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مقدمة
 -1عق ددد القري ددق العام ددس املع ددل ابري ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس ،املنرد د ج د قد درار لد د
حق د إل اان ددان  ،1/5دورتددل الرا عددة وال ال د مل الق د ة املمتدددة مددن  4إىل  15تر درين ال ددا /
ن فمرب  .2019وايتُعرضت احلالة مل دولة ليقيا املتعددة الق ميات مل اجلل دة الرا عدة ،املعقد دة
مل  5ترد درين ال ددا /ن فمرب  .2019وتد درفس وف ددد دول ددة ليقي ددا املتع ددددة الق مي ددات و ي ددر الع دددل
والرددقافية املؤي ددية ،كيوتد ر إنريوددي آريددي او نيتددا .واعتمددد القريددق العامددس تقريددر دولددة ليقيددا
املتعددة الق ميات جل تل العاشرة املعق دة مل  8تررين ال ا /ن فمرب .2019
 -2ومل  15وددان ن ال ا /يندداير  ،2019اختددار لد حقد إل اان ددان فريددق املقددررين التددا
(اجملم ع ددة ال اليد ددة لتي د د ايد ددتعرا ،احلالد ددة مل دول ددة ليقيد ددا املتع ددددة الق ميد ددات األرجنت د د ،
وإيطاليا ،ومجه رية الو نغ الدميقراطية.
 -3وعمداأب كحوددام الققددرة  15مددن مرفددق قدرار ل د حقد إل اان ددان  1/5والققددرة  5مددن
مرفددق ق درار اجملل د  ،21/16صدددرت ال اددق التاليددة ألر درا ،ايددتعرا ،احلالددة مل دولددة ليقيددا
املتعددة الق ميات
(ف

تقرير وطل/عر ،وتايب مقدم وفقاأب للققرة (15ف ( A/HRC/WG.6/34/BOL/1؛

(ب جتمي ددل للمعل م ددات فعدت ددل مق ض ددية األم ددم املتح دددة ال ددامية حلقد د إل اان ددان
(املق ضية ال امية وفقاأب للققرة (15ب ( A/HRC/WG.6/34/BOL/2؛
(ج

م جز فعدتل املق ضية ال امية وفقاأب للققرة (15ج (. A/HRC/WG.6/34/BOL/3

 -4وفُحيلدت إىل دولددة ليقيددا املتعددددة الق ميددات ،عددن طريددق اجملم عددة ال اليددة ،قاامددة فيد لة
فعدددكا م ددبقاأب و ددس م ددن فملاني ددا ،وفورور د اج ،والربتغ ددال ،و لجيو ددا ،وي ددل فينيا ،وال د يد ،وون دددا،
وليختنرتاين ،واململوة املتحدة لربيطانيا العظمى وفيرلندا الرمالية ،وال رايت املتحدة األمريوية.
وميون ارطاع على كذه األي لة مل امل قل الربوي اخلارجي لايتعرا ،الدورج الرامس.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5يتررف ال فد تقدد عدر ،مد جز للتقددم الدذج فحر تدل دولدة ليقيدا املتعدددة الق ميدات
مل ددال حق د إل اان ددان .ووددان التقريددر ال د طل وددان نتيجددة عمليددة قاامددة علددى املردداروة لددت
اجملتمل املد .
 -6ووددان مبدددف يالعدديمي الوددر ي ،املن د ل عليددل مل الديددت ر ،ا ددة دليددس لت ددميم وتنقيددذ
ال يايات ارجتماعية للبلد .وقد عملت الدولة على تقعيس كذا املبدف مدن خدال اخلطدة ال طنيدة
لعددام  ،2025واملعروفددة ابيددم اخلطددة العامددة للتنميددة ارقت ددادية وارجتماعيددة ،هبدددف نددا تمددل
فو ر رأب ٍ
وخال من التمييز والعن رية والوراكية وارنق ام.
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 -7وخددال ال ددن ات الد د  13املاضددية ،فعطددى النم د ذج ارقت ددادج وارجتمدداعي للمجتمددل
املنتج األول ية رحتياجات ال وان ،دا مل ذلدا الق دات املهمردة ار،يداأب ،مدن خدال اريدت مار
العام والت يل العادل لل روة .ومنذ عام  ،2008يرهد البلد ايتقراراأب اقت ادايأب وم ت ايت تضخم
متدنية وفعلى م ت ى للنم ارقت ادج املطرد مل املنطقة.
 -8و د ع ددامي  2006و ،2018اخنق ددع مع دددل القق ددر امل دددقل م ددن  37.7إىل  15.2مل
املاا ددة ،أ ددا فدى إىل انتر ددال فو ددر م ددن  2.2ملي د ن ش ددخر م ددن درالن القق ددر ،م ددن إمج ددا ع دددد
ال ددوان البددالا ح د ا  10ماي د ن ددمة .وخددال الق د ة نق ددها ،يددجس معامددس جيددل اخنقاض داأب
وبد د ا ،م ددن  0.60مل ع ددام  2005إىل  0.42مل ع ددام  ،2018وكد د فو ددرب مع دددل اخنق ددا ،مل
فمريوا اجلن ية.
 -9ووانددت ك ددذه اانددا ات نتيج ددة لتنقيددذ يياي ددات عامددة ت ددتهدف علددى وج ددل التحدي ددد
حت الظروف املعيرية جلميل الب ليقي  .ومل إطدار تنقيدذ الرويدزة  3مدن اخلطدة ال طنيدة لعدام ،2025
عامي  2010و ،2018اد اانقاإل العام مل ال التعليم من  10إىل فو در مدن  23مليدار
ليقيان  ،ومل عام  ،2019فصبح يروس  11مل املااة من ميزانية الدولة .ومسحدت إعدادة ت يدل
القد ااع ارقت ددادية ابيددتقادة فو ددر مددن  10مايد طالد أددا ي ددمى ددرومج منحددة خ ان دديت
نتد  ،الددذج يهدددف إىل ايدة معدددرت ارلتحدداإل ابملدددارس .واباضددافة إىل ذلددا ،فدى الددربومج
الد د طل اد د األمي ددة ال ددذج فطل ددق علي ددل اي ددم يدمو ددا املض ددي ق دددماأبي إىل خق ددع مع دددل األمي ددة
إىل  2.4مل املااة ومون  159 135شخ اأب ف إل ين  15عاماأب من إومال الدراية ار تدااية.
 -10و د عددامي  2006و ،2016اد اريددت مار العددام مل ددال ال ددحة مددن  5.1إىل 7.8
مل املااة من الناتج االي اامجدا  .ومل شدباط/فرباير  ،2019ندُقدذ النظدام ال دحي امل حدد الدذج
ايتقاد منل ح ا  5ماي شخر من خال ضمان احل ل اجملا على الرعاية ال حية لغد
املرددم ل تغطيددة الضددمان ارجتمدداعي ق د األجددس .وفدت ال يايددات الدديت اعتمددد ا احلو مددة
إىل ايدة مت يط العمدر املت قدل قددار ت دل يدن ات للن دا ويدبل يدن ات للرجدال .و د عدامي 2008
و ،2016اخنقددع معدددل وفيددات األطقددال دون اخلام ددة مددن  63إىل  29لوددس  1 000وردة
حية واخنقع معدل يد التغذيدة املدزمن مدن  27.1إىل  16مل املاادة د األطقدال دون اخلام دة
ومن  20.3إىل  15.2مل املااة األطقال دون ال انية.
 -11وفيم ددا يتعل ددق ابحل ددق مل العم ددس ،اخنق ددع مع دددل البطال ددة د د ع ددامي  2005و2017
من  8.1إىل  4.5مل املااة ،وك فحد فدىن معدرت البطالة مل املنطقة .واباضافة إىل ذلا ،اد
احلد األدىن ال طل لألج ر ال طنية عدل فعلى من معدل التضخم.
عامي  2014و ،2018مت ترييد وحتديث وت ييل و/فو جتديدد  95 990وحددة
-12
يدونية ،خ در حد ا  23مل املاادة منهددا لوبدار ال دن فو األشدخال ذوج ااعاقدة فو الن ددا .
وخال الق ة نق ها ،وقس رومج ياملياهي وص ل  94مل املااة مدن يدوان احلضدر و 67مل املاادة
من يوان الريف إىل م ادر مياه جيدة .وت يل نطاإل الت قيف ال حي من خال إنرا فو در
من  2 500مروز ت قيقي صحي عرب ارت ارت.
 -13واعتمدت دولة ليقيا املتعددة الق ميدات إعدان األمدم املتحددة رد ن حقد إل القاحد
ورد د كم م ددن الع ددامل مل املن دداطق الريقي ددة ،وكد د فداة حامس ددة ملوافح ددة التميي ددز وتعزي ددز م ددت ايت
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املعيرددة الااقددة مل املندداطق الريقيددة .وشددجعت احلو مددة ييايددة إعددادة ت يددل األراضددي للرددع ب
األصددلية والقاح د مل الري ددف م ددل ال وي ددز ر ددوس خددال عل ددى ت د ف ي ددندات ملوي ددة األراض ددي
للن ا .
 -14وانت دولة ليقيا املتعددة الق ميات ضدمن مقددمي مردروع قدرار اجلمعيدة العامدة الدذج
فعلن عام  2019ينة دولية للغات الرع ب األصلية .وعلدى امل دت ى ااقليمدي ،شدجعت علدى
إنرددا معهددد البلدددان األمريويددة للغددات األصددلية ،ونقددذت علددى ال ددعيد ال د طل عدددة ييايددات
حلماية لغات الرع ب األصلية .وتروس لغات ال وان األصلي جدز ا مدن نظدام التعلديم الد طل
واعترب ااملام هبا شرطأبا للعمس مل اخلدمة العامة.
 -15ووانددت دولددة ليقيددا املتعددددة الق ميددات مددن فول لددد مل فمريوددا اجلن يددة الدديت صدددقت علددى
ارتقدداإل ااقليمددي رد ن ال صد ل إىل املعل مددات واملردداروة العامددة والعدالددة مل امل ددااس البي يددة مل فمريوددا
الاتينيددة ومنطقددة البحددر الودداريا (اتقدداإل إيواي د  .ومددا عددز ت إنرددا منددرب اجملتمعددات االيددة
والرع ب األصلية من فجس تي مراروة كذه الق ات مل تنقيذ اتقاإل ابري ر ن تغ املناخ.
 -16ولتح د د ال صد د ل إىل العدال ددة وإنر ددا وري ددة قض ددااية متخ ددة مل امل ددااس املتعلق ددة
ابحلق د د إل واحل د درايت القرديد ددة ،جد ددرى مل عد ددام  2018إنرد ددا  22دااد ددرة ديد ددت رية داخد ددس د دداوم
املقاطع ددات .ومل ع ددام  ،2019اي ددتومس التع ددداد الر ددامس لل ددج ن م ددن فج ددس إنت دداج معل م ددات
إح دااية م ضد عية رد ن فوضداع األشدخال م ددل يب احلريدة ووضدل ييايدات شداملة لل ددج ن.
ومن فجس ت ضيح انتهاودات حقد إل اان دان الديت وقعدت د عدامي  1964و ،1982فنرد ت
احلو مة جلنة للحقيقة مل عام  2016تعوف حالياأب على صيارة تقريركا النهااي.
 -17وفيمددا يتعلددق ق د إل األطقددال وامل دراكق  ،فُنرددت نظددام شددامس متعدددد الق ميددات حلمايددة
األطقددال وامل دراكق  ،واتددذت تدددا فخددرى مددن ينهددا إلغددا املعيددار الددذج ي ددمح لألطقددال دون
الرا عة عررة ،مل حارت ايت نااية ،مارية العمس.
 -18فيما يتعلق ابرنتخاابت العامة اليت فجريدت مل  20تردرين األول/فوتد ر  ،2019فقدد
وان ااقبال وب وشارك فيها عدد من املراقب الدولي  .ومل ذلا ،فقد شوا املرشح اخلايدر
واحلروددة املدنيددة مل النتددااج .ومل اولددة لتخقيددف الت د ترات مل البلددد ،طلبددت احلو مددة مددن منظمددة
الدول األمريوية إجرا مراجعة شداملة للتحقدق مدن شدقافية وشدرعية ارنتخداابت .ويدتوتمس كدذه
املهمة اجلارية حالياأب مل  12تررين ال ا /ن فمرب.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -19فدىل  90وف ددداأب بي دداوت فلن ددا جل ددة التح دداور .وت ددرد الت ص دديات املقدم ددة فلن ددا جل ددة
التحاور مل القرع ال ا من كذا التقرير.
 -20ورحظددت نيج د اي ابرتيددا التدددا املتخددذة للحددد مددن الققددر الدديت تنقددذكا دولددة ليقيددا
املتعددة الق ميات ،ووذلا موافحتها للق اد ،وجه دكا لضمان ال صد ل إىل العدالدة وموافحدة
العن رية.
 -21وفلن ددت ابو ددتان عل ددى التد دزام دول ددة ليقي ددا املتع ددددة الق مي ددات رف دداه ش ددعبها و ه دك ددا
لتمو املرفة واحلد من ي التغذية ووفيات الرضل.
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 -22ورحبددت نمددا ه د د دولددة ليقيددا املتع ددددة الق ميددات للحددد مددن الققددر وعدددم امل دداواة
وضمان احل ل على مياه الررب .وفلنت على التدا الترريعية ل احل املرفة.
 -23وفشددادت ابرارد اج ابعتمدداد خطددة التنميددة الردداملة املتعددددة القطاعددات ملوافحددة ارجتددار
ابلبرر و ريبهم ،وشجعت دولة ليقيا املتعددة الق ميات علدى إنردا املزيدد مدن املاجدت للن دا
املتجر هبن مل املناطق احلدودية.
 -24واع فت و ابلدور القيادج لدولة ليقيا املتعددة الق ميات مل محايدة حقد إل ال دوان
األصلي  .وفلنت على الدع ة امل جهة إىل منظمة الدول األمريوية ملراجعة ارنتخاابت األخ ة.
 -25ورحظددت القلب د ال دزايدة امللح إلددة مل اانقدداإل علددى التعلدديم العددام أددا فدى إىل حت د
معدل التحاإل الطاب ،وخاصة الطالبات.
 -26ورحبددت الربتغددال ابلدددور الرااددد لدولددة ليقيددا املتعددددة الق ميددات مل اعتمدداد إعددان األمددم
املتحدة ر ن حق إل القاح ور كم من العامل مل املناطق الريقية.
 -27وفعر ت قطر عن تقدديركا للتددا الديت اتدذ ا دولدة ليقيدا املتعدددة الق ميدات مل تنقيدذ
الت صديات الديت قبلتهدا مل ال دا ق ،وفلندت علدى إدراج مبددفج عددم التمييدز وامل داواة د اجلن د
مل الديت ر.
 -28وفلنددت مجه ريددة و د راي علددى اجله د د الدديت تبددذدا دولددة ليقيددا املتعددددة الق ميددات لتعزيددز
حق إل الن ا واألطقال ،لونها ر تزال ترعر ابلقلق إ ا ارتقاع معدل قتس ااوث.
 -29ورحبت مجه رية م لددوفا ابلتقددم الدذج فحر تدل دولدة ليقيدا املتعدددة الق ميدات مل احلدد
من الققر املدقل وتعزيز امل اواة اجلن و ايدة فرل احل ل على اخلدمات ال حية.
 -30ودعدا ارحتداد الرويدي مجيدل اجملم عددات ال يايدية مل دولدة ليقيدا املتعدددة الق ميددات إىل
معاجلة فج خاف قاام مل فعقاب ارنتخاابت األخ ة من خال احل ار والتعاون.
 -31ورحبددت يددانت ويددت ونيقددي تنقيددذ الت صدديات ال ددا قة املقدمددة مددن القريددق العامددس
وابخلطة املتعددة القطاعات ملوافحة العن رية ومجيل فشوال التمييز للق ة .2020-2016
 -32وكن د ت ال ددنغال دول ددة ليقي ددا املتع ددددة الق مي ددات عل ددى التزامه ددا ض ددل خط ددة متع ددددة
القطاعات ادماج حق إل اان ان مل إطاركا العام للتنمية ارجتماعية وارقت ادية.
 -33وفعر ت صر يا عن يروركا احظدة إنردا داادرة ملندل التعدذي  ،و لد وطدل ملوافحدة
الق اد ،فضاأب عن التدا األخرى املتخذة وفقاأب ملعاي حق إل اان ان.
 -34وفشادت ينغاف رة دنرا آلية وطنية لتن ديق تقدد التقدارير إىل االيدات الدوليدة حلقد إل
اان ان ومتا عة ت صيا ا.

 -35وفلنت يل فاويا علدى قيدام دولدة ليقيدا املتعدددة الق ميدات دنردا جلندة للحقيقدة وداادرة
ملنل التعذي .
 -36ورحبدت يددل فينيا دزايدة احلدد األدىن ل ددن العمددس مدن  10إىل  14يددنة وشددجعت دولددة
ليقيا املتعددة الق ميات على م اصلة جه دكا للقضا على عمس األطقال.
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 -37وكند ت جن د ب ففريقيددا دولددة ليقيددا املتعددددة الق ميددات علددى خقددع فعددداد األشددخال
الذين يعير ن مل فقر مدقل إىل الن ف عامي  2006و.2018
 -38وفعر ت إيبانيا عن قلقها إ ا األحداث اليت فعقبت ارنتخاابت العامدة مل  20تردرين
األول/فوت د ر  2019ووددررت يويددد دعمهددا ملراجعددة العمليددة ارنتخا يددة مددن قبددس منظمددة الدددول
األمريوية.
 -39وشددجعت دولددة فل ددط دولددة ليقيددا املتعددددة الق ميددات علددى تنقيددذ ييايددتها املتعددددة
الق ميددات وخطته ددا املتعلق ددة ق د إل اان ددان .ورحب ددت ابعتم دداد ق ددان ن النظ ددام ال ددحي امل ح ددد.
ورحبت ابعتماد قان ن النظام ال حي امل حد.
 -40ورحبت ال يد ابلتقدم الذج فحر تدل دولدة ليقيدا املتعدددة الق ميدات مل دال احلدد مدن
الققر والتزامها تعزيز حق إل املرفة والرع ب األصلية ودعت إىل ذل مزيد من اجله د.
 -41ودع ددت ي ي د درا دول ددة ليقي ددا املتع ددددة الق مي ددات إىل ض ددمان حري ددة التعب د د والتجم ددل
ال لمي والت صس ،مل خمتلف األطراف ،إىل حس عادل أل مة ارنتخاابت األخ ة.
 -42ورحبددت اجلمه ريددة العر يددة ال د رية ابجله د د الدديت ددذلتها دولددة ليقيددا املتعددددة الق ميددات
ملوافحة عدم امل اواة وتعزيز التعليم والقضا على عمس األطقال.
 -43وفشددادت تيمد ر  -ليردديت ابعتمدداد القددان ن املتعلددق ابألطقددال واملدراكق  ،وقددان ن األيددرة
وااجرا ات املتعلقة ابأليرة ،وتضم الديت ر مبدفج مبادئ عدم التمييز وامل اواة اجلن .
 -44وفشددادت ترينيددداد وت ابر د ه د د دولددة ليقيددا املتعددددة الق ميددات مل ددارت احلددد مددن
الققر وت ف الرعاية ال حية وموافحة العن رية والتمييز.
 -45وفلنددت ت د ن علددى قيددام دولددة ليقيددا املتعددددة الق ميددات دنرددا االيددة ال طنيددة لتقددد
التقددارير إىل آليددات حقد إل اان ددان ومتا عددة ت صدديا ا ،واللجنددة ال طنيددة ملوافحددة العن درية ومجيددل
فشوال التمييز.
 -46وفلنت فوورانيا على اخلط ات اليت اتذ ا دولة ليقيدا املتعدددة الق ميدات رد ن امل داواة
اجلن وعدم التمييز وموافحة العنف ضد الن ا واألطقال .وفعر دت عدن قلقهدا إ ا تزايدد
ارجتار ابألشخال.
 -47ورحب ددت اململو ددة املتح دددة لربيطاني ددا العظم ددى وفيرلن دددا الر ددمالية ابعتمد داد الق ددان ن ال ددذج
ي ددمح ملغددايرج اد يددة اجلن ددانية تغيد يدداو م الرخ ددية مل ال اددق الرمسيددة .وفعر ددت عددن القلددق
إ ا فوجل الق ر اليت شا ت ارنتخاابت األخ ة.
 -48وفعر د ددت ال د د د رايت املتحد د دددة األمريوي د ددة عد د ددن قلقه د ددا إ ا املخالقد د ددات املبل د ددا عنهد د ددا مل
ارنتخاابت األخ ة ،ا مل ذلا املخالقات املتعلقة عد األص ات.
 -49وشجعت فورورد اج دولدة ليقيدا املتعدددة الق ميدات علدى الت دديق علدى اتقاقيدة منظمدة
العمدس الدوليدة لعددام ( 2011رقدم  189رد ن العمدال املندزلي  .وفشدادت دنرددا جلندة للحقيقددة
واعتماد النظام ال حي امل حد.
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 -50وفلنت مجه رية فنزويا الب ليقارية على اجله د اليت تبذدا دولة ليقيا املتعدددة الق ميدات
لتعزيددز لغددات ال ددوان األصددلي مل املدددارس وحت د فددرل احل د ل علددى اخلدددمات ال ددحية،
ور ييما للن ا .
 -51وفعر ددت فيي ددت وم عددن تق ددديركا للجه د د ال دديت ددذلتها دول ددة ليقيددا املتع ددددة الق مي ددات
لتعزيز حق إل الن ا واألطقال واألشدخال ذوج ااعاقدة ،فضداأب عدن إنا ا دا مل احلدد مدن الققدر
املدقل.
 -52وفش ددادت اجلزاا ددر ابعتم دداد دول ددة ليقي ددا املتع ددددة الق مي ددات للق ددان ن املتعل ددق ابألي د درية
وااجدرا ات األيدرية والت ددديق علددى املعاكدددات املتعلقددة دلغددا عق ددة ااعدددام وخطددف األطقددال
على ال عيد الدو واحلد من الققر املدقل.
 -53ورحب د ددت فنغ د د ر ابعتم د دداد دول د ددة ليقي د ددا املتع د ددددة الق مي د ددات للق د ددان ن املتعل د ددق ابألي د ددرة
وااجرا ات األيرية ودنرا النظام ال حي امل حد.
 -54وكن د ت األرجنت د دولددة ليقيددا املتعددددة الق ميددات علددى الت ددديق علددى اتقاقيددة البلدددان
األمريويددة حلمايددة حقد إل اان ددان لوبددار ال ددن ،والربوت ود ل امللحددق ابرتقاقيددة األمريويددة حلقد إل
اان ددان الغ ددا عق ددة ااع دددام .وم ددا فلن ددت األرجنت د عل ددى دع ددم احلو م ددة ل ع ددان واملب ددادئ
الت جيهية ر ن املدارس اامنة.
 -55ورحبت في اليا دنردا جلندة للحقيقدة مدن فجدس التحقيدق مل انتهاودات حقد إل اان دان
املرتوبة عامي  1964و ،1982وإلغا القان ن الذج ي مح عمس األطقال.
 -56وفلنت النم ا على إنرا جلنة احلقيقة ومحاية حق إل املرفة .وونهدا ر تدزال تردعر ابلقلدق
إ ا العنف اجلن ا وت قعت الت صس إىل حس ر ن املخالقات اليت شا ت العملية ارنتخا ية.
 -57ورحظ ددت فذر يج ددان حت ددن اخل دددمات األياي ددية مل دول ددة ليقي ددا املتع ددددة الق مي ددات
ب ايدة اريت مارات العامة ،أا فدى إىل اخنقا ،وب مل معدرت الققر.
 -58وكن ت جزر البهاما دولة ليقيا املتعددة الق ميدات علدى التددا الديت اتدذ ا للحدد مدن
الققددر والبطالددة وعدددم امل دداواة مل الدددخس؛ و ايدة اانقدداإل العددام علددى ال ددحة والتعلدديم؛ وحت د
العدالة؛ وموافحة الق اد والعنف ضد املرفة.
 -59وفعر ت دنغاديمي عدن تقدديركا للنمد ذج ارقت دادج ارجتمداعي اجملتمعدي املندتج لدولدة
ليقيددا املتعددددة الق ميددات ،وفشددادت ابجله د د املبذولددة لضددمان ال ص د ل إىل م ددادر امليدداه اجليدددة
وخقع معدل البطالة.
 -60وفشارت دياروس إىل اجلهد د الديت تبدذدا احلو مدة ملوافحدة الق داد والعن درية والتمييدز،
والتح ينات مل النظام القضااي ،واحلد من الققر و ايدة اانقاإل ارجتماعي.
 -61وتناول وفد دولة ليقيا املتعددة الق ميات التدا الترريعية ور كا من التدا املعتمدة
لتعزيز محاية حق إل املرفة مل البلد ،دا مل ذلدا إنردا املوتد اخلدال ملوافحدة العندف ضدد املدرفة
والداارة املتعددة الق ميات لرؤون املرفة وتقويا النظام الذو رج.

GE.19-21784

7

A/HRC/43/7

 -62وفش ددار وف ددد دول ددة ليقي ددا املتع ددددة الق مي ددات إىل فن احلو م ددة وض ددعت يياي ددة حق د إل
اان ددان املتعددددة الق ميددات للق د ة  ،2020-2015والدديت تضددمنت متا عددة الت صدديات ال ددادرة
ع ددن كي ددات معاك دددات حق د د إل اان ددان .وقد ددد فدت ك ددذه ال ياي ددة إىل إص دددار ق ددان ن اد يد ددة
اجلن ددانية ال ددذج وض ددل إجد درا أب ل دديمون مغ ددايرج اد ي ددة اجلن ددانية م ددن تغيد د اري ددم وند د ع اجل ددن
وال رة مل ال اق الرمسية .وما نقذت العديد من املبادرات حلمايدة حقد إل الردباب واألشدخال
ذوج ااعاقة.
 -63وفش ددادت لجيو ددا ابلتق دددم ال ددذج فحر ت ددل دول ددة ليقي ددا املتع ددددة الق مي ددات من ددذ ال دددورة
ال ا قة لايتعرا ،الدورج الرامس.
 -64وفلنددت د ان علددى دولددة ليقيددا املتعددددة الق ميددات للحددد مددن الققددر املدددقل ورحظددت
ايدة اريت مار مل القطاع ال حي وتعزيز احل ل على الرعاية ال حية.
 -65وفش ددارت ت د د او إىل ددرومج العم ددس الد د طل لع ددام  2025ومؤشد دراتل املتعلق ددة قد د إل
اان ان ،عاوة على اعتماد اخلطة ال طنية ملوافحة الق اد للق ة .2022-2017
 -66وفعر ت الربا يس عن قلقها إ ا ارتقاع عدد حارت ارجتار ابألشدخال مل دولدة ليقيدا
املتعددة الق ميات .ورحبت ابلتح ينات مل احل ل على املياه النظيقة وموافحة ي التغذية.
 -67وفش ددارت ددرو دار ال ددام إىل اخلط ددة املتع ددددة ال ددن ات للح ددد م ددن نق ددر امل دداون
للق د د د ة  ،2020-2016و د ددرومج ااي د ددوان اجلدي د ددد ،و د ددرومج حت د د د امل د دداون وجتدي د دددكا
وت ييعها ،اليت فعطت األول ية لألير الضعيقة احلال.
 -68ورحبت روندج دنرا دولة ليقيا املتعددة الق ميات منتدى التن يق املؤي دات
مددن فجددس صدديارة التقددارير وتقدددميها والدددفاع عنهددا ،وإنرددا جلنددة احلقيقددة ،ورحبددت اباج درا ات
الرامية إىل تقليس فعداد ال جنا .
 -69وفشادت ومب داي دولدة ليقيدا املتعدددة الق ميدات علدى خقدع معددرت الققدر املددقل،
وخقع البطالة وعمالة األطقال .وما فشادت ت ييل نطاإل التغطية ابل حة العامة.
 -70وفشددارت وندددا إىل ال ددجس اجليددد لدولددة ليقيددا املتعددددة الق ميددات فيمددا يتعلددق ردداروة
املرفة مل احلياة ال يايية ،ولونها رحظت ايدة العنف ال يايي ضد املرفة.
 -71وفشارت شيلي إىل التقدم اار فيمدا يتعلدق ابلقضدااي ذات ال دلة ابمليدس اجلن دي واد يدة
اجلن ددانية ،ور يدديما اعتمدداد القددان ن املتعلددق ابد يددة اجلن ددانية .وفعر ددت عددن قلقهددا إ ا انترددار
العنف ضد املرفة.
 -72ورحبت ال ابعتماد خطة التنمية ارقت ادية وارجتماعية واحلد مدن الققدر .وفعر دت
عن تقديركا للجه د املبذولة لت ف التعليم مل املناطق النااية وتط ير نظام رعاية صحية شامس.
 -73وح ددت و ل مبيددا دولددة ليقيددا املتعددددة الق ميددات علددى ضددمان فمددن وشددقافية وم ددداقية
العملية ارنتخا ية من فجس دعم احلق إل املدنية وال يايية مل اطنيها.
 -74وتناولددت و يددتاريوا اجلهد د الدديت تبددذدا دولددة ليقيددا املتعددددة الق ميددات للحددد مددن عدددم
امل اواة ويد القج ة املناطق احلضرية والريقية مل احل ل على التعليم.
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 -75وفشادت ورواتيا ابلتقدم الذج فحر تل دولة ليقيا املتعددة الق ميات مل تقدد خددمات
ال حة العامة ،لونها ترعر ابلقلق إ ا حالة النظام القضااي وقمل ارحتجاجات.
 -76ويددلطت ود اب الضد علددى إنددا ات دولددة ليقيددا املتعددددة الق ميددات مل احلددد مددن الققددر
وموافحددة عدددم امل دداواة ،وت يدديل فددرل احل د ل علددى اخلدددمات ال ددحية والتعلدديم و ايدة يددس
املرفة مل الربملان.
 -77وفشددارت تردديويا إىل التدددا ااةا يددة الدديت اتددذ ا دولددة ليقيددا املتعددددة الق ميددات مل
ال حق إل اان ان ،ور ييما التدا الرامية إىل تعزيز مراروة املرفة مل الرؤون العامة.
 -78وفشددادت مجه ريددة ود راي الرددعبية الدميقراطيددة دولددة ليقيددا املتعددددة الق ميددات ملددا فحر تددل
من تقدم مل محاية حق إل الن ا واألطقال واألشخال ذوج ااعاقة وتعزيز النظام القضااي.
 -79وفشدادت الدداكرك دولددة ليقيدا املتعددددة الق ميدات ملدا تبذلددل مدن جهد د لتح د النظددام
القضااي ،لونها فعر ت عن قلقها إ ا إلروف ال ج ن والتضارب حق إل الرع ب األصلية
وايتخراج امل ارد الطبيعية.
 -80ورحظ ددت اجلمه ري ددة الدومنيوي ددة اجلهد د د ال دديت تب ددذدا دول ددة ليقي ددا املتع ددددة الق مي ددات
احرا تقدم رد ن خطدة التنميدة امل دتدامة لعدام  ،2030واحلدد مدن الققدر املددقل وحت د فدرل
احل ل على مياه الررب وال ون.
 -81وفشادت إو ادور دعان دولة ليقيا املتعددة الق ميات عدن عقدد البد ليقي املنحددرين
من فصس ففريقي واعتماد روت و ل للماحقة القضااية على التمييز.
 -82وفلنددت م ددر علددى اجله د د الدديت تبددذدا دولددة ليقيددا املتعددددة الق ميددات ملوافحددة الققددر
و ايدة األج ر واحلد من البطالة وتعزيز احلق إل مل التعليم وال حة ،ر ييما ابلن بة للمرفة.
 -83وفلنت فيجي على قرار ااومة الديت رية املتعددة الق ميات ر ن إلغا شدرط احل د ل
على إذن قضااي من فجس إجرا ااجها ،رة قان نية.
 -84وفعر ددت فنلندددا عددن قلقهددا البددالا إ ا ايددتمرار جتددر ااجهددا ،مل دولددة ليقيددا املتعددددة
الق ميات على الررم من عع اجله د املبذولة ر ن كذه امل لة خال الق ة املرم لة ابلتقرير.
 -85وفشددادت فرن ددا دولددة ليقيددا املتعددددة الق ميددات علددى التقدددم ااددر مل احلددد مددن الققددر
والعنددف ضددد امل درفة ،ولونهددا ترددعر ابلقلددق إ ا املخدداطر الدديت يتعددر ،دددا املدددافع ن عددن حق د إل
اان ان ،وانتهاوات حق إل اان ان للن ا وامل ليات وامل ليد ومزدوجدي امليدس اجلن دي ومغدايرج
اد ية اجلن انية وحاملي صقات اجلن .
 -86وفشادت را ن ابلتدا القان نية واملؤي ية اليت اتذ ا دولة ليقيدا املتعدددة الق ميدات
للقضا على ارجتار ابألشخال والت دج للبطالة والق اد.
 -87وفشددادت ج رجيددا ه د د دولددة ليقيددا املتعددددة الق ميددات لتعزيددز وحت د حق د إل امل درفة،
واعتماد القان ن اجلديد ر ن األطقال واملراكق .
 -88وفشدادت فملانيدا ابلتقدددم الدذج فحر تدل دولددة ليقيدا املتعدددة الق ميددات فيمدا يتعلدق تد ف
املياه ال احلة للررب وال رف ال حي.
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 -89وفلنت كاييت على دولة ليقيا املتعددة الق ميات ملدا حققتدل مدن إندا ات مل يدبيس احلدد
من الققر املدقل وعدم امل اواة مل ت يل ال روة.
 -90وكند ت كندددوراس دولددة ليقيددا املتعددددة الق ميددات علددى تطد ير مؤشدرات جديدددة حلقد إل
اان ان تتعلق ابمليداه وال درف ال دحي وارجتدار وال صد ل إىل العدالدة .ورحبدت ابعتمداد القدان ن
املتعلق ابألطقال واملراكق .
 -91ورحبت في لندا اباجرا ات اليت اتذ ا دولة ليقيا املتعدددة الق ميدات مدؤخراأب لل دما
لألشددخال ذوج املي د ل اجلن ددية واد د ايت اجلن ددانية املتن عددة ماريددة حق د قهم اان ددانية أاريددة
واملة دون ييز.
 -92وفلنت ادند على التقدم الذج فحر تل دولة ليقيا املتعدددة الق ميدات مل احلدد مدن الققدر
املدقل ومعدل البطالة ،و ايدة فدرل احل د ل علدى ميداه الردرب وال درف ال دحي وضدمان ايدة
يس للمرفة مل الربملان.
 -93ورحبددت إندوني دديا ابلتق دددم الددذج فحر ت ددل دول ددة ليقيددا املتع ددددة الق مي ددات مل ددارت
ال حة والتعليم وال ون ،واعتماد تدا للحد من العن رية ومجيل فشوال التمييز.
 -94وفشددادت مجه ريددة إي دران اايددامية دولددة ليقيددا املتعددددة الق ميددات علددى التدددا الدديت
اتددذ ا ملوافحددة العن درية والتمييددز مددن خددال محددات التدددري والت عيددة .ومددا فشددادت ابجله د د
املبذولة للحد من وفيات األمهات والرضل.
 -95وفلىن العراإل على دولة ليقيدا املتعدددة الق ميدات رعتمادكدا ييايدات عامدة ددف إىل
تعزيز احلق إل ارقت ادية وارجتماعية وال قافية ،وت طيد التنمية ارقت ادية وموافحة الققر.
 -96وفشددادت فيرلندددا دنرددا جلنددة احلقيقددة ،لونهددا فعر ددت عددن قلقهددا إ ا التقددارير الدديت ترد
إىل وق د ع فعمددال عنددف واريددتخدام املقددرط للق د ة مددن جان د ال ددلطات ضددد املتظدداكرين عق د
ارنتخاابت األخ ة.
 -97ويلطت إيراايس الض على تقلر احليز املد مل دولة ليقيدا املتعدددة الق ميدات ،دا
مل ذلا التقارير املتعلقة ابلقي د املتزايدة على حرية ال حافة.
 -98ورحب ددت إيطالي ددا دص دددار ق ددان ن األي ددرة وق ددان ن إجد درا ات األي ددرة اجلدي دددين واع ف ددت
ابلتقدم اار مل الت دج للعنف القاام على ن ع اجلن  .ومدل ذلدا ،رحظدت فن العندف الدذج
فعق ارنتخاابت األخ ة ف ر خماوف خط ة.
 -99وفلنت وينيا على دولة ليقيدا املتعدددة الق ميدات لت دديقها علدى العديدد مدن معاكددات
حق إل اان ان وتنقيذ الت صيات املقدمة مل اجل لة ال ا قة لايتعرا ،الدورج الرامس.
 -100وكن د ت مجه ريددة رو الدميقراطيددة الرددعبية دولددة ليقيددا املتعددددة الق ميددات علددى التقدددم
الذج فحر تل مل تنقيذ الت صيات املقدمدة خدال اجل لدة ال دا قة لايدتعرا ،الددورج الردامس ،دا
مل ذلا حق إل األطقال واملراكق .
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 -101ورحبددت ل و ددمب رش دنرددا جلنددة احلقيقددة وابلتقدددم التردريعي فيمددا يتعلددق قد إل تمددل
امل ليات وامل لي ومزدوجي امليس اجلن ي ومغايرج اد ية اجلن انية وحاملي صقات اجلن د  .ومدا
الت ترعر ابلقلق إ ا حالة ن ا الرع ب األصلية والن ا الااي يعرن مل املناطق الريقية.
 -102ورحبت ماليزاي ه د دولة ليقيدا املتعدددة الق ميدات لتح د يدبس عديمي الردباب مدن
خال تنقيذ اخلطة املتعددة القطاعات للتنمية الراملة لألطقال واملراكق .
 -103وفقددرت ملددديف ابلتدددا الدديت اتددذ ا دولددة ليقيددا املتعددددة الق ميددات للحددد مددن الققددر
وعدم امل اواة ،ووذلا اعتماد ييايات عامة لتح م ت ايت املعيرة.
 -104ورحبددت املو دديا ت ددديق دولددة ليقيددا املتعددددة الق ميددات علددى الربوت و د ل ااضددامل
لاتقاقية األمريوية حلق إل اان ان املتعلدق ابحلقد إل ارقت دادية وارجتماعيدة وال قافيدة ( روت ود ل
يان يلقادور  ،و روت و ل ارتقاقية األمريوية حلق إل اان ان من فجس إلغا عق ة ااعدام.
 -105ورحد اجلبدس األيد د ابلتددا الديت اتدذ ا دولدة ليقيدا املتعدددة الق ميدات لتعزيدز النمد
ارقت ددادج ،أددا يدداكم مل احلددد مددن الققددر املدددقل وحت د فددرل احل د ل علددى التعلدديم والرعايددة
ال حية.
 -106ورحبت مياكار ابلتدا اليت اتذ ا دولة ليقيا املتعددة الق ميات مل ارت موافحدة
الق اد واحلد من الققر وحتقيق التنمية ارجتماعية وارقت ادية وحق إل الن ا واألطقال.
 -107وفشددادت وميبيددا دولددة ليقيددا املتعددددة الق ميددات ملددا اتذتددل مددن تدددا إةا يددة خددال
الق ة قيد اريتعرا ،ورحبت ابنضمامها إىل عدة معاكدات دولية حلق إل اان ان.
 -108ورحبددت نيبددال تنقيددذ ال يايددة واخلطددة املتعددددة الق ميددات ر د ن تغ د املندداخ مددن فجددس
العيمي الور  ،وفشارت إىل تطبيق مؤشرات حق إل اان ان مل ال ويز على اجل ان اجلن انية.
 -109وفعر دت ك لنددا عددن قلقهدا إ ا ارضددطراابت األخد ة مل دولدة ليقيددا املتعدددة الق ميددات
مل فعقاب ارنتخاابت الرائيية ،وارتقاع معدل انترار العنف ضد الن ا والقتيات وارفتقار إىل
ال ص ل إىل العدالة.
 -110وفقددرت نيوددارار ا ابلتقدددم واانددا ات الدديت حققتهددا دولددة ليقيددا املتعددددة الق ميددات مل
ددال ال صد ل إىل التعلدديم الرمسددي ،الددذج ارتقددل مددن  39.94مل املااددة مل عددام  2006إىل  73مل
املااة مل عام .2016
 -111وفعددرب النيجددر عددن تقددديره لتنقيددذ دولددة ليقيددا املتعددددة الق ميددات لالتزامددات الط عيددة
العررة اليت مت التعهد هبا خدال اريدتعرا ،الددورج الردامس األول وشدجعتها علدى م اصدلة كدذه
اجله د اجلديرة ابل نا .
 -112وذوددر وفددد دولددة ليقي ددا املتعددددة الق ميددات ،مل ماحظاتددل اخلتامي ددة ،فنددل فحدداط علم داأب
ميددل الت صدديات وفن احلو مددة يددتعتمد وافددة التدددا الا مددة لتح د حالددة حقد إل اان ددان مل
البلد.
 -113ورداأب عل ددى ع ددع امل ددااس ال دديت فل د ت فلن ددا جل ددة التح دداور ،فش ددار ال ف ددد إىل فن دول ددة
ليقي ددا املتع ددددة الق مي ددات ددذلت جه د داأب لتعزي ددز اي ددتقال القض ددا وتط د ير ال إل ددااف مل ي ددلا
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القضددا  .وق ددد دخ ددس ق ددان ن تب دديط ع د العم ددس مل نظ ددام العدال ددة اجلنااي ددة وتقليل ددل حي ددز النق دداذ
مددؤخرا ،والددذج فدخدس ايددتخدام تون ل جيددا املعل مددات مل عمليددة العدالددة اجلناايددة ،وقيددد ايددتخدام
ارحتجا ال ا ق للمحاومة ،ووضل آليات لتقادج يخ البت مل القضااي.
 -114وشدددد ال فددد علددى امل ددت ى العددا للمردداروة ال ياي ددية للرددع ب األصددلية والن ددا مل
البلددد .وفقددر ابرتقدداع معدددرت قتددس ااوث وف ددر التدددا املنقددذة ملعاجلددة كددذا ال ضددل ،ددا مل ذلددا
ت نيف جرمية قتس الن ا واعتماد القان ن الرامس ر ن لوقالدة حيداة خاليدة مدن العندف للمدرفة.
وفود ال فد من جديد التزام احلو مة ال ا ت وافحة العنف ضد األطقال.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -115ستدرس دولة بوليفيا املتعددة القوميات التوصيات التالية ،وستقدم ردودا عليهاا
وقت مناسب ال يتجاوز موعد انعقاد الدورة الثالثة واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:
 1-115التصديق علا بروتوواوم منةماة العمال الدولياة لعاام  2014امللحاق
ابتفاقية العمل اجلربي لعام  1930رقا  )29وتنفياذه اململكاة املتحادة لربينانياا
العةم وأيرلندا الشمالية)؛
 2-115التصديق عل اتفاقية منةمة العمل الدولياة بشا ن الشاعوأل األصالية
والقبلية 1989 ،رق  )169هندوراس)؛
 3-115مواص االة اجله ااود لتق اادي ي ااي التق ااارير الو ني ااة املعلق ااة
املعاهدات العراق)؛
4-115
االستجابة

هي ااات

التعاااون مااي اإلج اراءات الاصااة جمللااس حقااوق اإلنسااان ،عاان ريااق
الوقت املناسب وبنريقة مناسبة لنلبات املكلفني بوالايت أوورانيا)؛

 5-115مواصا االة مواءما ااة التش ا اريعات الو نيا ااة ما ااي املعا اااي الدوليا ااة حلقا ااوق
اإلنسان االحتاد الروسي)؛
 6-115مواصلة تنفيذ سياسة حقوق اإلنسان املتعددة القوميات 2020-2015
والنة املتعلقة حبقوق اإلنسان  2020-2016وينيا)؛
 7-115ختصاي مااوارد وا يااة لتنفيااذ النااي واالساواتيجيات الو نيااة حلقااوق
اإلنسان واختاذ تداب جيابية للف ات الضعيفة السنغام)؛
نش اااء لي ااة و نيا ااة للتنس اايق ما ااي لي ااات حقا ااوق اإلنس ااان الدوليا ااة
8-115
واإلبالغ عنها ورصد تنفيذ توصياهتا ،و نشاء موقي لكووين مناسب صربيا)؛
 9-115مواص ا االة تعزي ا ااز النة ا ااام املتع ا اادد القومي ا ااات ملتابع ا ااة ورص ا ااد و ا ااي
اإلحصاءات املتعلقة بتوصيات حقوق اإلنسان ابراغواي)؛
 10-115تعزي ااز تنفي ااذ الن ااة املتع ااددة القناع ااات ملكا ح ااة العنصا ارية و ي ااي
أشكام التمييز جنوأل أ ريقيا)؛
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 11-115جتااري ج ارار الكراهيااة القارمااة عل ا العاارق والتوج ا اجلنسااي وا ويااة
اجلنسانية جنوأل أ ريقيا)؛
 12-115مواصاالة ضاامان املمارسااة الكاملااة حلقااوق اإلنسااان دون ييااز ماان أي
نوع ،و ق ا ملبدأي املساواة وعدم التمييز يجي)؛
 13-115توحيد اجلهود الرامية زايدة التصدي للعنصارية والتميياز العنصاري
والتعصااب ،بوسااارل منهااا احلمااالت واملبااادرات العامااة الفعالااة ابلتعاااون مااي الاادوم
األخرى ندونيسيا)؛
 14-115مواصاالة العم اال علا ا مكا حااة التميي ااز م اان خااالم وض ااي تشا اريعات
حمددة ملكا حة التمييز القار عل اإلعاقة أو امليوم اجلنسية أو ا وية اجلنسانية أو
الوضي االجتماعي هندوراس)؛
 15-115تعزي ااز جهوده ااا الرامي ااة مكا ح ااة التميي ااز والعن ااف ض ااد املثلي ااات
واملثليااني ومزدوجااي املياال اجلنسااي ومغااايري ا ويااة اجلنسااانية وأح ارار ا ويااة وامليااوم
اجلنسااية وحاااملي صاافات اجلنسااني ،مااي ضاامان التحقيااق هااذه األ عااام واملعاقبااة
عليها األرجنتني)؛
 16-115تعزيا ااز اجلها ااود املبذولا ااة حلمايا ااة املثليا ااات واملثليا ااني ومزدوجا ااي امليا اال
اجلنسااي ومغااايري ا ويااة اجلنسااانية وحاااملي صاافات اجلنسااني ماان العنااف والتمييااز،
ومكا حة استمرار اإل الت من العقاأل عل هذه األ عاام ،ااا ذلان مان خاالم
محالت التوعية وبرامج تدريب العاملني ا ي ات القضارية والقانونية أيرلندا)؛
 17-115مواصلة تعزيز سياسااهتا اإلجيابياة الرامياة تعزياز الناقاة النةيفاة مان
أجل العيش الكري وائم مي أمنا األرض هورية نزويال البوليفارية)؛
 18-115اختاااذ ج اراءات حاحااة الحااوام ومحايااة و عمااام احلااق بي ااة صااحية
ومسااتدامة ،اااا ذلاان جماااالت مثاال دارة املياااه ومحايااة املااوارد النبيعيااة ومحايااة
احملميات النبيعية السويد)؛
 19-115مواصلة تعزيز تاداب التصادي لتغا املناال والتكياف معا الا تساه
ض اامان احل ااق الغ ااذاء الك ااا ومس ااتوايت املعيشا اة الالرق ااة ،ال س اايما للف ااات
األوثر ضعف ا ييت انم)؛
 20-115اعتماد تداب بش ن الوصوم املعلومات واملشاروة العامة والعدالاة
املسارل البي ية ،بروح االتفاق اإلقليماي بشا ن الوصاوم املعلوماات واملشااروة
العامة والعدالة املسارل البي ية أمريكا الالتينية ومننقة البحر الكارييب اتفااق
سكاسو) النمسا)؛
 21-115اختاااذ التااداب الضاارورية ماان أجاال حتسااني اسااتندام و دارة النفاااايت
النرة أو املواد امللوثة للغاية صناعات التعدين والزراعة والتنل منها لضامان
حق العمام الصحة و قا للعهد الدويل الاص ابحلقوق االقتصاادية واالجتماعياة
والثقا ية ،ضال عن محاية األمن الغذاري للسكان املكسين)؛
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 22-115تعزيز سياساهتا الوقارية وسياسات التعا بعد الكوارث للتنفيف من
اثر تغ املنال تيمور  -ليش )؛
 23-115تعزيز سياساهتا الرامية احلد مان ااا ر الكاوارث والت هاب اا عان
ريااق ضاامان مشاااروة النساااء واأل فااام واألشااناص ماان الف ااات الضااعيفة مشاااروة
واملة و عالة ،ان يه األشناص ذوو اإلعاقاة ،وضاي وتنفياذ هاذه السياساات
يجي)؛
 24-115تعزيااز اجلهااود الراميااة منااي االسااتندام املفاار للقااوة واالحتجاااز
التعسافي والتعاذيب ،و جاراء حتقياق شااامل الساارر األرواح الا وقعات أثناااء
موج ااة االحتجاج ااات الا ا أعقب اات انتن اااابت  20تشا ارين األوم/أوت ااوبر 2019
يناليا)؛
 25-115النة اار جا اراء حتقي ااق مس ااتقل ونزيا ا ما ازاع االس ااتندام املف اار
للقوة واالحتجاز التعسفي سياق االحتجاجات االجتماعية األخ ة الربتغام)؛
 26-115التحقيق بشكل مستقل وحيادي حاالت االستندام املفر للقوة
ومزاع التعذيب سياق االحتجاجات االجتماعية ووستاريكا)؛
 27-115تنفيذ التداب املالرمة لوقف ومني استندام التعذيب علا ياد وواالء
الدولة سلو اويا)؛
يااي م ازاع التعااذيب وس اوء املعاملااة ال ا
 28-115ج اراء حتقيقااات شاااملة
ارتكبها املوظفون املكلفون إبنفاذ القانون واالحتجاز سلو اويا)؛
 29-115ضا ا اامان تا ا اادريب يا ا ااي املهنيا ا ااني ،مثا ا اال األ با ا اااء وأ با ا اااء الا ا اانفس
واألخصاااريني االجتماااعيني واحملااامني الااذين يتواصاالون مااي ضااحااي التعااذيب ،عل ا
تقدي خدمات عادة الت هيل لضحااي التعذيب و ساءة املعاملة الدامنرك)؛
 30-115تعا ااديل القا ااانون رق ا ا  474ما اان أجا اال ما اانا دارا اارة منا ااي التعا ااذيب
االسا ااتقالم الا ااالزم لالضا اانالع بعملها ااا ،امتثا اااالا للربوتووا ااوم االختيا اااري التفاقيا ااة
مناهضااة التعااذيب وغا ه ماان ضااروأل املعاملااة أو العقوبااة القاسااية أو الال نسااانية أو
املهينة سويسرا)؛
 31-115االسااتجابة لتوصااية اللجنااة الفرعيااة ملنااي التعااذيب وغ ا ه ماان ضااروأل
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال نسانية أو املهينة إبنشاء لية وقارية و نياة تتمتاي
ابسااتقاللية مالي ااة وتش ااغيلية واملااة أداره ااا لوظارفه ااا اململكااة املتح اادة لربيناني ااا
العةم وأيرلندا الشمالية)؛
 32-115ضاامان املااوارد املاليااة والقانونيااة وغ هااا ماان املااوارد الالزمااة ملكا حااة
اوتةاظ السجون وتراو القضااي و وم وات االحتجاز قبل احملاومة السويد)؛
 33-115القضا اااء عل ا ا االسا ااتندام املفا اار لالحتجا اااز السا ااابق للمحاوما ااة،
ووا ااذلن االحتجا اااز التعسا اافي ما اان جانا ااب قا ااوات نفا اااذ القا ااانون سا ااياق قما ااي
املةاهرات ورواتيا)؛
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 34-115وضااي وتنفي ااذ با ارامج ملن ااي العنااف و نش اااء لي ااات لتق اادي الش ااكاوى
أوورانيا)؛
 35-115اختاذ النوات الالزمة لضامان التحقياق العناف وخنااأل الكراهياة
ضد املثلياات واملثلياني ومزدوجاي امليال اجلنساي ومغاايري ا وياة اجلنساانية ومسااءلة
اجلناة وحماومته أسواليا)؛
 36-115مواصلة أنشنتها التدريبية للموظفني العاملني أجهزة نفااذ القاانون
والعدالااة ومااا تبذل ا ماان جهااود ملكا حااة العنص ارية و يااي أشااكام التمييااز سااانت
ويتس ونيفيس)؛
 37-115مواصلة تنفيذ صالح اجلهاز القضاري السنغام)؛
 38-115تنوير قدراهتا املؤسسية وختصي موارد مالية وا ية لضامان الوصاوم
نة ا ااام عدال ا ااة مس ا ااتقل ،وال س ا اايما للف ا ااات احملروم ا ااة والض ا ااعيفة ،ش ا ااي ا م ا ااي
ا دف  3-16من أهداف التنمية املستدامة سويسرا)؛
 39-115تعزيااز اسااتقالم القضاااء ،اااا ذلاان عاان ريااق تااو محايااة قانونيااة
للقضاة وموظفي االنتناابت حىت ال يت صله تعسفا بسبب صادار أحكاام غا
مناسبة للحكومة الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 40-115ضامان اسااتقالم القضاااء وختصاي
وسرعة النمسا)؛

املااوارد الكا يااة لا للعماال بفعاليااة

 41-115اعتم اااد ت ااداب لتحس ااني محاي ااة س اايادة الق ااانون ،م اان خ ااالم ض اامان
اس ااتقالم وش اافا ية احملكم ااة الدس ااتورية املتع ااددة القومي ااات واحملكم ااة العلي ااا ،و قا اا
للمع اااي الدولي ااة حلق ااوق اإلنس ااان و ش ااي ا م ااي ا اادف  16م اان أه ااداف التنمي ااة
املستدامة هولندا).
 42-115تعزيااز اسااتقالم ونزاهااة القضاااء عاان ريااق التعيااني املؤسسااي للقضاااة
واملدعني العامني ب و)؛
 43-115ضاامان اسااتقالم النةااام القضاااري وحتسااني وفاااءة ومصااداقية النةااام
القضاااري ونةااام السااجون ،ال ساايما باازايدة املااوارد وتاادريب املااوظفني عل ا اح اوام
حقوق اإلنسان رنسا)؛
 44-115الشااروع تنفيااذ جمموعااة شاااملة ماان التااداب ملعاجلااة أوج ا القصااور
احلاليااة النةااام القضاااري ،اااا يشاامل ضاامان عاليااة احملاومااات ومنااي اجلر،ااة ،مااي
ضا اامان اسا ااتقالم القضا اااء ،اا ااا ذلا اان اسا ااتقالم احملكما ااة الدسا ااتورية املتعا ااددة
القوميات أملانيا)؛
 45-115حتسني احوام احلكومة الستقالم القضاة والقضاء سراريل)؛
 46-115تعزي ا ااز التشا ا اريعات القارم ا ااة لض ا اامان العدال ا ااة
واستقالم القضاء يناليا)؛
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 47-115تعزيااز داراارة أمااني املةاااه وتزوياادها ابملااوارد الكا يااة واملسااتدامة للو اااء
بواليتها جزر البهاما)؛
 48-115اخت ا اااذ خن ا ااوات لتقلي ا اال القض ا ااااي املواوم ا ااة وزايدة الق ا اادرة التقني ا ااة
للمسؤولني علا تعزياز وصاوم الضاحااي العدالاة ،وواذلن مواصالة اإلصاالحات
املقوحة لتحديث النةام القضاري وحتسين وندا)؛
 49-115النةاار لغاااء األحكااام القانونيااة ال ا حتااد ماان وصااوم األشااناص
ذوي اإلعاقة العدالة الربازيل)؛
العدال ااة ،ال س اايما

 50-115ض اامان زايدة عالي ااة وص ااوم الف ااات الض ااعيفة
ضحااي العنف القار عل نوع اجلنس اجلبل األسود)؛

 51-115ختصااي مااوارد وا يااة لتعزيااز قاادرة النةااام القضاااري عل ا االسااتجابة
لضحااي العنف ضد النساء والفتيات لضمان جراء حتقيقات عالة ومكا حة ارتفاع
مسااتوى اإل ااالت ماان العقاااأل هااذا اجملااام ،شاايا مااي ا اادف  5ماان أهااداف
التنمية املستدامة هولندا)؛
 52-115تعزيز جهودها الرامية وضي حد لإل الت من العقاأل عل العنف
ضد املرأة ،وال سيما عن ريق ضمان استقالم نةامهاا القضااري وحيااده هورياة
ووراي)؛
 53-115مواصلة التداب اجلارية ملكا حة الفساد ميامنار)؛
 54-115مواصلة اعتماد خني ملكا حة الفساد ،مثل الناة الو نياة ملكا حاة
الفساد  2022-2017اجلمهورية العربية السورية)؛
 55-115تعزيااز ختصااي املااوارد البش ارية واملاديااة عل ا
املستقلة للوظارف الدستورية للسلنات الثالث للدولة ،ااا
الفساد ،مي ضمان استقاللية وسارل اإلعالم الربازيل)؛

ااو مالر ا للممارسااة
ذلان جاراءات مناي

 56-115تقا اادي الا اادع الا ااالزم جلنا ااة احلقيقا ااة ،اا ااا
حمفوظات القوات املسلحة ووواالت نفاذ القانون سلو اويا)؛

ذلا اان الوصا ااوم

 57-115بااذم املزيااد ماان اجلهااود لتنصااي مااوارد وا يااة للجنااة احلقيقااة ،اااا
يضاامن التحقيااق املسااتقل انتهاوااات حقااوق اإلنسااان الا حاادثت خااالم احلقبااة
الديكتاتوري ااة ،ابس ااتندام ااج ق ااار علا ا حق ااوق اإلنس ااان يرو ااز علا ا الض ااحااي
أوروغواي)؛
 58-115مواصا االة تعزيا ااز التا ااداب الراميا ااة التحقيا ااق انتهاوا ااات حقا ااوق
اإلنس ااان املرتكب ااة ب ااني ع ااامي  1964و ،1982وتق اادي تع ااوي وام اال للض ااحااي
األرجنتني)؛
 59-115تعزيز جلنة احلقيقة لتمكينها من حتقيق نتارج سريعة النمسا)؛
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 60-115ض اامان احلق ااوق السياس ااية البل ااد عا اان ري ااق جا اراء جول ااة اثنيا ااة
لالنتناابت الرائسية اململكة املتحدة لربينانيا العةم وأيرلندا الشمالية)؛
 61-115االلتزام ابحوام نتارج املراجعة الدولية لالنتناابت ال جارت 20
تشرين األوم/أوتاوبر والقارارات بشا ن ماا ذا وانات االنتنااابت حارة ونزيهاة حقاا،
والتحقيق بشفا ية مازاع حادوث االفاات انتنابياة وعادم اإلعاالن عان املرشاا
الفارز حىت يت الو اء هبذه التداب الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 62-115اختاااذ التااداب املناساابة حااىت ياات التعب ا عاان رادة الشااعب
انتنابية حرة ونزيهة وشفا ة وندا)؛

عمليااة

 63-115تنفي ااذ اإلص ااالحات علا ا الف ااور بغي ااة تعزي ااز اإلجا اراءات االنتنابي ااة
وزايدة الشفا ية وضمان استقالم السلنات االنتنابية ،من أجال اساتعادة الثقاة
االنتناابت .وجيب عل دولة بوليفيا املتعددة القوميات التشاور الوثيق ماي اجملتماي
املدين ومنةمة الدوم األمريكية واجملتمي الدويل بش ن هاذه اإلصاالحات الاوالايت
املتحدة األمريكية)؛
 64-115معاجلة الشواغل الن ة بش ن رز األصوات االنتناابت الرائساية
األخا ة و يماا يتعلاق ابلتقريار األويل لبعثاة مراقباة االنتنااابت التابعاة ملنةماة الادوم
األمريكية  -مان أجال وضاي قواعاد صاارمة للحماالت االنتنابياة و ويال احلماالت
االنتنابية وعد األصوات تشيكيا)؛
 65-115ض اامان املش اااروة الكامل ااة واملتس اااوية
دونن ييز واستبعاد سراريل)؛

الش ااؤون السياس ااية والعام ااة

 66-115تعزيز موارد واستقالم ا ي ة االنتنابية املتعددة القوميات رنسا)؛
 67-115تعااديل املتنلبااات القانونيااة ،وال ساايما القااانون رق ا  351واملرسااوم
رق ا ا  ،1597ال ا ا تقيا ااد حقا ااوق اجملتما ااي املا اادين التجما ااي السا االمي وتكا ااوين
اجلمعيات السويد)؛
 68-115ضاامان التمتااي الكاماال ابحلااق التجمااي وتكااوين اجلمعيااات جلميااي
البا ااوليفيني ،و ق ا اا اللتزاما ااات الدولا ااة اوجا ااب القا ااانون الا اادويل حلقا ااوق اإلنسا ااان
وولومبيا)؛
 69-115املضي قدما تنفيذ سياسة عامة و ار معياري و لية تنفيذية حلماية
املدا عني عن حقوق اإلنسان واالعواف العلين بعمله سبانيا)؛
 70-115اختاذ جراءات دارية وقضارية وتشريعية حلماياة املادا عني عان حقاوق
اإلنس ااان م اان االعت ااداءات والوهي ااب والقم ااي ،ا ااا ذل اان م اان قب اال الس االنات
احلكومية أسواليا)؛
 71-115وضي سياسات حكومية تاؤدي بي اة مناة وحموماة لعمال املادا عني
عن حقوق اإلنسان ،وخاصاة املادا عات عان حقاوق اإلنساان واملادا عني عان البي اة
بلجيكا)؛
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 72-115اختاااذ ج اراءات ملموسااة حلمايااة املاادا عني عاان حقااوق اإلنسااان ماان
املضااايقة والوهيااب .وجيااب علا دولااة بوليفيااا املتعااددة القوميااات ضاامان أن يكااون
للمدا عني عان حقاوق اإلنساان ،اان ايه اثلاو الشاعوأل األصالية ،احلاق حرياة
التعب ا وتنااوير نةااام العدالااة الاااص ابلشااعوأل األصاالية والفالحااني ماان السااكان
األصليني نلندا)؛
 73-115هتي ااة بي ااة ،كاان يهااا للماادا عني عاان حقااوق اإلنسااان القيااام بعمله ا
املشااروع جمااام حقااوق اإلنسااان حبريااة واالع اواف العلااين ابملاادا عني عاان حقااوق
اإلنسان بوصفه اعلني شرعيني وحيويني اجملتمي أيسلندا)؛
 74-115ح اراز تقاادم
اإلنسان شيلي)؛

اعتماااد تااداب لضاامان محايااة املاادا عني عاان حقااوق

 75-115الت ود من أن إبمكان املدا عني عان حقاوق اإلنساان واحلقاوق البي اة،
ااان ذلاان منتقاادو السياسااات واوراء احلكوميااة ،متابعااة أنشاانته دون ختويااف
السويد)؛
 76-115مواصا االة ضا اامان اسا ااتقاللية وسا اااري اإلعا ااالم ودع ا ا حريا ااة التعب ا ا
تيمور  -ليش )؛
 77-115اعتماااد قااانون حماادد يضاامن الوصااوم
و ق ا للمعاي الدولية ملديف)؛

املعلومااات وجياارم التشااه ،

 78-115وضاي تشاريعات لضاامان حصاوم واال شاان علا املعلومااات العامااة
من خالم جراءات بسينة وسريعة تيسر املساءلة املكسين)؛
 79-115القضاء عل أي شكل من أشاكام الضاغي واملراقباة واإلشاراف علا
الصحفيني والصحفيني ،وال سيما أول ن الذين يعتربون من املعارضة ورواتيا)؛
 80-115الت ود من أن الصحفيني والعاملني وساارل اإلعاالم ،كانه اارساة
حقه حرية التعب اارسة واملة دون ختويف أو مضايقة سراريل)؛
 81-115ضمان استقالم وساري اإلعالم واحوام حرية التعب

لكسمربغ)؛

 82-115صااالح التش اريعات اااا يتماش ا مااي املعاااي الدوليااة حلريااة التعب ا ،
وضا اامان بي ا ااة منا ااة وداعما ااة للمنةما ااات غ ا ا احلكوميا ااة واملا اادا عني عا اان حقا ااوق
اإلنسان ،وتنفيذ ار تشريعي وتنفيذي حلماية الصحفيني تشيكيا)؛
 83-115مواصا االة دع ا ا املراوا ااز اجملتمعيا ااة لتعزيا ااز الوصا ااوم
املعلومات واالتصاالت لصاحل تنمية اجملتمي بنغالديش)؛

تكنولوجيا ااات

 84-115ض اامان حري ااة تك ااوين اجلمعي ااات والتعبا ا والا ارأي ،ضا االا ع اان حري ااة
الصحا ة ،عن ريق تعزيز استقالم وموارد لياات الشاكاوى ور اي ياي الضاغو
الضريبية عليها رنسا)؛
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 85-115وفال ااة أال يتض اامن أي تع ااديل للق ااانون اجلن اااري عقب ااات أم ااام احلري ااة
الدينية للمسيحيني هاي )؛
 86-115اختاااذ التااداب الالزمااة لتنفيااذ قااانون مكا حااة االجتااار ابلبشاار ووضااي
سياسات ملعاجلة أسباأل هذه الةاهرة قنر)؛
 87-115التنفيااذ الكاماال والفعااام لنااة التنميااة الشاااملة املتعااددة القناعااات
ملكا حة االجتار ابلبشر وهتريبه  ،واعتمااد جاراءات عمال موحادة لتحدياد ضاحااي
االجتااار ،وضاامان املالحقااة الفعالااة للجناااة وتقاادي الاادع الكااا للضااحااي هوريااة
مولدو ا)؛
 88-115مواصاالة تنفيااذ خنااة التنميااة الشاااملة املتعااددة القناعااات ملكا حااة
االجتار ابلبشر وهتريبه من خالم تداب سياسية و دارية وقانونية وينيا)؛
 89-115مض اااعفة اجله ااود املبذول ااة ملكا ح ااة االجت ااار ابألش ااناص م اان خ ااالم
اإلج اراءات التش اريعية والتنفيااذ الفعااام لنااة التنميااة املتعااددة القناعااات ملكا حااة
االجتار ابلبشار وهتاريبه  ،ال سايما املناا ق احلدودياة؛ ااا ذلان نشااء مالجا
للنساء ضحااي االجتار املنا ق احلدودية ابراغواي)؛
 90-115تعزي ااز لياهت ااا املص ااممة ملكا ح ااة االجت ااار ابألش ااناص ،ا ااا
التعاون جمام نفاذ القانون عرب احلدود ومساعدة الضحااي سلو اويا)؛
 91-115مواصلة اجلهود الرامية

ذل اان

مكا حة االجتار ابألشناص تونس)؛

 92-115اختاااذ تااداب عالااة لوقااف االجتااار ابلبشاار ،ووفالااة الت هياال واإلدمااا
االجتماعي للضحااي أوورانيا)؛
 93-115تكثي ااف اجله ااود الرامي ااة مكا ح ااة االجت ااار ابألش ااناص ،ال س اايما
النساء واأل فام املنا ق احلدودية ونساء الشعوأل األصالية داخال البلاد ،ااا
ذلن يالء اهتمام خاص حلماية واستعادة حقوق ضحااي االجتار بيالروس)؛
 94-115تعزي ا ااز اجله ا ااود اإلض ا ااا ية ملواص ا االة التص ا اادي لالجت ا ااار ابألش ا ااناص
والتهريب مي الوويز عل ج احلماية والوقاية ومبوداي)؛
 95-115تعزيااز ليااات تنساايق وتنفيااذ وتقيااي السياسااة العامااة ملكا حااة االجتااار
ابألشناص ،اا ذلن بناء قدرات املوظفني العموميني وتعزيز التعاون مي البلدان
األخرى شيلي)؛
 96-115مواصاالة براجمهااا التدريبيااة ملكا حااة االجتااار ابلبشاار لاازايدة تعزيااز قاادرة
املكلفااني بواجبااات عل ا التصاادي لالجتااار ،ال ساايما االجتااار النساااء واأل فااام
الفلبني)؛
 97-115تعزيز جاراءات ضامان تاو املسااعدة واحلماياة املتنصصاة لضاحااي
االجتار ابلبشر ،ووذلن التعاون اإلقليمي هذا اجملام ووادور)؛
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 98-115تكثي ااف مكا ح ااة االجت ااار ابألش ااناص ع اان ري ااق تق اادي تعويض ااات
للضحااي وتعزيز مراقبة احلدود غابون)؛
 99-115مواص االة اجله ااود املبذول ااة ملكا ح ااة االجت ااار ابلبش اار وتفعي اال لي ااات
مساءلة اجلناة العراق)؛
 100-115تعزيااز التنفيااذ الكاماال للتش اريعات القارمااة ملكا حااة االجتااار ابلبشاار
يناليا)؛
 101-115تعزيز املساواة بني اجلنسني عن ريق تقنني الازوا  ،واالقاوان املادين،
والتبين لألزوا من نفس اجلنس رنسا)؛
 102-115وضي ار قانوين يعوف حبق املثليني تكاوين أسارة تتمتاي ابحلقاوق
املمنوح ااة ل ااألزوا م اان جنس ااني اتلف ااني ع اان ري ااق ال اازوا واالقا اوان احل اار ،و قا ا ا
ألحكام األمر الدستوري  0028/17أملانيا)؛
 103-115وض ااي ااار ق ااانوين يع ااوف وتم ااي ح ااق املثلي ااني تك ااوين أس اارة،
و،نحه نفس احلقوق املمنوحة لألزوا اوخرين الزوا واالقوان أيسلندا)؛
 104-115مواصلة برانمج توظيف الشباأل لتو
والتدريب ابوستان)؛

رص أورب للشباأل

العمل

 105-115مواصلة تنفيذ قانون العمالاة واملسااعدة االقتصاادية لألشاناص ذوي
اإلعاقة اجلزارر)؛
 106-115مواصاالة اجلهااود للحااد ماان البنالااة ،ال ساايما بااني النساااء والشااباأل
مصر)؛
 107-115حتسني ارص حصاوم ياي النسااء علا العمال الالراق وتنفياذ تاداب
لزايدة مشاروتهن سوق العمل الرحي ماليزاي)؛
 108-115اختاااذ تااداب عالااة عاجلااة للحااد ماان اسااتغالم النساااء والفتيااات
العماال املناازيل ،اااا ذلاان عاان ريااق ححااة وصااوم الضااحااي ساابل االنتصاااف
الفعالة ماليزاي)؛
 109-115مواص االة جهوده ااا لض اامان تعزي ااز ومحاي ااة حق ااوق اإلنس ااان لش ااعبها،
ال سيما املنتمني الف ات الضعيفة نيج اي)؛
 110-115مواص االة جهودها ااا لتعزيا ااز الر ا اااه االجتما اااعي واالقتصا ااادي لشا ااعبها
نيج اي)؛
 111-115ضمان ختصي موارد وا ية للسياسات العامة الا أدخلات لتحساني
نوعية حياة سكا ا ،اا ذلن خنة القضااء علا الفقار املادقي ،وضامان تنفياذها
واستدامتها عل املدى النويل سنغا ورة)
 112-115مواصالة اجلهااود لتنفيااذ عاالن األما املتحاادة بشا ن حقااوق الفالحااني
وغ ه من العاملني املنا ق الريفية جنوأل أ ريقيا)؛
20
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 113-115مواصاالة براجمهااا احلاليااة لتعزيااز القاادرات اإلنتاجيااة لألشااناص الااذين
يعيشون املنا ق الريفية ييت انم)؛
 114-115تكثي ا ااف اجله ا ااود لت ا ااو الوص ا ااوم
أذربيجان)؛

ال ا اادمات العام ا ااة للجمي ا ااي

 115-115مواص ا االة تنفي ا ااذ االسا ا اواتيجيات الو ني ا ااة ل ا اازايدة احل ا ااد م ا اان الفق ا اار
بيالروسيا)؛
 116-115اختا اااذ خنا ااوات لف ا ا معا اادالت الفقا اار لألشا ااناص ذوي اإلعاقا ااة
واألسر ال تعو ا نساء جزر البهاما)؛
 117-115مواصلة تنفيذ وحتسني الربامج والسياسات الرامية
وواب)؛

احلاد مان الفقار

 118-115مواصاالة تنفيااذ سياساااهتا الراميااة حتسااني نوعيااة احلياااة ،وال ساايما
حياة الشعوأل األصلية والسكان األصليني بوحن)؛
 119-115مكا حااة أوجا ا ع اادم املس اااواة االجتماعي ااة ع اان ري ااق ي ااالء اهتم ااام
خاص للسكان الذين يعيشون املنا ق الريفية غابون)؛
 120-115تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية للبوليفيني املنحادرين مان أصال
أ ريقي هاي )؛
 121-115مواصاالة تنفيااذ براجمهااا وسياساااهتا الو نيااة اااا ذلاان خنااة حتسااني
نوعية احليااة بغياة القضااء علا الفقار املادقي مان أجال حتساني نوعياة حيااة الساكان
هورية ووراي الشعبية الد،قرا ية)؛
 122-115التنفيذ الفعام للربانمج الو ين إلحياء الذورى امل وية الثانية عام 2025
والنة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية وواب)؛
 123-115مواصاالة تعزيااز التنميااة االقتصااادية واالجتماعيااة املسااتدامة ماان أجاال
تو أساس متني لشعبها للتمتي جبميي حقوق اإلنسان الصني)؛
 124-115مواص االة تنفي ااذ الت ااداب الرامي ااة
والبنالة ا ند)؛

احل ااد م اان ع اادم املس اااواة والفق اار

 125-115مواصاالة اجلهااود لضاامان الوصااوم مياااه الشاارأل ،اااا ذلاان عاان
ريااق تااو بنيااة حتتيااة جياادة لتااو املياااه وحتسااني القاادرة عل ا خت ازين املياااه ،مااي
مراعاة ا دف  6من أهداف التنمية املستدامة بنغالديش)؛
 126-115تعزيز اجلهود األخرى لزايدة تو مياه الشارأل والصارف الصاحي
املنا ق الريفية ا ند)؛
 127-115مواصلة اجلهود لتعزيز ومحاية حق اإلنسان
دار السالم)؛
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 128-115مواصاالة اختاااذ تااداب نشاانة حلمايااة حااق الناااس
والسكن عل و أ ضل الصني)؛

التعلااي والصااحة

 129-115ب ااذم مزي ااد م اان اجله ااود إلعم ااام احلق ااوق االقتص ااادية واالجتماعي ااة
والثقا يااة ،اااا ذلاان ماان خااالم تعزيااز تااداب احلمايااة االجتماعيااة هوريااة وااوراي
الشعبية الد،قرا ية)؛
 130-115تكثيااف االسااتثمار العااام القن اااع االجتماااعي ،ال ساايما لتنفي ااف
حاادة الفقاار املاادقي وزايدة حتسااني اارص احلصااوم عل ا الرعايااة الصااحية والتعلااي
والسكن ندونيسيا)؛
 131-115الوويااز بصااورة أواارب عل ا لالتنميااةل ،ال ا تااؤثر بشااكل جيااا عل ا
عمام احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا ية هورية يران اإلسالمية)؛
 132-115االستمرار تنفيذ لخنة حتسني نوعية احلياة بغية القضاء عل الفقر
املدقيل ،وال تتضمن اسواتيجية للتشجيي عل دما الشعوأل األصلية والنسااء
والشااباأل ،لضاامان منوهااا االقتصااادي املناارد الساانوات القادمااة هوريااة الو
الد،قرا ية الشعبية)؛
 133-115ختصااي مااوارد وا يااة لتنفيااذ قااانون النةااام الصااحي املوحااد وحتسااني
دارة نةام الصحة العامة دولة لسنني)؛
 134-115مواصلة العمل من أجل القضاء عل أي نقا ضعف متبقية
الدمات الصحية ترينيداد وتوابغو)؛
 135-115اخت اااذ ت ااداب لتحس ااني دارة نة ااام الص ااحة العام ااة وختص ااي
وا ية ل أنغوال)؛

جمام
ميزاني ااة

 136-115تنفيااذ تااداب لتيس ا الوصااوم الرعايااة الصااحية والعدالااة بشااكل
أ ضل ،ال سيما لألشناص ذوي اإلعاقة أنغوال)؛
 137-115مواص االة اجله ااود لتحس ااني الص ااحة العام ااة وحتقي ااق التغني ااة الص ااحية
الشاملة مصر)؛
 138-115مواصلة اجلهود لتنصاي املزياد مان األماوام العاماة لقنااع الصاحة،
شا البالد جورجيا)؛
خاصة املنا ق األوثر هتمي ا
 139-115اختاااذ تااداب ضااا ية ملواصاالة توساايي نناااق احلصااوم عل ا الاادمات
الصحية والتعليمية ونوعيتها وواب)؛

 140-115تعزي ا ااز التشا ا اريعات و ا ااار السياس ا ااات املتعلق ا ااة ابحلق ا ااوق اجلنس ا ااية
واإلجنابية أوورانيا)؛
 141-115اختاااذ تااداب ضااا ية لتنفيااذ التش اريعات القارمااة ال ا تكفاال الصااحة
واحلقوق اجلنسية واإلجنابية للنساء والفتيات بلجيكا)؛
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 142-115التعجي اال بوض ااي الص اايغة النهاري ااة للنن ااة الو ني ااة للص ااحة اجلنس ااية
واإلجنابية للفوة  2020-2018والنةر ديد النة ما بعد عاام .2020
وعند االنتهاء من ذلن ،ينبغي ختصي موارد وا ية لتنفيذ النة بفعالية نلندا)؛
 143-115املوا قااة أقاارأل وقاات اكاان عل ا النااة الو نيااة للصااحة اجلنسااية
واإلجنابياة للفاوة  ،2020-2018وتزويادها ااوارد وا ياة لضامان تنفياذها الفعااام
أيسلندا)؛
 144-115اعتم ا ا اااد وتنفي ا ا ااذ الن ا ا ااة الو ني ا ا ااة للص ا ا ااحة اجلنس ا ا ااية واإلجنابي ا ا ااة
للفوة  2020-2018دون مزيد من الت خ انميبيا)؛
 145-115مواصلة اجلهود اجلارية لتنفيذ برامج اجتماعية تو ر لأل فاام والنسااء
احلوامل رصا جمانية للحصوم عل رعاية صحية جيدة هورية يران اإلسالمية)؛
 146-115ضمان حصوم النساء عل خدمات صحية جيدة والسعي للحد مان
و يات األمهات بوتسواان)؛
 147-115تعزيااز نةااام رصااد و يااات واعااتالم األمهااات مااي الوويااز عل ا نساااء
الشااعوأل األصاالية ،وتنفيااذ سياسااات قباال جولااة االسااتعراض املقبلااة للقضاااء عل ا
العنف أثناء التوليد وولومبيا)؛
 148-115مواص االة اجلها ااود لتحسا ااني صا ااحة األم والسا ااعي للحا ااد ما اان و يا ااات
األ فام حديثي الوالدة اجلمهورية العربية السورية)؛
 149-115تعزيااز نةااام رصااد و يااات واعااتالم األمهااات ،مااي الوويااز علا نساااء
الشعوأل األصلية والنساء املنا ق الريفية ومني العنف أثناء التوليد بنما)؛
 150-115تعزيز السياسات حلماية احلقوق اجلنسية واإلجنابياة للنسااء والفتياات،
وخاصاة نسااء الشااعوأل األصالية ،اااا ذلان تنةااي محاالت عالميااة بشا ن تنةااي
األسرة والوصوم اإلجهاض املشروع املكسين)؛
 151-115مواصلة حراز تقدم تنفيذ النةام الصحي املوحد ،مي األخذ بنهج
جنساين يتضمن االهتمام ابحلقوق اجلنسية واإلجنابية للمرأة ،اا ذلن مان خاالم
اعتم اااد الت ااداب الالزم ااة للقض اااء علا ا العقب ااات الا ا حت ااوم دون اإل اااء الن ااوعي
للحمل احلاالت املربرة قانوان أوروغواي)؛
يا ااي الة ااروف وضا اامان تا ااو خا اادمات
 152-115ع اادم جتا ااري اإلجها اااض
الصحة اجلنسية واإلجنابية و ححتها للجميي سلو ينيا)؛
 153-115التنفيااذ الكاماال لق ارار احملكمااة الدسااتورية املتعااددة القوميااات بش ا ن
لغ اااء ش اار احلص ااوم علا ا ذن قض اااري م اان أج اال جا اراء عملي ااة جه اااض ق ااانوين
ومواصلة زالة يي العقبات لضمان الوصوم الفعام و الوقت املناساب وبتكلفاة
معقولة اإلجهاض اومن والقانوين يجي)؛
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 154-115وفالة مراعاة الصحة واحلقاوق املتعلقاة ابجلنساية واإلجنابياة عان رياق
ي ااي احل اااالت وجلمي ااي النس اااء
الس ااماح ا اادمات اإلجه اااض اوم اان واملش ااروع
والفتيات رنسا)؛
 155-115لغ اااء ش اار تق اادي ش ااكوى م اان أج اال احلص ااوم علا ا ذن ابإل اااء
الق ااانوين للحم اال حال ااة االغتص اااأل ،وتع ااديل التشا اريعات م اان أج اال ع اادم جت ااري
اإلجهاض أملانيا)؛
 156-115القض اااء علا ا العق ااوابت اجلناري ااة ض ااد النس اااء والفتي ااات ح اااالت
ااء احلمال
اإلجهاض النوعي و زالة يي احلواجز احلالية الا تعاوق الوصاوم
بشكل قانوين وأبسعار معقولة و الوقت املناسب يسلندا)؛
 157-115صالح القانون اجلناري مان أجال عادم جتاري اإلجهااض وضامان عادم
معاقبة النساء والفتيات الالري ينلنب أو تصلن عل عملياات اإلجهااض ،وواذلن
األ باء الذين يقومون هبا لووسمبورغ)؛
 158-115تعزي ااز با ارامج الرعاي ااة والوقاي ااة لألش ااناص املص ااابني بفا ا وس نقا ا
املناعااة البش ارية وتنةااي محااالت توعيااة ملكا حااة التمييااز ووص ا هااؤالء األشااناص
بنما)؛
 159-115اخت اااذ ت ااداب حم ااددة م اان أج اال القض اااء علا ا ي ااي أش ااكام الوصا ا
والتمييز الدمات الصحية ،ااا ذلان ضاد املثلياات واملثلياني ومزدوجاي امليال
اجلنس ااي ومغ ااايري ا وي ااة اجلنس ااانية وح اااملي ص اافت اجلنس ااني ،وتعزي ااز بي ااة من ااة
و كينية ،اا ذلن عن ريق ضمان احلاق السارية ،وذلان علا سابيل املثاام،
سياق اإلصابة بف وس نق املناعة البشرية/اإليدز الربتغام)؛
 160-115مواصلة سياساهتا احلالية لتعزيز حصوم اجلميي عل التعلي
يران اإلسالمية)؛
 161-115مواصلة اجلهود لضامان املسااواة
ومني النالأل من ترك املدارس تونس)؛

التمتاي ابحلاق

هورية

التعلاي للجمياي

 162-115مواصاالة اجلهااود لتحسااني نوعيااة التعلااي املقاادم جلميااي شارارا اجملتمااي
دون ييز قنر)؛
 163-115مواصاالة اختاااذ التااداب لاازايدة اارص احلصااوم علا التعلااي
النفولة املبكرة أذربيجان)؛

مرحلااة

 164-115مواصاالة تق اادي املااوارد املالي ااة الكا ي ااة للقناعااات التعليمي ااة لض اامان
هوريا ااة الو
حصا ااوم األ فا ااام اجملتمعا ااات احلض ا ارية والريفيا ااة عل ا ا التعلا ااي
الد،قرا ية الشعبية)؛
 165-115مواصاالة براجمهااا التعليميااة لتمكااني النااالأل الااذين يعيشااون
انرية يتعذر الوصوم ليها من الوصوم التعلي اجلزارر)؛

24

منااا ق

GE.19-21784

A/HRC/43/7

 166-115مواصلة اجلهود لضمان املساواة
البلد نيبام)؛

احلصوم علا التعلاي للجمياي

 167-115مواصاالة تااداب ها الراميااة زايدة جااودة التعلااي املنااا ق الريفيااة
واحلضرية عل السواء ،لتضاييق الفجاوة التعليمياة وضامان شاراك أ فاام الشاعوأل
األصلية ميامنار)؛
 168-115مواصلة جهودها لتحسني نوعية التعلي املقدم جمموعات السكان
األصليني وغا ه مان الف اات احملروماة ،ومواصالة تناوير بي اة تعليمياة مالرماة ثقا يا ا
دولة لسنني)؛
 169-115تنفيااذ محااالت وخنااي وب ارامج هتاادف تعزيااز التعلااي والتاادريب
جمام حقوق اإلنسان ،مي الووياز بوجا خااص علا مباادا املسااواة والتناوع وعادم
التمييز واإلدما االجتماعي وولومبيا)؛
 170-115تكثيااف اجلهااود تعمااي مراعاااة حقااوق اإلنسااان ماان خااالم ب ارامج
التعلي والتدريب املدارس التعلي العام الفلبني)؛
 171-115تسريي تنفيذ النة الو نية لتحقياق تكاا ؤ الفارص والنةار اعتمااد
تااداب مؤقتااة هتاادف تساريي املساااواة احلقيقيااة بااني املارأة والرجاال ،ال ساايما يمااا
يتعلق ابملشاروة احلياة العامة والسياسية هورية مولدو ا)؛
 172-115مواص االة الن ااة اجلي اادة املتع ااددة القناع ااات لتعزي ااز تفكي اان النة ااام
الااذووري و عمااام حااق امل ارأة العاايش الكااري للفااوة  2020-2016هوريااة
نزويال البوليفارية)؛
 173-115مواصلة عملية تنفيذ النة املتعددة القناعات لتعزيز تفكيان النةاام
الذووري و عمام حق املرأة العيش الكري للفوة  2020-2016جورجيا)؛
 174-115تو املوارد املالياة الالزماة لتمكاني اساتدامة و عالياة الدماة املتعاددة
القوميات للنساء وتفكين النةام الذووري وتعزيز املكتاب الااص اكا حاة العناف
ضد املرأة وندا)؛
 175-115مواصلة اجلهود من أجال التنفياذ الفعاام لإل اار التنةيماي واملؤسساي
حلماية حقوق املرأة النمسا)؛
 176-115اختاذ مزيد من التداب لضمان كني املرأة أذربيجان)؛
 177-115مواصا االة تعزيا ااز اوليا ااات الو نيا ااة ال ا ا تسا ااما ازيا ااد ما اان املشا اااروة
واملساواة للمرأة ،ووذلن تعزيز ومحاية حقوق النساء والفتيات ور اههن اجلمهورية
الدومنيكية)؛
 178-115تعزيااز اجلهااود الراميااة
احلضرية والريفية جنوأل ريقيا)؛
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 179-115مواص االة تنفي ااذ اسا اواتيجيتها اجلنس ااانية لتمك ااني املا ارأة قناع ااات
اإلنتا والصناعة والتجارة ااا يتماشا ماي ا ادف  5مان أهاداف التنمياة املساتدامة
ابوستان)؛
 180-115مواصاالة صاادار القااوانني والسياسااات ال ا تزيااد ماان ثياال امل ارأة
القناعني العام والاص هندوراس)؛
 181-115تعزيز جهودها الرامية زايدة الوعي عل املستوى احمللي ،وال سيما
املنا ق الريفية ،ملني العنف ضد املرأة والقضاء علي سنغا ورة)؛
 182-115تااو املااوارد الكا يااة للنةااام الشااامل املتعاادد القوميااات ملنااي العنااف
اجلنساااين والتصاادي ل ا واملعاقبااة علي ا والقضاااء علي ا ماان أجاال تنفيااذ السياسااات
واالسواتيجيات القارمة ملكا حة العنف ضد املرأة سبانيا)؛
 183-115املض ااي ق اادما
السياسي ضد املرأة سبانيا)؛

التنفي ااذ الفع ااام لق ااانون مكا ح ااة التح اار والعن ااف

 184-115شي ا مي ا دف  2-5من أهاداف التنمياة املساتدامة ،وفالاة التنفياذ
الفعااام ليليااات الراميااة مكا حااة العنااف ضااد امل ارأة ،ماان خااالم ضاامان تااو
املااوارد املاليااة والبش ارية الكا يااة ااا عل ا وج ا الصااوص ،وا ااالع اجلمهااور عل ا
نتارجها سويسرا)؛
 185-115مواصاالة جهودهااا الناجحااة لتااو مااوارد وا يااة للمؤسسااات املسااؤولة
عن مكا حة العنف ضد املرأة هورية نزويال البوليفارية)؛
 186-115التنفيااذ الكاماال للقااانون الشااامل لعااام  2013بش ا ن ضاامان حي اااة
خاليااة ماان العنااف للم ارأة وتعزيااز املؤسسااات الو نيااة ذات الصاالة عاان ريااق تااو
املوارد البشرية والتقنية الكا ية واملستدامة جزر البهاما)؛
 187-115مواصلة اختاذ تداب قوية من خالم تنفيذ سياساهتا العامة ،مثل قارمة
الوصااي العشر املتعلقة بتعزيز حياة املرأة بوحن)؛
 188-115تكثيف السياساات واإلجاراءات الرامياة مناي العناف اجلنساي ضاد
النساء والفتيات واملعاقباة عليا  ،وضامان باذم جهاد منساقة باني املؤسساات املعنياة
املراوااز التعليميااة والصااحية وقااوات األماان والنةااام القضاااري) وتاادريب املااوظفني
املدنيني املعنيني عل النحو املناسب ب و)؛
 189-115تكثيااف التااداب الراميااة منااي العنااف الباادين والنفسااي ضااد امل ارأة،
البلاادايت ومنااا ق احلكومااات
وزايدة املااوارد ملساااعدة الضااحااي و نشاااء مالج ا
اإلقليمية شيلي)؛
 190-115زايدة املوارد البشرية واملالية ملؤسسات الدولاة املساؤولة عان مكا حاة
العنااف ضااد املارأة والقوالااب النمنيااة اجلنسااانية ،وتلقااي الشااكاوى املتعلقااة ابلعنااف
ضااد املارأة والتحقيااق يهااا ،وتااو الرعايااة املتنصصااة واملا وى للضاحااي وأساارهن،
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وختصا ااي املا ااوارد إلنشا اااء ب ا ارامج حكوميا ااة لتعزيا ااز التمكا ااني االقتصا ااادي للم ا ارأة
ووستاريكا)؛
 191-115مواصا االة تعزيا ااز السياسا ااات وال ا اربامج الراميا ااة التصا اادي للعنا ااف
اجلنساااين ع اان ري ااق ض اامان مراع اااة راء النساااء والفتي ااات الض ااحااي علا ا النح ااو
الواجب الفلبني)؛
 192-115تعزيااز تنفيااذ القااوانني والنااي الاصااة انااي العنااف ضااد املارأة وتقاادي
الرع ااااي للض ااحااي ومعاقب ااة اجلن اااة ،م ااي مراع اااة ح اااالت الن اار الا ا تواجا ا نس اااء
الشااعوأل األصاالية عل ا وج ا التحديااد والبوليفيااات املنحاادرات ماان أصاال أ ريقااي
والنساااء ذوات اإلعاقااة والنساااء املهاااجرات والالج ااات والنساااء املسالوابت احلريااة
ووادور)؛
 193-115مضاعفة اجلهود الرامية التصدي للعنف ضد النساء والفتيات من
خااالم مراقبااة احملتااوى اإلعالمااي الضااار الااذي يسااه العنااف النفسااي واجلساادي
واجلنسي وحصر دور النساء والفتيات اإلغراء اجلنسي هاي )؛
 194-115تعزيز تنفيذ سياسات مكا حة العنف ضد املرأة ندونيسيا)؛
 195-115العمل عل زايدة مشاروة املرأة

احلياة السياسية العراق)؛

 196-115تعزيااز املؤسسااات املسااؤولة عاان تنفيااذ اإل ااار القااانوين بش ا ن العنااف
ضااد املارأة ،اااا ذلاان القااانون رقا  ،348ماان أجاال حتسااني الوصااوم العدالااة
وضمان املساءلة والتعويضات لضحااي العنف اجلنساين أيرلندا)؛
 197-115التنفي ااذ الكام اال للتشا اريعات املص ااممة للح ااد م اان العن ااف اجلنس اااين،
وضمان وصوم الضحااي العدالة سراريل)؛
 198-115مواصاالة اجلهااود الراميااة منااي يااي أشااكام العنااف والتمييااز ضااد
املرأة ،اا ذلن العنف العارلي يناليا)؛
 199-115اختاذ يي التداب الالزمة حلماية النساء والفتياات مان ياي أشاكام
العنف اجلنسي واجلنساين بلجيكا)؛
 200-115ااالع م ااوظفي الدول ااة علا ا ق ااانون مكا ح ااة املض ااايقات السياس ااية
والعنف ضد املرأة لضمان التنفيذ الفعام للقانون ملديف)؛
 201-115تعزي ااز ت ااداب ها ملن ااي العن ااف ض ااد النس اااء والفتي ااات وض اامان حح ااة
خدمات الدع الكا ية للضحااي ميامنار)؛
 202-115تعزيز التداب الرامية
الضعيفة من السكان نيبام)؛

مني العنف ضد النسااء وغا هن مان الف اات

 203-115مواص االة تش ااجيي املب ااادرات املدجم ااة الن ااة املتع ااددة القناع ااات
للتنميا ااة الشا اااملة  -النا ااة املتعا ااددة القوميا ااات لأل فا ااام وامل ا اراهقني اجلمهوريا ااة
الدومينيكية)؛
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 204-115اعتماد تداب عالة لتنفيذ النة املتعددة القناعات للتنمياة الشااملة
 النة املتعددة القوميات لأل فام واملراهقني جورجيا)؛ 205-115اعتم اااد اسا اواتيجيات لتنفي ااذ سياس ااة القض اااء علا ا عم اال األ ف ااام
وضمان التعلي جلميي األ فام واملراهقني سبانيا)؛
 206-115اختا اااذ يا ااي النا ااوات الالزما ااة للقضا اااء عل ا ا أسا ااوأ أشا ااكام عما اال
األ فام أوورانيا)؛
 207-115تعزيااز السياسااات العامااة للقضاااء عل ا أسااوأ أشااكام عماال األ فااام
ومكا حة معدالت التسرأل من املدارس ،ال سيما املرحلة الثانوية ابراغواي)؛
 208-115مواصاالة اختاااذ التااداب الالزمااة للقض اااء التااام عل ا عماال األ ف ااام،
دون اسا ااتثناء ،و ق ا ا ا التفاقيا ااة منةما ااة العما اال الدوليا ااة بش ا ا ن احلا ااد األد لسا اان
االستندام 1973 ،رق  ،)138ال صدقت عليها بلجيكا)؛
 209-115تكثيف اجلهود ،ااا
عمل األ فام بوتسواان)؛

ذلان مان خاالم تعزياز القاوانني ،للقضااء علا

 210-115اعتماااد تااداب عالااة حلمايااة األ فااام وامل اراهقني ماان عماال األ فااام
وضمان عادة أتهيله و عادة دماجه اجتماعي ا شيلي)؛

 211-115مواص االة تنفيا ااذ الا اربامج الراميا ااة
األ فام واملراهقني اجلمهورية العربية السورية)؛

مكا ح ااة العنا ااف اجلنس ااي ضا ااد

 212-115اعتماااد وتنفيااذ سياسااات هتاادف حتقيااق ا اادف املتمثاال القضاااء
عل ا عماال األ فااام ومواصاالة بااذم اجلهااود لضاامان تغنيااة صااحية شاااملة وجمانيااة
لأل فام واملراهقني وتسجيله املدارس حىت التعلي الثانوي ووستاريكا)؛
 213-115القضاااء عل ا أسااوأ أشااكام عماال األ فااام واارسااة عبوديااة الاادين،
ووضااي خنااة سااية جدياادة هباادف القضاااء عل ا هااذه املمارسااات وضاامان عااادة
أتهيل الضحااي و دماجه اجتماعيا ابلكامل تشيكيا)؛

 214-115اخت اااذ مزي ااد م اان الت ااداب م اان أج اال مكا ح ااة عم اال األ ف ااام و ق اار
األ ف ااام ،لضا اامان حصا ااوم يا ااي األ ف ااام عل ا ا الا اادمات التعليميا ااة والصا ااحية
الكا ية ،ومكا حة محل الفتيات الربتغام)؛
 215-115اختا اااذ تا ااداب ملكا حا ااة عما اال األ فا ااام واإليا ااذاء البا اادين والنفسا ااي
واجلنسي لأل فام ،ووذلن الزوا املبكر والزوا القسري يناليا)؛
 216-115مواصاالة تنفيااذ النااة املتعااددة القناعااات للتنميااة الشاااملة  -النااة
جلااان األ فااام واملاراهقني
املتعاددة القوميااات لأل فااام واملاراهقني وتقاادي الاادع
وجهود أمناء املةاه لفاردة األ فام واملراهقني وينيا)؛
 217-115التعجيل ابعتماد السياسة الو نية للقضاء عل عمل األ فام قنر)؛
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 218-115اعتماااد خنااة شاااملة للقضاااء عل ا عماال األ فااام ومنااي العنااف ضااد
األ فام هورية ووراي)؛
 219-115ختصي ما يكفي من ماوارد امليزانياة واملاوارد البشارية للاوزارات ذات
الصلة املكلفة بتنفيذ ورصد الربامج املتعلقة ابلنساء واأل فام هورية ووراي)؛
 220-115مواصلة اختااذ خناوات صاوأل النهاوض حبقاوق الشاعوأل األصالية ااا
ذلن أراضي أسال ه ومبوداي)؛
 221-115ضاامان استشااارة الشااعوأل األصاالية بش ا ن الق ارارات ال ا تااؤثر عل ا
موارده التقليدية املتمثلة األراضاي والبي اة ،ااا ذلان مشااريي تناوير ا ياوال
األساسية املقوحة ،اا يتفق مي مفهوم املوا قة احلرة واملسبقة واملستن ة أسواليا)؛
 222-115وفالة جراء حوار مناتة ماي الساكان األصاليني ،وال سايما املقيماون
املنااا ق احملميااة واملنااا ق الشااديدة التضاارر ماان حرارااق الغاااابت ،لضاامان محايااة
حقوقه وندا)؛
 223-115تنفيااذ أحكااام الصااكوك الدوليااة املتعلقااة حبقااوق الشااعوأل األصاالية،
ال سيما يما يتعلق ابلتشاور املسبق معه ب و)؛
 224-115محاية الشعوأل األصلية ال تعيش
أراضيها ب و)؛

عزلاة وعياة ،عان رياق محاياة

 225-115ض اابي اإل ااار الق ااانوين املتعل ااق بقن اااع التع اادين وا ي اادرووربون و قا ا ا
التفاقي ااة منةم ااة العم اال الدولي ااة بشا ا ن الش ااعوأل األص االية والقبلي ااة لع ااام 1989
رق  ،)169اا ذلن عن ريق صالح قانون التعدين والفلازات رقا )535
واملرس ا ااوم رقا ا ا  2298لض ا اامان احل ا ااق املوا ق ا ااة احل ا اارة واملس ا ااتن ة واملس ا اابقة
الدامنرك)؛
 226-115تدعي اإلجنازات املتعلقة بتعزيز حقوق الشعوأل واجملتمعاات األصالية
و دماجها اجلمهورية الدومنيكية)؛
 227-115ضا اامان احلا ااق التشا اااور ما ااي الشا ااعوأل األصا االية واحلصا ااوم عل ا ا
موا قتهااا احلاارة واملسااتن ة عل ا املشاااريي ال ا قااد تااؤثر عليهااا ،شااي ا مااي اتفاقيااة
منةمااة العماال الدوليااة بش ا ن الشااعوأل األصاالية والقبليااة 1989 ،رق ا ،)169
و عااالن األما املتحاادة بشا ن حقااوق الشااعوأل األصاالية والسااوابق القانونيااة حملكمااة
البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أملانيا)؛
 228-115ضمان حق الشعوأل األصلية االستشارة احلرة واملسبقة واملساتن ة
بش ن املشروعات ال ،كن أن تؤثر عليه لووسمبورغ)؛
 229-115تعديل القوانني الو نياة املتعلقاة حبقاوق الشاعوأل األصالية لكاي تان
علا حااق هااذه الشااعوأل املوا قااة احلاارة واملساابقة واملسااتن ة ،ألن جماارد التشاااور
ليس وا ي ا انميبيا)؛
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 230-115مواص االة سياس اااهتا الرامي ااة تعزي ااز حق ااوق الش ااعوأل األص االية ا ااا
يناسااب أمنااا األرض والقااانون اإل اااري املتعلااق ابلتنميااة الشاااملة ماان أجاال العاايش
الكري نيكاراغوا)؛
 231-115مواص االة اجله ااود احلالي ااة لتعزي ااز ح ااق الش ااعوأل األص االية واملا ازارعني
وغ ه من العاملني املنا ق الريفية احلصوم عل البذور نيكاراغوا)؛
 232-115مواص االة اجله ااود الرامي ااة
تونس)؛

تعزي ااز حق ااوق األش ااناص ذوي اإلعاق ااة

 233-115تعزيز تنقيا التشريعات الو نية من أجل مواءمتهاا ماي اتفاقياة حقاوق
األشناص ذوي اإلعاقة واعتماد سياسات تعليمية شاملة بنما) ؛
 234-115اختا اااذ التا ااداب الالزما ااة لضا اامان حقا ااوق اإلنسا ااان لألشا ااناص ذوي
اإلعاقااة واالع اواف هب ا بوصاافه أصااحاأل حقااوق واملااة جلميااي حقااوق اإلنسااان
األرجنتني)؛
 235-115مواصلة حتسني ر اه وبار السن واألشناص ذوي اإلعاقة ا ند)؛
 236-115تااو الةااروف املواتيااة ملشاااروة اجلميااي مشااا روااة متساااوية احلياااة
العامة والسياسية ،اا ذلن وفالاة حاق األشاناص ذوي اإلعاقاة التصاويت أو
الوشا اجلبل األسود)؛
 237-115تنفي ااذ سياس ااة ش اااملة بشا ا ن ا ج اارة ،وجتمي ااي بي اااانت حص ااارية م اان
منةور حقوق اإلنسان السنغام)؛
 238-115تعزيااز عمليااات بناااء قاادرات العاااملني القناااع العااام وغ ا ه م اان
املسا ااؤولني امل ا ارتبنني بقضا ااااي ا جا اارة ما اان أجا اال جتنا ااب انتها اااك حقا ااوق اإلنسا ااان
لألشناص النازحني ووادور).
 -116يي االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة هاذا التقريار تعارب عان موقاف الدولاة
الاادوم) الا قاادمتها و/أو الدولااة موضااوع االسااتعراض .وينبغااي أالى يتفها أ ااا حتةا بت ييااد
الفريق العامل توكل.
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