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 مقدمة 
عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملس حقوق  -1

شرتبا//  1كرتانون الثا//ينرتاير      21، دورته الثانية والثالثني يف الفرتةة املمترتدة مرتن 5/1اإلنسان 
  28يف  ، املعقودةعشرة ةانييف اجللسة الث  ريةاي. واستعرض الفريق العامل احلالة يف 2019فرباير 

، تيسفامشرترترتيل هرا.ترترترتو. واعتمرترترتد الفريرترترتق السرترترتفر  ريرترترتةاي. وترترترتر وف وفرترترتد 2019كرترترتانون الثا//ينرترترتاير 
 .2019كانون الثا//يناير   31عة عشرة املعقودة يف سابيف جلسته ال إبريةايالعامل التقرير املتعلق 

ين الترترتا  ، اخترترتار جملرترتس حقرترتوق اإلنسرترتان فريرترتق املقرترترر 2019كرترتانون الثا//ينرترتاير   15ويف  -2
 بنغالديش وجزر البهاما وروندا.:  ريةاي)اجملموعة الثالثية( لتيسر استعراض احلالة يف 

 مرفرتق من 5 والفقرة 5/1 اإلنسان حقوق جملس قرار مرفق من 15 الفقرة أبحكام وعمالا  -3
 : ريةاي يف احلالة استعراض ألهراض التالية الواثئق صدرت ،16/21 اجمللس قرار

 (؛A/HRC/WG.6/32/ERI/1) ) (15 للفقرة وفقاا  مقدم كتايب  وطين/عرض تقرير ) ( 
جتميرترترتل للمعلومرترترترتات  عدترترترترته مفوترترترترتية األمرترترتم املتحرترترترتدة السرترترترتامية حلقرترترترتوق اإلنسرترترترتان  )ب( 

 (؛A/HRC/WG.6/32/ERI/2)ب( )15)املفوتية السامية حلقوق اإلنسان( وفقاا للفقرة 
 )ج(15 للفقرترترترترترترترة وفقرترترترترترترتاا  سرترترترترترترتاناإلن حلقرترترترترترترتوق السرترترترترترترتامية املفوترترترترترترترتية  عدترترترترترترترته مرترترترترترترتوجز )ج( 

(A/HRC/WG.6/32/ERI/3). 
  سرترترتبانيا، عرترترتن طريرترترتق اجملموعرترترتة الثالثيرترترتة، قائمرترترتة  سرترترت لة  عرترترتد ا سرترترتلفاا  ريرترترتةايو حيلرترترتىل     -4
ابلنيابرترتة عرترتن جمموعرترتة األصرترتدقا  املعنيرترتة ابلتنفيرترتا وتقرترتدت التقرترتارير واملتابعرترتة ، والربتغرترتالو نغرترتوال  ملانيرترتا و 

اململكرترتة املتحرترتدة لربياانيرترتا الع مرترتا سويسرترترا و وسرترتلوفينيا والسرترتويد و وبلجيكرترتا علرترتا اليرترتعيد الرترتوطين، 
. وميكرترترتن االطرترترتاله علرترترتا .رترترتامل األسرترترت لة يف املوقرترترتل والرترترتوالايت املتحرترترتدة األمريكيرترترتة الشرترترتمالية  يرلنرترترتداو 

 الشبكي لالستعراض الدوري الشامل.

 االستعراضموجز مداوالت عملية  -أوالا  
 اضستعر عرض احلالة من جانب الدولة موضوع اال -ألف 

كفرترتاحت حتريرترتر مرترتن  جرترتل حقرترتوق اإلنسرترتان والشرترتعوب، و ن    انشرترت ة عرترتنالوفرترتد  ن  ريرترتةاي  كرتد  -5
، كرترترتان للترترترتوتر اإلقليمرترترتي، الرترترتاي تفرترترتاقم بسرترترتبب ألسرترترت كرامرترترتة كرترترتل مرترترتواطن  ساسرترترتية لبنرترترتا  األمرترترتة. ول

الراميرترتة    التهديرتدات الوجوديرترتة اجارجيرترتة، خرترتالل العقرترتدين املاترترتيني،  ثرترتر ترترتار علرترتا جهرترتود البلرترتد 
  ريةي. مواطن حياة كرمية لكل تمان

اإلشرتعارات القانونيرتة و   عرتالانا  178 اإلعرتالانت البرتالع عرتدد.ااالنتقاليرتة و  قواننيوظلىل ال -6
ستة .ياكرتل  قليميرتة للحكرتم واجلمعيرتات اإلقليميرتة وا ليرتة     جانب اا،ار شع  125 البالع عدد.ا

 واملشاركة يف الشؤون العامة.بة، مبثابة  ساف .ام ملمارسة احلقوق األساسية خو املنتو 
االسرترتتعراض  جولرترتةالتوصرترتيات اليرترتادرة عرتن  كرترتي تنفرتا أبقيرترتا قرترتدر  كرتنعملرتىل  ريرترتةاي  و  -7

جلنرتة التحقيرتق واملقرترر اجرتاع املعرتين حالرتة حقرتوق  يترتاتلك اجلهود وال حجبىل ،ولألس السابقة. 
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يرترترترتة حقرترترترتوق حلمامكاسرترترترتب سياسرترترترتية خفيرترترترتة دون  ي  اللترترترترتان نرترترترتدمان مرترترترت رباإلنسرترترترتان يف  ريرترترترتةاي، 
 ا.مميداقيته انفقدت الواليت ولاا. االستعراض الدوري الشامل ُمُثل آلية بالتا اللتان اإلنسان و 

السرتتعراض الرتدوري واملعنيرتة اب القااعرتات برتني املشرتةكة الوطنية التنسيق .ي ة د عممىلقو  -8
 (.2018-2015تنسرترتيق ورصرترتد تنفيرترتا.ا مرترتن خرترتالل  طرترتار العمرترتل )تولرترتىل الشرترتامل التوصرترتيات و 

 92برترترتني التوصرترتيات الرترترتيت ح يرترتىل ابلتأييرترترتد والبرترتالع عرترترتدد.ا توصرترترتية مرترتن  80 ف ِّرترتات بيرترترتورة  مرترتةونرتُ 
املزيرترتد يف  توصرترتية. وسرترتُينجز 12ونرُتف ِّرترتات بيرترتورة جزئيرترتة التوصرترتيات املتبقيرترتة البرترتالع عرترتدد.ا  توصرترتية،

 ية وطنية جديدة. منائاملستقبل من خالل خاة 
، علرترتا تسرترتريل التقرترتدم 2018-2014 للفرترتةة ،الوطنيرترتة اإلرشرترتادية اإلمنائيرترتةركرترتزت اجارترتة و  -9

يف  حراز اا للمضي قدم ةكبر ات  استثمار وُخي ِّيىل االجتماعي واالقتيادي والقضا  علا الفقر. 
املنرترترتاطق ا شرترترتة االجتمرترترتاعي واالقتيرترترتادي وسرترترتد الفجرترترتوة اإلمنائيرترترتة مرترترتن خرترترتالل الةكيرترترتز علرترترتا التقرترترتدم 

هىلواجملتمعات الريفية.  ذوو اإلعاقةاألشخاع النسا  واألطفال و  فيهاالف ات الضعيفة، مبا و   وُوج ِّ
 .يستوى املعيشاملحنو اإلسكان واملرافق والنقل واالتياالت من  جل حتسني اا  يض اجلهود
امليثرترتاق الرترتوطين والسياسرترتة الكليرترتة يف احلقرترتوق الثقافيرترتة يف ايرترتل القرترتوانني الوطنيرترتة و وُتكرترتر ف  -10

ىل من مرترترتة األمرترترترتم وقرترترتد اعةفرترترتؤسسرترترترتية األخرترترترى. وايرترترتل اليرترترتكوا واملمارسرترترتات القانونيرترترتة واملللبلرترترتد 
دينرترترتة  مسرترترترة كموقرترترتل ترترترتراهل ثقرترترتايف عرترترتاملي  ندسرترترتتها مباملتحرترترتدة للةبيرترترتة والعلرترترتم والثقافرترترتة )اليونسرترترتكو( 

 .داثيةة واحلستقبلياملعمارية امل
األمرترترتن الغرترترتاائي يف  ريرترترتةاي األ.رترترتداج اجايرترترتة إلنترترترتاج الراميرترترتة    حتقيرترترتق هرترترتود اجلجترترترتاوزت و  -11

سرترتل نارترتاق ن رترتام ات  و احلبرترتوب علرترتا حنرترتو يتناسرترتب مرترتل الالرترتب الرترتوطين السرترتنوي. مرترتن الكميرترتة الكافيرترتة 
 الوطين.علا مستوى األسر املعيشية وعلا املستوى ن املزارعون من زايدة األمن الغاائي ك ِّ الري ومُ 

حققرترترتىل  ريرترترتةاي ايرترترتل األ.رترترتداج اإلمنائيرترترتة لأللفيرترترتة ذات اليرترترتلة ابليرترترتحة وظلرترترتىل ملتزمرترترتة و  -12
، لقرتي لتهرتا املتعلقرتة اباملستدامة. وكانرتىل برتراما التوعيرتة واحلمرتالت املختلفرتة، مبرتا فيأب.داج التنمية 

 معدالت وفيات الرتل ووفيات األمهات. وتراجعىلفعالة، 
واصرتلىل وزارة التعلرتيم تركيز.رتا و . تعليم العا التعليم جما/ من مرحلة الروتة    مرحلة الو  -13

، مرتل الةكيرترتز ونيرتي  اسرتتثمارات كبرترة لرتالكترترته علرتا حتسرتني فرترع احليرتول علرتا التعلرتيم ونوعي
 الفتيات.علا بشكل خاع علا اجملتمعات الريفية و 

الثقافيرترتة التمييزيرترتة األعرترتراج متكرترتني النسرترتا  والفتيرترتات، ومكافحرترتة  مرترتا  رترت في حرترترز تقرترتدم  و ُ  -14
فعالرترترترترتة يف القضرترترترترتا  علرترترترترتا  وسرترترترترتائل  صرترترترترتبحىل احلركرترترترترتات الشرترترترترتعبيةو واملمارسرترترترترتات التقليديرترترترترتة الضرترترترترتارة. 

سرتات التقليديرتة الضرتارة، مثرترتل تشرتويه األعضرتا  التناسرتلية لرترتجانهل والرتزواج املبكرتر. ومرتل ذلرترتك، املمار 
احلاجرترتة    مزيرترتد مرترتن التنسرترتيق وبنرترتا  القرترتدرات لتعزيرترتز  نشرترتاة الرصرترتد  مرترتازال .نرترتاا حترترتد متمثرترتل يف

  ا.و دار  مل البياانت ذات اليلةجلو 
يرتة واثنويرتة يف  ددا عدارف يف مخرتس مرت منرتوذجينش ىل جلان لليحة اإلجنابيرتة كمشرتروه و ُ  -15

لارترترتالب بشرترترتأن املسرترترتائل املتعلقرترترتة بنرترترتوه اجلرترترتنس واليرترترتحة اتوعيرترترتة لكرترترتل مناقرترترتة، ونُ مرترترتىل  رترترتالت 
 .جنسياا اإلجنابية واألمراض املنقولة 
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. وعملرترترتىل جلرترترتان رفرترترتامل الضرترترتعفا ترترترتعىل خارترترتط عمرترترتل سرترترتنوية وركرترترتزت علرترترتا  ايرترترتة األطفرترترتال ووُ  -16
 علا متكني اجملتمعات واألسر يف ايل  حنا  البلد.نش ىل علا املستوى دون اإلقليمي، الافل، اليت  ُ 

نفرترترتات وزارة العمرترترتل والرفرترترترتامل اإلنسرترترتا/ سياسرترترترتات  رترترتدج    ترترترترتمان عرترترتدم اشرترترترتةاا  ي و  -17
سرترتنة يف مهنرترتة تعرترترض منرترتومل البرترتد/  و العقلرترتي  و الروحرترتي  و املعنرترتوي  18شرترتخ  يقرترتل عمرترترمل عرترتن 

انتشرترتار ملعرفرترتة مرترتدى تفترترتيش الرصرترتد و ال عمليرترتات واصرترتلىل احلكومرترتة تعزيرترتزو االجتمرترتاعي للخارترتر.   و
 عمل األطفال يف  ماكن العمل.

فرترتىل اجلهرترتود املباولرترتة ملكافحرترتة االجترترتار ابألشرترتخاع والقضرترتا  عليرترته، مبرترتا يف ذلرترتك علرترتا ث ِّ وكُ  -18
 بشرترتأن األفريقرترتي القرترترن وبلرترتدان يفريقرترتاأل االحترترتاد برتني املشرترتةكة املبرترتادرةاليرتعيد اإلقليمرترتي مرترتن خرترتالل 

اسرترترترتتمر الكثرترترترتر مرترترترتن النرترترترتاف يف الوقرترترترتوه ترترترترتحية للشرترترترتبكات و . يناملهرترترترتاجر  و ريرترترترتب ابلبشرترترترتر االجترترترترتار
.ي رترترترتة دوليرترترترتة مسرترترترتتقلة   نشرترترترتا  سرترترترتنوات   منرترترترتا اإلجراميرترترترتة للمتجرترترترترين ابلبشرترترترتر. وقرترترترتد دعرترترترتىل  ريرترترترتةاي 

    العدالة. هاوتقدت املسؤولني عنيف .امل اجلرائم للتحقيق 
لوترترترتل اليرترترتيغة النهائيرترترتة لسياسرترترتة ، 2015مرترترتايو /عقرترترتدت يف  اير ،جرترترتىل حلقرترترتة عمرترترتلو ِّ وترتُ  -19

 الرترتالزم. وُعرترتز ِّزتوثيقرترتة ختاميرترتة حترترتدد مسرترتار العمرترتل بوطنيرترتة شرترتاملة بشرترتأن األشرترتخاع ذوي اإلعاقرترتة 
 إلعادة  دماج األشخاع ذوي اإلعاقة. القائمة علا اجملتمل ا لي التدخالت

رترترتو و  -20 ونيرترترترتة القان و عرترترتادت الن رترترتر يف املرترترتدوانتالوصرترترتول    العدالرترترترتة،  فرترترترععىل احلكومرترترتة س 
 كفرترترترتا ة ونزر ن رترترترتام ا رترترترتاكم ثالثرترترترتي  زايدةوعرترترترتززت اسرترترترتتقاللية ونزا.رترترترتة القضرترترترتا  والنيابرترترترتة العامرترترترتة. ولرترترترت

رقمنرتة  نشرترتاة ا رتاكم مرترتن خرترتالل  جترترتري، وكرترتالك ا كمرتة العسرترتكرية وا كمرتة اجاصرترتة، املسرتتوايت
ظفرترترترتون تلقرترترترتا املو ويداخليرترترترتة. ية شرترترترتبكمواقرترترترتل  نشرترترتا تارترترتوير الربجميرترترترتات ونرترترترتزين البيرترترترتاانت  لكةونيرترترترتاا و 
 العاملون يف الن ام القضائي تدريباا  ثنا  العمل.

واإلجرترترترا ات  انشرترترتر قرترترتانون العقرترترتوابت والقرترترتانون املرترترتد/ اجلديرترترتد، نُ 2015مرترترتايو  اير/يف و  -21
.نرترتاا  لرترتة توعيرترتة و  حكامرترتاا مرترتن اليرترتكوا الدوليرترتة حلقرترتوق اإلنسرترتان.  اتضرترتمنو . هبمرترتا ذات اليرترتلة

 اجلديدين.للتعري  ابلقانونني عامة علا مستوى البلد 
فيهرترتا يتعرترترض  والحريرترتة الفكرتر والوجرترتدان واملعتقرتد.  وتكفرترتل قوانينهرتا  ريرتةاي دولرترتة علمانيرتةو  -22
حت رترترتا و تترترترتدخل احلكومرترترتة يف العبرترترتادة الشخيرترترتية.  لالترترترتاهاد بسرترترتبب معتقرترترتدا م، والشرترترتخاع األ

  وابلتشجيل يف املمارسة العملية.ماية القانون ح كالك  حرية تكوين اجلمعيات
و عرترترتادة التأ.يرترترتل يف  ريرترترتةاي علرترترتا حتسرترترتني ال رترترتروج يف ايرترترتل  اإلصرترترتالحياتائرترترترة عمرترترتل دوت -23

قواعرترترتد األمرترترتم املتحرترترتدة وجترترترتري ترارترترتة املرافرترترتق اإلصرترترتالحية، مسةشرترترتدة بقرترترتانون خرترترتدمات السرترترتجون. 
 النموذجية الدنيا ملعاملة السجنا  )قواعد نيلسون مانديال(    ايل اللغات اإلريةية.

نُ  ِّرتم و  م،الشرترطة وسرتلوكه فراد وتعىل الشرطة اإلريةية معاير وقواعد لتوجيه تيرفات و  -24
 عدد من الدورات التدريبية يف جمال حقوق اإلنسان.

الوفرتا  مل فريق األمم املتحرتدة القارتري لرتدعم اا عىل  ريةاي اتفاقوق   ،2016مايو /يف  ايرو  -25
 ريرتةاي  تتعرتاوناالستعراض الدوري الشرتامل. و  ائانت يشمللتزاما ا يف جمال حقوق اإلنسان، مبا اب

مرترتل وكرترتاالت األمرترتم املتحرترتدة، وال سرترتيما مرترتل برترترانما األمرترتم املتحرترتدة اإلمنرترتائي ومن مرترتة األمرترتم املتحرترتدة 
 ربرترتل  السرترتامية حلقرترتوق اإلنسرترتان . و وفرترتدت املفوترترتيةوشرترتؤون العمرترتالللافولرترتة بشرترتأن حقرترتوق الافرترتل 
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تعاوهنرترترترتا مرترترترتل املن مرترترترتة الدوليرترترترتة للشرترترترترطة اجلنائيرترترترتة ارترترترتاق نوسرترترترتعىل  ريرترترترتةاي و بعثرترترترتات فنيرترترترتة     ريرترترترتةاي. 
عقد خربا  من مكتب األمم املتحدة املعين و )اإلنةبول( بشأن منل اجلرائم العابرة للحدود الوطنية. 

 .2018 بشأن اجلرمية عرب الوطنية يف  مسرة يف عام نيتدريبيت  عملابملخدرات واجلرمية حلقيت
    اتفاقيرترترترتة منا.ضرترترترتة التعرترترترتايب وهرترترترترمل مرترترترتن ترترترترتروب ، انضرترترترتمىل  ريرترترترتةاي2014يف عرترترترتام و  -26

ة ملكافحرترترترتة اجلرميرترترترتة املتحرترترترتد ألمرترترترتمااملعاملرترترترتة  و العقوبرترترترتة القاسرترترترتية  و الال نسرترترترتانية  و املهينرترترترتة، واتفاقيرترترترتة 
املن مرترترترتة عرترترترترب الوطنيرترترترتة، وبروتوكرترترترترتول منرترترترتل وقمرترترترتل ومعاقبرترترترتة االجترترترترترتار ابألشرترترترتخاع، و اصرترترترتة النسرترترترترتا  

جترترتري احلكومرترتة و واألطفرتال، املكمرترتل التفاقيرترتة األمرتم املتحرترتدة ملكافحرترتة اجلرميرتة املن مرترتة عرترترب الوطنيرتة. 
العمرترتال املهرترتاجرين و فرترتراد  تقييمرترتاا فيمرترتا يتعلرترتق ابالنضرترتمام    االتفاقيرترتة الدوليرترتة حلمايرترتة حقرترتوق ايرترتل

وبروتوكرترترتول مكافحرترترتة  ريرترترتب املهرترترتاجرين عرترترتن  ، سرترترتر.م، واتفاقيرترترتة حقرترترتوق األشرترترتخاع ذوي اإلعاقرترترتة
 ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املن مة عرب الوطنية.البحر واجلو، املكم ِّ و طريق الرب 

 راضجلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستع -ابء 
 جلسرترترترتة  ثنرترترترتا  املقدمرترترترتة التوصرترترترتيات وترترترترترد التحرترترترتاور. جلسرترترترتة  ثنرترترترتا  ببيرترترترتاانت وفرترترترتداا  89  د  -27

 التقرير. .اا من الثا/ الفره يف التحاور
 يعيشاملستوى املتعزيز التدابر الرامية    حتسني علا اهورية فنزويال البوليفارية  وركزت -28
 يف جماالت التعليم واليحة واجدمات العامة. شعبلل

اتفاقرتات  هرتا علرتاحتقيرتق السرتالم ولتوقيعمن  جل  شاد اليمن إبريةاي للخاوات املتخاة و  -29
 سالم مل بلدان جماورة لتعزيز األمن واالستقرار.

اكم ألحرتداهل، حيرتي ُ رتخرتاع ابو عربىل زامبيا عرتن قلقهرتا  زا  عرتدم وجرتود ن رتام قضرتا   -30
 األطفال كبالغني ويوتعون يف السجون مل البالغني.

.م يف اجلهرتود املباولرتة االيت فرتها جملس األمن،  رتا سيسرت عقوابت ثيوبيا برفل ال ورحبىل -31
 لتعزيز حقوق اإلنسان.

برتا ا  ريرتةاي للتخفيرت  مرتن حرتدة ت عربىل  فغانستان عن تقدير.ا للجهرتود املسرتتمرة الرتيت و  -32
 التعليم اجليد وتعزيز األمن الغاائي. شجيلالفقر وحتسني ن ام رفامل األطفال وت

، ال سرترترتيما يف يسرترترتتوى املعيشرترترتاملبرترترتا ا  ريرترترتةاي لتحسرترترتني ت الح رترترتىل اجلزائرترترتر اجلهرترترتود الرترترتيتو  -33
 جماالت اإلسكان واجدمات العامة واحليول علا ميامل الشرب.

ورحبرترتىل  نغرترتوال ابجلهرترتود املباولرترتة لتحقيرترتق السرترتالم، ال سرترتيما مرترتن خرترتالل تابيرترتل العالقرترتات  -34
 .اليت فرتها جملس األمن العقوابت الثنائية مل بلدان جماورة،  ا  دى    رفل

ل ابإلعالن املشةا للسالم واليداقة بني  ريةاي و ثيوبيرتا، املوق رتاا  حاطىل األرجنتني علمو  -35
 السالم واألمن والتنمية. حتقيق ، والاي شكل خاوة حنو2018يوليه /يف متوزعليه 
    البلرترترتد ة الوصرترتولشرترتجعىل  رمينيرترتا  ريرترتةاي علرترتا مرترتن  آليرترترتات حقرترتوق اإلنسرترتان  مكانيرترتو  -36

 فيما يتعلق ابلتعايب وحرية الر ي. هلتقييم حالة حقوق اإلنسان في
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التعايب واالحتجاز التعسرتفي.  بسبب التقارير اليت تشر   و عربىل  سةاليا عن قلقها  -37
 وحثىل  ريةاي علا الوفا  ابلتزاما ا مبوجب اليكوا الدولية حلقوق اإلنسان.

ن قلقها الستمرار انتشار تشويه األعضا  التناسلية لرتجانهل وشرتجعىل و عربىل النمسا ع -38
  ريةاي علا تعزيز اجلهود للقضا  علا .امل املمارسة.

اا والح ىل  يضالح ىل مير  ن التاورات السياسية يف  ريةاي سامهىل يف استقرار.ا. و  -39
 واجلهود املباولة لضمان استقالل القضا  وسيادة القانون. الوطنية اإلرشادية اإلمنائيةاجاة 
تعزيرتز حقرتوق اإلنسرتان، مبرتا يف ذلرتك لحددت بنغالديش اجملاالت اليت تتالب اال.تمرتام و  -40

 للجميل. الالئقوتوفر السكن  هر ا ددةفةة اجدمة الوطنية 
ي  ن تكرترتون حرترتافزاا ن عضرترتوية  ريرترتةاي يف جملرترتس حقرترتوق اإلنسرترتان ينبغرترتأبت بلجيكرترتا و فرترتاد -41

 اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان. تعاوهنا مللتعزيز 
االسرترتتعراض السرترترتابقة، برترتراما إلعمرترترتال  جولرترترتةمنرترتا ، نفرترترتاتقرترتد  ريرترترتةاي  الح رترتىل برترتنن  نو  -42

 احلقوق االقتيادية واالجتماعية والثقافية.
بغيرتة ات الزراعيرتة املمارس غيراملبادرات اليت  طلقتها  ريةاي لت الضو  علا زمبابوي لقىل و  -43

سياسرترتة التعلرترتيم األساسرترتي اإللزامرترتي ملرترتدة    ت  شرترتار ترتمان األمرترتن الغرترتاائي واحلرترتد مرترتن الفقرترتر. كمرترتا 
 مثا/ سنوات.

ية منرتا االسرتتعراض األخرتر. اتتاورات تشرتريعية وسياسرتما حدهل من الح ىل بوتسواان و  -44
 ال وجيبويت.، وخاصة مبادرات السالم مل  ثيوبيا واليوميةابلتاورات السياس ىلورحب
. 1997 عرتام لتنفيا الفعال لدستورمن  جل اشجعىل بلغاراي  ريةاي علا اناذ خاوات و  -45

  ن احلكومة عملىل علا تمان األمن الغاائي والرعاية اليحية واجدمات االجتماعية. والح ىل
الرعايرترتة ورحبرترتىل بورونرترتدي ابجلهرترتود الرترتيت برترتالتها  ريرترتةاي لضرترتمان املسرترتاواة يف احليرترتول علرترتا  -46

 اليحية وحتسني نوعية خدمات الرعاية اليحية.
شرترتعرت كنرترتدا ابلقلرترتق  زا  القيرترتود املفروترترتة علرترتا  ارسرترتة احلقرترتوق األساسرترتية، مبرترتا يف ذلرترتك و  -47

 الدين.احلق يف احلق يف حرية التعبر و 
اإلعرترتالن املشرترتةا بشرترتأن التعرترتاون الشرترتامل برترتني علرترتا و ثنرترتىل شرترتيلي علرترتا  ريرترتةاي لتوقيعهرترتا  -48

 قوق اإلنسان.السامية حلفوتية املتعاوهنا املستمر مل لو  2018و ريةاي واليومال يف عام   ثيوبيا
تعزيرتز حقرتوق اإلنسرتان  جمرتال تقرتدم يفا  حرزترته مرتن  عربىل اليني عن تقدير.ا إلريةاي ملو  -49

 مساعدة بنا ة إلريةاي.  ن يقدماجملتمل الدو   تو ايتها. وانشد
النسرتا  والفتيرتات واألطفرتال هرتر االرتفاه املتزايد لعدد قلق  زا  العن كوستاريكا   و عربىل -50

 امليحوبني الاين فروا من  ريةاي لتفادي اجدمة الوطنية.
لخدمرترترتة لاا حرترترتد جرترترتو السرترترتالم واالسرترترتتقرار اجلديرترترتد ضرترترتل عربرترترتىل كرواتيرترترتا عرترترتن  ملهرترترتا يف  ن يو  -51

التعلرتيم واملسرتاواة  ت منهرتا جمرتاالا  ريرتةاي يفبرتا ت. و شادت ابجلهود الرتيت هر حمددة املدةالعسكرية 
 بني اجلنسني.
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الوصرتول حتسني فرع ورحبىل كواب ابملبادرات الرامية    حتسني نوعية خدمات خمتلفة و  -52
 ا ياكل األساسية من  جل احلد من الفقر. عن حتسني فضالا  ليها، 
التوصرترترتيات  عربرترترتىل تشرترترتيكيا عرترترتن  سرترترتفها ألن  ريرترترتةاي ة تؤيرترترتد سرترترتوى توصرترترتية واحرترترتدة مرترترتن و  -53

االستعراض السابقة. و عربرتىل عرتن تقرتدير.ا للتحسرتينات  جولةخالل  يااجمس اليت قدمتها تشيك
 اليت حتققىل يف جماالت مثل التعليم والرعاية اليحية.

و شارت اهورية كوراي الشعبية الدميقراطية    عدد من التدابر التشريعية، وخاة العمل  -54
 ، علا الرهم من وجود حتدايت عديدة.الجتار ابلبشرومكافحة ا، اجلنسانية الوطنية

ن مبادرة اتفاقية منا.ضة التعايب مستعدة ملساعدة  ريرتةاي يف مكافحرتة أبت الدامنرا و فاد -55
 .لمجتمعات املستدامة اقتيادايا ابلنسبة ل اية املر ة  مر ابلع األمهية و تافىل  ن التعايب. 

الفقرترترتر وسرترترتو  تغايرترترتة األطفرترترتال دون سرترترتن اجامسرترترتة رحبرترترتىل البحرترترترين مببرترترتادرات مكافحرترترتة و  -56
 .ةجلهود األخرى املباولة يف قااه اليحابو 

وفرتد  ريرتةاي  ن  ريرتةاي ملتزمرتة ببنرتا  الثقرتة والتعرتاون، مرتل مرتا يةترتب علرتا ذلرتك مرتن  و وت  -57
سرتتقرار االالتنميرتة الوطنيرتة     وتسرتتنداإلقليمرتي. علرتا املسرتتوى آاثر علرتا السرتالم واألمرتن والتنميرتة 

العمليرترترتة رسرترترتي  وتة شرترترتامليرترترتورة ب احلكوميرترترتة املؤسسرترترتات تن رترترتيمالقتيرترترتاد الكلرترترتي، و عرترترتادة الشرترترتامل ل
 السياسية لبنا  الدولة.

اسةاتيجيات وسياسات و.يكل بنرتا   تقودامليثاق الوطين اجرياة السياسية اليت  يشكلو  -58
، برترتد ت 2015يف عرترتام و الدولرترتة.  احلكرترتم يفلن رترتام  اتاملبرترتادو والتوجيهرترتحتديرترتد يف  سرترتتمرية و مرترتاأل

 جارية.وال تزال عملية صياهة دستور جديد 
نني ابرتق علرتا األشرتخاع املرتداتنال و عقوبة اإلعدام علا اجلرائم اجلنائيرتة اجارترة. وتاب ق  -59

علرترتا النسرترتا   املعنيرترتة، والاجلرترترائم  وا فيرترتهارتكبرترت يف الوقرترتىل الرترتاي اا عامرترت 18الرترتاين تقرترتل  عمرترتار.م عرترتن 
 السرتجن املشرترتدد.يتمترتل الرترئيس بسرتلاة نفيرت  عقوبرتة اإلعرتدام    عقوبرتة و . يرترعني  طفرتاالا  وايتاللرت

 سنوات عديدة.منا  اإلعدام لعقوبة الواقل حكم اختياري وق و.ناا 
ن السرترترتجنا  السياسرترترتيني  و سرترترتجنا  القائرترترتل  الدعرترترتا  وليسرترترتىل .نرترترتاا  ي  سرترترتس وقائعيرترترتة ل -60

. دميقراطية واحةام  كرترب حلقرتوق اإلنسرتاننتخاابت ابو  اتالر ي قد احُتجزوا ألهنم طالبوا إبصالح
 تلك حاالت متعلقة ابألمن القومي.ف

حرترترترتةام  م ابنشرترترترتر.ا يف  طرترترترتار القرترترترتانون و يف جيرترترترتب  ارسرترترترتة احلرترترترتق يف التعبرترترترتر عرترترترتن اآلرا  و و  -61
ألمرتن القرتومي ل قوق اآلخرين ومسعتهم، و ايةا حلاا احةام.اا احلق  ، ميكن تقييدمن مثلآلخرين. و 

 .العامة اآلدابو واليحة العامة والن ام العام 
يف مناقرترترتة  برترترتني األداين والترترترت ل تتمترترترتل  ريرترترتةاي بترترترتاري  حافرترترتل مرترترتن التسرترترتام  والتعرترترتايش و  -62

 انالرتال انالرتديني والترت ل التسرتام    ال يتعرترضاحلكومرتة الترتزام بضرتمان  ويقرتل علرتا عرتاتقمضاربة. 
 سرترترترتالمية  و املسرترترترتيحيةألصرترترترتولية اإلا اجتا.رترترترتات ألي اترترترترتاراابت بسرترترترتببمرترترترتن الرترترترتزمن  قرترترترتروانا  ااسرترترترتتمر 

لقرترترتد فقرترترتد شرترترتهود يهرترترتومل وترترترتعهم القرترترتانو/ عنرترترتدما رفضرترترتوا االعرترترتةاج و ديرترترتدة. اجل اجارجيرترترتة املنشرترترتأ  و
اي حرترترتدد والرترترت 1993 بريل نيسرترترتان/ابحلكومرترترتة بعرترترتد التحريرترترتر وعارترترترتوا االسرترترتتفتا  الرترترتاي  جرترترتري يف 

زت وسرترتائط اإلعرترتالم ز ِّ مرترتن الكفرترتاحت مرترتن  جرترتل التحرترترر الرترتوطين. وُعرترت اا عامرترت 30اسرترتتقالل األمرترتة بعرترتد 
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فيرتدة امل، هبرتا واملعلومرتات املوثرتوقحدِّثة للتحرتول رتُ العامة من  جل تنميرتة التفكرتر التقرتدمي والثقافرتة املرت
 التلفزيونيرترتةالرترترباما ترتبورترتي الرترترباما اإلذاعيرترتة  ميرترتل اللغرترتات اإلريةيرترتة و  وتُترترتاحتيف جمتمرترتل واسرترتل املعرفرترتة. 

 .اا التاور.من  بعاد بعد مهم كاا   يض اإلعالم املابوعة طوسائ وتنشأ بعدة لغات.
و عربرترتىل  سرترتتونيا عرترتن قلقهرترتا  زا  عرترتدم اسرترتتقالل القضرترتا ، وعرترتدم وترترتوحت مركرترتز الدسرترتتور،  -63

 والقيود املفروتة علا حرية التعبر. هر حمددة املدةواجدمة الوطنية 
القائمرترترترترتة علرترترترترتا اجملتمرترترترترتل ا لرترترترترتي ورحبرترترترترتىل دولرترترترترتة بوليفيرترترترترتا املتعرترترترترتددة القوميرترترترترتات ابلترترترترترتدخالت  -64
جولرترتة ترترترورية لتنفيرترتا التوصرترتيات الرترتيت تلقتهرترتا  ريرترتةاي خرترتالل  فهرترتي ترترتدخالتا ياكرترتل،   رترت  فيمرترتا

 الثانية.االستعراض 
  عربرترتىل عرتن قلقهرترتاو شرتارت فرنسرتا    اجلهرترتود املباولرتة يف جمرترتا  التعلرتيم واليرترتحة، لكنهرتا  -65

  زا  عدم احةام احلقوق املدنية والسياسية.
املزيرترترترتد مرترترتن اجارترترتوات لتنفيرترترتا التوصرترترتيات. وبينمرترترترتا شرترترتجعىل جورجيرترترتا  ريرترترتةاي علرترترتا انرترترتاذ و  -66

ذات  االح ىل اجلهود املباولة لضمان املساواة بني اجلنسني، حثىل  ريةاي علرتا موا مرتة تشرتريعا 
 اليلة مل اتفاقية القضا  علا ايل  شكال التمييز تد املر ة.

حقرتوق اإلنسرتان، ظلىل تشعر ابلقلق  زا  حالرتة و ورحبىل  ملانيا بفت  احلدود مل  ثيوبيا.  -67
 األشخاع ا تجزين. حالة ال سيما

االستعراض السابقة و عربىل عن  املتخاة منا جولةالح ىل اليوانن اجاوات اإلجيابية و  -68
 لسالم واليداقة بني  ريةاي و ثيوبيا  اية حقوق اإلنسان.لعالن املشةا اإل ملها يف  ن يعزز 

 اعرتن  ملهرت ىلعضرتوية جملرتس حقرتوق اإلنسرتان. و عربرتو.نأت .رتاييت  ريرتةاي علرتا انتخاهبرتا ل -69
 مل  ثيوبيا حقوق اإلنسان يف  ريةاي. وثقيف  ن تعزز العالقة األ

 الاوعيرتة االلتزامرتاتعلرتا و.نأت .ندوراف  ريةاي علا اجلهود املباولة للحرتد مرتن الفقرتر و  -70
  ريةاي. هبا تعهدت اليت
 ن يكون التفاق السالم مل  ثيوبيا  ثر  جيرتايب علرتا حالرتة  عن  ملها يف يسلنداآ  عربىلو  -71

 حقوق اإلنسان.
ملضرترتي قرترتدماا يف جمرترتال ابالسرترتالم إلريرترتةاي  حتقيرترتق  سرترتم عربرترتىل .نغرترتاراي عرترتن  ملهرترتا يف  ن يو  -72

 يغر البلد. قد ن تنفيا معا.دات حقوق اإلنسان  وقالىل حقوق اإلنسان.
وتراجرترتل حرترتاالت  ،املتخرترتاة لتحسرترتني نوعيرترتة احليرترتاة عربرترتىل ا نرترتد عرترتن تقرترتدير.ا للخارترتوات و  -73
 جال التعليم.املتعلقة مبابلسياسات  ىلاإليدز. ورحب/صابة بفروف نق  املناعة البشريةاإل
رحبىل  ندونيسيا ابإلعالن املشةا بشأن التعاون الشرتامل برتني  ثيوبيرتا و ريرتةاي واليرتومال. و  -74

 التعايب. و ثنىل علا انضمام  ريةاي    اتفاقية منا.ضة
 عربرترترتىل اهوريرترترتة  يرترترتران اإلسرترترتالمية عرترترتن تقرترترتدير.ا للمبرترترتادرات املتخرترترتاة للحرترترتد مرترترتن الفقرترترتر، و  -75

 ومنل االجتار ابلبشر. ،، وتعزيز حقوق الافليستوى املعيشاملوحتسني 
ه  ريةاي واليرتومال ىل علي عالن السالم الاي وقع سم  عرب العراق عن  مله يف  ن يو  -76

 والتنمية اإلقليميني. السالمبتحقيق و ثيوبيا 
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االسرترترترتتعراض  جولرترترترتةاجلهرترترترتود املباولرترترترتة للنهرترترترتوض حقرترترترتوق اإلنسرترترترتان منرترترترتا   يرلنرترترترتداالح رترترترتىل و  -77
 مل اجملتمل الدو . ون   اتفاق السالم مل  ثيوبيا وجتدد التعااا ت  يض شار و السابقة. 

 سات الضارة.ورحبىل  يااليا ابلتدابر الرامية    تعزيز احلق يف التعليم ومكافحة املمار  -78
 ن يؤدي االمتثال  ىلورحبىل الياابن ابنضمام  ريةاي    اتفاقية منا.ضة التعايب وتوقع -79

    حتسينات ملموسة يف  اية حقوق اإلنسان. امل االتفاقية 
اإلعالن املشةا للسالم واليداقة مل  ثيوبيا واإلعالن املشةا بشرتأن    ت كينيا شار  و  -80

 ني  ثيوبيا و ريةاي واليومال.التعاون الشامل ب
و شرترترتارت الكويرترترتىل    اجارترترتوات الرترترتيت انرترترتا ا  ريرترترتةاي لتحقيرترترتق السرترترتالم مرترترتل  ثيوبيرترترتا و ثر.رترترتا  -81

 اإلجيايب علا السالم واألمن يف املناقة.
حالرترترتة  ةاملعنيرترترت ةاجاصرترترت ة عربرترترتىل التفيرترترتا عرترترتن  سرترترتفها ألن  ريرترترتةاي ة تسرترترتم  بوصرترترتول املقرترترترر و  -82

مقدمرترتة إلجرترترا  زايرات قاريرتة ورفضرترتىل طلبرترتات زايرات قاريرترتة    البلرترتد  حقرتوق اإلنسرترتان يف  ريرترتةاي
 من مكلفني بوالايت يف  طار اإلجرا ات اجاصة.

الح رترترتىل ليبيرترترتا  دراج حقرترترتوق اإلنسرترترتان يف اجلهرترترتود االجتماعيرترترتة واالقتيرترترتادية والسياسرترترتية و  -83
للسرترترترترتالم  علرترترترترتا اإلعرترترترترتالن املشرترترترترتةا 2018 متوز/يوليرترترترترته التوقيرترترترترتل يف ح رترترترترتىل ابألخرترترترترت إلريرترترترترتةاي، وال

 واليداقة بني  ريةاي و ثيوبيا.
 عرتاد  الرتاي رحبىل ليختنشتاين ابإلعالن املشرتةا للسرتالم واليرتداقة برتني  ريرتةاي و ثيوبيرتاو  -84

  حيا  السالم واألمن والتنمية يف املناقة.
لتعليم واليرتحة ومكافحرتة تشرتويه األعضرتا  النهوض ابوالح ىل لكسمربغ التقدم ا رز يف  -85

 ، لكنها ال تزال تشعر ابلقلق  زا  استمرار احتجاز سجنا  الر ي واليحفيني.انهللجالتناسلية 
تعزيرترتز حقرترتوق اإلنسرترتان، وال سرترتيما اجلهرترتود  مرترتا  رترت مدهشرترتقر ابلتقرترتدم ا رترترز فيونو .رترتىل  -86

واعتماد خاة العمل اجلنسرتانية  ،والزواج املبكر انهلاملباولة ملكافحة تشويه األعضا  التناسلية لج
 (.2019-2015)الوطنية 

، وال سيما اجاوات املسرتتمرة يستوى املعيشاملو شادت ملدي  ابجلهود املباولة لتحسني  -87
 .لتعليمالنهوض ابللقضا  علا الفقر ومكافحة سو  التغاية بني األطفال دون سن اجامسة و 

 ريرترترتةاي السرترترتالم والتعرترترتاون برترترتني  ريرترترتةاي و ثيوبيرترترتا وبرترترتني  رحبرترترتىل مرترترتا  ابلتوقيرترترتل علرترترتا  عرترترتال/و  -88
 اإلعالن املشةا بشأن التعاون الشامل بني  ريةاي و ثيوبيا واليومال.علا واليومال، وكالك 

االستعراض السابقة، ال سيما زايدة معدالت  جولة املكسيك ابلتقدم ا رز منا ونو .ىل -89
 التحاق الفتيات ابملدارف.

عن  تد املر ة، ال سيما  ثنرتا  وحي اجلبل األسود احلكومة علا التحقيق يف حاالت ال -90
 القضا  علا ايل  شكال العن  تد األطفال املهاجرين العائدين.و الوطنية، ة دم دائهن اج

لسرترتالم واليرترتداقة برترتني  ريرترتةاي و ثيوبيرترتا لجعرترتالن املشرترتةا ل عربرترتىل موزامبيرترتق عرترتن تقرترتدير.ا و  -91
 واتفاق السالم والتعاون بني  ريةاي واليومال.
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جولرتة .نأت ميامنار  ريةاي علا تقدت تقرير.ا الوطين وتنفيا.ا للتوصرتيات اليرتادرة عرتن و  -92
 االستعراض السابقة.

بعرترتد نضرترتال فوفرترتد  ريرترتةاي  نرترته جيرترتب وترترتل اجدمرترتة الوطنيرترتة يف سرترتياقها اليرترتحي . و وترترت   -93
مة سرتياد ا وسرتال واجههرتاطويل من  جل التحرير، كان علا  ريرتةاي  ن تتيرتدى للتهديرتدات الرتيت ت

خدمرترتة  قرترتول  ن .نرترتاا لكرترتن اا.شرترتهر  18اجدمرترتة الوطنيرترتة ألكثرترتر مرترتن  ولرترتالك ُمرترتد ِّدت فرترتةة راترترتيها. 
ادعرتا   ن اجدمرتة الوطنيرتة شرتأنه شرتأن خارج السياق وهر مقبول،  هر حمددة املدة .و قولوطنية 
ام ي جرميرترتة جنائيرترتة، يف حرترتني  ن اجدمرترتة الوطنيرترتة جرترتز  مرترتن الن رترترب العمرترتل اجلرترتف .جرترتربايا  عمرترتالا تشرترتكل 
ة جيرترترتل جديرترترتد،    جانرترترتب ن رترترتام التعلرترترتيم الرترترتوطين وبرترترترانما العمرترترتل اليرترترتيفي السرترترتنوي نشرترترت العرترترتام لت

 جدمة اجملتمل. دخلكم  ةمهم يللاالب، و.
 ُوترترتل. وقرترتد للمجنرترتدين تسرترتري  مسرترتتمر .نرترتاا عشرترترين سرترتنة املاترترتية، كرترتانالعلرترتا مرترتدى و  -94

ابلفعرتل  حرتدهل  و ُدخرتلدنيرتة، ن ام جديد لألجرتور،  رتا  دى    زايدة كبرترة يف مرتبرتات اجدمرتة امل
 وستستمر .امل العملية.اجلديد لخدمة الوطنية يف الن ام ل نندياجمل
 ال جهود لتيسر عود م الاوعية.تُبُيسجن اإلريةيون العائدون من اجارج، و  وال -95
كانىل .نرتاا حركرتات شرتعبية يف العديرتد مرتن املنرتاطق دون اإلقليميرتة إلريرتةاي  علنرتىل عرتدم و  -96

 الزواج املبكر. انهل وقاعها وململ تشويه األعضا  التناسلية لجاا مالق التسام 
فيمرترتا يتعلرترتق بعضرترتوية  ريرترتةاي يف جملرترتس حقرترترتوق  2021-2019 طرترتار للفرترتةة  وقرترتد ُوترترتل -97

حقرتوق اإلنسرتان يف التنميرتة الوطنيرتة، وكرتالك   دمرتاج ويغارتي .رتاا اإلطرتارا  ديرتة. نف  يُ اإلنسان وس
سرترتتعمل  ريرترتةاي ابلتعرترتاون مرترتل األعضرترترتا  و قضرترتااي حقرترتوق اإلنسرترتان.  أنبشرترتوالتعرترتاون الرترتدو   االلترترتزام

 اآلخرين للحفاظ علا فعالية وميداقية اجمللس.
اجدمرترترتة الوطنيرترترتة والترترترتدابر العقابيرترترتة الرترترتيت منهرترترتا ظلرترترتىل .ولنرترترتدا تشرترترتعر ابلقلرترترتق  زا  قضرترترتااي و  -98
 ة.البلد بيورة هر قانوني ذا كانوا قد هادروا واجهها اإلريةيون عند عود م ي

 عربرترترتىل نيجرترترتراي عرترترتن تقرترترتدير.ا اللترترترتزام  ريرترترتةاي برترترتدعم حقرترترتوق اإلنسرترترتان ورحبرترترتىل مببادرا رترترتا و  -99
 للقضا  علا الفقر ومكافحة سو  التغاية،  ا سيعزز الرفامل االجتماعي واالقتيادي.

النرترترترويا برترترتبعا اجارترترتوات اإلجيابيرترترتة الرترترتيت انرترترتا ا  ريرترترتةاي، ال سرترترتيما فيمرترترتا يتعلرترترتق  ونو.رترترتىل -100
 حقوق املر ة، لكنها ظلىل تشعر بقلق ابلع  زا  احلالة العامة حلقوق اإلنسان.

 تو شار  ، برز ا.تمام البلد حماية حقوق اإلنسانقد ن التقرير الوطين أبعمان  و فادت -101
 ة للقااه االجتماعي واجلهود املباولة لتحقيق السالم يف القرن األفريقي.   االسةاتيجية املتكامل

 عربرتىل ابكسرترتتان عرتن تقرترتدير.ا للجهرترتود املباولرتة فيمرترتا يتعلرترتق ابلتعلرتيم واليرترتحة واملشرترتاركة و  -102
 رحبىل بعملية السالم مل  ثيوبيا.و السياسية وحتسني ن ام العدالة واألمن الغاائي. 

 ايرترتة النسرترتا  والفتيرترتات  يفاا ضرترتي قرترتدمالرترتوعي وامل ذكرترتا املباولرترتة إل  قرترترت الفلبرترتني ابجلهرترتودو  -103
 واالجتار ابلبشر. املبكرالنسا  واألطفال من الزواج  اية من تشويه األعضا  التناسلية لجانهل و 

مكانرتة اتفرتاق السرتالم مرتل  ثيوبيرتا حقرتوق اإلنسرتان  ن  عربىل الربتغال عن  ملها يف  ن ميو  -104
 ا يضمن السالم واألمن.مب، حمورية حلقوق اإلنسان
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ظلرترتىل اهوريرترتة كرترتوراي تشرترتعر ابلقلرترتق  زا  التقرترتارير الرترتيت تفيرترتد حرترتدوهل انتهاكرترتات حلقرترتوق و  -105
 اإلعالم. طلرقابة املتكررة علا وسائابو  ،ابلتجنيد     جل هر مسما يف اجليش تتيلاإلنسان 

 ن رترترترتام يف ال رترترترتروج لتحسرترترترتني بنشرترترترتا/ العمرترترترتل مواصرترترترتلة     ريرترترترتةاي الروسرترترترتي االحترترترترتاد ودعرترترترتا -106
 الدين. حرية املتعلقة التشريعات وتنقي  السجون
.م بشرتكل  جيرتايب يف اورحبىل رواندا ابلتاورات اإلقليمية األخرة، اليت من شرتأهنا  ن تسرت -107

 تعزيز و اية حقوق اإلنسان يف  ريةاي.
 ثنىل اململكة العربية السعودية علا  ريةاي ملا اناته من خاوات مهمرتة يف جمرتال رعايرتة و  -108
 .ذوي اإلعاقةودعم 
 دش رترتنورحبرترتىل السرترتنغال ابإلعرترتالن املشرترتةا للسرترتالم واليرترتداقة برترتني  ريرترتةاي و ثيوبيرترتا، الرترتاي  -109

 دينامية جديدة للسالم واألمن والتنمية يف القرن األفريقي.
حتسني مستوايت املعيشة يف جماالت من  جل علا  ريةاي للجهود املباولة  و ثنىل صربيا -110

 اإلسكان واملرافق والنقل واالتياالت.
الح رترتىل سيشرترتيل وترترتل اليرترتيغة النهائيرترتة للسياسرترتة الوطنيرترتة املتعلقرترتة ابألطفرترتال، وااللترترتزام و  -111

 فريقي.بتوفر التعليم االبتدائي للجميل واملسامهة يف عملية السالم يف القرن األ
جودترترترته زايدة برترترتا ا  ريرترتةاي لتعزيرترترتز الوصرترترتول    التعلرترترتيم و تىل سرترترتنغافورة ابجلهرترترتود الرترترتيت ونو.رترت -112

 وحتسني ن ام اليحة العامة.
شرترترترتجعىل سرترترترتلوفاكيا  ريرترترترتةاي علرترترترتا وترترترترتل اسرترترترتةاتيجية لتنفيرترترترتا السياسرترترترتة الوطنيرترترترتة املتعلقرترترترتة و  -113

 .املدةهر حمددة بشأن اجدمة الوطنية  اعن قلقه ىلابألطفال. و عرب
ة زريرتانتشرتار التعرتايب، وال رتروج امليت تشرتر    و عربىل سرتلوفينيا عرتن قلقهرتا  زا  التقرتارير الرت -114

 يف مراكز االحتجاز والقيود املفروتة علا املدافعني عن حقوق اإلنسان ومن مات اجملتمل املد/.
 ريرترترتةاي  برترترتني 2018لسرترترتالم واليرترترتداقة لعرترترتام لعرترترتالن املشرترترتةا إلرحبرترترتىل جنرترترتوب  فريقيرترترتا ابو  -115

 اجلهود املباولة لتعزيز رفامل األطفال. زا   االرتياحت عن عربىل و ثيوبيا و 
علا حقوق اإلنسان، و  من صكوا صكوا عدةو.نأت  سبانيا  ريةاي علا انضمامها     -116

 ا مل اجملتمل الدو .تعاوهنلقضا  علا تشويه األعضا  التناسلية لجانهل و الرامية    اجهود.ا 
اا خاارترت .ااتفرترتاق السرترتالم مرترتل  ثيوبيرترتا وكرترتالك لتنفيرترتابرامهرترتا و ثرترتا السرترتودان علرترتا  ريرترتةاي إل -117

  منائية.وبراما ومشاريل 
السرترتويد ابلتقرترتدم ا رترترز يف جمرترتال حقرترتوق املرترتر ة وحقرترتوق األشرترتخاع ذوي اإلعاقرترتة.  ونو.رترتىل -118
     صالحات عاجلة فيما يتعلق بسيادة القانون وحرية التعبر. ىلودع

 اليحية.اجدمات و  احليول علا التعليمتعزيز الرامية    سويسرا  هود  ريةاي  .ىلونو  -119
ورحبرترترترترترترتىل اجلمهوريرترترترترترترتة العربيرترترترترترترتة السرترترترترترترتورية ابجلهرترترترترترترتود املباولرترترترترترترتة يف صرترترترترترترتياهة االسرترترترترترترتةاتيجيات  -120

 والسياسات الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان.
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رانما التنميرترترتة الريفيرترترتة و ثنرترترتىل توهرترترتو علرترترتا  ريرترترتةاي العتماد.رترترتا عرترترتدة برترترتراما، مبرترترتا يف ذلرترترتك برترترت -121
 واالسةاتيجية االجتماعية الشاملة. ،، وبرانما تنمية السواحلةالشامل
ورحبىل تونس ابلتشريعات واالسةاتيجيات اليت تنفا.ا  ريرتةاي وفقرتاا للتوصرتيات اليرتادرة  -122
االسرترترتتعراض السرترترتابقة، وال سرترترتيما فيمرترترتا يتعلرترترتق ابحلرترترتد مرترترتن الفقرترترتر، وتعزيرترترتز حقرترترتوق املرترترتر ة، جولرترترتة عرترترتن 

 ، ومكافحة االجتار ابلبشر.لو اية األطفا
 سرترتيما الالتعلرتيم وحقرترتوق املرتر ة، و  جهرترتود يف جمرتا مرتا تبالرترته مرتن و.نرتأت تركيرتا  ريرترتةاي علرتا  -123

 لقضا  علا تشويه األعضا  التناسلية لجانهل.ل
سياسرترتا ا املتعلقرترتة ابألطفرترترتال ب ريرترتةاي مرترتل اجملتمرترتل الرترترتدو  و  تعرترترتاونرحبرترتىل  وكرانيرترتا برترتزايدة و  -124

  سفها لعدم تعاون  ريةاي مل املقررين اجاصني. ومل ذلك  عربىل عنوالنسا ، 
حالرترترتة حقرترترتوق  ةاملعنيرترترت ةاجاصرترترت ةحثرترترتىل اململكرترترتة املتحرترترتدة  ريرترترتةاي علرترترتا التعرترترتاون مرترترتل املقرترترترر و  -125

 اإلنسان يف  ريةاي و صالحت اجدمة الوطنية يف تو  التقدم السياسي اإلقليمي.
لسرتالم مرتل جراهنرتا. وحثرتىل  ريرتةاي تحقيرتق او.نأت الوالايت املتحدة  ريةاي علا سعيها ل -126

 حالة حقوق اإلنسان يف  ريةاي. ةاملعني ةاجاص ةمل املقرر  عاونعلا الت
تنفيرترتا ح رترتر تشرترتويه األعضرترتا  مرترتن  جرترتل و.نرترتأت  وروهرترتواي  ريرترتةاي علرترتا الترترتدابر املتخرترتاة  -127

 انضمامها    اتفاقية منا.ضة التعايب.علا التناسلية لجانهل، وكالك 
األنشرترترترترتاة الزراعيرترترترترتة  يف نشرترترترترتاركو ي و يسرترترترترتاعدون  وفرترترترترتد  ريرترترترترتةاي  ن .نرترترترترتاا  طفرترترترترتاالا  و وترترترترترت  -128

وزارة العمرترترتل  وجترترترتريموجرترترتود يف  ريرترترتةاي.  هرترترتر.م، مثرترترتل رعرترترتي املاشرترترتية، لكرترترتن عمرترترتل األطفرترترتال سرترترتر أل
 بيرامة.اإلنسانية عمليات التفتيش واملراقبة  والرعاية
مركرترتز  سرترتوىاملناقرترتة الوسرترتاا  ال يوجرترتد يفبسرترتبب حمدوديرترتة القرترتدرات واملرترتوارد املؤسسرترتية، و  -129

هم يُفيرتلون عرتن األحرتداهل مرتل البرتالغني، لكرتن ُ تجز، رافقيف بعا املو لألحداهل. واحد احتجاز 
 وقاعات النوم.يف  نشاتهم اليومية  البالغني
 .ليت حت ا ابلتأييداو  االستعراض املنبثقة عنالوفد  ن  ريةاي ملتزمة بتنفيا التوصيات  و كد -130

 التوصيات و/أواالستنتاجات  -اثنياا  
 يتجاوز ال مناسب وقتدم ردوداا عليها يف وستق ،إريرتاي التوصيات التالية بحثست -131
 :اإلنسان حقوق جمللس واألربعني احلادية الدورة انعقاد موعد

 المممممي اإلنسمممممان حلقممممموق الدوليمممممة القانونيمممممة الصممممم و  إىل االنضممممممام 131-1
 )مايل(؛ بعد فيها طرفاا  تصبح مل

 مناهضممممة التفاقيممممة االختيمممماري الربوتوكممممو  علمممم  والتصممممديق التوقيمممم  131-2
الإنسممانية أو املهينممة ال أو القاسممية العقوبممة أو املعاملممة ضممرو  مممن وغممري  التعممبيب
 ؛)الربتغا (

وي اإلعاقممممة ذ األشمممم ا  حقمممموق اتفاقيممممة علمممم  والتصممممديق التوقيمممم  131-3
 ؛)الربتغا (
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 ابلعهممد امللحممق األو  االختيمماري الربوتوكممو  علمم  والتصممديق التوقيمم  131-4
 )الربتغا (؛ والسياسية املدنية ابحلقوق اخلا  الدويل
 ابلعهممد امللحممق الثمماي االختيمماري الربوتوكممو  علمم  والتصممديق التوقيمم  131-5

إلغمممماء عقوبممممة اإلعممممدام  إىل اهلمممماد ، خلمممما  ابحلقمممموق املدنيممممة والسياسمممميةا الممممدويل
 ؛)الربتغا (

 المدويل ابلعهمد امللحمق االختيماري الربوتوكمو  عل  والتصديق التوقي  131-6
 ؛ية والثقافية )الربتغا (واالجتماع االقتصادية ابحلقوق اخلا 
 ممن األشم ا  مجيم  حلماية الدولية االتفاقية عل  والتصديق التوقي  131-7

 ؛)الربتغا ( اا نحو املوص  به سابقال عل  القسري، االختفاء
 االختفماء ممن األش ا  مجي  حلماية الدولية االتفاقية عل  التصديق 131-8

 ؛)أرمينيا( القسري
 والربوتوكممو  اإلعاقممة ذوي األشمم ا  حقمموق اتفاقيممة علمم  التصممديق 131-9

 ؛ ا  التمييز ضد املرأة )بوروندي(أش مجي  عل  القضاء التفاقية االختياري
 واالتفاقيمممة اإلعاقمممة ذوي األشممم ا  حقممموق اتفاقيمممة علممم  التصمممديق 131-10
 ؛ش ا  من االختفاء القسري )شيلي(األ مجي  حلماية الدولية
 ؛ق األش ا  ذوي اإلعاقة )هنغاراي(حقو  اتفاقية عل  التصديق 131-11
 وغري  التعبيب مناهضة التفاقية االختياري الربوتوكو  عل  التصديق 131-12
 ؛()هنغاراي املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضرو  من

 ؛ح مة اجلنائية الدولية )هنغاراي(للم األساسي روما نظام عل  التصديق 131-13
 يف والنظممر التعممبيب مناهضممة اتفاقيممة ألح ممام لالمتثمما  تممدابري تنفيممب 131-14

 ،مجيممم  األشممم ا  ممممن االختفممماء القسمممري حلمايمممة الدوليمممة االتفاقيمممة إىل االنضممممام
 ؛غات والنظر فيها )أوروغواي(البال تلقي يف جلنتها اختصا  قبو  وكبلك
 حلمايمة الدوليمة االتفاقيمة عل  والتصديق القسري لالختفاء حد وض  131-15
 ؛ش ا  من االختفاء القسري )فرنسا(األ مجي 
 ؛عاقة )توغو(اإل ذوي األش ا  حقوق اتفاقية عل  التصديق 131-16
ولني والربوتوكم اإلعاقمة ذوي األشم ا  حقموق اتفاقيمة علم  التصديق 131-17

قوق املدنية والسياسمية ابحل اخلا  الدويل لعهدامللحقني اباالختياريني األو  والثاي 
 ؛)إسبانيا(

 علممممم  التصمممممديق يف والنظمممممر اإلعمممممدام عقوبمممممة إللغممممماء تمممممدابري تنفيمممممب 131-18
ا  ابحلقممممموق املدنيمممممة اخلممممم المممممدويل ابلعهمممممد امللحمممممق الثممممماي االختيممممماري الربوتوكمممممو 
نحممممو املوصمممم  بممممه سممممابقاا ال علمممم  ،هلمممماد  إىل إلغمممماء عقوبممممة اإلعممممدام، اوالسياسممممية
 ؛)أوروغواي(
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 الثماي االختيماري الربوتوكو  إىل واالنضمام رمسياا  اإلعدام عقوبة إلغاء 131-19
إلغماء عقوبمة  إىل اهلماد ، خلما  ابحلقموق املدنيمة والسياسميةا المدويل ابلعهمد امللحق

 ؛اإلعدام )أسرتاليا(
 االختيممماري الربوتوكمممو  علممم  والتصمممديق رمسيممماا  اإلعمممدام عقوبمممة إلغممماء 131-20
ىل إلغمماء إ اهلمماد ، خلمما  ابحلقمموق املدنيممة والسياسمميةا الممدويل ابلعهممد امللحممق الثمماي
 ؛اإلعدام )رواندا(عقوبة 
 المممدويل ابلعهمممد امللحمممق الثممماي االختيممماري الربوتوكمممو  علممم  التصمممديق 131-21

 اهلاد  إىل إلغاء عقوبة اإلعدام )اجلبل األسود(؛، اخلا  ابحلقوق املدنية والسياسية
 ابلعهممد امللحممق الثمماي االختيمماري الربوتوكممو  علمم  والتصممديق التوقيمم  131-22

 اإلعممممدام عقوبممممة إلغمممماء إىل اهلمممماد ، املدنيممممة والسياسممممية خلمممما  ابحلقمممموقا الممممدويل
 ؛غ()ل سمرب 

اعيممممة واملعاقبممممة عليهمممما اجلم اإلابدة جرميممممة منمممم  اتفاقيممممة علمممم  التصممممديق 131-23
 ؛)أوكرانيا(

  ممن االختفماء األش ا مجي  حلماية الدولية االتفاقية عل  التصديق 131-24
 ؛القسري )أوكرانيا(

 ؛األش ا  ذوي اإلعاقة )أوكرانيا( حقوق اتفاقية عل  التصديق 131-25
 مجيممم  علممم  القضممماء التفاقيمممة االختيممماري الربوتوكمممو  علممم  التصمممديق 131-26
 ؛ا  التمييز ضد املرأة )أوكرانيا(أش 
سمممممان المممممي اإلن حلقممممموق الدوليمممممة الصممممم و  إىل االنضممممممام يف النظمممممر 131-27

 العمممما  مجيممم  حقممموق حلمايمممة الدوليمممة االتفاقيمممة ومنهممما ،تصمممبح طرفممماا فيهممما بعمممد مل
واملعاقبممممة عليهمممما رميممممة اإلابدة اجلماعيممممة ج منمممم  واتفاقيممممة أسممممره  وأفممممراد املهمممماجرين
 ؛)هندوراس(

 عليهممما واملعاقبمممة اجلماعيمممة اإلابدة جرميمممة منممم  اتفاقيمممة علممم  التصمممديق 131-28
 ؛ا  من االختفاء القسري )السنغا (األش  مجي  حلماية الدولية واالتفاقية

ماعيمممة واملعاقبمممة عليهممما اجل اإلابدة جرميمممة منممم  اتفاقيمممة علممم  التصمممديق 131-29
 ؛)أرمينيا(
ماعيمممة واملعاقبمممة عليهممما اجل اإلابدة جرميمممة منممم  اتفاقيمممة علممم  التصمممديق 131-30

 ؛)رواندا(
 األممن جملمس إبجمراءات املتعلقمة السملو  قواعمد مدونمة إىل االنضمام 131-31
 النحمو علم  ،رت بمة ضمد اإلنسمانية وجمرائ  احلمر امل واجلمرائ  اجلماعيمة اإلابدة ضد
 )لي تنشتاين(؛ والشفافية واالتساق املساءلة جمموعة وضعته البي
مح مممممة اجلنائيممممة الدوليممممة لل األساسممممي روممممما نظممممام علمممم  التصممممديق 131-32

 ؛)النمسا(
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ولية وتنفيب  الد اجلنائية للمح مة األساسي روما نظام عل  التصديق 131-33
 ؛)أسرتاليا( كامالا اا  تنفيب
 ،الدوليممممة اجلنائيممممة للمح مممممة األساسممممي روممممما نظممممام علمممم  التصممممديق 131-34

نظممام روممما  املنصممو  عليهمما يفزاما مما الت مجيمم  ممم  علمم   ممو  م تشممريعا ا ومواءمممة
نظام رومما األساسمي الوارد يف  جلرائ اتعريف  يشمل تضمني تشريعا ا مبا ،األساسي
التعماون مم  ام ممة ممن  مت من أح مام اعتمماد وكمبلك ،هلمبا النظمام العاممة واملبادئ
 ؛)التفيا(
 يف ،ألساسممي للمح مممة اجلنائيممة الدوليممةا روممما نظممام علمم  التصممديق 131-35
 للمح مممة األساسممي روممما نظممام علمم  تعممديالتال ذلممك يف مبمما 2010 لعممام صمميغته
 ؛)لي تنشتاين(ن )تعديالت كمباال( العدوا جرمية بشأن الدولية اجلنائية
  اتفاقيممممة مناهضممممة التعممممبيب علمممم أبممممديت الممممي التحفظممممات سممممحب 131-36

 ؛)شيلي(
 وغري  التعبيب مناهضة التفاقية االختياري الربوتوكو  عل  التصديق 131-37
 ؛الإنسانية أو املهينة )الدامنر (ال أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضرو  من

 مجيممم  علممم  القضممماء التفاقيمممة االختيممماري الربوتوكمممو  علممم  التصمممديق 131-38
 ؛ا  التمييز ضد املرأة )الدامنر (أش 
 االختيماري الربوتوكمو  علم  التصديق هبد  الالزمة الدراسات إجراء 131-39

دولمممة بوليفيممما املتعمممددة ) املمممرأة ضمممد التمييمممز أشممم ا  مجيممم  علممم  القضممماء التفاقيمممة
 ؛القوميات(

 الدوليمممة االتفاقيمممة علممم  التصمممديق هبمممد  الالزممممة الدراسمممات إجمممراء 131-40
دولممممة بوليفيمممما املتعممممددة ) أسممممره  وأفممممراد املهمممماجرين العممممما  مجيمممم  حقمممموق حلمايممممة

 ؛القوميات(
 1999 ،عممممممل األطفممممما  أشممممم ا  أسممممموأ اتفاقيمممممة علممممم  التصمممممديق 131-41
 ؛(، ملنظمة العمل الدولية )كينيا(182 )رق 
 املتعلممق الطفممل حقمموق التفاقيممة االختيمماري الربوتوكممو  علمم  التصممديق 131-42

 ؛جراء تقدمي البالغات )سلوفاكيا(إب
جمما   يمة األطفما  والتعماون يفمحابشمأن التصديق عل  اتفاقية الهاي  131-43

 ؛الدويل )توغو( صعيدلتبين عل  الا
ممم  مجيمم  تليممات  ،اإلنسممان حقمموق جملممس يف جديممد كعضمموالتعمماون،   131-44

 ؛زايرات قطرية )سويسرا(قيام بخلاصة للا اإلجراءات دعوةسبل منها اجمللس ب
 ممم  سمميما وال ،  اآلليممات الدوليممة حلقمموق اإلنسممانممم التعمماون تعميممق 131-45

 ؛صة جمللس حقوق اإلنسان )شيلي(اخلا اإلجراءات
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اإلجراءات اخلاصة لألم   إطار يف بوالايت امل لفني مجي  م  التعاون 131-46
وق اإلنسمممان يف إريمممرتاي حقممم حبالمممة ةاملعنيممم ةاخلاصممم ةاملقمممرر  مممم  خممم املتحمممدة، وابأل

 ؛)إسبانيا(
 ؛والايت )السنغا (لن م  امل لفني ابالتعاو  مواصلة 131-47
  املتحممدة األممم مفوضممية ممم  ذلممك يف مبمما ،التعمماون ممم  اجملتممم  الممدويل 31-48

اإلجمممراءات اخلاصمممة لألمممم   إطمممار يف بممموالايت نيحلقممموق اإلنسمممان وامل لفمممالسمممامية 
سممممان وتعزيزهمممما ومحايتهمممما اإلن حقمممموق إلقممممرار املببولممممة اجلهممممود إطممممار يف ،املتحممممدة
 ؛)النرويج(

حلقموق  السمامية املتحمدة األمم  مفوضمية مم  تعاوهنما وت ثيمف مواصلة 131-49
 ؛اإلنسان )سويسرا(

 دعمموة وتوجيممه اإلنسممان قمموقالسممامية حل فوضمميةامل ممم  التممام التعمماون 131-50
 ةاخلاصم ةاملقمرر  ن فميه والايت يف إطمار اإلجمراءات اخلاصمة، مبمبم امل لفني إىل دائمة
 ؛وق اإلنسان يف إريرتاي )كرواتيا(حق حبالة ةاملعني
حلقممموق السمممامية   املتحمممدة األمممم مفوضمممية مممم  تعاوهنممما تعزيمممز مواصممملة 131-51

 ؛اإلنسان )تركيا(
ان اإلنس حقوق وإجراءات وهيئات منظمات م نطاق تعاوهنا  توسي  131-52

 ؛الدولية واإلقليمية )هنغاراي(
يف إطمار  بموالايت امل لفمني ممن املقدممة المزايرة طلبات قبو  يف النظر 131-53

 ؛اإلجراءات اخلاصة )هندوراس(
 مبسممممألة املعممممين اخلمممما  املقممممرراملقدمممممة مممممن  زايراتالمممم طلبممممات قبممممو  131-54

 ،قاسممية أو الالإنسممانية أو املهينممةال العقوبممة أو املعاملممة ضممرو  مممن وغممري  التعممبيب
 إبجمممراءات أو القضمماء خممار  اإلعمممدام حبمماالت املعنيممة اخلاصمممة املقممررة مممن وكممبلك
 ؛نحو املوص  به سابقاا )أوروغواي(ال عل  اا،تعسف أو موجزة
 يف اإلنسمان حقموق حبالمة ةاملعني ةاخلاص ةاملقرر  إىل دائمة دعوة توجيه 131-55
السممامية   كممامالا ممم  املفوضمميةتعمماو ا  والتعمماون ،مجيمم  اإلجممراءات اخلاصممة وإىل إريممرتاي

 ؛)أملانيا(حلقوق اإلنسان 
 ةاملقمرر  دعموة بسمبل منهما ،اون ال امل م  جملس حقوق اإلنسمانالتع 131-56
 ؛راء زايرة قطرية )مجهورية كوراي(إلج ةاخلاص
 حقمممموق ا مممممن األممممم  املتحممممدة يف جممممم بمممموالايت لم لفممممنيل السممممما  131-57

 ؛)اليو ن( إىل البلد عوائق ودون واحلر ال امل ابلوصو  اإلنسان
 املعاملمة ضمرو  من وغري  التعبيب مبسألة املعين اخلا  املقرر دعوة 131-58

 علممممم  والتصمممممديق ،زايرة البلمممممدإىل اسمممممية أو الالإنسمممممانية أو املهينمممممة الق العقوبمممممة أو
 املعاملممممة ضممممرو  مممممن وغممممري  التعممممبيب مناهضممممة التفاقيممممة االختيمممماري الربوتوكممممو 
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ليمممة وقائيمممة وطنيمممة مسمممتقلة ت وإنشممماء ،قاسمممية أو الالإنسمممانية أو املهينمممةال العقوبمممة أو
 (؛)تشي يا
، 2014تنفيب اتفاقية مناهضة التعبيب، الي صدقت عليها يف عام  131-59

 ؛  جلنة مناهضة التعبيب )إيطاليا(ابختصا االعرتا  يف النظراا بطرق منها أيض
 حبالمممة ةاملعنيممم ةاخلاصممم ةاملقمممرر  مممم  ابلتعممماون املتعلقمممة التوصممميات أتييمممد 131-60

إطممممار اإلجمممراءات اخلاصممممة  يف بممموالايت امل لفممممني ومممم  إريممممرتاي يف اإلنسمممان حقممموق
 ؛)زامبيا(
يف ذلمك  مبما ،اإلنسمان حلقموق املتحمدة األمم  تليمات مم  تعاوهنا تعزيز 131-61
 ؛قوق اإلنسان يف إريرتاي )بلجي ا(ح حبالة ةاملعني ةاخلاص ةاملقرر  م 

 حبالمة ةاملعني اإلنسان حقوق جمللس ةاخلاص ةاملقرر  م  ال امل التعاون 131-62
 ؛وق اإلنسان يف إريرتاي )هنغاراي(حق

 ةاخلاصمم ةاملقممرر  يف ذلممك ممم  مبمما ،التعمماون ممم  تليممات حقمموق اإلنسممان 131-63
 ؛)بوتسوا (ق اإلنسان يف إريرتاي حقو  حبالة ةاملعني
 ؛  املتحدة حلقوق اإلنسان )كينيا(األم تليات م  التعاون تعزيز 131-64
 ،والايت يف إطممار اإلجممراءات اخلاصممةبمم امل لفممني ممم  ال امممل التعمماون 131-65

 ؛حقوق اإلنسان يف إريرتاي )فرنسا( حبالة ةاملعني ةاخلاص ةاملقرر  م  سيما ال
 بسممبل منهممما اإلنسممان، حلقممموق الدوليممة اآلليممات مممم  ال امممل التعمماون 131-66

 إطمممار يف بممموالايت امل لفمممني ممممن المممواردة واملعلوممممات المممزايرات لطلبمممات االسمممتجابة
يف جملمس حقموق  العضموية مسؤوليات م  شياا امت ،اإلجراءات اخلاصة لألم  املتحدة

 ؛(أيرلندااإلنسان )
 اخلاصمممة اإلجمممراءات إطمممار يف بممموالايت امل لفمممني مممم  التعممماون حتسمممني 131-67
ايمة هن يف والنظمر ،لطلبات الزايرة املعلقة االستجابة طريق عن اإلنسان حقوق جمللس

إطمممار اإلجمممراءات  يف بممموالايت امل لفمممني مجيممم إىل املطممما  يف توجيمممه دعممموة دائممممة 
 ؛اخلاصة )التفيا(

 إريممممرتاي يف اإلنسممممان حقمممموق حبالممممة يممممةاملعن ةاخلاصمممم ةللمقممممرر  السممممما  131-68
نحمو املوصم  ال علم  ،ة البلمدلمزاير الالزممة  الظمرو  مجي  وتوفري البلد إىل ابلوصو 

 ؛به سابقاا )الربتغا (
إم انيممة  إريممرتاي يف اإلنسممان حقمموق حبالممة ةاملعنيمم ةاخلاصمم ةاملقممرر  مممنح 131-69

 ؛)النمسا(إىل البلد الوصو  
إم انيممة  إريممرتاي يف اإلنسممان حقمموق حبالممة ةاملعنيمم ةاخلاصمم ةاملقممرر  مممنح 131-70

 )إستونيا(؛ كامالا   تعاو ا  امعه والتعاونإىل البلد الوصو  
 ةاملعنيممم اإلنسممان حقممموق جمللممس ةاجلديمممد ةاخلاصمم ةاملقمممرر  ممم  التعمماون 131-71
 ؛هلا ابلوصو  إىل البلد )إيطاليا( والسما  إريرتاي يف اإلنسان حقوق حبالة
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 ،حبالممة حقمموق اإلنسممان يف إريممرتاي ةاملعنيمم ةاخلاصمم ةاملقممرر  ممم  التعمماون 131-72
 ؛)التفيا( إىل البلد الوصو  ها إم انيةمنح بسبل منها

 ؛بزايرة إريرتاي )كندا( ةاجلديد ةاخلاص ةللمقرر منح اإلذن  131-73
 السمممالم تعزيمممز يف ه اتسممم حمممى اجملممماورة البلمممدان مممم  اتعاوهنممم ت ثيمممف 131-74

 ؛ار يف القرن األفريقي )موزامبيق(واالستقر 
وإثيوبيممما والقمممرن  إريمممرتاي بمممني والتعممماون السمممالم تفممماق دعممم  مواصممملة 131-75

 ؛األفريقي )عمان(
 ؛حقوق اإلنسان ومحايتها )السنغا ( تعزيز إىل الرامية اجلهود مواصلة 131-76
ية املتعلقمة املؤسسم األساسمية اهلياكمل تعزيمز إىل الرامية اجلهود مواصلة 131-77

 ؛حبقوق اإلنسان )مصر(
 ألح مممام امتثالمممه لضممممان الممموطين القمممانوي إطارهممما إصمممال  مواصممملة 131-78

 ؛قوق اإلنسان )أفغانستان(املتعلقة حبليمية واإلق الدولية الص و 
حقمممموق  تعزيممممز زايدةلمممم واملؤسسممممية القانونيممممة األدوات تعزيممممز مواصمممملة 131-79

 ؛اإلنسان ومحايتها )ابكستان(
لدميقراطيممة وسمميادة القممانون ا لتعزيممز حمممددة وتممدابري سياسممات اعتممماد 131-80

 وفقماا  ،صمحيح ومتتم  املمواطنني حبقموقه  عل   و الدولة مؤسساتبعمل سمح ي مبا
 ؛قوق املدنية والسياسية )أنغوال(ابحل اخلا  الدويل العهد من 3و 2 للمادتني
ت متعمددة األحمزا  دوريمة انت مااب وتنظي  الربملانية الدميقراطية إعادة 131-81

إىل مراقبممة  الدوليممة املنظمممات ودعمموة الدوليممة، الدميقراطيممة للمعممايري قمماا وف ،وحقيقيممة
 ؛(يااالنت اابت )تشي 

 لتعزيممز والقضمائية التنفيبيممةل بمني السمملطات التشمريعية و الفصمم ضممان 131-82
 ؛ن والعدالة واملساءلة )بوتسوا (اإلنسا حقوق واحرتام محاية
 يسلندا(؛ت) ئيةوالتنفيبية والقضاضمان الفصل بني السلطات التشريعية  131-83
ة التشممريعيحتقيممق مبممدأ الفصممل بممني السمملطات  مممن أجممل جهممودبممب   131-84

 ؛والتنفيبية والقضائية )العراق(
 يف مبمما ،2016عممام الصممادر يف ات تقريممر جلنممة التحقيممق توصممي تنفيممب 131-85
كاملمة وتمنمة بصورة   عبريالت حبرية ملواطنيها للسما  1997 عام دستور تنفيب ذلك

 ؛)أسرتاليا(
 ؛)كينيا( 1997 عام مواصلة تنفيب دستور 131-86
صمممياغة اإلسمممراع يف  ذلمممك ممممن بمممدالا  أو ،1997 تنفيمممب دسمممتور عمممام 131-87

راقبمة دوليمة دون محتمت دستور جديد بطريقة شاملة، وإجراء انت اابت حرة ونزيهمة 
 ؛أتخري )أملانيا(
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تممممماد وتنفيممممب دسممممتور جديممممد اع هبممممد  وشممممفافة شمممماملة عمليممممة بممممدء 131-88
 ؛)سويسرا(

 ؛صياغة الدستور اجلديد )جورجيا(است ما   131-89
لتعزيمممز اا أح امممم يتضممممن جديمممد دسمممتور صمممياغة يف اإلسمممراع مواصممملة 131-90

 ؛كامل )جنو  أفريقيا(عل   و  ومحاية حقوق اإلنسان 
م انممة  والثقافيممة واالجتماعيممة االقتصممادية لحقمموقأن ت ممون ل ضمممان 131-91
 ؛ الدستور اجلديد )جنو  أفريقيا(يف مركزية
 اإلنسممان حقمموق ي فممل مبمما ،عاجممل  علمم   ممو وتنفيممب دسممتور وضمم  131-92

 ؛  املواطنني اإلريرتيني )السويد(جلمي عاملياا  هبا املعرت 
 الصمممم و  ممممم  الوطنيممممة التشممممريعات ملواءمممممة الالزمممممة التممممدابري اختمممماذ 131-93

 ؛الي صدقت عليها الدولة )أنغوال( ةالرئيسي الدولية القانونية
 مجيمم  علمم  القضمماء اتفاقيممة ممم  المموطين األسممرة قممانون تنفيممب مواءمممة 131-94
 ؛ا  التمييز ضد املرأة )أوكرانيا(أش 
المممدويل حلقممموق  لقمممانونا مممم اا جلعلمممه متماشمممي العقممموابت قمممانون تعمممديل 131-95

 ؛اإلنسان )إستونيا(
وال سمممميما علمممم  املسممممتو  الشممممع  ،  مممم مواصمممملة تعزيممممز هي ممممل احل 131-96

 )ابكستان(؛
 توصمياتيغطمي عملهما  ،طنيمة للتنفيمب واإلبمالغ واملتابعمةو  تلية إنشاء 131-97

 ؛الدوري الشامل املقبولة )هايي( االستعراض
ركممز مب املتعلقممة للمبممادئ وفقمماا  اإلنسممان حلقمموق وطنيممة مؤسسممة إنشمماء 131-98

 ؛اإلنسان )مبادئ ابريس( )شيلي(وق حق ومحاية لتعزيز الوطنية املؤسسات
سممان وفقمماا اإلن حلقمموق وطنيممة مؤسسممة إنشمماء إىل الراميممة اجلهممود تعزيممز 131-99

 ؛ملبادئ ابريس )العراق(
 كجزء  ابريس مبادئ قائمة عل  اإلنسان حلقوق وطنية مؤسسة إنشاء 131-100
 ؛نظام دستوري جديد )جنو  أفريقيا( من

وفقماا  اإلنسمان حلقوق وطنية مؤسسة إنشاء إىل الرامية اجلهود ت ثيف 131-101
 ؛ملبادئ ابريس )إندونيسيا(

يف  ،ابريمس مبمادئ مم  تتماشم  اإلنسمان حلقوق وطنية مؤسسة إنشاء 131-102
 ؛الوقت املناسب )سيشيل(

  مممماا  امتثممماالا متتثمممل  ،ؤسسمممة وطنيمممة مسمممتقلة حلقممموق اإلنسمممانم إنشممماء 131-103
 ؛)توغو( والتمويل عل  النحو املناسب وظفنيابمل وتزويدها ابريس ملبادئ
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ملبمادئ ابريمس   ماا  امتثاالا متتثل شاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان إن 131-104
 ؛)أوكرانيا(

محايمة ممد   لرصمد الوطنيمة اآلليمات تعزيمز إىل الراميمة اجلهمود مواصلة 131-105
 ؛حقوق الطفل )ال ويت(

بشمممر ومحايمممة حقممموق املمممرأة ابل االجتمممار مل افحمممة صمممارمة تمممدابري اختممماذ 131-106
 ؛)ال ويت(

مت ممممني املمممممرأة يف اا ضممممي قمممممدمملالراميمممممة إىل اتعزيممممز اآلليمممممات الوطنيممممة  131-107
 ؛)ال ويت(

 زمنيمةاا دودحم وتفمرض ،عمل اجلربيال است دام حتظر تشريعات وض  131-108
 )أسرتاليا(؛ الضمريي الستن ا ا حا  يف خيارات وتوفر الوطنية لل دمة معقولة
 يف إليمه املشمار النحمو علم  ،وتنفيب خطة واضحة وحمددة زمنيماا  وض  131-109
، بشممأن إصممال  ريممرتاياملتعلممق إب الشممامل الممدوري سممتعراضالاتقريممر  مممن 14 الفقممرة

 لربيطانيممما املتحمممدة )اململ مممة أشمممهر سمممتة كمممل  حتمممديثاتإجمممراء  مممم  ،اخلدممممة الوطنيمممة
 ؛الشمالية( أيرلنداو  العظم 
 وإهنممماء العسممم رية اخلدممممة ممممن الضممممريي لالسمممتن ا  أح مممام وضممم  131-110

 ؛)أملانيا( ةالطوعي وغري ة املدةدغري حمد الوطنية لل دمةتجنيد ال
 ؛ية للمستن فني ضمريايا )ل سمربغ(املدن ابخلدمة السما  131-111
مان وضمممم ة املممممدةدغممممري حمممممد اإللزاميممممة الوطنيممممة اخلدمممممة ممارسممممة إهنمممماء 131-112
الدوليمة بشممأن إلغماء العمممل  العمممل منظممة اتفاقيمةممم  شمرو  اخلدمممة الوطنيمة  توافمق

 ؛( )النمسا(105)رق   1957اجلربي، 
لعممل ل عمادالا ماا نظاممالمي متثمل  ،ة املدةدغري حمد الوطنية اخلدمة إهناء 131-113
 )كندا(؛ يرب اجل

 وبمدء حممددة املمدةغمري  الوطنيمة اخلدممة إلهنماء الالزممة اخلطموات اختاذ 131-114
 18علمم  مممد  فممرتة جتمماوزت مممدة  أدوا اخلدمممة الممبين ألولئممك التممدر ي التسممريح

 ؛)هولندا(القانونية  شهراا 
 والبدءالقانونية  شهراا  18 ألكثر من مدة الوطنية اخلدمة ممارسة إهناء 131-115

 ؛)النرويج( التدر ي التسريح عملية يف
 حلمايمممة األولويمممة إعطممماء مممم  ،اإللزاميمممة يمممد ممممدة اخلدممممة الوطنيمممةحتد 131-116
 ؛النساء والفتيات يف هبا السياق )مجهورية كوراي(وأمن  حقوق
بيمم  تط منممب مممربرة عممدت، الممي مل غممري حمممددة املممدة الوطنيممة خلدمممةإهنمماء  131-117

 ؛العالقات م  إثيوبيا )فرنسا(
 اخلدمممة وتعليممق ،شممهراا  18 يف اإللزاميممة الوطنيممة اخلدمممة مممدة حتديممد 131-118

 ؛)كوستاري ا( غري حمددة املدة الوطنية
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 النحممممو علمممم  ،شممممهراا  18 يف اإللزاميممممة الوطنيممممة اخلدمممممة مممممدةحتديممممد  131-119
 ؛نصو  عليه يف القانون )سلوفاكيا(امل

، اا شمممهر  18 يف الوطنيمممة اخلدممممة دد ممممدةااللتمممزام ابإلعمممالن المممبي  ممم 131-120
ن فمر  العممل خمار  مم املزيد توفريل الوظائفخلق و  احلرة املشاري  إنشاء ليسهتو 

 العسممم رية العناصمممر ممممن الضممممريي ابالسممتن ا  والسمممما  ،اخلدممممة الوطنيمممةنطمماق 
 ؛ية )الوالايت املتحدة األمري ية(الوطن لل دمة
 النحممممو علمممم  ،شممممهراا  18 يف اإللزاميممممة الوطنيممممة اخلدمممممة مممممدة حتديممممد 131-121

سمم ري ىن لسممن التممدريب العاألد احلممد واحممرتام ،املنصممو  عليممه يف القممانون المموطين
 ؛)إيطاليا( اا عام 18اإللزامي، امدد يف 

ة العسمم رية يف اخلدممم مممن الضمممريي االسممتن ا  يف ابحلممق االعممرتا  131-122
السمما  ددممة و  غمري حممددة املمدة، الوطنيمة اخلدمة ممارسة وإهناء ،القانون واملمارسة

 ؛)كرواتيا(لة للمستن فني ضمريايا بدي
 دون األطفمما  مجيمم  وإطممالق سممرا  ،منمم  جتنيممد األطفمما  يف اجلممي  131-123
 ؛اخلدمة العس رية )اجلبل األسود( يفاملوجودين  القانونية السن
 وغمري حممددة املمدة اإللزاميمة العس رية اخلدمة يفمشاركة القصر إهناء  131-124
 ؛يا()إسبان
دنية الوطنيمة امل اخلدمةداء أب لزمنيامل املواطنني فئات تقلي النظر يف  131-125

 ؛)أوكرانيا( د اوااللتزام الصارم مب
ام حلقممموق اإلنسمممان )جنمممو  التممم االحمممرتام مممم  القمممانون إنفممماذ ضممممان 131-126

 ؛أفريقيا(
يف ذلمممك  مبممما ،مان محايمممة حقممموق األراضمممي واملل يمممةلضممم تمممدابري اختممماذ 131-127

للمعممايري  اا فقممو  ،صممليةوالقن الدبلوماسممية البعثممات حقمموقو ات األجنبيممة اليممحقمموق اجل
 ؛الدولية )اليو ن(

 ،ي  أش ا  التمييز والقضماء عليهمامج من  إىل الرامية املبادرات تعزيز 131-128
دولممة بوليفيمما املتعممددة ) رحمملضممد الفتيممات واألقليممات اإلثنيممة وجمتمعممات ال سمميما ال

 ؛القوميات(
النمطيمة واملمارسمات  قوالمبال علم  القضماء إىل الراميمة التمدابري تعزيز 131-129

ة اجلوهريمممة بمممني املسممماوا لتحقيمممق شممماملة اسمممرتاتيجية اعتمممماد منهممما لسمممبالضمممارة، ب
 ؛اجلنسني )رواندا(

  مجيم  أشم ا  التمييمز ضمد علم لقضماءالراميمة إىل امواصلة جهودهما  131-130
 رحمممملاإلثنيممممة وجمتمعممممات ال األقليمممماتأطفمممما  و  الفتيمممماتضممممد  سمممميما وال ،األطفمممما 
 ؛اإلسالمية( إيران )مجهورية
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 ضمد التمييمز أشم ا  مجيم  علم  لقضماءالراميمة إىل اجهودهما  مواصلة 131-131
 ؛ساء والفتيات واألطفا  )ميامنار(الن

 ضمممد التمييمممز أشممم ا  بعممم  وم افحمممة ملنممم  حممممددة تمممدابري اعتمممماد 131-132
 ؛)هندوراس( رحلاإلثنية وجمتمعات ال واألقليات الفتيات
يف  ذلمممك يف مبممما ،ني يف مجيممم  القطاعممماتاجلنسممم بمممني الت مممافؤ حتقيمممق 131-133

 ؛مناصب صن  القرار )ابكستان(
 ؛يسلندا(ت ام الي جترم املثلية اجلنسية )األح إلغاء 131-134
 مشممممموالا  أكثمممممر جلعلهممممما القائممممممة ال ليمممممة والمممممربامج السياسمممممات عممممممي ت 131-135

 ؛)زمبابوي( واستدامة
 اقتصمماديو  اجتممماعي تقممدم إحممراز إىل الراميممة اجلهممود تعزيممز مواصمملة 131-136

 ؛ا )مجهورية فنزويال البوليفارية(لشعبه مستدام
 التنميمممة يف أكمممرب مشممماركة الشمممتاتأفمممراد  ملشممماركة مالئممم  جمممو  يئمممة 131-137

 )بنغالدي (؛ للبلد واالقتصادية االجتماعية
 ،السياحية للبلد، ال سيما يف املناطق الريفية اهلياكل األساسية حتسني 131-138
 ؛ع السياحة لفائدة الس ان )هايي(قطا  يف الدخل من املزيد توليد أجل من

 ؛السياحة )السودان(قطاع لريفية وتنمية ا التنمية برامج مواصلة 131-139
 التوجيهيمممة املتحمممدة األمممم  مبمممادئ لتنفيمممب وطنيمممة عممممل خطمممة وضممم  131-140

 ؛لتجارية وحقوق اإلنسان )النرويج(ا ألعما املتعلقة اب
 تعزيز الوائم االجتماعي وزايدة االهتمام ابلرتاث اإلريرتي )السودان(؛ 131-141
 ؛ إلغاء عقوبة اإلعدام )أرمينيا(إىل  د  خطوات اختاذ 131-142
ب عليهما بعقوبمة يعاقم المي اجلمرائ  عمدد خفم و  اإلعمدام عقوبمة إلغاء 131-143

 ؛)فرنسا(اإلعدام 
وإلغمممماء عقوبممممة اإلعممممدام  اإلعممممدام عمليمممماتاختيمممماري ل وقممممف فممممرض 131-144

 ؛يسلندا(ت)
ووقمممف  املمممدنيني السممم ان علممم  نتشمممرةوقمممف اهلجممممات املسمممتمرة وامل 131-145

 ؛)اليو ن( املنهجي القم  من يتجزأ ال كجزء  التعبيب است دام
 والسمممممجن واالحتجممممماز االعتقممممما  ملمارسمممممة أتخمممممري دون حمممممد وضممممم  131-146

 )الياابن(؛ الواجبة القانونية اإلجراءات وض  خال  من التعسفي
 عمممن واإلفمممرا  التعسمممفيني، واالحتجممماز االعتقممما  ملمارسمممة حمممد وضممم  131-147
 تقيممدام مممة والتقممدميه  إىل  أو إلمميه   مم  توجيممه دون امتجممزين األشمم ا  مجيمم 

 )النمسا(؛ امتجزين معاملة يف الدولية ابملعايري
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 األشمم ا  سممرا  وإطممالق التعسممفي االحتجمماز لعمليممات حممد وضمم  131-148
 ؛سبب معتقدا   الدينية )إسبانيا(ب امتجزين

 مسممم  غممري أجممل إىل واالحتجمماز التعسممفي االعتقمما  ممارسممات إهنمماء 131-149
 ؛معاملة امتجزين )كندا( سوءو  والتعبيب

املطمو  دون  ممة جماز واالحت التعسمفي االعتقا  لعمليات حد وض  131-150
 ؛وال سيما ألسبا  سياسية )فرنسا( ،ودون حماكمة

 احلريمممةيف  لحقممموقل ال اممممل االحمممرتام ضممممانممممن أجمممل اختممماذ تمممدابري  131-151
 املدنيممممة ابحلقمممموق اخلمممما  الممممدويل العهممممد يف امل رسممممة ،العادلممممة واماكمممممة واألمممممن

 ؛فيما يتعلق ابمتجزين )سيشيل( ،والسياسية
جتمممر ام العنمممف ضمممد النسممماء  شممماملة وتشمممريعاتعاممممة  سياسمممة اعتمممماد 131-152

 ؛رأة يف القوات املسلحة )بلغاراي(امل ضد العنف سيما ال ،والفتيات
 ،لقضممماء علممم  مجيممم  املمارسمممات الضمممارةل شممماملة اسمممرتاتيجية اعتمممماد 131-153

 ؛ة لإل ث )أوكرانيا(التناسلي األعضاء تشويه ذلك يف مبا
 لممإل ث التناسمملية األعضمماء تشممويه مل افحممة املببولممة اجلهممود مواصمملة 131-154

 ؛املب ر والزوا  القسري )إيطاليا( والزوا 
  والمزوا  لمإل ث التناسلية األعضاء تشويه م افحة تدابري إنفاذ تعزيز 131-155

 ؛املب ر وعمل األطفا  )زمبابوي(
 األعضمممماء تشممممويهوضمممم  حممممد ملمارسممممة رتاتيجية شمممماملة لاسمممم اعتممممماد 131-156

 ؛املب ر والزوا  القسري )إسبانيا( والزوا  لإل ث لتناسليةا
 التناسممملية األعضممماء تشمممويه علممم  القضممماء إىل الراميمممة التمممدابري تعزيمممز 131-157
 األفعممما  همممب  ممممرت  مممم   والتحقيمممق ،ث وزوا  األطفممما  والمممزوا  القسمممريلمممإل 

 ؛دة والتعوي  للضحااي )األرجنتني(املساع وتقدمي ومعاقبته 
 ،منظمممات ذات اخلممربة يف هممبا اجملمما لل االحتجمماز أممماكن مجيمم  فممتح 131-158
 أيرلنممداطانيمما العظممم  و لربي املتحممدة )اململ ممة األمحممر للصممليب الدوليممة اللجنممة مثممل

 ؛الشمالية(
 حقممموق ومحايمممة السمممجون نظمممام حتسمممني إىل الراميمممة جهودهممما مواصممملة 131-159

 ؛متجزين )جورجيا(ا
العنممف اجلنسممي،  مممن سمميما ال ،النسمماء امتجممزات مممن العنممف محايممة 131-160

 ؛يف مجي  أماكن االحتجاز )زامبيا( ارساتووضعهن حتت إشرا  ح
لمم  نطمماق واسمم  ع واجلنسمماي اجلنسممي العنممف السممت دام حممد وضمم  131-161

اخلدمممة الوطنيمممة  سممياق ويف االحتجمماز مرافمممق يف سمميما وال ،ضممد النسمماء والفتيممات
 ؛ب  اجلرائ  إىل العدالة )بلجي ا(ه ابرت ا  املتهمني وتقدمي ،والتدريب العس ري

 ؛مستقل ونزيه وشفا  )إستونيا( ئيقضاجهاز  إنشاء 131-162
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بنمماء القممدرات و  الوطنيممة القمموانني تنفيممب خممال  مممن العممد  إقامممة تعزيممز 131-163
 ؛املؤسسية )إثيوبيا(

 خمممال  ممممن العمممد  إقاممممة تعزيمممز إىل الراميمممة ومبادرا ممما أعماهلممما متابعمممة 131-164
 احل م  مؤسسمات وتعزيمز املؤسسمية، القدرات وبناء اجلديدة، الوطنية القواننيتنفيب 
 ؛)بنن( هووظائف
دون توجيممممه  مممم  إلممممميه   امتجممممزين األشمممم ا  مجيمممم  عممممن اإلفممممرا  131-165

 ؛ية يف معاملة امتجزين )السويد(الدول املعايري واحرتام  مةمإىل اتقدميه   أو
وإطمالق سممرا   تجمزينام جلميم  اإلجمراءات القانونيمة الواجبممة ضممان 131-166

 أيرلنمداو  العظم  لربيطانيا املتحدة )اململ ة ودينية سياسية ألسبا  اا املعتقلني تعسف
 ؛الشمالية(

 إلممممميه   مممم  توجيممممه دون امتجممممزين األشمممم ا  مجيمممم  عممممن اإلفممممرا  131-167
 اللجنمةوممنح  ،امتجمزين معاملمة يف الدوليمة املعايري واحرتام ،ام مة تقدميه  إىل أو

مجيمم  مرافممق االحتجمماز  غممري املقيممد إىل للصممليب األمحممر إم انيممة الوصممو  الدوليممة
 ؛)أملانيا(
 إلممممميه   مممم  توجيممممه دون امتجممممزين األشمممم ا  مجيمممم  عممممن اإلفممممرا  131-168

 ؛ام مة )النرويج( تقدميه  إىل أو
الممبين مل ميثلمموا أمممام  امتجممزين األشمم ا  عممن غممري املشممرو  اإلفممرا  131-169

 ؛عموماا )ل سمربغ( السجون ونظام االحتجاز ظرو  وحتسني ،ام مة
 بسمبل منهما ،ة إىل تعزيمز ومحايمة حقموق األطفما الرامي اجلهود ثيف ت 131-170

 ؛دي (م فعا  لقضاء األحداث )بنغالنظانشاء إ
فمممق متامممماا مممم  يتوا لألطفممما  مناسمممب ألحمممداثاقضممماء ل نظمممام إنشممماء 131-171

وضممممان  ،تجممماز األطفممما الح بديلمممة تمممدابري اختممماذ وتشمممجي  ،املعمممايري ذات الصممملة
تجز أال  جتنمب تعمبريا ، عنمدممالذ أخري وألقصر وقت مم منإجراء ك  إال األطفا   ح

 سلوفينيا(؛) االحتجاز
 احتجمماز ظممرو  توافممق وضمممان لألطفمما  مناسممب عدالممة نظممام إنشمماء 131-172
 ؛ا  م  املعايري الدولية )زامبيا(األطف
 مممم  متامممماا  يتوافمممق لألطفممما  مناسمممب ألحمممداثاقضممماء ل نظمممام إنشممماء 131-173
 ؛ون الدويل ذي الصلة )لي تنشتاين(القان
 18و 16بني  ما أعماره  ترتاو  البين األطفا  حماكمة عدم ضمان 131-174
 ؛احتجازه  م  البالغني )هنغاراي( وعدم ابلغنيأش ا  ك  سنة

 عممممن املسممممؤولني إفممممالت م افحممممة لضمممممان الالزمممممة التممممدابري اعتممممماد 131-175
اعدة للضمممحااي واملسممم التعويضمممات تممموفريو  العقممما  ممممن اإلنسمممان حقممموق انتهاكمممات

 ؛وأسره  )األرجنتني(



A/HRC/41/14 

25 GE.19-06527 

حقمممموق اإلنسممممان السممممابقة  وجممممرائ  انتهاكممممات عممممن املسمممماءلة ضمممممان 131-176
 ،حماكمممممة دون امتجمممزين األشممم ا  مجيممم  عمممن أتخمممري دون واإلفمممرا  ،واملسمممتمرة

 يفاملرت بممة  املعاملممة وسمموء التعممبيباملتعلقممة أبفعمما   والتحقيممق يف مجيمم  االدعمماءات
 ؛وكاالت إنفاذ القانون )سلوفاكيا( وعل  أيدي االحتجاز مرافق
يف اجلهمماز  إصممالحات إجممراء طريممق عممن القضممائي النظممام إدارة حتسممني 131-177

الممدويل حلقمموق اإلنسممان  للقممانون االمتثمما  ضمممانمممن أجممل  القضممائي ويف السممجون
 ؛)النرويج(

 ؛الدينيني )ابكستان(وائم ية والاحلر  تعزيز 131-178
 ؛ام حرية الدين واملعتقد )العراق(احرت  إىل الرامية اجلهود مواصلة 131-179
 جلميمممم  املعتقممممد أو الممممدين حريممممة يف ابحلممممق ال امممممل التمتمممم  ضمممممان 131-180

 ؛ر وااللتزامات الدولية )إيطاليا(للدستو  وفقاا  املواطنني
 يف وقاحلقم حتممي المي الدوليمة وااللتزاممات الدسمتورية األح مام تنفيب 131-181
 ومممممنح ، مممموين اجلمعيممممات والممممدين أو املعتقممممدوت السمممملمي والتجممممم  التعبممممري حريممممة

 ؛ه  )الوالايت املتحدة األمري ية(ح ومت يف للمشاركة من الفر اا مزيد ملواطننيا
 وتعزيممز الدينيممة ابجلماعممات املتعلقممة امليممة القانونيممة األح ممام مراجعممة 131-182

 ؛ة )أملانيا(ير حبوضمان ممارستها  واملعتقد الدين حبرية املتعلقة الوطنية التشريعات
داي ت فيمممما  ممم  عبمممادة ال حريمممة تقيمممد المممي اإلداريمممة التمممدابري إلغممماء 131-183

 ؛األقليات )أنغوال(
 طائفيمممةالدينيمممة و ال ماعممماتاجل محايمممة لتحسمممني الالزممممة التمممدابري اختممماذ 131-184

 الدينيمممة املمارسمممات يف التمممدخل إهنممماءممممن خمممال  وضممممان محايتهممما ممممن االضمممطهاد 
 ؛وممارسا   الدينية )كندا(معتقدا    عن مجي  السجناء امتجزين بسبب واإلفرا 
 عمن فضمالا  ،والتجمم  السملمي وت موين اجلمعيمات التعبمري حرية محاية 131-185
 (؛)ل سمربغ الدين حرية
 حريمممة يف وقللحقممم ال اممممل االحمممرتام لضممممان ملموسمممة تمممدابري اختممماذ 131-186
 طووسمائ ابلصمحافة يتعلق ما ذلك يف مبا ،حرية الدين أو املعتقد ويف والرأي التعبري

 ؛اإلعالم األخر  )السويد(
 اخلممما  المممدويل العهمممد مممم  التعبمممري حبريمممة املتعلقمممة التشمممريعات موائمممة 131-187

ة واملتنوعممة والتعدديممة املسممتقل اإلعممالم طوسممائ ومت ممني والسياسممية املدنيممة ابحلقمموق
 ؛)إستونيا(

ق التمتمم  يممالقانونيممة واإلجرائيممة الممي قممد تع احلممواجز وتعممديل مراجعممة 131-188
 ؛الوصو  إىل املعلومات )سيشيل(احلق يف  و التعبري حريةابحلق يف 

 ،90/1996إجراء إصالحات شاملة، مثل إلغاء إعمالن الصمحافة رقم   131-189
فيني للصمح مت ينيمةو  تمنمة بيئمة وتموفري املسمتقلة اإلعمالم وسمائط أمام اجملا  إلفسا 
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سمفي التع االعتقما  ممن محمايته  ضممان بسبل منهما ،واملدافعني عن حقوق اإلنسان
 (؛أيرلندا) ويف واملضايقة والت

 وفقمممممماا  ،يممممممة الصممممممحافةحر  علمممممم  املفروضممممممة الصممممممارمة القيممممممود إزالممممممة 131-190
 ؛( من الدستور )مجهورية كوراي(2)19 للمادة
 اإلعالم وحرية التعبري احلقيقية )كوستاري ا(؛ط السما  بتعددية وسائ 131-191
 مممن اإلنسممان حقمموق عممن واملممدافعون الصممحفيون يممتم ن أن ضمممان 131-192
ضممان أن ت مون هنما  ري والمرأي وت موين اجلمعيمات و التعب حرية يف حقوقه  ممارسة
 ؛)بلجي ا( ه  ومضايقته ختويفاالت حل مناسبة متابعة
 حريمة ملمارسمة تمنمة بيئمة من أجمل تموفرياعتماد مجي  التدابري الالزمة  131-193
 فميه  مبمن ،تعزيمز ومحايمة حقموق اإلنسمانمن أجل  يعملون البين ألش ا ل التعبري
 العنمممف أعمممما  مجيممم  يف والتحقيمممق ،افعون عمممن حقممموق اإلنسمممان والصمممحفيوناملمممد

 ؛ده  واملعاقبة عليها )األرجنتني(ضاملرت بة 
 اجملتم  ومنظمات للصحفيني األساسية احلرايت تضمن تدابري اعتماد 131-194

 ؛)إسبانيا(دي واألحزا  السياسية امل
 سممرا  وإطممالق اإلعممالمط وسممائن عمم الرقابممة ورفمم  التعبممري حريممة محايمة 131-195

ز االحتجمما مممن اإلعممالم جممما  يف والعمماملني الصممحفيني ومحايممة املسممجونني الصممحفيني
 ؛التعسفي غري القانوي )تشي يا(

 ومنظمممات اإلنسممان حقمموق عممن واملممدافعني الصممحفيني عمممل ضمممان 131-196
 ؛قلة يف بيئة حرة وتمنة )اليو ن(املست املدي اجملتم 
 اجملتمممم  ومنظممممات اإلنسمممان حقممموق عمممن املمممدافعني جلميممم  السمممما  131-197
دون  ديمممد  اجلمعيمممات وت ممموين والمممرأي التعبمممري حريمممة يف حقممموقه  مبمارسمممة املمممدي

 ؛مضايقة )سلوفينيا( أو
 اا،مجي  الصحفيني امتجمزين تعسمف عن التأخري من مزيد دون اإلفرا  131-198

 اإلعممالم طلوسممائ والسممما  عملهمما ابسممتئنا  املسممتقلة اإلعممالم طلوسممائ والسممما 
 ؛يسلندا(تاألجنبية بزايرة البلد )

 فمممرادإطمممالق سمممرا  السمممجناء السياسممميني، مبمممن فممميه  الصمممحفيون وأ 131-199
 مممن مبزيممد والسممما  ،ين بسممبب معتقممدا   أو انتممماءا  امتجممز  الدينيممة اجلماعممات

ني )المموالايت املتحممدة عتقلمماملتعلقممة ابألشمم ا  املشممفافية يف اإلجممراءات القانونيممة ال
 ؛األمري ية(

 الرجمل، مم  املسماواة قدم عل  احل ومة يف ابلتمثيل املرأة متت  ضمان 131-200
 السمملطة ويف التشممريعية، اجملممالس ويف القممرار، صممن ل العليمما املسممتوايت يفال سمميما و 

 ؛يسلندا(ت) املدنية اخلدمة دوائر ويف القضائية،
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 زايدة طريق عن الدولة إدارة يف اجلنسني بني التوازن حتقيق إىل السعي 131-201
 ؛اء يف مؤسسات صن  القرار )صربيا(النس عدد
 ؛ألطفا  )صربيا(اب وخاصة ،ت ثيف م افحة االجتار ابلبشر 131-202
لنسمماء اب سمميما ال ،م افحممة االجتممار ابلبشممرىل إ الراميممة اجلهممود تعزيممز 131-203

 ؛واألطفا  )إندونيسيا(
 ؛ريب البشر واالجتار هب  )مدغشقر(  مل افحة قانون اعتماد 131-204
 طريممق عممن ،االجتممار ابألشمم ا  افحممة مب املتعلقممة السياسممات تعزيممز 131-205
 ؛طفا  )مجهورية إيران اإلسالمية(واأل للنساء خا  دع  تقدمي
ميممممة إىل م افحمممممة االجتمممممار الرا والمممممربامج السياسممممات تعزيمممممز مواصمممملة 131-206

 ؛لنساء واألطفا  )الفلبني(ال سيما ابو  ،ابألش ا 
 ؛ افحة االجتار ابلبشر )السودان(مل املببولة اجلهود مواصلة 131-207
 ؛لة مل افحة االجتار ابلبشر )مصر(املببو  اجلهود مواصلة 131-208
 ممم  ،ميممة إىل م افحممة االجتممار ابألشمم ا الرا وداجلهمم تعزيممز مواصمملة 131-209
  للنساء واألطفا  والدع اجملانية القانونية املساعدة وتقدمي ،نساياجل ظوراملن مراعاة

 ؛ا  غري املصحوبني ببويه  )ملديف(األطف سيما وال ،ضحااي االجتار
 مراعمممماة ممممم  ،عات شمممماملة بشممممأن االجتممممار ابألشمممم ا تشممممري اعتممممماد 131-210
 ؛ )أوكرانيا(اجلنساي املنظور
طفما  واالجتمار األ عممل م افحمةالراميمة إىل يف جهودها هاون الت عدم 131-211

 ؛ابلبشر )نيجرياي(
 يف مبما ،اميمة إىل القضماء علم  عممل األطفما الر  اجلهمود تعزيز مواصلة 131-212
 ؛الوعي العام )ملديف( إذكاء طريق عن اجلبرية أسبابه معاجلة ذلك
االقتصممممادية و اإلصممممالحات السياسممممية واالجتماعيممممة  مسممممريةمواصمممملة  131-213

رفمممماهه  حتسممممني ميمممم  املممممواطنني و جل يعيشمممماملسممممتو  املهبممممد  التعجيممممل بتحسممممني 
 )بلغاراي(؛

 التنميمة خطمة وتنفيمب ،التنميمة االقتصمادية واالجتماعيمة تعزيمز مواصلة 131-214
 ؛)الصني(للشعب  يعيشامل ستو امل وحتسني 2030 لعام املستدامة

 األغبيمة وسموء التغبيمة يف المنق  عاجلمةالرامية إىل ممواصلة جهودها  131-215
بشم ل  ال افيمة التغبيمة إم انيمة احلصمو  علم  واألطفا  النساء ومنح ،بش ل عام

 ؛)مجهورية إيران اإلسالمية( خا 
بسممبل  ،اء واألطفما  علمم  التغبيمة ال افيمةالنسم مجيمم  حصمو  ضممان 131-216
ة املسممماعد والتممماس ،  األغبيمممةإنتمما  يف المممنق  ملعاجلممة املببولمممة اجلهممود زايدة منهمما

 ؛الدولية لتحقيق ذلك )الربتغا (
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 مممن املنمماطق بممني فمماوتالتأوجممه  مممن احلممد إىل الراميممة اجلهممود مواصمملة 131-217
صممحية )اململ ممة العربيممة ال واخلممدمات وامليمما  الغممباء علمم  احلصممو  إم انيممة حيممث

 ؛السعودية(
سممممتو  امل وحتسممممني الفقممممر مل افحممممة املببولممممة اجلهممممود دعمممم  مواصمممملة 131-218
 ؛)ليبيا( ياملعيش
فقمممر ال مل افحمممة إمنائيمممة سياسمممة اعتممممادالراميمممة إىل مواصممملة جهودهممما  131-219

 ؛وتعزيز حقوق اإلنسان )اليمن(
 الفقممر علمم  القضمماء إىل الراميممة لإلجممراءات األولويممة إعطمماء مواصمملة 131-220
 ؛فا  وحتقيق األمن الغبائي )كواب(األط تغبية وسوء
قر وسوء تغبية الف عل  القضاء إىل  د  ولوائح قوانني سن مواصلة 131-221

 ؛األطفا  )البحرين(
 يف املممممواطنني قالعاممممة املتعلقمممة حبممم سياسممممةتطبيمممق ال يفاا قمممدم املضمممي 131-222
 ؛األراضي الزراعية )عمان(صو  عل  احل

 لممزايدة العامممة لصممحةاخلمما  اباصمملة االسممتثمار يف تطمموير نظامهمما مو  131-223
 ؛الريفية )سنغافورة( املناطق يف الطبية التغطية
 ،يهممما علممم  التعلمممي  والصمممحة األساسممميةمواطن مجيممم  حصمممو  ضممممان 131-224
 (؛)ابكستان الريفية املناطق يف سيما وال

 (؛البوليفارية فنزويال )مجهورية جيدة صحية رعاية تقدمي مواصلة 131-225
 (؛)اهلند الصحية الرعاية مرافق حتسني مواصلة 131-226
 الرعايممة خممدمات إىل الوصممو إم انيممة  لتحسممني اجلهممود بممب  مواصمملة 131-227

 توسممي  نطمماق ذلممك يف مبمما الريفيممة، املنمماطق يف سمميما ال جود مما،حتسممني و  الصممحية
 (؛)كواب األمية حمو برامج
 لوقايمة ممنذات الصملة ل العاممة السياسمة خمال  ممن جهودها مواصلة 131-228

 الصمممدد همممبا يف اخلمممربات تبممماد  يف واملشممماركة ،وم افحتهممما املعديمممة غمممري األممممراض
 ؛ورية كوراي الشعبية الدميقراطية()مجه
مممنح  العقممموابت قمممانون مراجعمممة 131-229 ء القمممانوي اإلهنممما إم انيمممة املمممرأة كمممي متح

 ؛يسلندا(تدمات الطبية ذات الصلة )اخل تقدمي وضمان ،واآلمن والطوعي للحمل
ا سمميم ال ،  حصممو  اجلميمم  علمم  التعلممي  اجليممدفممر  حتسممني مواصمملة 131-230

ة )مجهوريممة فنممزويال النائيمم املنمماطق يف يعيشممون الممبين واألشمم ا  الضممعيفة لفئمماتا
 ؛البوليفارية(

 اجملمماي اإللزامممي االبتممدائي التعلممي  ضمممانالراميممة إىل  اجلهممود مواصمملة 131-231
 ؛دارس والتعلي  اجليد )إندونيسيا(امل إىل الوصو فر   وتعزيز
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واإللزامممي  الشممامل التعلممي  املببولممة مممن أجممل تمموفري اجلهممود مواصمملة 131-232
 ؛)تونس(
مواطنيها عل  التعلي   مجي  حصو  ضمانبمضاعفة اجلهود وااللتزام  131-233

 ؛)نيجرياي(
ت يف املسمممتواي مجيممم  علممم  التعلمممي  إىل الوصمممو فمممر   وتعزيمممز زايدة 131-234

 ؛لفتيات والشاابت )أفغانستان(صاحل ال سيما وال ،املناطق الريفية واملت لفة
 ابملممممدارس االلتحمممماق معمممدالت اخنفمممماض مل افحمممة اسممممرتاتيجية وضممم  131-235
 ؛دالت النجا  األكادميي )اجلزائر(ومع

علممي  االبتممدائي والثممانوي ابلت الفتيممات التحمماق معممد  اخنفمماض معاجلممة 131-236
 ؛)اهلند(
 األطفممممما  التحممممماق معمممممدالت الخنفممممماض اجلبريمممممة األسمممممبا  معاجلمممممة 131-237

اململ مممة لدراسمممة )ا إكمممما  المممي تواجمممه شممم لةاملو  ابملمممدارس الصمممغريات والفتيمممات
 ؛العربية السعودية(

اللتحماق ا معدالت اخنفاض أسبا  ملعاجلة سياسات اعتماد يف النظر 131-238
)اجلمهوريمممة اا اميممموإلز اا جمانيممم االبتمممدائي التعلمممي  وجعمممل ،ابملمممدارس وإكمممما  الدراسمممة

 ؛العربية السورية(
 ،خنفمماض معممدالت االلتحمماق ابملممدارسال اجلبريممة األسممبا  م افحممة 131-239

 ؛التعلي  )كوستاري ا( احلصو  ابجملان عل  ضمانو 
ل امممل إىل التعلممي  ا الوصممو  إم انيممة لتمموفري جهودهمما تعزيممز مواصمملة 131-240

 الشمممعبية كممموراي  )مجهوريمممة الريفيمممة املنممماطق يف للفتيمممات سممميما وال ،جلميممم  األطفممما 
 الدميقراطية(؛

الشاملة، واختاذ مزيد من التمدابري  التعليمية وسياسا ا براجمها مواصلة 131-241
العمايل متابعة التعلي   عل  اتقادر  كي يصبحن  لفتياتادع  ل برامجمن أجل وض  

 ؛)ميامنار(
 املؤسسممممات إىل رحمممملوصممممو  جمتمعممممات الواحممممرتام إم انيممممة  ضمممممان 131-242

 ؛تعليمية والتعلي  اجليد )مدغشقر(ال
والفئمممممات الضمممممعيفة  واألطفممممما  النسممممماء حقممممموق محايمممممة تعزيمممممز زايدة 131-243

 ؛الطبية والصحية والتعلي  )الصني( اخلدمات تعزيز ومواصلة ،األخر 
لتجممممرمي العنممممف ضممممد املممممرأة  بصممممورة رمسيممممة ةتشممممريعيإجممممراءات اختمممماذ  131-244
تعليميممة ويف سممياق اخلدمممة ال املؤسسممات ويف ،املنممز  نطمماق يف سمميما ال ،طفمما واأل

 ؛عل  املستو  الوطين )امل سيك(ملن  هبا العنف  جهود وبب  ،الوطنية

ساسمية األ للحقموق ال اممل االحمرتام ضممانممن أجمل ت ثيف اجلهود  131-245
 ؛للنساء والفتيات )سويسرا(
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 ذلممممك يف مبمممما ،أشمممم ا  العنممممف ضممممد املممممرأة ميمممم الفعلممممي جل تجممممرميال 131-246
 ؛الغتصا  يف إطار الزوا  )النمسا(ا

 ؛نف ضد املرأة )الياابن(الع ملن  التدابري من مزيد اختاذ 131-247
 اجملتممم  مسممتو  علمم  التوعيممة ومحممالت القممدرات بنمماء بممرامج ت ثيممف 131-248
 ؛)الفلبني( النساء واألطفا لعنف ضد ا أش ا  مجي  عل  القضاء بشأن املي
ضمد املمرأة والعنمف املنمزيل  العنمف م افحة إىل الرامية اجلهود مواصلة 131-249

 ؛)تونس(
 تنفيبيمة سلطات همنح طريق عن اإلريرتية للمرأة الوطين االحتاد تعزيز 131-250

 (؛)كوستاري اله  كافية  موارد وختصي 
 املسممتو  علمم  عممملاعتممماد وتطبيممق قمموانني أو سياسممات أو خطممط  131-251
 ؛ش ا  العنف ضد األطفا  )امل سيك(أ مجي  مل افحة الوطين
 ضممد التمييممز أشمم ا  مجيمم  علمم  لقضمماءالراميممة إىل امواصمملة اجلهممود  131-252
 ؛رسة )اجلمهورية العربية السورية(واملما القانون يف األطفا  مجي 
 طنيممممةو وتطبيممممق قمممموانني أو سياسممممات وطنيممممة أو خطممممط عمممممل  إقممممرار 131-253

 ؛ا  العنف ضد األطفا  )كوستاري ا(أش  جلمي  للتصدي
أشم ا  اإليمباء  مجيم  ممن األطفا  محاية إىل الرامية التشريعات تعزيز 131-254

 ؛والعنف )البحرين(
يف سمياق التعلمي   األطفما  حقوق ضمان إىل ةدفاهدع   برامجوض   131-255

تمممني إىل الفئممات الضممعيفة املن واألطفمما  األيتممامحقمموق  وخاصممة ،والرعايممة الصممحية
 ؛)ليبيا(
 اسمرتاتيجيات ووضم  الطفمل حقموق محايمةالراميمة إىل مواصلة اجلهمود  131-256
 ؛فحة عمل األطفا  )تونس(مل ا مناسبة
 ؛)تونس(جلهود املببولة مل افحة زوا  القصر ا مواصلة 131-257
 ؛حقوق اإلنسان )اجلزائر( قائ  عل  اإلعاقة إزاء هنج اعتماد 131-258
 تعلي  توفري خال  من التعلي  إىل اإلعاقة ذوي األطفا  وصو  تعزيز 131-259
املناطق  مدارسمن املدارس العامة، مبا يف ذلك  املزيد يف اخلاصة االحتياجات ذوي

 ؛الريفية )سنغافورة(
يمممني يف املق اإلريرتيممني حممق لضمممان ابهلجممرة املتعلقممة سياسممتها مراجعممة 131-260

 ؛)امل سيك( عقا  ودون وب رامة أبمان ده اخلار  يف العودة إىل بل
مممان وب رامممة ودون أب إريممرتاي إىل العممودة علمم  اإلريرتيممني قممدرة ضمممان 131-261

 )هولندا(. إريرتاي مغادر   بسبب لعقا خو  من ا
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 الدولمة موقمف عن تعرب التقرير هبا يف الواردة التوصيات و/أو االستنتاجات ومجي  -132
 حتظم  أهنما علم  تفسمريها ينبغمي وال االسمتعراض. موضموع الدولمة و/أو قمدامتها الي )الدو (
 ك ل.  العامل الفريق بتأييد
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