
GE.19-11259(A) 



 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية واألربعون

 ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٢٧-٩
 جدول األعمال من ٦البند 

 االستعراض الدوري الشامل

 *تقرير الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل  
 بواتن  

__________ 

 يُعمم املرفق دون حترير رمسي وابللغة اليت ُقدم هبا فقط. *

 A/HRC/42/8 األمم املتحدة 

 Distr.: General اجلمعية العامة 

3 July 2019 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/42/8 

GE.19-11259 2 

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

. ٢٠١٩أاير/مدايو  ١٧إىل  ٦  دورته الثالثة والثالثني يف القرتة املمتدة مدن 5/١حقوق اإلنسان 
. وتددرأو وفددد ٢٠١٩أاير/مدايو  8واسُتعرِضد  ااالددة يف نددوان يف االسدة السادسددة  املعقددودة يف 

نددوان وريددر الردداون ا،ارجدددة  اندددج دورجددي. واعتمددد القريددق العامددس التقريددر املتعلددق نبددوان يف 
 .٢٠١٩أاير/مايو  ١٠جلسته العاشرة  املعقودة يف 

  اختددار  لدد  حقددوق اإلنسددان فريددق املقددررين التددا  ٢٠١٩لثاين/يندداير كددانون ا  ١5ويف  -٢
 )اجملموعة الثالثدة( لتدسري استعرا، ااالة يف نوان: األرجنتني والبحرين والنمسا.

مددن  5  والققدرة 5/١مددن مرفدق قدرار  لد  حقددوق اإلنسدان  ١5وعمدال  ححادام الققدرة  -٣
 ة ألغرا، استعرا، ااالة يف نوان:  صدرت الواثئق التالد١٦/٢١مرفق قراره 

 (؛A/HRC/WG.6/33/BTN/1)أ( )١5عر، كتايب مقدم وفقا  للققرة /تقرير وطل )أ( 
جتمددددل للمعلومددددات أعدتدددده مقوضدددددة األمدددم املتحدددددة السددددامدة اقددددوق اإلنسددددان  )ب( 

 (؛A/HRC/WG.6/33/BTN/2)ب( )١5)املقوضدة السامدة( وفقا  للققرة 
)ج( ١5مددددددوجه أعدتدددددده املقوضدددددددة السددددددامدة اقددددددوق اإلنسددددددان وفقددددددا  للققددددددرة  )ج( 
(A/HRC/WG.6/33/BTN/3.)  
وُأحدلدددد  إىل نددددوان  عددددن طريددددق اجملموعددددة الثالثدددددة  قائمددددة أسدددد لة أعددددد ا سددددلقا  أملاندددددا  -٤

صدعدد والربتغال ونلجداا  ابسم  موعة األصدقاء املعندة ابلتنقدد  وتقددا التقدارير واملتانعدة علد  ال
الوطل  وإسباندا وسلوفدندا واململاة املتحدة لربيطاندا العظم  وأيرلندا الردمالدة. وكادن ارطدال  

 عل  ه ه األس لة يف املوقل الرباي ا،ارجي لالستعرا، الدورج الرامس.

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

دور ارسددتعرا، الدددورج الرددامس يف د رئددد  الوفددد نعمددس  لدد  حقددوق اإلنسددان ونددأشددا -5
إىل العديدددد مددددن   تنضدددم تعهيددده وةايدددة حقددددوق اإلنسدددان يف ملددددل أإدددداء العدددا . وقدددال إن نددددوان 

جيعلها تو  عملدة ارسدتعرا، الددورج  وه ا قوق اإلنسان نسب  قدود شىت الدولدة اصاوك ال
 ابعتبارها وسدلة لتقددم حالة حقوق اإلنسان يف البلد.الرامس أمهدة كبرية 

  أكملدد  نددوان عقدددها األول مددن قدددام امللادددة الدسددتورية الدكقراطدددة. ٢٠١8ويف عددام  -٦
وتهامن ذلك مل إجراء اثلد  انتاداابت عامدة  وشدهد هد ا العقدد انتاداب ثالثدة أحدهاب سداسددة 

النظدام الدديرج الد ج ترعداه نالطدات امللدوك إىل خمتلقة. وقد انتقل  ندوان ننظامهدا السداسدي مدن 
س فددده اإلنسددان ًددورا  شددا   ا  فريددد  ا التحددول السداسددي مثددار  وقدددم  هبددملادددة دسددتورية دكقراطدددة. 

الد ج  اهلدد  العدامو راساة يف ندوان   لدكقراطدة ج ور  مدل السداسات واإلجراءات العامة. ولا
 السعادة والرفاه ألننائها. هو حتقدقألمة تتوخاه ا
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  متانددد  ندددوان مدددن تبدددل عملددددة ١٩٦١ونقضدددس تنقدددد  ا،طدددة ا،مسددددة األوىل يف عدددام  -٧
التحدددي   نعددد قددرون مددن العهلددة الدديت فصددلتها عددن نقدددة العددا . وأا  إدراج نددوان ضددمن ف ددة أقددس 

جددددة لتمويدددس أوسدددل للحصدددول علددد  املدددوارد مدددن مصدددادر خار    فرصدددا  ١٩٧١البلددددان  دددوا يف عدددام 
خططهددا اإل ائدددة. ومتاندد  نددوان  نقضددس املددوارد املالدددة والتقندددة الدديت حصددل  علدهددا يف اإلطددار 

اسدددتنادا  إىل مقهدددوم الثندددائي واملتعددددد األطدددرا   مدددن حتقددددق حتدددول اجتمددداعي واقتصدددادج سدددريل. و 
دون املسددداو التقددددم نددد لبدددوان إماانددددة طدددط التنمددددة املتتالددددةإملدددا  السدددعادة الوطنددددة  أاحددد  خ

يف كددانون  نبد تهددا وثقافتهددا وتقالددددها. ومددن املقددرر أن يُرفددل اسددم نددوان مددن ف ددة أقددس البلدددان  ددوا  
  وهدددددو ٢٠١8عتمددددداد قدددددرار اامعددددددة العامدددددة ذج الصدددددلة يف عدددددام ا  إثدددددر ٢٠٢٣األول/ديسدددددمرب 

 .هاما   يراس إجنارا   ما
ها إحدددددش وعرددددرون. وحددددرايت أساسدددددة نلدددد  عدددددد وقددددد ُضددددمِرن دسددددتور نددددوان حقوقددددا   -8

للترددددريعات ملواءمددددة القددددوانني  وطندددددا   يتعلددددق ابإلطددددار القددددانوين  أجددددرت اااومددددة استعراضددددا   وفدمددددا
املتضددددارنة. وابإلضددددافة إىل ذلددددك  سددددن  الربملددددان تسددددل قددددوانني ذات صددددلة لددددهايدة حتديددددد حقددددوق 

 األشااص وواجبا م.
اة ارعتبددارات املتعلقددة ننددو  ويقضددي الربوتوكددول الددوطل لصددداغة السداسددات تعمدددم مراعدد -٩

 اان  والبد ة وتغري املناخ والققر يف السداسات الوطندة.
ملحوظددة لتهد ددة البندددة التحتدددة القضددائدة وعددهرت قدددرات املددوارد  وندد ل  اااومددة جهددودا   -١٠

إقامدة العددل. وتعدرت  ندوان حن ادة حاجدة إىل   دال القضاء لهايدة القعالدة يفجهار البررية يف 
 ن ل مهيد من ااهود  وتلتهم يف الوق  نقسه نتحسني القعالدة يف إقامة العدل.

نوه القريق العامس املعل ابرحتجار التعسقي ابلتقدم احملدرر يف البلدد مند  أن راره سدانقا  و  -١١
 . ونظرت نوان يف توصداته ابلقعس  ونق ت ه ه التوصدات يف حارت معدنة.١٩٩٦يف عام 

لسداسة التعلدمدة الوطندة لتاون  ثانة خريطة طريق لتوفري سبس ااصول علد  ع  اضِ ووُ  -١٢
ش إنراء اهلداكس األساسدة املدرسددة إىل التعلدم اجملاين واملنصف للجمدل. وابإلضافة إىل ذلك  أد  

حتسن فدرص األطقدال يف املنداطق الريقددة يف ااصدول علد  التعلددم  ندنمدا ابت التعلددم أكثدر  دور  
س مراكددده الرعايدددة والنمددداء يف مرحلدددة الطقولدددة املبادددرة. ومدددا نرحددد  اااومدددة تعمدددس مدددن أجدددس نقضددد

ااقدددال علددد  تدددوفري التعلددددم املدددوا  وااددددد عدددن طريدددق حتددددي  املنددداه  الدراسددددة  والعمدددس ننظدددام 
املددددارو املركهيدددة وتطبددددق ندددرام  التطدددوير املهدددل للمعلمدددني. وقدددد نلددد  معددددل ارلتحددداق ابملدرسدددة 

للبدددالغني  ومعظمهددم مدددن النسددداء اللدددوا  فددداتتهن فرصدددة  تتدددا يف املائدددة  يف حدددني  ٩8.8ائدددة ارنتد
 متانعة التعلدم النظامي  إمااندة ارستقادة من نرام  التعلدم غري النظامي.

سددبق اعتمدداد دسددتور  توكثددس تقدددا ا،دددمات الصددحدة اجملاندددة علدد  إددو مسددتدام سداسددة   -١٣
نردددددو صدددددندوق ندددددوان ارسدددددت ماين للصدددددحة لتمويدددددس شدددددراء األدويدددددة ندددددوان. ويف هددددد ا الصددددددد  أُ 

واللقاحات األساسدة. وتُلىب احتداجات الناو عدن طريدق نظدام صدحي متاامدس يتد لف مدن ثالثدة 
نسدبة األطبداء إىل املرضد  ر يدهال هنداك نقد  يف املطدرد يف تحسدن المستوايت. وعل  الدرغم مدن 

ددالبو للعلدوم الطبددة يف ندوان مدن أجدس سدد القجدوة عدد األطباء. وقدد أُنرد   جامعدة خدسدار ج
يف عدددددد الق ددددات األخددددرش مددددن العدددداملني الصددددحدني  واسددددتحدث  نددددرام  التمددددري . وستسددددتثمر 

 من الناو.قراب  اااومة املوارد يف إنراء مرافق للرعاية املتاصصة تاون أكثر 
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يتجلدد  يف تنقددد  نددرام   مهدوجددا   وسددعدا  إىل معااددة مسدد لة الققددر  اعتمدددت نددوان  جددا   -١٤
واسعة النطاق يف  ارت مثس التعلدم والصحة والبندة التحتدة والهراعة  وكد لك يف مبدادرات اادد 

 من الققر احملددة األهدا . وإملار   أحرر تقدم  كبري يف  ال ااد من الققر.
مرددداليت   وتعمدددس اااومدددة علددد  وضدددل التددددانري والتددددخالت السداسددددة الالرمدددة ملعاادددة -١5

 البطالة وارجتار ابألشااص.
التاافا نني اانسني يف التعلدم يف املسدتوش   وفدما يتعلق حبقوق املرأة  حتقق إىل حد ما -١٦

تقدددددم كبددددري يف إقبددددال املددددرأة علدددد  التصددددوي  يف  وأحددددرراألساسددددي  ويف املرحلددددة الثانويددددة العلدددددا. 
ت العامة ر تدهال مناقضدة  واااومدة مصدممة ارنتااابت؛ غري أن نسبة متثدس املرأة يف املاسسا

سد لة ارسدتقادة مدن القدرص الديت أُتدحد   التقداوت ندني اانسدني يتعلق عل  تغدري ه ا الوضل. و 
 عهش إىل التمدده اانساين.يُ هو ر يف املاضي و 

ونددوان طددر   يف اتقاقدددة حقددوق الطقددس ونروتوكولد هددا ارختددداريني. وابإلضددافة إىل ذلددك   -١٧
ضدع  مبددادرات سداسدداتدة  مثدس متديددد إجددارة األمومدة  وإنردداء مراكدده الرعايدة والنمدداء يف مرحلددة و 

 الطقولة املبارة  ودور ااضانة يف أماكن العمس.
وفدما يتعلق حبقدوق األشدااص ذوج اإلعاقدة  صددغ  سداسدة وطنددة نرد ن األشدااص  -١8

ارحتداجدات  وهدي سداسدة تتوافدق مدل اتقاقددة ذوج اإلعاقة اسدتنادا  إىل دراسدة استقصدائدة لتقدددم 
  حقدددوق األشدددااص ذوج اإلعاقدددة. وعدددر، علددد  اااومدددة حتلددددس  للمصدددلحة الوطنددددة فدمدددا  ددد

  التصديق عل  اتقاقدة حقوق األشااص ذوج اإلعاقة.
ق دددددات الضدددددعدقة علددددد  أسددددداو وابإلضدددددافة إىل ذلدددددك  حدددددددت اااومدددددة األقلددددددات وال -١٩

اإلثدل  ألن عنصدر اإلثنددة كاددن  اانتمائهد ولدد  علد  أسداوارجتماعددة وارقتصدادية  احتداجا دا
 أن يسب  ارنقسام يف نلد صغري.

ومدددا نرحددد  اااومدددة تدددوفر حددددها  أكدددرب ملنظمدددات اجملتمدددل املددددين   دددا أدش إىل رايدة يف  -٢٠
 طددر   دد  قددائم اء يفتسددجدس هدد ه املنظمددات. وتضددطلل منظمددات اجملتمددل املدددين ندددور نرددط ونن دد

علدد  حقددوق اإلنسددان يف نددوان  وقددد قدددم  إسددهاما  قدِرمددا  يف األعمددال التحضددريية للدددورة الثالثددة 
 من ارستعرا، الدورج الرامس.

وستواصددس نددوان التعدداون مددل ادلدددات الدولدددة اقددوق اإلنسددان مددن أجددس رايدة حتسددني  -٢١
رت األمددم املتحدددة إمااندددة وضددل نظددام حالددة حقددوق اإلنسددان يف البلددد. وتندداقو نددوان مددل وكددا

 شباي لهايدة فعالدة عملدة الرصد وتقدا التقارير إىل آلدات األمم املتحدة اقوق اإلنسان.
وستظس نوان اثنتة عل  التهامها ابرتقاقات العاملدة املتعلقة ابلبد ة وتغري املناخ  غري أ دا  -٢٢

دددة الرامدددة إىل منددل رايدة ارتقددا  درجددة ااددرارة علدد  ترددعر ابلقلددق مددن عدددم كقايددة اإلجددراءات العامل
 املستوش العاملي.

وأدت ندددرة املددوارد ونقدد  املاسسددات أو ضددعقها إىل ااددد مددن قدددرة نددوان علدد  الوفدداء  -٢٣
ريددد اااومددة مددن . ولدد لك تتتمسددك ابلتهامهددا يف هدد ا الردد نهددا ولانابلتهاما ددا الوطندددة والدولدددة  

 هم وضعها ويقدم هلا الدعم.يتقأن اجملتمل الدو  
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 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
أدىل أرنعددة وتسددعون وفدددا  نبدددا ت أثندداء جلسددة التحدداور. وتددرد يف ااددهء الثدداين مددن هدد ا  -٢٤

 التقرير  التوصدات املقدمة أثناء جلسة التحاور.
لدددددم الوطندددددة وخمطددددط التعلدددددم يف رحبدددد  ملهوريددددة رو الدكقراطدددددة الرددددعبدة نسداسددددة التع -٢5
 (.٢٠٢٤-٢٠١٤) نوان
وأحاط  رتقدا علما  ابلهايرة اليت قدام هبدا القريدق العامدس املعدل ابرحتجدار التعسدقي إىل  -٢٦

 نوان.
ورحبددد  مدددالدهاي اباهدددود املب ولدددة مدددن أجدددس حتسدددني القطدددا  الصدددحي  ور سددددما لقائددددة  -٢٧

 ني اانسني يف قطا  التعلدم.املراهقني والنساء  وضمان التاافا ن
وأشدددادت ملدددديف اباهدددود الددديت تبددد هلا ندددوان مدددن أجدددس تعهيددده سددددادة القدددانون وااادددم  -٢8

 الرشدد  ونسداسات احملافظة عل  البد ة والتنمدة املستدامة.
ورحبددد  موريرددددوو فنرددداء فرقدددة العمدددس املعنددددة ابسدددتعرا، القدددانون الدددوطل  وابلتددددانري  -٢٩

 سدادة القانون وااام الرشدد وحقوق املرأة والطقس والققر.املتا ة نر ن 
الدديت طددرأت يف  ددال لعقونددة اإلعدددام  والتحسدددنات  حظددر الدسددتورورحظدد  املاسدددك  -٣٠

اصددددول علدددد  مددددداه الرددددرب وخدددددمات الصددددر  الصددددحي  وخقدددد  معدددددل وفدددددات األمهددددات ا
 واألطقال.

لطقدددس وةايتددده  وابلتقددددم احملدددرر يف ورحددد  اابدددس األسدددود  طدددة العمدددس الوطنددددة لرفددداه ا -٣١
 ماافحة العنف العائلي. وأعرب عن قلقه إراء ارجتار ابلنساء والقتدات  والعنف ضد األطقال.

وهن ددد ت مدا دددار ندددوان علددد  التهامهدددا نتعهيددده حقدددوق اإلنسدددان  ور سددددما حقدددوق النسددداء  -٣٢
 واألطقال.

ضدد األقلددات. وطرحد  سداار  نرد ن  وشجع  ندبال نوان عل  معااة مس لة التمدده -٣٣
 عودة عدد من الالج ني البواندني ال ين يعدرون يف ندبال.

مردداركة املددرأة يف ااددداة السداسدددة. وحثدد  نددوان  ددال ورحبدد  هولندددا ابلتقدددم احملددرر يف  -٣٤
 عل  تغدري القوال  النمطدة اانساندة واملواقف األنوية.

 وقدم  ندااراغوا توصدات. -٣5
ورحب  ندجرياي اباهود الرامدة إىل ماافحة القساد  والتاقدف من حدة الققر  وتعهيده  -٣٦

 حقوق املرأة والطقس.
مان علمدا  ندبع  مبدادرات التنمددة الديت تتماشد  مدل خطدة التنمددة املسدتدامة وأحاط  عُ  -٣٧
 .٢٠٣٠لعام 
 سدددما يف املندداطق وأشددادت ابكسددتان  هددود نددوان الرامدددة إىل القضدداء علدد  الققددر  ور -٣8

الريقدة  وابلربام  املتعلقة ابلتعلددم  والصدحة  والهراعدة  وسددادة القدانون وااادم الرشددد وماافحدة 
 القساد.
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وسلط  ندريو الضدوء علد  ااهدود املب ولدة لتنقدد  توصددات اللجندة املعنددة ابلقضداء علد   -٣٩
 التمدده ضد املرأة وانة حقوق الطقس.

اهددود املب ولددة يف  ددارت ااددد مددن الققددر وترددغدس الرددباب والتادددف وأقددرت القلبددني اب -٤٠
 مل تغري املناخ وإدارة الاوارث.

 وحد  الربتغال نوان عل  تعهيه اللجنة الوطندة املعندة ابملرأة والطقس. -٤١
وأثن  قطر عل  نوان ملدا أحررتده مدن تقددم فدمدا يتعلدق اباصدول علد  الرعايدة الصدحدة  -٤٢

اادددد  والتاقددددف مددن حدددة الققدددر  واااددم الرشدددد  وماافحدددة القسدداد  وحقددوق املدددرأة والتعلدددم 
 والطقس.

٤٣-  
ُ
دة يف نددددوان غددددري أندددده أشدددداد عق ددددوأشددددار ارحتدددداد الروسددددي إىل حالددددة حقددددوق اإلنسددددان امل

 ابإلجراءات املتعلقة ابلققر املدقل  والتنمدة  وااصول عل  الرعاية الصحدة والتعلدم.
ململاة العرندة السعودية ااهود املب ولة ملاافحة األمدة وضمان فرص التعلددم ورحظ  ا -٤٤

 للجمدل.
القطدددا  قدددة لتمويدددس وأعرنددد  السدددنغال عدددن تقدددديرها لبدددوان ملدددا وضدددعته مدددن آلددددات خال   -٤5

 لرتكده عل  حقوق املرأة والطقس.الصحي  ورلتهامها نهايدة ا
تعهيدده حقددوق اإلنسددان عددن طريددق السداسددات عملدددة وأثندد  صددرندا علدد  نددوان لتسددريل  -٤٦

والتدددددانري الترددددريعدة  وتنقددددد  تلددددك التدددددانري علدددد  الصددددعدد الرددددع  مددددن خددددالل ا،طددددط احملددددددة 
 األهدا .

ورحظ  سدردس ابرتدا  تعهيه نوان إلطارها الترريعي يف  ال حقوق اإلنسان واادد  -٤٧
 ملاافحة القساد. من الققر  وانضمام البلد إىل اتقاقدة األمم املتحدة

مدددن أهددددا  التنمددددة  ٤وأشدددادت سدددريالدون اباهدددود الددديت تبددد هلا ندددوان لتحقددددق اهلدددد   -٤8
 .تصادايواحملرومة اقدا  ضعدقة جطالب الق ات التدامة نر ن ضمان التعلدم اادد لاملس
 يف نوان عن طريدق ندرام  واسدعةاليت تب ل وأشارت سنغافورة إىل جهود ااد من الققر  -٤٩

ددة األهدا    تعهيه فدرص ااصدول علد  التعلددم مدن الرامدة إىل البلد  وأشادت  هودالنطاق ًو
 خالل نظام املدارو املركهية.

ورحب  سلوفدندا نتضدمني  دارت النتدائ  الرئدسددة الوطنددة  يف ادوندة األخدرية  املسداواة  -5٠
 ظور اانساين يف التاطدط.نني اانسني ومتاني املرأة والقتاة  وفقرار مراعاة املن

وهندد ت إسددباندا نددوان علدد  التقدددم الدد ج أحررتدده يف توطدددد نظددام دكقراطددي ماسسددي يف  -5١
 إطار الدستور اماية ااقوق واارايت األساسدة.

وأثندد  سددرج رناددا علدد  نددوان رءاذهددا إجددراءات ترمددي إىل تعهيدده ااهددارين الترددريعي  -5٢
 ها عل  اتقاقدة األمم املتحدة ملاافحة القساد.والقضائي يف الدولة  وتصديق

وأثند  دولدة فلسدطني علد  ندوان رءاذهدا خطدوات ترمدي إىل حتسدني التعلددم عدن طريددق  -5٣
 إنراء املدارو املركهية  ور سدما ألطقال اجملتمعات الريقدة.
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مس ورحب  سويسرا ابلتقدم ال ج أحرر  ور سدما علد  صدعدد ااقدوق السداسددة  ويرد -5٤
 ذلك ارنتااابت الدكقراطدة الثالث اليت أجري  وأسهم  يف حتسني مستوش متثدس املرأة.

تعهيده حقدوق اإلنسدان عدن طريدق عملددة ورحظ  طاجداستان التدانري املتا ة لتسريل  -55
 السداسات والتدانري الترريعدة  وتنقد  تلك التدانري عل  الصعدد الرع .

ملا  السعادة الوطندة اليت تعتمدها نوان  وأثند  علد  التهامهدا ونوه  ايلند نقلسقة إ -5٦
 نتوفري ا،دمات الصحدة اجملاندة  وااد من الققر والنهو، حبقوق األشااص ذوج اإلعاقة.

مايددة البد ددة وإنردداء الدردديت عددن تقددديرها ملددا اءدد  مددن خطددوات هامددة  - وأعرندد  تدمددور -5٧
 احملامة ا،ضراء اماية حقوق الطقس.

وأثن  تون  عل  نوان رءاذها إجراءات ترمي إىل تعهيه اإلطار املاسسي والترريعي   -58
 واعتمادها خطة لرفل امسها من ف ة أقس البلدان  وا .

ورحبد  تركددا اباهددود املب ولدة للحدد مددن الققدر  ورفدل معدددرت اإلملدام ابلقدراءة والاتانددة  -5٩
مراكده رعايددة الطقددس. ورحبد  أيضددا  اب،طدوات الدديت اءدد  ا والعمدر املتوقددل  ورايدة عددد املدددارو و 

 اااومة ملاافحة القساد.
وأثندددد  تركمانسددددتان علدددد  نددددوان لوضددددعها سداسددددة التعلدددددم الوطندددددة وخمطددددط التعلدددددم يف  -٦٠
 (.٢٠٢٤-٢٠١٤) ننوا
وفدمددا يتعلددق  سدد ليت  رواج األطقددال واسددتغالل األطقددال  ياقددس كددس مددن دسددتور نددوان  -٦١
ون العقددوابت اامايددة الالرمددة لمطقددال مددن ملدددل أشدداال التمدددده وارسددتغالل. وجيددرم قددانون وقددان

  ٢٠١١العقددوابت اغتصددابط األطقددال. وابإلضددافة إىل ذلددك  فددين قددانون رعايددة الطقددس وةايتدده لعددام 
 من العمر. ١8يعر  الطقس حنه كس شا    يتجاور سن 

املراهددق والتثقدددف يف  ددال الصددحة اانسدددة ويتضددمن نددر م  ورارة الصددحة نردد ن صددحة  -٦٢
 واإلجناندة للمراهقني تدانري إضافدة ملنل رواج األطقال.

دراسددة أجريدد  نردد ن العنددف ضددد األطقددال إمااندددة ملددل املهيددد مددن املعلومددات   وأاحدد -٦٣
 عن مدش انترار العنف ااسدج واانسي والعاطقي ودوافعه وفرص ااصول عل  ا،دمات.

س والترددددغدس ترددددغدس األطقددددال دون قددددانون العمدددد حيظددددروفدمددددا يتعلددددق نعمددددس األطقددددال   -٦٤
هاولتهدددا خطدددرة علددد  األطقدددال ندددني ف دددة مدددن املهدددن الددديت تعتدددرب م ١٦. وهدددو حيددددد أيضدددا  ١٣ سدددن
 .١٧و ١٣ سن
العمددس ملسدداعدة مقددتو العمددس علدد  معااددة مسدد لة عمددس األطقددال  يدلدددس ملقتردد وأُعددد   -٦5

تعمدس مددن أجدس متاددني وكدارت إنقدداذ مددا نرحد  اااومددة ضددافة إىل ذلدك  علد  إددو فعدال. وابإل
 القانون من رصد األوساط ا،اصة واملنهلدة وتقتدرها عل  إو فعال.

  ور سددما النظدام املركدهج الطقدسوابشرت اااومة عدة مراريل ترمي إىل ةاية حقدوق  -٦٦
 ثانددة مسددتود  للبدددا ت املصددنقة املتعلقددة  يعددد     وهددو نظددامإلدارة املعلومددات علدد  شددباة اإلنرتندد 

ابلنساء واألطقدال الد ين يعدردون يف ظدرو  صدعبة  ومبدادرة األطقدال املادالقني للقدانون لضدمان 
 التنسدق السلدم وإدارة ااارت القردية.
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مثددس خطددة العمددس الوطندددة مددن أجددس رفدداه الطقددس  ا  وعددالوة علدد  ذلددك  وضددع  صدداوك -٦٧
وطندددة املتعلقددة ابلطقددس ملنددل  ارسددة العنددف ضددد األطقددال وارعتددداء علدددهم والسداسددة ال  وةايتدده

 والتصدج ل لك.
واستحدث  اااومة نرام  للتوعدة والددعوة اإلعالمددة نرد ن القضدااي الديت  دم املدراهقني  -٦8

 واملسائس املتصلة ابلعنف  وهي ستواصس العمس يف ه ا اجملال.
مرت نوان يف تنقدد  ندرام  الددعوة والتوعددة نرد ن حقدوق وفدما يتعلق حبقوق املرأة  است -٦٩

( وا،دددمات املتاحددة هلددن. وأجريدد  دراسددة استقصددائدة مددن drayangالعددامالت يف مراكدده الرتفددده )
أجس التوصس إىل فهم أفضس االة املوظقدات يف هد ه املراكده. وابإلضدافة إىل ذلدك  تعادف ورارة 

 اليت ءضل هلا أماكن الرتفده وستعمس عل  تنقد ها.الراون ارقتصادية عل  تنقدح القواعد 
واءددد  عددددد مدددن املبدددادرات ملندددل العندددف العدددائلي   دددا يف ذلدددك وضدددل القواعدددد واألنظمدددة  -٧٠

نرددد ن  ٢٠١٧  وإجدددراءات التردددغدس املوحددددة لعدددام ٢٠١5املتعلقدددة  ندددل العندددف العدددائلي يف عدددام 
 صعبة. إدارة حارت النساء واألطقال ال ين يعدرون يف ظرو 

تعمدس نرداس وثددق مدل منظمدات اجملتمدل املددين مدا نرحد  اااومدة وعالوة عل  ذلدك   -٧١
  أطلددق ا،ددط اهلدداتقي ٢٠١8ملنددل العنددف العددائلي ومسدداعدة الضددحااي. ويف ترددرين األول/أكتددونر 

يدر تقر ال ت ا اجملاين لتقدا املساعدة للنساء واألطقال علد  مددار السداعة طدلدة أايم األسدبو . وسدددُ 
لوضدل خطدة العمدس  ا  أساسدنرد ن العندف ضدد النسداء والقتددات را  دراسة اسدتامل  مداخاملتعلق ن

 الوطندة للمساواة نني اانسني.
وعددالوة علدد  ذلددك  تعمددس اااومددة نردداس وثدددق مددل عدددد مددن منظمددات اجملتمددل املدددين  -٧٢

لهايدة املراركة النسائدة يف ااداة السداسدة ورفدل مسدتوش متثددس املدرأة. وقدد حققد  ندوان رايدة يف 
 متثدس املرأة يف الربملان وعل  مستوش ااام احمللي.نسبة 
يف املدددددارو  ًظددددورة العقونددددة البدندددددة لدددددم  فددددين سددددائس املتصددددلة ابلتعأمددددا فدمددددا  دددد  امل -٧٣

 يف  ال تقدا املرورة وعلم األعصاب.   تدريبا  ٢٠١٩وسدتلق  املدرسون يف عام 
يف  8٩.٣لتعلددددم الثدددانوج إىل املعددددل اإلملدددا  لاللتحددداق اب ارتقدددلوعدددالوة علددد  ذلدددك   -٧٤
ع  نطاق التعلدم لتعلدم  وس  لتوفري فرص ااصول عل  ا . وفعطاء اااومة األولويةط ٢٠١8 عام

وهددي تددوفر مرافددق اإلقامددة الداخلدددة   األساسددي اجملدداين مددن الصددف العاشددر إىل الصددف الثدداين عرددر
 والوجبات والات  املدرسدة ولوارم القرطاسدة  ا  .

ن فدرص ااصدول علد  التعلددم ش إنراء كلدات جديددة إىل حتس دوابإلضافة إىل ذلك  أد   -٧5
يف املائدددة. وقدددد سدددع  اااومدددة علددد  الددددوام إىل  ٢٤.٢نسدددبة ارلتحددداق اإلملالددددة العدددا  فبلغددد  

م مدش ااداة من خالل التعلددم غدري الرمسدي   دا أدش إىل إاحة إمااندة ااصول عل  فرص التعل  
 حتقدق رايدة يف معدل اإلملام ابلقراءة والاتانة.

ك مرافدددق منقصدددلة للمدددداه والصدددر  وتقددددم اااومدددة املناديدددس الصدددحدة  دددا  وتدددوفر كددد ل -٧٦
منهدددا إىل ضدددمان التحددداق القتددددات ابملددددارو واسدددتبقائهن. وعدددالوة علددد  ذلدددك   الصدددحي  سدددعدا  

أدرجددد  مدددادة التثقددددف يف  دددال الصدددحة اانسددددة واإلجنانددددة يف املنددداه  الدراسددددة  وجيدددرج تنقدددد  



A/HRC/42/8 

9 GE.19-11259 

ا، العقلددددة  واإلدمدددان علددد  ندددرام  الددددعوة يف املددددارو الثانويدددة للتوعددددة حبمدددس املراهقدددات  واألمدددر 
 العقاقري.

وترجل اااومة القتدات عل  دراسة املواد العلمدة يف املدارو الثانوية العلدا  عن طريدق  -٧٧
 تقدا املرورة ونرام  الدعوة.

وأثن  أوكراندا عل  نوان إلجدراء إصدالحات دكقراطددة  ور سددما إنرداء أطدر ماسسددة  -٧8
 اواة نني اانسني  وحقوق الطقس  واألشااص ذوج اإلعاقة.وترريعدة ًامة نر ن املس

ورحبددد  اململادددة املتحددددة لربيطانددددا العظمددد  وأيرلنددددا الردددمالدة فعدددادة تدددوطني اجملموعدددة  -٧٩
ابللغددة الندبالدددة يف البلددد  ولانهددا أعرندد  عددن قلقهددا إراء التمدددده اانسدداين وااددق يف حريددة  ةالناطقدد
 التعبري.

املتحددددة األمرياددددة ابإلجندددارات الددديت حققتهدددا ندددوان يف  دددال إرسددداء  ورحبددد  الدددورايت -8٠
ر موجد  دا  الدكقراطدة  ولانها أعرن  عن قلقها إراء الترريعات ااالدة اليت كان أن تضل قدو 

 هلا عل  حرية التعبري وحرية تاوين اامعدات وحرية العقددة.
جددس تعهيدده املسدداواة نددني اانسددني ومنددل مددن أدا  وأثندد  أوروغددواج علدد  نددوان لبدد هلا جهددو  -8١

تعددر، النسدداء واألطقددال للعنددف املندده . ورحبدد  أيضددا  نسددن قددانون منددل العنددف العددائلي  وإنردداء 
 اللجنة الوطندة املعندة ابملرأة والطقس.

وأثنددد  ملهوريدددة فندددهويال البولدقاريدددة علددد  ندددوان لتحسدددني فدددرص ااصدددول علددد  التعلددددم   -8٢
املناطق الريقدة  وتدوفري املددارو الداخلددة  وتقددا الدهج املدرسدي والوجبدات  سدما لمطقال يف ور

 املدرسدة وخدمات الرعاية الصحدة  ا  .
  فددد   م علد  ندوان ملدا حققتده مدن إجندارات يف  دال اادد مدن الققدر  واملسداواة وأثن -8٣

ات التعلدددم والرعايددة الالمسدداواة  وتددوفري فددرص ااصددول علدد  خدددم أوجدده نددني اانسددني  وتقلددد 
 الصحدة ااددة  وااد من قانلدة الت ثر نتغري املناخ.

وأثندد  أفغانسددتان علدد  نددوان للمبددادرات السداسدداتدة واملاسسدددة الدديت وضددعتها لتحسددني  -8٤
 التمتل اباق يف التعلدم اادد والرامس للجمدل  و وضها حبقوق املرأة والطقس.

القانونددددة الرامددددة إىل تقلدددد  الالمسددداواة  ور سددددما عدددن ورحبددد  ااهائدددر ابإلصدددالحات  -85
 ( لضدمان حصدول اامددل علد  التعلددم  دا   ٢٠٢٤-٢٠١٤طريق تنقد  سداسة تعلدمدة وطنددة )

 وعل  قدم املساواة.
(  اليت  دد  إىل ٢٠٢٤-٢٠١٤عل  وضل ا،طة التعلدمدة ) ت األرجنتني نوان وهن   -8٦

 ضمان ااصول عل  التعلدم.

نرددددد ن األشدددددااص ذوج اإلعاقددددددة   ٢٠١8الوطنددددددة لعدددددام  ورحبددددد  أرمدنددددددا ابلسداسدددددة -8٧
 نل ارجتار ابألشااص وماافحته.مل اليت تتا  ابستمرارورحظ  ا،طوات 

ننجدا   وأثند  علد  ندوان  ٢٠١8ورحب  أسرتالدا نتنظدم ارنتااابت الوطنددة يف عدام  -88
اون اانساندة   ا يف ذلك حتقدق التاافا ندني اانسدني ملا أحررته من تقدم يف  ا   اإلعاقة والر

 يف التعلدم ارنتدائي.
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  علدددد  قددددانون جددددام  ٢٠١٦عددددام  وأثندددد  النمسددددا علدددد  نددددوان إلدخاهلددددا تعددددديال   يف -8٩
يف تاددافا بلددوا ال  وهددو مددا مددن شدد نه أن يرددجل علدد  مهيددد مددن التحسدددنات متهددددا  ل٢٠٠٣ لعددام

 عدة القانوندة.فرص ارستقادة من نظام املسا
يدددة ةايدددة النسددداء والقتددددات يف وأثنددد  البحدددرين علددد  ندددوان ملدددا اء تددده مدددن تددددانري اما -٩٠
  نندددداء علدددد  ااهددددود الرامدددددة إىل حتقدددددق املسدددداواة نددددني اانسددددني وماافحددددة ارجتددددار ٢٠١8 عددددام

 ابألشااص.
الققددر  ونوهدد  نددنغالديو ابألشددواط الابددرية الدديت قطعدد  يف  ددال التاقدددف مددن حدددة  -٩١

 والتعلدم  والصحة  والبد ة  وتغري املناخ  ويف حتقدق التاافا نني اانسني يف التعلدم.
ونوه  نلجداا ابلتقدم الد ج أحدرر مند  إجدراء آخدر اسدتعرا، دورج شدامس للحالدة يف  -٩٢

 نوان.
ورحظددد  ندددنن ابرتددددا  اءددداذ تددددانري تنظدمددددة إلنرددداء ًامدددة تنظدددر يف قضدددااي األسدددرة  -٩٣
 قس  فضال  عن وضل مبادئ توجدهدة وأدوات للرصد يف  ال التعلدم غري النظامي.والط
وركددهت دولددة نولدقدددا املتعددددة القومدددات علدد  فلسددقة البلددد اإل ائدددة القائمددة علدد  مقهددوم  -٩٤

يهتدددش ندده يف توطدددد سدددادة القددانون وةايددة حقددوق  تردداس نرباسددا  والدديت  إملددا  السددعادة الوطندددة
 يهها.اإلنسان وتعه 

  وكددد لك ٢٠١8وأثنددد  الرباريدددس علددد  ندددوان إلجدددراء ارنتاددداابت الدكقراطددددة يف عدددام  -٩5
 تعمدم مراعاة أهدا  التنمدة املستدامة يف سداسا ا.

وأثن  نروين دار السالم عل  نوان لبد هلا جهدودا  شدىت مدن أجدس ضدمان سدبس ااصدول  -٩٦
 عل  التعلدم اجملاين واملنصف للجمدل.

ومددددات وارتصدددارت واإلعددددالم يف ورحظددد  نوركدندددا فاسددددو ابهتمدددام اعتمدددداد قدددانون املعل -٩٧
 .٢٠١5تنظدمدة نر ن منل العنف العائلي يف عام    ورئحة  ٢٠١8 عام
خددمات الصدحة العامدة   توأثن  كمبوداي عل  نوان ملا حققتده مدن إجندارات يف  دار -٩8

 ني مستوايت املعدرة  وااقوق ارجتماعدة والثقافدة.وااد من الققر  والتنمدة ارقتصادية  وحتس
ورحب  كندا اب،طوات املتا ة ملعااة مس لة متاني املرأة   ا يف ذلك إنقاذ قانون منل  -٩٩

العندددف العدددائلي  وأشدددادت اباهدددود املب ولدددة رسدددتبقاء القتددددات يف املددددارو  والددديت تردددمس تدددوفري 
 املناديس الصحدة.

ابلتقدم احملرر يف  ال التعلدم وتوفري فرص ااصول علد  الرعايدة الصدحدة ورحب  شدلي  -١٠٠
للجمدل  وابرلتدهام نتحقددق املسداواة ندني اانسدني  وشدجع  ندوان علد  ضدمان حتسدني مرداركة 

 املرأة يف ااداة السداسدة.
ورحظدد  الصددني أن نددوان شددرع  يف ا،طددة ا،مسدددة الثاندددة عرددرة ووضددعتها موضددل  -١٠١
التنمدددة ارجتماعدددة وارقتصددادية  وطددورت نقددوة خدددمات التعلدددم والرعايددة   قددد   وعددهرت قطعددا  التن

الصدددحدة  وعملددد  علددد  ماافحدددة العندددف العدددائلي  وةايدددة حقدددوق النسددداء والقتددددات. وأشدددادت 
 الصني ابإلجنارات املهمة اليت حققتها نوان يف  ال القضاء عل  الققر.
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ترمددددي إىل تعهيدددده اإلطددددار الترددددريعي  ان رءاذهددددا تدددددانريط وأثندددد  كددددوت ديقددددوار علدددد  نددددو  -١٠٢
 واملاسسي  وشجعتها عل  مواصلة عملها يف  ال ةاية حقوق اإلنسان وتعهيهها.

هدد  كرواتدددا اب،طددوات املتادد ة لتعهيدده اللجنددة الوطندددة املعندددة ابملددرأة والطقددس  ولانهددا ونو   -١٠٣
والعمددس القسددرج وارسددتغالل اانسددي يف أوسدداط أعرندد  عددن أسددقها إراء حددارت الددهواج املباددر  

 النساء واألطقال.
ااددد مددن الققددر  وتوسدددل فددرص  توأثندد  كددواب علدد  نددوان لتحقدقهددا إجنددارات يف  ددار -١٠٤

ااصول عل  الرعايدة الصدحدة والتعلددم  وحتسدني نوعددة ا،ددمات املقدمدة  ورحظد  األمهددة الديت 
 العامة.تولدها ملوضو  السعادة يف السداسة 

وأشادت قربص ابعتماد نوان ،طة العمس الوطندة اماية الطقس وتعهيده اللجندة الوطنددة  -١٠5
 املعندة ابملرأة والطقس.

لددددات الدولددددة اقدددوق اإلنسدددان  اءة مدددل ادوتتمسدددك ندددوان ابلتهامهدددا ابلتعددداون ندددرو  نن ددد -١٠٦
 لدولدة للصلد  األةر.سدما مل هد ات املعاهدات واإلجراءات ا،اصة واللجنة ا ور

د املالقدددني تدددرد   سدهحملدوديدددة املدددوارد  تعددداين ندددوان مدددن صدددعوابت ر تسدددمح نتسدددرا  ونظددد -١٠٧
اااومدة مدل القريدق العامدس املعدل حبدارت ارختقداء  تتعاوننورايت عل  رايرة البلد. ومل ذلك  

د رار القريدددق العامدددس املعدددل القسددرج أو غدددري الطدددوعي واملقدددرر ا،ددداص املعدددل اباددق يف التعلددددم  وقددد
 ابرحتجار التعسقي نوان.

املاشددر العدداملي اريددة الصددحافة وفدمددا يتعلددق حبريددة الصددحافة  حتسددن تصددندف نددوان يف  -١٠8
  وندد لك أصددبح  نددوان البلددد األعلدد  مرتبددة ٢٠١٩يف عددام  8٠درجددة واحتلدد  املرتبددة  ١٤ نددد

 عل  صعدد جنوب آسدا.
اإلعددالم و لدد  علدد  قددانون نددوان للمعلومددات وارتصددارت دخِ الدديت أُ وكقلدد  التعددديالت  -١٠٩

أكرب من ارستقاللدة للهد ة املعندة نتنظددم قطدا  املعلومدات وارتصدارت واإلعدالم يف ندوان. را  قد
وابإلضدددافة إىل ذلدددك  تدددوفر اااومدددة الددددعم لبنددداء قددددرات وسدددائط اإلعدددالم   دددا يف ذلدددك رانطدددة 

 ك عن طريق التدري  وتقدا املنح املالدة واملعدات.الصحقدني يف نوان  وذل
وحتددددرص اااومددددة علدددد  إطددددال  اامهددددور علدددد  ملدددددل املعلومددددات املتصددددلة ابلسداسددددات  -١١٠

 والقرارات وا،طط العامة.
وفدما يتعلق ابلتوصددة املتعلقدة نتعدديس الدسدتور  أفدادت ندوان حن اندة معنددة ابلصدداغة  -١١١
لعدددد مددن الدسددداتري مددن أجددس صددداغة وثدقددة تتدددح تعهيدده مصدددا   ال  عضددوا أجددرت حتلددد ٣٩تضددم 

 الرع  وةايتها عل  أفضس وجه  ان.
ملك نوان وامللك الرانل لبوان ملدل أإاء البلدد للترداور مدل   جابوعالوة عل  ذلك   -١١٢

الدسددتور ندددعم واسددل مددن الرددع . وإذا اسددتدع  الضددرورة  حيظدد كددس أسددرة معدردددة. ولدد لك  
 تن  عل  القدام ن لك نطريقة دكقراطدة. أج تعديالت  فين الدستور يتضمن أحااما   إدخال
نردد ن  ةتوجدهددد مبددادئعلدد  اااومددة رضدد  وفدمددا يتعلددق نتقدددا املسدداعدة القانوندددة  عُ  -١١٣

. وعدددالوة علددد  ذلدددك  رأت فرقدددة العمدددس املعنددددة ابسدددتعرا، ااملسددداعدة القانونددددة لادددي تنظدددر فدهددد
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ه آن األوان إلنرددداء ماتدددد  للددددفا  العددددام يسدددتقدد مددددن خدماتددده األشددددااص القدددانون الدددوطل أندددد
 املعورون. وسعدا  إىل التوعدة ابلقوانني  ينق  قطا  العدالة نرام  لنرر املعلومات ذات الصلة.

ومتردددا  مددل ا،طددة ا،مسدددة الثاندددة عرددرة  أعطدد  اااومددة األولويددة ملسدد لة وصددول املددرأة  -١١٤
 نناء قدرات القضاة  وأنر ت ًامة متاصصة يف شاون املرأة والطقس. إىل العدالة عن طريق

الطقددس واإلجددراءات  ملقاضدداةل عدددد مددن املبدادئ التوجدهدددة  مثددس املبددادئ التوجدهددة ِضدووُ  -١١5
لقانوندددة العاديددة وتدسددري ،ضددو  األطقددال لءجددراءات ا القضددائدة املتعلقددة ابلطقددس  وذلددك تقدداداي  

 إعادة إدماجهم.
وفدما يتعلق حبقوق األقلدات والق ات الضعدقة  ما نرح  نوان تتا  من رفاه الرع   -١١٦
 ططها وسداسا ا اإل ائدة.،را  ًو 

وقددد شدددرع  اااومددة يف تنقدددد  عدددد مدددن الددربام  الرامددددة إىل حتسددني األحدددوال املعدرددددة  -١١٧
 عدالوات شدهرية. ويهدد  والرعاية ارجتماعدة عن طريق تدوفري اإلسداان وإمددادات املدداه وتقددا

مرددددرو  سداسددددة الصددددندوق الددددوطل للمعاشددددات التقاعديددددة واردخددددار إىل توسدددددل نطدددداق تغطدددددة 
 املعاشات التقاعدية من خالل خمططات إضافدة مدسورة التالقة.

 ن مرددرو  السداسددة الوطندددة تدددانريط وفدمددا يتعلددق حبقددوق األشددااص ذوج اإلعاقددة  يتضددم   -١١8
ااصدول علد  التعلددم وإرالدة اادواجه املاديدة واملالددة. وابإلضدافة إىل ذلدك  ترمي إىل حتسني فرص 

مدن كبدار دعم  اااومة إنراء منظمات انعة للمجتمدل املددين مثدس اامعددة امللاددة للمدواطنني 
 وملعدة نوان لتطوير القدرات. السن
ضدمان  انددة التعلددم  ورحب  ملهوريدة كدوراي الردعبدة الدكقراطددة ابلسداسدات الرامددة إىل -١١٩

 والرعاية الصحدة  وابلتقدم احملرر يف  ا   ااد من الققر وةاية الطقس.
وأثنددد  ملهوريدددة الاونغدددو الدكقراطددددة علددد  ندددوان رعتمادهدددا الالئحدددة التنقد يدددة لقدددانون  -١٢٠

 ةاية الطقس  وقانون تبل األطقال  وقانون منل العنف العائلي.
ن تصدددديق ندددوان علددد  اتقاقدددددة مناهضدددة التعددد ي  وغدددريه مدددن ضددددروب ورأت الددددا رك أ -١٢١

أن  يقهددم منهددارسددالة كاددن أن ياددون  ثانددة املعاملددة أو العقونددة القاسدددة أو الالإنسدداندة أو املهدنددة  
 التع ي  ر كان التغاضي عنه.

وأعرندددد  جدبددددو  عددددن تقددددديرها للجهددددود املب ولددددة مددددن أجددددس حتقدددددق األهدددددا  اإل ائدددددة  -١٢٢
 ملقدة  وتنقد  ا،طة ا،مسدة  وتعهيه اإلطار القانوين واملاسسي.ل

 ت مصر نوان عل  التقدم ال ج أحررته يف  ارت ااد مدن الققدر  وتدوفري التعلددم وهن   -١٢٣
 اجملاين  وةاية ااقوق ارقتصادية وارجتماعدة  ويف القطا  الصحي.

 فضدال  ه  غدندا ارستوائدة اب،طوات اليت اء  ا نوان اماية حقوق املدرأة والطقدس ونو   -١٢٤
 عن ةاية ااق يف التعلدم.

ورحب  إريرتاي ابلتدانري اليت اعتمدت حديثا يف  ارت التنمدة والتعلدم  وحقوق الطقدس  -١٢5
 واملرأة.
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يقددوم علدد  اامددل نددني تنقددد   ا  فريددد ا  إ ائددد ا   وذجدد هدداعتمادروأثندد  إسددتوندا علدد  نددوان  -١٢٦
 إملا  السعادة الوطندة. إىل نلواا،طة ا،مسدة وأهدا  التنمدة املستدامة والسعي 

د من فقر الدخس والققر املتعدد األنعاد  نطرق يف  ال ااوأشادت إثدوندا  هود نوان  -١٢٧
 تماعدة.منها ءصد  جهء كبري من املدهاندة اإلملالدة للقطاعات ارج

ورحبددددد  فدجدددددي فندددددالا ندددددوان عدددددن مبادرا دددددا املتعلقدددددة نتغدددددري املنددددداخ وإدارة الادددددوارث   -١٢8
 وشجع  البلد عل  املضي يف نناء قدر ا عل  الصمود.

 ت فرنسددا نددوان علدد  جهودهددا الرامدددة إىل تعهيدده العملدددة الدكقراطدددة وحتسددني حالددة وهن دد -١٢٩
 جهودها.حقوق اإلنسان  وشجعتها عل  مواصلة 

ورحب  الغانون فنراء نوان انة  وطندة مستقلة اقوق اإلنسدان  واباهدود الديت تبد هلا  -١٣٠
 اماية النساء واألطقال  وتعهيه املساواة نني اانسني وماافحة ارجتار ابألشااص.

ف ورحب  جورجدا ابلتغددريات التردريعدة الرامددة إىل رايدة ةايدة حقدوق اإلنسدان يف خمتلد -١٣١
 اجملارت  وابلتصديق عل  اتقاقدة األمم املتحدة ملاافحة القساد.

  ٢٠١8ورحبدد  أملاندددا ابلتددهام نددوان ابلدكقراطدددة وإجددراء ارنتادداابت الربملاندددة يف عددام  -١٣٢
 وابلتقدم احملرر يف  ال منل العنف ضد النساء واألطقال.

نقددد  خطددة التنمدددة املسددتدامة نتهددا مددن توأشددادت غددا  اب،طددة ا،مسدددة لبددوان الدديت ما   -١٣٣
  ور سدما ابلتقدم احملرر يف  ارت تدوفري التعلددم ااددد  وماافحدة العندف العدائلي  ٢٠٣٠ لعام

 والتاقدف من حدة الققر.
 ت هنددوراو ندوان علد  مدا أحررتده مدن تقددم  ور سددما فدمدا يتعلدق نتعهيده حقدوق وهن   -١٣٤

 الترريعات املنق ة عل  الصعدد احمللي.اإلنسان عن طريق السداسات و 
وأعرن  هنغاراي عن تقديرها لهايدة الرتكده عل  قضااي املرأة والطقدس يف ا،طدة ا،مسددة   -١٣5

 وأشادت ابإلصالحات اليت أجر ا نوان يف  ا  الصحة والتعلدم.
طددط الرامدددة إىل ورحبدد  آيسددلندا  طددة العمددس الوطندددة لتعهيدده املسدداواة نددني اانسددني وا، -١٣٦

 ااقال عل  البد ة.
وأشددادت اهلنددد  قهددوم إملددا  السددعادة الوطندددة الدد ج تعتمددده نددوان  وإجددراء انتادداابت  -١٣٧
  واب،طوات املتا ة إلدراج القضااي اانساندة والبد ددة وقضدااي الالمسداواة والققدر يف ٢٠١8عام 

 ملدل السداسات.
مسدداواة يف املنددداطق الالتبدد هلا نددوان للحددد مدددن أوجدده  وأشددادت إندوندسدددا اباهددود الددديت -١٣8

 الريقدة  وتدري  املوظقني املالقني فنقاذ القوانني وتنقد  نرام  توعدة القادة احمللدني ابلقانون. 
وأشادت ملهورية إيران اإلسدالمدة اب،طدوات الديت اءد  ا ندوان لتنقدد  ا،طدط ا،مسددة  -١٣٩

 ديله.واعتماد قانون املادرات وتع
ورحدد  العددراق نعقددد ارنتادداابت  وإطددالق ا،طددة ا،مسدددة و مدددل ا،طددط الرامدددة إىل  -١٤٠

 تعهيه حقوق املرأة والطقس.
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ونوه  أيرلندا ابعتماد ا،طة ا،مسدة  وأعرن  عن القلق إراء تعدر، املثلددات واملثلددني  -١٤١
 اانسني للتمدده واملضايقة. ومهدوجي املدس اانسي ومغايرج اهلوية اانساندة وحاملي صقات

  وندد ل جهدددود مدددن نسالسدددة ٢٠١8عقددد انتاددداابت عددام لوأثندد  إسدددرائدس علدد  ندددوان  -١٤٢
 أجس حتقدق املساواة نني اانسني وصداغة السداسة الوطندة نر ن األشااص ذوج اإلعاقة.

والطقددس  وتعهيدده  ورحبدد  إيطالدددا اباهددود الرامدددة إىل تعهيدده اللجنددة الوطندددة املعندددة ابملددرأة -١٤٣
 فرص ااصول عل  خدمات الصحة والتعلدم اادد  ور سدما يف املناطق الريقدة.

وأعرند  الددداابن عدن تقددديرها للرتكدده علدد  تضددددق القجدوة نددني املنداطق ااضددرية واملندداطق  -١٤٤
 الريقدة يف  ا  التعلدم والترغدس عن طريق فرقة العمس املعندة فجياد فرص العمالة.

وأثددا األردن علدد  نددوان لتنقددد  العديددد مددن الددربام   ور سدددما مددن أجددس تعهيدده ااددق يف  -١٤5
 الصحة  وإلجراء تعديالت ترريعدة هبد  تعهيه حقوق اإلنسان.

ورحبددد  كاراخسدددتان نسداسدددة ماافحدددة القسددداد  واب،طدددوات الرامددددة إىل ااقدددال علددد   -١٤٦
 عاية الصحدة  وتوطدد السلطة القضائدة.البد ة  وتعهيه فرص ااصول عل  التعلدم والر 

وأشددادت الاويدد  اباهددود الدديت تبدد هلا نددوان مددن أجددس ةايددة حقددوق اإلنسددان   ددا يف  -١٤٧
 ذلك التدانري الترريعدة وارسرتاتدجدات الرامدة إىل ااد من الققر.

ضدددل وأشددادت قريغدهسددتان اب،طدددوات الدديت اءدد  ا ندددوان مددن أجددس اادددد مددن الققددر  وو  -١٤8
 السداسات الوطندة الرامدة إىل القضاء عل  األمدة  ومعااة القجوة نني اانسني.

ر يغدد  ندوان  فدينوفدما يتعلدق ابرنضدمام إىل املعاهددات األساسددة اقدوق اإلنسدان   -١٤٩
اجة إىل نناء املاسسات القانوندة والسداسدة الالرمة. ااو  د والقدراتوار عن ابهلا عامس ًدودية امل

إىل ارحتداجددات واألولددوايت الوطندددة  ونعددد إجددراء  عملدددة ارنضددمام اسددتنادا  يف ولدد لك  سددُدنظر 
 عملدة تراور شاملة.

ومل ذلك  فقدد وضدع  اااومدة النظدام الدداخلي إلندرام املعاهددات ك سداو لالنضدمام  -١5٠
إىل  أو التصددددديق علدهددددا. وأكدددددت نددددوان التهامهددددا ابرنضددددمام تدددددرجيدا  /إىل الصدددداوك الدولدددددة و

معاهدددات حقددوق اإلنسددان املتبقدددة. ويف هدد ا الصدددد  أفددادت نددوان حن اااومددة ُعددر، علدهددا 
 حتلدس املصلحة الوطندة فدما يتعلق ابلتصديق عل  اتقاقدة حقوق األشااص ذوج اإلعاقة.

ك إجدددراءات واضدددحة منصددددوص علدهدددا ركتسدددداب موضددددو  اانسددددة  هنددددا ددد  وفدمدددا  -١5١
نلد  عددد مقددمي طلبدات اانسددة قد اانسدة  نغ  النظر عن العرق أو نو  اان  أو الدين. و 

 .١٠ ٠٠٠  أكثر من ٢٠٠8الدستور يف عام  ن  سُ أن ال ين حصلوا علدها من  
تطدور مدن  يادون نتدجدةوفدما يتعلق حبرية الدين  رأت نوان أن تغدري العقدددة ينبغدي أن  -١5٢

ريدة  ارسدة شدعائرها دون أن حبملددل ااماعدات الدينددة تتمتدل الداخس ر أن يتم ندافل خارجي. و 
 تاون ملهمة نررط التسجدس لدش انة املنظمات الديندة.

دعم منده  ندوتعمس نوان  ابلتعاون مل مات  األمم املتحدة املعدل ابملاددرات وااركدة و  -١5٣
نرد ن التصددج لالجتدار ابألشدااص. وظقني   ا يف ذلك وكارت إنقاذ القدانون  عل  تدري  امل

 ابت مررو  إجراءات الترغدس املوحدة نر ن ه ه املس لة جاهها   وسو  يقدم إىل اااومة.و 
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وفدمدا يتعلددق حبقدوق املثلدددات واملثلدددني ومهدوجدي املدددس اانسددي ومغدايرج اهلويددة اانسدداندة  -١5٤
نسني  أفادت نوان حنه   ُتسجس أج حالة من حارت املالحقدة القضدائدة. وحاملي صقات اا

)قددددوو قدددده  نددددوان( حبريددددة املثلدددددات واملثلدددددني ومهدوجددددي املدددددس  Rainbow Bhutanومتثددددس ماسسددددة 
املثلددات اانسي ومغدايرج اهلويدة اانسداندة وحداملي صدقات اانسدني. وتقددم اااومدة الددعم إىل 

دس اانسي ومغايرج اهلوية اانسداندة وحداملي صدقات اانسدني ولمشدااص واملثلدني ومهدوجي امل
 املصانني ابلقريوو/اإليدر ندون أج متدده.

وأكد رئد  الوفد من جديد التهام نوان الثان  حبقوق اإلنسان. وتعمدس اااومدة هبمدة  -١55
ومدل ذلدك  تواجده من أجدس وضدل قدوانني وسداسدات تتوافدق مدل املعدايري الدولددة اقدوق اإلنسدان  

نوان صعوابت جسام مثس نق  القدرات املالدة والبررية والتقندة. وأكد أن البلد   يتوصدس نعدد 
  ويددهداد األمددر تعقددددا  ه مدن ف ددة أقددس البلدددان  دوا  إىل اسدتدقاء املعدددار املتبقددي الوحددد لاددي يُرفددل امسُدد

لدد لك  فددين نددوان ر تددهال حباجددة إىل دعددم نقعددس التدد ثري املتهايددد لتغددري املندداخ واملادداطر الطبدعدددة. و 
 اجملتمل الدو  من أجس التصدج هل ه الصعوابت.

واختددتم رئددد  الوفددد كلمتدده نتوجددده الرددار إىل الدددول األعضدداء علدد  مردداركتها النرددطة  -١5٦
 والتوصدات القدمة اليت قدمتها. 

 االستنتاجات و/أو التوصيات  -اثنياا  
املقدمية أننياء جلسية التحياور/الواردة أدوهي وظي   ظي   نظرت بواتن يف التوصييات -١5٧

 بتأييدظا:
اختيييياط ات ييييوات الداميييية يقيييييداا للت ييييديق عليييي  اتفا ييييية حقييييوق  ١-١5٧

األشخاص طوي اإلعا ة )اتيلند(؛ ومواصلة التقدم يف عملية الت ديق عل  اتفا يية 
إىل االنضمام إىل حقوق األشخاص طوي اإلعا ة )أسرتاليا(؛ وتسريع اجلقود الرامية 

 اتفا ية حقوق األشخاص طوي اإلعا ة )البحرين(؛
تعزيييز املر ييز القييانوق التفا ييية القضيياء عليي  تيييع أشيي ا  التمييييز  ٢-١٥٧

ضد املرأة واايدة التعرييف اياي عين قرييق وضيع إقيار اميين واضي  ملواءمية القيوان  
 )ظندوراس(؛

 ان )ال ويت(؛مواصلة العمل مع آليات جملس حقوق اإلنس ٣-١٥٧
املضيي  يف تعب يية املييوارد والتميياس املسيياعدة الدولييية الداميية لتعزيييز  ٤-١٥٧

  دراهتا يف جما  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان )نيجرياي(؛
 تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان )ماليزاي(؛ ٥-١٥٧
 مواصيلة تعزيييز بنيياء القيدرات عيين قريييق إ امية شييرا ة مييع و يياالت ٦-١٥٧

األمم املتحدةي مبا يف طلك مفّوضية األمم املتحيدة السيامية حلقيوق اإلنسيان و ريظيا 
من شر اء التنمية ادف الوفاء اباللتزاميات الدوليية للبليد يف جميا  حقيوق اإلنسيان 

 ) او(؛
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اايدة التعيييياون مييييع املنظمييييات الدولييييية لبنيييياء  ييييدرات امل سسييييات  ٧-١٥٧
 دات الدولية )العراق(؛الوقنية واالمتثا  ملقتضيات املعاظ

التميياس الييدعم ميين التمييع الييدويل يف إقييار بييرام  بييواتن املتعلقيية  ٨-١٥٧
 حبقوق اإلنسان )ال ويت(؛

اختاط املزيد من ات وات لتحس  التشريعات الوقنيية فيميا يتعليق  ٩-١٥٧
 ابحرتام حقوق املواقن  وحرايهتم )اال اد الروس (؛

املعنيية برفياه امليرأة وال فيل ل ي  تيتم ن مين تيوفري تعزيز اللجنة الوقنية  ١٠-١5٧
برام  وأنش ة تراعي  االعتبيارات اجلنسيانية وتدايم األقفيا  )دولية بوليفييا املتعيددة 

 القوميات(؛
اايدة تعزييز تيييع حقيوق اإلنسييان امل فوليية مليواقين البلييد مبوجييب  ١١-١5٧

 دستور بواتن )قاجي ستان(؛
ة حبقيييوق اإلنسيييان يف إقيييار اسيييرتاتيجية توحييييد السياسيييات املتعلقييي ١٢-١5٧

 وقنية شاملة )أو رانيا(؛
االستمرار يف اختاط ات وات الدامةي عل  الير م مين ال يعوابتي  ١٣-١5٧

لتعزيييز حقييوق اإلنسيياني مبييا يف طلييك عيين قريييق مواءميية القييوان  والسياسييات مييع 
البليييدان  ال يي وا الدوليييية حلقيييوق اإلنسييان واألميييا  فضيييل املمارسييات املتبعييية يف

 األمرى )قاجي ستان(؛
إعيييداد م ييية عميييل وقنيييية بشيييأن االاليييار ابألشيييخاص مييين ميييد   ١٤-١5٧

مشييياورات واسيييعة الن ييياق ميييع أصيييحاني امل يييلحة احل يييومي  و يييري احل يييومي  إجييراء 
 )سيشيل(؛

اعتميياد م يية عمييل وقنييية مبييواااة االسييرتاتيجية الوقنييية مل افحيية  ١5-١5٧
 االالار ابألشخاص )أرمينيا(؛

مواصيييييلة تيييييوفري التثقييييييف والتيييييدريب يف جميييييا  حقيييييوق اإلنسيييييان  ١٦-١5٧
لو ييياالت إنفييياط القيييانون وال يييدني و يييريظم مييين أصيييحاني امل يييلحةي ميييع مراعييياة 

 الربوم  العامل  للتثقيف يف جما  حقوق اإلنسان )اتيلند(؛
مواصييييلة تييييدريب مييييوقف  إنفيييياط القييييانون بشييييأن مسييييألة االالييييار  ١٧-١5٧

 ابألشخاص )األردن(؛
مواصلة تشجيع املشار ة احلقيقيية ملنظميات التميع امليدقي مبيا يف  ١8-١5٧

 طلك يف جقود التوعية والدعوة والرصد يف جما  حقوق اإلنسان )النمسا(؛
اختاط تدابري ملموسة من أجل الت دي لوصم األشخاص امل اب   ١٩-١5٧

 ابجلاام وأفراد أسرظم وملمارسة التمييز يف حققم )الربتغا (؛
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مواصيييلة العميييل ميييع تييييع أصيييحاني امل يييلحة املعنيييي  والتميييع  ٢٠-١5٧
الدويل ليدعم ظياه اجلقيود مين أجيل م افحية الدمسياواة مين ميد  التعياون التقيين 

 وتباد  أفضل املمارسات املتبعة يف جما  م افحة الدمساواة )سنغافورة(؛
ليييدمل املضييي  يف التيييدمدت الراميييية إىل احليييد مييين التفييياوت يف ا ٢١-١5٧

 وأوجه الدمساواة )ملديف(؛
اايدة اجلقود الرامية إىل التنفيا ال امل للقيوان  والليواا  السيارية  ٢٢-١5٧

 يف جما   قيق املساواة ب  الرجل واملرأة ) وت ديفوار(؛
وضييع تييدابري التييدمدت األييددة األظييداف إىل جانييب املمارسييات  ٢٣-١5٧

 ت يف الدمل وساار أش ا  الدمساواة )ظنغاراي(؛اجليدة املتبعة للحد من اتساع التفاو 
اختاط ات وات الدامة لضمان عدم التمييز ضد أفراد جمتمع امليم  ٢٤-١5٧

 )إسراايل(؛
مواصييلة تعزيييز التنمييية اال ت ييادية واالجتماعييية املسييتدامة لتييوفري  ٢5-١5٧

  (؛أساس مت  يتي  للناس إم انية التمتع أ ثر جبميع حقوق اإلنسان )ال 
مواصيييلة اجلقيييود املباولييية مييين أجيييل احليييد مييين الدمسييياواة وتعزييييز  ٢٦-١5٧

 التنمية الشاملة للجميع )ميامنار(؛
مواصيييلة تعزييييز اجلقيييود الراميييية إىل تضيييييق الفجيييوة بييي  املنيييياقق  ٢٧-١5٧

 احلضرية واملناقق الريفية )الياابن(؛
 لوجية )عمان(؛مواصلة العمل من أجل محاية البي ة واملمرات البيو  ٢8-١5٧
االسييتمرار يف تنفيييا السياسييات والتييدابري الرامييية إىل تعزيييز جقييود  ٢٩-١5٧

 احلفاظ عل  البي ة )اب ستان(؛
االسيييييتمرار يف إجيييييراء مشييييياورات شييييياملة بشيييييأن إدارة ال يييييوار   ٣٠-١5٧

والتخ ييييل لل يييوارن لضيييمان مراعييياة احتياجيييات النسييياء واألقفيييا  و بيييار السييين 
و ييييريظم ميييين الف ييييات الضييييعيفة عليييي  النحييييو الواجييييب  واألشييييخاص طوي اإلعا يييية

 )الفلب (؛
توسيييييع ن يييياق إجييييراءات التأظييييب لل ييييوار  ال بيعييييية وحيييياالت  ٣١-١5٧

ال وارن والت يف مع تغري املناخي مع الرت يز عل  محاية ال فيل وامليرأة واألشيخاص 
 طوي اإلعا ة ) واب(؛

لي والقضيياء ت ثيييف اجلقييود ميين أجييل تعزيييز ومحاييية حقييوق ال فيي ٣٢-١5٧
 عل  ممارسة العقوبة البدنية يف املدارس ويف املنز  )شيل (؛

اختاط التيدابري املناسيبة لضيمان احيرتام حقيوق ال فيلي مبيا يف طليك  ٣٣-١5٧
 عن قريق حظر تيع أش ا  العقوبة البدنية )إي اليا(؛

ت ثيف اجلقود أ ثر ملعاجلة األسباني اجلارية لدالار ابألشخاصي  ٣٤-١5٧
 وخباصة النساء واألقفا  )الفلب (؛
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اايدة اجلقود املباولة لتنفيا أنش ة بناء  درات اجلقيات املسي ولة  ٣5-١5٧
 يف جماالت م افحة االالار ابألشخاص والعنف ضد النساء واألقفا  )الفلب (؛

إدراج ح ييييييم صييييييري  بشييييييأن تعريييييييف بيييييييع األقفييييييا  والر يييييييهي  ٣٦-١5٧
 لت دي لدالار ابألقفا  )الربتغا (؛واستحدا  آليات أمرى من أجل ا

ت ثيف اجلقود الرامية إىل التعاون الثنياا  واإل ليمي  واليدويل ملنيع  ٣٧-١5٧
 االالار ابألشخاص )  ر(؛

يتييي  اإلقيييار املعيييياري الييياي بظييير االاليييار ابلبشييير واالسيييتغد   ٣8-١5٧
 إسبانيا(؛اجلنس ي و الك تعزيز جقود توعية الس ان وتثقيفقم يف ظاا ال دد )

ت ثيييف اجلقييود الرامييية إىل منييع االالييار  ييري املشييروعي ميين مييد   ٣٩-١5٧
 ليشيت(؛ - التعاون الثناا  واإل ليم  والدويل )تيمور

تعزييييييز التشيييييريعات والسياسيييييات العامييييية للقضييييياء علييييي  االاليييييار  ٤٠-١5٧
 ابألشخاصي وال سيما الفتيات والفتيان )امل سيك(؛

امييييية إىل معاجليييية األسييييباني اجلارييييية لدالييييار مضيييياعفة اجلقييييود الر  ٤١-١5٧
ابلنساء والفتيياتي وضيمان إعيادة لظييل الضيحااي وإدمياجقم يف التميع مين جدييد 

 ) وت ديفوار(؛
مواصيييييلة اجلقيييييود الييييييت تبييييياالا ايييييدف منيييييع وم افحييييية االاليييييار  ٤٢-١5٧

 ابألشخاص )تقورية ال ونغو الد قراقية(؛
لنسيياء واألقفييا  ميين مييد  ضييمان املضيي  يف م افحيية االالييار اب ٤٣-١5٧

 إعادة لظيل الضحااي وإدماجقم يف التمع )الغابون(؛
مواصيييلة اجلقيييود الراميييية إىل منيييع وم افحييية االاليييار ابألشيييخاص  ٤٤-١5٧

 )جورجيا(؛
مواصلة عملقا يف جما  إعادة لظيل ضحااي االاليار وإدمياجقم يف  ٤5-١5٧

ل الييم للوصييو  إىل املدجييصي واحل ييو  التمييعي مبييا يف طلييك ميين مييد  تييوفري السييب
 عل  املساعدة القانونية وال بية )ظنغاراي(؛

ت ثيييف اجلقييود الراميييية إىل محاييية وتعزيييز حريييية الييدين أو املعتقيييد  ٤٦-١5٧
 وحقوق األشخاص املنتم  إىل أ ليات دينية )إي اليا(؛

  منييع إسييياءة اسيييتخدام  ييوان  التشيييقري لتقيييييد حرييية التعبيييري علييي ٤٧-١5٧
 شب ة اإلنرتنت ومارجقا تقييداا  ري مشروع )الوالايت املتحدة األمري ية(؛

عييييدم التييييواق يف اجلقييييود الرامييييية إىل التخفيييييف ميييين وقييييأة الفقيييير  ٤8-١5٧
 وم افحة الفساد )نيجرياي(؛

التمسييييك ابلتزامقييييا ابلقضيييياء عليييي  الفقييييري وال سيييييما يف املنيييياقق  ٤٩-١5٧
االيا يل األساسيية يف املنياقق الريفييةي واايدة دميل الريفيةي وبت ثيف عملييات بنياء 

 املزارع  )ال  (؛
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مواصيلة اجلقييود الرامييية إىل تقييدت اتيدمات احل ومييية عليي  شييب ة  5٠-١5٧
 اإلنرتنت )األردن(؛

مواصلة إصدحاهتا يف جمايل ال حة والتعليم من أجل تعزيز فيرص  5١-١5٧
 (؛اجلميع يف احل و  عل  مدمات جيدة )اب ستان

تسييييريع اجلقييييود املباوليييية ميييين أجييييل إ يييياد حلييييو  وجعيييية لتقييييدت  5٢-١5٧
 اتدمات األساسية يف املناقق الريفيةي مثل ال حة والتعليم ومياه الشرني )البحرين(؛

مواصييييلة تييييدابري اإلصييييدة يف جمييييايل ال ييييحة والتعليييييم ميييين أجييييل  5٣-١5٧
 االرتقاء جبودة اتدمات )ميامنار(؛

السياسييييات االجتماعييييية الرامييييية إىل الويييييد حييييياة مواصييييلة تعزيييييز  5٤-١5٧
 شعبقا )تقورية فنزويد البوليفارية(؛

اختيييياط املزيييييد ميييين التييييدابري للحفيييياظ عليييي  التقييييدم األييييرا يف جمييييا   55-١5٧
 التخفيف من حدة الفقر واحلد من أوجه الدمساواةي وتعزيز ظاا التقدم )فييت وم(؛

ة الثانية عشرةي اليت تشيمل القضياء املض  يف تنفيا ات ة اتمسي 5٦-١5٧
 عل  الفقر وتقليص أوجه الدمساواة )دولة بوليفيا املتعددة القوميات(؛

مواصلة اجلقود اإل ابية املباولة يف جما  احليد مين الفقير وتقلييص  5٧-١5٧
 أوجه الدمساواة ) واب(؛

عل  مواصلة تعزيز التنمية اال ت ادية واالجتماعية ادف القضاء  58-١5٧
 الفقر و س  مستوى معيشة الس اني وال سيما يف املناقق الريفية )جيبويت(؛

مواصلة اجلقود املباولة مل افحية الفقير و سي  الظيروف املعيشييةي  5٩-١5٧
ظشييةي وطلييك فيمييا يتعليييق  وال سيييما يف أوسيياش األشييخاص اليياين يعيشيييون أوضيياعاا 

 لتعليم والس ن الداق )م ر(؛بتوفري الرعاية ال حية وضمان ح و  اجلميع عل  ا
وضييع اسييرتاتيجية للتنمييية املسييتدامة تر ييز عليي  احلييد ميين الفجييوة  ٦٠-١5٧

 القاامة ب  الفقر الريف  واحلضري )إنيوبيا(؛
تنفييييا ظيييدفقا الرايسييي  املتمثيييل يف القضييياء علييي  الفقييير وتقلييييص  ٦١-١5٧

 أوجه الدمساواة يف ات ل اتمسية )االند(؛
يز جقودظا يف جما  احليد مين الفقير ومنيع ب الية الشيباني اايدة تعز  ٦٢-١5٧

 ) ااامستان(؛
تعزيييييز جقييييود الت ييييدي لل ييييعوابت االجتماعييييية والثقافييييية اليييييت  ٦٣-١5٧

 تواجققا الف ات الضعيفةي وال سيما املزارعات )إنيوبيا(؛
االنتقا  إىل مرحلة التنفيا ال امل لسياسة املساواة بي  اجلنسي ي  ٦٤-١5٧

ك ميين مييد  اسييتخدام األسيياليب والت نولوجيييات الزراعييية الا يييةي ميين مبييا يف طليي
 أجل  س  وضع املرأة املزارعة )إسراايل(؛
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 تعزيز اجلقود املباولة لتيوفري السيبل أميام األسير األرومية ا ت يادايا  ٦5-١5٧
للوصييييو  إىل مرافييييق ال ييييرف ال ييييح  املداميييية يف املنيييياقق الريفييييية وإىل مسييييتوى 

 ة فلس  (؛معيش  الاق )دول
 االسييتمرار يف تعزييييز فيييرص تييييع سييي ان بيييواتن يف احل يييو  جمييياوا  ٦٦-١5٧

 عل  مدمات الرعاية ال حية )ني ارا وا(؛
اايدة دعم نظام الرعاية ال حية يف بيواتني مبيا يف طليك عين قرييق  ٦٧-١5٧

 تعزيز االيا ل األساسية املادية وخت يص املوارد ملرافق الرعاية ال حية اليت تسيتفيد
 التمعات الريفية من مدماهتا )سري الن ا(؛

االسييتمرار يف خت يييص املييوارد لق يياع الرعاييية ال ييحية ميين أجييل  ٦8-١5٧
  س  مدمات الرعاية ال حية )ماليزاي(؛

مواصلة ترسيخ براجمقا ال حية الناجحة مين ميد  تقيدت الرعايية  ٦٩-١5٧
  البوليفارية(؛ال بية الشاملة والانية واجليدة )تقورية فنزويد

متابعة اإلجراءات واملبيادرات الراميية إىل تعزييز اتيدمات ال يحية  ٧٠-١5٧
 األساسية والفرص ل   ب ل اجلميع عل  التعليم )بنن(؛

االسيييتمرار يف التوعيييية العامييية بشيييأن اتيييدمات ال يييحية املوجقييية  ٧١-١5٧
 ية ) مبوداي(؛ألفراد الف ات الضعيفةي وال سيما من يعيشون يف املناقق الريف

  س  معد  التحاق األقفا  ابملدارس )األردن(؛ ٧٢-١5٧
اايدة معييييد  ارتييييياد املييييدارس بيييي  الفتيييييان والفتيييييات واملييييراظق   ٧٣-١5٧

واملراظقيياتي مبيين فيييقم طوي اإلعا ييةي وتقليييص معييد  األمييية بيي  الفتيييات والنسيياء 
 )امل سيك(؛

العمييييل اليييييوقنيت  بشيييييأن التنفيييييا ال اميييييل لدسييييرتاتيجية وم ييييية  ٧٤-١5٧
ال حة اإلل رتونيةي وتقاسم اتربات اجليدة يف ظاا ال دد )تقورية  وراي الشيعبية 

 الد قراقية(؛
مواصيييلة جقودظيييا لتحسييي  احلالييية ال يييحية للسييي اني وال سييييما  ٧5-١5٧

 النساء واألقفا  )تقورية إيران اإلسدمية(؛
احل يييو  عليييه ل قفيييا   املضيي  يف  سييي  نوعييية التعلييييم وفييرص  ٧٦-١5٧

  افةي وال سيما أقفا  التمعات الريفية )تقورية الو الد قراقية الشعبية(؛
مواصييلة اجلقييود الرامييية إىل تييوفري التعليييم اجليييد للفتيييان والفتيييات  ٧٧-١5٧

 من مد  بروجمقا التعليم  احل وم  لضمان منااقم السليم )ني ارا وا(؛
ية إىل تعزيز الفيرص التعليميية مين ميد  توسييع اايدة اجلقود الرام ٧8-١5٧

 ن اق احل و  عل  التعليم االبتداا  والتعليم العام )عمان(؛
مواصييلة اجلقييود الرامييية إىل سييد الفجييوة بيي  اجلنسيي  يف التعليييم  ٧٩-١5٧

 العايل )عمان(؛
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اختاط تيدابري ملموسية لتحسي  معيد  اإلمليام ابلقيراءة وال تابية بي   8٠-١5٧
 ن والفتيات عل   دم املساواة )الربتغا (؛الفتيا
مواصلة اجلقود الرامية إىل مفي  األميية يف البليدي وضيمان فيرص  8١-١5٧

 تيع شراا  التمع يف احل و  عل  التعليم )اململ ة العربية السعودية(؛
االسييتمرار يف تنفيييا املزيييد ميين التييدمدت اليييت تسييتقدف إعمييا   8٢-١5٧

يف طلييك ميين مييد  التعليييم  ييري النظييام  والوصييو  إىل مرافييق  احلييق يف التعليييمي مبييا
 التدريب التقين واملقين )سري الن ا(؛

اختييياط تييييع ات يييوات املدامييية لتشيييجيع وتيسيييري مشيييار ة امليييرأة يف  8٣-١5٧
 التعليم العايلي مبا يف طلك العلوم والت نولوجيا واالندسة والرايضيات )سري الن ا(؛

لتحسيي  نوعييية التعليييم وفييرص احل ييو  عليييهي  مواصييلة جقودظييا 8٤-١5٧
واايدة اجلقود املباولية لضيمان فيرص احل يو  علي  التعلييم ل قفيا  طوي اإلعا ية 

 )دولة فلس  (؛
تعزيييز اجلقييود الرامييية إىل اايدة معييد  التحيياق ال البييات ابلتعليييم  85-١5٧

 العايل )ماليزاي(؛
لتعلييم احلير واملن يف التمسك ابحلرص عل  تعمييم الوصيو  إىل ا 8٦-١5٧

 ل فالة حق  ل قفل يف التعليم األساس  الاق )تر مانستان(؛
مواصلة اجلقود الرامية إىل ضمان احل و  عل  مدمات جيدة يف  8٧-١5٧

 جمايْل التعليم والرعاية ال حية )فييت وم(؛
تعزيز التدابري الرامية إىل ضمان وصو  الفتيات والنساء إىل تييع  88-١5٧

 ستوايت التعليميةي مبا يف طلك التعليم العايل )األرجنت (؛امل
مواصلة اجلقود املباولية لضيمان التعلييم الياق واملن يف للجمييع  8٩-١5٧

 )بروق دار السدم(؛
تعزييييز اإلجيييراءات املتعلقييية بتيييوفري فيييرص احل يييو  علييي  التعلييييم  ٩٠-١5٧

الشييامل ل قفييا  طوي وجودتييه عليي  تيييع املسييتوايتي فضييدا عيين تييوفري التعليييم 
 اإلعا ة وبرام  حمو األمية ) واب(؛

املضييي  يف وضيييع االسيييرتاتيجيات لتحسييي  جيييودة التعلييييم وفيييرص  ٩١-١5٧
 احل و  عليه ) ربص(؛

اختيياط املزيييد ميين التييدابري لتشييجيع اايدة معييد  التحيياق الفتيييات  ٩٢-١5٧
 (؛ابملدارس واستبقااقن فيقا )تقورية  وراي الشعبية الد قراقية

 االستمرار يف تنفيا اإلصدحات لتحس  نوعية التعليم )االند(؛ ٩٣-١5٧
اايدة جقودظييييا لتعزيييييز فييييرص اجلميييييع يف احل ييييو  عليييي  التعليييييم  ٩٤-١5٧

 )تقورية إيران اإلسدمية(؛



A/HRC/42/8 

GE.19-11259 22 

اايدة اجلقيييود احل وميييية مييين أجيييل  سييي  نوعيييية التعلييييم وفيييرص  ٩5-١5٧
 الريفية ) ري يزستان(؛احل و  عليهي وال سيما ألقفا  التمعات 

اختاط ات وات الضرورية ملعاجلة الثغرات املوجيودة الييت تي نر علي   ٩٦-١5٧
 حقوق املرأة عل  وجه ات وص )سرياليون(؛

ن تعزيييييز ومحاييييية حقييييوق املييييرأةي بييييا  املزيييييد ميييين اجلقييييود لضييييما ٩٧-١5٧
 ليشيت(؛ - سيما احلق يف الوصو  إىل العدالة )تيمور وال

جقودظييا لضييمان وصييو  املييرأة إىل العداليية يف تيييع أ يياء  مواصييلة ٩8-١5٧
البلدي مبا يف طلك إنشاء حما م متخ  ة للنساء واألقفا  ُتوفَّر الا املوارد ال افيية 

 و  ن الوصو  إليقا )أفغانستان(؛
مواصيييييلة عملقيييييا يف جميييييا  دعيييييم محايييييية وتعزييييييز حقيييييوق النسييييياء  ٩٩-١5٧

 را وا(؛واألقفا  والفتيات واملراظق  )ني ا
النظييير يف تنظييييم أنشييي ة بنييياء القيييدرات واألنشييي ة املقنيييية لفاايييدة  ١٠٠-١5٧

 النساء ل   يتم نَّ من موض اال ت اد النظام  )بريو(؛
تيوفري املزييد مين فيرص العمييل للميرأة وتشيجيع موضيقا لد ت يياد  ١٠١-١5٧

 النظام  من مد  بناء  دراهتا بتوفري التدريب املقين والتقين )  ر(؛
مواصيييلة اجلقييييود ليييزايدة يثيييييل املييييرأة يف القيييوة العاملييييةي و سيييي   ١٠٢-١5٧

 معدالت اإلملام ابلقراءة وال تابة واحلساني ب  النساء )أسرتاليا(؛
 س  حالة املرأة والفتاة يف التمع البواتقي وال سييما يف جمياالت  ١٠٣-١5٧

ةي وتوفري لواام النظافية احلماية االجتماعية والوصو  إىل اتدمات ال حية األساسي
 ال حية املناسبة يف فرتة ال مث )فرنسا(؛

تعزيييييز فييييرص املييييرأة يف احل ييييو  عليييي  التييييدريب املقييييين والتقييييين  ١٠٤-١5٧
لتم ينقييا ميين املشييار ة بييدور أ ييرب يف اال ت يياد النظييام ي مبييا يف طلييك ميين مييد  

 التعاون الثناا  واإل ليم  )إندونيسيا(؛
تعزييييز ي ييي  امليييرأةي اسيييتناداا إىل التقيييدم ال بيييري الييياي املضييي  يف  ١٠5-١5٧

 أحرا يف السنوات األمرية )الياابن(؛
مواصلة با  اجلقود مين أجيل تنفييا السياسيات واليربام  الوقنيية  ١٠٦-١5٧

عيين حقييوق املييرأة وال فييل  فضييدا اليييت هتييدف إىل اايدة تعزيييز املسيياواة بيي  اجلنسيي  
 بية(؛)تقورية الو الد قراقية الشع

مواصلة با  اجلقود من أجل تعزيز املسياواة بي  اجلنسي  وي ي   ١٠٧-١5٧
 املرأة والفتاة )اب ستان(؛

 ١٨ورفييع سيين اواج املييرأة إىل  ١٩٨٠تنقييي   ييانون الييزواج لعييام  ١٠8-١5٧
 من أظداف التنمية املستدامة )سويسرا(؛ ٥.٣مع االدف  يشياا  عاماا 
   م افحة التمييز ضد املرأة )تونس(؛مواصلة با  اجلقود يف جما ١٠٩-١5٧
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تعزيييييز اليييييربام  التعليميييييية مل افحييييية اعاثر السيييييلبية الناتييييية عييييين  ١١٠-١5٧
 القوالب النم ية التمييزية الساادة بشأن املرأةي وال سيما يف املناقق الريفية )اجلزاار(؛

 م افحة التمييز ضد املرأة والفتاة ) مبوداي(؛ ١١١-١5٧
زيييز املسيياواة بيي  اجلنسيي  وتضييييق الفجييوة بينقمييا ميين مواصييلة تع ١١٢-١5٧

ميييييد  تعزييييييز مشيييييار ة النسييييياء والفتييييييات يف األنشييييي ة السياسيييييية واال ت يييييادية 
 واالجتماعية ) مبوداي(؛

اختيييياط تيييييع التييييدابري الداميييية مل افحيييية األنيييير السييييل  للقوالييييب  ١١٣-١5٧
 النم ية التمييزية الساادة عن املرأة )آيسلندا(؛

ت ثييييف اجلقيييود املباولييية العتمييياد سياسييية وقنيييية للمسييياواة بييي   ١١٤-١5٧
 اجلنس  )العراق(؛

إعيييداد م ييية عميييل وقنيييية ملنيييع تييييع أشييي ا  العنيييف ضيييد امليييرأة  ١١5-١5٧
 وخت يص املوارد ال افية لتنفيا ظاه ات ة )إسبانيا(؛

مواصلة با  اجلقود من أجل م افحة العنيف ضيد امليرأة والعنيف  ١١٦-١5٧
 لعاال  )تونس(؛ا

مواصييييلة بييييا  اجلقييييود ميييين أجييييل م افحيييية العنييييف ضييييد النسيييياء  ١١٧-١5٧
 والفتيات )بروق دار السدم(؛

الت دي للعنف ضد النساء والفتياتي مبا يف طلك الت يور الياي  ١١8-١5٧
قبيعيييااي وطلييك عيين قريييق التوعييية بقييانون منييع العنييف راا يييرى يف العنييف املنييزيل أميي

 زيد من اتدمات للضحااي ) ندا(؛العاال ي وتوفري امل
التعجيييييل بوضييييع سياسيييية ملنييييع العنييييف ضييييد املييييرأة واملمارسييييات  ١١٩-١5٧

 التقليدية الضارة عل   و ما ورد يف التقرير الوقين )إريرتاي(؛
مواصلة با  اجلقيود يف جميا  محايية حقيوق امليرأة وتعزييز م افحية  ١٢٠-١5٧

 العنف ضد النساء واألقفا  )جورجيا(؛
املضييي  يف اختييياط التيييدابري الدامييية مل افحييية العنيييف ضيييد النسييياء  ١٢١-١5٧

واألقفا ي مبا يف طلك عن قريق تنفيا  انون منع العنف العاال  ورصيد أنير تنفيياه 
 عن  ثب )أملانيا(؛

تعزييييز جقيييود م افحييية العنيييف اجلنسييياقي ميييع األميييا يف االعتبيييار  ١٢٢-١5٧
جراظيا بيروم  األميم املتحيدة اإلمنياا  بشيأن النتاا  اليواردة يف تقريير الدراسية الييت أ

 العنف ضد املرأة والفتاة )النمسا(؛
النظر يف اختاط تدابري ترم  إىل  سي  محايية النسياء واألقفيا  مين  ١٢٣-١5٧

العنيييف العييياال ي والتف يييري علييي  وجيييه ات يييوصي يف إجيييراء إصيييدة  للتشيييريعات 
 لعنف العاال  )اال اد الروس (؛الوقنية ادف  س  محاية األقفا  والنساء من ا
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مواصيييلة أعميييا  التوعيييية ايييدف تثقييييف التمعيييات األليييية بشيييأن  ١٢٤-١5٧
 مساال العنف العاال  )بور ينا فاسو(؛

املضييي  يف اختييياط التيييدابري الفعالييية ليييزايدة مشيييار ة امليييرأة يف احليييياة  ١٢5-١5٧
 السياسية واحلياة العامة )جيبويت(؛

 ملرأة يف موا ع صنع القرار واملناصب اإلدارية )م ر(؛ س  يثيل ا ١٢٦-١5٧
مواصيييلة بيييا  اجلقيييود مييين أجيييل  سييي  مشيييار ة امليييرأة يف احليييياة  ١٢٧-١5٧

 السياسية والعامةي وتعزيز يثيلقا يف ظي ات صنع القرار )الغابون(؛
مواصييلة التييدابري احلالييية ميين أجييل معاجليية الفجييوة بيي  اجلنسيي  يف  ١٢8-١5٧

 ادة وصنع القرار )االند(؛جمايل القي
النظيير يف اختيياط تييدابري تضييمن للمييرأة املشييار ة ال امليية واملتسيياوية  ١٢٩-١5٧

يف االي ات املنتخبة واملعيَّنيةي مبيا يف طليك وضيع نظيام لتحقييق الت ياف  بي  اجلنسي  
 ) ري يزستان(؛

بيييا   يييل اجلقيييود املم نييية لتنفييييا اسيييرتاتيجية االت يييا  أل يييراض  ١٣٠-١5٧
 ية من أجل دعم حقوق ال فل يف الوسل األسري )تر مانستان(؛التنم
القضاء عل  اواج األقفا  والزواج القسري املب ر عن قريق  فيز  ١٣١-١5٧

 الفتيات وأسرظن عل  البقاء يف املدرسة والت دي للفقر يف املناقق الريفية ) ندا(؛
عيين قريييق م افحيية الييزواج املب يير واالسييتغد  اجلنسيي  ل قفييا   ١٣٢-١5٧

 التوعية العامة )فرنسا(؛
تعزييييز اجلقيييود الرامييييية إىل منيييع اليييزواج املب يييير واليييزواج القسييييري  ١٣٣-١5٧

 وم افحتقماي مبا يف طلك عن قريق رفع السن القانونية الدنيا لزواج الفتاة )إي اليا(؛
اختاط تدابري ملموسة هتدف إىل منع االالار ابألقفا ي مبيا يف طليك  ١٣٤-١5٧

 معاجلة األسباني اجلارية اليت العل األقفا  عرضة لدالار )سلوفينيا(؛ عن قريق
اايدة التييييدابري الرامييييية إىل ضييييمان عييييدم اسييييتغد  األقفييييا   ي  ١٣5-١5٧

 ش ل من األش ا ي وضمان محاية حقوق ال فل وتعزيزظا )ملديف(؛
 تعزيييز احلمييدت والييربام  الرامييية إىل منييع اواج األقفييا  والتوعييية ١٣٦-١5٧

 ابلعوا ب املرتتبة عليه )األرجنت (؛
اختييياط التيييدابري الدامييية إلدراج ح يييم صيييري  لتعرييييف واليييرت بييييع  ١٣٧-١5٧

األقفيييا  وعيييرض أو تسيييليم أو  بيييو  قفيييل  ي قريقييية  انيييت لغيييرض االسيييتغد  
 اجلنس ي أو نقل أعضااه تومياا للرب  أو تسخريه لعمل  سري )الرباايل(؛

باولية مين أجيل م افحية اواج األقفيا  و يالك ت ثيف اجلقود امل ١٣8-١5٧
 الزواج املب ر والزواج القسريي وال سيما يف املناقق الريفية )بور ينا فاسو(؛
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اختيييياط املزيييييد ميييين ات ييييوات إللغيييياء الييييزواج دون السيييين القانونييييية  ١٣٩-١5٧
 ابل امل )إريرتاي(؛

فا  طوي اعتماد سياسة وقنية لإلدماج االجتماع  والرتبوي ل ق ١٤٠-١5٧
 اإلعا ة )  ر(؛

النظييير يف اعتميييياد اإلقييييار التشيييريع  والسياسيييي  لإلعا ييييةي اليييياي  ١٤١-١5٧
يقيدف أساسييا إىل تيوفري اتييدمات التعليمييية ال افيية ل شييخاص طوي االحتياجييات 

 اتاصةي واألقفا  األ ثر عرضة لإلعا ةي وامل اب  ابض راابت عقلية )صربيا(؛
ر سياسييييايت جلقييييود تعزيييييز ومحاييييية حقييييوق النظيييير يف اعتميييياد إقييييا ١٤٢-١5٧

 األشخاص طوي اإلعا ةي من أجل ضمان إدماجقم االجتماع  والرتبوي )الرباايل(؛
التعجيل بوضع م ية عميل للسياسية الوقنيية املتعلقية ابألشيخاص  ١٤٣-١5٧

 طوي اإلعا ة )إسراايل(؛
إصييييدار القييييوان  املرجييييوة اييييدف تلبييييية احتياجييييات  بييييار السيييين  ١٤٤-١5٧
 اليون(؛)سري 
ت ثيييف اجلقييود الرامييية إىل  سيي  الظييروف املعيشييية ل بييار السيين  ١٤5-١5٧

 واألشخاص طوي اإلعا ة ) ربص(؛
مواصيييلة توسييييع فيييرص احل يييو  علييي  التعلييييم اجلييييد يف املنييياقق  ١٤٦-١5٧

الريفية وتعزيز فرص العمل لشباني ظاه املناققي مبا يف طلك من مد  التدريب يف 
ين واملقيين علي  النحيو املن يوص علييه يف ل يل التعلييم يف بيواتن جما  التعليم التقي

 )سنغافورة(؛
با  املزيد من اجلقود واختياط التيدابري الدامية إل ياد فيرص العميل  ١٤٧-١5٧

 ومعاجلة مسألة ب الة الشباني )تر يا(؛
مواصييلة بييا  اجلقييود ملعاجليية مسييألة ب اليية الشييبانيي مبييا يف طلييك  ١٤8-١5٧

 فرص عمل منتجة وجمزية )بنغدديش(؛من مد  إ اد 
اختيياط املزيييد ميين التييدابري لتخفييي  معييد  ب اليية الشييباني املرتفييع  ١٤٩-١5٧

 )ظنغاراي(.
 ستنظر بواتن يف التوصيات التاليةي وسيتقدم ردوداا عليقيا يف و يت مناسيب ال يتجياوا -١58

 موعد انعقاد الدورة الثانية واألربع  للس حقوق اإلنسان:
ضيي  يف إرسيياء إقييار  ييانوق حلماييية حقييوق اإلنسيياني عيين قريييق امل ١-١58

ضمان  س  عملية تنفييا الن يوص الييت ُو ّعيع عليقياي والت يديق علي  االتفا ييات 
 الدولية الرايسية )فرنسا(؛

ت ثيف عمليية الت يديق علي  ال ي وا الدوليية األساسيية حلقيوق  ٢-١58
 اإلنسان )أو رانيا(؛
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للت ديق عل  ما تبق  من املعاظدات الدوليية اختاط م وات يقد  ٣-١58
سيييييما العقييييد الييييدويل اتيييياص ابحلقييييوق املدنييييية  األساسييييية حلقييييوق اإلنسيييياني وال

والسياسيييية والعقيييد اليييدويل اتيييياص ابحلقيييوق اال ت يييادية واالجتماعيييية والثقافيييييةي 
 واتفا ية حقوق األشخاص طوي اإلعا ة )النمسا(؛

وا األساسيية حلقيوق اإلنسيان الييت النظر يف الت ديق علي  ال ي  ٤-١58
 مل ت ب  قرفاا فيقا بعد ) وت ديفوار(؛

التشجيع عل  االنضيمام إىل املعاظيدات الدوليية األساسيية حلقيوق  ١58-5
اإلنسان )العراق(؛ والنظر يف االنضمام إىل املعاظدات الدولية حلقوق اإلنسيان الييت 

الت ييييديق عليييي  ال يييي وا مل ت ييييب  قرفييييا فيقييييا بعييييد ) ري يزسييييتان(؛ والنظيييير يف 
األساسييية األمييرى حلقييوق اإلنسييان اليييت مل ت ييب  قرفييا فيقييا بعييدي مبييا يف طلييك ميين 

 مد  التعاون مع الدو  األقراف األمرى يف املن قة )إندونيسيا(؛
النظر يف الت ديق عل  تيع ال  وا األساسية حلقيوق اإلنسيان  ٦-١58

قييد الييدويل اتيياص ابحلقييوق املدنييية اليييت مل ت ييب  قرفييا فيقييا بعييدي مبييا يف طلييك الع
والسياسييييية والعقييييد الييييدويل اتيييياص ابحلقييييوق اال ت ييييادية واالجتماعييييية والثقافييييية 

 )إي اليا(؛
النظيييير يف الت ييييديق عليييي  ال يييي وا الدولييييية األساسييييية حلقييييوق  ٧-١58

اإلنسيياني ومنقييا العقييد الييدويل اتيياص ابحلقييوق املدنييية والسياسييية والعقييد الييدويل 
ابحلقيييوق اال ت يييادية واالجتماعيييية والثقافييييةي واتفا يييية حقيييوق األشيييخاص اتييياص 

 طوي اإلعا ة ) ااامستان(؛
اإلنسيييان الدوليييية طات ال يييلةي  الت يييديق علييي  صييي وا حقيييوق ١58-8
سيييما العقييد الييدويل اتيياص ابحلقييوق املدنييية والسياسييية والعقييد الييدويل اتيياص  وال

ييييية )إسييييتونيا(؛ والت ييييديق عليييي  تيييييع ابحلقييييوق اال ت ييييادية واالجتماعييييية والثقاف
ال يي وا األساسييية حلقيييوق اإلنسييان الييييت مل ت ييب  قرفيييا فيقييا بعيييدي وميين تلتقيييا 
االتفا ية الدولية حلماية حقوق تيع العميا  املقياجرين وأفيراد أسيرظم )ظنيدوراس(؛ 
والت ديق عل  تيع ال  وا الدولية األساسية حلقيوق اإلنسياني وال سييما العقيد 

اتيياص ابحلقييوق اال ت ييادية واالجتماعييية والثقافييية والعقييد الييدويل اتيياص الييدويل 
 ابحلقوق املدنية والسياسية )أيرلندا(؛

الت يييديق علييي  املعاظيييدات الدوليييية األساسيييية حلقيييوق اإلنسييياني  ٩-١58
وعل  رأسقا العقد الدويل اتاص ابحلقوق املدنية والسياسية والعقد اليدويل اتياص 

اال ت ييادية واالجتماعييية والثقافييية واتفا ييية مناظضيية التعييايب و ييريه ميين ابحلقييوق 
 ضروني املعاملة أو العقوبة القاسية أو الدإنسانية أو املقينة )أملانيا(؛

اختييياط ات يييوات الدامييية للنظييير يف الت يييديق علييي  العقيييد اليييدويل  ١٠-١58
 اتاص ابحلقوق املدنية والسياسية )موريشيوس(؛

ق عليي  العقييد الييدويل اتيياص ابحلقييوق املدنييية والسياسييية الت ييدي ١١-١58
ليشييييت( و)اجلبيييل األسيييود( و)سويسيييرا( و)اململ ييية املتحيييدة  -)بلجي يييا( و)تيميييور 
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لربي انيا العظم  وأيرلندا الشمالية( و)نيبا (؛ واالنضمام إىل العقيد اليدويل اتياص 
 ابحلقوق املدنية والسياسية )امل سيك(؛

العقييد الييدويل اتيياص ابحلقييوق املدنييية والسياسييية الت ييديق عليي   ١٢-١58
 وعل  بروتو ولْيه االمتياري ي عل   و ما أوص  به سابقاا )الربتغا (؛

الت ديق عل  الربوتو و  االمتياري الثياق امللحيق ابلعقيد اليدويل  ١٣-١58
اتييياص ابحلقيييوق املدنيييية والسياسييييةي االيييادف إىل إلغييياء عقوبييية اإلعيييدام )إسيييبانيا(؛ 
والت ديق عل  الربوتو و  االمتياري الثاق امللحيق ابلعقيد اليدويل اتياص ابحلقيوق 

 املدنية والسياسية )سرياليون(؛
النظر يف الت ديق عل  العقد الدويل اتاص ابحلقيوق اال ت يادية  ١٤-١58

واالجتماعييية والثقافيييية )أورو يييواي(؛ واختييياط ات ييوات الدامييية للنظييير يف الت يييديق 
اليييييييدويل اتييييييياص ابحلقيييييييوق اال ت يييييييادية واالجتماعيييييييية والثقافيييييييية علييييييي  العقيييييييد 
 )موريشيوس(؛

الت يييييديق عليييييي  العقييييييد الييييييدويل اتيييييياص ابحلقييييييوق اال ت ييييييادية  ١5-١58
)سويسيييييرا( وليشييييييت(  - )إسيييييبانيا( و)بلجي يييييا( و)تيميييييور واالجتماعيييييية والثقافيييييية

االنضييمام إىل و)اململ يية املتحييدة لربي انيييا العظميي  وأيرلنييدا الشييمالية( و)نيبييا (؛ و 
 العقد الدويل اتاص ابحلقوق اال ت ادية واالجتماعية والثقافية )امل سيك(؛

الت يييييديق عليييييي  العقييييييد الييييييدويل اتيييييياص ابحلقييييييوق اال ت ييييييادية  ١٦-١58
واالجتماعييية والثقافييية والربوتو ييو  االمتييياري امللحييق بييهي عليي   ييو مييا أوصيي  بييه 

 سابقاا )الربتغا (؛
ق عليي  الربوتو ييو  االمتييياري التفا ييية مناظضيية النظيير يف الت ييدي ١٧-١58

التعييايب و ييريه ميين ضييروني املعامليية أو العقوبيية القاسييية أو الدإنسييانية أو املقينيية 
 )أورو واي(؛

ت ثيف اجلقود الرامية إىل الت ديق عل  اتفا ية مناظضة التعايب  ١8-١58
و املقينيية )فيجيي (؛ و ييريه ميين ضييروني املعامليية أو العقوبيية القاسييية أو الدإنسييانية أ

واايدة اجلقود الرامية إىل الت ديق عل  اتفا ية مناظضة التعايب و ريه من ضروني 
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الدإنسيانية أو املقينية ) ياو(؛ ت ثييف اجلقيود الراميية 
إىل الت يديق علي  اتفا يية مناظضيية التعيايب و يريه ميين ضيروني املعاملية أو العقوبيية 

أو الدإنسانية أو املقينة. وت  د شيل  أن مبيادرة اتفا يية مناظضية التعيايب  القاسية
إبم اهنييا التعيياون مييع بييواتن وتقييدت الييدعم الييا إطا ر بييت يف التقييدم يف ظيياا ال ييدد 

 )شيل (؛
الت ييييديق عليييي  اتفا ييييية مناظضيييية التعييييايب و ييييريه ميييين ضييييروني  ١٩-١58

املقينيية )بلجي ييا( و)اجلبييل األسييود(  املعامليية أو العقوبيية القاسييية أو الدإنسييانية أو
 و)الدامنرا( و)سويسرا( و)اململ ة املتحدة لربي انيا العظم  وأيرلندا الشمالية(؛
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الت ييييديق عليييي  اتفا ييييية مناظضيييية التعييييايب و ييييريه ميييين ضييييروني  ٢٠-١58
املعامليية أو العقوبيية القاسييية أو الدإنسييانية أو املقينيية وعليي  بروتو والييا االمتييياريي 

 )الربتغا (؛ ما أوص  به سابقاا عل   و 
الت ييييديق عليييي  االتفا ييييية الدولييييية للقضيييياء عليييي  تيييييع أشيييي ا   ٢١-١58

 التمييز العن ري )السنغا (؛
الت ديق علي  الربوتو يو  االمتيياري التفا يية القضياء علي  تييع  ٢٢-١58

 أش ا  التمييز ضد املرأة )الدامنرا(؛
المتيييياري التفا يييية حقيييوق التو ييييع والت يييديق علييي  الربوتو يييو  ا ٢٣-١58

 ال فل املتعلق إبجراء تقدت البد ات ) رواتيا(؛
النظيييير يف االنضييييمام إىل االتفا ييييية الدولييييية حلماييييية حقييييوق تيييييع  ٢٤-١58

 العما  املقاجرين وأفراد أسرظم )الفلب (؛
الت ييييديق عليييي  االتفا ييييية الدولييييية حلماييييية حقييييوق تيييييع العمييييا   ٢5-١58

 ظم )السنغا (؛املقاجرين وأفراد أسر 
النظر يف الت ديق عل  االتفا ية الدوليية حلمايية تييع األشيخاص  ٢٦-١58

 من االمتفاء القسري )أورو واي(؛
الت يييديق علييي  االتفا يييية الدولييييية حلمايييية تييييع األشيييخاص ميييين  ٢٧-١58

 االمتفاء القسري )أرمينيا( و)بلجي ا( و)سرياليون(؛
اري امللحييييق ابتفا ييييية حقييييوق الت ييييديق عليييي  الربوتو ييييو  االمتييييي ٢8-١58

 األشخاص طوي اإلعا ة )إسبانيا(؛
الت ييديق عليي  اتفا ييية منييع جر يية إابدة األجنيياس واملعا بيية عليقييا  ٢٩-١58

 )أرمينيا(؛
الت يييديق علييي  نظيييام روميييا األساسييي  للمح مييية اجلناايييية الدوليييية  ٣٠-١58

روميا األساسي ي  ومواءمة التشريعات ابل امل مع تيع االلتزامات الناش ة عن نظام
مبيا يف طلييك تضيمينقا تعريييف نظييام روميا األساسيي  للجييراام واملبيادن العاميية الييواردة 

 فيهي واعتماد أح ام تتي  إم انية التعاون مع األ مة )التفيا(؛
الت ييييييديق علييييييي  الربوتو ييييييوالت اإلضيييييييافية التفا يييييييات جنييييييييف  ٣١-١58

 )سويسرا(؛
 ٢٠١١ظمة العمل الدوليية لعيام النظر يف االنضمام إىل اتفا ية من ٣٢-١58

 ( )الفلب (؛١٨٩بشأن العما  املنزلي ي )ر م 
النظييير يف الت يييديق علييي  اتفا يييية اليونسييي و مل افحييية التميييييز يف  ٣٣-١58

 جما  التعليم )أفغانستان(؛
التعجيل إبنشاء جقاا ي ون من امت اصه تنسيق تيع األنشي ة  ٣٤-١58

حقوق اإلنسان اليت صد ت عليقا )سيرياليون(؛  املت لة ابلتنفيا ال امل ملعاظدات
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والنظييير يف إنشييياء  ييييان ُتسيييند إلييييه واليييية تنسييييق تييييع األنشييي ة املت يييلة بتنفييييا 
 معاظدات حقوق اإلنسان اليت ظ  قرف فيقا ) او(؛

النظير يف توجيييه دعييوة دااميية إىل تيييع امل لفيي  بييوالايت يف إقييار  ٣5-١58
اإلنسيان )التفييا(؛ والنظير يف توجييه دعيوة داامية اإلجراءات اتاصية لليس حقيوق 

 إىل آلية اإلجراءات اتاصة )سيشيل(؛
اليييييردا ابإل ييييياني علييييي  قلبيييييات اليييييزايرات الق ريييييية الييييييت  يييييدمتقا  ٣٦-١58

اإلجييراءات اتاصييية للييس حقيييوق اإلنسييان ومل يبيييت فيقييا بعيييدي والنظيير يف توجييييه 
بيييات اليييزايرة املقدمييية مييين امل لفييي  دعييوة داامييية إليقيييا تيعييياا )أو رانييييا(؛ و بيييو  قل

 بوالايت يف إقار اإلجراءات اتاصة ل مم املتحدة )فرنسا(؛
استعراض  انون العقوابتي و يانون رعايية ال فيل ومحايتيهي و يانون  ٣٧-١58

تبييين األقفييا  و ييانون منييع العنييف العيياال  ميين أجييل حظيير تيييع أشيي ا  العقوبييية 
 البدنية يف تيع األما ن )امل سيك(؛

إلغيييياء الييييرت العد ييييات اجلنسييييية املثلييييية بيييي  البييييالغ  املرتاضيييي   ٣8-١58
 )بلجي ا(؛ إلغاء الرت العد ات اجلنسية املثلية ب  البالغ  املرتاض  )فرنسا(؛

من  ٢١٣و ٢١٤إب ا  احل م املتعلق ابللواش الوارد يف املادت   ٣٩-١58
 ٢١٤ثل  )ظولندا(؛ إلغياء امليادت   انون العقوابتي الاي  رم السلوا اجلنس  امل

اللتيي   ظييران األفعييا  اجلنسييية املثليييةي ميين  ييانون العقييوابت )سويسييرا(؛  ٢١٣و
وإلغييياء اليييرت العد يييات اجلنسيييية املثليييية بييي  البيييالغ  املرتاضييي  عييين قرييييق تعيييديل 

من  انون  ٢١٣من  انون العقوابت ) ندا(؛ وإب ا  املادة  ٢١٣و ٢١٤املادت  
ابت ) ربص(؛ وإلغاء الرت إ امة العد ات اجلنسية املثلية ابلرتاض  عين قرييق العقو 

ميين  ييانون العقييوابت )أملانيييا(؛ وإلغيياء الييرت  ٢١٤و ٢١٣إلغيياء أو تعييديل املييادت  
مييين  يييانون العقيييوابت  ٢١٣و ٢١٤األفعيييا  اجلنسيييية املثليييية إميييا إبلغييياء امليييادت  

 امية العد يات اجلنسيية املثليية ابلرتاضي  عين تعديلقما )آيسلندا(؛ وإلغاء الرت إ أو
مييين  يييانون العقيييوابت يف بيييواتن أو تعييييديلقما  ٢١٤و ٢١٣قرييييق إلغييياء امليييادت  

 )أيرلندا(؛
إلغاء التشريعات اليت الرم العد ات اجلنسيية املثلييةي وإ يرار مبيدأ  ٤٠-١58

جلنسيييياق عيييدم التميييييز علييي  أسييياس امليييييل اجلنسييي  واالويييية اجلنسيييانية أو التعبيييري ا
 ات ااص اجلنسية )إسبانيا(؛ أو

إدمييا  إصييدحات عليي   ييانون العقييوابت إللغيياء الييرت العد ييات  ٤١-١58
اجلنسييية املثلييية ابلرتاضيي ي ابعتبييار طلييك م ييوة أساسييية لقبييو  التنييوع اجلنسيي  يف 

 البلد )أورو واي(؛
م تعييديل األح ييام التمييزييية الييواردة يف  ييانون العقييوابتي واألح ييا ٤٢-١58

 اليت الرم العد ات ب  مثلي  اجلنس )األرجنت (؛
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مواصلة تنفيا اإلصدحات التشريعية إللغاء الرت إ امية العد يات  ٤٣-١58
 اجلنسية املثلية ابلرتاض  )أسرتاليا(؛

إلغيياء األح ييام اجلنااييية اليييت تعا ييب عليي  إ اميية عد ييات جنسييية  ٤٤-١58
سي وم افحية التميييز ضيد األشيخاص ابلرتاض  ب  أشخاص ابلغ  مين نفيس اجلين

 عل  أساس ميوالم اجلنسية أو ظويتقم اجلنسانية )شيل (؛
إلغييياء اليييرت اإلجقييياض واختييياط التيييدابري الدامييية لضيييمان إم انيييية  ٤5-١58

اإلجقاض القانوق جلميع النسياء واحل يو  علي  نوعيية جييدة مين ميدمات ميا بعيد 
 اإلجقاض )آيسلندا(؛

م سسة وقنية حلقوق اإلنسان وفقاا ملبادن ابريس  النظر يف إنشاء ٤٦-١58
 )تونس(؛ النظر يف إنشاء م سسة وقنية مستقلة حلقوق اإلنسان )نيبا (؛

اختيياط ات يييوات الدامييية إلنشييياء م سسييية وقنيييية حلقيييوق اإلنسيييان  ٤٧-١58
 يتثل ملبادن ابريس )أو رانيا(؛

ا واليييية إنشييياء م سسييية وقنيييية مسيييتقلة حلقيييوق اإلنسيييان تسيييند الييي ٤8-١58
 واسعة الن اق يشياا مع مبادن ابريس )سيشيل(؛

إنشيييياء م سسيييية وقنييييية حلقييييوق اإلنسييييان يتثييييل ملبييييادن ابريييييس  ٤٩-١58
 )أسرتاليا(؛ وإنشاء م سسة وقنية حلقوق اإلنسان وفقاا ملبادن ابريس )إندونيسيا(؛

مواصييلة التيييدابري الرامييية إىل القضييياء عليي  التميييييز ضييد األقفيييا   ١58-5٠
ين ينحيييدرون إننيييياا مييين نيبيييا ي وال سييييما فيميييا يتعليييق حب يييوالم علييي  التعلييييم اليييا

 واجلنسية )بريو(؛
تعديل  وان  م افحة التمييز لتضمينقا التمييز عل  أسياس املييل  ١58-5١

 اجلنس  واالوية اجلنسانية والتعبري اجلنساق وات ااص اجلنسية )آيسلندا(؛
وإشراا النساء واألقفيا  واألشيخاص  إاتحة إم انية اايدة احتواء ١58-5٢

طوي اإلعا ييية والشيييعوني األصيييلية والتمعيييات األليييية املقمشييية األميييرى يف وضيييع 
 اسرتاتيجيات مشولية إلدارة تغري املناخ ولنريه عل  سبل العيش )فيج (؛

مواصلة جقود اإلصدة التشريع  من أجل حظير العقوبية البدنيية  ١58-5٣
 سيا اتي وال سيما يف املنز  ويف املدرسة )اجلزاار(؛ امدا يف تيع الراا  حظ

با  املزيد من اجلقود لضيمان حظير  يانوق  ياقع للعقوبية البدنيية  ١58-5٤
 ضد األقفا  يف تيع األما ني مبا يف طلك يف املنز  ويف املدرسة ) رواتيا(؛

حظيير العقوبيية البدنييية ل قفييا  يف تيييع األمييا ني مبييا يف طلييك يف  ١58-55
نز  واملدرسةي واختاط تيع التدابري الدامة إلنفاط ظاا احلظر يف املمارسة العمليية امل

 )آيسلندا(؛ 
سن تشيريع بظير صيراحة ممارسية العقوبية البدنيية يف حيق األقفيا    ١58-5٦

  افة يف تيع األما ن )النمسا(؛
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وضيييع م ييية عميييل وقنيييية جدييييدة مل افحييية االاليييار ابألشيييخاصي  ١58-5٧
ق عليي  اتفا ييية األمييم املتحييدة مل افحيية اجلر يية املنظميية عييرب الوقنييية تشييمل الت ييدي

 )اململ ة املتحدة لربي انيا العظم  وأيرلندا الشمالية(؛
مراجعيييية نظييييام تسييييجيل املنظمييييات الدينييييية لضييييمان عييييدم فييييرض  ١58-58

 التسجيل  شرش الام ملمارسة احلق يف حرية الدين أو املعتقد )ظولندا(؛
انون املتعليييق ابملنظميييات الدينيييية حلمايييية حريييية ممارسييية تعيييديل القييي ١58-5٩

الييدين وأظلييية املنظمييات الدينييية للح ييو  عليي  املر ييز القييانوق )الييوالايت املتحييدة 
 األمري ية(؛

ضمان احرتام حقوق األفراد املنتم  إىل ال وااف الدينية وضمان  ٦٠-١58
 ) ندا(؛إدماجقم عن قريق تيسري تسجيل تاعات األ ليات الدينية 

ضييمان حرييية الييدين واملعتقييد والعمييل اميية عليي  م افحيية التمييييز  ٦١-١58
 ضد األ ليات الدينية )إستونيا(؛

تعزييييز التيييدابري الراميييية إىل م افحييية تيييرا الدراسيييةي وماصييية مييين  ٦٢-١58
الفتيات احلواميل والفتييات الريفييات والفتييات املنتمييات إىل التمعيات األليية الييت 

يز عل  أساس اللغةي أو ال بقة االجتماعيية أو العيرق أو اليدين أو أي تتعرض للتمي
 وضع آمر )بريو(؛

ي يي  املييرأة ميين نقييل اجلنسييية البواتنييية إىل أبنااقييا بيينفس الشييروش  ٦٣-١58
 امل بقة عل  الرجل )فرنسا(؛

اختيياط تيييع التييدابري الداميية للقضيياء عليي  ممارسيية اواج األقفييا ي  ٦٤-١58
 الزواج بوصفه جر ة يف  انون العقوابت )بلجي ا(؛وتعريف ظاا 

ضييمان ح ييو  األقفييا  ميين أصييل نيبييايل عليي  حقييو قم امل فوليية  ٦5-١58
مبوجب القانوني وضمان شرة ظاه احلقوق ب ريقة ميسرةي مبا يف طليك يف امليدارس 

 ويف الواثاق الرمسية )اململ ة املتحدة لربي انيا العظم  وأيرلندا الشمالية(؛
 ديييييد وت ييييحي  املمارسييييات اليييييت تن ييييوي عليييي  التمييييييز ضييييد  ٦٦-١58

األقفيييا  علييي  أسييياس أصيييلقم اإلنييييني وال سييييما يف جميييا  احل يييو  علييي  التعلييييم 
 واتدمات ال حية )النمسا(؛

اختاط تيع التدابري الدامة إلاتحية إم انيية العيودة اعمنية لدج ي   ٦٧-١58
 م فيقا حقو قم )سويسرا(؛البواتني  الرا ب  يف طلكي يف قروف  رت 

است ناف املنا شات مع ح ومة نيبا  بشأن مر ز األفراد املقيم   ٦8-١58
يف نيبييا  اليياين ي ييالبون ابحل ييو  عليي  جنسييية بييواتن أو اإل اميية فيقييا )الييوالايت 

 املتحدة األمري ية(؛
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اختييياط التيييدابري الضيييرورية لضيييمان اختييياط إجيييراءات فعالييية لتحدييييد  ٦٩-١58
إىل احلق يف اجلنسييةي وال سييما الفتييات والفتييان داا ألقفا  الدج   استناجنسية ا

 واملراظقات واملراظق  النيبالي  )األرجنت (؛
إيدء االعتبار املناسب لعيودة الدج ي  البيواتني  مين أصيل نيبيايل  ٧٠-١58

 سيما طوي االحتياجات اإلنسانية امللحة )أسرتاليا(؛ من نيبا ي وال
مواصيلة بييا  اجلقيودي ابلتعيياون مييع نيبيا ي إل يياد حيل دااييم حلاليية  ٧١-١58

 .يف نيبا  )أملانيا( الدج   الاين  انوا يقيمون يف بواتن ويعيشون حالياا 
وتيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف ظاا التقرير تعرّب عن مو يف الدولية  -١5٩

راض. وال ينبغ  أن يفقيم أهنيا  ظي  بتأيييد )الدو ( اليت  دمتقا و/أو الدولة موضوع االستع
 الفريق العامل ب امله.
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