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 مقدمة  

عقد الفريق العامل املعين ابالستتتتتتتتتتتتتعراا الدورن الوتتتتتتتتتتتتاملح املنوتتتتتتتتتتتت  وفقا  لقرار  ل   ق    -1
وأُجرن   .2020توتتتتتترين ال ارب/ن فمرب    13إىل   2ح دورته الستتتتتتادستتتتتتة وال من    الف ة من  5/1  اإلنستتتتتتان

وترأس وفد لايربيف   .2020توتترين ال ارب/ن فمرب    2عق دة    ة ال انايةح املاالستتتعراا املتعلق يلايربيف   اسلستت 
وزير العتدل والنتا تل العتامح فرانتا م ستتتتتتتتتتتتتتتال دين االين. واعتمتد الفريق العتامتل التقرير املتعلق يلايربيف   

 .2020تورين ال ارب/ن فمرب  6جلسته العاشرة املعق دة   

ح فريق املقررين التايل 2020ارب/يناير  كان ن ال   14   ل   ق   اإلنستتتتتتتتتتتان قد ا تارح    كانو  -2
 )اجملم عة ال مناية( لتايسري االستعراا املتعلق يلايربيف: إسباناياح والبحرينح ونايجرييف.

من مرفق قرار  5والفقرة  5/1من مرفق قرار  ل   ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان  15ووفقتتتتتتا  للفقرة  -3
 يلايربيف:عراا املتعلق تسالح صدرت ال اث ق التالاية يو ن ا16/21 اجملل 

 ؛(A/HRC/WG.6/36/LBR/1) (أ)15تقرير وطين/عرا  طي مقدم وفقا  للفقرة  )أ( 

   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان جتمايع للمعل متتات أعتتدتتته مف متتتتتتتتتتتتتتايتتة األمم املتحتتدة الستتتتتتتتتتتتتتتامايتتة  ق )ب( 
 ؛(A/HRC/WG.6/36/LBR/2) )ب(15وفقا  للفقرة  (الساماية )املف ماية

 .(A/HRC/WG.6/36/LBR/3) (ج)15 ة وفقا  للفقرةم جز أعدته املف ماية الساماي )ج( 

أملتانايتاح كتل من  وأ ايلت  إىل لايربيف عن طريق اجملم عتة ال منايتة قتا متة أستتتتتتتتتتتتتت لتة أعتد تا ستتتتتتتتتتتتتتلفتا   -4
 م عتة األصتتتتتتتتتتتتتتدقتال املعنايتة دلايتات التنفايتمل وتقتدع التقتارير واملتتايعتة عل  )ابستتتتتتتتتتتتتتم    وأوروغ انح والربتغتال

 أيرلنداانايا العظم  و يطختنوتتتتاينح واململكة املتحدة لرب يدح وكنداح ولايح ويلجايكاح والستتت  (الصتتتعايد ال طين
. وتتاح  ملل األستتتتتتتتتتتتتت لة عل  امل قع الوتتتتتتتتتتتتتتبكي لمستتتتتتتتتتتتتتتعراا الوتتتتتتتتتتتتتتمالايةح وال اليفت املتحدة األمريكاية

 الوامل. الدورن

 موجز وقائع عملية االستعراض -أوالا  

 العرض املقدم من الدولة موضوع االستعراض -ألف 

أجل م اصتتتتتتتتتتتلة عقد دورة الفريق   اإلنستتتتتتتتتتتان من  د اليت يملهلا  ل   ق  ابسه    لايربيف  دأقر وف -5
 (.19-العامل عل  الرغم من التحديفت اليت طر تها جا حة فريوس ك روان )ك فايد

 187ال اناية من االستتتتتتعراا الدورن الوتتتتتاملح    اس لةوأشتتتتتار ال فد إىل أن لايربيف قبل ح  مل   -6
قتصتتتتاديةح عل  الرغم من ةح فضتتتتم  عن ا ق   االجتماعاية واالدناية والستتتتاياستتتتايملت صتتتتاية تتعلق اب ق   ا

التحديفت االقتصتتتتتتادية واإلاا اية الناتة عن تفوتتتتتتي مرا فريوس اإليب ال والصتتتتتتع ابت اليت واجهتها   
ا صت ل عل  ششتريات ملعظم املندوي  الملين شتارك ا   التحاور الملن أجرن   جناي    ستايا  ج لة 

 تعراا ال اناية.ساال

ة  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان كتانت  مفايتدة   إ راز تقتدم   تنفايتمل وذكر ال فتد أن  طتة العمتل ال طنايت  -7
ك تل  سنة ت جايهاية متتتتم  ا ل  عن ال زارات وال كاالت ا ك ماية ومنظمات  الت صتتتتايات املقب لة. وشتتتتُ

 ه عملاية التنفايمل.املوك لة ت جاي ةاجملتمع املدرب واللجنة ال طناية املستقلة  ق   اإلنسان؛ وت ل  اللجن

هناح ي صتتتفها يلدا  واجه ستتتن ات من النزاعات املستتتلحة وكافا من أجل التجديد وقال  لايربيف إ -8
واملصتتتا ة عل  الصتتتعايد ال طين يعد انتهال النزادح تعايد شكايد التزامها الق ن ابل فال ابلتزاماوا الدولاية   
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ق راا الدورن الوتامل قد ستاعد عل  حتقاي ت صتايات االستتع  مل ال  ق   اإلنستان. وأومتح  أن تنفاي
أ داف التنماية املستتتتتتتتتدامةح ال ستتتتتتتتايما    ال ال صتتتتتتتت ل إىل العدالة. وأكد ال فد من جديد التزام لايربيف 
 ابالمت ال اللتزاماوا مب جل خمتل  املعا دات والصك ك الدولاية  ق   اإلنسان اليت  ي طرف فايها.

امل ال انايةح من الوتتتتتتتت ن ح يعد ج لة االستتتتتتتتتعراا الدورن لايربيف قد متك    نوشتتتتتتتتدد ال فد عل  أ -9
تنظايم انتخاابت رائستاية وعامة ستلماية. وأمتاف أن اجملتمع الدويل وصت  االنتخاابت اليت شتهدوا لايربيف 

 للسلطة   ج  اتسم اب رية والنزا ة والوفافاية. ح انتقاال  1980أبهنا أول عملاية تتايا للبلدح منمل عام 

لإلفمت من العقاب عل  انتهاكات ا   ح مل يعد البلد يوتتهد استتتمرار ما ذكرل ال فدإىل  ا   واستتتناد -10
 ق   اإلنستتان؛ ورغم أن عددا  من التحقايقات ال يزال جاريف ح فقد ُي     االت شتتهدت انتهاكات 

 فد أيضتتتتتتا  عدم ز الر وع قب ا وفقا  للقان ن اللايربن. وأيا    ق   اإلنستتتتتتان ول  ق املستتتتتتضول ن عنها قضتتتتتتا اي
 ساي    لايربيف.وج د سجنال سايا

وفايمتا يتعلق مبستتتتتتتتتتتتتتت لتة عق يتة اإلعتدامح أكتد ال فتد  تددا  أن لايربيف ال تزال تُعتد  من التدول اليت  -11
" وأن م قفهتتا قتتد تُرجم إىل وق  ا تايتتارن فعلي لعق يتتة اإلعتتدام. وتتختتمل "ألغتت  عق يتتة اإلعتتدام عملايتتا  

 اجبةح ومتاشتتايا  مع الربوت ك ل اال تايارن ال ارب  اإلجرالات الإىلا   ان  استتتنادقان    الايربيف  ط ات حن  إلغا ه
للعهد الدويل اخلاص اب ق   املدناية والستتتاياستتتايةح اهلادف إىل إلغال عق ية اإلعدامح الملن صتتتدق  علايه 

 .2005  عام 
  أنوتتتتتتتتتطة  شتتتتتتتتتارك   حوذكر ال فد أن لايربيفح ابلتعاون ال نايق مع جهات فاعلة من غري الدول -12
عايته يوتت ن اراثر الضتتارة لتوتت يه األعضتتال التناستتلاية لإلان  وغري ا من املمارستتات اي  اسمه ر وت  لت ق

التقلايدية الضتارةح هبدف إرستال األستاس لتغايري امل اق  ومتهايد الطريق إلصتمح القان ن. وتدرك لايربيف أن 
توتتتتتكل مة ابلتعمليل"ح  ةح م ل "احملاكالضتتتتتار   تتوتتتتت يه األعضتتتتتال التناستتتتتلاية لإلان  وغريل من املمارستتتتتا

 انتهاكات  ق   اإلنسانح ولمللا ينبغي جترميها.

وأشتتتتار ال فد إىل أن لايربيف قد عاس  قضتتتتايف  امسة متعلقة سق   اإلنستتتتانح م ل  اية  رية  -13
 متادت  فإبعمن جبتل املتا تدةح إىل  تمل ا ك متةح عمم   ابدرتح  2018التعبري و ق   املرأة. و  عتام 

املتعلق جبرميتتتتة القتتتتملف    ق الر اي ح  11تنتتتتدرجتتتتان   الفصتتتتتتتتتتتتتتتتتل  1978نتتتتا ي لعتتتتام من القتتتتان ن اس
؛ واعتمتدت قتان ن كتامتارا ابلتحريض عل  ا قتداملتعلقتة    14-11املتعلقتة ابلتمرد واملتادة   12-11 املتادة مهتا

س ع احمللي األستتتتاالتوتتتتري  وقد أرستتتت   ملل اإلصتتتتم ات    .2019عبد هللا كامارا  رية الصتتتتحافة لعام  
 ة  رية التعبري واستقمل الصحافة ووسا ط اإلعمم   لايربيف.لتعزيز و اي

 ح   2019أيل ل/ستبتمرب    30وعل  صتعايد اإلصتمح الدستت رنح اعتمد  لستا الوتاي ن والن ابح     -14
 ر ينص عل  من الدستتتت  91مع املادة ا   منستتتجما   موتتت كا  ستتتايا  ال الية التوتتتريعاية الرايعة واخلمستتت ح قرار 

و)ج( من دستتتتتتتتتتتتتتت ر  (أ)83و 50و 49و 48و 47و 45و 28 رن لتعتتديتل امل اد ال استتتتتتتتتتتتتتتفتتتال دستتتتتتتتتتتتتتتإجر 
ح ومن املقرر إجرال االستتفتال 2019توترين األول/أكت ير    4ووافق ر اي  لايربيف عل  القرار      .1986 عام
من أجل   لدستتتتت ر اللايربنستتتتايعد ل ا حو   الة امل افقة عل  املوتتتترود  .2020كان ن األول/ديستتتتمرب    8   

مدة والية املستتتتتتتتضول  املنتخب ح مبن فايهم املوتتتتتتتترع ن والر اي ح والستتتتتتتتماح ابزدواجاية اسنستتتتتتتتايةح ختفايض  
وإمتتتتتتتافة يند تفعايل إناا يضتتتتتتتمن التم ايل املتكافك للمرأة وموتتتتتتتاركتها   ا كم   لايربيف. ووقَّع الر اي  

ز موتتتتتاركة املرأة   زية ا كم ويعز ينص عل  المرك  ح الملن2018  يستتتتتن  قان ن ا كم احمللي لعاما   مرستتتتت م
 .ةا كم احملليح مبا يومل إات ة فرص التدريل للنسال والفتايات   املسا ل املتعلقة ابلقاياد

العتتتاملايتتتةح ال ظتتت  لايربيف ابرتايتتتاح أنتتته عل  الرغم من يعض  19-وفايمتتتا يتعلق جبتتتا حتتتة ك فايتتتد -15
 "19- إدارة جا حة "ك فايداعدت البلد    وس اإليب ال سمع مرا فري   2014التحديفتح فإن جترية عام  
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من  مل اختاذ تدايري ق ية ودف إىل ا ت ال انتوتتتتتتتتتتار الفريوس. وابلفعلح اختملت ا ك مة تدايريح م ل 
 21ي ما  انته       90إعمن  الة ط ارئ صحاية وطناية وإعمن  الة ط ارئ عامةح لف ة إتالاية يلغ   

عل  املتدارس والتجمعتات العتامتة و ريتة ا  دئح فرمتتتتتتتتتتتتتتت  لايربيف قاي  و مل  تالتة الط ار   .2020  همت ز/ي لايت 
تنقل األشتتخاص والستتلع واخلدمات. و     أن  ملل القاي د مل تضنر عل  عمل احملاكم أو عل  إصتتدار 
 جأوامر اإل ضتتتتتتتتتتتتتتتارح فقتد كتان هلتا أنر ستتتتتتتتتتتتتتلو عل  معتدالت العمتالتة والتجتارة التدولايتة والستتتتتتتتتتتتتتفر والنتات 

 اإلتايل. حملليا

تحتديفت اإلمتتتتتتتتتتتتتتافايتة اليت ي اجههتا البلتد عتدم ت افر التم يتل المزم لتفعايتل ارلايتة ال طناية ال  ومن -16
لإليمغ واملتايعةح واكتظاظ السج نح وحمدودية التم يل املتاح لدعم التنفايمل الكامل خلطة العمل ال طناية 

  ق   اإلنسان.

زعاتح آلاية يديلة لتستتتتتتت ية املناشتتتتتتترع  ا ك مة   إنوتتتتتتتال    حيفولتحستتتتتتت  نظام العدالة   لايرب  -17
ودف إىل تعزيز إمكاناية اللج ل إىل القضتتتتتتتتال  ارج نطا  التقامتتتتتتتتي   قاعات احملكمة. وقد صتتتتتتتتايغ  
الساياسة ال طناية يو ن ا ل ل البديلة للمنازعات هبدف إقامة نظام للعدالة يركز عل  ا تاياجات الناس. 

لنظر من جانل وزير العدل. رامتتتتتتتهح و   ال يزال قايد ات املعناية ال طناية الستتتتتتتتعاهوُقدت م موتتتتتتترود إىل اس
  اختاذ  ط ات ترمي إىل تعديل القان ن اسنا ي وقان ن القضتتتال من أجل الت صتتتل ا   ومتضتتتي لايربيف أيضتتت 

 إىل اتفا  يو ن إجرالات اإلقرار ابلملنل.

 احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 

وفدا  يباياانت. وترد الت صايات املقدمة  مل اسلسة   الفرد   79أدىل   مل ا  ار التفاعليح   -18
 "اثنايا " من  ملا التقرير.

وأشادت نايبال يلايربيف مل اصلتها وق  تنفايمل عق ية اإلعدام وومعها  طة العمل ال طناية ال اناية  -19
 نسارب.ن نر م العن  اسنسي واسمللا ق   اإلنسان. وأشادت أيضا  ابإلصمح التوريعي 

ح 2019وأعري  النايجر عن تقدير ا العتماد لايربيف  طة عمل وطناية  ق   اإلنستتتتتتتتتان   عام   -20
وعدة تدايري توتتتتتتتتريعاية ودف إىل مكافحة العن  اسنستتتتتتتتارب ومتتتتتتتتمان مت ايل املرأة وموتتتتتتتتاركتها عل  قدم 

 املساواةح عن طريق مبدأ التمايايز اإلناا.

غري أهنا ال تزال   .2019ي لعتام  قان ن مكتافحتة العن  العتا ل    لنتدا عل  لايربيف لستتتتتتتتتتتتتتن هتا   نت وأن -21
توتتعر ابلقلق إزال استتتمرار العن  اسنستتي والعن  اسنستتاربح مبا   ذلا االغتصتتاب وتوتت يه األعضتتال 

 ة.ايل التناسلاية لإلان ح وإزال عدم مقاماة املسضول  عن جرا م ا رب املرتكبة  مل ا رب األ

لايربيف للتصتتتتدن للعن  اسنستتتتي واسنستتتتاربح وشتتتتجعتها عل  ه د اليت تبملهلا  وأيرزت نايجرييف اس -22
 مضاعفة جه د ا    ملا الصدد. وال ظ  أيضا  التقدم احملرز    ال التعلايم و  دعم  ق   الطفل. 

 ح فضتتتم  2024-2019وأقرت ابكستتتتان ي متتتع لايربيف  طة العمل ال اناية  ق   اإلنستتتان للف ة   -23
اية  ق   املرأة وومتتتتتتع  د للعن  اسنستتتتتتارب. وأشتتتتتتادت يلايربيف وتتتتتتريعات الراماية إىل  عن عدد من الت

ح من أجتل ا تد من الفقر 2023-2018إلطمقهتا جتدول أعمتال الر تال والتنمايتة لصتتتتتتتتتتتتتتتا  الفقرال للف ة 
 وممان النه ا االقتصادن.

 عامة للصحة العقلاية. صا  الفقرال ويتط ير ساياسةل ور ب  ينما يتنفايمل لايربيف جدول أعمال -24
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ح  2024- 2019وأشتارت الفلب  إىل امتطمد لايربيف ي متع  طة العمل ال طناية  ق   اإلنستان للف ة   -25
وستن  توتريعات يوت ن  رية الصتحافةح والتصتدن للعن  اسنستاربح ومتك  املرأة. وأقرت ابلتزام ا ك مة 

 ة الفقر وحتقايق التنماية.د ي مع  طة شاملة لتخفاي  

وقتتتتالتتتت  عمتتتتان إهنتتتتا اطلعتتتت  عل  التقرير ال طين للايربيف التتتتملن أيرز ا تمتتتتامهتتتتا يتعزيز  ق    -26
 .2030اإلنسان و ايتهاح مبا   ذلا أ دافها لعام 

وأشتتتتتتتتتتتتتتارت ي لنتدا إىل أن واجل املستتتتتتتتتتتتتتاللة    أستتتتتتتتتتتتتتاس النظم احمللايتة والدولايتة  متاية  ق    -27
  األمر التنفايملن املتخمل اإلعدام وأشتتتتادت يلايربيف عل  ا  ابل ق  اال تايارن لعق يةضتتتت ياإلنستتتتان. ور ب  أ

  ظر تو يه األعضال التناسلاية لإلان .

ور ب  الربتغال ابسه د املبملولة لتنفايمل الت صتتتتتايات اليت قُبل    ستتتتتايا  ج الت االستتتتتتعراا  -28
سنستتتي الراماية إىل مكافحة العن  ا  تالدورن الوتتتامل الستتتايقةح وشتتتجع  البلد عل  م اصتتتلة اإلجرالا

  ل أيضا  عل  إنوال مكتل للمف ماية الساماية   لايربيف.واسنسارب. وسلط  الض

وأعرب ته رية ك ريف عن ستترور ا ملا ال ظته من تقدم   تنفايمل يعض الت صتتايات اليت قدمتها  -29
ة ركة اللجنة ال طناية املستتتتتتتقل اوتتتتتت  مل ج لة االستتتتتتتعراا ال انايةح مبا   ذلا التقدم احملرز   متتتتتتمان م

ات املتعلقة ابلستتتاياستتتات ودعم اجملتمعات املتضتتتررة من مرا فريوس اإليب ال  ق   اإلنستتتان   املوتتتاور 
 ومكافحة التمايايز وال صم.

و ن ت الستتتتتتتتتنغال الستتتتتتتتتلطات اللايربية عل  االنتخاابت الرائستتتتتتتتتاية والتوتتتتتتتتتريعاية اليت أجري     -30
ور ب  زيز املضستتتتتتتتستتتتتتتتات الدميقراطاية.  ة للنزاعاتح اا أستتتتتتتتهم   تعايموعل  التستتتتتتتت ية الستتتتتتتتل  2017 عام

 السنغال أيضا  ابسه د الراماية إىل ممان  رية التعبري وخبطة حتس  قطاد التعلايم.

وأنن  ستتتتريالاي ن عل  لايربيف اللتزامها    طة العمل ال طناية  ق   اإلنستتتتان ابلتصتتتتديق عل   -31
رير ا مب جل ضتتتتتتتا  يتقدع لايربيف أوىل تقااليت ُوقع علايها. وأشتتتتتتتادت أي  ناملعا دات الدولاية  ق   اإلنستتتتتتتا

العهد الدويل اخلاص اب ق   املدناية والستتتتاياستتتتاية واتفاقاية  ق   األشتتتتخاص ذون اإلعاقةح وأعري  عن 
 تقدير ا للتدايري املتخملة  ماية  ق   املرأة.

يل اخلتاص ال تايتارن ال تارب للعهتد التدو ا  قرت ستتتتتتتتتتتتتتل فاينايتا ابلتزام ا ك متة ابالمت تال للربوت ك لوأ -32
ال يزال ن لكنها أشتارت إىل أن القضتاة    -اهلادف إىل إلغال عق ية اإلعدام    -اب ق   املدناية والستاياستاية  

وشتتتددت ستتتل فاينايا عل  .    يعض اسرا مابإلعدام وأن عق ية اإلعدام ال تزال إلزاماية  ا   أ كام  يصتتتدرون
 التناسلاية لإلان . تايع أشكال تو يه األعضال لحانح دون است توريع نرم عدم وج د

وأشتتتاد الصتتت مال يلايربيف ملا اختملته من إصتتتم ات قان ناية ومضستتتستتتاية ترمي إىل مكافحة اسرا م  -33
  ت فري التعلايم اجملاربح املرتكبة متد اإلنستاناية وتعزيز  ق   اإلنستان. وأعرب عن سترورل  رص لايربيف عل

  ايسي الملن يضديه التعلايم   مكافحة الظلم.ك مايةح وأشار إىل الدور الر  امبا   ذلا   اسامعات 

وشتتتتتتكر جن ب الستتتتتت دان لايربيف عل  تقرير ا ال طينح وأشتتتتتتار مع التقدير إىل اسه د اليت تبملهلا  -34
 ل البلد.ا ك مة لتعزيز  ق   اإلنسان و ايتها   تايع أحنا

ي والعن  اسنستتارب. ا ك مة ملكافحة العن  اسنستت   اوأقرت إستتبانايا ابإلصتتم ات اليت أجرو -35
لعملاية توتتت يه األعضتتتال التناستتتلاية لإلان  وأشتتتارت إىل غري أهنا أعري  عن قلقها إزال االنتوتتتار ال استتتع  

وامل لاي  ومزدوجي املايل اسنستي   األ كام القان ناية اليت تنط ن عل  متايايز م جه متد املرأة ومتد امل لايات
 نساناية و املي صفات اسنس .سومغايرن اهل ية ا
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ور  ل الستتتتتت دان يتعاون لايربيف البنال مع آلايات  ق   اإلنستتتتتتانح وستتتتتتلط الضتتتتتت ل عل  افتتاح  -36
  2024- 2019مكتل املف متتتاية الستتتاماية   البلدح فضتتتم  عن إطم   طة العمل ال طناية  ق   اإلنستتتان للف ة  

 أعمال لصا  الفقرال. وجدول 

تصتتتتتتاب وغريل من أشتتتتتتكال العن  اسنستتتتتتي  االت االغاللتزام اب د من  ابواع ف  الستتتتتت يد   -37
ابخلط ات املتخملة لتعزيز الصتحة وا ق   اسنستاية واإلباياية. غري أهنا أعري  عن القلق إزال واسنستارب و 

إلجهاا امل م ن وشتتجع  لايربيف عل  يملل املزيد من القاي د القان ناية املفرومتتة عل  إات ة ال صتت ل إىل ا
 س . د لتحس  املساواة ي  اسنهاس

لايوتتتتتتتتتتتتتتيت التقتدم التملن أ رزتته لايربيف    تال  ريتة التعبري. وإذ ستتتتتتتتتتتتتتلمت   -وال ظ  تايم ر  -38
ابلتحديفت املقبلةح فقد ر ب  أيضتتتتتتتتتتتتتا  ابلتدايري املتخملةح م ل جدول األعمال املعتمد لصتتتتتتتتتتتتتا  للفقرال 

 و طة حتس  قطاد التعلايم.

هتا لايربيفح اختتمل البلتد مبتادرات لتنفايتمل ت اجه لرغم من التحتديفت اليتا وال ظت  ت غ  أنته عل  -39
ات املقدمة إلايها   ستتتايا  االستتتتعراا الستتتايق. وشتتتجع  ت غ  لايربيف عل  م اصتتتلة تعزيز معظم الت صتتتاي

 تلا اإلبازات.

ا و  مستتتت ع معايوتتتة شتتتعبهاح وأشتتتادت ابلتدايري اليت اختملواع ف  أوغندا ابلتزام لايربيف يتحستتت  -40
ح 2019لستتتتتتتتتتتتتتايتاستتتتتتتتتتتتتتاحح مبتا   ذلتا اعتمتاد قتان ن مكتافحتة العن  العتا لي لعتام  لتعزيز إطتار تا القتان رب وا

 والساياسة اسنسانايةح ومورود قان ن التفعايل اإلناا.

ة ال تانايتة  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان وإذ أعريت  أوكرانايتا عن تقتدير تا ل متتتتتتتتتتتتتتع لايربيف  طتة العمتل ال طنايت  -41
ا تتداتح أشتتتتتتتتتتتتتتتارت إىل أنتته ال يزال  نتتاك الك ري ابلتزامتتات تقتتدع تقتتارير املعتت  وتقتتدميهتتا عتتدة تقتتارير وفتتال  

 ق   املرأة والطفل.ينبغي عملهح ال سايما فايما يتعلق س اا

ىل وأعريتتتت  اململكتتتتة املتحتتتتدة عن أملهتتتتا   اختتتتتاذ لايربيف  ط ات لتقتتتتدع املزيتتتتد من التتتتدعم إ -42
العن  اسنستتتتتتتتتتتتتتي إهنتال    ة الطريق الرامايتة إىلطت ر ح ور بت  ابعتمتاد  تا19-املتضتتتتتتتتتتتتتتررين من جتا حتة ك فايتد

 .2022-2020واسنسارب للف ة 
وأنن  ال اليفت املتحدة عل  لايربيف إلقرار ا قان ن كامارا عبد هللا كامارا  رية الصتتتتتتتتتتحافة. غري  -43
امة علفرومتتتتتتتتة عل  ال صتتتتتتتت ل إىل اإلن ن  أننال اال تجاجات اقلقة إزال القاي د امل  قال  إهنا ال تزال  أهنا

 يت فري م ارد كافاية تكفل مصداقاية مضسساوا ونزا تها. وإزال عدم امطمد لايربيف

وستتتتتتتتلط  ته رية فنزويم الب لايفارية الضتتتتتتتت ل عل  يرانمج حتقايق الر ال والتنماية ألفقر الف ات  -44
 ق   او متتتا يتعلق ابلعن  العتتتا لي فاييتتتة املرأةح مبتتتا   ذلتتتا ح واعتمتتتاد ق ان   متتتا2023-2018للف ة 

 لتقدم احملرز حن  إنوال نظام وقا ي للرعاية الصحاية.ااملتعلقة ابألراميح و 

 ووجه  زامبايا شكر ا إىل لايربيف عل  عرا تقرير ا ال طين وقدَّم  ت صايات. -45

وال ظت  زمبتاي ن أن لايربيف أنوتتتتتتتتتتتتتتت ت و تدات ملكتافحتة االعتتدال اسنستتتتتتتتتتتتتتي والعن  العتا لي  -46
ع للوتترطة ال طناية اللايربيةح واعتمدت قان ن العمل م  اية املرأة والطفل التايستت قواالجتار ابلبوتتر   إطار  

 .2021-2011واخلطة ال طناية للرعاية الصحاية واالجتماعاية للف ة  الم ق
وأنن  أنغ ال عل  لايربيف لتصتتتتتتتتتتتتتتديقها عل  صتتتتتتتتتتتتتتك ك دولاية مهمة    ال  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتان  -47

 واعتماد ا جدول أعمال لصا  الفقرال.
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 ل   ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان. وقتدمت   يف وشتتتتتتتتتتتتتتكرتته عل  تعتاونته معور بت  األرجنت  ي فتد لايرب  -48
 رجنت  ت صايات.األ

للمستتتتتتاعدة القان ناية لتايستتتتتتري اإلجرالات عل  النستتتتتتال الل اح   مراكزور ب  ي تستتتتتت اان إبنوتتتتتتال   -49
وابإلصتتتم ات   حيتعرمتتتن للعن  اسنستتتاربح كما ر ب  ينوتتتر م نيف  عم ماي  مكلف  يدعم املع زين

 تكفل التعلايم اجملارب للجمايع  ىت املر لة اسامعاية.التعلايماية اليت 

مكتل وطين للمف متتتتتتتتتتتتتتايةح ور ب  إبطم    وأنن  الربازيل عل  لايربيف مل افقتها عل  إنوتتتتتتتتتتتتتتال -50
 .2019 طتها ال طناية اسديدة  ق   اإلنسان   عام 

عد ات اخلاصتتتتةح يإىل اإلجرال  2015يف   عام  رب ايور ب  يلجايكا ابلدع ة الدا مة امل جهة من ل -51
 ف ة وجايزة من ج لة االستعراا الدورن الوامل السايقة.

دم الملن أ رزته لايربيف   تنفايمل الت صتايات اليت قبلتها   أعقاب وأشتارت ي ركاينا فاست  إىل التق -52
ملولتة من أجتل تعزيز بت ح ور بت  ابسه د امل2015ج لتة االستتتتتتتتتتتتتتتعراا التدورن الوتتتتتتتتتتتتتتتامتل ال تانايتةح   عتام 

 عن  مد النسال والفتايات.افحة المك

ت جايهايتة   ور بت  ي رونتدن ابعتمتاد لايربيف يرامج للحتد من الفقرح و طتة عمتل وطنايتة ومبتادئ -53
يوتتتت ن التعلايم الوتتتتامل للجمايعح وتدايري ملكافحة توتتتت يه األعضتتتتال التناستتتتلاية لإلان  والعن  اسنستتتتاربح 

 ة صحاية عالاية اس دة سمايع اللايربي .فري إمكاناية ا ص ل عل  رعاي  توابإلجرالات املتخملة من أجل 

ا االنتخاا يكفل مت ايم  أفضتتتتتتتتل لقان هن  تعديم    2016و ن  ت كندا لايربيف عل  اعتماد ا   عام   -54
 للنسال ي  امل شح ح وعل  التزامها ابلعمل مع اسهات املعناية للتصدن للعن  اسنسي واسنسارب.

أمثر إنوتتتتتال مكتل يف مع املف متتتتتاية الستتتتتامايةح و   ما  شتتتتتايلي الضتتتتت ل عل  تعاون لايرب ط   لستتتتت و  -55
 .2024-2019اإلنسان للف ة للمف ماية   البلدح وعل   طة عملها ال طناية يو ن  ق   

وأشتتتتتتتادت الصتتتتتتت  يلايربيف سدول أعماهلا الملن يعزز ا د من الفقر والعمالة والتعلايم ويضتتتتتتتمن  -56
ير ا  لف ات الضتعايفة من الستكان. وأعري  الصت  عن تقد وغري م من ا   طفال ذون اإلعاقة أل  ق   النستال وا 

 . 19- را فريوس اإليب ال وجا حة ك فايد لتنقايا قان ن الصحة العامة من أجل التصدن يفعالاية مل 
ور ب  ك ستتتتتتتتاريكا إبنوتتتتتتتال مكتل للمف متتتتتتتاية الستتتتتتتاماية   البلدح ور ب  يصتتتتتتتفة  اصتتتتتتتة  -57

 ل اللجنة ال طناية املستقلة  ق   اإلنسان.ها املف ماية من أجل حتس  أدامدابملساعدة اليت تق

الت صتتتتتتتتتتتايات املتفق علايها   ستتتتتتتتتتتايا  وأنن  ك ت ديف ار عل  لايربيف سه د ا الراماية إىل تنفايمل   -58
اس لة ال اناية من االستتتتتتعراا الدورن الوتتتتتامل. وأشتتتتتادت يلايربيف العتماد ا ق ان  خمتلفة يوتتتتت ن العن  

 لعمل الم قح و رية الصحافة.يح و ص ل املرأة عل  األرا وال العا

س الت الستتتتتتتتتتتتتتتتايقتتة ااملنب قتتة عن ور بتت  ك اب ابسه د اليت تبتتملهلتتا لايربيف لتنفايتتمل الت صتتتتتتتتتتتتتتايتتات  -59
لمستتتتتتعراا الدورن الوتتتتتاملح ال ستتتتتايما ستتتتتنها توتتتتتريعات تعزز  صتتتتت ل املرأة عل  األرامتتتتتي ومتكاينها 

 واملساواة ي  اسنس .

جتتار ابلبوتتتتتتتتتتتتترح وقتان ن  د  طتة العمتل ال طنايتة ملكتافحتة اال توتتتتتتتتتتتتتايكايتا عن تقتدير تا العتمتا  ريت  ع أ و  - 60
ارا  رية الصتتتتتتتتتتحافة. وكررت ت صتتتتتتتتتتايتها الستتتتتتتتتتايقة املتعلقة  مكافحة العن  العا ليح وقان ن كامارا عبد هللا كام 

   املدارس.     مبكافحة العن  مد املرأة ودع  السلطات إىل ومع  د لتو يه األعضال التناسلاية لإلان 
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يف العتمتاد تا  تارطتة الطريق ال طنايتة استديتدة الرامايتة إىل إهنتال العن  رك عل  لايرب وأننت  التداا -61
غري أهنا أعري  عن أستتتتتتتتفها  ملف املادة اليت حتظر توتتتتتتتت يه   .2022-2020ة  اسنستتتتتتتتي واسنستتتتتتتتارب للف  

 األعضال التناسلاية لإلان  من قان ن مكافحة العن  العا لي.

 مل عدد من الق ان ح من جه د لتعزيز  ق   املرأة من    جايب ح يلايربيف ملا تبملله  ادتشتتتتتتتتتتتتت أو  -62
تعلقتة ابألرامتتتتتتتتتتتتتتيح والعمتل الم قح واإلدارات احمللايتة. مبكتافحتة العن  العتا ليح وا ق   املا  تتعلق حتتديتد
 ابعتماد جدول أعمال لصا  الفقرال.ا  ور ب  أيض

املستتتتتتتتاواة ي    مانإىل مكافحة العن  العا لي ومتتتتتتتت   فور ب  مصتتتتتتتتر يستتتتتتتتن توتتتتتتتتريعات ود -63
 ات أم ر أ رع. وأعري  أيضتتتا  عن تقدير ا لإلصتتتم  اسنستتت  وموتتتاركة املرأة   ا كم احملليح متتتمن

 اليت أُد ل  عل  قان ن الورطة ال طناية لضمان ا ق   التجمع السلمي.

 مستتت ع معايوتتة شتتعبها من  مل  ستت وأشتتارت إستت اتايين إىل التقدم الملن أ رزته لايربيف   حت -64
اإلنستتتان   ابستتتتعداد لايربيف للتعاون مع املف متتتاية الستتتاماية  ق  ا   فايمل ق ان  وطناية عدة. وأشتتتادت أيضتتت تن

 من آلايات  ق   اإلنسان.وغري ا 

وأعري  عن تقدير ا العتماد لايربيف يرامج و طط عمل خمتلفةح وأنن  عل  تعاوهنا مع اهلاي ات  -65
جع عدد دور األيتام. وأشتتتارت إىل أن تعزيز يرانمج معا داتح وأعري  عن تقدير ا ل ا  لاملنوتتت ة مب ج

 معدالت ترك الدراسة.التغملية املدرساية ال يزال يوكل عامم  ر ايسايا     فض 

و ن ت فايجي لايربيف عل  إبازاوا   تنفايمل الت صتايات الصتادرة عن ج لة االستتعراا الستايقةح  -66
عل  إنوتال ال كالة ا   اسنستي واسنستارب. وأنن  أيضت   التمايايز اسنستاربح وجترع العن   ةحمبا   ذلا مكاف

 ال طناية إلدارة الك ار .

تقدع تقرير اح ودع  الستتتتتتلطات إىل م اصتتتتتتلة جه د ا    ال وشتتتتتتكرت فرنستتتتتتا لايربيف عل   -67
  ق   اإلنسان وتنفايمل الت صايات اخلم  اليت قدمتها فرنسا.

 اناية يوتتتتتتتتتت ن املرأة والستتتتتتتتتتمم واألمنح والتقدم طة عملها ال طناية العل  لايربيف خل  اوأنن  ج رجاي -68
 أعمال لصا  الفقرال. رز حن  ممان  رية التعبري وحتس  التعلايمح واعتماد جدولاحمل

وأشتتتتتتتتتتتتتتادت أملتانايتا يلايربيف لتنظايمهتا انتختاابت رائستتتتتتتتتتتتتتايتة ويرملتانايتة ذات مصتتتتتتتتتتتتتتداقايتة و رة ونزيهة  -69
ت رن والقان رب إنفاذ لايربيف لإلطارين الدستتتتتتتتتتتتت و  ال ق  نفستتتتتتتتتتتتتهح ال ظ  أن    .2017  ماودميقراطاية   ع

 يزال مس لة ت ري القلق. ال

وأشادت غاان يلايربيف ملا أ رزته من تقدم    ال  اية  ق   اإلنسان وأ اط  علما  إبنوال  -70
ال اإلصتتتتتمح      ققمكتل للمف متتتتتاية الستتتتتاماية   البلد. وستتتتتلط  الضتتتتت ل عل  اإلبازات اليت حت

 ماية إىل القضال عل  التمايايز امل جه مد الناج  من اإليب ال.  عل  لايربيف للتدايري الراالدست رنح وأنن

وأعرب الكرستتتي الرستتت يل عن تقديرل لتنفايمل جدول أعمال لصتتتا  الفقرال يهدف إىل ا د من  -71
 طاد التعلايم.س  قحت مست ع الفقر عل  الصعايد ال طينح وللجه د املبملولة من أجل

يف عل  التقتدم احملرز   تنفايتمل الت صتتتتتتتتتتتتتتايتات املقتدمتة إلايهتا  مل اس الت وراس لايرب و نت ت  نتد -72
الستتتتتتايقة لمستتتتتتتعراا الدورن الوتتتتتتاملح ال ستتتتتتايما اعتماد ا  طة عمل وطناية يوتتتتتت ن  ق   اإلنستتتتتتان 

 .وجه د ا الراماية إىل تعزيز ا ريفت األساساية 2024-2019 للف ة
ماية ومع األمم املتحدة من أجل زيفدة تعزيز ف متتتتتتاية الستتتتتتايف مع امل  آيستتتتتتلندا يتعاون لايرب  بر و  -73

  ق   اإلنسان   البلدح وقدم  ت صايات.
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ور بتت  اهلنتتد خبطتتة العمتتل ال طنايتتة ال تتانايتتة  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان   لايربيفح وأعريتت  عن تقتتدير تتا  -74
ب ال   من اإليه متد الناجا د من التمايايز امل ج  لجللجه د اليت يبملهلا البلد عل  تايع املستت يفت من أ

ومن وصتتتتتمهمح مبا   ذلا يتفعايل شتتتتتراكات عل  مستتتتتت ع اجملتمع احمللي ويملل جه د لتعزيز اندماجهم 
 ومعاسة تايع الو اغل الصحاية.

 دوأنن  إندونايستايا عل  لايربيف ملا أ رزته من تقدم منمل ج لة االستتعراا ال انايةح ال ستايما اسه   -75
ضتتتتتتتتتتتتتتا  عن تقدير ا للجه د املبملولة    ال اإلصتتتتتتتتتتتتتتمح وأعري  أي  امل الايد.  املبملولة    ال تستتتتتتتتتتتتتتجايل

الدستتتتتتتتتت رنح وأيدت اعتماد يند يوتتتتتتتتت ن التفعايل اإلناا لضتتتتتتتتتمان املستتتتتتتتتاواة   مت ايل املرأة وموتتتتتتتتتاركتها 
 ا ك مة.  

 ( 2000)1325ار  ل  األمن ر قومثن العرا  اعتمتتاد لايربيف  طتتة العمتتل ال طنايتتة ال تتانايتتة لتنفايتتمل  -76
 السمم واألمنح ور ل يت قايع اتفا  مع املف ماية الساماية لفتا مكتل قطرن هلا   لايربيف.ملرأة و يو ن ا

ابسه د اليت تبتتملهلتتا لايربيف للنه ا سق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان عل  الصتتتتتتتتتتتتتتعايتتد احمللي  أيرلنتتداواع فتت   -77
 ا ال تزال. وقال  إهنالدورن الوتتتتتتتتامل األ رية  اوأشتتتتتتتتادت هبا ملا أ رزته من تقدم منمل ج لة االستتتتتتتتتعرا

توتعر يقلق عمايق إزال املستت ع امل ري للجزد ملعدالت العن  اسنستي والعن  اسنستاربح وانتوتار اارستة 
 تو يه األعضال التناسلاية لإلان ح وط ل ف ات اال تجاز السايق للمحاكمة.

ينح تقرير ال طاليت مكن  من إعداد ال  ةوأ اط  إستتتتتتتتتترا ايل علما  ابلعملاية ال استتتتتتتتتتعة والوتتتتتتتتتتامل -78
عل  لايربيف للجه د املبملولة ملكافحة التمايايز القا م عل  ن د اسن  من  مل الستتاياستتة اسنستتاناية وأنن   

 ال طناية املنقحة و طة العمل ال طناية ملكافحة العن  اسنسارب.

بملولة رن الوتتتتتامل واسه د املو دوأعري  إيطالايا عن تقدير ا اللتزام لايربيف يعملاية االستتتتتتعراا ال -79
عراا ال انايةح ال ستتتتايما من أجل تعزيز الصتتتتك ك املضستتتتستتتتاية ملكافحة العن  اسنستتتتارب ج لة االستتتتتمنمل  

 ومكافحة االجتار ابلبور واستغمهلم.

ور ب  الاياابن ابخلط ات اإلناياية املتخملة  ماية  ق   النستتتال واألطفالح مبا   ذلا األمر  -80
ستتتتلاية للفتايات وللنستتتتال دون رمتتتتا نح عضتتتتال التناتوتتتت يه األ  الملن حيظر  2018ي لعام  ستتتت التنفايملن الرائ

 فضم  عن  طة العمل ال طناية لرعاية الطفل.

ور ب  كاينايا ابلتصتديق عل  اتفاقاية  ق   األشتخاص ذون اإلعاقةح ويقان ن الطفلح وقان ن  -81
  نستتتتتتت  والعن عدام املستتتتتتتاواة ي  اسنإصتتتتتتتمح التعلايمح وقان ن  رية املعل مات. وأعري  عن أستتتتتتتفها ال

 اللملين ال يزاالن ي ريان القلق. اسنسارب

وأشتتتتتتتتتتتتارت التفايا إىل التدايري اليت اختملوا ا ك مة وشتتتتتتتتتتتتج عتها عل  يملل مزيد من اسه د من  -82
 أجل ال فال ابلتزاماوا وتعهداوا    ال  ق   اإلنسان.

ظروف   حتستتتتتتتتتتتتت  الايجايات ويرامج م جهة حنتاوأنن  لايستتتتتتتتتتتتت ت  عل  لايربيف ل متتتتتتتتتتتتتعها استتتتتتتتتتتتت   -83
 ماعاية واالقتصادية وتعزيز سايادة القان ن وممان ال ص ل إىل العدالة.االجت

وأنن  لايبايا عل  قب ل  ك مة لايربيف الت صتتتايات املقدمة هلا   دورة استتتتعرامتتتها الستتتايقة وعل   -84
ومكافحة   وحتستتتتت  مستتتتتت ع املعايوتتتتتة  ةايالتقدم الملن أ رزته   شتتتتتىت اجملاالتح من أجل االزد ار والتنم

 ارب.لعن  اسنسا

ور ب  مالايزيف يك ن التقرير ال طين جال مثرة موتتتتتتتتتتتتاورات ي  جهات معناية متعددة متتتتتتتتتتتتم   -85
ا ك مةح وأعضتتتتتتال اللجنة ال طناية املستتتتتتتقلة  ق   اإلنستتتتتتانح وا لي منظمات اجملتمع املدربح وشتتتتتتركال 

 التنمايةح مبا   ذلا األمم املتحدة.
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ف متتتتاية الستتتتاماية ملعاسة الوتتتت اغل املتعلقة يتعزيز ل مكتل للمايربيف إنوتتتتاور ب  ملدي  يقرار ل -86
  ق   اإلنسان و ايتهاح وال ظ  التط ر اإلناا   تنفايمل عدة توريعات لتعزيز  ق   املرأة.

 دا  هجوأشتتتتتتتارت مايل إىل أن لايربيفح عل  الرغم من الصتتتتتتتع ابت اليت واجهتهاح ما زال  تبملل   -87
لا من أجل  ق   الف ات الضتتتتتتتتتتتتتتعايفةح م ل إطم  يرانمج ح مبا   ذ   اإلنستتتتتتتتتتتتتتانكبرية    ال  ق

 مكافحة الفقر وحتقايق الر ال والتنماية و طة العمل ال طناية لإلعاقة.

ومثنتت  م ريتتتانايتتا متتا  ققتتته لايربيف من إبتتازات    تتاالت ينتتال الستتتتتتتتتتتتتتلم واملصتتتتتتتتتتتتتتتا تتة ال طنايتتة  -88
 ا كامة. وتعزيز

يعاية اليت نُفملت لتعزيز  ق   اإلنستان وحتست  يمت التوتر ختل  التعدوأشتادت م ريوتاي س مب -89
الظروف املعايواية للم اطن  اللايربي . وأشادت يلايربيف عل  اعتماد ا جدول أعماهلا لصا  الفقرال الملن 

 يهدف إىل متك  الناس وحتقايق االستدامة    ال العمل.

  اعتمتتتاد قتتتان ن  م  ا يتجل  م يفح و   متتت لايرب لتقتتتدم التتتملن أ رزتتتته ابواع فتتت  املكستتتتتتتتتتتتتتايتتتا  -90
 رية الصتتتتتتتتتتتحافة وتصتتتتتتتتتتتناي  العن  العا لي ي  أفراد األستتتتتتتتتتترة ابعتبارل جرمية  طرية. وقدم   يوتتتتتتتتتتت ن

 املكسايا ت صايات.

ور ل اسبل األستتتتتتتتت د يتحستتتتتتتتت  اإلطار القان رب للايربيف ويتعاون ا ك مة مع مكتل املنستتتتتتتتتق  -91
املمارستتتتتتات التقلايدية الضتتتتتتارة اليت تضنر عل  الطفل من    عل   اية  م املتحدة. و ث ا ك مةماملقايم لأل

 األطفال دون سن الرايعة.

وأشتتار املغرب إىل اسه د اليت تبملهلا لايربيف من أجل تعزيز  ق   اإلنستتان عم ما  و ق   املرأة  -92
 رامتتتي. ور لن ا ق   املتعلقة ابأل  ني جه  اص من  مل اعتماد قان ن مكافحة العن  العا لي وقا

 ضا  ابلتحسن الملن طرأ عل   دمات الرعاية الصحاية.املغرب أي

وال ظت  م زامبايق مع التقتدير التقتدم التملن حتقق   لايربيف   تنفايتمل جتدول أعمتاهلتا لصتتتتتتتتتتتتتتتا   -93
 .2030الفقرالح   إطار أ داف البلد لعام 

متة إلايهتا من التدول ربيف من أجتل تنفايتمل الت صتتتتتتتتتتتتتتايتات املقتدايلور  بت  مايتااتار ابسه د اليت يتمللتهتا   -94
لح وإبطم  جدول أعمال لصتتتتتتتا  الفقرالح  مل اس لة ال اناية من عملاية االستتتتتتتتعراا الدورن الوتتتتتتتام

 فضم  عن تدايري ت فري  دمات الرعاية الصحاية للناج  من اإليب ال.

ة    تال حتستتتتتتتتتتتتتت   ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان ايت يا عل  لايربيف ملتا قطعتته من  ط ات إنتاوأننت  انمايبايت  -95
يصادف اال تفال ابلملكرع السن ية اخلامسة والعورين العتماد إعمن   2020اطنايها. وذكرت أن عام  مل  

يوتتتتتتت ن املرأة   (2000)1325ومنهاج عمل يايج  والملكرع الستتتتتتتن ية العوتتتتتتترين العتماد قرار  ل  األمن  
 األمن.والسمم و 

قطاد التعلايمح ال ستتتتتايما حستتتتت   أعمال لصتتتتتا  الفقرال و طة لت  ور  ب  رواندا ابعتماد جدول -96
عاية األوىل. وأعري  عن تقدير ا أيضا  العتماد توريع يهدف إىل إرسال تعلايم  ارب لطمب املر لة اسام

  اية  ق   املرأة والقضال عل  العن  اسنسارب.

نستتتتتتتتتتتتتتان قتد تعرمتتتتتتتتتتتتتت  للخطر إله د اليت يتمللتهتا لايربيف  متايتة  ق   اوال ظت   تاييت أن اس -97
دول ت املختلفة اليت واجهتها   الستتتن ات األ رية. ومع ذلاح ستتتلط  الضتتت ل عل  جيستتتبل التحديف

األعمال املعتمد لصا  الفقرالح والتدايري املتخملة ملعاسة االكتظاظ   السج ن ونقل السلطة   أعقاب 
 ساية.االنتخاابت الرائ
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 امسة   الرصتد املستتمر داة  ستتعراا الدورن الوتامل أصتبح  أوذكر وفد لايربيف أن عملاية اال -98
ا للايربيف أن ت اصتتتتتتتتتتتتتتتتتل تتتتدرنايتتتا  حتقايق أ تتتدافهتتتا    تتتال للتحستتتتتتتتتتتتتتاينتتتات وتقايايم الكايفايتتتة اليت ميكن هبتتت 

 اإلنسان.  ق  

وأكد ال فد أن ا ك مة اختملت تدايري  ازمة للتقايد ابملبادئ املكرستتتتتتتتتتتة   الصتتتتتتتتتتتك ك الدولاية  -99
دم   صاياغة الساياسات والربامج الراماية إىل حتس  . وأوما أن لايربيف أ رزت يعض التقن ق   اإلنسا

ل م ل العن  تعزيز  ق   اإلنستتتتتتتتان و ايتها. غري أنه ستتتتتتتتل م يلزوم اختاذ إجرالات أ رع ملعاسة مستتتتتتتتا 
لمتتة ااسنستتتتتتتتتتتتتتي والعن  اسنستتتتتتتتتتتتتتتتاربح وإلغتتال عق يتتة اإلعتتدامح واأل كتتام املتعلقتتة مبكتتافحتتة التمايايزح وم  

 مات الدولاية    ال  ق   اإلنسانح وتقدع التقارير مب جل املعا دات.التوريعات احمللاية مع االلتزا

 انايةح نُفملت ستتتتاياستتتتات وتدايري وأشتتتتار ال فد إىل أنه منمل ج لة االستتتتتعراا الدورن الوتتتتامل ال -100
ضتتتتتتتتتتتمان  اية  ق   لإدارية ر ايستتتتتتتتتتتاية ابلتعاون مع منظمات غري  ك ماية وشتتتتتتتتتتتركال من األمم املتحدة  

ن اجملاالت. و   ملا الصتتتتتتددح أشتتتتتتار ال فد إىل  االت م ل عدم التمايايزح وا ق   اإلنستتتتتتان   عدد م
تصتتتتتتلة ابالستتتتتتم واهل ية واسنستتتتتتايةح وا ق   االنتصتتتتتتاف الفعال    االت العن  اسنستتتتتتاربح وا ق   امل

األطفال من االستتتتتتتتغملح فضتتتتتتتم  عن   املتصتتتتتتتلة ابلزواج واألستتتتتتترةح و ظر الر  واالجتار ابلبوتتتتتتترح و اية
 ق   االقتصتادية واالجتماعايةح ال ستايما ا ق   مستت ع معايوتي ال ق و  التعلايم والصتحة والضتمان ا

 االجتماعي والعمل.

جتتديتتد التزام ا ك متتة ابل فتتال ابلتزامتتاوتتا التتدولايتتة    تتال  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان وأكتتد ال فتتد من  -101
اية. وعموة عل  ذلاح أكد ال فد   اإلنستتان وغريل من اهلاي ات الدول  واستتتعداد ا للعمل مع  ل   ق

أن ا ك مة ستتت اعي عل  النح  ال اجل الت صتتتايات املقدمة أننال االستتتتعرااح وأهنا ستتتُتد ها    طة 
 ال طناية  ق   اإلنسان.عملها 

ل   ق   جملوا تتم ال فتد كلمتته ابالع اف أبن لايربيف واجهت  موتتتتتتتتتتتتتتاكتلح ولكنته أكتد  تدد  -102
ل قصتتتارع جهد ا لتستتت ية ما ت اجهه من إشتتتكاالت    ال  ق   اإلنستتتان اإلنستتتان أن ا ك مة تبمل

 ت صايات.وأن لايربيف ستتناول جبدية ابلغة تايع ال

 و/أو التوصيات االستنتاجات -اثنياا  

ستتتتتتتتتتدرت ليرباي التوصتتتتتتتتتيات التاليةي وستتتتتتتتتتقدم ردوداا علي ا   الوق  املناستتتتتتتتت ي عل   -103
 ربعني جمللس حقوق اإلنسان:يتجاوز ذلك الدورة السادسة واأل الأ

تستتتتتتتتتتتريع عمليتتة التدتتتتتتتتتتتتديق عل  معتتا تدات حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتان ال  وقعت   103-1
 )زمبابوي(؛ علي ا

عل  املعا دات واالتفاقيات الدولية املتبقيةي مبا   ذلك النظر   التدتتتتتتتديق   103-2
أةي   يع أشتتتتتلال التمييز املوجا ضتتتتتد املر مجالربوتوكول االختياري التفاقية القضتتتتتاء عل   

 أقرب وق  مملن )غاان(؛

التدتتتتتتتديق عل  الربوتوكول االختياري التفاقية القضتتتتتتتاء عل  مجيع أشتتتتتتتلال  103-3
لربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال التمييز املوجا ضد املرأة وا

 ية )سلوفينيا(؛حواستغالل األطفال   البغاء واملواد اإلاب
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قضتتتتاء عل  مجيع أشتتتتلال التمييز املوجا ضتتتتد املرأة اتفاقية ال  التدتتتتديق عل  103-4
ألطفال   والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشتتتتأن بيع األطفال واستتتتتغالل ا

 الوطنية )توغو(؛البغاء و  املواد اإلابحيةي وإدراج ما   التشريعات 

لطفتل بشتتتتتتتتتتتتأن بيع التفتاقيتة حقوق ا وتوكول االختيتاريالتدتتتتتتتتتتتتديق عل  الرب  103-5
 و  املواد اإلابحية ) ندورات( )أوكرانيا(؛ األطفال واستغالل األطفال   البغاء

ختيتاري التفتاقيتة حقوق الطفتل بشتتتتتتتتتتتتأن بيع التدتتتتتتتتتتتتديق عل  الربوتوكول اال 103-6
ول االختياري التفاقية كاألطفال واستتغالل األطفال   البغاء و  املواد اإلابحيةي والربوتو 

بشتتتتتتتتأن اشتتتتتتتتااع األطفال   املنازعات املستتتتتتتتل ةي والربوتوكول االختياري   حقوق الطفل
 التفاقية حقوق الطفل املتعلق إبجراء تقدمي البالغات )شيلي(؛

التعجيل ابلتدتتتتتديق عل  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشتتتتتأن  103-7
الربوتوكول االختيتتاري   البغتتاء و  املواد اإلابحيتتة و  لبيع األطفتتال واستتتتتتتتتتتتغالل األطفتتا

 التفاقية حقوق الطفل بشأن اشااع األطفال   املنازعات املسل ة )بلجيلا(؛

تفتتتاقيتتتة التتتدوليتتتة حلمتتتايتتتة حقوق مجيع العمتتتال النظر   التدتتتتتتتتتتتتتديق عل  اال 103-8
 امل اجرين وأفراد أسر م )الفلبني(؛ 

امل اجرين وأفراد   مجيع العمالالدولية حلماية حقوق    ةالتدتتتتتتديق عل  االتفاقي 103-9
 أسر م ) ندورات( )السنغال(؛

التدتتتتتتتتتتتتديق عل  الربوتوكول االختيتتاري التفتتاقيتتة حقوق األشتتتتتتتتتتت تتا  ذوي  103-10
 ) ندورات(؛ اإلعاقة

التدتتتتتتتتتتتتديق عل  الربوتوكول االختيتتاري التفتتاقيتتة حقوق األشتتتتتتتتتتت تتا  ذوي  103-11
 سابقاا )مايل(؛ ااإلعاقةي عل  الن و املوص  ب

وكول االختيتاري الاتال للع تد التدويل اابتا  ابحلقوق ل  الربوتالتدتتتتتتتتتتتتديق ع 103-12
 ؛املدنية والسياسيةي اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام )أملانيا(

النظر   التدديق عل  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األش ا  من االختفاء  103-13
وللن مل ي دتتتتتتتتد ق   تعلقة حبقوق اإلنستتتتتتتتان ال  و ق  ع القستتتتتتتتري وغل ا من الدتتتتتتتتلوع امل

 )كوستاريلا(؛ علي ا

التوقيع والتدديق عل  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األش ا  من االختفاء  103-14
 قسري )األرجنتني( )فرنسا(؛ال

 علي ا ) ندورات(؛التوقيع عل  معا دة حظر األسل ة النووية والتدديق  103-15

والتدتتتتتتتتديق عل  الدتتتتتتتتلوع الدولية   قدر اإلملاني بعملية التوقيع  جيليعالت 103-16
 إلنسان )موزامبيق(؛حلقوق ا

الدولية حلقوق اإلنستتتان مواصتتتلة اجل ود الرامية إىل التدتتتديق عل  الدتتتلوع  103-17
 والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان )املغرب(؛

ر مرشتتتتتتتتتتت ني وطنيني ااعتمتاد عمليتة مفتوحتة ومبنيتة عل  االستتتتتتتتتتتت قتاق الختيت  103-18
معتتتتا تتتتدات األمم املت تتتتدة )اململلتتتتة املت تتتتدة لربيطتتتتانيتتتتا العظم  النت تتتتاابت  ي تتتتات 

 الشمالية(؛ أيرلنداو 
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 آليات حقوق اإلنسان )النيجر(؛ مواصلة ج ود التعاون مع 103-19

االتدتتتتتتتتتال ابجملتمع الدويل لدعم تفعيل انلية الوطنية لملباله عن املعا دات  103-20
 ومتابعت ا )إثيوبيا(؛

املعين بتمتع األشتتتتتتتت ا  املدتتتتتتتتابني ابمل ق توجيا دعوة إىل ااببل املستتتتتتتتتقل  103-21
إطار آلية االستتتتتتتتعراض الدوري حبقوق اإلنستتتتتتتان لزايرة البلد قبل االستتتتتتتتعراض الرابع    

 (؛الشامل )بنما

مواءمة القانون العر  مع اتفاقية القضتتتتتتاء عل  مجيع أشتتتتتتلال التمييز املوجا  103-22
 (؛ضد املرأة )أوكرانيا

 التنفيذ الفعال ابطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان )ماليزاي(؛ 103-23

زم لتعزيز قتدرة البلتد عل  يتايتة مواصتتتتتتتتتتتلتة تعب تة املوارد والتمتات التدعم الال 103-24
 اإلنسان واحلرايت األساسية )نيجلاي(؛ وتعزيز حقوق

ل توفل بذل اجل ود لتعزيز املؤستتتتتتتتستتتتتتتتات الوطنية حلقوق اإلنستتتتتتتتان من خال 103-25
 املوارد اللافية )ابكستان(؛

 )الدومال(؛ختديص أموال كافية للجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان  103-26

اإلنستتتتتتتان من خالل التعاون مع تعزيز قدرة اللجنة الوطنية املستتتتتتتتقلة حلقوق   103-27
 املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   بلدان أخرى )إندونيسيا(؛

مل اللجنة الوطنية املستتتتتتتتتقلة حلقوق اإلنستتتتتتتتان مبا يتالءم مع املباد  تعزيز ع 103-28
 تعزيز وياية حقوق اإلنسان )مباد  ابريس( )العراق(؛ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية ل

د اللجنتتة الوطنيتتة املستتتتتتتتتتتتقلتتة املعنيتتة حبقوق اإلنستتتتتتتتتتتتان ابملوارد اللتتافيتتة تزويتت  103-29
 الن و األمال )السودان(؛لتملين ا من االضطالع بواليت ا عل  

ية واملالية ضتمان تزويد اللجنة الوطنية املستتقلة حلقوق اإلنستان ابملوارد البشتر  103-30
 الالزمة ألداء م ام ا عل  الن و املالئم )توغو(؛

ختدتتتتتتتتتتتيص متتا يلفي من األموال واملوارد للجنتتة الوطنيتتة املستتتتتتتتتتتتقلتتة حلقوق  103-31
 يت ا عل  الوجا األكمل )زامبيا(؛اإلنسان لتملين ا من االضطالع بوال

ان تنفيذ واليت ا ضتتتمان أن تتيد قدرة اللجنة الوطنية املستتتتقلة حلقوق اإلنستتت  103-32
 املزعومة حلقوق اإلنسان )شيلي(؛ فيما يتدل مبعاجلة االدعاءات املتعلقة ابالنت اكات

منتا ضتتتتتتتتتتتتة إنشتتتتتتتتتتتتاء آليتة وقتائيتة وطنيتة وفقتاا للربوتوكول االختيتاري التفتاقيتة  103-33
التعذي  وغله من ضتتتروب املعاملة أو العقوبة القاستتتية أو الالإنستتتانية أو امل ينة و ستتتني 

 لظروف املعيشية للسجناء   ليرباي )تشيليا(؛ا

ة وطنيتتة تتمتتاشتتتتتتتتتتت  مع الربوتوكول االختيتتاري التفتتاقيتتة إنشتتتتتتتتتتتتاء آليتتة وقتتائيتت  103-34
قتاستتتتتتتتتتتيتة أو الالإنستتتتتتتتتتتانيتة التعتذيت  وغله من ضتتتتتتتتتتتروب املعتاملتة أو العقوبتة ال منتا ضتتتتتتتتتتتة

 )الدامنرع(؛ امل ينة أو



A/HRC/46/6 

GE.20-17480 14 

ية الالزمة ال  تتيد التدتتتتتتدي تلايف اجل ود لوضتتتتتتع وتعزيز األطر التشتتتتتتريع 103-35
ا   ذلك األطر املتعلقتة بتغل املنتاو واحلد للت تدايت البي يتة الشتتتتتتتتتتتاملتة لعتدة قطتاعاتي مبت 

 من خماطر اللوارث )فيجي(؛

عة الدستتتتتتتور معايل حقوق اإلنستتتتتتان أستتتتتتاستتتتتتاا ضتتتتتتمان أن تعترب عملية مراج 103-36
 للتعديالت الدستورية املقاحة )فيجي(؛

ة اإلصتتتالحات الدستتتتورية اجلارية مبا يتماشتتت  مع أفضتتتل املمارستتتات مواصتتتل 103-37
 الدولية )غاان(؛ وااللتزامات

مواصتتتتتتتتتلة تعزيز احاام وياية حقوق اإلنستتتتتتتتتان   اجملال الب ري لت ستتتتتتتتتني  103-38
ع صتتتتيد األ اعي مبا   ذلك من خالل التعاون    ذا الدتتتتدد مع الشتتتتركاء إنتاجية قطا 

  والدوليني )إندونيسيا(؛الانائيني واإلقليميني

ملة أبستتتتتتتتتباب التمييزي ستتتتتتتتتن تشتتتتتتتتتريع مللاف ة التمييز يتضتتتتتتتتتمن قائمة شتتتتتتتتتا 103-39
يتماشتت  مع الع د الدويل اابا  ابحلقوق املدنية والستتياستتيةي ويتيد ستتبل االنتدتتاف  مبا

 لض ااي التمييز )بلجيلا(؛

صتتتتتتتتم والتمييز تنظيم يالت شتتتتتتتتاملة للتاقيف والتوعية من أجل ملاف ة الو  103-40
اعة البشتتتتتتترية/اإليدز اللذين يتعرض هلما املدتتتتتتتابون بفلوت نقص املن  املمارت   الواقعي

 واألش ا  ذوو اإلعاقة النفسية االجتماعية والناجون من اإليبوال )بنما(؛

ذ تدابل ملموستتتتتتة للتدتتتتتتدي للوصتتتتتتم والتمييز املوجا ضتتتتتتد األشتتتتتت ا  اختا 103-41
 م وضتتتتتتمان حدتتتتتتوهلم عل  اابدمات الدتتتتتت ية   الوق  املدتتتتتتابني ابجلذام وأفراد أستتتتتتر 

 (؛املناس  وعل  حنو كاف )الربتغال

اعتماد إطار قانول شتامل مللاف ة التمييز يشتملي   مجلة أموري حظر مجيع  103-42
ضتتتتتتتتتتتتد املرأة واألشتتتتتتتتتتت تا  املدتتتتتتتتتتتتابني بفلوت نقص املنتاعتة  أشتتتتتتتتتتتلتال التمييز املوجتا

البشتتتتترية/اإليدز واألشتتتتت ا  الذين يعانون من أمراض عقلية وإعاقات نفستتتتتية اجتماعية 
 والناجني من اإليبوال )الربتغال(؛

جترمي العالقات اجلنستية املالية بني البالغني ابلااضتي واختاذ تدابل دددة   عدم 103-43
لتمييز القائمني عل  امليل اجلنستتي أو اهلوية اجلنستتانية وضتتمان وصتتول مللاف ة العنف وا

 الض ااي إىل العدالة )الربتغال(؛

ن نفس اجلنسي إلغتتاء جترمي العالقتتات ال  تلون ابلااضتتتتتتتتتتتي بني البتتالغني م 103-44
وإلغاء مجيع اللوائد التمييزية ضتتتتتتتتتد املاليات واملاليني ومزدوجي امليل اجلنستتتتتتتتتي ومغايري 

ة اجلنستتتتتتتانية وحاملي صتتتتتتتفات اجلنستتتتتتتنيي وتعزيز قبوهلم اجتماعياا من خالل يالت اهلوي
 )إسبانيا(؛ التوعية بشأن عدم التمييز والتنوع

ذي يلون ابلااضتتتتتتتتتتتي بني البتالغني إلغتاء جترمي الستتتتتتتتتتتلوع اجلنستتتتتتتتتتتي املالي الت  103-45
 ليش (؛ - )تيمور

ابلااضتتتتتتتتتتتي بني البتتالغني  إلغتتاء جترمي العالقتتات اجلنستتتتتتتتتتتيتتة املاليتتة ال  تلون 103-46
 )الوالايت املت دة األمريلية(؛
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ء عل  التمييز املوجا ضتد الناجني من مواصتلة تنفيذ التدابل الرامية إىل القضتا 103-47
 )أوغندا(؛ اإليبوال ووصم م ابلعار

تشتجيع اعتماد صتك تشتريعي مللاف ة التمييز يتضتمن تعريفاا جلميع أشتلال  103-48
ل انتدتتتاف فعالة   حالة حدوث انت اعي ويتضتتتمن خطة عمل لتنفيذ التمييزي ويوفر ستتتب

 ة والتسامد واحاام التنوع )األرجنتني(؛يالت التاقيف والتوعية ال  تعزز املساوا

اإلفالت من العقاب   حاالت العنف والتمييز املمارستتتتتتتني ملاف ة تفشتتتتتتتي   103-49
مجيع أحلام القانون احملليي مبا   ذلك عل  أسات امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية وإلغاء   

ملالية ال  تلون ابلااضتتي من القانون اجلنائيي ال  جترم األنشتتطة اجلنستتية ا  79-14املادة  
 بني البالغني )كندا(؛

التمييز عل  أستتات نوع اجلنس أو اهلوية اجلنستتانية أو امليل اجلنستتي   حظر   103-50
  ذلك   جمال الرعاية الدتتتتت ية والتعليم والستتتتتلن مجيع جوان  احلياة االجتماعيةي مبا  

 واحلدول عل  مجيع اابدمات )كندا(؛

الغني دابل الالزمة إللغاء جترمي العالقات اجلنستتتتية ابلااضتتتتي بني الباعتماد الت 103-51
من نفس اجلنس وملاف ة التمييز والعنف املمارستتني عل  أستتات امليل اجلنستتي أو اهلوية 

 ريلا(؛اجلنسانية )كوستا

ضتتتتتتتتتتتمتان يتايتة املاليتات واملاليني ومزدوجي امليتل اجلنستتتتتتتتتتتي ومغتايري اهلويتة  103-52
 ي صفات اجلنسني وإهناء التمييز الذي يتعرضون لا )فرنسا(؛اجلنسانية وحامل

إلغاء جترمي العالقات اجلنستتية ابلااضتتي بني البالغني من نفس اجلنس وتوستتيع  103-53
 ضتتتتتتتتة للتمييز لتشتتتتتتتتمل حظر التمييز عل  أستتتتتتتتات امليل نطاق التشتتتتتتتتريعات الوطنية املنا

 اجلنسي واهلوية اجلنسانية )آيسلندا(؛

 القانون اجلنائي واختاذ خطوات ملموستتة للقضتتاء عل   من  74-14املادة    إلغاء 103-54
 (؛أيرلنداالت رش والتمييز والعنف عل  أسات امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية )

ل مللاف ة التمييز يتضتتمن قائمة موستتعة أبستتباب التمييز اعتماد تشتتريع شتتام 103-55
يني والتديني واإلعتاقتةي ونوع اجلنسي وامليتل احملظورةي مبتا   ذلتك األصتتتتتتتتتتتل القومي أو اإلث

 ية )إسرائيل(؛اجلنسيي واهلوية اجلنسان

إلغاء جترمي العالقات القائمة عل  الااضتتتتتتي بني شتتتتتت دتتتتتتني من نفس اجلنس  103-56
وإستتتتتتتتتتتتاءة املعتتاملتتة ال  تتعرض هلتتا املاليتتات واملاليون ومزدوجو امليتتل  وملتتاف تتة التمييز

 سانية وحاملو صفات اجلنسني )إيطاليا(؛اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلن

لااضتتتتتتتتتتتي بني البتالغني من نفس اجلنس واعتمتاد تتدابل عتدم جترمي العالقتات اب 103-57
 هلوية اجلنسانية )امللسيك(؛تشريعية حلظر التمييز والعنف عل  أسات امليل اجلنسي وا

وية اجلنستتتتتانيةي تعديل مجيع القوانني ال  متيز عل  أستتتتتات امليل اجلنستتتتتي واهل 103-58
 املالية )شيلي(؛   ذلك إلغاء األحلام ال  جترم العالقات اجلنسية مبا

بذل املزيد من اجل ود الرامية إىل ملاف ة التمييز بلافة أشتتتتتتتتلالاي وخاصتتتتتتتتة  103-59
املوجتا ضتتتتتتتتتتتد األشتتتتتتتتتتت تا  املدتتتتتتتتتتتابني بفلوت نقص املنتاعتة البشتتتتتتتتتتتريتة وفلوت التمييز  
 )العراق(؛ اإليبوال
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 مواصتتتتتتتتتتلة الوقف االختياري احلايل لعقوبة اإلعدام واختاذ املزيد من اابطوات 103-60
 يبال(؛حنو إلغائ ا قانوانا )ن

مواصتتتتتتتتتتتلتتتة اإلبقتتتاء عل  الوقف االختيتتتاري لعقوبتتتة اإلعتتتدام والعمتتتل عل   103-61
 )سلاليون(؛ غائ اإل

اختاذ إجراءات تشتتتتتتريعية ملموستتتتتتة إللغاء عقوبة اإلعدام من القانون الوطيني  103-62
للع تد التدويل اابتا  وفقتاا لاللتزامتات املندتتتتتتتتتتتو  علي تا   الربوتوكول االختيتاري الاتال 

 حلقوق املدنية والسياسيةي اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام )بولندا(؛اب

عقوبتتتتة اإلعتتتتدام   مجيع احلتتتتاالتي وختفيف مجيع أحلتتتتام اإلعتتتتدام إلغتتتتاء  103-63
 الدادرة ابلفعلي وعدم تنفيذ أحلام اإلعدام )إسبانيا(؛

 ش (؛لي - اإلعدام )تيمورإلغاء أي أحلام   التشريع تنص عل  عقوبة  103-64

 ليل مستتتألة إلغاء التشتتتريعات ال  تنص عل  عقوبة اإلعدامي وختفيف مجيع  103-65
األحلتتتام الدتتتتتتتتتتتتتادرة ابلفعتتتل واالمتنتتتاع عن تنفيتتتذ أحلتتتام اإلعتتتدامي امتاتتتاالا للربوتوكول 

عقوبة   االختياري الاال للع د الدويل اابا  ابحلقوق املدنية والستياستيةي اهلادف إىل إلغاء
 رجنتني(؛اإلعدام )األ

إلغتتتاء أي أحلتتتام قتتتانونيتتتة لعقوبتتتة اإلعتتتدامي وختفيف مجيع أحلتتتام اإلعتتتدام  103-66
 القائمةي واالمتناع عن تنفيذ أي عمليات إعدام إضافية )الربازيل(؛

إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدام للوفتتاء اباللتزامتتات التتدوليتتة لليرباي بوصتتتتتتتتتتتف تتا طرفتتاا    103-67
ل ق ابلع د الدويل اابا  ابحلقوق املدنية والستتتتتتتتياستتتتتتتتيةي تياري الاال املالربوتوكول االخ

 شيليا(؛اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام )ت

 النظر   إلغاء عقوبة اإلعدام )فيجي(؛ 103-68

 إلغاء عقوبة اإلعدام من القانون   مجيع اجلرائم )فرنسا(؛ 103-69

اللتتامتتل للربوتوكول  ستتتتتتتتتتتمد ابالمتاتتالالتعجيتتل ابإلجراءات التتداخليتتة ال  ت 103-70
ةي اهلادف إىل االختياري الاال املل ق ابلع د الدويل اابا  ابحلقوق املدنية والستتتتتتتتياستتتتتتتتي

 إلغاء عقوبة اإلعدام )جورجيا(؛

 مضاعفة اجل ود من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام ابللامل )اللرسي الرسويل(؛ 103-71

وتنفيتتتذ الربوتوكول االختيتتتاري الاتتتال املل ق   إلغتتتاء عقوبتتتة اإلعتتتدام إلغتتتاءا كتتتامالا  72- 103
 ىل إلغاء عقوبة اإلعدام )آيسلندا(؛ ابلع د الدويل اابا  ابحلقوق املدنية والسياسيةي اهلادف إ 

النظر   إلغتتتاء عقوبتتتة اإلعتتتدام إلغتتتاءا كتتتامالاي وفقتتتاا للربوتوكول االختيتتتاري  103-73
نية والستتتتتياستتتتتيةي اهلادف إىل إلغاء عقوبة داملل ق ابلع د الدويل اابا  ابحلقوق امل الاال

 اإلعدام )إيطاليا(؛

ءا كتتامالاي وفقتتاا اللتزامتتات ليرباي كتتدولتتة العمتتل عل  إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدام إلغتتا 103-74
طرف   الربوتوكول االختيتتتاري الاتتتال املل ق ابلع تتتد التتتدويل اابتتتا  ابحلقوق املتتتدنيتتتة 

 ام )التفيا(؛دوالسياسيةي اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلع
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وختفيف   تلريس وقف اختيتتاري لعقوبتة اإلعتدام ك طوة أوىل حنو إلغتتائ تتا الر ي  103-75
 م اإلعدام ال  ال تزال معلقة و ويل ا إىل أحلام ابلسجن )امللسيك(؛ مجيع أحلا 

النظر   إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدامي مبتتا يتمتتاشتتتتتتتتتت  مع الربوتوكول االختيتتاري املل ق   103-76
 إلغاء عقوبة اإلعدام )موزامبيق(؛   يل اابا  ابحلقوق املدنية والسياسيةي اهلادف إىل و ابلع د الد 

عدام من القانون الوطيني وفقاا لاللتزامات املندتتو  علي ا   إلغاء عقوبة اإل 103-77
الربوتوكول االختياري الاال للع د الدويل اابا  ابحلقوق املدنية والستتياستتيةي اهلادف إىل 

 إلعدام )رواندا(؛اعقوبة إلغاء 

تعزيز اجل ود الراميتتة إىل جعتتل مجيع الستتتتتتتتتتتجون   ليرباي متتاتتل امتاتتاالا كتتامالا  103-78
 لتزامات الدولية لليرباي )سلاليون(؛لال

 احلد من اكتظاظ السجون و سني الظروف السائدة في ا )زامبيا(؛ 103-79

 السجون )فرنسا(؛ حتجاز  اختاذ التدابل الالزمة لت سني ظروف اال 103-80

وضتع إطار قانول ضتمن القانون اجلنائي مرم صتراحة ممارستة تشتويا األعضتاء  103-81
 لملانث وينص عل  عقوابت دددة ) ولندا(؛ التناسلية

إيالء األولوية حلماية الفتيات من التعرض لتشتتتتتتتتتتتويا أعضتتتتتتتتتتتائ ن التناستتتتتتتتتتتلية  103-82
 طفال )نيبال(؛ألذلك زواج ا واملمارسات الضارة األخرىي مبا  

جترمي مجيع أشتتتتلال تشتتتتويا األعضتتتتاء التناستتتتلية لملانثي دون استتتتتاناءي وفقاا  103-83
امليااق األفريقي حلقوق اإلنستتتتتتتان والشتتتتتتتعوب بشتتتتتتتأن حقوق املرأة   أفريقياي لربوتوكول  

وتوفل ستتتتبل وصتتتتول الضتتتت ااي إىل العدالة والدعم النفستتتتي وخدمات الدتتتت ة اجلنستتتتية 
 ؛(جنابية )بنماواإل

إرستتتتاء مراعاة األمر التنفيذي الذي تظر تشتتتتويا األعضتتتتاء عل    العمل ر ياا  103-84
عقوابت كافية عل  مرتليب  ذه اجلرميةي وضتتتتتتتتتمان أقدتتتتتتتتت  التناستتتتتتتتتلية لملانثي وفرض  

درجتات احلر  من جتانت  الشتتتتتتتتتتترطتة ودوائر النيتابتة العتامتة   ستتتتتتتتتتتيتاق الت قيق    تذه 
 احلاالت )بولندا(؛

ل من أجل ملاف ة تشتتويا األعضتتاء التناستتلية لملانثي   إطار عممواصتتلة ال 103-85
 ؛(أنغوال) 2022-2018للفاة اابطة الوطنية لرعاية الطفل ويايتا 

جترمي ممارسة تشويا األعضاء التناسلية لملانث عن طريق تعديل قانون الطفلي  103-86
ستتتتتتريع ابارطة الطريق الوضتتتتتتمان التنفيذ  والتعجيل بتنفيذ قانون ملاف ة العنف العائليي  

 الرامية إىل إهناء العنف اجلنسي واجلنسال )آيسلندا(؛

 ىل إلغاء املمارسات التقليدية الضارة )أوكرانيا(؛تعزيز اجل ود الرامية إ 103-87

تعزيز القوانني الوطنية للتدتتتتتتدي للعنف اجلنستتتتتتي واجلنستتتتتتال والقضتتتتتتاء عل   103-88
 عضاء التناسلية لملانث )كينيا(؛األقبولةي مال تشويا املمارسات غل امل

لملانث     مواصتلة اجل ود الرامية إىل القضتاء عل  تشتويا األعضتاء التناستلية 103-89
 مجيع أحناء البلد )ليسوتو(؛
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إعمال حظر   القانون لتشتتتتتتتتويا األعضتتتتتتتتاء التناستتتتتتتتلية للفتيات دون ستتتتتتتتن  103-90
 )اجلبل األسود(؛عشرة أو بدون موافقت ن  الاامنة

مواصتتتتتتتتتتلة اجل ود الرامية إىل ملاف ة العنف ضتتتتتتتتتتد املرأةي ال ستتتتتتتتتتيما العنف  103-91
 ملانث )املغرب(؛اجلنسي وتشويا األعضاء التناسلية ل

اختاذ تدابل إضافية ترمي إىل القضاء عل  املمارسات الضارةي ال سيما تشويا  103-92
 يبيا(؛موق النساء والفتيات )اناألعضاء التناسلية لملانثي ال  تنت ك حق

جترمي تشتتتتتويا األعضتتتتتاء التناستتتتتلية لملانثي امتااالا لربوتوكول امليااق األفريقي  103-93
 ان والشعوب بشأن حقوق املرأة   أفريقيا )زامبيا(؛حلقوق اإلنس

اعتماد قانون جديد وشتتتتتتتتتتامل تظر تشتتتتتتتتتتويا األعضتتتتتتتتتتاء التناستتتتتتتتتتلية لملانث  103-94
 )األرجنتني(؛ ومرما

تشتريعات جترم انت اكات حقوق اإلنستان الناشت ة عن ممارستات ذ  اعتماد وتنفي 103-95
زواج األطفال أو الزواج القستتتتريي   تقليدية ضتتتتارةي مال تشتتتتويا األعضتتتتاء التناستتتتليةي أو

 واالهتامات املتعلقة مبمارسة الس ري واحملاكمة ابلتعذي  )الربازيل(؛

ا األعضتاء التناستلية وية اعتماد مشتروع القانون املتعلق بتشت االنت اء من عملي 103-96
 لملانث من أجل جترمي  ذه املمارسة )بوركينا فاسو(؛

ف ضتتتتتد النستتتتتاء والفتيات والقضتتتتتاء عليا واعتماد مواصتتتتتلة اجل ود ملنع العن 103-97
ي حلقوق تشتريعات جتر  م تشتويا األعضتاء التناستلية لملانثي وفقاا لربوتوكول امليااق األفريق

 رأة   أفريقيا )كندا(؛ملاإلنسان والشعوب بشأن حقوق ا

ي 2016األطفتتال لعتتام إيالء األولويتتة الستتتتتتتتتتتااتيجيتتة يتتايتتة الفتيتتات من زواج  103-98
التنتاستتتتتتتتتتتلية   ي وجترمي تشتتتتتتتتتتتويا األعضتتتتتتتتتتتاء2063جلدول أعمتال اال اد األفريقي لعتام   فقتاا و 

 )كوستاريلا(؛ لملانث

امليااق األفريقي ل  تشتتتتتتتويا األعضتتتتتتتاء التناستتتتتتتلية لملانثي وفقاا لربوتوكو جترمي   103-99
 حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة   أفريقيا )كوت ديفوار(؛

  ظر مجيع أشلال تشويا األعضاء التناسلية لملانث )الدامنرع(؛   سن تشريعات  100- 103

القضتتتتتتتاء عل  تشتتتتتتتويا األعضتتتتتتتاء   مواصتتتتتتتلة وتعزيز مجيع التدابل الرامية إىل 103-101
 (؛يتالتناسلية لملانث )جيبو 

تعزيز اجل ود   القانون و  املمارستتتتتة من أجل حظر مجيع أشتتتتتلال تشتتتتتويا  103-102
ث حظراا صتتتتتترتاا وتعزيز برامع التوعية والتاقيف بشتتتتتتأن اناثر األعضتتتتتتاء التناستتتتتتلية لملان

 تناسلية لملانث )فيجي(؛التمييزية والضارة الطويلة األجل لتشويا األعضاء ال

ة العنف والتمييز املوجا ضتتتتتتتتد النستتتتتتتتاء والفتياتي ف مواصتتتتتتتتلة اجل ود مللا 103-103
لاف ة  ذه املمارستتة عل  ستتيما عن طريق جترمي تشتتويا األعضتتاء التناستتلية لملانث وم ال

 حنو حايث )فرنسا(؛

لملانثي دون اعتماد تشتريعات جترم مجيع أشتلال تشتويا األعضتاء التناستلية   103-104
 استاناءي وتنفيذ ا بفعالية )أملانيا(؛
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تلايف اجل ود ملنع العنف اجلنستتي واجلنستتال والتدتتدي لاي وكذلك لتجرمي  103-105
ث   مجيع الظروف والقضتتاء عل   ذه املمارستتة   هناية تشتتويا األعضتتاء التناستتلية لملان

 (؛أيرلندااملطاف )

ء التناستتتتتتلية لملانث من خالل التشتتتتتتريعات جترمي ممارستتتتتتة تشتتتتتتويا األعضتتتتتتا 103-106
 ؛ل()إسرائي املناسبة

منع املمارستتتتتات الضتتتتتارة ضتتتتتد النستتتتتاء والفتياتي مبا   ذلك حظر تشتتتتتويا  103-107
 راا قانونياا )إيطاليا(؛األعضاء التناسلية لملانث حظ

اعتماد تشتتتتتريعات جتر  م مجيع أشتتتتتلال تشتتتتتويا األعضتتتتتاء التناستتتتتلية لملانث  103-108
 يذ ا بفعالية )التفيا(؛وتنف

شتلال تشتويا األعضتاء التناستلية لملانثي دون أ  اعتماد تشتريعات جترم مجيع 103-109
 استاناءي وتنفيذ ا بفعالية )الياابن(؛

تشتتتتتتريعات جترم مجيع أشتتتتتتلال تشتتتتتتويا األعضتتتتتتاء التناستتتتتتلية   اعتماد وتنفيذ 103-110
 لملانث )أوكرانيا(؛

الراميتة إىل تغيل املعتقتدات التقليتديتة والاقتافيتة ال  تشتتتتتتتتتتتلتل تعزيز اجل ود  103-111
 م ملاف ة تشويا األعضاء التناسلية لملانث والعنف اجلنسال )بوروندي(؛ماعائقاا أ

 ملاف ة العنف اجلنستتتي واجلنستتتالي مبا   ذلك مواصتتتلة اجل ود الرامية إىل 103-112
 التناسلية لملانث )مج ورية كوراي(؛ اعتماد تشريعات جترم مجيع أشلال تشويا األعضاء

 لية لملانث )إسبانيا(؛اسجترمي تشويا األعضاء التن 103-113

جترمي تشتتتتتتتتويا األعضتتتتتتتتاء التناستتتتتتتتلية لملانث وتعزيز يالت التوعية بشتتتتتتتتأن  103-114
 ر البدنية والنفسية النامجة عن  ذه املمارسة )السودان(؛األضرا

ة العامة مللاف ة تشتتتتتتويا األعضتتتتتتاء التناستتتتتتلية توستتتتتتيع نطاق يالت التوعي 103-115
 ليدية الضارة لتشمل مجيع مقاطعات البلد )زمبابوي(؛تقلملانث وغل ا من املمارسات ال

أة لضتمان املالحقة القضتائية ستن وتعزيز وتنفيذ قوانني بشتأن العنف ضتد املر  103-116
 من اجلرائم )بوتسواان(؛ ملرتليب تشويا األعضاء التناسلية لملانث واالغتداب وغل ذلك

نستتتتتتتتتتي والعنف اجلنستتتتتتتتتتال اجلمواصتتتتتتتتتتلة اجل ود الرامية إىل ملاف ة العنف   103-117
 وضمان متلني املرأة ومستوى معيشي الئق )نيجلاي(؛

للتدتتتدي للعنف اجلنستتتي ومعاجلة أستتتبابا من خالل تلايف اجل ود املبذولة   103-118
 ا وتدريب ما   جمال حقوق اإلنسان )الفلبني(؛ توعية اجلم ور واجل ات املسؤولة وتاقيف م

الطريق الرامية إىل إهناء العنف اجلنستتتتتي   خارطةذ  فيختدتتتتتيص موارد كافية لتن 103-119
عنف اجلنستتي واجلنستتال واجلنستتالي ال ستتيما حتدف  ستتني ستتبل حدتتول الناجيات من ال

ستتيما   املناطق عل  الدعم النفستتي االجتماعي ورعاية املدتتاابت بدتتدمات نفستتيةي ال 
 الريفية )السويد(؛
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واجلنستتتتتتتتتتتتال التتتابعتتة لوزارة ي توستتتتتتتتتتتيع نطتتاق م تتام وحتتدة العنف اجلنستتتتتتتتتتت  103-120
لتشتتتتتتتتتتتمتل البلتد أبستتتتتتتتتتتره واعتمتاد تتدابل جمتمعيتة مللتاف تة مجيع أشتتتتتتتتتتتلتال العنف  العتدل
 )أوغندا(؛ نسالاجل

 ذلك عن تركيز التدتتتتتتتدي للعنف اجلنستتتتتتتي واجلنستتتتتتتال عل  الوقايةي مبا   103-121
مللتة املت تدة املطريق زايدة نستتتتتتتتتتتبتة تعليم الفتيتاتي والتعتاون مع اجل تات الفتاعلتة احملليتة )

 الشمالية(؛ أيرلندالربيطانيا العظم  و 

نستتتتتتاء والفتيات وزايدة مواصتتتتتتلة ملاف ة العنف اجلنستتتتتتي املرتل  ضتتتتتتد ال 103-122
 مشاركة النساء   عملية صنع القرار )مدر(؛

اجل ود اجلارية من أجل تنفيذ التشتتريعات الدولية واحمللية الرامية إىل مواصتتلة   103-123
 نسان وملاف ة العنف اجلنسال )غاان(؛اإلياية حقوق 

ذ الستتتتتتتتتتتريع التعجيتل بتنفيتذ قتانون ملتاف تة العنف العتائلي وضتتتتتتتتتتتمتان التنفيت  103-124
 إهناء العنف اجلنسي واجلنسال )إسرائيل(؛الرامية إىل ابارطة الطريق 

مواصتتتتتتلة اجل ود الرامية إىل منع مجيع أشتتتتتتلال العنف والتمييز املوجا ضتتتتتد  103-125
 مبا   ذلك العنف العائلي )إيطاليا(؛ي املرأة

فتيات والعنف اختاذ مجيع التدابل الالزمة مللاف ة العنف ضتتتتتتد النستتتتتتاء وال 103-126
 العائليي سواء   القانون أو   املمارسة العملية )التفيا(؛

 تعزيز التدابل الرامية إىل إهناء االغتداب الزوجي )كندا(؛ 103-127

ي مبا   ذلك الظروفظر صتتتراحة العقوبة البدنية   مجيع   ستتتن تشتتتريعات   103-128
   املنزل )زامبيا(؛

 ة لوضع حد للعقاب البدل   املدارت )الياابن(؛اختاذ تدابل تشريعي 103-129

خطوات عمليةي مبا   ذلك ستن تشتريعات  ظر صتراحة مجيع أشتلال اختاذ   103-130
 مبا   ذلك   املنزل )جورجيا(؛ نيالعقوبة البدنية لألطفال   مجيع األماك

عني وضتتتتتتتتتتتع حتتتد لملفالت من العقتتتاب عل  اجلرائم املرتلبتتتة   فاة النزا 103-131
ب تعمل عل  حنو كامل وفق املستتتل ني اللذين شتتت دهتما ليرباي إبنشتتتاء دلمة جلرائم احلر 

 القواعد واملعايل القانونية الدولية للم اكمات العادلة ) ولندا(؛

قدمت ا جلنة تقدتتتتتتتتتي احلقائق واملدتتتتتتتتتاحلة   اول وتنفيذ التوصتتتتتتتتتيات ال   تن 103-132
ستتتتتيما بشتتتتتأن مقا  إنشتتتتتاء   ي ال2009ل/ديستتتتتمرب  تقرير ا الن ائي الدتتتتتادر   كانون األو 

 ئم االقتدادية وغل ا من قضااي العدالة االنتقالية )أملانيا(؛دلمة احلرب واجلرا

ت ملموستتة بشتتأن إنشتتاء دلمة مستتتقلة وادعم ابللامل واختاذ خطتقدمي ال 103-133
وانتتت  ذات جلرائم احلرب ابلتعتتتاون الوثيق مع األمم املت تتتدة ومبستتتتتتتتتتتتتاعتتتدة من تتتا   اجل

 )بولندا(؛ الدلة

جلستتتتتتتتتتتيمتتة حلقوق اإلنستتتتتتتتتتتتان وجرائم احلرب ال  الت قيق   االنت تتاكتتات ا 103-134
 ت م )اجلبل األسود(؛انارت لب    املاضيي وتقدمي مجيع اجلناة إىل العدالة   حالة إد
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اعتماد التدابل الالزمة لتنفيذ توصتتتتتتتتتيات جلنة تقدتتتتتتتتتي احلقائق واملدتتتتتتتتتاحلة  103-135
ة حلقوق اإلنستتتتتان ضتتتتتمن الت قيق   االدعاءات املتعلقة ابرتلاب انت اكات جستتتتتيمي مبا

وضتتتمان املستتتاءلة مع وضتتتع خطة شتتتاملة ي  ونزي ا ومستتتتقالا  شتتتامالا اا  وجرائم حربي  قيق
 ع الض ااي )األرجنتني(؛يلتعويض مج

إنشتتتتتتاء عملية تلفل املستتتتتتاءلة عن االنت اكات اجلستتتتتتيمة حلقوق اإلنستتتتتتان  103-136
ةي ومن مث تنفيتتذ رب ال  ارتلبتت    املتتاضتتتتتتتتتتتيي مبتتا يتفق مع املعتتايل التتدوليتت وجرائم احل

 ؛(بلجيلا) 2009لعام توصيات جلنة تقدي احلقائق واملداحلة 

 فة إىل إصال  قطاع العدالة )موريتانيا(؛داتعزيز اإلجراءات اهل 103-137

تتفق مع  اختاذ تدابل ملموستتتتتتتتة لوضتتتتتتتتع حد للممارستتتتتتتتات التقليدية ال  ال 103-138
 ر واحملاكمة ابلتعذي  )مج ورية كوراي(؛سيادة القانوني مال املمارسات املتعلقة ابلس 

  ليرباي مزيداا   دتعزيز اإلطار التشتتتريعي مبا يلفل ختويل جلنة ملاف ة الفستتتا 103-139
من ستلطات االدعاء واستتقالالا ستياستياا واضت اا   ملاف ة  يمنة الفستاد من أجل دعم 

 ) اي (؛ االقتداد

  فيما  ستتيما   ي ال 2017االنت اابت لعام  يب ملراقبة  تنفيذ توصتتيات بعاة اال اد األورو  103-140
 املستشفيات )تشيليا(؛   عني   د و امل يتدل بلفالة حق التدوي  للسجناء املدانني أو املواطنني  

جترمي   وإلغتاء  1978القتانون اجلنتائي لعتام اختتاذ مجيع اابطوات الالزمتة لتعتديتل   103-141
 حرية التعبل )سلاليون(؛

حبرية الدتتتتتتت افة مبا يلفل   فيما يتعلقدعم املعايل الدولية حلقوق اإلنستتتتتتتان   103-142
 ا )ملديف(؛جر ياية الد فينيي سواء   جمال اإلنان  أو خا

رصتد موارد عل  ستبيل األولوية لت ديد ضت ااي االجتار ابلبشتري مبا   ذلك  103-143
اكمت مي مبن في م املستتتتتتتتتتتؤولون ي وزايدة فعتاليتة الت قيق مع املتجرين ودت االجتتار التداخلي

 الشمالية(؛ أيرلندااملت مون ابلتواطؤ )اململلة املت دة لربيطانيا العظم  و 

  قضتتتتتااي االجتار ابلبشتتتتتر ومقاضتتتتتاة اجلناةي ورفع مستتتتتتوى الوعي   قالت قي 103-144
للفني ل املتا  لعمل وكالء النيابة العامة املاجملتمعي مبستتتألة االجتار ابلبشتتتري وتعزيز التموي

 بتناول تلك القضااي )الوالايت املت دة األمريلية(؛

العمتتتتتل   تعزيز يتتتتتايتتتتتة األطفتتتتتال إزاء االجتتتتتتار ابلبشتتتتتتتتتتتر واالستتتتتتتتتتتتغالل  103-145
 ديفوار(؛ )كوت

اختاذ خطوات ملعاجلة األستتتتتباب اجلذرية لالجتار ابلنستتتتتاء والفتيات وضتتتتتمان  103-146
طريق إاتحة إملانية وصتتوهلن إىل املالج   أت يل الضتت ااي وإدماج ن   اجملتمع عنإعادة  

 زاي(؛ يلواملساعدة القانونية والطبية والنفسية االجتماعية وإىل فر  بديلة مدرة للدخل )ما

 تسريع اجل ود الرامية إىل ملاف ة االجتار ابلبشر )املغرب(؛ 103-147

االجتتتتتار  تنفيتتتتذ خطتتتتة العمتتتتل الوطنيتتتتة مللتتتتاف تتتتة تعزيز اجل ود الراميتتتتة إىل 103-148
 )إسرائيل(؛ ابلبشر
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ضتتتتتتتتتتتمتتان احلمتتايتتة اللتتافيتتة لل ق   العمتتل واحلق   ظروف عمتتل عتتادلتتة  103-149
لوايت ال يزلن معرضتتتتتات هلشتتتتتاشتتتتتة ابلغة   قطاعي العمل لاومالئمةي ال ستتتتتيما للنستتتتتاءي  

 الر ي وغل الر ي )اللرسي الرسويل(؛

تنمية لتستتتتتريع النمو االقتدتتتتتادي تعاون بني احللومة والشتتتتتركاء   التعزيز ال 103-150
 ابلاكيز عل  تطوير اهلياكل األساسيةي من خالل هنع متعدد القطاعات )إندونيسيا(؛

نفيذ اللامل والفعال جلدول أعمال الرخاء والتنمية لدتا  الفقراء تلضتمان ا 103-151
 متعددة )الفلبني(؛ مع ج ات معنية ي ابلشراكة2023-2018للفاة 

تلايف ج ود البلتد   جمتال ملتاف تة الفقر واجلوع وضتتتتتتتتتتتمتان توفل التعليم  103-152
 للجميع )السودان(؛

جتماعية املستتتتتتتتدامةي وزايدة ج ود المواصتتتتتتتلة تعزيز التنمية االقتدتتتتتتتادية وا 103-153
 ختفيف وطأة الفقري و سني مستوى معيشة السلان )الدني(؛

الفقري وفقاا لل طط الوطنية للبلدي من   دابل الرامية إىل احلد منمواصتتتلة الت 103-154
 أجل رفع مستوى معيشة السلان الذين يعيشون    خط الفقر )ميامنار(؛

ع االجتماعية من أجل  ستتتتتتني نوعية حياة الستتتتتتلاني مامواصتتتتتتلة تعزيز الرب  103-155
ون ليا البلد من مستاعدة وتعاستيما الف ات األشتد عوزااي واالستتعانة   ذلك مبا تتاج إ ال

 دوليني )مج ورية فنزويال البوليفارية(؛

مواصتتتلة تعزيز تنفيذ جدول أعمال الرخاء والتنمية لدتتتا  الفقراء كجزء من  103-156
 ؛(كواب) 2030لعام ضع ا البلد و  الرؤية ال 

ستتتتتتتتتتتط تعب تة املوارد لت قيق الرؤيتة الوطنيتة الراميتة إىل أن يدتتتتتتتتتتتبد البلتد متو  103-157
 ؛(إثيوبيا) 2030الدخل حبلول عام 

 مواصلة توسيع خدمات الرعاية الد ية وإاتحت ا جلميع الليربيني )ع مان(؛ 103-158

 عاية الد ية )أوكرانيا(؛ر ل سني فر  حدول املرأة عل  خدمات ا 103-159

اصتتتتلة تعزيز الستتتتياستتتتات الوطنية   جمال الدتتتت ة لدتتتتا  الف ات األكار مو  103-160
 )مج ورية فنزويال البوليفارية(؛ شاشة 

مواصتتلة تعزيز االستتتامار   اابدمات الدتت ية من أجل ياية حق الستتلان  103-161
   الد ة عل  أفضل وجا )الدني(؛

ئيةي وكذلك َدور املع د الرعاية الدتتتتتتتت ية اجملتمعية والوقا نيمواصتتتتتتتتلة  ستتتتتتتت  103-162
 دية )كواب(؛الوطين للد ة العامةي لتعزيز ملاف ة األمراض املع

مواصتتتتلة  ستتتتني القطاع الدتتتت ي من أجل توفل رعاية صتتتت ية جيدة جلميع  103-163
 املواطنني )مدر(؛

ابيةي مبا   ذلك جنتعزيز تقدمي خدمات ومستتتتتتلزمات الدتتتتت ة اجلنستتتتتية واإل 103-164
ية بتنظيم األستتتتترة وتوزيع املستتتتتتلزمات احلدياة لتنظيم األستتتتترة عل  نطاق عن طريق التوع

 ع احمللي )آيسلندا(؛اجملتم
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اختاذ تدابل لضتمان وصتول النستاء والفتيات إىل اإلج اض املأمون والقانول  103-165
 وتوسيع نطاقا )السويد(؛

ون حدتتتتتول املرأة عل   معاجلة العقبات ال   ول دىلإتعزيز التدابل الرامية   103-166
 اقافية )اهلند(؛خدمات الرعاية الد يةي مبا   ذلك احلواجز االجتماعية وال

تعزيز التدابل الرامية إىل ياية حق املواطنني   الدت ةي ال ستيما   جماالت  103-167
 ية للمدتتتتابني بفلوت دتتتت لصتتتت ة األم والطفلي والدتتتت ة اجلنستتتتية واإلجنابيةي والرعاية ا

 ناعة البشرية/اإليدز )ليسوتو(؛نقص امل

  19- جائ ة كوفيد اع الدتتت ةي وملواج ة اختاذ كافة التدابل الالزمة لت ستتتني قط  168- 103
 الرعاية الد ية جلميع املواطنني )ليبيا(؛ وتوفل 

 ضتتتتتتتتتتتمتان أن يلون لتدى قطتاع الدتتتتتتتتتتت تة والتعليم   احللومتة املوارد املتاليتة 103-169
لالضتتتتتتتتتتتطالع بوالايتتا بفعتاليتة   توفل ختدمتات عتاليتة اجلودة البشتتتتتتتتتتتريتة والتقنيتة الالزمتة  و 

 للجميع )ملديف(؛

تشتتتتتتتتتتتجيع الت تتاق الفتيتتات واملرا قتتات ابملتتدارت وبقتتائ ن في تتا وتيستتتتتتتتتتتل  103-170
حدتتتتتتتتتتتوهلن عل  ختتدمتتات الدتتتتتتتتتتت تتة اجلنستتتتتتتتتتتيتتة واإلجنتتابيتتةي مبتتا   ذلتتك وستتتتتتتتتتتتائتتل منع 

 )امللسيك(؛ احلمل

حدول املرأة عل  خدمات الرعاية الد يةي ددي للت دايت ال  تعوق  تلا 103-171
 من أجل خفض معدل وفيات األم ات )ميامنار(؛

مضتتتتتتتتتتتتتتاعفتتتة اجل ود الراميتتتة إىل خفض املعتتتدل املرتفع لوفيتتتات األم تتتات  103-172
 فاسو(؛ )بوركينا

مواصتتتتتتتتتتتلتة اابطوات املبتذولتة لضتتتتتتتتتتتمتان توفل تعليم جيتد النوعيتة وشتتتتتتتتتتتامتل  103-173
 )ع مان(؛ جميعلل

 ستتتتتتتني فر  احلدتتتتتتتول عل  التعليم وفرض قوانني تلفل التعليم الشتتتتتتتامل  103-174
تمتتتام ختتتا  لألشتتتتتتتتتتت تتتا  ذوي اإلعتتتاقتتتة والفتيتتتات والنستتتتتتتتتتتتتتاء للجميعي مع إيالء ا 

 السودان(؛ )جنوب

ضتتتتتتتتتتمان وصتتتتتتتتتتول مجيع األطفال إىل التعليم وإلغاء القانون الذي يستتتتتتتتتتمد  103-175
 تعليم اجملال واإللزامي )كوستاريلا(؛وي اإلعاقة من الذ للمدارت إبعفاء األطفال

ة لتعزيز احلق   التعليم اجليتد مضتتتتتتتتتتتاعفتة اجل ود واختتاذ مجيع التتدابل الالزمت  103-176
للجميعي ال ستتتتتتتتتتتيمتتتا عن طريق تنفيتتتذ تتتتدابل متل ن من تعزيز فر  الت تتتاق الفتيتتتات 

 )جيبويت(؛ ابملدارت

 )إسواتيين(؛  سني التعليم ىلمواصلة اجل ود الرامية إ 103-177

ية مواصتتتتتتتتتلة تعزيز احلق   التعليم دون متييزي وذلك بتلايف املبادرات الرام  103-178
إىل ملتاف تة املستتتتتتتتتتتتوى املتتدل ملعتدالت االلت تاق ابملتدارت ومعتدالت ترع التدراستتتتتتتتتتتةي 

 سيما   صفوف الفتيات )اللرسي الرسويل(؛ ال
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قطاع التعليم وتطويرهي ليشتتتتتتمل مجيع صتتتتتتال   إ مواصتتتتتتلة اجل ود املبذولة   103-179
 ومد ا مبا يلزم ف ات اجملتمعي مبا   ذلك ذوي االحتياجات ااباصتتتتتتتتتتة   كافة مدن ليرباي

 من خدمات )ليبيا(؛

مواصتتتتتتتتلة اختاذ التدابل الالزمة لضتتتتتتتتمان توفل التعليم اجليد للجميعي مبا    103-180
 ابحلق   التعليم )ماليزاي(؛ علقةتذلك من خالل تنفيذ السياسات والربامع امل

دة اختتاذ خطوات لتوفل التعليم للجميعي بدتتتتتتتتتتترف النظر عن اجلنس والعقيت  103-181
 ؛(موريشيوت) 4املستدامة والعرق والديني وفقاا هلدف التنمية 

اختاذ خطوات لضتتتتتمان التعليم اجليد للجميعي ال ستتتتتيما التعليم األستتتتتاستتتتتي  103-182
 تان(؛كساباجملال واإللزامي )

مواصتتلة اجل ود الرامية إىل  قيق املستتاواة   الوصتتول إىل تعليم جيدي مبا    103-183
 سر ذات الدخل املن فض )اهلند(؛ذلك ألطفال األ

 اختاذ خطوات لزايدة تعزيز و سني املشاركة االقتدادية للمرأة )الفلبني(؛ 103-184

اة بني النستتتاء والرجال   احلقوق و امواصتتتلة اجل ود الرامية إىل ضتتتمان املستتت  103-185
 املتعلقة ابألراضي واملللية )مج ورية كوراي(؛

ي الفوري حلوادث اجلنستتتتتتتالي مبا   ذلك االعتداء تلايف اجل ود للتدتتتتتتتد 103-186
اجلنسي واالغتدابي وتعزيز متلني الفتيات والنساءي مبا يفضي إىل مشاركت ن اللاملة   

ابللامل   ج از األمني وبناء جمتمع شتتتتتتتتتامل للجميع   ن صتتتتتتتتتنع القرار الوطيني وإدماج
م  فيا حقوق املرأة )سلاليون(؛    

م التمييزية ضتتتد املرأة   قانون األجان  واجلنستتتية والدستتتتوري إلغاء األحلا 103-187
 فيما يتعلق بنقل اجلنسية أو اكتساحتا )إسبانيا(؛

ة   العمليات الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتيةي أر ملاختاذ مزيد من اابطوات لزايدة مشتتتتتتتتتاركة ا 103-188
يشتتتتتتمل النظر   اختاذ تدابل خاصتتتتتتة مؤقتة تتماشتتتتتت  مع اتفاقية القضتتتتتتاء عل  مجيع  مبا
 لال التمييز املوجا ضد املرأة )السويد(؛أش

تلايف اجل ود الرامية إىل تعزيز املشتتتتتتتتتاركة الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتية للمرأة ابختاذ مجيع  103-189
انون املتعلق بتدابل التفعيل اإلمايب لدتتتتتتا  قلع االتدابل الالزمة لضتتتتتتمان اعتماد مشتتتتتترو 

 املرأة )توغو(؛

مند كل من الرجل واملرأة جنستتتيت ا   النظر   تعديل القانون الوطين لضتتتمان 103-190
 ألطفاهلما )بوتسواان(؛

اعتماد استتتتتتتتتااتيجية قوية لتعزيز مشتتتتتتتتتاركة املرأة   الشتتتتتتتتتؤون العامة وزايدة  103-191
 ع القرار )ماليزاي(؛نصاملرأة   مناص  حضور 

تعديل القوانني العرفية والتشتتتتتتتتريعية من أجل القضتتتتتتتتاء عل  مجيع أشتتتتتتتتلال  103-192
 وجا ضد النساء والفتيات )انميبيا(؛التمييز امل

ضتمان متل ن املرأة الليربية ال  تلد أطفاهلا خارج البلد من نقل جنستيت ا إىل  103-193
 ربي الذي يولد أطفالا خارج البلد )رواندا(؛يلساواة مع الرجل الأطفاهلا عل  قدم امل
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ا   املناطق تشتتتتجيع مشتتتتاركة الفتيات   مجيع مستتتتتوايت التعليمي ال ستتتتيم 103-194
 للفتيات )التفيا(؛ مأموانا  الريفيةي مبا يشمل ضمان أن تلون املدارت ملاانا 

لدراستةي ا  دارت واستتمرار ن  اختاذ تدابل تشتج ع عل  الت اق الفتيات ابمل 103-195
 ال سيما عن طريق ضمان بي ة مأمونة خالية من مجيع أشلال العنف )مج ورية كوراي(؛

 ة املرأة   احلياة السياسية والعامة )السنغال(؛تشجيع مشارك 103-196

مواصتتتتتتتلة العمل عل  تنفيذ التدابل الرامية إىل ملاف ة نقص متايل النستتتتتتتاء  103-197
 العنف اجلنسال ضد ن   املدارت )أنغوال(؛ نعت   قطاع التعليم وموالفتيا

 زايدة نسبة املوظفات   املناص  احللومية )رواندا(؛ 103-198

 اختاذ تدابل إضافية إلدماج حقوق املرأة والطفل   الربامع الوطنية )كينيا(؛  103-199

 أربع ستتتتتتنوات لرعاية الطفلضتتتتتتمان تنفيذ خطة العمل الوطنية املمتدة عل    103-200
ايتا   ليربايي وختدتتتتتتتتتتيص موارد كافية لوزارة الشتتتتتتتتتتؤون اجلنستتتتتتتتتتانية والطفل واحلماية يو 

 سلندا(؛االجتماعية لتنفيذ اابطة )آي

ضتتتتتتتتتتتمتان تستتتتتتتتتتتجيتل املواليتد جمتاانا مبتا يشتتتتتتتتتتتمتل مجيع األطفتال املولودين    103-201
 )الدومال(؛ البلد

ء البلد وتعزيز  ذا احناملواليد جماانا   مجيع أضتتتتتمان الوصتتتتتول إىل تستتتتتجيل   103-202
الوصتتتتتتتتتتتول   املنتتتاطق الريفيتتتةي مبتتتا يشتتتتتتتتتتتمتتتل استتتتتتتتتتتت تتتدام وحتتتدات تستتتتتتتتتتتجيتتتل متنقلتتة 

 السودان(؛ )جنوب

املضتتتتتتتتتي   اجل ود املبذولة من أجل القضتتتتتتتتتاء عل  أستتتتتتتتتوأ أشتتتتتتتتتلال عمل  103-203
 )ع مان(؛ األطفال

ل األطفال وضتمان حدتول مجيع اختاذ تدابل للقضتاء عل  مجيع أشتلال عم 103-204
 فالي مبن في م الفتيات واألطفال ذوو اإلعاقةي عل  التعليم )الربتغال(؛طألا

والتمييز املوجتا ضتتتتتتتتتتتد النتاجني من وضتتتتتتتتتتتع حتد ملمتارستتتتتتتتتتتة عمتل األطفتال  103-205
 )الدومال(؛ اإليبوال

التنستتتتتتيق بني تفعيل وإنفاذ تشتتتتتتريعات  ظر عمل األطفال ومواصتتتتتتلة تعزيز   103-206
 علقة ابألطفال )جنوب السودان(؛تملاملؤسسات   معاجلة القضااي ا

قضتتاء اختاذ تدابل فعالة حلظر ظا رة زواج األطفال و/أو الزواج القستتري وال 103-207
 عن مجيع أشلال استغالل األطفال   العمل )أوكرانيا(؛ علي اي فضالا 

متل القستتتتتتتتتتتري لألطفتال وإنفتاذ األنظمتة إجراء  قيقتات وافيتة   حتاالت الع 103-208
تعلقتة بتا عل  أ تل وجتاي وتشتتتتتتتتتتتديتد العقوابت اجلنتائيتة من أجتل ردع تشتتتتتتتتتتتغيتل املالقتائمتة  

 من العمل )الوالايت املت دة األمريلية(؛ األطفال أو است دام م أو تيسل  ذا النوع

وإنفتتاذ ي فعتتاالا اا خطتتة العمتتل الوطنيتتة مللتتاف تتة عمتتل األطفتتال تنفيتتذتنفيتتذ  103-209
نون اجلنتائيي وإنفتاذ األحلتام املتعلقتة ابلتعليم قتاالاألحلتام املتعلقتة ابلعمتل القستتتتتتتتتتتري   

 االبتدائي اإللزامي   قانون الطفل )أملانيا(؛

 املزيد من التدابل ملنع عمل األطفال واستغالل األطفال )إيطاليا(؛اختاذ  103-210
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ة حلظر زواج األطفال والزواج القستتتتتتتتتري والقضتتتتتتتتتاء اختاذ تدابل قانونية فعال 103-211
 بيا(؛ام)ز علي ما 

 ديد احلد األدىن لستتن الزواج   ستتن الاامنة عشتترةي بدتترف النظر عن نوع  103-212
 ألطفال )امللسيك(؛اجلنسي حتدف جترمي زواج ا

اختاذ تدابل قانونية فعالة حلظر زواج األطفال والزواج القستتتتتتتتتتري والقضتتتتتتتتتتاء  103-213
 لي ما )اجلبل األسود(؛ع

القضاء عل  زواج الفتيات املبلر والقسري وضمان   ىلإ  تعزيز التدابل الرامية 103-214
 إنفاذ تدابل قانونية فعالة    ذا الددد )ميامنار(؛

مواصتتتتلة دعم مؤستتتتستتتتة األستتتترة التقليدية واحلفاظ عل  القيم األستتتتريةي من  103-215
جتماعيةي وذلك كمتابعة للتوصتتتتتتتتتتتية الواردة   خالل الستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتات االقتدتتتتتتتتتتتادية واال

 ؛( اي ) (A/HRC/30/4) تقرير الفريق العامل عن اجلولة الاانيةن م 58-100 الفقرة

متتع األشتتتتتتتتتتت تا  ذوي اإلعتاقتة حبقوق   النظر   إيالء اال تمتام الالزم لتعزيز 103-216
 اإلنسان )اهلند(؛

 األش ا  ذوي اإلعاقة )مدر(؛ تعزيز اجل ود الرامية إىل ضمان حقوق 103-217

 الت انعدام اجلنسية )الدومال(.حاد وضع إجراء خمدص لت دي 103-218

ة )الدول(  وتعلس مجيع االستتتتتتتنتاجات و/أو التوصتتتتتتيات الواردة    ذا التقرير موقف الدول  -104
يتد الفريق  وال ينبغي أتويل تا عل  أهنتا قتد حظيت  بتتأي   ال  قتدمت تا و/أو التدولتة موضتتتتتتتتتتوع االستتتتتتتتتتتعراض. 

 . ل العامل كل 
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 قاملرف
  Composition of the delegation 

 The delegation of Liberia was headed by H.E. Cllr. Frank Musah Dean, Jr., Minister 

of Justice and Attorney General and composed of the following members: 

• Mr. Paul Wolokollie TATE, Conselor, Chargé d’affaires a.i; 

• Mr. Abraham Kurian Kamara, Second Secretary. 
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