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التواطاي املنبثقة  أن اجلولأة الثالثأة مأن االسأتعراض موقف بوتسواان من   
 اليت ُ روَئ النظر فطها و  يالدوري الشامل

هررر   "تأييررردلحظيررر  ا" ع ررر  سسرررال سن التوصررريا  الررريالتوصررريا  ترررردو سوتانررروا  ع ررر   
"سححري  ارا  توصيا  إما نفذهتا سوتانوا  الكامل سو سهنا تعتزم ذلك، يف حني سن التوصيا  الري

ع مرا"" هرر  توصرريا  اوررذ  سوتانروا  س ررأهنا سعرره اال رروا  لكنكرا   تنفررذها الكامررل سو هرر  
  .غري قادرة ع   تنفيذها يف غضون فرتة اإلسالغ هذه

 

 الرقم
الدولة العضو الي 

 التوصية قدم  التوصية

 موقف سوتانوا 
)حظي  التأييد/ 
 سححي  اا ع ما"(

128-1 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(

سررررذل مزيررررد مررررن ا كررررود لالمت ررررال ل معررررايري  إي اليا
الدولية حلقوق اإلنانران، وسيضرا" مرن  رالل 
ا ستمرار يف عم ية التصديق ع   الصكوك 

 الدولية األساسية.

 سحي  اا ع ما" 

128-2 
الدوليررررة والتعرررراون مرررر  )ا لتزامررررا  

 آليا  حقوق اإلنانان(

النظر يف ال روع يف عم يا  التصديق ع    اراغواي
املعاهررردا  الرئيانرررة حلقررروق اإلنانررران الررري مل 

 .يصدَّق ع يكا سعد

 سحي  اا ع ما" 

128-3 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(

ا نضمام إىل الصركوك الدوليرة حلقروق اإلنانران  النيجر
 .سعد طرفا" فيكاالي مل تصبح سوتانوا  

 سحي  اا ع ما" 

128-4 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(

التصررديق ع رر  العكررد الرردوحل االررا  احلقرروق  سرياليون
واتفاقيررررررة وال قافيررررررة، ا قتصررررررادية وا جتماعيررررررة 

حقرررروق األ رررراا  ذوي اإلعاقررررة، وا تفاقيررررة 
الدوليررة حلمايررة حقرروق مجيرر  العمررال املكرراجرين 
وسفررراد سسرررهم، وا تفاقيررة الدوليررة حلمايررة مجيرر  

 .األ اا  من ا  تفاء القانري

 سحي  اا ع ما" 

128-5 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(

النظرررررررر يف التصرررررررديق ع ررررررر  العكرررررررد الررررررردوحل  سوركينا فاسو
االرررررا  احلقررررروق ا قتصرررررادية وا جتماعيرررررة 
وال قافيررررة، وا تفاقيررررة الدوليررررة حلمايررررة مجيرررر  
األ رررررررررررراا  مررررررررررررن ا  تفرررررررررررراء القانررررررررررررري، 
وا تفاقيرررررررة الدوليرررررررة حلمايرررررررة حقررررررروق مجيررررررر  
العمررررال املكرررراجرين وسفررررراد سسرررررهم، واتفاقيررررة 

ضروب املعام رة مناهضة التعذيب وغريه من 
الالإنانررانية سو املكينررة  سو العقوسررة القاسررية سو

وسروتوكوهلررررررررررا ا  تيرررررررررراري، وإدمررررررررررا  هررررررررررذه 
 .الصكوك يف ت ريعاهتا الوطنية

 سحي  اا ع ما" 
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 الرقم
الدولة العضو الي 

 التوصية قدم  التوصية

 موقف سوتانوا 
)حظي  التأييد/ 
 سححي  اا ع ما"(

128-6 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(

التصرررديق ع ررر  العكرررد الررردوحل االرررا  احلقررروق  املكانيك
وال قافيررررة وا تفاقيررررة ا قتصررررادية وا جتماعيررررة 

الدوليرررررررررة حلمايرررررررررة حقررررررررروق مجيررررررررر  العمرررررررررال 
 .املكاجرين وسفراد سسرهم

 سحي  اا ع ما" 

128-7 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(

 التصررررديق ع رررر  ا تفاقيررررة الدوليررررة حلمايررررة  الف بني
حقوق مجي  العمال املكاجرين وسفراد سسرهم 
والتوفيررق سررني سياسررتكا الوطنيررة يف مضررمار 

 اهلجرة م  املبادئ الي تتبناها ا تفاقية.

 سحي  اا ع ما" 
 

128-8 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(

 يالربوتوكررررررررررول ا  تيررررررررررار التصررررررررررديق ع رررررررررر   الدامنرك
 تفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب 
املعام ة سو العقوسة القاسية سو الالإنانانية سو 

 .املكينة

 سحي  اا ع ما" 

128-9 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(

تك يرررف جكودهرررا مرررن سجرررل التصرررديق ع ررر   جورجيا
 تفاقيرررررررررة مناهضرررررررررة الربوتوكرررررررررول ا  تيررررررررراري 

التعررذيب وغررريه مررن ضررروب املعام ررة سو العقوسررة 
 .املكينة سو القاسية سو الالإنانانية

 سحي  اا ع ما" 
 

128-10 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(

اتفاقيررررررررة حقرررررررروق النظررررررررر يف ا نضررررررررمام إىل  إثيوسيا
 .األ اا  ذوي اإلعاقة

 حظي  التأييد

128-11 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(

التعجيررررررل يف عم يررررررة ا نضررررررمام إىل اتفاقيررررررة  جورجيا
 .حقوق األ اا  ذوي اإلعاقة

 سحي  اا ع ما" 

128-12 
والتعرررراون مرررر  )ا لتزامررررا  الدوليررررة 

 آليا  حقوق اإلنانان(

تانرررررري  عم يرررررة ا نضرررررمام إىل اتفاقيرررررة حقررررروق  سذرسيجان
 .األ اا  ذوي اإلعاقة

 سحي  اا ع ما" 

128-13 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(

النظررررررر يف التصررررررديق ع رررررر  اتفاقيررررررة حقرررررروق  موري يول
 .األ اا  ذوي اإلعاقة

 حظي  التأييد
 

128-14 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(

التصررررديق ع رررر  اتفاقيررررة حقرررروق األ رررراا   املغرب
 .ذوي اإلعاقة

 سحي  اا ع ما" 

128-15 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(

مواصرررررر ة عم يررررررة التصررررررديق ع رررررر  ا تفاقيررررررا   غاسون
سرريما  فيكررا سعررد، و الدوليررة الرري ليانرر  طرفررا" 

التصرررديق ع ررر  العكرررد الررردوحل االرررا  احلقررروق 
 .وال قافية ا قتصادية وا جتماعية

 سحي  اا ع ما" 
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 الرقم
الدولة العضو الي 

 التوصية قدم  التوصية

 موقف سوتانوا 
)حظي  التأييد/ 
 سححي  اا ع ما"(

128-16 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(

سرمينيررررررررررررررا، سنغررررررررررررررو ، 
 العراق، مصر

التصرررديق ع ررر  العكرررد الررردوحل االرررا  احلقررروق 
 .وال قافية ا قتصادية وا جتماعية

 سحي  اا ع ما" 

128-17 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(

التصرررررررررديق ع ررررررررر  العكرررررررررد الررررررررردوحل االرررررررررا   هندورال
وا جتماعيررة وال قافيررة، احلقرروق ا قتصررادية 

كافحرة التمييرز يف لرال مل اليونانركو واتفاقية
 .التع يم

 سحي  اا ع ما" 

128-18 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(

التصرررديق ع ررر  العكرررد الررردوحل االرررا  احلقررروق  الربتغال
 ا قتصرررررادية وا جتماعيرررررة وال قافيرررررة والربوتوكرررررول
ا  تيررررررررررراري امل حرررررررررررق سررررررررررره واتفاقيرررررررررررة حقررررررررررروق 

 .األ اا  ذوي اإلعاقة

 سحي  اا ع ما" 

128-19 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(

املتع قررة  1961التصررديق ع رر  اتفاقيررة عررام  سرياليون
 .خبفه حا   انعدام ا نانية

 سحي  اا ع ما" 

128-20 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(

املتع قررررررررة  1961ا نضررررررررمام إىل اتفاقيررررررررة عررررررررام  كينيا
خبفره حرا   انعردام ا نانرية ملعا رة حررا   

ألطفررررال وانعرررردام ا نانررررية سررررني ا انعررردام ا نانررررية
 .وإدرا  سحكامكا يف الت ريعا  الوطنية

 سحي  اا ع ما" 

128-21 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(

املتع قررررة  1961اتفاقيررررة عررررام  نضررررمام إىلا  س وفاكيا
 .خبفه حا   انعدام ا نانية

 سحي  اا ع ما" 

128-22 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(

املتع قررررة  1961اتفاقيررررة عررررام ا نضررررمام إىل  كو  ديفوار
 .خبفه حا   انعدام ا نانية

 سحي  اا ع ما" 

128-23 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(

التصرررررديق ع ررررر  اتفاقيرررررة منررررر  جر رررررة اإلادة  سرمينيا
 .ا ماعية واملعاقبة ع يكا

 حظي  التأييد

128-24 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(

النظررر يف التصررديق ع ررر  اتفاقيررة منرر  جر رررة  رواندا
نظرررررررررررا" اإلادة ا ماعيررررررررررة واملعاقبررررررررررة ع يكررررررررررا 

قرررررررررررررررتاب الررررررررررررررذكر  الانررررررررررررررنوية الانرررررررررررررربعني  
 . عتمادها

 حظي  التأييد 

128-25 
 )ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر 

 آليا  حقوق اإلنانان(

كافحرررررررة مل اليونانررررررركو التصرررررررديق ع ررررررر  اتفاقيرررررررة الاننغال
 .التمييز يف لال التع يم

 سحي  اا ع ما" 
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 الرقم
الدولة العضو الي 

 التوصية قدم  التوصية

 موقف سوتانوا 
)حظي  التأييد/ 
 سححي  اا ع ما"(

128-26 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(

توجيه دعروة دائمرة إىل املك َّفرني سرو    يف  دولة ف ان ني
 .االاصةإطار اإلجراءا  

 حظي  التأييد

128-27 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(

توجيه دعروة دائمرة إىل املك فرني سرو    يف  هندورال
 .إطار اإلجراءا  االاصة

 حظي  التأييد 

128-28 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(

توجيرره دعرروة مفتوحررة ودائمررة إىل اإلجررراءا   سوكرانيا
 .االاصة جمل س حقوق اإلنانان

 ظي  التأييدح

128-29 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(

توجيررره دعررروة دائمرررة إىل اإلجرررراءا  االاصرررة  الربتغال
 .جمل س حقوق اإلنانان

 حظي  التأييد

128-30 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(

توجيه دعروة دائمرة إىل املك فرني سرو    يف  ا بل األسود
 .إطار اإلجراءا  االاصة

 حظي  التأييد

128-31 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(
 

التعررراون الكامرررل مررر  آليرررا  األمرررم املتحرررردة   ي  
سررررررريما دعررررررروة املقررررررررر   حلقررررررروق اإلنانررررررران، 

االررررا  املعررررمل االررررة املرررردافعني عررررن حقرررروق 
اإلنانرررران إىل إجررررراء ز را ، وضررررمان عرررردم 
وجررود عوائررق ُتررول دون ز رة املرردافعني عررن 

 .حقوق اإلنانان

 حظي  التأييد

128-32 
والتعرررراون مرررر   )ا لتزامررررا  الدوليررررة

 آليا  حقوق اإلنانان(

ا عررررررررررررتاة ا تصرررررررررررا   نرررررررررررة مناهضرررررررررررة  املغرب
ت قوررر  ال ررركاو  الفرديرررة  وجرررب سالتعرررذيب 

مرررررن اتفاقيرررررة مناهضرررررة التعرررررذيب  22املرررررادة 
وغررررررررريه مررررررررن ضررررررررروب املعام ررررررررة سو العقوسررررررررة 

 .القاسية سو الالإنانانية سو املكينة

 سحي  اا ع ما" 

128-33 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(

املم كرررررررررررة املتحرررررررررررردة 
لربي انيررررررررا العظمرررررررر  

 يرلندا ال ماليةآو 

اعتمرررراد عم يررررة واضررررحة تقرررروم ع رررر  سسررررال 
ا رردارة عنررد ا تيررار املر ررحني ع رر  الصررعيد 
الرروطمل  نتارراا  هيمررا  معاهرردا  األمررم 

 .املتحدة

 سحي  اا ع ما" 

128-34 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(

النظر، الت اور مر  الربملران واجملتمر  املرد ،  غا 
يف وض  إطرار ل انياسرا  يوجره املمارسرا  
واإلجرررررراءا  املتع قرررررة سعم يرررررا  املعاهررررردا  
الدولية الي تن ئ حقوقا" والتزاما   قتض  

 .القانون الدوحل

 سحي  اا ع ما" 
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128-35 
)ا لتزامررررا  الدوليررررة والتعرررراون مرررر  

 آليا  حقوق اإلنانان(

رسرررم   رررة عمرررل وطنيرررة لتنفيرررذ قررررار ل رررس  الربتغال
 .1325 حقوق اإلنانان

 سحي  اا ع ما" 

128-36 
 )اإلطار الوطمل حلقوق اإلنانان(

لالتفاقيررة الدوليررة ا نتكرراء مررن التنفيررذ ا  رر   تركيا 
ل قضرررررررررراء ع رررررررررر  مجيرررررررررر  س رررررررررركال التمييررررررررررز 
العنصرررري، والعكرررد الررردوحل االرررا  احلقررروق 
املدنيرررررة والانياسرررررية، واتفاقيرررررة القضررررراء ع ررررر  
مجيرررر  س رررركال التمييررررز ضررررد املرررررسة، واتفاقيررررة 
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعام رة 
 .سو العقوسة القاسية سو الالإنانانية سو املكينة

 سحي  اا ع ما" 

128-37 
 )اإلطار الوطمل حلقوق اإلنانان(

اوررراذ اإلجرررراءا  الالزمرررة لتضرررمني القررروانني  س وفاكيا
الوطنيررة ا تفاقيررا  الدوليررة حلقرروق اإلنانرران 

 .الي صدق  ع يكا سوتانوا 

 حظي  التأييد

128-38 
 )اإلطار الوطمل حلقوق اإلنانان(

ت رررررريعاهتا  لتضرررررمنيتانرررررري  ا كرررررود ا اريرررررة  زمباسوي
املعاهررردا  الدوليرررة حلقررروق  م  الوطنيرررة سحكرررا

 .اإلنانان الي ه  طرة فيكا

 حظي  التأييد
 

128-39 
 )اإلطار الوطمل حلقوق اإلنانان(

إدرا  سحكرررررام ا تفاقيررررررا  الدوليرررررة حلقرررررروق  اليو ن
اإلنانرررران الررررري صرررردق  ع يكرررررا سوتانررررروا  يف 

ومرررررررن هرررررررذه ا تفاقيرررررررا   ؛القرررررررانون الررررررروطمل
اتفاقية مناهضة التعرذيب وغرريه مرن ضرروب 
املعام ة سو العقوسة القاسية سو الالإنانانية سو 
املكينررررررة، والعكررررررد الرررررردوحل االررررررا  احلقرررررروق 
املدنيرررررة والانياسرررررية، واتفاقيرررررة القضررررراء ع ررررر  

التمييرز ضررد املررسة، ايرح تصرربح مجير  س ركال 
 .اكم والان  ا  اإلداريةقاس ة ل ت بيق سمام ا 

 سحي  اا ع ما" 

128-40 
 )اإلطار الوطمل حلقوق اإلنانان(

إدرا  سحكررررررررررام ا تفاقيررررررررررا  الدوليررررررررررة حلقرررررررررروق  زامبيا
يف القرانون الروطمل؛ اإلنانان الي صحدق ع يكا 

ومرررررررن هرررررررذه ا تفاقيرررررررا  اتفاقيرررررررة مناهضرررررررة 
التعررررررذيب وغررررررريه مررررررن ضررررررروب املعام ررررررة سو 
العقوسررررة القاسررررية سو الالإنانررررانية سو املكينررررة، 
والعكرررررررد الررررررردوحل االرررررررا  احلقررررررروق املدنيرررررررة 
والانياسررررررية، واتفاقيررررررة القضرررررراء ع رررررر  مجيرررررر  
س كال التمييز ضد املررسة، واملي راق األفريقر  
حلقرررروق اإلنانرررران وال ررررعوب، ايررررح تصرررربح 
قاس رررررررررررة ل ت بيرررررررررررق مبا ررررررررررررة سمرررررررررررام ا ررررررررررراكم 

 .والان  ا  اإلدارية

 ع ما" سحي  اا 
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128-41 
 )اإلطار الوطمل حلقوق اإلنانان(

اإلدرا  الكامرررررررل ألحكرررررررام اتفاقيرررررررة ضرررررررمان  سفغانانتان
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعام رة 
سو العقوسة القاسية سو الالإنانانية سو املكينة، 
وا تفاقية الدولية ل قضاء ع   مجي  س كال 
التمييرررررز العنصرررررري، واتفاقيرررررة القضررررراء ع ررررر  

س رررررررررركال التمييررررررررررز ضررررررررررد املرررررررررررسة يف  مجيرررررررررر 
 .الت ريعا  الوطنية

 سحي  اا ع ما" 
 

128-42 
 )اإلطار الوطمل حلقوق اإلنانان(

 

مواصررر ة جكرررود إدرا  سحكرررام اتفاقيرررا  حقررروق  كينيا
، يف القررانون ا  رر  اإلنانرران الرري صرردق  ع يكررا

اتفاقيررة مناهضررة التعررذيب  ومررن هررذه ا تفاقيررا 
وغررررررررررريه مرررررررررررن ضررررررررررروب املعام رررررررررررة القاسرررررررررررية سو 

املكينررة، والعكرد الرردوحل االررا   سو الالإنانرانية
احلقررررررررررروق املدنيرررررررررررة والانياسرررررررررررية، واملي ررررررررررراق 

 .األفريق  حلقوق اإلنانان وال عوب

  سحي  اا ع ما" 

128-43 
 )اإلطار الوطمل حلقوق اإلنانان(

 

ت ررررريعاهتا الوطنيررررة  لتضررررمنياعتمرررراد قرررروانني  النيجر
الصرررركوك الدوليررررة حلقرررروق اإلنانرررران  م  سحكررررا

 .الي ه  طرة فيكا

  حظي  التأييد

128-44 
 )اإلطار الوطمل حلقوق اإلنانان(

إدرا  سحكررررررام املعاهرررررردا  الدوليررررررة حلقرررررروق  ا ُتاد الروس 
اإلنانرررران الررررري صرررردق  ع يكرررررا سوتانررررروا  يف 

الوطنيرررررررة لضرررررررمان ت بيقكرررررررا يف الت رررررررريعا  
 .ا اكم واألجكزة اإلدارية

 حظي  التأييد
 

128-45 
 )اإلطار الوطمل حلقوق اإلنانان(

مجكوريررررررررررررة فنررررررررررررزويال 
 البوليفارية

مواصرررر ة توطيررررد سياسرررراهتا ا جتماعيررررة وت ررررك 
 اصررررة يف ميرررردان املتع قررررة اقرررروق اإلنانرررران، 

احلقررروق ا قتصرررادية وا جتماعيرررة وال قافيرررة، 
مررررررن سجررررررل ُتانرررررررني نوعيررررررة حيرررررراة  رررررررعبكا، 

 .سيما سضعف فماته  

 حظي  التأييد 

128-46 
 )املاناواة وعدم التمييز(

ا سررررررررررتمرار يف تبديررررررررررد ال ررررررررررواغل املتصرررررررررر ة  الف بني
امليررررل  التمييررررز القررررائم ع رررر  نرررروع ا ررررنس سو

 .ا نان  سو اهلوية ا نانانية

 سحي  اا ع ما" 

128-47 
 )املاناواة وعدم التمييز(

 سحي  اا ع ما"  .الرت يص يف تغيري نوع ا نس فرنانا 
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128-48 
)احلررررررررق يف احليرررررررراة واحلريررررررررة واألمررررررررن 

 ال اص (

الكامرررررررررل ملات رررررررررف  ا سرررررررررتمرار يف التنفيرررررررررذ إندونيانيا
الصررركوك الدوليرررة حلقررروق اإلنانررران،  اصرررة 
اتفاقيرررة القضررراء ع ررر  مجيررر  س ررركال التمييرررز 
ضد املرسة، واتفاقيرة مناهضرة التعرذيب وغرريه 
مرررن ضرررروب املعام رررة سو العقوسرررة القاسرررية سو 

املكينة، قصد احلد من العنف  الالإنانانية سو
 .القائم ع   نوع ا نس

  حظي  التأييد

128-49 
)إقامررررة العرررردل، ومانررررألة اإلفررررال  

 من العقاب، وسيادة القانون(

 سحي  اا ع ما"  .رف  احلد األدىن لانن املانؤولية ا نائية تركيا

128-50 
)إقامررررة العرررردل، ومانررررألة اإلفررررال  

 من العقاب، وسيادة القانون(

توسرري  ن ررراق ن رررر سرررر مل املانررراعدة القانونيرررة  ا زائر
فررر  ا حتكررام إىل الررذي يكرردة إىل تيانررري 

القضررررررراء، وز دة عررررررردد مكاترررررررب املانررررررراعدة 
القانونية يف مجي  سحناء الب د، وتوسي  ن اق 
و يررررررررة الررررررررررب مل ايررررررررح ي رررررررررمل القضرررررررررا  

 .ا نائية

 سحي  اا ع ما" 

128-51 
واحلرررررررررررررق يف  )احلررررررررررررر   األساسررررررررررررية

 امل اركة يف احلياة الانياسية والعامة(

الو    املتحدة 
 األمريكية

اإلعررررالم  مررررنمجيرررر  الصررررحفيني  ضررررمان متكررررن
سكرررل حريرررة دون هتديرررد سو أبن ررر ة احلكومرررة 

 .مضايقة

 سحي  اا ع ما" 

128-52 
)احلررررررررررررر   األساسررررررررررررية واحلرررررررررررررق يف 

 والعامة(امل اركة يف احلياة الانياسية 

ُتانررررررررررني احلمايررررررررررة القانونيررررررررررة ل صررررررررررحفيني،  سسرتاليا
سررررريما مرررررن يت قررررر  مرررررنكم مع ومرررررا  مرررررن   

 يغ ررررررررررررروناملب غرررررررررررررني عرررررررررررررن املاالفرررررررررررررا  سو 
 .ا حتجاجا  املناوئة ل حكومة

 سحي  اا ع ما" 

128-53 
)احلررررررررررررر   األساسررررررررررررية واحلرررررررررررررق يف 
 امل اركة يف احلياة الانياسية والعامة(

ا متنرررراع عررررن اسررررتادام الررررتكم ا نائيررررة لعرق ررررة  هولندا
يف ذلرك ل صرحفيني  حرية اإلعالم والتعبري،  ا

الررررررذين يت قررررررون مع ومررررررا  مررررررن املب غررررررني عررررررن 
 .املاالفا 

 سحي  اا ع ما" 

128-54 
)احلررررررررررررر   األساسررررررررررررية واحلرررررررررررررق يف 
 امل اركة يف احلياة الانياسية والعامة(

توسررري  مانررراحة م ررراركة اجملتمررر  املرررد  كررر   مجكورية كور 
يتانررم احلكررم  زيررد مررن الد قراطيررة ولتحقيررق 

 .املزيد من اإلدما  ا جتماع 

 سحي  اا ع ما" 

128-55 
)احلررررررررررررر   األساسررررررررررررية واحلرررررررررررررق يف 
 امل اركة يف احلياة الانياسية والعامة(

مواقرررر  إن رررراء آليررررا  لررررز دة مت يررررل املرررررسة يف  توغو
 .املانؤولية

 سحي  اا ع ما" 
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128-56 
)احلررررررررررررر   األساسررررررررررررية واحلرررررررررررررق يف 
 امل اركة يف احلياة الانياسية والعامة(

ز دة مت يررررررل املرررررررسة يف مواقرررررر  صررررررن  القرررررررار،  العراق
 اصرررررررررة يف لررررررررراحل احلصرررررررررول ع ررررررررر  امليررررررررراه 

 .واالدما 

 سحي  اا ع ما" 

128-57 
 )حظر مجي  س كال الرق(

املم كرررررررررررة املتحرررررررررررردة 
لربي انيررررررررا العظمرررررررر  

 يرلندا ال ماليةآو 

ايرررررح  2009تعررررديل قرررررانون ال فررررل لعرررررام 
يتضمن تعريفا" لالجتار األطفرال وررروم سسروس 

 .س كال عمل األطفال

 سحي  اا ع ما" 

128-58 
 )حظر الرق(

ا جتار الب ر وإعادة اواذ تداسري فعالة ملن   ا ُتاد الروس 
 .أتهيل الضحا 

 حظي  التأييد 

128-59 
 )احلق يف العمل(

الررررررررو    املتحرررررررردة 
 األمريكية

زعررا  التجاريررة والنقرراا  انتعررديل قررانون امل
املعرررايري الدوليرررة،  رررا فيكرررا ايرررح يتما ررر  مررر  

 .حق العمال يف التنظيم النقايب

 سحي  اا ع ما" 

128-60 
 )احلق يف العمل(

اورراذ تررداسري فعالررة لتحانررني مررروة العمررال  الكرس  الرسوحل
 .املكاجرين وفقا" ل معايري الدولية

 سحي  اا ع ما" 

128-61 
 )احلق يف مانتو  معي    ئق(

تررررررردعيم جكودهرررررررا يف لرررررررال القضررررررراء ع ررررررر   ماليز  
القصررور يف سوجرره الفقررر، سانرربل منكررا ترردارحك 
 .سرامل القضاء ع   الفقر

 حظي  التأييد

128-62 
 )احلق يف الصحة(

توسرري  ن رراق سرررامل مكافحررة فررريول نقررص  فرنانا
 .املناعة الب رية لت مل غري مواطمل سوتانوا 

 سحي  اا ع ما" 
 

128-63 
 )احلق يف الصحة(

دوحل لإلنانرران ا ررزم أبنرره   يوجررد سي حررق  كينيا
يف اإلجكررا ، ومقاومررة النررداءا  إىل ُتريررر 
اإلجكررا ، ومواصرر ة تنفيررذ القرروانني الراميرررة 

 .إىل محاية حق ا نني يف احلياة

 سحي  اا ع ما" 

128-64 
 )احلق يف التع يم(

اورررراذ مجيرررر  التررررداسري املناسرررربة لضررررمان حصررررول  فن ندا
قردم املانراواة،  را األطفال ع   تع يم جيد ع ر  

 .، مىت سمكن ذلكالتع م س غاهتم األم يف ذلك

 سحي  اا ع ما" 

128-65 
 )حقوق املرسة(

اعتمرراد تررداسري تقرروم ع رر  مبرردس املانرراواة سررني  سوروغواي
 تكاا نانررررررني وُتمرررررر  حقرررررروق املرررررررسة وسررررررالم

وتعاقررب ع رر  سي ةارسررة تن رروي ع رر  متييررز 
 .يف حقكا سو تضر اا

 سحي  اا ع ما" 
 

128-66 
 )حقوق املرسة(

القرررروانني مررررن سجررررل وقررررف انتكاكررررا   مراجعررررة هندورال
حقوق املرسة يف لا   التبمل والزوا  وال الق 
والرررردفن وسي ولررررة املمت كررررا  عنررررد الوفرررراة وغررررري 

 .ذلك من قضا  قانون األحوال ال اصية

 سحي  اا ع ما" 
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 التوصية قدم  التوصية

 موقف سوتانوا 
)حظي  التأييد/ 
 سححي  اا ع ما"(

128-67 
 )حقوق ال فل(

 

إن اء آلية رصد  ام ة س أن معام رة األطفرال  سملانيا
عررن حررا   ا نتكرراك ا نانرر ، سغيرة الك ررف 

وسررروء املعام رررة، واإلارررال،  رررا يف ذلرررك إ حرررة 
إمكانيرررررة إ ررررررا  األطفرررررال مرررررن البيمرررررا  غرررررري 

 .املواتية لنمائكم

  حظي  التأييد

128-68 
 )حقوق ال فل(

اوررررراذ ترررررداسري فعالرررررة ل قضررررراء ع ررررر  العنرررررف  ميامنار
املمرررررررررارل ع ررررررررر  األطفرررررررررال،  رررررررررا يف ذلرررررررررك 

 .ا نتكاك وا ستغالل ا نانيان

  حظي  التأييد

128-69 
 )األق يا  وال عوب األص ية(

تك يرررررف ا كرررررود الراميرررررة إىل تعزيرررررز حقررررروق  الف بني
 .ال عوب األص ية ورفاهكا

 سحي  اا ع ما" 
 

128-70 
 )األق يا  وال عوب األص ية(

األق يررررا  ترررردعيم التررررداسري الراميررررة إىل محايررررة  سنن 
 .وال عوب األص ية الي تعيش يف الب د

 سحي  اا ع ما" 

128-71 
 )األق يا  وال عوب األص ية(

تدعيم الربامل الرامية إىل صون حقروق سفرراد  فرنانا
 .األق يا  وترسياكا

 سحي  اا ع ما" 

128-72 
 وال عوب األص ية()األق يا  

ال ررررررررعوب األصررررررررر ية ع ررررررررر   ضررررررررمان حصرررررررررول كندا 
االدما  العامة واملاء، وإلغاء حظر الصيد، سناء 

 .ع   ما سوص  سه مقرر األمم املتحدة االا 

 سحي  اا ع ما" 

128-73 
 )عد و ا نانية(

اعتماد قوانني ت ريعية ومعيارية لضمان حق  ا ُتاد الروس 
مجي  األطفال يف احلصول ع   ا نانية وس  

 .يولد سي طفل عدمي ا نانية

 سحي  اا ع ما" 

128-74 
 )عد و ا نانية(

تعررديل ت ررريعاهتا مررن سجررل مررنح ا نانررية لكررل  سرياليون
يكرون عردمي ا نانرية و طفل يولرد يف سوتانروا  

 .لو  ذلك، وكذلك ل ق اء

 سحي  اا ع ما" 

128-75 
 )عد و ا نانية(

تعرررررديل قرررررانون ا نانرررررية وسنظمرررررة ا نانرررررية وفقرررررا"  س جيكا
وذلك من سجل ضرمان  تفاقية حقوق ال فل، 

 .حق كل طفل يف احلصول ع   ا نانية

 سحي  اا ع ما" 

128-76 
 )عد و ا نانية(

اعتماد تداسري ت ريعية وترداسري وسررامل إداريرة  املكانيك
األطفال املولودين دا ل تكفل تانجيل مجي  

حررردودها، سصررررة النظرررر عرررن وضررر  والرررديكم 
سو ا نانرررررية،  رررررن فررررريكم  مرررررن حيرررررح اهلجررررررة

الالجمرررررررون وال ق ررررررراء واألطفرررررررال املولرررررررودون 
 . ار  املانت فيا 

 سحي  اا ع ما" 

    


