب ولارجوا على الستت تواء ،وستتتتتمة
الصحف ن والم اهرات السلمية (إستونيا)؛

 120-122ضتتتتمان حرية التعخ ر وتكوين الجمعيات والتجمع وإنواء احتجا الجوات الفاعلة
ي المجتمع المدني والمدا ع ن عن حقوق اإلنسان والصحف ن ( رنسا)؛

 121-122ر ع الق ود المفروضتتتة على حرية التجمع والت اهر وضتتتمان ستتتخل الوصتتتوا إلى
المعلومات بحرية ،بما ي ذل من لتا اإلنترنب (ألمانيا)؛

 122-122ضتتتتتتت تمتان االحترام الكتامتل للحق ي حريتة التعخ ر وحريتة اإلعتم من لتا منع
جميع أش اا التض ق على الصحف ن واحتجا هم دون مخرر (غانا)؛

 123-122تعزيز التعتتتالل الستتتتتتتتتلمي ب ن معتنقي التتتدلتتتانتتتات الم تلفتتتة من لتا الحوار

ب ن األدلتان ،ضتتتتتتتتتت عن إدلتاا برامج تثقيفيتة تشتتتتتتتتتجع ثقتا تة التحتاور وتحوا دون التطرء

(الكرسي الرسولي)؛

 124-122تعزيز وحمالة الحق ي حرية التعخ ر وحرية اإلعتم (التفيا)؛
 125-122ات تاذ التتداب ر لتو ئتة ب ئتة تتستتتتتتتتتم بتاألمن واالحترام والتم ن للمجتمع المتدني

والمدا ع ن عن حقوق اإلنستتتتتان ،وال ستتتتتيما المدا عات عن حقوق اإلنستتتتتان ،تكون لالية من
االضطواد والتره و والمضالقة (التفيا)؛

 126-122حمالة الحقوق المدنية والستتتتتتياستتتتتتية ،وال ستتتتتتيما الحق ي حرية التعخ ر والرأي
وحرية الصحا ة ،ضت عن حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي (لكسمخرغ)؛

 127-122اإل راج عن المدا ع ن عن حقوق اإلنستتان والصتتحف ن المحتجزين وات اذ تداب ر
لحمالة الفضتتتتاء المدني ،ال ستتتتيما من لتا مواءمة سانون عام  2019بشتتتت ن المعاقبة على

الج ار م اإللكترونية مع التزامات النيجر بحمالة حقوق اإلنسان (لكسمخرغ)؛
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 128-122ضتتتتتتتتتمتان االحترام الكتامتل ي الممتارستتتتتتتتتتة العمليتة لحريتة التعخ ر ،على النحو
المنصتتو

عليا ي الدستتتور و ي اتفاقيات حقوق اإلنستتان الدولية ذات الصتتلة ،بما ي ذل

بالنسبة ألولئ ال ون ورغخون ي التعخ ر عن وجوات الن ر المعارضة (متوي)؛

 129-122تشتتتتتتتتتجيع تو ئتتة ب ئتتة آمنتتة وتم نيتتة للمجتمع المتتدني من لتا حمتتاوتتتا من
التضتت ت ق والق ود واالحتجا غ ر المخرر ،وإ الة العقبات التي تقف ي وجا حرية التجمع ،وال

ستتتتتيما عن طريق تنقيح المرستتتتتوم  06-84الصتتتتتادر ي  1آذار/مارس  1984ليشتتتتتمل مخدأ
استخداا ن ام الترلير بن ام التصريح (هولندا)؛

 130-122تنف ت ستانون م تا حتة اإلرهتاب و قتا للمعتاو ر التدوليتة ،وضتتتتتتت تمتان حريتة التعخ ر
وتكوين الجمعيات والتجمع الستلمي ،ضتت عن العمل المشتروع للمدا ع ن عن حقوق اإلنستان
والصحف ن (إسبانيا)؛

 131-122تعزيز ستتتتتتخل حمالة الجوات الفاعلة المدنية ،بما ي ذل عن طريق وضتتتتتتع حد

لتعتقاالت التعستتتفية للصتتتحف ن ونشتتتطاء المجتمع المدني ال ون ونتقدون الح ومة (الواللات

المتحدة األمري ية)؛

 132-122تعزيز م ا حة االتجار باألشت ا

وتوريو المواجرين ،وال ستيما عن طريق منح

الضحالا المساعدة الت مة إلعادة ت ه لوم (الخ ار يل)؛

 133-122الم ا حة الفعالة لجميع أش اا الرق واالتجار بالبشر (الكوناو)؛
 134-122تجريم ممارسة الوهالا على وجا التحدود ،بفرض عقوبات مماثلة لتل المفروضة
بشت ن أش اا الرق األلرى (كرواتيا)؛

 135-122تعزيز ترستتتانتوا القانونية وتطخيقوا بصت ترامة من أجل القضتتتاء نوا يا على الرق
والممارسات التم زية ،ضت عن تشويا األعضاء التناسلية لإلناث والزواج المب ر (غابون)؛

 136-122مضتتتتتتتتتتاعفتة الجوود المخت ولتة لم تا حتة االتجتار بتالبشتتتتتتتتتر وغ ر من أشتتتتتتت ت تاا
الرق المعاصتتتتتر ،مع إوتء اهتمام لا

(الكرسي الرسولي)؛

لممارستتتتتة استتتتتترساق األطفاا على أستتتتتاس النستتت تو

 137-122مواصتتتتتتت تلتة تعزيز تنف ت سوان ن م تا حتة الرق ،ولطط العمتل الوطنيتة لمنع الرق،
ضت عن التداب ر التثقيفية الرامية إلى القضاء على الممارسات التم زية (إندونيسيا)؛

 138-122النووض بالقدرة المسستتتتستتتتية والتشتتتتا لية لمجوزة المستتتتسولة عن منع وم ا حة
االتجتار بتاألشتتتتتتت ت تا

اإلنسان (إندونيسيا)؛

 ،بمتا ي ذلت إم تانيتة تو ر التتدريتو الثنتا ي والتدولي ي مجتاا حقوق

 139-122ات اذ تداب ر مختكرة لتعزيز م ا حة االتجار بالبشر عخر الحدود (أناوال)؛
 140-122بت ت ا المزيتتتد من الجوود للقضتتتتتتتتتتتتاء على جميع أشتتتتتتت ت تتتاا الرق (جمووريتتتة
إوران اإلستمية)؛

 141-122مواصتتتتتتتلة جوودها لم ا حة االتجار بالبشتتتتتتتر والعصتتتتتتتابات اإلجرامية (جموورية
إوران اإلستمية)؛

 142-122مواصلة الجوود الرامية إلى م ا حة االتجار بالبشر (العراق)؛
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 143-122مواصلة الجوود الرامية إلى منع وم ا حة االتجار بالبشر والرق (إلطاليا)؛
 144-122التعج ل باالنتواء من وضتتع لطة العمل لم ا حة االتجار باألشت ا
االتجار غ ر المشروع بالمواجرين (ك نيا)؛

 ،وال ستتيما

 145-122وضتتتتتع لطة عمل وطنية تتماشتتتتتى مع المعاو ر الدولية لم ا حة الرق تتضتتتتتمن
تداب ر عالة لتحرير ضتتتتتحالا ممارستتتتتات الرق التقل دلة ،وتو ر لمطفاا لدمات إعادة الت ه ل
والتعا ي النفسي والمساعدة على إعادة االندماج ي أسرهم (مال زيا)؛

 146-122تعزيز التداب ر الرامية إلى م ا حة االتجار بالبشتر والقضتاء على جميع ممارستات
الرق ،بما ي ذل تل القا مة على أساس النسو (الم سي )؛

 147-122التحق ق بفعتاليتة ي حتاالت االتجتار بتاألطفتاا وباتاء األطفتاا واستتتتتتتتتتاتلوم ي

المواد اإلباحية ،ومعاقبة مرتكخ وا ومقاضتتتتتتاتوم بعقوبات تتناستتتتتتو مع لطورة ج ار موم (الجخل

األسود)؛

 148-122تعزيز التتداب ر الراميتة إلى م تا حتة اإلرهتاب واالتجتار بتالبشتتتتتتتتتر والج ار م المن متة
عخر الوطنية األلرى (نيج ريا)؛

 149-122كفتالتة ت صتتتتتتتتتير الموارد الكتافيتة لتتداب ر م تا حتة الرق واالتجتار بتاألشتتتتتتت ت تا
ولخرنامج إعادة ت ه ل الضحالا (الفلخ ن)؛

 150-122تزويتد اآلليتة الوطنيتة لم تا حتة االتجتار بتاألشتتتتتتت ت تا

واالتجتار غ ر المشتتتتتتتتتروع

بالمواجرين بالموارد البشرية والمالية الت مة لعملوا بش ل عاا (الصوماا)؛

 151-122مواصتتتتتلة تعزيز اإلجراءات الرامية إلى م ا حة االتجار باألشتتت ت ا
جميع أش اا الرق (جنوب أ ريقيا)؛

ضتتتتتت عن

 152-122مضتاعفة الجوود المخ ولة لوضتع استتراتيجية ولطة عمل وطن ت ن للقضتاء على
الرق (جنوب السودان)؛

 153-122تكثيف التتداب ر المت ت ة لم تا حتة االتجتار بتالبشتتتتتتتتتر بتاعتمتاد وتنف ت لطط العمتل
الجدودة لم ا حة االتجار باألش ا

واالتجار غ ر المشروع بالمواجرين (سري النكا)؛

 154-122مواصتلة جوودها لتعزيز آل توا المسستستية لم ا حة االتجار باألشت ا
التحق ق ي جميع حتتاالت الرق واالتجتتار بتتاألشتتتتتتت ت تتا
ومحاسبة مرتكخ وا (دولة لسط ن)؛

 155-122مواصتتتتتتتتتلتتة تعزيز التقتتدم المحر
المواجرين (تونس)؛

وضتمان

 ،بمتتا وتتا تلت المتعلقتتة بتتاألطفتتاا،

ي م تتا حتتة االتجتتار بتتاألشتتتتتتت ت تتا

وتوريتتو

 156-122إنفاذ سوان ن مناهضتتتة الرق بصت ترامة وم ا حة التم ز ضتتتد المنحدرين من عخ د
سابق ن (أومرانيا)؛

 157-122وضتتتتتتع لطة لتحستتتت ت ن تنف سانون عام  2003ال ي لجرم الرق ،وضتتتتتتمان أن
ل ون القضتتاة ي جميع أنحاء النيجر أكثر وعيا بالقانون وأكثر سدرة على تنف  ،بما ي ذل
من لتا التدريو (المملكة المتحدة لخريطانيا الع مى وأورلندا الشمالية)؛
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 158-122ضتمان تنف توصتيات لجنة حقوق الطفل ولجنة حقوق اإلنستان باعتماد التداب ر
الت مة للقضتتاء على جميع أش ت اا الرق ،بما ي ذل تل القا مة على أستتاس النس تو وغ ر

من أشتت اا استتتترساق األطفاا ،ضتتتت عن تعميم التشتتتريعات التي تجرم الرق وضتتتمان محاكمة
المسسول ن عن ه

الممارسات أمام المحاكم و قا للقانون (أوروغواي)؛

 159-122مواصلة تعزيز الحد من الفقر وتحس ن مستويات معيشة الناس (الص ن)؛
 160-122مواصتتتتتتتلة الجوود الرامية إلى تحستتتتتت ن وضتتتتتتتع األمن والمشتتتتتتتاكل االستصتتتتتتتادلة
واالجتماعية  -الثقافية التي وواجووا الخلد (كوبا)؛

161-122

يتتادة تعزيز جوودهتتا لم تتا حتتة الفقر وتعزيز الوصتتتتتتتتتوا الكتتامتتل إلى ال تتدمتتات

الصتتتتحية والصتتتترء الصتتتتحي بالتعاون مع وماالت األمم المتحدة ذات الصتتتتلة واإلدارات األلرى

(جموورية موريا الشعخية الدلمقراطية)؛

 162-122مواصتتتتتتلة تنف برامج التنمية االستصتتتتتتادلة واالجتماعية من أجل الحد من أوجا
التفاوت القا مة (الج از ر)؛

 163-122مواصتتتتلة جوودها لضتتتتمان الحصتتتتوا على ميا الشتتتترب ،وال ستتتتيما ي المناطق
الريفية (غابون)؛

 164-122اعتمتتاد ستتانون وتنتتاوا تحتتدوتتدا الحق ي الات اء من أجتتل م تتا حتتة انعتتدام األمن
الا ا ي (غابون)؛

165-122

يادة ر

حصتتتتتتتتوا الناس على ميا الشتتتتتتتترب الم مونة وال دمات الصتتتتتتتتحية

(جموورية إوران اإلستمية)؛

 166-122مواصتتتتتتت تلتة العمتل مع المجتمع التدولي لتعزيز ستدرة الو ئتات الح وميتة ومن متات

المجتمع المدني والمسستتتتتستتتتتات الوطنية لحقوق اإلنستتتتتان على معالجة القضتتتتتالا االستصتتتتتادلة
واالجتماعية ي الخلد (ملدلف)؛

 167-122مواصتتتتتتتتلتتتة الجوود لتحستتتتتتتت ن ال روء المعيشتتتتتتتتيتتتة للستتتتتتتت تتتان وتعزيز التنميتتتة
االستصتتادلة واالجتماعية ،وال ستتيما استتتكماا تنف لطة التنمية االستصتتادلة واالجتماعية

( ( )2021 -2017موريتانيا)؛

 168-122اعتمتاد المزيتد من التتداب ر لتحستتتتتتت ت ن الر تا االجتمتاعي-االستصتتتتتتتتتتادي للنتاس،
وضمان حمالة حقوق األش ا

ال ون لعانون من أوضاع هشة (نيج ريا)؛

 169-122مواصلة العمل للحد من الفقر (عمان)؛
 170-122مواصتتتتتتت تلتة ات تاذ لطوات نحو تحق ق التنميتة المستتتتتتت تتتدامتة ومواجوتة التحتدلتات
االجتماعية-االستصادلة المتصلة بالجا حة (باكستان)؛

 171-122ب ا جوود إضتافية للحد المنوجي من ستوء التا لة ب ن الست ان وتعزيز الستياستة

االجتماعية من لتا ات اذ تداب ر استتتتتتتتتراتيجية من أجل تحق ق استتتتتتتتتقرار اإلمدادات الا ا ية

للس ان المعرض ن ل طر المجاعة (صربيا)؛

 172-122تق يم ت ث ر جا حة مو د19-على أهداء لطة التنمية االستصتتتتادلة واالجتماعية
وألت ت ذلت ت

ي االعتبتتتار لتتتدى متتتتابعتتتة ال طتتتة ،بمتتتا ي ذلت ت

لل طة (سناا ورة)؛
22
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 173-122تكثيف الجوود لم ا حة الفقر والجوع ،ضتتتتتت عن ضتتتتتمان الحصتتتتتوا على ميا
الشرب الم مونة ولدمات الصرء الصحي (السودان)؛

 174-122مواصتتتتتلة تقدلم ال دمات االجتماعية األستتتتتاستتتتتية لاالخية مواطن وا و يادة معدا
التحاق األطفاا بالمدارس ،وال سيما الفتيات الصا رات ،سدر اإلم ان (ترميا)؛

 175-122ات اذ التداب ر الت مة لتيست ر حصتوا الست ان ذوي الدلل المن فض على ست ن
ال ق (السنااا)؛

 176-122مواصتتتتتلة يادة االستتتتتتثمار ي سطاع الصتتتتحة من أجل حمالة حق الستتتت ان ي
الصحة على وجا أ ضل (الص ن)؛

 177-122ات اذ التداب ر الت مة لتوستتتتيع نطاق حصتتتتوا جميع المواطن ن دون تم ز على
الت م ن الصحي وال دمات الصحية الج دة (ج خوتي)؛

 178-122تنف االلتزام ال ي سطع ي مستمر سمة ن روبي بشتتت ت ن المستمر الدولي للستتت ت ان
والتنمية بتعزيز الصحة الجنسية واإلنجابية وتم ن النساء والفتيات (آلسلندا)؛

 179-122مواصتتلة تحستت ن الخنية التحتية الصتتحية ،بما ي ذل عن طريق تعزيز التعاون
الدولي و يادة عدد الموفف ن الطخ ن المسهل ن للتم ن من تو ر ال دمات الصتتتتتتتتتحية الت مة
ي جميع أنحاء الخلد (إندونيسيا)؛

 180-122تعزيز الجوود الرامية إلى ضتتتتتتتمان الحق ي الصتتتتتتتحة للجميع ،بما ي ذل من
لتا تو ر ما ل في من الم ار ق والعامل ن وال دمات ي مجاا الصحة (مال زيا)؛

 181-122تنف التداب ر وت صتير الموارد الكافية لتحست ن حصتوا المراهق ن على لدمات
الصتحة الجنستية واإلنجابية والمعلومات بشت نوا ووستا ل منع الحمل ،مجزء من ال طة الوطنية
للتنمية الصحية للفترة ( 2026-2022هولندا)؛

 182-122مواصتتتتتتتلة الجوود التي تخ لوا الح ومة لزيادة التاطية الصتتتتتتتحية وجعلوا متو رة
للمواطن ن ،وال سيما الحوامل والرضع واألطفاا (عمان)؛

 183-122ات اذ تداب ر ملموستة للتصتدي للوصتم والتم ز ضتد األشت ا

المصتاب ن بالج ام

وأ راد أسرهم ،وضمان حصولوم على ال دمات الصحية الكافية ي الوسب المناسو (الخرتااا)؛

 184-122مواصتتتتتتت تلتة الجوود الوطنيتة الراميتة إلى تحق ق التاطيتة الصتتتتتتتتتحيتة الشتتتتتتتتتتاملتة

(سري النكا)؛

 185-122ضتتتتتتت تمتان إم تانيتة الحصتتتتتتتتتوا على لتدمتات الصتتتتتتت تحتة الجنستتتتتتت تيتة واإلنجتابيتة
المت مة (أومرانيا)؛

 186-122توستتتتتتتتتيع نطتاق لتدمتات التدولتة  -بمتا ي ذلت األمن والعتدالتة والتعليم وال تدمتات
الصتتحية  -لتشتتمل جميع مواطن وا ،بما ي ذل االستتتفادة من برنامج لتن يم األستترة لاضتتع
إلدارة ج دة (الواللات المتحدة األمري ية)؛

 187-122مواصلة ضمان حصوا جميع المواطن ن على ال دمات الصحية (إسوات ني)؛
 188-122مضتتتتتتتتتاعفتة الجوود وات تاذ جميع التتداب ر الت متة لتعزيز حق الجميع ي التعليم
الج د ،ال سيما عن طريق تنف تداب ر لتعزيز ر
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 189-122مواصتتتتتتتتتلة الجوود لنشتتتتتتتتتر ثقا ة حقوق اإلنستتتتتتتتتان بودء التالو على العقبات
االجتماعية والثقافية عمت على إنواء جميع أش اا التم ز ضد المرأة والطفل (مصر)؛

 190-122ت م ن حمالة المسسسات التعليمية من االعتداءات (إستونيا)؛
 191-122ب ا جوود مخ رة لتو ر التعليم المدرسي ومحو األمية للس ان الرحل (الج از ر)؛
 192-122الن ر ي ب ا الجوود من أجل تعزيز حصتتتتتتتتوا الجميع على التعليم الج د مجانا
وعلى سدم المساواة وبدون تم ز (الوند)؛

 193-122مواصتتتتتتتلة الجوود من أجل إصتتتتتتتتح وتنمية سطاع التعليم ،ليشتتتتتتتمل جميع ئات
المجتمع ،بما ي ذل ذوي االحتياجات ال اصة ،ي جميع مدن النيجر (ل خيا)؛

194-122

يتادة االستتتتتتتتتتثمتار ي الن تام التعليمي للخلتد ،وإوتء اهتمتام لتا

الفتيات والنساء لجعلون أكثر اعتمادا على ال ات (موريش وس)؛

الحتيتاجتات

 195-122ضتتتتتتتتتمتتتان التحتتتاق الفتيتتتات والنستتتتتتتتتتتتاء بتتتالمتتتدارس من لتا إجراء حمتت
للتوعية (أرم نيا)؛

 196-122تعزيز التداب ر الرامية إلى ضتتتتمان التعليم الشتتتتامل بحق للجميع وإعطاء األولوية
للتعليم العام بدال من المسسسات ال اصة (أرم نيا)؛

 197-122تعزيز الحق ي التعليم من لتا مواصتتتتتلة تحستتتت ن معدالت االلتحاق بالمدارس
وإتمام التعليم (سري النكا)؛

 198-122الن ر ي تعدول التشتريع المتعلق بالتعليم لجعل التعليم االبتدا ي والثانوي مجانيا
وضمان تمتع الجميع بالحق القانوني ي التعليم (دولة لسط ن)؛

 199-122تعزيز ر

الحصتتتتتتتتتوا على التعليم عن طريق مفتالتة ب ئتة آمنتة وواقيتة لجميع

األطفتاا ،وال ستتتتتتتتتيمتا ي منتاطق النزاع ،بمتا ي ذلت للفتيتات الصتتتتتتتتتا رات وأطفتاا الستتتتتتت ت تان

الرحل (سويسرا)؛

 200-122مواصلة تحس ن التعليم ،وال سيما لجميع األطفاا ي المناطق الريفية (إسوات ني)؛
 201-122توستتتتتيع الجوود الرامية إلى إحداث تا ر اجتماعي بشتتتتت ن واج األطفاا المب ر
والقستري ،وتشتويا األعضتاء التناستلية لإلناث ،وغ ر ذل من الممارستات التم زية ضتد النستاء
والفتيات ،وال سيما من لتا سادة الرأي العام ووسا ط اإلعتم (كندا)؛

 202-122اعتمتاد ستاعتدة تح ر واج األطفتاا بشتتتتتتت ت تل سطعي ،مع رض عقوبتات جنتا يتة
وإدارية على عدم االمتثاا .وعلى نفس المنواا ،تو ر ر

حتى وتسنى لون بدا ل عن الزواج (كوستاري ا)؛

العمل والتدريو للنستتتتتاء والفتيات

 203-122تعزيز مشتتتارمة المرأة ي عمليات الستتتتم ومنع نشتتتوب النزاعات ،وال ستتتيما من
لتا أنشطة تدريو المرأة ي مجاالت الوساطة وإدارة النزاعات وآليات الستم (كوستاري ا)؛

204-122

يادة مشارمة المرأة ي الحياة السياسية (مصر)؛

 205-122تعزيز حقوق اإلنستتتتتتتان للمرأة ،بما ي ذل حقوسوا الجنستتتتتتتية واإلنجابية ،ومنع
الزواج المب ر وتعزيز م ا حة العنف الجنسي (إستونيا)؛

 206-122تكثيف الجوود لزيادة التحاق النساء والفتيات بالمدارس (إث وبيا)؛
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 207-122حمالة حقوق النستتتتتتتتتاء والفتيات ،بما ي ذل بستتتتتتتتتحو التحف ات على اتفاقية
القضاء على جميع أش اا التم ز ضد المرأة ( رنسا)؛

 208-122تكثيف الجوود للنووض بتعزيز وحمالة حقوق المرأة (جورجيا)؛
 209-122ر ع الستتتتتتتتتن القتانونيتة التدنيتا لزواج الفتيتات إلى  18عتامتا ،ممتا هو الحتاا بتالفعتل
بالنسبة للفتيان ،وات اذ لطوات حاسمة لمنع واج األطفاا (ألمانيا)؛

 210-122تعزيز الجوود الرامية إلى حمالة النستاء والفتيات من جميع أشت اا العنف وتنف

استتراتيجية للقضتاء على الممارستات الثقافية الستلخية التي تضتر بالنستاء والفتيات وتمثل تم از

ضدهن (غانا)؛

 211-122وضتتتتع حد لممارستتتتة تشتتتتويا األعضتتتتاء التناستت تلية لإلناث ،وهي "عادة ال لم ن

القخوا بوا" ،من لتا تعزيز الستتتتتياستتتتتات التي تم ن الشتتتتتابات من مقاومة ه ا العنف وتمود
الطريق لحدوث تحوا ثقا ي (الكرسي الرسولي)؛

 212-122م ا حة الممارستتات الضتتارة ضتتد النستتاء والفتيات ،بما ي ذل تشتتويا األعضتتاء
التناسلية لإلناث و واج األطفاا والزواج المب ر والزواج القسري (أورلندا)؛

 213-122تعزيز المستاواة ب ن الجنست ن ي القانون و ي الممارستة العملية ،واالستتمرار ي
تنف استراتيجية منع العنف الجنساني والتصدي لا لعام ( 2017إلطاليا)؛

 214-122القضتتاء على جميع الممارستتات الضتتارة من سخ ل واج األطفاا والزواج القستتري
وتشويا األعضاء التناسلية لإلناث (اليابان)؛

215-122

يتتتادة التتتتداب ر الراميتتتة إلى تم ن المرأة ،بمتتتا ي ذلتت تعزيز ر

توفيفوتتتا

وتوفيف الشتتتتتتباب ،ضتتتتتتت عن تعزيز وعي النستتتتتتاء وتدريخون لشتتتتتتال المناصتتتتتتو العامة ي

النيجر (ك نيا)؛

 216-122تحستتت ن ر

وصتتتتوا المرأة إلى ستتتتوق العمل الرستتتتمي وضتتتتمان تاطية جميع

النساء بن ام الحمالة االجتماعية (ترميا)؛

 217-122ات تاذ جميع التتداب ر الت متة ،ي إطتار القتانون والممتارستتتتتتتتتة العمليتة ،لم تا حتة
تشتتتتتتتتتويا األعضتتتتتتتتتاء التناستتتتتتتتتلية لإلناث ،ضتتتتتتتتتت عن م ا حة واج األطفاا والزواج المب ر
والقسري (التفيا)؛

 218-122تعزيز التتداب ر الراميتة إلى م تا حتة واج األطفتاا المب ر وتشتتتتتتتتتويتا األعضتتتتتتتتتاء
التناسلية لإلناث (ليسوتو)؛

219-122

يادة الجوود الرامية إلى القضتتتتتتاء على جميع الممارستتتتتتات الضتتتتتتارة والتم زية

ضتتتتتد النستتتتتاء والفتيات ،مثل واج األطفاا والزواج القستتتتتري وتشتتتتتويا األعضتتتتتاء التناستتتتتلية
لإلناث (األرجنت ن)؛

 220-122مواصلة الجوود من أجل تم ن المرأة وت ه لوا للتوفيف (المارب)؛
 221-122ات اذ مزيد من اإلجراءات لضتمان المستاواة ب ن الجنست ن وحقوق المرأة ،بما ي

ذل الحصتتوا على ال دمات والحقوق ي مجاا الصتتحة الجنستتية واإلنجابية ،ضتتت عن حق
الفتيتتات ي التعليم ،بوتتدء منع واج األطفتتاا والحمتتل المب ر وتعزيز حريتتة االلتيتتار لتتدى

الفتيات والنساء واستقتلون ال اتي (النرويج)؛
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 222-122وضتع واعتماد سانون لمسترة و قا للمعاو ر الدولية لحقوق اإلنستان من أجل ر ع
الحد األدنى لستتتتتن الزواج إلى  18عاما ،واالعتراء بالمستتتتتاواة ي الحقوق للمرأة ي مستتتتتا ل
الم راث والطتق ،ضتتتتت عن المستتتتاواة ي الوضتتتتع القانوني وحمالة األطفاا المولودون لارج

إطار الزواج (بنما)؛

 223-122ات اذ لطوات لتعزيز جمع الخيانات عن العنف الجنستتتاني ضتتتد النستتتاء والفتيات
لضمان تنف سياسات مستن رة تلخي االحتياجات (الفلخ ن)؛

 224-122ضمان حصوا الجميع على التعليم والصحة الج دون والشامل ن ،بما ي ذل

ي

المناطق الريفية ،وم ا حة جميع أش اا التم ز ي الحصوا على تل الحقوق ،وال سيما ضد
النساء والفتيات (الخرتااا)؛

 225-122إلااء جميع التشتريعات التم زية ضتد النستاء والفتيات ،بما ي ذل تل المتعلقة
بالزواج المب ر والقسري (س رال ون)؛

 226-122الن ر ي إعطاء األولوية لتستتراتيجية الوطنية لمنع العنف الجنستاني والتصتدي
لا ولطة العمل ال مسية للفترة من  2017إلى  2021التابعة لوا (جنوب أ ريقيا)؛

 227-122تنف التعدول المدلل عام  2019على القانون المنشتتتتظ لن ام الحصتتتتر لزيادة
معدا تمث ل المرأة من  15ي الما ة إلى  25ي الما ة بالنستتتتتتتتبة للمناصتتتتتتتتو التي تشتتتتتتتتال
باالنت اب ومن  25ي الما ة إلى  30ي الما ة بالنستتتتتتبة للمناصتتتتتتو التي تشتتتتتتال بالتع ن

(جنوب السودان)؛

 228-122مواصتتتتتتت تلتة تكثيف الجوود لتعزيز حقوق المرأة والطفتل من لتا التنف ت الفعتاا
للسياسات الجدودة (أذربيجان)؛

 229-122مواصتتتتتلة ات اذ التداب ر لزيادة تمث ل المرأة ي اللجنة الوطنية لحقوق اإلنستتتتتان

(تيمور  -ليشتي)؛

 230-122مواصتتلة حمتت التوعية والمناسشتتات العامة المفتوحة والشتتاملة بمشتتارمة جميع

أصتحاب المصتلحة المعن ن بشت ن أهمية إجراء إصتتح سانوني شتامل ومتستق لتحق ق المستاواة

الفعلية ب ن الرجل والمرأة (توغو)؛

 231-122مواصلة الجوود الرامية إلى منع العنف الجنساني وتم ن المرأة وتعزيز المساواة
ب ن الجنس ن والتصدي للزواج المب ر و واج األطفاا (تونس)؛

 232-122ر ع الستتتتتتتتن القانونية الدنيا للزواج إلى  18عاما للفتيات والفتيان ،ضتتتتتتتتت عن
ح ر الممتتتارستتتتتتتتتتتات الضتتتتتتتتتتتارة المرتبطتتتة بزواج األطفتتتاا ،بمتتتا ي ذلتت بموجتتتو القتتتانون

العر ي (بلجي ا)؛

 233-122تعزيز حمتت التوعية والتثقيف بشتت ن أهمية المستتتاواة ب ن الجنستت ن من لتا
اتباع نوج سا م على حقوق اإلنستتتتتتتان ،بما ي ذل

ي برلمانوا ،بودء التم ن من ستتتتتتتحو

التحف ات الوطنية على اتفاقية القضتتتاء على جميع أشت ت اا التم ز ضتتتد المرأة ي أسرب وسب

مم ن (أوروغواي)؛

 234-122مضتتتتتاعفة الجوود لزيادة تمث ل المرأة ي مناصتتتتتو صتتتتتنع القرار ،ال ستتتتتيما ي
المسسسات التشريعية والتنف لة والقضا ية (السنااا)؛
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 235-122تستتتتتتريع حمتت التوعية الجارية للقضتتتتتتاء على واج األطفاا والزواج القستتتتتتري
والمب ر ( مبابوي)؛

 236-122ستتتن سانون لح ر بشت ت ل صتتتارم واج األطفاا وير ع ستتتن الزواج إلى  18عاما
بالنسبة للفتيات (كوت دلفوار)؛

 237-122ضمان حمالة حقوق الطفل ي الممارسة العملية (إستونيا)؛
 238-122مواصتلة وتكثيف الجوود لحمالة األطفاا من العنف ،وضتمان ستتمتوم ،وتيست ر
تمتعوم بحقوسوم (فيجي)؛

 239-122م ا حة عمل األطفاا وممارستتتتتة الزواج القستتتتتري ،بما ي ذل عن طريق تعزيز
ر

الحصوا على التعليم ،وال سيما للفتيات ( رنسا)؛

 240-122مواصلة الجوود الرامية إلى القضاء على عمل األطفاا (جورجيا)؛
 241-122اعتماد سانون لح ر بشتتت ت ل صتتتتتارم واج األطفاا وير ع الستتتتتن القانونية لزواج
الفتيات إلى  18عاما (آلسلندا)؛

 242-122وضتع تداب ر محددة بمستاعدة جميع أصتحاب المصتلحة لضتمان استتمرارية تعليم
األطفاا ي المناطق الريفية ،وال سيما الفتيات (أناوال)؛

 243-122مواصلة الجوود الرامية إلى تنف ال طة االستراتيجية الوطنية لم ا حة واج األطفاا
والزواج المب ر والقسري ،ور ع الحد األدنى للسن القانونية للزواج إلى  18عاما (إلطاليا)؛

 244-122مواصلة التقدم المحر

ي مجاا تعزيز حقوق الطفل (موريتانيا)؛

 245-122تنقيح القانون المدني مع مراعاة احترام مخدأ مصتتتتتتالح الطفل الفضتتتتتتلى ،وتحدود

ستتتتن  18عاما محد أدنى لستتتتن الزواج ،والستتتتماح بتستتتتج ل والدات األطفاا المعرضتتت ن ل طر
انعدام الجنسية (الم سي )؛

 246-122تعزيز التعاون التقني من أجل تنف جميع الصتت و التي صتتتدق عل وا الخلد من
عام  ،2016وال سيما تل المتعلقة بحقوق الطفل (مو امخ ق)؛

 247-122تنف تداب ر عالة ل فض معدالت الوفيات النفاسية ووفيات الرضع (ن باا)؛
 248-122النووض بتنف برنامج حمالة األطفاا من االستتتتتتتتاتا الجنستتتتتتتي وعمل األطفاا
واست دام األطفاا ي النزاعات المسلحة (عمان)؛

 249-122مواصتتلة جوودها لضتتمان حمالة حقوق األطفاا ور اهوم ،بما ي ذل من لتا
اعتماد سياسات وطنية شاملة ي مجاالت ر يسية مثل الصحة والتعليم (سناا ورة)؛

 250-122ستتن سانون لح ر واج األطفاا وضتتمان تنف  ،ضتتت عن االضتتطتع بحمتت
توعية عالة (إسبانيا)؛

 251-122مواصتتتلة الجوود الرامية إلى حمالة األطفاا من العنف واالستتتتاتا وفاهرة عمل
األطفاا (تونس)؛

 252-122تدعيم إطار السياسات العامة المتعلق بحقوق األش ا
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ذوي اإلعاسة (الوند)؛
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 253-122تكثيف الجوود لضتتتتتتتمان إدماج األشتتتتت ت ا

ال دمات العامة ،بما ي ذل الصحة والتعليم (السودان)؛

ذوي اإلعاسة وإشتتتتت تراكوم ي جميع

 254-122مواصتتتتتتتلة تعزيز سوان نوا المتعلقة بانعدام الجنستتتتتتتية واالتجار بالبشتتتتتتتر وتوريو
األش ا

-123

(إسوات ني).

جميع االستتتتتتتنتاجات و/أو التوصتتتتتتيات الواردة ي ه ا التقرير تعخر عن موقف الدولة (الدوا)

التي سدمتوا و/أو الدولة موضوع االستعراض .وينباي أال لفوم أنوا تح ى بت و د الفريق العامل م ل.
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Annex
Composition de la délégation
• La délégation du Niger était présidée par S.E Dr. Boubakar Hassan, Ministre de la
Justice, Garde des Sceaux et composée des membres suivants:
• SEM. Laouali LABO, Ambassadeur, Représentant Permanent de la République du
Niger auprès de l’Office des Nations Unies et des autres Organisations Internationales
à Genève;
• M. Oumaria Mamane, Conseiller principal du Premier Ministre;
• Mme Hassane Aïssa, conseillère du Ministre de la Santé publique, de la Population et
des Affaires Sociales;
• M. Ousseini Djibagé Maman Sani, Secrétaire Permanent du Comité interministériel
chargé de la rédaction des rapports aux organes des Traités et de l’EPU;
• M. Moumouni Hamidou, Président de la Commission Nationale de Coordination de
Lutte contre la Traite des Personnes;
• M. Moussa Waziri, inspecteur des services judiciaires et pénitentiaires;
• Mme Gazibo Kadidia, Directrice Générale des Droits de l’Homme et de la Protection
Judiciaire Juvénile au Ministère de la Justice;
• M. Mahaman Sani, Secrétaire Général de l’Initiative 3N;
• Mme Rabiou Assétou, Directrice des Droits de l’Homme au Ministère de la Justice;
• Mme Lailatou Alfari, Directrice des Normes Internationales au Ministère de l’Emploi,
du Travail et de la Protection Sociale;
• Mme Tamponé Safiatou, Directrice du Leadership féminin au Ministère de la
Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant;
• Mme Sourghuia Mariama, Directrice de l’Organisation des Soins au Ministère de la
Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales;
• M. Saidou Dogon Guida, Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de
Grande Instance de Niamey;
• M. Adamou Harouna, Chef de Division au Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération;
• M. Ada Rabiou, Chef de division à la Direction de la Protection de l’Enfant au
Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant;
• M. Nahantchi Garba, Chef de Division au Ministère de l’Education Nationale;
• M. Amadou ISSAKA, Deuxième Conseiller à la Mission Permanente de la
République du Niger à Genève;
• M. Mahamane Bachir ISSA DJATAW, Premier Secrétaire à la Mission Permanente
de la République du Niger à Genève.
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