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 مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشاامل  املنشاو وفقااق لقارار حلاق  قا    -1
. 201٨تشااارين اليفاااارب/ن فمرب  16إىل  5  دورتاااحل اياديااة واليف ااااة م الفااا ة ماان 5/1سااان اإلن

. 201٨تشااارين اليفاااارب/ن فمرب  6عقااا دة م   املنيجااايف  م اةلساااة الرا عاااةواسُتعرضاااحل ايالاااة م 
وتاااروس وفاااد نيجااايف  السااافيف فااا   العاااادة واملفااا ض  املميفااال الااادا م لنيجااايف  لاااد  م تااا  األمااام 
املتحدة واملنظمات الدولية األخار  م جنيا   وودو ويان  قاادري. وم اةلساة العاشارة  املعقا دة 

 عامل التقرير املتعلق  نيجيف .  اعتمد الفريق ال201٨تشرين اليفارب/ن فمرب  9م 
  اختااار حلااق  قاا   اإلنسااان فريااق املقااررين التااا  201٨كااان ن اليفارب/يناااير   10وم  -2

 )اجملم عة اليف اية( لتيسيف استعراض ايالة م نيجيف : وس اليا  والربازيل  ومصر.
ماان مرفاق قاارار  5والفقارة  5/1مان مرفااق قارار حلااق  قا   اإلنسااان  15ووفقااق للفقاارة  -٣

 :الية ألغراض استعراض ايالة م نيجيف   صدرت ال اث ق الت16/21اجمللق 
 (؛A/HRC/WG.6/31/NGA/1)و( )15تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقاق للفقرة  )و( 
جتميااال للمعل مااااات وعدتااااحل مف ضااااية األمااام املتحاااادة السااااامية يقاااا   اإلنسااااان  )ب( 

 (؛A/HRC/WG.6/31/NGA/2))ب( 15)املف ضية( وفقاق للفقرة 
 (.A/HRC/WG.6/31/NGA/3)ج( )15م جز وعدتحل املف ضية وفقاق للفقرة  )ج( 

عااان طرياااق اجملم عاااة اليف اياااة قا ماااة وساااللة وعاااد ا مسااابقاق كااال مااان  وُو يلاااحل إىل نيجااايف  -٤
اإل ا   التنفيا  و  وووروغ اي  والربازيل  والربتغاال ابسام حم عاة األصادقاأ  شاونإسبانيا  ووملانيا  

و لجي ااااا  وساااال فينيا  والساااا يد  وس يساااارا  واململ ااااة املتحاااادة  واملتا عااااة علاااا  الصااااعيد الاااا طين 
لربيطانيااا العظماا  وويرلناادا الشاامالية  والاا ال ت املتحااادة األمري يااة. وذ اان االطاا   علاا   ااا   

 األسللة م امل قل الشب ي ل ستعراض الدوري الشامل.

 االستعراضموجز مداوالت عملية  -أوالا  
 عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

اللجناااة ال طنياااة املعنياااة ابالساااتعراض الااادوري الشاااامل قاااد وعااادَّت التقريااار  ذكااار ال فاااد ون -5
 ال طين عن طريق عملية جامعة  مشلحل مسؤولة    مية ومميفلة عن اجملتمل املدرب.

هتاااا جتاااا  حلاااق  قااا   اإلنساااان مااان خااا ل وقاااد ووفاااحل نيجااايف  إىل  اااد كبااايف ابلتزاما -6
مشااركتاا النشاطة م عمال اجمللاق وونشاطتحل  وتقادم الادعم إىل اللجناة ال طنياة يقا   اإلنسااان  
وااللتازام ابلصا  ا املتعلقااة  قا   اإلنساان وتاا فيف الادعم ةميال االساا اتيجيات علا  الصااعيدين 

 تاا.اإلقليمي والدو  من وجل تعزيز  ق   اإلنسان ومحاي
العسا ري م حاال م افحاة اإلر ااب  -ومن  االستعراض السا ق  تعازَّز التعااون املادرب  -٧

والتمرد والعمليات األمنية الداخلية األخر  عن طريق عدة تدا يف  تشامل إدراج و ادات تدريبياة 



A/HRC/40/7 

3 GE.18-22688 

ية  اإلنسارب ضامن مناااج األفاراد العسا ر  الدو   شون القان ن الدو  يق   اإلنسان والقان ن
 ووضل إطاِر وخطة عمل السياسة ال طنية  شون منل التطرف العني  وم افحتحل.

  ُوضاعحل اسا اتيجية ومان الف ااأ اإلل ا ورب الايت يُاراد هباا إعاداد قادرة 201٤وم عام  -٨
نيجيف  التنافسية االقتصادية العاملية م حال الف اأ اإلل  ورب. ويُ كر من  ة العناصر الر يساية 

  اتيجية محاية البياانت واخلص صية.ل س
وال تزال الصيغة الناا ية خلطاة العمال ال طنياة  شاون األعماال التجارياة و قا   اإلنساان  -9

قياااد اإلعاااداد  اساااتجا ةق لااادع ة األمااام املتحااادة إىل معاةاااة اماثر السااالبية لقطاااا  األعماااال علااا  
  ق   اإلنسان.

نيااة وطنيااة للنظاار م إنشاااأ وإدارة قاعاادة  ياااانت وقااد ونشااوت اي  مااة االحتاديااة ةنااة ف -10
 األشخاص املفق دين.

ومناااا  االسااااتعراض السااااا ق  امُلاااا  عاااادد ماااان املبااااادرات لتحسااااة فعاليااااة نظااااام العدالااااة  -11
وإم انيااة اللجاا أ إليااحل  وعناصاار املساااألة والشاافافية والنزا ااة فيااحل. وتشاامل  اا   املبااادرات وضاال 

عادل  واسا اتيجية وطنياة للمع ناة القان نياة  وسياساة وطنياة خطط عمل متعلقة إبص ح قطاا  ال
 شااون املقاضاااة  ومدونااة ق اعاااد ساال ا ومبااادد ت جيايااة للمااادعة العااامة االحتااادية  ومباااادرة 

 .البح ث الق ا ية وإعداد دليل املستخدمة املبسط  شون احملاكم
عااد اليف ااة الاا اردة م األ  2020-201٧وتناولاحل خطاة اإلنعااا والنما  االقتصاادية  -12

و داف التنمية املستدامة  و ي االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيلية. وتتميفال الريياة الا اردة 
م اخلطة م حتقيق النم  الشامل املطرد من خ ل ز دة اإلنتاجية ال طنية والتن يل املستدام. ومن 

الرعاياااة الصاااحية والناااا ض  ن عيتااااا   شاااون اخلطاااة ون تاااؤدي إىل حتساااة إم انياااة ايصااا ل علااا 
 وز دة القدرة عل  حتمل ت اليفاا  ونشر نظام التومة الصحي ال طين م مجيل وحناأ البلد.

وقد  ُ لحل جا د كبيفة لتنفي  الت صايات الايت  ظياحل ابلتويياد إاار االساتعراض الساا ق   -1٣
التطااا رات املساااتجدة   وي ااااق تقريااار علااا  النحااا  املباااة ابلتفصااايل م التقريااار الااا طين. واساااتعرض ال

واإلجنااااازات والتحااااد ت الاااايت ت اجااااااا نيجاااايف  م تنفياااا  التزاماهتااااا الط عيااااة إزاأ حلااااق  قاااا   
 اإلنسان.

( ماااان الدساااات ر حتظاااار 1)٣٤ة ساااالفا  ذكاااار ال فااااد ون املااااادة علاااا  األسااااللة املعاااادَّ داق ور  -1٤
  201٧ن ن م افحاة التعا ي  لعاام التع ي . وخ ل الف ة قياد االساتعراض  ساننحل نيجايف  قاا

ال ي حيظر التع ي  وغيف  من ضروب املعاملاة وو العق  اة القاساية وو ال إنساانية وو املايناة علا  
ياااد املااا كفة امل لفاااة إبنفااااذ القااا انة  ويااان  علااا  معاقباااة مااارت    ااا   األفعاااال. وتاااتم إعاااادة 

لقااا انة علااا  اساااتخدام ال ساااا ل ايدييفاااة تااادري  األفاااراد العسااا رية واملااا كفة امل لفاااة إبنفااااذ ا
 والعلمية ل ستج اب.

 املؤسسااة العساا رية  لحل للتحقيااق م ماازاعم انتااكاااتوقاادمحل اللجنااة الر سااية الاايت ُشاا -15
اإلنسااان واناااأ العمليااات األمنيااة الداخليااة تقرير ااا إىل اي  مااة. وتُاتَّخاا   الياااق خطااا ات  قاا  ي

فريااق حتقيقااات  201٨قرياار. وعاا وة علاا  ذلاا   وُنشاا  م عااام ملعاةااة الت صاايات الاا اردة م الت
فرقااااة اخلاصااااة الخاااااص للتحقيااااق م االدعاااااأات املتعلقااااة ابنتااكااااات  قاااا   اإلنسااااان علاااا  يااااد 

 مل افحة السط  وغيف ا من ال  دات اخلاصة م ق ة الشرطة النيجيفية.
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  قاان ن  قاا   الطفاال واساُتحداحل عاادة تادا يف تتعلااق  نمااأ الطفاال ومحايتااحل   اا م ذلاا -16
علاا  الصااعيد الاا طين  وقااد اعتماادهتا معظاام الاا ال ت ابعتبار ااا جاازأاق ماان قاا انة وال هتااا. وشاار  

. ويتناااول قااان ن 20٣0الاار يق م  اارانمل عماال للق اااأ علاا  العناا  ضااد األطفااال  لاا ل عااام 
السااتغ ل الصااحة ال طنيااة  الاا ي ينطبااق علاا  كاال ماان املساات   االحتااادي ومساات   الاا ال ت  ا

 اةنسي واالعتداأ عل  األطفال.
 اا ) ظاار( العنا  ضاد األشاخاص اىلااادف إىل الق ااأ علا  العناا   املتعلاقوم القاان ن  -1٧

االغتصااااب ليشااامل محاياااة الااا ك ر. ومنااا  االساااتعراض ُوسااال نطاااا  م اييااااة اخلاصاااة والعاماااة  
 السا ق  مل يتغيف م ق  نيجيف   شون امليل اةنسي.

امل كف ن ال ين يتباة ومام ارت با ا انتااكاات يقا   اإلنساان م وعقااب تقاارير وخي ل  -1٨
وفرقة التحقيق اخلاصة إلجاراأات دديبياة إدارياة  وي اجاحل  عاظ املا كفة م  قاة ق اا ية. وجتاري 
مجيااال ماكماااات املشاااتبحل م ارتبااااطام سماعاااة و ااال السااانة للااادع ة واةاااااد )  كااا   ااارام(  صااا رة 

للمشاااتبحل فااايام ون ي  نااا ا مميفلاااة  حاااامة مااان اختياااار م. ويااا فر حلاااق املع ناااة  علنياااة  وُيسااام 
 القان نية لنيجيف  التميفيل القان رب حاانق للمع زين من املشتبحل فيام.

  وجاااارت 2015وفيمااااا يتعلااااق  قتاااال وع اااااأ م ايركااااة اإلساااا مية م نيجاااايف  م عااااام  -19
عسا رية وصادر كتااب و ايظ   ا مي. وسايحاك م حتقيقات مال املؤسساة الوالية كادوان    مة 

  اةناة املزع م ن عن طريق نظام الق اأ العس ري ايازم.
وال تزال نيجيف  تُبقي عل  عق  ة اإلعدام. غيف ون اةا د جارية  ة اي  ماة االحتادياة  -20

  و   مات ال ال ت إلضفاأ الطا ل الرمسي عل  وق  العمل  عق  ة اإلعدام.
ت مصاااداقية م وجااا اأ سااالمية م وجااال كفالاااة إجاااراأ انتخااااابت  ااارة ونزيااااة وذاومااان  -21
  تُبااا ل جاااا د لتعزياااز اإلجاااراأات االنتخا ياااة. وتعمااال اي  ماااة مااال مجيااال اةااااات 2019 عاااام

األساسااية صاااا بة املصاالحة مااان وجاال تعزياااز قااادرات اةاااات الفاعلاااة املعنيااة  وت عياااة املااا اطنة  
ت خالياااة مااان العنااا . وتقااايم اللجناااة االنتخا ياااة ال طنياااة املساااتقلة والتشاااجيل علااا  إجاااراأ انتخاااااب

واللجنة ال طنية يق   اإلنساان اتصااالت مال وصاحاب املصالحة  شاون ضارورة التصارف  طريقاة 
  سلمية قبل االنتخاابت وخ ىلا و عد ا.

وي ااامن الدسااات ر  قااا   اإلنساااان األساساااية   اااا م ذلااا  اياااق م ماكماااة ساااريعة.  -22
فعاليتااحل م كفالااة احملاكمااة السااريعة م  2015القااان ن املتعلااق إبدارة العدالااة اةنا يااة لعااام ووكااار 

الق ا  اةنا ية  والق اأ عل  اال تجاز املط ل للمشتبحل فيام. و دو نفاذ القان ن م العديد من 
 وال ت االحتاد.

قاااادم التقاااااارير   جااااا   ت معنيااااااق  وطنيااااااق  عااااام ق  وقااااد ونشاااااوت اي  مااااة االحتادياااااة فريقااااااق  -2٣
معا دات  ق   اإلنسان  و   ي فر املساعدة م إعاداد التقاارير املقدماة إىل العدياد مان  يلاات 

 رصد معا دات األمم املتحدة وم رصد تنفي  الت صيات اليت  ظيحل ابلتوييد.
حل وحيظاار الدساات ر اعتماااد وي د نااة ابعتبار ااا د نااة الدولااة. وابإلضااافة إىل ذلاا   وقنعاا -2٤

نيجيف  علا  صا  ا األمام املتحادة واالحتااد األفريقاي املتعلقاة  قا   اإلنساان الايت ت امن  رياة 
 الدين واملعتقد.
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وذكاار ال فااد ونااحل رغاام اسااتمرار الصااع ابت  تظاال نيجاايف  مصااممة علاا  رفاال التحااد ت  -25
 املاالة وماماا م سعياا إىل م اصلة النا ض  ق   اإلنسان ومحايتاا.

 ة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراضجلس -ابء 
وفااداق  بياااانت. وتاارد الت صاايات املقدمااة واناااأ جلسااة  11٨واناااأ جلسااة التحاااور  ودىل  -26

 التحاور م الفر  اليفارب من   ا التقرير.
نيجايف  مان جاا د ل فالاة حانياة التعلايم  وانحل مجا رية فنزوي  الب ليفارية علا  ماا تب لاحل -2٧

 لة اليفان ية واعتماد ا اخلطة االس اتيجية ال طنية للتنمية الصحية.م املر 
وشاد اليمن خبطط نيجيف  الرامية إىل م افحة التطرف والفساد  وتعزيز  ق   اإلنسان  -2٨

 ومت ة الشباب من التص يحل.
طااااة ن  ااااحل زمبااااا  ي ابلااااز دة م ميزانيااااة اللجنااااة ال طنيااااة يقاااا   اإلنسااااان  واعتماااااد خ -29
  وت جياااحل دعااا ة دا ماااة إىل امل لفاااة  ااا ال ت م 2020-201٧ نعااااا والنمااا  االقتصااااديةاإل

 إطار اإلجراأات اخلاصة جمللق  ق   اإلنسان.
العسااا ري م حاااال م افحاااة اإلر ااااب والتمااارد وم -ن  اااحل وفغانساااتان ابلتعااااون املااادرب -٣0

 تعزيز األمن الداخلي.
 ام  ق   اإلنسان م م افحة العن  واإلر اب.ر بحل اةزا ر ابلعنصر املتعلق اب    -٣1
 ن  حل ونغ ال  تحسن الظروف املعيشية للس ان املتوارين ابلتحد ت األمنية الداخلية. -٣2
  نوت األرجنتة نيجيف  عل  الت قيل عل  إع ن املدارس اممنة. -٣٣
الااا ي يقااا د  ر باااحل وسااا اليا إبنشااااأ فرياااق التحقياااق الر ساااي وحلاااق التحقياااق اخلااااص  -٣٤

 اةيش.
ون  وي اق وشارت النمسا إىل انتااا وق  العمل  عق  ة اإلعدام   م ال اقل. وال ظحل  -٣5
 من ضحا  االجتار ابلبشر  م من نيجيف . كبيفاق   عدداق 
اإلنعااااا  ر باااحل وذر يجاااان إبنشااااأ ال كالاااة ال طنياااة يظااار االجتاااار ابألشاااخاص وخبطاااة -٣6

 .2020-201٧ والنم  االقتصادية
وشااادت البحاارين  قيااام نيجاايف  إبنشاااأ فريااق عاماال مشاا ا  ااة الاا زارات ل ضاال قاعاادة  -٣٧

  ياانت األشخاص املختفة.
ر باااااحل  ااااانغ ديش خبطاااااة العمااااال ال طنياااااة  شاااااون منااااال التطااااارف العنيااااا  وم افحتاااااحل   -٣٨

 وإبص  ات قطا  العدالة اةنا ية ومشاركة الشباب م العملية السياسية.
 روس ابلتشريعات اليت حتظر االجتار ابألشخاص ومنا  ة التع ي   واةا د ن  حل  ي -٣9

 الرامية إىل م افحة الفساد  وتنمية قطاعي الصحة والتعليم  وإص ح اةااز الق ا ي.
ال ظااحل  لجي ااا اةااا د الاايت تُباا ل لتنفياا  الت صاايات املنبيفقااة عاان االسااتعراض السااا ق   -٤0

 إىل امل لفة   ال ت م إطار اإلجراأات اخلاصة.اليت تشمل ت جيحل دع ة دا مة 



A/HRC/40/7 

GE.18-22688 6 

ن  ااحل  اانن ابإلصاا  ات الاايت هتاادف إىل محايااة النساااأ واألطفااال  وال ساايما الفتيااات   -٤1
 من العن  واالجتار ابلبشر.

   اتن البلد عل  م اصلة جا د  الرامية إىل تعزيز محاية  ق   اإلنسان.شجعحل  -٤2
دة الق ميات ابةا د الرامية إىل تعزياز ومحاياة  قا   اإلنساان  ن  حل دولة   ليفيا املتعد -٤٣

واإلصاااا  ات الراميااااة إىل حتسااااة الفعاليااااة واملساااااألة والشاااافافية م الساااالطة الق ااااا ية وإم انيااااة 
 اال ت ام إىل الق اأ.

 تقاارير األمام املتحادة الايت ذُكار فيااا عادد مان الشا اغل ودعاحل  و اطحل   تس اان علماق  -٤٤
 إىل تعزيز محاية  ق   املروة.نيجيف  

 وشادت الربازيل  تعاون نيجيف  مل امليات الدولية يق   اإلنسان. -٤5
شاااجعحل  لغاااار  نيجااايف  علااا  املااااذ املزياااد مااان التااادا يف لتنفيااا  التشاااريعات والسياساااات  -٤6

 اةديدة  وعل  ز دة فعالية اللجنة ال طنية يق   اإلنسان.
 د نيجاايف  ماان وجاال حتسااة األماان م البلااد عاان طريااق م افحااة وشااادت   روناادي سااا -٤٧

 التطرف العني  ومجاعة   ك   رام اإلر ا ية.
وشااااادت كااااا   فاااايفدي إبصاااا  ات نيجاااايف  االجتماعيااااة واالقتصااااادية الاااايت هتاااادف إىل  -٤٨

 حتسة املعاييف االجتماعية واالقتصادية لشعباا.
نيجايف  م غارب وفريقياا مان خا ل دور اا اياسام ن  حل ال اميفون ابةاا د الايت تبا ىلا  -٤9

م عمليات اةماعة االقتصادية لدول غرب وفريقيا  والتزاماا   افحة اإلر اب وكفالة االستقرار 
 م املنطقة.

وعر حل كندا عن تطلعاا إىل التنفي  ال امل ل سا اتيجية ال طنياة إلمااأ زواج األطفاال.  -50
عاان طريااق كفالااة مشاااركة اةمياال م  م البلااد تعزيااز الدذقراطيااة وشااجعحل نيجاايف  علاا  م اصاالة

 .2019انتخاابت عامة  رة ونزياة م عام 
وشااادت مجا ريااة وفريقيااا ال سااط  ابإلجنااازات التشااريعية والتنظيميااة اىلامااة الاايت  ققتاااا  -51

 نيجيف  من  االستعراض األخيف للبلد.
  م تنفياااااا  الت صاااااايات الاااااايت قبلتاااااااا م ر بااااااحل تشاااااااد ابلتقاااااادم الاااااا ي و رزتااااااحل نيجاااااايف  -52

 االستعراض السا ق. 
وشادت شيلي  تعاون نيجيف  مل احمل مة اةنا ية الدولية  ول نااا وعر احل عان شا اغلاا  -5٣

  إزاأ استمرار التمييز والعن  م البلد.
  والتادري  2020-201٧ اإلنعااا والنما  االقتصاادية ر بحل الصة ابعتمااد خطاة -5٤

ال  قاا   اإلنسااان امل جااحل لافااراد العساا رية واملاا كفة امل لفااة إبنفاااذ القااان ن  والعماال م حاا
  املت اصل عل  تنفي  اإلص  ات الق ا ية.

ن  ااحل جااازر القماار ابلتقااادم احملاارز م عااادد ماان حااااالت  قاا   اإلنساااان   ااا م ذلااا   -55
  اعتماد ق انة مل افحة التع ي  واالجتار ابألشخاص.
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د ال  نغاا  ابسااتعداد نيجاايف  للتعاااون ماال آليااات  قاا   اإلنسااان   ااا م ذلاا  ماان وشااا -56
 خ ل ت جيحل دع ة دا مة إىل امل لفة   ال ت م إطار اإلجراأات اخلاصة.

اإلنعااااا والنمااا   ر بااحل كااا ت ديفاا ار  تنفيااا   ااارانمل مل افحااة التطااارف العنيااا  وخبطااة -5٧
 .2020-201٧ االقتصادية

اار ر بااحل كاا اب اب -5٨ إلجااراأات الاايت املاا هتا نيجاايف  لتحسااة إطار ااا القااان رب ون عيااة وتيس 
 اخلدمات الصحية والتعليم.

وشااادت قااربص  ااا تب لااحل نيجاايف  ماان جااا د ماان وجاال م افحااة اإلر اااب ودعاام  قاا    -59
 اإلنسان  وروت وما تش ل   ل  ميفاالق حُيت    حل م القارة أبسر ا.

ان ن منا  ااة التعاا ي   وإبعااداد القااان ن االنتخااايب اةديااد ر بااحل تشااي يا ابعتماااد قاا -60
 .وابملشاركة السياسية للمشردين داخلياق 

وُنشالحل وفرقاة للتحقياق  عل  التعليقات واألساللة الا اردة  وشاار وفاد نيجايف  إىل وناحلداق ور  -61
فرقاة  م مزاعم انتااكاات  قا   اإلنساان مان جانا  قا ات األمان. و جارد نشار تقاارير تلا  األ

ساتنفَّ  الت صاايات الاا اردة فيااا. ووضاااف ابلقاا ل إن اي  ماة ملتزمااة اب اا ام وقا  العماال  عق  ااة 
اإلعدام ال ي سبق اعتماد . ووفاد ابلتنفي  اييفيث للسياسة االقتصاادية الشااملة للجميال. وذكار 

روة وومااا السااتعراض اللجنااة املعنيااة ابلق اااأ علاا  التمييااز ضااد املااراق ون نيجاايف  قااد خ ااعحل مااؤخ
م كفالة املساواة للنسااأ والفتياات. ووكاد ون الدسات ر والقاان ن ال يسامحان اق  ققحل تقدما كبيف 

ابلتمييااز. وذكاار ون نيجاايف  ملتزمااة ابلدذقراطيااة وتعتاازم إجااراأ انتخاااابت  اارة ونزياااة وخاليااة ماان 
نتيجااةق للمبااادد العناا . وقااال إن معظاام النيجيفيااة يع ضاا ن علاا  الع قااات  ااة ميفليااي اةاانق 

الدينية واليفقافية واألخ قية العميقاة اةا ور م البلاد. ومال ذلا   ال ت جاد وي سياساة وو ممارساة 
ملطاردة األشخاص عل  وساس ميا ىلم اةنساية. وقاال إن التعلايم ومار إلزاماي م البلاد  وإن امابأ 

إن نيجايف  ملتزماة  وي ااق ال فد إمنا يرت ب ن جرذة م  ال عدم إرسال وطفاىلم إىل املدرسة. وقال 
إبماااأ املمارسااات التقليديااة ال ااارة ابلفتيااات. ووشااار إىل حتساان الشااؤون املاليااة وامليزانيااة اخلاصااة 

ماان  ابللجنااة ال طنيااة يقاا   اإلنسااان وتعزيااز اسااتق ليتاا. و ُاا لحل جااا د لتم ااة املااروة اقتصاااد ق 
ام  وكاااد ون الدسااات ر ي ااامن اساااتق ل خااا ل مااان  قاااروض ألغاااراض تنظااايم املشااااريل. وم اخلتااا

 السلطة الق ا ية  وون تل  السلطة فعالٌة ومايدة.
ر بااحل مجا ريااة كاا ر  الشااعبية الدذقراطيااة ابةااا د الاايت تباا ىلا نيجاايف  وابلتقاادم ال باايف  -62

 م حال تعزيز  ق   اإلنسان. 201٣ال ي و رزتحل من  عام 
عل  العمل املمتاز الا ي قاماحل  احل نيجايف  مان وجال  وانحل مجا رية ال  نغ  الدذقراطية -6٣

 تعزيز  ق   اإلنسان ومحايتاا  وال سيما ابلنسبة للفلات ال عيفة.
و عاادم  2015وشااادت الاادامنرا ابعتماااد قااان ن ) ظاار( العناا  ضااد األشااخاص لعااام  -6٤

 .2016تنفي  وي   م ابإلعدام من  عام 
  و قااان ن  ظاار التمييااز القااا م علاا  وساااس ر بااحل جيباا ال إبصاا ح إدارة شااؤون العاادل -65

 اإلصا ة  فيفوس نق  املناعة البشرية وابلقان ن ال ي حيظر التع ي .
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وانااحل مصاار علاا  نيجاايف   شااون متاا   تقرير ااا الاا طين وجا د ااا لاادعم وا اا ام  قاا    -66
 اإلنسان عن طريق م افحة اإلر اب.

هتا نيجاايف  مل افحااة العناا  ضااد األطفااال إساات نيا ابخلطاا ات التشااريعية الاايت املا ر باحل  -6٧
 والنساأ  وابلدع ة الدا مة اليت وجاتاا إىل امل لفة   ال ت م إطار اإلجراأات اخلاصة.

واناااحل إاي  ياااا علااا  التقااادم الااا ي و رزتاااحل نيجااايف  منااا  االساااتعراض الساااا ق فيماااا يتعلاااق  -6٨
 .اإلنعاا والنم  االقتصادية تنفي  الت صيات ووضل خطة 

و تصديق نيجيف  علا   إلنعاا والنم  االقتصاديةل نيجيف  خطةوشادت فيجي   ضل  -69
 اتفا  ابريق.

روت فنلندا ون تنفي  الت صايات ساي  ن لاحل واار إعاايب علا   يااة النااس الا ين يعيشا ن  -٧0
 م ووضا   شة ويتي  فرص التنمية االجتماعية واالقتصادية.

للتحقيااق م ادعاااأات انتااكااات  قاا   اإلنسااان علاا  يااد وشااادت فرنسااا إبنشاااأ ةنااة  -٧1
 الق ات املسلحة و تعزيز م افحة الفساد.

ر بااحل غااا  ن ابعتماااد تشااريل حيظاار مجياال وشاا ال العناا   و تنقااي  التشااريعات املتعلقااة  -٧2
 .  افحة االجتار ابلبشر  وابةا د املب ولة لصاحل الفلات األكيفر ضعفاق 

اااانن قاااا -٧٣ وقااااان ن  2015 ظاااار( العناااا  ضااااد األشااااخاص لعااااام ان ن )ر بااااحل ج رجيااااا  س 
. وشاااجعحل نيجااايف  علااا  وضااال الصااايغة الناا ياااة خلطاااة العمااال 201٧منا  اااة التعااا ي  لعاااام 

 .2022-201٧ال طنية  شون تعزيز  ق   اإلنسان ومحايتاا 
واناحل وملانياا علا  مااا تب لاحل نيجايف  مان جااا د للتحقياق م االنتااكاات املادع  ارت اهبااا  -٧٤

 عل  يد ق ات األمن  ور بحل ابحملاكمات اليت خي ل ىلا املشتبحل فيام من مجاعة   ك   رام.
ر بااحل غاااان إبنشاااأ ال كالااة ال طنيااة مل افحااة االجتااار ابلبشاار وابملبااادرات القا مااة علاا   -٧5

  ق   اإلنسان مل افحة اإلر اب والتمرد.
مشرو  قان ن ) ظر( العن  ضد ن  حل الي انن  سن قان ن منا  ة التع ي   وإبقرار  -٧6

 األشخاص عل  الصعيد االحتادي  وابلتزام نيجيف  إزاأ احمل مة اةنا ية الدولية.
وشاااادت غيااااان إبنشااااأ نيجااايف  ةناااة وطنياااة مشااا كة  اااة الااا زارات لشاااؤون االساااتعراض  -٧٧

 الدوري الشامل.
 قدم ال رسي الرس   ت صيات. -٧٨
يف  ابلتعاون مل االستعراض الدوري الشامل وغيف  من آليات وقرت  ندوراس ابلتزام نيج -٧9

 األمم املتحدة يق   اإلنسان.
واناااحل  نغاااار  علااا  االساااتعراض املناجاااي للقااا انة واألنظماااة ال طنياااة مااان وجااال تنفيااا   -٨0

 الت صيات املنبيفقة عن االستعراض السا ق.
   سااب  مجاعااة   كاا   اارام. يساالندا ومااا تاادرا الصااع ابت الاايت ت اجااااا نيجاايف آقالااحل  -٨1

 وذكَّرت نيجيف  ابلتزاماهتا   ج  القان ن الدو .
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وعر ااحل اىلنااد عاان تقاادير ا لإلصاا  ات االجتماعيااة واالقتصااادية م نيجاايف   ور بااحل  -٨2
 ابلتدا يف الرامية إىل حتسة كروف املروة.

اإلنساان  ووضال الصاايغة  واناحل إندونيسايا علا  الاز دة م ميزانياة اللجناة ال طنياة يقا   -٨٣
 الناا ية خلطة العمل ال طنية املتعلقة ابألعمال التجارية و ق   اإلنسان.

 وانحل مجا رية إيران اإلس مية عل  التقدم احملرز م تعزيز ومحاية  ق   املروة والطفل. -٨٤
  قدنم العرا  ت صيات. -٨5
 اااااحل عااااان قلقااااااا إزاأ ر باااااحل ويرلنااااادا  قاااااان ن ) ظااااار( العنااااا  ضاااااد األشاااااخاص. ووعر  -٨6

 التشريعات اليت تفرض قي داق عل   رية ت  ين اةمعيات والتجمل.
 وانحل إيطاليا عل  التقدم احملرز م م افحة العن  ضد املروة واالجتار ابلبشر. -٨٧
وعر حل الياابن عن تقدير ا إزاأ املبادرات الرامية إىل الق اأ علا  العنا  ضاد األطفاال   -٨٨

 ل ابعتماد مشرو  القان ن املتعلق ابملسا ل اةنسانية وت افؤ الفرص.وشجعحل عل  التعجي
وااااأل األردن علااا  جاااا د نيجااايف  مااان وجااال تنفيااا  الت صااايات املقب لاااة مااان االساااتعراض  -٨9

 الدوري الشامل اليفارب.
وانااحل كينيااا علاا  نيجاايف  للتطاا رات واإلجنااازات اىلامااة الناشاالة عاان التزاماهتااا الط عيااة م  -90

  ق   اإلنسان.حال 
 رص نيجايف  علا  تعزياز املسااواة  اة املاروة والرجال  وم افحاة  و اطحل ال  يحل علماق  -91

 الفساد  وإص ح العدالة.
نااا َّ  لبناااان ابعتمااااد خطاااة وطنياااة مل افحاااة التطااارف العنيااا  واإلر ااااب  وإبصااا  ات  -92

 النظام الق ا ي.
 مم املتحدة يق   اإلنسان.وشادت ليس ت   تعاون نيجيف  مل آليات األ -9٣
واناحل ليبيااا علاا  نيجاايف  للتادا يف املتخاا ة مل افحااة التمييااز والعنا  ضااد املااروة  وللجااا د  -9٤

 الرامية إىل كفالة مساألة نظام إنفاذ القان ن.
ر بحل ليختنشتاين ابةا د الرامية إىل ت فيف خدمات املع نة القان نياة للنسااأ والفتياات.  -95

 قاا إزاأ استمرار وج د عق  ة اإلعدام.ووعر حل عن قل
 .2015ر بحل مدغشقر ابعتماد قان ن ) ظر( العن  ضد األشخاص م عام  -96
عل  التعليقات واألسللة ال اردة  وشاار وفاد نيجايف  إبعااز إىل التادا يف الايت امُلا ت  ورداق  -9٧

واعتماااد مشاارو  قااان ن   مل افحااة الفساااد  الاايت تشاامل وضاال اساا اتيجية وطنيااة مل افحااة الفساااد
املتعلااااق  عا اااادات اةرذااااة املعااااروض علاااا  اةمعيااااة ال طنيااااة وسياسااااة املبلغااااة عاااان  201٧عااااام 

املخالفات. وقد اسُتحدث  رانمل لتم ة األطفال الا ين وُرسال ا خاارج املادارس مان قبال مجاعاة 
الشامال الشارقي مان    ك   رام من العا دة إىل املدرساة وكفالاة محاايتام م املدرساة  وال سايما م

أبن زواج األطفال يُعترب فع ق إجرامياق  وأبن اةا د تُب ل لليفين عناحل. كماا  وي اق البلد. ووفاد ال فد 
 ملشاركة املروة م الربملان. م املا ة ٣5ُ ددت  صة 
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  ضاال ماال شااامل ألصااحاب املصاالحة املتعااددين عاان  نيجاايف  علاا  قياااموانااحل ماااليز   -9٨
  شون منل التطرف العني  وم افحتحل. طة عمل السياسة ال طنيةطريق إطاِر وخ

وشااادت ملااادي   قيااام نيجااايف  إبدراج الصاا  ا الدولياااة يقاا   اإلنساااان م تشاااريعاهتا  -99
 ال طنية  وشجعتاا عل  حتسة املعاييف االقتصادية.

السااتعراض واناحل مااا  علاا  مااا تب لااحل نيجاايف  ماان جااا د لتنفياا  الت صاايات املنبيفقااة عاان ا -100
السا ق   ا م ذل   رامل تدري  امل كفة امل لفة إبنفاذ القان ن  شاون املعااييف الدولياة يقا   

 اإلنسان.
ركاازت م ريتانيااا علاا  التعاااون البناااأ لنيجاايف  ماال آليااات  قاا   اإلنسااان وعلاا  التاادا يف  -101

 املتخ ة لتنفي  الت صيات السا قة.
التشااريعية واملؤسسااية الاايت املاا هتا نيجاايف  ماان وجاال تعزيااز  وشااادت م ريشااي س ابلتاادا يف -102

  ق   اإلنسان وابةا د املب ولة للق اأ عل  الفقر.
اع فحل امل سي  ابلتقدم ال ي  ققتحل نيجيف   وال سايما تا فيف  ارامل تدريبياة م حاال  -10٣

  ق   اإلنسان ألفراد الق ات املسلحة ووفراد األمن.
سا د ساا د نيجايف  للق ااأ علا  زواج األطفاال  وشاجل اي  ماة علا  ر   اةبل األ -10٤

 .م اجملتملان وإعادة إدماج إعادة د يل الفتيات الل اال اخُتطفن عل  ويدي مجاعة   ك   رام
وعاااارب املغااااارب عااااان تقااااادير  إزاأ التااااادا يف الاااايت املااااا هتا نيجااااايف  م م افحاااااة اإلر ااااااب  -105

 التطرف العني  وم افحتحل. واعتماد ا خطة العمل  شون منل
وشاااارت م زامبياااق إىل ون نيجااايف   صااادد وضااال اللمساااات األخااايفة علااا  خطاااة العمااال  -106

ال طنية  شون األعمال التجارياة و قا   اإلنساان  وواناحل علا  التادا يف املتخا ة لتحساة  قا   
 اإلنسان.

ذلا  تعاوماا مال املياات  وشادت انميبيا ابإلجنازات اىلامة الايت  ققتااا نيجايف    اا م -10٧
 الدولية يق   اإلنسان.

ر بااااحل نيبااااال ابخلطاااا ات املتخاااا ة لتنفياااا  خطااااة العماااال ال طنيااااة اليفانيااااة لتعزيااااز  قاااا    -10٨
اإلنسااااان ومحايتاااااا والق اااااأ علاااا  املمارسااااات ال ااااارة   ااااا م ذلاااا  تشاااا يحل األع اااااأ التناساااالية 

 لإلانث.
لتعزيز  ق   اإلنسان. ووعر حل عن راق يجيف  مؤخوانحل   لندا عل  اةا د اليت   لتاا ن -109

 قلقاا إزاأ انتااكات  ق   اإلنسان اليت ترت باا ق ات األمن  وانعدام املساألة م   ا الصدد.
شااجعحل ني زيلناادا نيجاايف  علاا  التحقيااق م امتيفااال املؤسسااة العساا رية يقاا   اإلنسااان  -110

 باا مجاعة   ك   رام والعن  الطا في.ووعر حل عن قلقاا إزاأ االنتااكات اليت ترت 
شاااجل النيجااار نيجااايف  م جا د اااا الرامياااة إىل تعزياااز  قااا   اإلنساااان م سااايا  يتسااام  -111

 ابىلجمات املت ررة اليت تشناا مجاعة   ك   رام.
وعر حل النرويل عن قلقاا إزاأ  قا   املاروة والطفال  ودعاحل نيجايف  إىل إشاراا املاروة م  -112

 ارات عل  مجيل املست  ت.املاذ القر 
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خطة اإلنعااا والنما  ن َّ حل ُعمان ابال تمام  تعزيز  ق   اإلنسان ومحايتاا عن طريق  -11٣
 .2020-201٧االقتصادية 

وعر اااحل ابكساااتان عااان تقااادير ا للجاااا د الااايت تبااا ىلا نيجااايف  مااان وجااال حتساااة إم انياااة  -11٤
 صادية.اللج أ إىل نظام العدالة ومساألتحل  ووضل خطة اقت

وشاادت الفلباة  سانن نيجايف  قا انة تتناااول العنا  ضاد املاروة والطفال واالجتاار ابلبشاار   -115
 وإبدراج و  ام املعا دات الدولية ضمن ق انيناا احمللية.

وانااحل الربتغااال علاا  الاادور الاا ي ت ااطلل  ااحل اللجنااة ال طنيااة يقاا   اإلنسااان  واعتماااد  -116
 لق ات املسلحة.ق اعد االشتباا اليت تطبقاا ا

خطااااااة اإلنعااااااا والنماااااا  ر باااااحل قطااااار ابعتماااااااد نيجااااايف  عاااااادة خطاااااط   ااااااا م ذلااااا   -11٧
 واالس اتيجية ال طنية اليفانية املتعلقة ابلصحة. االقتصادية

وعر ااحل مجا ريااة كاا ر  عاان تقاادير ا للجااا د الاايت تباا ىلا نيجاايف  ماان وجاال تعزيااز  قاا    -11٨
 إىل الق اأ عل  العن  ضد املروة. اإلنسان  وال سيما جا د ا الرامية

ر بااحل مجا ريااة م لاادوفا ابعتماااد نيجاايف  سلساالة ماان القاا انة األساسااية   ااا م ذلاا   -119
  شون التع ي   واالجتار ابألشخاص  وإقامة العدل.

 نااوت رومانياااا نيجااايف  علااا  النشااااط الااا ي ت ااطلل  اااحل داخااال حلاااق  قااا   اإلنساااان  -120
 اإلنسان. والتزاماهتا  دعم  ق  

ر باااحل روانااادا ابخلطااا ات اإلعا ياااة الااايت املااا هتا نيجااايف  لتنفيااا  الت صااايات املنبيفقاااة عااان  -121
 االستعراض السا ق وتعزيز  ق   املروة.

وشااادت اململ ااة العر يااة السااع دية ابخلطاا ات الاايت املاا هتا نيجاايف   شااون  قاا   الطفاال  -122
 لية.وإدماجاا إ  ا م الق انة واإلجراأات احمل

ن  اااحل السااانغال ابةاااا د املب ولاااة وااللتااازام املعلااان مااان وجااال حتساااة ايالاااة االقتصاااادية  -12٣
 واالجتماعية للس ان.

ن  اااحل صااار يا ابةاااا د الرامياااة إىل تنفيااا  الت صااايات املنبيفقاااة عااان االساااتعراض الساااا ق   -12٤
ة اإلنعااا والنما  خطال ضل قاعدة  ياانت األشخاص املفق دين  ووضال  وإنشاأ ةنة فنية وطنية

 .2020-201٧االقتصادية 
إبصادار دعا ة دا ماة إىل امل لفاة  ا ال ت م إطاار اإلجاراأات  و اطحل سيفالي ن علماق  -125

وضاال   واةااا د الراميااة إىل 2020-201٧ووضاال خطااة اإلنعاااا والنماا  االقتصااادية اخلاصااة  
ن اةاااا د ملعاةاااة التاااد  ر . وشاااجعحل علااا   ااا ل املزياااد ماااقاعااادة  يااااانت األشاااخاص املفقااا دين

  البيلي.
اع فااحل ساانغاف رة ابةااا د الراميااة إىل حتسااة نظااام العدالااة اةنا يااة والنااا ض ابيقاا    -126

 االجتماعية واالقتصادية.
وعر اااحل سااال فاكيا عااان قلقااااا إزاأ انتااكاااات  قااا   اإلنساااان وانااااأ عملياااات م افحاااة  -12٧

 التمرد  وانتااكات  ق   الطفل.
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رت سل فينيا ش اغل تتعلق  ق   الطفل   ا م ذل  عدم سنن قان ن  ق   الطفل واث -12٨
مل تُادمل والية. وروت ون و  ام اتفاقية الق اأ عل  مجيال وشا ال التميياز ضاد املاروة  2٤إال م 

  فعالية م القان ن احمللي.
 اأماااااااة ن  اااااااحل دولاااااااة جنااااااا ب وفريقياااااااا ابلتقااااااادم احملااااااارز منااااااا  االساااااااتعراض الساااااااا ق و  -129

 االس اتيجيات اليف ث مل افحة الفساد.
 ن  حل إسبانيا ابلتقدم ال ي و رزتحل نيجيف  من  االستعراض السا ق. -1٣0
ر باااحل دولاااة فلساااطة ابةاااا د الرامياااة إىل تعمااايم مراعااااة و اااداف التنمياااة املساااتدامة م  -1٣1

 اخلطط اإلمنا ية ال طنية  وإىل م افحة االجتار ابألشخاص.
د الساا دان ابةاااا د املب ولااة يماياااة  قاا   اإلنسااان  وال سااايما م إطااار م افحاااة وشااا -1٣2

 اإلر اب وم العمليات األمنية الداخلية.
شجعحل الس يُد عل  املاذ املزياد مان التادا يف الرامياة إىل كفالاة ا ا ام  قا   اإلنساان   -1٣٣

  ا م ذل  ابلنسبة لاشخاص ال ين يعيش ن م ووضا   شة.
وعر اااحل س يسااارا عااان ديياااد ا لتااادري  وفاااراد الشااارطة ومااا كفي الساااج ن  شاااون ق اااا   -1٣٤

  ق   اإلنسان.
 شاون منال عمال السياساة ال طنياة  و اطحل اةما رية العر ية الس رية علماق إبطار وخطة -1٣5

التطاارف العنياا  وم افحتااحل  وإبصاا ح نظااام العدالااة االجتماعيااة وابلتاادا يف الراميااة إىل م افحااة 
  اد.الفس
ن  اااحل اتيلناااد ابةاااا د املب ولاااة لبنااااأ اقافاااة  قااا   اإلنساااان  وال سااايما وضااال الصااايغة  -1٣6

  الناا ية خلطة العمل ال طنية املتعلقة ابألعمال التجارية و ق   اإلنسان.
ر باااحل ت غااا  ابلتحساااينات املدخلاااة علااا  النظاااام الق اااا ي وابلتااادا يف الرامياااة إىل تعزياااز  -1٣٧

  ييف االجتماعية واالقتصادية.النم  وحتسة املعا
ن  حل ت نق ابةا د الرامية إىل تعزيز اإلطار التشريعي يق   اإلنسان واعتمااد  ارانمل  -1٣٨

  مل افحة التطرف العني .
ر بااحل تركيااا ابةااا د الراميااة إىل إشااراا الشااباب م ايياااة السياسااية وم افحااة الفساااد   -1٣9

  ام عن ايالة األمنية م الشمال الشرقي للبلد.وطلبحل ت فيف معل مات مست ملة ابنتظ
ن  حل تركمانستان خبطط العمل من وجل إص ح نظام العدالة والتزام نيجيف  ابإلنعااا  -1٤0

  والنم  االقتصادية.
واناااحل ووغنااادا علااا  نيجااايف  لتصاااديقاا علااا  اتفاقياااة االحتااااد األفريقاااي يماياااة املشاااردين  -1٤1
 عدهتم  ون  حل سا د ا الرامية إىل الق اأ عل  التمييز والتعص .م وفريقيا ومسا داخلياق 
ن  اااحل ووكرانياااا إبنشااااأ اللجناااة ال طنياااة املشااا كة  اااة الااا زارات الااايت تُعاااأل ابالساااتعراض  -1٤2

 الدوري الشامل  وابةا د الرامية إىل تنفي  الت صيات املنبيفقة عن اة الت السا قة.
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م  مان الف ااأ اإلل ا وربأل ال طنياة س اتيجيةالاتحدة   ضل ن  حل اإلمارات العر ية امل -1٤٣
 .2022-201٧نعاا والنم  االقتصادية اإل  وإبص  ات نظام العدالة  وخبطة 201٤ عام

وعر ااااحل اململ ااااة املتحاااادة عاااان قلقاااااا إزاأ عاااادم مقاضاااااة وفااااراد قاااا ات األماااان  واالجتااااار  -1٤٤
 نية وت افؤ الفرص.ابلبشر  وعدم سن مشرو  قان ن املسا ل اةنسا

  وعر اااااحل الااااا ال ت املتحااااادة عااااان قلقااااااا إزاأ االساااااتغ ل اةنساااااي للمشاااااردين داخليااااااق  -1٤5
وعملياااات اإلعااادام خاااارج نطاااا  الق ااااأ  واال تجااااز التعسااافي  واساااتاداف امليفلياااات وامليفلياااة 

  ومزدوجي امليل اةنسي ومغايري اىل ية اةنسانية و املي صفات اةنسة.
وروغاااا اي عاااان ساااارور ا لتصااااديق نيجاااايف  علاااا  ساااابعة صاااا  ا دوليااااة يقاااا   وعر ااااحل و -1٤6

  .كام ق   اإلنسان  وعن وملاا م ون تنف  نيجيف  الص  ا تنفي اق 
ال ااو وفاااد نيجااايف  التعليقااات اإلعا ياااة الااايت ودىل هبااا عااادد مااان ال فاا د  شاااون حم عاااة  -1٤٧

القتصااادية م البلااد  واةااا د الاايت متن عااة ماان املسااا ل   ااا م ذلاا  اإلصاا  ات االجتماعيااة وا
  وإصا  ات قطاا  األمان. إىل الا طن تب ىلا نيجيف  مل افحة الفساد واساتعادة األما ال املساروقة

  م االستعراض. ال ف د عل  مشاركتاا ووجحل الش ر إىل

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
عليهتتتتتا   واتتتتت  مناستتتتتب  دم ردوداا ستتتتتتدرري نيجتتتتترياي التوصتتتتتيات التاليتتتتتة  وستتتتتتق -1٤٨

 يتجاوز موعد الدورة األربعني جمللس حقوق اإلنسان: ال
التصتتتتديق علتتتتك الاوتويتتتتومل اال تيتتتتاري امللحتتتتق ابلعهتتتتد التتتتدو   1-1٤٨

اخلتتااب ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية والاوتويتتومل اال تيتتاري العتتا  امللحتتق ابلعهتتد 
 الدو  اخلااب ابحلقوق املدنية والسياسية  بغية إلغاء عقوبة اإلعدام )بنن(؛

التصديق علك الاوتويومل اال تياري العتا  امللحتق ابلعهتد التدو   2-1٤٨
 اخلااب ابحلقوق املدنية والسياسية  اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام )إستونيا(؛

التصديق علك الاوتويومل اال تياري العتا  امللحتق ابلعهتد التدو   ٣-1٤٨
 لسياسية )ليختنشتاين(؛اخلااب ابحلقوق املدنية وا

التصديق علك الاوتويومل اال تياري العتا  امللحتق ابلعهتد التدو   ٤-1٤٨
 اخلااب ابحلقوق املدنية والسياسية  اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام )اجلبل األسود(؛

التصديق علك الاوتويومل اال تياري العتا  امللحتق ابلعهتد التدو   5-1٤٨
 ة والسياسية  اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام )توغو(؛اخلااب ابحلقوق املدني

التصديق علك الاوتويومل اال تياري العتا  امللحتق ابلعهتد التدو   6-1٤٨
 اخلااب ابحلقوق املدنية والسياسية )أويرانيا(؛

التصديق علك الاوتويومل اال تياري العتا  امللحتق ابلعهتد التدو   ٧-1٤٨
ياستتية وإصتتلد الدستتتور بغيتتة ح تتر عقوبتتة اإلعتتدام  اخلتتااب ابحلقتتوق املدنيتتة والس
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إىل أجتل غتري مستمك  بواف العمل بعقوبتة اإلعتدام إىل أن حيني ذلك الوا  والقيام
 )إسبانيا(؛

الن تتتتر   التصتتتتديق علتتتتك الاوتويتتتتومل اال تيتتتتاري العتتتتا  امللحتتتتق  ٨-1٤٨
قوبتة اإلعتدام ابلعهد الدو  اخلااب ابحلقوق املدنيتة والسياستية  اهلتادف إىل إلغتاء ع

 )جورجيا(؛
االلتزام بصكوك حقوق اإلنسان الت    تصتبن نيجترياي ار تاا  يهتا  9-1٤٨
وال سيما الاوتويومل اال تيتاري العتا  امللحتق ابلعهتد التدو  اخلتااب ابحلقتوق بعد  

املدنيتتتة والسياستتتية  اهلتتتادف إىل إلغتتتاء عقوبتتتة اإلعتتتدام  واالتفاايتتتة الدوليتتتة حلمايتتتة 
حلمايتتتة متتامل املهتتاجرين وأ تتتراد أستترقي  واتفاايتتة اال تتاد األ ريقتت  حقتتوق عيتتع الع

 )اتفااية يمباال( )قندوراري(؛املشردين دا لياا   أ ريقيا ومساعدهتي 
الن تتتتر   التصتتتتديق علتتتتك اتفاايتتتتة مناقمتتتتة التعتتتت يب وغتتتتري  متتتتن  10-1٤٨

مل اال تيتاري ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو املهينتة والاوتويتو 
 امللحق هبا وإدماج االتفاايات املصدق عليها حىت اآلن   القانون احملل  )النيجر(؛

التصتتتتديق علتتتتك الاوتويتتتتومل اال تيتتتتاري امللحتتتتق ابلعهتتتتد التتتتدو   11-1٤٨
 اخلااب ابحلقوق االاتصادية واالجتماعية والعقا ية )بنن(؛

عهتتتتد التتتتدو  التصتتتتديق علتتتتك الاوتويتتتتومل اال تيتتتتاري امللحتتتتق ابل 12-1٤٨
 اخلااب ابحلقوق االاتصادية واالجتماعية والعقا ية )الاتغامل(؛

التصتتتتديق علتتتتك الاوتويتتتتومل اال تيتتتتاري التفاايتتتتة حقتتتتوق ال فتتتتل  1٣-1٤٨
 املتعلق إبجراء تقدمي البلغات ويفالة تنفي   تنفي اا ياملا )سلو اييا(؛

األساست   ن ام رومتاالتصديق علك تعديلت يمباال املد لة علك  1٤-1٤٨
 )ليختنشتاين(؛

تعزيتتز تنفيتت  التزامتتات نيجتترياي الدوليتتة وتعاوتتتا متتع  ليتتات  ايتتة  15-1٤٨
حقتتتوق اإلنستتتان  وال ستتتيما عتتتن اريتتتق تقتتتدمي التقتتتارير إىل عيتتتع اهلي تتتات املنشتتت ة 

 مبوجب معاقدات )عهورية الكونغو الدميقرااية(؛
حتتدة حلقتتوق اإلنستتان تعتتاون نيجتترياي الكامتتل متتع  ليتتات األمتتي املت 16-1٤٨

 والو اء ابلتزاماهتا بتقدمي التقارير مبوجب خمتلف املعاقدات )نيوزيلندا(؛
مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إىل الو تتاء اباللتزامتتات الدوليتتة متتن  تتلمل  1٧-1٤٨

 تقدمي التقارير الوانية )العراق(؛
إىل تكعيف جهود نيجرياي الرامية إىل وضع وتقدمي التقارير الدوريتة  1٨-1٤٨

خمتلتتف اهلي تتات املنشتت ة مبوجتتب معاقتتدات حقتتوق اإلنستتان التت  قتت  اتترف  يهتتا 
 )توغو(؛
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الن ر   توجيه دعوة إىل املقرر اخلتااب املعتين لالتة املتدا عني عتن  19-1٤٨
حقتتتوق اإلنستتتان وإىل املقتتترر اخلتتتااب املعتتتين لقتتتوق اإلنستتتان والبي تتتة  تشتتتمل دلتتتتا 

 النيجر )النرويج(؛
د الرامية إىل توايتد اإلاتارين القتانو  وامليسست    مواصلة اجلهو  20-1٤٨

 البلد من أجل تعزيز حقوق اإلنسان و ايتها )الكامريون(؛
مواصتلة جهتتود البلتد الراميتتة إىل تعزيتتز اإلاتار القتتانو  وامليسستت   21-1٤٨

 حلقوق اإلنسان )اجلمهورية العربية السورية(؛
ايتة وتعزيتز حقتوق اإلنستان مواصتلة تعزيتز اخل توات اهلاد تة إىل   22-1٤٨

 )السنغامل(؛
استتتمرار نيجتترياي   بتت مل جهتتود دأوبتتة متتن أجتتل تعزيتتز اإلاتتارين  2٣-1٤٨

 القانو  وامليسس  لكفالة التمتع الكامل لشعبها لقوق اإلنسان )ابيستان(؛
تعزيتتتتز اإلاتتتتار القتتتتانو  للميسستتتتات الوانيتتتتة   ميتتتتدان حقتتتتوق  2٤-1٤٨

 اإلنسان )تشاد(؛
 لشتتتراة اب  يمتتتا يتعلتتتق ٢٣٧وأمتتتر القتتتوة راتتتي يل الدستتتتور تعتتتد 25-1٤٨

 التع يب علك الصعيد الواين )إسبانيا(؛ ويفالة ت بيق اانون مناقمة
اختتتتاذ اخل تتتتوات اللزمتتتة متتتتن أجتتتتل التنفيتتت  الكامتتتتل للتشتتتتريعات  26-1٤٨

 املتعلقة لماية حقوق اإلنسان )رومانيا(؛
وليتتة حلقتتوق اإلنستتان التعجيتتل بعمليتتة دمتتج أحكتتام الصتتكوك الد 2٧-1٤٨

 ال  تشكل نيجرياي ار اا  يها ضمن تشريعاهتا الوانية )زمبابوي(؛
مواصتتتلة اجلهتتتود الراميتتتة إىل تنفيتتت  عيتتتع الصتتتكوك التتت  صتتتدا   2٨-1٤٨

 )األردن(؛عليها نيجرياي 
مواءمتتتة التشتتتريعات الوانيتتتة واألعتتتراف و قتتتاا اللتزامتتتات نيجتتترياي  29-1٤٨

 الدولية )السودان(؛
إيتتلء األولويتتة للتنفيتت  الكامتتل والفعتتامل للصتتكوك الدوليتتة حلقتتوق  ٣0-1٤٨

اإلنستتان وتعزيزقتتا  معتتل اتفاايتتة القمتتاء علتتك عيتتع أدتتكامل التمييتتز ضتتد املتترأة عتتن 
اريق استخدام اآلليات احملليتة  مبتا   ذلتك اتانون )ح تر( العنتف ضتد األدتخااب 

 )قولندا(؛
اايتتات املصتتدق عليهتتا   تكعيتتف اجلهتتود الراميتتة إىل إدمتتاج االتف ٣1-1٤٨

القتتتتوانني احملليتتتتة  مبتتتتا   ذلتتتتك ن تتتتام رومتتتتا األساستتتت  للمحكمتتتتة اجلنا يتتتتة الدوليتتتتة 
 )بوتسواان(؛

األساستت  للمحكمتتة اجلنا يتتة الدوليتتة    إدمتتاج أحكتتام ن تتام رومتتا ٣2-1٤٨
 الن ام القانو  احملل  )سلو اييا(؛
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التابعتة لنيجترياي اعتماد التشتريعات الت  تتن ي عمتل أجهتزة األمتن  ٣٣-1٤٨
عتتن اريتتق احلتتد متتن ستتل اهتا  وإنشتتاء  ليتتات راابتتة مبتتا يتفتتق متتع املعتتايري الدوليتتة 

 حلقوق اإلنسان  وضمان احلق   اخلصوصية )ديل (؛
اختاذ تدابري جلعل احلقوق االاتصادية واالجتماعيتة والعقا يتة اابلتة  ٣٤-1٤٨

 تصدي للفقر )جنوب أ ريقيا(؛لإلنفاذ وهتي ة التشريعات التمكينية الرامية إىل ال
 إارار مشروع القانون الواين لإلعااة )بواتن(؛ ٣5-1٤٨
يفالتتتة إاتتترار مشتتتروع اتتتانون املستتتا ل اجلنستتتانية وتكتتتا ي الفتتتراب   ٣6-1٤٨

ويفالة املساواة   التعليي واالنتفتاع الكامتل بته جلميتع األافتامل  وال ستيما الفتيتات 
 )إستونيا(؛

املستتا ل اجلنستتانية وتكتتا ي الفتتراب ويفالتتة  اعتمتتاد مشتتروع اتتانون ٣٧-1٤٨
 تنفي   تنفي اا  عاالا علك عيع املستوايت احلكومية )عهورية مولدو ا(؛

يفالتتتة اعتمتتتاد اتتتانون حقتتتوق ال فتتتل واتتتانون ح تتتر العنتتتف ضتتتد  ٣٨-1٤٨
 األدخااب وإنفاذمها   عيع الوالايت )يوت ديفوار(؛

 يع الوالايت )الاتغامل(؛اعتماد وإنفاذ اانون حقوق ال فل   ع ٣9-1٤٨
عن اريتق   ٢00٣ قيق السراين العام لقانون حقوق ال فل لعام  ٤0-1٤٨

واليتة  ذلتك القتانون دون إب تاء  ١٢يفالة اعتماد الوالايت املتبقية  البالغ عددقا 
 )سلو ينيا(؛

اعتمتتاد اتتانون حقتتوق ال فتتل   البلتتد ذستتر  وإنفتتاذ  إنفتتاذاا  عتتاالا  ٤1-1٤٨
 ؛)سلو اييا(

يفالة ايام عيع الوالايت   نيجرياي ابعتماد وتنفي  اانون حقوق  ٤2-1٤٨
ال فل  واانون )ح ر( العنف ضد األدخااب  والصكوك الدوليتة حلقتوق اإلنستان 

 ال  صدا  عليها حكومة نيجرياي اال ادية )اااب(؛
النهتتوض بتنفيتت  التشتتريعات والسياستتات الراميتتة إىل القمتتاء علتتك  ٤٣-1٤٨
ح ر( رسات التقليدية المارة  وال سيما عن اريق اعتماد إجراء إنفاذ اانون )املما

   نيجرياي )رواندا(؛ العنف ضد األدخااب
 ح تتتتر( العنتتتتف ضتتتتد األدتتتتخاابيفالتتتتة اعتمتتتتاد وتنفيتتتت  اتتتتانون ) ٤٤-1٤٨
 والية )الدامنرك(؛ ٣6  عيع والايت نيجرياي البالغ عددقا  ٢0١5 لعام

ميتتتتة إىل مكا حتتتتة العنتتتتف القتتتتا ي علتتتتك نتتتتوع تكعيتتتتف اجلهتتتتود الرا ٤5-1٤٨
 ح ر( العنتف ضتد األدتخاابلقانون ) اجلنس  وال سيما من  لمل التنفي  الكامل

 علك املستويني اال ادي واحملل  وعلك صعيد الوالايت )اتيلند(؛ ٢0١5لعام 
  عيع أحنتاء  ح ر( العنف ضد األدخاابضمان ت بيق اانون ) ٤6-1٤٨

 ك مشروع اانون املسا ل اجلنسانية وتكا ي الفراب )إسبانيا(؛اإلاليي واملوا قة عل
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ح تتر( اتتانون ) تكعيتتف اجلهتتود الراميتتة إىل يفالتتة اعتمتتاد وستتراين ٤٧-1٤٨
   عيع والايت البلد )الفلبني(؛ العنف ضد األدخااب

اانون  تعزيز اإلاار الواين حلقوق اإلنسان عن اريق يفالة سراين ٤٨-1٤٨
   عيع الوالايت )عهورية يوراي(؛ اابح ر( العنف ضد األدخ)

علك مستوى اجمللس  ح ر( العنف ضد األدخااباعتماد اانون ) ٤9-1٤٨
 التشريع  للوالايت )الياابن(؛

واالستااتيجية  ح تر( العنتف ضتد األدتخاابيفالة تنفي  اتانون ) 50-1٤٨
ت   عيتتتع التتتوالاي يتتتاملا   تنفيتتت اا  ٢0٢١-٢0١٧الوانيتتتة إلتتتتاء زواج األافتتتامل 

 )انميبيا(؛
 ح تتر( العنتتف ضتتد األدتتخاابتوستتيع الن تتاق اإلاليمتت  لقتتانون ) 51-1٤٨
  بغيتة تتو ري ٤٧ي  يشمل عيع أحنتاء البلتد عتن اريتق تعتديل املتادة   ٢0١5لعام 

 احلماية من العنف جلميع النيجرييني علك ادم املساواة ) نلندا(؛
إنفتتاذ اتتانون تعزيتز حقتتوق النستتاء والفتيتتات  وال ستتيما متتن  تتلمل  52-1٤٨
   عيع أحناء البلد حل ر عيع أدكامل العنف ضدقن ) رنسا(؛ ٢0١5عام 
وتوستتيع ن ااتته ليشتتمل  ٢00٣تعزيتتز اتتانون حقتتوق ال فتتل لعتتام  5٣-1٤٨

 والية )أملانيا(؛ ٣6عيع الوالايت البالغ عددقا 
اعتمتتاد متتا يلتتتزم متتن التتتدابري التشتتتريعية والسياستتية ليتت  تعتمتتتد  5٤-1٤٨

واليتتة القتتانون املتعلتتق لقتتوق ال فتتل التت ي  ١٢الشتتمالية البتتالغ عتتددقا  التتوالايت
 ي ّبق   املمارسة العملية ح ر الزواج املبكر والزواج ابإليرا  )قندوراري(؛

تكعيف اجلهود الراميتة إىل تعزيتز و ايتة حقتوق اإلنستان للمتعفاء  55-1٤٨
 بني سكان البلد )أوغندا(؛

لكفالتة االستتقلمل التشتغيل  واملتا  للجنتة  اختاذ اخل وات اللزمة 56-1٤٨
الوانيتتتة حلقتتتوق اإلنستتتان  مبتتتا   ذلتتتك عتتتن اريتتتق متتتلء عيتتتع الو تتتا ف   جملتتتس 

 للدستور )يندا(؛ و قاا اإلدارة  
اإلستتتراع   وضتتتع الصتتتيغة النها يتتتة خل تتتة العمتتتل الوانيتتتة حلقتتتوق  5٧-1٤٨

بغيتتتتتة مواصتتتتتلة تعزيتتتتتز التتتتتتزام نيجتتتتترياي لمايتتتتتة حقتتتتتوق  ٢0٢٢-٢0١٧اإلنستتتتتان 
 اإلنسان  واعتماد   ة العمل )غاان(؛

مواصتتلة تعزيتتز تنفيتت  السياستتات والتتتدابري املتصتتلة ابلدميقراايتتة   5٨-1٤٨
وستتيادة القتتانون واحلويمتتة الردتتيدة متتن أجتتل اإلعمتتامل الفعتتامل حلقتتوق اإلنستتان   

 عيع أحناء البلد )أنغوال(؛
مواصتتتتتلة اإلصتتتتتلحات اجلاريتتتتتة   عيتتتتتع اجملتتتتتاالت مبتتتتتا   ذلتتتتتك  59-1٤٨

التعلتتتيي  والرعايتتتة الصتتتحية واملستتتاواة بتتتني اجلنستتتني متتتن أجتتتل تعزيتتتز ودعتتتي حقتتتوق 
 اإلنسان األساسية )تريمانستان(؛
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اختتتاذ مزيتتد متتتن اخل تتوات لتعزيتتز السياستتتات متتن أجتتل التصتتتدي  60-1٤٨
 ار ابملخدرات )إندونيسيا(؛للجرمية املن مة عا الوانية  وال سيما االجت

االنمتتتمام إىل مدونتتتة اواعتتتد الستتتلوك املتعلقتتتة إبجتتتراءات جملتتتس  61-1٤٨
األمتن ضتتد اإلابدة اجلماعيتتة واجلترا ي املرتكبتتة ضتتد اإلنستانية وجتترا ي احلتترب  علتتك 

 حنو ما حددهتا جمموعة املساءلة واالتساق والشفا ية )ليختنشتاين(؛
لتدريبيتتتة بشتتت ن  ايتتتة حقتتتوق اإلنستتتان مواصتتتلة  ستتتني التتتاامج ا 62-1٤٨

 )عهورية إيران اإلسلمية(؛
مواصتتلة تنميتتة القتتدرات امليسستتية ملتتو ف  معهتتد الستتلم وتستتوية  6٣-1٤٨

 النزاعات   جمامل بناء السلم واملصاحلة )ُعمان(؛
مواصلة اجلهود الرامية إىل تن يي  لت التوعية والتعقيتف لقتوق  6٤-1٤٨

 لتدريب وبناء القدرات )موريشيوري(؛اإلنسان من  لمل ا
 مواصلة التوعية مببادئ حقوق اإلنسان )السودان(؛ 65-1٤٨
يفالة احتاام و ايتة وإعمتامل حقتوق اإلنستان جلميتع األدتخااب   66-1٤٨

 دون متييز من أي نوع )السويد(؛
اختتتتاذ تتتتدابري متتتن أجتتتل مكا حتتتة عيتتتع أدتتتكامل التمييتتتز  و اصتتتة  6٧-1٤٨

دف النساء واملعليات واملعليني ومزدوج  امليل اجلنس  ومغايري التمييز ال ي يسته
 اهلوية اجلنسانية وحامل  صفات اجلنسني )إي اليا(؛

التشتتتجيع علتتتك ستتتن مشتتتروع اتتتانون املستتتا ل اجلنستتتانية وتكتتتا ي  6٨-1٤٨
 الفراب )املكسيك(؛

من اتفااية  ١لمادة اعتماد تعريف دامل للتمييز ضد املرأة و قاا ل 69-1٤٨
 (؛دكامل التمييز ضد املرأة )بوتسوااناء علك عيع أالقم
التصدي للتمييز ضد األاليات والف ات المعيفة من  لمل اختتاذ  ٧0-1٤٨

اخلل تتات إجتتراءات لعتتين السياستتيني عتتن استتتخدام اخلل تتات الدينيتتة أو اإل نيتتة أو 
نيتتا ألغتتراضس سياستتية )اململكتتة املتحتتدة لاي ابتتني املستتتوانني والستتكان األصتتليني 

 الع مك وأيرلندا الشمالية(؛
مكا حتتتتة أوجتتتته التمييتتتتز القا متتتتة علتتتتك امليتتتتل اجلنستتتت  أو اهلويتتتتة  ٧1-1٤٨

 اجلنسانية ) رنسا(؛
اختتتاذ تتتدابري ملكا حتتة العنتتف والتمييتتز القتتا مني علتتك أستتاري امليتتل  ٧2-1٤٨

 اجلنستت  واهلويتتة اجلنستتانية  عتتن اريتتق إلغتتاء املتتادة التتواردة   اتتانون العقتتوابت التت 
جتتتّرم املعليتتة اجلنستتية وتفتترض عليهتتا عقوبتتة اإلعتتدام  علتتك حنتتو متتا ُأوصتت  بتته ستتابقاا 

 )أوروغواي(؛
تعتتديل واستتتعراض عيتتع التشتتريعات والسياستتات بغيتتة نتتزع صتتفة  ٧٣-1٤٨

 التجرمي عن العلاات اجلنسية املعلية )النمسا(؛
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نست  إلغاء التشريعات ال  تن وي علك متييز علك أساري امليل اجل ٧٤-1٤٨
 (؛ يسلنداأو اهلوية اجلنسانية )

إلغتتاء عيتتع التشتتريعات ذات الصتتلة التت  تن تتوي علتتك متييتتز ضتتد  ٧5-1٤٨
املعليات واملعليني ومزدوج  امليل اجلنس  ومغايري اهلوية اجلنسانية وحامل  صفات 

 اجلنسني وزواج معلي  اجلنس )نيوزيلندا(؛
امليتتتتل اجلنستتتت  واهلويتتتتة إلغتتتتاء التشتتتتريع التمييتتتتزي اجلديتتتتد بشتتتت ن  ٧6-1٤٨

اجلنسانية  ال ي جيّرم    علة أمور  العلاات اجلنسية ابلااض  بني دخصني متن 
 نفس اجلنس )بلجيكا(؛

بغية  ٢0١5لعام  ح ر( العنف ضد األدخااباستعراض اانون ) ٧٧-1٤٨
ح تتر عيتتع أنتتواع العنتتف دون متييتتز  مبتتا   ذلتتك التمييتتز القتتا ي علتتك أستتاري امليتتل 

 واهلوية اجلنسانية )املكسيك(؛اجلنس  
التشتتريعات التت   القواعتتد التتواردة   اختتتاذ التتتدابري اللزمتتة إللغتتاء ٧٨-1٤٨

تتعتتارض متتع حقتتوق اإلنستتان للمعليتتات واملعليتتني ومزدوجتت  امليتتل اجلنستت  ومغتتايري 
اهلوية اجلنسانية وحامل  صفات اجلنسني  والتحقيق   أعمامل التمييز القا مة علتك 

 ل اجلنس  ومعاابة مرتكبيها )األرجنتني(؛أساري املي
ح تتتتر( العنتتتتف ضتتتتد يفالتتتة التغ يتتتتة اإلاليميتتتتة الكاملتتتتة لقتتتتانون ) ٧9-1٤٨

  لمتتمان متّكتتن اجلميتتع  بصتترف الن تتر عتتن ميتتوهلي ٣٧  و اصتتة املتتادة األدتتخااب
اجلنسية أو نوع جنسهي  من احلصومل علك اجلا القانو  علتك إ تر التعترض للعنتف 

 )ديل (؛
ويفالتتة عتتدم  ٢0١٣لغتتاء اتتانون ح تتر زواج معليتت  اجلتتنس لعتتام إ ٨0-1٤٨

معاابتتتة أي يتتتان بستتتبب ميلتتته اجلنستتت   واإل تتتراج عتتتن عيتتتع األدتتتخااب احملتجتتتزين 
 بسبب املعلية اجلنسية )أملانيا(؛

احملتجتتتزين بستتتبب متتتيلهي اجلنستتت   اإل تتتراج عتتتن عيتتتع األدتتتخااب ٨1-1٤٨
 (؛ يسلنداقويتهي اجلنسانية احلقيقية أو املتصورة ) أو

لكفالة التنفي  الفعتامل خل تة اإلنعتاا والنمتو ختصيص موارد يا ية  ٨2-1٤٨
  عيع الق اعات و اءا ابلغاايت املنصتواب عليهتا   أقتداف التنميتة  االاتصاديني

 املستدامة ذات الصلة )سنغا ورة(؛
مواصتتتتتلة التتتتتتدابري الراميتتتتتة إىل تعزيتتتتتز ستتتتتيادة القتتتتتانون واحلويمتتتتتة  ٨٣-1٤٨

ا   ذلك متن  تلمل االستتمرار   تنفيت  االستااتيجية الوانيتة ملكا حتة الرديدة  مب
 الفساد )اتيلند(؛

تنفي  االسااتيجية الوانية ملكا حة الفساد إلع اء ز ي للحق    ٨٤-1٤٨
التنمية و اية التمتع الكامل ابحلقتوق املدنيتة والسياستية واالاتصتادية واالجتماعيتة 

 والعقا ية )غاان(؛
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ستتتتتتع  احلعيتتتتتت  إىل كاربتتتتتتة عيتتتتتتع أدتتتتتتكامل الفستتتتتتاد واجلتتتتتترا ي ال ٨5-1٤٨
 االاتصادية )جزر القمر(؛

تقتتتدمي التتتدعي جلميتتتع النيجرييتتتني متتتن أجتتتل القمتتتاء علتتتك الفستتتاد  ٨6-1٤٨
 )الكوي (؛

االستمرار   مكا حتة الفستاد ومواصتلة اجلهتود الراميتة إىل إعتادة  ٨٧-1٤٨
 ةا ملصلحة الشعب )السنغامل(؛األموامل الناعة عن أنش ة الفساد إىل الوان  دم

 )جيبويت(؛ مواصلة ب مل اجلهود اللزمة للقماء علك الفساد   البلد ٨٨-1٤٨
مواصلة تعزيز اجلهود   جمامل مكا حة الفساد )اجلمهوريتة العربيتة  ٨9-1٤٨

 السورية(؛
 مواصلة اجلهود الرامية إىل مكا حة الفساد )مصر(؛ 90-1٤٨
 زامات مبوجب اتفاق ابريس ) يج (؛التنفي  الكامل لللت 91-1٤٨
تعزيز التدابري وتنفي  السياسات املتصلة بتغري املنتا  و ايتة البي تة  92-1٤٨

 واحلد من خماار الكوارث ) يج (؛
اختتتتتتاذ تتتتتتدابري  عالتتتتتة لتتتتتدعي اجملتمعتتتتتات احملليتتتتتة التتتتت  عانتتتتت  متتتتتن  9٣-1٤٨

 و(؛)الكونغ ابلبي ةاالنسكاابت النف ية ال  تسبب    إحلاق ضرر 
اختاذ تدابري  عالة ملساعدة اجملتمعات احمللية الت  تعتا  متن المترر  9٤-1٤٨

البي تت    عيتتع أحنتتاء دلتتتا النيجتتر بستتبب االنستتكاابت النف يتتة  متتن  تتلمل تتتو ري 
مرا ق الرعاية الصحية والتعليي وتعزيز وسا ل هتي ة اخليارات البديلة لكسب العيش 

 )عهورية يوراي(؛
ابلعمليتتتة التن يميتتتة الراميتتتة إىل احلتتتد متتتن األ تتتر الستتتل   التعجيتتتل 95-1٤٨

 ألنش ة الشريات علك التمتع لقوق اإلنسان )اجلزا ر(؛
اعتماد   تة عمتل وانيتة لتنفيت  مبتادئ األمتي املتحتدة التوجيهيتة  96-1٤٨

 املتعلقة ابألعمامل التجارية وحقوق اإلنسان وإنشاء  ليات لتنفي قا )سويسرا(؛
لصتتتتيغة النها يتتتة خل تتتتة العمتتتل الوانيتتتتة املتعلقتتتة ابألعمتتتتامل إجنتتتاز ا 9٧-1٤٨

 التجارية وحقوق اإلنسان  وتنفي قا )البحرين(؛
وضع الصيغة النها ية خل تة العمتل الوانيتة بشت ن حقتوق اإلنستان  9٨-1٤٨

 واألعمامل التجارية )يينيا(؛
وضتتتتع الصتتتتيغة النها يتتتتة خل تتتتة العمتتتتل الوانيتتتتة بشتتتت ن األعمتتتتامل  99-1٤٨

حقتتتوق اإلنستتتان  والن تتتر   تبتتتادمل أ متتتل املمارستتتات   قتتت ا الصتتتدد التجاريتتتة و 
 )انميبيا(؛

وضع الصيغة النها ية خل تة العمتل الوانيتة بشت ن حقتوق اإلنستان  100-1٤٨
 واألعمامل التجارية )جنوب أ ريقيا(؛



A/HRC/40/7 

21 GE.18-22688 

الن تتر   إنشتتاء  ليتتة ملتابعتتة تنفيتت    تتة العمتتل الوانيتتة املتعلقتتة  101-1٤٨
 حقوق اإلنسان )اإلمارات العربية املتحدة(؛ابألعمامل التجارية و 

اختاذ عيع التدابري اللزمة حلماية حياة املدنيني  وكاربة التمرد    102-1٤٨
 الوا  نفسه )أ غانستان(؛

يفالتتة امتعتتامل عيتتع عمليتتات امليسستتة العستتكرية واتتوات األمتتن  10٣-1٤٨
 سان )أسااليا(؛للقانون الدو  واللتزامات نيجرياي املتعلقة لقوق اإلن

تعمتتتتتيي مراعتتتتتاة معتتتتتايري حقتتتتتوق اإلنستتتتتان   إجتتتتتراءات مكا حتتتتتة  10٤-1٤٨
 اإلرقاب ال  تم لع هبا اوات األمن )الاتغامل(؛

التوعيتتة لقتتوق اإلنستتان  وال ستتيما   صتتفوف القتتوات احلكوميتتة  105-1٤٨
ت املشتتارية   عمليتتات مكا حتتة التمتترد  جتنبتتاا للستتتخدام املفتترا للقتتوة ولعمليتتا

 اإلعدام  ارج ن اق القماء وإلساءة املعاملة )اااب(؛
اإلرقتاب  املعلنة علتك العسكري   احلرب - التعاون املد تعزيز  106-1٤٨

 )إ يوبيا(؛
مواصلة اجلهود اجلارية لكفالة احاام حقوق اإلنستان   عمليتات  10٧-1٤٨

 مكا حة اإلرقاب )لبنان(؛
عقتتاب  وال ستتيما لمتتمان احتتاام تعزيتتز مكا حتتة اإل تتلت متتن ال 10٨-1٤٨

 احلقوق   سياق مكا حة اإلرقاب وإنفاذ القانون ) رنسا(؛
 مواصلة اجلهود الرامية إىل مكا حة اإلرقاب )مصر(؛ 109-1٤٨
 مماعفة اجلهود الرامية إىل مكا حة اإلرقاب )بوروندي(؛ 110-1٤٨
قتاب )جتتزر مواصتلة تعزيتز التتتدابري الفعالتة ملكا حتة الت تترف واإلر  111-1٤٨

 القمر(؛
مواصتتتتلة اجلهتتتتود املب ولتتتتة   ستتتتياق بتتتترانمج مكا حتتتتة الت تتتتترف  112-1٤٨

العنيف عن اريق إيلء اقتمتام  تااب لتعزيتز  قا تة التستامن واالعتتدامل )اإلمتارات 
 العربية املتحدة(؛

تعزيتز التتتدابري القا متة ستتعيا إىل  ستني التصتتدي النتشتار التشتتدد  11٣-1٤٨
   البلد )املغرب(؛

االستمرار   مماعفة اجلهتود   ستياق مكا حتة اإلرقتاب حرصتاا  11٤-1٤٨
 علك أمن سكان البلد وسكان البلدان اجملاورة )تشاد(؛

مواصتتتتتتتلة اجلهتتتتتتتود الراميتتتتتتتة إىل مكا حتتتتتتتة الت تتتتتتترف واإلرقتتتتتتتاب  115-1٤٨
 )الكوي (؛

االستتتتتتمرار   مكا حتتتتتة اإلرقتتتتتاب والت تتتتترف وهتي تتتتتة بي تتتتتة  منتتتتتة  116-1٤٨
 تعزيز حقوق اإلنسان و ايتها )الصني(؛ومستقرة من أجل 
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 تعزيز عيع اجلهود الرامية إىل التصدي للت رف العنيف )غياان(؛ 11٧-1٤٨
عدم التوا    تنفي  عمليات مكا حة اإلرقاب هبدف وضع حتد  11٨-1٤٨
 للتهديد ال ي ميعله اإلرقاب   البلد )الكامريون(؛اا أ ري 
الستتتتتااتيجيات الراميتتتتتة إىل مكا حتتتتتة مواصتتتتتلة تنفيتتتتت  التتتتتتدابري وا 119-1٤٨

 اإلرقاب من أجل يفالة  اية يا ية للسكان )بيلروري(؛
استتتعراض اتتوانني وسياستتات مكا حتتة اإلرقتتاب لكفالتتة االمتعتتامل  120-1٤٨

للمعتتتايري الدوليتتتة  مبتتتا   ذلتتتك القتتتانون التتتدو  حلقتتتوق اإلنستتتان والقتتتانون التتتدو  
 اإلنسا  )الاازيل(؛

جراءات املناسبة من أجتل ضتمان احتاام حقتوق اإلنستان اختاذ اإل 121-1٤٨
  ستتياق مكا حتتة اإلرقتتاب والتمتترد والعمليتتات األمنيتتة الدا ليتتة األ تترى  ويفالتتة 

 تقدمي عيع مرتك  االنتهايات إىل العدالة )بلغاراي(؛
مواصلة تعب ة املوارد وحشد الدعي الدو  ملعاجلة األزمة اإلنسانية  122-1٤٨

ستتتيما   اجلتتتزء الشتتتما  الشتتترا  متتتن البلتتتد األنشتتت ة اإلرقابيتتتة  وال  الناعتتتة عتتتن
  )ابيستان(؛

  االعتبتتار ضتتعف  تعزيتتز اخلتتدمات حلمايتتة المتتحااي  متتع األ تت  12٣-1٤٨
 األافامل والنساء   مواجهة أعمامل اجلماعات اإلرقابية )الاتغامل(؛

 إلغاء عقوبة اإلعدام )يابو  ريدي(؛ 12٤-1٤٨
   إلغاء عقوبة اإلعدام )رومانيا(؛الن ر  125-1٤٨
إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدام  وال ستتيما ابلنستتبة لندتتخااب التت ين تقتتل  126-1٤٨

متتن عتدد اجلترا ي التت  يعااهتب عليهتا بعقوبتتة    واحلتد تتدرجيياا عامتتاا  ١٨أعمتارقي عتن 
 اإلعدام  علك حنو ما ُأوص  به سابقاا )أوروغواي(؛

د واتف العمتل اتانوانا بعقوبتة اإلعتدام اختاذ تتدابري ملموستة العتمتا 12٧-1٤٨
 )رواندا(؛ متهيداا إللغا ها متاماا 

إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدام  واعتمتتاد واتتف  تتوري لكتتي الوااتتع لعقوبتتة  12٨-1٤٨
اإلعدام  والتصديق علك الاوتويومل اال تياري العا  امللحق ابلعهد التدو  اخلتااب 

 ابحلقوق املدنية والسياسية )الاتغامل(؛
تنفيتتت  واتتتف العمتتتل بعقوبتتتة اإلعتتتدام  واختتتتاذ   تتتوات متتتن أجتتتل  129-1٤٨

التصديق علتك الاوتويتومل اال تيتاري العتا  امللحتق ابلعهتد التدو  اخلتااب ابحلقتوق 
 املدنية والسياسية  اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام )عهورية مولدو ا(؛

 لسويد(؛اعتماد واف العمل بعقوبة اإلعدام متهيداا إللغا ها )ا 1٣0-1٤٨
 العمل من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام )الكرس  الرسو (؛ 1٣1-1٤٨
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الن تتتتر   إلغتتتتاء عقوبتتتتة اإلعتتتتدام أو ت بيتتتتق واتتتتف العمتتتتل بعقوبتتتتة  1٣2-1٤٨
 اإلعدام إزاء األدخااب املدانني )قنغاراي(؛

الن ر   التعجيل ابلعملية الت  ستفمت  إىل إلغتاء عقوبتة اإلعتدام  1٣٣-1٤٨
 )موزامبيق(؛

إلغتاء  إارار واتف ريت  لت بيتق عقوبتة اإلعتدام  والعمتل متن أجتل 1٣٤-1٤٨
  مبا   ذلتك متن  تلمل التصتديق علتك الاوتويتومل اال تيتاري العتا  عقوبة اإلعدام

 امللحق ابلعهد الدو  اخلااب ابحلقوق املدنية والسياسية )نيوزيلندا(؛
ام اإلعتدام إارار واف لت بيق عقوبتة اإلعتدام  و ويتل عيتع أحكت 1٣5-1٤٨

 (؛ يسلنداإىل أحكام ابلسجن  وإلغاء عقوبة اإلعدام علك عيع اجلرا ي )
إاتترار واتتف لت بيتتق عقوبتتة اإلعتتدام متهيتتداا إللغا هتتا التتتام وختفيتتف  1٣6-1٤٨

 عيع أحكام اإلعدام القا مة )ليختنشتاين(؛
إاتترار واتتف لت بيتتق عقوبتتة اإلعتتدام وتكعيتتف املنااشتتات الوانيتتة  1٣٧-1٤٨
 مس لة إلغا ها )املكسيك(؛ بش ن
 العودة إىل واف العمل بعقوبة اإلعدام متهيداا إللغا ها )إي اليا(؛ 1٣٨-1٤٨
 الن ر   التوايع علك واف العمل بعقوبة اإلعدام )اليوانن(؛ 1٣9-1٤٨
إاتتتترار واتتتتفس ريتتتت  لت بيتتتتق عقوبتتتتة اإلعتتتتدام متهيتتتتداا إللغتتتتاء قتتتت    1٤0-1٤٨

 املمارسة يلياا )أسااليا(؛
 جتديد واف العمل بعقوبة اإلعدام متهيداا إللغا ها )تشيكيا(؛ 1٤1-1٤٨
 التوايع علك واف تنفي  أحكام اإلعدام )الدامنرك(؛ 1٤2-1٤٨

 إارار واف لت بيق عقوبة اإلعدام هبدف إلغا ها ) رنسا(؛ 1٤٣-1٤٨
يفالتتتتة واتتتتف تنفيتتتت  عقوبتتتتة اإلعتتتتدام علتتتتك املستتتتتوى اال تتتتتادي  1٤٤-1٤٨

 متهيداا إللغا ها )النمسا(؛ومستوى الوالايت 
تتتتو ري وتنفيتتت  التتتتدابري الراميتتتة إىل احلمايتتتة متتتن انتهايتتتات حقتتتوق  1٤5-1٤٨

 اإلنسان ال  ترتكبها اوات األمن من أجل أتمني  اية أ مل للسكان )بلجيكا(؛
تنفيتت  ضتتماانت ضتتد انتهايتتات حقتتوق اإلنستتان علتتك يتتد اتتوات  1٤6-1٤٨

واء يتتانوا متتن اجلهتتات احلكوميتتة مل العنتتف  ستتاألمتتن ويفالتتة مقاضتتاة متترتك  أعمتتا
 جهات من غري الدومل )أيرلندا(؛ أو

مواصلة اجلهود الراميتة إىل مكا حتة العنتف و ستني األمتن و ايتة  1٤٧-1٤٨
 السكان   املنااق النا ية )يابو  ريدي(؛

اختتتاذ املزيتتد متتن التتتدابري متتن أجتتل تنفيتت  بتترانمج البلتتد ملكا حتتة  1٤٨-1٤٨
 انستان(؛العنف )تريم
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االستمرار   سن تشريعات حلماية األدخااب متن جترا ي العنتف   1٤9-1٤٨
 وال سيما األافامل والنساء ويبار السن )البحرين(؛

يفالتتة أن يُعتتتا اال تفتتاء القستتري جرميتتة و قتتاا اللتزامتتات نيجتترياي  150-1٤٨
حتتة مبوجتتب االتفاايتتة الدوليتتة حلمايتتة عيتتع األدتتخااب متتن اال تفتتاء القستتري  وإات

التنقل التتام للمحققتني املستتقلني   جمتامل حقتوق اإلنستان للتحقيتق   االدعتاءات 
 املتعلقة لاالت اال تفاء القسري واإلعدام  ارج ن اق القماء )أملانيا(؛

مواصتتتتلة اجلهتتتتود الراميتتتتة إىل وضتتتتع ااعتتتتدة بيتتتتاانت لندتتتتخااب  151-1٤٨
 املفقودين   نيجرياي )أذربيجان(؛

ق الفريتتق العامتتل التقتتين املشتتاك بتتني التتوزارات املعتتين توستتيع ن تتا 152-1٤٨
بوضع ااعدة بياانت لندخااب املفقودين   نيجرياي ليشتمل عيتع الويتاالت ذات 

 الصلة )غياان(؛
هتي تتة ال تتروف امليديتتة إىل منتتع التعتت يب  مبتتا   ذلتتك عتتن اريتتق  15٣-1٤٨

 حتجاز )قنغاراي(؛إنشاء ااعدة بياانت مريزية أو سجل مريزي جلميع أماين اال
تعتتتديل اتتتانون مناقمتتتة التعتتت يب متتتن أجتتتل تتتتو ري إعتتتادة الت قيتتتل  15٤-1٤٨

 للمحااي )ديل (؛
تعتت يب وغتتري  متتن ضتتروب املعاملتتة إ  تتار اللجنتتة الفرعيتتة ملنتتع ال 155-1٤٨

   تتتتتاا العقوبتتتتتة القاستتتتتية أو اللإنستتتتتانية أو املهينتتتتتة  بوصتتتتتف نيجتتتتترياي دولتتتتتة ار  أو
تفااية مناقمة التع يب  بوجتود  ليتة واا يتة وانيتة للرصتد الاوتويومل اال تياري ال

 املستقل   عيع مرا ق االحتجاز )تشيكيا(؛
لاوتويتتتومل اال تيتتتاري التفاايتتتة و قتتتاا ل إنشتتتاء  ليتتتة واا يتتتة وانيتتتة 156-1٤٨

عقوبتتتة القاستتتية أو اللإنستتتانية مناقمتتتة التعتتت يب وغتتتري  متتتن ضتتتروب املعاملتتتة أو ال
 ؛)أويرانيا( املهينة أو

اإلسراع   تنفي  مشروع اانون السجون واإلصلحيات النيجريية  15٧-1٤٨
 )جورجيا(؛

اواعتتتد األمتتتي املتحتتتدة النموذجيتتتة التتتدنيا ملعاملتتتة الستتتجناء تنفيتتت   15٨-1٤٨
)اواعتتد نيلستتون مانتتديل( متتن أجتتل  ستتني  تتروف االحتجتتاز ووضتتع حتتد إلستتاءة 

 معاملة احملتجزين )سويسرا(؛
األار القانونية وامليسستية الراميتة إىل  ستني  عاليتة  مواصلة تعزيز 159-1٤٨

ن تتتام العدالتتتة  وإمكانيتتتة االحتكتتتام إليتتته  ومستتتاءلته  ودتتتفا يته  ونزاقتتتته )جنتتتوب 
 أ ريقيا(؛

مواصلة استتعراض وإصتلد ن تام العدالتة اجلنا يتة متن أجتل تعزيتز  160-1٤٨
 سيادة القانون   نيجرياي )سنغا ورة(؛
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تتتتتدريب متتتتو ف  ا تتتتاع العدالتتتتة متتتتن أجتتتتل موايبتتتتة  االستتتتتعمار   161-1٤٨
 اإلصلحات املعتمدة   ن ام العدالة اجلنا ية )سنغا ورة(؛

مواصتتتتلة اختتتتتاذ تتتتتدابري لمتتتتمان نزاقتتتتة الن تتتتام القمتتتتا   و عاليتتتتته  162-1٤٨
 )أ غانستان(؛

تن تتيي  تتلت توعيتتة بشتت ن ستتلوك التستتامن االجتمتتاع  وتعزيتتز   16٣-1٤٨
 عوابت ال  تواجه سيادة القانون   البلد )العراق(؛من أجل التغلب علك الص

اعتماد تدابري راميتة إىل مكا حتة اإل تلت متن العقتاب  متع زايدة  16٤-1٤٨
 الاييز علك اجلرا ي ال  ترتكبها عاعة بويو حرام )الاتغامل(؛

إجتتتراء  قيقتتتات  وريتتتة ودتتتاملة ومستتتتقلة   االدعتتتاءات املتعلقتتتة  165-1٤٨
ق اإلنستتان والقتتانون التتدو  اإلنستتا  التت  يرتكبهتتا بعتت  القتتوات ابنتهايتتات حقتتو 

 احلكومية أ ناء عمليات مكا حة التمرد  وتقدمي اجلناة إىل العدالة )سلو اييا(؛
اختتتاذ   تتوات ملموستتة متتن أجتتل إزالتتة عيتتع األحكتتام التت  جتتتّرم  166-1٤٨

 النمسا(؛املخالفات البسي ة من القوانني اال ادية واوانني الوالايت )
يفالتتة إمكانيتتة أيتتا للجتتوء إىل القمتتاء للنستتاء والفتيتتات اللتتوايت  16٧-1٤٨

 يقعن ضحااي العنف )غابون(؛
تكعيتتتتف اجلهتتتتود الراميتتتتة إىل القمتتتتاء علتتتتك  تتتتاقرة اإل تتتتلت متتتتن  16٨-1٤٨

العقاب عن اريق تعزيز املساءلة وسيادة القانون  وال سيما رصد انتهايتات حقتوق 
عنهتتا  ويفالتتة تقتتدمي عيتتع اجلنتتاة املزعتتومني إىل واإلبتتل  هتتا  يوالتحقيتتق  اإلنستتان

 احملايمة  وعلك وجه اخلصواب مهن ينتمون إىل اوات األمن الريية )قولندا(؛
تكعيف اجلهود الرامية إىل متكني املرأة من اللجوء إىل القمتاء عتن  169-1٤٨

ي متتتن متتتو ف  اريتتتق زايدة التوعيتتتة ابملستتتا ل اجلنستتتانية   أوستتتاا القمتتتاة وغتتتريق
 احملايي )ليختنشتاين(؛

يفالة تقدمي مرتك  أعمامل العنف واجلرا ي ضتد األافتامل والكبتار  1٧0-1٤٨
 إىل احملايمة )الكرس  الرسو (؛

تنفي  ضماانت ملنع االستغلمل واالنتهاك اجلنستيني إزاء األدتخااب  1٧1-1٤٨
 دة األمريكية(؛المعفاء  وكاسبة املسيولني عن تلك األعمامل )الوالايت املتح

 تتتن  قيقتتات بشتت ن انتهايتتات حقتتوق اإلنستتان والقتتانون التتدو   1٧2-1٤٨
اإلنستا   متن ابيتل اهلجمتات علتك املتدارري واملستشتفيات واألدتخااب املشتتمولني 
ابحلمايتتة واجلهتتات الفاعلتتة   جمتتامل العمتتل اإلنستتا  ومن ماهتتتا  ومعاابتتة املستتيولني 

ت تتاف األافتتامل واملتتدنيني وأ تتراد اجلهتتات عتتن تلتتك األعمتتامل ومتترتك  عمليتتات ا 
 الفاعلة   جمامل العمل اإلنسا  )األرجنتني(؛

التحقيق   عيع احلاالت املبلغ عنها النتهايات حقتوق اإلنستان  1٧٣-1٤٨
علتتك يتتد اتتوات األمتتن  وتقتتدمي اجلنتتاة املشتتتبه  تتيهي إىل احملايمتتة  ويفالتتة الشتتفا ية  
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الستتتتعراض امتعتتتامل القتتتوات  فريتتتق الر ستتت   ذلتتتك عتتتن اريتتتق نشتتتر تقريتتتر ال مبتتتا
 املسلحة )يندا(؛

مواصلة اجلهود الرامية إىل زايدة الفعالية   منتع انتهايتات حقتوق  1٧٤-1٤٨
اإلنستتان  تتلمل عمليتتات اتتوات األمتتن التابعتتة لنيجتترياي  وتقتتدمي عيتتع األدتتخااب 

 املشتبه   مسيوليتهي اجلنا ية إىل احملايمة )عهورية يوراي(؛
وضتتع  ليتتات  عالتتة للتحقيتتق   انتهايتتات حقتتوق اإلنستتان التت   1٧5-1٤٨

 ترتكبها اوات األمن  و ديد املسيولني عن ذلك وتقدميهي إىل العدالة )سويسرا(؛
االلتتتزام بنشتتتر النتتتا ج التتت  فلتتص إليهتتتا  ريتتق التحقيتتتق الر ستتت   1٧6-1٤٨

 اليا(؛  وكاسبة اجلناة )أسا وجملس التحقيق اخلااب ال ي يقود  اجليش
النتا ج ال  يتوصل إليها  ريق التحقيق الر س   ال ي حيقق  نشر 1٧٧-1٤٨

  االدعتتاءات املتعلقتتة ابنتهايتتات حقتتوق اإلنستتان علتتك أيتتدي العستتكريني  تيستترياا 
 لتحليلها والتدايق  يها علك حنو علين )الوالايت املتحدة األمريكية(؛

ت املرتكبة علتك يتد اتوات األمتن  نشر التقارير املتعلقة ابالنتهايا 1٧٨-1٤٨
وتنفي  التوصيات املنبعقة عنها  مبا   ذلك مقاضاة املستيولني عتن ارتكتاب أعمتامل 

 عنف ضد املدنيني )أملانيا(؛
إحتتتتتراز تقتتتتتدم بشتتتتت ن التحقيتتتتتق   امتعتتتتتامل امليسستتتتتة العستتتتتكرية  1٧9-1٤٨

 اللتزامات حقوق اإلنسان )نيوزيلندا(؛
نف ال ا ف  املتكررة  إجراء  قيقات  عالة  يما يتعلق ذعمامل الع 1٨0-1٤٨

ونزيهتتتة   املتتت ابن  وتقتتتدمي املستتتيولني عنهتتتا إىل العدالتتتة ويفالتتتة إنصتتتاف المتتتحااي 
 )نيوزيلندا(؛

ر دتتامل لكفالتتة إحالتتة األافتتامل احملتجتتزين  1٨1-1٤٨ إنفتتاذ ربروتويتتومل تستتلييس
 تحدة األمريكية(؛علك وجه السرعة إىل اجلهات املعنية لماية ال فل )الوالايت امل

 الزيزيتت  زينتتاتو ابإل تتراج عتتن إبتتراقيي االمتعتتامل لنوامتتر القمتتا ية  1٨2-1٤٨
أ تتتراد احلريتتتة اإلستتتلمية   نيجتتترياي   تتترداا متتتن ٣٤٧ اتتتتلأعمتتتامل  متتترتك  وكاستتتبة

 )اململكة املتحدة لاي انيا الع مك وأيرلندا الشمالية(؛
لتعبتري والتجمتع الستتلم   ايتة احلتق   حريتة تكتوين اجلمعيتات وا 1٨٣-1٤٨

 تتتين أو التتتدين أو امليتتتل اجلنستتت  جلميتتتع النيجرييتتتني  بصتتترف الن تتتر عتتتن األصتتتل اإل
 اهلوية اجلنسانية )أسااليا(؛ أو

 ايتتة وتعزيتتز حريتتة التعبتتري وتكتتوين اجلمعيتتات والتجمتتع الستتلم   1٨٤-1٤٨
واجملتمع من أجل هتي ة بي ة  منة ومواتية للمدا عني عن حقوق اإلنسان والصحفيني 

 املد  )إي اليا(؛
يفالة احاام و اية احلقتوق األساستية   حريتة تكتوين اجلمعيتات  1٨5-1٤٨

 للدستور )يندا(؛ و قاا والتجمع السلم  جلميع النيجرييني دون متييز من أي نوع و 
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احتتاام و ايتتة احلتتق األساستت    حريتتة تكتتوين اجلمعيتتات  يفالتتة 1٨6-1٤٨
 نيجرييني دون متييز من أي نوع )أيرلندا(؛والتجمع السلم  جلميع ال

  اية وضمان احلرية الدينية وحقوق امليمنني   نيجرياي )ديل (؛ 1٨٧-1٤٨
مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إىل النهتتوض ابحلتتوار بتتني الف تتات الدينيتتة  1٨٨-1٤٨

واإل نيتتة  وتعزيتتز التمتتتع ابحلتتق   حريتتة التتدين أو املعتقتتد لناليتتات   عيتتع أحنتتاء 
 يجرياي )الكرس  الرسو (؛ن

مواصتتلة التتتدابري الراميتتة إىل زايدة حريتتتة التتدين واملعتقتتد للجميتتتع  1٨9-1٤٨
 )يينيا(؛
هتي ة وصون بي ة  منة ومواتية للمدا عني عتن حقتوق اإلنستان  مبتا  190-1٤٨

   ذلك املعنيون ابلقمااي البي ية )النرويج(؛
أو سياستتاتية متتن دتت تا احلتتد  االمتنتتاع عتتن اعتمتتاد تتتدابري تشتتريعية 191-1٤٨

 من احليز املتاد لنشاا اجملتمع املد  )إستونيا(؛
اختتتتاذ مزيتتتد متتتن اخل تتتوات متتتن أجتتتل تعميتتتق الدميقراايتتتة وتوستتتيع  192-1٤٨

حدود اجملتامل السياست  اجلتامع الستتيعاب يتل ييتانس متن ييتاانت جمتمتع البلتد العتري 
 دميغرا ياا )ترييا(؛

من تتتدابري  اصتتة لتتزايدة مشتتارية املتترأة   اعتمتتاد تشتتريعات تتمتت 19٣-1٤٨
 احلياة السياسية واحلياة العامة )ديل (؛

زايدة عدد النساء املشتاريات   قي تات اختتاذ القترارات متن أجتل  19٤-1٤٨
 تعزيز املساواة بني اجلنسني )العراق(؛

  ٢0١٩العمتتل  أ نتتاء اإلعتتداد للنتختتاابت العامتتة   دتتباا/ ااير  195-1٤٨
ام توصيات بععات مراابة االنتخاابت السابقة بش ن املستاواة   املشتارية احا علك 

 السياسية )تشيكيا(؛
تعزيتتتز المتتتماانت السياستتتية وامليسستتتية لكفالتتتة إجتتتراء انتختتتاابت  196-1٤٨

حترة ونزيهتتة  ودعتوة عيتتع األاتراف واتتوات األمتن إىل االمتنتتاع عتن أعمتتامل العنتتف 
 ها اللجنة االنتخابية الوانية املستقلة )أملانيا(؛والتخويف  وابومل النتا ج ال  تعلن

مواصتتلة تعزيتتز اإلاتتار القتتانو  االنتختتاس متتن أجتتل  ستتني  تتومل  19٧-1٤٨
ودتتتتفا ية العمليتتتتة االنتخابيتتتتة  واملشتتتتارية السياستتتتية للجميتتتتع علتتتتك اتتتتدم املستتتتاواة 

 )رومانيا(؛
 مكا حتتتتتتة االجتتتتتتتار ابلبشتتتتتتر واالستتتتتتاااق  و اصتتتتتتة إزاء النستتتتتتاء 19٨-1٤٨

 والفتيات )الكرس  الرسو (؛
تكعيتتف اجلهتتود الراميتتة إىل مكا حتتة االجتتتار ابلبشتتر  و اصتتة إزاء  199-1٤٨

 ٢0١5النساء واألافامل  عن اريق علة أمور منها إنفاذ القانون ذي الصتلة لعتام 
 )اليوانن(؛



A/HRC/40/7 

GE.18-22688 28 

 (؛تكعيف اجلهود الرامية إىل منع االجتار ابلبشر ومكا حته )ليسوتو 200-1٤٨
اعتمتتاد تتتدابري أيعتتر صتترامة للتصتتدي للجتتتار ابألدتتخااب  مبتتا    201-1٤٨

ذلتك عتن اريتتق تنميتة القتتدرة علتك إجتتراء التحقيقتات وامللحقتتات القمتا ية بشتت ن 
 االجتار ابألدخااب )إندونيسيا(؛

التعجيل ابجلهود الرامية إىل وضع   ة عمل وانية جديدة بشت ن  202-1٤٨
 االجتار ابلبشر )سرياليون(؛

تعزيتتز التعتتاون بتتني الويتتتاالت اال اديتتة وحكومتتات التتوالايت متتتن  20٣-1٤٨
أجل يفالة ادر أيا من التنسيق   امااي االجتار ابلبشر والترق املعاصتر )اململكتة 

 املتحدة لاي انيا الع مك وأيرلندا الشمالية(؛
مواصتتتتلة بتتتت مل اجلهتتتتود اجلتتتتديرة ابلعنتتتتاء ملكا حتتتتة االجتتتتتار ابلبشتتتتر  20٤-1٤٨

 ون(؛)الكامري 
مواصتتلة التحقيقتتات واحملايمتتات املتعلقتتة ابالجتتتار ابألدتتخااب  وستتن  205-1٤٨

 اوانني تنص علك  رض عقوابت مناسبة علك املتِجرين )دولة  لس ني(؛
ابلبشتتتتتر للحيلولتتتتتة دون أن يصتتتتتبن  مواصتتتتتلة التوعيتتتتتة بشتتتتت ن االجتتتتتتار 206-1٤٨

 مسا(؛األدخااب ضحااي االجتار ويفالة تقدمي الدعي إىل المحااي )الن
تكعيتتف اجلهتتود الراميتتة إىل مكا حتتة االجتتتار ابألدتتخااب  و اصتتة  20٧-1٤٨

 النساء واألافامل  بسبل منها  سني إنفاذ التشريعات )بيلروري(؛
مواصلة اجلهود الراميتة إىل تعزيتز و ايتة حقتوق ال فتل  وال ستيما  20٨-1٤٨

 بش ن مكا حة االجتار ابألافامل )ملديف(؛
ود الراميتتة إىل مكا حتتة االجتتتار ابألدتتخااب  وتشتتويه مواصتتلة اجلهتت 209-1٤٨

األعمتتتاء التناستتتلية لتتتإلانث  والتتتزواج املبكتتتر والتتتزواج ابإليتتترا   والعنتتتف اجلنستتت  
 واجلنسا  )غابون(؛

تعزيز التدابري الراميتة إىل منتع االجتتار ابألافتامل  والنهتوض بفتراب  210-1٤٨
 بامل(؛الر ا  االجتماع  واالاتصادي املتاحة للمحااي )ني

اختاذ مزيد من التدابري لتحسني األوضاع االجتماعية واالاتصتادية  211-1٤٨
 للنساء واألافامل والف ات المعيفة األ رى )بواتن(؛

يتتتة لصتتار أيعتتتر الف تتات ضتتتعفاا  مواصتتلة تعزيتتتز التتاامج االجتماع 212-1٤٨
 سيما النساء واألافامل )عهورية  نزويل البوليفارية(؛ وال

لة اجلهتتود الراميتتة إىل  ايتتة حقتتوق اإلنستتان ويفالتتة إعماهلتتا مواصتت 21٣-1٤٨
إعماالا  عاالا  عن اريق  سني ال روف املعيشية و قيق التنمية املستدامة   البلتد 

 )ليبيا(؛
مواصلة اجلهتود الراميتة إىل اعتمتاد سياستة إمنا يتة للحتد متن الفقتر  21٤-1٤٨

   البلد )اليمن(؛
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 ر تتتا  عيتتتع متتتوااين نيجتتترياي  اميتتتة إىل  ستتتنيتكعيتتتف اجلهتتتود الر  215-1٤٨
 )زمبابوي(؛فاا سيما أيعر الف ات ضع وال

عيتتتتع املتتتتواانني علتتتتك  مواصتتتتلة العمتتتتل الفعتتتتامل لمتتتتمان حصتتتتومل 216-1٤٨
 السكن الل ق )بنغلديش(؛

 ٢0٢0-٢0١٧االاتصتاديني   تة اإلنعتاا والنمتو  مواصلة تنفيت  21٧-1٤٨
واالجتماعيتتتة املستتتتدامة و ستتتني املستتتتوايت متتتن أجتتتل تعزيتتتز التنميتتتة االاتصتتتادية 

 املعيشية للناري )الصني(؛
مواصتتلة اختتتاذ تتتدابري  عالتتة متتن أجتتل مستتاعدة اجملتمعتتات احملليتتة  21٨-1٤٨

احملتاجة  عن اريق تو ري مرا ق الرعاية الصحية والتعليي  وتعزيز الوسا ل ال  تتين 
 ؛( يارات بديلة لسبل العيش ) يج 

أجل  العمل علك التنفي  الفعامل للخ ة الوانية العانية منمواصلة  219-1٤٨
(  و اصة يفالة التغ ية   املنااق الريفية ٢0٢٢-٢0١٨تنمية الن ام الصح  )

 والنا ية )يواب(؛
عانيتة ب مل جهود متواصلة من أجل التنفيت  التتام للخ تة الوانيتة ال 220-1٤٨

يتتتة الصتتتحية الشتتتاملة بغيتتتة  قيتتتق التغ  ٢0٢٢-٢0١٨متتتن أجتتتل تنميتتتة الصتتتحة 
جلميع النيجرييني  وتبادمل اخلاات اجليتدة املكتستبة   قت ا الصتدد )عهوريتة يتوراي 

 الشعبية الدميقرااية(؛
 مواصلة اختاذ تدابري لكفالة التغ ية الصحية الشاملة )اهلند(؛ 221-1٤٨
مواصتتتتلة االستتتتتعمار   الق تتتتاع الصتتتتح  لكفالتتتتة احلصتتتتومل علتتتتك  222-1٤٨

 ة األساسية )لبنان(؛اخلدمات الصحي
مواصلة تنفي  السياسات الرامية إىل ضتمان تتوا ر مقتدم  الرعايتة  22٣-1٤٨

الصحية خلدمة األدخااب املقيمني   املنااق الريفية واملنااق األ رى ال  يصعب 
 الوصومل إليها )ماليزاي(؛

بتت مل املزيتتد متتن اجلهتتود الراميتتة إىل  ستتني ن تتام الرعايتتة الصتتحية  22٤-1٤٨
 مان(؛ )عُ 

مواصتتتلة وضتتتع االستتتااتيجيات والتحقتتتق متتتن ُحستتتن تنفيتتت قا مبتتتا  225-1٤٨
نتتتتوع اجلتتتتنس  املنزلتتتتة االجتماعيتتتتة أويكفتتتل جلميتتتتع املتتتتواانني  بصتتتترف الن تتتتر عتتتن 

املكتتتان  احلصتتتومل علتتتك  تتتراب متكا  تتتة   الرعايتتتة الصتتتحية والتعلتتتيي اجليتتتدين  أو
 )النرويج(؛

و ايتتتة وإعمتتتامل احلقتتتوق اختتتتاذ   تتتوات كتتتددة متتتن أجتتتل تعزيتتتز  226-1٤٨
اجلنستتية واإلجنابيتتتة للنستتتاء والفتيتتتات  األمتتتر التتت ي يكتستتت  أمهيتتتة  اصتتتة ابلنستتتبة 

 للمت  رين ابلنزاعات املسلحة ) نلندا(؛
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ة إىل  فتتت  املعتتتدالت املرتفعتتتة لو يتتتات اجلهتتتود الراميتتت ممتتتاعفة 22٧-1٤٨
 (؛واألافامل )اليوانن األمهات

فالتتة  فتت  معتتدالت و يتتات األمهتتات اختتتاذ اخل تتوات اللزمتتة لك 22٨-1٤٨
 واألافامل )إستونيا(؛

 يفالة احلصومل علك التعليي االبتدا   جماانا )ا ر(؛ 229-1٤٨
مواصتتتلة اجلهتتتود الختتتتاذ عيتتتع التتتتدابري اللزمتتتة متتتن أجتتتل ضتتتمان  2٣0-1٤٨

 التعليي اإللزام  جلميع األافامل )اململكة العربية السعودية(؛
ناستتبة لمتتمان انتفتتاع عيتتع األافتتامل  بصتترف اختتتاذ اإلجتتراءات امل 2٣1-1٤٨

 الن ر عن وضعهي االجتماع   ابلتعليي اإللزام  )سلو اييا(؛
 سني نوعية التعليي   املنااق الريفية والنهوض ابلتعلتيي الشتامل  2٣2-1٤٨

 للجميع  األمر ال ي يممن املساواة بني اجلنسني   جمامل التعليي )اجلزا ر(؛
ود املب ولتة متن أجتل  ستني نوعيتة التعلتيي ومكا حتة مواصلة اجله 2٣٣-1٤٨

 التسرب )تونس(؛
مواصلة وتعزيز التدابري الرامية إىل يفالة املساواة   احلصومل علك  2٣٤-1٤٨

 التعليي اجليد للجميع  و اصة للفتيات )جيبويت(؛
 اختاذ املزيد من التدابري لتعزيز الفراب التعليمية للفتيات )ليسوتو(؛ 2٣5-1٤٨
 مواصلة تعزيز الفراب التعليمية للفتيات والنساء )ملديف(؛ 2٣6-1٤٨
مواصلة  سني ا اع التعلتيي متن أجتل تتو ري التعلتيي اجليتد جلميتع  2٣٧-1٤٨

 املواانني )لبنان(؛
 مواصلة تنفي  السياسات اجلارية لتنمية ا اع التعليي )اهلند(؛ 2٣٨-1٤٨
ز التتاامج التعقيفيتتة ملكا حتتة مواصتتلة  ستتني البي تتة املدرستتية وتعزيتت 2٣9-1٤٨

املمارستتتات التقليديتتتة المتتتارة  ابلتعتتتاون متتتع الويتتتاالت الدوليتتتة معتتتل من متتتة األمتتتي 
املتحتتتتدة للابيتتتتة والعلتتتتي والعقا تتتتة )اليونستتتتكو( ومن متتتتة األمتتتتي املتحتتتتدة لل فولتتتتة 

 )اليونيسيف( )عهورية يوراي الشعبية الدميقرااية(؛
ية ابملنتجات احمللية اصتد  ستني معتدالت تعزيز برامج التغ ية املدرس 2٤0-1٤٨

االلتحتتاق ابملتتدارري  ور تتع مستتتوى إمتتتام الدراستتات   مرحلتتة التعلتتيي االبتتتدا    عتتن 
 اريق  سني تغ ية األافامل وصحتهي )دولة بوليفيا املتعددة القوميات(؛

تقتتتتدمي املزيتتتتد متتتتن التتتتدعي لتتتتاانمج التغ يتتتتة املدرستتتتية بغيتتتتة زايدة  2٤1-1٤٨
 لتحاق ابملدارري )ُعمان(؛معدالت اال

مواصلة تنفي  التدابري من أجل تنمية الن تام التعليمت   مبتا يشتمل  2٤2-1٤٨
 توسيع ن اق االستفادة من برامج كو األمية )يواب(؛
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زايدة اجلهود الرامية إىل مكا حة عيع أدكامل التمييز ضد املترأة   2٤٣-1٤٨
إلانث  التتت  حي رقتتتا القتتتانون  والقمتتتاء علتتتك تارستتتة تشتتتويه األعمتتتاء التناستتتلية لتتت

  عيع أحناء  القانون املتعلق ابلعنف اجلنس  والعنف اجلنسا ويفالة املوا قة علك 
 )أوروغواي(؛ الوايناإلاليي 
مواصتتلة خت تتين وتنفيتت  االستتااتيجيات الوانيتتة املتعلقتتة ذقتتداف  2٤٤-1٤٨

ة   تنفيتتتت  قتتتت   التنميتتتتة املستتتتتدامة واعتمتتتتاد   تتتتة لكفالتتتتة التتتتدور الفعتتتتامل للمتتتترأ
 االسااتيجيات )دولة  لس ني(؛

 مواصلة تنفي  التدابري الرامية إىل  سني أحوامل املرأة )اهلند(؛ 2٤5-1٤٨
 مماعفة اجلهود لكفالة  اية حقوق املرأة وال فل )إندونيسيا(؛ 2٤6-1٤٨
مواصتتتلة اجلهتتتتود الراميتتتة إىل القمتتتتاء علتتتك التمييتتتتز ضتتتد النستتتتاء  2٤٧-1٤٨

ت اإلعااتتة وعلتك احلتتواجز االاتصتتادية   خمتلتف اجملتتاالت  وال ستتيما والفتيتات ذوا
   احلصومل علك الرعاية الصحية والتعليي والعمل )اململكة العربية السعودية(؛

 مواصلة اجلهود الرامية إىل مكا حة العنف ضد املرأة )تونس(؛ 2٤٨-1٤٨
 مواصتتتتتتلة اجلهتتتتتتود الراميتتتتتتة إىل التصتتتتتتدي للعنتتتتتتف ضتتتتتتد النستتتتتتاء 2٤9-1٤٨

 واألافامل  وال سيما   املنااق املت  رة ابألزمات )الفلبني(؛
يفالتتتة احتتتاام حقتتتوق املتتترأة و ايتهتتتا والو تتتاء هبتتتا  مبتتتا   ذلتتتك  250-1٤٨

زواج ق اتتوانني حقواهتتا   الصتتحة اجلنستتية واإلجنابيتتة  والتصتتدي للتمييتتز عتتن اريتت
 ووضع حد لزواج األافامل )نيوزيلندا(؛ الّسلفة
ضع النستاء والفتيتات عتن اريتق ستّن السياستة اجلنستانية  سني و  251-1٤٨

الوانيتتة وتنفيتت  اتفاايتتة القمتتاء علتتك عيتتع أدتتكامل التمييتتز ضتتد املتترأة  وبروتويتتومل 
 واانون حقوق ال فل )يندا(؛  مابوتو
مواصتتتتتتتلة اجلهتتتتتتتتود الراميتتتتتتتتة إىل  ستتتتتتتتني ال تتتتتتتتروف االجتماعيتتتتتتتتة  252-1٤٨

 واالاتصادية للمرأة )املغرب(؛
ذ اخل تتوات اللزمتة لكفالتتة متتتع املتترأة الريفيتة ابحلتتق   ملكيتتة اختتا 25٣-1٤٨

 األراض  الزراعية علك ادم املساواة مع الرجل )قنغاراي(؛
مواصلة اجلهود الرامية إىل متكتني املترأة متن احلصتومل علتك الفتراب  25٤-1٤٨

والصتتندوق صتتندوق النهتتوض ابملشتتاريع التجاريتتة للمتترأة  االاتصتتادية  بستتبل منهتتا
  لتمكني املرأة )ماليزاي(؛الواين
 ايتتتة وتعزيتتتز حقتتتوق النستتتاء والفتيتتتات  مبتتتا   ذلتتتك عتتتن اريتتتق  255-1٤٨

النهوض ابلصحة اإلجنابية  والقماء علك املمارسات التقليدية المارة واختاذ تتدابري 
 ملموسة ملكا حة العنف اجلنس  والعنف اجلنسا  )النرويج(؛

قتتتوانني التت  تن تتتوي علتتتك متييتتتز ضتتتد التعجيتتل إبلغتتتاء أو تعتتتديل ال 256-1٤٨
 املرأة )الكونغو(؛
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اختتتاذ إجتتراءات تشتتريعية حازمتتة ملعاابتتة عيتتع أدتتكامل العنتتف ضتتد  25٧-1٤٨
 املرأة )مدغشقر(؛

ممتتتاعفة اجلهتتتود  متتتن  تتتلمل ختصتتتيص املتتتوارد البشتتترية واملاليتتتة  25٨-1٤٨
لت ي يستتفيد للميسسات املكلفة بت بيق القوانني  بغية إزالة اإل لت من العقاب ا

 منه مرتكبو أعمامل العنف ضد املرأة )قندوراري(؛
يفالتتة التنفيتت  التتتام التفاايتتة القمتتاء علتتك عيتتع أدتتكامل التمييتتز  259-1٤٨

 ضد املرأة )الاازيل(؛
اختتتاذ تتتدابري ملموستتة للقمتتاء علتتك التمييتتز بتتني اجلنستتني والعنتتف  260-1٤٨

 (؛ يسلنداضد املرأة )
 عالة من العنف ضد املرأة )األرجنتني(؛يفالة احلماية الف 261-1٤٨
العنتتتتف والتمييتتتتز ضتتتتد املتتتترأة  تكعيتتتتف اإلجتتتتراءات املتختتتت ة ملنتتتتع 262-1٤٨
  ريدي(؛ )يابو
تكعيتتتتف اجلهتتتتود الراميتتتتة إىل زايدة التتتتوع  بتتتتني الزعمتتتتاء التتتتدينيني  26٣-1٤٨

والتقليتتديني  والستتتكان بوجتتته عتتام  ابل تتتابع اإلجرامتتت  لتشتتويه األعمتتتاء التناستتتلية 
 ث وغريقا من املمارسات التقليدية )األرجنتني(؛لإلان
النهوض بتنفي  القوانني الرامية إىل إلغاء تشويه األعماء التناسلية  26٤-1٤٨

 لإلانث )غياان(؛
تعزيز اجلهتود الراميتة إىل التخفيتف متن حتدة املمارستات التقليديتة  265-1٤٨

 المارة ال  متس حقوق اإلنسان للمرأة وال فل )إ يوبيا(؛
املشتارية   التوعيتة ابل تتابع اإلجرامت  لتشتتويه األعمتاء التناستتلية  266-1٤٨

 لإلانث وما ل لك من أ ر سل  علك املرأة )يوت ديفوار(؛
 قيتتتق استتتتمرارية التتتاامج الراميتتتة إىل يفالتتتة التمكتتتني االاتصتتتادي  26٧-1٤٨

اييتتز علتتك   متتع الصتتندوق النهتتوض ابملشتتاريع التجاريتتة للمتترأة للمتترأة  معتتل مبتتادرة
 املنااق الريفية )دولة بوليفيا املتعددة القوميات(؛

 التمكتتتني االاتصتتتادي للمتتترأة  تكعيتتتف اجلهتتتود الراميتتتة إىل تيستتتري 26٨-1٤٨
 سيما   املنااق الريفية )بلغاراي(؛ وال

للصتكوك الدوليتة ذات الصتلة   و قتاا مواصلة وضتع بترامج كتددة  269-1٤٨
ديتتتة والدينيتتتة التتت  تتعتتتارض متتتع تنميتتتة األافتتتامل متتتن أجتتتل إتتتتاء املمارستتتات التقلي

 ور اقهي  وال سيما الفتيات )أنغوال(؛
تنفي  املزيد من التدابري إلتاء تارسة جتنيد األافامل واستتخدامهي  2٧0-1٤٨

   العمليات العسكرية )بيلروري(؛
يفالتتة اعتمتتاد اتتانون حقتتوق ال فتتل وت بيقتته   التتوالايت التت     2٧1-1٤٨

 حىت اآلن )بلجيكا(؛ تفعل ذلك
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التعجيتتل ابلتتتدابري الراميتتة إىل القمتتاء علتتك العنتتف ضتتد األافتتامل  2٧2-1٤٨
 )الياابن(؛

مواصتتتلة اجلهتتتود الراميتتتة إىل وضتتتع حتتتد للتتتزواج ابإليتتترا  والتتتزواج  2٧٣-1٤٨
املبكتتتر لنافتتتامل  اللتتت ين ين تتتواين علتتتك  اثر ستتتلبية علتتتك صتتتعيد أحتتتوامل املعنيتتتني 

 وصحتهي )بوروندي(؛
التت ي  ٢00٣توستتيع ن تتاق اتتانون عتتام  ممتتاعفة اجلهتتود لكفالتتة 2٧٤-1٤٨

 ٣6عامتتاا وستتراينه   التتوالايت البتتالغ عتتددقا  ١٨حيتتدد الستتن التتدنيا للتتزواج عنتتد 
 والية )عهورية أ ريقيا الوس ك(؛

مواصلة التدابري القانونية واإلدارية والسياساتية للقماء التام علتك  2٧5-1٤٨
 فامل )يينيا(؛الزواج املبكر وزواج األا

توحيتتد ستتن التتزواج   عيتتع التتوالايت متتن أجتتل وضتتع حتتد لتتزواج  2٧6-1٤٨
األافامل والزواج املبكتر والتزواج ابإليترا   ستواء   القتانون أو   املمارستة العمليتة 

 )سرياليون(؛
تكعيف اإلجراءات الرامية إىل القماء علك زواج األافامل  ويفالتة  2٨٧-1٤٨

 علك الصعيد الواين )إسبانيا(؛ ت بيق اانون حقوق ال فل
مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إىل تعزيتتز حقتتوق ال فتتل ومكا حتتتة زواج  2٧٨-1٤٨

املتعلقتة إبتتاء زواج األافتامل  ٢0٢١-٢0١٧للسااتيجية الوانية  و قاا األافامل 
 )تونس(؛

تكعيتتتف اجلهتتتود الراميتتتة إىل تعزيتتتز حقتتتوق األافتتتامل و ايتهتتتا متتتن  2٧9-1٤٨
والتمييتتز  وال ستتيما عتتن اريتتق منتتع ومكا حتتة زواج األافتتامل  عيتتع أدتتكامل العنتتف

 والزواج املبكر والزواج ابإليرا  )إي اليا(؛
مواصلة اجلهود املب ولتة لتتو ري  تدمات التعلتيي والرعايتة الصتحية  2٨0-1٤٨

 امليسورة ذات النوعية جلميع األافامل )نيبامل(؛
ن الفعاليتتتتة    ايتتتتة مواصتتتلة اجلهتتتتود الراميتتتة إىل يفالتتتتة املزيتتتتد متتت 2٨1-1٤٨

 األافامل من االجتار واالستغلمل اجلنس  والتجنيد العسكري )يابو  ريدي(؛
تكعيتتف اجلهتتود الراميتتة إىل تنفيتت  مشتتروع القتتانون التتواين لإلعااتتة  2٨2-1٤٨

 )جورجيا(؛
 )األردن(؛مواصلة العمل علك تنفي  حقوق األدخااب ذوي اإلعااة  2٨٣-1٤٨
للزمتتة التت  متّكتتن النستتاء والفتيتتات ذوات اإلعااتتة اختتتاذ التتتدابري ا 2٨٤-1٤٨

تتتن يتتواجهن حتتواجز ماديتتة وااتصتتادية   خمتلتتف امليتتادين متتن احلصتتومل دون ايتتود 
 علك الرعاية الصحية والتعليي والعمل )صربيا(؛

إدراك األدخااب ذوي اإلعااة   إعداد مشتروع القتانون التواين  2٨5-1٤٨
 نة الوانية لندخااب ذوي اإلعااة )ا ر(؛املتعلق ابإلعااة و  إنشاء اللج
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احلفتتتتاى علتتتتك التتتتديناميات اإلجيابيتتتتة ملتتتتنن األدتتتتخااب املشتتتتردين  2٨6-1٤٨
 املساواة   املشارية السياسية )أذربيجان(؛ دا لياا 
يفالتتتتة احتتتتاام حقتتتتوق عيتتتتع العمتتتتامل املهتتتتاجرين وأ تتتتراد أستتتترقي  2٨٧-1٤٨

 وضماتا مبوجب إاار تشريع  )مدغشقر(؛
فالتتة  ايتتة النستتاء واألافتتامل متتن عيتتع أدتتكامل إستتاءة املعاملتتة ي 2٨٨-1٤٨

 )اجلبل األسود(؛ واالستغلمل   خميمات املشردين دا لياا 
اختتتاذ املزيتتد متتن التتتدابري للو تتاء ابلتزامتتات البلتتد مبوجتتب اتفاايتتة  2٨9-1٤٨

( ٢000)١٣٢5ضد املرأة وارار جملس األمتن القماء علك عيع أدكامل التمييز 
  ويفالتتتة لمايتتتة املتتترأة متتتن العنتتتف اجلنستتت    خميمتتتات املشتتتردين دا ليتتتاا املتعلتتتق 

إىل  متترتك  ستتوء الستتلوك التحقيتتق   االدعتتاءات املتعلقتتة بستتوء الستتلوك وتقتتدمي
احملايمتتة  و  قتت ا الستتياق  إنشتتاء  ليتتة راابتتة لقتتوات األمتتن تفتت  ابملعتتايري الدوليتتة 

 حلقوق اإلنسان )السويد(؛
واة بني الرجل واملرأة   نقل اجلنسية )عهوريتة أ ريقيتا يفالة املسا 290-1٤٨

  الوس ك(.
عيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة   قت ا التقريتر تعتا عتن مواتف الدولتة  -1٤9

)الدومل( ال  ادمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض. وال ينبغ  أن يُفهتي أتتا   تك بت ييتد 
  الفريق العامل بكامله.
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