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 مقدمة  
عقدددد القريدددق العامدددس املعدددل ابرسدددتعرا، الددددورج الردددامس  املنرددد   وجددد  قدددرار  لددد   -١

. ٢٠١٨أاير/ مددددايو  ١٨إىل  7  دورتددددث ال يف ددددة ا القدددد ة املمتدددددة مددددن 5/١حقددددون ان  ددددان 
. وتدرأ  ٢٠١٨أاير/مدايو  ١٠اوُأجرج ارستعرا، املتعلق بقنلندا ا اجلل ة ال ادسة املعقدودة 

وفددد جوبددوي وايددر العدددل وجدد ون ال ددوون املسلدد  ؤقددون ان  ددان  مدد من أ ددد جددو . واعتمددد 
 .٢٠١٨أاير/مايو  ١5القريق العامس التقرير املتعلق جبوبوي ا جل تث الرابعة عررة املعقودة ا 

فريددق املقددررين التددا    اختددار  لدد  حقددون ان  ددان ٢٠١٨كددا ون ال اي/يندداير   ١٠وا  -٢
 )اجملموعة ال يف وة( لتو ري استعرا، احلالة ا جوبوي: الرباايس والواابن و وورياي.

مدددن مرفدددق  5  والققدددرة 5/١مدددن مرفدددق قدددرار  لددد  حقدددون ان  دددان  ١5ووفقدددال للققدددرة  -٣
   صدرت الواثئق التالوة ألغرا، استعرا، احلالة ا جوبوي:١6/٢١ قراره
 (؛A/HRC/WG.6/30/DJI/1)أ( )١5ل/عر، كتايب مقدم وفقال للققرة تقرير وط أ() 

جتموع للمعلومات أعدتث مقوضوة األمم املتحددة ال داموة حلقدون ان  دان وفقدال  )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/30/DJI/2)ب( )١5للققرة 

مدددددددوج  أعدتدددددددث مقوضدددددددوة األمدددددددم املتحددددددددة ال ددددددداموة حلقدددددددون ان  دددددددان وفقدددددددال  )ج( 
 (.A/HRC/WG.6/30/DJI/3)ج( )١5 للققرة

  وُأحولددإ إىل جوبددوي  عددن طريددق اجملموعددة ال يف وددة  قائمددة أسددإلة أعددد ا سددلقال إسددبا وا -٤
واململسدددة املتحددددة   ولوختنردددتاين  وال دددويد  وسدددلوفونوا  وبلووسدددا  والربتغدددال  والرباايدددس  وأملا ودددا

ة ا املوقددددع الرددددبسي يرلندددددا الرددددمالوة. وعسددددن ارطدددديف  علدددد   دددد ه األسددددإلآلربيطا وددددا العومدددد  و 
 اخلارجي ليفستعرا، الدورج الرامس.

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

وأجددار رئددو  وفددد جوبددوي  مدد من أ ددد جددو   وايددر العدددل وجدد ون ال ددوون  املسلدد   -5
الدسدتور يدوفر احلمايدة حلريدة  ؤقون ان  ان  إىل إلغاء عقوبة انعددام  وجد  الدسدتور  وإىل أن

التعبددددري والتومددددع وتسددددوين اجلمعوددددات  وحريددددة العقودددددة والوجدددددان  واحلددددق ا العدالددددة  واحلددددق ا 
 حماكمة عادلة  واحلق ا عدم التعر، ملعاملة قاسوة أو رإ  ا وة أو مهونة.

 وقدددال إن جوبدددوي وقّعدددإ علددد  عددددد كبدددري مدددن ارتقاقودددات الدولودددة. ومدددن جهدددة أخدددر   -6
قدددمإ جوبددوي تقددارير دوريددة إىل  وإددات املعا دددات؛ وقُدددم التقريددر األخددري إىل جلنددة الق دداء علدد  

 .٢٠١7التع ي   ا آب/أغ ط  
وجددرت مردداورات جدداركإ فوهددا منومددات اجملتمددع املدددي  واألوسدداب األكادعوددة  و قابددة  -7

حلمايددة حقددون اوددع العمددال احملددامة واجلماعددات الدينوددة  بردد ن الت ددديق علدد  ارتقاقوددة الدولوددة 
 املهاجرين وأفراد أسر م  وارتقاقوة الدولوة حلماية اوع األجخاص من ارختقاء الق رج.
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تور  ومددددن أجددددس تع يدددد   ايددددة حقددددون ان  ددددان علدددد  النحددددو املن ددددوص علوددددث ا الدسدددد -٨
ت ي دددمن احلدددق ا اخل وصدددوة وافددد ا، الدددرباءة وحودددر التددددخيف ال مدددد و اعتمددددت جوبدددوي قدددا و ل 

 املتعلقة بن س اجلنة.
نصدديفق قددا ون العقددوابت وقددا ون انجددراءات اجلنائوددة ور سددوما  وختطددط جوبددوي أي ددال  -٩

 هبدف توضوح تعري  التموو  والتع ي . ابنضافة إىل دراسة م  لة إلغاء جترمي الترهري.
هدا ور سدوما وجيرج ابستمرار تع ي  امل س ات امل  ولة عن تع ي  حقون ان  دان و ايت -١٠

  و  ه امل س ة ٢٠١٤اللونة الوطنوة حلقون ان  ان. كما مت اعتماد قا ون هب ا الر ن ا عام 
املبدددادمل املتعلقدددة  ركددد  امل س دددات الوطنودددة لتع يددد  و ايدددة حقدددون ان  دددان )مبدددادمل  ت دددتوا اامدددال 

وددة أخددر   ابريد (  وقددد اختد ت إجددراءات ل دمان ح ددول اللوندة علدد  املركد   ألدد  . ومدن  ح
م املدددادج والبردددرج مدددن احلسومدددة  تتمتدددع اللوندددة حلقدددون ان  دددان ابرسدددتقيفل التدددام وتتلقددد  الددددع

 مسح هلا ابلوفاء  هما ا. ما
كما أ ر ت جوبوي اللونة الوطنوة ملسافحة الق اد  واللونة الوطنوة ليفت ارت  بغوة  -١١

 تع ي  حقون ان  ان.
للتحددج الد ج ع لدث خطداب  حلريدة التعبدري وانعديفم   ودرال  خاصدال  وتو  جوبدوي ا تمامدال  -١٢

السرا وة والتطرف. وا   ا ال دد  ت ت و  جوبوي مرك  التمو  املعل  نع ومسافحة التطدرف 
 العنو   التابع للهوإة احلسوموة الدولوة املعنوة ابلتنموة وااعة جرن أفريقوا.

نهنداء األامدة  نها عل   اية ال ديفم  اتقاقدال م عإ احلسومة  حرصال   وقّ ٢٠١٤وا عام  -١٣
مددع ائددتيفف املعارضددة الدد ج يطلددق علدد   ق ددث اسددم ارحتدداد مددن أجددس ان قددا  الددوطل  ا أعقدداب 

. ومت مددددنح عقدددددو للدددد ين ارتسبدددددوا جددددرائم  ات صدددددلة ٢٠١٣أامددددة ار تخددددداابت الربملا وددددة ا عدددددام 
 ابر تخاابت وصدر قا ون بر ن وضع املعارضة.

ا يتعلددددددق ؤريددددددة تسددددددوين اجلمعوددددددات  أجددددددارت جوبددددددوي إىل أن الدسددددددتور وقددددددا ون وفومدددددد -١٤
 اعوة. 6٠٠عان عل  قوام  تمع مدي  رط  و و ي م أك ر من يروّ  ١٩٠١ عام
  اسددددتحد إ جوبددددوي  وددددام المددددة صددددحي عددددام ر يلدددد م وفوما يتعلق باحلق ا ال حة -١5

ىل  لدد   ي ددتقود األجددخاص الدد ين بدددفع م ددامات مالوددة. وابنضددافة إ األجددخاص األجددد فقددرال 
يعورون ا مناطق ريقوة من الرعاية الطبوة املنتومة ور سوما بق س مردرو  القوافدس الطبودة. وقدد 
أولدإ واارة ال دحة رعايدة خاصددة للن داء واألطقدال  مدا أد  إىل ا قددا، كبدري ا معددل وفوددات 

   قد  املناعدة البردرية/انيدا ن  وام كرد  انصدابة بقدريو الرضع والوفوات النقاسوة. وقد حت ّ 
وكدد ل  وصددول األجددخاص امل ددابة إىل الرعايددة. وخدديفل العقددد املاضددي  حققددإ احلسومددة اايدة  

 كبرية ا عدد العاملة ال حوة. 
 و جدت جوبوي اجملتمع الدو  اايدة التعاون ا قطا  ال حة. -١6
ملددددار  وتطدددوير التددددري  املهدددل لبنددداء ا وفومدددا يتعلدددق ابلتعلدددوم  بددد لإ احلسومدددة جهدددودال  -١7

 والتعلوم العا .
وابنضددددافة إىل  لدددد   تركدددد ت اجلهددددود علدددد  م دددد لة انسددددسان  ومت بندددداء مإددددات املندددداال  -١٨

 للققراء.
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ومدن أجدس ضدمان وصدول اودع األسدر إىل موداه الردرب   قد ت جوبدوي مرداريع  امدة   -١٩
 ه.م س بر مج إدارة املواه وال بة وحمطة لتحلوة املوا

وفوما يتعلق ابمل ائس ارجتماعوة  اعتمدت احلسومة اس اتوووة وطنوة أُطلق علوها رؤية  -٢٠
من أجس مسافحة الققر. كما مت اعتماد بدر مج ليفسدت مار ال راعدي وبدر مج  ٢٠٣5جوبوي لعام 

 . ٢٠٢6-٢٠١6لألمن الغ ائي والتغ وج للق ة 
يعوة جديدة مشلإ القدا ون املتعلدق برفدع احلدد وابنضافة إىل  ل   اخت ت إجراءات ترر  -٢١

األدىن لألجددر امل ددمون  وقددا ون آخددر لتوددرمي ارعتددداء اجلن ددي ا مسددان العمددس. كمددا اعتمدددت 
 أحسام ترريعوة حلماية كبار ال ن واليفجإة وضحااي ارجتار. 

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
وفددددال ببودددا ت. وتدددرد التوصدددوات املقدمدددة أ نددداء جل دددة  ٩١ىل أ نددداء جل دددة التحددداور  أد -٢٢

 التحاور ا اجل ء ال اي من   ا التقرير.
  ت تركودددا جوبدددوي علددد  تنودددوم ار تخددداابت الربملا ودددة ب دددورة سدددلموة ا جدددباب/فقدددد  نّددد -٢٣
   ورحبإ ابجلهود الراموة إىل احلد من الققر.٢٠١٨ فرباير
الطريقة اليت اتبعتها جوبوي ندراج التوصوات املنب قة عن  ورحوإ تركما  تان اب تمام -٢٤

برددد ن ارسددد اتوووات الوطنودددة  إجيابودددال  دورة ارسدددتعرا، ال دددابقة ا سواسدددا ا  وقددددمإ تقوومدددال 
املعتمدددددة علدددد  األجددددس الطويددددس ا  ددددارت امل دددداواة بددددة اجلن ددددة واألطقددددال والتعلددددوم وال ددددحة 

 وانسسان.
تقددددير ا لتعددداون جوبدددوي امل دددتمر مدددع عملودددة ارسدددتعرا، الددددورج وأعربدددإ أوغنددددا عدددن  -٢5

الردددامس و وإدددات املعا ددددات  وانجدددراءات املتخددد ة لتع يددد  اللوندددة الوطنودددة حلقدددون ان  دددان  مدددع 
 ميفحوة عدم كقاية املوارد.

وأعربددإ أوكرا وددا عددن قلقهددا البددالق إااء التقددارير الددواردة عددن اهلومددات والتهديدددات الدديت  -٢6
هلددا ال دددحقوون  وارسددتخدام املقددرب للقدددوة مددن جا دد  قدددوات األمددن  واحملاكمدددات  ات  يتعددر،

 الدوافع ال واسوة.
يرلنددا الردمالوة ابرسد اتوووة اخلم دوة الديت آورحبإ اململسة املتحدة لربيطا وا العوم  و  -٢7

وضددعإ للق دداء علدد  تارسددة ترددويث األع دداء التناسددلوة لدد  ل  وجددوعإ جوبددوي علدد  دعددم 
اجلهدددود الرامودددة إىل تع يددد  امل ددداواة الساملدددة للن ددداء ومراجعدددة األحسدددام الدددواردة ا القدددا ون اجلندددائي 

 بر ن الترهري.
و ن ت الورايت املتحددة األمريسودة جوبدوي  ناسدبة تنودوم ار تخداابت التردريعوة ب دورة  -٢٨

قددإ  ق ددث عددن القلددق إااء سددلموة  واختددا  تدددابري لدد ايدة التم وددس ال واسددي للمددرأة  وأعربددإ ا الو 
 التقارير الواردة عن احتواا واعتقال أع اء املعارضة وال حقوة واملتوا رين.

ألحسددددام  ورحبددددإ أوروغددددواج ابلتقدددددم احملددددرا بردددد ن الت ددددووس الرددددامس للموالوددددد  وفقددددال  -٢٩
 من قا ون احلماية القا و وة للق ر. 7 املادة
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 أن جوبدددوي قدددد عددد ات انطدددار القدددا وي للوندددة وأجدددارت اهوريدددة فنددد وييف البولوقاريدددة إىل -٣٠
ا حتقودددق  الوطنودددة حلقدددون ان  دددان مدددن أجدددس ضدددمان ارمت دددال ملبدددادمل ابريددد   وأحدددرات تقددددمال 

مددددن خدددديفل املعو ددددة  أ ددددداف التنموددددة امل ددددتدامة  وقدددددمإ امل دددداعدة إىل األسددددر األك ددددر احتواجددددال 
 الغ ائوة وتوايع األغ ية وغري ا.

عدددددن تقدددددددير ا رعتمددددداد الددددددرب مج الدددددوطل امل ددددددم  رؤيدددددة جوبددددددوي وأعربدددددإ فووددددددإ  م  -٣١
 ملسافحة الققر وتع ي  احلقون ارقت ادية وارجتماعوة وال قافوة. ٢٠٣5 لعام
وأ دددل الدددومن علددد  التقددددم احملدددرا ا جعدددس اللوندددة الوطنودددة حلقدددون ان  دددان متوافقدددة مدددع  -٣٢

ور سددوما تلدد  املتعلقددة ؤقددون الطقددس  مبددادمل ابريدد   واعتمدداد عدددد مددن ارسدد اتوووات الوطنوددة
 والتعلوم والتنموة.

وأ نددإ اامبوددا علدد  اجلهددود انجيابوددة املب ولددة مددن جا دد  جوبددوي لرفددع امل ددتو  املعورددي  -٣٣
للمددددواطنة. وأعربددددإ عددددن قلقهددددا إااء اسددددتمرار ورود تقددددارير عددددن العندددد  ضددددد املددددرأة واملمارسددددات 

 اء التناسلوة ل  ل.التقلودية ال ارة ور سوما ترويث األع 
ورحودإ امبدابوج اخلطدوات املتخد ة جلعدس اللوندة الوطنودة حلقدون ان  دان متوافقدة مددع  -٣٤

 مبادمل ابري  ور سوما تع ي  استقيفهلا وح وهلا عل  املوارد املادية والبررية.
لددوم وأجددادت أفغا  ددتان ابجلهددود املب ولددة ا  ددال التعلددوم  وخاصددة اخلطددة الرئو ددوة للتع -٣5

  كودد ء مددن ارسدد اتوووة الوطنوددة الطويلددة األجددس  الدديت أُطلددق علوهددا رؤيددة ٢٠١٩-٢٠١٣للقدد ة 
 .٢٠٣5جوبوي 

وأ نددإ اجل ائددر علدد  اعتمدداد قددا ون بردد ن العندد  ضددد املددرأة  والتدددابري املتخدد ة ملسافحددة  -٣6
 تددوفري احلمايددة تارسددة ترددويث األع دداء التناسددلوة لدد  ل. ورحوددإ اجلهددود احلسوموددة الراموددة إىل

القا و ودددة لألجدددخاص امل دددابة بقدددريو   قددد  املناعددددة البردددرية/انيدا  كمدددا أ ندددإ علددد   ا وددددة 
 التغطوة ال حوة الراملة.

وأجددادت أ غددور جبهددود جوبدددوي الراموددة إىل تع يدد  ال دددحة والتعلددوم واحلمايددة ارجتماعودددة  -٣7
 للمواطنة.

 سدددد اتوووة وطنوددددة جديدددددة ا كددددا ون ال دددداي/و ندددد ت األرجنتددددة جوبددددوي علدددد  اعتمدددداد ا -٣٨
للوقاية من سوء التغ ية. وأعربإ عن قلقها إااء اسدتمرار تردويث األع داء التناسدلوة  ٢٠١٨ يناير

 ل  ل وغري ا من املمارسات التقلودية ال ارة ابملرأة.
  ٢٠١٩-٢٠١7وأجدددددادت أرمونودددددا علددددد  بوضدددددع خطدددددة عمدددددس برددددد ن التعلدددددوم للقددددد ة  -٣٩

سومددة علدد  مواصددلة اختددا  تدددابري فعالددة لتطددوير  وددام التعلددوم ل ددمان التعلددوم اجلوددد وجددوعإ احل
 والرامس للوموع. وأجادت ابجلهود املب ولة للق اء عل  اوع أجسال العن  ضد املرأة.

ورحبددإ أسدد الوا ابلدد ايدة السبددرية ا عدددد الن دداء بددة أع دداء الربملددان  و دديفت التوعوددة  -٤٠
ي عددن اوددع أجددسال ترددويث األع دداء التناسددلوة. واع فددإ   ددامة جوبددوي ا الداعوددة إىل التخلدد

 استقبال اليفجإة من البلدان اجملاورة.
وأجدددارت أ ربوودددان  جيابودددة إىل التددددابري التردددريعوة وامل س دددوة الرامودددة إىل حت دددة  ايدددة  -٤١

 احلق ا التعلوم للوموع.وتع ي  حقون ان  ان ا البلد   ا ا  ل  التدابري املسرسة لتع ي  
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 ٢٠١٠-٢٠٠٣ورحبإ البحرين ابعتماد ارس اتوووة الوطنوة ندمداج املدرأة ا التنمودة  -٤٢
 .٢٠١5-٢٠١١واخلطة ارس اتوووة الوطنوة لألطقال 

وأ نددإ بلووسددا علدد  اجلهددود الدديت تبدد هلا احلسومددة لتح ددة وضددع املددرأة  وجددوعتها علدد   -٤٣
 املرأة.مواصلة تع ي   اية حقون 

وأجدددارت بدددنن إىل الت دددديق علددد  ال دددسو  انقلومودددة حلقدددون ان  دددان  وتقددددمي تقدددارير  -٤٤
 دورية عن م  لة العن رية  وحقون األجخاص  وج انعاقة وحقون الطقس.

وأجادت بوت وا  ابجلهود الراموة إىل  اية حقدون القإدات ال دعوقة ا اجملتمدع كالن داء  -٤5
انعاقددددة مددددن خدددديفل ارسدددد اتوووة الوطنوددددة الطويلددددة األجددددس  رؤيددددة واألطقددددال واألجددددخاص  وج 

 .٢٠١7  واخلطة ارس اتوووة الوطنوة لألطقال ٢٠٣5 جوبوي
املتعلق  ركد  اليفجإدة وقدا ون اليفجإدة  ٢٠١6و ن ت الرباايس جوبوي عل  قا ون عام  -٤6

وة مددددن خدددديفل . وجددددوعإ احلسومددددة علدددد  تع يدددد   ايددددة األجددددخاص عدددددعي اجلن دددد٢٠١7لعددددام 
 ار  مام ليفتقاقوات  ات ال لة وتنقو  ا ابلسامس. وأ نإ عل  أن القا ون خي   مدا ر يقدسّ 

 ا املائة من املقاعد ا اجلمعوة الوطنوة للمرأة. ٢5عن 
وجددوعإ بوركونددا فاسددو جوبددوي علدد  تس ودد  جهود ددا املتعلقددة ؤريددة التعبددري واحل ددول  -٤7

معودددات والتومدددع ال دددلمي. وجدددّوعإ احلسومدددة علددد  مواءمدددة علددد  املعلومدددات وحريدددة تسدددوين اجل
 ترريعا ا الوطنوة مع القا ون الدو  حلقون ان  ان.

وأ نددإ بورو دددج علدد  ارسدد اتوووات الدديت اعتمددد ا احلسومددة ملسافحددة ارجتددار ابلبرددر.  -٤٨
 رء ال دوون  وأجارت إىل املبادرات الراموة إىل حت ة الوروف املعوروة ا ال وون واحلد من  

 وتع ي  انطار القا وي واملوارد البررية للونة الوطنوة حلقون ان  ان.
وأجددددادت كندددددا ابعتمدددداد قددددا ون لدددد ايدة الن ددددبة الددددد وا لتم وددددس املددددرأة ا قددددوائم األحدددد اب  -٤٩

بردد ن اليفجإددة  ٢٠١7ليف تخدداابت الربملا وددة. وأ نددإ كدد ل  علدد  اعتمدداد قددا ون وطددل ا عددام 
ن احل ددول علدد  واثئددق اهلويددة الرمسوددة  وحت ددة فددرص وصددوهلم إىل التعلددوم واخلدددمات لتمسوددنهم مدد
 ال حوة.

إ جددولي احلسومددة علدد  إوحددة املددوارد لتنقودد  خطددط التنموددة ابتبددا  هنددج قددائم علدد  وح ّدد -5٠
حقددون ان  ددان. وأعربددإ عددن قلقهددا إااء العندد  ضددد الن دداء والقتوددات  واملمارسددات التقلوديددة 

ود املقروضدددة علددد  حريدددة التعبدددري واملرددداركة ال واسدددوة. وح دددإ جوبدددوي علددد  إجدددراء ال دددارة  والقوددد
 إصيفحات م س وة وقا و وة ل مان التمتع السامس ابحلقون املد وة وال واسوة.

ورحبدددإ ال دددة ابلتددد ام جوبدددوي بتع يددد  التنمودددة ارقت دددادية وارجتماعودددة والق ددداء علددد   -5١
لقإددددات احملرومددددة  وتلدددد  الراموددددة إىل تع يدددد  التعلددددوم وال ددددحة الققددددر  وابلتدددددابري املتخدددد ة ل ددددا  ا
 وانسسان ومسافحة ارجتار ابلبرر.

ورحددد  السو غدددو ابرسددد اتوووة الوطنودددة ملسافحدددة الققدددر. وجدددوع جوبدددوي علددد  إصددديفق  -5٢
القددا ون اجلنددائي وقددا ون انجددراءات اجلنائوددة  واعتمدداد ترددريعات ل ددا  األجددخاص  وج انعاقددة 

  ن.وكبار ال
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ورحبددإ كددوت ديقددوار ابعتمدداد ترددريعات ملسافحددة ارجتددار ابألجددخاص  وارسدد اتوووة  -5٣
  واخلطددددددددة ارسدددددددد اتوووة الوطنوددددددددة لألطقددددددددال ٢٠١٠-٢٠٠٣الوطنوددددددددة ندمدددددددداج املددددددددرأة للقدددددددد ة 

 .٢٠١5-٢٠١١ للق ة
اء ورحبإ كرواتوا   راء اللونة الوطنوة حلقون ان  ان. وأعربدإ عدن اسدتمرار قلقهدا إا  -5٤

ار تهاكات املرتسبدة ضدد املددافعة عدن حقدون ان  دان املرداركة ا عملودة ارسدتعرا، الددورج 
 الرامس  وجوعإ جوبوي عل  اختا  التدابري املناسبة حلماية احلو  املتاق للموتمع املدي.

ورحبددددإ كددددواب ابلتدددددابري الراموددددة إىل حت ددددة احلقددددون ارقت ددددادية وارجتماعوددددة وال قافوددددة  -55
 لل سان  وأجادت ابرس اتوووة الوطنوة للوقاية من سوء التغ ية  وال واسة الوطنوة ل سسان.

واع فإ إكوادور جبهود جوبوي لتنقو  التوصوات املنب قة عن دورة ارستعرا، ال ابقة   -56
طإ ال دددددوء علددددد  خطدددددة العمدددددس ارسددددد اتوووة الوطنودددددة للطقولدددددة  وعلددددد  اخلطدددددة الرئو دددددوة وسدددددلّ 
 .٢٠١٩-٢٠١٠ للتعلوم
ورحبإ م ر ابلتدابري املتخد ة لتع يد  اهلواكدس األساسدوة  ومسافحدة الققدر  وتع يد  احلدق  -57

 ا ال حة والعمس ور سوما ل ا  املرأة والطقس.
و ندد ت غونوددا ارسددتوائوة جوبددوي علدد  اعتمدداد اخلطددة الوطنوددة للتنموددة ال ددحوة  ورحبددإ  -5٨

 ي الرامس.ابلت امها بتنقو   وام الت مة ال ح
واع فددإ إسددتو وا بتعدداون جوبددوي مددع منوومددة األمددم املتحدددة حلقددون ان  ددان. ورحبددإ  -5٩

ابلتقدددم احملددرا فومددا يتعلددق ؤقددون املددرأة واخلطددوات املتخدد ة ل ددمان الت ددووس الرددامس للموالوددد  
نددع واايدة معددل ارلتحدان ابملدددار . وجدوعإ إسددتو وا جوبدوي علدد  مواصدلة جهود ددا املتعلقدة  

 ترويث األع اء التناسلوة ل  ل.
وأجددددارت إ ووبوددددا إىل ت ددددموم جوبددددوي علدددد  إ ردددداء اللونددددة الوطنوددددة حلقددددون ان  ددددان.  -6٠

  اليت  دف إىل ت دريع وتدرية ٢٠٣5وأجادت ابلت ام جوبوي بوضع رؤية اس اتوووة جوبوي لعام 
 النمو وخلق فرص العمس.

تدث جوبدوي ا  دال حريدة التعبدري وانعديفم  وامل داواة واع فإ فر  دا ابلتقددم الد ج أحرا  -6١
 بة اجلن ة  وحقون املهاجرين واليفجإة.

ورحبدددإ غدددابون ابلتدددددابري املتخددد ة ملسافحدددة ارجتددددار ابألجدددخاص  و ريددد  املهدددداجرين   -6٢
اه والققر وا عدام األمدن الغد ائي؛ وابلتددابري الرامودة إىل ضدمان احل دول علد  ال دسن والعمدس واملود

 وال حة؛ واستحدال  وام المة صحي عام يرمس القإات احملرومة.
ورحبدددإ جورجودددا بتع يددد  اللوندددة الوطنودددة حلقدددون ان  دددان  وابل واسدددة الوطنودددة للعمالدددة  -6٣

. وجوعإ جوبوي عل  تع يد  جهود دا الرامودة إىل مندع ومسافحدة العند  ٢٠٢٤-٢٠١٤للق ة 
 القائم عل   و  اجلن .

وددا ابلتدددابري الراموددة إىل تع يدد  و ايددة حقددون املددرأة والطقددس  وبتعامددس جوبددوي ورحبددإ أملا  -6٤
ال ددريح والبندداء مددع اليفجإددة واملهدداجرين. بوددد أهنددا أعربددإ عددن القلددق إااء العندد  ا التعامددس مددع 

 احملتوة وأعمال التخوي  وار تقام ضد املدافعة عن حقون ان  ان.
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لعقبددات الدديت تعدد ، ت ددووس اعوددات حقددون ان  ددان  وأعربددإ غددا  عددن القلددق إااء ا -65
وإااء التقارير اليت تقود أب ث ر ت ال  نا  بعض العقبات الديت اندع األحد اب ال واسدوة مدن العمدس 

 ؤرية وفعالوة.
ورحبإ غونوا ابلتدابري املتخ ة ملسافحة التموو   وحت ة امل اواة بة اجلن ة  وحت دة  -66

 تعلوم اجلود.ظروف الوصول إىل ال
غدري م دبون علد  مدد  عقددين مدن  وردت جوبوي قائلة إن حقون املرأة جهدت تطدورال  -67

 ال من  حوث مت اختا  تدابري وا تهاج سواسات  دف إىل ضمان تع ي  حقون املرأة و ايتها.
وعلوددددث  ول ددددمان ا وددددس املددددرأة ا  وإددددات صددددنع القددددرار  اعتمدددددت جوبددددوي إصدددديفحات  -6٨

 ي: صدور  يف دة قدوا ة برد ن احل د  ا املناصد  الديت يدتم ارختودار هلدا عدن طريدق  وسلوة  و 
ار تخددداب  واعتمددداد اسددد اتوووة وطنودددة لددددمج املدددرأة ا التنمودددة. وابنضدددافة إىل  لددد   أ رددد ت 

 جوبوي مرصدال جن ا وال حيلس البوا ت ويقدم توصوات ويوجث صا عي القرار.
ة  اختددد ت احلسومدددة ابلعديدددد مدددن املبدددادرات ا  ددد ا ال ددددد. وفومدددا يتعلدددق بتمسدددة املدددرأ -6٩

لدعم العدائيفت والن داء ا  ال حملاربة األموة  وبر   ال وعل  وجث اخل وص  اعتمدت جوبوي بر  
لتقدددددمي امل دددداعدة للن دددداء العدددداميفت ا القطاعددددات الدددديت يقددددال إهنددددا  ال حددددارت ال ددددع   وبر  دددد

مراكدد  اجتماعوددة لدددمج القتوددات اليفئددي  ردد ت أي ددال خم  ددة  للدد كور . وابنضددافة إىل  لدد   أ 
ت ربن من املدار  أو مل يلتحقن هبا ا سون العمس  وحاضنات أعمال جتارية و واكدس لتردووع 

 الن اء عل  ار راب ا تنووم املراريع.
س حمددور التنموددة امل ددتدامة  فقددد اختدد ت احلسومددة واقتناعددال منهددا أبن الرفدداه األسددرج يرددسّ  -7٠

وحّ ددنإ  وددام ال ددوس  ال أخ ددر  ا ودد ال ة الققددر. وعلوددث  أ ردد ت جوبددوي خطدددابري ملسافحددعدددة تدد
ارجتمددداعي املوحدددد حل دددر ال دددسان الققدددراء مدددن أجدددس تقددددمي الرعايدددة هلدددم. وقدددد مسدددن  لددد  مدددن 
تردددغوس عددددد كبدددري مدددن النوافددد  ارجتماعودددة لتدددوفري الددددعم لل دددعقاء. وابنضدددافة إىل  لددد   وا 

  مج تنموة  تمعوة حملي نجرا  األفراد ا التنموة احمللوة ملناطقهم.   مت وضع بر ٢٠١7 عام
 ٢٠١٨وفوما يتعلق ابألجخاص  وج ارحتواجات اخلاصة  اعتمدت احلسومة ا عدام  -7١

عدددن  ي دددمن حقهدددم ا التعلدددوم علددد  قددددم امل ددداواة مدددع غدددري م  وحقهدددم ا العمدددس  ف ددديفل  قدددا و ل 
 ل واسي وحقهم ا املعو ة واحلماية ارجتماعوة.إدماجهم ارجتماعي وارقت ادج وا

كبددددرية ل ددددمان الوصددددول العددددادل إىل اوددددع   وا  ددددال التعلددددوم  بدددد لإ جوبددددوي جهددددودال  -7٢
مل جر التساف  بة القتوات والقتوان  فدنن التقداوت جدبث معددوم ا البوإدة  م توايت التعلوم. ووفقال 

درسدددة للتمودد   وتقددددمي مددنح دراسدددوة  وتطدددوير املدرسددوة. و وقردددإ مبددادرات  امدددة  م ددس افتتددداق م
ن ا منداطق التعلوم قبس املدرسدي )مدع ال كود  علد  األطقدال مدن األسدر ال دعوقة أو الد ين يعوردو 

 لعمس.ن اسولسقالة توافقث مع  لتعلوماق صيفوإيقوة( ر
ودري وفوما يتعلق ابلعن  ضد املرأة وترويث األع اء التناسلوة ل  ل  ت دع  جوبدوي لتغ -7٣

سلو  ال سان من خيفل اختا  مبادرات ملموسة  م س وضع اس اتوووة وطنوة للتخلي التام عدن 
اوددع أجددسال ترددويث األع دداء التناسددلوة لدد  ل  وبددر مج لت ددريع التخلددي عددن  دد ه املمارسددة  
و لددد  حتدددإ رعايدددة ال دددودة األوىل. وا الوقدددإ  ق دددث  اختددد ت إجدددراءات ن رددداء جلدددان مراقبدددة 
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ترويث األع اء التناسلوة ل  ل ا اوع أحنداء البلدد وت دمة التعلدوم مدواد دراسدوة عدن ملسافحة 
 ترويث األع اء التناسلوة ل  ل. 

وأعدت واارة ال حة العديد مدن الدربامج  ات التد  ريات انجيابودة علد  صدحة ال دسان   -7٤
وفري وصددول الققددراء إلوهددا  م ددس البطاقددة ال ددحوة الدديت تددوفر رمرك يددة الرعايددة ال ددحوة مددن خدديفل تدد

واس اتوووة تنووم األسدرة وإ رداء عودادات طبودة جداملة ا العاصدمة  ومركد  للوقايدة مدن األمدرا، 
 غري ال ارية.

  ٢٠١5وفومددا يتعلددق ؤقددون الطقددس  اعتمدددت جوبددوي قددا ون  ايددة الرددباب ا عددام  -75
لألطقدال  وج ارحتواجدات  اميفل متسد وأ ر ت مدار  لألطقال ال م والبسم واملسقدوفة  ومركد ال 

اخلاصدددة. ومدددن أجدددس امل دددامة ا رعايدددة األطقدددال  أ رددد ت جوبدددوي دور ح دددا ة ومراكددد  للرعايدددة 
 النهارية اجملتمعوة  وأعدت دراسة عن حالة أطقال الروار . 

وفومددا يتعلددق ابرحتودداا وحالددة املدددافعة عددن حقددون ان  ددان  مت الت كوددد علدد  ضددرورة  -76
  فرضدإ جوبدوي ٢٠١٤واقة الوطل وانقلومي. وا أعقاب اهلووم انر ايب ا عدام مراعاة ال 

حالددة الطددوارمل ومت وضددع قوددود دسددتورية علدد  احلددرايت حتددإ رعايددة الربملددان. واسددتحد إ جوبددوي 
تارسة للتحقوق اندارج بغوة التحقق من صدلة األفدراد أب ردطة أو  موعدات حمدددة. ومدع  لد   

أ ث ينبغي انجارة إىل أ ث مل يدتم حدا ا ن اعتقدال أو ميفحقدة أج مدن املددافعة  كر وفد جوبوي 
  عن حقون ان  ان. وتدر  جوبوي ضرورة إييفء ا تمام خاص هل ا املوضو .

وأجددادت غوددا  بتع يدد  جوبددوي للونددة الوطنوددة حلقددون ان  ددان  وأجددادت برؤيددة جوبددوي  -77
س إدمددداج الن دداء ا املناصددد  الدديت ُتردددغس عدددن واسدددتحدال  وددام ح ددد  مددن أجددد ٢٠٣5لعددام 

 طريق ار تخاب وتعوونهن ا املناص  احلسوموة العلوا.
ورحبددددإ  ندددددورا  ابلترددددريعات املتعلقددددة ابلعندددد  املندددد    وترددددويث األع دددداء التناسددددلوة  -7٨

 ل  ل  و اية األجخاص امل ابة بقريو   ق  املناعة البررية/انيدا  وارجتار ابألجخاص.
ورحبإ آي لندا ابلقوا ة املتعلقة ابلعن  ضد املرأة و اية األجخاص امل ابة بقريو   -7٩

 قدد  املناعددة البرددرية/انيدا  وأعربددإ عددن قلقهددا إااء وصددول الن دداء والقتوددات إىل التعلددوم اجلوددد 
 واألحسام الواردة ا قا ون األسرة اليت تنطوج عل  اوو  ي تهدف املرأة.

د بتع يددد  اللوندددة الوطنودددة حلقدددون ان  دددان وجدددوعإ علددد  مواصدددلة اجلهدددود ورحبدددإ اهلنددد -٨٠
ل دمان تعمدوم ارلتحدان ابلتعلدوم  ٢٠١٩-٢٠١٠الراموة إىل تنقو  اخلطة الرئو دوة للتعلدوم للقد ة 

 عل  اايدة جودة التعلوم. األساسي. وجوعإ جوبوي أي ال 
امس للتغطودة ال دحوة. وأعربددإ وأ ندإ إ دو و دوا علد  اعتمدداد جوبدوي  ودام التد مة الردد -٨١

عن تقدير ا للوهود اليت تبد هلا جوبدوي ا  دال التعلدوم  ور سدوما اعتمداد اخلطدة الرئو دوة ال ا ودة 
 .٢٠١٩-٢٠١٠للتعلوم ال ا وة 

ورحودددإ اهوريدددة إيدددران انسددديفموة اجلهدددود الددديت تبددد هلا جوبدددوي لتع يددد  و ايدددة حقدددون  -٨٢
ملعنودة ؤقدون ان  دان فومدا أعلندإ عندث مدن جدواغس إااء ارجتدار ان  ان  لسنها ترداطر اللوندة ا

 ابألجخاص  وخباصة الن اء واألطقال.
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ورحدددد  العددددران ابلتدددددابري املتخدددد ة لتع يدددد  حقددددون ان  ددددان ور سددددوما ا  ددددال ال ددددحة  -٨٣
والتعلوم  والتعداون مدع منوومدة األمدم املتحددة حلقدون ان  دان الد ج أسدقر عدن إطدار عمدس األمدم 

 .٢٠٢٢-٢٠١٨تحدة للق ة امل
ورحبددإ آيرلندددا ابلتدددابري الراموددة إىل تع يدد  سددري عمددس اللونددة الوطنوددة حلقددون ان  ددان   -٨٤

وأعربدددإ عدددن قلقهدددا إااء اسدددتمرار ورود تقدددارير عدددن العنددد  القدددائم علددد   دددو  اجلدددن  واملمارسدددات 
ضددد املدددافعة عددن حقدددون  التقلوديددة ال ددارة  وإااء التقددارير املتعلقددة أبعمددال التخويددد  وار تقددام

 ان  ان   ن فوهم أولإ  ال ين سعوا إىل املراركة ا دورة ارستعرا، الدورج الرامس ال ال ة.
وأعربإ إيطالوا عن تقددير ا لقودام جوبدوي ابلتوعودة والت قود  والتددري  ا  دال حقدون  -٨5

 ان  ان.
العمدددس ارسددد اتوووة  ورحبدددإ الوددداابن بتع يددد  حقدددون الطقدددس مدددن خددديفل حتدددديث خطدددة -٨6

 الوطنوة لألطقال.
 وقدمإ كونوا توصوات. -٨7
وأعربدددددددإ السويدددددددإ عدددددددن تقددددددددير ا للوهدددددددود املب ولدددددددة ا  دددددددال احلقدددددددون ارقت دددددددادية  -٨٨

وارجتماعوة  وختقو  حدة الققر  وعدم التموود   وحقدون املدرأة والطقدس واملهداجرين واألجدخاص 
 التعاون مع آلوات حقون ان  ان.عدعي اجلن وة  والت ديق عل  املعا دات و 

وأجدددادت اهوريدددة رو الدعقراطودددة الردددعبوة ابلت دددديق علددد  معودددم ارتقاقودددات الدولودددة  -٨٩
وانقلوموددة حلقددون ان  ددان  وابجلهددود املب ولددة لتنقودد  التوصددوات املنب قددة عددن ارسددتعرا، الدددورج 

 الرامس.
حة الققدر وارجتدار ابلبردر  وتع يد  التنمودة  ن  لبنان جوبوي عل  اجلهود الراموة إىل مساف -٩٠

 ارقت ادية امل تدامة.
ورحبددإ لو ددوتو ابلترددريعات املتعلقددة ابرجتددار ابلبرددر وحقددون األجددخاص  وج انعاقددة  -٩١

 وكبار ال ن واألجخاص امل ابة بقريو   ق  املناعة البررية/انيدا.
حقون ان  دان  واجلهدود املب ولدة مدن  ورحبإ لوبوا ابخلطوات انجيابوة املتخ ة ا  ال -٩٢

 خيفل الت ديق عل  معوم املعا دات الدولوة.
وأجدددارت مدغرددددقر إىل الت دددديق علدددد  املعا ددددات الدولوددددة حلقدددون ان  ددددان  ورحبددددإ  -٩٣

ابلقوا ة املعتمدة ملسافحة العن  ضد املرأة ور سوما ترويث األع اء التناسلوة ل  ل  وارجتار 
 ابلبرر.

وعإ مالو اي جوبوي عل  اختا  م يد من التددابري امللموسدة للت ددج بقعالودة ررتقدا  وج -٩٤
معدرت الوفوات النقاسوة ب ب  حمدودية الوصول إىل خدمات الرعاية ال دحوة  وتددي تددري  
العدداملة ا  ددال الرعايددة ال ددحوة والرعايددة قبددس الددوردة. وح ددإ جوبددوي علدد  خت ددو  التمويددس 

 وامل تدام للقطا  ال حي. الطويس األجس
وأ نددإ ملدددي  علدد  خطددة العمددس ارسدد اتوووة الوطنوددة للطقددس واخلطددة الرئو ددوة للتعلددوم  -٩5

 . وأجادت بنوام الت مة ال حي الرامس. ٢٠١٩-٢٠١٣للق ة 
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وأعربدددددإ موريتا ودددددا عدددددن تقددددددير ا للتددددددابري املتخددددد ة لتع يددددد  حقدددددون ان  دددددان واحلدددددرايت  -٩6
ألحسددام املعتمدددة لسقالددة امت ددال اللونددة الوطنوددة حلقددون ان  ددان ملبددادمل األساسددوة. وأجددادت اب

 ابري   واألولوية املمنوحة للتعلوم األساسي.
ورحوإ موريردوو  مدع التقددير خطدط العمدس والدربامج ال واسدة ارجتماعودة املبوندة ا  -٩7

حلقون ان  ان مدن    و ن  ا عل  اعتماد إطار م س ي للونة الوطنوة٢٠٣5رؤية جوبوي لعام 
 مع مبادمل ابري . أجس تع ي  و اية حقون ان  ان اروال 

و و إ املس و  ابجلهود الراموة إىل مواءمة اللونة الوطنودة حلقدون ان  دان مدع مبدادمل  -٩٨
 ابري  واألحسام الواردة ا قا ون  اية الطقس ل مان ت ووس املوالود.

 اء األحسام التموو ية ضد املرأة ا قا ون األسرة. ودعا اجلبس األسود جوبوي إىل إلغ -٩٩
ورحدد  املغددرب   ردداء اللونددة الوطنوددة حلقددون ان  ددان. وجددوع جوبددوي علدد  مواصددلة  -١٠٠

 جهود ا ا  ال مسافحة ارجتار ابلبرر ور سوما ا سوان اهلورة.
دولوددة حلقددون وأعربددإ مواامبوددق عددن تقدددير ا لت ددديق جوبددوي علدد  معوددم ارتقاقوددات ال -١٠١

 ان  ان واألجواب اليت قطعتها ا تنقو  توصوات ارستعرا، الدورج الرامس.
وأجددادت  موبوددا ابجلهددود الراموددة إىل جعددس اللونددة الوطنوددة حلقددون ان  ددان متوافقددة مددع  -١٠٢

 مبادمل ابري   واعتماد اس اتوووة وطنوة ملنع سوء التغ ية.
أ ردددطة التوعودددة مدددن أجدددس مسافحدددة املمارسدددات  وجدددوعإ  وبدددال جوبدددوي علددد  مواصدددلة -١٠٣

 التقلودية ال ارة ابملرأة  م س ترويث األع اء التناسلوة ل  ل.
علدد  إهندداء ترددويث  ورحبددإ  ولندددا ابلقددا ون املتعلددق ابلعندد  ضددد املددرأة مددع ال كودد  أي ددال  -١٠٤

 تقاموددددة ضددددد األع دددداء التناسددددلوة لدددد  ل. وأعربددددإ عددددن أسددددقها إااء التقددددارير عددددن األعمددددال ار
 املدافعة عن حقون ان  ان ال ين جاركوا ا عملوة ارستعرا، الدورج الرامس.

وأجاد النوور ابلت ديق عل  املعا دات والتعاون مع  وإدات املعا ددات واجلهدود الرامودة  -١٠5
 إىل حتقوق استقيفل اللونة الوطنوة حلقون ان  ان.

ر ددددددا القددددددا وي الرامددددددي إىل مسافحددددددة ارجتددددددار وأ ندددددإ  ووددددددرياي علدددددد  تع يدددددد  جوبددددددوي إطا -١٠6
إىل اجلهدود الرامودة إىل  ابألجخاص و ري  املهاجرين ور سدوما الن داء واألطقدال. وأجدارت أي دال 

 مسافحة التع ي   وحت ة الوروف املعوروة ا ال وون.
 .٢٠٣5عام ل س اتوووةراوأجادت عمان برؤية جوبوي  -١٠7
ر ا لتع يددد  اللونددة الوطنودددة حلقدددون ان  ددان واعتمددداد خطدددة وأعربددإ ابك دددتان عددن تقددددي -١٠٨

 التنموة الوطنوة.
وأعربدددددإ القلبدددددة عدددددن تقددددددير ا لددددد ايدة املو ا ودددددة املخ  دددددة للم س دددددة الوطنودددددة حلقدددددون  -١٠٩

ان  ان  وتوسوع  طان وريتها. وأ نإ عل  اجلهود الراموة إىل حتقوق الت ووس الردامس للموالودد 
ابخلطدوات احلامسدة الديت اختد  ا جوبدوي ملسافحدة ارجتدار  وارد. ورحبدإ أي دال عل  الرغم من قلة امل

 ابلبرر.
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ورحبدددددددددددإ الربتغدددددددددددال ابخلطدددددددددددوات انجيابودددددددددددة الددددددددددديت اختددددددددددد  ا جوبدددددددددددوي ا مسافحدددددددددددة  -١١٠
 AN/16/7 L/133ابألجددخاص و ريدد  املهدداجرين ور سددوما مددن خدديفل اعتمدداد القددا ون  ارجتددار
 .٢٠١6 لعام

ا  ا أحراتث جوبوي مدن تقددم ا حت دة الوضدع ارجتمداعي وارقت دادج وأجادت روا د -١١١
وخمتلد  ال واسدات والدربامج  ٢٠٣5للمواطنة   ا ا  ل  مدن خديفل تنقود  رؤيدة جوبدوي لعدام 

 الراموة إىل مسافحة الققر والق اء علوث.
عايددة ال ددحوة  وأجددادت اململسددة العربوددة ال ددعودية ابخلطددوات املتخدد ة لتح ددة تددوفري الر  -١١٢

 وأ نإ عل  تع ي  التعاون مع الرركاء ال نائوة واملتعددج األطراف ا  ال حقون ان  ان.
ورحبددإ غددابون بتعددديس القددا ون املتعلددق   ردداء اللونددة الوطنوددة حلقددون ان  ددان جلعلهددا  -١١٣

 .٢٠٣5 لعام جوبوي رؤية  طيفن رحبإ كمامتوافقة مع مبادمل ابري .  
ربوا بتع يدد  امل س ددة الوطنوددة حلقدون ان  ددان  وجددوعإ جوبددوي علدد  حتديددد ورحبدإ صدد -١١٤

 اس اتوووة وطنوة واختا  تدابري ل ايدة الوعي ابلعن  املن   ضد املرأة بغوة الق اء علوث.
وأجدددادت سدددنغافورة   رددداء جوبدددوي جدددبسات األمدددان ارجتمددداعي ارسددد اتوووة و ودددام  -١١5

د ددا الراموددة إىل تع يد  النهددو، ابملددرأة ا  دال ال واسددة وا مسددان التد مة ال ددحي الردامس وجبهو 
 العمس.
 ٢٠١5وجددوعإ سددلوفونوا جوبددوي علدد  كقالددة التنقودد  التددام قددا ون  ايددة الطقددس لعددام  -١١6

وعلددد  مواصدددلة اعتمددداد ال واسدددات املتعلقدددة ابألطقدددال ور سدددوما ت دددووس املوالودددد  والعنددد  ضدددد 
لددد  األطقدددال  وق ددداء األحددددال  واألطقدددال املرتبطدددة أوضددداعهم األطقدددال  وارعتدددداء اجلن دددي ع

 ابلروار .
وأ ندإ جنددوب أفريقوددا علدد  قوددام جوبددوي ب دن ترددريعات ترمددي إىل تع يدد  اللونددة الوطنوددة  -١١7

حلقدددون ان  دددان مدددن أجدددس حت دددة اسونهدددا مدددن أداء عملهدددا. وأجدددادت ابلتردددريعات الرامودددة إىل 
املهدداجرين. وأ نددإ علدد  اخلطدددوات املتخدد ة رعتمدداد هندددج مسافحددة ارجتددار ابألجددخاص و ريددد  

 رعاية صحوة يرك  عل  املرض .
واع فإ إسبا وا جبهود جوبوي ا  ال تع ي  م س ات حقون ان  ان  واسة املرأة   -١١٨

. وأعربدإ إسدبا وا عدن قلقهدا إااء رداءة ٢٠٢١-٢٠١١وتنقو  ال واسة اجلن ا وة الوطنودة للقد ة 
 تواا ومعاملة احملتو ين.ظروف ارح

وأجارت دولدة فل دطة إىل اجلهدود الديت تبد هلا جوبدوي لتح دة وتع يد  التعلدوم  ورحبدإ  -١١٩
ابعتمدداد إصدديفحات وخطددط عمددس ا  دد ا اجملددال  وأ نددإ علدد  اجلهددود املب ولددة ل ددمان حقددون 

 ورعاية األجخاص  وج انعاقة.
ون ان  دددان  وابسددد اتوووة الرؤيدددة جوبدددوي وأجددداد ال دددودان   رددداء اللوندددة الوطنودددة حلقددد -١٢٠
. كمددا أعددرب عددن تقددديره لقبددول جوبددوي معوددم التوصددوات املنب قددة عددن ارسددتعرا، ٢٠٣5 لعددام

 الدورج الرامس  عل  الرغم من ال عوابت والتحدايت.
 وقدمإ ال ويد توصوات. -١٢١
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املعوددارج وامل س ددي.  وأقددرت توغددو ابجلهددود السبددرية الدديت بدد لتها جوبددوي لتح ددة إطار ددا -١٢٢
عددن تقدددير ا لت ددديق جوبددوي علدد  معوددم ارتقاقوددات الدولوددة وانقلوموددة حلقددون  وأعربددإ أي ددال 

 ان  ان.
وأجدددادت تدددو   بتح دددن انطدددار التردددريعي وامل س دددي حلقدددون ان  دددان   دددا ا  لددد   -١٢٣

اريع منا  دة اللونة الوطنوة حلقون ان  ان. وأ ندإ علد  توسدوع انصديفحات   دا ا  لد  مرد
 التع ي  و اية القإات ال عوقة.

وفومددا يتعلددق بترددويث األع دداء التناسددلوة لدد  ل  قددال وفددد جوبددوي إن البلددد يُدددين  دد ه  -١٢٤
املمارسددددة ويعاقدددد  علوهددددا  وجدددد  قددددا ون العقددددوابت. وابنضددددافة إىل  لدددد   اعتمدددددت احلسومددددة 

اخت ت تدابري للتوعوة ا امل س ات التعلوموة  اس اتوووة اث وة ملعاجلة ال غرات ا   ا اجملال. وقد
  ٢٠١٨وقدددد مت وضدددع أجهددد ة مراقبدددة ا اودددع أحنددداء الدددبيفد. وا عدددام  وعلددد  امل دددتو  الدددوطل.

 دراسات عن ترويث األع اء التناسلوة ل  ل وال واج املبسر.  أجرت احلسومة أي ال 
ة ج ون املدرأة مواءمدة قدا ون األسدرة مدع وفوما يتعلق برفاه األسرة  تعت م واارة العدل وواار  -١٢5

ارتقاقوددات الدولوددة امل دددن علوهددا. وأ ردد ت جوبددوي م س ددة وطنوددة معنوددة برفدداه األسددرة وجتددرج 
مراورات مع ال سان بر ن   ا املوضو . و نا  سواسة وطنوة وخطة عمس تنقو ية برد ن رفداه 

 . ٢٠١٩من عام  األسرة سوورج تطبوقهما اعتبارال 
ا يتعلددق ؤقددون الطقددس  أجددارت جوبددوي إىل أن لددديها سواسددة وطنوددة لرعايددة وتنموددة وفومدد -١٢6

 الطقولة املبسرة  ترمس عل  وجث اخل وص إ راء مرك  إمنائي.
وفوما يتعلق ابمل ائس ارجتماعوة  انح جوبوي ال سان الققراء بطاقدة ضدمان اجتمداعي  -١٢7

 وإعا ت جهرية لألسر.
 ث ر توجد قوود عل  اايرات املقررين اخلاصة. كما مت ضمان حرية وأكد وفد جوبوي أ -١٢٨

 ال حافة  لسن جوبوي توس متوقوة ملواجهة مراكس التطرف وانر اب. 

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
ستتتتتتبحو جيبتتتتتويت التوصتتتتتيات التاليتتتتتةا وستتتتتتقدب ردوداا علي تتتتتا   و تتتتت  مناستتتتت   -١٢٩

 عة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان:يتجاوز موعد الدورة التاس ال
التصتديق علتا املعااتتدات الدوليتة اقتوق اإلنستتانا وال ستيما االتفا يتتة  ١-١٢٩

 الدولية اماية حقوق مجيع العمال امل اجرين وأفراد أسرام )زامبيا(؛
التصتديق علتا االتفا يتة الدوليتة امايتتة حقتوق مجيتع العمتال امل تتاجرين  ٢-١٢٩

 )الكونغو( )النيجر( )الفلبني(؛ وأفراد أسرام )بنن(
اختاذ تدابري ملموسة لإلسراع   عملية التصديق علتا االتفا يتة الدوليتة  ٣-١٢٩

 اماية حقوق مجيع العمال امل اجرين وأفراد أسرام )أوغندا(؛
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في تا  التقيد ابلتصديق علا صكوك حقوق اإلنستان التمل ت تصتبر ارفتاا  ٤-١٢٩
بعتتتدا وال ستتتيما االتفا يتتتة الدوليتتتة امايتتتة حقتتتوق مجيتتتع العمتتتال امل تتتاجرين وأفتتتراد 

 أسراما واتفا ية مكافحة التمييز   جمال التعليم )اندوراس(؛
تكثيف اجل ود الرامية إىل التصديق علا االتفا ية الدولية اماية حقوق  5-١٢٩

 مجيع العمال امل اجرين وأفراد أسرام )ليسوتو(؛
مواصتتلة الن تتر   االن تتماب إىل االتفا يتتة الدوليتتة امايتتة حقتتوق مجيتتع  6-١٢٩

العمتتال امل تتاجرين وأفتتراد أستتراما واالتفا يتتة الدوليتتة امايتتة مجيتتع ا  تت ا  متتن 
 االختفاء القسري )موزامبيق(؛

التصتتديقا دون ظفتتلا علتتا االتفا يتتة الدوليتتة امايتتة مجيتتع ا  تت ا   7-١٢٩
 )بلجيكا(؛من االختفاء القسري 

التصتتديق علتتا االتفا يتتة الدوليتتة امايتتة مجيتتع ا  تت ا  متتن االختفتتاء  ٨-١٢٩
 القسري )بنن( )بوروندي(؛

الن تتر   التصتتديق علتتا االتفا يتتة الدوليتتة امايتتة مجيتتع ا  تت ا  متتن  ٩-١٢٩
االختفتتاء القستتريا والكوتواتتول االختيتتاري التفا يتتة مناا تتة التعتت ي  وغتتري  متتن 

أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو امل ينتتةا واتفا يتتة منتتع جر تتة ضتتروا املعاملتتة 
 اإلابدة اجلماعية واملعا بة )بوراينا فاسو(؛

التصتتديق   أ تترا و تت  ىكتتن علتتا االتفا يتتة الدوليتتة امايتتة مجيتتع  ١٠-١٢٩
 ا   ا  من االختفاء القسري )الياابن(؛

يتاري امللحتق ابلع تد التدو  الن ر   التصتديق علتا الكوتواتول االخت ١١-١٢٩
 اخلا  اباقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية )اوت ديفوار(؛

التصتتديق علتتا الكوتواتتول االختيتتاري امللحتتق ابلع تتد التتدو  اخلتتا   ١٢-١٢٩
 اباقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية )أوارانيا(؛

التفا يتتة الق تتاء علتتا الن تتر   التصتتديق علتتا الكوتواتتول االختيتتاري  ١٣-١٢٩
مجيع أ كال التمييتز ضتد املترأة والكوتواتول االختيتاري التفا يتة مناا تة التعت ي  

 )جورجيا(؛
زايدة اجل تتتود الراميتتتة إىل التصتتتديق علتتتا الصتتتكوك الدوليتتتة الر يستتتية  ١٤-١٢٩

اقوق اإلنسان وال سيما الكوتواول االختياري التفا ية الق اء علا مجيع أ تكال 
ضتتتد املتتترأة والكوتواتتتول االختيتتتاري التفا يتتتة مناا تتتة التعتتت ي  وغتتتري  متتتن التمييتتتز 

 ضروا املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة )إيطاليا(؛
التصديق علا الكوتواول االختياري التفا ية مناا ة التعت ي  وغتري   ١5-١٢٩

أو امل ينتة ) تيل ( )ارواتيتا( من ضروا املعاملة أو العقوبة القاستية أو الالإنستانية 
 )إستونيا( )سلوفينيا( )إسبانيا( )أوارانيا(؛
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التصديق علا الكوتواول االختياري التفا ية مناا ة التعت ي  وغتري   ١6-١٢٩
 من ضروا املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة )اينيا(؛

 ا والن تر   التصتديق علتا اإلسراع   عملية إصتال  القتانون اجلنتا  ١7-١٢٩
الكوتواتتتتول االختيتتتتاري التفا يتتتتة مناا تتتتة التعتتتت ي  وغتتتتري  متتتتن ضتتتتروا املعاملتتتتة 

 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة )توغو(؛ أو
التصتتديق علتتا الكوتواتتول االختيتتاري التفا يتتة حقتتوق الطفتتل املتعلتتق  ١٨-١٢٩

 إبجراء تقدمي البالغات )اجلبل ا سود(؛
الن تتر   التصتتديق علتتا الكوتواتتول االختيتتاري الثتتايل للع تتد التتدو   ١٩-١٢٩

اخلتتا  اباقتتوق املدنيتتة والسياستتيةا اإتتاد  إىل إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدابا واالتفا يتتة 
الدوليتتة امايتتة حقتتوق مجيتتع العمتتال امل تتاجرين وأفتتراد أستتراما واالتفا يتتة الدوليتتة 

 أوروغواي(؛اماية مجيع ا   ا  من االختفاء القسري )
التصتتديق علتتا اتفا يتتة مكافحتتة التمييتتز   جمتتال التعلتتيم )أفغانستتتان(  ٢٠-١٢٩

 )مدغشقر( )الكتغال(؛
 ١٩٥٤التصتتديق علتتا االتفتتا يتني املتعلقتتتني ابنعتتداب اجلنستتية لعتتام   ٢١-١٢٩

 )الكتغال(؛ ١٩٦١و
مينيتتا( التصتتديق علتتا اتفا يتتة منتتع اإلابدة اجلماعيتتة واملعا بتتة علي تتا )أر  ٢٢-١٢٩

 )إستونيا( )مج ورية إيران اإلسالمية( )سلوفينيا(؛
الن تتر   التصتتديق علتتا اتفا يتتة منتتع جر تتة اإلابدة اجلماعيتتة واملعا بتتة  ٢٣-١٢٩

 علي ا )رواندا(؛
إنشتتاء يليتتة دا متتة لرصتتد ومتابعتتة التزاماقتتا   جمتتال حقتتوق اإلنستتان  ٢٤-١٢٩

 وراس(؛)اند ٢٠٣٠وتنفي  خطة التنمية املستدامة لعاب 
ب ل ال ج د ىكن لتقدمي تقاريراتا ووجت  االتفا يتات التمل صتد    ٢5-١٢٩

 علي ا )أذربيجان(؛
اعتماد عملية واضحة تقوب علا أساس اجلدارة عند اختيار املر تحني  ٢6-١٢٩

علا الصعيد الواين النت اابت ايئات معاادات ا متم املتحتدة )اململكتة املتحتدة 
 ا الشمالية(؛يرلنديلكيطانيا الع ما و 

توجيتتتع دعتتتوة دا متتتة إىل مجيتتتع اإلجتتتراءات اخلاصتتتةا اوستتتيلة ملواصتتتلة  ٢7-١٢٩
 تعزيز تعاوهنا مع املن ومة الدولية اقوق اإلنسان )الكازيل(؛

تكثيتتف التعتتاون متتع اإلجتتراءات اخلاصتتة جمللتتس حقتتوق اإلنستتان متتن  ٢٨-١٢٩
 (؛خالل  بول البات الزايرة املقدمة من ا   اإلجراءات ) يل 

 توجيع دعوة دا مة إىل اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة )أوارانيا(؛ ٢٩-١٢٩
الن تتتر   توجيتتتع دعتتتوة دا متتتة إىل مجيتتتع املكلفتتتني بتتتوالايت   إاتتتار  ٣٠-١٢٩

 اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة )جورجيا(؛
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توجيتتتع دعتتتوة دا متتتة إىل اإلجتتتراءات اخلاصتتتة جمللتتتس حقتتتوق اإلنستتتان  ٣١-١٢٩
 )اندوراس(؛

توجيتتع دعتتوة دا متتة إىل املكلفتتني بتتوالايت اإلجتتراءات اخلاصتتة لألمتتم  ٣٢-١٢٩
 املتحدة والرتحي  بزايراقم )اينيا(؛

توجيع دعوة دا متة إىل املكلفتني بتوالايت   إاتار اإلجتراءات اخلاصتة  ٣٣-١٢٩
 لألمم املتحدة )ليسوتو(؛

جراءات اخلاصة توجيع دعوة مفتوحة إىل املكلفني بوالايت   إاار اإل ٣٤-١٢٩
 )اجلبل ا سود(؛

تعزيتتتتز التعتتتتاون متتتتع املقتتتتررين اخلاصتتتتني املعنيتتتتني اباقتتتتوق اال تصتتتتادية  ٣5-١٢٩
 واالجتماعية والثقافية )جنوا أفريقيا(؛

 مواصلة التعاون مع اآلليات الدولية اقوق اإلنسان )املغرا(؛ ٣6-١٢٩
اتترا    جمتتتال تكثيتتف التعتتاون متتع الشتترااء الثنتتا يني واملتعتتددي ا  ٣7-١٢٩

 حقوق اإلنسان بغية تعزيز يليات ااماية القانونية )توغو(؛
متع أحكتاب اتفا يتة الق تتاء  تستريع عمليتة جعتل  تانون ا سترة متوافقتاا  ٣٨-١٢٩

 علا مجيع أ كال التمييز ضد املرأة )غابون(؛
اإلستتتراع   إدرامل املعااتتتدات الدوليتتتة املصتتتدق علي تتتا   التشتتتريعات  ٣٩-١٢٩

 )عمان(؛ الوانية
ت مني االسترتاتيجية اإلاا يتة الوانيتة تتدابري قتد  إىل زايدة الكفتاءة  ٤٠-١٢٩

 واملساءلة   ن اب تقدمي اخلدمات العامة )أذربيجان(؛
ظسني يليات التنسيق وتشجيع استثمارات القطاع اخلا  متن ختالل  ٤١-١٢٩

 إاار  انويل ومؤسس  مناس  )البحرين(؛
الراميتتة إىل تعزيتتز و ايتتة حقتتوق اإلنستتانا وامل تت  مواصتتلة ج وداتتا  ٤٢-١٢٩
   ظقيق املزيد من اإلجنازات )الكوي (؛  دماا 
عتتن التمتتاس التتدعم التتدو  التتالزبا  م تتاعفة اجل تتود وااللتتتزابا ف تتالا  ٤٣-١٢٩

 من أجل تعزيز  درقا علا تعزيز و اية حقوق اإلنسان )نيجرياي(؛
اقتوق اإلنستان متن أجتل تعزيتز و ايتة مواصلة تعزيتز اللجنتة الوانيتة  ٤٤-١٢٩

 حقوق اإلنسان )زمبابوي(؛
مواصتتلة اجل تتتود الراميتتتة إىل ضتتتمان استتتقالل اللجنتتتة الوانيتتتة اقتتتوق  ٤5-١٢٩

 اإلنسان )فرنسا(؛
تعزيتتتتز ج وداتتتتا الراميتتتتة إىل ضتتتتمان امتثتتتتال اللجنتتتتة الوانيتتتتة اقتتتتوق  ٤6-١٢٩

  تدراقا املاليتة والبشتريةا ف تالا  ملبادئ ابريس متن ختالل تعزيتز اتماا  اإلنسان امتثاالا 
 عن استقالليت ا )إندونيسيا(؛
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م تتتاعفة اجل تتتود الراميتتتة إىل ضتتتمان امتثتتتال اللجنتتتة الوانيتتتة اقتتتوق  ٤7-١٢٩
 ملبادئ ابريس )أوروغواي(؛ اتماا  اإلنسان امتثاالا 

اختاذ مزيد من التدابري ل مان امتثال اللجنة الوانيتة اقتوق اإلنستان  ٤٨-١٢٩
ملبادئ ابريتس وتزويتداا ابملتوارد الكافيتة متن أجتل تنفيت  واليت تا بفعاليتة  اتماا  امتثاالا 

 )انميبيا(؛
 تعزيز املؤسسة الوانية اقوق اإلنسان واآلليات ذات الصلة )نيبال(؛ ٤٩-١٢٩
مواصلة ج وداا الرامية إىل ظسني املؤسسة الوانيتة اقتوق اإلنستانا  5٠-١٢٩

 لفلبني(؛وضمان امتثاإا ملبادئ ابريس )ا
ظستتني التتكامت التدريبيتتة لقتتوات ا متتن متتن أجتتل وضتتع حتتد  عمتتال  5١-١٢٩

 القمع العنيف للم اارات السلمية )أملانيا(؛
 مواصلة تدري  املوظفني املكلفني إبنفاذ القانون )ليبيا(؛ 5٢-١٢٩
مواصتتلة ج وداتتا الراميتتة إىل تعزيتتز التثقيتتف   جمتتال حقتتوق اإلنستتان  5٣-١٢٩

 دري  وبناء القدرات والتوعية )موريشيوس(؛من خالل الت
مواصلة اجل ود الرامية إىل التوعية والتدري  والتثقيف   جمال حقوق  5٤-١٢٩

 اإلنسان )املغرا(؛
 اعتماد املزيد من برامت التوعية   جمال حقوق اإلنسان )عمان(؛ 55-١٢٩
واملتتوارد مواصتتلة العمتتل متتع  تتراا  ا متتن أجتتل ضتتمان تتتوافر امليزانيتتة  56-١٢٩

 البشرية امل صصة لكانمت مكافحة االجتار )الفلبني(؛
مواصلة اجل ود الرامية إىل ظقيق املساواة االجتماعيتة وضتمان وصتول  57-١٢٩

 اجلميع إىل اخلدمات ا ساسية )اليمن(؛
تعزيتتز حصتتول مجيتتع املتتواانني دون  ييتتز علتتا اخلتتدمات االجتماعيتتة  5٨-١٢٩

 ا ساسية )أنغوال(؛
تنفيتت  أنشتتطة التوعيتتة اجملتمعيتتة متتن أجتتل ظستتني معرفتتة و ايتتة حقتتوق  5٩-١٢٩

 الفئات ال عيفة )أوغندا(؛
مواصلة اجل ود الرامية إىل  اية حقوق أفراد الفئات ال عيفةا ابلن ر  6٠-١٢٩

إىل احتياجاقم احملددة و دراقما وذلت  عتن اريتق إعمتال حقتو  ما وتتوفري يليتات 
 ر(؛عادلة إلنصاف م )إاوادو 

استتتتتعراض اإلاتتتتار القتتتتانويل والسياستتتتايت متتتتن أجتتتتل التنفيتتتت  الفعتتتتال  6١-١٢٩
الستترتاتيجية  تتاملة ملكافحتتة التمييتتز  ي ستتب  متتن ا ستتبااا متتع إيتتالء ااتمتتاب 

 خا  للنساء والفتيات )اندوراس(؛
مواصتتلة تقتتدمي املستتاعدة والتوعيتتة بشتتنن حقتتوق اإلنستتان   أوستتا   6٢-١٢٩

 لد قرااية الشعبية(؛اجلنسني )مج ورية الو ا
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مواصتتلة ج وداتتا الراميتتتة إىل توستتيع نطتتاق تتتتوفري اخلتتدمات الصتتتحية  6٣-١٢٩
 والتعليمية عن اريق يليات وبرامت مت صصة )لبنان(؛

الن تتتتر   توستتتتيع نطتتتتاق االستتتترتاتيجية الوانيتتتتة للحمايتتتتة االجتماعيتتتتة  6٤-١٢٩
ستتتا ل التتتدعم لتشتتتمل الفئتتتات ال تتتعيفة ا ختتترو التتتمل ال جتتتتد ستتتوو القليتتتل متتتن و 

 سيما ابار السن والنساء ال عيفات وا افال )سنغافورة(؛ وال
مواصتتلة وضتتع استترتاتيجيات وخطتتل وانيتتة ل تتمان تتتوفري اخلتتدمات  65-١٢٩

ا ساسية للجميعا ون في م ا   ا  ذوو اإلعا ةا وإ راا م   اخلطل اإلاا ية 
 )دولة فلسطني(؛

  ساسية )السودان(؛ضمان وصول اجلميع إىل اخلدمات ا 66-١٢٩
 ااد من أوجع عدب املساواة االجتماعية واجلغرافية )السودان(؛ 67-١٢٩
مواصتتلة الن تتوض ابلتنميتتة اال تصتتادية واالجتماعيتتة املستتتدامة وااتتد  6٨-١٢٩

 من الفقرا وإرساء أسس متينة لتمتع السكان جبميع حقوق اإلنسان )الصني(؛
واستترتاتيجية النمتو املسترنع متن أجتتل  ٢٠٣٥تنفيت  رييتة جيبتويت لعتاب  6٩-١٢٩

 )اواب(؛ ٢٠١٩-٢٠١٥الن وض ابلعمالة 
اختتتتاذ املزيتتتد متتتن التتتتدابري الراميتتتة إىل تتتتوفري مصتتتادر اا تتتة متجتتتددةا  7٠-١٢٩

وخباصتتتة الطا تتتة ااراريتتتة ا رضتتتيةا ل تتتمان االستتتتقالل   جمتتتال الطا تتتةا وختفتتتي  
 أسعار الطا ة للسكان )غينيا(؛

د الراميتتة إىل تنفيتت  االستترتاتيجية الوانيتتة لرييتتة جيبتتويت مواصتتلة اجل تتو  7١-١٢٩
 )تونس(؛ ٢٠٣٥ عاب

منع مجيتع أ تكال انت ااتات حقتوق اإلنستان التمل  تد ترتكت  ب ريعتة  7٢-١٢٩
 مكافحة اإلرااا )مج ورية إيران اإلسالمية(؛

السع  ااثيو إىل منع االست داب املفر  للقوة واالعتقال التعستف ا  7٣-١٢٩
ا وإستتتاءة معاملتتتة املتتتدنيني علتتتا أيتتتدي  تتتوات ا متتتن وال ستتتيما ختتتالل والتعتتت ي 

 امل اارات واالنت اابت )بوتسواان(؛
إنشاء يلية تشريعية ادف ا منع اإلفترا    استت داب القتوة دون  ييتز  7٤-١٢٩

 من جان  أفراد  وات ا من )مدغشقر(؛
لتعت ي  وغتري  تعجيل التعديالت التشتريعية الراميتة إىل الق تاء علتا ا 75-١٢٩

 من ضروا املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة )جنوا أفريقيا(؛
 اختاذ التدابري الالزمة لتحسني أوضاع االحتجاز )اوت ديفوار(؛ 76-١٢٩
 ظسني ظرو  االحتجاز )فرنسا(؛ 77-١٢٩
تكثيتتتتف اجل تتتتود الراميتتتتة إىل ظستتتتني ظتتتترو  االحتجتتتتاز   الستتتتجون  7٨-١٢٩

 جورجيا(؛)
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 ظسني ا وضاع   السجون )اينيا(؛ 7٩-١٢٩
مواصتتتتتتلة تعزيتتتتتتز التعتتتتتتاون اإل ليمتتتتتت  والتتتتتتدو    مكافحتتتتتتة االجتتتتتتتار  ٨٠-١٢٩

أو غتتري متترتبل  اب  تت ا  علتتا الصتتعيدين التتواين والتتدو ا ستتواء أاتتان مرتبطتتاا 
 ابجلر ة املن مة )اواب(؛

 جرين )إثيوبيا(؛مواصلة مكافحة االجتار اب   ا  وقري  امل ا ٨١-١٢٩
 مواصلة اجل ود الرامية إىل مكافحة االجتار اب   ا  )فرنسا(؛ ٨٢-١٢٩
مواصتتتتلة اجل تتتتود الراميتتتتة إىل مكافحتتتتة االجتتتتتار اب  تتتت ا  وقريتتتت   ٨٣-١٢٩

 امل اجرين )غابون(؛
بشتتتنن  ٢٠١٦التنفيتتت  الكامتتتل للتشتتتريعات الصتتتادرة   يذار/متتتارس  ٨٤-١٢٩

مستتتتاءلة وتقتتتتدمي التعتتتتوي  املناستتتت  لل تتتتحااي  مستتتتالة االجتتتتتار ابلبشتتتترا متتتتن أجتتتتل
 ندا الشمالية(؛ييرل)اململكة املتحدة لكيطانيا الع ما و 

 تعزيز اجل ود الرامية إىل ااد من االجتار اب   ا  )العراق(؛ ٨5-١٢٩
مواصلة تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة االجتار ابلبشرا وتا   ذلت   ٨6-١٢٩

يجية  املة للتصدي إ   ال اارةا مع الرتايز بوجع ختا  عن اريق اعتماد اسرتات
 علا النساء وا افال وامل اجرين )إيطاليا(؛

زايدة ج تتتود املالحقتتتة اجلنا يتتتة للمتجتتترين وتتتتوفري الرعايتتتة الكافيتتتة إىل  ٨7-١٢٩
 ضحااي االجتار )الوالايت املتحدة ا مريكية(؛

اب  تتتت ا  وقريتتتت   تكثيتتتتف ج وداتتتتا الراميتتتتة إىل مكافحتتتتة االجتتتتتار ٨٨-١٢٩
 امل اجرينا وضمان  اية حقوق امل اجرين )نيجرياي(؛

التصدي علا حنو أاثر فعالية ملسنلة االجتار اب   ا  واالجتار غتري  ٨٩-١٢٩
 املشروع ابمل اجرين )السنغال(؛ 

 اختاذ خطوات إضافية ملكافحة االجتار ابلبشر )صربيا(؛ ٩٠-١٢٩
 ىل مكافحة االجتار ابلبشر )تونس(؛مواصلة ج وداا الرامية إ ٩١-١٢٩
اإلفتتتترامل عتتتتن احملتجتتتتزين التتتت ين اعتقلتتتتوا بستتتتب  دعم تتتتم ا حتتتتزاا  ٩٢-١٢٩

 السياسية املعارضة )الوالايت املتحدة ا مريكية(؛
افالتتتة ااتتتق   حريتتتة التتتدين أو املعتقتتتد و ايت تتتا   جيبتتتويتا وافالتتتة  ٩٣-١٢٩

املتتة متستتاوية متتن جانتت  اجملتمتتع معاملتتة املستتيحيني وا  ليتتات الدينيتتة ا ختترو مع
 والدولة فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واارايت ا ساسية )غاان(؛

االمتنتتاع عتتن  جتتيت املشتتاعر املناو تتة للحكومتتة بفعتتل تقييتتد ااتترايت  ٩٤-١٢٩
السياسية واالجتماعيةا من أجل درء ترسيخ التطتر  واجلنتو    أوستا  ا  ليتات 

 الدينية املست دفة )غاان(؛
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تنفيتت  التوصتتيات الستت  التتمل  بلت تتا جيبتتويت ختتالل اجلولتتة الثانيتتة متتن  ٩5-١٢٩
 االستعراض الدوري الشامل املتعلقة حبرية التعبري وااصول علتا املعلومتاتا ف تالا 

 عن التوصيات الثالث بشنن ااق   حرية التجمع )زامبيا(؛
   حق م سلمياا اختاذ التدابري الالزمة ل مان  كن اجلميع من ىارسة  ٩6-١٢٩

للمعتتتتايري الدوليتتتتة وال ستتتتيما املتتتتدافعني عتتتتن حقتتتتوق اإلنستتتتان  حريتتتتة التعبتتتتري وفقتتتتاا 
 )ا رجنتني(؛

اختاذ التدابري الالزمة المل تكفلا   القانون واملمارسةا ااتق   حريتة  ٩7-١٢٩
التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلم  وال سيما من خالل ضمان التحقيق   

 ديد والتحرش والت ويتف والعنتف ضتد أع تاء من متات اجملتمتع املتديل حاالت الت
 واملدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفينيا وتقدمي مرتكبي ا إىل العدالة )بلجيكا(؛

تعتتديل القتتوانني حبيتتو تكفتتل ااتتق   حريتتة التعبتتري والتجمتتع الستتلم   ٩٨-١٢٩
حقتتتتوق اإلنستتتتانا للجميتتتعا وتتتتا   ذلتتت  املعارضتتتتة والصتتتحفيون واملتتتتدافعون عتتتن 

وتزويدام اب دوات الالزمة لتبادل ا فكتارا دون أي  تكل متن أ تكال الت ويتف 
 )اندا(؛
إرساء اإلاار التشريع  ال ي ي تمن حريتة التعبتري وتكتوين اجلمعيتات  ٩٩-١٢٩

 والتجمع السلم ا ويكفل ىارسة ا   ااقوق حبرية )ارواتيا(؛
القتتتانون املتتتديل ابقتتتاا للمعتتتايري  إهنتتتاء جتتتترمي التشتتت ري وإدراجتتتع ضتتتمن ١٠٠-١٢٩

 الدولية )إستونيا(؛
ضتتمان حريتتة التعبتتري وتكتتوين اجلمعيتتات والتجمتتع الستتلم ا وافالتتة  ١٠١-١٢٩

 ىارسة ا   ااقوق حبرية )إستونيا(؛
املستتتايفة   تعزيتتتز اجملتمتتتع املتتتديل متتتن ختتتالل ضتتتمان احتتترتاب حريتتتة  ١٠٢-١٢٩

حبالة الطوارئ وإنشاء جلنة انت ابية مشترتاة  اإلعالب والتعبريا وإلغاء القانون املتعلق
 )فرنسا(؛

أن تكفتتتلا   القتتتانون واملمارستتتةا ااتتتق   حريتتتة التعبتتتري والتجمتتتع  ١٠٣-١٢٩
 السلم  وتكوين اجلمعيات )أوارانيا(؛

اختتتاذ خطتتوات عاجلتتة لتيستتري عمتتل املتتدافعني عتتن حقتتوق اإلنستتان  ١٠٤-١٢٩
ذلتتت  عتتتن اريتتتق ضتتتمان حريتتتة التعبتتتري  واجملتمتتتع املتتتديل ووستتتا ل اإلعتتتالبا وتتتا  

والتجمع السلم  وتكوين اجلمعيات من خالل  اية مجيع ا   ا  متن التعترض 
 ندا(؛ييرللالنتقاب )

املوافقة علا الطلبتات املقدمتة متن املن متات غتري ااكوميتة إلنشتاء  ١٠5-١٢٩
 وسا ل إعالب جديدة )الوالايت املتحدة ا مريكية(؛

صحافة ابلكف عن التطبيق الصارب للقيود الواردة   ضمان حرية ال ١٠6-١٢٩
متتن  ٤٢٥متتن  تتانون حريتتة االتصتتاالت واملتتادة  ٤٧و ١٧و ١٥و ١٤و ٤املتتواد 

 القانون اجلنا  ا وقيئة بيئة تسمر إبنشاء وسا ل اإلعالب اخلاصة )اولندا(؛
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 وضتع  تتانون اريتتة املعلومتات ي تتمن تعدديتتة وستا ل اإلعتتالب  شتتياا  ١٠7-١٢٩
 صيات من مة ا مم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( )السنغال(؛مع تو 
مع الع د الدو  اخلا  اباقوق  اامالا   جعل  وانين ا متوافقة توافقاا  ١٠٨-١٢٩

ا وافالتتتة ااتتتق   حريتتتة التعبتتتري واإلعتتتالب ١٩املدنيتتتة والسياستتتية وال ستتتيما املتتتادة 
 )السويد(؛

إلهناء التدابري ا منية االستثنا ية  PR/PM 3016-2015تنقير املرسوب  ١٠٩-١٢٩
  المل تقيد ااق   حرية تكوين اجلمعيات   البلد )السويد(؛

 مواصلة ج وداا الرامية إىل تعزيز استقالل الق اء )لبنان(؛ ١١٠-١٢٩
مواصتتلة اجل تتود الراميتتة إىل مكافحتتة الفستتاد واإلفتتالت متتن العقتتاا  ١١١-١٢٩

 لبحرين(؛  اخلدمة العامة )ا
إنشاء يلية مستتقلة للتحقيتق   ادعتاءات ستوء الستلوك متن جانت   ١١٢-١٢٩

 املوظفني املكلفني إبنفاذ القوانني )أوارانيا(؛
الستتتتما  للمجتمتتتتع املتتتتديل ووستتتتا ل اإلعتتتتالب وا حتتتتزاا املعارضتتتتة  ١١٣-١٢٩

 ابملشاراة بقدر أاك من اارية   العملية السياسية )أسرتاليا(؛
اد تتتدابري لتتزايدة تستتجيل النتتاخبنيا والتطبيتتق الكامتتل للقتتانون اعتمتت ١١٤-١٢٩
بشنن  ويل ا حتزاا السياستيةا اوستيلة لتعزيتز ااقتوق السياستية  ١٢٧/١٦ر م 

 )الكازيل(؛
ضتمان وجتود عمليتة سياستية  تتاملة تتتير جلميتع املتواانني املشتتاراة  ١١5-١٢٩

أي ختويتتتتف أو م تتتتايقة  حبريتتتتة   اايتتتتاة العامتتتتة وىارستتتتة حقتتتتو  م السياستتتتية دون
 يرلندا الشمالية(؛ي)اململكة املتحدة لكيطانيا الع ما و 

ضتتتمان ااتتتق   املشتتتاراة   الشتتتنن السياستتت  والعتتتابا بطتتترق من تتتا  ١١6-١٢٩
إزالة املعايري الصارمة المل يفرض علا أع اء ا حزاا السياستية االمتثتال إتا علتا 

 ا السياسية )اولندا(؛من  انون ا حزا ٤النحو الوارد   املادة 
متن أجتل تقليتل الشترو   AN/92/2e L/1من القانون  ٤تنقير املادة  ١١7-١٢٩

 املفروضة علا تكوين ا حزاا السياسية )السويد(؛
مواصلة تنفي  التدابري املت  ة لتوفري ميا  الشرا والسكنا وتدابري  ١١٨-١٢٩

 التصدي النعداب ا من الغ ا   )غابون(؛
السياسات الرامية إىل منع قميش السكان   املنااق الريفيةا وضع  ١١٩-١٢٩

وا  ليتتات العر يتتة والستتكان الرحتتل وال ستتيما النستتاء والفتيتتاتا وضتتمان الوصتتول 
 إىل امليا  والتعليم والرعاية الصحية )املكسي (؛

 ظسني ال رو  املعيشية للسكان   املنااق الريفية )العراق(؛ ١٢٠-١٢٩
خطة عامة بشنن امليا  ت من توافر امليا  ونوعيت تا وإمكانيتة  اعتماد ١٢١-١٢٩

 مع حق اإلنسان   ميا  الشرا )إسبانيا(؛ ااصول علي اا  ا ياا 
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تعزيتز اجل تتود الراميتتة إىل معاجلتتة انعتتداب ا متتن الغتت ا  ا وتتا   ذلتت   ١٢٢-١٢٩
 إنشاء  بكات يمنة واافية لإلمداد ابمليا  )غياان(؛

التشتجيع علتا بنتاء املستاان االجتماعيتةا وتيستري ااصتول مواصلة  ١٢٣-١٢٩
 علا السكن الال ق   املنااق الريفية )الكتغال(؛

ضمان التنفي  السريع خلريطة الطريتق املتعلقتة ببنتاء وحتدات ستكنية  ١٢٤-١٢٩
 اجتماعية و قق )جنوا أفريقيا(؛

 مواصلة إصال  ن اب ال مان االجتماع  )العراق(؛ ١٢5-١٢٩
تكثيتف اجل تود الراميتتة إىل ااتد متتن ارتفتاع معتتدالت البطالتة والفقتتر  ١٢6-١٢٩

 من خالل قيئة بيئة مواتية لالستثمار )بوتسواان(؛
مواصتتتلة تكثيتتتف تنفيتتت  اخلطتتتل اال تصتتتادية املصتتتممة متتتن جانتتتت   ١٢7-١٢٩

 ااكومة ابختاذ التدابري املناسبة للحد من الفقر )إثيوبيا(؛
دابري متتن أجتتل الت فيتتف متتن حتتدة الفقتترا وتتا   اختتتاذ مزيتتد متتن التتت ١٢٨-١٢٩

 ذل  عن اريق تعزيز استثمارات القطاع اخلا  )إندونيسيا(؛
مواصتتتلة تعزيتتتز اجل تتتود الراميتتتة إىل ااتتتد متتتن البطالتتتة وال ستتتيما متتتن  ١٢٩-١٢٩

ختتالل تتتوفري التتتدري  امل تتين للشتتباا والنستتاء وإعتتادة إدمتتاج م   ستتوق العمتتل 
 )فيي  انب(؛

ما  حبريتتتة واستتتتقالل النقتتتاابت متتتن أجتتتل  ايتتتة وتعزيتتتز حقتتتوق الستتت ١٣٠-١٢٩
 العمال )أملانيا(؛

مواصتتلة تعزيتتز القطتتاع الصتتح ا وافالتتة اخلتتدمات الصتتحية للجميتتع  ١٣١-١٢٩
 )مصر(؛
م تتتاعفة اجل تتتود الراميتتتة إىل ضتتتمان اخلتتتدمات الصتتتحية ا ساستتتية  ١٣٢-١٢٩

ورة التكلفتتتة )غينيتتتا للفئتتتات احملرومتتتة وامل مشتتتةا وضتتتمان أن تكتتتون ا دويتتتة ميستتت
 االستوا ية(؛

اختتتاذ التتتدابري الالزمتتة لتوستتيع نطتتاق ااصتتول علتتا التتتنمني الصتتح   ١٣٣-١٢٩
 الشامل جلميع  را ر اجملتمع بغية توفري الرعاية الصحية ا ولية )غينيا(؛

إيتتتتالء ااتمتتتتاب ختتتتا  لتحستتتتني وصتتتتول النتتتتاس   املنتتتتااق الريفيتتتتة  ١٣٤-١٢٩
 إىل ن اب الرعاية الصحية )مج ورية إيران اإلسالمية(؛ سيما البنات والنساءا وال

مواصلة تعزيز تعميم ن اب التتنمني الصتح  ليشتمل ا ستر التمل لتيس  ١٣5-١٢٩
 إا دخل و افاإا )مج ورية فنزويال البوليفارية(؛

ظسني اإياال ا ساسية للرعاية الصحيةا عن اريتق تتوفري الوصتول  ١٣6-١٢٩
حتتتتاالت الطتتتتوارئا وزايدة عتتتتدد الفنيتتتتني الصتتتتحيني املتتتتدربني  إىل رعايتتتتة التوليتتتتد  

واملتتوارد امل صصتتة لصتتتحة ا م تتاتا متتع الرتايتتتز بصتتفة خاصتتة علتتتا النستتاء متتتن 
 ا وسا  الفقرية والريفية )اينيا(؛
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التشتتتتتجيع علتتتتتا تنفيتتتتت  خطتتتتتة وانيتتتتتة لصتتتتتحة ا م تتتتتات واملواليتتتتتد  ١٣7-١٢٩
 جلنسية واإلجنابية )الكتغال(؛وا افالا وتعزيز سبل الوصول إىل خدمات الصحة ا

ت تمني دستتوراا االعترتا  الصترير اباتق   التعلتيم وعتدب التمييتتز  ١٣٨-١٢٩
   التعليم )أفغانستان(؛

اختتتاذ التتتدابري املال متتة ل تتمان تكتتافؤ وصتتول الفتيتتات والفتيتتان إىل  ١٣٩-١٢٩
 التعليم اجليد )اجلزا ر(؛

وفري ااتق   التعلتيم   مجيتع أحنتاء زايدة اجل ود الرامية إىل ضمان ت ١٤٠-١٢٩
 البلد )أذربيجان(؛

مواصلة اختاذ تدابري إجيابية امايتة حقتوق النستاء وا افتالا وتعزيتز  ١٤١-١٢٩
 تطوير التعليم )الصني(؛

اختتتاذ خطتتوات لتتزايدة معتتدل االلتحتتاق ابملتتدارس وال ستتيما التعلتتيم  ١٤٢-١٢٩
 تحاق الفتيات ابملدارس )إستونيا(؛ا ساس  والثانويا مع إيالء ااتماب خا  الل

م اعفة اجل ود الرامية إىل ضمان حصول اجلميعا دون  ييزا علتا  ١٤٣-١٢٩
 )اندوراس(؛ ٢٠٣٠مع خطة عاب  التعليم اجليد املنصف والشامل للجميعا  شياا 

   لقطاعيتتتتتتتتتتتتة إاتتتتتتتتتتتتالق  تتتتتتتتتتتتالت توعيتتتتتتتتتتتتة ل تتتتتتتتتتتتمان أن اخلطتتتتتتتتتتتتة ا ١٤٤-١٢٩
 الوصتتتول إىل التعلتتتيم اجليتتتد للفتيتتتات تكفتتتل املستتتاواة   ٢٠١٩-٢٠١٧ للفتتترتة

 والفتيان )ييسلندا(؛
مواصتتتتلة تطتتتتوير ن تتتتاب التعلتتتتيما وضتتتتمان املستتتتاواة   الوصتتتتول إىل  ١٤5-١٢٩

 التعليم اجليد للفتيات والفتيان )إندونيسيا(؛
ضمان وصول ا افتال إىل التعلتيم والرعايتة الصتحية وإعتادة إدمتامل  ١٤6-١٢٩

 تمع والن اب املدرس  )الياابن(؛ا افال بصورة مطردة   اجمل
مواصتتتلة اجل تتتود الراميتتتة إىل تعزيتتتز التعلتتتيم الشتتتامل واجليتتتد جلميتتتع  ١٤7-١٢٩

 ا افال )ملديف(؛
مواصتتتتتلة تعزيتتتتتز من جيتتتتتة إدارة ن تتتتتاب التعلتتتتتيم متتتتتن ختتتتتالل ظديتتتتتد  ١٤٨-١٢٩

 االحتياجات واعتماد هنت  ا م علا النتا ت )اململكة العربية السعودية(؛
اصتتتلة اجل تتتتود الراميتتتتة إىل دعتتتتم التعلتتتتيم وظستتتتني نوعيتتتتتع وافالتتتتة مو  ١٤٩-١٢٩

 املساواة بني اجلنسني   خمتلف مستوايت التعليم )دولة فلسطني(؛
مواصتتتلة اختتتتاذ التتتتدابري ال تتترورية لتتتزايدة املتوستتتل العتتتاب لاللتحتتتاق  ١5٠-١٢٩

 ابملدارسا مع إيالء ااتماب خا  للفتيات )فيي  انب(؛
  السياستتتات الراميتتتة إىل تعزيتتز املستتتاواة بتتتني اجلنستتتني مواصتتلة تنفيتتت ١5١-١٢٩
 )أنغوال(؛ ٢٠١٥-٢٠١٢مع السياسة اجلنسانية الوانية للفرتة   شياا 
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مواصلة اجل ود الرامية إىل تنفي  السياسة اجلنستانية الوانيتةا فتد   ١5٢-١٢٩
ااد من العنتف ضتد املترأةا وإنشتاء مرصتد للشتؤون اجلنستانيةا ومرااتز للمستاعدة 

 االجتماعية ودور ح انة جمتمعية )إاوادور(؛
مواصلة تنفي  سياسات لتعزيز مشتاراة املترأة   اجملتمتع علتا النحتو  ١5٣-١٢٩

ا ٢٠٢١-٢٠١١املنصو  عليع   السياسة اجلنسانية الوانية   جيبتويت للفترتة 
 و  القانون ذي الصلة )الياابن(؛

 ٢٠٢١-٢٠١١نيتتتتتتتة مواصتتتتتتلة تعزيتتتتتتز السياستتتتتتة اجلنستتتتتتانية الوا ١5٤-١٢٩
 )مج ورية فنزويال البوليفارية(؛

مواءمتتة املستتاواة بتتني اجلنستتني متتن أجتتل ضتتمان املستتاواة   ااقتتوق  ١55-١٢٩
 )ترامانستان(؛

إلغاء أحكاب  انون ا سرة المل تنطوي علا  ييز ضد املترأةا وتعزيتز  ١56-١٢٩
 تتكال التمييتتز بتتني  تتدرة الزعمتتاء التقليتتديني والتتدينيني علتتا اجملتتاارة بتترف  مجيتتع أ

 اجلنسني )ييسلندا(؛
مواصلة اجل ود الرامية إىل إصال   انون ا سترة فتد  مواءمتتع متع  ١57-١٢٩

 القانون املتعلق ابلق اء علا مجيع أ كال التمييز ضد املرأة )ليبيا(؛
مواصتتتلة اجل تتتود الراميتتتة إىل إزالتتتة ااتتتواجز التتتمل ظتتتول دون مستتتاواة  ١5٨-١٢٩

 اة   القوة العاملة )ملديف(؛املرأة   املشار 
تنفيتتتتت  التتتتتتدابري واإلصتتتتتالحات التشتتتتتريعية للق تتتتتاء علتتتتتا التمييتتتتتز  ١5٩-١٢٩

اجلنستتايل اجتتزء متتن عمليتتة اإلصتتال ا متتن أجتتل مواءمتتة املعتتايري احملليتتة متتع أحكتتاب 
 اتفا ية الق اء علا مجيع أ كال التمييز ضد املرأة )أوروغواي(؛

 املرأة )السنغال(؛ مواصلة مكافحة التمييز ضد ١6٠-١٢٩
التشاور علا أوسع نطاق ىكن مع مجيع أصحاا املصلحة املعنيني  ١6١-١٢٩

وال سيما النساء ال عيفات والاليت يعشن   منااق ريفيتةا لكفالتة أخت  يرا  تن   
االعتبار   سياق إصال   انون ا سرة   جيبويتا وذل  فتد  االمتثتال التفا يتة 

 التمييز ضد املرأة )سنغافورة(؛ الق اء علا مجيع أ كال
متتع اتفا يتتة  التعجيتل إبجتتراء مشتاورات جلعتتل  تانون ا ستترة متما تياا  ١6٢-١٢٩

 الق اء علا مجيع أ كال التمييز ضد املرأة )جنوا أفريقيا(؛
مواصتتتلة ج تتتود مكافحتتتة التمييتتتز ضتتتد املتتترأة وظقيتتتق املستتتاواة بتتتني  ١6٣-١٢٩

 اجلنسني )تونس(؛
بري ال رورية والفعالة للتحقيق   حاالت تشويع ا ع اء اختاذ التدا ١6٤-١٢٩

التناسلية لإلانث وغرياا من املمارسات التقليدية ال تارة ابلنستاءا ومعا بتة مترتك  
 ا ا النوع من املمارسات وتعزيز سياسات التوعية   ا ا اجملال )ا رجنتني(؛
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ملمارستتات ال تتارة مواصتتلة اختتتاذ التتتدابري الالزمتتة لتعزيتتز مكافحتتة ا ١65-١٢٩
 والعنف ضد املرأة )أرمينيا(؛

افالة مالحقة وحماامة ا   ا  الت ين يواصتلون ىارستات تشتويع  ١66-١٢٩
 ا ع اء التناسلية لإلانث اوسيلة لردع اجلناة )أسرتاليا(؛

اإادفتتتة إىل إهنتتتاء  ٢٠١٧تعزيتتتز تنفيتتت  االستتترتاتيجية اخلمستتتية لعتتتاب  ١67-١٢٩
 ة لإلانث )بلجيكا(؛تشويع ا ع اء التناسلي

التنفي  الصارب خلطة العمل املشرتاة بتني وزارة الصتحة ووزارة  تؤون  ١6٨-١٢٩
املرأة وا سرة املتعلقة ابالسرتاتيجية الوانيتة اجلديتدة بشتنن مستنلة تشتويع ا ع تاء 

 )بوراينا فاسو(؛ ٢٠٢١-٢٠١٧التناسلية لإلانث 
الريفية من أجتل الق تاء علتا تكثيف تنفي  اسرتاتيجيت ا   املنااق  ١6٩-١٢٩

املمارستتات ال تتارة ابلنستتاء والفتيتتات وال ستتيما التتزوامل املبكتترا والتتزوامل القستتريا 
 وتشويع ا ع اء التناسلية لإلانثا وعدب املساواة   املرياث )اندا(؛

وضتتع مدونتتة لقواعتتد الستتلوك العستتكري ملنتتع مجيتتع أعمتتال العنتتف  ١7٠-١٢٩
 النساء والفتيات من إثنية العفر )اندا(؛ والعنف اجلنس ا وا   ذل  ضد

تنفي   الت التوعية تستت د  مجيتع  طاعتات الستكان   املنتااق  ١7١-١٢٩
اا رية والريفية من أجل الق اء علا املمارستات ال تارة ابلنستاء والفتيتاتا مثتل 

 تشويع ا ع اء التناسلية لإلانث والزوامل القسري وزوامل ا افال ) يل (؛
 لق اء علا ىارسة تشويع ا ع اء التناسلية لإلانث )الكونغو(؛ا ١7٢-١٢٩
مواصلة مكافحة العنتف ضتد املترأة متن ختالل ااتو علتا املالحقتة  ١7٣-١٢٩

 الق ا ية )فرنسا(؛
مواصلة وزايدة اجل ود الرامية إىل تعزيتز تنفيت  إجتراءات التوعيتة متن  ١7٤-١٢٩

قافيتتة التتمل متتن  تتنهنا أن تتتؤدي إىل أجتتل تغيتتري املوا تتف والستتلوايات التقليديتتة والث
 الق اء علا مشكلة تشويع ا ع اء التناسلية لإلانث )غياان(؛

اختتتتاذ مزيتتتد متتتن اخلطتتتوات لتحستتتتني تنفيتتت   وانين تتتا بشتتتنن تشتتتتويع  ١75-١٢٩
ا ع تتاء التناستتلية لتتإلانثا وافالتتتة مالحقتتة اجلنتتاة متتتن ختتالل القنتتوات الق تتتا ية 

 املناسبة )ييسلندا(؛
لة ج وداتتتتا الراميتتتتة إىل ظقيتتتتتق الق تتتتاء التتتتتاب علتتتتا تشتتتتتويع مواصتتتت ١76-١٢٩

ا ع تاء التناستلية لتتإلانثا وتا   ذلت  عتتن اريتق التوعيتة ابمل تتاار املرتبطتة فتت   
 املمارسة وح راا )ييرلندا(؛

مواصلة تعزيز القوانني التمل ظ تر تشتويع ا ع تاء التناستلية لتإلانث  ١77-١٢٩
املمارستتتاتا وتتتا   ذلتتت  متتتن ختتتالل  تتتالت واختتتتاذ تتتتدابري أختتترو ملكافحتتتة اتتت   

 التوعية )إيطاليا(؛
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الق تتاء علتتا ىارستتة تشتتويع ا ع تتاء التناستتلية لتتإلانث متتن ختتالل  ١7٨-١٢٩
إنفتتاذ القتتانون اجلنتتا  ا وتن تتيم  تتالت توعيتتة فتتد  تغيتتري املوا تتف التقليديتتة التتمل 

اتا واتت ل  تعتتوق  تتتع املتترأة حبقتتوق اإلنستتانا مثتتل زوامل ا افتتال وتعتتدد الزوجتت
 تعزيز املساواة أماب القانون والوصول إىل التعليم )املكسي (؛

تستريع عمليتة الق تاء التتاب علتتا تشتويع ا ع تاء التناستلية لتتإلانث  ١7٩-١٢٩
 وغري  من املمارسات ال ارة ابملرأة )أوروغواي(؛

ري التنفيتت  التتتاب لقتتانون تتتوفري اامايتتة القانونيتتة للقصتترا واختتتاذ التتتداب ١٨٠-١٢٩
الالزمتتتة متتتن أجتتتل الق تتتاء علتتتا املمارستتتات ال تتتارة مثتتتل زوامل ا افتتتال والعقوبتتتة 

 البدنية لألافال   مجيع السيا ات )انميبيا(؛
التنفي  الكامل للقانون املتعلتق ابلعنتف ضتد املترأة وتكثيتف  تالت  ١٨١-١٢٩

ةا وتا   علتا حقتوق املترأ التوعية آباثر املمارسات التقليدية ال ارة التمل تتؤثر ستلباا 
 ذل  تشويع ا ع اء التناسلية لإلانث )انميبيا(؛

مواصتتتلة التتتتدابري الراميتتتة إىل مكافحتتتة العنتتتف والتمييتتتز ضتتتد املتتترأة  ١٨٢-١٢٩
 وتعزيز املساواة بني اجلنسني )نيبال(؛

تعزيتتتتتز تنفيتتتتت  التشتتتتتريعات والسياستتتتتات الراميتتتتتة إىل الق تتتتتاء علتتتتتا  ١٨٣-١٢٩
يما زوامل ا افتتتال املبكتتتر والقستتتريا وتشتتتويع املمارستتتات التقليديتتتة ال تتتارة وال ستتت

ا ع اء التناسلية لإلانثا ومعاجلة أي ثغرات   التشريعات الوانية متن  تنهنا أن 
 تقوض  اية حقوق املرأة )رواندا(؛

تكثيتتف اجل تتود الراميتتة إىل الق تتاء علتتا تشتتويع ا ع تتاء التناستتلية  ١٨٤-١٢٩
ارستات متن  بيتل التزوامل القستري وزوامل لإلانثا وتن يم  الت توعيتةا وإهنتاء املم

 ا افالا وتعزيز اإلاار القانويل اماية املرأة من العنف )إسبانيا(؛
مواصتتتتلة تكثيتتتتف ج وداتتتتا ملكافحتتتتة املمارستتتتة ال تتتتارة املتمثلتتتتة    ١٨5-١٢٩

تشتتويع ا ع تتاء التناستتلية لتتإلانثا وتتا   ذلتت  متتن ختتالل ظستتني يليتتات الرصتتد 
 ومية وغري ااكومية )السويد(؛ابلتعاون مع اجل ات ااك

اإلسراع   تنفي  االسرتاتيجية اخلمسية للق تاء علتا ىارستة تشتويع  ١٨6-١٢٩
ا ع تتتاء التناستتتتلية لتتتتإلانثا وإيتتتتالء ااتمتتتتاب ختتتتا  جلميتتتتع أ تتتتكال التمييتتتتز بتتتتني 

 اجلنسني )توغو(؛
تسريع عملية اعتماد اإلصالحات التشريعية والسياساتية الراميتة إىل  ١٨7-١٢٩

كتتتتتني املتتتتترأة متتتتتن حيتتتتتو املشتتتتتاراة   اايتتتتتاة العامتتتتتة وتعزيزاتتتتتا   مكتتتتتان العمتتتتتل  
 )زمبابوي(؛

م اعفة ج وداتا لتزايدة  ثيتل املترأة   موا تع القيتادة واختتاذ القترار  ١٨٨-١٢٩
 )اباستان(؛
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مواصتتلة ظستتني مشتتاراة النستتاء   اايتتاة السياستتية عتتن اريتتق ستتن  ١٨٩-١٢٩
  املا ة من مقاعد النتواا    ٢٥ول علا نسبة تكفل إن علا سبيل املثال ااص

 الكملان )مج ورية فنزويال البوليفارية(؛
وضتتع حتتد للعقتتاا البتتديل لألافتتال   مجيتتع الستتيا اتا وتشتتجيع  ١٩٠-١٢٩

 أ كال التندي  غري العنيف )زامبيا(؛
ظستتني وتطتتوير التشتتريعات املتعلقتتة حبمايتتة ا افتتال وال ستتيما إلغتتاء  ١٩١-١٢٩
 ا البديل )لبنان(؛العقا
ضتتمان تستتجيل والدات مجيتتتع أافتتال امل تتاجرين بغتتت  الن تتر عتتتن  ١٩٢-١٢٩

 وضع اجرة والدي م )الفلبني(؛
ضتتتمان وصتتتول ا افتتتال امل تتتاجرين غتتتري املصتتتحوبني إىل اخلتتتدمات  ١٩٣-١٢٩

 االجتماعية وااماية وال سيما عن اريق إدماج ا   الن م القا مة )الكتغال(؛
رمني ا حتداث عتن البتالغني   الستجون ومرااتز االحتجتاز فصل جمت ١٩٤-١٢٩

 )زامبيا(؛
تعزيز السياسات الراميتة إىل ضتمان وصتول ا افتال الت ين يعيشتون  ١٩5-١٢٩

عتتن إعتتادة إدمتتاج م      الشتتوارع إىل الستتكن والتعلتتيم والرعايتتة الصتتحيةا ف تتالا 
 اجملتمع )املكسي (؛

اإلعا تتة وال ستتيما متتن ختتالل تعزيتتز  ايتتة حقتتوق ا  تت ا  ذوي  ١٩6-١٢٩
اعتمتتتتتاد تشتتتتتريعات وخطتتتتتة عمتتتتتل لتحستتتتتني إدمتتتتتاج م اال تصتتتتتادي واالجتمتتتتتاع  

 )اجلزا ر(؛
وضتتتتتع خطتتتتتة وانيتتتتتة لتحقيتتتتتق اإلدمتتتتتامل االجتمتتتتتاع  واال تصتتتتتادي  ١٩7-١٢٩

 لأل  ا  ذوي اإلعا ة )مصر(؛
مواصتتتتتلة تنفيتتتتت  مشتتتتتروع القتتتتتانون املتعلتتتتتق بتعزيتتتتتز و ايتتتتتة حقتتتتتوق  ١٩٨-١٢٩

 إلعا ة )مج ورية الو الد قرااية الشعبية(؛ا   ا  ذوي ا
مواصلة ج وداا الرامية إىل ضمان وصول ا  ت ا  ذوي اإلعا تة  ١٩٩-١٢٩

 إىل املعلومات وإدماج م علا مجيع املستوايت )اباستان(؛
مواصلة التعاون متع الشترااء التدوليني متن أجتل ظستني الوصتول إىل  ٢٠٠-١٢٩

 جئني )أسرتاليا(؛اخلدمات ا ساسية   خميمات الال
ظستتتني  ايتتتة النستتتاء والفتيتتتات الالجئتتتات متتتن ختتتالل زايدة عتتتدد  ٢٠١-١٢٩

 املوظفني املكلفني إبنفاذ القانون   خميمات الالجئني )اندا(؛
اعتماد وتنفي  تشريعات تكفل  ايتة املتدافعني عتن حقتوق اإلنستان  ٢٠٢-١٢٩

 م العتتتداءات وم تتايقات وإجتراء ظقيقتتات نزي تتة وفعالتة   مجيتتع ادعتتاءات تعرضت
 )أملانيا(؛
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اإلفتتتترامل عتتتتن مجيتتتتع املتتتتدافعني عتتتتن حقتتتتوق اإلنستتتتانا وتتتتن فتتتتتي م  ٢٠٣-١٢٩
الصتتحفيون واملتتدونون احملتجتتتزون بستتب  ىارستتتة حق تتم   حريتتتة التعبتتري والتجمتتتع 

 السلم  )أملانيا(.
ولتة مجيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة   ات ا التقريتر تعتك عتن مو تف الد -١٣٠

)الدول( المل  دمت ا و/أو الدولة موضوع االستعراض. وال ينبغ  أن يف تم أهنتا ظ تا بتنييتد 
 الفريق العامل بكاملة.
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