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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 ٢٨، دورته التاسـعة عـشرة مـن    ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ  ٥/١حقوق اإلنسان   
ادسة واسُتعرضت احلالة يف بوتـان يف اجللـسة الـس   . ٢٠١٤مايو  / أيار ٩أبريل إىل   /نيسان

وترأس وفد بوتان معايل وزيـر الـشؤون الداخليـة          . ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٣٠املعقودة يف   
واعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف جلسته العاشرة        . والثقافية السيد ليونبو دامشو دورجي    

  .٢٠١٤مايو /أيار ٢املعقودة يف 
فريـق املقـررين    ، اختار جملس حقوق اإلنسان      ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١٥ويف    -٢

  .بريو وجنوب أفريقيا وملديف: لتيسري استعراض احلالة يف بوتان) اجملموعة الثالثية(التايل 
 مـن مرفـق     ٥ والفقـرة    ٥/١ مـن مرفـق القـرار        ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :، صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة يف بوتان١٦/٢١ القرار
ــين  )أ(   ــر وط ــايب/تقري ــرض كت ــرة  ع ــاً للفق ــدم وفق ) أ(١٥ مق

)A/HRC/WG.6/19/BTN/1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/19/BTN/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان، وفقـاً للفقـرة              )ج(  

)A/HRC/WG.6/19/BTN/3(؛  
 أملانيا وإسبانيا   يلت إىل بوتان، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً          وأح  -٤

. والربتغال وسلوفينيا وليختنشتاين واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وهولندا         
  .وميكن االطالع على هذه األسئلة على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
أكد رئيس وفد بوتان جمدداً التزام الدولة الثابت مبواصلة محاية وتعزيـز احلقـوق                -٥

وأضاف أن العديد مـن أحكـام       . واحلريات األساسية لشعبها وفقاً ملا ينص عليه الدستور       
وق اإلنسان أُدرجت يف الدستور وكان هلا تأثري بالغ على األحكام املتصلة         اإلعالن العاملي حلق  

  .حبقوق اإلنسان
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وقال إن من األمثلة على استقالل القضاء أول قضية دستورية عرفها البلـد؛ وقـد                 -٦
 وقررت فيهـا احملكمـة العليـا أن         ٢٠١٠أغسطس  /رفعتها املعارضة ضد احلكومة يف آب     

  .بعض املعدالت الضريبية دون مراعاة األصول التشريعية الواجبةاحلكومة أخطأت يف مراجعة 
وعمالً بالتوصيات املقدمة خالل االستعراض السابق للحالة يف بوتان، بذلت الدولة             -٧

جهوداً متضافرة للتمكن من اعتماد قانون منع العنف املرتيل وقانون تبين األطفـال وقـانون               
انني اإلطار القانوين الالزم حلمايـة حقـوق النـساء          وتوفر تلك القو  . رعاية الطفل ومحايته  

واألطفال وتعزيزها وفقاً للسياسات الوطنية للبلد وكذلك اللتزاماته مبوجب اتفاقية حقـوق            
وجيـري  . الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، اللتني هو طرف فيهما            

  .يف صيغتها النهائيةحالياً وضع قواعد القوانني املعنية ولوائحها 
واستمر توطيد العملية الدميقراطية يف بوتان يف عهد امللك احلاكم مع إجراء انتخابات   -٨

  .٢٠١٣  واالنتخابات الربملانية الثانية يف عام٢٠١١احلكومات احمللية بنجاح يف عام 
ن واعترافاً بأمهية صحافة قوية ومهنية، أُنِشئت مؤسسة وسائط اإلعـالم يف بوتـا              -٩

الذي " مع الصحافة"وتضمن أحداث الربنامج الشهري   . ٢٠١٠مبوجب ميثاق ملكي يف عام      
  .يشارك فيه رئيس الوزراء وأعضاء احلكومة إمكانية الوصول إىل احلكومة على أعلى مستوياهتا

وتقوم اللجنة الوطنية للمرأة والطفل، وهي وكالة مستقلة، بتنسيق ورصد السياسات           -١٠
  .لة حبماية حقوق النساء واألطفال وتعزيزهاواألنشطة املتص

وما زالت حكومة بوتان تويل أمهية بالغة للقطاعات االجتماعية وسياساهتا املراعيـة              -١١
 يف املائة من جمموع ميزانية اخلطة اخلمسية احلادية         ٢٠وقد ُخصِّص أكثر من     . ملصاحل الفقراء 

  .عشرة للتعليم والصحة
 إطار اخلطة اخلمسية، مزيداً من التشديد على القـضايا          وتضمن احلكومة أيضاً، يف     -١٢

وتعهدت احلكومة أيضاً بـالنظر  . اجلنسانية ومتكني املرأة يف مجيع السياسات واخلطط الوطنية   
  .يف اعتماد نظام حصص ملشاركة املرأة يف العملية االنتخابية

انـب املـشاركة   وبوتان ملتزمة متاماً بضمان املساواة بني اجلنـسني يف مجيـع جو       -١٣
  .االنتخابية وغريها من أشكال املشاركة الدميقراطية

وقد استفادت بوتان فيما مضى من حوار بناء مع هيئات للخرباء، وهبـذه الـروح،                 -١٤
  .٢٠١٤ مايو/ُوجِّهت دعوة إىل املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم إلجراء زيارة لبوتان يف أيار

 املتأصلة يف مجيع الناس، وال سيما حقوق األشـخاص ذوي  وحلماية وتعزيز الكرامة   -١٥
  .٢٠١٠اإلعاقة، وقعت بوتان اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف عام 

وفيما يتعلق بالتوصيات املقدمة يف االستعراض السابق للحالـة يف بوتـان بـشأن                -١٦
بل كـل شـيء إىل   االنضمام إىل الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان، قال إن بوتان حباجة ق  
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إنشاء ما يلزم من إطار قانوين ومؤسسات اجتماعية وموارد بشرية ومالية لتحمل االلتزامات             
ومع تعزيز القدرات، سـتنظر بوتـان يف        . املرتبطة بتلك املعاهدات والتقيد هبا نصاً وروحاً      

  .االنضمام إىل مزيد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان
حلديث عن املبادرات املتعددة اليت اختذهتا احلكومة باإلضافة   وأسهب رئيس الوفد يف ا      -١٧

إىل التوصيات اليت تلقتها خالل االستعراض الدوري األول، مثل نظام الـسجون املفتوحـة              
  .الذي يشترك فيه رئيس الوزراء وأعضاء احلكومة واجلمهور" مع الناس"والربنامج األسبوعي 

 ٢٠٠٩ستعراض األول للحالة يف بوتان يف عـام         ومتابعة للتوصية املقدمة خالل اال      -١٨
، بادرت هذه األخـرية بقـرار اجلمعيـة       "إمجايل السعادة الوطنية  "بأن تتقاسم بوتان مفهوم     

، الـذي اعُتِمـد     "يف سبيل توخي هنج شامل جتاه التنمية      : السعادة" املعنون   ٦٥/٣٠٩ العامة
، ٢٠١٢أبريـل   /ك يف نيـسان   واستضافت بوتان، يف نيويور   . ٢٠١١بتوافق اآلراء يف عام     

 /ويف كـانون األول   . اجتماعاً رفيع املستوى حقق جناحاً كبرياً بـشأن الرفـاه والـسعادة           
، قُدِّم إىل األمني العام لألمم املتحدة تقرير الحق بـشأن هـذا املوضـوع               ٢٠١٣ ديسمرب

  .٢٠١٥كمسامهة من بوتان يف خطة التنمية ملا بعد عام 
ديدة، مثل ارتفاع معدل بطالة الشباب، وتفاوت معدالت        وتواجه بوتان حتديات ع     -١٩

الفقر يف املقاطعات واملناطق، ومشكلة املهاجرين االقتصاديني املعوزين الذين يدخلون بوتان           
وباإلضافة إىل ذلك، تعرضت بوتان ألعمال      . بصورة غري شرعية عن طريق احلدود املفتوحة      

  .إرهابية
  .وبناءوتتطلع بوتان إىل حوار مفتوح   -٢٠

  جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وشكرت عدة وفود بوتـان علـى       .  وفداً ببيانات  ٨٨خالل جلسة التحاور، أدىل       -٢١

تقريرها الشامل وأشادت بالتقدم احملرز يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها منذ االسـتعراض             
 اجملتمع املدين خالل إعـداد التقريـر        واعُتبِر احلوار مع  . ٢٠٠٩األول الذي أُجري يف عام      

وميكن االطالع على التوصيات املقدمة يف هذا احلوار يف اجلزء الثـاين            . الوطين خطوة إجيابية  
  .من هذا التقرير

، وتطوير الدميقراطية، وإضفاء    ٢٠١٣ورحبت النمسا بإجراء االنتخابات الربملانية لعام         -٢٢
ورحبت مببادرات هتدف إىل تعزيز سالمة املرأة وتنمية        . الطابع املؤسسي على استقالل القضاء    

  .وقدمت النمسا توصيات. وقالت إهنا تتطلع إىل إعادة الالجئني إىل أوطاهنم. اجملتمع املدين
ورحبت أذربيجان باعتماد قوانني محاية املرأة والطفل وإنشاء شعبة مستقلة لـذلك              -٢٣

افحة الفساد وأشارت إىل اجلهود املبذولة      وهنأت بوتان على تعزيزها لتشريعات مك     . الغرض
  .وقدمت أذربيجان توصيات. للحد من الفقر
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. ورحبت البحرين باخلطط الوطنية حلماية حقوق اإلنـسان والكرامـة والعدالـة             -٢٤
وأشارت إىل التدابري املتعلقة مبشاركة املرأة يف السياسة، ومحاية املرأة من العنـف، وبطالـة               

وقـدمت  . لها يف أن تواصل بوتان جهودها حلماية الفئات الضعيفة        وأعربت عن أم  . الشباب
  .البحرين توصيات

. وهنأت بنغالديش بوتان على انتخاباهتا، اليت زادت توطيد العمليـة الدميقراطيـة             -٢٥
. وأشارت إىل التقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية واملساواة بني اجلنسني يف التعلـيم             

  .وقدمت بنغالديش توصية. ما زال متفشياًوالحظت أن الفقر 
ورحبت بيالروس بالدعوة املوجهة إىل املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، وكذلك   -٢٦

والحظت أن  . بالتقدم احملرز يف مكافحة االجتار بالبشر والفساد وتعزيز حقوق املرأة والطفل          
  .وقدمت بيالروس توصيات. لشبابمثة حاجة إىل بذل جهود إضافية ملكافحة الفقر وبطالة ا

وأشادت دولة بوليفيا املتعددة القوميات باجلهود املبذولة لتعزيز محاية األطفال، اليت             -٢٧
. ستحسن قدرة احلكومة على التصدي للعنف ضد األطفال واالعتداء علـيهم واسـتغالهلم            

  .وقدمت توصيات
ورحبت . االجتماعية للفئات الضعيفة  وأشارت بوتسوانا إىل املبادرات املتعلقة باحلماية         -٢٨

وأعربت عن قلقها إزاء التقارير املتعلقة بعمل األطفال واالعتداء على          . بقانون منع العنف املرتيل   
  .وقدمت بوتسوانا توصيات. األطفال وحثت بوتان على تنفيذ تشريعات محاية الطفل

التحديات اليت ينطـوي    وأشارت إىل   . ونوهت الربازيل بتوطيد العملية الدميقراطية      -٢٩
وأعربت عن قلقها إزاء املمارسات العنيفة واالسـتغاللية ضـد          . عليها توفري التعليم للجميع   

  .وقدمت الربازيل توصية. النساء واألطفال
ـ وأشادت . وأشادت بروين دار السالم باعتماد عملية شاملة إلعداد التقرير   -٣٠ اجلهود ب

ورحبت بـالربامج اخلاصـة     .  عن طريق توفري التعليم    املبذولة لتعزيز حقوق الطفل، ال سيما     
  .وقدمت توصيات. ببطالة الشباب

وأشادت كمبوديا باجلهود املبذولة للحفاظ على سيادة القانون وتعزيز الدميقراطية يف       -٣١
وأشـادت  . وأشارت إىل التقدم التشريعي، مبا يف ذلك اعتماد قوانني محاية الطفـل           . بوتان

  .وقدمت كمبوديا توصيات. شطة للتوعية حبقوق اإلنسانببوتان لتنظيمها أن
وطلبت كندا معلومات عن احلوار مع نيبال بشأن الالجئني البوتانيني، واملبادرات املقبلة،              -٣٢

ورحبت بانتقال بوتان الـسلمي إىل      . والتعاون مع مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني       
  .وقدمت كندا توصيات.  األهداف اإلمنائية لأللفيةالدميقراطية وأشارت إىل حتقيقها بعض

وأشارت تشاد إىل التقدم الكبري احملرز يف تنفيذ التوصيات وحتسني حالـة حقـوق                -٣٣
ورحبت بعملية إعداد التقرير الشاملة، اليت انطوت على مشاورات مع العديد مـن             . اإلنسان

  .وقدمت تشاد توصيات. أصحاب املصلحة
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الستثمار يف التعليم والصحة وباجلهود املبذولة لتعزيز املساواة بني         ورحبت الصني با    -٣٤
وأقرت بالتحديات اليت تواجهها بوتان ودعـت اجملتمـع         . اجلنسني ومحاية الفئات الضعيفة   

  .وقدمت الصني توصيات. الدويل إىل تقدمي الدعم
 حقوق اإلنسان   وأشارت كوستاريكا إىل التدابري املتخذة لتقوية القضاء وتعزيز ثقافة          -٣٥

. ودعت بوتان إىل مواصلة عملها بشأن تعليم حقـوق اإلنـسان          . من خالل أنشطة التوعية   
  .وقدمت توصيات

وأشادت كوبا ببوتان الستثمارها يف التعليم والرعاية الصحية باجملان ولالهتمام الذي       -٣٦
تماعية لتعزيـز   وأشارت إىل مبادرات احلماية االج    . أولته الحتياجات األطفال ذوي اإلعاقة    

  . وقدمت كوبا توصية. نوعية حياة السكان
وأشادت اجلمهورية التشيكية ببوتان للخطوات اليت اختذهتا، مبا يف ذلـك اعتمـاد               -٣٧

وشجعت بوتان على إحـراز تقـدم يف خمتلـف          . تشريعات ملكافحة الفساد والعنف املرتيل    
  .وقدمت توصيات. اجملاالت

عبية الدميقراطية عن تقديرها اللتزام بوتان وجهودهـا        وأعربت مجهورية كوريا الش     -٣٨
وقـدمت  . وإجنازاهتا يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تنفيذ التوصيات اليت قبلتها سابقاً            

  .توصيات
وأشـارت إىل أن    . وأشادت الدامنرك ببوتان اللتزامها البناء وللتقدم الذي أحرزتـه          -٣٩

ى اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة        بوتان مل تتخذ خطوات حنو التصديق عل      
 ووجهت االنتباه إىل املبادرة الرامية إىل حتقيق هدف  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  .وقدمت الدامنرك توصية. التصديق العاملي على تلك االتفاقية من خالل تقدمي املساعدة
اطية تدرجيياً، مصحوبة بتقدم يف جماالت مثل توفري        وأشارت مصر إىل توطيد الدميقر      -٤٠

عت جوأقرت بالتحديات املتعلقة ببطالة الشباب واألمن الغذائي وش       . التعليم واحلد من الفقر   
  .وقدمت مصر توصيات. بوتان على مواصلة التزامها بتلك اجملاالت

لشامل لألطفـال   وأشارت إريتريا إىل اجلهود املبذولة من أجل حتقيق هدف التعليم ا            -٤١
وأشارت إىل اخنفاض مـستوى     . ذوي اإلعاقة، والتقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية       

  . وقدمت إريتريا توصيات. الفقر ولكنها أقرت بأنه ما زال يشكل حتدياً رئيسياً
. وأشادت إثيوبيا باجلهود املبذولة لتعزيز اإلطار التـشريعي يف خمتلـف اجملـاالت              -٤٢

هداف التنمية واحلد من الفقر اليت حددهتا بوتان وشجعتها على مواصـلة تعزيـز       ورحبت بأ 
  .وقدمت إثيوبيا توصيات. جهودها للتصدي للفقر

وأشادت فرنسا ببوتان للجهود اليت تبذهلا لتوطيد العملية الدميقراطية وحتسني حالـة              -٤٣
  .ياتوقدمت فرنسا توص. حقوق اإلنسان، وشجعتها على مواصلة تلك اجلهود
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ورحبت بتحسن اإلطار التشريعي، . وأشادت غابون ببوتان اللتزامها حبقوق اإلنسان  -٤٤
وأشارت إىل أن هناك حاجة إىل مواجهـة  . مبا يف ذلك اعتماد تشريعات ملنع العنف والفساد  

  .وقدمت غابون توصيات. العديد من التحديات
لـتغري الـسلمي والـدميقراطي      ونوهت أملانيا بالتطورات اإلجيابية الـيت أدت إىل ا          -٤٥

وأشادت باخلطوات املتخذة لتنفيذ توصيات االستعراض السابق، ال سيما سـن            . للحكومة
  .وقدمت أملانيا توصيات. قانون منع العنف املرتيل

وطلبـت  . ورحبت غانا باخلطوات املتخذة لتنفيذ توصيات االسـتعراض الـسابق           -٤٦
وقدمت . دة الوطنية، اليت شاركت يف إعداد التقرير      توضيحاً ألعمال ومهام جلنة إمجايل السعا     

  .غانا توصية
وأشادت اهلند ببوتان اللتزامها بالدميقراطية وحرية الصحافة، وبإجنازاهتا يف احلد من             -٤٧

وأقـرت  . ٢٠١٣الفقر، وجبهودها لتوطيد العملية الدميقراطية، وبإجرائها انتخابات يف عام          
  .وقدمت اهلند توصيات. بالتحديات اليت تواجهها بوتان

وأشارت إندونيسيا إىل اجلهود املبذولة لضمان مشاركة املـرأة يف الـسياسة، وإىل               -٤٨
ورحبت خبطط احلد من الفقر ومساعدة الفئات الضعيفة من         . النظر يف اعتماد نظام حصص    

  .وقدمت إندونيسيا توصيات. خالل تدخل موجه
ني حالة حقوق اإلنسان منـذ اجلولـة األوىل   ازاهتا يف حتسجنوأشاد العراق ببوتان إل     -٤٩

يزها تشريعات  لالستعراض الدوري الشامل، ومبادراهتا حلماية املرأة والطفل من العنف، وتعز         
 باجلهود املبذولة لتعزيز احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة  ورحب. حقوق اإلنسان 
  .وملكافحة الفقر

ووجهت االنتبـاه إىل    . ام إىل الصكوك الدولية   وشجعت أيرلندا بوتان على االنضم      -٥٠
وأعربت عن قلقها   . طلب الزيارة املعلق الذي قدمه املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد           

 مـن   ٤إزاء انتشار سوء التغذية، الذي يزيد وفيات األطفال واحتمال عدم حتقيق اهلـدف              
  . وقدمت أيرلندا توصيات. األهداف اإلمنائية لأللفية

وأشادت مجهورية إيران اإلسالمية ببوتان ملشاركتها البناءة يف عملية االسـتعراض             -٥١
. وأشارت إىل صياغة قواعد ولوائح مبوجب قانون رعاية الطفل ومحايتـه          . الدوري الشامل 

  .وقدمت توصيات. وأعربت عن تقديرها جلهود وبرامج احلد من الفقر
 تبذهلا للتخفيف من حدة الفقـر، والختاذهـا         وأشادت إيطاليا ببوتان للجهود اليت      -٥٢

خطوات حنو التصديق على الصكوك الدولية، ولتصديقها علـى اتفاقيـة حقـوق الطفـل               
وبروتوكوليها االختياريني بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة وبشأن بيع األطفـال            

اء زواج األطفـال وعمـل      وأعربت عن قلقهـا إز    . واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية     
  .وقدمت إيطاليا توصيات. األطفال
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ورحب األردن بسن قانون منع العنف املرتيل، وقانون رعاية الطفل ومحايته، وقانون              -٥٣
  .وقدم األردن توصيات. مكافحة الفساد، فضالً عن إنشاء جلنة وطنية للمرأة والطفل

ق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،      وأشارت كازاخستان إىل التوقيع على اتفاقية حقو        -٥٤
واعتماد التشريعات احمللية ذات الصلة، وحتسني التعليم وتوفري الرعاية الـصحية، واجلهـود             

ورحبت بإنشاء اللجنة الوطنية للمرأة والطفل      . املبذولة ملكافحة العنف املرتيل واالجتار بالبشر     
  .وقدمت كازاخستان توصيات. وحتسني الوعي حبقوق اإلنسان

دت الكويت بالتقدم احملرز يف التخفيف من حدة الفقر من خالل برامج مـن              وأشا  -٥٥
. قبيل برنامج النهوض باالقتصاد الريفي وبرنامج إعادة التأهيل الـوطين ألضـعف الفئـات           

  .وقدمت الكويت توصية
وأشارت قريغيزستان إىل االخنفاض األخري يف معدل الفقر وتوفري التعليم والرعايـة              -٥٦

وقـدمت  . وأعربت عن دعمها لتدابري مكافحة الفساد، اليت حسنت الوضع        . اًالصحية جمان 
  .قريغيزستان توصيات

وأشارت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية إىل اعتماد تشريعات حقـوق اإلنـسان              -٥٧
والتقدم احملرز يف ختفيف حدة الفقر وتعزيز املساواة بني اجلنسني، وبطالة الشباب، والوصول             

  . وقدمت توصية. م والرعاية الصحية جماناًإىل التعلي
ورحبت التفيا بالتصديق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل بشأن            -٥٨

اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة وبشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املـواد              
. إلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنـسان    وسلطت الضوء على الدور اهلام الذي تؤديه ا       . اإلباحية

  .وقدمت التفيا توصيات
ونوهت مدغشقر باإلطار املعياري واملؤسسي املعزز وشجعت بوتان على مواصـلة             -٥٩

وأشارت إىل التقدم احملرز يف تعزيز احلق يف التعليم وحقوق الطفل واحلق            . العملية الدميقراطية 
  .وقدمت مدغشقر توصيات. يف الصحة

. ماليزيا عن تقديرها لتعزيز املؤسسات الوطنية، كما أوصت به من قبـل           وأعربت    -٦٠
وأشارت إىل تعزيز سيادة القانون وتوطيد الدميقراطية باالنتخابات اليت أُجريت بنجـاح يف             

  . وقدمت ماليزيا توصية. ٢٠١٣ و ٢٠١١عامي 
يف ذلـك   وأشارت ملديف إىل التقدم احملرز حنو حتقيق هدف التعليم للجميع، مبـا               -٦١

. وأشارت إىل اإلطار التشريعي احملسن. األطفال ذوو اإلعاقة، الذي يتطلب دعم اجملتمع الدويل
  .وقدمت ملديف توصيات. وقد حسن مؤشر السعادة الوطين اإلمجايل مؤشرات التنمية

وفيما يتعلق مبشاركة املرأة يف السياسة، أشار الوفد إىل أن اللجنة الوطنيـة للمـرأة                 -٦٢
 اختذت العديد من اخلطوات، مبا فيها إنشاء إطار بوتان لتمكني املرأة، وذلك متشياً مع والطفل

  .تعهد احلكومة احلالية بإنشاء حصص قانونية ملشاركة املرأة يف السياسة
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ولتحسني وصول اإلناث ضحايا العنف إىل العدالة، أوضح الوفد بأن قـانون منـع           -٦٣
يرفع قضايا العنف املرتيل ليس موظفو الشرطة فحسب         يسمح بأن    ٢٠١٣العنف املرتيل لعام    

ويساهم إشراك القضاء يف    . بل أيضاً الضحية أو املشتكي أو موظف احلماية أو مقدم اخلدمة          
  .إصدار أوامر احلماية للضحايا أيضاً يف حتسني وصول الضحايا إىل العدالة

ن احلكومة تقوم بوضـع     ورداً على التعليقات على بطالة الشباب، أشار الوفد إىل أ           -٦٤
سياسة عمل وطنية وحتسني التنسيق بني القطاع اخلاص والوكاالت احلكومية لتحسني مواءمة          

وجيري اختاذ خطوات إلنـشاء مركـز لفـرص األعمـال           . املهارات مع الوظائف املتاحة   
واملعلومات اخلاصة هبا لتقدمي القروض، خاصة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وللبحث عن           

  . العمل يف اخلارج للشبابفرص
وأشارت إىل أن حتـسني     . ٢٠١٣ورحبت موريشيوس باالنتخابات الربملانية لعام        -٦٥

اإلطار املؤسسي حيظى بدعم املوارد والتشريعات، وأن التعليم االبتدائي جماين وإلزامـي، وأن        
  .وقدمت موريشيوس توصية. السعادة معترف هبا كنموذج للتنمية

وأعربـت عـن    . ك مبشاركة اجملتمع املدين يف إعداد التقرير الوطين       ورحبت املكسي   -٦٦
قلقها إزاء عدم التصديق على الصكوك الدولية، مبا يف ذلك العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق               

روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة        املدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، ونظام     
  .وقدمت املكسيك توصيات. الدولية
وسلطت منغوليا الضوء على تعزيز الدميقراطية وسيادة القانون فضالً عن التشريعات             -٦٧

ورحبت بالتوقيع علـى اتفاقيـة      . اجلديدة اليت تعزز االستقالل القضائي واإلصالح القانوين      
وقـدمت  . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وحثت بوتان على االنضمام إىل صكوك أخرى          

  .منغوليا توصية
. طار املؤسـسي والتـشريعي    بل األسود إىل اجلهود املبذولة لتحسني اإل      وأشار اجل   -٦٨

 عن خطط حتسني التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان ومنع العنف املـرتيل              واستفسر
  .وقدم اجلبل األسود توصيات. واملمارسات التقليدية الضارة

واستفـسر عـن طريقـة      " السعادة الوطنية "وأشاد املغرب ببوتان لتروجيها مفهوم        -٦٩
مكافحة بوتان بطالة الشباب، وطلب تفاصيل احللول املستدامة املقررة للتحديات املتـصلة             

  .وقدم املغرب توصية. بالتعليم والرعاية الصحية واهلياكل األساسية واالقتصاد
ورحبت ميامنار باجلهود املبذولة من أجل القضاء على الفقر وبـالربامج احلكوميـة               -٧٠

. وأشارت إىل تشريعات حقوق اإلنـسان اجلديـدة       . التعليم جماناً حىت الصف العاشر    لتوفري  
  .وقدمت ميامنار توصيات
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ورحبت نيبال باجلهود املبذولة لتعزيز الدميقراطية ومكافحة العنف اجلنساين وتعزيز            -٧١
حيد ألزمة وقالت إن إعادة الالجئني إىل أوطاهنم هي احلل الو. متثيل اإلناث يف اختاذ القرارات   

  .وقدمت نيبال توصيات. الالجئني، وحثت بوتان على التعاون
وأشادت هولندا ببوتان النتقاهلا إىل ملكية دستورية دميقراطية وللجهود اليت تبـذهلا              -٧٢

وأعربت عن قلقها ألن الالجئني الذين يرغبون يف العـودة          . لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   
  .وقدمت توصيات. إىل بوتان ال ميكنهم ذلك

ونوهت نيكاراغوا بالتقدم احملرز حنو حتسني حقوق اإلنسان وأشادت بتقدمي الدعم             -٧٣
. وأشارت إىل قانون منع العنف املرتيل وقانون رعاية الطفل ومحايته. من جانب اجملتمع الدويل

  .وقدمت نيكاراغوا توصيات
بذولة مـن أجـل حتقيـق       وأشارت عمان إىل سن التشريعات الوطنية واجلهود امل         -٧٤

األهداف اإلمنائية لأللفية، وإىل أن حتسني الظروف االقتصادية ومعاجلة البطالة وختفيف حدة            
  .وقدمت عمان توصية. الفقر وتوفري الرعاية الصحية والتعليم من األولويات الوطنية

. وأشادت باكستان ببوتان لسنها عدة قوانني جديدة للنهوض حبقـوق اإلنـسان             -٧٥
وقـدمت  . حبت بالتدابري املتخذة حلفظ البيئة، اليت عززت احلقوق اإلمنائية واالقتـصادية          ور

  .باكستان توصيات
وأشارت باراغواي إىل احلد من الفقر ورحبت بالتشريعات املتعلقة بالعنف املـرتيل،              -٧٦

مات وإنشاء مؤسسات حلماية النساء واألطفال، وبرامج حلماية الفئات الضعيفة ومتكني احلكو
  .وقدمت باراغواي توصيات. احمللية
ورحبت . وأشادت بريو ببوتان للجهود اليت تبذهلا لتوطيد الدميقراطية وسيادة القانون  -٧٧

. بالتدابري املتخذة لتعزيز احلقوق املدنية والـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            
  .ت بريو توصياتوقدم. وشجعت التعاون الدويل ملواجهة التحديات املتبقية

ونوهت الفلبني بالتزام بوتان بتعزيز سيادة القانون، ومكافحة العنف املرتيل، وتقليص          -٧٨
وأشارت إىل سـن    . الفجوة بني اجلنسني يف التعليم العايل، وزيادة مشاركة املرأة يف السياسة          

. بتغري املنـاخ  وحثت بوتان على التعاون مع املبادرات املتعلقة        . تشريعات عن االجتار بالبشر   
  .وقدمت توصيات

ورحبت الربتغال بتوجيه دعوة إىل املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، وكـذلك               -٧٩
وأعربت عن قلقها إزاء العنف     . باعتماد قانون منع العنف املرتيل وقانون رعاية الطفل ومحايته        

  .وقدمت الربتغال توصيات. اجلنساين
سعودية إىل التقدم احملرز يف محاية حقوق األطفال، وتوفري         وأشارت اململكة العربية ال     -٨٠

إمكانية الوصول إىل تعليم عايل اجلودة يتساوى فيه اجلنسان، ومكافحة العنف املرتيل واالجتار             
  .وقدمت توصيات. وأشارت إىل إنشاء اللجنة الوطنية للمرأة والطفل. بالبشر
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ع العنف املرتيل وشجعت بوتان على      ورحبت صربيا بقانوين محاية حقوق الطفل ومن        -٨١
. ورأت أن من الضروري متكني اللجنة الوطنية للمرأة والطفل من الوفاء بواليتـها            . تنفيذمها

  .وقدمت صربيا توصية
وقالت إن الوصول   . ورحبت سرياليون بالتزام بوتان بتعزيز الدميقراطية واحلد من الفقر          -٨٢

وينبغي أن تكافح بوتان العنـف اجلنـساين،        .  حتسن إىل الرعاية الصحية واحلوكمة اجليدة قد     
  .وقدمت سرياليون توصيات. وتعزز إمكانية وصول املرأة إىل العدالة، وختفض بطالة الشباب

وأشارت سنغافورة إىل اجلهود املبذولة لدعم سيادة القـانون، وتعزيـز القـدرات               -٨٣
 نظام التعليم وباجلهود املبذولـة      ونوهت بأوجه التحسن يف   . القضائية، وتنمية املوارد البشرية   

  .وقدمت سنغافورة توصيات. لتحسني فرص الوصول إىل التعليم على قدم املساواة
وأشارت إىل  . ورحبت سلوفينيا بالتوقيع على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          -٨٤

ـ             ضي أن ارتفاع حاالت زواج األطفال عامل رئيسي يسهم يف العدد اهلام من األطفال منخف
  .وقدمت سلوفينيا توصيات. الوزن عند الوالدة

وأشادت جزر سليمان باجلهود املبذولة لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف اخلطـط              -٨٥
والسياسات اإلمنائية وااللتزام بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدين ودعمها، نظـراً لـدورها             

  .وقدمت توصيات. احلاسم يف النهوض حبقوق اإلنسان
-وأشادت جنوب أفريقيا باألولوية اليت حيظى هبا حفظ البيئة والنمو االجتمـاعي               -٨٦

وشجعت بوتان على بذل مزيـد مـن        . االقتصادي واحلوكمة اجليدة واحملافظة على الثقافة     
. اجلهود للتصدي لألمراض غري املعدية وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وضـمان إعماهلـا            

  .وقدمت توصيات
نوب السودان إىل االلتزام بتقوية تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها عن طريق           وأشار ج   -٨٧

ورحب باملبادرات الرامية إىل تعزيز الدميقراطية، ال سيما مـن          . اعتماد تشريعات ذات صلة   
  . توصيةوقدم. خالل برامج التوعية العامة

لألشـخاص ذوي   ورحبت إسبانيا بالتدابري املتخذة لتعزيز التعليم الشامل، ال سيما            -٨٨
وأعربت عن قلقها إزاء التمييـز علـى        . اإلعاقة، وباجلهود املبذولة ملكافحة العنف اجلنساين     

  .وقدمت توصيات. أساس امليل اجلنسي
ورأت سري النكا أن التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية أمر مشجِّع،               -٨٩

ألمن الغذائي والتغذوي وسوء التغذية املزمن بني       رغم التحديات املتبقية، مبا فيها عدم كفاية ا       
  .وقدمت توصيات. وأشارت إىل االلتزام حبفظ البيئة. ثلث األطفال

ورحبت دولة فلسطني باجلهود املبذولة لضمان ترسخ الدميقراطية ولكنها الحظـت            -٩٠
الوطين، وال يزال معدل بطالة الشباب، وهو أعلى من املعدل          . أن التحديات ال تزال موجودة    

  .وقدمت دولة فلسطني توصيات. مصدر قلق
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وسلط السودان الضوء على منوذج التنمية البديل لبوتان، الذي يقوم على مفهـوم               -٩١
 وقـدم .  للتنمية يكون مركزه الشعب    وشدد على هنج أكثر مشوالً    " إمجايل السعادة الوطنية  "

  .السودان توصية
وأعربت عن قلقها إزاء    .  العملية الدميقراطية  ورحبت سويسرا بالتقدم احملرز يف تعزيز       -٩٢

حالة الالجئني البوتانيني يف نيبال وكون بعض اجملموعات اإلثنية ال تزال تعـاين التمييـز يف                
  .وقدمت سويسرا توصيات. بوتان
وأشادت مجهورية ترتانيا املتحدة ببوتان إلجرائها انتخابات ناجحة ووضعها خططاً            -٩٣

 يف جمال التنمية االقتصادية والتعليم والرعاية الـصحية واألمـن الغـذائي             إمنائية، وإلجنازاهتا 
  .وقدمت مجهورية ترتانيا املتحدة توصية. والتغذوي وعمل الشباب

ورحبت تايلند بالدور اهلام الذي تؤديه اللجنة الوطنية للمرأة والطفل وبالتوقيع على              -٩٤
 وذكرت التحديات املتبقية، مبا فيهـا  .٢٠١٠اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف عام    

  .وقدمت تايلند توصيات. اهلجرة غري القانونية وإدارة االقتصاد الكلي
ليشيت باعتمادات امليزانية املخصصة للتعليم والصحة واألولوية اليت         - ورحبت تيمور   -٩٥

قدم احملرز حنو وأثنت على الت. ُتعطى لضمان اخلدمات الصحية والتعليم االبتدائي للجميع جماناً   
  .وقدمت توصيات. حتقيق املساواة بني اجلنسني يف التعليم

وشجعت تونس بوتان على مواصلة اجتماعات رئيس الـوزراء األسـبوعية مـع               -٩٦
الشعب، وضمان قدرة املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني وغريهم من اجلهات الفاعلة            

  .وقدمت تونس توصية. على القيام بأنشطتهم
ورحبت تركيا باعتماد التشريعات وبالتقدم احملرز حنو تعزيز القـضاء ومكافحـة              -٩٧

الفساد وحتقيق املساواة بني اجلنسني يف التعليم وتلبية احتياجات األطفال الضعفاء واحلد من             
  .وقدمت تركيا توصيات. الفقر وحتقيق األمن الغذائي

ؤسسية والسياساتية لتعزيز حقوق    ورحبت تركمانستان بتقوية اآلليات التشريعية وامل       -٩٨
اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك اعتماد التشريعات ذات الصلة وإجراء حتسينات يف ظـروف              

  .وقدمت تركمانستان توصيات. السجون
وسلطت أوغندا الضوء على اإلجنازات، مبا يف ذلك توفري الرعاية الصحية والتعلـيم               -٩٩

كة أمان اجتماعي للفئات الضعيفة، والتقدم احملـرز حنـو        االبتدائي للجميع جماناً، وإنشاء شب    
  .وقدمت أوغندا توصيات. حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

ورحبت اإلمارات العربية املتحدة بالتقدم احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية             -١٠٠
واطنني، مبـا يف ذلـك      وباجلهود املبذولة لكفالة املساواة االجتماعية وضمان حقوق مجيع امل        

  .وقدمت توصية. احلقوق االجتماعية واالقتصادية
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ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية باعتماد التشريعات ذات            -١٠١
وأعربت عـن   . الصلة وبدعوات اللجنة الوطنية للمرأة والطفل لدعم املرأة بتمكينها اقتصادياً         

ورددت الدعوات املوجهة إىل بوتان إلنـشاء       .  والعنف ضد النساء   قلقها إزاء الزواج املبكر   
  .وقدمت توصيات. آليات ذاتية التنظيم لوسائط اإلعالم واعتماد تشريعات حرية اإلعالم

وأشادت الواليات املتحدة األمريكية ببوتان للتقدم احملرز بشأن خطتـها إلرسـاء              -١٠٢
السماح بعودة املهاجرين من إثنية بوتانية مـن        وأعربت عن خيبة أملها من عدم       . الدميقراطية

وأعربت عن قلقها إزاء كون القوانني واملمارسات تقيد احلرية الدينيـة           . املخيمات يف نيبال  
وقـدمت الواليـات    . وإزاء جترمي العالقات اجلنسية بالتراضي بني البالغني من نفس اجلنس         

  .املتحدة توصيات
ملؤسسية والتشريعية واجلهود املبذولة لتعزيز القضاء      وأشادت أوروغواي بالتغيريات ا     -١٠٣

وشجعت بوتان على دعوة املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لزيارة           . والدميقراطية
  .وقدمت أوروغواي توصيات. البلد
ورحبت مجهورية فرتويال البوليفارية بالتدابري املؤسسية والتشريعية لتحـسني إدارة            -١٠٤

عامة، بإشراك مجيع أصحاب املصلحة، وباملبادرات الرامية إىل احلد مـن الفقـر             اخلدمات ال 
  .وقدمت توصيات. وتوفري خدمات الرعاية الصحية جماناً

وهنأت فييت نام بوتان على جهودها لتعزيز سيادة القانون والدميقراطية وضـمان              -١٠٥
  .وقدمت توصيات. متتع شعبها حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية

وأحاط اليمن علماً بكون بوتان سنت تشريعات لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها              -١٠٦
وتقوية القضاء رغم التحديات العديدة اليت تواجهها، ولكوهنا بنت القـدرات وزادت مـن              

  .وقدم اليمن توصية. الوعي، بوسائل منها توفري التدريب القانوين بشأن حقوق اإلنسان
ن لسنها تشريعات رئيسية يف جمال حقوق اإلنسان وجلهودهـا          وأشادت زامبيا ببوتا    -١٠٧

وشجعت بوتان على بـذل     . من أجل توفري الرعاية الصحية والتعليم جماناً وحلماية املهمشني        
  .وقدمت زامبيا توصيات. مزيد من اجلهود لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

 احلقـوق االقتـصادية     ورحبت أفغانستان باخلطوات اليت اختذهتا بوتـان لتعزيـز          -١٠٨
وأقرت بأمهية الدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية للمرأة والطفل يف تعزيـز             . واالجتماعية

. ومحاية حقوق املرأة والطفل واحملرومني وبتزايد عدد منظمات اجملتمع املدين وتنامي دورهـا            
  .وقدمت أفغانستان توصيات

ة بالعنف املرتيل ومحاية األطفال ومكافحة      ورحبت اجلزائر باعتماد التشريعات املتعلق      -١٠٩
الفساد وبإنشاء جلان تشرف على اجلهود املبذولة يف جماالت حقوق اإلنسان وقضايا املـرأة              

  .وقدمت اجلزائر توصيات. وقضايا األطفال واملساواة بني اجلنسني
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ة وشجعت األرجنتني بوتان على التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاق  -١١٠
. واالنضمام إىل الصكوك الدولية األخرى يف جمال حقوق اإلنسان اليت ليست بعد طرفاً فيها             

  .وقدمت األرجنتني توصيات. ونوهت األرجنتني بانشغال الدولة حبقوق املرأة والتزامها هبا
وشجعت أرمينيا بوتان على التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة              -١١١

فاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، ال سيما اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة            وغريها من االت  
. وأعربت أرمينيا عن قلقها إزاء عدد الشباب الذين مل يرتادوا املدارس قـط            . واملعاقبة عليها 

  .وقدمت أرمينيا توصيات
ذي ، وللتقدم ال  ٢٠١٣وأشادت أستراليا ببوتان إلجرائها انتخابات ناجحة يف عام           -١١٢

أحرزته حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، واللتزامهـا بتحـسني مـستويات املعيـشة،              
وأعربت عن قلقها إزاء حالـة  . وإلصالحاهتا القانونية من أجل معاجلة قضايا حقوق اإلنسان 

  .وقدمت أستراليا توصيات. املهاجرين البوتانيني الذين يعيشون يف نيبال
يت طُرِحت بشأن حرية الدين، أوضح الوفد أن شعب بوتان حر           ورداً على األسئلة ال     -١١٣

 من الدستور، اليت    ٧ من املادة    ٤وأشار الوفد إىل الفقرة     . يف اعتناق وممارسة أي دين خيتاره     
تضمن احلق يف ممارسة أي دين شريطة عدم إرغام أي شخص على االنتماء لعقيـدة معينـة              

  .باإلكراه أو اإلغراء
األسئلة املتصلة بالقضايا االنتخابية، أوضح الوفد أن من حق مـواطين           وفيما يتعلق ب    -١١٤

ولكن الدستور وقانون االنتخابـات     .  عاماً أن يصوتوا   ١٨بوتان الذين ال تقل أعمارهم عن       
 ينصان على أن األسرة امللكية والشخصيات الدينية وأعضاء املؤسسات الدينيـة            ٢٠٠٨لعام  
االنتخابية أو االنضمام إىل األحزاب الـسياسية ألن املتوقـع          حيق هلم املشاركة يف العملية       ال

ويـنص  . منهم أن ينأوا بنفسهم عن السياسة وال يؤيدوا أي حزب أو مرشح يف االنتخابات             
  .الدستور وقانون االنتخابات على أن جلنة االنتخابات هيئة مستقلة

 شرقي نيبال، أوضح وفيما خيص مسألة األشخاص املوجودين يف خميمات الالجئني يف  -١١٥
الوفد أن املشكلة ليست حالة الجئني حبتة ولكنها باألحرى حالة نشأت عن هجرة اقتصادية              

والسبب األساسي هو التنقل اجلماعي لسكان املنطقة الذين يعانون الفقر املدقع           . غري قانونية 
عامل من   ١٣٠ ٠٠٠ويوجد يف بوتان أكثر من      . والتدهور البيئي وعدم االستقرار السياسي    

وتزوج بعضهم  . غري مواطين بوتان، أي أكثر مما كان عليه ذلك يف تسعينيات القرن املاضي            
واتفقت حكومتا بوتان . بالسكان احملليني ليستطيعوا البقاء يف بوتان، بل طلب بعضهم اجلنسية

ونيبال على تنوع األشخاص املوجودين يف املخيمات، مبن فيهم أشخاص ليسوا من مـواطين        
وأعرب الوفد عن تقديره للمجموعة األساسية من البلدان إلعادهتا توطني الالجئني يف            . انبوت

  .بلدان ثالثة
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ورداً على أسئلة تتعلق حبقوق األطفال، أوضح الوفد أن بوتان عـضو يف مبـادرة                 -١١٦
جنوب آسيا إلهناء العنف ضد األطفال وهي تعمل على معاجلة قضايا محاية األطفال، مثـل               

  .ألطفال والعقوبة البدنية واملمارسات التقليدية الضارةزواج ا
. ويف اخلتام، أعرب الوفد عن شكره جلميع الدول األعضاء املشاركة على مشاركتها      -١١٧

  .وقال إن بوتان تويل أمهية كبرية للتوصيات اليت تلقتها وستنظر فيها جبدية

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
  :ات التالية املقدمة أثناء جلسة التحاور بتأييد بوتانحتظى التوصي  -١١٨

 حقوق الطفل بشأن    التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية      ١-١١٨
بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية والربوتوكـول االختيـاري    

  ؛)تشاد(التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة 
مواصلة مراجعة التشريعات الوطنية لضمان تطابقها مع االلتزامات          ٢-١١٨

  ؛)تركمانستان( يف جمال حقوق اإلنسان ولالدالدولية اليت تقع على عاتق 
إنشاء جلنة وطنية لرفاه األطفال، وفقاً ملا ينص عليه قانون رعايـة              ٣-١١٨

  ؛)جنوب أفريقيا(الطفل ومحايته 
إنشاء منظمة فعالة داخل احلكومة لتنفيذ برنامج محايـة الطفـل              ٤-١١٨

  ؛)تركيا(كخطوة أوىل 
نة الوطنية للمرأة والطفـل مـن       مواصلة تقدمي املساعدة إىل اللج      ٥-١١٨

  ؛)أفغانستان(خالل بناء القدرات وتوفري موارد بشرية وخربات تقنية إضافية 
مواصلة مساعيها بشأن النشاط السلس واملنتج الذي تقوم به شعبة            ٦-١١٨

  ؛)أذربيجان(محاية املرأة والطفل داخل البلد 
تصلة بتمكني املرأة   تكثيف اجلهود املتعلقة برصد وتقييم األنشطة امل        ٧-١١٨

  ؛)بيالروس(ومحاية الطفل عن طريق إنشاء نظام رصد مناسب 
تعزيز جهود رصد وتقييم متكني املرأة ومحاية الطفل عـن طريـق              ٨-١١٨

  ؛)إثيوبيا(إنشاء آليات رصد مناسبة 
مواصلة تطوير اإلطار املؤسسي فيما يتعلق بتعزيز حقوق اإلنـسان     ٩-١١٨

  ؛)األردن(ومحايتها 
__________ 

  .مل ُتحرر االستنتاجات والتوصيات  **  
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مواصلة التزامها بتنمية املـوارد البـشرية وتقويـة املؤسـسات             ١٠-١١٨
االجتماعية والسياسية الوطنية من أجل تعزيز قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا الدولية 

  ؛)ليشيت - تيمور(املتعلقة حبقوق اإلنسان 
تكثيف جهودها الوطنية لتعزيز تعليم حقوق اإلنسان والتـدريب           ١١-١١٨

  ؛)مصر(عليها 
مواصلة التماس املساعدة من منظومة األمم املتحدة واجملتمع الدويل           ١٢-١١٨

  ؛)ليشيت - تيمور(لتعزيز الوعي حبقوق اإلنسان يف مجيع أحناء البلد 
مواصلة تعاوهنا مع األمم املتحدة وغريها من املنظمـات الدوليـة             ١٣-١١٨

  ؛) الشعبيةمجهورية الو الدميقراطية(لتجاوز القيود والتحديات املتبقية 
التماس املعونة واملساعدة التقنية الضروريتني من اجملتمـع الـدويل            ١٤-١١٨

  ؛)املغرب(للوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقيات واملعاهدات الدولية 
مواصلة جهودها لتنفيذ التزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنـسان           ١٥-١١٨

  ؛)باكستان(
ناء القدرات من أجل الوفـاء بالتزامـات    طلب املساعدة التقنية لب     ١٦-١١٨

  ؛)أوغندا(تقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية 
  ؛)األردن(مواصلة سياساهتا املتعلقة بتحسني حقوق املرأة   ١٧-١١٨
ضمان محاية حقوق املرأة والنهوض هبا، ال سيما يف املناطق الريفية،             ١٨-١١٨

اسة وصنع القرار على نطاق أوسع      وعلى اخلصوص تعزيز مشاركة املرأة يف السي      
على الصعيدين الوطين واحمللي وتعزيز مكافحة العنـف ضـد املـرأة والطفـل          

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
إيالء مزيد من االهتمام ملسألة العنف املرتيل، والفجوة بني اجلنسني            ١٩-١١٨

  ؛)قريغيزستان(يف التعليم العايل، ومشاركة املرأة يف السياسة 
نظيم أنشطة للتوعية كجزء من اجلهود املبذولة ملنع ممارسة زواج          ت  ٢٠-١١٨

األطفال، والنظر يف حتسني إتاحة خدمات ما قبل الوالدة وما بعـدها للنـساء              
  ؛)سلوفينيا(

مواصلة اختاذ التدابري الالزمة لتعزيـز حقـوق الطفـل واملـرأة              ٢١-١١٨
  ؛)نيكاراغوا(

عنف ضد املرأة ومعاجلة أوجـه      اختاذ مزيد من التدابري للتصدي لل       ٢٢-١١٨
  ؛)الربتغال(القصور املتعلقة بتمتع النساء والفتيات حبقوقهن 



A/HRC/27/8 

GE.14-07058 18 

مواصلة جهودها لتوعية اجملتمعات الريفية بقوانني الزواج وأخطار          ٢٣-١١٨
  ؛)كندا(زواج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري 

ال سيما األطفال   مواصلة تلبية مجيع احتياجات األطفال الضعفاء، و        ٢٤-١١٨
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(اقتصادي فقري  - القادمون من حميط اجتماعي

مواصلة اجلهود املبذولة لتقدمي الرعاية الصحية لألطفال املعرضـني           ٢٥-١١٨
  ؛)اليمن(اقتصادي فقري  - للخطر، ال سيما أولئك القادمون من حميط اجتماعي

يز حقوق الطفل واحلـق يف التعلـيم        مواصلة اجلهود املبذولة لتعز     ٢٦-١١٨
  ؛)اململكة العربية السعودية(

  ؛)مدغشقر( املتعلق حبماية الطفل ٢٠١١تطبيق قانون عام   ٢٧-١١٨
اختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ خطة عمل محاية الطفل تنفيـذاً فعـاالً       ٢٨-١١٨

  ؛)دولة بوليفيا املتعددة القوميات(
عد واللوائح الالزمة لتنفيـذ أحكـام       تسريع إعداد واعتماد القوا     ٢٩-١١٨

دولـة بوليفيـا     (٢٠١١قانون تبين األطفال وقانون رعاية الطفل ومحايته لعام         
  ؛)املتعددة القوميات

مواصلة التدابري الرامية إىل حتسني ظروف وصول اجلميع دون متييز            ٣٠-١١٨
  ؛)اجلزائر(إىل التعليم واخلدمات الصحية 

ية حلماية املرأة والطفل من العنـف املـرتيل،         مواصلة إعطاء األولو    ٣١-١١٨
  ؛)أملانيا(بوسائل منها تنفيذ قانون منع العنف املرتيل ورصد تأثريه عن كثب 

اعتماد تدابري ملكافحة العنف ضد املرأة، مبا فيـه العنـف املـرتيل            ٣٢-١١٨
  ؛)فرنسا(

تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة العنـف اجلنـساين، ال سـيما              ٣٣-١١٨
بالتشديد على التوعية يف التعليم ودعم برامج متكني املرأة اقتصادياً، خاصـة يف             

  ؛)إسبانيا(املناطق الريفية 
مواصلة تعزيز تعاوهنا مع شركائها اإلقليميني والدوليني لتيسري بناء           ٣٤-١١٨

القدرات يف مكافحة العنف املرتيل واجلنساين واالجتار بالبشر، خاصـة النـساء            
  ؛)لفلبنيا(واألطفال 

مواصلة اجلهود الرامية إىل منع ومكافحة االجتار بالبـشر، مبـا يف              ٣٥-١١٨
  ؛)بيالروس(ذلك يف إطار تدريب املهنيني وزيادة مستوى الوعي 

  ؛)إيطاليا(زيادة جهودها ملنع أشكال عمل األطفال غري املقبولة   ٣٦-١١٨
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بطريقـة فعالـة    مواصلة التدابري الرامية إىل ضمان إنفاذ القوانني          ٣٧-١١٨
  ؛)األرجنتني(وحمايدة وإىل وضع حد لإلفالت من العقاب يف قضايا العنف املرتيل 

مواصلة حتسني سيادة القانون واختاذ مزيد مـن التـدابري لتعزيـز       ٣٨-١١٨
  ؛)سنغافورة(قدرات وكاالهتا املعنية بإنفاذ القانون 

 بنـاء قـدرات   تعزيز سيادة القانون واحلوكمة اجليدة، مبا يف ذلك         ٣٩-١١٨
  ؛)فييت نام(نظام إنفاذ القانون واملؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان 

اختاذ خطوات لتسريع وصول اجلمهور إىل املعلومات عن طريـق            ٤٠-١١٨
  ؛)اهلند(مشروع قانون احلق يف املعلومات 

  ؛)أفغانستان(تيسري منو منظمات اجملتمع املدين وتنميتها يف البلد   ٤١-١١٨
مواصلة اجلهود حنو ثقافة دميقراطية متينة، ال سيما مشاركة املـرأة             ٤٢-١١٨

  ؛)سويسرا(يف احلياة السياسية ويف املناصب العليا يف اخلدمة املدنية 
مواصلة تنمية ثقافة دميقراطية قائمة منذ عهد بعيد، بوسائل منـها             ٤٣-١١٨

دولـة  (املـساءلة   زيادة مشاركة املرأة يف صنع القرار وتكثيف اجلهود لتعزيـز           
  ؛)فلسطني
اختاذ مزيد من اخلطوات لتعزيز مشاركة املرأة يف احلياة الـسياسية             ٤٤-١١٨

  ؛)كازاخستان(
مواصلة محلتها للدعوة إىل تشجيع زيادة مشاركة املرأة يف العملية            ٤٥-١١٨

  ؛)إندونيسيا(السياسية على الصعيدين الوطين واحمللي 
  ؛)اهلند(كة املرأة يف احلياة السياسية اختاذ تدابري لزيادة مشار  ٤٦-١١٨
  ؛)ماليزيا(تشجيع زيادة مشاركة املرأة يف العملية السياسية   ٤٧-١١٨
وضع سياسات جنسانية تسمح مبشاركة املرأة يف احلياة الـسياسية           ٤٨-١١٨

  ؛)باراغواي(على نطاق أوسع 
ة تنظيم محالت لتشجيع زيادة مشاركة املرأة يف احليـاة الـسياسي            ٤٩-١١٨

  ؛)كمبوديا(
استعراض ومعاجلة الثغرات يف سياسات التعليم والتدريب ووضع          ٥٠-١١٨

استراتيجيات لضمان منو العمالة، وحتسني ظروف العمل، وتوفري فرص متساوية          
  ؛)دولة فلسطني(

وضع سياسات وطنية شاملة وخطـط اسـتراتيجية السـتحداث           ٥١-١١٨
  ؛)البحرين(الوظائف وتوفري فرص متساوية 
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مواصلة اجلهود لتعزيز النمو االقتصادي وحتسني فـرص العمـل            ٥٢-١١٨
  ؛)عمان(

تكثيف اجلهود لتنفيذ سياسات العمل الوطنية يف استحداث مزيد           ٥٣-١١٨
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(من فرص العمل للشباب 

  ؛)الصني(مواصلة اختاذ تدابري فعالة لصاحل عمل الشباب   ٥٤-١١٨
برامج عمل الشباب بغية إعداد قوى عاملة مـاهرة         مواصلة تنفيذ     ٥٥-١١٨

بـروين دار   (لتلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز تنظيم املشاريع بني الـشباب           
  ؛)السالم
إيالء مزيد من االهتمام الستحداث الوظائف، وال سيما معاجلـة            ٥٦-١١٨

  ؛)تركيا(بطالة الشباب 
اخلي وإرفاقهـا   دفع أجر عن املشاركة يف برامج التـدريب الـد           ٥٧-١١٨

بتدريب وتعليم تقين من خالل برامج مشتركة مع القطاع االقتصادي والصناعي           
  ؛)املكسيك(يف البلد 
مواصلة تنفيذ نظام محاية اجتماعية ملموس بشكل أكرب من خالل            ٥٨-١١٨

املبادرات الواردة يف التقرير الوطين، ودعوة اجملتمع الدويل إىل دعم تلك اجلهود            
  ؛)اكوب(الوطنية 
مواصلة الربامج املتصلة باحلد من الفقر ومواصلة اجلهود الرامية إىل   ٥٩-١١٨

  ؛)الكويت(إنشاء نظام أقوى للحماية االجتماعية 
مواصلة تطوير سياساهتا االجتماعية السليمة بغية رفع مستوى حياة           ٦٠-١١٨

  ؛)ةمجهورية فرتويال البوليفاري(شعبها، ال سيما يف أكثر املناطق احتياجاً 
مواصلة تنمية مواردها البشرية لزيادة مواءمة التزاماهتـا الدوليـة            ٦١-١١٨

وتعميم مراعاهتا يف تشريعاهتا وممارساهتا احمللية، مع مزيد من التركيز على العمل            
والتعليم والرعاية الصحية واألمن الغذائي والرعاية االجتماعيـة، ال سـيما يف            

  ؛)مفييت نا(املناطق الريفية والنائية 
مواصلة تكثيف اجلهود اليت تبذهلا يف القضاء على الفقر والتنميـة             ٦٢-١١٨

مجهوريـة   (٢٠٢٠االقتصادية بغية االنتقال من فئة أقل البلدان منواً حبلول عام           
  ؛)ترتانيا املتحدة

مواصلة جهودها لزيادة احلد من الفقر، ال سيما يف املناطق الريفية             ٦٣-١١٨
  ؛)كمبوديا(
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مزيد من اجلهود للحد من الفقر ليؤدي ذلك إىل منو متـوازن    بذل    ٦٤-١١٨
  ؛)الصني(وشامل 
  ؛)باراغواي(مواصلة تنفيذ سياسات عامة ملكافحة الفقر   ٦٥-١١٨
تكثيف التقدم احملرز للقضاء على الفقر بتحديد املواقع احلرجة يف            ٦٦-١١٨

  ؛)إريتريا(اجملتمع 
 ذلك احلد من الفقر املتعـدد       مواصلة تدابري احلد من الفقر، مبا يف        ٦٧-١١٨

  ؛)أذربيجان(األبعاد 
مجهورية إيران  (اختاذ تدابري ملموسة للحد من الفقر املتعدد األبعاد           ٦٨-١١٨

  ؛)اإلسالمية
مواصلة مواجهة التحديات يف احلد من الفقـر املتعـدد األبعـاد              ٦٩-١١٨

  ؛)ميامنار(
يز التعاون مـع    مواصلة حشد املوارد والقدرات الداخلية مع تعز        ٧٠-١١٨

  ؛)إريتريا(الشركاء ووكاالت األمم املتحدة ملواجهة حتديات الفقر 
تعزيز ومحاية حقوق الفالحني وغريهم من األشخاص العـاملني يف            ٧١-١١٨

  ؛)دولة بوليفيا املتعددة القوميات(املناطق الريفية 
يـة  تكثيف جهودها لزيادة احلد من الفقر، ال سيما يف املناطق الريف       ٧٢-١١٨

  ؛)إندونيسيا(
ختصيص ما يكفي من املوارد ملشاريع امليـاه الـصاحلة للـشرب،              ٧٣-١١٨
  ؛)املكسيك(سيما يف املناطق الريفية واملهمشة  ال

مواصلة عملية تعزيز الرعاية الصحية اجملانية والتعلـيم اجملـاين يف             ٧٤-١١٨
ائدة الـسكان   للرعاية االجتماعية لف  " كيدو"املناطق النائية وكذلك تعزيز نظام      

  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(الضعفاء 
مواصلة توفري اخلدمات الصحية اجملانية، وضـمان تنفيـذ كامـل       ٧٥-١١٨

 ٢٠١١يوليـه   /للسياسات الصحية الوطنية املوحدة، اليت اسـُتهِلّت يف متـوز         
  ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(

 اليت توفر رعاية صـحية      مواصلة توطيد براجمها الصحية الناجحة      ٧٦-١١٨
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(شاملة وجمانية وجيدة جلميع مواطين بوتان 

مواصلة جهودها لتحسني نوعية اخلـدمات الـصحية لألمهـات            ٧٧-١١٨
واألطفال، مبا يف ذلك تعليم احلوامل واألمهات بغية خفض معـديل الوفيـات             
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 اجملتمع الدويل بغية توفري خـدمات       النفاسية ووفيات املواليد، والتماس مساعدة    
  ؛)موريشيوس(صحية أفضل للشعب 

اعتماد هنج شامل ينطوي على توفري بيئة صحية ومياه آمنة ومرافق             ٧٨-١١٨
صحية ورعاية مناسبة لألطفال وتشجيع الرضاعة الطبيعية اخلالـصة وحتـسني           

خلامسة التعليم وصحة األمهات، بغية احلد من معدل وفيات األطفال دون سن ا           
  ؛)أيرلندا(

هورية مج(تقاسم خرباهتا يف جمال توفري التعليم اجملاين جلميع األطفال            ٧٩-١١٨
  ؛)كوريا الشعبية الدميقراطية

  ؛)إريتريا(مواصلة اجلهود اجلارية لتعزيز التعليم الشامل   ٨٠-١١٨
مواصلة وضع السياسات التعليمية اجليدة يف البلد، وإيالء اهتمام           ٨١-١١٨

  ؛)كازاخستان(وفري اخلدمات املدرسية لألطفال يف املواقع النائية والصعبة خاص لت
تعزيز اجلهود اليت تبذهلا احلكومة للقضاء على األمية، ال سـيما يف              ٨٢-١١٨

  ؛)قريغيزستان(املواقع النائية والصعبة 
مواصلة حتسني نظامها التعليمي وضمان وصول شعبها على قـدم            ٨٣-١١٨

  ؛)سنغافورة(م جيد املساواة إىل تعلي
مواصلة اختاذ التدابري الالزمة لزيادة تعزيز وضمان احلق يف التعليم            ٨٤-١١٨

  ؛)أرمينيا(يف البلد، وعلى اخلصوص لزيادة ارتياد الشباب للمدارس 
اختاذ مزيد من التدابري ملعاجلة اخنفاض التحاق اإلناث باملدارس، من            ٨٥-١١٨

  ؛)الربتغال(لثانوي أجل ضمان إهناء الشابات تعليمهن ا
مواصلة الربامج الرامية إىل حتسني مستوى التعليم من خالل الدعم            ٨٦-١١٨

  ؛)البحرين(املايل، ال سيما للفتيات املنتميات ألسر فقرية 
مواصلة التصدي للتفاوت بني اجلنسني يف معـدالت التـسجيل            ٨٧-١١٨

  ؛)ميامنار(املدرسي على املستوى اجلامعي 
العملية التعليمية لتقاسم ثقافة حقوق اإلنسان والتوعيـة        استخدام    ٨٨-١١٨

  ؛)اململكة العربية السعودية(بتلك احلقوق 
مواصلة جهودها لتعزيز وصول مجيع مواطنيها الشباب إىل تعلـيم            ٨٩-١١٨

  ؛)بروين دار السالم(جيد، ال سيما ذو االحتياجات اخلاصة 
يق هدف التعليم للجميع    العمل عن كثب مع اجملتمع الدويل حنو حتق         ٩٠-١١٨

  ؛)ملديف(الذي حيظى باألولوية، ال سيما لألطفال ذوي اإلعاقة 
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مواصلة تنفيذ برنامج التعليم غري الرمسي للبـالغني، مبـن فـيهم              ٩١-١١٨
  ؛)جنوب السودان(األشخاص ذوو اإلعاقة 

مواصلة اختاذ تدابري تسمح بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة إدماجاً           ٩٢-١١٨
 احلياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية، مستخدمة يف ذلك         كامالً يف 

  ؛)إسبانيا(هنجاً قائماً على حقوق اإلنسان 
تكثيف اجلهود من أجل إعمال مفهوم إمجايل الـسعادة الوطنيـة             ٩٣-١١٨

  ؛)السودان(واألدوات املستخدمة لرصد تنفيذه يف العملية اإلمنائية 
تدابري الرامية إىل حتقيق التقدم يف اجملاالت احملـددة      مواصلة تعزيز ال    ٩٤-١١٨

  ؛)سري النكا(يف اخلطة اإلمنائية الوطنية، من خالل الوسائل املناسبة 
التماس املساعدة اإلمنائية لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        ٩٥-١١٨

  ؛)إثيوبيا(
م مـن   مواصلة مكافحتها للفقر واآلثار السلبية لتغري املناخ بـدع          ٩٦-١١٨

  ؛)بنغالديش(اجملتمع الدويل 
مواصلة االستفادة من املساعدة التقنية والتعاون الدويل يف جهودها           ٩٧-١١٨

  ؛)ملديف(املتعلقة بإدارة الكوارث والتأهب هلا وكذلك بتخفيف آثار تغري املناخ 
إعداد وتقدمي مقترحات للمساعدة على تنمية القـدرات يف إدارة            ٩٨-١١٨

أن تشمل املقترحات، مثالً، تعزيز معرفة أصحاب املـصلحة         الكوارث؛ وميكن   
الوطنيني املعنيني لتأثري تغري املناخ واإلدارة السليمة للكوارث من منظور حقـوق     

  ؛)جزر سليمان(اإلنسان 
مواصلة تعزيز جهودها املتعلقة حبفظ البيئة، اليت تسهم يف اجلهـود          ٩٩-١١٨

  ؛)سري النكا(رك العاملية حلماية التراث اإلنساين املشت
مواصلة تعزيز جهودها املتعلقة حبفظ البيئة، اليت تسهم يف اجلهـود          ١٠٠-١١٨

  ؛)باكستان(العاملية حلماية التراث اإلنساين املشترك 
طلب املساعدة والتعاون التقنيني، حسب االقتضاء، مـن اجملتمـع           ١٠١-١١٨

ـ           االت املتخصـصة   الدويل، مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة وغريها من الوك
املعنية بغية ضمان تعزيز ومحاية الطيف الكامل من احلقوق اإلنـسانية لـشعبها             

  ؛)منغوليا(
طلب املساعدة التقنية للتنمية اجلنسانية ومتكني املرأة ومحاية الطفل           ١٠٢-١١٨

  ؛)أوغندا(ومنع االجتار بالبشر وإدارة الكوارث 
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تشريعاهتا وإطارهـا املؤسـسي     مواصلة اجلهود اليت تبذهلا لتعزيز        ١٠٣-١١٨
  ؛)أذربيجان(ملكافحة الفساد 

  . أعاله سبق تنفيذها١-١١٨وترى بوتان أن التوصية   -١١٩
وستدرس بوتان التوصيات التالية وتقدم ردوداً بشأهنا يف الوقت املناسب، ولكن             -١٢٠

 / أيلولتعدى الدورة السابعة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان اليت سُتعقد يفييف موعد ال   
  ؛٢٠١٤سبتمرب 

مواصلة توسيع التزاماهتا الدولية والنظر يف التصديق علـى العهـد             ١-١٢٠
؛ ومواصلة جهودها إلنشاء إطار )التفيا(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

قانوين حلماية حقوق اإلنسان بالتصديق على الصكوك األساسية، ال سيما العهد           
؛ واختاذ خطوات للتصديق على  )فرنسا(املدنية والسياسية   الدويل اخلاص باحلقوق    

االتفاقيات األساسية حلقوق اإلنسان، ال سيما العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق            
؛ والتصديق على العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق         )سرياليون(املدنية والسياسية   
ـ ؛ واالنضمام إىل الصكوك الدولية حلقوق ا      )النمسا(املدنية والسياسية    سان، إلن

؛ والتصديق على   )بريو(سيما العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         وال
مجيع املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان، وبـاألخص العهـد الـدويل            

؛ والتصديق على الصكوك الرئيـسية      )أملانيا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
إليها، وال سيما العهد الدويل اخلاص باحلقوق       املتعلقة حبقوق اإلنسان واالنضمام     

؛ والتصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان،       )مدغشقر(املدنية والسياسية   
؛ والتـصديق   )اجلزائر(وال سيما العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         

على معاهدات أساسية أخرى حلقوق اإلنسان، مبا فيها العهد الـدويل اخلـاص             
؛ والتصديق على العهـد الـدويل       )غانا(احلقوق املدنية والسياسية، دون تأخري      ب

؛ والتصديق على العهد الدويل اخلاص      )تونس(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
؛ والتصديق على العهد الـدويل اخلـاص        )بوتسوانا(باحلقوق املدنية والسياسية    
 إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق      ؛ واالنضمام )غابون(باحلقوق املدنية والسياسية    

  ؛)أوروغواي(املدنية والسياسية وبروتوكوليه 
النظر يف إمكانية االنضمام إىل العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق              ٢-١٢٠

؛ والنظر يف التصديق على التصديق على )مصر(االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
اص بـاحلقوق االقتـصادية     صكوك دولية حلقوق اإلنسان مثل العهد الدويل اخل       

؛ ومواصلة جهودها لوضع إطار قـانوين حلمايـة         )زامبيا(واالجتماعية والثقافية   
حقوق اإلنسان بالتصديق على الصكوك األساسية، ال سيما العهد الدويل اخلاص           

؛ واختاذ خطوات للتـصديق     )فرنسا(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
 حلقوق اإلنسان، ال سيما العهد الدويل اخلاص باحلقوق         على املعاهدات األساسية  
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؛ والتصديق على العهـد الـدويل       )سرياليون(االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
؛ واالنـضمام إىل    )النمـسا (اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

وق الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وال سيما العهد الـدويل اخلـاص بـاحلق            
؛ والتصديق على مجيع املعاهدات الدولية      )بريو(االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

األساسية حلقوق اإلنسان، وباألخص العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية          
؛ والتصديق على الـصكوك الرئيـسية حلقـوق         )أملانيا(واالجتماعية والثقافية   

ـ        احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة     اإلنسان، وال سيما العهد الدويل اخلاص ب
؛ والتصديق على الصكوك الدولية حلقوق )مدغشقر(والثقافية، أو االنضمام إليها   

اإلنسان، والسيما العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
؛ والتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية         )اجلزائر(
؛ والتصديق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية          )تونس(لثقافية  وا

؛ واالنضمام إىل العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق        )الربتغال(واالجتماعية والثقافية   
؛ والتوقيع على العهـد الـدويل       )أوروغواي(االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

فيـة وبروتوكولـه االختيـاري      اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا    
  ؛)إسبانيا(والتصديق عليهما 

ومواصلة جهودها لوضع إطار قانوين حلمايـة حقـوق اإلنـسان             ٣-١٢٠
بالتصديق على الصكوك األساسية، ال سيما االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع            

؛ التصديق على االتفاقية الدولية للقضاء علـى     )فرنسا ( أشكال التمييز العنصري  
؛ والتصديق علـى    )بريو (١٩٧٣، املوقعة يف عام      يع أشكال التمييز العنصري   مج

الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان أو االنضمام إليها، وال سيما االتفاقية الدولية           
؛ والتصديق على االتفاقية    )مدغشقر ( للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     
؛ واالنـضمام إىل    )تـونس  ( لعنصريالدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ا      

؛ والتصديق  )غابون ( االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       
  ؛)تشاد ( على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

ومواصلة توسيع التزاماهتا الدولية والنظر يف التصديق على اتفاقيـة            ٤-١٢٠
ب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو           مناهضة التعذي 

؛ واختاذ خطوات للتصديق على االتفاقيـات األساسـية حلقـوق           )التفيا ( املهينة
اإلنسان، وال سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو              

لتصديق على املعاهـدات    ؛ وا )سرياليون ( العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     
الدولية األساسية حلقوق اإلنسان، وباألخص اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من          

؛ والتـصديق   )أملانيا ( ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        
على الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان أو االنضمام إليها، وال سـيما اتفاقيـة             

ب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو           مناهضة التعذي 
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؛ والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب          )مدغشقر ( املهينة
؛ والتـصديق علـى     )تونس ( املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       

العقوبـة القاسـية أو     اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو          
؛ واالنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه        )الدامنرك ( الالإنسانية أو املهينة  

  ؛)أوروغواي ( من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
والتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية            ٥-١٢٠

 باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة       والعهد الدويل اخلاص  
  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة            

؛ والتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية           )سويسرا(
لثقافية واتفاقية مناهضة   والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وا      

  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة            
  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(

والنظر يف إمكانية االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع            ٦-١٢٠
؛ والنظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية )مصر (العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

؛ والتصديق علـى    )الفلبني(حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        
الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وال سيما االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع           

ت األساسية  ؛ والتصديق على املعاهدا   )اجلزائر(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     
األخرى حلقوق اإلنسان، مبا فيها االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال         

  ؛)غانا(املهاجرين وأفراد أسرهم، دون تأخري 
النظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة يف             ٧-١٢٠

وق ؛ ومواصلة جهودها لوضع إطار قانوين حلماية حق       )تايلند(أقرب فرصة ممكنة    
اإلنسان بالتصديق على الصكوك األساسية، خاصة اتفاقية حقـوق األشـخاص           

؛ والتصديق على اتفاقية    )فرنسا (٢٠١٠ذوي اإلعاقة، اليت وقعتها بوتان يف عام        
؛ والتصديق على الـصكوك الدوليـة       )النمسا(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     

؛ )اجلزائـر (حلقوق اإلنسان، خاصة اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة           
والتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختيـاري          

  ؛)إسبانيا(
والنظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من            ٨-١٢٠

؛ ومواصلة جهودها لوضع إطار قانوين حلماية حقـوق        )زامبيا(االختفاء القسري   
ك األساسية، وال سيما االتفاقية الدولية حلمايـة        اإلنسان بالتصديق على الصكو   

؛ واالنضمام إىل االتفاقية الدولية     )فرنسا(مجيع األشخاص من االختفاء القسري      
  ؛)أوروغواي(حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
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والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع           ٩-١٢٠
  ؛ )الربازيل(أة أشكال التمييز ضد املر

والنظر يف التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنـسان            ١٠-١٢٠
اليت مل تصدق عليها، مبا فيها نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة               

؛ ومواصلة توسيع التزاماهتا الدولية والنظر يف التصديق على نظام روما           )باراغواي(
؛ والنظـر يف إمكانيـة االنـضمام إىل         )التفيا( الدولية   األساسي للمحكمة اجلنائية  

املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، مبا فيها نظام روما األساسي للمحكمة           
؛ والتصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة         )إيطاليا(اجلنائية الدولية   

كمة اجلنائية الدوليـة    ؛ والتصديق على نظام روما األساسي للمح      )النمسا(الدولية  
؛ )بوتسوانا(؛ واالنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية          )تونس(

؛ )أسـتراليا (واالنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة            
واالنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ومواءمة تـشريعاهتا           

اماً، بوسائل منها إدراج أحكام من أجل التعاون بـشكل فـوري            الوطنية معها مت  
وكامل مع احملكمة والتحقيق يف جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضـد اإلنـسانية       
وجرائم احلرب وحماكمة مرتكبيها بفعالية أمام حماكمها الوطنيـة، واالنـضمام إىل            

  ؛)هولندا(اهتا االتفاق بشأن امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصان
والنظر يف االنضمام إىل منظمة العمـل الدوليـة والتـصديق علـى             ١١-١٢٠

؛ والنظر يف االنضمام إىل اتفاقية      )النمسا(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية      
بشأن العمل الالئق للعمـال املرتلـيني       ) ٢٠١١(١٨٩الدولية رقم    منظمة العمل 

بشأن ) ١٩٩٩(١٨٢قية منظمة العمل الدولية رقم      ا؛ والتصديق على اتف   )الفلبني(
 الفوريـة للقـضاء عليهـا،       حظر أسوأ أشكال عمل األطفـال واإلجـراءات       

  ؛)املكسيك(بشأن احلد األدىن لسن االستخدام ) ١٧٣(١٣٨ ورقم
وتكثيف اجلهود لالنضمام إىل الربوتوكول املتعلق باالجتار بالبـشر           ١٢-١٢٠

  ؛)الفلبني(
 إىل اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبـة عليهـا           واالنضمام  ١٣-١٢٠

  ؛)أرمينيا(
 اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا     ١٩٥١واالنضمام إىل اتفاقية عام       ١٤-١٢٠
  ؛)كندا (١٩٦١ واتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية لعام ١٩٦٧لعام 
 حقوق الطفل   والتصديق على الربوتوكول االختياري الثالث التفاقية       ١٥-١٢٠

  ؛)الربتغال(
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ومواصلة اجلهود لالنضمام إىل املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان           ١٦-١٢٠
  ؛)كازاخستان(

وإقامة عالقة قائمة على التعاون املستمر مع آليات األمم املتحـدة             ١٧-١٢٠
  ؛)باراغواي(حلقوق اإلنسان 

ائل منـها   وحتسني التعاون مع هيئات معاهدات األمم املتحدة، بوس         ١٨-١٢٠
  ؛)اجلبل األسود(إدراج وتنفيذ معايري القانون الدويل حلقوق اإلنسان 

وتكثيف التعاون مع هيئات حقوق اإلنسان والنظر يف توجيه دعوة            ١٩-١٢٠
دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة من أجل تعزيز املـساعدة   

  ؛)صربيا(يري يف البلد بشكل عام التقنية واإلسهام يف حتسني عملية حتديد املعا
والنظر يف مواصلة التعاون مع اآلليات الدوليـة لرصـد حقـوق              ٢٠-١٢٠

اإلنسان، مبا فيها هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة التابعة جمللـس حقـوق            
  ؛)تركمانستان(اإلنسان 
والتعاون مع هيئات املعاهـدات واملكلفـني بوكـاالت يف إطـار              ٢١-١٢٠

  ؛)تشاد(اخلاصة اإلجراءات 
ومواصلة التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنـسان والنظـر يف             ٢٢-١٢٠

توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعة            
  ؛)جزر سليمان(جمللس حقوق اإلنسان 

والنظر يف توجيه دعوة دائمـة إىل املكلفـني بواليـات يف إطـار                ٢٣-١٢٠
  ؛)سلوفينيا(جراءات اخلاصة اإل

وتوجيه دعوة مفتوحة ودائمـة إىل املكلفـني بواليـات يف إطـار               ٢٤-١٢٠
؛ وتوجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفـني        )بريو(اإلجراءات اخلاصة لزيارة بوتان     

بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان           
  ؛)اجلبل األسود(

وتعزيز تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنـسان            ٢٥-١٢٠
  ؛)التفيا(بتوجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة 

وقبول طلبات إجراء زيارات من جانب املكلفني بواليات يف إطـار             ٢٦-١٢٠
 ذلك املقرر اخلاص املعين حبريـة       التابعة لألمم املتحدة، مبا يف     اإلجراءات اخلاصة 

  ؛)فرنسا(الدين أو املعتقد 



A/HRC/27/8 

29 GE.14-07058 

ودعوة املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد دون تأخري لزيارة             ٢٧-١٢٠
البلد وتوجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة            

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
 املعين حبرية الدين أو املعتقد لزيارة بوتان        وقبول طلب املقرر اخلاص     ٢٨-١٢٠

  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(
وقبول طلب زيارة املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد والنظر             ٢٩-١٢٠

يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة              
  ؛)أيرلندا(حقوق اإلنسان التابعة جمللس 

  ؛)إيطاليا(واختاذ مزيد من اإلجراءات ملنع زجيات األطفال   ٣٠-١٢٠
وتعديل التشريعات ذات الصلة لضمان التسجيل املـدين جلميـع            ٣١-١٢٠

  ؛)النمسا(األطفال، مبن فيهم األطفال جمهولو األب 
ح وضمان احلقوق األساسية جلميع سكان البلد دون متييز وإصـال           ٣٢-١٢٠

  ؛)سويسرا(قانون اجلنسية تبعاً لذلك 
ومواءمة إجراءات نقل اجلنسية البوتانية للسماح للنساء بنقلـها إىل         ٣٣-١٢٠

  ؛)فرنسا(أطفاهلن بنفس الشروط املفروضة على الرجال 
ومواصلة النظر يف اختاذ تدابري حلماية حقـوق املـواطنني املـسنني              ٣٤-١٢٠

قليات وإعطاء أولوية قـصوى لتـوفري       واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة واأل    
  ؛)نيبال(األمن االجتماعي يف مجيع مناطق البلد 

ومواصلة العمل لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وتعمـيم            ٣٥-١٢٠
حقوق األقليات والفئات الضعيفة يف الربامج االجتماعية واملشاريع احلكوميـة           

  ؛)نيكاراغوا(
عقوبة البدنية لألطفال يف مجيع األماكن      والنظر يف حظر اللجوء إىل ال       ٣٦-١٢٠

  ؛)زامبيا(
وتعزيز الوعي اجلنساين عن طريق إدراج حمتوى يتضمن هنجاً قـائم             ٣٧-١٢٠

على حقوق اإلنسان يف التعليم الرمسي وغري الرمسي للقضاء على العنـف ضـد              
  ؛)كوستاريكا(املرأة 
يع أشكال عمل   واختاذ تدابري، يف القانون واملمارسة، لوضع حد جلم         ٣٨-١٢٠

  ؛)كوستاريكا(األطفال، وفقاً ألعلى املعايري الدولية 
وحتسني فرص الوصول على قدم املـساواة إىل نظـام املـساعدة              ٣٩-١٢٠

  ؛)النمسا(القانونية، ال سيما للفئات الفقرية واملهمشة 
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ونزع صفة اجلرم عن العالقات اجلنسية بني البالغني املتراضني مـن             ٤٠-١٢٠
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية، فرنسا(نفس اجلنس 

واملضي يف إلغاء التشريعات القائمة الـيت جتـرم العالقـات بـني               ٤١-١٢٠
  ؛)إسبانيا(األشخاص من نفس اجلنس 

والنظر يف تعديل التشريعات اليت جترم العالقات بني األشخاص من            ٤٢-١٢٠
  ؛)األرجنتني(نفس اجلنس 

من احلمايـة والـدعم إىل األسـرة        ومواصلة تقدمي أوسع ما ميكن        ٤٣-١٢٠
بوصفها الوحدة الطبيعية واألساسية يف اجملتمع، وفقاً اللتزاماهتا مبوجب القـانون           

  ؛)مصر(الدويل حلقوق اإلنسان 
ومراجعة قوانينها وممارساهتا املتصلة باجملموعات الدينية لضمان شعور   ٤٤-١٢٠

ين اجلمعيات وممارسـة    مجيع األشخاص والطوائف واملؤسسات الدينية حبرية تكو      
  ؛)سرياليون(معتقداهتم الدينية 

ومحاية احلرية الدينية بالسماح لألفراد مبمارسـة ديانتـهم حبريـة،             ٤٥-١٢٠
الواليات (وإعطاء املنظمات الدينية فرصاً متساوية للحصول على املركز القانوين          

  ؛)املتحدة األمريكية
نظمات اجملتمع املـدين، مبـا يف       ومواصلة تعزيز البيئة املناسبة لنمو م       ٤٦-١٢٠

  ؛)النمسا(ذلك يف جماالت التوعية القانونية والدعوة ورصد حقوق اإلنسان 
ومواصلة اجلهود الرامية إىل جعل عمليتها الدميقراطية أكثر مشـوالً            ٤٧-١٢٠

  ؛)نيبال(وموجهة حنو التنمية 
وإجراء تعديالت على قانون االنتخابات وضمان مـشاركة مجيـع            ٤٨-١٢٠

املواطنني على نطاق أوسع يف العملية االنتخابية ومتتعهم على قدم املساواة باحلق            
  ؛)اجلمهورية التشيكية(يف التصويت والترشح لالنتخابات 

ووضع سياسات ضمان اجتماعي وطنية شاملة وذات طابع مؤسسي           ٤٩-١٢٠
  ؛)جنوب أفريقيا(

 وجمانياً ويف متنـاول     وتكثيف اجلهود جلعل التعليم االبتدائي إلزامياً       ٥٠-١٢٠
مجيع األطفال، وتنفيذ تدابري إضافية لضمان احلق يف التعليم لألطفـال املنـتمني             

  ؛)الربازيل(لألقليات اإلثنية 
وتعزيز التدابري لضمان إدماج كل اجلماعـات اإلثنيـة والدينيـة             ٥١-١٢٠

  ؛)كندا(واحترام حقوقها 
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ياجات اإلنسانية امللحة من    واملوافقة على عودة الالجئني ذوي االحت       ٥٢-١٢٠
  ؛)أستراليا(نيبال 
واملسامهة يف حل مقبول لألشخاص الـذين يعيـشون يف خميمـات            ٥٣-١٢٠

  ؛)أملانيا(الالجئني وإيالء أمهية خاصة للمسنني وألولئك الذين فُصلوا عن أسرهم 
وبث نشاط جديد يف احلوار مع البلدان اجملاورة للـسماح بعـودة              ٥٤-١٢٠

؛ )النمـسا (وتانيني الذين ما زالوا يعيشون يف املخيمات عرب احلدود          الالجئني الب 
وتكثيف جهودها إلجياد حلول، عن طريق املناقشات الثنائية، للمسائل املتـصلة           
باملشردين الذين كانوا فيما سبق يقيمون يف البلد ويعيشون حالياً يف بلد جمـاور              

بولة ملا تبقـى يف خميمـات       حوار مع نيبال إلجياد حلول مق      ؛ وإجراء )سرياليون(
  ؛)اجلمهورية التشيكية(الالجئني النيبالية من الجئني بوتانيني من أصل نيبايل 

ومواصلة اجلهود لضمان تعزيز ومحاية حقوق املهاجرين والالجـئني           ٥٥-١٢٠
  ؛)زامبيا(وطاليب اللجوء، ال سيما أولئك املوجودون فعالً يف املخيمات 

جئني البوتانيني من أصل إثين نيبايل طوعـاً إىل         والسماح بإعادة الال    ٥٦-١٢٠
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(أوطاهنم يف بوتان 

واستئناف املفاوضات الثنائية مع نيبال والتعاون مع مفوضية األمـم            ٥٧-١٢٠
املتحدة لشؤون الالجئني لتيسري عودة الالجئني طوعاً إىل بوتان والتركيز بوجـه            

  ؛)هولندا(ت اليت تنطوي على شواغل إنسانية ملحة خاص على معاجلة احلاال
وتكثيف اجلهود، مع نيبال، إلجياد حلول دائمة لوضـع الالجـئني             ٥٨-١٢٠

  ؛)فرنسا(البوتانيني يف نيبال 
واختاذ التدابري الالزمة للسماح لالجئني البوتانيني الذين يرغبون يف           ٥٩-١٢٠

  ؛)سويسرا(ترم حقوقهم العودة إىل بوتان بفعل ذلك بأمان ويف ظروف حت
تكثيف اجلهود لضمان أن قوانني ولوائح اهلجرة يف البلد تتماشى مع             ٦٠-١٢٠

  ).تايلند(التزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -١٢١

وال ينبغي أن يفهم أهنـا حتظـى        . وع االستعراض أو الدولة موض  /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .بتأييد الفريق العامل بكامله
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  املرفق
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