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 مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل، املنشأ عماًل بقرار جملس  ققسو   -1

واسُتعرضس  ااالسة يف   .2018 أاير/مسايو 18إىل  7يف الفسةة مسن  الثالثسن، دورتس  5/1اإلنسان 
 كسابو فسريديوكان على رأس وفد   .2018 أاير/مايو 8املعقودة يف  الثالثةيف اجللسة  كابو فريدي

. واعتمسد الفريسق العامسل التقريسر املتعلسق  وزيرة العدل والعمل، السيدة جانن اتتياان سونتوس ليلسي 
 .2018 مايوأاير/ 11يف جلست  العاشرة املعقودة يف  كابو فريدي

، اختسسسسار جملسسسس  ققسسسسو  اإلنسسسسسان جمموعسسسسة املقسسسسررين 2018كسسسسانون الثاا/ينسسسساير   10ويف  -2
 .أملانيا وأنغوال ومجهورية كوراي: كابو فريديلتيسري استعراض ااالة يف  التالية )اجملموعة الثالثية( 

مسسن  5والفقسسرة  5/1مسسن مرفسسق قسسرار جملسس  ققسسو  اإلنسسسان  15وعمسساًل كقمسسام الفقسسرة  -٣
 :كابو فريدي، صدرت الواثئق التالية ألغراض استعراض ااالة يف  16/21مرفق قراره 

 (؛A/HRC/WG.6/30/CPV/1)أ( )15تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقاً للفقرة  )أ( 
جتميع للمعلومات أعدت  مفوضية األمسم املتحسدة السسامية اقسو  اإلنسسان وفقساً  )ب( 

 (؛A/HRC/WG.6/30/CPV/2)ب( )15للفقرة 
مسسسسسسسسوجم أعدتسسسسسسسس  مفوضسسسسسسسسية األمسسسسسسسسم املتحسسسسسسسسدة السسسسسسسسسامية اقسسسسسسسسو  اإلنسسسسسسسسسان وفقسسسسسسسساً  )ج( 

 (.A/HRC/WG.6/30/CPV/3)ج( )15 للفقرة
، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسسللة أعسد ا سسلفاً إسسبانيا كابو فريديوُأقيل  إىل   -٤

يرلنسسسدا آتاين واململمسسسة املتحسسسدة لربياانيسسسا الع مسسسى و وأملانيسسسا والربازيسسسل والربتغسسسال وسسسسلوفينيا ولي تنشسسس
 الشمالية. وهذه األسللة متاقة على املوقع الشبمي لالستعراض الدوري الشامل.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض الدولة موضوع االستعراض -ألف 

مسسن أجسسل  2015القسسانون اجلنسسائي قسسد جسسرت مراجعتسس  يف عسسام  أن كسسابو فسسريديذكسسر وفسسد   -5
جتسسسسرجت االجتسسسسار ابلبشسسسسر واإلكسسسسراه علسسسسى البغسسسساط ودعسسسسم أو تسسسسسهيل دعسسسسارة األطفسسسسال والسسسسر ، وتشسسسسديد 

  والعقوابت فيما خيص اجلرائم اجلنسية.
، العمسل  واستمرت اللجنة الوطنية اقو  اإلنسان واملواطنة، السيت رُفعس  ميمانيتهسا تسدر ياً  -6

محايسسة وتعميسسم ققسسو  اإلنسسسان واملواطنسسة والقسسانون  كمؤسسسسة عموميسسة مسسسؤولة يف املقسسام األول عسسن
 الدويل.

 2007وقد جسرت املوافقسة علسى خاسة اللجنسة الوطنيسة اقسو  اإلنسسان واملواطنسة يف عسام  -7
قيسسسد  سسسدن إىل تنفيسسسذ االسسسسةاتيجية الوطنيسسسة للتثقيسسسش يف ققسسسو  اإلنسسسسان ونشسسسر ثقافسسسة ققسسسو  

 ساط موظفي اجلهاز القضائي واجلهاز األمين.اإلنسان يف اإلدارات العمومية، ال سيما يف أو 
وأثناط الفةة املشمولة ابالستعراض، صد ق  اامومة على ابلربوتوكول االختيساري للعهسد  -8

والثقافية والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضسة  الدويل اخلاص اباقو  االقتصادية واالجتماعية



A/HRC/39/5 

3 GE.18-11274 

من مسسة اتفاقيسسة القاسسسية أو الالإنسسسانية أو املهينسسة و  بسسةالتعسسذيو وغسسريه مسسن ضسسروب املعاملسسة أو العقو 
 . واختسسذت اامومسسة أيضسساً مايسسة السسةاث الثقسسايف غسسري املسسادياألمسسم املتحسسدة للةبيسسة والعلسسم والثقافسسة ا

مجيسسسع التسسسدابري التشسسسريعية الالزمسسسة للتصسسسديق علسسسى االتفاقيسسسة الدوليسسسة امايسسسة مجيسسسع األشسسس اص مسسسن 
 االختفاط القسري.

وابلسسسرغم مسسسن أن اامومسسسة ع تصسسسد   بعسسسُد علسسسى االتفاقيسسسة املتعلقسسسة بوضسسسع الالجلسسسن، فقسسسد  -٩
 حيدد الن ام القانوا لوضع ملتم  اللجوط والالجئ. وطنياً  اعتمدت قانوانً 

وفيمسسسسا يتعلسسسسق فقسسسسو  الافسسسسل، قضسسسسى تعسسسسديل قسسسسانون التسسسسسجيل املسسسسدا بضسسسسرورة تسسسسسجيل  -10
قبسسسل خسسسروجهم مسسسن املستشسسسفى، يف قسسسن  سسسو تسسسسجيل األطفسسسال السسسذين يولسسسدون يف املستشسسسفيات 

 من الوالدة. يوماً  15الذين يولدون خارج املستشفيات يف غضون 
وجسسرح ق سسر العقسساب البسسسدا ومجيسسع األوضسساط السسيت تعسسسرض األطفسسال واملسسراهقن لل اسسسر،  -11

 ذا ا. مثل سوط املعاملة واإليذاط والعنش واالستغالل اليت اعتربت ممارسات غري مقبولة يف قد
واختذت اامومة تدابري اقةازية ملواجهة عمل األطفال، مبسا يف ذلساب ابسستحداث قائمسة  -12

علسسى األطفسسال واملسسراهقن السسذي  ارسسسوإا، إضسسافة إىل إنشسساط  ابلوظسسائش السسيت اعتسسربت خاسسرية جسسداً 
 آليات اإلشران واملساطلة.

األطفسسال وأنشسسأت اللجنسسة ووضسسع  اامومسسة خاسسة العمسسل الوطنيسسة ملنسسع واستلصسسال عمسسل  -1٣
 الوطنية ملنع وممافحة عمل األطفال. 

وأنشسسسأت اامومسسسة التعلسسسيم اجملسسساا واإللمامسسسي للجميسسسع إىل الصسسسش الثسسسامن وتعمسسسش علسسسى  -1٤
 الن ر يف إممانية توسيع التعليم اإلجباري إىل غاية املستوح الثانوي.

السسسسيت  سسسسدن إىل  (2021-2017)ووضسسسسع  اامومسسسسة اخلاسسسسة التعليميسسسسة االسسسسسةاتيجية  -15
 ٤7/2017، أقسر جملس  السوزراط مرسسوم القسانون 2017تدعيم التعليم ما قبسل املدرسسي. ويف عسام 

 أثناط اامل والرضاعة. وتعليمياً  الذي استحدث  مبوجب  تدابري لدعم الالبة اجتماعياً 
، السسيت (2020-2018)وقُسسد م  تفاصسسيل عسسن اسسستحداث خاسسة العمسسل الوطنيسسة الثانيسسة  -16
سس عسسن ذلسساب، اسسستحدث   م علسسى إدارة تسسدفقات املهسساجرين واإلدمسساج وتاسسوير املؤسسسسات. وفضسسالً ترك 

تسسسدابري قانونيسسسة لتسسسسوية أوضسسساط الرعسسسااي األجانسسسو بصسسسورة اسسسستثنائية،  2015و 2010اامومسسسة يف 
 1 ٤58مبسسن فسسيهم الالجلسسون واملهسساجرون وملتمسسسو اللجسسوط. وأسسسفرت العمليسسة عسسن تسسسوية أوضسساط 

 .2015يف عام  ش صاً  1 058و 2010ام يف ع ش صاً 
غسسسسسري تسسسسسسانيي للمسسسسسواطنن املسسسسسسنن السسسسسذين  شسسسسسهرايً  اجتماعيسسسسساً  ومنحسسسسس  اامومسسسسسة معاشسسسسساً  -17
  لمون سبل عيشهم اخلاصة هبم. ال

السسسسسذي قضسسسسسى ابسسسسسستحداث إجسسسسسراطات توظيسسسسسش  ٣8/2015ومبوجسسسسسو مرسسسسسسوم القسسسسسانون  -18
يف  5العموميسسة، تقسسرر ختصسسيص قصسسة ال تقسسل عسسن واختيسسار األشسس اص ذوي اإلعاقسسة يف اإلدارات 

للعمسل عسن  املائة لألش اص ذوي اإلعاقة. وابإلضافة إىل ذلاب، يتضمن مرسسوم القسانون أقمامساً 
للتشسسسسسسسجيع علسسسسسسسى تشسسسسسسسغيل األشسسسسسسس اص ذوي اإلعاقسسسسسسسة وذوي  بسسسسسسسديالً  بعسسسسسسسد ابعتبسسسسسسسار ذلسسسسسسساب خيسسسسسسساراً 

 االقتياجات اخلاصة.
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الوطنيسسسسة للمسسسسساواة بسسسسن اجلنسسسسسن، وأُنشسسسسئ يف ، أُقِّسسسسرت اخلاسسسسة 2015ويف نيسسسسسان/أبريل  -1٩
ن سسسام للمؤشسسسرات اجلنسسسسانية مسسسرتبط مبيمانيسسسة الدولسسسة بغيسسسة ختصسسسيص األمسسسوال ألغسسسراض  2018 عسسسام

املسسساواة بسسن اجلنسسسن. وعسسالوة علسسى ذلسساب، ُوضسسع  خاسسة وطنيسسة اثنيسسة ملمافحسسة العنسسش اجلنسسساا 
عنسش وتفميساب القوالسو النمايسة املتحيسمة تتضمن تدابري إلذكاط الوعي مبسائل املساواة وثقافسة الال

 ضد املرأة.
ووضسسع قسسانون العنسسش اجلنسسساا واسسستحدث ن سسام السسدعم يف قسساالت العنسسش القسسائم علسسى  -20

 أساس نوط اجلن ؛ لمن ع تستحدث بعد مالجئ لضحااي هذا النوط من العنش.
يف املائسسسسسسة  20.8ن أقسسسسسسدث االنت سسسسسساابت البلديسسسسسسة والتشسسسسسسريعية، زاد  ثيسسسسسسل املسسسسسسرأة مسسسسسسن وإاب   -21
يف املائسسسسسسسسسسة يف  26.٣يف املائسسسسسسسسسسة إىل  22يف املائسسسسسسسسسسة يف االنت سسسسسسسسسساابت التشسسسسسسسسسسريعية ومسسسسسسسسسسن  2٣.6 إىل

 االنت اابت البلدية.
ويتضسسمن قسسانون دخسسول األجانسسو إىل كسسابو فسسريدي وإقسسامتهم فيهسسا وخسسروجهم أو إبعسسادهم  -22

جانسسسو السسسذين وقعسسسوا ضسسسحااي منهسسسا تسسسدابري ملمافحسسسة ومنسسسع وقمسسسع االجتسسسار ابلبشسسسر و يسسسم للرعسسسااي األ
عسسن ذلسساب، ُوضسسع  غسسذا الغسسرض اخلاسسة الوطنيسسة ملمافحسسة  . وفضسسالً االجتسسار اإلقامسسة يف البلسسد مؤقتسساً 

 . (2021-2018)لبشر االجتار اب
وفيمسسا يتعلسسق بسسسيادة القسسانون، فقسسد اعتمسسدت اامومسسة تسسدابري لتسسسريع البسس  يف القضسسااي  -2٣

حم سسسورة يف كسسسابو فسسسريدي،  القاسسسسية أو الالإنسسسسانية أو املهينسسسة التعسسسذيو واملعاملسسسةاملتسسسأخرة. وممارسسسسة 
الن سسسسسام وُوضسسسسسع  تسسسسسدابري موضسسسسسع التنفيسسسسسذ إلاتقسسسسسة آليسسسسسات االنتصسسسسسان للضسسسسسحااي. وجسسسسسرح تعسسسسسديل 

لضسسمان التحقيسسق  201٤يف عسسام  األساسسسي اسسراس أمسسن السسسجون والالئحسسة التأديبيسسة اخلاصسسة هبسسم
ون ابلواجو ومساطلة من تثبس  مسسؤوليتهم على النحو املناسو يف قاالت إخالل قراس السج

عن أي إخسالل. وعسالوة علسى ذلساب، أصسبد التسدريو األويل السذي  سرح يف مركسم التسدريو التسابع 
للشرطة الوطنية يتضسمن انن وقسدة دراسسية عسن ققسو  اإلنسسانية، تشسمل تنساول اتفاقيسة مناهضسة 

  التعذيو.
ابلمامسل يف سسجنن،  لبسالغن مسستوفياً وأصبد شرط فصل زانزين األقسداث عسن زانزيسن ا -2٤

عسسسن  يف سسسسجن واقسسسد، وع يسسسستون هسسسذا الشسسسرط بعسسسد يف السسسسجن الرابسسسع. وفضسسسالً  جمئيسسساً  ومسسستوفياً 
ذلسساب، ُأسسسند املميسسد مسسن املهنيسسن الصسسحين للعمسسل يف السسسجون. ويغاسسي الضسسمان االجتمسساعي يف  

  االة لألسر اليت تعيش يف فقر.من السمان، وُ ند عالوة الب يف املائة تقريباً  ٤0كابو فريدي 
وقسسد اختسسذت خاسسوات لتحسسسن اخلسسدمات الصسسحية، مبسسا يف ذلسساب اخلاسسة الوطنيسسة للتاعسسيم  -25

أمسسسراض فتلفسسسة. واسسسسُتحدث قسسسانون جديسسسد للميسسساه  10السسسيت جسسسرح توسسسسيعها لتشسسسمل التاعسسسيم ضسسسد 
 . 2015والصرن الصحي، وجرت املوافقة علي  يف عام 

ألصسسحاهبا يف إطسسار بسسرانما اإلسسسمان للجميسسع وتقسسرر  منسسمالً  1 ٩67وقسسد سسسبق ختصسسيص  -26
 يف املائة من املنازل ممو دة ابلتسهيالت الالزمة لألش اص ذوي اإلعاقة. 5جعل 
واختسسذت تسسدابري لتحفيسسم قاسساط العمسسل، مبسسا يف ذلسساب تقسسدجت قسسوافم للشسسركات السسيت توظسسش  -27

 سمودو كابو فريدي.إ 1٣ 000إىل  11 000الشباب ورفع ااد األدىن لألجر من 
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وكث ف  اامومة عملية إنتاج الااقات املتجددة ووضع  اسسةاتيجيات إلدارة امل ساطر   -28
 النامجة عن تغري املناخ على سبيل األولوية.

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
مسسسة أثنسسساط جلسسسسة وفسسسداً ببيسسساانت. وتسسسرد التوصسسسيات املقد 70أثنسسساط جلسسسسة التحسسساور، أدىل  -2٩

 يف اجلمط الثاا من هذا التقرير. ااوار
فقسد أعربسس  أذربيجسسان عسن تقسسديرها للجهسسود السيت بسسذلتها اامومسسة لتنفيسذ التوصسسيات السسيت  -٣0

تلقتهسسا أثنسساط اجلولسسة الثانيسسة مسسن االسسستعراض السسدوري الشسسامل. وأثنسس  علسسى كسسابو فسسريدي لتصسسديقها 
والثقافيسسسسة  يل اخلسسسساص اباقسسسسو  االقتصسسسسادية واالجتماعيسسسسةعلسسسسى الربوتوكسسسسول االختيسسسساري للعهسسسسد السسسسدو 

والربوتوكسسسسسسسول االختيسسسسسسساري التفاقيسسسسسسسة مناهضسسسسسسسة التعسسسسسسسذيو، ولتوجيههسسسسسسسا دعسسسسسسسوة مفتوقسسسسسسسة للمملفسسسسسسسن 
 ابإلجراطات اخلاصة.

ونو هسس  بسسنن ابلتقسسدم السسذي أقرزتسس  كسسابو فسسريدي منسسذ جولسسة االسسستعراض السسسابقة اخلاصسسة  -٣1
لسسسيت اختسسسذ ا ملواطمسسسة قانوإسسسا اجلنسسسائي مسسسع ن سسسام رومسسسا األساسسسسي هبسسسا. وأشسسسادت هبسسسا علسسسى اخلاسسسوات ا

للمحممة اجلنائية الدولية، وتصسديقها علسى الربوتوكسول االختيساري للعهسد السدويل اخلساص اباقسو  
والثقافيسسة وتنفيسسذ معاهسسدات دوليسسة شسسف، منهسسا اتفاقيسسة القضسساط علسسى مجيسسع  االقتصسسادية واالجتماعيسسة

وشسج ع  بسسنن كسسابو فسسريدي علسى املضسسي يف إجراطا سسا ومبادرا سسا لتعميسسم  أشسمال التمييسسم ضسسد املسسرأة.
املسسساواة وممافحسسسة التمييسسسم، ال سسسسيما فيمسسا خيسسسص محايسسسة العمسسسال مسسن التمييسسسم علسسسى أسسسساس األصسسسل 

 اإلثين وإنشاط آلية وطنية لتعميم ققو  اإلنسان واارايت العامة.
رجت االجتسار ابلبشسسر، واسستغالل األطفسسال ورقبس  بوتسسواان بتنقسسيد القسانون اجلنسائي بغيسسة جتس -٣2

، والسسر . وأشسسادت بمسسابو فسسريدي إلنشسسائها وتشسسغيلها ممتسسو أمسسن امل سساع، والسسستحداثها جنسسسياً 
لوضسسعها اخلاسسة خاسسة ققسسو  اإلنسسسان للمسسواطنن، ولتصسسديقها علسسى اتفاقيسسة مناهضسسة التعسسذيو، و 

 .ملمافحة العنش اجلنسي ضد األطفال واملراهقن 2016الوطنية 
وهنسسأت الربازيسسل كسسابو فسسريدي علسسى تصسسديقها علسسى طائفسسة مسسن الصسسمو  الدوليسسة اقسسو   -٣٣

الربوتوكسول مسع  اإلنسان. وأثن  على جهودها إلنشاط آلية وقائيسة وطنيسة ملناهضسة التعسذيو  اشسياً 
. وشسسسج ع  علسسسى االنضسسسمام إىل االتفاقيسسسة املتعلقسسسة بوضسسسع االختيسسساري التفاقيسسسة مناهضسسسة التعسسسذيو

ص عسسسد ي اجلنسسسسية واتفاقيسسسة تقلسسسيص قسسساالت انعسسسدام اجلنسسسسية. ونو هسسس  ابعتمسسساد اخلاسسسة األشسسس ا
 الوطنية ملمافحة العنش القائم على أساس نوط اجلن .

مسسسع االرتيسسساد ابجلهسسسود السسسيت بسسسذلتها كسسسابو فسسسريدي يف قاسسساط  وأقاطسسس  بوركينسسسا فاصسسسو علمسسساً  -٣٤
تباسسسسسة ابلسسسسسوالدة بوجسسسسس  خسسسسساص، وهسسسسسو الرعايسسسسسة الصسسسسسحية بوجسسسسس  عسسسسسام ويف جمسسسسسال الرعايسسسسسة الصسسسسسحية املر 

 انعم  يف تراجع معدل الوفيات املرتباة ابلوالدة. ما
وأثنس  بورونسسدي علسى اإلجسسراطات امللموسسة السسيت اختسذ ا كسسابو فسريدي لسسمايدة تعميسم ومحايسسة  -٣5

ققو  األطفال، مبا يف ذلساب اإلجسراطات وصسوص املشسروط املتعلسق بتسسجيل املواليسد وإنشساط جلنسة 
مافحسسسسة العنسسسسش اجلنسسسسسي واسسسسستغالل األطفسسسال والشسسسسباب. ورقبسسسس  ابلتسسسسدابري السسسسيت اختسسسسذ ا وطنيسسسة مل

لتحسسسن ققسسو  املسسسنن واألشسس اص ذوي اإلعاقسسة. ونو هسس  ابلسياسسسات املتعلقسسة ابملسسساواة بسسن 
 اجلنسن. 
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وامتسسسسدق  كنسسسسدا اجلهسسسسود السسسسيت بسسسسذلتها كسسسسابو فسسسسريدي لتعميسسسسم ققسسسسو  اإلنسسسسسان، ال سسسسسيما  -٣6
صسسفات  ثليسات واملثليسن وممدوجسي امليسسل اجلنسسي ومغسايري اغويسة اجلنسسانية وقساملييتعلسق ابمل فيمسا

اجلنسسسسسسن، ابعتبارهسسسسسا إقسسسسسدح أوىل البلسسسسسدان األفريقيسسسسسة األعضسسسسساط يف حتسسسسسالش املسسسسسساواة يف ااقسسسسسو . 
والق سسس  أنسسس  ابلسسسرغم مسسسن تسسسدا معسسسدل السسسمواج املبمسسسر يف املناقسسسة ال يسسسمال حيتسسساج األمسسسر إىل زايدة 

 . 2002لبقاط املعدل دون تغيري منذ عام  يف هذا اجملال ن راً  حتسن الوضع
الربوتوكسسسول االختيسسساري التفاقيسسسة مناهضسسسة وأثنسس  شسسسيلي علسسسى تصسسسديق كسسسابو فسسريدي علسسسى  -٣7

التعذيو. وشددت على أن تنفيذ كابو فريدي اخلاة الوطنية الثانية اقو  اإلنسان من شسأن  أن 
عتبسسسار يف مجيسسسع سياسسسسا ا العموميسسسة يف سسسسبيل حتقيسسسق يشسسسجع علسسسى أخسسسذ ققسسسو  اإلنسسسسان بعسسسن اال

أهدان التنمية املستدامة. وأعرب  شيلي عسن القلسق إزاط أوجس  عسدم املسساواة اغيمليسة بسن الرجسال 
 والنساط وقالة الفقر اليت تصيو اجملموعات الضعيفة.

يتها للحسسد ورقبسس  الصسسن بتعميسسم كسسابو فسسريدي ااقسسو  االجتماعيسسة والثقافيسسة وابسسسةاتيج -٣8
من الفقر. وأثن  عليها ملمافحتها االجتار ابلبشر. ورقب  بناا  تغاية الضمان االجتماعي يف  
كابو فريدي من خالل شف اخلاط االسةاتيجية الوطنية لمفالة  تع السمان اباقو  يف التعليم 

 والثقافية والصحة والعمل والسمن.
رها القانوا مبا يتوافق مع التوصسيات السيت قسدم  وأشاد المونغو بمابو فريدي لتعميم إطا -٣٩

يف اجلولة الثانيسة لالسستعراض اخلساص هبسا. وأثسه عليهسا لوضسعها اخلاسة االسسةاتيجية الوطنيسة لرعايسة 
أ كسسسابو فسسسريدي علسسسى توجيسسس  دعسسسوة مفتوقسسسة للمملفسسسن بسسسوالايت يف إطسسسار اإلجسسسراطات املسسسسنن. وهن سسس

 اخلاصة.
مسسع االرتيسساد بوضسسع كسسابو فسسريدي خاتهسسا الوطنيسسة ملمافحسسة  وأقاطسس  كسسوت ديفسسوار علمسساً  -٤0

وابسسسستحداث مراكسسسم دعسسسم ضسسسحااي العنسسسش اجلنسسسساا يف  (2018-201٤)العنسسسش ضسسسد النسسسساط 
التدابري السيت اختسذ ا يف جمسال العمسل وشسجعتها علسى األخسذ بصسورة   وامتدق  أيضاً  .201٤ عام

 كاملة مببدأ املساواة يف األجر لقاط العمل املتساوي للجميع.
وأثنسس  كسسواب علسسى كسسابو فسسريدي للتسسدابري املهمسسة السسيت اختسسذ ا إلاتقسسة ااصسسول علسسى الرعايسسة  -٤1

الصحية عالية اجلودة، وللتحسينات اليت قققتها يف الرعاية على صعيد الن افة الصحية، ولوضسع 
، والسسيت مم نسس  كسسابو فسسريدي مسسن امسستال  (2021-2018)خاسسة وطنيسسة ملمافحسسة االجتسسار ابلبشسسر 

 الزمة ملمافحة هذا البالط.انليات ال
ورقب  مجهورية المونغو الد قراطية ابعتماد كابو فريدي طائفة من النصسوص التشسريعية  -٤2

لتعميسسسم ققسسسو  اإلنسسسسان، مبسسسا يف ذلسسساب تنقسسسيد القسسسانون اجلنسسسائي مسسسن أجسسسل مواطمتسسس  مسسسع ن سسسام رومسسسا 
 األساسي.

همشسسسن والتمييسسسم ضسسسدهم وأعربسسس  السسسدا ر  عسسسن القلسسسق إزاط وضسسسع السسسسمان األصسسسلين امل -٤٣
وظسسرون العمسسل االسسستغاللية السسيت يعانوإسسا. وسسسلا  الضسسوط علسسى قالسسة األشسس اص ذوي اإلعاقسسة 

 وعلى اااجة إىل تعميم ققوقهم ومحايتها وكفالة  تعهم هبا على النحو المامل.
ثنسسساط ونو هسسس  جيبسسسوا ابلتسسسدابري السسسيت اختسسسذ ا كسسسابو فسسسريدي لتنفيسسسذ التوصسسسيات السسسيت قبلتهسسسا أ -٤٤

الربوتوكسسسول االختيسسساري جولسسسة االسسسستعراض السسسدوري الشسسسامل السسسسابقة، مبسسسا يف ذلسسساب التصسسسديق علسسسى 
والثقافيسسة والربوتوكسسول االختيسساري التفاقيسسة  للعهسسد السسدويل اخلسساص اباقسسو  االقتصسسادية واالجتماعيسسة
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ة بغية تعميسم يف تنقيد تشريعا ا الوطني مناهضة التعذيو. وهن أت كابو فريدي على إقرازها تقدماً 
 ومحاية ققو  اإلنسان، ال سيما تنقيد القانون اجلنائي وسن قانون ققو  األطفال.

اقسو  اإلنسسان  2017وأثن  مصر على كابو فريدي العتمادهسا اخلاسة الوطنيسة الثانيسة  -٤5
 واملواطنة واخلاة الوطنية للمساواة بن اجلنسن، وجلهودها ملمافحة اإلفسالت مسن العقساب وإسساطة
اسسسستغالل السسسسلاة، وللتاسسسورات السسسيت حتققسسس  يف قااعسسسات الصسسسحة والتعلسسسيم واإلسسسسمان. وأشسسسادت 

 بمابو فريدي لتعاوإا مع آليات األمم املتحدة اقو  اإلنسان.
وامتسسسسسسدق  غينيسسسسسسا االسسسسسسستوائية التقسسسسسسدم السسسسسسذي أقرزتسسسسسس  كسسسسسسابو فسسسسسسريدي يف جمسسسسسسال اامايسسسسسسة  -٤6

أن كسسسابو  2015دوليسسسة كانسسس  ذكسسسرت يف عسسسام أن من مسسسة العمسسسل ال االجتماعيسسسة. وأكسسسدت جمسسسدداً 
فسسريدي أصسسبح  إقسسدح البلسسدان الرائسسدة يف أفريقيسسا فيمسسا خيسسص اسسستحداث قسسد أدىن مسسن التغايسسة 
االجتماعية. وأشادت بمابو فسريدي إلدخاغسا حتسسينات يف جمسال السسمن وتعميسم ااسق يف السسمن 

 من خالل برانما السمن للجميع الشهري. 
ع االرتيسسسسسساد ابجلهسسسسسسود السسسسسسيت بسسسسسسذلتها كسسسسسسابو فسسسسسسريدي يف سسسسسسسبيل تغيسسسسسسري وأقاطسسسسسس  إثيوبيسسسسسسا مسسسسسس -٤7

القسسسسسسسسانوا واملؤسسسسسسسسسسي السسسسسسسسوطين والسسسسسسسسدويل لتعميسسسسسسسسم ومحايسسسسسسسسة ققسسسسسسسسو  اإلنسسسسسسسسسان. ونو هسسسسسسسس   اإلطسسسسسسسسار
الذي أضفى الاابع االسةاتيجي على العديسد مسن التسدابري اإلدماجيسة،  2021-2016 بربانجمها

عي تقسسوم علسسى أسسساس االسسستفادة مسسن السسدخل مثسسل وضسسع خاسسة ملمافحسسة الفقسسر ولمدمسساج االجتمسسا
 والعمل والتنمية االقتصادية.

سسسسذت لتحسسسسسن قالسسسسة ققسسسسو  اإلنسسسسسان يف البلسسسسد،  -٤8 وأثنسسسس  فرنسسسسسا علسسسسى التسسسسدابري السسسسيت اختا
 سيما ملمافحة الفقر ولتحسن فرص ااصول على السمن. ال

الفقسر وقالسة العسووز وتعميسم وأشادت الغابون ابخلاوات اليت اختسذ ا كسابو فسريدي ملمافحسة  -٤٩
املسسسسساواة بسسسسن اجلنسسسسسن. وأشسسسسارت إىل التغايسسسسة االجتماعيسسسسة السسسسيت أاتقتهسسسسا كسسسسابو فسسسسريدي للمسسسسسنن 
واألش اص املصابن كمراض مممنة أو إبعاقات، وهو ما يثب  رغبتهسا يف كفالسة ققسو  السسمان 

 الضعفاط.
فسسسريدي لتنفيسسسذ التوصسسسيات  وأعربسسس  جورجيسسسا عسسسن تقسسسديرها لل اسسسوات السسسيت اختسسسذ ا كسسسابو -50

املقدمسسسة يف جسسسوالت االسسسستعراض السسسسابقة. ورقبسسس  بتوجيسسس  دعسسسوة مفتوقسسسة للمملفسسسن بسسسوالايت يف 
الربوتوكسسول االختيسساري للعهسسد السسدويل اخلسساص اباقسسو  إطسسار اإلجسسراطات اخلاصسسة وابلتصسسديق علسسى 

ضسسسة التعسسسذيو. ورقبسسس  والثقافيسسسة والربوتوكسسسول االختيسسساري التفاقيسسسة مناه االقتصسسسادية واالجتماعيسسسة
ابجلهود اليت بذلتها كابو فريدي جلعل اللجنة الوطنية اقو  اإلنسان واملواطنة منسجمة مع  أيضاً 

 املبادئ املتعلقة مبركم املؤسسات الوطنية لتعميم ومحاية ققو  اإلنسان )مبادئ ابري (.
فسسسال مسسسن اإليسسسسذاط وأثنسسس  أملانيسسسا علسسسى كسسسسابو فسسسريدي ملسسسا أقرزتسسسس  مسسسن تقسسسدم يف محايسسسسة األط -51

واالسسسستغالل اجلنسسسسين، وال سسسسيما بتنقسسسيد القسسسانون اجلنسسسائي. ورقبسسس  ابجلهسسسود الراميسسسة إىل حتسسسسن 
صسسسسفات  واملثليسسسسن وممدوجسسسسي امليسسسسل اجلنسسسسسي ومغسسسسايري اغويسسسسة اجلنسسسسسانية وقسسسسامليققسسسسو  املثليسسسسات 

واملواقسش القائمسة علسى اجلنسن. وال تمال أملانيسا تشسعر ابلقلسق السستمرار القوالسو النمايسة التمييميسة 
عسن اسستمرار  اغيمنة الذكورية يف كسابو فسريدي فيمسا خيسص أدوار النسساط والرجسال يف اجملتمسع، فضسالً 

 العنش ضد النساط، ال سيما يف اإلطار املنميل.
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وامتدق  غاان التمام كسابو فسريدي بتعميسم ومحايسة ققسو  اإلنسسان يف جمساالت عسد ة، ومسن  -52
(، واالسسسسسةاتيجية 2016-2012يجية الثالثسسسسة للنمسسسسو وااسسسسد مسسسسن الفقسسسسر )ذلسسسساب اعتمسسسساد االسسسسسةات

الوطنية املتعلقة ابغجرة، واالسةاتيجية الوطنية للهجرة الوافسدة مسن أجسل التنميسة. ونو هس  ابعتمساد 
( ملمافحسسسسة العنسسسسش القسسسسائم علسسسسى أسسسسساس نسسسسوط اجلسسسسن . ورقبسسسس  2018-201٤اخلاسسسسة الوطنيسسسسة )

( الراميسة إىل تعمسيم إدراج مسسائل ققسو  اإلنسسان 2021-2017) ابخلاة االسةاتيجية التعليمة
واملسساواة بسن اجلنسسن واملواطنسسة يف املقسررات املدرسسية. وشسج ع  اامومسسة علسى مواصسلة جهودهسسا 

 لتنقيد الرباما واملقررات التعليمية للمدارس األساسية والثانوية.
ابو فسسسريدي يف تنفيسسسذ التوصسسسيات ورقبسسس  هنسسسدوراس ابإلاسسسازات المبسسسرية السسسيت قققتهسسسا كسسس -5٣
قبلتهسسسسا أثنسسسساط االسسسسستعراض السسسسسابق. ورقبسسسس  مبسسسسا قققتسسسس  كسسسسابو فسسسسريدي مسسسسن تقسسسسدم وإاسسسسازات،  السسسسيت

علسسسسسسسى وجسسسسسسس  اخلصسسسسسسسوص اعتمسسسسسسساد اخلاسسسسسسسة الوطنيسسسسسسسة ملمافحسسسسسسسة العنسسسسسسسش القسسسسسسسائم علسسسسسسسى نسسسسسسسوط  ومنهسسسسسسسا
للنمسو (، واستحداث مراكم دعم للضحااي، واعتماد االسةاتيجية الثالثسة 2018-201٤) اجلن 

ابعتماد االسةاتيجية الوطنية املتعلقة ابغجرة،  (. ورقب  أيضاً 2016-2012وااد من الفقر )
 عن خاة العمل ووقدة التنسيق لتنفيذ هذه االسةاتيجية. فضالً 
ونو هسسسسس  هنغسسسسساراي ابلتقسسسسسدم السسسسسذي قققتسسسسس  كسسسسسابو فسسسسسريدي علسسسسسى صسسسسسعيد إطارهسسسسسا القسسسسسانوا  -5٤

نحهسسا األولويسسة القصسسوح ملسسسألة اامايسسة االجتماعيسسة يف إطسسار واملؤسسسساا. وأثنسس  علسسى اامومسسة مل
خاتهسسا مسسن أجسسل التنميسسة. وأشسسارت إىل اخلاسسوات المبسسرية السسيت اختسسذ ا اامومسسة يف سسسبيل تقلسسيص 
مستوح الفقر وقالة الضعش للسمان املسستهدفن. والق س  أن اخلاسة الوطنيسة ملمافحسة العنسش 

تشسسمل مسسسأليت االجتسسار ابلبشسسر واسسستغالل النسسساط  ( ال2018-201٤القسسائم علسسى نسسوط اجلسسن  )
واألطفسسسسال عسسسسن طريسسسسق السسسسدعارة وأن القسسسسانون اجلنسسسسائي املعسسسسد ل ال يعاقسسسسو األشسسسس اص املتسسسسورطن يف 

 من العمر. عاماً  18و 16الةويا لدعارة األطفال البالغن بن 
سسر بسس -55 ن الفتيسسات يف وأعربسس  آيسسسلندا عسسن القلسسق إزاط االرتفسساط الشسسديد ملعسسدل اامسسل املبم 

سسسسن الدراسسسسة يف كسسسابو فسسسريدي، وإزاط اضسسسارار العديسسسد مسسسن الفتيسسسات بسسسدافع الفقسسسر إىل التوقسسسش عسسسن 
 الدراسة لدعم أسرهن.

ورقبسس  اغنسسد ببسسدط تشسسغيل ممتسسو أمسسن امل سساع ملنسسع إسسساطة اسسست دام السسسلاة العموميسسة  -56
طنية ملنسع واستلصسال عمسل واعتداطات الشرطة. وأشادت إبعالن كابو فريدي عن خاة عملها الو 

األطفسسال وإنشسساط اللجنسسة الوطنيسسة ملنسسع أسسسوأ أشسسمال عمسسل األطفسسال. وشسسجع  كسسابو فسسريدي علسسى 
( واخلاسسسسسة 2021-2016ااسسسسسرص علسسسسسى تنفيسسسسسذ السسسسسربانما اامسسسسسومي للسسسسسدورة التشسسسسسريعية التاسسسسسسعة )

 .فعاالً  الوطنية للمساواة بن اجلنسن تنفيذاً 
لقسرار كسابو فسريدي قبسول التوصسيتن اللتسن قسدمتهما أثنساط  وأعرب  إندونيسيا عسن تقسديرها -57

جولسسسة االسسسستعراض الثانيسسسة، ولقيسسسام كسسسابو فسسسريدي بتعميسسسم التسسسدابري الراميسسسة إىل ضسسسمان اقسسسةام ققسسسو  
اجملموعسسسسات الضسسسسعيفة يف اجملتمسسسسع. ونو هسسسس  إندونيسسسسسيا ابلتقسسسسدم السسسسذي أقرزتسسسس  كسسسسابو فسسسسريدي منسسسسذ 

تضالع بس  اللجنسة الوطنيسة اقسو  اإلنسسان واملواطنسة مسن دور االستعراض السابق وأثن  عليها ملا 
بنسساط بصسسورة متمايسسدة يف دفسسع قضسسااي ققسسو  اإلنسسسان قسسدماً وملسسا حتقسسق مسسن حتسسسن يف اقسسةام ققسسو  

 اجملموعات الضعيفة يف اجملتمع.
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ة اقسسسسسو  اإلنسسسسسسان وأثسسسسسه العسسسسسرا  علسسسسسى كسسسسسابو فسسسسسريدي العتمادهسسسسسا اخلاسسسسسة الوطنيسسسسسة الثانيسسسسس -58
 ، فضسسسالً (2020-2018)لهجسسسرة الوافسسسدة ( وخاسسسة العمسسسل الوطنيسسسة ل2022-2017) واملواطنسسسة

 عن توجي  دعوة دائمة إىل اململفن بوالايت يف إطار اإلجراطات اخلاصة.
ورقب  آيرلندا ابعتماد كسابو فسريدي قسانون األطفسال واملسراهقن، وشسجعتها علسى مواصسلة  -5٩

. وأعربس  عسن القلسسق السستمرار اعتبسار القسسذن كسسامالً   جهودهسا يف سسبيل تنفيسذ هسسذا القسانون تنفيسذاً 
جر سسة ولعسسدم وجسسود أي قسسانون عسسن قريسسة اإلعسسالم. وأعربسس  عسسن تقسسديرها العتمسساد اخلاسسة الوطنيسسة 
الثانية ملمافحة العنش القائم على أساس نوط اجلن ، لمنها تشساطر اللجنسة املعنيسة ابلقضساط علسى 

العنش ضد النساط، مبا يف ذلاب العنش املنسميل، إضسافة إىل  التمييم ضد املرأة شواغلها إزاط استمرار
 اإليذاط اجلنسي يف املدرسة والتحرش يف ممان العمل.

وأثنسس  إسسسرائيل علسسى كسسابو فسسريدي ملسسا تبذلسس  مسسن جهسسود رزينسسة يف إطسسار متابعسسة التوصسسيات  -60
اخلاسوات اجلبسارة السيت السابقة، مثلما يتجلى يف تقريرها السوطين الشسامل. والق س  ابرتيساد بعس  

 قام  هبا كابو فريدي يف جمال املساواة بن اجلنسن وجمال ممافحة االجتار ابلبشر.
ب  إيااليا ابلتسمام كسابو فسريدي بعمليسة االسستعراض السدوري الشسامل ولهودهسا لتعميسم ورق   -61

والقضساط ققو  اإلنسان ومحايتها. ورقب  ابسستحداث خاسة العمسل الوطنيسة ملنسع عمسل األطفسال 
 2015علي ، واعتماد اخلاة الوطنية للمساواة بسن اجلنسسن، واعتمساد القسانون اجلنسائي اجلديسد يف 

 الذي  ر م االجتار ابلبشر واإلكراه على البغاط ودعارة األطفال.
وأثنسسسسس  ليسسسسسسوتو علسسسسسسى كسسسسسابو فسسسسسسريدي ملسسسسسا بذلتسسسسس  مسسسسسسن جهسسسسسود لتعميسسسسسسم ااسسسسسق يف الضسسسسسسمان  -62

، ولألشسس اص عامسساً  60 دخسسل أساسسسي للمسسواطنن السسذين جتسساوزوا االجتمسساعي، بسسسبل منهسسا تسسوفري
ذوي اإلعاقة وألطفال األش اص ذوي اإلعاقة الذين يعيشون يف الفقر، ومن مث تقليص مسستوح 

ابجلهسسود السسيت بسسذلتها كسسابو فسسريدي ملمافحسسة  الفقسسر والعسسوز بسسن السسسمان املسسستهدفن. ونو هسس  أيضسساً 
 امل اع. االجتار ابلبشر وإنشاط ممتو أمن

وأثنسسس  ليبيسسسا علسسسى كسسسابو فسسسريدي اللتمامهسسسا بتعميسسسم ومحايسسسة ققسسسو  اإلنسسسسان وأعربسسس  عسسسن  -6٣
الربوتوكسسسسسول االختيسسسسساري للعهسسسسسد السسسسسدويل اخلسسسسساص اباقسسسسسو  االقتصسسسسسادية تقسسسسسديرها للتصسسسسسديق علسسسسسى 

والثقافيسسسسة والربوتوكسسسسول االختيسسسساري التفاقيسسسسة مناهضسسسسة التعسسسسذيو. واعتسسسسربت أن هسسسسذه  واالجتماعيسسسسة
اطات تثب  التمام كابو فريدي اإل ايب بعمليسة االسستعراض السدوري الشسامل والتمامهسا املسستمر اإلجر 

 بتحسن قالة ققو  اإلنسان.
 ورقب  لمسمبورغ لمون كسابو فسريدي أصسبح  إقسدح البلسدان األفريقيسة األكثسر تقسدماً  -6٤

لهسا ااصسول علسى يف جمال استحداث قد أدىن للحماية االجتماعية. وامتدق  كسابو فسريدي جلع
السسسمن أولويسسة يف السسسنوات األخسسرية وشسسجعتها علسسى مواصسسلة تلسساب اجلهسسود. والق سس  مسسع القلسسق 
اسسسستمرار العنسسسسش ضسسسسد النسسسساط والفتيسسسسات، ال سسسسسيما يف اإلطسسسسار األسسسسري. وقالسسسس  لمسسسسسمبورغ إإسسسسا 

 تمال تشعر ابلقلق إزاط الوضع السائد يف السجون. ال
راطات السسيت اختسسذت لتعميسسم ومحايسسة ققسسو  اإلنسسسان، وأعربسس  مدغشسسقر عسسن تقسسديرها لمجسس -65

 الربوتوكسسسول االختيسسساري التفاقيسسسة مناهضسسسة التعسسسذيوعلسسسى  2016مبسسسا يف ذلسسساب التصسسسديق يف عسسسام 
وتعسسسديل القسسسانون اجلنسسسائي بغيسسسة تعميسسسم األقمسسسام املتعلقسسسة مبمافحسسسة العنسسسش ضسسسد األطفسسسال. ورقبسسس  

طنيسسة الثالثسسة ملمافحسسة العنسسش اجلنسسسي ضسسد بتسسدعيم سسسيادة القسسانون، بسسسبل منهسسا اعتمسساد اخلاسسة الو 
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مسسسسسع ن سسسسسام رومسسسسسا  ، وتنقسسسسسيد القسسسسسانون اجلنسسسسسائي جلعلسسسسس  متوائمسسسسساً 2016األطفسسسسسال واملسسسسسراهقن يف عسسسسسام 
 األساسي.

وأعربسسس  ملسسسديش عسسسن تفادغسسسا ابلعديسسسد مسسسن التسسسدابري التشسسسريعية والدسسسستورية السسسيت اختسسسذت  -66
السسسة الضسسسعش. ورقبسسس  ابخلاسسسة الوطنيسسسة لمفالسسسة تعميسسسم ومحايسسسة ققسسسو  السسسسمان واجملموعسسسات يف ق

( ومبرسسسسسوم القسسسسانون السسسسذي 201٩-2017ملمافحسسسسة العنسسسسش اجلنسسسسسي ضسسسسد األطفسسسسال واملسسسسراهقن )
 أرسى إجراطات توظيش واختيار األش اص ذوي اإلعاقة يف اإلدارات العمومية.

ق ونو هسس  املمسسسياب ابجلهسسود السسيت بسسذلتها كسسابو فسسريدي لالقتفسسات ابالنفتسساد علسسى التسسدقي -67
السسدويل وابلتعسساون السسسل  مسسع مفوضسسية األمسسم املتحسسدة السسسامية اقسسو  اإلنسسسان مسسن خسسالل تقسسدجت 
التقسسسسارير واالسسسسستعداد السسسسستقبال املقسسسسررين اخلسسسسواص يف زايرات رمسيسسسسة، وأثنسسسس  عليهسسسسا لبسسسسذل جهسسسسود 
لالقتفسسات هبسسسذا التعسسساون وتوسسسيع . وهن سسسأت كسسسابو فسسريدي علسسسى التمامهسسسا  ليسسة االسسسستعراض ونو هسسس  

لتقدم الذي أقرزت  وصوص اجلولة السابقة، مبسا يف ذلساب اعتمساد خاسط وطنيسة والتصسديق علسى اب
 صمو  دولية اقو  اإلنسان.

ورقسو اجلبسل األسسود ابجلهسود السيت بسسذلتها كسابو فسريدي لتحسسن إطسار ققسو  اإلنسسسان،  -68
وحتسسسسن فسسسرص ، وتبسسسسيط عمليسسسة تسسسسجيل املواليسسسد، كسسسامالً   ق سسسر العقسسساب البسسسدا ق سسسراً  وحتديسسسداً 

الربوتوكسسول االختيسساري التفاقيسسة ااصسسول علسسى التعلسسيم مسسا قبسسل املدرسسسي. ورقسسو ابلتصسسديق علسسى 
 ، وبغريه من الصمو .مناهضة التعذيو

وأثسسه املغسسرب ابجلهسسود السسيت بسسذلتها كسسابو فسسريدي لتعميسسم ومحايسسة ققسسو  اإلنسسسان، ال سسسيما  -6٩
اد اخلاسسة الوطنيسسة الثانيسسة اقسسو  اإلنسسسان واملواطنسسة، جهودهسسا املتمثلسسة يف تعيسسن أمسسن امل سساع، واعتمسس

واعتماد اخلاة الوطنية ملمافحة العنش القسائم علسى أسساس نسوط اجلسن ، وإصسالد القسانون اجلنسائي 
 بغية تعميم اجلهود ملمافحة االجتار ابلبشر.

مبيسسق علسسى كسسابو فسسريدي ملسسا قامسس  بسس  مسسن خاسسوات كبسسرية علسسى صسسعيد إطارهسسا اوأثنسس  موز  -70
القانوا، ال سيما بتنقيد القسانون اجلنسائي لتجسرجت االجتسار ابلبشسر وإبدراج جسرائم دوليسة مثسل جسرائم 
اإلابدة اجلماعيسسسسة. وأثنسسسس  علسسسسى كسسسسابو فسسسسريدي لتصسسسسديقها علسسسسى صسسسسمو  دوليسسسسة اقسسسسو  اإلنسسسسسان 

 اط مع هيلات املعاهدات.ولتعاملها البن  
وقسسسد  201٤اخلدمسسسة منسسسذ عسسسام وقسسسال وفسسسد كسسسابو فسسسريدي إن ممتسسسو أمسسسن امل سسساع دخسسسل  -71
 ، وقبل ابلفعل الن ر يف الغالبية الع مى منها. 2017شموح قف عام  ٤٩2 ىتلق  
 وفيمسسا يتعلسسق ابسسسةاتيجيات ممافحسسة الفقسسر يف املنسساطق الريفيسسة، وضسسع  اامومسسة برانجمسساً  -72

علسسى  ،201٤لتمويسسل األنشسساة وتاسسوير قاسساط المراعسسة. ويركسسم السسربانما، السسذي اسسستحدث يف عسسام 
 بناط قدرات النساط املهنية وضمان قد أدىن من الدخل لألسر احملتاجة.

 جلعسل اللجنسة الوطنيسة اقسو  اإلنسسان منسسجمة  امساً  وأضان أن اامومة تبذل جهسوداً  -7٣
مسسع مبسسادئ ابريسسس  لضسسمان فعاليتهسسسا واسسستقالليتها بصسسورة كاملسسسة. وتعمسسش اجلمعيسسسة الوطنيسسة علسسسى 

 التغيريات.مناقشة كيفية إعمال تلاب 
كبرية وختصص مسوارد ماليسة لتحسسن   وجدد الوفد التأكيد على أن اامومة تبذل جهوداً  -7٤

ال سسرون يف السسسجون وأنسس  جسسرح توظيسسش قسسراس جسسدد للسسسجون لتحسسسن السسسالمة يف السسسجون 
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ويف  بسسسراايوختفيسسسش عسسسوط العمسسسل علسسسى ااسسسراس السسسذين كسسسانوا يف اخلدمسسسة. وجسسسرح العمسسسل يف سسسسجن 
ألخسسسرح لتحسسسسن ظسسسرون االقتجسسساز، واختسسسذت خاسسسوات لتسسسسهيل إعسسسادة اإلدمسسساج سسسسجون اجلسسسمر ا

االجتمسساعي للسسسجناط، مسسن التعلسسيم إىل التسسدريو املهسسين، وذلسساب لضسسمان اكتسسساب السسسجناط خيسسار 
 العمل مبا يسهل إعادة إدماجهم.

ة مسسن يف املائسس 58إن  التمامسس  ابملسسساواة بسسن اجلنسسسن، قسسائالً  وأكسسد وفسسد كسسابو فسسريدي جمسسدداً  -75
السسسذين اسسسستفادوا مسسسن مشسسسروط اإلسسسسمان للجميسسسع كسسسانوا نسسسساًط وأن اخلاسسسة الوطنيسسسة ملمافحسسسة العنسسسش 
اجلنسسساا يشسسسمل تسسسدابري خاصسسسة للشسسسموح وإذكسسساط السسوعي فيمسسسا خيسسسص االجتسسسار ابلنسسسساط. ووضسسسع  
اامومسسسة بسسسراما موضسسسع التنفيسسسذ امايسسسة الضسسسحااي وتعميسسسم تسسسدابري التحقيسسسق والقمسسسع. وجسسسرح تعسسسديل 

مسسسسن القسسسسانون اجلنسسسسائي إلاتقسسسسة املميسسسسد مسسسسن اامايسسسسة لألطفسسسسال. وجسسسسرح تاسسسسوير السسسسرباما  1٤8 املسسسسادة
 التعليمية من أجل تعميم املساواة بن اجلنسن.

ورقبس  انميبيسا ابسستحداث ممتسسو أمسن امل ساع وبتنقسيد القسسانون اجلنسائي لتجسرجت االجتسسار  -76
مويسسسد ممتسسسو أمسسسن امل سسساع ابملسسسوارد ابألشسسس اص واإلكسسسراه علسسسى البغسسساط. وقثسسس  كسسسابو فسسسريدي علسسسى ت

 وعلى تنفيذ أقمام القانون اجلنائي، وانشدت اجملتمع الدويل تقدجت املساعدة لمابو فريدي.
وامتسسسسدق  نيبسسسسال اخلاسسسسوات السسسسيت اختسسسسذ ا كسسسسابو فسسسسريدي جلعسسسسل املؤسسسسسسة الوطنيسسسسة اقسسسسو   -77

بسسسن اجلنسسسسن وخاسسسة اإلنسسسسان منسسسسجمة مسسسع مبسسسادئ ابريسسس ، والعتمسسساد اخلاسسسة الوطنيسسسة للمسسسساواة 
العمل الوطنية ملمافحة العنش القائم على أساس نوط اجلن ، ولتاوير ن ام للحماية االجتماعيسة 

 ومبادرات اماية ققو  األطفال. 
وأثنسس  هولنسسدا علسسى كسسابو فسسريدي لتوجيههسسا دعسسوة مفتوقسسة للمملفسسن بسسوالايت يف إطسسسار  -78

ااصسسسول علسسسى خسسسدمات الصسسسحة اإلاابيسسسة علسسسى  اإلجسسسراطات اخلاصسسسة وجلهودهسسسا الراميسسسة إىل كفالسسسة
النحو املناسو. وأعرب  عن القلق إزاط اسستمرار العنسش ضسد النسساط وإزاط ال سرون يف السسجون، 

 مالق ًة أإا سةقو ابختاذ خاوات إضافية لتحسن ال رون يف السجون.
اباقسسسسو  الربوتوكسسسسول االختيسسساري للعهسسسد السسسسدويل اخلسسساص وأشسسساد النيجسسسر ابلتصسسسسديق علسسسى  -7٩

والثقافيسسسسة والربوتوكسسسسول االختيسسسساري التفاقيسسسسة مناهضسسسسة التعسسسسذيو. ورقسسسسو  االقتصسسسسادية واالجتماعيسسسسة
ابجلهود الرامية على اعتماد الوثيقة من أجل النمو وااد مسن الفقسر واالسسةاتيجية الوطنيسة للهجسرة 

 الوافدة من أجل التنمية.
دي لتعميم ققو  اإلنسان، ال سيما ققو  ونو ه  نيجرياي ابجلهود اليت بذلتها كابو فري  -80

األطفال واألش اص ذوي اإلعاقة، وأثن  عليها لتعاوإا مع آليسات ققسو  اإلنسسان ولل اسوات 
 اليت اختذ ا لتعميم أطرها القانونية ملمافحة االجتار ابلبشر ولضمان سيادة القانون.

رجت االجتسار ابلبشسر، وكفالسة آليسات وأشادت الفلبن ابلتدابري اليت اختذ ا كابو فريدي لتجس -81
اجلسسسرب لضسسسسحااي االجتسسسسار، ومواطمسسسة تشسسسسريعها السسسسوطين مسسسع ن سسسسام رومسسسسا األساسسسسي. ورقبسسسس  ابجلهسسسسود 

(، معربسسًة عسسن القلسسق إزاط 2020-2018املبذولسسة يف إطسسار خاسسة العمسسل الوطنيسسة للهجسسرة الوافسسدة )
 ارتفاط معدل الفقر، ال سيما يف أوساط نساط األراين.

  الربتغسسسسال ابجلهسسسسود السسسسيت بسسسسذلتها كسسسسابو فسسسسريدي لتحسسسسسن قالسسسسة ققسسسسو  اإلنسسسسسان، ورقبسسسس -82
الربوتوكسسسسول سسسسسيما اعتمسسسساد اخلاسسسسة الوطنيسسسسة الثانيسسسسة اقسسسسو  اإلنسسسسسان واملواطنسسسسة والتصسسسسديق علسسسسى  ال
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والثقافيسسة واختسساذ تسسدابري لتعميسسم  االختيسساري للعهسسد السسدويل اخلسساص اباقسسو  االقتصسسادية واالجتماعيسسة
 ساواة بن اجلنسن.اإلنصان وامل

وأشادت رواندا ابعتماد كابو فريدي اخلاة الوطنية للمساواة بن اجلنسن، وتوجي  دعوة  -8٣
مفتوقة إىل اململفن بوالايت يف إطار اإلجراطات اخلاصة، وتعميم التعاون مع هيلات املعاهدات. 

سسساط، شسسج ع  كسسابو فسسريدي ويف معسسرض التنويسس  ابلتقسسدم احملسسرز يف ممافحسسة التمييسسم والعنسسش ضسسد الن
 على تعميم تلاب اجلهود مبا يناسو من القوانن.

للتصسسسديق علسسسى الصسسسمو  الدوليسسسة،  ابجلهسسسود السسسيت بسسسذلتها كسسسابو فسسسريديورقبسسس  السسسسنغال  -8٤
، وجلعسسسسل املؤسسسسسسة الوطنيسسسسة اقسسسسو  اإلنسسسسسان اتفاقيسسسسة محايسسسسة السسسسةاث الثقسسسسايف غسسسسري املسسسساديسسسسسيما  ال

ابري ، والعتماد خاط وطنية، وابألخص اخلاسة الوطنيسة ملمافحسة واملواطنة منسجمة مع مبادئ 
 االجتار ابلبشر واخلاة الوطنية للقضاط على عمل األطفال.

وأشادت صسربيا ابخلاسوات السيت اختسذ ا كسابو فسريدي لتنفيسذ التوصسيات املنبثقسة عسن جولسة  -85
مواصسلة تعاوإسا اجلساري  االستعراض السابقة وللتعاون مع آليات ققو  اإلنسان، وشسج عتها علسى

 مع األمم املتحدة.
ونو هسسس  سسسسنغافورة ابلتسسسدابري السسسيت اختسسسذ ا كسسسابو فسسسريدي ملمافحسسسة االجتسسسار ابلبشسسسر وتنقسسسيد  -86

القسسسسانون اجلنسسسسائي وإنشسسسساط اللجنسسسسة الوزاريسسسسة لصسسسسياغة التقسسسسارير الوطنيسسسسة وإقامسسسسة جمتمسسسسع أكثسسسسر  وليسسسسة، 
ابلتشسسسسجيع علسسسسى ارتيسسسساد األشسسسس اص ذوي اإلعاقسسسسة سسسسسيما إبقسسسسرار جمانيسسسسة التسسسسسجيل يف املسسسسدارس و  ال

 املؤسسات التعليمية العمومية.
الربوتوكسسسسسول االختيسسسسساري التفاقيسسسسسة وأثنسسسسس  سسسسسسلوفينيا علسسسسسى كسسسسسابو فسسسسسريدي لتصسسسسسديقها علسسسسسى  -87

وتوجيههسسا دعسسوة مفتوقسسة إىل اململفسسن بسسوالايت يف إطسسار اإلجسسراطات اخلاصسسة، ، مناهضسسة التعسسذيو
وأعربسسس  عسسسن القلسسسق إزاط املعلومسسسات السسسيت تتحسسسدث عسسسن وقسسسوط أعمسسسال وتنقيحهسسسا القسسسانون اجلنسسسائي. 

 التمييم والعنش يف قق النساط والعنش واالستغالل يف قق األطفال واالجتار ابلبشر يف البلد.
الربوتوكسول االختيساري للعهسد السدويل وهن أت جنسوب أفريقيسا كسابو فسريدي لتصسديقها علسى  -88

والق   ابرتياد تقليص الفجسوة بسن اجلنسسن  والثقافية اعيةاخلاص اباقو  االقتصادية واالجتم
 من قيد معدالت اإلملام ابلقراطة والمتابة.

ورقب  إسبانيا ابإلاازات اليت قققتها كابو فريدي وابلتدابري اليت اختذ ا منذ التصديق  -8٩
 .والثقافية يةالربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص اباقو  االقتصادية واالجتماععلى 
ليشسيت أإسا جتمعهسا روابسط ثقافيسة واترخييسة وعالقسات تعساون يف جمسال  - والق   تيمور  -٩0

التعليم مع كابو فريدي. وامتدق  اجلهود اليت تعمش كابو فريدي على بذغا للحد من الفقر يف 
 البلد.
ئي مسسسسن أجسسسسل وأشسسسسادت توغسسسسو ابجلهسسسسود السسسسيت بسسسسذلتها كسسسسابو فسسسسريدي لتنقسسسسيد القسسسسانون اجلنسسسسا -٩1

ممافحسسة االجتسسار ابلبشسسر، وإلنشسساط ممتسسو أمسسن امل سساع، واعتمسساد اخلاسسة الوطنيسسة اقسسو  اإلنسسسان 
الربوتوكسسسول االختيسسساري للعهسسسد واملواطنسسسة، والتصسسسديق علسسسى عسسسدد مسسسن الصسسسمو  الدوليسسسة، ال سسسسيما 

 والثقافية. الدويل اخلاص اباقو  االقتصادية واالجتماعية
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ت اليت اختذ ا كابو فريدي لتحسن إطارها التشسريعي واملؤسسساا ونو ه  تون  ابخلاوا -٩2
مسسع التماما سسا الدوليسسة، مبسسا يف ذلسساب زايدة املسسوارد امل صصسسة للجنسسة الوطنيسسة اقسسو  اإلنسسسان،   اشسسياً 

ومواطمسسة تشسسريعا ا الوطنيسسة مسسع أقمسسام االتفاقيسسات الدوليسسة، واعتمسساد خاسسة وطنيسسة ملمافحسسة العنسسش 
 ال واملراهقن.ضد النساط واألطف

وأثن  أوكرانيا على كابو فريدي ملا بذلت  مسن جهسود لتنقسيد القسانون اجلنسائي واسستحداث  -٩٣
وزارة األسسسرة واالنسسدماج االجتمسساعي ووضسسع خاسسة اسسسةاتيجية لقاسساط العدالسسة وإقسسرار اخلاسسة الوطنيسسة 

ت اسسسن قالسسة اقسسو  اإلنسسسان واملواطنسسة. وشسسج ع  كسسابو فسسريدي علسسى اختسساذ املميسسد مسسن اخلاسسوا
 ققو  اإلنسان.

ونو هسس  اململمسسة املتحسسدة لربياانيسسا الع مسسى وآيرلنسسدا الشسسمالية ابلتسسدابري السسيت اختسسذ ا كسسابو  -٩٤
فسسسسريدي ملالققسسسسة املسسسسسؤولن العمسسسسومين وأفسسسسراد الشسسسسرطة السسسسذين ارتمبسسسسوا جتسسسساوزات اقسسسسو  اإلنسسسسسان 

وصيات املقدمسة غسا أثنساط االسستعراض وإلنشاط جلنة وزارية. لمنها قث  كابو فريدي على تنفيذ الت
 الدوري الشامل يف أقرب وق  مممن.

وأعربسس  السسوالايت املتحسسدة األمريميسسة عسسن تقسسديرها الختسساذ كسسابو فسسريدي القسسرار ابالنضسسمام  -٩5
إىل حتالش املساواة يف ااقو  ولوضسعها خاتهسا الوطنيسة األوىل ملمافحسة االجتسار ابلبشسر، وتوصسي 

ة املميسسسد مسسسن املسسسوارد املاليسسسة. علسسسى أإسسسا تعسسسرب عسسسن القلسسسق إزاط اسسسستمرار قسسسسوة كن  سسسند غسسسذه اخلاسسس
 ال رون يف السجون، وإزاط استمرار العنش اجلنسي واجلنساا يف البلد.

وهن سسأت أوروغسسواي كسسابو فسسريدي لتصسسديقها علسسى عسسدد كبسسري مسسن الصسسمو  الدوليسسة املتعلقسسة  -٩6
مسسن أجسسل املسسساواة بسسن اجلنسسسن و مسسن املسسرأة.  فقسسو  اإلنسسسان ورقبسس  ابملبسسادرات السسيت اختسسذت

التشسسريع املتعلسسق ابألطفسسال واملسسراهقن اغسسادن إىل حتسسديد  ونو هسس  قبسسل كسسل شسسيط إبقرارهسسا مسسؤخراً 
 وتوقيد قوانن جوهرية وقواعد إجرائية.

وامتسسسسسسدق  مجهوريسسسسسسة فنسسسسسسمويال البوليفاريسسسسسسة كسسسسسسابو فسسسسسسريدي علسسسسسسى اإلصسسسسسسالقات القانونيسسسسسسة  -٩7
الربوتوكسول االختيساري للعهسد السدويل اخلساص اباقسو  ليت أدخلتها، ومنها التصديق علسى واملؤسساتية ا

(، 2022-2017) واملواطنة اقو  اإلنسان اخلاة الوطنيةوالثقافية، وإقرار  االقتصادية واالجتماعية
  اخلاة الوطنية للمساواة بن اجلنسن. 2015وإطالقها يف عام 

ا للجهسود احملمسودة السيت قامس  هبسا كسابو فسريدي لمفالسة ققسو  وأعرب  زامبيا عسن تقسديره -٩8
الربوتوكسسسسول االختيسسسساري للعهسسسسد السسسسدويل اخلسسسساص اإلنسسسسسان وأثنسسسس  علسسسسى اامومسسسسة لتصسسسسديقها علسسسسى 

التفاقيسسة  وعلسسى الربوتوكسسول االختيسساري 201٤والثقافيسسة يف عسسام  اباقسسو  االقتصسسادية واالجتماعيسسة
 . 2016مناهضة التعذيو يف عام 

وامتدق  ز بابوي كابو فريدي على إقرارها التشريع املتعلق ابألطفسال واملسراهقن واخلاسة  -٩٩
الوطنيسسسة للمسسسساواة يف ااقسسسو  وعسسسدد مسسسن التسسسدابري امايسسسة ققسسسو  اجملموعسسسات الضسسسعيفة، كاملسسسسنن 

 واألش اص ذوي اإلعاقة والالجلن.
فسريدي ملواطمسة تشسريعا ا احملليسة وأعرب  أفغانستان عن تقديرها للجهود اليت بذلتها كابو  -100

 التفاقية مناهضة التعذيو. الربوتوكول االختياريمع ن ام روما األساسي، ولتصديقها على 
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 (2016-2012) اسةاتيجية ااد من الفقسر وامتدق  اجلمائر كابو فريدي على اعتمادها -101
االسسسةاتيجية الوطنيسسة للهجسسرة  201٣ام واالسسسةاتيجية الوطنيسسة املتعلقسسة ابغجسسرة، واعتمادهسسا يف عسس

عسسسسن تقسسسسديرها للمشسسسسروط اجلديسسسسد املشسسسسة  بسسسسن  الوافسسسسدة مسسسسن أجسسسسل التنميسسسسة. وأعربسسسس  اجلمائسسسسر أيضسسسساً 
 الوزارات لتسجيل املواليد.

وشسسج ع  أنغسسوال قمومسسة كسسابو فسسريدي علسسى املضسسي يف سياسسسا ا الراميسسة إىل تعميسسم ومحايسسة  -102
التصديق على الصمو  الدولية ذات الصلة. وهن أت كابو فسريدي ققو  اإلنسان، ال سيما إبزاط 

 الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص اباقسو  االقتصسادية واالجتماعيسةعلى التصديق على 
 والثقافية وعلى تعاوإا مع آليات األمم املتحدة.

اسة الوطنيسة اقسو  ورقب  األرجنتن بوفد كابو فريدي وهن أت قمومت  على إقرارهسا اخل -10٣
 اإلنسان واملواطنة وعلى جهودها للنهوض ابلتعليم.

ورقبسس  أسسسةاليا ابجلهسسود السسيت بسسذلتها كسسابو فسسريدي إلدراج محايسسة وتعميسسم ققسسو  املثليسسات  -10٤
صسسفات اجلنسسسن يف خاتهسسا  واملثليسسن وممدوجسسي امليسسل اجلنسسسي ومغسسايري اغويسسة اجلنسسسانية وقسساملي

علسسسسى مواصسسسسلة جهودهسسسسا للقضسسسساط علسسسسى التمييسسسسم علسسسسى أسسسسساس اغويسسسسة  الوطنيسسسسة وشسسسسج ع  اامومسسسسة
 عن القلق إزاط العنش اجلنساا وإزاط معاملة السجناط.  اجلنسية. وأعرب  أسةاليا أيضاً 

ببع  النقساط الرئيسسية السيت أثسريت  وأعرب الوفد عن امتنان  ألعضاط اجملل  وذك ر جمدداً  -105
، اخلاة الوطنيسة 2018أاير/مايو  ٣، يف كن جمل  الوزراط أقر   أثناط املالق ات التمهيدية، فذك ر

ملمافحة االجتار ابلبشر وتدابري أخرح لقمع االجتار ابلبشر، مع الةكيسم بوجس  خساص علسى النسساط 
واألطفال واملهاجرين. وغذه الغاية، عمل  اامومة علسى تعميسم قسدرا ا الوطنيسة، مبسا يف ذلساب عسن 

بية، ابلتعاون مع ممتو األمم املتحدة املعسين ابمل سدرات واجلر سة، لصسا  طريق تن يم دورات تدري
 املوظفن اململفن إبنفاذ القانون وأعضاط اجلهاز القضائي.

وقال إن اخلاة الوطنية ملمافحة العنش اجلنساا تشمل آليسات حمسددة للشسموح وإذكساط  -106
اد خاسسة وطنيسسة إلدمسساج املهسساجرين السسوعي وصسسوص االجتسسار ابلنسسساط. وتعمسسش اامومسسة علسسى إعسسد

العائدين إىل الوطن، عن طريق تعميم قدرات االستضافة ودعم األسر وإعادة اإلدماج االجتمساعي 
وذلسساب إبطسسال  محسسالت للتوعيسسة ومنسسع عمليسسات اإلعسسادة القسسسرية. ومسسن املتوقسسع إقسسرار اخلاسسة فلسسول  

 . 2018كانون األول/ديسمرب 
للهجرة ليمون هيأة استشارية يسساعد اامومسة يف  وطنياً  ساً وقد أنشأت كابو فريدي جمل -107

حتديسسد وتنفيسسذ سياسسسات اغجسسرة. واملمارسسسة املتمثلسسة يف تشسسوي  األعضسساط التناسسسلية لسسمانث ليسسس  
من ثقافة كابو فريدي وهي حم ورة ابلقانون. وقد ُسسجل عسدد مسن ااساالت يف أوسساط املهساجرين 

 .ن يف هذه اااالت للمساطلة مبالققتهم جنائياً وتسعى اامومة إىل تقدجت املتسبب
ابلنسسسبة للحمومسسة.  ققيقيسساً  ل عمليسسة تشسسغيل ن سسام العدالسسة يف كسسابو فسسريدي شسساغالً وتشسسم   -108

ويف هذا الصدد، خصص  اامومة املوارد السيت طلبهسا اجمللس  األعلسى للقضساط. ويوجسد كسم هائسل 
 د جسسرح اسسستحداث دوائسسر حتقيقسسات خصيصسساً مسسن القضسسااي املتسسأخرة يف ممتسسو االدعسساط العسسام، وقسس

 ملعاجلة هذه املشملة.
وتعمسسش اامومسسة علسسى تعميسسم جهسساز الشسسرطة القضسسائية، وبسسذل جهسسود لرقمنسسة املعلومسسات  -10٩

اجلنائية، واالستثمار يف ن ام مقارنة البصمات وتدريو شرطة الاو الشرعي. ويتمثل اغسدن يف 
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لاسسو الشسسرعي و مينهسسا مسسن معاجلسسة أكثسسر اجلسسرائم جعسسل الشسسرطة القضسسائية تضسسالع بسسدور شسسرطة ا
. وتعمسسسش اامومسسسة علسسسى بسسسذل جهسسسود لتحسسسسن الن سسسام القضسسسائي واإلشسسسران علسسسى احملسسساكم تعقيسسسداً 

 ل ورودها.سلتسل واألهدان اإلجرائية. واختذت تدابري لمفالة تناول القضااي وفقاً 
ن سسسام السسسسجون وإقسسسراز وتعمسسسش اامومسسسة علسسسى اختسسساذ مجيسسسع التسسسدابري الالزمسسسة لتحسسسسن  -110

اخسةا  نسسوعي يف هسذا الصسسدد، مبسا يف ذلسساب عسسن طريسق األخسسذ ابلتسدابري البديلسسة عسن السسسجن، مثسسل 
على وضع خاة ملمافحة اإلقصاط االجتمساعي والفقسر، ال سسيما  ااب  يف البي . وتعمش أيضاً 

 بي  ابملياه. ٤ 000ابستحداث صندو  املياه والصرن الصحي لتمويد أكثر من 
مسسة، قسسال الوفسسد إن قريسسة التعبسسري ممر سسسة يف  ويف اخلتسسام، ورداً  -111 علسسى بعسس  التوصسسيات املقدا
مسسسن الدسسسستور ويف قسسسانون وسسسسائط اإلعسسسالم؛ وأن مبسسسدأ املسسسساواة يف األجسسسر لقسسساط العمسسسل  ٤8املسسسادة 

مسن قسانون العمسل تسنص علسى  16مسن الدسستور؛ وأن املسادة  62املتساوي القيمسة ممسر س يف املسادة 
رورة املساواة يف الراتو بن الرجسل واملسرأة عنسد شسغل نفس  الوظيفسة وأداط نفس  املهسام يف اإلدارة ض

سسسسسسد الوفسسسسسسد أيضسسسسسساً  أ مسسسسسسن القسسسسسسانون اجلنسسسسسسائي نُسق حسسسسسس  وُعسسسسسسد ِّل  يف -1٤5أن املسسسسسسادة  العموميسسسسسسة. وأك 
  .عاماً  18و 16من أجل جترجت ومعاقبة الةويا لدعارة األطفال البالغن ما بن  2015 عام

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
يف التوصيات التالية، وستقدم ردوداا عليها يف الوقت  املناست ،  كابو فريديستنظر   -112

 والثالثني جمللس حقوق اإلنسان: التاسعةموعد انعقاد الدورة  على أال يتجاوز ذلك
فتتاء التصتتديق علتتى االتفاقيتتة الدوليتتة عمايتتة  يتتا ات تت ا  متت  اال ت 112-1

( الربتلتتتتا (   هوريتتتتة الوونلتتتتو الد قرا يتتتتة(  اجلبتتتتل اتستتتتود(  فرنستتتتاالقستتتتري  
  أوكرانيا(؛

التصتتتتتديق علتتتتتى االتفاقيتتتتتة الدوليتتتتتة عمايتتتتتة  يتتتتتا إموانيتتتتتة النظتتتتتر يف  112-2
 ؛ات  ا  م  اال تفاء القسري  تونس(

التصتتتديق علتتتى الربوتوكتتتو  اال تيتتتاري التفاقيتتتة حقتتتوق ال فتتتل املتعلتتتق  ٣-112
 (؛الربتلا   ،إبجراء تقدمي البالغات  إسبانيا(

التصتتديق علتتى الربوتوكتتو  اال تيتتاري التفاقيتتة حقتتوق ات تت ا  ذوي  ٤-112
 اإلعاقة  إسبانيا(؛

التصتتديق علتتى الربوتوكتتو  اال تيتتاري التفاقيتتة حقتتوق ات تت ا  ذوي  112-5
 (؛الدمنارك(  الربتلا اإلعاقة  

علتتى الربوتوكتتو  اال تيتتاري التفاقيتتة حقتتوق  التصتتديقإموانيتتة النظتتر يف  112-6
 (؛روانداات  ا  ذوي اإلعاقة  

 هوريتتتتة الوونلتتتتو التصتتتتديق علتتتتى االتفاقيتتتتة املتعلقتتتتة  ركتتتتز الالج تتتتني   112-7
 (؛الد قرا ية
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التصتتتديق علتتتى اتفاقيتتتة القتتتاي املتعلقتتتة ابجلوانتتت  املدنيتتتة لال ت تتتا   112-8
يتتتة إل التصتتتديق علتتتى االتفاقيتتتة الدوليتتتة التتتدوأل لا فتتتا ، ومواصتتتلة اجلهتتتود الرام

بت  الربازيتل   عماية  يا ات  ا  م  اال تفاء القسري على النحو الذي أوصت
 يف االستعراض السابق  الربازيل(؛ 

 (كتوت ديفتوارالتصديق على اتفاقية موافحتة التمييتز يف جمتا  التعلتي    ٩-112
 ؛ قندوراس(

 التمييز يف جما  التعلي   توغو(؛ اتفاقية موافحة االنضمام إل 112-10
التصتتتديق علتتتى اتفاقيتتتة موافحتتتة التمييتتتز يف جمتتتا  إموانيتتتة النظتتتر يف  112-11

 (؛أوروغوايالتعلي   
اختتاذ  يتتا اا تتوات الالزمتتة لضتتمان تنفيتتذ مضتتمون اتفاقيتتة موافحتتة  112-12

 التمييز يف جما  التعلي   أفلانستان(؛
اعتمتتاد قتتانون بشتتين تنفيتتذ اتفاقيتتة موافحتتة التمييتتز يف جمتتا  التعلتتي   112-1٣

  النيجر(؛ 
التصديق على اتفاقيتة منظمتة العمتل الدوليتة بشتين الشتعوي اتصتلية  112-1٤

 (  الدامنرك(؛169 رق   1989والقبلية، 
 (؛توغوالالج ني   اااصة بوضا 1951 عام اتفاقيةاالنضمام إل  112-15
بوضتتتا  اااصتتتة 1951لتصتتتديق علتتتى اتفاقيتتتة عتتتام ل اجلهتتتود تستتتريا 112-16

  الالج ني  كازا ستان(؛
وضتتتا  بشتتتين 1954التصتتتديق علتتتى اتفاقيتتتة عتتتام إموانيتتتة النظتتتر يف  112-17

بشتتتين  فتتت  حتتتاالت انعتتتدام  1961ات تتت ا  عتتتد ي اجلنستتتية واتفاقيتتتة عتتتام 
 (؛ الفلبني اجلنسية 

 (؛أوكرانيات املعاقدات  تقارير املتي رة إل قي االتقدمي  112-18
اعتماد عملية واضحة تقوم على أساس اجلدارة عند ا تيتار املر تحني  112-1٩

على الصعيد الو ين النت اابت قي ات معاقتدات اتمت  املتحتدة  اململوتة املتحتدة 
 لربي انيا العظمى وآيرلندا الشمالية(؛ 

إلجتراءات اااصتة اب املولفتنيتوجي  دعوة دائمتة إل النظر يف إموانية  112-20
 التابعة جمللس حقوق اإلنسان  أوروغواي(؛

اعتمتتاد تشتتريعات وسياستتات عامتتة لضتتمان مشتتاركة اجملتمتتا املتتد  يف  112-21
 تنفيذ وتقيي  التدابري املعتمدة يف جما  حقوق اإلنسان   يلي(؛

مبتتاد  متتا و نيتتة عقتتوق اإلنستتان الؤسستتة امل مواءمتتةتستتريا عمليتتة  112-22
 (؛جورجياابريس  
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و نيتتة عقتتوق اإلنستتان ال تهامؤسستت تعزيتتزتوثيتتف جهودقتتا الراميتتة إل  112-2٣
 مباد  ابريس  الفلبني(؛ بلية جعلها متوافقة ما

  امتثتاالا توثيف جهودقا لوفالة امتثا  اللجنة الو نية عقتوق اإلنستان  112-2٤
 (؛الربتلا ملباد  ابريس   كامالا 
قتتوق حإنشتتاء جلنتتة  اهلتتاد  إلاعتمتتاد مشتتروع القتتانون  ةتستتريا عمليتت 112-25

 ةالذاتيتتت إدارهتتتتاو  يتهااإلنستتتان  تتتا يتما تتتى متتتا مبتتتاد  ابريتتتس متتت  حيتتت  استتتتقالل
   هورية الوونلو الد قرا ية(؛

مبتتتاد  ابريتتتس متتتا  منستتتجمةعقتتتوق اإلنستتتان  ةالو نيتتت اللجنتتتةجعتتتل  112-26
 (؛بوركينا فاصو 

مبتتاد  متتا  منستتجمةقتتوق اإلنستتان واملوا نتتة جعتتل اللجنتتة الو نيتتة ع 112-27
 ابريس  توغو(؛ 

اإلستتراع يف إعتتداد اا تتم الراميتتة إل إصتتالل اللجنتتة الو نيتتة عقتتوق  112-28
 ها  أملانيا(؛يتتعزيز استقالللمباد  ابريس و  جلعلها منسجمة مااإلنسان واملوا نة 

 الو نيتة عقتوق اإلنستان تة ااتنفيتذ  يف ستبيلبذ  املزيد مت  اجلهتود  112-2٩
 (؛أذربيجان  واملوا نة

ما آليات الو نيتة والدوليتة عقتوق ا القوي مواصلة كابو فريدي تعاوهن ٣0-112
  إندونيسيا(؛ واملشاركة فيها اإلنسان
إنشاء آلية وقائية و نية ملوافحة التعذي   تا يتما تى متا الربوتوكتو   ٣1-112

 (؛اجلبل اتسود  اال تياري التفاقية مناقضة التعذي 

الو نيتتتة عقتتتوق اإلنستتتان  ةمواصتتتلة اجلهتتتود الراميتتتة إل تعزيتتتز املؤسستتت ٣2-112
  نيبا (؛ذات الصلة واآلليات 

إنشتتاء آليتتة تنستتيق و نيتتة إلعتتداد التقتتارير ومتابعتتة إموانيتتة النظتتر يف  ٣٣-112
إلعتتتتداد اآلليتتتتات الو نيتتتتة  بشتتتتين ٢٠16لعناصتتتتر دليتتتل  تنفيتتتذ التوصتتتتيات، وفقتتتتاا 

 نشرهتا مفوضية حقوق اإلنسان  أوروغواي(؛ الذيواملتابعة، ارير التق
 موافحة التمييز  امللري(؛يف جما  اجلهود  تعزيز ٣٤-112
تعزيتتز لالعمتتل متتا اهلي تتات الو نيتتة واملنظمتتات غتتري اعووميتتة  ةواصتتلم ٣5-112

ومحايتة حقتتوق املثليتتات واملثليتني ومزدوجتتي امليتتل اجلنستي وملتتايري اهلويتتة اجلنستتانية 
أحتترار  اتمتت  املتحتتدة مبتتادرة متت  قبيتتلوحتتاملي صتتفات اجلنستتني عتت   ريتتق بتترام  

  أسرتاليا(؛ون ومتساو 
اختتتتاذ تتتتدابري فعالتتتة لتيستتتري إعتتتادة إدمتتتا  الستتتجناء الستتتابقني، وذلتتتك  ٣6-112
غتري التتدري  املهتين أو  وأعلى التعلي  السجناء إموانية حصو   منها حتسني بسبل

 اتنش ة  أملانيا(؛ذلك م  
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اتحتتداع عتت   فصتتل احتجتتاز اجلتتا نياختتتاذ التتتدابري املناستتبة لضتتمان  ٣7-112
 الباللني يف مرافق االحتجاز يف  يا اتوقات  غاان(؛

 بوتسواان(؛ضمان تقليص اللجوء إل االحتجاز قبل احملاكمة   ٣8-112
 لتموينتت  متت  حستت  تستتويةاملتتوارد  تزويتتد نظتتام العدالتتة  تتا يوفتتي متت  ٣٩-112

 اعبس االحتيا ي  إسبانيا(؛بلية جتن  املباللة يف إ الة القضااي القانونية 
يف الستتتجون، ال ستتتيما  اتوضتتتاعاختتتتاذ  يتتتا التتتتدابري الالزمتتتة ملعاجلتتتة  ٤0-112
 لعنف  لوسمربغ(؛ لأو  ض السجناء تمراض معديةكتظاظ وتعر  اال 

حقتتتتتوق  علتتتتتىوالتتتتتتدري   التثقيتتتتتفتعزيتتتتتز اجلهتتتتتود املبذولتتتتتة يف جمتتتتتا   ٤1-112
 اإلنسان، ال سيما لصاحل املوظفني املولفني إبنفاذ القوانني  امللري(؛

اللجتتوء إل العقتتوابت البديلتتة  بتتزايدةالستتجون يف كتظتتاظ اال  اعتتد متت  ٤2-112
 لسج   السنلا (؛ع  ا
االكتظتتتاظ وضتتتمان  وذلتتتك ابعتتتد متتت حتستتتني اتوضتتتاع يف الستتتجون  ٤٣-112

 الفصل بني ات فا  والباللني  إسبانيا(؛
 (؛بوروندياجلهود الرامية إل حتسني اتوضاع يف السجون   مضاعفة ٤٤-112
زايدة عتتدد متتوظفي الستتجون، بتت وذلتتكحتستتني اتوضتتاع يف الستتجون  ٤5-112

بتعيني أمتني مظتاا الستجون و  ،واملركز س الاجلنس و وضمان فصل السجناء حبس  
  الوالايت املتحدة اتمريوية(؛

حقتتتتتوق اإلنستتتتتان يف ستتتتتجون البلتتتتتد و استتتتتبة  يف جتتتتتتاوزاتالتحقيتتتتتق  ٤6-112
  أسرتاليا(؛ هااملسؤولني عن

تعزيز النظام القضتائي وذلتك بتزويتدز  زيتد مت  املتوارد، وكفالتة حست   ٤7-112
 (؛فرنسا  الزمنية اليت تعاجل فيها القضاايسري عمل  الدا لي، وحتسني املهلة 

 تعزيز الشفافية وتعددية املعلومات  فرنسا(؛ ٤8-112
وإدراجتتتت  ضتتتتم  القتتتتانون املتتتتد  وفقتتتتاا للمعتتتتايري  القتتتتذ إللتتتتاء جتتتتترمي  ٤٩-112

 الدولية، واعتماد قانون عرية اإلعالم متا ياا ما املعايري الدولية  آيرلندا(؛
ل ملوافحة االجتار ابلبشر و  ة عمل و نية بشين  ام تشريااعتماد  112-50

 مؤ رات وأقدا  قابلة للقياس  قنلاراي(؛تتضم  االجتار ابت  ا  
 توثيف اجلهود الرامية إل تقييد االجتار ابلبشر  العراق(؛ 112-51
و نيتتتتة ملوافحتتتتة االجتتتتتار العمتتتتل ال  تتتتة  مشتتتتروع استتتتتوما  وإقتتتترار 112-52

، وضتتتمان تنفيتتتذز التتتذي وضتتتا يف اآلونتتتة ات تتترية (٢٠٢1-٢٠18  ابت تتت ا 
  إسرائيل(؛
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و نيتتة ملوافحتتة االجتتتار ال تتة ااوتنفيتتذ لتستتريا إقتترار اختتتاذ   تتوات  112-5٣
نشتتاء إلص متتوارد كافيتتة يت صتتلو  صتتياغتهاري التتيت جتتت (٢٠٢1-٢٠18  ابلبشتتر

 وتشليل مراكز إليواء ضحااي العنف واالجتار ابلبشر  سنلافورة(؛
( ٢٠٢1-٢٠18  اصلة تعزيز اا ة الو نية ملوافحة االجتار ابت ت ا  مو  112-5٤

 م  حي  زايدة الوعي ومنا قذز اجلر ة   هورية فنزويال البوليفارية(؛
استتتتتلال  و اختتتتتاذ مزيتتتتد متتتت  التتتتتدابري ملنتتتتا وموافحتتتتة االجتتتتتار ابلبشتتتتر  112-55

  إي اليا(؛ جنسياا  ت فا ا
دمات عماية ضحااي االجتتار اااختاذ تدابري ملنا االجتار ابلبشر وزايدة  112-56
  املوسيك(؛ ه وإعادة إدماج ه وأتقيل
عتمتتتاد اب وذلتتتك ابلبشتتترتوثيتتتف اجلهتتتود الراميتتتة إل موافحتتتة االجتتتتار  112-57

االجتتتتتار ابلنستتتتاء والفتيتتتتات  ال ستتتتيما، ابلبشتتتتررم االجتتتتتار يتتتتظتتتتر و حي تشتتتتريا  تتتتامل
 املنزلية  قولندا(؛ س  رةاليف   يف البلاء و تغراض استلالهل

 ابلبشتتتتترموافحتتتتتة االجتتتتتتار  الراميتتتتتة إلتوثيتتتتتف جهودقتتتتتا و مواصتتتتتلة  112-58
  نيجرياي(؛

اعتمتتاد  النظتتر يف إموانيتتةالجتتتار ابلبشتتر و ل أقتتومم  تتا كتتانأولويتتة متتن   112-5٩
 تلا (؛ الرب  أكرب م  الفعالية وتوفل قدراا تشريعات وتدابري إضافية توون  املة 

االجتتتار التتذي يستتتهد  يف موافحتتة االجتتتار ابلبشتتر، ال ستتيما  املضتتي 112-60
  السنلا (؛ ات فا 
نتتا االجتتتار ابلبشتتر والقضتتاء عليتت ،  تتا يف ذلتتك حتستتني ملجهتتود بتتذ   112-61

 ليشيت(؛ - اادمات عماية الضحااي وأتقيله  وإعادة إدماجه   تيمور
 (؛تونساالجتار ابلبشر  ظاقرة وافحة ملهود اجل مواصلة 112-62
وافحتتة االجتتتار مل الشتتامل تشتترياالعتمتتاد الاختتتاذ اا تتوات  املضتتي يف 112-6٣
 شمل استلال  النساء وات فا   أوكرانيا(؛الذي ي
جتديتد   تتة العمتل الو نيتتة بتضتمينها إ تتارات  تددة لالجتتتار ابلنستتاء  112-6٤

تحتتتتدة لربي انيتتتتا العظمتتتتى وآيرلنتتتتدا  اململوتتتتة امل وات فتتتتا  واستتتتتلالهل  يف التتتتدعارة
 الشمالية(؛

ومقاضتتاة املستتؤولني عنهتتا تعزيتتز التحقيقتتات يف جتترائ  االجتتتار ابلبشتتر  112-65
ضتتحااي االجتتتار  علتتى حتستتني قتتدراهت  علتتى التعتتر  علتتىتتتدري  املتتوظفني ب وذلتتك

جري  اومالحقتتة املتتت املناستتبة، الضتتحااي إل ااتتدماتتوجيتت  ابلبشتتر، وإنشتتاء آليتتة ل
 ت  ا   الوالايت املتحدة اتمريوية(؛اب

، قتتذا اجملتتا عتمتتاد قتتانون عتتام يف اب، ال ستتيما ابلبشتترموافحتتة االجتتتار  112-66
إاتحتتة و  ،وت تتوير  تتدمات اعمايتتة و تتدمات إعتتادة أتقيتتل وإعتتادة إدمتتا  الضتتحااي

 اللجوء إل آليات االنتصا   اجلزائر(؛
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ال ستتتتيما ، ابلبشتتتترتوثيتتتف اجلهتتتتود الراميتتتة إل القضتتتتاء علتتتتى االجتتتتار  112-67
تعتتديل املتضتتم   ٢٠15 عتتام تنفيتتذ قتتانونب وابت تتصلنستتاء وات فتتا ، اب االجتتتار

 القانون اجلنائي فيما يتعلق ابالجتار ابلبشر  كندا(؛
إدرا  مبدأ املستاواة يف اتجتر لقتاء العمتل املتستاوي القيمتة يف قتوانني  112-68
 (؛ليسوتو  ما اتفاقيات منظمة العمل الدولية عمل متا ياا ال

اتجتتر لقتتاء العمتتل املتستتاوي املستتاواة يف قتتانون العمتتل مبتتدأ  تضتتمني 112-6٩
 القيمة بني الرجا  والنساء  زامبيا(؛

 الفجوة يف اتجور بني الذكور واإلانع  العراق(؛ تضييق 112-70
 بني الرجا  والنستاءلقضاء على الفوارق يف اتجور ل املساعيمواصلة  112-71

العمتتل املتستتاوي القيمتتة يف  لقتتاءإدرا  مبتتدأ املستتاواة يف اتجتتر إموانيتتة والنظتتر يف 
 قانون العمل  جنوي أفريقيا(؛

وافحتتة القوالتت  النم يتتة   وذلتتكاملستتاواة بتتني الرجتتل واملتترأة  كفالتتة 112-72
والقضتتتاء علتتتى الفتتتوارق يف  ،للممارستتتات الضتتتارة، والتصتتتدي املتجتتتذ رةاجلنستتتانية 
 لقتاءإدرا  مبتدأ املستاواة يف اتجتر إموانيتة والنظتر يف  ؛بني النساء والرجا اتجور 

 (؛انميبياالعمل املتساوي القيمة يف قانون العمل  
ضتتتتتمان محايتتتتتة العمتتتتتا  متتتتت  التمييتتتتتز علتتتتتى أستتتتتاس اتصتتتتتل القتتتتتومي  112-7٣

  املوسيك(؛
يف  االوفتتاء ابلتزاماهتتت التتيت تعوتتف علتتى بتتذهلا يف ستتبيل اجلهتتود توثيتتف 112-7٤

 جما  حقوق اإلنسان  نيجرياي(؛
 لت فيف م  حدة الفقر  الفلبني(؛ل قاتوثيف جهود 112-75
التنميتتة االجتماعيتتة واالقتصتتادية الشتتاملة  لتحقيتتقاختتتاذ تتتدابري فعالتتة  112-76

 لشع   نيبا (؛صاحل ال
اتنشتت ة االقتصتتادية الراميتتة  علتتى صتتعيد تقتتدم املضتتي فيمتتا حتتترزز متت  112-77

 إل اعد م  مستومم الفقر يف البلد  إثيوبيا(؛
إدرا  تدابري هتد  إل ضتمان الشتفافية والوفتاءة واملستاءلة يف تقتدمي  112-78

 اادمات العامة يف اسرتاتيجيتها اإلمنائية الو نية  أذربيجان(؛
، اتحتتتة اعصتتتو  عليهمتتتاوإ كفالتتتة اعتتتق يف امليتتتاز والصتتتر  الصتتتحي 112-7٩

 يف إ ار سياستها اإلمنائية  فرنسا(؛ وابت ص
مواصلة تنفيذ السياسات و  م العمل القائمتة ملعاجلتة أوجت  القصتور  112-80

امليتتتتاز والصتتتتر  الصتتتتحي يف املنتتتتا ق اعضتتتترية واملنتتتتا ق الريفيتتتتة  متتتت  حيتتتت  تتتتتوفر
  لوسمربغ(؛

اإلدمتتتا   التشتتتجيا علتتتىاجلهتتتود الراميتتتة إل موافحتتتة الفقتتتر و  توثيتتتف 112-81
لتنميتتتتة الريفيتتتتة وتعمتتتتي  مراعتتتتاة حقتتتتوق لتنفيتتتتذ استتتترتاتيجيات ب وذلتتتتكاالجتمتتتتاعي 
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اإلنستتان يف السياستتات العامتتة يف املنتتا ق الريفيتتة، متتا إيتتالء اقتمتتام  تتا  للف تتات 
 الضعيفة والنساء  الربازيل(؛

اهنا، براجمها االجتماعية م  أجل حتسني نوعية حياة ستو تعزيزمواصلة  112-82
اللتذي   التدوليني ملستاعدة والتعتاوناب مستتعينة يف ذلتكأ تد عتوزاا، مل  قت  ال سيما 

 حيتاجهما البلد   هورية فنزويال البوليفارية(؛
االجتمتتتتاعي  قصتتتتاءوافحتتتتة الفقتتتتر واالمل تتتتة اااالنتهتتتتاء متتتت  وضتتتتا  112-8٣

  زمبابوي(؛
ا  الستوان ات تد وإل إدمتموافحة الفقتر  توثيف التدابري الرامية إل 112-8٤
 (؛أنلوال  ضعفاا 
مواصتتتلة تعزيتتتز التنميتتتة االقتصتتتادية واالجتماعيتتتة املستتتتدامة وحتستتتني  112-85

  الصني(؛ عبها مستوايت معيشة 
التيكتتتتتد متتتتت  أن الف تتتتتات الضتتتتتعيفة، مثتتتتتل النستتتتتاء وات تتتتت ا  ذوي  112-86

 ة(؛م  برانم  "السو  للجميا"  غينيا االستوائي قي ات رمماإلعاقة، تستفيد 
صتتو  الفتيتتات والفتيتتان والنستتاء ح كفالتتةمواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إل   112-87

يتتتتاز  تتتتدمات املو  يتتتتةلتتتتى ااتتتتدمات الصتتتتحية والتعليمعوات تتتت ا  ذوي اإلعاقتتتتة 
 والصر  الصحي  املوسيك(؛

حصتو  الستوان، ال ستيما  كفالتةاجلهود الرامية إل  اتعما  و توثيف  112-88
التدابري  وضا قذزالف ات احملرومة، على مياز الشري و دمات الصر  الصحي، و 

 يف الصندوق املياز والصر  الصحي  إسبانيا(؛إبدراجها موضا التنفيذ 
 (؛كواب تنفيذ اا ة االسرتاتيجية الو نية لرعاية املسنني  112-8٩
موحتد للمستتفيدي  مت  اعمايتة إنشتاء ستجل اجتمتاعي  تسريا عمليتة ٩0-112

التتتتيت  وتتتتنه   امل صصتتتتاتيتستتتتج تستتتتجيل اتستتتتر الضتتتتعيفة و  لوتتتتياالجتماعيتتتتة 
  اليت  رون هبا  إندونيسيا(؛حاالت الضعف  حبس  خمتلفاعصو  عليها 

 لعائتتتتدي  قستتتتراا اإدمتتتتا   لتستتتتهيلمستتتتاعدة متتتتا يلتتتتزم متتتت  تقتتتتدمي كتتتتل  ٩1-112
  أفلانستان(؛ واقتصادايا  اجتماعياا 

الرعايتتة  االستتتفادة متت  نظتتامتوثيتتف التتتدابري الراميتتة إل توستتيا ن تتاق  ٩2-112
 لى الرعاية اتولية  جيبويت(؛السوان عصو  حم  أجل حتسني  موميالصحية الع

 مواصلة اجلهود الرامية إل ت وير الق اع الصحي  مصر(؛ ٩٣-112
املنشتترة اتميتتة  التحتتدايت متت  حيتت  ملواجهتتةتتتدابري املزيتتد متت  الاختتتاذ  ٩٤-112
 يف املنا ق الريفية واعضرية  ليسوتو(؛ كافة الشرائ بني  

توستتيا ن تتاق التعلتتي  اجملتتا  ل التتيت تعوتتف علتتى بتتذهلاهتتود اجلمواصتتلة  ٩5-112
 يشمل التعلي  الثانوي  ليبيا(؛حبي  
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مواصتتتلة اجلهتتتود الراميتتتة إل تنفيتتتذ االستتترتاتيجية الو نيتتتة للتثقيتتتف يف  ٩6-112
 اإلنسان على  يا املستوايت  بوركينا فاسو(؛جما  حقوق 

النستتتاء يف املنتتتا ق لصتتتاحل تعزيتتتز بتتترام   تتتو أميتتتة الوبتتتار، ال ستتتيما  ٩7-112
  آيسلندا(؛ الريفية
مواصتتلة اختتتاذ تتتدابري لتحستتني فتتر  اعصتتو  علتتى التعلتتي   جنتتوي  ٩8-112

 أفريقيا(؛
املؤسستتتتات منتتتتا  يتتتتا أ تتتتوا  العنتتتتف ضتتتتد النستتتتاء والفتيتتتتات يف  ٩٩-112

 ؛است صاهلا  آيسلندا(التعليمية واملعاقبة عليها و 
تستتتم  للفتيتتتات اعوامتتتل  واصتتتلة  تنفيتتتذ سياستتتة يف  يتتتا اعتتتاالت 112-100

 ؛ آيسلندا(فرتة اعمل وبعدقا  أثناءدراسته  والعودة إل املدارس 
يف املنتتا ق  التعلتتي علتتى  النستتاءلتيستتري حصتتو   وضتتا استترتاتيجيات 112-101
 (؛السنلا ية  الريف
( ٢٠٢1-٢٠17االسترتاتيجية للتعلتي    تها   كفالة تزويدمواصلة   112-102

اتستر الفقترية أ فتا  ستيما  تعلي  جيد جلميا ات فا ، ال لتقدمي ا يوفي م  املوارد 
 اإلعاقة  سنلافورة(؛ ووات فا  ذو 

لضتتمان حصتتو  النستتاء والفتيتتات  التتيت اختتتذتتعزيتتز تنفيتتذ التتتدابري  112-10٣
لفتيتتتات ذوات اإلعاقتتتة والالئتتتي يعشتتت  يف املنتتتا ق الريفيتتتة اعلتتتى التعلتتتي ، ال ستتتيما 

  اترجنتني(؛
 موافحة العنف ضد املرأة  فرنسا(؛توثيف مساعي  112-10٤
 كفالتتة تنفيتتذ القواعتتد التنظيميتتة إليتتواء ضتتحااي العنتتف اجلنستتي وفقتتاا  112-105

 للمعايري  غابون(؛
التمييتتتتز ضتتتتد املتتتترأة يف اتنشتتتت ة  يتتتتا أ تتتتوا  مواصتتتتلة موافحتتتتة  112-106

 االقتصادية،  ا يف ذلك يف جما  العمل واملهنة  إثيوبيا(؛-االجتماعية
كفالة تنفيذ اتحوام التشريعية م  أجل القضاء علتى  يتا أ توا   112-107

 العنف ضد املرأة  غابون(؛
تعتتدد الزوجتتات القتتائ  يف  ارستتات اختتتاذ التتتدابري الالزمتتة للتحقيتتق  112-108

 هتتتاومعاقبتتتة املستتتؤولني عن حبوتتت  اتمتتتر الواقتتتا وتشتتتوي  اتعضتتتاء التناستتتلية لتتت انع
  اترجنتني(؛

تنظي  محالت ب وذلك ا تعزيز جهودقا الرامية إل منا العنف اجلنس 112-10٩
  كندا(؛ أفضل فهماا  املساواة بني اجلنسنيتيسري فه  مفهوم بلية لتوعية والتثقيف ل

مواصتتلة تعزيتتز حقتتوق املتترأة والعمتتل علتتى القضتتاء علتتى العنتتف ضتتد  112-110
 املرأة  أسرتاليا(؛
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ملوافحتة العنتف اجلنستا    املة لعدة ق اعاتاعتماد سياسة عامة  112-111
نتتزأل توفتتل إعتتادة التيقيتتل النفستتي االجتمتتاعي للنستتاء والفتيتتات ضتتحااي العنتتف امل

 االستلال    يلي(؛ وأاالجتار  وأالعنف اجلنسي  وأ
تنفيذ التشريعات و  تم العمتل القائمتة مت  أجتل منتا حس   كفالة 112-112

  أوكرانيا(؛ والقضاء عليها  يا أ وا  العنف ضد املرأة
يف  ئيالقضتتااجلهتتاز إنفتتاذ القتتانون و  ملتتوظفي املناستت التتتدري   تقتتدمي 112-11٣
لعنتف اجلنستي واجلنستا  وزايدة تثقيتف اجلمهتور وادع اعت ةناسباملاالستجابة  سبل

 لمجتما كول  الوالايت املتحدة اتمريوية(؛لافراد و لبشين اتضرار اليت يسببها 
مواصلة توثيف اجلهود الرامية إل القضاء على  يا أ وا  العنف  112-11٤

ستات التقليديتة الضتارة وضتا حتد للممار بوالتمييز ضد النساء والفتيات، وال سيما 
  أوروغواي(؛ نوع اجلنسوالتمييزية على أساس 

نتتا  يتتا أ تتوا  العنتتف مللتشتتريعات و  تتم العمتتل القائمتتة اتنفيتتذ  112-115
 ؛ زامبيا(ضد املرأة والقضاء عليها 

موافحتتتة العنتتتف اجلنستتتا ، وحتستتتني املستتتاعدة املقدمتتتة للضتتتحااي،  112-116
مشتتتتاركة النستتتتاء يف اعيتتتتاة  شتتتتجا علتتتتى زايدةتاعتمتتتتاد تتتتتدابري و  ،وإيتتتتاد مالجتتتت 

 االقتصادية والسياسية  إسبانيا(؛
مواصتتلة تعزيتتز حقتتوق النستتاء وات فتتا ، متتا الرتكيتتز علتتى موافحتتة  112-117

 ليشيت(؛ - العنف  تيمور
اعتمتتاد وتنفيتتذ تتتدابري مالئمتتة ملوافحتتة العنتتف ضتتد النستتاء،  تتا يف  112-118

ك بستتبل منهتتا إنشتتاء عتتدد كتتا  متت  املالجتت  ذلتتك العنتتف اجلنستتي واملنتتزأل، وذلتت
للضتتتتحااي وتقتتتتدمي التتتتتدري  ابستتتتتمرار يف جمتتتتا  موافحتتتتة العنتتتتف اجلنستتتتا  لصتتتتاحل 
 القضتتتتاة واملتتتتدعني العتتتتامني ورجتتتتا  القتتتتانون ورجتتتتا  الشتتتتر ة واملهنيتتتتني الصتتتتحيني

 (؛أملانيا 
ال ستتتيما  التحقيتتتق يف قضتتتااي العنتتتف ضتتتد النستتتاء والفتيتتتات، كفالتتتة 112-11٩

 ؛ لوسمربغ( ز اتعما ومقاضاة مرتويب قذ العنف املنزأل،حاالت 
االجتتتتار مستتتيليت الو نيتتتة ملوافحتتتة العنتتتف اجلنستتتا   تهتتتاتضتتتمني    112-120

  قندوراس(؛ يف الدعارة ا فا  والنساءلابلبشر واالستلال  اجلنسي 
عتماد اسرتاتيجية و نية  املة للقضاء علتى القوالت  النم يتة التيت ا 112-121
 يف أوستتتتا املمارستتتتات الضتتتتارة، ال ستتتتيما علتتتتى و  ،إل التمييتتتتز ضتتتتد املتتتترأة تتتتتؤدي

 املهاجري   قندوراس(؛
ضتتتد املتتترأة  والعنتتتف أ تتتوا  التمييتتتز  يتتتاوافحتتتة ملاجلهتتتود  تعزيتتتز 112-122

 (؛إي اليا 
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عظتتر  يتتا أ تتوا  التمييتتز ضتتد املتترأة،  متتتنيوضتتا إ تتار تشتتريعي  112-12٣
 ق واملستتتتتنات والنستتتتتاء املعتتتتتيالت تستتتتتر النستتتتتاء ذوات اإلعاقتتتتتة ضتتتتتد ستتتتتيما  ال

  مدغشقر(؛ ، والقضاء على قذز اتعما واملهاجرات
والتمييتتتتز االجتمتتتتاعي  ا وافحتتتتة العنتتتتف اجلنستتتتملمواصتتتتلة اجلهتتتتود  112-12٤

 ملرأة  الربتلا (؛الذي يستهد  اوالتمييز االقتصادي 
وا  تعزيتتز تنفيتتذ التشتتريعات والسياستتات الراميتتة إل منتتا  يتتا أ تت 112-125

املعلومتات يف  على النحو الفعا  التحقيق وكفالة النساء والقضاء عليهاالعنف ضد 
فتيتتتات ومالحقتتتة اجلنتتتاة  وأجنستتتي ضتتتد نستتتاء  وأعنتتتف منتتتزأل عتتت  وقتتتوع أعمتتتا  

  رواندا(؛ قضائياا 
، مثتل العنتف النستاءالعنتف ضتد  علتى أعمتا  كفالتة املعاقبتة قانونيتاا  112-126

  مدغشقر(؛املنزأل والعنف اجلنسي 
الراميتتتة إل القضتتتاء علتتتى  القائمتتتة لتشتتتريعات و  تتتم العمتتتلاتعزيتتتز  112-127

التحقيتتق  زيتتد متت  ضتتمان ب وذلتتك ا  والقضتتاء عليهتتا، يتتا أ تتوا  العنتتف اجلنستت
 جنسي  قولندا(؛ وأعنف منزأل  الفعالية يف املعلومات ع  وقوع أعما 

عصتتتتو  علتتتتى التعلتتتتي  توثيتتتتف التتتتتدابري الراميتتتتة إل توستتتتيا ن تتتتاق ا 112-128
 االقتصادية  كوت ديفوار(؛ - ومتوني املرأة والتنمية االجتماعية

اإلستتتراع يف تنفيتتتذ قتتتانون املستتتاواة لتتتزايدة مشتتتاركة املتتترأة يف اعيتتتاة  112-12٩
 السياسية والعامة  زمبابوي(؛

ختتتتاذ التتتتدابري الالزمتتتة لتحستتتني مشتتتاركة املتتترأة يف ابمواصتتتلة اجلهتتتود  112-1٣0
 ياسية والعامة  جيبويت(؛اعياة الس

توثيتتتف اجلهتتتود للتصتتتدي للتمييتتتز ضتتتد املتتترأة يف اجملتمتتتا، ال ستتتيما  112-1٣1
ملترأة ا لصاحلاعقوق املساواة يف قانون املساواة اجلديد للمساعدة على تعزيز  إبقرار

 يف اجملاالت االقتصادية والسياسية  أملانيا(؛
ستتاواة واإلنصتتا  بتتني اجلنستتني املتتوارد ملعهتتد امل تقتتدمي متتا يوفتتي متت  112-1٣2

ستتتتوايت املتعزيتتتز مراعتتتاة املنظتتتور اجلنستتتا  علتتتى زايدة هبتتتد  تعزيتتتز قدرتتتت  علتتتى 
  غاان(؛ كافة  ةياعووم
مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إل إدمتتا  املنظتتور اجلنستتا  يف السياستتات  112-1٣٣

 وامليزانيات العامة  كواب(؛
موانيتة اعصتو  إبامترأة يوتون عائلهتا الوحيتد اتسر اليت  كفالة متتا 112-1٣٤

 بوي   آيسلندا(؛أباتسر  يهنا  ين على اادمات والدع  
 ،ملتتترأةصتتتاحل ازايدة اجلهتتتود الراميتتتة إل ضتتتمان املستتتاواة يف اتجتتتر ل 112-1٣5

واملستتتاواة بتتتني اجلنستتتني يف املناصتتت  العامتتتة، وتعمتتتي  مراعتتتاة املنظتتتور اجلنستتتا  يف 
 إسرائيل(؛السياسات العامة  
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 فتتتتاةتعزيتتتز اعقتتتوق التعليميتتتة والصتتتحية للمتتترأة واللتوثيتتتف اجلهتتتود  112-1٣6
تحستتتني فتتر  اعصتتتو  علتتى التعلتتتي  والرعايتتة الصتتتحية، ال ستتيما الرعايتتتة ب وذلتتك

  بوتسواان(؛ املرتب ة ابلوالدةالصحية 
لتشتريعات و  تم العمتل القائمتة املتعلقتة  نتا  يتا أ توا  اتنفيذ  112-1٣7
بتتترام  عمايتتتة  تنفيتتتذعتتت   ، فضتتتالا فعتتتاالا  تنفيتتتذاا  ضتتتد املتتترأة والقضتتتاء عليهتتتا العنتتتف
 ؛ آيرلندا( الضحااي
 (؛ملديف  ومنا التمييزتعزيز املساواة بني اجلنسني لهود اجلمواصلة  112-1٣8
تعزيتز املستاواة بتني اجلنستني يف  يتا لمواصلة اعتمتاد وتنفيتذ تتدابري  112-1٣٩

 التعلي  والصحة  الربتلا (؛جماأل يف اجملاالت،  ا يف ذلك 
تعزيتتتتتز تنفيتتتتتذ التشتتتتتريعات والتتتتتتدابري السياستتتتتاتية القائمتتتتتة املتعلقتتتتتة  112-1٤0

 (؛سلوفينيا  ابملساواة بني اجلنسني ومحاية املرأة
وافحتة القوالت  النم يتة   وذلتكضمان املساواة بني الرجتل واملترأة  112-1٤1

 والتصدي للممارسات الضارة  جنوي أفريقيا(؛ املتجذ رةاجلنسانية 
وموافحتتة التمييتتز  متت  أجتتل املستتاواة بتتني اجلنستتنيمواصتتلة اجلهتتود  112-1٤2
  تونس(؛ املرأة ضد
املضتتي يف اختتتاذ تتتدابري فعالتتة لتعزيتتز املستتاواة بتتني اجلنستتني وحتستتني  112-1٤٣

 ا  ذوو محايتتتة حقتتتوق اجملموعتتتات الضتتتعيفة، ال ستتتيما النستتتاء وات فتتتا  وات تتت
 اإلعاقة  الصني(؛

القيتتام  تتا يلتتزم متت  جهتتود التوعيتتة والتثقيتتف لوقتتف  ارستتة التتزوا   112-1٤٤
 املبور واعمل املبور  كندا(؛

 مواصلة اجلهود للنهوض بوضا املرأة  مصر(؛ 112-1٤5
توثيتتتتتتف اجلهتتتتتتود المتثتتتتتتا  اا تتتتتتم الو نيتتتتتتة الراميتتتتتتة إل موافحتتتتتتة  112-1٤6

ات فتتتا ، ومستتتاندة حتتتق  يتتتا ات فتتتا  واملتتتراققني يف االستتتتلال  اجلنستتتي وعمتتتل 
 إعادة التيقيل واللجوء إل العدالة   يلي(؛

زايدة محاية ات فتا  مت  العنتف واالستتلال  واإليتذاء، ال ستيما مت   112-1٤7
االستتتلال  واإليتتذاء اجلنستتيني واالجتتتار والعقتتاي البتتدا ، وذلتتك بتنفيتتذ التشتتريعات 

  سلوفينيا(؛ فعاالا  ة اليت اختذت يف السنوات ات رية تنفيذاا القائمة وتدابري اعماي
املضتتتي يف تعتتتديل القتتتانون اجلنتتتائي عظتتتر التتترتوي  لتتتدعارة ات فتتتا   112-1٤8

  انميبيا(؛ عاماا  18و 16الباللني ما بني 
 16تعديل القانون اجلنائي عظر الرتوي  لدعارة ات فا  الباللني متا بتني  112-1٤٩
 لاراي(؛ قن عاماا  18و

يف  يتا  توثيف اجلهود الرامية إل وضتا حتد ملعقابتة ات فتا  بتدنياا  112-150
 اتماك   انميبيا(؛ 
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مواصلة اجلهود ملواءمة التشريعات الو نية ما اتفاقية حقتوق ال فتل  112-151
 بلية موافحة عمل ات فا   أنلوال(؛

 تعزيز مساعي موافحة عمل ات فا   فرنسا(؛ 112-152
مواصلة العمل على تعزيز التصور الشتامل للتتدابري الوقائيتة وأنشت ة  112-15٣

 إعادة التيقيل لصاحل ات  ا  ذوي اإلعاقة  ليبيا(؛
تصتتمي  واعتمتتاد وتنفيتتذ استترتاتيجية و نيتتة بشتتين وضتتا ات تت ا   112-15٤

 ذوي اإلعاقة توون متوافقة ما اتفاقية حقوق ات  ا  ذوي اإلعاقة  صربيا(؛
حتدي  تشتريعاهتا  تا يتفتق متا املعتايري املعترت  هبتا عمايتة املهتاجري   112-155

  الوونلو(؛
النظتتتتر يف حتستتتتني التنستتتتيق بتتتتني املؤسستتتتات وااتتتتدمات التتتتيت تعتتتتج  112-156

ابلقضتتااي املتصتتلة ابهلجتترة للمستتاعدة يف اإلعمتتا  الفعتتا  للحقتتوق املقتتررة  وجتت  
 املهاجري  وأفراد أسرق   غاان(؛االتفاقية الدولية عماية حقوق  يا العما  

 اعتماد قانون للهجرة وقانون للجوء  قندوراس(؛ 112-157
اختاذ ما يلتزم مت  تتدابري لوفالتة متتتا العمتا  املهتاجري  ابعمايتة مت   112-158

 التمييز الذي يتعرضون ل  على أساس أصله  اإلثين  زامبيا(؛
نعتتتدام اجلنستتتية يف القتتتانون اختتتتاذ اا تتتوات الالزمتتتة إلهنتتتاء حتتتاالت ا 112-15٩

 واملمارسة  اجلزائر(.
 يا االستنتاجات و/أو التوصيات التواردة يف قتذا التقريتر تعترب عت  موقتف الدولتة  -11٣

 الدو ( اليت قدمتها و/أو الدولة موضوع االستتعراض. وال ينبلتي أن يفهت  أهنتا حتظتى بتيييتد 
 الفريق العامل بواملة.
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