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 مقدمة  

عقدددد القريدددق العامدددس املعدددل ابرسدددتعرا، الددددورج الردددامس  املنرددد   وجددد  قدددرار  لددد   -1
. 2018أاير/مدددددايو  18إىل  7  دورتدددددال اليف ادددددا م القددددد ة املمتددددددة مدددددن 5/1حقدددددوس ا   دددددان 

. وتدرّأ  وفدد  2018أاير/مدايو  9واسُتعرِضت احلالة م توفدالو م الل دة ال ادسدة  املعقدودة م 
توفالو رئي  وزراء توفدالو  إ يلدي سوسديل سدواواوا. واعتمدد القريدق العامدس التقريدر املتعلدق اتوفدالو 

 .2018أاير/مايو  11م جل تال العاشرة  املعقودة م 
  اختددار  لدد  حقددوس ا   ددان فريددق املقددررين التددا  2018اين/يندداير كددا ون اليف  10وم  -2

 )اجملموعة اليف اية( من أجس تي ري استعرا، احلالة م توفالو: ال نغال واملك يك ومنغوليا.
مدددن مرفدددق  5  وللققدددرة 5/1مدددن مرفدددق قدددرار  لددد  حقدددوس ا   دددان  15ووفقدددال للققدددرة  -3

 ورا، استعرا، احلالة م توفالو:  صدرت الواثئق التالية أل16/21 قراره
 (؛A/HRC/WG.6/30/TUV/1)أ( )15تقرير وطل/عر، كتايب مقدم وفقال للققرة  )أ( 
جتميع للمعلومات أعدتال مقوضية األمم املتحددة ال دامية حلقدوس ا   دان وفقدال  )ب( 

 (؛A/HRC/WG.6/30/TUV/2)ب( )15للققرة 
 دددددددامية حلقدددددددوس ا   دددددددان وفقدددددددال مدددددددوج  أعدتدددددددال مقوضدددددددية األمدددددددم املتحددددددددة ال )ج( 

 (.A/HRC/WG.6/30/TUV/3)ج( )15 للققرة
وأحالت اجملموعة اليف اية إىل توفالو قائمدة أسدةلة أعددسا سدلقال كدس مدن إسدبا يا  وأملا يدا   -4

والربازيددددس  والربتغدددددال  وسدددددلوفينيا  وليلتنردددددتاين  واململكددددة املتحددددددة لربي ا يدددددا الع مددددد  و يرلنددددددا 
 رط ع عل  سذه األسةلة م املوقع الربكي ل ستعرا، الدورج الرامس.الرمالية. وميكن ا

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

م رئي  وزراء توفالو  إ يلي سوسيل سدواواوا  التقريدر الدوطل. وشددد علد  أن إعدداد قدّ  -5
اءل. ويددربز التقريددر ا تددازات ا ققددة الن دداس كددان شددام ل وانّددالتقريددر قددد اتبددع ستددال استرددارايل واسددع 

والتحدددايت والقيددود امل روحددة ولدددد سددبس التقدددم فيمددا لددد اسدد اتيتية البلددد الراميددة إىل تع يدد  
 ومحاية حقوس ا   ان.

وقددد تواجددال حقددوس ا   ددان األساسددية للتوفدداليا كرددع   وحقددوس توفددالو كدولددة  ات  -6
ج دديمة ا ددب   قدداف ضددعأ فريدددة أمددام قددوق خارجيددة تقددوس قدددرة البلددد علدد   سدديادة  حتدددايت

 مواجهتها.
ومندددذ صددددور التقريدددر ال دددااق م إطدددار ارسدددتعرا، الددددورج الردددامس  وصدددلت التددد اريات  -7

حد  إىل دول اعيددة ميفدس توفدالو. وأدق  لدك إىل  2008 ال لبية لألزمة ارقتصادية العاملية لعدام
ارة البلددد املدددراا الددذين يعملددون علدد  ال ددقن التتاريددة م توظيددأ  ّدد اخنقددا، حدداد م م ددتوق

مجيددع أءدداء العددا   وإىل خ ددائر م ددتيفمرين أجا دد  م صددندوس توفددالو ارسددتةماين  وخ ددائر م 
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ا يدددرادات املت تيددددة مددددن التحدددوي ت. وقددددد ضددددرات أعاصددددري مداريدددة شددددديدة الدددد ر وازداد الت كددددس 
حددارت القدال ال ويلددة األمدد ووددري  لدك مددن أشدكال التدددسور البيةددي وامللوحدة م امليدداه العذادة و 

 اليت تعتقد احلكومة اردة أسا  اثر لتغري املناخ وارتقاع م توق س ح البحر.
وكددان علدد  توفددالو  وسددي الددد مددن أقددس البلدددان  ددوال ودولددة ج ريددة صددغرية  ميددة  أن تعددوِّل  -8

ري اخلدمات احليويدة مدن أجدس تع يد  ومحايدة حقدوس عل   ق ها إىل حد كبري فيما لد كقالة توف
 ا   ان لرعبها.

يعدد ل  لدد  حقددوس ا   ددان والدددول األع دداء م األمددم املتحدددة اع افددال كددام ل    ومددا -9
أبوجددددال ال ددددعأ القريدددددة الدددديت تعدددداين منهددددا توفددددالو ووريسددددا مددددن الدددددول ال ريددددة الصددددغرية الناميددددة  

 اء إجراءات ملموسة علد  وجدال ال درعة للتصددج ملردكلة تغدري يتلذ اجملل  والدول األع   وما
املناخ وتوفري فرص شراكة خاصة للدول ال رية الصغرية النامية  فدنن احلقدوس األساسدية للتوفداليا 

البقدددداء كرددددع  سددددول تتعددددر، خل ددددر شددددديد. وعلدددد  اجمللدددد  متااعددددة  م التنميددددة امل ددددتدامة وم
 يصدر عنال من أقوال أبفعال. ما

زال سنددداق إقدددرار أبن دسدددتور توفدددالو  الدددذج يدددند علددد  ارعددد ال الكامدددس  قدددوس  اومددد -10
ا   ان  سو القدا ون األمسد  واألساسدي م البلدد. وعز تع يد  ومحايدة حقدوس ا   دان واحلدرايت 
من الدستور وي تندان إليال. وجي  أن تكون مجيع القوا ا  ومجيع ا جراءات اليت تُدتَّلذ  وج  

مددربرال  إجددراء مددا إ ا كددان قددا ون مددا أو مددربرة علدد  ءددو معقددول ودميقراطيددة. ولتحديددد مدداقددا ون مددا  
يلدددددي:  إ ا كددددان دميقراطيدددددال  ميكددددن للمحدددداكم أن  خددددذ م احل ددددبان مددددا علدددد  ءددددو معقددددول ومددددا

املعدددايري والقددديم واملمارسددددات التقليديدددة  ف دددد ل عدددن القدددوا ا والقددددرارات الق دددائية ال ددددااقة م  )أ(
والقوا ا واملمارسات والقرارات الق ائية للبلدان األخرق اليت تعتربسا ا كمدة علد   ب(توفالو؛ )

وارتقاقيدددات وا عددد  ت والتوصددديات والقدددرارات الق دددائية الدوليدددة  ءدددو معقدددول دميقراطيدددة؛ )ج(
 املتعلقة  قوس ا   ان.

حقددوس ا   ددان وستواصددس توفددالو  م حدددود مواردسددا القليلددة  العمددس مددن أجددس إعمددال  -11
 لرع  توفالو إعمارل اتمال  م مجيع ق اعات التنمية واجملتمع ا لي.

وجتدددرج حاليدددال مراجعدددة للدسدددتور  تردددمس مرددداورات علددد  الصدددعيد الدددوطل  ومدددن املقدددرر  -12
. وترددددمس التغيددددريات املق حددددة إضددددافة  ددددوع الددددن  وا عاقددددة إىل 2019 ار تهدددداء منهددددا م عددددام

إطدار سدذه املراجعدة  يُن در أي دال م  دا ج وسيكدس  عل  أساسها التمييد . وم األسباب اليت ُل  ر
للحوكمدة  واحلقدوس التقليديددة واليفقافيدة جملتمعددات الد ر  ومواجهددة تغدري املندداخ  واألادر ارجتمدداعي 

 للترمية ال يربا ية.
إطدددددار  . وم2030 وتوفدددددالو ملت مدددددة اتحقيدددددق أسددددددال خ دددددة التنميدددددة امل دددددتدامة لعدددددام -13

  واناء عل  رؤية لتوفالو كبلدد 2015 ارس اتيتية الوطنية للتنمية امل تدامة اليت ُوضعت م عام
ل     يد من احلمايدة وارزدسدار واألمدن وكردع  يدنعم   يدد مدن الصدحة ويردارق م املنتددايت 

م  لدك  ا ارل  ا أولوية    12الوطنية وا قليمية والدولية  حددت احلكومة ات ييد من الرع  
األسدددال املتعلقددة اتغددري املندداخ  واحلوكمددة  وتنميددة الدد ر اخلارجيددة  والتنميددة ارجتماعيددة  وت ددوير 

 اهلياكس األساسية  وا ي ات.
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م  لددك م إطددار خ ددة توفددالو للعدد ج  وتقدددم احلكومددة خدددمات التعلدديم والصددحة   ددا -14
م املائددة مددن ال ددكان إمكا يددة احلصددول  100ال ددا املكلِّددأ اخلاصددة اب حددارت  ولدددق قرااددة 

علدد  الكهددرابء. وزاد  صددي  القددرد مددن الدددخس زايدة كبددرية علدد  مدددق ال ددنوات القليلددة املاضددية. 
 ت ال سناق حاجة ماسة إىل حت ا اهلياكس األساسية للتوصيس واناء األمة عل  ءو أف س. ور
ولتوفدالو كدولدة  ات سديادة.  س تغري املناخ أخ در دديدد وجدودج لتوفدالو كردع ويركّ  -15

وسنددداق حاجدددة ماسدددة إىل اادددا  إجدددراءات ملموسدددة للحدددد مدددن ا بعدددااثت ودددازات الدفيةدددة وتقدددد  
التمويددس الكددام  جددراءات التلقيددأ والتكيددأ إىل الدددول ال ريددة الصددغرية الناميددة. وقددد ُأشددري إىل 

تَّدس للددول ال ريدة الصدغرية خ ورة سذا التهديد م واثئق أخدرق  مدن اينهدا رإجدراءات العمدس املع
. ودعددددا رؤسدددداء حكومددددات الكومنولدددد   م ايددددان 2030 الناميددددةر )م ددددار سدددداموا( وخ ددددة عددددام

 ل  و جي جديد م استتاابت وإجراءات اجملتمع الدو .  إىل حتوّ 2018 عام
وسندداق توايددق جيددد علدد  الصددعيد العدداملي لت ايددد احلددارت الدديت أصددبحت فيهددا  اثر تغددري  -16
حم وسة. وددد سذه اآلاثر متتع التوفاليا علد  ءدو كامدس وفعدال  قدوقهم م احليداة وامليداه  املناخ

 والصرل الصحي والغذاء والصحة وال كن وتقرير املصري واليفقافة والتنمية.
وتعمددس توفددالو م الوقددت الددراسن انردداف لوضددع املبددادت التوجيهيددة املتعلقددة اتنقيددذ اتقدداس  -17

أي ال مبادرتا تتص ن اتغري املناخ  وتتعلقان إب راء مرفق الت ما مدن تغدري  ابري . وقد اق حت
املناخ لصاحل ج ر ا يط اهلدادت واعتمداد قدرار للتمعيدة العامدة مدن أجدس تدوفري احلمايدة للمردردين 

 ا ب   اثر تغري املناخ.
مل ددددددتدامة وتدددددددمل توفددددددالو إجددددددراءات تغددددددري املندددددداخ م اسدددددد اتيتيتها الوطنيددددددة للتنميددددددة ا -18
مي ا يتهدددددا الوطنيدددددة. وقدددددد أ رددددد ت صدددددندوس تغدددددري املنددددداخ والبقددددداء اعدددددد الكدددددوار   ووضدددددعت  وم

اسدد اتيتيات وطنيددة اردد ن م ددادادا ا ددددة وطنيددال وخ ددط عملهددا الوطنيددة. وادددأت م مرددروع 
للتكيدأ ال داحلي  اتمويدس مدن الصددندوس األخ در للمنداخ  مدن أجددس إ رداء جددران  ريدة واقيددة 

فمددن شدد ن ال ددكان األكيفددر تعل مددال  -ج رسددا. ويكت ددي التعلدديم واندداء القدددرات أديددة ابلغددة لميددع 
 التعامس عل  ءو أف س مع  اثر تغري املناخ وارتقاع م توق س ح البحر.

ولي   قس التوفاليا إىل أراضي أخرق خيارال من اخليارات. فاحلكومة ملت مة الت امدال اتمدال  -19
سدددو  ق دددا، تغدددري املنددداخ. ويددددعو رئدددي  الدددوزراء اجملتمدددع الددددو  إىل فعدددس مدددا مايددة توفدددالو مدددن ا 

فيهدا  لد  حقدوس  صحيح  ابل ريقة املنصوص عليها م اتقاس ابري . وعل  األمم املتحدة   ا
 ا   ان  الت ام وواج  أخ قي اتوفري القيادة للحقاظ عل  طقو رزورس العا ر.

كددن ترمجتهددا اقددول رتوفددالو ا العلددي القددديرر  سددي أسددا  وإن العقيدددة الوطنيددة  الدديت مي -20
املعتقدددات ارجتماعيددة واليفقافيددة للبلددد والركيدد ة الدديت تقددوم عليهددا األمددة. ويعتدد  التوفدداليون اقددديمهم 
التقليدية وممارسادم اليفقافية اليت وسبها هللا هلم وا ريقدة عيردهم المداعي واحد ام اع دهم الدبع  

وم اعدة اع هم البع  ل مان األمدن البردرج والكرامدة لكدس توفدا .  وعيرهم جنبال إىل جن 
وددري أن توفددالو  اجددة إىل حت ددا تنميتهددا لكددي تدددعم اصددورة م ددتقلة النهددو،  قددوس ا   ددان 

 ومحايتها م البلد.
قت توفددددالو علدددد  عدددددد مددددن ارتقاقيددددات الدوليددددة املتعلقددددة  قددددوس ا   ددددان  وقددددد صدددددّ  -21

 تند عليال سذه ارتقاقيات من شروف والت امات. فاء  اواحلكومة ملت مة ابلو 
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وعلددد  أر، الواقدددع  أحدددرز عددددد مدددن املبدددادرات التقددددم اق دددس شدددراكة املددداءا اليفندددائيا  -22
واهليةددات ا قليميددة. و مددس احلكومددة م أن يقدددم  لدد  حقددوس ا   ددان أي ددال م ددادة مل دداعدة 

 التوفاليا.
الردركاء  عدددال مدن التح دينات علد  تردريعادا القائمدة   وقد أدخلت توفدالو    داعدة -23
سيما عل  القوا ا املتعلقدة  مايدة ال قدس  واألشدلاص  وج ا عاقدة  والن داء  واألشدلاص  ور

الذين يعيرون م أوضاع سرة. وكان سناق أي ال اع ال مت ايد  قوس  تمعات ال ر واحلوكمة 
وقُدددِّم دعددم خدداص  مددن خدد ل سياسددات وإجددراءات  م م كددس ج يددرة مددن جدد ر توفددالو الت ددع. 

  ارت النهو، ابملرأة  والتوازن اا الن ا  ومعاملة املرأة  وق ااي الرباب.
وستواصدددس توفدددالو احددد ام وتنقيدددذ ال ياسدددات املردددار إليهدددا م تقريرسدددا الدددوطل  ومدددن    -24

 حت دددينات مدددن خددد ل تنقيدددذ خ دددة الوفددداء ابلت اماددددا م  دددال حقدددوس ا   دددان. وسدددُتدِخس أي دددال 
عملهددا املتعلقددة  قددوس ا   ددان وسياسددادا اردد ن محايددة األطقددال م مجيددع امل س ددات التعليميددة  
وار ن  وع الن   وا عاقة  والرباب  وخدمات املياه والصرل الصدحي امل دتدامة واملتكاملدة. 

 عاقدة. ورودم أن  لدك يردكس دوررال شهرايل لكبار ال ن واألشدلاص  وج ا 70وتقدم احلكومة 
 ت حية كبرية ل يرة صغرية ميفس توفالو  فنن البلد ملت م هبذه املبادرة اليت ست تمر.

ويواجال البلد عددال من التحدايت الكبدرية  منهدا ارفتقدار إىل اخلدربة التقنيدة واملتلصصدة   -25
يددة  وق ددااي تغددري وقلددة القددرص  و قددد الدددعم املددا   وصددعواة ضددمان شددراكات م ددتدامة وحقيق

 س مصدرال للحرمان وال عأ.يركّ  املناخ  وع لة توفالو عن مرك  النقو   مما
وأشار رئدي  الدوزراء إىل أ دال قدد سدافر مدع وفدد الدده حدول  صدأ الكدرة األرضدية  األمدر  -26

س اصدددمة كراو يدددة اقيلدددة  مدددن أجدددس الوفددداء  ت لبدددات ا اددد   اخلاصدددة  تلددد  حقدددوس الدددذج مييفّددد
 ا   ان.

خد ل تقدد   2009 واينما أعاد الوفد  كيد الندداء الدذج وجهدال رئدي  الدوزراء م عدام -27
فيهددا  التقريددر األول للبلددد م إطددار ارسددتعرا، الدددورج الرددامس  قددال إن علدد  األمددم املتحدددة   ددا

 لددد  حقدددوس ا   دددان  أن تكدددون حاضدددرة فعليدددال م توفدددالو وا ددديط اهلدددادت ل دددمان شدددراكات 
 ددتتيبة وحقيقيددة م  ددال حقددوس ا   ددان. وأعددرب الوفددد عددن تقددديره للقددرار الددذج م ددتدامة وم

ااذتال حكومة أس اليا ار ن إ راء لنة عليا شاملة م توفدالو. وميكدن هلدذا أن يكدون  يفاادة قنداة 
 سامة لآلخرين.

 يا   ست ت يأ توفالو م متر قمة  موعة القادة البوليني2018ساية ح يران/يو يال  وم -28
م فو فوز  اليت سيترج خ هلا حدوار م دتقي  ارد ن تغدري املنداخ والتندوع البيولدوجي م الددول 

 ال رية الصغرية النامية.
ودعددا رئدددي  الدددوزراء املميفلددا م  لددد  حقدددوس ا   ددان إىل زايرة توفدددالو لدددريوا أب ق دددهم  -29

دعدداسم إىل  توق سدد ح البحددر. كمدداضددال لعناصددر تغددري املندداخ وارتقدداع م ددمجددال البلددد واقافتددال وتعرّ 
 .2019 م متر قمة قادة منتدق ج ر ا يط اهلادت  الذج ست ت يقال توفالو مرة أخرق م عام

وشددددكر رئددددي  الددددوزراء عددددددال مددددن البلدددددان والرددددركاء علدددد  الدددددعم املقدددددم إىل توفددددالو م  -30
 التصدج للتحدايت اليت تواجهها.
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توجددد  ر 2758دال أ ددال وفقددال لقددرار المعيددة العامددة وأاثر مميفددس الصددا  ق ددة   ددام  م كدد -31
سدددوق صدددا واحددددة  وطلددد  إىل الدددرئي  تدددذكري الوفدددود أبن ت دددتلدم  عندددد ا شدددارة إىل اتيدددوان  

 ارسم الرمسي لتايوان م األمم املتحدة  وسو مقاطعة اتيوان الصينية.
م التقريدر  2758العامدة  وأوضح الرئي  أن األما ة العامة ستلت م اصرامة اقرار المعيدة -32

ه ار ن ارسدتعرا، الددورج الردامس للحالدة م توفدالو. وقدد أقدرت المعيدة العامدة م الذج ستعدّ 
القددرار املددذكور أبن مميفلددي مجهوريددة الصددا الرددعبية سددم وحدددسم املميفلددون الرددرعيون للصددا لدددق 

من النتائل اليت يعتمدسا  لد   األمم املتحدة. وأشار الرئي  إىل أن التقارير الوطنية لي ت ج ءال 
 حقوس ا   ان م الل ات العامة.

وشددددكر وفددددد توفددددالو الددددرئي  علدددد  توضدددديحاتال. وشدددددد علدددد  أن شددددراكة  لدددد  حقددددوس  -33
ا   ددان أمدددر حاسدددم ألن توفددالو ت دددع  إىل الوفددداء وفدداءل اتمدددال ابلت اماددددا  مايددة حقدددوس ا   دددان 

 األساسية والنهو، ارعبها.
سدددديما  لددد  حقدددوس ا   ددددان  علددد  ارسددددتماع إىل  د اجملتمددددع الددددو   وروحددد  الوفددد -34

سدديما أصددوات شددباهبا  أصددوات توفددالو وا دديط اهلددادت  ومجيددع الدددول ال ريددة الصددغرية الناميددة  ور
و  دددائها وسدددكاسا  وج ا عاقدددة  وعلددد  الوفددداء   ددد ولياتال علددد  وجدددال ال دددرعة عدددن طريدددق اادددا  

 د اركس عاجس من ا بعااثت وازات الدفيةة.إجراءات ار ن التكيأ واحل

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
وفددددال ابيدددا ت. وتدددرد التوصددديات املقدمدددة أانددداء جل دددة  48أانددداء جل دددة التحددداور  أدىل  -35

 التحاور م القرع اليفاين من سذا التقرير.
محايدددة األطقدددال   دددن فددديهم القتيدددات ورح دددت الدددورايت املتحددددة األمريكيدددة أن تددددااري  -36

تُعاجل م قا ون العقوابت اصورة كافية  وأن النراف الن ي ابل اضي ادا البدالغا  الصغريات   
  ضدد رح ت القوا ا والعادات واملمارسات القائمة اليت متيّ  ي ال جُيّرم. كما من  ق  الن  ر

 األشلاص  وج ا عاقة.
 التقدم ا رز م  ارت ميفس امل اواة اا الن ا وحقوس املرأة  وأشارت أورووواج إىل -37

 وشتعت توفالو عل  م اعقة جهودسا ملكافحة التميي  والعنأ ضد الن اء والقتيات.
ورح ت مجهورية فن وي  البوليقارية اصدورة إجياايدة خ دة العمدس الوطنيدة املتعلقدة  قدوس  -38

ء امل س ة الوطنية حلقوس ا   دان مد خرال  وارسد اتيتية   وإ را2020-2016ا   ان للق ة 
  الديت أرسدت األسدا  لتح دا حيداة الندا  م 2020-2016الوطنية للتنميدة امل دتدامة للقد ة 

البلدددد. وأعرادددت أي دددال عدددن تقدددديرسا للتددددااري املتلدددذة مدددن أجدددس حت دددا الن دددام الصدددحي وتدددوفري 
 امل اكن.

تع ي  عملية  قس حمتوق ارتقاقيات الدولية إىل القوا ا  وشتعت أفغا  تان توفالو عل  -39
 وال ياسات الوطنية.
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ورحبددددددت ال ائدددددددر ابعتمددددددداد خ ددددددة العمدددددددس الوطنيدددددددة لتوفددددددالو ارددددددد ن حقدددددددوس ا   دددددددان  -40
. وأاندددت علددد  توفدددالو لتح دددينها فدددرص وصدددول سدددكان الددد ر النائيدددة إىل 2020-2016 للقددد ة

 النقاسية  و تازادا امللحوظة م  ال التعليم.اخلدمات الصحية  وخلق ها عدد الوفيات 
وأعرادددت أرمينيدددا عدددن تقدددديرسا رعتمددداد تددددااري مدددن قبيدددس قدددا ون محايدددة األسدددرة ومكافحدددة  -41

  2020-2016وخ ة العمس الوطنية املتعلقة  قوس ا   ان للق ة  2014 العنأ املن   لعام
م  لدك توجيدال دعدوة دائمدة إىل املكلقدا ادورايت  والتعاون القعدال مدع  ليدات األمدم املتحددة   دا

 م إطار ا جراءات اخلاصة جملل  حقوس ا   ان.
ورح ت أس اليا أن توفالو اصدد العمس من أجس التصديق عل  املعاسددات األساسدية  -42

ندأ حا ظلت أس اليا ترعر ابلقلق إزاء م  لة الع حلقوس ا   ان واروتوكوردا ارختيارية. وم
 .2014 ضد املرأة  فنسا رحبت ابعتماد قا ون محاية األسرة ومكافحة العنأ املن   لعام

وسندددد ت الربازيددددس توفددددالو علدددد  اعتمدددداد خ ددددة العمددددس الوطنيددددة املتعلقددددة  قددددوس ا   ددددان  -43
  م 2020-2016وارسددددد اتيتية الوطنيدددددة للتنميدددددة امل دددددتدامة للقددددد ة  2020-2016 للقددددد ة

يتعلدددق اتغدددري املنددداخ  فدددت فيدددال ابلتحددددايت الرئي دددية الددديت تواجههدددا توفدددالو فيمددداالوقدددت الدددذج اع  
والكوار  ال بيعية. وشتعت الربازيس توفالو عل  إدماج مبدأ امل اواة اا املرأة والرجس عل  ءدو  

 كامس م دستورسا.
ورحبدددت كنددددا اوضدددع خ دددة عمدددس وطنيدددة ارددد ن حقدددوس ا   دددان  وترسدددي  ارلت امدددات  -44

عليهددا م معاسدددات حقددوس ا   ددان القائمددة  واددذل جهددود مددن أجددس ضددمان اسددتمرار  املنصددوص
إيد ء األولويدة حلقدوس ا   دان م صدنع ال ياسدات احلكوميدة. وأاندت كنددا علد  توفدالو لتنقيدذسا 

اغية توفري امل يدد مدن احلمايدة مدن العندأ  2014 قا ون محاية األسرة ومكافحة العنأ املن   لعام
 طقال والبالغا.املن   لأل

وأعرادت شدديلي عددن قلقهدا إزاء ت بيددق العقواددة البد يدة علدد  األطقددال وحيفدت توفددالو علدد   -45
الق اء عل  سذه املمارسة ال ارة. ورأت شيلي أن الهود الرامية إىل التصدج لتغري املناخ ينبغدي 

 أن ترمس اجملتمع ككس وأن ترك  عل  حقوس ا   ان.
 د خ ددددددددددة العمددددددددددس الوطنيددددددددددة املتعلقددددددددددة  قددددددددددوس ا   ددددددددددانورحدددددددددد  الكو غددددددددددو ابعتمددددددددددا -46

  وإ رددداء لندددة توجيهيدددة وطنيدددة معنيدددة اب عاقدددة  ولندددة استردددارية معنيدددة 2020-2016للقددد ة 
 قدددوس ال قدددس  وتوجيدددال دعدددوة دائمدددة إىل املكلقدددا ادددورايت م إطدددار ا جدددراءات اخلاصدددة جمللددد  

يتعلدددق ابلتصدددديق علددد   هدددا فيمددداحقدددوس ا   دددان. وشدددتع الكو غدددو توفدددالو علددد  اسدددتكمال عمل
 الصكوق الدولية.

وسندد ت كوسددتاريكا توفددالو علدد  اعتمادسددا خ ددة العمددس الوطنيددة املتعلقددة  قددوس ا   ددان  -47
ومرروع القا ون املتعلدق إب رداء م س دة وطنيدة حلقدوس ا   دان. وحيفدت  2020-2016للق ة 

لق داء علد  مجيدع أشدكال التمييد  ضدد توفالو عل  مواصلة إدماج اتقاقية حقوس ال قس واتقاقية ا
املدرأة م القددوا ا وال ياسددات الوطنيددة. ورح دت كوسددتاريكا أاددر تغددري املنداخ علدد  إعمددال حقددوس 
ا   ددان  والواقددع الغددرام لتوفددالو الددذج يعددل أن البلددد معددرَّ، آلاثر تغددري املندداخ أكيفددر مددن الدددان 

 أخرق م مناطق أخرق من العا .
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أبن توفددالو  ابعتبارسددا دولددة ج ريددة صددغرية  ميددة  تواجددال حتدددايت عديدددة  وأفددادت كددواب  -48
يرددكس اع ددها  ميفددس تغدددري املندداخ  خ ددرال مباشددرال علددد  وجددود البلددد  اتددال. وعلددد  الددروم مددن سدددذه 
التحدددايت  اددذلت سددل ات توفددالو جهددودال سامددة لتع يدد  ومحايددة حقددوس ا   ددان م  ددا  التعلدديم 

 يتعلق  قوس الرباب والن اء. ددة للحقاظ عل  التقدم ا رز فيماوالصحة  وااذت تدااري حم
وأكدددت الدددا رق أن مبددادرة اتقاقيددة مناس ددة التعددذي   الدديت تعمددس مددن خدد ل التبددادل  -49

والتعدداون اددا احلكومددات  م ددتعدة رستكرددال سددبس مددن أجددس م دداعدة حكومددة توفددالو علدد  
يددة مناس ددة التعددذي  ووددريه مددن ضددروب املعاملددة إحددراز التقدددم اردد ن م دد لة التصددديق علدد  اتقاق

 املهينة. ال إ  ا ية أو العقواة القاسية أو أو
وسددلمت فر  ددا أبن توفددالو قددد اددذلت جهددودال ملموسددة م  ددال حقددوس ا   ددان  منهددا  -50

مدديف ل اعتمدداد خ ددة العمددس الوطنيددة املتعلقددة  قددوس ا   ددان  روددم التحدددايت ارقتصددادية واملاليددة 
 ةية.والبي
وأقرت جورجيا ابلهود اليت اذلتها حكومة توفالو من أجس مواءمدة تردريعادا ا ليدة مدع  -51

الت امادددا الدوليددة وتنقيددذ التوصدديات املقدمددة خدد ل جولددة ارسددتعرا، ال ددااقة. ورحبددت ابعتمدداد 
. ورح دت 2016 م عدام 2020-2016خ ة العمس الوطنية املتعلقة  قدوس ا   دان للقد ة 

رجيدددا ابرتيددداك أن حكومدددة توفدددالو وجهدددت دعدددوة دائمدددة إىل مجيدددع املكلقدددا ادددورايت م إطدددار جو 
 ا جراءات اخلاصة املواضيعية.

اجملتمدع  ال ياسة وم وأقرت أملا يا  راركة املرأة املت ايدة م ق اعي الصحة والتعليم  وم -52
. 2014 ر ن العنأ املن   م عداماملدين  واع فت ابخل وات املتلذة  من قبيس اعتماد قا ون ا

سديما علد  أسدا   دوع الدن .  ومع  لك  ظلت ترعر ابلقلدق إزاء اسدتمرار التمييد  والعندأ  ر
واب ضددافة إىل  لددك  فددنن عدددم التصددديق علدد  صددكوق حقددوس ا   ددان األساسددية  ميفددس العهددد 

س ارقتصددددددادية الدددددددو  اخلدددددداص ابحلقددددددوس املد يددددددة وال ياسددددددية  والعهددددددد الدددددددو  اخلدددددداص ابحلقددددددو 
العقواددة القاسددية  وارجتماعيددة واليفقافيددة  واتقاقيددة مناس ددة التعددذي  ووددريه مددن ضددروب املعاملددة أو

 املهينة  ييفري م يدال من التلول ار ن س مة القةات املهمرة. ال إ  ا ية أو أو
ان وأشادت وا  ات ييد حكومة توفالو لعدة تددااري مدن أجدس تع يد  ومحايدة حقدوس ا   د -53

ملواطنيها وضمان أن تتتل  أحكام الصكوق الدولية حلقوس ا   ان م التردريعات وال ياسدات 
الوطنيدددة. ورحبدددت ودددا   علددد  وجدددال اخلصدددوص  ا دددة العمدددس الوطنيدددة املتعلقدددة  قدددوس ا   دددان 

وتقريددر القريددق املعددل ادراسددة إمكددا ت وخيددارات إ ردداء م س ددة وطنيددة  2020-2016 للقدد ة
ن. وسن ت وا  توفالو عل  مراركتها م احللقدة الدراسدية ا قليميدة ملبدادرة مناس دة حلقوس ا   ا

  وأاندددت علددد  التددد ام احلكومدددة ابر  دددمام إىل 2016 التعدددذي  الددديت ُعقددددت م فيتدددي م عدددام
 اتقاقية مناس ة التعذي .

سددتعرا، وسندد ت ويددا  حكومددة توفددالو علدد  تقددد  تقريرسددا الرددامس إىل الولددة اليفاليفددة ل  -54
تبذلدددال مددددن جهددددوده لتع يدددد  ومحايددددة حقددددوس  الددددورج الرددددامس. ودعددددت إىل ا شددددادة ابحلكومددددة ملددددا

يت دددح مدددن خ دددة العمدددس الوطنيدددة املتعلقدددة  قدددوس ا   دددان  ا   دددان م صدددقول سدددكاسا  كمدددا
  الدديت ترددكس خ ددوة ملموسددة ءددو الوفدداء ابرلت امددات الدوليددة للبلددد وءددو 2020-2016 للقدد ة
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أاندت ويدا  علد  توفددالو  . كمداتوفدالو محقدوس ا   دان إعمدال الراميدة إىل الوطنيدة ود الهدتع يد  
 رعتمادسا تعدي ت وترريعات من أجس مواءمة قوا ينها ا لية مع الت امادا الدولية.

وأشادت ساييت ابلهود املبذولة والتقدم ا رز فيما لد تع ي  حقوس ا   ان ومحايتها  -55
 2020-2016سيما اعتماد خ ة العمس الوطنية املتعلقة  قوس ا   دان للقد ة  ورم توفالو  

  اليت متيفس اخل ة األوىل من  وعها م ا يط اهلادت؛ وتنقيدذ ارسد اتيتية الوطنيدة 2016 م عام
للتنميددة امل ددتدامة؛ وحت ددا فددرص وصددول سددكان الدد ر ال رفيددة إىل الرعايددة الصددحية؛ وارخنقددا، 

 ؛ والن ال من أجس العدل املناخي عل  ال احة العاملية.النقاسيةم معدل الوفيات الكبري 
ورحبت سنددورا  اب تدازات اهلامدة م  دال تنقيدذ التوصديات الديت قبلتهدا توفدالو خد ل  -56

الولة ال ااقة. ورحبدت اعمليدة مراجعدة الدسدتور الديت اددأدا توفدالو اددعم تقدل مدن ادر مل األمدم 
ا  ائي  واستعداد توفالو ملعالة ق ااي حقوس ا   ان املتعلقة  رية الدين وامل اواة اا املتحدة 

الن ا وإدماج القةات املهمرة ومحاية البيةة. وأشادت ابلت ام توفالو وتعاوسدا مدع  لد  حقدوس 
  ومدع ا   ان من خ ل توجيال دعوة مقتوحة إىل املكلقا ادورايت م إطدار ا جدراءات اخلاصدة

 املكت  ا قليمي ملقوضية األمم املتحدة ال امية حلقوس ا   ان.
. 2014 ومكافحدددة العندددأ املنددد   لعدددامورحبدددت  ي دددلندا ابعتمددداد قدددا ون محايدددة األسدددرة  -57

لكنهددا أعراددت عددن أسددقها أل ددال روددم قبددول توفددالو  خدد ل جولددة ارسددتعرا، اليفا يددة  زايدة الهددود 
 يُدتَّلذ اعد سذا ا جراء. ملعاسدات األساسية حلقوس ا   ان   من أجس التصديق ا رعة عل  ا

ورح ددددت إ دو ي دددديا اتقدددددير قددددرار قبددددول توصدددديتا قدددددمتهما إ دو ي دددديا خدددد ل جولددددة  -58
يتعلق اتنقيدذ قدا ون سدل ات الردرطة وواجباددا والهدود الراميدة إىل تع يد   ارستعرا، اليفا ية  فيما

فيها الن اء واألشدلاص  وو ا عاقدة.  م ومحاية القةات ال عيقة   االتدااري املتلذة لكقالة اح ا
سددديما اعتمددداد خ دددة العمدددس الوطنيدددة  وأاندددت إ دو ي ددديا علددد  الت دددورات ا جياايدددة م توفدددالو  ور

املتعلددق ابمل س ددة الوطنيددة  2017 وقددا ون عددام 2020-2016املتعلقددة  قددوس ا   ددان للقدد ة 
 ي دديا  بددادرة إجددراء مراجعددة للدسددتور  ادددعم تقددل مددن اددر مل رحبددت إ دو  حلقددوس ا   ددان. كمددا

األمددم املتحدددة ا  ددائي  مددن أجددس معالددة عددددد مددن الق ددااي املتعلقددة  ريددة الدددين وامل دداواة ادددا 
 الن ا وإدماج ال كان املهمرا ومحاية البيةة.

ءدددددددددو وأشدددددددداد العدددددددددراس ابلتعددددددددددي ت والتردددددددددريعات الدددددددديت اعتمدددددددددددا توفدددددددددالو كل دددددددددوة  -59
ترددددددريعادا مددددددع الت امادددددددا الدوليددددددة  وا ددددددة العمددددددس الوطنيددددددة املتعلقددددددة  قددددددوس ا   ددددددان  مواءمددددددة
ع العدددراس توفدددالو علددد  إكمدددال خ دددوات التصدددديق علددد  اتقاقيدددة . وشدددتّ 2020-2016 للقددد ة

 مناس ة التعذي  وارتقاقية الدولية للق اء عل  مجيع أشكال التميي  العنصرج.
وفدددد توفدددالو علددد  األسدددةلة امل روحدددة قدددائ ل إن توفدددالو اصددددد إجدددراء مراجعدددة شددداملة  وردّ  -60

لدستورسا م الوقت الراسن وإن احلكومة سدتدرج م تلدك العمليدة اعتبدارات تتعلدق ابر  دمام إىل 
 ابلتوقيع والتصديق عليها. اتقاقيات حقوس ا   ان  ات الصلة أو

العمس اركس وايق مع  ل  حقوس ا   ان ملعالة وأعرب رئي  الوزراء عن روبتال م  -61
مت لبات ا ا  . وأضال أن ار  دمام إىل ارتقاقيدات الدوليدة والتصدديق عليهدا يت لد  عمد ل 

 مكيفقال  وأن احلكومة ملت مة متامال ابلتوقيع عل  ارتقاقيات  ات الصلة وار  مام إليها.
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ليددة مددن أجددس سددن ترددريعات ملكافحددة وقمددع وتعمددس احلكومددة جاسدددة مددع اجملتمعددات ا  -62
العددرس  والعنددأ. ولددي  رئددي  الددوزراء علدد  علددم أبج أحكددام م  التمييدد  علدد  أسددا  الددن  أو

 قوا ا توفالو متكن صراحة من ممارسة التميي   وقد لتاج إىل املرورة م سذا الر ن.
واءمتهدددا مدددع املعدددايري ادددد مدددن م يتعلدددق ابمليدددس الن دددي  سنددداق ممارسدددات اقافيدددة ر وفيمدددا -63

الدوليددة. ولتلددأ سددذا الددنهل عددن اقافددة توفددالو التقليديددة  ومددع  لددك فددنن احلكومددة ملت مددة  عالددة 
 سذه الق ااي ا ريقة مقبولة تتبع املعايري الدولية.

وأعرب رئي  الوزراء عدن تقدديره لدآلراء والتوصديات املقدمدة لتوفدالو ارد ن حت دا احلالدة  -64
عددذي   وددري أ ددال لددي  علدد  علددم أبج أعمددال متصددلة ابلتعددذي  م الددده. وطلدد  يتعلددق ابلت فيمددا

 توضيحات ار ن سذه امل  لة.
سيما كواب وويا   عل  تردتيعها فيمدا لدد  وشكر رئي  الوزراء الدول األع اء  ور -65

 التدااري الرامية إىل التصدج لتغري املناخ.
املدرسددددية لميدددع األطقدددال   دددن فدددديهم وقدددد تنازلدددت حكومدددة توفددددالو عدددن مجيدددع الرسدددوم  -66

 القتيات  عل  امل تويا اراتدائي واليفا وج.
( 182 )رقدددم 1999س احلكومدددة علددد  اتقاقيدددة أسدددوأ أشدددكال عمدددس األطقدددال  وستصددددّ  -67

 ملن مة العمس الدولية  وستنقذسا خ ل الولة الرااعة ل ستعرا، الدورج الرامس.
عمس املتعلقة  قوس ا   ان لي  م البلدد فح د  وقد  صرت توفالو مقهوم خ ط ال -68

من قددة ا دديط اهلددادت أي ددال. وشددتعت املبددادرات احلاليددة املتلددذة مددع أصددحاب املصددلحة  اددس وم
 ا ليا املعنيا لتع ي  حقوس ا   ان ومحايتها.

 2020-2016ورحبت  يرلندا ابعتماد خ ة العمس الوطنية املتعلقة  قدوس ا   دان للقد ة  -69
  وابلتقددددم الدددذج أُحدددرز مددد خرال فيمدددا لدددد إ رددداء م س دددة وطنيدددة حلقدددوس ا   دددان. 2016 م عدددام

وشددتعت  يرلندددا حكومدددة توفددالو علدد  ا سدددراع م إ ردداء سدددذه امل س ددة مددع ارمتيفدددال التددام للمبدددادت 
ندددددا املتعلقدددة  ركدددد  امل س ددددات الوطنيددددة لتع يدددد  ومحايددددة حقدددوس ا   ددددان )مبددددادت ابريدددد (. وأقددددرت  يرل

تصددبح  يتعلددق ابلعقواددة البد يددة. ورح ددت أن توفددالو   فيمددا ابلت ددورات ا جياايددة الدديت حصددلت مدد خرال 
 اعد طرفال م العديد من املعاسدات األساسية حلقوس ا   ان.

ورح دت إسدرائيس التدد ام البلدد  مايدة حقددوس ا   دان والنهدو، هبددا  علد  النحدو املبددا  -70
 اللتندددة املعنيدددة ابلق ددداء علددد  التمييددد  ضدددد املدددرأة ولندددة حقدددوس ال قدددس. م تقاريرسدددا املقدمدددة إىل

م  2020-2016ورح ت ابرتياك اعتماد خ ة العمس الوطنية املتعلقة  قوس ا   ان للقد ة 
  وشدددتعت علددد  مواصدددلة تنقيدددذ سدددذه اخل دددة. و وسدددت إسدددرائيس ابلتددد ام البلدددد اتلبيدددة 2016 عدددام

   م سياس حتدايت إ ائية ومناخية شديدة.ارحتياجات األساسية ملواطنيها
تبذلدال توفدالو مدن جهدود  ورحبت إي اليا ابلتد ام توفدالو ابرسدتعرا، الددورج الردامس و دا -71

لتح ددا تع يدد  ومحايددة حقددوس ا   ددان م البلددد. وأشددادت ا ددل ات توفددالو ر  ددمام البلددد  م 
نّد ت توفدالو علد  إقدرار خ دة عمدس   إىل اتقاقية حقوس األشلاص  وج ا عاقدة. وس2013 عام

  تركدددددد  أساسددددددال علدددددد  احلقددددددوس ارقتصددددددادية 2016 وطنيددددددة اردددددد ن حقددددددوس ا   ددددددان  م عددددددام
 وارجتماعية  ميفس احلقول م التعليم  والصحة والغذاء واملياه.
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وأانت جامايكا عل  توفالو رلت امها اتح ا  وعيدة حيداة مواطنيهدا  علد  النحدو املبدا  -72
م  لدك فيمدا لدد احلددق     دا2020-2016تيتية الوطنيدة للتنميدة امل دتدامة للقدد ة م ارسد ا

أشادت اتوفالو خل ة عملها الوطنية املتعلقدة  قدوس ا   دان  م ال كن والعمس والتصويت. كما
  مردددرية إىل أسدددا اخل دددة األوىل مدددن  وعهدددا م ا ددديط اهلدددادت. وأشدددادت 2020-2016للقددد ة 

توفالو رستقاددا الكاملة من امل اعدة التقنية اليت يقددمها ادر مل األمدم املتحددة جامايكا أي ال ا
ا  ددائي ملعالددة امل ددائس املتعلقددة  ريددة الدددين وامل دداواة اددا الن ددا وإدمدداج ال ددكان املهمرددا 
ومحايددددة البيةددددة. وأشددددادت اتوفددددالو ألسددددا حققددددت سدددددل التحدددداس مجيددددع األطقددددال تقريبددددال ابلتعلدددديم 

 تدائي من خ ل مبادردا املتعلقة ابلتعليم اجملاين ا ل امي.ارا
وأاندددت ملدددديأ علددد  توفدددالو رعتمادسدددا خ دددة العمدددس الوطنيدددة املتعلقدددة  قدددوس ا   دددان  -73

  ولهودسدددا الراميدددة إىل ترسدددي  الت امدددات توفدددالو احلاليدددة م  دددال حقدددوس 2020-2016للقددد ة 
  دان. ورحبدت ملدديأ ابرسد اتيتية الوطنيدة للتنميدة ا   ان من أجس ا عمال التام حلقدوس ا 

رحبدت  وابلتقدم ا درز مدن أجدس حتقيدق األسددال العامليدة. كمدا 2020-2016امل تدامة للق ة 
اتحقيددق سدددل التحدداس مجيددع األطقددال تقريبددال ابلتعلدديم اراتدددائي واتددوفري التعلدديم اجملدداين لألطقددال 

 سنة. 16والذين ت اوك أعمارسم اا ست سنوات 
واع فددددت املك دددديك أبن توفددددالو  ابعتبارسددددا دولددددة ج ريددددة صددددغرية  ات مندددداطق سدددداحلية  -74

قدددد يعيدددق  ادددد هلدددا مدددن أن تعددداجل ابسدددتمرار األولدددوايت املنبيفقدددة عدددن تغدددري املنددداخ  ممدددا منلق دددة  ر
فدداء املمارسددة القعليددة حلقددوس ا   ددان. وأانددت علدد  توفددالو لتعاوسددا مددع من ومددة األمددم املتحدددة للو 

ابلت اماددددا الدوليدددة. ورح دددت املك ددديك اتقددددير ا جدددراءات امللموسدددة املتلدددذة م  دددال حقدددوس 
ا   ددان  ميفددس اعتمدداد اخل ددة الوطنيددة املتعلقددة  قددوس ا   ددان واخل ددة الوطنيددة للتنميددة امل ددتدامة  

مددع وادددء عمليددة تردداورية هبدددل تعددديس الدسددتور. وحيفددت املك دديك توفددالو علدد  مواصددلة تعاوسددا 
 املن مات الدولية من أجس الوفاء ابلت امادا املتعلقة  قوس ا   ان.

ع البدددس األسدددود توفدددالو علددد  مواصدددلة التعددداون مدددع األمدددم املتحددددة ل   دددمام إىل وشدددتّ  -75
الصددكوق الدوليددة الرئي ددية حلقددوس ا   ددان ومراجعددة الترددريعات القائمددة ل ددمان امل دداواة وعدددم 

 رستلدام الوالدين واألوصياء العقواة البد ية.التميي . وأعرب عن أسقال 
  املغددرب ابلت امددات توفددالو ابملعددايري الدوليددة واتعاوسددا مددع سيةددات األمددم املتحدددة. ورّحدد -76

ورحددو وضددع خ ددة عمددس وطنيددة اردد ن حقددوس ا   ددان وسياسددات لتع يدد  امل دداواة اددا الن ددا 
 عن سياسات ار ن األشلاص  وج ا عاقة.ومكافحة العنأ ضد املرأة والعنأ املن    ف  ل 

وأانددت  يبددال علدد  توفددالو رعتمادسددا القددا ون املتعلددق ابمل س ددة الوطنيددة حلقددوس ا   ددان  -77
ورعتمادسددددا خ ددددة عمددددس وطنيددددة اردددد ن حقددددوس ا   ددددان  تددددرتبط ابسدددد اتيتيتها الوطنيددددة للتنميددددة 

ا عاقدددة. وأعرادددت  يبدددال عدددن  امل دددتدامة  و مايتهدددا وتع ي سدددا حلقدددوس األطقدددال واألشدددلاص  وج
تقهمها للقيود اليت تواجهها توفالو  اوصقها الدال من أقدس البلددان  دوال والددال يواجدال اآلاثر ال دارة 
لتغدددري املنددداخ  عندددد إ رددداء قاعددددة مدددن أجدددس ا عمدددال الردددامس للحقدددوس ارجتماعيدددة وارقتصدددادية 

 ووريسا من احلقوس األساسية لميع املواطنا.
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سولندا ابعتماد القا ون املتعلق ابمل س ة الوطنية حلقوس ا   ان  وخ ة العمدس  ورحبت -78
 ات الصددلة  وقددا ون محايددة األسددرة ومكافحددة العنددأ املندد  . ومددع  لددك  رح ددت وجددود التمييدد  

 املتصس انوع الن  وابمليس الن ي.
 دددد م خ ددة عمددس وأشددادت  يوزيلندددا اتوفددالو رلت امهددا  قددوس ا   ددان  علدد  النحددو ا -79

أحرزتددال مددن تقدددم م محايددة    وملددا2020-2016توفددالو الوطنيددة املتعلقددة  قددوس ا   ددان للقدد ة 
 األشلاص  وج ا عاقة منذ التصديق عل  ارتقاقية الدولية  ات الصلة.

ورحبددددت الربتغددددال اوفددددد توفددددالو وأانددددت علدددد  توفددددالو رعتمادسددددا قددددا ون محايددددة األسددددرة  -80
 .2014 أ األسرج لعامومكافحة العن

م  لدك توجيههدا  ورحبت مجهورية كوراي اتعداون توفدالو مدع  ليدات حقدوس ا   دان   دا -81
دعدوة دائمددة إىل املقددررين اخلاصدا  وا ددة عملهددا الوطنيدة املتعلقددة  قددوس ا   دان الدديت تددراط اددا 

 تع ي  حقوس ا   ان وأسدال التنمية امل تدامة.
 2020-2016ة عمس توفدالو الوطنيدة املتعلقدة  قدوس ا   دان للقد ة ورحبت ال نغال ا  -82

واتقدددد  توفدددالو تقاريرسدددا الوطنيدددة م الوقدددت املناسددد  إىل سيةدددات املعاسددددات  ات الصدددلة. ورح دددت 
 النتائل املرتعة اليت حققتها توفالو عل  م توق التعليم اراتدائي وزايدة ارلتحاس ابملدار .

هدددود الددديت تبدددذهلا توفدددالو لتنقيدددذ التوصددديات املقدمدددة م الولدددة اليفا يدددة ورحبدددت صدددرايا ابل -83
ل ستعرا، الدورج الرامس  وابلدعوة الدائمة الديت وجهتهدا إىل مجيدع املكلقدا ادورايت م إطدار 
ا جددددراءات اخلاصددددة. وشددددتعت صددددرايا توفددددالو علدددد  ااددددا  تدددددااري   كدددداء الددددوعي  قددددوس املددددرأة 

 اواة مع الرجس.ومعاملتها عل  قدم امل 
وأانت سنغافورة عل  احلكومة راا سا خ وات ملموسة مندذ ارسدتعرا، ال دااق  مدن  -84

أجس النهو،  قوس ا   ان لرعبها عل  الروم من القيود املالية والغرافية وقيدود املدوارد البردرية 
   ان م خرال.اهلامة اليت تواجهها. وأشادت سنغافورة أي ال إب راء م س ة وطنية حلقوس ا 

  2013 ورحبدددت سدددلوفينيا ابعتمددداد اتقاقيدددة حقدددوس األشدددلاص  وج ا عاقدددة م عدددام -85
وابلهود اليت اذلتها توفالو رعتماد اس اتيتية وطنيدة للميداه وخ دة عمدس تغ دي مجيدع ال دكان  

 سيما ال كان  وو دخس أدىن. ور
سدديما    حقددوس ا   ددان ومحايتهددا  رواع فددت إسددبا يا ابلهددود الدديت تبددذهلا توفددالو لتع يدد -86

  2020-2016مددن خدد ل اعتمدداد خ ددة عمددس توفددالو الوطنيددة املتعلقددة  قددوس ا   ددان للقدد ة 
وسي اخل ة األوىل من  وعها م ا يط اهلدادت  واعتمداد مردروع قدا ون م اآلو دة األخدرية   رداء 

 م س ة وطنية حلقوس ا   ان.
التحدددايت والقيددود  الدديت تتصددس أساسددال ابملددوارد ا دددودة  ورح ددت تووددو أن العديددد مددن -87

املتاحددة و اثر تغددري املندداخ  قددد قوَّضددت اردددة جهددود توفددالو الراميددة إىل تنقيددذ التوصدديات املقدمددة 
 خ ل الولة اليفا ية والوفاء جبميع ارلت امات املتعلقة إبعمال حقوس ا   ان م البلد.

  2020-2016لعمس الوطنيدة املتعلقدة  قدوس ا   دان للقد ة ورحبت تركيا ابعتماد خ ة ا -88
تصدبح طرفدال  وشتعت احلكومة عل  التصديق عل  املعاسدات الدولية الرئي ية حلقدوس ا   دان الديت  
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فيهدددا اعدددد  ومدددن شددد ن سدددذا أن يقدددوج التردددريعات ا ليدددة فيمدددا لدددد تع يددد  ومحايدددة حقدددوس ا   دددان  
 .فيها حرية الدين واملعتقد  ا

واع فت أوكرا يا ابلت ام توفالو  ماية حقوس ا   ان وتع ي سا  وأشارت إىل الهود اليت  -89
تبذهلا سل ادا لتح ا ا طار امل س ي والترريعي حلقوس ا   دان. وأشدادت أوكرا يدا إبتدازات 

ج احلكومددة منددذ جولددة ارسددتعرا، ال ددااقة  ومنهددا ار  ددمام إىل اتقاقيددة حقددوس األشددلاص  و 
ا عاقة  واعتماد خ ة عمس وطنية ار ن حقوس ا   ان سي األوىل مدن  وعهدا م الددان ا ديط 

أشددادت اتوجيددال  اهلددادت  واعتمدداد القددا ون املتعلددق إب ردداء م س ددة وطنيددة حلقددوس ا   ددان. كمددا
 دعوة دائمة إىل ا جراءات اخلاصة جملل  حقوس ا   ان.

ا الع مد  و يرلنددا الردمالية أبسدا تددرق التحددايت الديت وأفادت اململكة املتحدة لربي ا يد -90
سدديما تلددك املتعلقددة اتغددري املندداخ وتقددد  اخلدددمات علدد    دداس ضدديق  وأبسددا  تواجههددا توفددالو  ر

أُعتبددددت   ددددتوق تردددداور احلكومددددة مددددع اجملتمددددع املدددددين م التح ددددري لعمليددددة املراجعددددة. ورحبددددت 
راء م س دة وطنيدة حلقدوس ا   دان وشدتعت احلكومدة ابخل وات اليت ااذدا توفالو من أجس إ 

عل  ارستقادة من القريق ا قليمي ملوارد احلقدوس التدااع لماعدة ا ديط اهلدادت  الدذج قددمت لدال 
 اململكة املتحدة متوي ل.

 ورحبت األرجنتا اوفد توفالو وشكرتال عل  عر، تقريره. -91
توفددددالو الوطنيددددة املتعلقددددة  قددددوس ا   ددددان وأانددددت القلبددددا علدددد  توفددددالو لوضددددعها خ ددددة  -92

  ولتع ي سددددا مكتدددد  حمددددامي الرددددع  وإضددددقائها ال ددددااع امل س ددددي علدددد  2020-2016 للقدددد ة
 إجراءات الترغيس املوحدة للررطة. ورح ت الهود املبذولة للتصديق عل  عدة صكوق دولية.

ناخ وخ ة التنمية امل دتدامة وأشار الوفد م م ح اتال اخلتامية إىل أن الصلة اا تغري امل -93
ت ت يع محاية حقوس  انتاك  فنن توفالو لن 2030 تنقَّذ خ ة عام تعل أ ال إ ا   2030 لعام

ا   دددان وضدددمان التمتدددع هبدددا. فتغدددري املنددداخ ميتدددد إىل مجيدددع العوامدددس والعناصدددر القاعلدددة ا  ائيدددة. 
املندداخ  سدديكون مددن الصددع  للغايددة  حتدددد  ددارت  اددري تغددري   تُعدداجل   قدداف ال ددعأ ومددا   ومددا

 محاية حقوس ا   ان والتمتع هبا م الدول ال رية الصغرية النامية ميفس توفالو.
وقد دعت توفالو ابستمرار إىل اادا  إجدراءات فعالدة ومعد َّز ة وعاجلدة ارد ن تغدري املنداخ.  -94

تحدددة مددن أجددس مددنح وطرحددت م دد لة مرافددق التدد ما علدد  صددعيد املن قددة وعلدد  صددعيد األمددم امل
الدددول ال ريددة الصددغرية الناميددة فرصددال أف ددس للوصددول إىل منتتددات و  ددم التدد ما ابعتبارسددا أدوات 

دعدددت إىل إصددددار قدددرار للتمعيدددة العامدددة ارددد ن محايدددة حقدددوس  للتصددددج آلاثر تغدددري املنددداخ. كمدددا
هددا ا   ددان ا   ددان لألشددلاص املرددردين جددراء تغددري املندداخ ووددريه مددن الكددوار  الدديت يت ددب  في

توفر الصكوق القا و ية الدولية احلاليدة احلمايدة الديت ي دتحقها ال جةدون  عل  الصعيد الوطل. ور
 ا ب  تغري املناخ.

وأفدداد الوفددد أبن توفددالو اصدددد صددياوة ترددريعات واتقاقددات وسياسددات علدد  الددروم مددن  -95
ول األع اء م األمدم املتحددة  املعوقات والقيود اليت تواجهها. وأعرب عن تقديره رق احات الد

سيما تلدك الديت ت داسم م جهدود البلدد ا  ائيدة. وأشدار الوفدد إىل أديدة زايرة املقدررين والقدرس  ور
 املواضيعية.
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ولدددددق توفددددالو اعيفددددات ُوضددددع ت علدددد  ءددددو اسدددد اتيتي م مجيددددع أءدددداء العددددا   وأ رددددةت  -96
تنت ددر توفددالو أراددع سددنوات حدد   ينبغددي أر ألوددرا، منهددا ت ددهيس احلددوار مددع البلدددان األخددرق  إ 

 موعد ارستعرا، الدورج الرامس املقبس اخلاص هبا لتبادل املعلومات.
اددد مددن إجددراء  س توفددالو تدددرجييال علدد  اتقاقيددات حقددوس ا   ددان  لكددن روسددول تصدددّ  -97

عدددا حتليدددس للتكاليأ/القوائدددد قدددائم علددد  معلومدددات مقدمدددة مدددن أصدددحاب املصدددلحة املعنيدددا  ويت
 حتديد القيمة امل افة اليت ستحققها توفالو ابلتصديق عل  سذه ارتقاقيات.

ومددن من ددور حقددوس ا   ددان  تتميفددس امل دد لة األصددع  ابلن ددبة لتوفددالو م تغددري املندداخ؛  -98
يدددد امل ددداعدة م الددددفع قددددمال ابملبدددادرات الددديت قددددمها  وت لددد  احلكومدددة مدددن اجملتمدددع الددددو  مددددّ 

 م املتحدة وارحتاد األورويب.سقراؤسا إىل األم
تدد ال ددددد  اخلتددام  أوضددح رئددي  الددوزراء أن  اثر تغددري املندداخ علدد  البلدددان ال ريددة ر وم -99

سددبس عدديا سددكاسا  وأكددد مددن جديددد ضددرورة ااددا  إجددراءات عاجلددة وملموسددة للتصدددج لتغددري 
 املناخ.
اماددا املتعلقدة  قدوس ا   دان لردعبها  وتلت م توفالو الت امال كام ل لي  فقط ابلوفاء ابلت   -100

الددول ال ريدة الصدغرية  اس أي ال اتقاسدم خربددا واددعم جهدود مماالدة م من قدة ا ديط اهلدادت وم
 النامية األخرق.

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
ستتتتتتنفر توفتتتتتالو   التوصتتتتتيات التاليتتتتتة وستتتتتتقدب ردوداا علي تتتتتا   و تتتتت  مناستتتتت   -101

 اوز اتريخ انعقاد الدورة التاسعة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان:يتج ال
التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت ليس  طرفتاا  101-1

 في ا )غاان(؛
الشتتتروع   التصتتتديق عستتترعة علتتتى االتفا يتتتات الدوليتتتة الر يستتتية  101-2

 املتعلقة حبقوق اإلنسان )فرنسا(؛
تصتت ت توفتتالو ععتتد طرفتتاا  الدوليتتة التتيت م التصتتديق علتتى الصتتكوك 101-3

 في ا )توغو(؛
التصديق على اتفا ية منت  جرةتة اإلابدة اجلماعيتة واملعا  تة علي تا  101-4

 )أرمينيا(؛
التصتتديق علتتى الع تتد التتدوحل اقتتاد ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية  101-5

 )اجل ل األسود(؛
املدنيتتتة والسياستتتية  االنضتتتماب ال الع تتتد التتتدوحل اقتتتاد ابحلقتتتوق 101-6

واختتتاخ واتتوات لتتزيدة وعتتو اجملتمتت  وف متت  عشتتدن احلقتتوق التتواردة    تت ا الصتت  
 )كندا(؛
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اختتتتاخ واتتتتوات للتصتتتديق علتتتتى الع تتتتد التتتدوحل اقتتتتاد ابحلقتتتتوق  101-7
املدنيتتة والسياستتية وعروتوكوليتت  االوتيتتاريني  وادرال  تت ت االلتزامتتات   التشتتريعات 

 احمللية )نيوزيلندا(؛
التصتتتتتديق علتتتتتتى الع تتتتتتد التتتتتتدوحل اقتتتتتتاد ابحلقتتتتتتوق اال تصتتتتتتادية  101-8

 واالجتماعية والثقافية والع د الدوحل اقاد ابحلقوق املدنية والسياسية )الربازيل(؛
التو يتتت  والتصتتتديق علتتتى الع تتتد التتتدوحل اقتتتاد ابحلقتتتوق املدنيتتتة  101-9

والثقافيتتتة   والسياستتتية والع تتتد التتتدوحل اقتتتاد ابحلقتتتوق اال تصتتتادية واالجتماعيتتتة 
 أ رب و   ممكن )آيسلندا(؛

تستتتتتري  اجل تتتتتود الراميتتتتتة ال التصتتتتتديق علتتتتتى معا تتتتتدات حقتتتتتوق  101-10
ستتتتيما الع تتتتد التتتتدوحل اقتتتتاد ابحلقتتتتوق املدنيتتتتة  اإلنستتتتان األساستتتتية األوتتتتر   وال

والسياستتتتية والع تتتتد التتتتدوحل اقتتتتاد ابحلقتتتتوق اال تصتتتتادية واالجتماعيتتتتة والثقافيتتتتة 
 )سلوفينيا(؛

ري  اجل تتتود الراميتتتة ال التصتتتديق علتتتى الع تتتد التتتدوحل اقتتتاد تستتت 101-11
ابحلقوق املدنية والسياسية والع د الدوحل اقتاد ابحلقتوق اال تصتادية واالجتماعيتة 

 والثقافية )آيرلندا(؛
زيدة اجل تتود الراميتتة ال التصتتديق عستترعة علتتى الصتتكوك الدوليتتة  101-12

الدوحل اقاد ابحلقوق املدنية والسياسية سيما الع د  الر يسية حلقوق اإلنسان  وال
 والع د الدوحل اقاد ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية )ايااليا(؛

التصتتتتتديق علتتتتتتى الع تتتتتتد التتتتتتدوحل اقتتتتتتاد ابحلقتتتتتتوق اال تصتتتتتتادية  101-13
 واالجتماعية والثقافية )اجل ل األسود(؛

املدنيتتة والسياستتية التصتتديق علتتى الع تتد التتدوحل اقتتاد ابحلقتتوق  101-14
وعروتوكول  االوتياري عشدن الغاء عقوعة اإلعداب  واتفا يتة منا ضتة التعت ي  وغت ت 

امل ينتة  واالتفا يتة الدوليتة  الالانسانية أو العقوعة القاسية أو من ضروب املعاملة أو
 للقضاء على مجي  أشكال التمييز العنصري )أوكرانيا(؛

حل اقتتاد ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية  التصتديق علتتى الع تتد التتدو  101-15
والع د الدوحل اقاد ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية  واتفا يتة منا ضتة 

امل ينتتة  الالانستتانية أو العقوعتتة القاستتية أو التعتت ي  وغتت ت متتن ضتتروب املعاملتتة أو
 )أملانيا(؛
السياستتية  التصتديق علتتى الع تتد التتدوحل اقتتاد ابحلقتتوق املدنيتتة و  101-16

والع د الدوحل اقاد ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية  واتفا يتة منا ضتة 
امل ينتتة  الالانستتانية أو العقوعتتة القاستتية أو التعتت ي  وغتت ت متتن ضتتروب املعاملتتة أو

 )أسرتاليا(؛
التصتتتتديق علتتتتى اتفا يتتتتة منا ضتتتتة التعتتتت ي  وغتتتت ت متتتتن ضتتتتروب  101-17

 امل ينة )الدامنرك(؛ الالانسانية أو سية أوالعقوعة القا املعاملة أو
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التصتتتتديق علتتتتى اتفا يتتتتة منا ضتتتتة التعتتتت ي  وغتتتت ت متتتتن ضتتتتروب  101-18
امل ينة )أرمينيا(؛ التصديق على اتفا ية  الالانسانية أو العقوعة القاسية أو املعاملة أو

الالانستتتانية  العقوعتتتة القاستتتية أو منا ضتتتة التعتتت ي  وغتتت ت متتتن ضتتتروب املعاملتتتة أو
امل ينتتة )استت انيا(؛ مواصتتلة اجل تتود الراميتتة ال التصتتديق علتتى الصتتكوك الدوليتتة  وأ

العقوعتتتتة القاستتتتية  مثتتتل اتفا يتتتتة منا ضتتتتة التعتتتت ي  وغتتتت ت متتتتن ضتتتتروب املعاملتتتتة أو
امل ينة )املغرب(؛ النفر   االنضماب ال اتفا ية منا ضة التع ي   الالانسانية أو أو

 امل ينة )اندونيسيا(؛ الالانسانية أو ة القاسية أوالعقوع وغ ت من ضروب املعاملة أو
النفتتتتر   التصتتتتديق علتتتتى اتفا يتتتتة منا ضتتتتة التعتتتت ي  وغتتتت ت متتتتن  101-19

 امل ينة )شيلو(؛ الالانسانية أو العقوعة القاسية أو ضروب املعاملة أو
النفتتتتر   التقيتتتتد ابلصتتتتكوك الدوليتتتتة الر يستتتتية حلقتتتتوق اإلنستتتتان   101-20
دوحل اقتتاد ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية والع تتد التتدوحل اقتتاد ستتيما الع تتد التت وال

 ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية )كوستاريكا(؛
النفتتتر   التصتتتديق علتتتى الربوتوكتتتول االوتيتتتاري امللحتتتق ابتفا يتتتة  101-21

املتواد اإلابحيتة  حقوق الافل عشتدن عيت  األطفتال واستتغالل األطفتال   ال غتاء و 
 نستان(؛)أفغا
النفتتتر   التصتتتديق علتتتى االتفا يتتتة الدوليتتتة حلمايتتتة حقتتتوق مجيتتت   101-22

 العمال امل اجرين وأفراد أسر م  واتفا ية منا ضة التع ي  )الفل ني(؛
تكثيتتتتف اجل تتتتود الراميتتتتة ال التصتتتتديق علتتتتى معا تتتتدات حقتتتتوق  101-23

ياري التفا ية حقوق   خل  الربوتوكول االوت اإلنسان الدولية الر يسية املت قية  مبا
األشتتصاد خوي اإلعا تتة  واتفا يتتة منا ضتتة التعتت ي  وغتت ت متتن ضتتروب املعاملتتة 

امل ينتة  واالتفا يتة الدوليتة للقضتاء علتى مجيت   الالانستانية أو العقوعة القاسية أو أو
األشصاد أشكال التمييز العنصري  والربوتوكول االوتياري التفا يتة القضتاء علتى 

ييز ضتد املترأة  والربوتوكتوالت االوتياريتة امللحقتة ابتفا يتة حقتوق مجي  أشكال التم
 الافل )جورجيا(؛

التصتتتتتديق علتتتتتى الفتتتتتور علتتتتتى الع تتتتتد التتتتتدوحل اقتتتتتاد ابحلقتتتتتوق  101-24
اال تصتتتتتادية واالجتماعيتتتتتة والثقافيتتتتتة  والع تتتتتد التتتتتدوحل اقتتتتتاد ابحلقتتتتتوق املدنيتتتتتة 

التمييز العنصتري واتفا يتة والسياسية  واالتفا ية الدولية للقضاء على مجي  أشكال 
الالانستتتانية  العقوعتتتة القاستتتية أو منا ضتتتة التعتتت ي  وغتتت ت متتتن ضتتتروب املعاملتتتة أو

 امل ينة )أوروغواي(؛ أو
التصديق علتى الربوتوكتول االوتيتاري التفا يتة القضتاء علتى مجيت   101-25

 أشكال التمييز ضد املرأة )الدامنرك(؛
تصتت ت طرفتتاا في تتا  ان التتيت ماالنضتتماب ال صتتكوك حقتتوق اإلنستت 101-26

ستتتيما الربوتوكتتتول االوتيتتتاري امللحتتتق ابتفا يتتتة حقتتتوق  ععتتتد والتصتتتديق علي تتتا  وال
املتتتتواد اإلابحيتتتتة   الافتتتتل عشتتتتدن عيتتتت  األطفتتتتال واستتتتتغالل األطفتتتتال   ال غتتتتاء و 
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والربوتوكتتول االوتيتتاري التفا يتتة حقتتوق األشتتصاد خوي اإلعا تتة  واتفا يتتة ال تتاي 
 فال والتعاون   جمال الت ين على الصعيد الدوحل ) ندوراس(؛عشدن محاية األط

التصتتتتديق علتتتتى الربوتوكتتتتول االوتيتتتتاري امللحتتتتق ابتفا يتتتتة حقتتتتوق  101-27
املتتتتواد اإلابحيتتتتة  الافتتتتل عشتتتتدن عيتتتت  األطفتتتتال واستتتتتغالل األطفتتتتال   ال غتتتتاء و 

 )العراق(؛
التصتتتتتتتتديق علتتتتتتتتى اتفا يتتتتتتتتة حقتتتتتتتتوق األشتتتتتتتتصاد خوي اإلعا تتتتتتتتة  101-28
 ستان(؛)أفغان
اعتمتتتاد عمليتتتة واضتتتحة تقتتتوب علتتتى أستتتاس اجلتتتدارة عنتتتد اوتيتتتار  101-29

املرشتتحني علتتى الصتتعيد التتوطين النتصتتاابت  ياتتات املعا تتدات )اململكتتة املتحتتتدة 
 لربياانيا العفمى وآيرلندا الشمالية(؛

التصتتديق علتتى اتفا يتتة منفمتتة العمتتل الدوليتتة عشتتدن أستتوأ أشتتكال  101-30
( )اململكتة املتحتدة لربياانيتا العفمتى وآيرلنتدا 182 )ر تم 1999عمل األطفال  

 الشمالية(؛
ادرال حفتتتر التمييتتتز القتتتا م علتتتى نتتتوع اجلتتتنس وامليتتتل اجلنستتتو    101-31

 الدستور  عنفس مستو  حفر التمييز العنصري والديين )فرنسا(؛
وضتت  اللمستتات األوتت ة علتتى التغيتت ات الدستتتورية  تتد  تعزيتتز  101-32

تمييز على أساس نوع اجلنس واإلعا ة واختتاخ املزيتد متن اقاتوات متن شرط عدب ال
 أجل متكني األشصاد املعنيني )جورجيا(؛

الستتتتعو   ستتتتياق املراجعتتتتة الدستتتتتورية احلاليتتتتة ال توضتتتتيت م تتتتدأ  101-33
 املساواة عني املرأة والرجل )غياان(؛

يتفتق  ااملضو   انشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنستان  مبت 101-34
 م  م ادئ ابريس )اجلزا ر(؛

يتفتتتق متتت   التعجيتتتل انشتتتاء مؤسستتتة وطنيتتتة حلقتتتوق اإلنستتتان مبتتتا 101-35
 م ادئ ابريس )اس انيا( )تركيا( )غاان( )ني ال(؛

اختاخ مزيد من اقاوات فيما خيص تنفيت   تانون املؤسستة الوطنيتة  101-36
ة وطنيتتتة حلقتتتوق متتتن أجتتتل اإلنشتتتاء الكامتتتل ملؤسستتت 2017 حلقتتتوق اإلنستتتان لعتتتاب

 اإلنسان تتفق متاماا م  م ادئ ابريس )اندونيسيا(؛
مت  م تادئ  يتفتق متامتاا  انشاء املؤسسة الوطنية حلقتوق اإلنستان مبتا 101-37

 ابريس )الربتغال(؛
يتفتق  تسري  ج ود ا إلنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنستان مبتا 101-38
 م  م ادئ ابريس )أوكرانيا(؛ متاماا 
نشتتتتاء مؤسستتتتة أمتتتتني للمفتتتتام كوليتتتتة لتلقتتتتو الشتتتتكاو  املتعلقتتتتة ا 101-39

 ابنت اكات حقوق اإلنسان اليت يرتك  ا موظفو الدولة )الفل ني(؛
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انشتتتاء آليتتتة وطنيتتتة لتقتتتدا تقتتتارير عتتتن التزامتتتات توفتتتالو املتعلقتتتة  101-40
 حبقوق اإلنسان ورصد   ت االلتزامات ) ندوراس(؛

آليتات مناست ة متن أجتل رصتد تنفيت  عت ل  صتار  ج تد ا لتتوف   101-41
 2020-2016واتتتتتة العمتتتتتل الوطنيتتتتتة املتعلقتتتتتة حبقتتتتتوق اإلنستتتتتان للفتتتتترتة متتتتتن 

 )جامايكا(؛
االستتتتمرار   تتتتوف  املتتتوارد واحتتتراز التقتتتدب لتنفيتتت  واتتتة عمل تتتا  101-42

 الرامية ال تعزيز الوفاء ابلتزاماهتا الدولية   جمال حقوق اإلنسان )نيوزيلندا(؛
فتتر   انشتتاء آليتتة وطنيتتة للتنستتيق والتنفيتت  واإلعتتال  واملتاععتتة  الن 101-43

تعزيز اآللية القا مة  متاشياا م  العناصر الناشاة عن املمارسات اجليدة احملددة    أو
عشتتدن اآلليتتات الوطنيتتة لاعتتال  واملتاععتتة  2016 دليتتل املفوضتتية الصتتادر   عتتاب

 )الربتغال(؛
هتتتتد  ال تقتتتدا تقتتتارير منتفمتتتة عتتتن انشتتتاء  ياتتتة وطنيتتتة واصتتتة  101-44

التتتداع  التتيت تتصتت  ا الستتلاات الوطنيتتة لتنفيتت  توصتتيات جملتتس حقتتوق اإلنستتان 
 )صرعيا(؛

تتتتوف  اطتتتار مؤسستتتو مال تتتم واملتتتوارد الالزمتتتة متتتن أجتتتل التنفيتتت   101-45
 2020-2016الكامل قاة عمل توفالو الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان للفترتة 

 )سنغافورة(؛
النفتتر   انشتتاء وتشتتغيل آليتتة وطنيتتة لاعتتال  واملتاععتتة متتن أجتتل  101-46

 التعاون ال ناء واملن جو م  نفاب األمم املتحدة حلماية حقوق اإلنسان )توغو(؛
ختصتتتيص ميزانيتتتة ومتتتوارد عشتتترية كافيتتتة متتتن أجتتتل التنفيتتت  الكامتتتل  101-47

 2020-2016قاتتتتة عمتتتتل توفتتتتالو الوطنيتتتتة املتعلقتتتتة حبقتتتتوق اإلنستتتتان للفتتتترتة 
 )الفل ني(؛

مواصلة اجل ود الرامية ال تعزيز حقتوق اإلنستان عتن طريتق تعزيتز  101-48
 اإلطار التشريعو الوطين )املغرب(؛

اعتماد سياسة عامتة وتتداع   انونيتة ملكافحتة التمييتز علتى أستاس  101-49
 امليل اجلنسو واهلوية اجلنسانية )شيلو(؛

اليت جتترمب النشتاط اجلنستو ابلرتاضتو  الغاء أحكاب  انون العقوابت 101-50
 عني ال الغني من نفس اجلنس )الواليت املتحدة األمريكية(؛

الغتتاء أي  تتانون ةيتتز علتتى أستتاس  مراجعتتة التشتتريعات وتعتتديل أو 101-51
أي أستتاس آوتتر  وفقتتاا مل تتدأي املستتاواة وعتتدب  امليتتل اجلنستتو واهلويتتة اجلنستتانية  أو

 التمييز )أوروغواي(؛
ستيما التمييتز علتى أستاس اجلتنس  حفر مجيت  أشتكال التمييتز  ال 101-52

 اإلعا ة )اجلزا ر(؛ أو
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الغتتاء مجيتت  التشتتريعات التمييزيتتة املتصتتلة عنتتوع اجلتتنس  تعتتديل أو 101-53
ب العال ات ابلرتاضتو عتني ال تالغني متن نفتس اجلتنس  متن أجتل والتشريعات اليت جترم 

 مييز )أسرتاليا(؛ضمان اتسا  ا م  م دأي املساواة وعدب الت
الغتتتاء جتتتترا العال تتتات اجلنستتتية ابلرتاضتتتو عتتتني ال تتتالغني متتتن نفتتتس  101-54

 اجلنس ) ندوراس(؛
الغتتتاء مجيتتت  األحكتتتاب التتتيت جتتتترب النشتتتاط اجلنستتتو ابلرتاضتتتو عتتتني  101-55

األشتتصاد متتن نفتتس اجلتتنس والتدكتتد متتن أن  تتوانني مكافحتتة التمييتتز تغاتتو امليتتل 
 اجلنسو )آيسلندا(؛

لغاء أحكاب القانون اجلنا و اليت جترب العال ات اجلنسية ابلرتاضو ا 101-56
 عني ال الغني من نفس اجلنس )اس انيا(؛

الغاء مجي  القوانني التيت متيتز علتى أستاس امليتل اجلنستو  تعديل أو 101-57
اهلوية اجلنسانية عمالا مب دأ املساواة وعتدب التمييتز املنصتود علي متا   القتانون  أو

 حلقوق اإلنسان )اس انيا(؛الدوحل 
النفتتر   الغتتاء األحكتتاب التتيت قفتتر العال تتات اجلنستتية ابلرتاضتتو  101-58

 عني ال الغني ال كور )ايااليا(؛
الغتتتاء مجيتتت  األحكتتتاب التتتيت جتتتترب النشتتتاط اجلنستتتو ابلرتاضتتتو عتتتني  101-59

األشتتصاد متتن نفتتس اجلتتنس والتدكتتد متتن أن  تتوانني مكافحتتة التمييتتز تغاتتو امليتتل 
 نسو )اململكة املتحدة لربياانيا العفمى وآيرلندا الشمالية(؛اجل

تت ن  متتن القتتانون اجلنتتا و  101-60 اختتتاخ تتتداع   حستت  اال تضتتاء  لكتتو قق
 جرةة العال ات اجلنسية ابلرتاضو عني األشصاد من نفس اجلنس )األرجنتني(؛

متتن  تتانون العقتتوابت إللغتتاء جتتترا  155-153تعتتديل الفقتترات  101-61
شاط اجلنسو ابلرتاضو عني ال تالغني متن نفتس اجلتنس وحفتر التمييتز القتا م علتى الن

 امليل اجلنسو واهلوية اجلنسانية )كندا(؛
تسري  اجل ود الرامية ال تضمني تشريعاهتا على مجي  املستويت   101-62

قفتتر التمييتتز علتتى أستتاس اجلتتنس    خلتت  علتتى املستتتو  الدستتتوري  أحكامتتاا  مبتتا
 نس واإلعا ة )املكسي (؛نوع اجل أو

مواصتتلة اختتتاخ اقاتتوات الالزمتتة لتعزيتتز املستتاواة   احلقتتوق علتتى  101-63
امليتل  املعتقتد التديين أو حنو فعال عني مجي  األفراد عغت  النفتر عتن نتوع اجلتنس أو

أي وضت  آوتر  عست ل من تا التصتديق علتى الع تد  اإلعا تة أو الستن أو اجلنسو أو
 ال تصادية واالجتماعية والثقافية )نيوزيلندا(؛الدوحل اقاد ابحلقوق ا

ادمال م دأي عتدب التمييتز عتني املترأة والرجتل واملستاواة عين متا    101-64
سياستتتتات التعلتتتتيم واملنتتتتا ل الدراستتتتية الوطنيتتتتة األساستتتتية والواث تتتتق خات الصتتتتلة  

حية وك ل    التعليم األساسو واملستمر للمدرسني والعاملني   جمال الرعاية الصت
 وغ  م من مقدمو اقدمات )آيسلندا( )الربتغال(؛
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اختاخ مزيد متن التتداع  فيمتا خيتص اجملتاالت الر يستية املت قيتة التيت  101-65
يتعلق ابلفاات السكانية الضعيفة   عد من ادوال قسينات في ا  وابألوص فيما ال
 سيما النساء واألشصاد خوو اإلعا ة واألطفال )أوكرانيا(؛ ال

الغتتتتتاء مجيتتتتتت  األحكتتتتتتاب التمييزيتتتتتتة املدرجتتتتتتة    تتتتتتانون األراضتتتتتتو  101-66
 )الكونغو(؛

الشتتروع   تنفيتت  االستترتاتيجية الوطنيتتة للتنميتتة املستتتدامة وواتتة  101-67
 )اسرا يل(؛ 2020-2016عمل توفالو الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان للفرتة 

ات التنميتة املستتدامة تعزيز منفور املساواة عتني اجلنستني   سياست 101-68
 )العراق(؛

مواصتتتتلة تنفيتتتت  سياستتتتات التصفيتتتتف متتتتن حتتتتدة آاثر تغتتتت  املنتتتتا   101-69
 لتفادي أتث  ا   احلقوق األساسية للتوفاليني ) اييت(؛

مواصلة تنفي  السياسات والتربامل الراميتة ال التصفيتف متن حتدة  101-70
 ان   احلس ان )كوستاريكا(؛آاثر تغ  املنا   م  أو  الرتكيز على حقوق اإلنس

مواصلة تعزيز احلق   عياة صحية على الصعيد التدوحل  ومواصتلة  101-71
 التصدي لتغ  املنا  )كواب(؛

اجتتراء تقييمتتات منتفمتتة لتتتدث  تغتت  املنتتا  والكتتوار  الا يعيتتة    101-72
د  دعم حبقوق اإلنسان  وخل    كامالا   متت  الفقراء وخوي الدول املنصف  متتعاا 

 ضحاي   ت الكوار  )غاان(؛
اجراء تقييمات دورية لتدث  تغ  املنا  والكوار  الا يعية   متت   101-73

الفقتتراء حبقتتوق اإلنستتان ودعتتم اجل تتود الراميتتة ال عنتتاء  تتدراهتم علتتى مواج تتة  تت ت 
 الكوار  )جامايكا(؛

ات مضتتاعفة اجل تتود التتيت ت تت هلا لكتتو تضتت   ابلتعتتاون متت  منفمتت 101-74
ا ليمية واألمم املتحدة  واة إلدارة الكوار  الا يعية والتصفيف من آاثر ا تراعو 

 حالة األطفال امل اجرين والتشريد احملتمل ألعداد ك   من السكان )املكسي (؛
تعزيتتتز مكتتتت  لتتتامو الشتتتع  ابملتتتوارد املاليتتتة وال شتتترية والتقنيتتتة  101-75

 حيتاجون ال مساعدة  انونية )غياان(؛الضرورية لكو يتسىن التمثيل الفعال ملن 
يقعتتترب أنتت   يتتود مفروضتتة علتتى حريتتة التتدين  اختتتاخ تتتداع  ملعاجلتتة متتا 101-76

 )غياان(؛
املعتقتتد علتتى حنتتو اتب  عستت ل  اختتتاخ تتتداع  لضتتمان حريتتة التتدين أو 101-77

من ا معاجلة شواغل مجاعات األ ليات الدينية عشدن القيود املفروضة على أنشات ا 
  اجلزر اقارجية )كندا(؛ 

  املنتشتتتتترين ضتتتتتمان املشتتتتتاركة اهلادفتتتتتة جلميتتتتت  متتتتتواطين توفتتتتتالو  101-78
 األرو يل   العملية احلالية للمراجعة الدستورية ) ندوراس(؛
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اختاخ التداع  الالزمة لتحديث اهلياكل األساستية ال حريتة لتوفتالو   101-79
  اييت(؛ د  اجياد وظا ف أفضل   القااع الرمسو )

وضتتت  م تتتادرات هتتتتتد  ال ضتتتمان حصتتتول اجلميتتتت  علتتتى امليتتتتات  101-80
 وودمات الصر  الصحو )فرنسا(؛

 مواصلة اجل ود الرامية ال القضاء على الفقر )السنغال(؛ 101-81
استكشتتتتا  مجيتتتت  اقيتتتتارات املال متتتتة لتحستتتتني فتتتترد حصتتتتول  101-82

الرعايتتتة الصتتتحية امليستتتورة  ستتتيما النستتتاء  علتتتى املتتتواطنني   اجلتتتزر اقارجيتتتة  وال
 التكلفة والكافية )جامايكا(؛

تعزيز املوارد ال شرية واملالية قدمات الرعاية الصحية عغية متكين ا  101-83
 من قسني ودمة الفاات السكانية احملرومة )السنغال(؛

 اعتماد ممارسات غ ا ية جديدة للحد من ال دانة ) اييت(؛ 101-84
عشرية ومالية من أجتل تعزيتز حصتول اجلميت  علتى ختصيص موارد  101-85

ستتيما النستتاء والفتيتتات   اجلتتزر اقارجيتتة  وتتدمات الصتتحة اجلنستتية واإل اعيتتة  وال
غ  املزودة على حنو مال م عقاعالت وممرضات مدرابت على رعاية صتحة األم تات 

 ومعاجلة تعقيدات الوالدة ) ندوراس(؛
ق   التمتتت  لعلتتى مستتتو  متتن مواصتتلة عتت ل اجل تتود لضتتمان احلتت 101-86

الصتتحة ةكتتن علوغتت   وابألوتتص متتن وتتالل ضتتمان امكانيتتة الوصتتول ال اقتتدمات 
سيما عن طريق انشاء مراكز  الصحية جلمي  األشصاد ال ين يعيشون   ال لد  ال

 صحية   اجلزر اقارجية )الربازيل(؛
ل علتتى قستتني اهلياكتتل األساستتية للرعايتتة الصتتحية وفتترد احلصتتو  101-87

الرعايتتتتة التوليديتتتتة   احلتتتتاالت الاار تتتتة وقستتتتني تتتتتدري  القتتتتاعالت وزيدة املتتتتوارد 
 املصصصة لصحة األم ات )غاان(؛

مواصلة تعزيز الربامل والسياسات االجتماعيتة   جمتاالت التعلتيم  101-88
والصتتتحة والغتتت اء  متتت  ايتتتالء ا تمتتتاب وتتتاد للفاتتتات الستتتكانية األكثتتتر احتياجتتتاا 

 ويال ال وليفارية(؛)مج ورية فنز 
مواصلة تعزيز الربامل الرامية ال تعزيز العمالتة واملستاعدة املقدةمتة  101-89

للفاات الضعيفة من أجتل مكافحتة الفقتر واالستت عاد االجتمتاعو )مج وريتة فنتزويال 
 ال وليفارية(؛

ضرورة التعامل م  احلق   التعليم ابلاريقة نفس ا اليت تقعامتل  تا  101-90
 احلقوق األور    الدستور )غياان(؛

مضتتاعفة اجل تتود الراميتتة ال زيدة جتتودة التعلتتيم وضتتمان احلتتق    101-91
 التعليم للجمي  دون است عاد ) اييت(؛
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تكثيتتتتف اجل تتتتود الراميتتتتة ال قستتتتني اهلياكتتتتل األساستتتتية للتعلتتتتيم   101-92
 سيما املرافق األساسية للصر  الصحو )مج ورية كوري(؛ وال

تعتتتتديل  تتتتانون العقتتتتوابت لتجتتتترا االغتصتتتتاب الزوجتتتتو ومواصتتتتلة  101-93
التصتدي للعتتادات واألمنتاط االجتماعيتتة التتيت تكترس التمييتتز ضتد النستتاء والفتيتتات 

 )كندا(؛
في ا تتداع  تشتريعية  ملنت  مجيت  أشتكال  اعتماد تداع  شاملة  مبا 101-94

العنتتتتتف اجلنستتتتتو   خلتتتتت   العنتتتتتف ضتتتتتد النستتتتتاء والفتيتتتتتات والتصتتتتتدي هلتتتتتا  مبتتتتتا
 )أوروغواي(؛

اعتمتتتاد تتتتداع  تشتتتريعية شتتتاملة ملنتتت  مجيتتت  أشتتتكال العنتتتف ضتتتد  101-95
النستتتتاء والفتيتتتتات والتصتتتتدي هلتتتتا  وضتتتتمان حصتتتتول ضتتتتحاي العنتتتتف علتتتتى ستتتت ل 

 االنتصا  واحلماية  ولاس ة اجلناة )مج ورية كوري(؛
أشتكال اعتماد تداع  تشريعية وتداع  أور  ملن  ومكافحة مجيت   101-96

   خل  العنف املنزحل والعنف اجلنسو )اس انيا(؛ العنف ضد النساء والفتيات  مبا
ضتتتمان حصتتتول مجيتتت  النستتتاء والفتيتتتات علتتتى وتتتدمات الصتتتحة  101-97

 اجلنسية واإل اعية عصورة عامة )أوروغواي(؛
اعااء األولوية لتنفي   انون محاية األسرة ومكافحة العنتف املنتزحل  101-98
  عاترق من تا ضتمان حصتول النستاء والفتيتات الناجيتات كامالا   تنفي اا  2014 لعاب

من العنف على س ل فعالة لالنتصا  واحلماية  واخكاء وعو اجملتمت  مبضتمون  ت ا 
 القانون ) ولندا(؛

تنفيتتت  التتتتداع  احملتتتددة   واتتتة العمتتتل الوطنيتتتة املتعلقتتتة حبقتتتوق  101-99
  عاتتترق من تتتا التثقيتتتف اجملتمعتتتو اإلنستتتان متتتن أجتتتل التصتتتدي للعنتتتف ضتتتد املتتترأة

 وتدري  الشرطة وتعزيز عمليات التسجيل )أسرتاليا(؛
  خلت   وض  اسرتاتيجية شاملة للحد من العنتف ضتد املترأة  مبتا 101-100

ستتيما   اجلتتزر اقارجيتتة  عتتن طريتتق اخكتتاء وعتتو املتترأة حبقو  تتا  العنتتف املنتتزحل  ال
 وقديد س ل مكافحة   ا العنف )تركيا(؛

االستتتتفادة متتتن القتتتانون االنتصتتتال اجلديتتتد للعمتتتل متتتن أجتتتل زيدة  101-101
 مشاركة املرأة   السياسة )فرنسا(؛

يتعلتتق حبقتتوق اإلر   ستتيما فيمتتا تعزيتتز املستتاواة ومتكتتني املتترأة  ال 101-102
 واحلضانة  وتعزيز التداع  الرامية ال مكافحة العنف املنزحل )أملانيا(؛

اضتتافية حلمايتتة النستتاء واألطفتتال متتن مجيتت  أشتتكال  اختتتاخ تتتداع  101-103
 العنف )ايااليا(؛

ضتتتتمان املتاععتتتتة الفعالتتتتة للتوصتتتتيات املقدمتتتتة متتتتن اللجنتتتتة املعنيتتتتة  101-104
 ابلقضاء على التمييز ضد املرأة )اسرا يل(؛
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اختتتتاخ تتتتداع  فعالتتتة لتعزيتتتز املستتتاواة عتتتني اجلنستتتني ومتكتتتني املتتترأة  101-105
 )ني ال(؛
اجعة التشريعات اليت تناتوي علتى التمييتز اجلنستات د تعتديل ا مر  101-106

و تتانون  1978   خلتت  األحكتتاب التتواردة    تتانون العقتتوابت لعتتاب الغا  تتا  مبتتا أو
 الزوال ) ولندا(؛

تعتتتديل  تتتانون العقتتتوابت و تتتانون محايتتتة األستتترة ومكافحتتتة العنتتتف  101-107
 )الربتغال(؛ املنزحل من أجل جترا االغتصاب   مجي  الفرو 

ضمان ادمال منفور جنسات   مجي  سياسات تغت  املنتا  واحلتد  101-108
تتتؤثر أتثتت اا غتت  متناستت  علتتى  متتن أواتتار الكتتوار   متت  مراعتتاة أن الكتتوار  ال

النستتاء والفتيتتتات فحستتت   عتتل تتتتؤدي أيضتتتاا ال تفتتا م عتتتدب املستتتاواة اال تصتتتادية 
 ية كوري(؛واالجتماعية القا مة عني اجلنسني )مج ور 

سيما التمييز ضد املرأة  مواصلة مكافحة مجي  أشكال التمييز  ال 101-109
 )السنغال(؛

التنفيتتت  الكامتتتل لقتتتانون محايتتتة األستتترة ومكافحتتتة العنتتتف املنتتتزحل  101-110
  م  تلقتو املستاعدة التقنيتة الالزمتة متن وكتاالت األمتم املتحتدة خات 2014 لعاب

للمستتاواة عتتني اجلنستتني ومتكتتني املتترأة ) ياتتة األمتتم الصتتلة مثتتل  ياتتة األمتتم املتحتتدة 
املتحتتدة للمتترأة( وعتترانمل األمتتم املتحتتدة اإلمنتتا و عنتتد اال تضتتاء  وتشتتغيل صتتندوق 
محاية األسرة على وج  السرعة  وتكريس املوارد الالزمة لضمان أن تكتون الدراستة 

النا تت  العتتاب  األساستتية حلمايتتة األستترة ومكافحتتة العنتتف املنتتزحل التتيت جيري تتا مكتتت 
دراستتة شتتاملة عغيتتة تعزيتتز العمتتل اجلتتاري للقضتتاء علتتى العنتتف ضتتد املتترأة   توفتتالو 

 )سنغافورة(؛
العمل من أجل تنفي  واة العمل املتعلقة ابملترأة والستالب واألمتن  101-111

 من أجل ضمان املشاركة الفعالة للمرأة   مجي  جوان  صن  القرار )اس انيا(؛
مجيتت  القتوانني التمييزيتتة ضتد املتترأة التيت تتعتتارض مت  أحكتتاب الغتاء  101-112

سيما تل  التيت تتنص علتى  اتفا ية القضاء على مجي  أشكال التمييز ضد املرأة  ال
عتتدب املستتاواة   احلصتتول علتتى حقتتوق امللكيتتة والتمثيتتل النتتا ص للمتترأة   احليتتاة 

 العامة والسياسية )توغو(؛
للتتتتصلص متتتن القوالتتت  النمايتتتة القا متتتة  اختتتتاخ اقاتتتوات الالزمتتتة 101-113

علتتى ستتلاة الرجتتل والقا متتة علتتى نتتوع اجلتتنس  التتيت تتتؤدي ال ادامتتة التمييتتز ضتتد 
 املرأة )األرجنتني(؛

حفتتر استتتصداب العقوعتتة ال دنيتتة لتدديتت  األطفتتال ستتواء   املنتتزل  101-114
   أي جمال آور من جماالت اجملتم  )أوروغواي(؛ أو
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سياستتتتات عامتتتتة هتتتتتد  ال القضتتتتاء علتتتتى العنتتتتف ضتتتتد اعتمتتتتاد  101-115
األستترة    خلتت  تتتداع   انونيتتة حلفتتر العقوعتتة ال دنيتتة   املدرستتة و  األطفتتال  مبتتا

 على حد سواء )شيلو(؛
جتترا استتغالل األطفتال   املتواد اإلابحيتة وضتمان حفتر األفعتتال  101-116

احلصتول  ااتحت م أو عرض م أو والتالية ابعت ار ا جرا م جنا ية: االجتار ابألطفال أ
غت  خلت  متن  انتتال املتواد اإلابحيتة أو استصدام م ألغتراض ال غتاء و/أو علي م أو

األنشتتاة غتت  املشتتروعة  فضتتالا عتتن حفتتر توزيتت  املتتواد اإلابحيتتة التتيت يقستتتنغل في تتا 
 األطفال وحفر نشر ا وعيع ا وحيازهتا )الواليت املتحدة األمريكية(؛

ة اجل تتود الراميتتة ال وفتت  معتتدل الوفيتتات عتتني األطفتتال مضتتاعف 101-117
 دون سن اقامسة )الكونغو(؛

تعديل التشري  لضمان حقوق متساوية لوالدي األطفال املولودين  101-118
 وارل اطار الزوال )غياان(؛

ع ل مزيد متن اجل تود لتستجيل مجيت  األطفتال املولتودين   مجيت   101-119
 اجلزر ) اييت(؛

مواصلة ج ود ا لتعزيز  درة  وات شرطة توفالو ومكتت  النا ت   101-120
 العاب على تا يق اجراءات  ضا ية مراعية الحتياجات الافل )اندونيسيا(؛

مواصلة العمل متن أجتل الغتاء العقوعتة ال دنيتة   مجيت  األوستاط   101-121
ال واطتتتتتالق محتتتتتالت للتوعيتتتتتة ابآلاثر الستتتتتل ية للعقوعتتتتتة ال دنيتتتتتة علتتتتتى منتتتتتو األطفتتتتت

 )آيرلندا(؛
مواصلة تعزيز التداع  التشريعية من والل معاجلة الثغرات القا مة  101-122

  جمال احلماية وخل   د  محاية مجي  األطفتال متن العنتف وستوء املعاملتة  علتى 
 النحو ال ي أوص  ع  جلنة حقوق الافل )ملديف(؛

  علتى حنتو اتب اعتماد تداع  تشريعية ملواءمة نفاب  ضاء األحتدا 101-123
متت  املعتتاي  الدوليتتة خات الصتتلة  عستت ل من تتا الغتتاء األحكتتاب التتيت تستتمت ابلعقوعتتة 

 ال دنية )املكسي (؛
اعتمتتاد سياستتة شتتتاملة عشتتدن الافتتتل تقتتوب علتتتى م تتادئ وأحكتتتاب  101-124

 اتفا ية حقوق الافل )توغو(؛
مواصتتتتتتلة اجل تتتتتتود الراميتتتتتتة ال تعزيتتتتتتز ومحايتتتتتتة حقتتتتتتوق األطفتتتتتتال  101-125

 ألشصاد خوي اإلعا ة )ني ال(؛وا
الغتاء  في تا التشتريعية  لتعتديل أو اختاخ مجي  التتداع  املناست ة  مبتا 101-126

القوانني واللوا ت والعادات واملمارستات القا متة التيت تشتكل متييتزاا ضتد األشتصاد 
 خوي اإلعا ة )الواليت املتحدة األمريكية(؛
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ة للن تتوض حبقتتوق األشتتصاد استكشتتا  مجيتت  اقيتتارات املناستت  101-127
خوي اإلعا ة  ابالستناد ال الربامل املوجودة ومبستاعدة مناست ة متن اجملتمت  التدوحل 

 )جامايكا(.
 عتن مو تف الدولتة التوصيات الواردة    ت ا التقريتر تعتربم  مجي  االستنتاجات و/أو -102

 تتا علتتى أظتتا قفتتى ين غتتو أتويل الدولتتة موضتتوع االستتتعراض. وال )التتدول( التتيت  تتدمت ا و/أو
 عتدييد الفريق العامل عكامل .
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