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  مقدمة    
 بقـرار جملـس     لفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ عمالً        ا عقد  -١

ة عـشرة يف الفتـرة      سعات ال ته، دور ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 يف  دار الـسالم  بروين    يف الةت احل عرضسُتاو. ٢٠١٤ مايو/ أيار ٩ إىل   أبريل/ نيسان ٢٨ من

بيهني داتو  ،  دار السالم بروين   وترأس وفدَ . ٢٠١٤ مايو/ أيار ٢، املعقودة يف    التاسعةاجللسة  
اعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق     و.  والتجارة اخلارجيةليم جوك سينغ، نائُب وزير الشؤون       

  .٢٠١٤ مايو/يار أ٦املعقودة يف ته الرابعة عشرة  يف جلسدار السالمبربوين 
، اختار جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين         ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١٥ويف    -٢

املغـرب  : بـروين دار الـسالم      يف الةاحلمن أجل تيسري استعراض     ) ثالثيةالموعة  اجمل(التايل  
  .ورومانيا واململكة العربية السعودية

 ،١٦/٢١مـن مرفـق القـرار       ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ للفقرة   وفقاًو  -٣
  :دار السالمبروين يف الة احل استعراض التالية ألغراضصدرت الوثائق 

  ؛ )A/HRC/WG.6/19/BRN/1) (أ(١٥  للفقرةوفقاًم عرض كتايب مقدَّ/تقرير وطين  )أ(  
 )ب(١٥ للفقرة    وفقاً  املفوضية السامية حلقوق اإلنسان    معلومات أعدته للجتميع    )ب(  

)A/HRC/WG.6/19/BRN/2(؛  
) ج(١٥ للفقـرة    وفقـاً موجز أعدتـه مفوضـية حقـوق اإلنـسان            )ج(  

)A/HRC/WG.6/19/BRN/3(.  
 وأحيلت إىل بروين دار السالم من خالل اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا مقدماً              -٤

كـة   واململ، واملكسيك، وليختنشتاين، وسلوفينيا ،واجلمهورية التشيكية ،   وبلجيكا ، وأملانيا ،إسبانيا
وميكـن  .  والواليات املتحـدة األمريكيـة     ، وهولندا ،املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية    

  .االطالع على تلك األسئلة من خالل املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز وقائع عملية االستعراض   -ًأوال  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
قال وفد بروين دار السالم إنه يتشرف بالتعاطي مرة أخرى مع الفريق العامـل يف                 -٥

وأشار الوفد إىل تقريره الذي يربز العمل       . إطار اجلولة الثانية من االستعراض الدوري الشامل      
الذي تقوم به حالياً بروين دار السالم من أجل حتسني رفاه شعبها ومحاية حقـوق الفئـات                 

وتضّمن التقريـر أيـضاً     . نساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني     الضعيفة فيه كال  
  . توصية قُّدمت أثناء اجلولة األوىل٣٣ردود بروين دار السالم على 
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وأكّد الوفد أن حمور السياسة اليت تتبعها حكومة صاحب اجلاللة يركّز على النـاس                -٦
فشعب بروين دار الـسالم    . لروحية أيضاً يف خمتلف مناحي احلياة، وعلى احتياجاهتم املادية وا       

  عاماً على حـصول الدولـة      ٣٠يتمتع بالعيش يف بيئة يعمها السالم واالنسجام بعد مرور          
حتقيق رؤيتها الوطنيـة، حبلـول   استقالهلا التام، وهي بيئة ستدوم ألن الدولة تسعى إىل         على
 ينعمـون حبيـاة      الذين والناجحني، املتمثلة يف أّمة من املواطنني املتعلمني واملهرة         ٢٠٣٥ عام

  .راقية يف ظل اقتصاد نشيط ومستدام
وإنّ حرص صاحب اجلاللة الشديد على حتقيق رفاه شعبه يضمن توفري نظام تعليمي               -٧

وال يزال املواطنـون    . من الدرجة األوىل؛ وخدمات صحية جيدة إىل جانب السكن الالئق         
مة السخي لعدة سلع أساسية كالوقود والغاز واملقيمون على السواء يستفيدون من دعم احلكو

  .واملاء واألرز والسكر
 يف املائة من امليزانيـة      ١٣وال يزال التعليم يف صدارة األولويات إذ خيصَّص له حنو             -٨

وهناك زيادة يف توفري تعليم جيد باجملان منذ الطفولة املبكرة وإىل غايـة املـستوى               . الوطنية
وُتصرف املنح الدراسية للطالب الذين     . الفتيات على قدم املساواة   اجلامعي وهو متاح للصبيان و    

 الـسالم   وقد سجلت بروين دار   . يستحقوهنا بغرض مواصلة الدراسة داخل البلد ويف اخلارج       
وتوفَّر لشعب بروين فـرص التأهيـل   . أحد أعلى معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة يف املنطقة    

وتتماشى هـذه   . ت الضرورية لزيادة تنافسيته ولتطوير ذاته     الفين واملهين لكي يكتسب املهارا    
 اجلهود مع أهداف التعليم للجميع اليت حددهتا منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة             

 بلداً بناًء على أحدث مؤشرات التنميـة        ١٢٧ من بني    ٣٤ويشغل البلد الرتبة    ). سكواليون(
ر السالم مـع صـندوق األمـم املتحـدة للطفولـة        وتعمل بروين دا  . اليت وضعتها املنظمة  

واليونسكو على استكمال تشريعها املتعلق بالتعليم اإللزامي ملدة تسع سـنوات           ) اليونيسيف(
  .القائم حالياً وذلك عن طريق حتسني برنامج الرعاية والتعليم يف الطفولة املبكرة

بها حيويـة بالنـسبة     وبّين الوفد أن بروين دار السالم أّمة صغرية وأن صحة شـع             -٩
لذلك فإن حكومة صاحب اجلاللة تويل أمهية كبرية لتوفري نظام رعايـة صـحية              . لتنميتها
وأعرب الوفد عن فخـره بتحقيـق       . وتتوفر الرعاية الصحية الطبية للمواطنني باجملان     . شامل

  . بروين دار السالم العديد من األهداف اليت حددهتا منظمة الصحة العاملية
دت احلكومة توجهاً واستراتيجيات ختص السياسة البيئية العامـة يف تنفيـذ            واعتم  -١٠

وأعرب الوفد عن سروره ألن اهلواء النقي مـن         . خطتها اإلمنائية الوطنية من أجل بيئة صحية      
فربوين دار السالم لديها غابات مطرية أصيلة حمافَظ عليها جيداً وتتسم           . أغلى ما ميلكه البلد   

وتتحمل بـروين دار الـسالم،      .  وهي مفخرة وطنية لألجيال القادمة     ئيحيابغىن تنوعها األ  
فهي تتعاون مـع    . باالشتراك مع اجملتمع الدويل، مسؤولية إنقاذ األرض من االحترار العاملي         

 يف املائة مـن     ٥٨ماليزيا وإندونيسيا يف مشروع قلب بورنِيو، الذي مت بفضله احلفاظ على            
  .حملافظة على كوكب األرضكتلة أرض اجلزيرة يف سعي إىل ا
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. وقال الوفد إن التزام صاحب اجلاللة الشديد حنو شعبه ظاهر يف السراء والـضراء               -١١
وقد جتلى حرص صاحب اجلاللة الدائم على رفاه شعبه أثناء الفيضانات اخلاطفة اليت شهدهتا              

ملنـاطق  ، عندما زار صاحب اجلاللة شخـصياً ا       ٢٠١٤بعض املناطق يف البلد يف أوائل عام        
وُخصص . املتضررة لضمان أن يكون رد السلطات فورياً وكفؤاً حرصاً على سالمة املعنيني           

 مليـون   ٥٥أيضاً قدر كبري من املوارد جلهود اإلغاثة واإلصالح وُرصدت ميزانية تبلغ حنو             
  .دوالر بدوالرات الواليات املتحدة لتدابري التخفيف من الفيضانات

 بروين دار السالم يف سبيل تعزيز ومحاية أبرز جوانـب           وهذا غيٌض من فيض جهود      -١٢
وقد حققت بروين دار السالم معظم      . حقوق اإلنسان، مبا يتفق مع األهداف اإلمنائية لأللفية       

 مـن   ٣٠وحيتل البلد الرتبة    . عالغايات اليت مت رمسها، وال سيما منها القضاء على الفقر املدق          
وسيواصل . ٢٠١٣رية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي لعام    بلداً يف تقرير التنمية البش     ١٨٧ بني

  .٢٠١٥سعيه إىل تسريع التنمية ويتطلع إىل دعم اخلطة اإلمنائية ملا بعد عام 
وأبرز الوفد اجلهود اليت تبذهلا حكومة صاحب اجلاللة يف محاية الفئات الضعيفة يف               -١٣
ث تشريع جديد وتعديل تشريعات قائمة      فقد اتُّخذ عدد من التدابري، من قبيل استحدا       . البلد

وإنشاء جلان خاصة لزيادة ضمان حقوق هذه الفئات، مبا يف ذلك اعتماد قـانون األطفـال           
 يهدف إىل ضـمان     ٢٠١٠والشباب، الذي أدى إىل إنشاء نظام قضائي لألحداث يف عام           

  .اّتباع إجراءات قضائية مناسبة للجاحنني الشباب
. األقل حظاً من خالل توفري املزايا والرعاية واإلرشاد املناسبني        وقُّدم الدعم لألطفال      -١٤

ومت الشروع يف تنفيذ عدة برامج رفاه، منها توفري مآوٍ ودفع إعانة التعليم إىل جانب إنـشاء                 
  .خمتلف الصناديق لرعاية األيتام كصندوق ويل العهد لرعاية األيتام

 البلد وهن يسامهن بنشاط يف تنمية       وتشكل النساء أكثر من نصف القوة العاملة يف         -١٥
ويتزايد عدد النساء اللوايت يشغلن مناصب يف خمتلـف  . البلد ويف احلفاظ على السالم واألمن  

اجملاالت والكثري منهن بلغ مناصب رفيعة يف القطاعني العام واخلاص، منها على سبيل املثـال           
ضوات يف اجمللس التـشريعي     احلصر مناصب سفرية متجولة ومدعية عامة ونائبة وزير وع         ال

ويتجلى التزام احلكومة بتعزيز املساواة بني اجلنسني       . وموظفات كبار يف وزارات وشركات    
ونتيجة لذلك، جتاوز معدل    . بوضوح يف سياساهتا الوطنية اليت تطبَّق على مجيع شرائح اجملتمع         

، صنف التقريـر    ٢٠١٣ويف عام   .  يف املائة  ٩٥اإلملام بالقراءة والكتابة يف صفوف الفتيات       
العاملي عن الفجوة املتعلقة بنوع اجلنس، الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي، بـروين دار              
السالم يف الرتبة السادسة من حيث الدخل التقديري املكتسب؛ ويف الرتبة الثانية عشر مـن               

.  يف األجـور حيث التسجيل يف التعليم اجلامعي؛ ويف الرتبة السابعة عشرة من حيث املساواة       
وحتظى حقوق املرأة مبزيد من احلماية بواسطة تشريعات كقانون األسرة اإلسالمي وقـانون             

  .املرأة املتزوجة
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فهم، باإلضـافة إىل  .  األسرية والثقافية املتينة مر صْون رفاه املسنني بفضل القيم     واست  -١٦
تماعية هامـة يف شـكل      الرعاية اليت يتلقوهنا من ذويهم، يستفيدون أيضاً من شبكة أمان اج          

وهـذا  . معاش شهري ُيدفع جلميع املواطنني واملقيمني الدائمني الذين بلغوا الستني من العمر           
  . املعاش غري مشروط مبسامهة يف صندوق وال بتوفر اإلمكانيات

وتواصل احلكومة محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عن طريق بذل جهود شىت              -١٧
عمها وتكملها خمتلف املنظمات غري احلكوميـة املعنيـة برفـاه           منها دفع إعانات شهرية تد    

  .األشخاص ذوي إعاقات معينة
وتواصل بروين دار السالم، بوصفها ملكية ودولة إسالمية، احلفاظ على مؤسـسة              -١٨

وقد تكرَّس مفهوم العائلة املمتدة منذ وقت طويل        . األسرة بوصفها اجلانب الغالب يف ثقافتها     
ل بأول يوم أحد مـن      ، أُعلن عن االحتفا   ٢٠١٢ويف عام   . ان االجتماعي ويشكل شبكة األم  

وبروين .  باعتباره اليوم الوطين لألسرة من أجل التذكري بأمهية الوحدة األسرية          مايو/شهر أيار 
وحيتفل مجيع أفراد اجملتمـع     . دار السالم جمتمع متالحم تغلب عليه روح اجلماعة والتماسك        

ويتبادل األقرباء واألصـدقاء    . والسنة اجلديدة الصينية وأعياد امليالد    املتنوع مبناسبات كالعيد    
الزيارات واألمنيات الطيبة واهلدايا وهو ما يشجع التسامح بني اجملموعات العرقية والطوائف            

  .الدينية
فربوين دار السالم أصبحت عضواً يف      . وللتسامح والتفاهم الدينيني أمهية كبرية جداً       -١٩

 وشـاركت  ٢٠١٢ مبادرة األمم املتحدة من أجل حتالف احلضارات يف عام   جمموعة أصدقاء 
  .يف عدة حوارات بني األديان

ومبوجب الدستور، فإن اإلسالم هو الديانة الرمسية لربوين دار السالم وقيمه وتعاليمه              -٢٠
لية وعليه فإن أنشطة اجملتمع تتمحور حول ثقافته املا       . ال تزال حتكم أسلوب حياة الناس فيها      

وحيق لغري املسنني ممارسة دياناهتم يف سالم وانسجام مثلما ينص علـى            . وعقيدته اإلسالمية 
ويوجد قانون الشريعة يف بروين دار السالم منذ أن توىل امللك األول العـرش     . ذلك الدستور 

والغاية من الشريعة إنشاء جمتمع يتم فيه صون الدين واحلياة والفكـر            . يف القرن الرابع عشر   
وألن شعب بروين دار السالم أمة إسالمية تتمتع حبس مسؤولية          . امللكية والنسب ومحايتهم  و

، نظام قانون عقوبات مستمد مـن الـشريعة         ٢٠١٣قوي، فإن الدولة استحدثت، يف عام       
  . وسيطبَّق النظام على مراحل. سيطبَّق بالتوازي مع القانون املدين القائم

، ٢٠١٣ يف عام ) آسيان( رابطة أمم جنوب شرق آسيا       وشغلت دار السالم مقعد رئاسة      -٢١
، فأطلقت تنفيذ إعالن حقوق اإلنـسان       "شعبنا، مستقبلنا معاً  "وكان موضوع تلك الدورة     
، واشتمل ذلك على نشر كتاب عن ذلـك اإلعـالن           ٢٠١٢لرابطة آسيان الصادر يف عام      

ر القمة الثالث والعشرين    وفضالً عن ذلك، اعتمد مؤمت    . وترمجته إىل مجيع لغات بلدان آسيان     
، إعالن آسيان للقضاء على العنف ضد املرأة  ٢٠١٣أكتوبر  /آلسيان، املعقود يف تشرين األول    

وواصلت بروين دار السالم دعم عمـل       . والطفل واإلعالن املتعلِّق بتقوية احلماية االجتماعية     
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رته آسيان خالل الـسنة     ويدل التقدُّم الذي أحز   . خمتلَف هيئات آسيان املعنية حبقوق اإلنسان     
املاضية على التزام بروين دار السالم بالعمل مع جرياهنا وشركائها، خاصـةً يف جمـال حقـوق                 

  .اإلنسان
وأكد الوفد جمدداً حرص بروين دار السالم على الوفاء بالتزاماهتا الدولية وقال إهنـا                -٢٢

، قـدمت   ٢٠١٢م  ويف عا . ستصدق عما قريب على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        
دار السالم تقريرها اجلامع للتقريرين الدوريني األول والثاين إىل اللجنة املعنية بالقضاء علـى              
التمييز ضد املرأة وتقريرها اجلامع للتقريرين الدوريني الثاين والثالث إىل جلنة حقوق الطفل يف              

 ٢٠ من املادة    ٢ و ١وقال الوفد إن بروين تعتزم سحب حتفظاهتا على الفقرتني          . ٢٠١٣ عام
املتعلِّقة ) أ(٢١من اتفاقية حقوق الطفل املتعلِّقة حبماية الطفل احملروم من بيئته العائلية، واملادة             

بالتبين، وإهنا تتقدم باجتاه التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلِّق            
ك، ودعماً للجهود العاملية الراميـة إىل   وفضالً عن ذل  . باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة    

إلغاء عمالة األطفال، وعمالً بالتوصيات املنبثقة عن اجلولة األوىل من االستعراض الـدوري             
 على اتفاقية منظمة العمل الدولية بـشأن        ٢٠١١الشامل، صّدقت بروين دار السالم يف عام        

  ).١٣٨رقم (احلد األدىن لسن االستخدام 
دار السالم عن تقديرها لقيم التعايش السلمي واالحتـرام املتبـادل           وأعربت بروين     -٢٣

والتعاون وستواصل الترحيب باملساعدة التقنية اليت تتلقاها من الشركاء الـدوليني وتأديـة             
دورها، يف الوقت نفسه، يف توفري املساعدة مبا فيها الدعم املايل وبناء القدرات والتعاون التقين 

ق الكومنولث للتعاون التقين ومبادرة اآلسيان من أجـل التكامـل           بوسائل شىت منها صندو   
ودفعت بروين دار السالم منحاً دراسية لطالب أجانـب  . ومشاريع اإلغناء من أجل اآلسيان  

ية؛ وحىت هذا التاريخ، ُمـنح      من أجل مواصلة تعليمهم العايل يف خمتلف املؤسسات األكادمي        
وسامهت بروين دار السالم بنشاط أيضاً يف       . اً بلد ٦٣ منحة لطالب من أكثر من       ٤٠٠ حنو

مبادرات هيئات عدَّة تابعة لألمم املتحدة كمنظمة الصحة العاملية وصندوق األمـم املتحـدة              
وهيئة األمم املتحدة للمرأة ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني          ) اليونيسيف(للطفولة  

  . وستواصل بروين تقدمي الدعم بأفضل ما تستطيع).األونروا(الفلسطينيني يف الشرق األدىن 
 ٤٠٠ ٠٠٠وبّين الوفد أيضاً أن بروين دار السالم، وهي دولة صغرية يبلغ عدد سكاهنا                -٢٤

  .نسمة، لديها موارد بشرية حمدودة جداً وستثّمن مساعدة املنظمات الدولية هلا يف بناء القدرات

  ستعراضجلسة التحاور وردود الدولة موضوع اال  -باء  
وميكن االطالع على التوصيات املقدمة    .  وفداً ببيانات  ٧٨أثناء جلسة التحاور، أدىل       -٢٥

  .أثناء احلوار يف اجلزء الثاين من هذا التقرير
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وأشادت اجلمهورية العربية السورية باألمهية اليت حيظى هبا يف الربامج الوطنية احلفاظ              -٢٦
جملتمع وكذلك بالعمل الداعم للنهوض باملرأة مثلمـا        على األسرة بوصفها اللبنة األساس يف ا      

  .يتبني من انتخاب نساء ليكّن عضوات يف اجمللس التشريعي
وأشادت تايلند بالتقدم الذي أحرزته بروين دار السالم باجتاه التصديق على اتفاقيـة             -٢٧

ثيل النساء  وأقرت تايلند بتم  . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتوفري املساواة يف فرص التعليم        
يف اجمللس التشريعي وبتعزيز احلكومة حقوَق املرأة من خالل جلنة آسيان املعنية باملرأة وبرامج              

  .املساواة بني اجلنسني
 ليشيت علماً باخلطوات اإلجيابية اليت قامت هبا بروين دار السالم           -وأحاطت تيمور     -٢٨

وأشـادت بالتقـدم    . ي الشامل من أجل تنفيذ توصيات اجلولة األوىل من االستعراض الدور        
  .الذي أُحزر يف جماالت التعليم والصحة وحقوق املرأة

وأشادت تونس بربوين دار السالم ملكافحتها التمييـز والعنـف يف حـق املـرأة                 -٢٩
وشـجعت  . والعتمادها خطط عمل تتعلق باملرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة ومحاية الطفـل          

نسية مبا يضمن املساواة بني اجلنسني وعلى هتيئة منـاخ     بروين دار السالم على تغيري قانون اجل      
  .مواٍت ألنشطة املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني واجملتمع املدين

وأشادت تركيا مبشاركة بروين دار السالم يف العمل إقليمياً ودولياً على النـهوض               -٣٠
 يف جهودها املتعلِّقة حبقـوق      حبقوق اإلنسان وللنَّهج الشفاف الذي تتبعه إزاء التعاون التقين        

  .اإلنسان وبالتنمية
وأحاطت أوكرانيا علماً مع التقدير باجلهود اليت تبذهلا بروين دار الـسالم حلمايـة                -٣١

وسألت أوكرانيا عما إذا كانت     . سكوخالل التصديق على اتفاقيات اليون    احلقوق الثقافية من    
  .بَّق على غري املسلمنيأحكام قانون العقوبات املستمد من الشريعة سُتط

ورّحبت اإلمارات العربية املتحدة بتعيني رئيس لكل من الوحـدة املتخصِّـصة يف               -٣٢
وأشادت بالتنسيق املتزايد بني الوكاالت يف جمال       . االجتار ووحدة التحقيق يف االجتار بالبشر     

ـ             ى املـساعدة   بناء القدرات وبالنداءات اليت أطلقتها بروين دار السالم من أجل احلصول عل
  . التقنية يف مكافحة االجتار

ورّحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بالتقدم الذي أحرزتـه             -٣٣
بروين دار السالم فيما يتعلق باحلقوق االجتماعية واالقتصادية وبإجنازاهتا يف جمال األهـداف             

وارئ وعلى ضمان عدم انتهاك قـانون       وحثت احلكومة على رفع حالة الط     . اإلمنائية لأللفية 
  .العقوبات املستمد من الشريعة حلقوق حرية الدين

وأقرت الواليات املتحدة األمريكية بالتزام بروين دار السالم حبقوق الطفل وباملساواة بني              -٣٤
 ٢٠١٣  عام وأعربت عن قلقها من أن قانون العقوبات املستمد من الشريعة الصادر يف           . اجلنسني
ض التزامات بروين دار السالم الدولية يف جمال حقوق اإلنسان؛ ومن أنه ميكن رفـض               سيقّو

  .تسجيل النقابات؛ ومن أن العمال املهاجرين ال يزالون عرضةً للعمل اجلربي
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منائية لأللفيـة   ورّحبت أوروغواي بإجنازات بروين دار السالم يف جمال األهداف اإل           -٣٥
والحظت استحداث تشريع يرمي إىل     . لصحة ووفيات الرضع  سيما فيما يتعلق بالتعليم وا     وال

  .منع اجلرمية وتعزيز حقوق اإلنسان
وأشادت أوزبكستان بالتدابري اليت اختذهتا بروين دار السالم من أجل تنفيذ التوصيات       -٣٦

املنبثقة عن اجلولة األوىل من االستعراض الدوري الشامل وباعتماد اخلطة اإلمنائيـة الوطنيـة              
  .ة األسرة وللنهوض حبقوق املرأة والطفل وإقامة قضاء األحداثلتقوي
التقدُّم الذي أحرزته بروين دار الـسالم       )  البوليفارية -مجهورية  (والحظت فرتويال     -٣٧

 ١٣٨ يف تنفيذ التوصيات املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل؛ وتصديقها على االتفاقية رقم          
 عمالة األطفال؛ ورسم اخلطة اإلمنائية الوطنية؛ وإجنازاهتا يف         ملنظمة العمل الدولية بشأن إلغاء    

  .جمال األهداف اإلمنائية لأللفية؛ والتحسينات اليت طرأت على احلماية االجتماعية واملساواة
 الـيت تـشكل     ٢٠٣٥وأعربت فييت نام عن تقديرها العتماد بروين رؤية بروين            -٣٨

ان وتعزيزها؛ وملسامهة بـروين دار الـسالم يف         األساس الذي تقوم عليه محاية حقوق اإلنس      
التعاون اإلقليمي والدويل يف جمال حقوق اإلنسان؛ ولتنفيـذها التوصـيات املنبثقـة عـن               

  .االستعراض الدوري الشامل املتعلِّقة حبقوق املرأة والطفل والتعليم والرعاية الصحية
لسالم باجتاه إجناز األهـداف     وأشادت اليمن بالتقدم املطّرد الذي حترزه بروين دار ا          -٣٩

اإلمنائية لأللفية عن طريق تنفيذ برامج شبكة األمان االجتماعي؛ وتوفري تكـافؤ الفـرص يف               
  .التعليم؛ ومحاية البيئة واملوارد الطبيعية

وأعربت أفغانستان عن اعتقادها بأنه ينبغي إشراك األطفال يف التنميـة والحظـت               -٤٠
اليت  واالختبار اليت تنظمها بروين دار السالم واخلدمات اجملتمعية بارتياح محالت التوعية العامة
  .وأشادت بسحب التحفظات على اتفاقية حقوق الطفل. ُتفرض على اجلاحنني من األطفال

ورّحبت ألبانيا بتشريع بروين دار السالم املتعلق حبقوق املرأة والطفل واألسرة والعمالة              -٤١
  .ة العمل املتعلقة باملرأة واألسرة اليت تشمل حقوق الطفلوالتعليم، وأشادت بتنفيذها خط

ورّحبت اجلزائر باألمهية اليت توليها بروين دار السالم للقضايا االجتماعية واألسرية              -٤٢
وأحاطـت  . وأشادت بالتقدم الذي أُحرز يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         

جريت من أجل توطيد حقوق اإلنسان للطفـل وللمـرأة          علماً بالتعديالت التشريعية اليت أُ    
  .  املتعلق بالعمالة٢٠٠٩املتزوجة كما أشادت مبرسوم عام 

وأشادت األرجنتني باخلطة اإلمنائية الوطنية العاشرة اليت وضعتها بروين دار الـسالم              -٤٣
)٢٠١٧-٢٠١٢.(  

وين دار السالم حلقوق    والحظت أرمينيا التغيريات اإلجيابية اليت طرأت على محاية بر          -٤٤
اإلنسان ويف تعزيز التعليم وتقوية اخلدمات عن طريق بناء املدارس واهلياكل األساسـية ويف              
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وأحاطت علمـاً بـأن     . محاية النساء الضعيفات عن طريق توفري فرص العمل وبناء القدرات         
  .بروين دار السالم مل تصّدق على عدد من صكوك حقوق اإلنسان

وأعربت . ربوين دار السالم على التزامها بالرعاية الصحية والتعليم       بيا  وأشادت أسترال   -٤٥
عن قلقها من أثر قانون العقوبات املستمد من الشريعة يف احلرية الدينية ووضع املرأة ومعاملة               
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية ومن اسـتئناف العمـل             

  . بعقوبة اإلعدام
ورّحبت أذربيجان مبتابعة بروين دار السالم للتوصيات املنبثقـة عـن االسـتعراض       -٤٦

وأعربـت عـن    . الدوري الشامل السابق وبالتقدم الذي أحرزته يف جمايل الصحة والتعلـيم          
تقديرها لإلصالحات املؤسسية اليت عاجلت الفقر واجلرمية وتناولت قضايا األسـرة واملـرأة             

ما أعربت عن تقديرها للتقدم الذي أحرزته بروين دار السالم يف           واألشخاص ذوي اإلعاقة ك   
  . إنفاذ قانون مكافحة االجتار

وأشادت بتوفري  ) ٢٠١٧-٢٠١٢(ورّحبت البحرين باعتماد اخلطة اإلمنائية الوطنية         -٤٧
الرعاية الصحية والطبية باجملان جلميع مواطنيها مبا يف ذلك برامج التطعيم والفحوص السابقة             

  .دة لفائدة األطفال والنساءللوال
والحظت بنغالديش التقدم الذي أحرزته بروين دار الـسالم يف جمـاالت التعلـيم                -٤٨

والرعاية الصحية والسكن والتنمية البشرية وأثَر ذلك اإلجيايب على حقوق اإلنسان والحظت            
 ليـست  أن بروين دار السالم لديها سجل مثري لإلعجاب يف تعزيز مؤسسة األسرة ولكنـها   

  .طرفاً يف بعض املعاهدات األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان
وأشادت بيالروس بسحب بروين دار السالم حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفـل              -٤٩

وبالتعديالت اليت أجرهتا على قانون العقوبات والرامية إىل كبح استغالل األطفـال جنـسياً              
  . القضائية على عدد أكرب من اجلرائم اجلنسيةألغراض جتارية وإىل التمكني من املالحقة

والحظت إسبانيا استحداث بروين دار السالم تشريعاً ملكافحة العنف القائم علـى              -٥٠
نوع اجلنس ولكنها أعربت عن قلقها من جترمي العالقات اجلنسية بني األشخاص من نفـس               

ر وأن قـانون    والحظت الثغرات اليت تشوب تشريع مكافحة دعـارة القـصّ         . نوع اجلنس 
  .العقوبات اإلسالمي ال ينسجم مع التشريعات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

وهنأت بوتان بروين دار السالم على تنفيذها التوصيات املنبثقة عن اجلولة الـسابقة               -٥١
من االستعراض الدوري الشامل وعلى اجلهود اليت بذلتها من أجل تعزيز حقـوق اإلنـسان               

  .  يف صنع القراروإشراك النساء
ورّحبت الربازيل حبمالت التوعية اليت تنظمها بروين دار السالم ملكافحة االعتـداء              -٥٢

إالّ أن التقدم الذي أحرزته يف حتقيـق        . على األطفال وإنشاء فريق عمل معين حبماية الطفولة       
  . سيةاألهداف اإلمنائية لأللفية مل يقابله حتسن يف التمتع باحلقوق املدنية والسيا
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والحظت بوركينا فاسو التقدم الذي أُحرز منذ اجلولة األوىل لالستعراض الـدوري             -٥٣
وشجعت بروين دار السالم على مواصلة مسريهتا بتنفيذ اخلطة اإلمنائيـة الوطنيـة             . الشامل

؛ وعلى التعاون مع املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان؛          ٢٠١٧-٢٠١٢العاشرة  
  .وانني وتنفيذ برامجوعلى صياغة ق

وأشادت كمبوديا بالتزام بروين دار السالم بتقوية الدميقراطيـة وحبمايـة حقـوق               -٥٤
اإلنسان واحلريات األساسية خاصة منها حقوق الطفل واحلق يف التعليم واحلـق يف الرعايـة        

  .الصحية واحلق يف الفرص االقتصادية
 دار السالم بالتزاماهتا الدولية يف جمال       وسألت كندا عن الكيفية اليت ستفي هبا بروين         -٥٥

حقوق اإلنسان اليت تتعارض مع قانون العقوبات املستمد من الشريعة خاصة فيمـا يتعلـق               
ورّحبت باخلطوات املتخذة ملنع االجتار بالبشر واستغالل األطفال ولتحـسني          . حبقوق املرأة 
  . إنفاذ القانون

. احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافيـة    والحظت تشاد اجلهود املبذولة حلماية        -٥٦
 وأحاطت بالتقـدم الـذي   ٢٠١٧-٢٠١٢وأشادت باعتماد اخلطة اإلمنائية الوطنية العاشرة  

  .أُحرز يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية ويف وضع تشريعات تتعلق حبقوق الطفل
ة الوطنية العاشـرة    وأشادت الصني باجلهود اليت ُبذلت من أجل تنفيذ اخلطة اإلمنائي           -٥٧

وأعربت عـن   . وبالتركيز على حتسني التعليم والرعاية الصحية ومحاية حقوق املرأة والطفل         
تقديرها للتقدم الذي أُحرز يف مكافحة االجتار بالبشر وااللتزامات بتعزيز االنـسجام بـني              

  .األديان والثقافات املتعددة
ع آليات حقوق اإلنسان وبتصديقها وأشادت كوستاريكا بتعاون بروين دار السالم م  -٥٨

وأعربـت  . على صكوك دولية وبتحسينها احلصول على التعليم والرعاية الصحية ونوعيَتهما         
  . عن قلقها إزاء استخدام العقوبة البدنية يف حق األطفال وقالت إن هذا ينبغي أن يتوقف

قتـصادية  وأقّرت كوبا باخلطوات املتخذة من أجل محايـة حقـوق املـواطنني اال              -٥٩
ورّحبت بتوفري خدميت الرعاية الصحية     . واالجتماعية والثقافية والقضاء على الفقر وحمو األمية      

  .والتعليم باجملان وباجلهود الرامية إىل محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
والحظت اجلمهورية التشيكية النواقص اليت تشوب القوانني واملمارسات املتعلقـة            -٦٠

  . وحرية الصحافةحبرية التعبري
وأشادت جيبويت جبودة التقرير الوطين الذي قّدمته بروين دار السالم والذي يعكس              -٦١

  . التزامها حبقوق اإلنسان
ودعت مصر بروين دار السالم إىل إطالع باقي الدول على آرائها يف املمارسـات                -٦٢

كاملة مسانِدة لألسـرة  الفضلى ويف التحديات الكربى اليت تعترض تنفيذ سياسات وتدابري مت   
  .من أجل محاية األسرة ودعمها بوصفها اللبنة األساس يف اجملتمع
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وأعربت فرنسا عن قلق شديد إزاء اعتماد نظام قانون العقوبات املستمد من الشريعة        -٦٣
  .وإزاء اآلثار اليت قد تترتب على ذلك بالنسبة الحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

ملانيا بنجاح بروين دار السالم يف النهوض بالتنمية االجتماعية واالقتـصادية      وأقّرت أ   -٦٤
  .للبلد
ورّحبت غانا بالتزام بروين دار السالم بعملية االستعراض الدوري الشامل وأشادت             -٦٥

  . باهتمام البلد حبقوق املسّنني
وببلـوغ  ،  ٢٠١٧-٢٠١٢وأشادت اهلند بتنفيذ اخلطة اإلمنائية الوطنية العاشـرة           -٦٦

. األهداف اإلمنائية لأللفية وبالتقدم احملرز باجتاه تعميم خدميت الرعايـة الـصحية والتعلـيم             
 السالم  ورّحبت باجلهود املبذولة من أجل محاية حقوق اجلماعات الضعيفة وشجعت بروين دار           

ت على استعراض التغيريات اليت أُجريت على قانوهنا اجلنائي واليت أثّرت يف حريـة األقليـا              
  . الدينية
، اليت تدل على التزامها بنمـاء مواطنيهـا         ٢٠٣٥وأشادت إندونيسيا برؤية بروين       -٦٧

وأقّرت باجلهود املبذولة من أجل تعزيز ومحاية حقوق        . وحبقوق اإلنسان، إقليمياً ودولياً معاً    
  . األشخاص ذوي اإلعاقة

الصحة وبتحـسني رفـاه     وأحاط العراق علماً بإجنازات احلكومة يف جمايل التعليم و          -٦٨
  . األطفال واملسنني

وأعربت أيرلندا عن قلقها إزاء التعديالت اليت أُجريت على قانون العقوبات الـذي               -٦٩
ويف حني أن أيرلندا ترّحب بـَشغل       . ينص على عقوبة اإلعدام على طائفة واسعة من اجلرائم        

  .املرأةالنساء مناصب رفيعة، فإهنا تشدد على ضرورة حتسني محاية حقوق 
اجلهود اليت بذلتها بروين دار السالم من أجل        )  اإلسالمية -مجهورية  (وأبرزت إيران     -٧٠

حتسني وضعية املرأة والطفل عن طريق إنشاء جلنة خاصة ووضع خطة العمل املتعلقة مبؤسسة              
  .األسرة وباملرأة

أعربت عـن   والحظت إيطاليا تقوية محاية األطفال من االستغالل اجلنسي غري أهنا             -٧١
. قلقها إزاء نظام قانون العقوبات املستمد من الشريعة وإزاء القيود املفروضة على حرية التعبري   

  .والحظت أن بروين دار السالم مل تنضم بعد إىل عدة صكوك دولية
. وشكرت اليابان بروين دار السالم على شرح موقفها مـن الـشريعة اإلسـالمية               -٧٢

ذت من أجل االنضمام إىل املعاهدات اليت مل تصّدق عليها بعـد؛            وأشادت بالتدابري اليت اُتخ   
وبتعيني نساء يف مناصب حكومية؛ وبتقدمي تقارير إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد              

  .املرأة وبتحسني األمن االجتماعي أثناء األمومة
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تمـاد نظـام   وأعرب األردن عن تقديره الشديد لَسن قانون الطفولة والشباب والع     -٧٣
  .السالمة والصحة يف مكان العمل وإلنشاء اللجنة اخلاصة املعنية مبؤسسة األسرة وباملرأة

وأقّرت كازاخستان بالتدابري املتخذة من أجل محاية حقوق اإلنسان ومـن مجلتـها           -٧٤
ونادت بتعميم التعليم خاصـة بالنـسبة للفئـات         . توفري السكن والرعاية الصحية والتعليم    

  .ية الضعيفة والحظت اجلهود املبذولة لضمان حرية الديناالجتماع
وأشادت الكويت بالنهج املنظَّم الذي اّتبعته بروين دار السالم يف إعـداد تقريرهـا                -٧٥

  .وبالتزامها بتقوية حقوق اإلنسان
والحظت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية انضمام بروين دار السالم إىل اتفاقيـات              -٧٦

ورّحبت بالتقدم الذي أُحرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائيـة         . رها لصكوك وطنية  دولية وتطوي 
لأللفية وشّجعت صون حقوق الطفل واملرأة واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة كما شجعت         

  . حتسني احلصول على الرعاية الصحية والتعليم
قوبات لزيـادة   ورّحب املغرب باعتماد قانون الطفولة والشباب، وبتعديل قانون الع          -٧٧

  . املهاجرينمحاية اليافعني والضعفاء من االستغالل اجلنسي، وباعتماد أحكام قانونية حلماية العمال
وأعربت ماليزيا عن تقديرها للتقدم الذي أُحرز منذ االستعراض الدوري الـشامل              -٧٨

 حبقـوق املـرأة     وهّنأت البلد على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية والتقدم احملرز فيما يتعلق          
  .والطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة عن طريق تنفيذ التشريعات

وأشادت ملديف باخنراط بروين دار السالم يف عملية االستعراض الدوري الـشامل              -٧٩
وبالتزامها بتحسني ظروف عيش مواطنيها وبالتقدم الذي أُحرز باجتاه حتقيق األهداف اإلمنائية    

  .مع الدويل على مساعدة البلد يف التغلب على التحدياتوشّجعت ملديف اجملت. لأللفية
والحظت موريتانيا التركيز على تعزيز حقوق اإلنسان من خالل ضـمان معـايري               -٨٠

وأشادت بعقد منتـدى الـوعي      . هأساسية للرعاية الصحية والتعليم والغذاء والسكن والرفا      
وقيع على اتفاقية حقوق األشخاص     باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبالت        

  .ذوي اإلعاقة
والحظت املكسيك أن التصديق على االتفاقيتني املتعلقتني بعدميي اجلنسية سـيدعم             -٨١

 السالم  وطلبت إىل بروين دار   . اجلهود املبذولة من أجل تسوية أوضاع األشخاص عدميي اجلنسية        
  .دة لزيارة البلدأن توجه دعوات إىل الوكاالت املتخصصة يف األمم املتح

إذا   وماهيئات معاهدات األمم املتحدة   وسأل اجلبل األسود عن سبب عدم التعاون مع           -٨٢
وطلب معلومـات   . ونكانت مثة خطط للتصديق على صكوك دولية أساسية ولتحسني التعا         

  .سكو بشأن حرية التعبريعن توصية اليون
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سة األسرة وباملرأة واللجنة اخلاصـة      والحظت ليبيا إنشاء اللجنة اخلاصة املعنية مبؤس        -٨٣
وأشادت بالعمل على حتسني التعلـيم والرعايـة        . املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة وباملسنني    
  .الصحية وبتعزيز الوعي حبقوق اإلنسان

ورّحبت مبـشاركتها الفاعلـة يف      . وشكرت ميامنار بروين دار السالم على عرضها        -٨٤
  .يف آليات إقليمية أخرى من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسانعملية االستعراض الدوري الشامل و

وأعربت . وأشادت هولندا بالبلد على ضمانه احلصول على التعليم والرعاية الصحية           -٨٥
عن قلقها من األحكام القانونية اليت جتّرم العالقات اجلنسية بني البالغني بالتراضـي بينـهم               

  . العقوباتومبقترح إدراج عقوبة اإلعدام يف قانون
وأشادت نيكاراغوا باإلصالحات التشريعية اهلادفة إىل محايـة حقـوق اإلنـسان              -٨٦

وبالتقدم الذي أُحرز يف محاية حقوق املرأة وباجلهود املبذولة إلتاحة فرص أكرب ملواطنيها عن              
  .طريق تنفيذ اخلطة اإلمنائية الوطنية

ل األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       اوأشادت ُعمان بإجنازات بروين دار السالم يف جم         -٨٧
والحظت أن صندوقاً لتطوير    . سيما فيما يتعلق باملرأة والطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة        وال

  .املوارد البشرية قد أنشئ لتوفري فرص التدريب للشباب
وأشادت باكستان بالعملية التشاورية اليت اعُتمدت يف إعداد التقرير وبإنشاء آليـة              -٨٨

وأعربت باكستان عن تقـديرها     . لوكاالت وبإدماج املرأة يف اجمللس التشريعي     تشاورية بني ا  
  .اللتزام البلد حبقوق اإلنسان

وأشادت الفلبني بربوين دار السالم على تعزيز التعلـيم للجميـع؛ وعلـى تقويـة               -٨٩
التشريعات املتعلقة باالجتار بالبشر؛ وعلى سحب حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل؛ وعلى            

حراز التقدم باجتاه التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل املتعلـق         إ
  . باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة وعلى ضمان حقوق املهاجرين مبوجب قانون العمل

ورّحبت الربتغال باجلهود املبذولة من أجل النهوض حبقوق اإلنسان وال سيما عـن               -٩٠
وسألت عن التدابري اليت ُيزمـع اختاذهـا للحـؤول دون    . بني الوكاالتطريق آلية التشاور  

، نقل  ت، طبقاً لقانون اجلنسية يف بروين     حرمان األطفال من اجلنسية حيث إنه ال حيق لألمها        
  .جنسيتهن إىل أطفاهلن

ل األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       وأشادت عمان بإجنازات بروين دار السالم يف جما         -٩١
والحظت أن صندوقاً لتنميـة   .  يتعلق باملرأة والطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة      سيما فيما  وال

  .املوارد البشرية قد أنشئ بغرض توفري فرص التدريب للشباب
وأعربت مجهورية كوريا عن تقديرها للتدابري املتخذة من أجل مكافحـة االجتـار               -٩٢

وقالت إهنـا   . دميي اجلنسية بالبشر وللخطوات اليت مت القيام هبا من أجل جتنيس األشخاص ع          



A/HRC/27/11 

15 GE.14-07528 

ترى أن التصديق على صكوك دولية رئيسية سيحّسن حالة حقوق اإلنسان وأنه ينبغي تعزيز              
  . منظمات اجملتمع املدين

ورّحبت رومانيا بالتقدم الذي أُحرز منذ اجلولة السابقة من االسـتعراض الـدوري         -٩٣
  .حة والضمان االجتماعيوأشادت بالتقدم يف ضمان احلق يف التعليم والص. الشامل
وأبرز االحتاد الروسي أمهية املساواة بني اجلنسني وتعزيز حقوق املرأة بالنسبة للتنمية              -٩٤

  .والحظ إنشاء جملس اإليدز يف بروين دار السالم. ٢٠٣٥الوطنية مبا يتفق مع رؤية بروين 
ومكافحة اجلرمية  وأشادت اململكة العربية السعودية بإنشاء جلان خاصة تعىن بالفقر            -٩٥

وباملرأة واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة والحظت أن مثة نـساء عـضوات يف اجمللـس               
ورّحبت باعتماد نظام قانون العقوبات املستمد من الـشريعة وقـانون الطفولـة      . التشريعي
  .والشباب

. لفيـة ورّحبت سرياليون باخلطوات اليت مت اختاذها باجتاه حتقيق األهداف اإلمنائية لأل      -٩٦
وسألت عما إذا كان غري املسلمني سيحاسبون مبوجب قانون العقوبات اجلديد املستمد مـن   
 الشريعة اإلسالمية وما إذا كان البلد قد حقق هدفه فيما يتعلق بالدخل القـومي اإلمجـايل               

  .ألغراض املساعدة اإلمنائية للخارج
صول على الرعاية الصحية    والحظت سنغافورة التقدم الذي أُحرز يف تعزيز فرص احل          -٩٧

وأشادت بالتركيز  . ٢٠١٧-٢٠١٢والتعليم للجميع عن طريق تنفيذ اخلطة اإلمنائية الوطنية         
  .٢٠٣٥على االنسجام االجتماعي يف مبادرة رؤية بروين 

وأشادت سلوفينيا بالتقدم الذي أحرز باجتاه حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ورّحبت             -٩٨
اتفاقية حقوق الطفل غري أهنا أعربت عن قلقها من عدم التـصديق            بسحب التحفظات على    

  .على عدة صكوك دولية أساسية ومن القيود على حرية التعبري
وقالت إن قلقاً شـديداً     . وأعربت بلجيكا عن قلقها إزاء محاية الطفل وحرية التعبري          -٩٩

ى عقوبـة اإلعـدام     يساورها بشأن سّن قانون العقوبات املستمد من الشريعة الذي ينص عل          
  .والعقوبة البدنية على عدد كبري من اجلرائم

ورّحبت . والحظت سري النكا األولوية اليت حيظى هبا التعليم وامليزانية املخصصة له            -١٠٠
مبا اتُّخذ من تدابري بشأن حقوق الطفل والشباب، ومن مجلتها اعتمـاد قـانون الطفولـة                

  .والشباب وصندوق تنمية املوارد البشرية
ورّحبت دولة فلسطني باجلهود املبذولة لتنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل            -١٠١

وأشادت بـاجلهود املبذولـة لتحـسني    . الرأمسال البشري عن طريق التعليمالسابق ولتطوير  
  .الرعاية الصحية وأعربت عن قلقها من نقص املهنيني املؤهلني يف جمال الصحة

ري املتخذة لتعزيز حقوق املرأة والطفـل واألشـخاص ذوي          وأشاد السودان بالتداب    -١٠٢
  .وامتدح بوجه خاص إنشاء جلنة خاصة معنية مبؤسسة األسرة وباملرأة. اإلعاقة واملسنني
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. والحظت السويد القيود املفروضة على حريات أساسية واستغالل العمال األجانب           -١٠٣
 ينص على عقوبة اإلعدام على طائفة       والحظت أيضاً أن قانون العقوبات املستمد من الشريعة       

  .واسعة من اجلرائم مبا فيها الزنا والتجديف وهو ما خيالف القانون الدويل
وأعرب وفد بروين دار السالم عن تقديره لألمانة وللمكتب على جهودمها لضمان              -١٠٤

وأحاط . جناح دورة االستعراض الدوري الشامل وشكر مجيع املندوبني املوقرين على بياناهتم          
  .الوفد علماً بتعليقاهتم وتوصياهتم

وأكد الوفد تركيز حكومة صاحب اجلاللة على رفاه شعبه يف معاجلة بعض القضايا               -١٠٥
 ختص احلق يف التعليم واحلق يف الصحة واحلق       اليت األساسية واجلوهرية املتعلقة حبقوق اإلنسان    

  .كائز األربع األساسية حلقوق اإلنسانوهي تعترب تلك احلقوق الر. يف الغذاء واحلق يف املأوى
وأكّد الوفد جمدداً أن التعليم متاح باجملان جلميع مواطين بروين من التعليم االبتـدائي          -١٠٦

وإىل غاية التعليم العايل، مبيناً أن احلكومة قّدمت أيضاً منحاً دراسية ملـن يـستحقها مـن                 
 طالب  ٣ ٠٠٠ إىل   ٢ ٠٠٠ا بني   يواصل م و. أجل مواصلة دراستهم يف اخلارج    الطالب من   

أّما .  نسمة ٤٠٠ ٠٠٠دراستهم اجلامعية يف اململكة املتحدة من جمموع عدد السكان البالغ           
  .من مل يستطع تلبية الشروط األكادميية، فيتاح له التعليم التقين

وقال الوفد إن خدمات الرعاية الصحية متاحة باجملان للجميع ويدفع العـاملون يف               -١٠٧
وباإلضافة إىل ذلك، يتم إرسال املرضى أيـضاً إىل اخلـارج           . كلفة ضئيلة جداً لقاَءها   البلد  

فيذهبون إىل سنغافورة وماليزيا واململكة املتحدة وأستراليا والواليات املتحدة األمريكية لتلقي           
  .العالج املتخصص

وأبرز أيضاً . ناسوأشار الوفد إىل بيانه االفتتاحي الذي ذكر فيه توفري املأوى جلميع ال  -١٠٨
أن نظام العائلة املمتدة يشكل نوعاً من شبكة األمان االجتماعي لألفراد وقال إن احلكومـة               

وعـالوة علـى    . تدفع معاشات غري مشروطة مبسامهة يف أي صندوق كشبكة أمان إضافية          
  .ذلك، يتم االهتمام جبوانب اجتماعية وثقافية وروحية أخرى

وفيما يتعلق بالتعاون املتعدد األطراف يف جمال حقوق اإلنسان، قال الوفد إن بروين               -١٠٩
والبلد الذي  . دار السالم تعمل بشكل وثيق جداً مع شركائها اإلقليميني ومع منظمات دولية           

وحيتـاج إىل بنـاء     .  نسمة لديه موارد بشرية حمدودة للغاية      ٤٠٠ ٠٠٠يبلغ جمموع سكانه    
  .ر أي مساعدة تقدمها املنظمات الدوليةالقدرات ويقدِّ

. وجواباً على سؤال الربتغال بشأن قانون اجلنسية، أشار الوفد إىل التشريع املذكور             -١١٠
يسمح حبصول األبناء ألبٍ أو أم من مواطين بـروين          ) ١٥الفصل  (فقانون اجلنسية يف بروين     

 من قانون اجلنسية يف بـروين       ٤املادة  وتبّين  . ، على التوايل  ٦ و ٤على اجلنسية وفقاً للمادتني     
أما . على فئات األشخاص الذين ميكنهم احلصول على اجلنسية مبوجب القانون         ) ١٥الفصل  (

 فتنص على حصول القاصر على اجلنسية عن طريق التسجيل بواسطة طلب يقدمـه              ٦املادة  
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القانون، جيـوز    من   ٦ولذلك، وطبقاً للمادة    . األب أو الويل الذي يكون من مواطين بروين       
ألطفال مواطنات بروين املتزوجات من مواطنني أجانب احلصول على جنسية البلد عن طريق             

  .تقدمي طلب
ورداً على نداء املكسيك بأن تدعو بروين دار السالم وكاالت األمم املتحدة لزيارة               -١١١

رين لزيارة البلد   البلد، قال الوفد إنه يرحب، باإلضافة إىل الوكاالت املذكورة، جبميع احلاض          
  .وللتمتع بالبيئة اخلضراء واملستقرة ولاللتقاء بشعب بروين دار السالم الودود

وأعرب الوفد عن سروره ملشاركته يف اجلولة الثانية من االستعراض الدوري الشامل              -١١٢
يـة  وقال إنه يتطلع إىل العمل مع أعضاء اللجنة الثالثية، وهم رومانيا واملغرب واململكة العرب             

وقال إنه سيواصل العمل مع نظرائه من الـدول         . السعودية، ومع األمانة على صياغة التقرير     
  .األعضاء ومع املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
ستنظر بروين دار السالم يف التوصيات التالية وستجيب عليها عندما حيني األوان              -١١٣
  :٢٠١٤سبتمرب /كن قبل انعقاد الدورة السابعة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان يف أيلولول

 البلد  التصديق على صكوك دولية أخرى متعلقة حبقوق اإلنسان ليس          ١-١١٣
  ؛ )األرجنتني(طرفاً فيها بعد 

الوفاء باملزيد من االلتزامات الدولية واالنضمام إىل صكوك دولية           ٢-١١٣
  ؛)كازاخستان(وق اإلنسان جديدة تتعلق حبق

التصديق على أو االنضمام إىل مجيع صـكوك األمـم املتحـدة              ٣-١١٣
األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان الواردة يف التجميع ذي الصلة الذي وضـعته            

، واملتعلقة باحلقوق ٢٠١٤فرباير / شباط١٢املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف 
واالجتماعية وبالقضاء على التمييـز العنـصري       السياسية واملدنية واالقتصادية    

  ؛)غانا(والتعذيب وحبقوق املرأة وباإلبادة اجلماعية 
اسية املتعلقـة حبقـوق     االنضمام إىل مجيع الصكوك الدولية األس       ٤-١١٣

سيما إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهـد           اإلنسان وال 
  ؛)أملانيا(ية واالجتماعية والثقافية الدويل اخلاص باحلقوق االقتصاد

التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية            ٥-١١٣
  ؛)اجلزائر(والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

__________ 

 .مل حترر االستنتاجات والتوصيات  **  
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التوقيع والتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية           ٦-١١٣
  ؛)إسبانيا(ة وبروتوكوله االختياري واالجتماعية والثقافي

مواصلة النظر يف إمكانية انضمامها إىل العهـد الـدويل اخلـاص              ٧-١١٣
باحلقوق املدنية والسياسية والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية             

  ؛)اليابان(واالجتماعية والثقافية، ومها أهم اتفاقيات حقوق اإلنسان 
صديق على العهـد الـدويل اخلـاص        اختاذ خطوات للتوقيع والت     ٨-١١٣

باحلقوق املدنية والسياسية والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية             
  ؛)رومانيا(واالجتماعية والثقافية 

النظر يف االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية            ٩-١١٣
  ؛)مصر(واالجتماعية والثقافية واتفاقية محاية حقوق العمال املهاجرين 

التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية            ١٠-١١٣
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء         
على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعـذيب ونظـام رومـا             

  ؛)تونس(األساسي 
 اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية       االنضمام إىل العهد الدويل     ١١-١١٣

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة         
  ؛)أستراليا(التعذيب ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكوهلا االختيـاري          ١٢-١١٣
 اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية أو االنـضمام إليهمـا،           وعلى العهد الدويل  

وسحب حتفظاهتا الواسعة على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة            
  ؛)اجلمهورية التشيكية(واتفاقية حقوق الطفل 

التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية            ١٣-١١٣
قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وبروتوكولـه      والعهد الدويل اخلاص باحل   

  ؛)جيبويت(االختياري الثاين وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب 
التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية            ١٤-١١٣

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعلى اتفاقيـة          
مييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب؛ وسحب حتفظاهتا على        القضاء على الت  

  ؛)فرنسا(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
التصديق على اتفاقية القضاء على التمييز العنصري والعهد الدويل           ١٥-١١٣

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية           
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جتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة       واال
  ؛)الربتغال(والعقوبة القاسية والالإنسانية أو املهينة 

التصديق على املعاهدات الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان كالعهد          ١٦-١١٣
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق           

قتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب؛ وضـمان احتـرام          اال
  ؛)سرياليون(أحكام هذه الصكوك يف التشريعات الوطنية 

النظر يف التصديق على الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان           ١٧-١١٣
قية اليت ليست طرفاً فيها كالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفا          

مناهضة التعذيب والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           
  ؛)السويد(والثقافية 

إلغاء عقوبة اإلعدام والتوقيع والتصديق على كل من الربوتوكولني           ١٨-١١٣
  ؛)الربتغال(االختياريني امللحقني بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل      التصديق على     ١٩-١١٣
  ؛)أوروغواي(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 

التصديق على االتفاقيات الدولية األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان          ٢٠-١١٣
  ؛)سلوفينيا(اليت ليست طرفاً فيها بعد وعلى نظام روما األساسي 

النظر يف االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية            ٢١-١١٣
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإىل نظـام رومـا            

  ؛)إيطاليا(األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية حبلول موعد االستعراض املقبل 
 حقوق الطفل واتفاقية القـضاء      استعراض التحفظات على اتفاقية     ٢٢-١١٣

  ؛)السويد(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
 من اتفاقية   ٢١ و ٢٠ و ١٤النظر يف سحب التحفظات على املواد         ٢٣-١١٣

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز        ٢٩ و ٩حقوق الطفل وعلى املادتني     
  ؛)بوركينا فاسو(ضد املرأة 

لواسعة اليت أُبديت على اتفاقيـة حقـوق        استعراض التحفظات ا    ٢٤-١١٣
  ؛)الربتغال(الطفل وعلى اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

سحب مجيع التحفظات املتبقية على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية           ٢٥-١١٣
  ؛)سلوفينيا(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال       ٩سحب حتفظاهتا على املادة       ٢٦-١١٣
  ؛)كندا(التمييز ضد املرأة 
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سحب التحفظات اليت قدمتها على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية           ٢٧-١١٣
  ؛)االحتاد الروسي(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

مواصلة وإكمال عملية التصديق على الربوتوكـول االختيـاري           ٢٨-١١٣
  ؛)بوركينا فاسو( الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة التفاقية حقوق

فل الـيت مت التوقيـع عليهـا يف         التصديق على اتفاقية حقوق الط      ٢٩-١١٣
  ؛)سرياليون( وتقدمي التقرير الذي مل ُيقدَّم بعد ٢٠٠٨ عام

مواصلة جهودها إلكمال عملية التصديق على اتفاقيـة حقـوق            ٣٠-١١٣
  ؛)اهلند( اإلعاقة األشخاص ذوي

مواصلة تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتـسريع عمليـة            ٣١-١١٣
  ؛)مجهورية كوريا(التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

النظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة             ٣٢-١١٣
  ؛)إندونيسيا(بوصف ذلك من األولويات 

اقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       التصديق على اتف    ٣٣-١١٣
  ؛)األرجنتني(

االنضمام إىل االتفاقية الدولية ملنع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة           ٣٤-١١٣
  ؛)أرمينيا(عليها 
النظر يف التصديق على بروتوكـول بـالريمو املتعلـق باالجتـار              ٣٥-١١٣

  ؛)الفلبني(باألشخاص 
 بشأن وضع الالجـئني     ١٩٥١إىل اتفاقية عام    النظر يف االنضمام      ٣٦-١١٣

  ؛)أوروغواي (١٩٦٧وبروتوكوهلا االختياري لعام 
 املتعلقـة   ١٨٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم           ٣٧-١١٣

  ؛)أوروغواي(بالعمل الالئق للعمال املرتليني، ذكوراً وإناثاً 
ية حقوق مجيع العمال    النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلما        ٣٨-١١٣

  ؛)الفلبني (١٨٩املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
استعراض تشريعاهتا الوطنية وجعلها تتماشى مع اتفاقيـة حقـوق            ٣٩-١١٣

  ؛)ألبانيا(الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
دام األطفال دون سن الثامنـة  تشديد تشريعاهتا بغرض حظر استخ   ٤٠-١١٣

  ؛)املكسيك(عشرة ألغراض التجارة اجلنسية والدعارة وإنتاج املواد اإلباحية 
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سّن تشريعات حلظر إنزال العقوبة البدنيـة باألطفـال يف مجيـع              ٤١-١١٣
األوساط حظراً صرحياً مبا يف ذلك يف البيت واملدرسة ويف مرافق الرعاية البديلة             

  ؛)اجلبل األسود(
يف اعتمـاد   " ٢٠٣٥رؤية بـروين    "االستهداء بالربنامج الوطين      ٤٢-١١٣

  ؛)االحتاد الروسي(تشريع وطين خاص باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
البدء يف إصالحات من أجل جعل التشريعات املتعلقة حبرية التعبري            ٤٣-١١٣

  ؛)تونس(والرأي وممارستها تتماشى مع املعايري الدولية 
لنظر يف تنقيح القوانني ذات الصلة اليت حتد من حريـة التعـبري             ا  ٤٤-١١٣

  ؛)سلوفينيا(واإلعالم لضمان متاشيها مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان 
تعديل قانون إثارة الفتنة واألمر املتعلق بالصحف احمللية الصادر يف            ٤٥-١١٣
 الدولية يف ميدان     بغية تقوية حرية التعبري مبا يتماشى مع االلتزامات        ١٩٥٨ عام

  ؛)كندا(حقوق اإلنسان 
تعديل اللوائح ذات الصلة جلعلها تتماشى مع املعـايري الدوليـة             ٤٦-١١٣

  ؛)إيطاليا(املتعلقة حبرية التعبري وحرية الصحافة 
تنفيذ اإلصالحات الالزمة جلعل إطارهـا التـشريعي وممارسـاهتا            ٤٧-١١٣

  ؛)بلجيكا(لقة حبرية الصحافة وحرية التعبري تتماشى مع املعايري والقواعد الدولية املتع
 مـن أجـل   ٢٠١٣مراجعة نظام قانون العقوبات الصادر يف عام       ٤٨-١١٣

حظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو             
املهينة وجلعل تشريعات بروين الداخلية تتماشى مع التزاماهتا الدولية يف ميـدان            

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(نسان بشأن حرييت الدين والتعبري حقوق اإل
إلغاء قوانني الطوارئ وقانون إثارة الفتنة جلعل تشريعات بروين الداخلية            ٤٩-١١٣

تتماشى مع التزاماهتا الدولية يف ميدان حقوق اإلنسان فيما يتعلق حبرية التعبري وحريـة              
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(التجمع السلمي وحرية تكوين اجلمعيات 

يعات اليت تـضع قيـوداً تعـسفية        استعراض وتعديل مجيع التشر     ٥٠-١١٣
موجب هلا على احلق يف حرية التعبري وال سيما قانون إثارة الفتنـة وقـانون                وال

املنشورات غري املرغوب فيها واألمر املتعلق بالصحف احمللية وإهناء الرقابة علـى            
  ؛)اجلمهورية التشيكية(جلرم عن التشهري اإلعالم ونزع صفة ا

تشديد نص التشريعات اليت حتمي حقوق العمل املعترف هبا دولياً            ٥١-١١٣
جلميع لعمال، وال سيما احلقوق املتعلقة بالعمل اجلربي وحرية تكوين اجلمعيات،           

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(وتنفيذ هذه التشريعات 
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األشخاص وهتريبهم من أجل مساءلة من يتجر       إنفاذ نظام االجتار ب     ٥٢-١١٣
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(بالعمل واجلنس 

اختاذ التدابري الضرورية لتعديل التشريعات املتعلقة باجلنسية من أجل           ٥٣-١١٣
  ؛)األرجنتني(حتقيق املساواة بني املرأة والرجل فيما يتعلق بنقل اجلنسية إىل األوالد 

تعراض تشريعاهتا ولوائحها الوطنية من أجـل زيـادة         النظر يف اس    ٥٤-١١٣
مراعاة املنظور اجلنساين فيها وإيالء مزيد من االعتبار حلقوق النساء يف مكـان             

  ؛)بوتان(العمل وحلشد الدعم للنساء احملتاجات 
بذل مزيد من اجلهود فيما يتعلق مببدأ ترابط حقوق اإلنسان مثلما             ٥٥-١١٣

برنامج عمل فيينا عن طريق تعزيز ومحاية احلقـوق         هو منصوص عليه يف إعالن و     
وميكن . االقتصادية واالجتماعية على قدم املساواة مع احلقوق املدنية والسياسية        

حتقيق هذا بالتصديق على الصكوك الدولية املتعلقة باحلقوق املدنية والـسياسية           
ت األساسية  وعن طريق تقوية التشريعات الوطنية املتعلقة حبماية احلقوق واحلريا        

  ؛)الربازيل(
نزع صفة اجلُرم عن النشاط اجلنسي بني البالغني بالتراضي بينهم وفسخ             ٥٦-١١٣

مجيع أحكام قانون العقوبات الذي ُسّن حديثاً واليت متّيز يف حق النـساء واألقليـات               
  ؛)اجلمهورية التشيكية(اجلنسية وتدرج أشكاالً قاسية أو ال إنسانية من العقوبة 

 من قانون العقوبـات الـيت تتنـاول جرميـة           ٣٧٥عديل املادة   ت  ٥٧-١١٣
  ؛)أيرلندا(االغتصاب هبدف إزالة استثناء االتصال اجلنسي بني الرجل وزوجته 

تأجيل تنفيذ نظام قانون العقوبات املستمد من الشريعة الصادر يف            ٥٨-١١٣
 الدولية   يف انتظار استعراضه على حنو شامل مبا يضمن تقّيده باملعايري          ٢٠١٣عام  

حلقوق اإلنسان، واإلعالن عن وقف اختياري رمسي الستخدام عقوبة اإلعـدام           
  ؛)أيرلندا(هبدف إلغائها 

بذل مزيد من اجلهود لتحسني فهم قانون العقوبات املستمد مـن             ٥٩-١١٣
إيـران  (الشريعة عن طريق برامج توعية وغري ذلك من األنشطة ذات الـصلة             

  ؛)) اإلسالمية-مجهورية (
ضمان أن متتثل أحكام نظام قانون العقوبات املستمد من الشريعة            ٦٠-١١٣

وتطبيقُها امتثاالً تاماً لقانون حقوق اإلنسان الذي ينص على حظر أي معاملة أو             
  ؛)إيطاليا(عقوبة ال إنسانية أو مهينة 

سحب التعديالت اليت أُجريت على قانون العقوبات واليت ُتـدرج      ٦١-١١٣
 العقوبات، واإلبقاء على الوقف االختياري حبكم الواقـع         عقوبة اإلعدام ضمن  

  ؛)هولندا(القائم حالياً 
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مواصلة تشجيع التنفيذ العادل والرتيه لقانون العقوبات املـستمد           ٦٢-١١٣
  ؛)باكستان(من الشريعة من خالل توفري التدريب املناسب وبناء القدرات 

نفاذ وإجراء استعراض   إرجاء دخول قانون العقوبات املنقّح حيز ال        ٦٣-١١٣
  ؛)السويد(شامل له بغية ضمان تقيده مبعايري حقوق اإلنسان الدولية 

ضمان أن يكون تنفيذ نظام قانون العقوبات املستمد من الـشريعة       ٦٤-١١٣
 يؤدي إىل ايري الدولية حلقوق اإلنسان وأالّ متماشياً مع املع٢٠١٣الصادر يف عام 

 غري ذلك من العقوبات الالإنسانية أو املهينة        فرض عقوبة اإلعدام أو التعذيب أو     
  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(

تنفيذ قانون العقوبات املستمد من الشريعة على حنو يتماشى مـع             ٦٥-١١٣
  ؛)أستراليا(املعايري الدولية حلقوق اإلنسان 

ب قانون العقوبـات    إعادة النظر يف استخدام العقوبة البدنية مبوج        ٦٦-١١٣
  ؛)أستراليا(املستمد من الشريعة 

استعراض قانون العقوبات اإلسالمي حىت يليب أدىن معايري حقوق           ٦٧-١١٣
  ؛)إسبانيا(اإلنسان وتوضيح تطبيقه على األجانب وغري املسلمني 

إعادة العمل بتعليق تنفيذ قانون العقوبات املستمد من الـشريعة            ٦٨-١١٣
ل لقانون العقوبات اجلديد فيما يتعلق بااللتزامات الناشئة        وإجراء استعراض شام  

  ؛)كندا(عن القانون الدويل 
إبطال أو تعديل تلك املواد من قانون العقوبات اليت متنع املثليـات      ٦٩-١١٣

واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية من التمتع باملساواة يف           
  ؛)هولندا(احلقوق 
لغاء التشريعات احلالية اليت ُتجـّرم العالقـات اجلنـسية بـني            إ  ٧٠-١١٣

  ؛)إسبانيا(األشخاص من نفس نوع اجلنس 
نزع صفة اجلُرم عن النشاط اجلنسي بني البالغني من نفس نـوع              ٧١-١١٣

اجلنس بالتراضي بينهم وضمان محاية حقوق اإلنسان لألقليات اجلنسية مبا يتفـق       
  ؛)كندا(قوق اإلنسان مع التزامات الدولة يف ميدان ح

نزع صفة اجلُرم عن العالقات اجلنسية بني البالغني من نفس نـوع              ٧٢-١١٣
  ؛)فرنسا(اجلنس بالتراضي بينهم 

تعديل قوانني وسياسات بروين، كقانون إثـارة الفتنـة، لـضمان         ٧٣-١١٣
  ؛)أستراليا(انسجامه مع املعايري الدولية 
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د حالياً يف سـبع سـنوات لكـي    رفع سن املسؤولية اجلنائية احملد    ٧٤-١١٣
  ؛)سرياليون(يتماشى مع املعايري الدولية 

رفع السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية وحظر إصدار األحكام بإنزال           ٧٥-١١٣
العقوبة البدنية والسجن مدى احلياة على األطفال دون سـن الثامنـة عـشرة              

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
  ؛)أوروغواي(يا للمسؤولية اجلنائية مواصلة جهودها لرفع السن الدن  ٧٦-١١٣
رفع السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية وحظر احلكم بالسجن مـدى            ٧٧-١١٣

  ؛)أملانيا(احلياة على األشخاص دون سن الثامنة عشرة حظراً صرحياً 
توحيد تعريف القاصر يف مجيع جماالت القانون، وال سيما يف قانون             ٧٨-١١٣

 مدى احلياة وبإنزال العقوبة البدنية على قُّصر        العقوبات، وحظر احلكم بالسجن   
  ؛)املكسيك(ملعاقبتهم على جرائم ارتكبوها 

اعتماد إصالحات تسمح للمرأة بنقل جنسيتها إىل أبنائها كتـدبري      ٧٩-١٣
  ؛)املكسيك(يشجع املساواة بني اجلنسني واحلد من حاالت انعدام اجلنسية 

ي اجلنسية املقيمني بـصورة     تيسري اندماج وجتنيس األشخاص عدمي      ٨٠-١١٣
  ؛)) اإلسالمية-مجهورية (إيران (دائمة 
إنفاذ قانون البلد الذي يتضمن أحكاماً حمددة ختص فئات معينة من           ٨١-١١٣

املرضى كاجملرمني املعاقني ذهنياً وفاقدي األهلية، تنص على احلصول على املوافقة           
  ؛)البحرين(على العالج 

عي لكي يراعي أحكام القانون الـدويل فيمـا         تقوية اإلطار التشري    ٨٢-١١٣
  ؛)ملديف(يتعلق حبماية الطفل 

القيام باخلطوات الضرورية لتحسني اخلربة بالتزامات بـروين دار           ٨٣-١١٣
  ؛)كمبوديا(السالم بضمان التنفيذ الفعال لصكوك حقوق اإلنسان اليت هي طرف فيها 

عزيز ومحاية حقـوق    مواصلة تطوير اإلطار املؤسسي فيما يتعلق بت        ٨٤-١١٣
  ؛)األردن(اإلنسان 
  ؛)تونس(إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس   ٨٥-١١٣
اململكة (إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تتقيد مببادئ باريس           ٨٦-١١٣

  ؛)املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
سان متتثل ملبادئ باريس    النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلن        ٨٧-١١٣

  ؛)مصر(
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النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس            ٨٨-١١٣
  ؛)اهلند(

إنشاء مؤسستها الوطنية حلقوق اإلنسان وفقـاً ملبـادئ بـاريس             ٨٩-١١٣
  ؛)سرياليون(

مواصلة اختاذ تدابري لزيادة قدرة اآلليات الوطنية حلماية حقـوق            ٩٠-١١٣
  ؛)أوزبكستان(اإلنسان 
مواصلة سياساهتا االجتماعية الداعمة ملؤسسة األسرة مبا يتفق مع           ٩١-١١٣

  ؛)بنغالديش(قيم األسرة التقليدية 
مواصلة مجيع اجلهود الرامية إىل تعزيز وتقوية قـدرة املؤسـسات             ٩٢-١١٣

  ؛)اململكة العربية السعودية(الوطنية على تنفيذ قواعد الشريعة اإلسالمية 
  ؛)األردن(واصلة سياساهتا لتحسني التمتع حبقوق الطفل م  ٩٣-١١٣
تكثيف اجلهود وتقوية االستراتيجيات الرامية إىل التصدي لبيـع           ٩٤-١١٣

  ؛)كوستاريكا(األشخاص واالجتار هبم، وال سيما بالنساء واألطفال 
مواصلة جهودها يف تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات لفائـدة            ٩٥-١١٣

واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني بغية زيادة الكفاءة يف تعزيـز          موظفي احلكومة   
  ؛)ماليزيا(ومحاية حقوق اإلنسان يف إطار القوانني والسياسات القائمة 

مراعاة املسامهات البناءة املنبثقة عن هذا االستعراض يف السياسات           -٩٦-١١٣
  ؛)نيكاراغوا(االجتماعية الوطنية احلالية 

وية سياساهتا الناجحة يف جمال التعليم وبرامج احلمايـة         مواصلة تق   ٩٧-١١٣
فرتويـال  (االجتماعية اجلاري تنفيذها من أجل توفري أجَود معيشة ورفاه لشعبها           

  ؛)) البوليفارية-مجهورية (
إبقاء قنوات احلوار البّناء والتعاون مفتوحـة يف ميـدان حقـوق              ٩٨-١١٣

  ؛) ليشيت-تيمور (اإلنسان 
كني املرأة والطفل من ممارسة حقوقهما ممارسة كاملة يف         مواصلة مت   ٩٩-١١٣

  ؛)كازاخستان(إطار خطة العمل املتعلقة مبؤسسة األسرة واملرأة 
املضي يف تنفيذ مبادرهتا لتحسني مستويات معيشة شعبها وال سيما            ١٠٠-١١٣

  ؛)الكويت(تلبية االحتياجات األساسية للفئات الضعيفة 
لعمل احلالية املتعلقة بـاملرأة ومؤسـسة األسـرة         تقوية وتنفيذ خطة ا     ١٠١-١١٣

  ؛)نيكاراغوا(
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مواصلة تنفيذ الربامج واخلطط الوطنية الرامية إىل متكني الـشباب            ١٠٢-١١٣
  ؛)اجلمهورية العربية السورية(

مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة والطفل على مجيـع             ١٠٣-١١٣
  ؛)قطر(املستويات 

إيران (عيها لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للطفل واملرأة        مواصلة س   ١٠٤-١١٣
  ؛)) اإلسالمية-مجهورية (

مواصلة جهودها لتعزيز التثقيف والتـدريب يف ميـدان حقـوق            ١٠٥-١١٣
  ؛)جيبويت(اإلنسان 
تكثيف اجلهود لتطوير نظام تثقيف حبقوق اإلنسان وتقوية ثقافـة            ١٠٦-١١٣

  ؛)أوزبكستان(حقوق اإلنسان 
واصلة ضمان تلبية احتياجات الفئات الـضعيفة يف بـروين دار           م  ١٠٧-١١٣

السالم؛ ويف هذا الشأن، مواصلة وفائها بالتزاماهتا الناشئة عن الصكوك الدولية           
  ؛)باكستان(حلقوق اإلنسان اليت هي طرف فيها 

زيادة جهودها لتيسري العمل السلس واملثمر للّجان اخلاصة الست           ١٠٨-١١٣
اكل الفقر والعقلية الطائفية والسلوك املنايف لألخالق واجلرمية        املكلفة مبعاجلة مش  

  ؛)أذربيجان(ومؤسسة األسرة واملرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني 
التشديد على انضباط الشباب واحتـرامهم للمـسنني يف إطـار             ١٠٩-١١٣

مشروع رعاية املسنني يف بروين، مع مراعاة أن أي شخص كبري يف السن أو أحد               
لوالدين الذي تساء معاملته على يد من يرعاه سيشعر باإلهانة حىت لـو كـان               ا

  ؛)غانا(حيصل على كمية كبرية من الغذاء 
بذل اجلهود من أجل استدامة مركز أنـشطة املـواطنني الكبـار              ١١٠-١١٣

  ؛)غانا(لتمكني الشباب من االستفادة من جتارب املسنني 
  ؛)سنغافورة(نسجام االجتماعي مواصلة جهودها للحفاظ على اال  ١١١-١١٣
مع األمم املتحدة وغريها من املنظمـات الدوليـة          مواصلة تعاوهنا   ١١٢-١١٣

  ؛)ميامنار(لتقوية حقوق اإلنسان 
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشأن مجيـع       مع  مواصلة تعاوهنا     ١١٣-١١٣

  ؛)رومانيا(املسائل ذات االهتمام املشترك 
 مع خمتلف املؤسسات من أجل تعزيـز ومحايـة          مواصلة اخنراطها   ١١٤-١١٣

  ؛)الكويت(حقوق اإلنسان يف املنتديات اإلقليمية والدولية 
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مواصلة وتقوية تفاعلها النشيط مع املنظمات اإلقليمية والدولية يف           ١١٥-١١٣
  ؛)املغرب(ميدان حقوق اإلنسان 

نسان يف  مواصلة دورها البّناء ومسامهتها يف تعزيز ومحاية حقوق اإل          ١١٦-١١٣
املنطقة وال سيما عن طريق أطر العمل اإلقليمية يف آسـيان، كلجنـة حقـوق               
اإلنسان املشتركة بني احلكومات يف آسيان؛ وجلنة آسيان املعنية بتعزيز ومحايـة            

  ؛)ميامنار(حقوق املرأة والطفل 
التعاون مع هيئات املعاهـدات واملكلفـني بواليـات يف إطـار              ١١٧-١١٣

  ؛)تشاد (اإلجراءات اخلاصة
زيادة تعاوهنا مع األمم املتحدة عن طريق توجيـه دعـوة دائمـة               ١١٨-١١٣

لإلجراءات اخلاصة وتقدمي التقرير الذي تأخر عن موعده بشأن تنفيـذ اتفاقيـة             
  ؛)الربتغال(حقوق الطفل 

النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمـم             ١١٩-١١٣
  ؛)أوكرانيا(املتحدة 
التعاون مع اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة عـن طريـق             ١٢٠-١١٣

  ؛)فرنسا(توجيه دعوة دائمة هلا وتيسري زياراهتا 
تشجيع قيام جمتمع جامع حيظى فيه اجلميع باحلماية علـى قـدم              ١٢١-١١٣

  ؛)السويد(املساواة، بصرف النظر عن العرق واجلنسية والدين 
املساواة أمام القـانون واحتـرام احلقـوق        ضمان واحترام مبدأ      ١٢٢-١١٣

األساسية جلميع املواطنني دون أي متييز على أساس نوع اجلـنس أو العـرق أو               
  ؛)فرنسا(الدين أو املعتقد 

تشجيع مشاريع وأنشطة التوعية من أجـل مكافحـة املواقـف             ١٢٣-١١٣
  ؛)لبانياأ(التمييزية وزيادة جهودها الرامية إىل تعزيز التثقيف حبقوق اإلنسان 

مواصلة بذل اجلهود لزيادة تعزيز حقوق املرأة والقـضاء علـى             ١٢٤-١١٣
  ؛)اليابان(التمييز 
احترام املبدأ األساسي املتمثل يف املساواة بني املرأة والرجل مـن             ١٢٥-١١٣

خالل السماح لنساء بروين دار السالم بنقل جنسياهتن إىل أوالدهن وعن طريق            
  ؛)افرنس(رفع سن زواج النساء 

اإلبقاء على الوقف االختياري لعمليات اإلعدام هبدف إلغاء عقوبة           ١٢٦-١١٣
اإلعدام وتقدمي إحصائيات، مصنفة حسب نوع اجلنس والفئة العمريـة، عـن            

  ؛)فرنسا(األشخاص احملكوم عليهم باإلعدام أو الذين مت إعدامهم 
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وجـب  اإلبقاء على الوقف االختياري وإلغاء عقوبـة اإلعـدام مب      ١٢٧-١١٣
  ؛ )أستراليا(القانون يف هناية األمر 

اإلبقاء على الوقف االختياري الذي فرضته بروين منذ وقت طويل            ١٢٨-١١٣
  ؛)اجلمهورية التشيكية(على عقوبة اإلعدام 

االمتناع عن اإلقدام عن أي خطوة لتمديد تطبيق عقوبة اإلعدام أو   ١٢٩-١١٣
  ؛)أملانيا(حقوق اإلنسان لتغيري النظام القانوين بأي شكل آخر ينتهك 

  ؛)اجلبل األسود(إلغاء عقوبة اإلعدام على مجيع اجلرائم   ١٣٠-١١٣
إذا واصلت بروين استخدام عقوبة اإلعدام فينبغي هلا على األقـل             ١٣١-١١٣

قرار اجمللس االقتصادي   (أن تفي باملعايري الدولية الدنيا فيما يتعلق بعقوبة اإلعدام          
حكام ذات الصلة من العهد الـدويل اخلـاص         واأل) ١٩٨٤/٥٠واالجتماعي  

) ٣٧املادة  (واتفاقية حقوق الطفل    ) ١٤ و ٦املادتان  (باحلقوق املدنية والسياسية    
  ؛)بلجيكا(

اإلعالن عن وقف اختياري ورمسي لعقوبة اإلعدام والعمل علـى            ١٣٢-١١٣
  ؛)السويد(إلغائها 
قائم على نـوع    التصدي حتديداً لألسباب اجلذرية وراء العنف ال        ١٣٣-١١٣

اجلنس عن طريق برامج توعية يف قطاع التعليم وعن طريق متكني املرأة اقتصادياً             
  ؛)إسبانيا(

مواصلة جهودها لصون حقوق املرأة والطفل وال سيما يف مكافحة            ١٣٤-١١٣
  ؛ )الفلبني(االجتار باألشخاص 

مواصلة زيادة جهودها لتقوية مؤسسة األسـرة ومتكـني املـرأة             ١٣٥-١١٣
مان متتعها حبقوقها املشروعة وضمان مشاركة املرأة الفعلية يف صنع القـرار            وض

  ؛)السودان(
حظر العقوبة البدنية يف مجيع األوساط مبـا يف ذلـك يف البيـت                ١٣٦-١١٣

  ؛)أوروغواي(
حظر األحكام بالعقوبة البدنية واألحكام بالـسجن مـدى احليـاة             ١٣٧-١١٣
  ؛)كوستاريكا(سيما يف حق األطفال  ال

زيادة جهودها الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق الطفل مبـا فيهـا              ١٣٨-١١٣
مواصلة تنفيذ التدابري اليت اختذهتا ملكافحة العنف الذي مياَرس علـى األطفـال             

  ؛)أفغانستان(
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تقوية وتوسيع نطاق محالت التوعية املناِهـضة لالعتـداء علـى             ١٣٩-١١٣
طفولة كي يشرف علـى حـاالت   األطفال إىل جانب إنشاء فريق عمل حلماية ال 

  ؛)الربازيل(االعتداء مبا فيها العقوبة البدنية 
عارة القصر دون   تشديد التدابري املعتَمدة لضمان احلظر الفعلي لد        ١٤٠-١١٣

 مع إيالء اهتمام خاص حلظر استخدام هذا النوع من الدعارة           سن الثامنة عشرة،  
  ؛)إسبانيا(أو عرضه 

 اليت ١٨٢ن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم    م) ب(٣تنفيذ املادة     ١٤١-١١٣
تقتضي من الدول األطراف أن حتظر حظراً صارماً استخدام األطفال يف الدعارة            
أو يف إنتاج املواد اإلباحية أو يف اخلدمات اإلباحية أو استخدامهم فيها أو أدائهم              

  ؛)بلجيكا(هلا 
من البيانات عن مـدى     اختاذ تدابري إضافية لضمان توفُّر ما يكفي          ١٤٢-١١٣

انتشار أسوء أشكال عمالة األطفال يف البلد وال سيما فيمـا يتعلـق باالجتـار               
  ؛)ألبانيا(باألطفال 

مضاعفة جهودها لضمان السيطرة الفعلية يف مكافحة بيع األطفال           ١٤٣-١١٣
واالجتار هبم عن طريق التوعية وتعيني العاملني على احلدود املزوَّدين بـاألدوات            

 املعرضة له من السكان من أجل       لتعرف على ضحايا االجتار والفئات    رية ل الضرو
  ؛)بلجيكا(مكافحة االجتار على حنو فعال 

اختاذ تدابري فعالة وحمددة زمنياً لضمان محاية األطفال من االجتـار             ١٤٤-١١٣
  ؛)سلوفينيا(والدعارة، مع إيالء عناية خاصة ألطفال العمال املهاجرين 

ا يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص وإطْـالع بلـدان          مشاركته  ١٤٥-١١٣
املنطقة على جتربتها ومواصلة جهودها للتعاون مع اجملتمع الدويل للقضاء علـى            

  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(هذه اآلفة االجتماعية 
  ؛)أذربيجان(مواصلة جهودها ملكافحة االجتار باألشخاص   ١٤٦-١١٣
  ؛)انتسكازاخ(ملكافحة االجتار باألشخاص مواصلة اختاذ تدابري   ١٤٧-١١٣
زيادة اجلهود املبذولة يف جمال مكافحة االجتار بالبشر مبا يف ذلـك              ١٤٨-١١٣

تدريب املوظفني على التعرف على ضحايا االجتار بالبشر إىل جانب اختاذ تـدابري        
  ؛)بيالروس(حلماية الضحايا وإعادة تأهيلهم 

حة االجتار بالبشر وزيادة الوعي خبطره      مواصلة تقوية اجلهود ملكاف     ١٤٩-١١٣
  ؛)قطر(
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تعزيز حرية الدين واملعتقد بوسائل منها زيادة إمكانيـة االطّـالع            ١٥٠-١١٣
على األدب الديين، وإتاحة الدخول إىل أماكن العبادة والتجمعات الدينية العامة           

  ؛)كندا(لغري املسلمني ولغري الشافعيني من املسلمني 
  ؛)السويد(ة الكاملة يف التعبري وإهناء الرقابة على اإلعالم ضمان احلري  ١٥١-١١٣
إيالء قدر أكرب من األمهية لتعزيز احلقوق املدنية والـسياسية مـع         ١٥٢-١١٣

اإلقرار بعدم قابلية حقوق اإلنسان للقسمة وبترابطها، وضمان حريـة التعـبري            
  ؛)أملانيا(وغريها من احلريات املدنية ملواطنيها 

لة تعزيز متكني املرأة وال سيما فرصها يف العمل ومشاركتها          مواص  ١٥٣-١١٣
  ؛)تايلند(يف السياسة ويف عملية صنع القرار 

مواصلة جهودها لتعزيز مكانة املرأة يف اجملتمع ومشاركتها الفعالة           ١٥٤-١١٣
  ؛)اجلزائر(يف عملية صنع القرار يف البلد 

  ؛)بيالروس( املرأة مواصلة العمل على إنشاء آلية وطنية لتمكني  ١٥٥-١١٣
اختاذ تدابري إضافية لضمان حتسني متثيل املرأة ومشاركتها يف احلياة            ١٥٦-١١٣

  ؛)مصر(السياسية والعامة مبا يف ذلك يف احلكومة والربملان 
تقوية اجلهود الرامية إىل تعزيز متكني املرأة واملساواة بني اجلنـسني             ١٥٧-١١٣

  ؛)ملديف (بغرض زيادة مشاركتها يف صنع القرار
مواصلة تعزيز فرص املرأة يف اجملتمع حىت يتسىن هلـا أن تـشارك               ١٥٨-١١٣

  ؛)نيكاراغوا(بنشاط يف عملية صنع القرار 
مواصلة جهودها لتحقيق التنمية االقتصادية املستدامة ولتحـسني          ١٥٩-١١٣

  ؛)اليمن(التثقيف والتدريب وحلماية ومتكني الفئات الضعيفة كالنساء والفقراء 
مواصلة اجلهود لتعزيز النمو االقتصادي عن طريق خططها اإلمنائية           ١٦٠-١١٣

  ؛)فييت نام(الوطنية وضمان خلق فرص عمل أكرب للشباب والنساء 
زيادة محاية حقوق املرأة عن طريق توفري مزيد من املساعدة للنساء             ١٦١-١١٣

  ؛)الصني(الفقريات والنساء ذوات اإلعاقة 
لضمان السكن الالئق واحلصول على خـدمات       مواصلة جهودها     ١٦٢-١١٣

  ؛)تركيا(الرعاية الصحية وعلى التعليم كوسائل لضمان مستوى معيشة جيد لشعبها 
مواصلة جهودها اليت ُيضرب هبا املثل لتحسني مـستويات شـعبها             ١٦٣-١١٣
 عن طريق ضمان حصوله على خدمات الرعاية الصحية اجليدة والتعليم           سيما ال

  ؛) الو الدميقراطية الشعبيةمجهورية(اجليد 
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مواصلة تنفيذ مجيع املبادرات واجلهود لتحسني مستوى معيـشة           ١٦٤-١١٣
  ؛)اململكة العربية السعودية(شعب بروين ال سيما يف جمال الصحة ونوعية التعليم 

مواصلة حتسني آلياهتا الوطنية واستثمار مزيد من املوارد يف حتسني            ١٦٥-١١٣
  ؛)فييت نام(ها توفري السكن الالئق رفاه الشعب بوسائل من

مواصلة جهودها لوضع وتنفيذ خططها الرامية إىل حتسني بـرامج            ١٦٦-١١٣
  ؛)عمان(التنمية البشرية يف القطاعات املهمة يف البلد 

ضمان استمرار اجلهود الرامية إىل تطوير رأمساهلا البـشري عـن             ١٦٧-١١٣
  ؛)سري النكا(فة طريق التعليم والتدريب ومتكني الفئات الضعي

اسية للفئـات الـضعيفة يف      االستمرار يف تلبية االحتياجات األس      ١٦٨- ١١٣
مجهورية (منها النساء واألطفال واملسنون واألشخاص ذوو اإلعاقة        سيما    البلد ال 

  ؛)الو الدميقراطية الشعبية
التسريع بإنشاء خطة إمنائية شاملة ختص قطاع الصحة وهياكلـه            ١٦٩-١١٣

  ؛)لبحرينا(األساسية 
مواصلة التشديد على تعزيز حقوق اإلنسان وضمان احلق يف املعايري            ١٧٠-١١٣

  ؛)كوبا(الدنيا من اخلدمات الصحية والتعليم والتغذية والرفاه جملموع سكاهنا 
مواصلة حتسني نظامها الوطين للرعاية الصحية وضمان احلـصول           ١٧١-١١٣

  ؛)سنغافورة(على رعاية صحية جيدة 
اصلة تقوية نظام الرعاية الصحية الشامل واجملاين عـن طريـق           مو  ١٧٢-١١٣

القيام باخلطوات الضرورية لزيادة عدد العاملني احملليني املؤهلني يف قطاع الصحة           
  ؛)سري النكا(يف البلد 
زيادة عدد املنح الدراسية املمنوحة للطـالب لدراسـة الطـب             ١٧٣-١١٣

لبشرية على النحـو األمثـل، مـع        وتكثيف اجلهود الستغالل املرافق واملوارد ا     
  ؛)دولة فلسطني(التركيز على مناذج من نظم الصحة أثبتت كفاءهتا 

مواصلة كفالة احلق يف املاء اآلمن الصاحل للـشرب ويف مرافـق              ١٧٤-١١٣
  ؛)مصر(اإلصحاح جلميع األشخاص 

  ؛)االحتاد الروسي(مواصلة زيادة الوعي العام بضرر املخدرات   ١٧٥-١١٣
اصلة تنفيذ الربامج واخلطط الوطنية لتطوير التعليم ال سيما يف          مو  ١٧٦-١١٣

  ؛)اجلمهورية العربية السورية(طفولة مبكرة 
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مواصلة تعزيز احلق يف التعليم للجميـع ال سـيما للمحـرومني              ١٧٧-١١٣
  ؛)تايلند(واملعوزين من الناس 

ما يف  مواصلة التماس التعاون واملساعدة التقنيني والدوليني ال سـي          ١٧٨-١١٣
  ؛) ليشيت- تيمور(جمايل الصحة والتعليم 

اختاذ مزيد من التدابري الرامية إىل ضمان احلق يف التعليم للجميـع              ١٧٩-١١٣
  ؛)أوكرانيا(وإىل تعزيز التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان 

إدراج التثقيف حبقوق اإلنسان وبرامج التوعية يف املناهج املدرسية           ١٨٠-١١٣
  ؛)أرمينيا(ة كجزء من جهودها لتعزيز حقوق اإلنسان يف البلد واجلامعي
مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز ُرتبتها على سلم حتقيق معظـم             ١٨١-١١٣

  ؛ )أذربيجان(األهداف اإلمنائية لأللفية 
مواصلة تنفيذ اخلطط االستراتيجية الوطنية للتعليم من أجل زيادة           ١٨٢-١١٣

  ؛)الصني(نوعيته التغطية بالتعليم وحتسني 
مواصلة جهودها لتعزيز ومحاية حقوق الطفل بوسائل منها تنفيـذ            ١٨٣-١١٣

خطة العمل اخلاصة مبؤسسة األسرة واملرأة وشن محالت تثقيف عامـة حبقـوق             
  ؛)إندونيسيا(الطفل 
مواصلة تعزيز حقوق الطفل، ال سيما عن طريق ضمان حـصوله             ١٨٤-١١٣

كينه من املشاركة يف القوة العاملة وهو مـزود         على التعليم اجليد، حىت ُيضمن مت     
  ؛)ماليزيا(باملهارات الضرورية 

زيادة فرص األطفال والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة يف احلصول    ١٨٥-١١٣
  ؛)املغرب(على التعليم 

مواصلة اختاذ مزيد من اخلطوات لتقوية نظامها التعليمي بوسـائل            ١٨٦-١١٣
  ؛)سنغافورة(بّينة يف خططها االستراتيجية منها على اخلصوص املبادرات امل

مواصلة تعزيز حق اجلميع يف التعليم بنشاط وزيادة جهودها لتعزيز      ١٨٧-١١٣
  ؛)دولة فلسطني(التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان 

إعطاء األولوية لتمتع اجلميع باحلق يف التعليم يف مجيع أحناء البلـد              ١٨٨-١١٣
  ؛)السودان(

مواصلة تنفيذ الربامج الرامية إىل حتسني فرص األشـخاص ذوي            ١٨٩-١١٣
  ). كمبوديا(اإلعاقة يف الولوج إىل بيئة التعلم والعمل 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -١١٤
ى أهنا حتظى   أو الدولة موضوع االستعراض، وال ينبغي أن تفهم عل        /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .بتأييد الفريق العامل بكامله
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