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

. ٢٠١٨أاير/ مددددايو  ١٨إىل  7  دورتددددث ال يف ددددة ا القدددد ة املمتدددددة مددددن 5/١حقددددون ان  ددددان 
. ٢٠١٨أاير/مددايو  7وُأجددرج ارسددتعرا، املتعلددق نبوراسنددا فاسددو ا ايل ددة ال ا سددة  املعقددودة ا 

 وتددرأو وفددد نوراسنددا فاسددو وليددر العدددل وتعسيددس حقددون ان  ددان والتنرددية املد سددة  نس ددو  رينسددث اب غددورو.
 أاير/ ١١تث العاشدددرة  املعقدددودة ا واعتمدددد القريدددق العامدددس التقريدددر املتعلدددق نبوراسندددا فاسدددو ا جل ددد

 .٢٠١٨مايو 
  اختدددددار  لددددد  حقدددددون ان  دددددان فريدددددق املقدددددررين ٢٠١٨ادددددا ون ال اي/ينددددداير ١٠وا  -٢

)اجملموعدددة ال يف سدددةري لتس ددد  اسدددتعرا، انالدددة ا نوراسندددا فاسدددوز إسدددبا سا  وتو دددو  وفندددسوييف  التدددا 
 البولسقاريةري. -)مجهورية 

مدددن مرفدددق  5  وللققدددرة 5/١فدددق قدددرار  لددد  حقدددون ان  دددان مدددن مر  ١5ووفقدددال للققدددرة  -٣
   صدرت الواثئق التالسة أل را، استعرا، انالة ا نوراسنا فاسوز١6/٢١ قراره
 ري؛A/HRC/WG.6/30/BFA/1)أري )١5تقرير وطل/عر، اتايب مقدم وفقال للققرة  )أري 
ان  دان وفقدال  جتمسع للمعلومات أعدتث مقوضسة األمم املتحددة ال دامسة نقدون )بري 

 ري؛A/HRC/WG.6/30/BFA/2)بري )١5للققرة 
مدددددددوجس أعدتدددددددث مقوضدددددددسة األمدددددددم املتحددددددددة ال دددددددامسة نقدددددددون ان  دددددددان وفقدددددددال  )جري 

 ري.A/HRC/WG.6/30/BFA/3)جري )١5 للققرة
وأحالددا اجملموعددة ال يف سددة إىل نوراسنددا فاسددو قائمددة أسدديلة أعدددملا سددلقال اددس مددن أملا سددا   -٤

والرباليس  والربتغال  ونلجسكا  وسدلوفسنسا  وال دويد  ولسنتنردتاين  واململكدة املتحددة وأورو واج  
ندددددا الرددددمالسة. وعكددددن ارطدددديف  علدددد  ملدددد ه األسدددديلة ا املوقددددع الرددددبكي آيرللربيطا سددددا العومدددد  و 

 ليفستعرا، الدورج الرامس.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 اضعرض الدولة موضوع االستعر  -ألف 

أشار وفد نوراسنا فاسو إىل أن التقريدر الدوطل أعدتدث  نطريقدة شداملة للجمسدع وترداراسة   -5
 .ينة متعددة القطاعات مجعا نة جهات فاعلة عمومسة وا لك منومات اجملتمع املدي

املقبولددة ا الدددورة ال ا سددة  اعُتمدددت خطددة العمدددس  ١٣٨ ومددن أجددس تنقسدد  التوصددسات ال -6
اددا ون  ٣١توصددسات ملسيددات املعاملدددات. وا  الدديت ترددمس أي ددال  ٢٠١7-٢٠١٤ة الوطنسددة للقدد  

ا  9٢  نلغ معدل تنقس  التوصسات املقبولدة ليفسدتعرا، الددورج الردامس ٢٠١7دي مرب األول/
املائدددة. وا الواقدددع   ددديف  منهدددا ملدددي الددديت م تنقددد  نعدددد نردددكس اامدددس. ويتعلدددق األمدددر ابلتوصدددسات 

ماية الطقس  والتصديق عل  اتقاقسة منومة العمس الدولسدة نرد ن العمدال املتعلقة ابعتماد قا ون ن
ري  والتصدددددديق علددددد  تعددددددييفت امبدددددار علددددد  النودددددام األساسدددددي ١٨9)رقدددددم  ٢٠١١املندددددسلسة  

 .للمحكمة اينائسة الدولسة. نسد أن عملسة تنقس  مل ه التوصسات ال يف  قد ندأت سلقال 
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مدا يصدس عددده  ٢٠١7و ٢٠١٣القد ة املمتددة ندة وعل  امل توى املعسدارج  اعُتمدد ا  -7
ترريعسال جديددال نرد ن حقدون ان  دان  وجدرى التصدديق علد  كا سدة صدكو  دولسدة   صال  ٣٢إىل 

 .ا مل ا اجملال
ددددددد -٨  ن املدددددددامر العدددددددام للق دددددددا   املعقدددددددود ا آ ار/وفسمدددددددا يتعلدددددددق ابسدددددددتقيفل الق دددددددا   مك 

الق دائي. وقدد أسدقر عدن اعتمداد العهدد    من إجرا  ترنسص اامس لعمس ايهدال٢٠١5 مارو
الددوطل لتجديددد العدالددة الدد ج يهددد  إىل توطسددد سددسادة القددا ون. وملكدد ا عرفددا نعدد  الدددعاوى 

 .اب ال   الق ائسة اليت ظلا طي الن سان ل نوات عديدة تقدمال 
  مت تعسيددس اسددتقيفل الق ددا . وا ٢٠١5وعدديفوة علدد   لددك  مددع تنقددسع الدسددتور عددام  -9

  يعد رئس  الدولة يرأو اجملل  األعل  للق ا   وإمنا الرئس  األول حملكمة النق . اماالواقع  م
 .فتحا م  لة اللجو  إىل اجملل  الدستورج فسما يتعلق ندستورية القوا ة أمام مجسع املواطنة

. وقددد ٢٠١6وإضددافة إىل  لددك  أ رددق صددندون للم دداعدة القا و سددة وندددأ العمددس عددام  -١٠
 69ملوارد املنصصة للصدندون لايدة عددد األشدنامل امل دتقسدين مدن امل داعدة مدن أاتح تطور ا

 .٢٠١7عام  ٢٣9إىل  ٢٠١6عام 
واسدددتمرت عملسدددة انصددديفحات مدددع عملسدددة املراجعدددة اياريدددة  و اصدددة للدسدددتور وقدددا ون  -١١

تتعلدق  العقوابت وقا ون انجرا ات اينائسة وقا ون األحوال الرنصسة واألسرة. وا مل ا انطار 
األوجث التجديد الرئس دسة ضضدقا  الطدانع الدسدتورج علد  نعد  انقدون ارقتصدادية وارجتماعسدة 
وال قافسددة م ددس انددق ا الغدد ا  وا ال ددكن اليفئددق  وادد ا إلغددا  عقونددة انعدددام  وتعريدد  الددسواج  

 .للن ا  والرجال عامال  ١٨وموا مة سن الرشد املدي وسن السواج مع 
لدق ابل ساسدات العامدة   دد  ااطدة الوطنسدة للتنمسدة ارقتصدادية وارجتماعسدة وفسمدا يتع -١٢

مدن الققدر ويعدسل  إىل حتقسق منو تراامي للدخس القدردج مدن شد  ث أن  دد   ٢٠٢٠-٢٠١6للق ة 
القدددددرات البرددددرية ويلددددا ارحتساجددددات األساسددددسة  و لددددك ا إطددددار اجتمدددداعي عددددادل وم ددددتدام. 

 .عدة سساسات قطاعسة تغطي شىت  ارت حقون ان  ان واعُتمدت  ا سسان تنقس ملا 
وفسمددا يتعلددق ابل ساسددة القطاعسددة  العدالددة وحقددون ان  ددان    ددد  ر يددة نوراسنددا فاسددو  -١٣

إىل إقامة عدالة  ات مصداقسة  ومتاحة للجمسع  وحت م قواعد دولة القدا ون  ٢٠٢7ا أفق عام 
 ن أجس قسام أمة م املة ومت امنة.فعلسة م اليت تكقس للن ا  والرجال حقوقال 

عل  امل توى املاس ي  اان ملندا  إ ردا  اجمللد  األعلد  للمصدانة والوحددة الوطنسدة  و  -١٤
واملرصد الوطل للراون الدينسة  واملرصد الدوطل ملندع النساعدات الطائقسدة وإدار دا  واجمللد  األعلد  

ت اجملل  األعلد  للق دا   وائسيدة العلسدا للحوار ارجتماعي. وإضافة إىل  لك  جرى تعسيس وراي
 .للرقانة عل  الدولة ومكافحة الق اد  واللجنة الوطنسة نقون ان  ان

  أُدخلدددا أوجدددث جتديدددد رئس دددسة وفسمدددا يتعلدددق ابللجندددة الوطنسدددة نقدددون ان  دددان حتديددددال  -١5
حقددددون ان  ددددان  جتعلهددددا متوائمددددة مددددع املبددددادمل املتعلقددددة  راددددس املاس ددددات الوطنسددددة لتعسيددددس و ايددددة

 . وأدى أع ددا ملا السمددة الدسددتورية ا آ ار/٢٠١6ابريدد ري  وجدد  قددا ون اعتمددد عددام  )مبدادمل
 .٢٠١٨وستكون للماس ة مسسا ستها عام  ٢٠١٨مارو 
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وفسما يتعلق حبرية الصحافة  حتتس نوراسنا فاسو املرتبة األوىل ا إفريقسا الناطقة ابلقر  سة  -١6
 ‘.مراسلون نيف حدود‘صنس  العاملي نرية الصحافة ملنومة للت ال وفق  ٢٠١5من  عام 

 ٢٠١٤عام  ٤.٨  مة من  ٠٠٠ ١٠٠وفسما خيص الصحة  ارتقع عدد األطبا  لكس  -١7
  ومددددددن أجددددددس تعسيددددددس الددددددنهي اجملتمعددددددي جتدددددداه الق ددددددااي الصددددددحسة  جددددددرى ٢٠١6عددددددام  6.٣إىل 

 لتغطسة مجسع قرى البيفد. ٢٠١7عام   تمعسال  موظقال  66٨ ١7 توظس 
واعتمدت نوراسندا فاسدو  مواصدلةل يهودملدا ملكافحدة تردويث األع دا  التناسدلسة لد      -١٨

ري ٢٠١6-٢٠٢٠خطدة اسدد اتسجسة وطنسددة جديدددة لتردجسع الق ددا  علدد  إلارسددة ختددان ان   )
قبدددة مدددرتكا ملددد ه أدت إىل تراجدددع معددددل ا ترددداره ندددة القتسدددات دون سدددن ااام دددة عردددرة  ومعا

 املمارسة  وا ا إىل حت ة رعاية ال حااي.
. وفسما يتعلق ابنصدول علد  مسداه الردرب  أظهدرت أحدد  انحصدا ات املتاحدة حت دنال  -١9

ا املائددددددة  66.٢إىل  ٢٠١٣ا املائددددددة عددددددام  6٣.5فقددددددي املندددددداطق الريقسددددددة  ارتقددددددع املعدددددددل مددددددن 
ا املائددة خدديفل القدد ة  9١.7ا املائددة إىل  ٨6.٢. وا املندداطق ان ددرية  ارتقددع مددن ٢٠١7 عددام

  ق ها.
وعلدد  الدددر م مدددن ايهدددود املب ولدددة  يواجدددث البلددد قسدددودال اقتصدددادية ومالسدددة تدددا ر سدددلبال علددد   -٢٠

ئجمدددات  ملددددفال  التمتدددع القعلدددي حبقدددون ان  دددان. وإضدددافة إىل  لدددك  اا دددا نوراسندددا فاسدددو مدددرارال 
والع ددكرية وت ددببا ا أضددرار ماديددة ملامددة. ومددن  إرملانسددة خلقددا العديددد مددن ال ددحااي املددد سة

أجدددس تدددوف  اسدددتجانة فعالدددة ئددد ه الوددداملرة  أ رددديا واالدددة ارسدددتنبارات الوطنسدددة و لددد  الددددفا  
واألمددددن القددددومي. وعدددديفوة علدددد   لددددك  عددددسل البلددددد تعاو ددددث دون انقلسمددددي والدددددو  ا مكافحددددة 

ملنطقدة ال داحس. امدا جدرى تعسيدس التعداون  انرملاب. وئ ا  يرار  نقاعلسة ا اجملموعة ااماسسة
مدددع البلددددان اجملددداورة هبدددد  جعدددس جهدددود مكافحدددة انرملددداب متبادلدددة. وت دددهر انكومدددة علددد  أن 
تكددون مجسددع التدددان  املتندد ة ملكافحددة تلددك التهديدددات متماشددسة مددع التساما ددا الدولسددة ا  ددال 

 حقون ان  ان.
 ٢٠١7ل دددكان علددد  الصدددمود  أُطلدددق عدددام وعددديفوة علددد   لدددك  وهبدددد  تعسيدددس قددددرة ا -٢١

  هبددد  حت ددة وصددول امل دددتقسدين إىل ٢٠٢٠-٢٠١7نددر مي طددوارمل ملنطقددة ال دداحس للقددد ة 
 اادمات ارجتماعسة األساسسة.

وشددجع ال ددسان املت ددم اب عدددام األمددن  الدد ج فاقمددث عدددم اقايددة وسددائس الدولددة  ظهددور  -٢٢
بلدد. نسدد أن ار تهاادات اي دسمة للحقدون واندرايت مبادرات أمنسة حملسدة ا منداطق معسندة مدن ال

األساسسة وملبادمل سسادة القا ون الديت ارتكبتهدا ملد ه املبدادرات ماسدقة علد  الدر م مدن أن أعمائدا  
 ا دد ال مددا اا ددا موضددع ترحسدد  مددن ال ددكان  وملواجهددة ملدد ا التحدددج  اعُتمددد ا ترددرين ال دداي/

 دددكان ا تنقسددد  أعمدددال الردددرطة اجملتمعسدددة. امدددا مرسدددوم  ددددد طرائدددق مرددداراة ال ٢٠١6 دددوفمرب 
نوشددددرت أعمددددال التدددددري  وإ اددددا  الددددوعي لقائدددددة ملدددد ه اجملموعددددات حددددىت تدددددمي احدددد ام حقددددون 

ن تعاوهنا مع قوات الدفا  واألمن. وإضافة إىل  لدك  ُحر ِّادا متانعدات ان  ان ا أعمائا وحت   
 ٣٠إىل  ٢٠١5خ دددع ا القددد ة مدددن ق دددائسة ضدددد املردددتبث ا ارتكددداهبم سدددو  املعاملدددة. وملكددد ا  

 5٢شنصال للمحاامة أمام احملداام الوطنسدة  ُحكدم علد   ١5١ما  موعث  ٢٠١٨أنريس  س ان/
 منهم نغرامات و/أو ابل جن عل  جرائم خمتلقة.
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نتعسيددس حقددون ان  ددان و ايتهددا وتعددول  حالمددال    فدد ن نوراسنددا فاسددو ملتسمددة التسامددال وأخدد ال  -٢٣
 ها وا ا عل  دعم اجملتمع الدو .عل  م اعدة شراائ

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
وفددددال نبسدددا ت. وتدددرد التوصدددسات املقدمدددة أ ندددا  جل دددة  ٨7أ ندددا  جل دددة التحددداور  أدىل  -٢٤

 التحاور ا ايس  ال اي من مل ا التقرير.
وابيهددود املب ولددة لتح ددة وضددع رحبددا نلجسكددا ضلغددا  عقونددة انعدددام علدد  األطقددال  -٢5

املددددرأة والطقددددس. وأعرنددددا عددددن قلقهددددا نردددد ن العندددد  ضدددددملم واررتقددددا  الرددددديد ا معدددددل لواج 
 األطقال.

وملندد ت نددنن نوراسنددا فاسددو علدد  شددىت املبددادرات املتندد ة لتح ددة حالددة حقددون ان  ددان  -٢6
 وعل  موافقتها عل  تنقس  توصسا ا عق  ارستعرا، ال انق.

ا نوت دددوا  نتصددديق نوراسندددا فاسدددو علدد  معاملددددات  منهدددا اتقددان ابريددد  املعتمدددد ورحبدد -٢7
 وجد  اتقاقسددة األمدم املتحدددة انطاريدة نردد ن تغد  املنددال  و طدة العمددس الوطنسدة نقددون ان  ددان 

  وخطدددة العمدددس لتنقسددد  ال ساسدددة اين دددا سة الوطنسدددة  ٢٠٢٢-٢٠١٢وتعسيدددس القدددسم املد سدددة للقددد ة 
 .٢٠١5 نصيفح العدالة لعام واملس ان الوطل

وأشددادت الرباليدددس نبوراسندددا فاسدددو علددد  اعتمادملدددا خطدددة العمدددس الوطنسدددة نقدددون ان  دددان  -٢٨
 وتعسيسملا األطر املعسارية واملاس سة األخرى لتعسيس حقون ان  ان و ايتها.

وأ نددا وأشددارت نلغدداراي نتقدددير إىل التطددورات امل ددتجدة ا انطددار املعسددارج واملاس ددي   -٢9
املتعلق  ندع العند  ضدد الن دا  والقتسدات واملعاقبدة  ٢٠١5عل  نوراسنا فاسو لتنقس ملا قا ون عام 

 علسث.
ورحبدددددا نورو دددددددج ابلتددددددان  الترددددددريعسة واملاس ددددددسة الددددديت ا دددددد  ا نوراسندددددا فاسددددددو مندددددد   -٣٠

حالدددة  عدددن تصدددمسم انكومدددة علددد  تنقسددد  التوصدددسات املقبولدددة وحت دددة ارسدددتعرا، ال دددانق  تعبددد ال 
 حقون ان  ان.

ورحددد  ادددانو فددد دج ابلتددددان  التردددريعسة واملاس دددسة الددديت ا ددد  ا نوراسندددا فاسدددو خددديفل  -٣١
ال ددنوات اامدد  املاضددسة   ددا ا  لددك قددا ون التدد مة الصددحي انلسامددي الرددامس والقددا ون املتعلددق 

  نع وقمع العن  ضد الن ا  والقتسات.
  اعتمادملدا قدا ون  ايدة املددافعة عدن حقدون ان  دان وأشادت اندا نبوراسنا فاسدو علد -٣٢

 ومنع العن  ضد الن ا  والقتسات والوقاية وقمعث وجرب ضرره.
وأشدددددارت مجهوريدددددة أفريقسدددددا الوسدددددط  إىل أ دددددث ر يدددددسال ملندددددا  العديدددددد مدددددن التحددددددايت  -٣٣

عسدين والرددوا س  علدد  الددر م مددن التقدددم احملددرل  ور سددسما ا  ددال مكافحددة انرملدداب علدد  الصدد
 الوطل والدو .

وملنددد ت شدددسلي نوراسندددا فاسدددو علددد  إ ردددائها يندددة وطنسدددة نقدددون ان  دددان  واعتمادملددددا  -٣٤
 سساسات عامة لتمكة املرأة وللق ا  عل  لواج األطقال وترويث األع ا  التناسلسة ل   .
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نقددددون ورحبددددا مجهوريددددة الكو غددددو الدعقراطسددددة نتعسيددددس نوراسنددددا فاسددددو انطددددار املعسددددارج  -٣5
 للت مة الصحي الرامس. ان  ان و اية األطقال والن ا   ونوضعها  وامال 

 ملندددع التعددد ي  ووضدددعها قدددا و ل  وطنسدددال  ورحبددا اوسدددتاريكا ض ردددا  نوراسندددا فاسدددو مرصدددال  -٣6
للق ددا  علدد  التمسسددس ضددد املددرأة. وأعرنددا عددن قلقهددا إلا  اسددتمرار عقونددة انعدددام ا ترددريعات 

 نوراسنا فاسو.
وأشدددادت ادددوت ديقدددوار نبوراسندددا فاسدددو علددد  جهودملدددا الرامسدددة إىل تنقسددد  توصدددسات دورة  -٣7

 ارستعرا، ال انقة  عل  الر م من الورو  الصعبة املتصلة أبلمة البلد والتهديد انرملايب.
ورحبدددا ادددواب ابعتمددداد نوراسندددا فاسدددو قدددا ون مندددع العنددد  ضدددد الن دددا  والقتسدددات وقمعدددث  -٣٨

 نقس ملا ااطة الوطنسة ايديدة للتنمسة ارقتصادية وارجتماعسة.وار تصا  منث  ونت
ملا مجهورية الكو غو الدعقراطسة ابيهدود الديت تبد ئا نوراسندا فاسدو لتنقسد  التوصدسات و و   -٣9

اليت قبلتها ا دورة ارستعرا، ال انقة. وأاثرت ق ااي متعلقة ابل ن القا وي للسواج  وحدق املدرأة 
  ا  نعد وفاة السوج.املتسوجة ا امل

ورحدد  الدددامنر  ابيهددود الدديت تبدد ئا نوراسنددا فاسددو مددن أجددس حت ددة ظددرو  ارحتجددال  -٤٠
علد  الدر م مددن حدارت التد خ  الطويلددة ا القصدس ا الق دااي اينائسددة واراتودا  ا ال ددجون. 

ام القا و سددة وشددددت علدد  أن املددرأة ر تددسال عرضددة لقدددر ابدد  مددن التمسسددس علدد  الددر م مددن األحكدد
 نمايتها.

ورحبدددا جسبدددوا ابلتددددان  الددديت ا ددد  ا نوراسندددا فاسدددو  ور سدددسما تلدددك املتعلقدددة ابجمللددد   -٤١
األعل  للق ا   وملسية الرقانة العلسا عل  الدولة  وملسية مكافحة الق داد  واللجندة الوطنسدة نقدون 

 ان  ان.
لتح ددة حالددة انقددون ال ساسددسة وأشددادت مصددر نبوراسنددا فاسددو علدد  جهودملددا الد ونددة  -٤٢

واملد سدددة وارقتصدددادية وارجتماعسدددة. ورحبدددا أي دددال ابيهدددود الددديت نددد لتها لتح دددة حالدددة الن دددا  
 واألشنامل  وج انعاقة.

علددد  اسددد اتسجسة ال دددجس  ٢٠١٤ورحبدددا  سنسدددا ارسدددتوائسة  وافقدددة نوراسندددا فاسدددو عدددام  -٤٣
مراددددددس ت ددددددجسس اث ددددددوج جديددددددد ا  5 ٠٠٠املدددددددي الددددددوطل  الدددددديت أسددددددهم تطبسقهددددددا ا إ رددددددا  

 من أجس تس   ت جسس املوالسد. ٢٠١7-٢٠١٤ الق ة
وأشدددادت إ سونسدددا نبوراسندددا فاسدددو علددد  حتديددددملا اجملدددارت  ات األولويدددة ا  دددال تعسيدددس  -٤٤

و اية حقون ان  ان  وعل  تغس ملا األطر املعسارية واملاس سة وال ساسدات العامدة لتعسيدس و ايدة 
   ان.حقون ان

ورحبددا فر  ددا ابلتقدددم ائددام الدد ج أحرلتددث نوراسنددا فاسددو ا مسددادين الدعقراطسددة وسددسادة  -٤5
 ٢٠١5  وار تنددددداابت الددددديت أجريدددددا عدددددامي ٢٠١٤القدددددا ون منددددد  مدددددرد تردددددرين األول/أاتدددددونر 

   ومررو  الدستور ال ج  ص عل  إلغا  عقونة انعدام.٢٠١6و
ا نوراسندا فاسدو مددن أجدس مكافحدة انرملداب  و ايددة ورحبدا  دانون ابلتددان  الدديت ا د   -٤6

القيددات ال ددعسقة  ودعددم الن ددا  والقتسددات ضددحااي العندد   وتعسيددس حصددول املددرأة علدد  األراضددي  
 والق ا  عل  املمارسات ال ارة والتمسسس ضد األشنامل املتهمة  مارسة ال حر.
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ا مدددع ملسيدددات املعاملدددددات. وأعرندددا جورجسدددا عدددن تقدددديرملا لتعسيدددس لبوراسنددددا فاسدددو تعاوهنددد -٤7
 ورحبا ض را  ينة وطنسة نقون ان  ان. 

وأشدادت أملا سددا نبوراسنددا فاسددو علدد  التح ددسنات الدديت أدخلتهددا فسمددا يتعلددق نعملسددة إرسددا   -٤٨
الدعقراطسدددة  ومكافحدددة الق ددداد  لكنهدددا ر تدددسال تردددعر ابلقلدددق إلا  اسدددتمرار العنددد  ضدددد الن دددا  

 نعدام.والقتسات  ونر ن العقونة ا
وأشادت  ا  نبوراسنا فاسو عل  اعتمادملا القا ون املتعلق نبسع األطقدال ونغدا  األطقدال  -٤9

واستغيفل األطقال ا املواد انابحسة وابلتع ي . ورحبا نلجان التحقسق امل تقلة املنر ة لتقدد  
تنددد ة ملكافحدددة اينددداة إىل العدالدددة ومدددنع تعوي دددات لل دددحااي. وأعرندددا عدددن تقدددديرملا للتددددان  امل

 انرملاب.
  ٢٠٢٠-٢٠١6وأشددددارت ملدددداييت إىل خطددددة التنمسددددة ارقتصددددادية وارجتماعسددددة للقدددد ة  -5٠

نرددد ن الرعايدددة  ٣١١-٢٠١6  واملرسدددوم رقدددم ٢٠١5واملس دددان الدددوطل ل صددديفح الق دددائي لعدددام 
 الصحسة اجملا سة  وعملسة التراور نر ن إصيفح الدستور.

ندا فاسدو اللجندة الوطنسدة نقدون ان  دان  ووضدعها خطدة ورحبا ملندوراو ض ردا  نوراس -5١
 CNT/٢٠١5-٠6١العمددس الوطنسددة نردد ن حقددون ان  ددان وتعسيددس القددسم املد سددة  والقددا ون رقددم 

 نر ن العن  ضد الن ا  والقتسات  وخطة عمس امل اواة نة اين ة.
نتعلدددسم القتسدددات.  ورحبددا آي دددلندا ابأل ددر الددد ج أحد تدددث ارسدد اتسجسة الوطنسدددة للتعجسددس -5٢

وأعرنددا عددن قلقهددا إلا  ارتقددا  معدددل انمددس املبكددر  وا قطددا  العديددد مددن القتسددات عددن املدددارو 
 لدعم أسرملن.

ورحبددا ائنددد ض رددا  نوراسنددا فاسددو اللجنددة الوطنسددة نقددون ان  ددان. وأشددارت إىل تسايددد  -5٣
حبدددا ابلتردددريعات الددديت معددددرت البطالدددة ا صدددقو  الردددباب والن دددا  ا املنددداطق ان دددرية. ور 

 أصدر ا نر ن النوام الصحي الرامس ونر ن العن  ضد الن ا  والقتسات.
وأعرنددددا إ دو س ددددسا عددددن تقددددديرملا لوضددددع نوراسنددددا فاسددددو خطددددة العمددددس الوطنسددددة لتنقسدددد   -5٤

التوصددسات املقدمدددة ا ارسددتعرا، ال دددانق  واددد ا ليفسدد اتسجسات الوطنسدددة نردد ن عمدددس األطقدددال 
   ونر ن تعلسم القتسات  ونر ن التعلسم الرامس.٢٠٢5-٢٠١٨للق ة 
 يتعلدددق وأشددادت مجهوريددة إيدددران انسدديفمسة نبوراسنددا فاسدددو علدد  التح ددسنات الددديت أدخلتهددا فسمددا -55

 كافحدددددة نسدددددع األطقدددددال  ونغدددددا  األطقدددددال  واسدددددتغيفل األطقدددددال ا املدددددواد انابحسدددددة  والق ددددداد. 
 حة ارجتار ابلبرر  و اصة الن ا  واألطقال.وشجعتها عل  ا ا  مسيد من التدان  ملكاف

وأشددددداد العدددددران نبوراسندددددا فاسدددددو علددددد  ايهدددددود الددددديت نددددد لتها لتنقسددددد  التوصدددددسات املقدمدددددة  -56
   ارسدددددددددتعرا، ال دددددددددانق  واددددددددد ا علددددددددد  اعتمادملدددددددددا خطدددددددددة عمدددددددددس وطنسدددددددددة نقدددددددددون ان  دددددددددان  ا

 والتدان  الرامسة إىل ملسعة انرملاب. ٢٠٢٢-٢٠١٢ للق ة
يرلنددددا عدددن قلقهدددا إلا  التقدددارير الدددواردة عمدددا يتعدددر، لدددث املددددافعون عدددن حقدددون آوأعرنددا  -57

ان  ددان مددن  ديدددات وم ددايقات وترملسدد   وإلا  حددواد  ترددويث األع ددا  التناسددلسة لدد     
والسجيات املبكرة والق رية  والعند  املندس . وح دا نوراسندا فاسدو علد  تنودسم  لدة شداملة ن ادا  

  ائس والعمس من أجس وضع قا ون شامس للطقس.الوعي نر ن مل ه امل
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وأشدددددادت إسدددددرائسس نبوراسندددددا فاسدددددو علددددد  التسامهدددددا حبقدددددون ان  دددددان  علددددد  الدددددر م مدددددن  -5٨
 ارضطراب ال ساسي والتحدايت ا منطقة ال احس   ا ا  لك انرملاب.

لعند  ضدد وأعرنا إيطالسا عن تقديرملا رعتماد نوراسنا فاسو قوا ة حمددة منع وتقمع ا -59
 املرأة  وحتمي املدافعة عن حقون ان  ان.

وأشادت اسنسا نبوراسنا فاسو عل  خطة عملها الوطنسة نقدون ان  دان  وإ ردا  اللجندة  -6٠
 الوطنسة نقون ان  ان وتعسيس القسم املد سة  واعتماد ال ساسة اين ا سة الوطنسة.

نوراسنددا فاسددو ملكافحددة نسددع األطقددال ونغددا  ورحبددا لس ددوتو ابلترددريعات الدديت اعتمددد ا  -6١
األطقددددال واسددددتغيفل األطقددددال ا املددددواد انابحسددددة  والتعدددد ي   والعندددد  ضددددد الن ددددا  والقتسددددات. 

نتصديق نوراسنا فاسو علد  الصدكو  الدولسدة األساسدسة نقدون ان  دان. ودعدا  وأحاطا علمال 
 فاسو.الدول إىل تقد  امل اعدة التقنسة واملالسة إىل نوراسنا 

وحسددا لك ددمربت التح ددسنات القا و سددة الدديت أدخلتهددا نوراسنددا فاسددو علدد  حقددون املددرأة  -6٢
واددددون مرددددرو  الدسددددتور ايديددددد يعددددسل حقددددون ان  ددددان ويلغددددي عقونددددة انعدددددام. وأشددددارت إىل 
ادعددددا ات التعدددد ي  وسددددو  املعاملددددة ا مرااددددس ارحتجددددال  وظددددرو  ارحتجددددال  وارتقددددا  معدددددل 

 والسجيات املبكرة والق رية. الوفسات النقاسسة 
وسددلطا مد رددقر ال دددو  علدد  تصددديق نوراسندددا فاسددو علدد  املعاملددددات الدولسددة وعلددد   -6٣

اعتمادملا قوا ة تتصدى للعند  ضدد الن دا  والقتسدات  ونسدع األطقدال ونغدا  األطقدال واسدتغيفل 
ن أجدس حتقسدق األطقال ا املدواد انابحسدة. وشدجعا نوراسندا فاسدو علد  ند ل مسيدد مدن ايهدود مد

التغطسددددة الصددددحسة الردددداملة. ودعددددا مد رددددقر اجملتمددددع الدددددو  إىل دعددددم نوراسنددددا فاسددددو ا تنقسدددد  
 التوصسات.

ابلتدان  الترريعسة اليت ا د  ا نوراسندا فاسدو نرد ن حقدون املدرأة  وأحاطا ملدي  علمال  -6٤
تسات  وأشادت نبوراسنا وامل اواة نة اين ة. ورحبا ابعتماد قا ون منع العن  ضد الن ا  والق

 .٢٠٢6-٢٠١7فاسو عل  اس اتسجستها الوطنسة للنهو، ابلقتسات الصغ ات و ايتهن للق ة 
نرددىت قددوا ة نوراسنددا فاسددو نردد ن نسددع األطقددال  ومنددع التعدد ي    وأحاطددا مددا  علمددال  -65

مددع الدددو  علدد  واقالددة املصددانة الوطنسددة  وادد لك التقدددم احملددرل ا  ددال العمالددة. وشددجعا اجملت
 دعم جهود نوراسنا فاسو.

وأشددارت موريتا سددا إىل اعتمدداد نوراسنددا فاسددو قددوا ة شددىت   ددا ا  لددك مراجعددة الدسددتور.  -66
 ودعا اجملتمع الدو  إىل دعم نوراسنا فاسو.

وأشادت موريرسوو نبوراسنا فاسو عل  التدان  اليت ا   ا للق ا  عل  الققر وحت دة  -67
نصددول علدد  املسدداه والصددر  الصددحي  وااطددة الوطنسددة للتنمسددة ارقتصددادية وارجتماعسددة إمكا سددة ا
  وايهود الرامسة إىل حت ة القطا  الصحي والتمكدة ارقتصدادج للمدرأة ٢٠٢٠-٢٠١6للق ة 

 وتعمسم انصول عل  التعلسم  وإىل ضمان التعلسم الرامس للجمسع لقائدة األطقال  وج انعاقة.
املك دددسك ابلقدددا ون الددد ج اعتمدتدددث نوراسندددا فاسدددو ن ردددا  يندددة وطنسدددة نقدددون  و وملدددا -6٨

ان  دددان ووضدددع اسددد اتسجسات وطنسدددة لتعسيدددس تعلدددسم البندددات والتعلدددسم الردددامس للجمسدددع. ورحبدددا 
 ابلقا ون املتعلق حبقون األشنامل  وج انعاقة.
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التددددان  الرامسدددة إىل وأشدددار ايبدددس األسدددود إىل اعتمددداد نوراسندددا فاسدددو  موعدددة شددداملة مدددن  -69
تعسيس انطار الترريعي واملاس ي نماية حقون ان  ان  ور سدسما خطدة العمدس الوطنسدة نقدون 

 ان  ان  وشجع انكومة عل  ضمان فعالستها.
وأشددددادت مولامبسددددق نبوراسنددددا فاسددددو علدددد  أمددددور منهددددا اعتمدددداد العديددددد مددددن أطددددر التنمسددددة  -7٠

 لجنة الوطنسة نقون ان  ان.ارجتماعسة وارقتصادية وتعسيس ال
 علد ا  دال التعلدسم  وتناول وفد نوراسنا فاسو الكلمة ل شارة إىل أن البلد أحرل تقددمال  -7١

ارسدد اتسجسة للتعلددسم  مدددى العقدددين املاضددسة نق ددس تنقسدد   موعددة مددن الددربامي  مددن نسنهددا نددر مي التنمسددة
 ري ٢٠١٢-٢٠٢١لت ددددددريع تعلددددددسم القتسددددددات )ري  وارسدددددد اتسجسة الوطنسددددددة ٢٠١٢-٢٠٢١األساسددددددي )

ري. وأدى تنقسدددد  ملدددد ه ٢٠١6-٢٠٢٠وارسدددد اتسجسة الوطنسددددة لتنمسددددة التعلددددسم الرددددامس للجمسددددع )
ا املائددددددة ا املعددددددل انمجددددددا  رلتحددددددان البندددددات ابملدددددددارو نددددددة  6.7الدددددربامي إىل لايدة نن ددددددبة 

ان القتسدددات ابملددددارو . وإضدددافة إىل  لدددك  ادددان املعددددل انمجدددا  رلتحددد٢٠١6و ٢٠١٣ عددامي
أعل  نك   من معدل التحدان القتسدان  واد لك معددل إامدال التعلدسم األو   واد ا  ٢٠١7 عام

  بة جناح القتسات ا البكالوراي التقنسة واملهنسة. وتعتسم نوراسنا فاسو ترسسخ املكاس  من خديفل 
 .عدة إجرا ات مقررة

ارجتار ابألشنامل  أشار وفد نوراسندا فاسدو وفسما يتعلق حبماية األطقال وال عقا  من  -7٢
ملتانعددة األطقددال و ددايتهم واعتمادملددا   ماشددرال  ٤5إىل إ رددا   وددام لرصددد عمددس األطقددال  وحتديددد 

وإىل مرددرو  اسدد اتسجسة ملكافحددة أسددوأ أشددكال عمددس األطقددال ا ا توددار موافقددة  لدد  الددولرا . 
 ات م ددددس اعتمدددداد اسدددد اتسجسة منددددع لواج وملكافحددددة لواج األطقددددال  ا دددد ت نوراسنددددا فاسددددو إجددددرا

  وإ ردا  منصدة متعدددة القطاعدات مدن أجدس مندع ٢٠٢5-٢٠١6األطقال والق ا  علسث للق ة 
ري. وإضافة ٢٠١6-٢٠١9لواج األطقال والق ا  علسث  وتنقس  مررو  ملكافحة لواج األطقال )

 .عامال  ١٨السواج ا إىل  لك  جيرج تنقسع قا ون األحوال الرنصسة واألسرة لتوحسد ال ن 
وفسمددا يتعلددق حبمايددة األشددنامل املصددانة نقدد وو  قددص املناعددة البرددرية/انيدل  اعُتمددد  -7٣

 .قا ون نمايتهم من اس مسسس
نر ن منع العن  ضد الن ا   ٢٠١5وفسما يتعلق ابلعن  ضد املرأة  اعُتمد قا ون عام  -7٤

 ٢٠١7فة إىل  لددددك  اعُتمدددددت عددددام . وإضددددانوالقتسددددات وقمعددددث وجددددرب ضددددرر ضددددحاايه ورعددددايته
اسددد اتسجسة وطنسدددة نمايدددة القتددداة والنهدددو، هبدددا. امدددا أُدخلدددا وحددددات نرددد ن التحدددر  اين دددي 

 .والصحة انجنانسة ا تكوين التيفمس  واملدرسة  و وما  يفت توعسة حول مل ه امل  لة
مرادددسال للصدددحة  ١ 76٠وفسمدددا يتعلدددق ابلبددد  التحتسدددة الصدددحسة  يوجدددد ا نوراسندددا فاسدددو  -75

 .وانرشاد ارجتماعي ا مجسع أحنا  البلد
وعددديفوة علددد   لدددك  ا دددرن البلدددد ا دينامسدددة إلغدددا  عقوندددة انعددددام  وا ددد ت إجدددرا ات  -76

للتوعسددددة. وإضددددافة إىل  لددددك  أُدرج إلغددددا  عقونددددة انعدددددام ا مردددداريع الدسددددتور ايديددددد وقددددا ون 
 .العقوابت ايديد

التوصدددسات املقبولدددة ا الددددورة ال دددانقة  أ رددديا آلسدددة وطنسدددة لرصدددد وفسمدددا يتعلدددق  تانعدددة  -77
 تنقس  توصسات ارستعرا، الدورج الردامس  واد ا آلسدة وطنسدة نعدداد التقدارير الوطنسدة الديت يتعدة  

 .تقدعها إىل ائسيات الدولسة
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ويكقدددس  ايددددة املدددددافعة عددددن حقدددون ان  ددددان اددددس مددددن القدددا ون املتعلددددق حبريددددة تكددددوين  -7٨
 .٢٠١7معسات والقا ون املتعلق حبماية املدافعة عن حقون ان  ان املعتمدين عام اي
علدد  اتقاقسددة منامل دة التعدد ي  و دد ه مدن ضددروب املعاملددة  قا نوراسنددا فاسددو أي دال وصدد   -79
العقوندددة القاسدددسة أو اليفإ  دددا سة أو املهسندددة ونروتواوئدددا ارختسدددارج  وأ ردددق مرصدددد وطدددل ملندددع  أو

 ه من املمارسات الربسهة.التع ي  و   
ومن أجس مكافحة انرملاب  أ ر  البلد وحدات خاصة من الررطة والددر  إضدافة إىل  -٨٠

 .وحدة ق ائسة متنصصة ا قمع األعمال انرملانسة
وفسمدددا يتعلدددق نتح دددة ظدددرو  ال ددددجون  أعددددت انكومدددة مردددرو  خطدددة اسدددد اتسجسة  -٨١

ددد . وفسمددا يتصدددس ٢٠٢٢ل دددجون ا أفددق عدددام ن مددن حت دددة أحددوال الل ددجون مدددن شدد هنا أن مك 
 .نوصول احملتجسين إىل حماامة عادلة  ا  ت إجرا ات لتعسيس حقون الدفا 

  أشدددار وفدددد نوراسندددا فاسدددو إىل أهندددا لس دددا ‘اولويو دددو‘وفسمدددا خيدددص م ددد لة  موعدددات  -٨٢
مكافحة ايرعة مسلسرسات وإمنا مبادرات أمنسة حملسة  نعة من ال كان احمللسة هبد  امل امهة ا 

املنومدة. وتبقدد  ا تهااددات انقددون النامجددة عددن أفعائددا خاضددعة للعقدداب وتتواصددس إجددرا ات ترمددي 
 إىل أتط ملا نصورة أف س.

وأشدددادت  مسبسدددا نبوراسندددا فاسدددو علددد  اعتمادملدددا العديدددد مدددن املبدددادرات املتعلقدددة حبقدددون  -٨٣
ماعسدة  علد  الدر م مدن األلمدة ارجتماعسدة ان  ان  م س ااطة الوطنسة للتنمسة ارقتصدادية وارجت

 ت هبا.وارقتصادية اليت مر  
ورحبدددا  سبدددال  بدددادرات نوراسندددا فاسدددو لكدددبع الق ددداد  ومندددع التعددد ي   و ايدددة حقدددون  -٨٤

األطقددال وامل ددنة  واحدد ام دور املدددافعة عددن حقددون ان  ددان. وشددجعا انكومددة علدد  جعددس 
 كس اامس.اللجنة الوطنسة نقون ان  ان تعمس نر

نرددد ن املددددافعة عدددن حقدددون ان  دددان   ورحبدددا ملولنددددا ابعتمددداد نوراسندددا فاسدددو قدددا و ل  -٨5
وشجعا انكومة عل  تنقس ه ومواصلة جهودملدا الرامسدة إىل  سيدة نسيدة م مو دة ومواتسدة للمددافعة 

 عن حقون ان  ان.
نقددون ان  ددان. امددا ورحدد  النسجددر نتعسيددس نوراسنددا فاسددو إطارملددا الترددريعي واملاس ددي  -٨6

مدن أجددس  ٢٠٢٠-٢٠١6رحد  نوضددعها ااطدة الوطنسددة للتنمسدة ارقتصددادية وارجتماعسدة للقدد ة 
 تعسيس التمتع القعلي حبقون ان  ان.

وأشددارت  سجدد اي ابرتسدداح إىل ايهددود الدديت ندد لتها نوراسنددا فاسددو لتقويددة إطارملددا املاس ددي  -٨7
 من الترريعات ا مل ا الصدد. اعتمادملا عددال  لتعسيس و اية حقون ان  ان  وأ نا عل 

ورحبا القلبة نتعسيس نوراسنا فاسو انطار احمللي نقون ان  ان  وأ نا عل  ما تب لدث  -٨٨
مدددن جهدددود. وأشدددارت إىل اسدددتمرار ورود تقدددارير تقسدددد أبن إلارسدددة الدددسواج املبكدددر والدددسواج الق دددرج 

 تسال منتررة ا البلد. ر
ل ض رددددا  نوراسنددددا فاسددددو اللجنددددة الوطنسددددة نقددددون ان  ددددان واملبددددادرات ورحبددددا الربتغددددا -٨9

 الترريعسة واملاس سة اليت اعتمد ا للق ا  عل  التمسسس ضد املرأة.
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ابعتمدددددداد نوراسنددددددا فاسددددددو ااطددددددة الوطنسددددددة للتنمسددددددة ارقتصددددددادية  وأحاطددددددا قطددددددر علمددددددال  -9٠
سيدس فدرمل العمدس اليفئدق للن دا    والدربامي الديت  دد  إىل تع٢٠٢٠-٢٠١6وارجتماعسدة للقد ة 

 والرباب  وايهود اليت ن لتها لتعسيس التعلسم الرامس للجمسع.
وأشارت روا ددا إىل التقددم الد ج أحرلتدث نوراسندا فاسدو ا مكافحدة التمسسدس والعند  ضدد  -9١

املددرأة  وشددجعتها علدد  لايدة تلدددك ايهددود. وشددجعا نوراسنددا فاسدددو ادد لك علدد  ت ددريع ايهدددود 
 إىل انلغا  القعلي لعقونة انعدام.الرامسة 
وأشددادت اململكددة العرنسددة ال ددعودية نبوراسنددا فاسددو علدد  اعتمادملددا ااطددة الوطنسددة للتنمسددة  -9٢

   واعتماد نرامي ترمي إىل تعسيس حقون ان  ان.٢٠٢٠-٢٠١6ارقتصادية وارجتماعسة للق ة 
إىل تعسيددددس حقددددون ان  ددددان  وأشددددادت ال ددددنغال نبوراسنددددا فاسددددو علدددد  جهودملددددا الرامسددددة  -9٣

ورحبددا ابعتمادملدددا قدددوا ة ن رددا  اللجندددة الوطنسدددة نقددون ان  دددان واملرصدددد الددوطل للوقايدددة مدددن 
 التع ي .

وأشددادت صددرنسا نبوراسنددا فاسددو علدد  التدددان  الدديت ا دد  ا لتنقسدد  التوصددسات املنب قددة عددن  -9٤
مددن القدددوا ة وإ رددائها ماس دددات  ابعتمادملدددا العديددد دورة ارسددتعرا، ال ددانقة. وأشدددادت أي ددال 
 جديدة عديدة ئا صلة حبقون ان  ان.

ملا سلوفسنسا ابلتقدم ال ج أحرلتث نوراسنا فاسو فسمدا يتعلدق حبقدون الطقدس. نسدد أهندا و و   -95
أعرنددا عددن قلقهددا إلا  اررتقددا  الرددديد ملعدددرت انمددس املبكددر  وادد ا إلا  التقددارير الدديت تتحددد  

 سواج املبكر والسواج الق رج.عن لواج األطقال وال
بددا جنددوب أفريقسددا ابلتطددورات انجيانسددة الدديت أحرل ددا نوراسنددا فاسددو مندد  ارسددتعرا، ورح   -96

ال دددانق   دددا ا  لدددك التطدددورات الدسدددتورية الرامسدددة إىل ضدددمان إمكا سدددة التقاضدددي نرددد ن حقدددون 
ندددة املصددددانة والوحدددددة ان  دددان  واعتمدددداد اسددد اتسجسة وطنسددددة لت ددددريع تعلدددسم القتسددددات  وإ رددددا  ي

 الوطنسة.
وأشادت إسبا سا نبوراسنا فاسو عل  اعتماد قا ون نماية املدافعة عن حقون ان  ان   -97

 وقا ون نر ن العن  ضد الن ا  والقتسات  وا ا عل  إ را  اللجنة الوطنسة نقون ان  ان.
التوصدددسات املنب قدددة عدددن دورة وأشدددادت دولدددة فل دددطة نبوراسندددا فاسدددو رعتمادملدددا معودددم  -9٨

ارسددتعرا، ال ا سددة  وجهودملددا الرامسددة إىل وضددع خطددة عمددس وطنسددة نقددون ان  ددان وتعسيددس القددسم 
 املد سة  وسساستها الوطنسة للم اواة نة اين ة.

وأعدددرب ال دددودان عدددن تقدددديره للجهدددود الددديت نددد لتها نوراسندددا فاسدددو لتعسيدددس و ايدددة حقدددون  -99
ت الدديت تواجههددا  ور سددسما مددن خدديفل التعدداون مددع آلسددات  لدد  حقددون ان  ددان  ر ددم التحددداي

 ان  ان واعتماد املعاملدات الدولسة والقوا ة اليت حتمي حقون ان  ان.
ورحبا ال ويد ابنصيفحات القا و سة اليت أجر ا نوراسنا فاسو لقائددة حقدون ان  دان  -١٠٠

  التنقس     القعال واملمارسدات ارجتماعسدة للن ا  والقتسات  واليت ظلا مع  لك مقسدة ن ب
 ال ارة.
ورحبا سوي را ابعتماد نوراسنا فاسدو ارسد اتسجسة الوطنسدة ملندع لواج األطقدال والق دا   -١٠١

علسث  والتصديق عل  الربوتواول ارختسارج رتقاقسة منامل ة التع ي  و  ه مدن ضدروب املعاملدة 
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ة أو املهسنددة. نسدد أهندا أعرنددا عدن قلقهدا نردد ن مدا  ارتدث التقددارير أو العقوندة القاسدسة أو اليفإ  دا س
 عن حارت التع ي  أ نا  ارحتجال.

وملن ت تو و نوراسنا فاسو عل  ما أحرلتث من تقدم ا  ال حقون ان  ان عل  الر م  -١٠٢
 مدددن سدددساقها األمدددل الصدددع  املت دددم نتهديددددات ايماعدددات انرملانسدددة. ورنطدددا جناحهدددا ابلتنقسددد 

 الكامس أو ايسئي للعديد من التوصسات املقدمة ا جولة ارستعرا، ال انقة.
  ورحبددا تددو   ابيهددود الدديت ندد لتها نوراسنددا فاسددو لتنقسدد  التوصددسات الدديت قبلتهددا سددانقال  -١٠٣

وعلد  وجددث ااصددومل جهودملددا انجيانسددة ا  ددال مكافحددة انرملدداب  والنهددو، ابلتعلددسم  و ايددة 
 حقون الطقس.

ورحدددد  تراسدددددا نصددددقة خاصدددددة ض رددددا  نوراسندددددا فاسددددو ولارة خمصصدددددة نقددددون ان  دددددان   -١٠٤
وتصددديقها علدد  الصددكو  الدولسددة نقددون ان  ددان  وتعسيسملددا التوعسددة حبقددون ان  ددان  ولايد ددا 

 فرمل حصول القتسات عل  التعلسم  عل  الر م من العديد من حارت ار قطا  عن الدراسة.
سنددا فاسددو علدد  التسامهددا نتح ددة حالددة حقددون ان  ددان ا البلددد   وأشددادت أو ندددا نبورا -١٠5

 ملنافعث. عادرل  اما شجعتها عل  اعتماد هني شامس لتنقس   لك ارلتسام نلكي ت من توليعال 
وأشددددادت أوارا سددددا نبوراسنددددا فاسددددو علدددد  إجنالا ددددا ا  ددددال حقددددون ان  ددددان مندددد  جولددددة  -١٠6

لقلدق إلا  التقدارير الديت تتحدد  عدن التعد ي  والقتدس علد  ارستعرا، ال انقة.  د  أهندا تردعر اب
يددد مجاعددات الدددفا  الدد اا األمللسددة  والعندد  ضددد الن ددا  واألطقددال  وحددارت ارحتجددال املقرطددة 

 الطول واملهددة للحساة من دون حماامة.
سيددس وأعرندا انمدارات العرنسددة املتحددة عدن تقددديرملا للجهدود الديت ندد لتها نوراسندا فاسدو لتع -١٠7

 و اية حقون ان  ان وانرايت األساسسة  عل  الر م من الصعوابت اليت تواجهها انكومة.
نددددا الردددمالسة نبوراسندددا فاسدددو أن تعلدددن آيرلوأملاندددا اململكدددة املتحددددة لربيطا سدددا العومددد  و  -١٠٨

انلغدددا  التدددام لعقوندددة انعددددام. وشدددجعتها علددد  التصددددج للعنددد  ضدددد املدددرأة  ومكافحدددة ارجتدددار 
 لبرر  واقالة انصول عل  التعلسم  ومكافحة التطر .اب

وأشادت الورايت املتحدة األمريكسة نبوراسنا فاسو عل  عملها عل  إعادة إرسا  انكم  -١٠9
الددددعقراطي  وح تهدددا علددد  التحقسدددق ا التقدددارير الددديت تتحدددد  عدددن عملسدددات القتدددس خدددارج  طدددان 

لدد  يددد مجاعددات الدددفا  الدد اا. وأعرنددا عددن الق ددا   والتعدد ي   وا تهااددات حقددون ان  ددان ع
 قلقها إلا  ظرو  ال جن اليت  دد انساة.

ورحبددددا أورو ددددواج ابلتقدددددم الدددد ج أحرلتددددث نوراسنددددا فاسددددو فسمددددا يتعلددددق حبقددددون الطقددددس   -١١٠
 وت جسس املوالسد  واند من حارت السواج املبكر والق رج.

ابلرعايدددة الصدددحسة املقدمدددة ا نوراسندددا فاسدددو للن دددا  ورحبدددا مجهوريدددة فندددسوييف البولسقاريدددة  -١١١
عن نرامي تنوسم األسرة واس اتسجستها لت ريع النمو والتنمسدة امل دتدامة.  واألطقال الصغار  ف يفل 

 ودعا اجملتمع الدو  إىل تقد  امل اعدة إىل نوراسنا فاسو والتعاون معها.
ا فاسدددو ا  دددال تعسيدددس و ايدددة حقدددون ورحبدددا فسسدددا  م ابلتقددددم الددد ج أحرلتدددث نوراسنددد -١١٢

ان  ددان مددن خدديفل خمتلدد  نددرامي التنمسددة ارجتماعسددة رقتصددادية  وادد لك اعتمادملددا النصددومل 
 الترريعسة الرئس سة املتعلقة حبقون ان  ان  وإ را  ماس ات جديدة  ات صلة.
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تقيفل العدالددة وأشدداد الددسمن ابعتمدداد نوراسنددا فاسددو عدددة قددوا ة ترددريعسة فسمددا يتعلددق ابسدد -١١٣
ومكافحة انفيفت من العقاب  إىل جا   خطط عملها اليت تعك  املعاي  الدولسة املع   هبا 

 والربامي الناجحة ا تنقس  أملدا  التنمسة امل تدامة.
ورحبددا لامبسدددا ابلتدددسام لبوراسندددا فاسدددو الواضدددع نتعسيدددس و ايدددة حقدددون ان  دددان علددد  حندددو  -١١٤

ا املائدة مدن التوصدسات املنب قدة عدن دورة ارسدتعرا،  75لن دبة  ٢٠١6يعك ث تنقس ملا عام  ما
 منها.  ١٣٨ال انقة  اليت قبلا 

ابعتمدددداد نوراسنددددا فاسددددو ااطددددة الوطنسددددة للتنمسددددة ارقتصددددادية  وأحاطددددا لمبددددانوج علمددددال  -١١5
ونتردريعا ا الرامسدة إىل  ايدة حقدون فيدات حمدددة  وضدمان  ٢٠٢٠-٢٠١6وارجتماعسة للقد ة 

 استقيفل الق ا   ومعاقبة مرتكا ا تهااات حقون ان  ان.
وأعرنددا أفغا  ددتان عددن تقددديرملا للنطددوات الترددريعسة الدديت ا دد  ا نوراسنددا فاسددو نمايددة  -١١6

حقدددون فيدددات حمدددددة  وضدددمان اسدددتقيفل الق دددا   ومعاقبدددة مدددرتكا ا تهاادددات حقدددون ان  دددان 
 ضمن إطار عام لتعسيس حقون ان  ان و ايتها.

ورحبا ايسائدر ابعتمداد نوراسندا فاسدو خطدة عمدس وطنسدة نرد ن تنقسد  التوصدسات املنب قدة  -١١7
عددن دورة ارسددتعرا، ال ددانقة  واسدد اتسجسة وطنسددة لتعسيددس و ايددة القتسددات الصددغ ات  وسساسددا ا 

 للرعاية الصحسة اجملا سة لألطقال الصغار وانوامس.
ندث نوراسندا فاسددو لتعسيدس حقددون ان  دان و ايتهددا   واع فدا أ غدور ابلعمددس الد ج قامددا -١١٨

وشدددجعتها علددد  مواصدددلة جهودملدددا ا النهدددو، اباطدددة الوطنسدددة للتنمسدددة ارقتصدددادية وارجتماعسدددة 
فسما يتعلق نتنقس  التوصسات املنب قة عن دورة ارسدتعرا، ال ا سدة وملسيدات  ٢٠٢٠-٢٠١6للق ة 

 املعاملدات.
اسددو علدد  إقرارملددا نددرامي وطنسددة خمصصددة للن ددا  والرددباب   ت األرجنتددة نوراسنددا فوملن دد -١١9

وعمالدددة الردددباب ا النودددام الدددوطل للتعلدددسم واندمددداج ارجتمددداعي املهدددل للردددباب. وأشدددارت إىل 
جهودملددا الرامسددة إىل مكافحددة ا تهااددات حقددون ان  ددان  والق ددا  علدد  لواج األطقددال  وترددويث 

 األع ا  التناسلسة ل   .
للق ددا  علدد  لواج األطقددال  وطنسددال   السا نبوراسنددا فاسددو علدد  وضدعها نر  ددال وأشدادت أسدد -١٢٠

وحت ة انصول عل  الرعاية الصحسة   ا ا  لك اادمات املنصصة للن ا  والقتسات. لكنها 
 أعرنا عن القلق من ارتقا  معدل ترويث األع ا  التناسلسة ل    عل  الر م من جترعث. 

ابلعناصر الرئس سة ملررو  دستور نوراسندا فاسدو الد ج عدسل  ايدة حقدون ورحبا النم ا  -١٢١
ان  ان  ور سسما ضلغائث عقونة انعدام و ايتث حقدون املدرأة. و ادرت أهندا تتطلدع إىل ارعتمداد 

 ال ريع ئ ه التغس ات.
يفحا ا ابلتغسد ات التردريعسة الديت اعتمدد ا نوراسندا فاسدو وإصدد وأحاطدا أ رنسجدان علمدال  -١٢٢

املاس ددسة الرامسددة إىل تعسيدددس حقددون ان  دددان  ور سددسما تدددوف  التم سددس القدددا وي اجملدداي. وسدددلطا 
 ال و  عل  ما تولسث انكومة من أمهسة ملكافحة الق اد وتعسيس الرقافسة ا إقامة العدل.

لمصدانة ض را  اللجنة الوطنسة نقدون ان  دان  واجمللد  األعلد  ل وأحان املغرب علمال  -١٢٣
 والوحدة الوطنسة  واجملل  الوطل للطقس  ورح  نوضع سساسات عامة نماية حقون املرأة.
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و اددر وفددد نوراسنددا فاسددو أن نوراسنددا فاسددو تبدد ل جهددودال لتح ددة حالددة حقددون ان  ددان  -١٢٤
وتودددس علددد  اسدددتعداد رسدددتقبال املكلقدددة ابلدددورايت الددد ين ير بدددون ا لاير دددا ويطلبدددون  لدددك. 

ا  دارت م دس تعسيدس  تقنسدال  ابلتوصسات املقدمدة إلسهدا وطلبدا دعمدال  ا نوراسنا فاسو علمال وأحاط
قدددرات ايهددات القاعلددة واملاس ددات العامددة فسمددا يتصددس نتنقسدد  هنددي قددائم علدد  حقددون ان  ددان  
وتعسيدددس القددددرات الوطنسدددة مدددن أجدددس إ ردددا   ودددام يمدددع البسدددا ت وحتلسلهدددا يدددوائم ال دددسان الدددوطل  

من أجس حت ة خطة عمس لتنقس  توصسات ارستعرا، الدورج الردامس ال الدو وتنقسد ملا و لك 
 ا هناية املطا .

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
درست بوركينا فاسو التوصيات املقدمة أثنااء جلساة التحااور واملدرجاة أدوهي و ا   -١٢5

 حتظى بتأييد ا: 
اإلجيابيااااة للت ااااديق علااااى املعا اااادات الدوليااااة االسااااتمرار د الديناميااااة  ١-١٢5

 )أذربيجان(؛
 مواصلة التعاون مع اإلجراءات اخلاصة )املغرب(؛ ٢-١٢5
مواصلة العمل مع  يئات جملس حقوق اإلنسان من أجل محاياة حقاوق  ٣-١٢5

 اإلنسان وإعماهلا )دولة فلسطني(؛
إىل اللغااات  د ترمجااة التوصاايات املن ثقااة عاان االسااتعراض املضاا  ماادماا  ٤-١٢5

 الوطنية من أجل ضمان نشر ا د العموم على نطاق واسع )إسرائيل(؛
مواصلة تع ئاة املاوارد والتماال الادعد الادوز الاالدم لازهتدة مادر ا علاى  ١٢5-5

 الوفاء ابلتزاما ا د جمال حقوق اإلنسان )نيجريهت(؛
 تكثيف جهود ا من أجل تنفيذ التوصيات املعلقة )نيجريهت(؛ ١٢5-6
النظاار د إنشاااء  ليااة تنساايق وطنيااة ماان أجاال صاايابة التقااارير ومتابعااة  ١٢5-7

مااع عناصاار دلياال املفوضااية السااامية نقااوق اإلنسااان  التوصاايات وتنفيااذ اي اا ااياا 
 بشأن اآلليات الوطنية لإلبالغ واملتابعة )أوروبواي(؛ ٢٠١٦ لعام

أجاال دهتدة محايااة وضااع ال اايغة النهائيااة للدسااتور اجلديااد واعتماااده ماان  ٨-١٢5
 حقوق اإلنسان لشع ها )بوتسواو(؛

مبشااااركة فتلاااف  CNT/2015-061ضااامان التنفياااذ الفعاااال للقاااانون رماااد  ١٢5-9
 أصحاب امل لحة االجتماعيني )كندا(؛

تنفياااذ القاااانون املنشااااو للجناااة الوطنياااة نقااااوق اإلنسااااني و  ااااي   ١٠-١٢5
 اريكا(؛مل ادئ ابريس )كوست املوارد الالدمة هلاي وفقاا 

تزويد اللجنة الوطنية نقوق اإلنسان ابملوارد املالية وال شرية الكافياةي  ١١-١٢5
 مل ادئ ابريسي من أجل ضمان تسيري ا الذايت واستقالليتها )جورجيا(؛ وفقاا 



A/HRC/39/4 

15 GE.18-11224 

جعاال اللجنااة الوطنيااة نقااوق اإلنسااان تااديل طااور التشااغيل الكاماال  ١٢-١٢5
 مل ادئ ابريس )أملانيا(؛ الكافيةي وفقاا ومد ا ابملوارد املالية وال شرية 

االساااتمرار د تاااوفري املاااوارد الكافياااة للجناااة الوطنياااة نقاااوق اإلنساااان  ١٣-١٢5
 لتمكينها من االضطالع بواليتها )باو(؛

تعزياز اجلهاود امل ذولاة لتمكاني مهسسااتها الوطنياة نقاوق اإلنساان ماان  ١٤-١٢5
ل ضامان املاوارد الكافياة واالساتقاللية االمتثال مل ادئ ابريسي مبا د ذلك من ياال

 للمهسسة )إندونيسيا(؛
التمكااني الكاماال للجنااة الوطنيااة نقااوق اإلنسااان وفقاااا مل ااادئ ابريااس  ١5-١٢5

 )كينيا(؛
ا ااذ التاادابري الالدمااة ملواءمااة اللجناة الوطنيااة نقااوق اإلنسااان مواءمااة   ١6-١٢5

 كاملة مع م ادئ ابريس )موريتانيا(؛
ياول اللجناة الوطنياة نقاوق اإلنساان طاور التشاغيل الكامال ضمان د ١7-١٢5

 )ومي يا(؛ كافياا   واويلها اويالا 
دهتدة تعزيااااز ماااادرات اللجنااااة الوطنيااااة نقااااوق اإلنسااااان لكاااا  تكااااون  ١٨-١٢5

 متوافقة ابلكامل مع م ادئ ابريس )النيجر(؛
اإلنسااان ا اااذ التاادابري الالدمااة لكفالااة امتثااال اللجنااة الوطنيااة نقااوق  ١9-١٢5
 مل ادئ ابريس )الربتغال(؛ اتماا  امتثاالا 
تساااااريع دياااااول اللجناااااة الوطنياااااة نقاااااوق اإلنساااااان طاااااور التشاااااغيل  ٢٠-١٢5

 )السنغال(؛
مواصاااااالة تعزيااااااز اللجنااااااة الوطنيااااااة نقااااااوق اإلنسااااااان لتمكينهااااااا ماااااان  ٢١-١٢5

 االضطالع مبهمتها بفعالية أكرب )دم ابوي(؛
ق اإلنسان ملواءمتها ماع م اادئ ابرياس تعزيز دور اللجنة الوطنية نقو  ٢٢-١٢5

 )املغرب(؛
 مواصلة تعزيز املهسسات واآلليات الوطنية نقوق اإلنسان )ني ال(؛ ٢٣-١٢5
  ي  موارد بشرية ومالية كافياة مان أجال التنفياذ املتواصال لإلطاار  ٢٤-١٢5

 املعياري احملل  نقوق اإلنسان )الفل ني(؛
 املهسسااات العامااة لكاا  تعتمااد  جاااا  مواصاالة جهود ااا ل ناااء ماادرات ٢5-١٢5

يقاااااوم علاااااى حقاااااوق اإلنساااااان د صااااايابة السياساااااات العاماااااة وتنفياااااذ ا د مجياااااع 
 القطاعات )اليمن(؛

مواصاالة تنفياااذ التاادابري الرامياااة إىل حتقيااق تودياااع عااادل لفوائاااد النماااو  ٢6-١٢5
 )كواب(؛
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 وضااع باارامح للحفاااح علااى حقااوق صااغار املاازارعني وتشااجيع تنميااتهد ٢7-١٢5
 االمت ادية واالجتماعية ابلدعد الالدم )املكسيك(؛

مواصلة اجلهود الرامياة إىل دعاد صاغار املازارعني ومزارعا  الكفاا  د  ٢٨-١٢5
 املناطق الريفية )جنوب أفريقيا(؛

مواصلة تنفيذ اخلطة الوطنية للتنمية االمت ادية واالجتماعيةي وتوسيع  ٢9-١٢5
 اجلميع )السودان(؛نطاق الوصول إىل اخلدمات لشمل 

ضااامان االحاااكام الكامااال نقاااوق اإلنساااان مااان جانااا  ماااوات الااادفاع  ٣٠-١٢5
 واألمني مبا د ذلك د كفاحها ضد اجلماعات اإلر ابية )فرنسا(؛

مواصالة مواءمااة التشااريعات احملليااة مااع االلتزامااات املكت ااة عاان اتفاميااة  ٣١-١٢5
عقوباااة القاساااية أو الالإنساااانية منا ضاااة التعاااذي  وباااريه مااان ضاااروب املعاملاااة أو ال

 املهينة )املغرب(؛ أو
ا ااااذ إجاااراءات فورياااة وفعالاااة ملناااع مجياااع أ اااكال التعاااذي  وإسااااءة  ٣٢-١٢5

املعاملاةي وضامان إجاراء حتقيقاات  ااملة ومساتقلة ونزيهاة د مجياع أفعاال التعاذي  
الاااات يرتك هااااا مسااااهولون حكوميااااوني  ااااد  وضااااع حااااد لإلفااااالت ماااان العقاااااب 

 ) ولندا(؛
ضمان التحقيق د مجيع ال البات املتعلقة ابدعاءات التعاذي  وساوء  ٣٣-١٢5

املعاملاااة مااان م ااال  يئاااة مساااتقلة ومايااادةي ومقاضااااة مرتك يهااااي وضااامان ح اااول 
 الضحاهت على جرب كامل للضرر وإعادة التأ يل)دام يا(؛

تكثياااف اجلهاااود مااان أجااال معاجلاااة ادعااااءات التعاااذي  املرتكااا  مااان  ٣٤-١٢5
 جان  موظف  إنفاذ القانون )أوكرانيا(؛

 تشغيل املرصد الوطين ملنع التعذي  د أمرب ومت ممكن )سويسرا(؛ ٣5-١٢5
 تشغيل املرصد الوطين ملنع التعذي  )أوبندا(؛ ٣6-١٢5
مواصااالة اجلهاااود الرامياااة إىل تنظااايد مجاعاااات الااادفاع الاااذايتي املتهماااة  ٣7-١٢5
 البتزاد )فرنسا(؛ابرتكاب التعذي  والعنف وا أحياوا 
إجراء حتقيقات  ااملة د ادعااءات التعاذي  وباريه مان ضاروب ساوء  ٣٨-١٢5

 املعاملة د مراكز االحتجاد )لكسمربغ(؛
مضاعفة اجلهود الرامية إىل حتساني ظارو  عايحمل احملتجازين ومعااملتهد  ٣9-١٢5

 )فرنسا(؛
 حتسني ظرو  السجناء )العراق(؛ ٤٠-١٢5
جوني وا اذ مجياع التادابري الضارورية الرامياة إىل مكافحة اكتظاح الس ٤١-١٢5

 حتسني ظرو  االحتجاد )لكسمربغ(؛
 تنفيذ يطة  املة إل اء االكتظاح د السجون )دام يا(؛ ٤٢-١٢5
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التحقياااق د مجياااع التجااااودات املزعوماااة نقاااوق اإلنساااان مااان جانااا   ٤٣-١٢5
 )باو(؛ إىل العدالةمجاعات الدفاع الذايتي وتقدمي من ُيشت ه د ارتكا د هلا 

التحقيق د االدعاءات املوثومة املتعلقاة بتجااودات وانتهاكاات حقاوق  ٤٤-١٢5
 اإلنساني وإيضاع املسهولني عنها للمساءلة )الوالهتت املتحدة األمريكية(؛

التحقياااق د ادعااااءات اإلياااذاء ال ااادج علاااى ياااد الساااجانني وماسااا ة  ٤5-١٢5
لرامياة إىل حتساني إمكانياة االحتكاام إىل القضااء مرتك يهي كما أن مان  اأن اجلهاود ا

 أن حتد من اكتظاح السجون )الوالهتت املتحدة األمريكية(؛
تعزيز التدابري الرامية إىل ضمان مواصلة التحقيقات القضاائية ومعام اة  ٤6-١٢5

 مرتكيب مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان )األرجنتني(؛
التحقيقااات ماع ماارتكيب دواف األطفااال  اعتمااد التاادابري الالدماة لتعزيااز ٤7-١٢5

 وتشويه األعضاء التناسلية لإلوث وتشديد العقوابت د حقهد )األرجنتني(؛
تعزيااز  ليااات منااع انتهاكااات حقااوق اإلنسااان علااى يااد مااوات األماان  ٤٨-١٢5

 )النمسا(؛
ا اااذ تاادابري لتعزيااز التاادري  د جمااال حقااوق اإلنسااان لفائاادة مااوات  ٤9-١٢5

 يا(؛األمن )إيطال
 تعزيز األمن وانماية املدنية )السودان(؛ ١٢5-5٠
ضاااامان تنفيااااذ عمليااااات مااااوات األماااان د سااااياق مكافحااااة التطاااار   ١٢5-5١

 واإلر اب د امتثال صارم ملقتضيات حقوق اإلنسان )كندا(؛
ا اااذ تاادابري ملموسااة لوضااع حااد لالحتجاااد املطااول للمحتجاازين بااري  ١٢5-5٢

 املدانني )الدامنرك(؛
مواصااااالة اجلهاااااود الااااات ت اااااذهلا لتنفياااااذ السياساااااة القضاااااائية الوطنياااااة  ١٢5-5٣
 )كوت ديفوار(؛ ٢٠١٩-٢٠١٠ للفكة
 مضاعفة اجلهود الرامية إىل ضمان استقاللية القضاء ونزا ته )فرنسا(؛ ١٢5-5٤
تعزيااز التاادابري الراميااة إىل ضاامان إمكانيااة اللجااوء إىل القضاااءي مبااا د  ١٢5-55

 املسارات القضائية )فرنسا(؛ ذلك عن طريق دهتدة عدد
مواصاااااااالة اجلهااااااااود الراميااااااااة إىل تنفيااااااااذ سياسااااااااة العاااااااادل الوطنياااااااااة  ١٢5-56
 ي من أجل حتسني إدارة السجون )كينيا(؛٢٠١٩-٢٠١٠ للفكة
تكثيف اجلهود الرامية إىل تنفيذ التوصيات املق ولة ياالل االساتعراض  ١٢5-57

 فعالية النظام القضائ  )السويد(؛السابق للحالة فيها الت تتعلق بضمان استقالل و 
ا اذ مجيع التادابري لضامان مادرة املادافعني عان حقاوق اإلنساان علاى  ١٢5-5٨

العماااال د بيئااااة ياليااااة ماااان العوائااااق وانعاااادام األمااااني ويضااااوع مجيااااع مثاااال  ااااذه 
 ندا(؛ يرلاالدعاءات املتعلقة بذلك إلجراء حتقيق فوري ونزيه و امل )
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مانونياااة وسياساااية ملكافحاااة اال،اااار ابل شاااري وال سااايما اعتمااااد تااادابري  ١٢5-59
 ابلنساء والفتيات الالجئات ) ندورال(؛

تكثيف جهود ا الرامية إىل مكافحة اال،اار ابألطفاال والنسااء وتعزياز  ١٢5-6٠
 السياسات القائمة ملكافحة اال،ار ابل شر )إندونيسيا(؛

 اء واألطفال )العراق(؛بذل املزيد من اجلهود لومف اال،ار ابلنس ١٢5-6١
التط يااااق الفعااااال للتشااااريعات الوطنيااااة بشااااأن اال،ااااار ابل شاااار وعماااال  ١٢5-6٢

 األطفال واالستغالل )سويسرا(؛
وضااع وتنفيااذ اسااكاتيجية ملكافحااة اال،ااار ابل شاار )اململكااة املتحاادة  ١٢5-6٣

 يرلندا الشمالية(؛ لربيطانيا العظمى و 
تنفيااذ سياسااة عمالااة وطنيااة وإىل إنشاااء مواصاالة جهود ااا الراميااة إىل  ١٢5-6٤

 نظام  امل للضمان االجتماع  )اهلند(؛
وضاااع سياساااات عاماااة  ااااملة للجمياااع بشاااأن الوصاااول إىل العمالاااةي  ١٢5-65

 تستهد  املرأة )السنغال(؛
 تعزيز فرص العمل الالئق للنساء والش اب )السودان(؛ ١٢5-66
ة الش اب واملارأةي وال سايما مان مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز عمال ١٢5-67

 يالل التدري  املهين )فييت وم(؛
حتساااني فااارص وصاااول املااارأة إىل ساااوق العمااال الر ااا ي وال سااايما مااان  ١٢5-6٨

يااالل تاادابري ياصااة مهمتااةي وتوحيااد عمليااات التفتاايحمل ملكافحااة اسااتغالل العمااال 
 )اجلزائر(؛

 ااد  القضاااء علااى مواصاالة تعزيااز التنميااة االمت ااادية واالجتماعيااة  ١٢5-69
 الفقر واملض  د حتسني نوعية حياة السكان )جي ويت(؛

مواصاااالة جهود ااااا الراميااااة إىل دهتدة معاااادل ان ااااول علااااى ياااادمات  ١٢5-7٠
 ال ر  ال ح  د املناطق الريفية وانضرية )بينيا االستوائية(؛

تعزيااااز السياسااااات والااااربامح الوطنيااااة املتعلقااااة ابلقضاااااء علااااى الفقااااري  ١٢5-7١
لتنميااةي وسااوء التغذيااةي و ااو مااا ماان  ااأنه أن يسااهد د تعزيااز حقااوق اإلنسااان د وا

 ال لد )مجهورية إيران اإلسالمية(؛
مضاعفة اجلهود الرامياة إىل القضااء علاى الفقاري وال سايما د صافو   ١٢5-7٢

 النساء الريفيات )العراق(؛
اه الشاارب دهتدة اإلجاراءات الرامياة إىل حتساني وصااول الساكان إىل ميا ١٢5-7٣

 ويدمات ال ر  ال ح ي وال سيما د املناطق الريفية )إس انيا(؛
ا اذ اخلطوات الالدمة لتوسيع إمكانية ح ول السكان على يدمات  ١٢5-7٤

 الرعاية ال حية والتعليد العالية اجلودة )جي ويت(؛
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النظر د   ي  موارد مالية كافية لتحسني اهلياكل األساسية للرعاية  ١٢5-75
ل حيةي وتدري  القابالتي وصحة األمي وان ول على الرعاياة التوليدياة الطارئاة ا

 )باو(؛
اعتماد تدابري تشريعية وسياساتية لضامان ح اول النسااء واملرا قاات  ١٢5-76

علااااى التثقيااااف اجلنساااا  وياااادمات ال ااااحة اإلةابيااااة ا انيااااة واملواتيااااة للماااارا قني 
 ) ندورال(؛

نظااااام الااااوطين للضاااامان االجتماااااع  بغيااااة تااااوفري الشااااروع د تنفيااااذ ال ١٢5-77
 اخلدمات ال حية للجميع من دون اييز )إسرائيل(؛

 مواصاالة اجلهااود الراميااة إىل مكافحااة الوفيااات النفاساايةي وضاامان مااد   ١٢5-7٨
 مراكز الرعاية ابلتجهيزات واألدوية الالدمة )لكسمربغ(؛

ل على الرعاية ال احية مواصلة تعزيز اجلهود الرامية إىل حتسني ان و  ١٢5-79
 للجميعي مبا د ذلك ان ول على يدمات ال حة اجلنسية واإلةابية )أسكاليا(؛

مواصلة اجلهود الرامية إىل كفالة ح ول اجلميع على يادمات صاحية  ٨٠-١٢5
 جيدة )اململكة العربية السعودية(؛

ى دهتدة وعااا  املااارأة بقاااانون ال اااحة اإلةابياااةي وضااامان ان اااول علااا ٨١-١٢5
اخلدمات ال حية للنساء والفتيات امل اابت بفريول نق  املناعاة ال شارية/اإليدد 

 )جنوب أفريقيا(؛
حتسني إمكانية ح ول اجلميع على يدمات الرعاية ال حية والتعلايد  ٨٢-١٢5

 عالية اجلودة )فييت وم(؛
مواصلة تنفيذ يطة التطوير االسكاتيج  للتعليد األساس  ويطاة ماو  ٨٣-١٢5

األمياااةي مااان أجااال ا ااااذ مزياااد مااان التااادابري لتحساااني اجلاااودة واهلياكااال األساساااية 
 للمدارلي وال سيما د املناطق الريفية )بلغارهت(؛

مواصاالة العماال علااى إاتحااة الوصااول إىل اخلاادمات ال ااحية للجميااع  ٨٤-١٢5
فياة عن طريق السياسة الرامياة إىل تقوياة اهلياكال األساساية د املنااطق انضارية والري

 )إثيوبيا(؛
مواصاااالة جهود ااااا الراميااااة إىل تعزيااااز إمكانيااااة ح ااااول اجلميااااع علااااى  ٨5-١٢5

التعلااايدي وال سااايما الوصاااول إىل التعلااايد الثاااانوي والتعلااايد العاااازي مباااا د ذلاااك د 
 املناطق الريفية )إندونيسيا(؛

مواصاالة جهود ااا الراميااة إىل تعزيااز التثقيااف د جمااال حقااوق اإلنسااان  ٨6-١٢5
 يالل التدري  وبناء القدرات وإذكاء الوع  )موريشيول(؛من 
تعزيااااز اجلهااااود الراميااااة إىل كفالااااة ح ااااول اجلميااااع علااااى تعلاااايد جيااااد  ٨7-١٢5

 )اململكة العربية السعودية(؛
 حتقيق جمانية التعليد األوز )توبو(؛ ٨٨-١٢5
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توسيع نطاق التثقياف د جماال حقاوق اإلنساان وأنشاطة إذكااء الاوع   ٨9-١٢5
  ال(؛)ني

تعزيااز جهود ااا الراميااة إىل دهتدة الاااوع  اقااوق اإلنسااان بااني ساااكا ا  ١٢5-9٠
 )الفل ني(؛

مواصاالة جهود ااا الراميااة إىل التثقيااف وتوعيااة عامااة اجلمهااور د جمااال  ١٢5-9١
 حقوق اإلنسان )مطر(؛

تعزيز وتوسيع نطاق التثقياف د جماال حقاوق اإلنساان وأنشاطة إذكااء  ١٢5-9٢
 (؛الوع  )دم ابوي

الشااروع د سياسااة التعلاايد الوطنيااة  ااد  إدراف حقااوق اإلنساااان د  ١٢5-9٣
 املنا ح الدراسية )أنغوال(؛

مواصااالة تعزياااز التثقياااف د جماااال حقاااوق اإلنساااان عااان طرياااق نشااار  ١٢5-9٤
ال اااااكوك الدولياااااة د صااااافو  الفئاااااات االجتماعياااااة واملهنياااااة )اإلماااااارات العربياااااة 

 املتحدة(؛
قاوق اإلنساان د املناا ح الدراساية )اإلماارات العربياة إدراف مفاا يد ح ١٢5-95

 املتحدة(؛
مضاااعفة اجلهااود الراميااة إىل تنفيااذ مااانون مكافحااة العنااف ضااد املاارأةي  ١٢5-96

وضاامان مااوارد ماليااة كافيااة لكاا  يااتمكن الضااحاهت ماان االحتكااام إىل القضاااء وماان 
 ان ول على تدابري إعادة التأ يل النفس  واالجتماع  ) يل (؛

تعزيااز اجلهااود الراميااة إىل مكافحااة مجيااع أ ااكال العنااف ضااد النساااء  ١٢5-97
وجاااداول دمنياااة واضاااحة  والفتيااااتي د إطاااار اساااكاتيجية  ااااملةي تتضااامن أ ااادافاا 

 )الرباديل(؛
إنشااااء عااادد كاااا  مااان مراكاااز االساااتق ال واملااا و  للنسااااء والفتياااات  ١٢5-9٨

 ضحاهت العنف )بابون(؛
ويطة عمل  املتني ملنع مجيع أ كال العنف ضد  اعتماد اسكاتيجية ١٢5-99

املااارأةي ماااع الككياااز بشاااكل يااااص علاااى القضااااء علاااى املمارساااات العرفياااة الضاااارة 
 ابملرأةي مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلوث والزجيات القسرية )اجل ل األسود(؛

مضااااعفة اجلهااااود الرامياااة إىل القضاااااء علااااى مجياااع أ ااااكال التمييااااز  ١٠٠-١٢5
نااف ضااد املاارأةي وال ساايما مكافحااة ممارسااة تشااويه األعضاااء التناساالية لااإلوث والع

 )أوروبواي(؛
تنفياااااااذ االساااااااكاتيجية والتشاااااااريعات واخلطااااااا  الوطنياااااااة ملكافحاااااااة  ١٠١-١٢5

املمارسااات الاات تنتهااك حقااوق املاارأةي وال ساايما تشااويه األعضاااء التناساالية لااإلوث 
 والزواف القسري )كابو فريدي(؛
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مواصلة العمل علاى القضااء علاى ممارساة تشاويه األعضااء التناسالية  ١٠٢-١٢5
 لإلوث )الكونغو(؛

مضااعفة اجلهااود الرامياة إىل القضاااء علاى تشااويه األعضااء التناساالية  ١٠٣-١٢5
 لإلوث )مودام يق(؛

تكثيااف مااا تتمااذه ماان إجااراءات ل ااا، حقااوق املاارأةي وذلااك ماان  ١٠٤-١٢5
للمطة الوطنية ملكافحة تشويه األعضاء التناسلية يالل السع  إىل التنفيذ الكامل 

لإلوثي وإ اء الزواف القسري أو امل كري والقضاء على العنف ضد املارأةي وحتقياق 
 حضور أكرب للمرأة د انياة السياسية واالمت ادية )إس انيا(؛

مواصااالة باااذل اجلهاااود الالدماااة ملكافحاااة تشاااويه األعضااااء التناسااالية  ١٠5-١٢5
  ر(؛لإلوث )م

مضاااعفة جهود ااا الراميااة إىل القضاااء علااى ممارسااة تشااويه األعضاااء  ١٠6-١٢5
التناسلية للنساء والفتيات وبري ا املمارسات الضارةي وتقاسد أفضل املمارسات د 
تنفيذ إطار ا القانوج للت دي لألس اب اجلذرية هلذه املمارسة مع ال لدان األيار  

 ) ندورال(؛
الراميااااة إىل التوعيااااة ووضااااع اسااااكاتيجيات تااااديل  مواصاااالة اجلهااااود ١٠7-١٢5

جدياادة ماان أجاال القضاااء علااى تشااويه األعضاااء التناساالية لااإلوث والاازواف امل كاار 
 والزواف القسري )بابون(؛

تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة التمييز اجلنساج د مجيع ا ااالت  ١٠٨-١٢5
محاياة مناسا ةي مباا د ذلاك تشاويه  ومحاية املرأة مان مجياع أ اكال العناف واالعتاداء

األعضاااااء التناساااالية لااااإلوثي واالبت اااااب الزوجاااا ي والعنااااف املنااااززي واإلم اااااء 
 االجتماع  بدعو  السحر )ومي يا(؛

تعزياااااز تنفياااااذ التشاااااريعات والسياساااااات الرامياااااة إىل القضااااااء علاااااى  ١٠9-١٢5
مل كااار والاااازواف املمارساااات التقليدياااة الضاااارةي وال ساااايما دواف األطفاااال والااازواف ا

 القسري وتشويه األعضاء التناسلية لإلوث )رواندا(؛
القضااء علااى تشااويه األعضاااء التناسالية لااإلوث وتقاادمي مرتك يااه إىل  ١١٠-١٢5

 العدالة )السويد(؛
ضامان يضااوع األ ااماص الااذين يواصاالون ممارسااة تشااويه األعضاااء  ١١١-١٢5

 لردع مرتك يه )أسكاليا(؛التناسلية لإلوث للمساءلة واحملاكمة كوسيلة 
ضااامان تنفياااذ اخلطاااة الوطنياااة ملكافحاااة تشاااويه األعضااااء التناسااالية  ١١٢-١٢5

لإلوث ويتان اإلوثي وتعزيز اجلهاود الرامياة إىل مناع  اذه املمارسااتي مان ياالل 
دهتدة الوع  د صفو  اجلماعات املمتلفة د ال لدي وال سيما فيما يتعلق ابلزعماء 

اء الااادينيني والرجاااال والفتيااااني وكاااذلك مااان ياااالل توعياااة وتعلااايد الق لياااني والزعمااا
 الفتيات )النمسا(؛
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ا اذ تدابري عاجلة لوضع حد للممارسات التقليدياة الضاارة ابملارأةي  ١١٣-١٢5
 مثل الزجيات القسرية )كوستاريكا(؛

النظااار د تعاااديل موانينهاااا بغياااة محاياااة األ اااماص املعرضاااني خلطااار  ١١٤-١٢5
ر والازواف القساريي وضامان وصاول مجياع الضاحاهت إىل سا ل انت اا  الزواف امل كا

 فعالة وتعويضات )الفل ني(؛
التشجيع على اعتماد تدابري  د  إىل محاية حقاوق املارأة وتكثياف  ١١5-١٢5

اجلهاااود الرامياااة إىل مكافحاااة الااازواف امل كااار والااازواف القساااري لألطفاااالي وحااااالت 
 انمل امل كر )إيطاليا(؛

اذ مجيااااع التاااادابري الراميااااة إىل مكافحااااة الاااازواف امل كاااار والاااازواف ا اااا ١١6-١٢5
 القسري )لكسمربغ(؛

مان  عامااا  ١٨تنفيذ اعتزامها مواءمة السن القانونية للازواف ماع سان  ١١7-١٢5
 أجل مكافحة الزواف امل كر والزواف القسري ودواف األطفال )كندا(؛

اناااد  عامااااا  ١٨ل تعاااديل ماااانون األحاااوال الشم اااية واألسااارة جلعااا ١١٨-١٢5
 األدىن لسن الزواف ابلنس ة للفتيان والفتيات كليهما )دام يا(؛

 )مجهورية أفريقيا الوسطى(؛ عاماا  ١٨رفع اند األدىن لسن الزواف إىل  ١١9-١٢5
ي وطلا  مانض ضااماوت عامااا  ١٨رفاع اناد األدىن لسان الازواف إىل  ١٢٠-١٢5

دوجهاا ماان أجال مكافحاة التميياز ضااد  مانونياة بشاأن إرث املارأة املتزوجااة بعاد وفااة
 املرأة )مجهورية الكونغو الدميقراطية(؛

  ي  موارد كافية لاربامح مكافحاة حااالت انمال امل كاري ودعاد  ١٢١-١٢5
 األمهات الشاابت على ال قاء د املدرسة )املكسيك(؛

الت اادي بفعاليااة لالنتشااار الك ااري ناااالت انماال امل كاار ماان يااالل  ١٢٢-١٢5
 مع األطفال واآلابء واملعلمني وبري د من أصحاب امل لحة )سلوفينيا(؛ العمل
 ١٨حتديااد انااد األدىن لساان الاازواف لكاال ماان الفتيااات والفتيااان د  ١٢٣-١٢5
وا اااذ إجااراءات مانونيااة حادمااة للحيلولااة دون ومااوع األطفااال ضااحاهت لاازواف  عاماااا 

 األطفال والزواف امل كر والزواف القسري )السويد(؛
مواصلة اجلهود امل ذولة ملكافحة الزواف امل كر وا ااذ مجياع التادابري  ١٢٤-١٢5

 الالدمة لكفالة التنفيذ الكامل للربامح د  ذا ا ال )تونس(؛
تعزيااز التواصاال د أوساااع ا تمعااات احملليااةي والساالطات التقليديااة  ١٢5-١٢5

كحاد   عامااا  ١٨ ل بوالدينيةي وكذلك د أوساع اآلابءي من أجل ضمان تعميد العم
 أدىن لسن الزواف لكل من الرجل واملرأة )النمسا(؛

ضاامان الوصااول إىل العدالااة للنساااء والفتيااات ضااحاهت العنااف وكااذا  ١٢6-١٢5
 املسنات املتهمات مبمارسة السحري وضمان ماكمة اجلناة ومعام تهد )بابون(؛
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سااااء املتهماااات مضااااعفة اجلهاااود الرامياااة إىل تاااوفري محاياااة فعالاااة للن ١٢7-١٢5
 مبمارسة السحر )الكونغو(؛

تعزيااز السياسااات والااربامح امل ااممة ملكافحااة اإلم اااء االجتماااع   ١٢٨-١٢5
 لأل ماص املتهمني مبمارسة السحر )إسرائيل(؛

مواصلة اإلجراءات الرامية إىل اند مان انعادام املسااواة االجتماعياة  ١٢9-١٢5
 د التنمية )كواب(؛ فاعالا  عامالا وبني اجلنسني والنهوض ابملرأة بوصفها 

مواصااالة إجراءا اااا الرامياااة إىل مكافحاااة التميياااز ضاااد املااارأة )كاااوت  ١٣٠-١٢5
 ديفوار(؛

مواصاالة اجلهااود الراميااة إىل ضااامان التعلاايد للفتيااات واملساااواة باااني  ١٣١-١٢5
 اجلنسني د مطاع التعليد )تونس(؛

إىل سوق العمل الر    مواصلة التزامها بتحسني فرص وصول املرأة ١٣٢-١٢5
 د ظرو  عمل مق ولة ومبرت ات تكف  نياة كرمية )تركيا(؛

مواصاااااالة اعتماااااااد تاااااادابري لتعزيااااااز تكااااااافه اجلنسااااااني د األنشااااااطة  ١٣٣-١٢5
 االجتماعية االمت ادية )أنغوال(؛

وضااع  ليااة وساااطة ماان أجاال الساا ل ال ديلااة ناال املنادعااات املتعلقااة  ١٣٤-١٢5
وق املاارياث وان اول علااى األراضا  السااتكمال نظاام العدالااة مبسااواة املاارأة د حقا
 الر   )الدامنرك(؛

مواصااالة اجلهاااود الرامياااة إىل حتساااني مشااااركة املااارأة د صااانع القااارار  ١٣5-١٢5
 )م ر(؛
مواصلة تعزيز التمكني االمت ادي للنساء والفتيات من يالل إجياد  ١٣6-١٢5

 أنشطة مدرة للديل )إثيوبيا(؛
تفكيك اناواجز الات حتاول دون ح اول الفتياات علاى التعلايد عان  ١٣7-١٢5

 طريق دهتدة الوع  أبمهية التعليد للمرأة ) يسلندا(؛
وضااع وتنفيااذ سياسااات ملموسااة لضاامان وصااول النساااء والفتيااات  ١٣٨-١٢5

بسااااهولة إىل العدالااااة والتعلاااايد ونظااااد الرعايااااة ال ااااحيةي وال ساااايما ذوات اإلعامااااة 
 المية(؛)مجهورية إيران اإلس

مواصااالة اجلهاااود الرامياااة إىل حتساااني مشااااركة املااارأة د عملياااة صااانع  ١٣9-١٢5
 القرار )ملديف(؛

وضع وتنفيذ اسكاتيجية تضامن للنسااء والفتيااتي مبان فايهن ذوات  ١٤٠-١٢5
اإلعامااةي إمكانيااة الوصااول فعلياااا إىل العدالااةي وانياااة السياسااية والعامااةي والتعلاايدي 

يلي والرعاياااة ال اااحيةي مباااا يشااامل يااادمات رعاياااة ال اااحة واألنشاااطة املااادرة للاااد
 اجلنسية واإلةابية )املكسيك(؛



A/HRC/39/4 

GE.18-11224 24 

اسااااتثمار املزيااااد ماااان اجلهااااود د مكافحااااة مجيااااع أ ااااكال التميياااازي  ١٤١-١٢5
ساايما ضااد املاارأةي ماان يااالل تنفيااذ اسااكاتيجيات وطنيااة ياصااة وأطاار مانونيااة  وال

 ملموسة )صربيا(؛
ة د جمال تعزيز حقوق املرأة من ياالل وضاع مواصلة اجلهود امل ذول ١٤٢-١٢5

وتنفيااذ اسااكاتيجيات نمايااة النساااء والفتياااتي وال ساايما ذوات اإلعامااةي وضاامان 
 ح وهلن على التعليد والعمل والرعاية ال حية )دولة فلسطني(؛

مواصلة مكافحة التمييز ضد املرأة من يالل ا اذ تادابري ملموساةي  ١٤٣-١٢5
 ع أ كال العنفي وال سيما العنف املنزز )تونس(؛ومواصلة مكافحة مجي

مواصلة تعزيز براجمها االجتماعية ل ا، الفئات الضعيفةي وال سايما  ١٤٤-١٢5
 النساء واألطفال )مجهورية فنزويال ال وليفارية(؛

مواصااااالة تعزياااااز دور املااااارأة د توطياااااد الدميقراطياااااة وكفالاااااة التنمياااااة  ١٤5-١٢5
 املستدامة )أذربيجان(؛

وضااع ال اايغة النهائيااة السااتعراض التشااريعات الالدمااة واالنتهاااء ماان  ١٤6-١٢5
 صيابة مانون محاية الطفل واعتماده )أوبندا(؛

 مواصلة مكافحة اال،ار ابألطفال )السنغال(؛  ١٤7-١٢5
على دواف األطفاال تسريع تنفيذ االسكاتيجية الوطنية بشأن القضاء  ١٤٨-١٢5
 (؛) ولندا ٢٠٢٥-٢٠١٦للفكة 
ضاامان تعزيااز ماادرة ا لااس الااوطين للطفاال ماان أجاال تكثيااف اجلهااود  ١٤9-١٢5

الراميااة إىل مكافحااة اال،ااار ابألطفااالي ومحايااة األطفااال ماان االعتااداءات اجلنساايةي 
والعقوبااة ال دنيااةي وأسااوأ أ ااكال عماال األطفااالي وكااذا القضاااء علااى الاازواف امل كاار 

 والقسري )ومي يا(؛
فية لتنفيذ اخلطة واالسكاتيجيات الوطنية ملكافحاة   ي  موارد كا ١5٠-١٢5

 دواف األطفال)أفغانستان(؛
ضااامان التنفياااذ الفعاااال للقاااوانني املتعلقاااة ابال،اااار ابألطفاااال وعمااال  ١5١-١٢5

 األطفال واستغالل األطفال )الرباديل(؛
مواصاالة التقاادم د محايااة حقااوق الطفاالي وياصااة فيمااا يتعلااق بعماال  ١5٢-١٢5

 )أوروبواي(؛ مطاع التعدين واستغالهلد جنسياا األطفال د 
تعزيااز اجلهااود الراميااة إىل تعزيااز حقااوق الطفاال ومحايتهاااي مااع الككيااز  ١5٣-١٢5

 على انق د التعليد ومكافحة عمل األطفال )إيطاليا(؛
ضااامان تنفياااذ القاااوانني القائماااة املتعلقاااة ابال،اااار ابألطفاااال وعمااال  ١5٤-١٢5

 ل )ملديف(؛األطفال واستغالل األطفا
مواصاااالة اجلهااااود الراميااااة إىل مكافحااااة اسااااتمدام عمالااااة األطفااااال  ١55-١٢5

 )جنوب أفريقيا(؛
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باااذل كااال اجلهاااود نماياااة األطفاااال د مواماااع التنقيااا  عااان الاااذ    ١56-١٢5
 )فرنسا(؛

ضمان حقوق األطفال ابستمدام املزيد مان املاوارد لوماف اساتغالل  ١57-١٢5
 ا(؛األطفال واال،ار  د )إس اني

بااذل املزيااد ماان اجلهااود ماان أجاال الت اادي للتحاماال علااى األطفااال  ١5٨-١٢5
ذوي اإلعاماااةي مااان أجااال ضااامان إمكانياااة ح اااول  اااهالء األطفاااال علاااى الرعاياااة 

 ال حية والتعليد الشامل للجميع )بلغارهت(؛
ا اااذ مزيااد ماان التاادابري لتشااجيع إدماااف الطااالب ذوي اإلعامااة د  ١59-١٢5

 ؛نظام التعليد )مطر(
دهتدة اجلهود امل ذولة على فتلف املستوهتت من أجال محاياة وتعزياز  ١6٠-١٢5

حقاوق األ اماص ذوي اإلعاماةي وال سايما مان ياالل تيساري وصاوهلد إىل يادمات 
 الرعاية ال حية والتعليد والعمل وامل اج العامة )اجلزائر(؛

بااارامح ضااامان اإلدمااااف الكامااال لأل اااماص ذوي اإلعاماااة د مجياااع  ١6١-١٢5
 التنمية االمت ادية واالجتماعية )النمسا(؛

تنقاايض أنظمتهااا وممارسااا ا اإلداريااة نمايااة حقااوق اإلنسااان للعمااال  ١6٢-١٢5
 املهاجرين وإدراف م دأ عدم اإلعادة القسرية د مانو ا احملل  ) ندورال(؛

النظااااااااار د اعتمااااااااااد االساااااااااكاتيجية الوطنياااااااااة املتعلقاااااااااة ابهلجااااااااارة  ١6٣-١٢5
لضااامان أماااور منهاااا حقاااوق العماااال املهااااجرين )مجهورياااة  ٢٠٢٥-٢٠١٤ للفاااكة

 إيران اإلسالمية(.
وستدرل بوركيناا فاساو التوصايات التالياةي وساكد عليهاا د الومات املناسا ي علاى  -١٢6

 أال يتجاوَد ذلك موعَد انعقاد الدورة التاسعة والثالثني  لس حقوق اإلنسان:
اليتياااااري الثاااااج امللحااااق ابلعهااااد الاااادوز الت ااااديق علااااى الربوتوكااااول ا ١-١٢6

اخلااااص ابنقاااوق املدنياااة والسياسااايةي اهلااااد  إىل إلغااااء عقوباااة اإلعااادام )إسااا انيا( 
 )توبو( )اجل ل األسود( ) يل (؛

الت ااااديق علااااى الربوتوكااااول االيتياااااري الثاااااج للعهااااد الاااادوز اخلاااااص  ٢-١٢6
 ابنقوق املدنية والسياسية )النمسا(؛

علااااى الربوتوكااااول االيتياااااري الثاااااج للعهااااد الاااادوز اخلاااااص الت ااااديق  ٣-١٢6
ابنقوق املدنية والسياسيةي اهلاد  إىل إلغاء عقوبة اإلعدامي  د   ائ   او إلغااء 

نااادا  يرلعقوباااة اإلعااادام د مجياااع الظااارو  )اململكاااة املتحااادة لربيطانياااا العظماااى و 
 الشمالية(؛

على الربوتوكول االيتياري الثاج  اإللغاء التام لعقوبة اإلعدام والت ديق ٤-١٢6
امللحق ابلعهاد الادوز اخلااص ابنقاوق املدنياة والسياسايةي اهلااد  إىل إلغااء عقوباة 

 اإلعدام )الربتغال(؛
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إلغااااء عقوباااة اإلعااادام ر ياااااي مباااا د ذلاااك عااان طرياااق الت اااديق علاااى  ١٢6-5
ق املدنياااااة الربوتوكاااااول االيتيااااااري الثااااااج امللحاااااق ابلعهاااااد الااااادوز اخلااااااص ابنقاااااو 

 والسياسية )أسكاليا(؛
الت اااديق علاااى الربوتوكاااول االيتيااااري امللحاااق ابلعهاااد الااادوز اخلااااص  ١٢6-6

ابنقوق االمت ادية واالجتماعية والثقافية )إس انيا( )الربتغاال(/ النظار د الت اديق 
علاااى الربوتوكاااول االيتيااااري امللحاااق ابلعهاااد الااادوز اخلااااص ابنقاااوق االمت اااادية 

 اعية والثقافية )أوروبواي(؛واالجتم
الت اااديق علاااى الربوتوكاااول االيتيااااري التفامياااة حقاااوق الطفااال املتعلاااق  ١٢6-7

 إبجراء تقدمي ال البات )إس انيا( )الربتغال(؛
اعتماد عملية مفتوحاة تقاوم علاى أساال اجلادارة عناد ايتياار املر احني  ٨-١٢6

ملكااة املتحاادة لربيطانيااا الااوطنيني النتماااابت  يئااات معا اادات األمااد املتحاادة )امل
 يرلندا الشمالية(؛ العظمى و 

انون املتعلااااااق بتنقاااااايض القااااااانون وضااااااع ال اااااايغة النهائيااااااة ملشااااااروع القاااااا ١٢6-9
 ٤٤-١3٥واعتمادهي د إطاار متابعاة التوصايات الاواردة د الفقارات  ٢٠٠٩-٠١٠ رمد
ماان تقرياار الفريااق العاماال عاان دورة االسااتعراض الثانيااة  ٦١-١3٥و ٥٤-١3٥و

 الة فيها ) ايت(؛للح
تنفيااذ يطااة اإلدارة ال يئيااة واالجتماعيااة وإنفاااذ مااانون التعاادين وال يئااة  ١٠-١٢6

 )كينيا(؛
مواصااالة جهود اااا الرامياااة إىل إلغااااء عقوباااة اإلعااادام والت اااديق علاااى  ١١-١٢6

الربوتوكاااااول االيتيااااااري الثااااااج امللحاااااق ابلعهاااااد الااااادوز اخلااااااص ابنقاااااوق املدنياااااة 
 إىل إلغاء عقوبة اإلعدام ) يسلندا(؛والسياسيةي اهلاد  

 د  اية املطا  )كابو فريدي(؛ إلغاء عقوبة اإلعدام ر ياا  ١٢-١٢6
 إكمال عملية إلغاء عقوبة اإلعدام )مجهورية أفريقيا الوسطى(؛ ١٣-١٢6
 ا اذ التدابري التشريعية الالدمة إللغاء عقوبة اإلعدام )أوكرانيا(؛ ١٤-١٢6
اإلعاادام بشااكل كاماالي و فيااف مجيااع أحكااام اإلعاادامي إلغاااء عقوبااة  ١5-١٢6

والت ديق على الربوتوكول االيتياري الثاج امللحاق ابلعهاد الادوز اخلااص ابنقاوق 
 املدنية والسياسية )أملانيا(؛

النظااار د إلغااااء عقوباااة اإلعااادام علاااى مجياااع اجلااارائد والت اااديق علاااى  ١6-١٢6
هاااااد الااااادوز اخلااااااص ابنقاااااوق املدنياااااة الربوتوكاااااول االيتيااااااري الثااااااج امللحاااااق ابلع

 والسياسية )ومي يا(؛
ا اذ التادابري الالدماة لضامان بقااء حااالت االيتفااء القساري بشاكل  ١7-١٢6

 صريض يارف نطاق ايت اص احملاكد العسكرية د مجيع اناالت )األرجنتني(؛
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لألمني مان دون أن حتال ملهاا مجاعاات  الوفاء بدور ا بوصفها ضامناا  ١٨-١٢6
الدفاع الذايتي وضمان احكام حقوق اإلنساان د أراضايهاي مباا د ذلاك مان جانا  

 موات األمني وضمان وضع حد لإلفالت من العقاب )إس انيا(؛
تعزيز سيادة القانون د مجيع أحناء ال لد من ياالل دعاد وجاود ماوات  ١9-١٢6

ق اإلنساااني والت اادي لوجااود ميليشاايات الاادفاع أماان وطااين مدربااة د جمااال حقااو 
 الذايتي مبا د ذلك جمموعة "كولويوبو" )بلجيكا(؛

ا اااااذ يطااااوات جمديااااة لتحسااااني أماااان املاااادنيني والوصااااول إىل النظااااام  ٢٠-١٢6
القضائ  الر  ي مع بناء الثقاة د نظاد إنفااذ القاانون الر ياة مان أجال مناع انتشاار 

 هتت املتحدة األمريكية(؛مجاعات الدفاع الذايت )الوال
إعطاااااء األولويااااة للتشاااااور مااااع صااااغار املاااازارعني ملنااااع األثاااار السااااليب  ٢١-١٢6

للسياساااات ال اااناعية الزراعياااة علاااى األمااان الغاااذائ  والتغاااذويي د إطاااار متابعاااة 
من تقرير الفريق العامل عن دورة االساتعراض  ٢٤-١٣5لتوصية الواردة د الفقرة ا

 ايت(؛الثانية للحالة فيها ) 
ضاامان ميااام عمليااات اإليااالء علااى ماارارات مضااائيةي مااع ضااماوت  ٢٢-١٢6

 إجرائية صارمة تتما ى مع املعايري الدولية )توبو(؛
ضااامان رعاياااة صاااحة األم ورعاياااة ال اااحة اجلنساااية واإلةابياااة للمااارأة  ٢٣-١٢6

 بتط يق أسالي  موحدة )أفغانستان(؛
وانقاوق اجلنساية واإلةابياة للشاا اب تنفياذ اساكاتيجية تكفال ال احة  ٢٤-١٢6

عن طرياق مكافحاة تشاويه األعضااء التناسالية لاإلوث واناد مان الوفياات النفاساية 
 املت لة ااالت اإلجهاض بري املأمون )بلجيكا(؛

تعااديل التشااريعات ملكافحااة ممارسااة تشااويه األعضاااء التناساالية لااإلوث  ٢5-١٢6
ي بطارق العنف املنزز ضد املرأة وحظر ا مانووا وبري ا من املمارسات العرفية الضارة و 

 منها تنقيض القانون لتعريف االبت اب الزوج  ووضع عقوابت مناس ة )أملانيا(؛
تعديل مانون األحوال الشم ية واألسرة لضمان انط ااق اناد األدىن  ٢6-١٢6

زوافي على الرجال والنساءي ومشولاه جلمياع أناواع الا عاماا  ١٨لسن الزواف احملدد د 
 مبا د ذلك الزجيات الدينية والتقليدية )أسكاليا(؛

إنشاء  ليات  املة ملكافحة الزواف القسري والزواف امل كاري بوساائل  ٢7-١٢6
 عامااا  ١٨منها رفع اند األدىن لسن الزوافي مبا د ذلك د الزجيات التقليدياةي إىل 

 رضني للمطر )أملانيا(؛ابلنس ة للفتيان والفتياتي وإاتحة مالجو لأل ماص املع
للنسااء والرجاال وجلمياع  عامااا  ١٨حتديد اند األدىن لسن الازواف د  ٢٨-١٢6

 ندا(؛ يرلأ كال الزواف )
إلغاء مجيع األحكام التمييزية ضد املرأة د ماانون األحاوال الشم اية  ٢9-١٢6

لرجااال ابلنساا ة ل عاماااا  ١٨واألساارةي ورفااع انااد األدىن للساان القااانوج للاازواف إىل 
 والنساءي من دون استثناء )بلجيكا(؛
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تنقااايض التشاااريعات الرا ناااة مااان أجااال حظااار العقااااب ال ااادج لألطفاااال  ٣٠-١٢6
 د مجيع السياماتي مبا فيها املنزل )اجل ل األسود(؛ صرحياا  حظراا 
تكثيااف اجلهااود الراميااة إىل محايااة حقااوق األ ااماص امل ااابني ابملهااقي  ٣١-١٢6

 محالت إذكاء الوع  العام )بوتسواو(؛مبا د ذلك من يالل 
مواصالة أعمااال إذكااء الااوع  مان أجاال املسااعدة علااى تغياري املوامااف  ٣٢-١٢6

 السل ية ،اه األ ماص امل ابني ابملهق )مجهورية أفريقيا الوسطى(؛
تنفياااذ أنشاااطة إلذكااااء الاااوع  مااان أجااال تغياااري املواماااف السااال ية ،ااااه  ٣٣-١٢6

 الكونغو(.األ ماص امل ابني ابملهق )
ودرساااات بوركينااااا فاسااااو التوصاااايات املقدمااااة أثناااااء جلسااااة التحاور/املدرجااااة أدوه  -١٢7

 : وأحاطت  ا علماا 
 توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة )أوكرانيا(؛ ١-١٢7
النظاااار د توجيااااه دعااااوة دائمااااة إىل مجيااااع املكلفااااني بااااوالهتت د إطااااار  ٢-١٢7

 اإلجراءات اخلاصة )جورجيا(؛
النظاار د توجيااه دعااوة دائمااة إىل مجيااع اإلجااراءات اخلاصااة املواضاايعية  ٣-١٢7

 التابعة  لس حقوق اإلنسان )رواندا(؛
النظر د اعتماد مانون عام يعاما  علاى أعماال التميياز ألي سا   مان  ٤-١٢7

 األس ابي مبا د ذلك امليل اجلنس  واهلوية اجلنسانية ) يل (؛
ناع ومكافحاة مجياع أ اكال التميياز علاى أي اعتماد تشاريعات  ااملة مل ١٢7-5

 أسال كاني مبا د ذلك امليل اجلنس  واهلوية اجلنسانية ) ندورال(؛
إسقاع ال فة اجلرمية عن العالمات اجلنسية باني ال االغني املكاضاني مان  ١٢7-6

 نفس اجلنس ) يسلندا(؛
اجلنساااانية انظااار القاااانوج للتميياااز القاااائد علاااى امليااال اجلنسااا  واهلوياااة  ١٢7-7

 ) يسلندا(؛
واساتمدامهد  عامااا  ١٨،رمي ،نيد األ ماص الذين تقل أعماار د عان  ٨-١٢7

 د القوات املسلحة الوطنية )دام يا(.
 عن موماف الدولاة ومجيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة د  ذا التقرير تعرب   -١٢٨

ين غا  وويال  اذه االساتنتاجات  )الدول( الت مدمتها و/أو الدولة موضاوع االساتعراض. وال
 و/أو التوصيات على أ ا مد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل.

 التعهدات وااللتزامات الطوعية -اثلثاا  
 .٢٠٢٠أاير/مايو  ٣١تعهدت نوراسنا فاسو نتقد  تقريرملا ملنتص  املدة حبلول  -١٢9
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