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 مقدمة  
عقدددد الفريدددق العامدددال املعدددا بالسدددتعراض الددددورج الشدددامال  املنشددد   وجدددب قدددرار  لددد   -١

 ١١تشدرين األول/أتتدوبر     3١الفدةة مدن   دورته السادسة والعشرين يف 5/١حقوق اإلنسان 
 املعقدودة الاامندة  اجللسدة يف ليشديت -تيمدور  يف احلالدة واسُتعرضد  .٢٠١6تشدرين الادان/نوفمرب 

 .فدالنيت جدور   يفدو العددل  وزيدر ليشديت -تيمور  وفد وترّأس .٢٠١6رين الاان/نوفمرب تش 3 يف
 8 يف املعقددودة عشددرة الاالاددة جلسددته يف ليشدديت بتيمددور املتعلددق التقريددر هدد ا العامددال الفريددق واعتمددد

 .٢٠١6 نوفمرب/الاان تشرين
  اختددار  لدد  حقددوق اإلنسددان فريددق املقددررين التددا  ٢٠١6تددانون الاان/يندداير ١٢ويف  -٢

: جنددوأ أفريقيددا ليشدديت -تيمددور )اجملموعددة الايثيددةي لتيسددر اسددتعراض حالددة حقددوق اإلنسددان يف 
  .والصني وهولندا

مدددن مرفددددق  5 والفقدددرة 5/١ مدددن مرفدددق قدددرار  لدددد  حقدددوق اإلنسدددان ١5 للفقدددرة وفقددداا و  -3
 :ليشيت -تيمور   صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض حالة ١6/٢١ قراره

 )أي١5 للفقددددددددددددددددددرة وفقدددددددددددددددددداا  مقدددددددددددددددددددم تتدددددددددددددددددداي عددددددددددددددددددرض/تقريددددددددددددددددددر و ددددددددددددددددددا )أي 
(A/HRC/WG.6/26/TLS/1)؛ 

 وفقداا جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السدامية حلقدوق اإلنسدان  )أي 
 ؛ (A/HRC/WG.6/26/TLS/2))أي ١5 للفقرة

) ي ١5 للفقدددددددرة وفقددددددداا مدددددددوجز أعدتددددددده املفوضدددددددية السدددددددامية حلقدددددددوق اإلنسدددددددان  ) ي 
(A/HRC/WG.6/26/TLS/3).   

موعة الايثية  قائمة أسللة أعّدها سدلفاا تدال   عن  ريق اجملليشيت -تيمور وأحيل      -٤
 ال دديع وميكددن .يرلندددا الشددماليةآمددن  سددبانيا واملكسدديم  واململكددة املتحدددة لربيمانيددا الع مدد  و 

  .العامال للفريق اخلارجي الشبكي املوقع يف األسللة عل 

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 جانب الدولة موضوع االستعراضعرض الحالة من  –ألف 

   يفددو فدالنيت  عددن عميدق امتناندده لدمدم املتحدددة علدد  ليشديت -تيمددور أعدرأ رئددي  وفدد  -5
  ورّحب بالستعراض الدورج الشامال باعتباره ليشيت -تيمور دورها يف تعزيز حقوق اإلنسان يف 

بدداحةام حقدددوق اإلنسدددان  ليشددديت -تيمددور فرصددة ليادددراط يف حددوار مفتدددوت وبندداء ولت تيدددد التدددزام 
  .ومحايتها وتعزيزها
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ففدي أعقدداأ حقبددة تارضيددة مهددمربة شددهدت تدددمر املددوارد التقنيددة والبشددرية واملاليددة للبلددد  -6
ليشددديت  يف حددددود عقدددد ونيدددف     دميقرا يدددة مااليدددة تتميدددز  -   حتّولددد  تيمدددورواسدددتنزافها تليددداا 

مرتزية وسياسدات قائمدة علد  املشدارتة  ة لبانتخابات حرة ونزيهة وهيكال متعدد األحزاأ وسلم
ترمي    تعزيز املساواة يف احلقوق وزيادة متايال املرأة يف عمليات صنع القرار و عمال حرية التعبر 

  .واإلعيم والتجمع
يف  ليشدددديت -تيمددددور وعلدددد  الددددرغم مددددن انسددددحاأ بعاددددة األمددددم املتحدددددة املتكاملددددة مددددن  -٧

عددداون مدددع هيلدددات األمدددم املتحددددة  ريدددة السدددتفادة مدددن الت  واصدددل  السدددلمات التيمو ٢٠١٢ عدددام
عدة قدوانني هيكليدة   دا يف  ليشيت -تيمور وقد اعتمدت  .سيما من  جولة الستعراض األو  ل

ذلدددم القدددانون املددددن وقدددانون العفدددو وقدددانون اإلضدددراأ وقدددانون العمدددال وقدددانون وسدددائط اإلعددديم  
والتحقيقدددددات اجلنائيددددة وغرفددددة مراجعدددددي  وأنشدددد ت هيلددددات جديدددددة مادددددال شددددر ة المددددب الشددددرعي

احلسددابات  وتاّفدد  اجلهددود الراميددة    مكافحددة الفسدداد مددن خدديل عمددال جلنددة مكافحددة الفسدداد 
  .ووحدة الستخبارات املالية املنش ة حديااا 

علدد  قددانون ملكافحددة ومنددع الجتددار بالبشددر  دددد سددن  وقددد وافددق الربملددان الددو ا مدد خراا  -8
عشدددرة  وهدددي السدددن الددددنيا الددديت تنمبدددق علددد  أحكدددام القدددانون اجلندددائي املتعلقدددة الرشدددد يف الاامندددة 

تمدا أقدّر   .بالستغيل والزوا  القسرج والتسدول واملشدارتة يف الندزاع املسدل  أو يف العصديان املددن
  .ملكافحة الجتار باملخدرات الربملان الو ا قانوناا 

مسددتقال ونزيدده وشددفاح ومتددات جلميددع وهندداع عدددة حتددديات تعددةض  قامددة ن ددام عدالددة  -9
 .٢٠١٤املوا نني؛ وقد برزت ه ه التحديات بتخلي القهاة عن مناصبهم ب عداد تبرة يف عدام 

وجتديدددد احلدددوار مدددع الشدددرتاء  وقدددد سددداعد  نشددداء جلندددة  صددديت التشدددريعات وقمددداع العددددل حدددديااا 
زيددز وصددول املددوا نني   ددن واعتمداد اخلمددة السددةاتيجية لقمدداع العدددل يف تدددارع أوجده القصددور وتع

وتعترب اتفاقدات التعداون مدع بداقي أعهداء ااعدة البلددان  .فيهم سكان املنا ق النائية     العدالة
لتعيدني قهدداة ومدوتفني تقنيددني أجانددب  النا قدة باللغددة الربتغاليدة  مددن قبيدال املبددادرة املعتمددة مدد خراا 

لددددددعم احملددددداتم ومكاتدددددب املددددددعي العدددددام و ادددددال النيابدددددة العامدددددة واحملدددددامي املعدددددنّي وغرفدددددة مراجعدددددي 
  .ليشيت -تيمور احلسابات  مهمة بالنسبة    

ليشدديت  مددن أجددال الددةويط خلمدداأ و ددا جديددد قددائم علدد  املصدداحلة  - وقامدد  تيمددور -١٠
قتصددادج وضددمان عدددم تكددرار تارضهددا احلافددال بالنزاعددات  با دداذ مبددادرات والتنميددة والنتعددا  ال

ترمي    احلفاظ عل  ال اترة اجلماعيدة وتكدرض ضدحايا أعمدال العندف السدابقة مدن خديل  نشداء 
 .بتوصيات جلنة احلقيقة والقبول واملصاحلة وجلنة احلقيقدة والصدداقة م سسة ت تارية  وذلم عميا 

اجلهود يف سبيال مل مشدال األشدخاا املفقدودين مدع أسدرهم مدن خديل  يشيتل -تيمور وقد ب ل  
بدددرامط مل الشدددمال األسدددرج الددديت وضدددعها مكتدددب أمدددني امل دددامل حلقدددوق اإلنسدددان والعدالدددة واللجندددة 

  .اإلندونيسية حلقوق اإلنسان
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ول تدددزال األولويدددة تعمددد     تعزيدددز ومحايدددة حقدددوق املدددرأة  ل سددديما يف  دددالت التعلددديم  -١١
وباإلضافة    تسجيال أحد أعلد  معددلت النسداء الربملانيدات يف  .القتصاد واملشارتة السياسيةو 

يف املائدددةة    حتقيدددق ١٠٠ هددد  مبدددادرات مادددال ةأندددا جددداهزة بنسدددبة  أفليشددديت -تيمدددور العدددامل يف 
  .زيادة تبرة يف مشارتة املرأة يف النتخابات احمللية

د   دار قدانون شدامال يدوفّر املزيدد مدن احلمايدة القانونيدة وقد بُ ل  اجلهود من أجال اعتما -١٢
 والجتماعيددة لد فددال   ددا يف ذلددم مشددروع قددانون الوصدداية والتعلدديم للقصددر الدد ج ضهددع حاليدداا 
لسددتعراض ئددائي  وقددانون التعلدديم  واخلمددة السددةاتيجية الو نيددة للتعلدديم  وخمددة العمددال السددنوية 

وصددول ايددع األ فددال  مددن دون اسددتاناء     التعلدديم اإللزامددي  لددوزارة التعلدديم  وهددي عناصددر تعددّزز
  .واجملان عل  حنو شامال وعام وغر متييزج

أهددداح التنميدة الو نيددة   ددا  ٢٠3٠-٢٠١١ ة اإلمنائيددة السدةاتيجية للفددةةوحتددد اخلمدد -١3
ن مد ٢٠3٠ يف ذلدم خمدط النتقدال مدن بلدد متوسدط الددخال    بلدد مرتفدع الددخال  لدول عدام

ومددع ذلددم  أقددّرت  .خدديل تشددييد البنيددة التحتيددة الهددرورية  وتنويددع القتصدداد  وزيددادة السددتامار
باحلاجدددة    مواصدددلة جهودهدددا الراميدددة     عمدددال حقدددوق موا نيهدددا القتصدددادية  ليشددديت -تيمدددور 

والجتماعيددة والاقافيددة عددن  ريددق مبددادرات  ددّددة ترمددي    حتسددني ال ددروح الصددحية واملعيشددية  
وزيدددادة  مكانيدددة احلصدددول علددد  الغددد اء واملددداء والكهربددداء وخددددمات الصدددرح الصدددحي  واحلدددد مدددن 

  .وفيات الرّضع
متاددال جهددة  ليشدديت -تيمددور علدد  صددعيد العيقددات اخلارجيددة والتعدداون الدددو   فدد ن  أمددا -١٤

بيساو وسان تومي وبرينسييب  وسبق هلا أن تول  الرئاسدة الدوريدة جلماعدة البلددان  - ماحنة لغينيا
وقددد تبندد  أهددداح التنميددة املسددتدامة  .٢٠١6    ٢٠١٤باللغددة الربتغاليددة يف الفددةة مددن النا قددة 
ا واضدددملع  بددددور قيدددادج داخدددال  موعدددة الددددول اهلشدددة السدددبع املوسدددعة يف   دددار جهودهددد مبكدددراا 

  .وتنفي ه لحقاا  ٢٠3٠تدامة لعام يف خمة التنمية املس ١6الرامية    ضمان  درا  اهلدح 
التزامهددا مددن جديددد بدد ن تهددمن علدد  حنددو تامددال حريددة التعبددر  ليشدديت -تيمددور وأّتدددت  -١5

اجلمعيدددات وحريدددة الصدددحافة  تمدددا يتهددد  مدددن تن يمهدددا دورة تدريبدددة  واإلعددديم والتجمدددع وتكدددوين
 .لفائدددة الصدددحفيني  وتوفرهدددا التمويدددال لوسدددائط اإلعدديم  وا اذهدددا مبدددادرات م سسدددية وتشدددريعية

اعتمدداد قددانون وسددائط و  ليشدديت -تيمددور ومددن بددني األمالددة احلدياددة علدد  ذلددم  نشدداء وتالددة األنبدداء 
عددن حريددة الصددحافة ويكفددال الوصددول    املعلومددات  والدد ج الدد ج يدددافع  ٢٠١٤ اإلعدديم لعددام

  .أُنشئ  وجبه  ل  الصحافة لتن يم قماع وسائط اإلعيم
وبينما أقّر الوفد بالنتقادات اليت ُوّجه     العمليات املشةتة لقدوات الشدر ة الو نيدة  -١6
للدسدددتور  اُ ددد ت  بقددداا    أّتدددد أن املبدددادرةليشددديت -تيمدددور والقدددوات املسدددلحة ل ليشددديت -تيمدددور ل

علد  حقدوق اإلنسدان والعمليدة اضدمُلع هبدا تدرد  رمسيداا  فقوات األمن تلّقد  تددريباا  .انون احملليوالق
ضرورج عل  املخا ر اليت هتدد األمن القدومي وتُعدزإ    ااعدات مسدّلحة غدر مشدروعة   دا يف 

  .ذلم اهلجمات األخرة عل  الشر ة يف باقيا
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يف الوقدد  املناسددب  ليشدديت ردوداا  - الوفددد عددن أسددفه لعدددم تقدددض تيمددوروأعددرأ رئددي   -١٧
علدد  الملبدددات املقدمدددة خددديل الفددةة قيدددد السدددتعراض مدددن قبددال  لددد  حقدددوق اإلنسدددان وهيلدددات 
املعاهددات   ددا فيهددا اللجندة املعنيددة بالقهدداء علد  التمييددز ضددد املدرأة  واملكلفددني بوليددات يف   ددار 

يهم املقددرر اخلدداا املعددا باسددتقيل القهدداة واحملددامني  واملقددرر اخلدداا اإلجددراءات اخلاصددة   ددن فدد
املعددا بتعزيددز ومحايددة احلددق يف حريددة الددرأج والتعبددر  واملقددرر اخلدداا املعددا بدداحلق يف حريددة التجمددع 

علدد  حتسددني قنددوات التصددال وهددي ملتزمددة  ليشدديت -تيمددور وتعمددال  .السددلمي وتكددوين اجلمعيددات
  .ة وبتنفي  الصكوع املتعلقة  قوق اإلنسان ن ومة األمم املتحد

غدر أن  .بالتصديق عل  الصكوع الدولية اليت مل تنهم  ليها بعد ليشيت -تيمور وتلتزم  -١8
ومل تصدددق  .لهددمان تددوافر الشددروط اليزمددة لتنفيدد ها قبددال أن يصددّدق عليهددا ذلددم سدديتم تدددر ياا 

وج اإلعاقة  لكنها أرس  األساس لتنفيد  عل  اتفاقية حقوق األشخاا ذ ليشيت رمسياا  -تيمور 
التزاماهتددددا  وجددددب التفاقيددددة مددددن خدددديل صددددياغة السددددةاتيجية الو نيددددة للصددددحة العقليددددة واعتمدددداد 

 ليشدديت -تيمددور تمدا أدرجدد    .السياسدة الو نيددة إلدمددا  وتعزيدز حقددوق األشددخاا ذوج اإلعاقددة
العمددال وح ددر العمددال القسددرج  رغددم بشدد ن احلددد األدن لسددن  يف   ارهددا القددانون الددو ا أحكامدداا 

  .عل  اتفاقيات من مة العمال الدولية ذات الصلة أئا مل تصدق رمسياا 
و ددرج بدد ل اجلهددود لتعزيددز حقددوق املددرأة وحتقيددق املسدداواة بددني اجلنسددني ومكافحددة العنددف  -١9

ط من خيل اتبداع ئد أيهاا القائم عل  نوع اجلن  ل من خيل التشريعات الو نية فحسب  بال 
وضهددع مشددروع قددانون الوصدداية والتعلدديم للقصددر لسددتعراض ئددائي   .متكامددال ومتعدددد القماعددات

وتتخ  اإلجراءات ملكافحدة العندف ضدد األ فدال   .عل   ل  الوزراء ملناقشته وقد ُعرض م خراا 
  .مع العقوبة البدنية يف املدارس  ا يف ذلم تنفي  سياسة عدم التسام    يقاا 

للتصديق عل  الربوتوتول الختيارج لتفاقيدة مناههدة التعد يب  ليشيت -تيمور و مط  -٢٠
 لنشدددر اجلهدددود وتبددد ل .وغدددره مدددن ضدددروأ املعاملدددة أو العقوبدددة القاسدددية أو الي نسدددانية أو املهيندددة

 وتوجدد .املندز  العندف مكافحدة قدانون ذلم يف  ا اإلنسان  حقوق بتشريعات املتعلقة املعلومات
 ا داذ و درج .اإلنسدان حقدوق للتزامدات األمدن قدوات امتادال عددم حدالت عن اءلةللمس آليات

مبددادرات لهددمان وصددول ايددع األ فددال علدد  حنددو شددامال و ددان    التعلدديم األساسددي ولعتمدداد 
سياسدددددددات تكفدددددددال التعلددددددديم الشدددددددامال للفتيدددددددات واألشدددددددخاا ذوج اإلعاقدددددددة واألشدددددددخاا ذوج 

  .الحتياجات اخلاصة
 قددوق اإلنسددان وهدي مسددتعدة ألن تتلقدد   بصدددر  صددر اا  التزامداا  ليشدديت -تيمددور وتلتدزم  -٢١

و دا ل شدم  .رحب وروت   ابية  تال التعليقات والتوصيات البناءة الديت تقددمها الوفدود املشدارتة
 ليشدديت -تيمددور فيدده أن نتددائط السددتعراض سدديكون هلددا أثددر   دداي جدددا مددن خدديل تعزيددز جهددود 

  .يز حقوق اإلنسانالرامية    تعز 
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 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
 الدديت التوصدديات علدد  ال ّدديع وميكددن .وفددداا ببيانددات خدديل جلسددة التحدداور 59أد   -٢٢

  .التقرير ه ا من ثانياا  الفرع يف احلوار أثناء قدم 
 .تعمدديم مراعدداة املن ددور اجلنسددانلح دد  سددنغافورة أن احلكومددة أنشدد ت آليددات لتعزيددز  -٢3

ورحبددد  سدددنغافورة بددداجلهود الراميدددة    زيدددادة فدددرا العمدددال يف البلدددد  وهدددي ت دددال ملتزمدددة بددددعم 
مددن خدديل برنددامط سددنغافورة للتعدداون مددن أجددال مسدداعدهتا علدد  حتقيددق أهدددافها  ليشدديت - تيمددور

  .اإلمنائية وتموير قدراهتا البشرية
الديت تبد هلا احلكومدة لهدمان املسداواة بدني اجلنسدني والتصددج واعةف  سلوفينيا باجلهود  -٢٤

وأعربددد  سددلوفينيا عدددن أسددفها لعددددم  .للعنددف املنددز  وحتسدددني فددرا احلصدددول علدد  التعلددديم اجليددد
وأعربدد   .دعددوة دائمددة    املكلفددني بوليددات يف   ددار اإلجددراءات اخلاصددة ليشدديت -تيمددور توجيدده 

  .يصلن    التعليم الاانوج أو يتسربن منه عن قلقها  زاء عدد الفتيات الييت ل
وهّن ت  سبانيا احلكومدة علد  وضدعها برندامط التغ يدة يف   دار شدراتة مدع من مدة األمدم  -٢5

املتحددددة للمفولدددة )اليونيسددديفي وبرندددامط األغ يدددة العددداملي  ورّحبددد   شدددروع ةتيليندددوفيية اجلديدددد 
  .ال ج يرمي    التوعية  س لة العنف املنز 

ولح دد   .ورّحبدد  سويسددرا بتعدداون احلكومددة مددع اجملتمددع املدددن إلعددداد التقريددر الددو ا -٢6
اخلمدددوات املتخددد ة إلصددديت القهددداء  لكنهدددا ت دددال تشدددعر بدددالقلق  زاء عددددم بددد ل اجلهدددود اليزمدددة 

  .حملاتمة األشخاا املتور ني يف جرائم سابقة ومكافحة اإلفيت من العقاأ
حلماية حقدوق المفدال باعتمداد احلدد  ليشيت -تيمور اليت ب لتها وأشادت تايلند باجلهود  -٢٧

األدن لسن العمال وحتسني تغ ية األ فال  وذلم بمرق منها التعاون مع مشاريع املبادرة امللكية 
وتبدج تايلند استعدادها لتوفر تعاون تقا أوثق لتعزيز حقوق اإلنسان وحتقيدق التنميدة  .التايلندية
  .املستدامة

وشّجع  ترتيا احلكومة عل  زيادة فعالية آليدة احلمايدة الديت يدني عليهدا قدانون مكافحدة  -٢8
لتسدددجيال املواليدددد اجلددددد يف ايدددع البلدددديات  وأشدددادت باحلكومدددة إلنشدددائها ن امددداا  .العندددف املندددز 
  .مع املستشفيات لتسجيال األ فال الصغار وإلبرامها اتفاقاا 

ارية لدمددم املتحدددة شددارت  يف التحهددر جلولددة ولح دد  أوغندددا أن اخلدددمات الستشدد -٢9
وهنّددد ت احلكومدددة علددد   عددددادها تقاريرهدددا األوليدددة والدوريدددة  .ليشددديت -تيمدددور السدددتعراض الاانيدددة ل

املقدمددة يف   ددار اتفاقيددة القهدداء علدد  ايددع أشددكال التمييددز ضددد املددرأة  واتفاقيددة حقددوق المفددال  
ل املهدددداجرين وأفددددراد أسددددرهم  واتفاقيددددة مناههددددة والتفاقيددددة الدوليددددة حلمايددددة حقددددوق ايددددع العمددددا

  .ورّحب  أوغندا بزيارات خمتلف املكلفني بوليات يف   ار اإلجراءات اخلاصة .التع يب
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بتنفيدد  توصدديات السددتعراض  ل سدديما فيمددا  ليشدديت -تيمددور وأثندد  أوترانيددا علدد  التددزام  -3٠
اعتمدداد ن ددام اجلددددارة وضددمان السدددر يتعلددق بتعزيددز السدددلمة القهددائية مددن خددديل بندداء القددددرات و 

  .احلسن لعمال مكتب أمني امل امل
   ضمان  اتمة األفراد املتهمني جبدرائم دوليدة  ليشيت -تيمور ودع  اململكة املتحدة  -3١

من قبال اهليلات اخلاصة املعنية باجلرائم اخلمرة املدعومة من األمم املتحدة واملنش ة داخدال  كمدة 
وهي ترإ أنه ينبغدي معاجلدة مسد ليت العندف القدائم علد  ندوع اجلدن  واملسداواة بدني  .مقا عة ديلي

  .اجلنسني عل  سبيال األولوية
ورّحب  الوليات املتحدة األمريكية باخلموات املتخ ة ملقاضاة أفراد قدوات األمدن الد ين  -3٢

تددرإ أن اإلفدديت مددن اسددتخدموا القددوة املفر ددة أو عدداملوا احملتجددزين بمريقددة غددر ميئمددة  لكنهددا 
وأعربدد  عدددن قلقهددا  زاء تفّشدددي العنددف القددائم علددد  نددوع اجلدددن   .العقدداأ ل يددزال ميادددال مشددكلة

  .وهتديد حرية الصحافة
علدد  تكايددف جهودهددا الراميددة    تقدددض تقاريرهددا  ليشدديت -تيمددور وشددّجع  أوروغددواج  -33

وأعربدددد  أوروغددددواج عددددن قلقهددددا لعدددددم وجددددود  .املتدددد خرة    هيلددددات املعاهدددددات وتنفيدددد  توصددددياهتا
تشدددريعات متندددع التمييدددز علددد  أسددداس امليدددال اجلنسدددي واهلويدددة اجلنسدددانية  وهدددو مدددا يددد ثر يف املاليدددات 

  .واملاليني ومزدوجي امليول اجلنسية ومغايرج اهلوية اجلنسانية
هدوض بداحلقوق من جهود للن ليشيت -تيمور وأقّرت اهورية فنزويي البوليفارية  ا تب له  -3٤

بغرض توفر  ليشيت -تيمور وأثن  عل  املبادرات اليت ا  هتا  .القتصادية والجتماعية والاقافية
السددكن اليئددق لدشددخاا الهددعفاء وأسددرهم و نفدداذ قددانون مكافحددة العنددف املنددز    ددا يف ذلددم 

  . نشاء شبكة حلماية الهحايا
ولددة مددن أجددال التصدددج لنعدددام املسدداواة بددني وأعربدد  الفلبددني عددن تقددديرها للجهددود املب  -35

 .اجلنسددددني وللعنددددف املنددددز    ددددا يف ذلددددم سددددن قددددوانني عديدددددة وتن دددديم محدددديت لتوعيددددة اجلمهددددور
عل  مواصدلة التزامهدا بالتصددج للن دام األبدوج ألنده ي دال يشدّكال أحدد  ليشيت -تيمور وشّجع  

للتمييدز وتد ا للعندف املندز  يف عوامال حرمان النساء من احلصول عل  الفدرا  ويعّرضدهن مدن   
  .منازهلن
وأعرب  أفغانستان عدن تقدديرها جلهدود احلكومدة الراميدة     ضدفاء  دابع م سسدي علد   -36

حقدددوق اإلنسدددان مدددن خددديل اإل دددار القدددانون  ورأت أن ذلدددم أفهدددال  ريقدددة لتحقيدددق األهدددداح 
  .املتعلقة  قوق اإلنسان

افحدددة العنددددف وسدددوء املعاملددددة وبتعزيدددز املسدددداواة بددددني ورّحبددد  اجلزائددددر باعتمددداد قددددانون ملك -3٧
ونّوهددد  ب نشددداء  ددداتم متنّقلدددة وا ددداذ مبدددادرات حلمايدددة األ فدددال والقهددداء علددد  عمدددال  .اجلنسددني
  .األ فال
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بتعزيددددز ومحايددددة حقددددوق اإلنسددددان وبتعاوئددددا مددددع  ليشدددديت -تيمددددور ورّحبدددد  أنغددددول بددددالتزام  -38
بتنفيددد  برندددامط  دمدددا  األشدددخاا ذوج اإلعاقدددة يف  وأشدددادت .اآلليدددات الدوليدددة حلقدددوق اإلنسدددان

  .اجملتمع واعتماد بدل اإلعاقة
بوضدع خمدط خمتلفدة حلقدوق اإلنسدان  وأعربد  عدن أملهدا يف  وأحا   األرجنتني علمداا  -39

بالتدددابر املتخدد ة مددن  تمددا أحا دد  علمدداا   .فيمددا يتعلددق بتنفيدد ها تقدددماا  ليشدديت -تيمددور أن حتددرز 
وأعربدد  عددن  .أجددال التصدددج ل فدديت مددن العقدداأ ومواجهددة التحددديات القائمددة يف هدد ا الصدددد
  .تقديرها لبدء العمال مع اجملتمع املدن ملكافحة التمييز عل  أساس امليال اجلنسي

 ورّحبددد  أرمينيدددا بددداخلموات املتخددد ة حلمايدددة األشدددخاا ذوج اإلعاقدددة واجلهدددود املب ولدددة -٤٠
وأعربدد  عددن قلقهددا  زاء اافدداض عدددد األ فددال املسددجلني يف التعلدديم البتدددائي  .لتحسددني التعلدديم

والاددانوج  وشددّجع  احلكومددة علدد  مهدداعفة اجلهددود الراميددة    ضددمان حصددول فلددات األ فددال 
  .املهمشة عل  التعليم

جلددن  و عمددال ورّحبدد  أسددةاليا بدداجلهود الراميددة    التصدددج للعنددف القددائم علدد  نددوع ا -٤١
يف املائدددة مدددن السدددكان  ٤٢لكنهدددا ل تدددزال تشدددعر بدددالقلق ألن  احلقدددوق القتصدددادية والجتماعيدددة 

ورّحبدد  بالسياسددة الو نيددة املتعلقددة ب دمددا  حقددوق األشددخاا ذوج  .يعيشددون حتدد  خددط الفقددر
  .اإلعاقة وتعزيزها  لكنها ت ال قلقة  زاء عدم تنفي  ه ه السياسة حىت اآلن

 وأعربدددددد  .الربازيددددددال بتواصددددددال اجلهددددددود الراميددددددة    حتسددددددني الن ددددددام الصددددددحيوأشددددددادت  -٤٢
 ودعد  .نسدي واهلويدة اجلنسدانيةاجل وامليدال اجلدن  ندوع أسداس علد  التمييدز استمرار  زاء قلقها عن

 الددددديت العنددددف أعمددددال يف املتددددور ني األفددددراد ملسدددداءلة اليزمددددة التدددددابر ا دددداذ    ليشدددديت -تيمددددور 
 صددفات وحدداملي اجلنسددانية اهلويددة ومغددايرج اجلنسددي امليددال ومزدوجددي واملاليددني املاليددات تسددتهدح
  .اجلنسني
يدددددددة املتعلقدددددددة ب دمدددددددا  حقدددددددوق بالسياسدددددددة الو ن وأحا ددددددد  بدددددددرون دار السددددددديم علمددددددداا  -٤3

نيدة لدشدخاا ذوج اإلعاقدة ذوج اإلعاقة وتعزيزها  ورّحب  بوضدع خمدة العمدال الو  األشخاا
بالتحسددينات املدخلددة علدد  ن ددام الرعايددة الصددحية  تمددا أحا دد  علمدداا   .٢٠١8-٢٠١٤ للفددةة

  .عل  مدإ العقد املاضي
وأعربدد  بلغاريددا عددن تقددديرها إلنشدداء اللجنددة الو نيددة املعنيددة بصددياغة خمددة عمددال و نيددة  -٤٤

وأعربدد  عددن قلقهددا  زاء العنددف والتمييددز اللدد ين  .حلقددوق اإلنسددان وخمددة عمددال و نيددة لد فددال
  .املرأة  وهو ما ي ثر عل  حقوقها الجتماعية والقتصادية والاقافية والسياسيةتتعرض هلما 

مدن أجدال الوفداء بالتزاماهتدا الديت  ليشيت -تيمور ولح   تابو فردج اجلهود اليت تب هلا  -٤5
قددّدم  خدديل جولددة السددتعراض األو   مددع تسددليط الهددوء علدد  قددانون مكافحددة العنددف املنددز  

  .ب أمني امل املوعل   نشاء مكت
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و زاء املشداتال  ليشديت -تيمدور وأعرب  تندا عن قلقها  زاء ارتفاع معددل العندف املندز  يف  -٤6
وأعربدد  عدن قلقهددا  .   العدالدة ضددحايا الغتصداأ والعتدداء اجلنسدديالديت ل تدزال تعددةض وصدول 

   . زاء عدم وجود قوانني حت ر التمييز عل  أساس امليال اجلنسي واهلوية اجلنسانية وثنائية اجلن 
ولح ددددد  شددددديلي املبدددددادرات الراميدددددة    تعزيدددددز القددددددرات امل سسدددددية علددددد  التعامدددددال مدددددع  -٤٧

العددل واعتمداد  اللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان   ا يف ذلم وضدع اخلمدة السدةاتيجية لقمداع
  .لاف  الفرا لفائدة النساء واأل فا عين ديلي الرامي    ضمان تك

بتعزيددددددز التنميددددددة القتصددددددادية  ليشدددددديت -تيمددددددور وأعربدددددد  الصددددددني عددددددن تقددددددديرها للتددددددزام  -٤8
وسدّلم  الهدوء  .والجتماعية وبهمان السكن والغد اء والصدحة والتعلديم وفدرا العمدال لشدعبها

سددبيال القهدداء علدد  العنددف املنددز  والتمييددز ضددد املددرأة ورّحبدد  بسددّن خمددة  علدد  التقدددم احملددرز يف
  .٢٠١8-٢٠١٤العمال الو نية لدشخاا ذوج اإلعاقة للفةة 

وأن  ٢٠١٢ رئاسدددية يف عدددامولح ددد  توسدددتاريكا مدددع التقددددير أنددده نُّ مددد  انتخابدددات  -٤9
  .يشكلن ثلث املمالني املنتخبني يف الربملان الو االنساء 
وشدّددت  .يف  ا  التعليم والصدحة ليشيت -تيمور سّلم  توبا الهوء عل   جنازات و  -5٠

علدد  سددّن قددانون مكافحددة العنددف املنددز  وخمددة العمددال الو نيددة املتعلقددة بددالعنف القددائم علدد  نددوع 
  .للجنة الو نية ملكافحة عمال األ فااجلن  و نشاء ال

ب ن لديها خمة شاملة لكفالة املساواة بدني اجلنسدني تسدتند     ليشيت -تيمور وأفادت  -5١
 .٢٠3٠-٢٠١١ي و   خمتهددا السددةاتيجية اإلمنائيددة للفددةة ٢٠٠٠)١3٢5قددرار  لدد  األمددن 

مددع  عددين ديلددي  واعُتمدددت خمددة عمددال شدداملة حلمايددة حقددوق املددرأة ومنددع التمييددز ضدددها متاشددياا 
القهدداء علدد  ايددع أشددكال التمييددز ضددد املددرأة  وتوصدديات  بشدد ن املددرأة والسدديم واألمددن  واتفاقيددة

وباإلضددافة    تعزيددز املسدداواة بددني اجلنسددني   .الفريددق العامددال املعددا بالسددتعراض الدددورج الشددامال
 .تتددوّخ  اخلمددة متكددني النسدداء والفتيددات علدد  حددد سددواء لبندداء  تمددع حددديث ومتقدددم اقتصدددادياا 

نددز   هندداع خمددُة العمددال الو نيددة املتعلقددة بددالعنف القددائم وباإلضددافة    قددانون مكافحددة العنددف امل
وأقدددّرت احلكومدددة ب عيدددة توعيدددة قدددادة اجملتمعدددات احملليدددة واملسددد ولني عدددن  نفددداذ  .علددد  ندددوع اجلدددن 

القدانون  سدد لة العنددف القددائم علدد  نددوع اجلدن   وخهددع ضددباط الشددر ة واملنسددقون يف اجملتمعددات 
  .بش ن منع العنف املنز  احمللية وشيوخ القرإ لدورة تدريبية

 دددا يةتدددب علددد  احلمدددال املبكدددر مدددن أثدددر علددد  الفدددرا  تامددداا   قدددراراا  ليشددديت -تيمدددور وتقدددر  -5٢
 ٧  تبلددن نسددبة الفتيددات احلوامددال أو األمهددات وحاليدداا  .التعليميددة للفتيددات وعلدد  حقهددن يف التعلدديم

وقدد اّ د ت اإلجدراءات مدن  .سدنة ١9و ١5 ع الفتيات املةاوحدة أعمدارهن بدنييف املائة من  مو 
أجال السمات لتلم الفتيات باجتياز امتحاناهتن املدرسية يف مبان وزارة التعليم يف ديلي  ومدن   

وبعد ذلم  ميكن للفتيدات العدودة  .تفادج الفشال يف المتحانات والتحرر من القيود الجتماعية
  .   ن ام التعليم العادج من خيل اللتحاق بتعليم البالغني
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  بات ضدباط الشدر ة وأفدراد الددوائر العسدكرية واألمنيدة يسداءلون عدن ٢٠١٠ومن  عام  -53
وقد ن ّدم مكتدب  .انتهاتات حقوق اإلنسان وضهعون لدورات تدريبية يف  ال حقوق اإلنسان

وتنكددب وزارة  .أمدني امل ددامل دورة دراسدية يف  ددال حقددوق اإلنسدان  بالشددةاع مددع األمدم املتحدددة
علدد   عددداد خمددة عمددال و نيددة لرصددد حقددوق اإلنسددان مددن قبددال اهليلددات العامددة والكنددائ   العدددل

  .واجملتمع املدن  وستكون ه ه اخلمة موضوع مشاورة عامة
خددديل جولدددة السدددتعراض األو  بالتصدددديق علددد   ليشددديت -تيمدددور ورّحبددد  الددددامنرع بدددالتزام  -5٤

الربوتوتددول الختيددارج لتفاقيددة مناههددة التعدد يب  وأعربدد  عددن أملهددا يف أن تتخدد  احلكومددة اخلمددوات 
   .واستفسرت الدامنرع عن حالة وآفاق التصديق النهائي عل  الصم .اليزمة للتصديق عليه

  .ياتوقدم  توص ليشيت -تيمور ورّحب  فرنسا بوفد  -55
رب  وأع .اإلعاقة ذوج األشخاا حقوق بتعزيز يتعلق فيما احملرز بالتقدم أملانيا ورّحب  -56

 .مل تصدددق بعددُد علدد  اتفاقيددة حقددوق األشددخاا ذوج اإلعاقددة ليشدديت -تيمددور عددن أسددفها ألن 
علدد  نمدداق واسددع وألن القددوانني  وأعربدد  أملانيددا عددن القلددق ألن العنددف ضددد املددرأة مددا زال منتشددراا 

  .ةل  ايع أشكال التمييز ضد املرأمع اتفاقية القهاء ع احمللية ما زال  غر متوائمة تلياا 
 ولح دد  .ورّحبدد  غواتيمددال بالتقدددم احملددرز فيمددا يتعلددق بتعزيددز ومحايددة حقددوق اإلنسددان -5٧
 يف يددد ثر مدددا وهدددو والبشدددرية  املاليدددة املدددوارد مدددن يكفدددي  دددا امل دددامل أمدددني مكتدددب تزويدددد عددددم أيهددداا 

  .بوليته الضميع
ولح ددد  هددداييت التقددددم احملدددرز فيمددددا يتعلدددق بالوصدددول    العدالدددة واخلددددمات الصددددحية  -58

  .األساسية وسوق العمال الرمسية
عيقدددات ثنائيدددة  ليشددديت -تيمدددور وأشدددارت  ندونيسددديا    التزامهدددا الكامدددال بددد ن تربمهدددا ب -59

الراميددة    املهدددي يف تنفيدد  توصددديات  ليشددديت -تيمددور وأثنددد  علدد  جهدددود  .قبالتتملددع    املسددت
ورّحبد   ندونيسديا  فداظ امل سسدة الو نيدة حلقدوق اإلنسدان  .جلنيت احلقيقة والصداقة احلكدوميتني

  .عل  املرتز ألف  وبوضع مشروع قانون جديد بش ن الجتار بالبشر
راميدددة    تعزيدددز ومحايدددة حقدددوق اإلنسدددان علددد  ال ليشددديت -تيمدددور وأشددداد العدددراق جبهدددود  -6٠

تمددا   .الصددعيد الددو ا وباعتمدداد  عددين ديلددي الدد ج يدددعو    متكددني املددرأة واملسدداواة بددني اجلنسددني
  .أشاد العراق ب درا  أحكام دستورية ترمي    محاية األ فال من التمييز

خمددة عمدددال جنسدددانية يف  بتنفيددد  ليشددديت -تيمددور ورّحبدد   يماليدددا بدد عين ديلدددي والتدددزام  -6١
هتددح  ٢٠3٠-٢٠١١منائية السدةاتيجية للفدةة ولح    يماليا أن اخلمة اإل .ايع البلديات

  .   توفر معلومات عن األثر السليب للزوا  املبكر عل  اجملتمعات احمللية
علددد  حقدددوق اإلنسدددان يف سياسددداهتا الو نيدددة  ليشددديت -تيمدددور وأشدددادت اليابدددان بت تيدددد  -6٢

وأعربدد  اليابددان عددن تقددديرها  .وتهددمني دسددتورها العديددد مددن األحكددام املتصددلة  قددوق اإلنسددان
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لعتمددداد قدددانون مكافحدددة العندددف املندددز   لكنهدددا ل تدددزال تشدددعر بدددالقلق  زاء انتشدددار العندددف ضدددد 
  ليشيت. -تيمور ن التعليم يف النساء والفتيات  و زاء ارتفاع عدد الفتيات املتسربات م

ورّحبددد  اهوريدددة لو الدميقرا يدددة الشدددعبية بددداجلهود املب ولدددة مدددن أجدددال مكافحدددة العندددف  -63
املنددز  والفددوارق بدددني اجلنسددني والتصددددج ليجتددار بالبشدددر عددن  ريدددق تعزيددز القهددداء بغددرض محايدددة 

 التصددديق علدد  ليشدديت -تيمددور  وشددّجع  .حقددوق الفلددات الهددعيفة   ددن فيهددا النسدداء واأل فددال
  .اإلعاقة ذوج األشخاا حقوق اتفاقية عل 
ورّحبددد  ليبيدددا بددداجلهود املب ولدددة لتنفيددد  العديدددد مدددن التوصددديات الددديت تتعلدددق بتعزيدددز احدددةام  -6٤

 .خيل جولة الستعراض األو  ليشيت -تيمور حقوق اإلنسان وسيادة القانون وقبلتها 
بدداجلهود املب ولددة مددن أجددال احددةام الصددكوع الدوليددة حلقددوق اإلنسددان ورّحبدد  مدغشددقر  -65

 ورّحبدد  .واعتمداد قددانون العمدال  وهددو مدا يهددمن املسدداواة يف الفدرا ويف املعاملددة يف  دال العمددال
 .قوق الجتماعية والقتصادية والاقافيةاحل  الت يف احملرز بالتقدم أيهاا 
الرامية    تعزيز السلمة القهائية والقهاء عل  التمييز والعنف  ولح   ماليزيا اجلهود -66

 .النتائط اإل ابية اليت أدإ  ليها  نشاء  اتم متنقلة أيهاا ولح    .ضد املرأة واحلد من البمالة
ورّحبدد  ملددديف بتنفيدد  التوصدديات املنباقددة عددن جولددة السددتعراض السددابقة  ل سدديما تلددم  -6٧

وأشدارت  .اليد  وهو مدا أدإ    حتسدني محايدة األ فدال واخلددمات الجتماعيدةاملتصلة بتسجيال املو 
 .ملديف    ضرورة تعزيز مكتب أمني امل امل حلقوق اإلنسان والعدالة لهمان سيادة القانون

ورّحبددد  املكسددديم ب نشددداء الربندددامط الدددو ا لتحصدددني األ فدددال املةاوحدددة أعمدددارهم بدددني  -68
 . اتم متنقلة لتيسر وصول ايع الفلات السكانية    العدالةسنوات  و نشاء 9و صفر سنة

ورّحبدد  منغوليددا بدداجلهود الراميددة    تعزيددز القدددرات امل سسددية والسددتقيل املددا  ملكتددب  -69
بداخلموات املتخد ة لتعزيدز املسداواة بدني  أيهداا ورّحب   .أمني امل امل املعا  قوق اإلنسان والعدالة

 .لعنف املنز  ومحاية حقوق األ فال والشباأ واألشخاا ذوج اإلعاقةاجلنسني ومكافحة ا
ورّحدددب اجلبدددال األسدددود بددداجلهود الراميدددة    وضدددع خمدددة عمدددال و نيدددة حلقدددوق اإلنسدددان  -٧٠

وأعددرأ عددن  .و درا  أحكددام  ددّددة يف الدسددتور وغددره مددن القددوانني حلمايددة األ فددال مددن التمييددز
تددزال تتعددرض للتمييددز فيمددا يتعلددق باحلصددول علدد  التعلدديم  قلقدده ألن فلددات معينددة مددن األ فددال ل

 .وخدمات أخرإ
ورّحبددد   .ولح ددد  موزامبيدددق اجلهدددود الراميدددة    تدددب  العندددف املندددز  والعندددف اجلنسدددان -٧١

ودعدد  اجملتمددع الدددو     تقدددض املسدداعدة  .بدد عين ديلددي بشدد ن السددتامار يف النسدداء واأل فددال
  ليشيت. -تيمور بناء القدرات     التقنية واملساعدة يف  ال

ورّحبددد  ميامندددار بوضدددع خمدددة العمدددال الو نيدددة لدشدددخاا ذوج اإلعاقدددة وباعتمددداد بددددل  -٧٢
 اللجنددة ب نشدداء أيهدداا  ورّحبدد  .ل عاقددة مددن أجددال تددوفر تددروح م اتيددة لدشددخاا ذوج اإلعاقددة

  .المفال حلقوق الو نية
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 .الو نية املعنية ب عداد خمة عمدال و نيدة حلقدوق اإلنسدان ورّحب  ناميبيا ب نشاء اللجنة -٧3
تقدددض معلومددات عددن التقدددم احملددرز فيمددا يتعلددق بتنفيدد  خمددط العمددال  ليشدديت -تيمددور و لبدد     

  .الو نية بش ن العنف القائم عل  نوع اجلن  والقهاء التام عل  اجلوع
ات التعاهديدددة  ووضدددعها خمدددة تقدددارير    اهليلددد ليشددديت -تيمدددور ورّحبددد  نيبدددال بتقددددض  -٧٤

عملهدددا الو نيدددة لدشدددخاا ذوج اإلعاقدددة  واعتزامهدددا وضدددع خمدددة عمدددال و نيدددة حلقدددوق اإلنسدددان 
وأثنددد  علددد  اجلهدددود املب ولدددة ملكافحدددة التمييدددز والعندددف ضدددد املدددرأة  .وخمدددة عمدددال حلقدددوق المفدددال
 .ولتعزيز املساواة بني اجلنسني

يت تشر    جلوء أفراد من الشر ة واجلدي     وأعرب  هولندا عن أسفها  زاء التقارير ال -٧5
القوة املفر دة وسدوء املعاملدة والعتقدال التعسدفي  وعددم تدوافر معلومدات بشد ن عمليدات التحقيدق 

وأعربددد  عدددن قلقهدددا  زاء ارتفددداع معددددلت الوفيدددات النفاسدددية  لكنهددددا  .يف الدعددداءات ونتائجهدددا
 .د واملواليد اجلدد يف احلالت المارئةلرعاية التولي ٢٠١9-٢٠١6رّحب   شروع خمة عمال 

وأقدددّرت  .ولح ددد  نيوزيلنددددا أن هددددح حصدددول اجلميدددع علددد  التعلددديم قدددد حتقدددق تقريبددداا  -٧6
ورّحبددد  بالسياسدددة  .بالرتفددداع غدددر املقبدددول يف معددددل العندددف الددد ج يسدددتهدح النسددداء واأل فدددال

  .األشخاا ذوج اإلعاقة وتعزيز حقوقهم الو نية املتعّلقة ب دما 
وأعربددد  الندددرويط عدددن تقدددديرها للجهدددود الراميدددة    زيدددادة املشدددارتة السياسدددية للمدددرأة يف  -٧٧

ولح ددد  أن املدددرأة ل تدددزال تتعدددرض للعندددف  .الربملدددان الدددو ا ويف النتخابدددات احملليدددة واإلقليميدددة
  .املنز  بشكال مفرط

 . نية حلقوق المفالورّحب  باتستان ب نشاء اللجنة الو نية املعنية ب عداد خمة عمال و  -٧8
 .بوضع خمط عمال وقوانني و نية خمتلفة  ماال قانون مكافحة العنف املنز  أيهاا ورّحب  

ورّحب  بنما باجلهود املب ولدة ملكافحدة الجتدار باألشدخاا   دا يف ذلدم مشدروع قدانون  -٧9
  .والشهودمنع وقمع ومعاقبة الجتار باألشخاا ال ج يتناول بالتحديد األ فال الهحايا 

ورّحبدد  فييددد  ندددام باسدددتحداا قدددوانني وسياسددات وم سسدددات جديددددة  و اصدددة تلدددم  -8٠
يف هد ا  ليشديت -تيمور وشّجع  فيي  نام عل  مواصلة  دما   .اليت ترتز عل  الفلات الهعيفة

  .الصدد عل  الصعيدين اإلقليمي والدو 
علدددد  الصددددكوع الدوليددددة حلقددددوق  ورّحبدددد  الربتغددددال بالتقدددددم احملددددرز فيمددددا يتعلددددق بالتصددددديق -8١

  ليشيت. -تيمور اإلنسان وبالزيارات اليت قام هبا مكلفون بوليات يف   ار اإلجراءات اخلاصة    
من  استقيهلا ب نشاء آليدات خمتلفدة حلقدوق  ليشيت -تيمور ورّحب  اهورية توريا بقيام  -8٢

يف  ليشددديت -تيمدددور الددديت تقددددمها    وسدددّلم  الهدددوء علددد  املسددداعدة اإلمنائيدددة الرمسيدددة  .اإلنسدددان
 دددا  الصددددحة والتعلدددديم  وأعربدددد  عددددن اسدددتعدادها للمسدددداعة يف مواصددددلة حتسددددني البنيددددة التحتيددددة 

  .األساسية
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ورّحبددد  السدددنغال بالتددددابر املتخددد ة لتعزيدددز حقدددوق األشدددخاا ذوج اإلعاقدددة وملكافحدددة  -83
 .اإلفيت من العقاأ  مع الةتيز عل  الهحايا

 .ت السدددودان جبهدددود احلكومدددة الراميدددة    تعزيدددز ومحايدددة حقدددوق اإلنسدددان ملوا نيهددداوأقدددرّ  -8٤
بالتصديق عل  التفاقيات األساسية ملن مة العمدال الدوليدة وبهدمان احلكومدة حدق  أيهاا ورّحب  

 .اجلميع يف احلصول عل  التعليم
باعةاح املتدخلني بالتقدم ال ج أحرزته يف  ال احةام حقوق  ليشيت -تيمور ورّحب   -85

وأيّدددت قددرار  لدد  حقددوق اإلنسددان األول بشدد ن حقددوق  .اإلنسددان  وبالتحددديات الدديت تواجههددا
املاليات واملاليني ومزدوجي امليال اجلنسي ومغايرج اهلوية اجلنسية وحاملي صدفات اجلنسدني  وهدي 

 .ذات صددلة ب مكانيددة احلصددول علدد  اخلدددمات وفددرا العمددالعلدد  معاجلددة مسددائال  تعمددال حاليدداا 
ملكتدددب أمدددني امل دددامل حلقدددوق اإلنسدددان والعدالدددة لتمكينددده مدددن   ضدددافياا  وتملدددب وزارة العددددل متدددوييا 

مليون دولر أمريكي تال  ١.٤وهو يتلق  حاليا مبلن  .للقانون والدستور وفقاا الضميع بوليته 
ق  مايددة حقددوق المفددال  ينت ددر عدددد مددن مشدداريع الصددكوع وفيمددا يتعلدد .سددنة مددن ميزانيددة الدولددة

 القانونيددة احلصددول علدد  موافقددة الربملددان   ددا يف ذلددم قددانون بشدد ن قهدداء األحددداا  وآخددر بشدد ن
تعليمية  ددة تستهدح اجلاحنني األحداا احملتجزين والشباأ املعرضني للخمر وأحكام  أحكام

 عمدددال خمدددة واعُتمددددت .هملدددني واليتدددام  الهدددعفاءبشددد ن تدددوفر احلمايدددة الجتماعيدددة لد فدددال امل
 احلاليدة الو نيدة السدةاتيجية اخلمة يف 6 رقم األولوية برنامط ويرّتز .اإلنسان حقوق بش ن و نية
 التعلدديم علدد  غددرهن  مددع املسدداواة قدددم علدد  وحصددوهلن  اجملتمددع يف الفتيددات  دمددا  علدد  للتعلدديم

  .املهارات  وهو أمر ضرورج يف بلد نصف سكانه ل يبلن التاسعة عشرة عل  والتدريب
وتسدددع  احلكومدددة جاهددددة    تقريدددب اخلددددمات الصدددحية    النددداس  مدددن خددديل تدددوفر  -86

 .شددبكة مددن مراتددز الرعايددة الصددحية األوليددة يف البلددديات وايددع القددرإ  ودعمهددا بعيددادات متنقلددة
تمدددا أئدددا حتّسدددن فدددرا حصدددول   .ي  وتدددوفّر التحصدددني والددددعم التغددد وجوتقددددم هددد ه املراتدددز العددد

ول يعتددرب  .النسداء علد  الرعايددة السدابقة للددولدة وتشدجعهن علد  الددولدة يف مرافدق صددحية ن اميدة
الغتصدددداأ  سددددفات احملددددارم حددددىت اآلن جرميددددة يف حددددد ذاتدددده  لكددددن القددددانون اجلنددددائي   ددددر رمسيدددداا 

 5 حيث يعاقب عل  جرمية الغتصاأ بالسجن ملدة تةاوت بدنيوالعتداء اجلنسي عل  القّصر  
 .مشدددّدداا  ويعتدددرب ارتكددداأ هددد ه اجلدددرائم مدددن قبدددال أحدددد أفدددراد األسدددرة عددداميا  .سدددنة ٢٠و سدددنوات

  .ونُّ م  محيت  عيمية لتوعية اجلمهور هب ه القهايا
و دددّدد قدددانون  .٢٠١١وقدددد ُأحدددرز تقددددم تبدددر فيمدددا يتعلدددق بتسدددجيال املواليدددد منددد  عدددام  -8٧

التسددجيال املدددن ترتيبددات التسددجيال القانونيددة ويدد ذن لشدديوخ القددرإ واألبرشدديات ب خمددار مكاتددب 
 .تسجيال املواليد بالولدات املسجلة يف مقا عاهتم

عل  اسدتعداد للتعداون مدع  لد  حقدوق اإلنسدان وتلقدي التقدارير  ليشيت -تيمور وت ال  -88
  .بش ن امتااهلا لصكوع حقوق اإلنسان
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 **استنتاجات و/أو توصيات -ثانياا  
التوصتيات التاليتة وستتقدل التردود لتي الومتا المناستب   ليشتتي -تيمور ستدرس  -89

 .ولكن لي موعد أمصاه الدورة الرابعة والثالثون لمجلس حقوق اإلنسان
مواصتتتلة عمليتتتة التصتتتديق علتتتو الصتتتكوس الدوليتتتة الر يستتتية لحقتتتوق  ١-89

 اإلنسان )إيطاليا(؛
صتتتديق علتتتو ستتتا ر االتفاميتتتات الدوليتتتة الم متتتة لحقتتتوق بالت اإلستتتراع ٢-89

اإلنستتتتان  وب اصتتتتة اتفاميتتتتة حقتتتتوق ا وتتتت اي  وي اإلعامتتتتة واالتفاميتتتتة الدوليتتتتة 
 لحماية جميع ا و اي من االختفاء القسري )اليابان(؛

التصديق علو البروتوكول االختياري الملحتق بالع تد التدولي ال تاي  89-3
 البروتوكتول علتو والتصتديق االمتصادية واالجتماعية والثقالية )البرتغال(؛بالحقوق 
 واالجتماعيتتتتة االمتصتتتادية بتتتالحقوق ال تتتاي التتتدولي بالع تتتد الملحتتتق االختيتتتاري
 ؛(أوروغواي) الدول بين والتواصل بالتحقيق المتعلقة إجراءاته ومبول والثقالية 

ا ول للع تتتد التتتدولي ال تتتاي التصتتديق علتتتو البروتوكتتتول االختيتتتاري  ٤-89
 بالحقوق المدنية والسياسية )البرتغال(؛

 التمييتتز علتتو بالقضتتاء المعنيتتة اللجنتتة متتدمت ا التتتي التوصتتيات تنفيتت  89-5
 ؛(سويسرا) 2015 عال لي المرأة ضد
التصتديق علتتو اتفاميتتة منالضتة التعتت يب وغيتتره متن ضتترو  المعاملتتة  89-6

 الالإنسانية أو الم ينة )السنغال(؛ أو العقوبة القاسية أو
التصديق علو البروتوكول االختياري التفامية منالضة التع يب وغيتره  ٧-89

متتتتن ضتتتترو  المعاملتتتتة أو العقوبتتتتة القاستتتتية أو الالإنستتتتانية أو الم ينتتتتة )أوكرانيتتتتا( 
 )البرتغال( )الجبل ا سود( )الدانمرس( )غواتيماال( )كابو ليردي( )كوستاريكا( ؛

النظتر لتتي التصتتديق علتو االتفاميتتة الدوليتتة لحمايتة جميتتع ا وتت اي  89-8
من االختفاء القستري واتفاميتة حقتوق ا وت اي  وي اإلعامتة  ولتو متا سيستاعد 
لي تحسين التمتع بحقوق اإلنسان والحريتات ا ساستية لتي جميتع منتاحي الحيتاة 

 )بنما(؛
ا وتتتت اي متتتتن التصتتتتديق علتتتتو االتفاميتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة جميتتتتع  89-9

 االختفاء القسري )أنغوال( )كابو ليردي( )كوستاريكا( )العراق( )أوروغواي(؛

__________ 

   .مل حترر الستنتاجات والتوصيات **
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تعزيز إطارلا القتانوني باالنضتمال إلتو االتفاميتة الدوليتة لحمايتة جميتع  ١٠-89
ا وتتتت اي متتتتن االختفتتتتاء القستتتتري واتفاميتتتتة حقتتتتوق ا وتتتت اي  وي اإلعامتتتتة  

نظتتال رومتتتا ا ساستتي للمحكمتتتة  وبضتتمان اتستتتاق التشتتريعات الوطنيتتتة متتع أحكتتتال
 الجنا ية الدولية )لرنسا(؛

النظتتتر لتتتي التصتتتديق علتتتو اتفاميتتتة حقتتتوق ا وتتت اي  وي اإلعامتتتة  ١١-89
   )باكستان( )بلغاريا(؛

النظتتتر لتتتي التصتتتديق علتتتو اتفاميتتتة حقتتتوق ا وتتت اي  وي اإلعامتتتة  ١٢-89
وي اإلعامتة ومواصلة ج ودلا الراميتة إلتو تنفيت  خطتة العمتل الوطنيتة لذوت اي  

 )السودان(؛ 2018-2014للفترة 
 علي تتتتا والتصتتتتديق اإلعامتتتتة  وي ا وتتتت اي حقتتتتوق اتفاميتتتتة توميتتتتع ١3-89
 ؛(تركيا)

التصتتتتديق علتتتتو اتفاميتتتتة حقتتتتوق ا وتتتت اي  وي اإلعامتتتتة )أنغتتتتوال(  ١٤-89
 )أوروغواي( )أوكرانيا( )الجزا ر( )غواتيماال( )كوستاريكا( )مدغشقر( )منغوليا(؛

 التصتتتتتتديق علتتتتتتو اتفاميتتتتتتة حقتتتتتتوق ا وتتتتتت اي  وي اإلعامتتتتتتة عمتتتتتتالا  ١5-89
  وي ا وتتتت اي حقتتتتوق اتفاميتتتتة علتتتتو والتصتتتتديق بتوصتتتتيات ستتتتابقة )ستتتتلولينيا(؛

تفامية حقوق ا و اي ا علو والتصديق ؛(إسبانيا) ممكن وما أمر  لي اإلعامة
 حقتتتوق اتفاميتتتة علتتتو والتصتتتديق  وي اإلعامتتتة دون مزيتتتد متتتن التتتتاخير )ألمانيتتتا(؛

 متع يتماوتو بمتا تنفيت لا إطار لتعزيز المناسب الوما لي اإلعامة  وي ا و اي
 ؛(تايلند) االتفامية

 التصتتتتتتديق علتتتتتتو اتفاميتتتتتتة حقتتتتتتوق ا وتتتتتت اي  وي اإلعامتتتتتتة عمتتتتتتالا  ١6-89
 بتوصيات مجلس حقوق اإلنسان )العراق(؛

تنفيتت  التزام تتا المقتتدل لتتي جولتتة االستتتعراض ا ولتتو بالتصتتديق علتتو  ١٧-89
اتفامية حقوق ا و اي  وي اإلعامة  وضتمان أن تستروتد لت ه العمليتة بحقتوق 

 ا و اي  وي اإلعامة وآرا  م )أستراليا(؛
علتتو اتفاميتة حقتوق ا وتت اي  وي اإلعامتة  وإنشتتاء  التصتديق لتوراا  ١8-89

المجلس الوطني المعني باإلعامة بعد عمليتة التصتديق  ال مبل تا  لضتمان اإلستراع 
 ية )كندا(؛ب  ه العمل

التصتتديق علتتتو اتفاميتتة حقتتتوق ا وتت اي  وي اإلعامتتتة وبروتوكول تتتا  ١9-89
 االختياري )المكسيك(؛
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علو اتفامية حقوق ا وت اي  وي اإلعامتة  والعمتل  التصديق ن ا ياا  ٢٠-89
بنشاط علو تلبية احتياجات ا و اي  وي اإلعامة  ال سيما لي المناطق النا ية 

 ؛من البلد )نيوزيلندا(
ات تا  المزيتتد متتن ال طتوات للنظتتر لتتي االنضتمال إلتتو اتفاميتتة حقتتوق  ٢١-89

 ا و اي  وي اإلعامة )ليتنال(؛
اإلعامتة  يق علتو اتفاميتة حقتوق ا وت اي  ويتسريع عمليتة التصتد ٢٢-89

 2018-2014 نيتة لذوت اي  وي اإلعامتة للفتترةتمّشيا متع خطتة العمتل الوط
 )إندونيسيا(؛

بشتتان وضتتع ا وتت اي عتتديمي  1954اتفاميتتة عتتال  االنضتتمال إلتتو ٢3-89
 بشان خفض حاالت انعدال الجنسية )أستراليا(؛ 1961الجنسية واتفامية عال 

التصتتديق علتتو اتفاميتتة منتتع جريمتتة اإلبتتادة الجماعيتتة والمعامبتتة علي تتا  ٢٤-89
 )أرمينيا(؛

 ؛التصديق علو تعديالت كامباال علو نظال روما ا ساسي )سويسرا( ٢5-89
التصتتديق  دون تحفظتتتات  علتتو اتفاميتتتة عتتدل تقتتتادل جتترا م الحتتتر   ٢6-89

 والجرا م المرتكبة ضد اإلنسانية )أوروغواي(؛
مواءمة تشريعات ا الوطنية مع نظتال رومتا ا ساستي  بطترق من تا إدرا   ٢٧-89

أحكتتتتتال تتتتتتنا علتتتتتو التعتتتتتاون الفتتتتتوري والتتتتتتال متتتتتع المحكمتتتتتة الجنا يتتتتتة الدوليتتتتتة 
 )غواتيماال(؛

 المرتكبتتة والجتترا م الحتتر  جتترا م تقتتادل عتتدل اتفاميتتةالتصتتديق علتتو  ٢8-89
 ؛(أرمينيا) اإلنسانية ضد
 189النظتتر لتتي التصتتديق علتتو اتفاميتتة منظمتتة العمتتل الدوليتتة رمتتم  ٢9-89

 )الفلبين(؛ 2011بشان العمال المنزليين لعال 
لي  لتك القتوانين ومشتاريع ضمان إتاحة جميع الوثا ق القانونية  بما  89-3٠

 القوانين  باللغتين التيتومية والبرتغالية )أوكرانيا(؛
تعزيز سيادة القانون من خالل مواءمة القوانين الوطنية متع نظتال رومتا  89-3١

ا ساسي للمحكمة الجنا ية الدولية وتعزيز آليات المساءلة  وك لك ضمان إتاحة 
 الوثا ق القانونية للجم ور )أوروغواي(؛ القوانين ومشاريع القوانين وغيرلا من

لنظتتال رومتتا ا ساستتي  ولقتتاا تنقتتيق متتانون العقوبتتات واإلطتتار التشتتريعي  89-3٢
 الدولية )سويسرا(؛ ليشتي -تيمور للمحكمة الجنا ية الدولية وغيره من التزامات 
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إعطتتاء ا ولويتتة للموالقتتة علتتو مشتتروع القتتانون المتعلتتق بالتعويضتتات  89-33
 يرلندا الشمالية(؛آكة المتحدة لبريطانيا العظمو و )الممل
مواصتتتتلة استتتتتعراض القتتتتوانين التتتتتي ل تتتتا آثتتتتار تمييزيتتتتة علتتتتو المتتتترأة  89-3٤

 )إيطاليا(؛
استتتكمال متتانون الطفتتل بتتكدرا  أحكتتال محتتددة لحمايتتة ا طفتتال متتن  89-35

 التمييز واإلي اء واالستغالل واإللمال والعنف )البرتغال(؛
وتتامل لمكالحتتة االتجتتار يكفتتل تمتتتع الجميتتع  بمتتن لتتي  ستتّن متتانون 89-36

لبروتوكتتتول منتتتع وممتتتع  ولقتتتاا  لتتتك ا وتتت اي دون ستتتن الثامنتتتة عشتتترة  بالحمايتتتة 
ومعامبتتة االتاجتتار با وتت اي  وب اصتتة النستتاء وا طفتتال  المكمتتل التفاميتتة ا متتم 

 المتحدة لمكالحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )كندا(؛
متتع جميتتع االلتزامتتات المترتبتتتة  متتانون وستتا ع اإلعتتالل تمشتتياا تنفيتت   89-3٧

 علو القانون الدولي لحقوق اإلنسان )النرويج(؛
ال مانون تا المتعلتق بالعقوبتات التتي تتضتتمن أحكت استتعراض لتي النظتر 89-38

 تدابير عقابية ضد النساء اللواتي أج ضن بطريقة غير مانونية )النرويج(؛
  متن ختالل تعزيتز لة العمل لفا تدة أكثتر الفتتات الستكانية عتوزاا مواص 89-39

 السياسات االجتماعية )جم ورية لنزويال البوليفارية(؛
تعزيز عمليات تتدريب الشترطة علتو مواعتد ومعتايير حقتوق اإلنستان   ٤٠-89

بمتتا لتتي  لتتك اإلجتتراءات التتتي يتعتتين استتت دام ا أثنتتاء االضتتطالع بعمليتتات أمنيتتة 
 )ويلي(؛

مواصتتتلة الج تتتود الراميتتتة إلتتتو زيتتتادة تتتتدريب ألتتتراد الشتتترطة ومتتتوات  ٤١-89
 الدلاع علو مسا ل حقوق اإلنسان )ليبيا(؛

تكثيف الج ود المب ولتة لضتمان تستجيل جميتع ا طفتال المولتودين  ٤٢-89
ا طفتتال المولتتودين لتتي المنتتازل  وات تتا  التتتدابير   ال ستتيما ليشتتتي -تيمتتور لتتي 

 اإلضالية الالزمة لضمان تسجيل م )المكسيك(؛اإلدارية والتشريعية 
مواصتتلة اعتمتتاد التتتدابير الراميتتة إلتتو زيتتادة معتتّدل إصتتدار وتت ادات  ٤3-89

الوالدة  ال سيما لتي المنتاطق الريفيتة  متع اعتمتاد تتدابير محتددة لتستجيل أطفتال 
 الم اجرين عند الوالدة )تركيا(؛

ر لتتي الن تتوض بالنستتاء مواصتتلة تنفيتت  إعتتالن ديلتتي المعنتتون  استتتثم ٤٤-89
استتتتتثمر لتتتتي المستتتتاواة   التتتت ي أمتتتتره البرلمتتتتان التتتتوطني والحكومتتتتة  - وا طفتتتتال

 والكنيسة والمجتمع المدني )كوبا(؛
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مواصتتتتتتلة حمايتتتتتتة الفتتتتتتتات الضتتتتتتعيفة  ال ستتتتتتيما ا طفتتتتتتال والنستتتتتتاء  ٤5-89
 )السنغال(؛

تزويتتتد متسستتتت ا الوطنيتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان بمتتتا يكفتتتي متتتن التمويتتتل  ٤6-89
 )الفلبين(؛ كامالا   وارد البشرية لتمكين ا من تنفي  واليت ا تنفي اا والم
 المتعلقتة للمبتاد  طبقاا  يكفي بما وتمويله المظالم أمين مكتب تعزيز ٤٧-89
مركتتتز المتسستتتتات الوطنيتتتتة لتعزيتتتتز حقتتتتوق اإلنستتتتان وحمايت تتتتا )مبتتتتاد  بتتتتاريس( ب

        )كوستاريكا(؛
المعني بحقوق اإلنستان والعدالتة متا يكفتي منق مكتب أمين المظالم  ٤8-89

 من االستقالل المالي لضمان توالقه مع مباد  باريس )غواتيماال(؛
مواصتتتتتلة تعزيتتتتتز المتسستتتتتات واحليتتتتتات الوطنيتتتتتة لحقتتتتتوق اإلنستتتتتان  ٤9-89

 )نيبال(؛
النظر لي اعتماد خطة عمل وطنية متكاملة لحقوق اإلنستان بوصتف ا  89-5٠

 ل طع عمل وطنية مواضيعية وتو )إندونيسيا(؛ ومرجعاا  عاماا  توجي اا 
وضتتع خطتتة عمتتل وطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان والمضتتي لتتي تعزيتتز عمليتتة  89-5١

 تنمية حقوق اإلنسان لي البلد )الصين(؛
متن  لعتاالا  تنفي  خطة العمل الوطنية المتعلقتة بحقتوق اإلنستان تنفيت اا  89-5٢

نستتاء وا طفتتال وا وتت اي أجتتل تعزيتتز وحمايتتة الفتتتات المستضتتعفة  بمتتن لي تتا ال
  وو اإلعامة )جم ورية كوريا(؛

استكمال وضع خطع العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل وحقوق  89-53
 اإلنسان )كوبا(؛

ت صتتتيا متتتوارد كاليتتتة لمواصتتتلة وضتتتع وتنفيتتت  استتتتراتيجيات وطنيتتتة  89-5٤
بشتتان حقتتوق اإلنستتان  بمتتا لتتي  لتتك خطتتة عمتتل وطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان وخطتتة 

مل لحقوق الطفل وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالعنف القا م علو نوع الجنس ع
وخطتتة العمتتل الوطنيتتة متتن أجتتل القضتتاء التتتال علتتو الجتتوع  واعتمتتاد تتتدابير لعالتتة 

 للقيال ب لك )لييا نال(؛
تنفي  خطتة العمتل الوطنيتة المتعلقتة بتالعنف القتا م علتو نتوع الجتنس  89-55

 جل القضاء التال علو الجوع )السودان(؛وخطة العمل الوطنية من أ
اعتمتتتاد خطتتتة عمتتتل وطنيتتتة لحقتتتوق الطفتتتل وتزويتتتد اللجنتتتة الوطنيتتتة  89-56

 لحقوق الطفل بالموارد الضرورية )تركيا(؛
 استكمال وتنفي  سياسة نظال رعاية الطفل وا سرة )تركيا(؛ 89-5٧
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 اعتماد خطة عمل وطنية لحقوق الطفل )الجزا ر(؛ 89-58
بكبقتاء الفتيتات  خاصتاا  ع خطة عمل وطنية للتنفيت  تتضتمن تكليفتاا وض 89-59

لتتتتتي المتتتتتدارس  ال ستتتتتيما لتتتتتي المنتتتتتاطق الريفيتتتتتة  وتلبيتتتتتة احتياجتتتتتات ن ال اصتتتتتة 
 ومساعدت ن لي التعليم الثانوي )لايتي(؛

مواصلة المشاورات الرامية إلو إنشاء مجلس وطني لذو اي  وي  89-6٠
ومتكاملتتتة بشتتتان احتياجتتتات إعتتتادة التاليتتتل اإلعامتتتة ووضتتتع استتتتراتيجية واضتتتحة 

 )ويلي(؛
وضع اللمستات ا خيترة علتو إنشتاء مجلتس وطنتي لذوت اي  وي  89-6١

 اإلعامة وتيسير عمله )ملديف(؛
مواصتتلة بتت ل مصتتارو الج تتود متتن أجتتل تنفيتت  خطتتة العمتتل الوطنيتتة  89-6٢

 )ميانمار(؛ لعاالا  لذو اي  وي اإلعامة تنفي اا 
لتتا الراميتتة إلتتو تنفيتت  التوصتتيات المقبولتتة ختتالل جولتتة مواصتتلة ج ود 89-63

 االستعراض ا ولو )أوغندا(؛
تقتتديم جميتتع تقاريرلتتتا المتتتاخرة إلتتو ليتتتتات المعالتتدات لتتي أمتتتر   89-6٤

 وما ممكن )أوكرانيا(؛
تقتتتتتديم التقتتتتتارير إلتتتتتو ليتتتتتتات معالتتتتتدات حقتتتتتوق اإلنستتتتتان الدوليتتتتتة  89-65

 )العراق(؛
 الصتتتتتتلة  ات المعالتتتتتتدات ليتتتتتتتات إلتتتتتتو العالقتتتتتتة تقاريرلتتتتتتا تقتتتتتتديم 89-66
 ؛(البرتغال)

بتتت ل ج تتتود إضتتتالية متتتن أجتتتل تقتتتديم التقتتتارير الدوريتتتة إلتتتو ليتتتتات  89-6٧
 المعالدات )السودان(؛

توجيتتته دعتتتوة دا متتتة إلتتتو المكلفتتتين بواليتتتات لتتتي إطتتتار اإلجتتتراءات  89-68
 اإلجتراءات إطار لي بواليات المكلفين إلو دا مة دعوة وتوجيه ال اصة )بلغاريا(؛

 جميتتتتع إلتتتتو دا متتتتة دعتتتتوة وتوجيتتتته ؛(تركيتتتتا) اإلنستتتتان حقتتتتوق لمجلتتتتس ال اصتتتتة
 اصتتتتتة )البرتغتتتتتال( ال المتحتتتتتدة ا متتتتتم إجتتتتتراءات إطتتتتتار لتتتتتي بواليتتتتتات المكلفتتتتتين

)غواتيمتتتتاال(؛ وتوجيتتتته دعتتتتوة دا متتتتة إلتتتتو جميتتتتع المكل فتتتتين بواليتتتتات لتتتتي إطتتتتتار 
           ا سود( )جم ورية كوريا(؛اإلجراءات ال اصة )الجبل 

متتع توصتتية اللجنتتة المعنيتتة بالقضتتاء علتتو التمييتتز ضتتد المتترأة   تمشتتياا  89-69
متتن  1 للمتتادة ولقتتاا للتمييتتز ضتتد المتترأة  النظتتر لتتي اعتمتتاد تشتتريع يتضتتمن تعريفتتاا 

 اتفامية القضاء علو جميع أوكال التمييز ضد المرأة )ناميبيا(؛
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السياستتات والبتترامج الراميتتة إلتتو تعزيتتز المستتاواة بتتين مواصتتلة تنفيتت   ٧٠-89
الجنستتتين وتعزيتتتز لتتتري النستتتاء لتتتي تحستتتين مكتتتانت ن االجتماعيتتتة واالمتصتتتادية 

 والسياسية لي المجتمع )سنغالورة(؛
اعتماد تشريع محتدد بشتان المستاواة بتين الجنستين بمتا يتماوتو متع  ٧١-89

أحكال اتفامية القضاء علو جميتع أوتكال التمييتز ضتد المترأة  بطترق من تا تعريتف 
 من االتفامية )سلولينيا(؛ 1 للمادة ولقاا التمييز ضد المرأة 

متا ات ا  التدابير الالزمة للقضاء علو التمييز ضد المرأة  ال سيما لي ٧٢-89
يتعلق بقضايا العنف والحقوق لي ا راضي والحتق لتي العمتل والحتق لتي التعلتيم  

 وغير  لك من أوكال عدل المساواة بين الجنسين )إسبانيا(؛
تكثيتتف الج تتود الراميتتة إلتتو االعتتتراا بمستتالمة المتترأة لتتي التنميتتة  ٧3-89

انتشتال المترأة الوطنية االمتصادية واالجتماعية والسياسية وتسليع الضوء علي ا  و 
من براثن الفقر وتزويد النساء ضحايا العنف بما يكفي متن الحمايتة وستبل اللجتوء 

 إلو العدالة )ماليزيا(؛
مواصلة تنفي  السياسات الرامية إلو حماية حقتوق النستاء والفتيتات   ٧٤-89

 بما لي  لك اإلجراءات القانونية الرامية إلو مكالحة العنف والتمييز )باكستان(؛
مواءمة القانون المدني مواءمتة كليتة متع التزامات تا وتع تدات ا الدوليتة   ٧5-89

أوتتتكال التمييتتتز ضتتتد المتتترأة  لضتتتمان بمتتا لتتتي  لتتتك اتفاميتتتة القضتتتاء علتتتو جميتتع 
تكتون بحكتم الوامتع غيتر  اعتراا القانون المدني بالقران المتدني وبالزيجتات التتي

لتتي الحقتتوق المتصتتلة بتتاإلر   وبتستتاوي المتترأة والرجتتل تقليديتتة أو غيتتر كاثوليكيتتة
 وملكية ا راضي )كندا(؛

تعزيتتتز اإلطتتتار القتتتانوني بغيتتتة ضتتتمان المستتتاواة بتتتين الجنستتتين وحظتتتر  ٧6-89
 التمييز علو أساس الميل الجنسي وال وية الجنسانية )ويلي(؛

وضتتتع واعتمتتتاد تتتتدابير مانونيتتتة وإداريتتتة للتحقيتتتق لتتتي ألعتتتال التمييتتتز  ٧٧-89
تستتتت دا المثليتتتات والمثليتتتين ومزدوجتتتي الميتتتل الجنستتتي والوصتتتم والعنتتتف التتتتي 

ومغتتتايري ال ويتتتة الجنستتتانية وحتتتاملي صتتتفات الجنستتتين  ومعامبتتتة المتتتتورطين لي تتتا 
 )ا رجنتين(؛

تنفيتتتت  اإلجتتتتراءات الراميتتتتة إلتتتتو تحستتتتين العالمتتتتة بتتتتين متتتتوات ا متتتتن  ٧8-89
حتجتتتاز وال يتتتتات القضتتتا ية والمجتمتتتع المتتتدني  ال ستتتيما ليمتتتا يتعلتتتق بمستتتا ل اال

التعستتتفي  واستتتت دال القتتتوة المفرطتتتة أثنتتتاء التوميتتتف  والمحاكمتتتة ولتتتق ا صتتتول 
القانونية  وإساءة استعمال السلطة والتعت يب  وت صتيا المتوارد الالزمتة لضتمان 

 عدل إلالت المتورطين لي االنت اكات الم كورة أعاله من العقا  )إسبانيا(؛
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حقوق اإلنستان وحمتايت م   االعتراا بمشروعية عمل المدالعين عن ٧9-89
وتجنّتتب االعتقتتاالت التعستتفية وا عمتتال االنتقاميتتة  والتحقيتتق لتتي الت ديتتدات أو 

 ال جمات التي تست دل م وتقديم الم نبين إلو العدالة )أوروغواي(؛
اعتمتاد تتتدابير لمنتع االحتجتتاز التعستفي وتجنتتب االستت دال المفتترط  89-8٠

 يكا(؛للقوة من جانب موات ا من )كوستار 
وضتتع اللمستتات ا خيتترة علتتو اعتمتتاد خطتتة العمتتل الوطنيتتة المتعلقتتة  89-8١

 بالعنف القا م علو نوع الجنس )تركيا(؛
وضتتع اللمستتات ا خيتترة علتتو اعتمتتاد خطتتة العمتتل الوطنيتتة المتعلقتتة  89-8٢

بتالعنف القتا م علتو نتوع الجتنس وتزويتدلا بمتا يكفتي متن المتوارد لضتمان تنفيتت لا 
 يرلندا الشمالية(؛آدة لبريطانيا العظمو و )المملكة المتح

المضي لي وضع برامج إلعادة إدما  ضحايا العنف القا م علو نتوع  89-83
االجتمتاعي وتوعيتة الجم تور )جم وريتة لنتزويال  -الجنس  وتولير الدعم النفستي 

 البوليفارية(؛
متل تعيين وكالة مركزية رليعة المستوو لتولي مستتولية تنفيت  خطتة الع 89-8٤

الوطنية المتعلقة بتالعنف القتا م علتو نتوع الجتنس وضتمان ت صتيا ميزانيتة كاليتة 
من أجل التصدي بجدية لمعتدالت إيت اء ا طفتال والعنتف ضتد المترأة باعتبارلمتا 

 ظالرتين متفشيتين وعابرتين لذجيال )أستراليا(؛
  تنفي  خطة العمل الوطنية المتعلقة بتالعنف القتا م علتو نتوع الجتنس 89-85

بطتتترق من تتتا تحستتتين لتتتري وصتتتول الضتتتحايا إلتتتو العدالتتتة وتتتتولير تتتتدريب محتتتّدد 
ا لداا لموظفي إنفا  القانون وموظفي القضاء وبناء متدرات م  وت صتيا متوارد  

 كالية لتمكين الوزارات الر يسية من تنفي  خطة العمل وزيادة التنسيق )كندا(؛
د المتتترأة وتعزيتتتتز مواصتتتلة الج تتتود الراميتتتتة إلتتتو مكالحتتتتة العنتتتف ضتتتت 89-86

المستتتاواة بتتتين المتتترأة والرجتتتل  بطتتترق من تتتا تنظتتتيم بتتترامج لتوعيتتتة الجم تتتور ب تتت ا 
 الموضوع )لرنسا(؛

تسريع عملية تنفي  خطة العمل الوطنية المتعلقتة بتالعنف القتا م علتو  89-8٧
نوع الجنس وكت ا خطتع العمتل الراميتة إلتو دعتم المترأة وا وت اي  وي اإلعامتة 

 )مدغشقر(؛
ضمان تنفي  المرحلة الثانية من خطة العمل الوطنية المتعلقتة بتالعنف  89-88

القتتتا م علتتتو نتتتوع الجتتتنس ومواصتتتلة الج تتتود الراميتتتة إلتتتو تحستتتين وصتتتول ضتتتحايا 
 اإلي اء إلو العدالة ومرالق اإليواء )النرويج(؛
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العمتتل متتع المجتمتتع المتتدني والستتلطات المحليتتة متتن أجتتل التصتتدي  89-89
سي وتزويد وحدة ا و اي الضعفاء التابعة للشرطة الوطنية للعنف المنزلي والجن

بما يكفي من الموارد لتظل موجودة بقتدر كتاا لتي جميتع أنحتاء البلتد )الواليتات 
 المتحدة ا مريكية(؛

تعزيتتز عمليتتة تنفيتت  السياستتات الراميتتة إلتتو مكالحتتة العنتتف المنزلتتي  89-9٠
 )أنغوال(؛

يتتتة إلتتتو مكالحتتتة انت اكتتتات حقتتتوق المضتتتي لتتتي تعزيتتتز التتتتدابير الرام 89-9١
اإلنسان ضد النساء والفتيات  وال سيما العنف المنزلي  والقيال لتي الومتا نفسته 
بتحستتتتين تتتتتدابيرلا الراميتتتتة إلتتتتو تعزيتتتتز مشتتتتاركة النستتتتاء والفتيتتتتات لتتتتي المجتمتتتتع 

 )اليابان(؛
التعجيتتل بت فتتيض العنتتف المنزلتتي عتتن طريتتق ضتتمان تطتتابق القتتوانين  89-9٢

 ليشتتتي -تيمتور والسياستات والممارستات المتعلقتتة بتالعنف المنزلتتي متع التزامتتات 
المترتبتتتة علتتتو اتفاميتتتة القضتتتاء علتتتو جميتتتع أوتتتكال التمييتتتز ضتتتد المتتترأة  وضتتتمان 

 ؛تدريب موظفي إنفا  القانون علو تنفي  ل ه القوانين )نيوزيلندا(
تنفيتت  القتتوانين المتعلقتتة بتتالعنف الجنستتي والعنتتف القتتا م علتتو نتتتوع  89-93

عتن طريتق تتولير المتوارد البشترية والماليتة والمتسستية الالزمتة  لعاالا  الجنس تنفي اا 
وضمان تطابق القوانين والسياسات والممارسات المحلية مع اتفاميتة القضتاء علتو 

 ؛جميع أوكال التمييز ضد المرأة )ألمانيا(
تعزيتتز تتتدابير حمايتتة حقتتوق الطفتتل متتن أجتتل أمتتور من تتا منتتع ممارستتة  89-9٤

 الزوا  المبكر )إيطاليا(؛
وضتتع اللمستتات ا خيتترة علتتو اعتمتتاد خطتتة العمتتل الوطنيتتة المتعلقتتة  89-95

 بالعنف القا م علو نوع الجنس )تركيا(؛
كفالتتة وصتتول جميتتع الستتكان إلتتو العدالتتة  ال ستتيما ضتتحايا العنتتف  89-96

 الجنسي والعنف القا م علو نوع الجنس )أوروغواي(؛
ضتتمان تنفيتت  االتفاميتتات الدوليتتة المصتتدق علي تتا بالفعتتل لتتي مجتتالي  89-9٧

 حقوق المرأة والطفل  بما لي ا تلك المتعلقة بمكالحة العنف ضد المرأة )أوكرانيا(؛
ستتيما  ا طفتتال  التكثيتتف التتتدابير الراميتتة إلتتو مكالحتتة العنتتف ضتتد  89-98

متن ختتالل حظتتر جميتتع أوتكال العقوبتتة البدنيتتة لتتي جميتع ا متتاكن  بمتتا لتتي  لتتك 
داخل ا سرة ولي أمتاكن الرعايتة البديلتة والمتدارس  علتو النحتو المنصتوي عليته 

 لي مشروع مانون الطفل )البرازيل(؛
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مواصتتتلة الج تتتود المب ولتتتة لحمايتتتة ا طفتتتال متتتن العنتتتف واإللمتتتال  89-99
متتاد متتانون الطفتتل  وضتتمان تنفيتت  االستتتراتيجية الوطنيتتة واإليتت اء  بطتترق من تتا اعت
  )لرنسا(؛ لعاالا  تنفي اا  2030-2011لحماية ا طفال للفترة 

مكالحتتة استتتغالل ا طفتتال وجميتتع أوتتكال العنتتف التتتي تستتت دل م   ١٠٠-89
بما لي  لك سفاح المحارل واالتجار بالبشر واالتجار با عضاء البشرية  وضتمان 

 العدالة  وإعادة إدما  الضحايا لي المجتمع )ماليزيا(؛وصول م إلو 
تعزيتتز إطتتار حمايتتة حقتتوق الطفتتل  ال ستتيما باعتمتتاد تتتدابير تشتتريعية  ١٠١-89

واستتتغالل م وتعنتتيف م ومعامبتتة المتت نبين   وبرنامجيتتة لمنتتع االعتتتداء علتتي م جنستتياا 
القانونيتة  وك ا تدابير ترمي إلو تيسير حصول ضحايا ل ه الجرا م علو المستاعدة

 والدعم الطبي والنفسي )المكسيك(؛
المضتتتي لتتتي تعزيتتتز تتتتدابيرلا الراميتتتة إلتتتو حمايتتتة ا طفتتتال متتتن جميتتتع  ١٠٢-89

 أوكال العنف )ميانمار(؛
 تعزيز موانين ا المتعلقة باالتجار با و اي )أوغندا(؛ ١٠3-89
قتة تعزيز اإلصالحات القضا ية ومواصلة الحد من عدد القضتايا المعلّ  ١٠٤-89
 )الصين(؛ سنوياا 
ات ا  المزيد من ال طوات من أجل تنفي  لعال لل طة االستراتيجية  ١٠5-89

 )لييا نال(؛ لقطاع العدالة  بطرق من ا توسيع وبكة المحاكم لي البلديات
تعزيز نظال العدالة من خالل وضتع تتدابير تشتريعية وإداريتة ترمتي إلتو  ١٠6-89

ومتتن ختتالل اعتمتتاد تتتدابير ترمتتي إلتتو ضتتمان ضتتمان استتتقالل القضتتاة والمحتتامين  
وتعزيز وصول جميع الناس  وال ستيما المترأة الريفيتة  إلتو العدالتة وحصتول م علتو 

 المساعدة القانونية والدعم النفسي والجبر )المكسيك(؛
المضتتتي لتتتي تعزيتتتز المتسستتتات القضتتتا ية وتوستتتيع نطتتتاق استتتت دال  ١٠٧-89

 المحاكم المتنّقلة )منغوليا(؛
إنشاء محاكم دا مة لي جميع البلديات الثال  عشرة لزيادة إمكانية  ١٠8-89

 الوصول إلو العدالة  وال سيما لي المناطق الريفية )لايتي(؛
إحراز المزيد من التقدل ليما يتعلق بحصول ضحايا انت اكات حقوق  ١٠9-89

اإلنستان علتو التعويضتتات  بمتا لتي  لتتك توعيتة الستكان بوضتتع لتتالء ا وتت اي 
 )ا رجنتين(؛

تعزيتز الج تود الراميتة إلتو محاكمتتة ألتراد مطتاع ا متن المتتورطين لتتي  ١١٠-89
حاالت االستت دال المفترط للقتوة أو المعاملتة غيتر الال قتة للمحتجتزين )الواليتات 

 المتحدة ا مريكية(؛
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ضتتتمان تطبيتتتق اإلجتتتراءات القضتتتا ية علتتتو االنت اكتتتات التتتتي يرتكب تتتا  ١١١-89
 )لرنسا(؛ ألراد موات ا من

ات ا  تدابير لعالة لمنع انت اكتات حقتوق اإلنستان متن جانتب متوات  ١١٢-89
الجتتتيا وا متتتن  مثتتتل تتتتولير المزيتتتد متتتن التتتتدريب وإنشتتتاء آليتتتات أكثتتتر وتتتفالية 

 للتحقيق لي االنت اكات )ألمانيا(؛
إجتتتتتراء تحقيقتتتتتات لوريتتتتتة ومحايتتتتتدة ووتتتتتاملة لتتتتتي جميتتتتتع اّدعتتتتتاءات  ١١3-89

ة وستتوء المعاملتتة واالعتقتتال التعستتفي متتن جانتتب جميتتع االستتت دال المفتترط للقتتو 
 وكاالت إنفا  القانون  وتعزيز آليات المساءلة )لولندا(؛

إعتتادة النظتتر لتتي متترار طتترد القضتتاة والمتتدعين العتتامين وغيتترلم متتن  ١١٤-89
 )إسبانيا(؛ ليشتي -تيمور الم نيين ا جانب ال ين يساعدون لي إصالح القضاء لي 

بعملية صياغة القتانون المتعلتق بتعتويض الضتحايا والتصتديق التعجيل  ١١5-89
عتتن إنشتتاء المتسستتة الت كاريتتة حستتب خطتتة عمتتل البرلمتتان التتوطني  عليتته  لضتتالا 
 )ألغانستان(؛

المضتتي لتتي إعطتتاء ا ولويتتة لتنفيتت  توصتتيات لجنتتة الحقيقتتة والقبتتول  ١١6-89
دالتة والحقيقتة والمصالحة ولجنة الحقيقة والصتدامة بشتان حقتوق الضتحايا لتي الع

 والتعويضات )نيوزيلندا(؛
إعطاء ا ولوية للنظر لي الجرا م السابقة والكشف عن ا  متن ختالل  ١١٧-89

التعجيتتل بمنامشتتة وإمتترار مشتتاريع القتتوانين المتعلقتتة بالتعويضتتات وإنشتتاء المع تتد 
 الت كاري )النرويج(؛

ا طفتتال مواصتتلة تعزيتتز المبتتادرات المت تت ة متتن أجتتل احتتترال حقتتوق  ١١8-89
 والمرالقين الم الفين للقانون ومستوليات م )جم ورية لنزويال البوليفارية(؛

تنفيتتتت  إجتتتتراءات  ات ن تتتتج وتتتتامل وومتتتتا ي ليمتتتتا يتعلتتتتق با طفتتتتال  ١١9-89
الم تتالفين للقتتانون متتن ختتالل تتتدابير العدالتتة البديلتتة لستتلب الحريتتة  متتع مراعتتاة 

 لقانون )بنما(؛م تلف البرامج المتعلقة با طفال الم الفين ل
 ولقتتاا  عامتتاا  18رلتتع الحتتد ا دنتتو لستتن زوا  الفتيتتات والفتيتتان إلتتو  ١٢٠-89

الصتتتادرة عتتتن اللجنتتتة المعنيتتتة بالقضتتتاء علتتتو  31للتوصتتتية العامتتتة المشتتتتركة رمتتتم 
الصادرة عن لجنة حقوق الطفتل بشتان  18التمييز ضد المرأة/التوصية العامة رمم 

 )بنما(؛ (2014) الممارسات الضارة
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تحديد الحد ا دنو لستن التزوا  لتي القتانون ولتي الممارستة العمليتة  ١٢١-89
سنة لكال الجنسين  بدون أي استتثناءات  ستواء أكانتا متعلقتة بالتقاليتد  18 لي

 أل بغيرلا  وتوعية الجم ور ب  ا القانون )لايتي(؛
زيتتتادة دعتتتم البتتترامج والمبتتتادرات متتتن ختتتالل تعزيتتتز الشتتتراكات متتتتع  ١٢٢-89

المعنيتتة وبتترامج ا متتم المتحتتدة ولتتتات المجتمتتع المتتدني العاملتتة علتتو الج تتات 
 اعتماد تنظيم ا سرة لي المناطق الريفية )لايتي(؛

التقيتتد بالتزامات تتا الدوليتتة المتعلقتتة بحقتتوق اإلنستتان الدوليتتة وحقتتوق  ١٢3-89
حرية التعبير التي ينا علي ا الدستور  بما لي  لك حرية الصحالة  لفا دة جميع 

 )الواليات المتحدة ا مريكية(؛ ليشتي -تيمور كان س
ات ا  ا حكتال السياستية والقانونيتة الالزمتة لضتمان أال يتحتول تنفيت   ١٢٤-89

  وب اصتة وترط اعتمتاد الصتحفيين والتتزام م 2014مانون وستا ع اإلعتالل لعتال 
 بالتتتتدلاع عتتتتن المصتتتتلحة العامتتتتة والنظتتتتال التتتتديمقراطي  إلتتتتو تقييتتتتد لحريتتتتة التعبيتتتتر

 والصحالة )كوستاريكا(؛
ستيما  الجديد متع المعتايير الدوليتة  والمواءمة مانون وسا ع اإلعالل  ١٢5-89

ضمان عدل تقويضه لعمل الصحفيين وحرية التعبير وحق الناس لي الحصول علتو 
 المعلومات )لرنسا(؛

 ات ا  المزيد من التدابير الرامية إلو ضمان حرية التعبير )اليابان(؛ ١٢6-89
مواصتتلة ات تتا  التتتدابير الراميتتة إلتتو ضتتمان حريتتة الصتتحالة ووستتا ع  ١٢٧-89

 اإلعالل )ناميبيا(؛
تعزيتتز تمكتتين المتترأة وزيتتادة نستتبة تمثيل تتا لتتي مجتتاالت صتتنع القتترار  ١٢8-89

 )جم ورية الو الديمقراطية الشعبية(؛
مواصتتتلة االستتتتثمار لتتتي تمكتتتين المتتترأة وتعزيتتتز مشتتتاركت ا لتتتي جميتتتع  ١٢9-89

 ب ال اصة بآليات الدولة )نيبال(؛الجوان
مواصتتتلة استتتتثمار المتتتوارد متتتن أجتتتل تتتتولير تعلتتتيم وتتتتدريب مناستتتبين  ١3٠-89

لتحستتتين مابليتتتتة مواطني تتتتا للتوظيتتتف  ال ستتتتيما الشتتتتبا  والعتتتاطلين عتتتتن العمتتتتل  
 وإعطاء ا ولوية للج ود المب ولة لي ل ا الصدد )سنغالورة(؛

ان حقوق ا طفتال ليمتا يتعلتق بالصتحة تنفي  البرامج الرامية إلو ضم ١3١-89
والتعلتتتيم والحمايتتتة متتتن العنتتتف  ووضتتتع خطتتتع توعيتتتة وطنيتتتة لمكالحتتتة التستتتر  

 المدرسي )إسبانيا(؛
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إيالء التمال خاي ومتعدد القطاعات إلو ستوء ا وضتاع االجتماعيتة  ١3٢-89
 واالمتصادية السا دة لي المناطق الريفية )كابو ليردي(؛

ج ودلا الرامية إلو تحسين مستتوو المعيشتة ا ساستي بمتا مضاعفة  ١33-89
 لي  لك الصحة ونظال التعليم )جم ورية كوريا(؛

 - ل أساستتي وتتامل لجميتتع متتواطني تيمتتوردراستتة مستتالة اعتمتتاد دختت ١3٤-89
سنة لما لوق  دون وروط مسبقة  علو أن يمّول متن الفوا تد  18ليشتي البالغين 

 العوا د النفطية )لايتي(؛علو االستثمارات التي تدرّلا 
مواصلة تنفي  السياسات الرامية إلو تنمية وعب ا  بما لي  لك تلتك  ١35-89

 الرامية إلو القضاء علو الفقر وضمان ا من الغ ا ي )باكستان(؛
مواصتتتتتلة تنفيتتتتت  البتتتتترامج الراميتتتتتة إلتتتتتو مكالحتتتتتة ستتتتتوء التغ يتتتتتة لتتتتتي  ١36-89

الة التغ يتتتة )جم وريتتتة لنتتتزويال المستشتتتفيات وتنفيتتت  بتتترامج توعيتتتة الستتتكان بمستتت
 البوليفارية(؛

مواصلة ج ودلا الرامية إلو ضتمان إمكانيتة حصتول ا وت اي علتو  ١3٧-89
 خدمات الرعاية الصحية  وب اصة لي المناطق الريفية )بروني دار السالل(؛

مواصلة الن وض بال دمات الصحية وتحسين ضمان حق النتاس لتي  ١38-89
 الصحة )الصين(؛

مواصتتلة ج ودلتتا الراميتتة إلتتو تحستتين لتتري الحصتتول علتتو ختتدمات  ١39-89
 الرعاية الصحية )ملديف(؛

تكثيف ج ودلا الرامية إلو تولير مرالق صحية مال مة وتعلتيم وتامل  ١٤٠-89
 للجميع )تايلند(؛

زيتتتتادة النستتتتبة المتويتتتتة متتتتن إجمتتتتالي اإلنفتتتتاق الحكتتتتومي الم صتتتتا  ١٤١-89
 للصحة والتعليم )أستراليا(؛

تحسين تغطية ونوعية ال دمات الصحية  ووضع خطة العمل الوطنية  ١٤٢-89
 المتعلقة با و اي  وي اإلعامة )مدغشقر(؛

تكثيتتف الج تتود الراميتتة إلتتو الحتتد متتن الوليتتات النفاستتية عتتن طريتتق  ١٤3-89
توسيع نطاق ال دمات والسلع والمرالق الصتحية التتي ترّكتز علتو الرعايتة الصتحية 

 نوعيت ا )لولندا(؛النفاسية  وتحسين 
تعزيتتتز إمكانيتتتة الحصتتتول علتتتو التعلتتتيم  ال ستتتيما بالنستتتبة إلتتتو لتتتتات  ١٤٤-89

 السكان المستضعفة )أنغوال(؛
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 لتتتتك النستتتتتاء لفتتتتتات الستتتتكانية الضتتتتعيفة  بمتتتتا لتتتتي ضتتتتمان حتتتتق ا ١٤5-89
 وا طفال  لي الحصول علو تعليم جيد )جم ورية الو الديمقراطية الشعبية(؛

ز السياسات والبرامج التي تسمق بحصول الجميع علتو مواصلة تعزي ١٤6-89
 التعليم وك ا بمحو ا مية )ليبيا(؛

مواصلة الج ود الرامية إلو تحسين نوعية التعليم وإمكانيتة الحصتول  ١٤٧-89
 عليه  بما لي  لك تولير الموارد الكالية لتدريب المعلمين ومرامبت م )النرويج(؛

التعلتيم حتتو تكتون ا جيتال المقبلتة أمتدر  زيادة استثمارلا لتي مطتاع ١٤8-89
علو المشاركة لي التنمية االجتماعية واالمتصتادية للبلتد وعلتو المضتي لتي ات تا  

 ال طوات الالزمة للقضاء علو العقوبة البدنية لي المدارس )نيوزيلندا(؛
اعتمتتتاد بتتترامج وتتتتدابير ملموستتتة لمعالجتتتة أستتتبا  ارتفتتتاع معتتتدالت  ١٤9-89

ن التعليم  مثل الحمل المبكر  والعنف القا م علو نوع الجنس  تسر  الفتيات م
ونقا المرالق الصحية لي المدارس  وضمان تنفي  ل ه البرامج والتدابير  بستبل 

 من ا تولير التمويل الالزل )سلولينيا(؛
ات ا  جميع التدابير الالزمتة لتحستين لعاليتة سياستت ا الوطنيتة بشتان  ١5٠-89

 إلعامة )البرازيل(؛حقوق ا و اي  وي ا
مواصتتلة تنفيتت  السياستتات الوطنيتتة لذوتت اي  وي اإلعامتتة  بمتتا لتتي  ١5١-89

 لتتك ليمتتا يتعلتتق بالحصتتول علتتو التعلتتيم والوصتتول إلتتو ال تتدمات العامتتة ولتتري 
العمتتل  وكتت ا بتترامج التتتدريب والتوعيتتة العامتتة المناستتبة إلدمتتا  حقتتوق ا وتت اي 

 ياسات والبرامج )ماليزيا(؛ وي اإلعامة  وزيادة لعالية ل ه الس
ستتيما  ة لضتتمان حصتتول الفتتتات الضتتعيفة  الات تتا  ال طتتوات الالزمتت ١5٢-89

ا طفتتتال  وي اإلعامتتتة  علتتتو التعلتتتيم المجتتتاني لتتتي بيتتتتة تعلّتتتم وتتتاملة )برونتتتي دار 
 السالل(؛

النظتتر لتتي إمكانيتتة ضتتمان إعمتتال حتتق العمتتال الم تتاجرين التيمتتوريين  ١53-89
 لي التصويا )أوكرانيا(؛المقيمين لي ال ار  

مضتتتاعفة االستتتتتثمارات لتتتتي مطتتتتاع الزراعتتتة لحمايتتتتة مصتتتتادر الميتتتتاه   ١5٤-89
وتزويتتتد المتتتزارعين بالبتتت ور  وتحستتتين الصتتتادرات  وتحصتتتين الماوتتتية والتتتدواجن  

  )لايتي(. والتشجيع علو تولير نظال غ ا ي أكثر تغ ية وتنوعاا 
لتتتي لتت ا التقريتتر تعبتتتر عتتن مومتتتف  وجميتتع االستتتنتاجات و/أو التوصتتتيات التتواردة -9٠

 أن تتتا يُف تتتم أن ينبغتتتي وال الدولتتة )التتتدول( التتتتي متتتدمت ا و/أو الدولتتتة موضتتوع االستتتتعراض.
 . بكامله العامل الفريق بتاييد تحظو
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