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 مقدمة   

عقد الفريق العامل املعين ابالستتتتتتتتتتعراا الدور  الشتتتتتتتتتاملجم املنشتتتتتتتتت    ج  قرار  ل   ق    -1
 .2020ن فمرب  تشتتتتتتترين الملا /  13إىل    2جم دورته الستتتتتتتادستتتتتتتة والملمتد   الف ة املمتدة من  1/5اإلنستتتتتتتان  

وترأس   .2020تشتترين الملا /ن فمرب    2اجللستتة األوىل املعق دة      وجرى االستتتعراا املتعلق يبرمروس  
خرى   جنرفجم وفتد يرمروس املمملتل التدالم لبرمروس لتدى ماتت  األمم املتحتدة واملنلمتاي التدولرتة األ

 6ي ر  أمربازيفرتش. واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق يبرمروس   جلستتتتتتتتتتتتتتته العاشتتتتتتتتتتتتتترة املعق دة    
 .2020 ا /ن فمربمللتشرين ا

جم اختار  ل   ق   اإلنستتتتتتتتان فريق املقررين التاة  ا م عة 2020كان ن الملا /يناير    14و    -2
 علق يبرمروس: أفغانستانجم والس دانجم واملاسرك.الملمترة( لترسري االستعراا املت

جم 21/16قراره   قمن مرف 5وللفقرة    1/5من مرفق قرار  ل   ق   اإلنستتتتتتتتتتتان    15ووفقاً للفقرة   -3
 صدري ال اثلق التالرة ألغراا استعراا احلالة   يرمروس:

 ؛(A/HRC/WG.6/36/BLR/1   (أ 15تقرير وطين/عرا مات ب مقدم وفقاً للفقرة    أ( 

جتمرع للمعل ماي أعدته مف ضتتتتتتتتتتترة األمم املتحدة الستتتتتتتتتتتامرة حلق   اإلنستتتتتتتتتتتان وفقاً   ب( 
 ؛(A/HRC/WG.6/36/BLR/2  (ب 15 للفقرة

 مف ضتتتتتتتترة  ق      جز أعدته مفّ ضتتتتتتتترة األمم املتحدة الستتتتتتتتامرة حلق   اإلنستتتتتتتتانم (ج  
 ؛(A/HRC/WG.6/36/BLR/3  (ج 15ة اإلنسان( وفقاً للفقر 

وأُ رلت إىل يرمروس عن طريق ا م عة الملمترة قالمة أستتت لة أعدما مستتتبقاً أملانراجم والربتغالجم  -4
عنرة ابآللراي ال طنرة للتنفرذ واإليمغ واملتايعةجم وأوروغ ا جم ويلجرااجم وكندا ابستتتم  م عة األصتتتدقا  امل

لشتمالرةجم وال التي املتحدة األمريارة. وستل فرنراجم والست يدجم واململاة املتحدة لربينانرا العلمو وأيرلندا ا
 وميان االطمع علو هذه األس لة   امل قع الشباي لمستعراا الدور  الشامل.

 اضعملية االستعر  موجز مداوالت -أوالا  

 عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

ة أستتتاستتترة للتعاون الدوة   ذكر وفد يرمروس أن البلد يعترب االستتتتعراا الدور  الشتتتامل أدا -5
مردان  ق   اإلنستتتتتتتتتتتانجم وه  ما يافل النلر    االي  ق   اإلنستتتتتتتتتتتان    رع يلدان العا جم دون 

 العاملرة واملساواة. استملنا جم علو أساس

وتنفرذاً للت صتتتتتتتتتتراي اليتتتتتتتتتتادرة عن هر اي املعاهداي واجل لة الملانرة من االستتتتتتتتتتتعراا الدور   -6
 .2019-2016س اخلنة املشتت كة يد ال كاالي يشتت ن تنفرذ الت صتتراي للف ة  الشتتاملجم اعتمدي يرمرو 

انتت  ملتايتة إطتار إلجرا  كت اخلنتة أول خنتة وطنرتة حلق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان ت تتتتتتتتتتتتتتع تا التدولتةجم و هتذه واعُتربي 
 ملد  يش ن طالفة واسعة من ق ات  ق   اإلنسان.مشاوراي منتلمة مع ا تمع ا

أخرى  تتتالتتتة  تتتالتتتة وابلرتتتة تنرري حتتتتدتً كبريًا   العتتتا  و  وجير  استتتتتتتتتتتتتتتعراا التتتدولتتتة    تتتل -7
قبت عستتتتتتتتتتراستتتتتتتتتترة صتتتتتتتتتتعبة أعقبت االنتواابي الر ستتتتتتتتتترة. وتلل مناقشتتتتتتتتتتة التن راي اليت أ - اجتماعرة

 االنتواابي من اختياص شع  يرمروس.
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قت يرمروس علو اتفاقرة  ق   األشواص ذو  اإلعاقةجم وقدمت  رع التقارير املتبقرة وصدّ  -8
 قت علر ا. ج  املعاهداي اليت صدّ  

ويدأي يرمروس مناقشتتتتتاي يشتتتتت ن تعديل دستتتتتت رها  شتتتتتاركة  رع امل اطند امل تمدجم هبد   -9
 العامة. دارةلإل دثهرال حم وضع

أتنا  احل ار مع الستتتتتتاانجم أنشتتتتتتس نلام للم ستتتتتتستتتتتتاي نرو ة  وملعاجلة الق تتتتتتات االجتماعرة امل -10
جم مملل اللجنة ال طنرة حلق   النفل  وتلف ف اما  تعزيز  ق   اإلنستتتتتتتتتتانمحاية و من أجل  العامة للدولة  

 وا ل  ال طين للسراساي اجلنسانرة.

التعديمي اليت أدخلت   جمع القرارع ننا  املشتتاركة العامة   صتتنرومن االيتااراي اهلامة لت ستت  -11
ختاص علو صتتتتتتتتتتتتتتفحتة   مقنعس علو القتان ن املتعلق ابألعمتال القتان نرتة املعرتاريتة. وأنشتتتتتتتتتتتتتت   2018  عتام 

جم جري مناقشة عامة 2019املنتدى القان   لبرمروس علو شباة اإلن نت للمناقشاي العامة. و  عام  
أبنشتتتتنة األ زاب الستتتتراستتتترة وغريها   ن إدخال تعديمي علو الق اند املتعلقة   ل مشتتتتروع قان ن يشتتتت 

 األشواص ذو  اإلعاقة وإدماج م االجتماعي.من اجلمعراي العامةجم ومشروع قان ن يش ن  ق   

دّقل قتتتتان ن التجمعتتتتاي اجلمتتتتاهرييتتتتة لرنت علو إجرا  لإلخنتتتتار يتنلرم 2018و  عتتتتام  -12 جم عتتتتُ
 ن حتددها السلناي احمللرة.كجتمعاي  اهريية   أما 

جرا  وأنشتتتتتتتتتس امل لر ال طين للق تتتتتتتتتاةجم لتعزيز النلام الق تتتتتتتتتالي. و  االنت ا  من االنتقال إىل إ -13
االستتتتتتتتتت نا  للنلر   الشتتتتتتتتتااوى املتعلقة يقراراي احملاكم   الق تتتتتتتتتات اجلنالرة واملدنرةجم وأ رز تقدم   

 لقراراي احملاكم. ةرقمر قاعدةإنشا  

وعلو ت فري ال تتتتما ي   األضتتتتعف يد الستتتتاان  روس يشتتتتال خاص علو الف ايي يرمز ورك -14
عتتالرتة  أدا  لمتتاي التتدولرتتةجم ستتتتتتتتتتتتتتجلتتت يرمروس درجتتةل تربتتاي املن االجتمتتاعرتتة واالقتيتتتتتتتتتتتتتتتاديتتة. ووفقتتاً 

جم والتنمرة البشتتتتتتتتترية (162ملستتتتتتتتتاواة يد اجلنستتتتتتتتتد  املرتبة الستتتتتتتتتايعة والعشتتتتتتتتترون من أصتتتتتتتتتل  اب  يتعلق مافر
من الربامج   ذي  م عةستتتدامة  املرتبة الملامنة عشتترة(. ونفمستت ن(جم وحتقرق أهدا  التنمرة املاخل  املرتبة

 مرةجم والنقلجم وأمن الناقةجم واألمن البر يجم والرعاية اليحرة والتعلرم.العامة يش ن االيتاار والتن

  علو عمتل هي العم د الفقر  وكتانتت مر تة اللرو  اليت تترك لاتل فرد فرصتتتتتتتتتتتتتتتة احليتتتتتتتتتتتتتت ل -15
يشتمل العناصتر اهلامة لنلام ال تمان االجتماعي ت فري معاشتاي  ا مرة. و للستراستة االجتماعرة. ومن  
  رع األشواص ذو  اإلعاقة تقريباً. نلام املعاشاي احلا مرة

ويشتتتال دعم األستتترة أول ية وطنرة   يرمروس. وقد ُهرس ما يلزم من  رو  لتنشتتت ة األطفال  -16
 فال ذوو اإلعاقةجم وي جد نلام  ا مي واسع لدعم األسر.ط  األسرجم  ن فر م األ

ذلتك التعلرم قبتل االيتتدالي ا تا    واحلق التدستتتتتتتتتتتتتتت ر    تلقي التعلرم ماف ل لتامتاجم  تا    -17
امل ستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتاي التعلرمرة احلا مرة. وميان لال فرد أن يتلقو التعلرم ا ا  علو أستتتتتتتتتتتاس تنافستتتتتتتتتتتي   

 رة.مامل سساي التعلرمرة احلا  

اجل دة. وحتيتتتل  رع النستتتا  علو الرعاية   وي فر نلام الرعاية اليتتتحرة رعاية طبرة  انرة عالرة -18
 ال الدة ويعدها.اليحرة قبل 

للتقرير العتاملي  وهرت ي يرمروس اللرو  اليت ميان للمرأة    ل تا أن حتقق إماتا متا. ووفقتاً  -19
قتيتتتتتتتتتتتاد  العامليجم حتتل يرمروس املرتبة التاستتتتتتتتتتتعة الللفج ة يد اجلنستتتتتتتتتتتد الذ  صتتتتتتتتتتتدر عن املنتدى ا

 دتت تغررياي إجيايرة فرما يتعلق   ا يتعلق ابملستتتتاواة يد اجلنستتتتد. وابإلضتتتتافة إىل ذلكجموالعشتتتترين فرم
 ابلتماد االقتياد  للمرأة.
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وأجريت دراستتتتتتتتة شتتتتتتتتاملة لتحديد املواطر احملتملة للتمررزجم وخليتتتتتتتتت إىل أن التشتتتتتتتتريع حمايد  -20
اواةجم ت التمررز. وينت التشتريع املتعلق ابحلماية علو املست ولرة عن انت اا املبدأ الدستت ر  للمست خي فرما

 ولرة اجلنالرة عن التحريض علو الاراهرة واخليتتتتتتتت مة. واوذي يرمروس أي تتتتتتتتاً تدايري  ا   ذلك املستتتتتتتت 
 عملرة ملنع التمررز.

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 

وفداً يبرا ي. وترد الت صتراي املقدمة خمل اجللستة   الفرع   92خمل جلستة التحاورجم أدىل   -21
 "اثنراً" من هذا التقرير.

ال تجاجاي الستلمرةجم اقمع  شتال من أشتاال  ودعت ست يسترا يرمروس إىل االمتناع عن أ    -22
 ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتان   ستتتتتتتتتتتتترا    يفراج ف راً عن  رع احملتجزين تعستتتتتتتتتتتتتفاجم والتحقرق    رع انت اكاواإل
 االنتواابي. عدي ما

تعزيز  ق   من أجل  ور بت اجلم  رية العريرة الستتت رية مقامة اإلطار التشتتتريعي وامل ستتتستتتاي  -23
 اإلنسان ومحايت ا.

يشتتتتت ن   2019-2016وأشتتتتتاري طاجراستتتتتتان إىل اعتماد اخلنة املشتتتتت كة يد ال كاالي للف ة   -24
 هر اي املعاهداي.ستعراا الدور  الشامل وعن التنفرذ الت صراي اليادرة عن ا

م أنشنة من القان ن اجلنالي اليت جترّ   (1 193وشجعت ترم ر لرشيت يرمروس علو إلغا  املادة   -25
 املنلماي غري املسجلة.

ي تركرا اخلن اي املتوذة لتنلرم مناير احل ار ملناقشتتتتة املستتتتالل املتعلقة يتنمرة البلدجم  ا   وأيدّ  -26
 ك اإلصمري الدست ر .لذ

 ّدمت أوكرانرا ت صراي.وق -27

 لتدايري املتوذة ملاافحة االجتار ابألشواص.اباإلماراي العريرة املتحدة  ن هتو  -28

 جمالستتتتتتتتتتتلمرد   تجدوأدانت اململاة املتحدة اال تجاز التعستتتتتتتتتتتفي والعنف وال هر  ضتتتتتتتتتتتد احمل -29
 واليحفرد املستقلد وأع ا  املعارضة.

  الدخ ل     ار  قرقي مع ا تمع املد .املتحدة يرمروس إىل ل التياودعت  -30

  ارستتتتتتتة كاملة  حلرتي الدميقراطرةاوستتتتتتتلنت    رية فنزويم الب لرفارية ال تتتتتتت   علو  ارستتتتتتتة   -31
 يرمروس.  

 وأقري فررت  م يبد  نفاذ اتفاقرة  ق   األشواص ذو  اإلعاقة. -32

ت جه اجتماعي وان تتتتتتتمت إىل ذاي  روس نفذي ستتتتتتتراستتتتتتتاي عامة  موال لت زمباي   أن ير -33
 اتفاقرة  ق   األشواص ذو  اإلعاقة.

ور بت أفغانستان ابلتيديق علو اتفاقرة  ق   األشواص ذو  اإلعاقةجم وأعريت عن قلق ا  -34
 إزا  القر د املفروضة علو  رية التعبري والتجمع األساسرة.

أعقبتتت االنتوتتاابي الر ستتتتتتتتتتتتترتتة   ق إزا   تتالتتة  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتان اليت ر وأعريتتت ألبتتانرتتا عن قلق تتا العم  - 35
 ا تمع املد .   علو اليعرد السراسي و  جم و ملت علو إجرا    ار يد  رع اجل اي الفاعلة  2020 لعام 

 ور بت اجلزالر يبد  نفاذ اتفاقرة  ق   األشواص ذو  اإلعاقة. -36



A/HRC/46/5 

5 GE.21-00009 

  ل   ق   اإلنسان وآلراته. ع علو تعاون يرمروس البنا  موشددي أنغ ال -37

 وقّدمت األرجنتد ت صراي. -38

 وقّدمت النمسا ت صراي. -39

 ون هت أذريرجان ابعتماد خنة العمل ال طنرة لتنفرذ اتفاقرة  ق   األشواص ذو  اإلعاقة. -40

 جدتاحملليت أعقبت االنتواابي ضد  وأدانت يلجراا يشدة محلة القمع غري املتناسبة والعنرفة ا -41
 اإلعمم. طالسلمرد والناشند السراسرد واليحفرد والعاملد   وسال

وأعريت الربازيل عن قلق ا العمرق إزا  استتتمرار ورود تقارير عن العنف والقمع ضتتد املتلاهرين  -42
 السلمردجم ودعت  رع األطرا  إىل الدخ ل     ار ينا .

إجرا  حتقرق   رع الستجنا  واحملتجزين الستراسترد وإىل وكرري يلغارت دع ما إىل إطم  ستراري   -43
 مستقل ونزيه    رع االنت اكاي املزع مة حلق   اإلنسان.

وأعريتت ي ركرنتا فتاستتتتتتتتتتتتتت  عن قلق تا إزا  التحتدتي املتعتددة اليت ال تزال قتالمتة    تال تعزيز  -44
  ق   اإلنسان ومحايت ا.

ستتتتتتتتتتتتدامةجم  ا   اليت اوذما لتحقرق أهدا  التنمرة امل  وأتنت ي روند  علو يرمروس للتدايري -45
 ذلك   قناع اليحة.

 وأتنت كمب دت علو يرمروس ملا يذلته من ج  د لزتدة لملرل املرأة   مناص  صنع القرار. -46

 ق   اإلنستان عق  االنتواابي وذكري كندا أهنا ال تزال تشتعر يقلق ابل  إزا  تده ر  الة   -47
 .2020لعام  الر سرة

 ق   اإلنستتتتتتتتتان    م عايو   جموأعريت شتتتتتتتتترلي عن قلق ا إزا  قمع املعارضتتتتتتتتتد الستتتتتتتتتراستتتتتتتتترد -48
 اإلعمم. ووسالط

وأيدي اليتتتتتد إ ازاي يرمروس    ال محاية  ق   اإلنستتتتتان وج  دها الرامرة إىل احلفا   -49
 وتنمرت ا. علو استقمهلا وسرادما وأمن ا

قة   تتايقة مرشتتحي املعارضتتة واضتتن ادهم ق ا إزا  الشتتااوى املتعللوأعريت ك ستتتارياا عن ق -50
 القر د املفروضة علو  رية اليحافة.إزا  و 

وأشتتتتتتتتتتتتاري كرواترا إىل التشتتتتتتتتتتتتريعاي اليت تنت علو محاية األشتتتتتتتتتتتتواص ذو  اإلعاقةجم ودعت  -51
 ضد املرأة. تفاقرة الق ا  علو  رع أشاال التمررزيرمروس إىل اواذ مزيد من اخلن اي لتنفرذ ا

نت عملرة اخترار ال  الف الق تتتتتتتتتالرة و ّدتت دوراما  -52 وذكر وفد يرمروس أن يرمروس  ستتتتتتتتتّ
 لمحاكملم  د  معل ماي  نلام  جم وهي تعتزم استتتتتحداث  للق تتتتاة  املويتتتتيتتتتة  لتجديد املعل ماياملنلمة  

 حملاكم.راي االقر  ةامع قاعدةلت سرع ننا  مشاركة امل اطند عن يعد   إجرا اي احملاكم وإنشا  

جم وإدخال ةومن املقرر إصتتتتتتدار مشتتتتتتاريع ق اند جديدة يشتتتتتت ن قان ن اإلجرا اي املدنرة امل  د -53
من املق  ايجم  ا     إجرا  االست نا  ملراجعة قراراي احملامة العلرا. وقدمت احملامة العلرا أي اً عدداً 

 ج املتبعة لتعرد الق اة وفيل م. ُ ذلك تغرري النتُ 

  املدعي العام اهتماماً خاصتتتتتتتتتاً حلماية  ق   أضتتتتتتتتتعف الف اي ومنع اجلرمية. وقد  ماتىلوأو  -54
اوذي  م عة من املبادراي ل تتتمان اإلدماج االجتماعي لاشتتتواص املفرج عن م من مرافق اإلصتتمري 
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ت ج  د خلفض عدد األشتتتتتتتواص احملتجزين. واستتتتتتتتُبعدي ميتتتتتتتادرة املمتلااي كن ع من اجلنالي. ويُذل
 عق ية اجلنالرة.لأن اع ا

جم تعمل يرمروس ينشتتتتتتتتتاط من أجل ال قايةجم وتقدم املستتتتتتتتتاعدة إىل العالليوفرما يتعلق ابلعنف   -55
فذ مل وى. ونُ ال تتتتتحات من خمل إنشتتتتتا  خن ط اتيتتتتتال ستتتتتاخنة وت فري املستتتتتاعدة النفستتتتترة والقان نرة وا
يعاي املتعلقة ر مشتتتتتتتتتتتروع تقينجم ابالشتتتتتتتتتتت اا مع صتتتتتتتتتتتندو  األمم املتحدة للستتتتتتتتتتتاانجم لتحستتتتتتتتتتتد التشتتتتتتتتتتت 

 .العاللي ابلعنف

  عتدد اجلرالم املرتابتة ضتتتتتتتتتتتتتتد األطفتال واملراهقد.  اخنفتااإىل  تدوث  يرمروس    أشتتتتتتتتتتتتتتاريو  -56
لتحرش اجلنستتتتتتتتتتتي ابألطفال وابإلضتتتتتتتتتتتافة إىل ذلكجم يدأي عملرة تعديل القان ن اجلنالي من أجل جتر  ا

 اإلن نت. عرب

احلرية مماانرة احليتتتتت ل علو   ستتتتتل ص   أماكن  اوقد اوذي تدايري تدرجيرة لتزويد األشتتتتتو -57
 التعلرم علو اإلن نتجم واملساعدة النفسرةجم ومااملاي الفردي  مع أسرهم.

وفرما يتعلق ابحلق   اليتتتتتتتتتتتحةجم ما فت ت يرمروس ت ستتتتتتتتتتتع ننا  التزاماما فرما يتعلق يعمج  -58
اي هامة    ال احلد قد حتققت إ از و األشتواص الذين يعان ن من أمراا  درة  ا ً وت فري األدوية.  

من وفرتتاي األم تتاي واألطفتتال وانتقتتال فريوس نقت املنتتاعتتة البشتتتتتتتتتتتتتتريتتة من األم إىل النفتتل. واوتتذي 
خن اي تدرجيرة لتغرري التشتتتتتريع املتعلق ملغا  جتر  األشتتتتتواص امليتتتتتايد يفريوس نقت املناعة البشتتتتترية 

 وعدم وصم م.

لعلرتا   املننقتة األورويرتة ملنلمتة اليتتتتتتتتتتتتتتحتة العتاملرتة ذاي األول يتة ا  وكتانتت يرمروس من البلتدان -59
 من  رث ماافحة السل.

.  ( 19- وأتبتت النلتام اليتتتتتتتتتتتتتحي كفتا تته وكفتايتته   جتنت  النم  املنرد ملرا فريوس ك رو   ك فرتد  -60
التفاعل   وأعرد ت جره صتتتتناعة األدوية يستتتترعة    إنتاج األدويةجم ومعداي ال قاية الشتتتتويتتتترة واختباراي

 مري  املتسلسل.الب لر

وتعمتل يرمروس علو إدختال تان ل جرتاي معل متاي متقتدمتة من أجتل زتدة مستتتتتتتتتتتتتتت ى محتايتة  -61
 ق   املشتتتتاركد   اإلجرا اي اجلنالرةجم  ا   ذلك استتتتتودام التداول ابلفردي  وال اثلق اإللا ونرة   

نشتتتتتتتاط اإلجراميجم وال ستتتتتتترما عالة ل تتتتتتتحات الفاإلجرا اي الستتتتتتتايقة للمحاكمة. وتق م يرمروس  ماية  
 األطفالجم  شاركة منلماي عامة ودولرة.

وأدخل قان ن وستتتتتتتتالط اإلعمم إماانرة تستتتتتتتتجرل امل اقع الشتتتتتتتتبارة اليت تعمل كمنافذ إعممرة  -62
 .من العمل امينع  الفعدم تسجرل هذه امل اقع ط عي. علو اإلن نت علو أساس 

إماانرة احليتتتتتتتتتت ل علو املعل ماي  رية ابلنستتتتتتتتتتبة   سال طين لبرمرو   ر املركز اليتتتتتتتتتتحفيرستتتتتتتتتتّ يو  -63
 م اضرعرة ل سالط اإلعمم. أنشنةنلم  وقدجم لليحفرد

 ور بت ك اب يتيمرم شع  و ا مة البلد علو ص ن استقرار الدولة وسرادما. -64

ملتوذة اوأشتتتتتتاري قربص إىل التيتتتتتتديق علو اتفاقرة  ق   األشتتتتتتواص ذو  اإلعاقة والتدايري   -65
 معدالي االلتحا  ابملدارس.لتحسد 

إزا  استمرار االنت اكاي والتجاوزاي اخلنرية حلق   اإلنسان اليت   جزع اوأعريت تشرارا عن   -66
 حتدث   يرمروس.
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وأتنت    رية ك رت الشتتتتتتتعبرة الدميقراطرة علو يرمروس لتعزيزها امل ستتتتتتتستتتتتتتاي ال طنرة حلق    -67
 ن.ل   ق   اإلنسااإلنسان وتعاوهنا مع  

ال تتتتتتتتتتتتتتغط علو زتدة  و  الستتتتتتتتتتتتتتلمردوأعريتت التداكرا عن قلق تا العمرق إزا  معتاملتة املتلتاهرين   -68
 منلماي ا تمع املد .

 اتفاقرة  ق   األشواص ذو  اإلعاقة. ابلتيديق علووأقري إك ادور  -69

 اإلنسان. ال  ق    ور بت مير ابجل  د املبذولة لتعزيز أطرها التشريعرة وامل سسرة   -70

و ملت إستت نرا يرمروس علو أن تن ي ف راً  رع أشتاال التعذي  واملعاملة المإنستانرة وغريها  -71
 من االنت اكاي اخلنريةجم  ا فر ا العنف اجلنسي.

  املالة   مناصتتتت    30وأشتتتتتادي إتر يرا يبرمروس لبل غ هدف ا املتمملل   لملرل املرأة ينستتتتتبة   -72
 رار.قصنع ال

نت ي فرجي يرمروس علو اعتمتادهتا خنتة عمتل وطنرتة لتنفرتذ اتفتاقرتة  ق   األشتتتتتتتتتتتتتتوتاص وه -73
 ذو  اإلعاقة.

 وقّدمت فنلندا ت صراي. -74

وأدانت فرنستتتتتتتتتتتتا العنف الذ  أعق  االنتواابي الر ستتتتتتتتتتتترة ودعت إىل إطم  ستتتتتتتتتتتتراري  رع  -75
 احملتجزين تعسفاً.

 ار ينا  مع اإلجرا اي اخلاصة  ل  اركت ا    شوشجعت ج رجرا احلا مة علو م اصلة م -76
  ق   اإلنسان.

العنف ضتد احملتجد الستلمرد وإزا  استتمرار  وذكري أملانرا أهنا ال تزال تشتعر يقلق عمرق إزا    -77
 التقارير اليت تفرد ابلتعذي  وس   املعاملة علو أيد  ق اي األمن.

ابلتعذي  واملعاملة القاستتتتتتترة أو المإنستتتتتتتانرة د  اليت تفر  رالتقاري  إزا   جزع االر  ن عن وأعريت   -78
 امل رنة اليت يتعرا هلا احملتج ن السلمر نجم واال تجاز التعسفيجم وقمع  رية التعبري. أو

وجدد الارستتتتي الرستتتت ة ندا ه من أجل الت صتتتتل إىل  ل ستتتتلمي للت تراي احلالرةجم من خمل  -79
 .فتك   ار صاد رفض العنف و 

 وس علو تيديق ا علو اتفاقرة  ق   األشواص ذو  اإلعاقة.ر دوراس يرمنوهن ي ه -80

جم والعنف ضتتتتتتتد املتلاهرين ونزاهت ا  قلق ا إزا   رية االنتواابي األخريةوأعريت آيستتتتتتتلندا عن  -81
 السلمرد والعاملد   وسالط اإلعمم.

طنرة املتعلقة تشتتتتتتتتريعاي ال  لوأشتتتتتتتتاري اهلند مجيايرة إىل اجل  د املت اصتتتتتتتتلة الرامرة إىل حتستتتتتتتتد ا -82
  ق   اإلنسان والتعاون مع هر اي معاهداي  ق   اإلنسان.

وأشتتتتتتتتادي إندونرستتتتتتتترا يبرمروس ملا أ رزته من تقدم   تنفرذ املعاهداي الدولرة األستتتتتتتتاستتتتتتتترة  -83
 حلق   اإلنسانجم  ا فر ا اتفاقرة  ق   األشواص ذو  اإلعاقة.

 العتتالليللج  د املبتتذولتتة ملاتتافحتتة العنف  عن تقتتديرهتتا ةوأعريتتت    ريتتة إيران اإلستتتتتتتتتتتتتتممرتت  -84
 ال حات. ومحاية

 ور   العرا  ابجل  د املبذولة لتقد  تقارير وطنرة عن معاهداي  ق   اإلنسان. -85
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يرلندا عن قلق ا إزا  تده ر  الة  ق   اإلنستان   يرمروس منذ ج لة االستتعراا أوأعريت   -86
 ويعدها. 2020ة اليت سبقت االنتواابي الر سرة   آب/أغسن    السايقةجم وال سرما   الف

 وقّدمت إينالرا ت صراي. -87

أهنا كانت ور بت الراابن ابلتيتتتتتتتتديق علو اتفاقرة  ق   األشتتتتتتتتواص ذو  اإلعاقةجم وذكري   -88
 ترصد ال ضع يقلق منذ االنتواابي الر سرة.

ة القرا ة والاتتتتايتتتة فر تتتاجم ور بتتتت فتتت وأتنتتتت كتتتازاخستتتتتتتتتتتتتتتتتتان علو يرمروس الرتفتتتاع معتتتدل معر  -89
 فاقرة  ق   األشواص ذو  اإلعاقة.يتيديق ا علو ات

 .ةالا يت ت صروقدمت  -90

فرما يتعلق ابحلق ملا  ققته من إ ازاي  يرمروس  علو     رية الو الدميقراطرة الشتعبرة    تنتوأ -91
   التعلرم و ق   النسا  واألطفال واألشواص ذو  اإلعاقة.

تفرا أهنا ال تزال تشتتتتتتعر يقلق عمرق إزا   ارستتتتتتة احلق   املدنرة والستتتتتتراستتتتتترةجم  ا   ري الكوذ  -92
 ذلك  رية تا ين اجلمعراي و رية التعبري.

 لته من ج  د   ماافحة االجتار ابألشواص.وأتىن لبنان علو يرمروس ملا يذ -93

 وقّدمت لروتنشتاين ت صراي.  -94

حلتتالتتة  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان   ستتتتتتتتتتتتتترتتا   العمرق إزا  التتتده ر اخلنري وأعريتتت لرت انرتتا عن قلق تتا -95
 االنتواابي الر سرة. 

 وقّدمت لاسمربغ ت صراي.  -96

ل االستتتتتتتتتتتتتت اترجرتتتتة ال طنرتتتتة للتنمرتتتة وذكر وفتتتتد يرمروس أن احلق   البر رتتتتة ماف لتتتتة من خم -97
مشتتتتتتتتاركة امل اطند   املستتتتتتتتتدامة. وقد قامت شتتتتتتتتباة من  ال  التنستتتتتتتترق العامة ومراكز آره س يترستتتتتتتتري

 والرايناي العامة واألعمال التجارية   وضع السراسة البر رة وتنفرذها.

وفرمتا يتعلق ابحلق   التعلرمجم يافتل للم اطند  ق م   اخترتار التعلرم   أ  م ستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتة  -98
علرم تتعلرمرة ابللغة الروستتتتتتترة أو البرمروستتتتتتترة. ويرمروس ع تتتتتتت  كامل الع تتتتتتت ية   الف تتتتتتتا  األورو  لل

ييتتت رة   ةامل ستتتستتتاي تنفذ التعلرم وال يرالعاة. ولدى يرمروس أي تتتاً شتتتباة متن رة واستتتعة الننا  من  
لاطفال ذو  اال تراجاي اخلاصتتتتتتتة. وجير  تنفرذ مشتتتتتتتروع ابلتعاون مع مات  امل ستتتتتتتستتتتتتتاي   متااملة

 اج دراستتتتي حلق   نالدميقراطرة و ق   اإلنستتتتان التايع ملنلمة األمن والتعاون   أورواب هبد  وضتتتتع م
 اإلنسان جلمرع مست تي التعلرم.

  املالة من   81ستتتترة أ  أن  األ  داخللتنشتتتت ة  وجرى ضتتتتمان إعمال  ق كل طفل   احلراة وا -99
 أسر امل اطند البرمروسرد. وسط ون ينشاأليتام 

املنافستة   من العمالة. وخي تع امل اطن ن الذين ال يستتنرع ن  رةعال  تييرمروس مستت     ققتو  -100
واألشتتتتتتواص الذين أفرج عن م من الستتتتتتجن   جمواألشتتتتتتواص ذو  اإلعاقة  جم  ستتتتتت   العملجم مملل األيتام

جم العمالة جم وا تراطي  فرما خيت العمالةل تتما ي إضتتافرة  واألشتتواص الذين يق ي ن من ستتن التقاعدجم  
 وإعادة التدري جم والتارف.

ررزية. ولاشتتتتواص الذين يعتقدون أهنم وحيلر قان ن العمل تقررد  ق   العمل علو أستتتت  ل -101
ررز احلق   أن يذهب ا إىل احملامة. وكفلت يرمروس املستتتتتتتاواة    ق   العمل يد الرجل تعرضتتتتتتت ا للتم
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ة يد اجلنستد. واملرأةجم وضتمنت املستاواة   األج ر. واعتمدي خنة العمل ال طنرة التالرة يشت ن املستاوا
 قان ن العمل.  ه   الدست ر و روالسورة حمل رةجم كما ه  مني ص عل

وتافل احلماية االجتماعرة للم اطند املسند وامل اطند ذو  اإلعاقة عن طريق دفع معاشاي  -102
 واستحقاقاي  ا مرةجم وتقد  املساعدة االجتماعرة امل ج ة.

اليت   ةمعرايجم ألغت يرمروس جتر  املستتتتتتتتتتت ولرة عن األنشتتتتتتتتتتتنوفرما يتعلق ابحلق   تا ين اجل -103
 لياحل اجلمعراي العامة غري املسجلة. نفذت

وتتمتع جلان املراقبة العامة للم ستتتتستتتتاي اإلصتتتتم رة ابستتتتتقمل كامل. وتنلم زتراي كل عام  -104
  لررز ضتتتد . و  تاشتتتف جلان املراقبة العامة عن أنلام العق ابيم ستتتستتتة من م ستتتستتتاي    20إىل     

 رين.خاملداند األ داث أو ضد املداند اآل

ونقاية احملامد م ستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتة قان نرة مستتتتتتتتتتتتتتقلة تق م ي  الف ا وفقاً للم ام امل كلة إلر ا   ج   -105
جم أُدخلتت تعتديمي علو قتان ن نقتايتة احملتامد وم نتة احملتامتاة   يرمروسجم 2017التدستتتتتتتتتتتتتتت ر. و  عتام 

 امد.هبد  تعزيز دور نقاابي احمل

ي للنلر   الت صتتتتتتتتراي اليتتتتتتتتادرة عن مات  كاال  ال  عامل مشتتتتتتتت ا يدخربا  وأنشتتتتتتتتس فريق   -106
امل ستتتتتستتتتتاي الدميقراطرة و ق   اإلنستتتتتان التايع ملنلمة األمن والتعاون   أورواب يشتتتتت ن حتستتتتتد العملرة 

م ل ومر تتة االنتوتتايرتتة. ويتُتذلتتت ج  د نشتتتتتتتتتتتتتتنتتة لت عرتتة النتتاخبد من خمل إدختتال تنبرق اهلتتاتف احمل
 ذو  اإلعاقة. وكان عدد كبري من املراقبد الدولرد  اللرو  المزمة ل تتتتتتتتتتتتتمان مشتتتتتتتتتتتتتاركة األشتتتتتتتتتتتتتواص

العملرتة االنتوتايرتة   املتاضتتتتتتتتتتتتتتي. غري أن منلمتة األمن والتعتاون   أورواب  دالمتاً وال طنرد يرصتتتتتتتتتتتتتتتدون 
 .2020تستودم الدع ة اليت وج ت ا إلر ا احلا مة خمل انتواابي عام   

اتستتتتتتتمت أب داث   2020  آب/أغستتتتتتتن     وذكر ال فد أن االنتواابي الر ستتتتتتترة اليت جري -107
واستفزاز متعمد مل  في إنفاذ القان نجم وأعمال منسقة   الشغ جم مع إحلا  ال رر ابملمتلااي اجلماعرةجم

الداخلي النلام    قامة شتاركة مقاتلد مدريد تدريباً خاصتاً. واوذي يرمروس  رع التدايري املتا ة هلا إل
 ق ق م و رتمم  تارستتتتتتتتتتتتتتتة كتاملتتة. ومسك يتقررتتد  ق   امل اطند   اهتت   لاي ميتارس م اطن والتدوة المزم

واليتتتتتتتتتتتتتتحتة العتامتة وا  ام  ق     جم األمن الق مي والنلتام العتام ومحتايتة اآلداب العتامتةو رتمم ليتتتتتتتتتتتتتتاحل
التشتتتتتتتريعاي. و  يشتتتتتتتر إىل   املنيتتتتتتت ص علر ا  احلاالي       إال  تقرردهاستتتتتتتمك ي  يو و رتي اآلخرينجم  
 القان ن. عن أفعال غري قان نرة من جان  م  في إنفاذ موق ع أ    ادث تن

يتتتتتتديق علو اتفاقرة  ق   األشتتتتتتواص ذو  اإلعاقةجم وأعريت عن أمل ا ور بت ملديف ابلت -108
   ت جره دع ة دالمة إىل  رع اإلجرا اي اخلاصة. 

ا ذكري  وأشتتتتاري مالنة إىل اعتماد خنة العمل ال طنرة األوىل يشتتتت ن  ق   اإلنستتتتانجم لان -109
 أهنا ال تزال تشعر ابلقلق إزا  احلالة السراسرة.

 ابعتماد القان ن املتعلق  ق   األشواص ذو  اإلعاقة. وأقري املاسرك -110

 الة  ق   اإلنستتتتان   ةاملعنر  ةاخلاصتتتت   ةتترك للمقرر وكرر اجلبل األستتتت د دع ته يرمروس إىل أن   -111
ا   ذلتك  رع أمتاكن اال تجتازجم يشتتتتتتتتتتتتتتاتل كتامتل   يرمروس إماتانرتة ال صتتتتتتتتتتتتتت ل إىل أراضتتتتتتتتتتتتتتر تاجم  ت 

 ع الق. دونو 

لتيتتتتتتتتتديق علو اتفاقرة  ق   األشتتتتتتتتتواص ذو  اإلعاقة ون هت مع التقدير ور بت مراكار اب -112
 يت فري الرعاية النبرة  ا ً.
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عامجم لوأشادي نربال يتتتتتتتتتتتتتتتبرمروس ملا اوذته من مبادراي لزتدة لملرل املرأة   الربملان والقناع ا -113
 ينر  من ا خنة العمل ال طنرة ل مان املساواة يد اجلنسد.

ه لندا عن قلق ا العمرق إزا   الة  ق   اإلنسانجم  ا   ذلك االنت اكاي اجلسرمة   وأعريت -114
 حلق   اإلنسان   سرا  االنتواابي الر سرة األخرية.

إلنستان   يرمروس عق  االنتواابي اوأعريت نر زيلندا عن استتمرار قلق ا إزا   الة  ق     -115
 .2020أغسن  اليت أجريت   آب/

 وقّدمت نرااراغ ا ت صراي. -116

 وأشاري نرجريت إىل اجل  د املبذولة ملاافحة االجتار ابألشواص ومحاية  ق   ال حات. -117

عن  رمروس علو ماافحة اإلفمي من العقاب يد املستتتتتتتتتتتتت ولدو ملت مقدونرا الشتتتتتتتتتتتتتمالرة ي -118
 استودام العنف ضد املتلاهرين السلمرد.

وأعريتت النرويج عن أستتتتتتتتتتتتتتف تا العمرق ألن احلا متة   تبتذل ج تداً كبرياً ل ضتتتتتتتتتتتتتتع  تد إلناتار  -119
  ق   اإلنسان مل اطنر ا يي رة من جرة.

ا اي اخلاصتتة وهر اي املعاهداي وابجل  د اليت وأشتتادي ابكستتتان  شتتاركة يرمروس   اإلجر  -120
 لرة.من أجل م ا مة التشريعاي ال طنرة مع التزاماما الدو  تبذهلا

 وقّدمت يريو ت صراي. -121

وأقري الفلبد يبتد  نفتاذ اتفتاقرتة  ق   األشتتتتتتتتتتتتتتوتاص ذو  اإلعتاقتة ور بتت منشتتتتتتتتتتتتتتتا   ل   -122
 املستدامة. التنمرة

 الستمرار تده ر  الة  ق   اإلنسان. وأعريت ي لندا عن أسف ا -123

 . 2019- 2016د خنة العمل ال طنرة األوىل يش ن  ق   اإلنسان للف ة  تغال ابعتما ور بت الرب  - 124

وأشتتتتتتتتادي    رية ك رت يبرمروس للتيتتتتتتتتديق علو اتفاقرة  ق   األشتتتتتتتتواص ذو  اإلعاقةجم  -125
 سلمرد. تجدتجاز حموأعريت عن قلق ا إزا  التقارير اليت تفرد ابعتقال وا 

الدوة ملعاجلة  الة  ق   اإلنستتتتان   لج  د اليت يبذهلا ا تمع  لوأعريت رومانرا عن دعم ا   -126
 .1/45من خمل قرار  ل   ق   اإلنسان خاصة يرمروسجم و 

ور   االحتاد الروستي  بادرة إجرا  إصتمري دستت ر  لتحرير النلام الستراستي وحتقرق استتقرار  -127
 الراهن. ال ضع

وخبنة العمل اليت تستتتتتتند إىل الشتتتتت اغل االجتماعرةجم    وأشتتتتتادي الستتتتتنغال ابلستتتتتراستتتتتة التعلرمرة -128
 ال طنرة ل مان املساواة يد اجلنسد.

العمتتل ال طنرتتة الرامرتتة إىل حتستتتتتتتتتتتتتتد  تتالتتة األطفتتال  يرمروس خلنتتةعلو ستتتتتتتتتتتتتتنغتتاف رة  تنتتتوأ -129
  ق ق م. وص ن

تواابي نوأشتتتتاري ستتتتل فاكرا إىل أن التقارير قد أتبتت تده ر  الة  ق   اإلنستتتتان عق  اال -130
 .2020الر سرة لعام 

 االي خناب الاراهرة   ارتفاعإزا  ع اق  العملرة االنتوايرة و   جزع اوأعريت ستتتتتتل فرنرا عن   -131
 لم الاراهرة.وجرا
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وأقري إسبانرا ابلتقدم احملرز   حتسد املساواة يد اجلنسد والن  ا  ق   األشواص ذو   -132
 اكاي احلق   السراسرة واملدنرة. اإلعاقةجم وأعريت عن قلق ا إزا  انت

 الن  ا  ستتتتتتت ى   ال  وأتنت ستتتتتتر  الناا علو يرمروس ملا  ققته من إ ازاي ملح  ة   -133
 املعايري العالرة لتااف  اجلنسد.ف ًم عن  جمواحلق   االقتيادية واالجتماعرة جمالرفاه

 اقة.عور   الس دان ابلتيديق علو اتفاقرة  ق   األشواص ذو  اإل -134

ا إزا  القر د اليت ال مربر هلا علو احلق    رية التجمع والتعبريجم قلق ابل   وأعريت الس يد عن   -135
التقارير اليت تفرد ابلتعذي  وستتتتتتتتتتتتتت   املعاملة أتنا  االنتواابي الر ستتتتتتتتتتتتتترة إزا   واال تجاز التعستتتتتتتتتتتتتتفيجم و 

 ويعدها. 2020 لعام

ي إىل جنتة ال طنرتة املعنرتة  ق   النفتل الستتتتتتتتتتتتتتعلوأعريتت متالرزت عن أمل تا   أن ت اصتتتتتتتتتتتتتتتل ال -136
 الن  ا يرعاية األطفال ورفاه م.

وذكر وفتد يرمروس أنته ال يزال هنتاا الاملري  تا ينبغي عملته. وت اصتتتتتتتتتتتتتتل يرمروس العمتل علو  -137
حتديث وحتستتتتتد عمقاما االجتماعرة واالقتيتتتتتادية. و  ال قت نفستتتتتهجم   تان التغرياي المل رية مقب لةجم 

اي هي أن هذه التغررياي لرستت مستتدامة أو دالمة. وأن ن الدروس املستتوليتة من يريا المل ر إث  ر 
 التنمرة املستدامة هي مفتاري النجاري   إعمال  ق   اإلنسان.

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  

بيالروس التوصتتتتتتيات التالية  وستتتتتتقد عليسا ال وتج مناستتتتتتب ال يت او  موعد   درسستتتتتتت -138
 نعقاد الدورة السادسة واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:ا

التصتتتتتتتتتتتديق علد الصتتتتتتتتتتتنوا التدوليتة حلقوق اإلنستتتتتتتتتتتان ال    تن تتتتتتتتتتت   ليستا  1-138
 )كوستارينا(؛ بعد

ال  و مع املصتتتتتتتتتا  الو نية    ال  تتوافقالدولية     جراء تقيي  وحتديد املعاهدات 2-138
 صري والطويل ) اجينستان(؛قال التشريعات علد املدّيني ال مينن تنفيذها

   تن    ليساالنظر ال التصديق علد املعاهدات الرئيسية حلقوق اإلنسان ال    3-138
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق ابلعسد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية  ال ستتتتتيما  و بعد

 ؛) كوادور( والسياسية  اهلادف  ىل  لغاء عقوبة اإلعدام

  بطرق منسا املعاهدات لقانون حقوق اإلنستتتتتتتتتتان  الستتتتتتتتتتلي يزها  عز مواصتتتتتتتتتتلة ت 4-138
 )نيناراغوا(؛ الدولية

ىل االتفتتاتيتتة التدوليتتة حلمتتايتة   اخلطوات للنظر ال االن تتتتتتتتتتتمتتاماملزيتد من  اختتا  5-138
 وأفراد أسره  ) ندونيسيا(؛حقوق مجيع العمال املساجرين 

خاص من االختفاء القستري شتت التصتتديق علد االتفاتية الدولية حلماية مجيع األ 6-138
التصتتتتتتتديق فوراا علد االتفاتية الدولية حلماية مجيع األشتتتتتتتخاص من االختفاء و   )فرنستتتتتتتا(؛

تفاء االن تتمام  ىل االتفاتية الدولية حلماية مجيع األشتتخاص من االخو   القستتري )الياابن(؛
 القسري )أوكرانيا(؛
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يع األشتتتخاص من االختفاء مج  النظر ال االن تتتمام  ىل االتفاتية الدولية حلماية 7-138
 القسري )السنغال(؛

التصتتتتتتتتتتتتديق علد الربوتوكول االختيتتاري الثتتاين امللحق ابلعستتد التتدويل اخلتتاص  8-138
 راي()ستتتتتتتتتتتلوفاكيا(؛ ابحلقوق املدنية والستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتية  اهلادف  ىل  لغاء عقوبة اإلعدام )بلغا

اخلاص ابحلقوق املدنية   التصتتديق علد الربوتوكول االختياري الثاين امللحق ابلعسد الدويلو 
 )كرواتيا(؛  علد النحو املوصتتتتتد بق ستتتتتابقاا   اموالستتتتتياستتتتتية  اهلادف  ىل  لغاء عقوبة اإلعد

 التوتيع والتصتتتتتتتتتتتتديق علد الربوتوكول االختيتتاري الثتتاين امللحق ابلعستتد التتدويل اخلتتاصو 
 ابحلقوق املدنية والسياسية  اهلادف  ىل  لغاء عقوبة اإلعدام )هندوراس(؛

ر ال التصتتتديق علد الربوتوكول االختياري الثاين امللحق ابلعسد الدويل اخلاص  نظ ال  9-138
 ؛ )نيبال(   ابحلقوق املدنية والسياسية  اهلادف  ىل  لغاء عقوبة اإلعدام )مقدونيا الشمالية( 

التصتتتتتتتتتتتتديق علد الربوتوكول االختيتتاري الثتتاين امللحق ابلعستتد التتدويل اخلتتاص  10-138
 وتف  عالن  ستتتتتتتتتتتيتة اهلتادف  ىل  لغتاء عقوبتة اإلعتدام  والنظر اليتاابحلقوق املتدنيتة والستتتتتتتتتتت 

 اإلعتدام كخطوة أوىل وو  لغتاء عقوبتة اإلعتدام ر يتاا )األرجنتني(؛ تنفيتذ أحنتامل اختيتاري
امللحق ابلعسد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية   ختياري الثاينوالتصتتديق علد الربوتوكول اال

تنفيذ اختياري لوتف   عالن  كتدبري حتفظي  و    اإلعدام  بةوالستتتياستتتية اهلادف  ىل  لغاء عقو 
وتف   فرض)بل ينا(؛ و أحنام اإلعدام ال أترب وتج ممنن علد النحو املوصد بق سابقاا 

لنظر ال  لغاء عقوبة اإلعدام  لغاء كامالا اختياري لعقوبة اإلعدام كسدف تصتتري األجل  وا
د الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية ابلعس  حقاملل  الربوتوكول االختياري الثاينواالن تتتتتتمام  ىل  
  )النمستتتتتتا(؛ و عالن وتف اختياري لعقوبة اإلعدام غدف  لغائسا ال النساية والستتتتتتياستتتتتتية  

مللحق ابلعستتد التتدويل اخلتتاص ا الربوتوكول االختيتتاري الثتتاينوالنظر ال التصتتتتتتتتتتتتديق علد 
لعقوبة اإلعدام اتع  لو حبن  ا عالن وتف اختياري  ابحلقوق املدنية والستتتتياستتتتية )التفيا(؛ و 

امللحق ابلعستتد  الربوتوكول االختيتتاري الثتتاينكخطوة أوىل وو  لغتتائستتا والتصتتتتتتتتتتتتديق علد 
و عالن  )الربتغال(؛    علد النحو املوصد بق سابقاا   الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية

ربوتوكول  ال وتف اختيتتاري لعقوبتتة اإلعتتدام كخطوة أوىل وو  لغتتائستتا لتتائيتتاا  والتصتتتتتتتتتتتديق علد 
 امللحق ابلعسد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ) سبانيا(؛   االختياري الثاين 

 امللحق ابلعستتد التتدويل اخلتتاص التصتتتتتتتتتتتتديق علد الربوتوكول االختيتتاري الثتتاين 11-138
ر ي اختياري  ابحلقوق املدنية والسياسية  اهلادف  ىل  لغاء عقوبة اإلعدام  و عالن وتف  

 )فنلندا(؛ م اإلعدام كخطوة أوىلناأحلتنفيذ 

تنفيذ التشتتتتتتتتريعات والستتتتتتتتياستتتتتتتتات الال مة إللغاء عقوبة اإلعدام  بطرق منسا  12-138
اري الثاين امللحق ابلعسد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية التصتتتتتتديق علد الربوتوكول االختي

 والسياسية  اهلادف  ىل  لغاء عقوبة اإلعدام )أوكرانيا(؛

الربوتوكول االختيتتاري الثتتاين امللحق ابلعستتد التتدويل اخلتتاص ق علد ديالتصتتتتتتتتتتتت  13-138
املناستبة علد   ابحلقوق املدنية والستياستية  اهلادف  ىل  لغاء عقوبة اإلعدام  واختا  التدابري

 الفور لإلفراج عن مجيع الس ناء السياسيني ال البلد)سلوفينيا(؛

يتة منتاه تتتتتتتتتتتة التعتذيتب وغري  من اتاالن تتتتتتتتتتتمتام  ىل الربوتوكول االختيتاري التفت  14-138
أو العقوبة القاستتتتتية أو الال نستتتتتانية أو املسينة و نشتتتتتاء يلية وتائية و نية   ضتتتتتروب املعاملة

 ري )شيلي(؛وفقاا للربوتوكول االختيا
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التصتتتتتتتتتتديق علد الربوتوكول االختياري التفاتية مناه تتتتتتتتتتة التعذيب وغري  من  15-138
 ؛)تربص(   لال نستتتتتتتتتتتانيتة أو املسينتة )التدا را( ا  ضتتتتتتتتتتتروب املعتاملتة أو العقوبتة القتاستتتتتتتتتتتيتة أو

الربوتوكول االختياري التفاتية مناه تة التعذيب وغري  من ضتروب املعاملة واالن تمام  ىل  
 العقوبة القاسية أو الال نسانية أو املسينة )أوكرانيا(؛أو 

التوتيع والتصتتتتتتتتتتتديق علد نظام روما األستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتي للمحنمة اجلنائية الدولية  16-138
 التصديق علد نظام روما األساسي للمحنمة اجلنائية الدولية )لنسمربغ(؛و   راس(؛دو )هن

الدولية ومواءمة تشتتتريعا ا    نظام روما األستتتاستتتي للمحنمة اجلنائية   التصتتتديق علد  17-138
االلتزامتات املنصتتتتتتتتتتتوص عليستا ال النظتام املتذكور  علد النحو مجيع ابلنتامتل مع  الو نيتة 

 ؛(ااملوصد بق سابقاا )التفي

ف تتتتتتتتالا عن   2010التصتتتتتتتتديق علد نظام روما األستتتتتتتتاستتتتتتتتي  ال صتتتتتتتتيغتق لعام   18-138
شتتتتتتت ن جرمية العدوان التعديالت علد نظام روما األستتتتتتتاستتتتتتتي للمحنمة اجلنائية الدولية ب

 )تعديالت كمباال( )ليختنشتاين(؛

بشتتتتت ن وضتتتتتع األشتتتتتخاص عدميي اجلنستتتتتية   1954التصتتتتتديق علد اتفاتية عام  19-138
 بش ن خفض حاالت انعدام اجلنسية )جورجيا(؛ 1961 واتفاتية عام

التصتتتتتتديق علد اتفاتية جملس أورواب للوتاية من العنف ضتتتتتتد النستتتتتتاء والعنف  20-138
 منافحتسما )اتفاتية اسطنبول( وجترمي العنف العائلي ) يطاليا(؛املنزيل و 

 معاهدة حظر األسلحة النووية )هندوراس(؛والتصديق علد توتيع ال 21-138

 التع يل ابالن مام  ىل االتفاتية بش ن الذخائر العنقودية )مالطة(؛ 22-138

اإلجراءات اخلتاصتتتتتتتتتتتتة املنلفني بوالايت ال   تار مواصتتتتتتتتتتتلتة تعزيز تعتاولتا مع  23-138
 ابملعلومات عند الطلب )فييج انم(؛  املواضيعية التابعة جمللس حقوق اإلنسان وتزويده

دائمة  ىل إلنستتتتتان  بطرق منسا توجيق دعوة  ا  حتستتتتتني تعاولا مع يليات حقوق 24-138
حبالة   ةاملعني  ةاخلاصتتتت   ةمع املقرر اإلجراءات اخلاصتتتتة  وال ستتتتيما عن  ريق التعاون النامل  

 حقوق اإلنسان ال بيالروس )كوستارينا(؛

التعتاون مع يليتات جملس حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتان بتوجيتق دعوة دائمتة  ىل املنلفني  25-138
حبالة حقوق   ةاملعني  ةاخلاصتتتتتتتتتتت   ةت اخلاصتتتتتتتتتتتة  وتبول  ايرة املقرر ابوالايت ال   ار اإلجراء

 اإلنسان ال بيالروس )فرنسا(؛

حبالة حقوق اإلنستتتتتان ال بيالروس    ةاملعني  ةاخلاصتتتتت   ةالنامل مع املقرر   التعاون 26-138
ومع اإلجراءات اخلاصتتتتتتتة األخرق جمللس حقوق اإلنستتتتتتتان  ومع مفوضتتتتتتتية األم  املتحدة 

 ن  والسماح هلا بدخول البلد دون تيود )اليوانن(؛االسامية حلقوق اإلنس

النظر ال توجيتتق دعوة دائمتتة  ىل مجيع املنلفني بوالايت ال   تتار اإلجراءات  27-138
 سابقاا )التفيا(؛ علد النحو املوصد بقجمللس حقوق اإلنسان  اخلاصة 

ال بيالروس   نحبالة حقوق اإلنستتتتتا  ةاملعني  ةاخلاصتتتتت   ةاملشتتتتتاركة البناءة مع املقرر  28-138
من املنلفني بوالايت ال   تتار اإلجراءات اخلتتاصتتتتتتتتتتتتة  وتوجيتتق دعوة دائمتتة  ليس   اوغريهتت 
 )أوكرانيا(؛ مجيعاا 
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حبالة حقوق اإلنستتتتتان ال بيالروس    ةاملعني  ةاخلاصتتتتت   ةع املقرر التعاون النامل م 29-138
وضية األم  فمن املنلفني بوالايت ال   ار اإلجراءات اخلاصة األخرق  ومع م  اومع غريه

 البلد دون تيود )لنسمربغ(؛املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  والسماح هل  بدخول 

ايت ال   تار اإلجراءات اخلتاصتتتتتتتتتتتة املنلفني بوالمجيع توجيتق دعوة دائمتة  ىل  30-138
 )اجلبل األسود(؛

مواصتتتتتتتتتتتلتتتتتتة تعتتتتتتاولتتتتتتا البنتتتتتتاء مع يليتتتتتتات حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتان واإلجراءات  31-138
 (؛ا)نيناراغو  اخلاصة

مواصتتتتتتتتتلة التعاون مع جملس حقوق اإلنستتتتتتتتتان ويلياتق   ا ال  ل  الستتتتتتتتتماح  32-138
 حبالة حقوق اإلنسان ال بيالروس ابلدخول  ىل البلد )بريو(؛ ةاملعني ةاخلاص ةللمقرر 

حبالة حقوق   ةألم  املتحدة املعنيل  اخلاصتتتتتتتة  ةقرر املالتعاون بشتتتتتتتنل هادف مع   33-138
 معتتتتاهتتتتدات األم  املتحتتتتدة األخرق واإلجراءات تاإلنستتتتتتتتتتتتتتان ال بيالروس ومع هي تتتتا

 )بولندا(؛ اخلاصة

 ةألم  املتحدة حلقوق اإلنسان  وال سيما املقرر  ايدة تعزيز التعاون مع يليات ا 34-138
دعوة لزايرة البلتد  وجيتقحبتالتة حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتان ال بيالروس  و لت  بت ةاملعنيت  ةاخلتاصتتتتتتتتتتتت 

 )مجسورية كوراي(؛

نستتتتتتان ومع املنلفني بوالايت ال   ار ع مفوضتتتتتتية حقوق اإلمالتعاون النامل   35-138
حبتالتة حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتان ال  ةعنيتت امل ةاخلتاصتتتتتتتتتتتت  ةاإلجراءات اخلتاصتتتتتتتتتتتتة  ال ستتتتتتتتتتتيمتتا املقرر 

 )رومانيا(؛ بيالروس

لألم  املتحدة   ةاخلاصتتت   ةو اتحة  منانية الوصتتتول النامل  ىل البلد للمقرر   منح 36-138
ني اآلخرين التابعني س  والتعاون مع املقررين اخلاصتت و حبالة حقوق اإلنستتان ال بيالر   ةاملعني

 لألم  املتحدة ومنظمة األمن والتعاون ال أورواب )سلوفينيا(؛

مواصتلة تزويد املنلفني بوالايت ال   ار اإلجراءات اخلاصتة املواضتيعية جمللس  37-138
 )سري الننا(؛ وا غاحقوق اإلنسان  علومات عن األنشطة ال  كلف

وتعزيز التعاون مع يليات األم  املتحدة حلقوق اإلنستتتتان   ا يشتتتتمل   صتتتتلةاو م 38-138
 املنلفني بوالايت ال   ار اإلجراءات اخلاصة )السودان(؛

حبالة حقوق اإلنستان ال بيالروس  وكذل  مفوضتية   ةاملعني  ةاخلاصت   ةمنح املقرر  39-138
عوائق والتعاون   ند بق ستتتتتتتتتابقاا  حرية الدخول دو حقوق اإلنستتتتتتتتتان  علد النحو املوصتتتتتتتتت 

 )التفيا(؛ مامعس

من خالل حبالة حقوق اإلنستتان ال بيالروس    ةاملعني  ةاخلاصتت   ةمع املقرر التعاون   40-138
 منحسا  منانية الوصول حبرية وبشنل كامل ودون عوائق )ليتوانيا(؛

للوفاء بواليتسا إلنستتتان  الال مة ملفوضتتتية حقوق اضتتتمان  ي ة الظروف املواتية   41-138
 ؛(أوكرانيا) 45/1ن لقرار جملس حقوق اإلنسا وفقاا 

تنفيتذ التوصتتتتتتتتتتتيتات الواردة ال تقرير مقرر منظمتة األمن والتعتاون ال أورواب ال  42-138
 يرلندا الشمالية(؛ألربيطانيا العظمد و    ار يلية موسنو )اململنة املتحدة
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  والتعاون ناللمراتبني الدوليني حلقوق اإلنستتتتت منح  منانية الدخول دون تيود   43-138
 شفافاا وبّناء )سلوفاكيا(؛معس  تعاوانا كامالا و 

كفالة أن تشتمل أي عملية  صتالح دستتوري مجيع أصتحاب املصتلحة املعنيني  44-138
وأن ت تتتمن تعزيز وةاية مجيع حقوق اإلنستتتان واحلرايت األستتتاستتتية املنصتتتوص عليسا ال 

 ؛(إلتليمية حلقوق اإلنسان )النمسااملعاهدات الدولية وا

مواصتتلة اجلسود الرامية  ىل ضتتمان احقام أستتس النظام الستتياستتي والقانوين ال  45-138
 البلد واحلفاظ علد املعايري الدستورية )اجلمسورية العربية السورية(؛

مواصلة اجلسود للوفاء اباللتزامات الدولية  واصلة وضع وتنفيذ خطط وبرامج  46-138
 الدميقرا ية(؛ ةينية شاملة )مجسورية كوراي الشعبو 

 بذل جسود حثيثة ملعاجلة حالة حقوق اإلنسان ال البلد )الياابن(؛ 47-138

مواصتتتتتتتتتتتلتة اجلسود الراميتة  ىل ضتتتتتتتتتتتمتان متع مجيع موا نيستا متعتاا كتامالا حبقوق  48-138
 اإلنسان واحلرايت األساسية )ني رياي(؛

ملتخصتتصتتة حلماية ا  م من املؤستتستتات احلنومية والعامةمواصتتلة دع   تامة نظا 49-138
 من حقوق اإلنسان ) اجينستان(؛ وتعزيز ف ات حمددة

النظر ال  نشتتتتتتاء مؤستتتتتتستتتتتتة و نية مستتتتتتتقلة حلقوق اإلنستتتتتتان متوافقة ماماا مع  50-138
املبادئ املتعلقة  ركز املؤستتتستتتات الو نية لتعزيز وةاية حقوق اإلنستتتان )مبادئ ابريس( 

 ئ ابريس )اهلند(؛حلقوق اإلنسان وفقاا ملباد  ةيالنظر ال  نشاء مؤسسة و نو   ان(؛)أفغانست
م تتتتاعفة اجلسود الرامية  ىل  نشتتتتاء مؤستتتتستتتتة و نية حلقوق اإلنستتتتان وفقاا ملبادئ ابريس و 

اختا   جراءات إلنشتتتتاء مؤستتتتستتتتة و نية حلقوق اإلنستتتتان  وجعلسا متمشتتتتية مع و   )نيبال(؛
نستتان وفقاا ملبادئ إلر ال  نشتتاء مؤستتستتة و نية حلقوق االنظو   مبادئ ابريس )ابكستتتان(؛

مواصلة بذل اجلسود الرامية  ىل  نشاء مؤسسة و نية حلقوق اإلنسان و   (؛ابريس )السودان
 وفقاا ملبادئ ابريس علد النحو املوصد بق سابقاا )ماليزاي(؛

 نشتتتتتتتتتاء مؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتة و نية حلقوق اإلنستتتتتتتتتان  ا يتماشتتتتتتتتتد مع مبادئ ابريس  51-138
 فاسو(؛ )بوركينا

 نشتتتتتاء مؤستتتتتستتتتتة و نية حلقوق اإلنستتتتتان غدف الرامية  ىل   اهمواصتتتتتلة جسود 52-138
اإلشتتتتتتتراف علد األولوايت ال جمال حقوق اإلنستتتتتتتان وتنستتتتتتتيقسا ووضتتتتتتتع معايري لتنفيذها 

 )تركيا(؛بفعالية 

 ية حلقوق اإلنسان عاملة ومستقلة وفقاا ملبادئ ابريس )أوكرانيا(؛  نشاء مؤسسة و ن  53-138

 تماشد مع مبادئ ابريس )السنغال(؛  ا ي إلنسان  ا    نشاء مؤسسة و نية حلقوق  54-138

اعتماد خطة عمل و نية جديدة لتعزيز حقوق اإلنستتتتتتان وةايتسا ابلتعاون مع  55-138
 املدين )سويسرا(؛أصحاب املصلحة املعنيني   ا ال  ل  اجملتمع 

مواصتتتتتتتتتتتلتة صتتتتتتتتتتتيتاغتة وتنفيتذ خطط و نيتة لتعزيز بنتاء القتدرات ال جمتال حقوق  56-138
 )الصني(؛ نااإلنس

مواصتتتتتتتتتتتلتة تنفيتذ برامج وخطط عمتل و نيتة ترمي  ىل تعزيز حقوق اإلنستتتتتتتتتتتان  57-138
 وةايتسا )كواب(؛
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مواصتتلة تنفيذ املبادرات الستتياستتية ال  أعلنتسا حنومة بيالروس   ا ال  ل   58-138
 بدء حوار و ين شامل )اجلمسورية العربية السورية(؛

للوائح والقوانني تمع املدين ال وضتتتتتتتتتع وتطبيق اجملمواصتتتتتتتتتلة تعزيز التعاون مع ا 59-138
ستتتتتتتتتاعدة التقنية وتنفيذ الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات واالستتتتتتتتتقاتي يات والربامج الو نية ومشتتتتتتتتتاريع امل

 ) اجينستان(؛ الدولية

 املشاركة ال حوار و ين حيقم مبادئ سيادة القانون والدميقرا ية )الياابن(؛ 60-138

ة و تتتتامتتتة حوار و ين مع اجملتمع متتت    جراء اإلصتتتتتتتتتتتالحتتتات التتتدستتتتتتتتتتتتوريتتتة الال 61-138
 )كا اخستان(؛ دينامل

املدين ال بيالروس وتوستتتتيع نطاق متابعة املشتتتتاركة اإلةابية والبناءة مع اجملتمع   62-138
 الق ااي ال  يشملسا هذا االلتزام  مثل احلقوق املدنية والسياسية )لبنان(؛

التدخول ال حوار حقيقي مع اجملتمع املتدين ممثالا   لس التنستتتتتتتتتتتيق من أجتل  63-138
 حرة ونزيسة حب ور مراتبني دوليني )ليتوانيا(؛ يةس جراء انتخاابت رائ

حوار مفتوح وشتتتتامل مع ممثلي اجملتمع املدين واألوستتتتاي األكادميية وعامة بدء   64-138
 تخاابت حرة ونزيسة )النرويج(؛اجلمسور  غدف ضمان حق شعب بيالروس ال  جراء ان

وضتتتتتع حد جلميع أعمال التخويف والقمع ضتتتتتد ستتتتتنالا  والدخول ال حوار  65-138
 شفاف وشامل مع املعارضة )رومانيا(؛

ال حوار حقيقي ييستر  الرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون ال أورواب   الدخول 66-138
ال  ل  النستتتتتتتتتتاء اللوا  يقأستتتتتتتتتتن  مع   اع أصتتتتتتتتتتوات اجملتمع املدين البيالروستتتتتتتتتتي   ا

االحت اجات  لتحديد مستتتتتتتار دميقرا ي للم تتتتتتتي تدماا ال الستتتتتتتماح لشتتتتتتتعب بيالروس 
 ؛األمرينية(بتحديد مستقبلق )الوالايت املتحدة 

االن تتتتتتتتمام  ىل مدونة تواعد الستتتتتتتتلوا املتعلقة  جراءات جملس األمن ضتتتتتتتتد  67-138
جرائ  احلرب  علد وو ما حددتق   وأستتتتتتتانية  ناإلابدة اجلماعية واجلرائ  املرتنبة ضتتتتتتتد اإل

 جمموعة املساءلة واالتساق والشفافية )ليختنشتاين(؛

تحقيق ال البياانت ال  اعتماد تشتريعات شتاملة حلظر مجيع أشتنال التمييز وال 68-138
حترض علد النراهية العنصتتتترية والعنف العنصتتتتري  وفرض عقوابت مناستتتتبة ضتتتتد التمييز 

 لد امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية )األرجنتني(؛عوالعنف القائمني 

علد التمييز  احلماية من  اعتماد تشتتتتتتتتريع شتتتتتتتتامل مناهض للتمييز   ا ال  ل    69-138
 وية اجلنسانية )شيلي(؛امليل اجلنسي واهلأساس 

اعتماد تشتتتتريع شتتتتامل بشتتتت ن مناه تتتتة التمييز يت تتتتمن تعريفاا جلميع أشتتتتنال  70-138
 اتحتتتة فرص العمتتتل  حتقيق املستتتتتتتتتتتتتاواة ال وضتتتتتتتتتتتمتتتان  ري التتتدوليتتتةيالتمييز وفقتتتاا للمعتتتا

 )اليوانن(؛ للمرأة

 أشنالق )العراق(؛ددة اهلدف ملنع التمييز جبميع احملتدابري املزيد من الاختا   71-138

مواصتتتتتلة أنشتتتتتطة احلنومة لتحستتتتتني النظام الو ين للحماية االجتماعية لتعزيز  72-138
 األشخاص  وو اإلعاتة )لبنان(؛ احقوق الف ات ال عيفة  وال سيم
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اعتماد تشتريعات شتاملة ملناه تة التمييز  تعّرف التمييز املباشتر وغري املباشتر   73-138
 )هولندا(؛ ظاهر ممن ف الا عن أشنال أخرق 

من ممارستتتتتتة أفرادها   وضتتتتتتع برامج لإلدماج االجتماعي لطائفة الروما   ا مينن 74-138
 حقوتس  )السنغال(؛

فحة التمييز والعنف علد أستتتتاس امليل اجلنستتتتي واهلوية اجلنستتتتانية ووضتتتتع امن 75-138
عال أفمشتتتتتتتروع تشتتتتتتتريع حمدد لتدريب مونفي  نفا  القانون وغريه  من املونفني لت نب  

التمييز ضتتتد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنستتتي ومغايري اهلوية اجلنستتتانية وحاملي 
 صفات اجلنسني )املنسي (؛

وتنفيذ الصتتتتتتنوا القانونية الال مة ملنافحة التمييز علد أستتتتتتاس امليل   عوضتتتتتت  76-138
 مل تايقة ال أفعال العنف وانافحة  ملاجلنستي واهلوية اجلنستانية  ف تالا عن برامج التوعية  

ومزدوجي امليل اجلنستتتتتتتتتتتي ومغايري اهلوية اجلنستتتتتتتتتتتانية   مجاعة املثليات واملثليني تعاين منسا
 ا(؛ي) سبان سنيوحاملي صفات اجلن

 صتتدار تشتتريعات حمددة تت تتمن تعريفاا للتمييز العنصتتري يتماشتتد مع أحنام  77-138
العنصتتتتتتتري ويصتتتتتتتنف   من االتفاتية الدولية للق تتتتتتتاء علد مجيع أشتتتتتتتنال التمييز  1املادة  

 ؛)أنغوال( التمييز العنصري ضمن اجلرائ  ال  يعاتب عليسا القانون

ذ أهداف التنمية املستتتتتتتتدامة   ا ال  ل  في ىل تن  ترميزيد من التدابري  ماختا    78-138
 من منظور حقوق اإلنسان )فييج انم(؛

تسا اإل ائية الو نية تدابري ترمي  ىل ضتتتتتمان  ايدة يالنظر ال ت تتتتتمني استتتتتقاتي  79-138
 النفاءة واملساءلة ال جمال تقدمي اخلدمات العامة )أ ربي ان(؛

ماعية املستتتدامة  وحتستتني مستتتوايت جتية واالمواصتتلة تعزيز التنمية االتتصتتاد 80-138
 املعيشة وتعزيز رفا  السنان )الصني(؛

مواصتتتتتتتتتتتلتتتة الستتتتتتتتتتتري علد  ريق النسوض حبقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتان املالئ  لظروفستتتا  81-138
 )الصني(؛ الو نية

مواصتتتتتتلة تنفيذ ستتتتتتياستتتتتتات  ات توجق اجتماعي ترمي  ىل  ايدة حتستتتتتتني رفا   82-138
 ؛دميقرا ية(اللشعبية املوا نني )مجسورية كوراي ا

وتعزيز اإل ار التشتتتتتتريعي الال م للتصتتتتتتدي   وضتتتتتتعتنثيف جسودها الرامية  ىل   83-138
للتحدايت البي ية املشتتقكة عرب القطاعات   ا ال  ل  أ ر التخفيف من ياثر تغري املنا  

 )في ي(؛احلد من خما ر النوارث و 

  لغاء عقوبة اإلعدام )كندا(؛ 84-138

 )ليختنشتاين(؛ ليش ( -عدام )تيمور إل لغاء عقوبة ا 85-138

 النظر ال  لغاء عقوبة اإلعدام )في ي(؛ 86-138

 اختا  خطوات  ضافية وو  لغاء عقوبة اإلعدام )جورجيا(؛ 87-138

 لغتاء عقوبتة اإلعتدام ابلنتامتل والتصتتتتتتتتتتتتديق علد الربوتوكول االختيتاري الثتاين  88-138
 ية والسياسية )أيسلندا(؛نلدويل اخلاص ابحلقوق املدامللحق ابلعسد ا



A/HRC/46/5 

GE.21-00009 18 

 اختا  خطوات إللغاء عقوبة اإلعدام ال مجيع الظروف )النرويج(؛ 89-138

واالن تتتتتتتتتتتمتام  ىل الربوتوكول االختيتاري   ابلنتامتل  النظر ال  لغتاء عقوبتة اإلعتدام 90-138
 الثاين امللحق ابلعسد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية )رومانيا(؛

 لتغتتتتتتاء عتقتوبتتتتتتة غتتتتتتدف اختتتيتتتتتتاري لتتتنتفتيتتتتتتذ أحتنتتتتتتام اإلعتتتتتتدام  ف عتالن وتت  91-138
 )سويسرا(؛ اإلعدام

  لغائسا )شيلي(؛غدف  عالن وتف اختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام  92-138

 اختا  تدابري من أجل  عالن وتف اختياري للعمل بعقوبة اإلعدام )تربص(؛ 93-138

 لغاء عقوبة غدف  إلعدام  ااإلعالن بستتتتتتترعة عن وتف اختياري لتنفيذ أحنام   94-138
 اإلعدام )فرنسا(؛

اإلعالن دون  بطاء عن وتف اختياري للعمل بعقوبة اإلعدام والتصتتتتديق علد  95-138
ري الثاين امللحق ابلعسد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والستتتتتتتتياستتتتتتتتية  الربوتوكول االختيا

 اهلادف  ىل  لغاء عقوبة اإلعدام )أملانيا(؛

 لتتائيتتاا عقوبتتة اإلعتتدام غتتدف  لغتتائستتا لعمتتل بوتف اختيتتاري لرض فالنظر ال  96-138
 )النرسي الرسويل(؛

ء عقوبتتتة  لغتتتاوتف اختيتتتاري لتنفيتتتذ أحنتتتام اإلعتتتدام غتتتدف فرض النظر ال  97-138
ابلنتامتل والتوتيع علد الربوتوكول االختيتاري الثتاين امللحق ابلعستد التدويل اخلتاص   اإلعتدام

  يطاليا(؛) ابحلقوق املدنية والسياسية

ال  عالن وتف اختيتتتاري فوري لعقوبتتتة اإلعتتتدام غتتتدف  لغتتتائستتتا ال القتتتانون و  98-138
 )لنسمربغ(؛ العملية املمارسة

القيتتام علد الفور بفرض وتف اختيتتاري ر ي لتنفيتتذ أحنتتام اإلعتتدام واختتتا   99-138
 )نيو يلندا(؛  لغاء اتماا  عقوبة اإلعدام لغاء تدابري وو 

يع أحنتتتتام اإلعتتتتدام فوراا  ىل أحنتتتتام ابلستتتتتتتتتتت ن  و عالن وتف مجختفيف  100-138
 اختياري ر ي لتنفيذ أحنام اإلعدام )سلوفاكيا(؛

عتقتوبتتتتتتة اإلعتتتتتتدام كتختطتوة أوىل وو بت  لتعتمتتتتتتليتتتتتتاري و تين لت وتتف اختتت فترض  101-138
 )السويد(؛  لغائسا

تنثيف رصتتتتتتد أماكن االحت ا  وضتتتتتتمان  جراء حتقيقات نزيسة ومستتتتتتتقلة ال  102-138
 ءات التعذيب وسوء املعاملة )سويسرا(؛اادع

اختا  تدابري فورية ملنع مجيع أشتتتتتتتنال التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاستتتتتتتية  103-138
الال نستتانية أو املسينة  والتحقيق بستترعة وبنزاهة ال مجيع ادعاءات التعذيب وغري  من  أو

ة  وضتتتتتتتتتتمان حماستتتتتتتتتتبة نضتتتتتتتتتتروب املعاملة أو العقوبة القاستتتتتتتتتتية أو الال نستتتتتتتتتتانية أو املسي
 )كندا(؛ اجلناة

منع التعذيب وغري  من ضتتتتروب املعاملة القاستتتتية والال نستتتتانية واملسينة  عن  104-138
موارد كافية لتدريب أجسزة  نفا  القانون والق تتتتتاء علد معاجلة الق تتتتتااي   ريق ختصتتتتتي 

 املتصلة ابلتعذيب  وضمان تقدمي مرتنيب هذ  األفعال  ىل العدالة )في ي(؛
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الوتف الفوري للقمع الوحشتتتتتتتتتتي للمتظاهرين الستتتتتتتتتتلميني  و  الق ستتتتتتتتتتراح  105-138
ر و ين هتادف الستتتتتتتتتتت نتاء الستتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتيني دون تيتد أو شتتتتتتتتتتتري  والتدخول ال حوا مجيع

 ) يطاليا(؛ وشامل

الوتف الفوري الستتتتخدام القوة املفر ة ومجيع أشتتتنال العنف األخرق ضتتتد  106-138
 احملت ني )ليختنشتاين(؛

الفوري للعنف الذي مارستتتتتتتق الشتتتتتتتر ة ضتتتتتتتد احملت ني والصتتتتتتتحفيني   الوتف 107-138
 والتعذيب )ليتوانيا(؛   ا ال  ل  االحت ا  التعسفي وسلب احلرية السلميني

وتف االعتقال التعستتتتتتتتفي  واالختفاء القستتتتتتتتري  والتعذيب وستتتتتتتتوء املعاملة  108-138
 سمربغ(؛نملدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني واملتظاهرين )لخي  ا فيما

 دراج حن  ختتاص ال القتتانون اجلنتتائي حيتتدد املستتتتتتتتتتتؤوليتتة عن مجيع أعمتتال  109-138
 )مالطة(. التفاتية مناه ة التعذيبالتعذيب وفقاا 

تعتديتل القتانون اجلنتائي  تادة تن  علد املستتتتتتتتتتتؤوليتة عن مجيع أنواع التعتذيب  110-138
يب  وضتتتتتتتتمان املستتتتتتتتاءلة عذواالن تتتتتتتتمام  ىل الربوتوكول االختياري التفاتية مناه تتتتتتتتة الت

 )هولندا(؛ الناملة

ويل حلقوق اإلنستتتتتتان   ن معاملة مجيع احملت زين  ا يتماشتتتتتتد مع القانون الد 111-138
 بعقوبة اإلعدام )بولندا(؛ فيس  األشخاص احملنوم عليس 

والتحقيق ال مجيع ادعتتتتاءات التعتتتتذيتتتتب   اإلفراج عن احملت زين تعستتتتتتتتتتتفتتتتاا  112-138
وبة القاستية أو الال نستانية أو املسينة  وال ستيما فيما يتعلق ابألشتخاص عقاملعاملة أو ال أو

 يرلندا الشمالية(؛أدة لربيطانيا العظمد و احملت زين )اململنة املتح

تعريف "التعتتذيتتب" ال تتتانولتتا اجلنتتائي علد أنتتق جرميتتة حمتتددة وفقتتاا التفتتاتيتتة  113-138
وبة القاستية أو الال نستانية أو املسينة  عقمناه تة التعذيب وغري  من ضتروب املعاملة أو ال
وستتتتتتتتتتتوء املعتاملة    ممتارستتتتتتتتتتتات التعتذيتبوالتحقيق ال مجيع االدعتاءات املتعلقتة ابنتشتتتتتتتتتتتار  

واستتتتتتتتتتخدام القوة املفر ة ضتتتتتتتتتد احملت ني الستتتتتتتتتلميني  وال ستتتتتتتتتيما ال أعقاب انتخاابت 
 ؛(الربتغال) 2020 عام

 ا ال  ل  التسديد    وتف ةلتسا الوحشتتتتتتتتتتية ضتتتتتتتتتتد شتتتتتتتتتتعب بيالروس فوراا  114-138
يذاء شتتتتتتتتديد والل وء  ىل عمليات  ضتتتتتتتتد احملت ني الستتتتتتتتلميني  ابستتتتتتتتتخدام القوة املميتة  

 محت زين  وحماسبة املسؤولني عن  ل  )الوالايت املتحدة األمرينية(؛لل

مواصتتتتتتتلة املستتتتتتتاوة ال تنثيف اجلسود العاملية ملنافحة االجتار ابلبشتتتتتتتر  من  115-138
جملموعتتتة األصتتتتتتتتتتتتتدتتتتاء املتحتتتدين ملنتتتافحتتتة االجتتتتار ابلبشتتتتتتتتتتتر  ستتتاخالل مبتتتادرا تتتا ودعم

 فنزويال البوليفارية(؛ )مجسورية

 علد حتديداألخرق  احلنومية    واألجسزةالقانون    مونفي  نفا مواصلة تدريب   116-138
 البوليفارية(؛   )مجسورية فنزويال ضحااي االجتار  وتقدمي املساعدة واحلماية لل حااي وفقاا للقانون  

تبستتيط عمليات اآللية الو نية املصتتممة لتحديد ضتتحااي االجتار ابألشتتخاص  117-138
  عادة أتهيلس  ) مبابوي(؛ و حالتس  من أجل
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مواصتتتتتتتتلة جسودها ال جمال التدريب وتنمية املوارد البشتتتتتتتترية ملنافحة االجتار  118-138
 ابلبشر )اهلند(؛

ةتتتايتتتة الالج ني و  تعزيز جسودهتتتا ال جمتتتال منتتتافحتتتة االجتتتتار ابألشتتتتتتتتتتتختتتاص 119-138
 سالمية(؛واملساجرين وخفض عدد ضحااي االجتار الذين مت حتديده  )مجسورية  يران اإل

اختتتا  مزيتتد من التتتدابري ملنتتافحتتة االجتتتار ابلبشتتتتتتتتتتتر  و تتاصتتتتتتتتتتتتة النستتتتتتتتتتتتاء  120-138
 )العراق(؛ واأل فال

 مواصتتتتتتلة العمل املشتتتتتتقا وتبادل اخلربات علد املستتتتتتتويني اإلتليمي والدويل 121-138
 لتعزيز اجلسود والتنسيق ال جمال منافحة االجتار ابألشخاص )اإلمارات العربية املتحدة(؛

 مواصلة تعزيز منافحة االجتار ابلبشر وةاية الالج ني )نيناراغوا(؛ 122-138

حة االجتار ابألشتتتتتتتخاص وضتتتتتتتمان ةاية حقوق اعتماد تدابري  ضتتتتتتتافية ملناف 123-138
 ين )ني رياي(؛جر ال حااي  ف الا عن حقوق املسا

مواصتتتتتلة تعزيز الشتتتتتراكات بني أصتتتتتحاب املصتتتتتلحة املتعددين بشتتتتت ن تنفيذ  124-138
 التشريعات الو نية ملنافحة االجتار )الفلبني(؛

رد ممارستتتتتتتتتس  اإلفراج فوراا عن مجيع األشتتتتتتتتخاص الذين احتس زوا تعستتتتتتتتفاا جمل 125-138
عن حقوق اإلنستتتتتتان  ووتف   نيحقس  ال حرية التعبري والت مع الستتتتتتلمي  وةاية املدافع

 )النمسا(؛ اجلنساينمجيع أشنال العنف 

اإلفراج فوراا ودون تيد أو شتتتتتتتري عن مجيع الستتتتتتت ناء الستتتتتتتياستتتتتتتيني و عادة  126-138
 أتهيلس  ابلنامل )بل ينا(؛

شتتتتتري عن مجيع الستتتتت ناء الستتتتتياستتتتتيني احملت زين   اإلفراج فوراا ودون تيد أو 127-138
 )شيلي(؛ة بصورة غري تانونية وتعسفي

اإلفراج فوراا دون تيد أو شتتتتتري عن مجيع الستتتتت ناء الستتتتتياستتتتتيني وستتتتت ناء  128-138
 الرأي  و لاء اإلجراءات اجلنائية ضده   و عادة أتهيلس  ابلنامل )تشينيا(؛

شتتري عن مجيع الستت ناء الستتياستتيني واألشتتخاص اإلفراج فوراا ودون تيد أو   129-138
 احملت زين تعسفاا ) ستونيا(؛

اإلفراج فوراا عن األشتتتتتتتخاص احملت زين بصتتتتتتتورة غري تانونية  و اتحة  منانية  130-138
 جراء حتقيق دويل مستتتتتتتقل وشتتتتتتفاف ونزيق ال مجيع ادعاءات التعذيب والعنف اجلنستتتتتتي 

 ألشخاص احملت زين )ييسلندا(؛وغري  من ضروب  ساءة معاملة ا  واجلنساين

ع الستتت ناء الستتتياستتتيني واملدافعني عن  ي اإلفراج فوراا ودون تيد أو شتتتري عن مج  131-138
 عمليات احت ا  مماثلة ال املستقبل )أيرلندا(؛   الل وء  ىل حقوق اإلنسان واالمتناع عن  

 ؛)الياابن(حت ا  املوا نني تعسفاا وتمعس  ابلقوة الوتف الفوري ال 132-138

ستتتتلمية ت  اإلفراج عن مجيع األفراد احملت زين تستتتتراا ملشتتتتاركتس  ال احت اجا 133-138
 وألسباب سياسية )أوكرانيا(؛
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اإلفراج فوراا ودون تيد أو شتتتتري عن مجيع الستتتت ناء الستتتتياستتتتيني   ن فيس   134-138
ومؤيدوه  واحملت زون خالل االحت اجات ال  أعقبج    املرشتتتتتحون الستتتتتابقون للرائستتتتتة

 (؛نتخاابت  واالمتناع عن امل ايقات واألعمال االنتقامية الق ائية )ليتوانيااال

اإلفراج عن مجيع األشتتتتتتتتتتتختتتتاص املعتقلني ال ستتتتتتتتتتتيتتتتاق األحتتتتداث احمليطتتتتة  135-138
  و ستتتتقاي اإلجراءات اإلدارية 2020ابالنتخاابت الرائستتتتية ال  جرت ال يب/أغستتتتطس  
 نقنج )لنسمربغ(؛أو العقوابت ال  تستسدفس   ووتف تطع شبنة اإل

 س  ابلنامل )مالطة(؛يلاإلفراج عن مجيع الس ناء السياسيني و عادة أته 136-138

تعستتتتتفاا   احت زواضتتتتتمان اإلفراج دون تيد أو شتتتتتري عن األشتتتتتخاص الذين   137-138
  حريتس  بطريقة أخرق بصتتتتورة غري تانونية   ن فيس  أع تتتتاء املعارضتتتتة   ستتتتلبواالذين   أو

والعاملون ال جمال اإلعالم ونشطاء اجملتمع    والصحفيون   واملدافعون عن حقوق اإلنسان
 س ناء السياسيون  وضمان  منانية الل وء  ىل الق اء )النرويج(؛الاملدين و 

ضتتتتتمان مجيع الستتتتت ناء الستتتتتياستتتتتيني و اإلفراج فوراا ودون تيد أو شتتتتتري عن   138-138
  عادة أتهيلس  ابلنامل )بولندا(؛

اإلفراج فوراا عن مجيع الستتتتتتتتت ناء الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتيني واحملت زين ملشتتتتتتتتتاركتس  ال  139-138
نتختاابت  و نستار وفتائستا ابلتزامتا تا التدوليتة ال جمتال حقوق الاالحت تاجتات املتصتتتتتتتتتتتلتة اب

 اإلنسان )الوالايت املتحدة األمرينية(؛

ضتتتتتتمان حرية الت مع والت كد من اإلفراج الفوري وغري املشتتتتتتروي عن مجيع  140-138
 احملت زين تعسفاا )السويد(؛

 (؛والت مع وتنوين اجلمعيات )ألبانيا  ةاية حرية التعبري 141-138

الوفتاء ابلتزامتا تا  وجتب القتانون التدويل حلقوق اإلنستتتتتتتتتتتان فيمتا يتعلق حبريتة  142-138
 وحرية الرأي والتعبري )األرجنتني(؛  اجلمعياتالت مع السلمي وتنوين 

لل وء  ىل القوة وامل تتتتتتتتتايقة واالعتقال التعستتتتتتتتتفي وا   االمتناع عن التخويف 143-138
ارستتتتتون حقس  ال حرية التعبري والت مع مي  ضتتتتتد األشتتتتتخاص الذين  بصتتتتتورة غري متناستتتتتبة
 السلمي )بل ينا(؛

   ا ال  ل  حرية التعبري علد ضتتتتتتتتتمان االحقام النامل حلرية الرأي والتعبري 144-138
اإلنقنج  وحرية الت مع وتنوين اجلمعيات  ومواءمة التشتتريعات الو نية  ا يتماشتتد مع 

 املعايري الدولية ال هذا اجملال ) كوادور(؛

وو تعزيز حريتة التعبري ال وستتتتتتتتتتتائط اإلعالم وحريتة  مزيتد من اخلطواتاختتا   145-138
 مي )اهلند(؛تنوين اجلمعيات والت مع السل

وةتتايتتة   تعزيز اجلسود الراميتتة  ىل ضتتتتتتتتتتتمتتان حريتتة التعبري وتنوين اجلمعيتتات 146-138
 والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان ) يطاليا(؛  وسائط اإلعالم

ضتتتتتتتتتتتمتان احقام حقوق اإلنستتتتتتتتتتتان   تا ال  لت  حريتة التعبري علد اإلنقنتج  147-138
 وخارجسا  وحرية الت مع وتنوين اجلمعيات  وحرية وسائط اإلعالم )مقدونيا الشمالية(؛

ضتمان أن يتمنن كل فرد من ممارستة حقوتق ال حرية التعبري والت مع بصتورة  148-138
 ويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية )بولندا(؛الدد سلمية وفقاا اللتزاما ا  وجب العس
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والت مع الستتتتتتتلمي    القيود فوراا املفروضتتتتتتتة علد حرية تنوين اجلمعياترفع   149-138
علد وستتتتتتتائط اإلعالم املستتتتتتتتقلة وشتتتتتتتبنة اإلنقنج )اململنة القيود  والتعبري   ا ال  ل   

 يرلندا الشمالية(؛أاملتحدة لربيطانيا العظمد و 

  ووضتتتتتتع حد لالعتقاالت اجلماهريية  ل تانولا املتعلق بوستتتتتتائط اإلعالمعديت 150-138
التعستتتتتتتتتتتفيتة واملالحقتات اجلنتائيتة فيمتا يتعلق بوستتتتتتتتتتتائط اإلعالم اجلمتاهريي وحريتة التعبري  

والت مع وتنوين اجلمعيات للم تمع املدين واملدافعني عن حقوق    وضتتتمان حرية التعبري
 اإلنسان )الربتغال(؛

فتاء ابلتزامتا تا  وجتب املعتاهتدات التدوليتة حلقوق اإلنستتتتتتتتتتتان املتعلقتة حبريتة لو ا 151-138
التعبري  وحرية وستتتائط اإلعالم  واالنتخاابت احلرة والنزيسة  والت مع الستتتلمي  واحلماية 

 من األعمال االنتقامية أو سوء املعاملة أو التعذيب )رومانيا(؛

ابحلرايت األستاستية   ا ال    عامة فيما يتعلق ال   احلالة اختا   جراءات فورية لتحستني   152-138
 وتنوين اجلمعيات والت مع السلمي وحرية الصحافة )سلوفينيا(؛      ل  حرية التعبري 

 ضمان عدم فرض أي تيود علد احلق ال حرية الدين واملعتقد )النرسي الرسويل(؛  153-138

إلعالم ا طالستتتتتتتتتتتمتتتتاح بتنوع اآلراء ال احليتتتتاة العتتتتامتتتتة من خالل وستتتتتتتتتتتتتتتائ 154-138
واملستتتتتقلة  و لاء القيود املفروضتتتتة علد عمل الصتتتتحفيني ووستتتتائط اإلعالم   ا ال  احلرة
من أهتداف التنميتة  10-16وستتتتتتتتتتتتائط اإلعالم األجنبيتة   تا يتمتاشتتتتتتتتتتتد مع اهلتدف   لت 

 املستدامة )سويسرا(؛

ضتتتتتتتتتتتمتان بي تة مواتيتة لعمتل الصتتتتتتتتتتتحفيني واملدونني من خالل مراجعتة القتانون  155-138
منسا  ق بوسائط اإلعالم اجلماهريي ل مان عدم تقييد  حلرية التعبري واإلعالم  بطرقعلتامل

  لغاء اإلجراء غري الق ائي املتمثل ال ح ب املواتع اإللنقونية علد اإلنقنج )النمسا(؛ 

اختا  تدابري فورية للستتتتتتتتتتماح للصتتتتتتتتتتحفيني وغريه  من العاملني ال وستتتتتتتتتتائط  156-138
من االحت تتا  أو التقييتتدات غري املربرة  وحتستتتتتتتتتتتني  منتتانيتتة ف و اإلعالم ابلعمتتل دون خ

 احلصول علد املعلومات )كندا(؛

  علد النحو املنصتتتتتتتتتتتوص عليتتتق ال وةتتتايتستتتا وتعزيزهتتتا احقام حريتتتة التعبري 157-138
من العسد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والستتتتتتتياستتتتتتتية  بطرق منسا تيستتتتتتتري   (2)19 املادة

 )تربص(؛ نبااعتماد الصحفيني األج

النف عن م تتتتتتتتتتتتايقتة مجيع منتقتدي احلنومتة من أفراد ومنظمتات وختويفس   158-138
 وجترمي أفعاهل  )تشينيا(؛ 

ةاية احلق ال حرية التعبري والت مع الستتتتتتتتتتتلمي من خالل ضتتتتتتتتتتتمتان عدم  159-138
تعرض املتظاهرين الستتتتتتلميني لالضتتتتتتطساد أو القهيب أو الستتتتتت ن أو  ستتتتتتاءة املعاملة 

 لدا را(؛ا)التعذيب  أو

ضتتتتتتمان ستتتتتتالمة مجيع الصتتتتتتحفيني وحرية الت مع الستتتتتتلمي  ا يتماشتتتتتتد مع  160-138
 املعايري الدولية ) ستونيا(؛

 ) ستونيا(؛تصفيتسا االمتناع عن  غالق اإلنقنج وح ب اخلدمات أو  161-138
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صتتتتحفيني التقيد اباللتزام املنصتتتتوص عليق ال القانون الدويل ابحقام حقوق ال 162-138
دافعني عن حقوق اإلنستتتان وغريه  من األفراد ال ممارستتتة حريتس  ال التعبري والت مع ملاو 

 السلمي وتنوين اجلمعيات )فنلندا(؛

  التتتتة مجيع العقبتتتتات ال  حتول دون التمتع حبقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان واحلرايت  163-138
ن م  ع املديناألستتتاستتتية  وضتتتمان منن الصتتتحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنستتتان واجملتم

 االضطالع أبنشطتس  حبرية وأمان )فرنسا(؛

وضتتتع حد للم تتتايقات وغريها من األعمال االنتقامية ضتتتد وستتتائط اإلعالم  164-138
 الصحفيني )اليوانن(؛فرادق احلرة و 

النظر ال االستتتتتفادة من خطة عمل األم  املتحدة بشتتتت ن ستتتتالمة الصتتتتحفيني  165-138
 القانوين  ي الصلة )اليوانن(؛ ريز اإل اومس لة اإلفالت من العقاب لتعز 

تعزيز التشتتتتتتتتريعات الرامية  ىل حتستتتتتتتتني حرية الصتتتتتتتتحافة وضتتتتتتتتمان ستتتتتتتتالمة  166-138
 الصحفيني  بطرق منسا  ايدة االستفادة من تعاولا الثنائي واإلتليمي ) ندونيسيا(؛

مواصتتتتتتلة اجلسود الرامية  ىل حتقيق أعلد مستتتتتتتوق ممنن من حقوق اإلنستتتتتتان  167-138
ين بيالروس   ا ال  ل  ضتتتتتتتتمان حرية التعبري  واختا  مجيع اخلطوات الال مة  اجلميع مو 

 لتوفري التدريب ال جمال حقوق اإلنسان ملونفي  نفا  القانون ) ندونيسيا(؛

الستماح للصتحفيني املستتقلني ووستائط اإلعالم املستتقلة ابلقيام بعملس  دون  168-138
ذ عمليات  غالق اإلنقنج أو فرض تيود يفتف عن تنأو خوف  والتو   ترهيبم ايقة أو  

 يرلندا(؛أعليسا )

ضتتتتتتمان حرية التعبري وحرية الت مع الستتتتتتلمي و ي ة بي ة مواتية للصتتتتتتحافة   169-138
ستتتتتيما من خالل  لغاء جترمي التشتتتتتسري وتعديل تانون وستتتتتائط اإلعالم وتانون منافحة  ال

 تناسب )املنسي (؛م بشنل غريالتطرف حبيث ال تقيد القوانني حرية التعبري 

العمتل فوراا علد  ي تة بي تة يمنتة للت مع الستتتتتتتتتتتلمي وحريتة التعبري  لشتتتتتتتتتتتعتب  170-138
 بيالروس واملنظمات غري احلنومية واجملتمع املدين )نيو يلندا(؛

النف عن األستتتتتتاليب القمعية ضتتتتتتد وستتتتتتائط اإلعالم   ا ال  ل  م تتتتتتايقة  171-138
 ب وستتتتتتتائط اإلعالم املستتتتتتتتقلة  واملواتع حو عتماد   الصتتتتتتتحفيني وستتتتتتت نس   و لغاء اال

 الشبنية للمعارضة  والوصول  ىل اإلنقنج )نيو يلندا(؛

اختا  اإلجراءات الال مة ل تتتتمان حرية التعبري  وال ستتتتيما ل تتتتمان استتتتتقالل  172-138
 وسائط اإلعالم والوصول غري املقيد  ىل اإلنقنج )النرويج(؛

صتتتتتيات ممثل منظمة األمن والتعاون ال أورواب و تاإل ار التشتتتتتريعي مع  مواءمة   173-138
 املعين حبرية وسائط اإلعالم )بولندا(؛

والصتتتتتحفيني واملدافعني    ومنظمات اجملتمع املدين   وضتتتتتع حد لقمع احملت ني 174-138
عن حقوق اإلنستتتتتتتان الذين حياولون منذ أشتتتتتتتسر ممارستتتتتتتة حقس  ال حرية التعبري والتظاهر 

 ) سبانيا(؛ السلمي

مان حرية التعبري وحرية اإلعالم من خالل ضتتتتتتمان ستتتتتتالمة الصتتتتتتحفيني ضتتتتتت  175-138
 واالمتناع عن التدخل والرتابة )السويد(؛ من العاملني ال وسائط اإلعالموغريه  
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احملت زين تعسفاا   فراداحقام احلق ال الت مع السلمي و  الق سراح مجيع األ 176-138
 سلمية )كندا(؛ملشاركتس  ال احت اجات 

بصتتتورة ضتتتمان حق األشتتتخاص ال الت مع الستتتلمي والقدرة علد االحت اج   177-138
  دون تقييد حقوق املشتاركني   ن فيس  املثليات واملثليون ومزدوجو امليل اجلنستي ةستلمي

 ومغايرو اهلوية اجلنسانية وحاملو صفات اجلنسني )ييسلندا(؛

ص ابحلقوق املتتدنيتتة االتقيتتد الصتتتتتتتتتتتتارم ابلتزامتتا تتا  وجتتب العستتد التتدويل اخلتت  178-138
ودون ممارستتتتتة حرية االحت اج الستتتتتلمي ممارستتتتتة كاملة  والستتتتتياستتتتتية   ا ال  ل  ضتتتتتمان 

 )أوكرانيا(؛ عوائق

ضتتتتتمان أن يتمنن مجيع الناس من ممارستتتتتة حقس  ال حرية الت مع الستتتتتلمي  179-138
 )مالطة(؛ وضمان دع  االحت اجات السلمية

لمية بعنف  واحقام حق شعب بيالروس سلالوتف الفوري لقمع املظاهرات ا 180-138
 املشروع ال املشاركة ال احلياة العامة )النرويج(؛

بذل املزيد من اجلسود لالمتثال النامل للمعايري الدولية ال تشتتتتريعا ا وممارستتتتا ا   181-138
 ية تنوين اجلمعيات )مجسورية كوراي(؛ الو نية النانمة حلرية الت مع السلمي وحر 

التشتتتتتتريعات مع   مواءمةام النامل للحق ال حرية الت مع الستتتتتتلمي  و ق االح 182-138
 التزاما ا الدولية )سلوفاكيا(؛

جعل التشريعات املتعلقة حبرية تنوين اجلمعيات متثل امتثاالا كامالا اللتزاما ا  183-138
 من تانون اجلرائ  اإلدارية )الدا را(؛ 88-23ة الدولية   ا ال  ل   لغاء املاد

النظر ال تبستيط القواعد النانمة لتست يل منظمات اجملتمع املدين واألحزاب  184-138
 السياسية )بريو(؛

االعقاف علناا ابملدافعني عن حقوق اإلنستان وضتمان دعمس  للقيام بعملس   185-138
 ختويف )سلوفاكيا(؛ال جمال حقوق اإلنسان دون م ايقة أو 

  ال القانون وال استتقالالا اتماا   لستلطة الق تائيةا  اختا  تدابري ل تمان استتقالل 186-138
 املمارسة العملية علد السواء )ألبانيا(؛

مواصتلة تعزيز النظام الق تائي الو ين  بطرق منسا رتمنة عملق و ايدة الستبل  187-138
 املتاحة ألساليب بديلة لتسوية املنا عات )سري الننا(؛

لل رمية املنظمة اخلطرية والفستتتتتاد   يتعزيز تدرات املؤستتتتتستتتتتات علد التصتتتتتد 188-138
 وغريوا من التحدايت املتصلة بسيادة القانون ) ندونيسيا(؛

ضتتتتتتتتتتتمتان  جراء حتقيقتات مستتتتتتتتتتتتقلتة ال مجيع االدعتاءات املتعلقتة ابنتستاكتات  189-138
 ؛(ألبانيا) 2020حقوق اإلنسان املتصلة ابالنتخاابت الرائسية لعام 

ستتتتتتتتتتتوء معتتاملتتة  وأ مجيع ادعتتاءات التعتتذيتتب ال فتح حتقيقتتات وافيتتة ونزيستتة 190-138
 (؛ )النمسا  ىل العدالةاجلناة  تقدمياحملت ني السلميني  وضمان 
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ال انتساكات حقوق   وموثوتة  نزيسةضتتتمان  جراء حتقيقات مستتتتقلة وشتتتفافة و  191-138
الل وء بصتتتتتتتورة غري متناستتتتتتتبة  ىل اإلنستتتتتتتان ال  ارتسنبج عقب االنتخاابت   ا ال  ل   

 د احملت ني )كوستارينا(؛ض لقوةا

 (؛التحقيق ال حاالت جلوء الشر ة  ىل العنف بصورة غري متناسبة )تربص 192-138

وتنوين اجلمعيتات والت مع    والنالم   ضتتتتتتتتتتتمتان التمتع النتامتل حبريتة التعبري 193-138
الستتتتتتتتتتتلمي  والتقتدم وو  جراء حتقيق كتامتل ونزيتق وشتتتتتتتتتتتفتاف ال مجيع ادعتاءات احلرمتان 

احلياة  واالختفاء القسري  واالحت ا  التعسفي  والتعذيب  وسوء املعاملة    نالتعسفي م
 واستخدام القوة املفر ة ضد املتظاهرين السلميني )تشينيا(؛

عن مجيع  وتتاد  النتاملتة ألفراد أجسزة  نفتا  القتانون   ضتتتتتتتتتتتمتان املستتتتتتتتتتتاءلتة 194-138
 )تشينيا(؛أعماهل  

فافة ومستتتتتتتقلة ونزيسة ال مجيع انتساكات شتتتتتت و الستتتتتتماح  جراء حتقيقات موثوتة   195-138
 ؛ (  ستونيا )   2020حقوق اإلنسان وجتاو ا ا   ا ال  ل  ما يتصل ابالنتخاابت الرائسية لعام  

ة وفعالة إللاء ومنع االعتقال التعستتتتفي والتعذيب وستتتتوء اختا  خطوات فوري 196-138
ؤولني عن  لتت   ىل ستتتتتتتتتتت املعتتاملتتة للمحت ني الستتتتتتتتتتتلميني وغريه  من األفراد  وتقتتدمي امل

 )فنلندا(؛ العدالة

اختتتا  مجيع التتتدابري ملنتتافحتتة اإلفالت من العقتتاب علد أعمتتال التعتتذيتتب  197-138
 والعنف اجلنسي )فرنسا(؛

يق مستتتتقل ال مجيع ادعاءات التعذيب وستتتوء املعاملة   ا ال  ل   جراء حتق 198-138
ني عن  ل   و  الق ستتتراح مجيع لو  جراء عملية فعالة مينن التحقق منسا حملاستتتبة املستتتؤ 
 الس ناء السياسيني فوراا ودون تيد أو شري )أملانيا(؛

  واالختفتتتاء القستتتتتتتتتتتري   التحقيق ال مجيع ادعتتتاءات االحت تتتا  التعستتتتتتتتتتتفي 199-138
والتعذيب وستتتتتوء املعاملة أثناء      واالستتتتتتخدام غري املتناستتتتتب للقوة ضتتتتتد احملت ني الستتتتتلميني 

 احملت ني السلميني  وحماسبة املسؤولني عن  ل  )اليوانن(؛ و   احت ا  املنتقدين والصحفيني 

الستتماح  جراء حتقيقات موثوتة وشتتفافة ومستتتقلة ونزيسة ال مجيع انتساكات  200-138
الفقة ال  ستتتتتتتتتتتبقتج االنتختاابت الرائستتتتتتتتتتتية ال  ارتنبتج ال   او ا احقوق اإلنستتتتتتتتتتتان وجتت 

 ) يطاليا(؛وبعدها  االنتخاابت وأثناء 2020 لعام

 جراء حتقيقات مستتتتتقلة ال انتساكات حقوق اإلنستتتتان ال  وتعج ال أعقاب  201-138
 املزعومة  االتاحل   ا ال  ل  حاالت االختفاء القسري و 2020االنتخاابت الرائسية لعام  

 لتعذيب )ليختنشتاين(؛ل

ضتتتتتتتتمان  جراء حتقيق مستتتتتتتتتقل علد وجق الستتتتتتتترعة ال مجيع ادعاءات أفعال  202-138
 نيب هذ  األفعال )ليتوانيا(؛ة مرتلءالتعذيب ومسا

لتعتذيب وستتتتتتتتتتتوء املعتاملتة واملعتاتبتة عليسا فعتال االتحقيق ال التقتارير املتعلقتة أب 203-138
بستتتتتتترعة وسولية استتتتتتتتناداا  ىل أحنام اتفاتية مناه تتتتتتتة التعذيب   ا ال  ل  احلظر التام 

 للتعذيب )املنسي (؛
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ال املمارسة املزعومة لنحو الواجب  علد ا  ة جراء حتقيقات فورية ونزيسة وكامل 204-138
املتمثلة ال  ستتتتتتتتتتتاءة املعاملة واستتتتتتتتتتتتخدام القوة املفر ة من جانب مونفي  نفا  القوانني  

 اجلناة املزعومني )اجلبل األسود(؛ قاضاةال  ل  احت ا  القّصر  وم  ا

ملتظاهرين ا    جراء حتقيقات فعالة ونزيسة ال ادعاءات االحت ا  التعستتتتتتتفي وتعذيب  205-138
اتفاتية مناه تتتتتتتة  لتزاما ا  وجب  اب   لوفاء علد أيدي توات األمن  واختا   جراءات ل   الستتتتتتتلميني 

 التعذيب وغري  من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال نسانية أو املسينة )نيو يلندا(؛ 

ء ا ر التعاون التام مع مجيع يليات حقوق اإلنستتتتتتتان  ات الصتتتتتتتلة من أجل  ج 206-138
 حتقيق مستقل شامل ال األحداث األخرية )مقدونيا الشمالية(؛

تيستتري احلوار لضتتمان أن تعمل يليا ا احمللية املعنية ابملستتاءلة وستتيادة القانون   207-138
 لبني(؛الشامل والتصدي النتساكات حقوق اإلنسان املزعومة )الف

 ىل العدالة  وال ستتيما   ناتقدمي األفراد املستتؤولني عن انتساكات حقوق اإلنستت  208-138
 وبعدها )بولندا(؛ 2020ال الفقة ال  سبقج االنتخاابت الرائسية لعام 

 جراء حتقيقات مستتقلة وشتفافة ال االدعاءات املتعلقة ابالنتساكات اجلستيمة  209-138
 ملظاهرات األخرية )مجسورية كوراي(؛حلقوق اإلنسان فيما يتصل اب

حتقيقات مستتتتتتتتتتتقلة وشتتتتتتتتتتفافة ونزيسة ال مجيع ادعاءات   ء جرا   اتحة  منانية 210-138
و نصتاف ال تحااي    انتساكات حقوق اإلنستان  غدف ضتمان  منانية الل وء  ىل الق تاء

 وحماسبة اجلناة )رومانيا(؛

التحقيق النامل ال مجيع ادعاءات التعذيب وغري  من ضروب سوء املعاملة   211-138
ء االحت تتاجتتات ال  أعقبتتج االنتختتاابت األخرية  انتت ين أث تتا ال  لتت  متتا يتعلق ابحملت ز 

 وتقدمي مجيع املسؤولني عن  ل   ىل العدالة )سلوفاكيا(؛

تنظي  انتخاابت حرة ونزيسة   ا يتمشتتتد مع املعايري الدولية وحب تتتور مراتبني  212-138
 من منظمة األمن والتعاون ال أورواب )فرنسا(؛

ريعات  ات الصتتتتلة  مع مراعاة توصتتتتيات شتتتت ت صتتتتالح تانون االنتخاابت وال 213-138
التقرير النسائي لبعثة مراتبة االنتخاابت التابعة ملنتب املؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات الدميقرا ية وحقوق 

 ؛(أملانيا) 2020ي ار/مارس  4اإلنسان  الصادر ال 

دوليتة  صتتتتتتتتتتتالح تتانون االنتختاابت من أجتل جعلتق متمتاشتتتتتتتتتتتيتاا مع املعتايري الت  214-138
 دميقرا ية )رومانيا(؛لالالنتخاابت النزيسة و 

تنفيذ مجيع التوصتيات االنتخابية الصتادرة عن منتب املؤستستات الدميقرا ية  215-138
 ةوحقوق اإلنستان التابع ملنظمة األمن والتعاون ال أورواب  علد النحو الوارد ال تقارير بعث 

 املراتبة )السويد(؛

حدة أستتتتاستتتتية و بيعية ال و  واحلماية لألستتتترة ابعتبارها  مواصتتتتلة توفري الدع  216-138
 اجملتمع )مصر(؛

 اختا  تدابري  ضافية لتعزيز ودع  مؤسسة األسرة )مجسورية  يران اإلسالمية(؛ 217-138
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مواصتتتتتتتتتتتلة جسودها الرامية  ىل تنفيذ خطة التوعية املتعلقة ابلتنمية الدميغرافية  218-138
القي  األسترية التقليدية  اع عنفدوالمن أجل  ايدة الوعي العام بق تااي التنمية الدميغرافية  

 )مجسورية الو الدميقرا ية الشعبية(؛

ي  والرعاية الصتحية التعلفرص  ضتمان توفري  مواصتلة تعزيز اجلسود الرامية  ىل   219-138
 لل ميع )كا اخستان(؛ املالئمة

واحلق ال    وال تتتتتتتتمان االجتماعي   الفعالة حلقوق األستتتتتتتترة ةايتسامواصتتتتتتتتلة   220-138
 ق ال التعلي  وحقوق الطفل واملرأة )نيناراغوا(؛حلاو   العمل

والرعاية الصتتتتتحية األولية    مواصتتتتتلة بذل اجلسود لتوفري ال تتتتتمان االجتماعي 221-138
 صول علد التعلي  تبل االبتدائي )ابكستان(؛واحل

مع القكيز بوجق  خمصتصتة هلاميزانية  و   للحد من الفقر  و نيةاستقاتي ية  وضتع   222-138
 ليش (؛ - فال واألسر ال  تعاين من ال عف )تيمور ألخاص علد ا

احل تتتتري/الريفي مواصتتتتلة التصتتتتدي للتحدايت ال  تطرحسا ثنائية االنقستتتتام   223-138
 ومنافحة الفقر ال املنا ق الريفية )تركيا(؛

 اعتماد اسقاتي يات و نية ملنافحة الفقر  وال سيما ال املنا ق الريفية )العراق(؛  224-138

املتعلقة ابخلدمات االجتماعية  وال ستتتتتتيما ال جمال دع  األستتتتتتر    ا مواصتتتتتتلة تدابريه  225-138
 بظروف صعبة  ونظام االستحقاتات لأل فال )ميا ار(؛    ات الدخل املنخفض واألسر ال  مر 

دمات الصتحية من أجل ضتمان اخلاالستتمرار ال اعتماد تدابري لزايدة حتستني   226-138
 وال سيما ال املنا ق الريفية )اجلزائر(؛ ا ايدة فرص احلصول عليس

لنبار الستتتتن  وبصتتتتفة خاصتتتتةمواصتتتتلة تعزيز اخلدمات الصتتتتحية األستتتتاستتتتية    227-138
أو غريها من (  19-كوفيد)  غريه  من الف ات ال تتتتتتتتعيفة  وال ستتتتتتتتيما ال ستتتتتتتتياق جائحةو 

 حاالت الطوارئ الصحية العامة )كواب(؛

ة الصتتتتتحية   ا ال  ل  الرعاية ياحتستتتتتني فرص حصتتتتتول الستتتتت ناء علد الرع 228-138
النفسية  وحتسني نوعيتسا  و ايدة عدد املونفني الطبيني املسنيني ال مجيع مرافق االحت ا  

  )النرسي الرسويل(؛

 لغاء القوانني والستتتتتتياستتتتتتات املتعلقة  جراء االختبارات اإللزامية للنشتتتتتتف عن   229-138
  أجسزة زم مقدمي الرعاية الصتتتتحية  بالغ  ل ت   والستتتتياستتتتات ال   ملناعة البشتتتترية فريوس نق  ا 
 فريوس نق  املناعة البشرية )ييسلندا(؛   نقل جمموعات معينة  وجترمي  عن   نفا  القانون  

 مواصلة تنفيذ برامج التثقيف والتوعية أبوية تنظي  األسرة )ملديف(؛ 230-138

يفية ك  لصتتحة العقلية تستتتسدف الشتتباب بشتت نلوضتتع وتنفيذ برامج مدرستتية   231-138
 ةاية صحتس  العقلية ودع  احمليطني غ  )ملديف(؛

تعزيز تدابريها اجلارية فيما يتعلق ابلوتاية من حاالت االنتحار بني الشتتتتتتتتتتباب  232-138
 )ميا ار(؛ احملا ة ابلتنت واخلطوي اهلاتفية الساخنة من خالل تعزيز خدمات املشورة 

ال توفري التعلي  اإللزامي اجملاين   لةاالستتتتتتتتتمرار ال أف تتتتتتتتل املمارستتتتتتتتات املتمث 233-138
 جلميع األ فال ) ثيوبيا(؛
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 2030عتتام  ابلتطلع  ىلمواصتتتتتتتتتتتلتتة   تتارهتتا املفتتاهيمي لتطوير نظتتام التعلي    234-138
 ؛(مجسورية الو الدميقرا ية الشعبية)

 وضع برامج لتحسني معدل االلتحاق ابملدارس بني أ فال الروما )بريو(؛ 235-138

 ي(؛ تنفيذ خطة عمل و نية جديدة ل مان املساواة بني اجلنسني )بوروند و ة  صياغ  236-138

مواصلة بذل اجلسود لتوفري املرافق والفرص التعليمية للفتيات والنساء وتعزيز  237-138
 املساواة ال الوصول  ىل مرافق التدريب املسين )اهلند(؛

نستتتتتتتتتتتني  ومنتتتافحتتة اجلاختتتتا  تتتتدابري حمتتتددة لتقلي  الف وة ال األجور بني  238-138
 ال العمل )أنغوال(؛القوالب النمطية السلبية املتعلقة ابملرأة ال جم

اختا  تدابري لزايدة الوعي العام ابلتمييز اجلنستتتتتتتتاين  ابلتشتتتتتتتتاور مع املنظمات  239-138
 غري احلنومية )بوركينا فاسو(؛

 تغطيتتة مستتتتتتتتتتتتت لتتة املستتتتتتتتتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتتتتتتني ابنتظتتام ال وستتتتتتتتتتتتتائط اإلعالم 240-138
 )بوروندي(؛ و نيةلا

تثقيفية  دف  ىل الق اء علد القوالب النمطية تنظي  ةالت توعية وأنشطة   241-138
 القائمة )بوروندي(؛

اعتماد التدابري القانونية واإلصتتتتتالحات الال مة ملنع ومنافحة مجيع أشتتتتتنال  242-138
 وادور(؛ك) التمييز  وكذل  العنف ضد املرأة  وال سيما العنف العائلي واجلنسي 

ا  القانون والستتتتلطة الق تتتتائية علد ختصتتتتي  موارد كافية لتدريب أجسزة  نف 243-138
 معاجلة الق ااي املتعلقة ابلعنف ضد املرأة )في ي(؛

م تتتتتاعفة اجلسود ال جمال التوعية والتدريب لل سات املستتتتتؤولة عن منافحة  244-138
 دمات املناسبة )الفلبني(؛اخللق وضمان حصول ال حااي علد   والتصدي  اجلنساينالعنف  

ةرم مجيع أشتتتنال العنف ضتتتد املرأة  وال ستتتيما العنف  اعتماد تانون شتتتامل 245-138
 العائلي واجلنسي )الربا يل(؛

وضتتتتتتع تشتتتتتتريعات حمددة ملنافحة العنف العائلي  بطرق منسا  نشتتتتتتاء يليات  246-138
استتتتات والربامج واخلدمات يلستتتت لتقدمي الشتتتتناوق وتعزيز دور اجملتمع املدين ال القوانني وا

 )كوستارينا(؛ ة منقماياحللي و الرامية  ىل منع العنف العائ

النظر ال  جراء اإلصتتتتتتتالحات الال مة لت رمي العنف ضتتتتتتتد املرأة  وال ستتتتتتتيما  247-138
 العنف العائلي واجلنسي )بريو(؛

اعتمتتتتاد تشتتتتتتتتتتريعتتتتات فعتتتتالتتتتة جترم العنف ضتتتتتتتتتتتتتتد املرأة  أي العنف العتتتتائلي   248-138
 )الربتغال(؛  سي ن جل ا و 

ملنافحة العنف ضتتتد املرأة  بطرق منسا اإلصتتتالحات مواصتتتلة اختا  خطوات   249-138
 التشريعية )ماليزاي(؛

اعتماد تشتتتتتتتتتريعات جترم حتديداا العنف ضتتتتتتتتتد املرأة  خاصتتتتتتتتتة العنف العائلي  250-138
 واجلنسي )أنغوال(؛

 نف اجلنساين )كرواتيا(؛ ع ال وضع   ار تانوين يسدف  ىل منافحة العنف العائلي و  251-138
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توعيتتة ملنتتافحتتة العنف العتتائلي وامل تتتتتتتتتتتي ال  ايدة التوعيتتة    الق ةالت 252-138
 )النويج(؛ آباثر 

 النظر ال وضتتتتع استتتتقاتي ية شتتتتاملة ملنع مجيع أشتتتتنال العنف ضتتتتد األ فال 253-138
تنفيذاا   لطفواختا  تدابري صتارمة لتنفيذ خطة العمل الو نية للنسوض حبقوق ال  ومنافحتسا

 فعاالا )ماليزاي(؛

م استتتتتتتتتتتخدام الفقر واإلعاتة كمربّرين إلبعاد األ فال عن رعاية ضتتتتتتتتتتمان عد 254-138
 الوالدين )الربا يل(؛

تانون جنائي لألحداث بغية وضتع بدائل   مراجعة نظام ت تاء األحداث وستنّ  255-138
 سنة )أملانيا(؛ 18لالحت ا  وخفض عقوابت الس ن علد اجلناة الذين تقل أعماره  عن 

حداث ل تتتتتتتتمان احقام حقوق الطفل ومصتتتتتتتتاحلق  صتتتتتتتتالح نظام ت تتتتتتتتاء األ 256-138
 الف لد  ا يتماشد مع اتفاتية حقوق الطفل ) سبانيا(؛

 تعزيز  منانية حصول األ فال  وي اإلعاتة علد التعلي  )أفغانستان(؛ 257-138

عاتة وكفتالة إلا  مواصتتتتتتتتتتتلتة جسودها من أجل تعزيز حقوق األشتتتتتتتتتتتختاص  وي 258-138
 احلصول علد التعلي  )اجلزائر(؛تنافؤ فرصس  مع غريه  ال 

 مواصلة ةاية حقوق األشخاص  وي اإلعاتة )أ ربي ان(؛ 259-138

تنثيف متتتتابعتستتتا لتنفيتتتذ خطتتتة العمتتتل الو نيتتتة فيمتتتا يتعلق ابتفتتتاتيتتتة حقوق  260-138
 األشخاص  وي اإلعاتة ) ثيوبيا(؛

تتة  قوق األشتتتتتتتتتتتختاص  وي اإلعتاحب النسوضيتة  ىل مرامواصتتتتتتتتتتتلتة جسودهتا ال 261-138
 تيسري  منانية حصوهل  علد التعلي  العايل )ميا ار(؛ سيما الو 

اختتتا  مزيتتد من اخلطوات لتعمي  مراعتتاة حقوق األشتتتتتتتتتتتختتاص  وي اإلعتتاتتتة  262-138
 وضمان مثيلس  ومشاركتس  اهلادفة ال عمليات صنع القرار )الفلبني(؛

وضتع ستياستات  منسابطرق  اجلارية لبناء جمتمع أكثر سوالا   ها مواصتلة جسود 263-138
تعليمية شتاملة لأل فال  وي اإلعاتة  واالضتطالع  زيد من أنشتطة التوعية علد الصتعيد 

 احمللي بش ن اجلوانب الرئيسية لسياسا ا املتعلقة ابإلعاتة )سنغافورة(؛

ألشتتتتتتتتتتتختتاص د ااحتمتتال استتتتتتتتتتتتبعتتااختتتا  خطوات  ضتتتتتتتتتتتتتافيتتة للتخفيف من  264-138
    ن فيس  األ فتتال  ابلنظر  ىل جتتائحتتةتمتتاعيتتاا اإلعتتاتتتة اتتصتتتتتتتتتتتتتادايا وعزهل  اج  وي

 ؛(سنغافورة) (19-كوفيد)

وتنفيذ مشتتتروع القانون املتوخد بشتتت ن حقوق األشتتتخاص  وي اإلعاتة   ستتتنّ  265-138
 و دماجس  ال اجملتمع )سري الننا(؛

ن و تتتاليب الل وء من التعتتتذيتتتب جرياعتمتتتاد تتتتدابري حلمتتتايتتتة الالج ني واملستتتا 266-138
 ةاية األ فال املساجرين )أفغانستان(.وضمان 

عن موتف التدولتة تعرب  مجيع االستتتتتتتتتتتتنتتاجتات و/أو التوصتتتتتتتتتتتيتات الواردة ال هتذا التقرير  و  -139
وال ينبغي أن يسفس  ألتا حتظد بتت ييتد الفريق   )التدول( ال  تتدمتستا و/أو التدولتة تيتد االستتتتتتتتتتتتعراض.

 .العامل بناملق
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