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 مةمقدّ   
 حقوق  جملس بقرار عملا  املنشأ الشامل، الدوري ابالستعراض املعين العامل لفريقا عقد -1

 تعرضوووست  او  .2019 أاير/مةةةايو 17 إىل 6 مووون الفووو   يف الثالثةةةن الثالثةةةة تووو دور  ،5/1 اإلنسوووا 
 وفوود   وتوور   .2019 أاير/مةةايو 10 يف املعقووقد  ،التاسةةعة اجللسوو  يف السوول  دار بةةروي يف الوو احل

 العامول الفريوق اعتمودو .يوسة  حممةد إريوان داتو ،الثاي اخلارجي  الشؤو  وزير السل  دار بروي
 .2019 أاير/مايو 14 يف املعققد  عشر  الرابع  ت جلس يف السل  دار بربوين املتعلق تقريرال
 التواي املقوررين فريوق اإلنسوا  حقوق  جملوس اختوار ،2019 ينواير/الثاين كانق  15 ويف -2
 بةةةدغالدي و  بلغةةةاراي السةةةالم  دار بةةةروي يف الووو احل اسوووتعراض تيسووور  جووول مووون (ثلثيووو ال مقعووو اجمل)

 وبريو.
 مرفووووق مووون 5 والفقووور  5/1 اإلنسوووا  حقوووق  جملووووس قووورار مرفوووق مووون 15 للفقووور  وفقةةةا  و  -3

  السل  دار بروي يف ال احل استعراض ألغراض التالي  القاثئق صدرت ،16/21 هقرار 
  ؛(A/HRC/WG.6/33/BRN/1) ( )15 للفقر  وفقا    مقد   كتايب عرض/وطين تقرير ( ) 
 اإلنسةةةةان حلقةةةةو  السةةةةام ة املتحةةةةدة األمةةةم مفو ضةةةة ة  عدتوووو  معلقموووواتلل جتميووو  (ب) 

 (؛A/HRC/WG.6/33/BRN/2) (ب)15 للفقر  وفقا   اإلنسا ( حقق  )مفقضي 
 (ج)15 للفقووووووووووووور  وفقةةةةةةةةةةةةةا   اإلنسوووووووووووووا  حقوووووووووووووق  مفقضوووووووووووووي   عدتووووووووووووو  موووووووووووووقج  (ج) 
(A/HRC/WG.6/33/BRN/3). 
 ا  سةةةلف أعةةةد ا أسةةةلة قائمةةةة الثالث ةةةة اجملموعةةة طريةةةق عةةة  السةةالم دار بةةةروي إىل وأح لةة  -4

 واملتابعةةة واإلبةال  ابلتدف ة  املعد ةة األصةةدقا  جمموعةة عة  ابلد ابةة ،دةةداوك بلج كةاو  الربتغةالو  أملان ةا
 الشةةمال ة وأيرلدةةدا العظمةة  لربيطان ةةا املتحةةدة واململكةةة وسةةلوف د ا إسةةبان او  ،الةةوطي الصةةع د علةة 

 لالسةتعرا  الشةبكي املوقة  يف األسةةلة تلة  علة  االطةال  وميكة  .األمريك ة املتحدة والوالايت
  الشامل. الدوري

  االستعراض عملية مداوالت موجز -أوالّا 
 االستعراض موضوع الدولة جانب من احلالة عرض -ألف 

 االسةتعرا  مة  الثالثةة اجلولة إطار يف الوطي التقرير بتقدمي يتشر ف إنه وفدال رئ س قال -5
 مج ة  بةن والتعةاون املشةاورات مة  موسةعة عمل ةة مثةرة هةو التقريةر هة ا أن ذكةرو  الشةامل. الدوري
 وصةون تعزيةز يف بدشةا  تشةار  انفكة  مةا الةيت احلكوم ةة، غةري املدظمات ومدها املعد ة، اجلهات

 اجلم ة  ومشةاركة الشةفاف ة ضةمان يتةوى  التقريةر إن وقةال ه.وحقوق السالم دار بروي شعب رفاه
  .الدولة تتبعه ال ي أبسرها" "األمة هنج م  اتساقا   ،الواس  واالخنرا 

 التجةةار أثةةرو  السةةالم دار بةةروي إىل اإلسةةالم دىةةول عةة  اترخي ةةة نبةة ة الوفةةد رئةة س قةةد مو  -6
 ،1368 عةام حنةو ففةي .وثقافتةه البلد تقال د يف عشر السادس القرن يف والص د ن واهلدود العرب
 الةةيت اإلسةةالم ة القةة م مةة  هجةة ور  يسةةتمد إدارة نظةةام طبةةقو  اإلسةةالم   األول بةةروي سةةلطان اعتدةةق

 ملك ةةةة مةةة  إرثهةةةا علةةة  السةةةالم دار بةةةروي حافظةةة  قةةةدو  .ورسةةةاتها وتشةةةر بتها األج ةةةال توارثتهةةةا
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 دسةةتورال يف مكرسةةا ال ةةوم غةةدا الةة ي العريةةق السةةلطدة نظةةام جةة ور يف املتأصةةلة اإلسةةالم ة املةةاالي
 .املت ب  احل اة وأسلوب واحلوكمة الس اسات ممارسات ويف
 والرىةا  واالسةتقرار ابلسةلم بع د أمد مد  يدعم السالم دار بروي شعب إن قائال   أردفو  -7
 العدايةة عل  حترص اليت املت دة اجملتمع ة الق م إىل استدادا   والدي ، العر  ع  الدظر بصرف ،وائموال
 ،راسةاة قة م تسةودها ب ةة يف الشعب أفراد دشأوي بروي. هوية م  ا  جز  ابعتبارها األسرة ؤسسةمب

 التةةةة زر روح عةةةة  فضةةةةال ،قةةةةواننابل والتق ةةةةد والتكافةةةةل االحةةةة ام بقةةةة م متشةةةةب   جمتمةةةة  عمةةةةاد هةةةةي
 .التفاهمو  التسامحو 

  األفةةراد، مج ةة  كرامةةة  صةةونو  ومحايتهةةا اإلنسةةان حبقةةو  ابلدهةةو  ملتزمةةة احلكومةةة وتظةةل -8
 علةة  التزاما ةةا أيضةةا   تكفلةةه وكمةةا الدولةةة، وقةةوانن والدسةةتور اإلسةةالمي الةةدي  ذلةة  يضةةم  كمةةا

 والدويل. اإلقل مي املستوين
 مةة  فةةرد أي ختلةة  عةةدمو  شةةعبها رفةةاه لضةةمان سةةدواي   الةةدوالرات باليةةن احلكومةةة وتدفةةق -9

 يتجةةةاوز ال إذ آسةةة ا، يف العةةة   مسةةةتوايت أعلةةة  مةةة  بواحةةةد الدولةةةة وتتمتةةة  الركةةةب. عةةة  أفةةةراده
 قائمةة يف واخلمسةن اخلامسةة املرتبةة يف بةروي حل  وقد .قل ال   إال ئةاامل يف 1 نسبة اجلرمية معدل
 اإلمجةايل احمللةي انجتهةا يدمو أن ويُتوق  ،األعمال أنشطة ممارسة سهولة مؤشر يف بلدا   190 تضم

 إىل سةباقةال البلدان بن م  كان   اليت ،بروي وتسع  .2020 عام يف ئةاامل يف 5 تتجاوز بدسبة
 حتق ةةق يف تقةةدمال إحةةراز سةةب ل يف إجنةةازات مةة  راكمتةةه مةةا تسةةاري إىل اإلمنائ ةةة، األهةةداف حتق ةةق
  .2030 لعام املستدامة التدم ة ىطة
 للجم ة ، فرصةا   بع ةد أمد مد  الدولة تدتهجها اليت للجم   اجملاي التعل م س اسة وتكفل -10

 للطلبةةة كاملةةة  دراسةة ة مدحةةا   أيضةةا   احلكومةةة وتقةةدم اجلةةدس. أو الةةدي  أو العةةر  عةة  الدظةةر بصةةرف
 اخلةار.. يف دراسةتهم السةتكمال مدافضةة بفوائةد قروضةا   املسةتحقن بةروي طلبةة   ومتةدح املتفةوقن،

 جتةةةةاوزت والكتابةةةةة ابلقةةةةرا ة اإلملةةةةام مسةةةةتو  يف عال ةةةةا   معةةةةدال   البلةةةةد حتق ةةةةق يف ذلةةةة  سةةةةاهم وقةةةةد
 ترمةي سةدوات مخةس مة  لتعلة مل اس ات ج ة ىطة 2018 عام يف واعُتمدت ئة.اامل يف 95 نسبته

 بةروي جامعةة ُصد ِّف  ،2019 عام ويف .مهارا ا وإمنا  البشرية مواردها قدرات تعزيز مواصلة إىل
 كواكةةواريلي  د فاتتصةة حسةةب العةةام جامعةةات مة  املائةةة يف 1.3 أفضةةل قائمةةة ضةةم  السةالم دار

  .س مونتس
 يف مبةا ،واجملان ةة الشةاملة الصةح ة الرعايةة بتغط ة يتمت  السالم دار بروي شعب يزال وال -11

 ابلتسج ل املواطدون يُلزم الو  .البلد ىار. املستعص ة احلاالت وعال. الدوا ، عل  احلصول ذل 
 احلكومةة سةارت وقةد احلكوم ةة. املستشةف ات يف العةال. م  لالستفادة ىاص صحي أتمن يف

 اجملةةةةةاي التلقةةةةة ح بةةةةةرامج تشةةةةةمل الةةةةةيت الصةةةةةح ة، الرعايةةةةةة ىةةةةةدمات لتقةةةةةدمي ضةةةةةامة اسةةةةةتثمارات
 مستشةف اتو  واألطفةال، لدسةا ا لطةب خمصة  حةدي  مرفق إنشا و  الوالدة قبل ما وفحوصات
 السةةةرطان مدهةةةا ألمةةةرا  العةةةال. مةةة  متطةةةورة ىةةةدمات تقةةةدم اخلةةةاص القطةةةا  يةةةديرها متاصصةةةة

 عل  املاض ة اخلمسن السدوات مد  عل  بروي حافظ و  القلب. وأمرا  الدماغ ة سكتاتوال
 ،2017 عام ومد  األح ا ، املوال د م  أل  لكل 0,6 بدسبة األمهات وف اتل مدافض معدل

 معاجلةةة احلكومةةة وتواصةةل األح ةةا . املوال ةةد مةة  ألةة  لكةةل 9,5 املوال ةةد وف ةةات معةةدل يتجةةاوز م
 عمةل ىطةة نف ت وقد .العقل ة والصحة املعدية غري األمرا  ذل  يف مبا أىر ، صح ة مسائل
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 وهةةي ،2018-2013 للفةة ة مدهةةا واحلةةد املعديةةة غةةري األمةةرا  مةة  للوقايةةة القطاعةةات متعةةددة
 .املقبلة عملها ىطة إعداد عل  العامل ة الصحة مدظمة م  تتعاون

 يزيةةةد مةةةا اآلن حةةةى قُةةةد ِّم وقةةةد ملواطد هةةةا. السةةةك  أتمةةةن ضةةةرورة علةةة  احلكومةةةة وتشةةةدد -12
 .سةةةةكدا   ميلكةةةةون ال الةةةة ي  للمةةةةواطدن مدةةةةزل ألةةةة  30 مةةةة  أكثةةةةرو  أرضةةةة ة قطعةةةةة 000 2 عةةةة 
  .السالم دار بروي يف مأو  بال أشااص يوجد وال

 وسةالمته. اجملتمة  رفةاه لضةمان ومؤسسا ا األسرة لق م ابلغة أمه ة السالم دار بروي وتويل -13
 شةةةةهر مةةةة  أحةةةةد يةةةةوم أول يف لألسةةةةرة الةةةةوطي ابل ةةةةوم االحتفةةةةال علةةةة  واظبةةةة  ،2012 عةةةةام ومدةةةة 

 االجتمةةةاعي والةةةدعم للسةةةالمة شةةةبكات احلكومةةةة أقامةةة و  األسةةةرة. مؤسسةةةة أمه ةةةة إلبةةةراز أاير/مةةةايو
  .اإلعاقة ذوو واألشااص واملسدون واألطفال الدسا  س ما وال الضع فة، والفةات لألسر

 اجملةةاالت يف العةةامالت الدسةةا  عةةدد يةةزداد إذ البلةةد؛ تدم ةةة يف هةةام بةةدور املةةرأة وتضةةطل  -14
 التشةريعي. اجمللس يف ج د بتمث ل وحيظن احلكوم ة، األجهزة ويف عادة   ال كور عل ها يهمن اليت

 يف  مبةة ،العةةام عواصةةم شةةى يف للدولةةة سةةفريا   43 أصةةل مةة  سةةفرية 12 السةةالم دار بةةروي ومتثةةل
 للمدتةةةةةد  ووفقةةةةةا   ون ويةةةةةور . جد ةةةةة  يف املتحةةةةةدة األمةةةةةم مكتةةةةةي لةةةةةد  الةةةةةدائمتان ممثلتاهةةةةةا ذلةةةةة 

 جمةةاالت يف اجلدسةةن بةةن املسةةاواة حتق ةةق حنةةو ملموسةةا   تقةةدما   بةةروي حققةة  العةةاملي، االقتصةةادي
 الثامدةة املرتبةة مة  البلةد تقةدم بلةدا ، 149 أصةل مة ف االقتصةادية؛ واملشةاركة والصةحة التعل م مثل

 مقدمةةةة يف أيضةةةا   بةةةروي وجةةةا ت .2018 عةةةام يف التسةةةعن املرتبةةةة إىل 2014 عةةةام يف والتسةةةعن
 عشةرة احلاديةة املرتبةة يف وحل  واجلامعي، الثانوي ابلتعل م الفت ات لتحا اب يتعلق ف ما التصد  

 يف السةةالم دار بةةروي ُصةةد ِّف  ،2017 عةةام ويف العمةةل. نفةةس نظةةري األجةةر يف املسةةاواة جمةةال يف
 .اتواملةةةةدير  تاملسةةةةؤوال وكبةةةةار التشةةةةريعي اجمللةةةةس عضةةةةوات توظ ةةةة  يف واخلمسةةةةن الثامدةةةةة املرتبةةةةة

 وزيةةر، انئبةةيت مدصةةب مدهةةا رف عةةة، حكوم ةةة مداصةةب امةةرأة 200 1 عةة  يزيةةد مةةا حال ةةا   ويشةةغل
  .األجر املدفوعة األمومة إجازة م  أايم 105 املرأة مُتدح ،2011 عام ومد  رجال . 982 مقابل

 مة  رئ سةي مكةون هةو ةاملوسةع األسةرة ونظام األطفال. رفاه حلماية قوانن احلكومة تطبقو  -15
 لضةةمان تةةدابري احلكومةة وتتاةة  الطفةل. رفةةاه صةون علةة  أيضةةا   حيةرص الةة ي بةروي جمتمةة  مكةوانت

 ونوع تهةا وجود ةا األطفةال رعاية ىدمات معايري بتحسن العامالت لألمهات الكايف الدعم تقدمي
 .الطفل رعاية مراكز ولوائح الطفل رعاية مراكز قانون ابستعرا  مقدم ها أدا و 

 يغةةي الةة ي بةةروي جملتمةة  والثقاف ةةة االجتماع ةةة القةة م مةة  يتجةةزأ ال جةةز  املسةةدن ورعايةةة -16
ةةعة األسةةرة نظةةام  ومعاشةةات إعةةاانت احلكومةةة وتقةةدم .املسةةدن إيةةوا  دور إىل احلاجةةة عةة  ف ةةه املوسَّ

 ىطةةة مراجعةةة يف احملل ةةة احلكوم ةةة غةةري املدظمةةات وتشةةار  .إعةةالتهم لسةةبل دعمةةا   للمسةةدن شةهرية
 صةةةحي ح ةةةاة أسةةةلوب اتبةةةا  علةةة  وتشةةةج عهم لتمك ةةةدهم للمسةةةدن مراكةةةز وإنشةةةا  املسةةةدن عمةةةل

 الش اوىة. مرحلة يف نشط نظم اتبا  عل  حثهمو 
 وتُقةةةةدَّم هم.فةةةةاور  املسةةةةدن األشةةةةااص محايةةةةة لضةةةةمان الةةةةربامج مةةةة  العديةةةةد نفةةةة ت وقةةةةد -17

 يف بدشةا  للمشةاركة فرصةا   أيضةا   هلةم وتتةاح .إلعةالتهم دعمةا   عةال همومل هلم شهرية ومدح معاشات
 احت اجةةةةات املعةةةةدل البدةةةةا  قةةةةانون ويراعةةةةي الوطد ةةةةة. التدم ةةةةة ذلةةةة  يف مبةةةةا احل ةةةةاة، مدةةةةاحي مج ةةةة 

 عملهم. بوض  ىاصة مركزية ب اانت قاعدة إنشا  عل  يُعك  ب دما اإلعاقة، ذوي األشااص
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 بلةةةةدا   ابعتبارهةةةةا سةةةةكاهنا، عةةةة   مسةةةتوايت حتسةةةةن يف السةةةةالم دار بةةةةروي جنحةةةة  وقةةةد -18
 واجملتمةة . الثقافةةة نسةة ج يف مةةتغلغال   ح ةةاة أسةةلوب شةةرائعهو  اإلسةةالم تعةةال م يتاةة  صةةغريا   إسةةالم ا  

 صةةون أيضةةا   البلةةد واصةةل وس الةةوطي. ديدهةةا مبةةاد  مراعةةاة مةة  البلةةد تدم ةةة مواصةةلة تتقةةرَّر  وقةةد
 أوسةا  يف سةادا الل ي  وائموال للسلم مك دا   أساسا   شكل  اليت األىالق ة وق مه وثقافته تقال ده
  .مديدة لقرون السالم دار بروي شعب

 وإىل الربيطةان ن عة  املةورو  العةام القةانون إىل يستدد ،ا  مزدوج ا  قانون  ا  نظام البلد تب وي -19
 الدظةةةةام هةةةة ا ويكفةةةل عديةةةةدة. سةةةةدوات مدةةة  ابلتةةةةوازي يطبقةةةةان اللةةة ي  ومهةةةةا اإلسةةةةالم ة، الشةةةريعة

 أيضةةا   ويتةة ح والعدالةةة. اإلنصةةاف مبةةدأي   ويصةةون املرع ةةة األصةةول وفةةق اكمةةةاحمل الفريةةد القضةةائي
  .احلم دة واألىال  اآلداب ويصون اجلرائم م  جملتم ا محاية
 أو ةاجلدسةة   ةةولامل إىل اسةةتدادا   شةةا  وضةة  الشةةريعة عقةةوابت بقةةانون املرسةةوم جيةةر ِّم وال -20

 العامةةةةة اآلداب محايةةةةة تكفةةةةل بةةةةروي قةةةةوانن انفكةةةة  ومةةةةا جمحفةةةةة. معاملةةةةة يعاملةةةةه وال ،عتقةةةةدامل
 بصةةرف السةةالم، دار بةةروي يف األفةةراد واصةةلوي األفةةراد. ىصوصةة ة مراعةةاة مةة  احلم ةةدة واألىةةال 

 مة  شةكل أي ميةارس وال اخلةاص. جمةاهلم يف أنشةطتهم ومزاولةة العة   اجلدسة ة، م ةوهلم عة  الدظر
 مثةةةل اخلةةةدمات علةةة  حبصةةةوهلم يتعلةةةق ف مةةةا الةةةدائمن املق مةةةن أو املةةةواطدن ضةةةد التم  ةةةز أشةةةكال

 الصح ة. والرعاية والتعل م العمل
 وستواصةةةةل الةةةةدويل. اجملتمةةةة  إطةةةةار يف مبسةةةةؤول ة التصةةةةرف السةةةةالم دار بةةةةروي وستواصةةةةل -21

 اتفاق ةةةة ف هةةةا مبةةةا إل هةةةا، انضةةةم  الةةةيت الدول ةةةة ابملعاهةةةدات والتق ةةةد التزاما ةةةا تدف ةةة  علةةة  حرصةةةها
 واتفاق ةةة املةةرأة ضةةد التم  ةةز أشةةكال مج ةة  علةة  القضةةا  واتفاق ةةة اإلعاقةةة ذوي األشةةااص حقةةو 
 ضةةروب مة  وغةةريه التعة يب مداهضةة اتفاق ةةة أيضةا   السةةالم دار بةروي وقعة  وقةةد الطفةل. حقةو 
 ىطةةةوات اختةةةاذ علةةة  حال ةةةا   وتدكةةةب   ،2015 عةةةام يف امله دةةةة أو الالإنسةةةان ة أو القاسةةة ة املعاملةةةة

 الةيت القضةااي علة  اإلعةدام عقوبةةب العمةل عقةود مدة  السةالم دار يو بةر  وأوقفة  عل هةا. للتصديق
ةح كمةاو  العةام؛ القةانون مبوجةب أحكةام ف هةا صدرت  يف التدف ة  هة ا وقة  س سةتمر مةؤىرا، أوضِّ
 الشريعة. عقوابت بقانون املرسوم مبوجب األحكام ه ه ف ها صدرت اليت القضااي

 والرىةةا  التقةةدم مةة  املزيةةد حتق ةةق إىل وتسةةع  مواطد هةةا رفةةاه محايةةة احلكومةةة تواصةةل إذو  -22
 بةةةةةروي تشةةةةةج  وال الوطد ةةةةةة. االهتمامةةةةةات مقدمةةةةةة يف اإلنسةةةةةان حقةةةةةو  أمه ةةةةةة سةةةةةتظل لشةةةةةعبها،

 يشةهد أن البلةد يف عةا  مة  لكةل وميكة  ،عدةه التغاضةي أو نةو  أي مة  العد  عل  شعبها وال
 إدانتهةا الدولةة وستواصةل .القاسة ة املعاملةة أو تعة يبلل جمموعةات أو أفةراد أي تعةر  عةدم عل 

 أو اإلقلة م صةع د علة  يف ارتكبة  سةوا  أشةكاهلا، مج ة  يف واإلرهةاب التطرف ألعمال الشديدة
 الدويل. املستو  عل 

 االستعراض موضوع الدولة وردود التحاور جلسة -ابء 
 جلسةةةةة أثدةةةةا  املقدمةةةةة التوصةةةة ات وتةةةةرد التحةةةةاور. جلسةةةةة أثدةةةةا  بب ةةةةاانت وفةةةةدا   91 أدىل -23

  التقرير. ه ا م  الثاي اجلز  يف التحاور
 البع ةد املةد  يف التدم ةة إطةار ابعتمةاد ورحبة  اخلةاص جلةان إبنشةا  أذرب جان أشادتو  -24

 الفقر. جمال يف احملققة والتحس دات 2035 لعام بروي رؤية ضم 
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 احلصةول وإاتحةة املسةتدامة، التدم ةة أهةداف بتدف   الدولة التزام عل  البهاما جزر وأثد  -25
 بضةةرورة اإلقةةرار مةة  والصةةحة، الشةة اوىة بشةةأن للمسةةدن عمةةل ىطةةة وإعةةداد الدظ فةةة امل ةةاه علةة 
  اجلهود. م  املزيد ب ل
 بةةةروي رؤيةةةة إىل اسةةةتدادا   اإلنسةةةان، حقةةةو  إطةةةار يف املتاةةة ة ابلتةةةدابري البحةةةري  ورحبةةة  -26

 ونظةةةةام اسةةةةتةماي صةةةةددو  وإنشةةةةا  الفقةةةةر، مبكافحةةةةة مدهةةةةا يتعلةةةةق مةةةةا سةةةة ما وال ،2035 لعةةةةام
  التكم ل ة. املعاشات

 ذوي واألشةةااص والطفةةل املةةرأة حبقةةو  الدهةةو  يف احملةةرز ابلتقةةدم بةةدغالدي  وأشةةادت -27
 للدهةةةو  املب ولةةةة واجلهةةةود اإلعاقةةةة، ذوي األشةةةااص حقةةةو  اتفاق ةةةة علةةة  وابلتصةةةديق اإلعاقةةةة،

 التقل دية. األسرية ابلق م
 اإلمنائ ةةةة األهةةةداف حتق ةةةق يف الدولةةةة بدجةةةاح االرت ةةةاح، مةةة  علمةةةا ، بةةة الروس وأحاطةةة  -28

 األسرة. مؤسسة ودعم الديي والتسامح الثقافة تشج   إىل الرام ة ابلس اسة ونوَّه  لأللف ة،
 التعةةةة يب، مداهضةةةةة اتفاق ةةةة علةةةة  التصةةةديق اعتزامهةةةةا الدولةةةةة إبعةةةالن بلج كةةةةا ورحبةةة  -29

 للمعاهةةدات وفقةةا   اإلنسةةان حقةةو  محايةةة لةةزايدة التقةةدم مةة  املزيةةد إحةةراز إمكان ةةة علةة  وأكةةدت
 اإلنسان. حلقو  األساس ة الدول ة

 إىل الرام ةةةة للمبةةةادرات تقةةةديرها عةةة  وأعربةةة  2035 لعةةةام بةةةروي برؤيةةةة بةةةواتن ورحبةةة  -30
 التعل م. جمال يف حتقق  اليت وللمدجزات والطفل املرأة حبقو  الدهو 

 التدم ةةةةة أبهةةةةداف يتعلةةةةق ف مةةةا احملةةةةرز ابلتقةةةةدم القوم ةةةةات املتعةةةددة بول ف ةةةةا دولةةةةة ونوَّهةةة  -31
ةةةة  الةةةةيت الس اسةةةةات ىةةةةالل مةةةة  واملسةةةةاواة املسةةةةتدامة  االنةةةةدما. وتعةةةةز ز املتةةةةدي الةةةةدىل ذوي متك 

 الدي . أو العر  أو اجلدس نو  ع  الدظر بصرف االقتصادي
 املدن ةةةة ابحلقةةةو  اخلةةةاص الةةةدويل العهةةةد علةةة  التصةةةديق علةةة  الدولةةةة   الربازيةةةلُ  وشةةةجع  -32

 الدول ةةة واالتفاق ةةة والثقاف ةةة واالجتماع ةةة االقتصةةادية ابحلقةةو  اخلةةاص الةةدويل العهةةدو والس اسةة ة
 إزا  قلقهةا عة  وأعربة  التعة يب، مداهضةة واتفاق ةة العدصةري التم  ةز أشةكال مج ة  عل  للقضا 
 وحثةة  العقوبةةة، مةة  والإنسةةان ة قاسةة ة ضةةرواب   يفةةر  الةة ي الشةةريعة، لقةةانون التق  ةةدي التفسةةري

 تشريعي. إصالح إجرا  ىالل م  العقوابت ه ه ع  ال اج  عل  الدولة
 القضا  أهداف مدها س ما وال املستدامة، التدم ة أهداف تدف   عمل ة بلغاراي والحظ  -33

 بةةن واملسةةاواة التعلةة م، يف واملسةةاواة والرفةةاه، اجل ةةدة والصةةحة اجلةةو ، علةة  والقضةةا  الفقةةر، علةة 
 الشةةةريعة عقةةةوابت بقةةةانون املرسةةةوم تدف ةةة  الدولةةةة قةةةرار إزا  قلقهةةةا عةةة  أعربةةة  أهنةةةا ب ةةةد اجلدسةةةن،

  كامال .  تدف  ا   2013 لعام
 علة  وأثدة  اإلنسةان، وحقةو  الدميقراط ةة مبةاد  بتعزيةز الدولةة ابلتةزام كمبةوداي  ونوَّه  -34

 املع شة. ومستوايت الصح ة والرعاية التعل م جماالت يف مدجزا ا
 وغةري للمةواطدن الالإنسةان ة املعاملةة إىل الدولةة حتةول إزا  البةال  قلقهةا ع  كددا  وأعرب  -35

 الشريعة. حمكمة يف اجلرائم بعض ابرتكاب املدانن املواطدن
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 يف وابلتقةةةدم ،2035 لعةةةام بةةةروي ورؤيةةةة الوطد ةةةة، التدم ةةةة إطةةةار إبقةةةرار شةةة لي وأشةةةادت -36
 للعقوبةةةة األطفةةةال  تعةةةر  إزا  قلقهةةةا عةةة  أعربةةة  أهنةةةا ب ةةةد البشةةةري. املةةةال رأس واسةةةتثمار التعلةةة م
 احل اة. مد  والسج  البدن ة

 علمةةا   وأحاطةة  .2035 بةةروي لرؤيةةة تقةةديرها عةة  البول فاريةةة فدةةزويال مجهوريةةة وأعربةة  -37
 احلمايةةةة شةةةبكات وحتسةةةن الصةةةحي، الصةةةرف وىةةةدمات امل ةةةاه وتةةةوفري السةةةك  يف احملةةةرز ابلتقةةةدم

 الضع فة. الفةات عل  وال ك ز االجتماع ة
 حتفظا ا سحب قررت قد الدولة أبن علما   أحاط  إذ سرورها ع  كوستاريكا  وأعرب  -38
 االىت ةةاري الربوتوكةةول علةة  بتصةةديقها ورحبةة  الطفةةل، حقةةو  اتفاق ةةة مةةواد بةةبعض يتعلةةق ف مةةا

 املسلحة. املدازعات يف األطفال الش ا 
 الحةق وقة  يف التعة يب مداهضةة اتفاق ةة علة  التصديق اعتزام إبعالن كروات ا  وأشادت -39

 عةةداد يف املثل ةةة .إدرا  إزا  قلقهةةا عةة  أعربةة  أهنةةا رغةةم اإلعةةدام، عقوبةةة لتدف ةة  الفعلةةي وابلوقةة 
 تقةل الة ي  األطفةال عل  البدن ة والعقوبة احل اة مد  ابلسج  أحكام إصدار جواز وإزا  اجلرائم

 سدة. 18 ع  أعمارهم
 عةةة  وأعربةةة  املسةةةتدامة، التدم ةةةة أهةةةداف بتحق ةةةق الدولةةةة التةةةزام علةةة  انم ف  ةةة  وأثدةةة  -40

 الس . وكبار اإلعاقة ذوي األشااص حقو  محاية إىل الرام ة جلهودها تقديرها
 ب ةد املةرأة، حبقو  الدهو  أجل م  هبا املضطل  لألنشطة تقديرها ع  تش ك ا وأعرب  -41
 مةة  مةةؤىرا نفةة ت الةةيت الثالثةةة املرحلةةة عةة  ت تةةب قةةد الةةيت احملتملةةة العواقةةب إزا  قلقهةةا أبةةدت أهنةةا

 .2013 الشريعة عقوابت بقانون املرسوم
 بةد  إزا  انزعاجهةا أبةدت لكدهةا اإلعةدام، عقوبةةب العمةل بوق  بربوي الدامنر  وأشادت -42

 اجلديد. الشريعة عقوابت قانون سراين
 التدم ةةةةة وبس اسةةةةات 2035 لعةةةةام بةةةةروي رؤيةةةةة بتعزيةةةةز الدولةةةةة ابلتةةةةزام ج بةةةةوي ورحبةةةة  -43

 والفوار . الفقر م  احلد أجل م  تطبقها اليت واالجتماع ة االقتصادية
 الدولةة وحث  اإلنسان، حبقو  التمت  عل  تؤثر اليت التدابري إزا  قلقها إكوادور وأبدت -44

 املواطدن. جلم   اإلنسان حلقو  الكاملة احلماية ضمان عل  الطرف
 الةةيت وابجلهةةود اإلثد ةةة، اجملموعةةات بةةن التسةةامح تعزيةةز يف احملةةرز ابلتقةةدم مصةةر ورحبةة  -45

 الةة ي واالهتمةةام الصةةحة نظةةام وتطةةوير واالجتمةةاعي، االقتصةةادي الرفةةاه أتمةةن أجةةل مةة  بةة ل 
 للمسدن. البلد يول ه
 التعلةةةة م تعزيةةةز إىل الرامةةةةي ،2035 لعةةةام بةةةروي رؤيةةةةة بةةةربانمج االسةةةةتوائ ة غ د ةةةا ورحبةةة  -46

 الع  . مستوايت وحتسن املستدام، واالقتصاد
 القةةدرة بتعزيةةز املتعلقةةة 2035 لعةةام بةةروي رؤيةةة بةةرانمج أبهةةداف علمةةا   ف جةةي وأحاطةة  -47
 إطةار إبدمةا. ورحبة  الب ةةة. ومحايةة السةكان لةد  العة   سةبل ومحايةة املدةا،، تغةري مقاومة عل 

دداي  اليت االس ات ج ة التك    ىطة ضم  2030-2015 للف ة الكوار  خماطر م  للحد سِّ
  الدولة. وضعتها
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 املعةةةدل، العقةةةوابت قةةةانون عةةة  ت تةةةب قةةةد الةةةيت العواقةةةب إزا  قلقهةةةا عةةة  فرنسةةةا وأعربةةة  -48
 حقةو  قوانن تدته  ث   وم  التع يب، إىل ترتقي قد تشريعات تدف  ه حال يف س تضم  وال ي

  اإلنسان.
 االجتماع ةة، القضةااي ملعاجلةة بةرامج لتدف ة  بروي اخت  ا اليت ابخلطوات جورج ا ورحب  -49
 الةة ي االجتماع ةة، ابلقضةةااي املعةي الةةوطي اجمللةس إبنشةا  علمةةا   وأحاطة  الفقةةر، مدهةا سة ما وال

 إضاف ة. مبوارد يزود أن يدبغي
 إزا  قلقهةةا عةة  أعربةة  أهنةةا ب ةةد اإلعةةدام، عقوبةةة لتدف ةة  الفعلةةي ابلوقةة  أملان ةةا ورحبةة  -50

  البدن ة. والعقوبة اإلعدام عقوبة عل  يد  ال ي الشريعة، عقوابت بقانون املرسوم
 ،2030 لعةةةةام املسةةةةتدامة التدم ةةةةة ىطةةةةة بتحق ةةةةق الدولةةةةة ابلتةةةةزام علمةةةةا   غةةةةاان وأحاطةةةة  -51

 املستدامة. التدم ة ألهداف الوطي للتدس ق اخلاصة اللجدة إبنشا  ورحب 
 اإلعاقةةة ذوي األشةةااص حقةةو  اتفاق ةةة علةة  الدولةةة بتصةةديق علمةةا   ال ةةوانن وأحاطةة  -52

 املسةةةلحة املدازعةةةات يف األطفةةةال اشةةة ا  بشةةةأن الطفةةةل حقةةةو  التفاق ةةةة االىت ةةةاري والربوتوكةةةول
 نفةةاذ لبةةد  السةةلي األثةةر إزا  قلقهةةا عةة  أعربةة  أهنةةا ب ةةد الواقةة . حبكةةم اإلعةةدام عقوبةةة وإبلغائهةةا

 اجلدسةةةي امل ةةةل ومزدوجةةةي واملثل ةةةن املثل ةةةات علةةة  2013 لعةةةام الشةةةريعة عقةةةوابت بقةةةانون املرسةةةوم
  واألطفال. والدسا  اجلدسن صفات وحاملي اجلدسان ة اهلوية ومغايري

 تصةةب الةةيت التةةدابري وعلةة  2035 لعةةام بةروي رؤيةةة بةةرانمج علةة  الرسةةويل الكرسةةي وأثةى -53
  اإلعاقة. ذوي واألشااص واملسدن األسرة مصلحة يف

ةةةة  الةةةةيت الس اسةةةةات شةةةةى علةةةة  الدولةةةةة   وهدةةةةأت احملةةةةرز ابلتقةةةةدم هدةةةةدوراس ورحبةةةة  -54  متك 
 االقتصادي. االندما. وتعزز املتدي الدىل ذوي األشااص

 وقالة  اإلنسان. حلقو  ىطرية انتكاسة يشكل العقوابت قانون أبن آيسلددا وصرح  -55
 السةةةلمي والتجمةةة  اجلمع ةةةات وتكةةةوي  التعبةةةري حريةةةة علةةة  الق ةةةود إزا  يسةةةاورها يةةةزال ال القلةةةق إن

 الس اس ة. املشاركة وعل 
 الصةةح ة والرعايةةة واملةةا  السةةك  جمةةاالت يف املب ولةةة للجهةةود تقةةديرها عةة  اهلدةةد وأعربةة  -56

 التعلةةةة م إنفةةةاذ علةةةة  الدولةةةة   وشةةةةجع  .2035 ملعةةةا بةةةروي رؤيةةةةة ذلةةة  يف مبةةةةا الطفةةةل، وحقةةةو 
 الفت ان. م  املساواة قدم عل  عل ه الفت ات وحصول اإللزامي

 البةى بةرامج يف اإلعاقةة ذوي األشةااص لةدمج املتاة ة ابإلجةرا ات إندون س ا وأشادت -57
 الشباب. لتمكن املتا ة وابلتدابري البشرية، والتدم ة التحت ة

ةةة  س اسةةات تدف ةةة  يف بُةة ل  الةةةيت ابجلهةةود اإلسةةةالم ة إيةةران مجهوريةةةة ورحبةة  -58  ذوي متك 
 الفقر. م  للحد االجتماع ة وابخلطط االقتصادي، االندما. وتعز ز املتدي الدىل

 املسةتدامة. التدم ةة ألهةداف الةوطي للتدسة ق اخلاصةة اللجدةة إبنشا  علما   العرا  وأحا  -59
 اإلنسان. حبقو  للدهو  اجلهود م  املزيد ب ل عل  وشج 
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 .2013 لعةةةام الشةةةريعة عقةةةوابت بقةةةانون املرسةةةوم تدف ةةة  إزا  قلقهةةةا عةةة  أيرلدةةةدا وأعربةةة  -60
 علةة  الدولةةة   وحثةة  تدف ةة ها. أوقةة  الةةيت اإلعةةدام عقوبةةة رمس ةةا تلغةة  أن يف أملهةةا عةة  وأعربةة 

 اإلنسان. حقو  جمال يف الدول ة ابلتزاما ا الوفا 
 اإلعاقةةةة ذوي األشةةةااص حقةةةو  اتفاق ةةةة علةةة  التصةةةديق   تقةةةديرها عةةة  إيطال ةةةا وأعربةةة  -61

 املسةةةلحة، املدازعةةةات يف األطفةةةال اشةةة ا  بشةةةأن الطفةةةل حقةةةو  التفاق ةةةة االىت ةةةاري والربوتوكةةةول
 بقةةةةانون املرسةةةةوم نفةةةاذ بةةةةد  إزا  أسةةةفها عةةةة  وأعربةةةة  التعةةة يب. مداهضةةةةة اتفاق ةةةة علةةةة  والتوق ةةة   
  التع يب. مداهضة التفاق ة خمالفة عقوابت يتضم  ال ي ،2013 لعام اجلديد الشريعة عقوابت

  والتعل م. ابلصحة املتعلقة الس اسات تدف   يف احملرز ابلتقدم األردن ورحب -62
 .2035 لعةةةةام بةةةةروي رؤيةةةةة البع ةةةةد، املةةةةد  علةةةة  التدم ةةةةة إبطةةةةار كازاىسةةةةتان  وأشةةةةادت -63

 اإلعاقةةةة، ذوي واألشةةةااص واملسةةةدن والدسةةةا  األطفةةةال رعايةةةة لس اسةةةات تقةةةديرها عةةة  وأعربةةة 
 واإلثد ة. الديد ة اجملموعات خمتل  بن تسود اليت االجتماعي والوائم السلم ولب ةة
 بةةةروي رؤيةةةة وتدف ةةة  العةةة   مسةةةتوايت لتحسةةةن املب ولةةةة اجلهةةةود علةةة  الكويةةة  وأثدةةة  -64
 املبةة ول اجلهةةد وعلةة  الصةةحة جمةةال ويف املسةةدن أجةةل مةة  املتاةة ة التةةدابري وعلةة  ،2035 لعةةام

  املادرات. ملكافحة
 االىت ةةةاري الربوتوكةةةول علةةة  وابلتصةةةديق التشةةةريعي، اإلطةةةار بتعزيةةةز قريغ زسةةةتان ورحبةةة  -65

 اتفاق ةةةة علةةة  وابلتوق ةةة  املسةةةلحة املدازعةةةات يف األطفةةةال اشةةة ا  بشةةةأن الطفةةةل حقةةةو  التفاق ةةةة
 املستدامة. التدم ة أهداف إطار يف اإلنسان حقو  لتعزيز املتا ة وابلتدابري التع يب، مداهضة

 اخلاصة اللجدة وبعمل 2035 لعام بروي برؤية الشعب ة الدميقراط ة الو مجهورية ورحب  -66
 االجتماعي. والدعم السالمة شبكات لضمان واألطفال واملرأة األسرة مبؤسسة املعد ة

 جمةةال يف ابلتزاما ةا الوفةا  أجةل مة  اجلهةود مةة  املزيةد بة ل علة  الدولةة   التف ةا وشةجع  -67
 الةة ي ،2013 لعةةام الشةةريعة عقةةوابت بقةةانون املرسةةوم إزا  قلقهةةا عةة  وأعربةة  اإلنسةةان، حقةةو 

 التع يب. إىل ترتقي العقوبة م  ضروب عل  يد 
 يُتبةة  أن علةة  وحثةة  املعةةدل. العقةةوابت قةةانون سةة  إزا  قلقهةةا عةة  لكسةةمرب  وأعربةة  -68

 ملموسة. بضماانت اإلعدام عقوبة تدف   وق 
 جمموعةة الختاذهةا الدولةة علة  وأثدة  املدجةزات، م  للعديد تقديرها ع  مال زاي وأعرب  -69

 تراعةةي الةيت اإلنسةةان، حبقةو  املتعلقةةة املؤسسة ة والتةةدابري والس اسةات القانون ةةة التةدابري مةة  واسةعة
 احملل ة. والتقال د الظروف

 وسةحبها اإلعاقةة ذوي األشةااص حقةو  اتفاق ةة علة  الدولة بتصديق ملدي  ورحب  -70
 الدول ةة االتفاق ةات إدرا. إىل الرام ةة الدولةة جبهةود وأشةادت الطفل. حقو  اتفاق ة عل  حتفظا ا

 الطويل. األجل يف س اسا ا ضم 
 املرسةوم يف جرائم ابعتبارها الرضائ ة املثل ة والعالقات الدعارة تعري  إىل مالطة وأشارت -71

 وبب ةان اخلاصة اإلجرا ات إىل املقدم ابلرد علما   وأحاط  ،2013 لعام الشريعة عقوابت بقانون
  السلطان.
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 مثةةةةل األساسةةة ة، اخلةةةدمات يف احلةةةق ضةةةمان يف الدولةةةة إجنةةةازات علةةة  موريتان ةةةا وأثدةةة  -72
 غةةري املدظمةةات مةة  وتعاوهنةةا الوطد ةةة ابلقةةدرات والدهةةو  االجتماع ةةة واخلةةدمات والتعلةة م الصةةحة

  .2035 لعام بروي برؤية ورحب  احلكوم ة.
 تدف ةةة  بوقةةة  ورحبةةة  الصةةةح ة. والرعايةةةة التعلةةة م يف احملةةةرز ابلتقةةةدم املكسةةة   وأشةةةادت -73

 املثل ةةةات علةةة  تةةةؤثر الةةةيت تلةةة  سةةة ما ال الالإنسةةةان ة العقوبةةةة ضةةةروب مةةة  وغةةةريه اإلعةةةدام عقوبةةةة
  اجلدسن. صفات وحاملي اجلدسان ة اهلوية ومغايري اجلدسي امل ل ومزدوجي واملثل ن

 الحةةة  أنةةةه ب ةةةد اجلدسةةةن، بةةةن التكةةةافؤ لتحق ةةةق املب ولةةةة ابجلهةةةود األسةةةود اجلبةةةل وأشةةةاد -74
 املةةةةةرأة ضةةةةةد العدةةةةة  مكافحةةةةةة علةةةةة  بةةةةةروي وحةةةةة  العةةةةةائلي. ابلعدةةةةة  متعلقةةةةةة تشةةةةةريعات غ ةةةةةاب
 عقةةةةوابت بقةةةةانون املرسةةةةوم يف الةةةةواردة الالإنسةةةةان ة العقةةةةوابت أشةةةةكال مج ةةةة  علةةةة  القضةةةةا  وعلةةةة 

 امل ةل ومزدوجةي واملثل ةن املثل ةات وعلة  الدسةا  علة  سةلب ا   أتثةريا   تةؤثر الةيت ،2013 لعام الشريعة
 األطفال. وعل  اجلدسان ة اهلوية ومغايري اجلدسي

 جبهةةود وأيضةةا   ،2035 لعةةام بةةروي رؤيةةة ضةةم  الةةوطي، التدم ةةة بةةربانمج م امنةةار ورحبةة  -75
 الثقاف ة. بقواعدها يتعلق ف ما الوطد ة ابلتزاما ا للوفا  الدولة

 وىةةدمات واملأمونةةة الدظ فةةة الشةةرب م ةةاه إاتحةةة يف احلكومةةة مبدجةةزات انم ب ةةا وأشةةادت -76
 للجم  . والتعل م الصحي الصرف

 اعتزامهةا عة  عالهنةاوإب اإلعةدام عقوبةة تدف   وق  عل  بتأك دها الدولة   هولددا وهدأت -77
 عقةوابت بقةانون املرسةوم إزا  قلقهةا عة  أعربة  أهنا ب د التع يب، مداهضة اتفاق ة عل  تصديقال

 واملثل ةن املثل ةات علة  سةلي أثةر هلةا سة كون قاسة ة عقةوابت يتضم  ال ي 2013 لعام الشريعة
 واألطفال. والدسا  اجلدسن صفات وحاملي اجلدسان ة اهلوية ومغايري اجلدسي امل ل ومزدوجي

 2013 لعةةةام الشةةةريعة عقةةةوابت بقةةةانون املرسةةةوم أتثةةةري إزا  قلقهةةةا عةةة  ن وزيلدةةةدا وأعربةةة  -78
 اإلعدام. عقوبة تدف   وق  ع  ابإلعالن وأشادت اإلنسان. حقو  م  واسعة جمموعة عل 
 سةة كون الةةيت الشةةريعة، قةةوانن يف األحكةةام بعةةض إدرا. إزا  قلقهةةا عةة  الدةةرويج وأعربةة  -79
 اإلنسان. حقو  إعمال عل  سلي أتثري هلا

 رؤيةةة بةةرانمج ىةةالل مةة  اإلنسةةان حقةةو  ومحايةةة لتعزيةةز املب ولةةة ابجلهةةود عمةةان ورحبةة  -80
 لأللف ة. اإلمنائ ة األهداف ولتحق ق 2035 لعام بروي
 القةةةدرات ذوي األشةةةااص رعايةةةة علةةة  الدولةةةة حةةةرص تقةةةديرها عةةة  ابكسةةةتان وأعربةةة  -81

 العقل ةةة، االضةةطراابت ومدحةةة ،للمكفةةوفن املاصصةةة املعاشةةات نظةةم يف مبةةن هةةو كمةةا  املتبايدةةة،
 احمللي. اجملتم  وتدم ة والتعل م االجتماع ة اخلدمات وبرامج

 الدسةا  حقةو  سة ما وال اإلنسةان، حقةو  حالةة لتحسةن املب ولةة ابجلهود بريو ورحب  -82
 املدي. اجملتم  م  تعاوهنا متابعة الدولة عزم عل  وأثد  واألطفال،

 ومعاجلةة ابلبشةر االجتار ومكافحة مد  إىل الرام ة احلكومة جبهود علما   الفلبن وأحاط  -83
 لألوطان. العابر ابملادرات االجتار
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 حقةةو  انتهاكةةات منةةط انتشةةار إزا  يسةةاورها يةةزال ال الةة ي القلةةق عةة  الربتغةةال وأعربةة  -84
 األقل ات. وأفراد املرأة ضد ذل  يف مبا والتم  ز، اإلنسان

 بةةةةةروي رؤيةةةةةة بةةةةةرانمج ىةةةةةالل مةةةةة  التدم ةةةةة لتحق ةةةةةق املب ولةةةةةة اجلهةةةةةود علةةةةة  قطةةةةةر وأثدةةةة  -85
 بةروي وشجع  املستدامة. التدم ة ألهداف الوطي للتدس ق اخلاصة اللجدة وإبنشا  2035 لعام
 التم  ز. ومد  واإلنصاف الشفاف ة س اسة مواصلة عل 
 شةةةةامل جمتمةةةة    ةةةةةة يف يسةةةةاهم إمنةةةةائي بةةةةرانمج بتدف ةةةة  علمةةةةا   كةةةةوراي  مجهوريةةةةة وأحاطةةةة  -86

 اتفاق ة عل  ابلتصديق وأشادت الئقا . وسكدا   الصح ة الرعاية يف شاملة ىدمات ويت ح للجم  
 اإلعاقة. ذوي األشااص حقو 

 مةةة  والعديةةةد ابلشةةةباب املتعلقةةةة الوطد ةةةة الس اسةةةة بتدف ةةة  علمةةةا   الروسةةةي االحتةةةاد وأحةةةا  -87
 ابجلهود ورحب  الصح ة، الرعاية ذل  يف مبا السكان، مع شة مستو  حتسن إىل الرام ة الربامج
 ابجلدون. املصابن لألشااص ج دة رعاية إلاتحة املب ولة

 وابملدجةزات اإلنسةان حقةو  محاية إىل الرام ة ابجلهود السعودية العرب ة اململكة وأشادت -88
 صةحي عة   منط ىالل م  بتمك دهم املسدن، األشااص أجل م  س ما ال الصحة، قطا  يف

 مدتظمة. طب ة فحوص وعل  ومستدام
 مةةة  العديةةد وإبنشةةةا  البع ةةد األجةةةل يف التدم ةةة إطةةةار ابعتمةةاد علمةةةا   السةةدغال وأحاطةة  -89

 والسك . العمالة عل  احلصول يف األشااص ملساعدة املصممة االجتماع ة الربامج
 يف الدولةةة قبلتهةةا الةةيت 97 الةةة التوصةة ات بتدف ةة  احلكومةةة ابلتةةزام علمةةا   صةةرب ا وأحاطةة  -90

 مشةةاركة يشةةاركون الةة ي  املصةةلحة أصةةحاب مج ةة  مةة  التعةةاون مدهةةا بسةةبل السةةابق، االسةةتعرا 
 السكان. رفاه تعزيز يف نشطة

 بةةرانمج ىةةالل مةة  العةة   ظةةروف لتحسةةن املب ولةةة ابجلهةةود علمةةا   سةةدغافورة وأحاطةة  -91
 ىةةةدمات وحتسةةةن الدظ فةةةة الشةةةرب مل ةةةاه الدفةةةاذ إاتحةةةة يف وابملدجةةةزات 2035 لعةةةام بةةةروي رؤيةةةة

 مستدام. سك  إلاتحة احلكومة وجبهود الصحي، الصرف
 اإلعاقةةةةة ذوي األشةةةةااص حقةةةةو  اتفاق ةةةةة علةةةة  ابلتصةةةةديق علمةةةةا   سةةةةلوف د ا وأحاطةةةة  -92

 يف األطفةال واسةتغالل األطفةال ب ة  بشةأن الطفةل حقةو  ابتفاق ةة امللحةق االىت ةاري والربوتوكةول
 يتضةم  الة ي املعةدل العقةوابت بقةانون املرسوم إزا  قلقها ع  وأعرب  اإلابح ة. املواد ويف البغا 

 مع دةةة، أفعةةال ارتكةةاب حةةال يف تطبةةق املةةوت، حةةى والةةرجم األطةةراف بةة  مدهةةا قاسةة ة، عقةةوابت
 التع يب. ضروب م  ضراب   تشكل قد عقوابت وهي
 بةه املتصةلة والعقةوابت اجلديةد العقةوابت قةانون نفةاذ بةد  إزا  قلقهةا ع  إسبان ا وأعرب  -93
 اإلنسان. حلقو  الدويل القانون ختال  اليت
 ألوجةةةه ابلتصةةةدي العةةة   ظةةةروف لتحسةةةن املب ولةةةة اجلهةةةود علةةة  النكةةةا سةةةري وأثدةةة  -94

 وىةةدمات جمةةاي تعلةة م وإاتحةةة الدظ فةةة الشةةرب م ةةاه علةة  احلصةةول وضةةمان الةةدىل، يف التفةةاوت
 اإلعاقة. ذوي األشااص حقو  اتفاق ة عل  والتصديق املتداول، يف اجتماع ة
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 يف قبلتهةةا الةةيت التوصةة ات لتدف ةة  بةةروي بةة لتها الةةيت اجلهةةود علةة  فلسةةطن دولةةة وأثدةة  -95
 أهةةةداف تدف ةةة  وضةةةمان التعلةةة م علةةة  احلصةةةول إمكان ةةةة لتحسةةةن السةةةابقتن، االسةةةتعرا  جةةةوليت
 الوطي. للتدس ق اخلاصة اللجدة إنشا  وأيضا   املستدامة، التدم ة

 رؤيةةةة بةةةرانمج ىةةالل مةةة  جتسةةدت الةةةيت السةةةالم، دار بةةروي جهةةةود علةة  السةةةودان وأثةةى -96
 الشامل. الدوري االستعرا  يف والبدَّا ة اإلجياب ة مبشاركتها ورحب ،2035 لعام بروي
 مة  وغةريه ابلرجم اإلعدام عقوبة بشأن تشريعات إدىال إزا  قلقها ع  السويد وأعرب  -97

 اإلنسان. حقو  لقانون انتها  يف القاس ة، املعاملة ضروب
 ألفعةال ماإلعةدا عقوبةة إبدىةال العقةوابت قةانون تعةديل إزا  قلقهةا ع  سويسرا وأعرب  -98

 يف األساسةة ة االتفاق ةةات بعةةض علةة  السةةالم دار بةةروي تصةةديق عةةدم وإزا  والةةزان، اجلدسةة ة املثل ةةة
 اإلنسان. حقو  جمال
 وابجلهةةود اإلعاقةةة ذوي األشةةااص حقةةو  اتفاق ةةة علةة  الدولةةة بتصةةديق اتيلدةةد ورحبةة  -99

 يف وجهودهةةا املبةةاي، مراقبةةة قةةانون مدهةةا بسةةبل اإلعاقةةة، ذوي األشةةااص حقةةو  لتعزيةةز املب ولةةة
 .2030 لعام املستدامة التدم ة ىطة وحتق ق الصحة يف احلق تعزيز

 اللجدةةةةة وإنشةةةةا  اإلنسةةةةان حقةةةةو  لتحسةةةةن املب ولةةةةة ابجلهةةةةود ل شةةةةيت - ت مةةةةور ورحبةةةة  -100
 لتجدةةةة س املب ولةةةةة ابجلهةةةةود أيضةةةةا   ورحبةةةة  اإلعاقةةةةة. ذوي واألشةةةةااص ابملسةةةةدن املعد ةةةةة اخلاصةةةةة
 الطفل. حقو  بشأن جديدة اس ات ج ة إعداد عل  الدولة   وشجع  اجلدس ة، العدميي املق من

 جمةةاالت ويف اإلنسةةان حلقةةو  التشةةريعي اإلطةةار لتعزيةةز املب ولةةة ابجلهةةود تةةونس ورحبةة  -101
 الثقاف ة. احلقو  وتعزيز الفقر ومكافحة التدم ة،

 رؤيةةة بةةرانمج ىةةالل مةة  2030 عةةام ىطةةة لتدف ةة  املب ولةةة اجلهةةود علةة  أوكران ةةا وأثدةة  -102
 املستدامة. التدم ة ألهداف الوطي للتدس ق اخلاصة اللجدة وإنشا  ،2035 لعام بروي
 احلقةو  جمةال يف تقةدم مة  وُأحةرز جهود م  ب ل ما عل  املتحدة العرب ة اإلمارات وأثد  -103

 الوطد ة. التدم ة ىطة أجل وم  الضع فة الفةات أجل م  س ما ال واالقتصادية، االجتماع ة
 أبن الدولةةةةة بتأك ةةةةدات الشةةةةمال ة وأيرلدةةةةدا العظمةةةة  لربيطان ةةةةا املتحةةةةدة اململكةةةةة ونوَّهةةةة  -104

 مداهضةةة اتفاق ةةة علةة  ابلتصةةديق امله دةةة أو الالإنسةةان ة أو القاسةة ة العقوبةةة ضةةروب مج ةة  سةةتحظر
 اإلعدام. عقوبة تطب ق وق  بتأك د ورحب  التع يب،

 نُةف ِّة ، إذا الشةريعة عقةوابت قةانون مرسةوم إزا  قلقهةا عة  األمريك ةة املتحدة الوالايت وأعرب  -105
 علة  وحثتهةا اإلعةدام، عقوبةة تدف ة  وقة  متديةد الدولةة بقةرار ورحبة  املهةاجري . العمةال ضع  وإزا 

 والس اس ة. املدن ة ابحلقو  اخلاص الدويل والعهد التع يب مداهضة اتفاق ة عل  التصديق
 مدظةةةةور إدرا. علةةةة  وشةةةةجع  ،2035 لعةةةةام بةةةةروي رؤيةةةةة بةةةةربانمج أوروغةةةةواي ورحبةةةة  -106

 احلديثةةة التعةةديالت تدف ةة  الدولةةة وقةة  علةة  وأثدةة  ضةةمدها، اجلدسةةاي واملدظةةور اإلنسةةان حقةةو 
 العقوابت. قانون عل  املدىلة
 خلطةةة الدشةةط والتدف ةة  ،2035 لعةةام بةةروي رؤيةةة لةةربانمج تقةةديرها عةة  الصةةن وأعربةة  -107

 واملسدن. اإلعاقة ذوي واألشااص واألطفال الدسا  حلماية املتا ة والتدابري ،2030 عام
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 الدولةة حالةة استعرا  مد  حتقق  اليت اإلجياب ة والدتائج املب ولة ابجلهود كواب  وأشادت -108
 اإلنسان. حقو  مؤسسات شى صع د عل  والتقدم التشريعات حتدي  ذل  يف مبا السابق،

 يف املةةةةرأة مشةةةةاركة حتسةةةةن إىل الرام ةةةةة الدولةةةةة جلهةةةةود تقةةةةديرها عةةةة  أفغانسةةةةتان وأعربةةةة  -109
 املتاة ة وابلتةدابري الوطد ةة املبةادرات يف الشةباب مبشةاركة أيضةا   ورحبة  التعل م. وحتسن الس اسة

  املسدن. حقو  وتعزيز حلماية
 املتةةدي، الةةدىل ذوي لتمكةةن الوطد ةةة الس اسةةة لتدف ةة  املب ولةةة ابجلهةةود اجلزائةةر ورحبةة  -110
  السكان. فةات جلم   االقتصادي اإلدما. وتعزيز
 اإلعاقة. ذوي األشااص حقو  اتفاق ة عل  بتصديقها بروي األرجدتن وهدأت -111
 علةة  وشةةجع  ابلبشةةر، االجتةةار ملكافحةةة الدولةةة اختةة  ا الةةيت ابلتةةدابري أرم د ةةا وأشةةادت -112
 لتعزيةةز املتاةة ة ابخلطةةوات علمةةا   وأحاطةة  واألطفةةال. الدسةةا  علةة  املركةةزة اجلهةةود مةة  املزيةةد بةة ل

 املتبق ة. للتحدايت التصدي عل  الدولة وحث  املرأة، حقو 
 والرعايةةةةة التعلةةةة م ذلةةةة  يف مبةةةةا ف هةةةةا، العال ةةةةة العةةةة   مبسةةةةتوايت بةةةةروي أسةةةة ال ا وهدةةةةأت -113

 األساسةة ة احلةرايت علة  الق ةةود اسةتمرار إزا  يسةاورها زال مةةا الة ي القلةق عةة  وأعربة  الصةح ة.
 للدولة. القانون  ن   الدظام ن   مبوجب اإلعدام وعقوبة البدن ة العقوابت واستادام

 رحبةةة  لةةةة و  .2035 لعةةةام بةةةروي رؤيةةةة بةةةرانمج تدف ةةة  علةةة  الدولةةةة   الدمسةةةا وشةةةجع  -114
 يف تطب قهةةا ذاتةةه الوقةة  ويف اإلعةةدام، عقةةوابت تدف ةة  وقةة  علةة  الفعلةةي إبقا هةةا الدولةةة إبعةةالن
 تدف  ه. إزا  قلقة تظل فإهنا اجلديد، العقوابت قانون مرسوم
 وشةةكر الةةدويل، اجملتمةة  مةة  التواصةةل فرصةةة تقةةديره عةة  السةةالم دار بةةروي وفةةد وأعةةرب -115
 البدَّا ة. مالحظا م وعل  تشج عهم عل  املددوبن مج  

 أو العةةر  عةة  الدظةةر بغةةض وائم، يف شةةعبه يعةة   مسةةام بلةةد السةةالم دار بةةروي إن وقةةال -116
 بةةةروي أبن صةةةرحو  وهويتةةةه. عمةةةاده هةةةي اإلسةةةالم ة املةةةاالي ملك ةةةة فلسةةةفة إنو  الةةةدي ، أو اجلةةةدس
 البلد يف عا  م  لكل وميك  ،عده يتغاض ان وال هنوع كان  أاي العد  عل  يشجعان ال وشعبها

 القاس ة. للمعاملة وال للتع يب جمموعات أو أفراد أي تعر  عدم عل  يشهد أن
 وعل  اجملتم . يطلب مثلما واألم  السلم عل  احلفاظ السالم دار بروي قوانن وتتوى  -117
 وسةةالمة السةةلم ضةةمان هةةي الشةةريعة عقةةوابت بقةةانون املرسةةوم مةة  الغايةةة فةةإن العةةام، القةةانون غةةرار

 دار بةروي دية  حيمةي أن املرسةوم هة ا شةأن ومة  مت  ةز. دون األفراد، مج   حقو  ومحاية اجملتم ،
 أمةاك  يف حصةرا   مع دةة أبفعةال الق ةام وسة كفل وق مهةا. االجتمةاعي ونسة جها وتقال دها السالم

 واح امها. اخلصوص ة يف املعد ن األفراد حقو  ف ها تصان ىاصة،
 ومتكةن والصةحة التعلة م جمةاالت يف شةعبها ح اة ظروف السالم دار بروي حسد  وقد -118
 الفقر. حدة م  والتاف   الشباب، وتدم ة املرأة،
 الةيت والديد ةة والتقل دية الثقاف ة ق مها عل  السالم دار بروي يف اجلرمية معدل تدي ويشهد -119
  األفراد. مج   وحقو  اجملتم  محاية يف جنح وكلها ف ها احلكم وأسلوب وس اسا ا قوان دها تعززها
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 علة  وحرصةها اإلنسةان، حقةو  ومحايةة بتعزيةز الثابة  التزامها تبدي الدولة انفك  وما -120
 اجملموعةة أعضةا  مة  العمةل إىل تتطلة  وهةي العة  . وجةودة واألمةان ابألمة  شةعبها متت  استدامة
  العامل. الفريق تقرير ص اغة يف واألمانة الثالث ة

 التوصيات أو/و االستنتاجات -اثنيا   
 يتجتتاو  ال مناستت  وقتت  يف عليهتتا ردودا   وستتتقد  التاليتتة  التوصتتيات يف بتتروين ستتتن ر -121
 اإلنسان. حقوق جمللس واألربعني الثانية الدورة

 اإلنستتتتان حلقتتتتوق األساستتتتية الدوليتتتتة املعاهتتتتدات علتتتت  التصتتتتدي  121-1
 األساستتتتية الدوليتتتة املعاهتتتدات إىل االنضتتتما  )أيغانستتتتان   )ستتتلويينيا  )أوكرانيتتتا 
 )العراق   )هندوراس  بعد   ييها طريا   ليس  اليت اإلنسان حلقوق
 األختتر  الدوليتتة املعاهتتدات إىل االنضتتما  إمكانيتتة حبتت  مواصتتلة 121-2
 الدوليتتتة الصتتتكو  علتتت  تتتتدر يا   التصتتتدي  يف الن تتتر )بتتتيسروس   اإلنستتتان حلقتتتوق

 )جورجيا   بعد   عليها تصدق مل اليت األساسية
 اإلنستان حلقتوق الرئيستية الدوليتة املواثيت  عل  التصدي  يف الن ر 121-3
 مجيتت  إىل االنضتتما  يف الن تتر )الستتنغا؛   )إكتتوادور  بعتتد   ييهتتا طريتتا   ليستت  التتيت

 ؛)إيطاليا  بعد   ييها طريا   ليس  اليت اإلنسان حلقوق الرئيسية الدولية املواثي 
 واملعاقبة اجلماعية اإلابدة جرمية من  اتفاقية إىل االنضما  يف الن ر 121-4
 )أرمينيا   عليها
 والسياستتية املدنيتتة ابحلقتتوق اخلتتا  التتدوي العهتتد علتت  التصتتدي  121-5
 )بلجيكتتتتا  )كرواتيتتتتا  )يرنستتتتا  )كوستتتتتاريكا  )شتتتتيل   تشتتتتيكيا )  البهامتتتتا )جتتتت ر

 اخلا  الدوي العهد عل  التصدي  )أيغانستان   أسرتاليا )  )أوروغواي )سويسرا 
 )غاان   ممكن وق  أقرب يف والسياسية املدنية ابحلقوق

 املدنيتتتة ابحلقتتتوق اخلتتتا  التتتدوي العهتتتد علتتت  والتصتتتدي  التوقيتتت  121-6
 والثقاييتتتتة واالجتماعيتتتتة االقتصتتتتادية ابحلقتتتتوق اخلتتتتا  التتتتدوي والعهتتتتد والسياستتتتية

 )لكسمربغ   ممكن وق  أقرب يف االختيارية وبروتوكوالهتما
 املدنيتتتة ابحلقتتتوق اخلتتتا  التتتدوي العهتتتد علتتت  التصتتتدي  يف الن تتتر 121-7

 ليشيت   - )تيمور )كا اخستان  والسياسية
 االقتصتتتتتتادية ابحلقتتتتتتوق اخلتتتتتتا  التتتتتتدوي العهتتتتتتد علتتتتتت  التصتتتتتتدي  121-8

 )يرنستتتتتا  البهامتتتتتا  )جتتتتت ر )شتتتتتيل   )تشتتتتتيكيا  )كرواتيتتتتتا  والثقاييتتتتتة واالجتماعيتتتتتة
  )أيغانستان   )أسرتاليا  )سويسرا  )بلجيكا 

 االقتصتادية ابحلقتوق اخلتا  الدوي العهد عل  التصدي  يف الن ر 121-9
 ليشيت   - )تيمور )كا اخستان  والثقايية واالجتماعية
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 املعاملة ضروب من وغريه التعذي  مناهضة اتفاقية عل  التصدي  121-10
 )تشيكيا  )شيل   )سلويينيا  )النرويج  املهينة أو السإنسانية أو القاسية العقوبة أو

 يف التصتدي  )سويسترا   البهامتا  )جت ر )أيغانستتان  )إيطاليتا  أسترتاليا )  )بلجيكا
 أو املعاملتتة ضتتروب متتن وغتتريه التعتتذي  مناهضتتة اتفاقيتتة علتت  ممكتتن وقتت  أقتترب
 مناهضتة اتفاقيتة علت  التصتدي  )أيرلنتدا   املهينتة أو السإنستانية أو القاستية العقوبة

 التعتتتذي  مناهضتتة اتفاقيتتة علتتت  يتتورا التصتتدي  )اليتتتوانن   هلتتا واالمتثتتا؛ التعتتذي 
 2015 عتا  يف عليهتا املوقت  التعتذي  مناهضتة اتفاقيتة علت  التصدي  )الدامنر   
 إثتتتر علتتت  التعتتتذي   مناهضتتتة اتفاقيتتتة علتتت  للتصتتتدي  اجلهتتتود تكثيتتت  )يرنستتتا  
 )غاان   الشأن هذا يف مؤخرا احلكومة قدمتها اليت التأكيدات

 القتتتوانني مجيتت  وتعتتدي  التعتتذي  مناهضتتتة اتفاقيتتة علتت  التصتتدي  121-11
 )نيو يلندا   االتفاقية هذه م  مواءمتها بغرض والعقوابت

 دار بتتروين وقعتهتتا التتيت التعتتذي   مناهضتتة اتفاقيتتة علتت  التصتتدي  121-12
 هتتتذه متتتن 22و 21 املتتتادتني مبوجتتت  إعتتتسانت وتقتتتدم  2015 عتتتا  يف الستتتس 
 )النمسا   االتفاقية

 )اململكتتتة حتف تتتات بتتس التعتتتذي  مناهضتتتة اتفاقيتتة علتتت  التصتتدي  121-13
 الشمالية   وأيرلندا الع م  لربيطانيا املتحدة

 )إندونيستتيا   التعتتذي  مناهضتتة اتفاقيتتة علتت  التصتتدي  يف الن تتر 121-14
 )قريغي ستان   التعذي  مناهضة اتفاقية عل  للتصدي  جهودها مواصلة

 الدوليتتتتة اجلنائيتتتتة للمحكمتتتتة األساستتتت  رومتتتتا ن تتتتا  إىل االنضتتتتما  121-15
 اجلنائيتتتة للمحكمتتتة األساستتت  رومتتتا ن تتا  علتتت  التصتتتدي  )أستتترتاليا   )كوستتتاريكا 

 مبوجت  البلتد الت امتات مجيت  مت  اتمتة مواءمتة الوطنيتة التشتريعات ومواءمتة الدولية
 )التفيا   األساس  روما ن ا 

 مجيتتتت  علتتت  للقضتتتاء الدوليتتتة االتفاقيتتتة علتتت  التصتتتدي  يف الن تتتر 121-16
 )السنغا؛   )أرمينيا  )انميبيا  العنصري التميي  أشكا؛

 التمييتتت  أشتتتكا؛ مجيتتت  علتتت  للقضتتتاء الدوليتتتة االتفاقيتتتة علتتت  التصتتتدي  121-17
 االتفاقيتتتتة علتتت  والتصتتتدي  )أيغانستتتتان  )بلجيكتتتتا  تشتتتيكيا )  البهامتتتا )جتتت ر العنصتتتري
 البهاما   )ج ر أخر  أمور بني من العنصري  التميي  أشكا؛ مجي  عل  للقضاء الدولية
 متتتتن األشتتتت ا  مجيتتتت  حلمايتتتتة الدوليتتتتة االتفاقيتتتتة علتتتت  التصتتتتدي  121-18

 )تشيكيا   )بلجيكا  القسري االختفاء
 األشتت ا  مجيتت  حلمايتتة الدوليتتة االتفاقيتتة علتت  التوقيتت  يف الن تتر 121-19
 )أرمينيا   القسري االختفاء من

 حلقتتوق الرئيستتية الدوليتتة االتفاقيتتات علتت  التصتتدي  عمليتتة تستتري  121-20
 مجيتت  علتت  للقضتتاء الدوليتتة االتفاقيتتةو التعتتذي  مناهضتتة اتفاقيتتة منهتتاو  اإلنستتان 
 كوراي    )مجهورية العنصري التميي  أشكا؛
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 مجيتتت  حقتتتوق حلمايتتتة الدوليتتتة االتفاقيتتتة علتتت  التصتتتدي  يف الن تتتر 121-21
 )قريغي ستان   )إندونيسيا  )السنغا؛  أسرهم وأيراد املهاجرين العما؛
 والسياستتية املدنيتتة ابحلقتتوق اخلتتا  التتدوي العهتتد علتت  التصتتدي  121-22

 والعهتتد اإلعتتدا   عقوبتتة إلغتتاء إىل اهلتتاد  بتت  امللحتت  الثتتاين االختيتتاري والربوتوكتتو؛
 مناهضتتتتة واتفاقيتتتتة والثقاييتتتتة  واالجتماعيتتتتة االقتصتتتتادية ابحلقتتتتوق اخلتتتتا  التتتتدوي
 وكفالتة القستري  االختفتاء متن األشت ا  مجيت  حلمايتة الدوليتة واالتفاقية التعذي 
 )أوكرانيا   الوطنية تشريعاهتا يف الصكو  هذه تنفيذ
 التدوي ابلعهتد امللحت  الثتاين االختيتاري الربوتوكتو؛ عل  التصدي  121-23
 األسود  )اجلب  اإلعدا  عقوبة إلغاء إىل اهلاد  والسياسية  املدنية ابحلقوق اخلا 

  )أوروغواي  
 2011 لعتا  189 رقتم الدوليتة العمت  من مة اتفاقية عل  التصدي  121-24

 )أوروغواي  
 1951 لعتتتتا  السجئتتتتني بوضتتتت  اخلاصتتتتة االتفاقيتتتتة إىل االنضتتتتما  121-25

 )أوروغواي   )أيغانستان  1967 لعا  وبروتوكوهلا
 اجلنستتتية ابنعتتتدا  املتعلقتتتة الدوليتتتة اتفاقيتتتات شتتتى علتتت  التصتتتدي  121-26
 ؛)إسبانيا  جنسية عل  احلاصلني غري األش ا  وضعية تسوية هبد 
 االستتغس؛ ألغتراض االجتتار ضحااي حتديد إىل الرامية اجلهود تع ي  121-27
 منهتتتتا بستتتتب  هبتتتتم  املتجتتتترين وحماستتتتبة ومحتتتتايتهم اجلنستتتت  واالستتتتتغس؛ العمتتتت  يف

 وقمعت  واألطفتا؛  النستاء وخباصتة ابألشت ا   االجتار من  بروتوكو؛ إىل االنضما 
 ابألشت ا   االجتتار ملكايحتة آستيا شرق جنوب أمم رابطة واتفاقية علي   واملعاقبة
 األمريكية   املتحدة )الوالايت واألطفا؛ النساء وخباصة

 أشتكا؛ مجيت  علت  القضتاء اتفاقية من 9 املادة عل  حتف اهتا ري  121-28
 )كندا   املرأة ضد التميي 
 مجيتتت  علتتت  القضتتتاء اتفاقيتتتة متتتن )  2 املتتتادة علتتت  حتف اهتتتتا ريتتت  121-29

 مناهضتة واتفاقيتة الطفت  حقتوق اتفاقيتة علت  وحتف اهتتا املترأة  ضتد التمييت  أشتكا؛
 )كوستاريكا   التعذي 

 أشتتتكا؛ مجيتتت  علتتت  القضتتتاء اتفاقيتتتة علتتت  العتتتا  حتف هتتتا ستتتح  121-30
 األحكا  ييها مبا املرأة  ضد متي  اليت القانون أحكا  مجي  وإلغاء املرأة ضد التميي 
 )الربتغا؛   األبناء إىل اجلنسية ونق  واملرياث وامللكية والطسق ابل واج املتعلقة

 التابعتتة اخلاصتتة اإلجتتراءات مجيتت  إىل دائمتتة دعتتوة توجيتت  يف الن تتر 121-31
 )التفيا   اإلنسان حقوق جمللس
 )أوكرانيا   اخلاصة اإلجراءات إىل دائمة دعوة توجي  121-32
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 التمتتتتتاس ذلتتتتت  يف مبتتتتتا التتتتتدوي  التقتتتتتي التعتتتتتاون تع يتتتتت  مواصتتتتتلة 121-33
 )األردن   القدرات بناء جما؛ يف املساعدة

 مراعتتاة بتعمتتيم الصتتلة ذات القتتدرات بنتتاء جمتتا؛ يف التعتتاون تع يتت  121-34
 )مجهوريتة آستيا شترق جنتوب أمتم رابطتة بلتدان مت  جتارهبتا وتبتاد؛ اجلنساين املن ور
 الشعبية   الدميقراطية الو

 )السودان   اإلنسان حقوق جما؛ يف واإلقليم  الدوي التعاون تع ي  121-35
 بقتتتتانون املرستتتتو  يف التتتتواردة اجلديتتتتدة العقابيتتتتة اإلجتتتتراءات إلغتتتتاء 121-36

 يف القتتتانون هتتذا تطبيتتت  يتتؤدي أال علتتت  واحلتتر   2013 لعتتتا  الشتتريعة عقتتوابت
 الستتتس  دار بتتتروين تعهتتتدات متتت  الكامتتت  اتستتتاق  وعلتتت  اإلنستتتان حقتتتوق انتهتتتا 

 )بلغاراي   اإلنسان حقوق جما؛ يف واإلقليمية الدولية والت اماهتا
 اليتد وقطت  الترجم مثت  التدوي  القتانون تنتهت  التيت العقوابت إلغاء 121-37

 أو القاستتتية العقوبتتتة أو املعاملتتتة ضتتتروب متتتن ضتتتراب   أو تعتتتذيبا   تشتتتك  ألهنتتتا واجللتتتد 
 )تشيكيا   الدوي القانون معايري م  العقوابت قانون ومواءمة املهينة  أو السإنسانية

 القاسية العقوبة جتي  الذي العقوابت قانون ألحكا  الفوري اإللغاء 121-38
 ابلرتاضت  املثليتة اجلنستية والعسقتات الت ان حاالت يف واإلعدا  واملهينة والسإنسانية
 )الدامنر   

 عقوبتتة منهتتا عقتتوابت تطبيتت  علتت  تتتن  التتيت األحكتتا  مجيتت  إلغتتاء 121-39
 )إكوادور   السلوكات أو اجلرائم بعض عل  واجللد األطرا  وبرت والرجم اإلعدا 

 العقوبة تطبي  عل  تن  اليت اجلديد العقوابت قانون أحكا  إلغاء 121-40
 والتتردة اجلنستتية واملثليتتة التت ان منهتتا اجلتترائم  متتن عتتدد علتت  اإلعتتدا  وعقوبتتة البدنيتتة
 قبلتهتا التيت اإلنستان حقتوق جمتا؛ يف الدوليتة االلت امات م  تتعارض واليت والكفر 
 ؛)يرنسا  طوعا   السس  دار بروين
 وإلغتاء الرضتائية املثليتة اجلنستية العسقتات عتن اجلرميتة الصتفة ن ع 121-41
 حلقتوق الدوليتة القواعتد مت  تتوايت  ال التيت الشريعة عقوابت بقانون املرسو  أحكا 
 )أملانيا   اإلنسان

 مت  ملواءمتت  العقتوابت قتانون متن أحكتا  وإلغتاء وتنقتي  استعراض 121-42
 واتفاقيتتتة التعتتتذي   مناهضتتتة اتفاقيتتتة ستتتيما وال اإلنستتتان  حلقتتتوق الدوليتتتة املعتتتايري
 )اليوانن   املرأة ضد التميي  أشكا؛ مجي  عل  القضاء واتفاقية الطف  حقوق
 قتتانون ومواءمتتة العقتتوابت قتتانون متتن املطبقتتة اجلديتتدة املتتواد إلغتتاء 121-43

 )آيسلندا   اإلنسان حلقوق الدولية واملعايري القوانني م  العقوابت
 ستتكرس التيت املعتد؛ العقتوابت قتانون متن اجلديتدة األحكا  إلغاء 121-44
 إىل ترتقتتت  التتتيت املتشتتتددة العقتتتوابت متتتن طائفتتتة تطبيقهتتتا  حتتتا؛ يف التشتتتريعات  يف

 )أيرلندا   املهينة أو السإنسانية أو القاسية املعاملة إىل أو التعذي 
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 القتتانون متت  القتتانون هتتذا ملواءمتتة العقتتوابت بقتتانون املرستتو  إلغتتاء 121-45
 )إيطاليا   اإلنسان حلقوق الدوي
 والتيت العقتوابت قتانون علت  متؤخرا أدخلت  التيت التعتديست إلغتاء 121-46
 )الربتغا؛   اإلعدا  عقوبة عل  تن 
 العقتتتتوابت بقتتتتانون املرستتتتو  يف التتتتواردة اجلديتتتتدة العقتتتتوابت إلغتتتتاء 121-47
 2013 لعتتتتا  العقتتتتوابت قتتتتانون تطبيتتتت  يكتتتتون أن علتتتت  واحلتتتتر   2013 لعتتتتا 

 مجيتت  متت  االتستتاق متتتا  متستتقا   2018 لعتتا  بتت  املتعلتت  اجلنائيتتة احملكمتتة ومرستتو 
  )التفيا   اإلنسان حقوق جما؛ يف واإلقليمية الدولية والت اماهتا احلكومة تعهدات

 تعهتتدات ختتتال  التتيت املعتتد؛ العقتتوابت قتتانون أحكتتا  مجيتت  إلغتتاء 121-48
 حب تتتر املتعلقتتتة تلتتت  ومنهتتتا اإلنستتتان  حقتتتوق جمتتتا؛ يف الدوليتتتة والت اماهتتتتا الدولتتتة

 املهينتتة  أو السإنستتانية أو القاستتية العقوبتتة أو املعاملتتة ضتتروب متتن وغتتريه التعتتذي 
 )لكسمربغ   متيي  دون للجمي   القانون أما  احلماية يف املساواة يف احل  عن يضس  
 تصتتتني  عنتتتد اإلنستتتان حلقتتتوق الدوليتتتة للمعتتتايري االمتثتتتا؛ كفالتتتة 121-49
 خطتوات اختتاذ خس؛ من وذل  الشريعة  عقوابت قانون يف اجلرائم عداد يف أيعا؛
 مبوجتت  القانونيتتة الت اماهتتتا متت  تتعتتارض التتيت املتتواد وإلغتتاء وتنقتتي  الستتتعراض آنيتتة

 دار بتروين وقعتهتا التيت اإلنستان حقتوق ومعاهتدات اإلنسان حلقوق العامل  اإلعسن
 )هولندا   عليها صدق  أو السس 

 اجلنستية العسقتات جتتر  التيت العقوابت قانون مواد تعدي  أو إلغاء 121-50
 مبتتا اجلنستتانية  واهلويتة اجلنستت  امليتت  أستاس علتت  األشتت ا  ضتد متيتت  والتتيت املثليتة
 )هولندا   املستدامة التنمية أهدا  من 10 اهلد  م  يتماش 

 دار بتروين الت امتات م  تتعارض اليت القوانني ك   وإلغاء استعراض 121-51
 واتفاقيتتتة املتتترأة  ضتتد التمييتتت  أشتتتكا؛ مجيتت  علتتت  القضتتتاء اتفاقيتتة مبوجتتت  الستتس 
 األيتتراد ضتتد متيتت  التتيت أو اإلعاقتتة  ذوي األشتت ا  حقتتوق واتفاقيتتة الطفتت  حقتتوق
 )نيو يلندا   الدين أو اجلنس  املي  أساس عل 

 ويقتتتا التعبتتتري  حريتتتة لتع يتتت  الفتتتن علتتت  التحتتتريض قتتتانون تعتتتدي  121-52
 )النرويج   اإلنسان حلقوق الدولية لسلت امات

 اجلمعيتتتتات  وتكتتتتوين الستتتتلم  والتجمتتتت  التعبتتتتري حتتتترايت ضتتتتمان 121-53
 )أملانيا   الفن عل  التحريض قانون إلغاء منها بسب 
 ومحاية الفن  عل  التحريض وقانون االستثنائية الصسحيات إلغاء 121-54
 ؛األمريكية  املتحدة )الوالايت السلم  والتجم  اجلمعيات وتكوين التعبري حرايت

 وحريتتتة التعبتتتري حتتترايت تقيتتتد التتتيت والسياستتتات القتتتوانني إصتتتس  121-55
 )أسرتاليا   الفن عل  التحريض قانون مث  اجلمعيات  تكوين
 احمللية الصح  وقانون الفن عل  التحريض قانون تعدي  أو إلغاء 121-56
 قانونيتتة إجتتراءات واختتتاذ اإلنستتان  حلقتتوق الدوليتتة املعتتايري متت  مواءمتهمتتا أجتت  متتن
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 إعسميتة بيئتة وترستي  الرقابتة وإلغتاء الصتحاية  وحريتة التعبتري حريتة يف احلت  حلماية
 )الربتغا؛   مستقلة تعددية
 اجلديتدة التتدابري كت   اتستاق وكفالتة املعد؛  العقوابت قانون إلغاء 121-57
 )سلويينيا   اإلنسان حلقوق الدوي والقانون اإلنسان حلقوق الدولية االلت امات م 

 جمتا؛ يف التدنيا ابملعتايري ويائت  علت  حرصتا العقتوابت قتانون تعدي  121-58
 )إسبانيا   اإلنسان حقوق
 2019 نيستتان/أبري  3 املتتؤر  اجلديتتد للتشتتري  الفتتوري اإللغتتاء 121-59
 يستتتحدث والتتذي والتت ان اجلنستتية املثليتتة علتت  اإلعتتدا  عقوبتتة تطبيتت  يفتترض التتذي
 )السويد   والسإنسانية القاسية العقوابت من أخر  ضرواب
 نيستتتتتتان/ 3 املتتتتتؤر  العقتتتتتوابت قتتتتتتانون علتتتتت  تعتتتتتديسهتا مراجعتتتتتة 121-60
 )سويسرا   اإلنسان حلقوق الدولية املعايري م  مواءمت  أج  من 2019 أبري 
 الصتتتكو  متتت  مواءمتتتت  إىل يرمتتت  وطتتتي تشتتتري  ابعتمتتتاد التعجيتتت  121-61
 )أوكرانيا   عليها املصدق الدولية

 الشتتتتتريعة عقتتتتتوابت قتتتتتانون يف التتتتتواردة اجلنائيتتتتتة العقتتتتتوابت إلغتتتتتاء 121-62
 وغتريه التعتذي  أحكتا  وإلغتاء التعبتري  وحرية الدين حرية تقوض اليت 2013 لعا 
 أن شتأهنا متن ألن املهينتة  أو السإنستانية أو القاستية العقوبة أو املعاملة ضروب من
 العنت   خلطتر املعرضتات النستاء ومنهتا الضتعيفة  الفئتات متن عتدد عل  سلبا تؤثر

 ومغتتايري اجلنستت  امليتت  وم دوجتت  واملثليتتني واملثليتتات واإلثنيتتة  الدينيتتة واألقليتتات
 األمريكية   املتحدة )الوالايت اجلنسني صفات وحامل  اجلنسانية اهلوية
 اجلديتد العقتوابت قتانون علت  التعتديست مجيت  ستراين عد  كفالة 121-63
 التت ان حتتاالت علتت  اإلعتتدا  عقوبتتة تطبيتت  تعيتتد التتيت نيستتان/أبري   يف عنتت  املعلتتن

 التشتتري  مبوجتت  خطتترية جتترائم   تصتتن  أختتر  وأيعتتا؛ املثليتتة اجلنستتية والعسقتتات
 )أوروغواي   اجلديد
 تطابقهتتا لكفالتتة 2013 لعتتا  العقتتوابت قتتانون أحكتتا  استتتعراض 121-64
 )األرجنتني   اإلنسان حلقوق الدوي القانون م 

 بتروين اللت امتات التدقي  امتثال  لضمان العقوابت قانون استعراض 121-65
 )النمسا   اإلنسان حقوق جما؛ يف وتعهداهتا السس  دار

 امليتتت  أستتتاس علتتت  التمييتتت  إىل تتتتؤدي التتتيت األحكتتتا  مجيتتت  إلغتتتاء 121-66
  )النمسا   اجلنسانية اهلوية أو اجلنس 

 جتستتتد شتتتاملة تعتتتديست وإدختتتا؛ الشتتتريعة عقتتتوابت قتتتانون تعليتتت  121-67
 )كندا   الدوي القانون مبوج  الت اماهتا
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 مجيتت  إبلغتتاء اإلنستتان حقتتوق حبمايتتة الدولتتة التتت ا  علتت  اإلشتتهاد 121-68
 أو اجلنستتت  متتتيلهم أستتتاس علتتت  ضتتتدهم متيتتت  أو األشتتت ا  تعاقتتت  التتتيت األن متتتة
 )شيل    اجلنسانية هويتهم

 يف يكتتتتتتر  س التتتتتتذي احلتتتتتتاي  العقتتتتتتوابت لقتتتتتتانون بتتتتتتدائ  يف الن تتتتتتر 121-69
 علتت  اإلعتتدا  عقوبتة تطبيتت  مثتت  العقوبتة  متتن والإنستتانية قاستية ضتترواب   التشتريعات

 بتتني متتن التت واج  إطتتار ختتارج اجلنستتية والعسقتتات واللتتوا  االغتصتتاب مثتت  جتترائم
 )مالطة   أخر  جرائم
 والتتيت  1962 عتتا  منتتذ تلقائيتتا   تتجتتدد التتيت الطتتوار  حالتتة ريتت  121-70
 وحريتتة التجمتت  وحريتتة الصتتحاية وحريتتة التعبتتري حريتتة مثتت  األساستتية احلتترايت تقيتتد
 )يرنسا   اجلمعيات تكوين
 التعبتتتري حريتتتة تضتتتمن تشتتتريعات واستتتتحداث الطتتتوار  حالتتتة ريتتت  121-71
 )إسبانيا   الدولية للمعايري ويقا   السلم   التجم  وحرية واملعتقد والدين
 علت  القيتود ييهتا مبتا هبتا  املتصتلة القيود وإ الة الطوار  حالة ري  121-72
 الشمالية   وأيرلندا الع م  لربيطانيا املتحدة )اململكة اإلعس  وسائط

 الدوليتة املعتايري مت  يتست  تطبيقتا   العقتوابت بقتانون املرستو  تطبي  121-73
 )أسرتاليا   اإلنسان حلقوق
 املعتتتي التتتوطي للمجلتتتس التابعتتتة اخلاصتتتة اللجتتتان تنفتتتذ أن ينبغتتت  121-74

 والطفتت  واملتترأة األستترة مبؤسستتة املعنيتتة اخلاصتتة اللجنتتة مثتت  االجتماعيتتة  ابلقضتتااي
 شتتتتاملة بتتترامج اجلرميتتتة  ومنتتت  ابآلداب امل لتتتتة ابألنشتتتطة املعنيتتتة اخلاصتتتة واللجنتتتة
 ؛)أذربيجان  ومستدامة للجمي 

 حقتوق ومحايتة بتع يت  يتعلت  ييمتا والقتانوين املؤسست  اإلطار تع ي  121-75
 القوميات   املتعددة بوليفيا )دولة الريفية املناط  يف سيما وال اإلنسان 

 لتتتتتتدمج واملعتتتتتتار  والبيتتتتتتاانت املؤسستتتتتتية  القتتتتتتدرات بنتتتتتتاء مواصتتتتتتلة 121-76
 التن يمت   الوطي اإلطار ضمن قب  ذي من أمش  حنو عل  واملناخية البيئية االعتبارات

 )ييج    القطاعات مجي  يف االمتثا؛ ورصد للتنفيذ جديدة ون م قدرات وبناء
 ملبتاد  ويقتا   اإلنستان  حقتوق ومحايتة لتع يت  وطنيتة مؤسسة إنشاء 121-77
 لتع يتتت  وطنيتتتة مؤسستتتة إنشتتتاء يف الن تتر )العتتتراق   )كوستتتتاريكا  )أوكرانيتتتا  ابريتتس
 )جيبويت   ابريس ملباد  ويقا   اإلنسان حقوق ومحاية
 قيتاس علت  القتدرة ضتمان إىل ترمت  وكمية نوعية مؤسسات إنشاء 121-78

 )السودان   اإلنسان حقوق يف احملر  التقد  مستو 
 تع يتت  جهتتود استتتمرارية ضتتمان إىل الراميتتة براجمهتتا تنفيتتذ مواصتتلة 121-79
 الشعبية   الدميقراطية الو )مجهورية اإلنسان حقوق ومحاية
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 نطتتتاق وتوستتتي  اإلنستتتان حقتتتوق جمتتتا؛ يف التثقيتتت  تع يتتت  مواصتتتلة 121-80
 النكا   )سري املعنية اجلهات م  التواص 

 الشتريعة عقتوابت قتانون ملرستو  واملنصت  العتاد؛ التنفيتذ مواصلة 121-81
 البوليفارية   ين ويس )مجهورية املعنيني املسؤولني قدرات وبناء املناس  التدري  إباتحة
 واحللقتتات العمتت  حلقتتات يف املعنيتتني املستتؤولني مشتتاركة تشتتجي  121-82

 دار بتروين الت امتات يهتم تعميت  يف تستاهم أن ميكتن اليت التدري  وبرامج الدراسية
 هبتتد  الدولتتة إليهتتا انضتتم  التتيت الدوليتتة واالتفاقتتات االتفاقيتتات مبوجتت  الستتس 
 )مصر   الفعا؛ تنفيذها ضمان
 حلقتتات يف املعنيتتني احلكتتوميني املستتؤولني مشتتاركة علتت  التشتتجي  121-83
 يهتتم تعميتت  يف تستتاهم أن ميكتتن التتيت التتتدري  وبتترامج الدراستتية واحللقتتات العمتت 

 أجتت  ومتتن إليهتتا انضتتم  التتيت الدوليتتة للصتتكو  ويقتتا   الستتس  دار بتتروين الت امتتات
 )األردن   الصكو  هلذه الفعا؛ التنفيذ ضمان
 وبترامج العمت  حلقتات يف املعنيني املسؤولني مشاركة عل  التشجي  121-84

 لستفاقيتات الستس  دار بتروين الت امتات يهتم تعمي  يف تساهم أن ميكن اليت التدري 
 )ميامنار   الفعا؛ تنفيذها ضمان أج  ومن إليها انضم  اليت الدولية واالتفاقات

 الرعايتتتة يف العتتتاملني لتتتتدري  بتتترانمج تنفيتتتذ علتتت  العمتتت  مواصتتتلة 121-85
 الروس    )االحتاد ابجلنون املصابني لألش ا  املساعدة يقدمون الذين الصحية

 عتتي  يتترو  لتحستتني واملتتويفني االختصاصتتيني تتتدري  مواصتتلة 121-86
 )بواتن   رعايتهم عل  أولئ  يشر  الذين األطفا؛

 عتتن الن تتر بصتتر  األشتت ا  مجيتت  وحيتتاة كرامتتة  احتترتا  ضتتمان 121-87
 اجلنست   امليت  أو اإلثنيتة أو القتوم  األص  أو العرق أو اجلنس أو اجلنسانية اهلوية
 )كوستاريكا   املثلية اجلنسية العسقات عن اجلرمية الصفة ن ع منها بسب 
 بتتني احلقتتوق يف ابملستتاواة الفعلتت  اإلقتترار إىل الراميتتة اجلهتتود تع يتت  121-88
 )اليوانن   الديي انتمائهم عن الن ر بغض املواطنني  مجي 
 الن تر بغض للجمي   املنصفة واملعاملة احلقوق يف املساواة ضمان 121-89
 )النرويج   اجلنس  املي  أو اجلنس نوع أو اجلنسية أو العرق عن

 بتتني ابلرتاضتت  املثليتتة اجلنستتية العسقتتات عتتن اجلرميتتة الصتتفة نتت ع 121-90
 ومغتايري اجلنست  امليت  وم دوجت  واملثليتني املثليتات حقتوق محاية وضمان البالغني 
 حقتتتتتوق جمتتتتتا؛ يف اللت اماهتتتتتتا ويقتتتتتا   اجلنستتتتتني صتتتتتفات وحتتتتتامل  اجلنستتتتتانية اهلويتتتتتة
 )كندا   اإلنسان

 اجلتتنس مسبتتس وارتتتداء اجلنستتية  املثليتتة عتتن اجلرميتتة الصتتفة نتت ع 121-91
 واملثليتتتني املثليتتتات جمتمتتت  الستتتتهدا  املستتتت دمة "اجلتتترائم" متتتن وغريهتتتا اآلختتتر 
 وأحترار اجلنستني صتفات وحتامل  اجلنستانية اهلوية ومغايري اجلنس  املي  وم دوج 

  )اليوانن  اجلنسانية اهلوية
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 والت ان ابلرتاضت  املثليتة اجلنستية املمارسات عن اجلرمية الصفة ن ع 121-92
 البتالغني بتني ابلرتاضت  املثليتة اجلنستية العسقات عن اجلرمية الصفة ن ع )آيسلندا  
 البتالغني بتني ابلرتاضت  املثليتة اجلنستية العسقتات عتن اجلرميتة الصفة ن ع )بلجيكا  
  )أسرتاليا  

 بتتني ابلرتاضتت  املثليتتة اجلنستتية العسقتتات عتتن اجلرميتتة الصتتفة نتت ع 121-93
 امليتت  أستتاس علتت  القتتائمني والعنتت  التمييتت  ضتتد وسياستتات قتتانون وستتن البتتالغني
 )املكسي    اجلنسانية اهلوية أو اجلنس 

 ويقتا الوطنية رؤيتها/خطتها استكما؛ إىل الرامية إجراءاهتا مواصلة 121-94
 البوليفارية   ين ويس )مجهورية املستدامة التنمية ألهدا 

 متتت  ملواكبتهتتتا للشتتتباب الوطنيتتتة اخلطتتتة واستتتتعراض تنفيتتتذ مواصتتتلة 121-95
 )مصر   احلالية املستجدات

 ينبغتتتت  التتتتيت  2035 لعتتتتا  بتتتتروين رؤيتتتتة بتتتترانمج تنفيتتتتذ مواصتتتتلة 121-96
 االستوائية   )غينيا أخر  بلدان يف هبا االقتداء

 لألطتر الفعا؛ التنفيذ لضمان الشباب متكني برانمج تنفيذ مواصلة 121-97
 )إندونيسيا   الصلة ذات القانونية والربامج

 حتقيتتت  يف الوطنيتتتة األولتتتوايت تنفيتتتذ إىل الراميتتتة جهودهتتتا مواصتتتلة 121-98
 )ميامنار   املستدامة التنمية أهدا 

 مبتا اجملتاالت  خمتلت  يف الشتباب متك تن التيت الربامج تنفيذ مواصلة 121-99
 )ابكستان   املبادرة برو  املتعلقة تل  ييها

 يف الشتتتباب لتتترايدة التوجيهيتتتة اللجنتتتة أنشتتتطة يف الفعاليتتتة ضتتتمان 121-100
 )ابكستان   األعما؛

 للمتتتتترأة االقتصتتتتتادية ابملشتتتتتاركة املتعلقتتتتتة براجمهتتتتتا تع يتتتتت  مواصتتتتتلة 121-101
 )الفلبني   والشباب

 ويقتتا   وحتتتديثها ابلشتتباب املتعلقتتة الوطنيتتة السياستتة تنفيتتذ مواصتتلة 121-102
 الروس    )االحتاد احلالية للمتطلبات

 الرتكيتت  متت  املستتتدامة  التنميتتة أهتتدا  تنفيتتذ يف جهودهتتا مواصتتلة 121-103
 املعلومتتتتات إىل الوصتتتتو؛ إمكانيتتتتة وحتستتتتني املستتتتتدامة العتتتتي  ستتتتب  ضتتتتمان علتتتت 

 يلسطني   )دولة األساسية احلرايت عل  واحلصو؛
 وأهتتدا  اإلنستان حقتوق بتتني التتز ر وأوجت  التعاضتتد روابتط تع يت  121-104
 الوطي ابلتنسي  املعنية اخلاصة اللجنة عم  إطار يف ذل  يف مبا املستدامة  التنمية

 )اتيلند   املستدامة التنمية ألهدا 
 حتستتني ومواصتتلة واالجتماعيتتة االقتصتتادية التنميتتة تع يتت  مواصتتلة 121-105

 )الصني   األيراد عي  مستوايت
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 2035 لعتتا  بتتروين رؤيتتة إطتتار يف التنميتتة خلطتتة الفعتتا؛ التنفيتتذ مواصتتلة 121-106
 )كواب   األيراد عي  مستو  لتحسني

 التس   التشتريع  اإلطتار وتع يت  إعتداد إىل الرامية جهودها تكثي  121-107
 آاثر متن الت فيت  ذلت  يف مبتا املتعتددة  القطاعتات يف البيئية للتحدايت للتصدي

 )ييج    مع  والتكي  املنا  تغري
 حبيتتتاة يضتتتر أن شتتتأن  متتتن العقوبتتتة متتتن نتتتوع ألي الفتتتوري التعليتتت  121-108

 )النمسا   اجلسدية سسمتهم أو األش ا 
 )انميبيا   اإلعدا  بعقوبة للعم  رمس  وق  إقرار يف الن ر 121-109
 التطبيتتت  )أستتترتاليا   اإلعتتتدا  بعقوبتتتة للعمتتت  رمستتت  وقتتت  إعمتتتا؛ 121-110

 اإلعتتدا  عقوبتتة إلغتتاء هبتتد  اإلعتتدا  أحكتتا  لتنفيتتذ رمستت  اختيتتاري لوقتت  الفتتوري
 العقتتوابت أشتتكا؛ ومجيتت  اإلعتتدا  لعقوبتتة رمستت  لوقتت  الفتتوري التطبيتت  )اليتتوانن  
  اإلعتتتدا  لعقوبتتتة يعلتتت  وقتتت  وتنفيتتتذ إعتتتسن )الربا يتتت    إللغائهتتتا متهيتتتدا   البدنيتتتة 
 هبد  اإلعدا  لعمليات رمس  وق  إقرار )النرويج   التا  إلغائها حنو أوىل ك طوة
 )إيطاليتتتا   اإلعتتتدا  لعقوبتتتة رمستتت  وقتتت  اعتمتتتاد )كرواتيتتتا   اإلعتتتدا  عقوبتتتة إلغتتتاء
 رمستت  وقتت  اعتمتتاد )التتدامنر    إلغائهتتا هبتتد  اإلعتتدا  لعقوبتتة رمستت  وقتت  اعتمتتاد
 ابلستتتتتجن أحكتتتتتا  إىل اإلعتتتتتدا  أحكتتتتتا  مجيتتتتت  وحتويتتتتت  اإلعتتتتتدا  عقوبتتتتتة لتطبيتتتتت 

 عقتتوابت مجيتت  وحتويتت  اإلعتتدا  عقوبتتة إللغتتاء رمستت  يتتوري وقتت  إقتترار )آيستتلندا  
 حبكتتتم احلتتتاي الوقتتت  علتتت  اإلبقتتتاء )شتتتيل    ابلستتتجن أحكتتتا  إىل احلاليتتتة اإلعتتتدا 
 اإلعتتتتدا  عقوبتتتتة إلغتتتتاء هبتتتتد  هلتتتتا رمستتتت  وقتتتت  وإقتتتترار اإلعتتتتدا  لعمليتتتتات الواقتتتت 

 إلغتتاء هبتتد  اإلعتتدا  لعمليتتات الواقتت  حبكتتم احلتتاي الوقتت  علتت  اإلبقتتاء )النمستتا  
 الواق  حبكم احلاي الوق  عل  اإلبقاء )يرنسا   الرسوي  )الكرس  اإلعدا  عقوبة

 عقوبتتة تنفيتتذ وقتت  علتت  اإلبقتتاء )أملانيتتا   رمسيتتا   إلغائهتتا هبتتد  اإلعتتدا  لعمليتتات
 وقت  عل  اإلبقاء )كندا   الشريعة عقوابت وقانون املدين القانون مبوج  اإلعدا 
 الشريعة  عقوابت قانون وإلغاء اإلعدا   عقوبة إلغاء هبد  اإلعدا  عقوابت تنفيذ
 الواقت  حبكتم احلتاي الوق  عل  اإلبقاء )بلجيكا   اإلعدا  عقوبة عل  ين  الذي

 عتدد من للحد العقوابت قانون وتعدي  إلغائها  حنو أوىل ك طوة  اإلعدا  لعمليات
 )إسبانيا   ابإلعدا  عليها املعاق  اجلرائم
 قتتتتانون مبوجتتتت  اإلعتتتتدا  عقوبتتتتة الستتتتت دا  رمستتتت  وقتتتت  إعتتتتسن 121-111

 )نيو يلندا   الحقا   إلغائها حنو ك طوة  العا  والقانون الشريعة
  طويلتة  متدة منتذ الستاري اإلعتدا  لعقوبتة ابلوقت  عملها استمرار 121-112
 )تشيكيا   قب  من بذل  أوص  كما

 ابإلعتتتدا   احلاليتتتة األحكتتتا  مجيتتت  وحتويتتت  اإلعتتتدا  عقوبتتتة إلغتتتاء 121-113
 والستتجن البدنيتتة وللعقوبتتة األطفتتا؛  علتت  اإلعتتدا  عقوبتتة لتطبيتت  الصتتري  واحل تتر
 )كوستاريكا   املؤبد
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 أو القاستتتتتية العقوبتتتتة ضتتتتتروب متتتتن وغتتتتريه اإلعتتتتتدا  عقوبتتتتة إلغتتتتاء 121-114
 وريت  القاصرين  ضد سيما ال ابلسو   والضرب اجللد مث  املهينة  أو السإنسانية

 )املكسي    السابعة سن يف حاليا   ددةاحمل اجلنائية  للمسؤولية الدنيا السن
 إيران )مجهورية ابألش ا  االجتار إهناء إىل الرامية اجلهود مواصلة 121-115

 اإلسسمية  
 )بنغسدي    ابألش ا  االجتار مكايحة إىل الرامية جهودها مواصلة 121-116
 إىل الوصتتتتتو؛  ايدة منهتتتتتا بستتتتتب  واملعتقتتتتتد  التتتتتدين حريتتتتتة تع يتتتتت  121-117

 املستتتتتلمني لغتتتتري العامتتتتة الدينيتتتتتة والتجمعتتتتات العبتتتتادة وأمتتتتتاكن الدينيتتتتة الكتتتتتاابت
 )كندا   الشايع  املذه  أتباع غري من وللمسلمني

 يف مكترسس هتو كمتا  املعتقتد  أو الدين حرية يف احل  إعما؛ ضمان 121-118
 )غاان   حبرية شعائرها مبمارسة الدينية لألقليات والسما  الدستور 

  املعتقتتد  أو التتدين حريتتة يف األساستت  ابحلتت  الكامتت  التمتتت  تع يتت  121-119
 ؛الرسوي  )الكرس  الوطي الدستور يقرُّه كما

 )إيطاليا   املعتقد أو الدين حلرية الفعل  اإلعما؛ ضمان 121-120
 ثقاية وترسي  واالجتماع   والثقايف الديي التعاي  تع ي  مواصلة 121-121
 )عمان   والتعاي  السلم
 إبعتادة والدين والضمري املعتقد يف احل  تضمن اليت القواعد تع ي  121-122
 )بريو   اإلسسم  الدين تعليم إل امية يف الن ر
 أو التدين أستاس علت  التعص  مكايحة إىل الرامية جهودها تع ي  121-123
 ليشيت   - )تيمور املعتقد
 حريتة يف للحت  الفعلت  اإلعمتا؛ ضتمان إىل الراميتة التتدابري تعمي  121-124
 والتفاهم التسام  وتع ي  والفتيات  الفتيان لد  سيما ال والدين  والوجدان الفكر
 الطوائتتت  ذلتتت  يف مبتتتا احملليتتتة  اجملتمعتتتات مجيتتت  متتتن والفتيتتتات الفتيتتتان أوستتتا  يف

 ؛)األرجنتني  الدينية وغري الدينية
 كمتتتا  اإلعتتتس   وستتتائط علتتت  الرقابتتتة وإهنتتتاء التعبتتتري حريتتتة ضتتتمان 121-125
 )تشيكيا   سلفا   بذل  أوص 
 ووستائط التعبتري حريتة تقيتد التيت الصتلة ذات القتوانني تنقتي  يف الن ر 121-126

 )سلويينيا   اإلنسان حقوق جما؛ يف الدولية املعايري م  اتساقها لضمان اإلعس 
 يف للحتت  الكامتت  اإلعمتتا؛ ضتتمان أجتت  متتن تشتتريعاهتا استتتعراض 121-127
 وتع يت  املعتقتد  أو التدين أساس عل  التعص  ومكايحة الدين وحرية التعبري حرية

 )الربا ي    احمللية اجملتمعات مجي  بني واحلوار التفاهم
 بطلتت  ابإلعتتدا  علتتيهم للمحكتتو  تستتم  التتيت السياستتة مواصتتلة 121-128
 )عمان   العادلة للمحاكمة القصو  الضماانت من ومتكينهم تنفيذه  أتجي 
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 التتترق أشتتتكا؛ جتتترائم يف التحقيتتت  بشتتتأن املت تتتذة التتتتدابري تع يتتت  121-129
 احلمايتة متن يناست  متا تتويري وضتمان ومعتاقبتهم عنها املسؤولني ومقاضاة املعاصرة
 الشمالية   وأيرلندا الع م  لربيطانيا املتحدة )اململكة للضحااي والرعاية

 التتتيت التحتتتدايت ستتتيما وال املتبقيتتتة  االجتماعيتتتة القضتتتااي معاجلتتتة 121-130
 )كمبوداي   املتدين الدخ  ذات األسر تواجهها

 األستتترة  مؤسستتتة تع يتتت  و ايدة صتتتون إىل الراميتتتة اجلهتتتود مواصتتتلة 121-131
 )مالي اي   التقليدية األسرة لتقاليد ويقا  

 )بيسروس   األسرة مؤسسة ودعم تع ي  إىل الرامية السياسات مواصلة 121-132
 ويقا   األسرة مؤسسة تع ي  و ايدة صون إىل الرامية اجلهود مواصلة 121-133
 )ميامنار   التقليدية األسرة لقيم

 التارخييتتة  األستترة مؤسستة وتع يتت  دعتتم إىل الراميتة اجلهتتود مواصتلة 121-134
 )عمان   البشرية للطبيعة ويقا   االجتماع   للتماس  ضامنا   ابعتبارها

 املتتتتواطنني  عتتتي  مستتتتتوايت حتستتتني إىل الراميتتتتة اجلهتتتود مواصتتتلة 121-135
 )قطر   ميسورة أبسعار مناس  سكن إاتحة منها بسب 
 )مالي اي   احملرومة للفئات الغذائ  األمن ضمان 121-136
 املتواطنني وخطتة لإلسكان  الوطي الربانمج وحتسني حتدي  مواصلة 121-137
 وميستور ومناست  مستتدا  سكن إاتحة لضمان لإلسكان الوطنية واخلطة املسس   غري

 )سنغايورة   لسكاهنا التكلفة
 واحملتترومني الفقتتراء ومستتاعدة العمتت  بتترامج وتع يتت  حتستتني مواصتتلة 121-138

 )أذربيجان  
 االجتمتتتاع  الضتتتمان بتتترامج كفالتتتة  إىل الراميتتتة جهودهتتتا مواصتتتلة 121-139

 الدميقراطية الو )مجهورية الصمود عل  وقادر متماس  جمتم  بناء يف قدما   للمض 
 الشعبية  

 الفقتترية للفئتتات واملستتاعدة العمتت  إاتحتتة إىل الراميتتة اجلهتتود  ايدة 121-140
 )قطر   الدخ  واملتدنية

 متن الت في  إىل ترم  اليت القائمة واخلطط الربامج تع ي  مواصلة 121-141
 )البحرين   علي  والقضاء الفقر وطأة
 وتع يتتتت  الفقتتتتر علتتتت  القضتتتتاء إىل الراميتتتتة التتتتربامج تنفيتتتتذ مواصتتتتلة 121-142
 )السودان   الثقايف والتنوع والتعليم الصحة

 الفقتر عل  ابلقضاء املتعلقة القائمة واخلطط الربامج تع ي  مواصلة 121-143
 املتحدة   العربية )اإلمارات

 )كواب   الفقر من احلد يف التقد  مواصلة إىل الرامية اجلهود تع ي  121-144
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 والصتتتتتر  للميتتتتتاه التحتيتتتتتة البتتتتى حتستتتتتني يف االستتتتتتثمار مواصتتتتلة 121-145
 وأبستتتعار ومأمونتتتة ن يفتتتة ميتتتاه علتتت  احلصتتتو؛ متتتن ستتتكاهنا يتتتتمكن حتتتى الصتتتح 
 )سنغايورة   الصح  للصر  جيدة مراي  وعل  ميسورة 

 الوطنيتة الستس  دار بروين خطة من املنبثقة املمارسات أيض  تباد؛ 121-146
 ان    )ييي  ومكايحتها املعدية غري األمراض من للوقاية القطاعات املتعددة

 املتوارد متن يكفت  متا ختصتي  ختس؛ متن الصتحية اخلدمات تع ي  121-147
 اإلسسمية   إيران )مجهورية والبشرية املالية
 اجلمهتتور وعتت  إذكتتاء إىل الراميتتة للتتربامج املتتوارد ختصتتي  مواصتتلة 121-148
 )الفلبني   امل درات تسبب  الذي ابخلطر
 وتيسري للمراهقني  العقلية الصحة رعاية لضمان يعالة تدابري اختاذ 121-149

 الصتتتحة جمتتتا؛ يف الضتتتروريني والعتتتسج االستشتتتارات علتتت  احلصتتتو؛ علتتت  قتتتدرهتم
 السعودية   العربية )اململكة العقلية
 التحتيتة  وبناهتا الصتحة لن تا  الرئيسية لل طة الفعا؛ التنفيذ كفالة 121-150
 )اتيلند   جيدة نوعية ذات صحية وخدمات شاملة صحية تغطية إاتحة ذل  يف مبا

 واخلطتتتة الصتتتحية الرعايتتتة لن تتتا  والنتتتاج  الفعتتتا؛ التنفيتتتذ ضتتتمان 121-151
 )الكوي    التحتية البى لتطوير الرئيسية

 الستس  دار بتروين عم  خطة عن املنبثقة املمارسات أيض  تباد؛ 121-152
 )اإلمتارات ومكايحتهتا املعدية غري األمراض من للوقاية القطاعات املتعددة الوطنية
 املتحدة   العربية
 لإلجهتاض ختدمات علت  النستاء مجيت  حصتو؛ تكف  تدابري اختاذ 121-153

 )آيسلندا   اإلجهاض بعد ما مرحلة يف جيدة وخدمات القانوين
 التتتذين أولئتتت  ستتتيما وال األطفتتتا؛ تعلتتتيم ختتتدمات تع يتتت  مواصتتتلة 121-154

 قتتدرهتم تع يتت  لضتتمان مفككتتة  أستتر متتن ينحتتدرون التتذين أو العتتتداءات تعرضتتوا
 البوليفارية   ين ويس )مجهورية الشدائد مواجهة عل 

 التعلتتيم جمتتا؛ يف والدوليتتة اإلقليميتتة اهليئتتات متت  الشتتراكات تع يتت  121-155
 )األردن   لأليراد جيدة نوعية وذي للجمي  شام  تعليم إاتحة هبد 
 إاتحتة مواصتلة يف والدوليتة اإلقليميتة اهليئتات مت  الشراكات تع ي  121-156
 )مالي اي   جيدة نوعية وذي شام  تعليم
 ييهم مبن التعليم  عل  األيراد حصو؛ ضمان يف جهودها مواصلة 121-157
 لتع يتت  للمتتدارس كاييتتة  وتقنيتتة ماليتة متتوارد وختصتتي  اإلعاقتتة  ذوي األطفتتا؛ مجيت 
 يلسطني   )دولة يعا؛ حنو عل  الشام  التعليم
 والرعايتة التعلتيم علت  احلصو؛ حتسني إىل الرامية اإلجراءات  ايدة 121-158

 )كواب   اإلعاقة ذوي األش ا  جلمي  إاتحتهما وضمان الصحية 
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 الستن كبتار  نشتا  مراكت  استتدامة لضتمان خطتوات اختتاذ مواصلة 121-159
 ان    )ييي 
 )الكوي    وأنشطتهم املسنني مراك  استدامة إىل الرامية اجلهود متابعة 121-160
 القتدرات ذوي األشت ا  وصحة برياه ابالهتما  الت امها مواصلة 121-161

 الصتلة ذات احلكوميتة غتري احملليتة املن متات مت  التعتاون  ايدة ذل  يف مبا املتباينة 
 ؛)ابكستان 

 ومحتتايتهم رعتتايتهم تع يتت  ومواصتتلة املستتنني  حقتتوق محايتتة حتستتني 121-162
 )الصني   االجتماعية

 مكرسستتتة عمتتت  خطتتتة مشتتتروع إعتتتداد علتتت  اجلتتتاري العمتتت  تستتتري  121-163
 املتترأة حبقتتوق النهتتوض بتحستتني البلتتد التتت ا  متتن كجتت ء  إجنا هتتا هبتتد  املتترأة لقضتتااي

 )الفلبني  
 لتوسي  اهلد  حمددة وأنشطة اسرتاتيجيات وتنفيذ إعداد مواصلة 121-164
 الروس    )االحتاد املرأة حقوق نطاق
 مركتتت ة استتترتاتيجيات وتنفيتتتذ صتتتياغة إىل الراميتتتة جهودهتتتا مواصتتتلة 121-165

 )بواتن   والطف  املرأة حبقوق للنهوض
 املتتترأة  لقضتتتااي املكرسستتتة الوطنيتتتة العمتتت  خطتتتة استتتتمرارية ضتتتمان 121-166
 املتترأة ضتتد التمييتت  علتت  ابلقضتتاء املعنيتتة اللجنتتة قتتدمتها التتيت التوصتتيات يف والن تتر
 القوميات   املتعددة بوليفيا )دولة
 املتتترأة ومتكتتتني والرجتتت   املتتترأة بتتتني املستتتاواة حتقيتتت  سياستتتة تع يتتت  121-167

 ؛)بلغاراي  هبا والنهوض
 امل يتد بت صي  ابملرأة للنهوض الوطي اجلها  وسلطة قدرة تع ي  121-168
 البهاما   )ج ر ل  املستدامة واملالية البشرية املوارد من

 )جورجيا   املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة تع ي  مواصلة 121-169
 والرجتت  املتترأة بتتني املستتاواة لضتتمان الس متتة اخلطتتوات مجيتت  اختتتاذ 121-170

 ؛)كوستاريكا  اجلنساين التنميط عل  والقضاء
 احلتواج  وإ التة اجلنستاين التنمتيط لتفكيت  ملموستة خطوات اختاذ 121-171

 مثتتت  التقليديتتتة  غتتتري ابمليتتتادين والفتيتتتات النستتتاء التحتتتاق دون حتتتتو؛ التتتيت البنيويتتتة
 البهاما   )ج ر املهي القطاع أو التقي القطاع
 والرجتت  املتترأة بتتني التفتتاوت أوجتت  إب التتة اخلاصتتة سياستتتها متابعتتة 121-172
 مواقتت  يف ستتيما وال والعامتتة  السياستتية احليتتاة يف املتترأة مشتتاركة لتت ايدة تتتدابري ابختتتاذ

 )جيبويت   املسؤولية
 ألبنائهتا املواطنتة مبتن  احلقتوق يف ابملستاواة ابلتمت  للمرأة السما  121-173

 )أملانيا   و وجها
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 )العراق   اجلنسني بني األجور يف الفجوة سد 121-174
 بني املتكايئة االقتصادية الفر  تع ي  إىل الرامية جهودها مواصلة 121-175
 )بنغسدي    القرار اختاذ عمليات يف اجلنسني بني الفوارق وتقلي  والرج   املرأة
 والطتتسق ابلتت واج يتعلتت  ييمتتا املتترأة ضتتد متيتت  التتيت القتتوانني إلغتتاء 121-176
 )بريو  

 وبراجمهتتا وسياستتاهتا تشتتريعاهتا مواءمتتة إىل الراميتتة اجلهتتود مواصتتلة 121-177
 ضتد التمييت  أشتكا؛ مجيت  علت  القضتاء اتفاقيتة مت  والطفت  ابملترأة املتعلقة الوطنية
 النكا   )سري الطف  حقوق واتفاقية املرأة
 املتتتترأة  ضتتتتد التمييتتتت  علتتتت  القضتتتتاء إىل الراميتتتتة اجلهتتتتود مواصتتتتلة 121-178
 )تونس   العم  سوق يف سيما وال

 العمتت  قتتو  يف املتترأة مبشتتاركة النهتتوض إىل الراميتتة جهودهتتا تع يتت  121-179
 وستد العمت  مكتان يف اجلنست  والتحتر  التميي  ملكايحة شاملة تشريعات ابعتماد
 )أيغانستان   اجلنسني بني األجور يف املستمرة الفجوة

 يتمتت  التيت ذاهتتا ابحلقتوق املترأة متتت  لضتمان الس مة التدابري اختاذ 121-180
 )األرجنتني   و وجها أبنائها إىل اجلنسية بنق  يتعل  ييما الرج  هبا

 ستتتيما وال والرجتتت   املتتترأة بتتتني للمستتتاواة األساستتت  املبتتتدأ احتتترتا  121-181
 املتتادة علتت  التحف تتات وبريتت  أبنائهتتا إىل جنستتيتها بنقتت  بتتروين يف للمتترأة ابلستتما 
 )يرنسا   املرأة ضد التميي  أشكا؛ مجي  عل  القضاء اتفاقية من التاسعة

 احلقتتوق يف املستتاواة لضتتمان املتترأة ضتتد التميي يتتة القتتوانني مجيتت  إلغتتاء 121-182
 )اهلند   املرأة ضد العن  أشكا؛ مجي  جترم يكف  وطي تشري  واعتماد والفر  

 العنتتتت  ستتتتيما وال اجلنستتتتاين  العنتتتت  علتتتت  تعاقتتتت  قتتتتوانني ستتتتن 121-183
 ؛)املكسي   األنثوية التناسلية األعضاء وتشوي  ال وج  واالغتصاب العائل  

 يتعلت  متا ذلت  يف مبتا العتائل   العنت  مستألة معاجلتة آليتات تع ي  121-184
 متتتن ذلتت  وغتتتري االستشتتارة وختتدمات املؤقتتتتة  اآلمنتتة اإليتتتواء دور علتت  ابحلصتتو؛
 )بواتن   املساعدة أشكا؛

 يشتتار التتيت األنثويتتة  التناستتلية األعضتتاء تشتتوي  ممارستتة عتتن الكتت  121-185
 ؛)أسرتاليا  اإلانث خبتان حمليا   إليها

 مشتتاركة و ايدة اجلنستتني بتتني األجتتور يف يجتتوة لستتد تتتدابري اختتتاذ 121-186
 ؛)انميبيا  والسياسية العامة احلياة يف املرأة
 علتت  والقضتتاء التوعيتتة تشتتم  شتتاملة استترتاتيجية اعتمتتاد يف الن تتر 121-187

 والعامتتة السياستتية احليتتاة يف املتترأة مشتتاركة حتستتن تتتدابري وتنفيتتذ اجلنستتاين  التنمتتيط
 )صربيا  
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 ملتابعتة الوطنية االسرتاتيجية م  ابالقرتان وطنية عم  خطة اعتماد 121-188
 )أرمينيا   املرأة ومشاركة اجلنسني بني املساواة تع ي  حتسني إىل الرامية اجلهود
 يف الفضتل  الطفت  مصتاح مبتدأ تطبيت  علت  للموايبة تدابري اختاذ 121-189
 )بلغاراي   والقضائية واإلدارية التشريعية اإلجراءات مجي 
 ستلبا   تتؤثر التيت األحكتا  إلغتاء أجت  متن الشتريعة قتانون استتعراض 121-190
 املتعلقتة للقتوانني الفعتا؛ التنفيتذ أجت  متن املؤسستية القتدرات وبنتاء األطفتا؛  عل 

 )كرواتيا   ابلطف 
 )جورجيا   الطف  حقوق محاية إىل الرامية اجلهود تع ي  مواصلة 121-191
 حلقتتتوق ضتتتماان   الطفتتت  حقتتتوق اتفاقيتتتة مبتتتاد  تنفيتتتذ يف االجتهتتتاد 121-192
 الرسوي   )الكرس  الطف 
 القضتتاء إىل ترمتت  للتوعيتتة أنشتتطة تضتتم شتتاملة استترتاتيجية اعتمتتاد 121-193
 )هندوراس   الفتيات مث  املهمسشة  الفئات ضد والتميي  اجلنساين التنميط عل 

 إعتداد منهتا بستب  الطفت   حقتوق ومحاية تع ي  إىل سعيها مواصلة 121-194
 )قريغي ستان   الطف  حقوق اتفاقية إطار يف الطف  حقوق عل  أكثر ترك  سياسة
 18 ستن يف للت واج التدنيا السن توحيد تكف  قانونية إصسحات إجراء 121-195
 )املكسي    معا   واإلانث للذكور

 حلقتوق القاستية االنتهاكتات مجيت  وإ التة قانونيتة إصتسحات إجراء 121-196
 )اجلبتت  العموميتتة الستتاحات يف واجللتتد األطتترا  وبتترت البدنيتتة  العقوبتتة مثتت  الطفتت  
 األسود  

 الستتن وريتت  الستتابعة ستتن يتتوق متتا إىل اجلنائيتتة املستتؤولية ستتن ريتت  121-197
 )انميبيا   سنة 18 إىل األطفا؛ جلمي  لل واج الدنيا
 لرعايتة مراكت  إبنشتاء املتعلت  اجلتاري العمت  نطاق توسي  يف الن ر 121-198
 )كمبوداي   العم  هذا وترية وتسري  العم  أماكن يف الطف 
 واملاليتتتة والتقنيتتتة البشتتترية املتتتوارد متتتن يكفتتت  متتتا ختصتتتي  ضتتتمان 121-199
 ؛)ملدي   هبا املتصلة الطف  محاية خدمات ولتقدم البديلة الرعاية ملراك 
 الطفت  حقتوق ومحايتة الطف  رعاية تع ي  إىل الرام  اجلهد مواصلة 121-200

 )تونس   األطفا؛ عم  ومكايحة
 ذل  يف مبا العم   أنواع مجي  عل  دنيا سن تطبي  اشرتا  كفالة 121-201
 )اجل ائر   التعاقدية العم  عسقات خارج العم 
 الطفت  حقتوق اتفاقيتة مت  األحتداث قضتاء لن تا  الكاملة املواءمة 121-202
 اجلنائيتتة املستتؤولية ستتن ريتت  علتت  إبطتتاء دون ابلعمتت  الصتتلة ذات القواعتتد وستتائر
 علت  املطبقتة اجللتد عقوبتة علت  والقضتاء دوليتا   مقبتو؛ مستتو  إىل ستنوات 7 من

 )شيل    األطفا؛
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 )بيسروس   لألطفا؛ اجلنائية للمسؤولية الدنيا السن ري  عل  العم  121-203
 الطفت   حقتوق اتفاقيتة مت  األحتداث قضتاء ن تا  مواءمتة مواصتلة 121-204
 )بريو   اجلنائية للمسؤولية الدنيا ابلسن من  يتعل  ما سيما وال

 وختصتي  التعلتيم عل  اإلعاقة ذوي األطفا؛ مجي  حصو؛ كفالة 121-205
 )بلغاراي   للجمي  الشام  التعليم لتع ي  للمدارس كايية  ومالية بشرية موارد
 بستتب  اإلعاقتتة  ذوي األشتت ا  الحتياجتتات االستتتجابة مواصتتلة 121-206
 ان    )ييي  الصلة ذي العم  برانمج تنفيذ منها

 ضتمان يف اإلعاقتة ذوي األشت ا  ابتفاقيتة الت امهتا علت  املوايبة 121-207
 )مصر   االتفاقية هذه مبوج  الت اماهتا م  التشريعات مواءمة
 ذوي األشتتتت ا  حقتتتتوق وضتتتتمان حلمايتتتتة وطتتتتي تشتتتتري  اعتمتتتتاد 121-208
 )اهلند   اإلعاقة

 ذوي األشتت ا  ورعايتتة ريتتاه لتحستتني اخلطتتوات متتن امل يتتد اختتتاذ 121-209
 )إندونيسيا   احلكومية غري احمللية املن مات م  التعاون  ايدة منها بسب  اإلعاقة 

 ذوي األشت ا  وريتاه حبقتوق النهوض إىل الرامية اجلهود مواصلة 121-210
 )كا اخستان   اإلعاقة

 عتتتن املبكتتترين والتشتتت ي  للكشتتت  انجتتت  ن تتتا  إعتتتداد مواصتتتلة 121-211
 )ملدي    اإلعاقة ذوي األش ا  حقوق وتع ي  محاية وضمان اإلعاقة  حاالت

 عقليتة صتحية حتاالت متن يعتانون التذين األش ا  حقوق احرتا  121-212
 بسب  اإلعاقة  ذوي األش ا  حقوق التفاقية ويقا   اجتماعية  - نفسية وإعاقات

 يف واإليتتتترا  والعنتتتت   والوصتتتتم  الرعايتتتتة  مؤسستتتتات يف اإليتتتتداع مكايحتتتتة منهتتتتا
 اإلنستان وحمورهتا اجملتم  أساسها العقلية للصحة جمتمعية خدمات وبوض  التطبي 
 )الربتغا؛   اجملتم  يف إدماج  وتع  
 اإلعاقتتة ذوي األشتت ا  إدمتتاج تع يتت  إىل الراميتتة اجلهتتود مواصتتلة 121-213
 )قطر   املناسبة اخلدمات مجي  عل  حصوهلم وضمان قدرهتم ببناء اجملتم  يف

 اجملتمت  أيراد مجي  عي  يرو  حتسني إىل الرامية اجلهود مواصلة 121-214
 الضتتتعيفة  الفئتتتات ومستتتاعدة وتنميتتتتهم االجتمتتتاع  األشتتت ا  ريتتتاه تع يتتت  هبتتتد 
 السعودية   العربية )اململكة اإلعاقة ذوي واألش ا  والنساء األطفا؛ سيما وال

 إطارهتتا يف اإلعاقتتة ذوي األشتت ا  حقتتوق اتفاقيتتة أحكتتا  إدمتتاج 121-215
 املراعيتتتتة املبتتتتاين لتصتتتتاميم التوجيهيتتتتة للمبتتتتاد  الفعتتتتا؛ والتنفيتتتتذ التتتتوطي  القتتتتانوين

 النكا   )سري املتباينة القدرات ذوي لألش ا 
 حتتا؛ بشتتأن املرك يتتة البيتتاانت قاعتتدة متتن النهائيتتة الصتتيغة إعتتداد 121-216
 )اإلمتتتارات واخلتتتا  العتتتا  القطتتتاعني يف املتباينتتتة القتتتدرات ذوي األشتتت ا  عمتتت 
 املتحدة   العربية
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 ت ويتتتتتتدهم ومواصتتتتتتلة اإلعاقتتتتتتة  ذوي األشتتتتتت ا  محايتتتتتتة حتستتتتتتني 121-217
 )الصني   توييفهم و ايدة احلياة مهارات عل  ابلتدري 

 )اجل ائر   اإلعاقة ذوي األطفا؛ إلدماج شاملة اسرتاتيجية إعداد 121-218
 عيشهم يرو  حتسني منها بسب  املهاجرين  العما؛ حقوق محاية 121-219

 )بنغسدي    وعملهم
 العتتتدمي  األشتتت ا  عتتتدد متتتن احلتتتد إىل الراميتتتة جهودهتتتا مواصتتتلة 121-220

 كوراي    )مجهورية ابجلنسية املتعل  قانوهنا مراجعة منها بسب  اجلنسية 
 الدولتة موقت  عن تعرب   التقرير هذا يف الواردة التوصيات و/أو االستنتاجات ومجي  -122

 بتأييتتد حت تت  أهنتتا ي فهتتم أال   وينبغتت  االستتتعراض. موضتتوع الدولتتة و/أو قتتدمتها التتيت )التتدو؛ 
  ك ك .  العام  الفري 
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