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 مقدمة  
عقدد الرريددق العامددين املعددر اب اددتعراا الدددورمل ال ددامين، املن دد    جدد  قددرار  لدد   -1

 ت درين الالدا / 15إىل  4، دورته الرابعدة والالثنيديف ا الرداة املمتددة مدن 5/1حق ق اإلنسان 
ت ددرين  6 اخلامسددة املعقدد دة ا ا فيجددي لددثل ا لسددة. وااُتعرضددا الالددة 2019ندد فمرب 

. وترأس وفَد فيجي رئي  القضاة، كمدال ك مدار. واعتمدد الرريدق العامدين 2019الالا /ن فمرب 
 .2019ت رين الالا /ن فمرب  8التقرير املتعلق بريجي ا جلسته العاشرة، املعق دة ا 

تايل ، التار  ل  حق ق اإلنسان فريق ا2019كان ن الالا /يناير   15وا  -2 ملقررين ال
 ة( لتيسري ااتعراا الالة ا فيجي: الربازيين ورواندا واململكة العربية السع دية.)اجملم عة الالثنيي

مدن مرفدق  5، والرقدرة 5/1من مرفق قدرار  لد  حقد ق اإلنسدان  15وعمًث ابلرقرة  -3
 رت ال اثئق التالية ألغراا ااتعراا الالة ا فيجي:، صد16/21قراره 

 (؛A/HRC/WG.6/34/FJI/1)أ( )15رير وطر/عرا كتايب مقدم وفقاً للرقرة قت )أ( 
جتميد  للمعل مددات أعدتدده مر ضدية األمددم املتحدددة السدامية لقدد ق اإلنسددان  )ب( 

 (؛A/HRC/WG.6/34/FJI/2)ب( )15)املر ضية السامية( وفقاً للرقرة 
 (.A/HRC/WG.6/34/FJI/3)ج( )15م جز أعدته املر ضية السامية وفقاً للرقرة  )ج( 

لة أعدها مسبقًا كين من أملانيا، وأُحيلا إىل فيجي عن طريق اجملم عة الالثنيية قائمة أائ -4
عة،  ب تا والربتغال، وبلجيكا، ابام  م عة األصدقاء املعنية ابآلليات ال طنية للتنريذ واإلبثغ وامل

ية. وميكددن ا طددثى علدد  هدددذه وإاددبانيا، واململكددة املتحدددة لربياانيددا العلمدد  وأيرلندددا ال ددمال
 مين.األائلة ا امل ق  ال بكي لثاتعراا الدورمل ال ا

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

ذكر ال فد أن فيجي عملا عل  تنريذ معلم الت صيات الصادرة عن ج لة ا اتعراا  -5
التغيري وحتلا بروح القيادة ا قضااي حق ق اإلنسان العاملية. وصدقا عل   الالانية، وأهنا تبنا

ووافدق  لد  الد زراء علد  ادح  الدتحر   .ي  املعاهدات األاااية التس  لق ق اإلنسدانمج
عق بة  1الذمل أُبدمل ب  ن املادة  و ال ملة أ من اتراقية مناهضة التعذي  وغريه من ضروب املعا
 .أو املهينة القااية أو الثإنسانية

اس اإلعاقدة والعدرق ولدى فيجي أحكام دات رية ق ية تتنداول مسد لة التمييدز علد  أاد -6
عدن او يدة ا نسدانية والتعبدري. وات اصدين فيجدي  والعمر والن ى ا نسا  وامليين ا نسي، فضدثً 

و ال   معا ة مس لة التمييز عل  املست ى اويكلي، خبا ات ت مين مالثً  ص ل إىل  ال التعليم أ
 ريها من اخلدمات.العدالة أو غ

ول  ل الدات ر  نة حق ق اإلنسان ومكافحة التمييز و ية م اعة ملكافحة التمييز من  -7
اوى والتحقيق فيها واختاذ اخلا ات الثزمدة لضدمان ا نتصدامل املنااد  ا لثل تلقي ال ك
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مدددة ألغدددراا جدددرب الضدددرر حالددة انتهددداق حقددد ق اإلنسدددان،  دددا ي دددمين تقددد  دعددداوى إىل ا ك
 إلعمال أشكال ألرى من املؤازرة أو ابين ا نتصامل. أو
نسي وا نسا  وتدرق الك مة أن أحد أكرب التحدايت يتمالين ا الد من العنف ا  -8

 ا فيجي، الذمل تتمالين أابابه ا ذرية ا امل اقف األب ية جتاه النساء والرتيات.
يضًا عل  ال عل  2013و  ينص دات ر عام  -9 بين أ ق ق املدنية والسيااية فحس ، 

الق ق ا جتماعية وا قتصادية. و  تزال فيجي ملتزمة ابلقضاء عل  التمييز املنهجي واويكلي. 
متسدداوية  أاتح انرتداح عمليددة الت  يددف وا لتيدار وفددق معيددار ا دددارة  ميد  الريجيدديف فرصدداً و 

بددرجمو وطنيددة للمددنا الدراادددية  جددي أيضدداً للحصدد ل علدد  عمددين مدددر للدددلين. واادددتحدنيا في
يم  عل ت ال املقدمة للمتر قيف وقروا التعليم العايل، مما يتيا فرصاً متساوية لكين م اطر فيجي ا 

 تاح للجمي .ا يد وامل
وشرعا فيجي ا إرااء دميقراطية الرضاء الرقمي واد الرج ة الرقمية. و  تزال ملتزمة  -10

إلطار الالثنيي األطدرامل لضدمان ت افدق قد انيف العمدين مد  اتراقيدات ابلعمين م  شركائها ضمن ا
 منلمة العمين الدولية.

القضاء. وتعمين اإلدارة ويكرين الدات ر ااتقثل القضاة وحيادهم، وااتقثل مؤاسة  -11
القضائية عل  حتسيف مرافق ا اكم لتعزيز إمكانية ال ص ل إىل اخلدمات،  ا ي مين األشخاص 

وعقددددت اإلدارة القضدددائية العددددزم علددد  الدددد مددددن التددد لري ا إصددددار القددددرارات  ذومل اإلعاقدددة.
 ت ا اكم.واألحكام واعتمدت أال ب إدارة القضااي ا مجي  مست اي

ب د ن املسدائين املتصددلة  عا دة القضددااي  قد  القضداة وأعضدداء ادلض القضداء تدددريباً وتل -12
ية إىل ت صيات ا نسانية وقضااي األطرال الذين ميالل ن أمام ا  اكم. وااتندت السلاة القضائ
زاء حمددة من شرعة الق ق، مما أارر عن  م عة هيئات املعاهدات وتعليقاهتا العامة لترسري أج

هادات القان نية ال ارحة لق ق بعينها، عل  حن  يتسق مد  القدان ن الددويل لقد ق من ا جت
 اإلنسان.

بق   القضااي ا نائية لكن قرار املوتت ىل ال رطة مسؤولية التحقيق ا -13 ي ية  ئ ثحقة القضا
 بيد مدير النياابت العامة. وهذا يعر ا كالري من األحيان أن رغبة الضحية قد تُتجاوز عنددما
يلهدر أن ال ادائين التقليديددة للمصدالة واملسداحمة تُسددتخدم لتربيدر طلد  اددح  ا هتدام وإهندداء 

لي جنحة    ال للتصاحل فيها. وا الا ت الديت تكد ن املثحقة. فا عتداء ا السياق العائ
، تُنرددذ علدد  الردد ر إجددراءات لضددمان تقددد  الدددعم للارددين ا مجيدد  فيهددا ضددحية ا رميددة طرددثً 

 ات نلام العدالة ا نائية.اياق
وأقدرت فيجدي ابلاجدة إىل بدذل جهد د أكالدر تضدافرًا لت دجي  مجيد  أفدراد اجملتمد  علد   -14

ثغ عن العنف ا نسا ،  ا ي مين أفراد  تم  املالليات واملاللييف ومزدوجي امليين تقبين مبدأ اإلب
تبادة خباداب الكراهيدة الدذمل رمل او ية ا نسدانية. ولد ح  تزايدد ا الد ادر املر ا نسي ومغاي

 يستهدمل األقليات الضعيرة.
ين إجدراء حتليددين ومل ت جده أمل هتمدة متعلقددة  اثرة الرتندة دون ا ادتناد إىل أادداس أو قبد -15

ة ا فيجدي، وُحدرص ا اددياق شدامين لددلدة. وعدثوة علدد  ذلدض،   وجد د  اكمدات ايااددي
 املرتك  دون ااتهدامل فرد أو مجاعة.املثحقة القضائية عل  معا ة ترك ِّز عل  ا رم 
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وعق  التصديق عل  العهد الدويل اخلاص ابلق ق املدنية والسيااية، اعتمدت شرطة  -16
يااتها املتعلقة ابادتخدام القد ة وكل ردا لليدة  صصدة لقد ق اإلنسدان اتبعدة ملديريدة فيجي ا

حق ضباط ال رطة بسب  ون الداللية ابلتحقيق بص رة مستقلة ا ال كاوى املقدمة ا ال ؤ 
م  تصديقها  انتهاكات لق ق اإلنسان. وااتحدنيا فيجي "إجراءات الساعة األوىل" انسجاماً 

ملدة أو العق بددة القاادية أو الثإنسددانية ة التعدذي  وغددريه مدن ضددروب املعاعلد  اتراقيدة مناهضدد
ن أو ع ف ا نسا  املهينة. واعتمدت ايااة مؤاسية صارمة ب  ن عدم املصالة ا حا ت ال

 والعنف العائلي وا رائم ا نسية.
حند   وأقرت فيجي ابرتراى حدا ت العندف ا نسدي وا نسدا  املبلدا عنهدا. وادتتحرق -17

ما وقب ل العنف، بذل جهد منسق ل ض  لاة عمين وطنية لل قاية، هتدمل إىل الد من التسا
هم دواف  العنف املمارس عل  النساء وتغيري امل اقف والسل كيات واملعايري ا جتماعية، وحتسيف ف

 والرتيات.
ك مدة علد  ومدن أجدين معا دة قضدااي عددم املسداواة ا نسدانية وأكديف املدرأة، اداكز ال -18

عتبارات ا نسانية وتغري املناخ، التمكيف ا قتصادمل للمرأة، والقضاء عل  العنف ضد املرأة، وا 
 ودور املرأة ا القيادة.

املساعدة القان نية عل  مبدأمل املساواة وال ص ل إىل العدالة. ويكرين وأتاسا  نة  -19
ص علد  أن يكردين الربملدان أ يدين اللجندة الدات ر ااتقثوا الت غيلي واإلدارمل واملايل، كمدا يدن

وشدامًث للجميدد  مدن لدثل العمددين مد  فئددات  بصد رة كافيدة. واعتمدددت اللجندة هنجدًا متكددامثً 
والنساء واألطرال الذين يعي  ن ا أوضاى ه ة، واألشخاص ذومل ت مين الرقراء واملهم يف، 

ملالليدديف ومزدوجددي امليدددين اإلعاقددة، واألشددخاص ذومل ا حتياجددات اخلاصددة، و تمدد  املالليددات وا
م للخدمات القان نية اجملانيدة ا  ا نسي ومغايرمل او ية ا نسانية. وب صف اللجنة أكرب مقد ِّ

 ملناطق الريرية والنائية والبحرية.وا ا ا فقد فتحا فروعاً فيجي، 
واضالعا اللجنة بزايرات منتلمة للسج ن وفق جدول حمدد وتناولا قضااي السجناء  -20
ند ادع ا أهنم تعرض ا لس ء املعاملة والتعذي  وأحالا شكاواهم إىل السلاات املختصة ع الذين

عة األوىل"، الدذمل ي ددمين الضدرورة. ومدن أهددم اإلتدازات ا هددذا الصددد تنريددذ "إجدراءات السددا
يهم، عل   تقد  امل  رة القان نية إىل امل تبه فيهم ا غض ن الساعة األوىل من إلقاء القبض عل

ر أهنم أكالر عرضة لس ء املعاملة لثل هذه املرحلة. وأدى ذلض إىل اخنراا عدد شكاوى اعتبا
م  امل تبه فيهم، بتح وا حن  ا م اقف شرطة فيجي إزاء التعامين  ا ء املعاملة كما أحدر تغرياً 

 من ا عتماد عل  ا عاافات. ويتيا ااتخدام التكن ل جيا للريجييف مج  األدلة الرعلية بد ً 
وتلقدي امل د رة مباشدرة مدن لدثل مندابر اللجندة ا وادائط الت اصددين  ال صد ل إىل اللجندة رقميداً 

 ا جتماعي.

 االستعراضجلسة التحاور وردود الدولة موضوع  -ابء 
وفددًا ببيدداجت أنيندداء جلسددة التحدداور. وتدرد الت صدديات املقدمددة أنيندداء جلسددة  97أدىل  -21

 تقرير.التحاور ا الررى الالا  من هذا ال
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وأنيىن ا بين األا د عل  النهو ا اتباقي املتب  فيما يتصين ابإلجراءات اخلاصة وهيئات  -22
اخلاد ات ا مكافحدة العندف ا نسدا  و ايدة حقد ق املعاهدات وشج  عل  اختداذ مزيدد مدن 

 اإلنسان ال اجبة لدطرال.
ااية التسعة لق ق وهن  املغرب فيجي عل  تصديقها عل  مجي  الصك ق الدولية األا -23

 الساعة األوىل". اإلنسان، فضًث عن إطثق مبادرة "إجراءات
ات وا تراقيات األاااية التس  وهن ت ميامنار فيجي عل  تصديقها عل  مجي  املعاهد -24

 لق ق اإلنسان.
وأشادت نيبال   اركة فيجي ا اإلجراءات اخلاصة وقالا إنه ألمر م ج  أن تك ن  -25

  ق اًي للتنريذ الرعال  تراق ابري .فيجي ص اتً 
وقالدا ه لنددا إهندا   تددزال ت دعر ابلقلدق إزاء النسدبة العاليددة لدا ت العندف ا نسددي  -26
يرمل املما رس ضد النساء والرتيات وتزايد وصم املالليات واملاللييف ومزدوجي امليين ا نسي ومغا

 او ية ا نسانية وحاملي صرات ا نسيف.
ابنتخاب فيجي ا  ل  حق ق اإلنسان وأشادت ابلتقدم ا رز حن   زيلندا ورحبا ني -27

 ة أاليين املرأة السيااي وم اركتها ا الك مة.اتعميم مراع
ورح با مصر اب ه د الرامية إىل تعزيز  اية واحاام حقد ق اإلنسدان ا ادياق تغدري  -28

رئدات املستضدعرة، مالدين النسداء واألطردال املناخ والك ارر الابيعية، م  إيثء اهتمام الدثزم لل
 واألشخاص ذومل اإلعاقة.

ملناخ، ابعتماد وأنينا نيجرياي عل  فيجي لتصميمها والتزامها ا التصدمل آلاثر تغري ا -29
 لاتها ال طنية األوىل للتكيف.

وأعربا ابكستان عن تقديرها للجه د اليت تبذوا فيجي لتمكيف املرأة، واليت جتلا ا  -30
 راى نسبة أاليين املرأة ا الربملان و ل  ال زراء واخلدمة املدنية.ارت
نه أن  وذكرت ابراغ امل أن إن اء فيجي آللية وطنية للتنريذ واإلبثغ -31 بعة من ش  تا وامل

 ي ا  نااق تنريذ ت صيات مجي  آليات حق ق اإلنسان.
يات وأنينا الرلبيف عل  فيجي إلأامها عملية التصديق عل  مجي  ا -32 راق ملعاهدات وا ت

 .2019و 2014لراة بيف عامي األاااية التس  لق ق اإلنسان لثل ا
تنريذ واإلبثغ واملتابعة، وااتضافة م اورات ورحبا الربتغال  ن اء اآللية ال طنية لل -33

 إقليمية ب  ن هذه اآلليات.
القددرة علد  م اجهددة وأشدادت قادر ابلدنهو املعتمددد ا التكيدف مد  تغدري املندداخ وبنداء  -34

 الك ارر من لثل لاة التكيف ال طنية.
إلعاقدة وأعربا مجه رية ك راي عدن تقدديرها للجهد د املبذولدة لمايدة األشدخاص ذومل ا -35

 ورحبا ابلتصديق عل  معاهدات حق ق اإلنسان السا املتبقية.
 افقددة مددد  ورحبددا مجه ريددة م لدددوفا ابخلادد ات املتخددذة  عددين الت ددريعات ال طنيددة مت -36

 اإلعدام. القان ن الدويل لق ق اإلنسان. وأشادت بريجي إللغاء عق بة
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يددة لقد ق اإلنسددان واعتمدداد ورحد  ا حتدداد الروادي ابلتصددديق علدد  املعاهددات الدول -37
 ق انيف لتنريذ ت صيات ا  لة الالانية لثاتعراا الدورمل ال امين.

ناخ وأنينا رواندا عل  إن اء إطار ت ريعي واياا -38 تغري امل ايت ق مل للتخريف من آاثر 
 كيف معه.والت
وأشادت اململكة العربيدة السدع دية ابخلاد ات املتخدذة إلن داء مركدز لدشدخاص ذومل  -39

 اإلعاقة، والعمين عل  ت فري املرافق وم، وت جيعهم ا إجياد فرص العمين املناابة.
 اوياكين األاااية، وتد فري ميداه ورحبا السنغال اب ه د املبذولة لزايدة ا اتالمار ا -40

ية ال رب امل م نة، و  ال ص ل إىل لدمات الكهرابء، والتعليم اجملا  ا يد، وأفضين لدمات الرعا
 الصحية.

ورحبددا صدددربيا  طددثق لادددة التكيددف ال طنيدددة الدديت حتددددد ا اددااتيجيات التدرجيدددة  -41
املناخ وبناء القدرة عل  م اجهة  لضمان اتباى هنو شامين ومنهجي وااااتيجي إزاء التكيف م 

 الك ارر.
خ عل  واعافا هاييت ابلتصميم الذمل أبدته فيجي ا مكافحة الت نيري السليب لتغري املنا  -42

 الصعيدين ال طر والدويل.
وأشادت انغاف رة ابلتصديق عل  اتراقية حق ق األشخاص ذومل اإلعاقة، وان  قان ن  -43

 .2019، ولاة التنريذ لعام 2018ام حق ق األشخاص ذومل اإلعاقة لع
م  -44 وأنينا ال فينيا عل  فيجي  ختاذها اخلا ات الت ريعية الثزمة إللغاء عق بة اإلعدا
 إزاء ارتراى نس  المين ا صر مل املراهقات. . وأعربا عن قلقها2015عام ا 
 عا ددة وأشدارت جددزر اددليمان إىل اادتحدار الربوت كدد ل الدد طر للخددمات املتعلقددة  -45

،  ا يكرين ت فري لدمات مناادبة وا ال قدا املنااد  2018قضااي العنف ا نسا  ا عام 
 للناجيف من هذا العنف.

ما لدثل ااتعراضدي وأنيندا  -46 الصد مال علد  فيجدي لقب ودا معلدم الت صديات الديت قُدد 
 صيات املتبقية.ا  لتيف األوىل والالانية، وعل  ا لتزام الذمل أبدته ا ال فاء جبمي  الت  

ورح با إابانيا ابلتصديق عل  اتراقية حق ق األشخاص ذومل اإلعاقة، والعهد الدويل  -47
سياادية، والعهددد الدددويل اخلداص ابلقدد ق ا قتصددادية وا جتماعيددة اخلداص ابلقدد ق املدنيددة وال

 والالقافية.
نه ا وأشارت ارمل  نكا إىل ااتالمار فيجي عل  حن  مستمر وحمدد األهدامل  -48 ا ال

للقضاء عل  التمييدز ضدد املدرأة والعندف  ابلتعليم ا بتدائي ال امين، فضًث عن التدابري املتخذة
 ا نسا .

ولة فلسايف اب ه د الرامية إىل أكيف املرأة،  ا ا ذلدض مدن لدثل إطدثق ورحبا د -49
 ايما تعليم األطرال لاة التكيف ال طنية، وأشادت ابخلا ات املتخذة فيما يتعلق ابلتعليم،  

 ذومل اإلعاقة.
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ورحبدا ا يسدرا ابلتصدديق علد  معاهددات حقد ق اإلنسدان األااادية وإلغداء عق بددة  -50
 اإلعدام.

وأشادت اتيلند بريجي لتصديقها عل  مجي  الصك ق الدولية األاااية التسعة لق ق  -51
 ااية.اإلنسان. و حلا اخنراا عدد القيادات النسائية ضمن األحزاب السي

لي دديت ابلتدددزام البلددد بضدددمان مراعدداة شددد اغين  تمعددات ال دددع ب  -وأشددادت تيمددد ر  -52
 مجي  عمليات صن  القرار العام.األصلية عل  النح  ال اج  ا 

وأنيندا ت غد  علد  التددزام فيجدي بتنريدذ أهددامل التنميددة املسدتدامة ولددورها الااددم ا  -53
 املراوضات الدولية ب  ن تغري املناخ.

وأشدادت ترينيددداد وت ابغدد  اب هدد د املبذولددة لبنداء  تمعددات حمليددة ق يددة وقددادرة علدد   -54
 لابيعية. وأقرت ابلعمين املتعلق ابلتمييز ا نسا .م اجهة تغري املناخ والك ارر ا

ملة أو  -55 ورحبا ت ن  ابلتصديق عل  اتراقية مناهضة التعذي  وغريه من ضروب املعا
بعة ا إطار مكافحة العق بة القااية أو الث إنسانية أو املهينة وكذلض ابلت ريعات والربامو املت

 ابلب ر.تغري املناخ ومكافحة ا جتار 
وأشارت أوكرانيا إىل التدابري املتخذة لتنريذ الت صيات الصادرة عن ج لة ا اتعراا  -56

عاون م  السابقة،   ايما فيما يتعلق ابلتصديق عل  املعاهدات األاااية لق ق اإل ت نسان وال
 اإلجراءات اخلاصة جملل  حق ق اإلنسان.

ل ددمالية ابلتصددديق علدد  اتراقيددة ورحبدا اململكددة املتحدددة لربياانيددا العلمدد  وأيرلنددا ا -57
مناهضة التعذي  وغريه من ضروب املعاملة أو العق بة القااية أو الثإنسانية أو املهينة، وأقرت 

ا اددياق املناق ددات املتعلقددة بتد نيري تغددري املندداخ علدد  حقدد ق بدروح القيددادة الدديت أبدددهتا فيجدي 
  نسا .اإلنسان. وشجعا عل  بذل مزيد من ا ه د للتصدمل للعنف ا

وأنيندا الدد  ايت املتحدددة األمريكيدة علدد  فيجددي لتنليمهدا انتخدداابت حددرة ونزيهددة ا  -58
التعدذي  وغدريه مدن  وعل  تعاملهدا ا ددمل مد  التزاماهتدا   جد  اتراقيدة مناهضدة 2018 عام

 الثإنسانية أو املهينة.ضروب املعاملة أو العق بة القااية أو 
فيجدددي لتعاوهنددددا مددد  اإلجدددراءات اخلاصدددة، ورحبدددا ابعاافهددددا وأنيندددا أوروغددد امل علددد   -59

عاهتا م   ابملساواة ا نسانية ب صرها عنصراً رئيسياً من عناصر التنمية ال طنية وابنسجام ت ري
 عل  مجي  أشكال التمييز ضد املرأة.اتراقية القضاء 

لد  التكيدف مد  وأشادت فان ات  ابخلا ات اليت اختذهتا فيجدي ا  دال بنداء القددرة ع -60
 تغري املناخ وتعزيز ا ه د ال طنية من أجين إعمال حق ق اإلنسان ا البلد.

اية ورحبا وأشادت مجه رية فنزويث الب ليرارية ابلتصديق عل  الصك ق الدولية األاا -61
ادت ابخلا ات املتخذة لضمان  لغاء مجي  اإلشارات إىل عق بة اإلعدام ا ق انيف فيجي. وأش

  السكن والتعليم.الق ا
وأشادت فييا جم ابلتزام فان ات  ابلنهد ا ققد ق املدرأة والاردين،   اديما ا ادياق  -62

 التخريف من الت نيري السليب لتغري املناخ.
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فيجي ايااات فعالدة لمايدة حقد ق املد اطنيف ا م اجهدة تان ابعتماد وأقرت أفغانس -63
 ناخ وغريه من الك ارر الابيعية.التهديدات املتزايدة النامجة عن تغري امل

وشج عا ألبانيا فيجي عل  مكافحة العنف العائلي. و حلا ااتمرار تقييد الق ا  -64
 حرية التعبري والق ا حرية التجم .

ر خبادة التكيدف ال طنيدة الديت تتضدمن تددابري للحدد مدن الرقدر والدد مدن ا زائورحبا  -65
 غري املعدية. انت ار األمراا املدارية واألمراا

وأنينا أنغ   عل  فيجي لتعهددها بتاد ير آليتهدا ال طنيدة للتنريدذ واإلبدثغ واملتابعدة،  -66
 وأقرت ابلدور القيادمل لريجي ا  ال تغري املناخ والبيئة.

وهن ت األرجنتيف فيجي عل  تصديقها عل  اتراقية حق ق األشخاص ذومل اإلعاقدة  -67
 اخلاصة جملل  حق ق اإلنسان.ورحبا بتعاوهنا م  اإلجراءات 

وأعربا أرمينيا عن تقديرها لتعاون فيجدي مد  آليدات األمدم املتحددة لقد ق اإلنسدان  -68
السيااية، والعهد الدويل اخلاص ابلق ق وتصديقها عل  العهد الدويل اخلاص ابلق ق املدنية و 

مددن ضددروب املعاملددة أو  ا قتصدادية وا جتماعيددة والالقافيددة، واتراقيددة مناهضددة التعدذي  وغددريه
العق بة القااية أو الثإنسانية أو املهينة، و حلا ابرتياح ا ه د املبذولة إلطثق  لة الت عية 

 اب جتار ابلب ر.
 لق ق اإلنسان ومكافحة التمييز.يف رئي  للجنة فيجي ورحبا أاااليا بتعي -69
ن داة ملثحقدة  ي تبدذل جهد داً وذكر وفد فيجدي فيمدا يتعلدق اب جتدار ابلب در أن فيجد -70

وتدري  وكثء النيابة العامة وتقد  الدعم للضحااي. وبل رت ا اكم اجتهادات  ا ناة قضائياً 
ية قان نية ا اياق معا ة قضااي جرائم ا جت ار ابلب ر، مستندة إىل ا جتهادات القان نية الدول

 من أجين تا ير أحكامها القضائية.
ادنة. أمدا ادن  18الارين ه  كين شخص يبلا من العمر أقين مدن  وحدد الدات ر أن -71

 17و 14ان ات. ويُعرَّمل األطرال الذين تااوح أعمارهم بيف  10املسؤولية ا نائية فُحدد ا 
ألحكام الصادرة ققهم ادنتيف. وتنلدر ا داكم ا العديدد مدن ر، و  تتجاوز اانة أبهنم أحدا

 لسجن ا حق الدر. اخليارات البديلة قبين إصدار حكم اب
وقال ال فد إن مكت  مدير النياابت العامة بصدد تعييف م  ف لدعم ضحااي العنف  -72

ء املمارس ضد النساء والرتيات. وتتعاون السلاات م  منلمات اجمل تم  املد  فيما يتعلق  ادا
 امل  رة وبعرا بياجت الضحااي أمام ا اكم.

عامة وفيما يتعلق ابلق انيف اليت -73 ياابت ال ن  تكرين حرية التعبري، ااتعرا مكت  مدير ال
القضااي اليت وج ها فيها اهتامات إىل أشخاص، وُحرص فيها عل  تقد  أدلة كافية، أو إلغاء 

تقدوا  املثحقة ا حال ن عدم تقدميها. ومل تُرع ين أمل مثحقة قضائية ا حق األشخاص الذين ا
 لتقييد حرية التعبري. مهماً   ابباً الك مة، لكن لااب الكراهية اعُترب

وأدرجا شرطة فيجي معاهدات حق ق اإلنسان واملعاهدات الدولية لق ق اإلنسان  -74
والت عية ابلتعاون م  املنلمات غري الك مية، ا مجي  أدلة التدري . واضاُل  جبه د التدري  
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اإلنسدان ومكافحدة التمييدز، ومنلمات اجملتم  املدد ، ووكدا ت األمدم املتحددة، و ندة حقد ق 
 وال ركاء اإلقليمييف.

وُشجعا النساء والرتيات عل  اإلبثغ عن العنف العائلي من لثل  تلف السبين  -75
 يد اإللكاو  واواتف ا م ل.املتاحة،  ا ا ذلض عن طريق الرب 

  العهدد وينص الدات ر عل  فرا قيد د مدربرة علد  حريدة التعبدري والتجمد ، أاشديًا مد -76
الدويل اخلاص ابلق ق املدنية والسيااية، م  الرص عل  إجياد ت ازن بيف الق ق والراظ عل  

 النلام العام واألمن ال طر.
 ن تنريذه وخي ل السلاة القضائية صثحية ا اتناد ة ب ق ي ويتضمن الدات ر أحكاماً  -77

إىل القان ن الدويل. ويتاح للناس اللج ء بص رة مباشرة إىل ا اكم. وتتمت   نة حق ق اإلنسان 
 ومكافحة التمييز ب ض  دات رمل ميكنها من التحقيق ا ا نتهاكات وتقد  القضااي إىل ا اكم.

يُلزم أصحاب امل اري   لبيئة. وياب ِّق البلد نلاماً زاء تده ر ابقلق ابلا إوت عر فيجي  -78
ييف  ابلتصريا ابلت نيري البيئي قبين الاليص ابلتنريذ. ومن التدابري املابقة اات ارة السكان األصل

 املالكيف لدراضي وت لي درجة عالية من القب ل ا صر فهم.
ُيستهدف ن ماية األشخااإلنانا لوأصدرت فيجي قان ن السثمة ا شبكة  -79 ص ممن 

 عل  أااس جنسا  أو عرقي أو دير.
وتنتهو فيجي ايااة عدم التساما إطثقًا م  تابيق العق بة البدنية ا املدارس، وقد  -80

 أقرت ا اكم ذلض.
ز ب  ن الصحة ا نسية واإلتابية والق ق املتصلة هبا، م  الاكي وأتزت فيجي تقييماً  -81

  ريف والتدددري . وجيدرمل تنقدديا املندداهو الدراادية إلاتحددة التالقيددف اخلددمات واملددعلد  جاندد  
 ا نسي ال امين  ا يتماش  م  املعايري واملبادئ الت جيهية الدولية.

وتكردين فيجدي أاليددين آراء األشدخاص ذومل اإلعاقدة ا اددياق إدارة الكد ارر. ويكرددين  -82
التعليم ال امين  مي  األشخاص  ق اال 2018ام قان ن حق ق األشخاص ذومل اإلعاقة لع

ذومل اإلعاقة، وي مين ذلض فرا شرط حمدد ينص عل  "عدم ا اتبعاد" من املدارس وإاتحة 
 الاتيبات التيسريية املعق لة.

وقد أن  ت فيجي فرقة العمين امل اكة بيف ال كا ت املعنية ابلقضاء عل  العنف ضد  -83
 ن املثجدد . واادتحدنيا لادد ط هاتريددة   معددايري ب دلعمددين علد  وضدداملدرأة والارددين، وجيدرمل ا

م امل  رة للناجيف من العنف ا نسا   ملساعدة ضحااي العنف العائلي،  ن فيهم األطرال. وتقدَّ
 ابلتعاون م  منلمات اجملتم  املد .

م   إىل اجملتوتضال   نة املساعدة القان نية ابنتلام أبن اة للت عية والتدري  امل جَّهيْف  -84
تناول فيها مس لة العنف ا نسا  وقان ن مكافحة العنف العائلي،  ا يص  ا أكيف ا لي ت

م املساعدة إىل الضحااي عل  وجه السرعة.  املرأة. وتُقدَّ
ية  -85 ن ن ول ح  اخنراا كبري ا عدد حا ت ادعاءات التعذي . وتحا املساعدة القا

 ا ء معاملة. ا فيها وق ىا حا ت نيبا إباال اعاافات انتزعا 
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بعة،  -86 تا وأنينا أذربيجان عل  فيجي لتعهدها بتا ير آليتها ال طنية للتنريذ واإلبثغ وامل
 وهن ت فيجي عل  دورها القيادمل ا  ال تغري املناخ والبيئة.

لك ارر، و حلا جزر البهاما اإلطار الت ريعي والسيااايت املتيف املتعلق اب اتجابة ل -87
ءات الساعة األوىل ة التكيف الولا  طنية، واملبادئ الت جيهية لعمليات الاحيين املقر رة، وإجرا

 من ا عتقال.
وأشارت بيثروس إىل الاكيز عل  حق ق اإلنسان ا اياق تغري املناخ. وأعربا عن  -88

الددعم  خنرداا مسدت ىقلقها إزاء اإلشكا ت اليت   تزال تنتلر الين، مالين ا جتدار ابلب در وا
 تماعي.ا ج
وهن ت بلجيكا فيجي عل  التقدم الذمل أحرزته من لثل التصديق علد  املعاهددات  -89

لتحقيددق مزيددد مدددن  الدوليددة لقدد ق اإلنسدددان وإلغدداء عق بددة اإلعددددام. واعتددربت أن  ددة هام ددداً 
 التحسيف،   ايما فيما يتعلق قق ق املرأة.

مة. يف ال طنية أن لاة التكوأشارت ب اتن ابرتياح إىل  -90 تكم ين أهدامل التنمية املستدا
 وأشارت إىل إحراز تقدم ا  ال القضاء عل  التمييز ضد املرأة والعنف ا نسا .

وأشدارت ب تسد اج إىل التددزام فيجدي القدد مل اب هد د العامليدة الراميددة إىل التصددمل لتغددري  -91
 اإلنسان. آليات حق ق املناخ. وأشادت بريجي عل  تعاوهنا املستمر م 

وشدج عا الربازيددين فيجددي علد  تعزيددز التدددابري الراميدة إىل مكافحددة ااددتغثل األطرددال  -92
 .وا عتداء عليهم جنسياً 

وأعربدا بددرو  دار السددثم عددن ارتياحهددا ملددا تتيحدده لاددة التكيددف ال طنيددة مددن دعددم  -93
ر القيدادة، ص ا األدواوتكافؤ الرر مل اركة املرأة بص رة كاملة وفعالة ا عمليات صن  القرار، 

 والق ا امل ارد ا قتصادية.
وأعربا بلغاراي عن تقديرها لص ل ا مي  عل  التعليم ا بتدائي وللعدد الكبدري مدن  -94

 األطرال الذين أتيا وم ال ص ل إىل التعليم الالان مل والتعليم العايل.
يري لرامية إىل ا ا ه د اوحالا كندا فيجي عل  إشراق الرجال والرتيان  -95 التصدمل للمعا

وامل اقددف والسددل كات ا جتماعيددة السددلبية وتعزيدددز العثقددات القائمددة علدد  ا حدداام واملسددداواة 
 ا نسانية.

ورحبا شيلي ابعتماد لاة التكيف ال طنية وشج عا فيجي عل  تنريذها من منل ر  -96
 يراعي حق ق اإلنسان.

جتماعية وا قتصادية، والتصددمل تعزيز التنمية ا ا ه د املبذولة لوأشارت الصيف إىل  -97
 لآلاثر السلبية لتغري املناخ، ومعا ة مس لة حق ق النساء واألطرال واألشخاص ذومل اإلعاقة.

ورحبا ك اتاريكا خباة التكيف ال طنية وابلتصدديق علد  اتراقيدة مناهضدة التعدذي   -98
ينة واتراقية حق ق األشخاص ثإنسانية أو امله بة القااية أو الوغريه من ضروب املعاملة أو العق

 ذومل اإلعاقة.
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وشجعا كرواتيا فيجي عل  التصدمل للتمييز ضد النساء والرتيات وا جتار ابلنسداء  -99
 واألطرال.

 ورحبا ك اب  يثء فيجي اهتماماً لاصاً لتغري املناخ والد من  اطر الك ارر. -100
فيجي  لتزامها وجه دها اللذين يصبان الدميقراطية عل   رية ك راي ال عبيةوأنينا مجه   -101

ا النه ا  بادئ وقيم حق ق اإلنسان األاااية و ايتها من لثل إطار قان   وطر متيف، 
 ومؤاسات ق ية، وايااات وطنية حُمكمة.

بدا مجه ريدة الك نغد  الدميقراطيددة ابلتصدديق علد  اتراقيددة األمدم -102 املتحددة ملكافحددة  ورح 
رب ال طنية وبروت ك وا املتعلق  ن  وقم  ومعاقبة ا جتار ابألشخاص، وخباصة ا رمية املنلمة ع
 النساء واألطرال.

وأشادت الدامنرق ابلتصديق عل  اتراقية مناهضة التعذي  وغريه من ضروب املعاملدة  -103
تصدمل ااية لريجي ا ابإلرادة السي العق بة القااية أو الثإنسانية أو املهينة، وكذلض أو  ال ال

 للعنف ضد املرأة. وقالا إهنا تلين قلقة ب  ن قلة اإلبثغ عن العنف املمارس عل  املرأة.
نليمي  -104 ت وأعربا ا مه رية الدومينيكية عن تقديرها للجه د املبذولة لتحسيف اإلطار ال

 واملؤاسي لق ق اإلنسان.
 ق اإلنسدان، واعتمداد قدان ن ات الدوليدة لقديق علد  املعاهددورحبا إك ادور ابلتصدد -105

يات الاحيين  حق ق األشخاص ذومل اإلعاقة، ولاة التكيف ال طنية، واملبادئ الت جيهية لعمل
 املقر رة.
 وقدما نيكاراغ ا ت صيات. -106
ورحبددا فرنسددا  لغدداء عق بددة اإلعددددام ا القددان ن العسددكرمل، وابلتصددديق علدد  عددددة  -107

 اإلنسان. معاهدات دولية لق ق
 ورحبا غاب ن اب ه د املبذولة ملكافحة تغري املناخ والك ارر الابيعية. -108
 ورحبا ج رجيا بتعهد فيجي  ن اء آلية وطنية للتنريذ واإلبثغ واملتابعة. -109
ايدة ورح با أملانيا   اركة فيجي ا إطار  ل  حق ق اإلنسان وابلتزامها بقضدااي   -110
 البيئة.
ا غاج عل  فيجي لتصديقها عل  اا معاهدات أاااية لق ق اإلنسان لثل نينوأ -111

، ومل اركتها ا التصدمل لتغري املناخ وتعزيز القدرة عل  2019إىل عام  2014الراة من عام 
 م اجهة الك ارر ا مناقة ا يط اوادئ ولارجها.

ااادية التسدد  لقدد ق مجيدد  املعاهدددات األ وهند ت غيدداج فيجدي علدد  تصددديقها علد  -112
إلنسدان وأشدادت   دروى إجدراءات السداعة األوىل مدن ا عتقدال. وأشدادت ابلسياادة ال طنيدة ا

 لريجي ا  ال تغري املناخ وخباة التكيف ال طنية.
وأنينا اي يين عل  فيجدي لددورها القيدادمل ا اعتمداد هندو لقد ق اإلنسدان ا إطدار  -113

  طر أو ا ا افين الدولية.ا اء عل  الصعيد ال تعلقة بتغري املناخ،ا اداثت امل
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وأشار الكراي الرا يل إىل ا هد د الديت تبدذوا فيجدي لبنداء  تمد  قدادر علد  التحمدين  -114
 وعل  م اجهة التحدايت النامجة عن تغري املناخ وال اق  ا جتماعي ا ديد.

ية وا تراقيات األااا فيجي عل  املعاهدات وأعربا هندوراس عن ارتياحها لتصديق -115
 التس  لق ق اإلنسان.

 اب ه د املبذولة من أجين تعزيز املساواة ا نسانية. أيسلنداورح با  -116
د ا اااتيجيات التدرجية لضمان  -117 ورح با اوند  طثق لاة التكيف ال طنية اليت حتد 

اء القددرة علدد  م اجهددة واادااتيجي إزاء التكيددف مدد  املنداخ وبندداعتمداد هنددو شدامين ومنهجددي 
 الك ارر.

يمي  -118 وأشارت إندونيسيا إىل الدور القيادمل اليت اضالعا به فيجي، عل  الصعيد اإلقل
 والعاملي، ابلتصديق عل  مجي  املعاهدات والصك ق األاااية لق ق اإلنسان، وأحاطا علماً 

 لقان ن ا  ال حق ق اإلنسان.بربامو تدري  م  ري إنراذ ا
ت مجه رية إيران اإلاثمية ابلتحدايت اليت ت اجهها فيجي فيما يتعلق ابلك ارر قر وأ -119

 الابيعية املتصلة بتغري املناخ وأنيرها السليب عل  تعزيز و اية حق ق اإلنسان ا البلد.
نمية املستدامة، وكدذلض ورح  العراق ابخلا ات اليت اختذهتا فيجي لتنريذ أهدامل الت -120

 إىل الصك ق الدولية لق ق اإلنسان.ابنضمام البلد 
ورحبا أيرلندا ابلروح القيادية اليت أابنا عنها فيجي ا تناول قضااي املالليات واملاللييف  -121

ومزدوجي امليين ا نسي ومغايرمل او ية ا نسانية وحداملي صدرات ا نسديف ا  لد  حقد ق 
إىل مكافحدة مجيدد  أشددكال جدي علدد  م اصدلة وتكاليددف ا هد د الراميددة اإلنسدان. وشددجعا في

 القائميف عل  امليين ا نسي واو ية ا نسانية. العنف والتمييز
ئلي  -122 وأشادت إيااليا اب هتمام الذمل ت ليه فيجي ملكافحة العنف ا نسا  والعنف العا

 إلنسان.وتعزيز تالقيف وتدري  املسؤوليف الك مييف ا  ال حق ق ا
ية حق ق ها للجه د اليت تبذوا فوأعربا الياابن عن تقدير  -123 يجي لتعزيز الدميقراطية و ا

 اإلنسان،   ايما حق ق النساء واألطرال واألشخاص ذومل اإلعاقة.
وأنيىن األردن عل  فيجي إلعدادها التقرير ال طر، الذمل يعك  التزام فيجي املت اصين  -124

 و ايتها. بتعزيز حق ق اإلنسان
ي  املعاهدات وا تراقيات األاااية ي عل  تصديقها عل  مجوهن ت قريغيزاتان فيج -125

 التس  لق ق اإلنسان.
وهن ت مجه رية  و الدميقراطية ال عبية فيجي عل  جه دها ا  ال النه ا ابملساواة  -126

 الن اة ا اجملتم .ا نسانية وأكيف األشخاص ذومل اإلعاقة لضمان م اركتهم الكاملة و 
 تاين ت صيات.وقدما ليختن  -127
وأعربا مدغ قر عن ارتياحها للتصديق عل  مجي  املعاهدات وا تراقيات األاااية  -128

 التس  لق ق اإلنسان.
 وقدما ماليزاي ت صيات. -129
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ورحبا ملديف بقان ن الصندوق ا اتئما  اخلاص  عادة ت طيف اجملتمعدات ا ليدة  -130
ن يرميان إىل ضمان يهية لعمليات الاحيين املقر رة، اللذيبسب  اعتبارات منالية وابملبادئ الت ج

 التمت  قق ق اإلنسان والرايت األاااية ا م اجهة تغري املناخ والك ارر الابيعية.
 وأشادت جزر مارشال ابلعمين ا ارمل الذمل تضال  به فيجي ا مكافحة تغري املناخ. -131
يدة ملدؤأر األطدرامل ا اتراق 23زة للدورة ن ت م ري ي س فيجي عل  رائاتها املمتاوه -132

األمم املتحدة اإلطارية ب  ن تغري املناخ وعل  اعتمادها لاة التكيف ال طنية املرتكزة عل  هنو 
 قائم عل  حق ق اإلنسان.

روب ورحبدا املكسديض بتصدديق فيجدي علد  اتراقيدة مناهضدة التعدذي  وغدريه مدن ضد -133
 األشخاص ذومل اإلعاقة.لثإنسانية أو املهينة واعتماد قان ن املعاملة أو العق بة القااية أو ا

وأنينا إارائيين عل  التزام فيجي ابلتصدمل لتحدايت تغري املناخ وضمان ااتمرار أت   -134
الريجييف بكامين حق ق اإلنسان. و حلا أيضاً اختاذ لا ات ت ريعية هامة لضمان حق ق 

 املرأة.
ئم. رب العق بة البدنية اعتداء وأوضا وفد فيجي أن بلده يعت -135 حلره قان ن مكافحة ا را

مر 2009وصدر ت ري  ب  ن العنف العائلي ا عام  وا ، األمر الذمل مك ن ا اكم من إصدار أ
ية. تقييدية. و  يُستند إىل ا عتذارات التقليدية ا اختاذ قرار بت جيه ا هتام أو  ئ املثحقة القضا

رورة بذل املزيد زواج شخص دون ان الالامنة ع رة. وأقرت فيجي بضو  يعامل قان ن الزواج ب
مدن ا هدد د ملسدداعدة أفددراد  تمدد  املالليددات واملالليديف ومزدوجددي امليددين ا نسددي ومغددايرمل او يددة 

 ملة.ا نسانية وحاملي صرات ا نسيف عل  اإلبثغ عما يتعرض ن له من ا ء املعا
ات وا تراقيات التنريذ واإلبثغ ا اياق املعاهد وت اجه فيجي عبئاً نيقيثً عل  صعيد -136

عة.  الدولية لق ق اإلنسان. وتلين فيجي مصممة عل  إن اء آلية وطنية للتنريذ واإلبثغ واملتاب
تحدر  وشاركا فيجي ا املراوضات املتعلقة ابتراقيدة منلمدة العمدين الدوليدة ب د ن العندف وال

ل  الربملان للتصديق عليها. عل  عرا ا تراقية ع ( ووافق  ل  ال زراء190)رقم  2019 لعام
للت  يدف ا قادداى العمددين.  وتدرفض فيجددي املمارادة السددابقة املتماللدة ا اعتمدداد العدرق أااادداً 

تيزال النه ا بدور املرأة ا املناص  القيادية ي كين حتدايً  و  عمين ، عل  الرغم من أن فيجي 
 جازة األم مة واألب ة.عل  إزالة ال اجز،  ا ا ذلض من لثل إ

وتعمدين  ندة حقد ق اإلنسدان ومناهضدة التمييدز جبدد مد  منتددى آاديا وا ديط اودادئ  -137
للمؤاسات ال طنية لقد ق اإلنسدان والتحدالف العداملي للمؤاسدات ال طنيدة لقد ق اإلنسدان 

ية حق  لضمان امتالال اللجنة للمبادئ املتعل ق اإلنسان قة  ركز املؤاسات ال طنية لتعزيز و ا
 )مبادئ ابري (.

لتدد فري الرعايددة الصدحية اجملانيددة لدشدخاص املصددابيف ابملهددق  ووضدعا فيجددي م دروعاً  -138
 وللقضاء عل  ال صم الذمل يتعرا له هؤ ء األشخاص ا اجملتم .
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 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
م  ةت   جلستتةحبثت  فيجتتي ا -139 التحتتاورو و تتي  لتوصتتيات التواردة أدال التّت ت تتد 

 حتظى بتأييد ا:
استتمما  عمليتة التيتديق علتى اتفاتيتة منظمتة العمتل الدوليتة بشتأن  139-1

 )مجهورية المونغو الدميقراطية(؛ (190)رتم  2019العنف والتحرش لعام 
املتعلقتتة حبقتتوق اإلنستتان إنشتتاء يليتتة وطنيتتة لنبتت و عتتن التوصتتيات  139-2

ع مؤشرات وربط اآللية أب داف التنمية املستدامة وتنفيذ ا ومتابعتهاو مبا يتيح وض
ي(؛ وإنشتاء يليتة وطنيتة لتنفيتتذ التوصتيات اليتادرة عتن  ياتات ويليتتات )ابراغتوا

املعا دات الدولية واإلب و عنها ومتابعتهاو وفقاا ل لتزامات الطوعية املتعهد هبا يف 
يلية وطنيتة لتنفيتذ اليدد )توغو(؛ واستمما  تنفيذ االلتزام املتعلق إبنشاء   ذا

اإلنستتان واإلبت و عنهتا ومتابعتهتا )جتتزر التوصتيات وااللتزامتات املتعلقتة حبقتوق 
 البهاما(؛ والتعجيل إبنشاء يلية وطنية للتنفيذ واإلب و واملتابعة )اتيلند(؛

تمع املدين ليياغة التقارير الوطنيتة إنشاء يلية دائمة للتشاور مع اجمل 139-3
 راض الدوري الشامل و ياات املعا دات )أوروغواي(؛املقدمة إىل االستع

تنفيتتتذ يليتتتة وطنيتتتة ملتابعتتتة توصتتتيات النظتتتام التتتدو  حلقتتتوق اإلنستتتان  139-4
 )أوروغواي(؛

تنفيذ يليات شفافة وفعالة إلجراء مشاورات عامة مع منظمات اجملتمع  139-5
نني متمني اجملتمع املدين من املشاركة البناءة على حنو أفضل املدين و  لقوا يف إعداد ا

 ري الشامل )فانواتو(؛والسياساتو مبا يف ذلك االستعراض الدو 
مواصلة تعزيز اآللية الوطنية لتنفيذ التوصيات املتعلقة حبقوق اإلنسان  139-6

 واإلب و عنها ومتابعتها )أنغوال(؛
 ؛ر اآللية الوطنية للتنفيذ واإلب و واملتابعة )أذربيجان(الشروع يف تطوي 139-7
إنشتتاء يليتتة وطنيتتة للرصتتد والتنفيتتذ واملتابعتتة لضتتمان الوفتتاء الفعتتتا   139-8

 ابلتزامات تقدمي التقارير إىل خمتلف  ياات معا دات حقوق اإلنسان )بواتن(؛
اإلنستان  مواصلة تعزيز يلية تنفيذ ومتابعة التوصيات املتعلقة حبقوق 139-9

 )اجلمهورية الدومينيمية(؛
ام إنشتتاء يليتتة وطنيتتة للتنفيتتذ واإلبتت و الوفتتاء ابلتتتز  إحترا  تقتتدم يف 139-10

 واملتابعة يف ميدان حقوق اإلنسان )إكوادور(؛
الشتروع يف يياتة اآلليتتة الوطنيتة للتنفيتذ واإلبتت و واملتابعتة يف إطتتار  139-11

 جولة اإلب و املقبلة )جورجيا(؛
لت 139-12 عة تعزيز اجلهود الرامية إىل إنشاء يلية وطنية للرصد وا نفيذ واملتاب

 )موريشيوس(؛



A/HRC/43/8 

15 GE.19-22360 

االعتمتاد علتى عمليتتة منفتحتة ومبنيتة علتتى اجلتدارة يف ستياق اةتيتتار  139-13
املرشتتتحني علتتتتى اليتتتتعيد التتتوطين النتهتتتتاابت  ياتتتتات معا تتتدات األمتتتتم املتحتتتتدة 

 وأيرلندا الشمالية(؛)اململمة املتحدة لربيطانيا العظمى 
إلنسان ومحايتهاو ال سيما من مواصلة اجلهود املبذولة لتعزيز حقوق ا 139-14

اء مؤسستتتتتة وطنيتتتتتة حلقتتتتتوق اإلنستتتتتانو وتقتتتتتدمي التقتتتتتارير إىل  ياتتتتتات ةتتتتت   إنشتتتتت
 املعا داتو فض ا عن تنفيذ التوصيات املنبثقة عن اجلولة السابقة )املغرب(؛

يليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسانو مبا يف ذلك مواصلة العمل مع  139-15
 نما(؛اإلجراءات اخلاصة )سري ال

لعمل  139-16 مواصلة العمل مع مجيع أصحاب امليلحةو مبا يف ذلك منظمة ا
 الدوليةو من أجل إحرا  تقدم يف املسائل املثارة يف تقرير التنفيذ املشرتك )أسرتاليا(؛

نون املتعلتتتتق بعوائتتتتد اجلرميتتتتة املرتبطتتتتتة ضتتتتمان التنفيتتتتذ الفعتتتتا  للقتتتتتا 139-17
 ابملهدرات )اليوما (؛

ريعات الوطنيتة هبتدف ضتمان التنفيتذ المامتل التفاتيتتة التشت تمييتف 139-18
أو  نية  ل إنسا ا أو  منا ضة التعذيب وغريل من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 

 القسري )أوروغواي(؛املهينة واالتفاتية الدولية حلماية مجيع األشهاص من االةتفاء 
االلتزامات تمثيف اجلهود الرامية إىل مواءمة التشريعات ا 139-19 حمللية مع 

 ورجيا(؛الدولية املتعهد هبا )ج
مواصتلة توطيتتد اإلطتتار القتانوين واإلطتتار املؤسستتي متن أجتتل تعزيتتز  139-20

 حقوق اإلنسان ومحايتها )نيجرياي(؛
ة ملواءمة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان اختاذ التدابري التشريعية ال  م 139-21

وغتتو(؛ وتعزيتز اإلطتار القتانوين للجنتة الوطنيتتة مواءمتة كاملتة متع مبتادي ابريتس )ت
العمل بيورة مستقلةو مع ختويلها اةتياص تلقي  حلقوق اإلنسان لمي تتممن من

مع مبادي ابريس )املمسيك(؛ وإنشاء مؤسسة  الشماوى والتحقيق فيهاو انسجاماا 
 ية حلقوق اإلنسان وفقاا ملبادي ابريس )أوكرانيا(؛وطن

ضمان إعادة اعتماد جلنة فيجي حلقوق طوات ال  مة لاختاذ مجيع اخل 139-22
 اإلنسان وممافحة التمييز وفق مبادي ابريس )أسرتاليا(؛

لتمييز مع  139-23 مواءمة النظام األساسي للجنة حقوق اإلنسان وممافحة ا
مبركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسانو وضمان استق هلا  مبادي ابريس املتعلقة

 (؛ومتويلها )شيلي
تعزيتز واليتة واستتق   جلنتة حقتوق اإلنستان وممافحتة التمييتز وفتتق  139-24

 مبادي ابريس )كوستاريما(؛
مواصلة تعزيز جلنة حقوق اإلنسان وممافحة التمييز عن طريق  ايدة  139-25

 اهلند(؛مواءمتها مع مبادي ابريس )
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لبشترية ضمان متتع جلنتة حقتوق اإلنستان ومنا ضتة التمييتز ابملتوارد ا 139-26
إطار االمتثا  التام ملبادي ابريتس واملالية واملادية ال  مة ل ضط ع بواليتها يف 

 )أيرلندا(
إجتراء تقيتتيم شتتامل لعمليتتة تنفيتتذ ةطتتة التميتتف الوطنيتتة متتن أجتتل  139-27

النجاحتتتات والتتتدروس املستهليتتتة عنتتتد إعتتتادة تطبيتتتق اخلطتتتتة يف االستتتتفادة متتتن 
 املستقبل )سنغافورة(؛

 نفيذ ةطة التميف الوطنية بيورة اتمة )بروين دار الس م(؛ن تضما 139-28
مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان تدريب متوففي الشترطة يف جمتا   139-29

 حقوق اإلنسان )االحتاد الروسي(؛
وتنفيذ برامج تدريب موففي شرطة فيجيو من أجل  مواصلة تطوير 139-30

لقانون عوائد اجلرمية املرتبطة ابملهدرات  بناء تدرايمو فيما يتيل ابلتنفيذ الفعا 
 غري املشروعة )اليوما (؛

مواصتلة بترامج تتدريب متوففي أجهتزة الدولتة وأصتحاب امليتتلحة  139-31
  االستتفادة الماملتة متتن املعنيتني يف جمتا  حقتوق اإلنستانو مبتا يف ذلتك متن ةت 

أشتما  التعتاون التعاون الثنائي والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب وغري ذلتك متن 
 الث ثي )إندونيسيا(؛

مواصلة توفري التدريب يف جما  حقوق اإلنسان ملوففي إنفاذ القانون  139-32
 )ماليزاي(؛

التدريب والتوعية مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز التعليم والتثقيف و  139-33
 يف جما  حقوق اإلنسان )األردن(؛

لالسعي ابستمرار إىل تعزيز حقو  139-34 ضعيفةو ق املرأة وغري ا من الفاات ا
 مثل األشهاص ذوي اإلعاتة واملسنني )بواتن(؛

اختاذ مزيد من التدابري اإلجيابية من أجل توفري محاية أفضل حلقوق  139-35
 اإلعاتة وغري ذلك من الفاات الضعيفة )اليني(؛ املرأة والطفل واألشهاص ذوي

مواصلة العمل بيورة إجيابية مع منظمات حقوق اإلنسان من أجل  139-36
 مجيع الفاات الضعيفة )غياا(؛ محاية
تعزيز التعاون االجتماعي واحلوار بني خمتلف اجملموعات العرتية متن  139-37

 (؛أجل التيدي للتمييز بفعالية )المرسي الرسو 
لتمييز اختاذ تدابري من أجل ممافحة مجيع أشما  التم 139-38 ا ييزو وخباصة 

ة  اهلوي الذي يستهدف النساء واملثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري 
 اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني )إيطاليا(؛

القانونية والعامة يف مواصلة تعزيز اجلهود الرامية إىل حتسني اخلدمات  139-39
ّ تضط  لع هبا األفرتة املتنقلة )الياابن(؛املناطق الريفية من ة   أنشطة التوعية ال
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املتباد   139-40 مواصلة اختاذ تدابري لتعزيز احرتام التنوع الثقايف واالحرتام 
 )ابكستان(؛

املسن 139-41 ون مواصلة اجلهود الرامية إىل محاية الفاات الضعيفةو ال سيما 
 )موريشيوس(؛

يتز متن أجتل محايتة تعزيز التنفيذ الفعتا  للتشتريعات املنا ضتة للتمي 139-42
 وتعزيز حقوق الفاات املهمشة والضعيفة )نيبا (؛

اعتماد وتنفيذ اسرتاتيجية شاملة للقضاء على التمييز وسن تشريعات  139-43
العترق أو اإلعاتتةو حتظر حتديداا مجيع أشما  التمييز على أساس نتوع اجلتنس أو 

 ضمن أمور أةرى ) ندوراس(؛
ة تعزيز التشريعات يف جما 139-44   ممافحة خمتلف أشما  التمييز والعنيري

 والمرا ية )األردن(؛
إلغاء أحمام القانون اجلنائي الّ جتر م الع تات اجلنسية الرضائية بني  139-45

 البالغني من نفس اجلنس )إسبانيا(؛
شريعات الّت تنطتوي علتى متييتز علتى أستاس امليتل اجلنستي إلغاء الت 139-46
 )إسبانيا(؛ اهلوية اجلنسانية أو

تعزيز اجلهود الرامية إىل ممافحة التمييز والعنف ضد املثليات واملثليني  139-47
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسنيو وضمان 

 رتمبة ضد م واملعاتبة عليها )األرجنتني(؛التحقيق يف أعما  العنف امل
ليتتتات واملثليتتني ومزدوجتتتي امليتتتل اجلنستتتي ممافحتتة التمييتتتز ضتتتد املث 139-48

ومغتتايري اهلويتتتة اجلنستتانية وحتتتاملي صتتتفات اجلنستتنيو مبتتتا يف ذلتتك علتتتى صتتتعيد 
الوصتو  إىل اخلتدمات اليتحية والعت   متن فتريوس نقتة املناعتة البشتريةو عتن 

 المايف للمهنيني اليحيني )فرنسا(؛ طريق توفري التدريب
حة مجيع أشما  التمييز العنيري وكرل مواصلة اجلهود املبذولة ملماف 139-49

 األجانب وما يتيل بذلك من تعيب )السنغا (؛
اختاذ اخلطوات ال  مة ملمافحتة التحتريع علتى المرا يتة العنيترية  139-50

جتمتتاعيو وضتتمان حتتق مجيتتتع والعرتيتتة يف شتتبمة اإلنرتنتت  ووستتائط التواصتتل اال
 السمان يف حرية التعبري والرأي )األرجنتني(؛

 تعزيز اجلهود املبذولة للقضاء على التمييز العنيري )جزر البهاما(؛ 139-51
 مواصلة اجلهود املبذولة للقضاء على التمييز العنيري )نيماراغوا(؛ 139-52
 اجلنسني )جزر سليمان(؛توفري يلية لدعم الناجني من العنف من ك   139-53
املتأتية من أنشتطة  اختاذ تدابري إضافية لضمان أن تدعم اإليرادات 139-54

التعدين يف فيجي التنمية االتتيادية والبشرية للبلدو فض ا عتن محايتة البياتة يف 
 مناطق التعدين ) ايّ(؛
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مواصتتلة تمثيتتف بتترامج توعيتتة الفاتتات الضتتعيفة بشتتأن السياستتات  139-55
ية املتعلقة ابملناخ وابحلد من خماطر الموارث من أجل ضمان تنفيتذ ا علتى الوطن
 شامل للجميع )الفلبني(؛حنو 
مواصتتلة تعمتتيم مراعتتاة التميتتف متتع تغتتري املنتتاخ يف مجيتتع األنشتتتطة  139-56

 اإلمنائية مبساعدة اجملتمع الدو  )رواندا(؛
ر تغري املناخ مع مواصلة تعزيز اجلهود املبذولة من أجل التيدي آلاث 139-57

 فيي  ام(؛الرتكيز على الفاات الضعيفةو مبا يشمل النساء واألطفا  )
املناخ  139-58 تغري  مواصلة تعزيز املساواة اجلنسانية وحقوق املرأة يف سياق 

 )فيي  ام(؛
ضتتمان اتبتتتاع متتج شتتتامل للجميتتتع وتشتتاركي إ اء السياستتتة املناةيتتتة  139-59

 يف سياق القانون اجلديد )أنغوال(؛ابعتبار ذلك حاجة تشريعية 
كي إ اء السياستة املناةيتة يف ضمان اتباع مج شتامل للجميتع وتشتار  139-60

 سياق العمل التشريعي )أذربيجان(؛
مواصلة وضع سياسات عامة للتيدي لتغري املناخ واحلد من خماطر  139-61

 الموارث ابعتماد مج جنساين )شيلي(؛
جهة تغري املناخ من منظور حقوق اإلنسانو عن املضي يف مسار موا 139-62

طنني يف صتتتنع القتتترار والوصتتتو  إىل العدالتتتتة طريتتتق إنشتتتاء يليتتتات ملشتتتاركة املتتتتوا
 والتعويضات )كوستاريما(؛

مواصلة تعزيز اإلطار التشريعي والسياسايت املتني لبناء جمتمعات حملية  139-63
الفيجيتني حبقتوق اإلنستتان تويتة وتتادرة علتى التحمتل وضتمان استتمرار متتتع مجيتع 
عية )مجهورية كوراي الشعبية األساسية حىت يف مواجهة تغري املناخ والموارث الطبي

 الدميقراطية(؛
مواصلة جهود التميف مع تغري املناخ يف إطار اخلطة الوطنية للتميف  139-64

 )اجلمهورية الدومينيمية(؛
ملتهتذة ملمافحتة تغتري مواصلة العمل الرامي إىل تعزيتز اإلجتراءات ا 139-65

 املناخ )نيماراغوا(؛
تغري املناخ والتهفيف من تداعياته على االستمرار يف جهود ممافحة  139-66

 مجيع تطاعات اجملتمع )مير(؛
إشتراك املترأة يف املنتتتدايت املمرستة ملمافحتة تغتتري املنتاخ والمتتوارث  139-67

 الطبيعية )غابون(؛
الرامية إىل تنفيذ أطر تشريعية وسياساتية حملية متينة تمثيف اجلهود  139-68

 ملناخ والموارث الطبيعية )غاا(؛للتهفيف من اآلاثر الضارة لتغري ا
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عتدم التهتتاون يف اجلهتتود وااللتزامتتات املتعلقتتة ابلتيتتدي آلاثر تغتتري  139-69
 املناخو بغية ضمان متتع شعب فيجي حبقوق اإلنسان )نيجرياي(؛

ضتتمان ات بتتتاع متتج شتتتامل للجميتتتع وتشتتاركي إ اء السياستتتة املناةيتتتة  139-70
 العمل التشريعي املتعلق بتغري املناخ )اهلند(؛ابعتبار ذلك حاجة تشريعية يف سياق 

تعزيز التدابري املتهذة يف إطار يلية تشريعية متينة حلظر ومنع مجيع  139-71
القاستية أو ال إنستتانية أشتما  التعتذيب وغتريل متن ضتروب املعاملتة أو العقوبتة 

 املهينة )مدغشقر(؛ أو
ومحايتهم ومساعديم ومد م  تعزيز يلية حتديد ضحااي االجتار ابلبشر 139-72

 ابلدعم القانوين )أفغانستان(؛
اختتاذ التتدابري ال  متتة لضتمان التنفيتذ الفعتتا  خلطتة العمتل الوطنيتتة  139-73

 ؛(للقضاء على االجتار ابلبشر )أرمينيا
 مواصلة جهود ممافحة االجتار ابألطفا  )جورجيا(؛ 139-74
لبشتتر وغتتتريل متتن أشتتما  التتترق مضتتاعفة اجلهتتود ملمافحتتتة االجتتتار اب 139-75

احلديثتةو ال ستتيما فيمتا يتعلتتق ابألطفتا و والتيتتدي متن ةتت   تشتريعات ستتليمة 
وسياستات فعالتة حلتاالت االعتتداء علتى األطفتا  واستتغ هلم جنستيااو ال ستيما يف 

 السياحة )المرسي الرسو (؛تطاع 
لشامل تعزيز املشاركة النشطة يف يلية عملية اب  من أجل التيد 139-76 ي ا

 لتهريب األشهاص واالجتار ابلبشر يف املنطقة )إندونيسيا(؛
مواصلة اجلهود املبذولة من أجل تعزيز التدابري الرامية إىل محاية مجيع  139-77

 الجتار ابلبشر )تريغيزستان(؛األشهاصو مبن فيهم األطفا و من ا
نستتتياا إىل ضتتمان تقتتتدمي الضتتالعني يف االجتتتتار ابلنستتاء واستتتتغ هلن ج 139-78

 العدالة ومعاتبتهم )مدغشقر(؛
لسلمي  139-79 ا لتجمع  اختاذ التدابري ال  مة لضمان احرتام حرية التعبري وا

املقدمتتتتتة يف إطتتتتتتار وتمتتتتتوين اجلمعيتتتتتاتو والنظتتتتتر يف االستتتتتتجابة لطلبتتتتتات التتتتتزايرة 
 اإلجراءات اخلاصة ذات اليلة )مجهورية كوراي(؛

اية احلق يف حرية التعبري وفقاا ألحمام اختاذ تدابري تشريعية لضمان مح 139-80
 العهد الدو  اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية )مجهورية مولدوفا(؛

تمتتتتريس حريتتتتة التعبتتتتري عتتتتن طريتتتتتق ضتتتتمان عتتتتدم إستتتتاءة استتتتتتهدام  139-81
لتشريعات اجلنائية والتشريعات املتيلة ابلتعبري يف التضييق على وسائط اإلع م ا

املتحدة  واجملتمع املدين وتمع انتقادات السياسيني املعارضني للحمومة )الوالايت 
 األمريمية(؛

اختاذ ةطوات لضمان ممارسة احلق يف حرية التعبري واحلق يف تمتوين  139-82
ل حق العما  وأرابب العملو دون ةوف من تدةل اجلمعيات يف فيجيو مبا يشم
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صتت ا التشتتريعي غتري متتربر للستلطاتو عتتن طريتق أمتتور منهتا إحتترا  تقتدم يف اإل
 )نيو يلندا(؛

تعزيز اجلهود الرامية إىل ضمان حرية التعبري ومحاية اليحفينيو مبا يف  139-83
 ذلك يف شبمة اإلنرتن  )إيطاليا(؛

يق ضمان عدم استهدام القوانني اجلنائيةو دعم حرية التجمع عن طر  139-84
العما  يف تشميل  من تانون النظام العام )املعد (و للحد من حق 15مثل املادة 

 النقاابت واالنضمام إليها وحقهم يف التجمع )الوالايت املتحدة األمريمية(؛
تعزيز حرية تموين اجلمعيات وحق العما  يف التدفاع عتن ميتاحلهم  139-85

بيورة أفضلو مبا يف ذلك من ة   الرتةية القانوين للتظا ر السلميو ويرائهم 
 )كندا(؛ دون ةوف من املضايقة أو االحتجا 

ضمان وصو  نستاء وفتيتات األستر املعيشتية املنهفضتة التدةل إىل  139-86
 العدالة الرمسية )الدامنرك(؛

من أجل وضع مواصلة تعزيز التنمية االتتيادية واالجتماعية املستدامة  139-87
 أسس متينة تتيح لشعب فيجي التمتع على حنو أفضل جبميع حقوق اإلنسان )اليني(؛

ف اجلهود الرامية إىل محاية حقوق الطفل واملرأةو مبا يف ذلك يف تمثي 139-88
 تطاعي التعليم واليحة )كرواتيا(؛

مواصلة تنفيذ الربامج والسياستات الوطنيتة الراميتة إىل حتستني نظتم  139-89
التعلتيم واليتتحة فيمتتا يتعلتتق أبوجته ضتتعف النستتاء واألطفتتا  واألشتتهاص ذوي 

 الدميقراطية(؛ اإلعاتة )مجهورية كوراي الشعبية
لة  139-90 املقب ة  العمل على سبيل األولوية على تضمني ةطط العمل الوطني

املتعلقة ابملناخ حقَّ اإلنسان يف ميال الشرب وحقه يف ةتدمات اليترف اليتحي 
 ؛)إسبانيا(

مواصتتتتتلة اجلهتتتتتتود الراميتتتتتتة إىل دعتتتتتتم األستتتتتتر يف أعقتتتتتتاب المتتتتتتوارث  139-91
ساستية واألدويتة فتوراا يف حتاالت الطتواري ابستحداث نظام لتوفري الضترورايت األ

 )أفغانستان(؛
ة  139-92 تر وِحد  توا تنقيح توانني البناء لتعزيز القدرة على التحمل يف ضوء 

السمن تقلبات الطقس النامجة عن تغري  املناخ ولضمان االلتزام حبق اإلنسان يف 
 ؛ال ئق وحقه يف املرافق اليحية وامليال النظيفة )جزر البهاما(

تعزيتتتز نظتتتم احلمايتتتة االجتماعيتتتة لضتتتمان حيتتتو  األستتتر واألطفتتتا   139-93
 املتأثرين بتغري املناخ على دعم كاف ومناسب )بلغاراي(؛

ن رفال النساء واألطفا  واألشهاص مواصلة اجلهود الرامية إىل ضما 139-94
ذوي اإلعاتة يف سياق تيميم وتنفيذ ةطط للتيدي للموارث الطبيعية وحاالت 

 واري )كواب(؛الط
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مواصتلة صتون حقتوق اإلنستتان واحلترايت األساستية وإيت ء االعتبتتار  139-95
الواجب ألوجه الضعف احملددة الّ تواجهها النساء واألطفا  واألشهاص ذوو 

إطار اإلعات ة يف سياق اهلجرة النامجة عن تغري املناخ والموارثو وذلك من ة   
 اهلند(؛)تشريعي وسياسايت فعا  

مواصتلة اجلهتود الراميتة إىل تعزيتز نظتام احلمايتة االجتماعيتة لضتمان  139-96
يران  إ ة  حيو  األشهاص املتأثرين مباشرة بتغري املناخ على الدعم المايف )مجهوري

 اإلس مية(؛
مواصتلة اجلهتود الراميتة إىل دعتتم املتضتررين متن المتوارث الطبيعيتتة  139-97

 )العراق(؛
ي للنساء املت تترحَّ ت بسبب تغري املناخ من ضمان التممني االتتياد 139-98

 ة   توفري الدعم واملساعدة ال  مني ملواصلة أنشطتهن )ملديف(؛
ت احملليتتتة املتتتتأثرة والفاتتتات احملرومتتتتة مراعتتتاة مستتتألة إشتتتراك اجملتمعتتتا 139-99

 وإدماجها بيورة طبيعية يف اجملتمع )جزر مارشا (؛
تعزيز نظم احلماية االجتماعية لألطفا  مواصلة اجلهود الرامية إىل  139-100

 واألسر ملواجهة الموارث )نيبا (؛
مواصلة اجلهود الرامية إىل كفالة إسهام برامج الضمان االجتماعي  139-101
 تعزيتتتتز املشتتتتتاركة الفعالتتتتة لألشتتتتتهاص ذوي اإلعاتتتتتة يف اجملتمتتتتتع )مجهوريتتتتتة الو يف

 الدميقراطية الشعبية(؛
املزيد من مواصلة اجلهود الوط 139-102 نية للحد من الفقر من ة   تقدمي 

 الدعم لربامج احلماية وةطط املعاشات االجتماعية )تطر(؛
لبلد مواصلة العمل من أجل حتقيق مستوى  139-103 ا لفقر يف  ا صفري من 

 )االحتاد الروسي(؛
اتتيادايا  139-104  ايدة التدابري لتقدمي املساعدة والدعم إىل األسر احملرومة 
 ء تغيريات  يملية للتيدي لفقر األطفا  )اململمة العربية السعودية(؛وإجرا
مواصتتتلة تعزيتتتز التتتربامج االجتماعيتتتة الناجحتتتة ملمافحتتتة الفقتتتر يف  139-105
ت التعلتتيم واليتحة والغتتذاءو متتع إيت ء ا تمتتام ةتاص ألضتتعف القطاعتتات جمتاال

 )مجهورية فنزوي  البوليفارية(؛
د متن الفقترو ال ستيما يف املنتاطق الريفيتتة تنفيتذ استرتاتيجيات للحت 139-106

 )بي روس(؛
مواصتتلة تعزيتتز التتتتدابري املتهتتذة واحلمايتتة املقدمتتتة علتتى اليتتتعيد  139-107

 ع مستوايت الفقر )اجلمهورية الدومينيمية(؛االجتماعي من أجل ةف
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مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز التدابري املتهذة من أجل تتوفري  139-108
املوارد واملساعدة لألسر احملرومة اتتيادايا وإجراء تغيريات  يملية من  يمفي من ما

 أجل التيدي لفقر األطفا  )ملديف(؛
املتعلقة استمما  الييغة النهائية ل 139-109 لتشريعات والسياسات الوطنية 

ابلوصو  إىل ميال الشرب املأمونة وةدمات اليرف اليحي وتنفيذ او ال سيما يف 
 ة )مجهورية إيران اإلس مية(؛اجلزر اخلارجي

صرف صحي  إاتحة إمدادات مستدامة من امليال املأمونة وةدمات 139-110
 م ئمة للجميع )ماليزاي(؛

بري لضمان احرتام حظر فيل احلوامل من العمل وإلعما  اختاذ تدا 139-111
 احلق يف إجا ة أمومة مدفوعة األجر يف مجيع تطاعات االتتياد )أوروغواي(؛

إعادة النظر يف احلد األدىن ألجور العما  الذين يعيشون حت  ةط  139-112
 ؛الفقرو من أجل متمينهم من التمتع حبياة كرمية )مجهورية إيران اإلس مية(

مواصلة ضمان حتسني اخلدمات الطبية يف البلتدو مبتا يف ذلتك متن  139-113
  الرعاية اليحية وتعزيز ة    ايدة االستثمار يف تدريب املهنيني العاملني يف جما

اجلهود الرامية إىل ةفع نسب الوفيات يف صفوف األطفا  دون سن اخلامستة 
 والرضع )سري النما(؛

لتتتدابري إلاتحتتة الوصتتو  إىل اخلتتدمات اليتتحية اختتتاذ املزيتتد متتن ا 139-114
 وضمان نوعيتها )بي روس(؛

ة االستمرار يف إعطاء األولوية للحق يف اليحةو وتنف 139-115 ل يذ تدابري فعا
 ملواصلة تعزيز الوصو  إىل اخلدمات اليحية وضمان نوعيتها )كواب(؛

املرافتتق الطبيتتة وإاتحتتتة توستتيع نطتتاق اجلهتتود اجلاريتتة هبتتدف تتتوفري  139-116
إطار اجلهود  إممانية وصو  الفاات الضعيفة إليهاو ال سيما النساء والفتياتو يف 

 حية العامة يف فيجي )ماليزاي(؛العامة الرامية إىل حتقيق التغطية الي
إضفاء الشرعية على اإلماء الطوعي للحمل يف حاالت االغتياب  139-117

طتري للجنتني أو عنتد وجتود ةطتر يهتدد صتحة األم أو سفاا احملارم أو التشتول اخل
 حيايا )املمسيك(؛ أو

اختتاذ ةطتتوات لتحستني نوعيتتة التثقيتف اجلنستتي الشتامل وضتتمان  139-118
 إليه على نطاق واسع )نيو يلندا(؛ الوصو 
تنقتتيح املنتتا ج الدراستتية احلاليتتة للتثقيتتف يف جمتتا  احليتتاة األستترية  139-119
نية الدولية املنقحة بشأن التثقيف اجلنسيو وضمان تنفيذ ا لنرشادات التق امتثاالا 

علتتى نطتتاق النظتتام املدرستتي التتوطينو وإاتحتتة التطتتوير املهتتين املستتتمر للمدرستتني 
 كد من أن هلم ما يمفي من املهارات لتدريس  ذا املوضوع )ييسلندا(؛للتأ
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املناسبة   ايدة فرص التعليم يف املناطق النائية وتوفري ةدمات النقل 139-120
 )اململمة العربية السعودية(؛

تعزيز التدابري الرامية إىل حتسني احلوافز املالية واالجتماعية املمنوحة  139-121
 نني للهدمة يف املناطق النائية )ميامنار(؛للمدرسني املعي  

مواصتتلة اجلهتتتود املبذولتتة لتضتتتييق الفجتتتوة يف نوعيتتة التعلتتتيم بتتتني  139-122
لوصو  املناطق  ا احلضرية والريفية وتعزيز اهلياكل األساسية للمدارس الريفيةو مثل 

 إىل امليال والمهرابء واالتياالت )ميامنار(؛
 ة إىل تعزيز احلق يف التعليم )تونس(؛مواصلة اجلهود الرامي 139-123
إي ء ا تمام ةاص للتفاواتت بني املناطق احلضرية والريفية من أجل  139-124

مجيع األطفا و على تدم املساواةو إىل ةدمات جيدةو ال سيما يف  ضمان وصو 
 جما  التعليم )اجلزائر(؛

 ئمتتتتة يف تعزيتتتتز الفتتتترص الدراستتتتية وتوطيتتتتد اهلياكتتتتل األساستتتتية امل 139-125
املتتدارسو مبتتا يشتتمل ةتتدمات اليتتترف اليتتحي والنظافتتة اليتتحيةو ال ستتتيما يف 

 (؛املناطق املتأثرة ابلموارث الطبيعية )بي روس
ضمان وصو  اجلميع إىل تعليم جيدو ال سيما األطفا  الضعفاء الذي  139-126

ارتفاع يعيشون يف املناطق الريفية أو يف سياتات مرتبطة ابهلجرة احلضريةو ومعاجل ة 
 نسب االنقطاع عن الدراسةو ال سيما يف صفوف الفتيات )المرسي الرسو (؛

ع األطفتتتتتتا  )مجهوريتتتتتتتة الو مواصتتتتتتلة تتتتتتتوفري التعلتتتتتتيم اجليتتتتتتتد جلميتتتتتت 139-127
 الدميقراطية الشعبية(؛

مواصلة املبادرات الرامية إىل  ايدة املنح الدراسية ودعم الدراسات  139-128
 ق مجيع أطفا  فيجي يف التعليم )ابكستان(؛اجلامعية من أجل إعما  ح

تمثيف اجلهود الرامية إىل التقليل إىل أدىن حد من احلتواجز الّت  139-129
للجميع  تعيق التعلم وضمان وصو  مجيع شرائح اجملتمع إىل التعليم يف بياة شاملة 

 )ماليزاي(؛
ذوي تستريع اجلهتتود احلاليتة الراميتتة إىل ضتمان تعلتتيم مستتوِعب لتت 139-130

 اإلعاتة وإاتحة إممانية الوصو  إليهو داةل املدارس وحوهلا )جزر مارشا (؛
لرجلو مواصلة اجلهود الرامية إىل ت 139-131 املرأة وا عزيز فهم املساواة بني 

لقضاء  وضمان متتع املرأة ابملساواة يف احلقوق والفرص يف سياق العمل الرمسيو وا
 لفعلية يف سوق العمل )دولة فلسطني(؛على الفيل املهينو وحتقيق املساواة ا

املرأةو  139-132 مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز املساواة اجلنسانية ومتمني 
سواء يف اجملا  السياسي أو يف ميدان التنمية االجتماعية واالتتيادية على اليعيد 

 الوطين )اتيلند(؛
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إتامة جمتمع مواصلة العمل من أجل حتقيق رؤية فيجي املتمثلة  139-133 يف 
 ةا  من مجيع أشما  التمييز اجلنساين )ترينيداد وتوابغو(؛

يتها  مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز 139-134 حقوق النساء والفتيات ومحا
 )بروين دار الس م(؛

مواصلة اجلهود الرامية إىل متمني النساء والفتياتو و ايدة توستيع  139-135
 جتماعية والفرص االتتيادية )غياا(؛نطاق وصوهلن إىل اخلدمات اال

لعمل  139-136 وضع وتنفيذ سياسات لتعزيز الفرص املتاحة للمرأة يف تطاع ا
ي متتن أجتتل ستتد الفجتتوة اجلنستتانية علتتى صتتعيد املشتتاركة يف القتتوة العاملتتة الرمست

 )ييسلندا(؛
تعزيز تنفيذ ةطة متمني النساء والفتياتو ال سيما عن طريق دعم  139-137
ة املتتتترأة يف صتتتتنع القتتتترارو وتعزيتتتتتز املستتتتاواة يف احلقتتتتوق املرتبطتتتتة ابملتتتتتوارد مشتتتتارك

 االتتيادية واخلدمات املالية )إندونيسيا(؛
مواصلة تعزيز اخلطط اإلمنائية من أجل  ايدة تعزيز النهوض ابملرأة  139-138

 )مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(؛
املتاحة مواصلة تنفيذ السياسات والربامج ال 139-139 رامية إىل تعزيز الفرص 

 للمرأة يف تطاع العمل الرمسي )ابكستان(؛
لتعاون مع وكاالت األمم املتحدةو مواصلة تعزيز اجلهود املبذولةو اب 139-140

لضتتتمان محايتتتتة حقتتتوق املتتتترأة والطفتتتلو املنيتتتتوص عليهتتتا يف الدستتتتتور والقتتتتوانني 
 واألنظمةو يف حيايم اليومية )الياابن(؛

واصتلة تعزيتز السياستات والتتربامج الراميتة إىل التيتدي للتمييتتز م 139-141
 والعنف اللذين تد تتعرض هلما املرأة )الفلبني(؛

تعزيز التدابري الرامية إىل محاية ضحااي العنف من النساء والفتياتو  139-142
مبا يف ذلك من ة   التنفيتذ المامتل للتشتريعات ذات اليتلةو وتنظتيم محت ت 

 شاء م جئ للناجني مع إاتحة ةدمات استشارية متماملة )رواندا(؛للتوعيةو وإن
فتيات منع حدوث وممافحة مجيع أشما  العنف ضد ال 139-143 ل نساء وا

من ة   التنفيتذ الفعتا  للتشتريعات ذات اليتلة ابلعنتف العتائلي والسياستات 
 اجلنسانية املتبعة على اليعيد الوطين )إسبانيا(؛

د الرامية إىل التيدي للعنف ضد النساء واألطفا و مواصلة اجلهو  139-144
 (؛مبا يشمل اختاذ تدابري ملنع حدوث العنف ودعم الناجني )أسرتاليا

وضع وتنفيذ ةطة عمل وطنية شاملة للجميع ملنع تعرض النستاء  139-145
لتنمية املستدامة  5مع اهلدف  والفتيات للعنف اجلنسيو انسجاماا  ا من أ داف 

 ) ولندا(؛
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النهتتوض ابلسياستتات العامتتتة الراميتتة إىل ممافحتتتة تعتترض النستتتاء  139-146
للمسؤولني عن والفتيات للعنف واختاذ مزيد من اخلطوات لتوفري ال تدريب المايف 

 إنفاذ القانون اململفني ابلتعامل مع  ذل احلاالت )الربا يل(؛
لفاات إعطاء األولوية للتعزيز الشامل لنهج ممافحة تعرض املرأة وا 139-147

الضتعيفة األةترى للعنتفو مبتا يف ذلتك متن ةت   اآلليتات التشتريعية واملؤسستية 
 واجملتمعية )نيو يلندا(؛

تعزيز ممافحة تعرض املرأة للعنف عتن طريتق إ التة العقبتات الّت  139-148
 حتو  دون وصوهلا إىل العدالة والشرطة وإىل اخلدمات الطبية )فرنسا(؛

 العنف ضد النساء والفتيات )العراق(؛تعزيز جهود ممافحة  139-149
اختتتتاذ مجيتتتع اخلطتتتوات ال  متتتة لضتتتمان التنفيتتتذ المامتتتل والفعتتتتا   139-150
فتيات ومنع للقو  ل انني وأطر السياسات الرامية إىل ممافحة العنف ضد النساء وا

 حدوثه )أيرلندا(؛
ل 139-151 ا نية وجترمي  عنف مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز املساواة اجلنسا

 ضد املرأة )األردن(؛
االستتتتفادة الماملتتتة متتتن اليتتتموك اجلديتتتدة التتّت و ضتتتع  متتتتؤةراا  139-152

 املرأة )إسرائيل(؛ملمافحة العنف ضد 
تنفيذاا   139-153 ّ تعاتب على العنف العائلي وتنفيذ ا  تعزيز التشريعات ال

 كام ا )مجهورية مولدوفا(؛
للجوء إىل إدرا  برامج التوعية املتعلقة اب 139-154 ا نية  لعنف العائلي وإمما

اململفتني القضاء يف دورات التدريب يف جما  حقوق اإلنستان املوجهتة للمتوففني 
إبنفاذ القواننيو من أجل منع جلوء الشرطة إىل التهويف املسترت يف سياق التحقيق 

 يف اجلرائم )ميامنار(؛
مبا يف ذلك من  تمثيف اجلهود الرامية إىل ممافحة العنف العائليو 139-155

 ليشّ(؛ -ة   مح ت التوعية )تيمور 
 العنف العائلي )تونس(؛ مواصلة اجلهود الرامية إىل القضاء على 139-156
 مواصلة ممافحة العنف العائلي ضد املرأة )ألبانيا(؛ 139-157
تنفيذاا   139-158 ّ تعاتب على العنف العائلي وتنفيذ ا  تعزيز التشريعات ال

ان عتدم تبتو  االعتتذارات التقليديتة أبي حتا  متن األحتوا  كعامتتل كتام او وضتم
 خمفف )بلجيما(؛

لتمييز احليلولة دون ت 139-159 ا عرض النساء والفتيات للمعااة النامجة عن 
والتحرش والعنف العائلي واجلنسيو عن طريق ختيية موارد كافية لتدريب أجهزة 

ملتيلة ابلعنف ضتد املترأةو وضتمان إنفاذ القانون والقضاء على معاجلة القضااي ا
 تقدمي اجلناة إىل العدالة )كندا(؛
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ولني عن إنفاذ القانون وإتامة العد  تمثيف مح ت تثقيف املسؤ  139-160
تتممن  مبوضوع االعتبارات اجلنسانية والعنف العائلي وتدريبهم على معاجلته حىت 

 الضحااي من الوصو  بفعالية إىل العدالة )شيلي(؛
مواصلة تعزيز اآلليتات علتى اليتعيد التوطين ملنتع حتدوث العنتف  139-161

 (؛العائلي ومحاية مجيع ضحاايل )تريغيزستان
تعزيز التشريعات الراميتة إىل منتع العنتف العتائلي وضتمان إعمتا   139-162

 يليات احلماية المافية ووصو  الضحااي إىل العدالة )ماليزاي(؛
محاية األطفا  من مجيع أشما  العنفو مبا تعزيز اجلهود الرامية إىل  139-163

 (؛يف ذلك عن طريق حظر العقوبة البدنية لألطفا  )مجهورية كوراي
إنفتتتاذ حظتتتر  وا  األطفتتتا و وحظتتتر مجيتتتع أشتتتما  الضتتتغط علتتتتى  139-164

لّ تيب يف  ضحااي االغتياب إلجبار ن على الزوا  من اجلناةو وتعزيز اجلهود ا
ملتتتتتتواطاني يف حتتتتتاالت  وا  األطفتتتتتا  ومعتتتتتتاتبتهم امل حقتتتتتة القضتتتتتائية للجنتتتتتاة وا

 )بلجيما(؛
تتتتتتتانون األحتتتتتتداث  إلغتتتتتاء احلتتتتتتق يف مفتتتتترض عقوبتتتتتتة معقولتتتتتتةم متتتتتن 139-165
املنز   1974 لعام وحظر مجيع أشما  العقوبة البدنية لألطفا و مبا يف ذلك يف 

 )أملانيا(؛
عنف مواصلة اجلهود لضمان محاية كافة األطفا  من مجيع أشما  ال 139-166

 واالستغ   )األردن(؛
األطفا و مع اختاذ التدابري املناسبة ملعاجلة األسباب اجلذرية لعمل  139-167

لرمسي واخلاص  ا تعزيز اإلطار القانوين للقضاء عليهو مبا يف ذلك يف القطاعني غري 
 )السنغا (؛

اختتتاذ مزيتتتد متتن اخلطتتتوات للقضتتاء علتتتى عمتتل األطفتتتا  يف البلتتتد  139-168
 ليشّ(؛ -)تيمور 
 اعتماد تدابري إلبعاد األطفا  عن أسوأ أشما  العمل )اجلزائر(؛ 139-169
ثيف اجلهود الرامية إىل إاتحة وصو  األطفا  ذوي اإلعاتة إىل تم 139-170

اخلتدمات اليتحية والتعليميتة واالجتماعيتتة علتى حنتو فعتتا و فضت ا عتن إدمتتاجهم 
 المامل يف اجملتمع )اجلبل األسود(؛

ختتتاذ املزيتتد متتن التتتتدابري لمفالتتة حقتتوق األطفتتا  ذوي اإلعاتتتتةو ا 139-171
مات اليتحية والتعليميتة واالجتماعيتةو وتيستتري وتيستري وصتوهلم الفعلتي إىل اخلتد
 إدماجهم المامل يف اجملتمع )تطر(؛

مواصتلة تعزيتز إعمتا  حقتوق األشتهاص ذوي اإلعاتتةو متع إيتت ء  139-172
ة  ا تمام ةاص للنساء والفتيات ذوات ا إلعاتة وللتمييز الذي يتعرضن له )مجهوري

 كوراي(؛
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اجلمهتور متتن أجتتل إ التتة أي وصتتم اختتاذ التتتدابري ال  متتة لتثقيتتف  139-173
حواجز متبقيني حيوالن دون اإلدما  المامل لألشهاص ذوي اإلعاتةو ال سيما  أو

 النساء واألطفا  ذوو اإلعاتةو يف احلياة واجملتمع يف فيجي )سنغافورة(؛
مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان وصو  األشهاص ذوي اإلعاتة  139-174

إدماجهم على تدم املساواة إىل الت عليم واخلدمات اليحية واالجتماعيةو وتيسري 
 المامل يف اجملتمع )دولة فلسطني(؛

مواصلة تنفيذ سياسات وتدابري شاملة للجميعو ال سيما فيما يتعلق  139-175
 عاتة )أنغوال(؛ابألشهاص ذوي اإل

تمثيتتف اجلهتتود الراميتتة إىل تنفيتتذ تتتانون حقتتوق األشتتتهاص ذوي  139-176
اإلعاتتة لضتمان وصتتو   تذل الفاتةو ال ستتيما األطفتا و إىل اخلتدمات االجتماعيتتة 

 وإدماجهم المامل يف اجملتمع )بوتسواا(؛
إطت ق محلتتة إع ميتتة للتغلتتب علتى الوصتتم االجتمتتاعي وتشتتجيع  139-177

ملهتيتة واملدرستني واآلابء علتى تعزيتز حتق األطفتا  ذوي اإلعاتتتة يف الستلطات ا
 (؛التعليم )بلغاراي

وضع برامج دعم شاملة لضتمان وصتو  األشتهاص ذوي اإلعاتتة  139-178
إىل التعليم واخلدمات اليحيةو فض ا عن إاتحة مشاركتهم يف سوق العمل واحلياة 

 العامة )كوستاريما(؛
للهطة مواصلة تعزيز ومح 139-179 اية حقوق األشهاص ذوي اإلعاتة وفقاا 

 الوطنية لفيجي )إكوادور(؛
مواصتلة اجلهتود الراميتة إىل تعزيتز ومحايتة حقتوق األشتهاص ذوي  139-180

 اإلعاتة )مير(؛
تعزيتز متتتتع األشتتهاص ذوي اإلعاتتتة واألشتتهاص امليتتابني ابملهتتق  139-181

لتعلتتتيم والعمتتتتل واحلمايتتتتة بتمتتتافؤ الفتتتترص وعتتتدم التمييتتتتزو ال ستتتيما يف جمتتتتاالت ا
 االجتماعية )غابون(؛

ألطفا  ذوي اإلعاتة إىل ةدمات وضع ةطة عمل لضمان وصو  ا 139-182
الرعاية اليحية األساسية واملؤسسات التعليمية يف املناطق الريفية واجلزر اخلارجية 

 )سيشيل(؛
من  2019تسريع اجلهود الرامية إىل تنفيذ اخلطة املعتمدة يف عام  139-183

 أجل تعزيز حقوق األشهاص ذوي اإلعاتة )إسرائيل(؛
ابري تشريعية وسياساتية للقضاء على مجيع أشما  اعتماد وتنفيذ تد 139-184

العنف والتمييز ضد األشهاص امليابني ابملهقو مبا يف ذلك فيما يتيل ابلوصو  
واخلتدمات إىل فرص العملو واالحتفتا  ابلعمتلو والتعلتيمو واملنتافع االجتماعيتةو 

 اليحية المافيةو مبا يستجيب الحتياجات  ذل الفاة )الربتغا (؛
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 ممافحة التمييز ضد األشهاص امليابني ابملهق )العراق(؛ 139-185
اختاذ تدابري لتنفيذ اإلع ن املتعلق ابملدافعني عن حقوق اإلنسان  139-186

ية املستدامة من أ داف التنم 10-16مع اهلدف  على اليعيد الوطينو انسجاماا 
 )سويسرا(؛

الضتتط ع ضتمان أن يتتممن املتتدافعون عتن حقتوق اإلنستتان متن ا 139-187
 أبنشطتهم املشروعة حبرية )ألبانيا(.

يف الوتت  املناستتبو حبلتتو   وستتنظر فيجتتي يف التوصتيات التاليتتة وستتتقدم ردوداا  -140
 موعد ال يتجاو  الدورة الثالثة واألربعني جمللس حقوق اإلنسان.

التيتتديق علتتى تعتتتدي ت كمبتتاال لنظتتتام رومتتا األساستتتي بشتتأن جرميتتتة  140-1
العدوانو واستعراض تشريعايا الوطنية من أجل ضمان التواؤم التام مع نظام روما 

 األساسي )ليهتنشتاين(؛
التيتتديق علتتتى الربوتوكتتوالت االةتياريتتتة لليتتموك األساستتتية حلقتتتوق  140-2

 انيا(؛اإلنسان الّ انضم  إليها فيجي )أوكر 
لدو  اخلاص التيديق على الربوتوكولني االةتياريني امللحقني اب 140-3 ا لعهد 

 ابحلقوق املدنية والسياسية )أرمينيا(؛
التيديق على الربوتوكو  االةتياري التفاتية القضاء على مجيع أشما   140-4

اص ابحلقوق التمييز ضد املرأة والربوتوكولني االةتياريني امللحقني ابلعهد الدو  اخل
 املدنية والسياسية )أملانيا(؛

ربوتوكتتو  االةتيتتتاري الثتتتاين امللحتتق ابلعهتتتد التتتدو  التيتتديق علتتتى ال 140-5
 اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية )سلوفينيا(؛

تمثيتتتتف اجلهتتتتود املبذولتتتتة ملنتتتتع التعتتتتذيبو ال ستتتتيما ابلتيتتتتديق علتتتتى  140-6
يب وغتتتريل متتتن ضتتتروب املعاملتتتة الربوتوكتتتو  االةتيتتتاري التفاتيتتتة منا ضتتتة التعتتتذ

 أو املهينة )سويسرا(؛العقوبة القاسية أو ال إنسانية  أو
لتعذيب وغريل  140-7 التيديق على الربوتوكو  االةتياري التفاتية منا ضة ا

 من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو املهينة )الدامنرك(؛
لتيديق اعتماد تعريف للتعذيب ين 140-8 سجم مع اإلطار القانوين الدو  وا

التفاتية منا ضة التعذيب وغريل من ضروب املعاملة  على الربوتوكو  االةتياري
 العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو املهينة )املمسيك(؛ أو

التيديق على مجيع الربوتوكوالت االةتيارية التفاتية حقوق الطفل من  140-9
 حقوق الطفل يف مجيع السياتات )كرواتيا(؛أجل حتسني إعما  

التيديق على الربوتوكولني االةتياريني التفاتية حقوق الطفل اللذين  140-10
و والنظتتر يف االنضتمام إىل الربوتوكتتو  االةتيتتاري 2005وتعتهمتا فيجتتي يف عتام 

 الثالث التفاتية حقوق الطفل املتعلق إبجراء تقدمي الب غات )سيشيل(؛
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ل متتن حتفظتات التوتيتتع علتى اتفاتيتتة منا ضتة التعتتذيب وغتري  ستحب 140-11
 ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو املهينة )أوكرانيا(؛

النظر يف سحب حتفظات فيجي على اتفاتية منا ضة التعذيب وغريل  140-12
ما متتتن ضتتتتروب املعاملتتتتة أو العقوبتتتتة القاستتتية أو ال إنستتتتانية أو املهينتتتتةو ال ستتتتي

 يتعلق بتعريف التعذيب )أرمينيا(؛ فيما
سحب حتفظ فيجي على اتفاتية منا ضة التعذيب وغريل من ضروب  140-13

 املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو املهينة )نيو يلندا(؛
سحب مجيع حتفظات فيجي على اتفاتية منا ضة التعذيب وغريل من  140-14

هتتود ة القاستتية أو ال إنستانية أو املهينتتة وتمثيتتف اجلضتروب املعاملتتة أو العقوبتت
 املبذولة ملنع التعذيب يف مجيع السياتات )أملانيا(؛

ستتحب حتفظتتات فيجتتي علتتى اتفاتيتتتة منا ضتتة التعتتذيب وغتتريل متتتن  140-15
 ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو املهينة )إيطاليا(؛

على اتفاتية منا ضة التعذيب وغريل من  سحب مجيع حتفظات فيجي 140-16
 املة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو املهينة )ليهتنشتاين(؛ضروب املع

 189النظتر يف التيتتديق علتتى اتفاتيتتة منظمتة العمتتل الدوليتتة رتتتم  140-17
 )الفلبني(؛ 2011 لعام
لحق امل 2014التيديق على بروتوكو  منظمة العمل الدولية لعام  140-18

لعظمى ) (29)رتم  1930ابتفاتية العمل اجلربي لعام  ا اململمة املتحدة لربيطانيا 
 وأيرلندا الشمالية(؛

التيتديق علتى اتفاتيتتة ممافحتة التمييتتز يف جمتا  التعلتتيمو علتى حنتتو  140-19
 أوص  به منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )صربيا(؛ ما

لتشتتتتريعات الوطنيتتتتة حيتتتانة للمستتتتؤولني عتتتتن ضتتتمان عتتتتدم ختويتتتل ا 140-20
 االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان )كوستاريما(؛

النظر يف وضع ةطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان من ة   حوار مع  140-21
 أصحاب امليلحة )سري النما(؛

االنضمام إىل مدونة تواعد السلوك املتعلقة إبجراءات جملس األمن  140-22
وجرائم احلربو على حنو ما اعية واجلرائم املرتمبة ضد اإلنسانية ضد اإلابدة اجلم

 حددته جمموعة املساءلة واالتساق والشفافية )ليهتنشتاين(؛
سن وتنفيذ تانون شامل ملمافحة التمييز واملساواةو يتضمنو يف مجلة  140-23

اةلة أمورو أحماماا للتيدي بيورة شاملة ألشما  العنف والتمييز املتعددة واملتد
نية  الّ تواجهها املثليات واملثليون ة اجلنسا اهلوي ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو 

 وحاملو صفات اجلنسني )الربتغا (؛
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اعتمتتتتتاد تشتتتتتريعات شتتتتتاملة ملمافحتتتتتة العنيتتتتترية والتمييتتتتتز العرتتتتتتيو  140-24
يشمل ةطة عمل وطنيةو واعتبار الدوافع العنيرية/العرتية فروفاا مشددة يف  مبا
 تشريعات اجلنائية )صربيا(؛ال

تانون شامل ملمافحتة التمييتز أو للمستاواةو وتنظتيم محت ت اعتماد  140-25
ليات واملثليني  املث املمارسني يف حق  للتوعية العامةو تتناو  مسألة التمييز والوصم 
 ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني )سلوفينيا(؛

لتيدي سن  تشريعات شاملة ملمافحة التمييز وللمس 140-26 ا اواة من أجل 
بيورة شاملة للتمييز االجتماعي الذي يواجهه جمتمع املثليات واملثليني ومزدوجي 

 امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني )ييسلندا(؛
تو مبا يشمل اختاذ إجراءات أكثر حسماا من أجل تمييف التشريعا 140-27

تضااي التمييز وةطاب المرا ية والعنف ضد املثليات امل حقة القضائية للجناة يف 
ومزدوجتات امليتل اجلنستي ومغتايرات اهلويتتة اجلنستانية ومعاتبتة  تؤالء اجلنتاة علتتى 

 النحو املناسب )اجلبل األسود(؛
ثليني سن تشريعات للتيدي جلرائم المرا ية املرتمبة ضد املثليات وامل 140-28

 ية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني )أملانيا(؛ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلو 
وضتتع استترتاتيجية وطنيتتتة بشتتأن املثليتتات واملثليتتتني ومزدوجتتي امليتتتل  140-29

اجلنسي ومغايري اهلويتة اجلنستانية وحتاملي صتفات اجلنستنيو ابلتعتاون متع جمتمتع 
ت نسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفااملثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجل

اجلنستنيو متن أجتل توجيتته العمتل املتعلتق ابلقضتاء علتتى أشتما  العنتف والتمييتتز 
ّ متارس يف حق  ذل الفاة )ييسلندا(؛  املتعددة واملتداةلة ال

للقضاء على  140-30 اختاذ تدابري حمددةو مبا يف ذلك تعزيز اإلطار القانوينو 
يري  لمرا ية والعنف ضد املثليات ومزدوجي امليلالتمييز وةطاب ا اجلنسي ومغا

اهلوية اجلنسانيةو مبا يف ذلك عن طريق امل حقة القضائية للجناة ومعاتبتهم على 
النحو املناسبو واعتماد تدابري إلذكاء الوعي من أجتل التيتدي للوصتم داةتل 

 اجملتمع )ليهتنشتاين(؛
على العنف والتمييز القائمني على  صياغة وتنفيذ ةطة عمل للقضاء 140-31

 أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية )املمسيك(؛
النظتتتر يف إجتتتراء حتتتوار وطتتتين بشتتتتأن تغتتتري املنتتتاخو جيمتتتع بتتتني مجيتتتتع  140-32

أصحاب امليلحة واجلمهتور لتحديتد األولتوايت متن أجتل تعباتة الشتركاء احملليتني 
 (؛البلد األكثر إحلاحاا )جزر مارشا  والعامليني ومواءمة املوارد وفقاا الحتياجات

ضمان تنفيذ التوصيات املنبثقة عن  ايرة ممتب األمم املتحدة املعين  140-33
ابملهتدرات واجلرميتة متن أجتل منتع حتدوث أعمتا  االجتتار ابلبشتر والتحقيتق فيهتتا 

 ومقاضاة اجلناة ومعاتبتهم )بوتسواا(؛
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قيق الشامل يف تضااي االجتار مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان التح 140-34
واختتتاذ مجيتتع اخلطتتوات ال  متتة لضتتمان التطبيتتتق  ر وم حقتتة اجلنتتاة تضتتائياا ابلبشتت

 الفعا  خلطة العمل الوطنية للقضاء على االجتار ابلبشر ) ندوراس(؛
اعتماد تدابري ملموسة لضمان متمني النقاابت واملدافعني عن حقوق  140-35

لتجمع مان حريتهم يف التعبري وتموين اجلماإلنسان من أداء عملهمو وض عيات وا
 وحرية اليحافة )إسبانيا(؛

إلغتتاء مجيتتع القتتتوانني والسياستتات التتّت تقي تتد بيتتتورة غتتري مشتتتروعة  140-36
احلقوق األساسية املتعلقة حبرية التعبري والتجمع وتموين اجلمعيتاتو مبتا يف ذلتك 

ياتتة تطتتتاع اإلعتتت مو وتتتتانون متتواد متتتن تتتتانون النظتتام العتتتام )املعتتتد (و ومرستتتوم ي
 و وتانون الس مة يف شبمة اإلنرتن  ) ولندا(؛2014ابت لعام االنتها
ّ حتد من حرية التعبري وتموين اجلمعياتو ال 140-37 سيما  مراجعة املراسيم ال

نون  مرسوم يياة تطاع اإلع مو ومرسوم القطاعات الوطنية األساسية )العمالة(و وتا
 لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(؛عد ( )اململمة املتحدة النظام العام )امل

اختتتاذ تتتتدابري للستتتماا ابلعمتتل املشتتتروعو واالحتجاجتتتات السياستتتية  140-38
واالجتماعيتتةو ومحايتتة حتتتق الناشتتطني واملتتتدافعني عتتن حقتتتوق اإلنستتان يف التعبتتتري 

وتتتتات  ئتتم للمعاملوالتجمتتع الستتلمي حبريتتة ودون مضتتايقة بستتتبب التطبيتتق غتتري 
 املتحدة األمريمية(؛ اإلدارية )الوالايت

 اختاذ التدابري ال  مة لتنقيح تانون يياة تانون اإلع م )ألبانيا(؛ 140-39
مراجعتتة التشتتريعات التّت تتتؤثر علتتتى حريتتة التعبتتريو ال ستتيما تتتتانون  140-40

 ممافحتتة اجلتترائمو ومرستتوم يياتتة تطتتتاع اإلعتت مو وتتتانون النظتتام العتتام )املعتتتد (و
امات فيجي مبوجب العهد الدو  اخلاص ابحلقوق املدنيتة جلعلها متوافقة مع التز 
 والسياسية )بلجيما(؛

لتجمع  140-41 ا تعزيز التدابري الرامية إىل محاية وتعزيز حرية التعبري واحلق يف 
 السلميو مبا يشمل إ الة أي عقبة تانونية تعرتض ممارسة  ذل احلقوق )الربا يل(؛

اإلعت مو وتتتانون النظتام العتتام )املعتتد (و ل مرستتوم يياتة تطتتاع تعتدي 140-42
قيد  ت واألحمام املتعلقة ابلعييان الواردة يف تانون ممافحة اجلرائمو و ي نيوص 

 حرية التعبري واليحافة والتجمع )الدامنرك(؛
ضمان حرية التعبري والرأي وحرية اليحافةو من ة   ضمان احرتام  140-43

إلنسانو وإعادة النظر يف مرسوم يياة تطاع املدافعني عن حقوق احقوق اليحفيني و 
و الذي يعاتب على أي منشور صحفي خيل ابمليلحة العامة أو 2010اإلع م لعام 

 النظام العامو من أجل جتنب تفسري أحمامه على حنو ينطوي على جتاو ات )فرنسا(؛
 جمع وتموين اجلمعياتمواءمة التشريعات املتعلقة حبرية التعبري والت 140-44

متع املعتايري الدوليتتة حلقتوق اإلنستتانو ال ستيما إبلغتتاء مرستوم يياتتة تطتاع اإلعتت م 
 )أملانيا(؛ 2010 لعام
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تعزيز االعتمادات العامة املهيية لضمان احلق يف الغذاء واليحة  140-45
 وامليال واليرف اليحيو يف سياق الموارث الطبيعيةو فض ا عن بناء امل جئ الّ

 اخلاصة للمرأة )ابراغواي(؛تراعي االحتياجات 
النظتر يف إممانيتة حتديتتد التدةل األساستي املمفتتو  للجميتع هبتتدف  140-46

 تعزيز ممافحة الفقرو وتقلية الفوارقو وحتسني نظام احلماية االجتماعية ) ايّ(؛
جلة تعزيز التدابري اخلاصة املؤتتة من أجل تضييق الفجوة اجلنسانية ومعا 140-47

 الستجابة حلقوتها بيورة منهجية يف اجملالني العام واخلاص )توغو(؛شواغل املرأة وا
النظتتتر يف اختتتتاذ تتتتتدابري مؤتتتتتةو مبتتتتا يشتتتمل ختيتتتتية حتتتد أدىن متتتتن  140-48

يف املائتتتتةو ملرشتتتحات القتتتوائم االنتهابيتتتة لألحتتتتزاب  30املناصتتتبو ال يقتتتل عتتتن 
علتتى  اصتتب العامتةو ال ستيماالسياستيةو وتيستري اةتيتتار وتتدريب املرشتحات للمن

 مستوى صنع القرار )بلغاراي(؛
سنة وممافحة مجيع أشما  العنف  18رفع سن املسؤولية اجلنائية إىل  140-49

 ضد األطفا و مبا يف ذلك عمل األطفا  واالستغ   اجلنسي لألطفا  )إيطاليا(؛
اختتتاذ ةطتتوات عاجلتتة للقضتتاء علتتى االستتتغ   اجلنستتي والتجتتاري  140-50

ببيع  ألطفا  ابلتيديق علىل الربوتوكو  االةتياري التفاتية حقوق الطفل املتعلق 
األطفتا  وبغتتاء األطفتتا  واستتتغ   األطفتتا  يف املتتواد اإلابحيتتةو وتفعيتتل الفريتتق 
العامل املشرتك بني الوكاالت املعين ابالجتار ابلبشرو وضمان أن جتتمع فرتة العمل 

ظتام وتيستتر تنفيتذ ةطتة العمتتل الجتتار ابلبشتر ابنتاملشترتكة بتني الوكتاالت املعنيتتة اب
 الوطنية للقضاء على االجتار ابلبشر واالجتار ابألطفا  )كندا(؛

االنتهتتتاء متتتن اعتمتتتاد ةطتتتة العمتتتل الوطنيتتتة ملمافحتتتة مجيتتتع مظتتتا ر  140-51
االستتتغ   اجلنستتتي لألطفتتتا  وتتتوفري املتتتوارد البشتتترية واملاليتتة المافيتتتة لتنفيتتتذ ا 

 الدميقراطية(؛غو )مجهورية المون
نونية  140-52 قا ل ا رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية وإجراء التعدي ت 

 ال  مة ملنع احلمم على األطفا  ابلسجن مدى احلياة )ابراغواي(؛
مواءمة نظام تضاء األحداث متاماا مع اتفاتية حقوق الطفل عن طريق  140-53

 إىل مستوى مقبو  دولياا )أوكرانيا(؛ية رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائ
ضتمان مشتتاركة األتليتات العرتيتتة ومتثيلهتا يف خمتلتتف جوانتب احليتتاة  140-54

 العامة واخلاصة )إكوادور(؛
تعزيز تانون اهلجرة إبدرا  أحمام ةاصة حلماية ال جاني واألطفتا   140-55

 غانستان(.)أفملتمسي اللجوءو وإدرا  حمم يف القانون بشأن مل  مشل األسر 
ة  -141 لدول ا مجيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف  ذا التقرير تعرب  عن موتف 

)الدو ( الّ تدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض. وينبغي أال  ي فهم أما حتظى بتأييد 
 الفريق العامل ك مل.
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