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مقدمة
 -1عق ددد القري ددق العام ددس املع ددل ابرس ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس املنرد د وج د قد درار لد د
حقد ددوس ا د ددان  1/5دورتد ددال اليف اد ددا م الق د د ة املمتد دددة مد ددن  7إىل  18أاير/مد ددايو .2018
واستُع ِرضت احلالة م توفدالو م الل دة ال ادسدة املعقدودة م  9أاير/مدايو  .2018وتدرأّ وفدد
توفالو رئي وزراء توفدالو إ يلدي سوسديل سدواواوا .واعتمدد القريدق العامدس التقريدر املتعلدق اتوفدالو
م جل تال العاشرة املعقودة م  11أاير/مايو .2018
 -2وم  10كددا ون اليفاين/يندداير  2018اختددار لد حقددوس ا ددان فريددق املقددررين التددا
(اجملموعة اليف اية) من أجس تي ري استعرا ،احلالة م توفالو :ال نغال واملك يك ومنغوليا.
 -3ووفق دال للققددرة  15مددن مرفددق ق درار ل د حقددوس ا ددان  1/5وللققددرة  5مددن مرف ددق
قراره  21/16صدرت الواثئق التالية ألورا ،استعرا ،احلالة م توفالو:
(أ)

تقرير وطل/عر ،كتايب مقدم وفقال للققرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/30/TUV/1؛

(ب) جتميع للمعلومات أعدتال مقوضية األمم املتحددة ال دامية حلقدوس ا
للققرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/30/TUV/2؛
(ج) م د د ددوج أعدت د د ددال مقوض د د ددية األم د د ددم املتح د د دددة ال د د ددامية حلق د د ددوس ا
للققرة (15ج) (.)A/HRC/WG.6/30/TUV/3

دان وفقدال
د د ددان وفق د د دال

 -4وأحالت اجملموعة اليف اية إىل توفالو قائمدة أسدةلة أعددسا سدلقال كدس مدن إسدبا يا وأملا يدا
والربازيد ددس والربتغد ددال وسد ددلوفينيا وليلتنرد ددتاين واململكد ددة املتحد دددة لربي ا يد ددا الع م د د و يرلند دددا
الرمالية .وميكن ارط ع عل سذه األسةلة م املوقع الربكي ل ستعرا ،الدورج الرامس.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
 -5ق ّدم رئي وزراء توفالو إ يلي سوسيل سدواواوا التقريدر الدوطل .وشددد علد أن إعدداد
التقريددر قددد اتبددع ستدال استرددارايل واسددع الن دداس كددان شددام ل وانّداءل .ويددربز التقريددر ا تددازات ا ققددة
والتحدددايت والقيددود امل روحددة ولدددد سددبس التقدددم فيمددا لددد اس د اتيتية البلددد الراميددة إىل تع ي د
ومحاية حقوس ا ان.
 -6وقددد تواجددال حقددوس ا ددان األساسددية للتوفدداليا كرددع وحقددوس توفددالو كدولددة ات
سدديادة حتدددايت ج دديمة ا ددب قدداف ضددعأ فريدددة أمددام قددوق خارجيددة تقددوس قدددرة البلددد علد
مواجهتها.
 -7ومنددذ صدددور التقريددر ال ددااق م إطددار ارسددتعرا ،الدددورج الرددامس وصددلت الت د اريات
ال لبية لألزمة ارقتصادية العاملية لعدام  2008حد إىل دول اعيددة ميفدس توفدالو .وأدق لدك إىل
اخنقددا ،حدداد م م ددتوق توظيددأ ّ دارة البلددد املدددراا الددذين يعملددون عل د ال ددقن التتاريددة م
مجيددع أءدداء العددا وإىل خ ددائر م دتيفمرين أجا د م صددندوس توفددالو ارسددتةماين وخ ددائر م
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ا يد درادات املت تي ددة م ددن التح ددوي ت .وق ددد ضد درات أعاص ددري مداري ددة ش ددديدة الد د ر وازداد الت ك ددس
وامللوحدة م امليدداه العذادة وحددارت القدال ال ويلددة األمدد ووددري لدك مددن أشدكال التدددسور البيةددي
اليت تعتقد احلكومة اردة أسا اثر لتغري املناخ وارتقاع م توق س ح البحر.
 -8وكددان علد توفددالو وسددي الددد مددن أقددس البلدددان دوال ودولددة ج ريددة صددغرية ميددة أن تعد ِّدول
عل ق ها إىل حد كبري فيما لد كقالة توفري اخلدمات احليويدة مدن أجدس تع يد ومحايدة حقدوس
ا ان لرعبها.
 -9ومددا يعد ل لد حقددوس ا ددان والدددول األع دداء م األمددم املتحدددة اع افدال كددام ل
أبوج ددال ال ددعأ القري دددة ال دديت تع دداين منه ددا توف ددالو ووريس ددا م ددن ال دددول ال ري ددة الص ددغرية النامي ددة
وما يتلذ اجملل والدول األع اء إجراءات ملموسة علد وجدال ال درعة للتصددج ملردكلة تغدري
املناخ وتوفري فرص شراكة خاصة للدول ال رية الصغرية النامية فدنن احلقدوس األساسدية للتوفداليا
م التنمي ددة امل ددتدامة وم البق دداء كر ددع س ددول تتع ددر ،خل ددر ش ددديد .وعل د د اجمللد د متااع ددة
ما يصدر عنال من أقوال أبفعال.
 -10وم دا زال سن دداق إق درار أبن دس ددتور توف ددالو ال ددذج ي ددند عل د ارع د ال الكام ددس ق ددوس
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
قددا ون مددا مددربرة علد ءددو معقددول ودميقراطيددة .ولتحديددد مددا إ ا كددان قددا ون مددا أو إجدراء مددا مددربرال
عل د د ءد ددو معقد ددول ومد ددا إ ا كد ددان دميقراطي د دال ميكد ددن للمحد دداكم أن خد ددذ م احل د ددبان مد ددا يلد ددي:
(أ) املع ددايري والق دديم واملمارس ددات التقليدي ددة ف د د ل ع ددن القد دوا ا والقد درارات الق ددائية ال ددااقة م
توفالو؛ (ب) والقوا ا واملمارسات والقرارات الق ائية للبلدان األخرق اليت تعتربسا ا كمدة علد
ء ددو معق ددول دميقراطي ددة؛ (ج) وارتقاقي ددات وا ع د ت والتوص دديات والق درارات الق ددائية الدولي ددة
املتعلقة قوس ا ان.
 -11وستواصددس توفددالو م حدددود مواردسددا القليلددة العمددس مددن أجددس إعمددال حقددوس ا
لرع توفالو إعمارل اتمال م مجيع ق اعات التنمية واجملتمع ا لي.

ددان

 -12وجتددرج حالي دال مراجع ددة للدس ددتور تر ددمس مر دداورات عل د الص ددعيد ال ددوطل وم ددن املق ددرر
ار ته دداء منه ددا م عد ددام  .2019وتر ددمس التغي د دريات املق ح ددة إض ددافة د ددوع ال ددن وا عاقد ددة إىل
األسباب اليت ُل ر عل أساسها التمييد  .وم إطدار سدذه املراجعدة يُن در أي دال م دا ج وسيكدس
للحوكمدة واحلقدوس التقليديددة واليفقافيدة جملتمعددات الد ر ومواجهددة تغدري املندداخ واألادر ارجتمدداعي
للترمية ال يربا ية.
 -13وتوف د ددالو ملت م د ددة اتحقي د ددق أس د دددال خ د ددة التنمي د ددة امل د ددتدامة لع د ددام  .2030وم إط د ددار
ارس اتيتية الوطنية للتنمية امل تدامة اليت ُوضعت م عام  2015واناء عل رؤية لتوفالو كبلدد
يد من احلمايدة وارزدسدار واألمدن وكردع يدنعم يدد مدن الصدحة ويردارق م املنتددايت
ل
الوطنية وا قليمية والدولية حددت احلكومة ات ييد من الرع  12ارل ا أولوية ا م لدك
األسدددال املتعلقددة اتغددري املندداخ واحلوكمددة وتنميددة ال د ر اخلارجيددة والتنميددة ارجتماعيددة وت ددوير
اهلياكس األساسية وا ي ات.
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 -14وتقدددم احلكومددة خدددمات التعلدديم والصددحة ددا م لددك م إطددار خ ددة توفددالو للع د ج
ال ددا املكلِّددأ اخلاصددة اب حددارت ولدددق قرااددة  100م املائددة مددن ال ددكان إمكا يددة احلصددول
عل د الكهدرابء .وزاد صددي القددرد مددن الدددخس زايدة كبددرية عل د مدددق ال ددنوات القليلددة املاضددية.
ور ت ال سناق حاجة ماسة إىل حت ا اهلياكس األساسية للتوصيس واناء األمة عل ءو أف س.
 -15وير ّكس تغري املناخ أخ در دديدد وجدودج لتوفدالو كردع ولتوفدالو كدولدة ات سديادة.
وسن دداق حاج ددة ماس ددة إىل اا ددا إج دراءات ملموس ددة للح ددد م ددن ا بع ددااثت و ددازات الدفية ددة وتق ددد
التمويددس الكددام جدراءات التلقيددأ والتكيددأ إىل الدددول ال ريددة الصددغرية الناميددة .وقددد أُشددري إىل
خ ورة سذا التهديد م واثئق أخدرق مدن اينهدا رإجدراءات العمدس املع َّتدس للددول ال ريدة الصدغرية
النامي ددةر (م ددار س دداموا) وخ ددة ع ددام  .2030ودع ددا رؤس دداء حكوم ددات الكومنولد د م اي ددان
حتول و جي جديد م استتاابت وإجراءات اجملتمع الدو .
عام  2018إىل ّ

 -16وسندداق توايددق جيددد عل د الصددعيد العدداملي لت ايددد احلددارت الدديت أصددبحت فيهددا اثر تغددري
املناخ حم وسة .وددد سذه اآلاثر متتع التوفاليا علد ءدو كامدس وفعدال قدوقهم م احليداة وامليداه
والصرل الصحي والغذاء والصحة وال كن وتقرير املصري واليفقافة والتنمية.
 -17وتعمددس توفددالو م الوقددت الدراسن انردداف لوضددع املبددادت التوجيهيددة املتعلقددة اتنقيددذ اتقدداس
ابري  .وقد اق حت أي ال مبادرتا تتص ن اتغري املناخ وتتعلقان إب راء مرفق الت ما مدن تغدري
املناخ لصاحل ج ر ا يط اهلدادت واعتمداد قدرار للتمعيدة العامدة مدن أجدس تدوفري احلمايدة للمردردين
ا ب اثر تغري املناخ.
 -18وتد د دددمل توفد د ددالو إج د د دراءات تغد د ددري املند د دداخ م اس د د د اتيتيتها الوطنيد د ددة للتنميد د ددة امل د د ددتدامة
وم مي ا يتهد ددا الوطنيد ددة .وقد ددد أ ر د د ت صد ددندوس تغد ددري املند دداخ والبقد دداء اعد ددد الك د دوار ووضد ددعت
اس د اتيتيات وطنيددة ار د ن م ددادادا ا ددددة وطني دال وخ ددط عملهددا الوطنيددة .وادددأت م مرددروع
للتكيدأ ال داحلي اتمويدس مدن الصددندوس األخ در للمنداخ مدن أجددس إ رداء جددران ريدة واقيددة
لميددع ج رسددا .ويكت ددي التعلدديم واندداء القدددرات أديددة ابلغددة  -فمددن شد ن ال ددكان األكيفددر تعلمدال
التعامس عل ءو أف س مع اثر تغري املناخ وارتقاع م توق س ح البحر.
 -19ولي قس التوفاليا إىل أراضي أخرق خيارال من اخليارات .فاحلكومة ملت مة الت امدال اتمدال
مايددة توفددالو مددن ا ق ددا ،تغددري املندداخ .ويدددعو رئددي الددوزراء اجملتمددع الدددو إىل فعددس مددا سددو
صحيح ابل ريقة املنصوص عليها م اتقاس ابري  .وعل األمم املتحدة ا فيهدا لد حقدوس
ا ان الت ام وواج أخ قي اتوفري القيادة للحقاظ عل طقو رزورس العا ر.
 -20وإن العقيدددة الوطنيددة الدديت ميكددن ترمجتهددا اقددول رتوفددالو ا العلددي القددديرر سددي أسددا
املعتقدددات ارجتماعيددة واليفقافيددة للبلددد والركي د ة الدديت تقددوم عليهددا األمددة .ويعت د التوفدداليون اقدديمهم
التقليدية وممارسادم اليفقافية اليت وسبها هللا هلم وا ريقدة عيردهم المداعي واحد ام اع دهم الدبع
وعيرهم جنبال إىل جن وم اعدة اع هم البع ل مان األمدن البردرج والكرامدة لكدس توفدا .
وددري أن توفددالو اجددة إىل حت ددا تنميتهددا لكددي تدددعم اصددورة م ددتقلة النهددو ،قددوس ا ددان
ومحايتها م البلد.
 -21وقد ددد ص د د ّد قت توفد ددالو عل د د عد دددد مد ددن ارتقاقيد ددات الدوليد ددة املتعلقد ددة قد ددوس ا
واحلكومة ملت مة ابلوفاء ا تند عليال سذه ارتقاقيات من شروف والت امات.
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 -22وعل د أر ،الواقددع أحددرز عدددد مددن املبددادرات التقدددم اق ددس ش دراكة املدداءا اليفنددائيا
واهليةددات ا قليميددة .و مددس احلكومددة م أن يقدددم لد حقددوس ا ددان أي دال م ددادة مل دداعدة
التوفاليا.
 -23وقد أدخلت توفدالو داعدة الردركاء عدددال مدن التح دينات علد تردريعادا القائمدة
ور سيما عل القوا ا املتعلقدة مايدة ال قدس واألشدلاص وج ا عاقدة والن داء واألشدلاص
الذين يعيرون م أوضاع سرة .وكان سناق أي ال اع ال مت ايد قوس تمعات ال ر واحلوكمة
م كددس ج يددرة مددن جد ر توفددالو الت ددع .وقُد ِّدم دعددم خدداص مددن خ د ل سياسددات وإج دراءات م
ارت النهو ،ابملرأة والتوازن اا الن ا ومعاملة املرأة وق ااي الرباب.
 -24وستواص ددس توف ددالو اح د ام وتنقي ددذ ال ياس ددات املر ددار إليه ددا م تقريرس ددا ال ددوطل وم ددن
الوفدداء ابلت امادددا م ددال حقددوس ا ددان .وسددتُ ِ
دخس أي دال حت ددينات مددن خ د ل تنقيددذ خ ددة
عملهددا املتعلقددة قددوس ا ددان وسياسددادا ارد ن محايددة األطقددال م مجيددع امل س ددات التعليميددة
وار ن وع الن وا عاقة والرباب وخدمات املياه والصرل الصدحي امل دتدامة واملتكاملدة.
وتقدم احلكومة  70دوررال شهرايل لكبار ال ن واألشدلاص وج ا عاقدة .ورودم أن لدك يردكس
ت حية كبرية ل يرة صغرية ميفس توفالو فنن البلد ملت م هبذه املبادرة اليت ست تمر.
 -25ويواجال البلد عددال من التحدايت الكبدرية منهدا ارفتقدار إىل اخلدربة التقنيدة واملتلصصدة
وقلددة القددرص و قددد الدددعم املددا وصددعواة ضددمان ش دراكات م ددتدامة وحقيقيددة وق ددااي تغددري
املناخ وع لة توفالو عن مرك النقو مما ير ّكس مصدرال للحرمان وال عأ.
 -26وأشار رئدي الدوزراء إىل أ دال قدد سدافر مدع وفدد الدده حدول صدأ الكدرة األرضدية األمدر
ال ددذج مييفّ دس اص ددمة كراو ي ددة اقيل ددة م ددن أج ددس الوف دداء ت لب ددات ا ا د اخلاص ددة تل د حق ددوس
ا ان.
 -27واينما أعاد الوفد كيد الندداء الدذج وجهدال رئدي الدوزراء م عدام  2009خد ل تقدد
التقريددر األول للبلددد م إطددار ارسددتعرا ،الدددورج الرددامس قددال إن علد األمددم املتحدددة ددا فيهددا
لد د حق ددوس ا ددان أن تك ددون حاض ددرة فعليد دال م توف ددالو وا دديط اهل ددادت ل ددمان شد دراكات
م ددتدامة وم ددتتيبة وحقيقيددة م ددال حقددوس ا ددان .وأعددرب الوفددد عددن تقددديره للقدرار الددذج
ااذتال حكومة أس اليا ار ن إ راء لنة عليا شاملة م توفدالو .وميكدن هلدذا أن يكدون يفاادة قنداة
سامة لآلخرين.
 -28وم ساية ح يران/يو يال  2018ست ت يأ توفالو م متر قمة موعة القادة البوليني يا
م فو فوز اليت سيترج خ هلا حدوار م دتقي ارد ن تغدري املنداخ والتندوع البيولدوجي م الددول
ال رية الصغرية النامية.
 -29ودعددا رئددي الددوزراء املميفلددا م ل د حقددوس ا ددان إىل زايرة توفددالو لددريوا أب ق ددهم
وتعرضددال لعناصددر تغددري املندداخ وارتقدداع م دتوق س د ح البحددر .كمددا دعدداسم إىل
مجددال البلددد واقافتددال ّ
م متر قمة قادة منتدق ج ر ا يط اهلادت الذج ست ت يقال توفالو مرة أخرق م عام .2019
 -30وش ددكر رئ ددي ال ددوزراء ع ددددال م ددن البل دددان والر ددركاء عل د د ال دددعم املق دددم إىل توف ددالو م
التصدج للتحدايت اليت تواجهها.
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 -31وأاثر مميفددس الصددا ق ددة ددام م ك ددال أ ددال وفق دال لق درار المعيددة العامددة  2758ر توجددد
سددوق صددا واحدددة وطل د إىل ال درئي تددذكري الوفددود أبن ت ددتلدم عنددد ا شددارة إىل اتي دوان
ارسم الرمسي لتايوان م األمم املتحدة وسو مقاطعة اتيوان الصينية.
 -32وأوضح الرئي أن األما ة العامة ستلت م اصرامة اقرار المعيدة العامدة  2758م التقريدر
الذج ستع ّده ار ن ارسدتعرا ،الددورج الردامس للحالدة م توفدالو .وقدد أقدرت المعيدة العامدة م
الق درار املددذكور أبن مميفلددي مجهوريددة الصددا الرددعبية سددم وحدددسم املميفلددون الرددرعيون للصددا لدددق
األمم املتحدة .وأشار الرئي إىل أن التقارير الوطنية لي ت ج ءال من النتائل اليت يعتمدسا لد
حقوس ا ان م الل ات العامة.
 -33وش ددكر وف ددد توف ددالو الد درئي علد د توض دديحاتال .وش دددد علد د أن شد دراكة لد د حق ددوس
ا ددان أمددر حاسددم ألن توفددالو ت ددع إىل الوفدداء وفدداءل اتم دال ابلت امادددا مايددة حقددوس ا ددان
األساسية والنهو ،ارعبها.
 -34وحد د الوفد دد اجملتم ددع ال دددو ور س دديما لد د حق ددوس ا ددان علد د ارس ددتماع إىل
أصدوات توفددالو وا دديط اهلددادت ومجيددع الدددول ال ريددة الصددغرية الناميددة ور سدديما أصدوات شددباهبا
و ددائها وس ددكاسا وج ا عاق ددة وعل د الوف دداء د ولياتال عل د وج ددال ال ددرعة ع ددن طري ددق اا ددا
إجراءات ار ن التكيأ واحلد اركس عاجس من ا بعااثت وازات الدفيةة.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -35أان دداء جل ددة التح دداور أدىل  48وف دددال ابي ددا ت .وت ددرد التوص دديات املقدم ددة أان دداء جل ددة
التحاور م القرع اليفاين من سذا التقرير.
 -36ورح ددت ال ددورايت املتح دددة األمريكي ددة أن ت دددااري محاي ددة األطق ددال ددن ف دديهم القتي ددات
الصغريات تُعاجل م قا ون العقوابت اصورة كافية وأن النراف الن ي ابل اضي ادا البدالغا
من ق الن ر ي ال ُجيّرم .كما رح ت القوا ا والعادات واملمارسات القائمة اليت متيّ ضدد
األشلاص وج ا عاقة.
 -37وأشارت أورووواج إىل التقدم ا رز م ارت ميفس امل اواة اا الن ا وحقوس املرأة
وشتعت توفالو عل م اعقة جهودسا ملكافحة التميي والعنأ ضد الن اء والقتيات.
 -38ورح ت مجهورية فن وي البوليقارية اصدورة إجياايدة خ دة العمدس الوطنيدة املتعلقدة قدوس
ا ان للق ة  2020-2016وإ راء امل س ة الوطنية حلقوس ا دان مد خرال وارسد اتيتية
الوطنية للتنميدة امل دتدامة للقد ة  2020-2016الديت أرسدت األسدا لتح دا حيداة الندا م
البل ددد .وأعرا ددت أي د دال ع ددن تق ددديرسا للت دددااري املتل ددذة م ددن أج ددس حت ددا الن ددام الص ددحي وت ددوفري
امل اكن.
 -39وشتعت أفغا تان توفالو عل تع ي عملية قس حمتوق ارتقاقيات الدولية إىل القوا ا
وال ياسات الوطنية.
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 -40ورحبد د ددت ال ائد د ددر ابعتمد د دداد خ د د ددة العمد د ددس الوطنيد د ددة لتوفد د ددالو ار د د د ن حقد د ددوس ا د د ددان
للق د ة  .2020-2016وأانددت عل د توف ددالو لتح ددينها فددرص وص ددول سددكان ال د ر النائي ددة إىل
اخلدمات الصحية وخلق ها عدد الوفيات النقاسية و تازادا امللحوظة م ال التعليم.
 -41وأعراددت أرمينيددا عددن تقددديرسا رعتمدداد تدددااري مددن قبيددس قددا ون محايددة األسددرة ومكافحددة
العنأ املن لعام  2014وخ ة العمس الوطنية املتعلقة قوس ا ان للق ة 2020-2016
والتعاون القعدال مدع ليدات األمدم املتحددة دا م لدك توجيدال دعدوة دائمدة إىل املكلقدا ادورايت
م إطار ا جراءات اخلاصة جملل حقوس ا ان.
 -42ورح ت أس اليا أن توفالو اصدد العمس من أجس التصديق عل املعاسددات األساسدية
حلقوس ا ان واروتوكوردا ارختيارية .وم حا ظلت أس اليا ترعر ابلقلق إزاء م لة العندأ
ضد املرأة فنسا رحبت ابعتماد قا ون محاية األسرة ومكافحة العنأ املن لعام .2014
 -43وسند د ت الربازي ددس توف ددالو عل د د اعتم دداد خ ددة العم ددس الوطني ددة املتعلق ددة ق ددوس ا ددان
للق د د ة  2020-2016وارس د د اتيتية الوطنيد ددة للتنميد ددة امل د ددتدامة للق د د ة  2020-2016م
الوق ددت ال ددذج اع ف ددت في ددال ابلتح دددايت الرئي ددية ال دديت تواجهه ددا توف ددالو فيم ددا يتعل ددق اتغ ددري املن دداخ
والكوار ال بيعية .وشتعت الربازيس توفالو عل إدماج مبدأ امل اواة اا املرأة والرجس عل ءدو
كامس م دستورسا.
 -44ورحبددت كن دددا اوض ددع خ ددة عم ددس وطني ددة ار د ن حق ددوس ا ددان وترس ددي ارلت ام ددات
املنصددوص عليهددا م معاسدددات حقددوس ا ددان القائمددة واددذل جهددود مددن أجددس ضددمان اسددتمرار
إيد ء األولويدة حلقدوس ا دان م صدنع ال ياسدات احلكوميدة .وأاندت كنددا علد توفدالو لتنقيدذسا
قا ون محاية األسرة ومكافحة العنأ املن لعام  2014اغية توفري امل يدد مدن احلمايدة مدن العندأ
املن لألطقال والبالغا.
 -45وأعرادت شدديلي عددن قلقهدا إزاء ت بيددق العقواددة البد يدة علد األطقددال وحيفدت توفددالو علد
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.
 -46ورحد د د د د الكو غ د د د ددو ابعتم د د د ددا د خ د د د ددة العم د د د ددس الوطني د د د ددة املتعلق د د د ددة ق د د د ددوس ا د د د ددان
للق د ة  2020-2016وإ ر دداء لن ددة توجيهي ددة وطني ددة معني ددة اب عاق ددة ولن ددة استر ددارية معني ددة
قددوس ال قددس وتوجيددال دعددوة دائمددة إىل املكلقددا اددورايت م إطددار ا ج دراءات اخلاصددة جملل د
حقددوس ا ددان .وش ددتع الكو غ ددو توف ددالو عل د اسددتكمال عمله ددا فيم ددا يتعل ددق ابلتص ددديق عل د
الصكوق الدولية.
 -47وسند ت كوسددتاريكا توفددالو علد اعتمادسددا خ ددة العمددس الوطنيددة املتعلقددة قددوس ا ددان
للق ة  2020-2016ومرروع القا ون املتعلدق إب رداء م س دة وطنيدة حلقدوس ا دان .وحيفدت
توفالو عل مواصلة إدماج اتقاقية حقوس ال قس واتقاقية الق داء علد مجيدع أشدكال التمييد ضدد
املدرأة م القدوا ا وال ياسددات الوطنيددة .ورح دت كوسددتاريكا أاددر تغددري املنداخ علد إعمددال حقددوس
ا ددان والواقددع الغدرام لتوفددالو الددذج يعددل أن البلددد معد َّدر ،آلاثر تغددري املندداخ أكيفددر مددن الدددان
أخرق م مناطق أخرق من العا .
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 -48وأفددادت كددواب أبن توفددالو ابعتبارسددا دولددة ج ريددة صددغرية ميددة تواجددال حتدددايت عديدددة
يرددكس اع ددها ميفددس تغددري املندداخ خ درال مباش درال عل د وجددود البلددد اتددال .وعل د الددروم مددن سددذه
التحدددايت اددذلت سددل ات توفددالو جهددودال سامددة لتع يد ومحايددة حقددوس ا ددان م ددا التعلدديم
والصحة وااذت تدااري حمددة للحقاظ عل التقدم ا رز فيما يتعلق قوس الرباب والن اء.
 -49وأكدددت الدددا رق أن مبددادرة اتقاقيددة مناس ددة التعددذي الدديت تعمددس مددن خ د ل التبددادل
والتعدداون اددا احلكومددات م ددتعدة رستكرددال سددبس مددن أجددس م دداعدة حكومددة توفددالو عل د
إحدراز التقدددم ارد ن م د لة التصددديق علد اتقاقيددة مناس ددة التعددذي ووددريه مددن ضددروب املعاملددة
أو العقواة القاسية أو ال إ ا ية أو املهينة.
 -50وسددلمت فر ددا أبن توفددالو قددد اددذلت جهددودال ملموسددة م ددال حقددوس ا ددان منهددا
م ديف ل اعتمدداد خ ددة العمددس الوطنيددة املتعلقددة قددوس ا ددان روددم التحدددايت ارقتصددادية واملاليددة
والبيةية.
 -51وأقرت جورجيا ابلهود اليت اذلتها حكومة توفالو من أجس مواءمدة تردريعادا ا ليدة مدع
الت امادددا الدوليددة وتنقيددذ التوصدديات املقدمددة خ د ل جولددة ارسددتعرا ،ال ددااقة .ورحبددت ابعتمدداد
خ ة العمس الوطنية املتعلقة قدوس ا دان للقد ة  2020-2016م عدام  .2016ورح دت
جورجيددا ابرتي دداك أن حكومددة توف ددالو وجه ددت دعددوة دائم ددة إىل مجي ددع املكلقددا ا ددورايت م إط ددار
ا جراءات اخلاصة املواضيعية.
 -52وأقرت أملا يا راركة املرأة املت ايدة م ق اعي الصحة والتعليم وم ال ياسة وم اجملتمدع
املدين واع فت ابخل وات املتلذة من قبيس اعتماد قا ون ار ن العنأ املن م عدام .2014
ومع لك ظلت ترعر ابلقلدق إزاء اسدتمرار التمييد والعندأ ر سديما علد أسدا دوع الدن .
واب ضددافة إىل لددك فددنن عدددم التصددديق عل د صددكوق حقددوس ا ددان األساسددية ميفددس العهددد
ال د دددو اخل د دداص ابحلق د ددوس املد ي د ددة وال ياس د ددية والعه د ددد ال د دددو اخل د دداص ابحلق د ددوس ارقتص د ددادية
وارجتماعيددة واليفقافيددة واتقاقيددة مناس ددة التعددذي ووددريه مددن ضددروب املعاملددة أو العقواددة القاسددية
أو ال إ ا ية أو املهينة ييفري م يدال من التلول ار ن س مة القةات املهمرة.
 -53وأشادت وا ات ييد حكومة توفالو لعدة تددااري مدن أجدس تع يد ومحايدة حقدوس ا دان
ملواطنيها وضمان أن تتتل أحكام الصكوق الدولية حلقوس ا ان م التردريعات وال ياسدات
الوطني ددة .ورحب ددت و ددا علد د وج ددال اخلص ددوص ا ددة العم ددس الوطني ددة املتعلق ددة ق ددوس ا ددان
للق د ة  2020-2016وتقريددر القريددق املعددل ادراسددة إمكددا ت وخيددارات إ ردداء م س ددة وطنيددة
حلقوس ا ان .وسن ت وا توفالو عل مراركتها م احللقدة الدراسدية ا قليميدة ملبدادرة مناس دة
التع ددذي ال دديت ُعق دددت م فيت ددي م ع ددام  2016وأان ددت علد د التد د ام احلكوم ددة ابر ددمام إىل
اتقاقية مناس ة التعذي .
 -54وسند ت ويددا حكومددة توفددالو علد تقددد تقريرسددا الرددامس إىل الولددة اليفاليفددة ل سددتعرا،
ال دددورج الر ددامس .ودع ددت إىل ا ش ددادة ابحلكوم ددة مل ددا تبذل ددال م ددن جه ددوده لتع يد د ومحاي ددة حق ددوس
ا ددان م ص ددقول س ددكاسا كم ددا يت ددح م ددن خ ددة العم ددس الوطني ددة املتعلق ددة ق ددوس ا ددان
للقد ة  2020-2016الدديت ترددكس خ ددوة ملموسددة ءددو الوفدداء ابرلت امددات الدوليددة للبلددد وءددو
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تع يد الهدود الوطنيدة الراميدة إىل إعمدال حقدوس ا دان م توفدالو .كمدا أاندت ويدا علد توفددالو
رعتمادسا تعدي ت وترريعات من أجس مواءمة قوا ينها ا لية مع الت امادا الدولية.
 -55وأشادت ساييت ابلهود املبذولة والتقدم ا رز فيما لد تع ي حقوس ا ان ومحايتها
م توفالو ور سيما اعتماد خ ة العمس الوطنية املتعلقة قوس ا دان للقد ة 2020-2016
م عام  2016اليت متيفس اخل ة األوىل من وعها م ا يط اهلادت؛ وتنقيدذ ارسد اتيتية الوطنيدة
للتنميددة امل ددتدامة؛ وحت ددا فددرص وصددول سددكان الد ر ال رفيددة إىل الرعايددة الصددحية؛ وارخنقددا،
الكبري م معدل الوفيات النقاسية؛ والن ال من أجس العدل املناخي عل ال احة العاملية.
 -56ورحبت سنددورا اب تدازات اهلامدة م دال تنقيدذ التوصديات الديت قبلتهدا توفدالو خد ل
الولة ال ااقة .ورحبدت اعمليدة مراجعدة الدسدتور الديت اددأدا توفدالو اددعم تقدل مدن ادر مل األمدم
املتحدة ا ائي واستعداد توفالو ملعالة ق ااي حقوس ا ان املتعلقة رية الدين وامل اواة اا
الن ا وإدماج القةات املهمرة ومحاية البيةة .وأشادت ابلت ام توفالو وتعاوسدا مدع لد حقدوس
ا ان من خ ل توجيال دعوة مقتوحة إىل املكلقا ادورايت م إطدار ا جدراءات اخلاصدة ومدع
املكت ا قليمي ملقوضية األمم املتحدة ال امية حلقوس ا ان.
 -57ورحبددت ي ددلندا ابعتمدداد قددا ون محايددة األسددرة ومكافحددة العنددأ املن د لعددام .2014
لكنهددا أعراددت عددن أسددقها أل ددال روددم قبددول توفددالو خد ل جولددة ارسددتعرا ،اليفا يددة زايدة الهددود
من أجس التصديق ا رعة عل املعاسدات األساسية حلقوس ا ان يدُتَّلذ اعد سذا ا جراء.
 -58ورح ددت إ دو ي دديا اتق دددير ق د درار قب ددول توص دديتا قد دددمتهما إ دو ي دديا خ د د ل جولد ددة
ارستعرا ،اليفا ية فيما يتعلق اتنقيدذ قدا ون سدل ات الردرطة وواجباددا والهدود الراميدة إىل تع يد
التدااري املتلذة لكقالة اح ام ومحاية القةات ال عيقة ا فيها الن اء واألشدلاص وو ا عاقدة.
وأان ددت إ دو ي دديا علد د الت ددورات ا جيااي ددة م توف ددالو ور س دديما اعتم دداد خ ددة العم ددس الوطني ددة
املتعلقددة قددوس ا ددان للق د ة  2020-2016وقددا ون عددام  2017املتعلددق ابمل س ددة الوطنيددة
حلقددوس ا ددان .كمددا رحبددت إ دو ي دديا بددادرة إجدراء مراجعددة للدسددتور ادددعم تقددل مددن اددر مل
األمددم املتحدددة ا ددائي مددن أجددس معالددة عدددد مددن الق ددااي املتعلقددة ريددة الدددين وامل دداواة اددا
الن ا وإدماج ال كان املهمرا ومحاية البيةة.
 -59وأشد د د دداد الع د د د دراس ابلتعد د د دددي ت والتر د د د دريعات الد د د دديت اعتمد د د ددددا توفد د د ددالو كل د د د ددوة ءد د د ددو
مواءم د ددة ترد د دريعادا م د ددع الت اماد د ددا الدولي د ددة وا د ددة العم د ددس الوطني د ددة املتعلق د ددة ق د ددوس ا د ددان
دتع العد دراس توف ددالو علد د إكم ددال خ د دوات التص ددديق علد د اتقاقي ددة
للقد د ة  .2020-2016وش د ّ
مناس ة التعذي وارتقاقية الدولية للق اء عل مجيع أشكال التميي العنصرج.
ورد وفددد توفددالو عل د األسددةلة امل روح ددة قددائ ل إن توف ددالو اصدددد إج دراء مراجعددة ش دداملة
ّ -60
لدستورسا م الوقت الراسن وإن احلكومة سدتدرج م تلدك العمليدة اعتبدارات تتعلدق ابر دمام إىل
اتقاقيات حقوس ا ان ات الصلة أو ابلتوقيع والتصديق عليها.
 -61وأعرب رئي الوزراء عن روبتال م العمس اركس وايق مع ل حقوس ا ان ملعالة
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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 -62وتعمددس احلكومددة جاسدددة مددع اجملتمعددات ا ليددة مددن أجددس سددن تردريعات ملكافحددة وقمددع
التميي د عل د أسددا الددن أو العددرس والعنددأ .ولددي رئددي الددوزراء عل د علددم أبج أحكددام م
قوا ا توفالو متكن صراحة من ممارسة التميي وقد لتاج إىل املرورة م سذا الر ن.
 -63وفيم ددا يتعل ددق ابملي ددس الن ددي سن دداق ممارس ددات اقافي ددة ر ا ددد م ددن مواءمته ددا م ددع املع ددايري
الدوليددة .ولتلددأ سددذا الددنهل عددن اقافددة توفددالو التقليديددة ومددع لددك فددنن احلكومددة ملت مددة عالددة
سذه الق ااي ا ريقة مقبولة تتبع املعايري الدولية.
 -64وأعرب رئي الوزراء عدن تقدديره لدآلراء والتوصديات املقدمدة لتوفدالو ارد ن حت دا احلالدة
فيمددا يتعلددق ابلتعددذي وددري أ ددال لددي علد علددم أبج أعمددال متصددلة ابلتعددذي م الددده .وطل د
توضيحات ار ن سذه امل لة.
 -65وشكر رئي الوزراء الدول األع اء ور سيما كواب وويا عل تردتيعها فيمدا لدد
التدااري الرامية إىل التصدج لتغري املناخ.
 -66وق ددد تنازل ددت حكوم ددة توف ددالو ع ددن مجي ددع الرس ددوم املدرس ددية لمي ددع األطق ددال ددن ف دديهم
القتيات عل امل تويا اراتدائي واليفا وج.
 -67وستص د ّدس احلكومددة عل د اتقاقيددة أس دوأ أشددكال عمددس األطقددال ( 1999رقددم )182
ملن مة العمس الدولية وستنقذسا خ ل الولة الرااعة ل ستعرا ،الدورج الرامس.
 -68وقد صرت توفالو مقهوم خ ط العمس املتعلقة قوس ا ان لي م البلدد فح د
اددس وم من قددة ا دديط اهلددادت أي دال .وشددتعت املبددادرات احلاليددة املتلددذة مددع أصددحاب املصددلحة
ا ليا املعنيا لتع ي حقوس ا ان ومحايتها.
 -69ورحبت يرلندا ابعتماد خ ة العمس الوطنية املتعلقة قدوس ا دان للقد ة 2020-2016
م عددام  2016وابلتق دددم ال ددذج أُح ددرز م د خرال فيم ددا لددد إ ر دداء م س ددة وطني ددة حلق ددوس ا ددان.
وشددتعت يرلندددا حكومددة توفددالو عل د ا س دراع م إ ردداء سددذه امل س ددة مددع ارمتيفددال التددام للمبددادت
املتعلق ددة ركد د امل س ددات الوطني ددة لتع يد د ومحاي ددة حق ددوس ا ددان (مب ددادت ابريد د ) .وأق ددرت يرلن دددا
ابلت ددورات ا جياايددة الدديت حصددلت م د خرال فيمددا يتعلددق ابلعقواددة البد يددة .ورح ددت أن توفددالو تصددبح
اعد طرفال م العديد من املعاسدات األساسية حلقوس ا ان.
 -70ورح دت إسدرائيس التد ام البلدد مايدة حقددوس ا دان والنهدو ،هبددا علد النحدو املبددا
م تقاريرس ددا املقدم ددة إىل اللتن ددة املعني ددة ابلق دداء عل د التميي د ض ددد امل درأة ولن ددة حق ددوس ال ق ددس.
ورح ت ابرتياك اعتماد خ ة العمس الوطنية املتعلقة قوس ا ان للقد ة  2020-2016م
عددام  2016وشددتعت عل د مواصددلة تنقيددذ سددذه اخل ددة .و وسددت إس درائيس ابلت د ام البلددد اتلبيددة
ارحتياجات األساسية ملواطنيها م سياس حتدايت إ ائية ومناخية شديدة.
 -71ورحبت إي اليا ابلتد ام توفدالو ابرسدتعرا ،الددورج الردامس و دا تبذلدال توفدالو مدن جهدود
لتح ددا تع يد ومحايددة حقددوس ا ددان م البلددد .وأشددادت ا ددل ات توفددالو ر ددمام البلددد م
عام  2013إىل اتقاقية حقوس األشلاص وج ا عاقدة .وسنّد ت توفدالو علد إقدرار خ دة عمدس
وطني د ددة ار د د د ن حق د ددوس ا د ددان م ع د ددام  2016ترك د د د أساس د د دال عل د د د احلق د ددوس ارقتص د ددادية
وارجتماعية ميفس احلقول م التعليم والصحة والغذاء واملياه.
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 -72وأانت جامايكا عل توفالو رلت امها اتح ا وعيدة حيداة مواطنيهدا علد النحدو املبدا
م ارسد اتيتية الوطنيدة للتنميدة امل دتدامة للقد ة  2020-2016دا م لدك فيمدا لدد احلددق
م ال كن والعمس والتصويت .كما أشادت اتوفالو خل ة عملها الوطنية املتعلقدة قدوس ا دان
للق د ة  2020-2016مر ددرية إىل أس ددا اخل ددة األوىل م ددن وعه ددا م ا دديط اهل ددادت .وأش ددادت
جامايكا أي ال اتوفالو رستقاددا الكاملة من امل اعدة التقنية اليت يقددمها ادر مل األمدم املتحددة
ا ددائي ملعالددة امل ددائس املتعلقددة ريددة الدددين وامل دداواة اددا الن ددا وإدمدداج ال ددكان املهمرددا
ومحاي ددة البية ددة .وأش ددادت اتوف ددالو ألس ددا حقق ددت س دددل التح دداس مجي ددع األطق ددال تقريبد دال ابلتعل دديم
اراتدائي من خ ل مبادردا املتعلقة ابلتعليم اجملاين ا ل امي.
 -73وأانددت ملددديأ عل د توفددالو رعتمادسددا خ ددة العمددس الوطنيددة املتعلقددة قددوس ا ددان
للق د ة  2020-2016ولهودس ددا الرامي ددة إىل ترسددي الت ام ددات توف ددالو احلاليددة م ددال حق ددوس
ا ان من أجس ا عمال التام حلقدوس ا دان .ورحبدت ملدديأ ابرسد اتيتية الوطنيدة للتنميدة
امل تدامة للق ة  2020-2016وابلتقدم ا درز مدن أجدس حتقيدق األسددال العامليدة .كمدا رحبدت
اتحقيددق سدددل التحدداس مجيددع األطقددال تقريب دال ابلتعلدديم اراتدددائي واتددوفري التعلدديم اجملدداين لألطقددال
الذين ت اوك أعمارسم اا ست سنوات و 16سنة.
 -74واع ف ددت املك دديك أبن توف ددالو ابعتبارس ددا دول ددة ج ري ددة ص ددغرية ات من دداطق س دداحلية
منلق ددة ر اددد هلددا مددن أن تعدداجل ابسددتمرار األولددوايت املنبيفقددة عددن تغددري املندداخ ممددا قددد يعيددق
املمارسددة القعليددة حلقددوس ا ددان .وأانددت علد توفددالو لتعاوسددا مددع من ومددة األمددم املتحدددة للوفدداء
ابلت اماد ددا الدولي ددة .ورح ددت املك دديك اتق دددير ا ج دراءات امللموس ددة املتل ددذة م ددال حق ددوس
ا ددان ميفددس اعتمدداد اخل ددة الوطنيددة املتعلقددة قددوس ا ددان واخل ددة الوطنيددة للتنميددة امل ددتدامة
وادددء عمليددة تردداورية هبدددل تعددديس الدسددتور .وحيفددت املك دديك توفددالو علد مواصددلة تعاوسددا مددع
املن مات الدولية من أجس الوفاء ابلت امادا املتعلقة قوس ا ان.
دتع الب ددس األس ددود توفددالو عل د مواص ددلة التع دداون مددع األم ددم املتح دددة ل ددمام إىل
 -75وشد ّ
الصددكوق الدوليددة الرئي ددية حلقددوس ا ددان ومراجعددة التر دريعات القائمددة ل ددمان امل دداواة وعدددم
التميي  .وأعرب عن أسقال رستلدام الوالدين واألوصياء العقواة البد ية.
ورح د املغددرب ابلت امددات توفددالو ابملعددايري الدوليددة واتعاوسددا مددع سيةددات األمددم املتحدددة.
-76
ّ
ورحددو وضددع خ ددة عمددس وطنيددة ارد ن حقددوس ا ددان وسياسددات لتع يد امل دداواة اددا الن ددا
ومكافحة العنأ ضد املرأة والعنأ املن ف ل عن سياسات ار ن األشلاص وج ا عاقة.
 -77وأانددت يبددال علد توفددالو رعتمادسددا القددا ون املتعلددق ابمل س ددة الوطنيددة حلقددوس ا ددان
ورعتمادس ددا خ ددة عم ددس وطني ددة ارد د ن حق ددوس ا ددان تد درتبط ابسد د اتيتيتها الوطني ددة للتنمي ددة
امل ددتدامة و مايتهددا وتع ي سددا حلقددوس األطقددال واألشددلاص وج ا عاقددة .وأعراددت يبددال عددن
تقهمها للقيود اليت تواجهها توفالو اوصقها الدال من أقدس البلددان دوال والددال يواجدال اآلاثر ال دارة
لتغددري املندداخ عنددد إ ردداء قاعدددة مددن أجددس ا عمددال الرددامس للحقددوس ارجتماعيددة وارقتصددادية
ووريسا من احلقوس األساسية لميع املواطنا.
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 -78ورحبت سولندا ابعتماد القا ون املتعلق ابمل س ة الوطنية حلقوس ا ان وخ ة العمدس
ات الصددلة وقددا ون محايددة األسددرة ومكافحددة العنددأ املند  .ومددع لددك رح ددت وجددود التمييد
املتصس انوع الن وابمليس الن ي.
 -79وأشددادت يوزيلندددا اتوفددالو رلت امهددا قددوس ا ددان علد النحددو ا دددد م خ ددة عمددس
توفددالو الوطنيددة املتعلقددة قددوس ا ددان للقد ة  2020-2016وملددا أحرزتددال مددن تقدددم م محايددة
األشلاص وج ا عاقة منذ التصديق عل ارتقاقية الدولية ات الصلة.
 -80ورحبد ددت الربتغد ددال اوفد ددد توفد ددالو وأاند ددت عل د د توفد ددالو رعتمادسد ددا قد ددا ون محايد ددة األسد ددرة
ومكافحة العنأ األسرج لعام .2014
 -81ورحبت مجهورية كوراي اتعداون توفدالو مدع ليدات حقدوس ا دان دا م لدك توجيههدا
دعدوة دائمددة إىل املقددررين اخلاصدا وا ددة عملهددا الوطنيدة املتعلقددة قددوس ا دان الدديت تدراط اددا
تع ي حقوس ا ان وأسدال التنمية امل تدامة.
 -82ورحبت ال نغال ا ة عمس توفدالو الوطنيدة املتعلقدة قدوس ا دان للقد ة 2020-2016
واتق ددد توف ددالو تقاريرس ددا الوطني ددة م الوق ددت املناس د إىل سية ددات املعاس دددات ات الص ددلة .ورح ددت
النتائل املرتعة اليت حققتها توفالو عل م توق التعليم اراتدائي وزايدة ارلتحاس ابملدار .
 -83ورحبددت ص درايا ابلهددود ال دديت تبددذهلا توفددالو لتنقيددذ التوص دديات املقدمددة م الولددة اليفا ي ددة
ل ستعرا ،الدورج الرامس وابلدعوة الدائمة الديت وجهتهدا إىل مجيدع املكلقدا ادورايت م إطدار
ا جد دراءات اخلاص ددة .وش ددتعت صد درايا توف ددالو علد د اا ددا ت دددااري ك دداء ال ددوعي ق ددوس املد درأة
ومعاملتها عل قدم امل اواة مع الرجس.
 -84وأانت سنغافورة عل احلكومة راا سا خ وات ملموسة مندذ ارسدتعرا ،ال دااق مدن
أجس النهو ،قوس ا ان لرعبها عل الروم من القيود املالية والغرافية وقيدود املدوارد البردرية
اهلامة اليت تواجهها .وأشادت سنغافورة أي ال إب راء م س ة وطنية حلقوس ا ان م خرال.
 -85ورحب ددت س ددلوفينيا ابعتم دداد اتقاقي ددة حق ددوس األش ددلاص وج ا عاق ددة م ع ددام 2013
وابلهود اليت اذلتها توفالو رعتماد اس اتيتية وطنيدة للميداه وخ دة عمدس تغ دي مجيدع ال دكان
ور سيما ال كان وو دخس أدىن.
 -86واع فددت إسددبا يا ابلهددود الدديت تبددذهلا توفددالو لتع ي د حقددوس ا ددان ومحايتهددا ر سدديما
مددن خ د ل اعتمدداد خ ددة عمددس توفددالو الوطنيددة املتعلقددة قددوس ا ددان للق د ة 2020-2016
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.
 -87ورح ددت تووددو أن العديددد مددن التحدددايت والقيددود الدديت تتصددس أساسدال ابملدوارد ا دددودة
املتاحددة و اثر تغددري املندداخ قددد َّقوضددت اردددة جهددود توفددالو الراميددة إىل تنقيددذ التوصدديات املقدمددة
خ ل الولة اليفا ية والوفاء جبميع ارلت امات املتعلقة إبعمال حقوس ا ان م البلد.
 -88ورحبت تركيا ابعتماد خ ة العمس الوطنيدة املتعلقدة قدوس ا دان للقد ة 2020-2016
وشتعت احلكومة عل التصديق عل املعاسدات الدولية الرئي ية حلقدوس ا دان الديت تصدبح طرفدال
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فيهددا اعددد ومددن ش د ن س ددذا أن يقددوج التر دريعات ا ليددة فيمددا ل ددد تع ي د ومحايددة حقددوس ا
ا فيها حرية الدين واملعتقد.

ددان

 -89واع فت أوكرا يا ابلت ام توفالو ماية حقوس ا ان وتع ي سا وأشارت إىل الهود اليت
تبذهلا سل ادا لتح ا ا طار امل س ي والترريعي حلقوس ا دان .وأشدادت أوكرا يدا إبتدازات
احلكومددة منددذ جولددة ارسددتعرا ،ال ددااقة ومنهددا ار ددمام إىل اتقاقيددة حقددوس األشددلاص وج
ا عاقة واعتماد خ ة عمس وطنية ار ن حقوس ا ان سي األوىل مدن وعهدا م الددان ا ديط
اهلددادت واعتمدداد القددا ون املتعلددق إب ردداء م س ددة وطنيددة حلقددوس ا ددان .كمددا أشددادت اتوجيددال
دعوة دائمة إىل ا جراءات اخلاصة جملل حقوس ا ان.
 -90وأفادت اململكة املتحدة لربي ا يدا الع مد و يرلنددا الردمالية أبسدا تددرق التحددايت الديت
تواجههددا توفددالو ر سدديما تلددك املتعلقددة اتغددري املندداخ وتقددد اخلدددمات عل د دداس ضدديق وأبسددا
أُعتب ددت ددتوق تر دداور احلكوم ددة م ددع اجملتم ددع امل دددين م التح ددري لعملي ددة املراجع ددة .ورحب ددت
ابخل وات اليت ااذدا توفالو من أجس إ راء م س دة وطنيدة حلقدوس ا دان وشدتعت احلكومدة
عل ارستقادة من القريق ا قليمي ملوارد احلقدوس التدااع لماعدة ا ديط اهلدادت الدذج قددمت لدال
اململكة املتحدة متوي ل.
 -91ورحبت األرجنتا اوفد توفالو وشكرتال عل عر ،تقريره.

 -92وأان ددت القلب ددا عل د د توف ددالو لوض ددعها خ ددة توف ددالو الوطني ددة املتعلق ددة ق ددوس ا ددان
للق د د ة  2020-2016ولتع ي س ددا مكت د د حم ددامي الر ددع وإض ددقائها ال ددااع امل س ددي عل د د
إجراءات الترغيس املوحدة للررطة .ورح ت الهود املبذولة للتصديق عل عدة صكوق دولية.
 -93وأشار الوفد م م ح اتال اخلتامية إىل أن الصلة اا تغري املناخ وخ ة التنمية امل دتدامة
لعام  2030تعل أ ال إ ا تنقَّذ خ ة عام  2030انتاك فنن توفالو لن ت ت يع محاية حقوس
ا ددان وض ددمان التمت ددع هب ددا .فتغ ددري املن دداخ ميت ددد إىل مجي ددع العوام ددس والعناص ددر القاعل ددة ا ائي ددة.
ومددا تُعدداجل قدداف ال ددعأ ومددا حتدددد ددارت اددري تغددري املندداخ سدديكون مددن الصددع للغايددة
محاية حقوس ا ان والتمتع هبا م الدول ال رية الصغرية النامية ميفس توفالو.
 -94وقد دعت توفالو ابستمرار إىل اادا إجدراءات فعالدة ومعدَّزة وعاجلدة ارد ن تغدري املنداخ.
وطرحددت م د لة مرافددق الت د ما عل د صددعيد املن قددة وعل د صددعيد األمددم املتحدددة مددن أجددس مددنح
الدددول ال ريددة الصددغرية الناميددة فرصدال أف ددس للوصددول إىل منتتددات و ددم التد ما ابعتبارسددا أدوات
للتصدددج آلاثر تغ ددري املن دداخ .كم ددا دع ددت إىل إص دددار ق درار للتمعي ددة العام ددة ار د ن محاي ددة حق ددوس
ا ددان لألشددلاص املرددردين جدراء تغددري املندداخ ووددريه مددن الك دوار الدديت يت ددب فيهددا ا ددان
عل الصعيد الوطل .ور توفر الصكوق القا و ية الدولية احلاليدة احلمايدة الديت ي دتحقها ال جةدون
ا ب تغري املناخ.
 -95وأفدداد الوفددد أبن توفددالو اصدددد صددياوة تر دريعات واتقاقددات وسياسددات عل د الددروم مددن
املعوقات والقيود اليت تواجهها .وأعرب عن تقديره رق احات الدول األع اء م األمدم املتحددة
ور سيما تلدك الديت ت داسم م جهدود البلدد ا ائيدة .وأشدار الوفدد إىل أديدة زايرة املقدررين والقدرس
املواضيعية.

GE.18-11385

13

A/HRC/39/8

 -96ول دددق توف ددالو اعيف ددات ُوض ددعت علد د ء ددو اسد د اتيتي م مجي ددع أء دداء الع ددا وأ ر ددةت
ألودرا ،منهددا ت ددهيس احلدوار مددع البلدددان األخددرق إ ينبغددي أر تنت ددر توفددالو أراددع سددنوات حد
موعد ارستعرا ،الدورج الرامس املقبس اخلاص هبا لتبادل املعلومات.
 -97وسددول تصد ّدس توفددالو تدددرجييال علد اتقاقيددات حقددوس ا ددان لكددن ر اددد مددن إجدراء
حتلي ددس للتكاليأ/القوائ ددد ق ددائم عل د معلوم ددات مقدم ددة م ددن أص ددحاب املص ددلحة املعني ددا ويتع ددا
حتديد القيمة امل افة اليت ستحققها توفالو ابلتصديق عل سذه ارتقاقيات.
 -98ومددن من ددور حقددوس ا ددان تتميفددس امل د لة األصددع ابلن ددبة لتوفددالو م تغددري املندداخ؛
وت ل د احلكوم ددة م ددن اجملتم ددع ال دددو م د ّد ي ددد امل دداعدة م ال دددفع ق دددمال ابملب ددادرات ال دديت ق دددمها
سقراؤسا إىل األمم املتحدة وارحتاد األورويب.
 -99وم اخلتددام أوضددح رئددي الددوزراء أن اثر تغددري املندداخ علد البلدددان ال ريددة ر تد ال ددددد
سددبس عدديا سددكاسا وأكددد مددن جديددد ضددرورة ااددا إجدراءات عاجلددة وملموسددة للتصدددج لتغددري
املناخ.
 -100وتلت م توفالو الت امال كام ل لي فقط ابلوفاء ابلت اماددا املتعلقدة قدوس ا دان لردعبها
اس أي ال اتقاسدم خربددا واددعم جهدود مماالدة م من قدة ا ديط اهلدادت وم الددول ال ريدة الصدغرية
النامية األخرق.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -101س ت تتتنفر توف ت تتالو التوص ت تتيات التالي ت تتة وس ت تتتقدب ردودا علي ت تتا
ال يتجاوز اتريخ انعقاد الدورة التاسعة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان:
1-101
في ا (غاان)؛

و ت ت ت مناست ت ت

التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت ليس طرفتا

الشتتروع التصتتديق عستترعة علتتى االتفا يتتات الدوليتتة الر يستتية
2-101
املتعلقة حبقوق اإلنسان (فرنسا)؛
3-101
في ا (توغو)؛

التصتتديق علتتى الصتتكوك الدوليتتة التتيت م تص ت ت توفتتالو ععتتد طرف تا

4-101
(أرمينيا)؛

التصديق على اتفا ية منت جرةتة اإلابدة اجلماعيتة واملعا تة علي تا

5-101
(اجل ل األسود)؛

التصتتديق علتتى الع تتد التتدوحل اقتتاد ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية

االنضتتماب ال الع تتد ال تتدوحل اقتتاد ابحلق تتوق املدنيتتة والسياس تتية
6-101
واختتتاخ واتتوات لتتزيدة وعتتو اجملتم ت وف م ت عشتتدن احلقتتوق التتواردة ت ا الص ت
(كندا)؛
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اخت تتاخ وا تتوات للتص تتديق عل تتى الع تتد ال تتدوحل اق تتاد ابحلق تتوق
7-101
املدنيتتة والسياستتية وعروتوكوليت االوتيتتاريني وادرال ت ت االلتزامتتات التشتريعات
احمللية (نيوزيلندا)؛
التص ت تتديق عل ت تتى الع ت تتد ال ت تتدوحل اق ت تتاد ابحلق ت تتوق اال تص ت تتادية
8-101
واالجتماعية والثقافية والع د الدوحل اقاد ابحلقوق املدنية والسياسية (الربازيل)؛
التو يت ت والتص تتديق عل تتى الع تتد ال تتدوحل اق تتاد ابحلق تتوق املدني تتة
9-101
والسياستتية والع تتد التتدوحل اقتتاد ابحلقتتوق اال تصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة
أ رب و ممكن (آيسلندا)؛
تس ت تري اجل ت تتود الرامي ت تتة ال التصت تتديق عل ت تتى معا ت تتدات حق ت تتوق
10-101
اإلنست تتان األساست تتية األوت تتر وال ست تتيما الع ت تتد الت تتدوحل اقت تتاد ابحلقت تتوق املدنيت تتة
والسياست تتية والع ت تتد الت تتدوحل اقت تتاد ابحلقت تتوق اال تصت تتادية واالجتماعيت تتة والثقافيت تتة
(سلوفينيا)؛
تس تري اجل تتود الراميتتة ال التصتتديق علتتى الع تتد التتدوحل اقتتاد
11-101
ابحلقوق املدنية والسياسية والع د الدوحل اقتاد ابحلقتوق اال تصتادية واالجتماعيتة
والثقافية (آيرلندا)؛
زيدة اجل تتود الراميتتة ال التصتتديق عستترعة علتتى الصتتكوك الدوليتتة
12-101
الر يسية حلقوق اإلنسان وال سيما الع د الدوحل اقاد ابحلقوق املدنية والسياسية
والع د الدوحل اقاد ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية (ايااليا)؛
التص ت تتديق عل ت تتى الع ت تتد ال ت تتدوحل اق ت تتاد ابحلق ت تتوق اال تص ت تتادية
13-101
واالجتماعية والثقافية (اجل ل األسود)؛
التصتتديق علتتى الع تتد التتدوحل اقتتاد ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية
14-101
وعروتوكول االوتياري عشدن الغاء عقوعة اإلعداب واتفا يتة منا ضتة التعت ي وغت ت
من ضروب املعاملة أو العقوعة القاسية أو الالانسانية أو امل ينتة واالتفا يتة الدوليتة
للقضاء على مجي أشكال التمييز العنصري (أوكرانيا)؛
التصتديق علتتى الع تتد التتدوحل اقتتاد ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية
15-101
والع د الدوحل اقاد ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية واتفا يتة منا ضتة
التع ت ي وغ ت ت متتن ضتتروب املعاملتتة أو العقوعتتة القاستتية أو الالانستتانية أو امل ينتتة
(أملانيا)؛
التصتديق علتتى الع تتد التتدوحل اقتتاد ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية
16-101
والع د الدوحل اقاد ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية واتفا يتة منا ضتة
التع ت ي وغ ت ت متتن ضتتروب املعاملتتة أو العقوعتتة القاستتية أو الالانستتانية أو امل ينتتة
(أسرتاليا)؛
التصت تتديق علت تتى اتفا يت تتة منا ضت تتة التع ت ت ي وغ ت ت ت مت تتن ضت تتروب
17-101
املعاملة أو العقوعة القاسية أو الالانسانية أو امل ينة (الدامنرك)؛
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التصت تتديق علت تتى اتفا يت تتة منا ضت تتة التع ت ت ي وغ ت ت ت مت تتن ضت تتروب
18-101
املعاملة أو العقوعة القاسية أو الالانسانية أو امل ينة (أرمينيا)؛ التصديق على اتفا ية
منا ضتتة التعت ت ي وغت ت ت م تتن ضتتروب املعامل تتة أو العقوع تتة القاس تتية أو الالانس تتانية
أو امل ينتتة (اس ت انيا)؛ مواصتتلة اجل تتود الراميتتة ال التصتتديق علتتى الصتتكوك الدوليتتة
مث تتل اتفا ي تتة منا ض تتة التعت ت ي وغت ت ت م تتن ض تتروب املعامل تتة أو العقوع تتة القاس تتية
أو الالانسانية أو امل ينة (املغرب)؛ النفر االنضماب ال اتفا ية منا ضة التع ي
وغ ت من ضروب املعاملة أو العقوعة القاسية أو الالانسانية أو امل ينة (اندونيسيا)؛
النف تتر التص تتديق عل تتى اتفا ي تتة منا ض تتة التعت ت ي وغت ت ت م تتن
19-101
ضروب املعاملة أو العقوعة القاسية أو الالانسانية أو امل ينة (شيلو)؛
النف تتر التقي تتد ابلص تتكوك الدولي تتة الر يس تتية حلق تتوق اإلنس تتان
20-101
وال ستتيما الع تتد التدوحل اقتتاد ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية والع تتد التتدوحل اقتتاد
ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية (كوستاريكا)؛
النفتتر التصتتديق علتتى الربوتوكتتول االوتيتتاري امللحتتق ابتفا يتتة
21-101
حقوق الافل عشتدن عيت األطفتال واستتغالل األطفتال ال غتاء و املتواد اإلابحيتة
(أفغانستان)؛
النف تتر التص تتديق عل تتى االتفا ي تتة الدولي تتة حلماي تتة حق تتوق مجيت ت
22-101
العمال امل اجرين وأفراد أسر م واتفا ية منا ضة التع ي (الفل ني)؛
تكثيت تتف اجل ت تتود الراميت تتة ال التصت تتديق علت تتى معا ت تتدات حقت تتوق
23-101
اإلنسان الدولية الر يسية املت قية مبا خل الربوتوكول االوتياري التفا ية حقوق
األشتتصاد خوي اإلعا تتة واتفا يتتة منا ضتتة التع ت ي وغ ت ت متتن ضتتروب املعاملتتة
أو العقوعة القاسية أو الالانستانية أو امل ينتة واالتفا يتة الدوليتة للقضتاء علتى مجيت
األشصاد أشكال التمييز العنصري والربوتوكول االوتياري التفا يتة القضتاء علتى
مجي أشكال التمييز ضتد املترأة والربوتوكتوالت االوتياريتة امللحقتة ابتفا يتة حقتوق
الافل (جورجيا)؛
التص ت تتديق عل ت تتى الف ت تتور عل ت تتى الع ت تتد ال ت تتدوحل اق ت تتاد ابحلق ت تتوق
24-101
اال تص ت تتادية واالجتماعي ت تتة والثقافي ت تتة والع ت تتد ال ت تتدوحل اق ت تتاد ابحلق ت تتوق املدني ت تتة
والسياسية واالتفا ية الدولية للقضاء على مجي أشكال التمييز العنصتري واتفا يتة
منا ضتتة التعت ت ي وغت ت ت م تتن ضتتروب املعامل تتة أو العقوع تتة القاس تتية أو الالانس تتانية
أو امل ينة (أوروغواي)؛
التصديق علتى الربوتوكتول االوتيتاري التفا يتة القضتاء علتى مجيت
25-101
أشكال التمييز ضد املرأة (الدامنرك)؛
االنضتتماب ال صتتكوك حقتتوق اإلنس تان التتيت م تص ت ت طرف تا في تتا
26-101
عع تتد والتص تتديق علي تتا وال س تتيما الربوتوك تتول االوتي تتاري امللح تتق ابتفا ي تتة حق تتوق
الاف تتل عشت تتدن عي ت ت األطف تتال واست تتتغالل األطفت تتال ال غ تتاء و املت تتواد اإلابحيت تتة
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والربوتوكتتول االوتيتتاري التفا يتتة حقتتوق األشتتصاد خوي اإلعا تتة واتفا يتتة ال تتاي
عشدن محاية األطفال والتعاون جمال الت ين على الصعيد الدوحل ( ندوراس)؛
التص تتديق عل تتى الربوتوك تتول االوتي تتاري امللح تتق ابتفا ي تتة حقت تتوق
27-101
الافت تتل عشت تتدن عي ت ت األطفت تتال واست تتتغالل األطفت تتال ال غت تتاء و املت تتواد اإلابحيت تتة
(العراق)؛
28-101
(أفغانستان)؛

التص ت ت تتديق عل ت ت تتى اتفا ي ت ت تتة حق ت ت تتوق األش ت ت تتصاد خوي اإلعا ت ت تتة

اعتم تتاد عملي تتة واض تتحة تق تتوب عل تتى أس تتاس اجل تتدارة عن تتد اوتي تتار
29-101
املرشتتحني علتتى الصتتعيد التتوطين النتصتتاابت ياتتات املعا تتدات (اململكتتة املتحتتدة
لربياانيا العفمى وآيرلندا الشمالية)؛
التصتتديق علتتى اتفا يتتة منفمتتة العمتتل الدوليتتة عشتتدن أستتوأ أشتتكال
30-101
عمل األطفال ( 1999ر تم ( )182اململكتة املتحتدة لربياانيتا العفمتى وآيرلنتدا
الشمالية)؛
ادرال حفتتر التمييتتز القتتا م علتتى نتتوع اجلتتنس وامليتتل اجلنستتو
31-101
الدستور عنفس مستو حفر التمييز العنصري والديين (فرنسا)؛
وض ت اللمستتات األو ت ة علتتى التغي ت ات الدستتتورية تتد تعزيتتز
32-101
شرط عدب التمييز على أساس نوع اجلنس واإلعا ة واختتاخ املزيتد متن اقاتوات متن
أجل متكني األشصاد املعنيني (جورجيا)؛
الس تتعو س تتياق املراجع تتة الدس تتتورية احلالي تتة ال توض تتيت م تتدأ
33-101
املساواة عني املرأة والرجل (غياان)؛
املضو
34-101
م م ادئ ابريس (اجلزا ر)؛

انشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنستان مبتا يتفتق

التعجي تتل انش تتاء مؤسس تتة وطني تتة حلق تتوق اإلنس تتان مب تتا يتف تتق مت ت
35-101
م ادئ ابريس (اس انيا) (تركيا) (غاان) (ني ال)؛
اختاخ مزيد من اقاوات فيما خيص تنفيت تانون املؤسستة الوطنيتة
36-101
حلقتتوق اإلنستتان لعتتاب  2017متتن أجتتل اإلنشتتاء الكامتتل ملؤسس تة وطنيتتة حلقتتوق
اإلنسان تتفق متام ا م م ادئ ابريس (اندونيسيا)؛
انشاء املؤسسة الوطنية حلقتوق اإلنستان مبتا يتفتق متامت ا مت م تادئ
37-101
ابريس (الربتغال)؛
تسري ج ود ا إلنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنستان مبتا يتفتق
38-101
متام ا م م ادئ ابريس (أوكرانيا)؛
انشت تتاء مؤسست تتة أمت تتني للمفت تتام كوليت تتة لتلقت تتو الشت تتكاو املتعلقت تتة
39-101
ابنت اكات حقوق اإلنسان اليت يرتك ا موظفو الدولة (الفل ني)؛
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انش تتاء آلي تتة وطني تتة لتق تتدا تق تتارير ع تتن التزام تتات توف تتالو املتعلق تتة
40-101
حبقوق اإلنسان ورصد ت االلتزامات ( ندوراس)؛
عت ل صتار ج تد ا لتتوف آليتات مناست ة متن أجتل رصتد تنفيت
41-101
وا ت تتة العم ت تتل الوطني ت تتة املتعلق ت تتة حبق ت تتوق اإلنس ت تتان للف ت تترتة م ت تتن 2020-2016
(جامايكا)؛
االس تتتمرار ت تتوف امل تتوارد واحت تراز التق تتدب لتنفيت ت وا تتة عمل تتا
42-101
الرامية ال تعزيز الوفاء ابلتزاماهتا الدولية جمال حقوق اإلنسان (نيوزيلندا)؛
النفتتر انشتتاء آليتتة وطنيتتة للتنستتيق والتنفيت واإلعتتال واملتاععتتة
43-101
أو تعزيز اآللية القا مة متاشي ا م العناصر الناشاة عن املمارسات اجليدة احملددة
دليتتل املفوضتتية الصتتادر عتتاب  2016عشتتدن اآلليتتات الوطنيتتة لاعتتال واملتاععتتة
(الربتغال)؛
انشتتاء ياتتة وطنيتتة واصتتة هتتتد ال تقتتدا تقتتارير منتفمتتة عتتن
44-101
التتتداع التتيت تتص ت ا الستتلاات الوطنيتتة لتنفي ت توصتتيات جملتتس حقتتوق اإلنستتان
(صرعيا)؛
ت تتوف اط تتار مؤسس تتو مال تتم وامل تتوارد الالزم تتة م تتن أج تتل التنفيت ت
45-101
الكامل قاة عمل توفالو الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان للفترتة 2020-2016
(سنغافورة)؛
النفتتر انشتتاء وتشتتغيل آليتتة وطنيتتة لاعتتال واملتاععتتة متتن أجتتل
46-101
التعاون ال ناء واملن جو م نفاب األمم املتحدة حلماية حقوق اإلنسان (توغو)؛
ختصتتيص ميزانيتتة ومتتوارد عش ترية كافيتتة متتن أجتتل التنفي ت الكامتتل
47-101
قات تتة عمت تتل توفت تتالو الوطنيت تتة املتعلقت تتة حبقت تتوق اإلنست تتان للفت تترتة 2020-2016
(الفل ني)؛
مواصلة اجل ود الرامية ال تعزيز حقتوق اإلنستان عتن طريتق تعزيتز
48-101
اإلطار التشريعو الوطين (املغرب)؛
اعتماد سياسة عامتة وتتداع
49-101
امليل اجلنسو واهلوية اجلنسانية (شيلو)؛

انونيتة ملكافحتة التمييتز علتى أستاس

الغاء أحكاب انون العقوابت اليت جت مترب النشتاط اجلنستو ابلرتاضتو
50-101
عني ال الغني من نفس اجلنس (الواليت املتحدة األمريكية)؛
مراجعتتة التش تريعات وتعتتديل أو الغتتاء أي تتانون ةيتتز علتتى أستتاس
51-101
امليتتل اجلنستتو واهلويتتة اجلنستتانية أو أي أستتاس آوتتر وفق تا مل تتدأي املستتاواة وعتتدب
التمييز (أوروغواي)؛
حفر مجيت أشتكال التمييتز ال ستيما التمييتز علتى أستاس اجلتنس
52-101
أو اإلعا ة (اجلزا ر)؛
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تعتتديل أو الغتتاء مجي ت التش تريعات التمييزيتتة املتصتتلة عنتتوع اجلتتنس
53-101
جترب العال ات ابلرتاضتو عتني ال تالغني متن نفتس اجلتنس متن أجتل
والتشريعات اليت م
ضمان اتسا ا م م دأي املساواة وعدب التمييز (أسرتاليا)؛
الغتتاء جتتترا العال تتات اجلنستتية ابلرتاضتتو عتتني ال تتالغني متتن نفتتس
54-101
اجلنس ( ندوراس)؛
الغ تتاء مجيت ت األحك تتاب ال تتيت جت تترب النش تتاط اجلنس تتو ابلرتاض تتو ع تتني
55-101
األشتتصاد متتن نفتتس اجلتتنس والتدكتتد متتن أن تتوانني مكافحتتة التمييتتز تغاتتو امليتتل
اجلنسو (آيسلندا)؛
الغاء أحكاب القانون اجلنا و اليت جترب العال ات اجلنسية ابلرتاضو
56-101
عني ال الغني من نفس اجلنس (اس انيا)؛
تعديل أو الغاء مجي القوانني التيت متيتز علتى أستاس امليتل اجلنستو
57-101
أو اهلوية اجلنسانية عمالا مب دأ املساواة وعتدب التمييتز املنصتود علي متا القتانون
الدوحل حلقوق اإلنسان (اس انيا)؛
النفتتر الغتتاء األحكتتاب التتيت قفتتر العال تتات اجلنستتية ابلرتاضتتو
58-101
عني ال الغني ال كور (ايااليا)؛
الغ تتاء مجيت ت األحك تتاب ال تتيت جت تترب النش تتاط اجلنس تتو ابلرتاض تتو ع تتني
59-101
األشتتصاد متتن نفتتس اجلتتنس والتدكتتد متتن أن تتوانني مكافحتتة التمييتتز تغاتتو امليتتل
اجلنسو (اململكة املتحدة لربياانيا العفمى وآيرلندا الشمالية)؛
اختتتاخ تتتداع حست اال تضتتاء لكتتو ققت ن متتن القتتانون اجلنتتا و
60-101
جرةة العال ات اجلنسية ابلرتاضو عني األشصاد من نفس اجلنس (األرجنتني)؛
تعتتديل الفق ترات  155-153متتن تتانون العقتتوابت إللغتتاء جتتترا
61-101
النشاط اجلنسو ابلرتاضو عني ال تالغني متن نفتس اجلتنس وحفتر التمييتز القتا م علتى
امليل اجلنسو واهلوية اجلنسانية (كندا)؛
تسري اجل ود الرامية ال تضمني تشريعاهتا على مجي املستويت
62-101
مبتتا خل ت علتتى املستتتو الدستتتوري أحكام ت ا قفتتر التمييتتز علتتى أستتاس اجلتتنس
أو نوع اجلنس واإلعا ة (املكسي )؛
مواصتتلة اختتتاخ اقاتتوات الالزمتتة لتعزيتتز املستتاواة احلقتتوق علتتى
63-101
حنو فعال عني مجي األفراد عغت النفتر عتن نتوع اجلتنس أو املعتقتد التديين أو امليتل
اجلنسو أو الستن أو اإلعا تة أو أي وضت آوتر عست ل من تا التصتديق علتى الع تد
الدوحل اقاد ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية (نيوزيلندا)؛
ادمال م دأي عتدب التمييتز عتني املترأة والرجتل واملستاواة عين متا
64-101
سياست تتات التعلت تتيم واملنت تتا ل الدراست تتية الوطنيت تتة األساست تتية والواث ت تتق خات الصت تتلة
التعليم األساسو واملستمر للمدرسني والعاملني جمال الرعاية الصتحية
وك ل
وغ م من مقدمو اقدمات (آيسلندا) (الربتغال)؛
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اختاخ مزيد متن التتداع فيمتا خيتص اجملتاالت الر يستية املت قيتة التيت
65-101
ال عد من ادوال قسينات في ا وابألوص فيما يتعلق ابلفاات السكانية الضعيفة
ال سيما النساء واألشصاد خوو اإلعا ة واألطفال (أوكرانيا)؛
66-101
(الكونغو)؛

الغ ت تتاء مجيت ت ت األحك ت تتاب التمييزي ت تتة املدرج ت تتة

ت تتانون األراض ت تتو

الشتتروع تنفي ت االس ترتاتيجية الوطنيتتة للتنميتتة املستتتدامة وواتتة
67-101
عمل توفالو الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان للفرتة ( 2020-2016اسرا يل)؛
68-101
(العراق)؛

تعزيز منفور املساواة عتني اجلنستني

سياستات التنميتة املستتدامة

مواص تتلة تنفيت ت سياس تتات التصفي تتف م تتن ح تتدة آاثر تغت ت املن تتا
69-101
لتفادي أتث ا احلقوق األساسية للتوفاليني ( اييت)؛
مواصلة تنفي السياسات والتربامل الراميتة ال التصفيتف متن حتدة
70-101
آاثر تغ املنا م أو الرتكيز على حقوق اإلنسان احلس ان (كوستاريكا)؛
مواصلة تعزيز احلق
71-101
التصدي لتغ املنا (كواب)؛

عياة صحية على الصعيد التدوحل ومواصتلة

اجتراء تقييمتتات منتفمتتة لتتتدث تغت املنتتا والكتتوار الا يعيتتة
72-101
متت الفقراء وخوي الدول املنصف متتع ا كامالا حبقوق اإلنسان وخل د دعم
ضحاي ت الكوار (غاان)؛
اجراء تقييمات دورية لتدث تغ املنا والكوار الا يعية متت
73-101
الفق تراء حبقتتوق اإلنستتان ودعتتم اجل تتود الراميتتة ال عنتتاء تتدراهتم علتتى مواج تتة ت ت
الكوار (جامايكا)؛
مضتتاعفة اجل تتود التتيت ت ت هلا لكتتو تض ت ابلتعتتاون م ت منفم تات
74-101
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 )؛
تعزي تتز مكتت ت ل تتامو الش تتع ابمل تتوارد املالي تتة وال شت ترية والتقني تتة
75-101
الضرورية لكو يتسىن التمثيل الفعال ملن حيتاجون ال مساعدة انونية (غياان)؛
76-101
(غياان)؛

اختتتاخ تتتداع ملعاجلتتة متتا يقعتتترب أنت يتتود مفروضتتة علتتى حريتتة التتدين

اختتتاخ تتتداع لضتتمان حريتتة التتدين أو املعتقتتد علتتى حنتتو اتب عست ل
77-101
من ا معاجلة شواغل مجاعات األ ليات الدينية عشدن القيود املفروضة على أنشات ا
اجلزر اقارجية (كندا)؛
ضت تتمان املشت تتاركة اهلادفت تتة جلمي ت ت مت تتواطين توفت تتالو املنتش ت ترين
78-101
األرو يل العملية احلالية للمراجعة الدستورية ( ندوراس)؛
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اختاخ التداع الالزمة لتحديث اهلياكل األساستية ال حريتة لتوفتالو
79-101
د اجياد وظا ف أفضل القااع الرمسو ( اييت)؛
وضت ت م تتادرات هت تتد ال ض تتمان حص تتول اجلميت ت عل تتى املي تتات
80-101
وودمات الصر الصحو (فرنسا)؛
81-101

مواصلة اجل ود الرامية ال القضاء على الفقر (السنغال)؛

استكشت تتا مجي ت ت اقيت تتارات املال مت تتة لتحست تتني فت تترد حصت تتول
82-101
امل تتواطنني اجل تتزر اقارجي تتة وال س تتيما النس تتاء عل تتى الرعاي تتة الص تتحية امليس تتورة
التكلفة والكافية (جامايكا)؛
تعزيز املوارد ال شرية واملالية قدمات الرعاية الصحية عغية متكين ا
83-101
من قسني ودمة الفاات السكانية احملرومة (السنغال)؛
84-101

اعتماد ممارسات غ ا ية جديدة للحد من ال دانة ( اييت)؛

ختصيص موارد عشرية ومالية من أجتل تعزيتز حصتول اجلميت علتى
85-101
وتتدمات الصتتحة اجلنستتية واإل اعيتتة وال ستتيما النستتاء والفتيتتات اجلتتزر اقارجيتتة
غ املزودة على حنو مال م عقاعالت وممرضات مدرابت على رعاية صتحة األم تات
ومعاجلة تعقيدات الوالدة ( ندوراس)؛
مواصتتلة عت ل اجل تتود لضتتمان احلتق التمتت لعلتتى مستتتو متتن
86-101
الصتتحة ةكتتن علوغت وابألوتتص متتن وتتالل ضتتمان امكانيتتة الوصتتول ال اقتتدمات
الصحية جلمي األشصاد ال ين يعيشون ال لد ال سيما عن طريق انشاء مراكز
صحية اجلزر اقارجية (الربازيل)؛
قستتني اهلياكتتل األساستتية للرعايتتة الصتتحية وفتترد احلصتتول علتتى
87-101
الرعايت تتة التوليديت تتة احلت تتاالت الاار ت تتة وقست تتني تت تتدري القت تتاعالت وزيدة املت تتوارد
املصصصة لصحة األم ات (غاان)؛
مواصلة تعزيز الربامل والسياسات االجتماعيتة جمتاالت التعلتيم
88-101
والص تتحة والغت ت اء مت ت اي تتالء ا تم تتاب و تتاد للفا تتات الس تتكانية األكث تتر احتياجت ت ا
(مج ورية فنزويال ال وليفارية)؛
مواصلة تعزيز الربامل الرامية ال تعزيز العمالتة واملستاعدة املق ةدمتة
89-101
للفاات الضعيفة من أجتل مكافحتة الفقتر واالستت عاد االجتمتاعو (مج وريتة فنتزويال
ال وليفارية)؛
ضرورة التعامل م احلق
90-101
الدستور (غياان)؛
احلقوق األور

التعليم ابلاريقة نفس ا اليت تقعامتل تا

مضتتاعفة اجل تتود الراميتتة ال زيدة جتتودة التعلتتيم وضتتمان احلتتق
91-101
التعليم للجمي دون است عاد ( اييت)؛
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تكثي تتف اجل ت تتود الرامي تتة ال قست تتني اهلياك تتل األساست تتية للتعلت تتيم
92-101
وال سيما املرافق األساسية للصر الصحو (مج ورية كوري)؛
تع تتديل تتانون العق تتوابت لتج تترا االغتص تتاب الزوج تتو ومواص تتلة
93-101
التصتدي للعتتادات واألمنتاط االجتماعيتتة التتيت تكترس التمييتتز ضتد النستتاء والفتيتتات
(كندا)؛
اعتماد تداع شاملة مبا في ا تتداع تشتريعية ملنت مجيت أشتكال
94-101
العن ت تتف ض ت تتد النس ت تتاء والفتي ت تتات والتص ت تتدي هل ت تتا مب ت تتا خلت ت ت العن ت تتف اجلنس ت تتو
(أوروغواي)؛
اعتم تتاد ت تتداع تشت تريعية ش تتاملة ملنت ت مجيت ت أش تتكال العن تتف ض تتد
95-101
النست تتاء والفتيت تتات والتصت تتدي هلت تتا وضت تتمان حصت تتول ضت تتحاي العنت تتف علت تتى س ت ت ل
االنتصا واحلماية ولاس ة اجلناة (مج ورية كوري)؛
اعتماد تداع تشريعية وتداع أور ملن ومكافحة مجيت أشتكال
96-101
العنف ضد النساء والفتيات مبا خل العنف املنزحل والعنف اجلنسو (اس انيا)؛
ض تتمان حص تتول مجيت ت النس تتاء والفتي تتات عل تتى و تتدمات الص تتحة
97-101
اجلنسية واإل اعية عصورة عامة (أوروغواي)؛
اعااء األولوية لتنفي انون محاية األسرة ومكافحة العنتف املنتزحل
98-101
لعاب  2014تنفي ا كامالا عاترق من تا ضتمان حصتول النستاء والفتيتات الناجيتات
من العنف على س ل فعالة لالنتصا واحلماية واخكاء وعو اجملتمت مبضتمون ت ا
القانون ( ولندا)؛
تنفيت ت الت تتداع احمل تتددة وا تتة العم تتل الوطني تتة املتعلق تتة حبق تتوق
99-101
اإلنس تتان م تتن أج تتل التص تتدي للعن تتف ض تتد املت ترأة عا تترق من تتا التثقي تتف اجملتمع تتو
وتدري الشرطة وتعزيز عمليات التسجيل (أسرتاليا)؛
 100-101وض اسرتاتيجية شاملة للحد من العنتف ضتد املترأة مبتا خلت
العنتتف املنتتزحل ال ستتيما اجلتتزر اقارجيتتة عتتن طريتتق اخكتتاء وعتتو امل ترأة حبقو تتا
وقديد س ل مكافحة ا العنف (تركيا)؛
101-101
مشاركة املرأة

االستتتفادة متتن القتتانون االنتصتتال اجلديتتد للعمتتل متتن أجتتل زيدة
السياسة (فرنسا)؛

 102-101تعزيتتز املستتاواة ومتكتتني امل ترأة ال ستتيما فيمتتا يتعلتتق حبقتتوق اإلر
واحلضانة وتعزيز التداع الرامية ال مكافحة العنف املنزحل (أملانيا)؛
103-101
العنف (ايااليا)؛

اختتتاخ تتتداع اضتتافية حلمايتتة النستتاء واألطفتتال متتن مجي ت أشتتكال

 104-101ض تتمان املتاعع تتة الفعال تتة للتوص تتيات املقدم تتة م تتن اللجن تتة املعني تتة
ابلقضاء على التمييز ضد املرأة (اسرا يل)؛
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105-101
(ني ال)؛

اخت تتاخ ت تتداع فعال تتة لتعزي تتز املس تتاواة ع تتني اجلنس تتني ومتك تتني املت ترأة

 106-101مراجعة التشريعات اليت تناتوي علتى التمييتز اجلنستات د تعتديل ا
أو الغا تتا مبتتا خلت األحكتتاب التتواردة تتانون العقتتوابت لعتتاب  1978و تتانون
الزوال ( ولندا)؛
 107-101تعتتديل تتانون العقتتوابت و تتانون محايتتة األستترة ومكافحتتة العنتتف
املنزحل من أجل جترا االغتصاب مجي الفرو (الربتغال)؛
 108-101ضمان ادمال منفور جنسات مجي سياسات تغت املنتا واحلتد
متتن أواتتار الكتتوار م ت مراعتتاة أن الكتتوار ال تتتؤثر أتث ت ا غ ت متناس ت علتتى
النستتاء والفتيتتات فحس ت عتتل تتتؤدي أيض تا ال تفتتا م عتتدب املستتاواة اال تصتتادية
واالجتماعية القا مة عني اجلنسني (مج ورية كوري)؛
109-101
(السنغال)؛

مواصلة مكافحة مجي أشكال التمييز ال سيما التمييز ضد املرأة

 110-101التنفيت ت الكام تتل لق تتانون محاي تتة األس تترة ومكافح تتة العن تتف املن تتزحل
لعاب  2014م تلقتو املستاعدة التقنيتة الالزمتة متن وكتاالت األمتم املتحتدة خات
الصتتلة مثتتل ياتتة األمتتم املتحتتدة للمستتاواة عتتني اجلنستتني ومتكتتني املترأة ( ياتتة األمتتم
املتحتتدة للمترأة) وعتترانمل األمتتم املتحتتدة اإلمنتتا و عنتتد اال تضتتاء وتشتتغيل صتتندوق
محاية األسرة على وج السرعة وتكريس املوارد الالزمة لضمان أن تكتون الدراستة
األساستتية حلمايتتة األستترة ومكافحتتة العنتتف املنتتزحل التتيت جيري تتا مكتت النا ت العتتاب
دراستتة شتتاملة عغيتتة تعزيتتز العمتتل اجلتتاري للقضتتاء علتتى العنتتف ضتتد املترأة توفتتالو
(سنغافورة)؛
 111-101العمل من أجل تنفي واة العمل املتعلقة ابملترأة والستالب واألمتن
من أجل ضمان املشاركة الفعالة للمرأة مجي جوان صن القرار (اس انيا)؛
 112-101الغتاء مجيت القتوانني التمييزيتتة ضتد املترأة التيت تتعتتارض مت أحكتتاب
اتفا ية القضاء على مجي أشكال التمييز ضد املرأة ال سيما تل التيت تتنص علتى
عتتدب املستتاواة احلصتتول علتتى حقتتوق امللكيتتة والتمثيتتل النتتا ص للم ترأة احليتتاة
العامة والسياسية (توغو)؛
 113-101اختتتاخ اقاتتوات الالزمتتة للتتتصلص متتن القوال ت النمايتتة القا متتة
علتتى ستتلاة الرجتتل والقا متتة علتتى نتتوع اجلتتنس التتيت تتتؤدي ال ادامتتة التمييتتز ضتتد
املرأة (األرجنتني)؛
 114-101حفتتر استتتصداب العقوعتتة ال دنيتتة لتددي ت األطفتتال ستتواء
أو أي جمال آور من جماالت اجملتم (أوروغواي)؛
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 115-101اعتمت تتاد سياست تتات عامت تتة هتت تتد ال القضت تتاء علت تتى العنت تتف ضت تتد
األطفتتال مبتتا خل ت تتتداع انونيتتة حلفتتر العقوعتتة ال دنيتتة املدرستتة و األستترة
على حد سواء (شيلو)؛
 116-101جتترا استتغالل األطفتال املتواد اإلابحيتة وضتمان حفتر األفعتتال
التالية ابعت ار ا جرا م جنا ية :االجتار ابألطفال أو عرض م أو ااتحت م أو احلصتول
علي م أو استصدام م ألغتراض ال غتاء و/أو انتتال املتواد اإلابحيتة أو غت خلت متن
األنشتتاة غ ت املشتتروعة فض تالا عتتن حفتتر توزيت املتتواد اإلابحيتتة التتيت يقستتتنغل في تتا
األطفال وحفر نشر ا وعيع ا وحيازهتا (الواليت املتحدة األمريكية)؛
 117-101مضتتاعفة اجل تتود الراميتتة ال وف ت
دون سن اقامسة (الكونغو)؛

معتتدل الوفيتتات عتتني األطفتتال

 118-101تعديل التشري لضمان حقوق متساوية لوالدي األطفال املولودين
وارل اطار الزوال (غياان)؛
119-101
اجلزر ( اييت)؛

ع ل مزيد متن اجل تود لتستجيل مجيت األطفتال املولتودين

مجيت

 120-101مواصلة ج ود ا لتعزيز درة وات شرطة توفالو ومكتت النا ت
العاب على تا يق اجراءات ضا ية مراعية الحتياجات الافل (اندونيسيا)؛
 121-101مواصلة العمل متن أجتل الغتاء العقوعتة ال دنيتة مجيت األوستاط
واطت تتالق محت تتالت للتوعيت تتة ابآلاثر الست تتل ية للعقوعت تتة ال دنيت تتة علت تتى منت تتو األطف ت تال
(آيرلندا)؛
 122-101مواصلة تعزيز التداع التشريعية من والل معاجلة الثغرات القا مة
جمال احلماية وخل د محاية مجي األطفتال متن العنتف وستوء املعاملتة علتى
النحو ال ي أوص ع جلنة حقوق الافل (ملديف)؛
 123-101اعتماد تداع تشريعية ملواءمة نفاب ضاء األحتدا علتى حنتو اتب
م ت املعتتاي الدوليتتة خات الصتتلة عس ت ل من تتا الغتتاء األحكتتاب التتيت تستتمت ابلعقوعتتة
ال دنية (املكسي )؛
 124-101اعتمتتاد سياستتة شتتاملة عشتتدن الافتتل تقتتوب علتتى م تتادئ وأحكتتاب
اتفا ية حقوق الافل (توغو)؛
 125-101مواصت ت تتلة اجل ت ت تتود الراميت ت تتة ال تعزيت ت تتز ومحايت ت تتة حقت ت تتوق األطفت ت تتال
واألشصاد خوي اإلعا ة (ني ال)؛
 126-101اختاخ مجي التتداع املناست ة مبتا في تا التشتريعية لتعتديل أو الغتاء
القوانني واللوا ت والعادات واملمارستات القا متة التيت تشتكل متييتزا ضتد األشتصاد
خوي اإلعا ة (الواليت املتحدة األمريكية)؛
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 127-101استكشتتا مجي ت اقيتتارات املناس ت ة للن تتوض حبقتتوق األشتتصاد
خوي اإلعا ة ابالستناد ال الربامل املوجودة ومبستاعدة مناست ة متن اجملتمت التدوحل
(جامايكا).
 -102مجي االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ت ا التقريتر تع مترب عتن مو تف الدولتة
(التتدول) التتيت تتدمت ا و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض .وال ين غتتو أتويل تتا علتتى أظتتا قفتتى
عتدييد الفريق العامل عكامل .
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