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   مقدمة  
عقــد الفريــق العامــ  املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ر املنشــح ووجــب  ــرار  لــ   قــو   -1

واسُتعرضــــ   ر2015 مــــايو/أيــــار 15إىل  4والعشــــرين ف الفــــ ة مــــن  الثانيــــةر دورتــــ  5/1اإلنســــا  
بــيورو  نا ــب وتــرأ  وفــد ر 2015 مــايو/أيــار 4ف  املعقــودة األوىلف اجللســة  بــيورو احلالــة ف 

ف جلســت   ببــيورو . واعتمــد الفريــق العامــ  التقريــر املتعلــق اخلارجيــةر الســيد فونتــك ريبــاكو وزيــر 
 .2015 مايو/أيار 8املعقودة ف  العاشرة

ر اختــار  لــ   قــو  اإلنســا  فريــق املقــررين  ا موعــة 2015كــانو  الثاي/ينــاير   13وف  -2
 .واجلزا ر وباكستا  باراغوانوهم:  بيورو الثوثية( التايل لتيسري استعراض احلالة ف 

 ــرار مــن مرفــق  5والفقــرة  5/1  ــرار  لــ   قــو  اإلنســا مــن مرفــق  15وعمــوا بــالفقرة  -3
 :ببيورو ر صدرت الوثا ق التالية ألغراض الستعراض املتعلق 16/21 ا ل 

 (؛A/HRC/WG.6/22/BLR/1تقرير وطر    أ( 
الســــــــامية حلقــــــــو  اإلنســــــــا   مفوضــــــــية األمــــــــم املتحــــــــدة جتميــــــــم للمعلومــــــــات أعدتــــــــ   ب( 

 A/HRC/WG.6/22/ BLR/2؛) 
 (.(A/HRC/WG.6/22/ BLR/3موجز أعدت  املفوضية السامية حلقو  اإلنسا    ج( 

إسـبانيا عن طريـق ا موعـة الثوثيـة  ا مـة أسـعلة أعـدفها سـلفاا كـ  مـن  بيورو وأ يل  إىل  -4
تشـــــيكية وســـــلوفينيا والســـــويد وسويســـــرا وكنـــــدا واملكســـــي  واململكـــــة وأملانيـــــا وبلويكـــــا واجلم وريـــــة ال
 وهـــذ   .الشـــمالية والنـــروين وهولنـــدا والوليـــات املتحـــدة األمريكيـــة أيرلنـــدااملتحـــدة لاييانيـــا الع مـــ  و 

                      ام .الش الدورن لوستعراض اخلارجي املو م ف متا ة األسعلة
  

 عملية االستعراضموجز مداوالت  -أوالا  
 

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 
 
شـــدد الوفـــد علـــ  مـــا توليـــ  بـــيورو  مـــن أليـــة لوســـتعراض الـــدورن الشـــام  باعتبـــار   ليـــة  -5

لتقيــيم  الــة  قــو  اإلنســا  ف كــ  بلــد تقييمــاا موضــوعياا. و ــال إ  بــيورو  عكفــ  علــ  تنفيــذ 
توصيات الدورة األوىلر كما رصدت التقدم احملـرز بانت ـامر وشـاركة مـن أيـم أفـرع احلكومـة والـدوا ر 

عـــن تنفيـــذ تلـــ   ملنتصـــف املـــدة اا مر ليـــاا تقريـــر كاديميـــة وا تمـــم املـــدي واألمـــم املتحـــدةر و ـــدم  األ
 التوصيات.
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و ــــد أُعــــد التقريــــر الــــوطر بالشــــ اب مــــم ا تمــــم املــــدي ف أربــــم جــــولت مــــن املشــــاورات  -6
ة برايـــ  اعتبـــاراا مـــن الوطنيـــةر مـــا أدخت إىل ااـــان تـــدابري من ـــا جت يـــز مراكـــز ال ـــ اع وـــواد تعمـــ  بيريقـــ

 .2015 عام
وصـــرل الوفـــد بـــح  الدســـتور يكفـــ   قـــو  اإلنســـا  واحلريـــاتر وأ  مبـــاد  القـــانو  الـــدويل  -٧

اليت تلق  إ راراا واسعاا أُدرجـ  ف التشـريعات الوطنيـة. وبـيورو  باعتبارهـا دولـة  ديثـة الع ـد نسـبياا 
وظلــــ  بــــيورو ر الوا عــــة ف مكـــــا   ــــددت لنفســــ ا م امــــاا طمو ــــة حلمايــــة  قــــو  مواطني ــــا. 

جغراف سياسي معقـدر جزيـرة تـنعم بالسـوم وا ـدوء والن ـام بفةـ  سـلية الدولـة القويـة والسياسـات 
 الفعالة اليت تنت و ا.

مؤشــــر التنميــــة علــــ   مركــــزاا  15وف الســــنوات اخلمــــ  املاضــــيةر تقــــدم  بــــيورو  وقــــدار  -8
 يـــة ليلفيـــة تقريبـــاار من ـــا قســـة أهـــدا  تققـــ   بـــ  ؛ فقـــد تققـــ  أيـــم األهـــدا  اإل االبشـــرية

ــــيم واملســــاواة بــــك اجلنســــك  ــــة أخــــرخت ف  ــــالت التعل املوعــــد احملــــددر كمــــا تققــــ  مؤشــــرات إتابي
 وتسك نوعية ميا  الشرب وتيعيم األطفال.

وانةــم  بــيورو  إىل ســتة صــكوب دوليــة ف الســنوات اخلمــ  املاضــيةر كمــا أ ــا تســتعد  -9
. واعتمــدت العديــد مــن التغيــريات التشــريعية ف  قــو  األشــذاي نون اإلعا ــةم علــ  اتفا يــة للتو يــ

اســــت ل  بــــيورو  برنــــامن إصــــول  2013إطــــار عمليــــة النةــــمام إىل تلــــ  الصــــكوب. وف عــــام 
 ةــا ي فــد  تعزيــز الســتقول القةــا ي وإدخــال تســينات أخــرخت علــ  الن ــام القةــا ي. وتــرن 

أعــدت اســ اتيوية وطنيــة لتحقيــق  2015لقــوانك ف  ــالت أخــرخت. وف عــام تةــري العديــد مــن ا
. وأنشــــحت مؤسســــات حلمايــــة  تلــــف 2030النمــــو الجتمــــاعي وال تصــــادن املســــتدام  ــــ  عــــام 

  قو  اإلنسا  وتعزيزهار وبالرغم من أ  تل  املؤسسات ليس  مثاليةر فإ ا فعالة عموماا.
ويعا ــب عليــ .  خيــاب الكراهيــة ــب عليــ  باعتبــار  جريمــةر مثلمــا يمنــم ويمنــم الدســتور التمييــز ويعا -10

ف مو  اهتــــا اخلتاميــــة إىل لايــــة البلــــد  جلنــــة القةــــاء علــــ  التمييــــز العنصــــرنأشــــارت  2013وف عــــام 
ف  30 . وااــذت بــيورو  تــدابري ف  ــال املســاواة بــك اجلنســك؛ ويمثــ  النســاء ا  الــدين واملعتقــدحلريــة 
 من نواب الاملا .املا ة 
وأبقــــ  بــــيورو  علــــ  عقوبــــة اإلعــــدام كتــــدبري مؤ ــــ ر و  تعــــد تيبق ــــا إل علــــ  أخيــــر  -11

اجلـــرا م. وأشـــار الوفـــد إىل القيـــود احملـــددة املفروضـــة علـــ  اســـتذدام تلـــ  العقوبـــةر وإىل امتثـــال البلـــد 
كيـــز علــ  هـــذ  املســـحلة. للع ــد الـــدويل اخلـــاي بــاحلقو  املدنيـــة والسياســـية واســتمرار اجلم ـــور ف ال  

. وبينمـــا يُعتـــا 2012و ـــال إ  الفريـــق الاملـــاي املشـــك  لدراســـة املســـحلة  ـــد اســـتحنف عملـــ  ف عـــام 
رأن اجلم ــــــور املؤيــــــد لو ــــــف تنفيــــــذ عقوبــــــة اإلعــــــدام وإلغا  ــــــا تــــــدرتياا مــــــن األليــــــة وكــــــا ر فــــــإ  

بـــك تفةفـــ  اإلبقـــاء علي ـــا. وف ف املا ـــة مـــن ا ي ٧0اســـتيوعات الـــرأن احلاليـــة تشـــري إىل أ  نســـبة 
طر ـــ  إمكانيـــة الستعاضـــة عـــن األ كـــام باإلعـــدام بح كـــام بالســـون مـــدخت احليـــاة  2015عـــام 

 بالتفا  مم هيعة الدعاء.
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وبالن ر إىل  الـة احملتوـزينر فـإ  تزايـد عـدد القةـايا املسـتحنفة أمـام احملـاكم يـدل علـ  الثقـة  -12
م ــــور ويمكــــن ملن مــــات ا تمــــم املــــدي الوصــــول إلي ــــا. وف ف الن ــــام. واةــــم الســــوو  لر ابــــة اجل

أدرج ف القـــــانو  اجلنـــــا ي تعريــــف للتعـــــذيب يتماشـــــ  مــــم التعريـــــف الـــــوارد ف اتفا يـــــة  2015 عــــام
 مناهةة التعذيب. وأعيد تشييد ستة سوو ر رهناا بالقيود املالية اليت يعاي من ا البلد.

  الوطنيـة احلاليـة الراميـة إىل تسـك  الـة األطفـال تنفيذ خيـة العمـ 2012وترن منذ عام  -13
ولايـــة  قـــو  مر وتشـــم  هـــذ  اخليـــة العديـــد مـــن التـــدابري الـــيت أوصـــ  فـــا جلنـــة  قـــو  اليفـــ . 
وشــ د  ةــاء األ ــداا بعــا التيــوراتر واُاــذت تــدابري لتحســك لايــة اليفــ ر وــا ف نلــ  زيــادة 

 معدلت تبر األطفال.
دماا هــا وا ف التصــدن للعنــف املنــزيلر وــا ف نلــ  إدراج هــذا املف ــوم وأ ــرزت بــيورو  تقــ -14

ف التشــريعات. وتــرن إعــداد مشــروع  ــانو  بشــح  العنــف املنــزيلر كمــا ااــذت  موعــة مــن التــدابري 
 امل مة  يال .

ر وأوضــا الوفــد التــدابري املتذــذة ف 2012واعُتمــد  ــانو  مكافحــة الجتــار بالبشــر ف عــام  -15
 الصددر وا ف نل  ف  ال دعم الةحايا.هذا 
اللونـــة املعنيـــة بالقةـــاء علـــ  التمييـــز و بلـــ  بـــيورو  باختصـــاي جلنـــة  قـــو  اإلنســـا  و  -16

بلـداا ف شـ  أرجـاء العـا  باختصـاي  20لُ فم إلي مـا الشـكاوخت الفرديـة. و  يقبـ  سـوخت    ضد املرأة
ـــةاللونـــة املعنيـــة بـــاحلقو  ال تصـــادية والجتماعيـــ لُ فـــم إلي ـــا الشـــكاوخت الفرديـــة. ونكـــرت  ة والثقافي

ر  املقــرر اخلــاي املعــر قالــة  قــو  اإلنســا  ف بــيورو بــيورو  مــراراا وتكــراراا أ ــا ل تســلفم بوليــة 
كمـا أعربــ  عــن  لق ــا إزاء اليريقـة الــيت وضــع  فــا تلـ  الوليــة. وســتن م النتذابــات الر اســية ف 

وستتســـم تلـــ  النتذابـــات  من مـــة األمـــن والتعـــاو  ف أوروبـــار وســـتيبق علي ـــا مبـــاد  2015 عـــام
بالشــفافية وستذةــم للمرا بــة علــ  املســتويات الوطنيــة واإل ليميــة والدوليــة. و  يســو  أن تــحخري ف 

 .عاهداترفم التقارير إىل هيعات امل
ـــدر وألغيـــ  احملـــاكم العســـكرية. و  -1٧ ر 2014 ف كـــانو  الثاي/ينـــايرووضـــم ن ـــام  ةـــا ي موغ ف

يـــزال العمـــ  جاريـــاا  الـــ  الســـلية التنفيذيـــة عـــن كامـــ  ســـليت ا فيمـــا يتعلـــق بـــاإلدارة القةـــا ية. ول
عامــاا ف الو ــ  الــراهن نســبة  40لتــحليف هيعــات م نيــة مــن القةــاة؛ ويشــك  مــن يقــ  ســن م عــن 

ا يعــة. وتتماشــ  اارســات تعيــك ف املا ــة مــن ا يعــة كمــا تشــك  النســاء  اليــاا أكثــر مــن نصــف  40
القةــاة مــم املمارســات املتبعــة عامليــاا. ون ــ  أكثــر مــن نصــف القةــاة احلــاليك بتعيــك مــدخت احليــاة. 

ـــــق ن ـــــام  ـــــاليعن ف  ـــــالوبـــــيورو   خـــــذة ف النتقـــــال إىل تيبي ـــــا ي  لوســـــتعنا  ب القـــــانونك اجلن
ولوجيــا احلديثــة واعتمــاد الوســاطة لتســوية واملــدي. وتشــم  التيــورات األخــرخت احملققــة اســتذدام التكن

 املنازعات املدنية.
وبــــــــالن ر إىل التقــــــــدم احملــــــــرز ف تيــــــــوير ا تمــــــــم املــــــــدير ســــــــول  اعتبــــــــاراا مــــــــن كــــــــانو   -18

من مـــة مـــن من مـــات ا تمـــم املـــدير ويســـتمر الجتـــا   ـــو  2 500أكثـــر مـــن  2015 الثاي/ينـــاير
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ن مـات وفقــاا للقـانو   صـراا و ـد أشــز كـ  شـيء اكــن زيـادة التسـويوت. وجتـرن عمليــة تسـوي  امل
لةــما  أل تشــك  هــذ  العمليــة أيــة أعبــاء إضــافية. و ــدم بعــا األشــذاي معلومــات خاطعــة عــن 
 صــد مــا  ــال دو  تســوي  من مــاهتمر وو عــ   ــالت اســتغل  في ــا بعــا ا موعــات كو ــا غــري 

ن تشــــريم جديــــد لتبســــي  عمليــــة ر ُســــ2014مســــولة لتحقيــــق غايــــات سياســــية. وف شــــبا /فااير 
 تسوي  األ زاب السياسية ومن مات ا تمم املدي وتسوية ن م ا األساسية و لف ا.

وتــدا عــن القــانو  اجلديــد اخلــاي و نــة  تن ــيم م نــة احملامــاةوبــكف الوفــد املبــاد  امليبقــة ل -19
 .2013احملاماة الذن دخ   يز النفان ف عام 

 ردود الدولة موضوع االستعراضالحوار التفاعلي و  -باء 
 

وفـــداا ببيانـــات. ويمكـــن الطـــوع علـــ  التوصـــيات املقدمـــة  95خـــول احلـــوار التفـــاعلي أدىل  -20
 خول احلوار ف اجلزء الثاي من هذا التقرير.

وأعربــ  الســويد عــن بــالإ  لق ــا إزاء اســتمرار تيبيــق عقوبــة اإلعــدامر وأ اطــ  علمــاا بالتشــريم  -21
 يزيد من مرا بة الدولة لإلن ن .اجلديد الذن 

وأبـــدت سويســـرا اســـتياءها بســـبب اويـــف ا تمـــم املـــدي وأعربـــ  عـــن  لق ـــا إزاء إفـــوت  -22
 مرتكيب جرا م التعذيب من العقاب.

ــــة تســــك التشــــريعات الوطنيــــة  -23 ــــيورو  ملــــا ااذتــــ  مــــن خيــــوات بغي وأثنــــ  ســــوريا علــــ  ب
 قــــو  اإلنســـا ر وملــــا تبذلـــ  مـــن ج ــــود لةـــما  احلــــق ف وضـــما  توافق ـــا مــــم التزاماهتـــا ف  ـــال 

 التعليم.
وأشـــارت طاجيكســـتا  إىل أ  اخليـــوات العمليـــة الـــيت ااـــذهتا بـــيورو  والـــيت تـــدل علـــ  عـــزم  -24

 البلد عل  الوفاء بالتزامات  الدولية.
 وشوع  تايلند بيورو  عل  إنشـاء مؤسسـة وطنيـة حلقـو  اإلنسـا  واعتمـاد تـدابري بشـح  -25

 األشذاي نون اإلعا ة.
ور بـــ  تركمانســـتا  وـــا أدخـــ  مـــن تعـــديوت علـــ  التشـــريعات الوطنيـــة لتحقيـــق ألـــة أمـــور  -26

 من ا تعزيز اإلصو ات الديمقراطية وتكوين ا تمم املدي.
وأ اطـــ  اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة علمـــاا بـــاجل ود الـــيت تبـــذ ا بـــيورو  ملكافحـــة الجتـــار  -2٧

 اد تشريعات وطنية وتدريب املسؤولك عن إنفان القانو  والنةمام إىل املعاهدات.بالبشر واعتم
الشــمالية بــيورو  علــ  تســك معــايري  أيرلنــداو ثــ  اململكــة املتحــدة لاييانيــا الع مــ  و  -28

 الديمقراطية ف النتذابات املقبلة.
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وطلبــ  مــن  بيالياتســكير ألــي وأ اطــ  الوليــات املتحــدة األمريكيــة علمــاا بــاإلفراج عــن  -29
بــيورو  اإلفــراج عــن أيــم الســوناء السياســيكر وســلي  الةــوء علــ  القيــود املفروضــة علــ   ريــة 

 التعبري وا تمم املدي ووسا   اإلعوم. 
 .اتفا ية  قو  األشذاي نون اإلعا ةور ب  أوروغوان بتحةري بيورو  للتو يم عل   -30
بشـــــح   قـــــو  اليفـــــ . و ثـــــ   2016-2012الفـــــ ة ور بـــــ  األرجنتـــــك  يـــــة عمـــــ   -31

 بيورو  عل  و ف استذدام عقوبة اإلعدام.
وأ اطـ  أوزبكسـتا  علمــاا وـا  ققتـ  بــيورو  مـن إشـازات ف إعمــال احلقـو  ال تصــادية  -32

 والجتماعية والثقافيةر وما بذلت  من ج ود ملكافحة الجتار باألشذاي.
التقــدم الــذن أ رزتــ  بــيورو  ف كفالــة الةــما  الجتمــاعي  وســلي  فييــ  نــام الةــوء علــ  -33

 واخلدمات الصحية والتعليم وإتا ة ظرو  العم  الو قر وف لاية ا موعات املستةعفة.
وأ اطـ  زمبـابون علمـاا بسياســات الرفـا  الجتمـاعي الراميـة إىل القةــاء علـ  الفقـر املــد م  -34

 و  اإلنسا .واجلوعر وبانامن التوعية لتعليم  ق
ر اتفا يــة  لــ  أوروبــا بشــح  مكافحــة الجتــار بالبشــرور بــ  اجلزا ــر بانةــمام بــيورو  إىل  -35

 .اتفا ية  قو  األشذاي نون اإلعا ةوباجل ود اليت تبذ ا لونةمام إىل 
علمـــــاا بتنفيـــــذ توصـــــيات الســـــتعراض الـــــدورن الشـــــام   أ وريـــــة فنـــــزويو البوليفاريـــــةوأخـــــذت  -36

 السابق وبلوغ األهدا  اإل ا ية ليلفيةر وبسياسات احلماية الجتماعية اليت وضعت ا بيورو .
 وأشادت النمسا بتعاو  بيورو  البنفاء مم شركا  ا األوروبيك. -3٧
نســــا  وتســــك التفــــاهم بــــك وأ اطــــ  أنربيوــــا  علمــــاا بتعزيــــز اإلطــــار القــــانوي حلقــــو  اإل -38

 األديا  وتعاو  بيورو  مم  ليات  قو  اإلنسا .
وأشـــادت البحـــرين بالتـــدابري املتذـــذة لتنفيـــذ توصـــيات الســـتعراض الـــدورن الشـــام  الســـابق  -39

 ولتحسك  قو  األ ليات ومكافحة كراهية األجانب والتمييز العنصرن.
و  مــن إشــازات إلتا ــة التعلــيم اإللزامــي ا ــاي وأ اطــ  بــنغوديم علمــاا وــا  ققتــ  بــيور  -40

 ورفم مستويات تعليم املرأة إىل درجة أعل  واحلد من معدلت وفيات األم ات والرضفم.
ور بـــ  بلويكـــا بـــالتقرير املر لـــي الـــذن  دمتـــ  بـــيورو  عـــن تنفيـــذ توصـــيات الســـتعراض  -41

 الدورن الشام  اخلاي فا.
رو  لإلصــــو ات التشــــريعية الــــيت  امــــ  فــــا بالســــتناد إىل علــــ  بــــيو نيكــــاراغواوأثنــــ   -42

توصـــيات الســـتعراض الـــدورن الشـــام ر وتقيـــق األهـــدا  اإل ا يـــة ليلفيـــةر وتنفيـــذ اخليـــة الوطنيـــة 
 .التعاو  التقر الدويلبشح  
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اتفا يـــــة  لـــــ  أوروبـــــا بشـــــح  وأثنـــــ  البوســـــنة وا رســـــ  علـــــ  بـــــيورو  لتصـــــديق ا علـــــ   -43
 واجل ود اليت تبذ ا إلنشاء مؤسسات وطنية حلقو  اإلنسا . ار بالبشرمكافحة الجت

 ور ب  الاازي  باخلية الوطنية للمساواة بك اجلنسك. -44
ــــيت ااــــذت منــــذ  -45 ــــدابري السياســــة العامــــة ال وأ اطــــ  بوتســــوانا علمــــاا بالتــــدابري التشــــريعية وت

 ماعي للمت اهرين.الستعراض السابق.  وأعرب  عن  لق ا إزاء العتقال اجل
وأشـــــادت بـــــروي دار الســـــوم وـــــا تبذلـــــ  بـــــيورو  مـــــن ج ـــــود لتحســـــك التشـــــريعات الوطنيـــــة  -46

 واعتمادها من أج  الوفاء بالتزاماهتا الدولية.
وأعربـــ  كنـــدا عـــن  لق ـــا البـــالإ إزاء اســـتمرار ا توـــاز الســـوناء السياســـيك واســـتمرار فـــرض  -4٧

 القيود عل  ا تمم املدي.
املكلفــك  ل ســيماو ثــ  شــيلي بــيورو  علــ  تعزيــز تعاو ــا مــم  ليــات  قــو  اإلنســا ر و  -48

 بوليات ف إطار اإلجراءات اخلاصة.
ور بـــ  الصـــك بالتـــدابري الشـــاملة املتذـــذة لتعزيـــز احلمايـــة الجتماعيـــة وضـــما   تـــم كبـــار  -49

 السن وغريهم وستوخت معيشي مو م.
إزاء عـــدم إدراج التفا يــات الراميـــة إىل لايــة  قـــو  العمـــال وأعربــ  الكونغـــو عــن  لق ـــا   -50

 امل اجرين بعد ف التشريعات الوطنية.
 وأ اط  كوستاريكا علماا بالتقدم احملرز. -51
 و ددت كرواتيا احلق ف التومم السلمي و رية التعبري عل  أ ا املسحلة األكثر إحلا اا. -52
وتنفيـــذ  2012ف عـــام  لجتـــار بالبشـــرالتشـــريم اخلـــاي بـــاوأ اطـــ  ســـنغافورة علمـــاا باعتمـــاد  -53

 السياسات املتعلقة ب .
 و دم  اجلم ورية التشيكية توصيات. -54
احملـــــرز ف تنفيـــــذ توصـــــيات  الكبـــــري إىل التقـــــدم أ وريـــــة كوريـــــا الشـــــعبية الديمقراطيـــــةوأشـــــارت  -55

 الستعراض الدورن الشام  األول.
ة الشــــؤو  الداخليــــة. و الــــ  إ  العمليــــات الــــيت تتبع ــــا وأوضــــح  بــــيورو  أولويــــات وزار  -56

الشرطة ل تواز األشذاير باستذدام القـوة البدنيـة واألسـلحة الناريـة وغريهـا مـن الوسـا  ر اةـم 
لقــوانك صـــارمة. وصـــر   بــح  للمحتوـــزين احلـــق ف أ  تن ـــر هيعــة  ةـــا ية ف  انونيـــة ا توـــازهم. 

شــكوخت  6 000كاوخت بشــح  ســلوب رجــال الشــرطة؛ و ــدم  وتيــز القــانو  أيةــاا للنــا  تقــد  الشــ
. 2013ف املا ــة مقارنــة بعـــام  10ر مــا شــك  اافاضــاا بنســـبة 2014مــن هــذ  الشــكاوخت ف عـــام 

وعقـــب إجـــراء التحقيقـــات اكتشـــف أ  شـــكوخت وا ـــدة مـــن كـــ  عشـــر شـــكاوخت  ـــا مـــا يارهـــا و ـــد 
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شـح  اســتذدام القـوة دو  وجـ   ــقر ااـذت التـدابري املناسـبة  يا ــا. و  تـرد سـوخت قــ  شـكاوخت ب
 .2015ولو    التوج ات ناهتا ف اإل صاءات منذ بداية عام 

ويركــز املــدعو  العــامو  علــ  منــم انت اكــات احلقــو  الدســتورية للمــواطنك باعتبــار نلــ  أفةــ   -5٧
الدعــاء. طريقـة للحيلولـة دو  انت ـاب  قــو  اإلنسـا ر وتـدل املؤشــرات علـ  زيـادة ثقــة اجلم ـور ف ن ـام 

وبـــالن ر إىل  ـــالت جتمـــم اجلمـــاهرير يعكـــف املـــدعو  العـــامو  علـــ  ضـــما  احلفـــا  علـــ  الن ـــام العـــام 
ولايــة  قــو  أيــم املــواطنكر ولــي  فقــ   قــو  املشــاركك. ويةــيلم املــدعو  العــامو  بــدور م ــم ف 

مرا بـــة اإلن نـــ  جلمـــم منـــم ا وـــرة غـــري الشـــرعيةر ف ضـــوء الت ديـــدات اإلرهابيـــةر كمـــا أ ـــم يشـــاركو  ف 
األدلـــة بشـــح  مســـا   مثـــ  الجتـــار بالبشـــر وجتـــارة املذـــدرات واألمـــور الـــيت هتـــدد الن ـــام العـــام. كمـــا أ ـــم 

 ترو  تقيقات شاملة ف أيم شكاوخت التعذيب واملعاملة غري اإلنسانية.
ا وتــــدا الوفــــد عــــن سياســـــات بــــيورو  اخلاصــــة بتنفيــــذ اجلـــــزاءاتر وــــا ف نلــــ  إطارهـــــ -58

القـــــانوير وأشـــــار إىل أ  العمـــــ  اإللزامـــــي للمســـــوونك لـــــي  مـــــن  بيـــــ  العمـــــ  القســـــرنر قســـــب 
اتفا يـــات من مـــة العمـــ  الدوليـــة. وســـليات إدارة الســـوو  منفتحـــة للتعـــاو  مـــم من مـــات ا تمـــم 
املدير وـا ف نلـ  املن مـات غـري احلكوميـة الدوليـةر ومـة ن ـام ف الدولـة لإلشـرا  علـ  السـوو ر 

شـــم  هـــذا الن ـــام أيةـــاا اإلشـــرا  القةـــا ي علـــ  الســـوو . ويمكـــن للمن مـــات غـــري احلكوميـــة وي
املشــاركة ف جلــا  اإلشــرا  ويمكن ــا الوصــول أيةــاا إىل املؤسســات اإلصــو ية خــارج نيــا  اللونــةر 
شــح ا ف نلــ  شــح  املن مــات الدينيــة. وفةــوا عــن نلــ  يمكــن للمن مــات غــري احلكوميــة املشــاركة 

 ة إعادة التحهي .ف أنشي
وتواصـــ  بـــيورو  التعـــاو  مـــم  ليـــات  قـــو  اإلنســـا  التابعـــة ليمـــم املتحـــدةر و ـــد دعـــ   -59

املكلفـــك بوليـــات ف إطـــار اإلجـــراءات اخلاصـــة إىل زيـــارة البلـــدر لكـــن   تصـــل ا ردودهـــم بعـــد. ومـــم 
تنت ــ   ــرارات  لــ   نلــ  فإ ــا ل تؤيــد وليــات املكلفــك بوليــات ف إطــار اإلجــراءات اخلاصــة الــيت

 قــو  اإلنســا  املتعلقــة ببنــاء املؤسســات. ول تــؤدن املشــاركة السياســية لــبعا املكلفــك بوليــات إىل 
إ امــــة  ــــوار يتســــم بــــال  امر وبالتــــايل   توجــــ  إلــــي م الــــدعوة. وتتعــــاو  بــــيورو  تعاونــــاا فعــــالا مــــم 

وج ـــــ  الـــــدعوة إىل املفـــــوض  2011ر وف عـــــام مفوفضـــــية األمـــــم املتحـــــدة الســـــامية حلقـــــو  اإلنســـــا 
الســـامي لزيــــارة البلـــد. وأُشــــزت أنشـــية التعــــاو  التقـــرر وشــــارب أيةـــاا اخلــــااء الـــدوليو  واثلــــو ا لــــ  
األورويب وا تمـــم املـــدي واثلـــو املن مـــات الـــيت ل تؤيـــد سياســـات احلكومـــة ف املشـــاورات الـــيت جـــرت 

الــدول احلــق ف البــ  ف ا ياكــ   إعــو  وبرنــامن عمــ  فيينــانا بشــح  إنشــاء مكتــب ألمــك امل ــا . ويمــ
 الوطنية املو مة.

و ــــاملو صــــفات  ا ويــــة اجلنســــانية ومغــــاير و  املثليــــات واملثليــــو  ومزدوجــــو امليــــ  اجلنســــيويتمتــــم  -60
 باملساواةر وتتال  م وا ف نل  العمليات اجلرا ية لتغيري نوع اجلن   اناا. اجلنسك

ر لكــــن القلـــق ل يــــزال يســـاورها إزاء  الــــة ألــــي  بيالياتســـكيالـــدا رب بــــاإلفراج عـــن  ور بـــ  -61
  رية التعبري والتومم و الة بقية السوناء السياسيك.



 A/HRC/30/3 

 

10/39 GE.15-11806 

 

ونفــــذت إكــــوادور توصــــيات الســــتعراض الــــدورن الشــــام  املتعلقــــة بــــالتعليم ا ــــاي وخيــــة  -62
 العم  الوطنية للمساواة بك اجلنسك.

ــــــ  مصــــــر  -63 ــــــم التعــــــذيب وإجــــــراء ور ب ــــــاخليوات املتذــــــذة ملكافحــــــة الجتــــــار بالبشــــــر ومن ب
إصـــــو ات  انونيـــــةر وخاصـــــة بالتعـــــديوت الـــــيت أدخلـــــ  علـــــ   ـــــانو  العمـــــ  و ـــــانو  اإلجـــــراءات 

 اجلنا ية.
وأشــادت الســلفادور بــاجل ود املبذولــة لتنفيــذ توصــيات الســتعراض الــدورن الشــام  وبــإيوء  -64

 اإل ا ية ليلفية.األولوية لتنفيذ األهدا  
ــــادة املشــــاركة ف املنا شــــات املتعلقــــة ققــــو  اإلنســــا ر ولكــــن  -65 وأ اطــــ  إســــتونيا علمــــاا بزي

املقــــرر اخلــــاي املعــــر قالــــة  قــــو  اإلنســــا  ف أعربــــ  عــــن أســــف ا لــــرفا بــــيورو  التعــــاو  مــــم 
 .بيورو 

احلصــول علــ  اخلــدمات علــ  التغييــة الواســعة للذــدمات الجتماعيــةر ومن ــا  إثيوبيــاوأثنــ   -66
 اليبية والتعليم البتدا ي والثانون.

وأعربـــ  فنلنـــدا عـــن  لق ـــا إزاء التقـــارير الـــيت تفيـــد بو ـــوع  ييـــز وتنمـــي  عنصـــرن ضـــد أفـــراد  -6٧
أاعـــة الرومـــار لكن ـــا أ اطـــ  علمـــاا باملمارســـات اإلتابيـــة املتبعـــة لةـــما   صـــو م علـــ  التعلـــيم 

 البتدا ي.
 يات.و دم  فرنسا توص -68
وأبــدت أملانيــا تقــديرها لوجــود إشــارات إتابيــة ف بــيورو  بشــح   قــو  اإلنســا ر لكن ــا  -69

 أعرب  عن  لق ا أل   الة  قو  اإلنسا  عموماا ل تزال تبعث عل  النزعاج.
وأشــادت غانــا بــإدراج التعــذيب ف القــانو  اجلنــا ير كمــا أشــادت بــالتغيريات األخــرخت املتعلقــة  -٧0

 دويل اخلاي باحلقو  املدنية والسياسية.بالع د ال
وأعربــ  اليونــا  عــن  لق ــا إزاء انت اكــات احلــق ف  ريــة التومــمر والقيــود املفروضــة علــ    -٧1

  رية استذدام اإلن ن  وغري نل  من املسا  .
واعتمادهــا  تفا يــة  قــو  األشــذاي نون اإلعا ــةور بــ  غواتيمــال بانةــمام بــيورو  ل -٧2

 .ة اليد العاملة الدوليةهور لقانو  
ر وأشـــــاد 2012ور ـــــب الكرســـــي الرســـــويل بقـــــانو  مكافحـــــة الجتـــــار باألشـــــذاي لعـــــام  -٧3

 بالتدابري املتذذة لدعم األسر اليت تعي  أطفالا.
وأ اطــ  هنغاريــا علمــاا باملســاعي املبذولــة إلنشــاء مؤسســة وطنيــة حلقــو  اإلنســا  واجل ــود  -٧4

 نزيل ولاية  قو  املرأة.املتبعة للقةاء عل  العنف امل
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ر وأ اطـــ  علمـــاا عاهـــداتهيعـــات املوأثنـــ  ا نـــد علـــ  تـــدارب التـــحخري ف رفـــم التقـــارير إىل  -٧5
ملـا  ققتـ  بــيورو  بالتعـاو  مـم املكلفـك بوليـات ف إطـار اإلجـراءات اخلاصــة. وأعربـ  عـن تقـديرها 

لـ  تعزيـز  ـدراهتا ف مسـاعي ا لتحقيـق من إشازات ف تقيق األهـدا  اإل ا يـة ليلفيـةر وشـوعت ا ع
 املساواة بك اجلنسك.

اتفا يـــة  قـــو  وأعربـــ  إندونيســـيا عـــن تقـــديرها للتحليـــ  املقـــار  بـــك التشـــريعات الوطنيـــة و  -٧6
ر وأ اط  علمـاا بالدراسـة الـيت أجريـ  بشـح  إنشـاء مؤسسـة وطنيـة حلقـو  األشذاي نون اإلعا ة

 اإلنسا .
اإلســومية علــ  التــدابري الــيت ااــذهتا بــيورو  بشــح   قــو  األطفــال  وأثنــ  أ وريــة إيــرا  -٧٧

 والرعاية الصحية والقةاء عل  العنف املنزيل واألشذاي نون اإلعا ة واأل ليات العر ية.
وأ ــا  العــرا  علمــاا باعتمــاد تشــريم بشــح  التعلــيم وامل ــاجرينر وبتقــد  التقــارير إىل هيعــات  -٧8

 الوثيقة األساسية املو فدة.املعاهداتر وا ف نل  
بــيورو  علــ  الن ــوض بتوســيم نيــا  اســتذدام اللغــة البيوروســية ف أيــم  أيرلنــداو ثــ   -٧9

  الت احلياةر وا ف نل  ف التعليم والثقافة.
 .اتفا ية  ل  أوروبا بشح  مكافحة الجتار بالبشرور ب  إيياليا بالتصديق عل   -80
تقــديرها للذيــوات املتذــذة لتنفيــذ خيــة العمــ  الوطنيــة للمســاواة بــك  وأعربــ  اليابــا  عــن -81

 اجلنسك.
ور بــ  كازاخســتا  وــا بذلتــ  بــيورو  مــن ج ــود ف  ــالت  قــو  اليفــ  و قــو  املــرأة  -82

 ومكافحة الجتار بالبشر والتعليم والن ام القةا ي.
نســـا  ويرمـــي إىل تقيــــق وأثنـــ  الكويـــ  علـــ  بـــيورو  لعتمـــاد تشـــريم يعـــزز  قـــو  اإل -83

 املساواة بك املواطنك.
بانةـــــمام بـــــيورو  إىل العديــــد مـــــن الصـــــكوب  أ وريـــــة لو الديمقراطيـــــة الشــــعبيةور بــــ   -84

الدوليــةر وبتقــدم ا ف تســك اخلــدمات اليبيــةر كمــا ر بــ  بالتــدابري الــيت ااــذهتا بــيورو  لتحقيــق 
 بالبشر وتقيق املساواة بك اجلنسك. األهدا  اإل ا ية ليلفية ومكافحة الجتار

وأعربــــ  لتفيــــا عــــن  لق ــــا املتواصــــ  إزاء  الــــة  قــــو  اإلنســــا  ف بــــيورو ر وخصــــ   -85
 و رية التعبري. تكوين اجلمعياتبالذكر  رية التومم و رية 

ف وأ اطـ  ليتوانيـا علمـاا بالتقـدم احملـرز ف بعـا ا ـالت املتعلقـة بالتوصـيات الـيت  ــدمت ا  -86
 أول استعراض دورن شام .

عـــن  لق ـــا إزاء القيـــود املفروضــــة علـــ  املـــدافعك عـــن  قـــو  اإلنســــا   لكســـماغوأعربـــ   -8٧
 والصحفيكر و ث  بيورو  عل  التعاو  مم املكلفك بوليات ف إطار اإلجراءات اخلاصة.
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مؤسســة وطنيـــة وأ اطــ  ماليزيــا علمــاا وـــا بُــذل مــن ج ـــود ومــا ُأ ــرز مــن تقـــدم ف إنشــاء  -88
 حلقو  اإلنسا ر وف احلد من الفقر ولاية  قو  املرأة وتعزيز  قو  اليف .

وأثن  املكسي  عل  التقـدم احملـرز فيمـا يتعلـق باألهـدا  اإل ا يـة ليلفيـة والتعلـيم. و ثـ   -89
 بيورو  عل  ضما  وصول أفراد أاعة الروما إىل التعليم من دو   ييز.

املقــرر اخلــاي املعــر قالــة  قــو  ســود بــيورو  علــ  التعــاو  الكامــ  مــم وشــوم اجلبــ  األ -90
 وإلغاء عقوبة اإلعدام. اإلنسا  ف بيورو 

وأ ــــا  املغــــرب علمــــاا بــــاعتزام بــــيورو  القةــــاء علــــ  الفقــــر واحلــــد مــــن البيالــــة ووفيــــات  -91
 بشر.األم ات والرضفمر كما أ ا  علماا بالتدابري املتذذة ملكافحة الجتار بال

 وأ اط  ميا ار علماا بالتقدم احملرز ف تنفيذ توصيات الستعراض الدورن الشام . -92
وأثنـــ  ناميبيـــا علـــ  بـــيورو  ملـــا أدخلتـــ  مـــن تعـــديوت علـــ   تلـــف الصـــكوب التشـــريعيةر  -93

 ومن ا  انو  التعليم واملرسوم الر اسي اخلاي بتحسك الن ام القةا ي.
 مصــا  الــدول الرا ــدة ف العــا  مــن  يــث احلصــول علــ  الرعايــة و الــ  بــيورو  إ ــا ف -94

بالكامــــ  ف سياســــت ا  2020سياســــة من مــــة الصــــحة العامليــــة  ــــ  عــــام الصـــحيةر وإ ــــا أدرجــــ  
العامــة الوطنيــة. وصــر   بــح  اجلميــم سواســية ف احلصــول علــ  الرعايــة الصــحية بغــا الن ــر عــن 

نســية أو امليــ  اجلنســي أو الــدين أو الوضــم الجتمــاعي. الســن أو نــوع اجلــن  أو اــ  اإل امــة أو اجل
وأفـــادت بح ـــا أ ـــرزت تقـــدماا منـــذ أول اســـتعراض دورن شـــام  ف ألـــة أمـــور من ـــا مكافحـــة الســـ  

صـــندو  األمـــم و  من مـــة األمـــم املتحـــدة لليفولـــةوالصـــحة اجلنســـية والتناســـليةر ونلـــ  بالتعـــاو  مـــم 
 .املتحدة للسكا 

ــــة وســــل  الوفــــد الةــــوء ع -95 مــــن ضــــررر وعلــــ  كيفيــــة تعامــــ   تشــــرينوبي لــــ  مــــا خلفتــــ  كارث
بــيورو  مــم هــذ  الكارثــة وــا لــدي ا مــن مــوارد. وتشــري جتربــة بــيورو  إىل أ ــا وا ــدة مــن البلــدا  

 العشرة األوىل ف العا  ف عوج سرطا  الدم لدخت األطفال. 
وضـــع  لـــدعم األشـــذاي  و ـــال إ  مســـتوخت العمالـــة ف بـــيورو  مرتفـــم وإ  الـــاامن  ـــد -96

ــــاة ف  ــــة احلي األ ــــ   ــــدرة علــــ  املنافســــة ف ســــو  العمــــ ر كمــــا اســــتمرت مســــتويات املعيشــــة ونوعي
ف األعـــوام األربعـــة عشـــر املاضـــية.  8.٧التحســـنر واافـــا مؤشـــر الفقـــر ف بـــيورو  وعامـــ   ـــدر  

عامـاا  60للنسـاء و عامـاا  55وبالرغم من زيادة الشيذوخة بك السكا ر ظـ  سـن التقاعـد ثابتـاا عنـد 
 للرجال.

ومنحـــــ  احلكومــــــة األولويــــــة حلمايـــــة اليفــــــ  واألســــــرةر وزادت إعانـــــات األســــــرة ف الفــــــ ة  -9٧
األخـــرية. وتتمتـــم املـــرأة بفـــري متســـاوية للحصـــول علـــ  التعلـــيم والتـــدريبر كمـــا تتمتـــم باملســـاواة ف 

أ  عـــدداا أكـــا مـــن الرجـــال ميـــادين أخـــرخت. ويعـــزخت التفـــاوت اليفيـــف ف املرتبـــات بـــك اجلنســـك إىل 
يعمــ  ف  ــالت الصــناعة والبنــاء وف امل ــن اخليــرية ولــذل  فــإ م نصــلو  علــ  أجــر أعلــ ر ودو  
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. وتةــمن التشــريعات والــاامن عــن العمــ  املتســاون متســاو   نلــ  نصــ  الرجــال والنســاء علــ  أجــر
لتحتيـــة الجتماعيـــة و ـــتع م احلكوميـــة املعتمـــدة مـــؤخراا وصـــول األشـــذاي نون اإلعا ـــة إىل البنيـــة ا

 بنوعية  ياة أفة  وبالندماج ف ا تمم دو  أية عوا ق.
والر ابــة علي ــار ويكفــ   ريــة الفكــر  ون ــر  ــانو  وســا   اإلعــوم ا تكــار وســا   اإلعــوم -98

واملعتقــد والتعبــري. وتتــال املعلومــات للســكا  والصــحفيك با ــا ر و ــد تيســر نلــ  بفةــ  املــؤ رات 
حفية الـــيت تعقـــدها احلكومـــة بانت ـــام. و يـــز اإلعـــوم ف بـــيورو  مفتـــول وتعمـــ  فيـــ  وســــا   الصـــ

ايـــة تلفزيونيـــة مســـولة. و ـــد ُســـو  ف  193من مـــة إعوميـــة و ٧ 000اإلعـــوم األجنبيـــة ضـــمن 
ميبوعــــاا إعوميــــاار وــــا ف نلــــ  ميبوعــــات بــــاللغتك الروســــية والبيوروســــية  1 5٧3 بــــيورو  زهــــاء
    يــــة. وترمــــي التعــــديوت الــــيت أدخلــــ  علــــ   ــــانو  وســــا   اإلعــــوم ف كــــانو  الثــــاي/ولغــــات أجنب

إىل لايـــــة ا تمـــــمر ويســـــما ج ـــــاز األمــــن القـــــومي ا   باحلصـــــول علـــــ  مزيـــــد مـــــن  2015ينــــاير 
املعلومـــــات بـــــالير  اإللك ونيـــــة. وف  ـــــك أ  التســـــوي  لـــــي  ضـــــروريا للحصـــــول علـــــ  خـــــدمات 

تصـــدخت للت ديـــدات والتحـــديات الناأـــة عـــن املـــواد اإلبا يـــة والـــ وين اإلن نـــ ر فـــإ  التشـــريعات ت
للمذــدرات والتيــر  علــ  اإلن نــ . وتعكــف جلنــة تابعــة للدولــة علــ  تديــد املــواد الــيت تبعــث علــ  

 التير .
وأعربـــــ  هولنـــــدا عـــــن تقــــــديرها لتعـــــاو  بـــــيورو  مــــــم التـــــاد األورويب ف  ـــــال  قــــــو   -99

 لقة إزاء وضم الديمقراطية و قو  اإلنسا . اإلنسا ر لكن ا ل تزال  
علمــاا بالتقــدم احملــرز ف تنفيــذ  قــو  اإلنســا  ف  دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــاتوأخــذت  -100

 بيورو .
ــــبعا  -101 ــــذاا ل ــــ  مــــن تســــينات علــــ  تشــــريعاهتا تنفي ــــيورو  ملــــا أدخلت ــــا علــــ  ب وأثنــــ  نيوريي

 توصيات الستعراض الدورن الشام .
وأعرب  النروين عن أسف ا أل  بـيورو  بـذل  القليـ  مـن اجل ـود منـذ السـتعراض األخـري  -102

 للتصدن لإلنكار املن وي حلقو  اإلنسا . 
ور بــ  ُعمــا  باملن ويــة املتبعــة ف التعامــ  مــم الــدورة الثانيــة لوســتعراض الــدورن الشــام .  -103

 ف  ال استقول القةاء.  ل سيماوأ اط  علماا وا بذلت  بيورو  من ج ودر و 
وأثنــــ  باكســــتا  علــــ   ــــرار بـــــيورو  بالتصــــديق علــــ  اتفا يــــة  قــــو  األشـــــذاي نون  -104

اإلعا ةر واعتمادها لتشـريم مكافحـة الجتـار بالبشـر وتسـك الن ـام القةـا ير ومشـاركت ا البنفـاءة مـم 
 .مفوفضية األمم املتحدة السامية حلقو  اإلنسا 

ان عـــن التقـــدم الـــذن أ ـــرز  الفريـــق العامـــ  الاملـــاي املعـــر وســـحلة عقوبـــة وتســـاءل  بـــاراغو  -105
ـــادة تعاو ـــا مـــم املكلفـــك بوليـــات ف إطـــار  اإلعـــدام وجتـــر  التعـــذيبر وشـــوع  بـــيورو  علـــ  زي

 اإلجراءات اخلاصة.
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وأعربــ  بــريو عــن  لق ــا إزاء عــدم وجــود مؤسســة وطنيــة حلقــو  اإلنســا ر وعــدم اســتقول  -106
 القةا ية وسييرة احلكومة عل  وسا   اإلعوم. السلية
ور بــ  الفلبــك بزيــادة مشــاركة املــرأة ف احليــاة السياســية والجتماعيــةر وشــوع  بــيورو   -10٧

 عل  الستمرار ف بذل اجل ود ملكافحة الجتار باألشذاي.
 حلقو  اإلنسا .وأعرب  بولندا عن  لق ا إزاء تواص  النت اكات املؤسسية واملن وية  -108
وأعربـــ  الاتغـــال عـــن  لق ـــا إزاء النت اكـــات املن ويـــة حلقـــو  اإلنســـا ر وأشـــارت إىل أ   -109

 بيورو  هي البلد األورويب الو يد الذن ييبق عقوبة اإلعدام.
وأعرب  أ وريـة كوريـا عـن تقـديرها لعتمـاد بـيورو  تشـريعات بشـح  املسـاواة ف التعلـيمر  -110

 بالبشرر وتسك الن ام القةا ير ودعم األسر اليت تعي  أطفالا. ومنم الجتار
وأثنــ  رومانيــا علــ  اخليــوات املتذــذة منــذ الســتعراض املاضــير وأ اطــ  علمــاا ف الو ــ   -111

 نات  بالتحديات اليت تول دو  التمتم ققو  اإلنسا   تعاا كاموا.
ســــتعراض الــــدورن الشــــام ر كمــــا ر ــــب ور ــــب التــــاد الروســــي وواصــــلة التعــــاو  مــــم ال -112

 بالتدابري املتذذة لتعزيز لاية  قو  اإلنسا .
وأثنــ  روانــدا علــ  اعتمــاد  ــوانك ولــوا ا ترمــي إىل تســك التشــريعات الوطنيــةر وأ اطــ   -113

 علماا بالافاض ا ا   ف معدل وفيات الرضفم.
فا يــات  قــو  اإلنســا ر وبالتــدابري ور بــ  الســنغال بانةــمام بــيورو  إىل العديــد مــن ات -114

 التشريعية املتذذة لةما  جودة التعليم وتسك سري الن ام القةا ي.
وأثنــ  صــربيا علــ  مــا بذلتــ  بــيورو  مــن ج ــود ف عمليــة الســتعراض الــدورن الشـــام ر  -115

 .أصحاب املصلحة غري احلكوميكوعل  مشاركت ا مم 
الــذن أ رزتــ  بــيورو  منــذ أول اســتعراض دورن شــام ر وأخــذت ســرياليو  علمــاا بالتقــدم  -116

 و ثت ا عل  املعا بة عل  أيم أعمال العنف املرتكبة ضد املرأة.
 و ال  كوبا إن  ل يمكن إنكار التقدم الذن أ رزت  بيورو  ف  ال  قو  اإلنسا . -11٧
ر نون اإلعا ــــةاتفا يــــة  قــــو  األشــــذاي ودعــــ  ســــلوفاكيا بــــيورو  إىل النةــــمام إىل  -118

 وأعرب  عن  لق ا إزاء استقول ن ام القةاء و ياد .
ــــدويل  ــــو إلغــــاء عقوبــــة اإلعــــدام تــــدرتياا.  -119 ــــيورو  بالجتــــا  ال ول  ــــ  ســــلوفينيا التــــزام ب

 وأعرب  عن  لق ا إزاء تواص  انت اكات  قو  اإلنسا .
الو يـــد الـــذن ل يـــزال ييبـــق  وأعربـــ  إســـبانيا عـــن  لق ـــا أل  بـــيورو  هـــي البلـــد األورويب -120

 عقوبة اإلعدام. 
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وأ ــــرت ســــرن لنكــــا وــــا بذلتــــ  بــــيورو  مــــن ج ــــود لصــــو   قــــو  شــــعب ا الجتماعيــــة  -121
 وال تصاديةر عل  النحو املبك من تقيق األهدا  اإل ا ية ليلفية.

ولايت ـا  وأخذت دولـة فلسـيك علمـاا وـا بذلتـ  بـيورو  مـن ج ـود لتعزيـز  قـو  اإلنسـا  -122
 منذ الستعراض األولر ور ب  بالتدابري املذتلفة املتذذة لةما   صول األطفال عل  التعليم.

وأ ــا  الســودا  علمــاا مــم الرتيــال باإلصــو ات التشــريعية والقةــا ية فيمــا يتعلــق بــالتعليم  -123
 ليلفية. ولاية  ق املؤلف ومكافحة الجتار بالبشرر وبلوغ قسة من األهدا  اإل ا ية

اتفا يــة  لــ  أوروبــا بشــح  مكافحــة الجتــار وأ اطــ  أوغنــدا علمــاا بانةــمام بــيورو  إىل  -124
 ر وبالتعديوت املدخلة عل   انوي الزواج واألسرة وعل   انو  العم .بالبشر
وأعربــــ  أســــ اليا عــــن القلــــق الــــذن يســــاورها إزاء اســــتمرار انت اكــــات  قــــو  اإلنســــا  ف  -125

 فيما يتعلق بالسوناء السياسيك وعقوبة اإلعدام.  ل سيماو  بيورو ر
وصــــر   بــــيورو  بح ــــا ستســــتمر ف تيـــــوير وتســــك ن ام ــــا حلمايــــة  قــــو  اإلنســـــا   -126

وتعزيزهــار وأ  تفاعــ  احلكومــة مــم املن مــات الدوليــةر وــا ف نلــ  الســتعراض الــراهنر مــن شــحن  أ  
 يعزز إشازاهتا.

 
   **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  

 
 وأعربت عن تأييدها لها: في التوصيات المدرجة أدناه بيالروسنظرت  -12٧

تنظيم حمالت عامة لتفسير الحجج الداعية إلى إلغاء عقوبةة اإلعةدا   1-12٧
الةةةدولي ال ةةةةا   البروتوكةةةوال االاتيةةةةاري الثةةةاني الملحةةةق بالعهةةةةدبغيةةةة التقةةةديق علةةةةى 

 )إستونيا(؛ بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدا 
االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العماال النظر في التقديق على  2-12٧

 )الجزائر( )إكوادور( )بيرو( )رواندا(؛ المهاجرين وأفراد أسرهم
مواصةلة مةا تبهلةن مةن جهةود بشةأن االسةتعراض بهةدف التقةديق علةى  3-12٧

 )الفلبين(؛ االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العماال المهاجرين وأفراد أسرهم
إعةةةةادة النظةةةةر فةةةةي القةةةةرار الةةةةهي توصةةةةلت إليةةةةن بعةةةةد  االن ةةةةما  إلةةةةى  4-12٧

، علةةى النحةةو هماالتفاقيةةة الدوليةةة لحمايةةة حقةةوق جميةةع العمةةاال المهةةاجرين وأفةةراد أسةةر 
 )نيجيريا(؛ 1الوارد في التوصية 

  

 
 

 الستنتاجات والتوصيات.  ترر  **



 A/HRC/30/3 

 

16/39 GE.15-11806 

 

اتفاقيةةةة حقةةةةوق اويةةةة ا   وي اإلعاقةةةةة النظةةةر فةةةةي التقةةةةديق علةةةةى  5-12٧
 )مقر(؛ االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العماال المهاجرين وأفراد أسرهمو 

مواصلة التةدابير الراميةة إلةى التقةديق علةى اتفاقيةة حقةوق اوية ا   6-12٧
 قة، باعتبار  لك من اوولويات )إندونيسيا(؛ وي اإلعا

تسةةريع وتيةةرة اإلجةةراءات المت ةةهة السةةت ماال عمليةةة التقةةديق علةةى  ٧-12٧
 اتفاقية حقوق اوي ا   وي اإلعاقة )العراق(؛

االنتهةةةاء مةةةن عمليةةةة االن ةةةما  إلةةةى اتفاقيةةةة حقةةةوق اويةةة ا   وي  8-12٧
 اإلعاقة في أسرع وقت مم ن )كازااستان(؛

است ماال اإلجراءات المحلية للتوقيع علةى اتفاقيةة حقةوق اوية ا   9-12٧
  وي اإلعاقة )زمبابوي(؛

االن ما  إلى اتفاقية حقوق اوي ا   وي اإلعاقةة فةي أسةرع وقةت  10-12٧
مم ن. وإلى حةين القيةا  بةهلك، مواصةلة القيةا  بمةا فةي وسةعها لم افحةة التمييةز ضةد 

 م في المجتمع )سنغافورة(؛اوي ا   وي اإلعاقة، وتعزيز اندماجه
االسةةةتمرار فةةةةي بةةةةهال الجهةةةود الراميةةةةة إلةةةةى تعزيةةةز اوسةةةةس التشةةةةريعية  11-12٧

 والمؤسسية للنظا  الوطني لحماية حقوق اإلنسان )أوزب ستان(؛
االسةةةتمرار فةةةي بةةةهال الجهةةةود الراميةةةة إلةةةى المواءمةةةة بةةةين التشةةةريعات  12-12٧

 (؛الوطنية وقواعد حقوق اإلنسان الدولية )المغرب
احتةةةرا  جميةةةع مبةةةادن حقةةةوق اإلنسةةةان واالتفاقيةةةات الدوليةةةة، وإ كةةةاء  13-12٧

 وعي الس ان بقيم حقوق اإلنسان )تركمانستان(؛
السعي للوفاء بالتزاماتها بموجب اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان فةي  14-12٧

 المستقبل )كازااستان(؛
دراسة إم انية وضع نظا  لمتابعة التوصيات الدولية يشمل التوصيات  15-12٧

 المقبولة في االستعراض الدوري الشامل )باراغواي(؛ 
االستمرار في بةهال الجهةود الراميةة إلةى إنشةاء مؤسسةة وطنيةة لحقةوق  16-12٧

 اإلنسان )السودان(؛
ان ت ةمن تيسير العملية الالزمةة إلنشةاء مؤسسةة وطنيةة لحقةوق اإلنسة 1٧-12٧

 تمتع جميع المواطنين بحقوق اإلنسان اوساسية )جمهورية كوريا(؛
م ةةاعفة الجهةةود الراميةةة إلةةى إنشةةاء مؤسسةةة وطنيةةة مسةةتقلة لحقةةوق  18-12٧

 اإلنسان باالمتثاال لمبادن باريس )ييلي(؛
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ات ةةا  المزيةةد مةةن ال لةةوات الراميةةة إلةةى تعزيةةز مؤسسةةتها الوطنيةةة فةةي  19-12٧
 للفل وتعزيزها )مقر(؛مجاال حماية حقوق ا

النظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان عمالا بمبادن بةاريس،  20-12٧
 على النحو الهي أوصي بن من قبل )ماليزيا(؛

النظةةةر فةةةي إنشةةةاء مؤسسةةةة وطنيةةةة لحقةةةوق اإلنسةةةان بمةةةا يتمايةةةى مةةةع  21-12٧
 مبادن باريس )زمبابوي(؛

لحقةةةوق اإلنسةةةان باالمتثةةةاال النظةةةر فةةةي مالءمةةةة إنشةةةاء مؤسسةةةة وطنيةةةة  22-12٧
 غوا(؛المبادن باريس )ني ار 

تعزيز التعاون الح ومي مع منظمات المجتمع المةدني ل ةمان حمايةة  23-12٧
 حقوق اإلنسان وتعزيزها )أوزب ستان(؛

 تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني )االتحاد الروسي(؛ 24-12٧
ان، ومواصةةلة العمةةل علةةى تعزيةةز التفاعةةل مةةع منظمةةات حقةةوق اإلنسةة 25-12٧

وضع آليات للتشاور بين الح ومة والمجتمةع المةدني، بمةا فةي  لةك إيةرات المجتمةع 
 )صربيا(؛ الق وت القانونيةالمدني بمزيد من الفعالية في تح ير 

مواصةةةلة تعزيةةةز أواصةةةر التعةةةاون والتنسةةةيق مةةةع المجتمةةةع المةةةدني فيمةةةا  26-12٧
 المغرب(؛يتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها )

مواصةةةلة التعةةةاون البن ةةةاء مةةةع اآلليةةةات العالميةةةة مةةةن أجةةةل تعزيةةةز حقةةةوق  2٧-12٧
اإلنسةةةةةان وحمايتهةةةةةا، وكةةةةةهلك مواصةةةةةلة ممارسةةةةةات التعةةةةةاون مةةةةةع المجتمةةةةةع المةةةةةدني 

 )طاجي ستان(؛
 (؛أ ربيجانمواصلة التعاون الفعاال مع آليات حقوق اإلنسان ) 28-12٧
الةةةدوليين المعنيةةين، بمةةةا فةةةي مواصةةلة العمةةةل مةةع أصةةةحاب المقةةلحة  29-12٧

  لك آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة )فييت نا (؛
مواصةةةلة التعةةةةاون مةةةةع اومةةةةم المتحةةةدة والمنظمةةةةات الدوليةةةةة اواةةةةر   30-12٧

وآليةةةات حقةةةوق اإلنسةةةان للتغلةةةب علةةةى مةةةا تبقةةةى مةةةن قيةةةود وتحةةةديات )جمهوريةةةة الو 
 الشعبية(الديمقراطية 

 المتأار إلى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان )غانا(؛ تقديم التقرير 31-12٧
ات ةةا  التةةدابير البشةةرية والقانونيةةة والماليةةة الالزمةةة لتنفيةةه التوصةةيات  32-12٧

 القادرة عن هيئات معاهدات اومم المتحدة تنفيهاا فعاالا )السنغاال(؛
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تعزيةةةز التعةةةاون مةةةع آليةةةات حقةةةوق اإلنسةةةان التابعةةةة لألمةةةم المتحةةةدة،  33-12٧
بالسةةةةمام للم لفةةةةين بواليةةةةات فةةةةي إطةةةار اإلجةةةةراءات ال اصةةةةة بزيةةةةارة البلةةةةد  سةةةيما الو 

 )هنغاريا(؛
التعةةةةةاون مةةةةةع هيئةةةةةات المعاهةةةةةدات والم لفةةةةةين بواليةةةةةات فةةةةةي إطةةةةةار  34-12٧

اإلجةةراءات ال اصةةة التابعةةة لألمةةم المتحةةدة تعاونةةاا كةةامالا وفعةةاالا ل ةةمان تقةةديم التقةةارير 
 دون تأاير )سلوفاكيا(؛

 م تةب المفوضةية السةامية لحقةوق اإلنسةاناصلة تعزيز التعاون مةع مو  35-12٧
بالقيا  بأنشلة مشتركة لتحسين القدرات الوطنية في مجةاال حقةوق اإلنسةان )جمهوريةة 

 البوليفارية(؛ - فنزويال
مواصلة الجهود الرامية إلى م افحة التمييز فةي الممارسةات الق ةائية  36-12٧

 وإنفا  القانون )ُعمان(؛
إنشةةةةةاء آليةةةةةات وطنيةةةةةة لحمايةةةةةة الفئةةةةةات المست ةةةةةعفة مةةةةةن السةةةةة ان   3٧-12٧

 )طاجي ستان(؛
مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيةز رفةاه النةاس مةع التركيةز علةى اوكثةر  38-12٧

 ضعفاا منهم )جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية(؛
بمةا مواصلة الجهود الرامية إلةى دعةم الفئةات اوكثةر ضةعفاا مةن السة ان،  39-12٧

 في  لك الجهود التي ت من اندماج اوي ا   وي اإلعاقة في المجتمع )كوبا(؛
 وتعزيزها )فييت نا (؛ زيادة االستثمار في حماية حقوق المرأة واللفل 40-12٧
 مواصلة تنفيه الة م افحة التمييز ضد المرأة )البحرين(؛ 41-12٧
مةةةاا كةةةامالا )دولةةةة مواصةةةلة العمةةةل ل ةةةمان احتةةةرا  حقةةةوق المةةةرأة احترا 42-12٧

 بوليفيا المتعددة القوميات(؛
الةةة العمةةل الوطنيةةة الرابعةةة للمسةةاواة تةةوفير المةةوارد المناسةةبة لتنفيةةه  43-12٧

 ، والتعجيل باعتماد مشروع قانون لمنع العنف المنزلي )ليتوانيا(؛بين الجنسين
ين مواصةةلة تنفيةةه إطةةار السياسةةة العامةةة الوطنيةةة للمسةةاواة بةةين الجنسةة 44-12٧

 )باكستان(؛ 2012الهي وضع في عا  
تعزيةةز قةةدرات اللجنةةة الوطنيةةة المعنيةةة بالسياسةةات الجنسةةانية وزيةةادة  45-12٧

 )ناميبيا(؛ مواردها ل مان التمتع بالمساواة بين الجنسين تمتعاا كامالا 
االستمرار في بهال الجهود الرامية إلى ضمان المساواة بةين الجنسةين  46-12٧

اوكاديميةةةة والمهنيةةةة للنسةةةاء والرجةةةاال وات ةةةا  المزيةةةد مةةةن التةةةدابير  وتنويةةةع ال يةةةارات



A/HRC/30/3 
 

 

GE.15-11806 19/39 

 

لتشةةةجيع النسةةةاء والرجةةةاال علةةةى ااتيةةةار مجةةةاالت التعلةةةيم والمسةةةارات الو يفيةةةة غيةةةر 
 التقليدية )دولة فلسلين(؛

االسةةةتمرار فةةةي منةةةع أيةةةة ممارسةةةات عنقةةةرية ضةةةد المةةةرأة تحةةةوال دون  4٧-12٧
مجةةاالت اوكاديميةةة المتاحةةة للرجةةاال والنسةةاء، وصةةولها إلةةى التعلةةيم العةةالي، وتنويةةع ال

وات ةةا  تةةدابير إضةةافية لتشةةجيع الرجةةاال والنسةةاء علةةى ااتيةةار المسةةارات الو يفيةةة غيةةر 
 التقليدية )تايلند(؛

مواصةةةلة جهودهةةةا الراميةةةة إلةةةى رأب القةةةدع فةةةي اوجةةةور بةةةين الرجةةةل  48-12٧
 والمرأة )الفلبين(؛

إلةةى حمايةةة حقةةوق النسةةاء العةةامالت  مواصةةلة الجهةةود الحاليةةة الراميةةة 49-12٧
 وتعزيزها )الجمهورية العربية السورية(؛

تعزيةز التةةدابير الراميةة إلةةى الحةد مةةن حةاالت التمييةةز العرقةي، المبايةةر  50-12٧
التحةري  علةى ال راهيةة العرقيةة والعنةف  وغير المبايةر علةى حةد سةواء، والتحقيةق فةي

 العرقي )اورجنتين(؛
تنفيه االلتزامات الدولية ال اصة بالتقدي إلفةالت مرت بةي التعةهيب  51-12٧

اتفاقيةة مناه ةة التعةهيب وغيةره مةن مةن  4من العقاب تنفيهاا صةارماا، وال سةيما المةادة 
 )سويسرا(؛  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

و إنفةةا  القةةانون ااصةةة م افحةةة أعمةةاال التعةةهيب التةةي يرت بهةةا مو فةة 52-12٧
 وفي السجون، وضمان المعاقبة على ههه اوعماال )فرنسا(؛

وضع حزمة تشريعية لمنع العنف القائم علةى نةوع الجةنس وم افحتةن   53-12٧
الةةةوطني المعنةةةي بالسياسةةةات وإتاحةةةة المزيةةةد مةةةن المةةةوارد الماليةةةة والبشةةةرية للمجلةةةس 

 )إسبانيا(؛ الجنسانية
 نزلي والعنف ضد اوطفاال بفعالية )طاجي ستان(؛م افحة العنف الم 54-12٧
االسةةةتمرار فةةةةي بةةةهال الجهةةةةود الراميةةةة إلةةةةى م افحةةةة العنةةةةف المنزلةةةةي  55-12٧

 )الجزائر(؛ 
مواصةةةةلة تلةةةةوير اإلجةةةةراءات المنهجيةةةةة، بمةةةةا فةةةةي  لةةةةك اإلجةةةةراءات  56-12٧

 التشريعية، لم افحة العنف المنزلي )جمهورية فنزويال البوليفارية(؛
االستمرار في بهال الجهود الرامية إلةى تحسةين حمايةة حقةوق المةرأة،  5٧-12٧

 بما في  لك م افحة العنف المنزلي )جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية(؛
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االسةةةةةتمرار فةةةةةي بةةةةةهال الجهةةةةةود الوطنيةةةةةة لم افحةةةةةة العنةةةةةف المنزلةةةةةي  58-12٧
 )ال ويت(؛

نةف المرت ةب ت ثيف الجهود المبهولةة لم افحةة العنةف المنزلةي والع 59-12٧
 ضد المرأة، بما في  لك من االال تلبيق مبادن قانون منع الجريمة )ماليزيا(؛

مواصةةةلة تعزيةةةز الجهةةةود المبهولةةةة للتقةةةدي لمسةةةألة العنةةةف المنزلةةةي  60-12٧
 ومساعدة ضحاياه )ميانمار(؛

الجنسي ت ثيف الجهود المبهولة لمنع أعماال العنف المنزلي والعنف  61-12٧
اللجنةةة المعنيةةة أة والمعاقبةةة عليهةةا، علةةى النحةةو الةةهي أوصةةت بةةن ضةةد المةةر المرت بةةة 

 )رواندا(؛   بالق اء على التمييز ضد المرأة
االسةةةتمرار فةةةي بةةةهال الجهةةةود الراميةةةة إلةةةى منةةةع العنةةةف ضةةةد اوطفةةةاال  62-12٧

 )االتحاد الروسي(؛
وتعزيةةةز  االتجةةةار باويةةة ا االسةةةتمرار فةةةي تةةةوفير الحمايةةةة ل ةةةحايا  63-12٧

القوانين الوطنية وتحفيةز التعةاون مةع المنظمةات اإلقليميةة والدوليةة فةي مجةاال م افحةة 
 االتجار باوي ا  )اإلمارات العربية المتحدة(؛

 ات ا  تدابير إضافية لم افحة االتجار باوي ا  )البحرين(؛ 64-12٧
وق ات ةةةا  التةةةدابير ال ةةةرورية لمنةةةع العنةةةف ضةةةد اوطفةةةاال وتعزيةةةز حقةةة 65-12٧

 المرأة وحمايتها، وااصة م افحة االتجار بالمرأة )البوسنة والهرسك(؛
مواصلة تنفيه التشريعات والسياسات الرامية إلى منع االتجةار بالبشةر  66-12٧

 )سنغافورة(؛ فعاالا  وم افحتن تنفيهاا 
ات ةةةةةا  مزيةةةةةد مةةةةةن ال لةةةةةوات ل ةةةةةمان إعمةةةةةاال التشةةةةةريعات الوطنيةةةةةة  6٧-12٧

فةةي مجةةاالت حمايةةة حقةةوق اللفةةل والمةةرأة،  ال سةةيمامليةةة، المحسةةنة مةةن الناحيةةة الع
 وم افحة االتجار بالبشر، والتعليم، والنظا  الق ائي )كازااستان(؛ 

مواصةةةةةلة العمةةةةةل علةةةةةى م افحةةةةةة االتجةةةةةار بالبشةةةةةر وتقاسةةةةةم أف ةةةةةل  68-12٧
 الممارسات في هها القدد )دولة بوليفيا المتعددة القوميات(؛

يز الجهود الدولية الرامية إلى م افحة االتجةار مواصلة السعي إلى تعز  69-12٧
بالبشةةةةر، بمةةةةا فةةةةي  لةةةةك مةةةةن اةةةةالال الةةةةدورات التعليميةةةةة المقدمةةةةة فةةةةي مركةةةةز مينسةةةةك 

 الروسي(؛  )االتحاد
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االسةةتناد إلةةى الهياكةةل القائمةةة وتعزيةةز حمايةةة ضةةحايا االتجةةار بالبشةةر،  ٧0-12٧
دابير وقائيةةةةة حيالهةةةةا ول ةةةةن أي ةةةةاا تنةةةةاوال اوسةةةةباب الجهريةةةةة لهةةةةهه الظةةةةاهرة وات ةةةةا  تةةةة

 )صربيا(؛
االستمرار في بهال الجهود الراميةة إلةى تعزيةز مسةألة م افحةة االتجةار  ٧1-12٧

 باوي ا  في جدوال اوعماال الدولي )كوبا(؛ 
تعزيز العمل المنجز من أجةل م افحةة االتجةار باوية ا  بمسةاعدة  ٧2-12٧

 حسب االقت اء )سري الن ا(؛من وكاالت اومم المتحدة المعنية والمجتمع المدني، 
تعزيةةةز فةةةر  العمةةةل المتاحةةةة دااليةةةاا لأليةةة ا  المعرضةةةين لالتجةةةار  ٧3-12٧

الةةهين يبحثةةون عةةن فةةر  عمةةل فةةي  لمنحةةدرين مةةن أسةةر محرومةةةا ال سةةيمابالبشةةر، و 
 ال ارج )تايلند(؛

ضمان عد  تعرض السللة الق ائية وية تداالت من أفرع الح ومة  ٧4-12٧
 اوار  )سويسرا(؛

مواصةةةةلة تعزيةةةةةز اسةةةةتقالال الق ةةةةةاء وحيةةةةةاده، ب ةةةةل السةةةةةبل المناسةةةةةبة  ٧5-12٧
 )السنغاال(؛

دعم تأسةيس اوسةرة التقليديةة والحفةاى علةى القةيم اوسةرية )االتحةاد  ٧6-12٧
 الروسي(؛

االسةةتمرار فةةي بةةهال الجهةةود الراميةةة إلةةى تعزيةةز قةةيم اوسةةرة التقليديةةة  ٧٧-12٧
 وحمايتها )ال ويت(؛ 

 ال سةةةةيماتعزيةةةةز الجهةةةود المبهولةةةةة ل ةةةةمان رفةةةاه اوطفةةةةاال، و مواصةةةلة  ٧8-12٧
 اوطفاال الم فولين، ل ي يتمتعوا بالعيش في بيئة أسرية سليمة )ماليزيا(؛

 تحسين الحالة العامة لحرية وسائط اإلعال  )سلوفينيا(؛ ٧9-12٧
ات ةةةا  ال لةةةوات ال ةةةرورية ل ةةةمان أن ت ةةةون االنت ابةةةات الرئاسةةةية  80-12٧

من العهةد  25عادلة ومتفقة مع المعايير الدولية، عن طريق تلبيق المادة المقبلة حرة و 
الةةةدولي ال ةةةا  بةةةالحقوق المدنيةةةة والسياسةةةية تلبيقةةةاا كةةةامالا، بمةةةا فةةةي  لةةةك السةةةمام 

 وحزاب المعارضة بالمشاركة دون قيود )كندا(؛
تهيئة بيئة مواتية إلجراء انت ابات نزيهة وعادلة وسلمية وضمان اومن  81-12٧

الش قةةةي لجميةةةع المشةةةاركين والنةةةاابين ومعةةةاملتهم معاملةةةة متسةةةاوية طةةةواال العمليةةةة 
 االنت ابية أثناء االنت ابات الرئاسية المقبلة وبعدها )الجمهورية التشي ية(؛
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ات ةةةا  تةةةدابير ل ةةةمان الشةةةفافية والعةةةدال وعةةةد  القمةةةع اةةةالال عمليةةةة  82-12٧
 ت مراقبين دوليين )الم سيك(؛، بما في  لك بإيرا2015االنت ابات الرئاسية لعا  

مواصةةلة تعزيةةز حقةةوق المةةرأة لتشةةجيعها علةةى المشةةاركة فةةي عمليةةات  83-12٧
 ات ا  القرار )ني اراغوا(؛ 

 ال سةةيمامواصةةلة ال لةةط الراميةةة إلةةى زيةةادة فةةر  العمةةل فةةي البلةةد،  84-12٧
 للفئات المست عفة )بروني دار السال (؛

مواصةةلة ات ةةا  تةةدابير فعالةةة ل ةةمان إعمةةاال الحةةق فةةي العمةةل لجميةةع  85-12٧
المةةواطنين، بمةةا فةةي  لةةك عةةن طريةةق وضةةع بةةرامج وطنيةةة لتعزيةةز العمةةل الالئةةق والعمالةةة 

 ال املة والمنتجة، وب اصة للنساء والشباب )مقر(؛ 
المعنيةةةة بةةةالحقوق االقتقةةةادية واالجتماعيةةةة  متابعةةةة توصةةةيات اللجنةةةة 86-12٧
 فيما يتعلق بالق اء على جميع أي اال العمل القسري )ل سمبرغ(؛ ةوالثقافي
مواصلة ممارسة تنفيه البرامج الرامية إلى زيادة تحسةين رفةاه السة ان  8٧-12٧

 )تركمانستان(؛
مواصةةلة ترسةةيا نظامهةةا الممتةةاز للحمايةةة االجتماعيةةة لفائةةدة السةة ان  88-12٧

 البوليفارية(؛ - )جمهورية فنزويال
صلة تحسين ال مان االجتمةاعي للفئةات المست ةعفة، بمةن فةيهم موا 89-12٧

اسةةةتناداا إلةةةى مسةةةتو  التنميةةةة  اإلعاقةةةة، والمسةةةنون والنسةةةاء واوطفةةةاال واويةةة ا   و 
 االقتقادية واالجتماعية )القين(؛

مواصةةةلة تنفيةةةه الحقةةةوق االقتقةةةادية واالجتماعيةةةة والثقافيةةةة والمدنيةةةة  90-12٧
 ن )دولة بوليفيا المتعددة القوميات(؛والسياسية لفائدة جميع الس ا

علةةى الفقةةر وتحسةةين مسةةتويات معيشةةة السةة ان فةةي مواصةةلة الق ةةاء  91-12٧
 المناطق الريفية على وجن ال قو  )القين(؛

االسةةةتمرار فةةةي بةةةهال الجهةةةود الراميةةةة إلةةةى الق ةةةاء علةةةى الفقةةةر، مةةةع  92-12٧
والسةةة ان فةةةي المنةةةاطق الريفيةةةة  الوحيةةةدين االهتمةةةا  ااصةةةة بحالةةةة اوطفةةةاال والوالةةةدين

 )جمهورية إيران اإلسالمية(؛
ات ةةةا  التةةةدابير الراميةةةة إلةةةى ضةةةمان تقةةةديم الةةةدعم المسةةةتهدف إلةةةى  93-12٧

اوي ا  الهي يعيشون تحت اط الفقر، مع االهتما  ااصة بحالة اوطفةاال واوسةر 
 الوحيدة الوالد والس ان في المناطق الريفية )ل سمبرغ(؛
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مزيد من ال لةوات لرفةع مسةتو  معيشةة السة ان فةي المنةاطق  ات ا  94-12٧
 الريفية )ميانمار(؛

زيةةادة تعزيةةز أنمةةاا الحيةةاة القةةحية للمةةراهقين ووقةةايتهم مةةن العةةادات  95-12٧
 ال ارة )جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية(؛

مواصةةةلة تنفيةةةه السياسةةةات الموجهةةةة نحةةةو تحقيةةةق النتةةةائج فةةةي مجةةةاال  96-12٧
فيةةةروس نقةةةا المناعةةةة مةةةراض المعديةةةة، ومنهةةةا فةةةي المقةةةا  اووال السةةةل و م افحةةةة او

 )كوبا(؛ ية/اإليدزالبشر 
تحسةةةين الحالةةةة القةةةحية لجميةةةع اوطفةةةاال بغةةة  النظةةةر عةةةن وضةةةعهم  9٧-12٧

 )بنغالديش(؛
االستمرار في بهال الجهود الرامية إلى تحسين القةحة اإلنجابيةة، مةن  98-12٧

 ة والمعاصرة )جمهورية فنزويال البوليفارية(؛االال است دا  الت نولوجيا الجديد
مواصةةةةلة حقةةةةوال جميةةةةع النسةةةةاء علةةةةى اةةةةدمات القةةةةحة اإلنجابيةةةةة  99-12٧

 وتحسين نوعية الرعاية المقدمة )دولة بوليفيا المتعددة القوميات(؛
مواصةةلة وضةةع ال لةةةط والبةةرامج الوطنيةةة الراميةةةة إلةةى تحسةةين نوعيةةةة  100-12٧

 السورية(؛التعليم )الجمهورية العربية 
مواصةةةةلة ات ةةةةا  المبةةةةادرات ل ةةةةمان تقةةةةديم تعلةةةةيم جيةةةةد إلةةةةى جميةةةةع  101-12٧

 الس ان )بروني دار السال (؛
 مواصلة تحسين نوعية التعليم المدرسي لفائدة اوطفاال )باكستان(؛  102-12٧
التعلةةةةةيم قبةةةةةل المدرسةةةةةي فةةةةةي المنةةةةةاطق الريفيةةةةةة  مرافةةةةةقزيةةةةةادة تةةةةةوافر  103-12٧

 )بنغالديش(؛
االستمرار في بهال الجهود الرامية إلى توسيع نلاق مرافق التعليم فةي  104-12٧

المناطق الريفية وتلوير مرافق التعليم والتدريب المهني للرجاال والنساء على حد سةواء 
 )سري الن ا(؛

التعلةيم قبةل المدرسةي فةي المنةاطق الريفيةة وضةمان  زيادة توافر مرافق 105-12٧
متسةةاوية للوصةةوال إلةةى التعلةةيم لرومةةا وتمةةتعهم بفةةر  عةةد  التمييةةز ضةةد أفةةراد جماعةةة ا

 ة فلسلين(؛)دول
ات ةةةةا  التةةةةدابير ال ةةةةرورية لتعزيةةةةز حقةةةةوق اويةةةة ا   وي اإلعاقةةةةة  106-12٧

 )البحرين(؛
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مواصةةةلة ات ةةةا  التةةةدابير الراميةةةة إلةةةى حمايةةةة حقةةةوق اويةةة ا   وي  10٧-12٧
 اإلعاقة )جمهورية إيران اإلسالمية(؛

حقةوق اوية ا  ات ا  تدابير تشريعية مناسبة للتقديق على اتفاقية  108-12٧
وتحسين أحوالهم المعيشية وفةر  العمةل المتاحةة لهةم وفةر  حقةولهم   وي اإلعاقة

 على ال دمات )اليابان(؛
ات ةةةةةا  تةةةةةدابير تشةةةةةريعية وتنظيميةةةةةة مناسةةةةةبة لم افحةةةةةة التمييةةةةةز ضةةةةةد  109-12٧

 ندماجهم )السنغاال(؛اوي ا   وي اإلعاقة وتعزيز حمايتهم وا
 إ كاء وعي الجمهور بحقوق اوي ا   وي اإلعاقة )السودان(؛ 110-12٧
الم ي قدماا بإبرا  الترتيبات ال رورية العتماد سياسات وطنية ياملة  111-12٧

 بشأن اوي ا   وي اإلعاقة )أوغندا(؛
ن تنفيه السياسات التي ت من تحسين حماية طالبي اللجةوء والالجئةي 112-12٧

 )سيراليون(؛
 االنتظا  في تحقيق اوهداف اإلنمائية لأللفية )إثيوبيا(. 113-12٧

 :بالفعل اا نُفهتمأنه ر التي ت بيالروسبتأييد  تانالتالي التوصيتانتحظى و  -128
زيةةادة الجهةةود المبهولةةة لم افحةةةة التمييةةز ضةةد اويةة ا  المنتمةةةين  128-1

حق جميةع أطفةاال الرومةا فةي التعلةيم دون لجماعات الروما ومنعن، بما في  لك ضمان 
 تمييز )فنلندا(؛

إصةالم النظةةا  الق ةةائي ل ةةي يعمةةل دون أي تةةأثير مبايةةر أو رقابةةة أو  128-2
 التنفيهية )الجمهورية التشي ية(. ضغط أو تدال من السللة

 التوصةةةةةيات التاليةةةةةة، وسةةةةةتقد  ردوداا عليهةةةةةا فةةةةةي وقةةةةةت مناسةةةةةب بةةةةةيالروسسةةةةةتدرس و  -129
 :2015 أيلوال/سبتمبرلمجلس حقوق اإلنسان في  الثالثينعد الدورة يتجاوز مو  ال

االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمةاال المهةاجرين التقديق على  129-1
 )غانا(؛ وأفراد أسرهم

االتفاقيةة الدوليةة لحمايةة جميةع اوية ا  مةن االاتفةاء التقديق على  129-2
 )ال ونغو(؛ القسري
االتفاقيةة الدوليةة لحمايةة جميةع اوية ا  مةن االاتفةاء التقديق على  129-3

 االتفاقيةةةةة الدوليةةةةة لحمايةةةةة حقةةةةوق جميةةةةع العمةةةةاال المهةةةةاجرين وأفةةةةراد أسةةةةرهمو  القسةةةةري
 )سيراليون(؛
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االتفاقية الدوليةة لحمايةة جميةع اوية ا  مةن النظر في التقديق على  129-4
حقةةةوق اإلنسةةةان التةةةي وعلةةةى القةةة وت الدوليةةةة الرئيسةةةية فةةةي مجةةةاال  االاتفةةةاء القسةةةري

 تقبح بيالروس طرفاا فيها بعد )اورجنتين(؛ لم
االتفاقيةة الدوليةة لحمايةة جميةع اوية ا  مةن االاتفةاء التقديق على  129-5

وإجةةراء تحقيةةق متعمةةق ومسةةتقل فةةي حةةاالت ااتفةةاء الش قةةيات العامةةة البةةارزة  القسةةري
جةرائم إلةى العدالةة بهدف تقةديم مرت بةي هةهه ال 2000و 1999التي وقعت في عامي 

 )فرنسا(؛
 )باراغواي(؛ حقوق اوي ا   وي اإلعاقةالتقديق على اتفاقية  129-6
النظر في التعجيل بالتقديق على معاهدات حقوق اإلنسةان اوساسةية،  ٧-129

البروتوكةةوال االاتيةةاري التفاقيةةة مناه ةةة ومنهةةا اتفاقيةةة حقةةوق اويةة ا   وي اإلعاقةةة، و 
 المعاملةةةةة أو العقوبةةةةة القاسةةةةية أو الالإنسةةةةانية أو المهينةةةةة التعةةةةهيب وغيةةةةره مةةةةن ضةةةةروب

)جمهوريةةةة   واالتفاقيةةةة الدوليةةةة لحمايةةةة حقةةةوق جميةةةع العمةةةاال المهةةةاجرين وأفةةةراد أسةةةرهم
 كوريا(؛
بشةةةأن وضةةةع اويةةة ا  عةةةديمي  1954عةةةا   اتفاقيةةةةالتقةةةديق علةةةى  129-8

 )غانا(؛ الجنسية
طفةةاال والمةةراهقين، علةةى سةةن قةةانون بشةةأن الحمايةةة الشةةاملة لحقةةوق او 129-9

أن ي ةةةةةمن هةةةةةها القةةةةةانون المزيةةةةةد مةةةةةن االسةةةةةتقرار فةةةةةي تعزيةةةةةز تلةةةةةك الحقةةةةةوق وحمايتهةةةةةا 
 )السلفادور(؛

لمبةةةادن بةةةاريس  إنشةةةاء مؤسسةةةة وطنيةةةة مسةةةتقلة لحقةةةوق اإلنسةةةان وفقةةةاا  129-10
 )كوستاري ا(؛

إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان باالمتثاال ال امل لمبةادن  129-11
 باريس )غانا(؛

 باريس )غواتيماال(؛ لمبادن وفقاا إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان  129-12
إنشةاء مؤسسةةة وطنيةة مسةةتقلة لحقةوق اإلنسةةان بمةا يتمايةةى مةع مبةةادن  129-13

 باريس )ناميبيا(؛
إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسةان باالمتثةاال ال امةل لمبةادن بةاريس  129-14

 )البرتغاال(؛
 2015 إنشاء مؤسسة وطنيةة فعالةة ومسةتقلة لحقةوق اإلنسةان فةي عةا  129-15

 )أستراليا(؛



 A/HRC/30/3 

 

26/39 GE.15-11806 

 

إنشةةاء مؤسسةةة وطنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان بمةةا يتمايةةى مةةع مبةةادن بةةاريس  129-16
 )سيراليون(؛

تعزيةةةز اسةةةت ماال المبةةةادرة الحاليةةةة الراميةةةة إلةةةى إنشةةةاء مؤسسةةةة وطنيةةةة  129-1٧
 )بيرو(؛لحقوق اإلنسان، باالمتثاال لمبادن باريس 

 إعةةداد اإلطةةار القةةانوني إلنشةةاء مؤسسةةة وطنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان، وفقةةاا  129-18
لمبةةادن بةةاريس، وبالتشةةاور مةةع المجتمةةع المةةدني )الممل ةةة المتحةةدة لبريلانيةةا العظمةةى 

 الشمالية(؛  أيرلنداو 
لمبةادن  النظر بإيجابية في إنشاء مؤسسة وطنيةة لحقةوق اإلنسةان، وفقةاا  129-19

 نيسيا(؛باريس )إندو 
االضلالع بمزيد من العمل لتهيئة بيئية مواتيةة للمؤسسةة المسةؤولة عةن  129-20

 بإنشاء لجنة وطنية لحقوق اإلنسان )نيجيريا(؛ ال سيماتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها، 
التعةةاون مةةع آليةةات حقةةوق اإلنسةةان التابعةةة لألمةةم المتحةةدة، والسةةمام  129-21

 راءات ال اصة بزيارة البلد )كوستاري ا(؛للم لفين بواليات في إطار اإلج
 ال سةةيماالتعةةاون مةةع آليةةات حقةةوق اإلنسةةان التابعةةة لألمةةم المتحةةدة، و  129-22

 الم لفين بواليات في إطار اإلجراءات ال اصة )السلفادور(؛
ل ةي  مفةوض اومةم المتحةدة السةامي لحقةوق اإلنسةانتوجين دعوة إلى  129-23

 )بيرو(؛ 17/24س، عمالا بالقرار يقو  ببعثة تقنية إلى بيالرو 
اعتماد تشريع محدد ويةامل لم افحةة التمييةز المبايةر وغيةر المبايةر،  129-24
 )أوروغواي(؛ بسبب الميل الجنسي اتم ايقوال

اعتمةةاد قةةانون يةةامل لم افحةةة التمييةةز وحظةةر التمييةةز علةةى أي أسةةاس،  129-25
التمييةةز، وت فةةل سةةبل االنتقةةاف وإنشةةاء آليةةات ت ةةمن تلبيةةق مبةةدأي المسةةاواة وعةةد  

 القانونية في حاالت التمييز )سلوفاكيا(؛
سةةن تشةةريع يةةامل لم افحةةة التمييةةز لتالفةةي أي نةةوع مةةن أنةةواع التمييةةز  129-26

على أساس الدين أو الميةل الجنسةي أو الهويةة الجنسةانية أو اللغةة أو الةرأي السياسةي أو 
 أية إعاقة بدنية أو  هنية )ييلي(؛

هال مزيةةد مةةن الجهةةود العتمةةاد قةةانون يةةامل لم افحةةة التمييةةز، يتعلةةق بةة 129-2٧
ااصةةة بةةاإلجراءات المؤسسةةية الراميةةة إلةةى معالجةةة مسةةألة العنةةف المرت ةةب ضةةد المةةرأة 

 )صربيا(؛
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ضمان احترا  مبدأ عد  التمييز على أساس نوع الجةنس، بمةا فةي  لةك  129-28
صةةفات  والهويةة الجنسةانية وحةامل والميةل الجنسةي ومغةاير  ون ومزدوجةو المثليةات والمثلية

 ، واعتماد تشريع محدد لم افحة التمييز ضد ههه الفئة )إسبانيا(؛الجنسين
ات ةةا  مةةا يلةةز  مةةن إجةةراءات إلنعةةاد المناقشةةات دااةةل الفريةةق العامةةل  129-29

البرلمةاني المعنةةي بعقوبةةة اإلعةةدا ، وضةةمان تلبيةةق الحةةد اودنةةى مةةن المعةةايير ريثمةةا يوقةةف 
 )بلجي ا(؛ العقوبة نهائياا  تنفيه ههه

 النظر في إلغاء عقوبة اإلعدا  )إكوادور(؛ 129-30
إللغائهةةةا نهائيةةةاا  إعةةةالن وقةةةف ااتيةةةاري لتنفيةةةه عقوبةةةة اإلعةةةدا  تمهيةةةداا  129-31

 )أوروغواي(؛
وقةةةف ل ةبير مؤقتةةةاإلغةةةاء عقوبةةةة اإلعةةةدا ، وإلةةةى  لةةةك الحةةةين ات ةةةا  تةةةد 129-32

 )السويد(؛ نفيههات
 في إلغاء عقوبة اإلعدا  )رواندا(النظر  129-33
، ودعةم أعمةاال إللغائهةا نهائيةاا اا إعالن وقف تنفيةه عقوبةة اإلعةدا  تمهيةد 129-34

دعمةةن فةةي  ال سةيماالفريةق العامةةل البرلمةةاني المعنةي بعقوبةةة اإلعةةدا  لتحقيةق هةةهه الغايةةة، و 
حةةةق بالعهةةةد توكةةةوال االاتيةةةاري الثةةةاني الملتعةةةديل القةةةانون الجنةةةائي واالن ةةةما  إلةةةى البرو 

 الةةةةةدولي ال ةةةةةا  بةةةةةالحقوق المدنيةةةةةة والسياسةةةةةية والهةةةةةادف إلةةةةةى إلغةةةةةاء عقوبةةةةةة اإلعةةةةةدا 
 )البرازيل(؛ 

نهائيةةةاا، وتنفيةةةه غائهةةةا إللاا ااتيةةةاري لعقوبةةةة اإلعةةةدا  فةةةوراا تمهيةةةد عةةةالن وقةةةفإ-129-35
 توصيات لجنة مناه ة التعهيب بشأن حاالت اإلعدا  التعسفية والسرية )كوستاري ا(؛

عقوبةةة اإلعةةدا  فةةي أسةةرع وقةةت مم ةةن  اعتمةةاد وقةةف ااتيةةاري لتنفيةةه 129-36
 بهدف إلغائها نهائياا، وضمان احترا  الحقوق اوساسية للمدانين وأسرهم )فرنسا(؛

النظةةةر فةةةي اعةةةالن وقةةةف ااتيةةةاري لعقوبةةةة اإلعةةةدا  فةةةي النظةةةا  الجنةةةائي  129-3٧
 الوطني )غواتيماال(؛

اا بغيةةةة إلغائهةةةا نهائيةةةاإلعةةةدا  النظةةةر فةةةي اعةةةالن وقةةةف ااتيةةةاري لعقوبةةةة  129-38
 )ال رسي الرسولي(؛

ات ا  الوات ملموسة تجاه إلغاء عقوبةة اإلعةدا ، بمةا فةي  لةك وقةف  129-39
 (؛أيرلنداالعمل بها فوراا )

الم ةةي قةةدماا بأعمةةاال الفريةةق العامةةل البرلمةةاني المعنةةي بعقوبةةة اإلعةةدا ،  129-40
 العمل بههه العقوبة فوراا )ليتوانيا(؛ووقف 
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إلغائهةا )الجبةل يةة اا بغلعقوبة اإلعدا  رسةميرسمي اعتماد وقف ااتياري  129-41
 اوسود(؛

 ؛إلغائها نهائياا )النرويج( بغيةاا اعتماد وقف ااتياري لعقوبة اإلعدا  فور  129-42
هةا كليةاا، عمةالا ك لةوة أولةى إللغائاإلعدا   اعتماد وقف ااتياري لعقوبة  129-43

 )هولندا(؛  ي القلةبقرار الجمعية العامة 
وقةةف تنفيةةه عقوبةةة اإلعةةدا  بح ةةم الواقةةع تمهيةةداا إللغائهةةا، والتقةةديق  129-44
البروتوكةةةوال االاتيةةةاري الثةةةاني الملحةةةق بالعهةةةد الةةةدولي ال ةةةا  بةةةالحقوق المدنيةةةة علةةةى 

 )البرتغاال(؛ والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدا 
إعةةةالن وقةةةف ااتيةةةاري لتنفيةةةه عقوبةةةة اإلعةةةدا  بهةةةدف الةةةت لا منهةةةا  129-45

 )سيراليون(؛
 ااتياري لعقوبة اإلعدا  تمهيداا إللغائها )إسبانيا(؛ اعتماد وقف 129-46
عقوبةةةةة اإلعةةةةدا  بهةةةةدف إلغائهةةةةا كليةةةةاا  ااتيةةةةاري لتنفيةةةةه عةةةةالن وقةةةةفإ 129-4٧

 )إيلاليا(؛
عدا  بغية إلغائهةا نهائيةاا والتقةديق علةى لعقوبة اإل اعتماد وقف ااتياري 129-48

البروتوكوال االاتياري الثاني الملحق بالعهةد الةدولي ال ةا  بةالحقوق المدنيةة والسياسةية 
 )سلوفينيا(؛ والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدا 

قةةةةف ااتيةةةةاري لعقوبةةةةة اإلعةةةةدا  رسةةةةمياا بغيةةةةة التقةةةةديق علةةةةى اعتمةةةةاد و  129-49
الملحق بالعهةد الةدولي ال ةا  بةالحقوق المدنيةة والسياسةية  البروتوكوال االاتياري الثاني

 )أستراليا(؛ والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدا 
إداةةةةاال تعةةةةديالت علةةةةى قةةةةانون السةةةةجون لتم ةةةةين أسةةةةر المةةةةدانين مةةةةن  129-50

  وداعهم ودفن جثثهم وفقاا للمعايير الدولية )إسبانيا(؛
اسةةتقاللها، واحتةةرا  القواعةةد الدوليةةة إصةةالم السةةللة الق ةةائية ل ةةمان  129-51

مثل احترا  الحق في الدفاع والحق في محاكمة عادلة. ومراجعةة اللةوائح المتعلقةة بتعيةين 
الق ةةاة وفقةةلهم وات ةةا  اإلجةةراءات التأديبيةةة ضةةدهم، ف ةةالا عةةن مراجعةةة فتةةرة واليةةتهم 

 )فرنسا(؛
فيةةةةه المراسةةةةيم مواصةةةةلة تعزيةةةةز حيةةةةاد السةةةةللة الق ةةةةائية واسةةةةتقاللها بتن 129-52

القةةةادرة مةةةؤاراا بشةةةأن اإلجةةةراءات الق ةةةائية وإجةةةراء تحقيقةةةات سةةةريعة ويةةةاملة فةةةي أيةةةة 
ادعةةةاءات أو يةةة او  متعلقةةةة بسةةةوء المعاملةةةة فةةةي مرافةةةق االحتجةةةاز الوطنيةةةة )ال رسةةةي 

 الرسولي(؛
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ات ةةةا  جميةةةع التةةةدابير التشةةةريعية وغيرهةةةا مةةةن التةةةدابير الالزمةةةة ل ةةةمان  129-53
 المبةةةةادن اوساسةةةةيةال ةةةاملين للسةةةةللة الق ةةةةائية بمةةةا يتمايةةةةى مةةةع  االسةةةتقالال والحيةةةةاد

)التي أقرتهةا الجمعيةة العامةة فةي قراراتهةا(، بمةا فةي  لةك عةن  تقالال السللة الق ائيةالس
 طريق إنشاء هيئة مستقلة مسؤولة عن تعيين الق اة وترقيتهم ووقفهم وعزلهم )بولندا(؛

للسةةللة الق ةةائية، بمةةا فةةي  لةةك ضةةمان االسةةتقالال والحيةةاد ال ةةاملين  129-54
عةةن طريةةق نقةةل جميةةع مهةةا  تعيةةين الق ةةاة ووقفهةةم وعةةزلهم مةةن الهيئةةات التنفيهيةةة إلةةى 

 هيئات ق ائية مستقلة )سلوفاكيا(؛
ضمان عد  فرض قيةود علةى الحةق فةي حريةة الةدين والمعتقةد، وضةمان  129-55

معيةةةات )ال رسةةةي المزيةةةد مةةةن االحتةةةرا  للحةةةق فةةةي حريةةةة التعبيةةةر والحةةةق فةةةي ت ةةةوين الج
 الرسولي(؛

تعةةديل التشةةريعات ل ةةمان أن ال تقيةةد القةةرارات التعسةةفية القةةادرة عةةن  129-56
 السللات الحق في حرية التعبير على اإلنترنت )السويد(؛

مواءمةةة قةةانون وسةةائط اإلعةةال  الجماهيريةةة مةةع المعةةايير الدوليةةة لحريةةة  129-5٧
افعين عةن حقةوق اإلنسةان مةن ممارسةة القحافة، وضمان تم ن المجتمةع المةدني والمةد

حقةةةوقهم فةةةي التعبيةةةر والتجمةةةع وت ةةةوين الجمعيةةةات بسةةةال  ودون اشةةةية أيةةةة توقيفةةةات 
 تعسفية، و لك باالمتثاال للعهد الدولي ال ا  بالحقوق المدنية والسياسية )هولندا(؛

تعةةديل قةةانون وسةةائط اإلعةةال  الجماهيريةةة ل ةةمان أال يقيةةد هةةها القةةانون  129-58
ممثل منظمة اومن والتعاون فةي أوروبةا ما يتمايى مع توصيات بالتعبير دون مبرر، حرية 

 ة وسائط اإلعال  )النرويج(؛المعني بحري
ممثةل منظمةة اومةن والتعةاون فةي مواءمة اإلطار التشريعي مع توصيات  129-59

ل ةمان أال يقيةد هةها اإلطةار حريةة التعبيةر وتعدديةة  ة وسةائط اإلعةال أوروبا المعنةي بحرية
 وسائط اإلعال  )بولندا(؛

ضمان حرية القحافة وحرية التعبيةر والحةق فةي الحقةوال علةى  تحسين 129-60
 المعلومات من مقادر متعددة )السنغاال(؛

ضمان تم ةن المةدافعين عةن حقةوق اإلنسةان مةن ممارسةة حقةوقهم فةي  129-61
 ع وت وين الجمعيات )سلوفينيا(؛حرية التعبير والتجم

ات ةةةةا  التةةةةدابير ل ةةةةمان حريةةةةة التعبيةةةةر واحتةةةةرا  المظةةةةاهرات السةةةةلمية  129-62
 )كوستاري ا(؛
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تهيئة الظروف للمعارضة ونشلاء حقوق اإلنسان للعمةل بحريةة والتعبيةر  129-63
 بحرية عن آرائهم دون اشية أية مالحقات ال تستند إلى أدلة )كرواتيا(؛

تعةةةةةديل قةةةةةانون الجمعيةةةةةات العامةةةةةة والتجمعةةةةةات ال بةةةةةر ، ف ةةةةةالا عةةةةةن  129-64
تشريعات وسائط اإلعال  لالمتثاال للمعايير الدولية، بما في  لةك عةن طريةق إنهةاء تجةريم 

 التشهير )إستونيا(؛
إزالةةةة جميةةةع العراقيةةةل التةةةي تحةةةوال دون التمتةةةع بحريةةةة التعبيةةةر وت ةةةوين  129-65

بما ي من تم ن القةحفيين والمجتمةع المةدني  الجمعيات والتجمع السلمي والقحافة،
من ممارسة أنشلتهم بحرية وأمان؛ ووضةع حةد للم ةايقات التةي يتعةرض لهةا القةحفيون 

 وحهف يرا االعتماد المفروض على القحفيين )فرنسا(؛
تبسةةيط إجةةراءات تسةةجيل اوحةةزاب السياسةةية وغيرهةةا مةةن الجمعيةةات  129-66

 والمؤسسات العامة )ألمانيا(؛
التحقيةةةةق بسةةةةةرعة وفعاليةةةةة فةةةةةي جميةةةةع ادعةةةةةاءات السةةةةجناء بتعرضةةةةةهم  129-6٧

للتعةةةهيب وسةةةوء المعاملةةةة، وفةةةي أعمةةةاال الت ويةةةف واالنتقةةةا  والتهديةةةد التةةةي يتعةةةرض لهةةةا 
 المدافعون عن حقوق اإلنسان والقحفيون )إيلاليا(؛

تعزيةةةةز الجهةةةةود المبهولةةةةة ل ةةةةمان حريةةةةة التعبيةةةةر وت ةةةةوين الجمعيةةةةات،  129-68
 التشريعات الحالية ال اصة بحرية اإلعال ، امتثاالا للمعايير الدولية )إيلاليا(؛وإصالم 

ضةةمان حريةةة التعبيةةر بال امةةل واالمتنةةاع عةةن إلقةةاء القةةب  تعسةةفياا علةةى  129-69
 القحفيين )رومانيا(؛

الوفةةةةةةاء بةةةةةةااللتزا  ب ةةةةةةمان حريةةةةةةة ت ةةةةةةوين الجمعيةةةةةةات وحريةةةةةةة التعبيةةةةةةر  ٧0-129
 )أستراليا(؛

 1-193رية التجمع وحريةة ت ةوين الجمعيةات وإلغةاء المةادة ضمان ح ٧1-129
مةةةن القةةةانون الجنةةةائي التةةةي تجةةةر  النشةةةاا المةةةدني للمنظمةةةات غيةةةر المسةةةجلة، وقةةةانون 

 )الواليات المتحدة اومري ية(؛ التجمعات الجماهيرية
تيسةةةةةير تسةةةةةجيل المنظمةةةةةات غيةةةةةر الح وميةةةةةة وإنهةةةةةاء تجةةةةةريم تنظةةةةةيم  ٧2-129

مةن القةانون  1-193ألنشةلة والمشةاركة فيهةا، بإلغةاء المةادة الجمعيات غير المسجلة ل
 الجنائي )الجمهورية التشي ية(؛

مةةةةن القةةةةانون الجنةةةةائي، التةةةةي تجةةةةر    1-193التعجيةةةةل بإلغةةةةاء المةةةةادة  ٧3-129
أنشةةةلة المنظمةةةةات غيةةةةر المسةةةةجلة، وإنهةةةةاء نمةةةةط عرقلةةةةة وم ةةةةايقة وت ويةةةةف منظمةةةةات 

تةةةدافع عنهةةةا، بمةةةا فيهةةةا نقابةةةات العمةةةاال المجتمةةةع المةةةدني التةةةي تعةةةزز حقةةةوق اإلنسةةةان و 
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الميةل الجنسةي  ين ومزدوجةيالمثليةات والمثليةومجموعات الدفاع عن البيئة ومجموعات 
ومجموعةةةةات حقةةةةوق اإلنسةةةةان  صةةةةفات الجنسةةةةين يالهويةةةةة الجنسةةةةانية وحةةةةامل يومغةةةةاير 

 )الدانمرت(؛
مةةةن القةةةانون  1-193اسةةةتهالال اإلجةةةراءات التشةةةريعية إللغةةةاء المةةةادة  ٧4-129

 لجنائي، التي تفرض عقوبات جنائية على المشاركة في منظمات غير مسجلة )ليتوانيا(؛ا
تعزيةز حريةةة وسةائط اإلعةةال  والحةةق فةي حريةةة التعبيةر وصةةونهما وضةةمان  ٧5-129

مةةةن العهةةةد الةةةدولي ال ةةةا  بةةةالحقوق  19تمايةةةي التشةةةريعات والممارسةةةات مةةةع المةةةادة 
فةةةي جميةةةةع حةةةاالت التعةةةةدي بةةةةالهجو  المدنيةةةة والسياسةةةةية، وإجةةةراء تحقيقةةةةات محايةةةةدة 

 والم ايقة والت ويف وتقديم مرت بي تلك اوعماال إلى العدالة )النمسا(؛
ات ةا  التةةدابير الراميةة إلةةى الحيلولةة دون تهديةةد القةحفيين والمةةدافعين  ٧6-129

 عن حقوق اإلنسان ومعارضي الح ومة وت ويفهم )أوروغواي(؛
عةةةن حقةةةوق اإلنسةةةان والمجموعةةةات  االمتنةةةاع عةةةن ت ويةةةف المةةةدافعين ٧٧-129

التابعةةةة للمنظمةةةات غيةةةر الح وميةةةة والقةةةحفيين وعةةةن م ةةةايقتهم واحتجةةةازهم احتجةةةازاا 
تعسةةفياا، وتقةةديم ضةةمانات ت فةةل الحقةةوق فةةي حريةةة التعبيةةر والتجمةةع السةةلمي، وإنهةةةاء 
القيةةةود والمراقبةةةة المفروضةةةة علةةةى اإلنترنةةةت، و لةةةك تحديةةةداا بتعةةةديل التشةةةريعات إلزالةةةة 

اءات التي تت ه اارج نلاق الق اء لحجب مواقع اإلنترنت، تمايةياا مةع توصةيات اإلجر 
الةهي كانةت زيارتةن  ممثل منظمة اومن والتعةاون فةي أوروبةا المعنةي بحريةة وسةائط اإلعةال 

 الوة في االتجاه القحيح )اليونان(؛ 2013بتقريح من سللات بيالروس في عا  
لمةدافعين عةن اومةم المتحةدة المتعلةق باإعةالن االمتثاال لجميةع أح ةا   ٧8-129

، بمةةا ي ةةمن تم  ةةن المشةةاركين فةةي العمةةل المتعلةةق بحقةةوق اإلنسةةان مةةن حقةةوق اإلنسةةان
 ممارسة حقوقهم في حرية التعبير وت وين الجمعيات والتحرت دون عراقيل )هنغاريا(؛

ضةةةمان سةةةالمة المةةةدافعين عةةةن حقةةةوق اإلنسةةةان والقةةةحفيين، وضةةةمان  ٧9-129
حرية التعبير والقحافة؛ وإجةراء تحقيقةات سةريعة  ال سيماان ال اصة بهم، و حقوق اإلنس

ويةةفافة اسةةتجابة للتقةةارير التةةي تفيةةد بوقةةوع م ةةايقات وأعمةةاال انتقةةا  وتهديةةدات وأعمةةاال 
 عنف )اليابان(؛

تهيئةةةةة بيئةةةةة آمنةةةةة ومواتيةةةةة، فةةةةي القةةةةانون والممارسةةةةة، يم ةةةةن للمجتمةةةةع  129-80
يل وفي أمان ويم ن أن يشةارت فةي إطارهةا فةي العمليةات المدني أن يعمل فيها دون عراق

 ؛(أيرلنداالديمقراطية مشاركة كاملة، والحفاى على ههه البيئة )
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حمايةةة حةةق المةةدافعين عةةن حقةةوق اإلنسةةان فةةي حريةةة التجمةةع وت ةةوين  129-81
الجمعيات، وااصة المدافعين الهين ينظمون الحمةالت ضةد التمييةز القةائم علةى الميةوال 

 )كندا(؛الجنسي 
مراجعةةةة نقةةةانون الجمعيةةةات العامةةةةن ل ةةةمان التمتةةةع بةةةالحق فةةةي حريةةةة  129-82

 ت وين الجمعيات تمتعاا كامالا، باالمتثاال للحقوق والمعايير الدولية )ل سمبرغ(؛
إلغةةاء المسةةؤولية الجنائيةةة عةةن تنظةةيم أنشةةلة المنظمةةات غيةةر المسةةجلة  129-83

 أنشلة المنظمات غير المسجلة )بولندا(؛والمشاركة فيها، ورفع الحظر المفروض على 
ت ييف التشريعات المحلية المتعلقة بالجمعيات إلزالة أية عراقيةل تعيةق  129-84

 المواطنين في ت وين الجمعيات تحقيقاا تاماا )رومانيا(؛ حريةتحقيق 
الت لي عن ممارسةة احتجةاز القةحفيين احتجةازاا تعسةفياا وإنهةاء تجةريم  129-85

 وانيا(؛التشهير )ليت
إنهةةاء تجةةريم أنشةةلة المنظمةةات غيةةر الح وميةةة غيةةر المسةةجلة وإنهةةاء  129-86

جميةةةةع أيةةةة اال الم ةةةةايقات اإلداريةةةةة أو الق ةةةةائية التةةةةي تتعةةةةرض لهةةةةا الجهةةةةات الفاعلةةةةة 
 المستقلة من المجتمع المدني )سويسرا(؛

تبسةةةيط إجةةةراءات تسةةةجيل جمعيةةةات ومنظمةةةات ومؤسسةةةات المجتمةةةع  129-8٧
كبيةةةر، وضةةةمان تمايةةةي اإلطةةةار القةةةانوني والسياسةةةي مةةةع المعةةةايير الدوليةةةة المةةةدني بقةةةدر  

 )بلجي ا(؛
إزالةةةة القيةةةود المفروضةةةة علةةةى المجتمةةةع المةةةدني، بمةةةا فيهةةةا حظةةةر تلقةةةي  129-88

المنظمات غير الح ومية لألمواال من ال ارج والقيةود المفروضةة علةى اوعمةاال التلوعيةة 
تعيةةةق تسةةةجيل المنظمةةةات غيةةةر الح وميةةةة  اةةةارج سةةةاعات العمةةةل، وإزالةةةة العراقيةةةل التةةةي

 رسمياا، تمايياا مع الحق في حرية ت وين الجمعيات والحق في حرية التعبير )كندا(؛
التحقيةةق فةةي جميةةع االدعةةاءات بةةالتعرض للتعةةهيب وسةةوء المعاملةةة فةةي  129-89

مرافةةق االحتجةةاز، وات ةةا  التةةدابير المناسةةبة لتقةةديم مرت بةةي تلةةك اوعمةةاال إلةةى العدالةةة 
 )بوتسوانا(؛

ضةةةةةمان عةةةةةد  إلقةةةةةاء المتظةةةةةاهرين السةةةةةلميين فةةةةةي السةةةةةجون أو عةةةةةد   129-90
م ايقتهم أو سوء معاملتهم علةى يةد الشةرطة لممارسةة حق هةم فةي حريةة التعبيةر والتجمةع 
السةةلمي، واإلفةةراج الفةةوري وغيةةر المشةةروا عةةن كةةل مةةن احتجةةز لمجةةرد ممارسةةة هةةهين 

 الحقين )الدانمرت(؛
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التةةةةةدابير الراميةةةةةة إلةةةةةى مواءمةةةةةة التشةةةةةريع ال ةةةةةا  بالتجمعةةةةةات ات ةةةةةا   129-91
الجماهيرية مع المعايير الدولية لحماية حرية ت وين الجمعيةات، بمةا فةي  لةك مةن اةالال 
إلغةةاء يةةرا الملالبةةة بالحقةةوال علةةى تةةرايا قبةةل تنظةةيم التجمعةةات والمظةةاهرات العامةةة 

 )الم سيك(؛
تاحةة ممارسةة الحةق فةي التجمةع تعديل قانون المظاهرات الجماهيريةة إل 129-92

 السلمي بمزيد من اليسر )كرواتيا(؛
مواءمة التشريعات ال اصة بالمظاهرات الجماهيرية مع المعايير الدوليةة  129-93

ال اصة بحرية التجمع، بما في  لك عن طريق إلغاء مبدأ الحقوال علةى تةرايا لتنظةيم 
لةةم مةةالي لقةةاء الحفةةاى علةةى هةةهه المظةةاهرات وإلغةةاء يةةرا سةةداد مةةودعي الللبةةات لمب

 النظا  العا  وتقديم ال دمات اللبية كشرا أساسي لتنظيم المظاهرات )ألمانيا(؛
م تةةب المؤسسةةات تعةةديل القةةوانين االنت ابيةةة لمواءمتهةةا مةةع توصةةيات  129-94

ل ةةةي تحتةةر  اإلصةةةالحات االنت ابيةةة العمليةةةات السياسةةةية  الديمقراطيةةة وحقةةةوق اإلنسةةان
ة ت ةةةةةةوين الجمعيةةةةةةات وحريةةةةةةة التعبيةةةةةةر قبةةةةةةل االنت ابةةةةةةات الرئاسةةةةةةية الديمقراطيةةةةةةة وحريةةةةةة

 )الواليات المتحدة اومري ية(؛ 2015 لعا 
م تةةةب المؤسسةةةات مواءمةةةة النظةةةا  االنت ةةةابي مةةةع التزامةةةات ومبةةةادن  129-95

فيما ي ا االنت ابات الديمقراطية، و لةك بالتعةاون الوثيةق  الديمقراطية وحقوق اإلنسان
 نمسا(؛)الم تب مع  لك ال

ات ةةا  التةةدابير الراميةةة إلةةى تحسةةين  ةةروف العمةةل تمايةةياا مةةع توصةةيات  129-96
اللجنة المعنية بالحقوق االقتقادية واالجتماعية والثقافيةة، بمةا فةي  لةك عةن طريةق إلغةاء 
أي نةةوع مةةن أنةةواع العمةةل القسةةري، وإلغةةاء  غرامةةات ال مةةوال فةةي العمةةل، والت لةةي عةةن 

 التي يشاع است دامها )الم سيك(.ل عقود العمل الققيرة اوج
 :فيما يلييشار إليها على هها النحو و  التالية بتأييد بيالروس لم تحظ التوصياتو  -130

البروتوكةوال االاتيةاري الثةاني الملحةق بالعهةد النظر فةي التقةديق علةى  130-1
، الةةةدولي ال ةةةا  بةةةالحقوق المدنيةةةة والسياسةةةية والهةةةادف إلةةةى إلغةةةاء عقوبةةةة اإلعةةةدا 

 تماد وقف ااتياري لعقوبة اإلعدا  بح م الواقع بغية إلغائها كلياا )ناميبيا(؛واع
البروتوكةةوال االاتيةةاري الثةةاني الملحةةق بالعهةةد الةةةدولي التقةةديق علةةى  130-2

 واي(؛)باراغ ال ا  بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدا 
الثةةةاني الملحةةةق بالعهةةةد الةةةدولي  البروتوكةةةوال االاتيةةةارياالن ةةةما  إلةةةى  130-3

 )السويد(؛ ال ا  بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدا 
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البروتوكةةةوال االاتيةةةاري الثةةةاني الملحةةةق بالعهةةةد الةةةدولي التوقيةةةع علةةةى  130-4
والتقةديق عليةن  ال ا  بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعةدا 

 (؛)إيلاليا
البروتوكةةوال االاتيةةاري الثةةاني الملحةةق بالعهةةد الةةةدولي التقةةديق علةةى  130-5

، ف ةةالا عةةن ال ةةا  بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةية والهةةادف إلةةى إلغةةاء عقوبةةة اإلعةةدا 
التفاقيةةةة اووروبيةةةة لحمايةةةة حقةةةوق اإلنسةةةان والحريةةةات ل 13ورقةةةم  6البروتوكةةةولين رقةةةم 

 بغية إلغاء عقوبة اإلعدا  )فنلندا(؛ اوساسية
دون تةةةأاير، والتقةةةديق علةةةى تمةةةاد وقةةةف ااتيةةةاري لعقوبةةةة اإلعةةةدا  عا 130-6

البروتوكةةةةةوال االاتيةةةةةاري الثةةةةةاني الملحةةةةةق بالعهةةةةةد الةةةةةدولي ال ةةةةةا  بةةةةةالحقوق المدنيةةةةةة 
 )ل سمبرغ(؛ والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدا 

ك لةةوة أولةةى إللغائهةةا؛ ووضةةع اإلعةةدا   تمةةاد وقةةف ااتيةةاري لعقوبةةة عا ٧-130
البروتوكةوال االاتيةاري الثةاني الملحةق بالعهةد الةدولي ال ةا  الة وطنية لالن ما  إلى 

بتعةةديل  ؛ والقيةةا  فةةوراا بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةية والهةةادف إلةةى إلغةةاء عقوبةةة اإلعةةدا 
الممل ةة المتحةدة إجراءات التنفيه من أجل إالار اوسرة بتةاريا التنفيةه وموقةع الةدفن )

 الشمالية(؛ أيرلندالبريلانيا العظمى و 
تمةةةاد وقةةةف ااتيةةةاري لعقوبةةةة اإلعةةةدا  كهةةةدف علةةةى اوجةةةل الققةةةير عا 130-8

البروتوكةةوال االاتيةةاري الثةةاني الملحةةق بالعهةةد والنظةةر فةةي إلغائهةةا تمامةةاا واالن ةةما  إلةةى 
 بةةةةة اإلعةةةةدا الةةةةدولي ال ةةةةا  بةةةةالحقوق المدنيةةةةة والسياسةةةةية والهةةةةادف إلةةةةى إلغةةةةاء عقو 

 )النمسا(؛
وإنشةةاء  البروتوكةوال االاتيةةاري التفاقيةة مناه ةةة التعةهيباالن ةما  إلةةى  130-9

آلية وطنية وقائية بما يتمايى مع البروتوكوال االاتياري واإلقرار بااتقا  لجنة مناه ةة 
مةةن  22و 21التعةةهيب للنظةةر فةةي ادعةةاءات انتهةةات االلتزامةةات المترتبةةة علةةى المةةادتين 

 ية )ألمانيا(؛االتفاق
البروتوكةةوال االاتيةةاري الملحةةق بالعهةةد الةةدولي ال ةةا  التقةةديق علةةى  130-10

 )البرتغاال(؛ بالحقوق االقتقادية واالجتماعية والثقافية
البروتوكةةوال االاتيةةاري الملحةةق بالعهةةد الةةدولي ال ةةا  التقةةديق علةةى  130-11

الدوليةةةة لحمايةةةة حقةةةوق جميةةةع االتفاقيةةةة ، و بةةةالحقوق االقتقةةةادية واالجتماعيةةةة والثقافيةةةة
 ، واتفاقية حقوق اوي ا   وي اإلعاقة )السلفادور(؛العماال المهاجرين وأفراد أسرهم
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الملحةةةق بالعهةةةد الةةةدولي ال ةةةا  التوقيةةةع علةةةى البروتوكةةةوال االاتيةةةاري  130-12
االتفاقيةةةةة الدوليةةةةة لحمايةةةةة جميةةةةع وعلةةةةى  بةةةةالحقوق االقتقةةةةادية واالجتماعيةةةةة والثقافيةةةةة

 والتقديق عليهما )أوروغواي(؛ االاتفاء القسري اوي ا  من
البروتوكةةوال االاتيةةاري الملحةةق بالعهةةد الةةدولي ال ةةا  التقةةديق علةةى  130-13

واالن ةةما  إلةةى آليةةات التحقيةةق واآلليةةات  بةةالحقوق االقتقةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة
 )اليونان(؛ المشتركة بين الدوال

تعةهيب وغيةره مةن ضةروب المعاملةة أو اتفاقيةة مناه ةة الالتقديق علةى  130-14
 )أوروغواي( )الدانمرت( )غانا(؛  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

اتفاقيةةة مناه ةةة التعةةهيب وغيةةره مةةن ضةةروب المعاملةةة أو االن ةةما  إلةةى  130-15
 )ييلي( )ال ونغو(؛ العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

االاتيةةاري التفاقيةةة مناه ةةة التعةةهيب وغيةةره روتوكةةوال البالتقةةديق علةةى  130-16
، ومواءمةةةةة  ةةةةروف مةةةةن ضةةةةروب المعاملةةةةة أو العقوبةةةةة القاسةةةةية أو الالإنسةةةةانية أو المهينةةةةة

 مع المعايير الدولية )اليونان(؛ أماكن الحرمان من الحريةاالحتجاز في 
ات ةةةا  التةةةدابير التشةةةريعية واإلداريةةةة وغيرهةةةا مةةةن التةةةدابير الفعالةةةة لمنةةةع  130-1٧

أعمةةةةاال التعةةةةهيب أو سةةةةوء المعاملةةةةة والتحقيةةةةق فيهةةةةا والمعاقبةةةةة عليهةةةةا، والتقةةةةديق علةةةةى 
 )البرتغاال(؛ البروتوكوال االاتياري التفاقية مناه ة التعهيب

الدوليةةةةةة التقةةةةةديق علةةةةةى نظةةةةةا  رومةةةةةا اوساسةةةةةي للمح مةةةةةة الجنائيةةةةةة  130-18
 )كوستاري ا( )غانا(؛

االن ةةةةةما  إلةةةةةةى نظةةةةةةا  رومةةةةةةا اوساسةةةةةةي للمح مةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة  130-19
 )غواتيماال(؛

التقديق على نظا  روما اوساسةي للمح مةة الجنائيةة الدوليةة واالتفةاق  130-20
 بشأن امتيازات المح مة الجنائية الدولية وحقاناتها )بوتسوانا(؛

نظةةا  رومةةا اوساسةةي للمح مةةة الجنائيةةة الدوليةةة وتنفيةةهه االن ةةما  إلةةى  130-21
 في القانون الوطني )إيلاليا(؛

االن ةةما  إلةةى نظةةا  رومةةا اوساسةةي للمح مةةة الجنائيةةة الدوليةةة وتنفيةةهه  130-22
في التشريعات الوطنية، بمةا فةي  لةك عةن طريةق ت ةمين تلةك التشةريعات أح امةاا بشةأن 

 مة )هنغاريا(؛التعاون السريع وال امل مع المح 
االن ةةما  إلةةى نظةةا  رومةةا اوساسةةي للمح مةةة الجنائيةةة الدوليةةة ومواءمةةة  130-23

 التشريعات مواءمة كاملة مع جميع االلتزامات بموجب نظا  روما اوساسي )التفيا(؛
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االن ةةما  إلةةى نظةةا  رومةةا اوساسةةي للمح مةةة الجنائيةةة الدوليةةة ومواءمةةة  130-24
 كاملة معن )الجبل اوسود(؛  التشريعات الوطنية مواءمة

تم ةةين المةةراقبين الةةدوليين لحقةةوق اإلنسةةان مةةن الوصةةوال إلةةى بةةيالروس  130-25
 دون قيود )النمسا(؛

زيةةادة التعةةاون مةةع هيئةةات المعاهةةدات التابعةةة لألمةةم المتحةةدة، بمةةا فةةي  130-26
وس الر ي لك توجين دعوة دائمةة إلةى المقةرر ال ةا  المعنةي بحالةة حقةوق اإلنسةان فةي بة

 والسمام لن بزيارة البلد )ليتوانيا(؛
بتوجيةةةن  ال سةةةيماالتعةةةاون مةةةع آليةةةات المتابعةةةة التابعةةةة لألمةةةم المتحةةةدة،  130-2٧

دعوة دائمةة إلةى جميةع الم لفةين بواليةات فةي إطةار اإلجةراءات ال اصةة والموافقةة علةى 
بةيالروس زياراتهم كلها، وااصة زيارات المقرر ال ا  المعني بحالة حقوق اإلنسةان فةي 

 )فرنسا(؛
توجيةن دعةةوة دائمةة إلةةى جميةع الم لفةةين بواليةات فةةي إطةار اإلجةةراءات  130-28

 ال اصة )غانا(؛
توجيةةةن دعةةةةوة مفتوحةةةةة إلةةةةى الم لفةةةةين بواليةةةةات فةةةةي إطةةةةار اإلجةةةةراءات  130-29

 ال اصة التابعة لألمم المتحدة )غواتيماال(؛
فةةي إطةار اإلجةةراءات توجيةن دعةةوة دائمةة إلةةى جميةع الم لفةةين بواليةات  130-30

 )بيرو(؛ لمجلس حقوق اإلنسانال اصة 
بةةهال جهةةةود م ثفةةة لتعزيةةةز التعةةةاون مةةع آليةةةات حقةةوق اإلنسةةةان التابعةةةة  130-31

بتوجين دعوة دائمة إلى الم لفين بواليةات فةي إطةار اإلجةراءات  ال سيمالألمم المتحدة، 
ال اصةةةة، واإلقةةةرار بواليةةةة المقةةةرر ال ةةةا  المعنةةةي بحالةةةة حقةةةوق اإلنسةةةان فةةةي بةةةيالروس 

 )جمهورية كوريا(؛
ات ةا  تةدابير مناسةبة للنظةر فةي توصةيات المقةرر ال ةا  المعنةي بحالةة  130-32

 يا(؛حقوق اإلنسان في بيالروس وتنفيهها )التف
التعةةاون مةةع آليةةات اومةةم المتحةةدة، بمةةا فةةي  لةةك مةةع المقةةرر ال ةةا   130-33

 المعني بحالة حقوق اإلنسان في بيالروس )رومانيا(؛
التعةةاون ال امةةل مةةع المقةةرر ال ةةا  المعنةةي بحالةةة حقةةوق اإلنسةةان فةةي  130-34

 بيالروس وأاه توصياتن بعين االعتبار )سلوفينيا(؛ 
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المقةةةرر ال ةةةا  المعنةةةي بحالةةةة حقةةةوق اإلنسةةةان فةةةي توجيةةةن دعةةةوة إلةةةى  130-35
بيالروس لزيارة البلد لتوضيح التزا  الح ومة باحترا  حقوق اإلنسةان )الواليةات المتحةدة 

 اومري ية(؛
التعاون مع المقرر ال ا  المعني بحالة حقةوق اإلنسةان فةي بةيالروس،  130-36

راءات ال اصةةة،  وفةةي حالةةة وتوجيةةن دعةةوة دائمةةة إلةةى الم لفةةين بواليةةات فةةي إطةةار اإلجةة
طلبةةةوا زيةةةارة البلةةةةد  نعةةةد  قبةةةوال  لةةةك، الموافقةةةة علةةةى زيةةةةارة المقةةةررين ال اصةةةين الةةةهي

 )بلجي ا(؛
ات ةةا  التةةدابير المناسةةبة ل ةةمان وصةةوال المقةةرر ال ةةا  المعنةةي بحالةةة  130-3٧

حقوق اإلنسان في بيالروس إلى البلد دون قيةود، والموافقةة علةى طلبةات الزيةارة المعلقةة 
الةةةةواردة للم لفةةةةين بواليةةةةات فةةةةي إطةةةةار اإلجةةةةراءات ال اصةةةةة لمجلةةةةس حقةةةةوق اإلنسةةةةان 

 اآلارين، والنظر في نهاية الملاف في توجين دعوة دائمة إليهم )التفيا(؛
حقةةوق اإلنسةةان فةةي بةةيالروس  ةالمراقةةب ال ةةا  المعنةةي بحالةةتم ةةين  130-38

لوصةةوال إلةةى بةةيالروس مةةن ا وغيةةره مةةن الم لفةةين بواليةةات فةةي إطةةار اإلجةةراءات ال اصةةة
، واالمتثةةةةاال للتوصةةةةيات الةةةةواردة فةةةةي تقريةةةةر المقةةةةرر ال ةةةةا  دون أي تةةةةأاير دون قيةةةةود

 واستئناف التعاون مع جميع المنظمات الدولية )النرويج(؛ 
اإلفةةراج فةةوراا عةةن جميةةع السةةةجناء السياسةةيين وضةةمان إعةةادة تةةةأهيلهم  130-39

 بال امل )ليتوانيا(؛
عةةةن جميةةةع السةةةجناء السياسةةةيين فةةةوراا ودون يةةةروا المبةةةادرة بةةةاإلفراج  130-40

 )ل سمبرغ(؛
اإلفراج فوراا ودون يروا عن كةل مةن احتجةز لمجةرد ممارسةة حقةن فةي  130-41

 حرية التعبير وحرية التجمع ممارسة سلمية )إستونيا(؛
 اإلفراج فوراا عن باقي السجناء السياسيين )سلوفينيا(؛ 130-42
السياسةةةةيين واإلفةةةةراج عةةةةن جميةةةةع السةةةةجناء إنهةةةةاء احتجةةةةاز النشةةةةلاء  130-43

 السياسيين دون تأاير )أستراليا(؛
اإلفةةةراج فةةةوراا ودون يةةةروا عةةةن جميةةةع السةةةجناء السياسةةةيين وضةةةمان  130-44

 إعادة تأهيلهم بال امل )بولندا(؛
إعةةةةادة النظةةةةر فةةةةي حةةةةاالت احتجةةةةاز اوفةةةةراد المحةةةةرومين مةةةةن حةةةةريتهم  130-45

 اإلنسان والحريات ممارسة سلمية )البرازيل(؛وسباب قد ترتبط بممارسة حقوق 
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اإلفةةةراج فةةةوراا ودون يةةةروا عةةةن جميةةةع السةةةجناء السياسةةةيين وأع ةةةاء  130-46
المعارضةةة والمةةدافعين عةةن حقةةوق اإلنسةةان والنشةةلاء، وضةةمان إعةةادة تةةأهيلهم بال امةةل، 
و ورفةةع قيةةود السةةفر والقيةةود اواةةر  المفروضةةة علةةى السةةجناء السياسةةيين الةةهين تةةم العفةة

 عنهم )النرويج(؛
اإلفةراج فةةوراا عةةن بةةاقي السةةجناء السياسةةيين، والتحقيةةق فةةي تقةةارير سةةوء  130-4٧

المعاملةةةة، وات ةةةا  إجةةةراءات ضةةةد مةةةن يةةةدعى أنهةةةم مسةةةؤولون عةةةن سةةةوء المعاملةةةة وفقةةةاا 
 للقوانين المحلية والدولية )كندا(؛

ات ةةا  الةةوات ملموسةةة للق ةةاء علةةى االحتجةةاز التعسةةفي كشةة ل مةةن  130-48
أيةة اال مالحقةةة المعارضةةين السياسةةيين والمةةدنيين، واإلفةةراج عةةن كةةل مةةن ُح ةةم علةةيهم 
بش ل مباير أو غير مباير بسبب أنشلتهم السياسية والمدنية وإعادة تةأهيلهم بال امةل 

 )الجمهورية التشي ية(.
جميع االستنتاجات و/أو التوصةيات الةواردة فةي هةها التقريةر تعبةر عةن موقةف الدولةة و  -131
دوال( التةي قةدمتها و/أو الدولةة موضةوع االسةتعراض. وال ينبغةي أن يُفهةم أنهةا تحظةى بتأييةد )ال

 الفريق العامل ك ل.
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  المرفق
 تش يلة الوفد  

 
[English only] 
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