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 مقدمة  
الشددددددامدأ املنشدددددد    جدددددد  قددددددرار  عقددددددد اللريددددددق العامددددددد املعدددددد  اب  ددددددتعرا  الدددددددور  -1

 تشدددرين الندددا / 17إىل  6أ دورتدددل النامندددة والعشدددرين ن اللددد ة مدددن 5/1حقددد إل اان دددان  جملددد 
تشدددرين  13. وا ُتعرضدددحل اةالدددة ن  امبجلدددا ن انل دددة النانجلدددة عشدددرة املعقددد دة ن 2017نددد فمرب 

. وترأس وفَد  امبجلا و ير العدلأ غجللن ل بجلندا. واعتمد اللريق العامدد التقريدر 2017النا /ن فمرب 
 . 2017/ن فمرب تشرين النا  16املتعلق بزامبجلا ن جل تل ال ابعة عشرةأ املعق دة ن 

أ اختدددددار جملددددد  حقددددد إل اان دددددان فريدددددق املقدددددررين التدددددا  2017شدددددباط/فرباير  13ون  -2
  )اجملم عة النالثجلة( لتجل ري ا تعرا  اةالة ن  امبجلا:   ي را والصني وكجلنجلا.

مدددن مرفدددق  5أ واللقدددرة 5/1ان مدددن مرفدددق قدددرار جملددد  حقددد إل اان ددد 15ووفقدددال لللقدددرة  -3
  ال اثئق التالجلة ألغرا  ا تعرا  اةالة ن  امبجلا: أ صدرت16/21 قراره

 (؛A/HRC/WG.6/28/ZMB/1)أ( )15تقرير وط /عر  كتايب مقدم وفقال لللقرة  )أ( 
جتمجلدددل للمعل مددددات أعدتددددل مل ضددددجلة األمدددم املتحدددددة ال ددددامجلة ةقدددد إل اان ددددان  )ب( 

 (؛A/HRC/WG.6/28/ZMB/2)ب( )15)املل ضجلة( وفقال لللقرة 
 .(A/HRC/WG.6/28/ZMB/3)ج( )15أعدتل املل ضجلة وفقال لللقرة  م جز )ج( 

وُأحجللحل إىل  امبجلا عن طريق اجملم عة النالثجلة قائمة م ائد أعدداا  دللال أملانجلدا والربا يدد  -٤
والربتغددال و ددل فجلنجلا وال دد يد ولجليتنشددتاين واململةددة املتحدددة لربي انجلددا العلمددل وآيرلندددا الشددمالجلة 

وهدددددسه امل دددددائد متاحدددددة ن امل قدددددل الشدددددبةي ا دددددارجي  ايت املتحددددددة األمريةجلدددددة.والندددددرويو والددددد  
  لال تعرا  الدور  الشامد.

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

جهددال قال وفد  امبجلا إن بلده يتقجلد  بادئ آلجلدة ا  دتعرا  الددور  الشدامد و  يددخر  -5
 ن تعزيز حق إل اان ان ومحايتها اب  تجابة للت صجلات املنبنقة من ا  تعرا .

 كددددان ن الندددددا /  2املعدددددل ن  وقددددد اكتملددددحل عملجلددددة مراجعدددددة الد ددددت ر وُ ددددن الد دددددت ر -6
. وه  يعز  و ية ننة حق إل اان دان الديت تعمددأ إىل جاند  نندة ت د ير القدان نأ 2016 يناير

 إل اان دددان  دددعجلال إىل  دددنل ن مراجعدددة مشدددرون القدددان ن املتعلدددق بلجندددة حقدددمدددل اةة مدددة علدددل 
  . و تتيس اةة مة مججلل التدابري املمةنة للحلاظ علل املركز ألف املمن ح للجنة.2018 عام
وينص الد ت ر علل إنشاء املؤ  ات الرئجل جلة اليت تجل ر ابللعدد امتندال البلدد  لتزاماتدل  -7

اان دددان. وتشددددمد تلدددا املؤ  دددات اةةمددددة الد دددت رية و ةمددددة الناشدددعة عدددن صددددة   حقددد إل 
ا  ددتعناو و ةمددة األ ددرة وننددة الشددةاون العامددة مددن الشددرطة وننددة الشددةاون الق ددائجلة وننددة 

 اانصاو وامل اواة بني انن ني.
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ومل ُي ددن تعددديد شددرعة اةقدد إل الددس  ُعدددر  لال ددتلتاءأ ألنددل مل  صددد علددل النصددداب  -8
 ص علجلدددل ن الد دددت ر. أمدددا التحددددايت املتبقجلدددة الددديت حتددد ل دون إعمدددال حقدددد إل امل لددد ب املنصددد

  (.2017-2021اان ان ن  امبجلا ف ُتعاجل من خالل ا  ة اامنائجلة ال طنجلة ال ابعة )
وي ددددتهدو بددددرومو التحدددد يالت النقديددددة ا جتماعجلددددة األ ددددر املعجلشددددجلة الشددددديدة اللقددددر  -٩

 700 000هدددد هبدددا ن املجلزانجلدددةأ يُت قدددل أن ي دددتهدو الدددربومو واملعددد  ة. وبل دددد ا لتزامدددات املتع
  .2018أ رة معجلشجلة ن عام 

 1 052 760ويدددددعم بددددرومو التغسيددددة املدر ددددجلة ابملنتجددددات اةلجلددددة ن ال قددددحل الددددراهن  -10
ددست إجددراءات حت ددريية لت  ددجلل ن اقددل كددي يشددمد  38متعلمددال ن   1 500 000مقاطعددةأ واذت
 .2018ن كان ن النا /يناير مقاطعة  55متعلم ن 

وفجلمدددا يتعلدددق بتنلجلدددس ت صدددجلات ا  دددتعرا  الندددا  الددديت حلجلدددحل ابلت يجلددددأ عددددلحل  امبجلدددا  -11
 ٤بشدد ن األشددياص ذو  ااعاقددةأ والقددان ن رقددم  2012لعددام  6الد ددت ر و ددنحل القددان ن رقددم 

امل داواة بدني بشد ن اانصداو و  2015لعدام  22بش ن التعلجلم العا أ والقان ن رقم  2013لعام 
 28عدددن اةقددد إلأ والقدددان ن رقدددم بشددد ن املددددافل العدددام  2016لعدددام  15انن دددنيأ والقدددان ن رقدددم 

بش ن الالجعدني. و دنحل أي دال  2017لعام  1بش ن ج ا ات ال لرأ والقان ن رقم  2016 لعام
بشدددد ن التصددددديق علددددل ا تلاقددددات الدولجلددددةأ الددددس  يددددنص علددددل  2016لعددددام  3٤القددددان ن رقددددم 

 علل ا تلاقات الدولجلة وإدماجها ن الق انني ال طنجلة.التصديق 
واذست  امبجلا التدابري القان نجلة واادارية وال جلا اتجلة املنا بة للنه   ابملرأةأ مند إدراج  -12

بن د تقدمجلة ن الد ت رأ و ن التشريل التنلجلدس  الدس  أدمدو ن القد انني ال طنجلدة أحةدام اتلاقجلدة 
التمجلجلز ضد املرأة وأحةدام الصدة   ااقلجلمجلدة ذات الصدلة. واباضدافة  الق اء علل مججلل أشةال

إىل ذلدداأ اعُتمدددت ال جلا دددة انن ددانجلة ال طنجلددةأ وُعدددني من ددق ن معنجلدد ن هبدددا ن مججلددل الددد  ارات 
 واةافلات ووكا ت اانلاإل.

ددددست منددددس ا  ددددتعرا  ال ددددابق تدددددابري لتعزيددددز امل دددداءلة العامددددة ومةافحددددة الل ددددادأ -13  واذت
بشد ن مةافحدة الل دادأ علدل  2012لعدام  3ب  ائد تشمد الدنص مدن جديددأ ن القدان ن رقدم 

جتددرإ إ دداءة ا ددتيدام ال وجللددةأ وإنشدداء نددان معنجلددة ابلنزاهددة ن املؤ  ددات العامددةأ والشددرون ن 
إضددلاء ال ددابل الالمركددز  علددل مةتدد  املدددافل العددام عددن اةقدد إلأ وتعزيددز ننددة اة دداابت العامددة 

ة للجمعجلة ال طنجلة. وقد أضلي ال ابل الالمركز  علل هجلعة ا دعاء العام ال طنجلة مما  اد من  التابع
كلدددداءة عملجلددددة املقاضدددداة. وعددددالوة علددددل ذلدددداأ أُدرج التنقجلددددف ابألخالقجلددددات واة كمددددة وحقدددد إل 

  اان ان ن املناهو الدرا جلة.
فدددراد ب دددب  مدددجللهم ومشدددد التحقجلدددقأ مدددن دون  جلجلدددزأ مججلدددل ادعددداءات ا عتدددداء علدددل األ -1٤

 انن ي أو ه يتهم انن انجلة.
وعلل الرغم مدن أن  امبجلدا أبقدحل علدل عق بدة ااعددام ن نص صدها القان نجلدةأ فهدي دولدة  -15

 ألغحل هسه العق بة حبةم ال اقل.
والتعدددسي   لددد ر   جددد  الد دددت ر. وتنلدددر انمعجلدددة ال طنجلدددة حالجلدددال ن مشدددرون قدددان ن  -16

 قان ن بش ن دائرة ال ج ن يتناو ن التعسي  ن املرافق ااصالحجلة. ملةافحة التعسي  ومشرون
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 050 1وأثندداء اللدد ة قجلددد ا  ددتعرا أ بُنجلددحل أربعدددة مرافددق إصددالحجلة ت ددل ألكنددر مدددن  -17
 دددججلنال. وعدددالوة علدددل ذلددداأ يُبددد  حالجلدددال مرفقدددان إصدددالحجلان إضدددافجلان ي دددل كدددد منهمدددا ألللدددي 

رافق ااصالحجلة امل ج دة. وتُنلَّدس عملجلدات تلتدجلن منتلمدة  جني. وتُبسل أي ال جه د لتجديد امل
لرصد مدن حص ل ال جناء علل الغساءأ ويعمد ن دائرة ال ج ن حالجلدال م ولد ن متيصصد ن 

 ن جما  الصحة البجلعجلة والتغسية. وحَت َّل النلام اننائي من نلام عقايب إىل نلام إصالحي.
ب  ددددائد منهددددا ال جلا ددددة ال طنجلددددة  2008لبشددددر لعددددام ويُنلَّددددس قددددان ن مةافحددددة ا جتددددار اب -18

ملةافحة ا جتار ابلبشر. وتربط  امبجلا  نل مة األمم املتحددة عالقدةمم ممتدا ة فجلمدا يتصدد بتنلجلدس هدسا 
 القان ن.

ست تدابري لزايدة ن اإل ت ججلد امل الجلدأ إبجراءات تشمد إضلاء ال دابل الالمركدز   -1٩ واذت
 وتنلجلم محالت وطنجلة للت عجلة. علل خدمات ت ججلد امل الجلدأ

 وصددجلغحل مددن جديدددأ وبغجلددة تعزيددز العمالددة ودعددم حقدد إل العمددالأ ا ُتعرضددحل  جلا ددات -20
مددددن قبجلددددد ال جلا ددددة ال طنجلددددة للعمالددددة و دددد إل العمددددد والددددربومو الق ددددر  للعمددددد الالئددددق ن  امبجلددددا 

محايدددة حقددد إل العمدددال إىل ذلددداأ ُعدددز  ااطدددار التشدددريعي بشددد ن  واباضدددافة. (2013-2016)
  اةد األدىن لألج ر ووروو العمد.وأرابب العمد بتعديد قان ن العمالة وقان ن 

وُيةددداَفري فدددريوس نقدددص املناعدددة البشدددرية/اايد   هددد د منهدددا تنقدددجلري ااطدددار ا  ددد اتجلجي  -21
أ وإطدالإل محلددة لللحدص الددروتجل  2016-201٤الد ط  للددريوس نقدص املناعددة البشدرية واايددد  

ريوس نقص املناعة البشدريةأ وإ دداء املشد رة وتد فري العدالج ن مججلدل مؤ  دات الصدحة العامدة لل
حتقجلقدددال  ددددو اةة مدددة املتمندددد ن الق ددداء علدددل فدددريوس نقدددص املناعدددة البشدددرية/اايد  ن  امبجلدددا 

أ الددديت حتددددد  دددُبالل 2021-2017. وا  دددة ا  ددد اتجلججلة ال طنجلدددة للصدددحة 2030حبلددد ل عدددام 
  مرا  خمتللةأ تت من أي ال  بالل ملةافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اايد .ملةافحة أ

أما فجلما يتعلق اب فتقار إىل امل ارد البشرية ن ق ان الصحةأ فقد ا ُتقدم عدد كبري من  -22
. و ددددُتيركلج كلجلددددة ال دددد  ن جامعددددة ك بربجللددددحل 2016و 2015املدددد ولني ااضددددافجلني ن عددددامي 

  طبجل  أ نان كد  نة. 50طبجلبال و 250املنش ة حدينال 
وفجلمدا يتعلددق ابلتعلدجلمأ  ددعحل  امبجلدا مددرتني خدالل اللدد ة قجلدد ا  ددتعرا  إىل تنلجلدس إطددار  -23

عمدددد داكدددار بشددد ن تددد فري التعلدددجلم للجمجلدددل ن  دددجلاإل ا عتمدددادات امليصصدددة ن مجلزانجلتهدددا  دددسا 
 الق ان.

العدددرنأ تةددد ن األ دددبقجلة للد دددت ر الدددس  ون حالدددة تعدددار  القدددان ن التشدددريعي والقدددان ن  -2٤
يدددنص علدددل أن مججلدددل القددد اننيأ  دددا فجلهدددا القدددان ن العدددرن واملمار دددات العرفجلدددةأ الددديت تتعدددار  مدددل 
أحةامل  غجلة بقدر هسا التعار . وُدرب ق اة اةاكم اةلجلدة علدل احد ام  دجلادة الد دت ر علدل 

 األعراو والقان ن العرن.
ن عملجلة صنل القدرارأ  ددد الد دت ر إطدارال إاابجلدال للمناصد  الديت وخبص ص  نجلد املرأة  -25

بشدددد ن  2015لعددددام  22لقددددان ن رقددددم ُتشددددغد اب نتيدددداب والتعجلددددني. وف ددددالل عددددن ذلدددداأ ُ ةكلددددن ا
نصدداو وامل دداواة بددني انن ددني الدد  ير امل ددؤول عددن الشددؤون انن ددانجلة مددن اذدداذ تدددابري إاابجلددة اا

   نل املرأة من املشاركة اجملدية ن اجملا ت كافة.ا الة مججلل اة اجز اليت 
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و اد وعددي ضددحااي ا غتصدداب وهتددا عددر  القصددرأ ممددا أدن إىل  ايدة عدددد اةددا ت  -26
املبلغ عنها والق ااي اليت بتحل فجلها اةاكم. و  ُي تبعد اغتصداب الزوجدة مدن املالحقدة الق دائجلة. 

العنددف انن ددا  ثالثددة مالجددً ومركددزال جامعددال  وت ددم املبددادرات األخددرن الدديت ت ددتهدو ضددحااي
 لليدمات يقدم كلها خدمات شاملة.

واعُتمد قان ن مةافحة ا جتار ابلبشر وال جلا ة ال طنجلة بش ن عمدد األطلدال وال جلا دة  -27
ال طنجلددة بشدد ن ال لددد ةمايددة األطلددال مددن ا  ددتغالل ا قتصدداد أ  ددا ن ذلددا عمددد األطلددال. 

ت وجلدف الشدباب ن أ  ند ن  2013لعدام  121أ  لر الصا القان   رقدم واباضافة إىل ذلا
 من األعمال ا  رة.

وأصددبححل عدددة مراكددز احتجددا  ت ددم مرافددق منلصددلة للمجددرمني األحدددا . وت جددد ن  -28
 البلد أي ال مدر تان إصالحجلتان لألحدا  امل ج نني.

اقددددةأ الددددس  أُدجمددددحل بشدددد ن األشددددياص ذو  ااع 2012لعددددام  6ويددددنص القددددان ن رقددددم  -2٩
  جبل أحةام اتلاقجلة حق إل األشدياص ذو  ااعاقدة ن التشدريعات ال طنجلدةأ علدل تعزيدز احد ام 
الةرامددة األصددجللة لألشددياص ذو  ااعاقددةأ ويةلددد  ددتعهم حبقدد إل اان ددان واةددرايت علددل قدددم 

 دجللغي قدان ن  امل اواة مل اآلخرين. وقد ُأحر  تقدم ن  ن مشرون قان ن الصحة العقلجلةأ الس 
ا ضدد راابت العقلجلددة مددن أجددد تعزيددز امل دداعدة التدراجلددة وال تجلبددات التجل ددريية املعق لددة لألشددياص 

 ذو  ااعاقات اادراكجلة.
 1وأُدمددددو مبدددددأ عدددددم ااعددددادة الق ددددرية ن ااطددددار القددددان   اةلددددي ب ددددن القددددان ن رقددددم  -30
 بش ن الالجعني. 2017 لعام
ن املائة مدن  15نجلة املتناف ةأ مل يت ن ال ص ل إىل ذصجلص وب ب  ا حتجلاجات ال ط -31

اعتمادات املجلزانجلة لق ان الصحةأ وفقال اعدالن أب جدا بشد ن فدريوس نقدص املناعدة البشدرية/اايد  
وال د واألمرا  املعدية األخدرن ذات الصدلة. وعدالوة علدل ذلداأ مل  د َّل نندة حقد إل اان دان 

   يالل كافجلال.
جددد أ  قجلدد د ن القددان ن أو ن املمار ددة علددل قبدد ل  ايرات املةللددني بدد  ايت ن و  ت   -32

 إطار ااجراءات ا اصة جملل  حق إل اان ان.
ومل تراجددل  امبجلددا بعددُد ال ددن القان نجلددة للم ددؤولجلة اننائجلددة. وقددد ُصدددإل علددل نلددام رومدددا  -33

ن القان ن ال ط . و امبجلا ملتزمدة  األ ا ي للمحةمة اننائجلة الدولجلة لةن أحةامل مل ُتدمو بعدُ 
 ابلتصديق علل تعديالت كمبا  علل نلام روما األ ا ي بش ن جر ة العدوان.

و ددددجلُدَعدتأ ن إطددددار ا  ددددة اامنائجلددددة ال طنجلددددة ال ددددابعةأ تقريددددُر منتصددددف املدددددة عددددن تنلجلددددس  -3٤
هجلعدددات  ت صدددجلات ا  دددتعرا أ  جلت دددمن أي دددال معل مدددات عدددن تنلجلدددس الت صدددجلات الصدددادرة عدددن

  املعاهدات.
و امبجلدا ملتزمدة ب ضدل خ ددة عمدد وطنجلدة لتعزيدز محايددة حقد إل اان دان ن جمدال األعمددال  -35

التجاريدددة. ويُقدددجلَّم حالجلدددال إدمددداج املبدددادئ الت ججلهجلدددة بشددد ن األعمدددال التجاريدددة وحقددد إل اان دددان ن 
 التشريعات ال طنجلة.
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جلدددق ن أمنددداط التصددد يحل والعندددف أ ُعجلندددحل نندددة التحق2016ون تشدددرين األول/أكتددد بر  -36
 ا نتيايب لتحديد أ باب العنف ال جلا ي.

وأدت صدددع ابت التم يدددد إىل تقلدددجلص فدددرص اةصددد ل علدددل خددددمات الصدددحة انن دددجلة  -37
وااجنابجلة. لسا تعةف اةة مة علل وضل ا  اتجلججلة لتم يد الرعاية الصحجلة لجلت   تعبعة املد ارد 

 صحة وا دمات انن جلة وااجنابجلة.وذصجلص اعتمادات من املجلزانجلة لل
أ 2015و  تددزال ن ددبة ال فجلددات النلا ددجلة مرتلعددةأ ومل تددتمةن  امبجلدداأ حبلدد ل  ايددة عددام  -38

 من حتقجلق الغاية ذات الصلة اةددة ن األهداو اامنائجلة لألللجلة.
جلججلة وفجلمددا يتعلددق ابلتعهدددات ال  عجلددة املق  عددة ن ا  ددتعرا  ال ددابقأ ُوضددعحل ا دد ات -3٩

أ كمدا أُعدد مشدرون قدان ن 2021ن املائدة حبلد ل عدام  ٤0وطنجلة للحد من  واج األطلال بن دبة 
حريددة ااعددالم. وتتشدداور اةة مددة مددل انهددات املعنجلددة بشدد ن تعددديد قددان ن النلددام العددام علددل  دد  

 يراعي جمم عات ال غط.
مشدد كة بددني الدد  ارات وهنددا  حاجددة إىل الدددعم مددن اجملتمددل الدددو  مددن أجددد إنشدداء آلجلددة  -٤0

وانهات املعنجلة لتن جلق ا  تعرا  الدور  الشدامدأ وخلدا ال فجلدات النلا دجلةأ وإضدلاء ال دابل 
الالمركددز  علددل ننددة حقدد إل اان ددان ومةتدد  املدددافل العددام عددن اةقدد إل. وحتتدداج ننددة حقدد إل 

 اان ان ن عملها.اان ان إىل الدعم ادماج املبادئ الت ججلهجلة بش ن األعمال التجارية وحق إل 

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
وفددددال ببجلددداوت أثنددداء جل دددة التحددداور. و ةدددن ا طكدددالن علدددل الت صدددجلات الددديت  78أدىل  -٤1

 قدمحل أثناء هسه انل ة ن انزء النا  من هسا التقرير.
تبددس ا  امبجلددا مل اءمدة ق انجلنهددا ال طنجلددة مددل وأبدر ت مجه ريددة فنددزويال الب لجللاريددة انهد د الدديت  -٤2

ا لتزامات الدولجلة ن جمال حق إل اان دان. وأثندحل علدل  امبجلدا اطالقهدا محدالت خمتللدة للت عجلدة 
 من أجد تعزيز حق إل اان ان.

وأشددار الددجلمن إىل التقدددم الددس  أحر تددل  امبجلددا ن تعزيددز حقدد إل املددرأة وال لدددأ ومةافحددة  -٤3
 وإدراج التنقجلف حبق إل اان ان ن املدارس ون اجملتمعات اةلجلة.ا جتار ابلبشرأ 

وأشددادت  مبدداب   ابعتمدداد  امبجلددا ا  ددة اامنائجلددة ال طنجلددة ال ددابعةأ وقددان ن األشدددياص  -٤٤
ذو  ااعاقددةأ وقددان ن التعلددجلم العددا أ وقددان ن اانصدداو وامل دداواة بددني انن ددنيأ وقددان ن املدددافل 

حل أن حقدد إل اان ددان قددد أُدرجددحل ن املندداهو الدرا ددجلة ون النمدداذج العددام عددن اةقدد إل. و حلدد
 التدريبجلة ألفراد الدفان واألمن.

ورحبدددحل انزائددددر إبدمدددداج عدددددد مددددن املعدددايري الدولجلددددة ن ااطددددار القددددان   الدددد ط  املتعلددددق  -٤5
ة ابألشددياص ذو  ااعاقدددةأ والق دددااي انن ددانجلةأ وحقددد إل الالجعدددني. وأشددادت ابلتددددابري املتيدددس

ملةافحدددة الل دددادأ وت ددد ير النلدددام الق دددائي الددد ط أ وحت دددني حقددد إل املدددرأة وال لددددأ ومةافحدددة 
 ا جتار ابلبشرأ ومحاية البجلعة.
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أ ولتعاو ا 2016وأثنحل أنغ   علل  امبجلا  عتمادها قان ن )تعديد( د ت ر  امبجلا لعام  -٤6
عحل أنغد    امبجلدا علدل امل دي مل آلجلات حق إل اان ان علل تعزيز هسه اةق إل ومحايتها. وشدج

 قدمال ن تنلجلس التدابري الرامجلة إىل حت ني اللروو ا جتماعجلة لشعبها.
 ورحبحل األرجنتني ب فد  امبجلا وشةرت أع اءه علل العر  امللصد للتقرير ال ط . -٤7
 وأثنددحل أرمجلنجلددا علددل  امبجلددا انشدداء و ارة الشددؤون انن ددانجلة وصددجلاغة ال جلا ددة انن ددانجلة -٤8

ال طنجلددة. وشددجعتها علددل تجل ددري ت ددججلد امل الجلدددأ و   ددجلما ن املندداطق الريلجلددةأ وضددمان التحقجلددق 
 اللعال ن حا ت بجلل األطلال وا جتار هبم واخت افهمأ ومقاضاة انناة.

وشددجعحل أ دد الجلا اةة مددة علددل الدددخ ل ن حدد ار بنكدداء مددل مججلددل األحددزاب ال جلا ددجلةأ  -٤٩
املعارضدة هاكايندد  هجلشدجللجلما. وشدجعحل مججلدل األطدراو علدل العمدد ورحبحل ابافراج عن  عجلم 

 معال من أجد تر جلخ اح ام الد قراطجلة وحق إل اان ان.
وأعربحل أذربجلجان عن تقديرها  لتزام  امبجلا الق   اب  تعرا  الدور  الشامد وحبماية  -50

تت دمن أهددافال  2021-2017حق إل اان ان وتعزيزهدا. و حلدحل أن ا  دة اامنائجلدة ال طنجلدة 
 طم حة تتعلق ابلتنمجلة ا قتصادية وحق إل اان ان.

وهنددد ت بدددنن  امبجلدددا علدددل مدددا بسلتدددل مدددن جهددد د  لتنلجلدددس الت صدددجلات املقدمدددة أثنددداء الددددورة  -51
ال ابقة من ا تعراضها الدور  الشامد. وأشدادت ابملبدادرات املتيدسة فجلمدا يتعلدق ابلتنمجلدة وتعلدجلم 

 صغار األطلال.
بددددحل ب ت دددد او ب ددددن قدددددان ن امل دددداواة واانصدددداو بدددددني انن ددددنيأ والتصددددديق علدددددل ورح -52

بروت كددد ل انماعدددة اامنائجلدددة للجنددد ب األفريقدددي بشددد ن نددد ن اندددن  والتنمجلدددة. وأقدددرت ابلتحددددايت 
امل ددددتمرةأ و   ددددجلما فجلمددددا يتعلددددق بددددزواج األطلددددالأ وعمددددد األطلددددالأ وطدددد ل ا حتجددددا  ال ددددابق 

 ات الرضلأ وارتلان م ت ايت اللقر.للمحاكمةأ وارتلان معدل وفجل
وأثندددحل الربا يدددد علدددل  امبجلدددا لتنقدددجلري ااطدددار ا  ددد اتجلجي الددد ط  للدددريوس نقدددص املناعدددة  -53

البشرية واايد أ وإطالإل اةملة ال طنجلة لللحص الروتجل  للريوس نقدص املناعدة البشدريةأ وإ دداء 
ني انن ني والقان ن املتعلق ابألشدياص املش رة وت فري العالجأ و ن قان ن اانصاو وامل اواة ب

 ذو  ااعاقة.
وأثنددحل ب ركجلندددا فا ددد  علدددل  امبجلدددا لتقريرهدددا الدد ط  الدددس  يعدددر  معل مدددات ملصدددلة عدددن  -5٤

التقدددم اةددر  ن جمددال حقدد إل اان ددان علددل مدددن ال ددن ات ا مدد  املاضددجلة. لةنهددا أشددارت إىل 
 وج د أوجل قص ر ن عدد من اجملا ت.

رونددددد  ال دددد ء علددددل وضددددل بددددرامو للتنقجلددددف حبقدددد إل اان ددددان ن املدددددارس و ددددل حل ب   -55
ا بتدائجلة والنان ية وبرامو تدريبجلة ن جمال حق إل اان دان للائددة أفدراد الددفان واألمدن. وأشدادت 

 ابلتدابري اااابجلة املتيسة ملةافحة العنف انن ا .
لدددزواج األطلدددال والدددزواج املبةدددر  وأشدددادت كنددددا ابلتدددزام  امبجلدددا وطنجلدددال ودولجلدددال ب ضدددل حدددد -56

 والق ر .
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و حلحل تشاد ابرتجلاح التقدم الس  أحر تل  امبجلدا ن ا  دتجابة للت صدجلات املنبنقدة مدن  -57
دورة ا  تعرا  النانجلة. وأشادت إبشرا  اجملتمل املد  واملنلمدات امل دتقلة ن العملجلدة التشداورية 

 ا   ات املتيسة لتعزيز حق إل اان ان ومحايتها. اعداد التقرير ال ط . ورحبحل تشاد  يتلف
املتعلدددق إبنشددداء نندددة  2015لعدددام  22وهنددد ت شدددجللي  امبجلدددا علدددل اعتمددداد القدددان ن رقدددم  -58

اانصاو وامل اواة بني انن نيأ وإبدماج أحةام اتلاقجلة الق اء علل مججلل أشةال التمجلجلز ضدد 
تقددم اةدر  ن جمدال الصدحة العامدةأ و   دجلما ن املرأة ن التشدريعات ال طنجلدة. وأشدادت أي دال ابل

 جمال مةافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اايد .
ون هددحل الصددني ابلقدد انني وا  ددط ال طنجلددة الدديت اعتمددداا  امبجلددا لتعزيددز حقدد إل اان ددان  -5٩

اية الصدحجلةأ ومحايتها. وأشارت إىل التقدم اةر  ن جما ت امل اواة بني انن نيأ والتعلجلمأ والرع
 وحق إل الن اء واألطلال واألشياص ذو  ااعاقةأ ومةافحة العنف انن ي وا جتار ابلبشر.

وشددددجل الة نغدددد   امبجلددددا علددددل تنلجلددددس إصددددالحااا التشددددريعجلة للتصددددد  بلعالجلددددة لالجتددددار  -60
ابألطلال وا تغال م انن دي ألغدرا  جتاريدةأ وحت دني محايدة األشدياص املصدابني ابملهدقأ ومندل 

 ومعاقبة مججلل أشةال التمجلجلز ضد األشياص ذو  ااعاقة.
وأثنحل ك ت ديل ار علل  امبجلا اصالح إطارهدا القدان   واملؤ  دي هبددو م اءمتدل مدل  -61

التزامااا الدولجلةأ ورحبحل اب   ات اليت اذساا لالن مام إىل عدد من الصة   الدولجلدة ةقد إل 
 اان ان.

ا أحر تددل مددن تقدددم ن تعزيددز حقدد إل اان ددان ومحايتهدداأ  ددا ن وأثنددحل كدد اب علددل  امبجلددا ملدد -62
ذلا وضل ال جلا ة انن انجلة ال طنجلة. وأعربحل عن تقدديرها أي دال للجهد د الديت تبدس ا  امبجلدا مدن 

 أجد حت ني م ت ن التعلجلم ن املناطق اة رية والريلجلة.
 تلاقجلددة مناه ددة التعددسي   وأشددادت الدددامنر  بت قجلددل  امبجلددا علددل الربوت كدد ل ا ختجلددار  -63

وغريه من ضروب املعاملة أو العق بة القا دجلة أو الالإن دانجلة أو املهجلندةأ لةنهدا  حلدحل أن  امبجلدا 
 مل تصدإل علجلل بعد.

ورحبددحل ججلبدد ع ابلعملجلددة الشدداملة الدديت اتبعتهددا  امبجلددا اعددداد تقريرهددا الدد ط . وأشددادت  -6٤
مدددن الصدددة   الدولجلدددة ةقددد إل اان دددان ن إطارهدددا  أي دددال ابلتقددددم الدددس  أحر تدددل ن إدمددداج عددددد

 القان   ال ط .
وأعربددحل مصددر عددن تقددديرها للجهدد د الدديت تبددس ا  امبجلددا لتعزيددز حقدد إل اان ددان ومحايتهددا  -65

وتنلجلدددس الت صدددجلات املقدمدددة إلجلهدددا أثنددداء ا تعراضدددها الددددور  الشدددامد ال دددابق. وأثندددحل علدددل  امبجلدددا 
 تشريعجلة وال جلا اتجلةأ ولتعاو ا مل جمل  حق إل اان ان وآلجلاتل. ذاذها عددال من املبادرات ال

وأثنحل إثجل بجلا علل  امبجلا لتنلجلس الت صجلات اليت قبلتها أثنداء دورات ا  دتعرا  ال دابقةأ  -66
ونلرت بعني التقددير إىل انهد د املبسولدة لتعزيدز إطارهدا الد دت ر  والتشدريعيأ و   دجلما ابعتمداد 

 ي إىل إدارة البجلعة علل    يةلد اللعالجلة وا  تدامة.تشريعات شاملة ترم
وأشدددددارت فنلنددددددا إىل التدددددزام  امبجلدددددا بددددددعم التمةدددددني ا جتمددددداعي وا قتصددددداد  للمدددددرأةأ  -67

و حلددحل التدددابري الدديت اذددساا لتعزيددز امل دداواة بددني انن ددني. وأثنددحل علددل  امبجلددا اطددالإل ا  ددة 
 التزامات ن جما  حق إل اان ان و جلادة القان ن.اامنائجلة ال طنجلة ال ابعة اليت تت من 
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ورحبدحل فرن دا ابلت د رات اااابجلدة ن  امبجلداأ و   دجلما إدمداج حقد إل اان دان و ددجلادة  -68
القددان ن ن ا  ددة اامنائجلددة ال طنجلددة ال ددابعة وتنقددجلري ااطددار املعجلددار  املتعلددق ابل ددج ن وابألحددزاب 

 ال جلا جلة.
 امبجلدددا انديدددد و حةامدددل املتعلقدددة بعددددم التمجلجلدددز. وشدددجعحل ورحبدددحل ج رججلدددا بد دددت ر  -6٩

 اةة مَة علل ت ريل وترية جه دها ملنل العنف انن ا  واايساء انن ي.
وأشددادت أملانجلددا بتعدداون  امبجلددا مددل اآللجلددات الدولجلددة ةقدد إل اان ددان. وأعربددحل أي ددال عددن  -70

 علددددل اةدددددود مددددل مجه ريددددة الة نغدددد  تقددددديرها الشددددديد  لتددددزام  امبجلددددا بتيلجلددددف أ مددددة الالجعددددني
 الد قراطجلةأ وأشادت اباعالن عن امل افقة علل وقف العمد بعق بة ااعدام.

و حلحل غاو ابرتجلاح م اءمة الق انني ال طنجلدة الزامبجلدة مدل ا لتزامدات الدولجلدة الديت تعهدد  -71
جلة ال طنجلدة وتعزيدز اآللجلدة هبا البلد ن جمال حق إل اان ان. ورحبدحل أي دال ب ضدل ال جلا دة انن دان

 ابملرأة.ال طنجلة للنه   
وأشددددارت غ اتجلمددددا  إىل العمددددد اااددددايب الددددس  اضدددد لعحل بددددل اللجنددددة ال طنجلددددة ةقدددد إل  -72

اان انأ لةنها أعربحل عن قلقها إ اء التقدارير الديت تتحدد  عدن فدر  قجلد د علدل اةدق ن حريدة 
 ة التشهري وقان ن النلام العام.التعبري والتجمل ال لميأ بع ها   ج  قان ن مةافح

وأعربحل هندوراس عن تقديرها للتقدم اةر  ن جمال ااصدالح التشدريعي والد دت ر  ن  -73
 امبجلا. وأشارت إىل أن  امبجلا مل تنلس أ  حةم اباعددام خدالل ال دن ات العشدرين املاضدجلةأ علدل 

 الرغم من إبقائها علل هسه العق بة   ج  الد ت ر انديد.
وأثنحل ا ند علدل  امبجلدا مل اءمدة إطارهدا التشدريعي مدل الصدة   الدولجلدة ن جمدال امل داواة  -7٤

بددددني انن ددددني وحقدددد إل األشددددياص ذو  ااعاقددددة. و حلددددحل أي ددددال انهدددد د الدددديت بددددسلتها  امبجلددددا 
 لتح ني فرص اةص ل علل خدمات الرعاية الصحجلة املتةاملة.

( بشددد ن 2017-2021ة ال طنجلدددة ال دددابعة )ورحبدددحل إندونجل دددجلا ب ضدددل ا  دددة اامنائجلددد -75
ا  اتجلججلات تعزيز حق إل اان ان ومحايتها. وأثنحل علل  امبجلا انشداء نندة اانصداو وامل داواة 

 بش ن اانصاو وامل اواة بني انن ني. 2015لعام  22بني انن ني و ن القان ن رقم 
الت الد دت رية والتشددريعجلة الرامجلددة ورحد  العددراإل ابنهد د الدديت تبددس ا  امبجلدا لتنلجلددس التعدددي -76

إىل تعزيدددددز محايدددددة حقددددد إل اان دددددان ن البلددددددأ وحت دددددني خددددددمات العدالدددددة. وأشددددداد ابل جلا دددددات 
 ا قتصادية الناجحة اليت تتبعها  امبجلا.

ورحبددحل آيرلندددا ابنهدد د الدديت تبددس ا  امبجلددا للنهدد   حبقدد إل اان ددان ن البلدددأ وأعربددحل  -77
تقدم ن هدسا الصددد. لةنهدا أبددت قلقهدا مدن الت د رات ال دلبجلة فجلمدا  عن تقديرها ملا أحر تل من

 يتعلق ابةق ن حرية التجمل وحرية التعبري.
ورحبدددحل إي الجلدددا ابلتقددددم اةدددر  ن م اءمدددة التشدددريعات ال طنجلدددة مدددل ا لتزامدددات الدولجلدددة  -78

اقددددةأ والتعلددددجلمأ املتعلقددددة حبقدددد إل اان ددددانأ و   ددددجلما ا لتزامددددات املتصددددلة ابألشددددياص ذو  ااع
واانصدداو وامل ددداواة بدددني انن دددني. وأثندددحل علدددل  امبجلددا لتنلجلدددس مبدددادرات للت عجلدددة بلدددريوس نقدددص 

 املناعة البشريةأ وخباصة بني الشباب.
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وأثنحل كجلنجلا علل  امبجلا ملا بسلتل من جه د لتنلجلس التدابري القان نجلة واادارية ذات الصدلة  -7٩
من قلة امل ارد. ودعحل اجملتمل الدو  إىل م اعدة  امبجلدا ن  ن جمال حق إل اان انأ علل الرغم

 هسا امل عل.
ورحبحل لجلبجلا ابلتدابري املتيسة لت طجلد حق إل اان ان و دجلادة القدان ن واآللجلدات ال طنجلدة  -80

املعنجلدة بتعزيدز ومحايددة حقد إل املدرأة. و حلددحل املبدادرات الرامجلدة إىل حت ددني ا جلاكدد األ ا ددجلةأ و  
 جما  الصحة والتعلجلم. جلما ن 

ورحبحل لجلت انجلا ابألحةام الد ت رية انديدة املتعلقة بعدم التمجلجلدزأ وأعربدحل عدن ت لعهدا  -81
إىل تنلجلسها. وأشارت إىل أن ا تيدام ق انني التشهري اننائجلة وم ايقة و ائط ااعدالم امل دتقلة 

 يقجلدان حرية التعبري.
لدديت اذددساا  امبجلدداأ  ددا ن ذلددا التزامهددا حبمايددة ورحبددحل مدغشددقر اب  دد ات اااابجلددة ا -82

ضحااي ا جتار ابلبشرأ وكلالدة اةدق ن التعلدجلمأ وإدمداج أحةدام اتلاقجلدة حقد إل األشدياص ذو  
 ااعاقة ن التشريعات ال طنجلة.

ورحبدددحل مدددالجلزاي ابلتقددددم اةدددر  ن جمدددا ت التعلدددجلم والصدددحة وحقددد إل الن ددداء واألطلدددال.  -83
جلدددا ملدددا بسلتدددل مدددن جهددد د للتصدددد  للعندددف انن دددا  مدددن خدددالل قدددان ن مةافحدددة وأثنددحل علدددل  امب

 العنف انن ا  وإنشاء مركز جامل لليدمات من أجد ال حااي.
بش ن اانصاو وامل اواة بني انن ني  22وأثنحل ملديف علل  امبجلا ل ن القان ن رقم  -8٤

هجلعة ا دعاء ال طنجلة وتنلجلس قدان ن  وإنشاء ننة اانصاو وامل اواة بني انن ني. ورحبحل إبنشاء
 مةافحة العنف انن ا .

ورحبددددحل م ريشددددجل س ابلتعهدددددات املق  عددددة ن إطددددار ا  ددددة اامنائجلددددة ال طنجلددددة ال ددددابعة  -85
(أ  ا ن ذلا ال كجلز علل البجلعة. وأعربحل عن تلاؤ ا ابنه د اليت تبس ا  امبجلا 2017-2021)

اانصدداو وامل دداواة بددني انن ددني وصددندوإل مةافحددة العنددف  لتعزيددز حقدد إل املددرأة عددن طريددق ننددة
 انن ا .

ورحبحل املة جلا اب تقبال  امبجلا مهاجرين من البلدان اجملاورةأ وشجعتها علل م اصلة  -86
ال فاء ابلتزامااا الدولجلة ن جمال حق إل اان ان. وهن ادا علدل  ايدة فدرص اةصد ل علدل التعلدجلم 

جلةأ وت صدددلها إىل  ايدة مت  دددط العمدددر املت قدددلأ وخلدددا معددددل وفجلدددات ا بتددددائي والرعايدددة الصدددح
 األطلال.

 ورحكبحل منغ لجلا ابل فد الزاميب وشةرتل علل تقدإ تقريره ال ط . -87
وأعدددرب انبدددد األ ددد د عدددن أ دددلل لعددددم اعتمددداد شدددرعة اةقددد إلأ لةندددل أثددد  علدددل  امبجلدددا  -88

 لتقدم اةر  ن منل العنف انن ا .اعداد مشرون قان ن ملةافحة التعسي . وأشاد اب
ورح  املغرب بتةري  حلر التعدسي  ن الد دت رأ وصدجلاغة قدان ن ملناه دة التعدسي .  -8٩

 وهن   امبجلا علل تنلجلس تدابري ملةافحة التمجلجلز والعنف ضد الن اء واللتجلات.
ام اتلاقجلددة و حلدحل ومجلبجلددا إنشداء ننددة اانصداو وامل دداواة بدني انن ددنيأ وإدمداج أحةدد -٩0

الق اء علل مججلل أشةال التمجلجلز ضدد املدرأة ن التشدريعات ال طنجلدة. غدري أ دا أعربدحل عدن أ دلها 
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ألن التعددديالت الدديت أُدخلددحل علددل شددرعة اةقدد إل رُف ددحل   جدد  ا  ددتلتاءأ وألن  امبجلددا أبقددحل 
 علل عق بة ااعدام ن الد ت ر.

 اتجلجي الدد ط  للددريوس نقددص املناعددة وأثنددحل ه لندددا علددل  امبجلددا  عتمدداد ااطددار ا  دد -٩1
(أ لةنهدا أعربدحل عدن أ دلها ألن البلدد مل يقبدد أ  ت صدجلة مدن 2017-2020البشرية واايد  )

الت صدددجلات املقدمدددة خدددالل دورات ا  دددتعرا  ال دددابقة بشددد ن العالقدددات انن دددجلة املنلجلدددة ومحايدددة 
انن دددانجلة وحددداملي صدددلات  حقددد إل املنلجلدددات واملنلجلدددني ومزدوجدددي املجلدددد انن دددي ومغددداير  ا  يدددة

 انن ني.
ورحبدددحل نجلجدددرياي بصدددجلاغة ال جلا دددة ال طنجلدددة بشددد ن ال لدددد وال جلا دددة انن دددانجلة ال طنجلدددة  -٩2

ومشرون قان ن حريدة ااعدالم. ورحبدحل أي دال ابلتددابري التشدريعجلة وا  دط الديت وضدعتها  امبجلدا مدن 
 األطلال.أجد محاية األطلال من ا  تغالل ا قتصاد أ  ا ن ذلا عمد 

ورحبحل النرويو إبدماج أحةام اتلاقجلدة الق داء علدل مججلدل أشدةال التمجلجلدز ضدد املدرأة ن  -٩3
التشدريعات ال طنجلدة. غددري أ دا أعربدحل عددن قلقهدا إ اء تددده ر حالدة التمتدل ابةددق ن حريدة التجمددل 

 والتعبريأ وإ اء حق إل ال لد ومتابعة الت صجلات املنبنقة من ا  تعراضات ال ابقة.
وأعربددحل ابك ددتان عددن تقددديرها للجهدد د املبسولددة فجلمددا يتعلددق ابانصدداو وامل دداواة بددني  -٩٤

انن ددنيأ واألشددياص ذو  ااعاقددةأ والتعلددجلمأ والالجعددني. وأشددادت ابنهدد د الدديت تبددس ا  امبجلددا 
ل ددمان امل دداواة ن وصدد ل اللقددراء وال ددعلاء إىل املدد ارد ا قتصددادية وا دددمات األ ا ددجلة واملدد ارد 

 ل بجلعجلة وا دمات املالجلة.ا
ورحبحل ابراغ ا  ابلتقدم الس  أشارت إلجلل منلمة األمم املتحددة لل بجلدة والعلدم والنقافدة  -٩5

 فجلما يتعلق ابلت  رات امل تجدة ن التشريعات ال طنجلة ا اصة بق ان التعلجلم.
وابنهددد د وأشددادت الللبدددني اب  دد ات املتيدددسة لددددعم تعزيددز حقددد إل اان ددان ومحايتهددداأ  -٩6

 الرامجلة إىل  ةني اللتجلات والن اء من خالل مشرون تعلجلم اللتجلات و ةني املرأة و بد العجلن.
ورحبدددحل الربتغدددال بعمدددد نندددة ت ددد ير القدددان ن ن  امبجلدددا علدددل مراجعدددة وا دددتعرا  مججلدددل  -٩7

 التشريعات والق انني العرفجلة املتصلة ابل لد.
أ ولتد فري 2016ل دن القدان ن الد دت ر  املعددَّل لعدام وأثنحل مجه رية كد راي علدل  امبجلدا  -٩8

اةمايددة لللعددات ال ددعجللةأ و   ددجلما األطلددال واألشددياص ذو  ااعاقددة. ورحبددحل إبنشدداء نندددة 
 التحقجلق ن أمناط التص يحل والعنف ا نتيايب.

و حددا ا حتدداد الرو ددي انهدد د الرامجلددة إىل الق دداء علددل العنددف ضددد الن دداء واألطلددالأ  -٩٩
ةافحة التمجلجلز ضد األشياص ذو  ااعاقة. ورح   شرون القدان ن املتعلدق بتحمجلدد مد ولي وم

 إنلاذ القان ن امل ؤولجلة اننائجلة عما  ار  نل من تعسي .
وأثنددددحل رواندددددا علددددل  امبجلددددا نه دهددددا الرامجلددددة إىل مةافحددددة العنددددف انن ددددي وانن ددددا أ  -100

 ة ابلعنف انن ا  وضمان العدالة لل حااي.وشجعتها علل تعزيز تنلجلس تشريعااا املتعلق
ورحبحل ال نغال ابعتماد الد ت ر املعددل وتددابري تشدريعجلة أخدرنأ ممدا أ دهم ن الق داء  -101

علدددل التمجلجلدددز والعندددف انن دددا أ وتعزيدددز اةدددق ن الصدددحة والتعلدددجلم. وحندددحل اجملتمدددل الددددو  علدددل 
 . م اعدة  امبجلا
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تنلجلددددس ا  ددددة اامنائجلددددة ال طنجلددددة ال ددددابعةأ و ددددن قددددان ن وأثنددددحل  ددددريالجل ن علددددل  امبجلددددا ل -102
اانصاو وامل اواة بني انن نيأ ونه دهدا الرامجلدة إىل التصدد  لالجتدار ابألشدياص. وشدجعحل 

  امبجلا علل  ايدة  نجلد املرأة ن مناص  صنل القرارأ واعتماد  جلا ات التغسية الشاملة.
قدد انني العرفجلددة املتصددلة ابل لدددأ وأعربددحل عددن ورحبددحل  ددل فاكجلا  راجعددة التشددريعات وال -103

 القلق إ اء ارتلان معد ت عمد األطلال و واج األطلال والزواج املبةر.
وأثنحل  ل فجلنجلا علل  امبجلا  عتماد  جلا ات بش ن التعلدجلم و ةدني املدرأة. و حلدحل بقلدق  -10٤

ة وغدري ذلداأ وانتشدار فدريوس ارتلان معد ت وفجلات األطلال و واج األطلال وا تغال م ن الدعار 
 نقص املناعة البشرية/اايد  ن صل فهم. وشجعحل  ل فجلنجلا  امبجلا علل إلغاء عق بة ااعدام.

ورحبحل جن ب أفريقجلا ابملشاورات ال ا دعة الن داإل الديت أجريدحل مدن أجدد إعدداد التقريدر  -105
انن ددانجلةأ وجهددات التن ددجلق املعنجلددة الدد ط  لال ددتعرا  الدددور  الشددامدأ وإنشدداء و ارة الشددؤون 

 ابلشؤون انن انجلة ن ال  اراتأ ووضل ال جلا ة انن انجلة ال طنجلة.
وأعربحل إ بانجلا عن تقديرها للجه د اليت تبدس ا  امبجلدا لتعزيدز حقد إل اان دان ومحايتهداأ  -106

 لةنها  حلحل أن هنا  جما ل للتح ني.
تبسلدل مدن جهد د مدن أجدد منداء األطلدال وتعلدجلمهمأ  وأثنحل دولة فل  ني علل  امبجلدا ملدا -107

وللتقدددم الددس  أحر تددل ن بددرومو التحدد يالت النقديددة ا جتماعجلددة. وأعربددحل عددن القلددق مددن نقددص 
 تغسية األطلال والن اءأ وخباصة اة امد واملرضعات.

 وأثددد  ال ددد دان علدددل  امبجلدددا ملدددا اذستدددل مدددن خ ددد ات لتعزيدددز حقددد إل اان دددان ومحايتهددداأ -108
أ وقددان ن 2012 ددجلما  ددن العديددد مددن القدد اننيأ منددد قددان ن األشددياص ذو  ااعاقددة لعددام  و 

 .2015أ وقان ن اانصاو وامل اواة بني انن ني لعام 2013التعلجلم العا  لعام 
وأعربددحل ال دد يد عددن تقددديرها   ددتمرار حة مددة  امبجلددا ن عملهددا علددل ال فدداء ابلتزامااددا  -10٩

 اان انأ وشجعتها علل بسل املزيد من انه د.فجلما يتعلق حبق إل 
دددرت أ دددا غدددري ورحكبدددحل   ي دددرا ابنهددد د املبسولدددة ن جمدددال التعلدددجلم. -110  حقددد إل نندددة  ن ذكك
 األطلدال علدل  دلجلمال  ت بجلقدال  يُ بَّدق   التمجلجلدز عددم مبددأ ألن قلقهدا عدن أعربدحل قدد كانحل  ال لد

 تمني إىل أضعف اللعات ن  امبجلا.املن
لجلشيت ابنه د اليت تبس ا  امبجلا لتح ني األوضان ن ال ج ن ومراكز  - ورحبحل تجلم ر -111

ا حتجددا أ إبجددراءات تشددمد بنددداء مراكددز إصددالحجلة جديدددة. و حلدددحل بتقدددير انهدد د املبسولدددة 
  ةني املرأة. لدعم
ورحبددحل ت غدد  ابل جلا ددات الرامجلددة إىل تجل ددري اةصدد ل علددل خدددمات الرعايددة الصددحجلةأ  -112

ددست لتح ددني أداء  دد إل  و ايدة فددرص اةصدد ل علددل التعلددجلم انجلددد. ورحبددحل اب  دد ات الدديت اذت
  العمدأ مركزة ب جل خاص علل الق اء علل أ  أ أشةال عمد األطلال.

ورحبحل ت ن  ابلتعديالت الد دت رية املتعلقدة حبلدر التمجلجلدز. وشدجعحل  امبجلدا علدل نشدر  -113
(أ الدددديت 2017-2020اامنائجلددددة ال طنجلددددة ال ددددابعة ) خددددالل ا  ددددةثقافددددة حقدددد إل اان ددددان مددددن 

   تةلد حت ني اةق إل ا قتصادية وا جتماعجلة.
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وأشدددارت أوغنددددا إىل ا فتقدددار إىل آلجلدددة وطنجلدددة للتن دددجلق بدددني انهدددات املعنجلدددة بغجلدددة تنلجلدددس  -11٤
مددددن أجددددد  2030الت صددددجلات بلعالجلددددة. وحنددددحل  امبجلددددا علددددل إع دددداء األول يددددة لتنلجلددددس خ ددددة عددددام 

  لللقر. التصد 
و حلددددحل أوكرانجلددددا أن عملجلددددة تعددددديد الد ددددت ر مل تةتمدددددأ إذ مل تُعتمددددد شددددرعة اةقدددد إل  -115

. وأعربحل عن قلقها إ اء  اكمة أشياص مار  ا حقهم ن حريدة 2016اب تلتاء وط  ن عام 
  وبعدها. 2016التجمل والتعبري قبد انتياابت عام 

 رؤيددة مزيددد مددن التقدددم ن حت ددني  ددجد حقدد إل وقالددحل اململةددة املتحدددة إ ددا تت لددل إىل -116
. وحندحل 2016اان ان ن أعقاب التحددايت الديت واجهتهدا  امبجلدا ن فد ة ا نتيداابت ن عدام 

اململةددة املتحدددة  امبجلددا علددل أن ت ددتند إىل ا  ددتحقاإل ن عملجلددة اختجلددار املرشددحني  نتيدداابت 
 راجل تشريعها الس   دد  ن الزواج الدنجلا.هجلعات املعاهدات التابعة لألمم املتحدةأ وعلل أن ت

وأعربددددحل الدددد  ايت املتحدددددة عددددن قلقهددددا إ اء اةالددددة ال جلا ددددجلة ال ددددائدة منددددس انتيدددداابت  -117
دددد  ددد ء ت بجلدددق 2016آب/أغ دد    أ الددديت تت دددم بتقجلجلددد اةدددق ن حريدددة التعبدددري والتجمددلأ وتعمت

 قان ن النلام العام لعرقلة جتمعات أحزاب املعارضة.
دددست فجلمدددا يتعلدددق حبقددد إل ال لددددأ ومنهدددا حلددددر و  -118 رحبدددحل أوروغددد ا  ابملبدددادرات الددديت اذت

العق بدددة ان دددددية ن مججلدددل اجملددددا تأ وإنشددداء ننددددة لسنصددداو وامل دددداواة بدددني انن ددددني. ويعددددزن 
 ا تمرار التمجلجلز والعنف ضد املرأة ن جزء منل إىل أوجل ت ارب ن ااطار القان  .

يقجلددا ال  ددد ل ب فددد  امبجلددداأ وأثنددحل علدددل جهدد ده لتنلجلدددس الت صدددجلات ورحبددحل مجه ريدددة أفر  -11٩
 املقب لة أثناء ا  تعرا  ال ابق. ودعحل اجملتمل الدو  إىل دعم هسه انه د.

وذكددر وفدددد  امبجلدددا أن ننددة ت ددد ير القدددان ن وضددعحل مشدددرون قدددان ن ال لددد ابلتشددداور مدددل  -120
قجلددة حقدد إل ال لددد والصددة   ااقلجلمجلددة اةة مددة. و ددجلدمو هددسا القددان نأ لدددن  ددنلأ أحةددام اتلا

 جلا دات شد أ مدن بجلنهدا ال جلا دة  2015ذات الصلة ن التشريعات اةلجلة. واعُتمدت ن عدام 
 ال طنجلة بش ن ال لدأ من أجد حت ني رفاه األطلال.

ويدنص الد ددت ر صددراحة علددل أن  امبجلدا دولددة م ددجلحجلة. لددسا ُيةلدد حددق اننددني ن اةجلدداة  -121
بداية اةمد. ون هسا الصددأ جترن عملجلدات ااجهدا  املد م ن ن ودروو  دددة  اليت تبدأ منس

 جدالأ ينص علجلها قان ن إ اء اةمد وقان ن العق ابت.
وتددنص شدددرعة اةقدد إل الددد اردة ن الد ددت ر علدددل عق بددة ااعددددامأ و   ةددن تعدددديلها إ   -122

رامجلدة إىل إلغداء عق بدة ااعددامأ ممدا أشد اط ن انهد د ال 1٩٩7اب  تلتاء. وقد ُق عحل منس عام 
ا تلتاء كان  ةدن  2016يل ر عدم تنلجلس أ  حةم اباعدام منس ذلا العام. وُأجر  ن عام 

أن يؤد  إىل إلغاء عق بة ااعدامأ لةن الشع  رفا ا ق اح فلم تتغري شرعة اةقد إل. وخلدف 
 دددججلنال ن جنددداح  17٤لجلدددال أ وي جدددد حا2016الدددرئجل  مججلدددل أحةدددام ااعددددام الصدددادرة ن عدددام 

  شيصال منهم فقط. 13اةة م علجلهم اباعدامأ ُبحل ن ا تعناو 
وتعمددد اةة مددةأ ن إطددار جه دهددا الرامجلددة إىل إلغدداء عق بددة ااعدددامأ علددل إادداد  ددبد  -123

تعديد قان ن العق ابت حبجلث يةد ن إصددار عق بدة ااعددام بنداءل علدل ال دل ة التقديريدة للق داةأ 
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ةدد ن إلزامجلددال. واباضددافة إىل ذلدداأ تددنلم اةة مددة محددالت للت عجلددةأ و ددجل ع يدد م يةدد ن فجلددل و  ي
  الناس م تعدين الغاء عق بة ااعدام.

وتُبددسل جهدد د مددن أجددد التعججلددد ابلتصددديق علددل املعاهدددات الدديت مل تن ددم إلجلهددا  امبجلددا  -12٤
التصددديق علددل ا تلاقددات بعددد. وتشددمد هددسه انهدد د وضددل قاعدددة بجلدداوتأ و ددن قددان ن بشدد ن 

  الدولجلة.
وتعرضحل  امبجلا لدعاية  لبجلةأ و   جلما من و ائط ااعدالم الدولجلدة الديت أع دحل صد رة  -125

تدد حي بتددده ر حالددة التمتددل ابةددق ن حريددة التجمددل والتعبددري. وطلدد  ال فددد إىل شددركائل الدددولجلني 
 م اعدتل ن تغجلري تلا الص رة.

ن النلدام العدام لتقجلجلدد األحدزاب املعارضدة أو األصد ات املياللدة أمدا ادعداء ا دتيدام قدان   -126
أ كدان عددد اجتماعدات اةدزب 2016فه   ا افد اء. فلدي اللد ة الديت  دبقحل انتيداابت عدام 

اةددداكم الددديت أوقلدددحل   جددد  قدددان ن النلدددام العدددام أكندددر مدددن عددددد اجتماعدددات أحدددزاب املعارضدددة 
ة اجتماعات ألن مدال  الشدرطة مل يةدن كافجلدال ل دمان امل ق فة. واض ر و ير العدل إىل تعلجلق عد

  التجمل ال لمي. واةة مة م ؤولة عن اةلاظ علل ال الم والنلام.
  ة للبث التللزي  أ مما  ند  ايدة كبدرية علدل  26  ة إذاعجلة خاصة و 123وت جد  -127

ثدددال    دددات للبدددث مددددن ال دددن ات القلجللدددة املاضدددجلة. وألغدددحل هجلعدددة ااذاعدددة امل دددتقلة تدددراخجلص 
التللزي   من أجد التحقجلق ن ادعاءات متعلقة خب اب الةراهجلة. وقد اعتسرت اة ات الدنال  

أ الدديت أُغلقددحل  مددر مدددن The Postعددن ا ددتيدام هددسا ا  ددداب. ويتعلددق حدداد  آخددر بصدددحجللة 
 اةةمة ب ب  عدم  داد دي  ا والتزامااا ال ريبجلة.

حل عددة حد اد  إحدراإل ابلعمدد أدت إىل انق دان الةهدرابء شدهرالأ وقعد 12وعلل مددن  -128
من د ت ر  امبجلا علل تدابري للحد مدن تلدا اةد اد أ وأف دل  31وتدمري أ  اإل. وتنص املادة 

 ت بجلقها إىل اخنلا  عدد تلا اة اد .

 استنتاجات و/أو توصيات -اثنياا  
 درست زامبيا التوصيات التالية وأعربت عن أتييدها: -12٩

تسريع عملية إدماج أحكام الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت  1-12٩
 انضمت إليها يف تشريعاهتا الوطنية )زمبابوي(؛

تعديل تشريعاهتا الوطنية لتكون متوافقة مع أحكام اتفاقية القضاء  2-12٩
علىىىي  يىىىع ألىىىكا  التمييىىىز ضىىىد املىىىرأةي  ىىىا يف قلىىى  عنىىىد تنقىىىي  لىىىرعة احلقىىىوق 

األحىزا  السياسىيةي مىن أجىل  ايىة وتعزيىز حقىوق املىرأة واملسىاواة ومشروع قانون 
 بني اجلنسني )فنلندا(؛

مضاعفة اجلهود من أجل كفالة إدراج أحكام اتفاقية القضاء علىي  3-12٩
  يع ألكا  التمييز ضد املرأة ابلكامل يف تشريعاهتا الوطنية )أوروغواي(؛

ار تعليمىات إ  وكىاالت إصالح قانون النظىام العىام وضىمان إصىد ٤-12٩
 إنفاق القانون للتقيد به من دون حتيز سياسي )النرويج(؛



A/HRC/37/14 

15 GE.18-00322 

إ  توسىىىىىىىيع نةىىىىىىىاق لىىىىىىىرعة احلقىىىىىىىوق مواصىىىىىىىلة اجلهىىىىىىىود الراميىىىىىىىة  5-12٩
 ليشمل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ) هورية كوراي(؛ ١٩٩٦ لعام

مىىن أجىىل ح سىىن  ختصىىيا املىىوارد البشىىرية والتقنيىىة واملاليىىة الالزمىىة 6-12٩
أداء مكتىىىب مفىىىوض لىىى،ون الةفىىىلي ومىىىن أجىىىل تىىىوفة  ىىىدمات الرعايىىىة الصىىىحية 

 اجلنسية واإلجنابية للنساء والفتيات )هندوراس(؛
من  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ما يكفي من الوسائل واملوارد  7-12٩

 )اجلزائر(؛
وارد املاليىة تزويد اللجنة الوطنية حلقىوق اإلنسىان  ىا يكفىي مىن املى 8-12٩

 لزايدة الفعالية يف أدائها )غواتيماال(؛
النظىىر يف سىىبل تعزيىىز اللجنىىة الوطنيىىة حلقىىوق اإلنسىىان  ىىا يتسىىىق  ٩-12٩

واملبىىادا املتعلقىىة  ركىىز امل،سسىىات الوطنيىىة لتعزيىىز و ايىىة حقىىوق اإلنسىىان )مبىىادا 
 ابريس( )أسرتاليا(؛

بتخصىىىيا املىىىوارد تعزيىىىز قىىىدرة اللجنىىىة الوطنيىىىة حلقىىىوق اإلنسىىىان  10-12٩
 الكافية ألنشةتها )أوغندا(؛

 اعتماد  ةة عمل وطنية حلقوق اإلنسان )السودان(؛ 11-12٩
 التعجيل بصياغة  ةة عمل وطنية حلقوق اإلنسان )أوغندا(؛ 12-12٩
اسىىتكما   ةىىة عمىىل لتوجيىىه تنفيىىا  يىىع توصىىيات االسىىتعراض  13-12٩

 الدوري الشامل )جنو  أفريقيا(؛
  ةة عمل وطنية بشأن الةفل )بنن(؛ اعتماد 1٤-12٩
تنفيىىىا اتفاقيىىىة حقىىىوق الةفىىىل يف سىىىياق سياسىىىتها الوطنيىىىة بشىىىأن  15-12٩

 الةفل )بنن(؛
( ملواجهة 20١7-2020تنفيا اخلةة اإلمنائية الوطنية السابعة ) 16-12٩

 التحدايت اليت تقر أبهنا ال تزا  تعرتض حقوق اإلنسان )كواب(؛
ي تنفيىىىا توصىىىيات االسىىىتعراض الىىىدوري الشىىىاملالتنسىىىيق يف  زايدة 17-12٩

 )املغر (؛ ومتابعة قل  التنفيا
النظر يف إنشاء آلية وطنية مس،ولة عن التنسيق والتنفيا واإلبالغ  18-12٩

واملتابعةي أو تعزيز اآللية القائمةي وفقاا لعناصر املمارسات السليمة احملىددة يف دليىل 
 نية لإلبالغ واملتابعة )الربتغا (؛بشأن اآلليات الوط 20١٦املفوضية لعام 

مواصىىىىلة جهودهىىىىا الراميىىىىة إ  إدراج قضىىىىااي حقىىىىوق اإلنسىىىىان يف  1٩-12٩
 برامج تدريب العسكريني واملوظفني األمنيني )االحتاد الروسي(؛
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تكثيىىف اجلهىىود الراميىىة إ  وضىىع إطىىار قىىانوق يهىىد  إ  القضىىاء  20-12٩
اإلعاقة أو الوضىع أو أي أسىاس آ ىر  علي التمييز علي أساس اجلنس أو العرق أو

 )أوكرانيا(؛
اختاق تدابة فعالة لوضع حد للتمييز اجلنساق والعنف ضد املىرأةي  21-12٩

فضالا عن زواج األطفا . وتشمل تل  التدابة  الت التوعية والسىعي إ  إلىراك 
 السلةات احمللية والزعماء التقليديني يف العملية )إسبانيا(؛

لة اجلهىىود الراميىىة إ  مكافحىىة التمييىىز ضىىد املىىرأة والقضىىاء مواصىى 22-12٩
 علي  يع ألكا  العنف ضدهاي وال سيما العنف املنزيل )تونس(؛

اعتمىىىاد تشىىىريعات تىىىىددة تتىىىي  للنسىىىاء  ايىىىىة كافيىىىة مىىىن  يىىىىع  23-12٩
 املمارسات التمييزية )ليتوانيا(؛

صىىابني بفىىةوس اختىىاق التىىدابة الالزمىىة لوضىىع حىىد للتمييىىز ضىىد امل 2٤-12٩
 نقا املناعة البشرية واأللخاص الاين يعانون من املهق )بوركينا فاسو(؛

مواصىىلة تعزيىىز التنميىىة االقتصىىادية واالجتماعيىىة املسىىتدامةي ورفىىع  25-12٩
مسىىتوم معيشىىة النىىاس وإرسىىاء أسىىاس متىىني لتمتىىع لىىعبها  ميىىع حقىىوق اإلنسىىان 

 )الصني(؛
ي متشىياا بفعاليىة الةبيعيىة هىامواردجهودها مىن أجىل إدارة  مضاعفة 26-12٩

 بشأن اإلدارة البيئية )ابكستان(؛ 20١١لعام  ١2 رقم مع القانون
اختىاق املزيىد مىىن التىدابة حلمايىة حقىىوق اإلنسىان والبيئىة يف منىىاطق  27-12٩

 التعدين )اجلزائر(؛
مهىا كىي ال وضع إطار تنظيمي لشىركات التعىدين املوجىودة يف إقلي 28-12٩

 تضر أنشةتها ابلبيئة احمليةة هبا )السنغا (؛
بىىا  مزيىىد مىىن اجلهىىود مىىن أجىىل صىىون البيئىىة عنىىد تنفيىىا بىىرامج  2٩-12٩

 التنمية الزراعية وعدم استخدام مبيدات اآلفات احملظورة دولياا )العراق(؛
اختىىاق تىىدابة فعالىىة ملنىىع واستئصىىا  العنىىف ضىىد النسىىاء  املضىىي يف 30-12٩

 واملراهقنيي وتوفة احلماية واملساعدة للضحااي )ليلي(؛ واألطفا 
مواصىىلة جهودهىىىا الراميىىىة إ  التصىىدي للعنىىىف اجلنسىىىاق والعنىىىف  31-12٩

 ليشيت(؛ - اجلنسي ضد النساء والفتيات )تيمور
تنفيىىىا السياسىىىات الوطنيىىىة ملكافحىىىة العنىىىف اجلنسىىىاق  املضىىىي يف 32-12٩

 )كواب(؛
كاف  بفعالية العنىف اجلنسىاق ضىد النسىاء اعتماد سياسة لاملة ت 33-12٩

 والفتيات )هندوراس(؛
ي  ىىا يف ومكافحتىىه العنىىف اجلنسىىاقيىىز التىىدابة الراميىىة إ  منىىع تعز  3٤-12٩

 قل  متثيل املرأة يف مناصب املس،ولية )ابراغواي(؛
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مواصىىىىلة التنفيىىىىا الفعىىىىا  للتىىىىدابة الراميىىىىة إ  مكافحىىىىة التمييىىىىز  35-12٩
 ة )جيبويت(؛والعنف ضد املرأ

 اختاق تدابة فعالة ملكافحة العنف ضد املرأة )جورجيا(؛ 36-12٩
ا اتفاقية القضاء علي  يع ألىكا  التمييىز ضىد املىرأة تنفيىااا يتنف 37-12٩

. ويشىمل قلى  أيضىاا عنف ضد النساء والفتياتيف سياق مكافحة الي سريعاا وكامالا 
ابلكامل وختصىيا مىوارد كافيىة  20١١تنفيا قانون مكافحة العنف اجلنساق لعام 

 يف امليزانية لصندوق مكافحة العنف اجلنساق )أملانيا(؛
الىىة األلىىخاص املصىىىابني ابملهىىقي وكفالىىة  ىىايتهم مىىىن االهتمىىام ح 38-12٩

 االعتداء والقتل )الربتغا (؛
اختىىاق تىىدابة قويىىة حلمايىىة األلىىخاص الىىاين يعىىانون مىىن املهىىق مىىن  3٩-12٩

 العنف اليت يتعرضون هلا ) هورية أفريقيا الوسةي(؛خمتلف ألكا  
تعزيز السياسات الوطنية لضمان متتىع األلىخاص املصىابني ابملهىق  ٤0-12٩

ابحلمايىىىة الكاملىىىة مىىىن االعتىىىداءاتي وتنفيىىىا بىىىرامج للتوعيىىىة تعىىىزز أيضىىىاا انىىىدماجهم 
 االجتماعي يف املناطق الريفية )سةاليون(؛

 نا علىىي حتميىىل أقىىر  وقىىت  كىىني يىىاعتمىىاد مشىىروع قىىانوني يف ٤1-12٩
 التعايب )االحتاد الروسي(؛ عن  ارسةاملس،ولية اجلنائية موظفي إنفاق القانون 

تعزيىىىىىىز التشىىىىىىريعات املتعلقىىىىىىة حظىىىىىىر التعىىىىىىايب وحتسىىىىىىني ظىىىىىىرو   ٤2-12٩
 االحتجاز يف السجون )فرنسا(؛

تعزيىىىز اجلهىىىود الراميىىىة إ  حتسىىىني الظىىىرو  يف السىىىجون وضىىىمان  ٤3-12٩
 احملتجزين )إيةاليا(؛ حقوق
حتسني ظرو  عىي  احملتجىزيني واختىاق اإلجىراءات املناسىبة للحىد  ٤٤-12٩

 من االحتجاز االحتياطي املةو  )السنغا (؛
ضىىمان فصىىل األطفىىا  عىىن البىىالغني احملتجىىزين يف مراكىىز الشىىرطة  ٤5-12٩

 والسجون )سلوفينيا(؛
واحلىد مىن  ظىرو  العىي  يف السىجونتحسىني لمضاعفة جهودهىا  ٤6-12٩

 )بوروندي(؛ هااكتظاظ
تقيىىىدها  رص علىىىيعمليىىىة دديىىىد املرافىىىق اإلصىىىالحية واحلىىى إكمىىىا  ٤7-12٩

 ابملعاية الدولية املعتمدة )جنو  أفريقيا(؛
ظىرو  معيشىية مالئمىة للسىجناء  توفةاستيفاء املعاية الدولية يف  ٤8-12٩

 )آيرلندا(؛
ووسىائ   مات غىة احلكوميىةإلراك اجملتمع املدق والنشةاء واملنظ ٤٩-12٩

أرضىىية مشىىرتكة بشىىأن مشىىروع قىىانون احلصىىو  الرامىىي إ  إدىىاد اإلعىىالم يف احلىىوار 
 علي املعلومات وقضااي احلوكمةي مثل الفساد )الوالايت املتحدة األمريكية(؛
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تكثيىىىف جهودهىىىا الراميىىىة إ  مكافحىىىة االدىىىار ابلبشىىىر املضىىىي يف  50-12٩
 )إثيوبيا(؛

 اجلهود الرامية إ  مكافحة االدار ابلبشر )تونس(؛مواصلة  51-12٩
مواصىىلة العمىىل مىىع الشىىركاء اإلمنىىائيني بغيىىة حتسىىني قىىدراهتا إلنفىىاق  52-12٩

 قانوهنا املتعلق  كافحة االدار )الفلبني(؛
مواصىىىىلة السياسىىىىات الراميىىىىة إ  تعزيىىىىز و ايىىىىة حقىىىىوق اإلنسىىىىان  53-12٩

 هورية فنزويال البوليفارية(؛لأللخاص العاملني يف قةاع التعدين ) 
وتقيىيم بىرجمج  رصىد  و لضىمان االجتمىاعي ة اتةىوير سياسى مواصىلة 5٤-12٩

 التحويالت النقدية االجتماعية يف هاا الصدد )دولة فلسةني(؛
تقىىىىىدا املسىىىىىاعدة الىىىىىيت تعمىىىىىل هبىىىىىا لتعزيىىىىىز آليىىىىىات االسىىىىىتهدا   55-12٩

وخباصة احلوامىل واملرضىعات األطفا  والنساءي  حرصاا علي عدم إغفا االجتماعية 
 )دولة فلسةني(؛

مواصىىلة تعزيىىز السياسىىات الوطنيىىة حلقىىوق اإلنسىىاني وال سىىيما يف  56-12٩
احلقىىىوق االقتصىىىادية واالجتماعيىىىة والثقافيىىىةي مىىىن أجىىىل حتسىىىني نوعيىىىة حيىىىاة ميىىىدان 

 مستوم معيشة أضعف الفئات ) هورية فنزويال البوليفارية(؛رفع سكاهناي و 
التمويل املخصىا لقةىاع الصىحة لبلىوغ املسىتوايت املتعهىد زايدة  57-12٩

حتسىىني هبىىا يف إعىىالن أبوجىىاي وخباصىىة زايدة اهلياكىىل األساسىىية للصىىحة بوجىىه عىىامي و 
فىرص حصىو  النسىاء الفقىةات و/أو  زايدةنسبة املرضىي إ  املىوظفني الصىحينيي و 
 الريفيات علي الرعاية الصحية )كينيا(؛

ايىىىىة الصىىىىحية هبىىىىد  احلىىىىد مىىىىن الوفيىىىىات حتسىىىىني م،سسىىىىات الرع 58-12٩
 النفاسية )أنغوال(؛

مواصىىلة جهودهىىا الراميىىة إ  احلىىد مىىن الوفيىىات النفاسىىيةي وتعزيىىز  5٩-12٩
 نظام الرعاية الصحية )السودان(؛

تكثيىىف جهودهىىا الراميىىة إ  التخفيىىف مىىن العقبىىات املتبقيىىة أمىىام  60-12٩
أجىل الوصىو  إ   فىب كبىة  حصو  احلوامل واألمهات علي الرعاية الصحية من

 يف معد  الوفيات النفاسية )بوركينا فاسو(؛
حتريىىر اإلجهىىاضي والعمىىل بىىدالا مىىن قلىى  علىىي تنفيىىا  الكىىف عىىن 61-12٩

قوانني هتد  إ   اية حق اجلنني يف احلياةي واالعرتا  أبن احلياة تبدأ عند احلملي 
 ؛فضالا عن أتكيد عدم وجود حق دويل يف اإلجهاض )كينيا(

كفالىىة تىىوفة عىىالج فىىةوس نقىىا املناعىىة البشىىرية لكىىل مىىن  تىىاج  62-12٩
 دون متييزي )ليلي(؛من إليهي 
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احلىىىىىرص علىىىىىي أن تكىىىىىون السياسىىىىىات واالسىىىىىرتاتيجيات الوطنيىىىىىة  63-12٩
أفراد الفئات الضىعيفةي للصحة وفةوس نقا املناعة البشرية لاملة ومتاحة جلميع 

 إلعاقة )اهلند(؛البالغون واألطفا  قوو ا  ن فيهم
مواصىىىىلة تةىىىىوير أنشىىىىةتها يف جمىىىىا  الرعايىىىىة الصىىىىحية واملضىىىىي يف  6٤-12٩

توطيىىىد عملهىىىا بشىىىأن الوقايىىىة مىىىن فىىىةوس نقىىىا املناعىىىة البشىىىرية/اإليدز وعالجىىىه 
 )الصني(؛

اسىىىتحداد  ىىىىدمات املشىىىىورة الىىىىيت تراعىىىىي احتياجىىىىات املىىىىراهقني  65-12٩
واملعلومىىات اجلنسىىية واإلجنابيىىةي مىىع وتكفىىل هلىىم السىىرية يف جمىىا  الرعايىىة الصىىحية 

 إيالء املراهقات اهتماماا  اصاا )الربتغا (؛
توافر املعلومات عن برامج و دمات الصحة العقلية القائمة  زايدة 66-12٩

 فىىىىيهم ن ىىىعلىىىي احىىىىرتام حقىىىوق اإلنسىىىىاني وزايدة فىىىرص حصىىىىو  اجلميىىىع عليهىىىىاي 
 املراهقون )الربتغا (؛

ا  ابملىىىوارد الكافيىىىة ) هوريىىىة أفريقيىىىا تعزيىىىز قةىىىاع صىىىحة األطفىىى 67-12٩
 الوسةي(؛

مواصىىىلة جهودهىىىا مىىىن أجىىىل حتسىىىني اخلىىىدمات الصىىىحية والتعلىىىيم  68-12٩
 )ليبيا(؛
زايدة املوارد املخصصة لقةىاعي الصىحة والتعلىيم لسىكان املنىاطق  6٩-12٩

 )توغو(؛زايدةا كبةة الريفية 
علىىي التعلىىيم وفقىىاا احلصىىو  تعزيىىز اجلهىىود الراميىىة إ  زايدة فىىرص  70-12٩

ة الوطنيىىىىىة املنقحىىىىىة بشىىىىىأن تىىىىىوفة التعلىىىىىيم للجميىىىىىعي وزايدة االعتمىىىىىادات للسياسىىىىى
 املخصصة لقةاع التعليم )ابكستان(؛

مواصىىىىلة إصىىىىالح قةىىىىاع التعلىىىىيم لىىىىزايدة تىىىىوافر التعلىىىىيم للجميىىىىع  71-12٩
 وإمكانية احلصو  عليه والقدرة علي حتمل تكاليفه وحتسني نوعيته )الربازيل(؛

صىىىو  علىىىي احل العمىىىل علىىىي متكىىىني  يىىىع األطفىىىا  مىىىنمواصىىىلة  72-12٩
 )إندونيسيا(؛ امي وتكاف، فرصهم يف التعلمالتعليم اإللز 

إصالح التعليم من أجل حتسني نوعيتىه وجعلىه يف املتنىاو  وتيسىة  73-12٩
 عودة األمهات املراهقات إ  املدرسة )كينيا(؛

جلميىىىىىىع علىىىىىىي التعلىىىىىىيم  حصىىىىىىو  امواصىىىىىىلة جهودهىىىىىىا الراميىىىىىىة إ  7٤-12٩
 (؛)منغوليا
العمل علي توسيع نةاق اجلهود املباولىة لتىوفة التعلىيم االبتىدائي  75-12٩

 اجملاق للجميع )دولة فلسةني(؛
 مواصلة اجلهود لتحسني وضع املرأة )مصر(؛ 76-12٩
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املضىىىىي قىىىىدماا يف متكىىىىني املىىىىرأة بىىىىزايدة عىىىىدد النسىىىىاء يف املناصىىىىب  77-12٩
 احلياة )إندونيسيا(؛ مناحي يع القيادية يف 

تعزيىىىىىز السياسىىىىىات الراميىىىىىة إ   ايىىىىىة حقىىىىىوق الةفىىىىىل  املضىىىىىي يف 78-12٩
 )جورجيا(؛

إدراج مشىىىىىاركة األطفىىىىىا  يف العمليىىىىىات التشىىىىىاورية الر يىىىىىة الىىىىىيت  7٩-12٩
 تتةلب مسامهة املواطنني )سلوفاكيا(؛

ي تعزيز  اية حقوق الةفلي إبجراءات تشمل إلغاء عمل األطفىا  80-12٩
 ومكافحة سوء التغايةي و اية األطفا  اجلناة أثناء االحتجاز )النرويج(؛

اختىىاق  يىىىع التىىدابة الضىىىرورية للتعجيىىل ابعتمىىىاد وتنفيىىا مشىىىروع  81-12٩
( للمسىىىىاعدة علىىىىي وضىىىىع حىىىىد لىىىىزواج األطفىىىىا  يف زامبيىىىىا 20١5قىىىىانون الىىىىزواج )

 )اململكة املتحدة لربيةانيا العظمي وآيرلندا الشمالية(؛
مواصىىىلة وتعزيىىىز اجلهىىىود الراميىىىة إ  منىىىع زواج األطفىىىا  والقضىىىاء  82-12٩

 عليه )ملديف(؛
 مواصلة اجلهود الرامية إ  مكافحة زواج األطفا  )املغر (؛ 83-12٩
معىىىىىد  زواج ارتفىىىىىاع  اختىىىىىاق املزيىىىىىد مىىىىىن اخلةىىىىىوات حلىىىىىل مشىىىىىكلة 8٤-12٩

الراميىىة إ  احلىىد  األطفىىا ي إبجىىراءات تشىىمل التنفيىىا الكامىىل لالسىىرتاتيجية الوطنيىىة
 )جميبيا(؛ 202١من زواج األطفا  حلو  عام 

 حتسني وضع األلخاص قوي اإلعاقة )مصر(؛ 85-12٩
بىىىىىا  املزيىىىىىد مىىىىىن اجلهىىىىىود حلمايىىىىىة األلىىىىىخاص املصىىىىىابني ابملهىىىىىق  86-12٩

 )العراق(؛
ضىىىمان اتسىىىاق القىىىوانني املتعلقىىىىة ابأللىىىخاص قوي اإلعاقىىىة مىىىىع  87-12٩

 ر(؛املعاية الدولية )مدغشق
مواصىىىىىلة جهودهىىىىىا الراميىىىىىة إ  إعمىىىىىا  حقىىىىىوق األلىىىىىخاص قوي  88-12٩

اإلعاقة وحتديث اإلطار القانوق الوطين من أجل مواءمته مع أحكىام اتفاقيىة حقىوق 
 األلخاص قوي اإلعاقة )اليمن(؛

تسىىىجيل املواليىىىد ليشىىىمل النهىىىوض بعمليىىىة توسىىىيع نةىىىاق بىىىرجمج  8٩-12٩
 )زمبابوي(؛مزيداا من املناطق النائية 

املضىىىي قىىىدماا يف زايدة معىىىد  تسىىىجيل املواليىىىد مىىىن  ىىىال   لىىىة  ٩0-12٩
 التوعية الوطنية احلالية )إثيوبيا(.

وسىىتدرس زامبيىىا التوصىىيتني التىىاليتنيي وسىىرت د  عليهمىىا يف وقىىت مناسىىب ال يتجىىاوز  -130
 موعد الدورة السابعة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان:
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مواصىىىىلة جهودهىىىىا الراميىىىىة إ  إدمىىىىاج أحكىىىىام الصىىىىكوك الدوليىىىىة  130-1
 مىىىىا  كىىىىنالرئيسىىىىية حلقىىىىوق اإلنسىىىىان يف تشىىىىريعها الىىىىوطين ومواءمتىىىىه معهىىىىا أبسىىىىرع 

 )ليلي(؛
متكني األطفا  الالجئني من احلصو  علىي اخلىدمات االجتماعيىةي  130-2

 (.ليشيت - مثل الصحة والتعليم )الربتغا ( )تيمور
 ا التوصيات التالية وأحاطت علماا هبا:ودرست زامبي -131

التصديق علىي الربوتوكىو  اال تيىاري التفاقيىة القضىاء علىي  يىع  131-1
 ألكا  التمييز ضد املرأة )ليتوانيا(؛

النظىىر يف التصىىديق علىىي الربوتوكىىو  اال تيىىاري التفاقيىىة القضىىىاء  131-2
 علي  يع ألكا  التمييز ضد املرأة )موريشيوس(؛

ديق علىىىي الربوتوكىىىوالت اال تياريىىىة التفاقيىىىة القضىىىاء علىىىي التصىىى 131-3
 يىىع ألىىكا  التمييىىىز ضىىد املىىرأةي واتفاقيىىىة مناهضىىة التعىىايب وغىىىة  مىىن ضىىىرو  
املعاملىىة أو العقوبىىة القاسىىية أو الالإنسىىانية أو املهينىىةي واتفاقيىىة حقىىوق األلىىخاص 

ق الةفىىىىىىل التفاقيىىىىىىة حقىىىىىىو  ي اإلعاقىىىىىىةي فضىىىىىىالا عىىىىىىن الربوتوكىىىىىىولني اال تيىىىىىىارينيقو 
 )غواتيماال(؛

التصديق علىي الربوتوكىو  اال تيىاري التفاقيىة القضىاء علىي  يىع  ٤-131
ألىىىكا  التمييىىىز ضىىىد املىىىرأة ومواصىىىلة تعزيىىىز جهودهىىىا يف جمىىىا  الشىىى،ون اجلنسىىىانية 

 )إيةاليا(؛
التصديق علي الربوتوكو  اال تيىاري الثىاق امللحىق ابلعهىد الىدويل  131-5

السياسيةي اهلاد  إ  إلغاء عقوبة اإلعدام )أنغوال( )اجلبل اخلاص ابحلقوق املدنية و 
 األسود(؛

لىىىي الربوتوكىىىو  اال تيىىىاري الثىىىاق امللحىىىق التصىىىديق دون حتفىىى  ع 131-6
لعهد الدويل اخلاص ابحلقىوق املدنيىة والسياسىيةي واختىاق التىدابة الالزمىة لتخفيىف اب

 عقوبة احملكوم عليهم ابإلعدام )املكسي (؛
ي واالنضىىمام إ  الربوتوكىىو  اال تيىىاري ر يىىاا  إلغىىاء عقوبىىة اإلعىىدام 131-7

 الثاق امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية )أسرتاليا(؛
إلغىىىىاء عقوبىىىىة اإلعىىىىدام يف القىىىىانون والتصىىىىديق علىىىىي الربوتوكىىىىو   131-8

 والسياسية )فرنسا(؛اال تياري الثاق امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية 
التصديق علي الربوتوكو  اال تيىاري الثىاق امللحىق ابلعهىد الىدويل  ٩-131

اخلىىىىاص ابحلقىىىىوق املدنيىىىىة والسياسىىىىيةي اهلىىىىاد  إ  إلغىىىىاء عقوبىىىىة اإلعىىىىدام )توغىىىىو( 
 )السويد(؛

التصديق علي الربوتوكو  اال تيىاري الثىاق امللحىق ابلعهىد الىدويل  131-10
والسياسىىىىيةي اهلىىىىاد  إ  إلغىىىىاء عقوبىىىىة اإلعىىىىدامي وعلىىىىي  اخلىىىىاص ابحلقىىىىوق املدنيىىىىة
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الربوتوكو  اال تياري التفاقية القضاء علي  يع ألكا  التمييز ضد املىرأةي فضىالا 
 ؛عن الربوتوكوالت اال تيارية الثالثة التفاقية حقوق الةفل )إسبانيا(

التصىىىديق علىىىي الربوتوكىىىوالت اال تياريىىىة التفاقيىىىة حقىىىوق الةفىىىل  131-11
 أنغوال(؛)

التصىىىىديق علىىىىي الربوتوكىىىىو  اال تيىىىىاري امللحىىىىق ابتفاقيىىىىة حقىىىىوق  131-12
 الةفل بشأن بيع األطفا  واستغال  األطفا  يف البغاء ويف املواد اإلابحية )توغو(؛

التصىىىىديق علىىىىي الربوتوكىىىىو  اال تيىىىىاري امللحىىىىق ابتفاقيىىىىة حقىىىىوق  131-13
اء ويف املىىىىواد اإلابحيىىىىة الةفىىىىل بشىىىىأن بيىىىىع األطفىىىىا  واسىىىىتغال  األطفىىىىا  يف البغىىىى

والربوتوكو  اال تياري التفاقية حقوق الةفىل بشىأن الىرتاك األطفىا  يف املنازعىات 
 املسلحة )أرمينيا(؛

التصىىىىديق علىىىىي الربوتوكىىىىو  اال تيىىىىاري امللحىىىىق ابتفاقيىىىىة حقىىىىوق  131-1٤
الةفىىىىل بشىىىىأن بيىىىىع األطفىىىىا  واسىىىىتغال  األطفىىىىا  يف البغىىىىاء ويف املىىىىواد اإلابحيىىىىة 

وكو  اال تياري التفاقية حقوق الةفىل بشىأن الىرتاك األطفىا  يف املنازعىات والربوت
 املسلحة )بنن(؛

التصديق علي الربتوكىو  اال تيىاري التفاقيىة حقىوق الةفىل بشىأن  131-15
الىىىرتاك األطفىىىا  يف املنازعىىىات املسىىىلحة والربوتوكىىىو  اال تيىىىاري امللحىىىق ابتفاقيىىىة 

  األطفىا  يف البغىاء ويف املىواد اإلابحيىة حقوق الةفل بشىأن بيىع األطفىا  واسىتغال
 )اهلند(؛
التصديق علي الربتوكىو  اال تيىاري التفاقيىة حقىوق الةفىل بشىأن  131-16

الىىىرتاك األطفىىىا  يف املنازعىىىات املسىىىلحة والربوتوكىىىو  اال تيىىىاري امللحىىىق ابتفاقيىىىة 
ابحيىة حقوق الةفل بشىأن بيىع األطفىا  واسىتغال  األطفىا  يف البغىاء ويف املىواد اإل

 )بوتسواج(؛
التفاقيىىىىة  ني اال تيىىىىاريني األو  والثىىىىاقالتصىىىىديق علىىىىي الربوتوكىىىىول 131-17

 حقوق الةفل )العراق(؛
التصديق علي اتفاقية منىع جر ىة اإلابدة اجلماعيىة واملعاقبىة عليهىا  131-18

 )أرمينيا(؛
النظىىىر يف التصىىىديق علىىىي االتفاقيىىىة الدوليىىىة حلمايىىىة حقىىىوق  يىىىع  131-1٩

العما  املهاجرين وأفراد أسرهمي والربوتوكو  اال تياري التفاقية القضاء علي  يع 
ألكا  التمييىز ضىد املىرأة والربوتوكىوالت اال تياريىة الثالثىة التفاقيىة حقىوق الةفىل 

 )بوركينا فاسو(؛
التصىىىديق علىىىي الربوتوكىىىوالت اال تياريىىىة الثالثىىىة التفاقيىىىة حقىىىوق  131-20

 الةفل )سلوفاكيا(؛
التصىىىىديق علىىىىي الربوتوكىىىىولني اال تيىىىىاريني األو  والثىىىىاق التفاقيىىىىة  131-21

 حقوق الةفل )رواندا(؛
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التصىىىىديق علىىىىي الربوتوكىىىىو  اال تيىىىىاري امللحىىىىق ابتفاقيىىىىة حقىىىىوق  131-22
الةفىىىىل بشىىىىأن بيىىىىع األطفىىىىا  واسىىىىتغال  األطفىىىىا  يف البغىىىىاء ويف املىىىىواد اإلابحيىىىىة 

 )الكونغو(؛
ة إ  التوقيىىع والتصىىديق علىىي الربوتوكىىو  مواصىىلة جهودهىىا الراميىى 131-23

 اال تياري امللحق ابتفاقية حقوق الةفل )ليلي(؛
التصىىىىديق علىىىىي االتفاقيىىىىة الدوليىىىىة حلمايىىىىة حقىىىىوق  يىىىىع العمىىىىا   131-2٤

 املهاجرين وأفراد أسرهم )الكونغو( )هندوراس(؛
النظىىىر يف التصىىىديق علىىىي االتفاقيىىىة الدوليىىىة حلمايىىىة حقىىىوق  يىىىع  131-25

 العما  املهاجرين وأفراد أسرهم )غاج(؛
املسارعة إ  التصديق علىي االتفاقيىة الدوليىة حلمايىة حقىوق  يىع  131-26

 العما  املهاجرين وأفراد أسرهم )غواتيماال(؛
التعجيىىىىىل بوضىىىىىع سياسىىىىىة بشىىىىىأن العمىىىىىا  املهىىىىىاجرين والنظىىىىىر يف  131-27

عما  املهاجرين وأفراد أسرهم التصديق علي االتفاقية الدولية حلماية حقوق  يع ال
 )إندونيسيا(؛

التصىىديق علىىي الربوتوكىىو  اال تيىىاري التفاقيىىة مناهضىىة التعىىايب  131-28
وغىىة  مىىن ضىىرو  املعاملىىة أو العقوبىىة القاسىىية أو الالإنسىىانية أو املهينىىة )الىىدامنرك( 

 )غاج(؛
 النظىىر يف التصىىديق علىىي الربوتوكىىو  اال تيىىاري التفاقيىىة مناهضىىة 131-2٩

التعىىايب وغىىة  مىىن ضىىرو  املعاملىىة أو العقوبىىة القاسىىية أو الالإنسىىانية أو املهينىىة 
 )جورجيا(؛

التصىىديق علىىي الربوتوكىىو  اال تيىىاري التفاقيىىة حقىىوق األلىىخاص  131-30
 قوي اإلعاقة )غاج(؛

التعجيىىىىل بعمليىىىىة التصىىىىديق علىىىىي الصىىىىكوك الدوليىىىىة اهلامىىىىة قات  131-31
يف زامبيىاي  ىا فيهىا الربوتوكىو  اال تيىاري التفاقيىة  الصلة ابلنهىوض حقىوق اإلنسىان

حقوق األلخاص قوي اإلعاقةي والربوتوكو  اال تياري التفاقية القضاء علي  يع 
ألىىىىكا  التمييىىىىز ضىىىىد املىىىىرأةي والربوتوكىىىىوالن اال تيىىىىاراين التفاقيىىىىة حقىىىىوق الةفىىىىل 

 )أوغندا(؛
 لتعليم )الربتغا (؛التصديق علي اتفاقية مكافحة التمييز يف جما  ا 131-32
التصىىىديق علىىىي اتفاقيىىىة منظمىىىة العمىىىل الدوليىىىة بشىىىأن الشىىىىعو   131-33

 ( )غواتيماال(؛١٦٩)رقم  ١٩8٩األصلية والقبليةي 
 التوقيع علي معاهدة حظر األسلحة النووية )غواتيماال(؛ 131-3٤
التصىىديق علىىي  يىىع االتفاقيىىات والربوتوكىىوالت املختلفىىة املتعلقىىة  131-35

 اإلنسان لكفالة متتع مواطنيها هبا )تشاد(؛حقوق 
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التصىىديق علىىي الصىىكوك الدوليىىة حلقىىوق اإلنسىىان الىىيت   تصىىدق  131-36
 عليها بعد )منغوليا(؛

مواصلة التعاون مع آليات األمم املتحىدة حلقىوق اإلنسىان وغةهىا  131-37
 من هيئات األمم املتحدة قات الصلة علي تنفيا ها  التوصيات )أقربيجان(؛

مواصىىىىلة تعاوهنىىىىا املثمىىىىر مىىىىع آليىىىىات األمىىىىم املتحىىىىدةي وال سىىىىيما  131-38
 اآلليات املتعلقة حقوق اإلنسان )كوت ديفوار(؛

تقدا دعوة دائمة إ  املقررين اخلاصني لألمىم املتحىدةي  ىن فىيهم  131-3٩
املقىىرر اخلىىاص املعىىين بتعزيىىز و ايىىة احلىىق يف حريىىة الىىرأي والتعبىىةي واملقىىرر اخلىىاص 

عين  سألة التعايب وغة  من ضرو  املعاملىة أو العقوبىة القاسىية أو الالإنسىانية امل
 أو املهينةي لزايرة زامبيا ) هورية كوراي(؛

 تكثيف جهودها من أجل تنفيا التوصيات املعلقة )نيجةاي(؛ ٤0-131
تنفيا توصيات جلنة التحقيق يف أمناط التصويت والعنف االنتخايب  ٤1-131

 ريقيا(؛)جنو  أف
مواصىىلة اجلهىىود الراميىىة إ  إرسىىاء  ىىدمات عامىىة تتسىىم ابلكفىىاءة  ٤2-131

 والشفافية متشياا مع قرارات األمم املتحدة قات الصلة )أقربيجان(؛
االسىىىىىتفادة مىىىىىن التىىىىىدريب والتثقيىىىىىف يف جمىىىىىا  حقىىىىىوق اإلنسىىىىىان  ٤3-131

 )الفلبني(؛ حقوق النساء واألطفا  لتعميم النهوضابعتبارمها طريقة 
وضع  ةة عمل وطنية بشأن األعمىا  التجاريىة وحقىوق اإلنسىان  ٤٤-131

ملبىىىادا التوجيهيىىىة بشىىىأن األعمىىىا  التجاريىىىة وحقىىىوق اإلنسىىىان والتقيىىىد ابوتنفيىىىاها 
 )كينيا(؛
 اختاق  ةوات ملموسة إللغاء عقوبة اإلعدام )النرويج(؛ ٤5-131
مواصىىلة النقىىاس السياسىىي العىىام هبىىد  االنتقىىا  مىىن إلغىىاء عقوبىىة  ٤6-131

 الواقع إ  إلغائها النهائي يف البلد )إسبانيا(؛ حكماإلعدام 
 السعي إ  إلغاء عقوبة اإلعدام )جنو  أفريقيا(؛ ٤7-131
واختىاق  وجىب القىانوني  يتنفيا أحكام اإلعدام وقفاختاق تدابة ل ٤8-131

 ل إلغاء عقوبة اإلعدام )رواندا(؛ ةوات ملموسة من أج
ي  وجىىىب تنفيىىىا عقوبىىىة اإلعىىىدام وقىىىفالنظىىىر يف اختىىىاق  ةىىىوات ل ٤٩-131

 هبد  إلغائها )إيةاليا(؛ القانوني
مواصلة وقف العمل بعقوبة اإلعدام ومواصلة با  اجلهود صىو   131-50

 إلغائها )جميبيا(؛
تي مثىل الفتيىات أضعف الفئاأفراد تةبيق مبدأ عدم التمييز علي  131-51

واألطفا  قوي اإلعاقة وأطفا  األقليات الدينية واألطفىا  املصىابني بفىةوس نقىا 
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املناعىىة البشىىرية/اإليدز واألطفىىا  املهىىاجرين واألطفىىا  الالجئىىني واألطفىىا  اليتىىامي 
واألطفىىىا  املولىىىودين  ىىىارج رابط الزوجيىىىةي كىىىي يتسىىىع هلىىىم احلصىىىو  علىىىي الرعايىىىة 

 شقر(؛الصحية والتعليم )مدغ
تشجيع  الت اإلدماج وعىدم التمييىز والرتكيىز فيهىا بوجىه  ىاص  131-52

 علي املهاجرين واأللخاص املصابني ابملهق )املكسي (؛
 ايىىىة األقليىىىات اإلثنيىىىة والدينيىىىة يف البلىىىد وجىىىرب ضىىىررها بفعاليىىىة  131-53

 عندما تقوَّض حقوقها )املكسي (؛
أساس امليل اجلنسي واهلويىة  اعتماد تشريعات تكاف  التمييز علي 131-5٤

اجلنسانية وحتمي حقىوق املثليىات واملثليىني ومزدوجىي امليىل اجلنسىي ومغىايري اهلويىة 
 اجلنسانية )هندوراس(؛

اختاق  ةوات لرفع صفة اجلىرم عىن املثليىة اجلنسىية وتعزيىز احىرتام  131-55
جلنسىىىي مبىىىدأي املسىىىاواة وعىىىدم التمييىىىز ضىىىد املثليىىىات واملثليىىىني ومزدوجىىىي امليىىىل ا

 ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني )فرنسا(؛
اختىىاق إجىىراءات هتىىد  إ  وضىىع حىىد للتمييىىز علىىي أسىىاس امليىىل  131-56

اجلنسيي بدءاا إبلغاء درا العالقات اجلنسية ابلرتاضي بني البالغني من نفس اجلىنس 
 )إسبانيا(؛

وضىمان مشىاركتها يف عمليىة املعنيىةي احمللية مع اجملتمعات  التشاور 131-57
مبالىىرة يف صىىياغة وتنفيىىا مشىىاريع التعىىدين ع القىىرارات الىىيت تعنيهىىاي إبلىىراكها صىىن

 )هولندا(؛
تغىىىىا ( ) هوريىىىىة أفريقيىىىىا إلغىىىىاء عقوبىىىىة اإلعىىىىدام )ابراغىىىىواي( )الرب  131-58

 ؛الوسةي(
اختىىاق اخلةىىوات العامىىة والتشىىريعية الالزمىىة مىىن أجىىل إلغىىاء عقوبىىة  131-5٩

 )أوكرانيا(؛اإلعدام 
 ةيىىوناننصوصىىها القعقوبىىة اإلعىىدام مىىن  زالىىةسىىن تشىىريع يقضىىي إب 131-60

عقوابت سالبة للحرية )اململكة لتصب  أحكام اإلعدام اليت سبق إصدارها  وختفيف
 املتحدة لربيةانيا العظمي وآيرلندا الشمالية(؛

لثىىاق النظىىر يف إلغىىاء عقوبىىة اإلعىىدام وفقىىاا للربوتوكىىو  اال تيىىاري ا 131-61
 امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية )هندوراس(؛

 تعزيز جهودها إللغاء عقوبة اإلعدام يف القانون )منغوليا(؛ 131-62
تكثيف اجلهود لتجرا وحتقة  يع أنواع العنف ضد املرأة )اجلبىل  131-63

 األسود(؛
ة احلمايىىىىة الكافيىىىىة رفىىىىع السىىىىن الىىىىدنيا للمسىىىى،ولية اجلنائيىىىىة وتىىىىوف 131-6٤

 لألطفا  ضحااي اجلر ة والشهود عليها أثناء احملاكمة )سلوفينيا(؛
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النظر يف مراجعة السن القانونية للمس،ولية اجلنائيىة هبىد  ضىمان  131-65
 احلماية الكاملة لألحداد املخالفني للقانون ) هورية فنزويال البوليفارية(؛

سىىىنوات  8جلنائيىىىة إ  أكثىىىر مىىىن رفىىىع السىىىن الىىىدنيا للمسىىى،ولية ا 131-66
 )سةاليون(؛

ضىىمان احىىرتام و ايىىة حريىىة تكىىوين اجلمعيىىات واحلىىق يف التجمىىع  131-67
تنفيىىا قىىانون النظىىام العىىام )الىىوالايت  التشىىجيع علىىي حسىىنالسىىلميي بسىىبل منهىىا 

 املتحدة األمريكية(؛
حريىة هتيئة بيئة مواتية يف القىانون واملمارسىة واحلفىال عليهىا تكفىل  131-68

 التعبة والتجمع السلمي )غواتيماال(؛
 لدعم حرية التجمع )آيرلندا(؛ هاحتسني التشريعات وتوضيح 131-6٩
إصىىالح قىىانون النظىىام العىىام احلىىايل لتضىىمينه تىىدابة حتىىرتم احرتامىىاا  131-70

اتمىىاا احلىىق يف حريىىة التعبىىة والتجمىىع السىىلميي وجعلىىه أكثىىر مالءمىىة ملشىىاركة  يىىع 
يف جمىىا  التزامىىات زامبيىىا و  ىىا يتسىىق   احليىىاة السياسىىيةي وضىىمان إنفىىاق الىىزامبيني يف

 حقوق اإلنساني بسبل تشمل تدريب قواهتا األمنية )كندا(؛
إد ىىىا  التغيىىىةات التشىىىريعية الالزمىىىةي  ىىىا يف قلىىى  تقييىىىد نةىىىاق  131-71

احلىرص قانون النظىام العىامي لضىمان  ايىة حريىة تكىوين اجلمعيىات وحريىة التعبىة؛ و 
متناسىباا )اململكىة املتحىدة لربيةانيىا  علي أن تنفا الشرطة هاا القانون وغىة  تنفيىااا 

 العظمي وآيرلندا الشمالية(؛
حصىو  املىواطنني علىي املعلومىات الىيت يىرون با  اجلهود لضمان  131-72

 فيها مصلحة عامةي وكفالة احلق يف حرية التجمع )ابراغواي(؛
رضةي وال سيما حرية التجمع والتظاهري ضمان احرتام حقوق املعا 131-73

وحريىىىة الصىىىحافة ووسىىىائ  اإلعىىىالمي إبد ىىىا  التصىىىويبات الالزمىىىة علىىىي الدسىىىتور 
واللجنىىة االنتخابيىىة ووضىىع األحىىزا  واإلطىىار القىىانوق املتعلىىق ابحلفىىال علىىي النظىىام 

 العام )فرنسا(؛
الا اسىتقال   اململوكىة منهىا للدولىةضمان حرية وسىائ  اإلعىالم  ىن 131-7٤

اتمىىاا فيمىىا يتعلىىق ابلتحريىىر. وكفالىىة حيىىاد هيئىىة اإلقاعىىة املسىىتقلةي وسىىن تشىىريعات 
 لتيسة احلصو  علي املعلومات )كندا(؛

مواصىىىلة جهودهىىىا مىىىن أجىىىل تنفيىىىا الىىىربامج واألنشىىىةة الراميىىىة إ   131-75
قواعىد األمىم املتحىدة النموقجيىة الىدنيا ملعاملىة مىع دائرة السجون يف زامبيا  مالءمة

 السجناءي بسبل منها توفة التمويل الكايف وتدريب املوظفني )الربازيل(؛
بىىا  اجلهىىود للحىىد مىىن اكتظىىال السىىجون وزايدة نظافتهىىا وفصىىل  131-76

 األحداد عن البالغني فيها )اهلند(؛
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التصىىديق علىىي الربوتوكىىوالت اال تياريىىة التفاقيىىة حقىىوق الةفىىلي  131-77
عامىىااي وضىىمان فصىىل األطفىىا  عىىن البىىالغني  ١8 ورفىىع سىىن املسىى،ولية اجلنائيىىة إ 

فصىىالا مالئمىىىاا يف م،سسىىىات االعتقىىا  واحلىىىبسي وكفالىىىة التمثيىىل القىىىانوق الواجىىىب 
 النظام القضائي )ابراغواي(؛ يفعاماا  ١8لألطفا  واأللخاص دون سن 

احلىىرص علىىي إجىىراء اإلصىىالحات الالزمىىة لضىىمان احلمايىىة الفعليىىة  131-78
بىىة والتجمىىع وتكىىوين اجلمعيىىات. ويشىىمل قلىى  التعجيىىل بسىىن للحىىق يف حريىىة التع

حتلي لرعة حقوق واسعة النةاق ومشروع قانون احلصو  علي املعلوماتي وضمان 
 )السويد(؛ قانون النظام العامابملوضوعية واملهنية يف تنفيا لشرطة ا

اسىىىتيفاء أعلىىىي معىىىىاية القىىىانون الىىىدويل إبلغىىىىاء أو تعىىىديل أحكىىىىام  131-7٩
 اجلنائية يف قانون العقوابت )ليتوانيا(؛ التشهة
اء مىىىع حىىىز  املعارضىىىة الرئيسىىىي والتصىىىا  الىىىد و  يف حىىىوار بن ىىى 131-80
ا االنتخىىىىىاابت العامىىىىىة يف آ / مىىىىىن أجىىىىىل نىىىىىزع فتيىىىىىل التىىىىىوترات املتبقيىىىىىة منىىىىى همعىىىىى

 )الوالايت املتحدة األمريكية(؛ 20١٦ أغسةس
وسائ  اإلعىالم مىن أداء متكني الصحفيني وغةهم من العاملني يف  131-81

عملهىىىم ابسىىىتقال  ومىىىن دون  ىىىو  مىىىن االضىىىةهادي إبجىىىراءات تشىىىمل مراجعىىىة 
قوانينها املتعلقة ابلتشهة للحرص علي امتثاهلا التام للقانون الدويل حلقوق اإلنسان 

 )فنلندا(؛
االمتثىىا  اللتزامهىىا  وجىىب القىىانون الىىدويل بتمكىىني املىىدافعني عىىن  131-82

لصىىىىحفيني والنشىىىىةاء مىىىىن أداء عملهىىىىم ابسىىىىتقاللية ومىىىىن دون حقىىىىوق اإلنسىىىىان وا
 التعرض لالعتداء أو املضايقة أو التخويف )هولندا(؛

بشىىىأن مكافحىىىة  2008لعىىىام  ١١التنفيىىىا الكامىىىل للقىىىانون رقىىىم  131-83
االدىىىار ابلبشىىىري وضىىىمان التحقيىىىق الفعىىىا  يف حىىىاالت بيىىىع األطفىىىا  واالدىىىار هبىىىم 

 تغال  التجاري ) هورية كوراي(؛حلمايتهم من االس يوا تةافهم
اختىىىىاق التىىىىدابة املناسىىىىبة حلظىىىىر ومكافحىىىىة عمىىىىل األطفىىىىا  وأسىىىىوأ  131-8٤

 ألكا  استغال  األطفا  )السنغا (؛
مواصىىلة اجلهىىود الراميىىة إ  ترسىىيأل حقىىوق األطفىىا  و ىىايتهم مىىن  131-85

 االستغال  اجلنسي ومكافحة االدار هبم وزواجهم )تونس(؛
تنفيىىىا التىىىدابة املتخىىىاة ملكافحىىىة عمىىىل األطفىىىا  واالدىىىار تعزيىىىز  131-86

 ابألطفا  )جيبويت(؛
بشىىىأن مكافحىىىة  2008لعىىىام  ١١التنفيىىىا الكامىىىل للقىىىانون رقىىىم  131-87

 ليشيت(؛-االدار ابأللخاص )تيمور
لعمىل املنىزيل كي يشمل امراجعة قانون توظيف الشبا  واألطفا    131-88

القىىانون هىىاا  ىىع البيىىاجت عىىن انتهاكىىات  تي وحتسىىني آليىىاوامل،سسىىات األسىىرية
 )سلوفاكيا(؛
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تكثيىىىىف جهودهىىىىا الراميىىىىة إ  وضىىىىع حىىىىد جلميىىىىع ألىىىىكا  عمىىىىل  131-8٩
 ليشيت(؛ - األطفا  )تيمور

تعىىىىديل قوانينهىىىىا الوطنيىىىىة وقوانينهىىىىا العرفيىىىىة مىىىىن أجىىىىل منىىىىع زواج  ٩0-131
 األطفا  والزواج املبكر والزواج القسري )سةاليون(؛

وافز د سىىىىن دنيىىىىا ال  كىىىىن تىىىىرك الدراسىىىىة قبلهىىىىاي لتىىىىوفة حىىىىحتديىىىى ٩1-131
 األطفا  )سلوفاكيا(؛ للتصدي للزواج املبكر وعمل

ع سىىن لىىزواج  وجىىب القىىانون العىىريفي تتمالىىي مىىدنيىىا لحتديىىد سىىن  ٩2-131
 ها التشريع )سلوفاكيا(؛الزواج القانونية اليت  دد

الىزواج الىاي  ىدد  احلرص علىي أن ي نفَّىا علىي نةىاق البلىد قىانون ٩3-131
 عاماا )سلوفينيا(؛ 2١السن القانونية للزواج يف 

رفىىىىع صىىىىفة اجلىىىىرم عىىىىن العالقىىىىات اجلنسىىىىية املثليىىىىة بىىىىني البىىىىالغني  ٩٤-131
 املرتاضني )السويد(؛

إلغىىىاء القىىىوانني الىىىيت دىىىرم السىىىلوك اجلنسىىىي املثلىىىي بىىىني البىىىالغنيي  ٩5-131
ن أجىىىل تعزيىىىز املسىىىاواة ومنىىىع ومراجعىىىة  يىىىع التشىىىريعات والسياسىىىات والىىىربامج مىىى

 التمييز علي أساس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية )كندا(؛
رفع صفة اجلرم عىن العالقىات اجلنسىية ابلرتاضىي بىني البىالغني مىن  ٩6-131

نفىىىس اجلىىىنسي وتعزيىىىز اجلهىىىود الراميىىىة إ  التصىىىدي لعىىىدم املسىىىاواة والتمييىىىز علىىىي 
 )أسرتاليا(؛ انيةأساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنس

واملثليىىني ومزدوجىىي  للمثليىىاتاحىىرتام احلقىىوق واحلىىرايت األساسىىية  ٩7-131
امليىىىل اجلنسىىىي ومغىىىايري اهلويىىىة اجلنسىىىانية وحىىىاملي صىىىفات اجلنسىىىني إبلغىىىاء  يىىىع 
القواعىىد الىىيت دىىر مهم وتصىىمهمي علىىي النحىىو املوصىىي بىىه أثنىىاء االسىىتعراض الىىدوري 

 )األرجنتني(؛ 20١2الشامل يف عام 
مراجعة وإلغاء التشريعات اليت درم السلوك اجلنسي ابلرتاضي بني  ٩8-131

األلىىخاص مىىن نفىىس اجلىىنسي وحظىىر املمارسىىات املهينىىة املفروضىىة علىىي املثليىىات 
واملثليىىىىني ومزدوجىىىىي امليىىىىل اجلنسىىىىي ومغىىىىايري اهلويىىىىة اجلنسىىىىانية وحىىىىاملي صىىىىفات 

 اجلنسنيي مثل الفحوصات الشرجية القسرية )أوروغواي(؛
التقيىىىد الصىىىارم ابألحكىىىام القانونيىىىة املتعلقىىىة بسىىىن الىىىزواج الىىىدنياي  ٩٩-131

ومنع حاالت الىزواج القسىري والتحقيىق فيهىا ومالحقىة اجلنىاة وتقىدا املسىاعدة إ  
 الضحااي )األرجنتني(؛

ن وقىىىىانو  ام لقىىىىانون مكافحىىىة العنىىىىف اجلنسىىىىاقتىىىوفة التمويىىىىل التىىىى 131-100
ي وتنفيىىاها  ةمهىىا مىىن التشىىريعات والسياسىىاتوغ اإلنصىىا  واملسىىاواة بىىني اجلنسىىني

حلمايىىة الفتيىىات مىىن زواج األطفىىا  والىىزواج املبكىىر والىىزواج القسىىري وغىىة  كاملىىةي
 قل  من ألكا  اإليااء )كندا(؛
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النظىىىر يف اختىىىاق تىىىدابة إضىىىافية لتعزيىىىز و ايىىىة حقىىىوق األلىىىخاص  131-101
 قوي اإلعاقة )ملديف(؛

التشىىىريعات املتعلقىىىة ابلةفىىىلي  لتحسىىىنياعتمىىىاد وتنفيىىىا تعىىىديالت  131-102
سيما رفع السن الدنيا للمس،ولية اجلنائية إ  مسىتوم مقبىو  دوليىااي والتصىدي  وال

األطفىىىىىا ي وحظىىىىىر زواج األطفىىىىىا  قسىىىىىرااي وإهنىىىىىاء العنىىىىىف  اع معىىىىىد  عمىىىىىلالرتفىىىىى
 واالستغال  اجلنسيي  ا يف قل  اإليااء واإلمها  وسوء املعاملة )أوروغواي(؛

مان حصىىىىىو  األطفىىىىا  املهىىىىىاجرين علىىىىي اخلىىىىىدمات الصىىىىىحية ضىىىى 131-103
 والتعليميةي إبزالة العقبات اإلدارية يف هاا اجملا  )ابراغواي(؛

ا اسىىىىرتاتيجية لىىىىاملة بشىىىىأن السىىىىكان والسياسىىىىات وضىىىىع وتنفيىىىى 131-10٤
ي ابلنظىر التعليميةي متشياا مع احلقوق االقتصادية واالجتماعيىة والثقافيىة واحرتامىاا هلىا

 نسبة الوالدات يف زامبيا هي من أعلي النسب يف العا  )أملانيا(؛إ  أن 
تعزيىىىىىىىز السياسىىىىىىىات العامىىىىىىىة ملواجهىىىىىىىة التحىىىىىىىدايت االقتصىىىىىىىادية  131-105

واالجتماعيةي وال سىيما يف جمىا  الصىحةي مثىل احلصىو  علىي ميىا  الشىر  املأمونىة 
 )فرنسا(؛

اإلقلىىىيم ) هوريىىىة تىىىوفة التعلىىىيم االبتىىىدائي جمىىىاجا يف  يىىىع أ ىىىاء  131-106
 ؛أفريقيا الوسةي(

امليزانيىة املخصصىة لقةىاعي التعلىيم لزايدة اعتمادات با  اجلهود  131-107
والصىىىحة مىىىن أجىىىل اسىىىتيفاء احلىىىدين األدنيىىىني أفريقيىىىاا لنفقىىىات الصىىىحة والتعلىىىيمي 

 ؛املنصوص عليهما تباعاا يف إعالق أبوجا وداكار )جميبيا(
لىىة بتعزيىىز اجلهىىود الراميىىة إ  احلىىد مىىن وفيىىات اختىىاق التىىدابة الكفي 131-108

الرضع واألطفا ي بوسائل منها الرتكيز علي تدابة الوقاية والعالجي وحتسني التغاية 
 تحصني )بوتسواج(؛العملية وتنظيم 
التمىىاس مىىا يلىىزم مىىن املسىىاعدة التقنيىىة واملاديىىة واملاليىىة مىىن أجىىل  131-10٩

 يفوار(؛تنفيا التوصيات اليت أيدهتا )كوت د
مواصىىلة تعبئىىة املىىوارد والتمىىاس الىىدعم الىىالزم لىىزايدة قىىدرهتا علىىي  131-110

 الوفاء ابلتزاماهتا يف جما  حقوق اإلنسان )نيجةاي(؛
تكثيىىىف اجلهىىىودي بةىىىرق منهىىىا التمىىىاس املسىىىاعدة التقنيىىىة حسىىىب  131-111

  االقتضاءي لتحقيق أهدافها يف جما  حقوق اإلنسان )سةاليون(.
االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف هىاا التقريىر تعىرب عىن موقىف الدولىة  يع  -132

)الدو ( اليت قدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض. وال ينبغي أن يفهىم أهنىا حتظىي بتأييىد 
  الفريق العامل بكامله.
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 املرفق
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