األمم املتحدة

A/HRC/42/16

اجلمعية العامة

Distr.: General
5 July 2019
Arabic
Original: English

جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية واألربعون
 ٢٧-٩أيلول/سبتمرب ٢٠١٩
البند  6من جدول األعمال
االستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري
نيكاراغوا

__________

*

عمم املرفق دون حترير رمسي وابللغة اليت قُ ّدم هبا فقط.
ّ

)GE.19-11415(A



الشامل*

A/HRC/42/16

مقدمة
 -١عق ددد القري ددق الملام ددس اململ ددل ابرس ددتملرا ،ال دددورج الر ددامس املنرد د وج د قد درار لد د
الق د د د د ة املمتد د د دددة مد د د ددن  6إىل  ١٧أاير/
حقد د د ددو ا د د د ددان  ١/5دورتد د د ددة اللاللد د د ددة واللدة د د د د
د د د ددارا وا ا ل د د د ددة  ١6اململق د د د ددودة  ١5أاير/
م د د د ددايو  .٢٠١٩واستُملرض د د د ددن ااال د د د ددة
ددارا وا للملدقدداة الدول ددة ملن قددة البحددر
مددايو  .٢٠١٩وت درأو وفددد ددارا وا م ترددار رر د
ال دداريا ال ددربو الددورير فالدددراا لودوينددي جاي نتر د ي وايتددالع .واعتمددد القريددق الملامددس التقريددر
املتمللق بن ارا وا جل تة  ١8اململقودة  ١٧أاير/مايو .٢٠١٩
 -٢و  ١5لددا ون اللاي/يندداير  ٢٠١٩اختددار لد حقددو ا ددان فريددق املقددررين التددا
ارا وا :ابل تان وروا دا وامل ك.
(اجملموعة اللدة ة) لت ع استملرا ،ااالة
 -٣وعمدد حح دام الققدرة  ١5مددن مرفدق قدرار لد حقددو ا دان  ١/5والققدرة  5مددن
ارا وا:
مرفق قراره  ٢١/١6صدرة الواثرق التال ة أل را ،استملرا ،ااالة
(أ)

تقرير وطل/عر ،لتايب مقدم وفقا للققرة (١5أ) ()A/HRC/WG.6/33/NIC/1؛

(ب) جتم ددل للممللوم دداة أعدت ددة مقوضد د ة األم ددم املتح دددة ال ددام ة اق ددو ا
(املقوض ة ال ام ة) وفقا للققرة (١5ب) ()A/HRC/WG.6/33/NIC/2؛
(ج)

د دان

موجز أعدتة املقوض ة ال ام ة وفقا للققرة (١5ج) (.)A/HRC/WG.6/33/NIC/3

 -٤وأح لددن إىل ددارا وا عددن طريددق اجملموعددة اللدة ددة قارمددة أسددألة أعددد ا سددلقا أملا ددا
والربتغال وبلج ا ودولة بول ق ا املتملددة القوم اة ابلن ابة عن موعة األصدقاء اململن دة ابلتنق د
وتقدددل التقددارير واملتابملددة علددط الوددمل د الددوطل وإسددبا ا وسددلوف ن ا وال ددويد وسوي درا واململ ددة
املتحدددة لربي ا ددا الملومددط وأيرلندددا الرددمال ة والددوراية املتحدددة األمري ددة .و ددن ارطددد علددط
ه ه األسألة املوقل الرب ي اخلارجي لدستملرا ،الدورج الرامس.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
د د ددارا وا حديلد د ددة المل د د ددد وقد د ددد ولد د دددة
 -5أشد د ددار رر د د د الوفد د ددد إىل أن الد قراط د د ددة
عام  ١٩٧٩بملد اللورة الرملب ة ال ا دين ة اليت أحدةن حتورة اجتماع ة واقتودادية وس اسد ة
علدط الدر م مدن اادرب الملدوا دة الديت فرضدن علدط البلدد .ل دن س اسداة دو ل ربال دة طُبقدن بملددد
أول تغ ع سلمي للح م عام  ١٩٩٠أدة إىل فقدان الرمل اقوقة.
 -6ومند عددام  ٢٠٠٧وضددملن اا ومددة بدرامق متملاقبددة للتنم ددة البردرية وهددي تملمددس حال دا
عل ددط تنق د د ب ددر مق القد د ة  .٢٠٢١-٢٠١8و القد د ة بد د ع ددامي  ٢٠١٤و ٢٠١6اخنقد د
ممل دددل القق ددر المل ددام م ددن  ٢٩.6إىل  ٢٤.٩املار ددة وتراج ددل القق ددر امل دددقل م ددن  8.٣إىل 6.٩
املار ددة .و القد د ة م ددن ع ددام  ٢٠١٤إىل ددان/أبريس  ٢٠١8ظ ددس النم ددو ارقتو ددادج متج دداورا
ددبة  5املارددة مددن الندداتق ا لددي ا مددا ال ددنوج مددا اثملددس اقتودداد ددارا وا اثل د أسددر
ارقتواداة منوا أمري ا الدت ن ة.
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 -٧وأقرة املنوماة الدول ة حن ارا وا حققن اهلدف  ١من األهداف ا منار دة لللق دة
من خددل اادد مدن الققدر وا دو قددار النود وخقد مملامدس ج دل مدن  ٠.٣8إىل .٠.٣٣
لما حققن ارا وا اهلدف  ٤من األهدداف ا منار دة لللق دة عدن طريدق خقد مملددل وف داة
األطقال قدار الللل حبلول عام .٢٠١5
 -8واسددتُمل د اا ددق ااو ددول عل ددط التملل د م اجملدداي ا ددد النوع ددة وراد ارلتح ددا ابلتملل د م
بن ددبة  ٢٢.١املارددة ب د عددامي  ٢٠٠8و .٢٠١8واسددتقاد  5 ٣٧٠ ١68طالب دا مددن ب درامق
التغ ي ددة وب د درامق اس ددتبقاء التدم د د امل دددارو خ دددل الق د د ة املر ددمولة ابلتقري ددر .وج ددرو جتدي ددد
حوا  ١ ٧٤8مدرسة و ٢ ١٣٢رفة دراس ة لما أ رأن  5٢٢مدرسة اث وية املناطق الريق ة.
 -٩واستُمل د ااق ااوول علط الرعاية الوح ة اجملا ة .وخدل الق ة املردمولة ابلتقريدر
راد عدد املرالز ال ب ة من  ١ ٢8٧إىل  ١ 5٢٠مرلزا وعدد األطباء من  5 566إىل 6 ٣١8
ق د ددا الو د ددحة م د ددن  ٣١ ١٢٤إىل  ٣5 8٤١وع د دددد دور ال د ددوردة
طب بد د دا وع د دددد المل د ددامل
م ددن  ١65إىل  .١٧8واخنق د د ممل دددل الوف دداة النقاس د د ة م ددن  ٣٧إىل  ٣٤ل ددس ١٠٠ ٠٠٠
مولود حي وتلقط  ٢ 8٢٠ ٩8٢شخوا الرعاية وحداة المل اداة املتنقلة.
 -١٠ورادة د ددبة ال د د د ان اااص د ددل عل د ددط ال د د درابء م د ددن  8٠.٤املار د ددة ع د ددام ٢٠١٤
إىل  ٩5.٣١املارددة .واسددتُحدةن طددر س دريملة ب ددول  ٧6٧ل لددوم ا توددس للمددرة األوىل ب د
من ق د ددة ا د د د ط اهل د دداد والبح د ددر ال د دداريا ي د ددتق د من د ددا  ٣.5مل د ددون ش د ددخو .و بن د دداء أو
حت  5٧ 85٩منزر لقاردة  ٢٣6 ١65شخوا.
 -١١وعد دددوة علد ددط لد ددك حود ددس أف د دراد الرد ددملوب األصد ددل ة املنحد دددرون مد ددن أصد ددس أفريقد ددي
وخوددو  ٣٧ 8٤٢لددم( ٢أج
علددط  ١٣8 ٧٣٧سددند مل ددة فددرداي وعلددط  ٢٣سددندا إقل م دا ُ
حوا  ٣١املارة من أراضي البلد) لد  ٣٩ 5٣١أسرة من  ٣٠٤تمملاة حمل ة.
 -١٢وراد عدد الملمدال املنت دب إىل ودام الندمان ارجتمداعي بن دبة  ٩املاردة مدن 6٩٠ 8٧٠
ع ددام  ٢٠١٤إىل  ٧5٤ 688أيلول/س ددبتمرب  .٢٠١8و الوق ددن ق ددة بل ددي ع دددد املرال ددز
املر دة اخلاصة ابألشخاص وج ا عاقة  8٣مرلزا تلا احت اجاة  ١٣8 5٤٠شخوا.
 -١٣ور ت دزال ددارا وا البلددد األللددر أمددا أمري ددا الوس د ط واثل د أقددس البلدددان عنق دا
أمري ا الدت ن ة إ ر تتجاور بة ا رارم الرديدة اخل ورة  6.٣املارة من ا رارم امل جلة.
 -١٤وُق حوا  8 6١٩راط وقاية مل افحة ارجتار ابألشخاص شدارا ف دا ٤6٧ 86٣
ال منل ارجتار ابألشخاص.
ودرب  ٤٤ ٣٣٢موظقا عموم ا
شخواُ .

 -١5وابة التمل د ددس املنود د د للن د دداء والرج د ددال من د ددمو م د ددل املناصد د د ال د دديت تُر د ددغس
ددال ا ودداف ب د
ابر تخدداب و الوظددار اا وم ددة .وحو ددن ددارا وا ابع د اف دو
الرجس واملرأة إ حلن املرتبة ال ادسة عامل ا واألوىل األمري ت من ح د املششدر الملداملي
للقجددوة ب د ا ن د واخلام ددة م ددن ح د عدددد الن دداء الربمل ددان واألوىل م ددن ح د ع دددد
الن اء الديت يردغلن مناصد وراريدة .و عدام  ٢٠١8حت دن ترت ب دا مدن املرتبدة اللا دة وال دت
إىل املرتب ددة اخلام ددة م ددن ح د املشش ددر المل دداملي للقج ددوة ب د ا ن د بمل ددد أن خقن ددن ا مل دددام
امل اواة ب ا ن بن بة  8٠.٩املارة.
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 -١6ولا ددن الن دداء ل ددك الملددام تر ددغس  5٩.٧املارددة مددن وظ ددار ال ددلك القن دداري
و 56املارة من وظدار ال دل ة التنق يدة و ٤5.٧املاردة مدن أعنداء ا ممل دة الوطن دة ف مدا
شد لن الن دداء  ٤6املارددة مددن ر سدداء البلددداية و 6٠املارددة مددن دواب ر سدداء البلددداية
الدولة و اا ومة.
و 5٠املارة من امل ترارين .وترغس املرأة أهم املناص
 -١٧وخدددل ار تخدداابة البلديددة لملددام  ٢٠١٧وار تخدداابة الملامددة لملددام  ٢٠١6وا تخدداابة
اجملدال ا قل م ددة للرددملوب األصدل ة وال د ان املنحدددرين مددن أصدس أفريقددي لملددام ُ ٢٠١٤لقلددن
املر ددارلة اا ددرة واملباش ددرة وال د درية للر ددمل الن ددارا وج م ددن خ دددل  ١٩حد دزاب س اسد د ا م ددجد
بر د د س قد ددا وي .وا تُخ د د ال د درر دا د ددس أورت غد ددا ار تخد دداابة الملامد ددة لملد ددام  ٢٠١6وفد ددار
بن بة  ٧٢.٤٤املارة من األصواة .وراقبن الململ ةَ ار تخاب ة منومة الدول األمري ة و عهدا
من مراقا ار تخاابة الوطن والدول .
 -١8وأحررة اا ومة تقدما اعتماد مخ ة ص وا دول ة بر ن حقو األطقال والردباب
وقدمن سبملة تقارير إىل ه أاة مملاهداة حقو ا ان التابملة للمم املتحدة.
ددان/أبريس وحزيران/يو ددة  ٢٠١8وم ددن موع ددة م ددن املنوم دداة
 -١٩و الق د د ة ب د د
والقوارس ال اس ة املت رفة احتجاجاة عن قة الردوار مدع دة أ دا منومداة دع ح وم دة.
وتقاقم الوضل ب ب حماورة الت ةع عرب وسارط ا عدم وشب اة التواصس ارجتمداعي لزعزعدة
استقرار البلد بغ ة ا طاحة ابا ومة وتمل س الململ ة الدسدتورية .وأقدام ا تجدون أللدر مدن ١٠٠
ح دداجز عل ددط ال ددر ال دريملة البل ددد ومنمل دوا الن دداو وخ دددماة ال دوار م ددن الملم ددس ممل لد د
التجارة الوطن ة وا قل م ة وملحق أضرارا ج مة بوسارس النقس وصناعيت البناء وال احة.
 -٢٠وأةندداء حماولددة ا طاحددة ابا ومددة قتددس  ١٩8شخو دا ب ددن م  ٢٢ضددابط شددرطة ب ريقددة
عن قة ف ما ُجرح  ١ ٢٤٠شخوا ب ن م  ٤٠١ضابط شرطة .وأُر م حوا  8 ٧٠8شرلاة ٩٠
املاردة من ددا شددرلاة صددغعة ومتوسد ة ااجدم علددط ا ددد وفقددد  ١١٩ 56٧شخودا وظددارق م
وتملرض ددن مشس دداة الق ددا المل ددام خل ددارر تُق دددر حب د دوا  ٢٠5 ٠٠٠ ٠٠٠دورر مد ددن دورراة
الوراية املتحدة األمري ة ومشس اة ال احة خل ارر تبلي  ٢٧٧ ٤٠٠ ٠٠٠دوررا.
 -٢١ومن  ١5متور/يول ة  ٢٠١8وهو التاريخ الد ج أريدس ف دة خدر حداجز ر يتملدر ،أحدد
ارا وا للقتس بملن ألسباب س اس ة.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -٢٢أدىل  ٩٠وف دددا بب ددا ة أةن دداء جل ددة التح دداور .وت ددرد التوصد د اة املقدم ددة أةن دداء جل ددة
التحاور القر اللاي من ه ا التقرير.
 -٢٣فقددد أعربددن ق ددر عددن تقددديرها للج ددود املب ولددة لتنق د اخل ددة الوطن ددة للتنم ددة البر درية
ورحبن ابملراوراة ا ارية من أجس تملزيز ةقافة ال دم واملوااة.
 -٢٤وهن ة ف جي
تغع املناخ.
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 -٢5وحلد ددن فنلند دددا
إىل البلد.

د ددارا وا علد ددط ال ح د د بملد ددودة املقوض د د ة ال د ددام ة اقد ددو ا

 -٢6وأعربددن فر ددا عددن القلددق إراء حالددة حقددو ا
ان/أبريس .٢٠١8

ددان

د ددان

البلددد الدديت اردادة سددوءا من د

 -٢٧وقالدن جورج دا إ دا تردملر ابلقلدق إراء عدددم لقايدة التحق قداة وا المداة الديت أجريددن
احتجاجدداة عددام  ٢٠١8ابسددتلناء التحق قدداة
ضددوء التقددارير ال دواردة مددن ضددحااي الملند
وا الماة القنااي اخلاصة ابألشخاص ال ين اعتقلوا بت مة املرارلة ارحتجاجاة.
 -٢8وأةنددن أملا ددا علددط ددارا وا لتقاوض د ا مددل اململارضددة .ل ن ددا قالددن إ ددا ر ت دزال ترددملر
ابلقلق إراء حالة حقو ا ان.
 -٢٩وأشددادة ددا ابلتقدددم ا ددرر من د ارسددتملرا ،ال ددابق
وارجتماع ة واللقاف ة وال ويق هلا.

تملزيددز ااقددو ارقتوددادية

 -٣٠وأشادة ال و ن اب ود املب ولة للقناء علط الققدر ورايدة إم ا دة ااودول علدط امل داه
والورف الوحي وال رابء وإدماج املنوور ا ن اي ال اساة الوطن ة.
 -٣١وشددجل ال رسددي الرسددو علددط مواصددلة ا ددود الرام دة إىل إاثدداد حددس سددلمي وتقاوضددي
للحالة الراهنة أسر وقن مم ن.
 -٣٢ورحبددن هندددوراو ابعتمدداد قددا ون م افحددة ارجتددار ابألشددخاص وبتدددابع دعددم ضددحااي
ارجتار ابلبرر.
 -٣٣ورحوددن ي ددلندا اسددتمرار طددرد ادل دداة الدول ددة اقددو ا
عن حقو ا ان والوحق .

ددان واض د اد املدددافمل

 -٣٤ورحبددن اهلنددد ابملبددادراة الرام ددة إىل تدددري املدرس د علددط التملامددس مددل التدم د وج
ا عاقة وشجملن علط مواصلة ا ود الرام ة إىل ضمان ااق الوحة.
 -٣5ورحبددن إ دو د ا اب ددود الدديت تب د هلا
وارجتماعي وابلتزام ا بتح ااق التملل م.

ددارا وا مددن أجددس ضددمان التقدددم ارقتوددادج

 -٣6وهن ة م ورية إيران ا سدم ة

ارا وا علط ااد من الققر والققر املدقل.

 -٣٧ورح الملدرا ابلتددابع املتخد ة
إىل القناء علط الققر.

إطدار اخل دة الوطن دة للتنم دة البردرية واب دود الرام دة

 -٣8وقالددن أيرلندددا إ ددا ترددملر ببددالي القلددق إراء اسددتمرار ورود تقددارير عددن قمددل قددادة اجملتمددل
ارا وا واحتجارهم التمل قي وتره ب م.
املدي
 -٣٩و وهددن إي ال ددا اب ددود الرام ددة إىل م افحددة الققددر والققددر املدددقل ورحبددن ب ددن قددا ون
مل افحة ارجتار ابألشخاص.
 -٤٠وأعربددن ال دداابن عددن تقددديرها ال بددع لتملزيددز مرلددز امل درأة
صنل القراراة الملامة.
GE.19-11415
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 -٤١ورحبن م ورية رو الد قراط ة الرملب ة ابلتقددم ا درر
من خدل تنق خ ة التنم ة الوطن ة.

تملزيدز وةايدة حقدو ا

 -٤٢وش دداطرة ل توا ددا اجملتم ددل ال دددو ياوف ددة برد د ن دينام دداة حال ددة حق ددو ا
ارا وا.
 -٤٣و لرة ل مربغ أن أحداث عام  ٢٠١8ب نن أن عدم اح ام حقو ا
أن تملر ،توط د التقدم ارجتماعي  -ارقتوادج للخ ر.
 -٤٤ورحب ددن مد ر ددقر اب ددود الرام ددة إىل تملزي ددز احد د ام حق ددو ا
القا ون رقم  8٩6بر ن م افحة ارجتار ابلبرر.

دان
ددان

دان

دن

ددان ومن ددا اعتم دداد

 -٤5وأعربن ملدي عن تقديرها للج دود املب ولدة رسدتأناف ا داداثة مدل التحدال املددي
للملدالة والد قراط ة من أجس إحدل ال دم وارستقرار البلد.
 -٤6وقالن سلوف ن ا إ ا ترملر ابلقلق إراء م توو القمدل داع دة إىل إجدراء حتق قداة شداملة
التقددارير الدديت تتحدددث عددن املنددايقة والتخوي د والتجددرل واألعمددال ار تقام ددة وإىل م دداءلة
مرت ا ا ت الاة وجتاوراة حقو ا ان.
 -٤٧وتتابل امل

ك عن لل ااالة

البلد ر س ما ف ما يتمللق واهراة عام .٢٠١8

 -٤8وق ددال ا ب ددس األس ددود إ ددة ير ددملر ابلقل ددق إراء الملند د األس ددرج وارعت ددداء ا ن ددي عل ددط
ارا وا.
القت اة .وأشار أينا إىل اررتقا ال بع عدد حارة ةس األطقال
 -٤٩ورحوددن مورامب ددق اخل دواة اهلامددة الدديت ب د لت ا اا ومددة والدديت ر شددك
ال دم.
 -5٠وأةن ددن م امن ددار عل ددط
النووية.
 -5١وألد وفد
الملدالة.

ددارا وا لتو ددديق ا ع ددام  ٢٠١8عل ددط مملاه دددة حو ددر األس ددلحة

ارا وا من جديد إحرار تقدم

ا امل اواة بد ا ن د والوصدول إىل

 -5٢وأعربد ددن هولند دددا عد ددن القلد ددق إراء ا ملد دددام حريد ددة التملبد ددع
الوحق واملدافمل عن حقو ا ان.
 -5٣ورحبن وريلندا رارلة

أ ددا تملددزر

ارا وا

د ددارا وا ر س د د ما حريد ددة

ا ولة ااال ة من ارستملرا ،الدورج الرامس.

 -5٤ورحوددن جددعاي ا ددود املب ول ددة الرام ددة إىل القندداء علددط القق ددر املدددقل وأةنددن عل ددط
ا ود املب ولة مل افحة ارجتار ابلبرر.
 -55وقالن النرويق إ ا ر تزال ترملر بقلق ابلي إراء حالة حقو ا

ان

 -56وأعربددن عمددان عددن تقددديرها للج ددود املب ولددة لتملزيددز وةايددة حقددو ا
الوطن ة للتنم ة البررية الرام ة إىل حتق ق منو اقتوادج م رد وااد من الققر.

ارا وا.
ددان وللخ ددة

 -5٧وأعربن ابل تان عن تقديرها للتقدم ا رر التنم ة ارجتماع ة وارقتوادية و وهن
اب ود املب ولة مل افحة الققر وإعمال ااق الوحة والتملل م.
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 -58وأعربددن ابرا دواج عددن ابلددي القلددق إراء التقددارير الدديت تتحدددث عددن ا ت الدداة ج د مة
اقددو ا ددان ددا لددك ارسددتخدام املقددرط للقددوة أةندداء املودداهراة وارحتجددار التمل ددقي
والملن ا ن ي مرالز ارحتجار.
 -5٩وأعربدن بدعو عدن القلددق إراء قمدل ارحتجاجداة ال دلم ة وحلددن اا ومدة علدط الوفدداء
ابرلتزامدداة الدديت قدددمت ا خدددل املقاوضدداة الرام ددة إىل إعددادة إرسدداء النوددام الدسددتورج واا دراية
الد قراط ة.
 -6٠ورحبددن القلب د ابلتقدددم ا ددرر ااددد مددن الققددر والقق ددر املدددقل و التملل د م الر ددامس
للجم ل .و وهن بتنق برامق تملزيز التنم ة ارقتوادية وارجتماع ة واللقاف ة.
 -6١وقالن بولندا إن الق ود املقروضة علط التمتدل مم دل حقدو ا دان ر سد ما اادق
حرية التملبع وت وين ا ممل اة والتجمل وعدم مراعاة األصول القا و ة تلع جزع ا.
 -6٢وقال ددن الربتغد ددال إ ددا ترد ددملر ابلقل ددق إراء اسد ددتمرار الملن د د ضد ددد اململارض د د ال اس د د
واعتقاهلم وتقارير القمل الملن وارستخدام التمل قي للقوة.
 -6٣ورحبددن إريد اي ابخل دواة الرام ددة إىل م افحددة الققددر وحت د ق دداعي الوددحة والتملل د م
وأعربن عن تقديرها ود إعمال القا ون والنوام.
 -6٤وأعربن م ورية لوراي عن تقديرها للج ود الرام ة إىل حت م تواية اململ رة والغ اء
والوددحة وال دددمة وتملزيددز ج ددود القندداء علددط الققددر .وقالددن إ ددا ترددملر ابلقلددق إراء التقددارير
املتمللقة اب ت الاة حقو ا ان.
 -65وأدان ارحتدداد الروسددي حمدداورة بمل د البلدددان لزعزعددة الوضددل
ترج ل التواهر والترج ل علط القدقس الداخل ة.

ددارا وا عددن طريددق

 -66وأعربن ال دنغال عدن تقدديرها للج دود املب ولدة ف مدا يتمللدق كاحدة إم ا دة الوصدول إىل
اخلدماة الوح ة وامل اه النو قة وال اقة واملل ة وال ن الدرق .ورحبن ابلتدابع الرام ة إىل
تملزيز ااق الملمس وحقو لبار ال ن وابلتقدم ا رر ف ما يتمللق حبقو املرأة وال قس.
 -6٧ورحبن صرب ا اب جناراة اليت حتققن تنق التوص اة املنبلقة عن جولة ارستملرا،
ددارة التملل د م والرعايددة الوددح ة وال اسدداة
ال ددابقة مملربددة عددن دعم ددا للج ددود املب ولددة
ارجتماع ة ر س ما ابلنور إىل الملقباة اليت تواج ا ارا وا.
 -68وأدا ددن سددلوفال ا قمددل اجملتمددل املدددي ووسددارط ا عدددم والوددحق
م افحة ا رهاب لقمل وج اة النور املخالقة.

واسددتخدام ق دوا

 -6٩و وهن جنوب أفريق ا اب ود اليت تب هلا ارا وا للقناء علدط الققدر وتملزيدز ااقدو
ارقتوادية وارجتماع ة وةاية الملامدة ا لك الملامدة املنزل اة.
 -٧٠وأعربددن إسددبا ا عددن ابلددي القلددق إراء ااالددة الراهنددة
بململ ة التقاو ،وشددة علط اااجة إىل ضمان حقو ا

ددارا وا ر س د ما ف مددا يتمللددق
ان.

 -٧١ورحب ددن دول ددة فل د د اب ددود ال دديت تب د هلا ددارا وا مل افح ددة القق ددر امل دددقل وبوض ددل
الوصول إىل الملدالة ضمن أولواي ا ر س ما ابلن بة للن اء واألطقال.
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 -٧٢و وه ددن ال ددويد ابرتقاق دداة املوقمل ددة  ٢٩ار/م ددارو  ٢٠١٩وال دديت ق دددمن ف ددا
اا ومة تمل داة تتمللق ابل جناء ال اس وحرية ت وين ا ممل اة ل ن ا قالدن إ دا ر تدزال
ترملر ابلقلق إراء مدو تنق تلك التمل داة وتدهور حالة حقو ا ان.
 -٧٣وأعرب د ددن سوي د د درا ع د ددن أس د ددق ا ألن د ددارا وا ر حت د د د م ارلتزام د دداة ال د دديت ق د دددمت ا
ارسددتملرا ،الدددورج الرددامس ال ددابق لنددمان حريددة التملبددع وحري ددة الوددحافة وةايددة الو ددحق
واملدافمل عن حقو ا ان.
 -٧٤وهن ة ا م ورية الملرب ة ال ورية ارا وا علط ما حققتدة مدن إجنداراة دال التنم دة
ارجتماع ة وارقتوادية وعلط خ ت ا الوطن ة للتنم ة البررية وما يتوس هبا من س اساة.
 -٧5ورحبددن ترل ددا ابخل دواة الدديت ااد ا ددارا وا ددو حتق ددق تقدددم
وارجتماعي وأشارة إىل حت ن ترت ب ا من ح امل اواة ب ا ن .
 -٧6وشددجملن أولرا ددا
للمرأة وال قس.

اجملددال ارقتوددادج

ددارا وا علددط من دداعقة ج ودهددا ملنددل ا ت ال دداة حقددو ا

 -٧٧وأعربددن اململ ددة املتحدددة عددن أسددق ا لتملل ددق اا دوار ال اسددي .وحلددن
ال ماح بملودة املقوض ة ال ام ة اقو ا ان إىل البلد.

ددان

ددارا وا علددط

 -٧8وقالن الوراية املتحدة إ ا تردملر ابلقلدق إراء اسدتمرار ا ت الداة حقدو ا
لك الردود الملن قة علط ارحتجاجاة ال لم ة.

دان دا

 -٧٩ورحبددن أورو دواج اب جندداراة الدديت حققت ددا ددارا وا بقنددس خ ت ددا الوطن ددة للتنم ددة
البر درية وشددجملت ا علددط مواصددلة تنق د جدددول أعمددال التنم ددة ابتبددا ددق قددارم علددط حقددو
ا ان.
 -8٠وأشارة م ورية فنزويد البول قارية إىل أن
ااد من الققر والتقاواة ارجتماع ة.

ارا وا أعادة إحدل ال دم وجنحن

 -8١ورحوددن لددواب أن املشش دراة ارجتماع ددة وارقتوددادية الدديت حققت ددا
التزام ا حبقو ا ان.

ددارا وا تمل د

 -8٢و لر وفد ارا وا بوحر ة اارب الملدوا ة اليت ُشنن علط ارا وا اللما ن داة
دارا وا مردعا إىل أن حم مدة الملددل
إىل جا الملقوابة ارقتوادية اليت فُرضن علط شمل
الدول ة أدا ن املت بب هبما وفرضن دفل تملويناة.
 -8٣وق ددال إن ال د ين مول دوا تل ددك اا ددرب ه ددم م ددن يقرض دون حال دا عق ددوابة اقتو ددادية ظامل ددة
ارا وا من ااوول علط التمويدس الددرم ملرداريل التنم دة
ورأخدق ة علط البلد بغ ة منل شمل
والرفاه.
 -8٤وأشار إىل أن الدستور و علدط أن وريدة الدرر
الق ة لس ا ت الا للنوام الدستورج وير س سابقة س أة.
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 -85وأضدداف أن قندداة الوددلض والقندداة م ددتقلون عمل ددم القندداري وأن اجملل د الددوطل
قامدة الملدددل وامل ددن القا و ددة الد ج أ رد وفقدا ألح ددام دسدتور عددام  ٢٠١٤سدداعد تملزيددز
استقدهلم.
 -86ور يد د دزال ال د دددفا ع د ددن حق د ددو ا د ددان وحري د ددة التملب د ددع و د ددط ابرحد د د ام البل د ددد.
فلددم يُ ددتجوب أج شددخو أو يددت م أو يملاقد بوددقتة مدددافملا عددن حقددو ا ددان أو صددحق ا.
ددارا وا أي ددة ق ددود عل ددط الوددحافة وحم دداة ا اع ددة والتلقزي ددون اخلاص ددة .وحت د م
ور تُقددر،
ارا وا ااق التواهر والتجمل ال لمي.
 -8٧وم د ددل حد ددارة التوق د د الد دديت متد ددن س د د ا حمد دداورة ار قد دددب لا د ددن م د ددتوف ة
للند ددما ة املنود ددوص عل د ددا القد ددا ون .واسد ددتخدمن ا ماعد دداة الملن قد ددة األسد ددلحة الناريد ددة
وارت بددن ج درارم خ ددعة حبددق ال د ان وق دواة األمددن .وتوددرفن الرددرطة الوطن ددة وفق دا للمملددايع
الدول ددة .ور ت ددتخدم الرددرطة أج ق دواة م دداعدة للرددرطة أو "ق دواة صدددمة" أو "عودداابة"
ولن تقملس لك امل تقبس.
 -88ور يوجد البلد أج سج من د أو سج س اسي .واألشدخاص الد ين يُقددمون
وحت د م م ددل حقددو
إىل الملدالددة هددم أشددخاص ارت ب دوا ج درارم .ويتمتددل ا تجددزون بوددروف ررقددة ُ
ا ان اخلاصة هبم وم ل ا جراءاة القا و ة الواجبة.
 -8٩وواصددلن اا ومددة التزام ددا بتملزيددز ةقافددة ال دددم وااقدداس علددط األرقددام الق اس د ة الدديت
حققت ا ف ما يتمللق حمن املواطن وابلتملج س استملادة النمو ارقتوادج.
 -٩٠وأطلق الرر عمل ة تقاو ،بدأة  ٢٧شدباط/فرباير  ٢٠١٩حبندور مملدس ال رسدي
الرسو واألم الملام ملنومة الدول األمري ة بوقت ما شاهدين وصديق دول  .وقدد أسدقرة
املقاوضاة ابلقملس عن تارق هامة والتزاماة ملموسة.
 -٩١وأشاد ال من اب ود املب ولة لتنق بر مق التنم ة البررية الوطن ة من أجس حتق ق النمو
وارستدامة ارقتوادية وااد من الققر وإاثاد فرص عمس وحت م تواية اململ رة.
 -٩٢و وهددن أفغا ددتان دق د
ا ن .

مملدددرة الققددر واألم ددة واب جندداراة املتمللقددة ابمل دداواة ب د

 -٩٣ورحبن ا زارر ابلتدابع اليت اا ا ارا وا اماية حقو ا
إىل م افحة الققر وعدم امل اواة وابخل ة الوطن ة للتنم ة البررية.

دان وم ودهدا الرام دة

 -٩٤وشجملن أ غور ارا وا علط ااا مزيد من اخل واة للوفاء ابلتزاما ا املتمللقة حبقدو
ا ان .وأشادة دق م تواية الققر وا و .
 -٩5وأدا ددن األرجنت د قمددل ر د اء اجملتمددل املدددي وا عدم د والوددحق
حقو ا ان .ودعن إىل حس سريل للنزا .

واملدددافمل عددن

 -٩6و وهدن أرم ن ددا ابلتدددابع الرام ددة إىل تملزيددز التنم ددة البردرية وحقددو ال قددس وإىل م افحددة
ارجتار ابلبرر.
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 -٩٧وقال ددن أس د ال ا إ ددا تر ددملر بقل ددق ابل ددي إراء التق ددارير ال دديت تتح دددث ع ددن أعم ددال عند د
وا ت الاة واسملة الن ا اقو ا ان وعن قمل اا ومة لدحتجاجاة.
 -٩8وقالددن النم ددا إ ددا ترددملر ابلقلددق إراء ا ت الدداة حقددو ا ددان والملند ا ن ددي ضددد
الن اء .وحلن ارا وا علط ةاية حرية وسارط ا عدم وااق التجمل ال لمي.
 -٩٩و وهد د د ددن جد د د ددزر الب امد د د ددا بن د د د ددارا وا لتنق د د د د ها الد د د ددرب مق الد د د ددوطل للتنم د د د ددة البر د د د درية
للق ة  ٢٠٢١-٢٠١8وحهداف ا ارس ات ج ة لتحق ق استدامة النمو ارقتوادج.
 -١٠٠وهن د ة بددنغدديك ددارا وا علددط ج ودهددا الرام ددة إىل اسددتملادة ال دددم وارسددتقرار
أعقاب ارض راابة ال اس ة عام  .٢٠١8ورحبن برب مق الملودة ال وع ة.
 -١٠١و وهن بد دروو ابلتددابع الرام دة إىل م افحدة ارجتدار ابلبردر واادد مدن األم دة والققدر
وا و وتملزيز التنم ة والنمو ارقتوادج امل تدام.
 -١٠٢وقالن بلج ا إ ا ترملر ابلقلق إراء تدهور حالة حقو ا
عام .٢٠١8
 -١٠٣وأشددادة بددوان ابلتقدددم ا ددرر
ضمان مرارلة املرأة صنل القرار.

ان من األرمدة ال اسد ة

ااددد مددن الققددر وعدددم امل دداواة وابلتدددابع الرام ددة إىل

 -١٠٤وشددددة دولددة بول ق ددا املتملددددة القوم دداة علددط التدددابع املتخد ة للقندداء علددط الققددر مددن
خدل منو ج الد قراط ة الترارل ة والتقدم ا رر و حتق ق امل اواة ب ا ن .
 -١٠5وقال ددن الرباري ددس إ ددا تر ددملر ابلقل ددق إراء ت دددهور حال ددة حق ددو ا ددان ل ن ددا وه ددن
اب فراج عن ال جناء ال اسد وبدرب مق الملدودة .وحلدن اا ومدة علدط ال دماح بملدودة اهل أداة
الدول ة إىل ارا وا.
احتجاج د د دداة
 -١٠6وش د د ددجبن بلغ د د دداراي ا ف د د د دراط اس د د ددتخدام الق د د ددوة ض د د ددد املر د د ددارل
عام  .٢٠١8و وهن كطد املقاوضاة وطالبن اب فراج عن م ل اململتقل ال اس .
 -١٠٧و وهددن لندددا ابادوار الددوطل وا فدراج عددن ال ددجناء .ودعددن إىل حدوار حق قددي وشددامس
للجم ل وإجراء إصدحاة ا تخاب ة.
 -١٠8وأعربددن ش د لي عددن األمددس
املنوومة الدول ة اقو ا ان.

حت د حالددة حقددو ا

ددان وإعددادة إرسدداء التملدداون مددل

 -١٠٩وأعرب ددن لولومب ددا ع ددن قلق ددا إراء األرم ددة ال اسد د ة وارجتماع ددة النام ددة ع ددن اس ددتمرار
ا ت اا ااراية األساس ة.
 -١١٠ورحوددن لوسددتاري ا أن مقوضد ة األمددم املتحدددة اقددو ا
ان/أبريس و ب/أ
ارا وا ب
ا ت الاة حقو ا ان
 -١١١وأعرب ددن لروات ددا ع ددن قلق ددا إراء ت دددهور حال ددة حق ددو ا
ان/أبريس .٢٠١8
ارحتجاجاة
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 -١١٢ورحبن ف ن م كجناراة
من الققر وتغع املناخ.
 -١١٣و وه ددن ق ددربص م ددود
للجم ل.

ارا وا من ح

امل اواة بد ا ن د

والودحة واادد

ددارا وا للقن دداء عل ددط القق ددر امل دددقل وتملزي ددز التمللد د م الر ددامس

ارا وا واللجنة الدول ة للودل األةدر برد ن الوصدول
 -١١٤ورحبن تر ا ابرتقا ب
إىل ال ددجون ل ن ددا قالددن إ ددا ر ت دزال ترددملر ابلقلددق إراء ارسددتخدام ددع املتناس د للقددوة مددن
جا الررطة.
 -١١5وأحاط ددن م وري ددة ل ددوراي الر ددملب ة الد قراط ددة علم دا م ددل التق دددير ابس ددتمرارية س اس دداة
الدولة وابرلتزاماة الدول ة وا جناراة اهلامة يتل اجملارة.
 -١١6ورحون الدامنرا التق دد املن جدي اريدة الودحافة مند عدام  ٢٠١8مدن خددل أعمدال
الملن واوي الوحق .
 -١١٧ورحبن ا م ورية الدوم ن ة بوفد

ارا وا وش رتة علط تقريره الوطل.

 -١١8ولررة إلدوادور قلق دا إراء أعمدال الملند الديت أسدقرة عدن سدقوط الملديدد مدن القتلدط
ب ن م قُور وعن مأاة ا صاابة.
 -١١٩ورحبددن موددر م ددود ددارا وا لتملزيددز ااقددو ارقتوددادية وارجتماع ددة واللقاف ددة مددن
خدل حت األداء ارقتوادج وااد من الققر وحتق ق األمن الغ اري.
 -١٢٠و وهددن ال ددلقادور ددا حققتددة ددارا وا مددن إجندداراة مددن ح د تملم د م مراعدداة املنوددور
ا ن اي ما أفنط إىل تو مزيد من الن اء ألدوار تن وج علط صنل قراراة.
 -١٢١وحلددن هدداييت م ددل األطدراف اململن ددة علددط إ دداء األرمددة ارجتماع دة  -ال اس د ة ووضددل
البلد من جديد علط امل ار ال ج يشدج بة إىل ارردهار.
 -١٢٢وأعرب ددن مال ددة ع ددن قلق ددا إراء أعم ددال الملند د املرت ب ددة ض ددد ال دددب وامل ددد
الوضل القا وي للمجتمل املدي ومنوماة الوحق .

وإراء

 -١٢٣وأل ددد وف ددد ددارا وا التد دزام اا وم ددة ابرس ددتملرا ،ال دددورج الر ددامس لتح د د واحد د ام
حقو ا ان وش ر البلدان اليت شارلن جل ة التحاور.
 -١٢٤وأل ددد الوف ددد ا رادة ال اسد د ة ا وم ددة املو ددااة والوح دددة الوطن ددة للملم ددس عل ددط تملزي ددز
حقو ا ان وةايت ا و عادة البلد إىل م ار ارردهار والتنم ة وااقو .

اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -١٢5س تتتدرك نيكت تتاراغوا التوص تتيات التاليت تتةع وس تتتقد ردودا علي ت تتا
ال يتجاوز موعد انعقاد الدورة الثانية واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:

و ت ت مناست تتب

االنضما إىل االتفا ية الدولية حلماية مجيع األشخاص متن االتتفتاء
١-١٢5
القستتري لالعتراقال والت تتديق علتتي االتفا يتتة الدوليتتة حلمايتتة مجيتتع األشتتخاص متتن
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االتتفاء القستري لاجللتل األستودال والت تديق علتي االتفا يتة الدوليتة حلمايتة مجيتع
األشتتخاص متتن االتتفتتاء القستتري لالستتنقاعال والت تتديق علتتي االتفا يتتة الدوليتتة
حلماية مجيع األشخاص من االتتفاء القسري لسلوفاكياال والنظتر االنضتما إىل
االتفا ية الدوليتة حلمايتة مجيتع األشتخاص متن االتتفتاء القستري والت تديق علي تاع
واالعرتاف ابتت اص اللجنة املعنية بتلل لأوروغتوايال والت تديق علتي االتفا يتة
الدولية حلماية مجيع األشخاص من االتتفاء القسري لأرمينياال
الت ديق علي الربوتوكوع االتتيتاري التفا يتة حقتوق ال فتل املتعلتق
٢-١٢5
إبجراء تقدمي اللالغات لسلوفاكياال والت ديق علي الربوتوكتوع االتتيتاري التفا يتة
حقتتوق ال فتتل املتعلتتق إبج تراء تقتتدمي اللالغتتات لاجللتتل األستتودال والت تتديق علتتي
الربوتوك تتوع االتتي تتاري التفا ي تتة حق تتوق ال ف تتل املتعل تتق إبجت تراء تق تتدمي اللالغ تتات
لجورجيتتاال واالنضتتما إىل الربوتوكتتوع االتتيتتاري التفا يتتة حقتتوق ال فتتل املتعل تتق
إبجراء تقدمي اللالغات لالسلفادورال
الت تتديق علتتي الربوتوكتتوع االتتيتتاري التفا يتتة القضتتاء علتتي مجيتتع
٣-١٢5
أش تتكاع التميي تتز ض تتد املت ترأة لالس تتنقاعال والت تتديق عل تتي الربوتوك تتوع االتتي تتاري
التفا يتتة القضتتاء علتتي مجيتتع أشتتكاع التمييتتز ضتتد امل ترأة ل تتربصال والت تتديق علتتي
اتفا يتتة القضتتاء علتتي مجيتتع أشتتكاع التمييتتز ضتتد املترأة لجورجيتتاال والت تتديق علتتي
الربوتوك تتوع االتتي تتاري التفا ي تتة القض تتاء عل تتي مجي تتع أش تتكاع التميي تتز ض تتد املت ترأة
لأرمينياال
االنضتتما إىل الربوتوكتتوع االتتيتتاري امللحتتق ابلع تتد التتدو ا تتاص
٤-١٢5
ابحلقوق اال ت ادية واالجتماعية والثقافية لالسلفادورال
النظر الت ديق علي صكوك حقوق اإلنسان الت ت تلط فرفتا
5-١٢5
في تتا بعتتد لدولتتة بوليفيتتا املتعتتددة القوميتتاتال والنظتتر الت تتديق علتتي صتتكوك
حقوق اإلنسان ال ت لط فرف ا في ا بعد لاليواننال

االنضت تتما إىل نظت تتا رومت تتا األساست تتد للمحكمت تتة اجلنا يت تتة الدولي ت تتة
6-١٢5
لالسويدال واالنضما إىل نظا روما األساسد للمحكمة اجلنا ية الدولية لالنمستاال
والنظتر االنضتما إىل نظتا رومتا األساستد للمحكمتة اجلنا يتة الدوليتة والت تتديق
عليه لأوروغوايال والت تديق علتي نظتا رومتا األساستد للمحكمتة اجلنا يتة الدوليتة
ل ربصال والت ديق علي نظا روما األساسد للمحكمة اجلنا ية الدولية لجورجياال
الت ديق علي اتفا ية الهاي بشأن محاية األففاع والتعاون
٧-١٢5
التلين علي ال عيد الدو لهندوراكال

جمتاع

تقتتدمي تقتتارير إىل هيئتتات معاهتتدات حقتتوق اإلنستتان الت هتتد فتترف
8-١٢5
في ت تتا لب ت تتاوال والوف ت تتاء ابلتزام ت تتا بتق ت تتدمي تق ت تتارير دوري ت تتة إىل هيئ ت تتات املعاه ت تتدات
لهندوراكال والتعاون الفعاع مع هيئات حقوق اإلنسان املعنية لالسنقاعال والوفاء
الت تتا اباللتزام تتات ال تتدوع ووج تتب ال تتكوك الدولي تتة حلق تتوق اإلنس تتان الت ت ابتت ت
نيكتتاراغوا فرف تا في تتاع وتتا دل ت تقتتدمي التقتتارير الدوريتتة إىل هيئتتات املعاهتتدات
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املعني تتة الو ت ت املناس تتب لأوكراني تتاال وال تتاد ا تتوات الالزم تتة لتق تتدمي التق تتارير
الدوريةع وفق ا لل كوك القانونية الدولية ال مت الت ديق علي ا ابلفعل لأنقوالال
التعتتاون متتع املفوضتتة الستتامية حلقتتوق اإلنستتان متتن أجتتل االمتثتتاع
٩-١٢5
للوالي تتة املست تتندة إلي ت تتا ووجت تتب القت ترار  ٢/٤٠جمللت تتس حقت تتوق اإلنست تتانع والوفت تتاء
ابلتزام ا بتقدمي التقارير إىل هيئات معاهتدات حقتوق اإلنستان الت هتد فترف في تا
لابراغوايال

 ١٠-١٢5الس تتماو بوص تتوع اإلجت تراءات ا اص تتة جملل تتس حق تتوق اإلنس تتان إىل
الللدع وفقا للدعوة املفتوحة ال وج ت ا الدولة عا  ٢٠٠٦لهندوراكال
 ١١-١٢5الس تتماو بع تتودة اديئ تتات الدولي تتة واإل ليمي تتةع و تتا دلت ت الفري تتق
الق تتري للمفوض تتية الس تتامية حلق تتوق اإلنس تتانع وةلي تتة الرص تتد ا اص تتة لنيك تتاراغواع
وفريق ا رباء املستقلني املتعدد التخ ات التابع للجنة الللدان األمريكية حلقوق
اإلنسانع ومنح م إمكانية الوصوع الكامل ودون عرا يل إىل مجيتع أاتاء الللتدع وتا
دل مراكز االحتجاز لأيرلنداال
 ١٢-١٢5إاتحت تتة وصت تتوع اديئت تتات الدوليت تتة ال ت ت قت تتق انت اكت تتات حقت تتوق
اإلنسانع ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسانع وجلنة الللتدان األمريكيتة حلقتوق
اإلنسانع وتزويد كل من ا ابملساعدة الالزمة للوفاء بواليت ا للكسمربغال
 ١٣-١٢5ل تتوع الت تتد يق ال تتدو ع وتيس تتا زارات ةلي تتات حق تتوق اإلنس تتانع
واستئناف التعاون مع نظا الللدان األمريكية ومنظومة األمم املتحدة لاملكسي ال
 ١٤-١٢5اس تتتئناف التع تتاون م تتع مفوض تتية األمت تم املتح تتدة حلق تتوق اإلنس تتانع
وةليات جملس حقوق اإلنسانع وكلل مع منظمتة التدوع األمريكيتة وجلنتة الللتدان
األمريكية حلقوق اإلنسان لالنرويجال
 ١5-١٢5م تتنط االي تتات الدولي تتة إمكاني تتة الوص تتوع الكام تتل ودون عوا تتق إىل
مجيتتع أاتتاء الللتتدع وتتا دل ت مراف تتق االحتجتتازع فض تالا عتتن الوصتتوع إىل مجي تتع
الواث ق الرمسية لبولنداال
 ١6-١٢5السماو لإلجراءات ا اصة جمللس حقوق اإلنسان ال فللت زارة
رمسية ابلدتوع إىل الللدع وفق ا للدعوة الدا مة ال وج ت ا الدولتة عتا ٢٠٠٦
لالربتقاعال
١٧-١٢5
لفرنساال

ضت تتمان الوصت تتوع إىل ةليت تتات حقت تتوق اإلنست تتان اإل ليميت تتة والدوليت تتة

 ١8-١٢5التع تتاون م تتع هيئ تتات وةلي تتات حق تتوق اإلنس تتان الدولي تتة واإل ليمي تتة
والستتماو دتتا ابلوصتتوع إىل الللتتد ومرا لتتة حالتتة حقتتوق اإلنستتان علتتي أرض الوا تتع
لمج ورية كوراال
 ١٩-١٢5الس تتماو بع تتودة الفري تتق الق تتري للمفوض تتية ومنح تته ح تتق الوص تتوع
الكامل ودون عوا ق إىل مجيع أااء الللد ومده ابملعلومات ال ي لل ا لسلوفاكياال
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 ٢٠-١٢5لتتوع عتتودة مفوضتتية األمتتم املتحتتدة الستتامية حلقتتوق اإلنستتان وجلنتتة
الللدان األمريكية حلقوق اإلنسان إىل نيكتاراغواع متع مراعتاة االنتقتادات التواردة
تقريتتر األمتتم املتحتتدة واالدعتتاءات املتعلقتتة بعتتد استتتقاللية االيتتات الوفنيتتة حلقتتوق
اإلنسان لإسلانياال
 ٢١-١٢5الس تتماو ب تتدتوع املفوض تتية ومجي تتع ةلي تتات رص تتد حق تتوق اإلنس تتان
الدولية واإل ليمية لجورجياال
 ٢٢-١٢5ضمان وصوع ةليات حقوق اإلنسان الدوليتة واإل ليميتة الفعلتد إىل
كام تتل اللل تتدع و تتا دلت ت وص تتودا إىل الض تتحاا وامل تتدافعني ع تتن حق تتوق اإلنس تتان
لسويسراال
 ٢٣-١٢5التعتتاون الوقيتتق متتع املفوضتتية الستتامية حلقتتوق اإلنستتان واإلج تراءات
ا اصة جمللس حقوق اإلنسانع والسماو دما ابلوصوع إىل الللتد بنتاء علتي التدعوة
الدا مة ال وج ت ا الدولة عا ٢٠٠٦ع ال سيما ابلنظر إىل أن ةتر زارة مت
لل  1٠أعوا لأوكرانياال
 ٢٤-١٢5استتتئناف التعتتاون متتع املفوضتتية والستتماو ابلوصتتوع إىل اإلج تراءات
ا اصة جمللس حقوق اإلنسان ال فلل زارة رمسية لأفقانستانال
 ٢5-١٢5اس تتتئناف التع تتاون م تتع مفوض تتية األم تتم املتح تتدة حلق تتوق اإلنس تتانع
وةلي تتات جمل تتس حق تتوق اإلنس تتانع وهيئ تتات املعاه تتدات دات ال تتلةع وك تتلل م تتع
منظمة الدوع األمريكية وجلنة الللدان األمريكية حلقوق اإلنسانع بسلل من ا تيسا
التتزارات والستتماو دتتا ابلوصتتوع غتتا املقيتتد إىل مجيتتع أاتتاء الللتتدع وتتا دل ت إىل
مراكز االحتجاز لاألرجنتنيال
 ٢6-١٢5استتتئناف التعتتاون متتع املترا لني التتدوليني حلقتتوق اإلنستتانع والتحقيتتق
النزيهع دون أي عقابع مجيع التجاوزات واالنت اكات املزعومة حلقوق اإلنسانع
وحماسلة املسؤولني لأسرتالياال
 ٢٧-١٢5التعتتاون التتتا متتع مفوضتتية األمتتم املتحتتدة حلقتتوق اإلنستتان واديئتتات
وااليتتات اإل ليميتتة حلقتتوق اإلنستتان تتدف ضتتمان االمتثتتاع الكامتتل اللتزاما تتا
جماع حقوق اإلنسان لالنمساال
 ٢8-١٢5النظ تتر الس تتماو ديئ تتات حق تتوق اإلنس تتان املس تتتقلة ابلوص تتوع إىل
الللت تتدع وفق ت تا للت تتدعوة ال ت ت ست تتلق حلكومت تتة نيكت تتاراغوا أن وج ت ت تتا دت تتله اديئت تتات
لجزر الل اماال
 ٢٩-١٢5إعادة التعاون الكامل مع ةليات حقوق اإلنسان الدوليتة واإل ليميتة
مث تتل مفوض تتية األم تتم املتح تتدة حلق تتوق اإلنس تتان وجلنت تة اللل تتدان األمريكي تتة حلق تتوق
اإلنستتانع بس تتلل من تتا منح تتا متترة أت تترري إمكانيتتة الوص تتوع غتتا املقي تتد إىل اللل تتد
وتيسا عمل ا علي االض الع بوالا ا لبلجيكاال
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 ٣٠-١٢5است تتتئناف التعت تتاون مت تتع مفوضت تتية األمت تتم املتحت تتدة الست تتامية حلقت تتوق
اإلنستتانع وجلنتتة الللتتدان األمريكي تتة حلقتتوق اإلنستتانع وغاهت تا متتن هيئتتات حق تتوق
اإلنسانع والنظر تنفيل توصيا ا لكنداال
 ٣١-١٢5إع تتادة يئ تتة الظ تتروف لع تتودة ةلي تتات حق تتوق اإلنس تتان منظوم تتة
الللتتدان األمريكيتتة وجملتتس حقتتوق اإلنستتان إىل الللتتد لرصتتد وتوقيتتق حالتتة حقتتوق
اإلنسان ميدانيا لشيلدال
 ٣٢-١٢5ض تتمان الع تتودة امليداني تتة ملفوض تتية األم تتم املتح تتدة الس تتامية حلق تتوق
اإلنسان ومنظمة الدوع األمريكية لكولوملياال
 ٣٣-١٢5است تتتئناف تعت تتاون نيكت تتاراغوا مت تتع مفوضت تتية األمت تتم املتحت تتدة حلقت تتوق
اإلنست تتان وجلنت تتة الللت تتدان األمريكيت تتة حلقت تتوق اإلنست تتانع وةليا مت تتاع ومنح ت تتا مجيت تتع
الضماانت الالزمة للوفاء بوالا ا لكوستاريكاال
 ٣٤-١٢5الس ت تتماو ديئ ت تتات وةلي ت تتات حق ت تتوق اإلنس ت تتان الدولي ت تتة واإل ليمي ت تتة
ابلوصوع غا املقيد إىل الللد لرصد وتوقيق حالة حقوق اإلنسان لكرواتياال
 ٣5-١٢5مواص تتلة احل تتوار وال تتاد ت تتوات ملموس تتة ا تتو زادة التع تتاون م تتع
مفوضتتية األمتتم املتحتتدة حلقتتوق اإلنستتان واملكلفتتني بتتوالات إفتتار اإلج تراءات
ا اصة لاليواننال
 ٣6-١٢5الستتماو فتتورا للمفوضتتية الستتامية حلقتتوق اإلنستتان ابلعتتودة إىل الللتتد
واستئناف تعاوهنا مع املفوضية وةليتات جملتس حقتوق اإلنستان وهيئتات املعاهتدات
دات ال لة لالدامنركال
 ٣٧-١٢5تقتتدمي مزيتتد متتن التتدعم ملكتتتب حمتتامد حقتتوق اإلنستتان لتمكينتته متتن
االض الع بواليته أبفضل فريقة ووفق ا مللادئ ابريس ل رال
٣8-١٢5

تعزيز عمل مكتب حمامد حقوق اإلنسان

نيكاراغوا لإندونيسياال

 ٣٩-١٢5ضمان استقالع اديئات التشريعية والقضا ية واديئات االنتخابيتة
الللد من حيث التوظيف واإلدارة لمج ورية كوراال
٤٠-١٢5

تعزيز املؤسسة الوفنية حلقوق اإلنسان لالسنقاعال

٤١-١٢5

مواصلة دعم عمل مكتب حمامد حقوق اإلنسان لجنوب أفريقياال

٤٢-١٢5
لأوروغوايال

إنش ت تتاء مؤسس ت تتة وفني ت تتة حلق ت تتوق اإلنس ت تتان وفقت ت ت ا ملل ت تتادئ ابري ت تتس

 ٤٣-١٢5زادة اجل ود الرامية إىل تعزيز القدرات الوفنية علي الترتويج حلقتوق
اإلنسان ومحايت ا لبيالروكال
 ٤٤-١٢5ضتتمان متتتتع مكتتتب حمتتامد حقتتوق اإلنستتان ابالستتتقاللية متتن جديتتد
ول يص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية له لبلقاراال
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 ٤5-١٢5تعزي ت تتز والي ت تتة املؤسس ت تتات املس ت تتتقلة حلق ت تتوق اإلنس ت تتانع وتزوي ت تتدها
ابلقدرات واملوارد لكولوملياال
سني من جية تعتداد الستكان للح توع علتي بيتاانت كميتة ونوعيتة
٤6-١٢5
عن السكان من املثليات واملثليني ومزدوجد امليل اجلنسد ومقايري ادوية اجلنسانية
وحاملد صفات اجلنسنيع كأساك ر يسد للسياسات العامة الشتاملة والقا متة علتي
حقوق اإلنسان لمال ةال
 ٤٧-١٢5مواصت تتلة تكثيت تتف ج ت تتود ت ت تتوير وتعزيت تتز األفت تتر التش ت تريعية الالزمت تتة
للت دي للتحدات الليئيتة الشتاملة لعتدة اعتاتع وتا دلت التكيتف متع تقتا
املناخ والتخفيف من ةاثره لفيجدال
 ٤8-١٢5ضمان تعزيز األفر التشريعية القا متة عتن فريتق إدمتات التكيتف متع
تقا املناخ التخ يط وامليزنة علي ال عيدين الوفين واحمللد لفيجدال
 ٤٩-١٢5مواصتتلة بنتتاء القتتدرات ومج تع الليتتاانت واملعتتارف املؤسستتية إلدمتتات
اعتلارات الليئة وتقا املناخ علي او أكمل األفر التنظيمية الوفنية لفيجدال
 5٠-١٢5مواص تتلة التعت تتاون الوقي تتق مت تتع هيئ تتات األمت تتم املتح تتدة وغاهت تتا مت تتن
املنظمتتات الدوليتتة دات ال تتلة ملعاجلتتة مجيتتع ةاثر الكتتوارف ال ليعيتتة لفا تتدة مجيتتع
املوافننيع ال سيما األففاع واملشردين لصربياال
 5١-١٢5مواصتتلة تعزيتتز التوجتته اإلنستتا للللتتدع الستتاعد إىل قيتتق الستتال
والتضامن الدو من أجل تنمية مستدامة لشعوبنا لمج ورية فنزويال اللوليفاريةال
5٢-١٢5
لبنقالديشال

احلفتتاع علتتي املشتتاركة وااللت تزا الفعتتالني

مفاوضتتات تقتتا املنتتاخ

 5٣-١٢5مواصتتلة ج ودهتتا ملعاجلتتة ةاثر تقتتا املنتتاخ وتعزيتتز التعتتاون التتدو
هتلا ال تتددع ال ستتيما ت توير التكنولوجيتتا ونقل تتاع والتدعم املتتا وبنتتاء القتتدرات
لفيي ان ال
 5٤-١٢5تنفيتتل سياستتات فعالتتة لتعزيتتز ومحايتتة الوصتتوع إىل املعلومتتاتع بستتلل
من ا التعاون مع الدوع األترري لإندونيسياال
 55-١٢5ض تتمان أن تت تترف مجي تتع تتوات األم تتن وفقت ت ا ملل تتادئ االس تتتخدا
الشرعد واملتناسب والضروري للقوة سياق االحتجاجات لنيوزيلنداال
 56-١٢5ضتتمان امتنتتاع الشتترفة الوفنيتتة عتتن األعمتتاع الت تشتتكل تعتتليل ا أو
غاه من ضروب سوء املعاملة ضد احملتجزين واملتظاهرين لنيوزيلنداال
 5٧-١٢5مضاعفة ج ودها لتعزيز التدابا الراميتة إىل محايتة الفئتات الضتعيفةع
وا دل النساء واألففاعع من مجيع أشكاع العنف لالفللنيال
 58-١٢5مواصتتلة العمتتل لكفالتتة ستتالمة املتتوافننيع متتا يشتتكل ضتتمانة فت
مستوري العنف الشوارع لاال اد الروسدال
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 5٩-١٢5الت تتاد ت ت تتوات فعالت تتةع تش ت تريعية
األشخاص احملرومني من حريت م لأوكرانياال

املقت تتا األوعع حلمايت تتة حقت تتوق

 6٠-١٢5و ف استخدا الشرفة املفرط للقوة ضتد احملتجتني ستلمياع وضتمان
جتريد املدنيني املقربني من احلكومة من أسلحت م علي الفور لاألرجنتنيال
 6١-١٢5مواصلة تنفيل االسرتاتيجية احلكومية بشتأن ستيادة الدولتة والستالمة
العامتتةع ضتتوء ا فتتاض مستتتوات العنتتفع ومراعتتاة النستتيج االجتمتتاعد حتتل
املشاكل األمنية اجملتمعات احمللية لدولة بوليفيا املتعددة القومياتال
 6٢-١٢5القض تتاء عل تتي اارس تتة العن تتف اجلنس تتد ض تتد النس تتاء احملروم تتات م تتن
حريت ن لكوستاريكاال
 6٣-١٢5الاد ت وات فورية ملنع االستخدا املفرط للقوة ضد املشتاركني
املظاهرات السلمية ل ربصال
 6٤-١٢5مض تتاعفة اجل تتود وزادة االس تتتثمار املنظم تتات اجملتمعي تتة وبت ترامج
جعتتل نيكتتاراغوا
الشتترفة اجملتمعيتتة واحلمايتتة االجتماعيتتة امللتكتترة ال ت ستتا
واح تتدة مت تن أكث تتر اللل تتدان أمنت تا األمت تريكتنيع م تتن أج تتل تعزي تتز ققاف تتة الالعن تتف
لهاي ال
 65-١٢5ضمان بقاء الشرفة واجليش واجل از القضا د ت ستيادة القتانونع
وكتتلط نشتتاط القتتوات شتتله العستتكرية وضتتمان عتتد الستتماو أبي ستتوء معاملتتة
مرافق االحتجاز لالكرسد الرسو ال
 66-١٢5اإلفترات دون أتتتا عتتن املثليتتات واملثليتتني ومزدوجتتد امليتتل اجلنستتد
ومقتتايري ادويتتة اجلنستتانية وحتتاملد صتتفات اجلنستتني التتلين احتثجتتزوا بعتتد أحتتداف
نيستتان/أبريل ٢٠18ع وضتتمان ظتتروف كرلتتة للمثليتتات واملثليتتني ومزدوجتتد امليتتل
اجلنسد ومقايري ادوية اجلنسانية وحاملد صفات اجلنسني اللين اعتقلوا واحتثجزوا
ألسلاب أترري لمال ةال
 6٧-١٢5ح تتل اجلماع تتات ش تتله العس تتكريةع ومن تتع اس تتتخدا الش تترفة املف تترط
للقتتوة والتحقيتتق متتع املفتترفني استتتخدا القتتوة حلمايتتة حقتتوق تكتتوين اجلمعيتتات
والتجمع السلمد لاململكة املتحدة لربي انيا العظمي وأيرلندا الشماليةال
 68-١٢5اإلفرات عن مجيع معارضد ومنتقدي السياسات احلكوميتة احملتجتزين
تعسف اع ون في م ال حفيون لليتوانياال
 6٩-١٢5الوف ت تتاءع دون أت ت تتاع ابلتزام ت تتا إبف ت تتالق ست ت تراو مجي ت تتع الس ت تتجناء
السياسيني للكسمربغال
 ٧٠-١٢5اإلفرات عن مجيع احملتجزين بشتكل تعستفد أو غتا تانو ع وضتمان
اإلجت تراءات القانوني تتة الواجل تتةع وض تتمان تواف تتق ش تتروط االحتج تتاز م تتع االلتزام تتات
الدولية حبقوق اإلنسان لالنرويجال
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 ٧١-١٢5إفتتالق ستراو الستتجناء السياستتيني علتتي الفتتورع وتنفيتتل سياستتة جتترب
شتتاملة للضتتحاا واألستتر تتضتتمن تتتدابا لكشتتف احلقيقتتة و ديتتد الضتتحاا واجلنتتاةع
والستتماو لفريتتق ا ترباء املستتتقلني املتعتتدد التخ تتات بتتدتوع الللتتد واللقتتاء فيتته
لف تترتة غ تتا حم تتددة م تتن ال تتزمنع والس تتماو بتواج تتد جلن تتة اللل تتدان األمريكي تتة حلق تتوق
اإلنسان ومجيع ةليا ا الللد لابراغوايال
 ٧٢-١٢5إفتتالق ستراو الستتجناء السياستتيني فتتوراع وضتتمان التحقيتتق املستتتقل
شكاوري االغت تاب والتعتليب وغتاه متن ضتروب ستوء املعاملتة الت ترتكتب
مراكتز االحتجتتازع وإبتتالغ الضتتحاا ابحلقيقتتة وتتوفا العدالتتة واجلتترب وضتتماانت عتتد
التكرار دم لباوال
 ٧٣-١٢5إفالق سراو السجناء احملتجزين دون إشراف من احملكمة منل بدايتة
األزمة لفرنساال
 ٧٤-١٢5إفتتالق س تراو مجيتتع األشتتخاص التتلين ثستتجنوا ب تتورة غتتا انونيتتة
وضمان اتلاع األصوع القانونية واملعاملة العادلة مجيع املراحل لسلوفاكياال
 ٧5-١٢5اإلفراتع فورا وضمن امل ل احملددةع عن مجيع الستجناء املتدرجني
القوا م املقدمة من احلكومة والتحالف املد لإسلانياال
٧6-١٢5
لجورجياال

الوفت ت تتاء ابلتزاما ت ت تتا املتعلقت ت تتة ابإلف ت ت ترات عت ت تتن الست ت تتجناء السياست ت تتيني

 ٧٧-١٢5إفتتالق ستراو مجيتتع ستتجناء الترأي فتتورا ودون يتتد أو شتترطع والتتاد
ت تتوات فوري تتة لوض تتع ح تتد لالعتق تتاع واالحتج تتاز التعس تتفيني لال تتوالات املتح تتدة
األمريكيةال
 ٧8-١٢5إفتتالق س تراو الستتجناء السياستتينيع دون إب تتاءع وضتتمان التحقيتتق
الفتتوري واملستتتقل والشتتامل والشتتفاف م تزاعم االغت تتاب والتعتتليب وغتتاه متتن
ضتتروب ستتوء املعاملتتة الت ترتكتتب مراكتتز االحتجتتازع وإبتتالغ الضتتحاا ابحلقيقتتة
وتوفا العدالة واجلرب وضماانت عد التكرار دم لاألرجنتنيال
 ٧٩-١٢5إفت تتالق س ت تراو مجيت تتع ال ت تتالب واملت تتدافعني عت تتن حقت تتوق اإلنست تتان
وال تتحفيني وغتتاهم متتن املتظتتاهرين التتلين اعتثقلتتوا تعستتف ا ملمارستتت م حقتتو م
حريتتة التعلتتا والتجمتتع الستتلمدع دون اللجتتوء إىل عقوبتتة اإل امتتة اجلربيتتةع وضتتمان
احرتا حق م اإلجراءات القانونية الواجلة لبلجيكاال
 8٠-١٢5إف تتالق ست تراو الس تتجناء السياس تتيني ف تتورا وض تتمان إجت تراء قيق تتات
مستتتقلة وشتتفافة م تزاعم االغت تتاب والتعتتليب وغتتاه متتن ضتتروب ستتوء املعاملتتة
ال ترتكب مراكز االحتجاز لالربازيلال
 8١-١٢5اإلفرات السريع عن مجيع السجناءع وفقا لإلعالن ال ادر ستياق
احل ت تتوار ال ت تتوفينع و ت تتن ف ت تتي م األش ت تتخاص احملك ت تتو عل ت تتي م تعس ت تتفيا ملش ت تتاركت م
االحتجاجات االجتماعية لكنداال
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 8٢-١٢5اإلفرات فورا عن السجناء السياسيني وفقا لاللتزا اللي تع دت بته
حكومة نيكاراغوا إفار املفاوضات لشيلدال
 8٣-١٢5إفتتالق س تراو مجيتتع الستتجناء السياستتينيع فتتوراع وضتتمان التحقيتتق
الفتتوري واملستتتقل والشتتامل والشتتفاف حتتاالت االغت تتاب والتعتتليب وغتتاه متتن
ضروب املعاملة الالإنسانية وامل ينة ال يثزعم ارتكا ا مراكتز االحتجتازع وإبتالغ
الضحاا ابحلقيقة وتوفا العدالة واجلرب وضماانت عد التكرار دم لكولوملياال
 8٤-١٢5اعتمتتاد التتتدابا الالزمتتة إلفتتالق س تراو الستتجناء السياستتينيع دون
إب ت تتاءع وض ت تتمان التحقي ت تتق الف ت تتوري واملس ت تتتقل والش ت تتامل والش ت تتفاف ح ت تتاالت
االغت اب والتعليب وغاه من ضتروب ستوء املعاملتة الت يثتزعم ارتكا تا مراكتز
االحتجازع وإبالغ الضحاا ابحلقيقة وتوفا العدالتة واجلترب وضتماانت عتد التكترار
دم لإكوادورال
 85-١٢5إجت تراء قيق تتات ش تتاملة مجي تتع أعم تتاع العن تتف ض تتد ال تتحفيني
ووستتا ل اإلعتتال ع وتتا دل ت التحقيتتق اغتيتتاع أ يتتل إدواردو جتتاهوان ٢1
نيسان/أبريل ٢٠18ع وحماسلة اجلناة لةيسلنداال
 86-١٢5إجراء قيقات فورية ونزي تة االنت اكتات الواستعة الن تاق حلقتوق
اإلنس تتان واحل تترات األساس تتية املرتكل تتة اللل تتد وإف تتالق ست تراو مجي تتع املعارض تتني
السياسيني احملتجزين ب ورة غا انونية لإي الياال
 8٧-١٢5ضمان احرتا مجيع معتايا حقتوق اإلنستان املعترتف تا دوليتاع بتدءا
ابملعتتايا املتعلقتتة ابملثتتوع أمتتا القضتتاءع واحملاكمتتة العادلتتةع وحريتتة تكتتوين اجلمعيتتات
وحرية التعلاع وا دل حرية ال حافة لإي الياال
 88-١٢5ضمان أن يكتون الوصتوع إىل العدالتة واحلقيقتة واجلترب
حل لألزمة احلالية لملديفال

صتلب أي

 8٩-١٢5وض ت تتع ةلي ت تتة للتحقي ت تتق أعم ت تتاع العن ت تتف الت ت ت ت تتدف س ت تتياق
املظتتاهراتع تن تتوي علتتي ضتتماانت ابالستتتقالليةع متتن أجتتل كفالتتة احلتتق احلقيقتتة
والعدالة واجلرب وعد التكرار لاملكسي ال
 ٩٠-١٢5ضمان عملية مساءلة شاملة وشفافة عتن فريتق ضتمان الوصتوع إىل
العدالة وتعوي ضحاا انت اكات حقوق اإلنسان لالنرويجال
 ٩١-١٢5إجراء قيقات ستريعة وشتاملة ونزي تة انت اكتات حقتوق اإلنستان
الواسعة الن اق الت ارتكلت تا الشترفة واجلماعتات املستلحة املواليتة للحكومتة ضتد
املشاركني االحتجاجات منل نيسان/أبريل  ٢٠18وضتمان وصتوع الضتحاا إىل
سلل انت اف فعالة لبولنداال
 ٩٢-١٢5التحقيتتق علتتي الفتتور مجيتتع حتتاالت االعتتتداءات أو االنت اكتتات
املرتكل تتة حب تتق امل تتدافعني ع تتن حق تتوق اإلنس تتان وأعض تتاء املنظم تتات غ تتا احلكومي تتة
وال حفيني وضمان تقدمي مرتكلي ا إىل العدالة لبولنداال
GE.19-11415
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 ٩٣-١٢5ضتتمان تع تتوي ض تتحاا أعم تتاع العنتتف املرتكل تتة من تتل  18نيس تتان/
أبريتتل ٢٠18ع كجتتزء متتن عمليتتة ضتتا ية مستتتقلة تستتمط إبج تراء انتختتاابت حتترة
وشتتفافةع متشتتي ا متتع توصتتيات منظمتتة التتدوع األمريكيتتة واال تتاد األورو ع والستتماو
بوجود بعثات من هله املنظمات نفس ا ملرا لة االنتخاابت لفرنساال
 ٩٤-١٢5إجراء قيقات ستريعة وشتاملة ونزي تة انت اكتات حقتوق اإلنستان
الواستتعة الن تتاق ال ت يرتكل تتا ،تلتتف املستتؤولنيع وتتن فتتي م الشتترفة واجلماعتتات
املسلحة املوالية للحكومة لسلوفاكياال
٩5-١٢5
فلس نيال

اعتمتتاد مزيتتد متتن التتتدابا لضتتمان استتتقاللية القضتتاء ونزاهتتته لدولتتة

 ٩6-١٢5إجراء قيقات مستقلة مجيتع حتوادف االعتتداء علتي ال تحفيني
أو لويف م أو مضايقت مع املللَّغ عن ا منل نيسان/أبريل  ٢٠18لالسويدال
 ٩٧-١٢5الاد مجيع اإلجتراءات الالزمتة لتنفيتل التوصتيات التواردة تقريتري
مفوض ت تتية األم ت تتم املتح ت تتدة حلق ت تتوق اإلنس ت تتان وفري ت تتق ا ت ت ترباء املس ت تتتقلني املتع ت تتدد
التخ اتع بشأن استقالع القضاء ونزاهته لالسويدال
٩8-١٢5

إنشاء ةلية قيقات دولية

أعماع العنف ال و ع لجورجياال

 ٩٩-١٢5مساءلة مجيع املتوظفني احلكتوميني أو أفتراد الشترفة أو القتوات شتله
الشرفية املسؤولة عن انت اكتات أو جتتاوزات حقتوق اإلنستانع وتا دلت حتاالت
القتتتل غتتا القتتانو أو التعستتفدع وحتتاالت االتتفتتاء القستتري والتعتتليب واملعاملتتة
أو العقوبة القاسية أو الالإنستانية أو امل ينتةع واإليتلاء اللتد ع واالغت تابع ودلت
عن فريق بدء قيقات فورية لالوالات املتحدة األمريكيةال
 ١٠٠-١٢5ضتمان استتقالع القضتاءع بستلل من تا االمتثتاع لإلجتراءات املعمتوع
تتا بشتتأن تعيتتني املتتوظفني القضتتا ينيع والتعتتاون متتع املقتترر ا تتاص املعتتين ابستتتقالع
القضاة واحملامني لأملانياال
 ١٠١-١٢5الت دي النت اكات حقوق اإلنسانع وا دل االستخدا املفرط
للقتتوة وأعمتتاع التعتتليب واالحتجتتاز التعستتفد والقتتتل ال ت يرتكل تتا موظفتتو الدولتتة
واجلماعتتات شتتله العستتكريةع وضتتمان إجتراء قيقتتات شتتاملة ونزي تتة في تتاع وضتتمان
استقالع القضاء ونزاهته لالنمساال
 ١٠٢-١٢5بت تتدء قيقت تتات شت تتاملة األحت تتداف ال ت ت بت تتدأت  18نيست تتان/
أبريل  ٢٠19وتقدمي املسؤولني عن انت اكات حقوق اإلنسان إىل العدالة لبلقاراال
 ١٠٣-١٢5اعتمتتاد عمليتتة مستتاءلة شتتاملة وشتتفافة لضتتمان الوصتتوع إىل العدالتتة
وتعوي ضحاا انت اكات وجتاوزات حقوق اإلنسان لكنداال
األح تتداف العنيف تتة الت ت و عت ت ع
 ١٠٤-١٢5إنش تتاء ةلي تتة للتحقي تتق ال تتدو
تن ت تتوي علت تتي ضت تتماانت االست تتتقالليةع لضت تتمان احلت تتق معرفت تتة احلقيقت تتة و ديت تتد
املسؤولني عن هله األحدافع علي النحو الواجب لشيلدال
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 ١٠5-١٢5ضمان الف ل بني السل ات واستقالع القضاء ل ربصال
 ١٠6-١٢5مقاض تتاة مت ترتكف العن تتف ض تتد املتظ تتاهرينع ال س تتيما أولئت ت ال تتلين
تستتللوا حتتاالت وفتتاةع وتتتوفا العدالتتة واجلتترب وضتتماانت عتتد التك ترار للضتتحاا
أو أفراد أسرهم اللا ني علي يد احلياة لإكوادورال
 ١٠٧-١٢5الاد ت وات ملموسة إلهناء األزمة االجتماعية  -السياسية احلاليتة
الللدع بسلل من ا تعزيز مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد لهاي ال
 ١٠8-١٢5و تتف اض ت اد املعارضتتني السياستتيني علتتي الفتتور واإلف ترات الس تريع
عن مجيع األفراد اللين احتثجزوا تعسف ا لةيسلنداال
 ١٠٩-١٢5إلقاء وانني مكافحتة اإلرهتاب الت تستمط ابضت اد املتدافعني عتن
حقتتوق اإلنستتانع وتتن ف تتي م النستتاء واملثليتتات واملثلي تتني ومزدوجتتد امليتتل اجلنس تتد
ومقت تتايري ادويت تتة اجلنست تتانية وحت تتاملد صت تتفات اجلنست تتنيع وال ت تتحفيني واملتظت تتاهرين
السلميني لةيسلنداال
 ١١٠-١٢5تعزيز حرية التعلا وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمد لالعراقال
 ١١١-١٢5ضتمان احترتا معتتايا حقتوق اإلنستان املتعلقتتة حبريتة التعلتا وتكتتوين
اجلمعيات والتجمع السلمدع وا دل حرية ال حافة لأيرلنداال
 ١١٢-١٢5ال تتاد ت تتدابا فعال تتة لض تتمان الش تتفافية الكامل تتة للعملي تتة االنتخابي تتة
املقللة ومشودا جلميع األحزاب واحلركات السياسية لإي الياال
 ١١٣-١٢5املضد تعزيز ومحاية حريتة التعلتا وحريتة اإلعتال واحلتق التجمتع
السلمدع وحل املشاكل املستمرة من تالع احلوار بني احلكومة والشعب لالياابنال
 ١١٤-١٢5ال تتاد مزي تتد م تتن الت تتداباع و تتا دلت ت إص تتالو النظ تتا االنتخ تتا ع
لتنظيم االنتخاابت ب ريقة أكثر عدالا ابلتعاون مع اجملتمع الدو لالياابنال
 ١١5-١٢5االمتثتتاع لاللتزامتتات الدوليتتة حلقتتوق اإلنستتان لضتتمان متكتتن مجيتتع
األشخاص واجل ات الفاعلة اجملتمع املد من اارستة حقتو م حريتة التجمتع
السلمد وتكوين اجلمعياتع وا دل االحتجات السلمد واملعارضةع دون توف
من االضت اد أو العنتفل واالمتنتاع عتن استتخدا القيتود التعستفية والقتوة املفرفتة
ضد احملتجتنيل وضتمان تقتدمي املستؤولني عتن انت اكتات حقتوق اإلنستان إىل العدالتة
وحماسلت م لليتوانياال
 ١١6-١٢5التتاد مجيتتع ا تتوات الالزمتتة حلمايتتة وستتا ل اإلع تال وحريتتة التعلتتا
محايتتة اتمتتةع ستتواء علتتي اإلنرتن ت أو تارج تتاع لضتتمان ستتالمة ال تتحفيني وحماكمتتة
مرتكف أعماع العنف وادجمات ضدهم لليتوانياال
 ١١٧-١٢5استتتعادة احلقتتوق املدنيتتة والسياستتيةع وتتا
وحرية ال حافة للكسمربغال
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 ١١8-١٢5محايتة اجملتمتتع املتتد ع أفترادا ومنظمتاتع وتتا
تدافع عن حقوق املرأة للكسمربغال

دلت املنظمتتات الت

 ١١٩-١٢5ض تتمان اارس تتة حري تتة التعل تتا واحل تتق التجم تتع الس تتلمدع وجتن تتب
أعماع القمع ضد ال حفيني أو املدافعني عن حقوق اإلنسان لاملكسي ال
 ١٢٠-١٢5احرتا وضمان حرية التعلا جلميع املدنينيع وا دل اإلفرات غا
املشروط عن ال حفيني السجناء والسجناء السياستيني وإعتادة املتواد امل تادرة إىل
وسا ل اإلعال ومنظمات حقوق اإلنسان لهولنداال
 ١٢١-١٢5احت ترتا وض تتمان احل تتق
تكوين اجلمعيات لفنلنداال

حري تتة التجم تتع الس تتلمد واحل تتق

حري تتة

 ١٢٢-١٢5ضمان حرية التعلا واستقالع ال حافة لفنلنداال
 ١٢٣-١٢5التو تتف ف تتورا ع تتن م تتع االحتجاج تتات العام تتةع ال س تتيما عملي تتات
التو ي تتف واالحتج تتاز التعس تتفية غ تتا القانوني تتة للمت تتورفني االحتجاج تتات العام تتة
لنيوزيلنداال
 ١٢٤-١٢5ض تتمان حق تتوق اإلنس تتان واحل تترات األساس تتية ملوافني تتاع ال س تتيما
حق تتو م حري تتة التعل تتا وتك تتوين اجلمعي تتات والتجم تتع الس تتلمد دون ت تتوف م تتن
االنتقا أو الت ديد أو االعتداء أو املضايقة أو املقاضاة اجلا رة لنيوزيلنداال
 ١٢5-١٢5إلقتتاء أي تتانون أو سياستتة أو اارستتة تضتتع عقلتتات أمتتا األنش ت ة
املش تتروعة لتعزي تتز حق تتوق اإلنس تتان وال تتدفاع عن تتاع و تتا دلت ت إس تتاءة اس تتتخدا
احلكوم تتة للتشت تريعات والت تتدابا اإلداري تتة تتدف إغ تتالق منظم تتات اجملتم تتع امل تتد
أو ا تحام ا أو إسكا ا لنيوزيلنداال
 ١٢6-١٢5احرتا احلق حرية التعلتا وتكتوين اجلمعيتات والتجمتع عتن فريتق
وض ت تتع ح ت تتد لقم ت تتع األش ت تتخاص املش ت تتاركني االحتجاج ت تتات الس ت تتلمية والس ت تتماو
للمتتدافعني عتتن حقتتوق اإلنستتان ومنظمتتات اجملتمتتع املتتد ووستتا ل اإلعتتال ابلقيتتا
بعمل م لالنرويجال
 ١٢٧-١٢5دعم السياسة الوفنية لتعزيز ققافة السال وامل احلة لعمانال
 ١٢8-١٢5ضتتمان حريتتة التعلتتا والتظتتاهرع ك ريقتتة للتقتتد اتتو حتتوار فعتتاع متتع
مجيع األفراف املعنية لابراغوايال
 ١٢٩-١٢5اح ت ترتا حقت تتوق الست تتكان االحتجت تتات وحريت تتة التعلت تتا والتجمت تتع
الس تتلمد واملش تتاركة السياس تتية وض تتمان مت تتتع م الكام تتل تتاع وتفكيت ت اجلماع تتات
املسلحة املوالية للحكومةع ابلنظر إىل اااثر السللية ألعمادا علتي حقتوق اإلنستان
لباوال
 ١٣٠-١٢5ضمان احرتا املعايا الدولية حلقوق اإلنستان املتعلقتة حبريتة التعلتاع
وا دل حريتة وستا ل اإلعتال ع ستواء علتي اإلنرتنت أو تارج تاع واالمتنتاع عتن
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استتخدا أي وستتيلة إداريتتة أو ضتتا ية أو ماليتتة لتقييتد اارستتة هتتلا احلتتق دون متتربر
لبولنداال
 ١٣١-١٢5مواصلة احلوار الفعاع مع املعارضة ومجيع األفراف املعنيتة
لبولنداال

النتزاع

 ١٣٢-١٢5االمتنتتاع عتتن اللجتتوء إىل العنتتف وإع تتاء األولويتتة الق تتوري لتنفيتتل
عملية م احلة وحوار شاملة ودات م دا ية لالربتقاعال
 ١٣٣-١٢5العمتتل متتن جديتتد علتتي إاتحتتة حيتتز للمجتمتتع املتتد وضتتمان متكتتن
املنظمات احمللية املعنية ابلدفاع عن حقوق اإلنسان من العمل حبرية لفرنساال
 ١٣٤-١٢5اس تتتعادة وض تتمان احل تترات العام تتةع ال س تتيما حري تتة التعل تتا والت ترأي
لفرنساال
 ١٣5-١٢5الاد مجيع التتدابا الالزمتةع علتي وجته االستتعجاعع لضتمان اارستة
حريتتة تكتتوين اجلمعيتتات والتجمتتع والتظتتاهر والتعلتتاع والتمتتتع الكامتتل تتاع علتتي
النحتتو امللتتني الدستتتورع وتتا دل ت و تتف االعتقتتاالت التعستتفية واالستتتخدا
املفرط للقوة من جانب الشرفة لإسلانياال
 ١٣6-١٢5إعادة الشخ ية االعتلارية للمنظمات غا احلكومية ال تدافع عن
حقوق اإلنسان ووسا ل اإلعال ومتكين ا من استعادة اتلكا ا امل ادرة لإسلانياال
 ١٣٧-١٢5إص تتالو التشت تريع ال تتلي يثس تتتخد الحتج تتاز ومقاض تتاة املتظ تتاهرين
واملتتدافعني عتتن حقتتوق اإلنستتانع ال ستتيما متتن اجتتل إعتتادة النظتتر تتم اإلرهتتاب
ووجب القتانون ر تم  977والتأكتد متن أن اجلترا م ال لكتن توستيع ن ا تا لتشتمل
حاالت ال عال ة دا ابلقاية من القانون لالسويدال
 ١٣8-١٢5ضمان حرية التعلا وعد جتدد أعماع العنف لجورجياال
 ١٣٩-١٢5استعادة احلق حرية التعلا واإلعال علي الفورع وإجراء قيقات
مجيع حاالت العنف املرتكلة ضد ال حفيني ووسا ل اإلعال لسويسراال
 ١٤٠-١٢5اح ت ترتا احلت تتق حريت تتة التجمت تتع الست تتلمد واحلت تتق حريت تتة تكت تتوين
اجلمعيت تتاتع واإلف ت ترات ع ت تتن األشت تتخاص احملتج ت تزين تعس ت تتفا بست تتلب مشت ت تاركت م
املظت تتاهراتع ودل ت ت وفق ت ت ا لالتفا ت تتات املو عت تتة  ٢9ةدار/مت تتارك  ٢٠19بت تتني
احلكومة والتحالف املد لسويسراال
 ١٤١-١٢5و ت تتف مض ت تتايقة ال ت تتحفيني واملؤسس ت تتات ال ت تتحفية ووض ت تتع ح ت تتد
للضتتقوط السياستتية ال ت متتتارك علتتي م واحلتتد متتن القيتتود املفروضتتة علتتي استتتااد
اللتتواز واملعتتدات ال تتحفية لتعزيتتز محايتتة حريتتة التعلتتا لاململكتتة املتحتتدة لربي انيتتا
العظمي وأيرلندا الشماليةال
 ١٤٢-١٢5امللادرة فورا إىل وضع حد لكل تدتل ال مربر له احلقوق املتعلقة
حبرية التعلا وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمدع والسماو جلميتع وستا ل اإلعتال
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املستتتقلة واملؤسستتات الدينيتتة ومنظمتتات اجملتمتتع املتتد ابلعمتتل دون إكتراه أو يتتود
أو ديد انو أو ديد لألمن الشخ د لالوالات املتحدة األمريكيةال
 ١٤٣-١٢5مواصتتلة التتدفاع عتتن الستتال واالستتتقرار واحلتتوار اللنتتاء
مواج ة التدتل األجنف واالعتداءات لكوابال

الللتتد

 ١٤٤-١٢5مواص تتلة املش تتاورات بش تتأن بن تتاء ققاف تتة الس تتال وامل تتاحلة واحل تتوار
والتعايش لاليمنال
 ١٤5-١٢5ضتتمان متتتتع أعضتتاء املعارضتتة السياستتية ومنظمتتات اجملتمتتع املتتد ع
وك تتلل ال تتحفينيع حبري تتة التعل تتا ع تتن ةرا تتم وض تتمان حق تتم حري تتة التجم تتع
لأملانياال
 ١٤6-١٢5و تتف القمتتع العنيتتف الحتجاجتتات املعارضتتةع والتمس ت ابحلتتق
حرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمد والتعلاع وإفتالق ستراو احملتجتزين تعستف ا
بسلب اارست م حلقو م لأسرتالياال
 ١٤٧-١٢5االمتن ت تتاع ع ت تتن وض ت تتع الت ت تتدابا التشت ت تريعية أو اإلداري ت تتة أو إس ت تتاءة
استتتخدام ا متتن أجتتل إستتكات منظمتتات اجملتمتتع املتتد الناش ت ة جمتتاع حقتتوق
اإلنسان والدلقرافية لبلجيكاال
 ١٤8-١٢5التتاد ت تتوات لضتتمان التمتتتع الكامتتل حبقتتوق اإلنستتان واحلتترات
األساستتيةع و تتا دلت ت حري تتة التعل تتاع وحريتتة اإلع تتال ع وحري تتة تك تتوين اجلمعي تتات
والتجمتتع الستتلمدع وو تتف أعمتتاع التخويتتف أو االنتقتتا ع وتتا دل ت تل ت ال ت
ترتكل ا اجلماعات شله العسكرية لكنداال
 ١٤٩-١٢5استتتئناف احلتتوار التتوفين بتتني احلكومتتة والتحتتالف املتتد متتن أجتتل
العدالة والدلقرافيةع اللي بدأ  ٢7شلاط/فرباير  ٢٠19ومسط ابعتماد تري تة
فريق تضمن إجراء حوار واسع وموقوق ومتثيلد وشامل وشفافع بدعم من اجملتمتع
الدو ع إلجياد حل سلمد ودلقرافد لألزمة لشيلدال
 ١5٠-١٢5إلق تتاء القي تتود املفروض تتة بش تتكل من ج تتد عل تتي حري تتة التعل تتا وحري تتة
ال تتحافة متتن تتتالع وضتتع سياستتات لتعزيتتز ومحايتتة الوصتتوع إىل املعلومتتات العامتتة
لشيلدال
 ١5١-١٢5احرتا احلق التجمتع الستلمد وحريتة تكتوين اجلمعيتات متع تتوفا
ضماانت وةليات محاية فعالة لكولوملياال
 ١5٢-١٢5ضتتمان احلتتق حريتتة ال ترأي والتعلتتاع وو تتف مجيتتع أعمتتاع الر ابتتة
ومضايقة وسا ل اإلعال لكولوملياال
 ١5٣-١٢5جتتترمي احلتتق تنظتتيم احتجاجتتات ستتلمية واإلف ترات عتتن األشتتخاص
احملتجزين تعسف ا سياق االحتجاجات املدنية لكوستاريكاال
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 ١5٤-١٢5إع ت تتادة إرس ت تتاء احت ت ترتا حري ت تتة التعل ت تتا وال ت تتحافة وإف ت تتالق ست ت تراو
ال حفيني احملتجزين لكوستاريكاال
 ١55-١٢5إلقتتاء أو تعتتديل التش تريعات ال ت تتد تضتتع عقلتتات أمتتا األنش ت ة
املشروعة الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عن اع وا يضمن احترتا احلتق
حرية التعلا وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمد لكرواتياال
 ١56-١٢5ضت تتمان محايت تتة وتعزيت تتز حريت تتة التعلت تتا واست تتتقالع وست تتا ط اإلعت تتال
وتعدديت ا لاليواننال
 ١5٧-١٢5ض تتمان حري تتة تك تتوين اجلمعي تتات والتجم تتع الس تتلمد ابلكام تتل دون
توف من االنتقا أو املقاضاة اجلا رة لتشيكياال
 ١58-١٢5ضت تتمان حريت تتة التعلت تتا واالمتنت تتاع عت تتن است تتتخدا الوست تتا ل اإلداريت تتة
والقضا ية لتقييد اارسة هلا احلق دون مربر لتشيكياال
 ١5٩-١٢5ضمان حرية ال حافةع وا دلت االمتنتاع عتن استتخدا الوستا ل
اإلدارية أو القضا ية أو املالية لتقييد اارست اع دون مربر لالدامنركال
 ١6٠-١٢5الو ف الفوري ألعماع القمتع الت متارست ا الدولتة ضتد املتظتاهرينع
وض تتمان ح تتق الس تتكان حري تتة التعل تتا والتجم تتع الس تتلمد واملش تتاركة السياس تتية
لإكوادورال
 ١6١-١٢5مواصلة اجل ود الرامية إىل تعزيز املشاركة السياستية جلميتع املتوافنني
و قيتتق تكتتافؤ الفتترص للجميتتع الوصتتوع إىل الوظتتا ف احلكوميتتة واملشتتاركة
عملية صنع القرار لم رال
 ١6٢-١٢5محايتتة احلتتق حريتتة التعلتتا والتجمتتع جلميتتع أف تراد اجملتمتتعع ومحايتتة
حرية ال حافة لالكرسد الرسو ال
 ١6٣-١٢5ضمان متكن مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان اللين يتعاملون متع
مؤسستتات متعتتددة األف تراف وهيئتتات دوليتتة وإ ليميتتة حلقتتوق اإلنستتان متتن القيتتا
ب تتلل دون ت تتوف م تتن االضت ت اد أو العن تتفع وض تتمان التحقي تتق الف تتوري أي
أعماع انتقامية أو أي مزاعم هلا ال دد لةيسلنداال
 ١6٤-١٢5محايت تتة املت تتدافعني عت تتن حقت تتوق اإلنست تتان وال ت تتحفيني واإلعالميت تتني
وضتتمان احلتتق الكامتتل حريتتة التعلتتا وتكتتوين اجلمعيتتات والتجمتتع الستتلمد عتتن
فريق االمتثتاع اللتزاما تا ووجتب الع تد التدو ا تاص ابحلقتوق املدنيتة والسياستية
لسلوفينياال
 ١65-١٢5اح ترتا احلتتق حريتتة التجمتتع الستتلمد والتعلتتاع بستتلل من تتا علتتي
وجه ا توصع وضتع حتد لألعمتاع االنتقاميتة والعنتف ضتد ال تحفيني واملتدافعني
عن حقوق اإلنسان لمج ورية كوراال
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 ١66-١٢5ض تتمان محاي تتة امل تتدافعني ع تتن حق تتوق اإلنس تتان وال تتحفيني وال تتاد
التتتدابا املناستتلة لضتتمان ستتالمت م اللدنيتتة والنفستتيةع فضتالا عتتن املمارستتة الكاملتتة
للحق حرية املعلومات والتعلا وتكوين اجلمعيات لأوروغوايال
 ١6٧-١٢5ضمان حرات التعلا والتجمع وتكوين اجلمعيات واحلركةع ال سيما
للمدافعني عن حقوق اإلنسان وال حفيني لاألرجنتنيال
 ١68-١٢5الاد تدابا لضمان متكني املدافعني عن حقوق اإلنسان وال حفيني
والعاملني جمتاع اإلعتال متن اارستة حقتو م حريتة التعلتا وتكتوين اجلمعيتات
والتجم تتع الس تتلمد دون ت تتوف م تتن االنتق تتا أو الت دي تتد أو االعت تتداء أو املالحق تتة
اجلا رة لغاانال
 ١6٩-١٢5بتتلع مزيتتد متتن اجل تتود لتعزيتتز مكافحتتة االجتتتار ابألشتتخاص وضتتمان
حقوق الضحاا ل رال
 ١٧٠-١٢5مواصلة ج ودها ملكافحة االجتار ابللشر لمج ورية إيران اإلسالميةال
 ١٧١-١٢5مواص تتلة ج وده تتا ملكافح تتة االجت تتار ابللش تتر ومحاي تتة حق تتوق ض تتحاا
االجتار ابللشرع وكلل حقوق امل اجرين لنيجااال
 ١٧٢-١٢5تكثيت تتف محت تتالت التوعيت تتة وال ت تربامج التدريليت تتة لتعزيت تتز تنفيت تتل ت تتانون
مكافحة االجتار لعا  ٢٠15لالفللنيال
 ١٧٣-١٢5تعزيز اجل ود املللولة ملكافحة االجتار ابللشر من تالع تنفيل انون
مكافحتتة االجتتتار ابللشتتر و ستتني التتتدابا الالزمتتة حملاكمتتة اجلنتتاة ومحايتتة الضتتحاا
لاململكة املتحدة لربي انيا العظمي وأيرلندا الشماليةال
 ١٧٤-١٢5تعزيز اجل ود اإلضافية جماع مكافحتة جرلتة االجتتار ابألشتخاصع
و تتا دلت ت س تتني اارس تتات إنف تتاد الق تتانونع تتدف تق تتدمي مرتكلي تتا إىل العدال تتة
ومعا لت مع فضالا عن توفا احلماية لضحاا االجتار ومتكين م متن استتعادة حقتو م
ب ورة فعالة لبيالروكال
 ١٧5-١٢5محاية األسرة ومنا اع ابعتلارها الوحدة الر يسية لتنمية اجملتمع لم رال
 ١٧6-١٢5مواصلة تعزيز توظيف األشخاص دوي اإلعا ة لاال اد الروسدال
 ١٧٧-١٢5التتاد مزيتتد متتن ا تتوات الالزمتتة لتتتوفا الستتكن الال تتق ملوافني تتا
لمج ورية إيران اإلسالميةال
 ١٧8-١٢5تكثيت تتف حماوال ت تتا لتت تتوفا امليت تتاه النظيفت تتة جلميت تتع النت تتاك لمج وريت تتة
إيران اإلسالميةال
 ١٧٩-١٢5مواصلة ج ودها ملكافحة الفقر و قيق املساواة لميامنارال
 ١8٠-١٢5مواص تتلة ج وده تتا لتعزي تتز الرف تتاه االجتم تتاعد واال ت تتادي لش تتعل ا
لنيجااال
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 ١8١-١٢5مواص تتلة العم تتل عل تتي قي تتق أه تتداف التنمي تتة املس تتتدامة املتلقي تتةع
ال سيما جما ال حة والتعليم لعمانال
 ١8٢-١٢5ال ت ت تتاد ت ت ت تتدابا ملواص ت ت تتلة التق ت ت تتد احمل ت ت تترز التنمي ت ت تتة االجتماعي ت ت تتة
واال ت اديةع وا دل من تالع تنفيل ا ة الوفنية للتنمية اللشرية وغاها من
السياسات الوفنية وااللتزامات الدولية لابكستانال
 ١8٣-١٢5مواصتتلة ضتتمان جمموعتتة كاملتتة متتن حقتتوق اإلنستتان لستتكان املتتدن
واألراف لاال اد الروسدال
 ١8٤-١٢5احلف تتاع عل تتي ش تتلكات التوزي تتع الوفني تتة للم تتواد القلا ي تتة واألدوات
املنزلية لألشخاص دوي الدتل املنخف لجنوب أفريقياال
 ١85-١٢5تعزيتتز ال تتدعم للنس تتاء الال تتد يستتعني ألن ي تتلحن را تتدات أعم تتاع
لجنوب أفريقياال
 ١86-١٢5مواصلة اجل ود لتوسيع ن اق احل توع علتي ميتاه الشترب وال ترف
ال حد املنافق احلضرية والريفية لجنوب أفريقياال
 ١8٧-١٢5اعتماد تدابا للحفاع علي الربامج االجتماعية والقضاء علي الفقتر
لدولة فلس نيال
 ١88-١٢5مواصت تلة اجل تتود الت ت تل تتلدا حكوم تتة نيك تتاراغوا حلماي تتة موافني تتا
ودعم مع بتأمني احتياجا م القلا ية ومن تتالع التربامج املختلفتة الت تنفتلها دتلا
القرض لاجلم ورية العربية السوريةال
 ١8٩-١٢5مواصتتلة ج ودهتتا لتعزيتتز ومحايتتة حقتتوق اإلنستتانع وفق ت ا اللتزاما تتا
الدولية لتركياال
 ١٩٠-١٢5مواصلة تعزيز السياسات املتعلقتة ابلتعلتيم وال تحة والعمالتة ل تا
شعل اع ال سيما أشد الفئات ضعفا لمج ورية فنزويال اللوليفاريةال

 ١٩١-١٢5مواصتتلة تعزيتتز التوزيتتع التتوفين لألغليتتة واملنتجتتات املنزليتتة أبستتعار
،فضتتةع وتتا يتتتيط لألستتر دات التتدتل املتتنخف احل تتوع علي تتا لمج وريتتة فنتتزويال
اللوليفاريةال
 ١٩٢-١٢5التنفيتتل الفعتتاع للخ تتة الوفنيتتة للتنميتتة اللش ترية ح ت عتتا ٢٠٢1
ولقاها من السياسات واإلجراءات احلكومية لتحقيق الرفاهية لسكاهنا لكوابال
 ١٩٣-١٢5تعزيز اإلجراءات الرامية إىل احلد من الفقر لكوابال
 ١٩٤-١٢5مواصتتلة ت ليتتق سياستتا ا العامتتة عتتن فريتتق إدرات ب ترامج متتن شتتأهنا
يئة الظتروف الالزمتة لتخفيتف حتدة الفقترع مثتل التربانمج احلضتري لرفتاه األففتاع
اللين يعيشون فقر مد ع لأنقوالال
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 ١٩5-١٢5مواصت ت ت ت تتلة االست ت ت ت تتتفادة مت ت ت ت تتن ت ت ت ت تتاو ا ت ت ت ت تتة الوفنيت ت ت ت تتة للتنميت ت ت ت تتة
اللشرية  ٢٠1٦-٢٠1٢بسلل من تا التنفيتل الكامتل للعناصتر األساستية للتربانمج
الوفين للتنمية اللشرية  ٢٠٢1-٢٠18لغاانال
 ١٩6-١٢5مواصتلة ج ودهتا للحتد متن الفقترع ال ستيما عتن فريتق تعزيتز األمتتن
القلا د ألكثر الفئات ضعف ا اجملتمع لبواتنال

 ١٩٧-١٢5اعتم تتاد وتنفي تتل ت تتة عم تتل وفني تتة ملكافح تتة س تتوء تقلي تتة األفف تتاع
وامل تراهقني تنفيتتلا فعتتاالاع و تا يشتتمل تتتدابا إلدكتتاء التتوعدع و ستتني مرا لتتة القتتلاء
وتعزيز السلوك اإلجيا فيما يتعلق ابلتقلية لبلقاراال
 ١٩8-١٢5مواصلة تعزيز اجل ود الرامية إىل احلفاع علي االستقرار املا وتعزيز
النمتتو اال ت تتادي التتلي متتن شتتأنه أن يعتتود ابلفا تتدة علتتي مجيتتع ستتكان نيكتتاراغوا
لفيي ان ال
 ١٩٩-١٢5مواصتلة تعزيتز التنميتة اال ت تادية واالجتماعيتة تدف القضتاء علتتي
الفقر املد ع ل ربصال
 ٢٠٠-١٢5التنفيتتل الكامتتل لل تربامج الراميتتة إىل دعتتم الفئتتات األكثتتر ضتتعفا
اجملتمعع مثل برانمج القضاء التا علي اجلوع وتوزيع حز استرتداد القتدرة اإلنتاجيتة
لمج ورية كورا الشعلية الدلقرافيةال
 ٢٠١-١٢5مواصلة ج ود القضاء علي الفقر العا واملد ع
الدومينيكيةال
 ٢٠٢-١٢5مواصت تتلة الست تتعد إىل تف ت ت
الدومينيكيةال

الللد لاجلم وريتة

مؤش ت ترات عت تتد املست تتاواة لاجلم وريت تتة

 ٢٠٣-١٢5مواصتتلة ج تتود تتتوفا ا تتدمات االجتماعيتتة جلميتتع ش ترا ط اجملتمتتعع
ال ستتيما أشتتد الفئتتات ضتتعف ا واحتياجت اع وخباصتتة جمتتاع تتتدمات الرعايتتة ال تتحية
الشاملة والتعليم لم رال
 ٢٠٤-١٢5ضتتمان محاي تتة وتعزي تتز حق تتوق اإلنستتان لس تتكان نيك تتاراغوا
اجملاالت لالسلفادورال

مجي تتع

 ٢٠5-١٢5اعتم تتاد سياس تتات حم تتددة اد تتدف لتعزي تتز املس تتاواة الفعلي تتة والتنمي تتة
اال ت ادية للنيكاراغويني املنحدرين من أصل أفريقد لهاي ال
 ٢٠6-١٢5ضتتمان الوصتتوع إىل الرعايتتة ال تتحية الشتتاملة وا تتدمات ال تتحية
اجملانيةع دون متييز لادندال
 ٢٠٧-١٢5صياغة وتنفيل ت ة عمل للحد من حاالت محتل األففتاعع تتضتمن
محالت توعيةع ومقاضاة مرتكف جرا م االغت تاب مقاضتاة فعليتةع وتتوفا التثقيتف
اجلنس تتد الش تتاملع وإاتح تتة إمكاني تتة حل تتوع عل تتي وس تتا ل من تتع احلم تتل ح تتاالت
ال وارئ لهولنداال
28

GE.19-11415

A/HRC/42/16

 ٢٠8-١٢5وضع اسرتاتيجيات لضمان التثقيف اجلنستد املتدارك تدفع
مجلتتة أم تتورع إىل احل تتد م تتن ع تتدد حتتاالت احلم تتل ب تتني املراهق تتات وض تتمان اس تتتمرار
ح وع الفتيات علي التعليم دون متييز لالربتقاعال
 ٢٠٩-١٢5تكثيتتف اجل تتود لضتتمان ح تتوع مجيتتع النيكتتاراغويني علتتي ال تتحة
والتعليم لإريرتاال
 ٢١٠-١٢5ضت ت تتمان الرعايت ت تتة ال ت ت تتحية والتعلت ت تتيم جلميت ت تتع مت ت تتوافين نيكت ت تتاراغوا
لاال اد الروسدال
 ٢١١-١٢5مواصتتلة تعزيتتز احلتتق ال تتحةع بستتلل من تتا تتتوفا التق يتتة ال تتحية
الكاملة وا دمات ال حية جماانا لاجلم ورية العربية السوريةال
 ٢١٢-١٢5مواصلة سني نوعية ا دمات ال حية وتيستا الوصتوع إىل النظتا
ال حدع مع الرتكيز علي احلد من وفيات األم ات واألففاع لكوابال
 ٢١٣-١٢5مواص ت تتلة ج وده ت تتا للمض ت تتد
لبنقالديشال

تفت ت ت

مع ت تتدع وفي ت تتات األفف ت تتاع

 ٢١٤-١٢5اعتمتتاد تتتدابا فعالتتة للت تتدي حلمتتل املراهقتتات علتتي ن تتاق واستتعع
وا دل وضع وتنفيل ورصد اسرتاتيجية وفنية متكاملة للو ايتة و ديتد تكاليف تا
ووضع ميزانيت ا لبلقاراال
 ٢١5-١٢5زادة تعزيتز منتودت الرعايتتة ال تحية لألستترة واجملتمتع وتتا يتماشتي متتع
است ترتاتيجية الرعاي تتة ال تتحية األولي تتة وتل تتادع املمارس تتات اجلي تتدة ه تتلا ال تتدد
لمج ورية كورا الشعلية الدلقرافيةال
 ٢١6-١٢5ضت تتمان تقت تتدمي املست تتاعدة ال ت تتحية للجميت تتعع دون متييت تتز ألست تتلاب
سياسيةع مع احرتا حرية العاملني ال ليني وكفاء م امل نية لالكرسد الرسو ال
 ٢١٧-١٢5إلق تتاء جت تترمي اإلج تتاض مجي تتع الظت تروف وض تتمان إاتح تتة ت تتدمات
اإلج تتاض اامنتتة والقانونيتتة للنستتاء والفتيتتات الال تتد امل تتن نتيجتتة اغت تتاب أو
الال د تتعرض حيا ن أو صحت ن للخ رع علي النحو املوصي به سابق ا لسلوفينياال
 ٢١8-١٢5إج تراء مستتط ملتتدري انتشتتار حتتاالت اإلج تتاض غتتا القتتانو وغتتا
اامن والاد تدابا حلماية احلق العاملد للمرأة احلياة وال حة لالنرويجال
 ٢١٩-١٢5إلقتتاء جتتترمي اإلج تتاض علتتي األ تتل حتتاالت احلمتتل النامجتتة عتتن
االغت تتاب أو س تتفاو احمل تتار وأيضت ت ا عن تتدما تك تتون حي تتاة أو ص تتحة األ ت تتر
لأملانياال
 ٢٢٠-١٢5ض تتمان إعم تتاع ال تتحة واحلق تتوق اجلنس تتية واإل ابي تتةع و تتا دلت ت
الوص تتوع إىل جمموع تتة كامل تتة م تتن ا تتدمات واملعلوم تتات املتعلق تتة ابلرعاي تتة ال تتحية
اإل ابية واجلنسية اجليدة لأسرتالياال
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 ٢٢١-١٢5س تتني نوعي تتة التعل تتيم وض تتمان الوص تتوع دون متيي تتز إىل التعل تتيم
املنافق الريفية لادندال
 ٢٢٢-١٢5مواصتتلة تتتوفا فتترص أفضتتل للوصتتوع إىل التعلتتيم عتتن فريتتق ديتتد
أول تتوات  ،تتات امليزاني تتة للتعل تتيم ل تتل املدرس تتد والتعل تتيم الث تتانوي املن تتافق
الريفية لإندونيسياال
 ٢٣٣-١٢5مواص تتلة ج وده تتا للقض تتاء عل تتي األمي تتةع ال س تتيما ابلنس تتلة للنس تتاء
والفتيات ال قاات لمج ورية إيران اإلسالميةال
 ٢٢٤-١٢5مواصتتلة براجم تتا التعليميتتة املضتتمونة ال ت تتدف إىل ستتني نوعيتتة
التعلتتيم وتكتتافؤ فتترص الوصتتوع إليتتهع وزادة الكفتتاءة والفعاليتتة املؤسستتية لمج وريتتة
الو الدلقرافية الشعليةال
 ٢٢5-١٢5ضت تتمان واح ت ترتا حت تتق الفئت تتات الضت تتعيفةع مثت تتل الشت تتعوب األصت تتلية
واألشت تتخاص املنحت تتدرين مت تتن أصت تتل أفريقت تتد وامل ت تتاجرينع الوصت تتوع إىل التعلت تتيم
لمدغشقرال
 ٢٢6-١٢5الت تتاد تت تتدابا تش ت تريعية ظت تتر مجيت تتع أشت تتكاع التمييت تتز فيمت تتا يتعلت تتق
ابلوصوع إىل التعليم لمدغشقرال
 ٢٢٧-١٢5مواصتتلة ج ودهتتا لضتتمان التعلتتيم اجملتتا واملن تتف والعتتا اجلتتودة
واملناسب لعمانال
 ٢٢8-١٢5مواصتتلة ج ودهتتا لتنفيتتل ت تتة التعلتتيم للفتترتة  ٢٠٢1-٢٠17متتن
أجت تتل ض ت تتمان ت ت تتوفا تعل ت تتيم جم ت تتا ومن ت تتف وع ت تتا اجل ت تتودة ومناس ت تتب لألفف ت تتاع
لابكستانال
 ٢٢٩-١٢5مواصتلة احلمتتالت الراميتة إىل مكافحتتة التستترب املدرستد واحلتتد متتن
وفيات األم ات لإريرتاال
 ٢٣٠-١٢5مواصلة سني اللنيتة التحتيتة ملراكتز التعلتيم علتي املستتوري التوفينع
وتاصة املنافق الريفية لإريرتاال
 ٢٣١-١٢5مواصلة ضمان احلق تعليم جما ومن تف وعتا اجلتودة ومناستبع
وتوسيع ن ا ه وتعزيز تكافؤ فرص االستفادة منه لاجلم ورية العربية السوريةال
 ٢٣٢-١٢5مواصتتلة الرتكيتتز علتتي تنفيتتل ت تتة التعلتتيم للفتترتة ٢٠٢1-٢٠17
ووضع املناهج الدراسية وامللادرات املناسلة لتعزيز املساواة بتني اجلميتع احل توع
علي التعليم لجزر الل اماال
 ٢٣٣-١٢5مواصتتلة ستتني ادياكتتل األساستتية للمتتدارك العامتتة لضتتمان تعلتتيم
أفضل الللد لاجلم ورية الدومينيكيةال
 ٢٣٤-١٢5مواصتتلة تنفيتتل تتتدمات التعلتتيم الثتتانوي عتتن بعتتد
األكثر ضعف ا لالسلفادورال
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 ٢٣5-١٢5مواصت تتلة ست تتني فت تترص الوصت تتوع إىل التعلت تتيم ونوعيتت تتهع وال ست تتيما
لألففاع اللين يعيشون املنافق الريفية لالكرسد الرسو ال
 ٢٣6-١٢5التنفيتتل الكامتتل لتشتريعا ا الوفنيتتة ملنتتع العنتتف ضتتد املترأة والقضتتاء
علي التمييز بني اجلنسني لادندال
 ٢٣٧-١٢5تعزيز اجل ود الرامية إىل منع ومكافحة مجيع املمارسات الضارة ضد
النس تتاء والفتي تتاتع و تتا دلت ت زوات األفف تتاع وال تتزوات امللك تتر وال تتزوات القس تتري
لإي الياال
 ٢٣8-١٢5مواصلة إيالء األولوية لدعم املساواة بني اجلنسني ومشاركة املترأة
مستوات صنع القرار لمج ورية الو الدلقرافية الشعليةال
 ٢٣٩-١٢5وضع اسرتاتيجيات للت دي للعنف املستمر ضد النساء والفتياتع
وا دل تل اإلانف واالعتداء اجلنسد لالربتقاعال
 ٢٤٠-١٢5التتاد تتتدابا فوريتتة للت تتدي الرتفتتاع معتتدالت تتتل اإلانف والعنتتف
اجلنسد والعنف ضد النساء واألففاعع عن فريق التحقيتق الفتوري هتله اجلترا م
ومالحقة مرتكلي ا ضا ياع وإلقاء التعديالت التشريعية ال أضعف تنفيل القتانون
ر م 779ع وتوفا الدعم املتخ ص للضحاا لأملانياال
 ٢٤١-١٢5ضتتمان محايتتة أفضتتل للنستتاء واألففتتاع بوضتتع ةليتتات إنتتلار ملكتتر
ترصد أي إشارات علي حدوف حاالت عنف لاجلزا رال
 ٢٤٢-١٢5القضتتاء علتتي العنتتف والتمييتتز اجلنستتانيني وعلتتي العنتتف املوجتته ضتتد
أ ليتتات الشتتعوب األصتتلية واملثليتتات واملثليتتني ومزدوجتتد امليتتل اجلنستتد ومقتتايري
ادوية اجلنسانية وحاملد صفات اجلنسني لأسرتالياال
 ٢٤٣-١٢5ال تتاد ت تتدابا عاجل تتة ملكافح تتة مجي تتع أش تتكاع العن تتف ض تتد النس تتاء
واألففاعع ال سيما العنف اجلنسد ضتد الفتيتاتع متن تتالع تعزيتز اإلفتار القتانو
وتعزيز السل ات املخت ة وتقدمي الدعم الكا للضحاا لالنمساال
 ٢٤٤-١٢5مواصتتلة ج ودهتتا لتعزيتتز حقتتوق املت ترأةع ال ستتيما عتتن فريتتق تعزي تتز
وصودا إىل العدالة لبواتنال
 ٢٤5-١٢5زادة اجل ود املللولة للحد من مستوات اإلفالت من العقاب علي
العنف ضد النساء والفتيات لالربازيلال
 ٢٤6-١٢5إنشتتاء س تتجالت شتتاملة وش تتفافة حل تتاالت العنتتف األس تتري والعن تتف
اجلنسد ووفيتات األم تاتع فضتالا عتن حتاالت تتل اإلانف والتمييتز ضتد املثليتات
واملثليتتني ومزدوجتتد امليتتل اجلنستتد ومقتتايري ادويتتة اجلنستتانية وأح ترار ادويتتة وامليتتوع
اجلنسية وحاملد صفات اجلنسني ل ربصال
 ٢٤٧-١٢5بت تتلع املزيت تتد مت تتن اجل ت تتود لضت تتمان التمتت تتع الكامت تتل حبقت تتوق ال فت تتل
لإي الياال
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 ٢٤8-١٢5الاد مجيع التدابا الالزمة ملنتع انت اكتات حقتوق اإلنستان لألففتاع
واملراهقنيع ال سيما احلق احلياة وال حة لملديفال
 ٢٤٩-١٢5زادة ج ودهتتا للحتتد متتن عمتتل األففتتاع عتتن فريتتق تتتوفا احلتتوافز
الالزمة ول يص مزيد من التمويل لق اع التعليم لميامنارال
 ٢5٠-١٢5مواصتتلة االستتتثمار ووضتتع سياستتات للقضتتاء علتتي عمتتل األففتتاعع
وتف ت معتتدالت التستترب متتن املتتدارك و ستتني فتترص احل تتوع علتتي التعلتتيم
املنافق الريفية لالربتقاعال
 ٢5١-١٢5الاد تدابا ملنع العنف ضد األففاع ومنتع استتقالدم
أجل محاية حقوق ال فل لاليمنال

العمتل متن

 ٢5٢-١٢5ل يص موارد مالية كافية لتدعم التنفيتل الفعتاع للتشتريعات ادادفتة
إىل تف عمالة األففاع لاجلزا رال
 ٢5٣-١٢5الت تتاد تت تتدابا ملنت تتع انت ت تتاك حقت تتوق اإلنست تتان لألففت تتاع وامل ت تراهقنيع
ال س تتيما احلت تتق احلي تتاة وال ت تتحة واملش تتاركة واحلت تتق حري تتة تكت تتوين اجلمعيت تتات
لمال ةال
 ٢5٤-١٢5التتاد تتتدابا جريئتتة لتحستتني عمليتتة متتنط ستتندات ملكيتتة األراضتتد
للشعوب األصلية لموزامليقال
 ٢55-١٢5ضمان نظا امللكية التقليدية للشعوب األصلية والشعوب املنحتدرة
من أصل أفريقد ومحاية هوية أجدادهم الثقافية لباوال
 ٢56-١٢5ضمان الوصوع الفعتاع إىل احلتق
فريق استئناف دراسة فللات اللجوء لأفقانستانال

التمتاك اللجتوء والتمتتع بته عتن

 ٢5٧-١٢5ض تتمان الوص تتوع الفع تتاع إىل احل تتق
اللجوء لأفقانستانال

التعل تتيم لالجئ تتني وملتمس تتد

 ٢58-١٢5الستتماو ابلعتتودة ال وعيتتة واامنتتة للمتتوافنني التتلين فتتروا متتن الللتتد
توفا من االنتقا لأسرتالياال
 ٢5٩-١٢5ضتتمان العتتودة اامنتتة واللقتتاء دون التعتترض لالنتقتتا جلميتتع التتلين
أثجربوا علي مقادرة نيكاراغوا منل بداية األزمة لكوستاريكاا.

تعرب عن مو تف الدولتة
 -١٢6ومجيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة هلا التقرير ر
لالتتدوعا الت تتدمت ا و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض .وينلقتتد أالر يثف تتم أهنتتا ظتتي بتأييتتد
الفريق العامل ثككل.
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