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مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الددور الاداملا املنادف وفقدار لقدرار قلد قدو
اإلنسان 1/5ا دورتد الالثنيديف ا الفدمة مدن  7إىل  18أاير/مدايو  .2018واستُعرضد ااالدة ا
بددنغثدييف ا اسلسددة اااديددة عاددرةا املعقددودة ا  14أاير/مددايو  .2018وتدرأو وفددد بددنغثدييف
وزيددر القددانون والعدددل والادد،ون الربملانوددةا أنوسددول ددو  .واعتمددد الفريددق العامددل التقريددر املتعلددق
ببنغثدييف ا جلست السابعة عارةا املعقودة ا  17أاير/مايو .2018
 -2وا  10كددانون الالاي/يندداير 2018ا اختددار قلد قددو اإلنسددان فريددق املقددررين التددا
(اجملموعة الالثنيوة) لتوسري االستعراض املتعلق ببنغثدييف :أفغانستانا وأوكرانواا ورواندا.
 -3ووفقدار للفقددرة  15مددن مرفددق قدرار قلد قددو اإلنسددان  1/5والفقددرة  5مددن مرفددق قدرار
اجملل 21/16ا صدرت الواثئق التالوة ألغراض استعراض ااالة ا بنغثدييف:
(أ)

تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقار للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/30/BGD/1؛

(ب) جتمو ددم للمعلوم ددات أعدتد د مفوض ددوة األم ددم املتح دددة الس دداموة اق ددو اإلنس ددان
(املفوضوة) وفقار للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/30/BGD/2؛
(ج)

موجز أعدت املفوضوة وفقار للفقرة (15ج) (.)A/HRC/WG.6/30/BGD/3

 -4وأُ ولد إىل بددنغثدييف عددن طريددق اجملموعددة الالثنيوددة قائمددة أسد لة أعددد ا مسددبقار كددل مددن
إس ددبانواا وأملانو دداا وأوروغد دوا ا والربازي ددلا والربتغ ددالا وبلسوي دداا وس ددلوفونواا والس ددويدا وسويسد دراا
ولوختنادتاينا ومالةدةا واململيدة املتحددة لربيةانوددا العيمدن و يرلنددا الادمالوةا والدوالايت املتحدددة
األمرييوة .وميين االطثع علن ذه األس لة ا املوقم الابيي لثستعراض الدور الاامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
 -5قال رئدو الوفدد إن يعودم البادر يولددون متسداوين ا اليرامدة وااقدو يا ا إ دارة إىل
املادة  1من اإلعثن العاملي اقو اإلنسانا ورأى أن ما ي،سف ل أن ممارسات التمووز وانتهاكدات
قو اإلنسان ال تزال موجودة فوما يسمو بعض احمللليف فمة ما بعدد قدو اإلنسدان .وا السدوا
العاملي ااا ا فتح بنغثدييف دود ا للماردين قسرار من مواطين موامنار.
 -6وقال إن علدن الدرغم مدن املعوقدات الرا ندةا ر بد رئوسدة الدوزراخا دوخة سدونةا فدراد
الرو ونغواا الذين وصفتهم هنم أكالر األ خاص تعرضار لثضةهاد ا العاملا والذين أُجدربوا علدن
الفرار من داير م ا موامندار .وأرد ابلقدول إن دعن بدنغثدييف است دا  1.1ملودون فدرد مدن
أفراد الرو ونغوا الذين عانوا من أسوأ أنواع االنتهاكات ا قال قو اإلنسدان ا موامندارا وقددم
إلددوهما بدددعم مددن اجملتمددم الدددو ا اادددمات األساسددوة واملددفوى امل،ق د  .كمددا أُتوح د للوكدداالت
اإلنسانوة إميانوة الوصول اليامل إىل مدينة كوك ابزارا وث يوجد أكرب خموم ا العامل إليدواخ
أفراد الرو ونغوا.
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 -7وأضا أن بنغثدييف أ رزت تقدمار ملحوظار ا قال التنموة االجتماعوة واالقتصداديةا
إذ سسل الناتج احمللدي اإلعدا مندوار قواسدوار قددره  7.5ا املائدة .واففدض معددل الفقدر إىل 24.3
ا املائددة ا عددام  2016بعدددما كددان رقدددار  38.4ا املائددة ا عددام  .2006وزاد متوسددط العمدر
املتوقم لوبلغ  72عامار.
 -8وقد استوف بنغثدييف عوم املعايري الالثنية لرفم البلد من قائمة أقل البلددان مندوارا و دي
ترى أن خةتها للتنموة الااملة للسموما املتمحورة ول مبدأ عددم تدرأ أ أ دد خلدف الركدنا
ترتبط ارتباطار ونيوقار برؤيتها القائمة علن أساو كفالة قو اإلنسان للسموم .وأفداد رئدو الوفدد
ن بنغثدييف بذل ا ا السنوات اام املاضوةا كل اسهود املمينة لتنفوذ التوصدوات املقبولدة
ا اسولة السابقةا البالغ عدد ا  191توصوةا وذلك عن طريق عملوة تااورية رااركة اايومدة
واجملتمم املدي.
 -9وا السددنوات األربددم املاضددوةا قدددم بددنغثدييف تقارير ددا روجددن العهددد الدددو اادداص
اباق ددو املدنو ددة والسواس ددوةا واالتفاقو ددة الدولو ددة اماي ددة ق ددو عو ددم العم ددال امله دداجرين وأفد دراد
أس ددر ما والعه ددد ال دددو اا دداص اباق ددو االقتص ددادية واالجتماعو ددة والالقافو ددةا واتفاقو ددة ق ددو
ويسد ددرت
األ ددخاص ذو اإلعاقد ددةا واتفاقو ددة الق د دداخ علد ددن عود ددم أ د دديال التموود ددز ضد ددد امل د درأةَّ .
ب ددنغثدييف أي د دار زايرةر للمق ددرر اا دداص املع ددين نري ددة ال دددين أو املعتق ددد وانينت دديف م ددن زايرات املق ددررة
اااص د ددة املعنو د ددة نال د ددة ق د ددو اإلنس د ددان ا موامن د ددار .وق د ددد اس د ددتساب ب د ددنغثدييف لةل د ددن عق د ددد
اجتماعددات مددن جانددن املقددرر اادداص املعددين نقددو اإلنسددان للمهدداجرين والفريددق العامددل املعددين
ناالت االختفاخ القسدر أو غدري الةدوعي .وقبدل اإلعدثن عدن أ التزامدات دولودة أخدرىا يتعديف
علن بنغثدييف الوار معاسة املسائل املتعلقة ببناخ القدرات علن نةا م،سساهتا الوطنوة.
 -10وا السنوات اام املاضوةا تعزز عمل اللسنة الوطنودة اقدو اإلنسدان إىل دد كبدري.
وعثوة علن ذلكا مثة  50سنة من اللسان الربملانوةا را ا ذلدك  39مدن اللسدان الدائمدة وسندة
ميافحددة الفسددادا تاددر علددن تنفوددذ توصددوات االسددتعراض الدددور الاددامل .وتواصددل السددلةة
الق ائوة املستقلة االضةثع بدور ا كما ينبغي ابعتبار ا سبوثر فعاالر إلقامة العدل.
 -11وتند ددتهج بد ددنغثدييف سواسد ددة يعد دددم التسد ددام إطثق د داري فومد ددا يتعلد ددق ابملسد دد،ولوة اسنائود ددة
للموظفيف امليلفيف إبنفاذ القوانيف .وال مين القانون عمومار ،الخ املوظفيف ااصانة مدن املث قدة
اسنائوددة وال قدددرار أكددرب مددن الرعايددة مقارندةر بغددري م .وتُدددين بددنغثدييف علددن ددو ال لددب فود عوددم
د دوادع العن ددف ض ددد األقلو ددات الدينو ددة واإلنينو ددةا وتتخ ددذ اإلج د دراخات الثزم ددة با ددفن ادع دداخات
ارتياب العنف ا ذا املودان سرع وق ممين.
 -12وسعوار إىل محاية قو األقلوات اإلنينوةا التزم اايومة بتنفوذ اتفا السثم ألراضدي
بة وتاغونغ كمل  .وينص التعديل ااام عار للدستور علدن مسد،ولوة الدولدة عدن محايدة
وتنموة الالقافات والتقالود احمللوة الفريدة للسماعات القبلوة واإلنينوة.
 -13وتتسددم البو ددة الدميقراطوددة ا البلددد ابالزد ددارا بوجددود مددا يزيددد علددن  3 000منيمددة مددن
املنيمددات غددري اايوموددة احمللوددة والدولوددة العاملددة الو دار ا بددنغثدييف .ومنددذ إج دراخ االسددتعراض
الالددايا د املوافقددة علددن  18مددن القندوات التلفزيونوددة اسديدددةا ممددا رفددم العدددد اإلعددا للقندوات
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إىل  34قناةا كما يوجد ا البلد  2 800من الصحف العاملة .وقد ُس َّن أي ار قدانون الصدندو
االست ماي لرعاية الصحفويف ا بنغثدييف لعام .2014
 -14ووفقدار للم ،ددر العدداملي للفسددوة بدديف اسنسدديف لعددام  2017للمنتدددى االقتصدداد العددامليا
ا تلد بددنغثدييف املرتبددة السددابعة واألربعدديف مددن بدديف  144بلدددار واملرتبددة األوىل ا منةقددة جنددوب
س ددوا .وق ددد ا تلد د املرتب ددة الس ددابعة ا الع ددامل ا ق ددال التمي دديف السواس ددي للمد درأة .وم ددن خ ددثل
التع ددديل الس ددابم عا ددر للدس ددتورا م دددَّدت ب ددنغثدييف ف ددمة والي ددة أع دداخ الربمل ددان م ددن النس دداخ ا
املقاعد احملسوزة .وقدد جدرى سدز نيلدث املقاعدد للنسداخ املر دحات ا انتخداابت الو دات احمللودة.
ومنح د رئوسددة الددوزراخ جددائزة تنموددة القدددرات القواديددة للم درأة علددن الصددعود العدداملي لعددام 2018
ُ
اعمافار بدور ا الرايد ا قال ييف املرأة.
 -15وسنَّ بنغثدييف قانون الةفل لعدام 2013ا مسدتيملةر بدذلك القدانون السدابق ا دذا
اجمل ددالا وقامد د أي د دار ا ع ددام  2013بتع ددديل ق ددانون تس ددسول املوالو ددد والوفو ددات لع ددام .2004
واعتُمددد القددانون املتعلددق نقددو ومحايددة األ ددخاص ذو اإلعاقددة ا عددام  .2013وصدددر قددانون
منفصددل ا عددام  2013لتلبوددة ا تواجددات األ ددخاصا رددن فددوهم األطفددالا الددذين يعددانون مددن
اضددةراب عقلددي أو مددن التو ددد .وقددد خصص د اايومددة صددة قدددر ا  1ا املائددة لخ ددخاص
ذو اإلعاقد ددة ا الوظد ددائف اايومود ددة مد ددن الدرجد ددة األوىلا و صد ددة قد دددر ا  10ا املائد ددة لد ددم ا
الوظائف اايوموة من الدرجتيف الالالالة والرابعة.
 -16وا ع ددام 2013ا عُ دددل ق ددانون العم ددل لع ددام  2006هب ددد ت ددوفري املرون ددة ا إج دراخات
تس ددسول النق دداابت العمالو ددة وت دددابري الص ددحة والس ددثمة املهنوت دديف .ويُع ددم الود دار مو ددم مص ددانم
امللبوسددات ابعتبار ددا مةابقددة للقدوانيف .ومددن أجددل تعزيددز السددرة انمنددة واملنيمددة والنياموددةا سدنَّ
بنغثدييف قانون العمالة ا ااارج واملهاجرين لعام .2013
 -17واعتم دددت اايوم ددة االسد دماتوسوة الوطنو ددة لل ددمان االجتم دداعي ا ع ددام 2015ا ال دديت
تيفل اادق ا ال دمان االجتمداعي للعداطليف عدن العمدل واملعدوقيف واألرامدل واأليتدام وكبدار السدن
مددن املدواطنيف .و ددرع بددنغثدييف أي دار ا خةددة لل ددمان االجتمدداعي علددن أسدداو دورة ااودداةا
تغةددي الندداو مددن عوددم الف ددات العمريددة ا إطددار ددبية ال ددمان االجتمدداعي علددن قدددم املسدداواة
وبةريقة املة.
 -18وم ددن أج ددل كفال ددة س ددثمة وص ددحة املد دواطنيفا س ددن اايوم ددة ق ددانون الس ددثمة الغذائو ددة
لع ددام  2013واعتم دددت أي د دار قواع ددد الس ددثمة الغذائو ددة لع ددام  .2014وروج ددن ددذا الق ددانونا
أُنا  64حميمة خمتصة ابلسثمة الغذائوة.
 -19وا الوق د اااضددرا يسددتفود  97.9ا املائددة مددن السدديان مددن إمدددادات مودداه الاددرب
احملسنةا وقد ابت  99ا املائة من السيان ماموليف خبدمات مرافق الصر الصحي.
 -20وأص ددب أكال ددر م ددن  80ا املائ ددة م ددن الس دديان ا ب ددنغثدييف ما ددموليف بتغةو ددة مراف ددق
املقرر كفالة اإلمداد ابليهرابخ للسموم نلول عام .2021
اليهرابخا ومن َّ
 -21وزاد معدل حمو أموة اليبار لوبلغ  72.3ا املائة ا عدام 2016ا وكدان قددره  53.5ا
املائددة ا عددام  .2005وقددد أسددفرت اادوافز اايوموددةا مددن قبوددل تقدددن املددن مدالثرا عددن تسددسول
معدل التحا ابملدارو االبتدائوة ينا ز  100ا املائة للفتوات.
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 -22وسددعوار إىل تعزيددز الصددحة العامددةا اعتمدددت بددنغثدييف ا عددام  2016السواسددة الوطنوددة
املتعلقة ابملخدرات .وقد وضع أي ار االسماتوسوة الوطنوة لصحة املرا قيف .2030-2017
 -23وا سددوا معاسددة الق ددااي العاملوددة مالددل اإلر دداب والتةددر املصددحوب ابلعنددف ا عوددم
أ دداخ العدداملا اضددةلع بددنغثدييف بدربامج توعوددة واسددعة النةددا ملنددم التةددر املصددحوب ابلعنددف
والتاددا رااركة الاباب والنساخ وقادة اجملتمعات احمللوة.
 -24ومددن أجددل التصددد لددلاثر ال ددارة الناعددة عددن تغددري املنددا ا ابدرت رئوسددة الددوزراخ إىل
إنا دداخ ص ددندو اس ددت ماي لتغ ددري املن ددا رد دوارد البل ددد اااص ددةا بقوم ددة ق دددر ا  400ملو ددون دوالر.
وخصص بنغثدييف  6إىل  7ا املائة من موزانوتها السنوية ملاداريم التيودف .وتيدل بدنغثدييف
ملتزمددة ابلوفدداخ ابلتزاماهتددا روجددن اتفددا ابريد ا و ددي تدددعو إىل التعدداون واملسدداعدة علددن الصددعود
الدو ا مواجهة ذا التحد .

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -25أنيندداخ جلسددة التحدداورا أدىل  105وفددود ببودداوت .وتددرد التوصددوات املقدمددة أنيندداخ جلسددة
التحاور ا الفرع الالاي من ذا التقرير.
 -26ذكددرت سددر النيددا أهنددا تعتددرب فددت اادددود أمددام الثج دديف الرو ونغوددا خةددوة يُقتدددى هبددا.
و ال بنغثدييف علن تنفوذ تعهد ا ابلق اخ علن عمل األطفال نلول عام .2025
 -27أ ارت دولة فلسةيف إىل اسهود اليت تبذلا بنغثدييف من أجل ميافحة الفقر وحتسيف
مستوايت املعواةا وتعزيز قو املرأةا وال سوما ا مودان العمل.
 -28اعددم السددودان ابسهددود الدديت تبددذلا بددنغثدييف ا مودددان قددو اإلنسددانا وأنيد علددن
تعاون البلد مم قل قو اإلنسانا علن الرغم من التحدايت املانيلة.
 -29اعمف د السددويد ابلدددور الددام الددذ اضددةلع ب د بددنغثدييف ا مواجهددة التدددفق الائددل
لثج يف الرو ونغواا وأ ارت إىل أن بنغثدييف جديرة بتلقي أ يال الت امن والدعم من اجملتمدم
الدو علن دور ا ذا.
 -30دع د د سويس د درا ب د ددنغثدييف إىل ض د ددمان إج د دراخ انتخ د دداابت دميقراطو د ددة و د ددرة ونزيه د ددة ا
عام  .2018و نفت بنغثدييف علن است افة عدد كبري من الثج يف الرو ونغوا.
 -31أ دادت اسمهوريدة العربودة السدورية ابسهدود الدديت تبدذلا بدنغثدييف لتحسديف الدة قددو
اإلنسانا علن الرغم من التحدايت والعقبات القائمة.
 -32أنيند ليلنددد علددن التعددديثت الدديت أُدخلد علددن خمتلددف القدوانيفا و ددسع بددنغثدييف
علن مواصدلة العمدل مدم موامندار واملنيمدات الدولودة ليفالدة العدودة الةوعودة لخ دخاص ا منةقدة
كوك ابزار.
 -33نو توغو ابلقرارات املتخذة لتعزيز امل،سسة الوطنوة اقو اإلنسان وابسهدود املبذولدة
ملواجهة التحدايت النا ة عن تدفق الثج يف الرو ونغوا.
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 -34أ ددادت تددون ابسهددود الراموددة إىل حتسدديف الددة قددو اإلنسددانا رددا ا ذلددك رفددم سددن
الزواجا وميافحة العنف ضد املرأة وميافحة االجتار ابلبار.
 -35أ ددادت تركو ددا ابسه ددود الرامو ددة إىل النه ددوض نق ددو اإلنس ددانا وابلتع دداون م ددم انلو ددات
الدولوة اقو اإلنسانا وبتصد بنغثدييف للحالة اإلنسانوة ااادة الناعدة عدن تددفق الثج ديف
الرو ونغوا.
 -36نو د تركمانسددتان ابإلصددث ات املدخلددة علددن النيددام الددوطين امايددة قددو اإلنسددان
وإنااخ ميتن أميف امليامل .وأنين علن اسهود املبذولة للحد من الفقر.
 -37أنين أوكرانوا علدن املبدادرات التادريعوة والسواسداتوة للتصدد للتحددايت املتعلقدة نقدو
اإلنسان .و ال علن اختاذ مزيد من ااةوات ليفالة قو اإلنسان لثج يف الرو ونغوا.
 -38أنيند د د اإلم د ددارات العربو د ددة املتح د دددة عل د ددن التق د دددم احمل د ددرز ا ق د ددال ااق د ددو االقتص د ددادية
واالجتماعوةا وأ ادت ابلتاريعات املتعلقة نماية األسرة واافاظ علن قومتها االجتماعوة.
 -39أعرب اململية املتحدة عن قلقها إزاخ االدعاخات املتعلقدة بعملودات إعددام خدارج نةدا
الق دداخ و دداالت اختفدداخ قسددر  .ودع د بددنغثدييف إىل معاسددة ال ددغو املفروضددة علددن ريددة
التعبري و رية الدين أو املعتقد.
 -40أعربد الددوالايت املتحدددة عددن قلقهددا إزاخ القوددود املفروضددة علددن ريدة تيددوين اسمعوددات
و ريددة التعبددري الدديت تسددتهد املعارضددةا والتقددارير ال دواردة باددفن انتهاكددات قددو اإلنسددان مددن
جانن قوات األمنا و ال علن إجراخ انتخاابت قوقوة.
 -41ر بد د د د أوروغد د د دوا ابلتد د د دزام ت د د ددوفري م د د ددفوى ل  800 000م د د ددن الثج د د دديف الرو ونغو د د دداا
وابالستعاضددة عددن عقوبددة اإلعدددام ديال أخددرى مددن العقددوابتا وابلتدددابري املتخددذة ملنددم العنددف
ضد النساخ واألطفال.
 -42أعربد د عهوري ددة فن ددزويث البولوفاري ددة ع ددن تق دددير ا للسه ددود الرامو ددة إىل تنفو ددذ توص ددوات
االسددتعراض السددابقا ونو د ابلدربامج اإلمنائوددة الوطنوددة ومادداريم اإلسدديانا وسددفل عددن التدددابري
املتخذة لتمييف املرأة.
 -43أ ددادت فوود وم رددا أ رزتد بددنغثدييف علددن صددعود النمددو االقتصدداد ا عددام 2017
وا قال ااد من الفقر .وسفل عن اسهود املبذولة مليافحة تغري املنا .
 -44اعم الومن بتعاون بنغثدييف مم الاركاخ الدولويف مدن أجدل الوفداخ ابلتزاماهتدا ا قدال
قو اإلنسانا را ا ذلك التدابري التاريعوة بافن التعذينا واألطفال واملعوقيف.
 -45قال د د زامبود ددا إهند ددا ال ت د دزال تاد ددعر ابلقلد ددق ألن بد ددنغثدييف مل تلحد ددق ابلركد ددن ا الوفد دداخ
ابلتزاماهتا الدولوة وفوما يتعلق ابلتعاون مم لوات قو اإلنسدانا كمدا أهندا مل تصدد علدن عددد
من الصيوأ ا قال قو اإلنسان.
 -46نو زمبابو ابلتدابري التاريعوة والسواساتوة واإلدارية من أجدل تعزيدز قدو اإلنسدان
ومحايتهدداا رددا ا ذلددك سددن ق دوانيف امايددة األطفددال واأل ددخاص ذو اإلعاقددةا وكددذلك ا قددال
األمن الغذائي.
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 -47اعمف د أفغانسددتان رختلددف املبددادرات التا دريعوة والسواسدداتوة املتخددذة م دن أجددل تعزيددز
امل،سسات الوطنوة .ونو إبيواخ و ملوون خص من الثج يف الرو ونغوا.
 -48ر بد اسزائددر ابعتمدداد التدددابري الراموددة إىل تعزيددز املمارسددة الدميقراطوددة والاددفافوة ا إدارة
الا،ون العامة .ور ب ابلتدابري املعتمدة مليافحة الفساد وبافن الثج يف الرو ونغوا.
 -49أ ددادت األرجنت دديف ابعتم دداد ااة ددة اامس ددوة الس ددابعةا ابلمكو ددز عل ددن أ دددا التنمو ددة
املسددتدامة .ونو د ابلتدددابري املتخددذة مليافحددة التمووددز والعنددف ضددد األقلوددات والتصددد ألزمددة
الثج يف الرو ونغوا.
 -50الد د أسد دمالوا عل ددن محاي ددة ق ددو املا ددردين الرو ونغو ددا .و ددددت عل ددن أ و ددة إجد دراخ
انتخدداابت ددرة ونزيهددة و دداملة للسموددم ا وق د ال ددق مددن ددذا العددام .وأ ددارت إىل دددوع
وفوات خارج نةا الق اخ وفرض عقوبة اإلعدام.
 -51أ دادت النمسدا إبيدواخ أفدراد الرو ونغوداا وأعربد عدن قلقهدا إزاخ التقدارير الدواردة عدن دن
سمددات ض ددد األقلو ددات الدينو ددةا والص ددحفويفا واملدددافعيف ع ددن ق ددو اإلنس ددان .وال ي د أن
املس،ولوة اسنائوة ال تزال حمددة عند سن  9سنوات.
 -52أ ددادت أذربوسددان برفددم بددنغثدييف مددن قائمددة أقددل البلدددان مندوار .وسددفل كوددف أنيددر إيدواخ
ملوون خص من أفراد الرو ونغوا ا منةقة كوك ابزار علن قو عن بنغثدييف.
بسن قانون أميف املياملا ممدا يددل علدن األولويدة الديت تعةوهدا بدنغثدييف
 -53أ ادت البحرين َ
إىل حتقوددق االتسددا واإلنصددا ا تةبوددق القددانون .ور بد بوضددم االسدماتوسوة الوطنوددة لل ددمان
االجتماعي ابعتبار ا تامل غاايت مستمدة من أ دا التنموة املستدامة.
 -54أ ادت بدرابدوو ابإلصدث ات التادريعوة الديت اعتمددهتا بدنغثدييفا وأقدرت ن حتسديف
الددة قددو اإلنسددان ددي عملوددة مسددتمرةا ورأت أند ال يدزال يتعدديف علددن بددنغثدييف بددذل جهددود
كبرية ا ذا اجملال.
 -55ر بد بددوثروو ابلعمددل الاددامل واملنهسددي مددن أجددل حتقوددق أ دددا التنموددة املسددتدامةا
و نفت بنغثدييف علن التقدم احملرز ا حتسيف رفاه سياهنا.
 -56اعمف د بلسويددا اباة دوات اإلخابوددة املتخددذة ا تنفوددذ توصددوات االسددتعراض السددابقا
و سع علن مواصلة تعزيز محاية قو اإلنسانا وفقار للمعا دات الدولوة.
 -57أ ادت بنن ابسهود املبذولة لتنفوذ التوصوات املقدمدة ا االسدتعراض السدابق .وأ دارت
إىل التعاون اسود الذ تقوم بنغثدييف مم انلوات الدولوة اقو اإلنسان.
 -58ر بد د ب ددولن ابإلا ددازات احملقق ددة ا الوف دداخ رع ددايري اا ددروج م ددن ف ددة أق ددل البل دددان مند دوارا
و ددسع بددنغثدييف علددن مواصددلة خةتهددا للتنموددة املتمحددورة ددول اإلنسددانا مددم المكوددز بوج د
خاص علن الارائ ال عوفة ا اجملتمم.
 -59ال يد دولددة بولوفوددا املتعددددة القوموددات التقدددم احملددرز ا ااددد مددن الفقددرا وأعربد عددن
ا تمامها رعرفة املزيد عن جتربة البلد ا التنفوذ التدرخي للحق ا ال مان االجتماعي.
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 -60ددسع البوس ددنة والرس ددك ب ددنغثدييف عل ددن تق دددن تقارير ددا الدوري ددة ال دديت ف ددات موع ددد
تقدميها إىل و ات املعا دداتا ولينهدا اعمفد ابسهدود الديت بدذلتها بدنغثدييف مدن أجدل حتسديف
الة قو اإلنسان.
 -61أ ددادت بوتسد دواو ه ددود ب ددنغثدييف إليد دواخ د دوا ملو ددون ف ددرد م ددن الج ددي الرو ونغو ددا.
ونو د د ابلت دددابري التا د دريعوة املتخ ددذة وفق د دار لثلتزام ددات التعا دي ددة با ددفن األطف ددالا والتع ددذينا
واملعوقيف.
 -62وج د رئ ددو الوف ددد دديره إىل اسمو ددم عل ددن تق دددن ال دددعم اإلنس دداي إىل أف دراد الرو ونغو ددا
وطلن تقدن الدعم الثزم ليفالة عودهتم الةوعوة اليرمية انمنة إىل بلد م.
 -63وأكددد أن بددنغثدييف تفعددل أكالددر مددن البلدددان الدديت وقع د علددن االتفاقوددة اااصددة بوضددم
الثج دديف لع دام  1951وبروتوكولدداا علددن الددرغم مددن عدددم ان ددمامها إىل ددذين الصددييفا وقدددم
تفاصددول عددن التدددابري املتخددذة لدددعم أف دراد الرو ونغوددا .وردار علددن س د،ال مددن أذربوسددان عددن األنيددر
الناجم عن أزمة الرو ونغواا ذكر أن عددد أفدراد الرو ونغودا املوجدودين الودار ا منةقدة كدوك ابزار
يبلددغ ضددعف عدددد السدديان احمللودديف .وقددد تسددبن تدددفق الثج دديف ا زايدة كبددرية ا أسددعار السددلم
األساسددوة ا املنةقددة .وتيب دد السدديان احمللوددونا غددري القددادرين علددن اسددتخدام أراضددوهم ألغ دراض
الزراع ددةا خس ددارة ا س ددو العم ددل لص دداا أفد دراد الرو ونغو دداا ال ددذين يقبل ددون أج ددورار أد  .ومل تع ددد
اادددمات البلديددة متا ددة للسدديان احمللو دديف من ددذ ت دددفق الثج دديفا مم ددا يزيددد م ددن مع دداوهتم .وعلددن
الصعود الوطينا مت حتويل املدوارد مدن أجدل نادر عددد إضداا مدن مدوظفي إنفداذ القدانون ا منةقدة
كوك ابزار اماية الرو ونغواا و و ما ينعي رماور ابلنسبة إىل املناطق األخرى من البلد.
 -64وفومددا يتعلددق بوكدداالت إنفدداذ القددانون و قددو اإلنسددانا دددد رئددو الوفددد علددن اتبدداع
سواسددة عدددم التسددام إطثقدار ا دداالت املسدد،ولوة اسنائوددة ألفدراد وكدداالت إنفدداذ القددانونا وقدددم
مالدداالر علددن ذلددك ا ق ددااي القتددل العمددد السددبم ا مدينددة ورااينغددانجا الدديت صدددرت فوهددا أ ددد
العقوابت نق أفدراد وكداالت إنفداذ القدانون املددانيف .وقدال إن اايومدة تتخدذ موقفدار واضدحار امدار
بعدم اإلفثت من العقاب فوما يتعلق ب لوع وكاالت إنفاذ القانون ا عملوات االختةا .
 -65وقددال إند ال يتفددقا بيددل ا دماما مددم رأ مفدداده أن دداالت االختفدداخ القسددر متيددررة
اادددوع ا بددنغثدييف .وا كالددري مددن األ وددانا خددر اإلبددثف عددن دداالت اختةددا حمتملددة
ألفراد علن أهنا االت اختفاخ قسر  .وقال إن ذلك يُعزى إىل نودة واضدحة دي قدذ اايومدة
وإاازاهتددا .وا كالددري مددن اادداالتا يعددود َمددن يُعتددربون أهنددم ضددحااي إىل اليهددورا ممددا يالب د زيددف
االدعاخات املتعلقة را يسمن االت اختفاخ قسر .
 -66وأضا ن اايومة حترص علن محايدة اجملتمدم املددي وكداتد املددووت اإلليمونودةا و دي
بددذلك تددوفر لخ ددخاص مددن عوددم ف ددات اجملتمددم ودزار اريددة التعبددري .وقددال إن د أصدددر تعلومددات إىل
عوددم مراكددز الاددرطة ا بددنغثدييف مددن أجددل تددوفري األمددن لخف دراد .ومنددذ عددام 2016ا مل يُياددف
توج أ هتديدات هبذا الافن.
وقوع أ الة جديدة من وادع القتل امل،سفة ذه ومل َّ
 -67وأفدداد ن القددانون املتعلددق بتينولوجوددا املعلومددات واالتصدداالت قددد ُسددن ا عددام 2006
لتقنيف التوقوعات اإلليمونوة .وا أعقاب املسائل الديت أاثرهتدا وسدائط اإلعدثما رأت اايومدة أن
املادة غدري مناسدبةا ووافقد علدن إلغداخ املدادة  .57وسدعوار إىل ميافحدة جدرائم الف داخ اإلليدموي
8

GE.18-11472

A/HRC/39/12

وكفالة أمن ا تعمل بنغثدييف الوار من أجل سن قانون األمن الرقميا و ي ستيفل أال يد،نير ا
رية اليثم والتعبري.
 -68وقددال إن د ا عددام 2013ا عدددَّل بددنغثدييف قددانون تقووددد زواج الةفددل لعددام 1929ا
فرفع د د السد ددن الد دددنوا للد ددزواج إىل  18عام د دار ل د د وع وإىل  21عام د دار للد ددذكور .وال تنةبد ددق املد ددادة
املنص ددوص علوه ددا ا الق ددانونا املتعلق ددة ابلي ددرو اااص ددةا إال روافق ددة احمليم ددة واألوص ددواخ عل ددن
األ خاص املعنويف .و ىت اننا مل حتدع أ الة من داالت إسداخة اسدتخدام املدادة .وسدتيل
اايومة يقية دومار بافن تنفوذ ا تنفوذار سلومار.
 -69وفومددا يتعلددق ابلتصددديق علددن االتفاقوددة الدولوددة امايددة عوددم األ ددخاص مددن االختفدداخ
القسر ا ذكدر أند يتعديف أن ُجتدر بدنغثدييف حتلدوثر مفصدثر لخ يدام الدواردة ا االتفاقودة واناثر
املمتبددة علوهددا ا النيددام القددانوي القددائم لددديها .وبعددد ذلددكا سددوُتخذ ق درار باددفن مددا إذا كددان مددن
ال رور التصديق علن االتفاقوة .وأضا أن سن قانون (منم) التعذين والوفاة أنيناخ اال تسداز
لعددام  2013ددو رالابددة ددهادة علددن قبددول بددنغثدييف توصددوات جولددة االسددتعراض الالانوددة .وقبددل
التصد ددديق علد ددن الربوتوكد ددول االختود ددار الد ددذ يتد ددو بد دددخ عمد ددل لود ددة تقد دددن الاد دديوىا ينبغد ددي
لبددنغثدييف معاسددة الالغ درات القائمددة ا التا دريعات الوطنوددة .وتعتددزم اايومددة إدخددال التعددديثت
الثزمة علن القوانيفا ابلتااور مم أصحاب املصلحة املعنويف.
 -70أ ادت الربازيل ابالستسابة اليرمية اليت ظهرت من خثل إيدواخ أفدراد الرو ونغوداا وأنيند
علددن اسهددود املبذولددة لتعزيددز املسدداواة بدديف اسنسدديف وااددد مددن الفقددر .و ددسع بددنغثدييف علددن
االن مام إىل االتفاقوتيف املتعلقتيف ابنعدام اسنسوة وغري ذلك من الصيوأ الامة.
 -71أنين كمبوداي علن تعديل التاريعات املتعلقة نقدو اإلنسدانا واإلادازات الديت حتققد
ا ق ددال التنمو ددة االقتص ددادية واالجتماعو ددةا و ددسع ب ددنغثدييف عل ددن ت ددوفري املد دوارد م ددن أج ددل
النهددوض ابمل،سسددات الوطنوددة املعنوددة بتعزيددز قددو اإلنسددان والدميقراطوددة واإلدارة الر ددودة وسددوادة
القانون.
 -72ور ب د كندددا ابسهددود املبذولددة مددن أجددل إي دواخ أف دراد الرو ونغودداا ودع د بددنغثدييف إىل
تنفو ددذ اتفاقو ددة ااري ددة النقابو ددة ومحاي ددة ددق التني ددوما ( 1948رق ددم )87ا واتفاقو ددة ددق التني ددوم
واملفاوضة اسماعوةا ( 1949رقم .)98
 -73ر ب د ددولي ابلتقدددم احملددرز ا قددال قددو اإلنسددانا ولينهددا أعرب د عددن قلقهددا إزاخ
الةلبات املعلقة لزايرات املقررين اااصيف وأ د األفرقة العاملة إىل البلد.
 -74ر بد الصدديف هددود البلددد ا قددال التنموددة االجتماعوددة واالقتصدداديةا وااددد مددن الفقددرا
وحتسيف التعلوم وخدمات الرعاية الصحوة ونيم ااماية االجتماعوة.
 -75ن ددفت ك ددوت ديف د دوار ب ددنغثدييف عل ددن الت ددامن ال ددذ أبدت د د إزاخ الج ددي الرو ونغو دداا
و سعتها علن مواصلة حتسيف الة النساخ واألطفال والثج يف.
 -76ر بد كددواب روافقددة بددنغثدييف علددن القدوانيف اسديدددةا وسددفل عددن مدددى األولويددة الدديت
تعةوها اايومة لتوفري ال مان االجتماعي للف ات ال عوفة.
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 -77ر بد د تا ددويوا ابملوق ددف البند داخ املتمال ددل ا قب ددول ع دددد كب ددري م ددن الثج دديف الرو ونغو دداا
ولينها ال ي استمرار وجود حتدايت خةرية متعلقة نقو اإلنسان.
 -78ر بد د عهوري ددة ك ددوراي الا ددعبوة الدميقراطو ددة ابلت دددابري التاد دريعوة والسواس دداتوة الرامو ددة إىل
حتسيف الة قو اإلنسان وابسهود املبذولة لتنموة البلد.
 -79أعرب د الدددامنرأ عددن قلقهددا إزاخ زواج األطفددالا واالفتقددار إىل امل دوارد البا درية واملعدددات
امليتبوةا وعدم توافر قواعد معونةا األمر الذ يعو عمل سنة األراضي.
 -80ر ب د جوبددود ابلتقدددم احملددرز باددفن قددو الةفددل واأل ددخاص ذو اإلعاقددةا وتعزيددز
اللسنة الوطنوة اقو اإلنسان.
 -81س ددفل مص ددر ع ددن الت دددابري القانونو ددة املعتم دددة واس دماتوسوة ال ددمان االجتم دداعي املتبع ددة
اماية املسنيفا ور ب ابعتماد برومج توفري فرص العمل والدخل املستقر للف ات األ د فقرار.
 -82أ ادت إستونوا هدود بدنغثدييف إلبقداخ ددود ا مفتو دة ومحايدة الثج ديف الفدارين مدن
التمووز واالضةهاد والعنف ا موامنار.
 -83أنين د فنلندددا علددن التدددابري املتخددذة منددذ جولددة االسددتعراض األخددرية مددن أجددل التصددد
للعنددف ضددد النسدداخ والفتودداتا ولينهددا قال د إهنددا ال ت دزال تاددعر ابلقلددق إزاخ العدددد اليبددري مددن
التقارير الواردة بافن ذا العنف.
 -84أ ددادت فرنسددا ابلتقدددم احملددرز باددفن ااددق ا الغددذاخ والرعاي دة الصددحوة والتعلددوما ونسددن
االستقبال الذ يبدي البلد إزاخ الثج يف من موامنار.
 -85ر ب غابون ابسهود املبذولة ا قال إدارة اليوارع الةبوعوةا وضدمان قدو الف دات
ال عوفةا مالل النساخ واألطفال واأل خاص املصابيف بفريوو نقص املناعة البارية/اإليدز.
 -86ر ب جورجوا ابسهود اليت يبذلا البلدد مليافحدة االجتدار وأنيند علدن جهدوده مدن أجدل
استقبال الج ي الرو ونغوا ا ظل اال دمام اليامدل لنيدام اامايدة الدولودةا رغدم أند لدو طرفدار ا
االتفاقوة اااصة بوضم الثج يف.
 -87أعربد أملانوددا عددن تقدددير ا لبددنغثدييف باددفن تقدددن املددفوى مل ددات انال مددن الثج دديف
الرو ونغوا.
 -88أ ددادت غدداو ابسهددود املبذولددة امايددة قددو اإلنسددانا وال ي د بصددفة خاصددة تعزيددز
امل،سسات الدميقراطوة و لوات املساخلة.
 -89أنين د الو ددوون عل ددن الس ددخاخ ال ددذ تبدي د ب ددنغثدييف ا است ددافة الثج دديف الرو ونغو ددا
وعلن اسهود اليبرية اليت بذلتها بنغثدييف ا مواجهة األزمة اإلنسانوة املتعلقة فراد الرو ونغوا.
 -90نددفت غودداو بددنغثدييف علددن اإلادداز الددذ يتسلددن ا البلددد مددن خددثل وجددود نسدداخ ا
مناصن رئو الوزراخا ورئو الربملانا وزعوم ووئن زعوم املعارضة.
 -91نفت اييت بنغثدييف علن اسهود املتواصلة اليت تبذلا اماية قدو أعدداد كبدرية مدن
الثج يف الفارين من التمووز والعنف ا املنةقة.
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 -92أقددر اليرسددي الرسددو ابسهددود الراموددة إىل تعزيددز ومحايددة قددو اإلنسددانا وال سددوما إزاخ
الثج يف الرو ونغواا وابلتقدم احملرز ا ااد من الفقر وا ااوار بيف األداين.
 -93أعرب ندوراو عن تقدير ا للتقدم احملرز ا تنفوذ التوصوات الصادرة عن االسدتعراض
السابقا وكررت أتكود دعمها للسهود اليت تبذلا اايومة.
 -94وَّد يسددلندا سددن ال ددوافة والتعدداطف اللددذين تبددديهما اايومددة ا تقدددن املسدداعدة
اإلنسانوة إىل عاعة الرو ونغوا.
 -95أنين د د الند ددد علد ددن التقد دددم احملد ددرز ا قد ددال التنمود ددة وااد ددد مد ددن الفقد ددر واألمد ددن الغد ددذائيا
وأ ددادت ابلت دددابري الرامو ددة إىل حتس دديف املس دداواة ب دديف اسنس دديف ا ااص ددول عل ددن التعل ددوم والرعاي ددة
الصحوة وفرص العمل.
 -96أ ددادت إندونوسددوا بتعزيددز التدددابري امل،سسددوة والقانونوددة امايددة املدرأة مددن العنددف .ور بد
ابعتماد القانون املتعلق ميف امليامل وابلتصد لثجتار ابلبار.
 -97ال يد عهوريددة إيدران اإلسددثموة أن التدددفق غددري املتوقددم لثج دديف الرو ونغوددا قددد أعددا
التقدم احملرز ا محاية قو اإلنسانا األمر الذ يتةلن ا تمام اجملتمم الدو .
 -98أ ادت اململية العربوة السعودية هدود التالقودف ا قدال قدو اإلنسدانا ردا ا ذلدك
التدددرين املقدددم مددن اللسنددة الوطنوددة اقددو اإلنسددان إىل وكدداالت إنفدداذ القددانونا وإدراج قددو
اإلنسان ا املنهاج الدراسي ألكادميوة الارطة.
 -99أ ادت يرلندا هود بنغثدييف من أجل محاية الثج يف الرو ونغوا وبتعاوهندا مدم املقدررة
اااصة املعنودة نالدة قدو اإلنسدان ا موامندارا رغدم دعور ا ابلقلدق إزاخ التادريعات الديت تفدرض
قوددودار علددن ريددة التعبددري وإزاخ التقددارير ال دواردة عددن ممارسددات العنددف ضددد املدددافعيف عددن قددو
اإلنسان.
 -100ر بد إيةالوددا ابلتدزام بددنغثدييف بعملوددة االسددتعراضا وال سددوما ابسهددود املبذولددة امايددة
قو الةفلا وأعرب عن تقدير ا العتزام بنغثدييف توسوم نةا التعلوم االبتدائي اإللزامي.
 -101ر ب الواابن ابعتماد قواعد ان با للسهاز الق دائيا وابسهدود الرامودة إىل تعزيدز بنداخ
ق دددرات الق دداة وامل ددوظفيف الق ددانونويفا وأعربد د ع ددن تق دددير ا با ددفن قد درار إيد دواخ عد ددد كب ددري م ددن
الثج يف واستمرار ااوار مم موامنار.
 -102أنيد د األردن عل ددن ال دددعم املق دددم م ددن ب ددنغثدييف إىل امل،سس ددات الوطنو ددة لتعزي ددز ق ددو
اإلنسانا وأ اد ابلتدابري التاريعوة واإلدارية املتخذة ا ذا الصدد.
 -103ر ب اليوي ابسهود املبذولة منذ االستعراض األخريا وال سوما ا إطار التعداون مدم
لوات اإلجراخات اااصةا وتعزيز اللسنة الوطنوة اقدو اإلنسدانا وتعزيدز سندة ميافحدة الفسدادا
واعتماد القوانيف املتعلقة نقو اإلنسان.
 -104وذك ددر رئ ددو الوف ددد أن ب ددنغثدييف بص دددد دراس ددة انين دديف م ددن ما دداريم ق د دوانيف ميافح ددة
التمووزا وأن البلد سوتوصل قريبار إىل قانون ا ذا الصدد.
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 -105وأضا أن بنغثدييفا ا سدعوها إىل زايدة حتريدر اال تيدام إىل الق داخا بصددد معاسدة
املسددائل املتعلقددة ابلقدددرات املتا ددة ا اسهدداز الق ددائيا رددا ا ذلددك التاددسوم علددن اعتمدداد سددبل
بديلة لتسوية املنازعات.
 -106وذكددر أن د مددا عدداد ندداأ أطفددال يعملددون ا قةدداع املثب د اسددا زةا وأن بددنغثدييف ملتزمددة
ابلق اخ علن عمل األطفال موم أ يال نلدول عدام 2025ا علدن النحدو الدوارد ا الدد 7-8
مددن أ دددا التنموددة املسددتدامة .وقددال إن بددنغثدييف خف د ا وق د سددابق عتبددة الع ددوية املتعلقددة
إبنااخ نقاابت عمالوة من  30ا املائة إىل  20ا املائة .ومت تعديل القانون للسماح بوجدود نقداابت
عمالوددة ا مندداطق جتهوددز الصددادرات .وقددد ان ددم بددنغثدييف أي دار إىل اتفاقوددة ااريددة النقابوددة ومحايددة
ق التنيوما ( 1948رقم  )87واتفاقوة ق التنيوم واملفاوضة اسماعوةا ( 1949رقم .)98
 -107أ ددادت عهوري ددة الو الدميقراطو ددة الا ددعبوة ابلت دددابري املتخ ددذة لتنفو ددذ معا دددات ق ددو
اإلنسددان علددن الصددعود الددوطينا رددا ا ذلددك اعتمدداد القدوانيف املتعلقددة ابلتعددذين واأل ددخاص ذو
اإلعاقة واألطفال.
 -108ر د ددن االحتد دداد الروسد ددي خبة د دوات اعتمد دداد الق د دوانيف املتعلقد ددة ابألمد ددن الغد ددذائي الد ددوطينا
واألطفال واأل خاص ذو اإلعاقةا واباةوات الفعالة مليافحة الفساد.
 -109ال ي ابكستان مم التقدير اعتماد القواعد املتعلقة رنم العنف العائلي واامايدة مند ا
وسن قانون تقوود زواج الةفلا واسهود الراموة إىل الق اخ علن الفقر.
 -110أعرب لوبوا عن تقددير ا للسهدود املبذولدة مدن أجدل تنفودذ توصدوات االسدتعراض الددور
الاامل وااللتزامات التعا ديةا ردا ا ذلدك اعتمداد قدوانيف بادفن األ دخاص ذو اإلعاقدةا ومندم
التعذينا واألطفال.
 -111أعرب مدغاقر عن ارتوا ها بادفن سواسدة يعددم التسدام إطثقداري إزاخ عودم أ ديال
العنف ضد األقلوات الدينوة واعتماد اسماتوسوة ال مان االجتماعي.
 -112أ ددادت مددالوزاي اباةدوات املتخددذة مددن أجددل تعزيددز امل،سسددات الوطنوددة املعنوددة ابلنهددوض
ابلدميقراطوددة واايددم الر ددود وسددوادة القددانونا وابلتعدداطف الددذ بدددا مددن خددثل االسددتسابة ألزمددة
الرو ونغوا .وسفل عن ااةوات املتخذة للحد من اال تساز السابق للمحاكمة.
 -113أ د د دادت مل د ددديف ابلت د دددابري التا د دريعوة ال د دديت اخت د ددذهتا ب د ددنغثدييف با د ددفن محاي د ددة ق د ددو
األ خاص ذو اإلعاقةا وتقوود زواج الةفلا والتنوع البوولوجي.
 -114أقددرت امليسددوك ابلتقدددم احملددرز منددذ اسولددة السددابقةا وال سددوما اسهددود الراموددة إىل إي دواخ
أكالر من ملوون خص من الج ي الرو ونغوا.
 -115ر دن اسبددل األسددود ابلتقدددم احملددرز ا ميافحددة التمووددزا لين د قددال إن د ال ي دزال ياددعر
ابلقل د ددق إزاخ التموو د ددز ض د ددد النس د دداخ واألطف د ددال املهما د دديفا و د ددث عل د ددن اليا د ددف ع د ددن القد د دوانيف
والسواسات التمووزية.
 -116أني د د املغد ددرب عل ددن اسه ددود املبذول ددة م ددن أج ددل الرو ونغود دداا وتعزيد ددز انلو ددات امل،سسد ددوةا
وميافحة اإلر اب.
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 -117أ ددادت وموبوددا ابلتدددابري اإلداريددة والقانونوددة الدديت اختددذهتا بددنغثدييف مددن أجددل تعزيددز سنددة
ميافحة الفسادا وإنااخ ميتن أميف امليامل وسنة قو الةفل.
 -118أعرب نوبال عن تقدير ا للسهود الراموة إىل تعزيز امل،سسدات الوطنودة اقدو اإلنسدانا
والنهوض ابملساواة بيف اسنسيفا واست افة عدد كبري من الثج يف ألسباب إنسانوة.
 -119ر ب ولندا اباةوات املتخذة من أجل إصدثح القودود القانونودة املفروضدة علدن ريدة
التعبددري فومددا يتعلددق ابسماعددات واألقلوددات الدينوددة .وأعربد عددن أسددفها إزاخ إ سددام اايومددة عددن
سن السمات ضد املدافعيف عن قو اإلنسان والتاريعات التقوودية.
 -120أ ادت نووزيلندا ابستسابة بنغثدييف ألزمدة الرو ونغودا وابسهدود املبذولدة لتعزيدز السدثمة
ا ميان العملا لينها قال إهنا ال تزال تاعر ابلقلق إزاخ اللسوخ إىل عقوبدة اإلعددام واألعمدال
االنتقاموة.
 -121أ د ددادت نوس د ددرياي ه د ددود ب د ددنغثدييف ا ق د ددال التع د دداون م د ددم لو د ددات ق د ددو اإلنس د ددانا
وابعتماد ددا قد دوانيف متعلق ددة نق ددو األ ددخاص ذو اإلعاق ددةا واألطف ددالا وميافح ددة التع ددذينا
واإلر اب واالجتار ابلبار.
 -122نو د النددرويج ابلتقدددم الثف د للنيددر الددذ أ ددرزه البلددد علددن الصددعودين االجتمدداعي
واالقتصاد ا را ا ذلك ااد من الفقر وتعلوم الفتوات.
 -123أنين عُمان علن التدزام بدنغثدييف بسدوادة القدانون واملسداواة والعدالدةا وعلدن است دافتها
و ملوون من الثج يف الرو ونغواا األمر الذ ي اعف التحدايت اإلمنائوة الوطنوة ا البلد.
 -124أ دداد لبنددان إبدارة بددنغثدييف للتدددفق املفدداج ألعددداد كبددرية مددن الثج دديفا رغددم موارد ددا
احملدددودةا وأني د علددن جهود ددا الراموددة إىل الوفدداخ ابلتزاماهتددا الدولوددةا وال سددوما ا قددال التالقوددف
نقو اإلنسان.
 -125أقرت بريو بيرم ال دوافة الدذ أبدتد اايومدة إزاخ الثج ديف الرو ونغوداا و دسعتها علدن
مواصلة تقدن الدعم الثزم إلوهم.
 -126أ ددادت الفلبدديف بسددن قددانون العمالددة ا ااددارج واملهدداجرينا وابسهددود املبذولددة ا قددال
الق اخ علن الفقر والتصد للاثر ال ارة لتغري املنا .
 -127اعمف د بولندددا ابسهددود الراموددة إىل حتسدديف الددة قددو اإلنسددان لثج دديف الرو ونغودداا
وميافحة التمووز والفسادا وتعزيز اال تيام إىل الق اخا ومحاية الف ات ال عوفة.
 -128ر بد د الربتغ ددال اباةد دوات اإلخابو ددة املتخ ددذة من ددذ االس ددتعراض الس ددابقا مال ددل اعتم دداد
اسماتوسوة وطنوة بافن الثج يف من موامنار ومواطين موامنار غري ااامليف للواثئق الثزمة.
 -129أ ددارت قةددر إىل اسهددود الدديت تبددذلا بددنغثدييف مددن أجددل تعزيددز قددو اإلنسددانا رددا ا
ذلد ددك ااقد ددو االقتصد ددادية واالجتماعود ددة والالقافود ددةا وتوطود ددد دع ددائم الدميقراطود ددة وتعزيد ددز السد ددلةة
الق ائوة واستقثلا.
 -130أ ادت عهورية كوراي ابلتزام بنغثدييف بقبول الثج يف من موامنارا وبتعاوهندا مدم األمدم
املتحدة اماية قوقهما وأ اط علمار ابعتماد القانون املتعلق ابلعنف العائلي.
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 -131أ اط التفوا علمار ابلتدابري اإلخابوة اليت اختذهتا بنغثدييف و سعتها علن بدذل املزيدد
من اسهود للوفاخ ابلتزاماهتا ا قال قو اإلنسان.
 -132أعرب العرا عن تقديره للسهود املبذولة من أجدل تنفودذ توصدوات االسدتعراض السدابقا
وتنفوددذ االلتزامددات التعا ديددة ا قددال قددو اإلنسددان علددن الصددعود الددوطين مددن خددثل التدددابري
التاريعوة والسواساتوة.
 -133وَّ د السددنغال التدددابري املتخددذة ملسدداعدة الف ددات ال ددعوفةا وتقدددن تقددارير إىل و ددات
املعا داتا واست افة املاردين الرو ونغوا علن الرغم من التحدايت املتعلقة ابملوارد.
 -134ر ب صدربوا ابلتددابري املتخدذة لتعزيدز اسدتقثل اللسندة الوطنودة اقدو اإلنسدان وحتسديف
ق دددرات احمل دداكم .و ددسع ب ددنغثدييف عل ددن إنف دداذ التاد دريعات الوطنو ددة املتعلق ددة بعم ددل األطف ددال
واالستالمار ا سبل اال تيام إىل الق اخ.
 -135أ ددادت سددنغافورة إبيددثخ األولويددة ملسددفلة محايددة املدرأةا واعتمدداد خةددة العمددل الوطنوددة ملنددم
العنددف ضددد املدرأة والةفددلا وقالد إهنددا وانيقددة مددن أن اسهددود الراموددة إىل حتويددل بددنغثدييف إىل بلددد
متوسط الدخل نلول عام  2021ستلقن النساح.
 -136أعرب د سددلوفاكوا عددن تقدددير ا للسهددود الراموددة إىل تدددرين الصددحفويفا ولينهددا أبدددت
قلقهددا إزاخ دداالت قتددل الصددحفويف .وال ي د أن األطفددال احملددروميف ال تتددوفر لددم سددوى فددرص
تعلوموة حمدودة.
 -137ر ب د س ددلوفونوا ابلعم ددل اس ددار م ددن أج ددل كفال ددة ق ددو األطف ددالا وال س ددوما اسه ددود
الراموددة إىل الق دداخ علددن زواج الةفددلا وأعرب د عددن قلقهددا إزاخ الددة املاللوددات واملاللودديف ومزدوجددي
املول اسنسي ومغاير الوية اسنسانوة و املي صفات اسنسيف.
 -138أنين د جنددوب أفريقوددا علددن ااةددة اإلطاريددة 2021-2010ا وتنفوددذ ااةددط اامسددوةا
وتعزيز انلوات امل،سسوة.
 -139أ اطد د إس ددبانوا علمد دار ابسه ددود املبذول ددة لتعزي ددز ق ددو اإلنس ددان ومحايته دداا وال س ددوما
قددو األقلودداتا وميافحددة التعددذينا وحتسدديف األمددن الددوظوفيا ودع د بددنغثدييف إىل املوافقددة
علن ااةة الوطنوة بافن األ خاص ذو اإلعاقة.
 -140نو د طاجويس ددتان بس ددن ق دوانيف عدي دددة با ددفن األطف ددال واأل ددخاص ذو اإلعاق ددةا
وميافحة التعذينا من أجل تعزيز ومحاية قو اإلنسان.
 -141أنين د إك دوادور علددن اسهددود املبذولددة للتعامددل مددم تدددفق الثج دديفا وعلددن التقدددم احملددرز
بافن قو األطفال واأل خاص ذو اإلعاقة وميافحة الفساد.
 -142وأ ار رئو الوفد إىل أن بنغثدييف قدد صددق علدن الربوتوكدوليف االختودارييف التفاقودة
الق اخ علدن عودم أ ديال التموودز ضدد املدرأة واتفاقودة قدو األ دخاص ذو اإلعاقدة .وقدال إن
بنغثدييف تود العملا قبل االن مام إىل بروتوكول اختوار متعلق آبلوات تقدن الاياوىا علن
تقوية امل،سسات الوطنوة القائمة وزايدة فعالوتها.
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 -143وفومددا يتعلددق ابلاددباب وفددرص العمددلا ال د أن مثددة  1.4ملوددون وظوفددة عمددل جديدددة مت
إنااؤ ا منذ عام  .2015وأوض أن برومج تولود العمالة أل د الف ات فقرار قدد ألح مصددر دخدل
مفمون ومنتيم ألكالر من  700 000خصا وأن أكالر من  30ا املائة منهم من النساخ.
 -144وقال إن لبنغثدييف نيامار دميقراطوار قائمار علن تعدد األ زابا وإن األ دزاب السواسدوة
تتمتددم نريددة التسمددم واال تسدداج السددلمي .ورأى أن مددن امل،سددف أن د منددذ عددام 2014ا قدداطم
اا د ددزب الد ددوطين البنغثديا د ددي العملود ددات االنتخابود ددة أو ك د ددان وراخ تعةود ددل س د ددري ا بسد ددبل أداهن د ددا
اليالريون .وأضا أن اايومة ملتزمة بيفالة ق األ دخاص ا التصدوي ا مثدن .وأكدد أن
االنتخاابت ستسر ا الوق احملددا وفقار لخ يام الدستوريةا وحت إ را سنة االنتخداابت
املستقلة.
 -145وأفاد ن احمليمة العلوا أصددرت أمدرار توجوهودار بوقدف عودم أ ديال العقوبدة البدنودة ضدد
األطفال ا امل،سسات التعلوموةا و ن اايومة أصدرت تعمومار وفقار لذلك .و دد رئو الوفدد
عل دن أن د عنددد النيددر ا الددة قددو اإلنسددان ا بلددد مدداا خددن عدددم إغفددال الت د االجتماعوددة
والسواسددوة والالقافوددة واالقتصددادية والدميغرافوددة علددن وجد التحديددد .ولددذلكا فد ن اسهددود ينبغددي أن
تيون متوائمة مم راخ النداو وأفيدار م وقدومهما وحتديددار بادفن مسدائل مدن قبودل عقوبدة اإلعددام
أو العثقات اسنسوة بيف ماللوي اسن .
 -146واختددتم رئددو الوفددد كلمت د بتوجود الاددير إىل عوددم الوفددودا وأع دداخ اجملموعددة الالثنيوددةا
واللسنة الوطنوة اقو اإلنسانا وسائر اسهات صا بة املصلحة.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -147نظررت برنغالديش ا التوصريات الرواردة أداه املقدمرة الرالج جلسرة التحراوري و ر
توصيات حتظى بتأييد ا:
 1-147مواصررلة التعرراون المنرراء م ر ملليررات ا مررا املتحرردة قرروق اإلنسرران
(طاجيكستان)؛
 2-147مواصررلة التعرراون م ر ا مررا املتحرردة وملليامحررا مررق أجررل ايررة حقرروق
اإلنسان وتعزيز ا (الكويت)؛
3-147
(السودان)؛

مواص ررلة تعزي ررز االي ررات الوطني ررة الر ر تع ررزق حال ررة حق رروق اإلنس رران

 4-147إدراج ا حكام املنصوص عليها ا الصكوك الدولية قوق اإلنسران
طرف فيها ضمق تشريعامحا احمللية (قممابوي)؛
ال
 5-147ب ر ج املزيررد مررق اجلهررود لتعزيررز التش رريعات الوطنيررة القا مررة ومعاجلررة
حرراالت الترررارني وسررق تش رريعات جديرردة بغيررة تنفي ر الصرركوك الدوليررة قرروق
طرف فيها (بواتن)؛
اإلنسان ال
 6-147مواصررلة مواءمررة تش رريعامحا وسياسررامحا الوطنيررة م ر التزامامحررا الدوليررة
لتحقيق االتساق التام (برابدوس)؛
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 7-147مواءمة التشريعات مر االلتزامرات املنصروص عليهرا ا العهرد الردو
اخلرراص اب قرروق املدنيررة والسياسرريةي وإبلررء الغرراء ا حكررام التقييديررة الر حتررد مررق
حقوق الصحفيني واملدافعني عق حقوق اإلنسران ومنظمرات امتمر املردح ا حريرة
التعمري وحرية الكالم (التفيا)؛
 8-147التنفير ر ر الف ر رروري للتوص ر رريات الر ر ر مل ر ررت ا اجلول ر ررة الثاني ر ررة مرر ررق
االستعراض الدوري الشاملي بشأن حاالت اإلعدام الارج نطاق القراءي وحراالت
االالتفاء القسريي وضد التع يب (فرنسا)؛
 9-147وضر ر الط ررة عم ررل لكفال ررة التنفير ر الكام ررل التف رراق أراضر ر
شيتاغونغ (أسرتاليا)؛

ر ررمة

 10-147إطررالق الارطررة طريررق إبات إطررار قمررين واضررر مررق أجررل اإلس رراع ا
تنفي اتفاق أراض رمة شيتاغونغ تنفي ا سليما وكامالا (الدامنرك)؛
 11-147مواصرررلة اجلهرررود الرامي ررة إق تنفير ر اتفررراق السرررالم راضر ر
شيتاغونغ وكفالة متت ا ليات اإلثنية حبقو ها متتعا كامالا (ملديف)؛

 12-147مر رراعفة اجله ررود الرامي ررة إق تنفير ر اتف رراق الس ررالم راضر ر
شيتاغونغ (نيوقيلندا)؛

ررررمة
ر ررمة

 13-147مواصلة تنفي االسرتاتيجية الوطنيرة للررمان االجتمراع ي مر إعطراء
ا ولوية لوض املرأةي والطفلي وا شخاص إبوي اإلعا ةي وكمار السق (بيالروس)؛
 14-147توفري مللية ملتابعة التنفي الكامل لقانون إعالرة الوالرديق لعرام 2013
(اإلمارات العربية املتحدة)؛
15-147
(تركيا)؛

مواصلة تعزيز املروارد المشررية واملاليرة للجنرة الوطنيرة قروق اإلنسران

 16-147مواصر ررلة تنفي ر ر التر رردابري الرامير ررة إق تعزير ررز اللجنر ررة الوطنير ررة قر رروق
اإلنسان (قممابوي)؛
 17-147تزويد اللجنة الوطنية قروق اإلنسران ابملروارد الالقمرة لتنفير مهمتهرا
تنفي ا كامالا (فرنسا)؛
 18-147ترروفري املرروارد املاليررة والتقنيررة الكافيررة للجنررة الوطنيررة قرروق اإلنسرران
لتمكينها مق االضطالع بواليتها (غاا)؛
19-147
السورية)؛

مواصلة تعزيز دور اللجنة الوطنية قوق اإلنسان (اجلمهوريرة العربيرة

 20-147تقدمي املزيد مرق الردعا إق اللجنرة الوطنيرة قروق اإلنسران لتمكينهرا
مق الوفاء بواليتها على أفرل وجه ممكق ووفقا ملمادئ ابريس ( طر)؛
21-147
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 22-147كفالررة امتثرراج رروات ا مررق للمعررايري الوطنيررة والدوليررة إبات الصررلة
مبكافحة ا نشطة اإلجرامية واملتطرفة (أسرتاليا)؛
 23-147كفال ررة حص رروج أفر رراد الش رررطة عل ررى الت رردريب الك رراا والتعليم ررات
الالقمرة للتحقيررق ا املرررايقات واالعتررداءات والتهديرردات ابلقتررل اململررغ عنهررا ضررد
الصحفيني والعاملني ا وسرا اإلعرالم واملردافعني عرق حقروق اإلنسران والناشرطني
ا جم رراج حق رروق اإلنس رران وكفال ررة اي ررة املعرض ررني للتهدي ررد وفقر را حك ررام الق ررانون
الدو قوق اإلنسان (فنلندا)؛
 24-147الرتكيررز علررى ترردريب امل ررأة ا بررنغالديشي وال سرريما امل ررأة الشرررطيةي
مق أجل قايدة النسمة املئوية ل وات اخلوإبات الزر اء ( اي )؛
25-147
(جورجيا)؛

مواص ررلة اإلسر رراع ا عملي ررة اعتم رراد التشر رريعات املنا ر ررة للتميي ررز

26-147

التعجيل بصياغة انون القراء على التمييز (اتيلند)؛

 27-147صياغة رانون مكافحرة التمييرز حبيرف يكفرل ايرة حقروق اجلماعرات
املهمشةي ويكون متسقا م الطة التنمية املستدامة لعام ( 2030جنون أفريقيا)؛
 28-147النه رروض بسياس ررة تعزي ررز ثقاف ررة الس ررالمي م ررق ال ررالج دع ررا الت رردابري
اجلماعيررة ملكافحررة العنصررية وكرا يررة ا جانررب وكررره اإلسررالمي و ايررة ضررحااي ر ه
اجلرا ا (عمان)؛
 29-147تكثيف اجلهود الرامية إق كفالة املساواة بني اجلنسني ا جماج التعليا
(اإلمارات العربية املتحدة)؛
 30-147وض ر إطررار تش رريع للقررراء علررى التمييررز ضررد ا طفرراج املهمشررني
واحملرومني (مدغشقر)؛
 31-147اخت رراإب ت رردابري ر ررددة ترمر ر إق القر رراء عل ررى ير ر أش رركاج التميي ررز
والوصا ا أماكق الرعاية الصحيةي وال سيما إقاء ا شخاص الر يق دردون أنفسرها
ا حرراالت ضررعفي مبررا ا إبلررء ا سررياق الصررحة العقليررة وفررريوس نق ر املناعررة
المشرية/اإليدق (الربتغاج)؛
32-147
(السودان)؛

مواصر ررلة تعزير ررز ثقافر ررة السر ررالم ودعر ررا التر رردابري املنا رر ررة للعنص ر ررية

 33-147مواصررلة اجلهررود الراميررة إق تنفي ر الطررة عررام  2030وتعزيررز التنميررة
اال تصررادية واالجتماعيررة املسررتدامة مررق أجررل إرسرراء أسرراس متررني لصررا شرعمها كر
يتمت جبمي حقوق اإلنسان (الصني)؛
 34-147تنفير ر أ ررداف التنمي ررة املس ررتدامة الر ر تكف ررل تعزي ررز و اي ررة حق رروق
اإلنسرران وحتقيررق ر ا الرردف مررق الررالج مواصررلة اجلهررود م ر الشررركاء ا التنميررة
وامتم الدو بغية التعجيل بتنفي تلء ا داف (مصر)؛
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 35-147مواصررلة اجلهررود والطر التنميررة الراميررة إق حتويررل بررنغالديش إق بلررد
متوسر ر ال رردالل حبل رروج ع ررام  2021وإق بل ررد متق رردم النم ررو حبل رروج ع ررام 2041
(اجلمهورية العربية السورية)؛
 36-147االس ر ررتمرار ا تنفير ر ر السياس ر ررات العام ر ررة الش ر رراملة للجمير ر ر الر ر ر
تستهدف الفئات الرعيفة مق أجل حتقيق أ داف التنمية املستدامة (السنغاج)؛
37-147
(فييت ام)؛

مواصررلة جهود ررا الراميررة إق التص رردي لرررياثر الس ررلمية لتغررري املن ررا

38-147

وض اسرتاتيجيات للتخفيف مق أثر تغري املنا (غابون)؛

 39-147مواصررلة اجلهررود الراميررة إق مكافحررة اإلر رران واال ررار اب شررخاص
(اجلمهورية العربية السورية)؛
 40-147مواصرلة اجلهررود الراميررة إق مكافحررة اإلر راني مبررا ا إبلررء التصرردي
لألسمان اجل ريةي مبا يتفق متام ا م املعايري الدولية (اململكة العربية السعودية)؛
 41-147مواص ررلة اجله ررود الرامي ررة إق مكافح ررة التط رررف املص ررحون ابلعن ررفي
وخباصة مق الالج دراسة ا سمان اجل رية ل ه الظا رة (املغرن)؛
42-147
(نيجرياي)؛

مواصر ررلة اجلهر ررود ا جمر رراج مكافحر ررة اإلر ر رران واال ر ررار ابملخر رردرات

 43-147تعزير ررز و اير ررة حقر رروق اإلنسر رران ا ساسر ررية وفقرر را ملسر ررتون التنمير ررة
االجتماعير ررة واال تصر ررادية للملر ررد ومتشر رري ا م ر ر الصر رركوك الدولير ررة قر رروق اإلنسر رران
(طاجيكستان)؛
 44-147مراعفة اجلهود وااللتزامات ا جماج دعا حقوق اإلنسران وا ررايت
ا ساسية (نيجرياي)؛
45-147

سق تشري حيظر بوضوح العقوبة المدنية (قامميا)؛

 46-147وض واعد اإلجراءات السرتخدام المنرد  22مرق رانون تقييرد قواج
الطفل لعام  2017مق أجل توضير الثغرات القا مرة ومنر إسراءة اسرتخدام املرادة
ال تسمر بزواج ا طفاج دون السق القانونية ا "ظروف الاصة" (الدامنرك)؛
47-147

مواصلة تعزيز التدابري الرامية إق من قواج ا طفاج (فييت ام)؛

 48-147تعديل القانون املتعلق بتقييد قواج الطفل مق أجل ا فاظ على ا رد
ا دىن للسق القانونية عند  18عام ا ( هورية كوراي)؛
 49-147االنتقرراج بشرركل حقيق ر وفعرراج ءررو القررراء علررى قواج الطفررلي م ر
ا د مق تطميق االستثناءات در اإلمكان (إسمانيا)؛

 50-147تكثي ررف الت رردابري الرامي ررة إق مكافح ررة اس ررتغالج ا طف رراج ا المغ رراء
والزواج املمكر (غابون)؛
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 51-147تعزيررز القرروانني واملمارسررات القا مررة لرررمان حقرروق ا طفرراج بصررورة
فعالةي وال سيما مق الالج مكافحة العنف ضد ا طفاجي وعمل ا طفراجي والرزواج
ابإلكراهي وعق طريق حتسني إمكانية ا صوج على التعليا (بولندا)؛
 52-147وضر نظررام وطررين شررامل مايررة ا طفرراج مررق أجررل منر العنررف ضررد
ا طف رراج والتص رردي ل ررهي وحظ ررر العق رران الم رردح لألطف رراجي وتنفير ر بر ررامل التوعي ررة
والتثقيف ا ا اماج (أوروغواي)؛
 53-147وضر ر ح ررد ملمارس ررات ال ررزواج املمكر/دفر ر مه ررر م ررق ال ررالج تنفير ر
القوانني ال حتظر ه املمارسات (بلجيكا)؛
 54-147كفالررة التحقيررق الفرروري والشررامل ا ي ر ادعرراءات اإلعرردام الررارج
نطاق القراء أو االالتفاء القسري وتقدمي املسؤولني عق تلرء ا عمراج إق العدالرة
(سويسرا)؛
 55-147وضرر ر تشر ر رري حيظر ررر صر ر رراحةا العق ر رران المر رردح لألطف ر رراج ا ير ر ر
السيا اتي مبا فيها املنزج (اجلمل ا سود)؛
 56-147النظ ررر ا تنق ررير ررانون العق رروابت و ررانون الطف ررل م ررق أج ررل حظ ررر
العقوبررة المدنيررة لألطفرراج ا ي ر السرريا اتي ورف ر السررق القانونيررة الرردنيا للررزواج
إق  18عام ا ا ي الظروف (اميميا)؛
 57-147مواصلة اجلهود الرامية إق التمكني مق إحرراق تقردم ملمروس ا جمراج
مكافحة اال ار اب شخاص (تركمانستان)؛
 58-147مواصر ررلة اجلهر ررود مر ررق أجر ررل القرر رراء علر ررى ممارسر ررة اال ر ررار ابلمشر ررر
( هورية إيران اإلسالمية)؛
 59-147مواصلة إيالء اال تمام ملسألة اال ار ابلمشر علرى الصرعيديق الروطين
والدو (بيالروس)؛
 60-147اختاإب الطوات فورية لتنفي واعرد ردع و مر اال رار ابلمشرر مبوجرب
ررانون ع ررام 2012ي والط ررة العم ررل الوطني ررة 2017-2015ي كوس رريلة ملعاجلر ررة
املستوايت العالية لال ار ابلمشر (بوتسواا)؛
 61-147مواصر ررلة اجلهر ررود الرامير ررة إق مكافحر ررة اال ر ررار ابلمشر ررري وال سر رريما
استغالج ا طفاجي عق طريق تعزيز التدابري املتخ ة ضد املتجريق (جيمويت)؛
 62-147تعزي ررز التع رراون عل ررى ير ر املس ررتوايت م ررق أج ررل التص رردي لال ررار
اب شخاصي وخباصة النساء والفتيات (غياا)؛
 63-147العمل م امتم املدح علرى وضر الارطرة طريرق لتنفير ررار جملرس
حقر رروق اإلنسر رران  18/16بشر ررأن مكافحر ررة التعصر ررب الر ررديين (اململكر ررة املتحر رردة
لربيطانيا العظمى ومليرلندا الشمالية)؛
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 64-147مواصررلة العمررل علررى تعزيررز ا ريررة الدينيررة ومن ر التطرررف والتطرررف
املصحون ابلعنف (الكرس الرسو )؛
 65-147اختاإب تدابري فعالة لكفالة درة الصحافة على العمل ا بيئة ختلو مرق
بطش الر ابة والتهديدات واالعتداءات المدنية وأعماج القتل (سلوفاكيا)؛
 66-147اختاإب تدابري فورية وفعالة لكفالة أن تشمل حرية التجم والتعمرريي ا
املمارسررة العمليررةي سررواء علررى شررمكة اإلنرتن رت أو الارجهرراي ي ر النرراس ووسررا
اإلعررالم وامتم ر املرردح وا ح رزان السياسرريةي ا ي ر مراحررل ا ملررة االنتخابيررة
املقملة وما بعد ا (كندا)؛
اية حرية التعمرري ا وسرا اإلعرالم وا السياسرة والرديقي والعمرل
67-147
مر ر امتمر ر امل رردح ملعاجل ررة الش ررواغل املتعلق ررة ابمل ررادة  57م ررق ررانون تكنولوجي ررا
املعلومات واالتصاالت (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى ومليرلندا الشمالية)؛
 68-147اسررتعراض ير التشرريعات القا مررة واملقرتحررة املتعلقررة حبريررة التعمررريي
سررواء علررى شررمكة اإلنرتنررت أو الارجهرراي لرررمان توافقهررا التررام مر املعررايري الدوليررة
إبات الصلة (مليرلندا)؛
 69-147اخت ر رراإب ت ر رردابري فعال ر ررة لر ر ررمان حري ر ررة التعم ر ررري ووضر ر ر ح ر ررد جلمير ر ر
االعت ررداءات عل ررى الص ررحفيني وامل رردافعني ع ررق حق رروق اإلنس رراني وكفال ررة أن يك ررون
القانون املقرتح بشأن ا مق الر م متوا م ا م املعايري الدولية (إستونيا)؛
70-147

ضمان حرية التعمري ا انون ا مق الر م (فرنسا)؛

 71-147ضررمان ا يررز الررديقراط جلمي ر اجلهررات الفاعلررة السياسرريةي مبررا ا
إبلررء تنفي ر القرروانني احملليررة برردون فرررض يررود علررى ممارسررة ا ررق ا حريررة التعمررري
والتجم السلم (سويسرا)؛
 72-147مواصررلة االسررتثمار ا تكنولوجيررات املعلومررات واالتصرراالت لصررا
الش ررمان الر ر يق يثل ررون نس ررمة كم رررية م ررق الس رركان ا المل رردي بغي ررة ض ررمان مس ررتون
معيش أفرل (الند)؛
اية حرية التعمري ا اماج السياسر وحريرة تكرويق اجلمعيراتي دون
73-147
الشر ررية التعر رررض عمر رراج انتقامير ررة أو للتخوير ررف أو للر ابر ررة أو للتر رردابري القانونير ررة
التقييديةي وضرورة أن حتم بنغالديش استقالج وسا اإلعالم (نيوقيلندا)؛
 74-147مواصلة اجلهود الرامية إق اية حرية التعمري وحرية الديق أو املعتقرد
جلمي املواطنني واملقيمني ا الملدي ودعا مشاركة امتم املدح (بولندا)؛
 75-147االلت رزام علن را بكفالررة متكررني الصررحفيني وكررات املرردوات اإللكرتونيررة
واملدافعني عق حقوق اإلنسران ومنظمرات امتمر املردح مرق االضرطالع منشرطتها
دون الر رروف مر ررق املرا مر ررة والتخوير ررف واملرر ررايقة والتو ير ررف واملالحقر ررة أو العقر رران
(النمسا)؛
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76-147

ضمان أمق املدافعني عق حقوق اإلنسان (فرنسا)؛

ايررة املرردافعني عررق حقرروق اإلنسرران والصررحفيني مررق املرررايقة عررق
77-147
طريق مكافحة اإلفالت مق العقان وضرمان إجرراء حتقيقرات فوريرة ونزيهرة ا ير
االنتهاكات املرتكمة ضد املدافعني عق حقوق اإلنسان ( ولندا)؛
 78-147كفالة بيئرة ملمنرة ومواتيرة للمردافعني عرق حقروق اإلنسران والصرحفيني
ومنظمررات امتم ر املرردح حررل يتسررة لررا العمررل حبريررة ودون الرروف مررق االنتقررام
(النرويل)؛
 79-147ضمان إجراء انتخراابت عامرة حررة ونزيهرة وشراملة للجمير ي مبشراركة
كاملة مق ي ا طرافي وقايدة اجلهود املم ولة لتعزيز الديقراطية (الياابن)؛
 80-147كفالررة ا مايررة الفعالررة للمرردافعني عررق حقرروق اإلنسرران والصررحفيني
وضررمان أمررنها ا وجرره انتهاكررات حقرروق اإلنسرراني مبررا ا إبلررء االالتفرراء القسررري
والتع يب واإلعدام الارج نطاق القراء ( هورية كوراي)؛
 81-147مواصررلة اجلهررود الراميررة إق مكافحررة وصررا املصررابني بفررريوس نق ر
املناعة المشرية/اإليدق (غابون)؛
 82-147مواصررلة اخترراإب املزيررد مررق اخلطرروات مررق أجررل تعزيررز النظررام القرررا
(طاجيكستان)؛
 83-147كفالررة اسررتيفاء ركمررة اجل ررا ا الدوليررة ملعررايري احملاكمررة العادلررة وفق ر ا
للمادة  14مق العهد الدو اخلاص اب قوق املدنية والسياسية (اليوان)؛
 84-147النظررر ا اخترراإب ترردابري للتعجيررل ابحملاكمررات وا ررد مررق القرررااي غررري
املمتوت فيها ومق عدد احملتجزيق مل احملاكمةي فرالا عق ايرة حقرو ها ا ساسرية
(ماليزاي)؛
 85-147مواصررلة اجلهررود الراميررة إق حتسررني عمليررة هيررز القرررااي ا احملرراكا
والتعجيل هب ه العملية (بنق)؛
 86-147كفالررة أن تكررون التحقيقررات ا حرراالت القتررل وررراوالت االالتطرراف
واالعتداءات المدنية والتهديردات ضرد املردافعني عرق حقروق اإلنسران فوريرة وفعالرة
ونزيهة (مليرلندا)؛
 87-147تعزيز الدمات املعونة القانونية الوطنية عق طريرق تروفري املروارد املاليرة
والمشرية والتقنية الالقمة لتمكني التمثيل الفعاج للمحتاجني (غياا)؛
 88-147مواص ررلة السياس ررات الرامي ررة إق حتس ررني النظ ررام القر ررا واليئ ررات
املكلفة انفاإب القوانني وا د مق مستوايت الفساد والفقر (االحتاد الروس )؛
 89-147التحقي ررق ا ير ر ح رراالت القت ررل والعن ررف ض ررد الص ررحفيني وك ررات
املدوات اإللكرتونيةي وتقدمي اجلناة إق العدالة (سلوفاكيا)؛
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 90-147تعزيز تدابري اية ا سرة مق أجل العمل على حتقيق املصرلحة العليرا
للطفل (مصر)؛
 91-147اسررتخدام ترردابري فعالررة للقررراء علررى انتهاكررات ا قرروق اال تصررادية
واالجتماعية والثقافيةي ومن حدوثها (تركمانستان)؛
 92-147مواصررلة اخترراإب الترردابري اإلدابيررة لتحسررني ايررة حقرروق السرركان ا
التعليا والرعاية الصحية والعمل وغري ا مق ا قوق (الصني)؛
 93-147الشروع ا تطوير اليكل التشريع عرق طريرق اعتمراد روانني إضرافية
مح رردف إق تعزي ررز حق رروق اإلنس رران و ايته رراي ال س رريما ا جم رراج التعل رريا والص ررحة
(اجلمهورية العربية السورية)؛
 94-147سق انون املرضى ومقدم الدمات الرعاية الصحية وتعمئرة الوسرا ل
الالقمة لتنفي ه (اجلزا ر)؛
95-147
(ليميا)؛

مواصلة اجلهود الرامية إق حتسرني الصرحة والتعلريا ومكافحرة التمييرز

 96-147تكثيررف اجلهررود املم ولررة لتحسررني ا قرروق اال تصررادية واالجتماعيررةي
وال سيما مق الالج متابعة رؤية عرام  2021واخلطرة اخلمسرية ()2021-2016
(املغرن)؛
 97-147مواصررلة ضررمان ا ررق ا الغ ر اء للفئررات املهمشررةي وب ر ج اجلهررود ا
ا اماج ابلتعاون م امتم الدو (كواب)؛
 98-147مواصررلة تعزيررز الط ر السرركق الناجحررة الشرراملة للجمي ر ( هوريررة
فنزويال الموليفارية)؛
 99-147كفالررة تنفي ر االسررتاتيجية الوطنيررة للرررمان االجتمرراع ي م ر الرتكيررز
بصفة الاصة على تقدمي الرمان االجتماع للفئات ا شد ضعفا (المحريق)؛
 100-147مواصررلة تعزيررز الرربامل االجتماعيررة الناجحررة ا جمرراج مكافحررة الفقررر
واإل صاء االجتماع ( هورية فنزويال الموليفارية)؛
 101-147مواصررلة اجلهررود الراميررة إق ا ررد مررق الفقررر بررني أشررد فئررات السرركان
ضعفا (اجلزا ر)؛
 102-147مواصلة برامل مكافحة الفقر مرق الرالج دعرا بررامل التمويرل المرالغ
الصغر (السودان)؛
 103-147وض برامل مناسمة تكفل لسكان بنغالديش ال يق يعانون مرق الفقرر
إمكانية االستفادة مق مكاسب النمو اال تصادي ا الملرد بطريقرة ملموسرة وعمليرة
( اي )؛
 104-147تكثيف اجلهود الرامية إق تنفي تدابري ا د مق الفقر (الفلمني)؛
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 105-147تعزي ررز اجله ررود الرامي ررة إق القرر رراء عل ررى الفق ررر وحتس ررني مس ررتوايت
املعيشة ( طر)؛
 106-147مواصلة تنفي االسرتاتيجيات واخلط والعمل مق أجل اعتماد الطرة
لرررمان ا صرروج علررى ميرراه الشرررن والرردمات النظافررة الصررحية ا ا حيرراء الفقررية
واملناطق الريفية (دولة فلسطني)؛
 107-147مواصررلة تعزيررز سررمل ا صرروج علررى ميرراه الشرررن والرردمات النظافررة
الصحيةي وال سيما ا املناطق الريفية (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 108-147تعزيرز فرررص ا صرروج علررى امليرراه الصررا ة للشرررن املأمونررة والرردمات
النظافة الصحيةي وال سيما ا املناطق الريفية (الكرس الرسو )؛
 109-147تعر ررديل ر ررانون العمر ررل ا بر ررنغالديش و ر ررانون العمر ررل ملنر رراطق هير ررز
الصررادراتي ابلتشرراور م ر العرراملني وأصررحان العمررلي لرررمان أن تكررون ا حكررام
املتعلقة حبرية تكويق اجلمعيات متوافقة م معايري العمل الدولية (الروالايت املتحردة
ا مريكية)؛
 110-147اختاإب مزيد مق التدابري لرمان حقروق العمراجي مبرا يتماشرى أيررا مر
"اتفاق االستدامة" (إيطاليا)؛
 111-147مواص ررلة اجله ررود الرامي ررة إق تعزي ررز س ررلطات تفت رريش العم ررل إلجر رراء
تقييمات السالمة ا أماكق العمل (ا ردن)؛
 112-147اختاإب اخلطوات الالقمة ملساءلة الشرركات عرق املمارسرات إبات ا ثرر
السل على صحة العماج ورفا ها وسالمتها (إكوادور)؛
 113-147حتسني ظروف عمل املرأة عق طريق رصرد ومعا مرة املخرالفني للقرانون
بني أصحان العمل (دولة فلسطني)؛
 114-147اختاإب تدابري فعالة ماية حقوق العماجي مبا ا إبلرء عرق طريرق ا رد
مق الفجوة القا مة ا ا جور بني اجلنسنيي وحتسني ظروف العمل (بوتسواا)؛
 115-147االس ررتمرار ا تنفير ر الت رردابري الوطني ررة الرامي ررة إق معاجل ررة الفج رروة ا
ا جور بني اجلنسني (دولة فلسطني)؛
 116-147ا ررد مررق الفجرروة ا ا جررور بررني اجلنسررني وكفالررة وصرروج امل ررأة إق
سوق العمل (العراق)؛
 117-147مواصر ررلة اجلهر ررود الرامير ررة إق النهر رروض علر ررى نطر رراق واس ر ر بتر رردابري
مكافحررة ظررروف العمررل غررري املأمونررة وغررري الصررحيةي وفق را للعهررد الرردو اخلرراص
اب قرروق اال تصررادية واالجتماعيررة والثقافيررة واتفا يررات منظمررة العمررل الدوليررة إبات
الصلة (نيوقيلندا)؛
 118-147تعزير ررز مللير ررات املتابعر ررة ا الير ررة ماير ررة العر ررامالت مر ررق ي ر ر أشر رركاج
االسر ررتغالجي وال سر رريما النسر رراء العر ررامالت ا القطاعر ررات غر ررري النظامير ررةي وإالرر رراع
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الشر ررركات التجارير ررة للمسر رراءلة عر ررق املمارسر ررات الرر ررارة بصر ررحة النسر رراء العر ررامالت
ورفا هق وسالمتهق (كوت ديفوار)؛
 119-147تعزيز اجلهود الرامية إق اية العامالت مق االستغالج (غياا)؛
 120-147تعزي ررز مللي ررات الرص ررد القا م ررة ماي ررة الع ررامالت م ررق ير ر أش رركاج
االستغالجي وال سيما العامالت ا القطاع غري النظام (غاا)؛
 121-147تعزيررز ملليررات الرصررد الوطنيررة الراميررة إق ايررة العررامالت مررق ي ر
أشكاج التمييزي وال سيما العامالت ا القطاع غري النظام (صربيا)؛
 122-147ب ج املزيد مق اجلهود لتحسني الياكل ا ساسية الصرحيةي وال سريما
ا املنرراطق الريفيررةي وتكثيررف الرربامل التدريميررة للمهنيررني ا جمرراج الصررحة ( هوريررة
كوراي الشعمية الديقراطية)؛
 123-147قايدة فرررص ا صرروج علررى الرعايررة الصررحية ا ساسرريةي وال سرريما ا
ضر ومنعهرا (الكرسر
املناطق الريفيةي هبدف ا د مق وفيات ا مهات وا جنة والر ّ
الرسو )؛
 124-147مواصلة تعزيز فرص ا صوج على اخلردمات الصرحيةي وحتسرني سرمل
الوص رروج إق ال رردمات العناي ررة ابلص ررحة العقلي ررةي وص ررحة ا مي والرعاي ررة الص ررحية
للمواليد (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 125-147التعامررل م ر ا ررق ا التعلرريا علررى غ ررار ا قرروق ا الرررن املنصرروص
عليها ا الدستور (غياا)؛
 126-147تعزيررز الترردابري الوطنيررة والتعرراون الرردو مررق أجررل حتقيررق رردف ترروفري
التعليا للجمي (بيالروس)؛
 127-147مواص ررلة الت رردابري الرامي ررة إق توس رري نط رراق النظ ررام التعليمر ر ي مب ررا ا
إبلء تكريس ا ق ا التعليا اماح واإللزام (بريو)؛
 128-147مواصلة االسرتثمار ا التعلريا اجليرد مرق أجرل إدراد جمتمر را ا علرى
املعرفة وكفالة املساواة والعدالة والسالم (تركيا)؛
 129-147توسرري نطرراق التعلرريا االبترردا اإللزامر وبر ج اجلهررود لررزايدة معرردج
االلتحاق ابملدرسة لدن الفئات املهمشة (سلوفاكيا)؛
 130-147مواصلة اجلهود الرامية إق حتسني نوعية التعليا ا املردارس ا كوميرة
مق أجل إعماج ا ق ا التنمية ( هورية فنزويال الموليفارية)؛
 131-147كفال ررة مواص ررلة الرتكي ررز عل ررى تعل رريا الفتي ررات ا ير ر أء رراء المل رردي
وال سيما ا صفوف ا طفاج والشمان لدن الفئات الفقرية واملهمشةي وكفالة إمترام
تعليمهق كافةا (أفغانستان)؛
 132-147االسررتثمار ا التعلرريا اجليرردي واالسررتفادة مررق تكنولوجيررا املعلومررات
واالتصاالت مق أجل إداد فرص عمل للشمان (أإبربيجان)؛
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 133-147مواصررلة اجلهررود الراميررة إق قايدة عرردد ا طفرراجي وال سرريما الفتيرراتي
امللتحقني ابلتعليا االبتدا اماح واإللزام ي والعمل على أن يشرمل التعلريا امراح
واإللزام ر ي ر ا طفرراج ا سررق التعلرريا الثررانوي بصرررف النظررر عررق نرروع اجلررنس
أو ا صل اإلثين (برابدوس)؛
 134-147مواصررلة اجلهررود الراميررة إق كفالررة التحرراق ي ر ا طفرراجي وخباصررة
الفتياتي ابملدارس وبتوفري التعليا اجليد ( هورية كوراي الشعمية الديقراطية)؛
 135-147تكثيررف اجلهررود الراميررة إق حتسررني نظررام التعلرريا وكفالررة تكررافؤ فرررص
ا صوج على التعليا اجليد للجمي ي وخباصة للنساء والفتيات (جيمويت)؛
 136-147تنفي ر السياسررات الراميررة إق قايدة نسررمة التحرراق الفتيررات ابملرردارس
االبتدا ية والثانوية إلاتحة بداية موفقة لق ا ا ياة (سنغافورة)؛
 137-147مواصلة تعزيز اجلهود الرامية إق حتقيق نسب أعلى اللتحاق الفتيرات
ابملدارس االبتدا ية والثانوية (اتيلند)؛
 138-147مواصلة اجلهود الرامية إق وض تدابري عمليرة لتنفير القرانون املتعلرق
ابلتعليا غري النظام لعام ( 2014تونس)؛
 139-147اختاإب مزيد مرق التردابريي ابلتشراور مر امتمر املردحي مرق أجرل تعزيرز
اإلصر ررالحات االجتماعير ررة التدردير ررةي وال سر رريما متكر ررني امل ر ررأة والفتر رراةي ومكافحر ررة
التطرف الديين ( اي )؛
 140-147مواصلة تقدمي املساعدة مق أجرل متكرني املررأة والنهروض هبر ا الردف
ا ي القطاعات ( هورية الو الديقراطية الشعمية)؛
 141-147مواص ررلة العم ررل عل ررى منر ر العن ررف ض ررد املر ررأةي وفقر را خلط ررة العم ررل
الوطنية ()2013-2025ي م االضطالع منشرطة الرصرد ابنتظرام ا ر ا امراج
(سري النكا)؛
 142-147مكافحة العنف ضد املرأة والطفل واختاإب اإلجراءات الالقمة إلعمراج
حقو هما (فرنسا)؛
 143-147مواصر ررلة اجلهر ررود مر ررق أجر ررل مكافحر ررة التميير ررز والعنر ررف ضر ررد امل ر ررأة
(تونس)؛
 144-147تكثيف اجلهود الرامية إق مكافحة العنف ضد املرأة (جورجيا)؛
 145-147تعزيرز ملليرات الرصرد القا مرة مرق أجرل ايرة املررأة والطفرل مرق ير
أشكاج العنف واالستغالج (نيماج)؛
 146-147مواصررلة التصرردي للعنررف اجلنس ر ضررد امل ررأة لكفالررة ايررة حقرروق
املرأة ( هورية الو الديقراطية الشعمية)؛

GE.18-11472

25

A/HRC/39/12

 147-147اخترراإب ترردابري ملموسررة ملنر العنررف العررا ل املوجرره ضررد املررأة و ايتهررا
منر ررهي وكفالر ررة الوص ر رروج الفعر رراج إق س ر ررمل االنتص ر رراف القانونير ررةي وراسر ررمة اجلن ر رراة
(النرويل)؛
 148-147كفالة ختصي موارد كافية مق أجرل التنفير الكامرل جلمير العناصرر
الر يسية ا الطة العمل الوطنية ملن العنف ضد املرأة والطفل (سنغافورة)؛
 149-147كفالة تسجيل ا طفاج بغيرة رايتها مرق إسراءة املعاملرة واالسرتغالج
وانتهاكات حقوق اإلنسان أو مق التخل عنها (الكرس الرسو )؛
 150-147اخت رراإب ت رردابري فعال ررة للقر رراء عل ررى عم ررل ا طف رراج وأش رركاج العن ررف
واجلرا ا ضد ا طفاج (شيل )؛
 151-147اعتمر رراد التش ر رريعات والسياسر ررات العامر ررة الشر رراملة لرر ررمان حقر رروق
اإلنس رران لألش ررخاص ا حال ررة التنق ررل المش ررريي مر ر الرتكي ررز عل ررى المع ررد اجلنس رراح
واملشرتك بني ا جياج والثقافات (إكوادور)؛
 152-147مواصلة النهوض حبقوق ا شخاص إبوي اإلعا رةي مبرا ا إبلرء كفالرة
أن تك ر ررون ا م ر رراكق العام ر ررة مال م ر ررة لألش ر ررخاص إبوي اإلعا ر ررة ( هوري ر ررة إير ر رران
اإلسالمية)؛
 153-147تيس ررري ا ص رروج عل ررى التعل رريا والرعاي ررة الص ررحية واخل رردمات العام ررة
لألشخاص إبوي اإلعا ة ( هورية الو الديقراطية الشعمية)؛
 154-147النظررر ا إمكانيررة وض ر الطررة وطنيررة أو إطررار وطررين مايررة حقرروق
ا شخاص إبوي االحتياجات اخلاصة (لمنان)؛
 155-147مواصلة تنفير التردابري القانونيرة والسياسراتية واإلداريرة مايرة حقروق
ا ليات اإلثنية (جنون أفريقيا)؛
 156-147كفالررة التحقيررق الفعرراج وإصرردار العقرروابت ا ي ر حرراالت العنررف
ضد ا ليات الدينية (النمسا)؛
 157-147ضمان اية وحقوق ا شخاص املنتمني إق أ ليات (فرنسا)؛
 158-147مواصررلة االضررطالع برردور اسررتما ا التعامررل م ر حركررات الجرررة
الدولية (إندونيسيا)؛
 159-147تعزيز ا وار والتعراون علرى الصرعيد ا كروم الردو مرق أجرل ايرة
وتعزيز حقوق العماج املهاجريق (نيماج)؛
 160-147تعزيز التدابري الرامية إق اية العماج املهاجريق (بريو)؛
 161-147مواصلة اجلهود الرامية إق تعزيز الشفافية والكفاءة ا نظرام اسرتقدام
العماج املهاجريق مق بنغالديش (الفلمني)؛

26

GE.18-11472

A/HRC/39/12

 162-147العمل عق كثرب مر الشرركاء علرى الصرعيديق الثنرا واإل ليمر مرق
أجل ختفيض تكاليف الجرة للعماج املهاجريق مق بنغالديش (الفلمني)؛
 163-147حتسرررني أوضر رراع العمر رراج املهررراجريقي وفق ر را لالتفا ير ررات واملعا ر رردات
الدولية (العراق)؛
 164-147مواصلة اجلهود إليرواء رعرااي ميامنرار املشررديق سررا إق حرني عرودمحا
الطوعية إق وطنها ممان وأمق وكرامة (اليمق)؛
 165-147مواص ر ررلة بر ر ر ج جه ر ررود حثيث ر ررة عل ر ررى الص ر ررعيديق الثن ر ررا وال ر رردو ي
ومبسر رراعدة مر ررق امتم ر ر الر رردو ي مر ررق أجر ررل إدر رراد حر ررل دا ر ررا قمر ررة الرو ينغير ررا
(أإبربيجان)؛
 166-147مواصلة العمل م الشركاء الدوليني وميامنار على إدراد حرل مسرتدام
ي ّكق املشرديق مق العودة طوع ا إق داير ا ممان وكرامة (نيوقيلندا)؛

 167-147االسررتمرار ا إ امررة حرروار بنّرراء م ر ميامنررار وب ر ج اجلهررود الراميررة إق
تنفير االتفرراق الثنررا مررق أجررل عررودة الالجئررني علررى ءررو مطرررد وسرري إق الرروطق
(الياابن).
 -148وس ررتدرس ب ررنغالديش التوص رريات ال ررواردة أداهي وس ررتقدم ردودا عليه ررا ا الو ررت
املناسبي ا موعد ال يتجاوق الدورة التاسعة والثالثني ملس حقوق اإلنسان:
1-148

التصديق على الصكوك الدولية الر يسية قوق اإلنسان (قامميا)؛

 2-148التصررديق علررى الربوتوكرروج االالتيرراري التفا يررة حقرروق الطفررل املتعلررق
اجراء تقدمي المالغات (مدغشقر)؛
 3-148إنفاإب ا حكرام الدسرتورية الر ترن علرى ايرة حريرة التعمرريي مبرا ا
إبلررء مررق الررالج تعررديل املررادة  57مررق ررانون تكنولوجيررا املعلومررات واالتصرراالت
وا حكام إبات الصلة مق مشروع انون ا مق الر م (أسرتاليا)؛
 4-148كفال ررة ا ماي ررة القانوني ررة والدس ررتورية للش ررعون ا ص ررلية وا لي ررات
الدينيةي وتيسري اإلبالغ عق انتهاك حقو ها (إستونيا)؛
 5-148االمتث رراج الت ررام ملم ررادئ ابري ررسي وقايدة الق رردرات املؤسس ررية وامل رروارد
املالية والمشرية للجنة الوطنية قوق اإلنسان (شيل )؛
 6-148مواصررلة اجلهررود الراميررة إق تعزيررز رردرات املؤسسررة الوطنيررة قرروق
اإلنسراني أي اللجنرة الوطنيرة قروق اإلنسرران ا برنغالديشي و ردرات مكترب أمررني
املظامل املنشأ حديثا (إندونيسيا)؛
 7-148تعديل انون الزواج وا فاظ على ا د ا دىن للسق القانونية للرزواج
عند  18عاما دون استثناءات (قامميا)؛
 8-148القررراء علررى قواج ا طفرراج والررزواج املمكررر والررزواج ابإلكرراهي مبررا ا
إبلء مق الالج إصرالح رانون تقييرد قواج الطفرل حبيرف يرن علرى إقالرة االسرتثناء
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املتعل ررق ب ررزواج ا طف رراج ا "ح رراالت الاص ررة"ي ن ر ر ا املص ررطلر يف ررتر الم رران
لالستغالج (كندا)؛
 9-148القراء على الرزواج املمكرري وكفالرة التثقيرف بشرأن الصرحة وا قروق
اجلنسية واإلجنابية للمرا قني (إستونيا)؛
 10-148تكثيف اجلهود الرامية إق من قواج ا طفاج والرزواج املمكرر والرزواج
ابإلكرراهي وال سرريما ا املنرراطق الريفيررة وا حيرراء الفقررريةي وتعررديل ررانون تقييررد قواج
الطفل حبيف ين على ا د ا دىن للسق القانونيرة للرزواج عنرد  18عامر ا دون أي
استثناءات (سلوفينيا)؛
 11-148اخترراإب إجرراءات ضررد قواج ا طفرراج والررزواج املمكررر والررزواج ابإلكرراه
عق طريرق إعرادة صرياغة رانون تقييرد قواج الطفرل لعرام  2017حبيرف يرتا توضرير
الثغ ررات القا مررة ا التش رري وا يلولررة دون إسرراءة اسررتخدام المنررد املتعلررق بعمررارة
"ظروف الاصة" (السويد)؛
 12-148تعزيررز اجلهررود الراميررة إق منر حرراالت التعر يب واالالتفرراء القسررريي
ومقاضاة اجلناة (إيطاليا)؛
 13-148استعراض وتعديل القوانني ال حت ّد مق حرية التعمريي مثرل املرادة 57
مق انون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعام ( 2006املكسيء)؛
 14-148اسررتعراض وإعررادة صررياغة الررن
تتا كفالة حرية التعمري على اإلنرتنت (النرويل)؛

املقرررتح لقررانون ا مررق الر مر حبيررف

 15-148إعررادة صررياغة ررانون ا مررق الر م ر وفق را للقواعررد واملعررايري الدوليررة
رية التعمري (السويد)؛
 16-148إج ر رراء حتقيقر ررات شر رراملة ا حر رراالت القتر ررل الر ررارج نطر رراق القرر رراء
وعمليررات االالتطرراف واالالتفرراء القسررري اجلاريررة داالررل وكرراالت إنفرراإب القررانوني
وكفالة تقدمي اجلناة إق العدالة (السويد)؛
 17-148التحقيق ا ي االدعاءات املتعلقة ابنتهاكات حقروق اإلنسران مرق
جانب أفراد الشرطة و روات ا مرقي واختراإب الطروات انونيرة بغيرة راسرمة املسرؤولني
عررق حرراالت االالتفرراء القسررري وحرراالت التع ر يب أثنرراء االحتجرراق والقتررل الررارج
نطاق القراء (النرويل)؛
 18-148قايدة عملير ررات تفت ر رريش العم ر ررل واخت ر رراإب إجر ر رراءات ض ر ررد املنظم ر ررات
وا فراد ال يق ُي ِ
رعون العماج املهاجريق للعمل القسري واال ار ابلمشرر (اململكرة
املتحدة لربيطانيا العظمى ومليرلندا الشمالية)؛
 19-148مواصلة حتسني اجلهود الرامية إق مكافحة ي أشركاج العنرف ضرد
املرررأة والفترراةي والقررراء علررى املمارسررات والترردابري التمييزيررة ضررد اي مبررا يرررمق
املمارسة الكاملة قو هماي مبا ا إبلء ا قوق املتعلقة ابلصرحة اجلنسرية واإلجنابيرة
(أوروغواي)؛
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 20-148مكافحررة القوالررب النمطيررة اجلنسررانية و ايررة املررأة مررق ير أشرركاج
إسرراءة املعاملررة وا إبني مبررا ا إبلررء العنررف القررا ا علررى نرروع اجلررنس واالغتصرران
الزوج ي ومعاجلة الفجوة املستمرة ا ا جور بني اجلنسنيي ا لة أمور (اميميا)؛
 21-148رف ر ر السر ررق الر رردنيا للمسر ررؤولية اجلنا ير ررة لألحر رردا اجلر رراءني وفق ر ر ا
لتوصيات جلنة حقوق الطفل (النمسا)؛
 22-148مواصلة حتسرني أوضراع الالجئرني الرو ينغيرا والتحقيرق ا االدعراءات
بو وع اوقات وانتهاكات قوق اإلنسان إقاء اي وفق ا للمعرايري الدوليرة (الكرسر
الرسو )؛
 23-148تكثي ررف اجله ررود الرامي ررة إق ض ررمان حق رروق الالجئ ررنيي مر ر االحر ررتام
الكامل ملمدأ عدم اإلعادة القسرية (املكسيء)؛
 24-148تعزير ررز التر رردابري املتخ ر ر ة لكفالر ررة التمت ر ر الفعل ر ر جلمي ر ر ا طفر رراج
والشمان مق الالجئني اب رق ا التعلرياي وضرمان تسرجيل ير ا طفراج الالجئرني
املولرروديق ا بررنغالديش بصرررف النظررر عررق العرررقي أو الررديقي أو ا صررل القرروم
أو جنس ررية ا ب ررويقي وال س رريما ا طف رراج املول رروديق قواج بنغالديش رريني ورو ينغي ررا
(ا رجنتني).
 -149حتظررى التوصرريات املق ّدمررة أثنرراء جلسررة التحرراوري الررواردة أداهي بتأييررد بررنغالديشي
ومق مث حياط هبا علم ا على ا ا ساس:
 1-149التصررديق علررى الربوتوكرروج االالتيرراري امللحررق ابلعهررد الرردو اخلرراص
اب قوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية (إسمانيا)؛
 2-149االنر ررمام إق الربوتوك رروج االالتي رراري ا وج امللح ررق ابلعه ررد ال رردو
اخلاص اب قوق املدنية والسياسية (مليسلندا)؛
 3-149النظررر ا التصررديق علررى الربوتوكرروج االالتيرراري الثرراح امللحررق ابلعهررد
الدو اخلاص اب قوق املدنية والسياسية هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام (أوروغواي)؛
 4-149التصررديق علررى الربوتوكرروج االالتيرراري الثرراح امللحررق ابلعهررد الرردو
اخلرراص اب قرروق املدنيررة والسياسرريةي هبرردف إلغرراء عقوبررة اإلعرردام (اجلمررل ا سررود)
(مليسلندا) (توغو) (إسمانيا)؛
 5-149التصديق على االتفا ية الدولية ماية ي ا شخاص مق االالتفراء
القس ررري (الي رراابن) (الموس ررنة والرس ررء) (العر رراق) (الس ررنغاج) (توغ ررو) (أوكراني ررا)؛
النظررر ا التصررديق علررى االتفا يررة الدوليررة مايررة ي ر ا شررخاص مررق االالتفرراء
القسري (بريو)؛
 6-149التصديق على االتفا ية الدولية ماية ي ا شخاص مق االالتفراء
القسري دون حتفظات مل موعد االستعراض الدوري الشامل املقمل (اليوان)؛
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 7-149التص ررديق عل ررى الربوتوك رروج االالتي رراري التفا ي ررة منا ر ررة التعر ر يب
وغررريه مررق ضرررون املعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية أو املهينررة (الموسررنة
والرسء) (أوكرانيا)؛
 8-149التص ررديق عل ررى الربوتوك رروج االالتي رراري التفا ي ررة منا ر ررة التعر ر يب
وغريه مق ضرون املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (الدامنرك)؛
 9-149التص ررديق عل ررى الربوتوكر روج االالتي رراري التفا ي ررة منا ر ررة التعر ر يب
وغريه مق ضرون املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (بولندا)؛
 10-149النظر ررر ا التصر ررديق علر ررى الربوتوكر رروج االالتير رراري التفا ير ررة منا رر ررة
التع ر يب وغررريه مررق ضرررون املعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية أو املهينررة ا
أ رن فرصة ممكنة (غاا)؛
 11-149اختاإب الطوات مق أجل االنررمام إق الربوتوكروج االالتيراري التفا يرة
منا ر ررة التعر ر يب وغ ررريه م ررق ض رررون املعامل ررة أو العقوب ررة القاس ررية أو الالإنس ررانية
أو املهينة (سري النكا)؛
 12-149التصديق على اتفا ية منظمة العمرل الدوليرة بشرأن ا رد ا دىن لسرق
االسررتخدامي ( 1973ر ررا )138ي واتفا يررة الشررعون ا صررلية والقمليررةي 1989
(ر ا )169ي واتفا ية العماج املنرزلينيي ( 2011ر را  )189مايرة حقروق ير
العماج املهاجريق وأفراد أسر ا (مدغشقر)؛
 13-149التصديق على اتفا ية منظمة العمرل الدوليرة بشرأن ا رد ا دىن لسرق
االستخدامي ( 1973ر ا  )138واتفا ية السرطان املهريني ( 1974ر را )139
للقراء على تشغيل ا طفاج (إسمانيا)؛
 14-149االنرررمام إق االتفا يررة اخلاصررة بوضر الالجئررني والربوتوكرروج اخلرراص
بوض ر ر الالجئر ررني بغير ررة حتسر ررني املسر رراعدة وا ماير ررة املقر رردمتني لر ررؤالء ا شر ررخاص
املعرضني للخطر (كوت ديفوار)؛
15-149
(جورجيا)؛

النظر ا االنررمام إق اتفا يرة عرام  1951اخلاصرة بوضر الالجئرني

16-149
(نيوقيلندا)؛

االنر ر ررمام إق االتفا ي ر ررة اخلاص ر ررة بوضر ر ر الالجئ ر ررني لع ر ررام 1951

 17-149التصرررديق علرررى االتفا ير ررة اخلاص ررة بوضر ر الالجئرررني لعر ررام 1951ي
وكفالررة الظررروف الالقمررة علررى ا مررديق القصررري والطويررل للعررودة الطوعيررة الكريررة
واامنة للمشرديق إق مناطقها ا صلية (سويسرا)؛
 18-149سررحب التحفظررات علررى املررادة  2واملررادة ()1(16ج) مررق اتفا يررة
القراء على ي أشكاج التمييز ضد املرأة (التفيا)؛
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19-149
(تشيكيا)؛

توجي ر رره دع ر رروة دا م ر ررة إق ير ر ر اإلجر ر رراءات اخلاص ر ررة والوف ر رراء هب ر ررا

 20-149ال رررد ابإلد رران عل ررى طلم ررات ال ررزايرة املعلق ررة املقدم ررة م ررق أص ررحان
الرروالايت ا إطررار اإلج رراءات اخلاصررة ملررس حقرروق اإلنسرراني والنظررر ا توجيرره
دعوة دا مة إق ي أصحان الوالايت (التفيا)؛
 21-149تعزيز مكافحة اإلفالت مرق العقران والتعر يب بسرمل منهرا التصرديق
علررى الربوتوكرروج االالتيرراري التفا يررة منا رررة التع ر يب وغررريه مررق ضرررون املعاملررة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينرةي وإنشراء ملليرة و ا يرة وطنيرة وفقرا لر لء
(تشيكيا)؛
 22-149توفري املروارد المشررية والتقنيرة واملاليرة للجنرة الوطنيرة قروق اإلنسران
لك يتسة لا الوفاء بواليتهاي ومنحها واليرة جديردة للتحقيرق ا انتهاكرات حقروق
اإلنسان ( ندوراس)؛
 23-149توسي نطاق والية اللجنة الوطنية قروق اإلنسران املتعلقرة ابلتحقيرق
ا ير انتهاكررات حقرروق اإلنسرراني مبررا فيهررا االنتهاكررات الر تتررورط فيهررا جهررات
فاعلررة اتبعررة مررق الدولررةي وتزويررد ا ابملرروارد الكافيررة مررق أجررل االضررطالع بواليتهررا
(اميميا)؛
 24-149القيامي دون إبطراءي ابعتمراد تشرريعات جديردة ملكافحرة التمييرز بغيرة
تعزيز املساواة بني اجلنسنيي والقيامي دومنا متييز على أساس ا صل اإلثين أو الرديق
أو أي وض ر ملالررري بتجرررمي ي ر أشرركاج العنررف ضررد امل ررأة والفترراةي مبررا ا إبلررء
االغتصان الزوج بصرف النظر عق سق الرحيةي والعنف العا ل و ي أشركاج
االعت ررداء اجلنسر ر والتح رررمب اجلنسر ر ي مب ررا يكف ررل أيرر ر ا ا م ررق والعدال ررة للر ررحااي
(فنلندا)؛
 25-149اختاإب تدابري هبدف مكافحة العنرف ضرد املثليرات واملثليرني ومزدوجر
امليل اجلنس ومغايري الوية اجلنسانية وحامل صفات اجلنسني (الرباقيل)؛
 26-149اخترراإب الطرروات فعالررة حبيررف يكررون املثليررون واملثليررات ومزدوجررو امليررل
اجلنس ومغايرو الوية اجلنسرانية وحراملو صرفات اجلنسرني مشرمولني ا التشرريعات
املتعلقر ررة حبقر رروق اإلنسر رراني م ر ر االع ر ررتاف اب الطر ررار والتحر رردايت الكثر رررية الرر ر
يواجهوهناي مبا ا إبلء اعة الِجرا (كندا)؛
 27-149ترروفري ا مايررة الفعالررة مررق التمييررز واملرررايقة والعنررف ضررد ا ليررات
اجلنسية (النرويل)؛
 28-149االعر ر ررتاف بوج ر ررود أ لي ر ررات جنس ر ررية وجنس ر ررانية ا المل ر رردي وإلغ ر رراء
املررادة  377مررق ررانون العقرروابتي ومررق مث إهنرراء رررمي العال ررات اجلنسررية ابلرتاضر
بني ا قواج مق نفس اجلنس (سلوفينيا)؛
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 29-149إلغاء املادة  377مرق رانون العقروابت وإدراج امليرل اجلنسر والويرة
اجلنسانية بوصفها فئة مشمولة اب ماية ا القانون اجلديد ملنا رة التمييز (شيل )؛
اي ررة وتعزي ررز حقررروق املثلي ررات واملثلي ررني ومزدوجر ر املي ررل اجلنسر ر
30-149
ومغ رايري الويررة اجلنسررانية وحررامل صررفات اجلنسررني عررق طريررق إطررار ررانوح واس ر
النطاقي يشمل تنقرير القروانني الر رد تكرون متييزيرةي مثرل املرادة  377مرق رانون
العقوابت (املكسيء)؛
 31-149اختر رراإب التر رردابري الالقمر ررة مر ررق أجر ررل إلغر رراء ر رررمي العال ر ررات اجلنسر ررية
ابلرتاض بني أشخاص مق نفس اجلنس ا تشريعات الملد (ا رجنتني)؛
 32-149نزع صفة اجلرم ا رانون العقروابت عرق العال رات برني الراشرديق مرق
نفس اجلنس ( ندوراس)؛
 33-149كفالررة املقاضرراة الفعالررة للجنرراة املسررؤولني عررق التهديرردات وأعمرراج
العنف ضد املدافعني عق حقوق اإلنساني وخباصة املدافعني عرق النسراء واملردافعني
عررق املثليررات واملثليررني ومزدوج ر امليررل اجلنس ر ومغررايري الويررة اجلنسررانية وحررامل
صفات اجلنسنيي بسمب عملها أو ويتها اجلنسانية املتصرورة أو الفعليرةي وضرمان
عدم إفالت اجلناة مق العقان (بلجيكا)؛
 34-149مراجعة املادة اخلاصة املتعلقة بقانون تقييد قواج الطفل لعام 2017
درم على ءو فعاج ي أشكاج العنف اجلنساح (أملانيا)؛
وتنفي تشري ّ
 35-149رررمي االغتصرران الزوجر ا ير الظررروفي وترروفري ا مايررة والرردعا
النفس وإعادة التأ يل المدح والنفس للرحااي (الربتغاج)؛
36-149

إلغاء عقوبة اإلعدام (بنق) (الربتغاج) (تشيكيا)؛

 37-149اعتماد تشرري يرن علرى إلغراء عقوبرة اإلعردام وو رف العمرل جبمير
عمليات اإلعدام ال تنتظر التنفي (سلوفاكيا)؛
 38-149ا ررد مررق عرردد اجلرررا ا الرر يعا ،ررب عليهررا ابإلعرردامي كخطرروة ءررو
اإللغاء النها لعقوبة اإلعدام (أسرتاليا)؛
 39-149اإلع ررالن ع ررق و ررف العم ررل بعقوب ررة اإلع رردام و فر را االتي ررارايا متهي رردا
إللغا ها (الكرس الرسو )؛
40-149
41-149
(بلجيكا)؛

و ف العمل بعقوبة اإلعدام كخطوة أوق ءو إلغا ها هنا يا (النمسا)؛

اعتماد و ف االتياري لتنفي عقوبة اإلعدام كخطوة أوق ءرو إلغا هرا

 42-149تطميق و ف االتياري لعقوبة اإلعدامي كخطروة أوق ءرو اإللغراء الترام
ل ه املمارسة (إيطاليا)؛ اختاإب الطوات ءو اإللغاء التام لعقوبة اإلعدام (نيوقيلنردا)؛
النظر ا اإلعالن عق و ف العمل بعقوبة اإلعدام (بولندا)؛
43-149
32
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44-149
(اميميا)؛

مواصررلة عمليررة االستعاضررة عررق عقوبررة اإلعرردام هبرردف إلغا هررا متام را

 45-149إهناء رمي التشهري مث إدماج املواد املتعلقرة بره ا القرانون املردح وفقرا
للمعررايري الدوليررةي واخترراإب الطرروات إلنشرراء يئررة مسررتقلة إلصرردار ت رراالي المررف
اإلإباع (إستونيا)؛
 46-149تنقير القوانني املتعلقة بوسا اإلعالمي ابلتشاور مر امتمر املردحي
مررق أجررل إسررقاط الصررفة اجلرميررة عررق "التشررهري" و"الرردمب املشرراعر الدينيررة"ي وا ررد
مق مدد السجق املقرتحة على ه اجلرا ا (الوالايت املتحدة ا مريكية)؛
 47-149توسرري ا يررز الررديقراط علررى شررمكة اإلنرتنررت والارجهررا الر ي يترراح
فيه للمعارضني السياسريني والصرحفيني واملردافعني عرق حقروق اإلنسران وغرري ا مرق
أف رراد امتم ر املرردح العمررل حبريررة ودون الرروف علررى حيررامحاي والقيررامي حتقيق را ل ر ه
الغايررةي بتنقررير املررادة  57مررق ررانون تكنولوجيررا املعلومررات واالتصرراالت وتعررديل
انون تنظيا التربعات ا جنمية (تشيكيا)؛
 48-149كفال ررة متك ررق الناش ررطني ا جم رراج حق رروق اإلنس رران والص ررحفيني م ررق
ممارسررة حقررو ها دون الرروف أو اخلررروع لتخويررف أو مرررايقةي وإبلررء عررق طريررق
إعادة صرياغة رانون ا مرق الر مر املقررر إصردارهي وإلغراء أو تعرديل ير القروانني
ال تنتهء ا ق ا حرية التعمري وتكويق اجلمعيات والتجم السرلم ي مبرا ا إبلرء
أحكررام ررانون العقرروابت املتعلقررة ابلتشررهري والفتنررةي و ررانون تكنولوجيررا املعلومررات
واالتصرراالت (ال سرريما املررادة )57ي و ررانون تنظرريا التربعررات ا جنميررة (ا نشررطة
الطوعية)ي وفقا حكام القانون الدو قوق اإلنسان (أملانيا)؛
 49-149إلغرراء ررانون تكنولوجيررا املعلومررات واالتصرراالت ()2006ي بصرريغته
املعدلة ا عام 2013ي أو تعرديل رانون تكنولوجيرا املعلومرات واالتصراالت حبيرف
يكون متوا ما م القوانني واملعايري الدولية (اليوان)؛
 50-149إلغاء ير القروانني والسياسرات الر تقيّرد أنشرطة وحقروق املرواطنني
ومنظمررات امتم ر املرردحي مبررا ا إبلررء ررانون تكنولوجيررا املعلومررات واالتصرراالت
لعام 2006ي و انون تنظيا التربعات ا جنمية لعام  ( 2016ولندا)؛
 51-149كفال ر ررة وج ر ررود إمكاني ر ررة فعلي ر ررة الحتك ر ررام ير ر ر النس ر رراء والفتي ر ررات
الالجئات وعديات اجلنسية إق القرراء بردون التعررض للتهديرد ابالعتقراجي وإبلرء
بتعديل انون ا جانب لعام ( 1946مليسلندا)؛
 52-149تعزيررز الترردابري الراميررة إق من ر انتهاكررات و رراوقات حقرروق اإلنسرران
والتحقيق فيها ومساءلة وات ا مق عنهراي مبرا ا إبلرء تقردمي معلومرات مسرتكملة
عررق التحقيقررات ا حررال االالتفرراء املزعررومتني ملررري أ ررد بررق اسررا وأمعررق عزم ر
(الوالايت املتحدة ا مريكية)؛
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 53-149إهنر رراء اإلفر ررالت مر ررق العقر رران مر ررق الر ررالج إج ر رراء حتقيقر ررات شر رراملة
وراكمررات جنا يررة بشررأن انتهاكررات و رراوقات حقرروق اإلنسرران ضررد املرردافعني عررق
حقررروق اإلنسررران والصرررحفيني وكر ررات املررردوات اإللكرتونيرررةي واملثليرررات واملثلير ررني
ومزدوج امليل اجلنس ومغايري الوية اجلنسانية وحامل صفات اجلنسني (أملانيا)؛
 54-149اعتمرراد ترردابري تش رريعية وسياسررية لكفالررة حصرروج النسرراء والشررمان
علرى التثقيرف اجلنسر وعلرى اخلردمات امانيرة السرهلة االسرتعماج ا جمراج الصررحة
اإلجنابيررةي وال سرريما ا املنرراطق الريفيررة ولصررا ا شررخاص إبوي الرردالل املررنخفض
( ندوراس)؛
 55-149اخت رراإب املزي ررد م ررق الت رردابري م ررق أج ررل مكافح ررة ير ر أش رركاج العن ررف
والتمييررزي وخباصررة ضررد النسرراءي وا طفرراجي واملثليرراتي واملثليررنيي ومزدوج ر امليررل
اجلنس ي ومغايري الوية اجلنسانيةي وحامل صفات اجلنسني (إيطاليا)؛
 56-149اعتمرراد تشرريعات ر ّررم ير أشرركاج العنررف ضررد النسرراء والفتيرراتي
مبا ا إبلء االغتصان الزوج (مليسلندا)؛
 57-149إجر رراء اس ررتعراض ش ررامل للتشر رريعات بغي ررة االعر ررتاف ابملس رراواة ب ررني
اجلنسني و اية الشعون ا صلية وا ليات اإلثنية ( ندوراس)؛
 58-149تعزير ررز السياسر ررات والتر رردابري الرامير ررة إق اير ررة الشر ررعون ا صر ررلية
( هورية إيران اإلسالمية)؛
 59-149تكثيررف اجلهررود لتمكررني الشررعون ا صررليةي وال سرريما اعررة جومررا
و اعة الداليتي مق التمت الكامل حبقوق اإلنسان (بريو)؛
 60-149ضررمان الوصرروج إق العدالررة لألشررخاص الالجئررني وعرردي اجلنسرريةي
وال سيما النساء والفتياتي مبا يشمل املنتمني إق أ ليات إثنية (الرباقيل).
 -150تعكررس ير االسررتنتاجات و/أو التوصرريات الررواردة ا ر ا التقريررر مو ررف الدولررة
(الدوج) ال دمتها و/أو الدولة موضوع االسرتعراض .وال ينمغر أن يفهرا أهنرا حتظرى بتأييرد
الفريق العامل ككل.
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