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 مقدمة  

عقد الفريق العامل المعني باالستتتتتتتتتتعراا الدور  النتتتتتتتتتاملر المننتتتتتتتتت  بم ج  قرار م ل   ق    -1
         . وأ جر  2021تنتتتتتتتتترين الااني/ن فمبر   12إلى  1ر دورته التاستتتتتتتتتعة والالفتن في الفترة من 5/1اإلنستتتتتتتتتان 

. وترأس  2021تنتتتتتتترين الااني/ن فمبر   1االستتتتتتتتعراا المتعلق بستتتتتتت رينام في ال لستتتتتتتة الاانية المعق دة في 
ستتتتت رينام ولير العدل والنتتتتترأةر ستنتو أم سستتتتتي. واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بستتتتت رينام في        وفد  

  .2021تنرين الااني/ن فمبر   9جلسته الاانية عنرة المعق دة في 

الاتتتتاني/ينتتتتاير    12في   -2 التتتتتالي 2021ستتتتان ن  ر اختتتتتار م ل   ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتان فريق المقررين 
 )الم م عة الالفية( لتيستر استعراا الحالة في س رينام: جزر الباهاما وجمه رية س ريا والص مال.

 ر16/21من مرفق قراره   5والفقرة   5/1من مرفق قرار م ل   ق   اإلنستتتتتتتان    15              وعمل  بالفقرة  -3
 صدرت ال فائق التالية ألغراا استعراا الحالة في س رينام:

 ؛( 1) )أ(15                                       تقرير وأني/عرا ستابي مقدم وفقا  للفقرة  )أ( 

ت ميع للمعل مات أعدته مف ضتتتية األمم المتحدة الستتتامية لحق   اإلنستتتان )المف ضتتتية(  )ب( 
 ؛( 2) )ب(15             وفقا  للفقرة 

 .( 3) )ج(15                                 م جز أعدته المف ضية وفقا  للفقرة  )ج( 

                                                                                                 وأ تلت إلى ستت رينام عن أريق الم م عة الالفية قائمة أستتألة أعدتها ستتلفا  ألمانيا وأوروغ ا  وبل ي ا  -4
.  وبنما وستتتتتتل فتنيا ولييتننتتتتتتتاين والمملبة المتحدة لبري انيا الع مى وأيرلندا النتتتتتتمالية وال اليات المتحدة األمري ية 

 ن االألع على هذه األسألة في الم قع النب ي للستعراا الدور  النامل.ويم 

 موجز مداوالت عملية االستعراض -     أوال   

 عرض مقدم من الدولة موضوع االستعراض -ألف 

كرر وفد ستتتت رينام ت كتد التزام الح  مة المستتتتتمر بتعزيز و ماية جميع  ق   اإلنستتتتان والحريات  -5
                                                                                       ستتت رينام. وقال إنها ال تزال ملتزمة أي تتتا  بتعزيز الديمقراأية والح سمة ال تدة وتعزيز ستتتيادة األستتتاستتتية في 

                                                          أساسيا  لللدهار االقتصاد  والسلم المستدام والتعاون الدولي.   ا  القان ن ب صفها إأار 

الدور  واعترفت س رينام بما قدمه ن ام األمم المتحدة لحق   اإلنسانر وال سيما آلية االستعراا   -6
 الناملر من مساهمة قيمة فيما ييص ا ترام  ق   اإلنسان و مايتها.

وواصتتتتلت ستتتت رينام تعاونها مع آليات األمم المتحدة لحق   اإلنستتتتان من خلل عدة أننتتتت ة لبنا   -7
 القدرات بهدف تحستن التنفتذ واإلبلغ بم ج  عدة معاهدات.

  امل لستت رينام بالتنتتاور مع ميتلح أصتتحاب المصتتلحةر                                           وأ ع د التقرير ال أني للستتتعراا الدور  النتت  -8
 بما في ذلك الم تمع المدني والمن مات غتر الح  مية.

  

(1) A/HRC/WG.6/39/SUR/1. 
(2) A/HRC/WG.6/39/SUR/2. 
(3) A/HRC/WG.6/39/SUR/3. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/39/SUR/1
http://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/39/SUR/2
http://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/39/SUR/3
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وخلل الستتن ات اليم  الماضتتيةر صتتدقت ستت رينام على عدة صتت  ن لحق   اإلنستتانر بما في ذلك  -9
  1951في األج رر   ق   األشتتتتتيا  ذو  اإلعاقة واتفاقيات من مة العمل الدولية بنتتتتت ن المستتتتتاواة   اتفاقية 
  1973  (ر وبنتتتتت ن الحد األدنى للستتتتتنر 111)رقم   1958(ر وبنتتتتت ن التمتتز )في االستتتتتتيدام والمهنة(ر  100)رقم 
 (.138)رقم 

                                                                                          وأ ع د  صتتت ا االن تتتمام إلى اتفاقية األمم المتحدة لم افحة الفستتتاد واتفاقية مناه تتتة التعذي  وغتره  -10
القاستتية أو اللإنستتانية أو المهتنة لتقديمهما سل إلى ال هة ال ديعة المعنية من ضتتروب المعاملة أو العق بة 
                                  به. وسي قد م ال ل  الرسمي قريبا .

وفيما يتعلق بالتصتتتتديق على البروت س ل االختيار  التفاقية  ق   ال فل بنتتتت ن اشتتتتتران األأفال   -11
ر ولبنها لم ت دع 2012أيار/ماي   في المنالعات المستتلحةر أودعت ستت رينام صتتك التصتتديق ذا الصتتلة في

بعد اإلعلن الذ  يحدد الستتتتتتتتن األدنى الذ  ستتتتتتتتتستتتتتتتتم  فيه بالت نتد ال  عي في ق اتها المستتتتتتتتلحة ال أنية  
                                                                                                ووصتتتتتتفا  لل تتتتتتمانات التي اعتمدتها ل تتتتتتمان أن هذا الت نتد لي  إجباريا  وال قستتتتتتريا . وستتتتتتي ر  قريبا  تقديم  

                         اإلعلن رسميا  إلى ال ديع.

ر بعد إلغائها 2021س رينام عق بة اإلعدام في قان ن العق بات العس ر  في آب/أغس    وألغت   -12
. وستتتتتتتم  ذلك لستتتتتتت رينام باتياذ خ  ات إضتتتتتتتافية نح  التصتتتتتتتديق على 2015في قان ن العق بات في عام 

إلغا  البروت س ل االختيار  الااني الملحق بالعهد الدولي اليا  بالحق   المدنية والستتتتياستتتتيةر الهادف إلى 
 عق بة اإلعدام.

                                                                                     ويق م فريق عامل بصتياغة قان ن ستيستم  للمةستستة ال أنية لحق   اإلنستان بالعمل وفقا  للمباد   -13
المتعلقة بمرسز المةستتتتتستتتتتات ال أنية لتعزيز و ماية  ق   اإلنستتتتتان )مباد  باري (. وستتتتتت ر  استتتتتتنتتتتتارة  

 ية عامة.الم تمع المدني في هذا الصددر ومن المت قع تن يم  ملت ت ع

وأننتتتتتتتتتتتت ت ستتتتتتتتتتتت رينام فريقتن عاملتن لمعال ة المنتتتتتتتتتتتتاكل المتعلقة بمراكز اال ت الر بما في ذلك  -14
االكت اظ والستتلمةر بهدف  لها بنتت ل دائم. وي ر  تنفتذ عدة منتتاريع للبنية التحتيةر بما في ذلك الت ديد 

ادة ت هتل الس ن في نت  أمستردام  النامل للمرافق اإلصل ية. وسان من المقرر بنا  س ن في م ينغ  وإع
                                                                       . وقد وضتتتتعت الح  مة أي تتتتا  ستتتتياستتتتات لم اصتتتتلة منع االكت اظ في الستتتت  ن وهي تعمل 2022في عام 

 على تعديل التنريعات إلدخال عق بات بديلة.

                                                                          وفيما يتعلق باالت ار باألشتتتتتتتتتتتيا ر وضتتتتتتتتتتتعت ستتتتتتتتتتت رينام  بروت س ال  للتصتتتتتتتتتتتد  األولي للت ار   -15
ي  المستتتةولتن وتقديم دورات ت ديدية لهم بنتتت ن سيتية التعرف على ضتتتحايا االت ار باألشتتتيا  . وتم تدر 

                         وإدانتهم ينتتتتتتتتتتت ل تحديا  في     ا  باألشتتتتتتتتتتتيا  والتعامل معهم. ومل التحقتق مع المت رين ومل قتهم ق تتتتتتتتتتتائي 
 المناأق الداخلية من س رينام.

 ر 19-صتتتد  ل ائحة س فتدوتمر في ستتتيا  منتتتروع  التدخلت المتعلقة بالعنح ال نستتتاني في الت  -16
  تدري  م م عات ميتلفة على سيتية التعرف على العنح المنزلي والعنح ال نستتاني والتصتتد  لهما ومنعهما.
وساهم خط لمساعدة األأفال في ليادة ال عير وي ر   و ال مه رر وال سيما األأفالر على اإلبلغ عن 

  االت االعتدا  المنزلي وإيذا  األأفال.

يتعلق بالحصتتتتتتتتتتتتت ل على الرعاية الصتتتتتتتتتتتتتحية والتعليم في المناأق الداخلية من البلدر قدمت   وفيما -17
                                                                                                      الح  مة دعما  ماليا  لدفع المرتبات والتباليف التنتتتتتغتلية والل الم ال بيةر مما جعل الرعاية الصتتتتتحية م انية 

 لألشيا  الذين يعين ن هنان.

مرة على اإلأل ر مدرستتتة فان ية في المناأق                  ر افت ت ح تر ألول 2021وفي تنتتترين األول/أكت بر  -18
الداخلية من ستتتتتتت رينامر وي ر  بنا  مدرستتتتتتتة أخر  في من قة بارا. وتعتزم الح  مة بنا  مزيد من المدارس 

 على جميع المست ياتر ليصب  التعليم بذلك أكار سه لة للناس في المناأق الداخلية من البلد.
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ةول ها بانت ام إلى المناأق الداخلية إلجرا  التقتيمات وسان هدف الح  مة ه  أن يستتتتتتتتتافر مستتتتتتتتت  -19
وتقدير المستتتتتتتائل التي تةفر على المناأق الداخلية. وت تتتتتتتم البعاات مستتتتتتتةولتن من ولارة العدل والنتتتتتتترأةر  

 وولارة الم ارد ال بيعيةر وولارة الصحةر وولارة التعليمر ومف ضي المقاأعات.

استتتت ابة للتحديات التي تفرضتتتها جائحة مرا فتروس ونفذت الح  مة عدة ستتتياستتتات وإجرا ات   -20
 (. واتيذت تدابتر لتقديم المستاعدة إلى الفأات التي تعي  في  االت ضتعحر بما في ذلك 19- ك رونا )ك فتد 

 النسا  واألأفال وسبار السن واألشيا  ذوو اإلعاقة.

                             هت أي تا  خيارا  ماليا  صتعبا  ر فإنها واج 19- وفي ال قت الذ  سانت فيه ست رينام تباف  جائحة س فتد  -21
بتن خدمة الدي ن الستتتتتتيادية المتزايدة وإنفا  المزيد لحماية الصتتتتتتحةر وت فتر التعليمر وضتتتتتتمان ستتتتتتبل عي   

في    . ون حت في وقت ال ق 2022- 2020م اأنتها. ووضتعت ست رينام خ ة شتاملة لأللمات واالنتعال للفترة 
.  مة لبي ي افق صندو  النقد الدولي على الي ة ويفرج عن التم يل ة اللل والمتزاني تنفتذ اإلصل ات االقتصادية  

وتت تمن خ ة األلمات واالنتعال م م عة متستقة من أهداف وتدابتر الستياستة المالية واالقتصتادية الرامية  
إلى ع   مستتتتتار العملية ال ارية المتستتتتتببة في إفقار أجزا  سبترة من الستتتتت ان وتحقتق نم  وتنمية   يقتتن 

عت أي تا  خ ة إنمائية متعددة الستن ات للفترة مستتدام         وع ر ضتت   2027-2022                                                                 تن. وفي غ ت ن ذلكر و ضت 
 .2021على البرلمان في تنرين األول/أكت بر 

وستتتتتتتت اصتتتتتتتل الح  مة اتياذ تدابتر لزيادة الق ة النتتتتتتترائية. ومن خلل شتتتتتتتب ة األمان االجتماعير  -22
 اإلعاقة والعاأل ن عن العمل واألستتر الببترة على وجه اليصتت   ستتتتلقى سبار الستتن والعزاب واألشتتيا  ذوو  
                                            دعما  ماليا  وماديا ر وأن اع أخر  من الدعم.

وأكتدت ستتتتتتتتتتتتتت رينتام من جتديتد التزامهتا بتعزيز و متايتة  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتان وأقرت بت هميتة التعتاون مع  -23
  عاون مع اإلجرا ات الياصتتتتتة ميتلح أصتتتتتحاب المصتتتتتلحة ال أنتتن والنتتتتترسا  الدولتتن. وأعربت عن تقديرها للت 

 ذات الصلة التابعة لم ل   ق   اإلنسان.

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 

                                                         وفدا  ببيانات. وترد الت صتتتيات المقدمة خلل جلستتتة التحاور في  53خلل جلستتتة التحاورر أدلى  -24
 الفرع الااني من هذا التقرير.

التي بذلتها ستتتتتتتتتتت رينام في م ال  ق   اإلنستتتتتتتتتتتانر بما في ذلك التقدم ور بت أوروغ ا  بال ه د  -25
المحرل في التصتديق على اتفاقية مناه تة التعذي . وهن ت ست رينام على التقدم المحرل نح  اإللغا  التام 

 لعق بة اإلعدام.

ل للت صتتتيات  وأعربت جمه رية فنزويل الب ليفارية عن تقديرها لل ه د التي تبذلها ستتت رينام للمتاا -26
التي قبلتها خلل ال  لة الاانية من االستتتعراا الدور  النتتامل سدلتل على التزامها بحماية  ق   اإلنستتان 

إلى اتفاقية  ق   األشتيا  ذو  اإلعاقة    2017لنتعبها. وأعربت عن سترورها الن تمام ست رينام في عام  
                                  باد  باري . وستتتل ت ال تتت   أي تتتا  على                                                          ولت جه البلد نح  إننتتتا  مةستتتستتتة وأنية لحق   اإلنستتتان وفقا  لم

  ر الم ل  ال أني المعني بالعنح المنزلي الم لح بتنفتذ االستتتتتتراتي ية ال أنية لم افحة 2017إننتتتتتائهار في عام  
. 19-العنح المنزلير واعتمادها ستتتتتتتياستتتتتتتات لم افحة العنح ال نستتتتتتتاني في إأار التصتتتتتتتد  ل ائحة س فتد

على ستتتتت رينام للتدابتر التي اتيذتها لت عية ال مه ر بحق   األشتتتتتيا   وأفنت جمه رية فنزويل الب ليفارية  
 ة بم ج  االتفاقيةر وال سيما  قهم في المساواة وعدم التمتتز.اإلعاقذو   

ور بت ال زائر بتصتتتتتتتتديق ستتتتتتتت رينام على اتفاقية  ق   األشتتتتتتتتيا  ذو  اإلعاقة وت قيعها على  -27
 بن ن اشتران األأفال في المنالعات المسلحة.البروت س ل االختيار  التفاقية  ق   ال فل 
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 وأشادت األرجنتتن بس رينام لتعاونها مع أجهزة م ل   ق   اإلنسان. -28

ور بت أرمتنيا بالتزام ستتتتتتتتتت رينام بالق تتتتتتتتتتا  على لواج األأفال والزواج المب ر والزواج القستتتتتتتتتتر   -29
وأعربت عن تقديرها لتعديل قان ن لواج األأفال في هذا الصدد. وش عت س رينام على   2030بحل ل عام 

باشتتتتتتر في  وضتتتتتتع قان ن عام يح ر التمتتز العنصتتتتتتر  ويعرفه وينتتتتتتمل أعمال التمتتز المباشتتتتتتر أو غتر الم
جميع م االت القان ن والحياة العامة. وال  ت مع التقدير أن التصتتتتتتتتتتديق على اتفاقية مناه تتتتتتتتتتة التعذي  

 ي جد في المرا ل النهائية إلقراره من قبل البرلمان.

وأفنت أستتتتتراليا على ستتتت رينام التياذها خ  ات من أجل تعديل قان ن العق بات العستتتت ر  إللغا    -30
 عق بة اإلعدام.

                                                                                       وهن ت جزر البهاما س رينام على إجرا  االنتيابات العامة سلميا ر ون هت بالي  ات التي ق عت   -31
في م ال  ق   اإلنستتتتتتتتتانر على الرغم من التحديات مال قابلية الت تتتتتتتتترر من تغتر المنا ر والصتتتتتتتتتدمات  

رها لمل  ة  . وأعربت جزر البهاما عن ستتتتتترو 19-اليارجيةر والتحديات االقتصتتتتتتاديةر وت فتر جائحة س فتد
  التصديق على اتفاقية  ق   األشيا  ذو  اإلعاقة والي  ات المتيذة للتصديق على البروت س ل االختيار  
التفاقية  ق   ال فل بنتتتتتت ن اشتتتتتتتران األأفال في المنالعات المستتتتتتلحة. وشتتتتتت عت ستتتتتت رينام على التع تل 

ر  ال ديرة بالمل  ة لتقدم ست رينام  بالتصتديق على ذلك البروت س ل االختيار . وذسرت أن الم االت األخ
                                                                                           تنتتمل ال ه د التي تبذلها لمنع االت ار باألشتتيا  والتصتتد  لهر مال  بتن يم  ملة ت عية شتتاملةر ووضتتع 
خ تة عمتل وأنيتةر وت تديتد واليتة الفريق العتامتل المعني بتاالت تار بتاألشتتتتتتتتتتتتتتيتا . ور بتت بتإننتتتتتتتتتتتتتتا  مح مة  

  ديد والية الم ل  ال أني المعني بالعنح المنزلي. ون هت دستتتتتتتتتتت ريةر ووضتتتتتتتتتتع خ ة عمل وأنية لألأفالر وتم 
  جزر البهاما بال ه د المبذولة لتعزيز منتتتتتتتتارسة المرأة في ستتتتتتتت   العملر واعتماد اإلجالة ال الديةر واقترا  تنتتتتتتتتريع 

 لتعزيز ت الن أ سن بتن العمل والحياة.

ر 19-نذ تفنتتتتتتتي جائحة س فتدوأشتتتتتتتارت بربادوس إلى االهتمام الذ  ت ليه ستتتتتتت رينامر وال ستتتتتتتيما م -32
لمستتتت لة العنح المنزلير سما يت تتتت  من تنفتذ منتتتتروع  التدخلت المتعلقة بالعنح ال نستتتتاني في التصتتتتد  

  .19-ل ائحة س فتد

  واعترفت بل ي ا بالتقدم الذ  أ رلته ستتتت رينام منذ استتتتتعراضتتتتها الدور  النتتتتامل الستتتتابقر ور بت -33
املة لحماية ال فل. ومع ذلكر ال يزال هنان م ال للتقدمر على وجه اليصتتتتتتتتتتت   بإننتتتتتتتتتتتا  النتتتتتتتتتتتب ة المتب

 سيما فيما يتعلق بحق   ال فل والمرأة. ال

                                                                                       وأفنت البراليل على التقدم المحرل منذ االستعراا السابقر مال  من  تو بنا  المهارات الللمة  -34
.  من أهداف التنمية المستتتتتتتتدامة   5ل مع وتحلتل البيانات المتعلقة بالن ع االجتماعير مما أستتتتتتتهم في تنفتذ الهدف 

على   ه ة التعذي ر ولبنها ش عت س رينام ور بت البراليل بال ه د المبذولة للتع تل بالتصديق على اتفاقية منا 
  اختتام تلك العملية والن ر في التصتتتتديق على البروت س ل االختيار  التفاقية الق تتتتا  على جميع أشتتتت ال التمتتز 

 ضد المرأة.

واعترفت سندا بالتقدم الذ  أ رله البلد منذ االستعراا السابق. وأفنت على س رينام لما بذلته من  -35
ق انتنها التي تحمي األأفال من العنح واإليذا ر وال ستتتتتتتيما إننتتتتتتتا  م و  لل تتتتتتتحايار وإننتتتتتتتا  جه د لتعزيز  

                                                                                              مح مة دستتتت ريةر وتيتيد مدة اال ت ال ال قائي. وأفنت سندا أي تتتا  على ستتت رينام إلجرائها انتيابات  رة  
 ونزيهة وألن لديها    مة شاملة لل ميع.

ذلها ستتتتت رينام للتصتتتتتديق على المعايتر الدوليةر وال فا   وأعربت شتتتتتتلي عن تقديرها لل ه د التي تب  -36
بالتزاماتها ت اه هتأات المعاهداتر وتنمية القدرات بالتعاون مع المف ضتتتتتية. وستتتتتل ت ال تتتتت   على العملية 

وعلى تقديم منتتتتتتتتتتتتتتروع القان ن المتعلق بالمستتتتتتتتتتتتتتاواة في المعاملة في    2020االنتيابية التي أجريت في عام  
 لتمتتز على أساس المتل ال نسي أو اله ية ال نسانية في س   العمل.العملر الذ  يح ر ا
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وأعربت الصتتتتتتن عن تقديرها لب ن ستتتتت رينام قد اتيذت تدابتر ننتتتتت ة لتعزيز التنمية االقتصتتتتتادية   -37
ر وتعزيز المستتاواة بتن  19-واالجتماعيةر وت  ير خدمات التعليم والصتتحةر والتصتتد  بفعالية ل ائحة س فتد

 ماية  ق   النستتتتا  واألأفال واألشتتتتيا  ذو  اإلعاقة و ق   النتتتتع ب األصتتتتليةر وم افحة  ال نستتتتتنر و 
 االت ار بالبنر بفعالية.

وستتتل ت س ل مبيا ال تتت   على ال ه د التي بذلتها ستتت رينام في م ال  ق   اإلنستتتانر وال ستتتيما  -38
ايتر الدولية لحق   اإلنستتانر و  ر  تلك المنتتار إلتها في التقرير ال أني لستت رينام فيما يتعلق باعتماد المع

 الر  واالت ار بالبنرر و ق   النع ب األصلية والقبلية.

ور بت س ستتتتتتتتتتاري ا بال ه د المبذولة إلننتتتتتتتتتا  المعهد ال أني لحق   اإلنستتتتتتتتتانر وسذلك بتدري   -39
غاير  اله ية الم مفتن الم لفتن بإنفاذ القان ن على  ق   الماليات والمالتتن ومزدوجي المتل ال نستتتتتتتتتتتي وم

ال نستتتتتتانية وأ رار اله ية ال نستتتتتتانية و املي صتتتتتتفات ال نستتتتتتتن وأفراد الفأات ال نستتتتتتانية األخر . ور بت  
باإلصتتتتل ات التي تم تنفتذها في اإلأار التن يمي لم افحة التمتتز في م ان العمل. وأفنت على ستتتت رينام  

  ذو  اإلعاقةر وسذلك إللغائها عق بة لتصتتتتتتديقها على اتفاقية مناه تتتتتتة التعذي  واتفاقية  ق   األشتتتتتتيا
 اإلعدام في قان ن العق بات العس ر .

وستتتل ت س با ال تتت   على تحديو اإلأار التنتتتريعي ال أنير ال ستتتيما في مستتتائل المستتتاواة بتن   -40
ال نستتن وم افحة التمتتز ضتد المرأة. وأفنت على التقدم المحرل في م ال الحد من الفقر ووضتع ستياستات  

 ة لحماية الق اعات والفأات ال عيفة.اجتماعي 

وأفنت الدانمرن على ستتتت رينام لتحستتتتتنها األوضتتتتاع في الستتتت  ن ومرافق اال ت ال. وأعربت عن  -41
قلقها الستتتتتتمرار المنتتتتتاكل المتصتتتتتلة باالكت اظ وعدم سفاية المرافق الصتتتتتحية. وذسرت أن ت فتر تعليم جتدر 

لرضتا وأهمية استتيدام وستائل منع الحملر أمر أستاستي في ذلك تا يف جنستي شتامل يت تمن تفستترات ل بما
لتم تن جميع النستتتتتتا  والفتيات. وأبرلت أن مبادرة اتفاقية مناه تتتتتتة التعذي  مستتتتتتتعدة الستتتتتتتبنتتتتتتاف ستتتتتتبل  

 مساعدة س رينام على إ رال تقدم بن ن التصديق على اتفاقية مناه ة التعذي .

ة جه دها الرامية إلى تعزيز إأارها القان ني  وشت عت ال مه رية الدومتني ية ست رينام على م اصتل -42
 لحماية  ق   اإلنسان.

  وأفنت في ي على ست رينام لما اتيذته من خ  ات إللغا  عق بة اإلعدام في قان ن العق بات العست ر   -43
 والتصديق على اتفاقية مناه ة التعذي .

                      وقد مت فنلندا ت صيات. -44

ألغى عق بة اإلعدام في قان ن العق بات العستتتت ر  وأنه ستتتتتتيذ                                  وأكد وفد ستتتت رينام م ددا  أن بلده -45
                                                                                             مزيتدا  من الي  ات للتصتتتتتتتتتتتتتتديق على البروت س ل االختيتار  الاتاني الملحق بتالعهتد التدولي اليتا  بتالحق    
المدنية والستتتتتتتتياستتتتتتتتيةر الهادف إلى إلغا  عق بة اإلعدام. وفيما يتعلق بالبروت س ل االختيار  التفاقية  ق    

نتتت ن اشتتتتران األأفال في المنالعات المستتتلحةر ستتتتتم عما قري  التقديم الرستتتمي ل علن الم ل ب  ال فل ب 
                                                                                        من البروت س ل االختيار . وفيما يتعلق باتفاقية مناه ة التعذي ر سي قد م قريبا  إلى ال ديع    3بم ج  المادة 

 بلغ رسمي بن ن االن مام.

 وقدمت فرنسا ت صيات. -46

بتالتتدابتر التي اتيتذتهتا ستتتتتتتتتتتتتت رينتام لتعزيز و متايتة  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتان خلل ج لتة  ور بتت ج رجيتا   -47
                                                                                        االستتتتتعراا الحالية. وأفنت أي تتتتا  على ستتتت رينام الن تتتتمامها إلى اتفاقية  ق   األشتتتتيا  ذو  اإلعاقة.  
                                                                                           وأعربت عن تقديرها اللتزام ستتتت رينام بإننتتتتا  وتنتتتتغتل مةستتتتستتتتة وأنية لحق   اإلنستتتتان وفقا  لمباد  باري  

 عها في اتياذ خ  ات في هذا الصدد.وشرو 
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        وأشتتتتتتتتتتتتتتادت ألمتانيتا بستتتتتتتتتتتتتت رينتام إللغتائهتا عق بتة اإلعتدام في قتان ن العق بتات العستتتتتتتتتتتتتت ر  في آب/ -48
.                      تم على نح  ي قتد  به   2020                                                      . وأشتتارت أي تتا  إلى أن التح ل الديمقراأي للستتل ة في عام 2021أغستت    

ح مة البلدان األمري ية لحق   اإلنستتتتتتان بنتتتتتت ن أائفة م ي انا  وقالت إنها ال تزال تنتتتتتتعر بالقلق ألن قرار م
 وشع  ساراماكا لم ينفذ بعد بالباملر سما أنها ال تزال قلقة إلا  تزايد العنح المنزلي منذ بداية ال ائحة.

ور بت هايتي بال ه د التي تبذلها ستتت رينام لتق ية إأارها اليا  بتعزيز و ماية  ق   اإلنستتتان  -49
ر  2015وسذلك بتعاونها مع الن ام الدولي لحق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتان. وذسرت أن عق بة اإلعدام قد ألغتت في عام  

                 ت علمتا  بتاهتمتام  ولبن عمليتة إلغتائهتا في قتان ن العق بتات العستتتتتتتتتتتتتت ر  ال تزال جتاريتة. وإن هتايتي قتد أ تاأت 
وخ ة    2022-2017بالعديد من الي ط المعتمدة على الصتتتتتتتعتد ال أنير بما في ذلك خ ة التنمية للفترة  

ر من أجل ضتتتتتتتتمان مستتتتتتتتت   معينتتتتتتتتي مناستتتتتتتت  ل ميع الستتتتتتتت ان. 2030-2020األلمات واالنتعال للفترة 
أشتتت الهر وال ستتتيما ضتتتد    وشتتت عت هايتي ستتت رينام على م اصتتتلة جه دها الرامية إلى م افحة التمتتز ب ميع

 بعد األقليات.

 وقدمت آيسلندا ت صيات. -50

وأفنت الهند على التدابتر التنتتتريعية والستتتياستتتاتية لتعزيز و ماية  ق   اإلنستتتان التي اتيذت منذ  -51
االستتتتعراا الستتتابق. ور بت بان تتتمام ستتت رينام إلى البروت س ل االختيار  التفاقية  ق   األشتتتيا  ذو  

وال ه د المبتتذولتتة لتعزيز الحمتتايتة    2020  تتت مع التقتتدير اعتمتتاد قتتان ن اإلأتتار البتأي لعتتام  اإلعتتاقتتة. وال
 االجتماعية في البلد.

 ور بت إندونيسيا ب  ن س رينام في المرا ل األخترة للتصديق على اتفاقية مناه ة التعذي . -52

   اإلنستتتتتتان. ور   بقرار إننتتتتتتا  ور   العرا  بتعاون ستتتتتت رينام المتزايد مع االيات الدولية لحق -53
 مح مة دست رية.

وأقرت أيرلندا بال ه د التي بذلتها ست رينام للنه ا بحق   اإلنستان على الصتعتد المحلير وأفنت  -54
علتها للتقدم المحرل منذ دورة االستتتتتتتتتعراا الدور  النتتتتتتتتامل الستتتتتتتتابقةر بما في ذلك الي  ات المتيذة لبي 

.  المتعلق بإلغا  عق بة اإلعدام في قان ن العق بات 2015                    ستتت ر  أي تتتا  قرار عام                             ي درج في قان ن العق بات الع 
وشتددت على أهمية اتياذ خ  ات ملم ستة لتعزيز و ماية  ق   النتع ب األصتليةر بما في ذلك الحق في  
مستتت   معينتتي الئق. وشتت عت ستت رينام على التعامل مع شتتع بها األصتتليةر وال ستتيما في م االت  ق    

                                                                                      الاقافة والحصت ل على الرعاية الصتحية. وشت عت أي تا  ست رينام على اتياذ خ  ات لتحستتن  ماية األرا و 
  ق   ال فل وتعزيزها.

ور بت إستتتتترائتل بالي  ات التي اتيذتها ستتتتت رينام في التصتتتتتد  للت ار بالبنتتتتتر داخل  دودهار  -55
باألشتيا  والتصتد  له. وأشتادت إسترائتل  في ذلك عن أريق إأل  خ ة عمل وأنية لمنع االت ار   بما

بستتتتتت رينام لألنبا  التي تفتد ب ن تصتتتتتتديق البرلمان على اتفاقية مناه تتتتتتة التعذي  بات في مر لته األخترة.  
                                                              وأقرت إسرائتل أي ا  بال ه د المبذولة من أجل  ماية  ق   ال فل.

  2024- 2019والحتتد منتته للفترة    ور بتتت إي تتاليتتا ببتتد  نفتتاذ خ تتة العمتتل ال أنيتتة لمنع عمتتل األأفتتال  -56
وشتتت عت على وضتتتع تدابتر إضتتتافية ل تتتمان فعالتتها. وأفنت على ستتت رينام للتقدم المحرل نح  التصتتتديق 
على البروت س ل االختيار  التفاقية  ق   ال فل بنتتتتتتتت ن اشتتتتتتتتتران األأفال في المنالعات المستتتتتتتتلحةر ب ية 

 .2021التصديق عليه بحل ل نهاية عام 

 و  التقدم الهام الذ  أ رلته س رينام نح  التصديق على اتفاقية مناه ة التعذي .وال  ت مل -57
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وأشتادت مالتزيا بست رينام الن تمامها إلى اتفاقية  ق   األشتيا  ذو  اإلعاقة وميتلح الي ط   -58
لتعاون                                                                                            والستياستات ال أنية التي ترسز على  ماية  ق   النستا  واألأفال والنتباب. وأشتادت مالتزيا أي تا  با

مع هتأات المعاهدات في أنن ة بنا  القدرات وبالنروع في خ ة العمل ال أنية لمنع االت ار باألشيا .  
وال  ت مالتزيا القلق الذ  أعربت عنه ل نة  ق   ال فل إلا  ارتفاع معدل تستترب األأفال من المدارس. 

لمدارسر بما في ذلك عن أريق رفع وأعربت عن أملها في أن تزيد ستتتتتتتتتتت رينام جه دها إلبقا  األأفال في ا
 سن التعليم اإللزامي.

ر وأعربت عن أملها في أن ينتتتت ل هذا 2020وأشتتتتادت ملديف باعتماد قان ن اإلأار البتأي لعام  -59
  القان ن األستاس لي ة استتراتي ية بتأية وأنية ت الن بتن النم  االقتصتاد  و ماية البتأة. وأقرت ب ن ست رينام

  ع ق انتن تتعلق بحق   اإلنستان إلى البرلمانر وأعربت عن أملها في أن يتم التصتديق علتهاأرستلت عدة منتاري 
 في أقرب وقت مم ن.

                                                                                    وأشتتتتتادت م رينتتتتتت س بستتتتت رينام للتعديلت التنتتتتتريعية التي أ ق ر ت لرفع الحد األدنى لستتتتتن الزواج  -60
منتتارسة المرأة في ستت   العمل ستتنة للفتيان والفتيات على  د ستت ا . وهن ت ستت رينام على ضتتمان   18 إلى

 عن أريق تن يع إجالة األم مة واألب ة اإللزامية.

ور بت الم ستتتتيك بان تتتتمام ستتتت رينام إلى اتفاقية  ق   األشتتتتيا  ذو  اإلعاقة واعتمادها وفيقة  -61
 .2020-2019وخ ة العمل ال نسانية  2035-2021سياسة الرؤية ال نسانية 

وأعرب ال بل األستتت د عن تقديره اللتزام ستتت رينام بتعزيز و ماية وضتتتمان  ق   اإلنستتتان لل ميع  -62
في البلد وم اصتلة التعاون مع م ل   ق   اإلنستان وهتأات األمم المتحدة وآليات  ق   اإلنستان األخر .  

.  لية والبروت س الت االختيارية وال ظ ال بل األس د أنه ال يزال يتعتن التصديق على عدد سبتر من االتفاقيات الدو 
وشتتتتت ع ستتتتت رينام على تبايف جه دها لزيادة ت  ير وتنفتذ اإلأار التنتتتتتريعي والستتتتتياستتتتتات الللمتن لت فتر 

 الحماية الفعالة لحق   ال ميعر وال سيما للفأات المهمنة وال عيفة.

التا يف في م ال  ق    ور   المغرب باإلن الات العديدة ال اردة في التقرير ال أنير وال ستتيما -63
 اإلنسان في المدارس والتدري  المهني في م ال  ق   اإلنسان.

وأعربت نتبال عن تقديرها الن تمام ست رينام إلى اتفاقية  ق   األشتيا  ذو  اإلعاقةر وأشتارت   -64
الحق    إلى ال ه د المبذولة للتصتتتتتتتتتتتتتديق على البروت س ل االختيار  الااني الملحق بالعهد الدولي اليا  ب 

                                                                                                  المدنية والستتياستتيةر الهادف إلى إلغا  عق بة اإلعدامر واتفاقية مناه تتة التعذي . وأشتتارت نتبال أي تتا  إلى 
ال ه د المبذولة لمنع االت ار باألشتتتتيا  والتصتتتتد  لهر بما في ذلك من خلل تنفتذ خ ة العمل ال أنية  

ل  ال أني المعني بالعنح المنزلي بنتتتتتت ن االت ار باألشتتتتتتيا . وأشتتتتتتادت نتبال بإننتتتتتتا  الم  2019لعام 
 وال ه د المبذولة للق ا  على الفقر وتعزيز الحماية االجتماعية.

وأفنت ه لندا على ستت رينام ل ه دها الرامية إلى دعم  رية التعبتر وضتتمان وج د منتتهد إعلمي  -65
إنها ال تزال قلقة  متن ع ومتعدد ومستتتتقل. وشتتت عت ستتت رينام على م اصتتتلة جه دها في هذا الم ال. وقالت  

 إلا  انتنار العنح المنزلي وعدم شرعية اإلجهاا في س رينام.

وذسر وفد ستتتتتتت رينام أنه فيما يتعلق بتنفتذ قرارات مح مة البلدان األمري ية لحق   اإلنستتتتتتتانر  -66
بة بما في ذلك القراران المتعلقان ب ائفة م ي انا وشتع  ستاراماكار جر  تعتتن وستل جديد ووستل بالنيا 

                                                                                           للدولة. وي ر  العمل على اإلجرا  اإلدار  إلخ ار المح مة رسميا  بالممالتن المعتنتن. وي ر  أي ا  
تقتيم لتلك األجزا  من قرارات المح مةر بما في ذلك ما يتعلق بنتتتتتع  ستتتتتاراماكا وأائفة م ي انار التي  

  ولة والتقدم المحرل في إأار الل نةلم تنفذ بعدر ولبيتية ضتتتتتتتتتتمان التنفتذ. ويتم ذلك مع مراعاة ال ه د المبذ
الرئاستتتتتتتتتية المعنية بحق   األرار التي أننتتتتتتتتتأت لتحقتق التنفتذ الفعال لحق   األرا في ستتتتتتتتت رينام.  

 ومس لة  ق   األرا أول ية عليا بالنسبة للح  مة. 
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  ر 2020ونتي ة لعمل الل نة الرئاستتتتية المعنية بحق   األرار التي أننتتتتأت في تنتتتترين الااني/ن فمبر   -67
  2021                                                                                             ق د  م منتتروع قان ن بنتت ن الحق   ال ماعية للنتتع ب األصتتلية والقبلية إلى البرلمان في  زيران/ي نيه  

  لم اصتتتتتتتتتتلة المداوالت. ويهدف منتتتتتتتتتتروع القان ن إلى ال فا  بااللتزامات ال أنية والدوليةر وتن يم الحماية القان نية 
 ل ميع.للنع ب األصلية والقبليةر وضمان اليقتن القان ني ل

  وبالتعاون مع أصتتتحاب المصتتتلحةر بمن فتهم ممال ن عن من مات النتتتع ب األصتتتلية والقبليةر عملت  -68
                                                                                                 الل نة الرئاسية المعنية بحق   األرا أي ا  على وضع خري ة أريق شاملة لتنفتذ القان ن بم رد اعتماده. 

ا  األأفال التي لادت خلل جائحة                                                             وت ت يذ تدابتر للحد من المعدالت المرتفعة للعنح المنزلي وإيذ -69
                                                                                  . وتنتتتتمل هذه التدابتر خ ا  لمستتتتاعدة األأفال متا ا  على مدار الستتتتاعة. وساح خط المستتتتاعدة 19-ك فتد

                                                                                                أي تتتتتتتتا   ملة الت عية العامة. وبدأت إدارة اليدمات االجتماعية برنام ا  للتننتتتتتتتتأة اإلي ابية من أجل تدري  
 ديم الت جيه االجتماعي والمعن   لل الدين.األخصائتتن االجتماعتتن على سيتية تق

ومن أجل دعم  صتتتت ل األشتتتتيا  ذو  اإلعاقة على فر  العمل والتعليمر ي فر معهد التدري   -70
                                                                 التابع إلدارة اليدمات االجتماعية تدريبا  عمليا  للنباب ذو  اإلعاقة.

                            مباد  باري . وستتتي قد م منتتتروع                                                             وتعمل ستتت رينام على إننتتتا  الل نة ال أنية لحق   اإلنستتتان وفقا  ل -71
 قان ن إلى البرلمان.

ويت تتتتتتتتتتتتتتمن قتان ن العق بتات م اد لحمتايتة األأفتال من العق بتة البتدنيتةر بمتا في ذلتك في المتدارس  -72
والمنالل. وباإلضتتتافة إلى ذلكر هنان ستتتياستتتات ول ائ  قائمة تستتتببت لبعد األشتتتيا  في فقدان ومائفهم 

  بة البدنية.في المدارس بعد أن مارس ا العق

وفيما يتعلق بالعنح القائم على ن ع ال ن ر قدمت الح  مة منروع قان ن بن ن العنح والتحرل  -73
ال نستتتي في م ان العمل إلى البرلمان للم افقة عليه. واستتتتند نص القان ن إلى اتفاقية من مة العمل الدولية 

 (.190)رقم  2019بن ن الق ا  على العنح والتحرل في عالم العملر 

                                                                                        وملت ستتتت رينام ملتزمة بتعزيز  ق   اإلنستتتتان لل ميع والدفاع عنهار استتتتتنادا  إلى مبدأ المستتتتاواة.  -74
(( وقان ن العق بات المنق  على الستتتت ا  التمتتز على أستتتتاس المتل ال نستتتتي. 2)8ويح ر الدستتتتت ر )المادة 

فمة منتتروع قان ن بنتت ن المستتاواة في                                                                   وقد ع د  لت الق انتن لتح ر صتترا ة التمتتز ب ميع أشتت اله وم اهره. و 
للم افقة عليهر يح ر التمتتز على أساس المتل   2019المعاملة في العملر تم تقديمه إلى البرلمان في عام 

 ال نسي أو اله ية ال نسانية.

ون م منبر س رينام للماليات والمالتتن ومزدوجي المتل ال نسي ومغاير  اله ية ال نسانية  لقات   -75
ة عن تحديد التمتتز والعنح ضتتد م تمع الماليات والمالتتن ومزدوجي المتل ال نستتي ومغاير  اله ية دراستتي 

 ال نسانيةر مما لاد ال عي في هذا الصدد.

وفي م تمع متعدد الاقافات مال ستتتتتتت رينامر يت ل  م ضتتتتتتت ع المتل ال نستتتتتتتي واله ية ال نستتتتتتتانية  -76
الصتتتعتد ال أني تنتتتارن فتها جميع ق اعات الم تمعر بما فتها إجرا  عملية تنتتتاورية واستتتعة الن ا  على  

 الم تمع المدني. وال تزال عملية المناورات ال أنية جارية.

وشتتتت رت باكستتتتتان ستتتت رينام على تقديم تقريرها. وأفنت علتها لتعاونها مع آليات  ق   اإلنستتتتانر  -77
متع بها. وأشتتتارت باكستتتتان إلى التزام ستتت رينام  وأقرت ب ه دها الرامية إلى تعزيز ا ترام  ق   اإلنستتتان والت 

بتفعتل مةستتتتتتستتتتتتة وأنية لحق   اإلنستتتتتتانر وأعربت عن تقديرها للي  ات المتيذة للنه ا ب دول األعمال 
ال أني لحق   اإلنستتتتانر بما في ذلك إننتتتتا  مح مة دستتتتت ريةر وإدماج  ق   اإلنستتتتانر والتعليم والتدري ر  

 تم تن المرأة.وم افحة العنح المنزلير وتعزيز  

 وقدمت بنما ت صيات. -78
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وأهداف التنميتة    2030وهن ت باراغ ا  ستتتتتتتتتتتتتت رينام على التزامها بي ة التنمية المستتتتتتتتتتتتتتتدامة لعام   -79
ر  المستدامةر ور بت بالتقدم المحرل وال ه د المبذولة فيما يتعلق بم افحة االت ار باألشيا  والعنح المنزلي

  أعربت عن قلقها إلا  التقارير التي تفتد بزيادة  االت االت ار في المناأق . و 19- ال ستتتتتتتتتتتيما خلل جائحة س فتد 
 الداخلية النائية من البلد وإلا  الصتتتتع بات التي ت اجهها النتتتتع ب األصتتتتلية في الحصتتتت ل على التعليم في  ياب 

 نهج تعليمي متعدد اللغات.

الت صتتتتيات المنباقة عن ج لة االستتتتتعراا  وتستتتتلم الفلبتن بالتقدم الذ  أ رلته ستتتت رينام في تنفتذ   -80
الدور  النتتتتتامل الستتتتتابقةر ال ستتتتتيما في ميادين التا يف في م ال  ق   اإلنستتتتتانر واالت ار باألشتتتتتيا ر  
و ماية األأفال. وأعربت عن ستتتتتتتترورها لمل  ة تنفتذ برامج للتصتتتتتتتتد  للعنح ال نستتتتتتتتانير وتعزيز قدرات  

 ال هات المسةولةر وتقديم المساعدة لل حايا.

                                                                                      ور   البرتغال بال ه د التي بذلتها ستت رينام إلننتتا  مةستتستتة وأنية لحق   اإلنستتان وفقا  لمباد   -81
باري . وأعربت عن أملها في أن تمن  ستتتت رينام المةستتتتستتتتة والية واستتتتعة الن ا  والقدرة على تعزيز ورصتتتتد 

قة بالنستتتتتتتا  واألأفال. وال  ت  التنفتذ الفعال ل ميع التزامات ومعايتر  ق   اإلنستتتتتتتانر بما فتها تلك المتعل
مع االرتيا  الي  ات الهامة المتيذة نح  إلغا  عق بة اإلعدام في ستتتت رينامر مال إصتتتتل  قان ن العق بات 

 واإلصل  المنت ر لقان ن العق بات العس ر . 2015في عام 

. ور بت  وأفنت جمه رية س ريا على ستتتت رينام لما بذلته من جه د لتحستتتتتن إأار  ق   اإلنستتتتان -82
ر  ب جه خا  بتنفتذ القان ن إلننتتا  مح مة دستتت رية. وأشتتارت إلى ال ه د المبذولة لم افحة االت ار باألشتتيا  
  بما في ذلك إأل  خ ة العمل ال أنية لمنع االت ار باألشتتتتيا  والتصتتتتد  لهر وشتتتت عت البلد على م اصتتتتلة 

 جه ده في هذا الصدد.

تعزيز اإلأار القان ني والمعيار  والمةسسي والسياسي لحماية  ور بت السنغال بالتدابتر المتيذة ل -83
  وتعزيز  ق   اإلنستتتتتانر بستتتتتبل منها االن تتتتتمام إلى اتفاقية  ق   األشتتتتتيا  ذو  اإلعاقةر وتنفتذ خ ة العمل 

 لم افحة االت ار باألشيا ر وتبايف ال ه د لحماية  ق   ال فل. 2019ال أنية لعام 

 لمتيذة فيما ييص المساواة بتن ال نستن.ور بت صربيا بالتدابتر ا -84

ور بت ستتل فتنيا بان تتمام ستت رينام إلى اتفاقية  ق   األشتتيا  ذو  اإلعاقة. غتر أنها ال تزال   -85
                                                                                                قلقة بنت ن وضتع األأفال والنستا  ألن العنح المنزلي ال يزال منت لة متفنتية وألن عددا  متزايدا  من األأفال  

 يتعرض ن ل يذا  واإلهمال.

ور بت ت ن  بالتزام ستتت رينام بالنه ا بإأارها المةستتتستتتي والتنتتتريعي لحق   اإلنستتتان والتعاون   -86
مع الهتأات اإلقليمية والدولية لحق   اإلنسان. وأفنت على س رينام لتصديقها على اتفاقية  ق   األشيا   

  ذي  والبروت س ل االختيار  ذو  اإلعاقةر وسذلك للتقدم المحرل في عملية التصديق على اتفاقية مناه ة التع 
 التفاقية  ق   ال فل بن ن اشتران األأفال في المنالعات المسلحة.

وال  ت أوسرانيا مع التقدير الي  ات اإلي ابية التي اتيذتها ستتت رينام للتصتتتد  للت ار بالبنتتتر   -87
ى ضتتتتتتحايا االت ار وم افحة العنح المنزلي. وشتتتتتت عت البلد على بذل مزيد من ال ه د لتقديم المستتتتتتاعدة إل

بالبنتتتتتتتر وضتتتتتتتمان التحقتق في جرائم االت ار بالبنتتتتتتتر بستتتتتتترعة ودقة ونزاهةر ومحاكمة مرتببتها ومعاقبتهمر  
 و ص ل ال حايا على تدابتر  ماية ومساعدة سافيةر بما في ذلك المساعدة القان نية.

                               نام مةخرا  في إجرا  انتيابات ور بت المملبة المتحدة لبري انيا الع مى وأيرلندا النتتتتمالية بن ا  ستتتت ري  -88
اعتبرها مراقب  االنتيابات الدولت ن  رة ونزيهة. وأقرت ب ن ستتتتتتت رينام صتتتتتتتدقت    2020وأنية في أيار/ماي   

(. وقالت إنها 29)رقم   1930على البروت س ل الملحق باتفاقية من مة العمل الدولية بنتتت ن العمل ال بر ر  
 ماكن اال ت ال وإلا  مست   العنح ال نساني في الم تمع.ال تزال تنعر بالقلق إلا  األوضاع في أ

 وقدمت ال اليات المتحدة األمري ية ت صيات. -89
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                                                                                    واعترفت ستت رينام ب ن الصتتحة العقلية تت ل  اهتماما  خاصتتا  ألن عدد  االت االنتحار واالكتأاب  -90
 .19-                                                                والعنح المنزلي آخذ في االلدياد والداد س  ا  بسب  أفر جائحة س فتد

وباإلضافة إلى ذلكر ال تزال هنان تحديات تتعلق بالقدرة على تحمل تباليف الرعاية الصحية وإم انية   - 91
الحصتتت ل علتهار ال ستتتيما في المناأق الريتية وفي المناأق الداخلية البعتدة من البلد. وعلى الرغم من التحديات  

 ل جه دها مستمرة في هذا الصدد.الميتلفةر ال تزال الح  مة ملتزمة ب مان الحق في الصحة وال تزا

وبم ج  قان ن الرعاية الصتتتحية األستتتاستتتيةر تنحصتتتر وستتتائل منع الحمل الحدياة في استتتتيدام  ب ب   -92
                                                                                                          منع الحمل وال اقيات الذسرية. وفي المناأق الداخلية من البلدر تقدم وسائل منع الحمل م انا  بدعم من الح  مة. 

                                                           ر ي ر   اليا  صتتتياغة خ ة عمل وأنية. وستتتينتتت ل اإللغا  التدري ي  وفيما يتعلق بالم ارد ال بيعية  -93
                                                                                                   الستتيدام الزئبق جز ا  ال يت زأ من الي ة. وي ر  تنفتذ منتروع لتحستتن اإلدارة البتأية في ق اع التعدينر مع 
ف  الترستز على تعتدين التذهت  الحرفي والصتتتتتتتتتتتتتغتر الن تا ر بتالتعتاون مع برنتامج األمم المتحتدة اإلنمتائي. والهتد 

من المنتتتتتتروع ه  إننتتتتتتا  مراكز تعدين ومراكز تقنية في مناأق تعدين ميتارة س ستتتتتتتلة لتعليم أستتتتتتالت  تعدين  
رفيقة بالبتأة وخالية من الزئبق. وعلوة على ذلكر أننتتتتتتتتت ت ولارة الم ارد ال بيعية إدارة للمنتتتتتتتتتارسة الم تمعية 

                                          م افقة  رة ومستتتبقة ومستتتتنترة جز ا  ال يت زأ والتنمية. وأصتتتبحت اان مستتتاهمة الم تمع المحلي من خلل عملية 
 من عملية إصدار تراخيص التعدين. 

وفيما يتعلق بمنع لواج األأفالر ستتلغي منتروع القان ن المدني الزواج الذ  ينتمل األأفال دون  -94
                                                                عاما . وق د م منروع القان ن المدني إلى البرلمان لبي ي افق عليه. 18سن 

ى بصتتتتحة األم وال لتد. وستتتتتتم تنفتذ خ ة صتتتتحية لألمهات والم التد ال ددر  وقد أننتتتتأت ل نة تعن  -95
 بما في ذلك من أجل التحديد المب ر للحمل النديد الي  رة أفنا  الرعاية السابقة لل الدة.

وت ل ستتتتت رينام ملتزمة ب تتتتتمان تمتع البل ب ميع  ق   اإلنستتتتتانر وستتتتتت اصتتتتتل في هذا الصتتتتتدد   -96
 المصلحة ال أنتتن والنرسا  الدولتتن.التعاون مع ميتلح أصحاب 

 االستنتاجات و/أو التوصيات -       ثانيا   

نظرت سوووووورينام تي التوصووووويات المقدمة أثناء جلسوووووة التحاور/المعروضوووووة أدنا  وأعرب  عن  -97
 تأييدها لها:

مواصولة الجهود الرامية لل  التدوديق عل  اتفاةية مناه وة التع يغ وهير  من  97-1
المعاملة أو العقوبة القاسوية أو الإلنسوانية أو المهينة والوروتولوا االيتياري التفاةية ضورو   

 حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفاا تي المنازعات المسلحة )شيلي(؛

التدوووووديق عل  اتفاةية مناه وووووة التع يغ وهير  من ضووووورو  المعاملة أو العقوبة  97-2
 دانمرك( )فيجي( )جزر الوهاما(؛أو المهينة )ال  القاسية أو الإلنسانية 

مواصولة الجهود الرامية لل  التدوديق عل  اتفاةية مناه وة التع يغ وهير  من  97-3
 ضرو  المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلنسانية أو المهينة )العراق(؛

اسووووت ماا عملية التدووووديق عل  اتفاةية مناه ووووة التع يغ وهير  من ضوووورو    97-4
المعاملة أو العقوبة القاسوووية أو الإلنسوووانية أو المهينة )مإوي(؛ واسوووت ماا عملية التدوووديق  
عل  اتفاةية مناه ووة التع يغ وهير  من ضوورو  المعاملة أو العقوبة القاسووية أو الإلنسووانية  

ل  مرحلة متقدمة حسوووووبما أارز  التقرير الوطني )الم ر (؛ و نهاء  أو المهينة، التي وصووووول  ل
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عملية التدوديق عل  اتفاةية مناه وة التع يغ وهير  من ضورو  المعاملة أو العقوبة القاسوية  
 أو الإلنسانية أو المهينة )ترنسا(؛

التدووووووووووديق عل  الوروتولوا االيتيواري ال واني الملحق بوالعهود الودولي ال وا    97-5
والسوووياسوووية، الهادإ لل  لل اء عقوبة اإلعدام )يوسوووتارينا( )أرمينيا( )أسوووتراليا( ق المدنية  بالحقو

 ( )تنلندا( )ترنسا(؛)آيسلندا( )المنسيك( )الورت اا 

النظر تي لمنوانيوة االن وووووووووموام لل  الوروتولوا االيتيواري ال واني الملحق بالعهد   97-6
 إ لل  لل اء عقوبة اإلعدام )األرجنتين(؛الدولي ال ا  بالحقوق المدنية والسياسية، الهاد

التدووووووديق عل  الوروتولوا االيتياري التفاةية حقوق الطفل بشووووووأن اشووووووتراك  97-7
 األطفاا تي المنازعات المسلحة )تنلندا( )ترنسا(؛

  مواصووولة التدااير الرامية لل  لنهاء التدوووديق عل  الوروتولوا االيتياري التفاةية 97-8
 باشتراك األطفاا تي المنازعات المسلحة )جورجيا(؛حقوق الطفل المتعلق 

مواصوولة جهودها الجارية للتدووديق عل  الوروتولوا االيتياري التفاةية حقوق  97-9
 الطفل بشأن اشتراك األطفاا تي المنازعات المسلحة )الجزائر(؛

 ي متابعة الجهود المو ولة السووت ماا لجراءات التدووديق عل  الوروتولوا االيتيار  97-10
 التفاةية حقوق الطفل المتعلق باشتراك األطفاا تي المنازعات المسلحة )تونس(؛

مباشووورة التدوووديق عل  اتفاةية مناه وووة التع يغ وهير  من ضووورو  المعاملة   97-11
 العقوبة القاسية أو الإلنسانية أو المهينة )يوستارينا(؛ أو

 تي التدوووووديق عل                                                  طلغ الدعم التقني من المفوضوووووية من أجل الم وووووي  دما   97-12
                                                                                  الدووووونوك الدولية الرئيسوووووية لحقوق اإلنسوووووان التي ليس الولد بعد  طرتا  تيها، ول لك من أجل 
 ضوووومان لدمات التزاماتن النابعة من معاهدات حقوق اإلنسووووان المدوووودق عليها تي نظامن القانوني 

 الوطني )أوروهواي(؛

                           وتقا  لمبادئ باريس )شوويلي(؛ لنشوواء وتفعيل مسسووسووة وطنية لحقوق اإلنسووان   97-13
لمبادئ باريس، بالتشوواور مأ أصووحا       ا   و نشوواء وتفعيل مسسووسووة وطنية لحقوق اإلنسووان وتق

المدوولحة، وال سوويما مأ منظمات المجتمأ المدني المعنية بحقوق اإلنسووان )هايتي(؛ وت  ي  
باريس )نيباا(؛                                                                        الجهود الرامية لل  لنشاء وتفعيل مسسسة وطنية لحقوق اإلنسان وتقا  لمبادئ  

                                                                             و نشووووواء وتفعيل مسسوووووسوووووة وطنية لحقوق اإلنسوووووان وتقا  لمبادئ باريس )أولرانيا(؛ و نشووووواء 
                                                                                      مسسوسوة وطنية لحقوق اإلنسوان وتقا  لمبادئ باريس وتفعيلها تفعيإ  لامإ  )أسوتراليا(؛ و نشواء  

                                                     مسسسة وطنية لحقوق اإلنسان وتقا  لمبادئ باريس )ترنسا(؛

 (؛                                                      اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان وتقا  لمبادئ باريس )الهندالنظر تي تفعيل  97-14

                                                                     مواصولة التقدم تي لنشواء وتفعيل مسسوسوة وطنية لحقوق اإلنسوان وتقا  لمبادئ   97-15
                                                                   باريس، بما يشمل أي ا  لمنانية التعاون ال نائي والدولي )لندونيسيا(؛

                    لحقوق اإلنسوان وتقا   ت  ي  الجهود الرامية لل  تفعيل عمل المسسوسوة الوطنية   97-16
 لمبادئ باريس )العراق(؛

                                                                      الم وي  دما  تي تحقيق هدإ لنشواء مسسوسوة وطنية لحقوق اإلنسوان وتقا  لمبادئ   97-17
 باريس )ماليزيا(؛ 
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 ات اذ يطوات لتفعيل المسسسة الوطنية لحقوق اإلنسان )بايستان(؛ 97-18

                   قوق اإلنسووان تفعيإ   ا ا جهود لضووافية لتفعيل المسسووسووة الوطنية مسووتقلة لح 97-19
                                          يامإ  وتقا  لمبادئ باريس )جمهورية لوريا(؛

                                                                    ات اذ تدااير م دوودووة ل ي ت شوو  ل بفعالية المسسووسووة الوطنية لحقوق اإلنسووان   97-20
                                                           ، وتقا  لمبادئ باريس، اوالية واسووعة النطاق تشوومل تعزيز وحماية 2016                     التي أ نشوو    تي عام  

 اين الجنسين )سلوتينيا(؛حقوق المرأة وحقوق الطفل والمساواة 

                                                                     مواصووولة الجهود التي ا ل  سوووابقا  فيما يتعلق اتعزيز حقوق اإلنسوووان وحماية   97-21
 الحريات األساسية، ال سيما فيما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز )الم ر (؛

  مواصولة تعزيز التنمية اال تدوادية واالجتماةية المسوتدامة، وزيادة الجهود الرامية 97-22
 الحد من الفقر، وتحسين المستوى المعيشي للناس )الدين(؛لل  

                                                                              تنفي  االلتزام ال ي   طأ تي مستمر  مة نيروبي بمناسوبة ال لرى ال امسوة والعشورين  97-23
للمستمر الدولي للسووونان والتنمية اوضوووأ سوووياسوووات سووونانية  ائمة عل  األدلة لتعزيز التنمية 

 ان )انما(؛المستدامة والمساواة واحترام حقوق اإلنس

ضووووووووومان المشوووووووووارلة المجدية للنسووووووووواء واألطفاا واألشووووووووو ا  ذوي اإلعا ة   97-24
                                                                             والمجتمعوات المحليوة تي وضوووووووووأ وتنفيو  أ طر عمول لمنواتحوة ت ير المنوا  والحود من م واطر 

 ال وارث )فيجي(؛

تن ي   وووانون   97-25 اإلعووودام من يإا  لل ووواء عقوبوووة  لل   الراميوووة  الجهود  ت  ي  
                                                                          العسووووونري وتوطيد ه ا االلتزام عن طريق التدوووووديق تورا  عل  الوروتولوا االيتياري  العقوبات  

ال اني الملحق بالعهد الدولي ال ا  بالحقوق المدنية والسووووياسووووية، الهادإ لل  لل اء عقوبة 
 اإلعدام )أوروهواي(؛

مواصووووووووولوة جهودهوا الراميوة لل  اإلل واء ال وامول لعقوبوة اإلعودام، مأ لل وائهوا تي  97-26
  انون العقوبات العسنري )فيجي(؛

                                                                       لل اء عقوبة اإلعدام وال يام تورا ، ل طوة أول ، باعتماد وة  ايتياري رسووووومي  97-27
 لعمليات اإلعدام )تنلندا(؛

                                    لل اء عقوبة اإلعدام لليا  )آيسلندا(؛ 97-28

 )المنسيك(؛                                                             الم ي  دما  تي لل اء عقوبة اإلعدام تي  انون العقوبات العسنري   97-29

 لل اء عقوبة اإلعدام )الورت اا(؛ 97-30

التحقيق تي مزاعم اسوت دام الشورطة القوة المفرطة ومحاسوبة المسوسولين عنها   97-31
 )يندا(؛

سوون تدااير شوواملة لمعالجة شووواهل سوووء المعاملة من جانغ الشوورطة، بما تي  97-32
ر  أثناء االحتجاز، ويشومل ذلك منأ ذلك اسوت دام القوة هير ال ورورية أثناء االعتقاالت وال و

الشوووورطة من اسووووت دام العنف أو ارت ا  أتعاا مهينة ضوووود األشوووو ا  ال ين يتوين انتهايهم  
 ألوامر حظر التجوا الحنومية )الممل ة المتحدة لوريطانيا العظم  وأيرلندا الشمالية(؛
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اسووووت دام  التحقيق تي تقارير سوووووء المعاملة من جانغ الشوووورطة، بما تي ذلك   97-33
القوة المفرطة أثناء االعتقاالت وال ر  أثناء االحتجاز، ومحاسبة أي ضابط مسسوا )الواليات  

 المتحدة األمرينية(؛

اعتماد سووياسووات عامة شوواملة تهدإ لل  ضوومان حقوق األشوو ا  مسوولوبي  97-34
 الحرية )شيلي(؛

مان تقديم  مواصوووولة المسوووواعي الرامية لل  منأ ومناتحة االتجار بالبشوووور وضوووو 97-35
 المساعدة لل حايا )ليطاليا(؛

اناء  درات المسوووسولين من أجل تحسوووين تحديد هوية ضوووحايا االتجار بالبشووور   97-36
 وحمايتهم )مإوي(؛

                                                                    مواصووولة الجهود الرامية لل  مناتحة االتجار باألشووو ا ، وتقا  لمتطلبات يطة  97-37
 )تونس(؛العمل الوطنية لمنأ وحماية االتجار باألش ا  

لنفاذ التشوووووريعات وتوتير الموارد ال افية والتدريغ لجميأ المسوووووسولين تي نظام  97-38
  العدالة الجنائية للتحقيق بفعالية تي   وووايا الرق المعاصووور ومقاضووواتها )الممل ة المتحدة لوريطانيا 

 العظم  وأيرلندا الشمالية(؛

اية حقوق األشووو ا  ال ي  زيادة تعزيز نظام الحماية االجتماةية وتحسوووين حم 97-39
 يعيشون تي حاالت ضعف )الدين(؛

  مواصولة تعزيز سوياسواتها الوطنية الناجحة للق واء عل  الفقر واإل دواء االجتماعي  97-40
 )جمهورية تنزويإ الووليفارية(؛

 -  مواصووولة ات اذ يطوات للت  ي  من حدة الفقر والحد من ارثار االجتماةية 97-41
 ام وطني لل مان االجتماعي )بايستان(؛اال تدادية، وتنفي  نظ

توسويأ ارنام  الميا  والدورإ الدوحي والنظاتة الدوحية ل ومان الوصووا لل   97-42
مدوادر ميا  محسونة ومراتق الدورإ الدوحي، ال سويما بالنسوبة لاشو ا  ال ين يعيشوون تي 

 المناطق الدايلية )جزر الوهاما(؛

لتمتأ بالحق تي مسوتوى معيشوي الئق عن تعميق التدااير الرامية لل  ضومان ا 97-43
 طريق تعزيز العمل الإئق )اربادوس(؛

النظر تي ات اذ تدااير لضوافية ل ومان حدووا الجميأ عل  ال دمات الدوحية   97-44
 األساسية )الهند(؛

مواصوولة الجهود الرامية لل  تحسووين الونية التحتية للرعاية الدووحية، وال سوويما  97-45
 جتمعات المحلية الري ية عل  الرعاية الدحية )لندونيسيا(؛حدوا المرأة تي الم

مواصوووولة تنفي  األحنام الواردة تي ال طة الوطنية للدووووحة العقلية لمنأ حاالت   97-46
 االنتحار اين األطفاا والمراهقين )ماليزيا(؛

                                                                     الم وووووووووي  ودموا  تي تنفيو  التودااير الراميوة لل  يفم عودد وفيوات األمهوات التي   97-47
نعها ب وووومان رعاية عالية الجودة للتوليد وبعد الوالدة تي المرايز الدووووحية، وحدوووووا  يمنن م

 الجميأ عل  الرعاية، ال سيما النساء ال عيفات )يولومويا(؛
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تعزيز جهودها الرامية لل  مناتحة وفيات األمهات، ووضوووأ سوووياسوووات وتدااير   97-48
 رعاية )جورجيا(؛للرعاية الدحية لامهات ت فل حدوا جميأ النساء عل  ال

 تعزيز الجهود الرامية لل  يفم معدا وفيات األمهات )ماليزيا(؛ 97-49

تعزيز الجهود الراميووة لل  لفووالووة توتير الرعووايووة ال ووافيووة  ووول الوالدة وبعوودهووا  97-50
 للتعامل مأ معدالت وفيات الرضأ واألطفاا واألمهات )جزر الوهاما(؛

وسوووووائل مأمونة وميسوووووورة الت لفة لمنأ الحمل،  لتاحة لمنانية الحدووووووا عل   97-51
 (؛ويدمات تنظيم األسرة، ومعلومات مإئمة عن الدحة الجنسية واإلنجااية )الجينا

زيادة ت  ي  الجهود الرامية لل  تحسوووووووين تر  حدووووووووا جميأ األطفاا عل   97-52
 التعليم )جورجيا(؛

زمة ل وومان حدوووا جميأ مواصوولة ات اذ التدااير التشووريعية والسووياسوواتية الإ  97-53
 األطفاا عل  التعليم )الهند(؛

تحسوين تر  حدووا جميأ األطفاا عل  التعليم االاتدائي وال انوي، بمن تيهم  97-54
 األطفاا ذوو اإلعا ة )الجول األسود(؛

مواصوووووولة ت دوووووويك التمويل ال اتي ل وووووومان حدوووووووا الجميأ عل  التعليم،   97-55
 ري ية )الفلوين(؛سيما األطفاا تي المناطق ال وال

ات اذ مزيد من ال طوات لتحسوووووين تر  حدووووووا جميأ األطفاا عل  التعليم،   97-56
مأ الترليز بشووووووووونول يوا  عل  توتير التعليم الشوووووووووامول للجميأ لاطفواا ذوي اإلعوا وة وأطفواا  

 الشعو  األصلية )جمهورية لوريا(؛

، التعليم االاتدائي وال انوي السوعي لل  تحسوين تر  حدووا جميأ األطفاا عل    97-57
 بمن تيهم األطفاا ذوو اإلعا ة )صربيا(؛

                                                                      مواصوولة الم ووي  دما  تي مناتحة القوالغ النمطية والتحيزات الجنسووانية، ومن  97-58
 أجل تحقيق المساواة اين الجنسين )يوبا(؛

  ات اذ التدااير الإزمة لتحقيق المسوووواواة اين الجنسووووين تي الحياة السووووياسووووية 97-59
 والعامة )نيباا(؛

اعتماد تدااير للق ووووواء عل  جميأ أشوووووناا التمييز والعنف ضووووود األطفاا، مأ  97-60
ليإء اهتمووام يووا  لطووائفتي الهنود األمرينيين والمووارون والمهوواجرين وأطفوواا المهوواجرين  

 الهايتيين )المنسيك(؛

رجاا ولفالة  اعتماد مشوووروع القانون المتعلق بالمسووواواة تي معاملة النسووواء وال 97-61
من اتفاةية الق وواء عل  جميأ  1احتوائن عل  تعري  للتمييز ضوود المرأة يتماشوو  مأ المادة  

 أشناا التمييز ضد المرأة )أستراليا(؛

                                                                      الم وووووي  دما  تي الجهود المو ولة لزيادة الوعي ات اتس الفر  والمسوووووسوليات   97-62
ني والتشوووووجيأ عل  زيادة تم يل اين الرجاا والنسووووواء من أجل الق ووووواء عل  التمييز الجنسوووووا

 النساء تي موا أ المسسولية )اربادوس(؛
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التشوووجيأ انشووواا عل  اسوووت دام مإجت الناجيات من العنف الجنسووواني وعل   97-63
الوصووووووا لليها، ول لك توسووووويأ نطاق الورام  التعليمية والتواصووووولية لتشوووووجيأ الناجيات عل  

 اإلاإغ عن االعتداءات )يندا(؛

مواصووولة ات اذ التدااير الرامية لل  الق ووواء عل  جميأ أشوووناا العنف والتمييز   97-64
ضوود النسوواء والفتيات والم ليات والم ليين ومزدوجي الميل الجنسووي وم ايري الهوية الجنسووانية  

 وحاملي صفات الجنسين )شيلي(؛

واة  مواصوولة الجهود الرامية لل  الق وواء عل  العنف عل  المرأة وتحقيق المسووا 97-65
 اين الجنسين )يوستارينا(؛

مواصووولة ات اذ التدااير الإزمة لتعزيز المسووواواة اين الجنسوووين ومناتحة العنف   97-66
 ضد المرأة )ترنسا(؛ 

 تعزيز الجهود المو ولة من أجل لب  حاالت العنف ضد المرأة )لندونيسيا(؛ 97-67

لتمييز ضوووووود النسوووووواء  تعزيز الجهود المو ولة لمناتحة جميأ أشووووووناا العنف وا 97-68
والفتيات واألطفاا والم ليات والم ليين ومزدوجي الميل الجنسوووووووي وم ايري الهوية الجنسوووووووانية  

 وحاملي صفات الجنسين )ليطاليا(؛

تنويأ ال طط الوطنية لتعزيز سووياسووات المسوواواة اين الجنسووين ومناتحة العنف   97-69
 الجنساني تي الولد )الجمهورية الدومينينية(؛

مواصوووولة تعزيز ارامجها لتمنين المرأة والمسوووواواة اين الجنسووووين، ال سوووويما تي  97-70
 مجاا مناتحة العنف المنزلي )جمهورية تنزويإ الووليفارية(؛

 ات اذ التدااير المإئمة لحماية النساء واألطفاا من العنف المنزلي )ألمانيا(؛ 97-71

ي  تدااير لمنأ ومعالجة  ضومان مشوارلة أيور ألصوحا  المدولحة تي وضوأ وتنف 97-72
 جميأ أشناا العنف الجنساني )الفلوين(؛

مواصوووووولة مسوووووواعيها لمناتحة العنف الجنسوووووواني، بما تي ذلك العنف المنزلي،   97-73
وضوومان لتاحة المإجت ويدمات الرعاية الدووحية لجميأ ال ووحايا، وال سوويما من ينتمون لل  

 المناطق الري ية )جمهورية لوريا(؛

التقدم المحرز تي مناتحة العنف المنزلي، وال سووووويما ضووووود المرأة، ومنأ تعزيز  97-74
 التمييز ضد المرأة، ودعم المساواة اين الجنسين تي م تلف الميادين )تونس(؛

التماس تدريغ لموظفي لنفاذ القانون والق وووواء ل وووومان المسوووواءلة عن العنف   97-75
لميل الجنسوي وم ايري الهوية الجنسوانية  الجنسواني والتمييز ضود الم ليات والم ليين ومزدوجي ا

 وحاملي صفات الجنسين )الممل ة المتحدة لوريطانيا العظم  وأيرلندا الشمالية(؛

مواصوووولة التدوووودي للعنف المنزلي وتشووووجيأ الجهود الرامية لل  مناتحة جميأ  97-76
 أشناا العنف ضد النساء والفتيات )اربادوس(؛

ال اصوة بحماية الطفل، بسوول منها مواصولة اناء شوبنتها  مواصولة تعزيز نظمها   97-77
المت املة لحماية الطفل والنظر تي لنشووواء محايم ووحدات شووورطة مت دووودوووة لحماية الطفل  

 )الورازيل(؛
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تعزيز اإلجراءات الجواريوة لحموايوة حقوق الطفول، بموا تي ذلوك اإلجراءات المت و ة   97-78
 تي المجاا التشريعي )يوبا(؛

                                                                      جهودها الرامية لل  مناتحة االتجار باألطفاا واست إلهم جنسيا  )الجزائر(؛ ت  ي    97-79

ات اذ تدااير لحماية األطفاا من االسوووووت إا اال تدوووووادي واعتماد سوووووياسوووووات   97-80
 للتددي بفعالية لعمل األطفاا تي القطاعين الرسمي وهير الرسمي )الجول األسود(؛

ة حقوق الطفل، بسوووووول منها الق ووووواء عل  مواصووووولة ات اذ تدااير تعالة لحماي 97-81
 عمل األطفاا و ي اء األطفاا ويفم معدالت التسر  من المدارس )نيباا(؛

مواصولة الجهود الرامية لل  الق واء عل  زوات األطفاا والزوات المبنر والزوات  97-82
 رانيا(؛                                                                       القسري، ت إ  عن االعتداء واالست إا الجنسيين لاطفاا، وال سيما الفتيات )أول

 الق اء عل  عمل األطفاا )أولرانيا(؛ 97-83

  ت  ي  الجهود من أجل حماية األطفاا باعتماد صوونوك وسووياسووات تنظيمية وتزويد  97-84
 الشبنة المت املة لحماية الطفل بالموارد والمساعدات ال افية )الجينا(؛

زيادة الجهود الرامية لل  االعتراإ بالشوعو  األصولية وترسويم أ اليمها التقليدية   97-85
 من يإا التشريأ )يندا(؛

ات اذ لجراءات، متابعة لتوصوووويات الدورة ال انية، بشووووأن ت  ي  األثر السوووولوي   97-86
 ين من أجل تعزيز اإلطار القانوني لحقوق السووونان األصوووليين، واحترام الحق تي اي ة نظيفةللتعد 

 وصحية ومستدامة )يوستارينا(؛

مواصولة تعزيز الت ييرات تي اإلطار التنظيمي والمسسوسوي لتعزيز وحماية حقوق  97-87
المعيشوووة للشوووعو   اإلنسوووان التي من شوووأنها أن تسدي لل  زيادة اإلدمات وتحسوووين مسوووتويات  

 والمجتمعات المحلية األصلية )الجمهورية الدومينينية(؛

اعتماد تدااير لتعزيز الممارسوووة الفعالة للحقوق اال تدوووادية للشوووعو  األصووولية   97-88
 وحمايتها ال اصة )المنسيك(؛

ات اذ مزيد من التدااير ل وومان مشووارلة الشووعو  األصوولية مشووارلة هادتة تي  97-89
 المتعلقة بجميأ المسائل التي تمسها )الفلوين(؛ صنأ القرارات

تعجيل عملية االعتراإ القانوني والرسوومي بالشووعو  األصوولية والقولية من أجل  97-90
 تحسين أوضاعها وضمان حقو ها )السن اا(؛

 لنشاء منور رسمي ل مان وحماية حقوق الشعو  األصلية والقولية )أستراليا(؛ 97-91

  مة الولدان األمرينية لحقوق اإلنسووووان بشووووأن طائفة مويوانا وشووووعغ تنفي   رار محن  97-92
 (؛                                        سارامايا تنفي ا  سريعا  ولامإ  )ألمانيا

يفالة التنفي  ال امل والسووووووووريأ لم تلف القرارات الدووووووووادرة عن محنمة الولدان   97-93
 ا(؛األمرينية لحقوق اإلنسان بشأن حقوق الشعو  األصلية تي األراضي تي سورينام )أيرلند

سوووووون  انون ينك عل  ترسوووووويم حدود أراضووووووي الشووووووعو  األصوووووولية وتمنينها   97-94
يتعلق بالقرارات التي تسثر عل  اسوووت إا الموارد الطويعية تي أراضووويها )الواليات المتحدة   فيما

 (؛األمرينية
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                                                                                     سوتنظر سوورينام تي التوصويات التالية وتقدم ردودا  عليها تي الو   المناسوغ، ول ن تي موعد -98
 ال يتجاوز الدورة التاسعة واألربعين لمجلس حقوق اإلنسان:

زيادة الجهود الرامية لل  التدووووووديق عل  الدوووووونوك الدولية الرئيسووووووية لحقوق   98-1
اإلنسووان، وال سوويما اتفاةية مناه ووة التع يغ وهير  من ضوورو  المعاملة أو العقوبة القاسووية  

الإلنسووووووووووانيوة أو المهينوة، والوروتولوا االيتيواري ال واني الملحق بوالعهود الودولي ال وا    أو
  بالحقوق المدنية والسوووووووياسوووووووية، الهادإ لل  لل اء عقوبة اإلعدام، والوروتولوا االيتياري التفاةية 

 ؛الق اء عل  جميأ أشناا التمييز ضد المرأة )ليطاليا(

الرئيسوية لحقوق اإلنسوان التي ال تزاا عالقة  التدوديق عل  المعاهدات الدولية   98-2
 من أهداإ التنمية المستدامة )باراهواي(؛   16و   10و   5                                     من أجل الم ي  دما  نحو تحقيق األهداإ  

التدوديق عل  اتفاةية مناه وة التع يغ وهير  من ضورو  المعاملة أو العقوبة  98-3
 ي )تنلندا(؛القاسية أو الإلنسانية أو المهينة وبروتولولها االيتيار 

لعطاء األولوية للمنا شات الورلمانية الإزمة للنظر تي التدديق عل  االتفاةية   98-4
 الدولية لحماية جميأ األش ا  من االيتفاء القسري )أوروهواي(؛

التدووديق عل  االتفاةية الدولية لحماية جميأ األشوو ا  من االيتفاء القسووري  98-5
 (؛بحاالت االيتفاء القسري )ترنساوالقووا بايتدا  اللجنة المعنية 

النظر تي التدوووووديق عل  االتفاةية الدولية لحماية جميأ األشووووو ا  من االيتفاء   98-6
 القسري )األرجنتين(؛

التدوووووووديق عل  الوروتولوا االيتياري التفاةية الق ووووووواء عل  جميأ أشوووووووناا   98-7
 التمييز ضد المرأة )آيسلندا(؛

يتياري الملحق بالعهد الدولي ال ا  بالحقوق  التدوووووووديق عل  الوروتولوا اال 98-8
اال تدوووادية واالجتماةية وال قافية والوروتولوا االيتياري التفاةية الق ووواء عل  جميأ أشوووناا  

 التمييز ضد المرأة )الورت اا(؛

التدووووديق عل  الوروتولوا االيتياري التفاةية الق وووواء عل  جميأ أشووووناا التمييز   98-9
 ا االيتياري التفاةية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم الوإهات )أولرانيا(؛ ضد المرأة والوروتولو 

  التدووووديق عل  اتفاةية منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم وال قاتة بشووووأن مناتحة  98-10
 التمييز تي مجاا التعليم )موريشيوس(؛

 للتربية والعلم وال قاتة بشووأن النظر تي التدووديق عل  اتفاةية منظمة األمم المتحدة   98-11
 مناتحة التمييز تي مجاا التعليم )السن اا(؛

التوةيأ عل  اإلعإن بشووأن األطفاا والشووبا  والعمل المنايي والتدووديق عل   98-12
 اتفاةية ال يائر العنقودية ومعاهدة حظر األسلحة النووية )انما(؛

 اةية والمعاةبة عليها )أرمينيا(؛التدديق عل  اتفاةية منأ جريمة اإلبادة الجم 98-13

توجين دعوة دائمة لل  اإلجراءات ال اصووة لمجلس حقوق اإلنسووان ل فالة مزيد  98-14
 من التنسيق وضمان التعاون مأ المنظومة )يوستارينا(؛
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النظر تي لمنانية توجين دعوة مفتوحة دائمة لل  جميأ آليات حقوق اإلنسوان،   98-15
                                       عل  النحو الموص  بن سابقا  )باراهواي(؛

توجين دعوة دائمة لل  المنلفين اواليات تي لطار اإلجراءات ال اصووووووة لمجلس   98-16
 حقوق اإلنسان )الورت اا(؛

 لس حقوق اإلنسان )سلوتينيا(؛توجين دعوة دائمة لل  اإلجراءات ال اصة لمج 98-17

توجيون دعوة دائموة لل  جميأ اإلجراءات ال واصوووووووووة لمجلس حقوق اإلنسوووووووووان   98-18
 )أولرانيا(؛

لنشوووواء آلية وطنية دائمة لتنفي  التوصوووويات المتعلقة بحقوق اإلنسووووان واإلاإغ   98-19
 16الهودتين  عنهوا ومتوابعتهوا، والنظر تي لمنوانيوة تلقي التعواون لتحقيق ذلوك ال رض تي لطوار

 من أهداإ التنمية المستدامة )باراهواي(؛ 17و

لنشواء آلية وطنية لتنفي  التوصويات الدوادرة عن هي ات وآليات حقوق اإلنسوان   98-20
 واإلاإغ عنها ومتابعتها )جزر الوهاما(؛

تفعيل المعهد الوطني لحقوق اإلنسوووان ات دووويك موارد بشووورية وتقنية ومالية   98-21
 الميزانية الوطنية )ملدي (؛يافية تي 

                                                                  ات واذ ال طوات الإزموة العتمواد تودااير تشوووووووووريعيوة وتودااير أيرى ل ي ي حظر  98-22
 صراحة التمييز عل  أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية )فيجي(؛

                                                       من القانون المدني محايدة جنسووووووانيا  ل وووووومان تمتأ الم ليات   80جعل المادة   98-23
                                                                لميل الجنسووي وم ايري الهوية الجنسووانية وحاملي صووفات الجنسووين تمتعا  والم ليين ومزدوجي ا

                                        يامإ  بالحق تي الحياة األسرية )آيسلندا(؛

اسوووتعراض جميأ السوووياسوووات والتدااير المتعلقة اتسوووجيل النوع االجتماعي تي  98-24
إت  صونوك السوجل المدني وجعلها متواتقة مأ القانون الواجغ التطويق للسوماا باسوت ماا سوج

 المواليد بعد ت يير النوع االجتماعي والجنس )آيسلندا(؛

 سون تشوريعات تعال  عل  وجن التحديد التمييز ضود الم ليات والم ليين ومزدوجي  98-25
 الميل الجنسي وم ايري الهوية الجنسانية )لسرائيل(؛

ي  النظر تي ل رار تشوووريعات تتناوا بالتحديد التمييز عل  أسووواس الميل الجنسووو 98-26
 والهوية الجنسانية )األرجنتين(؛

سووووون تشوووووريعات تحظر صوووووراحة التمييز عل  أسووووواس الميل الجنسوووووي والهوية   98-27
 الجنسانية )أستراليا(؛

 ات اذ تدااير ملموسة ومستدامة لمناتحة ارثار السلوية لت ير المنا  )هايتي(؛ 98-28

الت ي  مأ ت ير المنا   مواصوووووولة اعتماد نه  شووووووامل وتشووووووارلي تي مبادرات   98-29
 )الفلوين(؛

                                                                  ات اذ يطوات لتحديث سوجون سوورينام لتوتر مسوتوى مقووال  من حيث السوإمة   98-30
 والسعة والمراتق الدحية )يندا(؛
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                                                                     مواءموة ظروإ السوووووووووجن واالحتجواز تيهوا تمواموا  مأ القواعود والمعوايير الودوليوة   98-31
ة النموذجية الدنيا لمعاملة السووووجناء ) واعد لحقوق اإلنسووووان، بما تي ذلك  واعد األمم المتحد

 نيلسون مانديإ( )الدانمرك(؛

ات اذ يطوات لضووووافية لمنأ ومناتحة االتجار باألشوووو ا ، م ل لنشوووواء م وى  98-32
محددة لل ووحايا، مأ الترليز اوجن يا  عل  النسوواء والفتيات من طائفتي الهنود األمرينيين  

 والمارون )الورازيل(؛

 ووانون العقوبووات بمزيوود من الفعوواليووة للتحقيق مأ المتورطين من أتراد    لنفوواذ 98-33
                                                                             وجماعات منظمة تي االتجار باألشوو ا  واسووت إلهم تي الجنس والعمل ومإحقتهم   ووائيا ،  
مأ السوعي تي المحايم لل  اسوتدودار أ دو  عقوبة بالسوجن مدى الحياة تي الق وايا الفظيعة 

 )مإوي(؛

  16و 5امية لل  مناتحة االتجار بالبشور تي لطار الهدتين  م واعفة الجهود الر  98-34
 من أهداإ التنمية المستدامة )باراهواي(؛

دعم مسسووسووة األسوورة وصووون ال يم األسوورية من يإا السووياسووات اال تدووادية   98-35
 واالجتماةية )هايتي(؛

 صياهة سياسات عامة ويطة وطنية لمناتحة تقر األطفاا )ملدي (؛ 98-36

                                                                  ووي  دما  تي وضووأ وتنفي  تدااير ل وومان الحدوووا عل  التعليم وال دمات  الم 98-37
 الطوية تي مجاا الدحة الجنسية واإلنجااية المناسبة ل ل ت ة عمرية )يولومويا(؛

توتير لمنانية الحدوووا عل  ت  ي  جنسووي شووامل تي لطار المناه  الدراسووية   98-38
 )الدانمرك(؛

مجاا الدوحة الجنسوية واإلنجااية، مأ الترليز  وضوأ ارنام  شوامل للت  ي  تي  98-39
 عل  الو اية من حمل المراهقات واألمراض المنقولة باالتداا الجنسي )المنسيك(؛

تنفيوو  توودااير محووددة لتعزيز التعليم الشوووووووووواموول للجميأ لاطفوواا ذوي اإلعووا ووة   98-40
 )لسرائيل(؛

التعليم، ال سووووويما اعتماد اسوووووتراتيجية متسوووووقة ل ووووومان حدووووووا الجميأ عل   98-41
يتعلق بوالفتيوات، من أجول الحود من الفوارق تي مسوووووووووتوى التعليم اين المنواطق الري يوة  فيموا

 والح رية )موريشيوس(؛

  5ات اذ التدااير المناسووووووووبة إلدرات نه  متعدد الل ات تي التعليم تي لطار الهدتين   98-42
 من أهداإ التنمية المستدامة )باراهواي(؛ 10و

لجراء منا شوة عامة معمقة تشومل المنظمات النسوائية والنقابات العمالية    تيسوير 98-43
لتقووديم مووديإت لمشوووووووووروع القووانون الحووالي المتعلق بووالتحرع الجنسوووووووووي تي منووان العموول، 
واالسووت مار تي الو   نفسوون تي لذلاء الوعي بالحقوق الجنسووية لف ات مسووتهدتة محددة ال ة 

                       مناسبة ثقافيا  )انما(؛

م وي لضوافية ل وحايا العنف الجنسواني، ال سويما تي المناطق الري ية،  لنشواء 98-44
االجتماعي لل وووووحايا    -  وضووووومان تقديم المسووووواعدة القانونية و عادة التأهيل والدعم النفسوووووي

 الم يمين تيها )الجول األسود(؛
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تنفيوو  القووانون المتعلق بووالعنف المنزلي بمزيوود من ال فوواءة وتوتير الحمووايووة   98-45
 وووووحايا العنف المنزلي، اوسوووووائل منها مسووووواءلة مرت وي العنف بفعالية وتقديم الدعم  ال افية ل

 االجتماعي ال اتي لل حايا )هولندا(؛ - القانوني والنفسي

تنفي  نه  سووياسوواتي متعدد القطاعات يهدإ لل  تعزيز وضوومان توتير يدمات   98-46
 لجينا(؛مهنية تتعلق بالعنف الجنساني، ال سيما تي المناطق الري ية )ا

من  وانون العقوبوات من   309لل واء تجريم اإلجهواض عن طريق تن ي  الموادة  98-47
 أجل احترام وحماية و عماا حقوق اإلنسان للنساء والفتيات تي الدحة )آيسلندا(؛

لل وواء تجريم اإلجهوواض تي جميأ الظروإ و زالووة الحواجز القووانونيووة واإلداريووة   98-48
 والعملية التي تحوا دون الحدووووا عل  يدمات اإلجهاض المأمون والقانوني من أجل االمت اا، 

 ( من دستور سورينام )هولندا(؛2)36تي جملة أمور، للمادة 

العقوبة الودنية ضووود الفتيان    تعزيز التدااير التي تنك عل  حظر تام لممارسوووة 98-49
 والفتيات )الجمهورية الدومينينية(؛

تعديل التشوريعات لحظر العقوبة الودنية صوراحة تي جميأ األماين، بما تي ذلك   98-50
تي األسوووووووورة، وتي مراتق الرعاية النهارية والرعاية بعد المدرسووووووووة، والمدارس، وأماين الرعاية  

 رلندا(؛الوديلة والرعاية تي المسسسات )أي

لل اء العقوبة الودنية، تي القانون والممارسوووة العملية، بسووون تشوووريعات وطنية  98-51
 محددة تحظر العقوبة الودنية تي جميأ الوي ات )لسرائيل(؛

 النظر تي اعتماد تشريعات شاملة لحماية حقوق األش ا  ذوي اإلعا ة )ماليزيا(؛  98-52

ذوي اإلعا ات الجسووودية أو العقلية    سووون  انون لحظر التمييز ضووود األشووو ا  98-53
تي التعليم أو ال دمات أو العمل، و تاحة الوصوووووووا عل   دم المسوووووواواة لل  المباني )الواليات  

 المتحدة األمرينية(.

جميأ االسووووووتنتاجات و/أو التوصوووووويات الواردة تي ه ا التقرير تعور عن موة  الدولة )الدوا(   -99
 ستعراض. وال ينب ي أن يفهم أنها تحظ  اتأييد الفريق العامل بناملن. التي  دمتها و/أو الدولة موضوع اال 

 التعهدات وااللتزامات الطوةية -       ثال ا   

 ق عت س رينام على نفسها االلتزامات التالية في إأار االستعراا الدور  النامل: -100

 والحريات األساسية في س رينام؛ التقتد ب على المعايتر في تعزيز و ماية جميع  ق   اإلنسان  )أ( 

م اصتتتلة التعاون مع آليات األمم المتحدة لحق   اإلنستتتان من خلل أننتتت ة بنا  القدرات   )ب( 
                                                                                              الرامية إلى تحستتتتتتتتتتن التنفتذ واإلبلغ بم ج  معاهدات  ق   اإلنستتتتتتتتتان التي تب ن ستتتتتتتتت رينام أرفا  فتها والتي 

استتية واالقتصتتادية واالجتماعية والاقافية و ق   األأفال  تنتتملر في جملة  ق   أخر ر الحق   المدنية والستتي 
 واألشيا  ذو  اإلعاقة؛  والنسا  

                                                                     العمل بنتتتت ل بنا  مع المف ضتتتتية من أجل الم تتتتي قدما  في التصتتتتديق على الصتتتت  ن  )ج( 
                                                                                                الدولية الرئيستتتتتتتية لحق   اإلنستتتتتتتان التي لي  البلد بعد  أرفا  فتهار وسذلك من أجل ضتتتتتتتمان إدماج التزاماته 

 نابعة من معاهدات  ق   اإلنسان المصد  علتها في ن امه القان ني ال أني؛ال
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م اصتتلة العمل مع النتترسا  الدولتتن واإلقليمتتن بنتت ن المستتائل المتعلقة بتعزيز و ماية   )د( 
  ق   اإلنسان وتبادل أف ل الممارسات والدروس المستفادة في هذا الصدد؛

 ؛                                             ل نة ال أنية لحق   اإلنسان وفقا  لمباد  باري م اصلة العمل من أجل تفعتل ال )هت( 

 م اصلة اإلسهامر على الصعتد الدولير في النه ا ب م ر من جملتها  ق   المرأة و ق    )و( 
 ال فل و ق   األشيا  ذو  اإلعاقة والصحة والتنمية المستدامة؛

 يم الحماية القان نية م اصتلة جه دها من أجل ال فا  بااللتزامات ال أنية والدوليةر وتن  )ل( 
 للنع ب األصلية والقبليةر وضمان اليقتن القان ني لل ميع؛

 استعراا وتنفتذ الت صيات التي   تت بالقب ل في االستعراا الدور  النامل؛ ) ( 

 التعاون مع اإلجرا ات الياصة لم ل   ق   اإلنسان في تعزيز  ق   اإلنسان و مايتها.  )ط( 

ستت رينام بالتزامها البامل بتعزيز و ماية  ق   اإلنستتان والحريات األستتاستتية في ستت رينامر  وتتعهد   -101
                                                                                                وبتنتتت يع الديمقراأية والح سمة ال تدة وتعزيز ستتتيادة القان ن ب صتتتفها إأارا  أستتتاستتتيا  لللدهار االقتصتتتاد  

    والسلم المستدام والتعاون الدولي.
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