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 مقدمة  
عقدددد القريدددق العامدددس املعدددل ابريدددتعرا، الددددورق اللدددامسل املنلددد  وفقدددا  لقدددرار  لددد  حقدددو   -1

. وُأجددددرق 2020كددددانون اللاا/يندددداير   31إىل  20دورتدددده اةامسددددة واللفرتدددد    القدددد ة مددددن  ل5/1اإلنسددددان 
نينيددا  . وتددرأو وفدد  2020كدانون اللاا/ينداير   21ايدتعرا، ااالدة   نينيددا   ا لسدة اللانيدة املعقددودة   

 9مامادو رم  فوفاان وزير الدولةل وزير العدل   نينيا. واعتمد القريق العامس تقريره عن نينيا   جلسته 
 .2020كانون اللاا/يناير   24املعقودة   

)اجملموعدة التدا  ل اختار  ل  حقو  اإلنسان فريق املقدررين 2020كانون اللاا/يناير   14 و  -2
 .نينيا: بلغاراي والدامنرك وموريتانيا ااالة   اللفرتية( لتيسري ايتعرا،

مدددددن مرفدددددق قدددددرار  5والققدددددرة  ل5/1مدددددن مرفدددددق قدددددرار  لددددد  حقدددددو  اإلنسدددددان  15ووفقدددددا  للققدددددرة  -3
 :نينياااالة   ايتعرا، من أجس واثئق التالية ل صدرت ال16/21 اجملل 

 ؛(A/HRC/WG.6/35/GIN/1))أ( 15للققرة كتايب أُعد وفقا  تقرير وطل/عر،   )أ( 
)مقوضدية جتميع للمعلومات أعدته مقوضية األمدم املتحددة السدامية اقدو  اإلنسدان  )ب( 

 ؛(A/HRC/WG.6/35/GIN/2))ب( 15 وفقا  للققرةحقو  اإلنسان( 
 )ج(15مددددددددددددددددددوجز أعدتدددددددددددددددددده مقوضددددددددددددددددددية حقددددددددددددددددددو  اإلنسددددددددددددددددددان وفقددددددددددددددددددا  للققددددددددددددددددددرة  )ج( 

(A/HRC/WG.6/35/GIN/3). 
 لوالربتغددال لوأحالددا اجملموعددة اللفرتيددة إىل نينيددا قائمددة ابأليددفلة أعددد ا يددلقا  كددس مددن أملانيددا -4

تابعدددةل وليختنلدددتاين ابيدددم  موعدددة األصددددقاي املعنيدددة ابلليدددات الوطنيدددة للتنقيددد  واإلبدددف  وامل لوبلجيكدددا
 لاململكددددة املتحدددددة لربيعانيددددا الع مددددل وأيرلندددددا اللددددماليةو  لويددددلوفينيا لوأورونددددواق لإضددددافة إىل إيددددبانيا

املوقدددع اللدددبكي لفيدددتعرا،  عليهدددا  والدددورايت املتحددددة األمريكيدددة. وةددد ه األيدددفلة متاحدددة لفطدددف  
 الدورق اللامس.

 موجز لوقائع عملية االستعراض -أوالا  
 العرض املقدم من الدولة موضوع االستعراض -ألف 

  يبيس تعزيز حقو  اإلنسان ومحايتهدال  أحرزته من تقدما مقتنعة مبنينيا د إىل أن فو الأشار  -5
مدن  ةموإرشداد أقراهندا إىل دعدموقال إن نينيا ت س متعلعة . التحدايت اليت تواجههاأيضا   تدرك  لكنها
  الددورة أشدار الوفدد إىل أن ملداركة نينيدا . و رايدخا   التزامدا  هبدا  لتدزمتحقو  اإلنسان اليت تكري  أجس 

مبواصدلة إدراج مسد لة حقدو  اإلنسدان  هداعلدل التزام ر تلكس دلديف  اللاللة لفيتعرا، الدورق اللامس 
جبميدددع  اتوطيدددد صدددف  اعلدددل عزمهددد أيضدددا   بدددس تددددلل فحسددد  ذات األولويدددةو ضدددمن القضدددااي ا وةريدددة 

 بتعزيز حقو  اإلنسان ومحايتها.الليات املعنية 
 لتعددددورلمسدددد ول و  صددددارمتقيدددديم جددددراي إلع يمددددا  إطددددارا ويلددددكس اريددددتعرا، الدددددورق اللددددامس  -6

ل عقددد  انتخددداب ألقدددا  2010عدددام   ا مهوريدددة اللاللدددة  قيددداممنددد  و  .حقدددو  اإلنسدددان   دددال  اااصدددس
  مجلة  لومحايتها اتصلا  إطار تعزيز حقو  اإلنسان  جبارة   ل ب لا ااكومة جهودا  كوندق رئيسا  

امل يسددات توطيددد  ومددن ةدد ه التوصدديات .السددابق اريددتعرا، الصددادرة  مددن التوصدديات ل بكلددري أمددور
ألمد   الدوطلالدديوان امل يسة الوطنيدة اقدو  اإلنسدان و كل  ومحايتها املس ولة عن تعزيز حقو  اإلنسان
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. 2016تلددرين األول/أكتددوبر  26  دام   القددانون ا نددائي ا ديددد الصددادر ل وإلغدداي عقوبددة اإلعددامل ددام
ددد د اإللغددداي العدددوعي لعقوبدددة اإلعددددام السدددبيس أمدددام تصدددديق نينيدددا علدددل الربوتوكدددول ارختيدددارق اللددداا ومه 

 اهلادف إىل إلغاي عقوبة اإلعدام. لاملدنية والسيايية   اةاص اباقو  امللحق ابلعهد الدو 
  مدرجا  من قبس  كاناجملال جترمي التع ي ل ال ق  املب ولة   ة ا  هود األخرى اتضمنا و  -7

؛    ددال تعزيدز حقددو  اإلنسدان ومحايتهددا ةوطنيدللسيايدة البيددان  واعتمداد وإعددداد؛ ابب الضدرب وا ُدر 
حملاربدة ارجتدار  2017وصيانة برانمج وطدل إلدمداج ذوق اإلعاقدة واعتمداده؛ وإنلداي  ندة وطنيدة   عدام 

ابلبلدددر ومدددا يلددداهبه مدددن املماريدددات؛ وتنقددديا قدددانون العقدددس وإقدددراره   ا معيدددة الوطنيدددة؛ وإعدددداد خعدددة 
جس القضاي املربم علل تلويه األعضاي التنايلية لإلانث؛ وحماربة ( من أ2019-2023اي اتيجية وطنية )

 اإلففت من العقاب.
 28املتصدددلة مبجدددزرة  ةلمحاكمدددلل أنلددد ت ااكومدددة  ندددة توجيهيدددة 2018نيسدددان/أبريس  13و   -8

ة . وُكلقا اللجنة التوجيهي2020حزيران/يونيه    ةة ه احملاكم إجراي ر. ومن املقد  2009أيلول/يبتمرب 
تعدددويح ضدددحااي صدددندو  وتعبفدددة املدددوارد املعلوبدددة هلددد ا الغدددر، ور يددديما فيمدددا يتصدددس ب ةبتن ددديم احملاكمددد

 .ةابحملاكم ا هات املعنيةوالضحااي واللهود ومجيع التحقيق وإنلاي ن ام اماية قضاة  لامل ياة
  مسدائس . وتتسدبةحماكمدة مدن أجدس تيسدري ةد ه احملاكمد ةبنداي قاعدمد خرا  وايتهلا ااكومدة  -9

الععن املقدم إىل احملكمدة العليدال الد ق تسدب    تععيدس ها ومن احملاكمةإجرائية أيايا    أتخري إجراي 
ل إضددافة إىل العمددس الددفزم لضددمان الوريددة القضددائية املختصددة اصدددار األحكددامقددرار إحالددة املتهمدد  إىل 

 وابألخص جرمية العنف ا نسي.ألنوا  ا رائم املرتكبةل احملد ِّدة النصوص تعابق 
 وختضدددددع القضددددددااي املتعلقدددددة قددددددارت القتدددددس املورت قددددددة املق فدددددة   يدددددديا  الت ددددداةرات السيايددددددية -10

. واع ضددا التحقيقددات صددعوابت انمجددة عددن افتقددار ضددباع اللددرطة التددابع  للهيفددة لتحقيقددات منهجيددة
 قات.القضائية للمهارات والقدرات التقنية املعلوبة إلجراي التحقي

 لونددو ه الوفددد إىل تعزيددز حريددة القكددر وارجتمددا  وأنلددعة األحددزاب السيايدديةل وحريددة الصددحافة -11
 ومن مات اجملتمع املدا.

ل ال ق 2013واملنقا   عام  2011ونو ه الوفد أيضا إىل قانون التعدين املعتمد واملنق    عام  -12
ليددددة والوطنيددددة(    ددددارت التعدددددين ااددددر  وشددددبه حدددددد شددددروع اايددددازة واريددددتغفل وتوزيددددع املنددددافع )احمل

الربيددة الصددناعي والصددناعي؛ واعتمدداد وتنقيدد  قددانون البيفددة الدد ق يلدددد علددل محايددة اايددواانت والنبددا ت 
 لروع والتسهيفت اريتلمارية.الوحيدد شروع التعدين؛ واعتماد وتنقي  قانون اريتلمار ال ق حيدد 

ل   عو  ن بلده يُ قال إنسان ومحايتها رايخ   نينيا ور رجعة فيه. و وأكد أن تعزيز حقو  اإل -13
عن عملية التنمية ارقتصادية وارجتماعيدةل علدل دعدم ومسداعدة  تنقصسقضااي حقو  اإلنسان اليت ر 
األطددراف   اجملددارت السيايددية والتقنيددة وامل يسددية. وأكددد أن نينيددا  قمجيددع اللددركاي اللنددائي  واملتعدددد

ة أبن آليدددة اريدددتعرا، الددددورق اللدددامس شدددديدة النقدددع   تددددعيم التزامهدددا ققدددو  اإلنسدددانل وأهندددا مقتنعددد
لتعزيدددز حقدددو  اإلنسدددان  ةدددامصدددممة علدددل ايدددتخفص أقصدددل فائددددة  كندددة مدددن الليدددة   إطدددار جهود

 .علل حنو فعال ومحايتها   البلد

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
وفددددا  ببيددداانت خدددفل جلسدددة التحددداور. وتدددرد التوصددديات الددديت قُددددما   أرتنددداي ةددد ه  81أدىل  -14

 ا لسة   القر  اللاا من التقرير ااا .
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بيدان السيايدة الوطنيدة    دال تعزيدز  2019آب/أنسدع   رتنا مدا  علدل اعتمداد نينيدا   ف -15
د لتعزيدز تريدانته القانونيدة مدن أجدس قمدع اب هود اليت بد هلا البلد حقو  اإلنسان ومحايتها. ورحبا أيضا  

 انتهاكات حقو  اإلنسان.
وأقددرت املكسدديه اب هددود الدديت بدد لتها نينيددال مبددا فيهددا إلغدداي عقوبددة اإلعدددامل وإصدددار قددانون  -16

 جديد لكقالة تكاف  القرص ل وق اإلعاقة؛ وجترمي تلويه األعضاي التنايلية لإلانث.
مدن تعزيدز حقدو  اإلنسدان ومحايتهدا جتداه ابةعدوات املتخد ة ترحيبده ا بدس األيدود أبدى وفد و  -17

إر أنه أعرب عن قلقده إزاي التقدارير الديت تقيدد ابلتمييدز ضدد املدرأة ل ةوامل يسيخفل التعورات التلريعية 
خبددمات  . ودعدا حكومدة نينيدا إىل حتسد  ُيدبس ارنتقدا  اريدات ضدارة ابملدرأةوجدود   قانون األيرة و 

 حتديدا . الرعاية الصحية ا نسية والتوليدية
نينيدا للتصدديق علدل الربوتوكدول ارختيدارق رتقاقيدة   رتيدا  العمليدة ا اريدة ابورحظ املغرب  -18

أحددوال التقدددم احملددرز   تسددجيس املواليددد وحتسدد  أبددرز القضدداي علددل مجيددع أشددكال التمييددز ضددد املددرأةل و 
 .ارحتجاز

علدددل مع دددم وأرتندددا عليهدددا لتصدددديقها ورحبدددا موزامبيدددق ابلتقريدددر اللدددامس الددد ق قدمتددده نينيدددا  -19
حتسد  حقدو  الراميدة إىل القدوان  والدربامج الوطنيدة فيح مدن  الصكوك الدولية اقو  اإلنسان واعتماد

 .اإلنسان
. اريدددتعرا، الددددورق اللدددامسعمليدددة نينيدددا علدددل تقريرةدددا اللدددامس والتزامهدددا ب وشدددكرت انميبيدددا -20

 .2003وأعربا عن يرورةا البالغ ملا رح ته من أن نينيا م تعبق عقوبة اإلعدام من  عام 
 دارت تتلقدةل لمدرأة   للتمكد  مدن أجدس اييايدة جنسدانية وطنيدة إقدرار  علدل نيبدالوأرتنا  -21

راميددددة إىل حماربددددة العنددددف دة ملدددداركة النسدددداي واللددددباب   اةدمددددة املدنيددددة ومبددددادرة بددددرانمج لددددزايواعتمددداد 
 العائلي.

 28ا ددرائم املرتكبددة   خبصددوص نينيددا مددع احملكمددة ا نائيددة الدوليددة تعدداون علددل أرتنددا ةولندددا و  -22
عددددن قلقهددددا إزاي اريددددتعمال املقددددرع للقددددوة   أرتندددداي  وإن أعربددددا أيضددددا  هددددال توابعو  2009أيلول/يددددبتمرب 

. وحلا نينيا علل اح ام اايز املدا خفل ف ة اريتعداد لفنتخاابت الرائيية   امل اةرات السلمية
 .2020عام 
صدددرت   أرتندداي عدددة توصدديات بتنقيدد ةا ابلتقدددم الدد ق أحرزتدده نينيددا ترحيبهددا النيجددر أبدددت و  -23
التعدداون مددع لتدددعيم قدددمتها النيجددر خصوصددا التوصددية الدديت فيددتعرا، الدددورق اللددامسل ورة اللانيددة لالددد

 .آليات حقو  اإلنسان
ةل وامل يسدي ةالقانونيداليت ب لتها نينيا مدن أجدس تددعيم أطرةدا  هود علما  ابنيجرياي أحاطا و  -24

 بيس ااد من الققر وإجياد الوظائف.وأرتنا عليها. وامتدحا نينيا أيضا  ملا اخت ته من خعوات   ي
وةند ت ُعمددان نينيدا علددل تقريرةدا الددوطل ورأت فيده الدددليس علدل التددزام البلدد ققددو  اإلنسددانل  -25

 وقدما عدة توصيات.
ختصديص ابلت كيدد علدل الوطنيدة اقدو  اإلنسدان م يسدتها  بتعزيدزنينيدا  ابلتدزامالقلبد  أقرت و  -26
والعقددس والقفددات  حقددو  املددرأةسددنا اعتمادةددا تدددابري للسيايددات لدددعم ايتحواردل و يكقيهددا مددن املدد مددا

 .الضعيقة األخرى
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ورحبدددا الربتغدددال بعددددم إيدددراد إشدددارة إىل عقوبدددة اإلعددددام   القدددانون ا ندددائي والقدددانون املتعلدددق  -27
 ابلعدالة العسكرية.

تعدود إىل الددورة السدابقة ورحبا رواندا ابةعوات اإلجيابية اليت اختد  ا نينيدا لتنقيد  توصديات  -28
 س. ودعا نينيا أيضا  إىل القيام علل القور ابعتماد قانون منقا للعقس.فيتعرا، الدورق اللامل

ال ومحايتهدددددحقدددددو  اإلنسدددددان    دددددال تعزيدددددز  بيدددددان السيايدددددة الوطنيدددددةوأشدددددارت السدددددنغال إىل  -29
ورأت   ذله م شرات كافية دالة علل اإلرادة الصكوك الدولية اقو  اإلنسان مع م والتصديق علل 

 .الدولية ابلتزاما االسيايية اليت تبديها نينيا من أجس الوفاي 
ورحبددددا يددددرياليون ابإلطددددار التن يمددددي الرامددددي إىل التصدددددق لعدددددد مددددن املماريددددات التقليديددددة  -30

 .ابلعملية السياييةتتصس تقارير بوقو  اضعراابت مدنية ورود قها إزاي وأعربا عن قلالضارة. 
ل ةالعسكريالقانون املتعلق ابلعدالة ا نائي و القانون ورحبا يلوفاكيا الغاي عقوبة اإلعدام    -31

. وأعربا عن انلغاهلا زواج األطقال والزواج القسرقوفر، عقوابت   القانون ا نائي علل  اريات 
 لتقارير اليت أفادت اطف  النريان املدُهله للمت اةرين جراي ايتخدام القوات األمنية املقرع للقوة.من ا
ورأت يدددددددلوفينيا أن تعزيدددددددز املسددددددداواة والتصددددددددق ااصددددددديف للمماريدددددددات الضدددددددارة والتهمدددددددي   -32

 واريتبعاد ميكن أن مينع وقو  انتهاكات حقو  اإلنسان.
ل مبدا   ذلده ومحايتهدا   نينيدا ملب ولة لتعزيز حقو  اإلنسانجزر يليمان اب هود ايلم ا و  -33

ل واملعاقبدة علدل انتهاكدات حقدو  ئيالقضاا هاز ل وايتقفل بل ن حقو  قعاعات تتلقةقوان  ين  
 .اإلنسان

ورحبا جنوب أفريقيا ابلتوقيع والتصديق علل اتقاقية القضاي علل مجيع أشكال التمييز ضدد  -34
 .واتقاقية حقو  العقس واتقاقية حقو  األشخاص ذوق اإلعاقةاملرأةل 

ويددلما إيددبانيا ابإلصددفحات املنقدد ة   قعددا  العدالددة واألمددنل وابلددنص   القددانون ا نددائي  -35
 علل جترمي التع ي .

 ورح  السودان ابلتزام نينيا ابرحتقاظ بعفقات بن اية مع  ل  حقو  اإلنسان. -36
املتعلدق قدانون الإللغاي عقوبة اإلعدام   القانون ا نائي و امتناهنا ليليت عن  -وأعربا تيمور  -37

رية. كما رحبا ابعتماد اةعة اري اتيجية الوطنية للقضاي علل  ارية تلويه األعضاي العسكابلعدالة 
 التنايلية لإلانثل ووضع يياية وطنية للحماية ارجتماعية.

التعددد ي    القدددانون ا ندددائي ا ديددددل وإنلددداي اللجندددة الوطنيدددة  بتجدددرميترحيبهدددا توندددو أبددددت و  -38
لضمان فعالية قانون محاية حقو  ا ارية املمارياتل وال تيبات ابلبلر وما يلاهبه من ملكافحة ارجتار 

 د ه ق.مدابلاملصاب  األشخاص 
جنابيدة وحقدو  ورحبا تدون  اب هدود املب ولدة علدل صدعيد حقدو  املدرأة وااقدو  ا نسدية واإل -39

 العمالل والتدابري املتخ ة لتحس  بيفة العمس.
وردا علددل ايتقسددارات ومفح ددات أبددد ا الدددولل شدددد وفددد نينيددا علددل تصددديق بلددده علددل  -40

مجيع ارتقاقيات الرئيسية. وأوضا أنه ر توجد يوى قلة من الصكوك الديت م ُيصدد   عليهدا حدن الن 
اللاا امللحق ابلعهد الددو  اةداص اباقدو  املدنيدة والسيايديةل اهلدادف إىل منها الربوتوكول ارختيارق 

إلغددداي عقوبدددة اإلعددددام. وميلدددس إلغددداي الدددنص علدددل عقوبدددة اإلعددددام   القدددانون ا ندددائي اةعدددوة األوىل حندددو 
التصددديق علددل الربوتوكددول اللدداا امللحددق ابلعهددد. وخبصددوص ااددارت الدديت طُبقددا فيهددا عقوبددة اإلعدددامل 
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. وأضاف أن بلده ألغل عقوبة اإلعدام   الواقع 2003أوضا أن نينيا م تعبق عقوبة اإلعدام من  عام 
صددر مدن أحكدام اإلعددام إىل  رعتماد القانون الرمسدي. ويديجرق قكدم األمدر الواقدع ختقيدف مدا انت ارا  

حكددددام اإلعدددددام أحكددددام ابلسددددجن مدددددى اايدددداة. ور يددددزال يتعدددد  اختدددداذ تدددددابري رمسيددددة خبصددددوص تعليددددق أ
 إعفن العقو. أو
وأشدار الوفدد إىل أن امل يسددة الوطنيدة املسدتقلة اقددو  اإلنسدان أنلدفا مبوجدد  تلدريع اعُتمددد  -41

امل يسددات الوطنيددة لتعزيددز حقددو  املتصددلة مبركددز املبدداد    فدد ة الن ددام العسددكرق ارنتقددا . وشددكلا 
لكددن امتلاهلددا هبدد ه املبدداد  م يكددن  مددا . و ددة  قاعدددة ةدد ه امل يسددةل مبدداد  ابريدد (ومحايتهددا )اإلنسددان 

 درايات جارية   الوقا الراةن إلحياي امل يسة وتعزيز طاقتها.
وأوضا أن التلريع املدا أخ  بع  ارعتبار أيضا ل عفوة علل قانون العقدسل مجيدع ا واند   -42

  مسدددار اجتددداه تعددددد الزوجدددات. املتصدددلة ابلتمييدددز ضدددد املدددرأة. وايدددتعاعا نينيدددا للمدددرة األوىل أن تعكددد
عدددد تعددددد الزوجدددات يلدددكس حقدددا  أو مبددددأ  إمنددا ايدددتلناي . وتسدددتهس السدددلعات املدنيدددة مرايدددم الدددزواج ي فلددم

ابلتصددريا أبن الددزوج  نضددعان للددزواج األحددادق مددا م يلقددظ الرجددس أمددام املددرأة والسددلعات املدنيددة بنيتدده 
حيددث الددزواج. وقدد مل ددس ذلده خعددوة مهمدة إىل األمددام  تعددد الزوجددات. و  حالدة عدددم موافقدة املددرأة ر

مدع  حنو القضاي علل تعدد الزوجاتل حسدبما حيددده التلدريع. ويدوف يتنداقص تعددد الزوجدات تددرجييا  
 تعور اجملتمع.

لكافددة أحكددام اتقاقيددة حقددو  العقددسل مبددا    وجددرى اعتمدداد قددانون العقددس الدد ق جدداي جامعددا   -43
يدة. ويدورد قدانون العقدس والتلدريع املددا ذكدرا  للحالدة املدنيدة. وتدوائم ااكومدة ذله ما يتعلق اباالة املدن

مددع التلددريع املدددا. وحي ددر  اةدددمات املقدمددة مددن الدولددة   خصددوص تسددجيس املواليددد والوفيددات حاليددا  
 معي نة.التلريع املدا وقانون العقس الزواج القسرق. وحي ر القانون ا نائي أيضا الزواج ألقس من ين 

  إطدددار  وحدددق التمل ددده مكقدددول   الديدددتور ومجيدددع القدددوان  ذات الصدددلة. ور جُيدددادل فيددده إر -44
مسدد لة تتعلددق ابملنقعددة العامددة. ويكقددس الديددتور   نينيددا الت دداةرات السيايددية. فحددق الت دداةر مضددمون 

ري مبا فيها اإلفصا  للجنة وملمول بسلسلة من القوان  اليت تدعو من ميه إىل ارلتزام بعائقة من التداب
امللددرفة علددل امل دداةرات عددن تن دديم امل دداةرة وإظهددار طابعهددا السددلمي وضددمان عدددم اإلخددفل ابألمددن. 

 وعندئ  تتوىل القوات األمنية اإلشراف علل امل اةرة دون أن حتمس السف .
العائلد    وب لا نينيا جهودا  مج دة للحدد مدن الققدر مبدا   ذلده انلداي صدندو  ملسداعدة  -45

الققددر املدددقع. وتعمددس ااكومددة مددن أجددس ضددمان حصددول كددس شددخص علددل العمددس الفئددق وقدرتدده علددل 
 إطعام نقسه وأيرته.

وففدات أخدرىل ويقدر، عقدوابت علدل العندف ضدد املدرأة وذوق اإلعاقدة ا ندائي  رم القدانونوجي -46
قوية. وينص القانون ا نائي   الوقا الراةن . ويتعر، العنف العائلي الن إلدانة ا رائمارتكاب ة ه 

علددل جرميددة ارنتصدداب الزوجددي الدديت م يلددملها التلددريع مددن قبددس. وخبصددوص بددرامج إدمدداج األشددخاص 
 ذوق اإلعاقةل أوضا أن مجيع القفات املستضعقة ت خ  بع  ارعتبار   تلريعات مبعلة للتمييز.

عدن طريدق ذوق اإلعاقدة األشدخاص لنهدو، ققدو  املهدم لتركيا العمس التلدريعي ايتحسنا و  -47
 . ورحبددا أيضددا  ه قدم  ألشدخاص املصدداب  ابلدوقددانون ل جديددللعقددس مددا جديددد وقدانون تلددريع اعتمداد 

 انلاي م يسة وطنية مستقلة اقو  اإلنسان.
وأعربددا أوكرانيددا عددن ترحيبهددا جبهددود حتسدد  ن ددام السددجس املدددا وإدارة العدددل. لكنهددا أبدددت  -48
إىل محايدة حريدة القعدال للتلدريع الرامدي تنقيد  الوعددم الرمسدي علدل الت داةر السدلمي إزاي اا ر نلها شوا
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مدد ه ق د. ويلعا الضوي علل أمهية تكليف جهود مكافحة التمييز قق األشخاص املصاب  ابلالصحافة
 واألطقال ذوق اإلعاقة.

ينيدا علدل ضدمان يدفمة الصدحقي  ورحبا اململكة املتحددة الغداي عقوبدة اإلعددام. وحلدا ن -49
واملددددافع  عدددن حقدددو  اإلنسدددان. لكنهدددا أبددددت انلدددغاهلا ررتقدددا  عددددد الوفيدددات بددد  املت ددداةرين واملدددارة 

وخددفل األشددهر  2013خددفل ارحتجاجدداتل وايددتمرار ذلدده حددن إجددراي ارنتخدداابت الربملانيددة   عددام 
 األخرية.

فدددفت نينيدددا ر تدددزال تواجددده امللدددكلة اةعدددرية إلويدددلعا الدددورايت املتحددددة الضدددوي علدددل أن  -50
القتددس منهددا انتهاكددات جسدديمة اقددو  اإلنسددانل رنددم ارتكاهبددا مددن الدولددة مددن العقدداب عناصددر  بعددة أل

 ا نساا.لعنف أشكال أخرى لالتعسقي وارنتصاب و 
ورحبددددا أورونددددواق الغدددداي عقوبددددة اإلعدددددام   القددددانون ا نددددائيل وتنقيدددد  اةعددددة اريدددد اتيجية  -51

وضع حد هل ه وخعط العمس األخرى الرامية إىل تلويه األعضاي التنايلية لإلانث الوطنية للقضاي علل 
 .املمارية

دمات اةددوتددوفري  ورحبددا مجهوريددة فنددزويف البوليقاريددة انلدداي الوكالددة الوطنيددة لألمددن الصددحي -52
املب ولدة لكقالدة تعلديم هود وا انية واعتماد قانون ملكافحة تلويه األعضاي التنايلية لإلانث اجملصحية ال

 .القتيات
خفل الق ة املنقضية من  اريتعرا، الدورق ابعتماد عدد من القوان  ترحيبها زامبيا أبدت و  -53

 ومحايتها.حقو  اإلنسان أركان عملية تعزيز اللامس السابق اليت ايتهدفا مواصلة وتوطيد 
ورحبدددا ألبانيدددا ابلتحسدددينات املدخلدددة علدددل صدددعيد حماربدددة املماريدددات التقليديدددة الضدددارة ابملدددرأة  -54

والعقددس؛ وبتلددكيس اللجنددة الوزاريددة امللدد كة املعنيددة ققددو  اإلنسددانل وتنقيدد  اةعددة الوطنيددة ارجتماعيددة 
 .2030ةداف التنمية املستدامة قلول عام وارقتصادية الرامية إىل حتقيق أ

ورحبددددا ا زائددددر بتصددددديق نينيددددا علددددل الصددددكوك الدوليددددة واإلقليميددددة الرئيسددددية املتعلقددددة ققددددو   -55
األشخاص املستضعق ؛ وبرانمج جتديد اإلدارة العامة؛ واةعة اري اتيجية الوطنية للقضاي علل تلوية 

 األعضاي التنايلية لإلانث.
نغددور علددل إصددف  ن ددام العدالددة وإلغدداي عقوبددة اإلعدددام   القددانون ا نددائي والقددانون وأرتنددا أ -56

املتعلق ابلعدالة العسدكرية. وشدجعا نينيدا علدل املضدي إىل التصدديق علدل الربوتوكدول ارختيدارق اللداا 
 امللحق ابلعهد الدو  اةاص اباقو  املدنية والسياييةل اهلادف إىل إلغاي عقوبة اإلعدام.

وايتحسنا األرجنت  التعديفت اليت أدخلتها نينيا علل التلدريع الدوطل بغيدة إبعدال عقوبدة  -57
 اإلعدام.

ومنددع تلددويه  لعقوبددة اإلعدددامالدديت اختدد  ا نينيددا للقضدداي علددل اةعددوات علددل أيدد اليا رتنددا وأ -58
ل إزاي ايدتخدام القدوات . لكنها أبدت ارنلغازواج األطقالح رهل وجترمي األعضاي التنايلية لإلانث و 

 األمنية نري املتناي  للقوةل والقيود املوضوعة علل حرية الصحافة.
املتعلدق قدانون الالقدانون ا ندائي و   إلغاي عقوبة اإلعدام بلكس إجيايب إىل أذربيجان أشارت و  -59

تتلقدددة   ةددد ا ة. ورحبدددا جبهدددود نينيدددا للحدددد مدددن الققدددر عدددن طريدددق اعتمددداد ملددداريع العسدددكريابلعدالدددة 
 امليدان.
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وأشدددادت بلجيكدددا اب هدددود الددديت تبددد هلا نينيدددا. لكنهدددا أبددددت قلقهدددا مدددن عدددودة ظهدددور العندددف  -60
 السيايي.

اهليفددددة ايددددتقفل طوائددددف حمددددددةل وقددددانون اعتمدددداد القددددانون املتعلددددق ققددددو  علددددل بددددنن رتنددددا وأ -61
 .انتهاكات حقو  اإلنسانعلل عاقبة املل وقانون ئيةالقضا
فيهددددا لتعزيددددز إطارةددددا املعيددددارق وامل يسدددديل مبددددا الدددديت اختدددد  ا نينيددددا ا بوتسددددواان ابلتدددددابري ورحبدددد -62
. وتنقديا قددانون ارنتخداابت وإنلداي امل يسددة الوطنيدة اقدو  اإلنسددان لتن دديم احملداكماملتعلقدة بصدكوك ال

 مد ه ق.دلكنها أشارت إىل تقارير أفادت ابيتخدام التع ي  والتمييز قق املصاب  ابل
ورحبدددا الربازيدددس ابعتمددداد القدددانون املعدددل ققدددو  األشدددخاص ذوق اإلعاقدددة. وامتددددحا نينيدددا  -63

إللغائهددا عقوبدددة اإلعددددام وحل تهدددا علدددل ختقيدددف األحكددام علدددل مجيدددع األشدددخاص الددد ين صددددرت ققهدددم 
 أحكام ابإلعدام قبس ين التعديفت التلريعية.

ومحايتهددددا. األطقددددال ورفدددداه لتعزيددددز حقددددو  السيايددددة الوطنيددددة نينيددددا بلغدددداراي ابعتمدددداد يددددلما و  -64
 وشددت علل ضرورة اختاذ مزيد من التدابري اماية األشخاص ذوق اإلعاقة من التمييز.

وامتددددحا بوركيندددا فايدددو نينيدددا رعتمادةدددا اةعدددة اريددد اتيجية الوطنيدددة للقضددداي علدددل  اريدددة  -65
صددفحات الدديت جيريهددا للتغلدد  علددل تلددويه األعضدداي التنايددلية لددإلانث. وحلددا البلددد علددل مواصددلة اإل

 التحدايت اليت يصادفها   ميدان حقو  اإلنسان.
العدل ون ام الرعاية الصحية إدارة لتحس  اليت أجر ا نينيا وأشادت بوروندق ابإلصفحات  -66

ا نسداا لتددابري املتخد ة ملكافحدة الدزواج املبكدر والعندف اب أشدادت أيضدا  امل دامل و ديوان وإنلاي مكت  
 .والققر

للتنميدددةل الوطنيدددة خعتهدددا كدددابو فدددريدق نينيدددا لوضدددعها حقدددو  اإلنسدددان   صدددميم امتددددحا  و  -67
 .جتنيد األطقال واملماريات التقليدية الضارةالقانون ا نائي ا ديد ال ق جيرم واعتمادةا 

ملصلحة علدل إظهدار ضدبط الدنق  واحد ام ارلتزامدات الدوليدة وشجعا كندا مجيع أصحاب ا -68
اقو  اإلنسان   ف ة اريتعداد إلجراي ارنتخاابت. ورحبا بقانون التكاف  ب  ا نس ل وشجعا 

 نينيا علل تنقيا قانون ارنتخاابت مبا يضمن تنقي ه القعال.
قوان  تضمن ايتقفل اهليفة القضائية  وأبدت شيلي ترحيبها ابلقانون ا نائي ا ديد واعتماد -69

 وجترمي التع ي . لكنها أيقا لوجود  اريات من قبيس ارجتار ابلبلر وعمالة األطقال.
نينيددا اةعددة الوطنيددة للتنميددة ارقتصددادية وارجتماعيددةل والددربانمج اعتمدداد وأرتنددا الصدد  علددل  -70

حتقيدددز الكقدددايات مدددن أجدددس تلدددغيس اللدددبابل  لقعدددا  الزراعددديل وبدددرانمج  االدددوطل لفيدددتلمار والددددعم 
وحتسد  اإلنتداج الزراعدي وتعدوير التعلديم والرعايدة وامتدحا التزام البلد اباد من الققر وإجياد الوظدائف 
 .الصحيةل ومحاية حقو  النساي واألطقال وذوق اإلعاقة

يدة اقدو  اإلنسدان وةن ت جزر القمر نينيا لتصديقها علل الغالبية الع مل لفتقاقيدات الدول -71
خددددفل القدددد ة املنقضددددية مندددد  اريددددتعرا، الدددددورق اللددددامس السددددابق. ورحبددددا انلدددداي امل يسددددة الوطنيددددة 

 املستقلة اقو  اإلنسان.
اريدتعرا، الديت قددما إليهدا   أرتنداي التوصديات نينيدا لتنقيد  كوت ديقوار جهود امتدحا  و  -72

. ورح ا ابرتيا  وضع لتحس  ن ام التعليماليت اخت  ا الدورق اللامس السابقل مبا   ذله التدابري 
 (.2017-2015اةعة املتعلقة اصف  الن ام الصحي )
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ا هود ةل و تتلق ارت التلريع   ريتكمال ويلعا كواب الضوي علل اإلجرايات املتخ ة  -73
 .ةدمات الصحية والتعليميةمن الققر وتوييع ُيبس ارنتقا  اباملب ولة للحد 

الددد ق أحرزتددده نينيدددا   تددددعيم الدددن م التقددددم علدددل كدددوراي اللدددعبية الدميقراطيدددة   أرتندددا مجهوريدددةو  -74
ةعة الوطنية للتنميدة مبا يتماشل مع ا ماية حقو  اإلنساناملتصلة قالسيايية والقضائية  -ارجتماعية 
 .رجتماعيةارقتصادية وا

ورحبدددا الددددامنرك جبهددددود حتسددد  حقدددو  املددددرأة وجتدددرمي التعددد ي . لكنهددددا أبددددت انلددددغاهلا إزاي  -75
ايدددتمرار شددديو  تلدددويه األعضددداي التنايدددلية لدددإلانث والعندددف ا نسدددي ضدددد املدددرأةل والتقدددارير الددديت أفدددادت 

 ابريتخدام املقرع للقوة من جان  اللرطة.
لتصدديق علدل الربوتوكدورت ارختياريدة تدرو ما ميكنها عمله لة وفد نينيا أن ااكومأوضا و  -76

أن ذله التدزام يتحملده بلدده. وأضداف أن ةد ه املسد لة متلدس و  -انضما إليها كعرف وارتقاقيات اليت 
 بلكس قاطع أولوية ابلغة الدقة لرئي  ا مهورية.

اي واألطقددال؛ وقددد اختدد ت   وتدددرو ااكومددة املسددائس الدديت يعدداا تبعا ددا املستضددعقون والنسدد -77
يدددبيس ذلددده إجدددرايات منهدددا جتدددرمي ارنتصددداب الزوجدددي. ويدددوف جتدددرق إعدددادة ةيكلدددة امل يسدددة الوطنيدددة 

لتزويددد امل يسددة الوطنيددة مسددتعدة أيضددا  وااكومددة اقددو  اإلنسددان لضددمان تواعمهددا مددع مبدداد  ابريدد . 
لقا انتباه مواصلة ومن أجس ار املبكر كم يسة لإلن الكقيلة بسفمة تلغيلها  اقو  اإلنسان ابملوارد 

 .حقو  اإلنساناليت تتعر، هلا نتهاكات ارا مهور إىل السلعات وعموم 
مدددن   عددددد  تدددرد أيضدددا  أن  اريدددة ةددد ا اادددق و   الديدددتورل مكقدددول حدددق الت ددداةر أكدددد أن و  -78

. لن دددام العددداماملتعلدددق ابقدددانون الالقدددانون ا ندددائي وقدددانون اإلجدددرايات ا نائيدددة و منهدددا  النصدددوص القانونيدددة
وأضددداف أن النددداو تعرضدددوا   حدددارت معيندددة للقتدددس   أرتنددداي م ددداةرات ُرخدددص هبدددا رمسيدددا . وجدددرى وز  
موظقي التحقيقات ا نائية إىل امليدان لتورتيق ة ه اادارت. لكدنهم كلقدوا مبهمدة صدعبة اقتضدا تقددير 

ت. وتبددد ل ااكومدددة الن قصدددارى جهددددةا اادددوادث وإجدددراي حتقيقدددات بلددد هنا   خضدددم يدددري امل ددداةرا
لتوضدديا مددا حدددث خبصددوص الوفيددات الدديت وقعددا بدد  ةدد ري املت دداةرين. كمددا أن مجيددع ةدد ه ااددارت 

. وتعد   ااكومدة ابنت دام قضداة  مدع األدلدة   مسداعي لتوضديا ااقدائق. وطلبدا حاليا   رةن التحقيق
لدركاي. و  الوندة اااليدةل جيدرق تددري  ااصول علل مساعدة دولية وحصلا علل دعدم مدن بعدح ال

ضباع اللرطة لزايدة قدرا م علل البيدان األمد  للمفبسداتل خاصدة    دال املقد وفاتل لكدي يكدون 
 مبقدورةم التعرف علل مصدر العلقات وحتديد معلقيها.

يمددات وجددرى إلقدداي القددبح مدد خرا  علددل أحددد ضددباع اللددرطة   أرتندداي يددري م دداةرة ةرقدده التعل -79
اليت تنص علل عدم جواز حضور ضابط اللرطة امل اةرة مسلحا ل يواي  بسف  حقيقي أو ومهي. و  

يددفحه. وعندددما شددعر أبندده حماصددر   امل دداةرة  وقدا أيددبقل حضددر ضددابط شددرطة آخددر م دداةرة حددامف  
رت مقاضداته أطلق أعرية انرية   اهلدواي رانبدا    اإلفدفت. وقدد ألقدي القدبح علدل الضدابط املد كور وجد

 ينوات. 10وصدر ققه حكم ابلسجن ملدة 
وأضاف أن الرئي  وحكومته يتحليان ابإلرادة السيايية ملكافحدة اإلفدفت مدن العقداب. ندري  -80

 28أن إحدددددى الصددددعوابت الدددديت تواجدددده حماكمددددة مدددددرتكيت انتهاكددددات حقددددو  اإلنسددددان الدددديت وقعدددددا   
فئمددددة؛ وجيدددرق حاليددددا تلدددييد واحدددددة مدددن ةدددد ه ةدددي عدددددم وجدددود قاعددددة حماكمدددة م 2018أيلول/يدددبتمرب 

القاعات. وتتملس صعوبة اثنيدة   ضدرورة  يفدة املدوظق  القضدائي  نقسديا   وتقنيدا لكدي يكدون بويدعهم 
 إجناز احملاكمات علل حنو يليم.
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بنددداي علدددل أصدددعدة مدددن شدددركاي رتندددائي  ومتعدددددق األطدددراف  املوظقدددون الرمسيدددون دعمدددا  وتلقدددل  -81
   ال األدلة ا نائية من أجس مساعد م علل القيام علل حنو يليم بتنقي  ري  التقل و القدرات والتد

 .اإلجهادومعا ة إجرايات احملكمة 
إىل  هاورحبددا ابنضددمام لةالعامددوزارة حقددو  اإلنسددان وااددرايت نينيددا جيبددوإ إنلدداي وأبددرزت  -82

املواد و بغاي ايتغفهلم   الملتعلق ببيع األطقال و اامللحق هبا ارختيارق  ربوتوكولالاتقاقية حقو  العقس و 
 .اإلابحية

امل يسددية والتلددريعيةل مبددا   ذلدده إنلدداي م يسددة وطنيددة  ةدداطر بتدددعيم نينيددا ألورحبددا مصددر  -83
 .ارتقاقيات الدولية اقو  اإلنسانعديد من وانضمامها إىل  لاقو  اإلنسان

الدديت صدددرت   الدددورة  نينيددا  ميددع التوصدديات تقريبددا  وأعربددا إرتيوبيددا عددن ايتحسدداهنا قبددول  -84
اللانيددة لفيددتعرا،. وأحاطددا ابةتمددام بددبعح التدددابري املتخدد ة مددن قبيددس التصددديق علددل العهددد الدددو  
اةددداص اباقدددو  ارقتصدددادية وارجتماعيدددة واللقافيدددة وايدددتهفل العمدددس بصدددندو  التنميدددة والتضدددامن   

 امليدان ارجتماعي.
املتعلدددق ابلعدالدددة العسدددكرية قدددانون الو  2016فيجدددي علدددل اعتمددداد القدددانون ا ندددائي لعدددام وأرتندددا  -85
 .م التع ي  وارختقاي القسرقر  وجُ  عقوبة اإلعدامبعلا فيهما ل الل ين أُ 2017 لعام
حنددو عكسدده إلغدداي ورح ددا فرنسددا التقدددم الدد ق أحرزتدده نينيددا    ددال حقددو  اإلنسددان علددل  -86

 كنها شددت علل أن ااالة ر تزال ابعلة علل القلق.عقوبة اإلعدام. ل
ورحبددا نددابون ابلتدددابري املتخدد ة ملكافحددة تلددويه األعضدداي التنايددلية لددإلانث وتعزيددز السددبيس  -87

القدددانوا أمدددام حصدددول القتيدددات علدددل العمدددس والتعلددديم. وةنددد ت نينيدددا علدددل بددددي نقددداذ القدددانون املنلددد  
 إلنسان.للم يسة الوطنية املستقلة اقو  ا

جورجيا تصديق نينيا علل العهد الدو  اةداص اباقدو  ارقتصدادية وارجتماعيدة امتدحا و  -88
ل رندددم صدددعوبة م يسدددات حقدددو  اإلنسدددانوتددددعيم إنلددداي الددد ق أحرزتددده   واللقافيدددة ورحبدددا ابلتقددددم 

 .ال روف ارقتصادية
لكنها أعربا عن قلقها من القيود ورحبا أملانيا ابيتبعاد عقوبة اإلعدام   القانون ا نائي.  -89

علدددل اادددق   التجمدددع السدددلمي وحريدددة التعبدددريل ورح دددا ايدددتمرار عددددم تنقيددد  توصددديات اريدددتعرا، 
 الدورق اللامس   ة ا اةصوص.

واتقاقيدة  لأشكال التمييدز ضدد املدرأةوأرتنا ناان علل التصديق علل اتقاقية القضاي علل مجيع  -90
 . ورحبا انلاي امل يسات ا ديدة مبا فيها امل يسة الوطنية املستقلة اقو  اإلنسان.حقو  العقس

ورحبدددا ةنددددوراو ابلتصدددديق علدددل العهدددد الددددو  اةددداص اباقدددو  ارقتصدددادية وارجتماعيدددة  -91
 عدالة العسكرية.واملتعلق ابل ا نائي  ا ديدين وإلغاي عقوبة اإلعدام   القانون لواللقافية

ورحبا آيسلندا ابلتقريدر الدوطل واةعدوات الديت أبرزةدال وأعربدا عدن أملهدا   ايدتمرار تنقيد   -92
 ة ه اةعوات.

علدددل العهدددد الددددو  اةددداص اباقدددو  ارقتصدددادية نينيدددا بتصدددديق عدددن ترحيبهدددا اهلندددد أعربدددا و  -93
التوظيدف وتعزيدز  الققدرتستهدف ااد مدن علل تنقي  ملاريع وبرامج  ل وشجعتهاوارجتماعية واللقافية

مددن أجددس كقالددة التمتددع اباقددو  ارجتماعيددة وارقتصدداديةل مبددا   ذلدده إ حدددة الزراعيددة  توزايدة الغددف
 .النوعيةعلل تعليم جيد ا ميع اصول يبيس متكاف  
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دة القدانون وامتدحا إندونيسيا اعتماد نينيا للعديد من القوان  الوطنيدة ا ديددة لتددعيم يديا -94
 وتعزيز حقو  اإلنسان ومحايتهال كمتابعة لفيتعرا، الدورق اللامس اللاا املتعلق بغينيا.

قانون تكاف  اعتماد  هاخعوات إجيابية مبا فيابختاذ نينيا عدة وأقرت مجهورية إيران اإليفمية  -95
 .اجملتمعملستضعف   أمام ة ا القعا  افرص متكاففة إ حة يهم   أالقرص ل وق اإلعاقة ال ق 

ورحدد  العدددرا  بتصدددديق نينيدددا علدددل العهددد الددددو  اةددداص اباقدددو  ارقتصدددادية وارجتماعيدددة  -96
واتقاقيددددة مناةضددددة التعدددد ي  ونددددريه مددددن ضددددروب املعاملددددة أو العقوبددددة القايددددية أو الفإنسددددانية  لواللقافيددددة

 . ورح  ك له بتعزيز م يسات حقو  اإلنسان.املهينة أو
السدددددابقة ورة علدددددل مددددددى القددددد ة املنقضدددددية منددددد  انتهددددداي الدددددديرلنددددددا التقددددددم احملدددددرز أوامتددددددحا  -97
إلغدداي عقوبدة اإلعددام وجتددرمي التعد ي    القدانون ا نددائي وخصدا بد له فيدتعرا، الددورق اللددامسل ل

املددنقا. وأعربددا عددن أملهددا   التخقيددف مددن أحكددام اإلعدددام القائمددة وحلددا نينيددا علددل منددع حدددوث 
 ت التع ي  وإياية املعاملة.حار
وأبددددت إيعاليدددا ال حيددد  ابعتمددداد القدددانون ا ندددائي ا ديدددد الددد ق ألغدددا نينيدددا مبوجبددده عقوبدددة  -98

اإلعدام وجر ما التع ي  ونص ا علل إيقا  عقوابت علل ارتكاب جرائم معيندة منهدا جتنيدد األطقدالل 
 ال ق اعتربه القانون جرمية حرب.

وايتحسدددنا اليددداابن ا هدددود الددديت بددد لتها نينيدددا لتعزيدددز إطارةدددا امل يسدددي بغيدددة محايدددة حقدددو   -99
اإلنسددان رنددم مددا يواجههددا مددن حتدددايت اقتصددادية. ورحبددا ابلتدددابري الدديت اختدد ةا البلددد لددزايدة التمكدد  

 للمرأة واللباب.
ل جهددود إضددافية   ورح ددا رتقيددا التدددابري الدديت اختدد  ا حكومددة نينيددال وشددجعتها علددل بدد  -100

 يبيس الوفاي بواجبا ا والتزاما ا    ال حقو  اإلنسان.
وأرتندددا ليسدددوتو علدددل األشدددواع الكبدددرية الددديت قععتهدددا نينيدددا مدددن أجدددس تعزيدددز حقدددو  مواطنيهدددا  -101

 ومحايتهال بسن طائقة من التلريعات الرامية إىل صيانة ة ه ااقو .
نينيا لتنقي  مجلة من التوصيات الديت قبلتهدا   اريدتعرا،  وامتدحا ليبيا ا هود اليت ب لتها -102

السابقل وابألخص التوصيات املتعلقة بتعزيز حقو  اإلنسان ومحايتها وضمان يديادة القدانون. ورحبدا 
أيضدددا بتصدددديقها علدددل العهدددد الددددو  اةددداص اباقدددو  ارقتصدددادية وارجتماعيدددة واللقافيدددة والربوتوكدددول  

 عي  امللحق  ابتقاقية حقو  العقس.ارختياري  املوضو 
وأرتنددا ملدددديف علدددل جهددود حكومدددة نينيدددا لتعزيددز ن دددام التعلددديم وتنقيدد  اريددد اتيجية الوطنيدددة  -103

ابلسيايددات ا نسددانية الوطنيددة ورأت فيهددا خعددوة مهمددة لتعزيددز املسدداواة  للحدد مددن الققددر. ورحبددا أيضددا  
 واإلنصاف.

التوصديات الديت اختد  ا نينيدا لتنقيد  مجلدة مدن ةعدوات ادية اململكة العربية السعو ايتحسنا و  -104
التوصدديات املتعلقددة وعلددل وجدده اةصددوص فيددتعرا، الدددورق اللددامسل الدديت قبلتهددا   الدددورة السددابقة ل

 .اباقو  ارجتماعية وااق   التنمية
ان حقدددو  وامتددددحا ميامندددار التددددابري الددديت اختددد  ا نينيدددا إلنلددداي م يسدددات جديددددة   ميدددد -105

 اإلنسان وتوطيد أركان امل يسات القائمةل وتنقي  هنج للتنمية قائم علل حقو  اإلنسان.
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انتهدداي مندد  علددل مدددى القدد ة املنقضددية نينيددا حققتدده موريتانيددا ابلتقدددم الكبددري الدد ق احتقددا و  -106
عنددده  كلدددفالفيدددتعرا، الددددورق اللدددامسل مبدددا   ذلددده اعتمددداد قدددانون مندددع القسددداد و الددددورة السدددابقة ل

 .تكاف  القرص ل وق اإلعاقةكقالة ل وقانون  وحماربته
ونوةددا صددربيا ابرحدد ام البددالغ الدد ق أبدتدده نينيددا لفيددتعرا، الدددورق اللددامس والنتددائج الدديت  -107

 توصس إليها   السابقل ورحبا اب هود والتدابري اليت اخت ةا البلد لفرتقاي قالة النساي والقتيات. 
ورحبددا لكسددمرب  ابلتعددورات اإلجيابيددة   نينيددال ر يدديما اإلصددفحات الدديت أجر ددا ااكومددة  -108

ومنها اعتماد القانون ا نائي الراةن ال ق جاي خاليا  من اإلشدارة إىل عقوبدة اإلعددامل والتنقديا املددخس 
 علل السيايات ا نسانية الوطنية. 2018  عام 

مددد ه ق وأحددوال السددجون ده اةتاميددة أمددورا  أخددرى منهددا مسددائس الوتندداول وفددد نينيددا   مفح اتدد -109
وامليدددس ا نسدددي والدددزواج القسدددرق. وأوضدددا أن العمدددس جدددارو علدددل صددديانة ملدددرو  قدددانون امايدددة حقدددو  

يدددجنا    نينيدددا وأهندددا مكت دددة   أنلبهدددا. وقدددد تضدددمن  28األشدددخاص املصددداب  ابملدددد ه ق. وقدددال إن  دددة 
مددن  عمددس أبحكددام بديلددة تسددتهدف معا ددة مسدد لة اكت دداظ السددجون. وبدددر  القددانون ا نددائي ا ديددد ال

إيدددا  األشددخاص السدددجون بلددكس معتدددادل أجدداز القددانون أداي املددددان خدمددة  تمعيدددة. وتددوفر ااكومدددة 
 التدري  للقضاة لتمكينهم من إصدار ملس ة ه األحكام.

اظ السجون. وللمساعدة   وأضاف أن ارعتقال السابق للمحاكمة عامس رئيسي وراي اكت  -110
التصدق هل ه ااالةل أُدخس تعديس   قانون اإلجرايات ا نائية حيدد فد ة ارعتقدال السدابق للمحاكمدة 

خدددو ل مبهمدددة تقيددديم األحكدددامل أبربعدددة أشدددهرل وأدرج   القدددانون حكدددم بتعيددد  قدددا،و متخصدددص لتقددددير 
 األمر اطف  يراحهم.احتجاز األشخاص و 

لعفقدددات ا نسدددية امللليدددة  ر مدددة   مع دددم البلددددان األفريقيدددة اإليدددفمية. وتعكددد  وأوضدددا أن ا -111
القددوان    نينيددا رتقافددة البلددد وأخفقياتددهل ومددن ذ جتددر م ملددس ةدد ه العفقددات. وأضدداف أندده عندددما تتغددري 
فضدددائس البلددددل يتعدددور القدددانون وتصدددبا ظددداةرة امليدددس ا نسدددي مقبولدددة كحدددق مكتسددد . ندددري أنددده يتعددد  

ح ة أنه مع وجود ة ا اا رل م حياكم أق مواطن علل زعم يتعلق مبيله ا نسي. ورندم ارخدتفف مف
 مع ة ه العائقة   نينيال حي ل أفرادةا الن ابلتساما.

و  نينيددا يعددد الددزواج القسددرق جرميددةل وةددو جرميددة ب ددروف ملددددة عندددما يكددون يددن العقددس  -112
. وميل س تلويه األعضاي التنايلية لإلانث جرمية أيضا   نينيدا. وُتلدن موضو  الزواج أقس من حد مع  

   الونة ااالية محلة إلذكاي الوعي ترمي إىل توعية السكان حول ة ه املس لة.

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  

يتجةاو  موعةد انعقةاد  ستدرس غينيا التوصيات التاليةة  وسة د علي ةا ق وقةا مناسة  ال -113
 رة الرابعة واألربعني جمللس حقوق اإلنسان.الدو 

النظةةر ق التيةةديق علةةو اليةةلوة الدوليةةة الرئيسةةية اقةةوق اإلنسةةان الةة   113-1
 ييبح البلد طرفاا في ا بعد )كوت ديفوار(؛ مل

التيةةةديق علةةةو االتفاقيةةةة الدوليةةةة امايةةةة اليةةةع األ ةةة ا  مةةةن اال تفةةةاء  113-2
 األسود( )فرنسا( )مايل(؛القسري )أوروغواي( )اجلبل 
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الربوتوكول اال تياري التفاقيةة مناضةةة التعة ي  وغةن  مةن التيديق علو  113-3
ألبانيا( )أوكرانيا( )الدامنرة( ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة )

 ) يلي( )ضندوراس(؛
ضةةة التعة ي  وغةن  مةن التيديق علو الربوتوكول اال تياري التفاقيةة منا 113-4

 ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة )جزر القمر(؛
التيديق علو الربوتوكول اال تياري التفاقيةة مناضةةة التعة ي  وغةن  مةن  113-5

 ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة )صربيا(؛
توكول اال تياري التفاقيةة مناضةةة التعة ي  وغةن  مةن التيديق علو الربو  113-6

ضةروب املعاملةة أو العقوبةة القاسةية أو الالإنسةةانية أو امل ينةة  وإنشةاء ئليةة وقائيةة وطنيةةة 
 وئلية حتقيق مستقلة فيما يتعلق جبميع ادعاءات التع ي  )إسبانيا(؛

تفاقيةة مناضةةة النظر ق التعجيةل ابلتيةديق علةو الربوتوكةول اال تيةاري ال 113-7
 التع ي  وغن  من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة )مو امبيق(؛

التيةديق علةو الربوتوكةةول اال تيةاري الملةاق امللحةةق ابلع ةد الةدويل ا ةةا   113-8
ربتغال( يسلندا( )الأاباقوق املدنية والسياسية  اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام )أملانيا( )

 )ضندوراس(؛
التيةديق علةو الربوتوكةةول اال تيةاري الملةاق امللحةةق ابلع ةد الةدويل ا ةةا   113-9

 اباقوق املدنية والسياسية  اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام )اس اليا(؛
التيةديق علةو الربوتوكةةول اال تيةاري الملةاق امللحةةق ابلع ةد الةدويل ا ةةا   113-10

 املدنية والسياسية  اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام )أوروغواي(؛اباقوق 
التيةديق علةو الربوتوكةةول اال تيةاري الملةاق امللحةةق ابلع ةد الةدويل ا ةةا   113-11

 اباقوق املدنية والسياسية  اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام )أذربيجان(؛
لحةةق ابلع ةد الةدويل ا ةةا  التيةديق علةو الربوتوكةةول اال تيةاري الملةاق امل 113-12

اباقةةوق املدنيةةة والسياسةةية  وضةةمان الت فيةةف دون إبكةةاء مةةن األحلةةام اليةةادرة  ةةق 
 األ  ا  ال ين ال يزالون حملومني ابإلعدام )سلوفاكيا(؛

مواصلة إجراءاهتا ومبادراهتا ق سبيل التيديق علةو الربوتوكةول اال تيةاري  113-13
 ةا  اباقةوق املدنيةة والسياسةية  اهلةادف إىل إلغةاء عقوبةة الملاق امللحق ابلع د الدويل ا

 اإلعدام )بنن(؛
تعزيز ج ودضا صوب إلغاء عقوبة اإلعدام  مبا ق ذلك عن طريق التيديق  113-14

علةةةةو الربوتوكةةةةول اال تيةةةةاري الملةةةةاق امللحةةةةةق ابلع ةةةةد الةةةةدويل ا ةةةةا  اباقةةةةوق املدنيةةةةةة 
 ام )رواندا(؛والسياسية  اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعد

التوقيةةةةع والتيةةةةديق علةةةةو الربوتوكةةةةول اال تيةةةةاري امللحةةةةق ابلع ةةةةد الةةةةدويل  113-15
 ا ا  اباقوق االقتيادية واالجتماعية والملقافية )الربتغال(؛

مواصلة اجل ود صوب التيديق علو الربوتوكول اال تياري امللحق ابلع د  113-16
 واالجتماعية والملقافية )السنغال(؛الدويل ا ا  اباقوق االقتيادية 
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التعجيل بعملية التيديق علو الربوتوكول اال تياري التفاقية القةاء علو  113-17
 اليع أ لال التمييز ضد املرأة )السنغال(؛

اسةةةتلمال عمليةةةة التيةةةديق علةةةو الربوتوكةةةول اال تيةةةاري التفاقيةةةة القةةةةاء  113-18
 (؛علو اليع أ لال التمييز ضد املرأة )مايل

التعجيةل ابجل ةةود الراميةةة إىل التيةةديق علةةو الربوتوكةةول اال تيةةاري امللحةةق  113-19
ابلع د الدويل ا ا  اباقوق االقتيادية واالجتماعية والملقافية  والربوتوكول اال تيةاري 

 التفاقية القةاء علو اليع أ لال التمييز ضد املرأة )سناليون(؛
 واج األطفةال والةزواج القسةري  والتيةديق   ايدة ج ودضا من أجل حماربة 113-20

علةةةةو الربوتوكةةةةول اال تيةةةةاري التفاقيةةةةة حقةةةةوق الكفةةةةل املتعلةةةةق  جةةةةراء تقةةةةد  البالغةةةةات 
 )سلوفاكيا(؛

التيةةديق علةةو الربوتوكةةول اال تيةةاري التفاقيةةة القةةةاء علةةو اليةةع أ ةةلال  113-21
يل ا ةةةةا  اباقةةةةوق التمييةةةةز ضةةةةد املةةةةرأة  والربوتوكةةةةول اال تيةةةةاري امللحةةةةق ابلع ةةةةد الةةةةدو 

 االقتيادية واالجتماعية والملقافية )سلوفينيا(؛
التيةةديق علةةو الربوتوكةةول اال تيةةاري التفاقيةةة القةةةاء علةةو اليةةع أ ةةلال  113-22

 التمييز ضد املرأة )جنوب أفريقيا(؛
التيةةديق علةةو الربوتوكةةول اال تيةةاري التفاقيةةة القةةةاء علةةو اليةةع أ ةةلال  113-23

واالتفاقيةةة الدوليةةة امايةةة اليةةع األ ةة ا  مةةن اال تفةةاء القسةةري   التمييةةز ضةةد املةةرأة 
والربوتوكول اال تياري التفاقيةة مناضةةة التعة ي  وغةن  مةن ضةروب املعاملةة أو العقوبةة 

 القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة )توغو(؛
استلمال التيديق علو الربوتوكول اال تياري التفاقية القةاء علو اليةع  113-24

  لال التمييز ضد املرأة )أوكرانيا(؛أ
االنةمام إىل الربوتوكول اال تيةاري التفاقيةة حقةوق الكفةل املتعلةق  جةراء  113-25

 تقد  البالغات )أوكرانيا(؛
التيةةديق علةةو الربوتوكةةول اال تيةةاري التفاقيةةة القةةةاء علةةو اليةةع أ ةةلال  113-26

 التمييز ضد املرأة )اجلبل األسود(؛
املةةةةةي صةةةةوب التيةةةةديق علةةةةو الربوتوكةةةةول اال تيةةةةاري التفاقيةةةةة  مواصةةةةلة 113-27

 القةاء علو اليع أ لال التمييز ضد املرأة )ال ورية فنزويال البوليفارية(؛
التيةةديق علةةو الربوتوكةةول اال تيةةاري التفاقيةةة القةةةاء علةةو اليةةع أ ةةلال  113-28

 التمييز ضد املرأة )كابو فندي(؛
ابلعمليةةة الةة  تسةةت دف التوقيةةع علةةو الربوتوكةةول  النظةةر مليةةاا ق التعجيةةل 113-29

اال تيةةةاري امللحةةةق ابلع ةةةد الةةةدويل ا ةةةا  اباقةةةوق االقتيةةةادية واالجتماعيةةةة والملقافيةةةة 
 )مو امبيق(؛

االنةةةمام إىل الربوتوكةةول اال تيةةاري الملةةاق امللحةةق ابلع ةةد الةةدويل ا ةةا   113-30
 وبة اإلعدام )انميبيا(؛اباقوق املدنية والسياسية  اهلادف إىل إلغاء عق
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اختاذ  كوات إضافية صوب التيديق علو الربوتوكول اال تياري التفاقية  113-31
 القةاء علو اليع أ لال التمييز ضد املرأة )جورجيا(؛

اال تيةةاري التفاقيةةة مواصةةلة اجل ةةود الراميةةة إىل التيةةديق علةةو الربوتوكةةول  113-32
 ة أو العقوبةة القاسةية أو الالإنسةانية أو امل ينةةمناضةة التع ي  وغن  من ضروب املعامل

 )جورجيا(؛
الربوتوكةةةول اال تيةةةاري التفاقيةةةة مواصةةةلة اجل ةةةود اجلاريةةةة للتيةةةديق علةةةو  113-33

 مناضةة التع ي  وغن  من ضروب املعاملة أو العقوبةة القاسةية أو الالإنسةانية أو امل ينةة
 )غاان(؛

املتعلقةة  (169)رقم  1989ل الدولية لعام التيديق علو اتفاقية منظمة العم 113-34
 ابلشعوب األصلية والقبلية )ضندوراس(؛

االتفاقيةةةة الدوليةةةة امايةةةة اليةةةع األ ةةة ا  مةةةن اال تفةةةاء التيةةةديق علةةةو  113-35
 )ضندوراس(؛ القسري

االتفاقيةةةةة الدوليةةةةة امايةةةةة اليةةةةع األ ةةةة ا  مةةةةن اال تفةةةةاء االنةةةةةمام إىل  113-36
 )العراق(؛ القسري

االتفاقية الدولية امايةة اليةع األ ة ا  النظر ق التوقيع والتيديق علو  113-37
 )إيكاليا(؛ من اال تفاء القسري

السةةتجابة اب  التعةةاون مةةع اإلجةةراءات ا اصةةة جمللةةس حقةةوق اإلنسةةان ايدة  113-38
ار اإلجةةراءات ق إطةةاملقدمةةة مةةن املللبفةةني بةةوالايت معلقةةة الةة  ال تةةزال لكلبةةات الةةزايرة 
 ا اصة )التفيا(؛

ميةع املللفةني بةوالايت ق إطةار اإلجةراءات جلالنظر ق توجيه دعةوة دائمةة  113-39
 )التفيا(؛جمللس حقوق اإلنسان ا اصة 

استلشةةةةةاف إملانيةةةةةة التيةةةةةديق علةةةةةةو االتفاقيةةةةةة الدوليةةةةةة امايةةةةةة اليةةةةةةع  113-40
 األ  ا  من اال تفاء القسري )النيجر(؛

الةةةةرورية ق اختةةةاذ التةةةدابن العامةةةة رة حقةةةوق اإلنسةةةان وااةةةرايت دعةةةم و ا 113-41
وتعزيةز حقةوق   بادئ ابريةسملستقلة اقوق اإلنسان املوطنية الؤسسة استيفاء امللةمان 
ااقةةوق االجتماعيةةة إضةةافة إىل  الةةرأي ةةا ااةةق ق حريةةة التعبةةن و مبةةا في ومحايت ةةا اإلنسةةان

 واالقتيادية )جزر سليمان(؛
صلة اجل ود إلقامة مؤسسةة وطنيةة اقةوق اإلنسةان متوافقةة مةع مبةادئ موا 113-42

 ابريس )تونس(؛
مواصلة ج ودضةا مةن أجةل توطيةد أطرضةا ق جمةال حقةوق اإلنسةان  وتعزيةز  113-43

 ااقوق املدنية والسياسية )تركيا(؛
 ضمان استقالل املؤسسة الوطنية اقوق اإلنسان )أوكرانيا(؛ 113-44
مواصلة إنشاء املؤسسة الوطنية اقوق اإلنسان وتعزيزضا )ال ورية فنةزويال  113-45

 البوليفارية(؛
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 دعةةةةم تسةةةةين املؤسسةةةةات الوطنيةةةةة اقةةةةوق اإلنسةةةةان واسةةةةتقالليت ا ضةةةةماانا  113-46
 المتملاهلا ملبادئ ابريس ) امبيا(؛

مواصةةةلة تقةةةد  الةةةدعم مةةةن أجةةةل تعزيةةةز أعمةةةال املؤسسةةةة الوطنيةةةة اقةةةوق  113-47
 ن والسلكة العليا لالتيال )املغرب(؛اإلنسا
لتملين ةا تزويد املؤسسة الوطنية املستقلة اقوق اإلنسةان ابملةوارد اللافيةة  113-48

 (؛املغربعاين مبادئ ابريس )استيفاء مل الستقالل التام ق أعماهلامن التمتع اب
 146مواصةةةلة اجل ةةةةود للقيةةةام  علةةةةو النحةةةو املنيةةةةو  عليةةةه ق األحلةةةةام  113-49
من الدستور   نشاء مؤسسة وطنية مستقلة اقوق اإلنسان متما ية مع مبادئ  148 إىل

 ابريس )جيبويت(؛
مةةع توافق مةةا تعةةديل القةةانون اجلنةةائي وقةةانون اإلجةةراءات اجلنائيةةة لةةةمان  113-50

اتفاقيةةة مناضةةةة التعةة ي  وغةةن  مةةن ضةةروب املعاملةةة أو العقوبةةة القاسةةية أو الالإنسةةانية 
 )فرنسا(؛ امل ينة أو

املؤسسةةة الوطنيةةة اقةةوق اإلنسةةان علةةو دعةةم تسةةين واسةةتقاللية تشةةجيع ال 113-51
 بادئ ابريس )غاان(؛التزام ا مبلةمان 

مواصلة تعزيز استقاللية املؤسسةة الوطنيةة اقةوق اإلنسةان مبةا يتما ةو مةع  113-52
 مبادئ ابريس )اهلند(؛

تقلة اقةوق اإلنسةان  واملةةي مواصلة حتسني قدرة مؤسست ا الوطنية املسة 113-53
 مواءمت ا مع مبادئ ابريس )إندونيسيا(؛إىل 
مواصلة اختاذ تدابن تعز  تسين املؤسسة الوطنية اقوق اإلنسان علو حنو  113-54

 يتما و مع مبادئ ابريس )نيبال(؛
عزيز قدرة املؤسسة الوطنيةة اقةوق اإلنسةان  ال سةيما فيمةا يتعلةق  قةوق ت 113-55

 ق اجملتمع )موريتانيا(؛كفالة إدماج م التام عاقة و ذوي اإل
ودعم ةةا مال عمليةةة إنشةةاء مؤسسةةة وطنيةةة مسةةتقلة اقةةوق اإلنسةةان اسةةتل 113-56

 بواليت ا )صربيا(؛التام من االضكالع حمنبلني  لتملين ا مبيزانية كافية وموظفني 
وتزويةةةدضا   اإلنسةةةانلمؤسسةةةة الوطنيةةةة اقةةةوق ختيةةةيي ميزانيةةةة مناسةةةبة ل 113-57
علةو حنةةو بواليت ةةا االضةكالع لتملين ةا مةةن حاصةةلني علةو تةةدري  واف  وظفني دائمةني مبة

 عمالا مببادئ ابريس )النيجر(؛اتم 
إسقاط اليفة اجلنائية عن العالقات اجلنسية اململلية الرضةائية بةني البةالغني   113-58

اجلنسةي ومغةايري اهلويةة اجلنسةانية  اح ام حقوق اململليات واململليني ومزدوجي امليلو ايدة 
 وحاملي صفات اجلنسني )إسبانيا(؛

التمييةةةةز والعنةةةةف ضةةةةد اململليةةةةات واململليةةةةني حملاربةةةةة اختةةةةاذ التةةةةدابن املناسةةةةبة  113-59
أحرار اهلوية وامليول اجلنسانية وحاملي ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية و 

كةةال القةةوانني الوطنيةةة الةة  الةةربم العالقةةات اجلنسةةية   وإب(جمتمةةع املةةيم)صةةفات اجلنسةةني 
 اململلية )األرجنتني(؛
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النظر ق إسقاط اليفة اجلنائية عن العالقات اجلنسية اململلية الرضةائية بةني  113-60
 البالغني ) يلي(؛

  بةني البةالغنياململلية الرضةائية العالقات اجلنسية إسقاط اليفة اجلنائية عن  113-61
حظةر التمييةةز علةو أسةةاس امليةةل وإمشالةةه لتمييةةز اناضةةة املتعلةةق مبتشةريع ا وتوسةيع نكةةاق 

 اجلنسي واهلوية اجلنسانية )ئيسلندا(؛
 إسقاط اليفة اجلنائية عن السلوة اجلنسي اململلي الرضائي )إيكاليا(؛ 113-62
علةو تعزيةز الةةروري لةزايدة قةدرهتا املةوارد والتمةاس الةدعم حشد مواصلة  113-63

 حقوق اإلنسان ومحايت ا )نيجناي(؛
قائم علو الشمولية والتجاوب مع االعتبارات اجلنسةانية وإدمةاج هنج اتباع  113-64

اتفاقيةة ابلتةوامم مةع مع تغن املناخ والت فيف منةه  اإلعاقة ق سياساهتا املتعلقة ابلتليف 
اللةةةوار  خمةةةاطر ن املنةةةاخ وإطةةةار سةةةينداي للحةةةد مةةةن األمةةةم املتحةةةدة اإلطاريةةةة بشةةة ن تغةةة

الناالةة آلاثر االقتيةادية والملقافيةة واالجتماعيةة من أجل التيدي ل  2030-2015 للف ة
 حقوق اإلنسان )فيجي(؛ميع التمتع اللامل والفعال جبوإعمال  تغن املناخعن 
 دارة املةوارد تتيةل التشةاور مةع اجملتمعةات احملليةة قبةل إبةرام عقةود ضمان  113-65

 )للسمربغ(؛تتسب  ق ئاثر اجتماعية وبيئية الكبيعية أو مشاريع 
 النظر ملياا ق التعجيل ابلعملية اهلادفة إىل إلغاء عقوبة اإلعدام )مو امبيق(؛ 113-66
يزالون  أل  ا  ال ين الالت كيد دون إبكاء علو ختفيف العقوابت علو ا 113-67

 حملومني ابإلعدام )الربتغال(؛
 ليش (؛ - ضمان ختفيف العقوابت علو األ  ا  احمللومني ابإلعدام )تيمور 113-68
النظةةر ق ختفيةةةف األحلةةةام اليةةةادرة  ةةةق األ ةةة ا  الةةة ين ح لةةةم علةةةي م  113-69

 القانون اجلنائي )أوروغواي(؛بدء سراين ابإلعدام قبل 
اإللغاء البات لعقوبة اإلعدام وختفيةف اليةع أحلةام اإلعةدام السةابقة علةو  113-70

 صدور القانون اجلنائي اجلديد )كابو فندي(؛
األحلةةةةةام اليةةةةةادرة  ةةةةةق األ ةةةةة ا  مةةةةةن  دون إبكةةةةةاءت فيةةةةةف الضةةةةةمان  113-71

املتعلةةةق قةةانون الو  2016القةةةانون اجلنةةائي لعةةةام إلغائ ةةا ق اإلعةةدام قبةةةل ني بعقوبةةةة احمللةةوم
 )فيجي(؛ 2017لعام ابلعدالة العسلرية 

ضمان الت فيةف دون إبكةاء مةن األحلةام اليةادرة  ةق األ ة ا  الة ين  113-72
 يزالون حملومني ابإلعدام )انميبيا(؛ ال

لةةةمان حةةق  ةةةعب ا ق اايةةاة وااريةةةة الةة ي تؤديةةةه م عمةةل القةةةيب المواصةةلة  113-73
للجوء اليع مواطني ا وكفالة سبيل نزيه وعادل أمام سيادة القانون و ايدة توطيد  ؛واألمن

 العدالة )تركيا(؛إىل نظام 
 حتسني الظروف املعيشية للمسجونني ومعاملت م ) امبيا(؛ 113-74



A/HRC/44/5 

GE.20-04405 18 

قواعةد بشةلل يسةتوق السةجون أحةوال تحسةني جمديةة لتدابن عاجلةة و اختاذ  113-75
فيما يتيل علو األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديال(  

 العالج الكيب )أملانيا(؛و واملرافق اليحية الكعام واملاء ابالكتظاظ واايول علو األ ي 
تعةة ي  والعنةةف وسةةوء املعاملةةة الةة  يرتلب ةةا الاةةاالت مواصةةلة التيةةدي  113-76
 االحتجاجات العامة )ليسوتو(؛   اصة ق أثناء قوات الدفاع واألمن وضباط الشرطةأفراد 
حتقيقةةات فوريةةة املةةة سءاءءلة  جةةراء وضةةع حةةد ل فةةالت مةةن العقةةاب وضةةمان  113-77

 28أثنةةاء احتجاجةةات املزعةةوم ارتلا ةةا ق ق حةةاالت انت ةةاة حقةةوق اإلنسةةان ونزي ةةة و ةةاملة 
 )اململلة املتحدة لربيكانيا العظمو وأيرلندا الشمالية(؛ 2009أيلول/سبتمرب 

 ةالل سلسةلة التظةاضرات الة  أفراد ق مقتل  فافة فورية إجراء حتقيقات  113-78
  وم سةةةاءءلءة اجلنةةةاة 2019تشةةةرين األول/أكتةةةوبر وتشةةةرين الملةةةاق/نوفمرب جةةةرت ق  ةةة ري 

 )الوالايت املتحدة األمريلية(؛احملددين املتسببني ق ض   الوفيات 
ارتلةةاب إلجةةراء حماكمةةات للمسةةؤولني عةةن إطةةار  مةةين عةةن  رمسيةةاا اإلعةةالن  113-79

)الةوالايت  2009كةوانكري ق عةام امةرأة وفتةاة ق اسةتاد   100اجملزرة واغتيةاب أكملةر مةن 
 املتحدة األمريلية(؛

ق  2020حزيران/يونيةةه الةةةرورية لةةةمان الشةةروع ق اختةةاذ اليةةع التةةدابن  113-80
 2009أيلول/سةةةةةبتمرب  28إجةةةةةراء احملاكمةةةةةات املتيةةةةةلة مبجةةةةةزرة االسةةةةةتاد الةةةةة  وقعةةةةةا ق 

 )بلجيلا(؛
تةةةةةدعيم النظةةةةةام القةةةةةةائي لةةةةةزايدة فعاليةةةةةة حماربةةةةةة اإلفةةةةةالت مةةةةةن العقةةةةةاب  113-81

 فندي(؛ )كابو
اء حماكمات موثوقة ق اجملزرة واالغتياابت واالنت اكةات توفن الدعم إلجر  113-82

 )كندا(؛ 2009أيلول/سبتمرب  28األ رى املرتلبة ق استاد كوانكري ق 
مواصلة اجل ود لةمان  ةوع انت اكات حقوق اإلنسةان املزعةوم ارتلا ةا  113-83

حماربةةة إفةةالت  مةةن قبءةةل القةةوات األمنيةةة لتحقيقةةات مسةةتقلة ونزي ةةة  واختةةاذ تةةدابن لتعزيةةز
 مرتليب ض   االنت اكات من العقاب )فرنسا(؛

ضةةةمان اململةةةةول املن جةةةةي أمةةةام القةةةةةاء ملةةةةرتليب جةةةرائم العنةةةةف اجلنسةةةةاق   113-84
في ةةا تشةةويه األعةةةاء التناسةةلية لةة ان  والةةزواج املبلةةر أو القسةةري واالغتيةةاب  ق  مبةةا

 إطار حماكمات نزي ة )فرنسا(؛
لةةةةمان املقاضةةةاة اجلنائيةةةة الناجعةةةة و اصةةةة علةةةو أ ةةةد  اختةةةاذ تةةةدابن فعالةةةة 113-85

 اجلرائم  كورة )أملانيا(؛
اختاذ تدابن فعالة إل الة العقبات املتبقية أمام إجراء حتقيق قةائي كامل ق  113-86

 )أملانيا(؛ 2009أيلول/سبتمرب  28االنت اكات املرتلبة ق 
إجةةةةراء حتقيقةةةةات فوريةةةةة ومسةةةةتقلة ق اليةةةةع انت اكةةةةات وإسةةةةاءات حقةةةةوق  113-87

 اإلنسان املدعو ارتلا ا من قبءل القوات األمنية )إيكاليا(؛
 مواصلة اجل ود اجلارية إلصالح النظام القةائي )ليبيا(؛ 113-88
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التعجيةةةةل  صةةةةالح القكةةةةاع األمةةةةين مةةةةع التشةةةةديد علةةةةو اح امةةةةه اقةةةةوق  113-89
 اإلنسان  مبا في ا ااق ق التجمع )سناليون(؛

االمتناع عن االست دام غن املتناس  للقوة ضد احملتجني وتزويد موظفي ةا  113-90
املللفني  نفةاذ القةانون ابلتةدري  اللةاق بشة ن  فةارة التجمعةات علةو حنةو يتما ةو مةع 

 املعاين الدولية )سلوفاكيا(؛
اختةةةاذ اليةةةةع التةةةةدابن الةةةةةرورية لةةةةةمان حقةةةةوق املةةةةواطنني كافةةةةة ق حريةةةةة  113-91

 التلوين السلمي للجمعيات وتشليل النقاابت )السودان(؛
ام اليةةةةةع االسةةةةةتعدادات الةةةةةةرورية إلجةةةةةراء لةةةةةةمان إ ةةةةةمواصةةةةةلة العمةةةةةل  113-92

والتملبا من م النا بني املؤضلني اليع انت اابت حرة ونزي ة و فافة  مبا ق ذلك تسجيل 
)الةةةةةةوالايت املتحةةةةةةدة  2020 ةةةةةةباط/فرباير  16ق املوعةةةةةةد املقةةةةةة ح احملةةةةةةدد إلجرائ ةةةةةةا ق 

 األمريلية(؛
حريةةة التعبةةن وق تلةةوين  اختةةاذ التةةدابن الةةةرورية لةةةمان قارسةةة ااةةق ق 113-93

 اجلمعيات )أوروغواي(؛
 املدافعني عن حقوق اإلنسان واليةحفيني والكةالب أنشةكت مأداء ضمان  113-94

 أو االنتقام )أوروغواي(؛ال ضي  ق بيئة  الية من أعمال 
اعتماد اليع التدابن الةةرورية الراميةة إىل ضةمان حريةة التعبةن لليةحفيني  113-95

 عن حقوق اإلنسان )األرجنتني(؛واملدافعني 
ضةةةةةمان ااةةةةةق ق حريةةةةةة التجمةةةةةع وحريةةةةةة التعبةةةةةن ق القةةةةةانون واملمارسةةةةةة  113-96

 س اليا(؛أ)
املشةةاركة ق الشةةؤون العامةةة وحةةق التظةةاضر السةةلمي امللفةةولني ضةةمان حةةق  113-97

مةن الع ةد الةدويل ا ةا  اباقةوق  21ملةادة يلتةزم ابابعتماد قةانون   للل مواطندستوراي 
 املدنية والسياسية )بلجيلا(؛

رجةال علةو النظةام العةام وقةانون اسةت دام املتعلةق ابحملافظةة قانون التعديل  113-98
 الدولية اقوق اإلنسان )كندا(؛لةمان امتملاهلما للمعاين لقوة الدرة ل

اجلرائم قانون ق  31املادة و  2016لعام القانون اجلنائي ق  363تعديل املادة  113-99
مةةن الع ةةد الةةدويل ا ةةا   19ملةةادة للفالةةة تكابق مةةا التةةام مةةع ا  2016لعةةام اإللل ونيةةة 

 اباقوق املدنية والسياسية )الدامنرة(؛
ضةةمان أمةةن اليةةحفيني واملةةدافعني عةةن حقةةوق اإلنسةةان واحةة ام حةةرايهتم  113-100

 )فرنسا(؛
اجلميةةع اباقةةوق املدنيةةة والسياسةةية  مبةةا في ةةا ضةةمان اإلعمةةال التةةام لتمتةةع  113-101

 ااق ق التجمع السلمي والتظاضر وحرية التعبن )أملانيا(؛
مواصلة سن تشريعات ترمي إىل اح ام ااق ق حرية التعبن وحرية تلةوين  113-102

 اجلمعيات وحرية اإلعالم ومحايت ا  وكفالة التنفي  التام هل   التشريعات )كندا(؛
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املةةدافعني عةةن أداء وضةةمان   ضةةمان ااةةق ق حريةةة اإلعةةالم وحريةةة التعبةةن 113-103
 رصةد انت اكةات حقةوق اإلنسةان ةا املشةروعة والسةلمية  مبةا فيأنشةكت م حقوق اإلنسان 

 أو االنتقام )ئيسلندا(؛أو ترضيب م ابالعتداء ت ديد تعريض أمن م لل  دون وتوثيق ا
محايةةةةة حريةةةةة التعبةةةةن وحريةةةةة تلةةةةوين  اختةةةةاذ مزيةةةةد مةةةةن ا كةةةةوات لةةةةةمان 113-104

 اجلمعيات )إندونيسيا(؛
إجراء انت اابت حرة ونزي ة  مبةا ق ذلةك احة ام اجل ود من أجل ب ل كل  113-105

مةةن  21و 19 نياملةةادتامللفةول ق التعبةةن والتجمةةع علةو النحةةو حريةة حقةوق املةةواطنني ق 
التحقيةق السةليم مةع املسةؤولني غةي ينبو  .الع د الدويل ا ةا  اباقةوق املدنيةة والسياسةية

 عن االست دام غن املشروع للقوة  ق املتظاضرين وحماسبت م )أيرلندا(؛
ضةةمان االحةة ام الواجةة  للحةةق ق حريةةة التعبةةن وحريةةة التجمةةع السةةلمي  113-106

ومةةةةا بعةةةةدضا  2020أثنةةةةاء انت ةةةةاابت عةةةةام وحريةةةةة تلةةةةوين اجلمعيةةةةات  وكفالةةةةة محايت ةةةةا ق 
 )الياابن(؛

اسةتعراض التشةةريع امللببةةل اريةةة التعبةةن وإسةةقاط اليةةفة اجلنائيةةة عةةن هتمةةة  113-107
 التش ن )ملديف(؛

اجلرميةةةةة القةةةةانون اجلنةةةةائي  وقةةةةانون في ةةةةا التشةةةةريعات  مبةةةةا ضةةةةمان مواءمةةةةة  113-108
الدوليةةةةة   للمعةةةةاين 2019عةةةةام ه لمنةةةةع اإلرضةةةةاب وقمعةةةة  وقةةةةانون 2016لعةةةةام اإللل ونيةةةةة 

اجملتمةةةع املةةةةدق تعةةة ض مزاولةةةة منظمةةةات واإلقليميةةةة اقةةةوق اإلنسةةةان  وإ الةةةة أي قيةةةةود 
 )ضولندا(؛أعماهلم املشروعة واليحفيني 

اعتمةةةاد قةةةانون أساسةةةي لتشةةةجيع املةةةدافعني عةةةن حقةةةوق اإلنسةةةان ق غينيةةةا  113-109
 ومحايت م )للسمربغ(؛

العمل ق اق ق حرية التعبن  و ابأحلام القانون الغيين  اليعالتزام ضمان  113-110
 سجن بت مة التش ن )للسمربغ(؛تعريض أي   ي للضمان عدم الوقا ذاته علو 

مواصلة تعزيز الن ج القةائم علةو حقةوق اإلنسةان ق تنفية   كت ةا الوطنيةة  113-111
 االجتماعية واالقتيادية )الفلبني(؛

بتنفيةة  اسةة اتيجيات ااةةد مةةن الفقةةر وتعزيزضةةا  مةةع إيةةالء تركيةةز التعجيةةل  113-112
  ا  للكفل )جنوب أفريقيا(؛

 ليش (؛ -دعم تكبيق اس اتيجيات ااد من الفقر )تيمور  113-113
سياسةةات اجتماعيةةةة ابنت ةةاج تقةةدم ق القةةةاء علةةةو الفقةةر حتقيةةق مواصةةلة  113-114

  ابالسةةتعانة ابلةةدعم كملةةر فئاتةةه استةةةعافاا أال سةةيما الشةةع  الغيةةين  نوعيةةة حيةةاة ترتقةةي ب
 الدويل )ال ورية فنزويال البوليفارية(؛ال ي يتيحه التعاون 

مواصةةةلة تنفيةةة  تةةةدابن ترمةةةي إىل ااةةةد مةةةن الفقةةةر وضةةةمان التنفيةةة  الفعةةةال  113-115
 للربامج ذات اليلة )أذربيجان(؛

تعزيةةةةز التنميةةةةة مواصةةةةلة تنفيةةةة  ا كةةةةة الوطنيةةةةة االقتيةةةةادية واالجتماعيةةةةة و  113-116
 االقتيادية واالجتماعية املستدامة )اليني(؛

 مواصلة إيالء أولوية ل جراءات الرامية إىل ااد من الفقر )كواب(؛ 113-117
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مواصةةلة اجل ةةود الراميةةة إىل ااةةد مةةن الفقةةر  وابأل ةةي ق املنةةاطق الريفيةةة  113-118
 (؛الدميقراطيةال ورية كوراي الشعبية واملت  رة النمو )

مواصةةلة ج ودضةةا للحةةد مةةن الفقةةر وإعةةاد فةةر  العمةةل   اصةةة للشةةباب  113-119
 واملرأة )اهلند(؛

مواصةةةلة ج ةةةود استئيةةةال الفقةةةر وتشةةةجيع العمةةةل وحتسةةةني الغلةةةة الزراعيةةةة  113-120
 )اململلة العربية السعودية(؛

عاية اليحية مواصلة ج ودضا الرامية إىل ضمان وجود نظام فعال وكفؤ للر  113-121
 يرتقي أبحوال  عب ا )نيجناي(؛

 ضمان س بل اايول علو  دمات اليحة اجلنسية واإلجنابية )إسبانيا(؛ 113-122
حتسني سبل حيول النسةاء علةو الرعايةة اليةحية اجلنسةية والتوليديةة ملنةع  113-123

 وفيات األم ات وملافحت ا )أنغوال(؛
لتحسةةةةني سةةةةبل انتفةةةةاع اجلميةةةةع اب ةةةةدمات مواصةةةةلة إجراءاهتةةةةا ومبادراهتةةةةا  113-124

 اليحية األساسية واايول علو التعليم )بنن(؛
مواصةةةلة بةةة ل اجل ةةةود لتحسةةةني سةةةبل االسةةةتفادة مةةةن  ةةةدمات  ةةةاملة ق  113-125

 ميداق الرعاية اليحية والتعليم  واالرتقاء جبودهتا ال سيما ق املناطق الريفية )كواب(؛
ن التةةةدابن الداعمةةةة لةةةةمان سةةةبل اايةةةول علةةةو النظةةةر ق اختةةةاذ مزيةةةد مةةة 113-126

 ا دمات األساسية للرعاية اليحية )اهلند(؛
مواصةةلة محايةةة وتعزيةةز حةةق اجلميةةع ق التمتةةع ابليةةحة  عةةن طريةةق تةةدعيم  113-127

 التغكية اليحية الشاملة )الياابن(؛
وتقليةةةل مواصةةةلة اجل ةةةود لةةةةمان حةةةق اجلميةةةع ق اايةةةول علةةةو التعلةةةيم   113-128

 الفجوة اجلنسانية ق ض ا اجملال )تونس(؛
اختةةاذ التةةدابن اللفيلةةة بتةةوفن سةةبيل متلةةافت ايةةول البنةةات والبنةةني علةةو  113-129

 التعليم )ألبانيا(؛
االبتةدائي والملةانوي اجملةاق اايول علةو التعلةيم يلفل وضع إطار تشريعي  113-130
 االجتماعية واجلغرافية )اجلزائر(؛التفاواتت النوعية  ويست دف تقليل حدة جيد 
تعزيةةز املبةةادرات الراميةةة إىل مواصةةلة التقةةدم علةةو صةةعيد ااةةد مةةن األميةةة  113-131

 )كواب(؛
علةةةو إلاتحةةةة سةةةبيل كامةةةل أمةةةام حيةةةول اجلميةةةع مواصةةةلة تعزيةةةز ج ودضةةةا  113-132

 التعلةةيم واليةةحة  ابلتعةةاون مةةع وكةةاالت األمةةم املتحةةدة ذات اليةةلة والشةةركاء ا  ةةرين
 )ال ورية كوراي الشعبية الدميقراطية(؛

 مواصلة اجل ود لتعزيز حق التعليم للجميع دون  ييز )مير(؛ 113-133
ةةةةمان لاجلاريةةةة ق إطةةةار بةةةرانمج تةةةوفن التعلةةةيم للجميةةةع  ضامواصةةةلة تةةةدابن  113-134

علةةو وخمتلةةف القةةدرات حيةةول األطفةةال مةةن خمتلةةف ا لفيةةات االجتماعيةةة واالقتيةةادية 
 )ميامنار(؛النوعية يد تعليم ج
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مواصةةلة اختةةاذ تةةدابن لةةةمان املسةةاواة بةةني اجلنسةةني ق االلتحةةاق ابلتعلةةيم  113-135
 )عمان(؛

مبرافق السلن ق مرحلة  مواصلة اختاذ تدابن لةمان انتفاع الشاابت أيةاا  113-136
 التعليم العايل )عمان(؛

اجلنساق  ومواطن الةعف   ايدة اجل ود الرامية إىل التيدي جل ور العنف 113-137
 لدى النساء واألطفال إ اء ض ا العنف )الفلبني(؛

مواصةةةةةلة تنفيةةةةة  بةةةةةرامج لتعزيةةةةةز املشةةةةةاركة االقتيةةةةةادية للمةةةةةرأة والشةةةةةباب  113-138
 )الفلبني(؛

وحماربت ةةةا  وتوقيةةةع العنةةةف ضةةةد املةةةرأة ضةةةا ملنةةةع اليةةةع أ ةةةلال تعزيةةةز ج ود 113-139
والتيةةديق  ء علةةو اليةع أ ةةلال التمييةةز ضةد املةةرأةالقةةةاالربوتوكةول اال تيةةاري التفاقيةة 

 عليه )الربتغال(؛
التقليديةةةة الةةةةارة  إلهنةةةاء املمارسةةةات تعزيةةةز تنفيةةة  تشةةةريعات وسياسةةةات  113-140
سةةةيما  واج األطفةةةال والةةةزواج املبلةةةر والقسةةةري وتشةةةويه األعةةةةاء التناسةةةلية لةةة ان   وال

 )رواندا(؛
املرأة إىل ضيئات اختاذ القرار  وضمان التحةاق مواصلة تدعيم سبل وصول  113-141

 الفتيات ابلتعليم )السنغال(؛
وضةةع وتلةةةريس تشةةريع حملةةةي حملاربةةة املمارسةةةات الةةةارة والقةةةةاء علي ةةةا   113-142
 في ا تشويه األعةاء التناسلية ل ان  )سلوفينيا(؛ مبا

 وضع إطار  امل للتيدي للممارسات الةارة )سلوفينيا(؛ 113-143
ق والفتيةةةةات النسةةةةاء ملسةةةةاواة املعةةةةز ة سياسةةةةاهتا الوطنيةةةةة تةةةةدعيم مواصةةةةلة  113-144

 )جزر سليمان(؛جماالت التعليم واليحة والعمل 
مةةةةاعفة اجل ةةةود للحةةةد مةةةن املعةةةدل املرتفةةةع لتشةةةويه األعةةةةاء التناسةةةلية  113-145

 ؛ل ان  واملمارسات الةارة األ رى  وتقليل التمييز ضد املرأة )جزر سليمان(
الةةةزواج جبميةةةع أ ةةةلاله مبةةةا في ةةةا  ضةةةد املةةةرأةوحماربةةةة العنةةةف مواصةةةلة منةةةع  113-146

  والتحقيةةق ق الزوجةيوتشةويه األعةةاء التناسةلية لة ان  واالغتيةاب  املبلةرالقسةري و 
توقيع اجلزاءات املناسبة علو مق في ا  وجرب الةةحااي ابلتعةويض املناسة  ض   األفعال و 
 )امللسيك(؛

ابأل ي تدابن العنف ضد النساء والفتيات  و حماربة ة تعزيز تدابن مواصل 113-147
 قارسة تشويه األعةاء التناسلية ل ان  )جنوب أفريقيا(؛مناضةة 

وضع اس اتيجيات عاجلة لدحر قارسة تشويه األعةةاء التناسةلية لة ان   113-148
 )إسبانيا(؛

 جديد يسةق  اليةع األحلةام القيام  أبسرع ما ميلن  ابعتماد تشريع مدق 113-149
 التمييزية  ق املرأة ق جمال قانون األسرة )إسبانيا(؛
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مواصةةةلة ج ةةةود حماربةةةة العنةةةف ضةةةد املةةةرأة جبميةةةع أ ةةةلاله  و ايدة محةةةالت  113-150
إذكاء الوعي مةن أجةل إهنةاء الةزواج القسةري واملبلةر وتشةويه األعةةاء التناسةلية لة ان  

 )السودان(؛
 ةةود للقةةةاء علةةو املمارسةةات الةةةارة  وعلةةو وجةةه ا يةةو  مواصةةلة اجل 113-151

 تشويه األعةاء التناسلية ل ان  والزواج القسري واملبلر )أوكرانيا(؛
تشةةةةويه األعةةةةةاء نفيةةةة  القةةةةانون و ةةةةن محةةةةالت للتوعيةةةةة مةةةةن أجةةةةل إهنةةةةاء ت 113-152

)اململلة املتحدة لربيكانيا التناسلية ل ان  والزواج دون السن القانونية والزواج القسري 
 العظمو وأيرلندا الشمالية(؛

املعاصةةر تراعةةي علةةو النحةةو لةةةحااي الةةرق  ةعمةةا  ةةدمات دنضةةمان تةةوف 113-153
القسةري وتشةويه اإلكراضةي والةزواج االسةتغالل اجلنسةي اجلنسةاق  كالواج  ئاثر العنةف 

للةةة املتحةةدة لربيكانيةةا )املم   والتوعيةةة بوجةةود ضةة   ا ةةدماتاألعةةةاء التناسةةلية لةة ان 
 العظمو وأيرلندا الشمالية(؛

 ايدة تنفيةةةة  االسةةةة اتيجية الوطنيةةةةة مللافحةةةةة تشةةةةويه األعةةةةةاء التناسةةةةلية  113-154
 ل ان  ) امبيا(؛

وضع  كة عمل قن جة ومتناسقة لتشجيع عمل املرأة  وال سيما ق ااياة  113-155
 السياسية وااياة العامة )ألبانيا(؛

حظةةةةةر تشةةةةةويه األعةةةةةةاء التناسةةةةةلية لةةةةة ان  و واج التةةةةةام ألوجةةةةةه اإلنفةةةةةاذ  113-156
العدالةة مملول مق في ةا أمةام وضمان التوعية محالت عن طريق  ن األطفال  مبا ق ذلك 

 )أس اليا(؛
الر  اليع أ لال العنةف اجلنسةي واجلنسةاق  مبةا فيةه االغتيةاب الزوجةي  113-157

 )اس اليا(؛
تدريبيةةة إضةةافية ق الةةربامج املدرسةةية بشةة ن تشةةويه األعةةةاء إدمةةاج منةةاذج  113-158

 التناسلية ل ان  و تاهنن )بلجيلا(؛
مواصةةلة بةة ل ج ودضةةا احملمةةودة ق سةةياق ااةةد مةةن الفقةةر و ايدة الوظةةائف  113-159

 املتاحة للمرأة )املغرب(؛
اجلنسةةةةةاق  مبةةةةةا فيةةةةةه االغتيةةةةةاب الزوجةةةةةي التمييةةةةةز والعنةةةةةف  ايدة حماربةةةةةة  113-160

الةةةزواج تعةةةدد الزوجةةةات و واج األطفةةةال  والةةةزواج املبلةةةر و ك  واملمارسةةةات الةةةةارة ابملةةةرأة
 القسري وتشويه األعةاء التناسلية ل ان  )الربا يل(؛

اختاذ  كوات إضافية لةمان عدم التمييز  ق املرأة ق القةانون واملمارسةة  113-161
 و ايدة مشاركت ا ق ااياة العامة )بلغاراي(؛

الو يمةةة العواقة  حةول اجملتمعةات احملليةةة إلذكةةاء الةوعي ق تنظةيم محةالت  113-162
 )بوركينا فاسو(؛األ رى لتشويه األعةاء التناسلية ل ان  واملمارسات التقليدية الةارة 

مةةةاعفة ج ودضةةا ق سةةبيل دحةةر وابل تشةةويه األعةةةاء التناسةةلية لةة ان   113-163
 )بوروندي(؛
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بتنفيةةة  ا كةةةة الوطنيةةةة للقةةةةاء علةةةو تشةةةويه األعةةةةاء التناسةةةلية التعجيةةةل  113-164
 ل ان  )كابو فندي(؛

سةةيما  تشةةويه األعةةةاء التناسةةلية لةة ان  الق جمةةال حماربةةة تعزيةةز القةةوانني  113-165
وإذكةاء الةوعي ق  تملقيةفللمحةالت  ةن الر  عدم اإلبالغ عن ض   املمارسة و عن طريق 

 اجملتمع )كندا(؛
قارسة تشويه األعةاء التناسلية حملاربة زيز التدابن القانونية والسياساتية تع 113-166

ابسةةةت دام محةةةةالت إذكةةةاء الةةةةوعي بةةةني السةةةةلان لةةة ان  و واج األطفةةةةال  مبةةةا ق ذلةةةةك 
 ) يلي(؛والقيادات الدينية أو التقليدية 

اء التةةدعيم املتواصةةل لتنفيةة  االسةة اتيجية الوطنيةةة مللافحةةة تشةةويه األعةةة 113-167
 التناسلية ل ان  )كوت ديفوار(؛

مةةن أجةةل الةةني اليةةريح  2016ق القةةانون اجلنةةائي لعةةام  268تعةةديل املةةادة  113-168
 علو الر  االغتياب الزوجي )الدامنرة(؛

والنسةةاء ل ااملسةةاواة بةةني الرجةةانعةةدام سياسةةة القةةةاء علةةو تكبيةةق مواصةةلة  113-169
ق اايةةةةاة السياسةةةةية واالقتيةةةةادية النسةةةةاء كة شةةةةار الةةةةةرورية الةةةةةامنة ملابختةةةةاذ التةةةةدابن 

 واالجتماعية )جيبويت(؛
مواصةةةةلة اجل ةةةةود مةةةةن أجةةةةل تعزيةةةةز حقةةةةوق املةةةةرأة والتملةةةةني هلةةةةا ق اايةةةةاة  113-170

 السياسية واالقتيادية واالجتماعية )مير(؛
لسياساهتا ختييي املوارد البشرية والتقنية واملالية الةرورية للتنفي  الفعلي  113-171

وإجراءاهتا ق جمال حماربة االالار ابلبشر  مع ال كيز علو حماربة االالار ابلنساء واألطفال 
 )فيجي(؛

مواصةةةلة ج ودضةةةا إلاتحةةةة سةةةبيل متلةةةافت أمةةةام النسةةةاء مةةةن اليةةةع الفئةةةات  113-172
االجتماعية لالنتفاع برعاية صحية جيدة النوعية ق أثناء ف ة الوضع  عن طريق ختييي 

 ستوى م م من األموال ألغراض تدري  املوظفني الكبيني )غابون(؛م
جةةةادة تةةةدابن الزوجةةةي واختةةةاذ تعةةةديل التشةةةريع مةةةن أجةةةل الةةةر  االغتيةةةاب  113-173

اجلنسةةاق  مبةةا فيةةه الةةزواج القسةةري واالغتيةةاب والعنةةف قارسةةات مةةرتليب مملةةول لةةةمان 
 )أملانيا(؛ نزي ةات ق حماكمأمام القةاء تشويه األعةاء التناسلية ل ان   

ضةةد الزوجةةي وإلغةةاء األحلةةام املميبةةزة تعةةديل التشةةريع لتجةةر  االغتيةةاب  113-174
القةانون اجلنةائي الةواردة ق االستملناءات من حظر الزواج املبلةر والقسةري في ا املرأة  مبا 
 )ئيسلندا(؛

واج مواصلة ج ودضا من أجل القةاء علو املمارسات الةارة من قبيل الز  113-175
 القسري وتشويه األعةاء التناسلية ل ان  )اهلند(؛

القةةةاء علةةو اليةةع أ ةةلال التمييةةز ضةةد بشةة ن مواصةةلة تلمليةةف ج ودضةةا  113-176
 اتفاقية القةاء علو اليع أ لال التمييز ضد املرأة )إندونيسيا(؛مبا يتما و مع املرأة 
 تعزيز ج ود ملافحة االالار ابلبشر )العراق(؛ 113-177
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 ايدة تنفيةة  التةةدابن الراميةةة إىل منةةع املمارسةةات الةةةارة ابملةةرأة وحماربت ةةا   113-178
 في ا تشويه األعةاء التناسلية ل ان  )نيبال(؛ مبا

اختةةاذ  كةةوات حملاربةةة اليةةع أ ةةلال العنةةف اجلنسةةاق ومنع ةةا  مبةةا ق ذلةةك  113-179
ه األعةةةةةاء فةةةرض حظةةةةر علةةةةو  واج األطفةةةةال والةةةةزواج املبلةةةةر والقسةةةةري  وحظةةةةر تشةةةةوي

التناسلية ل ان   وتعديل التشةريع مةن أجةل الةر  االغتيةاب الزوجةي. واإلنفةاذ السةليم 
جلميع القوانني السارية املتعلقة مبنع ارتلاب العنةف ضةد املةرأة وم سةاءءلءة مق فيةه مبوجة  

 إجراءات قانونية مالئمة )أيرلندا(؛
طين السةةةةاري حملاربةةةةة قيةةةةارى اجل ةةةةد مةةةةن أجةةةةل إنفةةةةاذ التشةةةةريع الةةةةو بةةةة ل  113-180

تشةةويه األعةةةاء التناسةةلية لةةة ان  و واج ومن ةةا لنسةةاء والفتيةةات  ابالةةةارة املمارسةةات 
عن طريق املقاضاة اجلنائية الفعالة و ةن اامةالت األطفال املبلر والقسري  مبا ق ذلك 

 )إيكاليا(؛ إلذكاء الوعياملناسبة 
لزوجةي وإبكةال أحلةام القةانون تعديل التشريع من أجل الةر  االغتيةاب ا 113-181

 اجلنائي املميبِّزة  ق املرأة )إيكاليا(؛
مواصةةةلة محايةةةة حقةةةوق املةةةرأة وتعزيزضةةةا بلفالةةةة املسةةةاواة اجلنسةةةانية وحماربةةةة  113-182

 العنف ضد النساء والفتيات )الياابن(؛
لقةةةةةاء علةةةةو ارتفةةةةاع معةةةةدالت انتشةةةةار تشةةةةويه األعةةةةةاء لتعزيةةةةز التةةةةدابن  113-183

رغةةةم اإلطةةةار القةةةانوق القةةةائم البلةةةد مسةةةتمراا ق أرجةةةاء زال يةةةال  ي التناسةةةلية لةةة ان   الةةة
 )ليسوتو(؛

مواصةةلة اجل ةةود اجلاريةةة لوضةةع بةةرامج داعمةةة للفتيةةات والنسةةاء ق جمةةاالت  113-184
 التعليم العايل والبحث العلمي )ليبيا(؛

 ريب م )ملديف(؛مواصلة تعزيز ج ودضا مللافحة االالار ابلبشر وهت 113-185
إلعاد حوافز وبرامج للتملني تست دف  ايدة  مليل املرأة التدابن مةاعفة  113-186

 القرار )ميامنار(؛اختاذ ق ضيئات 
تعزيز ج ودضا لشن محالت إلذكاء الوعي حول تشويه األعةاء التناسةلية  113-187

 ل ان  واملمارسات التقليدية الةارة األ رى )ميامنار(؛
تشويه األعةةاء التناسةلية لة ان   قارسة نتشار املرتفع العدل اململافحة  113-188

إذكةاء الةوعي حةول عواقبةه علةو الةةحااي  محةالت وتلمليةف مبا ق ذلك عن طريق  ايدة 
 )ضولندا(؛م ساءءلة مق فيه وضمان 

حةةةول اجملتمعةةةات و ةةةن محةةةالت إلذكةةةاء الةةةوعي فيمةةةا بةةةني التملقيةةةف  ايدة  113-189
لتشةةةةويه األعةةةةاء التناسةةةلية لةةةة ان  واملمارسةةةات التقليديةةةة الةةةةةارة لو يمةةةة االعواقةةة  
 )للسمربغ(؛األ رى 

سةةةيما  مواصةةةلة حتقيةةةق األضةةةداف املشةةةمولة ابسةةة اتيجية حقةةةوق الكفةةةل  ال 113-190
 يتيل  مايته من سوء املعاملة والعنف واالستغالل )عمان(؛ فيما
 مل الفني للقانون )سناليون(؛إنشاء مركز مت يي لت ضيل األحدا  ا 113-191
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لغينيةا  وعلةو  ق اليع أحناء اإلقلةيم الةوطيناملواليد تسجيل األطفال  ايدة  113-192
شةةة ادات املةةةيالد اجملةةةاق لصةةةدار اإلق املنةةةاطق الريفيةةةة  وبةةة ل اجل ةةةود لةةةةمان األ ةةةي 

 )امللسيك(؛
اللفيلةةة  دمةةاج التعلةةيم األساسةةي اجملةةاق وتعزيةةز السياسةةات تةةوفن ضةةمان  113-193

  وتزويدضم ابلوسائل ال  تبقي م اإلعاقةذوو و  ءق ةء ةةابملمبن في م امليابون   اليع األطفال
 املناطق الريفية )امللسيك(؛ق صفوف الدراسة  وعلو وجه ا يو  ق 

 ليش (؛ - ايدة ج ود ملافحة االالار ابألطفال )تيمور  113-194
مواصةةلة ج ةةود تعزيةةز حقةةوق األطفةةال  ال سةةيما حقةةوق األطفةةال اليتةةامو  113-195

 )تونس(؛
إصدار القانون اجلديد للكفل ال ي حيظر صراحة  استعمال العقاب البدق  113-196

 ق اليع األماكن مبا في ا ق املنزل ) امبيا(؛
دعةم ضةحااي تةدابن عزيةز   وت ايدة ج ود منع االالار ابلبشر واملعاقبة عليه 113-197

 األطفال )الربا يل(؛ ماالالار واالستغالل اجلنسي  وق مقدمت 
 تدعيم القوانني املتيلة مبحاربة  واج األطفال ومنعه )كندا(؛ 113-198
مواصةةلة اختةةاذ تةةدابن إعابيةةة تلفةةل محايةةة أفةةةل اقةةوق النسةةاء واألطفةةال  113-199

 وذوي اإلعاقة )اليني(؛
مداومةةة املمارسةةة الفةةةلو املتممللةةة ق تةةوفن التعلةةيم اإللزامةةي اجملةةاق جلميةةع  113-200

 األطفال )إثيوبيا(؛
عنةةد تعةةامل م مةةع قةةوق م  ال سةةيما ق قارسةةت م امحايةةة األطفةةال تلةةريس  113-201

 من االستغالل اجلنسي )ال ورية إيران اإلسالمية(؛ووقايت م املواد ا كرة  
ربامج الةة  حتمةةي األطفةةال مةةن سةةوء املعاملةةة واالسةةتغالل والعنةةف دعةةم الةة 113-202

 )ليبيا(؛
 ايدة نكةةةةاق ج ةةةةود تنفيةةةة   كةةةةة العمةةةةل الوطنيةةةةة بشةةةة ن حقةةةةوق الكفةةةةل  113-203

 )موريتانيا(؛
مواصةةةةلة إجراءاهتةةةةا ومبادراهتةةةةا مةةةةن أجةةةةل دعةةةةم أنشةةةةكة محايةةةةة األ ةةةة ا   113-204

 بفنوس نقي املناعة البشرية/ اإليد  )بنن(؛مةء ءق واأل  ا  امليابني ةامليابني ابل
  ءقمء ةاأل ةةة ا  امليةةةابني ابلةةةتعزيةةةز حقةةةوق التنفيةةة  الفعةةةال لقةةةانون كفالةةة  113-205

ابلقةةةةانون إلذكةةةةاء الةةةةوعي محةةةةالت عةةةةن طريةةةةق  ةةةةن   مبةةةةا ق ذلةةةةك 2019ومحايت ةةةةا لعةةةةام 
 )بوتسواان(؛

قةوق األ ة ا  استلمال عملية اعتماد مشةروع القةانون املتعلةق بتعزيةز ح 113-206
 مةء ءق ومحايت ا )غابون(؛ةامليابني ابل

مبةةا ق ذلةةك  وي اإلعاقةةةلةة ةةةمان حقةةوق اإلنسةةان لاجل ةةود بةة ل مواصةةلة  113-207
 اليحية )السودان(؛وكفالة سبل انتفاع م اب دمات   موإدماج  مأتضيل
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األ ة ا  ذوي قةانون تعزيةز حقةوق املتعلقةة ابلتنفية  ق اعتماد النيو   113-208
لةدعم اعتمةادضم علةو الة ات سياسة وطنية واس اتيجية حمددة عاقة ومحايت ا  وإعداد اإل

 )اجلزائر(؛
تعزيز التدابن الرامية إىل ضمان أتضيل ذوي اإلعاقة واستيعا م وإدماج م   113-209

 ال سيما األطفال  فيما يتعلق ابالنتفاع ابلتعليم و دمات الرعاية )اجلزائر(؛
طار قانوق يتةمن أضةدافاا حمةددة تلفةل حيةول األ ة ا  ذوي اعتماد إ 113-210

 اإلعاقة علو ا دمات )بلغاراي(؛
 (؛ال ورية إيران اإلسالميةمواصلة توكيد حقوق األ  ا  ذوي اإلعاقة ) 113-211
تةةةدعيم اجل ةةةود الراميةةةة لةةةةمان تلةةةافؤ الفةةةر  ل  ةةة ا  ذوي اإلعاقةةةة  113-212

 اململلة العربية السعودية(؛ومحايت م من اليع أ لال التمييز )
من أجل إسقاط اليفة  L/94/019/CTRN القانون رقمق  73املادة بكال إ 113-213

ملتمسةي اللجةوء والالجئةني مةن وحظر احتجا  األطفال النظامية اهلجرة غن اجلنائية عن 
 (.وامل اجرين )بوركينا فاسو

الةةةواردة ق ضةةة ا التقريةةةر عةةةن موقةةةف الدولةةةة وتعةةةرب اليةةةع االسةةةتنتاجات و/أو التوصةةةيات  -114
)الدول( املقدمة للبياانت و/أو الدولة موضوع االستعراض. وينبغي أال تفسر علو أهنا حتظو بت ييد 

 الفريق العامل أبكمله.
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