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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  
. وترأس وفد 2020تشتترين الملا /ن فمرب    4لستتة امامستتة املعق دة    ضتتا الالة   منغ ل ا   اجواستتُتعر 

منغ ل ا وك ل وزارة العدل والشتتت ون الداةل ةجم ابرستتت رن ابستتتاندور . واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق 
 .2020تشرين الملا /ن فمرب  6 نغ ل ا   اجلسة العاشرة املعق دة   

 جم اةتار  ل   ق   اإلنستتان فريق املقررين التا) جملاوم عة الملمت ة  2020ر  كان ن الملا /يناي   14و    -2
 لت سري استعراا الالة   منغ ل ا: إري ايجم وبريو والنمسا.

جم  21/ 16من مرفق قراره    5جم والفقرة  1/ 5من مرفق قرار  ل   ق   اإلنستتتتتتتتتان    15وعمًم ابلفقرة   -3
 لالة   منغ ل ا:ال اثئق التال ة ألغراا استعراا ا صدرت

  ؛ A/HRC/WG.6/36/MNG/1جملأ  جمل 15تقرير وطين/عرا مكت ب مقدم وفقاً للفقرة   جملأ  
جتم ع للمعل مات أعدته مف ضتتتتتتتت ة األمم املتحدة الستتتتتتتتام ة لق   اإلنستتتتتتتتان وفقاً  جملب  
  ؛A/HRC/WG.6/36/MNG/2جمل جملب 15للفقرة 

 .  A/HRC/WG.6/36/MNG/3جمل   جمل15م جز أعدته املف ض ة وفقاً للفقرة  جمل   
ان ا والربتغال  وأ  لا إىل منغ ل ا عن طريق اوم عة الملمت ة قائمة أستتت لة أعدسا ستتتلفاً كل من أمل  -4

وبلج كا وكندا ول ختنشتتتتتاينجم ابلن ابة عن  م عة األصتتتتدقا  املعن ة تل ات التنف   وإعداد التقارير واملتابعة  
وميكن   ململكة املتحدة لربيطان ا العظمى وأيرلندا الشتتتتتتتمال ة. على املستتتتتتتت ، ال طينجم أوروغ ا  وستتتتتتتل ف ن ا وا 
 ي لمستعراا الدور  الشامل.االطمع على س ه األس لة   امل قع الشبك

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

  استتات ة ط يلة األجل تءتتمن  ق   اإلنستتتان ستتلطا منغ ل ا الءتت   على اعتماد وتنف   واثئق ستت   -5
 2020  أن الربملان املنغ ) وافق   أاير/ماي    والرية وتكاف  الفرص مل اطن ها. فعلى ستتتتتتتتتتتتب ل اململالجم ذكر ال فد 

. و دد 2050-2021جم وسي ستت استتة إةائ ة ط يلة األجل وةطة عمل ذات صتتلة للف ة  2050على رؤية  
  شتتتتتتاملة تتلفة ت كد األول ايت األستتتتتتاستتتتتت ة ايددة   مفه م التنم ة املستتتتتتتدامة  اً الربملان   تلك ال ت قة أسداف 

  الرامي إىل تعزيز الكم الدميقراطيجم والفاظ على الت ازن اإليك ل جيجم والقءتتتتتتتتتتتتتا  على جم  2030املنغ ) لعام  
  ة الستتت استتتات مج ع أشتتتكال الفقر بغ ة إنشتتتا   تمع تشتتتكل الطبقة املت ستتتطة الف ة الكرب، ف ه. و د  وت ق 

تعل م عا) اج دة؛ وبنا  نظام  إىل ةلق فرص متكاف ة تت ح للجم ع الصتتتتتتتت ل على  2050املتعلقة برؤية  
للتعل م املت اصتل مد، ال اة؛ وتشتج ع أستال   ال اة النشتطة والصتح ة؛ وضتمان ت فري الغ ا  الصتحي؛ 

ملتا ة لألمهات؛ والد من وحتستتتتتتتد ةدمات الرعاية الصتتتتتتتح ةجم وال ستتتتتتت ما ةدمات الرعاية الصتتتتتتتح ة ا
 وف ات األطفال وس   التغ ية.

 جم وذلك 19-اً جه دستا ملكتافحتة جتائحتة مرا فريوس ك روف جملك ف تدوأكتدت منغ ل تا أيءتتتتتتتتتتتتتت  -6
من ةمل مجلتة أم ر أههتا اعتمتاد وتنف ت  قتان ن لل قتايتة من آاثر ست ا ال اب  ومكتافحتهتا والتخف   من 

 متة من ااتاذ إجرا ات   ال قتا املنتاستتتتتتتتتتتتتتت  ملنع ال اب  وا ت ائتهجم  تد تا. وقتد مكهن ست ا القتان ن الك
  للرعاية الطب ة    الة الط ارئ الطب ةجم وضتتتمان التنستتت ق بد املنظمات املهن ةجم واااذ وم اصتتتلة الت س

 تدابري للحد من اآلاثر االجتماع ة واالقتصادية السلب ة لل اب .
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جم ونت جتة لت لتك 2016تعلق ابملعتاستدات التدول تة   عتام وأكتدت منغ ل تا أ تا نقحتا قتان  تا امل -7
 متا  أ كتام املعتاستدات وااللتزامتات   الق اند ايل تة القتائمتة أو اعتمتاد قتان ن أصتتتتتتتتتتتتتبحتا اآلن ملزمتة إمتا  د 

 جديد عندما يتطل  التنف   املتعلق ابلتصديق على معاسدة أو االنءمام إل ها اااذ إجرا  من س ا القب ل. 
ملعاسدات الدول ة مع ااً  ه امط ة سامة إذا ما أراد البلد جعل تشريعه ال طين مت افق ل ا أن س وذكرت منغ

 اً.واتساقاً ذات الصلة بطريقة أكملر ترابط
أ ا اعتمدت ةطة عمل لتنف   الت صتت ات اليت تلقتها ورصتتد تنف   س ه اً  وذكرت منغ ل ا أيءتت  -8

 مللد عن الدولة ومنظمات  تمع مد . و  بداية    يءتتم   غري تنف  اً  الت صتت ات. وأنشتت ت منغ ل ا  لستت 
يستتتتتتتتتتعرا س ا اول  التقدم ال   أ رزته الدولة   التنف  جم ويناقا بصتتتتتتتتترا ة اإل ازات كل عامجم  
 وأوجه القص ر   السنة املعن ة. والتحدايت

اإلنستتان   وعموة على ذلكجم نظما الك مة اجتماعات استتتشتتارية مع اللجنة ال طن ة لق   -9
 منظمة غري  ك م ة   50جم ال   يءتم أكملر من  ومع منتد، املنظمات غري الك م ة املعن ة حبق   اإلنستان 

معن ة حبق   اإلنستتتتتتتان   منغ ل ا. وقد ُعقدت س ه االجتماعات أتنا  إعداد تقرير منتصتتتتتتت  املدة عن 
 ت كان هلا أتتري  استتتم   حتستتتد تنف   الت صتتت ات والتقرير ال طين الملالو. وأكدت منغ ل ا أن االجتماعا 

ق   اإلنستتتتان   البلد. و  س ا الصتتتتددجم ذكرت أن التحستتتتن    الة وتنف   اإلطار القان   املتعلق حب
  ق   اإلنسان   منغ ل ا جا  نت جة للجه د املش كة اليت ب لتها الك مة ومنظمات اوتمع املد .

 ي على النح  التا):  من  تقدمي التقرير ال طين الملالوجم وس وعرضا منغ ل ا التحس نات اليت أدةلا   -10
جم اعتمتد الربملتان تعتديتل قتان ن املختالفتات اإلداريتةجم الت   2020  كتان ن الملتا /ينتاير   جملأ  

  املنظمات الك م ة   تعديمت على القان ن اجنائي تق ح استتتتتبعاد   جعل التشتتتتهري تالفة إدارية. وصتتتت غا أيءتتتتاً 
 ت الكاذبة؛ رمية نشر املعل مامن قائمة ضحااي ج

 ابالستتتتناد إىل أفءتتتل املمارستتتات الدول ةجم تعمل الك مة على وضتتتع إطار قان   لءتتتمان  جملب  
   ق امل اطند   الصتتتت ل على املعل مات. وهل ا الغراجم أعدت مشتتتتروع تنق ح لقان ن الشتتتتفاف ة   املعل مات 

  ل على املعل مات؛ والق   الص
لقان ن محاية الب افت الشتتتخصتتت ةجم يقءتتتي  ن يتطل  اً  أول اً  ا مشتتتروعأعدت منغ ل  جمل   

مجع الب افت الشخص ة ومعاجتها واستخدامها الص ل على إذن من املالكجم وحيظر استخدام الب افت 
 الشخص ة ألغراا أةر، غري األغراا اليت مُجعا من أجلها؛ 

القرار. فعلى سب ل اململالجم املرأة   صنع      زايدة مشاركةاً  كبري اً  غ ل ا تقدمأ رزت من جملد  
امرأة لعءتتتتتتتتتت ية الربملانجم وس  العدد األكرب   أ  انتخاابت    13جم انُتخبا  2016  االنتخاابت الربملان ة لعام  

 االنتخاابت الربملان ة . ورغم أن س ا العدد مل يرتفع  1992برملان ة من  اعتماد الدستت ر الدميقراطي لعام  
 نا منغ ل ا مشاركة املرأةجم حمققة نف  النسبة اليت ُسجلا   االنتخاابت السابقة؛ ضمجم 2020لعام 

القان ن املتعلق ابملممللد ايل د. وألول مرةجم  ددت   2020نقحا الك مة   عام   جملست  
كحد أدىنجم  ا يكفل أن تك ن نستتبة   املائة    20شتترطاً يقءتتي  ن تك ن نستتبة لمل ل كل من اجنستتد 

   املائة على األقل؛  20سا  بد املرشحد الن
عتدلتا الك متة قتان ن التت مد الصتتتتتتتتتتتتتتحي. وأدةتل ذلتك التعتديتل أدوات متال تة ممللى  جملو  

تستتند إىل  ارستات القطاع الط جم وزاد من عدد ةدمات الرعاية الصتح ةجم وضتملن للمستتشتف ات إدارة 
 شبه مستقلة.
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 جم مشتتتتتتتتتتتتتترية إىل أن 19-داع تتات جتتائحتتة  ك ف تتدوكررت منغ ل تتا كتت لتتك جه دستتا ملكتتافحتتة تتت  -11
الك مة تتخ  تدابري مناستتتتتبة   ت ق تها ومتعددة اج ان  لدعم األفراد واألعمال التجارية أتنا  انتشتتتتتار 

دعم ال اب  ومتا يرتبط بته من ق  د. وركزت الك متة جه دستا على إنعتات االقتصتتتتتتتتتتتتتتاد من ةمل تقتدمي الت 
وا   الصتتت ل على دةلجم وضتتتمان استتتتمرار تشتتتغ ل الناس    يستتتتمر إىل الف ات الءتتتع فة   اوتمعجم  

 وتقدمي الدعم للشركات وأرابب العمل.
 تعديمت   2020ورداً على أست لة مستبقةجم أكدت منغ ل ا أن الربملان صتد    كان ن الملا /يناير   -12

ن  التعديمت املتعلقة على نظام روما األساسي للمحكمة اجنائ ة الدول ة بش ن جرمية العدوانجم إىل جا
  القان ن املتعلق ابللجنة ال طن ة لق   اإلنستتتتان  ا يتماشتتتتى مع املبادئ اً  جبرائم الرب. ونقحا منغ ل ا أيءتتتت 

جملمبادئ ابري  . و دد القان ن املنقح  املتعلقة  ركز امل ستتتتتستتتتتات ال طن ة لتعزيز ومحاية  ق   اإلنستتتتتان
ولة عن منع التع ي جم وأنشت  آل ة وقائ ة وطن ةجم وقءتى بتع د والايت األعءتا  املستتقلد وال  دة املست  

ن ة لق   اإلنستتان واضتتطمعهم  هامهم على أستتاس إجرا ات اةت ار مفت  ة. و  أعءتتا  اللجنة ال ط
اً ترش ح   19ملنقحجم عقدت منغ ل ا جلسة استماع برملان ة للنظر    جم وعمًم ابلقان ن ا2020 زيران/ي ن ه  
. ت ح ألعءتا  اللجنة ال طن ة لق   اإلنستان والعءت  املست ول عن منع التع ي  االةت ار املف وفقاً لست استة  

 العادية للربملان. 2020وكان من املقرر تع د املرشحد املختارين   دورة ةري  عام 
إىل تقدمي مشتتتتتتتتروع قان ن بشتتتتتتتت ن ال ضتتتتتتتتع القان   للمدافعد عن  ق   اً  أيءتتتتتتتت   وابدر الربملان -13

. وللمرة األوىلجم نص مشتتتتتروع القان ن على تعري   املدافع عن  ق   2020أاير/ماي     11     اإلنستتتتتان
اإلنستتان جم و دد ال ضتتع القان   للمدافعد عن  ق   اإلنستتانجم وس   ب  ة قان ن ة لمايتهم والستتتعادة 

 اليت انُتهكا.  ق قهم
جم  راجعة قان ن  رية وستتائط اإلعمم   اً مكلف   عاممً اً  وأنشتت ت وزارة العدل والشتت ون الداةل ة فريق  -14

يهد  إىل تعزيز  رية النشترجم ولكد الصتحف د من اال تفاظ بسترية مصتادرسمجم وكشت  أمسا  املستاهد  
 حتسد نظام التنظ م ال ايت ل سائط اإلعمم. اً  يء   الشركات اإلعمم ة للجمه ر. وس تناول القان ن املنقح أ 

كان ن   2 الرحب ة وقدمته إىل الربملان    شتتتتت ن الك افت القان ن ة غريوصتتتتتاغا الك مة قان فً ب -15
. ويكفل مشتتتتتروع القان ن  ق امل اطند    رية تك ين اجمع اتجم كما س  مبد 2019األول/ديستتتتتمرب  

 ط ير اوتمع املد ؛ ويهد  إىل تنظ م العمقات املشتتت كة املتعلقة ابل ضتتع   دستتتت ر منغ ل ا؛ وس  يدعم ت 
  للك افت القان ن ة اليت ال تستهد  الربح وبعمل ا ا.ان  الق
تعتتديمت على قتتان ن املختتالفتتات اإلداريتتةجم  2020كتتان ن الملتتا /ينتتاير   10واعتمتتد الربملتتان    -16

عموة على ذلكجم وضتتتتعا الك مة صتتتت غة منقحة لقان ن العمل. و   .إدارايً اً  تعترب التحرت اجنستتتتي جرم
 حتظر التحرت اجنسي.اً نقح أ كامنص املمن ال 8وتتءمن املادة 

واا ت الك مة إجرا ات ضتد أست أ أشتكال عمل األطفال. ولءتمان التنف   الفعال للقان ن  -17
 الق اعد اً  املتعلق حبق   الطفلجم وقان ن محاية الطفلجم وقان ن مكافحة العن  العائليجم أقرت الك مة أيءتتتتت 

 واألنظمة واملعايري ذات الصلة.
  ل يتل امتدمتات االجتمتاع تة اً كبري اً  مت تقتد  2017ر ذلتكجم أ رزت منغ ل تا منت  عتام ى غراوعل -18

 مميد   3مل ارات ت غريك منغ ) جمل  ا)    8من أجل ةا  األطفال ومحايتهم. ووافق الربملان على اص ص  
درستتا نتتان تتة دوالر من دوالرات ال الايت املتحتتدة  لتم يتتل نفقتتات محتتايتتة الطفتتلجم وس  متتا ميملتتل زايدة قتت 

بشتت ن برفممح محاية الطفل وةتتتتتتتتتتتتتتتتتائه   270ك مة أيءتتاً القرار رقم جم اعتمدت ال2017أضتتعا . و  عام  
 . وبنا  على ذلكجم  ظرت منغ ل ا ستتتتتتبا  ام ل   فصتتتتتتل الشتتتتتتتا  وعدَّلا قائمة  ظر 2021- 2017للف ة  

كجم وضتتعا الك مة  م عة عمل األطفال وقائمة ال ظائ  ايظ رة على القاصتترين. وابإلضتتافة إىل ذل
  ابلتنستتتت ق مع منظمة العمل الدول ة بشتتتت ن  ق   األطفال واألستتتتر والشتتتتباب وواجبا م اً  تدريب  اً  كت ب   12من  

 .مدرابً  30و جم مشاركتهمجم ودربا 
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وُجرم التم  ز   القتتان ن اجنتتائي املنغ ) املنقح. وأُدرجتتا أفعتتال التم  ز على أستتتتتتتتتتتتتتتاس امل تتل  -19
كل ضتتتتمانة قان ن ة لماية األشتتتتخاص ذو  ة اجنستتتتان ة   تعري  جرمية التم  زجم  ا يشتتتت اجنستتتتي واهل ي

 امل  ل اجنس ة واهل ايت اجنسان ة كافة.
 1,083 وب لا الك مة جه داً كبرية   مكافحة العن  العائليجم فخصتتصتتاجم على ستتب ل اململالجم  -20

 مَّعة   إلنشا  مراكز ةدمات   2020-2016 ة  مل  ن دوالر  ةمل الف  387  مل ار ت غريك منغ ) جمل  ا) 
بل  ن ت غريك منغ )   1,183قدره اً  إضاف  اً  متكاملة وممجئ م قتة لءحااي العن  املنز). وةصصا مبلغ 

 مل  ن دوالر  للتكال   التشغ ل ة وةدمات محاية الءحااي وبنا  القدرات. 423جمل  ا) 
عائلي. وُكلفا  داةل الشتتتترطة تعا  شتتتتاكل العن  ال  وابإلضتتتتافة إىل ذلكجم أنشتتتت ت منغ ل ا و دة  -21

مع غريسا  ال  دة بءتتتمان تنف   قان ن مكافحة العن  العائليجم وتنف   التدابري ال قائ ة ذات الصتتتلةجم والتعاون 
 من اجهات الك م ة ومع املنظمات غري الك م ةجم وت فري التدري  والت ج ه لسلطات الشرطة ايل ة.

ق ان نها ال طن ة مع املعاسدات الدول ة اليت سي     م ا مةاً  أيءتتتتتتتتتتتتتت اً  كبري اً  ل ا تقدموأ رزت منغ   -22
طر  ف ها. وأكدت منغ ل ا أ ا حباجةجم   املستتتتقبلجم إىل ب ل مزيد من اجه د واااذ إجرا ات شتتتاملة 

  لتعزيز تنف   الق اند وامل ارد البشرية واملال ة ال  ية هل ا الغرا.

 راضالدولة موضوع االستع لتفاعلي وردوداحلوار ا -ابء 
وفداً بب افت. وترد الت ص ات املقدمة ةمل اجلسة   الفرع   71ةمل ال ار التفاعليجم أدىل   -23

  اثن اً  من س ا التقرير.
 ور با كندا ابلتدابري الرام ة إىل إلغا  عق بة اإلعدام ومنع التع ي  والتصتتتتتتتتد  له وحتستتتتتتتتد محاية  -24

زال تشتتتعر ابلقلق إزا  عدم وج د آل ات مستتتتقلة إلجرا  الستتتكان. وقالا إ ا ال ت  لءتتتع فة منالف ات ا
 حتق قات ف رية وفعالة   االدعا ات املتعلقة حبدوث انتهاكات.

وسن ت شتتتتتتت لي منغ ل ا على التقدم ايرز    ال محاية  ق   اإلنستتتتتتتان وتعزيزسا. وستتتتتتتلطا  -25
ناسءتتتتتتتة التع ي جم وستتتتتتتن قان ن جم وإنشتتتتتتتا  آل ة وطن ة مل2017  عام  الءتتتتتتت   على إلغا  عق بة اإلعدام 

 بش ن  ق   الطفل.
وأعربا الصتد عن تقديرسا للجه د املب ولة من أجل محاية  ق   اإلنستان؛ وتشتج ع التنم ة  -26

االقتصتتادية املستتتدامة؛ والد من الفقر؛ وت ستت ع نطا  الت مد االجتماعي والدعم املقدم  -  االجتماع ة
ومكافحة االجتار ابلبشتتتتتتر؛ ومحاية األشتتتتتتخاص الءتتتتتتعفا  مملل النستتتتتتا  واألطفال لألطفال ذو  اإلعاقة؛  

 وكبار السن.
 وأشادت ك اب ابعتماد منغ ل ا تشريعات وس اسات وطن ة تسهم   تعزيز  ق   اإلنسان لألطفال  -27

 واملراسقد وكبار السن واألشخاص ذو  اإلعاقة.
قان ن جنائي يُدةل تعريفاً للتع ي  وحيظر استتتتتتتتتتتخدام اؤهلا ابعتماد  وأعربا تشتتتتتتتتتت ك ا عن تف -28

األدلة املنتزعة حتا التع ي . وأعربا عن تقديرسا ل ضتتع براممح لماية األشتتخاص الءتتعفا  وإدماجهم 
   اوتمع.

وأتنتا مجه ريتة ك راي الشتتتتتتتتتتتتتتعب تة التدميقراط تة على منغ ل تا ملتا أ رزتته من تقتدم   تعزيز ومحتايتة  -29
عبهاجم  ا   ذلك تعزيز والية اللجنة ال طن ة لق   اإلنستتتتان ومحاية  ق   الف ات ق   اإلنستتتتان لشتتتت  

 الءع فة من السكان.
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واع فا الداةرك ابجه د املب ولة ملكافحة الق ال  النمط ة الءتتتتتتتارة وأشتتتتتتتادت بتنق ح القان ن  -30
    ز ضتتد اململل ات واململل د ومزدوجي   استتتمرار التم املتعلق  كافحة العن  العائلي. لكنها أعربا عن قلقها إزا 

امل ل اجنستتتي ومغاير  اهل ية اجنستتتان ة و املي صتتتفات اجنستتتد وإزا  االنتشتتتار الكبري لاالت العن  
 اجنسي واجنسا .

 وأتنا مصتر على منغ ل ا ملا ب لته من جه د مف  معدالت وف ات األمهات والرضتهعجم ومكافحة  -31
لبشتتترجم ومحاية  ق   الف ات الءتتتع فة مملل النستتتا  واألطفال واألشتتتخاص ذو  ر ابز) واالجتاالعن  املن

 اال ت اجات اماصة.
  مهما كانا اجرميةجم لكنها ال ظا بقلق إعادة   2017 ور با إستتتتتتت ن ا  لغا  عق بة اإلعدام عام  -32

 .استقمل القءا فرا عق بة اإلعدام   وقا ال ق على جرائم مع نة والتط رات اليت تق ا 
. وألقا 2017 وأعربا الستتتتتتتتتتلفادور عن تقديرسا إللغا  عق بة اإلعدام من القان ن اجنائي   عام  -33

الءت   على مبادرات منغ ل ا الرام ة إىل تعزيز  ق   الف ات الءتع فة مملل كبار الستن والنستا  واألطفال 
 واألشخاص ذو  اإلعاقة.

دامجم وجه دستتا الرام تتة إىل مكتتافحتتة االجتتتار ئهتتا عق بتتة اإلعتت وأتنتتا ف جي على منغ ل تتا إللغتتا -34
  ابلبشتتتترجم وإصتتتتم ا ا التشتتتتريع ةجم مملل اعتماد ق اند بشتتتت ن  ق   الطفل ومحاية الطفل و ق   األشتتتتخاص 

 ذو  اإلعاقة.
 ودعا فرنسا سلطات منغ ل ا إىل م اصلة اجه د املب ولة    ال  ق   اإلنسان. -35
ائها عق بة اإلعدام واعتمادسا ق اند بش ن  ق   األشخاص ى منغ ل ا إللغوأتنا ج رج ا عل -36

 .2020جم وبش ن اللجنة ال طن ة لق   اإلنسان   عام 2016ذو  اإلعاقة   عام 
ور بتا أملتان تا ابلتغ ريات اليت أُدةلتا مل ا متة تعري  التعت يت  مع تعري  اتفتاق تة منتاسءتتتتتتتتتتتتتتتة  -37

القاستتت ة أو المإنستتتان ة أو امله نةجم واأل كام اجديدة اليت لة أو العق بة  التع ي  وغريه من ضتتتروب املعام
 تسمح بتع ي  ضحااي التع ي  وإعادة أتس لهمجم والتحس نات املتعلقة حبق   األطفال.

وسن ت سندوراس منغ ل ا على التقدم ال   أ رزته   تنف   الت صتتتتتتتتت ات الستتتتتتتتتابقة املنبملقة عن  -38
لك املتعلقة ابلتزاما ا   ج  الربوت ك ل االةت ار  الملا  للعهد ت  ملجم وال س ماالدور  الشا  االستعراا

 الدو) اماص ابلق   املدن ة والس اس ةجم بعد إلغا  عق بة اإلعدام   القان ن اجنائي اجديد.
 ور با آيستتتتتتتتتلندا ابمط ات اليت اا  ا منغ ل ا ملكافحة التم  زجم وأشتتتتتتتتتادت بتنق حها لقان ن -39

 ا  امل ل اجنسي واهل ية اجنسان ة ك س  للتم  ز.العق ابت إلدر 
وال ظا اهلند مع التقدير أن منغ ل ا أصتتتبحا من البلدان التستتتعة اليت  ققا األسدا  اإلةائ ة   -40

 لأللف ة بش ن صحة األم والطفل.
ل  ق   الطفلجم ور با إندون ستت ا جبه د ال ويمح لق   اإلنستتان ومحايتهاجم وال ستت ما    ا -41

و   االت  صتتتتتتتتتتتتت ل األطفال ذو  اإلعاقة على امدمات التعل م ةجم وجترمي األفعال املرتكبة حبق األطفالجم  
 وتنق ح التشريعات املتعلقة ابلعن  العائلي.

وأتنا مجه رية إيران اإلستتتتتتتتمم ة على منغ ل ا ملا ب لته من جه د    ال محاية وتعزيز  ق    -42
  . وأعربا عن تقديرسا للجه د املب ولة ملكافحة االجتار ابلبشتتتتتتترجم بستتتتتتتبل اص ذو  اإلعاقة األطفال واألشتتتتتتتخ 

 منها إنشا   ل  فرعي لتقدمي الت ج ه بش ن ال قاية واملراقبة وإنشا  و دة شرطة تصصة.
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 وأعرب العرا  عن تقديره للجه د الرام ة إىل تعزيز  ق   النستا  واألطفال وكبار الستن واألشتخاص  -43
   ابعتماد القان ن املتعلق  كافحة العن  العائليجم والتعديمت التشتتتريع ة الرام ة إىل اإلعاقة. ور   و ذ

 زايدة املشاركة الس اس ة للمرأة.
 ون سا أيرلندا ابجه د املب ولة للنه ا حبق   اإلنستتان على الصتتع د ايلي وأتنا على منغ ل ا  -44

 ل اجنستتتتتتتتتي ومغاير  اهل ية  ز ضتتتتتتتتتد اململل ات واململل د ومزدوجي اململا اا ته من إجرا ات ملكافحة التم 
 اجنسان ة و املي صفات اجنسد.

ور با إستتترائ ل بستتتن قان ن  ق   األشتتتخاص ذو  اإلعاقة وامطة الرئ ستتت ة لقطاع التعل م.  -45
ة اجنستتان ة لتحرت على أستتاس امل ل اجنستتي أو اهل يوأشتتادت إستترائ ل ابعتماد تشتتريع بشتت ن التم  ز وا

 لتعبري اجنسا .أو محل صفات اجنسد أو ا
ور بتتا إيطتتال تتا  لغتتا  عق بتتة اإلعتتدام وإدرا  التعتت يتت  كجرميتتة   القتتان ن اجنتتائي اجتتديتتد.  -46

  اإلنستتتتتتتتتانجم ال   يهد    العتمادسا القان ن املتعلق ابللجنة ال طن ة لق   اً  وأتنا إيطال ا على منغ ل ا أيءتتتتتتتتت 
 .طن ة ملنع التع ي إىل إنشا  آل ة و 

وأعربتتتا ال تتتاابن عن تقتتتديرستتتا للخط ات اإللتتتاب تتتة اليت بتتت لتهتتتا منغ ل تتتا لتعزيز ومحتتتايتتتة  ق    -47
 ا ب لته من جه د ل ضتتتتتع ةطة عمل وطن ة لتنف   اً  األطفال واألشتتتتتخاص ذو  اإلعاقة. ور با أيءتتتتت 

 ال التجارية و ق   اإلنسان.املبادئ الت ج ه ة بش ن األعم
  ةستتتتتتان ابلتدابري التشتتتتتريع ة املتخ ة لتعزيز  ق   اإلنستتتتتان ومحايتها وتعزيزساجم ور با كازا   ون سا  -48

 ابخنراط منغ ل ا اإللايب والبنا    العمل مع األمم املتحدة وآل ا ا.
  ية األطفال والنسا  واألشخاص وأتنا الك يا على منغ ل ا ملا اا ته من تدابري ملنع التع ي  ومحا  -49

الستتتتن. ور با ابجه د املب ولة لتعزيز التعاون مع  ل   ق   اإلنستتتتان ومف ضتتتت ة   اقة وكبارذو  اإلع
 األمم املتحدة لق   اإلنسان.

اً وأشتتتادت قريغ زستتتتان  نغ ل ا إللغائها عق بة اإلعدام   قان  ا اجنائي اجديد. ور با أيءتتت  -50
دةجم املعاسدات الدول ةجم وإنشتتتتتتا  س  ات جدي  تشتتتتتتريع ة ال طن ةجم والتصتتتتتتديق على عدد منبتعزيز األطر ال

 مملل  ل  األطفال واللجنة املش كة بد القطاعات املعن ة بقءا  األ داث.
وأتنا مجه رية الو الدميقراط ة الشتتتتتتعب ة على منغ ل ا ملا أ رزته من تقدم   تنف   الت صتتتتتت ات  -51

لستن والنستا  واألشتخاص ذو  اإلعاقة وكبار اا   اصتلة تعزيز ومحاية  ق   األطفال  املعتمدةجم واللتزامه
   إطار الس اسات والرباممح ال طن ة.

وأتا لبنان على منغ ل ا ملا تب له من جه د لتحستتتتد  الة النستتتتا  والفت ات   املناطق الريف ة  -52
ى جم بستتتتتتبل منها مكافحة انتشتتتتتتار ال اب  عل19-ولإل ازات اهلامة اليت حتققا   م اجهة جائحة ك ف د

 ح ة المزمة.املست ، ايلي وت فري الرعاية الص
وأتنا لكستتتتمربى على منغ ل ا العتمادسا ةطة عمل وطن ة منفصتتتتلة بشتتتت ن األعمال التجارية  -53

 و ق   اإلنسان. وشجعا منغ ل ا على عدم إعادة العمل بعق بة اإلعدام.
 يز  ق   اإلنستتتتتتتان ومحايتهاجم وأشتتتتتتتارت منغ ل ا ملا أ رزته من تقدم فعلي   تعز وأتنا مال زاي على   -54

  إىل إ ازا ا   محاية  ق   ومصاحل الف ات الءع فة من السكانجم  ا   ذلك األطفال والنسا  واألشخاص 
 ذوو اإلعاقة وكبار السن.
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ت ص ة تتعلق ابلتنف   ةمل   150وتلقا    2015  وذكرت منغ ل ا أ ا قدما تقريرسا الملا    عام  -55
الشتامل الملان ة. واضتطلعا منغ ل ا   ذلك ال قا  نشتطة سامة تتعلق ابلعديد من  راا الدور  ج لة االستتع 

املستتتتتتتائل اليت أتريتجم واليت تشتتتتتتتمل محاية  ق   املرأة والطفلجم ومكافحة العن  العائليجم وتعزيز  ق   
  ية اجنستتتتان ة و املي ل د ومزدوجي امل ل اجنستتتتي ومغاير  اهل  األشتتتتخاص ذو  اإلعاقة و تمع اململل ات واململ 

 صفات اجنسدجم وضمان ب  ة قان ن ة ممئمة لماية  ق   تلك الف ات.
وف متا يتعلق ابإلطتار القتان   املتعلق حبمتايتة  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتانجم منحتا الك متة أول يتة عتال تة  -56

دد لكجم وضتتتتتتتتعا منغ ل ا ق اند جديدة لزايدة عهل ه املستتتتتتتت لةجم وال ستتتتتتتت ما بشتتتتتتتت ن التع ي . ونت جة ل 
وعموة على ذلكجم ستتتتُ عدَّ أ د أعءتتتتا  اللجنة الستتتتتة ملعاجة   أعءتتتتا  اللجنة ال طن ة لق   اإلنستتتتان.

 مس لة التع ي  وسُتخصَّص م زان ة مناسبة وم ارد كاف ة هل ه الغاية.
ن والستتتتلطة القءتتتتائ ةجم أكدت منغ ل ا ورداً على األستتتت لة املتعلقة ابستتتتتقمل أجهزة إنفاذ القان   -57
اكمجم  ا يلغي ستتتتلطة  ل  األمن الق مي على القءتتتتاةجم وضتتتتعا صتتتت غة لتنق ح القان ن املتعلق ابيأ ا  

 .2020وقدما نص القان ن املنقَّح إىل الربملان   ن سان/أبريل 
 اشتتتتى مع املعايري القان ن ة وف ما يتعلق  ستتتت لة التع ي جم ذكرت منغ ل ا أ ا جرهما التع ي   ا يتم  -58

 دوات القان ن ة المزمة جعل س ا التغ ري فعااًل.ا استحدتا األالدول ةجم وأ 
 األ كام اً  وعموة على ذلكجم شتتتددت منغ ل ا على أن عق بة اإلعدام مل تعد قائمةجم أل ا ألغا لام  -59

 ذات الصلة من القان ن اجنائي.
مشروع قان ن ُقدم إىل   ورداً على أس لة تتعلق حبرية املنظمات غري الك م ةجم ذكرت منغ ل ا أن -60

 الربملان يهد  إىل لكد الك مة من    ة ب  ة لكهن مج ع املنظمات غري الك م ة من االضتطمع  نشتطتها 
 وعلى حن  شفا    البلد.اً علن
ة وأمنهاجم ذكرت منغ ل ا أ ا تب ل اجه د المزمة لءما ماجم  وف ما يتعلق بسممة الب افت الشخص   -61

 ورة الربملان ة امريف ة.ةمل الدال س ما 
وعموة على ذلكجم عاجا منغ ل ا املستائل اليت أتريت بشت ن  رية الصتحافة   البلد. وأنشتئ  -62

الداةل ةجم يهد  إىل   فريق عامل مكل   راجعة قان ن  رية وستتتتتتائط اإلعمم   وزارة العدل والشتتتتتت ون
لفاظ على ستتتتترية مصتتتتتادرسم. ومن املقرر أن يُقدَّم تعزيز  رية النشتتتتتر وت فري ة ارات تت ح للصتتتتتحف د ا

. وعموة على ذلكجم أكدت منغ ل ا أن مشتتتتتتتتروع القان ن املتعلق 2021ربملان عام  مشتتتتتتتتروع القان ن إىل ال
 فعل إىل الربملان.ابل ضع القان   للمدافعد عن  ق   اإلنسان قد ُقدم ابل

  ا ا تب ل كل جهد  كن ملعاجة س ه املستتتتتتتتت لةجم وأ  وف ما يتعلق  ستتتتتتتتت لة التم  زجم أكدت منغ ل ا أ   -63
 ستتتتت اصتتتتل إ راز التقدم المزم. وف ما يتعلق ابلتستتتتج ل املد  لألفراد ال ين غريوا جنستتتتهمجم أُدةلا تعديمت 

 ت جة ل لك ابت هل ال  األفراد الق   التسج ل.جم ون2018جديدة على قان ن التسج ل املد    عام  
  ات لتنف   أنشطة  د  إىل محاية  ق   اململل ات واململل د ءاً أ ا تتخ  ةط وأكدت منغ ل ا أي  -64

  ومزدوجي امل ل اجنستي ومغاير  اهل ية اجنستان ة و املي صتفات اجنستدجم والعمال املهاجرينجم واألشتخاص 
 ذو  اإلعاقة. عدميي اجنس ةجم واألشخاص

ا أ رزت تقدماً كبرياً   زايدة مشاركة املرأة وف ما يتعلق  س لة  ق   املرأةجم أكدت منغ ل ا أ  -65
ع القرارجم وأن محاية  ق   املرأة تشتتتتكل أول ية ابلنستتتتبة للحك مةجم وال ستتتت ما منع التحرت ابملرأة   صتتتتن

  ي بد امل ظفد العم م د واملستتتتتتتتتتت ولدجم وتعم م والتم  ز ضتتتتتتتتتتتدسا. وتتخ  منغ ل ا ك لك ةط ات لزايدة ال ع 
 سا من وسائط اإلعمم. املناسمح الدراس ة وغري املساواة بد اجنسد  
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وف ما يتعلق  س لة العن  املنز)جم أكدت منغ ل ا أ ا ت ) أول ية عال ة لءمان  ق   ضحااي  -66
اً ئلي. ونت جتتة لتت لتتكجم تنفتت  منغ ل تتا برف تت العن  العتتائلي وتنف تت  القتتان ن املتعلق  كتتافحتتة العن  العتتا

غ ة التصتد  هلا   أوستاط الشترطة و    س ه على الصتع د ال طينجم بللكشت  املبكر عن  االت العن
 املدارس وبد املممللد ايل د والك افت األةر،.

اص وف ما يتعلق بءتتتتمان  ق   الف ات الءتتتتع فة   اوتمعجم مملل األطفال والنستتتتا  واألشتتتتخ -67
 ول اي ا. فقد وضتتتعاجم على ستتتب ل ذو  اإلعاقة وكبار الستتتنجم ذكرت منغ ل ا أ ا تءتتتع س ه املستتت لة ضتتتمن أ 

 اململالجم  م عة من اآلل ات القان ن ة اليت تتناول  ق   األطفالجم وال ستتتتتتتتتت ما آل ات مكافحة عمل األطفال. 
 خدام األطفال   امتطا  ام  ل. وكررت منغ ل ا التزامها بعدة آل ات تتعلق  كافحة عمل األطفال واست

تزامها بءتتمان  ق قهم شتتخاص ذو  اإلعاقةجم أكدت منغ ل ا الورداً على األستت لة املتعلقة ابأل -68
جم أنش ت منغ ل ا وكالة ةاصة ملعاجة القءااي املتعلقة ابألشخاص 2018. و  عام  من ةمل عدة آل ات 

  عدداً من اإلدارات اً  واألنشتتتتتطة. وأنشتتتتت ت الك مة أيءتتتتت ذو  اإلعاقة من ةمل  م عة متن عة من الرباممح  
   س ل. وف ما يتعلق بت ظ   األشتتتخاص ذو  اإلعاقةجم تعتزم الك مة تخصتتتصتتتة ومراكز الت اماصتتتة واللجان امل 

 إنشتتا  مراكز ت ظ     ستتا مقاطعات وقاعات رايضتت ة ةاصتتة لألشتتخاص ذو  اإلعاقة. وستتتزيد منغ ل ا 
 1,5بميد ت غريك منغ ) جمل  ا)    4التم يل املخصتتتتتتتتتتتص لتعزيز  ق   األشتتتتتتتتتتتخاص ذو  اإلعاقة إىل  

 السنة. والر   مل  ن د
وف ما يتعلق بت صتتتتت ات الدول األعءتتتتتا  ابلتصتتتتتديق على االتفاق ة الدول ة لماية  ق   مج ع  -69

نستتتتت ةجم واالتفاق ة املتعلقة ب ضتتتتتع العمال املهاجرين وأفراد أستتتتترسمجم واتفاق ة وضتتتتتع األشتتتتتخاص عدميي اج
 ستمام ال اج .المج دجم ذكرت منغ ل ا أ ا تدرس االتفاق ات الملمث مع إيم  اال

 ور با ملدي  ابعتماد قان ن  ق   األشخاص ذو  اإلعاقةجم ووضع ةطة عمل وطن ة لتنف  هجم  -70
 وإنشا  وكالة مكلفة ابملسائل املتعلقة ابألشخاص ذو  اإلعاقة.

 أقرت املكستتت ك ابلتقدم ايرز ف ما يتعلق ابج لة الستتتابقةجم  ا   ذلك إلغا  عق بة اإلعدام وجترمي و  -71
 التع ي  وفقاً للمعايري الدول ة.

ور تت  اجبتتل األستتتتتتتتتتتتتت د تر  بتتاً كبرياً  لغتتا  عق بتتة اإلعتتدامجم وال   التقتتدم ايرز   اعتمتتاد  -72
 ة للمرأة. وال   أيءتتاً أن ارتفاع معدل انتشتتار العن  ضتد تشتتريعات ملنع التم  ز وضتتان الماية القان ن

 املرأة ال يزال يشكل حتدايً كبرياً.
ور با م اةار ابعتماد تتل  ةطط العمل ال طن ة إلعمال الق   االجتماع ة واالقتصتتادية  -73

   معدل لشتتتتع  منغ ل ا. وأتنا على منغ ل ا ملا  ققته من إ ازات   قطاع الصتتتتحةجم وال ستتتت ما اف
 وف ات األمهات.

رز حن  وضع ةطة عمل وأتنا ن بال على منغ ل ا إللغائها عق بة اإلعدام. ور با ابلتقدم اي -74
 وطن ة بشتتت ن األعمال التجارية و ق   اإلنستتتان. وأشتتتادت ابإل ازات اليت حتققا    ال الد من وف ات 

 األطفال واألمهات.
وذكرت   تمادسا وتنف  سا ستت استتات  د  إىل محاية  ق   الطفل.  وأتنا س لندا على منغ ل ا الع  -75

أن  صتتتتتع ابت  ما  زالا  قائمة  ف ما  يتعلق   قرار  ومحاية   ق    اململل ات  واململل د  ومزدوجي  امل ل  اجنستتتتتي  
 ومغاير  اهل ية اجنسان ة و املي صفات اجنسد.

ومصتتتاحل األشتتتخاص الءتتتعفا جم وال ستتت ما وأشتتتارت الن جر إىل التدابري الرام ة إىل محاية  ق     -76
تعلق بكبتار الستتتتتتتتتتتتتتن؛ وقتان ن قتان ن  ق   الطفتلجم ومحتايتة الطفتل وةتدمتات رعتايتة األطفتال؛ والقتان ن امل

  ق   األشخاص ذو  اإلعاقة.
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 وقالا النرويمح إ ا ال تزال تشتتتتتتعر ابلقلق إزا  أوضتتتتتتاع األطفال والنستتتتتتا  واألشتتتتتتخاص ذو  اإلعاقة  -77
 ا   ذلك   امل ستتتتتتتستتتتتتتات التعل م ة. ومع التن يه ابعتماد تشتتتتتتتريعات وبراممح وطن ة  بع  القطاعاتجم    

 ت اجه التنف  . حتدايت ما زالاال ظا أن نة  ذات صلةجم 
 ور با عمان ابجه د اليت تب هلا منغ ل ا من أجل تعزيز  ق   اإلنسان ومحايتها. -78
عزيز امل سسة ال طن ة لق   اإلنسانجم وال ظا ابكستان أن منغ ل ا سنا تشريعات تتعلق بت -79

 ومكافحة العن  العائليجم ومحاية األطفال.
 ذلك حتديد  صص جامع ة ومنح دراس ة لطمب تسااتن. دم ايرزجم  ا    واع فا بريو ابلتق  -80
ون ستتتا الفلبد ابعتمتتتاد منغ ل تتتا عتتتدة ق اند وتتتتدابري وبراممح  تتتد  إىل تعزيز محتتتايتتتة  ق    -81

اإلنستتتتان لألطفال والنستتتتا  واألشتتتتخاص ذو  اإلعاقة وكبار الستتتتن. وأعربا عن تقديرسا أيءتتتتاً للجه د 
  براممح تعل م ة وتدريب ة    ال  ق   اإلنسان.املب ولة للشروع  

وأعربتتا ب لنتتدا عن تقتتديرستتا لبتتد  نفتتاذ القتتان ن اجنتتائي اجتتديتتد التت   ألغى عق بتتة اإلعتتدام  -82
 جرائمجم والقان ن املنقح املتعلق ابللجنة ال طن ة لق   اإلنسان   منغ ل ا.يتعلق جبم ع ا ف ما
شتتتتتتتتاركتها البنا ة مع  ل   ق   إللغائها عق بة اإلعدام وعلى موأتنا الربتغال على منغ ل ا   -83

اإلنستان وآل اته. وأشتارت أيءتاً إىل التقدم ال   أ رزه البلد    ال ةف  وف ات األمهات واألطفال 
  وكبار الستتتتتتنجم و  دعم  ق   األطفال واألشتتتتتتخاص ذو  اإلعاقةجم فءتتتتتتًم عن التزامها بتعزيز التعل م هبد  

 راط ة.تعزيز الدميق
وأعربا مجه رية ك راي عن تفاؤهلا  نشتتتتتتتتتتتا   ل  مشتتتتتتتتتتت ك بد ال زارات مكل   طة العمل  -84

ر ا الك مة مع اللجنة ال طن ة لق   املتعلقة بتنف   الت ص ات. وأشارت إىل املشاورات النشطة اليت أج
 اعلة الك م ة وغري الك م ة. اإلنسان   منغ ل ا من ةمل االجتماعات االستشارية املش كة للجهات الف 

وأعربا رومان ا عن تقديرسا لقب ل منغ ل ا الت صتتتتتتتت ات اليت قدمتها ةمل اج لة الستتتتتتتتابقة من  -85
 ابلتقدم ايرز   مكافحة التع ي .اً ون سا أيءاالستعراا الدور  الشامل. 

الءتتتتتتتتع فة مملل النستتتتتتتتا  وال   االحتاد الروستتتتتتتتي ابرت اح اجه د املب ولة لماية  ق   الف ات   -86
عن اجه د الرام ة إىل ستتتن إصتتتم ات قان ن ة   واألطفال واألشتتتخاص ذو  اإلعاقة وكبار الستتتنجم فءتتتمً 

 وقءائ ة لتحسد إقامة العدل.
  با الستتتنغال  ختل  املبادرات الرام ة إىل تعزيز ومحاية  ق   اإلنستتتانجم ال ستتت ما إلغا  عق بة ور  -87

تدابري الرام ة إىل إدما  األشتتتتتخاص ذو  اإلعاقة للحد من البطالة والفقر؛ والاإلعدام؛ والربفممح ال طين  
   اوتمع وتنق ح نظام الت مد االجتماعي.

  ق   األشخاص ذو  اإلعاقةجم وابإلقرار ال زار  للمبادئ الت ج ه ة   ور با سنغاف رة بسن قان ن  -88
وب ضتتع الربفممح ال طين للمستتاواة بد اجنستتد. اليت تكفل دعم األطفال ذو  اإلعاقة    ال التنم ةجم  

 ىل أن امطة الرئ س ة لقطاع التعل م أوشكا على االنتها .وأشارت إ
ة اليت قام هبا املكلف ن ب الايت   إطار اإلجرا ات اماصتتتتة ور با ستتتتل ف ن ا ابلزايرات القطري -89

تعلق ابللجنتة ال طن تة عتمتاد القتان ن املابمط ات املتخت ة الاً  لألمم املتحتدة إىل منغ ل تا. ور بتا أيءتتتتتتتتتتتتتتت 
 لق   اإلنسان؛ و راجعة القان ن اجنائي وقان ن مكافحة العن  العائلي؛ وحبماية  ق   األطفال.

ستتتتتتتبان ا  نغ ل ا العتمادسا إصتتتتتتتم ات قان ن ة ترمي إىل تعزيز قدرة اللجنة ال طن ة وأشتتتتتتتادت إ -90
 إدراجها تعري  التع ي  ائي املنقح ال   يلغي عق بة اإلعدامجم و لق   اإلنستتتتتتتتتانجم واعتمادسا القان ن اجن 

   التشريعجم لش اً مع اتفاق ة مناسءة التع ي .
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قرر اماص املعين حبالة املدافعد عن  ق   اإلنستتتتان   وسن ت ستتتت يستتتترا منغ ل ا على زايرة امل -91
 العن  العائلي.؛ وأعربا أيءاً عن قلقها إزا  الزايدة الادة    االت 2019عام 

وأعربا اجمه رية العرب ة الستتت رية عن تقديرسا لإلصتتتم ات والرباممح التشتتتريع ة ال طن ة الرام ة  -92
 إىل محاية أكملر الف ات ضعفاً.

أتنا اتيلند على منغ ل ا لتصتتتديقها على الربوت ك ل االةت ار  التفاق ة  ق   الطفل املتعلق و  -93
حها للقان ن املتعلق ابللجنة ال طن ة لق   اإلنستتتتتتانجم وإصتتتتتتم ها للنظام  جرا  تقدمي البمغاتجم وتنق 

 القان   اجنائي.
 ش ن منع االجتار ابلبشر ومكافحته. ل شيت  نشا   ل  فرعي لتقدمي الت ج ه ب   - ور با ت م ر   -94
 وأتنتتتا ت ن  على منغ ل تتتا إللغتتتائهتتتا عق بتتتة اإلعتتتدام؛ وااتتتاذستتتا ةط ات ملكتتتافحتتتة التعتتت يتت  -95

طفال واألشتتتخاص واالجتار ابلبشتتتر والعن  العائلي؛ وتعزيزسا املستتتاواة بد اجنستتتد و ق   النستتتا  واأل
 ذو  اإلعاقة والشباب.

ل تتا للتعتتديمت اليت أدةلتهتتا على القتتان ن اجنتتائي بغ تتة إلغتتا  عق بتتة وأتنتتا أوكران تتا على منغ   -96
  يت جم ولتصتتتتتتتتتتتتتتديقهتا على الربوت ك ل االةت تار  التفتاق تة اإلعتدامجم وملتا اات تته من إجرا ات ترمي إىل منع التعت  

  ق   الطفل املتعلق  جرا  تقدمي البمغات.
الشتتتتتتتتتتتتتتمتال تة  درا   ق   اململل تات واململل د ور بتا اململكتة املتحتدة لربيطتان تا العظمى وأيرلنتدا   -97

مكافحة التم  ز   ومزدوجي امل ل اجنستتتتتي ومغاير  اهل ية اجنستتتتتان ة و املي صتتتتتفات اجنستتتتتد   قان ن
 ال   اعُتمد م ةراً. وشتتجعا  ك مةم منغ ل ا على أن تت ىل الرايدة بشتتكل واضتتح وأن ت فر امل ارد المزمة 

 امًم.لءمان تنف   القان ن تنف  اً ك
وقالا ال الايت املتحدة األمريك ة إ ا ما زالا ملتزمة ابلشتتتتراكة مع منغ ل ا بشتتتت ن براممح بنا   -98

 س ادة القان ن وبنا  أجهزة قءائ ة وأجهزة ملكافحة الفساد تتمتع ابلق ة واالستقمل ة. القدرات لتعزيز
ون سا أيءاً  دمات إعادة الت س ل   ور با مجه رية فنزويم الب ل فارية  لغا  عق بة اإلعدام. -99

  75مهات بنستتتتتبة  اليت يقدمها مركز إعادة أتس ل األطفال ذو  اإلعاقة وةائهمجم واخنفاا معدل وف ات األ 
 .2015إىل عام  1990املائة من عام    

ور با ف  ا فم ابلدور النشط ال   تءطلع به منغ ل ا كعء     ل   ق   اإلنسان    -100
 جم وابلتدابري اليت اا  ا لتنف   الربفممح ال طين للقءا  على أس أ أشكال عمل األطفال. 2018- 2016الف ة  
الت وف ات األم مةجم وشتجعتها على م اصتلة تعزيز لى منغ ل ا مف  معدوأتنا أفغانستتان ع -101

 .19-ومحاية  ق   اإلنسان   س ا  جائحة ك ف د
 لغائها عق بة اإلعدام.وسن ت األرجنتد منغ ل ا على إ -102
وأتنا أرم ن ا على منغ ل ا ملا قاما به من أجل ت ط د امل ستتتتستتتتات الدميقراط ة؛ ومحاية وتعزيز  -103

لق   التعل م و ق   األطفال ذو  اإلعاقة املعرضتتتتتتتتتتد للخطرجم و ق   النستتتتتتتتتتا  والفت ات الريف ات؛ ا
 وضع تدابري ملنع التع ي .و 

غ ل ا إللغائها عق بة اإلعدام رمس اً ابلنستتتتبة جم ع اجرائمجم وأشتتتتارت   وأتنا أستتتت ال ا على من -104
تنف   الت صت ات الستابقة. ور با ابإلصتم ات الرام ة ال قا ذاته إىل أنه ميكن ب ل املزيد من اجه د ل

راس تتتة من أجتتتل تعزيز محتتتايتتتة إىل جترمي العن  العتتتائلي وابإلجرا ات املتختتت ة للمعتتتاقبتتتة على جرائم الك
 ململل ات واململل د ومزدوجي امل ل اجنسي ومغاير  اهل ية اجنسان ة و املي صفات اجنسد.ا
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ت اهل ا  و ظر استتتتتتتتتتتتتتتخدام الفحم نغ ل ا الرام ة إىل ةف  مل اثور با جزر البهاما جبه د م -105
  ةجم وشتتتتتتتتتتجعا بشتتتتتتتتتت ن الد من تل ث اهل ا  والب  2017غري املعاجلجم تطب قاً للربفممح ال طين ملنغ ل ا لعام  

 البلد على م اصلة جه ده إلدةال مصادر وتكن ل ج ات طاقة أنظ .
  ت الصتتتتادرة عمل ة مشتتتت كة بد ال زارات لتنف   الت صتتتت ا ور با ب مروس ابجه د الرام ة إىل تنف     -106

عن اج لة الستابقةجم ومكافحة االجتار ابألشتخاصجم بستبل منها إنشتا  و دة ةاصتة داةل الشترطة تعا 
 ه املس لة.هب 

وأتنتتتا بلج كتتتا على منغ ل تتتا إللغتتتائهتتتا عق بتتتة اإلعتتتدام على مج ع اجرائم   القتتتان ن اجنتتتائي  -107
 ال   ا رزته   النه ا حبق   الطفل.اجديد وللتقدم 

ور با ب تستتت اف ابلقان ن املتعلق ابللجنة ال طن ة لق   اإلنستتتانجم ال   ينص على إنشتتتا   -108
وطن ة. ور با أيءتتتتتتتتتتتتتتاً بتجرمي التع ي    القان ن اجنائي وإدرا  منع التع ي    براممح آل ة وقائ ة  

قان ن تة. وأعربا عن تقتديرسا للم افقتة على قائمة تدري  العتاملد   ستتتتتتتتتتتتتتتلتك القءتتتتتتتتتتتتتتتا  و  املهن ال
 دن ا للعمل  اً  ال ظائ  اليت حُيظر عمل القصتتتتتتتتتر ف هاجم وعلى المئحة اليت حتدد الملامنة عشتتتتتتتتترة ستتتتتتتتتن

 التعدين الر .
ور با الربازيل  لغا  عق بة اإلعدام و نشتا  آل ة وقائ ة وطن ة. وشتجعا البلدم على م اصتلة  -109

ة الفستتاد واالجتار ابلبشتترجم ومنع العن  املنز)جم وضتتمان إصتتدار شتتهادات امل مدجم ووضتتع جه ده ملكافح
 ا  على عمل األطفال. د للعقاب البد  والقء

علق  ستتت لة الصتتت ل على التعل مجم ال ستتت ما لألطفال ذو  اإلعاقةجم ذكرت منغ ل ا أن وف ما يت -110
مكف ل   دستت رسا. وأكدت منغ ل ا أيءتاً أ ا تتخ   صت ل س ه الف ة على التعل م االبتدائي والملان    

 ذو  اإلعتاقتة  ةط ات منستتتتتتتتتتتتتتقتةجم ابلتعتاون مع منظمتة األمم املتحتدة للطف لتةجم من أجتل إدمتا  األطفتال
 إدماجاً أمشل   النظام التعل مي املنغ ) وضمان  ق   األقل ات   التعل م.

منغ ل تا تقتدمتاً يتمتاشتتتتتتتتتتتتتتتى مع أستدا   وف متا يتعلق  ف  معتدالت وف تات األمهتاتجم حترز -111
للمعايري ذات اً  ةدمات إجهاا شتاملة وفقاً  دامة ذات الصتلة. واستتحدتا منغ ل ا أيءت التنم ة املستت

الصتتتحة العامل ةجم مع ال ك ز على الفت ات والنستتتا    املناطق النائ ة   إطار شتتتراكة مع الصتتتلة ملنظمة  
 القطاع اماص.

الفقرجم وال ستتتتتت ما عن طريق تعزيز شتتتتتتبكة األمان د املب ولة للقءتتتتتتا  على  وأبرزت منغ ل ا اجه   -112
وحتستتتتد ظرو  إجازة االجتماعي   البلدجم وحتستتتتد االستتتتتحقاقات االجتماع ة لألطفال ذو  اإلعاقة  

 األم مة.
وف ما يتعلق  ستتتتت لة اكتظاظ الستتتتتج نجم أكدت منغ ل ا أ ا تتخ  تدابري لتعزيز ال ضتتتتتع الراسن  -113

 اجم  ا   ذلك االستتعاضتة عن بع  أ كام الستجن  شتكال بديلة للعقابجم من أجل تقل ل   ستج  
  املسج ند.أعداد اورمد

ة التدين أو املعتقتدجم ال ظتا منغ ل تا أ تا تعمتل على تنق ح القتان ن وف متا يتعلق ابلق    ريت  -114
 املتعلق ابلعمقة بد الدولة وامل سسات الدين ة.

منغ ل ا أ ا ستتتتت اصتتتتل التزاما ا املتعلقة بتنف   املعايري الدول ة لق   اإلنستتتتان    امجم أكدت و  امت  -115
   البلد.
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 التوصياتاالستنتاجات و/أو  -اثنياا  
 ستتتن ر منغوليا ا التوصتتيات التاليةت وستتتقده ردودها عليقا ا وسب مناستتب ولدن ا موعد  -116

 ربعني جمللس حقوق اإلنسان:أسصاه اتريخ انعقاد الدورة السادسة واأل
مواءمة التشتتتتتتتتتريعات الولنية مل العقد الدوق ا اال ابحلقوق االستصتتتتتتتتتادية  116-1

 ضمان مشاركة اجملتمل املدين ا عملية اإلصالح )أوكرانيا(؛ والثقافيةت مل واالجتماعية
 توسيل معاهدة ح ر األسلحة النووية والتصديق عليقا )هندوراس(؛ 116-2
  وسائية ولنية وفقاا ملا يقضتتتي بل الووتوكوال االاتياري التفاسية مناهضتتتة   آلية   إنشتتتاء  116-3

  أو الالإنستتانية أو املقينة )كاخااستتتان(؛   التعذيب وغريه من ضتتروا املعاملة أو العقوبة القاستتية 
إنشتتتتتاء آلية وسائية ولنية فعالةت دون إبواءت وفقاا ملا يقضتتتتتي بل الووتوكوال االاتياري التفاسية  

التعذيب وغريه من ضتتروا املعاملة أو العقوبة القاستتية أو الالإنستتانية أو املقينة   هضتتةمنا
 )أوكرانيا(؛

لولنية ملنل التعذيبت ووضتتتل إجراء مستتتتقل وفعاال التعجيل ا تنفيذ اآللية ا 116-4
ا الشداوى املتعلقة ابلتعذيبت وال سيما ضد األشخاال احملرومني من حريتقمت   للتحقيق
ال عليل ا الووتوكوال االاتياري التفاسية مناهضتة التعذيب وغريه من املنصتو النحو  على  

 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املقينة )املدسيك(؛ ضروا
جل التحضتتتري للجولة الثانية من االستتتتعراض أحتويل اجمللس الذي أنشتتتن من   116-5

  الدوري الشتتامل إآ آلية ولنية دائمة مشتتبكة بني الوخارات مستتنولة عن تنفيذ تيل التوصتتتيات 
 نقا ومتابعتقا )الوتغاال(؛املتعلقة حبقوق اإلنسان واإلبالغ ع

 إنشتتتتتتتتتاء آلية ولنية للتنفيذ واإلبالغ واملتابعةت تدون لثابة هيدل حدومي دائمت  116-6
وتنفيذ التوصتتتيات الصتتتادرة عن اويآلات واآلليات الدولية ُتدلَّف بتنستتتيق التقارير ومتابعة  
 حلقوق اإلنسان )جزر البقاما(؛

حلقوق اإلنستتتتتتانت وال ستتتتتتيما مل هيآلات   مواصتتتتتتلة التعاون مل اإللار الدوق 116-7
 واإلجراءات ا اصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان )ابكستان(؛ املعاهدات

دارة عنتد ااتيتار مرشتتتتتتتتتتتحني على اعتمتاد عمليتة مفتوحتة على أستتتتتتتتتتتتاس اجلت  116-8
املستتتتتتتتتتتتوى الولين ويآلتتات معتتاهتدات األمم املتحتتدة )اململدتتة املتحتتدة لويوتتانيتتا الع مى 

 الية(؛وأيرلندا الشم
 مواصتتتتتتتلة تدييف إلارها التشتتتتتتتريعي مل املعايري الدولية حلقوق اإلنستتتتتتتان 116-9

 )تقورية فنزويال البوليفارية(؛
 فحة العنف العائلي )إسرائيل(؛املضي ا تنفيذ سانون مدا 116-10
الن ر ا خايدة فعتتتاليتتتة القتتتانون املتعلق لدتتتافحتتتة العنف العتتتائلي من االال  116-11

 موارد كافية وبرامج تدريب للوكالء املسنولني عن تنفيذه )بريو(؛ختصيص 
خايدة التمويتل الالخه لتنفيتذ ستانواتا املتعلق لدتافحتة العنف العتائليت وإاتحتة  116-12
 من التعاون بني القواعات املسنولة عن مدافحة العنف العائلي واإلبالغ عنل )أسباليا(؛   مزيد 
 سانون يعبف ابملدافعني عن حقوق اإلنستان ومميقم لدفالة حرية اعتماد وتنفيذ   116-13

 اضوالعقم أبنشوتقم الرامية إآ النقوض حبقوق اإلنسان والدفاع عنقا )أيرلندا(؛
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النقائية ملشتتتتتتروع القانون املتعلق حبماية املدافعني عن حقوق وضتتتتتتل الصتتتتتتيغة   116-14
 ا أسرع وسب ممدن )سويسرا(؛ اإلنسان

ة اجلقود الرامية إآ الوفاء اباللتزامات الدولية لواصتتتتلة تووير وتنفيذ مواصتتتتل 116-15
 والوامج الولنية والقواعية الرئيسية )تقورية كوراي الشعبية الدميقرالية(؛ السياسات

 مواصلة البكيز على محاية مصاحل الضعفاء ومنحقم حقوسقم املشروعة )الدويب(؛  116-16
ية إآ حتستتتتني محاية حقوق ومصتتتتاحل الفآلات الضتتتتعيفة مواصتتتتلة جقودها الرام 116-17
الستتتدان مثل األلفاال والنستتتاء واألشتتتخاال ةوي اإلعاسة وكبار الستتتن )تقورية الو  من

 الدميقرالية الشعبية(؛
اصتلة جقودها حلماية حقوق الفآلات الضتعيفةت وال ستيما واألشتخاال ةوي مو  116-18

 اإلعاسة وكبار السن )لبنان(؛
 مواصتتتتتلة عملقا من أجل ضتتتتتمان محاية حقوق الفآلات الضتتتتتعيفة مثل األلفاال  116-19

 والنساء واألشخاال ةوي اإلعاسة وكبار السن ا القانون واملمارسة )االحتاد الروسي(؛
يز برامج الرعاية االجتماعية لتحستتتتني نوعية حياة الناست وال ستتتتيما  مواصتتتتلة تعز  116-20

 أكثر الناس هتميشاا )فييب انه(؛
مواصتتتتتلة تعزيز والية اللجنة الولنية حلقوق اإلنستتتتتان وفقاا للتشتتتتتريل اجلديدت  116-21
 ا ةلك واليتقا بصفتقا اآللية الوسائية الولنية )جورجيا(؛ لا

 ة ولنية حلقوق اإلنسان تتماشى مل مبادئ ابريس )اوند(؛ الن ر ا إنشاء منسس  116-22
  الولنية حلقوق اإلنستتتان لا يتفق ااماا ختصتتتيص موارد بشتتترية ومالية كافية للجنة   116-23

 مل مبادئ ابريس )كاخااستان(؛
تعزيز سدرة املنسسات الولنية حلقوق اإلنسان ا خمتلف املنالق على ضمان  116-24

 جامعة ا جماال حقوق اإلنسان )أرمينيا(؛اتباع ُاج شاملة و 
ان كعنصتتر من مواصتتلة اختاة اووات إلدماا التثقيف ا جماال حقوق اإلنستت  116-25

 عناصر السياسة العامة )ابكستان(؛
الن ر ا اعتماد سانون شتتتتتتتامل ملدافحة التمييز ينوبق على التمييز املباشتتتتتتتر  116-26

لا يوفر موارد فعالة لإلجراءات القضائية واإلدارية وغري املباشر ا اجملالني العاه وا االت  
 )شيلي(؛

التنفيتتذ الفعتتاال للقوانني املتعلقتتة لدتتافحتتة تيل تعميق التتتدابري الت تدفتتل  116-27
 أشداال التمييز )األرجنتني(؛

اعتماد تشتتريل شتتامل مناهت للتمييز يتصتتدى للتمييز املباشتتر وغري املباشتتر  116-28
 ييز احمل ورةت لا ا ةلك امليل اجلنسي واووية اجلنسانية )أيسلندا(؛ ويشمل تيل أسس التم 

جلمقور العاه هدفقا مدافحة ومنل التمييز والعنف املوّجقني  شتتتتتتتتتتن محلة لتوعية ا  116-29
ضتتتد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنستتتي ومغايري اووية اجلنستتتية وحاملي صتتتفات 

 .اجلنسنيت وتشجيل التسامح)أيسلندا(
مواصتتتتتتتتتتتلتة تووير وتنفيتذ األحدتاه القتانونيتة حلمتايتة األشتتتتتتتتتتتختاال من التمييز  116-30

  امليل اجلنستتي أو اووية اجلنستتانية أو الوضتتل بني محل صتتفات اجلنستتني والتحرش على أستتاس  
 أو التعبري اجلنساين )إسرائيل(؛
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يل من القانون املنغوق للتستتتتج  14إلغاء الشتتتترون املنصتتتتوال عليقا ا املادة   116-31
املتدين فيمتا يتعلق ابلتتداالت الوبيتة ا حيتاة األشتتتتتتتتتتتختاال املتحولني جنستتتتتتتتتتتيتاا وحتاملي 

 الذين يرغبون ا احلصوال على اعباف سانوين جبنسقم )إسرائيل(؛ صفات اجلنسني
تدثيف إجراءاهتا ضتتتتتتتتد القوالب النموية والتحيزات ضتتتتتتتتد املثليات واملثليني  116-32

وية اجلنستانية وحاملي صتفات اجلنستني وضتمان إجراء امليل اجلنستي ومغايري او  ومزدوجي
 تمل )لدسموغ(؛حتقيقات ا أي أعماال اييز أو عنف ضد هذا اجمل

اعتماد ستتتتتياستتتتتة عده اييز تشتتتتتمل عده التمييز على إستتتتتاس امليل اجلنستتتتتي  116-33
واووية اجلنستتانية ا تيل املنستتستتات التعليميةت لضتتمان بيآلة آمنة للشتتباا من املثليات 

املثليني ومزدوجي امليل اجلنستتتي ومغايري اووية اجلنستتتانية وحاملي صتتتفات اجلنستتتني من و 
التعبري عن أنفستقم دون اوف من االنتقاه من جانب املنستستات التعليمية أجل التوور و 

 أو األسران )هولندا(؛
مدتافحتة القوالتب النمويتة والتحيز ضتتتتتتتتتتتد املثليتات واملثليني ومزدوجي امليتل  116-34

ومغايري اووية اجلنستتتتية وحاملي صتتتتفات اجلنستتتتني عن لريق إةكاء الوعي العاه   اجلنستتتتي
 كاالت إنفاة القانون )هولندا(؛وإجراء تدريب فعاال لو 

توفري التدريب ا جماال حقوق اإلنسان ومدافحة التمييزت لا ا ةلك التمييز  116-35
  وافي اجلقاخ القضتتائي وسوات القائم على امليل اجلنستتي واووية اجلنستتانيةت ملوافي الصتتحة وم 

 الشرلة وموافي السجون )الوتغاال(؛
 التنفيذ الفعاال لإللار القانوين املنشتتتد حديثاا بشتتتدن جرائم الدراهية والتمييز على  116-36

 أساس امليل اجلنسي )إسبانيا(؛
اختاة تدابري توعوية بشتتتتتتتتتتتدن العنف العتائلي والعنف ضتتتتتتتتتتتد املثليتات واملثليني  116-37

 امليل اجلنستي ومغايري اووية اجلنستانية وحاملي صتفات اجلنستنيت وةلك لا يتفق ومزدوجي  
 من أهداف التنمية املستدامة )سويسرا(؛ 1-16و 2-5مل اودفني 

على اجلرائم املتعلقتة جبرائم  مواصتتتتتتتتتتتلتة تتدريتب احملتامني وموافي إنفتاة القتانون 116-38
نستي ومغايري اووية اجلنستانية وحاملي الدراهية ضتد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجل

 صفات اجلنسنيت وكذلك مواصلة خايدة الوعي العاه ابلقانون )أسباليا(؛
الن ر ا بذال اجلقود ملعاجلة أوجل التحيز ضتتتتتتتتتد املثليات واملثليني ومزدوجي  116-39

امليل اجلنستتتي ومغايري اووية اجلنستتتانية وضتتتمان حصتتتوال األشتتتخاال ةوي اإلعاسة على 
 دمات االجتماعية )اتيلند(؛ا 

القضتاء على تيل أشتداال التمييز العنصتري واحلد من اواا الدراهية ضتد  116-40
 األجانب )مصر(؛

بوتتالتتة تعزيز التنفيتتذ املشتتتتتتتتتتتب  بني القوتتاعتتات للوانمج الولين للحتتد من ال 116-41
ستتتدامة والفقر من أجل املضتتي  و حتقيق هذا اودف احلاستتم من أهداف اوة التنمية امل

 )كواب(؛ 2030لعاه 
تدثيف اجلقود الراميتة إآ حتتديتد اوتة عمتل ولنيتة من أجتل توبيق املبتادئ  116-42

التوجيقية املتعلقة ابألعماال التجارية وحقوق اإلنستتتتتتانت ومواصتتتتتتلة العملية الت بدأت ا 
 )شيلي(؛ 2019عاه 
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 عملية وضتتتل إشتتترا  تيل أصتتتحاا املصتتتلحةت وال ستتتيما اجملتمل املدينت ا 116-43
اوة عمل ولنية بشتدن األعماال التجارية وحقوق اإلنستان تتماشتى مل املبادئ التوجيقية 

 بشدن األعماال التجارية وحقوق اإلنسان )سويسرا(؛ 
ة وا احلصتوال على مياه ن يفةت ال ستيما  مواصتلة حتستني محاية احلق ا بيآلة ن يف  116-44

الرامية إآ احلفاظ على ستتتتتتبل عيشتتتتتتقم و قافتقم   للمزارعني والرعاة التقليدينيت ا اجلقود
 التقليدية ورفاهقم )إندونيسيا(؛

تقييم أ ر عملية منح تراايص التعدين على حقوق اإلنستتان والبيآلةت وضتتمان  116-45
 املشاريل مشاركة فعالة ا عمليات التقييم )شيلي(؛مشاركة تيل املتضررين من 

الوانمج الولين للحتتتد من تلوهل اوواء والبيآلتتتة  توفري املوارد الالخمتتتة لتنفيتتتذ 116-46
 )السنغاال(؛

تدثيف جقود إنفاة القوانني والتنفيذ الفعاال للوانمج الولين للحد من تلوهل  116-47
 )اتيلند(؛ من املخالر البيآلية ةات الصلةاوواء والبيآلة وغري ةلك من تدابري احلد 

الالخمة للتصتتدي للتحدايت البيآلية    تدثيف جقود وضتتل وتعزيز األلر التشتتريعية  116-48
 ا القواعات املتعددةت لا ا ةلك تغري املناخ وألر احلد من خمالر الدوارهل )فيجي(؛

  ب وغريه من أشتداال إنشتاء آلية فعالة جلمل ومعاجلة الشتداوى ا حاالت التعذي  116-49
 سوء املعاملة )فرنسا(؛

  وغريه من ضتروا املعاملة القاستية والالإنستانية تعزيز التدابري املتعلقة لنل التعذيب   116-50
  واملقينةت لا ا ةلك من االال برانمج التدريب العادي املخصتتتتتتتتص للقضتتتتتتتتاة واملدعني العامني 

 واملوافني القضائيني )إندونيسيا(؛
 يآلة مستقلة للتحقيق ا حاالت التعذيب واملعاملة املقينة )ملديف(؛إنشاء ه 116-51
 الرامية إآ التحقيق ا ادعاءات إساءة معاملة احملتجزين )بولندا(؛ خايدة اجلقود   116-52
مواصتتتتتتتتتلة جقودها ا جماال مدافحة التعذيب حبيط يتيح اإللار التشتتتتتتتتتريعي  116-53

ء حتقيقات فورية ونزيقة ا حاالت التعذيب إنشتاء آليات مستتقلة لتقدا الشتداوى وإجرا
 املزعومة )رومانيا(؛

ومستتتتقلة لتقدا الشتتتداوى للتحقيق ا ادعاءات التعذيب   إنشتتتاء آلية فعالة 116-54
 )إسبانيا(؛

تعزيز آليتات تقتدا الشتتتتتتتتتتتدتاوى املتعلقتة ابلتعتذيتب والتحقيق فيقتا وضتتتتتتتتتتتمتان  116-55
 فعاليتقا )بوتسواان(؛

اعتماد تدابري إضتتتافية لتحستتتني اروف املعيشتتتة ا الستتتجون وتعزيز الرصتتتد  116-56
 رمان من احلرية )النرويج(؛واملنت م جلميل أماكن احلاملستقل 

 مواصلة اختاة تدابري ملعاجلة اكت اظ السجون )االحتاد الروسي(؛ 116-57
احملاكمات تعزيز إنفاة القانون والن اه القضتتتتتائي لضتتتتتمان فعالية التحقيقات و  116-58

 ا سضااي االجتار ابلبشر وتقدا ادمات أفضل للضحااي )كندا(؛
 ااي االجتار ابلبشر )تقورية إيران اإلسالمية(؛مواصلة دعم ومحاية ضح 116-59
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تن يم دورات تتدريبيتة ملوافي إنفتاة القتانون املستتتتتتتتتتتنولني عن مدتافحتة االجتتار  116-60
 ابلبشر )العراق(؛

محاية ضحااي االجتار وتوفري سبل االنتصاف ومت وتوفري ادمات إعادة خايدة   116-61
 التدهيل واملالجن وم )ماليزاي(؛

دافحة االجتار ابألشتتتتتتتتتخاال بفعالية من االال توفري التدريب املتخصتتتتتتتتتص م 116-62
للموافني العمومينيت وموافي إنفتتتتتاة القتتتتتانونت وموافي اوجرةت واملتتتتتدعني العتتتتتامنيت 

 اجلرائم ومقاضاة مرتدبيقا ومعاسبتقم ومحاية ضحاايها ودعمقم )املدسيك(؛ والتحقيق ا هذه  
 ان حصووم على وسائل االنتصاف )النيجر(؛ تعزيز محاية ضحااي االجتار وضم  116-63
تعزيز التشتتتتريعات احمللية لضتتتتمان جترا تيل أشتتتتداال الرق احلديطت لا ا ةلك   116-64

بروتوكوال منل وسمل ومعاسبة االجتار ابألشتتتتتتتخاالت جترا االجتار ابلبشتتتتتتتر لا يتماشتتتتتتتى مل  
 رلندا الشمالية(؛وخباصة النساء واأللفاال )اململدة املتحدة لويوانيا الع مى وأي

مواصلة التقده ا تعزيز اإلجراءات والوامج الولنية املتخذة ملدافحة االجتار  116-65
 ليفارية(؛ابألشخاالت وخباصة النساء واأللفاال )تقورية فنزويال البو 

 تعزيز اجلقود الرامية إآ منل االجتار ابلبشتتتر والقضتتتاء عليلت بستتتبل منقا التعجيل  116-66
من سانون اإلجراءات اجلنائية حبيط ال تندي ضتتتتتتتتتتترورة رفل املدعني   1-8ادة ا تعديل امل

العامني دعاوى ضد املدعى أبام املتجرون إآ إعاسة سبل حصوال الضحااي على ادمات 
 احلماية )جزر البقاما(؛

  تدثيف جقود مدافحة االجتار ابلبشتترت وال ستتيما النستتاء واأللفاالت بستتبل منقا  116-67
 للتدكد من ص للموافني احلدومينيت وتعزيز ممارستتتتات إنفاة القانون  ب املتخصتتتت توفري التدري 

 معاسبة اجلناة وضمان الرعاية الشاملة لضحااي االجتار وإعادة أتهيلقم )بيالروس(؛
تعزيز حرية الدين أو املعتقدت بستتتتتبل منقا ضتتتتتمان أن تستتتتتمح البيآلة القانونية  116-68

ستتتتتتتتتتتجيتل والعمتل حبريتة )الوالايت املتحتدة نيتة ابلتوالتن يميتة للجمتاعتات واملن متات التدي
 األمريدية(؛

ضتتمان ادني الصتتحفيني والعاملني ا وستتائم اإلعاله ونشتتواء اجملتمل املدين  116-69
 من ممارستتتتة أنشتتتتوتقم حبرية دون اوف من العقاات وفقاا للمعايري الدوليةت بستتتتبل منقا إلغاء 

 جترا التشقري )إستونيا(؛
من ستتانون اجلرائم اإلداريتتة )اململدتتة  21-6 إبلغتتاء املتتادة ة التعبريمحتتايتتة حريتت  116-70

 املتحدة لويوانيا الع مى وأيرلندا الشمالية(؛
ضتتمان إجراء حتقيقات مستتتقلة ا االعتداءات على الصتتحفيني والعاملني ا  116-71

 وسائم اإلعالهت مل مقاضاة املسنولني عن ةلك )أسباليا(؛
  تشتتتتريعات حتمي املدافعني عن حقوق اإلنستتتتان ومن مات اجملتمل   اعتماد وتنفيذ  116-72

 املدين من التقديد والبهيب واملضتتتتايقةت والتحقيق ا االعتداءات على الصتتتتحفيني والعاملني 
 ا وسائم اإلعاله وتقدا اجلناة إآ العدالة )تشيديا(؛

 فرنسا(؛)وضل حد النتقاكات حقوق اإلنسان املرتبوة ابألضرار البيآلية  116-73
تنقيح مشتتتتتروع القانون املتعلق ابملن مات غري احلدومية لضتتتتتمان امتثاال أحدامل   116-74

 املتعلقة ابلتسجيل والتمويل للمعايري الدولية )أملانيا(؛
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دعم خايدة مشتتتتتتتتتتتتاركتتة اجملتمل املتتدينت لتتا ا ةلتتك املن متتات غري احلدوميتتة  116-75
 ية ا العملية الستتتياستتتية وا جقود مدافحة ن واملدافعون عن حقوق اإلنستتتان واجلماعات الدي 

 الفساد )الوالايت املتحدة األمريدية(؛
 محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان من االعتداء والتقديد والبهيب )فرنسا(؛  116-76
محاية املدافعني عن حقوق اإلنستتتتتتان بدعم واعتماد مشتتتتتتروع القانون املتعلق  116-77

ا يتماشى مل توصيات املقرر ا اال املعين حبالة املدافعني لابملدافعني عن حقوق اإلنسان  
 عن حقوق اإلنسان )أملانيا(؛

اعتمتتتاد تشتتتتتتتتتتتريل فعتتتاال حلمتتتايتتتة البيتتتاانت من أجتتتل محتتتايتتتة وتعزيز احلق ا  116-78
 ا صوصية على  و أفضل وفقاا ملبادئ الشرعية والضرورة والتناسب )أملانيا(؛

امل احلق ا ا صتتتوصتتتية ل لفاالت لن فيقم دوضتتتل إلار تشتتتريعي يدفل ابل 116-79
 ضحااي العنف اجلنسي )بلجيدا(؛

 تعزيز استتقالال القضتاءت بستبل منقا على وجل ا صتوال ستحب التعديالت الت  116-80
ت 2019 أُدالب على القوانني املتعلقة ابلوضتتتتل القانوين للقضتتتتاة الت اعتمدت ا آةار/مارس 

 د )فرنسا(؛اوابلنيابة العامةت ولدافحة الفس
مواصتتتتلة اختاة التدابري الت تضتتتتمن استتتتتقالال القضتتتتاء وحرية وشتتتتفافية عملل  116-81

 )العراق(؛
مواصتتلة اختاة اووات لضتتمان إمدانية التنبن ا جماال إنفاة القانون وضتتمان  116-82

 نزاهة اجلقاخ القضائي وشفافيتل )الياابن(؛
ية اجلقاخ القضتتائي ونزاهتل على استتتقاللمضتتاعفة جقودها الرامية إآ ضتتمان   116-83

  و اته )بريو(؛
  مواصتلة عملقا املتعلق ابإلصتالحات القانونية والقضتائية لضتمان ستقولة احلصتوال  116-84

 على ا دمات القانونية ا املنالق النائية من البلد )االحتاد الروسي(؛
اهة عملية اختاة تدابري فعالة لضتتتمان استتتتقالال القضتتتاءت وضتتتمان شتتتفافية ونز  116-85

 تعيني القضاة واملدعني العامني )تشيديا(؛
تعزيز استتقالال القضتاء وأجقزة مدافحة الفستادت بستبل منقا وضتل ضتماانت  116-86
مستتاعدة على ضتتمان التوبيق املتستتق ألشتتداال احلماية القانونية ومنل الفصتتل التعستتفي لل

 للقضاة وغريهم من املوافني )الوالايت املتحدة األمريدية(؛
اختاة اووات تشتمل تنقيح القوانني واللوائح القائمةت لضتمان استتقالال ن اه  116-87

 العدالة ونزاهتل )الواخيل(؛
خمة لضتتتتمان نزاهة وشتتتتفافية القضتتتتاءت ونياستتتتبة املتورلني ا بذال اجلقود الال 116-88

 التعذيب ورفل القيود املفروضة على وسائم اإلعاله وعلى استخداه اإلنبنب )مصر(؛
ت 2019التنفيتتتتذ الدتتتتامتتتتل للوانمج الولين للحتتتتد من الفقر والبوتتتتالتتتتة لعتتتتاه  116-89

الولنية والرفاه لشتتتتتعب   ومواصتتتتتلة اجلقود الرامية إآ التصتتتتتدي للفستتتتتاد لضتتتتتمان التنمية
 منغوليا )إندونيسيا(؛



A/HRC/46/9 

19 GE.20-17769 

تدثيف جقود مدافحة الفستادت لا ا ةلك ا إلار القضتاء وا دمة املدنيةت  116-90
 يل ادعاءات الفساد )لدسموغ(؛والتحقيق ا ت

مضتتتاعفة جقودها ملدافحة الفستتتادت لا ا ةلك الفستتتاد ا القضتتتاء وا دمة  116-91
 (؛ليشت -املدنية )تيمور 

 ضتمان نزاهة العملية االنتخابية الدميقرالية ا االنتخاابت الرسستية الت ستتجري  116-92
 )إستونيا(؛ 2021ا عاه 

 ات الدعم التغذوي ل ستتر املعيشتتية الت حتتاا إآ مستتاعدة مواصتتلة تقدا ادم  116-93
 ا جماال الرعاية االجتماعية )ميامنار(؛

اجلقود إلعمتاال احلقوق االستصتتتتتتتتتتتاديتة واالجتمتاعيتة والثقتافيتة بتذال املزيتد من  116-94
 االال تعزيز برامج الرعاية االجتماعية )تقورية كوراي الشعبية الدميقرالية(؛ من

الستتياستتات الرامية إآ دعم الرعاية االجتماعية للفآلات الت تعي  حتب    مواصتتلة  116-95
 ام الفقر )ُعمان(؛

ري ملدافحة الفقر وتعزيز الضتمان االجتماعي ددف ضتمان  تنفيذ املزيد من التداب  116-96
 احلق ا السدن الالئق على وجل ا صوال )بولندا(؛

  اعية املستتدامةت وتقليص عدد الستدان مواصتلة تعزيز التنمية االستصتادية واالجتم  116-97
 الذين يعانون الفقرت وحتسني مستوايت معيشة الشعب )الصني(؛ 

ا   ااتراض القانون اجلنائي وسانون العمل الستتتتتتتتتتاريني حاليالن رت لدى استتتتتتتتتتتع 116-98
إدراا أحداه بشتتدن ح ر التحرش اجلنستتي ا مدان العمل وفقاا لتوصتتيات من مة العمل 

 ا(؛الدولية )إستوني
تعزيز تدابريها اجلارية  فت معدال البوالةت وال ستتتتتتيما بني الرعاة والشتتتتتتباا  116-99

 )ميامنار(؛
 ا دمات الصتتحية وتعزيز ن اه الصتتحة العامة وحتستتني ا دمات مواصتتلة تووير   116-100

 الوبية ا املنالق الريفية )الصني(؛
ال صتتتحة األمقات والرضتتتلت مواصتتتلة تعزيز التقده املشتتتجل جداا احملرخ ا جما 116-101

  االسباتيجيات ت وال سيما  2020وتوسيل نواق االسباتيجيات والوامج القائمة إآ ما بعد عاه  
والوامج املتعلقة برعاية املواليد اجلدد والصتتتتحة اإلةابية والتحصتتتتني والرضتتتتاعة الوبيعيةت 

 ضمن جماالت أارى )كواب(؛
 قات واأللفاال )ُعمان(؛مواصلة جقود تعزيز الرعاية ل م 116-102
اية مواصتتتلة تعزيز اوياكل األستتتاستتتية الولنية للصتتتحةت وال ستتتيما ا جماق رع 116-103

 األمومة ورعاية األلفاال )تقورية فنزويال البوليفارية(؛
إدراا مواد تثقيفية مالئمة لستن الوالا بشتدن الصتحة واحلقوق اجلنستية واإلةابية   116-104

 )فيجي(؛ا املناهج الدراسية 
محاية الصتحة واحلقوق اجلنستية واإلةابية للنستاء والفتياتت لن فيقن النستاء  116-105
  ت ةوات اإلعاسةت عن لريق ضتمان حصتوون على املعلومات والستلل وا دمات املتعلقة والفتيا 

 ابلصحة اجلنسية واإلةابيةت ووسف ممارسة اإلجقاض القسري والتعقيم غري الووعي )آيسلندا(؛ 
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اعتماد وتنفيذ مناهج دراستتية بشتتدن التثقيف اجلنستتي الشتتامل املالئم للستتنت  116-106
 تشتمل على معلومات عن سضااي العنفت تُقدَّه ا تيل مراحل التعليم املدرسي )آيسلندا(؛ 

ضمان حصوال تيل النساء على املعلومات وا دمات املتعلقة ابلصحة اجلنسية   116-107
 مان موافقتقن احلرة واملستنرية ا تيل اإلجراءات )املدسيك(؛ سرةت وض واإلةابية وتن يم األ 

 2030-2021مواصتلة عملقا  و اعتماد ا وة الرئيستية لقواع التعليم للفبة   116-108
 )سريغيزستان(؛

مواصتتتتتتتتتتتلتتة تعزيز برانمج التعليم الولين املفتوح ةمنغوليتتا واحتتدةة ابتبتتاع ُاُج  116-109
ولوجيتتا جتتديتتدة للتعلم متتدى احليتتاة عن لريق اإلنبنتتب )تقوريتتة وتدنتعليميتتة حتتديثتتة 

 فنزويال البوليفارية(؛
تعزيز اجلقود الرامية إآ ضمان املساواة ا فرال حصوال تيل األلفاال على  116-110

التعليم على تيل املستتتتتوايتت وةلك إبيالء اهتماه ااال ل لفاال من الفآلات املقمشتتتتة 
 )ملديف(؛

تعزيز فرال حصتتتتوال األسليات اإل نية واللغوية والستتتتدان األصتتتتليني صتتتتلة  موا 116-111
 على التعليم )بريو(؛

وضتتتتتتل الصتتتتتتيغة النقائية للخوة الرئيستتتتتتية لقواع التعليم على وجل الستتتتتترعة  116-112
واالضتتتوالع أبنشتتتوة توعوية لتيستتتري تنفيذها ابلداملت ابلتشتتتاور مل أصتتتحاا املصتتتلحة 

 املعنيني )سنغافورة(؛
صتتتتتلة اجلقود املبذولة لوضتتتتتل ستتتتتياستتتتتة عامة للتعليم اجلامل وتعزيز تدافن موا 116-113

 الفرال للجميل ا جماال إعماال احلق ا التعليمت وال سيما ا التعليم العاق )تونس(؛
اعتماد تشتتريل شتتامل حلماية حقوق النستتاء والفتياتت بستتبل منقا تنقيح القانون   116-114

 لتحرش اجلنسي والتحرش ا مدان العمل )أيرلندا(؛ ق اب اجلنائي وسانون العمل فيما يتعل 
مواصتلة هتيآلة وتعزيز بيآلة ادينية للمرأة لدي تصتبح أكثر استتقالالا استصتادايات  116-115

ا  وتشتجيل وتعزيز داوال املرأة ا االستصتاد الر،يت واختاة اووات حل ر التمييز ضتد املرأة 
 جماال العمل )اوند(؛

الرامية إآ هتيآلة بيآلة ادينية للمرأة من أجل مستتتاعدهتا على قود  مضتتتاعفة اجل 116-116
أن تصتتتتبح أكثر استتتتتقالالا من الناحية املاليةت وال ستتتتيما عن لريق توعية أرابا العمل ا 

 القواعني العاه وا اال لسدلة ح ر التمييز ضد املرأة ا مدان العمل )لدسموغ(؛
آلة مواتية للمرأة لدي تصتتتبح أكثر استتتتقالالا ة بيتدثيف اجلقود الرامية إآ هتيآل 116-117

 استصادايات بسبل منقا محلة للتوعية وتوفري التدريب املقين والتقين )اجلبل األسود(؛
الن ر ا تعزيز الوامج الرامية إآ تعزيز الفرال التعليمية واالستصتادية للنستاء  116-118

 شخاال )الفلبني(؛ابأل والفتيات وأسرهن بغية معاجلة أوجل التعرض لالجتار
  اختاة مزيد من التدابري لتعزيز املستاواة بني اجلنستني ا اجملتملت بستبل منقا التعجيل  116-119

 )الياابن(؛ 2011ا إنفاة القانون املتعلق بتعزيز املساواة بني اجلنسني لعاه 
ستتني  مواصتتلة اجقا املشتتب  بني القواعات واحلدومات لتعزيز املستتاواة بني اجلن  116-120

والعمل مل الشركاء الدوليني املعنينيت حسب االستضاءت لوضل برامج تدريبية تتيح للمرأة 
األدوات العمليتة الالخمتة للتغلتب على احلواجز والتحيزات اجلنستتتتتتتتتتتتانيتة ا مدتان العمتل 

 )سنغافورة(؛
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ة اجلقود املبذولة لتعزيز املستتتاواة بني اجلنستتتني ومدافحة التمييز ضتتتد مواصتتتل 116-121
ستاء والفتياتت لا ا ةلك ما يتعلق ابلرعاية الصتحية األولية واحلق ا الصتحة اإلةابية الن

 )تونس(؛
حتستتتني حقوق النستتتاء والفتيات عن لريق إلغاء متولبات ااتبار العذرية من  116-122

 يرية واملعايري الوبية )أسباليا(؛املبادئ التوجيقية السر 
افحة العنف ضتد املرأةت وال ستيما العنف العائلي مواصتلة التقده احملرخ ا مد 116-123

واجلنستتتتتتتتتتتيت من حيتط توفري التدولتة  تدمتات احلمتايتة القتانونيتةت وإاتحتة البيتاانتت والتوعية 
 العامة )شيلي(؛

  لقائمة الرامية إآ مدافحة التمييز ضتتتتتتمان التنفيذ الدامل والفعاال للتشتتتتتتريعات ا  116-124
 العائلي واالعتداء اجلنسي )إيواليا(؛ والعنف ضد املرأةت لا ا ةلك العنف

تعزيز تدابريها ملستتتاعدة النستتتاء والفتيات ضتتتحااي خمتلف أشتتتداال العنف من  116-125
 االال ضمان إمدانية الوصوال إآ املالجن وادمات دعم الضحااي )ميامنار(؛

 ا(؛ اة تدابري إضافية حلماية النساء واأللفاال من تيل أشداال العنف )إيوالي اخت  116-126
مواصتتتلة جقودها الرامية إآ القضتتتاء على العنف العائلي واجلنستتتي ضتتتد النستتتاء   116-127

 والفتيات )رومانيا(؛
تدثيف اجلقود ملدافحة االنتشتار الواستل للعنف ضتد املرأةت وال ستيما العنف  116-128

 العائلي واجلنسيت وتزويد الضحااي لا يدفي من املساعدة وادمات الدعم )تشيديا(؛
اختاة اووات إضتافية ملدافحة العنف ضتد املرأةت بستبل منقا ضتمان تدريب  116-129

 ضبان الشرلة على كيفية إجراء تقييم فعاال للتقديد يركز على الضحااي )الدامنر (؛
الرامية إآ منل العنف العائلي والعنف اجلنستتتتاينت وال ستتتتيما مواصتتتتلة اجلقود   116-130

ونت وتن يم محالت للتوعية وختصتتيص األمواالت فضتتالا عن لريق حتستتني كفاءة إنفاة القان
 عن حتسني فرال حصوال الناجني على ا دمات واحلماية )كندا(؛

شتاء من ومة هتيآلة بيآلة سانونية حلماية اصتوصتية ضتحااي االعتداء اجلنستيت وإن 116-131
 مرافق مقنية آمنة إلعادة أتهيل الضحااي )إستونيا(؛

  ملقدمة لضتتتتتحااي العنف العائلي والعنف اجلنستتتتتاينت واختاة تعزيز ادمات الدعم ا  116-132
 تتدابري إلةكتاء وعي موافي إنفتاة القتانون واحملتامني والقضتتتتتتتتتتاة ابلوبيعتة ا ورية للعنف العتائلي 

 والعنف اجلنساين )فيجي(؛
مواصتتتلة تعزيز آليات احلماية للتصتتتدي للعنف اجلنستتتاين والعنف العائلي وتقدا   116-133

 ئمة للضحااي )الفلبني(؛املساعدة املال
مواصتتتلة اجلقود الرامية إآ القضتتتاء على العنف العائلي واجلنستتتاين وعلى التمييز   116-134

 لقرار )تقورية كوراي(؛ضد املرأةت وخايدة تعزيز اثيل املرأة ا الوملان وا مناصب صنل ا
 لعنف العائلي ومحاية خايدة تعزيز اآلليات املعموال دا على الصتتتتتتعيد الولين ملنل ا  116-135

 تيل ضحاايه )سريغيزستان(؛
 مواصلة اختاة التدابري الالخمة ملدافحة العنف اجلنساين )نيباال(؛ 116-136
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ن ةوي اإلعاسة على توستتتيل نواق إمدانية حصتتتوال ضتتتحااي العنف العائلي م 116-137
ني بشتتتدن املدوى وادمات دعم الضتتتحاايت وضتتتمان توفري التدريب الداا للموافني املعني

 احتياجاهتم ا اصة وأوجل ضعفقم )جزر البقاما(؛
حتقيق أسصتتتتى مشتتتتاركة ممدنة للمرأة ا عمليات صتتتتنل القرار )تقورية إيران  116-138

 اإلسالمية(؛
إآ تعزيز املستتاواة بني اجلنستتني وتعزيز مشتتاركة املرأة   مواصتتلة جقودها الرامية 116-139

لين للمساواة بني اجلنسني )تقورية الو الدميقرالية ا صنل القرار من االال الوانمج الو 
 الشعبية(؛

 مواصلة اجلقود الرامية إآ تعزيز اثيل املرأة ا احلياة السياسية والعامة )نيباال(؛  116-140
اجلقود املبتذولتة على تيل املستتتتتتتتتتتتوايت من اجتل تعزيز محتايتة حقوق متتابعتة   116-141

 الوفل )لبنان(؛
من التدابري لتعزيز إعماال حقوق الوفلت ال ستتيما عن لريق توفري   اختاة مزيد 116-142

  فرال التعليم الداملة ل لفاال ةوي اإلعاسة ومواصتتتتلة احلد من ا ران األلفاال ا ممارستتتتات 
 العمل ا ورة )بولندا(؛

تدثيف محالت التوعيتتتة الراميتتتة إآ محتتتايتتتة األلفتتتاال من اجلرائم اإللدبونيتتة  116-143
 ربية السورية(؛)اجلمقورية الع

 مواصلة اجلقود الرامية إآ محاية حقوق الوفل )فييب انه(؛ 116-144
اختاة تدابري ملموستتتة لضتتتمان املستتتاواة ا فرال حصتتتوال تيل األلفاال على  116-145

يل املستتتتتتوايتت لن فيقم األلفاال ا املنالق النائية وألفاال األستتتتتر ةات التعليم على ت
 الدال املنخفت )أوكرانيا(؛

ضتمان املستاواة ا فرال احلصتوال على التعليم جلميل األلفاالت مل إيالء اهتماه   116-146
 ااال ل لفاال الذين يعيشون أوضاعا هشة ومقمشة )أفغانستان(؛

فل ددف مواصتلة افت معدالت وفيات األلفاال مواصتلة برامج صتحة الو 116-147
 )تقورية إيران اإلسالمية(؛

 الخمة لضتتتتتتمان توفر ما يدفي من فرال احلصتتتتتتوال على ا دمات اختاة التدابري ال  116-148
 الصتتتتتحية جلميل األلفاالت مل إيالء اهتماه ااال ل لفاال الذين يعيشتتتتتون ا املنالق الريفية 

 دال )أفغانستان(؛والذين ينتمون إآ أسر منخفضة ال
 تعزيز اجلقود الرامية إآ مدافحة العنف ضد األلفاال )العراق(؛ 116-149
مواصلة اجلقود الرامية إآ مدافحة تيل أشداال العنف ضد األلفاالت لا ا  116-150

 ةلك العنف اجلنسي والعنف العائلي )إيواليا(؛
للجنة   6لفاال والتعليق العاه رسم  مراعاة املبادئ التوجيقية للرعاية البديلة ل  116-151

ةت واستتتحداهل وحتستتني حقوق الوفلت وتوفري رعاية جيدة ل لفاال ا جماال الرعاية البديل
واستتتتحداهل تدريب جيد ملقدمي ا دمات االجتماعيةت ومنل الفصتتتل  ادمات دعم األستتترت  

 بني الوفل ووالديل دون داٍع )سلوفينيا(؛ 
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اختاة تدابري إضتتتتتافية ملدافحة عمل األلفاال ومدافحة العنف العائلي واجلنستتتتتي   116-152
 اية ا هذا الصدد )أملانيا(؛ضد األلفاالت بوسائل منقا خايدة اويل برامج الوس

  مدافحة عمل األلفاال واستتغالال األلفاال عن لريق ضتمان عده عمل األلفاال  116-153
 ا مقن اورة )إيواليا(؛

 يد من اجلقود الرامية إآ محاية األلفاال من العنف اجلستتتتتتدي والنفستتتتتتي بذال املز  116-154
 ورية كوراي(؛وإآ منل عمل األلفاال ا اروف اورة أو مضرة ابلصحة )تق

تعزيز اجلقود الرامية إآ حتستتتتتتتني محاية حقوق الوفلت وال ستتتتتتتيما ا اجملاالت  116-155
 ومانيا(؛املتصلة بعمل األلفاال وابالستغالال اجلنسي للقّصر )ر 

 اعتماد اوة عمل ولنية هتدف إآ القضتتتتاء على عمل األلفاالت مدعومة لوارد  116-156
 دا(؛بشرية وتقنية ومالية كافية )بلجي

تعزيز اآلليات اإلدارية ملنل استتتتغالال عمل األلفاال عن لريق خايدة تستتتجيل  116-157
تفتي  العمل ا تيل أ اء املواليد كسجل ووية األلفاال وسنقمت وعن لريق تعزيز ن اه  

 منغوليا )بوتسواان(؛
تدثيف جقود التصتتتدي للعقوبة البدنية ا األستتتر واملدارس على الستتتواء من  116-158

 االال التنفيذ الفعاال للقانون وبرامج التثقيف والتوعية العامة )اجلبل األسود(؛
 تونس(؛مواصلة جقود مدافحة االجتار ابألشخاالت وخباصة األلفاال ) 116-159
اختتاة مزيتد من ا ووات لضتتتتتتتتتتمتتان محتايتة األلفتتاال من تيل أشتتتتتتتتتتدتتاال العنف   116-160

 الة األلفاال )النرويج(؛ت ومحايتقمت على وجل ا صوالت من عمواالستغالال 
مواصتتلة جقود حتستتني ال روف وخايدة فرال العمل ل شتتخاال ةوي اإلعاسة  116-161

 وفقاا  وة العمل الولنية )جورجيا(؛
استتتتتتتتحداهل لرق بديلة لدعم األشتتتتتتتخاال الذين يعانون اضتتتتتتتوراابت عقلية  116-162

ألشتتتتخاال ةوي وإعاسات نفستتتتية اجتماعية تراعي حقوسقم وتتماشتتتتى مل اتفاسية حقوق ا
اإلعاسةت بوسائل منقا مدافحة اإليداع ا منسسات الرعايةت والوصمت والعنفت واإلكراهت 

تعزخ إدماا هنالء األشتتتتتتتتتتخاال ا واإلفران ا التوبيبت وتقدا ادمات صتتتتتتتتتتحة عقلية  
 اجملتمل وحتبه موافقتقم احلرة واملستنرية )الوتغاال(؛

املستتتاواة والتمييز ضتتتد األشتتتخاال ةوي اعتماد استتتباتيجيات ملدافحة عده   116-163
اإلعاسة وإنشتتتاء آلية ر،ية دائمة للتشتتتاور مل املن مات املعنية ابألشتتتخاال ةوي اإلعاسة 

 التفاسية حقوق األشخاال ةوي اإلعاسة )إسبانيا(؛من أجل التنفيذ الدامل 
تعزيز ا ووات املتخذة لتنفيذ الوانمج الولين لدعم حقوق األشخاال ةوي  116-164

 اإلعاسة )اجلمقورية العربية السورية(؛
مواصتتتتلة تعزيز ستتتتياستتتتاهتا الولنية الناجحة لصتتتتاحل األشتتتتخاال ةوي اإلعاسة  116-165

 ة(؛)تقورية فنزويال البوليفاري
  مواصلة تعزيز عملقا لصاحل األشخاال ةوي اإلعاسةت وال سيما النساء والفتيات  116-166

 والفتيان )األرجنتني(؛
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بذال اجلقود لتعزيز ومحاية حقوق األلفاال ةوي اإلعاسةت لا ا ةلك مواصتلة   116-167
 احلق ا التعليمت وال سيما األلفاال ا املنالق النائية )الياابن(؛

  تماد تدابري لضتمان اإلدماا االجتماعي ل لفاال ةوي اإلعاسة وخايدة مشتاركة اع  116-168
 عليقن )النرويج(؛ النساء ةوات اإلعاسة ا عمليات صنل القرار الت تن ر

 مواصلة سياسة دعم النقوض الشامل ابأللفاال ةوي اإلعاسة )ُعمان(؛ 116-169
جوء من أجل االمتثاال اللتزاماهتا اختاة التدابري املناستتتتتتبة حلماية ملتمستتتتتتي الل 116-170

لوجب املعايري الدولية ةات الصتتتتتتتتلةت لا ا ةلك االمتثاال ملبدأ عده اإلعادة القستتتتتتتتريةت 
ا تاصتتتتتتتتتتتة بوضتتتتتتتتتتتل الالجآلني   1951ا االنضتتتتتتتتتتتمتاه إآ اتفتاسيتة األمم املتحتدة لعتاه  والن ر  

 )تقورية كوراي(.
 التحاور/الواردة أدانهت وأحالب دا علماا: ون رت منغوليا ا التوصيات املقدمة أ ناء جلسة   -117

االعباف اباتصتتتتتتتتاال جلنة مناهضتتتتتتتتة التعذيب ا تلّقي الشتتتتتتتتداوى الفردية  117-1
 الالإنستانية  سية مناهضتة التعذيب وغريه من ضتروا املعاملة أو العقوبة القاستية أو التفا  اا وفق 

 أو املقينة )أوكرانيا(؛
حلماية حقوق تيل العماال املقاجرين وأفراد أستتتتتتتترهم توسيل االتفاسية الدولية   117-2

 والتصديق عليقا )هندوراس(؛
وق تيل العماال املقاجرين  الن ر ا التصتتتتتتتتديق على االتفاسية الدولية حلماية حق  117-3

 وأفراد أسرهم )الفلبني(؛
التصتتتتديق على االتفاسية الدولية حلماية حقوق تيل العماال املقاجرين وأفراد  117-4
 هم )السنغاال(؛أسر 
(ت ملن مة 189)رسم    2011الن ر ا التصتتتتتتتتتتديق على اتفاسية العماال املنزلينيت   117-5

 العمل الدولية )الفلبني(؛
ا اصتتتتتتتتتة بوضتتتتتتتتتل   1951ا االنضتتتتتتتتتماه إآ اتفاسية األمم املتحدة لعاه  الن ر   117-6

 الالجآلني )السلفادور(؛
  ا اصة بوضل الالجآلني وبروتوكووا   1951التصديق على اتفاسية األمم املتحدة لعاه   117-7
 )أفغانستان(؛ 1967لعاه 
ني ا اصتتتتتتتة بوضتتتتتتتل الالجآل   1951التصتتتتتتتديق على اتفاسية األمم املتحدة لعاه   117-8

  ت ومحاية ملتمستتتتي اللجوء والالجآلنيت بوستتتتائل منقا ستتتتن سوانني ادينية 1967وبروتوكووا لعاه  
 وحتسني فرال احلصوال على ا دمات )كندا(؛

الن ر ا التصتتديق على االتفاسية املتعلقة بوضتتل األشتتخاال عدميي اجلنستتيةت  117-9
 ؛واالتفاسية املتعلقة خبفت حاالت انعداه اجلنسية )الواخيل(

املتعلقة بوضتتتتتتتتتتتل   1954التوسيل والتصتتتتتتتتتتتديق على اتفاسية األمم املتحدة لعاه   117-10
 ي اجلنسية واالتفاسية املتعلقة خبفت حاالت انعداه اجلنسية )هندوراس(؛عدمي األشخاال
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اعتماد سوانني شتتتتتتتتتتاملة ملدافحة التمييز حلماية حقوق األسلياتت لا ا ةلك  117-11
األصتتتتتلية وتاعة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنستتتتتي األسليات اإل نية والشتتتتتعوا  

 اووية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني )كندا(؛  ومغايري
الن ر ا االعباف القانوين ابألخواا املثليني لضتتتمان محايتقم لوجب القانون  117-12

 )لدسموغ(؛
ا املثليني عن لريق تعتديتل توفري االعباف القتانوين واحلمتايتة القتانونيتة ل خوا  117-13

 سانون األسرة )الدامنر (؛
 اختاة ا ووات الالخمة حلذف اإلشارة إآ عقوبة اإلعداه من الدستور )رومانيا(؛  117-14
ضتمان استتمرار إلغاء عقوبة اإلعداه ابلنستبة جلميل اجلرائم املدونة ا القانون  117-15

 اإلعداه من الدستور )تشيديا(؛ ت وإلغاء اإلشارة إآ عقوبة2015اجلنائي لعاه 
 عداه ا الدستور )إسبانيا(؛إدراا إلغاء عقوبة اإل 117-16
 إخالة أي إشارة إآ عقوبة اإلعداه من الدستور )بلجيدا(؛ 117-17
  اختاة مزيد من ا ووات لضتتتتمان عده استتتتتبعاد األلفاال ةوي اإلعاسة اجتماعياا  117-18

 ليشت(؛ -)تيمور 
ف معيشتتتتتة العماال املقاجرين واروف عملقم من االال إنشتتتتتاء حتستتتتتني ارو  117-19

  مراسبتة فعتالتة لضتتتتتتتتتتمتان أن يدون للمقتاجرين نفس اروف العمتل الت يتمتل دتا العمتاال آليتات 
 املنغوليون )النيجر(؛

توفري ال روف املالئمة للعماال املقاجرين وضتتتتتمان اتعقم بنفس احلقوق الت  117-20
والتصتتتديق على االتفاسية الدولية حلماية حقوق تيل العماال   يتمتل دا العماال املنغوليونت

 ملقاجرين وأفراد أسرهمت وإيالء االهتماه الواجب ملدافحة االجتار ابلبشر )مصر(.ا
 وتعدس تيل االستتتتتتتنتاجات و/أو التوصتتتتتتيات الواردة ا هذا التقرير موسف الدولة )الدوال(  -118

ض. وال ينبغي أتويلقا على أاا سد ح يب بتدييد الفريق الت سدمتقا و/أو الدولة موضتتتوع االستتتتعرا
 العامل كدل.
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