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      مقدمة  
                                                                        عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الددور  الاداملا املنادو بوجدا قدرار قلد  حقدو   - 1

   /    شددبا    1   إىل                    كددانون الثاي/يندداير      41                             يددة والثني ددا ف الفددتة املمتدددة مددن  ن ا ث          ا دورتدده ال 1 / 5       اإلنسددان 
      44             ةا املعقدددودة ف   بعددد ا  ر           ف اجللسدددة ال   م ان  ت  يددد    ف في    الدددة   احل                        . واسدددتعرض الفريدددق العامدددل  2   411   ر  ايددد  ب  ف

     وندد .         هددوا  تر             اخلارجيددةا ي       الاددنون          انئددا وزيددر          فييددت انم      س وفددد        . ورأ   2   411  ر   اي ندد ي        ن الثاي/     كددانو 
  ن      كدددددانو       45                           ف جلسدددددته العاشدددددرةا املعقدددددودة ف          فييدددددت انم                       العامدددددل التقريدددددر املتعلدددددق ب              واعتمدددددد الفريدددددق 

  . 2   411  ر   اي ن ي      الثاي/
                                           ا اختددار قلدد  حقددو  اإلنسددان فريددق املقددررين التدداي  2   411                  كددانون الثاي/يندداير      5 1   وف  - 4

  .                    إيطاليا ومصر والياابن                                                )اجملموعة الثني ية( لتيسري استعراض احلالة ف فييت انم: 
        مدددن مرفدددق    5        وللفقدددرة    1 / 5                             مدددن مرفدددق قدددرار قلددد  حقدددو  اإلنسدددان     15 ً        اً للفقدددرة     ووفقددد - 3

                                                     ا صدرت الواثئق التالية ألغراض استعراض احلالة ف فييت انم:  41 /  16      قراره
   (؛A/HRC/WG.6/32/VNM/1     )أ( )  15                            ً        تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقاً للفقرة     )أ( 
    )ب(   15                 ً       حلقددو  اإلنسددان وفقدداً للفقددرة                                      جتميددأ أعدتدده مفواددية األمددم املتحدددة السددامية     )ب( 

( A/HRC/WG.6/32/VNM/2؛)   
   (.A/HRC/WG.6/32/VNM/3     )ج( )  15                               ً        موجز أعدته املفواية السامية وفقاً للفقرة     )ج( 

                أستاليا وأملانيدا                                                        ً       وأحالت اجملموعة الثني ية إىل فييت انم قائمة أسئلة أعدها سلفاً كل من  - 2
                                  املتعددددة القوميددات( وبددينيروس و  وريددة   -              بوليفيددا )دولددة                                   وأنغددوال وابكسددتان والبتغددال وبل ي ددا و 

          ابسددددم قموعددددة    ا                                                                 الو الدميقراطيددددة الاددددعبية والصددددا وكددددواب ولييتناددددتاين ومصددددر وميا ددددار وهولندددددا
      وجندددوب    ا       إسدددبانيا                                                                    األصددددقامل املعنيدددة ابلتنفيدددا وإعدددداد التقدددارير واملتابعدددة علددد  املسدددتو  الدددوطينا و 

                        واململ ددددة املتحددددددة لبيطانيدددددا    ا            البوليفاريدددددة(  -              ندددددزويني )  وريددددة   وف   ا       والسددددويد   ا         وسدددددلوفينيا   ا       أفريقيددددا
                            ومي دن االطددنيل علد  هدداه األسددئلة ف   .                        والددوال ت املتحددة األمري يددة   ا           دا الادمالية     أيرلندد         العظمد  و 

                       الستعراض الدور  الاامل.     لية ا                     املوقأ الاب ي اخلارجي آل

                           موجز مداوالت عملية االستعراض -   ا أوالا  
                           جانب الدولة موضوع االستعراض              عرض احلالة من -   ألف 

    وقددد                                  االسددتعراض الدددور  الاددامل أىيددة كددب .       عمليددة     تددوي          فييددت انم                        قددال الوفددد الفييتنددامي إن  - 5
  .                                                                       أ عد التقرير الوطين عل  حنو شامل وشفافا وتضمن إس امات من  يأ اجل ات املعنية

                 اور عميقدة ف رريد                             محايدة حقدو  اإلنسدان وتعزيزهدا جد      ف قدال                      ولسياسة البلدد املتسدقة  - 6
                                          ل حقدده ف العدديظ ف لددل السددنيم واالسددتقنيل واحلريددة  نيدد                                   الاددعا الفييتندداميا الددا  حتددد  الصددعاب ل

                    حدق األمدة الفييتناميدة       1225                    ف إعنين االستقنيل لعدام                           ً وأكدت الدولة اجلديدة رمسياً    .        والسعادة
  .             األساسية األخر        شعب ا            دت  يأ حقو           ستقنيل وحد  اال  ف 
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                          لدددن تنفيدددا التوصددديات املقبولدددة                                       إجندددازات البلدددد ف قدددال حقدددو  اإلنسدددانا بدددا ف        وتقدددوم  - 7
                                                                           اجلولة الثانية من االسدتعراض الددور  الاداملا علد  اجل دود الوطنيدة السدابقةا وتنددرج            املنبثقة عن 

                  الادعا ردرا التنميدة      في دا                                                          ف إطار عملية اإلصنيح الاامل للدولة والت امل الددوي الديت ياد ل 
  .           رور تركيزها          الوطنية و 

     ً قدددانوانً     26                                     ا قامدددت فييدددت انم بتعدددديل أو إعدددادة إصددددار     4118 و      4112         وبدددا عدددامي  - 8
       ً                                                                     ومرسددوماً باددون حقددو  اإلنسددانا بددا ف  لددن القددوانا املتعلقددة ابلدددين واملعتقددد وابحلصددول علدد  

     تمدداس   ال                                           ً وتاددمل عمليددة واددأ قددوانا مددن هدداا القبيددل دائمدداً    .                           املعلومددات وابالسددتفتاملات وابلطفددل
  .                ف اجلمعية الوطنية        القوانا                                       املنظمات االجتماعية وعامة الناسا وتناقظ          إس امات

      ً                                                    ا بلداً متعدد األد ن واملعتقداتا حتتم حرية الدين واملعتقد وهتيئ                   إن فييت انما بوصف - 2
         طدر  من دا              أسداس الددينا ب                                                              الظروف املواتية ملمارست اا مأ حظر  يأ أش ال التمييز القدائم علد 

                                ون ظمددت أحدددان دينيددة دوليددة رئيسددية    .    4116                                    القددانون املتعلددق ابألد ن واملعتقدددات لعددام         اعتمدداد
      حتفددال   اال                 مدن املقددرر أن حتتضدن  )      4112                        االحتفدال بيددوم فيسداا لعددام                      عديددة ف فييدت انما مثددل 

  .    4117                                          ( والاكر  اخلمسمائة لإلصنيح البوتستانيت ف عام     4112               يوم فيساا لعام  ب
                                                        رية الصحافة وحرية التعبدري واحلدق ف احلصدول علد  املعلومداتا كمدا                وت فل فييت انم ح -  11

           ويوجدد أكثدر    .                                                                   يت ل  ف النمو القو  للصحافة واستيدام اإلنتنت ووسائل التواصل االجتماعي
             النمدددو السدددنو                        دار نادددرا وارتفعدددت نسدددبة     61      صدددحفي و    18     111             وكالدددة صدددحفية و     211   مدددن 

                                       م مدن البلددان الديت تسدد ل أسدرل  دو لإلنتنددت ف        وفييددت ان  .        ف املائدة    11   إىل    5            لمنادورات مدن  ل
      مليدددون     58                    ف املائدددة مدددن السددد ان( و    52                     مليدددون مسدددتيدم لإلنتندددت )    51                  العددداإا إ  يوجدددد هبدددا 

   .                         حساب ناط عل  موقأ فيسبوا
                    قموعددة ورابطددة ومنظمددة     68     111                        ا كددان ف فييددت انم أكثددر مددن     4117               وحبلددول يايددة عددام  -  11

                            وقدددد سددداىت ف التنميدددة الوطنيدددةا    .                          إىل جاندددا املنظمدددات غدددري احل وميدددة                     متثدددل  يدددأ منددداحي احليددداةا 
             مددأ  يددأ اجل ددات              وجتددر  مادداورات   .                                                 وشدداركت بسددنولية ف أناددطة واددأ القددوانا ورسددم السياسددات

  .                                                               باون مارول قانون للرابطات قبل تقدميه إىل اجلمعية الوطنية للنظر فيه       املعنية 
                                                                        وخ صصددت مددوارد م مددة ل فالددة احلقددو  االقتصددادية واالجتماعيددة والثقافيددةا مددأ إعطددامل  -  14

                                   التكيددز بادد ل خدداا علدد  النسددامل واألطفددال   و                                              األولويددة للتنميددة املسددتدامة واملسدداواة االجتماعيددةا 
                     واسددتمر تسددد يل معدددل  دددو    .      اإل نيددة                اإلعاقددة واألقليدددات                                    والفقددرامل وكبددار السدددن واألشددياا  و 

       ون فدات   .                                                        ً ف املائةا أفض  إىل توافر املنييا من مناصا العمل اجلديدة سنو ً    6  ز             اقتصاد  جتاو 
  ف      7,7                                                                     بناا  سياسات احلد مدن الفقدرا  دا سداعد ف خفدة نسدبة األسدر املعيادية الفقدرية إىل 

                                      واسددددتفاد مددددن التددددوما الصددددحي ابجملددددان املنييددددا مددددن   .           ً                          املائددددة وفقدددداً لدددددليل الفقددددر املتعدددددد األبعدددداد
  .                                                  حيددددق حلددددم احلصددددول علدددد  مدددددفوعات الرعايددددة االجتماعيددددة الادددد رية      الدددداين       حملددددروما         األشددددياا ا

               قدد م املسداعدة ف     وت    .                                                                  واكتملت عملية تعميم التعليم قبل املدرسي واالبتدائي علد  الصدعيد الدوطين
                                                                                قدال السد ن إىل األسدر املعيادية الفقدرية ف املنداطق الريفيدة واألسدر املعيادية املنيفضدة الددخل ف 

  .     الطنيب   إىل              اطق احلضرية و    املن
        ا وتعطددد    52                                                          وت فدددل سياسدددات ردددددة املسددداواة  بدددا اجلماعدددات اإل نيدددة البدددال  عدددددها  -  13

                                                                                 األولويدة ف املدوارد لتنميدة األقليددات اإل نيدةا الديت قلصدت الف ددوات اإل ائيدة وحافظدت علد  لغددات 
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                                                                             تلددن األقليددات. وتاددارا األقليددات اإل نيددة بناددا  ف األناددطة السياسدديةا حيدد  ياددغل أفرادهددا 
                                                                                  مناصددا رئيسددية ف النظددام السياسددي الددوطينا وتسددتفيد مددن قموعددة واسددعة مددن بددرام  البدد  اإل اعددي

  .                 والتلفزيوي بلغاهتا
        ف املائة     47    سامل                                                           وتعزز فييت انم املساواة با اجلنسا وت فل حقو  املرأة. وتا ل الن -  12
               ف املائددةا وتاددغل     73                                        وتبلدد  نسددبة مادداركة املددرأة ف القددوة العاملددة                       أعضددامل اجلمعيددة الوطنيددة.     مددن

                                                      ف املائة من منسسات األعمال الت اريدةا من دا منسسدات رائددة.     31                      النسامل مناصا قيادية ف 
  .                  ت ا وملساعدة الضحا       وم افح   خِّ                                                    واُّتخِّات تدابري لتعزيز الوقاية من  يأ أش ال العنف اد املرأة 

                                                                             وُّتصددف فييددت انم املددوارد حلمايددة الطفددل ورعايتدده وتعليمددها وتادد أ مادداركة الطفددل ف معاجلددة -  15
ددد قدددانون الطفددل لعدددام         لتعزيدددز       4141-    4116             وبددرانم  الفدددتة       4116                           ِّ                   املسددائل املتصدددلة بدده. وقدددد اعت مِّ

       يضدطلأ    ا     4117         ومندا عدام    . ا                                                       حق الطفل ف املااركة ف معاجلة املسائل املتصدلة بده ويدر  تنفيداى
     بادون                     مدة تلقدي التقدارير                                                                  كل من الل نة الوطنية لانون الطفل ومركز االتصال الوطين مدن أجدل الطفدل ب

  .                                                                             حاالت االعتدامل اجلنسي عل  األطفال أو  ارسة العنف ادهم وتقدمي املاورة باويا ومعاجلت ا
                              حلقو  اإلنسان وتتعاون مأ مفوادية                                          وتاارا فييت انم بناا  ف آليات األمم املتحدة  -  16

  ت    حظيد  و    .                                                                   األمم املتحدة السامية حلقو  اإلنسان وامل لفا بدوال ت ف إطدار اإلجدراملات اخلاصدة
                                           ز رات عدددد مددن امل لفددا بددوال ت ف إطددار اإلجددراملات بدد                                     فييددت انما منددا االسددتعراض السددابق حلالت دداا 

                                اددروب املعاملددة أو العقوبددة القاسددية                                                 اخلاصددة وصدددقت علدد  اتفاقيددة مناهضددة التعددايا وغددريه مددن
    ً أيضدددداً         فييددددت انم       وقدددددمت   .                                                     النيإنسددددانية أو امل ينددددة واتفاقيددددة حقددددو  األشددددياا  و  اإلعاقددددة   أو

                                                                                  تقاريرهددا الوطنيدددة باددون تنفيدددا الع دددد الدددوي اخلددداا ابحلقدددو  االقتصددادية واالجتماعيدددة والثقافيدددة 
                            ع دددد الددددوي اخلددداا ابحلقدددو  املدنيدددة                                                   واتفاقيدددة القضدددامل علددد   يدددأ أشددد ال التمييدددز ادددد املدددرأة وال

                                               وسددي ر  ف املسددتقبل القريددا تقدددمي التقريددرين الددوطنيا   .                                  والسياسددية واتفاقيددة مناهضددة التعددايا
  .                                                                 املتعلقا بتنفيا اتفاقية حقو  الطفل واتفاقية حقو  األشياا  و  اإلعاقة

       سددددتعراض                       عددددن اجلولددددة السددددابقة مددددن اال   ة    نبثقدددد م      توصددددية      184   مددددن      175              ونفددددات فييددددت انم  -  17
                                          وال تدزال ةدة صدعوابت وحتدد تا بدا في دا ادرورة حتسدا           ف املائدة.      26,4                         الدور  الاامل قبلت اا أ  

                                                   ً                    ويسددتلزم تنفيددا بددرانم  التثقيددف ف قددال حقددو  اإلنسددان مزيددداً مددن الفعاليددة وينبغددي   .              اإلطددار القددانوي
                        ري املندداو وغريىددا مددن القضددا                        وتادد ل عوامددل العوملددة وتغدد  .                                 الغددرض كفالددة املددوارد علدد  حنددو مسددتدام    حلدداا

       وينبغدددي   .              تقدددوية اإلجندددازات   إىل             ً                                             العامليدددة خطدددراً مدددن شدددونه أن يدددند  إىل ز دة مظددداهر عددددم املسددداواة و 
                                                                             مواج ددة التطددرف والتحيددزا اللدداين يددن ران بادد ل مباشددر وخطددري علدد  التمتددأ ابحلقددو  واحلددر ت      ً أيضدداً 

  .                           واملعايري الدولية حلقو  اإلنسان                                             األساسيةا بتدابري تتماش  مأ األنظمة الفييتنامية 
                                                                         وتتمثل األولو ت القصو  لفييت انم ف مواصلة إرسامل سيادة القانون وإقرار اإلصدنيح  -  18

                                                                                    القددانوي وتنفيددا بددرام  اإلصددنيح اإلدار  والتصددد  للفسدداد وتعزيددز الدميقراطيددة والن ددوض ابملنسسددات
  .                                الوطنية لتعزيز ومحاية حقو  اإلنسان

  :          ً              ت انم طوعياً بواصلة ما يلي          وتلتزم فيي -  12
                                                                    تعزيز احلوار والتعاون مأ  يأ البلدان وآليات األمم املتحدة حلقو  اإلنسان؛    )أ( 
                                                                     الوفامل جبدية ابلتزاماهتا الدولية املتعلقة حبقو  اإلنسان والتحضري لنينضمام إىل     )ب( 

                                 اتفاقيات دولية أخر  حلقو  اإلنسان؛
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                                         ل فالة حرية الصحافة وحصدول عامدة النداس علد                            مراجعة القوانا  ات الصلة    )ج( 
          املعلومات؛
                                                                النظددر ف مسددولة االنضددمام إىل املزيددد مددن االتفاقيددات األساسددية ملنظمددة العمددل     )د( 
  . (  28     )رقم       1222                                              با ف  لن اتفاقية حق التنظيم واملفاواة اجلماعيةا           الدوليةا

                                         جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -  ابء 
    ً                                     وفددداً ببيدداانت. ومي ددن االطددنيل ف الفددرل الثدداي مددن    1 4 1                        نددامل جلسددة التحدداورا أدىل  أ -  41

                                                       هاا التقرير عل  التوصيات اليت ق دمت أ نامل جلسة التحاور.
                                                          إ يوبيدددداا وأ ربي ددددانا واألرجنتدددداا واألردنا وأرمينيدددداا وإسددددبانياا        كددددل مددددن        توصدددديات        وقدددددم -  41

  ا                                                          العربيددة املتحدددةا وإندونيسددياا وأنغددوالا وأوروغددوا ا وأوزب سددتان                                      وأسدتالياا وألبانيدداا وأملانيدداا واإلمددارات 
                                                     داا وآيسدلنداا وإيطاليداا وابكسدتانا والبحدرينا والبازيدلا      أيرلند                                    وأوكرانياا و  ورية إيدران اإلسدنيميةا و 

                                                                                          والبتغالا وبروي دار السنيما وبل ي اا وبنغنيديظا وبننا وبورنا وبولنداا ودولة بوليفيدا املتعدددة 
                                                                                   لقوميدداتا وبددريوا وبددينيروسا وريلندددا وتركمانسددتانا وتركيدداا وتاددادا وتاددي ياا وتوغددوا وتددون ا  ا

                                                                                      واجلبدددل األسدددودا واجلزائدددرا واجلم وريدددة الدوميني يدددةا واجلم وريدددة العربيدددة السدددوريةا و  وريدددة كدددور ا 
                 فريقيدداا وجورجيدداا                                                                        و  وريددة كددور  الاددعبية الدميقراطيددةا و  وريددة الو الدميقراطيددة الاددعبيةا وجنددوب أ

                                                                                   وجيبددددواا والددددددا راا ودولدددددة فلسدددددطاا ورومانيددددداا وزامبيددددداا وزمبدددددابو ا وسدددددر  الن ددددداا والسدددددلفادورا 
                                                                           وسددلوفينياا وسددنغافورةا والسددنغالا والسددودانا والسددويدا وسويسددراا وسيادديلا وشدديليا             وسددلوفاكياا

                              فنددزويني البوليفاريددةا وفنلنددداا                                                                 وصدربياا والصدداا والعددرا ا وعمدانا وغددابونا وفرنسدداا والفلبدداا و  وريدة
                                                                                    وفي يا وقباا وقطرا وقريغيزسدتانا وكازاخسدتانا وكرواتيداا وكمبدود ا وكندداا وكدوابا وال ويدتا 
                                                                                       وكينياا والتفياا ولبنانا ول سمبغا وليبياا ومالطدةا ومدايا ومداليز ا ومدغادقرا ومصدرا واملغدربا 

   دا      أيرلنددددد                                 واململ دددددة املتحددددددة لبيطانيدددددا العظمددددد  و                                            وامل سدددددينا وملدددددديفا واململ دددددة العربيدددددة السدددددعوديةا 
                                                                                      الادددددماليةا ومنغوليددددداا ومورياددددديوسا وموزامبيدددددقا وميا دددددارا والندددددروي ا والنمسددددداا ونيبدددددالا وني دددددري ا 

                                                                               ونيوزيلنداا وهاييتا واحلندا وهندوراسا وهنغار ا وهولنداا والوال ت املتحددة األمري يدةا              وني اراغواا
                          موريتانيدا. ومي دن االطدنيل علد                 االحتداد الروسدي و         ت كل مدن             . وأدىل ببياان                        والياابنا واليمنا واليوانن

  . (1 )                                                                        النسية ال املة للبياانت ف رفولات الب  الاب ي عل  املوقأ الاب ي لألمم املتحدة
    ً                                                                   ورداً علددد  عددددد مدددن األسدددئلةا قدددال الوفدددد إن عقوبدددة اإلعدددداما ابلنظدددر إىل لدددروف البلدددد  -  44

               مددن الع ددد الدددوي    6   ً                            ً          ور ً ملنددأ أشددد اجلددرائم خطددورةا متاشددياً مددأ املددادة                    ً    اخلاصددةا ال تددزال تدددبرياً اددر 
  ا                          خلفدة عددد اجلدرائم الديت يعاق د      تدابري                  وقد اُّتات فييت انم    .                           اخلاا ابحلقو  املدنية والسياسية

            فئدات األشدياا          (ا وزادت     4115       )ف عدام     18     ( إىل     1282       )ف عام     22                علي ا ابإلعدام من 
                                                          لعقوبددة اإلعدددام )األشددياا دون سددن الثامنددة عاددرةا والنسددامل احلوامددل     م  ع    خضددو             الدداين ال يددوز 

    75   ً                                شد راًا واألشدياا الداين تت داوز أعمدارهم     36                                  اللواا لددي ن أطفدال تقدل أعمدارهم عدن    أو
                                                                  ورغددم أن فييددت انم ال تناددر إحصدداملات عددن عقوبددة اإلعددداما ف ددي تعلددن ف وسددائط  .            سددنةا وغددريهم(

                                  وتع ددف فييددت انم ف الوقددت الددراهن علدد   .                  م وعمليددات تنفيدداها                         اإلعددنيم عددن  يددأ األح ددام ابإلعدددا
                                                                              دراسدددة البوتوكدددول االختيدددار  الثددداي امللحدددق ابلع دددد الددددوي اخلددداا ابحلقدددو  املدنيدددة والسياسددديةا 

  .                           احلادف إىل إلغامل عقوبة اإلعدام
__________           

-http://webtv.un.org/search/viet-nam-upr-adoption-32nd-session-of-universal-periodic     انظدددددددددددر   (1 )

review/5993844032001/?term=Viet Nam&sort=date&page=3.    
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   6   411                          ويتضددمن قددانون الصددحافة لعددام                                             وحتددتم فييددت انم حريددة التعبددري والصددحافة واإلنتنددت. -  43
             وخدنيل السدنوات   .             جلميأ املواطنا       ابلنسبة                      حرية الصحافة واإلنتنت        ارسة            مفصلة تنظم         ً أح اماً 

                          وفييددت انم مددن بددا أسددرل بلدددان    .                                            األربددأ املاادديةا تضدداعف عدددد املاددتكا ف شددب ة اإلنتنددت
     تنددت                   وشدد ل تطددوير شددب ة اإلن  .                 التواصددل االجتمدداعي   ل         ً                           العدداإ  ددواً ف قددال اسددتيدام اإلنتنددت ووسددائ

  .                                                                       أحد احملركات الرئيسية للتقدم االقتصاد  واالجتماعي ف البلد خنيل السنوات األخرية
                                                                      ويسدع  قددانون األمددن السدديباي إىل معاجلددة مسددولة اسددتيدام الفضددامل اإلل ددتوي النت دداا  -  42

                                                                        املصدداا املادددروعة للمنظمدددات واألشدددياا وتقدددوية األمدددن الدددوطين وتعدددرية النظدددام االجتمددداعي 
                                                                ومدددن حيددد  اجلدددوهرا ال يغدددري هددداا القدددانون التادددريعات القائمدددة املتعلقدددة حبقدددو     .    ليطدددر       واألمدددن ل

   وف   .                                           مدددن الع دددد الددددوي اخلددداا ابحلقدددو  املدنيدددة والسياسدددية    12                         اإلنسدددانا ويتماشددد  مدددأ املدددادة 
                                                                                    الوقت  اتها ف و ي دف إىل إناامل بيئة سيبانية صحيةا توفر الرفداه العدام ف قتمدأ دميقراطدي ف 

  .                                                        من الع د الدوي اخلاا ابحلقو  االقتصادية واالجتماعية والثقافية   2      املادة      سيا  
                                                                   ً            وحتتم فييت انم وحتمي حرية الدين واملعتقدا بوصف ا أحد أكثر البلدان تنوعاً من الناحيدة  -  45

                                وتطب دددق اإلجدددراملات اإلداريدددة املتعلقدددة   .                                        و يدددأ أشددد ال التمييدددز علددد  أسددداس الددددين رظدددورة  .        الدينيدددة
   .                                                                                ات واألحدان الدينية ابتسا ا وتتاح للعموم إم انية االطنيل علي اا وير  تبسيط ا ابستمرار    ابحليئ

  .                                                ف املائة من هاه اإلجراملات اإلدارية سو  ألغراض اإلخطار    61                   وال ي ستيدم أكثر من 
                                                                 وال ير  ف فييت انم توقيف أو راكمة أ  شيف بسدبا  ارسدته املادروعة حلقده ف  -  46

                                                        وال يوق دف وحيداك م سدو  مدن نرقدون القدانونا و لدن عقدا اإلجدراملات   .            أو الت مدأ           حرية التعبدري
                       ً                                                                 القانونيددة الواجبددة ووفقدداً للقددوانا  ات الصددلةا وترصددد اجلمعيددة الوطنيددة واحمل مددة الاددعبية والنيابددة 

  .                                     العامة الاعبية ووسائط اإلعنيم هاه احلاالت
     وجتدرم   .                         ليت تست دف النسدامل واألطفدال                                       وحتظر فييت انم  يأ أش ال العنف واالعتدامل ا -  47

                                        ملموسددة ملنددأ وم افحددة العنددف القددائم علدد  نددول                    وواددعت احل ومددة تدددابري   .                االنت اكددات اخلطددرية
                                                                                        اجلدن  وأفعددال العنددف واالعتدددامل املرت بددة اددد األطفددالا وتددوفر التوجيدده القددانوي واملسدداعدة االجتماعيددة

  .                      من أجل محاية حقو  الطفل
                                                         االجتار ابلبارا واُّتدات خطدوات مل افحدة هداه اجلرميدة وإنقدا  ادحا ها               وجر مت فييت انم  -  48

                                                         نددددماج م مدددن خدددنيل العدددنيج الطدددر والنفسدددي والتددددريا امل دددين واملسددداعدة  ا                 واملسددداعدة ف إعدددادة 
      االجتدار     رمية              الوعي العام جب       إ كامل                        محلة نار املعلومات من أجل                    ً وت ثف احل ومة أيضاً   .          االئتمانية

  .                ف املناطق النائية               ابلبارا وال سيما 
                                                                          وواددعت فييددت انم قموعددة مددن السياسددات الراميددة إىل تضددييق الف ددوة اإل ائيددة بددا املندداطق  -  42

                                                          ويددوىل االهتمددام ف تلددن السياسددات لألسددر املعياددية الفقددرية واألقليددات  .                          اجلغرافيددة ف  يددأ أحنددامل البلددد
                               األولويدة للمدوارد النيزمدة للحدد مددن                                              واألشدياا الداين يعيادون ف املنداطق النائيدةا وتعطد      يدة   ن  اإل

                   ً                                    وحتاددد فييددت انم أيضدداً  يددأ املددوارد داخددل اجملتمددأ وتعددزز التعدداون  .                              الفقددر ولتحقيددق الرفدداه االجتمدداعي
  .                           حتقيق أهداف التنمية املستدامة  ف                      الدوي من أجل املساعدة 

   .            تعدددد اإل نيددات                                             ً  املسدداواة بددا  تلددف اجلماعددات اإل نيددةا ابعتبارهددا بلددداً م               وت فددل فييددت انم -  31
                      ألقليدات اإل نيدة واملنداطق               وفدق احتياجدات ا                       سياسدات املسداعدة اإل ائيدة                    وحتدد األولو ت وت يف 

         ف املائدةا     17                                                            وتبل  نسدبة أعضدامل اجلمعيدة الوطنيدة مدن املنتمدا إىل األقليدات اإل نيدة   .          والقطاعات
  .        ف املائة(    12                                   وهي أعل  من نسبت م من قمول الس ان )
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                   ويتطلددا إناددامل منسسددة   .                                        فييددت انم آليددات شددن لضددمان محايددة حقددو  اإلنسددان        وتسددتيدم  -  31
       امل ددام.             وجتنددا تددداخل      عمل ددا                                                          وطنيددة حلقددو  اإلنسددان مددداوالت متونيددة لتحقيددق االسددتفادة املثلدد  مددن 

             والددوليا علد                                                                         وتنظم فييت انم منمترات وجلسات حوار عديددة مدأ البداحثا واملمارسدا الفييتنداميا 
  .    لعمل ل      و ج      أنسا             ل التوصل إىل              السواملا من أج

                        والنيابة العامة الادعبية   .                                                      وحيظر القانون ف فييت انم  يأ أفعال التعايا ويعاقا علي ا -  34
                                                                          هي املسدنولة عدن اإلشدراف علد  التحقيقدات الراميدة إىل كادف أفعدال اإلكدراه أو اسدتيدام        العليا 

                              احليئددة بادد ل مسددتقلا وهددو مددا ي فددل           وتعمددل هدداه   .                                         العقوبددة البدنيددة والوقايددة من ددا والتصددد  حلددا
                                                          ً وحيق لضحا  اإلكراه أو العقوبة البدنية احلصول عل  التعدوية وفقداً   .                      مواوعية هاه التحقيقات

                                                                      وحيمددي القددانون املبلغددا عددن األفعددال اإلجراميددة والادد ود علي ددا واددحا ها وغددريهم مددن   .        للقددانون
  .                              املااركا ف إجراملات مقاااة اجلناة

                        ويتعارض التدخل ف مدداوالت   .   كم  ا                               الفييتنامي بواوح عل  استقنيل احمل              وينف القانون -  33
           وعددددا احلددداالت   .                                                 وي دددرس الدسدددتور مبددددأ احملاكمدددة العادلدددة وي فلددده القدددانون  .                  القضددداة مدددأ القدددانون

                                                                              اخلاصددةا مثددل تلددن الدديت يتعلددق في ددا األمددر ابلقاصددرين أو األشددياا  و  اإلعاقددة العقليددةا فدد ن 
  .                               ات التقااي يتبعون اإلجراملات  اهتا                    يأ املااركا ف إجرامل

                                                                 وأدقددت فييددت انم التثقيددف ف قددال حقددو  اإلنسددان ف نظددام تدددريا مددولفي اخلدمددة  -  32
  .                                                           خطة إلدماج التثقيف ف قال حقو  اإلنسان ف النظام التعليمي الوطين   ت             املدنية وأصدر 

                       سدي أو احلويدة اجلنسدانيةا                                                       وحتظر فييت انم أ  ش ل من التمييدز القدائم علد  أسداس امليدل اجلن -  35
                               وير  وادأ مادرول قدانون جديدد بادون   .                                           وتعتف ابحلق ف تغيري احلوية اجلنسانية وحتويل اجلن 

  .         حتويل اجلن 
                                             العمال ف احلوار واملفاواات با ل فدرد  أو ف إطدار                              تعتف القوانا الفييتنامية حبق  و  -  36

                                عمددل لتيسددري إناددامل اجملموعددات الدديت متثددل                              وتعتددزم فييددت انم تنقددين قددانون ال  .                 قموعددات أو رابطددات
  .                              العمال وكالن حلماية حقو  العمال

     ً                                                                       وختاماًا يا ر وفد فييت انم الدول األعضامل عل  مااركت ا الفعالة ف احلوار واعتاف ا  -  37
                                                                                     جب ود البلد وإجنازاته وتعاويا مأ فييت انم ف اجملاالت االقتصادية والت ارية والثقافية وكدالن ف 

                                                        وتتطلدأ فييدت انم إىل مواصدلة التعداون الددوي واحلدوار بادون محايدة   .                   ر باون حقو  اإلنسدان    احلوا
  .                    حقو  اإلنسان وتعزيزها

                         االستنتاجات و/أو التوصيات -    ا اثنياا  
  ،     ناستتب  امل    وقتتت   ال            ا         وستتتقدم ردوداا علي تتا      ،                التوصتتيات التاليتتة         فييتتت انم      ستتتدر   -  38

                        األربعني جمللس حقوق اإلنسان:         احلادية و             موعد الدورة     ذلك        يتجاوز        على أال 
                                                      أن تشتتجإ رجتتراء حتتوار صتتادق متتإ الىلتتدان األعتتر  متتن أجتتل تعزيتتز   1-  38

                               ال تمتتام املشتت جم   جمتتا  حقتتوق اإلنستتان  اب                              التفتتا و ومعاجلتتة املستتا ل التت    تتى 
  ؛      )الصني(
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                                                      أن تصتتتدق علتتتى اللوتوختتتو  االعتيتتتاري التفاقيتتتة منا  تتتة التعتتت يب   4-  38
                                            ى اللوتوختتتو  االعتيتتتاري التفاقيتتتة منا  تتتة التعتتت يب            وأن تصتتتدق علتتت  ؛          )التتتدا(رجم(

          ) نغتار((؛                                              ا                    وتنف ه بطرق من ا رنشتاء لليتة وقا يتة وةنيتة وفقتاا لللوتوختو  االعتيتاري 
    وأن   ؛                                                                  وأن تصتدق علتتى اللوتوختو  االعتيتتاري التفاقيتتة منا  تة التعتت يب )أوخرانيتتا(

                                                                      تعزز احلماية من التعت يب مملتة وستا ل من تا التصتديق علتى اللوتوختو  االعتيتاري 
   متتتن     فتتت ت   اإل                                                         التفاقيتتتة منا  تتتة التعتتت يب وتد يتتتف اجل تتتود الراميتتتة ر  ر تتتاء حالتتتة 

  ؛                                ميإ مرتديب أفعا  التع يب )تشيديا(                   العقاب فيما يتعلق م
   طتتة       عتت   اخ                        يتت  التوصتتيات املقىولتتة متتن                       أن تواصتتل تعزيتتز ورصتتد تنف  3-  38

  ؛                                               الر يسية لتنفي  التوصيات )اجلم ورية الدومينيدية(
                                                           أن تن تو ر  االتفاقيتة الدوليتة حلمايتتة حقتوق عيتإ العمتا  امل تتاجرين   2-  38

  ؛ (         السلفادور              وأفراد أسر و )
                                                           أن تن تتتو ر  اللوتوختتتو  االعتيتتتاري ال تتتاد امللحتتتق ابلع تتتد التتتدو  اختتتا    5-  38

         وأن تصتتدق   ؛                                        اهلتتادإ ر  رلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدام )الستتلفادور(                        ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية، 
                                                                 علتتتى اللوتوختتتو  االعتيتتتاري ال تتتاد امللحتتتق ابلع تتتد التتتدو  اختتتا  ابحلقتتتوق املدنيتتتة 

                 وأن تصتتتدق، متتتن دون   ؛                                         اهلتتتادإ ر  رلغتتتاء عقوبتتتة اإلعتتتدام )اجلىتتتل األستتتود(            والسياستتتية،
                        التدو  اختا  ابحلقتوق املدنيتة                                                   ف ات، على اللوتوخو  االعتياري ال اد امللحق ابلع تد

                       وأن تصتتتدق علتتتى اللوتوختتتو    ؛                              رلغتتتاء عقوبتتتة اإلعتتدام )ستتتلوفينيا(   ر     دإ  ا  اهلتتت   ،         والسياستتية
                                                                       االعتيتتاري ال تتاد امللحتتق ابلع تتد التتدو  اختتا  ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية، اهلتتادإ ر  

  ؛                            رلغاء عقوبة اإلعدام )خرواتيا(
                            ح تتتات اختاميتتتة للجنتتتة منا  تتتة                              أن تنفتتت  التوصتتتيات التتتواردة   امل  6-  38

  ؛       )فرنسا(      8102                     خانون األو /ديسمل         الصادرة         التع يب 
                                                 وعتتتي هتتعى ا  دوار ومستتتلوليات اللجنتتة احلدوميتتتة الدوليتتتة    ي   خ    أن تتت  7-  38

                                                               املعنيتتتتة  قتتتتوق اإلنستتتتان التابعتتتتة لرابطتتتتة أمتتتتو جنتتتتوب هتتتترق لستتتتيا )ع وريتتتتة الو 
  ؛                   الدميقراةية الشعىية(

                                                        أن توستتإ نطتتاق تعاو تتا متتإ اإلجتتراءات اخاصتتة لومتتو املتحتتدة، وتتترد   8-  38
  ؛        )أملانيا(       املعلقة                        ابإلجياب على ةلىات الز(رة 

                                                          أن تواصل ج ود ا الرامية ر  االن تمام ر  الصتدوجم الدوليتة حلقتوق   2-  38
                    ا                                                 اإلنستتان التت  ليستتت ةرفتتاا في تتا، تتتا   ذلتتك اتفاقيتتة من متتة العمتتل الدوليتتة بشتت ن 

                                (، واالتفاقية الدولية حلماية حقتوق    061     )رقو       0121                ألصلية والقىلية،         الشعوب ا
                                                                     عيإ العما  امل اجرين وأفراد أسر و، واالتفاقية املتعلقتة بوضتإ األهت ا  عتدميي 
                                                                       اجلنستتية، ون تتام رومتتا األساستتي للمحدمتتة اجلنا يتتة الدوليتتة، واتفاقيتتة من متتة األمتتو 

                              ملدافحتتتة التمييتتتز   جمتتتا  التعلتتتيو،                                           املتحتتتدة لل بيتتتة والعلتتتو وال قافتتتة )اليونستتتدو(
  ؛               وغري ا ) ندورا (

                                   التنفي  الفعا  التفاقيتة حقتوق األهت ا     ل     من أج     ود   اجل         أن تواصل    11-  38
  ؛                                                               ذوي اإلعاقة لتحسني مستو  خفالة حقوق األه ا  ذوي اإلعاقة )رندونيسيا(
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                                                       أن تن تر   مست لة توجيتع دعتتوة دا متة ر  عيتإ املدلفتني بتتوال(ت      11-  38
         ا         بع سابقاا )التفيا(؛      املوصى     نحو   ال    على    ،                                   رةار اإلجراءات اخاصة جمللس حقوق اإلنسان

               حقتتوق اإلنستتان متتن            اخاصتتة جمللتتس                           أن تد تتف تعاو تتا متتإ اإلجتتراءات    14-  38
                                    ه         ه                   عتت   التترد ابإلجيتتاب علتتى ةلىتتات التتز(رة املعلهقتتة التت  قتتدهم ا مدلفتتون بتتوال(ت   

  ؛                           رةار اإلجراءات اخاصة )التفيا(
                                                    أن تتعتتتاون متتتإ املدلفتتتني بتتتوال(ت   رةتتتار اإلجتتتراءات اخاصتتتة جمللتتتس    13-  38

  ؛              عوا ق )لدسملغ(              دعو  الىلد ب                                  حقوق اإلنسان وأن تدفل هلو رمدانية 
  ؛                                                         أن تصدق على اتفاقية مدافحة التمييز   جما  التعليو )مدغشقر(   12-  38
                                  االن تتتمام ر  االتفاقيتتتة الدوليتتتة حلمايتتتة    ل     متتتن أجتتت     تتتود   اجل         أن تواصتتتل    15-  38

  ؛                                     عيإ األه ا  من االعتفاء القسري )العراق(
                                                              أن تن ر   مس لة االن مام ر  االتفاقية الدولية حلماية عيتإ األهت ا    16-  38

                                                                           متتن االعتفتتاء القستتري واالتفاقيتتة الدوليتتة حلمايتتة حقتتوق عيتتإ العمتتا  امل تتاجرين وأفتتراد
  ؛              أسر و )املدسيك(

                                                           أن ترد ابإلجياب على الطلىات الواردة من املقرر اخا  املعتين بتعزيتز    17-  38
  ؛                                       ومحاية احلق   حرية الرأي والتعىري )املدسيك(

                                             األحدام األساستية التفاقيتة منا  تة التعت يب وأن متة        رهاعة        أن تعزز    18-  38
  ؛                             فييت انم ملنإ التع يب )منغوليا(

                             فاقيتتة الدوليتتة حلمايتتة حقتتوق عيتتإ                                 أن تن تتر   رمدانيتتة االن تتمام ر  االت   12-  38
  ؛                                امل اجرين وأفراد أسر و )موزامىيق(        العما 
                                                             أن تتتدعو التعتتاون واحلتتوار التتدوليني وتىتتاد  اختتلات متتإ الىلتتدان األعتتر     41-  38
  ؛                                يتعلق إبص ح الن ام الق ا ي )عمان(      فيما
                                                        أن تواصتتل التعتتاون اإلقليمتتي متتن أجتتل ردمتتان حقتتوق اإلنستتان   عيتتإ    41-  38

  ؛                                                    الرخا ز ال  ث جلماعة رابطة أمو جنوب هرق لسيا )الفلىني(
                                                               أن  و  اخطة الر يستية لتنفيت  توصتيات لليتة االستتعراض التدوري الشتامل    44-  38

                                                                           ر  لليتتة دا متتة مشتت خة بتتني التتوزارات مستتلولة عتتن تنفيتت  التوصتتيات املنى قتتة عتتن الن تتام 
  ؛             ت ا )اللتغا (                                      حلقوق اإلنسان وتقدمي التقارير عن ا ومتابع       الدو 
                                                   ق علتتى االتفاقيتتة الدوليتتة حلمايتتة عيتتإ األهتت ا  متتن االعتفتتاء  د     أن تصتت   43-  38

  ؛                            القسري )سلوفاخيا( )أوخرانيا(
                                                التزام تتا بتعزيتتز احلتتوار الصتتادق والتعتتاون الفعتتا  متتإ         دأب علتتى     أن تتت   42-  38

  ؛                                                              عيإ الدو  األع اء ولليات األمو املتحدة حلقوق اإلنسان )جنوب أفريقيا(
   عتتتن    ،                الوقتتتت املناستتب   ،                                  أن تن تتر   مستت لة تقتتتدمي تقرير تتا التتوةين   45-  38

                                                                            تنفي  االتفاقية الدولية للق اء على عيإ أهدا  التمييز العنصري )جنوب أفريقيا(؛
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                                                            أن تن ر   مس لة التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق عيإ    46-  38
                               ة حلماية عيإ األهت ا  متن االعتفتاء                                             العما  امل اجرين وأفراد أسر و واالتفاقية الدولي

  ؛                 القسري )سري الندا(
                                                     أن تعتتزز تعاو تتا متتإ  يستتات جملتتس حقتتوق اإلنستتان و تلتتف ا ليتتات    47-  38

                                قىتو  ز(رة املقترر اختا  املعتين تست لة  ب                                         الدولية، تا في ا اإلجراءات اخاصة، وال ستيما 
                    ل رنستتانية أو امل ينتتتة                                             وغتتريه متتن ضتتروب املعاملتتتة أو العقوبتتة القاستتية أو ا         التعتت يب
  ؛        )سويسرا(

                                                            أن تواصل ردمان أحدتام اتفاقيتة حقتوق الطفتل واتفاقيتة الق تاء علتى    48-  38
                                                                   عيإ أهدا  التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق األه ا  ذوي اإلعاقتة   الدتتب 

  ؛               املدرسية )األردن(
                                                    ق علتتى اتفاقيتتة اليونستتدو ملدافحتتة التمييتتز   جمتتا  التعلتتيو  د     أن تصتت   42-  38

  ؛      )توغو(
                                                           أن تواصتتل الن تتر   مستت لة االن تتمام ر  اتفاقيتتات حقتتوق اإلنستتان التت     31-  38

  ؛                 في ا )ترخمانستان(           ا ليست ةرفاا 
                                                             أن تيستتر تعتتاون اجل تتات الفاعلتتة التابعتتة للدولتتة وغتتري التابعتتة هلتتا متتإ    31-  38

  ؛                                         يسات األمو املتحدة حلقوق اإلنسان )أوخرانيا(
                               لتنفيت  التوصتيات الصتادرة عتن جلنتة                             أن تعد وتنشر عطة عمتل وةنيتة   34-  38

   دا      أيرلنتتت                                 )اململدتتتة املتحتتتدة لليطانيتتتا الع متتتى و       8102                     منا  تتتة التعتتت يب   عتتتام 
  ؛         الشمالية(

                                                         أن تن تتتر   مستتت لة التصتتتديق علتتتى الصتتتدوجم الدوليتتتة الر يستتتية حلقتتتوق    33-  38
                                                                         اإلنستتان التت  ض تن تتو رلي تتا بعتتد، ومتتن بين تتا: االتفاقيتتة الدوليتتة حلمايتتة حقتتوق عيتتإ
                                                                   العمتتتا  امل تتتاجرين وأفتتتراد أستتتر و واالتفاقيتتتة الدوليتتتة حلمايتتتة عيتتتإ األهتتت ا  متتتن 
                                                                        االعتفاء القسري واللوتوخو  االعتياري التفاقيتة الق تاء علتى عيتإ أهتدا  التمييتز 

  ؛          )أوروغواي(          ضد املرأة
                                                    أن توجتتتتتع دعتتتتتوة لتتتتتز(رة الىلتتتتتد ر  عيتتتتتإ املدلفتتتتتني بتتتتتوال(ت   رةتتتتتار    32-  38

  ؛                      حقوق اإلنسان )أوروغواي(     جمللس      اخاصة           اإلجراءات
                                                        أن تن تتر   مستت لة االن تتمام ر  املعا تتدات الدوليتتة حلقتتوق اإلنستتان    35-  38

  ؛                 ا                 ال  ليست بعد ةرفاا في ا )أوزبدستان(
                                                          أن تدمج أحدتام الع تد التدو  اختا  ابحلقتوق االقتصتادية واالجتماعيتة    36-  38

  ؛                                            وال قافية   قانو ا احمللي على حنو خامل )زامىيا(
                                                      أن تن ر   مس لة توجيتع دعتوة ر  اإلجتراءات اخاصتة جمللتس حقتوق    37-  38

  ؛                                                 اإلنسان ال  تشمل محاية حقوق الفسات ال عيفة )بي رو (
                                                      أن تصتتتتدق علتتتتى اللوتوختتتتو  االعتيتتتتاري التفاقيتتتتة الق تتتتاء علتتتتى عيتتتتإ    38-  38

  ؛              ضد املرأة )بنن(               أهدا  التمييز
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                               مايتتة حقتتوق عيتتإ العمتتا  امل تتاجرين                              أن تصتتدق علتتى االتفاقيتتة الدوليتتة حل   32-  38
  ؛                  وأفراد أسر و )بنن(

                                                               أن تواصل اجل ود الرامية ر  تنفي  ما تىقى من التوصيات املنى قة عن    21-  38
  ؛                    اجلولة السابقة )بواتن(

                                                        أن تعزز ج ود ا من أجل احلوار والتعتاون متإ جملتس حقتوق اإلنستان    21-  38
  ؛      )تشاد(

                                       االستجابة للتوصيات الت  قىلت تا عت   اجلولتة                           أن تعزز ج ود ا الرامية ر     24-  38
  ؛                                                                            ال انية من االستعراض الدوري الشامل فيما يتعلق بدفالة احلق   حرية التعىري )هيلي(

                                                            أن تصدق على ن ام روما األساسي للمحدمة اجلنا ية الدوليتة وتتوا و    23-  38
            ألساستتي، علتتى                                                          تشتتريعا ا الوةنيتتة بشتتدل اتم متتإ عيتتإ االلتزامتتات توجتتب ن تتام رومتتا ا

                                      وأن تصتدق علتى ن تام رومتا األساستي للمحدمتة   ؛                     ا        النحو املوصى بع سابقاا )التفيتا(
    ؛                        اجلنا ية الدولية )النمسا(

                                                            أن تعتتزز محايتتة العمتتا  ابلتصتتديق علتتى اتفاقيتتة من متتة العمتتل الدوليتتة    22-  38
                      (، واتفاقيت ا بش ن حق   28     )رقو       0192                                      بش ن احلرية النقابية ومحاية حق التن يو، 

                               (، واتفاقيت تتتا بشتت ن رلغتتتاء العمتتتل   12     )رقتتتو       0191                          التن تتيو واملفاوضتتتة اجلماعيتتة، 
  ؛                               ( وبتنفي    ه االتفاقيات )فرنسا(   019     )رقو       0198      اجللي، 

                                                         أن تواصتتل  ستتني رةار تتا القتتانود املتعلتتق ابلعمتتل وتن تتر   رمدانيتتة    25-  38
  ؛         موريشيو (                                                         التصديق على االتفاقيات األساسية األعر  ملن مة العمل الدولية )

                                                               أن تدفل للعما  ممارستة احلريتة النقابيتة متن عت   التصتديق علتى اتفاقيتة    26-  38
  ؛        ) ولندا(         ع   سنة    28                  العمل الدولية رقو        من مة
                                                           أن تتو   أقرب وقت مدن اإلجتراءات ال زمتة للتصتديق علتى اتفاقيتات    27-  38

  ؛           )نيوزيلندا(     019     ورقو     12     ورقو     28                  العمل الدولية رقو        من مة
    28                                                      أن تصتتتدق علتتتى االتفاقيتتتات األساستتتية ملن متتتة العمتتتل الدوليتتتة رقتتتو    28-  38

  ؛         )النرويج(     019     ورقو     12     ورقو 
     019     ورقتتو     12     ورقتو     28                                          أن تعتمتد اتفاقيتات من متة العمتتل الدوليتة رقتو    22-  38

  ؛         )رسىانيا(
                                                               أن تتقاستتو عل تتا   تنفيتت  اتفاقيتتات من متتة العمتتل الدوليتتة التت  ان تتمت   51-  38

  ؛             رلي ا )األردن(
      بغتترض                                   ن متتة العمتتل الدوليتتة األساستتية املتىقيتتة  م                     أن تصتتدق علتتى اتفاقيتتات    51-  38

  ؛                              سني محاية حقوق العما  )النمسا(
                                                            أن تصتتدق علتتى اتفاقيتتة من متتة العمتتل الدوليتتة بشتت ن احلريتتة النقابيتتة    54-  38

         واملفاوضتة                               (، واتفاقيت تا بشت ن حتق التن تيو   28     )رقتو       0192                  ومحاية حق التن تيو، 
      0198                                     (، واتفاقيت تتتا بشتتت ن رلغتتتاء العمتتتل اجلتتتلي،   12     )رقتتتو       0191         اجلماعيتتتة، 

  ؛          ( )بلجيدا(   019     )رقو
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                                                   ا         أن تواصل اإلص حات التشريعية و سني اإلةتار امللسستي وفقتاا لتع تدا ا   53-  38
  ؛                                    والتزاما ا   جما  حقوق اإلنسان )جيىويت(

     ن تتام      رةتتار                   حقتتوق اإلنستتان                                     أن تعتتزز اجل تتود املى ولتتة للت قيتتف   جمتتا   52-  38
  ؛               الوةين )رثيوبيا(         التعليو
                                                       أن تت تت  تتتدابري حلمايتتة املتتدافعني عتتن حقتتوق اإلنستتان، وال ستتيما متتن    55-  38

                                                                    عتت   رلغتتاء أو تنقتتيم أحدتتام القتتانون اجلنتتا ي التت  تشتتري ر  مف تتوم األمتتن التتوةين 
  ؛       )فرنسا(

         االستتعراض      لليتة    ات                                             أن تن ر   مس لة رنشاء للية وةنية لتنفي  توصي   56-  38
  ؛                                          الدوري الشامل واإلب غ عن ا ومتابعت ا ) اي (

                                                           أن تواصتتل ج ود تتا الراميتتة ر  تعزيتتز حقتتوق النستتاء واألةفتتا  وخىتتار    57-  38
  ؛                              السن واأله ا  ذوي اإلعاقة )اهلند(

                                                          أن تواصتتل مىادر تتا الراميتتة ر  رعمتتا  ن تتام الت قيتتف   جمتتا  حقتتوق    58-  38
  ؛      )اهلند(      8189                           ملسسا ا التعليمية  لو  عام              اإلنسان   عيإ 

                                                      أن تواصتتل ج ود تتا متتن أجتتل التنفيتت  الفعتتا  ليصتت حات امللسستتية    52-  38
  ؛                                                                   والقانونية والسياساتية الرامية ر  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايت ا )لىنان(

                                                    ع عمليتة اإلصت ح القتانود وعمليتة ررستاء ستيادة القتانون متن       ه  أن تسره     61-  38
                                                               اإلةار امللسسي والقانود والسياسي تا يتوافق مإ حقوق اإلنسان )ما (؛           أجل تعزيز

                                                             أن تواصتتل  يستتة ال تتروإ املواتيتتة للمتتواةنني للمشتتارخة   عمليتتة صتتياغة    61-  38
  ؛                 قانونية )منغوليا(  ال     صدوجم   ال      ووضإ
                                                        أن تواصتتتتل تعزيتتتتز اإلصتتتت حات القانونيتتتتة املتعلقتتتتة  قتتتتوق اإلنستتتتان تتتتتا    64-  38

  ؛           )نيداراغوا(      8102      ر عام      دستو           يتماهى مإ 
                                                            أن تعزز مستاةة وستا ا اإلعت م العامتة   رذختاء التوعي  قتوق اإلنستان   63-  38
  ؛                                 لقانون الدو  حلقوق اإلنسان )ابخستان( اب  و 

  ؛                                                      أن تواصل ج ود ا الرامية ر  خفالة استق   احملاخو )ابخستان(   62-  38
                 جمتتا  حقتتوق اإلنستتان                                          أن تواصتتل تنفيتت  ا لتتلانمج الت قيتتف والتتتدريب      65-  38

  ؛                          واألنشطة ذات الصلة )الفلىني(
                                                   عملية رنشاء ملسسة وةنية حلقوق اإلنسان )ع ورية خور((؛  ع       ه  أن تسره     66-  38
       متن أجتل                         رذخاء الوعي  قتوق اإلنستان            الرامية ر                  أن تواصل ج ود ا    67-  38

  ؛                         )اململدة العربية السعودية(    ا       تعزيز          ا         امل ي قدماا   خفالة 
                                                 علتتى القيتتام   الوقتتت املناستتب إبنشتتاء ملسستتة وةنيتتة حلقتتوق         أن  تتر    68-  38

                                                                تتماهى مإ املىادئ املتعلقة ترخز امللسسات الوةنية لتعزيتز ومحايتة حقتوق         اإلنسان
                                                                         اإلنستتان )مىتتادئ ابريتتس( وتتتتوافر هلتتا املتتوارد الدافيتتة ل ضتتط ع بواليتتة واستتعة النطتتاق

                 ا           قتوق اإلنستان وفقتاا ملىتادئ ابريتس                           ع عملية رنشاء ملسسة وةنية حل       ه  وأن تسره    ؛        )سيشيل(
  ؛                                                                          وتوفر هلا ما يدفي من املوارد املالية واهلياخل األساسية للعمل بصورة سليمة )توغو(
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                                                       أن ختصتتا املتتوارد الدافيتتة وتدفتتل التنستتيق اجليتتد بتتني الوختتاالت متتن    62-  38
   ،    8181-    8106                االقتصتادية للفت ة   -                                          أجل التنفي  الفعتا  خطتة التنميتة االجتماعيتة

                                             "أ تداإ التنميتة املستتدامة   فييتت انم"، وال ستيما       من أجتل                    ووضإ عطة عمل وةنية 
  ؛                            على صعيد املقاةعات )سنغافورة(

            التوعي العتام       لتز(دة                                          أن تواصل تعزيز الت قيف   جما  حقوق اإلنستان    71-  38
  ؛                                     وقدرات وخاالت رنفاذ القوانني )سلوفاخيا(

                  وةنيتتة حلقتتوق اإلنستتان                                    أن تواصتتل ج ود تتا متتن أجتتل رنشتتاء ملسستتة    71-  38
  ؛                         مىادئ ابريس )جنوب أفريقيا(          تتوافق مإ 

                                                           أن تعزز اإلةار امللسسي والقانود حلماية حقوق اإلنسان )السودان(؛   74-  38
                                                        أن تديتتتف قتتتانون اإلجتتتراءات اجلنا يتتتة متتتإ املعتتتايري الدوليتتتة، وتعتتتد     73-  38

          قتتتانون                                        املتعلقتتتتني توضتتتوع "األنشتتتطة املنا  تتتة للدولتتتة"      008 و     011       املتتتادتني 
  ؛                                                العقوابت، تا يتماهى مإ معايري حقوق اإلنسان )سويسرا(

                                                   أن تواصتتتتتل تعزيتتتتتز حقتتتتتوق اإلنستتتتتان متتتتتن عتتتتت   الت قيتتتتتف والتوعيتتتتتة    72-  38
  ؛            )ترخمانستان(

                                                               أن تواصل تعزيز امللسسات الوةنية املستقلة حلقوق اإلنسان )أوخرانيا(؛   75-  38
                    جمتا  حقتوق اإلنستان                                        أن تن ر   مست لة تعزيتز السياستات القا متة    76-  38

  ؛                                         من ع   وضإ عطة عمل وةنية هاملة )أوخرانيا(
  ؛                                            أن تعزز الت قيف   جما  حقوق اإلنسان )أوخرانيا(   77-  38
                                                          أن تواصل اجل تود الراميتة ر  تعزيتز الت قيتف   جمتا  حقتوق اإلنستان    78-  38

  ؛       )املغرب(
             حلقتوق اإلنستان                                          ع رجراءات الن ر   مس لة رنشاء ملسسة وةنية       ه  أن تسره     72-  38

  ؛           )أوزبدستان(
                                                          أن تن ر   مس لة تسريإ عملية رنشاء ملسسة وةنية حلقوق اإلنسان    81-  38

  ؛    ا                       وفقاا ملىادئ ابريس )خازاعستان(
                                                               أن تواصل تعزيز األةر القانونية وامللسسية والسياساتية لتحستني مستتو     81-  38

  ؛                     حقوق اإلنسان )زمىابوي(     محاية 
                               وةنيتتتة حلقتتتوق اإلنستتتان لتيستتتري الوفتتتاء                      أن ت تتتإ مشتتتروع عطتتتة عمتتتل    84-  38

  ؛                                    اباللتزامات الدولية     ا اجملا  )أنغوال(
                                                              أن تت   املزيد متن التتدابري لدفالتة ز(دة الدفتاءة واملستاءلة   دوا تر    83-  38

  ؛                       اخدمة العامة )أذربيجان(
                                                        أن تواصتتتل تعزيتتتز قتتتدرات وختتتاالت رنفتتتاذ القتتتوانني والت قيتتتف   جمتتتا     82-  38

  ؛         )الىحرين(            حقوق اإلنسان 



A/HRC/41/7 

GE.19-05144 14 

                                                        ع عملية رنشاء ملسسة وةنية حلقتوق اإلنستان تتوافتق متإ املعتايري      ه  أن تسره     85-  38
  ؛                 الدولية )بنغ ديش(

                                                           أن تواصل تنفي  برامج التوعية  قوق اإلنسان، وال سيما ابملعا تدات    86-  38
  ؛                                            الدولية حلقوق اإلنسان ال  ان مت رلي ا )بي رو (

                         تعزيتتتز الت قيتتتف والتوعيتتتة          امل تتتي                             أن تد تتتف اجل تتتود الراميتتتة ر    87-  38
                                                                جمتتا  حقتتوق اإلنستتان   املتتدار  واجلامعتتات ووختتاالت رنفتتاذ القتتوانني وغري تتا متتن 

  ؛             األماخن )بواتن(
  ؛                                        أن تنشئ ملسسة وةنية حلقوق اإلنسان )الدويت(   88-  38
      العمتتل               الوةنيتتة   جمتتا        سياستتة   ال                             أن تواصتتل  ستتني اإلةتتار القتتانود و    82-  38

  ؛      )تشاد(
                    م تتتتا ر عتتتتدم املستتتتاواة                                        أن تواصتتتتل اجل تتتتود الراميتتتتة ر  الق تتتتاء علتتتتى    21-  38

  ؛                        على اخدمات العامة )الصني(      احلصو  
                                                         أن تواصل عطوا ا من أجل تعزيز املساواة بتني اجلنستني ومنتإ العنتف    21-  38

  ؛                            القا و على نوع اجلنس )جورجيا(
                    اللتزاما تتا الدوليتتة،                                        ا ز ج ود تتا الراميتتة ر  التصتتدي للتمييتتز، وفقتتاا    عتتز     أن ت   24-  38

  ؛                                                             و سن رةار ا القانود ملدافحة العنف القا و على نوع اجلنس )اليوانن(
                                                          أن تسن تشريعات ل مان احلصو  علتى العت ن الرامتي ر  دخيتد اهلويتة    23-  38

  ؛         )ليسلندا(               ابهلوية اجلنسانية                          اجلنسانية واالع اإ القانود 
                           بنتتاء التت خور ورستتاءة استتت دام                                أن تعتتاا األستتىاب اجل ريتتة لتف تتيل األ   22-  38

                                                                        التدنولوجيات الطىية العتيار نوع اجلنس دون احلد متن رمدانيتة استتفادة املترأة متن 
  ؛                             عدمات اإلج اض امل مون )ليسلندا(

        والق تتاء                                                        أن تعتتزز اجل تتود املى ولتتة ملدافحتتة التمييتتز ضتتد الفستتات ال تتعيفة    25-  38
  ؛        )مدغشقر(     عليع 
                                 تعتتديل الصتتدوجم القانونيتتة احلاليتتة أو                             أن تواصتتل رجتتراء دراستتات بغيتتة   26-  38

                                                                 استحداث أعر  جديدة من أجل الق اء على عيإ أهدا  التمييز ضد املصتابني 
  ؛                                 بفريو  نقا املناعة الىشرية )ماليز((

                                                         أن تت   املزيتد متن اخطتوات لدفالتة محايتة عيتإ الفستات ال تعيفة      27-  38
                             اجلنستي ومغتايرو اهلويتة اجلنستانية                                             اجملتمإ، ومن ا امل ليتات وامل ليتون ومزدوجتو امليتل

  ؛                         وحاملو صفات اجلنسني )مالطة(
       التدوري                                                     أن ت في الطابإ القانود على زوان امل ليني قىتل االستتعراض    28-  38

  ؛              املقىل ) ولندا(
                                               مس لة "امليل اجلنسي" ومس لة "اهلويتة اجلنستانية" ضتمن                ا أن تدرن صراحةا    22-  38

  ؛                                                                        أسس التمييز احمل ور   قانون العمل املنقم والقوانني األعر  ذات الصلة )النرويج(
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  ؛                                           أن تدعو وتدفل حقوق الفسات ال عيفة )السودان(    111-  38
                                                   أن تعتتتتتتتزز تنفيتتتتتتت  االستتتتتتت اتيجية الوةنيتتتتتتتة للمستتتتتتتاواة بتتتتتتتني اجلنستتتتتتتني     111-  38

   (؛     ترخيا )                      على عيإ الصعد الوةنية       8181-  00  81      للف ة
                                                      أن تواصتتتتل اجل تتتتود الراميتتتتة ر  ستتتتد الفجتتتتوات   التتتتدعل والعمالتتتتة     114-  38

  ؛                                                                           وظروإ املعيشة بني املناةق احل رية والريفية والنا ية )ع ورية فنزوي  الىوليفارية(
                                                     أن تدفتتتل ترخيتتتز سياستتتا ا علتتتى األهتتت ا ، وال ستتتيما دعتتتو الفستتتات     113-  38

  ؛                 ال عيفة )زمىابوي(
                                                          أن تت   ما يدفي من التدابري لتعزيز فر  املواةنني   احلصو  على     112-  38

  ؛                                                 اخدمات العامة، وال سيما   املناةق الريفية )ألىانيا(
                                                               أن ختصتتا املتتوارد ال زمتتة للتنفيتت  الفعتتا  ل ستت اتيجية الوةنيتتة املتعلقتتة     115-  38

  ؛                  بني اجلنسني )ألىانيا(        ابملساواة 
                                                       أن  ستتتن نوعيتتتة اختتتدمات ورمدانيتتتة احلصتتتو  علي تتتا، وال ستتتيما لصتتتا      116-  38

  ؛        )اجلزا ر(                الفسات ال عيفة
                                                           أن تت تت  املزيتتد متتن التتتدابري للحتتد متتن م تتا ر عتتدم املستتاواة ولتعزيتتز     117-  38

                                                          فتتر  احلصتتو  علتتى اختتدمات، وال ستتيما ابلنستتىة لوهتت ا  ضتتعاإ احلتتا ، تتتن 
  ؛               و اإلعاقة )بواتن(                               في و النساء واألةفا  واأله ا  ذو 

                                                      أن تراجتتتتإ قتتتتانون العمتتتتل والقتتتتانون املتعلتتتتق ابملستتتتاواة بتتتتني اجلنستتتتني     118-  38
  ؛                ا     ا                    لت مين ما تعريفاا مفص ا للتحرش اجلنسي )خندا(

                                                         أن ت تتإ تشتتريعات ملدافحتتة التمييتتز علتتى أستتا  امليتتل اجلنستتي واهلويتتة     112-  38
  ؛               اجلنسانية )هيلي(

                                   ال زمتتة لتنفيتت  بتترانمج األ تتداإ الوةنيتتة                         أن تعطتتي األولويتتة للمتتوارد     111-  38
  ؛                    وما بعده )قريغيزستان(      8181                                  للحد من الفقر على حنو مستدام   أفق 

     وةتت ة                                                      أن تشتتجإ بفعاليتتة م تتاعفة النمتتاذن املتعتتددة األبعتتاد لت فيتتف     111-  38
                                                         تقاسو اخلات     ا اجملا  )ع ورية خور( الشعىية الدميقراةية(؛  وت      الفقر 
                                                      ل اجل ود الرامية ر   قيق أ داإ التنمية املستدامة )مصر(؛       أن تواص    114-  38
                                                          أن تواصتتل ج ود تتا الراميتتة ر   قيتتق أ تتداإ التنميتتة املستتتدامة متتن     113-  38

                                                                   ع   ال خيز على احلتد بشتدل مستتدام ومتعتدد األبعتاد متن الفقتر ومتن التفتاواتت 
  ؛                 االقتصادية )غابون(  -          االجتماعية 

                                      راتحتتة رمدانيتتة االستتتفادة متتن بتترانمج األ تتداإ            الراميتتة ر                  أن تعتتزز التتتدابري     112-  38
                                    ميتتإ الفستتات ال تتعيفة، تتتا في تتا األقليتتات  جل       مستتتدام        علتتى حنتتو                       الوةنيتتة للحتتد متتن الفقتتر 

  ؛             اإلثنية )اهلند(
                                                          أن تواصتتل اجل تتود واإلصتت حات اجلاريتتة للحتتد متتن الفقتتر ولتحستتني نوعيتتة     115-  38

  ؛       )لىنان(                              احلياة وتعزيز التنمية املستدامة 



A/HRC/41/7 

GE.19-05144 16 

  ؛                                                        أن تواصل تعزيز اإلص ح اإلداري ومنإ الفساد ومدافحتع )ليىيا(    116-  38
  ؛                                                        أن تواصل اجل ود الرامية ر  مدافحة الفساد بفعالية )العراق(    117-  38
                                                         أن تعزز تطىيق تدنولوجيات املعلومتات واالتصتاالت ألغتراض التنميتة     118-  38

  ؛                  عن الرخب )منغوليا(                               االقتصادية لدفالة أال يت لف أحد  -           االجتماعية
                                                               أن تواصتتل ج ود تتا لدفالتتة التنميتتة االقتصتتادية واملستتاواة االجتماعيتتة بتتني     112-  38

  ؛                   أفراد هعى ا )نيجري((
                                                         أن تعتتتزز االستتتت مارات   املنتتتاةق الريفيتتتة و ستتتن اهلياختتتل األساستتتية،     141-  38
  ؛                        سيما     ه املناةق )عمان(   وال
                             ال تتتتعيفة، م تتتتل النستتتتاء واألةفتتتتا ،                          أن تعتتتتزز محايتتتتة حقتتتتوق الفستتتتات     141-  38
  ؛                                             سيما   سياق توسيإ نطاق الف اء الرقمي )ابخستان(   وال
                 متتتن أ تتتداإ التنميتتتة    1                                     أن تواصتتتل اجل تتتود الراميتتتة ر  تنفيتتت  اهلتتتدإ     144-  38

                                                                     املستتتدامة املتعلتتق إبقامتتة بتتا  تيتتة قتتادرة علتتى الصتتمود و فيتتز التصتتنيإ املستتتدام 
                                         بغية ضمان وتعزيز استتفادة اجلميتإ متن التقتدم                               الشامل للجميإ وتشجيإ االبتدار، 

  ؛                                              جما  التنمية االقتصادية ومتتع و بفوا ده )قطر(
                           مشتتتدلة التفتتتاوت   التنميتتتة بتتتني       معاجلتتتة                          أن تعتتتزز اجل تتتود الراميتتتة ر      143-  38

  ؛                                                             األقاليو واألهدا  اجلديدة من الفقر   املناةق احل رية )ع ورية خور((
                                             لراميتتتة ر  احلتتتد متتتن ا اثر الىيسيتتتة ال تتتارة للتصتتتنيإ                أن تعتتتزز اجل تتتود ا    142-  38
  ؛                                           تدفل احلق   مياه الشرب امل مونة )ع ورية خور((  و 

                                                        أن تواصل است مار اجل ود   مدافحة الفقر و  توفري ستىل احلصتو      145-  38
  ؛               الريفية )صربيا(      الىلد                                           على مياه الشرب وعدمات الصرإ الصحي   مناةق 

                                           ز على ضمان مصادر الرزق املستدامة و سني نوعيتة               أن تواصل ال خي    146-  38
                                                                         اخدمات ورمدانية احلصو  علي ا، وال سيما ابلنسىة للفسات ال عيفة )دولة فلسطني(؛

                                                            أن تواصل اجل تود الراميتة ر  مدافحتة الفقتر املتدقإ، وال ستيما الفقتر     147-  38
              الستتن واألهتت ا      خىتتار                      م تتل النستتاء واألةفتتا  و    ،                             املطلتتق، التت ي ميتتس الفستتات ال تتعيفة

  ؛                 ذوي اإلعاقة )تونس(
                                                           أن تواصتتتل تعزيتتتز التتتلامج واخطتتتا الوةنيتتتة الراميتتتة ر  دعتتتو التنميتتتة     148-  38

  ؛                                                     االقتصادية واالجتماعية، وال سيما   املناةق احملرومة )املغرب(
  ؛                                                         أن تتقاسو عل ا   جما  الق اء على الفقر الطويل األمد )اليمن(    142-  38
                                       التنميتتة املستتدامة متتن عتت    قيتق أ تتداإ عطتتة    لة     مواصتت        أن تشتجإ     131-  38

  ؛        )اجلزا ر(      8121                      التنمية املستدامة لعام 
                                                           أن تواصتتتل تعزيتتتز التنميتتتة املستتتتدامة متتتإ ال خيتتتز علتتتى التتتن ج املتعتتتدد     131-  38

  ؛                                                   األبعاد للحد من الفقر ومحاية الفسات ال عيفة )الىحرين(
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                والتتتتدابري لتشتتتجيإ                                       أن  قتتتق املستتتتو  األم تتتل متتتن تنفيتتت  السياستتتات     134-  38
                                                                      االست مار   قطاع الزراعتة واملنتاةق الريفيتة، متإ  ستني مصتادر رزق النتا  وز(دة 

  ؛                                     دعل و )دولة بوليفيا املتعددة القوميات(
                                                     أن تواصتتتتل تعزيتتتتز مشتتتتارخة الستتتتدان وملسستتتتات األعمتتتتا  التجاريتتتتة     133-  38

      م تتا ر                                                             واملن متتات غتتري احلدوميتتة   وضتتإ وتنفيتت  السياستتات الراميتتة ر  احلتتد متتن 
  ؛                  عدم املساواة ) اي (

                                                       أن ت تتتتإ وتستتتتن وتنفتتتت  عطتتتتة عمتتتتل لتنفيتتتت  املىتتتتادئ التوجي يتتتتة بشتتتت ن     132-  38
                            حتوار متتإ قطتاع األعمتتا  واجملتمتتإ                                          األعمتا  التجاريتتة وحقتوق اإلنستتان، وذلتك   رةتتار 

  ؛             املدد )السويد(
                                                         أن تتتن و أنشتتطة للتوعيتتة   قطتتاع األعمتتا  التجاريتتة وأوستتا  أرابب     135-  38

                                                                         العمل فيما يتعلتق ابتفاقيتات من متة العمتل الدوليتة وااللتزامتات املتعلقتة ابلعمتل   
       م وريتتتة    )اجل        فييتتتت انم                                                 اجليتتتل اجلديتتتد متتتن االتفاقتتتات التجاريتتتة التتت  ان تتتمت رلي تتتا 

  ؛                العربية السورية(
                                                   أن تواصتتل معاجلتتة أوجتتع ضتتعف النستتاء واألةفتتا  واألهتت ا  ذوي     136-  38

                                                                   اإلعاقتتتة والفستتتات امل مشتتتة وتلىيتتتة احتياجتتتا و متتتن عتتت   التنفيتتت  الفعتتتا  لتتتلانمج 
                         و قيتتق النمتتو األع تتر وبتترانمج    خ                   للتديتتف متتإ تغتتري املنتتا       8181-    8106      الفتت ة
  ؛                    بوية املستدامة )فيجي(           لتنمية الغا ل      8181-    8106      الف ة 
                                                                أن تعزز عملية رهاعة املعلومات العامة والتوعية فيما يتعلق آباثر تغتري     137-  38

  ؛        )الفلىني(       ختفيف ا        بتدابري   و       املناخ 
                                                          أن تواصل تعزيز املىادرات داعل من ومة األمتو املتحتدة، تتا   ذلتك     138-  38

               ا  متتتن الفستتتات                                                جملتتتس حقتتتوق اإلنستتتان، فيمتتتا يتعلتتتق بتغتتتري املنتتتاخ ومتتتتتإ األهتتت
  ؛                                   وأن تدأب على املشارخة في ا )بنغ ديش(   ،              ال عيفة  قوق و

                                                            أن تواصل تعزيز اجل ود الرامية ر  احلد من الفقتر ور   ستني املرافتق     132-  38
                                                            الصحية، تا   ذلك فر  حصتو  األهت ا  علتى اختدمات الصتحية، وال ستيما 

                        السن واألهت ا  ذوي اإلعاقتة      خىار                      م ل النساء واألةفا  و      من و                الفسات ال عيفة 
  ؛                                واألقليات اإلثنية )برود دار الس م(

                                                            أن تىتتادر ر  وقتتف تطىيتتق عقوبتتة اإلعتتدام، وياصتتة فيمتتا يتعلتتق ابجلتترا و     121-  38
  ؛               ا                       وقتف العمتل خليتاا بعقوبتة اإلعتدام )جورجيتا(      مست لة            وأن تن تر     ؛                    غري العنيفة )فنلندا(

                       ا وأن تقتر وقتف العمتل فعليتاا   ؛            ا )ليستلندا(                                      وأن تقر وقتف تنفيت  عمليتات اإلعتدام وتلغي ت
                                     وأن تقتر وقتف تطىيتق عقوبتة اإلعتدام خ طتوة   ؛                                     بعقوبة اإلعدام بغرض رلغا  تا )اللتغتا (

                             خفتتع عتتدد اجلتترا و التت  جيتتوز تطىيتتق                                            إللغا  تتا بصتتفة  ا يتتة وأن تعتتد  قتتانون العقتتوابت
              م هبتتدإ رلغا  تتا                        وأن تقتتر وقتتف عقوبتتة اإلعتتدا  ؛                                    عقوبتتة اإلعتتدام علتتى مرتدىي تتا )رستتىانيا(

          وأن تعتمتتتد   ؛                                            ا          وأن تقتتر وقتتف عقوبتتة اإلعتتدام خ طتتوة إللغا  تتا خليتتاا )أستت اليا(  ؛          )ألىانيتتا(
         وأن تت تت    ؛                                                              علتتى الفتتور وقتتف عقوبتتة اإلعتتدام بغتترض رلغا  تتا    ايتتة املطتتاإ )النمستتا(

                      علتتى متتن صتتدرت   حق تتو متتن        اإلعتتدام             تطىيتتق أحدتتام                          التتتدابري ال زمتتة إلقتترار وقتتف 
  ؛                                            رلغاء عقوبة اإلعدام   التشريإ الوةين )األرجنتني(              السجناء، بغرض 
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                                                   أن تلغتتتتتي عقوبتتتتتة اإلعتتتتتدام وأن تقلتتتتتا، دون دعتتتتتري، عتتتتتدد اجلتتتتترا و     121-  38
                                       وأن تلغتتي عقوبتتة اإلعتتدام بصتتفة  ا يتتة وتصتتدق    ؛                           املعاقتتب علي تتا ابإلعتتدام )فرنستتا(

     دنيتتة                                                             علتتى اللوتوختتو  االعتيتتاري ال تتاد امللحتتق ابلع تتد التتدو  اختتا  ابحلقتتوق امل
                  وأن تواصل اإلصت حات   ؛                                                والسياسية، اهلادإ ر  رلغاء عقوبة اإلعدام )لدسملغ(

                                                                   الراميتتتة ر  رلغتتتتاء عقوبتتتة اإلعتتتتدام، بطتتترق من تتتتا امل تتتي   تقلتتتتيا قا متتتة اجلتتتترا و 
                 ، وال ستتيما اجلتترا و     8109                                            املعاقتتب علي تتا ابإلعتتدام توجتتب قتتانون العقتتوابت لعتتام 

                                   شتتتفافية فيمتتتا يتعلتتتق بعتتتدد احملدتتتوم علتتتي و                                 غتتتري العنيفتتتة، وخفالتتتة قتتتدر أختتتل متتتن ال
               وأن تلغتتي عقوبتتة   ؛                 في تتا )نيوزيلنتتدا(          التت  يطى تتق                               ابإلعتتدام وأستتاليب تطىيقتتع واجلتترا و 

                                                                      اإلعتدام فيمتتا يتعلتتق مميتإ اجلتترا و، وأن تن تتر   مست لة التصتتديق علتتى اللوتوختتو  
           ستية، اهلتادإ                                                          االعتياري ال اد امللحق ابلع د الدو  اختا  ابحلقتوق املدنيتة والسيا

  ؛                                ر  رلغاء عقوبة اإلعدام )أوروغواي(
                                                          أن تواصتتتل تقلتتتيا قا متتتة اجلتتترا و املعاقتتتب علي تتتا ابإلعتتتدام، وأن تلغتتتي     124-  38

                                                                       عقوبة اإلعتدام علتى "األنشتطة املنا  تة للحدومتة الشتعىية" و"التجستس" و"االعتت  "
          وأن تواصتتتل   ؛                                                          و"الرهتتتوة"، وختتت لك علتتتى اجلتتترا و املتصتتتلة ابمل تتتدرات اخطتتترية )أملانيتتتا(

                                                                   تقلتتتيا عتتتدد اجلتتترا و املعاقتتتب علي تتتا ابإلعتتتدام وتن تتتر   مستتت لة اعتمتتتاد وقتتتف فعلتتتي 
                                                        وأن تواصل تقليا نطاق اجلرا و املوجىة لعقوبة اإلعتدام ليقتصتر   ؛                  لتطىيق ا )املدسيك(

  ؛                                                                          فقا على "أهد اجلرا و عطورة" وأن تن ر   مست لة اعتمتاد وقتف لتطىيق تا )النترويج(
                                                   اجلتتتتترا و املوجىتتتتتة لعقوبتتتتتة اإلعتتتتتدام ر  حتتتتتني رلغا  تتتتتا وأن تنشتتتتتر                 وأن تواصتتتتتل تقلتتتتتيا 

                وأن تواصتتل تقلتتيا   ؛                                                    رحصتتاءات عتتن استتت دام عقوبتتة اإلعتتدام   فييتتت انم )رومانيتتا(
                                                                    عتتدد اجلتترا و املعاقتتب علي تتا ابإلعتتدام وتتتوفر رحصتتاءات ر يتتة بشتت ن أحدتتام اإلعتتدام 

  ؛                     قوبة اإلعدام )ريطاليا(                  اعتماد وقف تطىيق ع      مس لة                             الصادرة واملنف ة، وأن تن ر   
                                                         أن تواصتتل تقلتتيا قا متتة اجلتترا و املعاقتتب علي تتا ابإلعتتدام، وال ستتيما     123-  38

                                                                      اجلرا و االقتصادية واجلرا و املتصتلة ابمل تدرات، وأن تن تر   مست لة اعتمتاد وقتف  
  ؛                                خلي لتطىيق عقوبة اإلعدام )سويسرا(

                    اإلعتدام بغيتة رلغا  تا                                          أن تساعد   عملية النقاش الوةين بش ن عقوبة     122-  38
  ؛                          اية املطاإ )أوخرانيا(

            ا                                            أن تفرن فتوراا عتن الستجناء احملتجتزين بشتدل تعستفي أو غتري قتانود،     125-  38
                                                                   تتتن فتتي و  تتو دوجم  تتوا وتتتران  تتوين دوي ثتتوجم وتتتران ثتتي نغتتا ونغتتوين ابجم تتتروين 
                                                               وأع تتتاء حرختتتة األعتتتوة متتتن أجتتتل الدميقراةيتتتة، وأن تستتتمم هلتتتو تمارستتتة حقتتتوق و 

  ؛                                              ( و األساسية   فييت انم )الوال(ت املتحدة األمريدية(    وحر 
                   اجلتتترا و التتت  ترقتتتى ر       نطتتتاق                               أن  صتتتر استتتت دام عقوبتتتة اإلعتتتدام       126-  38

  ؛                                                    مستو  "أهد اجلرا و عطورة" توجب القانون الدو  )بلجيدا(
                                                        ا أن تدفل عدم قىتو  األدلتة املنتزعتة  تت التعت يب   احملاخمتة متاهتياا     127-  38
  ؛                                                 التزاما ا توجب اتفاقية منا  ة التع يب )نيوزيلندا(   مإ 
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                                                       أن تت تتت  عطتتتوات حل تتتر امل تتتايقة والتعتتت يب أثنتتتاء عمليتتتة التحقيتتتق     128-  38
  ؛                                واالحتجاز، وأن تعاقب اجلناة )توغو(

                  وصتتتو  ر  عيتتتإ مراختتتز   ال                           يستتتات الرصتتتد املستتتتقلة رمدانيتتتة  هل        أن تتتتتيم     122-  38
  ؛                        االحتجاز والسجون )بلجيدا(

         ا                                             تلغي فوراا على عيإ املستو(ت ممارسة احملاخمات   اهلتواء الطلتق     أن    151-  38
  ؛                                                                          ل مان احلق   قرينة اللاءة والتم يل القانود الفعا  واحملاخمة العادلة )الدا(رجم(

                                                           أن تدفتتل دور النيابتتة العامتتة الشتتعىية   جمتتا  محايتتة حقتتوق اإلنستتان،     151-  38
                      )ع وريتتة الو الدميقراةيتتتة       8109    عتتتام     ا                               وفقتتاا ألحدتتام قتتتانون اإلجتتراءات اإلداريتتة ل

  ؛        الشعىية(
                                               ا           أن تتتنقم الن تتام الق تتا ي بغتترض تتتوفري بيستتة أخ تتر أمنتتاا ل تتحا( عيتتإ     154-  38

  ؛               اجلرا و ) نغار((
     ا        ا      ا                                     رةاراا تشريعياا متيناا حل ر عيإ املمارسات التمييزية واملعاقىة      تنشئ    أن     153-  38

  ؛        )مدغشقر(                                            علي ا، يتيم لل حا( رمدانية اللجوء ر  الق اء 
                                                                أن تواصتتل اجل تتود الراميتتة ر  تطتتوير الن تتام القتتانود وأن ت تتإ السياستتات     152-  38

  ؛                                          ذات الصلة ال  تدفل تطىيقع على اجلميإ )عمان(
                                                         أن تواصتتل تعزيتتز ستتيادة القتتانون، تتتا   ذلتتك امل تتي   تطتتوير ن تتام     155-  38

                   والستجناء، و  تعزيتز                                                      العدالة اجلنا ية، ال ي يراعتي حقتوق اإلنستان للمشتتىع فتي و 
  ؛                                              نزا ة ردارة العدالة اجلنا ية وهفافيت ا )الياابن(

                                                        أن تواصتتل اإلصتت حات الق تتا ية وامللسستتية ملواءمتتة اإلةتتار القتتانود     156-  38
  ؛                                               وامللسسي مإ املعايري الدولية حلقوق اإلنسان )السنغا (

      قتتارير                                                       أن تدفتتل رجتتراء  قيقتتات فوريتتة ونزي تتة ومستتتقلة وفعالتتة   الت    157-  38
                                                                   املتعلقتتتتة ابستتتتت دام الشتتتترةة للقتتتتوة بتتتت  داع  أو بشتتتتدل مفتتتتر  وختتتت لك   انت اختتتتات 

                                                ، وذلتك بطترق من تا التعتاون الدامتل متإ بلتدان اثل تة،      اإلنسان                     السلطات الر ية حلقوق
  ؛                                    وأن تقدم اجلناة ر  العدالة )سلوفاخيا(

       ابحملاخمتة                                                   أن تدفل مراعاة ضماانت احملاخمتة العادلتة واحلقتوق املتصتلة     158-  38
                                                                    وفق األصو  القانونية والتقيد هبا   عيإ احلاالت، على النحو املنصو  عليتع   

  ؛                                        القانون الدو  واملعايري الدولية )سلوفاخيا(
                                                   أن تواصتتل ررستتاء ستتيادة القتتانون متتن عتت   امل تتي   اإلصتت حات     152-  38

               لتق  قتوق اإلنستان                                                           القانونية بغية توةيد رةار ا امللسسي والقتانود والسياستايت املتع
  ؛          )سلوفاخيا(

                                                            أن تواصل تعزيز سيادة القانون واإلصت ح القتانود الرامتي ر  ترستي      161-  38
                                                                           األسس امللسسية والقانونية والسياساتية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان )ترخمانستان(؛
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                                                          أن تعتتتزز التتتتدابري الراميتتتة ر  تتتتوفري املستتتاعدة القانونيتتتة لوهتتت ا ،     161-  38
  ؛                                       ا الفقراء وأفراد األقليات اإلثنية )اليمن(   سيم   وال
                                                      أن تواصتتتتل ج ود تتتتا الراميتتتتة ر  ررستتتتاء ستتتتيادة القتتتتانون متتتتن عتتتت       164-  38

  ؛                    القانونية )أذربيجان(         اإلص حات
                 املستتتاواة أمتتتام       اجلميتتتإ                                    أن تواصتتتل اجل تتتود الراميتتتة ر  خفالتتتة حتتتق     163-  38

  ؛                                       القانون )دولة بوليفيا املتعددة القوميات(
                                                        أن تعد  قتانون اإلجتراءات اجلنا يتة ل تمان متتتإ األهت ا  ابلتم يتل     162-  38

  ؛                                                              القانود فور رلقاء القىع علي و وخفالة حق و   حماخمة عادلة )خندا(
                                                            أن تتقاستو علا تتا   جمتتا  تنفيتت  قتتانون العفتتو اختتا  ابملتتدانني الستتابقني     165-  38

  ؛                            ورعادة ردماج و   اجملتمإ )خواب(
                                         دار صتتحف مستتتقلة وتدتتف عتتن فتترض عقتتوابت قانونيتتة          أن دذن إبصت    166-  38

                                                                     على الصتحفيني واملتواةنني الت ي يعتلون عتن لرا  تو بطريقتة ستلمية متن عت   وستا ا
  ؛                                                    اإلع م املطىوعة واإلن نت واإلذاعة وعن م ايقت و )الدا(رجم(

                                                       أن تلغتتتي أو تعتتتد  قتتتانون العقتتتوابت وقتتتانون األمتتتن الستتتيلاد بغتتترض     167-  38
                                                   املتعلقتتة ابألمتتن التتوةين بوضتتوح أو حتت ف ا، وذلتتك لدفالتتة عتتدم                 ديتتد أحدام متتا

                              ا                                  تطىيق تا علتى حنتو تعستتفي يشتدل عطتراا علتى أي هتتدل متن أهتدا  حريتة التعىتتري، 
  ؛                            ذلك حرية اإلن نت )فنلندا(   تا
            عطتوات ل تمان    ،                                         أن تت  ،   ستياق اعتمتاد قتانون األمتن الستيلاد    168-  38

  ؛                       على هىدة اإلن نت )فرنسا(                             حرية الرأي والتعىري، تا   ذلك 
        وتنوع تتا                                                  أن تت تت  عطتتوات حلمايتتة وتعزيتتز حيويتتة األد(ن واملعتقتتدات     162-  38

  ؛                                          فييت انم )ع ورية الو الدميقراةية الشعىية(
                                                       أن تت تتتت  تتتتتدابري ملدافحتتتتة العنتتتتف وامل تتتتايقة بتتتتدافإ املعتقتتتتد التتتتديين     171-  38

  ؛                                    والتمييز اإلثين وعدم املساواة )اللازيل(
                                                             أن تراجإ عيإ أحدام اإلدانة ال  تستند ر  القوانني ال  تقيتد حريتة   1  17-  38

                           ا متتتن قتتتانون العقتتتوابت، وذلتتتك وفقتتتاا     22 و    81                              التتترأي والتعىتتتري، وال ستتتيما املتتتاداتن 
  ؛                                            لوحدام املنقحة املتعلقة بنطاق العقوابت )أملانيا(

     مييتز                                                     أن ت إ تدابري حلماية املراسلني والصحفيني من عيإ أهتدا  الت    174-  38
  ؛               والعنف )اليوانن(

                                                          أن تنف  على حنتو خامتل قتانون حريتة التدين واملعتقتد الت ي جتر  ستنع     173-  38
  ؛     ا         ملعراا )اليوانن(

                                                            أن تن تتر   مستت لة تنقتتيم التشتتريعات الوةنيتتة، تتتا في تتا قتتانون حريتتة     172-  38
                                بغية مواءمت ا مإ املعايري الدوليتة    ،                  تعلقة بوسا ا اإلع م                         الدين واملعتقد والقوانني امل

  ؛                                          املتعلقة ابحلق   حرية التعىري والدين )اللازيل(
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                                                     أن تفتتترن عتتتن املتتتدافعني عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان احملدتتتوم علتتتي و بعقوبتتتة     175-  38
  ؛                                           احلىس بسىب ممارسة احلق   حرية التعىري )ليسلندا(

                 ية ر  تطوير هىدة                                              أن تست مر املوارد   اللامج واخطا الوةنية الرام    176-  38
  ؛                                                               اإلن نت وراتحة رمدانية االستفادة من ا   املناةق النا ية )رندونيسيا(

                                                          أن تت   التدابري ال زمتة ل تمان حريتة التعىتري للمتدافعني عتن حقتوق     177-  38
   ا    عمت                                                             اإلنسان والصحفيني، وال سيما ابلتحقيق   ما يتعرضتون لتع متن  ديتدات وأ

  ؛       ألرجنتني(  )ا              ومعاقىة اجلناة          انتقامية 
                                                               أن تواصل ج ود ا الرامية ر  تنفي  السياستات املتعلقتة بتعزيتز التو م     178-  38

  ؛                                 بني األد(ن )اإلمارات العربية املتحدة(
                                                           أن  مي احلقوق املدنيتة والسياستية، وال ستيما حريتة التعىتري والتجمتإ     172-  38

  ؛                              السلمي وتدوين اجلمعيات )لدسملغ(
                             حقتتتوق اإلنستتتان و تتتاخو عيتتتإ األهتتت ا                     أن  متتتي املتتتدافعني عتتتن    181-  38

  ؛                                               املسلولني عن ممارسة العنف أو الت ويف ضد و )لدسملغ(
                                       ا               أن تعتتتتزز رمدانيتتتتة احلصتتتتو  علتتتتى املعلومتتتتات وفقتتتتاا للقتتتتانون التتتتوةين     181-  38

  ؛                   الفييتنامي )ماليز((
                                                             أن تواصتتتل التتتتدابري الراميتتتة ر  التنفيتتت  الدامتتتل لقتتتانون حريتتتة التتتدين     184-  38

  ؛            ا                           الصادر ملعراا بغية خفالة فعاليتع )مالطة(        واملعتقد 
   9   810                                             أن تعتتتتد ،   غ تتتتون ستتتتنة واحتتتتد، قتتتتانون العقتتتتوابت لعتتتتام     183-  38

             وقتتانون األمتتن      8102 /  88        واملرستتوم       8102 /  88        واملرستتوم       8102 /   089        واملرستتوم 
      8106                      متتن قتتانون الصتتحافة لعتتام     09 و    09 و   1 و   9       واملتتواد       8102             الستتيلاد لعتتام 

                                       والتعىتتتري واحلتتتق   اخصوصتتتية علتتتى هتتتىدة اإلن نتتتت                         بغيتتتة ضتتتمان حريتتتة الصتتتحافة
                                 متتن الع تد التدو  اختا  ابحلقتوق املدنيتتة     01 و    08 ا           اا متإ املتادتني  ي            وعارج تا، متاهت

  ؛                  والسياسية ) ولندا(
                                     على حرية التعىري، وال سيما على اإلن نتت،         املفروضة        القيود      لغي    أن ت    182-  38

  ؛   دا(     أيرلن     ا                                  متاهياا مإ التزاما ا توجب القانون الدو  )
                                                       ا أن  ر  على أن تت تمن املراستيو املتعلقتة ابألمتن الستيلاد أحدامتاا     185-  38

                                   ا                                     واضتحة لتفستري قتانون األمتتن الستيلاد وفقتاا للمعتايري الدوليتتة املتعلقتة  ريتة التعىتتري 
  ؛   دا(     أيرلن )

                                                           أن تراجتتإ اللتتوا م التن يميتتة التت  تعيتتق عمتتل من متتات اجملتمتتإ املتتدد،     186-  38
            ا           ُ                           أخ ر انفتاحاا وخفالة أال ُتست دم األحدتام املتعلقتة ابألمتن      بيسة                     لتمدين ا من العمل   

  ؛   دا(     أيرلن )        السلميني                           الوةين ملنإ النقاش واملعارضة 
            هتىدة اإلن نتت                                                 أن  ر  على أن حيمي اإلةار القانود حريتة التعىتري علتى     187-  38

                                                                      وعارج ا على حد سواء، وأن تعد  ابلتا  قانون العقوابت وقانون األمن السيلاد 
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                                                   متتإ القتتانون التتدو  حلقتتوق اإلنستتان، تتتا   ذلتتك الع تتد التتدو        ما           ل تتمان اتستتاق
                              وأن تدفتل محايتة حريتة التعىتري علتى   ؛                                        اخا  ابحلقوق املدنية والسياستية )نيوزيلنتدا(

                                                     رج تتا متتن عتت   تعتتديل األحدتتام املتعلقتتة ابألمتتن التتوةين   قتتانون               هتتىدة اإلن نتتت وعا
   متن     01                                                   ا             العقوابت وقانون األمن السيلاد ومرسومع التنفي ي امت االا ألحدام املادة 

   ؛                     متتن االلتزامتتات )الستتويد(     ذلتتك                                             الع تتد التتدو  اختتا  ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية وغتتري
                                وتعتتد  قتتانون العقتتوابت وقتتانون األمتتن                                    وأن ت تتمن احلتتق   حريتتة التعىتتري والتجمتتإ 

                                                                         السيلاد لدفالة توافق القيود املفروضة على احلق   حرية التعىري مإ أحدام الع د 
                        وأن تراجتتإ قتتانون العقتتوابت   ؛                                           التتدو  اختتا  ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية )النمستتا(

              التعىتري وتدتوين                                  ا مإ املعايري الدوليتة املتعلقتة  ريتة  م                           وقانون األمن السيلاد ملواءمت 
  ؛      )خندا(       السلمي                 اجلمعيات والتجمإ 

   9   810                      متن قتانون العقتوابت لعتام     220 و     008                     أن تنقم أحدتام املتادتني     188-  38
            األساستية وأن                                                           وغريه من القوانني ذات الصلة ال  تقيد القدرة على ممارستة احلتر(ت 

   (؛                                                              تتيم لوسا ا اإلع م الوةنية والدولية رمدانية العمل  رية )النرويج
                                                              أن تعتتزز اجل تتود الراميتتة ر  خفالتتة حريتتة التعىتتري، تتتا   ذلتتك   الىيستتة     182-  38

  ؛             الرقمية )بريو(
  ؛                                                      أن تن ر   مس لة رلغاء ن ام الرقابة   اجملا  ال قا  )بريو(    121-  38
                                                    أن تفتترن عتتن عيتتإ املتتدافعني عتتن حقتتوق اإلنستتان وختت لك الناهتتطني     121-  38

                                                   بسىب التعىري السلمي عن لرا  و السياسية أو معتقدا و                           السياسيني والدينيني احملتجزين
  ؛                الدينية )بولندا(

                                                          أن تواصل تعزيز اجل ود الراميتة ر  محايتة احلتر(ت األساستية واحلقتوق     124-  38
  ؛                                                             املدفولة توجب الع د الدو  اخا  ابحلقوق املدنية والسياسية )بولندا(

                           لدوليتتة املتعلقتة  قتتوق اإلنستتان                                   أن ت تمن التنفيتت  الدامتل اللتزاما تتا ا    123-  38
                                                                          جما  حرية الدين واملعتقد من ع   مراجعة قانون حرية الدين واملعتقتد ملواءمتتع 

  ؛                                                   من الع د الدو  اخا  ابحلقوق املدنية والسياسية )بولندا(    02         مإ املادة 
                                                         أن تلغتتي الرقابتتة املستتىقة   عيتتإ جمتتاالت اإلبتتداع ال قتتا  وغري تتا متتن     122-  38

                                                            ا  التعىرييتتة علتتى هتتىدة اإلن نتتت وعارج تتا، تتتا   ذلتتك متتن عتت   مواءمتتة     األهتتد
           متتإ املعتتايري      8106                                                           احلدتتو املتعلتتق بتقييتتد حريتتة التعىتتري التتوارد   قتتانون الصتتحافة لعتتام 

                                                                            الدولية ومن ع   تعزيز بيسة مواتية لوسا ا اإلع م التعددية واملستقلة )اللتغا (؛
                                تتتتا   ذلتتتك علتتتى هتتتىدة اإلن نتتتت، وتعتتتزز                      أن تدفتتتل حريتتتة التعىتتتري،     125-  38

  ؛                                                           اإلجراءات الرامية ر  ضمان حرية وسا ا اإلع م واستق هلا )الياابن(
                                عيإ القيود على احلق   حريتة الترأي        رلغاء                            أن تواصل التدابري الرامية ر      126-  38

       تعزيتتز        رمدانيتتة                                          للمتتدونني والصتتحفيني وغتتري و متتن مستتت دمي اإلن نتتت       وتتتتيم         والتعىتتري 
  ؛                           ومحاية حقوق اإلنسان )رومانيا(
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                                                              أن تراجإ وتعد  التشريعات الوةنية إلاتحتة رمدانيتة املمارستة الفعليتة     127-  38
     ا                          متاهتتتياا متتتإ املعتتتايري املدرستتتة   الع تتتد    ،                                 للحتتتق   حريتتتة التعىتتتري والتجمتتتإ الستتتلمي

  ؛                                         الدو  اخا  ابحلقوق املدنية والسياسية )سيشيل(
                                           مإ املعايري الدولية ل مان حريتة تدتوين اجلمعيتات                       أن تعتمد تدابري تتماهى     128-  38

                                                                         وحرية الرأي والتعىري، تا   ذلك على هىدة اإلن نتت، وأن تدفتل للصتحفيني واملتدافعني 
  ؛                    العمل  رية )ريطاليا(        رمدانية                                    عن حقوق اإلنسان واملن مات غري احلدومية 

          بطتترق من تتا                                                    أن تعتتزز اجل تتود الراميتتة ر  ضتتمان حريتتة التتدين واملعتقتتد،    122-  38
                                                                    امل تتي   احلتتد متتن العوا تتق اإلداريتتة لونشتتطة الدينيتتة الستتلمية، ومدافحتتة العنتتف 

  ؛                                والتمييز على أسس دينية )ريطاليا(
                                                      أن تعتمتتتد تعتتتتدي ت تشتتتتريعية ل تتتتمان محايتتتتة حريتتتتة التعىتتتتري وتدتتتتوين     411-  38

  ؛                                              اجلمعيات والتجمإ السلمي وممارست ا  رية )رسىانيا(
                                          الراميتتة ر  تشتتجيإ مشتتارخة خىتتار الستتن   اجملتمتتإ                أن تعتتزز األنشتتطة     411-  38

  ؛                       ومساةت و فيع )سري الندا(
                                                         أن ت تتمن املمارستتة الداملتتة حلريتتة التعىتتري واحلتتق   التجمتتإ الستتلمي     414-  38

                   ا                                               وتدوين اجلمعيات، ف  ا عن س مة الصحفيني، وأن تعيد الن ر   ق ا( املدانني 
  ؛                            فعون عن حقوق اإلنسان )سويسرا(                                     بسىب تعىري و  رية عن لرا  و، ومن و مدا

                                                     أن تعتتتزز محايتتتة احلتتتق   حريتتتة التعىتتتري والتجمتتتإ الستتتلمي متتتن عتتت       413-  38
                                                                     مراجعتتة التشتتريعات القا متتة ونشتتر وتنفيتت  مىتتادئ توجي يتتة واضتتحة وهتتفافة بشتت ن 
                                                                         ستتلوجم متتوظفي األمتتن   ردارة امل تتا رات الستتلمية )اململدتتة املتحتتدة لليطانيتتا الع متتى

  ؛     الية(       دا الشم     أيرلن  و 
              متن قتتانون األمتتن     86 و    02 و   2                                أن تعتد  أو تلغتتي علتى الفتتور املتتواد     412-  38

      8102             دستتتتور ا لعتتتام       أحدتتتام                                              الستتتيلاد لعتتتدم توافق تتتا متتتإ التزاما تتتا الدوليتتتة أو 
  ؛                        )الوال(ت املتحدة األمريدية(

                                                             أن تدفل التنفي  املتسق لقانون حريتة التدين واملعتقتد، وال ستيما علتى     415-  38
                                                              احمللي،   جماالت من ا تسجيل اجلماعتات اللوتستتانتية وغري تا متن اجلماعتات        الصعيد 

    علتتى                                                                          مقاةعتتات املرتفعتتات الشتتمالية الغربيتتة، وأن تلغتتي القيتتود غتتري املتتلرة املفروضتتة
                                                                 حصتتو  الستتتجناء علتتى املتتتواد الدينيتتة واستتتتفاد و متتن عتتتدمات رجتتا  التتتدين وأن 

        )التوال(ت        التديين         انتما  تا      أستا                                         تدف عن أي م ايقة للجماعتات املستتقلة علتى
  ؛                املتحدة األمريدية(

                                                                  أن تت تت  التتتدابري ال زمتتة إلزالتتة العوا تتق اإلداريتتة بغيتتة ضتتمان ممارستتة حريتتة     416-  38
  ؛               العىادة )أنغوال(

                                                      ا       أن تسن قوانني تنا على حريتة التجمتإ والت تا ر الستلميني وفقتاا للع تد     417-  38
  ؛           ة )أس اليا(                          اخا  ابحلقوق املدنية والسياسي       الدو 
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    02 و   2                                                 أن تعتتد  أحدتتام قتتانون األمتتن الستتيلاد، تتتا   ذلتتك املتتواد     418-  38
                                 متتن الع تتد التتدو  اختتا  ابحلقتتوق املدنيتتة     01                         ، ل تتمان توافق تتا متتإ املتتادة   86 و

  ؛                   والسياسية )أس اليا(
                                                             أن تت   عطوات رضافية لدفالة بيسة مواتية لوسا ا اإلع م املستقلة     412-  38

  ؛                                                        بطرق من ا احلد من النفوذ السياسي على وسا ا اإلع م )النمسا(           والتعددية، 
  ؛                                         أن تدفل حرية الدين واملعتقد للجميإ )خينيا(    411-  38
            ا                                            أن تع إ علناا ابملدافعني عن حقتوق اإلنستان وتتوفر بيستة متدتن و متن     411-  38

  ؛                                           أداء عمل و املتعلق  قوق اإلنسان  مان )بلجيدا(
                                         ة التتدين واملعتقتتد لتمدتتني اجلماعتتات الدينيتتة متتن                   أن تراجتتإ قتتانون حريتت    414-  38

      8106                                        وأن تراجإ قانون حرية الدين واملعتقد لعتام   ؛                           ممارسة معتقدا ا  رية )خندا(
  ؛                                                                   وتوا مع مإ املعايري الدولية حلقوق اإلنسان وحرية الدين واملعتقد )خرواتيا(

          املعلومتتات،                                                    أن تعتتزز وتدفتتل رمدانيتتة حصتتو  املتتواةنني الفييتنتتاميني علتتى     413-  38
  ؛                                                                  بطرق من ا ز(دة التغطية اإلذاعية والتلفزيونية   عيإ أحناء الىلد )قل (

                                                           أن تعزز ثقافة حرية التعىري على هتىدة اإلن نتت وعارج تا وتفترن عتن     412-  38
                                                                عيتتإ الستتجناء متتن املتتدافعني عتتن حقتتوق اإلنستتان، تتتن فتتي و املتتدونون واملنشتتقون 

  ؛        )تشيديا(         م ايقت و        تدف عن                السياسيون، وأن 
                                             مواتية ملن متات اجملتمتإ املتدد املستتقلة وأن  تر  علتى            يئ بيسة   أن     415-  38

                                                                    أن ييسر قانون تدوين اجلمعيات تسجيل املن مات غري احلدومية وعمل تا ومتويل تا 
  ؛                                               من دون تدعل الدولة وفرض ا لقيود ب  ملر )تشيديا(

               وتدفتتتل ملواةني تتتا                                           أن ترستتتي أستتتس التعدديتتتة السياستتتية والدميقراةيتتتة     416-  38
                                                                            التمتإ الدامل ابحلق   التصويت وال هم واملشارخة   ردارة الشلون العامة )تشيديا(؛

                                                             أن تتتنقم قتتانون العقتتوابت وقتتانون اإلجتتراءات اجلنا يتتة ولتترم عيتتإ أهتتدا      417-  38
                                                                ضد املرأة، وت خي الوعي العام ابملساواة بني اجلنسني ومدافحتة التمييتز ضتد        العنف

                                                                      النستتتاء والفتيتتتات، وأن تعتتتزز اجل تتتود والتتتتدابري الراميتتتة ر  منتتتإ ومدافحتتتة االلتتتار 
  ؛                                      ابلىشر، وال سيما النساء واألةفا  ) نغار((

  ؛ (    اهلند                                               أن تواصل ج ود ا الرامية ر  مدافحة االلار ابلىشر )    418-  38
                                                       أن تواصتتتل تعزيتتتز التتتتدابري الراميتتتة ر  مدافحتتتة االلتتتار ابألهتتت ا ،     412-  38
  ؛                           سيما النساء واألةفا  )ملديف(   وال
  ؛                                                     أن تد ف اجل ود الرامية ر  مدافحة االلار ابأله ا  )العراق(    441-  38
                                                        أن تواصتتل اختتتاذ تتتدابري صتتارمة ملدافحتتة االلتتار ابلىشتتر، متتإ ال خيتتز     441-  38

  ؛                                               محاية وتعزيز حقوق النساء واألةفا  ال عفاء )نيىا (             بشدل عا  على 
                                                            أن تواصل العمل ابس اتيجيت ا ملنإ ومدافحة االلار ابلىشر )نيجري((؛    444-  38
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                                                          أن تواصتتل تنفيتت  ا للتتتدابري الراميتتة ر  محايتتة ضتتحا( االلتتار ابلىشتتر     443-  38
  ؛        )الفلىني(     اجملا        ا                                                       ومساعد و   التعا  ورعادة الت  يل، وأن تتقاسو علا ا  

                                                         أن تواصتتل تنفيتت  السياستتات املتعلقتتة  مايتتة وتعزيتتز حقتتوق اإلنستتان     442-  38
                                                                     للفسات ال عيفة، م ل النساء واألةفا  واأله ا  ذوي اإلعاقة، وخ لك التدابري 
                                                                    الراميتتة ر  منتتإ ومدافحتتة االلتتار ابلىشتتر وعمتتل األةفتتا  وزوان األةفتتا  والتتزوان 

  ؛                                              خراه وغري ذلك من أهدا  العنف والتمييز )ريطاليا(                 املىدر والزوان ابإل 
    ا         وفقتتتتاا للمعتتتتايري    ،                                  أن تدفتتتتل لتتتترمي عيتتتتإ أهتتتتدا  االلتتتتار ابألهتتتت ا     445-  38

  ا                                                                    الدولية، تا   ذلك ردعا  تعديل قانود لتعريف الطفل ينا على أنع أي هت
  ؛            دا الشمالية(     أيرلن                                     سنة )اململدة املتحدة لليطانيا الع مى و     02            يقل عمره عن 

                                                            أن تعتتزز اجل تتود والتتتدابري الراميتتة ر  ح تتر ومدافحتتة االلتتار ابألهتت ا     446-  38
  ؛       )اليمن(

                                                           أن ت إ تدابري حمددة لتيسري رعادة اإلدمان االجتمتاعي للفتيتات ضتحا(     447-  38
  ؛       )أنغوال(       الىغاء 
                                                          أن تعتتزز اجل تتود الراميتتة ر  منتتإ ومدافحتتة االلتتار ابلىشتتر، وال ستتيما     448-  38

  ؛              احلدودية )هيلي(      الىلد           مناةق           والفتيات        النساء
                        توسإ نطاق التمتإ الدامتل   و                                     أن تعتمد تشريعات للمساواة   الزوان،     442-  38

  ؛                                          قوق الزوان ليشمل األزوان امل ليني )ليسلندا(
                                                               أن تراجإ قانون الزوان واألسرة بغيتة املستواة   احلتد األدس لستن التزوان     431-  38

  ؛     مىيا(           وال خور )زا         بني اإلانث
                                                         أن تراجتتتإ قتتتانون التتتزوان واألستتترة ل تتتمان املستتتاواة لتتتوزوان امل ليتتتني     431-  38

        )خندا(؛
                 بغتتع الن تتر عتتن نتتوع   -                                  أن  ستتن فتتر  احلصتتو  علتتى التتتدريب امل تتين     434-  38

  ؛                                                           من ع   رنشاء لليات متويل مستقرة عاصة ابلفسات ال عيفة )أملانيا(  -     اجلنس 
                                    اتستتاقع متتإ التزاما تتا الدوليتتة املتعلقتتة                           أن تعتتزز قتتانون العمتتل ل تتمان     433-  38

                                                                   قتتتوق العمتتتل، تتتتا   ذلتتتك اتفاقيتتتات من متتتة العمتتتل الدوليتتتة التتت  ان تتتمت رلي تتتا 
  ؛           )رندونيسيا(

                                                            أن تعتتزز رهتتاعة املعلومتتات وأنشتتطة توعيتتة العمتتا  بقتتوانني العمتتل وأن     432-  38
  ؛                                        سن ظروإ الس مة والصحة امل نيتني )ميا(ار(

                                               ن تتا املتعلقتتة ابلعمتتل وتن تتر   مستت لة ردعتتا  التعتتدي ت              أن تقتتيو قواني    435-  38
                ا                                                      املناستتىة، استتتناداا ر  معتتايري من متتة العمتتل الدوليتتة حلقتتوق اإلنستتان املنطىقتتة، متتن 
                                                             أجتتتل خفالتتتة  ستتتني ظتتتروإ العمتتتل ومحايتتتة العمتتتا ، تتتتا   ذلتتتك متتتن عطتتتر العمتتتل 

  ؛            اجللي )اتيلند(
  ؛                    ابحلق   التن يو )خندا(                                 أن تسمم إبنشاء نقاابت مستقلة وتع إ     436-  38
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                                                            أن تواصتتل ج ود تتا الراميتتة ر  توستتيإ نطتتاق االستتتحقاقات االجتماعيتتة    437-  38
  ؛         ن )غابون(  و                                           ليشمل عيإ الفسات االجتماعية، وال سيما املزارع

                                                             أن تعطي األولوية ل ست مار    سني فعالية معاجلتة ميتاه الصترإ الصتحي     438-  38
                                                 وابلتا   سني محاية الىيسة )اإلمارات العربية املتحدة(؛                            والنفا(ت املنزلية والصناعية، 

                                                          أن تواصتتل ج ود تتا الراميتتة ر   ستتني اختتدمات العامتتة، م تتل التعلتتيو     432-  38
                                                                             والرعايتتة الصتتحية، وال ستتيما ابلنستتتىة للفستتات ال تتعيفة وستتتدان املنتتاةق النا يتتة واملنتتتاةق

  ؛                  الريفية )موريشيو (
                                  االجتمتاعيني ومقتدمي اختدمات لتدعو خىتار                      أن تزيد عدد األعصا يني     421-  38

  ؛             السن )ميا(ار(
                                                            أن تواصل تعزيز التدابري الرامية ر   سني ستىل الترزق وز(دة التدعل     421-  38

                                                              و ستتني ال تتروإ املعيشتتية ورمدانيتتة احلصتتو  علتتى اختتدمات األساستتية )ع وريتتة 
  ؛                   فنزوي  الىوليفارية(

                     ن للفقتتتتراء وذوي التتتتدعل                               أن تواصتتتتل تتتتتوفري التتتتدعو   جمتتتتا  الستتتتد    424-  38
             ا                                                      املتتن فع، متاهتتياا متتإ األ تتداإ التتواردة   االستت اتيجية اإل(ا يتتة الوةنيتتة للستتدن 

  ؛                )برود دار الس م(
                                                   أن تواصتتل اجل تتود الراميتتة ر   ستتني فتتر  احلصتتو  علتتى اختتدمات     423-  38

      غتت اء                                                                  املتصتتلة  قتتوق اإلنستتان، وال ستتيما اختتدمات املتصتتلة ابحلتتق   الصتتحة والتعلتتيو وال
  ؛                    واملياه الن يفة )خواب(

                                                           أن تواصتتل اجل تتود الراميتتة ر   ستتني نوعيتتة الرعايتتة الصتتحية   الىلتتد     422-  38
  ؛       )ملديف(

          جممل تتا                                                   أن تواصتتل تنفيتت  التتتدابري الفعالتتة لتحستتني الصتتحة العامتتة     425-  38
  ؛           )نيداراغوا(

      الصتتتتحي                                                   أن تواصتتتتل التتتتتدابري الراميتتتتة ر  ز(دة نطتتتتاق تتتتتوفري التتتتت مني     426-  38
  ؛                                  لشعى ا )ع ورية فنزوي  الىوليفارية(

                                                          أن تواصتتل اجل تتود الراميتتة ر  توستتيإ نطتتاق الرعايتتة الصتتحية ليشتتمل     427-  38
                                                               عيتتتتإ العمتتتتا    قطتتتتاع االقتصتتتتاد غتتتتري الر تتتتي ومتتتتن يعيشتتتتون   املنتتتتاةق النا يتتتتة 

  ؛       )خينيا(
                                                             أن تواصل تنفي  السياسات االجتماعية من أجل رفاه السدان، تا     428-  38

  ؛                                                    ذلك فيما يتعلق بت مني الرعاية االجتماعية والصحية )خواب(
  ؛                                                             أن تعزز عدمات الرعاية الصحية، وال سيما ابلنسىة لدىار السن )قل (    422-  38
                                                         أن تعزز وت تاعف النمتاذن القا متة حلصتو  خىتار الستن بست ولة علتى     451-  38

  ؛                                                       اخدمات العامة، وال سيما عدمات الرعاية الصحية )قريغيزستان(
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                                                               أن تواصتتل وتعتتتزز التتتتدابري الراميتتتة ر  خفالتتتة املستتتاواة للجميتتتإ   احلصتتتو      451-  38
                                                                           على التعليو اجليد، وال سيما   مرحل  التعليو ما قىل املدرسي واالبتدا ي )جيىويت(؛

                                                               أن تواصتتل اجل تتود الراميتتة ر  ضتتمان االختفتتاء التت ايت فيمتتا يتعلتتق ابألغ يتتة     454-  38
  ؛                ا  التعليو )مصر(               سن اخدمات   جم     وأن
                                                             أن تعزز اإلجراءات الرامية ر  احلد من األمية واالنقطاع عتن الدراستة     453-  38

                                                                            أوستتا  الفتيتتات املنتميتتات ر  األقليتتات اإلثنيتتة وأن تزيتتد فتتر  وصتتوهلن ر  التعلتتيو
  ؛              العا  )املدسيك(  و         ال انوي 

              التعلتتيو اجليتتد،                                            أن تواصتتل تستتريإ وتتترية راتحتتة رمدانيتتة احلصتتو  علتتى     452-  38
  ؛                                                       وال سيما لوه ا  املنتمني ر  الفسات احملرومة وال عيفة )نيىا (

                                                               أن تواصتتل اجل تتود الراميتتة ر   ستتني نوعيتتة التعلتتيو، وال ستتيما   املنتتاةق    455-  38
  ؛            اجلىلية )قطر(  و         الريفية 

                                         لدفالتتة احلصتتو  علتتى عتتدمات التعلتتيو وال قافتتة،      تتا             أن تواصتتل ج ود    456-  38
  ؛                                             املناةق الريفية واملناةق النا ية )دولة فلسطني(          تا   ذلك  

        )الصني(؛       للنساء                      عدمات الرعاية الصحية      توفري                     أن تواصل االست مار       457-  38
                                                      أن تواصتتتتتل توةيتتتتتد التقتتتتتدم احملتتتتترز   تعزيتتتتتز حقتتتتتوق املتتتتترأة ورفا  تتتتتا     458-  38

  ؛                      )اجلم ورية الدومينيدية(
                           احليتاة السياستية والعامتتة                                   أن تد تف اجل تود متن أجتل مشتارخة املترأة     452-  38

  ؛                                    ومت يل ا    يسات صنإ القرار )رثيوبيا(
                                                       أن   تتر عيتتإ أهتتدا  العنتتف ضتتتد املتترأة وتعتتزز رمدانيتتة جلو  تتتا ر      461-  38

  ؛                الق اء )ليسلندا(
                                                               أن تواصل تعزيز التدابري الرامية ر  منتإ االعتتداء علتى املترأة والعنتف     461-  38

  ؛             ضد ا )الياابن(
                                                 د عطة عمل وةنيتة ملنتإ عيتإ أهتدا  العنتف ضتد املترأة وأن        أن تعتم    464-  38

  ؛                                     ختصا املوارد الدافية لتنفي  ا )رسىانيا(
                                                               أن تواصل االست مار   التمدني االقتصتادي للمترأة وأن تعتزز تتوفري العمتل     463-  38

  ؛                                                         ال  ق للمرأة ابلشراخة مإ املن مات الدولية ذات الصلة )اتيلند(
                  العتتا لي والعنتتف ضتتد       العنتتف                                  أن تواصتتل اجل تتود الراميتتة ر  مدافحتتة     462-  38

  ؛            املرأة )تونس(
                                                           أن تنف  بفعالية السياستات الراميتة ر  منتإ عيتإ أهتدا  العنتف ضتد     465-  38

  ؛         )ألىانيا(              والق اء علي ا                 النساء والفتيات 
                                                       أن تواصتتل اخطتتوات الراميتتة ر  متدتتني املتترأة وضتتمان تدتتافل الفتتر      466-  38

  ؛         )أرمينيا(
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                                                           أن تزيد مستو  الوعي العام ابملساواة بتني اجلنستني ومدافحتة التمييتز     467-  38
  ؛                           ضد النساء والفتيات )خمىود((

                                                           أن تنفتت  السياستتة املتعلقتتة بتعزيتتز املستتاواة بتتني اجلنستتني وستتد الفجتتوة     468-  38
     استتية                                                                    القا متتة بين متتا، التت  ترختتز علتتى تعزيتتز دور املتترأة ومشتتارخت ا   اجملتتاالت السي

  ؛                   واالجتماعية )خمىود((            واالقتصادية
                    ُ                                        أن تواصتتل توةيتتد متتا ُأحتترز متتن تقتتدم ورزتتازات   تعزيتتز حقتتوق األةفتتا     462-  38

  ؛                                       واملرا قني ورفا  و )اجلم ورية الدومينيدية(
      دفالتة   ول                                   لق اء على بغاء األةفتا  وعمتل األةفتا ،  ل             ا أن تى   ج وداا     471-  38

  ؛                               الىغاء بوصف ن ضحا( )اجلىل األسود(                   َ      معاملة الفتيات املستَغ ت   
             ا                                                     أن تت   مزيداا من التدابري لتعزيز رعما  حقوق الطفل وأن تن تر   مست لة     471-  38

  ؛                                          رنشاء للية مستقلة لرصد حقوق الطفل )بولندا(
                                                       أن تعد  تعريف الطفل ليشمل عيإ األهت ا  الت ين تقتل أعمتار و     474-  38
  ؛               لطفل )سلوفينيا(          ا                  سنة، متاهياا مإ اتفاقية حقوق ا    02   عن 
                                                                  أن تواصل التنفي  الفعا  للمشتاريإ والتلامج املتعلقتة بوقايتة األةفتا  متن     473-  38

  ؛                                         احلوادث واإلصاابت )اجلم ورية العربية السورية(
                                                             أن تواصل اجل ود الرامية ر  اختاذ تدابري فعالتة ملنتإ ومدافحتة العنتف     472-  38

  ؛                 املدار  )تونس(
                                            رضتافية لتعزيتز ومحايتة حقتوق األةفتا ، وال ستيما متن               أن تت   تدابري     475-  38

  ؛                              يعيشون أوضاع ال عف )خازاعستان(
                                                         أن تواصل ج ود ا من أجل محاية عيإ األةفا  من االستتغ   اجلنستي    476-  38

  ؛                                                             وااللار، تا   ذلك من ع   التوعية العامة )ع ورية ريران اإلس مية(
                                         واإلثنيتتة ومتتنتتإ عتتن فتترض قيتتود قانونيتتة علي تتا                       أن  متتي األقليتتات الدينيتتة     477-  38

  ؛        )لدسملغ(
                                                          أن تعزز اجل ود من أجل خفالة حصو  النساء خىتريات الستن والنستاء     478-  38

                                                                      املنتميات ر  األقليات، وال سيما ر  هعب جراي وهعب اخمري خروم، على التتدريب
  ؛                         امل ين واملوارد املالية )بريو(

                                      ري الراميتتة ر  محايتتة حتتق األقليتتات اإلثنيتتة                        أن تواصتتل تنفيتت  التتتداب    472-  38
  ؛                                         است دام لغت ا املنطوقة واملدتوبة )سري الندا(

                                                             أن تواصتتتل استتتت مار املتتتوارد   بنتتتاء املتتتدار  امل صصتتتة لوقليتتتات اإلثنيتتتة    481-  38
  ؛       )األردن(

                                                              أن تى   املزيد من اجل ود لتطوير اهلياخل األساستية   املنتاةق النا يتة     481-  38
  ؛                                     ال  تعيش في ا األقليات اإلثنية )بي رو (         واملناةق
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                                                             أن تواصتتل تنفيتت  التتتدابري املت تتت ة الراميتتة ر   يستتة ال تتروإ املواتيتتتة     484-  38
  ؛                                     لوقليات اإلثنية )ع ورية ريران اإلس مية(

                                                               أن توفر رمدانية الت قيف والتدريب وبناء القدرات للمتوظفني العتاملني     483-  38
                                           مايتتتة حقتتتوق األهتتت ا  ذوي اإلعاقتتتة )ع وريتتتة ختتتور(                     اجملتتتاالت ذات الصتتتلة 

  ؛                   الشعىية الدميقراةية(
              ا                                           أن تقتتوم، متاهتتياا متتإ اتفاقيتتة حقتتوق األهتت ا  ذوي اإلعاقتتة، بتطتتوير     482-  38

                                                                     عتتدمات للصتتحة العقليتتة أساستت ا اإلدمتتان   اجملتمتتإ احمللتتي وحمور تتا اإلنستتان ال تتتلدي
                                 تطىيتق التن ج الطتيب و ت م حتق األهت ا                                      ر  اإليداع   ملسسات الرعايتة واإلفترا    

          متإ مدافحتة    ،                                 االجتماعية   املوافقة احلرة واملستتنرية  -                              ذوي اإلعاقات العقلية والنفسية
  ؛                             الوصو والتمييز ضد و )اللتغا (

                                                          أن تواصتتل اجل تتود املى ولتتة ملراجعتتة التشتتريعات، وياصتتة فيمتتا يتعلتتق     485-  38
                                    ل لوه ا  ذوي اإلعاقتة )اململدتة العربيتة                                  إباتحة رمدانية الوصو  ر  وسا ل النق

  ؛         السعودية(
                                                      أن تواصتتل  ستتني نوعيتتة اختتدمات ورمدانيتتة احلصتتو  علي تتا ابلنستتىة     486-  38

                                                                  لوه ا  ذوي اإلعاقة، وال سيما األةفا  ذوو اإلعاقتة، لتمديتن و متن االنتدمان 
  ؛                       أف ل   اجملتمإ )سنغافورة(       على حنو 

                                                           أن تعتتزز السياستتات الراميتتة ر  تعزيتتز م تتارات التواصتتل لتتد  متتوظفي     487-  38
                   مراعتاة حقتوق األهت ا        مستو                                               رنفاذ القانون وت قيف و وبناء قدرا و بغية  سني 

  ؛                                 ذوي اإلعاقة )ع ورية ريران اإلس مية(
                                                         أن تواصتتل اجل تتود الراميتتة ر  اعتمتتاد تشتتريعات وةنيتتة ل تتمان قتتدر     488-  38

                       التفاقيتة الدوليتة حلمايتتة            اجملتا  إلعمتتا  ا     مت يتد    ر                  حلقتتوق امل تاجرين و               أختل متن االحت ام 
  ؛                                           حقوق عيإ العما  امل اجرين وأفراد أسر و )مصر(

                                                      أن تواصل ج ود تا متن أجتل منتإ حتاالت انعتدام اجلنستية وعف ت ا،    82 4-  38
                وقاية األةفا  متن                                                            بطرق من ا راتحة رمدانية استعادة اجلنسية الفييتنامية، ومن أجل 

  ؛                     انعدام اجلنسية )خينيا(  ة   لف
                                                         أن تدتتف عتتن تطىيتتق عقوبتتة اإلعتتدام علتتى اجلتترا و غتتري العنيفتتة، تتتا       421-  38

  ؛                                   ذلك اجلرا و املتصلة ابمل درات )أس اليا(
                                                          أن تعتمد رجراءات على الصعيد الوةين لوقف تطىيتق عقوبتة اإلعتدام     421-  38

                              اجلرا و املوجىة لعقوبتة اإلعتدام،                         وأن ختفع، حىت ذلك احلني، عدد   ؛                 ا هبدإ رلغا  ا متاماا 
        ا                       ، وفقتاا للع تد التدو  اختا  ابحلقتوق "                أهد اجلرا و عطتورة "                     فالة أال تطى ق رال على  خ    مإ  

  .                         املدنية والسياسية )السويد(
                                                                       وعيإ االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة     ا التقرير تعل عن موقتف الدولتة  -  32

ُ                    يُف تو أ تا   تى بت ييتد    أن       ينىغي   ال                وع االستعراض. و                                   )الدو ( ال  قدمت ا و/أو الدولة موض
                     الفريق العامل خدل.
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      املرفق

             تشديلة الوفد  
 The Delegation of Viet Nam was headed by H.E. Mr. LE Hoai Trung, Deputy 
Minister of Foreign Affairs, and composed of the following members: 

• H.E. Ambassador DUONG Chi Dung, Permanent Representative, Permanent 
Mission of Viet Nam in Geneva; 

• Mr. Chu Xuan Minh, Justice, Supreme People’s Court; 

• Mr. Nguyen Manh Cuong, Director-General, Department of International Cooperation, 
Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs; 

• Ms. Thieu Thi Huong, Director-General, Department of Protestant Affairs, 
Government Committee for Religious Affairs; 

• Mr. Pham Binh Đam, Director, National Translation Centre; 

• Mr. Do Hung Viet, Acting Director-General, Department of International Organizations, 
Ministry of Foreign Affairs; 

• Mr. Nguyen Thanh Son, Deputy Director-General, Department of Foreign Affairs, 
Ministry of Public Security; 

• Ms. Nguyen Linh Kha, Deputy Director-General, Department of International Law, 
Ministry of Justice; 

• Ms. Trinh Thi Thuy Hang, Deputy Director-General, Department of Internal Affairs, 
Government Office; 

• Ms. Hoang Thi Thanh Nga, Deputy Director-General, Department of International 
Organizations, Ministry of Foreign Affairs; 

• Ms. Le Duc Hanh, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission of Viet 
Nam in Geneva; 

• Ms. Tran Nu Ngoc Anh, Deputy Director-General, Department of International 
Cooperation, Committee for Ethnic Minority Affairs; 

• Mr. Mai Anh Hong, Deputy Director-General, Authority of Foreign Information 
Service, Ministry of Information and Communications; 

• Mr. Tran Chi Thanh, Assistant Director-General, Department of International 
Organizations, Ministry of Foreign Affairs; 

• Mr. Nguyen Hoanh Dat, Head of Division, Department of International Cooperation 
and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, Supreme People’s Procuracy of 
Viet Nam; 

• Ms. Nong Thi Hong Hanh, Official, Foreign Economic Relations Department, 
Ministry of Planning and Investment; 

• Mr. Nguyen Vu Minh, Official, Department of International Organizations, Ministry 
of Foreign Affairs; 

• Ms. Nguyen Thi Tuong Van, Second Secretary, Permanent Mission of Viet Nam in 
Geneva; 

• Mr. Nguyen Khanh Toan, Third Secretary, Permanent Mission of Viet Nam in Geneva; 

• Mr. Le Quang Binh, Official, Department of International Organizations, Ministry 
of Foreign Affairs; 

• Mr. Le Thanh Hoai, Official, Department of International Organizations, Ministry of 
Foreign Affairs; 

• Ms. Nguyen Thi Lieu, Official, Department of Foreign Affairs, Ministry of Public 
Security; 

• Mr. Nguyen Tuan Linh, Official, National Translation Centre. 

    


