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 مقدمة  

عقد الفريق العامل املعين ابالستتتتتتتتتتعراا الدور  الشتتتتتتتتتاملجم املنشتتتتتتتتت    ج  قرار  ل   ق    -1
. 2020تشتتتتتتترين الملا /ن فمرب    13إىل    2جم دورته الستتتتتتتادستتتتتتتة والملمتد   الف ة املمتدة من  5/1اإلنستتتتتتتان  

            . وقاد وفد  2020تشتترين الملا /ن فمرب    9املعق دة      11عرضتتا الالة   ج ر مارشتتال   ا لستتة        واستتت  
. واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق                                                            ج ر مارشتتتتال و ير  الشتتتتجون ااارجاة والتسارةجم داستتتتتد ناد نامارا

 .2020تشرين الملا /ن فمرب  13جم املعق دة   17جب ر مارشال   جلسته 

جم اختار  ل   ق   اإلنستتتتتتتتان فريق املقررين التاة  ا م عة 2020دان ن الملا /يناير    14و    -2
 رية د راي وم ريتاناا.الملمتاة( لتاسري استعراا الالة   ج ر مارشال: أس الاا ومجه  

من مرفق قرار  5جم والفقرة 5/1من مرفق قرار  ل   ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتان  15              ووفقتتتتتتا  للفقرة  -3
 جم صدرت ال اثئق التالاة ألغراا االستعراا املتعلق جب ر مارشال:16/21 ا ل 

 أ( 15                                      تتتتتتتتتقتتتتتتتتريتتتتتتتتر ولتتتتتتتتين/عتتتتتتتترا متتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتقتتتتتتتتدم وفتتتتتتتتقتتتتتتتتا  لتتتتتتتتلتتتتتتتتفتتتتتتتتقتتتتتتتترة   أ( 
 A/HRC/WG.6/36/MHL/1؛) 

ع للمعل مات أعدته مف ضتتتاة األمم املتحدة الستتتاماة لق   اإلنستتتان  مف ضتتتاة جتما   ( 
 (؛A/HRC/WG.6/36/MHL/2  (  15                           ق   اإلنسان( وفقا  للفقرة 

 ج( 15                                           متتتت جتتتت  أعتتتتتتتدتتتتتتتته متتتتفتتتت ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتتتتتتتة  تتتتقتتتت   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان وفتتتتقتتتتتتتا  لتتتتلتتتتفتتتتقتتتترة   ج( 
 A/HRC/WG.6/36/MHL/3.) 

                                      ئمة أستللة أعداا ستلفا  أملاناا والربتغال وأ الا إىل ج ر مارشتال عن لريق ا م عة الملمتاة قا -4
وبلسا تاجم ابستتتتتتتتتتتتتتم  م عتة األصتتتتتتتتتتتتتتتدقتاو املعناتة ابالاتات ال لناتة للتنفات  واإلبم  واملتتابعتةجم وإستتتتتتتتتتتتتتبتاناتا 
وأوروغ ا  وستتتتتتتتل فاناا واململ ة املتحدة لربيعاناا العلمد وأيرلندا الشتتتتتتتتمالاة. وه ن االلم  علد     

 ستعراا الدور  الشامل.األسللة   امل قع الشب ي لم

 موجز مداوالت عملية االستعراض -     أوال   

 عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

أعر  رئا  ال فد عن تقدير رئا  ج ر مارشتتتتتتتتتتالجم ديفاد داب اجم وشتتتتتتتتتتعبها ملف ضتتتتتتتتتتاة  ق    -5
مل إلات ة الفرصتة   ر اإلنستان و ل   ق   اإلنستان والفريق العامل املعين ابالستتعراا الدور  الشتا

 مارشال لتقدمي تقرير ا ال لين الملالث عن  الة  ق   اإلنسان   البلد.

                                                                            تتعرا ج ر مارشتتتتال دملريا جم بستتتتب  جغرافاتها وتاتتتتاريستتتتها اااصتتتتةجم ااثر تغري املنا  وتعا   -6
تغري املنا  وترية                                                                             ستتتتتتتتن اي  من ا فاف ومن الفااتتتتتتتتاات النامجة عن أم اج املد وا  ر العالاة. وتت ايد آاثر

                                                                                       وخع رة. ويلل االقتصتتتتتتتتتاد يعتمد اعتمادا  شتتتتتتتتتديدا  علد ا يل املاكدجم وعلد صتتتتتتتتتادرات ال  برا والت نة 
 واملنتسات البحرية األخرى.

                        جم تقدما  دبريا    ال فاو 2015وأ ر ت ج ر مارشتالجم من  استتعراضتها الدور  الشتامل الملا      -7
                                                           ستتتان. وال ي ال العمل جاراي  إلنشتتتاو مجستتتستتتة ولناة لق   اإلنستتتانجم غري ابلت امااا    ال  ق   اإلن

تاتتتتتتتتتتتعلع بدور  الة متعددة   2015أن  نة  ق   اإلنستتتتتتتتتتتان اليت أنشتتتتتتتتتتتلا   تشتتتتتتتتتتترين األول/أدت بر  
أصتتتتتتتتتحا  املصتتتتتتتتتلحة م لفة بتع ي   ق   اإلنستتتتتتتتتان   البلد. وتاتتتتتتتتتم     اللسنة  مللد من ال  ارات 
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ت غري    ماة. وإنشتتاو اللسنة لا  ستت ى ااع ة األوىل ك  متابعة االلت ام ال  ماة الرئاستتاة ومنلما
 إبنشاو مجسسة مستقلة لق   اإلنسان. ومن بد أول ايت اللسنة إنشاو م ت  أمد امللامل.

وج ر مارشتتتال ملت مة بتحستتتد  الة  ق   اإلنستتتان   البلدجم ممللما يتاتتتع من ستتتن تشتتتريع  -8
األستاستاة امل رستة   اتفاقاة  ق   العفل واتفاقاة القاتاو علد مجاع أشت ال التماا  ضتد يع   القام  

                                                                                    املرأة واتفاقاة  ق   األشتتصاذ ذو  اإلعاقة. وقد اعتمدت ق اند تشتتريعاة بشتت ن  االت تشتتمل مملم  
محتايتة  ق   العفتلجم و ق   األشتتتتتتتتتتتتتتصتاذ ذو  اإلعتاقتةجم و نتة  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتانجم ورابعتة ختدمتات 

 جم وت افج فرذ العملجم و لر االجتار ابألشصاذجم واملساواة بد ا نسد.الشبا 

                                                  جم اشتتتتتتتتتتاا  مع الت امااا الدولاةجم إىل العهد الدوة اااذ 2018واناتتتتتتتتتتما ج ر مارشتتتتتتتتتتال من    -9
ابلق   االقتصتتتتتادية واالجتماعاة والملقافاةجم والعهد الدوة اااذ ابلق   املدناة والستتتتتااستتتتتاةجم واتفاقاة 

لتع ي  وغري  من ضتتتتتتترو  املعاملة أو العق بة القاستتتتتتتاة أو المإنستتتتتتتاناة أو املهانةجم واالتفاقاة منا اتتتتتتتة ا
الدولاة للقاتتتتاو علد مجاع أشتتتت ال التماا  العنصتتتتر جم والربوت د لد االختااريد التفاقاة  ق   العفلجم 

ينص علد وضتتتتتتتع   والربوت د ل االختاار  التفاقاة القاتتتتتتتاو علد مجاع أشتتتتتتت ال التماا  ضتتتتتتتد املرأة ال  
إجراو لتقدمي الشتتتتتتت اوى الفرديةجم وعدة اتفاقاات صتتتتتتتادرة عن منلمة العمل الدولاةجم منها اتفاقاة أستتتتتتت أ 

                                               (. وت ستتتتتتتتعرا  الاا  اتفاقاات أخرى لق   اإلنستتتتتتتان   182 رقم    1999أشتتتتتتت ال عمل األلفال لعام  
 إلار اإلجراوات ال لناة.

                                         اتفاقاة وبروت د ال  اختااراي  أستتتتتتتتتاستتتتتتتتتاا  لق     11وقد اناتتتتتتتتتما ج ر مارشتتتتتتتتتال    اان إىل   -10
اإلنستتتتتانجم و ي ب لا من البلدان اليت تستتتتتسل أعلد معدل مشتتتتتاردة     ا الصتتتتتدد بد بلدان منعقة 
ج ر احملاط اهلادئ. وج ر مارشتتتتتتتتال ملت مة بتحديد أفاتتتتتتتتل الستتتتتتتتبل لتنفا  االتفاقاات وال فاو ابلت امااا 

                                                    عناة حبق   اإلنستتتتتتتتتتتتانجم ول نها تشتتتتتتتتتتتتدد أياتتتتتتتتتتتتا  علد أن حتقاق     بتقدمي التقارير من خمل  نتها امل
                                                                                         األ داف يشتتتت ل حتداي  للدول ا  رية الصتتتتغرية الناماة ابلنلر إىل قلة م ارد ا. وقد ب  لا جه د للتقدم 
  ال فاو اباللت امات املتعلقة حبق   اإلنستتتتان ورصتتتتد ا وحتلالها واإلبم  عنهاجم وفاما يتعلق ابأل داف 

. عموة علد ذلاجم أتمل ج ر مارشال إنشاو قاعدة 2030-2020  ااعة االس اتاساة ال لناة    احملددة
                                                                                      بااات لتنستتتتتتتتتتاق  م   الت امات ال  مة    ال  ق   اإلنستتتتتتتتتتان وتتب عها وتقدمي تقارير عنها. وبغاة 

بادئ املمارستتتتتتتة ت لال العقبات اليت تع ا التنفا  و ايدة الشتتتتتتتفافاة واملستتتتتتتاولةجم أيدت ج ر مارشتتتتتتتال م
 املتبعة   احملاط اهلادئ بش ن االاات ال لناة للتنفا  واإلبم  واملتابعة.

جم و ي 2030-2020وأقرت ج ر مارشتتتتتتتال من  عهد قري  ااعة االستتتتتتت اتاساة ال لناة للف ة   -11
ط خريعة لريق مداا عشتتتتتتتر ستتتتتتتن ات لرستتتتتتتم أول اياا ال لناة وم اومتها مع الستتتتتتتااستتتتتتتات ال لناة وااع 

وإجراوات العمتل املعستل للتدول   2030القعتاعاتة واالتفتاقتات التدولاتة مملتل خعتة التنماتة املستتتتتتتتتتتتتتتتدامتة لعتام  
 ا  رية الصغرية الناماة  مسار سام ا(.

 جم 2030- 2020وقد شت ل شتع  ج ر مارشتال وتقافته مصتدر إهلام للصعة االست اتاساة ال لناة   - 12
متع حبااة أفاتتتتتتل   مجاع ا االتجم  ا   ذلا الصتتتتتتحة اليت ادف إىل إات ة الفرصتتتتتتة ل ل م الن للت

والتعلام والعتاقة والغت او واألمن والقتان ن والنلتام واملستتتتتتتتتتتتتتاواة بد ا نستتتتتتتتتتتتتتد وفرذ العمتل و فا  آاثر 
                                                                               ال  ارث. وتتشتترف ال  مة ابنتصاهبا عاتت ا     ل   ق   اإلنستتانجم وأتمل أن تستتا م   مستتاعدة 

 تمر اب ه د املتعددة األلراف الراماة إىل إعمال  ق   اإلنسان.البشرية وضمان النه ا املس

وا  ت ج ر مارشتال تدابري استتباقاة للتصتد  للتحدايت الفريدة والصتعبة اليت ي اجهها البلد  -13
  معا ة  ق   اإلنستانجم  ا   ذلا ما يتعلق ابااثر النامجة عن جتار  األستلحة الن وية وتغري املنا  

جم قبلا ج ر مارشتتتتتتتتتتال ت صتتتتتتتتتتاات املقرر اااذ 2012(. و   19-را فريوس د روا  د فادوجائحة م
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املعين ابااثر امل تبتة    تال  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتان علد إدارة امل اد والنفتاايت ااعرة والتصلص منهتا بعر  
ع خعة تشتتتتريعات إلنشتتتتاو اللسنة ال لناة املعناة ابلشتتتتجون الن ويةجم ووضتتتت   2017                      ستتتتلامة بالاا جم وستتتتنا    

عمتل ملعتا تة القاتتتتتتتتتتتتتتتااي اليت أاثر تا املقرر ااتاذجم وتع ي  ا ه د الراماتة إىل التمتاس املنتاصتتتتتتتتتتتتتترة والعتدالتة 
اهلادفتد لفائدة ا تمعات املتاتتتتتتتتررة. وتلتم  ج ر مارشتتتتتتتتال مستتتتتتتتاعدة ال الايت املتحدة األمري اة   

                             ل لاستتتتتتا مستتتتتتتعدة  الاا  للت قاع تناول الت صتتتتتتاات املتعلقة ابإلجراوات ال اج  ا اذ ا. وج ر مارشتتتتتتا
علد معا دة  لر األستلحة الن وية بستب  بعا الشت اغل إ او أ  ام املعا دة اليت تلقي علد ك  غري 
مشتتتتتتتتتتتتترو  علد عاتق البلدان املتاتتتتتتتتتتتتتررة من التسار  الن وية الع و الملقال وغري املتناستتتتتتتتتتتتت  املتمملل   

تق البلدان املسجولة عن إجراو التسار    املقام                                               مساعدة الاحااي وجرب ضرر م بدال  من إلقائه علد عا
األول. ومع ذلاجم ستتتتت اصتتتتل ج ر مارشتتتتال استتتتتعراا املعا دة وإجراو مناقشتتتتات متعددة األلراف مع 

 مجاع املعنادجم و ث ا تمع الدوة علد ا اذ خع ات ك  حتقاق عامل خال من األسلحة الن وية.

التحدايت ويهدد  ق   اإلنستتتان األستتتاستتتاة لشتتتع     ويشتتت ل تغري املنا   م عة أخرى من -14
العامل أمجعجم وال ستتتاما لشتتتع   الدول ا  ر املرجاناة املنصفاتتتة. وتعمل ال  مة مع الشتتترداو   التنماة 
ومنلمتات ا تمع املتد  وا هتات املتاكتةجم  تا   ذلتا املنلمتات ال لناتة واإلقلاماتة والتدولاتةجم من خمل 

 م افحة اااثر املستمرة لتغري املنا . مشاورات متعددةجم علد

وقتد أعلنتا ج ر متارشتتتتتتتتتتتتتتال  تالتة الع ارئ بعتد عتدة أايم من إعمن منلمتة الصتتتتتتتتتتتتتتحتة العتاملاتة  -15
 . 19-  الة ل ارئ    ال الصتتتتحة العامةجم وبدأت عملاة محاية م الناها و دود ا من د فاد   19- د فاد 

                                                                                  وو جها م ارد دبرية إىل   ا ا هدجم واضتتتتتتتتتتتتع لع معمال حتاتتتتتتتتتتتتريية من أجل إغم  البلد برمته    الة 
 دود البلد. وأشتتتتتتتتتارت ج ر مارشتتتتتتتتتال إىل أن نلام املدارس العامة قد وضتتتتتتتتتع خعة   19-اخ ا  د فاد
جم وا   مجاع ااع ات الم مة لتلباة ا تااجات العم جم وال ستاما ذو  اال تااجات 19-بشت ن د فاد

اااصتتتتتتة. ويشتتتتتتمل ذلا ضتتتتتتمان وصتتتتتت ل ستتتتتت ان ا  ر ا اورة إىل مستتتتتتتسمعات املاا  و صتتتتتت هلم علد 
اإلمدادات العباة ومرافق املرا اا املناستتتتتتتتتتتبة وغري ذلا من اال تااجات األستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتاة. و حا ج ر 

                                                               بعادا  عنهاجم غري أن االقتصتتتتتتتاد عا، بدور جم  ا يملري مشتتتتتتتادل لدولة ج رية   19-ارشتتتتتتتال   إبقاو د فادم
 19- صتغرية اماة. واستتسابة ل لاجم وضتعا ج ر مارشتال برامغ اإلغاتة االقتصتادية من جائحة د فاد

 لتقدمي املساعدة إىل الشردات اليت تاررت من ا ائحة.

ال فد أن   ا جهد عاملي يتعل  التعاون والشتتتتترادة ومستتتتتاعدة ا تمع و  ااتامجم أدد رئا    -16
الدوةجم ولل  إىل ا تمع الدوة أن يقدم املستتتتتتتتتتتتتتاعدة التقناة واملالاة إىل املنلمات غري ال  ماة العامة 

 واااصة وال لناة من أجل وفاو ج ر مارشال ابلت امااا    ال  ق   اإلنسان.

 دود الدولة موضوع االستعراضجلسة التحاور ور  -ابء 

                                                                           وفدا  ببااات أتناو جلستتتتتة التحاور. وترد الت صتتتتتاات املقدمة أتناو جلستتتتتة التحاور     65أدىل   -17
 الفر  الملا  من   ا التقرير.

أتنا ت ن  علد ج ر مارشتال العتماد ا ق اند وستااستات لماية  ق   العفل ومحاية األشتصاذ   - 18
التماا  ضتتتتتد املرأةجم والتصتتتتتد  لمجتار ابلبشتتتتتر. وأعربا ت ن  عن تقدير ا للتصتتتتتديق علد  ذو  اإلعاقةجم ومنع  

 املعا دات األساساة لق   اإلنسان والتعاون مع مف ضاة  ق   اإلنسان وآلاات األمم املتحدة. 

وأشتتتتادت أودراناا جب ر مارشتتتتال للسه د اليت تب هلا من أجل حتستتتتد إلار ا القان   واهلا لي  -19
نه ا حبق   اإلنستتتتتتانجم واعترباا مشتتتتتتسعة. ور با ابلتصتتتتتتديق علد املعا دات األستتتتتتاستتتتتتاة لق   لل

                                                           اإلنسانجم فام  عن التعاون مع اإلجراوات اااصة و الات املعا دات.
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وأشتادت اململ ة املتحدة جب ر مارشتال لعملها علد التصتد  للمصالر اليت تتعرا هلا  ق    -20
امجة عن تغري املنا . ور با اباع ات املتص ة مل افحة التماا  ضتتتتتتتد اإلنستتتتتتتان بستتتتتتتب  التهديدات الن

 املرأةجم وشسعا علد م اصلة اإلصمح لماية املرأة من العن  وغري  من أش ال التماا .

                                                                    و ن ت ال الايت املتحدة ج ر مارشتتتتتتتتتتتتال علد انتصاهبا عاتتتتتتتتتتتت ا     ل   ق   اإلنستتتتتتتتتتتتانجم  -21
   اإلنستتتتتان. وأعربا عن الت امها ابلشتتتتترادة مع ج ر مارشتتتتتال من ور با بقااداا العاملاة    ال  ق

 أجل النه ا مول ايت  ق   اإلنسان.

                                                                             وأشتتتتتارت فان ات  إىل ا ه د املب ولة من أجل محاية  ق   اإلنستتتتتان والدفا  عنها. وستتتتتل ما  -22
العمل املناخي من   ابلملمن البا ظ امل ت  علد آاثر تغري املنا جم وال لا اخنراط ال  مة   الدع ة إىل

 أجل الت ا  مع تغري املنا  والتصفا  من آاثر  وال قاية منها.

وأعربتا مجه ريتة فن ويم الب لافتاريتة عن أستتتتتتتتتتتتتتفهتا ألن االفتقتار إىل القتدرات وامل ارد يشتتتتتتتتتتتتتت تل  -23
 عقبات خعرية أمام معا ة االلت امات املتعلقة حبق   اإلنستتتتان   ج ر مارشتتتتال. وأبر ت اناتتتتمام البلد

 إىل اتفاقاة  ق   األشصاذ ذو  اإلعاقة.

و ن ت األرجنتد ج ر مارشتتتتتتتتتتتال علد اعت ام الستتتتتتتتتتتلعات م اصتتتتتتتتتتتلة ت جاه الدع ة الدائمة إىل  -24
امل لفد ب الايت   إلار اإلجراوات اااصتتتتتتتةجم وعلد تعاويا مع  الات املعا دات وغري ا من االاات 

 واملجسسات الدولاة.

قدير ا للسه د املت ايدة لمناتمام إىل املعا دات األستاستاة لق   اإلنستان  وأعربا أرماناا عن ت  - 25
والتعاون مع األمم املتحدة وآلاااا. وشتتسعا ج ر مارشتتال علد تع ي  إعمال الق   التعلام ا امع وغري  

 التماا  جم ب سائل منها الد من معدالت عدم االلتحا  ابملدارس ومعدالت التسر  منها. 

أستتتت الاا علد ج ر مارشتتتتال  ه د ا الراماة إىل اتد  ق   اإلنستتتتان من  االستتتتتعراا   وأتنا -26
الستتتتتتتابقجم  ا   ذلا عملها علد التصتتتتتتتد  للعن  العائليجم واعتماد صتتتتتتت    تشتتتتتتتريعاة  امة. و ن ت 

 أس الاا ال  مة علد انتصاهبا لعا ية  ل   ق   اإلنسان.

الت عاتة بتغري املنتا  وآاثر  علد  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان. وأشتتتتتتتتتتتتتتتادت ج ر البهتامتا بعمتل البلتد علد  -27
وشتسعا ج ر مارشتال علد االستتفادة من املستاعدة التقناة ودعم بناو القدراتجم ابلنلر إىل أول اياا   

  ال  ق   اإلنسانجم ودعا ا تمع الدوة إىل تقدمي الدعم.

                        اة عم ما    ج ر مارشال.وأعربا بامروس عن قلقها إ او  الة  ق   اإلنسان غري املرض -28

و ن ت بلسا ا ج ر مارشتتتتتتتتتتال علد عاتتتتتتتتتت يتها النشتتتتتتتتتتعة خمل ف ة واليتها األوىل    ل   -29
 ق   اإلنستتتان وأشتتتادت ابلتصتتتديق علد صتتت     ق   اإلنستتتان. ودعتها إىل ب ل امل يد من ا ه د 

 ل ايدة محاية  ق   اإلنسان   البلد.

ال لتصتتتتتتديقها علد املعا دات األستتتتتتاستتتتتتاة لق   اإلنستتتتتتان. وأتنا الربا يل علد ج ر مارشتتتتتت  -30
جم وإىل إنشتتتتتتاو خدمات دعم 2017ودعتها إىل اإلنفاذ املناستتتتتت  لقان ن  لر االجتار ابألشتتتتتتصاذ لعام  

 الاحااي وإعادة أت الهم.

جم من أجل 2019و ن ت دندا ج ر مارشتتتتتتتال علد تنفا  ا قان ن املستتتتتتتاواة بد ا نستتتتتتتد لعام   -31
تماا  والتمتع ال امل ابلق   والرايت األساساة. ودعا دندا ال  مة إىل التصديق علد تع ي  عدم ال

بروت د ل منع وقمع ومعاقبة االجتار ابألشتتتتتتتتتتصاذجم وءاصتتتتتتتتتتة النستتتتتتتتتتاو واأللفالجم امل مل التفاقاة األمم 
 املتحدة مل افحة ا رهة املنلمة عرب ال لناة.
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ال   حيلر   2019ان ن املستتتاواة بد ا نستتتد لعام  وأشتتتادت شتتتالي جب ر مارشتتتال العتماد ا ق -32
التماا  ا نسا . ور با بتعديل القان ن املتعلق  نع العن  العائلي والماية منهجم ال   ي فل التحقاق 

   الش اوى وحمادمة ا ناة ومعاقبتهم.

ن التماا  وأشتتتتتتتتتتتارت الصتتتتتتتتتتتد إىل ا ه د املب ولة للتصتتتتتتتتتتتد  لتغري املنا . وأعربا عن قلقها م -33
والعن  املنهساد إ او املرأة ومن تفشتتتتي االجتار ابلبشتتتتر. وال لا ارتفا  مستتتتت ايت الفقر وعدم دفاية 

 نلم الصحة والتعلام و واج األلفال وعمل األلفال.

                                                                              ور با د اب تر ابا   ارا  ب فد ج ر مارشتتتتتتتتال وشتتتتتتتت رته علد تقدمي التقرير ال لين. وأشتتتتتتتتادت  -34
 لقة بت افج فرذ العمل واملساواة بد ا نسد و لر االجتار ابألشصاذ.إبقرار الق اند املتع

وأعربا قربذ عن تقدير ا اللت ام ج ر مارشتتال بتع ي   ق   اإلنستتان ومحايتها علد الصتتعاد  -35
العاملي. وأشتتادت جب ر مارشتتال ملا تب له من جه د للنه ا ابملستتاواة بد ا نستتد و ايدة مشتتاردة املرأة 

 ة العامة. عموة علد ذلاجم ر با قربذ ابلتصديق علد أربع اتفاقاات دولاة.  الاا

وأتنا الدامنر  علد ج ر مارشال النامامها إىل عدد من ص     ق   اإلنسان اهلامة من   -36
استتتتتتتتعراضتتتتتتتها الدور  الشتتتتتتتامل الستتتتتتتابق. غري أن الدامنر  ال ت ال تشتتتتتتتعر ابلقلق إ او انتشتتتتتتتار العن    

 اةجم  ا   ذلا العن  ا نسا  والعن  ضد األلفال.األوساط العائل

ور با ا مه رية الدومانا اة ب فد ج ر مارشتال وبتقرير . وأتنا علد ج ر مارشتال  ه د ا  -37
                                                                                       والت اماااجم ب صفها بلدا  ج راي جم من أجل تنفا  خعط للتصد  لتغري املنا  وال  ارث ذات الصلة.

الناتتتمامها إىل عدة صتتت    دولاة لق   اإلنستتتانجم وشتتتسعتها   وأتنا إستتتت ناا علد ال  مة -38
علد إ را  تقدم    ال العن  ا نستتتتتتتا  والعن  العائلي وإستتتتتتتاوة معاملة األلفال واالجتار ابلبشتتتتتتتر. 

 وأعربا عن قلقها إ او ارتفا  معدل تسر  األلفال من نلام التعلام.

تشتريعاة تتلفة من  االستتعراا الستابقجم   وأشتادت فاسي جب ر مارشتال ملا أجرته من تعديمت -39
وقتتان ن املستتتتتتتتتتتتتتتاواة بد  2018 تتا   ذلتتا إقرار  تعتتديتتل( قتتان ن منع العن  العتتائلي والمتتايتتة منتته لعتتام 

 من أجل محاية  ق   النساو والفتاات وتع ي  ا علد ك  أفال. 2019ا نسد لعام 

ور با فرنستا ابلتقدم ال   أ ر ته ج ر مارشتال فاما يتعلق حبالة  ق   اإلنستانجم وال ستاما  -40
التصتتتتديق علد العديد من االتفاقاات الدولاةجم  ا فاها العهد الدوة اااذ ابلق   املدناة والستتتتااستتتتاة 

 ااذ ابلق   االقتصادية واالجتماعاة والملقافاة.والعهد الدوة ا

وأتنا ج رجاا علد ال  مة لتصتتتتتتتديقها علد عدد من الصتتتتتتت    الرئاستتتتتتتاة لق   اإلنستتتتتتتان  -41
واعتماد ا ق اند بشتتتتتتتت ن املستتتتتتتتاواة بد ا نستتتتتتتتد والعن  العائلي واأللفال واألشتتتتتتتتصاذ ذو  اإلعاقة 

                                                       أياا  بتقدمي ال  مة تقارير ا الدورية إىل  الات املعا دات.واالجتار ابألشصاذ. وأشادت ج رجاا 

واع فا أملاناا ابلتحدايت ال ربى النامجة عن آاثر تغري املنا  ور با ابلتصتتتتتتتتتتتتتديق علد عدة  -42
اتفاقاات دولاة  امة. وأعربا عن استتتتتتتتمرار قلقها من عدم إعمال  ق   األقلاات والنستتتتتتتاو واأللفال 

.                     علد ك  منهسي وواف 

                                                                              وأقرت الا ان ابلتقدم ال   أ  ر  من  االستعراا السابقجم وال ساما من خمل االنامام إىل  -43
عدد دبري من املعا دات األستتتتاستتتتاة لق   اإلنستتتتان. وأشتتتتادت جب ر مارشتتتتال ملا تب له من جه د دبرية 

 مل افحة العن  العائلي ودعم التعلام اااذ لأللفال ذو  اإلعاقة.
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اب ه د اليت تب هلا ج ر مارشتتتتتالجم علد الصتتتتتعادين ال لين والدوةجم مل افحة تغري    ور با  اييت  - 44
 املنا . وأتنا علد ال  مة ملا ا  ته من تدابري تشريعاة وسااساة هبدف م افحة العن  ضد املرأة. 

وأشتادت  ندوراس ابلنتائغ اليت حتققا   تنفا  الت صتاات الستابقةجم وال ستاما التصتديق علد  -45
فاقاة منا اة التع ي  وغري  من ضرو  املعاملة أو العق بة القاساة أو المإنساناة أو املهانة واالتفاقاة ات

 الدولاة للقااو علد مجاع أش ال التماا  العنصر .

ور با آيستتتتتلندا ب فد ج ر مارشتتتتتال وبتقدهه التقرير ال لينجم وأشتتتتتادت اباع ات اليت وردت  -46
  اصلة تنفا  ا.فاه وأعربا عن أملها   م

                                                                           وأعربا اهلند عن تقدير ا لستتتتتتن ج ر مارشتتتتتتال عددا  من التشتتتتتتريعات والستتتتتتااستتتتتتات   الف ة  -47
. وأشتتتتتتادت ابلتدابري املتص ة للتصفا  من آاثر تغري املنا  وءعط الت ا جم  ا   2019إىل    2015 من

 ذلا املبادرة إىل إنشاو ’’ائتمف للدول‘‘ األدملر عرضة لتغري املنا .

وأتنا إندوناستتتتتتاا علد ج ر مارشتتتتتتال ملا أ ر ته من تقدم من  استتتتتتتعراضتتتتتتها الدور  الشتتتتتتامل  -48
الملا جم وال ستتتتتتتاما إدراج املبادئ األستتتتتتتاستتتتتتتاة لق   اإلنستتتتتتتان   التشتتتتتتتريعات ال لناة والتصتتتتتتتديق علد 

 االتفاقاات األساساة وغري ذلا من التدابري التشريعاة.

إىل آاثر برامغ التستار  الن وية ال   نفت ته ال الايت وأشتتتتتتتتتتتتتتارت مجه رية إيران اإلستتتتتتتتتتتتتتمماتة   -49
علد ج ر مارشتتالجم وأعربا عن قلقها إ او االفتقار إىل استت اتاساة شتتاملة   1958إىل    1946املتحدة من  

 ملعا ة اااثر البالاة واااثر الصحاة علد مدى أجاال متعاقبة.

ناو مم لاته االفتتا اة. وذدر أن                                               وأوضتتتتتتتع رئا  وفد ج ر مارشتتتتتتتال باتتتتتتتع نقاط أ دة هبا أت -50
     قد م   19-ج ر مارشتال ستسلا ابلفعل  الة وا دة تتعلق بشتصص دشت  الفحص عن إصتابته ب  فاد

                                                                                      من ااارججم بدال  من  التد دما ورد من قبل. وأضتاف أن ج ر مارشتال فرضتا إغمقا  صتارما  للحدود 
ة  سر صتتتتتتتتتتتتتتحي علد مر لتد وعتتدد من وا تت ت تتتدابري ملراقبتتة العتتائتتدين إىل ال لن من خمل عملاتت 

 .19-اختبارات ال ش  عن د فاد

وت اصتتتتل ج ر مارشتتتتال الستتتتعي إىل إنشتتتتاو مجستتتتستتتتة ولناة لق   اإلنستتتتان عن لريق م ت   -51
                                                                                         أمد امللامل عمم  ابالتفاقاة الدستتتتتتتت رية واملبادئ املتعلقة  رد  املجستتتتتتتستتتتتتتات ال لناة لتع ي  ومحاية  ق   

جم مع ال دا  علد النقاط املتفق علاها   مبادئ املمارستتتتتتتتتتتتتتة املتبعة   احملاط اإلنستتتتتتتتتتتتتتان  مبادئ ابري (
 .2020اهلادئ بش ن االاات ال لناة للتنفا  واإلبم  واملتابعة لعام 

جم لدى حبث ترشتتتتتتتتتتتتاحها 2019                                                   وفاما يتعلق ابلتصتتتتتتتتتتتتديقاتجم الت ما ج ر مارشتتتتتتتتتتتتال رمساا جم     -52
ناتتتتتتمام إىل مجاع املعا دات الدولاة األستتتتتتاستتتتتتاة لق   لعاتتتتتت ية  ل   ق   اإلنستتتتتتانجم ابلنلر   اال

اإلنستتتتتتتتتتتتان وبروت د الاا االختااريةجم واتفاقاة ال ا  بشتتتتتتتتتتتت ن محاية األلفال والتعاون    ال التبين علد 
الصتتتتعاد الدوةجم وبروت د ل منع وقمع ومعاقبة االجتار ابألشتتتتصاذجم وءاصتتتتة النستتتتاو واأللفالجم امل مل 

دة مل تافحتة ا رهتة املنلمتة عرب ال لناتة. وال ت ال ج ر متارشتتتتتتتتتتتتتتتال ملت متة هبت ا ا هتد التفتاقاتة األمم املتحت 
ال   تعمل   إلار  علد إنشتتتاو قاعدة بااات رقماة وآلاة لتتبع تنفا  االلت امات والت صتتتاات الصتتتادرة 

 عن األمم املتحدة    ال  ق   اإلنسان.

ارشتتتتتال محلة واستتتتتعة النعا  ل ايدة ا ه د الراماة وفاما يتعلق ابالجتار ابلبشتتتتترجم أللقا ج ر م -53
إىل التحقاق   االجتار ابألشتتتتتتتصاذ ومم قة مرت باهجم وع  ت املجستتتتتتتستتتتتتتات العامة للتصتتتتتتتد  لمجتار 
ابلبشتتتتتتتتتتتتتترجم ونلمتتا دورات لتتتدريت  م لفي إنفتتاذ القتتان ن علد التحقاق    تاالت االجتتار ابلبشتتتتتتتتتتتتتتر 

ب ل جه د ملنع االجتار ابلبشتتتتتتتتر والقاتتتتتتتتاو علاه.   ومقاضتتتتتتتتاة املستتتتتتتتجولد عنها. وت اصتتتتتتتتل ج ر مارشتتتتتتتتال
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وضتتتتتتعا فرقة العمل ال لناة املعناة ابالجتار ابلبشتتتتتترجم اليت يق د ا م ت  النائ  العامجم خعة ولناة  وقد
                                                                                       لتنفا  قان ن م افحة االجتار ال   ينلر فاه  ل  ال  راو  الاا . و  غاتتتتتتتتتتتتتت ن ذلاجم ال ت ال ال  مة 

 .2017 ن  لر االجتار ابلبشر لعام تعمل علد تنفا  وإنفاذ قان

وفاما يتعلق ابلستس نجم أ اط رئا  ال فد بقلق الدول األعاتاو إ او مست لة مرافق اال تسا .  -54
نجم  تا                                                                               وقتال إن ال  متة تعمتل علد  اتا ة األراضتتتتتتتتتتتتتتي  اتث ه ن بنتاو مرفق ا تستا  جتديتد وحمستتتتتتتتتتتتتت 

 ر.ساسمع بفصل السسناو األ داث والسسانات عن السسناو ال د  

وءصت ذ املستاواة بد ا نستدجم لاستا  نا    اج  قان ناة انع املرأة من ال شتع للمناصت   -55
احمللاة أو ال لناة. غري أن ال اج  االجتماعاةجم  ا   ذلا اخنفاا عدد املرشتتتتتتتتتتحات املستتتتتتتتتتسل عادةجم 

 ت ال تع   مشاردة املرأة علد قدم املساواة مع الرجل   األدوار القاادية. ال

وأشتتتتار رئا  ال فد إىل الشتتتت اغل الن وية   ر مارشتتتتالجم ف در أن االستتتت اتاساة ال لناة للعدالة  -56
الن وية تتناول الرعاية الصتحاة والبالةجم وب جه خاذجم الاجة إىل ضتمان  صت ل مجاع ست ان البلد علد 

شتتتتتتتتاط علد رعاية صتتتتتتتتحاة جادة. وت تستتتتتتتتي العناية  رضتتتتتتتتد الستتتتتتتترلان أ اة ابلغةجم وتعمل ال  مة بن
استت شتاف اااارات املتا ة لتع ير اادمات ال لناة لرعاية املصتابد ابلسترلان وحتديد خاارات م سعة 
لإل تالتة ألستتتتتتتتتتتتتتبتا  لباتة إىل ااتارج. وابململتلجم متا  التا  تمعتات حملاتة دملرية تعا    م اقع التستار  

 داالت واملستتتتتتجولد ال  ماد الن وية الستتتتتتابقة اليت ال ت ال مل تة. وتعمل ج ر مارشتتتتتتال بنشتتتتتتاط مع ال
املعناد   ال الايت املتحدة علد ضتتتتتتمان محاية صتتتتتتحة وستتتتتتممة ا تمعات احمللاة من التعرا املستتتتتتتمر 

 لإلشعا  الناجم عن برامغ ال الايت املتحدة لتسار  األسلحة الن وية.

لر  جديدة لتع ي  وتبحث ج ر مارشتال ابستتمرارجم من خمل برا ها ال لين للسترلانجم عن   -57
 برا ها لل ش  عن السرلان وتنلام محمت للت عاة به.

                                                                                         وأشتتتار رئا  ال فد إىل  لر العق بة البدناة   ج  بعا الق اند التشتتتريعاةجم وأ اط علما  ابلت صتتتاة   - 58
ستتتت لة   ال قا  عن العق بة البدناة   قان ن العق ابت. وستتتتتعاك ال  مة     امل  “ تربير الدفا  “ املتعلقة إبلغاو  

 جم اليت حتلر العق بة البدناة   املدارس العامة. 2015املناس . وأفاد ابعتماد سااسة محاية العفل لعام  

. وتعمل  2019إىل    2011  املائة   الف ة من    49وذدر رئا  ال فد أن محل املرا قات تراجع بنستبة   - 59
ا تمعاةجم بنشتتتتتتتتتتتاط شتتتتتتتتتتتديد علد تقدمي اادمات    و ارة الصتتتتتتتتتتتحة واادمات اإلنستتتتتتتتتتتاناةجم إىل جان  املنلمات 

واملعل مات بشتتتتتتتتتتتت ن محل املرا قات. ومن أجل  ايدة ا ه د الراماة إىل منع محل املرا قات   ج ر مارشتتتتتتتتتتتتالجم  
من الشتبا  إىل الشتبا     ال الصتحة‘ وصتندو  األمم املتحدة ‘  ددت ال  ارة ذااا واملنلمة غري ال  ماة  

خعة است اتاساة قائمة علد الق   وذات منحد عملي ملنع محل املرا قات. ولل وضتع  للست انجم الاجة إىل  
                                                                                                 ااعة تقااما  للربامغ امل ج دة بشتتت ن محل املرا قاتجم وأخ    االعتبار الستتتاا  الملقا  وا تمعيجم  ستتت   

                                                                          االقتااو. واعتمدت ج ر مارشال أياا  سااسة ولناة بش ن الصحة ا نساة واإل اباة. 

ولافة م ل    2019وفاما يتعلق ابلتعلامجم ذدر رئا  ال فد أن نلام املدارس العامة أنشتتتتتتت      -60
ضتتتتتتتبط التغا  عن املدرستتتتتتتة بدون إذن لإلشتتتتتتتراف علد العمل مع أولااو األم ر واملدارس للحرذ علد 

رامغ                                                                              التحا  األلفال ابلفصتت ل الدراستتاة. وترد  ال  مة أياتتا  علد حتستتد صتتحة العم  من خمل ب
 الغداو وأنشعة البستنة.

                                                                                  وردا  علد الت صتاات اليت تدع  إىل تع ي  اادمات املتعلقة ابلعن  ا نستا جم أبلر رئا  ال فد  -61
عن ا ه د املب ولة لتدري  العاملد    ال الرعاية الصتتتتتتتتتتتحاة ابستتتتتتتتتتتتصدام بروت د الت حمددة بشتتتتتتتتتتت ن 

مع الشتتتتتترداو وا تمع احمللي علد  ايدة ال عي   العن  العائليجم وقال إن ج ر مارشتتتتتتال ستتتتتتت اصتتتتتتل العمل
 وضمان االستسابة املناسبة لاحااي العن  ضد املرأة ورعايتهن.
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وأشتتتاد العرا  جب ر مارشتتتال ملا ا  ته من تدابري ولناة وتشتتتريعاة ستتتتحستتتن ابلت دادجم    ال  -62
  االت.                                                               تنفا  ا وفقا  لملت امات املقع عةجم  الة  ق   اإلنسان   لائفة من ا

واع فا أيرلندا اب ه د املب ولة للنه ا حبق   اإلنستتتتتتان وأشتتتتتتادت جب ر مارشتتتتتتال ملا أ ر ته  -63
من تقدم من  الدورة الستتتتابقةجم وال ستتتتاما فاما اص االناتتتتمام إىل عدد دبري من الصتتتت    األستتتتاستتتتاة 

غا    -  نلق   اإلنستتتتتتتتتتان. وأعربا عن تقدير ا للعمل إىل جان  ج ر مارشتتتتتتتتتتال بشتتتتتتتتتت ن تعهد د و 
 للشبا  من أجل إشرا  الشبا    صااغة السااسات املناخاة.

وأقرت إستتتتتتترائال ابلتحدايت العديدة اليت ت اجهها ج ر مارشتتتتتتتال بستتتتتتتب  تغري املنا جم و ن اا  -64
علد العمل املاتتتتتعلع به لتنفا  الصتتتتت    الدولاة لق   اإلنستتتتتانجم والتصتتتتتد  للتماا  بستتتتتب  اإلعاقةجم 

 ا جم وتشساع مشاردة املرأة   الااة العامةجم وتع ي  التعلام ا امع.وم افحة العن  ا نس

وأشتتتتتتتادت إيعالاا ابناتتتتتتتمام ج ر مارشتتتتتتتال إىل اتفاقاة منا اتتتتتتتة التع ي  وغري  من ضتتتتتتترو   -65
املعاملة أو العق بة القاستتتاة أو المإنستتتاناة أو املهانةجم والعهد الدوة اااذ ابلق   املدناة والستتتااستتتاةجم 

لدوة اااذ ابلق   االقتصتتتتتادية واالجتماعاة والملقافاةجم واالتفاقاة الدولاة للقاتتتتتاو علد مجاع والعهد ا
 أش ال التماا  العنصر .

وأشتادت الااابن ابلتصتديق علد معا دات أستاستاة لق   اإلنستان مملل العهد الدوة اااذ  -66
ع أشتتتتتت ال التماا  العنصتتتتتتر جم واتفاقاة ابلق   املدناة والستتتتتتااستتتتتتاةجم واالتفاقاة الدولاة للقاتتتتتتاو علد مجا

 منا اة التع ي  وغري  من ضرو  املعاملة أو العق بة القاساة أو المإنساناة أو املهانة.

                                                                                    وأ الا لاست ت  علما  اباع ات اليت ا  اا ج ر مارشتال لتع ي   ق   اإلنستان ومحايتهاجم وأشتادت   - 67
    يهدف إىل منع االجتار ابألشصاذ وم افحته. جم ال 2017بسن قان ن  لر االجتار ابألشصاذ لعام  

وأتنا لاباا علد    مة ج ر مارشتتتتتتتتتتال ملا تب له من جه د لتع ي   ق   اإلنستتتتتتتتتتان ومحايتها  -68
علد الرغم من التحتتدايت اليت ت اجههتتاجم ممللمتتا يتسلد   الق اند والستتتتتتتتتتتتتتاتتاستتتتتتتتتتتتتتتات ال لناتتة املعتمتتدةجم 

 الص    الدولاة.وأشادت ابلتصديق علد العديد من 

ور بتا لاصتنشتتتتتتتتتتتتتتتتاين اب ه د اليت بت لتهتا ج ر متارشتتتتتتتتتتتتتتال من أجتل تنفات  الت صتتتتتتتتتتتتتتاتات منت   -69
                                                                          االستعراا الدور  الشامل السابقجم فام  عن الت ام البلد حبق   اإلنسان ب جه عام.

ستتن وال لا مالا اي التقدم ال   أ ر ته ج ر مارشتتال من  استتتعراضتتها الستتابقجم  ا   ذلا   -70
 وتنفا  العديد من الص    التشريعاة والسااسات ال لناة.

وأشتتتتتتتادت ملدي  ابلت ام ج ر مارشتتتتتتتال  عا ة آاثر تغري املنا  من خمل جه د ا الراماة إىل  -71
تنفا  مشتتتتتتتتتتتتتتاريع الت ا  والتصفا جم ور با ابعتماد خعة العمل ال لناة املشتتتتتتتتتتتتتت دة للت ا  مع تغري 

 .2018-2014ث للف ة املنا  وإدارة تالر ال  ار 

ور با امل ستتتاا إبنشتتتاو اللسنة ال لناة لق   اإلنستتتانجم وستتتن قان ن املستتتاواة بد ا نستتتد  -72
جم واالناتتتتتتتتتتتتتتمتتام إىل الربوت د ل االختاتتار  التفتتاقاتتة 2015وقتتان ن محتتايتتة  ق   العفتتل لعتتام  2019لعتتام 

 القااو علد مجاع أش ال التماا  ضد املرأة.

 د عن قلقه إ او ارتفا  معدل االجتار ابألشتتتتتتتتتصاذ ألغراا االستتتتتتتتتتغمل وأعر  ا بل األستتتتتتتتت  -73
ا نستتتتتتتتتيجم و ث ال  مة علد محاية األلفال من مجاع أشتتتتتتتتت ال اإلي اوجم وضتتتتتتتتتمان وصتتتتتتتتت ل املرأة إىل 

 العدالةجم وت فري خدمات الدعم لاحااي العن .
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من ضتتترو  املعاملة وأشتتتاد املغر  ابناتتتمام ج ر مارشتتتال إىل اتفاقاة منا اتتتة التع ي  وغري   -74
                                                                                               أو العق بة القاستاة أو المإنستاناة أو املهانةجم وأ اط علما  بتمتد اإللار التشتريعي ملنع وم افحة االجتار 

 ابلبشر ومحاية الاحااي وتقدمي املع نة هلم.

ور با ماامنار ابلتصتتتتتتديق علد عدد من صتتتتتت     ق   اإلنستتتتتتان من  االستتتتتتتعراا الدور   -75
ربا عن قلقها إ او آاثر التسار  الن وية اليت أضترت بصتحة النستاوجم وإ او  االت الشتامل الستابقجم وأع

 العن  العائلي املبلر عنهاجم واستمرار تقافة تقبل   ا العن .

ور با نابال بتصتديق ج ر مارشتتال علد تتل  الصت    الدولاة األستتاستاة لق   اإلنستتان  -76
وة اااذ ابلق   املدناة والستتتااستتتاة واالتفاقاة الدولاة من  االستتتتعراا الستتتابقجم  ا   ذلا العهد الد
 للقااو علد مجاع أش ال التماا  العنصر .

وأشتتتتتتتتتتتتتتادت   لنتدا جب ر متارشتتتتتتتتتتتتتتال لستتتتتتتتتتتتتتنهتا  تعتديتل( قتان ن منع العن  العتائلي والمتايتة منه  -77
ا املستتتتتمر إ او واعتماد الستتتتااستتتتة ال لناة لتعمام مراعاة املنل ر ا نستتتتا جم ل نها أبدت قلقه  2018 لعام

 ارتفا  مست ى العن  العائلي وا نسي وا نسا .

ور بتا نا  يلنتدا ابلعمتل املاتتتتتتتتتتتتتتعلع بته لتحتديتد النعتا  من أجتل باتان ا تدوى من إنشتتتتتتتتتتتتتتتاو  -78
مجستتتستتتة ولناة لق   اإلنستتتانجم وأشتتتادت اباع ات املتص ة لتحستتتد املستتتاواة بد ا نستتتدجم ب ستتتائل 

 ماا    العمالة وتع ي  املال املرأة   األدوار القاادية.منها سن تشريعات ت فل عدم الت

وأعر  الناسر عن تقتدير  لرغبتة ج ر متارشتتتتتتتتتتتتتتال   التعتاون مع منل متة األمم املتحتدة وآلاتااتا  -79
 لتع ي   ق   اإلنسان ومحايتهاجم و   ما يتسلد   تقدمي البلد ابنتلام تقارير إىل  الات املعا دات.

ان ابلتحدايت املتعددة اليت ت اجهها ج ر مارشتتتتتتتالجم واليت تع   قدراا علد واع فا ابدستتتتتتتت -80
االمتملتال لملت امتات التدولاتة    تال  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتانجم ولت لتا أيتدت التدع ة اليت قتدمتهتا عتدة  التات 

 معا دات لدعم ج ر مارشال   التصد  لتغري املنا  وا فاف وال  ارث األخرى املرتبعة ابلعق .

                                                                        ا بنمتا أن تردتة التل ث الن و  النتاجم عن التستار  تشتتتتتتتتتتتتتت تل اتديتدا  ملحتا جم ولت لتا وال لت  -81
                                                                                   ر بتتا ابال تمتتام التت   أ عر  عنتته    ايرة متتتابعتتة أجرا تتا املقرر ااتتاذ املعين ابااثر امل تبتتة    تتال 

                                                                            ق   اإلنسان علد إدارة امل اد والنفاايت ااعرة والتصلص منها بعر  سلامة بالاا .

شتتتتتتتتتتتتادت الفلبد إبقرار عدة ق اند ل ايدة تع ي  محاية  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتانجم ور با علد وجه وأ -82
ااصتتتتت ذ ابلق اند املتعلقة حبماية  ق   األلفال و ق   األشتتتتتصاذ ذو  اإلعاقة وم افحة االجتار 

 ابلبشر ومنع العن  العائلي.

   تال  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتانجم   ور بتا الربتغتال بتعهتد ج ر متارشتتتتتتتتتتتتتتال ابل فتاو ابلت امتااتا التدولاتة -83
 والتصديق من  عهد قري  علد بعا الص    األساساة لق   اإلنسان.

ور با مجه رية د راي ابلتصتتتتتتتديق علد معا دات دولاة أستتتتتتتاستتتتتتتاة لق   اإلنستتتتتتتانجم  ا فاها  -84
ماعاة العهد الدوة اااذ ابلق   املدناة والستتااستتاة والعهد الدوة اااذ ابلق   االقتصتتادية واالجت

                                                                                        والملقافاة. وأعربا أياتتتتتا  عن تقدير ا للسه د املب ولة ل ضتتتتتع إلار تشتتتتتريعي وستتتتتااستتتتتا  لماية الفلات 
 الاعافةجم وال ساما النساو واأللفال واألشصاذ ذو  اإلعاقة.

وال لا الستتتتتتتتتتتنغال إدراج برامغ تدرين علد امل النة االجتماعاة بشتتتتتتتتتتت ن  ق   اإلنستتتتتتتتتتتان  -85
ملستتتتتتاواة بد ا نستتتتتتد وم افحة العن  ضتتتتتتد النستتتتتتاو والفتاات   نلام املدارس واملستتتتتتجولاات املدناة وا

 العامة. ودعا ا تمع الدوة إىل دعم جه د ج ر مارشال مل افحة تغري املنا .
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وأشتتتتتتتارت ستتتتتتتنغاف رة إىل ا ه د املب ولة مل افحة االجتار ابألشتتتتتتتصاذ ومستتتتتتتاعدة الاتتتتتتتحااي.  -86
 ي  ومحاية  ق   النستتتتتتتتتتتاو والفتااتجم ب ستتتتتتتتتتتائل منها اعتماد قان ن                             وال لا أياتتتتتتتتتتتا  التقدم احملر    تع

 والسااسة ال لناة لتعمام مراعاة املنل ر ا نسا . 2019املساواة بد ا نسد لعام 

                                                                         وال لا ستل فاناا أن ج ر مارشتال دانا عات ا  صترحيا     ل   ق   اإلنستانجم وال ستاما  -87
                                                          ها رأت أن العن  العائلي ال ي ال يشتتتتتتتت ل حتداي  دبريا . ويت قع من فاما يتعلق  ستتتتتتتتائل تغري املنا جم ول ن

                                                                                         ج ر مارشتتتتتتتالجم ابعتبار ا دولة لرفا    اتفاقاة منا اتتتتتتتة التع ي  وغري  من ضتتتتتتترو  املعاملة أو العق بة 
 القاساة أو المإنساناة أو املهانةجم أن تتص  تدابري إجياباة مل افحة     اللا رة.

مارشتتال علد جه د ا الراماة إىل حتستتد تع ي   ق   اإلنستتان ومحايتها. و ن ت إستتباناا ج ر  -88
 و ن اا علد اعتماد سااسات ادف إىل محاية  ق   النساو والفتاات.

وأعربا ستتر  الن ا عن تقدير ا الناتتمام ج ر مارشتتال إىل بعا الصتت    الدولاة الرئاستتاة  -89
دابري ستتتتتتتااستتتتتتتاتاة ملنع إستتتتتتتاوة معاملة األلفال. لق   اإلنستتتتتتتان. وأشتتتتتتتادت جب ر مارشتتتتتتتال العتماد ا ت

 ور با سر  الن ا بسن تشريع بش ن العن  العائلي وابلتدابري املتص ة ملقاضاة مرت باه.

 وقدما ا مه رية العرباة الس رية ت صاات إىل ج ر مارشال. -90

 لاشتتتتتتتيت علد ج ر مارشتتتتتتتال الضتتتتتتتعمعها بدور نشتتتتتتتط   تناول مستتتتتتت لة تغري -  وأتنا تام ر -91
                                                                                    املنا . وأتنا علاها أياا  ملا ا  ته من تدابري تشريعاة وسااساتاة مل افحة العن  ضد املرأة.

                                                                               وال لا ت غ  ابرتااح أن ج ر مارشتتتتال صتتتتد قا علد مجاع الصتتتت    القان ناة الدولاة تقريبا   -92
 وا  ت مبادرات عديدة لتع ي  ومحاية الرايت األساساة مل الناها.

تريناداد وت ابغ  اب ه د املت اصلة اليت تب هلا ج ر مارشال من أجل إبقاو محاية  ق   وأقرت   -93
اإلنستتتتتتتتتان أول ية ولناة. وأعربا عن تاتتتتتتتتتامنها مع ج ر مارشتتتتتتتتتال فاما يتعلق اب ه د املب ولة مل افحة 

 اااثر الاارة لتغري املنا جم وشسعتها د لا علد معا ة مس لة االجتار ابألشصاذ.

                                                                          ا جن   أفريقاا بتصتتتديق ج ر مارشتتتال علد بعا الصتتت    الدولاة اشتتتاا  مع الت امها ور ب -94
 حبماية  ق   اإلنسان.

وأدد رئا  وفد ج ر مارشتتتال دور ا تمع املد  وضتتترورة التعاون املشتتت   معه ومع املنلمات  -95
 غري ال  ماة إل را  تقدم    ال  ق   اإلنسان.

رعاية الصتتتتتتتتتحاة األولاةجم وال ستتتتتتتتتاما   األوستتتتتتتتتاط الاتتتتتتتتتريةجم تعمل و ارة وفاما يتعلق بتع ي  ال -96
الصتتتتتتتتحة واادمات اإلنستتتتتتتتاناة ابلتعاون مع  ال  الصتتتتتتتتحة ا تمعاة لت فري خدمات الرعاية الصتتتتتتتتحاة. 

                        مرد ا  للرعاية الصتتتتتتحاة     56ولدى ج ر مارشتتتتتتال مستتتتتتتشتتتتتتفاان  أ د ا   ماج رو وااخر   إين( و
  ر ااارجاة. ويقدم دم املستتتتتتتتتشتتتتتتتتفاد الرعاية األولاة والملان ية والرعاية املتصصتتتتتتتتصتتتتتتتتة ا  ر املرجاناة وا

                                                                                    احملدودة. أما املرضتتتتتتتتتتتتد ال ين حيتاج ن إىل م يد من الرعاية املتصصتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتة فا حال ن إىل مقدمي الرعاية 
وضتتتتتمان الصتتتتتحاة   ااارج. وتعت م ج ر مارشتتتتتال ت فري رعاية صتتتتتحاة عالاة ا  دة   ا  ر ااارجاة؛  

 صتت ل مجاع األشتتصاذ املصتتابد ممراا ستتارية علد الرعاية العالاة ا  دة؛ وتقدمي خدمات مت املة 
لألشتتتتتتتتتتتتتصاذ املصتتتتتتتتتتتتتابد ممراا غري ستتتتتتتتتتتتتاريةجم إىل جان  األدوات وأشتتتتتتتتتتتتت ال الدعم اليت حيتاج إلاها 

ال قاية األشتتتتتتتتتصاذ إلدارة صتتتتتتتتتحتهم؛ و ايدة معدالت التحصتتتتتتتتتد والد من األمراا املعدية اليت ه ن  
منها؛ وإات ة ولائ  إدارية وتنستتتتتاقاة تتستتتتتم ابل فاوة والفعالاة من أجل ت فري خدمات ال قاية والرعاية 

 الصحاة العامة.
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واململلاد وم دوجي املال ا نستتتتتتتتتتي ومغاير  اهل ية ا نستتتتتتتتتتاناة وأ رار   وفاما يتعلق بفلة اململلاات -97
                                                                                        اهل ية ا نساناةجم أوضع رئا  ال فد أن ال  مة قد أ الا علما  ابلت صاة ذات الصلة وأيا تسعد إىل 
 لر جترمي األشتصاذ من     الفلة ابل ات والتصتد  للتماا  ضتد م وانتها   ق قهم   الستااستات 

                                                                             ال حتلر شتتترعة الق   ال اردة   الدستتتت ر التماا  علد أستتتاس املال ا نستتتي حتديدا جم ل نها والق اند. و 
تع ف ابلفعل إبم اناة وج د  ق   أخرىجم وابلتاة ه ن النلر إلاها ابعتبار ا تشتتتتتتتتتتتتتتمل  لر التماا  

 علد أساس املال ا نسي.

عق  اعتماد قان ن   2015وقال إن ج ر مارشتتتتتال أنشتتتتت ت م ت  تنستتتتتاق شتتتتتجون اإلعاقة     -98
              سعاا  لممتملال   2018                                   . وقد أدت مراجعة تشريعاة أ جريا    2015 ق   األشصاذ ذو  اإلعاقة لعام  

التفاقاة  ق   األشتتتتتصاذ ذو  اإلعاقة إىل وضتتتتتع مشتتتتترو  قان ن يتاتتتتتمن التعديمت املق  ة. وعلد 
القا د ال مناة دون تقدهه   جم  الا2019الرغم من عرا مشتترو  القان ن علد الربملان   آ /أغستتع   

ابل امل. وجير  النلر   مشرو  القان ن بغاة تقدهه من جديد. وقد نف  م ت  تنساق شجون اإلعاقة 
                                                                                عدة أنشتتتتتتعة لتلباة ا تااجات األشتتتتتتصاذ ذو  اإلعاقة. و  إلار النلام املدرستتتتتتيجم أ عدت ستتتتتتااستتتتتتة 

سن التمدرس وأقرايم من غري ذو  اإلعاقة   للتعلام ا امع من أجل وضع األلفال ذو  اإلعاقة البالغد
   الفصل الدراسي نفسهجم مع تعاد مدرس خاذ ملساعدام.

وفاما يتعلق ابملستتتتتتتاواة بد ا نستتتتتتتدجم فمن ج ر مارشتتتتتتتال مصتتتتتتتممة علد حتقاق املستتتتتتتاواة بد  -99
العن  ضتد املرأةجم                                                                             ا نستدجم وا د املرأة ستااستاا  واقتصتاداي جم والنه ا ابلقاادة النستائاةجم والقاتاو علد

ودلها أم ر أستتتتتتتتتاستتتتتتتتتاة من أجل التغاري املفاتتتتتتتتتي إىل التح ل والتنماة املستتتتتتتتتتدامة وعدم تر  أ د خل  
. ولدى 2019                                                                                 الرد . وقد أ جريا مراجعة تشريعاة شاملةجم وأقر الربملان قان ن املساواة بد ا نسد لعام  

ف ال امل حبق   اإلنستتتتتان للنستتتتتاو والفتاات ال  مة الالاة اإلرادة الستتتتتااستتتتتاة الم مة لاتتتتتمان االع ا
وإعماهلا. وقد تقلصتتتتتتتا الفس ة بد ا نستتتتتتتد   الق ة العاملةجم وتلهر األدلة تقلص الفس ة   األج ر 

 بد ا نسد. وت اصل ج ر مارشال حتسد محاية ضحااي العن  العائلي.

فق الصترف الصتحيجم أشتار رئا  وفاما يتعلق إبم اناة  صت ل ا ماع علد املاا  النلافة ومرا -100
ال فد إىل أن  م عة املاا  والصترف الصتحي والنلافة الصتحاة املعناة ابلتقاام الستريع مل الن الاتع    

أستترة معاشتتاة للتها الدراستة   3  392أستترة من أصتتل    814قد خلصتتا إىل أن    19-ستتاا  جائحة د فاد
ستتترة منها تفتقر إىل مر اا. ويعمل املرد  ال لين أ  543االستتتتقصتتتائاة ال تستتتتفاد من املاا  ا اريةجم وأن  

                                                                                     لعملاات الع ارئ علد ترتا  ستتتمل إغاتة تتاتتتمن ل ا م النلافة الصتتتحاة والصتتترف الصتتتحي ستتتعاا  إىل 
 .19-محاية أضع  الفلات الس اناة من د فاد

ومن املت قع أن يبتتدأ مشتتتتتتتتتتتتتترو  ج ر متتارشتتتتتتتتتتتتتتتتال للنمتتاو   مر لتتة العف لتتة املب رة   دتتان ن  -101
                                                                  وستتتتتتتتتتتتتتريد  علد األلفال الاتتتتتتتتتتتتتتعفاو. ويتبع املشتتتتتتتتتتتتتترو  يسا  متعدد القعاعات لتع ي    2021الملا /يناير  

اادمات اليت تستتتتتتتتتهدف صتتتتتتتتغار الستتتتتتتتن. وتاتتتتتتتتم ال  ارات املنف ة الرئاستتتتتتتتاة و ارة الصتتتتتتتتحة واادمات 
املالاة. وتدعم اإلنستتتتتتتتتاناةجم وو ارة التعلام والرايضتتتتتتتتتة والتدري جم وو ارة الملقافة والشتتتتتتتتتجون الداخلاةجم وو ارة 

منلمة األمم املتحدة للعف لة  الا ناستتتتتتتتتتتتت ( املشتتتتتتتتتتتتترو  من خمل أعمال حتاتتتتتتتتتتتتتريية  امة مملل مراجعة 
 التشريعات املتعلقة حبق   العفل والتدخل التغ و  الشديد األتر ملعا ة التق م   ج ر مارشال.

قدمي التقرير ال لين الملالث و  ااتامجم أعر  رئا  ال فد عن تقدير  للفرصتتتتة اليت أتاحا له لت -102
واملشاردة   جلسة التحاور. وأعر  عن امتنان ج ر مارشال للت صاات والتعلاقات األخرى اليت تلقتها 

 من الدول األعااو.
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واالستتتتتعراا الدور  الشتتتتامل عملاة  امة تاتتتتمن تع ي  ومحاية الق   األستتتتاستتتتاة واملت صتتتتلة  -103
تقدير خاذ ألمانة الفريق العامل املعين ابالستتتتتعراا الدور     ماع الشتتتتع  . وأعر  رئا  ال فد عن

الشتتتامل وللمسم عة الملمتاة علد جه د ا الدةوبة لتقدمي الدعم الم م للدول قاد االستتتتعراا. وشتتتدد 
علد أ اة العملاات الداخلاة وضتتتتتترورة نلر  نة  ق   اإلنستتتتتتان و ل  ال  راو   الت صتتتتتتاات املقدمة 

جم قبل الدورة الستتتتادستتتتة واألربعد  ل  2021                                  رمسي. وستتتتت قدم الردود   شتتتتباط/فرباير  قبل ت جاه أ  رد  
  ق   اإلنسان.

وتجدد ج ر مارشتتتتتتتتال من جديد الت امها بتحستتتتتتتتد قدرة ال  مة علد معا ة قاتتتتتتتتااي  ق    -104
 اإلنسانجم وستب ل قصارى جهد ا لتناول الت صاات املقدمة.

 جاه الشت ر إىل مف ضتاة  ق   اإلنستان و ل   ق   اإلنستان واختتم رئا  ال فد دلمته بت -105
والفريق العامل املعين ابالستتتتتتعراا الدور  الشتتتتتامل وشتتتتتعبة  ق   اإلنستتتتتان والتنماة االجتماعاة التابعة 
ألمانة مجاعة احملاط اهلادئ ومجاع الشتتتترداو الملنائاد علد دعمهم لاتتتتمان مشتتتتاردة ج ر مارشتتتتال اهلادفة 

 ا الدور  الشامل.    ا االستعرا

 االستنتاجات و/أو التوصيات -      اثنيا   

ستتحح  جزر مارشتال التوصتيات التالية وستتقدو ردودلا علي ا و الوملن املناستب  عل   -106
 أال يتجاوز ذلك موعد الدورة السادسة واألربعني جمللس حقوق اإلنسان.

واالتفامليات التصتتتديق عل  املعالدات والصتتتدول الدولية حلقوق اإلنستتتان   106-1
                                                                            األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتية اللمال ملنامة العمل الدولية الا   يصتتتتتتتتتحا الحلد  ر ا   ي ا بعد  ومواءمة 

 التشريعات الو نية لضمان تطحيق ا ابلدامل )مج ورية  نزويال الحوليفارية(؛

النار و إمدتانيتة التومليو والتصتتتتتتتتتتتديق عل  االتفتامليتة التدوليتة حلمتايتة مجيو  106-2
االختفاء القستري وريهلا من الصتدول الدولية األستاستية حلقوق اإلنستان األشتاا  من  

                                           الا   يصحا الحلد  ر ا   ي ا بعد )األرجنتني(؛

                                                             التصتديق عل  صتدول حقوق اإلنستان الا   تصتحا  ر ا   ي ا بعد   ا و  106-3
 ذلك الربوتوكوالت االختيارية التفاملية حقوق الطفل )أوكرانيا(؛

 عل  اتفاملية منو جرمية اإلابدة اجلماعية واملعاملحة علي ا )أرمينيا(؛ التصديق 106-4

التومليو والتصتتتتتتتتتتتديق عل  االتفتامليتة التدوليتة حلمتايتة مجيو األشتتتتتتتتتتتاتا  من  106-5
االختفاء القستري ) رنستا(؛ والتصتديق عل  االتفاملية الدولية حلماية مجيو األشتاا  من 

 ( )ليسوتو( )أملانيا(؛االختفاء القسري )اليوانن( )العراق( )النيجر

التومليو والتصتتتتتتتديق عل  الربوتوكول االختياري اللال امللحق ابلع د الدو   106-6
اخلتا  ابحلقوق املتدنيتة والستتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتيتة  ا)تادو إس إل تاء عقوبتة اإلعتداو )لنتدورا (؛ 
 والتصتتديق عل  الربوتوكول االختياري اللال امللحق ابلع د الدو  اخلا  ابحلقوق املدنية
والستتتتتتتتياستتتتتتتتية  ا)ادو إس إل اء عقوبة اإلعداو )إستتتتتتتتحانيا( )أملانيا( )بلجيدا( )شتتتتتتتتيل (؛ 
والتصتتديق عل  الربوتوكول االختياري اللال امللحق ابلع د الدو  اخلا  ابحلقوق املدنية 
                                                                                  والسياسية  ا)ادو إس إل اء عقوبة اإلعداو  ب ية إل اء عقوبة اإلعداو رمسيا  )أوكرانيا(؛
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النار و التصتتتتتتتتتتتتديق عل  االتفتتامليتتة التتدوليتتة حلمتتايتتة حقوق مجيو العمتتال  106-7
 امل اجرين وأ راد أسرلم )الفلحني(؛ 

التومليو والتصتتتتتتتتتتتتديق عل  االتفتتامليتتة التتدوليتتة حلمتتايتتة حقوق مجيو العمتتال  106-8
امل اجرين وأ راد أستتتتتتتتترلم )لندورا (؛ والتصتتتتتتتتتديق عل  االتفاملية الدولية حلماية حقوق 

 ل امل اجرين وأ راد أسرلم )ليسوتو( )النيجر(؛مجيو العما

مواصلة استدمال اإلجراءات احمللية للتصديق عل  الربوتوكولني االختياريني  106-9
 األول واللال امللحقني ابلع د الدو  اخلا  ابحلقوق املدنية والسياسية )جورجيا(؛

املية حقوق الطفل االنضتتتتماو إس/التصتتتتديق عل  الربوتوكول االختياري التف 106-10
 بشأن اشرتال األ فال و املنازعات املسلحة )إستونيا( )إسحانيا( )ملرب (؛

التصتتتتتديق عل  الربوتوكول االختياري التفاملية حقوق الطفل املتعلق  جراء  106-11
 تقدمي الحالريات )ملرب (؛

عذيب  االنضتتتماو إس/التصتتتديق عل  الربوتوكول االختياري التفاملية منالضتتتة الت  12- 106
وريهه من ضتتتتروع املعاملة أو العقوبة القاستتتتية أو الالإنستتتتانية أو امل ينة )الداارل( )إستتتتتونيا(  
)أملانيا(؛ والتومليو والتصتتتديق عل  الربوتوكول االختياري التفاملية منالضتتتة التعذيب وريهه من  

 ضروع املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة )لندورا (؛ 

االنضتتتتتتتتتتتمتتتاو إس/التصتتتتتتتتتتتتتديق عل  بروتوكول منو وملمو ومعتتتاملحتتتة اال تتتار  106-13
                                                                      ابألشتتتتاا   و اصتتتتة النستتتتاء واأل فال  املدم ل التفاملية األمم املتحدة ملدا حة اجلرمية 
املنامة عرب الو نية )بيالرو ( )اجلم ورية العربية الستتورية( )ستتري الندا( )لياتنشتتتاين( 

 العام  وأيرلندا الشمالية(؛ )اململدة املتحدة لربيطانيا

النار و التصتتتتديق عل  بروتوكول منو وملمو ومعاملحة اال ار ابألشتتتتاا    106-14
و اصتتتتتتتة النستتتتتتتاء واأل فال  املدمل التفاملية األمم املتحدة ملدا حة اجلرمية املنامة عرب 

 الو نية )الياابن(؛

النارية وأجزائ ا ومدوانهتا التصتديق عل  بروتوكول مدا حة صتنو األستلحة   106-15
والذخهة واال ار هبا بصورة ريه مشروعة  املدمل التفاملية األمم املتحدة ملدا حة اجلرمية 

 املنامة عرب الو نية )لياتنشتاين(؛

النار و التومليو والتصتتتتتتتتتتتديق عل  اتفتامليتة اللتاي املتعلقتة ابجلوانتب املتدنية  106-16
 )الربازيل(؛ 1980لالختطاو الدو  لأل فال لعاو 

التصتتتتتتديق عل  تعديالت نااو روما األستتتتتتاستتتتتت  للمحدمة اجلنائية الدولية  106-17
 بشأن جرمية العدوان )لياتنشتاين(؛

التصتتتتتتتتتديق عل  بروتوكول مدا حة هتريب امل اجرين عن  ريق الرب والححر  106-18
 لو نية )لياتنشتاين(؛                                                            واجلو  املدم  ل التفاملية األمم املتحدة ملدا حة اجلرمية املنامة عرب ا

 التومليو والتصديق عل  معالدة حار األسلحة النووية )لندورا (؛ 106-19
التصتتتتتتديق عل  معالدة حار األستتتتتتلحة النووية  و لب املستتتتتتاعدة التقنية  106-20

واملتاليتة من اجملتمو التدو  ملعتاجلتة املاثر املستتتتتتتتتتتتمرة لربانمة التجتارع النوويتة عل  حقوق 
 السع  إس حتقيق العدالة للضحااي ومعاجلة التلوث الحيئ  )بنما(؛اإلنسان للسدان و 



A/HRC/46/14 

15 GE.20-17589 

النار و االنضتتتماو إس املعالدة الدولية حلار األستتتلحة النووية  وال ستتتيما  106-21
                                                                        ابلنار إس أن آاثر التجارع النووية العديدة الا أجرين و املاضتتتتتتتتتت  ملد أحلقن ضتتتتتتتتتتررا  

 الصحة اإلجنابية للنساء والفتيات ) انواتو(؛ابلحيئة وبصحة سدان جزر مارشال  و اصة  

اخلتاصتتتتتتتتتتتة بوضتتتتتتتتتتتو الالجئني  1951التومليو والتصتتتتتتتتتتتديق عل  اتفتامليتة عتاو  106-22
 )جزر الح اما(؛ 1967وبروتوكو)ا لعاو 

االنضتتتتماو إس مدونة ملواعد الستتتتلول املتعلقة  جراءات جملس األمن ضتتتتد  106-23
املرتدحة ضتتد اإلنستتانية وجرائم احلرع  عل  النحو الذي حدده اإلابدة اجلماعية واجلرائم  

 االئتالو الدو  ملدا حة اإلرلاع )لياتنشتاين(؛

تقتدمي تقتاريرلتا التدوريتة إس جلنتة منتالضتتتتتتتتتتتة التعتذيتب واللجنتة املعنيتة  قوق  106-24
 اإلنسان و الوملن احملدد )بيالرو (؛

 ت حقوق اإلنسان )النيجر(؛مواصلة اجل ود من أجل التعاون مو آليا 106-25

اعتماد عملية مفتوحة ومحنية عل  االستتتتتحقاق عند اختيار املرشتتتتحني عل   106-26
الصتتتتتتتتتتتعيتد الو ين النتاتاابت ليئتات معتالتدات األمم املتحتدة )اململدتة املتحتدة لربيطتانيتا 

 العام  وأيرلندا الشمالية(؛

إس القانون املتعلق بلجنة                                               مواصتتتتتتلة تعزيز اللجنة احلدومية الدولية استتتتتتتنادا    106-27
هبدو إنشتتتاء ماستتتستتتات و نية حلقوق اإلنستتتان  تلل ملحاد    2015حقوق اإلنستتتان لعاو  

                                                            ابريس دعما  لتنفيذ املعالدات األساسية حلقوق اإلنسان )إندونيسيا(؛

مواصتتتتتتتتتتلة العمل املضتتتتتتتتتتطلو بج لتحديد النطاق من أجل بيان اجلدو  من  106-28
 اإلنسان )نيوزيلندا(؛إنشاء ماسسة و نية حلقوق 

اإلستتتتتتراع و االضتتتتتتطالع بعمليات إدراو أحداو الصتتتتتتدول الدولية حلقوق  106-29
 اإلنسان الا صدق علي ا الحلد و القوانني احمللية )جنوع أ ريقيا(؛

تستتريو عملية  تني املاستتستتة الو نية حلقوق اإلنستتان ومواءمت ا مو محاد   106-30
 ابريس )الداارل(؛

اء ماستتتتستتتتة مستتتتتقلة حلقوق اإلنستتتتان  تلل ملحاد  ابريس )الستتتتن ال( إنشتتتت  106-31
ليشتتتتا( )توريو( )اجلحل األستتتتود(؛ وإنشتتتتاء ماستتتتستتتتة -)أملانيا( )أوكرانيا( )العراق( )تيمور

                                                                     و نيتتة حلقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتان و قتتا  ملحتتاد  ابريس )متتاليزاي( )أستتتتتتتتتتترتاليتتا( )مج وريتتة  نزويال 
                                       ة حلقوق اإلنستتان و قا  ملحاد  ابريس )ا)ند(؛ الحوليفارية(؛ والنار و إنشتتاء ماستتستتة و ني

                                                                      وإنشتتتتتتتتتتاء جلنة و نية حلقوق اإلنستتتتتتتتتتان وتفعيل ا التاو  شتتتتتتتتتتيا  مو محاد  ابريس )جنوع 
أ ريقيا(؛ وإنشتتتاء ماستتتستتتة و نية مستتتتقلة حلقوق اإلنستتتان  تلل محاد  ابريس ابلدامل  

 )أيرلندا(؛ 2017                                                      استنادا  إس استنتاجات دراسة النطاق الا أجرهتا احلدومة و 

ضتتتتتتتتتتمتتان امتلتتال اللجنتتة الو نيتتة حلقوق اإلنستتتتتتتتتتتتان ملحتتاد  ابريس املتعلقتتة   32- 106
 ابملاسسات الو نية حلقوق اإلنسان )اململدة املتحدة لربيطانيا العام  وأيرلندا الشمالية(؛ 

مواصتتتتتتتتلة اجل ود الرامية إس دعم جلنة حقوق اإلنستتتتتتتتان  وضتتتتتتتتمان امتلا)ا  106-33
 ابريس )تونس(؛ملحاد  
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وضتتتتتو خطة عمل و نية حلقوق اإلنستتتتتان تتضتتتتتمن تدابه ملموستتتتتة لتطحيق  106-34
 توصيات االستعراض الدوري الشامل )مج ورية  نزويال الحوليفارية(؛

دعم اجل ود املحتتذولتتة و جمتتال التتدورات التتتدريحيتتة الراميتتة إس تعزيز حقوق  106-35
 اإلنسان وصوهنا )ليحيا(؛

استتتتتدشتتتتاو االملرتا  الداع  إس ارياذ تدابه للحماية من التمييز مواصتتتتلة   106-36
  وجب الدستور )نيوزيلندا(؛

ارياذ تدابه خاصتتة ماملتة هتدو إس تعزيز املستتاواة الفعلية بني الرجل واملرأة و   37- 106
 وريو(؛                                                                             مجيو اجملاالت الا تدون  ي ا املرأة ممللة  ليال  انملصا  أو تدون أملل حاا  من الرجل )ت 

مواصلة تعزيز املساواة بني اجلنسني وضمان تدا ا الفر  للنساء والفتيات  106-38
 )سري الندا(؛

إملرار تشتتتتتريو شتتتتتامل ملدا حة التمييز  يتضتتتتتمن تدابه للحماية من التمييز  106-39
 عل  أسا  امليل اجلنس  وا)وية اجلنسانية )نيوزيلندا(؛

ز املستتتتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتتتني  بطرق تشتتتتتتتتمل تدليف ج ودلا الرامية إس تعزي 106-40
 ومحالت التوعية )مج ورية كوراي(؛ 2019التنفيذ الفعال لقانون املساواة بني اجلنسني لعاو 

تضتتتتمني القانون الو ين حار التمييز عل  أستتتتا  ا)وية اجلنستتتتانية والتعحه  106-41
 اجلنسال وامليل اجلنس  )كندا(؛

أستتا  امليل اجلنستت  أو ا)وية اجلنستتانية أو اإلعاملة  إدراو حار التمييز عل    42- 106
                                                                            أو أي أحوال أخر  أو ظروو شاصية ميدن استادام ا سححا  للتمييز و الدستور )كواب(؛ 

ستتتتن وتنفيذ ملوانني تعرتو ابملعاشتتتترة بني شتتتتاصتتتتني من نفس اجلنس  وحتدد   43- 106
 فس اجلنس )آيسلندا(؛ حقوق والتزامات املتعاشرين و حاالت االملرتان بني أشاا  من ن 

ارياذ خطوات العتحار امليل اجلنست  أو ا)وية اجلنستانية أو التعحه اجلنستال  106-44
                                           أسحااب  و تشريعات مدا حة التمييز )إسرائيل(؛

محاية املوا نني  وال ستتتيما الفئات الضتتتعيفة  من الدوارث النامجة عن ت ه  106-45
 املناخ )بيالرو (؛

ه ملعاجلة الضرر الذي حلق ابلحيئة وبصحة النا  بسحب التجارع ارياذ تداب 106-46
 النووية الا أجرهتا الوالايت املتحدة )الصني(؛

ضتتتمان مشتتتاركة النستتتاء  وال ستتتيما الريفيات  واأل فال واألشتتتاا  ذوي  106-47
اإلعاملة وأ راد الشتعوع األصتلية واجملتمعات احمللية  مشتاركة جمدية و وضتو وتنفيذ األ ر 

 املتعلقة بت ه املناخ واحلد من خما ر الدوارث ) يج (؛

مواصتتتتتتتتتتتلتة اجل ود الراميتة إس مدتا حتة آاثر ت ه املنتاخ الا تضتتتتتتتتتتتر ابلتمتو  106-48
  قوق اإلنسان )امل رع(؛

تدليف اجل ود ملعتاجلتة املاثر الطويلتة األجتل للتجتارع النوويتة الا أجريتن بني   49- 106
  يما يتعلق بتحقيق العدالة واملساءلة )اجلم ورية العربية السورية(؛   وال سيما 1958و   1946
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مواصتتتتتتتلة ج ودلا حلشتتتتتتتد التعاون والدعم الدوليني ملعاجلة آاثر ت ه املناخ  106-50
 عل  الاروو االجتماعية واالملتصادية للنساء واأل فال )نيحال(؛

يتتتة و جمتتتال حقوق تنميتتتة القتتتدرات الو نيتتتة عل  الو تتتاء ابلتزامتتتاهتتتتا التتتدول 106-51
 اإلنسان واالستفادة من املساعدة التقنية الدولية ملواج ة حتدايت ت ه املناخ )ابكستان(؛

تعزيز تنايم محالت التوعيتة والتلقيف والتتدريتب بشتتتتتتتتتتتأن التديف مو ت ه  106-52
 املناخ والتوعية  اا ر الدوارث واحلد من ا )الفلحني(؛

مية إس معاجلة آاثر ت ه املناخ والدوارث الطحيعية مواصتتتلة تعزيز اجل ود الرا 106-53
عل  حقوق اإلنستتتتتتان  وضتتتتتتمان وصتتتتتتول اجلميو إس مراكز اإلجالء  وال ستتتتتتيما و اجلزر 

 اخلارجية )مج ورية كوراي(؛

 إنشاء مرا ق سجون متاصصة للسجينات وللسجناء األحداث )إستونيا(؛  106-54

ر ميتلل امتلاال  يما  التفاملية جعل نااو العدالة والستتتتتتتتتتجون اخلا  اب 106-55                                 لقصتتتتتتتتتت 
 حقوق الطفل  وحتسني الاروو العامة الحتجاز السجناء ومعاملت م ) رنسا(؛

التنفيتتذ التتتاو لقواعتتد األمم املتحتتدة ملعتتاملتتة الستتتتتتتتتتتجينتتات والتتتدابه ريه  106-56
 االحتجازية للمجرمات )ملواعد ابندول( ا)اد ة إس ضمان حقوق السجينات ) رنسا(؛

حتستتتتتتتتتتتني ظروو مرا ق االحتجتاز  ي تا   تا و ذلتك الصتتتتتتتتتتترو الصتتتتتتتتتتتح   106-57
والت ويتة  واحتجتاز الستتتتتتتتتتتجنتاء األحتداث والستتتتتتتتتتتجينتات الحتال تات  عزل عن الستتتتتتتتتتتجنتاء 

 الحال ني   ا يتفق مو املعايه الدولية )الوالايت املتحدة األمريدية(؛

تقنية ومالية  تني النااو القضتتتتتتتتائ   بطرق من ا ريصتتتتتتتتي  موارد بشتتتتتتتترية و  106-58
                                                                           كا ية   ضال  عن العمل املن ج  عل  بناء ملدرات السلطات املعنية و جمال حقوق املرأة 

 واملساواة بني اجلنسني )ماليزاي(؛

املضتتتتتتتتتتت  و تنتاول القواعتد واملعتايه ذات الصتتتتتتتتتتتلتة لتتأكيتد حقوق الطفتل  106-59
ريهلتا من املعتايه                                                            ومواءمتة ناتاو ملضتتتتتتتتتتتاء األحتداث  ي تا  تامتا  مو اتفتامليتة حقوق الطفتل و 

                                                                       ذات الصتتتتتتتتلة   ضتتتتتتتتال  عن تعزيز نوعية خدمات وبرامة رعاية الصتتتتتتتتحة العقلية لأل فال 
 وزايدة توا رلا )جنوع أ ريقيا(؛

ارياذ التدابه الالزمة لضتتتمان حرية احلصتتتول عل  املعلومات العامة والنار  106-60
 و اعتماد التشريعات ذات الصلة )اجلم ورية الدومينيدية(؛

مواصتتتتتتتتتتتلتة اجل ود الراميتة إس مدتا حتة اال تار ابلحشتتتتتتتتتتتر ومجيو أشتتتتتتتتتتتدتال  106-61
 االست الل  وال سيما االست الل اجلنس  للنساء واأل فال )تونس(؛

 بدء محلة توعية عامة واسعة النطاق بشأن اال ار ابلحشر )جزر الح اما(؛ 106-62

 املتجرين وحماكمت م )جزر الح اما(؛زايدة اجل ود الرامية إس التحقيق مو  106-63

تدليف التعاون مو اإلجراءات اخلاصتتتة جمللس حقوق اإلنستتتان  بطرق من ا  106-64
تنايم زايرة املقررة اخلاصتتتتة املعنية ابال ار ابألشتتتتاا   ال ستتتتيما النستتتتاء واأل فال  إس 

 الحلد )بيالرو (؛
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اال ار هبم   ن  ي م تعزيز تنفيذ تشتتريعات مدا حة استتت الل األشتتاا  و  106-65
 األ فال  وضمان مقاضاة اجلناة وإدانت م )بلجيدا(؛

تو يد املاستتتتتستتتتتات العامة من أجل مدا حة اال ار ابألشتتتتتاا  بتدريس  106-66
موارد خمصتتتتتتتصتتتتتتتة وتدريب موظف  إنفاذ القانون عل  التحقيق مو املتجرين ابألشتتتتتتتاا  

 ومقاضاهتم واحلدم علي م )كندا(؛

به  عالة ملدا حة اال ار ابلحشتتتتتر ومحاية حقوق النستتتتتاء واأل فال ارياذ تدا 106-67
 )الصني(؛

 تدليف اجل ود اجلارية ملدا حة اال ار ابلحشر والتحين ريه القانول ) رنسا(؛  68- 106

تدليف ج ودلتتتا ملدتتتا حتتتة اال تتتار ابلحشتتتتتتتتتتتر ابريتتتاذ إجراءات حمليتتتة ملويتتة  106-69
 القانونية الدولية ذات الصلة )جورجيا(؛واالنضماو إس الصدول 

مواصتتتلة املشتتتاركة بنشتتتاو و التعاون الدو  من أجل املستتتاعدة التقنية و  106-70
                                                                          حتستتني محاية حقوق اإلنستتان و جما  ت ه املناخ وإدارة النفاايت بطرق ستتليمة بيئيا   وو 

 اإلنسان )إندونيسيا(؛مدا حة اال ار ابلحشر والرق وريهمها من انت اكات حقوق 

 اعتماد خطة عمل و نية شاملة حلار مجيو أشدال الرق )العراق(؛ 106-71

ارياذ مزيد من التدابه للتوصتل إس منو  عل  لال ار ابألشتاا  والستارة  106-72
 واالست الل اجلنس  )إيطاليا(؛

ارشال  بطرق زايدة اجل ود الرامية إس القضاء عل  اال ار ابلحشر و جزر م 106-73
تشتتمل إجراء حتقيقات صتتارمة مو املتجرين ابلحشتتر ومقاضتتاهتم واحلدم علي م  والدشتتف 
الستتتتتليم عن ضتتتتتحااي اال ار ابلحشتتتتتر  وتعزيز املستتتتتاعدة املقدمة إس الضتتتتتحااي )الوالايت 

 املتحدة األمريدية(؛

)م  مواصلة ج ودلا الرامية إس التصدي لال ار ابلنساء واأل فال واست ال 106-74
 وإملامة املالجئ الدا ية للضحااي وضمان تقدمي اجلناة إس العدالة )ميااار(؛

زايدة اجل ود الراميتة إس التحقيق مو املتجرين ابألشتتتتتتتتتتتاتا  ومقتاضتتتتتتتتتتتاهتم  106-75
 واعتماد تدابه استحاملية لتحديد ضحااي اال ار ودعم م )نيوزيلندا(؛

ستتتتتتتتتتتتجابة الستتتتتتتتتتتريعة ملنو اال ار تدليف اجل ود لوضتتتتتتتتتتتو وتنفيذ برامة اال 106-76
 ابألشاا  ومدا حتج وتقدمي املساعدة الدا ية  وال سيما لأل فال الضحااي )الفلحني(؛

 مواصلة دعم ملانون مدا حة اال ار ابلحشر )السن ال(؛ 106-77

العمل  ابلتعاون مو الشتتتتتتتتتركاء الدوليني  حستتتتتتتتتب االملتضتتتتتتتتتاء  عل  تو ه  106-78
القضتتتائيني وموظف  االدعاء وإنفاذ القانون بشتتتأن االستتتتماع إس التدريب الداو ملوظفي ا  

 ملضااي اال ار ابألشاا  والتحقيق  ي ا ومقاضاة اجلناة )سن ا ورة(؛

مو    2017اريتاذ تتدابه ملموستتتتتتتتتتة ملدتا حتة اال تار ابلحشتتتتتتتتتتر ومواءمتة ملتانون عتاو   79- 106
 واأل فال )اجلم ورية العربية السورية(؛ التزاماهتا الدولية ب ية تعزيز أ ر محاية الضحااي من النساء  

تفديك شتتتحدات اال ار ابلحشتتتر  وال ستتتيما عرب احلدود  وضتتتمان مستتتاءلة  106-80
 املتور ني )اجلم ورية العربية السورية(؛
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إرستتتتتتتتتتتتاء آليتة وإجراءات لضتتتتتتتتتتتمتان اإلبال  عن حتاالت اال تار ابأل فتال  106-81
للتشتتتتتريعات املتعلقة هبذا األمر من أجل تقدمي اجلناة واستتتتتت ال)م وكفالة التطحيق الصتتتتتارو  

 إس العدالة )توريو(؛

                                                              إنفاذ تشتتتتتتريعاهتا املتعلقة ابال ار ابألشتتتتتتاا  إنفاذا  صتتتتتتارما  ابعتماد خطة  106-82
عمتتل و نيتتة شتتتتتتتتتتتتاملتتة والتعجيتتل ابعتمتتاد إجراءات التشتتتتتتتتتتت يتتل املوحتتدة إلنفتتاذ القتتانون 

 ؛واستعراض سياسات ا)جرة )جنوع أ ريقيا(

 يمتا يتعلق ابال تار ابلحشتتتتتتتتتتتر  بتذل ملتدر أكرب من اجل ود و مجو الحيتاانت  106-83
 ومحالت الوملاية وريصي  املوارد لدعم الضحااي والتحقيق واملالحقة والعقاع )إسحانيا(؛

مواصتتتلة التصتتتدي لال ار ابألشتتتاا  من خالل شتتتراكات و نية وإملليمية  106-84
 ودولية )أرمينيا(؛

خطوات  علية ملدا حة الفستتتتتاد واال ار ابألشتتتتتاا  )مج ورية إيران ارياذ   106-85
 اإلسالمية(؛

 مواصلة دعم ماسسة األسرة والقيم األسرية )لايا(؛ 106-86

العمتل عل  تعزيز التنميتة االملتصتتتتتتتتتتتتاديتة واالجتمتاعيتة للحتد من الفقر بني  106-87
 السدان وضمان حق األ فال الفقراء و التعليم )الصني(؛

اريتاذ تتدابه ملموستتتتتتتتتتتة وملتابلتة للقيتا  ال بتد من تا لتعزيز اتحتاع نام ريتذائيتة  106-88
                                                                       أريىن وأصتتتا وأشتتتد تنوعا    ضتتتال  عن أااو احلياة النشتتتطة  وال ستتتيما بتحستتتني التلقيف 

 ال ذائ  )لايا(؛

تعزيز التعتاون اجلتاري مو املليتات التدوليتة املعنيتة  عمتال حق اإلنستتتتتتتتتتتان و  106-89
 و الصرو الصح  )إسحانيا(؛ مياه الشرع وحقج

ارياذ تدابه  ورية لضتتتتتتتمان حصتتتتتتتول اجلميو عل  املياه النايفة والصتتتتتتترو  106-90
 الصح   وكفالة إيحة ما يدف  من مرا ق الصرو الصح  )ماليزاي(؛

اريتاذ تتدابه حمتددة ا)تدو ملعتاجلتة أمر برامة التجتارع النوويتة   تا و ذلتك  106-91
والتأمه الصتتتتتح  عل  املوا نني  وال ستتتتتيما النستتتتتاء والفتيات  عل  مد  الضتتتتترر الحيئ   

 أجيال متعاملحة  )بيالرو (؛

وضتتتتو استتتترتاتيجية واستتتتعة النطاق ملعاجلة املاثر املستتتتتمرة لربامة التجارع  106-92
النووية عل  الحيئة والصتتتتتتحة وستتتتتتحل العيم لستتتتتتدان جزر مارشتتتتتتال  وال ستتتتتتيما النستتتتتتاء 

 واأل فال )شيل (؛

توستتتتتيو نطاق الربانمة الو ين للوملاية من الستتتتتر ان ملعاجلة املاثر الستتتتتلحية  106-93
 للتجارع النووية السابقة وضمان التمويل الداو للربانمة ) يج (؛

وضو اسرتاتيجية تنطوي عل  املشاركة الشاملة بشأن آاثر برانمة التجارع  106-94
أجل معاجلة آاثره املستمرة عل  الحيئة   النووية الذي نفذتج الوالايت املتحدة األمريدية من

والصتتتتحة وعل  ستتتتحل عيم شتتتتعب جزر مارشتتتتال  وال ستتتتيما النستتتتاء والفتيات  و ديد 
 موارد الصندوق االستئمال النووي )مج ورية إيران اإلسالمية(؛
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توستتتتتتتتيو نطاق برانجم ا الو ين للوملاية من الستتتتتتتتر ان ملعاجلة آاثر التجارع  106-95
)ا ضتتتترر وخيم عل  صتتتتحة املرأة  وكفالة التمويل الداو لقطاع الصتتتتحة   النووية الا كان

 )مج ورية إيران اإلسالمية(؛

توستتتتتتيو نطاق برانجم ا الو ين للوملاية من الستتتتتتر ان ملعاجلة آاثر التجارع النووية   96- 106
 )ماليزاي(؛ الا كان )ا ضرر وخيم عل  صحة املرأة  وكفالة التمويل الداو لقطاع الصحة  

تعزيز الرعاية الصتتتتحية األولية  وال ستتتتيما عنصتتتترلا الوملائ   من أجل احلد  106-97
 من ارتفاع معدالت اإلصابة أبمراض ملل السدري والسل )كواب(؛

مواصتتلة اجل ود لتو ه الرعاية الصتتحية   ا و ذلك برامة لتلقيف اجلم ور  106-98
 ارية )إندونيسيا(؛والتصدي ملاا ر مرض السدري واألمراض الس

ارياذ تدابه ملموستتتة للتصتتتدي للوصتتتم والتمييز ضتتتد األشتتتاا  املصتتتابني  106-99
ابجلذاو وأ راد أستتتتتتترلم  وضتتتتتتتمان حصتتتتتتتو)م عل  اخلدمات الصتتتتتتتحية الدا ية و الوملن 

 املناسب )الربت ال(؛

التنفيذ الدامل الستتتتتتترتاتيجية منو محل املرالقات وضتتتتتتتمان إدماو التلقيف  106-100
  الشتتتتتتامل ابنتااو و من او التلقيف الصتتتتتتح  لألستتتتتترة  للحد من ارتفاع معدل اجلنستتتتتت 

                                                     انتشار األمراض املنقولة جنسيا  ومحل املرالقات )آيسلندا(؛

تعزيز التدابه الرامية إس ضتمان حصتول النستاء  وال ستيما النستاء من اجلزر  106-101
 الدا ية )ميااار(؛اخلارجية  عل  الرعاية الصحية بزايدة األموال 

استعراض وحتدي  وتعزيز سحل احلصول عل  السلو واملعلومات واخلدمات  106-102
املتعلقة بتنايم األستتتتتترة  بطرق تشتتتتتتمل حتدي  ستتتتتتياستتتتتتة الصتتتتتتحة اإلجنابية  الا انت ن 

 )سلو ينيا(؛ 2018صالحيت ا و 

تيستتتتتته احلصتتتتتتول زايدة اجل ود الرامية إس إعمال احلق و التعليم للجميو و  106-103
 عل  التعليم )سري الندا(؛

 مواصلة اجل ود و جمال التعليم وتطوير ا)ياكل األساسية املدرسية )امل رع(؛  104- 106

ضمان حصول مجيو األ فال عل  التعليم  وال سيما أولئك الذين يعيشون  106-105
من ترل التتدراستتتتتتتتتتتتة و  قر وو اجلزر اخلتتارجيتتة  وزايدة اجل ود الراميتتة إس منو األ فتتال 

بوستتتتتتتتتتتائتل من تا تعزيز تتدابه مدتا حتة زواو األ فتال  ومحتل الفتيتات واملرالقتات  وعمتل 
 األ فال )الربت ال(؛

مواصتتتتتلة اجل ود الرامية إس حتستتتتتني  ر  احلصتتتتتول عل  التعليم واحلد من  106-106
 ؛الت يب عن الدراسة وضمان إمدانية االلتحاق ابملدار  )اجلم ورية الدومينيدية(

تعزيز ج ودلا لضتتتمان املستتتاواة و احلصتتتول عل  التعليم اجليد  وال ستتتيما  106-107
 للفتيات ولأل فال ذوي اإلعاملة )ملديف(؛

مضتتتتتتتتتتتتاعفتة اجل ود من أجتل زايدة معتدل االلتحتاق ابملتدار   بطرق من تا  106-108
 تعزيز تدابه مدا حة زواو األ فال واحلمل املحدر وعمل األ فال )بنما(؛

ارياذ تدابه من أجل كفالة إدماو التلقيف الشامل واملالئم من حي  السن  106-109
 بشأن اجلنس والصحة واحلقوق اإلجنابية عل  حنو من ج  و املنالة املدرسية ) يج (؛
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                                                                       العمل  ابعتحارلا دولة  ر ا  و اتفاملية محاية الرتاث العامل  اللقاو والطحيع   106-110
اث اللقاو ريه املادي  عل  التنفيذ الدامل لألحداو ذات الصتتتتتتتتتلة وو اتفاملية محاية الرت 

 الا تعزز الوصول إس الرتاث اللقاو وأشدال التعحه اإلبداع  واملشاركة  ي ما )ملرب (؛

إدراو أحداو اتفاملية القضتاء عل  مجيو أشتدال التمييز ضتد املرأة عل  حنو  106-111
 )شيل (؛يو و تشريعاهتا الو نية 

تعديل التشتتتتتتتتتريعات الو نية وتضتتتتتتتتتمين ا االلتزامات الدولية املتعلقة  قوق  106-112
 اإلنسان  وجب اتفاملية القضاء عل  مجيو أشدال التمييز ضد املرأة )أوكرانيا(؛

إدراو مجيو أحداو اتفاملية القضتتتتتاء عل  مجيو أشتتتتتدال التمييز ضتتتتتد املرأة  106-113
 لو نية )اجلحل األسود(؛عل  حنو يو و تشريعاهتا ا

وضتو وستن تشتريعات حملية بشتأن تنفيذ اتفاملية القضتاء عل  مجيو أشتدال  106-114
التمييز ضتد املرأة  وال ستيما و جمال مشتاركة املرأة عل  ملدو املستاواة مو الرجل و احلياة 

 العامة والسياسية )لولندا(؛

  اعتماد تعريف شتتتامل 2019  عالوة عل  ملانون املستتتاواة بني اجلنستتتني لعاو 106-115
من اتفاملية القضتتتاء عل  مجيو أشتتتدال التمييز ضتتتد  1                                 للتمييز ضتتتد املرأة  شتتتيا  مو املادة  

 املرأة )ملرب (؛

املضتتتت  و ارياذ اخلطوات املناستتتتحة لتعزيز التدابه التشتتتتريعية والستتتتياستتتتاتية  106-116
 ملدا حة العنف اجلنسال )ا)ند(؛

 ملدا حة العنف والتمييز بسحب نوع اجلنس )األرجنتني(؛   مواصلة وضو سياسات  117- 106

        تنفيتتذا   2018تنفيتتذ )تعتتديتتل( ملتتانون منو العنف العتتائل  واحلمتتايتتة منتتج لعتتاو  106-118
                                                                  عاال   بوسائل من ا الدعوة والتوعية بني اجلماله املست د ة )أسرتاليا(؛

ضتتتتتتد املرأة وتو يد   مواصتتتتتتلة اجل ود الرامية إس منو مجيو أشتتتتتتدال التمييز 106-119
 املساواة بني الرجل واملرأة )تونس(؛

 مواصلة ج ودلا الرامية إس القضاء عل  العنف العائل  )اليوانن(؛ 106-120

إعطتتاء األولويتتة لتنفيتتذ )تعتتديتتل( ملتتانون منو العنف العتتائل  واحلمتتايتتة منتتج  106-121
 )ملرب (؛ 2018 لعاو

تدليف اجل ود الرامية إس زايدة الوع   من خالل وستتائل تشتتمل احلمالت  106-122
التلقيفية واإلعالمية  ابلطابو اإلجرام  للعنف اجلنستتتتتتتتتال والعنف العائل   واستتتتتتتتتت داو 
الرجال والنستاء عل  حد الستواء من أجل وضتو حد لقحو)ما و اجملتمو وتشتجيو اإلبال  

 عن ما )بلجيدا(؛

مواصتتتتتلة العمل مو مجيو أصتتتتتحاع املصتتتتتلحة املعنيني من أجل زايدة وع   106-123
اجملتمو وملحولج بضتتتتتتتترورة القضتتتتتتتتاء عل  التمييز ضتتتتتتتتد املرأة   ا و ذلك العنف والقوالب 

 النمطية السلحية )سن ا ورة(؛

ارياذ إجراءات عل  مجيو املستتتوايت للتصتتدي للعنف اجلنستت  واجلنستتال   106-124
 ه املوارد الدا ية والتدريب للستتتلطات املعنية وإدراو مجيو أحداو بطرق من ا ضتتتمان تو 

 اتفاملية القضاء عل  مجيو أشدال التمييز ضد املرأة و القانون الو ين )أيرلندا(؛
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مدا حة العنف اجلنستتتتتتتتتال   ا و ذلك العنف اجلنستتتتتتتتت  والعائل   وتعزيز  106-125
 ااي العنف )إيطاليا(؛اخلدمات االجتماعية لتقدمي املساعدة للنساء ضح

ارياذ خطوات ملموستتتتتتة ملدا حة العنف اجلنستتتتتت  واجلنستتتتتتال  بطرق من ا  106-126
 تشجيو إبال  السلطات عن حاالت العنف العائل  )الوالايت املتحدة األمريدية(؛

مدتا حتة العنف ضتتتتتتتتتتتد النستتتتتتتتتتتاء والفتيتات؛ ووضتتتتتتتتتتتو حتد للعقوبتة الحتدنيتة  106-127
املحلغ عن ا ومقاضتتتتتتتتاة املستتتتتتتتاولني ومعاملحت م؛ وضتتتتتتتتمان   لأل فال؛ والتحقيق و احلاالت

 وصول الضحااي إس العدالة وجرب الضرر )مج ورية  نزويال الحوليفارية(؛

مواصتتلة ج ودلا الرامية إس تعزيز املستتاواة بني اجلنستتني وارياذ تدابه  عالة  106-128
 (؛ملدا حة العنف اجلنسال   ا و ذلك العنف العائل  )لياتنشتاين

 2018الن وض  نفتاذ )تعتديتل( ملتانون منو العنف العتائل  واحلمتايتة منتج لعتاو  106-129
ابالستتتتتتلمار و تدريب الستتتتتلطات احمللية والو نية عل  مستتتتتاعدة ضتتتتتحااي العنف العائل  

 وزايدة الوع  هبذا القانون وحتسني   مج لد  اجملتمعات احمللية )لولندا(؛

نفيذ تدابه للحد من العنف ضتتتتد النستتتتاء املضتتتت  و وضتتتتو ستتتتياستتتتات وت 106-130
 والفتيات )نيوزيلندا(؛

مواصتلة  تني آلياهتا وستياستاهتا الرامية إس القضتاء عل  العنف ضتد النستاء  106-131
والفتيات وتعزيز املستاواة بني اجلنستني من أجل تشتجيو اضتطالع املرأة ابألدوار الرئيستية 

 و اجملتمو ) انواتو(؛

مواصتتلة اجل ود الرامية إس مدا حة العنف اجلنستتال ضتتد املرأة  وال ستتيما العنف   132- 106
 العائل  واجلنس   والعمل و لذا السياق  عل  زايدة مجو الحياانت اإلحصائية )الربت ال(؛ 

منو العنف والتمييز ضتتتتتتتتتد املرأة وزايدة مشتتتتتتتتتاركت ا و احلياة العامة   ا و  106-133
 تاابية )الربازيل(؛ذلك و العمليات االن

ارياذ تدابه لتحستتتتتني  ليل املرأة و مناصتتتتتب صتتتتتنو القرار و القطاع العاو  106-134
 واحلد من الفجوة و األجور بني اجلنسني )إسرائيل(؛

ضتتتتتتتتتمان وصتتتتتتتتتول املرأة إس العدالة  عاجلة احلواجز املادية واالملتصتتتتتتتتتادية   106-135
 ر اخلارجية )ماليزاي(؛سيما أماو النساء املقيمات و اجلز  وال

تعزيز وستتتائل ضتتتمان مشتتتاركة املرأة و الربملان وو مجيو مستتتتوايت اإلدارة  106-136
 العامة )املدسيك(؛

ارياذ تدابه  عالة لتيستتتتتتته زايدة مشتتتتتتتاركة املرأة و ليل ا و الوظائف العامة  106-137
               املنقولتتة جنستتتتتتتتتتتيتتا  واحلتتد من ارتفتتاع مستتتتتتتتتتتتو  محتتل املرالقتتات واملعتتدل املقلق لألمراض 

 )مج ورية  نزويال الحوليفارية(؛

تعزيز خدمات الدعم املقدمة إس الناجيات من العنف اجلنستتتتتتتتتال  نشتتتتتتتتتاء  106-138
 املالجئ وضمان الوصول إلي ا وحتسني توا ر خدمات الصحة العقلية )كندا(؛

  وارياذ  تعزيز خدمات الدعم املقدمة لضتتحااي العنف العائل  والعنف اجلنستتال  139- 106
 تدابه لتوعية موظف  إنفاذ القانون  طورة العنف العائل  والعنف اجلنسال ) يج (؛ 
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اتحتاع هنة منتام لتعزيز التتدابه الراميتة إس مجو الحيتاانت اإلحصتتتتتتتتتتتائيتة عن  106-140
 ضد املرأة   ا و ذلك العنف العائل  )أملانيا(؛ العنف اجلنسال

تعزيز مجو الحياانت اإلحصتتتائية عل  حنو من ج  عن العنف اجلنستتتال ضتتتد  106-141
املرأة   ا يشمل العنف العائل   وتصنيف ا حسب الفئة العمرية ونوع العالملة بني الضحية 

 واجلال )آيسلندا(؛

ية املصتتنفة عن العنف اجلنستتال   ا و ذلك حتستتني مجو الحياانت اإلحصتتائ 106-142
 العنف العائل  )الفلحني(؛

                                                                 اعتماد أنشتتتتطة وبرامة توعية منستتتتقة وممولة  ويال  كا يا  تستتتتت دو الرجال  106-143
 والفتيان وترم  إس ت يه املواملف وتعزيز املعايه اإلجيابية للذكورة )لايا(؛

يق الفجوة و األجور بني اجلنستتني بتشتتجيو تدليف التدابه الرامية إس تضتتي 106-144
 األجر املتساوي عن العمل املتساوي )ميااار(؛

 مواصلة بذل مزيد من اجل ود لتعزيز محاية حقوق النساء واأل فال )الياابن(؛  145- 106

تنايم برامة للتوعية من أجل القضتتتتتتتتاء عل  القوالب النمطية التمييزية بني  106-146
 اجلنسني )ميااار(؛

اعتماد استتترتاتيجية شتتتاملة للقضتتتاء عل  املواملف األبوية والقوالب النمطية  106-147
 التمييزية  يما يتعلق أبدوار املرأة والرجل و األسرة واجملتمو )بنما(؛

 التعجيل  عاجلة املعايه األبوية لتأكيد حقوق املرأة )جنوع أ ريقيا(؛ 106-148

مواصتتتلة ج ودلا الرامية إس تنفيذ التدابه التشتتتريعية والستتتياستتتاتية املتعلقة  106-149
  ماية حقوق الطفل )نيحال(؛

حار العقوبة الحدنية صتتتتتتتتتراحة و مجيو األوستتتتتتتتتاو   جراءات من ا تعديل  106-150
و)تعتديتل( ملتانون منو العنف العتائل  واحلمتايتة منتج  2015ملتانون محتايتة حقوق الطفتل لعتاو 

 )الداارل(؛ 2018لعاو 

اريتاذ تتدابه لوضتتتتتتتتتتتو حتد للعقوبتة الحتدنيتة لأل فتال و مجيو األوستتتتتتتتتتتتاو   106-151
 ل التأديب ريه العنيف )إسرائيل(؛وتشجيو بدائل تشمل أشدا

مواصتتلة ج ودلا الرامية إس ضتتمان حار العقوبة الحدنية و مجيو األوستتاو  106-152
 ليشا(؛ - )تيمور

 رض حار كامل عل  العقوبة الحدنية لأل فال  بوستتتتائل من ا تعديل ملانون  106-153
 )أملانيا(؛ 2011العقوابت لعاو 

لأل فتال و مجيو األوستتتتتتتتتتتاو   تا  ي تا املنزل  وإل تاء حار العقوبتة الحتدنيتة   106-154
 اإلذن ابستاداو القوة لتقومي سوء سلول األ فال و ملانون العقوابت )اليوانن(؛

اريتاذ تتدابه عتاجلتة حلار العنف ضتتتتتتتتتتتد األ فتال ومواصتتتتتتتتتتتلتة محتايتة حقوق  106-155
 األ فال )ا)ند(؛

ا و ذلك تو ه العتدد الدتاو من زايدة اخلدمات املتعلقتة  متاية األ فتال   ت  106-156
 املوظفني ملدتب حقوق اإلنسان و وزارة اللقا ة والشاون الداخلية )إستونيا(؛

 ضمان التسجيل اجملال واإللزام  ألي  فل يولد و الحلد ) رنسا(؛ 106-157
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 مدا حة عمل األ فال وضمان محاية األ فال وحصو)م عل  التعليم ) رنسا(؛  158- 106

الشتتتتتتروع و بذل ج ود  عالة ووضتتتتتتو تشتتتتتتريعات ملدا حة العنف العائل    106-159
 سيما العنف ضد األ فال )مج ورية إيران اإلسالمية(؛ وال

ضتتتتتتتتتمان معاجلة  عالة لاالرة عمل األ فال  وال ستتتتتتتتتيما أستتتتتتتتتوأ أشتتتتتتتتتدالج  106-160
 )اجلم ورية العربية السورية(؛

اءات تشتتتتمل اعتماد تشتتتتريعات حتدد الستتتتن  تعزيز محاية حقوق األ فال   جر  161- 106
 الدنيا لدخول سوق العمل و نو زواو األ فال والزواو املحدر والزواو القسري )إيطاليا(؛ 

دعم اجل ود الرامية إس تعزيز ومحاية حقوق الطفل  وال ستتتتتتتتتتتيما  يما يتعلق  106-162
 ابلتعليم والصحة الحدنية والعقلية )ليحيا(؛

  من أجل زايدة محاية حقوق النساء والفتيات  تشمل ريصي  ارياذ تدابه 106-163
                                                                          املوارد الحشتتتتتتتتترية واملالية  إلجراء حتقيقات  عالة ونزي ة   ضتتتتتتتتتال  عن حتديد ستتتتتتتتتن الزواو 

 سنة )إسحانيا(؛ 18القانونية الدنيا و 

 107مواءمة نااو ملضتتتتتتاء األحداث مو اتفاملية حقوق الطفل وتعديل املادة   106-164
 سنة )املدسيك(؛ 18عقوابت لر و السن الدنيا للمساولية اجلنائية إس من ملانون ال

إدراو أحداو اتفاملية حقوق الطفل وتوصتتتيات جلنة حقوق الطفل و ملانوهنا  106-165
الو ين من أجل محاية األ فال من التمييز  وال ستتتيما مجيو الفئات امل مشتتتة والضتتتعيفة  

 نا ق الريفية ) انواتو(؛ملل األ فال ذوي اإلعاملة واأل فال و امل

ارياذ خطوات إضا ية ملنو ومدا حة مجيو أشدال العنف ضد األ فال والقضاء   166- 106
عل  التمييز ضتتتتتتتد األ فال املنتمني إس الفئات احملرومة  وال ستتتتتتتيما  يما يتعلق  صتتتتتتتو)م عل   

 الدا ية )مج ورية كوراي(؛ التعليم واملياه النايفة والصرو الصح  وخدمات الرعاية الصحية  

تعزيز ج ودلا العتماد إجراءات تستتتتتتتتتجيل املواليد وإصتتتتتتتتتدار شتتتتتتتتت ادات امليالد   167- 106
 )ملديف(؛ 

تدليف اإلجراءات لضتمان تستجيل املواليد وإصتدار شت ادات امليالد عل   106-168
وجج الستتتتترعة  وال ستتتتتيما و املنا ق الريفية  وضتتتتتمان تستتتتتجيل األ فال املولودين خارو 

  ار الزواو وأ فال األم ات املرالقات )املدسيك(؛إ

  وملانون 2015ضتمان املوارد الدا ية لتنفيذ ملانون محاية حقوق الطفل لعاو   106-169
  2015  وملانون جلنة حقوق اإلنستتتتتتتتتان لعاو  2015حقوق األشتتتتتتتتتاا  ذوي اإلعاملة لعاو  

 )أسرتاليا(؛ 2019وملانون املساواة بني اجلنسني لعاو 

حتاع هنة ملتائم عل  حقوق اإلنستتتتتتتتتتتان و جمتال اإلعتاملتة لضتتتتتتتتتتتمتان التطحيق ات 106-170
الفعال للقانون املتعلق  قوق األشتاا  ذوي اإلعاملة والستياستة الو نية للتنمية الشتاملة 

 لألشاا  ذوي اإلعاملة )شيل (؛

ارياذ التدابه الالزمة لدعم  تو األشاا  ذوي اإلعاملة  قومل م عل  ملدو  106-171
 املساواة مو املخرين )ليحيا(.

مجيو االستتتنتاجات و/أو التوصتتيات الواردة و لذا التقرير تعرب عن موملف الدولة )الدول( الا   - 107
                                                                                          ملدمت ا و/أو الدولة موضوع االستعراض. وال ينح   أن ي ف م أبهنا حتا  بتأييد الفريق العامل بداملج. 
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