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مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين بالستعراض الدوري الشامل ،املنشأ عمالا بقرار جملس حقـو
اإلنسـ ــا  1/5امل ـ ـ ر  18حزيرا /يوني ـ ـ  ،2007دورت ـ ـ احلاديـ ــة والعش ـ ـرين م الف ـ ـ ة مـ ــن 19
إىل  30كــانو اليناي/ينــاير  .2015وجــرا اســتعراض احلالــة م الوريــة لو الداقرابيــة الشــعبية
م اجللس ــة الرابع ــة ال ـ ـ عق ــدت م  20ك ــانو اليناي/ين ــاير  .2015وت ـ ـرأد وف ــد الوري ــة لو
الداقرابية الشعبية الوزير فونغسافاث بوفـا ،الـذي يتـوىل رئاسـة الـديوا اجلمالـوري ورئاسـة الل نـة
التوجياليــة الوبنيــة املعنيــة سقــو اإلنســا  .واعتمــد الفريــق العامــل ،م جلســت العا ــرة املعقــودة
م  23كانو اليناي/يناير  ،2015التقرير املتعلق جبمالورية لو الداقرابية الشعبية.
 -2وم  13كانو اليناي/ينـاير  ،2015اختـار جملـس حقـو اإلنسـا فريـق املقـررين التـا
(اجملموعة الينالثية) من أجـل تيسـا اسـتعراض احلالـة م الوريـة لو الداقرابيـة الشـعبيةي ال ازيـل
وقطر وكوت ديفوار.

 -3وعمـالا بأحكــا الفقـرة  15مــن مرفـق القـرار  1/5والفقـرة  5مــن مرفـق القـرار ،21/16
صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة م الورية لو الداقرابية الشعبيةي
(أ)

تقرير وبين/عرض كتايب مقد وفق ا للفقرة (15أ)( A/HRC/WG.6/21/LAO/1
)؛

(ب) جتمي ــع للمعلوم ــات أعدتـ ـ مفوض ــية األم ــم املتح ــدة الس ــامية حلق ــو اإلنس ــا
(املفوضية السامية) وفق ا للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/21/LAO/2؛
(ج)

موجز أعدت املفوضية السامية وفق ا للفقرة (15ج) (.)A/HRC/WG.6/21/LAO/3

 -4وأحيلت إىل الورية لو الداقرابية الشعبية ،عن بريـق اجملموعـة الينالثيـة ،قائمـة أسـللة
أع ــدها س ــلف ا إس ــبانيا وأملاني ــا وبل يك ــا وس ــلوفينيا والس ــويد واململك ــة املتح ــدة ل يطاني ــا العظمـ ـ
وأيرلنــدا الشــمالية وهولنــدا والوليــات املتحــدة األمريكيــة .واكــن البــالع عل ـ هــذ األســللة م
موقع الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل .

أوالا -موجز لوقائع عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أ ـار رئــيس الوفــد إىل أ الـدا النالــائو الــذي توختـ الوريــة لو الداقرابيــة الشــعبية
بعــد إنشــائالا منــذ  40عامـ ا ،مــن تنفيــذ مالمـ ا صــو الــوبن ويقيــق التنميــة السـ اتي يت كــا
علـ الــدوا يلــة الظــروا الـ يــنعم فيالــا ــعب لو املتعــدد اإلثنيــات بالســال واحلريــة والرخــاء،
حىت يتسىن ل التمتع الكامل سقو اإلنسا .
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 -6وذكر أ احلكومـة أولـت أةيـة للتوصـيات املقدمـة م إبـار السـتعراض الـدوري الشـامل
لعــا  ،2010م كــدا أ التقريــر الــوبين ،وتقريــر نتــائو وتوصــيات اجلولــة األوىل مــن الســتعراض
الدوري الشامل قد تر ا إىل اللغة الالويـة وعممـا علـ املسـ ول احلكـومي وأصـحاب املصـلحة
وعامة اجلمالور .وقد كلفت احلكومة أيض ا الوزارات التنفيذيـة املتتصـة واليلـات احلكوميـة بتنفيـذ
التوص ــيات املتعلق ــة ب ــأدوار ومال ــا ك ــل منال ــا .وأدرج العدي ــد م ــن التوص ــيات م اخلط ــة الوبني ــة
اخلمسية السابعة للتنمية الجتماعية  -القتصادية للف ة  ،2015-2011وهو قيد التنفيذ من
خالل القوان والسياسات والس اتي يات وخطط العمل.
 -7وأنشأت احلكومة م عا  2012الل نة التوجيالية الوبنية املعنية سقـو اإلنسـا  ،الـ
قادت عملية إعداد التقرير الوبين لتقداـ م إبـار السـتعراض احلـا  ،و ـاركت يـع الوكـالت
احلكوميــة املعنيــة م هــذ العمليــة .وأجريــت مشــاورات مــع أصــحاب املصــلحة لــت منظمــات
اجملتمع املدي ،واملنظمات الدولية غا احلكومية و ركاء التنمية الدولي .
 -8وأكــد رئــيس الوفــد أ الوريــة لو الداقرابيــة الشــعبية واصــلت يسـ أدائالــا م جمــال
احلوكمــة واإلدارة العامــة لالرتقــاء اســتوا الفعاليــة والشــفافية واملســاءلة وتوســيع نطــا املشــاركة،
ولتحسـ اخلــدمات املقدمــة للشــعب .وتعمــل احلكومــة حاليـا علـ تنفيــذ اخلطــة الرئيســية للقطــاع
القـ ــانوي املتعلقـ ــة بـ ــالنالوض بسـ ــيادة القـ ــانو سلـ ــول عـ ــا  ،2020آخـ ــذ اة م العتبـ ــار إعـ ــال
الجتماع الرفيع املستوا لل معيـة العامـة املعـين بسـيادة القـانو علـ الصـعيدين الـوبين والـدو .
وقامت اجلمعية العامة ،م إبار تعزيز سيادة القانو  ،باعتماد أو تعديل أكينر من مائـة قـانو م
جم ــالت السياس ــة والقض ــاء وال ــدفاع ال ــوبين واألم ــن الع ــا واجمل ــالت القتص ــادية والجتماعي ــة
والينقافية والبيلية.
 -9وأ ــار كــذل إىل أ عمليــة التعــديل الدســتوري تتســم بالشــفافية وتقــو علـ املشــاركة.
وتعكـف الل نـة الوبنيـة لصـياغة الدسـتور علـ دراسـة املـدخالت املسـتقاة مـن املشـاورات والنظــر
فيالا .وستتاح لل مالور الصيغة النالائية ملشروع الدستور املعدل لكو يقد تعليقات وإسالامات .
 -10وتــو احلكومــة أةيـةا ملنــع الفســاد ومكافحتـ مــن خــالل تنفيــذ القــانو املتعلــق اكافحــة
الفساد ،وسائر القوان والصكوك القانونية ذات الصلة ،ول سيما املرسـو املتعلـق باإلفصـاح عـن
ممتلكات املس ول احلكومي عل املستويات كافة.
 -11وأضاا أ معظم األهداا اإلمنائية لأللفية قد أجنز أو هو م سبيل إىل اإلجنـاز سلـول
هنايــة عــا  ،2015وأ معظــم التوصــيات املنبينقــة عــن اجلولــة األوىل مــن الس ـتعراض ،ل ســيما
م ــا تعل ــق منال ــا ب ــاحلقو القتص ــادية والجتماعي ــة والينقافي ــة ،مين ــل احل ــق م الص ــحة ،واحل ــق م
التعليم ،واحلق م الغذاء ،واحلق م السكن ،واحلق م األرض ،واحلق م التنمية واحلد من الفقـر،
قد نفذت بصورة تدرجيية.
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 -12و ــدد أيض ـ ا عل ـ أ احلكومــة وضــعت سياســة تــنظم قطــاع القضــاء م إبــار اجلالــود
الرامي ــة إىل ض ــما س ــيادة الق ــانو  ،واملس ــاواة أم ــا الق ــانو واحمل ــاكم ،وض ــما مراع ــاة األص ــول
القانونية الواجبة واحملاكمة العادلة.
 -13وأكد أ احلق م حريـة التعبـا واحلـق م حريـة الت مـع وتكـوين اجلمعيـات مكفـول م
الدسـتور والقـوان واملراســيم .وأ انتالــاك هــات احلـريت األساســيت يشــكل فعـالا جنائيـا يعاقــب
علي اوجـب القـانو اجلنـائو .وكـذل األمـر بالنسـبة حلريـة الـدين أو املعتقـد الـ يظـ باحلمايـة
م الدستور والقوان  ،وخاصة مرسو رئيس الوزراء رقم .92
 -14وأف ــاد ب ــأ احلكوم ــة واص ــلت يسـ ـ أحـ ـوال السـ ـ و وأول ــت أةي ــة لت ــدريب م ــو فو
الس و بشأ املعايا واملبادئ الدولية املتعلقة بإدارة الس و ومعاملة اجملرم .
 -15وأ ــار إىل أ حق ــو النس ــاء واألبف ــال واأل ــتاُ ذوي اإلعاق ــة يمـ ـ وتع ــزز م ــن
خالل تنفيذ األحكا الدستورية ذات الصلة وقوان ومراسيم واس اتي يات وخطـط عمـل وبنيـة
حمددة.
 -16وأكد أ العمليات الوبنية املتعلقة بوضـع القـوان وتطبيقالـا وإنفاذهـا تراعـو اللتزامـات
التعاهدية ،وأ اللتزا التعاهدي يرجح م حال تعارض مع التشريعات الوبنية.
 -17وتـو احلكومـة أةيـة للتوعيـة اعاهـدات حقـو اإلنسـا وتوصـيات السـتعراض الـدوري
الشامل ،ونشر املعلومات املتعلقة هبـا ،ولتطـوير قـدرات املسـ ول احلكـومي وأصـحاب املصـلحة
م جمال تنفيذ هذ املعاهدات والتوصيات.
 -18وعــالوة علـ ذلـ  ،تعمــل احلكومــة ،إبــداءا حلســن النيــة ،علـ توســيع نطــا تعاوهنــا مــع
املكلف ـ ـ بولي ــات م إب ــار اإلج ـ ـراءات اخلاصـ ــة جملل ــس حق ــو اإلنس ــا م تق ــد املعلومـ ــات
واإليض ــاحات بش ــأ استفس ــارا م أو أس ــللتالم أو القض ــايا ال ـ مال ــم فيم ــا يتعل ــق امارس ــات
حقو اإلنسا م البلد.
 -19وعلـ املســتوا اإلقليمـو ،ســاةت الوريـة لو الداقرابيــة الشـعبية م النالــوض سقــو
اإلنســا م رابطــة أمــم جنــوب ــر آســيا (آســيا ) مــن حي ـ بنــاء امل سســات ووضــع املعــايا.
وتشارك الورية لو الداقرابية الشعبية هبمة م الل نة احلكومية الدوليـة املعنيـة سقـو اإلنسـا
التابعــة لرابطــة آســيا  ،والل نــة املعنيــة بتعزيــز حقــو املـرأة والطفــل و ايتالــا التابعــة لــذ الرابطــة،
وقد ساةت م صياغة إعال آسيا بشأ حقو اإلنسا  ،وإعال آسيا بشأ القضاء علـ
العنف ضد املرأة ،وإعال آسيا بشأ القضاء عل العنف ضد األبفال.
 -20وباإلضــافة إىل احلـوار اليننــائو ذي الطــابع امل سســو الــذي جتريـ الوريــة لو الداقرابيــة
الشعبية مع عدد من الدول بشأ حقو اإلنسا  ،فقد تبادلت مع بلدا أخرا اآلراء واخلـ ات
املتعلقة هبذا اجملال م إبار تقاسم املمارسات اجليدة إلعمال حقو اإلنسا .
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 -21وأضــاا أ البلــد حقــق إجنــازات لكن ـ يواج ـ عــددا مــن املعوقــات والتحــديات ،اــا م
ذلـ الــذخائر غــا املنف ــرة ،وعــد تطــور البنيــة التحتيــة ،والكـوارث الطبيعيــة ،وتفشــو األمـراض،
وقصور املوارد البشرية ،وقيود امليزانية.
 -22ومن أجل التغلب عل هذ التحديات واملعوقـات ،حـددت احلكومـة األولويـات فركـزت
عل ـ التنميــة الجتماعيــة  -القتصــادية ،واحلــد مــن الفقــر ،وســيادة القــانو  ،ويس ـ احلوكمــة،
وبذل اجلالود مـن دو انقطـاع لبلـوأل األهـداا اإلمنائيـة لأللفيـة ،واملضـو م جالـود إزالـة الـذخائر
غــا املنف ــرة ،ويسـ خــدمات الصــحة العامــة ،والتعلــيم و ايــة املـرأة والطفــل والفلــات الضــعيفة
األخرا.
 -23وتنظــر الوريــة لو الداقرابيــة الشــعبية م التصــديق علـ مزيــد مــن التفاقيــات املتعلقــة
سقــو اإلنســا  ،اــا م ذلـ التفاقيــة الدوليــة حلمايــة يــع األ ــتاُ مــن الختفــاء القســري،
والتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــو يــع العمــال املالــاجرين وأفـراد أســرهم .وستواصــل الوريــة لو
الداقرابية الشعبية تعميم املعلومات عن حقو اإلنسـا وجتسـيد اللتزامـات والتعالـدات املتعلقـة
هبــذ احلقــو م السياســات والق ـوان والس ـ اتي يات وال ـ امو واملشــاريع الوبنيــة ،وســتنظر م
دعــوة املقــررين اخلاصـ لزيــارة البلــد علـ أســاد كــل حالــة علـ حــدة .وســتوج قريبــا ،دعــوة إىل
املقرر اخلاُ املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق م مسـتوا معيشـو مناسـب وبـاحلق
م عد التمييز م هذا السيا لزيارة البلد خالل عا .2015
 -24وأ ــار رئــيس الوفــد إىل تر ــح الوريــة لو الداقرابيــة الشــعبية لعضــوية جملــس حقــو
اإلنســا للف ـ ة  ،2018-2016م كــدا أ بلــد ســيبذل قصــارا جالــد  ،إذا مــا انتتــب ،مــن
أجل املساةة م فعالية وكفاءة أداء اجمللس ،وسيواصل بذل جالود منسقة لتحسـ حالـة حقـو
اإلنسا للشعب الالوي.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -25أدىل  73وفــدا ببيانــات خــالل جلســة التحــاور .وتــرد م الفــرع الينــاي مــن هــذا التقريــر
التوصيات املقدمة أثناء جلسة التحاور.
 -26ونوهــت النــرويو بقبــول التوصــية ال ـ قــدمتالا م اجلولــة األوىل مــن الســتعراض الــدوري
الشــامل بشــأ وفيــات األمالــات واألبفــال وتــوفا التعلــيم .و ـ عت النــرويو عل ـ ال كيــز عل ـ
بلوأل األهداا اإلمنائية لأللفية ال مل يبذل ما يكفو من اجلالد لتحقيقالا م األجل احملدد.
 -27وأ ـادت بــاراغواي بالنضـما إىل الصــكوك الدوليـة حلقــو اإلنسـا  ،واراجعــة القـوان
هبــدا ايــة حقــو امل ـرأة والطفــل ،واــا اعتم ــد مــن تعــديالت تش ـريعية عــدة منــذ الس ــتعراض
األول .وأعربــت بــاراغواي عــن تقــديرها لل الــود الراميــة إىل مكافحــة الفقــر وإنشــاء آليــات لتعزيــز
حقو اإلنسا .
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 -28وأثن ــت الفلب ـ عل ـ الت ـزا البل ــد بتعزي ــز حق ــو اإلنس ــا وبعملي ــة الس ـتعراض ال ــدوري
الشــامل ،اــا م ذل ـ بــذل جالــود لنشــر نتــائو اجلولــة األوىل مــن الســتعراض الــدوري الشــامل.
ونوهت بإدراج التوصيات املقبولة م اخلطط الوبنية.
 -29وأعربــت بولنــدا ع ــن تقــديرها للتقــد احمل ــرز ،اــا م ذل ـ س ــن أو تعــديل ق ـوان ع ــدة،
وإنشــاء عــدد مــن اآلليــات املش ـ كة ب ـ الوكــالت ،لكنالــا أ ــارت م الوقــت نفس ـ  ،إىل ضــرورة
بذل مزيد من اجلالد لتنفيذ املعايا الدولية حلقو اإلنسا تنفيذا كامالا.
 -30ورحبت ال تغال بانضما البلد إىل اتفاقية مناهضـة التعـذيب وغـا مـن ضـروب املعاملـة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسـانية أو املالينـة (اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب) ،وبالتقـد احملـرز م جمـال
تعزيز حقو املرأة.
 -31وأ ــادت الوري ــة كوري ــا باخلط ــة الرئيس ــية للقط ــاع الق ــانوي املتعلق ــة ب ــالنالوض بس ــيادة
القانو  ،وبالتشريعات ال سنت م اآلونة األخـاة ،وأعربـت عـن أملالـا م تر ـة هـذ اخلطـة إىل
إجراءات ملموسة.
 -32وأعرب الياد الروسو عـن تقـدير للتقـد احملـرز م تنفيـذ جمموعـة مـن الصـكوك الدوليـة
حلقو اإلنسا  ،ونو بقبول جمموعة من التدابا املتتذة حلماية حقو املرأة.
 -33وأثنت صربيا عل التزا البلد بإعمال احلق م الصـحة ،وهـو التـزا جتلـ م زيـادة فـرُ
احلصــول عل ـ اخلــدمات الصــحية ويقيــق هــدا األلفيــة اإلمنــائو بشــأ فــي معــدل وفيــات
األبف ــال دو س ــن اخلامس ــة .و ـ ـ عت صـ ـربيا الوري ــة لو الداقرابي ــة الش ــعبية علـ ـ اعتم ــاد
القانو املتعلق اكافحة الجتار بالبشر.
 -34وأ ــادت س ـااليو اــا وضــع مــن خطــط م جمــال ســيادة القــانو وهن ـأت الوريــة لو
الداقرابي ــة الش ــعبية علـ ـ بلوغال ــا معظ ــم األه ــداا اإلمنائي ــة لأللفي ــة .و ـ ـ عتالا علـ ـ معاجل ــة
احلــالت املبلــه عنالــا بشــأ التمييــز ضــد األقليــات والطوائــف الدينيــة وممارســات قضــم األراضــو
لستغاللا م النشاط الصناعو.
 -35وأعربت نيبال عن تقديرها ملتتلف التـدابا التشـريعية واإلجرائيـة وامل سسـية الـ ا ـذت
تنفيــذا للتوصــيات املنبينقــة عــن اجلولــة األوىل مــن الســتعراض الــدوري الشــامل .و ـ عت نيبــال
الوري ــة لو الداقرابيـ ــة الش ــعبية عل ـ ـ الس ــتفادة مـ ــن الن ــاح الـ ــذي حققت ـ ـ م جمـ ــال تنفيـ ــذ
األهداا اإلمنائية لأللفية.
 -36وأ ــادت س ــلوفينيا ب ــاجلالود املبذول ــة م جم ــالت تعزي ــز املس ــاواة بـ ـ اجلنسـ ـ والتنمي ــة
والقضـ ــاء عل ـ ـ الفقـ ــر .وأعربـ ــت عـ ــن قلقالـ ــا إزاء ورود تقـ ــارير عـ ــن ممارسـ ــة التمييـ ــز ضـ ــد بع ـ ـ
اجملموعات اإلثنية والجتار بالبشر من وإىل البلد.
 -37واع فــت إســبانيا بالــدور الــذي يضــطلع بـ هــذا البلــد م إبــار رابطــة أمــم جنــوب ــر
آسيا .وأحابت علم ا بالتصديق عل معظـم معاهـدات حقـو اإلنسـا لكنالـا دعـت إىل يقيـق
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مزيـد مــن التقــد للتقيــد باملــادة  6مــن العالــد الــدو اخلــاُ بــاحلقو املدنيــة والسياســية .وأعربــت
إســبانيا عــن قلقالــا إزاء إدخــال تعــديالت تش ـريعية م اآلونــة األخــاة تقيــد أنشــطة املنظمـات غــا
احلكومية.
 -38وأ ــادت ســري لنكــا بانضــما البل ــد إىل اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب م ع ــا ،2012
ورحبت بصدور املرسـو املتعلـق باأل ـتاُ ذوي اإلعاقـة ،وبإعطـاء األولويـة للحـد مـن الفقـر م
برنامو التنمية الوبين.
 -39وأ ــارت الســويد إىل قضــية اختفــاء أحــد النا ــط م اجملتمــع املــدي م كــانو األول/
ديسم  ،2012فالحظت أ احلكومة وعدت م بيا لا بإجراء يقيق امل م هذ القضية
لكنالا مل تكشف عن أي نتائو.
 -40ورحبت سويسرا بالتصديق عل اتفاقية مناهضة التعـذيب .واسـتنكرت فـرض قيـود علـ
احلـ ــق م حريـ ــة التعبـ ــا واحلـ ــق م الت مـ ــع السـ ــلمو وتكـ ــوين اجلمعيـ ــات ،مشـ ــددة عل ـ ـ الـ ــدور
األساســو لل الــات الفاعلــة املســتقلة م اجملتمــع املــدي م تعزيــز هــذين احلقـ  .وأعربــت سويس ـرا
عن أسفالا ملا تعرضت ل أنشطة الل نة الدولية للصليب األ ر من عرقلة م البلد.
 -41وأ ـ ــادت تايلنـ ــد بالتقـ ــد الكبـ ــا الـ ــذي أحـ ــرز البلـ ــد م مواءمـ ــة تشـ ــريعات احملليـ ــة مـ ــع
اللتزامــات الدوليــة املتعلقــة سقــو اإلنســا وم تنفيــذ خطــة التنميــة الوبنيــة .وأعربــت تايلنــد عــن
استعدادها لتبادل املعارا بشأ إعمال احلق م التنمية.
 -42وأعربــت تيمــور  -ليش ـ عــن تقــديرها لل الــود املتواصــلة ال ـ تبــذلا احلكومــة لتحس ـ
حالة حقو اإلنسا  ،ول سيما القانو املتعلق بالنالوض باملرأة و ايتالا.
 -43وأقــرت اململكــة املتحــدة ل يطاني ـا العظم ـ وأيرلنــدا الشــمالية بــإحراز تقــد منــذ اجلول ــة
األوىل م ــن الس ــتعراض ال ــدوري الش ــامل ،ول س ــيما التص ــديق علـ ـ اتفاقي ــة مناهض ــة التع ــذيب
ويسـ فــرُ وصــول اليلــات الدوليــة إىل الالجلـ المونــه .وأعربــت اململكــة عــن قلقالــا بشــأ
القيود املفروضة عل اجملتمع املدي وإزاء مصادرة األراضو وآليات التعوي .
 -44وأعربــت الوليــات املتحــدة األمريكيــة عــن قلقالــا إزاء القيــود املفروضــة علـ حريــة التعبــا
وحريـ ــة الت مـ ــع السـ ــلمو وتكـ ــوين اجلمعيـ ــات وحريـ ــة الـ ــدين ،واحلـ ــق م املشـ ــاركة م انتتابـ ــات
حقيقية .ودعت الوليات املتحدة احلكومة إىل تـدريب املسـ ول احملليـ علـ حقـو اجلميـع م
اجملاهرة بدينالم وإقامة عائر .
 -45وأعربـ ـ ـ ــت أوروغ ـ ـ ـ ـواي عـ ـ ـ ــن تق ـ ـ ـ ــديرها خلطـ ـ ـ ــة التنمي ـ ـ ـ ــة الجتماعيـ ـ ـ ــة  -القتص ـ ـ ـ ــادية
للف ـ ة  ،2015-2011ال ـ مكنــت البلــد مــن يقيــق منــو اقتصــادي مســتدا  .وأ ــارت إىل أ
خط ــة الف ـ ـ ة  2020-2016تأخ ــذ م العتب ــار احل ــد م ــن الفق ــر ويقي ــق اإلنص ــاا والتنمي ــة
البشرية .وألقت أوروغواي الضوء عل التصديق عل اتفاقية مناهضة التعذيب.
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 -46وأ ــادت أوزبكســتا بالتقــد الــذي أحــرز منــذ اجلولــة األوىل مــن الســتعراض الــدوري
الشامل ،ورحبت خبطة تعزيز سيادة القانو واإلصالحات الدستورية والقانونية ال جيري تنفيذها
م إبار هذ اخلطة ،والتصديق عل اتفاقية مناهضة التعذيب والتعاو مع آليـات األمـم املتحـدة
حلقو اإلنسا .
 -47ونوه ــت الوري ــة فن ــزويال البوليفاري ــة بالتق ــد احمل ــرز م تنفي ــذ التوص ــيات املنبينق ــة ع ــن
الستعراض الدوري الشامل ،مينل التصديق عل اتفاقية مناهضـة التعـذيب .وأ ـارت إىل يقيـق معظـم
األهداا اإلمنائية لأللفية ،واحلد من الفقر من خالل خطة التنمية الجتماعية  -القتصادية.
 -48ورحبــت فييــت نــا جبالــود البلــد م ســبيل تنفيــذ مــا قبلـ مــن توصــيات مقدمــة م اجلولــة
األوىل مــن الســتعراض الــدوري الشــامل ،ول ســيما إح ـراز تقــد ملحــود م التتفيــف مــن حــدة
الفقر ،ويقيق التنمية البشرية ،ويس أدائ م جمال احلوكمة.
 -49ولحــا الــيمن أ الوريــة لو الداقرابي ـة الشــعبية قــد ا ــذت تــدابا تش ـريعية ملواءمــة
قوانينالا مع اللتزامات الدولية عل الرغم من املصـاعب الـ تواجالالـا .وألقـ الـيمن الضـوء علـ
التصديق عل معظم املعاهدات الدولية حلقو اإلنسا .
 -50وأ ــادت اجلزائ ــر بتنفي ــذ التوص ــيات املتعلق ــة ا ــالت احلوكم ــة واإلدارة العام ــة وس ــيادة
الق ــانو من ــذ اجلول ــة األوىل م ــن الس ــتعراض ال ــدوري الش ــامل .وأثن ــت علـ ـ البل ــد مل ــا أجن ــز م ــن
األهداا اإلمنائية لأللفية وتصديق عل اتفاقية مناهضة التعذيب م عا .2012
 -51ورحبــت أنغــول بانضــما البلــد إىل كتلــف صــكوك حقــو اإلنســا  ،ول ســيما اتفاقيــة
مناهض ــة التع ــذيب .ولحظ ــت أنغ ــول بارتي ــاح اعتم ــاد اخلط ــة الوبني ــة ملكافح ــة الفس ــاد وتع ــديل
التشريعات ذات الصلة م عا .2012
 -52وأ ــادت األرجنت ـ باعتمــاد مرســو رئاســو م عــا  2014يالــدا إىل تعزيــز حقــو
األ ــتاُ ذوي اإلعاق ــة ،و ـ ـ عت البل ــد علـ ـ النض ــما إىل ال وتوك ــول الختي ــاري لتفاقي ــة
حقو األ تاُ ذوي اإلعاقة .وأحابت علما باعتزا البلد املضو م التصديق علـ الصـكوك
الدولية حلقو اإلنسا .
 -53ورحبت أس اليا بالتزا البلد بإدمـاج اتفاقيـات حقـو اإلنسـا الـ صـد عليالـا مـ خرا
م التش ـريعات احملليــة .وأعربــت عــن قلقالــا بشــأ حمــاولت زيــادة الرقابــة عل ـ اإلن نــت ،وحالــة
التطور الجتماعو  -القتصـادي للم تمـع املـدي ،واختفـاء سـومباث سـومفو  ،والالمسـاواة م
معاملة األقليات الدينية.
 -54ولحظ ــت ب ــنغالديم تنفي ــذ مش ــاريع كتلف ــة تتعل ــق باستلص ــال الفق ــر ،وتراج ــع نس ــبة
السكا الذين يعيشو م حالة فقر .وأ ادت باجلالود املبذولة م جمال حقو املرأة و الطفل.
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 -55وأ ارت بيالرود بارتياح إىل املشـاورات الواسـعة الـ جـرت مـع اجملتمـع املـدي م إبـار
إعداد التقرير الوبين اليناي .وأعربت عن تقديرها لل الود املبذولة م جما احلد من الفقر ويقيق
التنمية.
 -56وحين ــت بل يك ــا البل ــد عل ـ توجيـ ـ دع ــوة دائم ــة إىل ي ــع املكلفـ ـ بولي ــات م إب ــار
اإلجـراءات اخلاصــة .وأعربــت عــن قلقالــا إزاء القيــود املفروضــة علـ حريــة التعبــا وحريــة الصــحافة
وحرية الت مع وتكوين اجلمعيات ،واستفسـرت عمـا آل إليـ التحقيـق م قضـية اختفـاء سـومباث
سومفو .
 -57وأ ــادت بوتــا بســن وتعــديل قـوان وبنيــة هامــة ،مــا أســفر عــن إصــالحات إجيابيــة م
جمــال النالــوض سقــو اإلنســا منــذ الســتعراض الــدوري الشــامل األول اخلــاُ بالبلــد .وأ ــادت
بإنشاء عدة آليات مش كة ب الوكالت من أجل تعزيز حقو اإلنسا و ايتالا.
 -58ورحبـ ــت ال ازيـ ــل بتنفيـ ــذ اخلطـ ــة الوبنيـ ــة السـ ــابعة للتنميـ ــة الجتماعيـ ــة  -القتصـ ــادية
وباجلالود املبذولة إلجراء مسح للذخائر غا املنف رة وإزالتالا .وأ ـارت بارتيـاح إىل تصـديق البلـد
عل اتفاقية مناهضة التعذيب م عـا  ،2012و ـ عت علـ وضـع تعريـف ـامل للتمييـز وفقـا
لالتفاقية الدولية للقضاء عل يع أ كال التمييز العنصري.
 -59ورحبــت بــروي دار الســال باإلصــالحات ال ـ أدخلــت عل ـ قطــاع التعلــيم الــوبين مــن
أجل يس فرُ احلصول علـ التعلـيم م املنـابق احلضـرية والريفيـة .وأثنـت علـ توسـيع ـبكة
الصــحة العامــة ،وتطبيــق نظــا التــأم الصــحو وتــوفا العــالج الصــحو جمانـ ا لألبفــال دو ســن
اخلامسة.
 -60وأ ــادت كمبوديــا بتعزيــز املســاواة بـ اجلنسـ و ايــة حقــو املـرأة والطفــل مــن خــالل
اتفاقيـات دوليـة كتلفـة فضـالا عـن اسـ اتي يات وبـرامو وبنيـة .وأثنـت علـ تطـوير بنـاء القـدرات
املتعلقة سقو اإلنسا  ،اا م ذل توفا التدريب للمو ف احلكومي ومو فو إنفاذ القانو .
 -61واستفسـرت كنـدا عــن اخلطـوات املتتــذة لضـما التقيــد التـا باتفاقيــة مناهضـة التعــذيب
عل ـ يــع مســتويات الســلطة .وأعربــت عــن قلقالــا إزاء وضــع اآللا مــن ــعب ةونــه الــذين
أعيدوا من تايلند وما يلقون من معاملة ،وإزاء حريتالم الدينية والعقائدية.
 -62وألقــت ــيلو الضــوء عل ـ مبــادرات عــدة ــدا إىل تنفيــذ توصــيات اجلولــة األوىل مــن
الستعراض الدوري الشامل ،ول سيما اخلطـة الرئيسـية للقطـاع القـانوي املتعلقـة بـالنالوض بسـيادة
القانو لعا .2009
 -63وأعربــت الص ـ عــن تقــديرها لتنفيــذ مــا قبل ـ البلــد مــن التوصــيات الصــادرة عــن اجلولــة
األوىل من الستعراض .ونوهت بالتقد احملرز م بلوأل األهداا اإلمنائية لأللفية ،اا يشمل تعزيز
التعليم ،والصحة ،والينقافة والسكن الالئق.
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 -64ولحظــت كوســتاريكا التقــد احملــرز منــذ اجلولــة األوىل مــن الســتعراض الــدوري الشـ 
ـامل.
وألقـت الضــوء علـ التــدابا الراميــة إىل ضـما التمتــع بــاحلقو القتصـادية والجتماعيــة والينقافيــة
ومكافح ــة الفق ــر .ونوه ــت باإلص ــالحات الرامي ــة إىل ض ــما س ــيادة الق ــانو  ،ودع ــت البل ــد إىل
مواصلة هذ اجلالود.
 -65ولحظت كوبا تنفيذ التوصيات ال قبلالا البلد م اجلولة األوىل من الستعراض الدوري
الشامل ،والتحديات ال يواجالالا م جمـال حقـو اإلنسـا  .وأثنـت علـ جالـود احلـد مـن الفقـر
وأ ادت كذل بالس اتي يات الوبنية الرامية إىل إصالح قطاعو الصحة والتعليم.
 -66وألقت الورية كوريا الشعبية الداقرابية الضوء علـ اجلالـود املبذولـة لضـما السـتقرار
السياسو والسال مشاة إىل جمموعة من التدابا املتتذة م جمال تعزيز احلقو املدنية والسياسية
والقتصادية والجتماعية والينقافية.
 -67وأ ــادت الوريــة الكونغــو الداقرابيــة بــاجلالود الراميــة إىل تنفيــذ التوصــيات ال ـ قبلالــا
البلــد م اجلولــة األوىل مــن الســتعراض الــدوري الشــامل مشــاة إىل اعتمــاد وتعــديل  90قانون ـا.
وأ ادت باجلالود املبذولة للحد من الفقر وبالتصديق عل اتفاقية مناهضة التعذيب.
 -68ورحب ــت جيب ــوه ب ــالنالو الق ــائم عل ـ إ ـراك ي ــع امل سس ــات العام ــة واملنظم ــات غ ــا
احلكومية م صياغة التقرير الوبين ،وعل إجراء مشاورات واسعة معالا ،ما يعكـس تقييمـا واقعيـا
حلالة حقو اإلنسا م البلد.
 -69ورحبــت مصــر بالسياســة اإلجيابيــة واإلصــالحات التش ـريعية ،اــا م ذل ـ النضــما إىل
اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب .وســلمت بــأ الــذخائر غــا املنف ــرة تشــكل عائق ـ ا رئيســي ا ي ـ ثر تــأثاا
سلبي ا عل جالود احلكومة م جمال تعزيز حقو اإلنسا .
 -70وأ ارت إستونيا بارتياح إىل التقد احملـرز م جمـال مشـاركة املـرأة علـ الصـعيد السياسـو
وإ ـراكالا م إدارة ـ و احلكــم واإلدارة احملليــة عل ـ يــع املســتويات .وأعربــت عــن قلقالــا إزاء
انتش ــار ممارس ــة العن ــف ض ــد األبف ــال م املن ــزل واملدرس ــة ،وأ ــارت إىل جوان ــب القص ــور الـ ـ
تشوب ،م املمارسة العملية ،التمتع باحلق م حرية التعبا والوصول إىل اإلن نت.
 -71وأ ـ ــادت إثيوبي ـ ــا بتنفي ـ ــذ ع ـ ــدد كب ـ ــا م ـ ــن التوص ـ ــيات املنبينق ـ ــة ع ـ ــن اجلول ـ ــة األوىل م ـ ــن
الس ــتعراض ال ــدوري الش ــامل .وأعرب ــت ع ــن تق ــديرها لعتم ــاد اخلط ــة الوبني ــة الس ــابعة للتنمي ــة
الجتماعية  -القتصادية ،ال وضعت من أجل احلد من الفقر ومعاجلة األسـباب اجلذريـة حلالـة
التتلف.
 -72وأ ــارت فنلنــدا إىل ضــرورة يقيــق مزيــد مــن التقــد م جمــال حقــو اإلنســا اخلاص ــة
بالفل ــات األ ــد ض ــعف ا ،كالنس ـاء واألبف ــال واجملموع ــات اإلثني ــة .و ــددت عل ـ ال ــدور الفع ــال
للمدافع عن حقو اإلنسا م اجملتمع ،وأ ـارت م معـرض ذلـ إىل قضـية اختفـاء سـومباث
سومفو .
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 -73ورحبــت فرنســا بالتصــديق عل ـ اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وبالتقــد احملــرز م اجملــالت
ذات الصلة بـاحلقو الجتماعيـة والقتصـادية .وأعربـت عـن اسـتنكارها فـرض قيـود ـديدة علـ
اجملتمع املدي.
 -74و كرت أملانيا الوفد عل ما قدم من معلومات تتعلق باألسللة ال قدمتالا سلفا.
 -75وأعــاد وفــد الوريــة لو الداقرابيــة الشــعبية تأكيــد الت ـزا احلكومــة بالتمس ـ باملســاواة
والعدالة وسيادة القانو  .وفيما يتعلـق بسـومباث سـومفو  ،أ ـار الوفـد إىل أ حـالت الختفـاء
يدث م يع أحناء العامل ،وهو تقع أحيانا نتي ة خالفات مع اجلماعـات اإلجراميـة .وأضـاا
أ بع ـ حــالت الختفــاء يــل س ـريع ا بينمــا قــد يتطلــب حــل بعضــالا اآلخــر ســنوات ،رغــم أ
الدول باتت متل اليو تقنيات متطـورة للتحقيـق .وأوضـح الوفـد أ جلنـة التحقيـق منفتحـة دائمـ ا
عل ـ اآلراء أو الق احــات ال ـ تســاعد م التحقيــق ،وهــو مســتعدة لتلقــو الق احــات مــن أي
برا يالم أمر التحقيقات اجلارية .وأكد الوفد أ السـلطات ل تـزال جتـري يقيقا ـا وستواصـل
إجراء يقيق امل م هذ القضية لكشف احلقيقة وتقد اجلناة إىل العدالة وفق ا للقانو .
 -76وأ ــار الوف ــد إىل اإلص ــالحات القض ــائية الام ــة الـ ـ ج ــرت من ــذ الس ــتعراض ال ــدوري
الشــامل األول ،اــا م ذل ـ اعتمــاد قــانو احملــام  ،الــذي يتــوخ م جــوهر ضــما فعاليــة أداء
احملام عملالم م إبار التقيد ادونة مكرسة لقواعد املالنة.
 -77وأكد الوفد أ اإلبقاء عل عقوبة اإلعدا م النظـا القـانوي للبلـد يتما ـ مـع املعـايا
الدولي ــة حلق ــو اإلنس ــا  ،مشـ ـاا إىل أ تنفي ــذ أحك ــا اإلع ــدا ق ــد أوق ــف اختياريـ ـ ا من ــذ بض ــع
سنوات.
 -78وأ ــار الوفــد إىل أ املرســو املتعلــق بــإدارة األنشــطة الدينيــة و ايتالــا ضــع للمراجعــة
لضـما المتينـال لاللتزامـات التعاهديـة الدوليـة ،اــا م ذلـ املـادة  18مـن العالـد الـدو اخلــاُ
باحلقو املدنية والسياسية ،وتوصيات الستعراض الدوري الشامل ذات الصلة ،وتوصـيات املقـرر
اخلاُ املعين سرية الدين أو املعتقد.
 -79وذكر الوفد أ احلكومة نفذت تدابا م جمال يقيق التنمية واحلد من الفقـر ،خصوصـا
فيمــا يتعلــق باألقليــات اإلثنيــة .وحيظــر قــانو العقوبــات يــع أعمــال التمييــز القــائم علـ األصــل
اإلثين ،ويعت وضع عقبات يول دو املشاركة بسبب األصل اإلثين عمالا يستوجب العقوبة.
 -80وق ــال الوف ــد إ الوري ــة لو الداقرابي ـ ـة الش ــعبية أك ــدت التزامال ــا ب ــالتنوع اإلث ــين وم
احلوكمــة الوبنيــة ،وســلط الضــوء عل ـ أ جلميــع اجملموعــات اإلثنيــة دورا متزايــد األةيــة م إدارة
و احلياة السياسية والقتصادية والجتماعية والينقافية لألمة.
 -81وأ ار الوفد إىل أ احلكومة تو أةية ،م تنفيذ سياسة إعـادة التـوب م إبـار اخلطـة
الوبنيــة الســابعة للتنميــة الجتماعيــة  -القتصــادية ،للحفــاد عل ـ الينقافــة وأســباب الــرز مــن
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خــالل عقــد اجتماعــات تشــاورية عامــة ،والعمــل ،م الوقــت نفس ـ  ،عل ـ
الالزمة إلقامة مواقع جديدة ملشاريع التنمية.

يلــة الظــروا امل اتيــة

 -82وفيمــا يتعلــق بــأفراد المونــه العائــدين مــن تايلنــد ،أكــد الوفــد أ ــعب المونــه يتمتــع،
علـ قـد املسـاواة مـع اآلخـرين ،بـاحلق م احلصــول علـ وثـائق السـفر واجلـوازات وتصـاريح عبــور
احلدود.
 -83وباإلضــافة إىل ذل ـ  ،ــدد الوفــد عل ـ الــدا الس ـ اتي و املتمينــل م استلصــال الفقــر
اجلماعو سلول عا  ،2015وم اخلروج من قائمة أقل البلدا منـوا سلـول عـا  ،2020مشـاا إىل
أ احلكومـة تعكــف حاليـ ا علـ صــياغة اخلطــة الوبنيــة اخلمســية املقبلــة للتنميــة الجتماعيــة  -القتصــادية
للف ـ ة  ،2020-2016وهــو خطــة تركــز عل ـ استلصــال الفقــر ويقيــق النمــو املنصــف وتنميــة
املوارد البشرية.
 -84وســلط الوفــد الضــوء علـ يســن خــدمات التعلــيم والرعايــة الصــحية م املنــابق احلضـرية
والريفية من حي فرُ احلصول عليالا وجود ا.
 -85وأفاد الوفد بأ البلد حيتاج إىل مزيد من املوارد لكو يتمكن ،سلول هنايـة عـا ،2015
م ــن بل ـ ـوأل األه ــداا اإلمنائي ــة لأللفي ــة م جم ــالت التغذي ــة ،واملس ــاواة ب ـ ـ اجلنس ـ ـ م التعل ــيم
البتــدائو ،وخف ـ مع ــدل وفي ــات األمال ــات واألبفــال ،والبيل ــة ،وإزال ــة ال ــذخائر غ ــا املنف ــرة.
وأ ار الوفد إىل الذخائر غا املنف رة كعامل رئيسو من عوامل اخلطر عل اإلنسا وعقبـة كبـاة
أما يقيق التنمية.
 -86وأ ــار الوفــد أيض ـ ا إىل أ مشــاورات قــد عقــدت مــع أصــحاب املصــلحة بشــأ صــياغة
املبــادئ التوجياليــة لتنفيــذ مرســو رئــيس الــوزراء رقــم  ،2010،PM/013املتعلــق باملنظمــات غــا
احلكوميــة الدوليــة .ومض ـ الوفــد قــائالا إ احلكومــة أصــدرت املرســو رقــم ،2009 ،PM/115
املتعلـق بتكــوين اجلمعيــات واملرســو رقـم  ،2011 ،PM/149املتعلــق بامل سســات ،وةــا م بــور
التنقيح .وأ ار إىل تس يل  147عيـة و 10م سسـات بصـورة رةيـة منـذ فـتح بـاب التسـ يل
م عا .2009
 -87وباإلضــافة إىل ذل ـ  ،تــو احلكومــة أةيــة كبــاة ملنــع الجتــار بالبشــر .ويشــارك البلــد م
رابطــة أمــم جنــوب ــر آســيا ،وإب ــار منطق ــة هن ــر امليكون ــه الك ـ ا دو اإلقليمي ــة ،فض ـالا عــن
مشاركت م تنفيذ برنامو أس اليا  -آسيا ملكافحة الجتار باأل تاُ.
 -88وأ ــار الوفــد إىل أ قــانو العقوبــات م الوريــة لو الداقرابيــة الشــعبية جيــر انتالــاك
حقــو األف ـراد م حريــة التعبــا والكتابــة والت مــع وتكــوين اجلمعيــات باعتبــار فع ـالا جنائي ـا .وم
عا  ،2014أصدرت احلكومة مرسوما يتعلـق خبدمـة اإلن نـت مـن أجـل تنظـيم وسـائط التواصـل
الجتماعو .ويشـكل املرسـو أساسـ ا قانونيـ ا ملمارسـة احلـق م حريـة الوصـول إىل ـبكة اإلن نـت
والتعبا عن الرأي من خاللا.
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 -89وفيم ــا يتعلـ ــق بالس ـ ـ و  ،أكـ ــد الوف ــد أ احلكومـ ــة ت ــو أةيـ ــة لبن ــاء وتطـ ــوير الياكـ ــل
األساسية للس و برصد ميزانيـة حكوميـة لتحسـ األحـوال املعيشـية للسـ ناء ورفـاهالم .وأ ـار
الوفــد أيض ـا إىل أ مركــز سومســانغا إلعــادة التأهيــل ،الــذي أنشــم م عــا  ،1996يــوفر خدمــة
تطالــا اجلســم مــن الســمو وإعــادة تأهيــل املــدمن فضـالا عــن أنشــطة التــدريب املالـين .وقــد عــا
املركز منذ إنشائ  25 984حالة إدما عل املتدرات.
 -90ورحبت غانا باخلطوات املتتذة للحـد مـن الفقـر ،ورفـع مسـتوا املعيشـة ويسـ قـوان
العمل ،اا م ذل سن قانو للضما الجتماعو.
 -91وأ ـاد الكرسـو الرســو بـاخلطوات املتتـذة للحــد مـن الفقـر ،ويسـ الرعايـة الصــحية،
وزيــادة فــرُ احلصــول علـ التعلــيم ،وبالتصــديق علـ اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب .لكنـ أ ــار إىل
وجوب إيالء اهتما عاجل لبع احلالت.
 -92وأقرت هندوراد باجلالود املبذولـة لتنفيـذ توصـيات السـتعراض الـدوري الشـامل السـابق،
اا م ذل فيف حدة الفقر .ورحبت بـاإلجراءات الـ تتـوخ إيـالء األولويـة لتحقيـق املسـاواة
ب اجلنس والقضاء عل التمييز ضد املرأة ،وبقوان وخطط مكافحة الجتـار بالبشـر ،وباخلطـة
الرئيسية للقطاع القانوي املتعلقة بالنالوض بسيادة القانو .
 -93وأ ــادت هنغاريــا بالتصــديق عل ـ اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب ،ونوهــت بالتعــديالت ال ـ
أدخلــت عل ـ قــانو العقوبــات وقــانو اإلج ـراءات اجلنائيــة .وأعربــت عــن القلــق إزاء ورود تقــارير
تفيد بتعرض املسيحي وفلات إثنية معينـة للتمييـز ،مشـاة م الوقـت نفسـ  ،إىل عمليـات تعـديل
مرسو رئيس الوزراء املتعلق بإدارة األنشطة الدينية و ايتالا.
 -94ورحبــت النــد بــاجلالود املبذولــة م ســبيل مواءمــة التشـريعات احملليــة مــع الصــكوك الدوليــة
حلقــو اإلنســا  ،ونوهــت بإنشــاء الل نــة التوجياليــة الوبنيــة املعنيــة سقــو اإلنســا  .وأ ــادت
باألولوي ــات الـ ـ وض ــعتالا اجلمعي ــة الوبني ــة م ــن أج ــل يقي ــق التنمي ــة ،وت ــدابا مكافح ــة الجت ــار
بالبشر ،واإلجنازات ال يققت م جمال التصدي للعنف ضد املرأة.
 -95وأعربـت إندونيسـيا عــن تقـديرها لل الـود املبذولــة لتنفيـذ اخلطـة الرئيســية للقطـاع القــانوي
املتعلقــة بــالنالوض بســيادة القــانو ؛ ورحبــت باخلطــة الوبنيــة للتنميــة الجتماعيــة  -القتصــادية.
ونوهــت بإســالامات البلــد م جمــال حقــو اإلنســا عل ـ الصــعيد اإلقليمــو مــن خــالل الل نــة
احلكومية الدولية املعنية سقو اإلنسا التابعة لرابطة أمم جنوب ر آسيا.
 -96ولحظــت الوريــة إي ـرا اإلســالمية مــا ب ـرأ مــن يســينات م جمــال تعلــيم األبفــال م
املنابق احلضرية والريفية بفضل الس اتي ية الوبنية إلصالح التعليم ،وأعربت عن تقديرها خلطة
العمل الوبنية ملكافحة الجتار بالبشر.
 -97ونوه ــت أيرلن ــدا بالتق ــد احمل ــرز م مكافح ــة الجت ــار بالبش ــر ،ا ــا م ذلـ ـ إنش ــاء جلن ــة
توجيالية ووضع خطة عمل وبنية .وأعربـت عـن قلقالـا البـاله إزاء مـا يتصـور أنـ تقصـا م إجـراء
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يقيق كاا م ادعاءات اختفاء مـدافع عـن حقـو اإلنسـا اختفـاءا قسـري ا ،وإزاء التمييـز ضـد
األقليات الدينية وغاها من األقليات.
 -98وأ ــادت إيطاليــا بتصــديق البلــد عل ـ اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وا ــاذ تــدابا تشـريعية
ترمـو إىل تنفيـذ إجـراءات ايـة حقــو اإلنسـا علـ حنـو أفضــل .ورحبـت إيطاليــا بتطبيـق وقــف
اختيــاري لتنفيــذ عقوبــة اإلعــدا سكــم األمــر الواقــع ،وبــاعتزا البلــد تنقــيح قــانو العقوبــات وفق ـا
للمادة  6من العالد الدو اخلاُ باحلقو املدنية والسياسية.
 -99وأ ـ ــادت اليابـ ــا اشـ ــاركة البلـ ــد م العمـ ــل م إبـ ــار رابطـ ــة أمـ ــم جنـ ــوب ـ ــر آسـ ــيا
وبتصــديق عل ـ اتفاقيــات حقــو اإلنســا األساســية .وأعربــت عــن تقــديرها ألعمــال التحضــا
للتصديق عل التفاقية الدولية حلماية يع األ تاُ من الختفاء القسري ،مشاة إىل اختفاء
أحد املدافع عن حقو اإلنسا  ،وكذل إىل تدابا اية النساء واألبفـال .و ـ عت اليابـا
البلد عل ا اذ تدابا تضمن حرية التعبا وتكوين اجلمعيات.
 -100ونوهـ ــت الكويـ ــت بـ ــاجلالود املبذولـ ــة لتعزيـ ــز حقـ ــو اإلنسـ ــا  ،ول سـ ــيما م اجملـ ــالت
القتصادية والجتماعية والينقافيـة ،وملكافحـة الفقـر ويقيـق األهـداا اإلمنائيـة لأللفيـة .و ـ عت
الكويــت الوريــة لو الداقرابيــة الشــعبية عل ـ مواصــلة اجلالــود لتعزيــز احلــق م العمــل واحلــق م
التعليم واحلق م الصحة.
 -101ورحبــت لتفيــا بــاخلطوات املتتــذة ملكافحــة الفســاد واستلصــال الفقــر .و ـ عت البلــد
عل ـ التعــاو مــع هيلــات املعاهــدات واملكلف ـ بوليــات م إبــار اإلج ـراءات اخلاصــة ،معرب ـةا م
الوق ــت نفس ـ ع ــن تق ــديرها ملش ــاركة البل ــد النش ــطة م رابط ــة أم ــم جن ــوب ــر آس ــيا .ورحب ــت
باجلالود املبذولة لضما الوصول إىل وسائط اإلعال و بكة اإلن نـت ،لكنالـا أعربـت عـن قلقالـا
إزاء القيود املفروضة عل حرية التعبا.
 -102و ــدد لبن ــا علـ ـ اس ــتعداد البل ــد لتنفي ــذ اخلط ــة التشـ ـريعية اخلامس ــة لل معي ــة الوبني ــة
واخلطــة الوبنيــة الســابعة للتنميــة الجتماعيــة  -القتصــادية .ورحــب بانضــما البلــد إىل اتفاقيــة
مناهضة التعذيب وباجلالود ال يبذلا ملنع التعذيب.
 -103وأ ــادت لكس ــم أل بالتق ــد الجتم ــاعو والقتص ــادي ال ــذي أح ــرز من ــذ الس ــتعراض
األول ،و ـ عت الســلطات عل ـ ضــما دعــم السياســات احملليــة للتنميــة العادلــة م يــع أحنــاء
البلد مع إيالء اهتما خاُ للفلات الضعيفة.
 -104وأ ادت ماليزيا باخلطوات املتتـذة لتنفيـذ التوصـيات املتعلقـة بـالعنف اجلنسـاي والجتـار
بالنســاء والفتيــات .ورحبــت بــاجلالود املتواصــلة ال ـ يبــذلا البلــد لتعزيــز ســيادة القــانو  ،واحلوكمــة
واإلدارة العامة واشاركت م آليات رابطة أمم جنوب ر آسيا املعنية بقضايا حقو اإلنسا .
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 -105وهنــأت املكســي البلــد عل ـ مــا أحــرز مــن تقــد منــذ الســتعراض األول ،اــا م ذل ـ
إنشاء آليات ملتابعة تنفيذ اللتزامات الدولية م جمـال حقـو اإلنسـا  ،وإنشـاء الل نـة التوجياليـة
الوبنية.
 -106وأكــد وفــد الوريــة لو الداقرابيــة الشــعبية أ احلكومــة اعتمــدت خطــة عمــل وبنيــة
جديــدة ملنــع العنــف ضــد النســاء واألبفــال والقضــاء علي ـ للف ـ ة  ،2020-2014وأ اجلمعيــة
الوبنية اعتمدت أيض ا القانو املتعلق انع ومكافحة العنف ضد املرأة والطفل.
 -107وأكــد الوفــد أيض ـا أ احلكومــة أولــت أةيــة كبــاة ملواصــلة رصــد كصصــات مــن امليزانيــة
العامة لقطـاعو الصـحة والتعلـيم .وم جمـال صـحة األ والطفـل ،قـال إ احلكومـة سـنت جمموعـة
مــن السياســات وخطــط العمــل املتعلقــة بالصــحة والتغذيــة تشــمل عــدة أه ـداا واضــحة تتعلــق
بصحة الطفل واأل .
 -108وردا عل الشواغل ال أثات بشأ تس يل الولدات ،أفاد الوفد أ احلكومـة وضـعت
الس ـ اتي ية الوبنيــة وخطــة العمــل بشــأ التس ـ يل املــدي واإلحصــاءات احليويــة .ودعم ـا لــذ
اجلالــود جتــرا حاليـا دراســة استقصــائية لتقيــيم الفــرُ املمكنــة لســتحداث نظــا رقمــو لتسـ يل
الولدات.
 -109وفيم ــا يتعل ــق بت ــزويو األبف ــال م س ــن مبك ــرة ،ق ــال الوف ــد إ ق ــانو األس ــرة ع ــدل م
عا  2008لتحديد الينامنة عشرة سن ا قانونية للـزواج .لكـن الوفـد أقـر باسـتمرار وجـود صـعوبات
تع ض تنفيذ هذا القانو .
 -110وباإلض ــافة إىل ذل ـ  ،أك ـد الوف ــد أ احلكوم ــة أدخل ــت تع ــديالا عل ـ ق ــانو العم ــل م
عا  2013يقضو بتحديد الرابعة عشرة سن ا دنيا للعمل ،وجييز استتدا األبفال م "األعمال
اخلفيفة" اعتبارا من سن الينانية عشرة .وأضيف إىل قانو العمـل أيضـا حكـم جديـد حيظـر مزاولـة
األعمال اخلطرة من قبل يع األ تاُ دو سن الينامنة عشرة.
 -111وأف ــاد الوف ــد ب ــأ احلكوم ــة ت ــو أةي ــة كب ــاة لتنفي ــذ األه ــداا اإلمنائي ــة لأللفي ــة املتعلق ــة
بتمك ـ امل ـرأة ،واتفاقيــة القضــاء عل ـ يــع أ ــكال التمييــز ضــد امل ـرأة ،ومنالــاج عمــل بي ـ ،
وســائر الصــكوك الدوليــة واإلقليميــة املتعلقــة سقــو املـرأة .وتــو احلكومــة أيض ـ ا اهتمام ـ ا للقضــاء
عل ـ املواقــف الســلبية جتــا املـرأة وإزالــة العقبــات ال ـ يــول دو تنفيــذ سياســتالا بشــأ النالــوض
بدور كل من اجلنس وسقو املرأة.
 -112وأعربت منغوليا عن تقديرها للتشريعات ال تعـزز اإلصـالح واملسـاءلة ،ونوهـت بالعمـل
البنــاء مــع اجملتمــع املــدي واآلليــات الدوليــة .ورحبــت بالتصــديق عل ـ اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب
و ـ عت البلــد م الوقــت عين ـ  ،عل ـ التصــديق عل ـ ســائر الصــكوك الدوليــة حلقــو اإلنســا
وعل نظا روما األساسو للمحكمة اجلنائية الدولية.
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 -113ونــو اجلبــل األســود بإنشــاء آليــة مش ـ كة ب ـ الوكــالت لتعزيــز و ايــة حقــو اإلنســا .
وأ ار إىل أ جلنة حقو الطفل كانت قـد أعربـت عـن قلقالـا إزاء ـاهرة الـزواج املبكـر م بعـ
اجملموع ــات اإلثني ــة ،وبلب ــت إىل احلكوم ــة تق ــد مزي ــد م ــن التفاص ــيل ع ــن أنش ــطتالا الادف ــة إىل
القضاء عل هذ املمارسة.
 -114وأ اد املغرب بالتدابا الرامية إىل تعزيز سيادة القانو واحلقـو الجتماعيـة والقتصـادية
والينقافيــة ،مــع إعطــاء األولويــة للحــد مــن الفقــر ،وكــذل إىل اخلــروج مــن قائمــة أقــل البلــدا من ـوا
سلــول عــا  ،2020وأعــرب عــن تقــدير لنضــما البلــد إىل اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وللتــدابا
الدستورية والتشريعية ال ا ذها هبذا الشأ  ،خصوصا داخل امل سسات العقابية.
 -115ولحظت ميامنار أ البلد س ل زيادة سنوية م الناتو احمللو اإل ا تناهز  8م املائة
نتي ة تنفيذ اخلطة الوبنية السابعة للتنمية الجتماعية  -القتصادية (.)2015-2011
 -116وأ ارت ناميبيا إىل مساةات البلد م النالوض سقو اإلنسا عل الصعيد اإلقليمو.
وأ ادت بإجراءات اإلصالح ،معربة عن أملالا بأ يتكلل بالن اح تنفيذ اخلطـة الرئيسـية للقطـاع
القانوي املتعلقة بالنالوض بسيادة القانو .
 -117ونوهت سنغافورة بالسياسات الرامية إىل تعزيـز احلوكمـة ويسـ تعزيـز حقـو اإلنسـا .
وأ ــارت إىل ال ـ امو الراميــة إىل احلــد مــن الفقــر ،وبل ـوأل األهــداا اإلمنائيــة لأللفيــة واخلــروج مــن
قائمة أقل البلدا منوا .وأعربت عن قلقالا إزاء اختفاء سومباث سومفو وحينت البلد عل إجيـاد
حل عاجل لذ القضية.
 -118وأعرب ــت هولن ــدا ع ــن تق ــديرها لتص ــديق الوري ــة لو الداقرابي ــة الش ـعبية عل ـ اتفاقي ــة
مناهضة التعذيب و عتالا عل النضـما إىل مزيـد مـن املعاهـدات األساسـية حلقـو اإلنسـا .
ولحظــت تراجــع احليــز املتــاح للم تمــع املــدي ،معربــة عــن قلقالــا البــاله إزاء حــالت الختفــاء
القسري ،ول سيما حالة سومباث سومفو ال مل يل بعد.
 -119وأ ــادت نيوزيلنــدا بالــدور املســند ملنظمــات اجملتمــع املــدي واملنظمــات غــا احلكوميــة م
دعــم األهــداا الجتماعيــة واإلمنائيــة م البلــد .وأثنــت أيضـا علـ متسـ البلــد بالتزامـ بتحسـ
إتاحة احلصول عل التعليم األساسو ،خصوص ا للنساء والفتيات ،ويس نوعية هذا التعليم.
 -120وأكــد رئــيس وفــد الوريــة لو الداقرابيــة الشــعبية أ بلــد يتطلــع إىل مواصــلة التعــاو
واملشاركة م عملية الستعراض الدوري الشامل سعي ا لتعزيز تبـادل اخلـ ات والـدرود املستتلصـة
والسـتفادة مـن أفضــل املمارسـات الـ تتبعالــا البلـدا األخـرا م جمــال إعمـال حقـو اإلنســا ،
عل أساد املساواة م السيادة والينقة والح ا املتبادل.
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ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -121ستتتن ر جمهوريتتة الو الديمقراطيتتة الشتتعبية يتتي التوصتتيات التتواردة أدنتتا وستتتقد
ردودا بشتتانها يتتي الوقتت ،المناستتب ولاتتن قبتتل موعتتد انعقتتاد التتدورة التاستتعة والعش ترين
لمجلت تتس حقت تتوق اإلنست تتان المقت تترر عقت تتد ا يت تتي الفتت تترة  15حزيران/يوني ت ت  3 -تمت تتو /
يولي :2015
مواصتتلة بتتهو الجهتتود متتن أجتتل االن تتما ل ت ال تتاو الدوليتتة
1-121
لحقوق اإلنسان التي لم تن م ليها بعد (جمهورية كوريا)؛
الت تتديق علت مزيتتد متتن اتفاقيتتات حقتتوق اإلنستتان وتعزيتتز الجهتتود
2-121
الرامية ل ماايحة عمل األطفاو (أنغوال)؛
الت ت تتديق عل ت ت مت تتا تبق ت ت مت تتن اتفاقيت تتات دوليت تتة لحقت تتوق اإلنست تتان
3-121
ومواصتتلة العمتتل متتن دون تتتا ير علت مواءمتتة تشتريعاتها الوطنيتتة متتع االلتزامتتات
الدولية لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية بموجب اتفاقيات حقوق اإلنسان ذات
ال تتلة وتنفيتته تته االتفاقيتتات يتتي السياستتات والممارستتات وتعزيتتز ن تتا تقتتديم
الشااوى القانونية بما يافتل للفاتات األ تد ضتعف ا ماانيتة االحتاتا لت الق تاء
عل نحو يعاو (ينلندا)؛
الت ديق عل البروتوكوو اال تيتاري الثتاني الملحتق بالعهتد التدولي
4-121
الختتاب بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية والهتتادء ل ت لغتتاء عقوبتتة اإلعتتدا (الجبتتل
األس تتود)؛ /االن تتما لت ت البروتوك تتوو اال تي تتاري الث تتاني الملح تتق بالعه تتد ال تتدولي
الخاب بالحقوق المدنية والسياسية والهادء ل لغاء عقوبة اإلعدا (بولندا)؛
الت ديق عل البروتوكوو اال تيتاري الثتاني الملحتق بالعهتد التدولي
5-121
الخاب بالحقوق المدنية والسياسية والهادء ل لغاء عقوبة اإلعدا ( يطاليا)؛
الت ديق عل البروتوكوو اال تيتاري الثتاني الملحتق بالعهتد التدولي
6-121
الخ ت تتاب بت تتالحقوق المدنيت تتة والسياست تتية والهت تتادء ل ت ت لغت تتاء عقوبت تتة اإلعت تتدا ؛
والبروتوكتتوو اال تيتتاري التفاقيتتة منا تتة التعتتهيب وويتتر متتن ضتترو المعاملتتة أو
العقوبتتة القاستتية أو الا نستتانية أو المهينتتة؛ والبروتوكتتوو اال تيتتاري للعهتتد التتدولي
الخاب بالحقوق االقت ادية واالجتماعية والثقايية (البرتغاو)؛

__________

الن تتر ي تتي االن تتما لت ت البروتوك تتوو اال تي تتاري الث تتاني الملح تتق
7-121
بالعهتتد التتدولي الختتاب بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية والهتتادء ل ت لغتتاء عقوبتتة

(سلويينيا)؛
اإلعدا أو الت ديق علي

** مل تدخل تنقيحات يريرية عل الستنتاجات والتوصيات.

18

GE.15-06149

A/HRC/29/7

لغت ت تتاء عقوبت ت تتة اإلعت ت تتدا والتوقيت ت تتع والت ت ت تتديق عل ت ت ت البروتوكت ت تتوو
8-121
اال تيتتاري الثتتاني الملحتتق بالعهتتد التتدولي الختتاب بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية
والهادء ل لغاء عقوبة اإلعدا (السويد)؛
الشت تتروع يت تتي الست تتير عل ت ت مست تتار لغت تتاء عقوبت تتة اإلعت تتدا نهائي ت تا
9-121
والت تتديق علت ت البروتوك تتوو اال تي تتاري الث تتاني الملح تتق بالعه تتد ال تتدولي الخ تتاب
بالحقوق المدنية والسياسية والهادء ل لغاء عقوبة اإلعدا (لاسمبرغ)؛
 10-121االن تتما ل ت البروتوكتتولين اال تيتتاريين الملحقتتين بالعهتتد التتدولي
الختتاب بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية و ل ت اتفاقيتتة الق تتاء عل ت جميتتع أ تتااو
التمييز ضد المرأة (كندا)؛
 11-121الت تتديق علت ت اتفاقي تتة الق تتاء علت ت جمي تتع أ تتااو التميي تتز ض تتد
المرأة وبروتوكولها اال تياري (الجزائر)؛
 12-121الت تتديق علت ت البروتوك تتوو اال تي تتاري التفاقي تتة منا تتة التع تتهيب
ووير من ضرو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الا نستانية أو المهينتة (سويسترا؛
أورووواي)؛
 13-121الت تتديق علت ت البروتوك تتوو اال تي تتاري التفاقي تتة منا تتة التع تتهيب
وويتتر متتن ضتترو المعاملتتة أو العقوب تة القاستتية أو الا نستتانية أو المهينتتة وعل ت
االتفاقية الدولية لحماية جميع األ خاب من اال تفاء القسري (باراوواي)؛
 14-121الت تتديق علت ت البروتوك تتوو اال تي تتاري التفاقي تتة منا تتة التع تتهيب
وعل ن ا روما األساسي للمحامة الجنائية الدولية ( ندوراس)؛
 15-121الت تتديق علت ت االتفاقي تتة الدوليت تتة لحماي تتة حق تتوق جمي تتع العمت تتاو
المهاجرين وأيراد أسر م (الجزائر؛ ندوراس؛ أورووواي)؛
 16-121الن تتر يتتي ماانيتتة الت تتديق عل ت االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق
جميع العماو المهاجرين وأيراد أسر م (م ر)؛
 17-121الن تتر يتتي الت تتديق عل ت االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع
العماو المهاجرين وأيراد أسر م ( ندونيسيا)؛
 18-121الن ر يي تسريع جهود ا من أجتل الت تديق علت االتفاقيتة الدوليتة
لحماية حقوق جميع العماو المهاجرين وأيراد أسر م وعلت وير تا متن ال تاو
الدولية لحقوق اإلنسان التي لم ت بح طري ا ييها بعد (الفلبين)؛
 19-121الت تتديق علت ت االتفاقي تتة الدوليت تتة لحماي تتة حق تتوق جمي تتع العمت تتاو
المهاجرين وأيراد أسر م وعل البروتوكوو اال تياري التفاقيتة منا تة التعتهيب
GE.15-06149
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والعه تتد ال تتدولي الخ تتاب ب تتالحقوق االقت تتادية واالجتماعي تتة والثقايي تتة وباتفاقي تتة
الق اء عل جميع أ ااو التمييز ضد المرأة (سيراليو 
ن)؛
 20-121تنفيتته االلت تزا التتهي قطعت ت عل ت نفستتها أثنتتاء االستتتعراض التتدوري
الشتتامل لعتتا  2010بالت تتديق علت االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتع األ تتخاب
من اال تفاء القسري ( ولندا)؛
 21-121الت تتديق علت ت االتفاقي تتة الدولي تتة لحماي تتة جمي تتع األ تتخاب م تتن
اال تفاء القسري (كندا؛ سبانيا)؛
 22الت ديق من دون تحف ات عل االتفاقية الدوليتة لحمايتة جميتع
 -121
األ خاب من اال تفاء القسري (أورووواي)؛
 23-121الن ر يي الت ديق عل االتفاقية الدولية لحمايتة جميتع األ تخاب
من اال تفاء القسري و نشاء لجنتة مستتقلة إلجتراء تحقيقتات يوريتة ونزيهتة ويعالتة
يي حاالت اال تفاء القسري المزعومة المبلغ عنها يي البلد ( يطاليا)؛
 24-121الت تتديق علت ت االتفاقي تتة الدولي تتة لحماي تتة جمي تتع األ تتخاب م تتن
اال تفتتاء القستتري واعتمتتاد التش تريعات التنفيهيتتة الخاصتتة بهتتا ي تاا عتتن وضتتع
آليات للتحقيق بشال مستقل يي حاالت اال تفاء القسري وتحديد مرتابي ه
الجرائم (البرا يل)؛
 25-121نجت تتا عمليت تتة الت ت تتديق عل ت ت االتفاقيت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة جميت تتع
األ تتخاب متتن اال تفتتاء القستتري يتتي متتدة ق تتيرة و ج تراء تحقيتتق دقيتتق بشتتان
جميع حاالت اال تفاء القسري بما يي ذلك حالة النا ط يي المجتمع المدني
س تتومباو س تتومفون و ط تتاع الجمه تتور بش تتفايية علت ت نت تتائح تتها التحقي تتق ق تتدر
اإلماان ومن دون تعريض التحقيق للخطر وتقديم الجناة ل العدالة (ألمانيا)؛
 26-121الت تتديق علت ت االتفاقي تتة الدولي تتة لحماي تتة جمي تتع األ تتخاب م تتن
اال تف تتاء القس تتري وتع تتديل التشت تريعات ويقت ت ا ل تتهلك؛ و جت تراء تحقيق تتات مس تتتقلة
ومتعمقة يي حاالت اال تفاء من أجل محاكمة الجناة (يرنسا)؛
 27-121الت تتديق علت ت االتفاقي تتة الدولي تتة لحماي تتة جمي تتع األ تتخاب م تتن
اال تفتتاء القستتري وتعريتتف اال تفتتاء القستتري كجريمتتة بغيتتة التحقيتتق يتتي حتتاالت
اال تفاء القسري والمعاقبة عليها (األرجنتين)؛
 28-121الت تتديق عل ت البروتوكتتوو اال تيتتاري التفاقيتتة حقتتوق األ تتخاب
ذوي اإلعاقتتة وعل ت البروتوكتتوو اال تيتتاري التفاقيتتة منا تتة التعتتهيب وويتتر متتن
ضرو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الا نسانية أو المهينة ( سبانيا)؛
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 29-121االن تتما لت ت ن تتا روم تتا األساس تتي للمحام تتة الجنائي تتة الدولي تتة
ومواءم تتة تشت تريعاتها الوطني تتة مواءم تتة تام تتة معت ت واالن تتما لت ت اتف تتاق امتي تتا ات
المحامة الجنائية الدولية وح اناتها ( ستونيا)؛
 30-121االن تتما لت ت ن تتا روم تتا األساس تتي للمحام تتة الجنائي تتة الدولي تتة
ومواءم تتة تشت تريعاتها الوطني تتة مواءم تتة تام تتة معت ت بس تتبل منه تتا دراج أحا تتا بش تتان
التعاون الفوري والاامل مع المحامة (الجبل األسود)؛
31-121
(يرنسا)؛

الت تتديق علت ت ن تتا روم تتا األساس تتي للمحام تتة الجنائي تتة الدولي تتة

 32-121االن ما ل ن ا روما األساستي للمحامتة الجنائيتة الدوليتة و لت
اتفاق امتيا ات المحامة الجنائية الدولية وح اناتها ( يطاليا)؛
 33-121االن تتما لت ت ن تتا روم تتا األساس تتي للمحام تتة الجنائي تتة الدولي تتة
ومواءمة تشريعاتها الوطنية مواءمة تامة مع (التفيا)؛
34-121
(لاسمبرغ)؛ 


االن تتما لت ت ن تتا روم تتا األساس تتي للمحام تتة الجنائي تتة الدولي تتة

 35-121الت ديق عل ن ا روما األساسي للمحامة الجنائية الدولية وعل
االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العماو المهاجرين وأيراد أسر م (وانا)؛
 36-121مواصت تتلة تنفيت تته التزاماتهت تتا بموجت تتب المعا ت تتدات الدوليت تتة لحقت تتوق
اإلنسان التي صدق ،عليها جمهورية الو الديمقراطية الشعبية (الاوي)،؛
 37-121مراجع تتة ق تتانون العقوب تتات لمواءم تتة جمي تتع الق تتوانين الجدي تتدة م تتع
المعايير الدولية لحقوق اإلنستان و لغتاء أحاتا القتانون المتعلتق بوستائط اإلعتا
والمرسو الجديد المتعلق باإلنترن ،التي تجر ممارسة حقوق اإلنسان األساسية
وتخ ع حقوق األيراد لم الح الدولة (السويد)؛
 38-121مواص تتلة دم تتاج األحا تتا المن تتوب عليه تتا ي تتي اتفاقي تتات حق تتوق
اإلنسان التي ان م ،ليها يي قوانينها الوطنية وسياساتها اإلنمائية (ييي ،نا )؛
 39-121اإلدمت تتاج الاام ت تتل للمعا ت تتدات الرئيس ت تتية لحق ت تتوق اإلنس ت تتان الت ت تتي
صدق ،عليها جمهورية الو الديمقراطيتة الشتعبية يتي قوانينهتا المحليتة وتخ تي
موارد بشرية ومالية كايية لتنفيه القوانين (جمهورية كوريا)؛
 40-121مواصتتلة العم تتل علت ت تنفي تته مجموعتتة االتفاقي تتات الدولي تتة لحق تتوق
اإلنسان بما يي ذلك االتفاقيات المتعلقة بحماية العماو (االتحاد الروسي)؛
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 41-121تعزيتتز جهود تتا لتتتدار التتتا ير الحتتالي يتتي بلتتوغ وايتتات األ تتداء
اإلنمائيت تة لأللفي تتة ي تتي مج تتالي ويي تتات األمه تتات واألطف تتاو والبيا تتة بحل تتوو نهاي تتة
عا ( 2015بوتان)؛
 42-121تعزيز جهود ا يتي ستبيل تحقيتق التنميتة وتنفيته التوصتيات المنبثقتة
عتتن االستتتعراض التتدوري الشتتامل تنفيتتها يعتتاالا والتمتتاس مزيتتد متتن المستتاعدة متتن
المجتمع الدولي لدعم ه الجهود (بوتان)؛
 43-121تعزي تتز عملي تتة تنفي تته المعا تتدات الدولي تتة لحق تتوق اإلنس تتان الت تتي
ان تتم ،ليهتتا جمهوريتتة الو الديمقراطيتتة الشتتعبية وتنفيتته عتتان حقتتوق اإلنستتان
ال تادر عتتن رابطتتة أمتتم جنتتو تترق آستيا بمتتا يعتتود بالفائتتدة علت جميتتع ستتاانها
(كمبوديا)؛
 44-121الم ت تتي يت تتي تعزيت تتز جهت تتود دعت تتم النمت تتو الشت تتامل للجميت تتع و يت تتاء
األولوي تتة ي تتي رص تتد مخ تتات الميزاني تتة للتعل تتيم االبت تتدائي والح تتد م تتن س تتوء
التغهية وتقلي معدالت وييات األمهات والرضع من أجل حرا تقد يي تنفيه
ما تبق من األ داء اإلنمائية لأللفية (الهند)؛
45-121

اتخاذ تدابير ضايية لحماية النساء واألطفاو (اليابان)؛

46-121

الم ي يي تعزيز ثقاية حقوق اإلنسان يي البلد (أو باستان)؛

 47-121مواص تتلة تط تتوير سياس تتاتها االجتماعي تتة الس تتليمة والناجح تتة لت تتدعم
الساان وال سيما األ د عو ا منهم (ينزويا (جمهورية  -البوليفارية))؛

 48-121مواصتتلة جهود تتا الوطنيتتة بتتدعم ومس تاعدة متتن المجتمتتع التتدولي
يتتي ستتبيل تعزيتتز وحمايتتة حقتتوق اإلنستتان وال ستتيما يتتي مجتتاو عمتتاو الحقتتوق
االقت ادية واالجتماعية والثقايية لشعبها (بنغاديش)؛
 49-121الم تتي يتتي الجهتتود المبهولتتة لتحقيتتق وايتتات األ تتداء اإلنمائيتتة
لأللفيتتة ي تتي مج تتاالت التغهي تتة والمس تتاواة بتتين الجنست تين ي تتي التعل تتيم االبت تتدائي
والحد من معدو وييات األمهات واألطفاو (سري الناا)؛
 50-121مواص تتلة جهود تتا لبل تتوغ م تتا تبقت ت م تتن واي تتات األ تتداء اإلنمائي تتة
لأللفية (ميانمار)؛
 51-121مواصتتلة تفعيتتل جميتتع الجهتتود الوطنيتتة وتفعيتتل التعتتاون التتدولي متتن
أجل نشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان ويق ا لمبادئ باريس ( يلي)؛
52-121
(نيباو)؛
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 53-121نشت تتاء مؤسست تتة وطنيت تتة لحقت تتوق اإلنست تتان ويق ت ت ا لمبت تتادئ ب ت تتاريس
ليشتي)؛

(تيمور -
54-121
55-121
( ندوراس)؛ 

نشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان ويق ا لمبادئ باريس (كندا)؛ 

نشت تتاء مؤسست تتة وطنيت تتة لحقت تتوق اإلنست تتان ويق ت ت ا لمبت تتادئ ب ت تتاريس

 56-121ب تتهو جه تتود إلنش تتاء لجن تتة وطني تتة مس تتتقلة لحق تتوق اإلنس تتان ويقت ت ا
(الهند)؛ 

لمبادئ باريس
 57-121ضمان نشتاء مؤسستة وطنيتة قويتة ومستتقلة لحقتوق اإلنستان تتقيتد
بمبادئ باريس (التفيا)؛
 58-121نشتتاء مؤسستتة وطنيتتة قويتتة ومستتتقلة لحقتتوق اإلنستتان بمتتا يتما ت
مع مبادئ باريس (كوستارياا)؛
 59-121الن تتر يتتي نشتتاء مؤسستتة وطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان تمتثتتل لمبتتادئ
باريس وتوير لها الموارد الا مة لت طلع بواليتها كما ينبغي (البرتغاو)؛
 60-121الن تتر ي تتي نش تتاء مؤسس تتة وطني تتة لحق تتوق اإلنس تتان ويقت ت ا لمب تتادئ
باريس (م ر)؛
 61-121يتتادة دمتتاج حقتتوق الفاتتات الستتاانية ال تتعيفة يتتي صتتياوة طتهتتا
الوطنية الثامنة للتنمية االجتماعية  -االقت ادية للفتترة  .2020-2016وينبغتي
اإل تتارة بوض تتوت لت ت تعزي تتز الف تترب االقت تتادية واالجتماعي تتة للنس تتاء واألطف تتاو
واأل تتخاب ذوي اإلعاقتتة والمستتنين يتتي الخطتتة الوطنيتتة المقبلتتة بهتتدء ضتتمان
تنفيه ا بالاامل عل المستويات كاية ويي جميع قطاعات المجتمع (تايلند)؛
 62-121اعتماد طة عمل وطنية بشان قرار مجلس األمن )2000(1325
المتعلق بالمرأة والسا واألمن (البرتغاو)؛
 63-121مواص تتلة الجه تتود المبهول تتة للتثقي تتف والت تتدريب ي تتي مج تتاو حق تتوق
اإلنست تتان وال ست تتيما لفائت تتدة المت تتويفين الحات تتوميين ومت تتويفي الخدمت تتة المدنيت تتة
(المغر )؛
 64-121تاثيف التعاون الدولي واإلقليمي يي مجاو حماية حقتوق اإلنستان
وتعزيز ا (ييي ،نا )؛
 65-121بحتتإ ماانيتتة استتتحداو ن تتا لرصتتد التوصتتيات الدوليتتة و تتو متتا
من ان أن ييسر منهجة عملية تتبع توصيات ياات المعا دات وآليات مجلتس
حقوق اإلنسان (باراوواي)؛
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 66-121تقديم التقارير التي لم تقدمها بعد والتي تتا رت كثيترا يتي تقتديمها
ل ياات المعا دات المعنية (سيراليون)؛
 67-121تق تتديم التق تتارير الوطني تتة لت ت يا تتات المعا تتدات بم تتا ي تتي ذل تتك
التقارير المطلوبة بموجب العهد الدولي الخاب بالحقوق االقت ادية واالجتماعيتة
والثقايية وتوجي دعوة دائمة ل المالفين بواليات يي طار اإلجراءات الخاصة
(اليابان)؛
 68-121التع تتاون م تتع يا تتات المعا تتدات بمزي تتد م تتن االنت تتا والس تتمات
للمالفين بواليات يي طار اإلجراءات الخاصة بزيارة البلد (لاسمبرغ)؛
 69-121تعزيز القدرات الوطنية من او التعاون مع آليات األمم المتحتدة
لحق تتوق اإلنس تتان وال س تتيما المالف تتين بوالي تتات ي تتي ط تتار اإلجت تراءات الخاص تتة
(المغر )؛
 70-121توجي ت ت دعت تتوة دائمت تتة ل ت ت جميت تتع المالفت تتين بواليت تتات يت تتي طت تتار
اإلجراءات الخاصة (وانا)؛
 71-121توجي ت ت دعت تتوة دائمت تتة ل ت ت جميت تتع المالفت تتين بواليت تتات يت تتي طت تتار
اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة ( نغاريا)؛
72-121
( ولندا)؛

توجي دعوة دائمة ل مقرري األمم المتحدة الخاصين لزيارة البلتد

73-121

توجي دعوة دائمة ل جميع المالفين بواليات (التفيا)؛

 74-121توجيت ت دع تتوة دائم تتة ومفتوح تتة لت ت المالف تتين بوالي تتات ي تتي ط تتار
اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان (باراوواي)؛
 75-121توجي ت دعتتوة دائمتتة قبتتل نهايتتة عتتا  2016ل ت المقتترر الختتاب
المعنتتي بتعزيتتز وحمايتة الحتتق يتتي حريتتة الترأي والتعبيتتر وكتتهلك لت الفريتتق العامتتل
المعني بحاالت اال تفاء القسري أو وير الطوعي (النرويح)؛
 76-121توجيت دعتتوة مفتوحتتة لت المالفتتين بواليتتات يتتي طتتار اإلج تراءات
الخاصة ومتابعة ما يقدمون من توصيات ي تاا عتن توصتيات ياتات المعا تدات
(أورووواي)؛
 77-121التمتتاس المستتاعدة والتعتتاون يتتي المجتتاو التقنتتي حستتب متتا ت ترا
مناسبا من المجتمع الدولي بما يي ذلك من وكاالت األمم المتحدة ووير ا من
الوكتتاالت المتخ تتة المعنيتتة وذلتتك لتنميتتة قتتدراتها يتتي مجتتاو عمتتاو حقتتوق
اإلنسان (منغوليا)؛
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 78-121مواصتتلة التمتتاس المستتاعدة متتن المجتمتتع التتدولي لتحقيتتق أ تتدايها
المتمثلة يي اإلعماو الاامل لحقوق اإلنسان (جيبوتي)؛
 79-121بتتهو مزيتتد متتن الجهتتود للق تتاء عل ت جميتتع أ تتااو التمييتتز ضتتد
المترأة وضتمان تعزيتز تماتين المترأة وتمثيلهتا والنهتوض بهتا يتي جميتع القطاعتات
(جمهورية كوريا)؛
 80-121الم تتي يتتي تعزيتتز التتتدابير الراميتتة ل ت النهتتوض بتتالمرأة والت تتدي
للمواقت تتف النمطيت تتة التقليديت تتة التت تتي تحت تتد مت تتن يت تترب الم ت ترأة يت تتي التنميت تتة الهاتيت تتة
(ميانمار)؛
 81-121مواصلة الجهود الرامية ل تحسين يرب المرأة يي الح وو عل
دمات التعليم وال حة وتعزيز دور ا يي التخطيط اإلنمائي المحلي (الهند)؛
 82-121ضتتمان المشتتاركة الااملتتة للم ترأة يتتي آليتتات رصتتد تنفيتته القتتانون
الخاب بالنهوض بالمرأة وحمايتها المعتمد يي عا  2004وتنفيه حملة ترويح
للقانون بين جميع ياات ساان البلد وال سيما يي المناطق الريفية (الماسيك)؛
 83-121ي تترض ح تتر صت تريح علت ت نش تتر األيا تتار القائم تتة علت ت التحت تريض
العن تتري والتمييتتز والتنفيتته الاامتتل للمتتادة  4متتن االتفاقيتتة الدوليتتة للق تتاء علت
جميع أ ااو التمييز العن ري ( يلي)؛
 84-121ضمان المساواة يتي المعاملتة وتاتايؤ الفترب لجميتع المجموعتات
اإلثنيتتة يتتي الح تتوو علت الختتدمات االجتماعيتتة بمتتا يتتي ذلتتك تتدمات ال تتحة
والتعليم (وانا)؛
 85-121قرار وقف ا تياري لتنفيه عقوبة اإلعدا بهتدء لغتاء تطبيتق ته
العقوبة عل جميع الجرائم (أورووواي)؛
 86-121قرار وقف ا تياري رسمي لتنفيته عقوبتة اإلعتدا تمهيتدا للت تديق
عل البروتوكوو اال تياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاب بالحقوق المدنية
والسياسية والهادء ل لغاء عقوبة اإلعدا (أستراليا)؛
 87-121ي تترض وق تتف ا تي تتاري ي تتوري بحا تتم الق تتانون لعملي تتات اإلع تتدا
لغاء تام ا عل جميع الجرائم (النرويح)؛
تمهيدا إللغاء تطبيق ه العقوبة ا

 88-121عتتان وقتتف ا تيتتاري لتطبيتتق عقوبتتة اإلعتتدا بانت تتار لغتتاء تته
العقوبة ب ورة عاجلة ( يلي)؛
89-121
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 90-121ضت تتفاء ال ت تتبغة الرست تتمية عل ت ت الوقت تتف اال تيت تتاري لتنفيت تته عقوبت تتة
اإلعدا تمهيدا إللغائها وتحويل عقوبة اإلعدا ل عقوبة بالسجن (يرنسا)؛
 91-121الن تتر يتتي اتختتاذ طتتوات إلق ترار وقتتف ا تيتتاري رستتمي بموجتتب
القانون لتطبيق عقوبة اإلعدا بهدء لغائها قانونيا ( يطاليا)؛
 92-121ق ر تطبيق عقوبة اإلعدا عل أ د الجترائم طتورة كخطتوة نحتو
لغائها ( سبانيا)؛
93-121

لغاء عقوبة اإلعدا رسمي ا بموجب القانون (ألمانيا)؛

 94-121المب تتادرة م تتن دون مزي تتد م تتن اإلبط تتاء لت ت جت تراء تحقي تتق مس تتتقل
وموثتتوق يتتي اال تفتتاء الغتتامض للمتتدايع عتتن حقتتوق اإلنستتان ستتومباو ستتومفون
منه  15كانون األوو/ديسمبر  2012يي يينتيان (لاسمبرغ)؛
 95-121جتراء تحقيتق يتوري ومستتقل ونزيت لتحديتد م تير أو ماتان وجتتود
سومباو سومفون (بولندا)؛
 96-121جراء تحقيق امل يتفق مع الممارسات والمعايير الدوليتة بشتان
ا تفاء سومباو سومفون (البرتغاو)؛
 97-121تاثيت تتف جهت تتود التحقيت تتق يت تتي ا تفت تتاء ست تتومباو ست تتومفون وقبت تتوو
المستاعدة الخارجيتة يتي التحقيتق و عتان نتائجت و جتراء تحقيتق تفاء وموثتوق
يي جميع حاالت اال تفاء القسري (السويد)؛
 98-121جراء تحقيق نزي ويعاو ومعمق يتي ق تية ستومباو ستومفون ويقتا
لالتزامات الدولية الواقعة علت عتاتق جمهوريتة الو الديمقراطيتة الشتعبية و عتان
نتائح التحقيق بشفايية (سويسرا)؛
 99-121جتراء تحقيتتق تتامل و تتفاء ونزيت يتتي ا تفتتاء ستتومباو ستتومفون
بناء عل توصيات المقررين الخاصين لألمم المتحدة (المملاة المتحدة لبريطانيتا
الع م وأيرلندا الشمالية)؛
 100-121تتتولي الشتترطة ج تراء تحقيتتق عاجتتل وموثتتوق يتتي ا تفتتاء ستتومباو
ستتومفون واإلعتتان عتتن نتائج ت عل ت أن يشتتمل البحتتإ يتتي أي تتاو حتتوو
ضلوع الحاومة يي ا تطاي (أستراليا)؛
 101-121ج تراء تحقيتتق تتامل وموثتتوق يتتي ا تفتتاء ستتومباو ستتومفون ويتتي
سائر حاالت اال تفاء القسري المزعومة (كندا)؛
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 102-121جراء تحقيق امل وموثوق يي كل حالة لم يُتبَ ،ييها متن حتاالت
اال تفتتاء التتتي طالتت ،نا تتطين يتتي من متتات المجتمتتع المتتدني يتتي جمهوريتتة الو
الديمقراطية الشعبية (نيو يلندا)؛
 103-121تعريت تتف التعت تتهيب يت تتي قت تتانون جراءاتهت تتا الجنائيت تتة ويق ت تا للمعت تتايير
المن وب عليها يي اتفاقية منا ة التعهيب (صربيا)؛
 104-121دراج تعريت تتف للتعت تتهيب يتما ت ت مت تتع اتفاقيت تتة منا ت تتة التعت تتهيب
وت مين التشريعات ذات ال لة أيعاالا جرميتة محتددة تتعلتق بالتعتهيب وويتر متن
ضرو سوء المعاملة ( نغاريا)؛
 105-121ض تتمان تاح تتة وص تتوو اللجن تتة الدولي تتة لل تتليب األحم تتر م تتن دون
روط أو قيود ل السلطات المحلية والمركزية وكتهلك لت مراكتز االحتجتا يتي
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية (سويسرا)؛
 106-121ضتتمان معامل تتة المحتجت تزين معامل تتة نس تتانية و تاح تتة الفرص تتة له تتم
لاستتتعانة بمحتتا والحتترب عل ت ج تراء تحقيتتق عل ت النحتتو الواجتتب يتتي جميتتع
ادعاءات التعهيب أثناء االحتجا (وانا)؛
 107-121ضتتمان التقيتتد يعلي ت ا بالمعتتايير الدوليتتة لحقتتوق اإلنستتان يتتي معاملتتة
األ خاب مسلوبي الحرية عن طريق تخ ي ما يلز من موارد (يرنسا)؛
 108-121مواصتتلة تنفيتته المبتتادئ التتواردة يتتي اتفاقيتتة منا تتة التعتتهيب متتع
التركيز تحديدا علت نهتاء ممارستة االحتجتا التعستفي وال ستيما لل ُق ّتر ووضتع
حد للعنف الهي يمارس مويفو نفاذ القانون (الارسي الرسولي)؛
 109-121وض تتع تشت تريعات تف تترض عقوب تتات علت ت ال تتزواج المبا تتر واعتم تتاد
التدابير المناسبة للق اء عل ه الممارسة ( يلي)؛
 110-121ضمان تنفيه القتوانين الوطنيتة التتي وضتع ،متن أجتل بطتاو التزواج
المبار ويرض عقوبات عل ه الممارسة (سيراليون)؛
 111-121م اعفة الجهود ل تمان عتد استتخدا األطفتاو يتي يتروء عمتل
قد ت ر ب حتهم أو نمائهم أو ريا هم (تيمور  -ليشتي)؛
 112-121وض ت تتع ت ت تتدابير وبت ت ترامح للق ت تتاء علت ت ت االتج ت تتار بالبش ت تتر والعن ت تتف
تمس النساء والفتيات (سيراليون)؛
الجنساني وال سيما الحاالت التي ّ
 113-121تنفيتته طتتة العمتتل الوطنيتتة لماايحتتة الفستتاد بمتتا يتتي ذلتتك تعزيتتز
القتتوانين و نفاذ تتا وتتتويير مزيتتد متتن المتتوارد للهياتتات المستتتقلة المعنيتتة بماايحتتة
الفساد (نيو يلندا)؛
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 114-121تاثيتتف الجهتتود لمنتتع وماايحتتة أ تتااو التترق المعاصتترة واالتجتتار
بالبشر مع ياء ا تما اب للتحقيق يي جميع حتاالت بيتع األطفتاو واالتجتار
بهم وماحقة الجناة بما يي ذلك تويير الحماية لألطفاو ال حايا (صربيا)؛
 115-121اتخاذ طوات ملموسة للت دي لاتجار بالبشر ال سيما عن طريق
تعزيز عمل اللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بماايحة االتجار بالبشر (سري الناا)؛
 116-121تنفيتته التشتريعات الوطنيتتة المتعلقتتة باالتجتتار تنفيتتها كتتاماا ومعالجتتة
األسبا الجهرية لاتجار (سلويينيا)؛
 117-121مواصتتلة تنفيتته تشتريعات ماايحتتة االتجتتار بالبشتتر بجميتتع أ تتاال
ووضت تتع تش ت تريع محت تتدد لماايحت تتة االتجت تتار بالبشت تتر وبخاصت تتة االتجت تتار بالنست تتاء
واألطفاو (الارسي الرسولي)؛
 118-121تسريع صياوة مشروع قانون ماايحة االتجار بالبشر ( ندونيسيا)؛
 119-121الم تتي ي تتي تعزي تتز تشت تريعاتها الوطني تتة لماايح تتة االتج تتار بالبش تتر
( يران (جمهورية  -اإلسامية))؛
 120-121اعتم تتاد ق تتانون لماايح تتة االتج تتار بالبش تتر واالس تتتغاو الجنس تتي
ي اا عن كفالة عادة تا يل ال حايا (لبنان)؛

 121-121الست ت تتعي ل ت ت ت استا ت ت تتاو األست ت تتبا الجهريت ت تتة لاتجت ت تتار بالبشت ت تتر
(بياروس)؛

 122-121تنفيتته التش تريعات الوطنيتتة لماايحتتة االتجتتار باأل تتخاب متتن أجتتل
الحد من ارتفاع عدد حاالت االتجار يي البلد (وانا)؛
 123-121مواصلة جهود ا يي طار برنامح تدريب مويفي الحاومة ومويفي
نف تتاذ الق تتانون وبن تتاء ق تتدراتهم ي تتي مج تتاو معالج تتة مس تتالة االتج تتار باأل تتخاب
وبخاصة النساء والفتيات (ماليزيا)؛
 124-121مواصت تتلة جهود ت تتا يت تتي تنفيت تته الخطت تتة الرئيست تتية للقطت تتاع القت تتانوني
المتعلقة بالنهوض بسيادة القانون (الفلبين)؛
 125-121مواصتتلة تنفيتته الخطتتة الرئيستتية للقطتتاع القتتانوني المتعلقتتة بتتالنهوض
بسيادة القانون لتحسين طار ا القانوني وآلياتها المؤسسية (كوبا)؛
 126-121الم ي يي تعزيز سيادة القانون والحوكمة (سنغايورة)؛
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 127-121العمل عل تنفيه االلتزامات المن توب عليهتا يتي المتادة  14متن
العهتتد التتدولي الختتاب بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية التتتي تافتتل ب تتورة تتاملة
الحق يي محاكمة عادلة وحقوق المتهم (ناميبيا)؛
 128-121مواص تتلة تت تتويير حمايت تتة يعالت تتة لألست تترة باعتبار ت تتا الوحت تتدة الطبيعيت تتة
األساسية للمجتمع (م ر)؛
 129-121ض تتمان حماي تتة الحري تتات األساس تتية بحا تتم الق تتانون وبحا تتم األم تتر
الواقتتع امتثتتاالا للعهتتد التتدولي الختتاب بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية التتهي صتتدق،
عليت جمهوريتتة الو الديمقراطيتتة الشتتعبية .وييمتتا يتعلتتق بحريتتة التعبيتتر ريتتع القيتتود
المفروضتتة علت ت حريتتة ال تتحاية وضتتمان اس تتتقاو وستتائط اإلع تتا وتع تتدديتها
وت تتويير البيا تتة اةمن تتة لعم تتل ال تتحفيين .وييم تتا يتعل تتق بحري تتة تا تتوين الجمعي تتات
تسهيل عمتل المتدايعين عتن حقتوق اإلنستان والمن متات ويتر الحاوميتة متن دون
عوائق ال سيما من او صات ن ا التسجيل المطبق بهها الشان (يرنسا)؛
 130-121ضتتمان حمايتتة حقتتوق األ تتخاب المنتمتتين ل ت األقليتتات الدينيتتة
ووير تتا متتن األقليتتات و جتراء تحقيقتتات يعالتتة يتتي جميتتع التجتتاو ات واالنتهاكتتات
المزعومة (أيرلندا)؛
 131-121االحتترا الاامتتل للحتتق يتتي حريتتة التتدين وتعزيتتز التستتامح والحتتوار
بين األديان (سلويينيا)؛
 132-121تعزيتتز احتترا الحتتق يتتي حريتتة التتدين وحريتتة الوجتتدان وحريتتة تاتتوين
الجمعيات (الارسي الرسولي)؛
 133-121تع تتديل مرس تتو رئ تتيس ال تتو راء بش تتان الممارس تتة الديني تتة (المرس تتو
رقتتم  )92لتستتهيل عمليتتة تستتجيل أمتتاكن العبتتادة الخاصتتة بالمجموعتتات الدينيتتة
و تاح تتة الفرص تتة للمجموع تتات الديني تتة الجدي تتدة للح تتوو علت ت اعتت تراء رس تتمي
(الواليات المتحدة األمرياية)؛
 134-121تاثيف الحوار مع الزعماء الدينيين من أجل تخفيتف جميتع القيتود
التي ال تزاو مفروضة عل األديان بموجب القانون ( نغاريا)؛
 135-121لغ تتاء تجت تريم التش تتهير والت تتليل اإلعام تتي و لغ تتاء جمي تتع القي تتود
داع عل ت حريتتة التعبيتتر متتن قتتانون العقوبتتات وقتتانون المطبوعتتات
المفروضتتة بتتا ٍ
وقانون اإلنترن ،الهي اعتمد مؤ را وذلك تما ي ا مع االلتزامتات الدوليتة الواقعتة
عل عاتق البلد يي مجاو حقوق اإلنسان (التفيا)؛
 136-121التنفيتته الاامتتل اللتزامهتتا بموجتتب العهتتد التتدولي الختتاب بتتالحقوق
المدنية والسياسية باحترا الحق يي حرية التعبير وضمان ها الحق (كندا)؛
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 137-121تعتتديل أحاتتا قتتانون العقوبتتات وقتتانون وستتائط اإلعتتا وقتتانون
اإلنترن ،وسائر التشريعات التي تجر ممارسة الحقوق األساسية متن أجتل مواءمتة
تشريعات جمهورية الو مع المعايير الدولية يي ها المجاو (بلجياا)؛
 138-121ض تتمان حري تتة التعبي تتر وحري تتة ال تتحاية وحري تتة التجم تتع وتا تتوين
الجمعيات ي اا عن حرية الدين والمعتقد ويقتا للعهتد التدولي الختاب بتالحقوق
المدنية والسياسية (أورووواي)؛
 139-121الح تترب علت ت قت ترار الح تتق ي تتي حري تتة التعبي تتر وم تتا يتعل تتق بت ت م تتن
التزامتتات دوليتتة أ تترى يتتي مجتتاو حقتتوق اإلنستتان يتتي أي طتتوة العتمتتاد قتتانون
بشان الف اء اإللاتروني (المملاة المتحدة لبريطانيا الع م وأيرلندا الشمالية)؛
 140-121مراجعتتة مرستتومها بشتتان مراقبتتة و دارة بتتإ المعلومتتات عتتن طريتتق
اإلنترن ،ل مان احترا حق المواطنين يي المعلومات ويي التعبير (أستراليا)؛
 141-121ضمان حريتة التعبيتر وحريتة اإلعتا بمتا يتي ذلتك حريتة اإلنترنت،
من او مواءمة تشريعاتها الوطنية بالاامل مع المعايير الدولية بطرق منها لغتاء
تجتريم التشتتهير والت تتليل اإلعامتتي ومتتا يت تتل بتتهلك متتن جترائم من تتوب عليهتتا
يي القوانين الوطنية ذات ال لة ( ستونيا)؛
تإ
 142-121عتتادة الن تتر يتتي التش تريعات األ يتترة التتتي تفتترض قيتتودا عل ت بت ّ
معلومتات معينتتة عتتن طريتتق تباة اإلنترنتت ،بمتتا يتتي ذلتك بثهتتا متتن تتاو وستتائط
التواصل االجتماعي (نيو يلندا)؛
 143-121تعزيتتز تطتتوير دمتتة اإلنترنتت ،المجاني تة والمفتوح تة بتعتتديل مرستتو
رئتتيس التتو راء التتهي يقيتتد عل ت متتا يبتتدو الحتتق يتتي حريتتة التعبيتتر عل ت تتباة
اإلنترن ،تقييدا ال لزو ل (الواليات المتحدة األمرياية)؛

 144-121اتختاذ تتتدابير ت تتمن مواءمتة جميتتع التشتريعات وال ستتيما متتا تعلتتق
منهتا بال تحاية واإلعتا بمتا يتي ذلتك وستائط اإلعتا الرقميتة مواءمتة تامتة متتع
االلتزامات الدولية يي مجاو حقوق اإلنسان (كوستارياا)؛
 145-121مواص تتلة الجه تتود لتحس تتين وتيس تتير ي تترب الوص تتوو لت ت اإلنترن تت،
واالمتناع عن يرض أي قيود عل المحتوى ييمتا عتدا القيتود التتي يجيز تا القتانون
الت تتدولي لحقت تتوق اإلنست تتان و اصت تتة العهت تتد الت تتدولي الخت تتاب بت تتالحقوق المدنيت تتة
والسياسية (ألمانيا)؛
 146-121ضمان الممارسة الفعلية لحرية التعبير والتجمع وتاتوين الجمعيتات
بإص تتات تشت تريعاتها تجنبت تا لتق تتويض العم تتل المش تتروع للمن م تتات وي تتر الحاومي تتة
والمدايعين عن حقوق اإلنسان بوج اب (لاسمبرغ)؛
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 147-121الرجتتوع عتتن ق ترار مرستتو رئتتيس التتو راء بشتتان المن متتات الدوليتتة
وير الحاومية و نفاذ اةليات الا مة لتسريع عمليتة ترعنة وضتع المن متات ويتر
الحاومية ( سبانيا)؛
 148-121االمتناع عن يرض قيود ال لزو لها مثل ح تر المشتاركة يتي تعزيتز
وحمايتتة حقتتوق اإلنستتان لتتدى عتتداد التش تريعات المتعلقتتة بمن متتات المجتمتتع
المدني وتيسير تسجيل المن مات الدولية وير الحاومية (ألمانيا)؛
 149-121تماين المن مات وير الحاومية المستقلة المحلية والدوليتة بمتا
ييها المن مات الدولية لحقوق اإلنسان من التسجيل من دون قيد وتماينهتا متن
العمل ويق ا للقانون الدولي والمعايير الدولية (النرويح)؛

 150-121ريتتع جميتتع القيتتود المفروضتتة قانون ت ا وممارس تةا بمتتا يشتتال تعتتدي ا
علت عمتتل من متتات المجتمتتع المتتدني وضتتمان تما تتي جميتتع األحاتتا القانونيتتة
المتعلق تتة ب تتالحق ي تتي حري تتة التعبي تتر والتجم تتع الس تتلمي وتا تتوين الجمعي تتات م تتع
المعايير الدولية لحقوق اإلنسان (بولندا).
 151-121تنفيت تته التزاماته ت تتا الدوليت تتة تنفي ت تتها ك ت تتاماا ل ت تتمان ت ت تتويير الحماي ت تتة
للمدايعين عن حقوق اإلنسان وسائر الفاعلين يي المجتمتع المتدني أثنتاء ممارستة
حقوقهم اإلنسانية بما ييها حرية التعبير وحرية تاوين الجمعيات والتجمع وريتع
جميع القيتود المفروضتة قانونت ا وممارستةا بمتا يشتال تعتدي ا علت عملهتم .وينبغتي
لحاومتتة جمهوريتتة الو الديمقراطيتتة الشتتعبية أن تستتارع ل ت نشتتاء لجنتتة مستتتقلة
جديدة تتول جراء تحقيق نزي ومتعمق يي اال تفتاء القستري لستومباو ستومفون
(ينلندا)؛
 152-121عتتادة الن تتر يتتي المراستتيم والمبتتادئ التوجيهيتتة التتتي تلقتتي أعبتتاء
أكثر مما ينبغي عل كا ل من مات المجتمع المدني المحلية والدولية متن تاو
متطلبتتات ج تراءات التستتجيل الطويلتتة والغام تتة وال ترائب ووير تتا متتن الوستتائل
(الواليات المتحدة األمرياية)؛
 153-121تاحة بياتة تماتن من متات المجتمتع المتدني المحليتة والدوليتة متن
االضطاع بدور ا (أستراليا)؛
 154-121تماتتين المجتمتتع المتتدني ومجموعتتات المن متتات ويتتر الحاوميتتة
تماينا كاماا من االضطاع بانشطتها (نيو يلندا)؛

 155-121نشاء طار يم ّان المجتمع المدني بمتا يتي ذلتك المن متات ويتر
الحاومي تتة النا تتطة ي تتي مج تتاو حق تتوق اإلنس تتان م تتن متابع تتة عملي تتة االس تتتعراض
الدوري الشامل من دون وء من التعرض لانتقا (بلجياا)؛
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 156-121اتخ تتاذ جمي تتع الخط تتوات الا م تتة لحماي تتة الم تتدايعين ع تتن حق تتوق
اإلنسان من التعرض للتر يب أو سوء المعاملة أو العنتف بمتا يتي ذلتك اال تفتاء
القستتري وضتتمان ج تراء تحقيتتق يتتوري ونزي ت و تتامل يتتي جميتتع االدعتتاءات بمتتا
ييها االدعاءات المتعلقة بحاالت اال تفاء القسري (أيرلندا)؛
 157-121مواص تتلة العم تتل م تتن أج تتل تما تتين المت ترأة ي تتي مج تتاو ص تتنع القت ترار
( ثيوبيا)؛
 158-121مواصتتلة جهود تتا يتتي مجتتاو عمتتاو الحتتق يتتي العمتتل متتن تتاو
وضع سياسات املة بشان العمالة المنتجة والعمل الائق (م ر)؛
 159-121مواءمة قانون العمل مواءمة تامة مع معتايير العمتل الدوليتة بمتا يتي
ذلك حرية تاوين الجمعيات (وانا)؛
 160-121مواصلة الجهتود لتحستين مستتوى المعيشتة؛ وضتمان توستيع نطتاق
دمات تتسم بالجودة يي مجالي التعليم وال حة (أو باستان)؛
الح وو عل
 161-121الم تتي يتتي متتا تبهل ت الحاومتتة متتن جهتتود متتن أجتتل تعزيتتز عمتتاو
حقوق اإلنسان لشعبها بما يتي ذلتك متن تاو تتدابير التخفيتف متن حتدة الفقتر
واالستثمار يي ال حة والتعليم (نيباو)؛
 162-121مواصلة جهود ا للحد من الفقر عل نطاق واسع (جيبوتي)؛
 163-121مواصتتلة جهود تتا للق تتاء علت الفقتتر ال ستتيما يتتي المنتتاطق النائيتتة
(ييي ،نا )؛
 164-121مواصتتلة جهود تتا متتن أجتتل اعتمتتاد سياستتة نمائيتتة تلبتتي احتياجتتات
الشعب يي مجاو الحد من الفقر من أجل حماية وتعزيز حقوق اإلنسان (اليمن)؛
 165-121مواصلة جهود ا من أجل الق اء عل الفقر (بنغاديش)؛ 
 166-121الم تتي يتتي تنفيتته طتتة العمتتل الوطنيتتة للحتتد متتن الفقتتر متتن أجتتل
التخفيف من حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة (الاوي)،؛
 167-121مواص تتلة جهود تتا ي تتي مج تتالي التنمي تتة االجتماعي تتة  -االقت تتادية
والق تتاء عل ت الفقتتر بغيتتة تحقيتتق وايتتة األ تتداء اإلنمائيتتة لأللفيتتة الخاصتتة به تتا
(ماليزيا)؛
 168-121تنفيت تته السياست تتات االجتماعيت تتة  -االقت ت تتادية الوطنيت تتة ومواصت تتلة
جهود تا للتخفيتف متن حتتدة الفقتر بحلتوو عتا  2015والختتروج متن قائمتة أقتتل
البلدان نموا بحلوو عا ( 2020كوبا)؛
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 169-121تاثيف جهود ا لتعزيز النمو الشامل وال سيما يي المناطق الريفية
والجبلية (تايلند)؛
 170-121الحتترب عل ت وضتتع وتنفيتته سياستتة وطنيتتة بشتتان األراضتتي تراعتتي
تمامت تا الحق تتوق االقت تتادية واالجتماعي تتة والثقايي تتة ي ت تاا ع تتن الحق تتوق المدني تتة
والسياستتية لجميتتع األ تتخاب المت تتررين بطتترق تشتتمل تطبيتتق المعتتايير الدوليتتة
مثتتل المبتتادئ التوجيهيتتة لحيتتا ة األراضتتي ومبتتادئ من متتة األمتتم المتحتتدة لألوهيتتة
والزراعتتة المتعلقتتة باالستتتثمار المستتؤوو يتتي الزراعتتة وال ستتيما متتن تتاو تقتتديم
التعتتويض الاامتتل والتتوايي والفعتتاو عتتن م تتادرة األراضتتي و قترار الحقتتوق العرييتتة
يي األرض وحماية ه الحقوق (ألمانيا)؛
 171-121نفاذ وقف منح االمتيتا ات العقاريتة الجديتدة التهي أعلنتت حاومتة
جمهوري تتة الو الديمقراطي تتة الش تتعبية ي تتي حزيران/يونيت ت  2012و ص تتات الن تتا
الحالي إلدارة عقود تاجير األراضي واالمتيا ات العقارية (بولندا)؛
 172-121مراجعتة االمتيتا ات العقاريتة الممنوحتة و لغتاء تلتك االمتيتا ات التتي
يتبين أنها تنتهك القانون أو المعاقبة عليها (السويد)؛
 173-121مواصتتلة تعزيتتز برامجهتتا القيمتتة يتتي قطتتاع ال تتحة يتتي ستتبيل تتتويير
رعاية صحية جيدة تشمل الشعب باكمل (ينزويا (جمهورية  -البوليفارية))؛
 174-121مواصت تتلة تنفيت تته السياست تتات الراميت تتة ل ت ت تحست تتين ال ت تتحة العامت تتة
لساانها (بروني دار السا )؛
 175-121مواصتلة الجهتود الراميتتة لت تحستتين وتطتوير البنيتتة التحتيتة للرعايتتة
ال حية يي المناطق النائية لتماين النتاس متن الح توو علت تدمات أي تل يتي
ها المجاو (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛
 176-121ياء ا تما تاب لم تالح الطفتل وال ستيما ييمتا يتعلتق بالرعايتة
ال حية والتعليم وذلك يي طار مواصلة العمل من أجل تحسين مستوى معيشتة
الساان (بياروس)؛
 177-121الم تتي ي تتي مبادراته تتا المتعلق تتة بتعزي تتز وحماي تتة ح تتق الش تتعب ي تتي
التعليم (بروني دار السا )؛
 178-121الم تتي يتتي تنفيتته السياستتات الوطنيتتة المستتتمرة ل تتمان الح تتوو
علت ت ت التعل ت تتيم الجي ت تتد للش ت تتعب المتع ت تتدد اإلثني ت تتات (جمهوري ت تتة كوري ت تتا الش ت تتعبية
الديمقراطية)؛
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 179-121مواصتتلة صتتات التعلتتيم متتن أجتتل وضتتع سياستتات تعليميتتة تتاملة
وجامعة مع التركيز بوج تاب علت الفاتات ال تعيفة بمتن ييهتا األطفتاو ( يتران
(جمهورية  -اإلسامية))؛
 180-121مواصلة الجهود لتحسين يرب األطفاو يي الح توو علت التعلتيم
بمختلف المستويات (ميانمار)؛
 181-121مواص تتلة اإلص تتاحات االجتماعي تتة  -االقت تتادية م تتن أج تتل ت تتويير
حياة أي ل لشعبها ال سيما عن طريق االستثمار يي التعليم (سنغايورة)؛
 182-121مواص تتلة العم تتل م تتن أج تتل معالج تتة مس تتائل مث تتل نقت ت المدرس تتين
والمرايق المدرسية والفتروق الواضتحة يتي جتودة األداء بتين المؤسستات التعليميتة
يي المناطق الح رية والمناطق الريفية (نيو يلندا)؛
 183-121تدار التسر المدرسي وال سيما يي المناطق الريفية (جيبوتي)؛
 184-121الم ي يي معالجة مشالة انقطاع ألطفاو عن الدراسة (لبنان)؛
 185-121اعتماد تشريعات تح ر تح يل الرسو المدرسية واتخاذ التتدابير
الا مة ل مان ح وو الجميع عل التعليم مجانا بغض الن ر عن نوع الجنس أو
األصتتل اإلثنتتي أو لغتتة األ أو التتدين أو المعتقتتد أو اإلعاقتتة أو الحالتتة االجتماعيتتة
(الماسيك)؛
 186-121يادة المد ات يي مجاو الحد من الفقر وتنفيه الخطتة الوطنيتة
الثامنتتة للتنميتتة االجتماعيتتة  -االقت تتادية و يتتادة المتتد ات يتتي مجتتاو التعلتتيم
ومواصلة يادة نسبة التحاق الفتيات بالمدارس (ال ين)؛
 187-121يادة الجهود لتعزيز وحماية الحقتوق الثقاييتة لشتعب جمهوريتة الو
حفاي ا عل الثقاية الوطنية وعل ثقايات ولغات المجموعات اإلثنية يي جمهورية
الو الديمقراطية الشعبية (كمبوديا)؛
 188-121تقتتديم المزي تد متتن التتدعم المتتالي والتقنتتي ل تتون الت تراو التقليتتدي
والثقايي لجمهورية الو ( ثيوبيا)؛
 189-121مواص ت تتلة العم ت تتل علت ت ت حماي ت تتة حق ت تتوق األ ت تتخاب ذوي اإلعاق ت تتة
(االتحاد الروسي)؛
 190-121اعتمتاد جميتتع التتدابير التشتريعية والسياستتاتية التتي ت تتمن اإلدمتتاج
الشامل لأل خاب ذوي اإلعاقة يي جميتع مجتاالت النشتاط حرصتا علت تمتتعهم
الاامل بحقوقهم ( ندوراس)؛
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 191-121قت ترار وض تتمان حق تتوق الش تتعو األص تتلية ي تتي البل تتد بط تترق منه تتا
تراكا كتتاماا يتي صتتنع القترار يتتي جميتتع الق تايا التتتي تتتؤثر
ترا تته الشتعو
عليها ( ستونيا)؛
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الاجاين من أجل
 192-121تعزيز التعاون مع ّ
اتخاذ تدابير قانونية و دارية ت من احتترا مبتدأ عتد اإلعتادة القسترية والت تديق
عل اتفاقية عا  1951الخاصة بوضع الاجاين (األرجنتين)؛
 193-121مواصتتلة تحتتديإ ن تتا تستتجيل التتوالدات وتحستتين ستتبل الوصتتوو
ل المناطق النائيتة وم تاعفة الجهتود ل تمان تعمتيم تستجيل التوالدات ومجانيتة
التسجيل (البرا يل)؛
 194-121اعتمت تتاد األحات تتا القانونيت تتة واإلداريت تتة الا مت تتة إلصت تتدار ت تتهادات
المياد مجان ا لجميع األطفاو الهين يولدون يي اإلقليم الوطني وإلنشتاء مااتتب
الس ت تتجل الم ت تتدني ي ت تتي جمي ت تتع المقاطع ت تتات بم ت تتا ي ت تتي ذل ت تتك المن ت تتاطق الريفي ت تتة
(الماسيك)؛
 195-121مواصتتلة الجهتتود لتحتتديإ ن تتا تستتجيل التتوالدات وتقيتتيم متتدى
الحاجة لت اتختاذ طتوات ضتايية ل تمان تاحتة تستجيل التوالدات حرصتا علت
حماية حق الطفل يي الجنسية حماية كايية (ناميبيا)؛
 196-121احترا جميع التزاماتها الوطنية والدولية المتعلقة باأل خاب التهين
ردوا قسرا (سويسرا).

 -122جميتتع االس تتتنتاجات و/أو التوص تتيات ال تتواردة ي تتي تتها التقري تتر تعب تتر ع تتن موق تتف
الدولتتة (التتدوو) التتتي قتتدمتها و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض .وال ينبغتتي أن يفهتتم أنهتتا
تح بتاييد الفريق العامل باامل .
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