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مقدمة
 -١عق ددد القري ددق العام ددس املع ددل ابري ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس املنرد د ج د قد درار لد د
حق د إل اان ددان  ١/5دورتددل الرابعددة والثالث د ل القددتة املمتدددة مددن  4إىل  ١5تر درين الث دداي/
ن فمرب  .20١9وايتعرضت احلالة ل مجه رية إيران اايالمية ل اجلل ة التايدعة املعقد دة ل 8
تردرين الثدداي/ن فمرب  .20١9وتددر س وفددد مجه ريددة إيدران اايددالمية مد اسلد األعلد حلقد إل
اان ان ال يد حممد ج اد ردشري ررجياي .واعتمد القريق العامس التقرير املتعلق جبمه رية إيران
اايالمية ل جل تل  ١4املعق دة ل  ١2تررين الثاي/ن فمرب .20١9
 -2ول  ١5كددان ن الثاي/يندداير  20١9اختددار لد حقد إل اان ددان فريددق املقددررين التددا
(اسم عة الثالثية) لتي ري ايتعرا ،احلالة ل مجه رية إيران اايالمية :بريو وت ن والعراإل.
 -٣وعمدال ححادام الققدرة  ١5مددن مرفدق قدرار لد حقد إل اان دان  ١/5والققدرة  5مددن
مرفق قراره  2١/١6صدرت ال اثئق التالية ألغرا ،ايتعرا ،احلالة ل مجه رية إيران اايالمية:
()

تقرير وطل/عر ،كتايب مقدم وفقا للققرة )A/HRC/WG.6/34/IRN/1( ) (١5؛

(ب) جتمي ددل للمعل م ددات عدت ددل مق ض ددية األم ددم املتح دددة ال ددامية حلقد د إل اان ددان
(املق ضية ال امية) وفقا للققرة (١5ب) ()A/HRC/WG.6/34/IRN/2؛
(ج)

م جز عدتل املق ضية ال امية وفقا للققرة (١5ج) (.)A/HRC/WG.6/34/IRN/3

 -4و حيلت إىل مجه رية إيران اايدالمية عدن طريدق اسم عدة الثالثيدة قائمدة يددلة عدد ا
ي ددلقا ي دتاليا و ملاني ددا والربتغ ددال وبلجيا ددا وليشتنر ددتاين ابلنياب ددة ع ددن م ع ددة األص دددقا املعني ددة
آبليات التنقيذ وتقدمي التقارير واملتابعة عل الصعيد ال طل وإيبانيا ويل فينيا وال يد وي ي را
واململا ددة املتحد دددة لربيعانيد ددا الع م د د و يرلند دددا الرد ددمالية وال د د ر ت املتحد دددة األمريايد ددة .و اد ددن
ارطالع عل هذه األيدلة ل امل قل الرباي لاليتعرا ،الدورج الرامس.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
شددار وفددد مجه ريددة إيدران اايددالمية إىل ن إيدران تقد ّدر حددق التقدددير عمليددة اريددتعرا،
-5
الدورج الرامس ابعتبارها عملية فريدة تتيح دراية حالة حق إل اان ان ل مجيل الدول األعضا
ل األمم املتحدة عل قدم امل اواة .و كد ن مجه رية إيدران اايدالمية تعتدرب ن حقد إل اان دان
جز ر يتجز من فار متجذر ل اايالم.
 -6ومن ددذ اعتم دداد املالح ددات املنبثق ددة ع ددن اجل ل ددة ال ددابقة نرد د اسلد د األعلد د حلقد د إل
اان ان ل آب /غ ع  20١5اللجنة ال طنية للمتابعة اليت تضم ممثل عن ال زارات املعنية
م ددن ج ددس تنقي ددذ الت ص دديات ال دديت قبلته ددا إيد دران .ول نقد د ال ددنة ّي ددت اللجن ددة اريتر ددارية
للمن مددات غددري احلا ميددة .و حيلددت الت صدديات بعددد تب يبهددا إىل الد زارات احلا ميددة املعنيددة مددن
جددس تنقيددذها وإىل املن م دات غددري احلا ميددة ذات الصددلة .و عدددت التقريد ادر ال د طل جلنددة صددياغة
2

GE.19-22573

A/HRC/43/12

اي ددتعانت ر دداركة اجله ددات ص دداحبة املص ددلحة امل ددذك رة ع دداله وإي ددهاما ا .ويتن دداول التقري ددر ك ددس
الت صيات تقريبا املنبثقة عن ج لة اريتعرا ،الثانية.
 -٧واعتمدت مجه رية إيران اايالمية منذ اجل لة ال ابقة عددا من ال يايدات والقد ان
والل د د ائح ا،امد ددة مد ددن قبيد ددس ميثد دداإل حق د د إل امل اطند ددة (كد ددان ن األول/دي د ددمرب )20١6؛ وقد ددان ن
ماافحد ددة املشد دددرات بصد دديغتل ين
املعدلد ددة (تر د درين الثد دداي/ن فمرب )20١5؛ وقد ددان ن حايد ددة حق د د إل
األشد ددشا ذوج ااعاقد ددة (كد ددان ن الثاي/يند دداير )20١8؛ وقد ددان ن ااج د درا ات اجلنائيد ددة اجلديد ددد
(حزيران/ي ني ددل  )20١5ال ددذج ي دددم املع ددايري الدولي ددة حلقد د إل اان ددان ددا ل ذل د د حق د د إل
املتهم ( حاام تتعلق آبليات احلماية) ويتضمن تعريقا للتعذي وحي ر هذه املمارية.
 -8وواجه ددت مجه ري ددة إي د دران ااي ددالمية حت ددد ت ج دديمة ل ي ددياإل عمله ددا عل د د تنقي ددذ
الت صيات وبراس عم ل إطار جه دها الرامية إىل حت حالة حق إل اان ان ل البلد.
 -9ومتثلدت العقبدة األوىل ل العقد ابت ارقتصدادية الدديت تعدرب ابلتددابري الق درية ارنقراديددة.
فقددد دت هددذه العق د ابت إىل تق د يا اجله د د الراميددة إىل حتقيددق التنميددة ارقتصددادية وارجتماعيددة
الااملددة والتمت ددل بع دددد مددن احلق د إل املنص د عليهددا ل العه ددد ال دددو اخلددا ابحلق د إل املدني ددة
وال يايد ددية والعه د ددد الد دددو اخل د ددا ابحلق د د إل ارقتص د ددادية وارجتماعيد ددة والثقافي د ددة وغريمهد ددا م د ددن
الصا ك ا ل ذل احلق ل احلياة واحلق ل الصحة واحلق ل العمس واحلق ل التنمية.
 -١0و فاد ال فد حن مجه رية إيران اايالمية تنددد ابارهداب الدذج تعتدربه يدببا رنتهاكدات
ج يمة حلق إل اان ان وخعرا يهدد التنميدة ال يايدية وارجتماعيدة وارقتصدادية للددول مضديقا
ن إيران تعترب نق ها ضحية رئي ية لإلرهاب وواحدة من كثر الدول إصرارا عل ماافحتل.
 -١١ومد ددا فتدد ددت مجه ريد ددة إي د دران اايد ددالمية ب صد ددقها طرفد ددا ل الصد ددا ك الرئي د ددية حلق د د إل
اان ددان ترددارك مردداركة كاملددة ل املددداورت واألنرددعة الدديت دددب إىل تعزيددز حقد إل اان ددان.
وتعاونددت مجه ريددة إي دران اايددالمية بنردداط مددل آليددات حق د إل اان ددان التابعددة ل مددم املتحدددة
ومنها املق ضية ال امية .فقد قام وفددان رفيعدا امل دت ن مدن املق ضدية ال دامية بدز رت إىل طهدران
ل  20١8و .20١9ووجهددت مجه ريددة إيدران اايددالمية دع د ات رمسيددة إىل املقددرر اخلددا املعددل
حبددق كددس إن ددان ل التمتددل حعل د م ددت ن مماددن مددن الصددحة البدنيددة والعقليددة واملقددررة اخلاصددة
املعنيدة ابحلدق ل الغدذا واملقددرر اخلدا املعدل ابألثدر ال ددلب للتددابري الق درية ارنقراديدة ل التمتددل
حبق د إل اان ددان .وعددالوة عل د ذل د و ّجهددت دع د ة رمسيددة إىل مق ضددة األمددم املتحدددة ال ددامية
حلق إل اان ان لز رة البلد.
 -١2وعل مدن ال ن ات اخلم األخرية واصلت مجه ريدة إيدران اايدالمية تعاوادا الثندائي
ل ددا القض ددا وحقد د إل اان ددان م ددل ع دددد م ددن البل دددان بينه ددا ارحت دداد الروي ددي و يد دتاليا
وإيعاليا والربازيس والدامنرك وي ي را والص والعراإل وقعر والياابن.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -١٣دىل  ١١١وفدددا ببيدداات ثنددا جل ددة التحدداور .وتددرد الت صدديات املقدمددة ثنددا جل ددة
التحاور ل القرع الثاي من هذا التقرير.
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 -١4ووردت ت صد د دديات مد د ددن الد د دددول التاليد د ددة :ص د د دربيا وييرد د دديس وي د د دريالي ن ويد د ددنغاف رة
وي ددل فينيا وإي ددبانيا وي ددرج رنا ددا ودول ددة فل ددع وال د د يد وي ي د درا واجلمه ري ددة العربي ددة
ال د د رية واتيلند ددد وت د د ن وتركمان د ددتان و وغند دددا و وكرانيد ددا وبلجياد ددا وال د د ر ت املتحد دددة
األمرياي ددة و وروغد د اج و وزبا ددتان ومجه ري ددة فن ددزويال الب ليقاري ددة وفيي ددت ام و فغان ددتان
و لباني ددا واجلزائ ددر و نغ د د ر واألرجنت د د و رميني ددا و ي د دتاليا والنم ددا و ذربيج ددان والبح د درين
وبددنغالدي وبدديالروس واململاددة املتحدددة لربيعانيد ددا الع م د و يرلندددا الرددمالية وب د اتن ودولددة
ب ليقيددا املتعددددة الق ميددات وب ت د اا والربازيددس وبددروي دار ال ددالم وبلغددار وب ركينددا فاي د
وب روندددج وكمب د د وكندددا وشدديلي والص د وكرواتيددا وك د اب وقددرب وتردديايا ومجه ريددة
ك د ر الر ددعبية الد قراطي ددة وال دددامنرك واجلمه ري ددة الدومينياي ددة وإك د ادور ومص ددر وإي ددت نيا
وإثي بي ددا وفيج ددي وفنلن دددا وفرن ددا وج رجي ددا و ملاني ددا وغ دداا واليد د ان وه دداييت وهن دددوراس
وآي ددلندا وا،نددد وإندوني دديا والع دراإل و يرلندددا وإي درائيس وإيعاليددا واليدداابن وكازاخ ددتان
وكينيددا والا يددت وقريغيزيددتان ومجه ريددة رو الد قراطيددة الرددعبية ورتقيددا ولبنددان وليت انيددا
ولا مربغ وماليز ومالعة واملا ي واجلبس األي د وميامنار ونيبال وه لندا وني زيلنددا
ونياد دداراغ ا والنيجد ددر ونيجد ددري ومقد دددونيا الرد ددمالية والند ددروي وعمد ددان وابك د ددتان وبد ددريو
والقلبد د وب لن دددا والربتغ ددال وقع ددر ومجه ري ددة كد د ر ومجه ري ددة م ل دددوفا وارحت دداد الروي ددي
واململاة العربية ال ع دية وال نغال وت غ  .و دلت مدا ببيدان .و ادن ارطدالع علد الن دشة
الااملة للبياات ل حمق ظات البث الرباي عل امل قل الرباي ل مم املتحدة(.)١
 -١5وردا عل األيدلة اليت ثريت خالل جل ة التحاور فاد وفد مجه ريدة إيدران اايدالمية ل
معر ،احلديث عن حق إل املرة حن املادة  ١0١مدن خعدة التنميدة ال طنيدة ال اديدة ت دلط الضد
عل العدالة ب اجلن دعمدا للحقد إل األيايدية للمدر ة ل دارت عديددة مدن قبيدس احلدق ل
املمارس
التعليم ول العمس ول الضمان ارجتماعي ول الرعاية الصحية .ما خبص العنف ا
عل الن ا والقتيات ب ّ ال فد ن قان ن حاية املرة وص ن كرامتهدا و منهدا إزا العندف يهددب إىل
جترمي شاال جديدة لالعتدا والتحرش وانتهاكات حق إل املدر ة وإىل اعتمداد تددابري لل قايدة والددعم
ت ددتهدب إاددا العنددف امل ددلط عل د املددر ة .و شددار ال فددد إىل يددن قددان ن جديددد لترددديد العق بددة
عل منقذج ا،جمدات ابألحدا ،ودعدم ضدحا هدذه ارعتددا ات .زد علد ذلد ن املدادة 50
مدن قدان ن حايدة األيدرة جت ّدرم الدزواج املب ّادر .و خدريا فداد ال فدد حن الربملدان اعتمدد مردروع قددان ن
ي مح ل طقال امل ل دين من م إيرانية و ب جنب بعل احلص ل عل اجلن ية اايرانية.
 -١6وفيما يتعلق ابلتعليم فاد ال فد حن معدل ااملدام ابلقدرا ة والاتابدة ارتقدل مدن  8٧.١ل
املائد ددة ل عد ددام  20١5إىل  88.8ل املائد ددة ل عد ددام  .20١8وعد ددالوة عد ددال ذل د د زادت ن د ددبة
حض د ر املددر ة ل مرحلددة التعلدديم العددا حيددث متثددس  56ل املائددة مددن م د ع طددالب اجلامعددات
اايراني ددة و 24ل املائ ددة م ددن امل د ظق األك دداد ي  .وتر ددارك امل ددر ة مر دداركة نر ددعة ل العملي ددات
ال يايددية يضددا .فقددد زادت ن ددبة حض د ر املددر ة ل دوار اادارة مددن  ١4.9ل املائددة ل 20١٧
إىل  ١8.٣ل املائددة ل  .20١8ويددجس عدددد املرشددحات لالنتشدداابت الربملانيددة ز دة قدددرها 2١
ضددعقا ترمجددت بددز دة حربعددة ضددعاب ونصددف ل عدددد النائبددات .وعددالوة عل د ذل د زاد عدددد
__________
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الن ا ل ال املدن والقرن قدار ثالثدة ضدعاب وبلدد عددد الن دا الدالن شداركن ل اجل لدة
األخرية رنتشاابت اسال احمللية  4 029امر ة.
 -١٧ومددن التدددابري الدديت امددذت حلمايددة حقد إل العقددس إنرددا فددروع التقتدي اخلاصددة والدددوائر
اجلنائية اخلاصدة املالقدة ابلن در ل قضدا ارعتددا علد األطقدال؛ وإنردا منصدة للريدائس اخلعيدة
مددن جددس ماافحددة إيددذا األطقددال ل  20١٧وتنقيددذ خعددة وطنيددة ملاافحددة العنددف ابألطقددال
ترددرب عليهددا وزارة التبيددة .وإضددافة إىل ذل د وضددعت مردداريل ق د ان جتددرج حاليددا مناقرددتها
داخدس الربملددان بغيددة اعتمادهددا تتندداول م د لة جدرب الضددرر املعند ج الددذج يلحددق ابألطقددال ضددحا
اجلرائم اجلن ية وم لة ح ر الزواج املبار.
 -١8ومن اخلع ات املتشذة لصاحل األششا ذوج ااعاقة اعتماد قان ن شامس لدعم هدذه
القدة ووثيقة ايتاتيجية وطنية بر ن التتيبدات التي دريية واعتمداد قدان ن يلدزم الد زارات احلا ميدة
بتشصيص حصدة  ٣ل املائدة مدن ال ظدائف ل شدشا ذوج ااعاقدة وبتد فري التعلديم ابسدان ،دذه
القدة من األششا .
 -١9و فاد ال فد حن مجه رية إيران اايالمية شهدت اضة حقيقية ل قعاع القضا  .وعل
يددبيس املثددال قد ّدرت عقد ابت بديلددة جديدددة يعبقهددا القضدداة ل قضددا معينددة .ور ت يننقددذ مددذكرات
دتط ن تت ددا للم ددتهم إمااني ددة اختي ددار حم ددام يند د ب عن ددل.
ارحتج دداز االزام ددي بر دداس آ  .وير د ا
والقاعدة ّن مجيل األحاام اليت تصدرها احملاكم قابلة لاليتدناب .وجي عل احلا مة ن تقددم
تع يضددات ألج شددشص تقضددي احملامددة بربا تددل بعددد ا امددل ألج يددب مددن األيددباب ل ط د ر
التحقيقددات األوليددة .و ج د ااصددالحات الدديت دخلددت نضددل املدددان ن دون  ١8يددنة لن ددام
عق ابت جديد ي تبعد عق بدة ااعددام .و ادن ن يقضدي اجلدا ن األحددا العقد ابت ال دالبة
للحرية ل إصالحيات وذل ملددة ر تتجداوز د يدن ات .ول القدتة بد  20١5و20١8
مش ددس العقد د  ١ ٧55م ددداا ص دددر حبقه ددم حا ددم اباع دددام .ول إط ددار آلي ددة العقد د نق ددها متت ددل
ابلعق د  8١0م ددن الن ددا و 2٣9م ددن األجان د و ١٣٧م ددن امل دددان األح دددا دون  ١8ي ددنة
الذين صددرت حبقهدم عقد ابت خدرن .واحتقدار ابلدذكرن األربعد رنتصدار الثد رة اايرانيدة متتدل
ابلعق  85 000مدان ل كان ن الثاي/يناير .20١9
 -20وجت يدا جله د احلا مة الرامية إىل حاية حق إل األقليات الدينية انتش ربعة عضدا
صصدت ربعدة مقاعدد ل
ينتم ن إىل قليات دينية ل اللجنة املالقة بصياغة الديت ر اجلديدد .وخ ّ
الربملان ل قليات الدينية اليت تتمتل حبرية نرر املؤلقات ون خ الاتاب املقددس ومدا إىل ذلد  .زد
عل د د ذل د د ن ف د دراد األقلي ددات ل مجه ري ددة إي د دران ااي ددالمية يتمتع د د ن حبري ددة اختي ددار مداري ددهم
وم ترقيا م وما إىل ذل .
 -2١وميثدداإل حق د إل امل اطنددة الددذج قددره ال درئي ل عددام  20١6ه د ثابددة آليددة إداريددة تتدديح
حتقيددق قصد درجددات التنقيددذ فيمددا يتعلددق ابملبددادي والقدديم واملعددايري والقد ان الد اردة ل الديددت ر.
وي لم الديت ر ابحلق ل حرية التعبري واحلق ل حرية التجمل والت اهر .وح الديدت ر حيدق
مل د اطل مجه ريددة إي دران اايددالمية أتيددي األح دزاب واجلمعيددات والرابعددات ارجتماعيددة والثقافيددة
والعلميددة وال يايددية والتجاريددة وارنضددمام إليهددا واملردداركة فيهددا ش دريعة ن حتددتم هددذه الايدداات
الق د ان ال ددارية .وعددالوة عل د ذل د تردددد امل ددادة  45مددن امليثدداإل عل د حددق املن مددات غ ددري
احلا ميددة الدديت تنرددط ل ددال احلقد إل ال يايددية/املدنية ل احلصد ل علد املعل مددات .وحد ا ن
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منحددت ال ددلعات املشتصددة تدراخيص ألكثددر مددن  25 000من مددة غددري حا ميددة لتماينهددا مددن
ارضدعالع حنردعتها وحصدلت  6٣من مدة غدري حا ميدة علد املركدز اريتردارج لددن اسلد
ارقتصادج وارجتماعي.
 -22وفيما يتعلق ابلالجد تعد مجه رية إيران اايالمية كرب عدد من الالجد وملتم ي
اللج د ل العددار .ورغددم العق د ابت الالإن ددانية وغددري القان نيددة املقروضددة مددن جان د واحددد ت د فر
مجه رية إيران اايالمية لالجد وملتم ي اللج ما حيتاج ن من خددمات مالئمدة ل دارت
التعليم والرعاية الصحية و يدباب العدي والتد ط وذلد مدن خدالل مدا مصصدل ،دذه القددة مدن
اعتمددادات ومد ارد حمليددة ضددشمة .ول يددف ر تغعددي املع نددة الدوليددة الدديت تتلقاهددا مجه ريددة إيدران
اايالمية ي ن ن بة ضديلة قدرها  ٣ل املائة من التااليف اليت تتحملها الدولة.
 -2٣و شار ال فد إىل ن مجه رية إيدران اايدالمية تابددت خدالل ال دن ات األربعد األخدرية
خ ائر بررية ومالية ضشمة ل إطار جه دها الرامية إىل ماافحة إنتاج املشددرات وارجتدار هبدا.
وكمددا ورد ل تقريددر صدددر عددن ماتد األمددم املتحدددة املعددل ابملشدددرات واجلر ددة ل عددام 20١6
صددنّقت مجه ريددة إي دران اايددالمية ضددمن البلدددان الرائدددة ل ددال ماافحددة ارجتددار ابملشدددرات
حيث بلد احملج ز من ا،دريوين واملد رف واألفيد ن  ١٧ل املائدة و 6١ل املائدة و ٧5ل املائدة مدن
إمجا احملج ز عل نعاإل العار عل الت ا  .ول القتة مدن  20١4إىل  20١٧متادن م ظقد
إنقدداذ القددان ن مددن حجددز  ٣ 000طددن مددن املشدددرات ل إطددار  8 2٣8عمليددة قتددس فيهددا 44
م ظقا و صي  ١6آخرين.
 -24و شار ال فد ل معر ،احلديث عدن الرعايدة الصدحية إىل ن مجه ريدة إيدران اايدالمية
كانت قد قدرت حد قبدس إعدالن ملدا آات حن الرعايدة الصدحية األيايدية هدي املقتدا ريدتقادة
اجلميددل مددن الرعايددة الصددحية .و فدداد حن احلا مددة نر د ت خددالل العق د د األربعددة املاضددية كثددر
مد ددن  ١٧ 000م ت ص د ددف ل املند دداطق الريقي د ددة و 4 000وح د دددة للرعايد ددة الص د ددحية ل املن د دداطق
العمرانيدة .وبقضدس ربددط هدذه امل ت صدقات وال حدددات حكثدر مدن  2 500مركددز للرعايدة الصددحية
الراملة تقل ل منداطق حضدرية مادن تغعيدة  ١00ل املائدة مدن يداان املنداطق العمرانيدة و90
ل املائ ددة م ددن ي دداان األر ب .و فض د إنر ددا ه ددذه املراف ددق ل يتل ددف ددا ال ددبالد إىل مق دديا
معد دددل ال فيد ددات النقايد ددية مد ددن كثد ددر مد ددن  200حالد ددة وفد دداة لاد ددس  ١00 000وردة حيد ددة ل
الثمانيني د ددات م د ددن الق د ددرن املاض د ددي إىل ق د ددس م د ددن  20حال د ددة وف د دداة لا د ددس  ١00 000وردة حي د ددة
ل  20١8كما دن إىل تراجل معدل وفيات الرضل من  ١20حالدة لادس  ١ 000وردة حيدة
ل الثمانيني ددات مد ددن القد ددرن املاضد ددي إىل قد ددس م ددن  ١٣.4حالد ددة وفد دداة لاد ددس  ١ 000وردة حيد ددة
ل  .20١8وخ ددالل نق د الق ددتة زادت ن ددبة حتص د األطق ددال بنح د  98ل املائ ددة .و ح ددت
مجه ريددة إي دران اايددالمية ل احلص د ل عل د شددهادة من مددة الصددحة العامليددة الدديت تقيددد حن إي دران
متانددت فع ددال م ددن القض ددا عل د احلص ددبة واحلم دريا والتاخ م ددا وامددذت خع د ات للقض ددا عل د
املالر من خدالل إنردا خددمات صدحية حم رهدا اان دان .وفيمدا يتعلدق ابألمدرا ،غدري ال دارية
نقددذت إي دران ل القددتة األخددرية حلددة وايددعة النعدداإل لقحددص ارتقدداع ضددغط الدددم عبين د ت شددبااب
وطددالاب وجهددات مقدمددة للشدددمات ومشلددت كثددر مددن  ٣0ملي د ن شددشص ف د إل يددن  ٣0عامددا.
ومانت احلملة من حتديد د مليد ي شدشص ر يا ند ا واعد هصدابتهم تلقد ا العدالج الدالزم ل
إطددار ن ددام الصددحة .ول إطددار مبددادرات خددرن ند ّقددذت حددالت للتععدديم التاميلددي ضددد شددلس
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األطق ددال عل د د ربد ددل مراحد ددس ل  20١8و .20١9وخد ددالل ك ددس مرحلد ددة ايد ددتقاد مد ددن التععد دديم
التاميلدي  ١.2مليد ن طقددس دون يدن اخلام ددة وذلد ل إطدار عمليددات مشلددت بيتدا بيتددا ل كددس
املناطق اليت يرتقل فيها خعدر ااصدابة بردلس األطقدال .وإضدافة إىل ذلد يت اصدس تقددمي العدالج
اخلددارجي للمصدداب ابل ددس واايدددز وتقدددينم خدددمات الرعايددة الصددحية األوليددة ابسددان للم د اطن
األجان واملهاجرين/الالجد .
 -25و كد ال فد ن ال التعداون مدل آليدات اابدالغ التابعدة ل مدم املتحددة وايدل جددا و ن
عدددا كبدريا مددن املقددررين اخلاصد املالقد بد ر ت م اضدديعية زاروا البلددد و نددل تقددرر إجدرا ز رات
عديدة خرن.

اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -26ستدرس مجهورية إيران اإلسالمية التوصيات التالية ،وستتقد ردودا عليهتا و و ت
مناسب ال يتجاوز موعد انعقاد الدورة الثالثة واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:
الوفتتاء ابلتزاما تتا الدوليتتة عوجتتب معاقتتدات حقتتوق اإلنستتان الت قت
١-26
طرف فيها (أوكرانيا)؛
مواصت تتلة اجله ت تتود لالنفت تتما إ اتفا ي ت تتات أ ت تتر و جم ت تتا حق ت تتوق
2-26
اإلنسان (دولة فلسطني)؛
النظتتر و التصتتديق عل ت اتفا يتتة القفتتاء عل ت مجي ت أ ت ا التمييتتز
٣-26
ضد املرأة (جورجيا)؛
النظتتر و التصتتديق عل ت اتفا يتتة القفتتاء عل ت مجي ت أ ت ا التمييتتز
4-26
ضد املرأة وبروتوكوهلا اال تياري ضماانا حلماية حقوق املرأة (بوتسواان)؛

5-26
النظتتر و التصتتديق علت صت وإل حقتتوق اإلنستتان الت تصت طرفت ا
فيهتتا بعتتد ،وخباصتتة اتفا يتتة القف تاء علت مجيت أ ت ا التمييتتز ضتتد املترأة واتفا يتتة
مناقفتتة التع تترييب و تتب م تتن ضتتروع املعامل تتة أو العقوب تتة القاس تتية أو الالإنس تتانية
أو املهينة (مجهورية كوراي)؛
التصتتديق علت اتفا يتتة القفتتاء علت مجيت أ ت ا التمييتتز ضتتد املترأة
6-26
(مجهوريتتة مولتتدوفا) (إستتتونيا) (بورونتتدي) (كينيتتا)؛ واالنفتتما إ اتفا يتتة القفتتاء
علت مجي ت أ ت ا التمييتتز ضتتد امل ترأة (تشتتي يا)؛ والتصتتديق عل ت اتفا يتتة القفتتاء
عل مجي أ ا التمييز ضتد املترأة لتم تني املترأة متن أداء دور نشتا و اجملتمت ،
وال سيما و احلياة السياسية واال تصادية والثقافية وو الرايضة (ال حرين)؛
التصتتديق علت اتفا يتتة القفتتاء علت مجيت أ ت ا التمييتتز ضتتد املترأة
٧-26
وبروتوكوهلا اال تياري ،ووض وتنفيري سياسات تعتزز املستاواة بتني اجلنستني وتتنه
عشاركة املرأة و مجي مناح احلياة العامة واخلاصة (إكوادور)؛
التصتتديق عل ت اتفا يتتة مناقفتتة التعتترييب و تتب متتن ضتتروع املعاملتتة
8-26
أو العقوب تتة القاس تتية أو الالإنس تتانية أو املهين تتة (تو تتو)؛ واالنف تتما إ الووتوك تتو
GE.19-22573

7

A/HRC/43/12

اال تياري امللحق ابتفا ية مناقفتة التعترييب و تب متن ضتروع املعاملتة أو العقوبتة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (تشي يا)؛
التصديق عل اتفا ية مناقفة التعرييب و ب من ضتروع املعاملتة أو
9-26
العقوبة القاسية أو الالإنستانية أو املهينتة وبروتوكوهلتا اال تيتاري (مجهوريتة مولتدوفا)
(إستونيا) (الدامنرإل)؛
 ١0-26أن تص ت طرف ت ا و اتفا يتتة القفتتاء عل ت مجي ت أ ت ا التمييتتز ضتتد
امل ترأة واتفا يتتة مناقفتتة التع تترييب و تتب متتن ض تتروع املعاملتتة أو العقوبتتة القاس تتية
أو الالإنسانية أو املهينة (سيشيل)؛
 ١١-26التصتتديق علت اتفا يتتة القفتتاء علت مجيت أ ت ا التمييتتز ضتتد املترأة
وبروتوكوهلا اال تياري (تو و) (أو ندا)؛ والتصديق عل اتفا ية القفتاء علت مجيت
أ ا التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا اال تياري ،وفق التوصية السابقة املن ثقتة عتن
جولة االستعراض الثانية و ( 2014بوركينا فاسو)؛
 ١2-26تو ي اتفا ية القفاء عل مجي أ ا التمييز ضتد املترأة والتصتديق
عليها (كرواتيا)؛
 ١٣-26االنف تتما إ الووتوك تتو اال تي تتاري امللح تتق ابلعه تتد ال تتدو اخل تتا
ابحلقوق املدنية والسياسية (تشي يا)؛
 ١4-26مفتتاعفة اجلهتتود لتحقيتتق املستتاواة بتتني اجلنستتني ،عتتن طريتتق التصتتديق
علت اتفا يتتة القفتتاء عل ت مجيت أ ت ا التمييتتز ضتتد املترأة وبروتوكوهلتتا اال تيتتاري
ضماانا للمساواة بني الرجل واملرأة (إس انيا)؛
 ١5-26اختتا التتدابب املالةمتة ،متن يتتل التصتديق علت اتفا يتة القفتاء علت
مجيت أ ت ا التمييتتز ضتتد املترأة ،لفتتمان الت تتافا و األدوار الت ياديهتتا كتتل متتن
الرجتتل وامل ترأة و اجملتم ت  ،وال ستتيما و احليتتاة السياستتية واال تصتتادية واالجتماعيتتة
والثقافية ،عا و لك الرايضة ،وفق التوصية املقدمة و ( 2014اليوانن)؛

 ١6-26التصتتديق علت اتفا يتتة القفتتاء علت مجيت أ ت ا التمييتتز ضتتد املترأة
واتفا ية مناقفة التعرييب و ب من ضروع املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة ،وإدراج أح ا االتفا يتني و إطارقا القانوين (ل سموغ)؛
 ١٧-26االنفتتما إ اتفا يتتة القفتتاء عل ت مجي ت أ ت ا التمييتتز ضتتد امل ترأة
واتفا ية مناقفة التعرييب و ب من ضروع املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة ،وضمان إنفا مها بش ل فعا (مقدونيا الشمالية)؛
 ١8-26تو ي اتفا ية مناقفة التعرييب و تب متن ضتروع املعاملتة أو العقوبتة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (أل انيا)؛
 ١9-26اختا اخلطوات الالزمة للتصديق عل اتفا ية مناقفة التعترييب و تب
متتن ضتتروع املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو املهينتتة واتفا يتتة القفتتاء
عل مجي أ ا التمييز ضد املرأة (النمسا)؛
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 20-26مفاعفة جهودقا للتصديق علت اتفا يتة مناقفتة التعترييب و تب متن
ضروع املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (فيج )؛
 2١-26التصديق عل االتفا يتات الدوليتة الرةيستية حلقتوق اإلنستان ،وخباصتة
اتفا ية مناقفة التعرييب و ب من ضروع املعاملة أو العقوبتة القاستية أو الالإنستانية
أو املهينة واتفا ية القفاء عل مجي أ ا التمييز ضد املرأة (أملانيا)؛
 22-26النظتر و التصتتديق علت اتفا يتة مناقفتتة التعتترييب و تب متتن ضتتروع
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة و أ رع فرصة مواتية ( اان)؛
 2٣-26النظتر و التصتتديق علت اتفا يتة مناقفتتة التعتترييب و تب متتن ضتتروع
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واالتفا ية الدولية حلماية حقوق
مجي العما املهاجرين وأفراد أسرقم (إندونيسيا)؛
 24-26التصديق عل االتفا يتات الدوليتة الرةيستية حلقتوق اإلنستان ،وخباصتة
اتفا ية مناقفة التعرييب و ب من ضروع املعاملة أو العقوبتة القاستية أو الالإنستانية
أو املهينة واتفا ية القفاء عل مجي أ ا التمييز ضد املرأة (التفيا)؛
 25-26التص ت تتديق علت ت ت االتفا ي ت تتة الدولي ت تتة حلماي ت تتة حق ت تتوق مجيت ت ت العم ت تتا
املهاجرين وأفراد أسرقم وفق التوصية السابقة املن ثقة عن جولتة االستتعراض الثانيتة
و ( 2014بوركينا فاسو)؛
 26-26النظر و إم انية التصديق عل االتفا يتة الدوليتة حلمايتة حقتوق مجيت
العما املهاجرين وأفراد أسرقم (النيجر)؛
 2٧-26التصديق عل االتفا ية الدولية حلماية حقوق مجي العمتا املهتاجرين
وأفراد أسرقم (السنغا ) (تو و)؛
 28-26التصديق عل نظا روما األساس للمح مة اجلناةية الدولية ومواءمتة
تش تريعا ا مواءمتتة ممتتة م ت النظتتا األساس ت  ،والتصتتديق عل ت االتفا يتتات الدوليتتة
الرةيسية حلقتوق اإلنستان ،وخباصتة اتفا يتة القفتاء علت مجيت أ ت ا التمييتز ضتد
املرأة (سلوفينيا)؛
29-26

تو ي معاقدة حظر األسلحة النووية والتصديق عليها (إكوادور)؛

٣0-26

التصديق عل نظا روما األساس للمح مة اجلناةية الدولية (إستونيا)؛

 ٣١-26التصديق عل نظا روما األساس للمح مة اجلناةية الدوليتة ،ففتالا عتن
اتفا يتتة مناقفتتة التعتترييب و تتب متتن ضتتروع املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية
أو املهينة (بولندا)؛
 ٣2-26التصديق عل نظا روما األساس للمح مة اجلناةية الدولية ومواءمتة
تشريعا ا مواءمة ممة م مجي التزاما ا عوجب النظا األساس (التفيا)؛
 ٣٣-26التصتتديق عل ت االتفا يتتة املتعلقتتة بوض ت األ تتدا
واتفا ية ف حاالت انعدا اجلنسية (كينيا)؛
GE.19-22573
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 ٣4-26مواصتلة الت تاد ال نتاء مت املقتترر اخلتا املعتين قالتة حقتوق اإلنستتان
و مجهورية إيتران اإلستالمية والتعتاون مت مجيت املقتررين اخلاصتني التريين ير تون و
زايرة مجهورية إيران اإلسالمية (أل انيا)؛
 ٣5-26التعاون ال امل م آليات حقتوق اإلنستان التابعتة ل متم املتحتدة ،عتا
و لتتك متتن تتال دعتتوة املقتترر اخلتتا املعتتين قالتتة حقتتوق اإلنستتان و مجهوريتتة
إيران اإلسالمية لزايرة ال لد (أسرتاليا)؛
 ٣6-26التعاون م املقرر اخلا املعين قالة حقوق اإلنسان و مجهورية إيران
اإلسالمية ،عا و لك بق و طل اته زايرة ال لد ( يل )؛
 ٣٧-26التعاون ال امل مت اإلجتراءات اخلاصتة التابعتة ل متم املتحتدة ،و ي تة
الظت تتروف لت تتزايرة املقت تترر اخلت تتا املعت تتين قالت تتة حقت تتوق اإلنست تتان و مجهوريت تتة إي ت تران
اإلسالمية (تشي يا)؛
 ٣8-26التعاون ال امل م املقرر اخلا املعين قالتة حقتوق اإلنستان و مجهوريتة
إيران اإلسالمية ومنحه فرصة الد و الفوري ودون عرا يل إ ال لد (السويد)؛
 ٣9-26التعاون ال امل م اإلجراءات اخلاصة التابعة ل مم املتحدة والشروع
و حوار موضوع وبناء معها (سباليون)؛
 40-26توجيت تته دعت تتوة داةمت تتة إ آليت تتات اإلج ت تراءات اخلاصت تتة التابعت تتة ل مت تتم
املتحتتدة (دولتتة فلستتطني)؛ وإعتتالن دعتتوة داةمتتة جلمي ت اإلج تراءات اخلاصتتة التابعتتة
جمللس حقوق اإلنسان (مجهورية مولدوفا)؛
 4١-26التعتتاون ال امتتل م ت آليتتات حقتتوق اإلنستتان التابعتتة ل متتم املتحتتدة،
عا و لك من ال دعوة املقترر اخلتا املعتين قالتة حقتوق اإلنستان و مجهوريتة
إيران اإلسالمية لزايرة ال لد (أملانيا)؛
 42-26تعزيتتز تعاو تتا م ت آليتتات جملتتس حقتتوق اإلنستتان ،وخباصتتة امل لفتتون
بوالايت و إطار اإلجراءات اخلاصة ،واملوافقة عل زاير م ال لد (ببو)؛
 4٣-26مواص تتلة التع تتاون تع تتاوانا ك تتامالا مت ت مجيت ت امل لف تتني ب تتوالايت الت تتابعني
جمللس حقوق اإلنسان وتزويدقم ابلردود املطلوبة (مصر)؛
 44-26اختتتا اخلطتتوات الالزمتتة للوفتتاء اباللتتزا التتريي طعتتته إزاء اإلجتراءات
اخلاصة بق و طل ات الزايرة ال ترد عليها بعد (التفيا)؛
 45-26املوافق تتة علت ت زايرة املق تترر اخل تتا
مجهورية إيران اإلسالمية (نيوزيلندا)؛

املع تتين قال تتة حق تتوق اإلنس تتان و

 46-26مواص تتلة اجله تتود الرامي تتة إ تعزي تتز الق تتدرات الوطني تتة و جم تتا تعزي تتز
حق تتوق اإلنس تتان ومايته تتا ،مت ت مراع تتاة املالحظ تتات اخلتامي تتة هلي تتات املعاق تتدات
وتوصيات االستعراض الدوري الشامل (بيالروس)؛
4٧-26
10

مواصلة التعاون م مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان (مصر)؛
GE.19-22573

A/HRC/43/12

 48-26مواصت تتلة اجلهت تتود الراميت تتة إ التعت تتاون م ت ت م تت تتب تنست تتيق الشت تتاون
اإلنستتانية ،وبتترانما األمتتم املتحتتدة اإلمنتتاة  ،واملقتترر اخلتتا املعتتين ابأللتتر الستتل
للتدابب القسرية االنفرادية و التمت ققوق اإلنسان (كازا ستان)؛
 49-26مواصتلة تعزيتتز التعتتاون مت املاسستات اإل ليميتتة والدوليتتة الت تنشتتا
و جما حقوق الطفل (مجهورية فنزويال ال وليفارية)؛
 50-26النهت تتوض ابلتعت تتاون م ت ت اتليت تتات الدوليت تتة واإل ليميت تتة ،عت تتا و لت تتك
املاسس تتات ات الص تتلة ،لت تتاد التج تتارع واملمارس تتات اجلي تتدة و جم تتا حق تتوق
الطفل (السنغا )؛
 5١-26مواصلة اجلهود لتقاستم اتارع ال لتدان األ تر الت
حقوق الطفل (مجهورية فنزويال ال وليفارية)؛

حت و مايتة

 52-26إطتتالق م تتادرات تدف إ مواصتتلة تعزيتتز احلتتوار والتعتتاون والتستتام
بني خمتلف الثقافات واألداين (أرمينيا)؛
 5٣-26مواصلة عقد احلتوارات الثناةيتة مت بلتدان أ تر بشتاين فتااي حقتوق
اإلنسان (الصني)؛
 54-26اختتتا تتتدابب تتدف إ مواءمتتة تشت تريعا ا ا ليتتة مت ت اتفا يتتة حق تتوق
الطفتتل والتحقتتق متتن أن ت تتون ألح تتا االتفا يتتة األس ت قية و حتتا تعارضتتها م ت
القانون ا ل (مجهورية مولدوفا)؛
 55-26مواصتتلة العمتتل عل ت مواءمتتة تش تريعا ا الوطنيتتة م ت الص ت وإل الدوليتتة
حلقوق اإلنسان ال ق طرف فيها (االحتاد الروس )؛
 56-26مواص تتلة جهودق تتا ملواءم تتة تشت تريعا ا الوطني تتة مت ت التزاما تتا الدولي تتة
( ب يزستان)؛
 5٧-26مواصتتلة جهودقتتا جملا تتة اتاثر الستتل ية للتتتدابب القسترية االنفراديتتة و
متتت الشتتعب اإليتراين ققتتوق اإلنستتان بغيتتة التغلتتب علت العرا يتتل النااتتة عتتن تلتتك
التدابب (اجلمهورية العربية السورية)؛
 58-26مواص تتلة جهودق تتا حلماي تتة الف تتات الف تتعيفة املتف تتررة م تتن العق تتوابت
اال تصادية والتدابب القسرية االنفرادية (مجهورية كوراي الشع ية الد قراطية)؛
 59-26االست تتتمرار و تنفيت تتري التت تتدابب الراميت تتة إ إزالت تتة األلغت تتا األرضت تتية و
إ ليمها بدعم اجلهات الدولية والوطنية صاح ة املصلحة (سري الن ا)؛
 60-26مواص ت ت تتلة اجله ت ت تتود الرامي ت ت تتة إ ماي ت ت تتة وي االحتياج ت ت تتات اخلاص ت ت تتة
ودعمهم (ل نان)؛
6١-26
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 62-26استتت ما اإلج تراءات الفتترورية إلنشتتاء جلنتتة وطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان
عتتا يتوافتتق م ت امل تتادل املتعلقتتة عركتتز املاسستتات الوطنيتتة لتعزيتتز حقتتوق اإلنستتان
ومايتها (م ادل ابريس) ( طر)؛
 6٣-26مواص تتلة اجله تتود إلنش تتاء جلن تتة وطني تتة حلق تتوق اإلنس تتان وفقت ت ا مل تتادل
ابريس (تونس)؛
64-26

مواصلة اجلهود اجلارية إلنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان (تركمانستان)؛

 65-26التعجي تتل ابعتم تتاد مش تتروع تتانون يتعل تتق نش تتاء جلن تتة وطني تتة حلق تتوق
اإلنسان (أوزب ستان)؛
 66-26مواصتتلة جهودقتتا إلنشتتاء جلنتتة وطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان وفق تا مل تتادل
ابريس (أفغانستان)؛
 6٧-26التعجيتتل ابلتتتدابب الالزمتتة إلنشتتاء جلنتتة وطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان وفق تا
مل ادل ابريس (ني ا )؛
 68-26االس تتتمرار و النه تتوض بت تواما التثقي تتف والت تتدريب و جم تتا حق تتوق
اإلنسان (أرمينيا)؛
 69-26مواصتتلة التتتدابب الراميتتة إ اعتمتتاد تتوانني وب تراما تتتنظم التثقيتتف و
جما حقوق اإلنسان (أ ربيجان)؛
 ٧0-26مواصلة اجلهود الراميتة إ تعزيتز امل تادرات املتعلقتة ابلتثقيتف و جمتا
حقوق اإلنسان (كواب)؛
 ٧١-26مواصلة جهودقا لتوفب املتوارد املاليتة الفترورية للنهتوض ابلتثقيتف و
جما حقوق اإلنسان وحقوق املواطنة (ال وي )؛
 ٧2-26مواصتتلة جهودقتتا الستتتحدات دورات تتتدريب عل ت حقتتوق اإلنستتان
دا ل اجلامعات (ال وي )؛
 ٧٣-26مواص تتلة اجله تتود لوضت ت بت تراما ت تتدريب متدصص تتة و جم تتا حق تتوق
اإلنسان دا ل اجلامعات (ني ارا وا)؛
 ٧4-26مواصتتلة جهودقتتا للنهتتوض ب نتتاء القتتدرات و جمتتا حقتتوق اإلنستتان
وتدريب اجلهات املساولة عل قري احلقوق (الفل ني)؛
 ٧5-26مواصلة اجلهود الرامية إ تعزيز بناء القدرات وتنظيم مالت للتوعيتة
ققوق املواطنة (ال وي )؛
٧6-26
(ني ارا وا)؛

مواص تتلة اجله تتود الرامي تتة إ حتس تتني م تتالت التوعي تتة قق تتوق املواطن تتة

 ٧٧-26مواصلة اجلهود الراميتة إ زايدة املتوارد الالزمتة للنهتوض ابلتثقيتف و
جما حقوق اإلنسان وحقوق املواطنة (ني ارا وا)؛
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 ٧8-26مواصلة النهوض ابجلهود ال ت ريهلا املنظمات تب احل وميتة و جمتا
التدريب عل القفااي املتصلة بتعزيز حقوق الطفل ومايتها (مجهورية فنزويال ال وليفارية)؛
 ٧9-26مواصتتلة جهودقتتا الراميتتة إ ضتتمان الوجتتود الفعلت ملنظمتتات اجملتمت
املتتدين واملنظمتتات تتب احل وميتتة و ا افتتل الوطنيتتة والدوليتتة ات الصتتلة ققتتوق
اإلنسان ( ب يزستان)؛
 80-26وض حد للتميز عل أساس امليل اجلنس  ،عا و لتك إلغتاء أح تا
تتانون العق تتوابت الت ت ا تتر العال تتات اجلنس تتية املثلي تتة الت ت تفق تتا برضت ت ط تترفني
ابلغني (كندا)؛
 8١-26استعراض تشريعا ا وسياسا ا عل حنو ي فل إ اء التمييز ،وال ستيما
التمييتتز القتتاةم عل ت أستتاس التتدين أو املعتقتتد ،والتمييتتز عل ت أستتاس امليتتل اجلنس ت
واهلوية اجلنسانية (تشي يا)؛
 82-26إلغاء أح ا انون العقوابت الت اتر العال تات اجلنستية املثليتة الت
تفقا برض طرفني ابلغني (أملانيا)؛
 8٣-26إلغاء مجي التشريعات ال تفف إ التمييز القاةم عل أساس امليتل
اجلنس واهلوية اجلنسانية وحماكمة مرت قريا النوع من التمييز ومعا تهم (إسراةيل)؛
تتطب العال تتات اجلنستتية املثليتتة الت تفقتتا برضت الطتترفني متتن اةمتتة
84-26
اجلراةم (إيطاليا)؛
 85-26اختا مجي التدابب الفرورية للقفاء علت التمييتز القتاةم علت أستاس
امليل اجلنس أو اهلوية اجلنسانية او التع ب اجلنساين ومنعه (ل سموغ)؛
 86-26اختتتا تتتدابب للحمايتتة متتن العنتتف والتمييتتز القتتاةمني علت أستتاس امليتتل
اجلنس واهلوية اجلنسانية (نيوزيلندا)؛
 8٧-26وض حد لتحويل لروة ال لد إ اخلارج والرتكيتز علت التنميتة لفتمان
ماية حقوق اإلنسان دا ل مجهورية إيران اإلسالمية (اململ ة العربية السعودية)؛
 88-26مواص ت تلة النهت تتوض ابل ت تواما ال ت ت حتفت تتز التنميت تتة و املنت تتاطق الريفيت تتة
والعمرانية (اجلمهورية الدوميني ية)؛
 89-26تعزي تتز التق تتد ا تترز حن تتو حتقي تتق أق تتداف التنمي تتة املس تتتدامة وحتس تتني
ما رات التنمية ال شرية (اهلند)؛
 90-26مواصتلة اجلهتتود الراميتة إ حتستتني ما ترات التنميتة ال شترية ،و اصتتة
و جماالت التعليم والصحة وم افحة الفقر (ل نان)؛
9١-26

مواصلة اجلهود الرامية إ النهوض عا رات التنمية ال شرية (عمان)؛

 92-26االستفادة استتفادةا مثلت متن تدرة اجملتمت املتدين ومشتاركته و جهتود
ماية حقوق األ دا املتفررين من ال وارت الط يعية (إندونيسيا)؛
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 9٣-26النظتتر و إج تراء استتتعراض وتقيتتيم دوريلت لتني للنظتتا التتوطين للحتتد متتن
خماطر ال وارت وإدار ا ،وجلهودقا الرامية إ الت يتف مت تغتب املنتاع ،مت مراعتاة
واجب ماية راة اجملتم األضعف املراعاة الواج ة (الفل ني)؛
 94-26ضتتمان مشتتاركة النستتاء واألطفتتا واأل تتدا وي اإلعا تتة مشتتاركة
قادف تتة و وضت ت التشت تريعات والسياس تتات املتص تتلة بتغ تتب املن تتاع واحل تتد م تتن خم تتاطر
ال وارت (فيج )؛
لمني للجماعتتات اإلرقابيتتة
 95-26اإل تاء الفتتوري والتتتا للتتدعم والتمويتل املقتد ل
و املنطقة ،من يل حزع هللا و ل نان ومجاعة أنصتار هللا احلوليتة و التيمن ،حيت
أد دعم قري اجلماعات ومتويلها إ انتهاكات جستيمة حلقتوق اإلنستان (اململ تة
العربية السعودية)؛
 96-26تعزيتتز حقتتوق اإلنستتان عتتن طريتتق االنفتتما إ االتفا يتتات الدوليتتة
مل افحت تتة متويت تتل اإلرقت تتاع و ست تتيل األمت تتوا  ،والق ت تتو ابملع ت تايب الدوليت تتة املتعلقت تتة
ابلشفافية و القطاع املا (اململ ة العربية السعودية)؛
 9٧-26التعجيل صدار وانني وطنية ملزمة وصارمة متن وا متر نقتل األمتوا
ال ت متتتو اجلماعتتات وال يتتاانت اإلرقابيتتة ال ت حتتتو أنشتتطتها دون متت ت األف تراد
واجملتمعات عا هلم من حقوق أساسية ،وخباصة احلق و حياة آمنة (ال حرين)؛
 98-26إع تتالن و تتف ا تي تتاري ريت ت لتنفي تتري أح تتا اإلع تتدا علت ت القص تتر
دون  18سنة و ارت ا م اجلر ة ،وتعتديل تانون العقتوابت ،وختفيتف العقتوابت
الصادرة قق األحدات (سويسرا)؛
 99-26اختا طوات حنو إعالن و تف ا تيتاري لتنفيتري عقوبتة اإلعتدا  ،وقتو
متتا متتن تتاينه أن يستتم جلمهوريتتة إي تران اإلستتالمية عن تنظتتر و تو ي ت الووتوكتتو
اال تياري الثاين امللحق ابلعهد الدو اخلتا ابحلقتوق املدنيتة والسياستية ،اهلتادف
إ إلغاء عقوبة اإلعدا والتصديق عليه (بولندا)؛
 ١00-26ختفيتف العقوبتة و حالتة األ تتدا الصتادرة ققهتم أح تا ابإلعتتدا ،
وإعالن و ف ا تياري لتنفيري عقوبتة اإلعتدا  ،والتصتديق علت الووتوكتو اال تيتاري
الثاين امللحق ابلعهد الدو اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية (الوتغا )؛
 ١0١-26إلغت تتاء عقوب ت تتة اإلع ت تتدا علت ت ت األ ت تتدا دون  18س ت تتنة ،وختفي ت تتف
العق تتوابت الص تتادرة ق تتق مجيت ت األ تتدا ال تتريين ينتظ تترون تنفي تتري العقوب تتة وال تتريين
ارت وا اجلر ة ل بلوغ سن ( 18مجهورية مولدوفا)؛
 ١02-26إع تتالن و تتف ا تي تتاري لتنفي تتري أح تتا اإلع تتدا  ،وال س تتيما و حال تتة
اجلاحنني األحدات (أوكرانيا)؛
 ١0٣-26إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدا علت األ تتل ابلنست ة للجتراةم الت ارت هتتا أفتراد
دون  18سنة ،وفقا اللتزاما ا عوجب العهد الدو اخلا ابحلقتوق املدنيتة والسياستية
واتفا ية حقوق الطفل ،وختفيف العقوبة و حالة اجلاحنني األحدات (بلجي ا)؛
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 ١04-26اختتتا مجي ت التتتدابب الفتترورية إلعتتالن و تتف ا تيتتاري لتنفيتتري أح تتا
اإلعدا من ال حظتر تط يتق العقوبتة علت القصتر دون  18ستنة و ت ارت تا م
اجلر ة (أورو واي)؛
 ١05-26فرض و ف فوري إلعدا القصر (أل انيا)؛
 ١06-26إع تتالن و تتف ا تي تتاري لتنفي تتري أح تتا اإلع تتدا مدت تته س تتة أع تتوا ،
متهيتتدا لغلغتتاء التتتدر لعقوبتتة اإلعتتدا  ،متتن تتال بتتدء حتتوار مفتتتو وعتتا م ت
اجلهات الفاعلة و اجملتم بشاين مسايلة عقوبة اإلعدا (أل انيا)؛
 ١0٧-26اختتتا التتتدابب الفتترورية لشتتطب عقوبتتة اإلعتتدا و التش تري التتوطين؛
وريثمتتا يتتتم لتتك ،إعتتالن و تتف ا تيتتاري ري ت لتنفيتتري أح تتا اإلعتتدا عل ت مجي ت
األ دا املشمولني حاليا ري العقوبة (األرجنتني)؛
 ١08-26إعالن و ف ا تياري ري لعقوبتة اإلعتدا  ،كدطتوة أو حنتو اإللغتاء
الت تتا للعقوب تتة؛ وكدط تتوة فوري تتة ،حظ تتر تط ي تتق العقوب تتة علت ت اجلت تراةم الت ت يرت ه تتا
صر (أسرتاليا)؛

 ١09-26التحقق من عد فرض العقوبة و انتهاإل للمتادة  6متن العهتد التدو
اخلتتا ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية ،والنظتتر و إعتتالن و تتف ا تيتتاري ريت لتنفيتتري
أح ا اإلعدا عل القصر (النمسا)؛
 ١١0-26إلغاء تنفيري أح ا اإلعدا عل األطفتا وختفيتف العقتوابت الصتادرة
قق األحدات الريين ينتظرون تنفيري العقوبة (الوازيل)؛
 ١١١-26تنقي انون العقوابت لفمان اتسا ه مت املتادة  6متن العهتد التدو
قصتر عقوبتة اإلعتدا علت أ تد اجلتراةم
اخلا ابحلقتوق املدنيتة والسياستية ،قيت تف ر
طورة ،وفمتن و حالة القصر دون  18سنة ،ويفتجنلب فرضها تعسف ا (كندا)؛

 ١١2-26النظتتر و إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدا والتحقتتق متتن ع تد إ فتتاع أي اصتتر
هلري العقوبة ( يل )؛
 ١١٣-26إلغاء عقوبة اإلعدا و ال لد و مجي الظروف (كرواتيا)؛
 ١١4-26ف ت عتتدد اجل تراةم ال ت يرتتتتب عنهتتا فتترض عقوبتتة اإلعتتدا  ،بتتدءا
جب تراةم املدتتدرات ،وإعتتالن و تتف ا تيتتاري لتنفيتتري أح تتا اإلعتتدا  ،وخباصتتة عل ت
األحدات اجلاحنني ( و )؛
 ١١5-26إعالن و ف ا تياري ري لتنفيري أح تا اإلعتدا بغيتة إلغاةهتا اةيت ا،
عل األ ل و حالة األحدات اجلاحنني (تشي يا)؛
 ١١6-26مواصلة تعديل انون االاار ابملدتدرات إللغتاء مجيت أح تا اإلعتدا
اإللزامية املنط قة عل جراةم املددرات واعتماد و ف فوري لتنفيري عقوبة اإلعدا ،
وخباصة و حالة اجلاحنني األحدات (الدامنرإل)؛
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 ١١٧-26إعت تتالن و ت تتف ا تيت تتاري لتنفيت تتري أح ت تتا اإلعت تتدا  ،وخباصت تتة و حالت تتة
اجلاحنني األحدات ،متهيدا لغلغاء التدر للعقوبة (إستونيا)؛

صتر عقوبتة اإلعتدا علت
 ١١8-26االستمرار و إصال انون العقوابت بغية ر ل
أ د اجلراةم طورة ،ما يش ل طوة حنو اإللغاء التا لعقوبة اإلعدا (إس انيا)؛

 ١١9-26إعتتالن و تتف ا تيتتاري لتط يتتق عقوبتتة اإلعتتدا  ،متهيتتدا إللغتتاء العقوبتتة
بش ل داةم ،ووضت حتد لتنفيتري أح تا اإلعتدا علت القصتر ،وإلغتاء املتواد 233
إ  235من انون العقوابت (فرنسا)؛
 ١20-26اختتتا املزيتتد متتن اخلطتتوات لالستعاضتتة عتتن أح تتا اإلعتتدا اإللزاميتتة
بعقوابت سجنية و حالة جراةم املددرات (جورجيا)؛
 ١2١-26إعالن و ف ا تياري ري لعقوبة اإلعدا ؛ وبوجه اخلصتو الرتاجت
عتتن تنفيتتري مجي ت األح تتا ال ت صتتدرت قتتق جتتاحنني أحتتدات ومن ت تط يتتق عقوبتتة
اإلعدا عل اجلراةم ال يرت ها صر (أملانيا)؛
 ١22-26إعالن و ف ا تياري لتط يق عقوبة اإلعدا  ،متهيدا إللغاةها (اليوانن)؛

 ١2٣-26تنفي تتري و تتف ا تي تتاري لتنفي تتري مجيت ت أح تتا اإلع تتدا  ،متهي تتدا إللغ تتاء
العقوبة (آيسلندا)؛

 ١24-26إلغاء املواد ات الصلة متن تانون العقتوابت ،عتا و لتك املتواد الت
تفتترض عقوبتتة اإلعتتدا وعقوبتتة اجللتتد و حالتتة العال تتات اجلنستتية املثليتتة ال ت تفقتتا
برض طرفني ابلغني (آيسلندا)؛
 ١25-26إعت تتالن و ت تتف ا تيت تتاري لتنفيت تتري عقوبت تتة اإلعت تتدا  ،والتصت تتديق عل ت ت
الووتوكت تتو اال تيت تتاري الثت تتاين امللحت تتق ابلعهت تتد الت تتدو اخلت تتا ابحلقت تتوق املدنيت تتة
والسياسية ،واإل اء الفوري لتنفيري أح ا اإلعدا قق األفراد دون  18سنة و ت
ارت تتا م اجلر تتة عتتا يتوافتتق م ت التزامتتات مجهوريتتة إيتران اإلستتالمية عوجتتب اتفا يتتة
حقوق الطفل (آيرلندا)؛
 ١26-26وض ت حتتد لالستتتددا الواس ت النطتتاق لعقوبتتة اإلعتتدا  ،وال ستتيما و
حالة القصر (إسراةيل)؛
 ١2٧-26إع تتالن و تتف ا تي تتاري لتنفي تتري عقوب تتة اإلع تتدا  ،متهي تتدا لغلغ تتاء الت تتا
للعقوب تتة ،وحظ تتر اللج تتوء إ قت تتري العقوب تتة و حال تتة اجل ت تراةم الت ت يرت ه تتا صت تتر
(إيطاليا)؛
 ١28-26النظر و إعالن و ف ا تياري لتنفيري عقوبتة اإلعتدا  ،متهيتدا إللغاةهتا
(التفيا)؛
 ١29-26االمتث تتا الت تتا لاللتزام تتات ات الص تتلة النا ت ت ة ع تتن العه تتد ال تتدو
اخلا ابحلقوق املدنيتة والسياستية واتفا يتة حقتوق الطفتل ،والنظتر و إعتالن و تف
ا تياري لتنفيري عقوبة اإلعدا (ليتوانيا)؛
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 ١٣0-26إعتتالن و تتف ا تيتتاري لتنفيتتري عقوبتتة اإلعتتدا  ،متهيتتدا إللغاةهتتا التتتا
(ل سموغ)؛
 ١٣١-26النظتتر و إعتتالن و تتف ا تيتتاري ري ت لتنفيتتري عقوبتتة اإلعتتدا متهيتتدا
إللغاةه تتا ،وال س تتيما و حال تتة العال تتات اجلنس تتية املثلي تتة الت ت تفق تتا برضت ت ط تترفني
ابلغني (مالطة)؛
 ١٣2-26إعتتالن و تتف ا تيتتاري لتنفيتتري عقوبتتة اإلعتتدا قتتق األف تراد دون 18
سنة و ارت ا م اجلر ة وو حالة اجلراةم املتعلقتة ابلعال تات اجلنستية املثليتة الت
تفقا برض طرفني ابلغني (امل سيك)؛
 ١٣٣-26إعالن و ف ا تياري فوري لتنفيري عقوبة اإلعدا (اجل ل األسود)؛

 ١٣4-26إعتتالن و تتف ا تيتتاري لتنفيتتري عقوبتتة اإلعتتدا  ،عتتا و لتتك و حالتتة
اجلاحنني األحدات ،كدطوة أو حنو إلغاء العقوبة (السويد)؛
 ١٣5-26إع تتالن و تتف ا تي تتاري لتنفي تتري عقوب تتة اإلع تتدا  ،وال س تتيما و حال تتة
األفراد دون  18سنة و ارت ا م اجلر ة (نيوزيلندا)؛
 ١٣6-26إع تتالن و تتف ا تي تتاري لتنفي تتري عقوب تتة اإلع تتدا  ،وال س تتيما و حال تتة
األحدات ،والعمل عل إلغاةها (مقدونيا الشمالية)؛
 ١٣٧-26إلغاء عقوبة اإلعدا ووض حد لتنفيري األح ا الصتادرة قتق أفتراد
ي لغوا سن  18سنة و ارت ا م اجلر ة (النرويا)؛
 ١٣8-26إلغاء مجي األح ا القانونيتة الوطنيتة الت ايتز العقتوابت الت تعتاد
التعرييب أو املعاملة القاسية واملهينة (أوكرانيا)؛
 ١٣9-26الو تتف الف توري ملمارستتة التعتترييب وفتتت حتقيقتتات ات مصتتدا ية و
ادع تتاءات التع تترييب وحماكم تتة املس تتاولني ،ع تتا و ل تتك التحقي تتق و وف تتاة ك تتافوس
سيد  -إمام وحممد راج و االحتجاز ،ومعا تة متن تث ت مستاوليتهم عتن لتك
(الوالايت املتحدة األمري ية)؛
 ١40-26التحقيت تتق الفت تتوري و ادعت تتاءات التعت تترييب و ت تتب مت تتن ضت تتروع ست تتوء
املعاملتتة ال ت تعتترض هلتتا األ تتدا التتريين اعتف مقلتتوا أو احتفجتتزوا تتال مظتتاقرات
كانون األو /ديسمو  ،2017ومساءلة األ دا الريين تث إدانتهم (أسرتاليا)؛
 ١4١-26اختتتا إج تراءات فوريتتة لتقتتد التتدليل عل ت أن ا تج تزين و الستتجون
ال يتعرضتتون للتعتترييب أو للمعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو املهينتتة (اململ تتة املتحتتدة
لويطانيا العظم وأيرلندا الشمالية)؛
 ١42-26ضمان عد تعرض ا تجزين للتعرييب (كندا)؛
 ١4٣-26ضمان إجراء حتقيق تلقاة ومستقل ونزيه و ادعاءات التعرييب (فرنسا)؛
 ١44-26تفتتمني القتتوانني الوطنيتتة تعريف تا للتعتترييب يتوافتتق م ت املعتتايب الدوليتتة
(اليوانن)؛
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 ١45-26التحقتق متن أن األوضتاع دا تل الستجون متتثتل واعتد األمتم املتحتدة
النمو جية الدنيا ملعاملة السجناء ( واعد نيلسون مانديال) ،وخباصتة بتتوفب الرعايتة
الصحية ال افية (النمسا)؛
 ١46-26التايك تتد م تتن أن مجيت ت األ تتدا ا تتتف تتم و االحتج تتاز يتلق تتون
الرعاية والعتالج الصتحيني ال تافيني ،عتا و لتك تتدابب الو ايتة ،كتالفحو الط يتة
ابجملان ومن دون متييز (مالطة)؛
 ١4٧-26ض تتمان متتت ت ا تجت تزين والس تتجناء قق تتو هم ،وخباص تتة احل تتق و تلقت ت
العالج الط املرض (النرويا)؛
 ١48-26مواصتتلة تعزيتتز اجلهتتود مل افحتتة االاتتار ابلنستتاء والفتيتتات واألطفتتا
بتفعيل آليات الرصد املستمر (سري الن ا)؛
 ١49-26اإلفراج الفوري عن مجي سجناء الرأي ،عن و لك نرجس حممتدي،
ونسرين سوتودا  ،ويوسف اندر اين ،وإياعيتل خبشت  ،و تبقم متن ا تجتزين دون
وجتته حتتق ،عتتن و لتتك جيتتو وانتتس ،وبتتوع ليفنستتن ،وستتياماإل انمتتازي ،مواطنتتو
الوالايت املتحدة (الوالايت املتحدة األمري ية)؛
 ١50-26اإلف تراج عتتن املتتدافعات عتتن حقتتوق اإلنستتان الالة ت د لتتن الستتجن
بس ب ممارسة حقو هن األساسية (النمسا)؛
 ١5١-26اإل تتاء الفتتوري لالحتجتتاز التعستتف للرعتتااي األجانتتب ومت يتتنهم متتن
ممارسة حقو هم القنصلية وتوفب ظروف احتجاز الةقة هلم (فرنسا)؛
 ١52-26اإلفت تراج ف تتورا ع تتن الرع تتااي األجان تتب ومزدوجت ت اجلنس تتية ،ع تتن ف تتيهم
الصحفيون ،اخلاضعني لالحتجاز التعسف (إسراةيل)؛
 ١5٣-26التحقت تتق مت تتن أن مجي ت ت األف ت تراد أو اجلماعت تتات يتمتعت تتون ،و القت تتانون
واملمارسة ،ابحلق و حرية الدين وحرية املعتقد (بولندا)؛
 ١54-26اختتتا طتتوات ملموستتة حلمايتتة حقتتوق اإلنستتان للمستتيحيني دا تتل
إ ليمه تتا متابعت تةا للتوص تتيات ال ت ت  46الت ت فت متدم إ مجهوري تتة إيت تران اإلس تتالمية و
جول االستعراض األو والثانية بشاين حرية الدين (قاي )؛
 ١55-26اإلفتراج عتتن مجيت األفتراد ا تجتزين بست ب ممارستتة حقتتو هم و حريتتة
التع ب ،وت وين اجلمعيات ،والتجم السلم  ،وإلغاء أو تعتديل القتوانني واألح تا
األ ر ال ار ممارسة قري احلقوق أو تقيدقا (سويسرا)؛
 ١56-26ض تتمان حري تتة التع تتب ،وخباص تتة للم تتدافعني وامل تتدافعات ع تتن حق تتوق
اإلنستتان والصتتحفيني ،وإلغتتاء األح تتا القانونيتتة ال ت تتتالر و القتتدرة عل ت ممارستتة
قري احلقوق (األرجنتني)؛
 ١5٧-26ضمان احلقوق و حرية التع ب ،وت وين اجلمعيات ،والتجمت الستلم ،
واإلفتراج عتتن الستتجناء السياستتيني ،عتتن و لتتك النا تتطون و جمتتاالت التتدفاع عتتن
18

GE.19-22573

A/HRC/43/12

حق تتوق املت ترأة ،وال تتدفاع ع تتن حق تتوق العم تتا  ،وال تتدفاع ع تتن ال ي تتة ،واألك تتاد يون،
والصحفيون ،وا امون ،ا تجزون بس ب ممارسة حقو هم األساسية (أسرتاليا)؛
 ١58-26إلغتتاء القيتتود عل ت احلتتق و حريتتة التع تتب وحريتتة الف تتر وفق تا ألح تتا
العهد الدو اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية ( يل )؛
 ١59-26إلغتتاء أح تتا تتانون العقتتوابت الت تقيتتد بشت ل مشتتا احلتتق و حريتتة
التع تتب ،وو ت تتوين اجلمعيتتات ،وو التجمت الستتلم  ،واإلفتراج عتتن مجيت ستتجناء
الرأي (تشي يا)؛
 ١60-26اختتتا تتتدابب ت فتتل ممارستتة س ت ان إي تران للحتتق و حريتتة التع تتب ،وو
ت وين اجلمعيات ،وو التجم السلم دون يود (إس انيا)؛
 ١6١-26تنفيتتري التزاما تتا الدوليتتة ضتتماانا حلمايتتة حقتتوق املتتدافعني عتتن حقتتوق
اإلنس تتان ،وا تتامني ،و تتبقم م تتن األ تتدا ال تتريين ارس تتون حق تتو هم و حري تتة
التع ت تتب ،وت ت تتوين اجلمعيت تتات ،والتجم ت ت الست تتلم وفق ت تا للقت تتانون الت تتدو حلقت تتوق
اإلنسان؛ والتايكد متن أن مجيت التحقيقتات واإلجتراءات القفتاةية وا اكمتات الت
تشمل مدافعني عن حقوق اإلنسان متتثل املعايب الدولية (فنلندا)؛
 ١62-26االستتتمرار و ستتن التش تريعات ال ت تتدف إ تعزيتتز ومايتتة احلتتق و
حرية الصحافة واحلق و حرية التع تب واحلتق و حريتة التدين واحلتر علت تنفيتريقا
ابل امل ( اان)؛
 ١6٣-26اإلفت تراج ع تتن مجيت ت ا تجت تزين ال تتريين د ل تتوا الس تتجن بست ت ب ممارس تتة
تولني عوجتب العهتد التدو
حقهم و حرية التع ب وحقهم و التجمت الستلم امل ف ل
اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية (آيرلندا)؛
 ١64-26إ تتاء املمارستتات املتمثلتتة و تصتتفية حمتتتو اإلنرتنت وو تقييتتد النفتتا
إ اإلنرتن (إسراةيل)؛
 ١65-26ضمان حرية الرأي والتع ب وت وين اجلمعيات ووض حد لالعتقاالت
ال ت تستتتهدف املتتدافعني عتتن حقتتوق اإلنستتان التتريين ارستتون قتتري احلقتتوق بطتترق
سلمية (إيطاليا)؛
 ١66-26إلغت تتاء أو تعت تتديل املت تتواد  186و 498و 610و 638و 639مت تتن
انون العقوابت اإلسالم  ،ال م
ار حرية التع ب ،وال تتفمن تعتاريف فففاضتة
وواستتعة النطتتاق تفستتتدد بش ت ل تعستتف إل تتاد أصتتوات املتتدافعني عتتن حقتتوق
اإلنسان (قولندا)؛
 ١6٧-26اختتتا طتتوات لتشتتجي حريتتة التع تتب ،عل ت حنتتو ي فتتل عتتد تعتترض
املدافعني عن حقوق اإلنسان وا امني والصحفيني للتدويتف أو التو يتف التعستف
بس ب االضطالع بعملهم (نيوزيلندا)؛
 ١68-26وض حد للر ابتة املفروضتة علت وستاةل اإلعتال  ،ولتتدابب االحتجتاز
التعسف للصحفيني وختويفهم (النرويا)؛
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 ١69-26كفالتتة حريتتة التجم ت الستتلم  ،وحريتتة التع تتب والصتتحافة عتتن طريتتق
إزالتتة التتتدابب الت تقيتتد الوصتتو إ املوا ت ا ليتتة والدوليتتة اجلديتتدة واإلفتراج عتتن
األ دا ا تجزين بس ب ممارسة قري احلقوق أو الدفاع عنها (فرنسا)؛
 ١٧0-26ضمان احلق و حماكمة عادلة ،عا و لك حق الفرد و ا تيار ا ام
الريي ينوع عنه ،ويشمل قريا احلق املتهمني جبراةم ات صلة ابألمن القوم (سويسرا)؛
 ١٧١-26إنشاء جهاز فاة مستقل ،وإجتراء إصتالحات كتو تشتمل ا تاكم
الثورية ،وتنفيري ضماانت ا اكمة العادلة (الوالايت املتحدة األمري ية)؛
 ١٧2-26اختتتا مجي ت التتتدابب واإلج تراءات الفتترورية ال ت متتن تتاي ا أن ت فتتل
امتثا معايب ا اكمة العادلة (ال حرين)؛
 ١٧٣-26التعجيتتل بوضت عمليتتة ت فتتل حماكمتتة نزيهتتة تقتتو علت أستتاس تتترجي
األدلة وتتي للمدع عليهم وا امني الريين خيتتارو م االطتالع و الو ت املناستب
عل التهم واألدلة (اململ ة املتحدة لويطانيا العظم وأيرلندا الشمالية)؛
 ١٧4-26مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إ تعزيتتز نظتتا القفتتاء ،والستتيما فيمتتا يتعلتتق
ققوق النساء واألطفا (بومن)؛
 ١٧5-26مواصلة اجلهود الرامية إ إزالة احلواجز أما وصو النساء واألطفا
واأل دا وي اإلعا ة وضعاف احلا إ القفاء (فيج )؛
 ١٧6-26اختتتا تتتدابب تتدف إ فتترض اح ترتا الفتتماانت القانونيتتة ،متتثالا متتن
تتال نشتتر األح تتا ال ت تصتتدرقا ا تتاكم وإمحتتة اإلم انيتتة الستتت نافها ،وامتثتتا
املعايب الدولية و حاالت االحتجاز املا (إس انيا)؛
 ١٧٧-26ضمان احلق و حماكمة عادلة وإلغاء املادة  48متن تانون اإلجتراءات
اجلناةية (فرنسا)؛
 ١٧8-26كفالتتة استتتقال نظتتا القفتتاء وحتتق كتتل فتترد و التتدفاع وو االستتتعانة
عحا خيتار قرية (أملانيا)؛
 ١٧9-26مواءمة القوانني واملمارسات املتعلقة ابحلتق و حماكمتة عادلتة واحلتق و
حري تتة الت ترأي والتع تتب ،وو التجمت ت الس تتل  ،وت تتوين اجلمعي تتات ،واحل تتق و حري تتة
الدين واملعتقد م االلتزامات والتعهدات الدوليتة عتن طريتق إلغتاء القيتود املفروضتة
عل املدافعني عن حقوق اإلنسان وا امني والصحفيني واأل ليات اإللنية والدينية،
عا و لك ال هاةيون (ليتوانيا)؛
 ١80-26ضمان معايب ا اكمة العادلة ،و القانون واملمارسة ،عا و لك احلق
و التمثيل القانوين منري حلظة التو يف و تال مجيت مراحتل ا اكمتة ،واالستت ناف،
وإ اء التعرييب واملعاملة القاسية والالإنسانية أو املهينة (مقدونيا الشمالية)؛
 ١8١-26مواصتتلة اجلهتتود امل ريولتتة علت الصتتعيدين القتتانوين واإلداري متتن أجتتل
م افحة الفساد (كازا ستان)؛
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 ١82-26مواصلة اجلهتود الراميتة إ النهتوض ابلتنميتة اال تصتادية واالجتماعيتة
من أجل وض أساس متني لتمت أفراد الشعب جبمي احلقوق (الصني)؛
 ١8٣-26مواصلة العمل عل النهوض ابلتعليم والرعاية الصحية (الصني)؛
 ١84-26مواصت تتلة اجلهت تتود مت تتن أجت تتل تنفيت تتري العهت تتد الت تتدو اخلت تتا
اال تصادية واالجتماعية والثقافية (العراق)؛

ابحلقت تتوق

 ١85-26تعزيتتز جهودق تتا الرامي تتة إ النهتتوض ابلرعاي تتة االجتماعيت تة  -الثقافي تتة
ألفراد ع ها (نيجباي)؛
 ١86-26مواصلة اجلهود لتوفب الس ن بت لفة معقولة لعامة الست ان ،وخباصتة
وو الد ل املندف ( طر)؛
 ١8٧-26االستمرار و تنفيري أح ا اخلطة الشاملة لغس ان للفترتة 2026-2017
ضماانا حلق اجلمي و الس ن الالةق (اجلمهورية الدوميني ية)؛

 ١88-26ض تتمان التنفي تتري الفع تتا للدط تتة الش تتاملة لغست ت ان ع تتن طري تتق ت تتوفب
املوارد ال افية وإنشاء آلية املة للرصد (ماليزاي)؛

 ١89-26االس تتتمرار و وضت ت م تتادرات تتدف إ التعجي تتل ابحل تتد م تتن الفق تتر
وتنمية املناطق الريفية وأ ل املناطق منوا (فيي ان )؛
 ١90-26تعزيز اجلهود متن أجتل مزيتد التقتد و جمتا احلتد متن الفقتر ،وخباصتة
و املناطق ال تس نها أ ليات إلنية (بلغاراي)؛

 ١9١-26تعزيز النها املتلتر حاليا و جما احلد من الفقتر والنهتوض ابلتنميتة و
املناطق الريفية ،وفقا خلطة الرؤية االسرتاتيجية للسنوات العشرين القادمة (ميامنار)؛

 ١92-26مواص تتلة اجله تتود م تتن أج تتل تعزي تتز احل تتق و املي تتا املايمون تتة والص تترف
الصح ومايته (بروين دار السال )؛
 ١9٣-26ض تتمان التنفي تتري الفع تتا وو الو ت ت املناس تتب خلط تتة توظي تتف ست ت ان
الريف من أجل توفب العمل املستدا للجمي عل د املساواة (أوزب ستان)؛
 ١94-26مواصلة اجلهود الرامية إ تعزيز العمالة الداةمة و املناطق الريفية وو
صفوف الرحل (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛

 ١95-26مواصلة تنفيري براما التنمية اال تصادية واالجتماعية ،عا و لتك اخلطتا
االسرتاتيجية الوطنية و ميدان حقوق اإلنسان (مجهورية كوراي الشع ية الد قراطية)؛
 ١96-26مواصتتلة تنفيتتري طتتة تنميتتة النظتتا الصتتح وبتترانما التتتايمني الصتتح
لتحقيق املزيد من التقد و جما إعما احلق و الصحة (فيي ان )؛
 ١9٧-26مواصتتلة جهودقتتا لفتتمان وصتتو مجي ت املتتواطنني و خمتلتتف جهتتات
ال لد إ دمات الرعاية الصحية عل د املساواة (اجلزاةر)؛
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 ١98-26مواصتتلة اختتتا التتتدابب الالزمتتة و جمتتا الصتتحة والفتتمان االجتمتتاع
من أجل تعزيز فر االستفادة من دمات الرعاية الصحية األساسية (بومن)؛
 ١99-26مواصتتلة تنفيتتري السياستتات الراميتتة إ توستتي نطتتاق تغطيتتة تتدمات
الرعاية الصحية األولية والتمت ا (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 200-26التنفيري الفعا لغجراءات الرامية إ النهتوض بقطتاع التتايمني الصتح
قي يشمل مجي املواطنني ،عن فيهم س ان املناطق الريفية (كواب)؛
 20١-26ا افظتتة عل ت اإل تتازات الرةيستتية ال ت حتقق ت و إطتتار طتتة تنميتتة
النظا الصح وتوسي نطاق تغطيتها (إليوبيا)؛
 202-26زايدة تطتتوير سياستتا ا القاةمتتة لتتتوفب متتا ي ف ت متتن الرعايتتة الصتتحية
ل والطفل ،وخباصة للنساء واألطفا الريين يعيشون و حالة ضعف (فيج )؛
 20٣-26االستمرار و توسي نطتاق تغطيتة نظتا التتايمني الصتح ليشتمل مجيت
املواطنني ،عن فيهم الريفيون (اهلند)؛
 204-26تزويتتد الش ت اع و املتتدارس ابملعلومتتات واملتتواد التثقيفيتتة ات الصتتلة
ابلصحة اإل ابية وفق ا للمعايب الدولية (آيسلندا)؛

 205-26مواصلة جهودقا وسياسا ا ملن انقطاع الش اع عن الدراسة (ابكستان)؛

 206-26مواص تتلة اجله تتود الرامي تتة إ حتس تتني الت تتدابب ال فيل تتة مح تتة املراف تتق
التعليمية ألطفا املناطق الريفية (ابكستان)؛
 20٧-26مواصلة جهودقا لتعزيز اخلدمات التعليميتة والصتحية و مراكتز إعتادة
التايقيل واإلصالحيات (السنغا )؛
 208-26اختت تتا التت تتدابب الفت تترورية للتصت تتدي الرتفت تتاع معت تتدالت التست تترع و
صفوف الفتيات الريفيات (ميلند)؛
 209-26مواصلة اجلهود لفمان حق اجلمي و نيل التعليم علت
(تونس)؛

تد املستاواة

 2١0-26االستتمرار و اختتتا تتتدابب للنهتتوض ابلتثقيتف وبنتتاء القتتدرات و جمتتا
حقوق اإلنسان (تركمانستان)؛
 2١١-26املفت تتدما حنتتو تغيتتب نظتتا التعلتتيم عتتن طريتتق احلتتر علت التحتتاق
ال ن تتات وال ن تتني و خمتل تتف أحن تتاء ال ل تتد ابملدرس تتة وت تتوفب التثقي تتف و جم تتا حق تتوق
اإلنسان (أورو واي)؛
 2١2-26مواصتتلة إيتتالء اقتمتتا تتا بتعلتتيم أف تراد الف تتات الفتتعيفة و أ تتل
املناطق الريفية منوا والس ان الرحل (أوزب ستان)؛
 2١٣-26مواص تتلة سياس تتا ا وجهودق تتا الرامي تتة إ تق تتد التعل تتيم ابجمل تتان لنح تتو
نصف مليون من األطفا الالج ني (اجلزاةر)؛
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 2١4-26تعزيتتز جهودقتتا الراميتتة إ ضتتمان حتتق مجيت املتتواطنني و االرتقتتاء إ
مرحلة التعليم اجلامع (اجلزاةر)؛
 2١5-26مواصتتلة تنفيتتري سياستتات قادفتتة تتو األميتتة وتتتوفب تعلتتيم ي جتتودة،
ال سيما للفتيات ،و اجملتمعات ا لية الريفية والفقبة (سنغافورة)؛
 2١6-26االستمرار و وض سياسات وطنية و األمية (بروين دار السال )؛
 2١٧-26النهوض عنشطة منظمة حركة حمتو األميتة الت ستامه و رفت معتد
اإلملا ابلقراءة وال تابة إ  95و املاةة و عا ( 2018إليوبيا)؛
 2١8-26االست تتتمرار و تعزيت تتز جهودقت تتا لتعزيت تتز فت تتر نيت تتل التعلت تتيم للجمي ت ت ،
وخباصة و املناطق الريفية ،و ف عدد املتسربني (سري الن ا)؛
 2١9-26مواصلة اجلهود امل ريولة و جما التعليم ،واعتماد سياسات تدف إ
تعزيز إدماج الفتيات ،واألطفا وي اإلعا ة ،وأطفا املناطق الريفية (دولة فلسطني)؛
 220-26مواصلة جهودقا لتعزيز احلق و التعليم عا ي فل جلمي األطفا  ،عن
فتتيهم األطفتتا وو اإلعا تتة ،إم انيتتة احلصتتو عل ت التعلتتيم الري ت (مجهوريتتة الو
الد قراطية الشع ية)؛
 22١-26التمديد و فرتة التعلتيم اإللزامت والتعلتيم الثتانوي كت تصتل إ تست
سنوات ،مث التمديد و فرتة التعليم اجملاين لتصل إ  11سنة (امل سيك)؛
 222-26االستتتمرار و تنفيتتري إصتتالحات التعلتتيم لفتتمان حتتق اجلمي ت و نيتتل
التعليم و خمتلف أحناء ال لد (عمان)؛
 22٣-26تعزيز اجلهود الراميتة إ إ تاد فتر عمتل مناست ة خلر تات اجلامعتات
(ببو)؛
 224-26االس تتتمرار و تعزي تتز الت تتدابب الرامي تتة إ دع تتم املش تتاركة اال تص تتادية
للمرأة و خمتلف طاعات العمل (الفل ني)؛
 225-26االضطالع صتالحات تشتريعية بعيتدة املتد فيمتا يتعلتق عركتز املترأة
وحقو ها وتعديل القانون املتعلق بسن الزواج الشرع لرفعها إ  18سنة (أل انيا)؛
 226-26اختا تدابب لزايدة مشاركة املرأة (أ ربيجان)؛
 22٧-26اختتتا تتتدابب فعالتتة لتنفيتتري ترارات اجمللتتس اإلداري األعل ت  ،متتا يعتتين
التزا احل ومة بتدصيص  30و املاةة من وظاةف اإلدارة للنستاء ،وا تيتار وتعيتني
امل تتديرين و الرت تتب املهني تتة علت ت أس تتاس ال ف تتاءات العام تتة واملتدصص تتة املطلوب تتة
بصرف النظر عن نوع اجلنس (بوتسواان)؛
 228-26مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إ النهتتوض ققتتوق املترأة ،وتعزيتتز السياستتات
والت تتدابب الرامي تتة إ م افح تتة العن تتف املس تتلا علت ت املت ترأة ،وتيس تتب مش تتاركتها و
امليادين السياسية واالجتماعية واملهنية (بلغاراي)؛
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 229-26اختا

طوات إضافية لزايدة مشاركة املرأة و التعليم العا (كم وداي)؛

 2٣0-26حتديد م ادرات أ ر لتزايدة تعزيتز رايدة األعمتا و صتفوف النستاء
(كم وداي)؛
 2٣١-26مواصلة اعتماد التدابب التشريعية لتعزيز ماية حقوق املترأة والنهتوض
ا (اجلمهورية الدوميني ية)؛
 2٣2-26إزال تتة القيت تتود عل ت ت أنت تتواع الوظ تتاةف املفتوحت تتة للنست تتاء ،عت تتا و لت تتك
الرت يص الريي نحه الزوج (قندوراس)؛
 2٣٣-26إزالتتة احلتتواجز أمتتا توظيتتف امل ترأة ت ريس تا مل تتدأ املستتاواة بتتني الرجتتل
واملرأة وتعزيز حقوق املرأة العاملة ومايتهتا وضتمان املستاواة و املعاملتة بتني الرجتل
واملرأة و احلياة والوظاةف العامة واخلاصة وفق ا للمادة  7متن العهتد التدو اخلتا
ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية (قندوراس)؛
 2٣4-26اختا املزيد من التدابب لتعزيز حقوق املرأة ومايتها (الياابن)؛
 2٣5-26مواصتتلة األنشتتطة الراميتتة إ اعتمتتاد تشتريعات و جمتتا تعزيتتز حقتتوق
املرأة واألسرة ومايتها ( ب يزستان)؛
 2٣6-26مواص تتلة تنفي تتري الت تواما والت تتدابب التشت تريعية الرامي تتة إ زايدة تعزي تتز
حقوق املرأة ومت ينها و مجي اجملاالت (مجهورية الو الد قراطية الشع ية)؛
 2٣٧-26مواصتتلة تنفيتتري التتتدابب الراميتتة إ تعزيتتز خمتلتتف حقتتوق امل ترأة ،عتتا و
لك مشاركتها و الرايضة والوصو إ املرافق الرايضية (ميامنار)؛
 2٣8-26بري كل اجلهود املم نة لتوفب أطر املة مل افحة التمييز ضد املترأة
وماية النساء واألطفا من العنف ،عا و لك العنف املنز (بولندا)؛
 2٣9-26تست تري جهودق تتا لف تتمان املعامل تتة املتس تتاوية للنس تتاء والفتي تتات وفقت تا
التفا ية القفاء عل مجي أ ا التمييز ضد املرأة (ميلند)؛
 240-26إلغتتاء القتتوانني ال ت تفلتتز امل ترأة ابرتتتداء احلجتتاع و األمتتاكن العامتتة،
ووضت حتتد ملنت املترأة متتن املشتتاركة ال املتتة و اجملتمت  ،وإلغتتاء األح تتا الت اتتر
دعوات النساء من أجل اإلصال (الوالايت املتحدة األمري ية)؛
 24١-26إلغت تتاء املت تتادة  1108مت تتن القت تتانون املت تتدين ال ت ت تفلت تتز امل ت ترأة بتل يت تتة
االحتياجات اجلنسية لزوجها و مجي األو ات (األرجنتني)؛
 242-26مواصتتلة تعزي تتز األط تتر التشت تريعية والسياس تتات املتعلق تتة ابملس تتاواة ب تتني
اجلنسني (اهلند)؛
 24٣-26مواءمتتة التشتريعات الوطنيتتة مت املعتتايب الدوليتتة املتعلقتتة ابملستتاواة بتتني
اجلنسني (إيطاليا)؛
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 244-26ضتتمان مستتاواة امل ترأة و املعاملتتة م ت الرجتتل ،و القتتانون واملمارستتة،
عا يتفق م التوصيات ات الصلة للجنة املعنية ققوق اإلنسان (التفيا)؛
 245-26تعزي تتز اجله تتود الرامي تتة إ القف تتاء علت ت مجيت ت أ ت ت ا التميي تتز ض تتد
النس تتاء والفتي تتات والنظ تتر و التص تتديق علت ت اتفا ي تتة القف تتاء علت ت مجيت ت أ ت ت ا
التمييز ضد املرأة (ليتوانيا)؛
 246-26اختا طوات لتحديد مجي القوانني ات األلر التمييزي عل النساء
والفتيات وتصحيحها (مالطة)؛
 24٧-26استعراض القوانني والسياسات ال متيتز ضتد املترأة وإلغاؤقتا ،وال ستيما
تلك املتعلقة ابلعمالتة والتعلتيم علت التتوا  ،وضتمان متتت مجيت األطفتا والفتيتات
بنفس احلقتوق املنصتو عليهتا و اتفا يتة القفتاء علت مجيت أ ت ا التمييتز ضتد
املرأة واتفا ية حقوق الطفل (امل سيك)؛
 248-26االستتتمرار و إصتتال تتانون العقتتوابت والقتتانون املتتدين لفتتمان عتتد
التمييز ضد النساء والفتيات (نيوزيلندا)؛
 249-26مواصلة اجلهتود متن أجتل تعزيتز حقتوق املترأة ومايتة املترأة متن العنتف
عن طريق است ما عملية اعتماد مشاري القوانني ات الصلة (تونس)؛
 250-26التعجيل ابعتماد مشروع القانون املتعلق قماية املرأة من العنف الريي
يصتتدر بعتتد ،وبتتري العنايتتة الواج تتة ملنت العنتتف القتتاةم علت نتتوع اجلتتنس واملعا تتة
عليه وفق ا للمعايب الدولية (سباليون)؛
 25١-26اعتماد وانني دف إ م افحة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات،
عا و لك العنف املنز واال تصاع الزوج  ،وتنفيريقا ابل امل (فنلندا)؛
 252-26مواصتتلة جهودقتتا الراميتتة إ مايتتة حقتتوق امل ترأة بوستتاةل منهتتا وض ت
الصيغة النهاةية ملشروع القانون املتعلق قماية املرأة من العنف (إندونيسيا)؛
 25٣-26اتتر العنتتف القتتاةم عل ت نتتوع اجلتتنس عوجتتب القتتانون ،عتتا و لتتك
العنف املنز واال تصاع الزوج (الوتغا )؛
 254-26ا تتر العن تتف الق تتاةم علت ت ن تتوع اجل تتنس ،ع تتا و ل تتك العن تتف املن تتز
واال تصاع الزوج (أورو واي)؛
 255-26مفتاعفة جهودقتتا الراميتة إ مايتتة املترأة متن العنتتف القتاةم علت نتتوع
اجلنس (اجل ل األسود)؛
 256-26اعتماد مشروع القانون املتعلق قمايتة املترأة متن العنتف املنتز  ،قيت
يفص العنف املنز جر ة يعا ب عليها القانون (آيسلندا)؛

 25٧-26االستمرار و تشجي مشاركة املرأة و العمليات السياسية و بقا من
عمليات صن القرارات (بنغالديش)؛
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 258-26إزالة القيود القانونيتة واحلتواجز االجتماعيتة الت تقتوض مشتاركة املترأة
عل د املساواة م الرجل و القوة العاملتة ،وو نيتل التعلتيم ،وو إدارة الشتاون
العامة (كندا)؛
 259-26تعزيز جهودقا الرامية إ زايدة متثيل املرأة و احلياة العامة والسياسية،
عا و لك و مناصب القيادة (سلوفينيا)؛
 260-26حتسني التوازن بني اجلنسني و توزي وظاةف اخلدمتة املدنيتة واحلقاةتب
الوزارية واملناصب السياسية األ ر الرفيعة املستو (قندوراس)؛
 26١-26مواصلة اجلهود الرامية إ دعم املرأة ومت ينها و احلياة العامة (ني ا )؛
 262-26إجراء تقييم امل للموارد الالزمة ملمارسة حقوق األطفا  ،وال ستيما
األموا املرصودة و فقرة امليزانية اخلاصة ابلسياسات االجتماعية (صربيا)؛
 26٣-26مفاعفة اجلهود الرامية إ ماية حقوق الطفل وتعزيزقا (تونس)؛
 264-26مواصلة اجلهتود الراميتة إ تعزيتز آليتات مايتة حقتوق الطفتل وتستري
عملية اعتماد مشروع انون حلماية األطفا واملراققني (بنغالديش)؛
 265-26حظر مجي أ ا العقوبة اجلسدية ل طفا و مجي األماكن (إستونيا)؛
 266-26تعزيز الواما التعليمية والثقافية ،و اصتة فيمتا يتعلتق ابلتزواج امل تر،
وإيتتالء املزيتتد متتن العنايتتة ل طفتتا املتدلفتتني عتتن الركتتب أو ا تترومني متتن التعلتتيم
(اجلمهورية العربية السورية)؛
 26٧-26اعتماد تشري حيظر مجي األعما ال تادي إ اعتداء جنس عل
طفتل أو الت تتتم عنهتتا والتحقتتق متتن أن مجيت األفتراد التتريين تقتتل أعمتتارقم عتتن 18
تاملون عوجتتب القتتانون علت أ تتم أطفتتا  ،ويتمتعتتون عل ت قتتريا
ستتنة ،دون متييتتز ،يفعت ر
األساس جبمي احلقوق امل فولة عوجب اتفا ية حقوق الطفل (الوتغا )؛
 268-26وض براما وسياسات ملن و وع األطفا ضحااي ،وضمان تعتاو متن
يقعتتون ضتتحااي وإعتتادة إدمتتاجهم و اجملتم ت  ،عتتن و لتتك الفتيتتات الع تراةس ،وفق ت ا
للواثةق املعتمدة و املامترات العاملية مل افحة االستغال اجلنس ل طفا أل راض
اارية (أو ندا)؛
 269-26تعزيز اجلهود الرامية إ القفتاء ال امتل علت زواج األطفتا و بعت
أحناء ال لد (أو ندا)؛
 2٧0-26رف احلد األدىن لسن الزواج إ  18سنة ل تل متن الفتيتان والفتيتات
دون استثناء ،والقفاء عل مماسة الزواج امل ر والزواج القسري (بلجي ا)؛
 2٧١-26من عمل األطفا دون سن  16سنة (أورو واي)؛
 2٧2-26تشجي كل التدابب الفرورية إللغاء مجي األح ا القانونية ال ايتز
االعتتتداء اجلنست علت الفتيتتات أو تق تتل بتته أو تستتهم فيتته ،والتحقيتتق و مثتتل قتتري
األفعا واملعا ة عليها (األرجنتني)؛
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 2٧٣-26التحقيق و حاالت االستغال اجلنست ل طفتا دون  18ستنة ،عتا و
لتتك و إطتتار التتزواج امل تتر أو القستتري أو املا ت  ،ووض ت طتتة وطنيتتة حلمايتتة
األطفا املعرضني للدطر (اململ ة املتحدة لويطانيا العظم وأيرلندا الشمالية)؛
 2٧4-26حتديد حد أدىن لسن الزواج عل حنو يتوافق م اتفا ية حقوق الطفل
( و )؛
 2٧5-26رف ت احلتتد األدىن لستتن التتزواج ،أوالا وكدطتتوة أو متتن تتال تعتتديل
املادة  1041من القانون املدين ،إللغاء مجي االستتثناءات متن تط يتق احلتد األدىن
لسن الزواج (الدامنرإل)؛
 2٧6-26تعتتديل التش تريعات املتعلقتتة ابحلتتد األدىن لستتن التتزواج واملوافقتتة عل ت
العال تتات اجلنستتية وفق تا للمع تايب الدوليتتة ،واختتتا مجي ت التتتدابب الفتترورية إل تتاء
ز ات األطفا (إكوادور)؛
 2٧٧-26وضت حتتد للتتزواج القستتري والعنتتف املمتتارس علت النستتاء والفتيتتات،
بوساةل منها تث ي حد أدىن لسن الزواج (فرنسا)؛
 2٧8-26سن تشري يف ا احلد األدىن لسن الزواج عل حنو يتفتق مت اتفا يتة
حقوق الطفل (أملانيا)؛
 2٧9-26تعديل تشريعا ا العتماد حد أدىن لسن الزواج ،بغية وض حد لتزواج
األطفا والزواج امل ر والزواج القسري (قندوراس)؛
 280-26مفاعفة جهودقا مل افحتة العنتف ابألطفتا وعمتل األطفتا واحلتر
عل اختا إجراءات انونية ضد اجلناة (سري الن ا)؛
 28١-26مواصلة جهودقا لتنفيري الووتوكو اال تيتاري امللحتق ابتفا يتة حقتوق
الطفل بشاين بي األطفا واستغال األطفا و ال غاء وو املواد اإلابحية (العراق)؛
 282-26تعزي تتز اجله تتود الرامي تتة إ م افح تتة املمارس تتات الف تتارة ض تتد النس تتاء
والفتيتات ،عتا و لتك تشتويه األعفتاء التناستلية لتغانت ،وزواج األطفتا والتتزواج
امل ر والزواج القسري ،بوساةل منها رف احلتد األدىن لستن التزواج القانونيتة إ 18
سنة (إيطاليا)؛
 28٣-26اعتماد تشري حمل لرف احلد األدىن لسن التزواج علت حنتو يتفتق مت
اتفا ية حقوق الطفل (كينيا)؛
 284-26اختا طوات ت فل إجراء مجي ا اكمات اجلناةية ،عا فيهتا ا اكمتات
ال تشمل األحدات اجلاحنني ،عل حنو منصف وفق ا للمعايب الدولية ( اان)؛

 285-26بتتري جهتتود إضتتافية لتتتوفب التتتايمني الصتح ل
(صربيا)؛

تتدا

 286-26مفاعفة جهودقا لتوفب مرافق التعلتيم الالزمتة ل طفتا
(ابكستان)؛
GE.19-22573
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 28٧-26إي ت تتالء عناي ت تتة اص ت تتة بتحس ت تتني نظ ت تتا الف ت تتمان االجتم ت تتاع لص ت تتا
األ دا وي اإلعا ة ( طر)؛
 288-26بتتري متتا يلتتز متتن جهتتود لتنفيتتري تتانون مايتتة حقتتوق األ تتدا
اإلعا ة بنجا (تركمانستان)؛

وي

 289-26اعتمتاد استرتاتيجية ملنت وم افحتتة مجيت أ ت ا استتغال األ تتدا
وي اإلعا ة وتعريفهم لالعتداء والعنف (أنغوال)؛
 290-26تعزيز التدابب الرامية إ تيسب نيل التعليم ،وخباصتة ل
اإلعا ة (أنغوال)؛

تدا

وي

 29١-26مواصت تتلة أنشت تتطة التوعيت تتة مت تتن أجت تتل وض ت ت حت تتد لوصت تتم األ ت تتدا
وي اإلعا ة والتمييز ضدقم ،والعمل عل إنشتاء جلنتة وطنيتة تفعتن بتنستيق تاون
األ ت تتدا وي اإلعا ت تتة ملرا ت تتة تنفيت تتري ت تتانون مايت تتة األ ت تتدا وي اإلعا ت تتة
لعا ( 2017سنغافورة)؛
 292-26اختا إجراءات إضافية لتعزيز ومايتة حقتوق األ تدا
(الياابن)؛
 29٣-26إمح ت تتة إم انيت ت تتة الوصت ت تتو إ
ل دا وي اإلعا ة (ماليزاي)؛

وي اإلعا تة

ت ت تتدمات ومرافت ت تتق الرعايت ت تتة الصت ت تتحية

 294-26مواص تتلة اجله تتود امل ريول تتة حلماي تتة حق تتوق األ تتدا
وخباصة النساء واألطفا منهم (نيجباي)؛

وي اإلعا تتة،

 295-26االس تتتمرار و تنفي تتري الت تتدابب الالزم تتة المتث تتا اتفا ي تتة ماي تتة حق تتوق
األ دا وي اإلعا ة (عمان)؛
 296-26اختا التدابب الفرورية ل فالة احرتا حقوق مجي األ ليتات ،عتا فيهتا
األ ليات الدينية ،وضمان قري احلقوق (سويسرا)؛
 29٧-26تعزيتتز املعتتايب والسياستتات الت ت فتتل متتت األ ليتتات اإللنيتتة والدينيتتة
متتعا كامالا ققوق اإلنسان (ببو)؛

 298-26تعزيز اجلهود الرامية إ من واست صا التمييتز ضتد األ ليتات اإللنيتة
والدينية (مجهورية كوراي)؛
 299-26اإل ت تتاء الفت تتوري والتت تتا للقم ت ت املنهج ت ت الت تتريي يست تتتهدف أعفت تتاء
األ لي تتات الديني تتة و مجهوري تتة إيت تران اإلس تتالمية ،ع تتا و ل تتك االحتج تتاز التعس تتف
والتعتترييب و أمتتاكن االحتجتتاز ،وتعزيتتز ست ل اجلتتو والتعتتوي الفعالتتة لصتتا مجيت
الفحااي وأفراد أسرقم (اململ ة العربية السعودية)؛
 ٣00-26تعتتديل األح تتا الدستتتورية ال ت متتتن الطاةفتتة االلتتين عش ترية معاملتتة
تففيلية ابملقارنة م الطواةتف اإلستالمية األ تر والتدايانت األ تر املتواجتدة و
مجهورية إيران اإلسالمية (اململ ة العربية السعودية)؛
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 ٣0١-26تعتتديل التشتريعات الوطنيتتة ،علت حنتتو يتفتتق مت العهتتد التتدو اخلتتا
ابحلقوق املدنية والسياسية ،ضماانا لتمت مجي األ دا  ،بغت النظتر عتن التدين
واإللنية ،ققوق اإلنسان واحلرايت األساسية (أوكرانيا)؛
 ٣02-26تنفيتتري التتتدابب القانونيتتة واإلداريتتة واملتصتتلة ابلسياستتة العامتتة متتن أجتتل
التصتتدي للتمييتتز والتتتدابب الت تتد تفقيمتتد حقتتوق أعفتتاء األ ليتتات اإللنيتتة والدينيتتة
(سيشيل)؛
 ٣0٣-26تع تتديل التشت تريعات واإلجت تراءات القف تتاةية لف تتمان ع تتد تع تترض أي
طاةفتتة دينيتتة للتمييتتز ،وكفالتتة املعاملتتة املتستتاوية عوجتتب القتتانون جلمي ت الطواةتتف
الدينية (أل انيا)؛
 ٣04-26وض حد للتمييز ،و القانون واملمارسة ،ضد مجيت األ ليتات الدينيتة
واإللنية ،وضمان احلماية ال املة حلقوق األفراد املنتمني إ قري األ ليات (النمسا)؛
 ٣05-26القفاء عل مجي أ ا التمييز ضد األ ليات اإللنية والدينيتة ،عتن
و لتتك ال هتتاةيون واملستتيحيون وعتترع األقتتواز ،وضتتمان اح ترتا حتتراي م الدينيتتة
وحقو هم الثقافية (ال حرين)؛
 ٣06-26تعتتديل املتتادة  13متتن الدستتتور كيمتتا يتس تن جلميت األ ليتتات الدينيتتة
التمت ال امل ابحلق و حرية الدين أو املعتقد (الوازيل)؛
 ٣0٧-26اختا التدابب الالزمة ملن التمييز ضد األ ليات اإللنية والدينية (كندا)؛
 ٣08-26االست تتتمرار و تنفيت تتري م ادرا ت تتا الراميت تتة إ تعزيت تتز حقت تتوق األ ليت تتات
ومايتها ،ودعم التدابب ات الصلة (كواب)؛
 ٣09-26ضمان احلق و حرية الدين أو املعتقد ووض حد للتمييتز القتاةم علت
أساس االنتماء إ طاةفة دينية أو مجاعة إلنية (فرنسا)؛
 ٣١0-26ماي تتة حق تتوق املس تتيحيني واأل لي تتات األ تتر وتش تتجي احل تتوار ب تتني
الطواةف الدينية و مجهورية إيران اإلسالمية (قاي )؛
 ٣١١-26حتديتد وتصتتحي مجيت القتتوانني ات األلتر التمييتتزي علت األ تتدا
املنتمني إ أ ليات إلنية أو دينية ،عن و لك ال هاةيون (آيسلندا)؛
 ٣١2-26ضمان عد انتهاإل حقوق األ ليات اإللنية والدينية (إسراةيل)؛
 ٣١٣-26ضمان املساواة و احلقوق جلمي املتواطنني ،بصترف النظتر عتن التدين
(إيطاليا)؛
 ٣١4-26بري املزيد من اجلهود لتعزيز حقوق األ ليات ومايتها (الياابن)؛
 ٣١5-26تع تتديل الق تتوانني ا لي تتة علت ت حن تتو ي ف تتل االعت ترتاف جبميت ت األ لي تتات
الدينية ومت ينها من التمت ال امل ابحلق و حرية الدين أو املعتقد (كينيا)؛
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 ٣١6-26وض ت حتتد لقم ت األ ليتتات الدينيتتة ،عتتن و لتتك ال هتتاةيون ،بس ت ب
مشت تتاركتها و األنشت تتطة االجتماعيت تتة والتعليميت تتة واجملتمعيت تتة ال ت ت تت تتد ل و نطت تتاق
ممارسا ا الدينية (ل سموغ)؛
 ٣١٧-26تع تتديل امل تتادة  13م تتن الدس تتتور اإليت تراين لف تتمان االعت ترتاف جبميت ت
األ ليتتات الدينيتتة ،عتتن و لتتك املستتلمون واملستتيحيون ومعتنقتتو املستتيحية واليهتتود
و ب املتامنني والزراد تتيون املتواجتدون و ال لتد ،ومت يتنهم متن التمتت التتا ابحلتق
و حرية الدين واملعتقد (قولندا)؛
 ٣١8-26اخت تتا تت تتدابب حلماي تتة األ ليت تتات الدينيت تتة واإللني تتة وضت تتمان مشت تتاركتها
ال املة وعل د املساواة م ات رين و احلياة العامة واخلاصة (نيوزيلندا)؛
 ٣١9-26إلغ تتاء الق تتوانني والل تتواة والسياس تتات الت ت متي تتز علت ت أس تتاس ال تتدين
أو املعتقد و جماالت العمالة والتعليم واملشاركة و احلياة العامة (مقدونيا الشمالية)؛
 ٣20-26ض تتمان متتت ت األ لي تتات ،ع تتن و ل تتك ال ه تتاةيون ومعتنق تتو املس تتيحية،
ابحلق و حرية الدين واملعتقد عن طريق اعتماد تدابب للقفتاء علت التمييتز وتعزيتز
ماية أفراد األ ليات (النرويا)؛
 ٣2١-26مواصت تتلة التت تتدابب ال ت ت ت تتدف إ مايت تتة حقت تتوق العمت تتا املهت تتاجرين
وتعزيزقا وفق ا للص وإل الدولية ات الصلة (سري الن ا)؛
 ٣22-26مواصلة اجلهود الت تدف إ التايكتد متن أن مجيت املهتاجرين دا تل
إ ليم مجهورية إيران اإلسالمية يتمتعون ققتوق اإلنستان األساستية وحيظتون ابحلمايتة
من االعتقا التعسف واإلقانة واإلبعاد القسري (أفغانستان)؛
 ٣2٣-26ضمان حصو أطفا املهتاجرين املست لجلني واألجانتب تب املستجلني
عل هادات امليالد (أفغانستان)؛
 ٣24-26ضمان التنفيري التا للقوانني ات الصلة من أجل مساءلة مترت أعمتا
التدويف واالنتقا ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني (مجهورية كوراي)؛
 ٣25-26ضمان التمتت ال امتل ابحلتق و حريتة التع تب وحريتة التجمت الستلم
وحريتتة ت تتوين اجلمعيتتات عتتن طريتتق ي تتة ال ي تتة املواتيتتة ،وال ستتيما للمتتدافعني عتتن
حقوق اإلنسان وا امني الريين يدافعون عن فااي حقوق اإلنسان (بلجي ا)؛
 ٣26-26ت تتوفب احلماي تتة للم تتدافعني ع تتن حق تتوق اإلنس تتان والع تتاملني و وس تتاةل
اإلعتتال وضتتمان التمت ت ال امتتل ابحلتتق و حريتتة التع تتب وحريتتة ت تتوين اجلمعيتتات
(سلوفينيا)؛
 ٣2٧-26إ تتاء مجي ت أ ت ا املفتتايقة ،عتتا و لتتك املفتتايقة القفتتاةية ،ال ت
تستهدف املدافعني عن حقوق اإلنسان ،عتن و لتك ا تامون التريين يتدافعون عتن
فااي حقوق اإلنسان والصحفيون (اليوانن)؛
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 ٣28-26اختا إجراءات عاجلتة لتحستني مايتة املتدافعني عتن حقتوق اإلنستان،
عتتن و لتتك متتن يتتدافعون عتتن حتتق النستتاء والفتيتتات و التمت ت ال امتتل قق تتوق
اإلنسان (السويد)؛
 ٣29-26ي تتة بي تتة آمنتتة ومواتيتتة لعمتتل اجملتم ت املتتدين واملتتدافعني عتتن حقتتوق
اإلنسان ،وخباصة النساء املدافعات عن حقوق اإلنسان (النرويا).
 -2٧ومجي االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة و قريا التقرير تعو عن مو تف الدولتة
(التتدو ) الت تتدمتها و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض .وين غت أال يففهتتم أ تتا حتظت بتايييتتد
الفريق العامل فك ل.
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