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مقدمة
عق ددد ال ري ددق العام ددر املع ددي ابلش ددتعراأ ال دددور ال ددامر املن د د وفق ددا لقد درار حلد د حق ددو
-1
ال د د ة م ددن  20إىل  31ك ددانون اللاا/ين دداير  .2020وأج ددر
اإلنس ددان  1/5دورت دده اةامس ددة واللفرت د د
 21ك ددانون
الش ددتعراأ املتعل ددق الم وري ددة لو الدبقرايفي ددة ال ددعبية اتلس ددة اللالل ددة ال دديت عق ددد
اللاا/يناير  . 2020وترأس وفد مج ورية لو الدبقرايفية ال عبية ابونكو شانغسومساك ،الوزير امللحدق
مبكتددر رسددي الددوزراس ورسددي اللننددة الويفنيدة املعنيددة وقددو اإلنسددان .واعتمددد ال ريددق العامددر جلسددته
 24كانون اللاا/يناير  2020تقرير مج ورية لو الدبقرايفية ال عبية.
التاشعة اليت عقد
وك ددان حل د د حق ددو اإلنس ددان ق ددد ا ت ددار 24 ،ك ددانون اللاا/ين دداير  ،2020فري ددق املق ددررين
-2
(اجملموع ددة اللفرتي ددةل م ددن البلد دددان التالي ددةد إندونيس دديا وإيهالي ددا ومج وريد ددة الكونغ ددو الدبقرايفي ددة ،لتيس د د
الشتعراأ املتعلق الم ورية لو الدبقرايفية ال عبية.
ووفقدا لل قدرة  15مددن مرفدق قدرار حلد حقددو اإلنسدان  1/5وال قددرة  5مدن مرفددق قدرار اجمللد ،21/16
-3
صدر الواثسق التالية اليت أعد من أجر الشتعراأ املتعلق الم ورية لو الدبقرايفية ال عبيةد
(أل

تقرير ويفي/عرأ كتايب مقدم وفقا لل قرة (15أل (A/HRC/WG.6/35/LAO/1ل؛

(بل تقرير جتميعي أعدته م وضية األمم املتحدة السامية حلقو اإلنسان وفقا لل قدرة (15بل
(A/HRC/WG.6/35/LAO/2ل؛
(جل مددوجز أعدتدده م وضددية األمددم املتحدددة السددامية حلقددو اإلنسددان وفقددا لل قددرة (15جل
(A/HRC/WG.6/35/LAO/3ل.
وأحيلت إىل مج ورية لو الدبقرايفيدة ال دعبية عدن يفريدق اجملموعدة اللفرتيدة قاسمدة أشدالة أعدد ا
-4
ش ددل ا أملاني ددا واللتغ ددال و لنيك ددا وكن دددا ولي تن ددتاين ابش ددم حموع ددة األص دددقاس املعني ددة تلي ددا التن يد د
واإل فغ واملتا عة على الصعيد الويفي والديت تمدم إشدبانيا وشدلوفينيا واململكدة املتحددة لليهانيدا الع مدى
وأيرلندددا ال ددمالية والددولح املتحدددة األمريكيددة .وبكددن اليفددفل علددى قد ل األشددالة املوقد ال ددبكي
لفشتعراأ الدور ال امر.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
شدد وفد مج ورية لو الدبقرايفية ال عبية على أن لبلدل ابعا يفويف تعزيز حقو اإلنسان
-5
ومحايت ددا .وركددر أن مج وريددة لو الدبقرايفيددة ال ددعبية حاف ددت ،علددى امتددداد السددنوا اةمد املاضددية،
على الشدتقرار السياشدي والن دام الجتمداعي والنمدو القتصداد  ،ىدا أفمدى إىل حتسدن أحدوال ال دعر
املعي ددية وازدحد متتعدده وقددو اإلنسددان ابلتدددرين .وأفدداد ضن احلكومددة ماضددية تن ي د هت ددا الويفنيددة
اللامنددة للتنميددة الجتماعيددة القتصددادية (2020-2016ل ،وقددي ايفن السددنة األ د ة من ددا ،كمددا أ ددا
صدددد صددوغ هددة أ ددر مددن ق د ا القبيددر قددي اةهددة التاشددعة لل د ة  2025-2021الدديت شددتدرج في ددا
أقداف التنمية املستدامة و هة التنمية املستدامة لعام .2030
ورك ددر الوف ددد أن مج وري ددة لو الدبقرايفي ددة ال ددعبية تتع دداون هبم ددة م د لي ددا حق ددو اإلنس ددان
-6
الدوليددة واإلقليميددة وأ ددا أصددبحت يفرفددا مع ددم معاقدددا حقددو اإلنسددان .وشدداركت علددى الصددعيد
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اللناسي حوارا م أش اليا والحتاد األورويب ن حقو اإلنسان .و فل ال ة امل مولة ابلتقرير،
قدمت الدولة عددا من التقارير الويفنية إىل قياا املعاقدا وتلقت ،عدام  ،2017زحرة مدن املقدررة
اةاصددة املعنيددة بي د األيف ددال واشددتغف م جنسدديا ،مبددا رلددو اشددتغف م البغدداس و امل دواد اإلابحيددة
وغ قا من مواد العتدداس اتنسدي علدى األيف دال وتلقدت ،عدام  ،2019زحرة مدن املقدرر اةدامل املعدي
مبس لة ال قر املدق وحقو اإلنسان.
وأضاف الوفد أن ا لدولة تتب شياشة من تحة وداعمة حلق مجي أفراد ال عر حرية التعبد
-7
عن راس م على حنو ف وحرية التنم السلمي وإجراس البحوث وإصدار املن ورا م عددم اال دة
القددانون ،فتلددو احلقددو منصددومل علي ددا الدشددتور و القددانون املتعلددق وشدداسط اإلعددفم اتمدداق .
وأولددت احلكومددة القتمددام أيمددا لكددبجت جتدداوزا وشدداسط التواصددر الجتمدداعي ،مددن قبيددر ن ددر األ بددار
الكار ة واملعلوما اململلة واملواد اإلابحية.
ونول الوفدد ضييدة اتمعيدا واملاشسدا غد الرويدة ،ابعتبارقدا مدن ال دركاس ج دود التنميدة
-8
الجتماعية القتصادية والت يف من حدة ال قر ،وشلط الموس ق ا الصدد على املرشدوم رقدم 238
املتعلق ابتمعيا واملاشسا وال يبيجت ملن ما اجملتم املدا أن تتلقى التموير والدعم التقي وفقا
للق دوان واملبددادج التوجي يددة الويفنيددة .ويبل د حاليددا عدددد اتمعيددا واملاشسددا الدديت أقددر السددلها
امل تصة إن اسقا  163مجعية و 25ماشسة.
وفيما يتعلق قمية ا ت اس أحد األش امل ،أكد الوفد أن احلكومة مل تتوان عن ل ات دود
-9
لك الددة اشددتمرار التحقيددق وفقددا للقددانون وحسددبما يفلبتدده أشددرة رلددو ال د ا .يددد أندده مددا زالددت قندداك
تساؤل عديدة مل يعلر على إجا ة ا .وركدر الوفدد أن تندة التحقيدق الديت أن د ا احلكومدة مدا رحدت
تن ددر مجي د اتوانددر الدديت بكددن أن توضددجت قدددر أكددل شددبر ال ت دداس .وأضدداف أن التحقيددق قددد
يستغر وقتا يفويف وأن احلكومة شتواصر ج ودقا ق ا الصدد.
 -10وته ددر الوف ددد إىل مس د د لة احل ددد م ددن ال ق ددر ف د د كر أ ددا إح ددد أعل ددى أول ددوح مج وري ددة لو
الدبقرايفيددة ال ددعبية .وأضدداف أن لدددل ي دددف إىل اةددروج مددن فاددة أقددر البلدددان دوا ولددول عددام 2024
وحتقيق أقداف التنميدة املسدتدامة مبدا يداد إىل حتسد أشدباب معي دة شدعبه علدى حندو مهدرد .ومدن ،
اعتمد احلكومة إيفار رؤية عدام  2030واةهدة الشد اتينية لتنميدة الريدف والقمداس علدى ال قدر (2025-2016ل
هت ددا الويفنيد ددة اللامن ددة للتنميد ددة الجتماعيد ددة
و ه ددة اش د د اتينية للتنمي ددة ح د د ع ددام  2030أدحد ددت
القتصددادية (2020-2016ل هب دددف الرتق دداس ابلبلددد إىل فا ددة البل دددان املتوشددهة ال ددد ر .وأش ددار ق د ا
الصدد إىل أن السنوا القفسر املاضية ش د تقدما ل يست ان ه فيما يتصر ابحلد من ال قر.
 -11وركر الوفد أن التعليم ي كر أيما حال ر من اجملال را األولوية ،حيث اعتمد البلدد
عددا من القوان املتصلة قهال التعليم ،من قبير قانون التعلديم الصدادر عدام  2015واملرشدوم املتعلدق
ابلتعليم العايل الصدادر عدام  2015ومرشدوم د ن التعلديم الرقبداا صددر عدام  .2017وأضداف أن
البلد عاكف على تن ي هته املتعلقة ابلتعليم والرحضة لل ة  2020-2016ورؤيته التعليمية الدواردة
إيفار عام  2030وأن احلكومة شعت جاقدة إىل ختصيا  17املاسة من الناتن احمللي اإلمجايل لقهال
التعليم شنوح.
 -12وأفدداد الوفددد ضن احلكومددة ذلددت ،من د جولددة الشددتعراأ الدددور ال ددامر اللانيددة ،ماضددية
إصددفق قهددال الصددحة العامددة ،ويددث تددوفر لل ددعر حددال الرعايددة الصددحية تغهيددة واشددعة النهددا و
املتندداول .واشددتمر تن ي د هددة إصددفق قهددال الصددحة لل د ة  2020-2016واش د اتينية التغ يددة الويفنيددة
املمت دددة ح د د ع ددام  2025و ه ددة العم ددر الويفني ددة ح ددال التغ ي ددة لل د د ة  .2020-2016وأض دداف أن
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احلكومددة ركددز أيمددا علددى حتس د وتوشددعة البنيددة التحتيددة ل ددبكة الصددحة العامددة
والري ية.

املنددايفق احلم درية

 -13وركر الوفد أن األرأ رتدروة ويفنيدة بتلك دا شدعر لددل املتعددد اإلرتنيدا وتدديرقا الدولدة نيا دة
عددن ال ددعر ددكر مجدداعي وموحددد .وأشددار إىل أن الدولددة تع د ف وددق حيددازة األراضددي املورورتددة .و
عددام  ،2016اعتمددد املرشددوم رقددم  84/PMاملتعلددق تعددويس السددكان املتمددررين مددن م دداري اإلعمددار عددن
ما قدول من أراأ وإعادة تويفين م ،حيث يقمى مبنجت تعويما حزية وأراأ ديلدة .و عدام ،2018
اعتم ددد اتمعي ددة الويفني ددة ق ددانوان د د ن الش ددتيهان وتوزيد د ف ددرمل العم ددر املس ددتدام ،و ع ددام ،2019
اعتمد قانون األراضي .فللحصول على تصريجت مبنجت امتيداز اشدتغفل األرأ م داري إ اسيدة ،يلدزم
التص ددديق عل ددى ص ددحة تقييم ددا األرت ددر البيا ددي والجتم دداعي والتحل دديف القتص ددادية وال ني ددة .وم ددن ،
أن ات تان لشتهفل الرأ العام والت اور م األقايل ال ين قد يتمررون .وحيلما اقتمدت المدرورة
نقر األقايل ،توفر الدولة منايفق جديدة إلعادة تويفين م وتن شياشة التعويما .
 -14وأفدداد ضن مج وريددة لو الدبقرايفيددة ال ددعبية تددويل األييددة حلمايددة حقددو األيف ددال ومصدداحل م
العليا وض ا وضعت هة عمر ويفنية ملن العنف ضد النساس واأليف ال والقماس عليه (2020-2014ل
و هة عمر ويفنية من أجر األم ا واأليف ال (2020-2016ل و هة عمر ويفنية للقماس على ذاقرة
ت غير األيف ال (2020-2014ل.
عد د ددام  2019قد د ددانوان د د د ن
 -15وأشد د ددار إىل أن مج وريد د ددة لو الدبقرايفيد د ددة ال د د ددعبية اعتمد د ددد
األش امل رو اإلعاقة ،ا دف منه تعزيز محايدة حقدو األشد امل رو اإلعاقدة ومصداحل م والقمداس
على مجي أشكال التمييز ضدقم و ياة ال روف الفزمدة لتمكيدن م مدن تهدوير أن سد م والعتمداد علدى
ال ا والشت ادة من األن هة الجتماعية.
 -16إل أنه ما زالت قناك حتدح  ،من ين ا ،حسبما ركر الوفد ،احلاجة إىل زحدة ف م القاسم
شلو القماس واتم دور وجده عدام للقدانون وشدد
على إن ار القانون واملساول احلكومي والعامل
النقا املوارد الفزمة ملواصلة التنمية الجتماعية القتصادية حتقيقا لل دف املتملر اةروج من فاة
أق ددر البل دددان دوا ومعات ددة اثر ال د اسر غ د املن ن ددرة وغ ق ددا م ددن ال ددا احل ددرب ال دديت تع ددو التنمي ددة
الجتماعية القتصادية الويفنية وتنال من شبر رز شكان املنايفق الري ية الناسية.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
ددفل جلس ددة التح دداور ،أدىل  89وف د ددا بي دداان  .وت ددرد،
-17
التوصيا اليت يفرحت فل اتلسة .

ال ددرل الل دداا م ددن ق د د ا التقري د در،

 -18شددلط وفددد كددواب المددوس علددى ات ددود املب ولددة تن يد ا للتوصدديا الدديت قبلددت ددفل الشددتعراأ
الدور السا ق ،وركز وجه امل على التقدم احملرز حال التعليم والصحة واحلد من ال قر.
 -19ونددول وفددد قددلمل ابعتمدداد هددة التنميددة الش د اتينية لل د ة  2025-2016وإبدمدداج أقددداف
التنمية املستدامة إيفار الت هيط البلد امل كور و س معدل األمية.
 -20ونددول وفددد ت دديكيا تحسددن اإليفددار القددانوا حلقددو اله ددر وأشدداد ابزدحد معدددل اللتحددا
ابملدارس ال تيا وتقليا فاة اتراسم اليت يعاقر علي ا ابإلعدام.
 -21وأشدداد وفددد مج وريددة كددورح ال ددعبية الدبقرايفيددة ابلتقدددم الد أحددرز
نتينة لعتماد هة التنمية الش اتينية لل ة  2025-2016وتن ي قا.
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 -22وأشدداد وفددد الدددا رك تعزيددز إيفددار الق دوان والسياشددا املتعلقددة وقددو اله ددر وأشددار إىل أندده
ل غىن عن مراعاة حقو اإلنسان السعي إىل حتقيق التنمية املستدامة.
 -23ورحددر وفددد اتم وريددة الدومينيكيددة ابعتمدداد ق دوان  ،ا دددف من ددا أن تيسددر ،إىل حددد كب د ،
عملية املوافقة على تسنير املن ما غ احلكومية وعلى أن هة تلو املن ما .
 -24وأشاد وفد كرواتيا ابت دود املب ولدة ملواسمدة الت دريعا مد املعداي الدوليدة وابةهدوا املت د ة
ل شيخ شيادة القانون وأعرب عن األشف إزاس ما ي دد عن اشتمرار وجود حال تع ير.
 -25وأشدداد وفددد إشددتونيا ابللت دزام ابلقمدداس علددى العنددف ضددد األيف ددال والعنددف القدداسم علددى نددول
اتن  .وشن البلد حمدر الد كر علدى أن يك در للمدرأة إمكانيدة احلصدول علدى الرعايدة حدايل الصدحة
اتنسية واإلجنا ية وعلى وشاسر من احلمر وأن يممن ا التوعية اتنسية.
 -26وقن وفد إرتيو يا مج ورية لو الدبقرايفية ال عبية على اعتماد هة التنمية الش اتينية وإيفار
رؤية عام  2030ونول ابلتقدم احملرز حال املساواة اتنس .
 -27وقن وفد فيني مج ورية لو الدبقرايفية ال عبية على إجنازا ا
اتولة السا قة.
-28
توصيا .

تن ي التوصيا املنبلقة من

وأزج ددى وف ددد فنلن دددا ال ددكر تم وري ددة لو الدبقرايفي ددة ال ددعبية عل ددى تقريرق ددا ال ددويفي وق دددم

 -29وأشدار وفدد فرنسددا إىل أن حالدة حقدو اإلنسددان مج وريدة لو الدبقرايفيدة ال ددعبية مدا زالددت
تبعث على القلق على الرغم ىا يب له البلد امل كور من ج ود ق ا الصدد.
 -30وأعرب وفد جورجيا عن تقديرل لختار تدا حلماية حقو اله ر ولعتماد اش اتينية ويفنية
و هط عمر ويفنية ق ا الصدد.
 -31ورح ددر وف ددد أملاني ددا ابلتق دددم احمل ددرز تن ي د ص ددكوك حق ددو اإلنس ددان و اشتم ددافة املق ددررين
اةاص  ،إل أنه أعرب عن القلق إزاس تقييد حرية التعب وحرية تكوين اتمعيا وحرية التنم .
 -32وأعرب وفد قندوراس عن الرتياق إزاس التدا املت ة هبدف تعزيز اإليفار القدانوا واملعيدار
احلصول على التعليم.
حلقو اله ر وزحدة فرمل النساس وال تيا
-33

ورحر وفد يسلندا تقليا فاة اتراسم اليت بكن املعاقبة علي ا ابإلعدام ما را.

 -34وأق ددر وف ددد ا ن ددد مب ددا تواج دده مج وري ددة لو الدبقرايفي ددة ال ددعبية م ددن حت دددح  ،ون ددول إبجنازا ددا
س معدل ال قر
املتنسدة حتقيق مع م أقداف التنمية املستدامة ،ول شيما إجنازقا املتملر
قدر كب .
 -35وأشدداد وفددد إندونيسدديا ابلتقدددم احملددرز فيمدا يتصددر ابحلقددو القتصددادية والجتماعيددة واللقافيددة،
وشدد على ضرورة مواصلة التعاون من أجر تمييق فنوة ال قر املنايفق احلمرية واملنايفق الري ية.
-36
من 60

وأرتددىن وفددد مج وريددة إي دران اإلشددفمية علددى مج وريددة لو الدبقرايفيددة ال ددعبية لقبو ددا مددا يقددرب
املاسة من التوصيا اليت يفرحت دورة الشتعراأ الدور ال امر السا قة.

 -37وحيَّا وفد العرا مج ورية لو الدبقرايفية ال عبية على التزام ا تقدمي تقارير ويفنية إىل قياا
املعاقدا و وض هط ويفنية للن وأ سيادة القانون واحلوكمة الرشيدة.
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 -38وشن وفد أيرلندا مج ورية لو الدبقرايفية ال عبية على اختار هوا تعزز قدر أكل إيفدار
حقو اإلنسان ،ورلو إبن اس ماشسدة ويفنيدة حلقدو اإلنسدان وفقدا للمبدادج املتصدلة مبركدز املاشسدا
الويفنية املعنية تعزيز حقو اإلنسان ومحايت ا (مبادج ابري ل.
 -39وأعرب وفد إيهاليا عن تقدير لدل لعتماد تعديف دشتورية البلد حمر ال كر دف إىل
حتس شبر محاية حقو اإلنسان ولعتماد قانون مكافحة العنف ضد النساس واأليف ال.
 -40وأعددرب وفددد اليدداابن أيمددا عددن تقدددير لدددل لعتمدداد ق دوان دددف إىل حتس د حالددة حقددو
اإلنسان ولتقدمي أر عة تقارير إىل قياا املعاقددا واشدتقبال زحرة مدن مقدررة اصدة وأ در مدن مقدرر
امل.
 -41وأع ددرب وف ددد األردن ك د لو ع ددن تق دددير ل دددل لعتم دداد  42ت دريعا جدي ددا من د ع ددام ،2015
ىا يستدل منه على التزام البلد حمر ال كر تحس حالة حقو اإلنسان.
 -42وأشدداد وفددد الكويددت ابعتمدداد القدوان املتعلقددة ومايددة حقددو اإلنسددان و وضد
ا الغرأ و تعزيز التعاون م اجملتم الدويل وايفليا الدولية ق ا الصدد.

هددط حتقيقددا

 -43ورحددر وفددد ق غيزشددتان تعزيددز إيفددار الت دريعا والسياشددا املتعلقددة وقددو اله ددر ونددول،
وجه امل ،ابعتماد هط ويفنية من أجر األم ا واأليف ال.
 -44ورحر وفد لت يا ابملعلوما اليت ت يد تعاون البلد حمر ال كر م املكل
اإلجراسا اةاصة .وركر أن لدل يساورل القلق إزاس اشتمرار تقييد حرية التعب .

ولح

إيفار

 -45وأعددرب وفددد لكسددملغ عددن تقدددير لدددل لل دراكة القاسمددة يندده و د مج وريددة لو الدبقرايفيددة
ال عبية على الصدعيد اللنداسي .وشدن شدلها البلدد حمدر الد كر علدى أن تك در السياشدا الويفنيدة
دعم التنمية مجي أحناس البلد على قدم املساواة.
 -46وأرتىن وفد ماليزح على البلد حمر ال كر للتزامه تهوير وحتس القدوان والسياشدا مدن أجدر
ك الدة حقدو أفدراد ال دعر كافدة ،وأعدرب عدن تقددير لددل تم وريدة لو الدبقرايفيدة ال دعبية ملدا قدمتدده
من إش ام ناس اتماعة القتصادية والسياشية األمنية والجتماعية اللقافية التا عة لرا هة أمم جندوب
شر شيا.
 -47وأشدداد وفددد ملددديف ابلتدددا الدديت اخت د قا البلددد حمددر ال د كر للتوعيددة دشددتورل ،ورلددو تيس د
اليففل على املعلوما القانونية.
 -48ورحر وفد مالهة تعاون البلد حمر ال كر م قيادا املعاقددا واملكل د دولح
اإلجراسا اةاصة وابلتدا املت ة لزحدة حرية التعب وتكوين اتمعيا وحلماية املرأة واألشرة.

إيفدار

 -49وتكلم وفد مج ورية لو الدبقرايفية ال عبية ف كر أنه ،وفقا للمدادة  94مدن الدشدتور وللقدانون
املتعلق مبحكمة ال عرُ ،ي در أ تدد ر شداون احملكمدة ول لدوز للمحكمدة أن تت د أ قدرارا
إل اشتنادا إىل القانون ولر توف احلماية للقماة وأشرقم مواج ة أ أر أو أ ديدا .
 -50وشدد الوفد على األيية اليت يولي ا لدل لتحس وتهوير ذدروف الحتنداز مبدا يك در لندزلس
السنون أحوال معي ية مناشبة .وركدر أنده يوجدد حاليدا  18مرفدق احتنداز ،ين دا مرفقدان العاصدمة.
وأفاد ضن احلكومة صصت زقاس  107مفي دولر لتحس البنية التحتية للسنون ومعاتة م دكلة
اكت اذ ا ابلنزلس.
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 -51وأضاف أنه ،مبقتمى القانون اتناسي ال د ر حيز الن دار عدام  ،2018مت دس أندوال
اتراسم اليت بكن أن يعاقر علي ا ابإلعدام إىل  12جربة .وركر أنه ،فل املناق ة اةاصة اليت أجر ا
اتمعيددة الويفنيددة د ن م ددرول القددانون اتندداسي ،ارأت مع ددم األعمدداس أن رددة ضددرورة تقتمددي اإل قدداس
على عقو ة اإلعدام ،على أن تقتصر تلو العقو ة على أشد اتدراسم هدورة .وأشدار إىل أن احملداكم قدي
اليت متلو شدلهة تقددير أ العقدواب أنسدر ،ينمدا يك در القدانون النزاقدة وال د افية وحقدو املدت م
احملاكما  .وأفاد ضنه من حق احملكوم علي م ابإلعدام اشتاناف احلكم.
 -52وأعرب وفد املكسيو عدن تقددير لددل للن دود املب ولدة مدن أجدر تمدم الت دريعا الويفنيدة
نصوصددا جتددرم ص دراحة التع د ير والجتددار ابلب ددر ،وشددن البلددد حمددر ال د كر علددى مواصددلة تعزيددز اإليفددار
القانوا لديه.
 -53ودعا وفد منغوليا مج وري ة لو الدبقرايفيدة ال دعبية إىل ممداع ة ات دود تويفادة للتصدديق علدى
الت اقيددة الدوليددة حلمايددة مجيد األش د امل مددن ال ت دداس القسددر والنمددمام إىل اللوتوكددول ال تيددار
اللاا امللحق ابلع د الدويل اةامل ابحلقو املدنية والسياشية ا ادف إىل إلغاس عقو ة اإلعدام.
 -54وشددن وفددد اتبددر األشددود مج وريددة لو الدبقرايفيددة ال ددعبية علددى مواصددلة العمددر علددى تعزيددز
حقو اإلنسان وعلى ك الة اشت ادة املرأة والرجر على قدم املساواة من املوارد ومن عفج ف وس نقا
املناعة الب رية/اإليدز.
 -55ورحدر وفددد املغددرب ابعتمدداد  42قددانوان جديددا و هددة شددن وتعدددير القدوان (2020-2015ل.
وأشاد إبدماج الصكوك الدولية القوان احمللية.
شديا ج ودقدا
 -56وأشاد وفد ميا ار مبا حققته مج ورية لو الدبقرايفية ال عبية مدن إجندازا
الرامية إىل الت يف من حدة ال قر وإىل اةروج من فاة أقر البلدان وا ولول عام .2024
 -57وأعدرب وفدد نيبددال عدن تقددير لدددل تم وريدة لو الدبقرايفيددة ال دعبية لددأهبا علددى التعداون مد
ليا حقو اإلنسان والتزام ا ابلعمر على ك الة املساواة اتنس ومتك املرأة وحتسد ددما
ف ة احلمر و أرتناس الوض و ف ة الن اس.
الرعاية الصحية املقدمة لألم ا
 -58ورحر وفد قولندا ابلتزام مج ورية لو الدبقرايفية ال عبية مبواسمة القوان احمللية م الصكوك
الدولية املتعلقة وقو اإلنسان ،إل أنه أعرب عن قلق لدل إزاس التمييق على اجملتم املدا.
 -59ونول وفد نيوزيلنددا عددم تهبيدق عقو دة اإلعددام مند عدام  ،1989وأشداد ابلتحسدينا
تعليم ال تيا .

حدال

 -60ورحر وفد نيكاراغوا تقدمي مج ورية لو الدبقرايفية ال عبية تقريرقا الويفي ويفََرق توصيا .
 -61ونددول وفددد النددروين ابةهددوة اإللا يددة الدديت هت ددا مج وريددة لو الدبقرايفيددة ال ددعبية توجي ددا
الدعوة إىل املقرر اةامل املعي مبس لة ال قر املدق وحقو اإلنسان لزحر ا.
 -62وأعددرب وفددد ابكسددتان عددن تقدددير لدددل للن ددود املب ولددة لك الددة املسدداواة د اتنسد وتددوف
الرعايددة الصددحية ،وأشدداد ابةهددة الويفنيددة املتعلقددة ابلصددحة اإلجنا يددة و تددوف اةدددما لألم ددا والرضد
والرعاية الصحية لأليف ال.
 -63وأعدرب وفددد ابراغدوا عددن تقددير لدددل تم وريددة لو الدبقرايفيددة ال دعبية ملددا تب لدده مددن ج ددود
إلدماج املعاقدا الدولية ت ريعا ا ولعتمادقا هة العمر الويفنية املتعلقة مبن العنف ضد النساس
واأليف ال والقماس عليه.
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 -64وأرتدىن وفدد ال لبد علدى مج وريدة لو الدبقرايفيدة ال ددعبية ملدا أحرزتده مدن تقددم
واحلد من ال قر و حال أ ر  ،من ين ا التعليم األشاشي و دما الرعاية الصحية.

حدال التنميددة

 -65وأعرب وفد ولندا عن تقدير لدل للن ود املب ولة من أجر حتس القوان الويفنية وتهويرقا
اتسا م معاي األمم املتحدة حلقو اإلنسان ،إل أنه أعرب عدن القلدق إزاس اعتقدال املددافع عدن
حقو اإلنسان وا ت اس م قسرح.
 -66ونددول وفددد اللتغددال ابلتق دددم احملددرز محايددة حق ددو اله ددر والعمددر عل ددى ك الددة املسدداواة د
اتنس و زحريت ارتن من مقرر األمم املتحدة اةاص للبلد حمر ال كر.
 -67وأعددرب وفددد قهددر عددن تقدددير لدددل للتدددا املت د ة تن يد ا للتوصدديا املنبلقددة مددن الشددتعراأ
السددا ق ،ونددول اب ت ددود الراميددة إىل تدددعيم املاشس ددا الويفنيددة وإن دداس ليددة جديدددة امتلددال لفلتزام ددا
املنصومل علي ا املعاقدا .
 -68وندول وفدد مج وريدة كدورح ابلتقدددم احملدرز فيمدا يتصدر ابملسداواة د اتنسد  ،وأعدرب عدن غبهددة
ل دددل إزاس ات ددود املب ول ددة م ددن أج ددر احل ددد م ددن ال ق ددر وإص ددفق ج دداز القم دداس وك ال ددة ت ددوف اة دددما
الصحية والتعليم.
 -69وأعرب وفد الحتاد الروشي عن ارتياق لدل لإلصفحا املمهل هبا تن ي ا لل هدة الرسيسدية
املتعلق ددة إبق درار ش دديادة الق ددانون ومل دداركة مج وري ددة لو الدبقرايفي ددة ال ددعبية عل ددى حن ددو ن ددط التع دداون
اإلقليمي ن حقو اإلنسان.
 -70ورحر وفد صر يا ابت ود املب ولة والتدا املت ة لتحس حالة حقو اإلنسان ،مبا ي مر
التوعية والتدرير حال حقو اإلنسان.
 -71وأشاد وفد شنغافورة ابت دود املب ولدة تعلديم األيف دال واحلدد مدن ال قدر .وحدث مج وريدة لو
الدبقرايفية ال عبية على دف عنلة التحقيق قمية ا ت اس السيد شوم ون وحسم ا.
 -72ورحر وفد شلوفينيا إبيفس األيية البلد حمر ال كر لتوعية وتددرير مدوذ ي الدولدة وعمدوم
اتم ور حال حقو اإلنسان ،ونول ق ا الصدد دلير حقو اإلنسان األشاشية.
 -73ولحددف وفددد جددزر شددليمان أندده قددد أعيددد تسددمية اللننددة التوجي يددة الويفنيددة املعنيددة وقددو
اإلنسان ف صبحت اللننة الويفنية املعنية وقو اإلنسان وكل ت تعزيز حقو اإلنسان.
 -74ورحددر وفددد إشددبانيا ابلتقدددم احملددرز تعزيددز اإليفددار املعيددار حلقددو اله ددر ،إل أندده أشددار إىل
ازدحد عمليا اعتقال املدافع عن حقو اإلنسان وازدحد ا نما علي م.
 -75ورحددر وفددد شددر لنكددا ابلتعددديف الدديت أجريددت الدشددتور ،وأشددار إىل أن مج وريددة لو
الدبقرايفية ال عبية أدرجت قوانين ا احمللية أحكام معاقدا حقو اإلنسان اليت صدقت علي ا.
 -76وأعرب وفد شويسرا عن القلق إزاس حال ال ت اس القسدر وانعددام التقددم
شوم ون وتقييد حرية التعب وحرية التنم السلمي وحرية تكوين اتمعيا .

قمدية السديد

 -77وأش دداد وفد ددد اتم وري ددة العر يد ددة السد ددورية ال ددود مج وريد ددة لو الدبقرايفي ددة ال د ددعبية ،ل شد دديما
مددا يتعلددق من ددا تحس د مسددتوح املعي ددة وابلتحسددن ال د يتحقددق ابلتدددرين إيفددار هددة التنميددة
الش اتينية لل ة .2025-2016
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 -78وأشاد وفد اتيلند ابلتقدم صوب اةروج من فاة أقر البلدان دوا ،وحيَّدا البلدد حمدر الد كر علدى
شديا السدعي إىل حتقيدق املسداواة د اتنسد وعلدى ج دودل الراميدة إىل زحدة
ما حققه من إجنازا
معدل اإلملام ابلقراسة والكتا ة واللتحا ابملدارس.
 -79ورحر وفد تيمور  -لي يت ابلتدا املت ة لزحدة فرمل التعليم ،وأشاد ابعتماد هة العمر
الويفنية املتعلقة مبن العنف ضد النساس واأليف ال والقماس عليه.
 -80وأعددرب وفددد تددون عددن غبهددة لدددل لتصددديق مج وريددة لو الدبقرايفيددة ال ددعبية علددى عدددد مددن
الت اقيا الدولية وإيفف رامن جديدة واعتماد قانون مكافحة العنف القاسم على نول اتن .
 -81وأش دداد وف ددد تركمانس ددتان مب ددا تب ل دده مج وري ددة لو الدبقرايفي ددة ال ددعبية م ددن ج ددود م ددن أج ددر
النمددمام إىل ال ددرُية العليددا مددن البلدددان املتوشددهة الددد ر ولددول عددام  ،2030ونددول ابعتمدداد هددة شددن
وتعدير القوان (2020-2015ل.
 -82وتكلددم وفددد مج وريددة لو الدبقرايفيددة ال ددعبية ف شددار إىل التقدددم احملددرز العمددر علددى حتقيددق
عام 2019
املساواة اتنس والقماس على التمييز ضد املرأة .وركر أن اتمعية الويفنية اعتمد
القددانون املتعلددق ابملسدداواة د اتنس د وأن نسددبة النسدداس اتمعيددة الويفنيددة وج داز القمدداس ازداد .
وأضدداف أن احلكومددة مددا رحددت علددى التزام ددا ددزحدة م دداركة امل درأة عمليددة صددن الق درارا السياشددية
وزحدة نسبة متليل ا املناصر القيادية على الصعيد احمللي.
 -83وأجريت ،حسبما ركر الوفد ،دراشة ن مس لة إن اس ماشسة ويفنية حلقو اإلنسدان تبد
من ا وجود حاجة ماشة إىل مواصلة تعزيز اإليفار القانوا وايفليا القاسمة ،ملدر اللنندة الويفنيدة املعنيدة
وقددو اإلنسددان واللننددة الويفنيددة املعنيددة ابلن ددوأ ابمل درأة واألم ددا واأليف ددال واللننددة الويفنيددة املعنيددة
ابملسددن واألش د امل رو اإلعاقددة .وأفدداد ضندده يوجددد قددانون د ن ال ددكاو واللتماشددا بددنجت أ
ش ا احلق أن يقددم شدكو ضدد أ قدرار تت د ل أ مدن املاشسدا احلكوميدة و أن تك در لده
شبر النتصاف.
 -84وأقر وفد أوكرانيا مبا اخت ته مج ورية لو الدبقرايفية ال عبية من هوا لك الة متت موايفني ا
وقو اإلنسان ،إل أنه أ د قلقا إزاس املعلوما اليت ت يد ابلتمييق على اجملتم املدا.
 -85وأعددرب وفددد اململكددة املتحدددة عددن تقدددير لدددل ت ددود حتس د البددىن التحتيددة والتنميددة ،إل أندده
أعرب عن القلق إزاس امل اري اليت ي تر علي ا نزل ملكية األراضي قسرا.
 -86وركددر وفددد الددولح املتحدددة أن لدددل مددا زال يسدداورل قلددق ابلد إزاس حالددة حقددو اإلنسددان
مج ورية لو الدبقرايفية ال عبية وأن ما يقلقده وجده دامل قدي القيدود امل دددة امل روضدة علدى احلدرح
األشاشية ،ىا ُيرم املوايفن من فرصة ىارشة حقوق م األشاشية.
 -87وحث وفد أوروغوا مج ورية لو الدبقرايفية ال عبية على مواصلة اإلصفحا لك الة محاية
حقو اإلنسان الواجبة ل عب ا ضشرل م إيفس عناية اصة لألقليا وامل اجرين والنساس.
 -88ورح ددر وف ددد أوز كس ددتان ابإلص ددفحا املاشس ددية والسياش ددية والجتماعي ددة القتص ددادية ،و
مقدمت ا تعديف الدشتور اليت تعزز محاية احلقو واحلرح األشاشية.
 -89وأشدداد وف دد مج وريددة فن ددزويف البولي اريددة ابلسياشددا املتبعددة ح ددايل التعلدديم والصددحة ومب ددنجت
األولويددة للحددد مددن ال قددر وصددول إىل حتقيددق ا دددف املتملددر اةددروج مددن فاددة أقددر البلدددان دوا ولددول
عام .2024
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 -90ونول وفد فييدت انم ابت دود املب ولدة مدن أجدر حتسد الت دريعا والسياشدا املتعلقدة وقدو
اإلنسان وابإلجنازا الباقرة اليت حتققت شيا التنمية القتصادية واحلد من ال قر.
 -91وأشدداد وفددد الدديمن ابت ددود املب ولددة ملواسمددة الت دريعا احملليددة م د الصددكوك الدوليددة املناقمددة
للتع ير والجتار ابألش امل والتمييز والصكوك املتعلقة وقو املرأة واألش امل رو اإلعاقة.
 -92وأرتىن وفد زامبيا على البلد حمر ال كر لتن ي ل التوصيا املنبلقة من اتولة السدا قة ولعتمدادل
اةهة الويفنية املتعلقة مبن العنف ضد النساس واأليف ال والقماس عليه.
س معدل األميدة وتقلديا ال دوار
 -93ونول وفد أفغانستان ابلتقدم امل ود احملرز شيا
اتنس  ،إل أنه أعرب عن قلق لدل إزاس المغط على وشاسط اإلعفم وتقييد عس احلقو .
احلصد ددول علد ددى التعلد دديم
 -94ورحد ددر وفد ددد اتزاسد ددر ابلتد دددا املت د د ة لتحس د د فد ددرمل ال تيد ددا
والشت ادة من رامن حمدو األميدة واللتحدا ابملددارس ،وأشداد تعزيدز اإليفدار القدانوا والسياشدي حلقدو
اله ر.
 -95وأرتد ددىن وفد ددد األرجنت د د علد ددى مج وريد ددة لو الدبقرايفيد ددة ال د ددعبية لتعاو د ددا م د د اجملتم د د الد دددويل
واملن ما الدولية شيا تن ي التوصيا املنبلقة من الشتعراأ الدور ال امر السا ق.
 -96ورحددر وف ددد أرميني ددا ابعتمدداد اةه ددة الش د اتينية الويفني ددة املتعلقددة ابلص ددحة اإلجنا ي ددة و ت ددوف
اةدددما الفزمددة لألم ددا واأليف ددال حددديلي الددولدة والرعايددة الصددحية لأليف ددال ،كمددا رحددر ابت ددود
املب ولة من أجر تن ي معاقدا حقو اإلنسان.
 -97وأرت ددىن وف دد أش د اليا عل ددى مج وري ددة لو الدبقرايفي ددة ال ددعبية للتزام ددا تحس د حال ددة احلق ددو
إيفار اإلجراسا اةاصة.
الجتماعية والقتصادية و زحدة التعاون م املكل ولح
 -98ورحر وفدد أرر يندان ابزدحد التعداون مد قيادا املعاقددا ومد املكل د دولح
اإلجراسا اةاصة ،وأشاد ابلتدا الرامية إىل ياة ياة مااتية للتمت المي حقو اإلنسان.

إيفدار

 -99ونول وفد نغفديش ابملبادرا املمهل هبا لتعدير قوان وشياشا عدة واعتمادقا ،وأعرب
عددن تقدددير لدددل ملددا حققدده البلددد حمددر ال د كر مددن ددو اقتصدداد  ،وحيددال علددى تقدددمي تقددارير إىل قيا دا
املعاقدا .
 -100وأشدداد وفددد دديفروس تعزيددز ت دريعا حقددو اإلنسددان واعتمدداد عدددد مددن الش د اتينيا ،
ن التنمية املستدامة ومحاية األمومة وحقو اله ر.
ت مر اش اتينيا
 -101وأرتىن وفد لنيكا على البلد حمر ال كر لتعاونه م ارتن من مقدرر األمدم املتحددة اةاصد ،
ورك ددر أن ل دددل عل ددى قناع ددة اتم ددة إبمكاني ددة إحد دراز مزي ددد م ددن التق دددم اتس ددا م د معاق دددا حق ددو
اإلنسان.
 -102ونول وفد نن ابإلصفحا الت ريعية واملاشسية وابعتماد اش اتينية و هط
واأليف ال والقماس على العنف ضد النساس واأليف ال.

ن األم ا

 -103ونول وفد واتن ابت ود املب ولة من أجدر مواسمدة القدوان احملليدة مد املعاقددا الدوليدة ،وقند
مج ورية لو الدبقرايفية ال عبية على التقدم احملرز شيا تعزيز حقو النساس واأليف ال ومحايت ا.
 -104وأشاد وفد اللازير ابلنتاسن األوليدة الديت أشد ر عن دا هدة العمدر الويفنيدة املتعلقدة ابألم دا
واأليف ال ،وشن مج ورية لو الدبقرايفية ال عبية على مواصلة تن ي التدا اليت دف إىل احلدد مدن
وفيا األم ا .
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 -105ونول وفد روا دار السفم ابعتماد اةهط الويفنية املتعلقة ابألم دا واأليف دال وابشدتحداث
ن ام أصبجت مبقتمال التعليم ح املرحلة اإلعدادية إلزاميا وحاان.
 -106ونول وفدد لغدارح ابلتقددم احملدرز تعزيدز اإليفدار القدانوا والسياشدي حلقدو النسداس واأليف دال،
وشن البلد حمر ال كر على ل مزيد من ات ود حال محاية اله ر.
 -107وحيا وفد كمبودح البلد حمر ال كر على النمو القتصاد البداقر وت دريعا مكافحدة ال سداد
وعلى ج ودل حال التعاون م ليا حقو اإلنسان التا عدة لرا هدة أمدم جندوب شدر شديا ولألمدم
املتحدة.
 -108وأش دداد وف ددد كن دددا الم وري ددة لو الدبقرايفي ددة ال ددعبية للتزام ددا حي ددال لي ددا األم ددم املتح دددة،
وحل ا على إعادة الن ر املرشوم رقم  238ال ُيد من أن هة اجملتم املدا.
 -109ورحددر وفددد شدديلي عهددة العمددر الويفنيددة املتعلقددة مبن د العنددف ضددد النسدداس واأليف ددال والقمدداس
عليه وابلتصديق على الت اقيت الدوليت اللتد تتعلدق إحددايا ابلتعد ير واأل در ابألشد امل رو
اإلعاقة.
 -110وأشاد وفد الص ابت ود املب ولة من أجر حتس مستوح معي دة ال دعر وتهدوير التعلديم
و دما الصحة العامة ومحاية حقو اإلنسان واأليف ال واألش امل رو اإلعاقة.
 -111وأرتددىن وفددد مصددر علددى مج وريددة لو الدبقرايفيددة ال ددعبية إلن دداس ا تدداان ويفنيددة معنيددة تمك د
النسد دداس واأليف د ددال واألش د د امل رو اإلعاقد ددة واملسد ددن  ،وأشد دداد ال ودقد ددا حد ددال مكافحد ددة الجتد ددار
ابألش امل.
 -112وتكلددم وفددد مج وريددة لو الدبقرايفيددة ال ددعبية ف د كر أندده لتيس د أن ددهة امل دوايفن الدينيددة غ د
امل ال ددة للق ددانون ددكر أفم ددر ،ق ددام البل ددد تع دددير املرش ددوم رق ددم  92املتعل ددق تن دديم األن ددهة الديني ددة
ومحايت ا واعتمد املرشوم رقم  315عام .2016
 -113وأض دداف أن الجت ددار ابألشد د امل فع ددر إجرام ددي وك ددم ق ددانون مكافح ددة الجت ددار ابألشد د امل
والقددانون اتندداسي .وأفدداد ضن احلكومددة تركددز دددة علددى مكافحددة الجتددار ابألش د امل وإنقددار المددحاح
وضن هددة العمددر الويفنيددة اللاللددة املتعلقددة ابلجتددار ابألش د امل لل د ة  2025-2021قيددد الن ددر حاليددا.
وأشار إىل أنه ملعاتة ق ل املس لة من ج ورقا ،اتبعت احلكومة نا وقاسيا ي دف إىل التوعيدة مب دايفر
الوقول رارتن الجتار ابألش امل وزحدة ف م ا.
تام يانه عن امتنانه وتقديرل للدول األعماس كافدة ملدا قدمتده مدن توجي دا
 -114وأعرب الوفد
وتوصدديا هبدددف حتس د حال دة حقددو اإلنسددان لدددل ،وأعددرب عددن األمددر أن تتدبَ د التوصدديا
ق ا الصدد قبر الشتعراأ القادم.
حتسينا

اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -115س تتتبح مجهوري تتة الو الدميقراطي تتة الش تتعبية التوص تتيات التالي تتة وتق تتد ردودا بشت تيف ا
الوق ت املناستتب ،علتتأ أ تتا ستتتحرل علتتأ القيتتا بتتعلا قبتتل موعتتد انعقتتاد دورة جملتتس حقتتوق
اإلنسان الرابعة واألربعني:
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التصتديق علتأ الووتووتتوال االاتيتاري الاتاح امللحتتق ابلعهتد التدو ا تتال
1-115
ابحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا (إستونيا) (بلجيكا) (قول)
(هندوراس)؛
إي ت ء االعتبتتار ل نضتتما إىل الووتووتتوال االاتيتتاري الاتتاح امللحتتق ابلعهتتد
2-115
الدو ا ال ابحلقوق املدنية والسياسية واهلتادف إىل إلغتاء عقوبتة اإلعتدا أو التصتديق
عليت  ،حستتبما أوصت بت الستتابق (ستتلواينيا)؛ مضتتاعفة اجلهتتود توطيتتة للتصتتديق علتتأ
الووتووتتوال االاتيتتاري الاتتاح امللحتتق ابلعهتتد التتدو ا تتال ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية
واهلتتادف إىل إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدا (أوروتتتواي)؛ التصتتديق علتتأ الووتووتتوال االاتيتتاري
الااح امللحق ابلعهد الدو ا تال ابحلقتوق املدنيتة والسياستية واهلتادف إىل إلغتاء عقوبتة
اإلعدا ؛ مراعاة للهدف  16من أهداف التنمية املستدامة (ابراتواي)؛
التصتديق علتأ الووتووتتوال االاتيتاري الاتاح امللحتتق ابلعهتد التدو ا تتال
3-115
ابحلقوق املدنيتة والسياستية واهلتادف إىل إلغتاء عقوبتة اإلعتدا وستن تشتريي يلغت املعاقبتة
ابإلعدا علأ أي جرمية مهما وان وأايا وان الظروف(ورواتيا)؛
إص تتدار أم تتر ر ت ت بوق تتف توقي تتي عقوب تتة اإلع تتدا توطي تتة للتص تتديق عل تتأ
4-115
الووتووتتوال االاتيتتاري الاتتاح امللحتتق ابلعهتتد التتدو ا تتال ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية
واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا (أسرتاليا)؛
إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدا اامتتا والتصتتديق علتتأ الووتووتتوال االاتيتتاري الاتتاح
5-115
امللحق ابلعهد الدو ا ال ابحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا
(آيسلندا)؛
التص تتديق عل تتأ االتفاقي تتة الدولي تتة حلماي تتة مجي تتي األشت ت ال م تتن االاتف تتاء
6-115
القسري اليت جرى توقيعها عا ( 2008ارنسا)؛
التص تتديق عل تتأ االتفاقي تتة الدولي تتة حلماي تتة مجي تتي األشت ت ال م تتن االاتف تتاء
7-115
القست تتري (اجلبت تتل األست تتود) (شت تتيل )؛ التصت تتديق علت تتأ االتفاقيت تتة الدوليت تتة حلمايت تتة مجيت تتي
األشت ت ال م تتن االاتف تتاء القس تتري دون نفظ تتات (أووراني تتا)؛ النظ تتر التص تتديق عل تتأ
االتفاقية الدوليتة حلمايتة مجيتي األشت ال متن االاتفتاء القستري (أوروتتواي)؛ االنضتما
إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيي األش ال من االاتفاء القسري (العراق)؛
التص تتديق عل تتأ االتفاقي تتة الدولي تتة حلماي تتة مجي تتي األشت ت ال م تتن االاتف تتاء
8-115
القسري ووفالة تنفيعها (سويسرا)؛
التص تتديق عل تتأ االتفاقي تتة الدولي تتة حلماي تتة مجي تتي األشت ت ال م تتن االاتف تتاء
9-115
القسري ووفالة تنفيعها اعليا (بلجيكا)؛
 10-115التعجيت تتل إبات تتا عمليت تتة التصت تتديق علت تتأ االتفاقيت تتة الدوليت تتة حلمايت تتة مجيت تتي
األش ت ال متتن االاتفتتاء القستتري والتحقيتتق مجيتتي حتتاالت االاتفتتاء القستتري ،ومتتن
بينه تتا حال تتة س تتومبا س تتومفون وح تتاالت ااتف تتاء م تتواطنني م تتن الو ا تتار وتق تتدم
املسؤولني عن ذلا إىل العدالة (أملانيا)؛
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 11-115التصت تديق عل تتأ االتفاقي تتة الدولي تتة حلماي تتة مجي تتي األشت ت ال م تتن االاتف تتاء
القسري وبدء نقيقات وااية ونزيهة االدعاءات املتعلقة ابالاتفاء القسري والتعتعيب
وتريه من ضروب املعاملة السيية (إيطاليا)؛
 12-115إي ت ت ء االعتبت تتار للتصت تتديق ست تتريع ا علت تتأ االتفاقيت تتة الدوليت تتة حلمايت تتة مجيت تتي
األش ال من االاتفاء القسري ،وإضااة إىل ذلتا ،مواصتلة بتعال اجلهتود ملعاجلتة قضتية
ااتفاء أحد املدااعني عن حقوق اإلنسان (الياابن)؛
13-115

(هندوراس)؛

التص تتديق عل تتأ اتفاقي تتة القض تتاء عل تتأ مجي تتي أش تتكاال التميي تتز ض تتد املت ترأة

 14-115التصتتديق علتتأ االتفاقيتتة الدوليتتة حلمايتتة حقتتوق مجيتتي العمتتاال املهتتاجرين
وأاراد أسرهم (سري النكا)؛
 15-115التصديق علأ الووتوووال االاتياري التفاقيتة مناهضتة التعتعيب وتتريه متن
ض ت تتروب املعامل ت تتة أو العقوب ت تتة القاس ت تتية أو ال إنس ت تتانية أو املهين ت تتة (ال ت تتدا(ررب) (ق ت تتول)
(هندوراس)؛
 16-115إي ت ت ء االعتبت تتار ل نضت تتما إىل الووتووت تتوال االاتيت تتاري التفاقيت تتة مناهضت تتة
التعت تتعيب وتت تتريه مت تتن ضت تتروب املعاملت تتة أو العقوبت تتة القاست تتية أو ال إنست تتانية أو املهينت تتة
(سري النكا)؛
 17-115التصديق علأ الووتوووال االاتياري التفاقيتة مناهضتة التعتعيب وتتريه متن
ضروب املعاملة أو العقوبة القاستية أو ال إنستانية أو املهينتة وتنفيتعه وإنشتاء آليتة وقاةيتة
وطنيتتة مستتتقلة واعالتتة ومتتزودة ابملتتوارد ال طمتتة اتتوال ستتلطة إج تراء طايرات ،دو(تتا عتتاةق،
جلميي أماون االحتجاط (ورواتيا)؛
 18-115التصديق علأ اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم  )169لعا  1989املتعلقة
ابلشعوب األصلية والقبلية (هندوراس)؛
 19-115التصديق علأ اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم  )189لعا  2011املتعلقة
ابلعماال املنزليني وصوالا إىل نقيق األهداف  4-5و 8و 16من أهداف التنميتة املستتدامة
(ابراتواي)؛
 20-115إي ت ء االعتبتتار للتصتتديق علتتأ اتفاقيتتة منظمتتة العمتتل الدوليتتة (رقتتم )105
لعا  1957املتعلقة إبلغاء العمل اجلوي (الواطيل)؛
21-115

التصديق علأ نظا روما األساس للمحكمة اجلناةية الدولية (هندوراس)؛

 22-115االنضما لنظا روما األساس للمحكمة اجلناةية الدولية واالتفتاق املتعلتق
ابمتياطات احملكمة اجلناةية الدولية وحصاانهتا (إستونيا)؛
 23-115االنضت تتما لنظت تتا رومت تتا األساس ت ت للمحكمت تتة اجلناةيت تتة الدوليت تتة ومواءمت تتة
التشريعات الوطنية ابلكامتل متي االلتزامتات املنصتول عليهتا النظتا املتعوور ،حستبما
أوص ب سابق ا (التفيا)؛
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24-115

التصديق علأ االتفاقية ا اصة مبكااحة التمييز

25-115

مواءمة القوانني الوطنية مي أحكا اتفاقية حقوق الطفل (العراق)؛
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 26-115النظر توجي دعوة مفتوحة جلميي املكلفني بوالايت
ا اصة جمللس حقوق اإلنسان ،حسبما أوص ب سابقا (التفيا)؛
 27-115توجي دعوة مفتوحة جلميتي املكلفتني بتوالايت
جمللس حقوق اإلنسان (أوورانيا) (اجلبل األسود) (قول)؛
28-115

تعزيز التعاون اإلقليم والدو

إطار اإلجراءات

إطتار اإلجتراءات ا اصتة

ميدان حقوق اإلنسان (ماليزاي)؛

 29-115مواصلة العمل اجتاه اعتماد معاهدات حقوق اإلنسان وتنفيعها ،وذلا
ابلتصتتديق علتتأ الصتتكورب الدوليتتة املتعلقتتة نقتتوق اإلنستتان وتنفيتتعها تتل التعتتاون متتي
مفوض تتية األم تتم املتح تتدة الس تتامية حلق تتوق اإلنس تتان وتريه تتا م تتن هيي تتات األم تتم املتح تتدة
(أرمينيا)؛
 30-115مواصتتلة التعتتاون البنتتاء متتي هييتتات املعاهتتدات واملكلفتتني بتتوالايت
اإلجراءات ا اصة (مصر)؛

إطتتار

 31-115إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان واق ا ملبادئ ابريتس (أملانيتا) (انلنتدا)
(املكسيا)؛ إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان واقا ملبادئ ابريس (أوورانيا)؛
إنشاء مؤسسة وطنية موحدة تعىن نقوق اإلنسان وتزود مبوارد وااية واقت ا ملبتادئ ابريتس
(إستتبانيا)؛ بتتعال اجلهتتود إلنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان اتستتاق متتي مبتتادئ
ابريس (شيل )؛ إي ء االعتبار إلنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقتوق اإلنستان اتستاق
مي مبادئ ابريس (تونس)؛ إي ء االعتبار إلنشاء مؤسسة وطنية حلقتوق اإلنستان تل
االمتااال التا ملبادئ ابريس (أاغانستان) (مجهورية ووراي)؛
32-115

تعزيز آليات حقوق اإلنسان الوطنية امتااال ملبادئ ابريس (اهلند)؛

 33-115بعال اجلهود من أجل تعزيز مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية واق ا ملبادئ
ابريس (نيباال)؛
 34-115بدء عملية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متي مراعتاة االمتاتاال التتا
ملبادئ ابريس (طامبيا)؛
35-115

الوطنية

مواص تتلة اا تتاذ اط تتوات د تتددة األه تتداف م تتن أج تتل نس تتني التش تتريعات
جماال حقوق اإلنسان واحلرايت (االناد الروس )؛

 36-115مواصتتلة إدمتتا القواعتتد الدوليتتة املتعلقتتة نقتتوق اإلنستتان
الوطنية (أوطبكستان)؛

التشتتريعات

 37-115طايدة تعزيتتز قتتدرات املستتؤولني احلكتتوميني املعنيتتني نقتتوق اإلنستتان بطتترق،
من بينها التعاون مي الدوال األارى (إندونيسيا)؛
 38-115اااذ مزيتد متن التتدابري للتوعيتة والتعريتف نقتوق اإلنستان
الدميقراطية الشعبية (الياابن)؛
 39-115املض ت
البلد (األردن)؛
40-115

قدراهتم
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مواصتتلة تكايتتف جهتتود تاقيتتف املكلفتتني مبهتتا وأصتتحاب املصتتلحة وبنتتاء
جماال حقوق اإلنسان (الفلبني)؛
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اجلهود الرامية إىل تواري مزيد من التدريب للمسؤولني احلكوميني
 41-115املض
والقضاة ايما يتصل مبعايري حقتوق اإلنستان ومتدهم مبزيتد متن املعلومتات هتعا الصتدد
ومواصتتلة جهتتود تاقيتتف دواةتتر األعمتتاال والطلبتتة وعمتتو النتتاس جمتتاال حقتتوق اإلنستتان
(اتيلند)؛
 42-115املوا بة علأ أنشطة توعية وتدريب مسؤو الدولة وعمو النتاس
حقوق اإلنسان هبدف نشر الوع ابلقوانني مجيي أحناء البلد (ترومانستان)؛

جمتاال

 43-115إقرار اسرتاتيجية وطنية شاملة بشيفن حقوق الطفل تنص علأ اصيص بند
هلا امليزانية وعلأ إنشاء آليات رصد مناسبة (إسبانيا)؛
 44-115التمتتاس تعتتاون مفوضتتية األمتتم املتحتتدة الستتامية حلقتتوق اإلنستتان إنشتتاء
آليتتة وطنيتتة داةمتتة لتنفيتتع التوصتتيات املتعلقتتة نقتتوق اإلنستتان وتقتتدم التقتتارير عتتن حالتتة
تنفيت تتعها ومتابعتهت تتا ،وذلت تتا إطت تتار اهلت تتداني  16و 17مت تتن أهت تتداف التنميت تتة املست تتتدامة
(ابراتواي)؛
 45-115مواصلة تعزيز إجراءات تنفيتع ومتابعتة التوصتيات التيت مت تلقيهتا وقبوهلتا
ستتياق االس تتتعراض ال تتدوري الش تتامل وإنش تتاء آلي تتة لتترب ذل تتا خبط تتة التنمي تتة املس تتتدامة
لعا ( 2030اجلمهورية الدومينيكية)؛
 46-115اعتم تتاد تش تتريعات ش تتاملة مناهض تتة للتميي تتز تع تتاج مس تتيفلة التميي تتز بش تتكل
مباشر وتري مباشر وتتناوال أسباب التمييز احملظورة برمتها ،مبا ايهتا امليتل اجلنست واهلويتة
اجلنسانية (آيسلندا)؛
 47-115االست تتتمرار اات تتاذ اطت تتوات لتحست تتني حالت تتة حقت تتوق املاليت تتات واملاليت تتني
ومزدوجت امليتتل اجلنست ومغتتايري اهلويتتة اجلنستتانية واألشت ال حتتامل صتتفات اجلنستتني
مما يتيفتأ ،بوج اتال ،متن ات ال نديتد احتياجتاهتم وإيت ء االعتبتار إلشترارب ممالتني عتن
املاليتتات واملاليتتني ومزدوج ت امليتتل اجلنس ت ومغتتايري اهلويتتة اجلنستتانية وحتتامل صتتفات
اجلنسني عمليات صني القرار (مالطة)؛
ااتتاذ التتتدابري ال طمتتة ملنتتي ومكااحتتة اضتتطهاد األقليتتات الدينيتتة واإل نيتتة
48-115
والتمييتتز ضتتدها ولكفالتتة حقهتتا حريتتة التعبتتري وحريتتة الضتتمري وضتتمان حص توهلا علتتأ
الرعاية الصحية والتعليم وحقها مستوى معيشة الةق (املكسيا)؛
اتباع ج شامل سياسات التكيتف متي تغتري املنتال والت فيتف متن حتدة
49-115
آاثره ينبين علأ االستجابة لشتواتل اجلنستني ومراعتاة االعتبتارات ا اصتة بتعوي اإلعاقتة
ويتستتق متتي اتفاقيتتة األمتتم املتحتتدة اإلطاريتتة بشتتيفن تغتتري املنتتال وإطتتار ستتنداي للحتتد متتن
خماطر الكوار للفرتة  2030-2015ويتمال اهلدف من التصدي ملا ينطوي عليت تغتري
املنتتال متتن آاثر ونتتدايت اقتصتتادية و قاايتتة واجتماعيتتة تنتتاال متتن إمكانيتتة اتتتي اجلميتتي
بصورة اعلية واتمة نقوق اإلنسان (ايج )؛
50-115

مواصلة اااذ تدابري اعالة ملكااحة تغري املنال (نيكاراتوا)؛

 51-115تعزيتتز االس ترتاتيجية املتبعتتة احلتتد متتن أوج ت قلتتة املنعتتة إطاء الفيضتتاانت
وا ترتات اجلفتتاف املمتتتدة ،وذلتتا بوضتتي اطتتة دكمتتة لكفالتتة الصتتمود مواجهتتة تغتتري
املنال (إ يوبيا)؛
GE.20-04189
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مراجعت تتة اس ت ترتاتيجية احلكومت تتة اجملت تتاال االقتصت تتادي ،حي ت ت يلت تتز اات تتاذ
52-115
اطتتوات لصتتون البييتتة متتن ا ت ال وضتتي مبتتادئ توجيهيتتة يهتتتدى هب تا إج تراء دراستتات
بشيفن اآلاثر البييية للمشاريي االستامارية األجنبية (ملديف)؛
ترستتيا التقتتد احملتترط صتتوب نقيتتق أهتتداف التنميتتة املستتتدامة والتقتتد
53-115
نسني مؤشرات التنمية البشرية (اهلند)؛
بعال قصارى اجلهود لتعزيز احلق التنمية مبا ل من تداعيات إجيابية علأ
54-115
حق تتوق أات تراد الش تتعب ،ال س تتيما اجمل تتالني االقتص تتادي واالجتم تتاع (مجهوري تتة إيت تران
اإلس مية)؛
مواص ت تتلة اجله ت تتود اجلهي ت تتدة املبعول ت تتة لتض ت تتمني ا طت ت ت الوطني ت تتة الغ ت تتاايت
55-115
واملؤشرات املندرجة إطار أهداف التنمية املستدامة (نيكاراتوا)؛
 56-115وضي اطة عمل وطنية من أجل تنفيع املبادئ التوجيهية املتعلقة ابألعماال
التجارية وحقوق اإلنسان بصورة واملة (النرويج)؛
 57-115إدما حقوق النساء واألطفاال واألش ال ذوي اإلعاقة والفيات األارى
دتتل االهتمتتا اطتتة التنميتتة االجتماعيتتة االقتصتتادية الوطنيتتة التاستتعة وإي ت ء االعتبتتار
التب تتاع تتج متكامل تتة تنفي تتع أه تتداف التنمي تتة املس تتتدامة والسياس تتات املتعلق تتة نق تتوق
اإلنسان حياما وان لعلا دل (اتيلند)؛
 58-115تكايتتف اجلهتتود املبعولتتة حاليت ا متتن أجتتل نقيتتق (تتو اقتصتتادي يستتتفيد منت
اجلميي ومواصلة افض معدالت الفقر وطايدة االستامار اتدمات الرعايتة الصتحية
املناطق الريفية (ومبوداي)؛
59-115

إلغاء عقوبة اإلعدا (الوتغاال) (وندا)؛

60-115

اااذ تدابري هتدف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا اةي ا (لكسموغ)؛

 61-115إي ت ء االعتبتتار إللغتتاء املعاقبتتة ابإلعتتدا علتتأ أي جرميتتة مهمتتا وان ت وأايا
وان الظروف (مالطة)؛
62-115

(نيوطيلندا)؛

إي ت ء االعتب تار الاتتاذ مزيتتد متتن اإلج تراءات

اجتتتاه إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدا

سن تشتريي يلغت املعاقبتة ابإلعتدا علتأ أي جرميتة مهمتا وانت وأايا وانت
63-115
ّ
الظروف ،انط قا ذلا من عمليتة مراجعتة قتانون العقتوابت التيت أستفرت عتن تقلتيص
اية اجلراةم اليت جتوط املعاقبة عليها ابإلعدا (أيرلندا)؛
64-115

(إيطاليا)؛

وق تتف تطبي تتق عقوب تتة اإلع تتدا اعليت ت ا نك تتم الق تتانون توطي تتة إللغاةه تتا اامت ت ا

 65-115إصتتدار ق ترار بوقتتف تطبيتتق عقوبتتة اإلعتتدا ر ي تا و طتتوة اهيديتتة إللغاةهتتا
اةيت ا وتعتتديل قتتانون العقتتوابت نيت ع فتتض ايت عتتدد اجلتراةم التتيت ميكتتن املعاقبتتة عليهتتا
ابإلعدا (إسبانيا)؛
66-115

(األرجنتني)؛
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67-115

(الواطيل)؛

إي ت ء االعتبتتار لوقتتف تطبيتتق عقوبتتة اإلعتتدا ر ي ت ا و طتتوة أوىل إللغاةهتتا

إصتتدار ق ترار ر ت بوقتتف تطبيتتق عقوبتتة اإلعتتدا توطي تة إللغاةهتتا وافيتتف
68-115
تلا العقوبة إىل عقوبة السجن (ارنسا)؛
69-115

(تشيكيا)؛

اإلبقت تتاء علت تتأ ق ت ترار وقت تتف تنفيت تتع عقوبت تتة اإلعت تتدا وإلغت تتاء تلت تتا العقوبت تتة

 70-115وفالتتة نزاهتتة واستتتق ال التحقيقتتات واحملاومتتات التتيت جتتترى بشتتيفن حتتاالت
االاتفاء القسري وتقدم مجيي املسؤولني عن تلا احلاالت إىل العدالة (انلندا)؛
إنشاء هيية مستقلة للتحقيق حاالت الوااة واالاتفاء القسري البلد
71-115
واويتتل تلتتا اهلييتتة مبوجتتب القتتانون ستتلطات التحقيتتق ال طمتتة إلج تراء نتترايت مستتتقلة
ال اضي ألي قيود وميكن التعويل عليها (ملديف)؛
72-115

(مالطة)؛

73-115

املتسببني

مواصتتلة ااتتاذ تتتدابري لتحستتني التحقيقتتات
وفالة استق ال ونزاهة التحقيقتات
تلا احلاالت للمساءلة (هولندا)؛

حتتاالت االاتفتتاء القستتري

حتاالت االاتفتاء القستري وإاضتاع

إجراء نقيقات وااية ومستقلة بشيفن ول ما مل حيسم بعد متن احلتاالت التيت
74-115
يدعأ ايها ااتفاء أش ال ما قسرايا ،ومن بينها حالة سومبا سومفون (نيوطيلندا)؛
إج ت تراء نقيقت تتات نزيهت تتة ومتعمقتتتة يتت تتواأ ايهت تتا الشت تتفااية بشت تتيفن حت تتاالت
75-115
االاتفاء القسري ،ومن بينها حالة سومبا سومفون (اململكة املتحدة لويطانيا العظمتأ
وأيرلندا الشمالية)؛
 76-115إجراء نقيقات مستقلة ونزيهة يتواأ ايهتا الشتفااية بشتيفن مجيتي احلتاالت
اليت يدعأ ايها ااتفاء أش ال ما قسراي ،ومن بينها حالة سومبا سومفون ،مي وفالتة
إط ع أاراد أسرهم ابنتظا علأ سري التحقيقات (أسرتاليا)؛
إج ت تراء نقيقتتتات متعمقتتتة تتتتتواار ايهت تتا مقوم تتات املص تتداقية بشت تتيفن مجيت تتي
77-115
احلتتاالت التتيت يتتدعأ ايهتتا ااتفتتاء أش ت ال متتا قستترايا ،مبتتا ايهتتا حالتتة ااتفتتاء ستتومبا
سومفون وتريه من املدااعني عن حقوق اإلنسان (وندا)؛
إجتراء نقيقتتات متعمقتتة ومستتتقلة ونزيهتتة الستتتج ء مجيتتي حتتاالت ااتفتتاء
78-115
املتتدااعني عتتن حقتتوق اإلنستتان قستترايا مجهوريتتة الو الدميقراطيتتة الشتتعبية دون أن يقتتد
أي تفسري بشيف ا (بولندا)؛
إجراء نقيقات دلية مستقلة حاالت ااتفاء أو وااة النشطاء املدااعني
79-115
عن الدميقراطية وحقوق اإلنسان (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
اا ت تتاذ مجي ت تتي ا ط ت تتوات ال طم ت تتة لتعري ت تتف جرمي ت تتة االاتف ت تتاء القس ت تتري
80-115
التشريعات الوطنية ني جيري التحقيق تلا األاعاال ومعاقبة مرتكبيها (األرجنتني)؛
مني ومكااحتة تعتريض أي أاتراد ،وخباصتة أاتراد مجاعتة اهلمونتق ،ل عتقتاال
81-115
التعسف واالاتفاء القسري وتري ذلا من ضروب املعاملة الستيية وبتدء نقيقتات نزيهتة
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ومستتقلة بشتيفن تلتا األاعتاال والتصتديق علتتأ االتفاقيتة الدوليتة حلمايتة مجيتي األشت ال
من االاتفاء القسري (الوتغاال)؛
تعديل التشتريعات الوطنيتة مبتا يكفتل اتستاقها اامتا متي االلتزامتات الدوليتة
82-115
املنوطة جبمهورية الو الدميقراطية الشعبية جماال حقوق اإلنسان ويضمن ،بوج اتال،
تطبيق العدالة احملاومات ووقف التععيب واالحتجاط التعسف (أوورانيا)؛
مواصتتلة تنفيتتع تتتدابري وبترامج هتتتدف إىل نستتني تتروف االحتجتتاط وتكفتتل
83-115
حقوق األش ال احملرومني من حريتهم (اجلمهورية الدومينيكية)؛
 84-115مضاعفة اجلهود لتحسني األحتواال مراوتز االحتجتاط واقت ا للعهتد التدو
ا تتال ابحلق تتوق املدني تتة والسياس تتية وقواع تتد األم تتم املتح تتدة النموذجي تتة ال تتدنيا ملعامل تتة
السجناء (قواعد نيلسون ماندي ) (طامبيا)؛
تعزيز استق ال القضاء ووفالتة اترل االستتفادة علتأ حنتو وامتل واعتاال متن
85-115
سبل االنتصاف القضاةية للفيات الضعيفة واألقليات (إيطاليا)؛
86-115

اااذ تدابري اعالة للحفاظ علأ استق ال القضاء وحياده (تشيكيا)؛

اجلهتتود الراميتتة إىل النهتتوض بستتيادة القتتانون واحلوومتتة الرشتتيدة
املض ت
87-115
والقيا  ،بوج اال ،بتدعيم قطاع العدالة (املغرب)؛
تتتدعيم مؤسستتات قطتتاع العدالتتة وبنتتاء قتتدرة دارست القتتانون واألاصتتاةيني
88-115
القانونيني (اجلمهورية العربية السورية)؛
تعزيز العملية اجلارية اهلاداة إىل نستني قطتاع العدالتة وبنتاء أستس احلوومتة
89-115
الرشيدة واإلدارة العامة من ا ال اطة القطاع القانوح الرةيسية املتعلقة بسيادة القتانون
للفرتة ( 2020-2009ترومانستان)؛
90-115

وفالة احلق

حرية التعبري (قول)؛

تعزيتتز حريتتة التعبتتري براتتي القيتتود عتتن وستتاة اإلعت
91-115
آمنة لعمل الصحفيني واملدااعني عن حقوق اإلنسان (إيطاليا)؛
92-115

وفالة صون حرية التعبري جبميي أشكاهلا (النرويج)؛

وفالة حرية التعبري وحريتة وستاة اإلعت
93-115
املعايري الدولية (التفيا)؛
94-115

السارية

املستتتقلة وهتييتتة بييتتة

مبواءمتة التشتريعات الوطنيتة متي

ضتتمان ممارستتة احلتتق حريتتة التعبتتري ستتلميا إبعتتادة النظتتر التشتتريعات
هعا الصدد ،مبا ذلا املادة  65من قانون العقوابت (الدا(ررب)؛

ضمان ممارسة حرية التعبري وحرية التجمي وتكتوين اجلمعيتات اعليت ا إبعتادة
95-115
النظر التشريعات ني ال تعوق عمل املنظمات تري احلكومية واملتدااعني عتن حقتوق
اإلنسان (لكسموغ)؛
 96-115وفالتة احلتتق حريتة التعبتتري إبلغتتاء املتادة  56متتن قتانون العقتتوابت املتعلقتتة
ابألاعتتاال التتيت تعتتتو ايانتتة لدمتتة واملتتادة  65متتن قتتانون العقتتوابت املتعلقتتة ابلدعايتتة ضتتد
الدولتتة ،توايت ا ل تستتاق متتي العهتتد التتدو ا تتال ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية واإلعت ن
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املتعل تتق ن تتق ومس تتؤولية األات تراد واجلماع تتات وهيي تتات اجملتم تتي تعزي تتز و اي تتة حق تتوق
اإلنستتان واحلتترايت األساستتية املعتترتف هبتتا عامليتا (اإلعت ن املتعلتتق ابملتتدااعني عتتن حقتتوق
اإلنسان) (هولندا)؛
مراجع تتة وتعتتتديل التشت تتريعات واملمارس تتات املتص تتلة نري تتة التعب تتري وحريتتتة
97-115
التجمي مبا ميكن املنظمات تري احلكومية ومنظمتات اجملتمتي املتدح اامتا متن أداء مهامهتا
(نيوطيلندا)؛
إلغتاء مجيتتي التشتريعات التتيت تعتوق حريتتة الترأي والتعبتتري والتيت تتعتتارض متتي
98-115
املادة  19من العهد الدو ا ال ابحلقوق املدنية والسياستية (اململكتة املتحتدة لويطانيتا
العظمأ وأيرلندا الشمالية)؛
 99-115وفال تتة أن يراع تتأ أي قي تتود تف تترض عل تتأ ممارس تتة حري تتة التعب تتري وحري تتة
التجمي السلم استيفاء الشروط املنصول عليها املادتني  19و 21من العهتد التدو
ا ال ابحلقوق املدنية والسياسية (بلجيكا)؛
 100-115ضمان حرية التعبري الصحااة وحريتة التجمتي وتكتوين اجلمعيتات وحريتة
الدين واملعتقد ،واقا للعهد الدو ا ال ابحلقوق املدنية والسياسية (أوروتواي)؛
 101-115القيت تتا  ،واقت ت تا للم ت تتادة  19مت تتن العه ت تتد ال ت تتدو ا ت تتال ابحلق ت تتوق املدني ت تتة
والسياسية ،إبص ح التشريعات اجلناةية اليت جتر التشهري (إستونيا)؛
 102-115الواتاء علتتأ الوجت األومتل اباللتزامتتات املنصتتول عليهتا
ا تتال ابحلق تتوق املدني تتة والسياس تتية ايم تتا يتعل تتق ابحت ترتا ووفال تتة احل تتق
(وندا)؛

العهتتد التتدو
حري تتة التعب تتري

 103-115ضت تتمان ات تترل وت تتل ات تترد الوصت تتوال دو(ت تتا عت تتاةق وبشت تتكل مست تتتقل إىل
املعلوم تتات املتاح تتة وس تتاة اإلعت ت احمللي تتة واألجنبي تتة س تتواء ا تتار ش تتبكة اإلنرتنت ت
أو عليها (إستونيا)؛
 104-115مواءمتتة القتتانون اجلنتتاة متتي االلتزامتتات املنصتتول عليهتتا العهتتد التتدو
ا تال ابحلقتتوق املدنيتة والسياستتية واإلاترا اتورا عتتن األاتراد التعين أدى القتتبض علتتيهم
واحتجتتاطهم مبوجتتب أحكتتا ذلتتا القتتانون إىل تقييتتد ممارستتتهم املشتتروعة حلقهتتم حريتتة
الرأي والتعبري (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 105-115ض تتمان ممارس تتة حري تتة التعب تتري اعليت تا إبع تتادة النظ تتر التش تتريعات املتعلق تتة
بوساة اإلع والتشريعات املتعلقة مبكااحة اجلرمية اإللكرتونية (لكسموغ)؛
 106-115تعتتديل القتتوانني املقيتتدة حلريتتة التعبتتري وحريتتة التجمتتي وتكتتوين اجلمعيتتات
نقيقا ل متااال للقانون الدو حلقوق اإلنسان (أسرتاليا)؛
 107-115اعتماد تغيريات قانونيتة تضتمن ايتة وممارستة احلتق
تكوين اجلمعيات واحلق حرية التجمي السلم (إسبانيا)؛

حريتة التعبتري واحلتق

 108-115ض تتمان حري تتة التجم تتي الس تتلم وحري تتة الت ترأي والتعب تتري وحري تتة الص تتحااة
إبطت ت ق ست تراح و تتل م تتن احتج تتزوا ال لس تتبب إال ممارس تتة ه تتعه احلق تتوق أو ال تتدااع عنه تتا
(ارنسا)؛
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 109-115وضي حد العتقاال األاراد بشكل تعسف ملمارستهم حقهم حرية الترأي
والتعبري ،مبن ايهم من ينتقدون احلكومة بصورة سلمية أو من جياهرون ابلك عن اآلاثر
الس تتلبية ملش تتاريي الب تتىن التحتي تتة أو املش تتاريي االس تتتامارية أو يفض تتحون ح تتاالت الفس تتاد
(أملانيا)؛
 110-115االمتناع عن إقامة دعاوى جناةيتة ضتد األاتراد ملمارستتهم ،بصتورة ستلمية،
حقتتوقهم املدنيتتة ،مبتتا ايهتتا احلتتق ا صوصتتية وحريتتة التعبتتري وحريتتة تكتتوين اجلمعيتتات
والتجمتتي متتي إي ت ء االعتبتتار أل يتتة هتييتتة بييتتة آمنتتة ومؤاتيتتة للصتتحفيني واملتتدااعني عتتن
حق تتوق اإلنس تتان وس تتاةر اجله تتات الفاعل تتة اجملتم تتي امل تتدح واحلف تتاظ عل تتأ تل تتا البيي تتة
(أيرلندا)؛
 111-115وفالتتة التمتتتي التتتا نريتتة التعبتتري وتكتتوين اجلمعيتتات والتجمتتي الستتلم ،
واملض قدما صوب التحقيق بصورة واملة ول ما يدع وقوعت متن حتاالت االعتقتاال
التعستتف واالاتفتتاء القستتري واإلدانتتة ابرتكتتاب جنايتتة بستتبب إبتتداء املعارضتتة السياستتية
أو انتقاد سياسات الدولة (تشيكيا)؛
 112-115هتيية بيية آمنة ومؤاتية للمدااعني عن حقوق اإلنسان وممال اجملتمي املتدح
واحلفتتاظ علتتأ تلتتا البييتتة ،نيت يتستتىن هلتتم اإلستتها علتتأ حنتتو بنتتاء رستتم السياستتات
والتنمية الوطنية (النرويج)؛
113-115

(سويسرا)؛

وضت تتي حت تتد لعمليت تتات اعتقت تتاال مت تتن يعت تتوون عت تتن آراةهت تتم بشت تتكل ست تتلم

 114-115تعديل املرسو رقم  238وما يقترتن بت متن تعتدي ت ملواءمتت متي التزامتات
مجهوري تتة الو الدميقراطي تتة الش تتعبية وتعه تتداهتا الدولي تتة امللزم تتة جم تتاال حق تتوق اإلنس تتان،
وذلتتا بطتترق متتن بينهتتا متتا يلت  :شتتروط التستتجيل التعجيزيتتة؛ تقلتتيص أنشتتطة اجلمعيتتات
وموارده تتا املاليتتتة بشت تتكل تعس تتف ؛ جتت تترم اجلمعيتتتات ت تتري املستتتجلة وم حق تتة احلكومتتتة
ألعضاةها؛ إمكانيتة حتل اجلمعيتات تتري اهلاداتة للتربأ دون أن يكتون هلتا حتق االستتيناف
(الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 115-115تيستتري هتييتتة بييتتة داعمتتة تتتتواار ايهتتا ملنظمتتات اجملتمتتي املتتدح ستتبل أاضتتل
اكنها من أداء عملها (أسرتاليا)؛
 116-115مراجع تتة وتع تتديل املرس تتو رق تتم  315مب تتا يكف تتل ال تتو اإلجت تراءات اإلداري تتة
ا اصتتة ابجلماعتتات الدينيتتة متتن التعستتف والغمتتوض والتمييتتز ،وجتريتتد املستتؤولني احملليتتني
مما لديهم من ص حيات واسعة تتيأ هلم التمييز ضد األقليات الدينية واضطهادها (جزر
سليمان)؛
 117-115السماح للطواةف الدينية وااتة بعقتد االجتماعتات ومباشترة أنشتطتها نريتة
بصرف النظر عما إذا وان مدجمة مجعيات أو مسجلة (جزر سليمان)؛
 118-115استحدا آلية ملراقبة وضب أداء املستؤولني احملليتني ،ال ستيما املنتاطق
الريفي تتة ،لكفال تتة تقي تتدهم مبع تتايري حق تتوق اإلنس تتان وع تتد اس تتتهدااهم عل تتأ حن تتو تعس تتف
واييزي للمسيحيني واألقليات الدينية األارى (جزر سليمان)؛
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 119-115تكايف جهود مكااحة االجتار ابلبشتر ،ال ستيما النستاء واألطفتاال ،وذلتا
بطتترق متتن بينهتتا نستتني أستتاليب عمتتل اللجنتتة التوجيهيتتة الوطنيتتة املعنيتتة مبكااحتة االجتتتار
ابلبشر (جورجيا)؛
 120-115وضي اطة عمل وطنية ملكااحتة االجتتار ابلبشتر والترق املعاصتر وتنفيتعها،
نيت تستتت د و طتتار لتقيتتيم التقتتد احملتترط مكااحتتة التترق وشتتكال املعاصتترة ،والقيتتا
وتتعلا بت صتتيص اعتمتتادات ممولتتة متتن امليزانيتتة طتتة العمتتل الوطنيتتة (اململكتتة املتحتتدة
لويطانيا العظمأ وأيرلندا الشمالية)؛
 121-115اااذ اطوات ملكااحة االجتار ابألش ال ومتا يتصتل بتعلا متن استتغ ال
أعم تتاال الست ت رة واس تتتغ ال جنست ت م تتي إيت ت ء عناي تتة ااص تتة للض تتحااي م تتن األطف تتاال
والنساء وأاراد األقليات اإل نية (تشيكيا)؛
 122-115مواصلة تعزيز تدابري وبرامج مكااحة االجتار ابألشت ال ،ال ستيما النستاء
واألطفاال (الفلبني)؛
 123-115مضاعفة اجلهود املبعولتة مكااحتة االجتتار ابألشت ال ،ال ستيما النستاء
واألطفتتاال ،بستتبل متتن بينهتتا نستتني ممارستتات إنفتتاذ القتتانون هبتتدف تقتتدم اجلنتتاة للعدالتتة
ومعاقبتهم وتواري احلماية لضحااي االجتار وأتهيلهم (بي روس)؛
 124-115مواصلة بعال اجلهود لكفالة اية النساء واألطفاال ضتحااي االجتتار ،بطترق
من بينها توجيههم إىل منااع أاضل إىل مراوز اإليواء (مجهورية ووراي)؛
 125-115اااذ مجيي التدابري ال طمة لوضي حد ل جتار ابألطفاال ألتراض ،من بينها
اس تتت دامهم أعم تتاال الست ت رة واس تتتغ هلم جنس تتيا ،وإ تتاء مجي تتي املمارس تتات الض تتارة
ابلنستتاء والفتيتتات ،ومتتن بينهتتا طوا األطفتتاال والتتزوا ستتن مبكتترة والتتزوا ابإلو تراه
(إيطاليا)؛
 126-115تكايف اجلهود تعزيزا للتعاون الاناة واإلقليمت والتدو
االجتار ابألش ال (قطر)؛

جمتاال مكااحتة

 127-115تتتدعيم اجلهتتود الراميتتة إىل القضتتاء علتتأ االجتتتار ابلبشتتر متتن ا ت ال تعزيتتز
ت توعية الفيات الضعيفة املناطق الناةية (إندونيسيا)؛
 128-115ااتتاذ تتتدابري وقاةيتتة وتتتدابري للتوعيتتة هبتتدف تصتتعيد احلتترب علتتأ االجتتتار
ابلبشر (أذربيجان)؛
 129-115ت تتواري احلماي تتة عل تتأ حن تتو أوا تتر اعالي تتة لدس تتر ،بوص تتفها الن تتواة الطبيعي تتة
للمجتمي وأهم األسس اليت ينهض عليها (مجهورية إيران اإلس مية)؛
 130-115مواصلة العمل بتدابري تنفيع اطة العمل الوطنية املتعلقة ابحلتد متن الفقتر،
هبدف الت فيف من حدة الفقر ونسني مستوايت املعيشة (ميا(ار)؛
 131-115وفالة تنفيع برامج التنمية الوطنية املوجهة لفيات دددة علأ حنو اعاال من
أجل نسني أحواال السكان املعيشية بقدر أوو (أوطبكستان)؛
 132-115املداومة علأ اااذ إجراءات عملية هتدف إىل القضاء علأ الفقر ومواصلة
نسني مستوايت معيشة السكان (وواب)؛
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 133-115املداومة علأ اااذ إجراءات عملية للقضاء علأ الفقتر ونستني مستتوايت
معيشة السكان (ابوستان)؛
 134-115مواصلة اجلهود الراميتة إىل احلتد متن الفقتر وتنفيتع اطت وبترامج احلتد متن
الفقر علأ حنو اعاال (بواتن)؛
 135-115مواص تتلة العم تتل عل تتأ نقي تتق التنمي تتة االقتص تتادية واالجتماعي تتة املس تتتدامة
وافض عدد من يعيشون اقر (الصني)؛
 136-115مواصلة وضي سياسات وتشريعات لتحقيق (تو يستتفيد منت اجلميتي واحلتد
من الفقر (سنغااورة)؛
 137-115مواصلة بعال اجلهود جماال التنمية االجتماعية االقتصادية والقضاء علتأ
الفقر ،مبا ييسر بقدر أوو اتي أاراد الشعب نقوق اإلنسان الواجبة هلم (ايي ان )؛
 138-115املض  ،بدعم ومساعدة من اجملتمي الدو  ،بعال اجلهتود جمتاال تعزيتز
و اي ت تتة حق ت تتوق اإلنس ت تتان الواجب ت تتة ألات ت تراد الش ت تتعب ،وال س ت تتيما احلق ت تتوق االقتص ت تتادية
واالجتماعية والاقااية (بنغ ديش)؛
 139-115طايدة وتت تترية اجلهت تتود املبعولت تتة لتحقيت تتق النمت تتو االقتصت تتادي ،هبت تتدف رات تتي
مستتتوايت معيشتتة أا تراد الشتتعب وااتتة ،مبتتن اتتيهم ستتكان املنتتاطق الناةيتتة (مجهوريتتة وتتوراي
الشعبية الدميقراطية)؛
 140-115تعزي تتز اجله تتود الرامي تتة إىل ت تتواري ا تتدمات االجتماعي تتة
(اجلمهورية العربية السورية)؛

املن تتاطق الناةي تتة

 141-115مواصتتلة تنفي تتع ا طتت اإل(اةيتتة م تتن أج تتل راتتي مس تتتوى معيش تتة الس تتكان
ومدهم اب دمات الضرورية ،ال سيما املناطق الريفية (اليمن)؛
 142-115وضتتي سياستتة وطنيتتة تتتتيأ لستتكان املنتتاطق الريفيتتة االستتتفادة متتن ال توامج
االقتصادية الرامية إىل احلد من الفقر (قطر)؛
 143-115مواصلة بعال اجلهود من أجل احلد من الفقر
املناطق الريفية (أذربيجان)؛

مجيي أحناء البلد ،ال سيما

 144-115اااذ مزيد من ا طوات تعزيزا لفرل استفادة الفيات الضعيفة ،ومن بينها
النساء واألطفتاال واملستنون واألشت ال ذوو اإلعاقتة وتتريهم ،متن ا تدمات االجتماعيتة
(الفلبني)؛
 145-115مواص تتلة تنفي تتع ت تتدابري الت في تتف م تتن حت تدة الفق تتر واالس تتتامار قط تتاع
الصحة والتعليم ،بسبل من بينها إدما املعارف املتصلة نقوق اإلنسان تلا التدابري
و املناهج التعليمية هبدف استنهاض الوع مببادئ حقوق اإلنسان وطايدت علأ صتعيد
األمة (إندونيسيا)؛
 146-115املض  ،تل التعتاون التدو  ،تتدعيم سياستات االستتامار جمتاالت
الصحة والتعليم واحلد من الفقر املوجهة لفيات دددة (مجهورية انزوي البوليفارية)؛
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 147-115طايدة وت تترية اجله تتود املبعول تتة لتحقي تتق النم تتو االقتص تتادي م تتن أج تتل را تتي
مستتتوايت أا تراد الشتتعب وااتتة ،واصوص تا متتا يتعلتتق متتن تلتتا اجلهتتود خبتتدمات الرعايتتة
الصحية وسكان املناطق الناةية (الكوي )؛
 148-115مواصلة تنفيع التدابري الرامية إىل نقيتق تنميتة اجتماعيتة اقتصتادية يستتفيد
منها اجلميي من ا ال االستامار قطتاع الصتحة والتعلتيم ،مبتا يشتمل املنتاطق الريفيتة
(نيباال)؛
 149-115مواصتتلة بتتعال اجلهتتود متتن أجتتل القضتتاء علتتأ الفقتتر ووفالتتة اتترل احلصتتوال
علأ التعليم للمواطنني وااة (بنغ ديش)؛
 150-115وفالة التقيد تنفيع عمليات إعادة توطني الستكان الناجتتة عتن امتيتاطات
مش تتاريي إ(اةي تتة ابملع تتايري الدولي تتة املعم تتوال هب تتا ه تتعا الص تتدد،
اس تتتغ ال األراضت ت
وال ست تتيما مبت تتدأ عت تتد التمييت تتز ،ووفالت تتة االضت تتط ع بتلت تتا العمليت تتات ت تتل التشت تتاور
والتعويض علأ النحو املناسب (بولندا)؛
 151-115نسني الت طي اإل(اة واالستتامار املشتاريي اجتنتاابا للنتزوح القستري،
ونسني اط إعادة التوطني والتعويض عن نزع ملكية األراض (لكسموغ)؛
 152-115إدارة مجيي مشاريي البنية التحتية ،مبا ايها مشاريي إقامة السدود وأتمينها،
علتتأ أاضتتل وج ت ممكتتن اجتنتتاابا للنتتزوح القستتري ،وإش ترارب اجلماعتتات احملليتتة املعنيتتة
عملية اااذ القترارات ،والعمتل ،حيمتا يصتبأ النتزوح أمترا ال مفتر منت  ،علتأ وفالتة وجتود
برامج اعالة للتعويض وإعادة التوطني واق ا للمعايري الدولية (سويسرا)؛
 153-115وفال ت تتة أن جي ت تتري اعتم ت تتاد وإنف ت تتاذ الق ت تتوانني ،مب ت تتا ايه ت تتا ق ت تتانون األراضت ت ت
لعتتا  ، 2019وتنفيتتع السياستتات املتعلقتتة إبدارة األراض ت واستتت دامها إطتتار التشتتاور
والشفااية واالمتااال التا للقوانني واملعايري الدولية املتعلقة نقوق اإلنسان (أملانيا)؛
 154-115وفالة تنفيع ا طة االسترتاتيجية الوطنيتة املتعلقتة ابلصتحة اإلةابيتة وبتتواري
ا تتدمات لدمهتتات واألطفتتاال حتتديا التتوالدة وتتتواري الرعايتتة الصتتحية لدطفتتاال واطتتة
العمل الوطنية املوجهة لدمهات واألطفاال تنفيع ا وام ا واعاالا (بروح دار الس )؛
 155-115مواصت تتلة تنفيت تتع السياست تتات الراميت تتة إىل طايدة إمكانيت تتات االست تتتفادة مت تتن
اتتدمات الصتتحة العامتتة ونستتني نوعيتتة تلتتا ا تتدمات ،متتي الرتويتتز بوج ت اتتال علتتأ
املناطق الريفية وعلأ افض معدال وايات الرضي (وواب)؛
 156-115تعزيتتز اجلهتتود املبعولتتة متتن أجتتل افتتض معتتدال وايتتات األطفتتاال واألمهتتات
(مجهورية إيران اإلس مية)؛
 157-115تنفي تتع سياس تتات هت تتدف إىل اف تتض مع تتدالت واي تتات األطف تتاال واألمه تتات
املرتفعة (جورجيا)؛
 158-115توسيي نطاق نظا الصحة العامة هبدف تواري مزيد متن ا تدمات الصتحية
األساسية للكااة وافض معدال وايات األطفاال (قريتيزستان)؛
 159-115مواصلة تعزيز نظا الصحة الوطين فض معدال وايات األمهات والرضتي
بقدر أوو (مجهورية انزوي البوليفارية)؛
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 160-115مضتتاعفة اجلهتتود فتتض معتتدال وايتتات األمهتتات وتنفيتتع ب ترامج هتتتدف إىل
افض معدال وايات األطفاال ومعدال اعت هلم (أاغانستان)؛
 161-115تنفيع برامج هتدف إىل افض معدال وايات األطفاال ومعدال اعت هلم علأ
حنو اعاال مما يتتيفتأ ،بوجت اتال ،براتي مستتوى مهتارات القتاب ت وإرستاء معتايري جتودة
ايما ص رعاية األ واملولود (اجلزاةر)؛
 162-115مواصت تتلة اجلهت تتود املبعولت تتة مكااحت تتة ارتفت تتاع معت تتدالت وايت تتات الرضت تتي
واألطفاال واألمهات ومعدالت سوء التغعية (أرمينيا)؛
 163-115مواصلة تعزيز اجلهود املبعولة دعمتا للهتدف املتماتل نقيتق (تو يستتفيد
منت ت اجلمي تتي وم تتنأ األولوي تتة ل تتدى اص تتيص االعتم تتادات امليزاني تتة للتعل تتيم االبت تتداة
و فض معدالت سوء التغعية ومعدالت وايات األمهات والرضي (اهلند)؛
 164-115مواص تتلة طايدة امل تتوارد امل صص تتة عل تتأ الص تتعيدين ال تتوطين ودون ال تتوطين
لتهيية بيية تتيأ للشباب والنساء والرجاال وسكان املناطق الناةية االستفادة متن اتدمات
جي تتدة جم تتاال الص تتحة اجلنس تتية واإلةابي تتة وتنظ تتيم األس تترة واحلف تتاظ عل تتأ تل تتا البيي تتة
(ايج )؛
 165-115إطالتتة احلتتواجز التتيت نتتوال دون النستتاء والفتيتتات واالستتتفادة متتن اتتدمات
الصحة اجلنسية واإلةابية املتاحة مبوجب املبتادئ التوجيهيتة املتعلقتة مبنتي اإلجهتاض تتري
امليفمون الصادرة عا ( 2016آيسلندا)؛
 166-115تقنني اإلجهاض احلاالت اليت يشكل ايها احلمل اطرا علأ صحة األ
أو حتتاالت االتتصتتاب أو طان احملتتار أو تشتتوه اجلنتتني وعتتد جتتترم اإلجهتتاض ستتاةر
احلاالت (إستونيا)؛
 167-115مواصتلة العمتل ابلتتدابري الفعالتة املت تعة لتحستني ستبل استتفادة املترأة متتن
ا دمات الصحية ،ال سيما ا دمات املقدمة جماال الصحة اإلةابية (ماليزاي)؛
 168-115بعال مزيد من اجلهود لتنفيع السياستات والتوامج التيت متن شتيف ا أن تكفتل
للنساء والفتيات إمكانية االستفادة من ادمات الصحة اجلنسية واإلةابية مجيي أحناء
البلد (أوروتواي)؛
 169-115وفال تتة حص تتوال النس تتاء والفتي تتات واا تتة عل تتأ ا تتدمات الص تتحة اجلنس تتية
واإلةابيتتة املناستتبة وتنفيتتع سياستتات ،تشتتمل التوعيتتة ،متتن أجتتل منتتي العنتتف ضتتد النستتاء
والفتيات والتصدي ل (النرويج)؛
 170-115مواصتتلة العمتتل علتتأ طايدة اتترل حصتتوال النستتاء والفتيتتات ،وخباصتتة متتن
يعشن املناطق الريفية واملناطق الناةية ،علأ ا دمات الصحية والتعليم (الياابن)؛
 171-115التوسي االستامار املناطق الريفية واملناطق الناةية وطايدة معدال تتواار
ا تتدمات تل تتا املن تتاطق ونس تتني نوعيته تتا ،ال س تتيما م تتا يق تتد منه تتا جم تتاال التعل تتيم
والصحة ،مما يشمل الصحة اجلنسية واإلةابية ،وذلا لتلبية االحتياجات ا اصة ابلنساء
والفتيات وأاراد األقليات اإل نية نديد ا ومعاجلة نواح الضعف لديهم (الوتغاال)؛
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 172-115مواصلة بعال اجلهتود الراميتة إىل نستني تنفيتع السياستات املتعلقتة ابلصتحة
العامتتة وإنشتتاء بنيتتة نتيتتة للرعايتتة الصتتحية املنتتاطق الناةيتتة (مجهوريتتة وتتوراي الدميقراطيتتة
الشعبية)؛
 173-115توسيي نطاق شبكة الصحة العامة
العربية السورية)؛

املناطق احلضترية والريفيتة (اجلمهوريتة

 174-115اص تتيص م تتوارد وااي تتة لت تتواري ا تتدمات طبي تتة أساس تتية جي تتدة و املتن تتاوال
ألاراد الشعب (ايي ان )؛
175-115

مواصلة تطوير ا دمات الصحية وتدعيم نظم الصحة العامة (الصني)؛

 176-115مواصتتلة اجلهتتود املبعولتتة لتطتتوير قطتتاع الصتتحة ونقيتتق اهلتتدف املتماتتل
وفالة التغطية الصحية الشاملة (مصر)؛
177-115

دار الس )؛

مواص تتلة ب تتعال اجله تتود لتعزي تتز حق تتوق الطف تتل

التعل تتيم و ايته تتا (ب تتروح

 178-115مواصتتلة العمتتل علتتأ النهتتوض ابلتعلتتيم والستتع إىل تتتواري التعلتتيم اإللزامت
جلميي األطفاال (الصني)؛
 179-115تعزيز التدابري الرامية إىل نسني نوعية نظا التعليم وتوسيي نطاق  ،ال سيما
املناطق الناةية (وواب)؛
 180-115تعزي تتز الشت تراوات م تتي اهليي تتات اإلقليمي تتة والدولي تتة املس تتؤولة ع تتن التعل تتيم
لكفالة تواري تعليم جيد للجميي (األردن)؛
 181-115مواصلة العمل علأ هتيية روف مؤاتية لكفالة حصوال مجيي األطفاال علأ
تعليم ابتداة واثنوي جماح جيد (قريتيزستان)؛
اا تتاذ الت تتدابري الض تترورية لكفال تتة تك تتااؤ ا تترل األطف تتاال واا تتة،
 182-115املضت ت
وال ستتيما متتن يعيشتتون املنتتاطق الريفيتتة واملنتتاطق الناةيتتة ،احلصتتوال علتتأ تعلتتيم جيتتد
(قطر)؛
 183-115مواصلة بعال اجلهود لتهيية الظروف املؤاتيتة لكفالتة حصتوال األطفتاال وااتة
علأ تعليم جماح جيد (مجهورية ووراي الشعبية الدميقراطية)؛
184-115

مواصلة بعال اجلهود لتواري تعليم جيد للجميي (ماليزاي)؛

 185-115مواصلة العمل علأ وفالة استفادة مجيتي األطفتاال ،بنتني وبنتات ومتراهقني،
من وامل ارل التعليم االبتداة والاانوي اجملاح اجليد (مجهورية انزوي البوليفارية)؛
 186-115مواصلة تعزيز التدابري الرامية إىل وفالة اصيص أعداد وااية متن املدرستني
للمناطق الناةية ونسني املرااق املدرسية تلا املناطق (ميا(ار)؛
187-115

(نيوطيلندا)؛
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 188-115مواصتتلة ااتتاذ إجتراءات عمليتتة ملعاجلتتة أوجت تفتتاوت اتترل احلصتتوال علتتأ
التعلتتيم ،ال ستتيما بتتني اجلماعتتات اإل نيتتة املنتتاطق الريفيتتة ،ابعتبتتار ذلتتا متتن وستتاةل
سن مبكرة واالجتار ابلبشر (النرويج)؛
مكااحة الفقر والزوا
 189-115تعزيز التدابري الرامية إىل إعماال احلق التعليم بقتدر أوتو ،وذلتا بتتواري
مرااق مدرسية م ةمة وأعداد وااية من املدرسني املناطق الناةية (ابوستان)؛
 190-115معاجلتتة التتنقص أعتتداد املدرستتني وإيت ء االعتبتتار ،حيامتتا اقتضتتأ األمتتر،
للعمل مي الشترواء علتأ الصتعيد الانتاة وووتاالت األمتم املتحتدة امل تصتة ،ماتل منظمتة
األمم املتحدة للطفولة ،علأ اجتعاب مدرسني متطوعني وتدريبهم (سنغااورة)؛
 191-115تتتدعيم التتتدابري املت تتعة لتعزيتتز احلتتق التعلتتيم بقتتدر أوتتو ،وبوجت اتتال
الت تتدابري الرامي تتة إىل وفال تتة تزوي تتد املن تتاطق الناةي تتة وع تتداد وااي تتة م تتن املدرس تتني وابملراا تتق
املدرسية (ايي ان )؛
 192-115مواصتلة اجلهتود املبعولتة لتمكتتني املترأة نيت تشتتاررب بقتدر أوتو
صني القرار جبميي مستوايهتا (ميا(ار)؛
 193-115مواصلة بعال اجلهود لتمكني املرأة ني تؤدي دورا
علأ وااة املستوايت (ابوستان)؛
194-115

(الفلبني)؛

مواصتتلة تنفيتتع التتتدابري الراميتتة إىل طايدة مشتتاروة املترأة

عمليتتة

عملية صتني القترار
احليتتاة السياستتية

 195-115مواصلة ترسيا دعاةم اآلليات الوطنية اليت تعمل علأ طايدة مشاروة املترأة
ووفالتتة املستتاواة هلتتا وعلتتأ تعزيتتز و ايتتة حقتتوق النستتاء والفتيتتات وراتتاههن (اجلمهوريتتة
الدومينيكية)؛
 196-115مواصتتلة اجلهتتود املبعولتتة لكفالتتة املستتاواة بتتني اجلنستتني وهتييتتة بييتتة مناستتبة
لزايدة اكني املرأة (تونس)؛
 197-115تعزيز اجلهتود املبعولتة ستعيا إىل طايدة مشتاروة املترأة
التنمية االقتصادية (ومبوداي)؛

الشتؤون العامتة و

 198-115ااتتاذ تتتدابري لتتزايدة اايتتل املترأة احليتتاة السياستتية ،ممتتا يتتتيفتأ بوجت اتتال
بتطبيتتق مبتتدأ اصتتيص حصتتة لتمايتتل امل ترأة خمتلتتف مستتتوايت احلكومتتة نستتبتها 25
املاةة (وندا)؛
199-115

(أذربيجان)؛

مواصتلة اعتمتاد وتنفيتع اطت وطنيتتة لتمكتني املترأة

مجيتي منتاح احليتتاة

 200-115وفالتتة اتترل حصتتوال مجيتتي الفتيتتات والنستتاء ،ال ستتيما ال ة ت يعشتتن
املناطق الريفية واملناطق الناةية ،علأ التعليم والت لص من القوالب النمطية التمييزية اليت
اني الفتاة من االلتحاق ابملدرسة وتوعية الوالدين والسلطات احمللية و ية تعلتيم اإلان
(اجلزاةر)؛
 201-115مواص لة العمل ابلتدابري الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة والطفل و ايتها ،مما
يشمل التوعية والتدريب (بواتن)؛
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 202-115مواص تتلة اجله تتود املبعول تتة إلرس تتاء نظ تتا ش تتامل حلماي تتة الطف تتل ترص تتد لت ت
اصيص تا اعتمتتادات امليزانيتتة ويتتزود ابملتتوارد البشتترية وبليتتات املتابعتتة املناستتبة هبتتدف
تنفيع اتفاقية حقوق الطفل بصورة واملة واعالة (ايج )؛
203-115

واملض

مواصتتلة التقتتد ابملعتتدالت املرضتتية املستتجلة ايمتتا يتصتتل نقتتوق الطفتتل
إص ح اإلطار القضاة والقانوح ا ال بتلا احلقوق (نيكاراتوا)؛

 204-115اعتمتتاد استرتاتيجية شتتاملة للقضتتاء علتتأ التمييتتز ضتتد األطفتتاال املنتمتتني إىل
ايات مهمشة أو ضعيفة (تيمور  -ليشيت)؛
 205-115ااتتاذ تتتدابري تكفتتل تطتتوير سياستتة واس ترتاتيجية وطنيتتة شتتاملة بشتتيفن ايتتة
الطفتتل هبتتدف القضتتاء علتتأ التمييتتز ضتتد األطفتتاال املنتمتتني لفيتتات مهمشتتة أو ضتتعيفة،
مبا يشمل الفتيات (بلغاراي)؛
206-115

تشجيي اجلهتود الراميتة إىل تعزيتز ايتة الطفتل و ايتة األطفتاال متن العنتف

207-115

أي ست تتياق للعقوبت تتة البدنيت تتة جبميت تتي أشت تتكاهلا

(تونس)؛

(أوروتواي)؛

حظت تتر تعت تتريض األطفت تتاال

 208-115وفال تتة ال تتنص صت تراحة ق تتانون العق تتوابت عل تتأ حظ تتر تع تتريض األطف تتاال
للعقوبة البدنية مهما وان افيفة (طامبيا)؛
 209-115توس تتيي نط تتاق املوج تتود م تتن أط تتر العم تتل املتعلق تتة خبف تتض مع تتدالت طوا
األطفتتاال املنتتاطق الريفيتتة والتعجيتتل بتنفيتتع التتتدابري التتواردة تلتتا األطتتر للحتتد متتن
ارتفاع املعدالت املشار إليها (آيسلندا)؛
210-115

(قول)؛

اا تتاذ اط تتوات هت تتدف إىل حظ تتر ال تتزوا

س تتن مبك تترة وال تتزوا ابإلوتتراه

 211-115وضي تشريي جير اعليت ا طوا األطفتاال واعتمتاد تتدابري اعالتة للقضتاء علتأ
تلا املمارسة (شيل )؛
 212-115تنفيت تتع ب ت ترامج وتت تتدابري تكفت تتل ،واق ت تا للغت تتايتني  3-5و 4-5مت تتن الغت تتاايت
املندرجتتة إط تتار أهتتداف التنمي تتة املستتتدامة ،إ تتاء احلمتتل املبك تتر بتتني الفتي تتات الت ت
يتزوجن ابإلوراه وال يتزوجن سن مبكرة (ابراتواي)؛
 213-115ضتتمان التطبيتتق الصتتار لقتتانون األستترة التتعي حيظتتر التتزوا ستتن مبكتترة
وحيظر تعدد الزوجات ،ال سيما بني اجلماعات احمللية الريفية واإل نية (إسبانيا)؛
 214-115إصت ت ح التش تتريعات نيت ت نظ تتر ال تتزوا ابإلوت تراه وتض تتي حت تد ا إلات ت ت
مرتكيب أعماال العنف ضد النساء والفتيات من العقاب (ارنسا)؛
 215-115اا تتاذ إجت تراءات اوري تتة لتج تترم االس تتتغ ال واالنته تتارب اجلنس تتيني لدطف تتاال
وبيعهم ألتراض جنسية (قول)؛
 216-115اعتمتتاد نصتتول قانونيتتة جتتتر االستتتغ ال اجلنس ت لدطفتتاال جبميتتي أشتتكال
ويراعأ ايها التقيد ابملعايري القانونية الدولية املتعلقة نديتدا ابستتغ ال األطفتاال البغتاء
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واستتتغ هلم جنس تي ا علتتأ اإلنرتن ت وهتتتدف إىل تتتواري احلمايتتة علتتأ حنتتو ملمتتوس جلميتتي
األطفاال ،مبن ايهم األطفاال املنتمون لدقليات اإل نية (بولندا)؛
 217-115اعتماد تتدابري تشتريعية تكفتل حظتر وجتترم االنتهتارب واالستتغ ال اجلنستيني
لدطفاال جبميي أشكاهلما وبيعهم ألتراض جنسية (الدا(ررب)؛
218-115

طايدة اجلهود املبعولة ملني االستغ ال اجلنس لدطفاال (تيمور  -ليشيت)؛

 219-115اعتماد تدابري تشريعية هتدف إىل جترم مجيتي أشتكاال االنتهتارب واالستتغ ال
اجلنسيني لدطفاال والعنف اجلنس ضدهم وبيعهم ألتراض جنسية (إستونيا)؛
 220-115حظتتر عمالتتة األطفتتاال واق تا للقواعتتد واملعتتايري الدوليتتة ،مبتتا يشتتمل نديتتد
الستتن التتدنيا للعمتتل بت ت  14عام ت ا ب ت أي استتتاناءات وااتتاذ تتتدابري دتتددة لكفالتتة التحتتاق
مجيي األطفاال ،مبتن اتيهم البنتات ،ابملتدارس ،ال ستيما املنتاطق الريفيتة واملنتاطق الناةيتة
وللحفز علأ ذلا (الوتغاال)؛
 221-115اعتمتتاد نصتتول قانونيتتة وإداريتتة ايمتتا تتص إصتتدار شتتهادات املتتي د جمتتاانا
وإنشاء مكاتتب للستجل املتدح مجيتي املنتاطق متي الرتويتز ،بوجت اتال ،علتأ املنتاطق
الريفية (املكسيا)؛
 222-115اص ت تتيص م ت تتوارد مالي ت تتة وبش ت تترية لتنفي ت تتع اط ت تتة العم ت تتل الوطني ت تتة املتعلق ت تتة
ابألش ال ذوي اإلعاقة (اجلمهورية العربية السورية)؛
 223-115اص ت تتيص م ت تتوارد مالي ت تتة وبش ت تترية لتنفي ت تتع اط ت تتة العم ت تتل الوطني ت تتة املتعلق ت تتة
ابألش ال ذوي اإلعاقة (تيمور  -ليشيت)؛
 224-115مواص تتلة األنش تتطة واملب تتادرات املض تتطلي هب تتا تنفيت تع ا ط تتة العم تتل الوطني تتة
املتعلقة ابألش ال ذوي اإلعاقة (بنن)؛
 225-115إي ء االعتبار لتطوير نظا اعاال للتعرف علتأ احتياجتات اترادى األطفتاال
ذوي اإلعاقة من الدعم وتلبيتها (بلغاراي)؛
 226-115وفالتتة احلمايتتة ل جيتتني وطتتاليب اللجتتوء واملستتارعة،
اعتداءات ،إىل إجراء نقيق ٍ
واف ومستقل (أاغانستان).

حالتتة تعرضتتهم ألي

 -116مجيي التوصيات و/أو التوصيات الواردة هعا التقرير تعو عن موقتف الدولتة (التدوال)
التتيت قتتدمتها و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض .وينبغ ت أال تفستتر علتتأ أ تتا نظتتأ بتيفييتتد الفريتتق
العامل وكل.
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