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 مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملس حقوق  -1

. 2019تشرين الثاين/نوفمرب  15إىل  4، دورته الرابعة والثالثني يف الفرتة املمتدة من 5/1اإلنسان 
 تشقرين الثقاين/ 11 وأُجري االستعراض املتعلقق مبدششققر يف اسلسقة اياديقة عشقرة املعققودة يف

. وترأس وفَد مدششقر وزير العدل، جاك راندرايانسولو. واعتمد الفريق العامل التقرير 2019 نوفمرب
 .2019تشرين الثاين/نوفمرب  14املتعلق مبدششقر يف جلسته السابعة عشرة، املعقودة يف 

تايل 2019كانون الثاين/يناير   15ويف  -2 ، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين ال
 )اجملموعة الثالثية( لتيسري استعراض ايالة يف مدششقر: إريرتاي، والنمسا، ونيبال.

مققن مرفققق  5والفقققرة  5/1مققن مرفققق قققرار جملققس حقققوق اإلنسققان  15ووفققا  للفقققرة  -3
 ق التالية ألشراض استعراض ايالة يف مدششقر:، صدرت الواثئ16/21 قراره

 ؛(A/HRC/WG.6/34/MDG/1))أ( 15تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقا  للفقرة  )أ( 
جتميق  للمعلومققات أعدتققه مفوألقية األمققم املتحققدة السقامية يقققوق اإلنسققان  )ب( 

 ؛(A/HRC/WG.6/34/MDG/2))ب( 15)املفوألية السامية( وفقا  للفقرة 
 .(A/HRC/WG.6/34/MDG/3) )ج(15موجز أعدته املفوألية السامية وفقا  للفقرة  )ج( 

وأحيلت إىل مدششقر، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعّدها سقلفا  كقل مقن  -4
أملانيقا، والربتغقال، ولينتنشققتاين نيابقة عققن جمموعقة األصققدقال املعنيقة يليققات التنفيق  واإلبققال  

عيد القوطين، وإسقبانيا وسقلوفينيا واململاقة املتحقدة لربي انيقا العيمقى وأيرلنقدا واملتابعة على الص
 الشمالية. وه ه األسئلة متاحة على املوق  اإللارتوين لالستعراض الدوري الشامل.

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

التقريققر الققوطين أعدتقه سنققة وزاريققة للصققياشة يف إطققار عمليققة  الحق  وفققد مدششقققر أن -5
تشاركية واستشارية، وشاركت فيه اسهات الفاعلة اياوميقة ومنيمقات اجملتمق  املقدين والل نقة 
الوطنية املستقلة يقوق اإلنسان. وكانقت هق ه العمليقة ققد اسقتفادت مقن القدعم التققين واملقايل 

ية  لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوألية األمم املتحدة السامية يقوق اإلنسان واملنيمة الدول
 للفرناوفونية.

وفيما خيص التققدم ارقرز، ذكقر وفقد مدششققر اعتمقاد ونشقر الققوانني املتعلققة بتعزيقز  -6
ومحاية حقوق اإلنسان، فضال  عن إنشال وتفعيل هيئات من قبيل اجمللقس األعلقى للقدفان عقن 

لققانون، وكامقة العقدل العليقا، والل نقة الوطنيقة املسقتقلة يققوق اإلنسققان، الدميقراطيقة ودولقة ا
 وجملس املصاية الوطنية.

وردا  علققى األسقققئلة امل روحققة سقققلفا  عققن التصقققديق علققى التعقققديالت علققى نيقققام رومقققا  -7
األساسققي للمحامقققة اسنائيقققة الدوليقققة بشقققأن جرميققة العقققدوان )تعقققديالت كمبقققاال(، أعلقققن وفقققد 
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املشققاورات املتعلقققة نماانيققات التصققديق، القيت تشققمل التصققديق علققى تعققديالت   مدششققر أن
 كمباال، جترى حاليا  على الصعيد الوطين.

وإلنفاذ الصاوك املصدق عليها، كانت حاومة مدششقر قد حددت لنفسها أولوايت  -8
 ة املعنية.تتمثل يف موالمة التشريعات الوطنية م  ه ه الصاوك ونشرها وتدريب اسهات الفاعل

وكقان مققن بققني التحقدايت الققيت ينبغققي التغلقب عليهققا يف إطققار حتقيقق أهققدا  التنميققة  -9
ماافحة االجتار ابلبشر واسرتقاق العمال املهاجرين والقضال على  2030 املستدامة يف أفق عام

لدى  عمل األطفال. ولتحقيق ه ا الغرض، اُّتِخ ت تدابري منها التوعية أبمهية التس يل القنصلي
سققققفارات مدششقققققر؛ والتسقققق يل القنصققققلي املسققققبق لققققدى وزارة ا ارجيققققة فيمققققا خيققققص العمققققال 
املهاجرين؛ وتنفي  االتفاق العاملي من أجل اهل رة اآلمنة واملنيمة والنيامية؛ ووأل  برامج لتعزيز 
قدرات قضاة دوائر ماافحة الفساد، وموظفي شرطة ايقدود اسويقة والربيقة، فضقال  عقن القدائرة 

 املركزية للتحقيقات املتنصصة.
يف ذلقق   وكقان مشقرون القققانون املتعلقق مباافحقة العنقق  الققائم علقى نققون اسقنس، مبقا -10

االعتنقال بضققحااي االشتصققاب الزوجققي، قققد عُقِرض علققى السققل ات املسقق ولة عققن اعتمققاده. و  
دورات توسقي  ن قاق اللققوال النسقوي للققرب، وتبسققيط النصقو ، وإدمقاج وحققدة جديقدة يف القق

 التدريبية للدرك الوطين، وسُيفتتح مركز ياون مل أ للنسال ألحااي ه ا العن .
يتعلق ابآللية الوطنية املالفة بتنسيق تنفي  التوصيات الصادرة عن االستعراض  وفيما -11

الدوري الشامل، كانت حاومة مدششقر قد قدمت تقريرها ملنتص  املدة وكانت سنة الصياشة 
 لتقدم اررز يف تنفي  التوصيات.تتاب  عن كثب ا

يتعلق ابحرتام حقوق اإلنسان من جانب قوات األمن، فقد ُفِرألت عقوابت  أما فيما -12
أتديبيقققققة وجنائيقققققة علققققققى أفقققققراد قققققققوات األمقققققن املسقققققق ولني عقققققن انتهاكققققققات حققققققوق اإلنسققققققان. 

 عة.إذان  ابملتاب 132، كانت أمانة الدولة املالفة ابلدرك قد أصدرت 2019 عام ويف
وللحققققد مققققن اكتيققققال السقققق ون، عملققققت حاومققققة مدششقققققر جاهققققدة علققققى حتسقققققني  -13

اإلجرالات القضائية قدر اإلماان، بسبل منها إنشال شباك وحيد على مستوى كامة النقض، 
ومضققاعفة عققدد اسلسققات اإلصققالحية، وزايدة عقققدد جلسققات ارامققة اسنائيققة، وكقق ل  بنقققال 

 الس ون وإعادة أتهيلها.
يتعلققق نصقالا قققانون االتصققال عقرب وسققائل اإلعققالم، اعتُِمقد مشققرون القققانون  وفيمقا -14

وأُدرج  2019تشرين األول/أكتوبر  2املتعلق ابالتصال عرب وسائل اإلعالم يف جملس الوزرال يف 
يف جدول أعمال دورة اسمعية الوطنية للتصويت عليه. وأُشِرك مالاو الصحافة والصحفيون يف 

 نص وتعديله، وجرى تنييم مشاورات إقليمية يف كل مقاطعة.عملية استعراض ال
يني  -15 نون قا ولاي تضفي حاومة مدششقر الشرعية على أوألان عماهلا املهاجرين شري ال

يف ا ققارج، أنشققأت شققباة لتواصققل العمققال املهققاجرين مقق  التمثيليققات الدبلوماسققية والقنصققلية 
يات وأبرمت اتفاقا  ثنائيا  بشأن العمل بني وأجرت حتقيقات واُّت ت إجرالات لدى ه ه التمثيل

 موريشيوس ومدششقر، على إثر مشاورات م  األطرا  املعنية.
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دراسققات ومشقاورات وطنيققة بشققأن إماانيقة التصققديق علققى  2018 وأُجريقت يف عققام -16
 االتفاقية الدولية يماية مجي  األشنا  من االختفال القسري والربوتوكول املتعلق حبقوق املرأة

 يف أفريقيا امللحق ابمليثاق األفريقي يقوق اإلنسان والشعوب.
وأما فيما خيص إصالا قانون مناهضة التع يب، فقد أُحيل مشرون التنقيح األويل إىل  -17

 هيئات االعتماد.
ومقن أجقل حتسقني احقرتام حققوق اإلنسقان، تواصقلت محقالت التوعيقة مباافحقة عدالققة  -18

 .2017 تنييمها من  عامالغوشال اليت يتم 
وذّكر وفد مدششقر بضرورة مسامهة اسهات الفاعلة الوطنية والدولية لاي يفي البلد  -19

 ابلتزاماته يف جمال حقوق اإلنسان.

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
ل جلسققة وفقدا  ببيققاانت أثنققال جلسققة التحققاور. وتقرد التوصققيات املقدمققة أثنققا 81أدىل  -20

 التحاور يف الفرن الثاين من ه ا التقرير.
فقققد أثنققت ميامنققار علققى مدششققققر لتصققديقها علققى اتفاقيققة حقققوق األشقققنا  ذوي  -21

يف  والُّتاذهقا عقددا  مقن التقدابري وإجرائهقا عقددا  مقن اإلصقالحات، مبقا 2015 اإلعاققة يف عقام
 ذل  اإلصالا القضائي.

عدام واالنضمام الحقا  إىل الربوتوكول االختياري الثاين وأشادت انميبيا نلغال عقوبة اإل -22
امللحق ابلعهد الدويل ا ا  ابيقوق املدنية والسياسية، اهلاد  إىل إلغال عقوبة اإلعقدام، يف 

 .2017 عام
ورحبت نيبال بتعزيز الل نقة الوطنيقة املسقتقلة يققوق اإلنسقان وأثنقت علقى مدششققر  -23

االختيقققاري الثققاين امللحققق ابلعهققد القققدويل ا ققا  ابيقققوق املدنيقققة لتصققديقها علققى الربوتوكققول 
 والسياسية، اهلاد  إىل إلغال عقوبة اإلعدام.

 ورحبت هولندا اب  وات املتن ة ملاافحة العن  ألد املرأة. -24
وأشادت ني رياي ابلتصديق على عدد من الصاوك الدولية، وجهود ماافحة الفساد،  -25

 حدة الفقر.وسياسة التنفي  من 
ورحبت النرويج ابسهود املت ددة لالست ابة لضحااي العن  الققائم علقى نقون اسقنس  -26

 وصياشة التشريعات املناسبة.
ئة يف  -27 ي ب وأقرت بريو ابسهود املب ولة يف جمال الصحة والبيئة، وخباصة املبادرات املراعية لل

 جمال إدارة الرعاية الصحية ومن  تلوث اهلوال.
وأشققادت الفلبققني ابلتصقققديق علققى عقققدة معاهققدات دوليققة يققققوق اإلنسققان، واعتمقققاد  -28

قا  للمبادئ  تشريعات ملاافحة االجتار ابألشنا ، وتعزيز امل سسة الوطنية يقوق اإلنسان وف
 .املتعلقة مبركز امل سسات الوطنية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان )مبادئ ابريس(
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الربتغققال مدششققر علققى تصققديقها علقى الربوتوكققول االختيقاري الثققاين امللحققق وهنقأت  -29
 .ابلعهد الدويل ا ا  ابيقوق املدنية والسياسية، اهلاد  إىل إلغال عقوبة اإلعدام

ثىن  -30 وأشار االحتاد الروسي م  االرتياا إىل التصديق على عدد من االتفاقيات الدولية وأ
 ت ق رية من جانب خربال دوليني.على مدششقر لتنييمها زايرا

ورحبت رواندا ابلتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق ابلعهد الدويل ا ا   -31
ابيقوق املدنية والسياسية، اهلاد  إىل إلغال عقوبة اإلعدام، واتفاقية حقوق األشنا  ذوي 

 .اإلعاقة
حسقني اإلطقار امل سسقي والسياسقا  ورحبت السنغال ابسهود اليت تب هلا مدششقر لت -32

 هبد  القضال على التمييز ألد املرأة وتعزيز املساواة بني اسنسني.
كم سسقة   2014 ورحبت صربيا ننشال سنة وطنية مستقلة يقوق اإلنسان يف عام -33

 وطنية مستقلة يماية حقوق اإلنسان وفقا  ملبادئ ابريس.
إىل ايقد مقن الوفيققات النفاسقية، وابعتمقاد خ ققة ورحبقت سيشقيل ابلتشقريعات الراميققة  -34

اسقرتاتي ية وطنيققة بشققأن تنيققيم األسققرة والصقحة اإلسابيققة، وابالسققرتاتي ية الوطنيققة للحققد مققن 
 االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت وتدهورها.

ورحبت سلوفينيا ابلتصديق على عدد من الصاوك الدولية يققوق اإلنسقان وأشقارت  -35
ير إىل أن ماافحققة العنقق  الققائم علققى نققون اسققنس واالعتنقال ابملسققنني مققن جمققاالت مق  التقققد

 السياسة العامة للدولة.
ورحبت إسبانيا نلغال عقوبة اإلعدام، والتصديق على اتفاقية حقوق األشنا  ذوي  -36

 اإلعاقة، واسهود املب ولة لتحسني األوألان يف الس ون وتعزيز حقوق املرأة.
سودان ابعتماد مدششققر   قة العمقل الوطنيقة لتنفيق  توصقيات االسقتعراض ورحب ال -37

السقابق، وتعاواقا مق  آليقات جملقس حققوق اإلنسقان، وتصقديقها علقى عقدد كبقري مقن صقاوك 
 حقوق اإلنسان.

ثنت 2019-2018وهنأت سويسرا مدششقر على ساا الدورة االنتنابية للفرتة  -38 ، وأ
ل االختياري التفاقية مناهضة التع يب وشريه من ألروب املعاملة عليها لتصديقها على الربوتوكو 

 املهينة. الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو أو
سيما  ورحبت توشو بتعزيز اإلطار املعياري وامل سسي لتعزيز ومحاية حقوق املرأة، وال -39

اق األفريقي يقوق اإلنسان التصديق على الربوتوكول املتعلق حبقوق املرأة يف أفريقيا امللحق ابمليث
 والشعوب )بروتوكول مابوتو( ووأل  سياسة وطنية للمساواة بني اسنسني.

ورحبققت تقققونس ابعتمققاد تشقققريعات، والتصقققديق علققى عقققدد مققن االتفاقيقققات الدوليقققة،  -40
 واسهود املب ولة ملاافحة الفساد والتمييز ألد املرأة ومحاية البيئة.

 2018االنتناابت الرائسية والتشريعية السلمية يف عامي وهنأت تركيا مدششقر على  -41
يتمشقى مق  املعقايري الدوليقة  ، وأثنقت عليهقا للتقدابري الراميقة إىل تعزيقز األمقن العقام مبقا2019و

 يقوق اإلنسان وتعزيز آليات التعاون م  املنيمات الدولية.
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سيما  اإلنسان، وال وأثنت أوشندا على مدششقر لل هود املب ولة لتحسني حالة حقوق -42
 التصديق على االتفاقية الدولية يماية حقوق مجي  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم.

ورحبت أوكرانيا ابلتصديق على عدد من الصاوك الدولية يقوق اإلنسان وأشارت إىل  -43
اافحققة يف ذلق  اعتمققاد وتنفيق  االسقرتاتي ية الوطنيقة مل اسهقود املب ولقة للحقد مققن الفسقاد، مبقا

 الفساد.
ورحبققت اململاقققة املتحققدة لربي انيقققا العيمقققى وأيرلنققدا الشقققمالية ابلتصققديق علقققى سقققت  -44

اتفاقيات ملنيمة العمل الدولية وعلى الربوتوكول امللحقق ابتفاقيقة منيمقة العمقل الدوليقة إللغقال 
املهقاجرين امللغاشقيني مقن (، وأققرت ابلتققدم ارقرز يف محايقة العمقال 29 )رققم 1930السقنرة، 

 االستغالل والرق املعاصر.
تس يل املدين  -45 وأثنت مجهورية تنزانيا املتحدة على مدششقر العتمادها قوانني بشأن ال

واسقرتداد األصققول شققري املشقروعة، ولتعققديلها قققانون ماافحقة الفسققاد، ولوألققعها االسققرتاتي ية 
 الوطنية ملاافحة الفساد.

املتحققققدة األمريايققققة عقققن تقققققديرها لالنتنققققاابت الرائسققققية السققققلمية  وأعربقققت الققققوالايت -46
علقة  2019 لعام ت وحثت مدششقر على استغالل التقدم ال ي أحرزته بتنفي  اإلصالحات امل

 حبقوق اإلنسان.
وأيدت أوروشواي اسهود الرامية إىل التغلقب علقى ارتفقان مسقتوى الفققر والتعقاون مق   -47

الصدد، وأقرت ابلتقدم ال ي يعنيه حير عقوبقة اإلعقدام فيمقا خيقص املنيمات الدولية يف ه ا 
 ايق يف ايياة والارامة.

ورحبقققت مجهوريقققة فنققققزويال البوليفاريقققة ابعتمقققاد وثيقققققة السياسقققات املتعلققققة ابألراألققققي  -48
لتعزيز وصول أألع  الفئات  2023-2019واالسرتاتي ية الوطنية للحماية االجتماعية للفرتة 

 .إىل التنمية
انم عن تقديرها لل هود املب ولة من أجل ايد من الفقر وعدم املساواة،  وأعربت فييت -49

ثنت  ولضمان املساواة بني اسنسني وايصول على تعليم جيد وخدمات رعاية صحية جيدة، وأ
 على مدششقر لتدابريها الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق األشنا  ذوي اإلعاقة.

سيما ملعاسة مسألة  ى مدششقر بشأن إصالا نيام إدارة الس ون، والوأثنت زامبيا عل -50
 اكتيال الس ون وإلغال عقوبة اإلعدام.

ورحبت اسزائر ابعتماد قانون إلغال عقوبة اإلعدام والقانون املتعلق ابإلرهاب واسرمية  -51
 س ون.املنيمة عرب الوطنية. وش عت مدششقر على اُّتاذ تدابري لتحسني األوألان يف ال

تصديق  -52 وأثنت أنغوال على مدششقر إلعالاا بلدا  خاليا  من شلل األطفال ورحبت ابل
 على عدة معاهدات دولية يقوق اإلنسان واعتماد قانون التس يل املدين.

وأثنت األرجنتني على مدششقر لتوجيهها دعوة دائمة إىل املالفني بوالايت يف إطقار  -53
ققوق اإلنسقان، ورحبقت بتعاواقا مق  اإلجقرالات ا اصقة وهيئققات اإلجقرالات ا اصقة جمللقس ح

 املعاهدات.
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وهنأت أرمينيا مدششقر بتصديقها على املعاهدات، وأشادت ابسهود املب ولة ملاافحة  -54
يف ذل  االسقرتاتي ية الوطنيقة ملاافحقة العنق  الققائم علقى نقون اسقنس،  التمييز ألد املرأة، مبا
 ة لتحسني نيام التعليم.ورحبت ابلتدابري املتن 

ورحبقت أسققرتاليا نلغققال عقوبققة اإلعققدام، وإجققرال انتنققاابت سققلمية، وايققد مققن الفقققر  -55
 واالجتار ابألشنا ، وااللتزام ابلتصدي للفساد وحتسني ايوكمة والشفافية.

ورحبت أذربي ان ابنضمام مدششقر إىل عدد من الصاوك الرئيسية يقوق اإلنسقان  -56
منيمققة العمقل الدوليققة، وأشققارت إىل إنشقال اجمللققس األعلققى للقدفان عققن الدميقراطيققة  واتفاقيقات

 وسيادة القانون.
وأشقارت بققنغالديىل إىل التقققدم اسيقد يف زايدة فققر  حصققول األطفقال علققى التعلققيم،  -57

وأعربققققت عققققن تققققققديرها لالسققققرتاتي ية الوطنيقققققة للتغ يققققة الصققققحية الشقققققاملة، ورحبققققت ابعتمقققققاد 
 .2024-2018الوطنية ملاافحة زواج األطفال للفرتة  االسرتاتي ية

واعرت  وفد مدششقر بوجود حقاالت إعقدام نجقرالات مقوجزة نفق اا ققوات ارافيقة  -58
على النيام وأوألحت أن األمر يتعلق حباالت متفرقة. وأدان الوفد بشدة أعمال العن  املرتابة 

ق ت إجققرالات  ألقد املقدنيني وأشقار إىل أن اياومقة اُّتق ت إجققرالات صقارمة لقمعهقا. وققد اُّتِخ
مر  م ه الل للمحاكمة. وعلى سبيل املثال، صدر أ ملالحقة مرتايب ه ه األعمال عند ثبواا وقُدِّ

مياقن التسققامح معهقا وأاققا  جنقداي  يف السقق ن. وأوألقح الوفقد أن هقق ه األعمقال ال 27نيقدان 
 تشوه صورة البلد.

 ت تدابري ملاافحة االكتيال يف الس ون. وأُنِشئت وفيما خيص االحت از املفرط، اُّتخِ  -59
نشئ  2019 وحدة استنبارات اسرتاتي ية يف عام لعاس معدل املدانني ابلنسبة للمدافعني؛ وُأ

شباك وحيد لتسري  معاسة القضااي؛ وشقيِّدت أربعقة سق ون جديقدة لتنفيق  اكتيقال وسقط 
تعد أوامر اإليدان يف الس ن  ا قدمية للغاية. وملس نا  قائما  يُعتقد أا 42املدينة وإعادة أتهيل 

املنه يقة مقبولققة وأصققبح علقى القضققاة أن يعللققوا قققرارهم القاألقي بسققلب األشققنا  حققريتهم. 
 وأصبح من املتوخى تسري  معاسة طلبات اإلفراج املشروط ووأل  تدابري بديلة لالحت از.

مقققن أولقققوايت حاومقققة  وأصقققبحت ماافحقققة العنققق  الققققائم علقققى نقققون اسقققنس أولويقققة -60
إىل السقل ات املالفقة ابعتمقاده، وتبعقا   2018 مدششقر. وأُحيل مشرون قانون ُوأل  يف عام

لقق ل  كققان مققن املنتيققر إنشققال عققدة ألويققة نسققوية للقققرب. وكققان مققن املنتيققر يف اايققة تشقققرين 
فسيني افتتاا مركز لالستمان خمصص للضحااي وم ل  من كامني وأطبال ن 2019الثاين/نوفمرب 

وأفراد شرطة وعاملني يف جمال الصحة. وأُجريت محالت حتسيس عدة يف املدارس الثانوية للعديد 
نهن من كسب  من اجملتمعات ارلية؛ وُوأِل  برانمج لدعم الشراكة، أيضا  لفائدة النسال، لتماي

وأُنِشققئت  االسقتقاللية املاليقة؛ و  تشققديد العققوابت املتعلقققة ابلعنق  القققائم علقى نققون اسقنس.
نون  سلسلة جنائية خاصة على مستوى اراكم واهليئات القضائية يف مدششقر ملاافحة ه ا ال

 من العن .
يتعلقق مباافحقة الفققر، ُوأِلقعت خ قة طقوارئ اجتماعيقة لفائقدة الفئقات األكثققر  وفيمقا -61

كان من املفرتض ألعفا . وُعنيِّ الوصول إىل الرعاية الصحية والتعليم على أاما هدفان رئيسيان. و 
تشييد مساكن اجتماعية واقتصادية ملساعدة الفئات األكثر فقرا . وكان توفري تعلقيم جيقد مقن 
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. ولبلقققو  هققق ه األهقققدا ،  2023-2019األهقققدا  ارقققددة   قققة صقققعود مدششققققر للفقققرتة 
صقق  دراسقي حبلققول تشققرين  2 000مققن املتقوخى بنققال مققدارس ابتدائيقة مققن أجقل فققتح  كقان

منهقا قيققد التشقييد. وأُلغيققت حققوق التسقق يل القيت كققان  800، وكانققت 2020 الثقاين/نوفمرب
 يورو لال طفل واليت كانت إلزامية آلابل األطفال املس لني يف املدارس. 2 قدرها
وأُلغيققت العقققوابت السققالبة للحريققة املدرجققة يف قققانون االتصققال عققرب وسققائل اإلعققالم.  -62

نقدية. ومن  وأصبحت املنالفات املتصلة ابسرمية ال سيربانية ُّتض  من اآلن فصاعدا  لعقوابت 
إصالا قانون االتصال عرب وسائل اإلعالم، أصبح نماان املواطنني التعبقري عقن رأيهقم بشقأن 

 ا  اابت السياسية.
في  ا  ة  -63 ن ت وواصلت حاومة مدششقر جهودها يف ماافحة االجتار ابلبشر عن طريق 

عاملي ملاافحة االجتار 2015 شر املعتمدة يف عامالوطنية ملاافحة االجتار ابلب . ومبناسبة اليوم ال
ابلبشر، نيم املاتب الوطين ملاافحة االجتار ابلبشر حدثني هبد  التوعية. وكان ايدث األول 

ايدث الثاين فاان اهلد  منه تنبيه املسافرين وموظفي امل ارات  موجها  إىل طالب القانون، وأما
تب ة ابالجتار. وأُنشئ ك ل  خط هاتفي خمصص للضحااي. وكان وصول ألحااي إىل املناطر املر 

مققن دسقتور مدششقققر، وأصقبحت دوائققر  13االجتقار إىل العدالقة دائمققا  مضقموان  مبوجققب املقادة 
 ماافحة الفساد إىل كاكم خاصة خمتصة للبت يف وقائ  االجتار ذات ال اب  الدويل.

ة يقوق اإلنسان من اآلن فصاعدا  معتمدة يف املركز وأصبحت الل نة الوطنية املستقل -64
"أل " من جانب التحال  العاملي للم سسات الوطنية يقوق اإلنسان. وتتمت  الل نة، اليت 
أُنِشقئت عقن طريققق التشقريعات، بوسققائل ماديقة وبشقرية وابسققتقاللية يف اإلدارة ومبيزانيقة تسققيري 

، نُيِّمقت 2019 أعضقال هق ه امل سسقة يف عقامتضمن استقالهلا. وعلى إثر وفاة عضوين مقن 
انتناابت كلية ووطنية ابلتعاون م  املفوألية السامية يقوق اإلنسان ومنيمات اجملتم  املدين 

 من أجل استبداهلما.
يف  وأعربت بوتسواان عن سرورها مبعرفقة التقدابري املتنق ة للتصقدي لالجتقار ابلبشقر، مبقا -65

وإصالا نيام إدارة الس ون. ورحبت ابإلصالحات القضائية لتحسني ذل  اعتماد خ ة عمل 
 الوصول إىل العدالة.

ورحبقت الربازيقل ابلتصقديق علقى اتفاقيقة حققوق األشقنا  ذوي اإلعاققة وأثنقت علقى  -66
مدششقر ملوافقتها علقى ققانون اسنسقية اسديقد الق ي يتقيح للمقرأة امللغاشقية نققل جنسقيتها إىل 

 عن حالتها الزوجية. أطفاهلا بغض النير
فاسقققو بتفعيققل الل نقققة الوطنيققة املسقققتقلة يقققوق اإلنسقققان، بققدلا  مقققن  ورحبققت بوركينققا -67
 ، وتعزيز اإلطار التشريعي ملاافحة العن  القائم على نون اسنس وزواج األطفال.2016 عام
وأشادت بوروندي جبهود مدششقر لتحسني نيقام التسق يل املقدين. ورحبقت ابعتمقاد  -68
بري املتن ة  2024-2019لسياسة العامة للدولة للفرتة ا اليت اد  إىل ماافحة الفقر وابلتدا

 لتحسني محاية البيئة.
ورحبقققت كنقققدا ابالسقققرتاتي ية الوطنيقققة ملاافحقققة زواج األطفقققال واالسقققرتاتي ية الوطنيقققة  -69

حت از وش عت ملاافحة العن  القائم على نون اسنس. وأعربت عن قلقها إزال حالة مرافق اال
 مدششقر على حتسني البنية التحتية وايد من املناطر الصحية اليت يواجهها ارت زون.
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ورحبقت مجهوريققة أفريقيققا الوسقق ى ابإلصققالحات املنتلفققة الققيت ابدرت هبققا مدششقققر،  -70
 يتعلق بنقل اسنسية إىل األطفال. يف ذل  املساواة بني املرأة والرجل فيما مبا
فيهقا  لي عن تثمينها قرار مدششقر املصادقة على عدة صاوك دوليقة، مبقاوأعربت شي -71

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق ابلعهد الدويل ا ا  ابيقوق املدنية والسياسية، اهلاد  إىل 
 إلغال عقوبة اإلعدام.

جمقاالت حققته مقن إسقازات يف  ب لته من جهود وما وأثنت الصني على مدششقر ملا -72
التنميقققة االجتماعيقققة واالقتصقققادية، والتنفيققق  مقققن حقققدة الفققققر، وخقققدمات الرعايقققة الصققققحية، 

 والتدريب على املهارات املهنية، وتعزيز العمالة، وماافحة االجتار شري املشرون والفساد.
ب لتققه مققن جهققود مققن أجققل تعزيققز اإلطققار القققانوين  وأثقىن الاونغققو علققى مدششقققر ملققا -73

 يف ذل  تفعيل الل نة الوطنية املستقلة يقوق اإلنسان. اوامل سسي، مب
وأعربت كوستارياا عن تقديرها للتصديق على عدة صاوك دولية، فضال  عن إنشقال  -74

 كامة العدل العليا واجمللس األعلى للدفان عن الدميقراطية وسيادة القانون.
ل االختيقاري التفاقيققة ديفقوار علققى مدششققر لتصققديقها علقى الربوتوكققو  وأثنقت كققوت -75

ية  الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو مناهضة التع يب وشريه من ألروب املعاملة أو فاق ت املهينة وا
 حقوق األشنا  ذوي اإلعاقة.

وأثنت كرواتيا على مدششقر لتصديقها على الربوتوكول االختياري التفاقيقة مناهضقة  -76
 ة عمل األطفال.التع يب وإنشائها الل نة الوطنية ملاافح

وأشارت كواب إىل حتديث التشريعات يف خمتل  جماالت ايياة السياسية واالجتماعية  -77
 وحتسني آليات محاية األطفال.

وأثنقققت الققققدامنرك علقققى مدششقققققر للن ققققوات املتنققق ة لضققققمان حصقققول اسميقققق  علققققى  -78
 .2018 سرة يف عاميف ذل  اعتماد قانون الصحة اإلسابية وتنييم األ ا دمات الصحية، مبا

وأشقارت جيبققو  ابرتيققاا إىل التققدابري املتنقق ة لتقويقة ماافحققة الفقققر وتعزيققز ايققق يف  -79
سيما العمالة الوطنية وسياسة التدريب املهين واالسرتاتي ية الوطنية  الصحة والتعليم والعمالة، وال
 .2023-2019للحماية االجتماعية للفرتة 

اللتزامهققا وتعاواققا مقق  جملقققس حقققوق اإلنسققان وآلياتقققه وأثنققت مصققر علققى مدششققققر  -80
وانضمامها إىل عدة معاهدات. وأشادت بتعزيز التشريعات املتعلقة حبقوق اإلنسان، وإصالا 

 ق ان العدالة، واسهود الرامية إىل ماافحة الفساد.
م وهنأت إثيوبيا مدششقر بشأن تصديقها على الصاوك الدولية يقوق اإلنسان، وتنيي -81

 محالت توعية وحوارات جمتمعية، وإنشائها املاتب الوطين ملاافحة االجتار ابلبشر.
وأثنت في ي على مدششقر بشأن قانواا املتعلق أبسوأ أشاال عمل األطفال، وخ ة  -82

العمل الوطنية للقضال على عمل األطفال، وتشريعااا وخ  ها املتعلقة حبماية البيئة، وأشارت 
 سرتاتي يات للتصدي لتغري املناخ.إىل عدم وجود ا
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يتعلق حبرية  سيما فيما ورحبت فرنسا ابلتقدم اررز بشأن مسائل حقوق اإلنسان، وال -83
 ماافحة االجتار ابألشنا ، فضال  عن إنشال سنة وطنية مستقلة يقوق اإلنسان. التعبري، ويف

ق اإلنسان، والتنلي التدرجيي وأشارت شابون إىل تعزيز اإلطار القانوين وامل سسي يقو  -84
عن املمارسات الثقافية الضارة، مثل وصم األطفال التوائم، وتنفي  الربانمج الق ري للعمل الالئق 

 .2019-2015للفرتة 
ورحبققت جورجيقققا ابعتمقققاد خ قققة عمقققل وطنيققة ملاافحقققة االجتقققار ابلبشقققر، واسقققرتاتي ية  -85

، واالسقققرتاتي ية الوطنيقققة 2020-2015ة املسققائل اسنسقققانية واالنتنققاابت القققيت تغ قققي الفققرت 
 .2024-2018ملاافحة زواج األطفال للفرتة 

ورحبت أملانيا ابلتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التع يب وننشال  -86
 الل نة الوطنية املستقلة يقوق اإلنسان.

  ذوي اإلعاقققة وأثنقت شقاان علققى مدششققر لتصققديقها علقى اتفاقيقة حقققوق األشقنا -87
قاسية  والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التع يب وشريه من ألروب املعاملة أو العقوبة ال

 املهينة. الالإنسانية أو أو
وأقرت هاييت ابسهود الرامية إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد، على الرشم من  -88

 القيود املالية والتارخيية.
اب  وات ارددة يف التقرير الوطين ملدششقر وأعربت عن ت لعها إىل  ورحبت آيسلندا -89

 مواصلة التدابري الرامية إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد.
يف ذلققق  قققانون ماافحققة شسقققل  ورحبققت اهلنققد ابلتقققدم التشقققريعي واإلصققالحات، مبققا -90

 وقوانني محاية ال فل. األموال ومتويل اإلرهاب، والقانون املتعلق ابالجتار ابلبشر
على مدششقر للتقدم اررز يف التصدي لعدم املساواة والفقر والب الة،  إندونيسياوأثنت  -91

 وأشادت ابلتصديق على االتفاقية الدولية يماية حقوق مجي  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم.
وطنيققة للتغ يققة  وأثنقت مجهوريققة إيققران اإلسقالمية علققى مدششقققر لوألقعها اسققرتاتي ية -92

 الصحية الشاملة وتصديقها على اتفاقية حقوق األشنا  ذوي اإلعاقة.
ورحققب العقققراق ابعتمققاد التشقققريعات املتعلققققة حبمايققة ايقققق يف اييققاة وايقققق يف األمقققن  -93

 الشنصي، وتش ي  نيام وطين يقوق اإلنسان.
م واعتماد وأثنت أيرلندا على مدششقر العتمادها تشريعات بشأن إلغال ع -94 قوبة اإلعدا

م سستها الوطنية يقوق اإلنسان يف املركز "أل "، ورحبت ابعتماد اسقرتاتي ية وطنيقة بشقأن 
 العن  القائم على نون اسنس.

وأشققارت إسققرائيل إىل تققدابري توعيقققة اسمهققور حبقققوق اإلنسقققان، وتعزيققز املسققاواة بقققني  -95
ة االجتار ابلبشر، والعمل القسري، والعن  اسنسني، وايد من انتشار زواج األطفال، وماافح
 القائم على نون اسنس، والفساد يف الق ان العام.
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ورحبققت إي اليققا ابلتصققديق علقققى الربوتوكققول االختيققاري الثقققاين امللحققق ابلعهققد القققدويل  -96
ا ققا  ابيقققوق املدنيققة والسياسقققية، اهلققاد  إىل إلغققال عقوبقققة اإلعققدام، وابسهققود الراميقققة إىل 

 .فحة االجتار ابلبشرماا
ورحب لبنان بتعزيز التشريعات املتعلقة حبقوق اإلنسان وإنشال م سسات مثل اجمللس  -97

 األعلى للدفان عن الدميقراطية وسيادة القانون والل نة الوطنية املستقلة يقوق اإلنسان.
لدويل ا ا  ورحبت ليبيا ابلتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق ابلعهد ا -98

ابيققققوق املدنيققققة والسياسقققية، اهلققققاد  إىل إلغققققال عقوبقققة اإلعققققدام، وابسهقققود املب ولققققة إلجققققرال 
 إصالحات قضائية وحتسني التدريب والتعليم وحقوق العمال.

وأشادت لاسمرب  ابلتصديق على اتفاقية حقوق األشنا  ذوي اإلعاقة والربوتوكول  -99
القدويل ا قا  ابيققوق املدنيققة والسياسقية، اهلقاد  إىل إلغققال  االختيقاري الثقاين امللحقق ابلعهققد

 .عقوبة اإلعدام
بري  -100 تدا ورحبت مايل ابلتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التع يب وال

 املتن ة لتعزيز اإلجرالات الرامية إىل ماافحة العن  ألد املرأة.
سقققيما  املعيقققاري وامل سسققي الققق ي اعتمدتققه مدششققققر، والورحبققت موريتانيقققا ابإلطققار  -101

 جهودها الرامية إىل ماافحة االجتار ابألشنا .
سققققيما  وهنقققأت موريشققققيوس مدششقققققر علققققى أعماهلقققا املتعلقققققة ابلتعلققققيم والصققققحة، وال -102

 االسرتاتي ية الوطنية للتغ ية الصحية الشاملة، اليت زادت ميزانيتها كثريا  خالل السنوات ا مس
 املاألية.
املتعلقق نلغقال عقوبقة اإلعقدام  035-2014 ورحبت املاسي  ابعتماد الققانون رققم -103

والتصققديق علققى الربوتوكقققول االختيققاري الثققاين امللحقققق ابلعهققد الققدويل ا قققا  ابيقققوق املدنيقققة 
 والسياسية، اهلاد  إىل إلغال عقوبة اإلعدام.

ثاين امللحق وأشار اسبل األسود م  التقدير إىل الت -104 صديق على الربوتوكول االختياري ال
ثىن على  م، وأ ابلعهد الدويل ا ا  ابيقوق املدنية والسياسية، اهلاد  إىل إلغال عقوبة اإلعدا

 مدششقر لتعاواا م  هيئات وآليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة.
التقققدابري الراميققة إىل ألقققمان املسقققاواة بقققني ورحققب املغقققرب ابالهتمقققام القق ي حتيقققى بقققه  -105

، وإع قال املقرأة امللغاشقية فرصقة نققل 2017 يف ذل  قانون اسنسقية اسديقد لعقام اسنسني، مبا
 جنسيتها إىل أطفاهلا بغض النير عن حالتها الزوجية.

ية، وأشارت موزامبيق م  التقدير إىل املراجعات الدستورية وشريها من املراجعات القانون -106
ورحبقت ابلتصقديق علقى بعقض صقاوك حقققوق اإلنسقان، فضقال  عقن توجيقه دعقوات دائمققة إىل 

 آليات حقوق اإلنسان.
ليشيت بتحقيق إسازات هامة اد  إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان،  -وأقرت تيمور  -107
، يف ذل  التصديق على املعاهدات، واعتماد خ ة عمل وطنية ملاافحة االجتار ابألشنا  مبا

ووألق  اسقرتاتي يات للمسقائل اسنسقانية واالنتنقاابت، واعتمقاد الققانون املتعلقق نلغقال عقوبقة 
 اإلعدام.
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بري  -108 تدا ورحبت الني ر ابسهود الرامية إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان عن طريق اُّتاذ 
 تشريعية وتنييمية وإدارية وقضائية، فضال  عن اعتماد سياسات وبرامج وطنية.

أصبحت ماافحة الفساد أولوية لدى حاومة مدششقر بسبب أتثريها السقليب علقى و  -109
 9امل رخ  030-2004 تعزيز وإصالا القانون رقم 2016 االقتصاد. وهل ا الغرض،   يف عام

بشقققأن ماافحقققة الفسقققاد. وأُنشقققئت دوائقققر ملاافحقققة الفسقققاد ووألققققعت  2004أيلول/سقققبتمرب 
يونيه . وأُطِلقت يف 2025-2015فرتة اسرتاتي ية وطنية ملاافحة الفساد لل  2019حزيران/

براجميقات سمق  تيلمققات الضقحااي دون الاشقق  عقن هققويتهم. وتاثفقت مالحقققات وإداانت 
مرتايب أعمال الفساد وشركائهم. وعلى سبيل املثال، عاقب اجمللس األعلى للقضال مثانية قضاة 

، صدر أمر قضائي للشرون 2019بر تشرين األول/أكتو  بتهمة الفساد، وعزل ثالثة منهم. ويف
 يف اسرتجان املمتلاات شري املشروعة.

واُّتِخ ت تدابري أخرى على مستوى الوالايت القضائية، مثل إنشال شباك وحيد ملعاسة  -110
الس ون، نُِصقبت   امللفات وأكشاك استقبال يف اراكم، فضال  عن نصب كامريات أمنية. ويف

ِشئ ماتب تنسيق مراقبة الوالايت القضائية وامل سسات السق نية كامريات أمنية جديدة، وأُن
 ملراقبة إدارة الس ون.

عاما . ولان الزجيات املبارة ظلت م  ذل   18وحدد قانون مدششقر سن الزواج يف  -111
ممانة نذن من الوالدين، شري ة إقرارها عن طريق القضال. ولت نب التالعب هب ه الزجيات،   

عزيز قدراام. حتسيس خمتل   ت اسهات الفاعلة يف النيام القضائي ومتاينهم من االستفادة من 
يسمح  وأُنشئ س ل خا  لشااوى األطفال الضحااي على مستوى كاكم الدرجة األوىل، مما

 بتتب  مسار امللفات ارالة إىل اراكم. ونُيِّمت ك ل  محالت تعميم وتوعية لفائدة الساان.
 يف إصالا ققانون األشقنا  ذوي اإلعاققة. وبقدا مقن الضقروري ياومقة وُشرِن م خرا   -112

 مدششقر ألمان امتثال ه ا القانون التفاقية حقوق األشنا  ذوي اإلعاقة.
، رشبت حاومة مدششقر يف التصديق على الربوتوكول املتعلق بوأل  2015 ويف عام -113

يُعَتمد يف ااية امل قا .  ولانه مل الالجئني بواس ة مشرون قانون عُِرض على اسمعية الوطنية
فقد ظل الساان يرفضون استقبال املهاجرين. وكانت اياومة تعمل ابلتعاون م  مفوألية األمم 

. وعاست 2019 طالب سول يف عام 156املتحدة السامية لش ون الالجئني، واستقبل البلد 
ارج ملفات الالجئني وعدميي اسنسية. مديرية االستنبارات ومراقبة اهل رة الوافدة واهل رة إىل ا 

 تان يف البلد بعُد إجرالات لتحديد هوية عدميي اسنسية. ومل
، صقدر قققانون مبفعقول رجعققي لتعقديل وتاميقل بعققض أحاقام قققانون 2017 ويف عقام -114

اسنسية امللغاشية. ومقن جانقب آخقر، ُوأِلق  مشقرون خ قة عمقل وطنيقة وسقُيعَرض علقى عمليقة 
 ب.التصديق عما قري

منتدى وطين  2018يتعلق ابإلجهاض املستحث، نُيِّم يف كانون األول/ديسمرب  وفيما -115
شامل بشأن ايق يف ايياة. ومتانت نسال من خمتل  ال بقات االجتماعية من تبادل وجهات 
النيقر بشققأن حقاالت ايمققل شقري املرشققوب واإلجهقاض. وعقققب ذلق ، أُجريققت مشقاورات مقق  

يا امللحق املواطنني من أجل ال ق توصل إىل التصديق على الربوتوكول املتعلق حبقوق املرأة يف أفري
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ابمليثاق األفريقي يقوق اإلنسان والشعوب. ورشم مضاعفة اإلجرالات املتن ة من أجل إألفال 
 ال اب  الشرعي على اإلجهاض املستحث، ظل الساان يرفضونه.

  مشرون مرسوم لتعزيز سل ة مفتشي ولتاون ماافحة عمل األطفال أكثر فعالية، ُوألِ  -116
العمل، وتفعيل ت بيق العقوابت اليت ينص عليها ققانون العمقل والعققوابت اسنائيقة القيت يقنص 

 .2018كانون الثاين/يناير   11امل رخ  009-2018 عليها املرسوم رقم
لعامة، وكان دستور مدششقر يضمن ابلفعل ايرية السياسية ومشاركة املرأة يف الش ون ا -117

الوقت  بواس ة القانون املتعلق ابألحزاب السياسية والقانون املتعلق مبركز أحزاب املعارألة. ويف
 امرأة عمدة ميارسن مهامهن. 67مستشارة و 13انئبة و 29وزيرات و 6الراهن، تضم مدششقر 

وأرادت حاومة مدششقر أن تضمن لساااا إماانية ايصول على خقدمات صقحية  -118
  ايصقول علققى نتقائج ملموسققة وحتسقني نوعيققة حيقاة السققاان ورفقاههم. وتوخققت جيقدة هبققد

اياومقة عققدة تققدابري، مثقل حتمققل تاققالي  رعايقة األطفققال دون سققن  قس سققنوات واملسققنني 
سنة وايوامل. ورفعت اياومة أيضا  امليزانية املنصصة لق ان الصحة من أجل حتسني  65 فوق

لتحقيقق ذلق ، توخقت اياومقة إنشقال وحقدات صقحية متنقلقة الوصقول اسغقرايف إىل الرعايقة. و 
موازاة ذل ، تقرر أيضا   جمهزة مبعدات مالئمة يف خمتل  مقاطعات البلد ومجاعاته ارلية. ويف

 بنال املستشفيات وإعادة أتهيل امل سسات البالية.
قق ت تقدابري للقضققال علقى الت وفيمقا -119 مييققز جبميقق  يتعلققق مباافحقة التمييققز العنصقري، اُّتِخ

كان التمييز كيورا  ابلفعل يف الدستور، فضلت حاومة مدششقر، قبل الشرون يف  أشااله. وملا
نون  قا وأل  قانون كدد بشأن التمييز، العمل ب ريقة هادفة بضمان اعتماد اهليئات املنتصة ال

تدريب املس ولني املتعلق ابلتمييز القائم على نون اسنس، والت بيق الفعال لألحاام القانونية، و 
 على ت بيق القوانني، وحتسيس الساان، ونشر مجي  األدوات الالزمة على ن اق واس .

ويف ا تام، شدد وفد مدششقر على أن اياومة أتخ  يف ايسبان املالحيات الواردة  -120
شركال، أثنال ه ا التبادل، وأاا متانت من الوفال مبعيم التزامااا السابقة بفضل دعم خمتل  ال

 تزال على وعي ابسهود املتبقية. ولانها ال

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
نظرت مدغشقر يف التوصيات املقدمة أثنااء جلساة التحاور/املدرجاة أد وه و ا   -121

 توصيات حتظى بتأييد ا:
اعتماااااد عملياااااة مفتوحاااااة ومقنياااااة علااااى االساااااتحقاق عناااااد ا تياااااار  121-1

الصااااعيد الاااواين النتئاااااابت  ي ااااات معا ااادات األماااا  املتحاااادة املرشاااحل علااااى 
 )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(؛

التصديق على الربوتوكاو  اال تيااري التفاةياة الق ااء علاى  يا   121-2
 أشكا  التمييز ضد املرأة )أوروغواي(؛

ق ااء علاى  يا  التصديق على الربوتوكاو  اال تيااري التفاةياة ال 121-3
 أشكا  التمييز ضد املرأة )كرواتيا(؛



A/HRC/43/13 

GE.19-21780 14 

تكثياااف اجل اااود الرامياااة ال تنفياااان التوصااايات املنقثقاااة عااان  ليااااة  121-4
االساااااتعراض الااااادوري الشاااااامل وااللتزاماااااات املقطوعاااااة يف اااااااار  لياااااات أ ااااار  

 )موريتانيا(؛
تااو ا املااوارد الكا يااة للوناااة الوانيااة املسااتقلة حلقااوق اإلنساااانه  121-5

 يتعلق بتعزيز حقوق املرأة واملساواة بل املرأة والرجل )صربيا(؛ سيما  يما الو 
ضامان ساا عماال اللوناة الوانياة املسااتقلة حلقاوق اإلنساان و قاااا  121-6

للد اع عن  ملقادئ ابريس واحلفاظ على الدع  املؤسس  واملايل للمولس األعلى 
 الدميقرااية وسيادة القانون )اسقانيا(؛

 طااااة لقناااااء ةاااادرات املااااوافل العمااااوميل يف جمااااا  حقااااوق  وضااا  121-7
 اإلنسان )السودان(؛

التأكد من أن اللونة الوانية املستقلة حلقوق اإلنسان لدي ا املوارد  121-8
 الكا ية لالضطالع بواليت ا القانونية )كوستاريكا(؛

 مواصلة تعق ة املوارد والتماس الدع  الادويل الاال ل لاز دة ةادر ا 121-9
 على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايت ا )نيوا (؛

مواصالة تعزيااز والياة املؤسسااة الوانيااة املساتقلة حلقااوق اإلنسااان  121-10
 لالمتثا  ملقادئ ابريس )جورجيا(؛

تعزيز دور وعمل اللونة الوانية املستقلة حلقوق اإلنسان يف رصد  121-11
 )اندونيسيا(؛ يف ذلك التعاون م  الدو  األ ر  حقوق اإلنسانه مبا

تشاوي  اللونااة الوانياة املسااتقلة حلقااوق اإلنساان علااى االمتثااا   121-12
 ملقادئ ابريس )العراق(؛

االساااتمرار يف   دة تعزيااااز دور اللوناااة الوانيااااة املساااتقلة حلقااااوق  121-13
 اإلنسان )املغرب(؛

اعتماااد تشااريعات شااااملةه ال جانااب السياسااات والاااربام  ذات  121-14
 الصلةه من أجل مكا حة  ي  أشكا  التمييز العنصري )أوغندا(؛

مواصلة توايد سياسا ا املمتا ة الرامية ال محاية املسنل من  ي   121-15
 أشكا  الت ميش والوص  )  ورية  نزويال القوليفارية(؛

مواصاااالة اتاااااذ تاااادابا احابيااااة حلمايااااة حقااااوق الف ااااات ال اااااعيفة  121-16
 )الصل(؛
تعزيااز السياساااات واإلااااار التشااريع  ملكا حاااة وصااا  األشااائا   121-17

 املصابل بفاوس نقص املناعة القشرية والف ات املعرضة للئطر )اهلند(؛
مكا حة العنصرية والتمييز العنصريه بسقل من ا التوعية من أجل  121-18

 من  وص  األشئا  املصابل ابلفاوس )العراق(؛
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امية ال من  ومكا حة  ي  أشكا  التمييز والعنف تعزيز اجل ود الر  121-19
ئ  على نوع  ضد املرأةه وال قا سيما بتنفين االسرتاتيوية الوانية ملكا حة العنف ال

 اجلنس )ايطاليا(؛
نشاء  121-20 اعتماد تشريعات ملن  العنصرية والتمييز والق اء علي ماه وا

ة  اآلليات الال مة لك  يتمكن ال حا  من الوصو  ال ل نوين  عا سقل انتصاف ةا
 واحلصو  على تعوي ات )املكسيك(؛

 تعزيز التشريعات الوانية املتعلقة حبماية القي ة )صربيا(؛ 121-21
ة  121-22 تعزيز االستغال  املستدال ملوارد ا الطقيعيةه متشياا م   ديف التنمي

 سرا(؛ه و اصة من  ال  اإلدارة املستدامة لغااب ا )سوي15و 14املستدامة 
ضمان اشراك النسااء واألافاا  واألشائا  ذوي اإلعاةاة بصاورة  121-23

جمدية يف وض  التشريعات والسياسات والربام  املتعلقة بتغاا املنااو واحلاد مان 
 خماار الكوارث ) يو (؛

وض  سياسات وبرام  حمددة ذات صلةه م  جدو   مين حمادده  121-24
يااااة املسااااتدامة والتنميااااة االجتماعياااااة ل اااامان مسااااا ة أنشااااطة التعااااادين يف التنم

 واالةتصادية للموتمعات احمللية اليت تعمل  ي ا شركات التعدين ) اييت(؛
ضمان احتواء اتفاةات مصائد األمساك الثنائية تدابا حلماية النظال  121-25

 اإليكولوج  القحري وجمتمعات الصيد احمللية الصغاة يف مدغشقر ) اييت(؛
 االساتئدال التعسااف  للقاوة وأعمااا  التعانيب وسااوء التحقياق يف 121-26

املعاملة من جانب ةوات الشراة واألمن ومقاضاة املسؤولل عن ذلك ومعاةقت   
 )اسقانيا(؛
ضاااااد  008-2008 التعوياااال بعمليااااة اساااااتعراض القااااانون رةاااا  121-27

التعنيب هبدف مواءمته م  أحكال اتفاةية منا  ة التعنيب وغاو مان ضاروب 
سيما كفالة ادراج عقوابت  امل ينةه وال الالانسانية أو العقوبة القاسية أو ة أواملعامل

متناسقة م   طورة أ عا  التعنيب وأحكال تنص على الغاء التقادل ابلنسقة أل عا  
 التعنيب )توغو(؛

اتاذ  ي  التدابا التشريعية واإلدارية الال مة للتحقيق م  مرتكيب  121-28
سايما يف  التعنيب واملعاملة القاسية والالانسانية وامل يناة ومعااةقت  ه والأعما  

مراكااز االعتقااا ه والتحقيااق بوجااه  ااا  يف التقااارير املتعلقااة بعمليااات اإلعااادال 
 إبجراءات موجزة اليت يُدعى أهنا تشمل ةوات األمن احلكومية )أوروغواي(؛

ت التعااانيب وسااااوء التحقياااق بدةاااة يف االدعااااءات املتعلقااااة حبااااال 121-29
 األمن ومقاضاة مرتكقي ا ) امقيا(؛ املعاملة اليت ترتكق ا ةوات الشراة أو

مواصاالة اجل ااود الراميااة ال تفياااف االكتظاااظ يف السااوون و قااااا  121-30
نديال(  لقواعد األم  املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السوناء )ةواعد نيلسون ما

 )أنغوال(؛
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مااا   008-2008ءماااة ةاااانون مكا حاااة التعااانيب التعوياال مبوا 121-31
العقوباااااة القاساااااية  اتفاةيااااة منا  اااااة التعااااانيب وغااااااو مااااان ضاااااروب املعاملاااااة أو

امل ينةه وادماج ا يف القوانل اجلنائية الوانيةه ومقاضاة مرتكيب  الالانسانية أو أو
 أعما  االحتوا  غا القانوين والتعنيب والقتل )أسرتاليا(؛

ود الرامية ال التصدي ألعما  التعنيب وسوء املعاملة تكثيف اجل  121-32
من جانب ةوات األمنه بسقل من ا اجراء حتقيقات مستقلة يف  ي  االدعاءات 

 املتعلقة ابالنت اكاته وضمان حماكمة مرتكقي ا )بوتسوا (؛
  دة اجل ود الرامية ال احلد من اكتظاظ السوون وحتسل الظروف  121-33

 السوون )بوروندي(؛املعيشية يف 
التعويل بعملية تنقيح القانون الني حيظار التعانيب ملواءمتاه ما   121-34

العقوباة القاساية  أحكال اتفاةية منا  ة التعنيب وغااو مان ضاروب املعاملاة أو
 امل ينة )شيل (؛ الالانسانية أو أو

م اااعفة اجل ااود الراميااة ال حتساال الظااروف املعيشااية للساااوناء  121-35
 ديفوار(؛ يف ذلك التغنية والرعاية الطقية )كوت ملت  ه مباومعا
حتسل اروف االحتوا  من  ال  مكا حة اإل راط يف اساتئدال  121-36

 االحتوا  السابق للمحاكمة لتفادي االكتظاظه و قاا للمعايا الدولية )كرواتيا(؛
مواءمة أوضاع السوون واروف االحتوا   ي ا م  ةواعد األما   121-37

 ملتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السوناء )الدامنرك(؛ا
ل مان كون جترمي  008-2008 تسري  عملية تنقيح القانون رة  121-38

التعاانيب واملعاملاااة القاسااية والالانساااانية وامل ينااة يتمشاااى ماا  املعاااايا الدولياااة 
 ) رنسا(؛
اصاااااالم نظاااااال الساااااوون ل ااااامان لتحسااااال ااااااروف االحتوااااااا ه  121-39
ما لألافااا ه وجتناااب االحتوااا  الوةااائ  الطويااال األجااله وحظاار عملياااات سااي وال

 اإلعدال  ارج نطاق الق اء ) رنسا(؛
اتااذ تادابا  عالاة ملنا  أعماا  القتال التعساف  مان جاناب ةااوات  121-40

 الشراة وتقدمي من ثقتت مسؤوليت   عن  نو األعما  ال العدالة )أملانيا(؛
سيما يف جما   ال من  استئدال التعنيبه ال تعزيز اجل ود الرامية 121-41

 انفاذ القانون )اندونيسيا(؛
 التحقيق يف  ي  ادعاءات التعنيب ومقاضاة مرتكقيه )العراق(؛ 121-42
اتاذ تدابا للتصدي لظا رة اإلعدال  ارج نطاق الق اء وضمان  121-43

 تقدمي اجلناة ال العدالة )ايطاليا(؛
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اجل ود الرامية ال حتسل الظروف السائدة يف نظال السوونه تعزيز  121-44
مان  اال  معاجلاة مشاكلة اكتظااظ الساوونه وتعاديل ةاانون اإلجاراءات اجلنائياة 

 هبدف احلد من مدة االحتوا  السابق للمحاكمة )ايطاليا(؛
مواصالة اجل اود الرامياة ال مكا حااة التعانيبه ساواء يف القااانون  121-45

العمليةه وااالق برام  للتوعية والتدريب ألج زة الشراة واألمن  يف املمارسة أو
 )لقنان(؛
استعراض التشريعات الوانية السارية ل مان ادراج عقوابت ضد  121-46

يتعلق أبعما  التعنيب وعدل ةقو  االعرتا ات  سوء املعاملةه والغاء التقادل  يما
 )املكسيك(؛ التعنيب كأدلة أمال احملاك  املنتزعة ابإلكراو أو

اعاااادة ل ياااال مراكااااز االحتوااااا  وتقسااااي، اإلجااااراءات الق ااااائيةه  121-47
 يتعلق إبنفاذ ةرارات احملاك  )السنغا (؛ سيما  يما ال

نظال  121-48 نشاء  ضمان استقاللية الق اءه ومواصلة اجل ود الرامية ال ا
لياات ة ائ   عا  ويس ل الوصو  اليهه ومزود ابملوارده واحلد مان ا تصاا   

العدالة التقليدية )حماك  "الدينا"(ه وكفالة امتثا  القرارات للمعايا الدولية حلقوق 
 اإلنسان )اسقانيا(؛

احلد من استئدال االحتوا  ةقل احملاكمةه عن اريق وض  شروط  121-49
 معقولة وتطقيق بدائل لالحتوا  ةقل احملاكمة )اسقانيا(؛

املمارسة  للمحاكمةه يف القانون ويف احلد من مدة االحتوا  السابق 121-50
 يتفق م  املعايا الدولية )سويسرا(؛ العمليةه مبا

ادراج تادابا لتحديااد ومكا حااة االحتواا  السااابق للمحاكمااة يف  121-51
 ط، العمل الوانية املتعلقة إبصالم السوون )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 

 وأيرلندا الشمالية(؛
الفوري ملمارسة او   ارتة االحتواا  ةقال احملاكماة املتفشاية اإلهناء  121-52

وتكثيف اجل ود الرامية ال تو ا الرعاياة التغنوياة والطقياة املناساقة للمحتوازين 
 )الوال ت املتحدة األمريكية(؛

يف  ضامان اجااراء حتقيقاات مسااتقلة ونزي ااة يف ة اا  الفساااده مبااا 121-53
عيااةه متشااياا مااا  االساارتاتيوية الوانيااة ملكا حاااة ذلااك يف جمااا  ادارة املاااوارد الطقي

 ه ومعاةقة من ثب ذنق   و قاا للقانون )أسرتاليا(؛2025-2015الفساد للفرتة 
ضمان املساءلة عن حااالت االساتئدال املفارط للقاوة مان جاناب  121-54

املشتقه  ةوات األمن عن اريق التحقيق الفعا  يف  ي  االدعاءاته وتقدمي اجلناة 
 ال العدالة يف حماكمات عادلة تف  ابملعايا الدولية ) ولندا(؛ ي   
تعزياااااز اجل اااااود الرامياااااة ال مكا حاااااة الفسااااااد )  ورياااااة أ ريقيااااااا  121-55

 الوسطى(؛
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العماال ماان أجاال التنفياان الكاماال لالساارتاتيوية الوانيااة العشااارية  121-56
 )اسرائيل(؛ 2025-2015ملكا حة الفساد للفرتة 

مواصااالة اجل اااود الرامياااة ال ضااامان اساااتقاللية الق ااااء و عاليتاااه  121-57
 )باو(؛
مواصلة التدابا الرامية ال الد و  يف حوار م  منظمات اجملتم   121-58

 املدين )أذربيوان(؛
اتاذ  ي  التادابا الال ماة ل امان متتا   يا  األ اراد واألحازاب  121-59

التوما  السالم  وحريااة تكاوين اجلمعياااته  السياساية متتعااا كااامالا ابحلاق يف حريااة
وكفالة توا ق أية ةيود مفروضة على ممارسة  نو احلقوق م  الشاروط احملاددة يف 

 (؛الع د الدويل اخلا  ابحلقوق املدنية والسياسية )لكسمربغ
يكفا  مان األماوا  واملاوارد مان أجال التنفيان الفعااا   تصايص ماا 121-60

ار ابألشائا  وضاامان الساا الفعااا  للمكتااب خلطاة العماال الوانياة بشااأن االجتاا
 الواين ملكا حة االجتار ابلقشر )سيشيل(؛

ضمان حصو   ي  ضحا  االجتار ابلقشر على املساعدة القانونية  121-61
والنفسااية والطقيااة واالجتماعيااة وعلااى املااأو  وجاارب ال اارره بصاارف النظاار عااان 

 ؛وضع   )أوغندا(
املعاصر تعزيز التشريعات القائم 121-62 ة ل مان جترمي  ي  أشكا  الرق 

يف ذلك االستغال   يتمشى م  االتفاةيات واملعايا الدوليةه مبا واالجتار ابلقشر مبا
 اجلنس  لألافا  )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(؛

 م اعفة اجل ود الرامية ال مكا حة االجتار ابلقشر )الكونغو(؛ 121-63
بعااد  متدياد  طااة العمال الوانيااة بشاأن االجتااار ابألشائا  ال مااا 121-64
ه ومواصلة تعزيز اجراءات من   نو اجلرمية وجماهبت   املسؤولل عن ا 2019 عال

 ومقاضا   ومحاية ضحا    )كواب(؛
 مواصلة ج ود ا الرامية ال مكا حة االجتار ابلقشر )مصر(؛ 121-65
ملكا حااة االجتاار ابلقشاار وانفاااذ التشااريعات تنفيان اخلطااة الوانيااة  121-66

تواج  ا  الرامية ال تعزيز محاية العما  امل اجرين ومن  حاالت الرق واالجتار اليت 
 العامالت امل اجرات )أملانيا(؛

مواصالة تطاوير التوعياة الدولياة يف ساياق مكا حاة االجتاار ابلقشار  121-67
 والعمل القسري )اسرائيل(؛

 ود الرامية ال مكا حة االجتار ابلقشر والنظر يف جتديد مواصلة اجل 121-68
 )لقنان(؛ 2019-2015تنفين اخلطة الوانية ملكا حة االجتار ابلقشر للفرتة 

مواصلة اجل ود املقنولة يف برام  تدريب وبناء ةدرات من يتحملون  121-69
 مسؤولية مكا حة االجتار ابألشئا  )الفلقل(؛
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صياغة اجليل الثاين من الرب م  القطري للعمل الالئقه االنت اء من  121-70
   الا عن تنفينو )غابون(؛

كفالاااااااااة تنفياااااااااان االسااااااااارتاتيوية الوانيااااااااااة للحماياااااااااة االجتماعيااااااااااة  121-71
 )االحتاد الروس (؛ 2023-2019 للفرتة
تو ا املوارد املالية الكا ية من أجل التنفين الفعا  للسياسة الوانية  121-72

 جتماعية ) ميقيا(؛للحماية اال
لق اء  121-73 ا النظر يف التماس املساعدة املالية وبناء القدرات من أجل 

 على الفقر )  ورية تنزانيا املتحدة(؛
حمااوراا اساارتاتيوياا ماان حماااور السياسااة العامااة  13مواصاالة تطااوير  121-74

 للدولة يف ااار مكا حة الفقر )  ورية  نزويال القوليفارية(؛
  ل(؛ اتاذ مزيد من التدابا ملواصلة وتعزيز األمن الغنائ  ) ييت 121-75
مواصلة تنفين سياسات احلد من الفقر م  الرتكيز علاى احلاد مان  121-76

  ل(؛ عدل املساواة يف الد ل ) ييت
ضاامان احلصااو  علاااى مياااو شاارب مأموناااة ومرا ااق صاارف صاااح   121-77

النسااء واألشائا  ذوي اإلعاةاة مالئمة للسكانه  اصة للموتمعاات الريفياة و 
 )بنغالديش(؛

مواصلة تعزيز التنمية االةتصادية واالجتماعية املستدامةه والن وض  121-78
 بتئفيف واأة الفقره وحتسل مستو ت معيشة الشعب )الصل(؛

عدل التواين يف اجل ود اليت تقنهلا للتئفيف من وااأة الفقار بغياة  121-79
  ا )نيوا (؛حتسل الر او العال لشعق

تعزيز  طة ةطااع امليااو والصارف الصاح  والنظا اة الصاحيةه ما   121-80
مراعاة الف ات ال عيفة واعتماد هن  ةائ  على االعتقارات اجلنسانية واإلنصااف 

 )اهلند(؛
تعزياز التعاااون الثنااائ  والثالثاا  يف حتسال امكانيااة احلصااو  علااى  121-81

 لتعلي  )اندونيسيا(؛الغناء واملاء والرعاية الصحية وا
يف ذلاك  الق اء على الفقر عن اريق ممارسة احلق يف التنميةه مبا 121-82

ماان  اااال  النماااو االةتصااادي املساااتدال واالساااتثمار و لااق  ااار  عمااال جديااادة 
 )  ورية ايران اإلسالمية(؛

تكثيف ج ود ا الرامية ال حتسل  ر  احلصو  على مياو الشرب  121-83
 املأمونة و دمات الصرف الصح  )  ورية ايران اإلسالمية(؛

مواصلة تعزيز األنشطة الرامية ال اعماا  احلاق يف احلصاو  علاى  121-84
 اخلدمات الصحية )أذربيوان(؛
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مواصلة تعزيز تنفين االسرتاتيوية الوانية للتغطية الصحية الشاملة  121-85
ات الرعايااة الصااحية جلمياا  هباادف ضاامان جااودة  اادم 2015 املعتماادة يف عااال

 االجتماعية )كواب(؛ السكانه بصرف النظر عن حالت   االةتصادية أو
مواصلة ج ود ا الرامياة ال مكا حاة املاالر  وغااو مان األماراض  121-86

 املعدية ذات الصلة )  ورية ايران اإلسالمية(؛
ية دع  االسرتاتيويات الرامية ال تطوير ةطاع الصحة وتو ا 121-87 لرعا  ا

 الصحية للومي  )ليقيا(؛
  دة خمصصات امليزانية السنوية لقطاع التعلي  بغية ضمان التعلي   121-88

اجملاين يف املدارس االبتدائية والثانوية جلميا  أافاا  مدغشاقر واتااذ اإلجاراءات 
الال ماااة خلفااا  معااااد  التسااارب ماااان املدرساااة يف وةااات مقكاااار )  ورياااة تنزانيااااا 

 املتحدة(؛
باان  اجل ااود الال ماااة ماان أجااال التنفياان التاااال للمقاادأ املكااارس يف  121-89

 الدستور بشأن التعلي  االبتدائ  اجملاين جلمي  األافا  يف القلد )أوروغواي(؛
 اتاذ تدابا جديدة لتو ا تعلي  جيد شامل للومي  )أرمينيا(؛ 121-90
ابلتعلي  الشامل يف تسري  اجل ود الرامية ال بلوغ األ داف املتعلقة  121-91

يتعلق ابألافا  ذوي اإلعاةة واألافا  يف  سيما  يما اخلطة القطاعية الوانيةه ال
 املنااق املعزولة جغرا ياا )النروي (؛

مواصلة اجل ود من أجال حتقياق  ادف املسااواة يف احلصاو  علاى  121-92
 التعلي  للومي  )ليقيا(؛

لتعلي ه تعزيز اجل ود املتعلقة حبصو  أافا 121-93 ا   املنااق الريفية على 
سيما النساء واألافا  وكقار  وكنلك حصو  الشرائح ال عيفة من السكانه وال

 السن واألشئا  ذوو اإلعاةةه على رعاية صحية مالئمة )موريشيوس(؛
عامة  121-94 ل ا لشؤون  ا تعزيز التدابا الرامية ال تشوي  مشاركة املرأة يف 

 القرار )ميامنار(؛ والتمثيل على مستو ت صن 
م ااعفة اجل اود الرامياة ال تنفيان االسارتاتيوية الوانياة ملكا حااة  121-95

 العنف القائ  على نوع اجلنس )ميامنار(؛
مواصلة التدابا الرامية ال ضمان وصو  النساء والفتيات ضحا   121-96

 العنف ال العدالة وتو ا احلماية الكا ية )ميامنار(؛
ة ج ود ا لتوسي  نطاق احلقوق والفر  االةتصادية للمرأة مواصل 121-97

 )االحتاد الروس (؛
تعزيز التدابا الرامية ال مكا حة التمييز والعنف ضد املرأةه بسقل  121-98

لوانية  ا من ا تنفين القوانل ذات الصلةه والق اء على أي ثغرات يف التشريعات 
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ميكن أن تقوض محاية حقوق املرأةه والتصدي للقوالب النمطية التمييزية اليت تؤثر 
 على النساء )رواندا(؛

لال ماة لتواارمي  يا  أعمااا  العناف ضااد املاارأةه سان التشااريعات ا 121-99
 وعلى وجه التحديد العنف املنزيل و ي  أشكا  االعتداء اجلنس  )سيشيل(؛

التعويل ابعتماد القانون احملدد بشأن العنف القائ  على أساس نوع  121-100
 اجلنس الني سيعّرف أي اا االغتصاب الزوج  بوصفه جرمية جنائية )سلو ينيا(؛

لعنف  121-101 ا مواصلة ج ود ا الرامية ال مكا حة التمييز و ي  أشكا  
 ضد املرأة )تونس(؛

اعتماد تشريعات لتورمي  ي  أعما  العنف ضد املرأةه وابلتحديد  121-102
يف ذلاااك االغتصاااب الزوجااا ه و واج األافاااا  و/أو الااازواج  العنااف املنااازيله مباااا

 كرانيا(؛القسريه و ي  أشكا  االعتداء اجلنس  )أو 
ضمان املساواة يف احلقوق بل املرأة والرجل يف  ي  األمور املتعلقة  121-103

 ابلزواج والعالةات األسرية )أوكرانيا(؛
اتااذ مزياد ماان التادابا الرامياة ال مكا حااة العناف ضاد النساااء  121-104

والفتياااته وصاصااة العنااف اجلنسااا  واالسااتغال  اجلنساا  واالسااتغال  يف العمااال 
 أوروغواي(؛)

امل   ةدماا حنو اعتماد ةاانون حمادد بشاأن العناف اجلنسااين يعاز   121-105
ثقا ة "عدل التسامح ااالةاا" وبشأن وض   ليات للوةاية من  نا العنف واالعتناء 

 ب حا و )  ورية  نزويال القوليفارية(؛
لتمييز ضد  121-106 ا املرأة مواصلة تعزيز التدابا الرامية ال الق اء على 

 والتصدي للعنف القائ  على نوع اجلنس )نيقا (؛
سيما  اعتماد تشريعات لتورمي  ي  أعما  العنف ضد املرأةه وال 121-107

 العنف املنزيل ) امقيا(؛
ضااامان ادراج منظاااور متكاااال املااارأة الريفيااااة يف املقاااادرات املتئاااانة  121-108

 )اجلزائر(؛إلعداد التكيف م  تغا املناو والتئفيف من  اثرو 
لشؤون  121-109 ا القيال تدرحياا بتنفين تدابا ت من متثيالا أ  ل للمرأة يف 

 العامة و دف ال حتقيق املساواة بل اجلنسل )أنغوال(؛
تعزيز التدابا الرامية ال مكا حة القوالب النمطية التقليدية وعدل  121-110

التحقياااق يف حااااالت العناااف و واج سااايما مااان  اااال   املسااااواة بااال اجلنساااله ال
 األافا  ومعاةقة مرتكقي ا )األرجنتل(؛

مواصلة ج ود ا الرامية ال تعزيز املساواة بل اجلنسل ومواصلة  121-111
 اتاذ التدابا الال مة حلماية حقوق املرأة يف القانون واملمارسة العملية )أرمينيا(؛
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نف القائ  على نوع اجلانسه سن تشريعات جترل  ي  جوانب الع 121-112
يف ذلااك االغتصاااب الزوجاا ه متشااياا ماا  اتفاةيااة الق اااء علااى  ياا  أشااكا   مباا

 التمييز ضد املرأة )أسرتاليا(؛
املنزيل  121-113 لعنف  ا تعزيز مكا حة  ي  أعما  العنف ضد املرأةه مثل 

يف ذلااك ماان  اااال   واالغتصاااب الزوجاا  و ياا  أشااكا  االعتاااداء اجلنساا ه مبااا
 صالحات تشريعية جنائية )الربا يل(؛ا

اعتماد ةانون حمدد ملكا حة العنف القائ  على أساس نوع اجلنس  121-114
  اسو(؛ )بوركينا
ضمان وصو  النساء والفتيات ضحا  العنف ال ساقل انتصااف  121-115

  اسو(؛  عالة ومقاضاة مرتكيب  نو األ عا  وادانت   )بوركينا
الكا ياة وتطقياق القاانون املتعلاق مبكا حاة العناف  تصايص املاوارد 121-116

 القائ  على نوع اجلنس )كندا(؛
كفالة حصو   ي  النسااء والفتياات علاى املعلوماات واخلادمات  121-117

يف ذلك التثقيف اجلنس  الشامل  والتثقيف يف جما  الصحة اجلنسية واإلجنابيةه مبا
 )كندا(؛
العنف ضد املرأة واتاذ اإلجاراءات سن ةوانل جترل  ي  أعما   121-118

الال ماة ل امان محايااة حقاوق املاارأة يف  يا  اجملاااالته بطارق من ااا الق ااء علااى 
  ووة األجور )كوستاريكا(؛

تعزياز اآللياات الرامياة ال منا  ومكا حاة العناف املنازيل مان أجال  121-119
شكا  املساعدة محاية ال حا  ومتكين   من العدالة واعادة التأ يله   الا عن أ

 األ ر  )جيقويت(؛
مواصلة السياسة الرامية ال الق اء على أوجه عدل املساواة بل  121-120

الرجاال واملااارأة ابتاااذ التااادابا الال مااة لاااز دة مشاااركة املااارأة يف احلياااة السياساااية 
 واالةتصادية واالجتماعية )جيقويت(؛

لسياسية مواصلة اجل ود الرامية ال تعزيز مشارك 121-121 ا ة املرأة يف احلياة 
 )مصر(؛
ايااالء ا تمااال  ااا  حلقااوق املاارأة الاايت تعاايش يف املنااااق الريفيااة  121-122

 )غابون(؛
ضامان املساااواة يف احلقااوق باال املارأة والرجاال يف  ياا  املسااائله  121-123

واعتماد تشريعات لتورمي  ي  أعما  العنف ضد املرأةه وانفاذ التشريعات الرامية 
  الق اء على التمييز ضد املرأة )أملانيا(؛ال
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املوا قااة علااى مشااروع القااانون املقاارتم ملكا حااة العنااف اجلنساااين  121-124
لزوج   وضمان املوارد الكا ية لتنفينوه مبا ا يف ذلك التصدي بفعالية لالغتصاب 

 بوصفه جرمية جنائية )النروي (؛
اة باااااال اجلنساااااال مواصاااااالة ج ود ااااااا الراميااااااة ال ضاااااامان املساااااااو  121-125

والسياساااات احملايااادة جنساااانياا وحقاااوق الطفاااال املتعلقاااة ابحلصاااو  علاااى التعلااااي  
 والصحة واخلدمات االجتماعية )اهلند(؛

اعتمااد مشااروع القااانون املتعلاق ابلعنااف القااائ  علاى نااوع اجلاانس  121-126
ة الني يقر ابالغتصاب الزوج  كورمية جنائيةه متشياا م  توصيات اللوناة املعنيا

 ابلق اء على التمييز ضد املرأة )أيرلندا(؛
عال  121-127 ل   دة ج ود ا الرامية ال متكل املرأة يف اجملالل االةتصادي وا

 وتعزيز متثيل املرأة يف املناصب العامة )اسرائيل(؛
  دة حصاااو  النسااااء والفتياااات علاااى  ااادمات الرعاياااة الصاااحية  121-128

 األولوية للمنااق الريفية )باو(؛األساسيةه م  اعطاء 
 مواصلة اجل ود املقنولة ملكا حة العنف ضد املرأة )ليقيا(؛ 121-129
عال واخلا ه  121-130 ل ا الغاء  ي  األحكال التمييزية ضد املرأة يف اجملالل 

 ي ااا األحكاال الاواردة يف ةااانون  يتعلاق ابالسااتقال  االةتصااديه مباا وكانلك  يماا
 اث والزواج )لكسمربغ(؛اجلنسية واملا 

ضمان االمتثا  للتشريعات القائمة للق اء على التمييز ضد املرأة  121-131
 )لكسمربغ(؛

اعتمااد مشااروع القااانون احملاادد ملكا حاة العنااف القااائ  علااى نااوع  121-132
 )مايل(؛ 2018 اجلنس الني بدأت عملية صياغته يف عال

الةتصادية للقلد وتزويد ا ابلوسائل تشوي  مشاركة املرأة يف احلياة ا 121-133
الال ماااة لتمكين اااا حبياااا تساااتطي  اإلسااا ال يف تنميت اااا االجتماعياااة واالةتصاااادية 

 )موريشيوس(؛
 فاا  معاااد  الو يااات النفاساااية عاان ارياااق   دة  اار  حصاااو   121-134

لكا ية  ا النساء والفتيات على  دمات الرعاية الصحية األساسية وضمان املوارد 
 اية الصحة اإلجنابية للنساء والفتيات )اجلقل األسود(؛لتعزيز ومح
مواصالة تعزياز التاادابا والاربام  الرامياة ال تعزيااز محاياة النساااء  121-135

 والفتيات من العنف القائ  على نوع اجلنس )الفلقل(؛
 مواصلة بن  اجل ود من أجل تعزيز حقوق األافا  )السودان(؛ 121-136
 ج ود ا الرامية ال محاية حقوق األافا  )تونس(؛مواصلة  121-137
تكثيف اجل ود الرامياة ال الق ااء علاى عمال األافاا  ومكا حاة  121-138

  ي  أشكا  استغال  األافا  )نيقا (؛
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اعتمااااد  طااااة عمااال وانيااااة حمااااددة ملكا حاااة االسااااتغال  اجلنساااا   121-139
   ) امقيا(؛لألافا  ل ن يف احلسقان  ي  أشكا  االستغال  اجلنس

اتاذ  طوات عمليةه بسقل من ا التدابا التشاريعيةه لوضا  حاّد  121-140
 ؛للعقوبة القدنية يف  ي  األوساط ) امقيا(

تكثيااف ج ود ااا الرامياااة ال كفالااة الق اااء التااادرح  علااى عمااال  121-141
دىن لسن األافا  واتاذ تدابا لر   سن اهناء التعلي  اإللزام  ملواءمته م  احلد األ

 الققو  يف العمل )اجلزائر(؛
اتاذ تدابا  عالة ل مان تنفين االسرتاتيوية الوانية ملكا حة  واج  121-142

كوسيلة للق اء على ارتفاع عدد حاالت  واج   2024-2018األافا  للفرتة 
 األافا  )بوتسوا (؛

 اعتماااد ةااوانل حتظااار العقاااب القاادين لألافاااا  وم اااعفة اجل اااود 121-143
 املقنولة ملكا حة  واج األافا  والزواج املقكر والزواج القسري )الربا يل(؛

تصيص موارد مكرسة ملشاري   دف ال مكا حة  واج األافاا   121-144
وتنظي  محالت توعية عامة ابلتعاون م  السلطات الدينية والتقليدية واجملتم  املدين 

 )كندا(؛
الق اااء تاادرحياا علااى عماال األافااا   مواصاالة اجل ااود الراميااة ال 121-145

 )  ورية أ ريقيا الوسطى(؛
املوا قااااة علااااى  طااااة عماااال وانيااااة ملكا حااااة االسااااتغال  اجلنسااااا   121-146

يف ذلاك تادابا وةائياة تسا   يف التوعياة هبانو املشاكلةه  لألافاا  واملارا قله مباا
 وتقدمي مساعدة  عالة لل حا  )شيل (؛

 بفعالية )الكونغو(؛ مكا حة عمل األافا  121-147
تكثياف محااالت التوعياة ووضاا  الصايغة الن ائيااة ملشاروع القااانون  121-148

 املتعلق بر   التوائ  )الكونغو(؛
اتاذ  ي  التدابا الال مة ملكا حة  واج األافا  والزواج القسري  121-149

 م  التصدي ألسقاهبما اجلنرية )كرواتيا(؛
 ال تعزيز حقوق الطفل )مصر(؛ مواصلة اجل ود الرامية 121-150
مواصلة تنفين  طة اسارتاتيوية متماشاية بار م  أ ريقياا للتعويال  121-151

 بتحسل نظ  التسويل املدين واإلحصاءات احليوية )اثيوبيا(؛
تنفياان ومواصاالة تعزيااز املقااادرات الراميااة ال مناا  عماال األافاااا   121-152

 ما ) يو (؛واالستغال  اجلنس  لألافا  واحلماية من 
نتاج  121-153 ا مواصلة ج ود ا الرامية ال مكا حة عمل األافا  يف ةطاع 

 الفانيليا عن اريق ضمان انفاذ التشريعات اليت حتظر عمل األافا  )غابون(؛
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مواصلة تنفين تدابا صارمة ضد ممارسة عقد القران ةقل سن الزواج  121-154
 )املوليرتي( و واج األافا  )جورجيا(؛

تنفين األار التشريعية والسياسااتية القائماة بشاأن عمال األافاا   121-155
ة  تيوي و واج األافا  والزواج املقكر والزواج القسريه على التوايله ووض  اسرتا

 وانية ملكا حة  ي  أشكا  االستغال  اجلنس  لألافا  )أيرلندا(؛
التوعيااةه ملنااا  يف ذلاااك محااالت  اتاااذ  ياا  التااادابا الال مااةه مبااا 121-156

 ومكا حة  واج األافا  والزواج املقكر والزواج القسري )ايطاليا(؛
تعزيز التدابا حبيا يصقح تسويل املواليد شامالا وجمانياا ومتاحاا  121-157

جلميا  السااكانه مباان  اي   بنااات وأبناااء العماا  امللغاشاايل امل اااجرين يف اخلااارج 
 ؛والعما  األجانب يف مدغشقر )املكسيك(

 م اعفة اجل ود يف جما  مكا حة عمل األافا  )مو امقيق(؛ 121-158
ساايما    دة تكثياف أنشااطة التوعياة يف جمااا  حقاوق اإلنسااانه وال 121-159

 لألافا  والشقاب )الفلقل(؛
تكثيااف اجل اااود الراميااة ال ضااامان الق اااء التااادرح  علااى عمااال  121-160

 ليشيت(؛ -األافا  )تيمور 
مزيااد ماان التاادابا ملناا  السااياحة باادا   ممارسااة اجلاانس ماا  اتااذ  121-161

 ليشيت(؛ -األافا  يف القلد )تيمور 
انفاذ املعايا القانونية حلماية حقوق  ي  العما  امل اجرين واتاذ  121-162

 التدابا الال مة ضد شقكات املتاجرين ابلقشر )بنغالديش(؛
يستغلون العما  امل اجرين )  ورية مقاضاة أصحاب العمل النين  121-163

 أ ريقيا الوسطى(؛
وسااتنظر مدغشاااقر يف التوصااايات التالياااة وتقااادل ردوداا علي اااا يف وةااات مناساااب  -122

 يتواو  موعد انعقاد الدورة الثالثة واألربعل جمللس حقوق اإلنسان: ال
ا التصديق على اتفاةية من  جرمية اإلابدة اجلماعية واملعاةقاة علي ا 122-1

 )رواندا( )أرمينيا( )اجلقل األسود(؛
 1967 االن اامال ال الربوتوكاااو  اخلاااا  بوضااا  الالج ااال لعاااال 122-2

 ) ميقيا(؛
 التصديق على االتفاةيتل املتعلقتل ابنعدال اجلنسية ) ميقيا(؛ 122-3
االن اامال ال االتفاةياااة املتعلقاااة صفاا  حااااالت انعااادال اجلنساااية  122-4

 )أوكرانيا(؛
 التصديق على الربوتوكو  اخلا  بوض  الالج ل )أوكرانيا(؛ 122-5
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التصاااديق علااااى االتفاةياااة الدوليااااة حلمايااااة  يااا  األشاااائا  ماااان  122-6
 اال تفاء القسري )األرجنتل(؛

 مواصلة التزام ا ابلتصديق على املعا دات الدولية )أرمينيا(؛ 122-7
حقااوق األشاائا   التصاديق علااى الربوتوكاو  اال تياااري التفاةياة 122-8

 ذوي اإلعاةة املنشئ إلجراء القالغات الفردية واجراء التحقيق )بنغالديش(؛
النظاااار يف التصاااااديق علاااااى الربوتوكاااااو  اخلاااااا  بوضااااا  الالج ااااال  122-9

 ديفوار(؛ واالن مال ال االتفاةية املتعلقة صف  حاالت انعدال اجلنسية )كوت
يت سااقق أن وةعات علي اااه النظار يف التصاديق علااى االتفاةياات الا 122-10
لدولية  وال ا ة  سيما اتفاةية الق اء على  ي  أشكا  التمييز ضد املرأةه واالتفاةي

حلماياة  ياا  األشاائا  مان اال تفاااء القسااريه والربوتوكاو  اال تياااري امللحااق 
 ابلع د الدويل اخلا  ابحلقوق االةتصادية واالجتماعية والثقا ية )النيور(؛

 ابا الال مة ملواصلة تطقيق الالمركزية يف القلد )أملانيا(؛اتاذ التد 122-11
ة  122-12 ل النظر يف سن تشريعات شاملة تنص على تو ا محاية كاملة و عا

من التمييز جبمي  أشكاله وتت من ةائمة شاملة من اجلرائ  احملظاورة الايت تشاكل 
 أسقاابا للتمييز )غا (؛

لقتل  بدء حتقيقات شفا ة ومستقلة يف 122-13 ا االدعاءات املتعلقة حباالت 
سيما  غا القانوين للمورمل املشتقه  ي   من جانب ةوات األمنه ال التعسف  أو

  ال  عمليات مكا حة سرةة املاشية )الوال ت املتحدة األمريكية(؛
لتعنيب  122-14 ا انشاء  لية مستقلة للتحقيق يف التقارير املتعلقة أب عا  

 ؛يرتكق ا أ راد ةوات الشراة واألمن )كوستاريكا( وسوء املعاملة اليت
تنفياااان سياساااااة مصاااااحلة وانياااااة ملكا حاااااة اإل ااااالت مااااان العقااااااب  122-15

 )السنغا (؛
القياله من  ال  املوارد املالية والقشريةه بتعزيز املكتب املستقل  122-16

كا حة ملكا حة الفساد ووحدة االستئقارات املالية من أجل مزيد من الفعالية يف م
 الفساد يف القلد ) اييت(؛

الكاااف عااان م اااايقة املااادا عل عااان حقاااوق اإلنساااانه مبااان  ااااي    122-17
النشاطاء القي يااونه الانين ميارسااون حق ا  يف حريااة التعقاا وعاان اعتقااهل  بطريقااة 

 تعسفية وتويف   )الوال ت املتحدة األمريكية(؛
نون تعزيز حرية التعقا عن اريق تعديل  ي  األ 122-18 حكال التقييدية لقا

االتصاااالت واجلاارائ  الساايربانية ومواءمااة  اانو القااوانل ماا  األحكااال الدساااتورية 
 واملعايا الدولية حلقوق اإلنسان ) ولندا(؛

ضمان احرتال القوانل املتعلقة ابلقنف واإل انة والسب للحق يف  122-19
 حرية التعقا احرتاماا كامالا )كندا(؛
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 الغاء جرمية ا انة املوافل العموميل )كندا(؛ 122-20
تنقاايح التشااريعات املتصاالة أبنشاااطة الصااحا ة ووسااائ، االتصاااا   122-21

مان الع ااد الادويل اخلااا  ابحلقااوق  19لالمتثاا  علااى حناو صااارل ألحكاال املااادة 
 املدنية والسياسية )شيل (؛

ئا  احملتوزين اتاذ  ي  التدابا الال مة لإل راج عن  ي  األش 122-22
حصاااراا ألهنااا  مارساااوا حقاااوة   يف التعقااااا والااارأي وتكاااوين اجلمعياااات والتوماااا  

 ) رنسا(؛
ة  122-23 مواصلة سن التشريعات اليت تسعى ال تعزيز ومحاية احلق يف حري

 التعقا وحرية الدين وتنفين ا تنفيناا كامالا )غا (؛
نون حقوق  تعديل التشريعات اليت تقيد حرية التعقاه 122-24 متشياا م  ةا

نل  اإلنسان الدولية واإلةليميةه بسقل من ا نزع صفة اجلرل عن التش ا والغاء ةوا
 اإل انة ) يسلندا(؛

نزع صفة اجلرل عان التشا ا واإل اناةه وتعاديل األحكاال املتعلقاة  122-25
لتعقا هباتل املسألتل ل مان كوهنا أكثر متشياا م  املعايا الدولية  ا ة  املتعلقة حبري

 )لكسمربغ(؛
تعديل القانون اجلنائ  لنزع صفة اجلرل عن وضا  حادل للحمال يف  122-26

ليت  ا حاالت االغتصاب وسفام احملارل ومعا ة اجلنل من عا ات شديدة واحلاالت 
تكون  ي ا حياة األل معرضة للئطر والغاء  ي  التادابا العقابياة املتصالة هبانو 

 لدامنرك(؛احلاالت )ا
ضاامان امكانياااة حصااو   يااا  النساااء والفتياااات علااى معلوماااات  122-27

يف ذلاك وساائل منا  احلمال يف  الصحة اجلنسية واإلجنابية و دما ا ولوا م ااه مباا
حاااالت الطااوارئ وغا ااا ماان أساااليب مناا  احلماال احلديثااةه   ااالا عاان التثقيااف 

 ؛ا ) يسلندا(الشامل بشأن املسائل اجلنسية دا ل املدرسة و ارج 
ضامان وصااو  منصااف ومااراع لالعتقااارات اجلنسااانية ووايفاا  ال  122-28

تشئيص مقكر وعالج عايل اجلودةه   الا عن اعادة التأ يل والرتتيقات التيساية 
 املعقولة لألشئا  املصابل بعا ات بدنية واعاةة متصلة ابجلنال )الربتغا (؛

اريق مكا حة الازواج املقكاره تعزيز حقوق الفتيات والنساء عن  122-29
وتقدمي املساعدة يف جما  االلتحاق ابملدرسةه واضفاء الشرعية على اإلج اض يف 
 ي  الظروف. وضمان عدل   وع النساء والفتيات الالئ  يلوأن ال اإلج اض 

 األاقاء النين ميارسونه للعقوابت اجلنائية ) رنسا(. وال
قدماااة أثناااااء جلسااااة التحاور/املدرجااااة أد وه ونظااارت مدغشااااقر يف التوصاااايات امل -123

 وأحاات هبا علماا:
التصديق على الربوتوكو  اال تياري التفاةية حقوق الطفل املتعلق  123-1

 إبجراء تقدمي القالغات )أوكرانيا(؛
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حتسال تااو ا املاوارد املتاحااة لل ي اات الاايت حتما  حقااوق اإلنسااان  123-2
ذلك املثليات واملثليل ومزدوج  امليل اجلنس   يف للنساء واألافا  واألةلياته مبا

 ومغايري اهلوية اجلنسانية وحامل  صفات اجلنسل )أسرتاليا(؛
فاا  123-3 عري ت اعتماد تشريعات شاملة ملكا حة العنصرية والتمييز تشمل 

 للتمييز على أساس امليل اجلنس  واهلوية اجلنسانية )شيل (؛
حة التمييز تتصد  للتمييز املقاشر اعتماد تشريعات شاملة ملكا  123-4

ة  وغا املقاشر وتشمل  ي  أسقاب التمييز احملظورةه مبا  ي ا امليل اجلنس  واهلوي
 ؛اجلنسانية ) يسلندا(

نازع صافة اجلاارل عان اإلج اااض يف  يا  الظااروف وا الاة العوائااق  123-5
ة القانونية واإلدارية والعملية اليت حتو  دون احلصو  على  دمات اج  اض مأمون

 وةانونية ) يسلندا(؛
مواصلة اإلصالم اهلال لقانون اجلنسية من أجل معاجلاة األحكاال  123-6

تزا  ةائمة بل اجلنسله واليت حترل املرأة امللغاشية من القدرة على  التمييزية اليت ال
مانح اجلنساية امللغاشااية لازوج أجناايب عناد الازواج علااى ةادل املساااواة ما  الرجاال 

 )الربتغا (؛ امللغاش 
االجتماعياااة  -اتااااذ التااادابا الال ماااة لتاااو ا املسااااعدة النفساااية  123-7

 للونود األافا  هبدف اعادة ادماج   اجتماعياا )السنغا (؛
بن  اجل ود الال مة من أجل التعويل بعملية املصاحلة الوانية ل مان  123-8

  حا  )كوستاريكا(؛تسريح القصر يف الصراعات املسلحة ومعاملت   معاملة ال
اتااذ  ياا  اخلطااوات الال مااة إلاحاة املساااعدة املناسااقة لألافااا   123-9

يف ذلك املساعدة على تعا ي   القدين والنفس   النين شاركوا يف النزاع املسلحه مبا
 ؛ليشيت( -واعادة ادماج   يف اجملتم  )تيمور 

 وكولونو  األصليةه علاى االعرتاف ابلشئصية القانونية لشعوب  123-10
 ؛النحو املنصو  عليه يف ديقاجة الدستور )باو(

اتاذ كا ة التدابا اليت من شأهنا احلد من معد  األشئا  عدمي   123-11
 الديين )سويسرا(. اجلنسية بل السكانه بغ  النظر عن أصل   اإلثين أو

لتقرير تعرّب عن موةف الدولة و ي  االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف  نا ا -124
يُف   أهنا حتظى بتأييد  )الدو ( اليت ةدمت ا و/أو الدولة موضوع االستعراض. وينقغ  أال

 الفريق العامل ُككل.
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