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مقدمة
 -1عقــد الفريــق العامـ املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ر املنشــح ووجــب ـرار لـ قــو
اإلنس ــا 1/5ر دورتـ ـ الثاني ــة والعشـ ـرين ف الفـ ـ ة م ــن  4إىل  15أي ــار/م ــايو 2015ر واستُعرضـ ـ
احلالــة ف بــيورو ف اجللســة األوىل املعقــودة ف  4أيــار/مــايو 2015ر وت ـرأ وفــد بــيورو نا ــب
وزيــر اخلارجيــةر الســيد فونتــك ريبــاكو  .واعتمــد الفريــق العامـ التقريــر املتعلــق ببــيورو ف جلســت
العاشرة املعقودة ف  8أيار/مايو .2015
 -2وف  13كــانو الثاي/ينــاير 2015ر اختــار لـ قــو اإلنســا فريــق املقــررين ا موعــة
الثوثية) التايل لتيسري استعراض احلالة ف بيورو وهم :باراغوان وباكستا واجلزا ر.
 -3وعم ـوا بــالفقرة  15مــن مرفــق ـرار ل ـ قــو اإلنســا  1/5والفقــرة  5مــن مرفــق ـرار
ا ل 21/16ر صدرت الوثا ق التالية ألغراض الستعراض املتعلق ببيورو :
أ)

تقرير وطر )A/HRC/WG.6/22/BLR/1؛

ب) جتمي ـ ـ ــم للمعلوم ـ ـ ــات أعدتـ ـ ـ ـ مفوض ـ ـ ــية األم ـ ـ ــم املتح ـ ـ ــدة الس ـ ـ ــامية حلق ـ ـ ــو اإلنس ـ ـ ــا
)A/HRC/WG.6/22/ BLR/2؛
ج)

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

 -4وأ يل إىل بيورو عن طريـق ا موعـة الثوثيـة ا مـة أسـعلة أعـ فدها سـلف ا كـ مـن إسـبانيا
وأملانيـ ــا وبلويكـ ــا واجلم وريـ ــة التشـ ــيكية وسـ ــلوفينيا والسـ ــويد وسويس ـ ـرا وكنـ ــدا واملكسـ ــي واململكـ ــة
املتحــدة لاييانيــا الع م ـ وأيرلنــدا الشــمالية والنــروين وهولنــدا والوليــات املتحــدة األمريكيــة .وهــذ
األسعلة متا ة ف املو م اخلارجي لوستعراض الدورن الشام .

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5شــدد الوفــد عل ـ مــا تولي ـ بــيورو م ــن أليــة لوســتعراض الــدورن الشــام باعتبــار لي ــة
لتقيــيم الــة قــو اإلنســا ف ك ـ بلــد تقييم ـا موضــوعيا .و ــال إ بــيورو عكف ـ عل ـ تنفيــذ
توصيات الدورة األوىلر كما رصدت التقدم احملـرز بانت ـامر وشـاركة مـن أيـم أفـرع احلكومـة والـدوا ر
األكاديمي ــة وا تم ــم امل ــدي واألم ــم املتح ــدةر و ــدم تقري ــرا مر لي ـا ملنتص ــف امل ــدة ع ــن تنفي ــذ تل ـ
التوصيات.

GE.15-11806

3/39

A/HRC/30/3

 -6و ــد أُع ــد التقري ــر ال ــوطر بالش ـ ـ اب م ــم ا تم ــم امل ــدي ف أرب ــم ج ــولت م ــن املش ــاورات
الوطنيــةر مــا أدخت إىل ااــان تــدابري من ــا جت يــز مراكــز ال ـ اع و ـواد تعم ـ بيريق ـة براي ـ اعتبــارا مــن
عام .2015
 -٧وصــرل الوفــد بــح الدســتور يكف ـ قــو اإلنســا واحلريــاتر وأ مبــاد القــانو الــدويل
اليت تلق إ رارا واسع ا أُدرجـ ف التشـريعات الوطنيـة .وبـيورو باعتبارهـا دولـة ديثـة الع ـد نسـبي ا
ـ ــددت لنفس ـ ـ ا م ام ـ ـ ا طمو ـ ــة حلمايـ ــة قـ ــو مواطني ـ ــا .وظل ـ ـ بـ ــيورو ر الوا عـ ــة ف مكـ ــا
جغراف سياسي معقـدر جزيـرة تـنعم بالسـوم وا ـدوء والن ـام بفةـ سـلية الدولـة القويـة والسياسـات
الفعالة اليت تنت و ا.
 -8وف الس ــنوات اخلمـ ـ املاض ــيةر تق ــدم ب ــيورو وق ــدار  15مركـ ـزا علـ ـ مؤش ــر التنمي ــة
البشـ ـرية؛ فق ــد تققـ ـ أي ــم األه ــدا اإل ا ي ــة ليلفي ــة تقريبـ ـار من ــا قس ــة أه ــدا تققـ ـ بـ ـ
املوع ــد احمل ــددر كم ــا تقق ـ ـ مؤش ـ ـرات إتابي ــة أخ ــرخت ف ــالت التعل ــيم واملس ــاواة ب ــك اجلنس ــك
وتسك نوعية ميا الشرب وتيعيم األطفال.
 -9وانةــم بــيورو إىل ســتة صــكوب دوليــة ف الســنوات اخلم ـ املاضــيةر كمــا أ ــا تســتعد
للتو يـم علـ اتفا يــة قــو األشــذاي نون اإلعا ــة .واعتمــدت العديــد مــن التغيـريات التشـريعية ف
إط ــار عملي ــة النة ــمام إىل تلـ ـ الص ــكوب .وف ع ــام  2013اس ــت ل ب ــيورو برن ــامن إص ــول
ةــا ي فــد تعزيــز الســتقول القةــا ي وإدخــال تســينات أخــرخت عل ـ الن ــام القةــا ي .وتــرن
تةــري العديــد مــن الق ـوانك ف ــالت أخــرخت .وف عــام  2015أعــدت اس ـ اتيوية وطنيــة لتحقيــق
النم ــو الجتم ــاعي وال تص ــادن املس ــتدام ـ ـ ع ــام  .2030وأنش ــحت مؤسس ــات حلماي ــة تل ــف
قو اإلنسا وتعزيزهار وبالرغم من أ تل املؤسسات ليس مثاليةر فإ ا فعالة عموم ا.
 -10ويمنــم الدســتور التمييــز ويعا ــب عليـ باعتبــار جريمــةر مثلمــا يمنــم خيــاب الكراهيــة ويعا ــب عليـ .
وف ع ــام  2013أش ــارت جلن ــة القة ــاء علـ ـ التميي ــز العنص ــرن ف مو اهت ــا اخلتامي ــة إىل لاي ــة البل ــد
حلريــة الــدين واملعتقــد .وااــذت بــيورو تــدابري ف ــال املســاواة بــك اجلنســك؛ ويمثـ النســاء ا  30ف
املا ة من نواب الاملا .
 -11وأبقـ ـ ب ــيورو عل ـ ـ عقوب ــة اإلع ــدام كت ــدبري مؤ ـ ـ ر و تع ــد تيبق ــا إل عل ـ ـ أخي ــر
اجل ـرا م .وأشــار الوفــد إىل القيــود احملــددة املفروضــة عل ـ اســتذدام تل ـ العقوبــةر وإىل امتثــال البلــد
للع ــد الــدويل اخلــاي بــاحلقو املدنيــة والسياســية واســتمرار اجلم ــور ف ال كيــز عل ـ هــذ املســحلة.
و ــال إ الفريــق الاملــاي املشــك لدراســة املســحلة ــد اســتحنف عمل ـ ف عــام  .2012وبينمــا يُعتــا
رأن اجلم ـ ــور املؤي ـ ــد لو ـ ــف تنفي ـ ــذ عقوب ـ ــة اإلع ـ ــدام وإلغا ـ ــا ت ـ ــدرتي ا م ـ ــن األلي ـ ــة وك ـ ــا ر ف ـ ــإ
تفة ـ اإلبقــاء علي ــا .وف
اســتيوعات ال ـرأن احلاليــة تشــري إىل أ نســبة  ٧0ف املا ــة مــن ا يبــك ف
ع ــام  2015طر ـ ـ إمكاني ــة الستعاض ــة ع ــن األ ك ــام باإلع ــدام بح ك ــام بالس ــون م ــدخت احلي ــاة
بالتفا مم هيعة الدعاء.
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 -12وبالن ر إىل الـة احملتوـزينر فـإ تزايـد عـدد القةـايا املسـتحنفة أمـام احملـاكم يـدل علـ الثقـة
ف الن ــام .واة ــم الس ــوو لر اب ــة اجلم ــور ويمك ــن ملن م ــات ا تم ــم امل ــدي الوص ــول إلي ــا .وف
عـ ــام  2015أدرج ف القـ ــانو اجلنـ ــا ي تعريـ ــف للتعـ ــذيب يتماش ـ ـ مـ ــم التعريـ ــف ال ـ ـوارد ف اتفا يـ ــة
مناهةة التعذيب .وأعيد تشييد ستة سوو ر رهنا بالقيود املالية اليت يعاي من ا البلد.
 -13وترن منذ عام  2012تنفيذ خيـة العمـ الوطنيـة احلاليـة الراميـة إىل تسـك الـة األطفـال
ولاي ــة ق ــو مر وتش ــم ه ــذ اخلي ــة العدي ــد م ــن الت ــدابري ال ــيت أوصـ ـ ف ــا جلن ــة ق ــو اليفـ ـ .
وشـ د ةــاء األ ــداا بعــا التيــوراتر و ُااــذت تــدابري لتحســك لايــة اليفـ ر وــا ف نلـ زيــادة
معدلت تبر األطفال.
 -14وأ ــرزت بــيورو تقـدما هــا وا ف التصــدن للعنــف املنــزيلر وــا ف نلـ إدراج هــذا املف ــوم
ف التشـريعات .وتــرن إعــداد مشــروع ــانو بشــح العنــف املنــزيلر كمــا ااــذت موعــة مــن التــدابري
امل مة يال .
 -15واعتُمــد ــانو مكافحــة الجتــار بالبشــر ف عــام 2012ر وأوضــا الوفــد التــدابري املتذــذة ف
هذا الصددر وا ف نل ف ال دعم الةحايا.
 -16و بل ـ ب ــيورو باختص ــاي جلن ــة ق ــو اإلنس ــا واللون ــة املعني ــة بالقة ــاء عل ـ التميي ــز
ضد املرأة ل ُ فم إلي مـا الشـكاوخت الفرديـة .و يقبـ سـوخت  20بلـدا ف شـ أرجـاء العـا باختصـاي
اللون ــة املعني ــة ب ــاحلقو ال تص ــادية والجتماعيـ ـة والثقافي ــة ل ُ ف ــم إلي ــا الش ــكاوخت الفردي ــة .ونك ــرت
بــيورو م ـرارا وتك ـرارا أ ــا ل تسـلفم بوليــة املقــرر اخلــاي املعــر قالــة قــو اإلنســا ف بــيورو ر
كمـا أعربـ عــن لق ــا إزاء اليريقـة الــيت وضــع فــا تلـ الوليــة .وســتن م النتذابــات الر اســية ف
عــام 2015ر وســتيبق علي ــا مبــاد من مــة األمــن والتعــاو ف أوروبــا وستتســم تل ـ النتذابــات
بالشــفافية وستذةــم للمرا بــة علـ املســتويات الوطنيــة واإل ليميــة والدوليــة .و يســو أن تــحخري ف
رفم التقارير إىل هيعات املعاهدات.
مو ف ــدر وألغي ـ احمل ــاكم العس ــكرية .وف ك ــانو الثاي/ين ــاير 2014ر
 -1٧ووض ــم ن ــام ة ــا ي غ
ال ـ الســلية التنفيذيــة عــن كام ـ ســليت ا فيمــا يتعلــق بــاإلدارة القةــا ية .ول ي ـزال العم ـ جاري ـ ا
لتــحليف هيعــات م نيــة مــن القةــاة؛ ويشــك مــن يق ـ ســن م عــن  40عام ـ ا ف الو ـ ال ـراهن نســبة
 40ف املا ــة مــن ا يعــة كمــا تشــك النســاء اليـ ا أكثــر مــن نصــف ا يعــة .وتتماشـ اارســات تعيــك
القةــاة مــم املمارســات املتبعــة عامليـ ا .ون ـ أكثــر مــن نصــف القةــاة احلــاليك بتعيــك مــدخت احليــاة.
وب ـ ــيورو خ ـ ــذة ف النتق ـ ــال إىل تيبي ـ ــق ن ـ ــام لوس ـ ــتعنا ب ـ ــاليعن ف ـ ــال الق ـ ــانونك اجلن ـ ــا ي
واملــدي .وتشــم التيــورات األخــرخت احملققــة اســتذدام التكنولوجيــا احلديثــة واعتمــاد الوســاطة لتســوية
املنازعات املدنية.
 -18وب ـ ـ ــالن ر إىل التق ـ ـ ــدم احمل ـ ـ ــرز ف تي ـ ـ ــوير ا تم ـ ـ ــم امل ـ ـ ــدير س ـ ـ ــول اعتب ـ ـ ــارا م ـ ـ ــن ك ـ ـ ــانو
الثاي/ينــاير  2015أكث ــر مــن  2 500من م ــة مــن من م ــات ا تمــم امل ــدير ويســتمر الجت ــا ــو
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زيـادة التسـويوت .وجتـرن عمليــة تسـوي املن مـات وفقـا للقـانو صـرا و ـد أشــز كـ شـيء اكــن
لةــما أل تشــك هــذ العمليــة أيــة أعبــاء إضــافية .و ــدم بعــا األشــذاي معلومــات خاطعــة عــن
صــد مــا ــال دو تســوي من مــاهتمر وو عـ ــالت اســتغل في ــا بعــا ا موعــات كو ــا غــري
مس ــولة لتحقي ــق غاي ــات سياس ــية .وف ش ــبا /فااير 2014ر ُسـ ـن تشـ ـريم جدي ــد لتبس ــي عملي ــة
تسوي األ زاب السياسية ومن مات ا تمم املدي وتسوية ن م ا األساسية و لف ا.
 -19وبـ فـك الوفــد املبــاد امليبقــة لتن ــيم م نــة احملامــاة وتــدا عــن القــانو اجلديــد اخلــاي و نــة
احملاماة الذن دخ يز النفان ف عام .2013

باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -20خــول احل ـوار التفــاعلي أدىل  95وفــدا ببيانــات .ويمكــن الطــوع عل ـ التوصــيات املقدمــة
خول احلوار ف اجلزء الثاي من هذا التقرير.
 -21وأعرب ـ الس ـويد عــن بــالإ لق ــا إزاء اســتمرار تيبيــق عقوبــة اإلعــدامر وأ اط ـ علم ـ ا بالتش ـريم
اجلديد الذن يزيد من مرا بة الدولة لإلن ن .
 -22وأب ــدت سويسـ ـرا اس ــتياءها بس ــبب اوي ــف ا تم ــم امل ــدي وأعربـ ـ ع ــن لق ــا إزاء إف ــوت
مرتكيب جرا م التعذيب من العقاب.
 -23وأثن ـ ـ س ــوريا عل ـ ـ ب ــيورو مل ــا ااذت ـ ـ م ــن خي ـ ـوات بغي ــة تس ــك التش ـ ـريعات الوطنيـ ــة
وض ــما توافق ــا م ــم التزاماهت ــا ف ــال ق ــو اإلنس ــا ر ومل ــا تبذلـ ـ م ــن ج ــود لة ــما احل ــق ف
التعليم.
 -24وأشــارت طاجيكســتا إىل أ اخلي ـوات العمليــة الــيت ااــذهتا بــيورو والــيت تــدل عل ـ عــزم
البلد عل الوفاء بالتزامات الدولية.
 -25وشوع تايلند بيورو عل إنشـاء مؤسسـة وطنيـة حلقـو اإلنسـا واعتمـاد تـدابري بشـح
األشذاي نون اإلعا ة.
 -26ور ب ـ تركمانس ــتا و ــا أدخ ـ م ــن تع ــديوت عل ـ التش ـريعات الوطني ــة لتحقي ــق أل ــة أم ــور
من ا تعزيز اإلصو ات الديمقراطية وتكوين ا تمم املدي.
 -2٧وأ اط ـ اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة علم ـ ا ب ــاجل ود ال ــيت تب ــذ ا ب ــيورو ملكافح ــة الجت ــار
بالبشر واعتماد تشريعات وطنية وتدريب املسؤولك عن إنفان القانو والنةمام إىل املعاهدات.
 -28و ث ـ اململكــة املتحــدة لاييانيــا الع م ـ وأيرلنــدا الشــمالية بــيورو عل ـ تســك معــايري
الديمقراطية ف النتذابات املقبلة.
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 -29وأ اط ـ الوليــات املتحــدة األمريكيــة علم ـا بــاإلفراج عــن ألــي بيالياتســكير وطلب ـ مــن
بــيورو اإلفـراج عــن أيــم الســوناء السياســيكر وســلي الةــوء علـ القيــود املفروضــة علـ ريــة
التعبري وا تمم املدي ووسا اإلعوم.
 -30ور ب أوروغوان بتحةري بيورو للتو يم عل اتفا ية قو األشذاي نون اإلعا ة.
 -31ور ب ـ ـ األرجنتـ ــك يـ ــة عم ـ ـ الف ـ ـ ة  2016-2012بشـ ــح
بيورو عل و ف استذدام عقوبة اإلعدام.

قـ ــو اليف ـ ـ  .و ث ـ ـ

 -32وأ اطـ أوزبكسـتا علمـ ا وـا ققتـ بــيورو مـن إشـازات ف إعمــال احلقـو ال تصــادية
والجتماعية والثقافيةر وما بذلت من ج ود ملكافحة الجتار باألشذاي.
 -33وســلي فييـ نــام الةــوء علـ التقــدم الــذن أ رزتـ بــيورو ف كفالــة الةــما الجتمــاعي
واخلدمات الصحية والتعليم وإتا ة ظرو العم الو قر وف لاية ا موعات املستةعفة.
 -34وأ اطـ زمبـابون علمـ ا بسياســات الرفـا الجتمـاعي الراميـة إىل القةــاء علـ الفقـر املــد م
واجلوعر وبانامن التوعية لتعليم قو اإلنسا .
 -35ور بـ اجلزا ــر بانةــمام بــيورو إىل اتفا يــة لـ أوروبــا بشــح مكافحــة الجتــار بالبشــرر
وباجل ود اليت تبذ ا لونةمام إىل اتفا ية قو األشذاي نون اإلعا ة.
 -36وأخـ ــذت أ وريـ ــة فنـ ــزويو البوليفاريـ ــة علم ـ ـ ا بتنفيـ ــذ توصـ ــيات السـ ــتعراض الـ ــدورن الشـ ــام
السابق وبلوغ األهدا اإل ا ية ليلفيةر وبسياسات احلماية الجتماعية اليت وضعت ا بيورو .
 -3٧وأشادت النمسا بتعاو بيورو البنفاء مم شركا ا األوروبيك.
 -38وأ اط ـ ـ أنربيوـ ــا علم ـ ـ ا بتعزيـ ــز اإلطـ ــار القـ ــانوي حلقـ ــو اإلنسـ ــا وتسـ ــك التفـ ــاهم بـ ــك
األديا وتعاو بيورو مم ليات قو اإلنسا .
 -39وأشــادت البح ـرين بالتــدابري املتذــذة لتنفيــذ توصــيات الســتعراض الــدورن الشــام الســابق
ولتحسك قو األ ليات ومكافحة كراهية األجانب والتمييز العنصرن.
 -40وأ اطـ بــنغوديم علمـ ا وــا ققتـ بــيورو مــن إشــازات إلتا ــة التعلــيم اإللزامــي ا ــاي
الرضم.
ورفم مستويات تعليم املرأة إىل درجة أعل واحلد من معدلت وفيات األم ات و ف
 -41ور ب ـ بلويكــا بــالتقرير املر لــي الــذن دمت ـ بــيورو عــن تنفيــذ توصــيات الســتعراض
الدورن الشام اخلاي فا.
 -42وأثن ـ ـ نيكـ ــاراغوا عل ـ ـ بـ ــيورو لإلصـ ــو ات التش ـ ـريعية الـ ــيت ام ـ ـ فـ ــا بالسـ ــتناد إىل
توص ــيات الس ــتعراض ال ــدورن الش ــام ر وتقي ــق األه ــدا اإل ا ي ــة ليلفي ــةر وتنفي ــذ اخلي ــة الوطني ــة
بشح التعاو التقر الدويل.
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 -43وأثن ـ ـ البوسـ ــنة وا رس ـ ـ عل ـ ـ بـ ــيورو لتصـ ــديق ا عل ـ ـ اتفا يـ ــة ل ـ ـ أوروبـ ــا بشـ ــح
مكافحة الجتار بالبشر واجل ود اليت تبذ ا إلنشاء مؤسسات وطنية حلقو اإلنسا .
 -44ور ب

الاازي باخلية الوطنية للمساواة بك اجلنسك.

 -45وأ اط ـ ـ بوتس ـ ـوانا علم ـ ـا بالتـ ــدابري التش ـ ـريعية وت ــدابري السياس ــة العامـ ــة ال ــيت اا ــذت منـ ــذ
الستعراض السابق .وأعرب عن لق ا إزاء العتقال اجلماعي للمت اهرين.
 -46وأش ـ ــادت ب ـ ــروي دار الس ـ ــوم و ـ ــا تبذلـ ـ ـ ب ـ ــيورو م ـ ــن ج ـ ــود لتحس ـ ــك التشـ ـ ـريعات الوطني ـ ــة
واعتمادها من أج الوفاء بالتزاماهتا الدولية.
 -4٧وأعرب ـ كن ــدا ع ــن لق ــا الب ــالإ إزاء اس ــتمرار ا تو ــاز الس ــوناء السياس ــيك واس ــتمرار ف ــرض
القيود عل ا تمم املدي.
 -48و ثـ شــيلي بــيورو علـ تعزيــز تعاو ــا مــم ليــات قــو اإلنســا ر ول ســيما املكلفــك
بوليات ف إطار اإلجراءات اخلاصة.
 -49ور ب ـ الص ــك بالت ــدابري الش ــاملة املتذ ــذة لتعزي ــز احلماي ــة الجتماعي ــة وض ــما ت ــم كب ــار
السن وغريهم وستوخت معيشي مو م.
 -50وأعرب ـ الكونغــو عــن لق ــا إزاء عــدم إدراج التفا يــات الراميــة إىل لايــة قــو العمــال
امل اجرين بعد ف التشريعات الوطنية.
 -51وأ اط كوستاريكا علما بالتقدم احملرز.
 -52و ددت كرواتيا احلق ف التومم السلمي و رية التعبري عل أ ا املسحلة األكثر إحلا ا.
 -53وأ اط ـ ســنغافورة علم ـا باعتمــاد التش ـريم اخلــاي بــالجتــار بالبشــر ف عــام  2012وتنفيــذ
السياسات املتعلقة ب .
 -54و دم

اجلم ورية التشيكية توصيات.

 -55وأشـ ــارت أ وريـ ــة كوريـ ــا الشـ ــعبية الديمقراطيـ ــة إىل التقـ ــدم الكبـ ــري احملـ ــرز ف تنفيـ ــذ توصـ ــيات
الستعراض الدورن الشام األول.
 -56وأوض ــح ب ــيورو أولوي ــات وزارة الش ــؤو الداخلي ــة .و الـ ـ إ العملي ــات ال ــيت تتبع ــا
الشرطة ل تواز األشذاير باستذدام القـوة البدنيـة واألسـلحة الناريـة وغريهـا مـن الوسـا ر اةـم
لق ـوانك صــارمة .وصــر بــح للمحتو ـزين احلــق ف أ تن ــر هيعــة ةــا ية ف انونيــة ا توــازهم.
وتيــز القــانو أيةـ ا للنــا تقــد الشـكاوخت بشــح ســلوب رجــال الشــرطة؛ و ــدم  6 000شــكوخت
مــن هــذ الشــكاوخت ف عــام 2014ر مــا شــك اافاض ـ ا بنســبة  10ف املا ــة مقارنــة بعــام .2013
وعقــب إج ـراء التحقيقــات اكتشــف أ شــكوخت وا ــدة مــن ك ـ عشــر شــكاوخت ــا مــا يارهــا و ــد
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ااـذت التـدابري املناسـبة يا ــا .و تـرد سـوخت قـ شـكاوخت بشـح اســتذدام القـوة دو وجـ
التوج ات ناهتا ف اإل صاءات منذ بداية عام .2015
ولو

ــقر

 -5٧ويركــز املــدعو العــامو عل ـ منــم انت اكــات احلقــو الدســتورية للم ـواطنك باعتبــار نل ـ أفة ـ
طريقـة للحيلولـة دو انت ـاب قــو اإلنسـا ر وتـدل املؤشـرات علـ زيـادة ثقــة اجلم ـور ف ن ـام الدعــاء.
وبــالن ر إىل ــالت جتمــم اجلمــاهرير يعكــف املــدعو العــامو عل ـ ضــما احلفــا عل ـ الن ــام العــام
ولايــة قــو أيــم امل ـواطنكر ولــي فق ـ قــو املشــاركك .ويةــيلم املــدعو العــامو بــدور م ــم ف
منــم ا وــرة غــري الشــرعيةر ف ضــوء الت ديــدات اإلرهابيــةر كمــا أ ــم يشــاركو ف مرا بــة اإلن ن ـ جلمــم
األدلــة بشــح مس ــا مث ـ الجت ــار بالبشــر وجتــارة املذ ــدرات واألمــور ال ــيت هتــدد الن ــام الع ــام .كمــا أ ــم
ترو تقيقات شاملة ف أيم شكاوخت التعذيب واملعاملة غري اإلنسانية.
 -58وتـ ــدا الوفـ ــد عـ ــن سياسـ ــات بـ ــيورو اخلاصـ ــة بتنفيـ ــذ اجل ـ ـزاءاتر وـ ــا ف نل ـ ـ إطاره ـ ـا
القـ ــانوير وأشـ ــار إىل أ العم ـ ـ اإللزامـ ــي للمسـ ــوونك لـ ــي مـ ــن بي ـ ـ العم ـ ـ القسـ ــرنر قسـ ــب
اتفا ي ــات من م ــة العم ـ الدولي ــة .وس ــليات إدارة الس ــوو منفتح ــة للتع ــاو م ــم من م ــات ا تم ــم
املدير وـا ف نلـ املن مـات غـري احلكوميـة الدوليـةر ومـة ن ـام ف الدولـة لإلشـرا علـ السـوو ر
ويش ــم ه ــذا الن ــام أيةـ ـا اإلشـ ـرا القة ــا ي علـ ـ الس ــوو  .ويمك ــن للمن م ــات غ ــري احلكومي ــة
املشــاركة ف جلــا اإلشـرا ويمكن ــا الوصــول أيةـا إىل املؤسســات اإلصــو ية خــارج نيــا اللونــةر
شــح ا ف نلـ شــح املن مــات الدينيــة .وفةـوا عــن نلـ يمكــن للمن مــات غــري احلكوميــة املشــاركة
ف أنشية إعادة التحهي .
 -59وتواصـ ـ ب ــيورو التع ــاو م ــم لي ــات ق ــو اإلنس ــا التابع ــة ليم ــم املتح ــدةر و ــد دعـ ـ
املكلف ــك بولي ــات ف إط ــار اإلج ـراءات اخلاص ــة إىل زي ــارة البل ــدر لك ــن تص ــل ا ردوده ــم بع ــد .وم ــم
نل ـ فإ ــا ل تؤيــد وليــات املكلفــك بوليــات ف إطــار اإلج ـراءات اخلاصــة الــيت تنت ـ ـرارات ل ـ
قــو اإلنســا املتعلقــة ببنــاء املؤسســات .ول تــؤدن املشــاركة السياســية لــبعا املكلفــك بوليــات إىل
إ ام ــة ـ ـوار يتس ــم ب ــال امر وبالت ــايل توجـ ـ إل ــي م ال ــدعوة .وتتع ــاو ب ــيورو تعاون ـ ـ ا فع ــالا م ــم
مفوضـ ــية األمـ ــم املتحـ ــدة السـ ــامية حلقـ ــو اإلنسـ ــا ر وف عـ ــام  2011وج ـ ـ الـ ــدعوة إىل املفـ ــوض
ف
الس ــامي لزي ــارة البل ــد .وأُش ــزت أنش ــية التع ــاو التق ــرر وش ــارب أيةـ ـ ا اخلـ ـااء ال ــدوليو واثل ــو ا لـ ـ
األورويب وا تم ــم امل ــدي واثل ــو املن م ــات ال ــيت ل تؤي ــد سياس ــات احلكوم ــة ف املش ــاورات ال ــيت ج ــرت
بشــح إنشــاء مكتــب ألمــك امل ــا  .ويمـنا إعــو وبرنــامن عمـ فيينــا الــدول احلــق ف البـ ف ا ياكـ
الوطنية املو مة.
 -60ويتمت ــم املثلي ــات واملثلي ــو ومزدوج ــو املي ـ ـ اجلنس ــي ومغ ــايرو ا وي ــة اجلنس ــانية و ــاملو ص ــفات
اجلنسك باملساواةر وتتال م وا ف نل العمليات اجلرا ية لتغيري نوع اجلن انا.
 -61ور بـ ـ ال ــدا رب ب ــاإلفراج ع ــن أل ــي بيالياتس ــكير لك ــن القل ــق ل يـ ـزال يس ــاورها إزاء ال ــة
رية التعبري والتومم و الة بقية السوناء السياسيك.
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 -62ونف ــذت إك ـ ـوادور توص ــيات الس ــتعراض ال ــدورن الش ــام املتعلق ــة ب ــالتعليم ا ــاي وخي ــة
العم الوطنية للمساواة بك اجلنسك.
 -63ور ب ـ ـ ـ مص ـ ــر ب ـ ــاخليوات املتذ ـ ــذة ملكافح ـ ــة الجت ـ ــار بالبش ـ ــر ومن ـ ــم التع ـ ــذيب وإج ـ ـ ـراء
إصـ ــو ات انونيـ ــةر وخاصـ ــة بالتعـ ــديوت الـ ــيت أدخل ـ ـ عل ـ ـ ـ ــانو العم ـ ـ و ـ ــانو اإلج ـ ـراءات
اجلنا ية.
 -64وأشــادت الســلفادور بــاجل ود املبذولــة لتنفيــذ توصــيات الســتعراض الــدورن الشــام وبــإيوء
األولوية لتنفيذ األهدا اإل ا ية ليلفية.
 -65وأ اط ـ ـ إس ــتونيا علم ـ ـ ا بزي ــادة املش ــاركة ف املنا ش ــات املتعلق ــة قق ــو اإلنس ــا ر ولك ــن
أعربـ ـ ع ــن أس ــف ا ل ــرفا ب ــيورو التع ــاو م ــم املق ــرر اخل ــاي املع ــر قال ــة ق ــو اإلنس ــا ف
بيورو .
 -66وأثنـ إثيوبيــا علـ التغييــة الواســعة للذــدمات الجتماعيــةر ومن ــا احلصــول علـ اخلــدمات
اليبية والتعليم البتدا ي والثانون.
 -6٧وأعرب ـ فنلنــدا عــن لق ــا إزاء التقــارير الــيت تفيــد بو ــوع ييــز وتنمــي عنصــرن ضــد أف ـراد
أاع ــة الروم ــار لكن ــا أ اطـ ـ علمـ ـ ا باملمارس ــات اإلتابي ــة املتبع ــة لة ــما ص ــو م علـ ـ التعل ــيم
البتدا ي.
 -68و دم

فرنسا توصيات.

 -69وأبــدت أملانيــا تقــديرها لوجــود إشــارات إتابيــة ف بــيورو بشــح قــو اإلنســا ر لكن ــا
أعرب عن لق ا أل الة قو اإلنسا عموم ا ل تزال تبعث عل النزعاج.
 -٧0وأشــادت غانــا بــإدراج التعــذيب ف القــانو اجلنــا ير كمــا أشــادت بــالتغيريات األخــرخت املتعلقــة
بالع د الدويل اخلاي باحلقو املدنية والسياسية.
 -٧1وأعربـ اليونــا عــن لق ــا إزاء انت اكــات احلــق ف ريــة التومــمر والقيــود املفروضــة عل ـ
رية استذدام اإلن ن وغري نل من املسا .
 -٧2ور ب ـ غواتيمــال بانةــمام بــيورو لتفا يــة قــو األشــذاي نون اإلعا ــة واعتمادهــا
لقانو هورة اليد العاملة الدولية.
 -٧3ور ـ ــب الكرس ـ ــي الرس ـ ــويل بق ـ ــانو مكافح ـ ــة الجت ـ ــار باألش ـ ــذاي لع ـ ــام 2012ر وأش ـ ــاد
بالتدابري املتذذة لدعم األسر اليت تعي أطفالا.
 -٧4وأ اطـ هنغاريــا علم ـا باملســاعي املبذولــة إلنشــاء مؤسســة وطنيــة حلقــو اإلنســا واجل ــود
املتبعة للقةاء عل العنف املنزيل ولاية قو املرأة.
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 -٧5وأثن ـ ا نــد عل ـ تــدارب الت ــحخري ف رفــم التق ــارير إىل هيعــات املعاه ــداتر وأ اط ـ علم ـا
بالتعـاو مـم املكلفـك بوليـات ف إطـار اإلجـراءات اخلاصــة .وأعربـ عـن تقـديرها ملـا ققتـ بــيورو
من إشازات ف تقيق األهـدا اإل ا يـة ليلفيـةر وشـوعت ا علـ تعزيـز ـدراهتا ف مسـاعي ا لتحقيـق
املساواة بك اجلنسك.
 -٧6وأعرب ـ إندونيســيا عــن تقــديرها للتحلي ـ املقــار بــك التش ـريعات الوطنيــة واتفا يــة ق ــو
األشذاي نون اإلعا ةر وأ اط علمـ ا بالدراسـة الـيت أجريـ بشـح إنشـاء مؤسسـة وطنيـة حلقـو
اإلنسا .
 -٧٧وأثنـ أ وريــة إيـرا اإلســومية علـ التــدابري الــيت ااــذهتا بــيورو بشــح قــو األطفــال
والرعاية الصحية والقةاء عل العنف املنزيل واألشذاي نون اإلعا ة واأل ليات العر ية.
 -٧8وأ ــا العـرا علمـ ا باعتمــاد تشـريم بشــح التعلــيم وامل ــاجرينر وبتقــد التقــارير إىل هيعــات
املعاهداتر وا ف نل الوثيقة األساسية املو ف دة.
 -٧9و ث ـ أيرلنــدا بــيورو عل ـ الن ــوض بتوســيم نيــا اســتذدام اللغــة البيوروســية ف أيــم
الت احلياةر وا ف نل ف التعليم والثقافة.
 -80ور ب

إيياليا بالتصديق عل اتفا ية ل

أوروبا بشح مكافحة الجتار بالبشر.

 -81وأعربـ اليابــا عــن تقــديرها للذيـوات املتذــذة لتنفيــذ خيــة العمـ الوطنيــة للمســاواة بــك
اجلنسك.
 -82ور بـ كازاخســتا وــا بذلتـ بــيورو مــن ج ــود ف ــالت قــو اليفـ و قــو املـرأة
ومكافحة الجتار بالبشر والتعليم والن ام القةا ي.
 -83وأثنـ ـ الكويـ ـ علـ ـ ب ــيورو لعتم ــاد تشـ ـريم يع ــزز ق ــو اإلنس ــا ويرم ــي إىل تقي ــق
املساواة بك املواطنك.
 -84ور ب ـ ـ أ وريـ ــة لو الديمقراطيـ ــة الشـ ــعبية بانةـ ــمام بـ ــيورو إىل العديـ ــد مـ ــن الصـ ــكوب
الدوليــةر وبتقــدم ا ف تســك اخلــدمات اليبيــةر كمــا ر بـ بالتــدابري الــيت ااــذهتا بــيورو لتحقيــق
األهدا اإل ا ية ليلفية ومكافحة الجتار بالبشر وتقيق املساواة بك اجلنسك.
 -85وأعرب ـ ـ لتفيـ ــا عـ ــن لق ـ ــا املتواص ـ ـ إزاء الـ ــة قـ ــو اإلنسـ ــا ف بـ ــيورو ر وخص ـ ـ
بالذكر رية التومم و رية تكوين اجلمعيات و رية التعبري.
 -86وأ اطـ ليتوانيـا علمـ ا بالتقـدم احملـرز ف بعـا ا ـالت املتعلقـة بالتوصـيات الـيت ــدمت ا ف
أول استعراض دورن شام .
 -8٧وأعربـ ـ لكس ــماغ ع ــن لق ــا إزاء القي ــود املفروض ــة علـ ـ امل ــدافعك ع ــن ق ــو اإلنس ــا
والصحفيكر و ث بيورو عل التعاو مم املكلفك بوليات ف إطار اإلجراءات اخلاصة.
GE.15-11806

11/39

A/HRC/30/3

 -88وأ اط ـ ماليزيــا علم ـا وــا بـُـذل مــن ج ــود ومــا أُ ــرز مــن تقــدم ف إنشــاء مؤسســة وطنيــة
حلقو اإلنسا ر وف احلد من الفقر ولاية قو املرأة وتعزيز قو اليف .
 -89وأثن املكسي عل التقـدم احملـرز فيمـا يتعلـق باألهـدا اإل ا يـة ليلفيـة والتعلـيم .و ثـ
بيورو عل ضما وصول أفراد أاعة الروما إىل التعليم من دو ييز.
 -90وشــوم اجلب ـ األســود بــيورو عل ـ التعــاو الكامـ مــم املقــرر اخلــاي املعــر قالــة قــو
اإلنسا ف بيورو وإلغاء عقوبة اإلعدام.
 -91وأ ــا املغ ــرب علم ـ ـ ا ب ــاعتزام ب ــيورو القة ــاء عل ـ ـ الفق ــر واحل ــد م ــن البيال ــة ووفي ــات
الرضمر كما أ ا علم ا بالتدابري املتذذة ملكافحة الجتار بالبشر.
األم ات و ف
 -92وأ اط ميا ار علما بالتقدم احملرز ف تنفيذ توصيات الستعراض الدورن الشام .
 -93وأثن ـ ناميبيــا عل ـ بــيورو ملــا أدخلت ـ مــن تعــديوت عل ـ
ومن ا انو التعليم واملرسوم الر اسي اخلاي بتحسك الن ام القةا ي.

تلــف الصــكوب التش ـريعيةر

 -94و ال ـ بــيورو إ ــا ف مصــا الــدول الرا ــدة ف العــا مــن يــث احلصــول عل ـ الرعايــة
الص ــحيةر وإ ــا أدرجـ ـ سياس ــة من م ــة الص ــحة العاملي ــة ـ ـ ع ــام  2020بالكامـ ـ ف سياس ــت ا
العامــة الوطنيــة .وصــر بــح اجلميــم سواســية ف احلصــول عل ـ الرعايــة الصــحية بغــا الن ــر عــن
الســن أو نــوع اجلــن أو ا ـ اإل امــة أو اجلنســية أو املي ـ اجلنســي أو الــدين أو الوضــم الجتمــاعي.
وأفــادت بح ــا أ ــرزت تقــدما منــذ أول اســتعراض دورن شــام ف ألــة أمــور من ــا مكافحــة الس ـ
والصــحة اجلنس ــية والتناس ــليةر ونل ـ بالتع ــاو م ــم من مــة األم ــم املتح ــدة لليفولــة وص ــندو األم ــم
املتحدة للسكا .
 -95وس ــل الوفـ ــد الةـ ــوء عل ـ ـ مـ ــا خلفت ـ ـ كارث ــة تش ـ ـرينوبي مـ ــن ض ــررر وعل ـ ـ كيفيـ ــة تعام ـ ـ
بــيورو مــم هــذ الكارثــة وــا لــدي ا مــن م ـوارد .وتشــري جتربــة بــيورو إىل أ ــا وا ــدة مــن البلــدا
العشرة األوىل ف العا ف عوج سرطا الدم لدخت األطفال.
 -96و ــال إ مس ــتوخت العمال ــة ف ب ــيورو مرتف ــم وإ الـ ـاامن ــد وض ــع ل ــدعم األش ــذاي
األ ـ ـ ــدرة عل ـ ـ املنافس ــة ف س ــو العم ـ ـ ر كم ــا اس ــتمرت مس ــتويات املعيش ــة ونوعي ــة احلي ــاة ف
التحســنر واافــا مؤشــر الفقــر ف بــيورو وعام ـ ــدر  8.٧ف األع ـوام األربعــة عشــر املاضــية.
وبالرغم من زيادة الشيذوخة بك السكا ر ظـ سـن التقاعـد ثابتـا عنـد  55عامـا للنسـاء و 60عامـا
للرجال.
 -9٧ومنحـ ـ ـ احلكوم ـ ــة األولوي ـ ــة حلماي ـ ــة اليفـ ـ ـ واألس ـ ــرةر وزادت إعان ـ ــات األس ـ ــرة ف الفـ ـ ـ ة
األخــرية .وتتمتــم امل ـرأة بفــري متســاوية للحصــول عل ـ التعلــيم والتــدريبر كمــا تتمتــم باملســاواة ف
ميــادين أخــرخت .ويعــزخت التفــاوت اليفيــف ف املرتبــات بــك اجلنســك إىل أ عــددا أكــا مــن الرجــال
يعمـ ف ــالت الصــناعة والبنــاء وف امل ــن اخليــرية ولــذل فــإ م نصــلو علـ أجــر أعلـ ر ودو
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نل ـ نصـ الرجــال والنســاء عل ـ أجــر متســاو عــن العم ـ املتســاون .وتةــمن التش ـريعات وال ـاامن
احلكومي ــة املعتم ــدة م ــؤخرا وص ــول األش ــذاي نون اإلعا ــة إىل البني ــة التحتي ــة الجتماعي ــة و ــتع م
بنوعية ياة أفة وبالندماج ف ا تمم دو أية عوا ق.
 -98ون ــر ــانو وســا اإلعــوم ا تكــار وســا اإلعــوم والر ابــة علي ــار ويكفـ ريــة الفكــر
واملعتقــد والتعبــري .وتتــال املعلومــات للســكا والصــحفيك با ــا ر و ــد تيســر نل ـ بفة ـ املــؤ رات
الصـ ـحفية ال ــيت تعق ــدها احلكوم ــة بانت ــام .و ي ــز اإلع ــوم ف ب ــيورو مفت ــول وتعمـ ـ فيـ ـ وس ــا
اإلعــوم األجنبيــة ضــمن  ٧ 000من مــة إعوميــة و 193ايــة تلفزيونيــة مســولة .و ــد ُســو ف
ب ــيورو زه ــاء  1 5٧3ميبوعـ ـ ا إعوميـ ـ ار و ــا ف نلـ ـ ميبوع ــات ب ــاللغتك الروس ــية والبيوروس ــية
ولغ ــات أجنبي ــة .وترم ــي التع ــديوت ال ــيت أدخل ـ ـ علـ ـ ــانو وس ــا اإلع ــوم ف ك ــانو الث ــاي/
ينـ ــاير  2015إىل لايـ ــة ا تمـ ــمر ويسـ ــما ج ـ ــاز األمـ ــن القـ ــومي ا باحلصـ ــول عل ـ ـ مزيـ ــد مـ ــن
املعلومـ ــات بـ ــالير اإللك ونيـ ــة .وف ـ ــك أ التسـ ــوي لـ ــي ضـ ــروريا للحصـ ــول عل ـ ـ خـ ــدمات
اإلن نـ ـ ر ف ــإ التشـ ـريعات تتص ــدخت للت دي ــدات والتح ــديات الناأ ــة ع ــن املـ ـواد اإلبا ي ــة والـ ـ وين
للمذــدرات والتيــر علـ اإلن نـ  .وتعكــف جلنــة تابعــة للدولــة علـ تديــد املـواد الــيت تبعــث علـ
التير .
 -99وأعربـ ـ ـ هولن ـ ــدا ع ـ ــن تق ـ ــديرها لتع ـ ــاو ب ـ ــيورو م ـ ــم الت ـ ــاد األورويب ف ـ ــال ق ـ ــو
اإلنسا ر لكن ا ل تزال لقة إزاء وضم الديمقراطية و قو اإلنسا .
 -100وأخــذت دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات علم ـ ا بالتقــدم احملــرز ف تنفيــذ قــو اإلنســا ف
بيورو .
 -101وأثن ـ ـ نيوريي ــا عل ـ ـ ب ــيورو مل ــا أدخلت ـ ـ م ــن تس ــينات عل ـ ـ تش ـ ـريعاهتا تنفي ــذا ل ــبعا
توصيات الستعراض الدورن الشام .
 -102وأعرب النروين عن أسف ا أل بـيورو بـذل القليـ مـن اجل ـود منـذ السـتعراض األخـري
للتصدن لإلنكار املن وي حلقو اإلنسا .
 -103ور بـ عُمــا باملن ويــة املتبعــة ف التعامـ مــم الــدورة الثانيــة لوســتعراض الــدورن الشــام .
وأ اط علما وا بذلت بيورو من ج ودر ول سيما ف ال استقول القةاء.
 -104وأثن ـ ـ باكسـ ــتا عل ـ ـ ـ ـرار بـ ــيورو بالتصـ ــديق عل ـ ـ اتفا يـ ــة قـ ــو األشـ ــذاي نون
اإلعا ةر واعتمادها لتشـريم مكافحـة الجتـار بالبشـر وتسـك الن ـام القةـا ير ومشـاركت ا البنفـاءة مـم
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقو اإلنسا .
ف
 -105وتســاءل ب ــاراغوان ع ــن التقــدم ال ــذن أ ــرز الفريــق العام ـ الامل ــاي املعــر وس ــحلة عقوب ــة
اإلع ــدام وجت ــر التع ــذيبر وش ــوع ب ــيورو علـ ـ زي ــادة تعاو ــا م ــم املكلف ــك بولي ــات ف إط ــار
اإلجراءات اخلاصة.
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 -106وأعرب ـ بــريو عــن لق ــا إزاء عــدم وجــود مؤسســة وطنيــة حلقــو اإلنســا ر وعــدم اســتقول
السلية القةا ية وسييرة احلكومة عل وسا اإلعوم.
 -10٧ور ب ـ الفلبــك بزيــادة مشــاركة امل ـرأة ف احليــاة السياســية والجتماعيــةر وشــوع بــيورو
عل الستمرار ف بذل اجل ود ملكافحة الجتار باألشذاي.
 -108وأعرب بولندا عن لق ا إزاء تواص النت اكات املؤسسية واملن وية حلقو اإلنسا .
 -109وأعربـ ـ الاتغ ــال ع ــن لق ــا إزاء النت اك ــات املن وي ــة حلق ــو اإلنس ــا ر وأش ــارت إىل أ
بيورو هي البلد األورويب الو يد الذن ييبق عقوبة اإلعدام.
 -110وأعرب أ وريـة كوريـا عـن تقـديرها لعتمـاد بـيورو تشـريعات بشـح املسـاواة ف التعلـيمر
ومنم الجتار بالبشرر وتسك الن ام القةا ير ودعم األسر اليت تعي أطفالا.
 -111وأثنـ رومانيــا علـ اخليـوات املتذــذة منــذ الســتعراض املاضــير وأ اطـ علمـ ا ف الو ـ
نات بالتحديات اليت تول دو التمتم ققو اإلنسا تع ا كاموا.
 -112ور ــب الت ــاد الروس ــي وواص ــلة التع ــاو م ــم الس ــتعراض ال ــدورن الش ــام ر كم ــا ر ــب
بالتدابري املتذذة لتعزيز لاية قو اإلنسا .
 -113وأثن ـ روانــدا عل ـ اعتمــاد ـوانك ول ـوا ا ترمــي إىل تســك التش ـريعات الوطنيــةر وأ اط ـ
الرضم.
علم ا بالافاض ا ا ف معدل وفيات ف
 -114ور ب ـ الســنغال بانةــمام بــيورو إىل العديــد مــن اتفا يــات قــو اإلنســا ر وبالتــدابري
التشريعية املتذذة لةما جودة التعليم وتسك سري الن ام القةا ي.
 -115وأثن ـ ص ـربيا عل ـ مــا بذلت ـ بــيورو مــن ج ــود ف عمليــة الســتعراض الــدورن الشــام ر
وعل مشاركت ا مم أصحاب املصلحة غري احلكوميك.
 -116وأخــذت س ـرياليو علم ـا بالتقــدم الــذن أ رزت ـ بــيورو منــذ أول اســتعراض دورن شــام ر
و ثت ا عل املعا بة عل أيم أعمال العنف املرتكبة ضد املرأة.
 -11٧و ال كوبا إن ل يمكن إنكار التقدم الذن أ رزت بيورو ف ال قو اإلنسا .
 -118ودع ـ ـ سـ ــلوفاكيا بـ ــيورو إىل النةـ ــمام إىل اتفا يـ ــة قـ ــو األشـ ــذاي نون اإلعا ـ ــةر
وأعرب عن لق ا إزاء استقول ن ام القةاء و ياد .
 -119ول ـ ـ س ــلوفينيا الت ـ ـزام ب ــيورو بالجتـ ــا ال ــدويل ـ ــو إلغ ــاء عقوبـ ــة اإلع ــدام تـ ــدرتي ا.
وأعرب عن لق ا إزاء تواص انت اكات قو اإلنسا .
 -120وأعرب ـ إســبانيا عــن لق ــا أل بــيورو هــي البلــد األورويب الو يــد الــذن ل ي ـزال ييبــق
عقوبة اإلعدام.
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 -121وأ ـ ــرت سـ ــرن لنكـ ــا وـ ــا بذلت ـ ـ بـ ــيورو مـ ــن ج ـ ــود لصـ ــو
وال تصاديةر عل النحو املبك من تقيق األهدا اإل ا ية ليلفية.

قـ ــو شـ ــعب ا الجتماعيـ ــة

 -122وأخذت دولـة فلسـيك علمـ ا وـا بذلتـ بـيورو مـن ج ـود لتعزيـز قـو اإلنسـا ولايت ـا
منذ الستعراض األولر ور ب بالتدابري املذتلفة املتذذة لةما صول األطفال عل التعليم.
 -123وأ ــا الســودا علمـا مــم الرتيــال باإلصــو ات التشـريعية والقةــا ية فيمــا يتعلــق بــالتعليم
ولاية ق املؤلف ومكافحة الجتار بالبشرر وبلوغ قسة من األهدا اإل ا ية ليلفية.
 -124وأ اطـ أوغنــدا علمـ ا بانةــمام بــيورو إىل اتفا يــة لـ أوروبــا بشــح مكافحــة الجتــار
بالبشرر وبالتعديوت املدخلة عل انوي الزواج واألسرة وعل انو العم .
 -125وأعربـ ـ أسـ ـ اليا ع ــن القل ــق ال ــذن يس ــاورها إزاء اس ــتمرار انت اك ــات ق ــو اإلنس ــا ف
بيورو ر ول سيما فيما يتعلق بالسوناء السياسيك وعقوبة اإلعدام.
 -126وصـ ــر بـ ــيورو بح ـ ــا ستسـ ــتمر ف تيـ ــوير وتسـ ــك ن ام ـ ــا حلمايـ ــة قـ ــو اإلنسـ ــا
وتعزيزهــار وأ تفاعـ احلكومــة مــم املن مــات الدوليــةر وــا ف نلـ الســتعراض الـراهنر مــن شــحن أ
يعزز إشازاهتا.

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -12٧نظرت بيالروس في التوصيات المدرجة أدناه وأعربت عن تأييدها لها:
تنظيم حمالت عامة لتفسير الحجج الداعية إلى إلغاء عقوبةة اإلعةدا
1-12٧
بغي ةةة التق ةةديق عل ةةى البروتوك ةةوال االاتي ةةاري الث ةةاني الملح ةةق بالعه ةةد ال ةةدولي ال ةةا
بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدا (إستونيا)؛
النظر في التقديق على االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العماال
2-12٧
المهاجرين وأفراد أسرهم (الجزائر) (إكوادور) (بيرو) (رواندا)؛
مواصةلة مةا تبهلةن مةن جهةود بشةأن االسةتعراض بهةدف التقةديق علةى
3-12٧
االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العماال المهاجرين وأفراد أسرهم (الفلبين)؛
إع ةةادة النظ ةةر ف ةةي القة ةرار ال ةةهي توص ةةلت إلي ةةن بع ةةد االن ةةما إل ةةى
4-12٧
االتفاقيةةة الدوليةةة لحمايةةة حقةةوق جميةةع العمةةاال المهةةاجرين وأفةراد أسةةرهم ،علةةى النحةةو
الوارد في التوصية ( 1نيجيريا)؛

**
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النظ ةةر ف ةةي التق ةةديق عل ةةى اتفاقي ةةة حق ةةوق اوية ة ا وي اإلعاق ةةة
5-12٧
واالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العماال المهاجرين وأفراد أسرهم (مقر)؛
مواصلة التةدابير الراميةة إلةى التقةديق علةى اتفاقيةة حقةوق اوية ا
6-12٧
وي اإلعاقة ،باعتبار لك من اوولويات (إندونيسيا)؛
تس ةريع وتيةةرة اإلج ةراءات المت ةةهة السةةت ماال عمليةةة التقةةديق علةةى
٧-12٧
اتفاقية حقوق اوي ا وي اإلعاقة (العراق)؛
االنته ةةاء م ةةن عملي ةةة االن ةةما إل ةةى اتفاقي ةةة حق ةةوق اوية ة ا
8-12٧
اإلعاقة في أسرع وقت مم ن (كازااستان)؛

وي

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
اوي ا وي اإلعاقة ،وتعزيز اندماجهم في المجتمع (سنغافورة)؛
االس ةةتمرار ف ةةي ب ةةهال الجه ةةود الرامي ةةة إل ةةى تعزي ةةز اوس ةةس التشة ةريعية
11-12٧
والمؤسسية للنظا الوطني لحماية حقوق اإلنسان (أوزب ستان)؛
االس ةةتمرار ف ةةي ب ةةهال الجه ةةود الرامي ةةة إل ةةى المواءم ةةة ب ةةين التشة ةريعات
12-12٧
الوطنية وقواعد حقوق اإلنسان الدولية (المغرب)؛
احت ةرا جميةةع مبةةادن حقةةوق اإلنسةةان واالتفاقيةةات الدوليةةة ،وإ كةةاء
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)؛
تيسير العملية الالزمةة إلنشةاء مؤسسةة وطنيةة لحقةوق اإلنسةان ت ةمن
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
مجاال حماية حقوق اللفل وتعزيزها (مقر)؛
النظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان عمالا بمبادن بةاريس،
20-12٧
على النحو الهي أوصي بن من قبل (ماليزيا)؛
النظةةر ف ةةي إنشةةاء مؤسس ةةة وطني ةةة لحقةةوق اإلنس ةةان بمةةا يتماي ةةى م ةةع
21-12٧
مبادن باريس (زمبابوي)؛
النظةةر فةةي مالءمةةة إنشةةاء مؤسسةةة وطنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان باالمتثةةاال
22-12٧
لمبادن باريس (ني اراغوا)؛
تعزيز التعاون الح ومي مع منظمات المجتمع المةدني ل ةمان حمايةة
23-12٧
حقوق اإلنسان وتعزيزها (أوزب ستان)؛
24-12٧

تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني (االتحاد الروسي)؛

تعزيةةز التفاعةةل مةةع منظمةةات حقةةوق اإلنس ةان ،ومواصةةلة العمةةل علةةى
25-12٧
وضع آليات للتشاور بين الح ومة والمجتمةع المةدني ،بمةا فةي لةك إيةرات المجتمةع
المدني بمزيد من الفعالية في تح ير الق وت القانونية (صربيا)؛
مواصةةلة تعزيةةز أواصةةر التعةةاون والتنسةةيق مةةع المجتمةةع المةةدني فيمةةا
26-12٧
يتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها (المغرب)؛
مواصةةلة التعةةاون البنةةاء مةةع اآلليةةات العالميةةة مةةن أجةةل تعزيةةز حقةةوق
2٧-12٧
اإلنس ة ةةان وحمايته ة ةةا ،وك ة ةةهلك مواص ة ةةلة ممارس ة ةةات التع ة ةةاون م ة ةةع المجتم ة ةةع الم ة ةةدني
(طاجي ستان)؛
28-12٧

مواصلة التعاون الفعاال مع آليات حقوق اإلنسان (أ ربيجان)؛

مواصةةلة العمةةل مةةع أصةةحاب المقةةلحة الةةدوليين المعنيةةين ،بمةةا فةةي
29-12٧
لك آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة (فييت نا )؛
مواص ةةلة التع ةةاون م ةةع اوم ةةم المتح ةةدة والمنظم ةةات الدولي ةةة اوا ةةر
30-12٧
وآلي ةةات حق ةةوق اإلنس ةةان للتغل ةةب عل ةةى م ةةا تبق ةةى م ةةن قي ةةود وتح ةةديات (جمهوري ةةة الو
الديمقراطية الشعبية)
31-12٧

تقديم التقرير المتأار إلى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان (غانا)؛

ات ةةا التةةدابير البش ةرية والقانونيةةة والماليةةة الالزمةةة لتنفيةةه التوصةةيات
32-12٧
القادرة عن هيئات معاهدات اومم المتحدة تنفيها فعاالا (السنغاال)؛
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تعزي ةةز التع ةةاون م ةةع آلي ةةات حق ةةوق اإلنس ةةان التابع ةةة لألم ةةم المتح ةةدة،
33-12٧
وال س ةةيما بالس ةةمام للم لف ةةين بوالي ةةات ف ةةي إط ةةار اإلجة ةراءات ال اص ةةة بزي ةةارة البل ةةد
(هنغاريا)؛
التع ة ةةاون م ة ةةع هيئ ة ةةات المعاه ة ةةدات والم لف ة ةةين بوالي ة ةةات ف ة ةةي إط ة ةةار
34-12٧
اإلجةراءات ال اصةةة التابعةةة لألمةةم المتحةةدة تعاونة ا كةةامالا وفعةةاالا ل ةةمان تقةةديم التقةةارير
دون تأاير (سلوفاكيا)؛
مواصلة تعزيز التعاون مةع م تةب المفوضةية السةامية لحقةوق اإلنسةان
35-12٧
بالقيا بأنشلة مشتركة لتحسين القدرات الوطنية في مجةاال حقةوق اإلنسةان (جمهوريةة
فنزويال  -البوليفارية)؛
مواصلة الجهود الرامية إلى م افحة التمييز فةي الممارسةات الق ةائية
36-12٧
(عمان)؛
وإنفا القانون ُ
3٧-12٧
(طاجي ستان)؛

إنشة ةةاء آلية ةةات وطنية ةةة لحماية ةةة الفئة ةةات المست ة ةةعفة مة ةةن الس ة ة ان

مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيةز رفةاه النةاس مةع التركيةز علةى اوكثةر
38-12٧
ضعف ا منهم (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛
مواصلة الجهود الرامية إلةى دعةم الفئةات اوكثةر ضةعفا مةن السة ان ،بمةا
39-12٧
في لك الجهود التي ت من اندماج اوي ا وي اإلعاقة في المجتمع (كوبا)؛
40-12٧

زيادة االستثمار في حماية حقوق المرأة واللفل وتعزيزها (فييت نا )؛

41-12٧

مواصلة تنفيه الة م افحة التمييز ضد المرأة (البحرين)؛

مواص ةةلة العم ةةل ل ةةمان احتة ةرا حق ةةوق المة ةرأة احترامة ة ا ك ةةامالا (دول ةةة
42-12٧
بوليفيا المتعددة القوميات)؛
تةةوفير المةةوارد المناسةةبة لتنفيةةه الةةة العمةةل الوطنيةةة الرابعةةة للمسةةاواة
43-12٧
بين الجنسين ،والتعجيل باعتماد مشروع قانون لمنع العنف المنزلي (ليتوانيا)؛
مواصةةلة تنفيةةه إطةةار السياسةةة العامةةة الوطنيةةة للمسةةاواة بةةين الجنس ةين
44-12٧
الهي وضع في عا ( 2012باكستان)؛
تعزيةةز قةةدرات اللجنةةة الوطنيةةة المعنيةةة بالسياسةةات الجنسةةانية وزيةةادة
45-12٧
مواردها ل مان التمتع بالمساواة بين الجنسين تمتع ا كامالا (ناميبيا)؛
االستمرار في بهال الجهود الرامية إلى ضمان المساواة بةين الجنسةين
46-12٧
وتنوي ةةع ال ي ةةارات اوكاديمي ةةة والمهني ةةة للنس ةةاء والرج ةةاال وات ةةا المزي ةةد م ةةن الت ةةدابير
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لتش ةةجيع النس ةةاء والرج ةةاال عل ةةى ااتي ةةار مج ةةاالت التعل ةةيم والمس ةةارات الو يفي ةةة غي ةةر
التقليدية (دولة فلسلين)؛
االس ةةتمرار ف ةةي من ةةع أي ةةة ممارس ةةات عنقة ةرية ض ةةد المة ةرأة تح ةةوال دون
4٧-12٧
وصةةولها إلةةى التعلةةيم العةةالي ،وتنويةةع المجةةاالت اوكاديميةةة المتاحةةة للرجةةاال والنسةةاء،
وات ةةا تةةدابير إضةةافية لتشةةجيع الرجةةاال والنسةةاء علةةى ااتيةةار المسةةارات الو يفيةةة غيةةر
التقليدية (تايلند)؛
مواص ةةلة جهوده ةةا الرامي ةةة إل ةةى رأب الق ةةدع ف ةةي اوج ةةور ب ةةين الرج ةةل
48-12٧
والمرأة (الفلبين)؛
مواصةةلة الجهةةود الحاليةةة الراميةةة إلةةى حمايةةة حقةةوق النسةةاء العةةامالت
49-12٧
وتعزيزها (الجمهورية العربية السورية)؛
تعزيةز التةةدابير الراميةة إلةةى الحةد مةةن حةاالت التمييةةز العرقةي ،المبايةةر
50-12٧
وغير المبايةر علةى حةد سةواء ،والتحقيةق فةي التحةري علةى ال راهيةة العرقيةة والعنةف
العرقي (اورجنتين)؛
تنفيه االلتزامات الدولية ال اصة بالتقدي إلفةالت مرت بةي التعةهيب
51-12٧
من العقاب تنفيها صةارما ،وال سةيما المةادة  4مةن اتفاقيةة مناه ةة التعةهيب وغيةره مةن
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (سويسرا)؛
م افحةةة أعمةةاال التعةةهيب التةةي يرت بهةةا مو ف ةو إنفةةا القةةانون ااصةةة
52-12٧
وفي السجون ،وضمان المعاقبة على ههه اوعماال (فرنسا)؛
وضع حزمة تشريعية لمنع العنف القائم علةى نةوع الجةنس وم افحتةن
53-12٧
وإتاح ةةة المزي ةةد م ةةن الم ةةوارد المالي ةةة والبشة ةرية للمجل ةةس ال ةةوطني المعن ةةي بالسياس ةةات
الجنسانية (إسبانيا)؛
54-12٧

م افحة العنف المنزلي والعنف ضد اوطفاال بفعالية (طاجي ستان)؛

55-12٧
(الجزائر)؛

االس ةةتمرار ف ةةي ب ةةهال الجه ةةود الرامي ةةة إل ةةى م افح ةةة العن ةةف المنزل ةةي

مواصة ةةلة تلة ةةوير اإلج ة ةراءات المنهجية ةةة ،بمة ةةا فة ةةي لة ةةك اإلج ة ةراءات
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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58-12٧
(ال ويت)؛

االس ة ةةتمرار ف ة ةةي ب ة ةةهال الجه ة ةةود الوطني ة ةةة لم افح ة ةةة العن ة ةةف المنزل ة ةةي

ت ثيف الجهود المبهولةة لم افحةة العنةف المنزلةي والعنةف المرت ةب
59-12٧
ضد المرأة ،بما في لك من االال تلبيق مبادن قانون منع الجريمة (ماليزيا)؛
مواص ةةلة تعزي ةةز الجه ةةود المبهول ةةة للتق ةةدي لمس ةةألة العن ةةف المنزل ةةي
60-12٧
ومساعدة ضحاياه (ميانمار)؛
ت ثيف الجهود المبهولة لمنع أعماال العنف المنزلي والعنف الجنسي
61-12٧
المرت بةةة ضةةد المةةرأة والمعاقبةةة عليهةةا ،علةةى النحةةو الةةهي أوصةةت بةةن اللجنةةة المعنيةةة
بالق اء على التمييز ضد المرأة (رواندا)؛
االسةةتمرار فةةي بةةهال الجهةةود الرامي ةةة إلةةى منةةع العنةةف ضةةد اوطف ةةاال
62-12٧
(االتحاد الروسي)؛
االس ةةتمرار ف ةةي ت ةةوفير الحماي ةةة ل ةةحايا االتج ةةار باوية ة ا وتعزي ةةز
63-12٧
القوانين الوطنية وتحفيةز التعةاون مةع المنظمةات اإلقليميةة والدوليةة فةي مجةاال م افحةة
االتجار باوي ا (اإلمارات العربية المتحدة)؛
64-12٧

ات ا تدابير إضافية لم افحة االتجار باوي ا

(البحرين)؛

ات ةةا التةةدابير ال ةةرورية لمنةةع العن ةةف ضةةد اوطفةةاال وتعزيةةز حقة ةوق
65-12٧
المرأة وحمايتها ،وااصة م افحة االتجار بالمرأة (البوسنة والهرسك)؛
مواصلة تنفيه التشريعات والسياسات الرامية إلى منع االتجةار بالبشةر
66-12٧
وم افحتن تنفيها فعاالا (سنغافورة)؛
ات ة ةةا مزي ة ةةد م ة ةةن ال ل ة ةةوات ل ة ةةمان إعم ة ةةاال التشة ة ةريعات الوطني ة ةةة
6٧-12٧
المحسةةنة مةةن الناحيةةة العمليةةة ،ال سةةيما فةةي مجةةاالت حمايةةة حقةةوق اللفةةل والم ةرأة،
وم افحة االتجار بالبشر ،والتعليم ،والنظا الق ائي (كازااستان)؛
مواص ة ةةلة العم ة ةةل عل ة ةةى م افح ة ةةة االتج ة ةةار بالبش ة ةةر وتقاس ة ةةم أف ة ةةل
68-12٧
الممارسات في هها القدد (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
مواصلة السعي إلى تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى م افحة االتجةار
69-12٧
بالبش ةةر ،بم ةةا ف ةةي ل ةةك م ةةن ا ةةالال ال ةةدورات التعليمي ةةة المقدم ةةة ف ةةي مرك ةةز مينس ةةك
(االتحاد الروسي)؛
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االسةةتناد إلةةى الهياكةةل القائمةةة وتعزيةةز حمايةةة ضةةحايا االتجةةار بالبشةةر،
٧0-12٧
ول ةةن أي ة ةا تن ةةاوال اوس ةةباب الجهري ةةة له ةةهه الظ ةةاهرة وات ةةا تة ةدابير وقائي ةةة حياله ةةا
(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
من وكاالت اومم المتحدة المعنية والمجتمع المدني ،حسب االقت اء (سري الن ا)؛
تعزي ةةز ف ةةر العم ةةل المتاح ةةة داالية ة ا لألية ة ا المعرض ةةين لالتج ةةار
٧3-12٧
بالبشةةر ،وال سةةيما المنحةةدرين مةةن أسةةر محرومةةة الةةهين يبحثةةون عةةن فةةر عمةةل فةةي
ال ارج (تايلند)؛
ضمان عد تعرض السللة الق ائية وية تداالت من أفرع الح ومة
٧4-12٧
اوار (سويسرا)؛
٧5-12٧
(السنغاال)؛

مواصة ةةلة تعزية ةةز اسة ةةتقالال الق ة ةةاء وحية ةةاده ،ب ة ةةل السة ةةبل المناسة ةةبة

٧6-12٧
الروسي)؛

دعم تأسةيس اوسةرة التقليديةة والحفةاى علةى القةيم اوسةرية (االتحةاد

االسةةتمرار فةةي بةةهال الجهةةود الراميةةة إلةةى تعزيةةز قةةيم اوسةةرة التقليديةةة
٧٧-12٧
وحمايتها (ال ويت)؛
مواص ةةلة تعزي ةةز الجه ةةود المبهول ةةة ل ةةمان رف ةةاه اوطف ةةاال ،وال س ةةيما
٧8-12٧
اوطفاال الم فولين ،ل ي يتمتعوا بالعيش في بيئة أسرية سليمة (ماليزيا)؛
٧9-12٧

تحسين الحالة العامة لحرية وسائط اإلعال (سلوفينيا)؛

ات ةةا ال ل ةةوات ال ةةرورية ل ةةمان أن ت ةةون االنت اب ةةات الرئاس ةةية
80-12٧
المقبلة حرة وعادلة ومتفقة مع المعايير الدولية ،عن طريق تلبيق المادة  25من العهةد
ال ةةدولي ال ةةا ب ةةالحقوق المدني ةةة والسياس ةةية تلبيقة ةا ك ةةامالا ،بم ةةا ف ةةي ل ةةك الس ةةمام
وحزاب المعارضة بالمشاركة دون قيود (كندا)؛
تهيئة بيئة مواتية إلجراء انت ابات نزيهة وعادلة وسلمية وضمان اومن
81-12٧
الش ق ةةي لجمي ةةع المش ةةاركين والن ةةاابين ومع ةةاملتهم معامل ةةة متس ةةاوية ط ةةواال العملي ةةة
االنت ابية أثناء االنت ابات الرئاسية المقبلة وبعدها (الجمهورية التشي ية)؛
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ات ةةا تةةدابير ل ةةمان الشةةفافية والعةةدال وعةةد القمةةع اةةالال عملي ةةة
82-12٧
االنت ابات الرئاسية لعا  ،2015بما في لك بإيرات مراقبين دوليين (الم سيك)؛
مواصةةلة تعزيةةز حقةةوق الم ةرأة لتشةةجيعها علةةى المشةةاركة فةةي عمليةةات
83-12٧
ات ا القرار (ني اراغوا)؛
مواصةةلة ال لةةط الراميةةة إلةةى زيةةادة فةةر العمةةل فةةي البلةةد ،ال سةةيما
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 بةرامج وطنيةةة لتعزيةةز العمةةل الالئةةق والعمالةةة
ال املة والمنتجة ،وب اصة للنساء والشباب (مقر)؛
متابع ةةة توص ةةيات اللجن ةةة المعني ةةة ب ةةالحقوق االقتق ةةادية واالجتماعي ةةة
86-12٧
والثقافية فيما يتعلق بالق اء على جميع أي اال العمل القسري (ل سمبرغ)؛
8٧-12٧
(تركمانستان)؛

مواصلة ممارسة تنفيه البرامج الرامية إلى زيادة تحسةين رفةاه السة ان

مواصةةلة ترسةةيا نظامهةةا الممتةةاز للحمايةةة االجتماعيةةة لفائةةدة الس ة ان
88-12٧
(جمهورية فنزويال  -البوليفارية)؛
مواصلة تحسين ال مان االجتمةاعي للفئةات المست ةعفة ،بمةن فةيهم
89-12٧
المسةةنون والنس ةةاء واوطف ةةاال واوي ة ا وو اإلعاق ةةة ،اس ةةتنادا إلةةى مس ةةتو التنمي ةةة
االقتقادية واالجتماعية (القين)؛
مواص ةةلة تنفي ةةه الحق ةةوق االقتق ةةادية واالجتماعي ةةة والثقافي ةةة والمدني ةةة
90-12٧
والسياسية لفائدة جميع الس ان (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
مواصةةلة الق ةةاء علةةى الفقةةر وتحسةةين مسةةتويات معيشةةة الس ة ان فةةي
91-12٧
المناطق الريفية على وجن ال قو (القين)؛
االس ةةتمرار ف ةةي ب ةةهال الجه ةةود الرامي ةةة إل ةةى الق ةةاء عل ةةى الفق ةةر ،م ةةع
92-12٧
االهتم ةةا ااص ةةة بحال ةةة اوطف ةةاال والوال ةةدين الوحي ةةدين والسة ة ان ف ةةي المن ةةاطق الريفي ةةة
(جمهورية إيران اإلسالمية)؛
ات ةةا الت ةةدابير الرامي ةةة إل ةةى ض ةةمان تق ةةديم ال ةةدعم المس ةةتهدف إل ةةى
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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94-12٧
الريفية (ميانمار)؛

ات ا مزيد من ال لةوات لرفةع مسةتو معيشةة السة ان فةي المنةاطق

زيةةادة تعزيةةز أنمةةاا الحيةةاة القةةحية للمةراهقين ووقةةايتهم مةةن العةةادات
95-12٧
ال ارة (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛
مواصةةلة تنفيةةه السياسةةات الموجهةةة نحةةو تحقيةةق النتةةائج فةةي مجةةاال
96-12٧
م افح ةةة اومة ةراض المعدي ةةة ،ومنه ةةا ف ةةي المق ةةا اووال الس ةةل وفي ةةروس نق ةةا المناع ةةة
البشرية/اإليدز (كوبا)؛
9٧-12٧
(بنغالديش)؛

تحسةةين الحالةةة القةةحية لجميةةع اوطفةةاال بغ ة

النظةةر عةةن وضةةعهم

االستمرار في بهال الجهود الرامية إلى تحسين القةحة اإلنجابيةة ،مةن
98-12٧
االال است دا الت نولوجيا الجديدة والمعاصرة (جمهورية فنزويال البوليفارية)؛
مواصة ةةلة حقة ةةوال جمية ةةع النسة ةةاء علة ةةى اة ةةدمات القة ةةحة اإلنجابية ةةة
99-12٧
وتحسين نوعية الرعاية المقدمة (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
 100-12٧مواصةةلة وضةةع ال لةةط والب ةرامج الوطنيةةة الراميةةة إلةةى تحسةةين نوعيةةة
التعليم (الجمهورية العربية السورية)؛
 101-12٧مواص ةةلة ات ةةا المب ةةادرات ل ةةمان تق ةةديم تعل ةةيم جي ةةد إل ةةى جمي ةةع
الس ان (بروني دار السال )؛
102-12٧

مواصلة تحسين نوعية التعليم المدرسي لفائدة اوطفاال (باكستان)؛

103-12٧
(بنغالديش)؛

زية ةةادة تة ةةوافر مرافة ةةق التعلة ةةيم قبة ةةل المدرسة ةةي فة ةةي المنة ةةاطق الريفية ةةة

 104-12٧االستمرار في بهال الجهود الرامية إلى توسيع نلاق مرافق التعليم فةي
المناطق الريفية وتلوير مرافق التعليم والتدريب المهني للرجاال والنساء على حد سةواء
(سري الن ا)؛
 105-12٧زيادة توافر مرافق التعلةيم قبةل المدرسةي فةي المنةاطق الريفيةة وضةمان
عةةد التمييةةز ضةةد أف ةراد جماعةةة الرومةةا وتمةةتعهم بفةةر متسةةاوية للوصةةوال إلةةى التعلةةيم
(دولة فلسلين)؛
106-12٧
(البحرين)؛

GE.15-11806
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وي اإلعاقة ةةة

23/39

A/HRC/30/3

 10٧-12٧مواص ةةلة ات ةةا الت ةةدابير الرامي ةةة إل ةةى حماي ةةة حق ةةوق اوية ة ا
اإلعاقة (جمهورية إيران اإلسالمية)؛

وي

 108-12٧ات ا تدابير تشريعية مناسبة للتقديق على اتفاقية حقةوق اوية ا
وي اإلعاقة وتحسين أحوالهم المعيشية وفةر العمةل المتاحةة لهةم وفةر حقةولهم
على ال دمات (اليابان)؛
 109-12٧ات ة ةةا ت ة ةةدابير تش ة ةريعية وتنظيمي ة ةةة مناس ة ةةبة لم افحة ةةة التميي ة ةةز ض ة ةةد
اوي ا وي اإلعاقة وتعزيز حمايتهم واندماجهم (السنغاال)؛
وي اإلعاقة (السودان)؛

110-12٧

إ كاء وعي الجمهور بحقوق اوي ا

111-12٧
بشأن اوي ا

الم ي قدما بإبرا الترتيبات ال رورية العتماد سياسات وطنية ياملة
وي اإلعاقة (أوغندا)؛

112-12٧
(سيراليون)؛

تنفيه السياسات التي ت من تحسين حماية طالبي اللجةوء والالجئةين

113-12٧

االنتظا في تحقيق اوهداف اإلنمائية لأللفية (إثيوبيا).

 -128وتحظى التوصيتان التاليتان بتأييد بيالروس التي تر أنهما نُفهتا بالفعل:
زيةةادة الجهةةود المبهولةةة لم افحةةة التمييةةز ضةةد اوي ة ا المنتمةةين
1-128
لجماعات الروما ومنعن ،بما في لك ضمان حق جميةع أطفةاال الرومةا فةي التعلةيم دون
تمييز (فنلندا)؛
إصةالم النظةةا الق ةةائي ل ةةي يعمةةل دون أي تةةأثير مبايةةر أو رقابةةة أو
2-128
ضغط أو تدال من السللة التنفيهية (الجمهورية التشي ية).
 -129وسة ةةتدرس بة ةةيالروس التوصة ةةيات التالية ةةة ،وسة ةةتقد ردودا عليهة ةةا فة ةةي وقة ةةت مناسة ةةب
ال يتجاوز موعد الدورة الثالثين لمجلس حقوق اإلنسان في أيلوال/سبتمبر :2015
التقديق على االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمةاال المهةاجرين
1-129
وأفراد أسرهم (غانا)؛
التقديق على االتفاقيةة الدوليةة لحمايةة جميةع اوية ا
2-129
القسري (ال ونغو)؛

مةن االاتفةاء

التقديق على االتفاقيةة الدوليةة لحمايةة جميةع اوية ا مةن االاتفةاء
3-129
القس ةةري واالتفاقي ةةة الدولي ةةة لحماي ةةة حق ةةوق جمي ةةع العم ةةاال المه ةةاجرين وأفة ةراد أس ةةرهم
(سيراليون)؛
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النظر في التقديق على االتفاقية الدوليةة لحمايةة جميةع اوية ا مةن
4-129
االاتف ةةاء القس ةةري وعل ةةى القة ة وت الدولي ةةة الرئيس ةةية ف ةةي مج ةةاال حق ةةوق اإلنس ةةان الت ةةي
لم تقبح بيالروس طرفا فيها بعد (اورجنتين)؛
التقديق على االتفاقيةة الدوليةة لحمايةة جميةع اوية ا مةن االاتفةاء
5-129
القسةةري وإجةراء تحقيةةق متعمةةق ومسةةتقل فةةي حةةاالت ااتفةةاء الش قةةيات العامةةة البةةارزة
التي وقعت في عامي  1999و 2000بهدف تقةديم مرت بةي هةهه الجةرائم إلةى العدالةة
(فرنسا)؛
6-129

التقديق على اتفاقية حقوق اوي ا

وي اإلعاقة (باراغواي)؛

النظر في التعجيل بالتقديق على معاهدات حقوق اإلنسةان اوساسةية،
٧-129
ومنهةةا اتفاقيةةة حقةةوق اوي ة ا وي اإلعاقةةة ،والبروتوكةةوال االاتيةةاري التفاقيةةة مناه ةةة
التعة ةةهيب وغية ةةره مة ةةن ضة ةةروب المعاملة ةةة أو العقوبة ةةة القاسة ةةية أو الالإنسة ةةانية أو المهينة ةةة
واالتفاقي ةةة الدولي ةةة لحماي ةةة حق ةةوق جمي ةةع العم ةةاال المه ةةاجرين وأفة ةراد أس ةةرهم (جمهوري ةةة
كوريا)؛
8-129
الجنسية (غانا)؛

التق ةةديق عل ةةى اتفاقي ةةة ع ةةا  1954بش ةةأن وض ةةع اوية ة ا

ع ةةديمي

سةةن قةةانون بشةةأن الحمايةةة الشةةاملة لحقةةوق اوطفةةاال والمةراهقين ،علةةى
9-129
أن ي ة ةةمن هة ةةها القة ةةانون المزية ةةد مة ةةن االسة ةةتقرار فة ةةي تعزية ةةز تلة ةةك الحقة ةةوق وحمايتهة ةةا
(السلفادور)؛
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10-129
(كوستاري ا)؛

إنشةةاء مؤسسةةة وطنيةةة مسةةتقلة لحقةةوق اإلنسةةان وفق ةا لمبةةادن بةةاريس

11-129
باريس (غانا)؛

إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان باالمتثاال ال امل لمبةادن

12-129

إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان وفقا لمبادن باريس (غواتيماال)؛

13-129
باريس (ناميبيا)؛

إنشةاء مؤسسةةة وطنيةة مسةةتقلة لحقةوق اإلنسةةان بمةا يتمايةةى مةع مبةةادن

14-129
(البرتغاال)؛

إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسةان باالمتثةاال ال امةل لمبةادن بةاريس

15-129
(أستراليا)؛

إنشاء مؤسسة وطنيةة فعالةة ومسةتقلة لحقةوق اإلنسةان فةي عةا 2015
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16-129
(سيراليون)؛

إنشةةاء مؤسسةةة وطنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان بمةةا يتمايةةى مةةع مبةةادن بةةاريس

تعزي ةةز اس ةةت ماال المب ةةادرة الحالي ةةة الرامي ةةة إل ةةى إنش ةةاء مؤسس ةةة وطني ةةة
1٧-129
لحقوق اإلنسان ،باالمتثاال لمبادن باريس (بيرو)؛
إعةةداد اإلطةةار القةةانوني إلنشةةاء مؤسسةةة وطنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان ،وفق ةا
18-129
لمبةةادن بةةاريس ،وبالتشةةاور مةةع المجتمةةع المةةدني (الممل ةةة المتحةةدة لبريلانيةةا العظمةةى
وأيرلندا الشمالية)؛
النظر بإيجابية في إنشاء مؤسسة وطنيةة لحقةوق اإلنسةان ،وفقة ا لمبةادن
19-129
باريس (إندونيسيا)؛
االضلالع بمزيد من العمل لتهيئة بيئية مواتيةة للمؤسسةة المسةؤولة عةن
20-129
تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها ،ال سيما بإنشاء لجنة وطنية لحقوق اإلنسان (نيجيريا)؛
التعةةاون مةةع آليةةات حقةةوق اإلنسةةان التابعةةة لألمةةم المتحةةدة ،والسةةمام
21-129
للم لفين بواليات في إطار اإلجراءات ال اصة بزيارة البلد (كوستاري ا)؛
التعةةاون مةةع آليةةات حقةةوق اإلنسةةان التابعةةة لألمةةم المتحةةدة ،وال سةةيما
22-129
الم لفين بواليات في إطار اإلجراءات ال اصة (السلفادور)؛
توجين دعوة إلى مفةوض اومةم المتحةدة السةامي لحقةوق اإلنسةان ل ةي
23-129
يقو ببعثة تقنية إلى بيالروس ،عمالا بالقرار ( 24/17بيرو)؛
اعتماد تشريع محدد ويةامل لم افحةة التمييةز المبايةر وغيةر المبايةر،
24-129
والم ايقات بسبب الميل الجنسي (أوروغواي)؛
اعتمةةاد قةةانون يةةامل لم افحةةة التمييةةز وحظةةر التمييةةز علةةى أي أسةةاس،
25-129
وإنشةةاء آليةةات ت ةةمن تلبيةةق مبةةدأي المسةةاواة وعةةد التمييةةز ،وت فةةل سةةبل االنتقةةاف
القانونية في حاالت التمييز (سلوفاكيا)؛
سةةن تش ةريع يةةامل لم افحةةة التمييةةز لتالفةةي أي نةةوع مةةن أن ةواع التمييةةز
26-129
على أساس الدين أو الميةل الجنسةي أو الهويةة الجنسةانية أو اللغةة أو الةرأي السياسةي أو
أية إعاقة بدنية أو هنية (ييلي)؛
بةهال مزيةةد مةةن الجهةةود العتمةةاد قةةانون يةةامل لم افحةةة التمييةةز ،يتعلةةق
2٧-129
ااصةةة بةةاإلجراءات المؤسسةةية الراميةةة إلةةى معالجةةة مسةةألة العنةةف المرت ةةب ضةةد الم ةرأة
(صربيا)؛
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ضمان احترا مبدأ عد التمييز على أساس نوع الجةنس ،بمةا فةي لةك
28-129
المثليةات والمثليةون ومزدوجةو الميةل الجنسةي ومغةايرو الهويةة الجنسةانية وحةاملو صةةفات
الجنسين ،واعتماد تشريع محدد لم افحة التمييز ضد ههه الفئة (إسبانيا)؛
ات ةةا مةةا يلةةز مةةن إجةراءات إلنعةةاد المناقشةةات دااةةل الفريةةق العامةةل
29-129
البرلمةاني المعنةةي بعقوبةةة اإلعةةدا  ،وضةةمان تلبيةةق الحةةد اودنةةى مةةن المعةةايير ريثمةةا يوقةةف
تنفيه ههه العقوبة نهائي ا (بلجي ا)؛
30-129

النظر في إلغاء عقوبة اإلعدا (إكوادور)؛

31-129
(أوروغواي)؛

إع ةةالن وق ةةف ااتي ةةاري لتنفي ةةه عقوب ةةة اإلع ةةدا تمهي ةةدا إللغائه ةةا نهائية ة ا

إلغةةاء عقوب ةةة اإلع ةةدا  ،وإل ةةى ل ةةك الح ةةين ات ةةا ت ةةدابير مؤقتة ةة لوق ةةف
32-129
تنفيهها (السويد)؛
33-129

النظر في إلغاء عقوبة اإلعدا (رواندا)

إعالن وقف تنفيةه عقوبةة اإلعةدا تمهيةدا إللغائهةا نهائيةا ،ودعةم أعمةاال
34-129
الفريةق العامةةل البرلمةةاني المعنةي بعقوبةةة اإلعةةدا لتحقيةق هةةهه الغايةةة ،وال سةيما دعمةةن فةةي
تع ةةديل الق ةةانون الجن ةةائي واالن ةةما إل ةةى البروتوك ةةوال االاتي ةةاري الث ةةاني الملح ةةق بالعه ةةد
الة ةةدولي ال ة ةةا بة ةةالحقوق المدنية ةةة والسياسة ةةية والهة ةةادف إلة ةةى إلغة ةةاء عقوبة ةةة اإلعة ةةدا
(البرازيل)؛
-35-129إعةةالن وقةةف ااتيةةاري لعقوبةةة اإلعةةدا فةةورا تمهيةةدا إللغائهةةا نهائي ة ا ،وتنفيةةه
توصيات لجنة مناه ة التعهيب بشأن حاالت اإلعدا التعسفية والسرية (كوستاري ا)؛
اعتمةةاد وقةةف ااتيةةاري لتنفيةةه عقوبةةة اإلعةةدا فةةي أسةةرع وقةةت مم ةةن
36-129
بهدف إلغائها نهائيا ،وضمان احترا الحقوق اوساسية للمدانين وأسرهم (فرنسا)؛
النظةةر فةةي اعةةالن وقةةف ااتيةةاري لعقوبةةة اإلعةةدا فةةي النظةةا الجنةةائي
3٧-129
الوطني (غواتيماال)؛
النظ ةةر ف ةةي اع ةةالن وق ةةف ااتي ةةاري لعقوب ةةة اإلع ةةدا بغي ةةة إلغائه ةةا نهائية ةا
38-129
(ال رسي الرسولي)؛
ات ا الوات ملموسة تجاه إلغاء عقوبةة اإلعةدا  ،بمةا فةي لةك وقةف
39-129
العمل بها فورا (أيرلندا)؛
الم ةةي قةةدما بأعمةةاال الفريةةق العامةةل البرلمةةاني المعنةةي بعقوبةةة اإلعةةدا ،
40-129
ووقف العمل بههه العقوبة فورا (ليتوانيا)؛
GE.15-11806
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41-129
اوسود)؛

اعتماد وقف ااتياري رسمي لعقوبة اإلعدا رسةميا بغيةة إلغائهةا (الجبةل

42-129

اعتماد وقف ااتياري لعقوبة اإلعدا فورا بغية إلغائها نهائي ا (النرويج)؛

43-129
اعتماد وقف ااتياري لعقوبة اإلعدا ك لةوة أولةى إللغائهةا كليةا ،عمةالا
بقرار الجمعية العامة ي القلة (هولندا)؛
وقةةف تنفيةةه عقوبةةة اإلعةةدا بح ةةم الواقةةع تمهيةةدا إللغائهةةا ،والتقةةديق
44-129
عل ةةى البروتوك ةةوال االاتي ةةاري الث ةةاني الملح ةةق بالعه ةةد ال ةةدولي ال ةةا ب ةةالحقوق المدني ةةة
والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدا (البرتغاال)؛
45-129
(سيراليون)؛

إع ةةالن وق ةةف ااتي ةةاري لتنفي ةةه عقوب ةةة اإلع ةةدا به ةةدف ال ةةت لا منه ةةا

46-129

اعتماد وقف ااتياري لعقوبة اإلعدا تمهيدا إللغائها (إسبانيا)؛

4٧-129
(إيلاليا)؛

إعة ةةالن وقة ةةف ااتية ةةاري لتنفية ةةه عقوبة ةةة اإلعة ةةدا بهة ةةدف إلغائهة ةةا كلي ة ةا

اعتماد وقف ااتياري لعقوبة اإلعدا بغية إلغائهةا نهائية ا والتقةديق علةى
48-129
البروتوكوال االاتياري الثاني الملحق بالعهةد الةدولي ال ةا بةالحقوق المدنيةة والسياسةية
والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدا (سلوفينيا)؛
اعتم ةةاد وقة ةةف ااتي ةةاري لعقوبة ةةة اإلع ةةدا رسة ةةميا بغي ةةة التقة ةةديق علة ةةى
49-129
البروتوكوال االاتياري الثاني الملحق بالعهةد الةدولي ال ةا بةالحقوق المدنيةة والسياسةية
والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدا (أستراليا)؛
إدا ةةاال تع ةةديالت عل ةةى ق ةةانون الس ةةجون لتم ةةين أس ةةر الم ةةدانين م ةةن
50-129
وداعهم ودفن جثثهم وفق ا للمعايير الدولية (إسبانيا)؛
إصةةالم السةةللة الق ةةائية ل ةةمان اسةةتقاللها ،واحت ةرا القواعةةد الدوليةةة
51-129
مثل احترا الحق في الدفاع والحق في محاكمة عادلة .ومراجعةة اللةوائح المتعلقةة بتعيةين
الق ةةاة وفقةةلهم وات ةةا اإلج ةراءات التأديبيةةة ضةةدهم ،ف ةالا عةةن مراجعةةة فتةةرة واليةةتهم
(فرنسا)؛
مواص ةةلة تعزي ةةز حي ةةاد الس ةةللة الق ةةائية واس ةةتقاللها بتنفي ةةه المراس ةةيم
52-129
الق ةةادرة م ةةؤارا بش ةةأن اإلجة ةراءات الق ةةائية وإجة ةراء تحقيق ةةات سة ةريعة وي ةةاملة ف ةةي أي ةةة
ادع ةةاءات أو ية ة او متعلق ةةة بس ةةوء المعامل ةةة ف ةةي مراف ةةق االحتج ةةاز الوطني ةةة (ال رس ةةي
الرسولي)؛
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ات ةةا جميةةع الت ةةدابير التش ةريعية وغيره ةةا مةةن الت ةةدابير الالزمةةة ل ةةمان
53-129
االس ةةتقالال والحي ةةاد ال ةةاملين للس ةةللة الق ةةائية بم ةةا يتماي ةةى م ةةع المب ةةادن اوساس ةةية
الستقالال السللة الق ائية (التي أقرتهةا الجمعيةة العامةة فةي قراراتهةا) ،بمةا فةي لةك عةن
طريق إنشاء هيئة مستقلة مسؤولة عن تعيين الق اة وترقيتهم ووقفهم وعزلهم (بولندا)؛
ضةةمان االسةةتقالال والحيةةاد ال ةةاملين للسةةللة الق ةةائية ،بمةةا فةةي لةةك
54-129
عةةن طريةةق نقةةل جميةةع مهةةا تعيةةين الق ةةاة ووقفهةةم وع ةزلهم مةةن الهيئةةات التنفيهيةةة إلةةى
هيئات ق ائية مستقلة (سلوفاكيا)؛
ضمان عد فرض قيةود علةى الحةق فةي حريةة الةدين والمعتقةد ،وضةمان
55-129
المزيةةد مةةن االحت ةرا للحةةق فةةي حريةةة التعبيةةر والحةةق فةةي ت ةةوين الجمعيةةات (ال رس ةةي
الرسولي)؛
تعةةديل التشةريعات ل ةةمان أن ال تقيةةد القةرارات التعسةةفية القةةادرة عةةن
56-129
السللات الحق في حرية التعبير على اإلنترنت (السويد)؛
مواءمةةة قةةانون وسةةائط اإلعةةال الجماهيريةةة مةةع المعةةايير الدوليةةة لحريةةة
5٧-129
القحافة ،وضمان تم ن المجتمةع المةدني والمةدافعين عةن حقةوق اإلنسةان مةن ممارسةة
حق ةةوقهم ف ةةي التعبي ةةر والتجم ةةع وت ةةوين الجمعي ةةات بس ةةال ودون اش ةةية أي ةةة توقيف ةةات
تعسفية ،و لك باالمتثاال للعهد الدولي ال ا بالحقوق المدنية والسياسية (هولندا)؛
تعةةديل قةةانون وسةةائط اإلعةةال الجماهيريةةة ل ةةمان أال يقيةةد هةةها القةةانون
58-129
حرية التعبير دون مبرر ،بما يتمايى مع توصيات ممثل منظمة اومن والتعاون فةي أوروبةا
المعني بحرية وسائط اإلعال (النرويج)؛
مواءمة اإلطار التشريعي مع توصيات ممثةل منظمةة اومةن والتعةاون فةي
59-129
أوروبا المعنةي بحريةة وسةائط اإلعةال ل ةمان أال يقيةد هةها اإلطةار حريةة التعبيةر وتعدديةة
وسائط اإلعال (بولندا)؛
تحسين ضمان حرية القحافة وحرية التعبيةر والحةق فةي الحقةوال علةى
60-129
المعلومات من مقادر متعددة (السنغاال)؛
ضمان تم ةن المةدافعين عةن حقةوق اإلنسةان مةن ممارسةة حقةوقهم فةي
61-129
حرية التعبير والتجمع وت وين الجمعيات (سلوفينيا)؛
62-129
(كوستاري ا)؛
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تهيئة الظروف للمعارضة ونشلاء حقوق اإلنسان للعمةل بحريةة والتعبيةر
63-129
بحرية عن آرائهم دون اشية أية مالحقات ال تستند إلى أدلة (كرواتيا)؛
تعة ةةديل قة ةةانون الجمعية ةةات العامة ةةة والتجمعة ةةات ال بة ةةر  ،ف ة ةالا عة ةةن
64-129
تشريعات وسائط اإلعال لالمتثاال للمعايير الدولية ،بما في لةك عةن طريةق إنهةاء تجةريم
التشهير (إستونيا)؛
إزال ةةة جمي ةةع العراقي ةةل الت ةةي تح ةةوال دون التمت ةةع بحري ةةة التعبي ةةر وت ةةوين
65-129
الجمعيات والتجمع السلمي والقحافة ،بما ي من تم ن القةحفيين والمجتمةع المةدني
من ممارسة أنشلتهم بحرية وأمان؛ ووضةع حةد للم ةايقات التةي يتعةرض لهةا القةحفيون
وحهف يرا االعتماد المفروض على القحفيين (فرنسا)؛
تبسةةيط إج ةراءات تسةةجيل اوح ةزاب السياسةةية وغيرهةةا مةةن الجمعيةةات
66-129
والمؤسسات العامة (ألمانيا)؛
التحقية ةةق بسة ةةرعة وفعالية ةةة فة ةةي جمية ةةع ادعة ةةاءات السة ةةجناء بتعرضة ةةهم
6٧-129
للتعةةهيب وسةةوء المعاملةةة ،وفةةي أعمةةاال الت ويةةف واالنتقةةا والتهديةةد التةةي يتعةةرض له ةةا
المدافعون عن حقوق اإلنسان والقحفيون (إيلاليا)؛
تعزية ةةز الجهة ةةود المبهولة ةةة ل ة ةةمان حرية ةةة التعبية ةةر وت ة ةةوين الجمعية ةةات،
68-129
وإصالم التشريعات الحالية ال اصة بحرية اإلعال  ،امتثاالا للمعايير الدولية (إيلاليا)؛
ضةةمان حريةةة التعبيةةر بال امةةل واالمتنةةاع عةةن إلقةةاء القةةب
69-129
القحفيين (رومانيا)؛
٧0-129
(أستراليا)؛

تعسةةفيا علةةى

الوف ة ةةاء ب ة ةةااللتزا ب ة ةةمان حري ة ةةة ت ة ةةوين الجمعي ة ةةات وحري ة ةةة التعبي ة ةةر

ضمان حرية التجمع وحريةة ت ةوين الجمعيةات وإلغةاء المةادة 1-193
٧1-129
م ةةن الق ةةانون الجن ةةائي الت ةةي تج ةةر النش ةةاا الم ةةدني للمنظم ةةات غي ةةر المس ةةجلة ،وق ةةانون
التجمعات الجماهيرية (الواليات المتحدة اومري ية)؛
تيس ة ةةير تس ة ةةجيل المنظم ة ةةات غي ة ةةر الح ومي ة ةةة وإنه ة ةةاء تجة ة ةريم تنظ ة ةةيم
٧2-129
الجمعيات غير المسجلة لألنشةلة والمشةاركة فيهةا ،بإلغةاء المةادة  1-193مةن القةانون
الجنائي (الجمهورية التشي ية)؛
التعجي ةةل بإلغ ةةاء الم ةةادة  1-193م ةةن الق ةةانون الجن ةةائي ،الت ةةي تج ةةر
٧3-129
أنش ةةلة المنظم ةةات غي ةةر المس ةةجلة ،وإنه ةةاء نم ةةط عرقل ةةة وم ةةايقة وت وي ةةف منظم ةةات
المجتم ةةع الم ةةدني الت ةةي تع ةةزز حق ةةوق اإلنس ةةان وت ةةدافع عنه ةةا ،بم ةةا فيه ةةا نقاب ةةات العم ةةاال
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ومجموعات الدفاع عن البيئة ومجموعات المثليةات والمثليةين ومزدوجةي الميةل الجنسةي
ومغ ةةايري الهوي ةةة الجنسة ةةانية وح ةةاملي صة ةةفات الجنس ةةين ومجموعة ةةات حق ةةوق اإلنسة ةةان
(الدانمرت)؛
اس ةةتهالال اإلجة ةراءات التشة ةريعية إللغ ةةاء الم ةةادة  1-193م ةةن الق ةةانون
٧4-129
الجنائي ،التي تفرض عقوبات جنائية على المشاركة في منظمات غير مسجلة (ليتوانيا)؛
تعزيةز حريةةة وسةائط اإلعةةال والحةةق فةي حريةةة التعبيةر وصةةونهما وضةةمان
٧5-129
تمايةةي التش ةريعات والممارسةةات مةةع المةةادة  19مةةن العهةةد الةةدولي ال ةةا بةةالحقوق
المدني ةةة والسياس ةةية ،وإجة ةراء تحقيق ةةات محاي ةةدة ف ةةي جمي ةةع ح ةةاالت التع ةةدي ب ةةالهجو
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)؛
االمتن ةةاع ع ةةن ت وي ةةف الم ةةدافعين ع ةةن حق ةةوق اإلنس ةةان والمجموع ةةات
٧٧-129
التابع ةةة للمنظم ةةات غي ةةر الح ومي ةةة والق ةةحفيين وع ةةن م ةةايقتهم واحتج ةةازهم احتج ةةازا
تعسةةفيا ،وتقةةديم ضةةمانات ت فةةل الحقةةوق فةةي حريةةة التعبيةةر والتجمةةع السةةلمي ،وإنهةةاء
القي ةةود والمراقب ةةة المفروض ةةة عل ةةى اإلنترن ةةت ،و ل ةةك تحدي ةةدا بتع ةةديل التشة ةريعات إلزال ةةة
اإلجراءات التي تت ه اارج نلاق الق اء لحجب مواقع اإلنترنت ،تمايةيا مةع توصةيات
ممثل منظمة اومن والتعةاون فةي أوروبةا المعنةي بحريةة وسةائط اإلعةال الةهي كانةت زيارتةن
بتقريح من سللات بيالروس في عا  2013الوة في االتجاه القحيح (اليونان)؛
االمتثاال لجميةع أح ةا إعةالن اومةم المتحةدة المتعلةق بالمةدافعين عةن
٧8-129
حقةةوق اإلنسةةان ،بمةةا ي ةةمن تم ةةن المشةةاركين فةةي العمةةل المتعلةةق بحقةةوق اإلنسةةان مةةن
ممارسة حقوقهم في حرية التعبير وت وين الجمعيات والتحرت دون عراقيل (هنغاريا)؛
ضةةمان سةةالمة الم ةةدافعين عةةن حقةةوق اإلنس ةةان والقةةحفيين ،وض ةةمان
٧9-129
حقوق اإلنسان ال اصة بهم ،وال سيما حرية التعبير والقحافة؛ وإجةراء تحقيقةات سةريعة
ويةةفافة اسةةتجابة للتقةةارير التةةي تفيةةد بوقةةوع م ةةايقات وأعمةةاال انتقةةا وتهديةةدات وأعمةةاال
عنف (اليابان)؛
تهيئ ةةة بيئ ةةة آمن ةةة ومواتي ةةة ،ف ةةي الق ةةانون والممارس ةةة ،يم ةةن للمجتم ةةع
80-129
المدني أن يعمل فيها دون عراقيل وفي أمان ويم ن أن يشةارت فةي إطارهةا فةي العمليةات
الديمقراطية مشاركة كاملة ،والحفاى على ههه البيئة (أيرلندا)؛
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حمايةةة حةةق المةةدافعين عةةن حقةةوق اإلنسةةان فةةي حريةةة التجمةةع وت ةةوين
81-129
الجمعيات ،وااصة المدافعين الهين ينظمون الحمةالت ضةد التمييةز القةائم علةى الميةوال
الجنسي (كندا)؛
مراجع ةةة نق ةةانون الجمعي ةةات العام ةةةن ل ةةمان التمت ةةع ب ةةالحق ف ةةي حري ةةة
82-129
ت وين الجمعيات تمتع ا كامالا ،باالمتثاال للحقوق والمعايير الدولية (ل سمبرغ)؛
إلغةةاء المسةةؤولية الجنائيةةة عةةن تنظةةيم أنشةةلة المنظمةةات غيةةر المسةةجلة
83-129
والمشاركة فيها ،ورفع الحظر المفروض على أنشلة المنظمات غير المسجلة (بولندا)؛
ت ييف التشريعات المحلية المتعلقة بالجمعيات إلزالة أية عراقيةل تعيةق
84-129
تحقيق حرية المواطنين في ت وين الجمعيات تحقيق ا تام ا (رومانيا)؛
الت لي عن ممارسةة احتجةاز القةحفيين احتجةازا تعسةفيا وإنهةاء تجةريم
85-129
التشهير (ليتوانيا)؛
إنهةةاء تج ةريم أنشةةلة المنظمةةات غيةةر الح وميةةة غيةةر المسةةجلة وإنهةةاء
86-129
جمي ةةع أية ة اال الم ةةايقات اإلداري ةةة أو الق ةةائية الت ةةي تتع ةةرض له ةةا الجه ةةات الفاعل ةةة
المستقلة من المجتمع المدني (سويسرا)؛
تبسةةيط إج ةراءات تسةةجيل جمعيةةات ومنظمةةات ومؤسسةةات المجتمةةع
8٧-129
الم ةةدني بق ةةدر كبي ةةر ،وض ةةمان تماي ةةي اإلط ةةار الق ةةانوني والسياس ةةي م ةةع المع ةةايير الدولي ةةة
(بلجي ا)؛
إزالةةة القيةةود المفروضةةة علةةى المجتمةةع المةةدني ،بمةةا فيهةةا حظةةر تلقةةي
88-129
المنظمات غير الح ومية لألمواال من ال ارج والقيةود المفروضةة علةى اوعمةاال التلوعيةة
اةةارج س ةةاعات العمةةل ،وإزال ةةة العراقيةةل الت ةةي تعيةةق تس ةةجيل المنظمةةات غي ةةر الح ومي ةةة
رسمي ا ،تمايي ا مع الحق في حرية ت وين الجمعيات والحق في حرية التعبير (كندا)؛
التحقيةةق فةةي جميةةع االدعةةاءات بةةالتعرض للتعةةهيب وسةةوء المعاملةةة فةةي
89-129
مرافةةق االحتجةةاز ،وات ةةا التةةدابير المناسةةبة لتقةةديم مرت بةةي تلةةك اوعمةةاال إلةةى العدالةةة
(بوتسوانا)؛
ض ة ةةمان ع ة ةةد إلق ة ةةاء المتظ ة ةةاهرين الس ة ةةلميين ف ة ةةي الس ة ةةجون أو ع ة ةةد
90-129
م ايقتهم أو سوء معاملتهم علةى يةد الشةرطة لممارسةة حقهةم فةي حريةة التعبيةر والتجمةع
السةةلمي ،واإلف ةراج الفةةوري وغيةةر المشةةروا عةةن كةةل مةةن احتجةةز لمجةةرد ممارسةةة هةةهين
الحقين (الدانمرت)؛
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ات ة ةةا الت ة ةةدابير الرامي ة ةةة إل ة ةةى مواءم ة ةةة التشة ة ةريع ال ة ةةا بالتجمع ة ةةات
91-129
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)؛
تعديل قانون المظاهرات الجماهيريةة إلتاحةة ممارسةة الحةق فةي التجمةع
92-129
السلمي بمزيد من اليسر (كرواتيا)؛
مواءمة التشريعات ال اصة بالمظاهرات الجماهيرية مع المعايير الدوليةة
93-129
ال اصة بحرية التجمع ،بما في لك عن طريق إلغاء مبدأ الحقوال علةى تةرايا لتنظةيم
هةةهه المظةةاهرات وإلغةةاء يةةرا سةةداد مةةودعي الللبةةات لمبلةةم مةةالي لقةةاء الحفةةاى علةةى
النظا العا وتقديم ال دمات اللبية كشرا أساسي لتنظيم المظاهرات (ألمانيا)؛
تعةةديل الق ةوانين االنت ابيةةة لمواءمتهةةا مةةع توصةةيات م تةةب المؤسسةةات
94-129
الديمقراطيةةة وحقةةوق اإلنسةةان ل ةةي تحتةةر اإلصةةالحات االنت ابيةةة العمليةةات السياسةةية
الديمقراطية ة ةةة وحري ة ة ةة ت ة ة ةةوين الجمعية ة ةةات وحرية ة ةةة التعبية ة ةةر قبة ة ةةل االنت ابة ة ةةات الرئاسة ة ةةية
لعا ( 2015الواليات المتحدة اومري ية)؛
مواءم ةةة النظ ةةا االنت ةةابي م ةةع التزام ةةات ومب ةةادن م ت ةةب المؤسس ةةات
95-129
الديمقراطية وحقوق اإلنسان فيما ي ا االنت ابات الديمقراطية ،و لةك بالتعةاون الوثيةق
مع لك الم تب (النمسا)؛
ات ةةا التةةدابير الراميةةة إلةةى تحسةةين ةةروف العمةةل تمايةةي ا مةةع توصةةيات
96-129
اللجنة المعنية بالحقوق االقتقادية واالجتماعية والثقافيةة ،بمةا فةي لةك عةن طريةق إلغةاء
أي نةةوع مةةن أن ةواع العمةةل القسةةري ،وإلغةةاء غرامةةات ال مةةوال فةةي العمةةل ،والت لةةي عةةن
عقود العمل الققيرة اوجل التي يشاع است دامها (الم سيك).
 -130ولم تحظ التوصيات التالية بتأييد بيالروس ويشار إليها على هها النحو فيما يلي:
النظر فةي التقةديق علةى البروتوكةوال االاتيةاري الثةاني الملحةق بالعهةد
1-130
ال ةةدولي ال ةةا ب ةةالحقوق المدني ةةة والسياس ةةية واله ةةادف إل ةةى إلغ ةةاء عقوب ةةة اإلع ةةدا ،
واعتماد وقف ااتياري لعقوبة اإلعدا بح م الواقع بغية إلغائها كلي ا (ناميبيا)؛
التقةةديق علةةى البروتوكةةوال االاتيةةاري الثةةاني الملحةةق بالعهةةد الةةدولي
2-130
ال ا بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدا (باراغواي)؛
االن ةةما إلةةى البروتوكةةوال االاتيةةاري الثةةاني الملحةةق بالعهةةد الةةدولي
3-130
ال ا بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدا (السويد)؛
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التوقي ةةع عل ةةى البروتوك ةةوال االاتي ةةاري الث ةةاني الملح ةةق بالعه ةةد ال ةةدولي
4-130
ال ا بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعةدا والتقةديق عليةن
(إيلاليا)؛
التقةةديق علةةى البروتوكةةوال االاتيةةاري الثةةاني الملحةةق بالعهةةد الةةدولي
5-130
ال ةةا بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةية والهةةادف إلةةى إلغةةاء عقوبةةة اإلعةةدا  ،ف ةالا عةةن
البروتوك ةةولين رق ةةم  6ورق ةةم  13لالتفاقي ةةة اووروبي ةةة لحماي ةةة حق ةةوق اإلنس ةةان والحري ةةات
اوساسية بغية إلغاء عقوبة اإلعدا (فنلندا)؛
اعتم ةةاد وق ةةف ااتي ةةاري لعقوب ةةة اإلع ةةدا دون ت ةةأاير ،والتق ةةديق عل ةةى
6-130
البروتوكة ةةوال االاتية ةةاري الثة ةةاني الملحة ةةق بالعهة ةةد الة ةةدولي ال ة ةةا بة ةةالحقوق المدنية ةةة
والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدا (ل سمبرغ)؛
اعتمةةاد وقةةف ااتيةةاري لعقوبةةة اإلعةةدا ك لةةوة أولةةى إللغائهةةا؛ ووضةةع
٧-130
الة وطنية لالن ما إلى البروتوكةوال االاتيةاري الثةاني الملحةق بالعهةد الةدولي ال ةا
بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةية والهةةادف إلةةى إلغةةاء عقوبةةة اإلعةةدا ؛ والقيةةا فةةورا بتعةةديل
إجراءات التنفيه من أجل إالار اوسرة بتةاريا التنفيةه وموقةع الةدفن (الممل ةة المتحةدة
لبريلانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
اعتم ةةاد وق ةةف ااتي ةةاري لعقوب ةةة اإلع ةةدا كه ةةدف عل ةةى اوج ةةل القق ةةير
8-130
والنظةةر فةةي إلغائهةةا تمام ةا واالن ةةما إلةةى البروتوكةةوال االاتيةةاري الثةةاني الملحةةق بالعهةةد
ال ةةدولي ال ةةا ب ةةالحقوق المدنية ةةة والسياس ةةية واله ةةادف إلة ةةى إلغ ةةاء عقوب ةةة اإلعة ةةدا
(النمسا)؛
االن ةما إلةةى البروتوكةوال االاتيةةاري التفاقيةة مناه ةةة التعةهيب وإنشةةاء
9-130
آلية وطنية وقائية بما يتمايى مع البروتوكوال االاتياري واإلقرار بااتقا لجنة مناه ةة
التعةةهيب للنظةةر فةةي ادعةةاءات انتهةةات االلتزامةةات المترتبةةة علةةى المةةادتين  21و 22مةةن
االتفاقية (ألمانيا)؛
التقةةديق علةةى البروتوكةةوال االاتيةةاري الملحةةق بالعهةةد الةةدولي ال ةةا
10-130
بالحقوق االقتقادية واالجتماعية والثقافية (البرتغاال)؛
التقةةديق علةةى البروتوكةةوال االاتيةةاري الملحةةق بالعهةةد الةةدولي ال ةةا
11-130
بةةالحقوق االقتقةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة ،واالتفاقيةةة الدوليةةة لحمايةةة حقةةوق جميةةع
العماال المهاجرين وأفراد أسرهم ،واتفاقية حقوق اوي ا وي اإلعاقة (السلفادور)؛
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التوقيةةع علةةى البروتوكةةوال االاتيةةاري الملحةةق بالعهةةد الةةدولي ال ةةا
12-130
ب ةةالحقوق االقتق ةةادية واالجتماعي ةةة والثقافي ةةة وعل ةةى االتفاقي ةةة الدولي ةةة لحماي ةةة جمي ةةع
اوي ا من االاتفاء القسري والتقديق عليهما (أوروغواي)؛
التقةةديق علةةى البروتوكةةوال االاتيةةاري الملحةةق بالعهةةد الةةدولي ال ةةا
13-130
بةةالحقوق االقتقةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة واالن ةةما إلةةى آليةةات التحقيةةق واآلليةةات
المشتركة بين الدوال (اليونان)؛
التقديق علةى اتفاقيةة مناه ةة التعةهيب وغيةره مةن ضةروب المعاملةة أو
14-130
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (أوروغواي) (الدانمرت) (غانا)؛
االن ةةما إلةةى اتفاقيةةة مناه ةةة التعةةهيب وغيةةره مةةن ضةةروب المعاملةةة أو
15-130
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (ييلي) (ال ونغو)؛
التقةةديق علةةى البروتوكةةوال االاتيةةاري التفاقيةةة مناه ةةة التعةةهيب وغيةةره
16-130
م ةةن ض ةةروب المعامل ةةة أو العقوب ةةة القاس ةةية أو الالإنس ةةانية أو المهين ةةة ،ومواءم ةةة ةةروف
االحتجاز في أماكن الحرمان من الحرية مع المعايير الدولية (اليونان)؛
ات ةةا الت ةةدابير التشة ةريعية واإلداري ةةة وغيره ةةا م ةةن الت ةةدابير الفعال ةةة لمن ةةع
1٧-130
أعم ةةاال التع ةةهيب أو س ةةوء المعامل ةةة والتحقي ةةق فيه ةةا والمعاقب ةةة عليه ةةا ،والتق ةةديق عل ةةى
البروتوكوال االاتياري التفاقية مناه ة التعهيب (البرتغاال)؛
التق ة ةةديق عل ة ةةى نظ ة ةةا روم ة ةةا اوساس ة ةةي للمح م ة ةةة الجنائي ة ةةة الدولي ة ةةة
18-130
(كوستاري ا) (غانا)؛
19-130
(غواتيماال)؛

االن ة ةةما إل ة ةةى نظ ة ةةا روم ة ةةا اوساس ة ةةي للمح م ة ةةة الجنائي ة ةةة الدولي ة ةةة

التقديق على نظا روما اوساسةي للمح مةة الجنائيةة الدوليةة واالتفةاق
20-130
بشأن امتيازات المح مة الجنائية الدولية وحقاناتها (بوتسوانا)؛
االن ةةما إلةةى نظةةا رومةةا اوساسةةي للمح مةةة الجنائيةةة الدوليةةة وتنفيةةهه
21-130
في القانون الوطني (إيلاليا)؛
االن ةةما إلةةى نظةةا رومةةا اوساسةةي للمح مةةة الجنائيةةة الدوليةةة وتنفيةةهه
22-130
في التشريعات الوطنية ،بمةا فةي لةك عةن طريةق ت ةمين تلةك التشةريعات أح امةا بشةأن
التعاون السريع وال امل مع المح مة (هنغاريا)؛
االن ةةما إلةةى نظةةا رومةةا اوساسةةي للمح مةةة الجنائيةةة الدوليةةة ومواءمةةة
23-130
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
24-130
التشريعات الوطنية مواءمة كاملة معن (الجبل اوسود)؛
تم ةةين المةراقبين الةةدوليين لحقةةوق اإلنسةةان مةةن الوصةةوال إلةةى بةةيالروس
25-130
دون قيود (النمسا)؛
زيةةادة التعةةاون مةةع هيئةةات المعاهةةدات التابعةةة لألمةةم المتحةةدة ،بمةةا فةةي
26-130
لك توجين دعوة دائمةة إلةى المقةرر ال ةا المعنةي بحالةة حقةوق اإلنسةان فةي بةيالروس
والسمام لن بزيارة البلد (ليتوانيا)؛
التعةةاون م ةةع آلي ةةات المتابع ةةة التابعةةة لألم ةةم المتح ةةدة ،ال س ةةيما بتوجي ةةن
2٧-130
دعوة دائمةة إلةى جميةع الم لفةين بواليةات فةي إطةار اإلجةراءات ال اصةة والموافقةة علةى
زياراتهم كلها ،وااصة زيارات المقرر ال ا المعني بحالة حقوق اإلنسةان فةي بةيالروس
(فرنسا)؛
28-130
ال اصة (غانا)؛

توجيةن دعةةوة دائمةة إلةةى جميةع الم لفةةين بواليةات فةةي إطةار اإلجةراءات

توجي ةةن دع ةةوة مفتوح ةةة إل ةةى الم لف ةةين بوالي ةةات ف ةةي إط ةةار اإلجة ةراءات
29-130
ال اصة التابعة لألمم المتحدة (غواتيماال)؛
توجيةن دعةةوة دائمةة إلةةى جميةع الم لفةةين بواليةات فةةي إطةار اإلجةراءات
30-130
ال اصة لمجلس حقوق اإلنسان (بيرو)؛
بةةهال جهةةود م ثفةةة لتعزيةةز التعةةاون مةةع آليةةات حقةةوق اإلنسةةان التابعةةة
31-130
لألمم المتحدة ،ال سيما بتوجين دعوة دائمة إلى الم لفين بواليةات فةي إطةار اإلجةراءات
ال اصةةة ،واإلق ةرار بواليةةة المقةةرر ال ةةا المعنةةي بحالةةة حقةةوق اإلنسةةان فةةي بةةيالروس
(جمهورية كوريا)؛
ات ةا تةدابير مناسةبة للنظةر فةي توصةيات المقةرر ال ةا
32-130
حقوق اإلنسان في بيالروس وتنفيهها (التفيا)؛

المعنةي بحالةة

التعةةاون مةةع آليةةات اومةةم المتحةةدة ،بمةةا فةةي لةةك مةةع المقةةرر ال ةةا
33-130
المعني بحالة حقوق اإلنسان في بيالروس (رومانيا)؛
التعةةاون ال امةةل مةةع المقةةرر ال ةةا
34-130
بيالروس وأاه توصياتن بعين االعتبار (سلوفينيا)؛
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توجيةةن دعةةوة إلةةى المقةةرر ال ةةا المعنةةي بحالةةة حقةةوق اإلنسةةان فةةي
35-130
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،
36-130
وتوجيةةن دعةةوة دائمةةة إلةةى الم لفةةين بواليةةات فةةي إطةةار اإلج ةراءات ال اصةةة ،وفةةي حالةةة
ع ةةد قب ةةوال ل ةةك ،الموافق ةةة عل ةةى زي ةةارة المق ةةررين ال اص ةةين ال ةةهين طلبة ةوا زي ةةارة البل ةةد
(بلجي ا)؛
ات ةةا التةةدابير المناسةةبة ل ةةمان وصةةوال المقةةرر ال ةةا المعنةةي بحالةةة
3٧-130
حقوق اإلنسان في بيالروس إلى البلد دون قيةود ،والموافقةة علةى طلبةات الزيةارة المعلقةة
الة ةواردة للم لف ةةين بوالي ةةات ف ةةي إط ةةار اإلجة ةراءات ال اص ةةة لمجل ةةس حق ةةوق اإلنس ةةان
اآلارين ،والنظر في نهاية الملاف في توجين دعوة دائمة إليهم (التفيا)؛
تم ةةين المراقةةب ال ةةا المعنةةي بحال ةة حقةةوق اإلنسةةان فةةي بةةيالروس
38-130
وغيةةره مةةن الم لفةةين بواليةةات فةةي إطةةار اإلج ةراءات ال اصةةة مةةن الوصةةوال إلةةى بةةيالروس
دون قية ةةود ،واالمتثة ةةاال للتوصة ةةيات ال ة ةواردة فة ةةي تقرية ةةر المقة ةةرر ال ة ةةا دون أي تة ةةأاير
واستئناف التعاون مع جميع المنظمات الدولية (النرويج)؛
اإلف ةراج فةةورا عةةن جميةةع السةةجناء السياسةةيين وضةةمان إعةةادة تةةأهيلهم
39-130
بال امل (ليتوانيا)؛
40-130
(ل سمبرغ)؛

المبةةادرة بةةاإلفراج عةةن جمي ةةع السةةجناء السياسةةيين فةةورا ودون ي ةةروا

اإلفراج فورا ودون يروا عن كةل مةن احتجةز لمجةرد ممارسةة حقةن فةي
41-130
حرية التعبير وحرية التجمع ممارسة سلمية (إستونيا)؛
42-130

اإلفراج فورا عن باقي السجناء السياسيين (سلوفينيا)؛

إنهة ةةاء احتجة ةةاز النشة ةةلاء السياسة ةةيين واإلف ة ةراج عة ةةن جمية ةةع السة ةةجناء
43-130
السياسيين دون تأاير (أستراليا)؛
اإلفة ةراج ف ةةورا ودون ي ةةروا ع ةةن جمي ةةع الس ةةجناء السياس ةةيين وض ةةمان
44-130
إعادة تأهيلهم بال امل (بولندا)؛
إع ةةادة النظ ةةر ف ةةي ح ةةاالت احتج ةةاز اوفة ةراد المح ةةرومين م ةةن حة ةريتهم
45-130
وسباب قد ترتبط بممارسة حقوق اإلنسان والحريات ممارسة سلمية (البرازيل)؛
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اإلفة ةراج ف ةةورا ودون ي ةةروا ع ةةن جمي ةةع الس ةةجناء السياس ةةيين وأع ةةاء
46-130
المعارضةةة والمةةدافعين عةةن حقةةوق اإلنسةةان والنشةةلاء ،وضةةمان إعةةادة تةةأهيلهم بال امةةل،
ورفةةع قيةةود السةةفر والقيةةود اواةةر المفروضةةة علةةى السةةجناء السياسةةيين الةةهين تةةم العفةو
عنهم (النرويج)؛
اإلفةراج فةةورا عةةن بةةاقي السةةجناء السياسةةيين ،والتحقيةةق فةةي تقةةارير سةةوء
4٧-130
المعامل ةةة ،وات ةةا إجة ةراءات ض ةةد م ةةن ي ةةدعى أنه ةةم مس ةةؤولون ع ةةن س ةةوء المعامل ةةة وفقة ة ا
للقوانين المحلية والدولية (كندا)؛
ات ةةا ال ةوات ملموسةةة للق ةةاء علةةى االحتجةةاز التعسةةفي كش ة ل مةةن
48-130
أي ة اال مالحقةةة المعارضةةين السياسةةيين والمةةدنيين ،واإلف ةراج عةةن كةةل مةةن ُح ةةم علةةيهم
بش ل مباير أو غير مباير بسبب أنشلتهم السياسية والمدنية وإعادة تةأهيلهم بال امةل
(الجمهورية التشي ية).
 -131وجميع االستنتاجات و/أو التوصةيات الةواردة فةي هةها التقريةر تعبةر عةن موقةف الدولةة
(الدوال) التةي قةدمتها و/أو الدولةة موضةوع االسةتعراض .وال ينبغةي أن يُفهةم أنهةا تحظةى بتأييةد
الفريق العامل ك ل.
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[English only]
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