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مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الددور الاداملا املنادو ب جدا قدرار قلد قد
الفد د د د ة املمت د د دددة م د د ددن  5إىل  16تاد د د درين الم د د ددا /
اإلنس د د ددان 1/5ا دورتد د د د الادي د د ددة والمتدد د د د
ا لسدة المالمدةا املعقد دة  6تادرين
استعرض الفريدق العامدل الالدة اليفد
ن فمرب  .2018و َ
المددا /ن فمرب  .2018وتدرسس وفددد اليفد يرددا وجيددر اسارجالددةا السدالد ال ي تاددن  .واعتمددد الفريددق
جلست العاشرةا املعق دة  9تارين الما /ن فمرب .2018
العامل التقرير املتعلق ابليف
 -2و  10كددان ن الما /يندداير 2018ا اختددار قلد قد اإلنسددان فريددق املقددررين التددا
(اجملم عة المتدالة) لتالسري استعراض الالة اليف  :كالنالا واململكة العربالة السع دية وهنغاراي.
 -٣ووفقد دال للفق ددرة  15م ددن مرف ددق قد درار قلد د قد د اإلنس ددان  1/5وللفق ددرة  5م ددن مرف ددق
قراره 21/16ا صدرت ال اثرق التالالة ألغراض استعراض الالة اليف :
(س)

تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقال للفقرة (15س) ()A/HRC/WG.6/31/CHN/1؛

(ب) جتمال د د د سعدت د د د مف ة د د دالة األمد د ددم املتحد د دددة الس د د ددامالة لق د د د
للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/31/CHN/2؛
(ج)
و.)Corr.1

مد د جد سعدتد د املف ةد دالة الس ددامالة وفقد دال للفق ددرة (15ج)

اإلنسد د ددان وفق د د دال

(A/HRC/WG.6/31/CHN/3

 -٤وس ال ددم اجملم ع ددة المتدال ددة إىل اليف د د قارم ددة سس ددكلة سع دددها س ددلفال ك ددل م ددن :ا دار ددرا
وسسد د الالاا والنمس دداا وب د دالتروسا وبليالك دداا وب لالفال ددا (دول ددة  -املتع ددددة الق مال ددات)ا والرباجي ددلا
وكمب دايا وكندداا وكد ابا وميفدرا وإسدت نالاا وسملانالداا وة ريدة الو الدةقراطالدة الادعبالةا ومالا دارا
ونالب ددالا وه لن ددداا والن ددرويجا وابكس ددتانا والفلب د د ا والربتغ ددال ابس ددم قم ع ددة األص دددقا املعنال ددة
ابلتنفال ددع وإع ددداد التق ددارير واملتابع ددة عل ددا املس ددت و ال د د طينا واالحت دداد الروس دديا واململك ددة العربال ددة
السع ديةا وسل فالنالاا وجن ب سفريقالاا وإسدبانالاا والسد يدا وس يسدراا واإلمدارات العربالدة املتحددةا
واململكة املتحددة لربياانالدا العىمدا وسيرلنددا الادمالالةا والد الايت املتحددة األمريكالدةا وسوروغد ا ا
وفن دددويت (ة ري ددة  -الب لالفاري ددة)ا وفالال ددم يم .وةك ددن االط ددتل عل ددا ه ددعه األس ددكلة امل قد د
الابكي اسارجي لتستعراض الدور الاامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5سوةحم اليف سهنا ت االستعراض الدور الاامل سمهالدة كدربو .وسشدارت إىل سهندا سدتبح
سبل التعاون من ختل ار تفاعلي قارم علا هنج منفتح وشامل وصريح مفعم بروح التعاون.
 -6فقددد ستددرت سربعددة عقد د مددن اإلصددتح واالنفتدداح عددن تقدددم ماد د
اإلنسان البلد.
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 -٧وقددد التدمددم اليف د ببنددا نىم ددا القان نالددة والسالاس دالة واإلداريددة وحتس دالن ا تعدي ددال لق د
اإلنسدان واايددة ددا .وسددعم اليفد إىل حتديددد رنيددة قد اإلنسددان وهارسددت ا ومسددار الن د ض
هبا باكل يراعدي السدمات املمالددة للبلدد ويسدتند إىل الىدرو السداردة فالد ويتمحد ر د ل النداس
وي األول ية للتنمالة ويتخع من سالادة القان ن معالارال ومن االنفتاح ق ة دافعة.
 -8فختل السن ات اسم املاةالةا وة م ة التنفالع ما يربد علدا  1 500تددبري مدن
وسددن  ٣2قددان يل جديدددالا من ددا الق اعددد العامددة للقددان ن املددد ا وصدددرت خاددة
تدددابري اإلصددتحا ُ
العمددل ال طنالددة المالمددة لق د اإلنسددان .وقددد وفددرت هددعه ا د د ركالدددة م سسدداتالة متالنددة لتعديددد
ق اإلنسان واايت ا.
 -9فقدد سُخدرج جهددا  1.٤بلالد ن شدخم مددن بدرادن الفقددر وسةدح ا قدادرين علددا عدال
ينعم د ن فال ددا ابالجدهددار نس دبالال .وسناددكم سكددرب نىددم تعل دالم وةددمان اجتمدداعي ورعايددة ص دحالة
العددا  .ويعمددل البلددد بددت كلددل علددا ال د ويج لفددن البالكددة .ومددن شددون كددل هددعه ا د د سن كددن
اليف من تلبالة ا تالاجات شعب ا املتدايدة إىل الاة سفضل.
الدداة

 -10وقد خرج ما يرب علدا  ٧00ملالد ن صدالينا س  ٧0املاردة مدن قمد ل السدكانا مدن
برادن الفقر .وسُ رج تقدم اسم بل غ هد الد من الفقر و ج د التخفالف من وطوت .
 -11واليفد د ملتدم ددة بت طال ددد الدةقراطال ددة االشد د اكالةا وبتعدي ددد الض ددمايت امل سسد دالة ال دديت تكف ددل
امددتتل الاددعا جمددام األم د ر البلدددا وبتدددعالم نىددام امل د رات الاددعبالة وتا د يره .فنىددام الدةقراطالددة
القارمة علا قاعدة شعبالة واسعة يكفل ااية امليفاحل األساسالة للاعا اليفالين ااية فعلالة وفعالة.
 -12وتُبدعل ج د د دنوبددة هبدد تعديددد الضددمايت القضددارالة لقد اإلنسددان .فقددد اعتمدددت
اآلرا املتعلقة بتعديد عملالة إصدتح نىدام اإلجدرا ات ا نارالدة املرتكدد علدا ا اكمدةا وسُناد سكدرب
م ق شبكي العا ل اثرق ا اكما وه م ق جاره ىت اآلن  19.5بلال ن مستخدم.
التعبددري و املعتقددد الددديين .كمددا يكفددل القددان ن تعديددد
 -1٣ويكفددل القددان ن ريددة املد اطن
ق د امل درسة واألطفددال واملسددن واألشددخاا ذو اإلعاقددة واايت ددا علددا د شدداملا وص د ن
ق األقلالات اإلدنالة.
 -1٤ودسبم اليف علا املااركة إدارة ق اإلنسان علا اليفعالد العامليا وما انفكدم
تبعل ج دال مالمة لتنفالع اليفك ل الدولالدة لقد اإلنسدان الديت هدي طدر فال دا .وسجدرو خدربا
قال ق اإلنسان جايرات عدة إلال ا .و السن ات اسم املاةالةا سجرت اليف ما يربد
علا  50ارال باون ق اإلنسان م سكمر من  20بلد ومنىمة.

 -15ورغم اليفع ابت والتحدايت اجملاهبة اايدة قد اإلنسدانا فدهلن ا دد املتممدل القضدا
علددا الفقددر املدددق وبنددا قتم د مددهددر اجدهددارال معتدددالل ةال د الن د ا ي س دالتحقق ل د ل عددام .2020
وسدالتحقق ا ددد األساسدي املتممددل التحدددي االشد اكي لد ل عددام 20٣5ا كمدا سدالتحقق لد ل
عام  2050هد بنا بلد اش اكي مددهر ق ةالل ومتيان تس ده الدةقراطالة ومتا ر دقافالال.

 -16وستعتمد الك مة دتد تدبريال جديدال من سجل ااية ق اإلنسان .وستادمل هدعه
الت دددابري تع ددديل الق ددان ن ا ن دداري وتنقد دالح ق ددان ن اإلجد درا ات ا نارال ددة .وس ددتُدخل حتسد دالنات عل ددا
إج د درا ات ال دددعاوو القض ددااي ا نارال ددة .وسالُيف دداغ ق ددان ين با ددون املس دداعدة القان نال ددة واايد ددة
املعل مات الاخيفالة .وستيفاغ م اد القان ن املد ذات اليفلة.
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 -1٧وستاارل اليف مااركة نااة التعاون الدو قال ق اإلنسدانا وست اصدل
ال قم ذات تقدد دعم دا إىل آلالدات األمدم املتحددة لقد اإلنسدان عمل دا .و السدن ات
اسم املقبلةا ستتربل اليف سدن ايل ببلد قددره  800 000دوالر إىل املف ةدالة السدامالة لقد
اإلنسان .ودعم اليفد كدت مدن املف ةدة السدامالة لقد اإلنسدانا ورردال الفريدق العامدل املعدين
ابلدق التنمالدةا واسبددري املسدتقل املعددين بسدولة تد كبدار السددن سمالد قد اإلنسدانا واملقددررة
اساصدة املعنالددة قد األشدخاا ذو اإلعاقددة إىل جايرأدداا علددا سن ُحتددد م اعالددد تلدك الددايرات
با يناسا الارف .
 -18وتتمت مناقدة ه ند ك ند اإلداريدة اساصدة بدرجدة عالالدة مدن االسدتقتلالة تنفالدع مبددس
"بلددد وا ددد ونىامددان" ومبدددس "ت د شددعا ه ن د ك ن د إدارة جمددام سم د ر ه ن د ك ن د " .فس دالادة
القددان نا والسددلاة التنفالعيددة والتا دريعالة والقضددارالة املسددتقلةا وسددلاة إصدددار األ كددام الن ارالددةا
و قد د اإلنس ددان و ريتد د ا كل ددا سمد د ر يكفل ددا الق ددان ن األساس ددي كفال ددة م ددة .وص ددنفم ع دددة
م سسددات دولالددةا ممددل م سسددة ال د امل ابل د الايت املتحدددة ومع ددد فريددد الكنددد ا ه ن د ك ن د ا
اليفد ا ابعتبارهددا سكمددر اقتيفدداد ددر ومنفددتح العددا  .وه ند ك ند ا اليف د ا هدي إ دددو سكمددر
م دددن الع ددا سم ددايل .وهب ددد بن ددا قتمد د منيف ددف ش ددامل لليمالد د د د ره الن دداس ويرع ددا سف د درادها
ما انفكم ك مة ه ن ك ن ا اليف ا تتخع تدابري فعلالة لتحس سبل عال السكان.
 -19وسددنم مناقددة ماكدداو اإلداريددة اساصددة ق د ان باددون من د العنددف العددارلي ومكافحت د ا
وم ددنح م ددااي ة دريبالة ألرابب العم ددل ال ددعين ي شف د ن سشخاص دال ذو إعاق ددةا و ق د كب ددار الس ددن
وميفددال ما والتعل دالم العددا ا كمددا نقحددم القددان ن ا ندداري .وسناددوت مناقددة مكدداو نىددام اايددة
ق دارين العمالا وشرعم تنفالدع خادة عادرية لتاد ير التعلدالم غدري ا دامعي وخادة عادرية
لت فري خددمات إعدادة التوهالدل .ومدا فتكدم مناقدة ماكداو تضدل ناداة شدىت إلذكدا وعدي عامدة
ا م ر ق اإلنسان.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -20سدنددا جلسددة التحدداورا سدىل  150وفدددال ببالددايت .وةكددن االطددتل
هعا التقرير علا الت صالات اليت قُدمم سدنا جلسة التحاور.

الفددرل المددا مددن

 -21وق دددمم البل دددان التالال ددة ت ص دالات :فالال ددم يما والد دالمنا وجامبال دداا وجمب دداب ا وسفغانس ددتانا
وا دارددرا واألرجنتد ا وسرمالنالدداا وسسد الالاا والنمسدداا وسذرباليددانا والبحدرينا وبددنغتدي ا وبدالتروسا
وبليالكدداا وبددننا وب د نا وب لالفالددا (دولددة  -املتعددددة الق مالددات)ا وب تس د ايا والرباجيددلا وبددرو دار
الس ددتما وبلغد ددارايا وب روند ددد ا وكد دداب فد ددريد ا وكمب د د دايا والكد ددامريونا وكند ددداا وة ريد ددة سفريقالد ددا
ال سددااا وش دالليا وك ل مبالدداا والع درا ا والك نغ د ا وك سددتاريكاا وك د ت ديف د ارا وكرواتالدداا وك د ابا
وقددرباا وتا دالكالاا وة ريددة ك د راي الاددعبالة الدةقراطالددةا وة ريددة الك نغ د الدةقراطالددةا والدددا رلا
وجالب د د نا وهند دددوراسا وإك د د ادورا وميفد ددرا والسد ددلفادورا وغالنالد ددا االسد ددت ارالةا وإري د د ايا وإسد ددت نالاا
وإدال بالدداا وفاليدديا وفنلنددداا وفرنسدداا وغدداب نا وج رجالدداا وسملانالدداا وغددايا والال د ينا وغالنالدداا وغالددايا
وه د دداييتا وا م ري د ددة الدومالنالكال د ددةا وهنغ د ددارايا وآيس د ددلنداا وا ن د دددا وإندونالسد د دالاا وة ري د ددة إي د د دران
اإلسددتمالةا وجدددر القم ددرا وسيرلنددداا وإياالالدداا والال دداابنا واألردنا وكالنالدداا والك يددما وقريغالدس ددتانا
وة ريددة الو الدةقراطالددة الاددعبالةا والتفالدداا ولبنددانا ولالس د ت ا ولالبالدداا ولالختناددتاينا ولكسددمربغا
4
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ومدغا ددقرا وم ددالالدايا ومالا ددةا وم رياد دال سا واملكسد دالكا وا ب ددل األسد د دا واملغ ددربا وم جامبال ددقا
ومالا ددارا ويمالبالدداا ونالبددالا وه لنددداا ونال جيلنددداا والناليددرا وناليددريايا والنددرويجا وعمددانا وابكسددتانا
وبددريوا والفلبد ا وب لنددداا والربتغددالا وقاددرا وة ريددة كد رايا وة ريددة م لدددوفاا واالحتدداد الروسدديا
وروان د ددداا واململك د ددة العربال د ددة الس د ددع ديةا والس د ددنغالا وصد د دربالاا وسالاد د داللا وسد د دريالال نا وس د ددنغاف رةا
وسد ددل فالنالاا وجن د د ب سفريقالد دداا وإسد ددبانالاا وسد ددر النكد دداا ودولد ددة فلسد ددا ا والس د د دانا والس د د يدا
وس يسراا وا م رية العربالة السد ريةا وطاجالكسدتانا و يلنددا وت غد ا وترينالدداد وت ابغد ا وتد ن ا
وتركمانس ددتانا وسوغن ددداا وسوكرانال دداا واإلم ددارات العربال ددة املتح دددةا واململك ددة املتح دددةا وة ري ددة تندانال ددا
املتحد دددةا وال د د الايت املتحد دددة األمريكالد ددةا وسوروغ د د ا ا وسوجبكسد ددتانا وسنغ د د الا وملد ددديفا ومد ددا ا
وفندددويت (ة ريددة  -الب لالفاريددة) .وسدىل ببالددايت كددل مددن سلبانالدداا وب ركالنددا فاسد ا وغالنالددا  -بالسدداوا
وكاجاخستانا وم ريتانالاا وجن ب الس دانا وتالم ر  -لالايتا وتركالا .وةكن االطتل علا النسدخة
الكاملة للبالايت ف شات الب الابكي علا امل ق الابكي لألمم املتحدة(.)1
 -22وردال علا األسكلة اليت طر م سدنا جلسة التحاورا عرةدم اليفد جتربت دا مضدمار
تعديدد قد اإلنسددان إطدار عملالددة التنمالددة وافالدف وطددوة الفقددرا الدع ترمددي منددع بدددايت ا إىل
إيت األول ية القيف و إىل التنمالة وإىل تعديد ق اإلنسان واايت ا إطار عملالدة التنمالدة مد
إي د ددت ا ألول ي د ددة للمس د ددارل املتعلق د ددة ابمليف د دداحل األساسد د دالة للا د ددعا وة د ددمان اإلنيف د ددا والعدال د ددة
االجتماعال ا ووة خاط وطنالةا وإناا آلالات تنسالق تعديدال إل دراج تقددم متكامدل فتلدف
ا د د املبعولددةا وأالكددة بالكددة سددلمالة ومسددتقرة م اتالددة لتحقالددق التنمالددةا مد الددرا ال قددم ذات د
علا اتبال مسار تنم يترم شرو البلد.
 -2٣وسكدددت اليف د سهن ددا سك ددرب من ددتج للمعل م ددات الع ددا وم طن دال ألكم ددر سس ددالالا ال د ار
ال ية ودرا ل العا ا وسن شعب ا يتمت بقدر كبري من رية التعبري .وسشارت إىل سهنا وةعم
ال قددم ذات د دددودال للممارسددة ريددة التعبددريا س سن ريددة التعبددري ينبغددي سال تتنددال م د القددان ن
سو تق ض ق الغري .وا مال متساوون سمام القان ن وال مناا سمام فالفي القان ن من املمد ل
سمددام العدالددةا ومهددا سم دران ال يتفقددان فحسددا م د مددا ةلال د الضددمري اإلنسددا وروح العدالددة وإ ددا
جيسدان مبدس سالادة القان ن.
 -2٤وت د اليف دورال قالادايل تنفالع خاة التنمالدة املسدتدامة لعدام 20٣0ا وهدي سدتحقق
سهدا اساة قال افالف وطدوة الفقدر قبدل  10سدن ات مدن امل عدد ا ددد لبل غ دا .ويتيلدا
التدام اليف املستمر بتعديد التعاون فالمدا بد بلددان ا ند ب إنادار ا صدندو السدتم والتنمالدة
املا ل بالن ا وب األمم املتحدة وصندوقال للتعاون فالما ب بلدان ا ن ب .وابإلةافة إىل ذلكا
ااعت اليف تدابري فعالة للتيفد لتغري املناخ وسيلم تقدمال ملح شال هعا املضدمار .وهدي
تنفددع اتف ددا ابري د وفق دال ملبدددس املس د ولالات املا د كةا وإن كانددم متباين ددةا ب د سط درا االتف ددا
وقدرات كل من ا.

__________

()1
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 -25وتناولدم اليفد هسد اب م ةد ل اايدة قد اإلنسدان والدرايت األساسدالةا بدا فال ددا
رية اليفحافة مناقة ه ن ك ن اإلدارية اساصةا وم ةد ل ال قايدة مدن تعداطي املخددرات
مناقة ماكاو اإلدارية اساصة.
 -26وذكددرت اليف د سن م سس ددات التعل دالم والتدددريا امل ددين مناقددة ش دالنيالان ال يغ ري ددة
املتمتعة ابلكم العانا اليت سناكم هبد مكافحدة اإلرهداب هدعه املناقدةا تركدد علدا دراسدة
املعددار القان نالددة وامل ددارات امل نالددة واللغ يددة والقضددا علددا ندعددة التاددر وترمددي إىل ت د فري فددرا
العمل .ومن ختل هعا الن ل من التعلدالما تسداعد هدعه امل سسدات العددد القلالدل مدن األشدخاا
الددعين تعرة د ا للتاددر وتضددرروا من د علددا الددتخلم مددن الفكددر اإلرهددايب واملتاددر  .وبدددالل مددن
تض دالالق اسنددا علددا ه د ال األشددخاا بعددد سن ييفددريوا إرهددابال ياددكل ن خا درال علددا اآلخ درين
وعلا اجملتم ا فهلن هدعه امل سسدات تسداعدهم علدا االنددماج اجملتمد بددالل مدن االنتىدار دىت
ييفدريوا إرهدابال متادرف سو يقعد ا ةدحالة ل رهداب .وقدد سُناددكم هدعه امل سسدات وفقدال للقددان ن
إطار التددابري ال قارالدة الرامالدة إىل مكافحدة اإلرهداب و ققدم النتدارج املت قعدة من دا .وتعدد هدعه
امل سسات بمابة جتسالد للي د اليت تبع ا مناقة شالنيالان من سجدل استكادا هندج فعدال
ج د د مكافحددة اإلرهدداب علددا
قددال مكافحددة اإلرهدداب ومسددامهة هامددة سخددرو مددن اليف د
اليفعالد الدو .
 -2٧و است دداما سق ددرت اليف د د ن الغالبال ددة العىم ددا م ددن البل دددان سب دددت تعلالق ددات إجيابال ددة
وسعربددم عددن يالدددها لليف د سدنددا جلسددة التحدداور .وسشددارت إىل سهنددا سددتدرس الت ص دالات الدديت
تلقت ا وستقدم ردها علال دا ال قدم املناسدا .و ال قدم ذاتد ا تعد ض اليفد اع اةدال اجمدال
عل ددا هارس ددة اس ددتخدام ق د اإلنس ددان ذريع ددة للت دددخل ش د وهنا الداخلال ددة وتق د ي س دالادأا
وستمة سراةال اا وهي لن تقبدل هدعه املمارسدة سبددال .وسدتىل اليفد ملتدمدة التدامدال راسدخال بسدار
التنمالة املترم لىروف ا ال طنالة.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -28ستدرس الصني التوصيات التالية ،وستقدم ردودا عليها يف وقت مناسب ال يتجاوز
موعد الدورة األربعني جمللس حقوق اإلنسان:
تعزيز تعاوهنا واملضي قدم ا يف عمليةة التصةديق علةل الصةاود الدوليةة
1-28
املناسبة (السنغال)؛
االنضةمام ىل ييةص صةاود حقةوق اإلنسةان الةب تصةب ر ة ا يهةا
2-28
بعد ،وال سيما الربوتوكول االختيةاري الاةاا امللحةق ابلعهةد الةدوص احلةاق ابحلقةوق
املدني ةةة والسياس ةةية اىل ةةادء ىل ىللغ ةةاء عقوب ةةة اإلع ةةدام ،واالنض ةةمام ىل الربوتوك ةةول
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضةرو املعاملةة أو العقوبةة القاسةية
أو الالىلنسانية أو املهينة واتفاقية حقوق األشخاق ذوي اإلعاقة (هندوراس)؛
التصةةديق علةةل الربوتوكةةول االختيةةاري امللحةةق ابلعهةةد الةةدوص احلةةاق
٣-28
ابحلقةوق االقتصةادية واالجتماعيةة والاقا يةة والربوتوكةول االختيةاري التفاقيةة حقةةوق
الطفل املتعلق إبجراء تقدمي البالغات (الربتغال)؛
6
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مواصةةلة العمةةل علةةل التصةةديق علةةل العهةةد الةةدوص احلةةاق ابحلقةةوق
٤-28
املدنيةةة والسياس ةةية يف أق ةةر وقةةت دا ةةن (نيوزيلن ةةدا)؛ والتعجيةةل ابلتص ةةديق عل ةةل
العهد الدوص احلاق ابحلقوق املدنية والسياسية (أوروغواي) (ماص)؛
التصة ة ةةديق علة ة ةةل العهة ة ةةد الة ة ةةدوص احلة ة ةةاق ابحلقة ة ةةوق املدنية ة ةةة والسياسة ة ةةية
5-28
(كوستارياا) (السلفادور) (آيسلندا) (كينيا) (ليختنشةتاين) (املاسةي ) (اجلبةل األسةود)
(بولندا) (الربتغال) (أوكرانيا) (اململاة املتحدة لربيطانيا العظمل وأيرلندا الشمالية)؛
التصديق علل العهد الدوص احلاق ابحلقوق املدنية والسياسية وتنفيةذ
6-28
ه ةةذه االلتزام ةةات يف يي ةةص أرج ةةاء الص ةةني (كن ةةدا)؛ والتص ةةديق عل ةةل العه ةةد ال ةةدوص
احلةةاق ابحلقةةوق املدنيةةة والسياسةةية وتنفيةةذه وكفالةةة يتةةص ييةةص األقليةةات بضةةما ت
احلماية الب يةن عليهةا (هنغةار )؛ والتصةديق علةل العهةد الةدوص احلةاق ابحلقةوق
املدني ةةة والسياسة ةةية وتنفية ةةذه (لاسة ةةمربه)؛ ومواصة ةةلة جهودهة ةةا الرامية ةةة ىل سة ةةني
مؤسسةةات حقةةوق اإلنسةةان ،وال سةةيما جهودهةةا الراميةةة ىل التصةةديق علةةل العهةةد
الدوص احلاق ابحلقةوق املدنيةة والسياسةية (يهوريةة كةور )؛ والتصةديق علةل العهةد
الدوص احلاق ابحلقوق املدنية والسياسية (الياابن)؛
التصديق علل االتفاقية الدولية حلماية ييةص األشةخاق مةن االختفةاء
٧-28
القس ةةري (أوكرانية ةةا)؛ والتعجية ةةل ابلتصة ةةديق علة ةةل االتفاقية ةةة الدولية ةةة حلماية ةةة يية ةةص
األشخاق من االختفاء القسري (الياابن)؛
8-28
( رنسا)؛

توقيص االتفاقية الدولية حلماية ييص األشخاق مةن االختفةاء القسةري

مواصةةلة ىلجراءا ةةا ومبادرا ةةا الراميةةة ىل التصةةديق علةةل العهةةد الةةدوص
9-28
احلاق ابحلقوق املدنية والسياسية (بنن)؛ واختاذ خطةوات جةادة يف سةبيل التصةديق
علةل العهةد الةدوص احلةةاق ابحلقةوق املدنيةة والسياسةةية (ىلسةتونيا)؛ ومواصةلة املضةةي
قدما يف التحضةري للتصةديق علةل العهةد الةدوص احلةاق ابحلقةوق املدنيةة والسياسةية
(جورجيا)؛ وو ق ا ملا أوصي به سابق ا ،مواصلة اإلصالحات الو نية هبدء التصديق
علةةل العهةةد الةةدوص احلةةاق ابحلقةةوق املدنيةةة والسياسةةية (التفيةةا)؛ ومواصةةلة املضةةي
قدما يف سةبيل التصةديق يف أقةر وقةت داةن علةل العهةد الةدوص احلةاق ابحلقةوق
املدنية والسياسية (مالطا)؛ ومواصلة املضي قدم ا يف التحضري للتصديق علل العهد
الدوص احلاق ابحلقوق املدنية والسياسية ( ميبيا)؛
 10-28قبةةل دورة االسةةتعراض الةةدوري الشةةامل املقبلةةة ،وضةةص جةةدول زمةةين
واض للتصديق علل العهد الدوص احلاق ابحلقوق املدنية والسياسية (تشيايا)؛
 11-28االنض ةةمام ىل الربوتوك ةةول االختي ةةاري الا ةةاا امللح ةةق ابلعه ةةد الة ةةدوص
احلةةاق ابحلقةةوق املدنيةةة والسياسةةية ،اىلةةادء ىل ىللغةةاء عقوبةةة اإلعةةدام (كولومبيةةا)؛
والتصديق علل الربوتوكول االختياري الااا امللحةق ابلعهةد الةدوص احلةاق ابحلقةوق
املدنية والسياسية ،اىلادء ىل ىللغةاء عقوبةة اإلعةدام (كوسةتارياا)؛ واختةاذ خطةوات
جةةادة يف سةةبيل التصةةديق علةةل الربوتوكةةول االختيةةاري الاةةاا امللحةةق ابلعهةةد الةةدوص
احلاق ابحلقوق املدنية والسياسية (ىلستونيا)؛
GE.18-22685
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 12-28التص ةةديق عل ةةل الربوتوك ةةول االختي ةةاري التفاقي ةةة القض ةةاء عل ةةل يي ةةص
أشاال التمييز ضد املرأة (ليختنشتاين)؛
 1٣-28التصةةديق علةةل الربوتوكةةول االختيةةاري التفاقيةةة مناهضةةة التعةةذيب وغةةريه
من ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالىلنسانية أو املهينة (الدامنرد) (ىلستونيا)؛
 1٤-28النظر يف التصديق علل االتفاقيةة الدوليةة حلمايةة حقةوق ييةص العمةال
املهةاجرين وأ ةراد أسةةرهإ ويف ىلنشةةاء مؤسسةةة و نيةة حلقةةوق اإلنسةةان و قة ا للمبةةاد
املتعلقةةة كركةةز املؤسسةةات الو نيةةة لتعزيةةز واايةةة حقةةوق اإلنسةةان (مبةةاد ابريةةس)
(النيجةةر)؛ والنظةةر يف االنضةةمام ىل االتفاقيةةة الدوليةةة حلمايةةة حقةةوق ييةةص العمةةال
املهاجرين وأ ةراد أسةرهإ (الفلبةني)؛ وتشةجيص الصةني علةل النظةر يف التصةديق علةل
االتفاقية الدولية حلماية حقوق ييص العمةال املهةاجرين وأ ةراد أسةرهإ ،كةا يف ذلة
يف منطقب هونغ كونغ وماكاو اإلداريتني احلاصتني (ىلندونيسيا)؛
 15-28االنضمام ىل االتفاقية الدوليةة حلمايةة حقةوق ييةص العمةال املهةاجرين
وأ راد أسرهإ (سري الناةا)؛ وتوقيةص االتفاقيةة الدوليةة حلمايةة حقةوق ييةص العمةال
املهاجرين وأ راد أسرهإ والتصديق عليها (السلفادور) (قريغيزستان)؛
16-28

تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاق ذوي اإلعاقة (مدغشقر)؛

 1٧-28وو ق ا ملا أوصةي بةه سةابق ا ،حبة احليةارات املتاحةة لالنضةمام ىل نظةام
روما األساسي للمحامة اجلنائية الدولية (التفيا)؛
 18-28التصةديق علةةل نظةةام رومةةا األساسةي للمحامةةة اجلنائيةةة الدوليةةة وعلةةل
تعديالت كمباال بشةنن جرةةة العةدوان (ليختنشةتاين)؛ وتوقيةص نظةام رومةا األساسةي
للمحام ةةة اجلنائي ةةة الدولي ةةة واالتف ةةاق املتعل ةةق ابمتي ةةازات ا امة ةة اجلنائي ةةة الدولي ةةة
وحصا ا ،والتصديق عليهما (ىلستونيا)؛
 19-28التصةةديق علةةل اتفاقيةةة منظمةةة العمةةل الدوليةةة املتعلقةةة إبلغةةاء العمةةل
القسري لعام ( 1930رقإ  )29وعلل بروتوكول عام  2014امللحق هبا (اململاة
املتحدة لربيطانيا العظمل وأيرلندا الشمالية)؛
 20-28التصةةديق علةةل اتفاقيةةة ماا حةةة التمييةةز يف جمةةال التعلةةيإ ،ومواصةةلة
جهودهةةا الراميةةة ىل ضةةمان حصةةول األ فةةال ا ةةرومني يف املنةةا ق الفقةةرية والنائيةةة
علل التعليإ اجليد (أ غانستان)؛
 21-28تنفيةةذ التوصةةيات الةةب قةةدمتها جلنةةة القضةةاء علةةل التمييةةز العنصةةري( )2يف
مالحظا ةةا احلتامي ةةة األخةةرية بش ةةنن الص ةةني ،بسةةبل منه ةةا ال ةةرد علةةل الشة ةواغل املتعلق ةةة
ابحتجاز أشخاق توجه ىلإ إ و حياكموا و يدانوا ابرتاا أي جرم (نيوزيلندا)؛

__________
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 22-28تنفيذ توصيات جلنة القضاء علل التمييز العنصري املتعلقة كنطقة شينجيانغ
الويغورية املتمتعة ابحلاإ الذايت ،وياني األمإ املتحدة من الوصول ىلليها بال عوائق لرصةد
تنفيذ تل التوصيات (اململاة املتحدة لربيطانيا العظمل وأيرلندا الشمالية)؛
 2٣-28تنفيذ ييةص التوصةيات الصةادرة عةن اللجنةة املعنيةة ابلقضةاء علةل التمييةز
العنصة ةةري يف آ /أغسة ةةطس  201٨بشة ةةنن منطقة ةةة شة ةةينجيانغ ،وال سة ةةيما توصة ةةيتها
الداعيةةة ىل ىلهنةةاء عمليةةات االعتقةةال اجلمةةاعي يف املعسةةارات ،ودعةةوة مفوضةةية األمةةإ
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وخرباء آليات اإلجراءات احلاصة ىل ز ر ا ( رنسا)؛
 2٤-28تلبي ةةة ال ةةدعوة ال ةةب وجهه ةةا ىلليه ةةا املق ةةرر احل ةةاق املع ةةين حبري ةةة ال ةةدين
أو املعتقد (بولندا)؛
 25-28تعزيةةز التعةةاون مةةص آليةةات اإلج ةراءات احلاصةةة التابعةةة جمللةةس حقةةوق
اإلنسان ،بسبل منها قبول ما ُو ِّجه ىلليها حىت اآلن من لبات ز رة (أوكرانيا)؛
 26-28التعةةاون مةةص املةراقبني الةةدوليني ،ماةةل آليةةات اإلجةراءات احلاصةةة ذات
الصة ةةلة ،والسة ةةماو ىلة ةةإ بة ةةدخول املنطقة ةةة مة ةةن دون عوائة ةةق للتحقية ةةق يف ادعة ةةاءات
انتهاكات احلقوق ذات الصلة (كرواتيا)؛
 2٧-28تيسةةري سةةبل الوصةةول الاامةةل ىل منطقةةب شةةينجيانغ والتبةةت جلميةةص
آليات اإلجراءات احلاصة املعنية التابعة لألمإ املتحدة (الدامنرد)؛
 28-28السماو للمراقبني املستقلني ،كا يف ذل آليةات اإلجةراءات احلاصةة،
ب ةةدخول يي ةةص املن ةةا ق م ةةن دون عوائ ةةق (أملاني ةةا)؛ والس ةةماو للمة ةراقبني املس ةةتقلني
بدخول ييص أرجاء ىلقليإ الصني من دون عوائق (هنغار )؛
 29-28علل حنو ما أوصي به سةابقا ،تلبيةة لبةات الةز رة املعلقةة الةب قةدمها
املالفةةون بةةوال ت يف ىل ةةار اإلجةراءات احلاصةةة جمللةةس حقةةوق اإلنسةةان ،والنظةةر يف
توجيه دعوة دائمة ىل ييص املالفني بوال ت يف ىل ار اإلجراءات احلاصة (التفيا)؛
 ٣0-28مواص ةةلة تنفي ةةذ توص ةةيات االس ةةتعراض ال ةةدوري الش ةةامل م ةةن خ ةةالل
التشريعات الو نية واللوائ اإلدارية وعمليات التخطيط يف خمتلف جماالت التنميةة
االقتصادية واالجتماعية (البحرين)؛
 ٣1-28النظر يف نتةائ جولةة االسةتعراض الةدوري الشةامل احلاليةة كمةا نظةرت
يف التوصيات املنباقة عن جولة االستعراض الدوري الشامل السابقة (غيا )؛
 ٣2-28احلةةرق علةةل تةةوخي الشةةفا ية التامةةة بشةةنن حالةةة األقليةةات الدينيةةة يف
منطقةةة شةةينجيانغ ،كةةا يف ذل ة مةةن خةةالل السةةماو مل ةراقا األمةةإ املتحةةدة بةةدخول
املعتقالت املوجودة يف املنطقة من دون عوائق (النروي )؛
 ٣٣-28مواصلة تعزيز املناقشات اجلارية يف ىل ار جملس حقوق اإلنسان بشةنن
دور التنمية يف تعزيز حقوق اإلنسان واايتها (ابكستان)؛
 ٣٤-28السةةماو ملفوضةةية األمةةإ املتحةةدة السةةامية حلقةةوق اإلنسةةان وآلليةةات
اإلجراءات احلاصة بدخول ييص منا ق الصني (النمسا)؛
GE.18-22685

9

A/HRC/40/6

 ٣5-28ىلغةةالق ييةةص "مراكةةز ىلعةةادة ال بيةةة" يف منةةا ق الويغةةور وتيسةةري ز رة
مفوضية األمإ املتحدة السامية حلقوق اإلنسةان وآليةات اإلجةراءات احلاصةة منطقةة
شينجيانغ (سويسرا)؛
 ٣6-28مواصلة ىلقامة نوع جديد من العالقةات الدوليةة القائمةة علةل االحة ام
املتب ةةادل واإلنص ةةاء والع ةةدل والتع ةةاون املفي ةةد للجمي ةةص ،وبن ةةاء جمتم ةةص يتطل ةةص ىل
مستقبل واحد للبشرية يعاء (يهورية نزويال البوليفارية)؛
 ٣٧-28مواصلة تعزيز احلوار البناء والتعاون الةذي يتيت ابلنفةص علةل اجلميةص يف
ىل ار اآلليات املتعددة األ راء حلقوق اإلنسان (كواب)؛
 ٣8-28مواصةةلة تعزيةةز اح ة ام السةةيادة والسةةالمة اإلقليميةةة يف عمةةل آليةةات
حقوق اإلنسان املتعددة األ راء (كواب)؛
٣9-28
(كواب)؛

مواصلة ماا حة التسييس وازدواج املعايري يف ميةدان حقةوق اإلنسةان

 ٤0-28السماو ملفوضية األمإ املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بدخول ييص
منا ق البلد ،كا يها منطقة شينجيانغ الويغورية املتمتعة ابحلاإ الذايت (أيرلندا)؛
 ٤1-28تعزيةةز التعةةاون مةةص مفوضةةية األمةةإ املتحةةدة السةةامية حلقةةوق اإلنسةةان
وآليات اإلجراءات احلاصة (لاسمربه)؛
 ٤2-28التع ةةاون م ةةص هيم ةةات األم ةةإ املتح ةةدة املعني ةةة وياينه ةةا م ةةن دخ ةةول منطق ةةة
شينجيانغ للمساعدة يف ضمان يشي سياسا ا يف املنطقة ،وال سيما يما يتعلق كا يسمل
بة "مراكز التعليإ والتدريب املهنيني" ،مص املعايري الدولية حلقوق اإلنسان (هولندا)؛
 ٤٣-28مواصةةلة تبةةادل يفارهبةةا يف جمةةال ىلعمةةال احلةةق يف التنميةةة مةةص البلةةدان
األ ريقية يف سياق منتدى التعاون الصيين األ ريقي (نيجري )؛
 ٤٤-28مواصةةلة توسةةيص نطةةاق التعةةاون التقةةين يف جمةةال حقةةوق اإلنسةةان حبي ة
يشمل البلدان النامية األخرى يف ىل ار التعاون يما بني بلدان اجلنو (ابكستان)؛
 ٤5-28مواصةةلة تعزيةةز مبةةادرة "ح ةزام واحةةد و ريةةق واحةةد" ملسةةاعدة البلةةدان
النامية األخرى يف جهودها التنموية (ابكستان)؛
 ٤6-28مواصلة جهودهةا الراميةة ىل تقةدمي املسةاعدة التقنيةة يف ميةدان حقةوق
اإلنسان ىل الدول املهتمة (اال اد الروسي)؛
 ٤٧-28مواص ةةلة تعزي ةةز التع ةةاون ال ةةدوص يف مي ةةدان حق ةةوق اإلنس ةةان وأه ةةداء
التنميةةة املسةةتدامة ،كةةا يف ذلة مةةن خةةالل التعةةاون التقةةين وبنةةاء القةةدرات والتعةةاون
يما بني بلدان اجلنو (اتيلند)؛
 ٤8-28مواصةةلة تعزيةةز التعةةاون وتبةةادل التجةةار مةةص البلةةدان الناميةةة األخةةرى يف
جمال تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والاقا ية (يهورية الاونغو الدةقرا ية)؛
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٤9-28
( يجي)؛

مواصلة تعزيز التعاون يما بني بلدان اجلنو يف التصدي لتغري املناخ

 50-28مواص ةةلة تعزي ةةز تب ةةادل املع ةةارء م ةةص البل ةةدان النامي ةةة األخ ةةرى بش ةةنن
مشاريص احلدمات الصحية العامة (غابون)؛
 51-28مواصلة تبادل املمارسات الفضلل يف جمال احلد من الفقر مص البلدان
النامية األخرى (غينيا)؛
 52-28مواصلة تبادل املعلومات مص البلدان الناميةة األخةرى عةن يفربةة حاةإ
الدولة ةةة ،كة ةةا يف ذل ة ة يف جمة ةةال تعزية ةةز حقة ةةوق اإلنسة ةةان واايتهة ةةا (يهوري ة ةةة الو
الدةقرا ية الشعبية)؛
 5٣-28مواص ةةلة تب ةةادل يف ةةار الص ةةني ودارس ةةا ا الفض ةةلل يف جم ةةال العم ةةل
اإلمنائي مص البلدان النامية (لبنان)؛
سني ىلصالو التعليإ مص ىليالء اهتمام خاق للبلدان النامية يف ىل ةار
5٤-28
التعاون يما بني بلدان اجلنو (ليبيا)؛
 55-28تعزيز التعاون وتبادل املمارسات الفضلل مةص البلةدان الناميةة األخةرى
هبةةدء كفالةةة حقةةوق األشةةخاق ذوي اإلعاقةةة مةةن خةةالل احلةةد مةةن الفقةةر ،وتةةو ري
خدمات ىلعادة التنهيل وسبل احلصول علل التعليإ (ماليز )؛
 56-28مواصة ةةلة سة ةةني النظة ةةام القة ةةانوا حلماية ةةة حقة ةةوق اإلنسة ةةان و سة ةةني
الضما ت القضائية حلقوق اإلنسان سينا عليا (نيجري )؛

 5٧-28مراجع ةةة تشة ةريعا ا املتعلق ةةة ابألم ةةن ال ةةو ين واإلقليم ةةي ملواءمته ةةا م ةةص
القة ةةانون الة ةةدوص واملعة ةةايري الدولية ةةة حلقة ةةوق اإلنسة ةةان وكفالة ةةة دية ةةد أحاة ةةام تل ة ة
التشريعات بوضوو ودقة (النمسا)؛
 58-28مواصةةلة تعزيةةز العمةةل املتعلةةق اباللتماسةةات و سةةينه ،وصةةون حقةةوق
املوا نني ومصاحلهإ املشروعة (يهورية كور الشعبية الدةقرا ية)؛
59-28

مواصلة ااية حقوق الفمات املستضعفة (هنغار )؛

 60-28مواصةةلة اجلهةةود الراميةةة ىل تنفيةةذ التزاما ةةا الدوليةةة حلقةةوق اإلنسةةان،
وال سيما يما يتعلق حبقوق املرأة والطفل (بريو)؛
61-28

االستمرار يف تعزيز ااية الفمات املستضعفة (توغو)؛

62-28

مواصلة اإلصالحات احلالية اايةا حلقوق اإلنسان كال (غينيا)؛

 6٣-28تاايف اجلهود الرامية ىل تعزيز حقةوق النسةاء واأل فةال واألشةخاق
ذوي اإلعاقة وكفالتها كفالةا اتمة (ىليطاليا)؛
 6٤-28مواصلة تعزيز حقوق النساء واأل فال وكبةار السةن واألشةخاق ذوي
اإلعاقة (موريشيوس)؛
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 65-28مواصلة سني نظام اايتها التشريعية حلقوق اإلنسان و قا اللتزاما ا
الدولية (اال اد الروسي)؛
 66-28ىلنشةةاء مؤسسةةة و نيةةة مسةةتقلة حلقةةوق اإلنسةةان و ق ة ا ملبةةاد ابريةةس
(ليختنشتاين)؛ ىلنشاء مؤسسةة و نيةة حلقةوق اإلنسةان و قة ا ملبةاد ابريةس (بولنةدا)
(توغ ةةو) (أوروغ ةةواي)؛ التعجي ةةل إبنش ةةاء مؤسس ةةة و ني ةةة حلق ةةوق اإلنس ةةان تتوا ةةق
ومبةةاد ابريةةس وتزويةةدها كةةا يافةةي مةةن املةةوارد لتماينهةةا مةةن االضةةطالع بواليةةة
واسعة النطاق (سيشيل)؛ والتعجيل إبنشاء مؤسسة و نية حلقوق اإلنسان (ماص)؛
 6٧-28مواصلة جهودها الراميةة ىل سةني حقةوق اإلنسةان مةن خةالل ىلنشةاء
مؤسسة و نية مستقلة حلقوق اإلنسان (يهورية كور )؛
 68-28مواصةلة النظةةر يف ىلنشةةاء مؤسسةةة و نيةةة حلقةةوق اإلنسةةان و قة ا ملبةةاد
ابريس (تونس)؛
 69-28النظر يف ىلنشاء مؤسسة و نية حلقوق اإلنسان تتوا ةق ومبةاد ابريةس
(بوتسةوا )؛ والنظةر يف ىلنشةاء مؤسسةة و نيةةة مسةتقلة حلقةوق اإلنسةان و قةا ملبةةاد
ابريس (بلغار )؛
 ٧0-28مواصلة سعيها ىل ىلنشاء مؤسسة و نيةة حلقةوق اإلنسةان و قة ا ملبةاد
ابريس (جورجيا)؛
 ٧1-28مواصةةلة نظرهةةا يف مسةةنلة ىلنشةةاء مؤسسةةة و نيةةة حلقةةوق اإلنسةةان و قة ا
ملباد ابريس (اىلند)؛
 ٧2-28العمل علل تعزيز التعاون الدوص يف ميدان حقوق اإلنسان مةن خةالل
خطة عملها الو نية حلقوق اإلنسان للف ة ( 2020-201٦تركمانستان)؛
٧٣-28

مواصلة تنفيذ خطة عملها الو نية حلقوق اإلنسان (كمبود )؛

 ٧٤-28ضةةمان التنفيةةذ الفعةةال حلطةةة العمةةل الو نيةةة الاالاةةة حلقةةوق اإلنسةةان
(للف ة ( )2020-201٦قريغيزستان)؛
سةةني ال ة وي إلنفةةاذ القةةانون والعدالةةة والتقيةةد ابلقةةانون يف املمارسةةة
٧5-28
الب تتبعها الصني يف ااية حقوق اإلنسان (أذربيجان)؛
 ٧6-28تس ةريص وتةةرية اجلهةةود الراميةةة ىل تاقيةةف اجلميةةص حبقةةوق اإلنسةةان مةةن
أجل بناء جمتمص منصف وعادل ظل يه حقوق اإلنسان ابح ام كامل (ليسوتو)؛
 ٧٧-28مواصلة دعإ بنةاء قةدرات مويفيهةا العةاملني يف جمةال حقةوق اإلنسةان
من أجل ىلذكاء الوعي حبقوق اإلنسان (أوزباستان)؛
 ٧8-28مواصة ةةلة تة ةةدريب املسة ةةؤولني احلاة ةةوميني لتة ةةوعيتهإ حبقة ةةوق اإلنسة ةةان
وتوسيص نطاق هذا التدريب ليشمل ييص مات اجملتمص (غيا )؛
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مواصلة ىلذكاء وعي أ راد اجملتمص حبقوق اإلنسان (نيجري )؛

80-28

مواصلة ال وي حلقوق اإلنسان والتوعية هبا (غينيا االستوائية)؛
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 81-28تعزية ةةز جهودهة ةةا الرامية ةةة ىل تعزية ةةز ب ة ةرام التاقية ةةف والتوعية ةةة حبقة ةةوق
اإلنسان (أرمينيا)؛
 82-28احلرق علل وضص تعريف قانوا للتمييز من أجل سني املساواة بةني
الرجل واملرأة (الربتغال)؛
 8٣-28ض ةةمان يت ةةص النس ةةاء والفتي ةةات واأل ة ةراد ،أ ا كان ةةت مي ةةوىلإ وه ةةو إ
اجلنسية ،يتع ا كامالا حبقوق اإلنسان من خالل ىلنفاذ قانون ماا حة العنةف العةائلي
و ديد نطاقه بوضوو (السويد)؛
 8٤-28اعتمةةاد قةةانون ملاا ح ةةة التمييةةز يف ماةةان العم ةةل يف القطةةاعني الع ةةام
واحلةةاق كةةا يضةةمن معاملةةة ييةةص املةةويفني معاملةةة منصةةفة وغةةري يييزيةةة يف ماةةان
العمل (أوروغواي)؛
 85-28اعتم ةةاد تشة ةريص ش ةةامل ملاا ح ةةة يي ةةص أن ةةواع التميي ةةز ك ةةا يع ةةزز ااي ةةة
األشخاق املنتمني ىل الفمات املهمشة وا رومةة ويافةل دارسةتهإ حقةوقهإ املدنيةة
والسياسية ،وكذل حقوقهإ االقتصادية واالجتماعية (هندوراس)؛
 86-28اختاذ تةدابري ،منهةا سياسةات عامةة أو قةوانني ،تافةل يتةص كةل شةخ
حبقةةه يف عةةدم التعةةرض للتمييةةز ني شةةال مةةن األشةةاال ،كةةا يف ذلة بسةةبب امليةةل
اجلنسي ،أو الدين ،أو األصل اإلثين (املاسي )؛
 8٧-28تعزيز التشريعات الو نية والسياسات العامةة هبةدء ماا حةة التمييةز،
كا يف ذل التمييز علل أساس امليل اجلنسي واىلوية اجلنسانية (شيلي)؛
 88-28حظر ييص أشاال التمييةز والعنةف ضةد املاليةات واملاليةني ومزدوجةي
امليل اجلنسي ومغايري اىلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني ( رنسا)؛
 89-28اختاذ التدابري الالزمة لتو ري احلماية الاا ية والفعالة من ييةص أشةاال
التمييز ،كا يها التمييز علل أساس امليل اجلنسي (األرجنتني)؛
 90-28القيةةام ،يف غضةةون عةةام واحةةد ،ابعتمةةاد قةةانون حيظةةر التمييةةز علةةل أسةةاس
امليل اجلنسي واىلوية اجلنسةانية يف ييةص القطاعةات العامةة واحلاصةة ويةن علةل أحاةام
تلزم احلاومة بواجبات ىلجيابية تتمال يف تعزيز املساواة علل هذين األساسني (هولندا)؛
 91-28السةعي ىل تشةجيص الةوبم بةةني األعةراق مةن خةةالل تعزيةز املسةاواة بةةني
النساء املنحدرات من أصل أ ريقي وغريهن (بوتسوا )؛
 92-28ىليةةالء مزيةةد مةةن االهتمةةام لتخصةةي
التنموية ( ييت م)؛
9٣-28

املةةوارد العامةةة يف ىل ةةار عمليتهةةا

بذل مزيد من اجلهود لسد الفجوة بني املنا ق الريفية واحلضرية (عمان)؛

 9٤-28مواص ةةلة اجله ةةود الرامي ةةة ىل تض ةةييق الفج ةةوة يف ال ةةدخل ب ةةني املن ةةا ق
احلضرية والريفية ،مص ىليالء اهتمام خاق ملنا ق األقليات اإلثنية (قطر)؛
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 95-28مواصةةلة دعةةإ ب ةرام التنميةةة االقتصةةادية واالجتماعيةةة وال كيةةز علةةل سةةد
الفجوة بني املنا ق الريفية واحلضرية ،ال سيما يف جمال خدمات الصحة العمومية (قطر)؛
 96-28مضاعفة اجلهود من أجةل سةد جةوة التنميةة االقتصةادية واالجتماعيةة
بني املنا ق الريفية واحلضرية (يهورية كور )؛
 9٧-28مواصةةلة تنفيةةذ السياسةةات الراميةةة ىل التخفيةةف مةةن حةةدة الفقةةر ،مةةص
ٍ
خدمات من قبيل التعليإ والرعاية الصحية والضمان
ال كيز بوجه خاق علل تو ري
االجتماعي جلميص العمال املهاجرين من املنا ق الريفية (يهورية مولدو ا)؛
 98-28مواصةةلة ز دة متوس ةةط دخةةل ك ةةل ةةرد م ةةن سةةاان املن ةةا ق احلضة ةرية
والريفية علل السواء (تركمانستان)؛
99-28

مواصلة تطوير التانولوجيا الزراعية ز دةا لتعزيز األمن الغذائي (أوغندا)؛

 100-28مواصلة تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030ومواصلة االلتةزام
ابتفاق ابريس يف الوقت ذاته (بنغالديش)؛
 101-28مواصةلة تعزيةز مشةةاركة األشةخاق الةذين يعيشةةون يف أوضةاع هشةةة يف
عملية التنمية ،وىلدماجهإ يها وتقاسإ منا عها معهإ (بنغالديش)؛
 102-28اخت ةةاذ مزي ةةد م ةةن الت ةةدابري لض ةةمان احل ةةق يف التنمي ةةة يف يي ةةص أراض ةةي
الصني ،كا يف ذل يف املنا ق النائية يف البلد (أوزباستان)؛
 10٣-28مواصلة تقدمي املساعدة ىل الفمات ذات الدخل املنخفض يف املنا ق
احلضرية والريفية (أنغوال)؛
 10٤-28مواصلة تعزيز مشاركة الفمات املستضعفة يف عملية التنمية ،وىلدماجها
يها وتقاسإ منا ص التنمية معها (بيالروس)؛
 105-28القضة ةةاء علة ةةل الفقة ةةر املة ةةدقص وبنة ةةاء جمتمة ةةص ية ةةنعإ ابالزدهة ةةار حبلة ةةول
عةةام 2020؛ و ويةةل الصةةني ىل جمتمةةص اش ة اكي قةةوي دةقرا ةةي ومتقةةدم ثقا ي ةا
حبلول عام ( 20٥0يهورية نزويال البوليفارية)؛
ٍ
تنمية حموره اإلنسان (يهورية نزويال البوليفارية)؛
 106-28مواصلة التمس بنه
 10٧-28مواصلة تعزيز جهودها املبذولة يف جماص احلد من الفقر وتنفيذ أهداء
التنمية املستدامة ،ومواصلة سني نظامها القانوا لصون حقوق اإلنسةان املافولةة
لشعبها (بواتن)؛
 108-28مواصلة جهودها الرامية ىل اعتماد سياسة ةدء ىل
التنمية والر اه لشعبها (اليمن)؛

قيةق مزيةد مةن

 109-28مواصلة ىلدراج النساء واأل فةال وكبةار السةن واألشةخاق ذوي اإلعاقةة
يف ييص خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية الو نية يها (بروا دار السالم)؛
 110-28بذل مزيد من اجلهود لتعزيز ااية حقوق األ فةال ،واألشةخاق ذوي
اإلعاقة ،وكبار السن ،وسائر الفمات املستضعفة (بلغار )؛
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 111-28مواصلة تنفيذ املخطط العام لرب م التنمية الو نية واإلقليمية لفائةدة
النساء واأل فال هبدء تعزيز التنمية الشاملة للمرأة والطفل (الاامريون)؛
 112-28مواصلة تعزيز مشاركة الفمات املستضعفة يف عملية التنمية ،وىلدماجها
يها وتقاسإ منا ص التنمية معها (زامبيا)؛
 11٣-28ىليةةالء مزيةةد مةةن االهتمةةام الحتياجةةات امل ةرأة يف عمليةةة التنميةةة وبنةةاء
القدرات علل دعمها ،وال سيما علل دعمها مالي ا (يهورية أ ريقيا الوسطل)؛

 11٤-28مواصلة تنفيذ خطة الصني الو نية لنماء الطفل (للفة ة )2020-2011
(العراق)؛
 115-28مواصلة اجلهود الرامية ىل
(كواب)؛

قيةق التحةدي االشة اكي حبلةول عةام 203٥

 116-28مواصةلة تنفيةذ اسة اتيجيات لافالةة ىلنعةةاط املنةا ق الريفيةة مةن جديةةد
و قيق التنمية اإلقليمية العادلة (زمبابوي)؛
 11٧-28مواصلة جهودها الرامية ىل تنفيذ خطة التنميةة املسةتدامة لعةام 2030
(السلفادور)؛
 118-28تاايةةف اجلهةةود مةةن أجةةل مواصةةلة ختفةةيض نسةةبة الفقةةر لةةدى سةةاان
الريف (غا )؛
 119-28مواصلة اإلصالحات اىليالية الب تتناول قضا التنمية املستدامة (غينيا)؛
 120-28ضمان ر اه ييص سااهنا ،علل أساس التنمية الشاملة للجميص (اىلند)؛
 121-28احلفاظ علل نظامها السياسي وعلل مسار التنمية الذي اختاره شعبها
(يهورية ىليران اإلسالمية)؛
 122-28مواصلة جهودها الرامية ىل القضاء علل الفقر املدقص حبلةول 2020
وتب ةةادل املمارس ةةات الفض ةةلل يف جم ةةال ختفي ةةف و ةةنة الفق ةةر م ةةص البل ةةدان األخ ةةرى
(يهورية ىليران اإلسالمية)؛
 12٣-28مواصةةلة تطبيةةق مفهةةوم التنميةةة اجلديةةد وبنةةاء نظةةام اقتصةةادي حةةدي
(يهورية الو الدةقرا ية الشعبية)؛
 12٤-28مواصةةلة تةةو ري الرعايةةة ألشةةد السةةاان قةرا يف سةةياق احلةةد مةةن الفقةةر،
وبذل جهود هبدء كفالة مزيد من اإلنصاء االقتصادي (لبنان)؛
 125-28دعإ بناء القدرات يف جمال التنمية املستدامة ،و سني مستوى معيشة
املوا نني (ليبيا)؛
 126-28تنفيذ أهداء التنمية املستدامة وخطة عام ( 2030مدغشقر)؛
 12٧-28مواصلة اجلهود الرامية ىل ىلخةراج سةاان الريةف الةذين يعيشةون حالية ا
ت خط الفقر من براثن الفقر حبلول عام ( 2020ميامنار)؛
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 128-28مواصةةلة تب ةةادل احلة ةربات واملمارس ةةات الفضةةلل يف جم ةةال ىلعم ةةال ح ةةق
الشعب يف التنمية ( ميبيا)؛
 129-28مواصلة تعزيز احلق يف التنمية علل الصعيدين الو ين والدوص ،وىلاتحة
خربا ا املاتسبة يف هذا الصدد للبلدان األخرى (مصر)؛
 1٣0-28تعزي ةةز الت ةةدابري ال ةةب تاف ةةل اتس ةةاق مش ةةاريص التنمي ةةة والبني ةةة التحتي ةةة
املنفةةذة داخةةل ىلقليمهةةا وخارجةةه اتسةةاق ا اتم ة ا مةةص حقةةوق اإلنسةةان واح امهةةا للبيمةةة
والستدامة املوارد الطبيعية ،وذل و ق ا ألحاام القانون الو ين والدوص املعمول هبا
ولاللتزامات الواردة يف خطة التنمية املستدامة لعام ( 2030ىلكوادور)؛
 1٣1-28النظة ةةر يف ىلنشة ةةاء ىل ة ةةار قة ةةانوا لضة ةةمان أال تة ةةؤثر أنشة ةةطة الشة ةةركات
الصناعية احلاضعة لواليتها أتثريا سلبيا يف حقوق اإلنسان يف احلارج (بريو)؛
 1٣2-28تعزيز اجلهود املبذولة ،و ق ا للعهد الدوص احلاق ابحلقةوق االقتصةادية
واالجتماعي ةةة والاقا ي ةةة واملب ةةاد التوجيهي ةةة املتعلق ةةة ابألعم ةةال التجاري ةةة وحق ةةوق
اإلنسان ،والرامية ىل احلةد دةا للتصةنيص مةن آاثر بيميةة ضةارة ،كةا يهةا تلةو اىلةواء
(يهورية كور )؛
 1٣٣-28اختةةاذ مزيةةد مةةن التةةدابري يف جمةةال األعمةةال التجاريةةة وحقةةوق اإلنسةةان
و قة ة ا اللتزاما ةةا الدولي ةةة ،وض ةةمان أن تب ةةذل الش ةةركات العامل ةةة يف من ةةا ق النة ةزاع
أو املن ةةا ق ش ةةديدة احلط ةةورة العناي ةةة الواجب ةةة يف جم ةةال حق ةةوق اإلنس ةةان ك ةةا يتف ةةق
واملباد التوجيهية املتعلقة ابألعمال التجارية وحقوق اإلنسان (دولة لسطني)؛
 1٣٤-28ىلنشاء ىل ار تنظيمي لتقييإ ما ألنشطة الشركات الب تتخذ من الصةني
مقرا ىلا من آاثر علل حقوق اإلنسان والبيمة بغية تعزيز حقوق اإلنسةان واح امهةا،
وذل ة ة ة متابع ة ة ةةا للتوصة ة ةةيات الة ة ةةواردة يف الفق ة ة ةرات  1٨٥-1٨٦و193-1٨٦
و 224-1٨٦و 2٥1-1٨٦من تقرير الفريق العامل ،الب قبلتها الصةني خةالل
جولة االستعراض الاانية (هايب)؛
 1٣5-28مواصلة توسيص نطاق القوانني واللوائ واملعايري الصينية ،مال املبةاد
التوجيهية املتعلقةة ابألعمةال التجاريةة وحقةوق اإلنسةان ،ليشةمل الشةركات الصةينية
الب تعمل خارج حدود الصني (كينيا)؛
 1٣6-28مواصةةلة اجلهةةود الرامي ةة ىل تس ةريص وتةةرية ىلدارة تلةةو امليةةاه السةةاحلية
(ملديف)؛
 1٣٧-28مواصلة ااية حق املةوا نني يف املعر ةة واملشةاركة واإلشةراء يف اجملةال
البيمي (الاامريون)؛
 1٣8-28مواص ةةلة تنفي ةةذ ق ةةانون ااي ةةة البيم ةةة ،وق ةةانون الس ةةيطرة عل ةةل التل ةةو
اجلوي ،وقانون ااية األحياء الربية ،وما ىل ذل (غينيا االستوائية)؛
 1٣9-28ااية البيمة ،مص ضمان الظروء املواتية حلمايتها (ليبيا)؛

16

GE.18-22685

A/HRC/40/6

 1٤0-28مواصلة تاايف التةدابري الراميةة ىل تنفيةذ اتفةاق ابريةس يف ضةوء مةا لتغةري
املناخ من تداعيات ال ةان ىلناارها علل التمتص حبقوق اإلنسان األساسية (سيشيل)؛
 1٤1-28مواصةةلة الةةد اع عةةن تعدديةةة األ ةراء ،وال سةةيما عةةن دورهةةا يف تةةو ري
الروو القيادية الب توجد حاجة ماسة ىلليها يف جمال تغري املناخ (جنو أ ريقيا)؛
 1٤2-28تعزيز التدابري الرامية ىل ماا حة التلو وتغري املناخ (كوت ديفوار)؛
 1٤٣-28مواصلة مراعاة احتياجات النساء واأل فال واألشخاق ذوي اإلعاقة
وآرائهإ وقابليتهإ للتضرر من الاةوار عنةد وضةص سياسةات أو مشةاريص أو بةرام
تتناول قضا تتصل بتغري املناخ ،وااية البيمة ،وىلدارة خما ر الاوار ( يجي)؛
 1٤٤-28مواصلة تنفيذ اتفاق ابريس تنفيذا كامالا ( يجي)؛

 1٤5-28مواصةةلة جهودهةةا املبذولةةة يف جمةةال ماا حةةة اإلرهةةا والتطةةرء علةةل
الصعيد العاملي (نيجري )؛
 1٤6-28مواصلة جهودها الرامية ىل صون وتعزيز سالم َمن يعيشون يف منةا ق
األقليةةات اإلثنيةةة واسةةتقرارهإ ور ةةاههإ ،بسةةبل منهةةا التصةةدي للتنظيمةةات اإلرهابيةةة
واأل راد الضالعني يف اإلرها (ابكستان)؛
 1٤٧-28تش ةةجيص الص ةةني علة ةل اخت ةةاذ مزي ةةد م ةةن الت ةةدابري ملاا ح ةةة التنظيم ةةات
واحلركات الدينية املتطر ة (اجلمهورية العربية السورية)؛
 1٤8-28مواص ةةلة ماا ح ةةة اإلره ةةا والتط ةةرء والنزع ةةات االنفص ةةالية ص ةةو ا
لسياد ا وسالمة أراضيها (اجلمهورية العربية السورية)؛
 1٤9-28مواصلة صون السالم واالستقرار يف البلد من أجل ىلرساء أساس متني
للتمتص جبميص حقوق اإلنسان (اجلمهورية العربية السورية)؛
 150-28تعةةديل تعريةةف التخريةةب حبي ة ال يع ةةد نطاقةةه يشةةمل ييةةص أش ةةاال
دارسة الفرد حلقوقه اإلنسانية وحر ته األساسية (الوال ت املتحدة األمرياية)؛
 151-28مواص ة ةةلة تنفي ة ةةذ ق ة ةةانون ماا ح ة ةةة اإلره ة ةةا وااي ة ةةة الس ة ةةاان م ة ةةن
التهديدات اإلرهابية (بيالروس)؛
 152-28ضةةمان تعريةةف أي أحاةةام قانونيةةة تتنةةاول اايةةة األمةةن القةةومي تعريف ةا
واضح ا ودقيق ا يف قوانينهةا األمنيةة وامتااىلةا للقةانون الةدوص واملعةايري الدوليةة حلقةوق
اإلنسان (بلجياا)؛
 15٣-28مواصةةلة تضةةييق احلنةةاق علةةل التنظيمةةات اإلرهابيةةة واالنفصةةالية ،ماةةل
قوات تركستان الشرقية (بوروندي)؛
 15٤-28مواصلة ماا حة اإلرها والتطرء ،مص مراعاة حقوق اإلنسان (العراق)؛
 155-28مواص ةةلة تعزي ةةز اإل ةةار التشة ةريعي املتعل ةةق كاا ح ةةة اإلره ةةا وتنفي ةةذ
القوانني ذات الصلة (مصر)؛
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 156-28حظةةر العقوبةةة البدنيةةة لأل فةةال يف ييةةص السةةياقات ،كةةا يف ذل ة يف
املنزل (ىلستونيا)؛
 15٧-28حظر العقوبة البدنية يف ييص السياقات حظةرا صةرحيا كوجةب القةانون
(اجلبل األسود)؛
 158-28العمةل علةل ىللغةاء عقوبةة اإلعةةدام ،ونشةر بيةا ت عةن أحاةام اإلعةةدام
املنفذة (أس اليا)؛ التحلي بقدر أكرب من الشفا ية يمةا يتصةل بعقوبةة اإلعةدام مةن
خالل نشر ىلحصاءات عن العدد اإليةاص ألحاةام اإلعةدام املنفةذة ،ووقةف العمةل
بعقوبة اإلعدام يف أقر وقت دان يهيدا إللغائها (سلو ينيا)؛

 159-28ختفةيض عةةدد اجلةرائإ الةب يعاقةةب عليهةةا ابإلعةدام ،وتةةو ري ىلحصةةاءات
رمسية عن أحاام اإلعدام الصادرة واملنفذة ،والنظر يف وقف العمل بعقوبةة اإلعةدام
(ىليطاليا)؛ النظر يف رض مزيد من القيود علل العمةل بعقوبةة اإلعةدام هبةدء وقةف
ةاء اتم ة ا (روانةةدا)؛
العمةةل هبةةا وقف ة ا اختيةةار ا حباةةإ األمةةر الواقةةص يهيةةدا إللغائهةةا ىللغة ا
مواصلة ختفيض عدد اجلرائإ الب يعاقب عليها ابإلعدام (قربق)؛
 160-28مواصةةلة ىلدخةةال ىلصةةالحات هبةةدء ىللغةةاء عقوبةةة اإلعةةدام (نيوزيلنةةدا)؛
اختاذ تدابري هبدء ىللغاء عقوبة اإلعدام (النروي )؛
 161-28ىللغ ةةاء عقوب ةةة اإلع ةةدام كلية ة ا ،واخت ةةاذ ت ةةدابري لوق ةةف العم ةةل ةةورا هب ةةا
(الربتغةةال)؛ وقةةف العمةةل بعقوبةةة اإلعةةدام يهيةةدا إللغائهةةا (ىلسةةبانيا)؛ وقةةف تنفيةةذ
أحاام اإلعدام (آيسلندا)؛
 162-28النظر يف وقف العمل بعقوبة اإلعدام يهيدا إللغائها هنائي ا (لاسمربه)؛

 16٣-28قصةةر العمةةل بعقوبةةة اإلعةةدام علةةل اجلةرائإ الةةب ترقةةل ىل درجةةة "أشةةد
اجلرائإ خطورة" كوجب القانون الدوص (بلجياا)؛
 16٤-28اختاذ تةدابري لوقةف العمةل بعقوبةة اإلعةدام ،مةص كفالةة حةق األشةخاق
احلاضعني ىلذه العقوبة يف التمايل القانوا املالئإ ويف حماكمة عادلة (الربازيل)؛

 165-28مواصةةلة مراجعةةة التش ةريعات الو نيةةة هبةةدء ختفةةيض عةةدد اجل ةرائإ ال ةةب
يعاقب عليها ابإلعدام ،وتشجيص ىلجراء نقاط عام بشنن ىللغاء عقوبة اإلعدام (شيلي)؛
 166-28ىللغاء عقوبة اإلعدام يف أقر وقت دان ،ونشر ىلحصاءات عن عدد
أحاام اإلعدام املنفذة ،وضمان حق املتهإ يف حمام يدا ص عنه ( رنسا)؛
 16٧-28النظر يف وقف العمل بعقوبة اإلعدام ،والنظةر يف ىلماانيةة ىللغةاء عقوبةة
اإلعدام من نظامها القانوا (األرجنتني)؛
 168-28وق ةةف العم ةةل بعقوب ةةة اإلع ةةدام يهي ةةدا إللغائه ةةا يامة ة ا ،وختفي ةةف يي ةةص
أحاام اإلعدام الصادرة (ليختنشتاين)؛
 169-28مواصةةلة ديةةد مزيةةد مةةن اجل ةرائإ الةةب ينبغةةي ىللغةةاء املعاقبةةة ابإلعةةدام
عليها ( ميبيا)؛
18
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 1٧0-28تعزيز تدابري منص التعذيب وسوء املعاملة (أس اليا)؛
 1٧1-28احة ام حقةةوق ييةةص ا تجةزين كوجةةب صةةاود حقةةوق اإلنسةةان ذات
الصلة واتفاقية يينا لقانون املعاهدات ،كا يف ذلة احلةق يف ا اكمةة و ةق األصةول
القانونية (السويد)؛
 1٧2-28مواصةةلة التنفيةةذ الفع ةةال حلطةةة عملهةةا ملاا ح ةةة االيفةةار ابلبشةةر ،م ةةص
ال كيةةز علةةل اجله ةةود الراميةةة ىل تق ةةدمي املسةةاعدة ىل الض ةةحا  ،وال سةةيما ض ةةحا
االيفار عرب احلدود ( ييت م)؛
 1٧٣-28صةةوه تش ةريص شةةامل ملاا حةةة االيفةةار يةةن
أشااله (أوكرانيا)؛

علةةل يفةةرمي االيفةةار جبميةةص

 1٧٤-28اعتمةةاد تش ةريص شةةامل ملاا حةةة االيفةةار ،كةةا يف ذلة االيفةةار ألغ ةراض
االستغالل اجلنسي والتبين غري القانوا (كوت ديفوار)؛
 1٧5-28الاف عن االحتجاز التعسفي للويغور وغريهإ من اجلماعات املسلمة
يف منطقة شينجيانغ (أس اليا)؛
 1٧6-28وضةةص حةةد ملمارسةةة "وضةةص أشةةخاق ةةت اإلقامةةة اجلربيةةة يف أمةةاكن
معينة" ،وال سيما يما خي ا امني واملدا عني عن حقوق اإلنسان (سويسرا)؛
 1٧٧-28ىللغاء ييص أشاال االحتجاز التعسفي ،كا يهةا معسةارات االعتقةال
يف ش ةةينجيانغ ،واإل ة ةراج ةةورا ع ةةن األ ة ةراد ال ةةذين يق ةةدر ع ةةددهإ كم ةةات اآلالء،
وركا ابملاليني ،املعتقلني يف هذه املعسارات (الوال ت املتحدة األمرياية)؛
 1٧8-28وقف دارسة احتجاز أ راد األقليات اإلثنية  -الدينية ،الذين يدانوا
قةةانو ا ابرتاةةا أي أ عةةال ىلجراميةةة ،يف معسةةارات ىلعةةادة ال بيةةة ،وىل ةةالق س ةراو
ا تجزين حاليا يف يل هذه الظروء (بلجياا)؛
 1٧9-28اإل ةراج عةةن الويغةةور وغةةريهإ مةةن املسةةلمني ا تجةزين تعسةةفا مةةن دون
حماكمتهإ و ق األصول القانونية بسبب أصلهإ اإلثين أو دينهإ (كندا)؛

 180-28ىلهن ةةاء يي ةةص أش ةةاال االحتج ةةاز غ ةةري الق ةةانوا ،ك ةةا يف ذلة ة احتج ةةاز
الويغور وغريهإ من املسةلمني يف شةينجيانغ احتجةازا ياعيةا منا يةا للدسةتور ووضةص
أشخاق ت اإلقامة اجلربية يف أماكن معينة (أملانيا)؛
 181-28ىلهنةةاء االحتجةةاز التعسةةفي ملةةن يةةدا عون عةةن حقةةوق اإلنسةةان ويةةدعون
ىل ىلعماىلا (آيسلندا)؛
 182-28اايةة حريةة الةدين أو املعتقةد اايةة اتمةة بافالةة دعةإ القةانون الصةةيين
حلقوق األ راد يف دارسة دينهإ حبرية (أس اليا)؛
 18٣-28اح ام احلق يف حريةة الفاةر والوجةدان والةدين واايتةه وىلعمالةه ،و قةا
للتعليق العام رقإ  22للجنة املعنية حبقوق اإلنسان (نيوزيلندا)؛
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 18٤-28مواصةةلة التعجيةةل بتطةةوير قوانينهةةا وأنظمتهةةا الةةب مةةي حريةةة ييةةص
موا نيها يف الدين (بريو)؛
 185-28ضمان تنفيذ التزاما ا الدولية حلقوق اإلنسان يما يتعلةق حبريةة الةدين
أو املعتقد تنفيذا كامالا (بولندا)؛

 186-28اختاذ التدابري الالزمةة للسةماو جلميةص املةوا نني مةن التمتةص حبريةة دارسةة
الدين أو املعتقد ،وكفالة يتص األقليات اإلثنية حبرية دارسة أد هنا وثقا ا ا (النمسا)؛

 18٧-28مواصةةلة تنظةةيإ تبةةادالت وديةةة يف جمةةال الةةدين مةةص ا ا ظةةات األخةةرى
ز دةا للتفاهإ (اململاة العربية السعودية)؛
 188-28مواصة ةةلة تعزية ةةز حرية ةةة املعتقة ةةد الة ةةديين و ق ة ةا للقة ةةانون؛ صة ةةون الة ةةوبم
االجتماعي والديين بني أ راد شعبها (تركمانستان)؛
 189-28الاةةف عةةن التةةدخل يف اختيةةار وتعلةةيإ الزعمةةاء الةةدينيني ،ماةةل الالمةةا
البوذيني يف التبت (الوال ت املتحدة األمرياية)؛
 190-28وضص حد ألعمال املقاضاة واالضطهاد علل أساس الدين أو املعتقد،
كا يف ذل يف حق املسلمني واملسيحيني والبوذيني والفالون غونغ (كندا)؛
 191-28ضمان حرية الةدين أو املعتقةد ووضةص حةد الحتجةاز األقليةات الدينيةة
ومضايقتها وما يسمل إبعادة تربيتها ،كا يف ذل يف منطقة شينجيانغ (تشيايا)؛
 192-28مواصةةلة ماا حةةة التنظيمةةات املذهبيةةة صةةو ا لر ةةاه الشةةعب (يهوريةةة
كور الشعبية الدةقرا ية)؛
 19٣-28مواصةةلة تعزيةةز حريةةة الةةدين أو املعتقةةد و ق ةا ملةةا تةةن
الو نية (مصر)؛

عليةةه القةةوانني

 19٤-28ضة ةةمان حري ة ةةة ال ة ةةدين أو املعتق ة ةةد ،كة ةةا يف ذلة ة ة يف منطقة ة ةب التب ة ةةت
وشينجيانغ ( رنسا)؛
 195-28احة ة ام احل ةةق يف حري ةةة ال ةةدين أو املعتق ةةد والة ةرأي والتعب ةةري والتجم ةةص
السلمي والاقا ة ،كا يف ذل ابلنسبة للتبتيني والويغور واألقليات األخرى (أملانيا)؛
 196-28من الااثولي والربوتستانت قدرا أكرب من احلرية الدينيةة ،وذلة متابعةةا
للتوص ةةيات املتعلق ةةة حبري ةةة ال ةةدين الة ةواردة يف الفقة ةرات  13٦-1٨٦و13٨-1٨٦
و 140-1٨٦و 141-1٨٦و 143-1٨٦م ة ةةن تقري ة ةةر الفري ة ةةق العام ة ةةل ،وه ة ةةي
توصيات قبلتها الصني خالل جولة االستعراض الاانية ،وو قا لدستورها (هايب)؛
 19٧-28مواصة ةةلة تعزية ةةز تطة ةةوير القة ةةوانني واألنظمة ةةة الة ةةب مة ةةي حرية ةةة الة ةةدين
أو املعتقد (ىلندونيسيا)؛
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 199-28التعجيل إبجراء اإلصالحات الالزمة حلمايةة حريةة التعبةري اايةة كاملةة
قانو ا ودارسة (أس اليا)؛
 200-28اح ام حرية ييص املوا نني يف التعبري ،واايتها وكفالتها (النروي )؛
 201-28ىللغاء القيود املفروضة علل حرية التعبري وحرية الصةحا ة ،كةا يف ذلة
علل شباة اإلن نت ،واملنا ية للقانون الدوص (السويد)؛
 202-28املعاقبة علةل األنشةطة اإلجراميةة املرتابةة علةل شةباة اإلن نةت ،و قةا
للقانون الساري (كمبود )؛
 20٣-28ىللغ ةةاء أو تع ةةديل الق ةةوانني واملمارس ةةات ،ما ةةل الرقاب ةةة ،ال ةةب ين ةةص م ةةن
دارسة احلق يف حرية التعبري وحرية احلصول علل املعلومات (تشيايا)؛
 20٤-28ياني ييص أ راد اجملتمص من اسةتخدام اإلن نةت اسةتخداما غةري مقيةد
مةةن خةةالل ضةةمان أمةةن الفضةةاء اإللا ة وا والتةةد ق اآلمةةن للمعلومةةات مةةن دون
املساس حبرية التعبري (ىلستونيا)؛
 205-28ضمان حرية التعبري والتجمص وتاوين اجلمعيات ،كا يف ذل يف هونغ
كونغ ،وتذليل العقبات الب تع ض حريةة اإلعةالم علةل شةباة اإلن نةت ،وال سةيما
ابلنسبة للمدا عني عن حقوق اإلنسان ( رنسا)؛
 206-28النظةةر يف اختةةاذ مزي ةةد مةةن الت ةةدابري الافيلةةة بتهيم ةةة بيمةةة آمن ةةة يةةتمان يه ةةا
الصحفيون وغريهإ من اجلهات الفاعلة يف اجملتمص املدا من االضطالع بعملهإ (اليو ن)؛
 20٧-28ضمان حرية الرأي والتعبري ،وتعزيز اجلهود الراميةة ىل يمةة بيمةة ةاةن
يهةةا للصةةحفيني واملةةدا عني عةةن حقةةوق اإلنسةةان واملنظمةةات غةةري احلاوميةةة العمةةل
حبرية و قا للمعايري الدولية (ىليطاليا)؛
 208-28ااي ةةة حري ةةة اإلع ةةالم والتعب ةةري وض ةةمان اح امه ةةا ،وال س ةةيما ابلنس ةةبة
للصحفيني واملدونني واملدا عني عن حقوق اإلنسان (لاسمربه)؛

 209-28مواصةةلة سةةني نوعيةةة خةةدمات اإلن نةةت املقدمةةة ىل اجلميةةص ،وسةةد
الفجوة الرقمية (موزامبيق)؛
 210-28مواص ةةلة ت ةةو ري احلماي ةةة القانوني ةةة ألنش ةةطة املنظم ةةات غ ةةري احلاومي ةةة
األجنبية ،علل النحو املنصوق عليه يف القانون ذي الصلة (اال اد الروسي)؛
 211-28توسيص نطاق قائمة وحدات اإلشراء املهين حبية تسةتوعب تسةجيل
املنظمات غري احلاومية الساعية ىل العمل يف الصني (الدامنرد)؛
 212-28مواصلة ىلصالحا ا التشريعية والقضائية واإلدارية يهيدا لالنضمام ىل
العهد الدوص احلاق ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والاقا ية (تونس)؛
 21٣-28ض ةةمان حماكم ةةة املتهم ةةني حماكم ةةة عادل ةةة ،واس ةةتقالل القض ةةاء ،واحل ةةق يف
االستعانة كحام ،واإل راج عن ييص املدا عني عن حقةوق اإلنسةان ،كةن ةيهإ ا ةامون،
والاف عن اضطهاد َمن ةارسون حقوقهإ أو يدا عون عن اآلخرين (تشيايا)؛
GE.18-22685

21

A/HRC/40/6

 21٤-28مواصلة تنفيذ مبادرات إلصالو النظام القضائي ىلصالحا شامالا بعيةد
املةةدى يهةةدء ىل تعزيةةز الضةةما ت القضةةائية يف جمةةال حقةةوق اإلنسةةان (يهوريةةة
الاونغو الدةقرا ية)؛
 215-28مواصلة تعزيز دور القضاء يف ااية حقوق اإلنسان (مصر)؛
 216-28ضةةمان اايةةة ا ةةامني مةةن أي شةةال مةةن أشةةاال املضةةايقة أو العنةةف
أو أي حماولةةة لعرقلةةة د ةةاعهإ عةةن مةةوكليهإ أو التةةدخل يةةه ،و ق ة ا ملةةا يةةن عليةةه
القانون الو ين ( نلندا)؛
 21٧-28ز دة تعزيةز قةةدرا ا الو نيةةة هبةةدء مواصةلة التةةدابري املتخةةذة يف اجملةةال
القضائي (غابون)؛
 218-28ض ةةمان ىلجة ةراء حماكم ةةات عادل ةةة؛ ويا ةةني يي ةةص امل ةةدعل عل ةةيهإ م ةةن
التواصل بال عوائق مص حمةاميهإ الةذين وقةص علةيهإ اختيةارهإ ،وىلخطةار أسةرهإ ةورا
ابحتجازهإ ،وضمان شفا ية اإلجراءات القانونية (أملانيا)؛
 219-28مواص ةةلة التق ةةدم يف اإلص ةةالحات اإلداري ةةة والقض ةةائية اجلاري ةةة يهي ةةدا
للتصديق علل العهد الدوص احلاق ابحلقوق املدنية والسياسية (اليو ن)؛
 220-28تعزية ةةز تاقية ةةف املة ةةويفني القضة ةةائيني إبنفة ةةاذ القة ةةانون وتة ةةدريبهإ علة ةةل
اإلشراء عليه (الاويت)؛
 221-28مواصلة تعزيز انفتاو النظام القضةائي ،واالسةتفادة اسةتفادة كاملةة مةن
املواقص الشباية األربعة الب أُنشمت توخيا لالنفتاو يف عمليات اإلقرار ،وىلجراءات
ا اكمة ،وتوثيق األحاام ،واملعلومات املتعلقة إبنفاذ األحاام (قريغيزستان)؛
 222-28النظ ةةر يف ىلدراج ت ةةدابري ةةدء ىل كفال ةةة ز دة الاف ةةاءة واملس ةةاءلة يف
دوائر احلدمة العامة (أذربيجان)؛
 22٣-28مواصة ةةلة وضة ةةص تش ة ةريعات كفيلة ةةة بتعزية ةةز حقة ةةوق العمة ةةال واحلقة ةةوق
االجتماعية ،وتعزيز التشريعات السارية ذات الصلة (ىلري )؛
 22٤-28مواصةةلة االرتقةةاء كسةةتوى وجةةودة خةةدما ا العامةةة ،وتوسةةيص نطاقهةةا،
وز دة سينها ،وال سيما يف املنا ق الريفية (يهورية ىليران اإلسالمية)؛
 225-28مواصلة تعزيز هن ىلدارة اإلصةالو االجتمةاعي ،ومسةاعدة األشةخاق
احلاضةةعني لالصةةالو االجتمةةاعي يف البلةةد علةةل حةةل مةةا يواجهونةةه مةةن مشةةاكل يف
جماالت العمالة ،وااللتحاق ابملدارس ،والضمان االجتماعي (األردن)؛
 226-28مواصةةلة تعزيةةز التنميةةة االقتصةةادية واالجتماعيةةة يف منةةا ق األقليةةات
اإلثنية (بيالروس)؛
 22٧-28مواصلة ااية سةبل معيشةة السةاان و سةينها يف ىل ةار عمليةة التنميةة
(اململاة العربية السعودية)؛
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 228-28مواصلة تطوير خدمات التعليإ واحلدمات الطبية يف أقل منةا ق البلةد
منوا (أوغندا)؛
 229-28تعزيز رعاية كبار السن ور اههإ (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛

 2٣0-28مواصةةلة التصةةدي بفعاليةةة ملسةةنلة شةةيخوخة السةةاان ،و سةةني نظةةام
احلدمات املُِّعينة لألشخاق ذوي اإلعاقة (بروا دار السالم)؛
 2٣1-28توسةةيص نطةةاق تنفيةةذ بةةر م
(أذربيجان)؛

سةةني تغذيةة األ فةةال يف املنةةا ق الفقةةرية

 2٣2-28مواصلة تنفيذ التدابري الرامية ىل ضمان األمن الغذائي (غينيا االستوائية)؛
 2٣٣-28مواصةةلة ىليةةالء االهتمةةام لسةةاان املنةةا ق احلض ةرية الةةذين هةةاجروا مةةن
املنا ق الريفية ،وال سيما مسنلة تو ري السان للمحتاجني (صربيا)؛
 2٣٤-28املض ةةي يف يفدي ةةد املن ةةازل املتهاوي ةةة يف املن ةةا ق الريفي ةةة و قة ةا للمع ةةايري
الو نية ( اجياستان)؛
 2٣5-28العمةةل تةةدرجيي ا علةةل ىلنشةةاء آليةةة لتةةو ري السةةان اآلمةةن لةةذوي الةةدخل
املنخفض من ساان املنا ق الريفية (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 2٣6-28مواص ةةلة سياس ةةة بن ةةاء الس ةةان االجتم ةةاعي ميس ةةور التالف ةةة ويفدي ةةد
املساكن املتهاوية هبدء سني يروء معيشة الساان (اجلزائر)؛
 2٣٧-28ز دة تعزيز نظام الضمان االجتماعي (عمان)؛
 2٣8-28مواصلة تعزيز نظام الضمان االجتماعي (غا )؛
 2٣9-28مواصلة التدابري الرامية ىل
(اىلند)؛

سةني نظةام الضةمان االجتمةاعي للجميةص

 2٤0-28مواص ةةلة س ةةني القط ةةاع الزراع ةةي يف املن ةةا ق الريفي ةةة و قة ةا للمع ةةايري
الو نية (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 2٤1-28مواصلة تنفيذ اس اتيجية ىلنعاط املنا ق الريفية (ميامنار)؛
 2٤2-28ز دة جهودها الرامية ىل ماا حة تلو املياه (الاونغو)؛
 2٤٣-28ضةةمان حقةةوق األ فةةال يف الصةةحة ،وال سةةيما بضةةمان اةةايتهإ مةةن
عمليات التحصني ونقل الدم غري اآلمنة (الربتغال)؛
 2٤٤-28ىلدخال التعديالت الالزمة علةل احلةد األدل لألجةور ،وىلصةدار مبةاد
توجيهية بشنن املرتبات (اإلمارات العربية املتحدة)؛
 2٤5-28مواصلة ىلذكاء وعي اجملتمص نسره حبماية حقوق املويفةات ومصةاحلهن
(يهورية تنزانيا املتحدة)؛
 2٤6-28مواص ةةلة س ةةني الق ةةوانني والل ةةوائ املتعلق ةةة حبق ةةوق ومص ةةا العم ةةال
والنقاابت العمالية (أنغوال)؛
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 2٤٧-28مواصلة ضمان احلق يف العمةل ،وىلقامةة عالقةات عمةل يسةودها الةوبم
(موزامبيق)؛
 2٤8-28تع ةةديل مع ةةايري احلة ةد األدل لألج ةةور تع ةةديالا معق ةةوالا وىلص ةةدار مب ةةاد
توجيهية بشنن املرتبات (اإلمارات العربية املتحدة)؛
 2٤9-28مواص ةةلة تنفي ةةذ خط ةةة "لا ةةي ت ةةنعإ الص ةةني ابلص ةةحة" وتعزي ةةز الت ةةدابري
األخرى الرامية ىل ىلعمال احلق يف الصحة ( ييت م)؛
 250-28مواصلة تعزيز احلدمات الصحية يف املنا ق الريفيةة ،كةا يهةا خةدمات
الرعاية اجملتمعية لابار السن (سنغا ورة)؛
 251-28اختاذ مزيةد مةن التةدابري لتعزيةز الةربام واإلجةراءات الراميةة ىل سةني
الرعايةةة الصةةحية العموميةةة ،كةةا يشةةمل مواصةةلة ختفةةيض الو يةةات النفاسةةية وو يةةات
الرضص (سري الناا)؛
 252-28مواصلة تنفيذ اس اتيجية "لاي تنعإ الصني ابلصةحة" (يهوريةة كةور
الشعبية الدةقرا ية)؛
 25٣-28مواص ةةلة الة ة وي لالرتق ةةاء بص ةةحة األ ف ةةال البدني ةةة والعقلي ةةة بش ةةال
متوازن (غابون)؛
 25٤-28مواص ةةلة ز دة االس ةةتامار احلا ةةومي يف خ ةةدمات ص ةةحة األم والطف ةةل
(ىلندونيسيا)؛
 255-28مواصلة املشةاورات العامةة املتعلقةة ابلتاقيةف ابلصةحة العموميةة ودعةإ
املنظمات غري احلاومية يف تو ري احلدمات الصحية للمجتمعات ا لية (األردن)؛
 256-28ختصي مزيد من املوارد لتقدمي خدمات الصةحة العموميةة يف املنةا ق
الوسطل والغربية واملنا ق الريفية (موزامبيق)؛
 25٧-28مواصلة ماا حة املخدرات وىلعادة أتهيل املدمنني عليها (الفلبني)؛
 258-28مواصلة سني جودة خدمات رعاية األمومة (املغر )؛
 259-28املضي قدما يف تطوير نظام التعليإ (عمان)؛

 260-28اختاذ التدابري املناسبة لضمان يتص ييص األ فال يتعة ا كةامالا ابحلةق يف
التعليإ (الربتغال)؛
 261-28بذل مزيةد مةن اجلهةود لافالةة احلةق يف التعلةيإ للجميةص مةن دون يييةز
(قطر)؛
 262-28مواصةةلة التقةةدم ا ةةرز يف جمةةال تةةو ري التعلةةيإ العةةادل واملنصةةف كفال ةةا
للحق يف التعليإ (اململاة العربية السعودية)؛
 26٣-28مواصلة االستامار يف سني يروء املدارس يف املنا ق النائية (سنغا ورة)؛
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 26٤-28ضةةمان حصةةول ييةةص األ فةةال علةةل التعلةةيإ اجليةةد كةةا يتماشةةل مةةص
اتفاقية حقوق الطفل (سلو ينيا)؛
 265-28مواصةةلة سةةني حص ةةول األ فةةال علةةل التعل ةةيإ ،وال سةةيما األ ف ةةال
الذين يعيشون يف املنا ق الريفية وأ فال العمال املهاجرين (سري الناا)؛
 266-28توسةةيص نطةةاق التطةةوير املتةةوازن ملؤسسةةات التعلةةيإ اإللزامةةي وأسةةاليب
تقدمي احلدمات العمومية يف املنا ق احلضرية والريفية (البحرين)؛
 26٧-28مواصلة اجلهود الرامية ىل سد الفجوة يف التعليإ اإللزامي بني املنا ق
اإلثنية املتمتعة ابحلاإ الذايت واملعدل الو ين (بوروندي)؛
 268-28مواصلة تطوير التعليإ ثنائي اللغة يف منا ق األقليات اإلثنية (يهورية
كور الشعبية الدةقرا ية)؛
 269-28تعزيةز نظةةام التعلةيإ املهةةين والتقةين ابعتبةةاره بةديالا تعليميةا جيةدا لتنميةةة
البلد (ىلري )؛
 2٧0-28ز دة ال ةةدعإ امل ةةاص املقة ةةدم ىل األ ف ةةال ا تة ةةاجني ض ةةما ا حلقه ة ةإ يف
التعليإ اإللزامي (اجلزائر)؛
 2٧1-28تشةةجيص الصةةني علةةل مواصةةلة تعزيةةز اإلج ةراءات املتخةةذة مةةن أجةةل تةةو ري
التعليإ والتدريب ألشد الفمات حرما ا ،وعلل ز دة تعزيز تل اإلجراءات (جزر القمر)؛

 2٧2-28مواصلة تنفيةذ سياسةة التعلةيإ اجملةاا يف منطقةة التبةت املتمتعةة ابحلاةإ
الذايت (نيبال)؛

 2٧٣-28ز دة الدعإ املقدم لتةو ري التعلةيإ يف مرحلةة الطفولةة املباةرة للمجتمعةات
الريفية (نيبال)؛
 2٧٤-28مواصةةلة ز دة اإلمةةداد ابملةةوارد التعليميةةة يف املنةةا ق النائيةةة واملنةةا ق
الريفية ومنا ق األقليات اإلثنية (بنغالديش)؛
 2٧5-28تعزيز هن اح ام االختالء الاقايف داخل ىلقليمها (بريو)؛
 2٧6-28مواصلة االرتقاء كسةتوى احلةدمات الةب تقةدمها اىليمةة العامةة لالذاعةة
والتلفزيون (أذربيجان)؛
 2٧٧-28سني التغطية ابلبة اإلذاعةي والتلفزيةوا وجةودة خدماتةه يف املنةا ق
النائية ( اجياستان)؛
 2٧8-28س ةةني نظ ةةام احل ةةدمات الاقا ي ةةة العمومي ةةة وت ةةو ري احل ةةدمات الاقا ي ةةة
للفقراء من الساان (الاامريون)؛
 2٧9-28مواصلة اجلهود الرامية ىل

سني يتص املرأة حبقوقها (تونس)؛

 280-28مواصةةلة تو يةةد اإلاةةازات الةةب ققةةت يف جمةةال تعزيةةز حقةةوق امل ةرأة
ور اهها (اجلمهورية الدومينياية)؛
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 281-28مواصلة اختاذ تدابري لسد الفجوة يف األجور بني اجلنسني ،بسبل منهةا
اعتماد قانون بشنن مبدأ املساواة يف األجر (يهورية مولدو ا)؛
 282-28سن قانون عمل ين
العمل نفسه (كولومبيا)؛

علل املسةاواة يف األجةر بةني الرجةل واملةرأة لقةاء

 28٣-28بذل جهود يف سبيل تعزيز حقوق اإلنسةان واايتهةا ،و قيةق املسةاواة
يف األجر بني اجلنسني (العراق)؛
 28٤-28مواص ةةلة تعزي ةةز املس ةةاواة ب ةةني اجلنس ةةني ،وال س ةةيما م ةةن خ ةةالل س ةةني
قانون العمل واأل ر التنظيمية لفائدة النساء العامالت (جيبويت)؛
 285-28مواصةةلة وتوسةةيص نطةةاق اجلهةةود املبذولةةة للتصةةدي ىل ييةةص أشةةاال
التمييةةز اجلنسةةاا ،كةةا يف ذلة اجلهةةود املبذولةةة إلدمةةاج املةرأة يف التنميةةة مةةن خةةالل
ييص خططها االقتصادية واالجتماعية الو نية (غيا )؛
 286-28اختاذ التدابري املالئمة ملنص ييص أشاال التمييز اجلنساا والعنف ضد
املرأة (ليختنشتاين)؛
 28٧-28مواصلة جهود ماا حة التمييز اجلنساا (ماليز )؛
 288-28االستمرار يف وضص وتنفيذ تدابري لسد الفجوة يف األجور بني اجلنسني
وتعزيز يايل املرأة يف املناصب القيادية واإلدارية (املغر )؛
 289-28تعزيز التدابري الرامية ىل ماا حةة العنةف ضةد املةرأة والعنةف العةائلي،
بس ةةبل منه ةةا س ةةني التشة ةريعات الس ةةارية ك ةةا ياف ةةل ت ةةو ري س ةةبل انتص ةةاء أ ض ةةل
للضحا (رواندا)؛
 290-28يمةةا يتعلةةق ابلقةةانون اجلديةةد ملاا حةةة العنةةف العةةائلي ،املسةةارعة ىل
تنفيذ االلتزامات الناشمة عن ذل القانون يفاه النساء الضحا (سويسرا)؛
 291-28مواصة ةةلة سة ةةني القة ةةوانني والسياسة ةةات لتماة ةةني امل ة ةرأة الصة ةةينية مة ةةن
املشاركة يف صنص القرار (صربيا)؛
 292-28مواص ةةلة تنفي ةةذ سياس ةةتها املتعلق ةةة بض ةةمان ةةرق العم ةةل للمة ةرأة و س ةةني
مشاركتها علل قدم املساواة مص الرجل علل الصعيدين االس اتيجي والتنفيذي (ىلثيوبيا)؛
 29٣-28اخت ةةاذ ت ةةدابري علي ةةة لتعزي ةةز مش ةةاركة املة ةرأة مش ةةاركة كامل ةةة يف احلي ةةاة
السياسية والعامة علل قدم املساواة مص الرجل (آيسلندا)؛
 29٤-28مواصةةلة اختةةاذ تةةدابري لتنميةةة قةةدرات امل ةرأة ،كةةا يشةةمل مشةةاركتها يف
الشؤون العامة (اىلند)؛
 295-28اخت ةةاذ مزي ةةد م ةةن الت ةةدابري لتعزي ةةز دور املة ةرأة يف عملي ةةات ص ةةنص القة ةرار
وىلدارة الشؤون العامة (أرمينيا)؛
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 296-28ىليةةالء األولويةةة حلمايةةة حقةةوق الطفلةةة مةةن خةةالل كفالةةة تسةةجيل ييةةص
الفتيات عند الوالدة ،وتنفيذ االت توعية واسعة النطاق حبقوق اإلنسةان املافولةة
للفتيات ،وتشجيص تعليمهن (سلو ينيا)؛
 29٧-28مواصلة اجلهود الرامية ىل

سني يتص األ فال حبقوقهإ (تونس)؛

 298-28تااي ةةف اجلهة ةةود الرامية ةةة ىل مسة ةةاعدة األ ف ةةال الة ةةذين خلفهة ةةإ آاب هة ةةإ
وأمها إ وراءهإ يف املنا ق الريفية واأل فال الذين يعيشون يف أوضاع هشة (جيبويت)؛
 299-28تسريص وترية عملية تعديل القانون ذي الصلة من أجل مواصلة سني
احلماية القانونية املافولة لل ُقصر (اجلمهورية الدومينياية)؛
 ٣00-28تعزي ةةز النم ةةاء الص ةةحي لأل ف ةةال يف املن ةةا ق الفق ةةرية ،واحليلول ةةة دون
انتقال الفقر بني األجيال (الاويت)؛
 ٣01-28اختةةاذ تةةدابري لضةةمان حصةةول ييةةص األ فةةال علةةل التعلةةيإ ،وال سةةيما
أ فال الالجمني و الا اللجوء (املاسي )؛
 ٣02-28مواصلة تنفيذ املبةاد التوجيهيةة لنمةاء الطفةل وبةر م العمةل الةو ين
لنماء الطفل ،و سني آلية ااية حقوق األ فال ومصاحلهإ (ميامنار)؛
 ٣0٣-28مواصلة وضص سياسات عامة حلماية حقوق الطفل ،كا يشمل القضاء
علل ييص أشاال استغالل األ فال (شيلي)؛
 ٣0٤-28وضص خطة و نية للقضاء علل عمل األ فال ،وال سةيما يف قطاعةات
التعةةدين والصةةناعة التحويليةةة وصةةناعة الطةةو  ،وضةةمان مةةوايبتهإ علةةل الدراسةةة
(كوستارياا)؛
 ٣05-28مواص ةةلة تنفي ةةذ ق ةةانون ااي ةةة القص ةةر ،بص ةةيغته املنقح ةةة ،وق ةةانون من ةةص
جنوو األحدا لضمان يتص القصر ابلصحة البدنية والنفسية (الاويت)؛
 ٣06-28مواص ةةلة اجله ةةود الرامي ةةة ىل
وكبار السن (الفلبني)؛

س ةةني رعاي ةةة األش ةةخاق ذوي اإلعاق ةةة

 ٣0٧-28ىلي ةةالء مزي ةةد م ةةن االهتم ةةام حلماي ةةة حق ةةوق ومص ةةا األش ةةخاق ذوي
اإلعاقة (اململاة العربية السعودية)؛
 ٣08-28تعم ةةيإ تنفي ةةذ مب ةةادرة  ٥12٥املنباق ةةة ع ةةن الق ةةانون اإل ةةاري املتعل ةةق
ابإلعاقة (ىلسبانيا)؛
 ٣09-28مواصةةلة اجلهةةود الراميةةة ىل اختةةاذ تةةدابري للقضةةاء علةةل التمييةةز ضةةد
األشخاق ذوي اإلعاقة ،و ق ا التفاقية حقوق األشخاق ذوي اإلعاقة (اتيلند)؛
 ٣10-28ااي ةةة حق ةةوق األش ةةخاق ذوي اإلعاق ةةة ومص ةةاحلهإ م ةةن أج ةةل قي ةةق
تنمية مستدامة شاملة ىلذه الفمة من اجملتمص (اإلمارات العربية املتحدة)؛

GE.18-22685

27

A/HRC/40/6

 ٣11-28اايةةة حقةةوق األشةةخاق ذوي اإلعاقةةة ومصةةاحلهإ لاةةي يتس ة ىلةةإ
قيق تنمية مستدامة ومتااملة (اإلمارات العربية املتحدة)؛
 ٣12-28مواصةةلة تنفيةةذ نظةةام اإلعةةا ت املاليةةة لرعايةةة األشةةخاق ذوي اإلعاقةةة
(يهورية تنزانيا املتحدة)؛
 ٣1٣-28اختاذ ما يلزم من تدابري ،يشيا مص أحاام املعاهدات الدولية ،لضةمان
دارسة األشخاق ذوي اإلعاقة دارسة كاملة حلقوقهإ (أنغوال)؛
 ٣1٤-28التصديق علةل معاهةدة مةراكش لتيسةري النفةاذ ىل املصةنفات املنشةورة
لفائةةدة األشةةخاق املافةةو ني أو مع ةةاقي البصةةر أو ذوي ىلعاقةةات أخةةرى يف قة ةراءة
املطبوعات (الربازيل)؛
 ٣15-28مواصةةلة سةةني تغطيةةة األشةةخاق ذوي اإلعاقةةة ابلضةةمان االجتمةةاعي
األساسي (الاونغو)؛
 ٣16-28ضمان يتص األشةخاق ذوي اإلعاقةة ،علةل قةدم املسةاواة مةص غةريهإ،
حبقةةوقهإ يف املش ةةاركة يف ىلدارة الش ةةؤون االجتماعيةةة الو ني ةةة وحبق ةةوقهإ ومص ةةاحلهإ
املشروعة األخرى (األردن)؛
 ٣1٧-28وقة ةةف القية ةةود املفروضة ةةة علة ةةل حرية ةةة التبتية ةةني والويغة ةةور يف التنقة ةةل،
والسةةماو لوسةةائط اإلعةةالم ومسةةؤوص األمةةإ املتحةةدة واملسةةؤولني األجانةةب بةةدخول
منطقب شينجيانغ والتبت (أس اليا)؛
 ٣18-28استمناء احلوار الانائي بشنن التبت (نيوزيلندا)؛
 ٣19-28اختةةاذ تةةدابري عاجلةةة الحة ام حقةةوق األشةةخاق املنتمةةني ىل األقليةةات
اإلثنيةةة ،كةةا يهةةا احلةةق يف التجمةةص السةةلمي واحلةةق يف اإلجهةةار ابلةةدين والتعبةةري عةةن
الاقا ة ،وال سيما يف منطقب شينجيانغ والتبت (السويد)؛
 ٣20-28اح ة ة ام يية ةةص حقة ةةوق اإلنسة ةةان الواجبة ةةة لشة ةةعب التبة ةةت واألقلية ةةات
األخةةرى ،كةةا يف ذل ة أئيةةة يمةةة بيمةةة آمنةةة ونظيفةةة وصةةحية ومسةةتدامة ،وهةةو أمةةر
ال غ عنه للتمتص ابلعديد من هذه احلقوق (سويسرا)؛
 ٣21-28االلت ة ةزام إبصة ةةالو جانة ةةب العة ةةرض مة ةةن االقتصة ةةاد وتشة ةةجيص التنمية ةةة
االقتصةةادية واالجتماعيةةة املسةةتدامة والسةةليمة يف منطقةةة شةةينجيانغ املتمتعةةة ابحلاةةإ
الذايت ( اجياستان)؛
 ٣22-28احة ة ام حق ةةوق األقلي ةةات اإلثني ةةة وحريته ةةا يف ال ةةدين ويف التعب ةةري ع ةةن
هويتها الاقا ية اح ام ا كامالا (كرواتيا)؛
 ٣2٣-28توسيص نطاق الربام املنفذة الرامية ىل ضمان ااية حقةوق األقليةات
(زمبابوي)؛
 ٣2٤-28تعزيز كفالة النهوض حبقوق اإلنسان لألقليات (أ غانستان)؛
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 ٣25-28ااي ةةة يي ةةص حق ةةوق اإلنس ةةان وتعزيزه ةةا ،وال س ةةيما حق ةةوق األقلي ةةات
اإلثنيةةة والدينيةةة ،كةةن يهةةا الويغةةور يف منطقةةة شةةينجيانغ؛ ووقةةف ييةةص السياسةةات
واألنشةةطة احلاوميةةة ،ماةةل التنمةةيط اإلثةةين ،الةةب تنةةايف التزامةةات الصةةني الدوليةةة يف
جمال حقوق اإلنسان ،والسماو للمقرر احلاق املعةين حبريةة الةدين أو املعتقةد بةز رة
منطقة شينجيانغ املتمتعة ابحلاإ الذايت ( نلندا)؛
 ٣26-28مواصةةلة تعزيةةز اايةةة حقةةوق األقليةةات اإلثنيةةة ،و ق ةا لدسةةتور الصةةني
والتزاما ا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان (اليو ن)؛
 ٣2٧-28منص وماا حة ييص أشاال التمييز والعنف ،وال سيما ضةد األقليةات
اإلثنية والدينية (ىليطاليا)؛
 ٣28-28مواصةةلة ضةةمان حقةةوق األقليةةات اإلثنيةةة يف املشةةاركة يف ىلدارة شةةؤون
الدولةةة والشةةؤون االجتماعيةةة علةةل قةةدم املسةةاواة مةةص غريهةةا و قةا للقةةانون (يهوريةةة
الو الدةقرا ية الشعبية)؛
 ٣29-28ىلذكةةاء وعةةي العمةةال ،وال سةةيما العمةةال املهةةاجرون ،نحاةةام القةةانون
(دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 ٣٣0-28مواصةةلة تعزيةةز حةةق أ فةةال العمةةال املهةةاجرين يف التعلةةيإ (اجلمهوريةةة
الدومينياية)؛
 ٣٣1-28مواصلة تقدمي خدمات الرعاية الصحية األساسية للمهاجرين (مدغشقر)؛
 ٣٣2-28مواصلة ااية حقوق العمال املهاجرين من خالل القانون (نيبال)؛
 ٣٣٣-28ىل الق سراو ا تجزين من املدا عني عن حقوق اإلنسان (أس اليا)؛
 ٣٣٤-28يمة بيمة آمنةة ومواتيةة جلميةص املةدا عني عةن حقةوق اإلنسةان واحلفةاظ
عليها (النروي )؛
 ٣٣5-28تطبيق سياسات عامة حلماية املدا عني عن حقوق اإلنسان كا يتماشل
مص املعايري الدولية (ىلسبانيا)؛
 ٣٣6-28الاف عن مضايقة املدا عني عن حقوق اإلنسةان وأ ةراد أسةرهإ وعةن
اختطا هإ خارج احلدود اإلقليمية ،والاف عن وضص أشخاق ت اإلقامة اجلربية
ومةةنعهإ مةةن السةةفر بسةةبب عملهةةإ يف جمةةال الةةد اع عةةن احلقةةوق ،وىل ةةالق س ةراو
املسجونني بسبب عملهإ يف هذا اجملةال كةن ةيهإ اتشةي وانغتشةود ،وىلىلةام تةوهب،
وهوانغ تشي ،ووانص تشوااانغ (الوال ت املتحدة األمرياية)؛
 ٣٣٧-28اختاذ التدابري الالزمة لضمان يان املةدا عني عةن حقةوق اإلنسةان مةن
دارسة حقهإ يف حرية التعبري والتجمص السلمي (بلجياا)؛
 ٣٣8-28ضمان دارسةة املةدا عني عةن حقةوق اإلنسةان وأ ةراد األقليةات دارسةة
كاملة حلريتهإ يف تاوين اجلمعيات وحريتهإ يف التعبري ،و ق ا للقانون الدوص حلقوق
اإلنسان (كوستارياا)؛
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 ٣٣9-28ياةةني ييةةص أعضةةاء اجملتمةةص املةةدا مةةن التواصةةل حبريةةة مةةص اآلليةةات
الدولي ةةة حلق ةةوق اإلنس ةةان م ةةن دون خ ةةوء م ةةن التع ةةرض لل هي ةةب أو ألي أعم ةةال
انتقامية (ىلستونيا)؛
 ٣٤0-28اختةةاذ ىلج ةراءات وريةةة للسةةماو للمحةةامني واملةةدا عني عةةن حقةةوق اإلنسةةان
كمارسة حقهإ يف حرية التعبري والرأي من دون ديد أو مضايقة أو انتقام (أيرلندا)؛
 ٣٤1-28اختاذ التدابري الالزمة لتهيمة بيمة آمنة لألشخاق العاملني يف جمال ااية
حقةةوق اإلنسةةان وتعزيزهةةا ،كةةن ةةيهإ الصةةحفيون واملةةدا عون عةةن حقةةوق اإلنسةةان،
والتحقيق يف ييص أعمال العنف الب تستهد هإ ومعاقبة مرتابيها (األرجنتني)؛
 ٣٤2-28كفالةة ياةةن املةةدا عني عةن حقةةوق اإلنسةةان مةن أداء عملهةةإ مةةن دون
التعرض للمضايقة أو التخويف أو ألي نوع من األعمال االنتقامية (ليختنشتاين)؛
 ٣٤٣-28اح ام احلقوق واحلر ت ومباد سيادة القانون املارسةة يف ىل ةار بلةد
واحد ونظامني املعمول به يف هونغ كونغ (أس اليا)؛
 ٣٤٤-28سةةني رصةةد تنفيةةذ عقةةود العمةةل املوحةةدة ،وال سةةيما ابلنسةةبة حلةةدم
املنازل املهاجرين يف هونغ كونغ (الفلبني)؛
 ٣٤5-28ضمان حق ساان هونغ كونةغ يف املشةاركة يف احلاةإ بةال يييةز مةن أي نةوع
كان (كندا)؛
 ٣٤6-28سن قانون داخلي يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية احلاصة لتنفيذ اتفاقية
حقوق الطفل (كرواتيا).
 -29وييص االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقةف الدولةة
(الةةدول) الةةب قةةدمتها و/أو الدولةةة موضةةوع االسةةتعراض .وينبغةةي أال يُفهةةإ منهةةا أهنةةا ظةةل
بتنييد الفريق العامل كال.
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