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مقدمة
 -١عقد د ددد اللريد د ددق العامد د ددد املعد د دد ،ابملند د ددتعراا الد د دددور ال د د ددامد املن د د د ج د د د ق د د درار
جمل د د د حق د د د ن ا د د ددان  ١/5دورتد د ددن الاامند د ددة والع د د درين الل د د د ة مد د ددن  6إىل  ١7ت د د درين
الاددان /فمرب  .٢٠١7وجددرا املنددتعراا املتعلددق ابايف ددتان ادل ددة ا،اديددة ع ددرة املعقد دة
وفد ابيف تان وزير اخلارجية خ اجة حممدد آفد .
 ١3ت رين الاان /فمرب  .٢٠١7وترأّس َ
واعتمد اللريق العامد التقرير املتعلق ابايف تان جل تن ال ااعة ع رة املعق دة  ١6ت رين
الاان /فمرب .٢٠١7
 -٢و  ١3شد ددباط/فرباير  ٢٠١7اختد ددار جمل د د حق د د ن ا د ددان فريد ددق املقد ددررين التد ددا
(اجملم عة الاالثية) من أجد تي ري املنتعراا املتعلق ابايف تان :العران وملتليا ومصر.
 -3وعمدالأب كحمددام اللقددرة  ١5مددن مرفددق قدرار جمل د حقد ن ا ددان  ١/5واللقددرة  5مددن
مرفق قرار اجملل  ٢١/١6فدرت ال اثئق التالية ألغراا انتعراا ا،الة ابيف تان:
(أ)

تقرير وط/،عرا يفتايب مقدم وفقاأب لللقرة (١5أ) ()A/HRC/WG.6/28/PAK/1؛

(ب) جتميع للمعل مات أعدتن مل ضية األمم املتحددة ال دامية ،قد ن ا
لللقرة (١5ب) ()A/HRC/WG.6/28/PAK/2؛
(ج) م د د د ج أعدتد د ددن املل ضد د ددية ال د د ددامية ،ق د د د ن ا
(.)A/HRC/WG.6/28/PAK/3

دان وفقداأب

د د ددان وفق د د داأب لللقد د ددرة (١5ج)

 -٤وأُحيلددإ إىل ابيف ددتان عددن طريددق اجملم عددة الاالثيددة قائمددة أنددكلة أعددد ا نددللاأب يفددد مددن
إند ددبا يا وإند ددت يا وأملا يد ددا والربازيد ددد والربتغد ددال وال،يمد ددا وت د دديميا وند ددل فينيا وال د د يد
ون ي د درا ولياتن د ددتاين واململمد ددة املتحد دددة لربياا يد ددا العلم د د وآيرلند دددا ال د ددمالية والند ددروي
وال د مل ت املتحدددة األمريميددة .و د ا األنددكلة متاحددة عل د م قددع ال ددبمة اخلارجيددة لالنددتعراا
الدور ال امد.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
 -5ذيفر وزير خارجية ابيف تان أ ن جرا إعداد التقرير الد ط ،لالندتعراا الددور ال دامد
الاالث ابتباع عملية وانعة الناان وشداملة لل،ميدع و داريفة يدع أفدحاب املصدلحة املعنيد
ا ذلك منلمات اجملتمع املدن واألوناط األيفادميية.
 -6وقددال إ ددن ال ددن ات األراددع األخددرية ازد ددرت الدميقراطيددة ابيف ددتان ا ج د د ارملددان
منتا د يتمتددع ابل دديادة ونددلاة قتددائية م ددتقلة وونددائط إعددالم تعمددد ريدّدة وجمتمددع مدددن
َ
اناض اب،ياة.
 -7وأردف ابلق ل إن امللت ام ا،قيقي أل حم مة اقتية حق ن ا ان جي أن ي ضدع
ن ددياقن أ ض ددمن البيك ددة انلي ددة .و ال ددن ات اخلمد د ع ددرة املاض ددية ي ددمد ا ر دداب
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والتاددرف يديددداأب لألمددن ال د ط ،والن ددي املجتمدداعي
ا ان البلد للاار.

ابيف ددتان فح د

إقددا عرضددا حق د ن

د،د الل د ة امل ددم لة ابلتقريددر فيمددا يتعلددق ابملنددتعراا الدددور ال ددامد ()٢٠١6-٢٠١٢
 -8وت د ّ
قاة حت ل ابلغدة األييدة علد فدعيد التقددم اندرز جمدال األمدن وممافحدة ا ر داب .فلدي يفدا ن
األول/دي مرب  ٢٠١٤عل إثر اهل ،م ا ر ايب اهلم،ي املنل عل مدرندة حم ميدة اي داور
املن دداطق القبلي ددة
اختد د ت ابيف ددتان ت دددااري حامس ددة ملمافح ددة ا ر دداب وأزال ددإ وجد د د ا ر ددااي
لحة.
اخلاضعة لإلدارة املحتادية األمر ال م ّمنها من إجراء إفالحات إدارية وقتائية وأمنية م ّ
 -٩وأوضد د أن إح دددا الع اقد د الناش ددكة ع ددن التح ددد ت ال دديت ت اجهه ددا ابيف ددتان جم ددال
ممافحة ا ر داب دي قدرار تنليد عق ادة ا عددام .وقدد يفدان ت ايدد التدغط العدام أعقداب اهل،د م
ال ُشن عل مدرنة اي اور وراء إرغام ا،م مة عل إلغاء وق العمد اعق ادة ا عددام .غدري أن
ابيف ددتان فرضددإ عق اددة ا عدددام وفقداأب لدنددت ر ا وللق اعددد الدوليددة فقددط علد أشددد اددرائم خاد رة
مع ا،رص عل إجراء انايفمات وفق األف ل القا ية واتباع معايري انايفمة العادلة اعناية.
 -١٠وقد ا لإ ابيف تان جهد داأب اندتانائية وقددمإ تتدحيات يفدربا مدن أجدد القتداء علد
آف ددة ا ر داب .وح ددآل ا ن فق دددت ابيف ددتان ح د ا  ١٠ ٠٠٠م ددن األف دراد الع ددمري وأفد دراد
ال رطة وحن  5٠ ٠٠٠من املد ي  .والغإ المللة املقتصادية ا الية لبايف دتان علد مددا
العقد املاضي ح ا  75الي ن دوملر.
 -١١ويفلل ددإ ابيف ددتان الد ددم امل ددتمر ،قد د ن ا ددان ض ددمن أولد د ت ال يان ددة العام ددة
واخلادداب الد ط .،وأُحددرز اعددض التقدددم د ا الصدددد وفقداأب للت فدديات املنباقددة عددن املنددتعراا
ال د ددااق .وت د ددمد تلد ددك الت فد دديات إ د دداء وزارة حق د د ن ا د ددان وا دارات ا قليميد ددة ،ق د د ن
ا ددان ودددان حقد ن ا ددان علد م ددت ا املندداطق وال ددروع تنليد خاددة العمددد ال طنيددة
،ق ن ا ان.
 -١٢واخت د د ت ابيف د ددتان تد دددااري ت د دريعية امد ددة لل فد دداء ابلت امايد ددا الدوليد ددة جمد ددال حق د د ن
ا ان ا ذلك التصدديق علد الربوت يفد ل املختيدار ملتلاقيدة حقد ن الالدد ا د ن اشد ا
األطل ددال املنازع ددات امل ددلحة .وتُ ِ
اف ددد ابيف ددتان تق دددم تق ددارير منتلم ددة إىل اهليك ددات املن د د ة
ج معا دات عن تنلي املتلاقيات ذات الصلة.
 -١3وأيفددد الد زير أن األقليددات البلددد تتمتددع اب،ددق الدنددت ر حريددة اجملددا رة اد ِددينها و
ز رة أمايفن العبادة اخلافة هبا .ومن األمالة عل ذلك ازد ار لام املدارس ا رنالية امل يحية
اليت مل ي دد أيفار امل لم الت اماأب ِ
ابلدين إرنال أطلاهلم إليها لتحصيد تعليمهم.

 -١٤ومددن ا،قددائق التار يددة الدديت مل ميمددن إ مار ددا أن املن لقددات اخلاددرية الدديت أفرزيددا ا،ددرب
الباردة واملناف ة األيدي ل جية ا الق ا األجنبية عل الصعيد العداملي قدد ا تقلدإ إىل ابيف دتان
وأ ت،إ ق ا التارف والاائلية اليت ت تهدف الناس من يع األد ن واملعتقدات.
 -١5وتتا د د ا،م م ددة إج د دراءات ج ددادة ملمافحد ددة خا دداب المرا ي ددة ال د د ولّ ددد ادعد دداءات
يفد مدن ابل ش دتان
الت،دي والتميي الدي .،وأشار ال زير إىل أمالة عل ا جراءات املتا ة
ّ
وخيرب خبت خن ا وان،اب وال ند.
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 -١6وقال إن ابيف تان تتلق مع الدرأ القائدد إن يدع حقد ن ا دان مت داوية وغدري قاالدة
للت ،ئددة وم اااددة ومت دداامة ويُع د ز يفددد منهددا ا خددر .لمددن ابلن ددبة إىل الددد انم ماددد ابيف ددتان
تمت ي ا،ق ن املقتصادية واملجتماعية أييدة ابلغدة .وقدد عملدإ ابيف دتان علد تع يد شدبمات
ا،ماية املجتماعية الديت تد فر اددملت املعي دة لللقدريات مدن األرامدد واأليتدام واألشدااص ذو
ا عاقة والعاطل عن العمد .ومل ي ال م روع التم يد عن طريدق املئتمدان البدالل الصدغر الد
يُدع ارانم اناظري لدعم الدخد يقدم ا غاثة الل رية للن اء من األنر املنالتة الدخد.
 -١7وأعدرب الد زير عدن امتنا دن علد األندكلة املعد ّدة ندللاأب وذيفدر أن وفدد ابيف دتان نديحاول
الرد عليها خالل جل ة التحاور.

 -١8وذيف ددر أمد د حقد د ن ا ددان أ ددن علد د ال ددرغم م ددن القيد د د ال ددديدة القائم ددة من ددإ
ابيف ددتان مددن العمددد مددن أجددد تع ي د ونايددة حق د ن ا ددان عددن طريددق اختدداذ تدددااري م ن ددية
وقا ية ونياناتية.
 -١٩وجتدر ا شارة ا جدن خداص إىل إ داء وزارة حقد ن ا دان واملماتد ا قليميدة التااعدة
هلدا؛ واخلدال املعنيدة اتنليد املعا ددات وامل ن دات امل دتقلة اديدددة التم يدد ،قد ن ا دان علد
الصدعيدين املحتداد وا قليمدي مدن قبيدد الل،ندة ال طنيدة ،قد ن ا دان والل،ندة ال طنيدة املعنيدة
ا ضددع امل درأة؛ وخليددة حق د ن ا ددان انممددة العليددا .وتعمددد الل،ددان األ ليددة املعنيددة ق د ن
ا ددان علد د امل ددت ا انل ددي يفولي ددات رف ددد ،قد د ن ا ددان وتد د فّر املع ددة القا ي ددة اجملا ي ددة
وامل اعدة املالية.
 -٢٠والعم ددد الت دريعي ج ددار أيت داأب .ومث ددة ق د ا تل ددرا عق د ابت عل د املمارن ددات املعادي ددة
للمدرأة ماددد املغتصدداب وجدرائم املعتددداء ابألندداا مددن جهددة وقد ا أخددرا تددن علد تد فري
الدددعم املجتمدداعي ماددد ا درانم اندداظري لدددعم الدددخد مددن جهددة أخددرا .يفمددا أن قددا ن ال د واج
تنلدديم ق د ا
اهلندونددي وقددا ن ال د واج امل دديحي يُع د ّدان اااددة اع د اف ددق ددات اجملم د عت
ال واج اخلافة هبما.
 -٢١وتريف رؤيدة عدام  ٢٠٢5علد إاداء التمييد ضدد املدرأة وييكدة ايكدة م اتيدة لتنميدة إمماانيدا
املجتماعية واملقتصادية.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -٢٢أثندداء جل ددة التحدداور أدىل  ١١١وفددداأب ابي داانت .وت د ِرُد
الت فيات املقدمة أثناء جل ة التحاور.

اللددرع الاددان مددن د ا التقريددر

 -٢3وأشاد ال دان اقا ن عدام  ٢٠١7املتعلدق اتغدري املنداإب وا داء الل،ندة ال طنيدة ،قد ن
ا ان.
 -٢٤وقدمإ ال يد ت فيات.
 -٢5ورحبددإ ن ي درا ابلتعددديد املدددخد عل د قددا ن العق د ابت فيمددا يتعلددق ا درائم رال ددرفر
واملغتصاب .وأعراإ عن أنلها إزاء انتكناف عمليات ا عدام عدام  ٢٠١٤وأاددت قلقهدا
إزاء العدد املرتلع ،املت املختلاء الق ر وا عدام خارج اان القا ن.
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 -٢6وأثنإ ادمه رية العراية ال رية عل التا رات الت ريعية وامل ن ية وعلد عمدد الل،ندة
ال طنية ،ق ن ا ان.
 -٢7ورحبإ اتيلند ا دة ال ن الد يا للم ولية ادنائية وابلتح ينات جمال حق ن املرأة.
 -٢8وأشادت تد ابخلادط الراميدة إىل حتقيدق أ دداف التنميدة امل دتدامة اغيدة تع يد ا،قد ن
املقتصادية واملجتماعية ل ع ابيف تان.
 -٢٩ورحبإ تريفيا ابخلادة الع درية املجتماعيدة واملقتصدادية للمنداطق القبليدة اخلاضدعة لدإلدارة
املحتادية وابخلاة اخلم ية ا،ادية ع رة وارؤية عام .٢٠٢5
 -3٠ورحبإ أوغندا اب طار امل ن ي ال ط، ،ق ن ا
ا الصدد.
تت افر القدرات المافية للعمد

ان وذيفرت أ ن مدن التدرور أن

 -3١وأش ددادت ا م ددارات العراي ددة املتح دددة ا دداء املريف د الد د ط ،املع دد ،ابل دديا خة
املقاطعات.

ي ددع

 -3٢وأقددرت اململمددة املتحدددة ابخلا د ات ا جياايددة املتاد ة ولمنهددا قالددإ إاددا مل ت د ال ت ددعر
ابلقلق إزاء ن،د ابيف تان جمال حق ن ا ان ا جن عام.
 -33وأثن د ددإ الد د د مل ت املتح د دددة علد د د اعتمد د داد ق د ددا ن الد د د واج اهلندون د ددي وملحل د ددإ ز دة
ا جراءات املتا ة ملمافحة املجتار ابدن .
 -3٤ورحبإ أوروغ ا ابلتعداون الد
املختلاء الق ر .

أادتدن األطدراف املهتمدة إزاء دندة التحقيدق

 -35ورحبددإ أوزام ددتان ابلتغي دريات القا ي ددة وامل ن ددية الرامي ددة إىل تع ي د حق د ن ا
والدميقراطية البلد.

حداملت
ددان

 -36وريف د ت ه ريددة فن د ويال الب ليلاريددة عل د إ دداء وزارة حق د ن ا ددان والل،نددة ال طنيددة
،قد ن ا ددان وفقداأب للمبددادق املتعلقدة ريفد امل ن ددات ال طنيددة لتع يد حقد ن ا ددان ونايتهددا
(مبادق ابري ).
 -37ورحبددإ فييددإ انم ابعتمدداد القددا ن املتعلددق اتغددري املندداإب وخاددة العمددد ال طنيددة ،ق د ن
ا ان.
 -38وأثىن اليمن علد خادة العمدد ال طنيدة ،قد ن ا
وانعة الناان مع يع أفحاب املصلحة.
 -3٩وأحاطددإ زمبدداا
،ق ن ا ان.

دان الديت اددأ تنليد ا اعدد م داورات

علمداأب خباددة العمددد ال طنيددة ،قد ن ا

 -٤٠ودعد ددإ أفغا د ددتان إىل إقامد ددة تعد دداون حقيقد ددي
للمناق ات اليت جرت م خراأب املناقة.

إطد ددار التعامد ددد مد ددع ا ر د دداب وفق د داأب

 -٤١وأشادت ألبا يا اب فالحات املتعلقة ابمل اواة ا ادن
األشااص من حاملي فلات ادن ومغاير اهل ية ادن ا ية.
GE.17-23484
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 -٤٢ورحبددإ اد ائددر اتع ي د مريف د الل،نددة ال طنيددة املعنيددة ا ضددع امل درأة عل د الصددعيدين ال د ط،
وا قليمي.
 -٤3وأشادت أ غ مل ابلعمد ادار مع آليات حق ن ا
املعتمدة يفد من القااع املقتصاد والقتائي واملجتماعي.

ان وافالحات ال يانة العامة

 -٤٤وأشادت األرجنت ابلتصديق عل الربوت يفد ل املختيدار ملتلاقيدة حقد ن الالدد ا د ن
اش ا األطلال املنازعات امل لحة.
 -٤5ورحبإ أن اليا ابده د اليت تب هلا ابيف تان من أجد التصد للعن امل جن ضد املرأة
واللتاة.
 -٤6وق ّدمإ النم ا ت فيات.

 -٤7ورحبدإ أذراي،ددان ابعتمدداد خاددة التنميدة امل ددتدامة لعددام  ٢٠3٠ابعتبار ددا املند اتي،ية
ا قائية ال طنية.
 -٤8وأشادت البحرين ابدء تنلي خاة العمد ال طنية ملمافحة ا ر اب وابده د الرامية إىل
ناية املرأة من العن .
 -٤٩وأعراإ انغالديش عن تقدير ا إزاء م دروع ال ياندة ال طنيدة للقتداء علد العند ضدد
املرأة واللتاة وإزاء امللت ام ابلقتاء عل اللقر.
 -5٠وأثنددإ ادديالروس عل د رؤيددة عددام  ٢٠٢5ووج د د شددبمة وانددعة الناددان مددن م ن ددات
حق ن ا ان عل الصعيدين املحتاد وانلي.
 -5١وقدمإ ال،يما ت فيات.
 -5٢ورحب ددإ ا د اتن اقي ددام ادمعي ددة ال طني ددة اف دددار ق ددا ن لت ددميد الل،ن ددة ال طني ددة املعني ددة
ق ن الالد.
 -53وأشادت دولة ا ليليا املتعددة الق ميات ابده د املب ولة
حدة اللقر عن طريق الربانم ال ط ،لدعم األر ف.
 -5٤ورحبإ الب ننة واهلرنك اق ا
ال واج اهلندوني.

جمال التعلديم والتاليد مدن

ممافحة املغتصاب وجرائم رال رفر وابعتماد قا ن

 -55ورحب ددإ الربازي ددد ابلتا د د رات ا جيااي ددة فيم ددا يتعل ددق قد د ن األش ددااص مغ دداير اهل ي ددة
ادن ا ية ولمنها أعراإ عن قلقها ا ن التعص الدي.،
 -56ورحبإ ارون دار ال الم خباة إنمان أشياان لت فري ال من املي ر التمللة.
 -57وش دد،عإ الغ ددار عل د د إج د دراء حت ددينات فيم ددا يتعل د دق ماي ددة حق د د ن الال ددد وتق دددم
امل اعدة إىل األشااص ذو ا عاقة.
 -58وأحاطدإ ا رو ددد علمداأب ا ضددع خاددة العمدد ال طنيددة ملمافحددة ا ر دداب وا دداء اهليكددة
ال طنيد ددة ملمافحد ددة ا ر د دداب وشد دد،عإ ابيف د ددتان عل د د م افد ددلة جه د د ددا جمد ددال ممافحد ددة
ا ر اب.
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 -5٩ورحب ددإ يفن دددا اب ت ددمام ابيف ددتان إىل املتلاقي ددة املتعلق ددة ابد ا د د املد ي ددة لالختا دداف
ال دددو لألطل ددال وأعرا ددإ ع ددن قلقه ددا إزاء التق ددارير الد د اردة ع ددن ح دداملت ا يفد دراا علد د اعتن ددان
دين آخر.
 -6٠وش،عإ ت اد ابيف تان عل م افلة تع يد التعداون وا،د ار مدع ملد ا األمدم املتحددة
ال امي ،ق ن ا ان.
 -6١ورحبإ شيلي ابده د الراميدة إىل نايدة حقد ن يفبدار ال دن وابملعد اف قد ن مغداير
اهل ية ادن ا ية وحاملي فلات ادن .
 -6٢وأشددادت الص د ابده د د املب ولددة لتنلي د ا،ددق
وز دة فرص العمد.

التنميددة والتاليد مددن حدددة اللقددر

 -63ورحبددإ يف د ت ديل د ار ابعتمدداد خاددة العمددد ال طنيددة ،ق د ن ا
ال طنية ،ق ن ا ان.

ددان وا دداء الل،نددة

 -6٤ورحبددإ يفرواتيددا ابعتمدداد ق د ا ممافحددة املغتصدداب وجدرائم رال ددرفر ولمنهددا قالددإ
إاا مل ت ال ت عر ابلقلق إزاء العن امل جن ضد املرأة.
أقرت يف اب ابلت ام ابيف تان ابلدفاع عن حق ن ا
 -65و ّ

ان العاملية وتع ي ا ونايتها.

 -66وأعراإ قربص عن قلقها امل تمر إزاء املعدل العا ،املت العن امل جدن ضدد الن داء
واملدافع عن حق ن ا ان.
 -67وأعرا ددإ ت دديميا ع ددن تق دددير ا إزاء املن ددتعراا الع ددام ال د
حق ن ا ان.

قدمت ددن ابيف ددتان

جم ددال

 -68وأعراإ ه رية يف ر ال عبية الدميقراطية عن تقدير ا إزاء اعتمداد خادة العمدد ال طنيدة
،ق ن ا ان.
 -6٩وأشددارت الددداقر إىل الد ااط القددائم اد زواج األطلددال والد واج املبمددر والد واج اب يفدراا
خبافة حالة اللتيات واملنتغالل ادن ي.
 -7٠ورحبددإ جيب د
القا ن ادنائي.

كوجددن التق دددم

الت دريعات املتعلق ددة ق د ن امل درأة ومل ندديما تع ددديد

 -7١ورحبددإ إيفد ادور ا دداء مرايفد ا،مايددة والتعلدديم وامل دداعدة اخلافددة ابألطلددال مددن أجددد
تقدم الدعم النل ي وامل اعدة القا ية.
 -7٢و ددإ مصددر ابعتمدداد خاددة العمددد ال طنيددة ،ق د ن ا
الناان مع أفحاب املصلحة ا ذلك اجملتمع املدن.

ددان عق د م دداورات وانددعة

القصددر والد واج الق ددر وا يفدراا علد اعتنددان
 -73وحاددإ إنددت يا ابيف ددتان علد منددع زواج ّ
دين آخر عن طريق ال واج من اء منتميات إىل جمم عات األقليات.
 -7٤وأش ددادت إثي اي ددا ابلتا د د رات القائم ددة جم ددال الت د دريعات وال يان ددات وعل د د ف ددعيد
امل ن ات وابل روع تنلي خاة العمد ال طنية ،ق ن ا ان.
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 -75ورحبددإ فر ددا ا دداء الل،نددة ال طنيددة ،قد ن ا
،ق ن ا ان.

ددان وابعتمدداد خاددة العمددد ال طنيددة

 -76وشدد،عإ ج رجيددا ابيف ددتان علد التع،يددد اه د ددا الراميددة إىل ممافحددة اددرائم ادددافع
المرا ية وإىل القتاء عل العن امل جن ضد جمم عات األقليات.
 -77وأشددارت أملا يددا إىل مددا اعتربتددن خا د ة خاددرية إىل ال د راء أ إلغدداء وق د العمددد اعق اددة
ا عدام وما أعقبها من عمليات إعدام.
 -78ورحبإ غاان اعداد ال يانات ال طنية املتعلقة ابملرافق الصدحية وامليداا الصدا،ة لل درب
من أجد حتقيق التنمية ال املة لل،ميع.
 -7٩وأش ددارت الي د انن إىل اده د د املب ول ددة
عقبات وحتد ت مل ت ال قائمة.

مي دددان حق د ن ا

ورحبإ غ اتيمامل ا اء الل،نة ال طنية ،ق ن ا
-8٠
ّ

ددان ولمنه ددا رأت أن مث ددة

ان.

 -8١وش،عإ اييت ابيف تان عل إجراء م اورات مدع يدع أفدحاب املصدلحة قبدد اختداذ
م ق ا ن الت فيات.
 -8٢وأعرب المرندي الرند عدن تقدديرا إزاء ادهد د الديت تبد هلا ابيف دتان ولمندن أشدار إىل
اهل،مات املتعددة اليت انتهدفإ األقليات الدينية.
 -83وأثنإ ندوراس عل قرار انممة العليا لصاحل األشااص مغاير اهل ية ادن ا ية.
 -8٤ورحبددإ آي ددلندا ابلتقدددم انددرز
قا انأب ابألشااص مغاير اهل ية ادن ا ية.

جمدال تع يد حقد ن ا

ددان ددا

ذلددك املع د اف

 -85وق ّدمإ اهلند ت فيات.

 -86وأثنددإ إ دو ي دديا علد تع يد مهددام دنددة امل تادداابت وإ دداء وزارة حقد ن ا
لة أم ر.
 -87وأشادت ه رية إيران ا ندالمية خبادة العمدد ال طنيدة ،قد ن ا
إجراء امل يد من التح ينات ا ن تلك امل لة.
 -88وأشاد العران ا اء وزارة حق ن ا

ددان

دان وشد،عإ علد

ان والل،نة ال طنية امل تقلة ،ق ن ا

ان.

 -8٩و ّ ددإ آيرلن دددا ابده د د د املب ول ددة م ددن أج ددد الت ددغيد المام ددد لل،ن ددة ال طني ددة ،ق د د ن
ا ان ودعإ إىل أن يتم حتديد ومليتها وامل وليات امل ندة إليها وفقاأب ملبادق ابري .
 -٩٠ورحبددإ إيااليددا ابدددء تنلي د خاددة العمددد ال طنيددة ،ق د ن ا
األد ن.

ددان واتع ي د ا ،د ار ا د

 -٩١وأش ددادت الي دداابن ابدهد د د املب ول ددة م ددن أج ددد تع يد د حقد د ن األش ددااص ذو ا عاق ددة
والنه ا ابمل اريفة املجتماعية للمرأة.
 -٩٢و ددإ يفازاخ ددتان ابخلا د د ات اهلام ددة ال دديت ُاخت د د ت عل د د يف ددد م ددن الص ددعيد الق ددا ن
وال يانا وامل ن ي من املنتعراا الدور ال امد األخري.
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 -٩3وملحلددإ الم يددإ ا ج دراءات املتا د ة لت طيددد أن د الدميقراطيددة وتع ي د م ن ددات
حق ن ا ان وت فري ارام الت عية والتاقي .
 -٩٤وأثنددإ قريغي نددتان علد تع يد األطددر الت دريعية وامل ن ددية وعلد التدددااري العمليددة الراميددة
إىل تع ي حق ن ا ان.
 -٩5ورحب ددإ ملتلي ددا ابلتع ددديالت املدخل ددة علد د الق ددا ن ادن ددائي
ملحلإ وق ع أعمال قتد دفاعاأب عن رال رفر.
 -٩6و ّا لبنان ابعتماد القا ن املتعلق ماية املرأة من العن
 -٩7و إ ليبيا ابلتا رات
ال طنية ،ق ن ا ان.

ع ددام  ٢٠١6ولمنه ددا
ان،اب.

جمال ا فالحات ال يانية والقا ية وابعتماد خاة العمد

 -٩8ورحب ددإ ليت ا ي ددا ا دداء الل،ن ددة ال طني ددة ،قد د ن ا
م ن ات حق ن ا ان.

ددان ابعتبار ددا خاد د ة حند د تع يد د

 -٩٩وأعرا د ددإ لم د ددمربإ ع د ددن قلقه د ددا إزاء م د د د لة ناي د ددة امل د دددافع ع د ددن حقد د د ن ا
والصحلي .

د ددان

 -١٠٠وأحاطددإ مددالي علم داأب ابده د د الراميددة إىل تع ي د خدددمات الرعايددة الصددحية املقدمددة إىل
األمهات وامل اليد والنه ا ابألمن الغ ائي والتالي من حدة اللقر.
 -١٠١وأثنددإ ملدددي عل د اده د د الراميددة إىل تع ي د ونايددة حق د ن األطلددال والن دداء ويفب ددار
ال ن.
 -١٠٢ورحبإ م ريتا يدا ارؤيدة عدام  ٢٠٢5لتلبيدة املحتياجدات املجتماعيدة واملقتصدادية للنداس
واربانم ابيف تان األختر ملعادة ا اثر ال لبية النا ة عن تغري املناإب.
 -١٠3ورحبإ املم يك اب فالحات الت ريعية الرامية إىل ممافحة العن والتميي ضد املرأة
وا اء م ن ة وطنية ،ق ن ا ان.
 -١٠٤وشد،عإ منغ ليددا علد م افدلة تع يد م ن ددات حقد ن ا
عل حن فعال.

ددان يفددي يت دىن هلددا العمددد

 -١٠5و د ا ادبددد األند د ابلقد ا الدديت اعتُمدددت ملنددع جدرائم رال ددرفر وأعمددال املغتصدداب
وش،ع عل تماي اده د املب ولة ا ن ات امل لت .
 -١٠6ورح املغرب خباة العمد ال طنية ،ق ن ا

ان وا اء وزارة حق ن ا

ان.

 -١٠7وأشددادت انميبيددا ابختدداذ لتلد التدددااري القا يددة وال ياندداتية وامل ن ددية مددن أجددد تع يد
حق ن املرأة والالد واألشااص ذو ا عاقة.
 -١٠8وأشارت يبال إىل اده د املب ولة من أجد ت طيد أن الدميقراطية وييكدة ايكدة عمدال
ا،ق ن املقتصادية واملجتماعية والاقافية عل حن أفتد.
 -١٠٩وأعراددإ لندددا عددن قلقهددا امل ددتمر إزاء العن د والتميي د ضددد األقليددات الدينيددة وا ثنيددة
وادن ا ية.
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 -١١٠وقدمإ ي زيلندا ت فيات.
 -١١١وأشادت دولة فل ا ا اء وزارة حق ن ا

ان.

ان والل،نة ال طنية ،ق ن ا

 -١١٢وأعرا ددإ ي ،ددري ع ددن ارتياحه ددا إزاء ادهد د د ال دديت تبد د هلا ابيف ددتان ملمافح ددة ا ر دداب
والقتاء علين.
ورحبإ النروي ا اء الل،نة ال طنية ،ق ن ا
ّ -١١3

ان.

 -١١٤وأثنإ ُعمان عل امللت ام ات فري م دت ا أفتدد مدن اخلددمات الصدحية وعلد املبدادرات
الرامية إىل النه ا ابلتعليم.
 -١١5وش،عإ ابراغ ا ابيف تان عل م افلة نيانتها ا ن امل اواة ا ادن
 -١١6وأعراإ الللب عن أملها
لتغري املناإب.

أن ت هم ال يانة ال طنية املتعلقة اتغري املناإب

.
التصد

 -١١7وأعرا ددإ ا لن دددا ع ددن قلقه ددا إزاء ارن ددات العند د والتمييد د امل جه ددة ا ج ددن خ دداص ض ددد
األقليات الدينية.
ورحبإ الربتغال ا اء الل،نة ال طنية ،ق ن ا
ّ -١١8

ان.

 -١١٩وذيفددر وفددد ابيف ددتان أن الت،معددات الربملا يددة الن ددائية ددي اااددة آليددات لتحقيددق ت افددق
ا راء ا يع التيارات ا ،اية اليت تعمد من أجد اعتماد ق ا ونيانات وارام لصداحل املدرأة
واللكات التعيلة.
 -١٢٠وت مد ا جنازات األخرية ما يلي :قا ن امل تااابت ال ي ،ع علد م داريفة املدرأة
امل تادداابت يفمرشددحة وانخبددة عل د حددد ن د اء؛ وانددتعراا اتلاقيددة حق د ن األشددااص ذو
ا عاقددة م ددن أج ددد حتديددد التغي دريات ال ددالزم إدخاهلددا عل د الق د ا ذات الصددلة؛ وتق دددم م ددروع
القددا ن املتعلددق ابألشددااص مغدداير اهل يددة ادن ددا ية (نايددة ا،ق د ن) إىل جمل د ال ددي إب؛ ونددن
قد ا ممافحددة املغتصدداب وجدرائم رال ددرفر؛ واعتمدداد القددا ن املتعلددق مايددة األطلددال وقددا ن
الل،ندة ال طنيدة املعنيدة قد ن الالدد مدن أجددد م اءمدة النلدام القدا ن مددع اتلاقيدة حقد ن الالددد؛
واعتمدداد الرؤيددة ال طنيددة املتعلقددة ابلصددحة ( )٢٠٢5-٢٠١6اغيددة حتديددد األول د ت ال طنيددة إىل
جا د أ ددداف حمددددة ا ض د ا دراجهددا املي ا يددة؛ وتقدددم م ددروع القددا ن املتعلددق ابلتحص د
ا ل امي لألطلال.
 -١٢١وت مد ا جنازات انققة عل فعيد املقاطعات اعتماد قا ن ان،اب ،مايدة املدرأة مدن
العن ؛ والق ا املتعلقة ابلعن العائلي ال ند وابل ش تان؛ وقا ن ان،اب املتعلدق ابلتمايدد
العادل للمرأة؛ وقا ن ان،اب املتعلق اتقييد ال واج (تعديد).
 -١٢٢وتعم ددد م ن ددات ما ددد اللري ددق الد د زار امل د د
يع أحناء البلد.
ا ان ونايتها

اد د املقاطع ددات علد د تع يد د حقد د ن

 -١٢3وذيفر ال فد أن تابيق عق اة ا عدام ميتادد امتاداملأب يفدامالأب للعهدد الددو اخلداص اب،قد ن
املد يددة وال يانددية .ومل تنابددق العق اددة إمل عل د أشددد اددرائم خا د رة .ومل ميمددن فرضددها عل د فددرد
دون الاامنة ع رة من العمر.
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 -١٢٤وأضاف ال فد ابلق ل إن الق ا املتعلقة ابلت،دي ي ق ا غري يي يدة طبيعتهدا
وتتندداول اددرائم الدديت تُرتمد ضددد يددع األد ن وتنابددق علد امل ددلم وغددري امل ددلم علد حددد
ن اء يفما أن نا عدداأب من التماانت القائمة ملنع إناءة انتعماهلا.
 -١٢5وجيد ددر ف د د ن حريد ددة التعبد ددري مد ددن خد ددالل املد ددادة  ١٩مد ددن الدند ددت ر .وتمت د ددي ند ددالمة
الصحلي أيية ابلغة ابلنلدر إىل الددور األناندي الد يتدالع ن ادن يفلالدة حريدة الصدحافة
وتع ي ثقافة امل اءلة وناية حق ن امل اطن .
 -١٢6وإن ابيف ددتان ملت مددة نددع ارتمدداب أ مددن أعمددال التع د ي أو ن د ء املعاملددة عل د يددد
مد د ظلي الدول ددة .وق ددد ج ددرا التحقي ددق ا ددمد يفام ددد ادع دداءات التع ددرا للتعد د ي و ُاختد د ت
إجراءات أتديبية ق امل ول عن أعمال من ا القبيد.
 -١٢7أما فيما يتعلق ابمل ايفد اليت ت اجههدا الن داء واللتيدات ا،صد ل علد عدالدة انجد ة
ف د ن وزارة حق د ن ا ددان اصدددد إج دراء تدددري عل د اددان وانددع للمدددع العددام وم د ظلي
ا الصدد.
انايفم
 -١٢8ورحب ددإ قا ددر ا دداء الل،ن ددة ال طني ددة ،قد د ن ا
لعام .٢٠3٠
 -١٢٩ورحبإ ه رية يف ر ابعتماد ق ا

ددان وا ض ددع خا ددة التنمي ددة ال طني ددة

،ماية حق ن املرأة والالد.

 -١3٠ورحبددإ ه ريددة م لدددوفا خباددة العمددد ال طنيددة ،ق د ن ا
أعراإ عن أنلها إزاء إلغاء وق العمد اعق اة ا عدام.

ددان عل د الددرغم مددن أاددا

 -١3١ورحد املحتدداد الرونددي ادراج م اضدديع متعلقددة ابلت ددام وحقد ن ا
الربام التعليمية وابده د الرامية إىل ممافحة التارف والتميي .
 -١3٢وأشادت اململمة العراية ال ع دية اتدااري ممافحة ا ر اب ا
نع إناءة انتعمال اللتاء ا لم ون من جا ا ر ااي واملتارف .
 -١33ورحبإ ال نغال ا اء وزارة حق ن ا

ددان والدميقراطيددة
ذلك القا ن املتعلق

ان وا ليات اخلافة ابللكات التعيلة.

 -١3٤وأشد د ددادت ن د د دريالي ن اب فد د ددالحات القا ي د د ددة الرامي د د ددة إىل ضد د ددمان حق د د د ن ا
املناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة املحتادية.
لألشااص املقيم

د د ددان

 -١35وأثنددإ نددنغاف رة علد اده د د املب ولددة لتع يد حقد ن األشددااص ذو ا عاقددة
رؤية عام  ٢٠٢5واخلاة اخلم ية ا،ادية ع رة.

إطددار

 -١36وأعرادإ نددل فايفيا عدن قلقهددا إزاء املدعدداءات املتعلقدة ابلتعد ي وتابيدق عق اددة ا عدددام
وحالة فكات معينة من عدميي ادن ية.
 -١37وأعرا ددإ ن ددل فينيا ع ددن تق دددير ا إزاء اعتد د ام اجملل د الد د ط ،للمن ددا الدران ددية إف ددالا
املنا التعليمية من خالل إدراج م اضيع من قبيد الت ام وحق ن ا ان والدميقراطية.
 -١38وأشارت جن ب أفريقيا إىل الدور اللعال ال
خباة التنمية وا،ق التنمية وإىل الت امها الاااإ هبما.
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 -١3٩وأحدداط جند ب ال د دان علمداأب ا دداء الل،نددة ال طنيددة ،قد ن ا
املعنية ق ن الالد.
 -١٤٠ورحب ددإ إن ددبا يا ا دداء وزارة حقد د ن ا
مغاير اهل ية ادن ا ية والن اء.

ددان والل،نددة ال طنيددة

ددان وابدهد د د املب ول ددة ،ماي ددة األش ددااص

 -١٤١ورحبإ نر مل ما ابلتصديق عل الربوت يف ل املختيار ملتلاقية حق ن الالدد ا د ن
اش ا األطلال املنازعات امل لحة.
 -١٤٢وأشددادت يمدداراغ ا ابل يانددات والتدددااري الراميددة إىل تع يد التنميددة وا دمدداج املجتمدداعي
وممافحة التميي والتصد لتغري املناإب.
 -١٤3وفيما يتعلق ابألقليات ذيفر وفدد ابيف دتان أن الدندت ر مدي حقهدا اجملدا رة اددينها
و ز رة أمدايفن العبدادة اخلافدة هبدا .وأضداف ابلقد ل إن أحمدام الدندت ر والت دريعات حتلددر أ
يي عل أناس الاائلة أو الل ن أو العقيدة.
ادهد د د املب ول ددة علد د الص ددعيد الع دداملي م ددن أج ددد
 -١٤٤وتت ددالع ابيف ددتان ا دددور ر د
ممافحددة التعص د وخادداب المرا يددة .يفمددا أن وزارة ال د ون الدينيددة وال د م ا د األد ن اصدددد
وضددع نيانددة ا د ن ال د م الد ط ،ا د األد ن لملالددة امل دداريفة ال يانددية لألقليددات .وقددد جددرا
املحتلال رمسياأب ابملهرجداانت اخلافدة امدد مدن الاائلدة امل ديحية والب ذيدة واهلندوندية والمالشدية.
يع الدوائر املحتادية.
و نا  5املائة من حص ال ظائ اليت ختص لألقليات
 -١٤5ونددعياأب إىل تع ي د ا،ق د ن املقتصددادية واملجتماعيددة والاقافيددة ريف د ال فددد عل د أ ددن وفق داأب
أل د ددداف التنميد ددة امل د ددتدامة املتصد ددلة ابلصد ددحة ت د د فر اخلاد ددة املتعلقد ددة ابلرؤيد ددة الصد ددحية ال طنيد ددة
( )٢٠٢5-٢٠١6ا،اأب شامالأب من أجد حت فرص ا،صد ل علد اخلددمات الصدحية اديددة.
وي ددمد ادددء تنلي د الددربانم ال د ط ،ا د ن الصددحة ال د أعدددا رئددي ال د زراء خا د ة يفبددرية حن د
حتقيق التغاية الصحية لل،ميع .وي دمد تع يد فدرص ا،صد ل علد التعلديم اديدد جد ءاأب مدن رؤيدة
عام ٢٠٢5؛ وجتدر ا شارة إىل أن مي ا ية التعليم زادت كيفار من التع من عام .٢٠١٠
 -١٤6وتتعام ددد ابيف ددتان ادي ددة اتم ددة م ددع الت اماي ددا الدولي ددة جم ددال حق د ن ا ددان و ددي
ت افد تع ي التعاون والعمد مع املل ا ال دامي ،قد ن ا دان و إطدار ا جدراءات اخلافدة.
وذيفر ال فد أ دن عدام  ٢٠١7انتعرضدإ اهليكدات املن د ة جد معا ددات ثالثدة مدن تقدارير
ابيف تان.
 -١٤7ومن د د عد ددام  ١٩7٩انتتد ددافإ ابيف د ددتان أيفاد ددر مد ددن ضد ددع عد دددد الالجك د د ال د د ين
انتتدافتهم يددع البلدددان األوروايددة جمتمعدةأب علد مدددا ال ددن ات اخلمد املاضددية .وأضدداف ال فددد
ابلق ل إ ن ينبغي عدم التقليد من ش ن امل ايفد اليت ت اجهها ابيف تان ومل مدن ا،الدة الديت يعدان
منهددا الالجكد ن األفغددان أو ح،د أ منهددا .وأشددار إىل التد ام ابيف ددتان افددلة العد دة الا عيددة
لالجك األفغان إىل الد م كمان ويفرامة.
فد اهلند عل التقيد ض ع تريفي املنتعراا الدور ال امد ال ي دمد
 -١٤8وش،ع ال ُ
عمليددة اندداءة .ودعددا اهلنددد إىل ال فدداء ابلت امايددا إزاء األمددم املتحدددة ومل ندديما جددام ويف ددمري
وفقاأب لقرارات جمل األمن ذات الصلة.
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 -١٤٩ورح د د وزي ددر اخلارجي ددة ابلتب ددادل امل ض د د عي ل ددنراء واب ن ددهامات ال د د اردة م ددن ال دددول
األعتدداء والدددول املراقِبددة .وأيفددد جمدددداأب أن نايددة وتع ي د حق د ن ا ددان يرتم د ان عل د ا طددار
الدنت ر ال ط ،لبايف تان وأن تع ي حق ن ا ان واج وط ،إزاء شعبها.
 -١5٠وأيفد أن من املهدم فهدم اعدض التحدد ت املتعلقدة اتنليد الت فديات ال ديان التدار ي
األونع ااقاأب .فبعد أحددا  ١١أيل ل/ندبتمرب  ٢٠٠١أفدبحإ ابيف دتان مدرة أخدرا إحددا
دول امل اجهددة ا،ددرب املعلنددة ضددد ا ر دداب؛ وقددد دخددد إىل البلددد ادهددادي ن ال ددااق ن ال د ين
حت ل ا إىل إر ااي  .وجنمإ عن تلك ا،روب آاثر اعيدة املدا عل اجملتمع ابيف تان.
 -١5١وختم يفالمن ابلق ل إن ابيف تان نتلد ملت مة ابلنه ا خباة شاملة ،قد ن ا دان
ن د اء عددن طريددق ت طيددد التقدددم ال د أ إح درازا حددآل ا ن أو مددن خددالل م افددلة حت د إطددار
التنلي .

اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -١5٢س تتتنكر ابكس تتتان ا التوصت تتيات ال تتواردة أد وست تتتقدم ردودا عليه تتا ا الو ت ت
املطلوب أو ا موعد أ صا اتريخ انعقاد الدورة السابعة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان:
 ١-١5٢التص تتديق علت تتي االتفا يت تتات والووتوك تتوالت الدوليت تتة املتعلقت تتة قت تتوق
اإلنسان بغية متكني شعب ابكستان من التمتع جبميع حقو ه (تشاد)؛
 ٢-١5٢التص تتديق عل تتي الووتوك تتوال االاتي تتاري الث تتال امللح تتق ابلعه تتد ال تتدو
اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام (أنغوال)؛
 3-١5٢التص تتديق عل تتي الووتوك تتوال االاتي تتاري الث تتال امللح تتق ابلعه تتد ال تتدو
اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية متهيدا إللغاء عقوبة اإلعدام هنائيا (إسبانيا)؛

 ٤-١5٢النك تتر ا التص تتديق عل تتي الووتوك تتولني االاتي تتاريني امللحق تتني ابلعه تتد
التتدو اخلتتاص ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية وا الو ت نفستته اإلعتتالن ر يتا عتتن
و تتف العم تتل بعملي تتات اإلع تتدام متهي تتدا إللغ تتاء عقوب تتة اإلع تتدام وختفي تتف عقوب تتة
اإلعدام لتصبح عقوبة ابلسجن (أوروغواي)؛
 5-١5٢التصديق علي الووتوكولني االاتياريني امللحقني ابلعهد التدو اخلتاص
ابحلق تتوق املدني تتة والسياس تتية والووتوك تتوال االاتي تتاري التفا ي تتة مناال تتة التعت ت يب
(كوت ديفوار)؛
 6-١5٢التص تتديق عل تتي الووتوك تتوال االاتي تتاري اعوال امللح تتق ابلعه تتد ال تتدو
اخلتتاص ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية والووتوكتتوال االاتيتتاري التفا يتتة القلتتاء علتتي
مجيع أشكاال التمييز ضد املرأة والووتوكوال االاتياري التفا ية مناالة التع يب
والووتوكوال االاتياري التفا ية حقوق اعشخاص ذوي اإلعا ة (غواتيماال)؛
 7-١5٢التصتتديق علتتي الووتوكتتوال االاتيتتاري امللحتتق ابلعهتتد التتدو اخلتتاص
ابحلقت تتوق اال تصت تتادية واالجتماعيت تتة والثقا يت تتة والووتوكت تتوال االاتيت تتاري التفا يت تتة
GE.17-23484
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مناالتتة التعت ت يب والووتوكتتوال االاتي تتاري الثتتال امللح تتق ابلعهتتد ال تتدو اخل تتاص
ابحلقوق املدنية والسياسية (الوتغاال)؛
 8-١5٢التصتتديق علتتي اتفا يتتة القلتتاء علتتي مجيتتع أشتتكاال التمييتتز ضتتد املترأة
(الستتنغاال) واالنلتتمام إىل اتفا يتتة القلتتاء علتتي مجي تع أشتتكاال التمييتتز ضتتد امل ترأة
(اندوراس)؛
 ٩-١5٢التص تتديق عل تتي الووتوك تتوال االاتي تتاري التفا ي تتة القل تتاء عل تتي مجي تتع
أشتتكاال التمييتتز ضتتد امل ترأة ومواصتتلة تعزيتتز التش تريعات اهلاد تتة إىل القلتتاء علتتي
مجيع أشكاال التمييز ضد املرأة (أوروغواي)؛
 ١٠-١5٢وض تتع ماشت ترات وج تتدوال لم تتين م تتن أج تتل تنفيت ت التشت تريعات اعات ت ة
املتعلقتتة قتتوق املترأة والتصتتديق علتتي الووتوكتتوال االاتيتتاري التفا يتتة القلتتاء علتتي
مجيع أشكاال التمييز ضد املرأة (أملانيا)؛
 ١١-١5٢النكر ا التصتديق علتي االتفا يتة الدوليتة حلمايتة حقتوق مجيتع العمتاال
املهاجرين وأ راد أسرام (غا )؛
 ١٢-١5٢التعجيل ابلتصديق علي االتفا يتة الدوليتة حلمايتة حقتوق مجيتع العمتاال
املهاجرين وأ راد أسرام (غواتيماال)؛
 ١3-١5٢االنلتمام إىل االتفا يتة الدوليتة حلمايتة حقتوق مجيتع العمتاال املهتاجرين
وأ تراد أستترام (انتتدوراس)؛ التصتتديق علتتي االتفا يتتة الدوليتتة حلمايتتة حقتتوق مجيتتع
العماال املهاجرين وأ راد أسرام ( غيزستان)؛
 ١٤-١5٢التصديق علي االتفا ية الدولية حلماية حقوق مجيتع العمتاال املهتاجرين
وأ تراد أستترام واالتفا يتتة الدوليتتة حلمايتتة مجيتتع اعشتتخاص متتن االاتفتتاء القستتري
والووتوكوال االاتياري التفا ية مناالة التع يب (أ غانستان)؛
 ١5-١5٢االنلتتمام إىل االتفا يتتة الدوليتتة حلمايتتة مجيتتع اعشتتخاص متتن االاتفتتاء
القسري والتصديق عليها (س اليون)؛ التصديق علي االتفا ية الدولية حلمايتة مجيتع
اعشخاص من االاتفاء القستري (ابراغتواي) (اجلبتل اعستود) (الستنغاال) (العتراق)
( رنسا) (الياابن)؛
 ١6-١5٢اختاذ التداب الاللمة من أجل التصتديق علتي االتفا يتة الدوليتة حلمايتة
مجيع اعشخاص من االاتفاء القسري واالعرتاف اباتصاص اللجنة (اعرجنتني)؛
 ١7-١5٢التصديق علي االتفا ية الدوليتة حلمايتة مجيتع اعشتخاص متن االاتفتاء
القسري ومواءمة التشريعات الوطنية مع املعاي الدولية ا ا ا الصدد (شيلي)؛
 ١8-١5٢النكر ا التصديق علي االتفا يتة الدوليتة حلمايتة مجيتع اعشتخاص متن
االاتفاء القسري (أوروغواي) (تونس)؛
 ١٩-١5٢التصت تتديق علت تتي الووتوكت تتوال االاتيت تتاري التفا يت تتة مناالت تتة التع ت ت يب
(بولندا) (الدامنرك) (غا ) (لبنان)؛
14

GE.17-23484

A/HRC/37/13

 ٢٠-١5٢التصت تتديق علت تتي الووتوكت تتوال االاتيت تتاري التفا يت تتة مناالت تتة التع ت ت يب
وإنشاء اآللية الو ائية الوطنية و ق ا عحكامه (تشيكيا)؛
 ٢١-١5٢منع مجيع أعماال التع يب والقلتاء عليهتا واالنلتمام إىل الووتوكتوال
االاتياري التفا ية مناالة التع يب (لكسموغ)؛
 ٢٢-١5٢النكت تتر ا التصت تتديق علت تتي الووتوكت تتوال االاتيت تتاري التفا يت تتة مناالت تتة
التع يب (تونس)؛
 ٢3-١5٢التصتتديق علتتي الووتوكتتوال االاتيتتاري التفا يتتة حقتتوق الطفتتل املتعلتتق
إبجراء تقدمي البالغات (جورجيا)؛
 ٢٤-١5٢االنلمام إىل نكام روما اعساسي للمحكمة اجلنائية الدوليتة ( توص)؛
التصديق علي نكام روما اعساسي للمحكمة اجلنائية الدولية (إستونيا)؛
 ٢5-١5٢االنلمام إىل نكام رومتا اعساستي للمحكمتة اجلنائيتة الدوليتة ومواءمتة
التشريعات الوطنية معه (غواتيماال)؛
 ٢6-١5٢االنلمام إىل نكام رومتا اعساستي للمحكمتة اجلنائيتة الدوليتة ومواءمتة
التشريعات الوطنية معه ابلكامل (التفيا)؛
 ٢7-١5٢االنلت تتمام إىل بروتوكت تتوال منت تتع و مت تتع ومعا بت تتة اال ت تتار ابعشت تتخاص
وخباصة النساء واعطفاال املكمتل التفا يتة اعمتم املتحتدة ملكا حتة اجلرةتة املنكمتة
عو الوطنية (اندوراس)؛
 ٢8-١5٢االنلمام إىل االتفا ية اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا (إستونيا)؛
 ٢٩-١5٢التصت تتديق علت تتي االتفا يت تتة املتعلقت تتة خبف ت ت
(سلو اكيا)؛

حت تتاالت انعت تتدام اجلنست تتية

 3٠-١5٢التصديق علتي اتفا يتة منكمتة العمتل الدوليتة بشتعن الشتعوب اعصتلية
والقبلية ( 1989ر م ( )169غواتيماال)؛
 3١-١5٢االنل تتمام إىل معاا تتدة تتارة اعس تتلحة والتو ي تتع عل تتي معاا تتدة حك تتر
اعسلحة النووية (غواتيماال)؛
 3٢-١5٢مواصتتلة التعتتاون متتع تليتتات اعمتتم املتحتتدة حلقتتوق اإلنستتان متتن أجتتل
محاية ا احلقوق وتعزيزاا (دولة لسطني)؛
 33-١5٢توجيه دعوة دائمتة إىل مجيتع اإلجتراءات اخلاصتة التابعتة جمللتس حقتوق
اإلنسان (إستونيا)؛
 3٤-١5٢توجيته دعتوة دائمتة إىل املكلفتني بتوالإت ا إطتار اإلجتراءات اخلاصتتة
(أ غانستان)؛
 35-١5٢توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املقررين اخلاصني (مجهورية كورإ)؛
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 36-١5٢االستتتجابة جلميتتع الطلبتتات املعلقتتة ال ت صتتدرت ا إطتتار اإلج تراءات
اخلاصة إلجراء لإرات إىل البلد وتوجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بوالإت ا إطار
اإلجراءات اخلاصة (التفيا)؛
 37-١5٢ا إطتار متابعتة التوصتيات التواردة ا الفقترتني  10-106و39-106
م تتن اجلول تتة اعوىل والفق تترة  77-122م تتن اجلول تتة الثاني تتة وض تتع منهجي تتة تلي تتة
التشاور واملتابعة مع اجملتمع املدل واملنكمات غ احلكومية بشعن تنفي التوصيات
ال صيغ ا إطار االستعراض الدوري الشامل (ااي )؛
 38-١5٢التعجيل بتدم أحكتام الصتكوك الدوليتة حلقتوق اإلنستان الت تشتكل
ابكستان طر ا يها ضمن التشريعات احمللية (لمبابوي)؛
 3٩-١5٢مواصلة اجلهتود الراميتة إىل استتعراض القتوانني الوطنيتة للتمان متشتيها
مع االلتزامات الدولية ا جماال حقوق اإلنسان (كواب)؛
 ٤٠-١5٢مواصلة تدوين مجيع التشتريعات املتعلقتة قتوق اإلنستان بغيتة اويلهتا
إىل نكام وطين موحد (تركيا)؛
 ٤١-١5٢مواصلة تنفي االلتزامات املتعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان (ليبيا)؛
 ٤٢-١5٢مواصلة تعبئة املوارد وملاعفة اجلهود من أجتل الو تاء اباللتزامتات ا
جماال حقوق اإلنسان (نيج إ)؛
 ٤3-١5٢تعمتتيم مراعتتاة حقتتوق اإلنستتان ا اخلطتتط اإلمنائيتتة عتتن طريتتق إدمتتا
القلاإ املشرتكة بني القطاعات وتعزيز احلق ا التنمية (السودان)؛
 ٤٤-١5٢مواصتتلة تطبي تتق وتعزيتتز الت توام والسياستتات العام تتة املتعلقتتة ابلتنمي تتة
االجتماعية واإلدما واحلد من الفقر وعدم املساواة وعدم التمييز (نيكاراغوا)؛
 ٤5-١5٢تعزيت تتز دور و عاليت تتة ولارة حقت تتوق اإلنست تتان واللجنت تتة الوطنيت تتة حلقت تتوق
اإلنسان و قا للمعاي الدولية حلقوق اإلنسان (دولة لسطني)؛
 ٤6-١5٢مواصلة النه احلا ا تعزيز ماسسات حقوق اإلنسان (الكوي )؛

 ٤7-١5٢مواصتلة تعزيتز الكفتاءة التشتغيلية ملختلتف ماسستات حقتوق اإلنستان
(املغرب)؛
 ٤8-١5٢مواصلة النهوض ابملاسسات الوطنية حلقوق اإلنسان (نيباال)؛
 ٤٩-١5٢اخت تتاذ مجي تتع الت تتداب الاللم تتة لل تتمان امتث تتاال اللجن تتة الوطني تتة حلق تتوق
اإلنسان ملبادئ ابريس (الوتغاال)؛
 5٠-١5٢تزويد املاسسات الوطنية حلقوق اإلنسان املبينة ا اطة العمل حلقوق
اإلنستتان بطتتا م كامتتل متتن املتتويفني وابلتمويتتل التتاللم متتن أجتتل استتني مجتتع واليتتل
البيا ت املصنفة لدعم القوانني والسياسات واللما ت املتعلقتة ابلنستاء والفتيتات
(كندا)؛
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 5١-١5٢مواصت تتلة اجلهت تتود الراميت تتة إىل تعزيت تتز الفعاليت تتة التشت تتغيلية للماسست تتات
الوطنية حلقوق اإلنسان وتعزيز أنشطة النهوض ابلتثقيتف والتوعيتة ا جمتاال حقتوق
اإلنسان (بواتن)؛
 5٢-١5٢مواصلة تعزيز الفعالية التشغيلية للماسستات الوطنيتة حلقتوق اإلنستان
و ق ا للوالية املنوطة بكل منها من االال تو متوارد بشترية وماليتة كا يتة (جنتوب
أ ريقيا)؛
 53-١5٢تعديل والية ومساوليات اللجنة الوطنيتة حلقتوق اإلنستان و قت ا ملبتادئ
ابريس وتزويداا ابملوارد املالية الكا ية لالضطالع أبنشطتها بفعالية (غواتيماال)؛
 5٤-١5٢تعزيتتز استتتقاللية و عاليتتة اللجنتتة الوطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان متتن اتتالال
تو املوارد البشرية واملالية الكا ية هلا (إندونيسيا)؛
 55-١5٢تكثي تتف الت تتداب الرامي تتة إىل تعزي تتز عم تتل املاسس تتات احمللي تتة حلق تتوق
اإلنستتان يفتتا ا ذلتتا اللجنتتة الوطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان واللجنتتة الوطنيتتة املعني تتة
بوضع املرأة واللجنة الوطنية املعنية ابع ليات (اململكة العربية السعودية)؛
 56-١5٢لإدة مستوى متويل اللجنة الوطنية املعنية بوضع املرأة من أجل اسني
محاية وتعزيز حقوق املرأة (كرواتيا)؛
 57-١5٢تعزيز اللجان الوطنية وجلان املقاطعتات املعنيتة بوضتع املترأة متن اتالال
لإدة التمويل والدعم نكرا عمهية ا املسعلة (الفلبني)؛
 58-١5٢مواصلة اجلهود الرامية إىل تنفي اطتة العمتل الوطنيتة حلقتوق اإلنستان
(السودان)؛
 5٩-١5٢مواصتتلة اختتتاذ اخلطتتوات الاللمتتة متتن أجتتل تنفيت اطتتة العمتتل الوطنيتتة
حلقوق اإلنسان (سري النكا)؛
 6٠-١5٢تعزيتتز التوعيتتة خبطتتة العمتتل الوطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان ومواصتتلة تنفيت اا
(إثيوبيا)؛
 6١-١5٢السعي إىل اقيق النجاح ا تنفي اطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان
ورؤيتتة عتتام  2025ومهتتا اطتتتان تتفقتتان متتع أاتتداف التنميتتة املستتتدامة (مجهوريتتة
نزويال البوليفارية)؛
 6٢-١5٢ملاعفة اجلهتود متن أجتل تنفيت اطتة العمتل الوطنيتة حلقتوق اإلنستان
وإطار السياسة الوطنية حلقوق اإلنسان (بواتن)؛
 63-١5٢وضت تتع الصت تتيغة النهائيت تتة إلطت تتار السياست تتة الوطنيت تتة حلقت تتوق اإلنست تتان
ابلتشاور مع اجلهات صاحبة املصلحة (سري النكا)؛
 6٤-١5٢مواصتتلة تنفي ت اطتتة العمتتل الوطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان ووضتتع الصتتيغة
النهائية ملشروع إطار السياسة الوطنية حلقوق اإلنسان (إندونيسيا)؛
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 65-١5٢تنفي ت اطتتة العمتتل الوطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان وإطتتار السياستتة الوطنيتتة
حلقوق اإلنسان علتي النحتو املشتار إليته ا الفصتل الثتال عشتر متن التقريتر التوطين
(اإلمارات العربية املتحدة)؛
 66-١5٢وضتتع اطتتة عمتتل وطنيتتة لتنفيت ترار جملتتس اعمتتن )2000(1325
بش تتعن املت ترأة والست تتالم واعم تتن واعتم تتاد مت تتادة ت تتنا صت تراحةا علت تتي تترمي نيت تتد
واستخدام اعطفاال ا أعماال القتاال (الوتغاال)؛
 67-١5٢مواصلة تعزيتز اجلهتود الراميتة إىل التثقيتف والتتدريب ا ميتدان حقتوق
اإلنسان والتوعية هبا ( يي م)؛
 68-١5٢مواصلة تعزيتز اجلهتود الراميتة إىل التثقيتف والتتدريب ا ميتدان حقتوق
اإلنسان والتوعية هبا (ماليزإ)؛
 6٩-١5٢مواصتلة اجلهتتود املب ولتتة متتن أجتتل التثقيتتف والتتتدريب ا جمتتاال حقتتوق
اإلنسان (املغرب)؛
 7٠-١5٢تعزي تتز الت تتدريب والتثقي تتف ا جم تتاال حق تتوق اإلنس تتان ض تتمن الت توام
الدراسية والوام التدريبية لقوات اعمن (اجلزائر)؛
 7١-١5٢االست تتتمرار ا إاتحت تتة واست تتني التثقيت تتف والتت تتدريب ا جمت تتاال حقت تتوق
اإلنستتان لفائتتدة م تويفي القلتتاء ومتتويفي إنفتتاذ القتتانون (مجهوريتتة كتتورإ الشتتعبية
الدةقراطية)؛
 7٢-١5٢تعزي تتز التثقي تتف والت تتدريب وبن تتاء الق تتدرات ا جم تتاال حق تتوق اإلنس تتان
لفائدة املساولني احلكوميني وأصحاب املصلحة اآلارين املعنيني (إندونيسيا)؛
 73-١5٢مواص ت تتلة اخت ت تتاذ ت ت تتداب
السعودية)؛

عال ت تتة ملكا ح ت تتة التميي ت تتز (اململك ت تتة العربي ت تتة

 7٤-١5٢اعتم ت تتاد تشت ت تريعات ش ت تتاملة ملكا ح ت تتة مجي ت تتع أش ت تتكاال التميي ت تتز و قت ت تا
لاللتزامات واملعاي الدولية (اندوراس)؛
 75-١5٢مواص تتلة اجله تتود الرامي تتة إىل محاي تتة حق تتوق الفئ تتات الل تتعيفة ا ي تتل
مراعتتاة االحتياجتتات والقتتدرات اخلاصتتة هبتتا عتتن طريتتق متكينهتتا متتن التمتتتع قو هتتا
وآبليات التعوي العادال (إكوادور)؛
 76-١5٢وضع برام وسياسات لتحقيق التنميتة الشتاملة واستني حالتة الفئتات
اعكثر احتياج ا (مصر)؛
 77-١5٢اديتتد الثغ ترات القائمتتة لكفالتتة تتتو املزيتتد متتن احلمايتتة والتنستتيق ا
التعامل مع الفئات اللعيفة يفا يها اع ليات الدينية (إثيوبيا)؛

 78-١5٢مواص تتلة تنفيت ت الت تتداب الرامي تتة إىل محاي تتة حق تتوق النس تتاء واعطف تتاال
وغ ام من الفئات املهمشة واللعيفة ا اجملتمع (نيباال)؛
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 7٩-١5٢دعتتم السياستتات التشتريعية الراميتتة إىل محايتتة الفئتتات اللتتعيفة ابملتتوارد
املالية الاللمة للمان تنفي تلا السياسات (اإلمارات العربية املتحدة)؛
 8٠-١5٢مواصلة اختاذ تداب حلماية حقوق الفئتات اللتعيفة ا املنتاطق الريفيتة
(دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 8١-١5٢مواصلة اجلهود الرامية إىل اسني محاية حقوق اإلنسان وال سيما عن
طريق القلاء علي التمييز القائم علي أساس اجلنس أو العترق أو الطائفتة أو التدين
(الكرسي الرسو )؛
 8٢-١5٢اختتتاذ تتتداب تشتريعية تتددة هبتتدف القلتتاء علتتي زارستتة التمييتتز ضتتد
جمموعات اع ليات يفا يها النساء والفتيات (أوغندا)؛
 83-١5٢اخت تتاذ م تتا يلت تزم م تتن الت تتداب التشت تريعية أو التنكيمي تتة ملكا ح تتة مجي تتع
أشكاال التمييز وال سيما ضد اع ليات اإلثنية أو الدينية (كوت ديفوار)؛
 8٤-١5٢ملاعفة اجلهود للتحقيق ا الشكاوى الواردة ومالحقتة أولئتا الت ين
يرتكب تتون اجلت ترائم ض تتد اع لي تتات اإلثني تتة والديني تتة ك تتاهلزارة وال تتدالي واملس تتيحيني
واهلندوسيني واعمحديني (اعرجنتني)؛
 85-١5٢ا إط تتار متابع تتة التوص تتية ال تتواردة ا الفق تترة  38-122م تتن اجلول تتة
الثانيتتة تعتتديل القتتوانني التمييزيتتة وتتتواي اليقكتتة ا مكا حتتة التمييتتز ضتتد الفئتتات
املهمشة يفا ا ذلا النساء والفتيات واع ليات اإلثنية والدينية وتو بيئتة تمنتة
وعادلة جلميع املواطنني ا ابكستان (ااي )؛
 86-١5٢اختتتاذ تتتداب عالتتة ملنتتع ومعا بتتة مجيتتع أشتتكاال التمييتز ضتتد جمموعتتات
اع ليات إبضا ة أحكام واضحة إىل املواد  25إىل  27من الدستور للمان حكتر
التميي تتز أإا ك تتان أساس تته يف تتا ا ذل تتا املي تتل اجلنس تتي واهلوي تتة اجلنس تتانية وإبض تتا ة
أحكتتام واضتتحة بشتتعن احلمايتتة ضتتمن القتتوانني اجلنائيتتة املتعلقتتة ابلتجمعتتات العامتتة
وأعماال الفحش واللرر العام (اولندا)؛
 87-١5٢كفالة عدم تعرض جمموعات اع ليات يفا ا ذلا الطوائف املصنفة
للتمييتتز ا جمتتاالت التعلتتيم والرعايتتة الصتتحية والعمالتتة وستتائر اخلتتدمات اعساستتية
وتقتتدمي م ترتكئ اجل ترائم بتتدا ع الكرااي تتة إىل العدالتتة حملتتاكمتهم بكتتل تتوة الق تتانون
(س اليون)؛
 88-١5٢محاية حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويتة
اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني واختاذ التداب الاللمة للمان محايتهم ومتتتعهم
ياة االية من التمييز (املكسيا)؛
 8٩-١5٢اعتماد تداب تشريعية إللغاء رمي املثليتة اجلنستية والعال تات اجلنستية
ابلرتاضي بني أشخاص من نفس اجلنس (شيلي)؛
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 ٩٠-١5٢التعجيل بسن وانني حلماية املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنستي
ومغ تتايري اهلوي تتة اجلنس تتانية وح تتاملي ص تتفات اجلنس تتني وال س تتيما مش تتروع تتانون
اعشخاص مغايري اهلوية اجلنسانية (محاية احلقوق) ( رنسا)؛
 ٩١-١5٢التعجي تتل ابعتم تتاد وتنفيت ت مش تتروعي تتانون طرحت تا م تتاارا ا اجلمعي تتة
الوطنية للمان حقوق اعشخاص مغايري اهلوية اجلنسانية (إسبانيا)؛
 ٩٢-١5٢كفالة إيالء انون عام  2017بشعن االعرتاف قوق حاملي صفات
اجلنستتني واعشتتخاص مغتتايري اهلويتتة اجلنستتانية ال ت ي اتتو يتتد االستتتعراض حالي ت ا
االاتمام الاللم لكل من النساء والرجاال مغايري اهلوية اجلنسانية (ألبانيا)؛
 ٩3-١5٢سن وإنفاذ تشريعات تو ر احلماية القانونية من العنف والتمييتز جلميتع
املتتواطنني يفتتن تتيهم النستتاء والفتيتتات واملثليتتات واملثليتتني ومزدوجتتي امليتتل اجلنستتي
ومغايري اهلوية اجلنسانية وحتاملي صتفات اجلنستني واع ليتات الدينيتة يفتا ا ذلتا
عن طريق املقاضاة الفعالة و ق ا ملبادئ سيادة القانون (أسرتاليا)؛
 ٩٤-١5٢ختصتتيا متتوارد كا يتتة لتحقيتتق أاتتداف التنميتتة املستتتدامة (اجلمهوريتتة
العربية السورية)؛
 ٩5-١5٢تعزيز اجلهود الرامية إىل اقيق أاداف التنمية املستدامة (مصر)؛
 ٩6-١5٢االستتتمرار ا االستتتثمار ا مشتتاريع الطا تتة اخلل تراء متتن أجتتل تتتو
الطا ة احلديثة والنكيفة جلميع السكان (مجهورية إيران اإلسالمية)؛
 ٩7-١5٢النكتتر ا إج تراء تقيتتيم آلاثر تلتتوا اهلتتواء وامليتتا والرتبتتة علتتي صتتحة
اعطفاال هبدف وضع اسرتاتيجية مزودة يفوارد كا ية ملعاجلة الوضع (غا )؛
 ٩8-١5٢تكثيف اجلهود من أجل مكا حة اإلرااب (نيج إ)؛
 ٩٩-١5٢التص ت ت تتدي عل ت ت تتي ت ت تتو ش ت ت تتامل ل را ت ت تتاب واإلرا ت ت تتابيني ا تن معت ت ت ت ا
(أ غانستان)؛
 ١٠٠-١5٢تفكي تتا املن تتاطق اخلاص تتة ابإلرا تتابيني ومالذام تتم اآلمن تتة ومع تتا لهم
واخت تتاذ إجت تراءات ةك تتن التحق تتق منه تتا ا ات ت ا الص تتدد يف تتا ا ذل تتا بش تتعن متويت تل
اإلرااب (اهلند)؛
 ١٠١-١5٢ملاعفة اجلهتود الراميتة إىل منتع و توع إصتاابت ا صتفوف اعطفتاال
ا إطار عمليات مكا حة اإلرااب واالستفادة من كا تة اعستاليب املتاحتة حلمايتة
حقو هم (ابراغواي)؛
 ١٠٢-١5٢محاية حقتوق الطفتل بفعاليتة أكتو وال ستيما اتالال أنشتطة مكا حتة
اإلرااب والكف عن إصدار أحكام اإلعدام وإعدام اعحداا (بولندا)؛
 ١٠3-١5٢إلغاء عقوبة اإلعدام يما يتعلق جبميع اجلرائم (تيسلندا)؛
 ١٠٤-١5٢العودة إىل و ف العمل بعقوبة اإلعدام (إستونيا)؛
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 ١٠5-١5٢العودة إىل و ف العمل بعقوبة اإلعدام ( رنسا)؛
 ١٠6-١5٢العودة إىل و ف العمل بعقوبة اإلعدام (تشيكيا)؛
 ١٠7-١5٢العودة إىل و ف العمل بعقوبة اإلعدام (ليتوانيا)؛
 ١٠8-١5٢العودة إىل رض و ف العمل بعقوبة اإلعدام (اجلبل اعسود)؛
 ١٠٩-١5٢العودة إىل و ف العمل بعقوبة اإلعتدام والنكتر ا إلغتاء ات العقوبتة
(الواليل)؛
 ١١٠-١5٢العتتودة إىل و تتف العمتتل بعقوبتتة اإلعتتدام كخطتتوة أوىل اب تتا إلغائهتتا
(اليو ن)؛
 ١١١-١5٢العودة إىل و ف العمل بعقوبة اإلعدام متهيدا إللغائها (النروي )؛
 ١١٢-١5٢تطبيق و ف العمل بعقوبة اإلعدام متهيدا إللغائها (سويسرا)؛

 ١١3-١5٢العودة إىل و ف العمل بعقوبة اإلعدام متهيدا إللغتاء ات العقوبتة ا
النهاية ( وص)؛
 ١١٤-١5٢القي تتام دون إبط تتاء بو تتف العم تتل بعقوب تتة اإلع تتدام بغي تتة إلغ تتاء ات ت
العقوبة هنائيا ا و الحق (لكسموغ)؛

 ١١5-١5٢و ف العمل بعقوبة اإلعتدام بغترض إلغائهتا متن الناحيتة القانونيتة وا
املمارسة العملية (شيلي)؛
 ١١6-١5٢العتتودة إىل و تتف العمتتل بعقوبتتة اإلعتتدام ا مجيتتع احلتتاالت كخطتتوة
أوىل و اإللغاء التام هل العقوبة (الوتغاال)؛
 ١١7-١5٢القيام علي الفور إبلغاء عقوبة اإلعدام وو ف العمل جبميع عمليتات
اإلعدام ال تنتكر التنفي (سلو اكيا)؛
 ١١8-١5٢النك تتر ا اس تتتئناف و تتف العم تتل بعقوب تتة اإلع تتدام متهي تتدا إللغائه تتا
(إيطاليا)؛
 ١١٩-١5٢استئناف و ف العمل بعقوبة اإلعدام كخطوة أوىل و إلغائها هنائيت ا
واالنلتمام إىل الووتوكتوال االاتيتاري الثتال امللحتق ابلعهتد التدو اخلتاص ابحلقتتوق
املدنية والسياسية (السويد)؛
 ١٢٠-١5٢و ف العمل بعقوبتة اإلعتدام ا مجيتع الكتروف واختتاذ اطتوات تو
إلغائها يفتا ا ذلتا عتن طريتق التصتديق علتي الووتوكتوال االاتيتاري الثتال امللحتق
ابلعهد الدو اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية (نيوليلندا)؛
 ١٢١-١5٢الع تتودة إىل و تتف العم تتل بعقوب تتة اإلع تتدام كخط تتوة أوىل تتو إلغائه تتا
التتتام واالنلتتمام إىل الووتوكتتوال االاتيتتاري الثتتال امللحتتق ابلعهتتد التتدو اخلتتاص
ابحلقوق املدنية والسياسية (أسرتاليا)؛
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 ١٢٢-١5٢القيتتام علتتي الفتتور إبلغتتاء التشتريعات الت تتتنا علتتي إمكانيتتة تترض
عقوبة اإلعدام ا القلاإ املتعلقة ريتة الكتالم وال ستيما املتادة  -295جتيم متن
تتانون العقتتوابت متتن أجتتل كفالتتة االمتثتتاال للمتتادتني  6و 19متتن العهتتد التتدو
اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية (بلجيكا)؛
 ١٢3-١5٢الشتتروع ا عمليتتة تش تريعية لتنقتتيح تتانون العقتتوابت ي ت تقتصتتر
عقوبتتة اإلعتتدام علتتي احلتتاالت ال ت يكتتون يه تا املتتتهم تتد ارتكتتب القتتتل املتعمتتد
كخطوة أوىل و إلغاء تلا العقوبة (مجهورية مولدو ا)؛
 ١٢٤-١5٢وضتتع جتتدوال لمتتين واضتتح الستتتعراض التش تريعات ال ت تتتنا علتتي
عقوبتتة اإلعتتدام هبتتدف احلتتد متتن نطتتاق اجلترائم الت تنطبتتق عليهتتا (اململكتتة املتحتتدة
لويطانيا العكمي وتيرلندا الشمالية)؛
 ١٢5-١5٢العتتودة إىل و تتف العمتتل بعقوبتتة اإلعتتدام هبتتدف إلغتتاء ا ت العقوبتتة
وال ست تتيما عنت تتدما يكت تتون اجلنت تتاة املزعومت تتون مت تتن القصت تتر أو ينتمت تتون إىل أ ليت تتات
(املكسيا)؛
 ١٢6-١5٢العتتودة إىل و تتف العمتتل بعقوبتتة اإلعتتدام وحكتتر عقوبتتة اإلعتتدام إلاء
املتهمتتني الت ين يعتتانون متتن متترض عقلتتي أو الت ين كتتانوا متتن القصتتر و ت ارتكتتاب
اجلرائم املزعومة (أملانيا)؛
 ١٢7-١5٢ا انتكتتار إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدام العتتودة إىل و تتف العمتتل بعمليتتات
اإلعدام واعتماد حكر انول علي عقوبة اإلعدام وعلي إعدام اعشتخاص املعتو ني
عقليا أو ال ين كانوا من اعحداا و ارتكاب اجلرةة (مجهورية مولدو ا)؛
 ١٢8-١5٢استعراض ائمتة اجلترائم الت يعا عتب عليهتا ابإلعتدام ومواءمتة إنفتاذ
عقوبتتة اإلعتتدام متتع املعتاي الدوليتتة متتن أجتتل العتتودة إىل و تتف العمتتل هبت العقوبتتة
وإلغائها ا النهاية (النمسا)؛

 ١٢٩-١5٢العودة إىل و ف العمل بعقوبة اإلعدام واحلتد متن عتدد اجلترائم الت
يعا عب عليها ابإلعدام والنكر ا إلغاء عقوبة اإلعدام ا النهاية ( ميبيا)؛
 ١3٠-١5٢كفال تتة مراعت تتاة اعصت تتوال القانونيت تتة واإلنف تتاذ الكامت تتل للقت تتوانني نب ت تا
حلتتاالت اإلعتتدام اتتار نطتتاق القتتانون أو إبج تراءات متتوجزة أو تعستتف ا وحتتاالت
االحتجتتال التعستتفي يفتتا ا ذلتتا اختتتاذ مجيتتع التتتداب الاللمتتة يفتتا يشتتمل التتتداب
القانونيتتة والقلتتائية متتن أج تل وضتتع حتتد ل تتالت متتن العقتتاب ومنتتع تك ترار ا ت
اعنشطة (نيوليلندا)؛
 ١3١-١5٢اعتبار االاتفاء القسري عالا إجراميتا وكفالتة إجتراء اقيقتات شتاملة
ا مجيع ادعاءات االاتفاء القسري وعمليات اإلعدام اار نطاق القانون وتقتدمي
املساولني عنها إىل العدالة (سويسرا)؛
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 ١3٢-١5٢إج تراء اقيتتق مستتتقل ا مجيتتع احل تتاالت ال ت يشتتتبه أن تكتتون م تتن
حتاالت االاتفتتاء القستتري ملتدا عني عتتن حقتتوق اإلنستان و استتبة املستتاولني عنهتتا
(أملانيا)؛
 ١33-١5٢إدرا تعريتتف تتدد ملفهتتوم التعت يب ضتتمن التش تريعات علتتي النحتتو
ال ي أوص به جلنة مناالة التع يب ا حزيران/يونيه ( 2017كندا)؛
 ١3٤-١5٢اختتتاذ مجيتتع التتتداب الاللمتتة لكفالتتة مالحقتتة مجيتتع م ترتكئ أعمتتاال
التع يب وتقدةهم إىل العدالة (سلو اكيا)؛
 ١35-١5٢مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إىل إلالتتة مجيتتع التتتداب الت ةكتتن أن تتتادي
إىل حتتاالت مشتتاهبة للتعت يب أو املعاملتتة القاستتية أو الالإنستتانية ضتتمن التشتريعات
الوطنية ووضع اللما ت الاللمة ملنع التع يب وإلغاء عقوبة اإلعدام (ابراغواي)؛
 ١36-١5٢اختاذ التداب الاللمة لتحسني الكروف السائدة ا مرا ق االحتجال
يفت تتا ا ذلت تتا ات تتدي القت تتانون املتعلت تتق ابلست تتجون ال ت ت ي ست تتن ا عت تتام 189٤
(مجهورية كورإ)؛
 ١37-١5٢تعزيتتز عمتتل الستتلطة القلتتائية املستتتقلة متتن أجتتل النهتتوض يفبتتدأي
الشفا ية والكفاءة ا اإلجراءات القلائية (مجهورية إيران اإلسالمية)؛
 ١38-١5٢كفالتتة احلتتق ا اكمتتة عادلتتة للجميتتع وحكتتر نكتتم العدالتتة التقليديتتة
وغ الر ية (مجهورية كورإ)؛
 ١3٩-١5٢منتتع احملتتاكم العستتكرية متتن اكمتتة املتتدنيني وإاتحتتة رصتتد عملهتتا متتن
جانب املرا بني الدوليني ومنكمات حقوق اإلنسان (اهلند)؛
 ١٤٠-١5٢إاتح تة إج تراء احملاكمتتات و تتق اعصتتوال القانونيتتة وعمليتتات املراجعتتة
القلائية من بل احملاكم اجلنائية العليا واحملكمتة العليتا ا القلتاإ الت نكترت يهتا
احملاكم العسكرية (اهلند)؛
 ١٤١-١5٢كفالتتة احملاكمتتات و تتق اعصتتوال القانونيتتة جلميتتع اعشتتخاص املتهمتتني
ابرتك تتاب أ ع تتاال إجرامي تتة لت تالا ع تتن ت تتو احلماي تتة هل تتم م تتن االض تتطهاد الع تتام
(أسرتاليا)؛
 ١٤٢-١5٢تعزيتتز عمليتتة إصتتالح نكتتام العدالتتة اجلنائيتتة و ق ت ا للمعتتاي الدوليتتة
وال سيما يما يتعلق ابحلق ا اكمتة عادلتة وحتق االستتئناف لتدى تاكم مدنيتة
واحلق ا جلسة استماع علنية وإلغاء والية احملتاكم العستكرية علتي القلتاإ املدنيتة
ا اجلرائم املتصلة ابإلرااب (سلو ينيا)؛
 ١٤3-١5٢تعزيز اجلهود املب ولتة لتيست إمكانيتة االحتكتام إىل القلتاء للجميتع
علي دم املساواة وخباصة للفقراء واملهمشني (كواب)؛
 ١٤٤-١5٢إجت تراء مواءم تتة م تتع التوص تتيات الش تتاملة الت ت تتدمتها جلن تتة مناال تتة
التعت ت يب والتوص تتيات الت ت ذكرم تتا اللجن تتة املعني تتة ق تتوق اإلنس تتان ا استعراض تتها
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املتعل تتق بباكس تتتان ا ع تتام  2017بش تتعن س تتيادة الق تتانون وإمكاني تتة االحتك تتام إىل
القلاء (اليو ن)؛
 ١٤5-١5٢تتبع التحقيقات واملالحقات القلائية ق أ راد توات اعمتن الت ين
يرتكب تتون انتهاك تتات و تتاولات حلق تتوق اإلنس تتان وتق تتدمي تق تتارير بش تتعهنا (ال تتوالإت
املتحدة اعمريكية)؛
 ١٤6-١5٢مواصلة اختاذ التداب الرامية إىل لإدة النستبة اللتريبية اإلمجاليتة إىل
النتتات احمللتتي اإلمجتتا وال ستتيما تنفي ت التوصتتيات الصتتادرة عتتن التقريتتر النهتتائي
للجنتتة اإلصتتالحات اللتريبية يفتتا ا ذلتتا اخلطتتوات الراميتتة إىل تتتو تليتتة مناستتبة
لتحستتني اصتتيل الل ترائب علتتي الصتتعيد التتوطين وعلتتي صتتعيد املقاطعتتات بطريقتتة
مفتوحة وشفا ة بغية ضمان يام كل رد بد ع نصيبه العادال (ااي )؛
 ١٤7-١5٢وضتتع الص تتيغة النهائي تتة للسياس تتة الوطنيتتة بش تتعن ال تتو م ب تتني اعدإن
وتنفيت ت اا تنفيت ت ا اتمت ت ا م تتن أج تتل محاي تتة حق تتوق اع لي تتات الديني تتة ا مجل تتة أم تتور
( ميبيا)؛
 ١٤8-١5٢اعتمتتاد وتنفي ت التتتداب القانونيتتة والعمليتتة للتتمان محايتتة اع ليتتات
الدينية يفا يشمل املسيحيني واعمحتديني واهلنتدوس والستيخ و قت ا للفقترة  3٤متن
املالحكات اخلتامية للجنة املعنية قوق اإلنسان (اولندا)؛
 ١٤٩-١5٢تعزيتتز محاي تتة اع لي تتات الديني تتة وال س تتيما ع تتن طري تتق ض تتمان حري تتة
اجملاارة بدينها ا جماالت التعليم واملمارسة والعبادة وإ امة الشعائر (بولندا)؛
 ١5٠-١5٢تعديل التشريعات الوطنية املتعلقة ابلتشه والتجديف و ق ا للقتانون
الدو حلقوق اإلنسان (ليتوانيا)؛
 ١5١-١5٢تعتتديل أو إلغتتاء القتتوانني املتعلقتتة ابلتجتتديف ال ت اتتد متتن احلتتق ا
حرية الدين أو املعتقد (املكسيا)؛
 ١5٢-١5٢استعراض اإلجراءات السارية علي وانني التجديف متن أجتل ضتبط
التجاولات ( رنسا)؛
 ١53-١5٢تنقتتيح القتتوانني املتعلقتتة ابلتجتتديف ي ت ال يستتاء استتتخدامها ضتتد
اع ليات الدينية (تشيكيا)؛
 ١5٤-١5٢ست تتن تش ت تريعات تلت تتمن احلت تتق ا حريت تتة الت تتدين أو املعتقت تتد جلميت تتع
اجملموع تتات الديني تتة واخت تتاذ ت تتداب عال تتة ملن تتع إس تتاءة اس تتتخدام الق تتوانني املتعلق تتة
ابلتجديف أو استخدام العنف ضد اع ليات الدينية (النمسا)؛
 ١55-١5٢إلغتتاء القتتوانني والقيتتود املتعلقتتة ابلتجتتديف ووضتتع حتتد الستتتخدامها
ضتتد املستتلمني اعمحتتديني وغ ت ام والستتماح للمقتترر اخلتتاص املعتتين بتعزيتتز ومحايتتة
احلق ا حرية الرأي والتعب إبجراء لإرة إىل البلد (الوالإت املتحدة اعمريكية)؛
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 ١56-١5٢إلغاء أو تعديل القوانني املتعلقة ابلتجديف بغية مواءمتها مع املبادئ
املتعلقتتة ريتتة الفكتتر واللتتم والتتدين وعلتتي وجتته اخلصتتوص متتع التزامتتات البلتتد
يفوجب العهد الدو اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية (اليو ن)؛
 ١57-١5٢النكر ا إلغاء القتوانني املتعلقتة ابلتجتديف أو تعتديلها علتي اع تل
هبتتدف محاي تتة اعش تتخاص م تتن التج تتاولات احملتمل تتة أو االمام تتات الباطل تتة وكت ت لا
للتخفيف من العقوابت الصادرة (الكرسي الرسو )؛
 ١58-١5٢ضمان حرية الدين أو املعتقد عن طريق النكر ا إمكانية إلغتاء ترمي
التجتتديف واعتم تتاد تتتداب حلماي تتة حقتتوق اعش تتخاص املنتمتتني إىل أ لي تتات ديني تتة
(إيطاليا)؛
 ١5٩-١5٢إلغت تتاء أو إصت تتالح القت تتوانني املتعلقت تتة ابلتجت تتديف إصت تتالحا ج ت ت رإا
وض تتمان حري تتة ال تتدين واملعتق تتد للجمي تتع ا إط تتار الق تتوانني وا املمارس تتة العملي تتة
(لكسموغ)؛
 ١6٠-١5٢محاية احلق ا حرية الدين أو املعتقتد واحلتق ا حريتة التعبت وتكتوين
اجلمعي تتات والتجم تتع الس تتلمي م تتن ا تتالال إلغ تتاء تترمي التج تتديف واحت ترتام ومحاي تتة
وإعمتتاال حقتتوق مجيتتع اع ليتتات الدينيتتة يفتتا يشتتمل اعمحتتديني واملستتلمني الشتتيعة
واملسيحيني والبهائيني (نيوليلندا)؛
 ١6١-١5٢وضع حد مللايقة اع ليات ووضع ضما ت إجرائية وماسستية ملنتع
إساءة استخدام القوانني املتعلقة ابلتجديف (اهلند)؛
 ١6٢-١5٢تنفي التداب الاللمة من أجل منع العنف واالضطهاد والتمييز علتي
أساس الدين وعلي وجه اخلصوص من أجل منع إساءة استخدام القوانني املتعلقة
ابلتجديف وذلتا إبالتاع مجيتع القلتاإ ملراجعتة لتائية مستبقة بتل الشتروع ا
توجيه التهم (كندا)؛
 ١63-١5٢مواصتتلة العمتتل الفعتتاال متتن أجتتل ضتتمان التتو م بتتني الطوائتتف الدينيتتة
داال ابكستان (االااد الروسي)؛
 ١6٤-١5٢االستتتمرار ا اعتمتتاد السياستتات والتتتداب الراميتتة إىل تعزيتتز احلتتوار
والتسامح بني اعدإن ( طر)؛
 ١65-١5٢تعزيز التداب املتخ ة يما يتعلق ابلقلاء علي العنف والتمييتز ضتد
اعشخاص املنتمني إىل أ ليات دينية (جورجيا)؛
 ١66-١5٢التحقيتق ا مجيتع اإل تادات املتعلقتة ابلعنتف ضتد اع ليتات الدينيتة
وتقدمي املساولني عنها إىل العدالة (النروي )؛
 ١67-١5٢تعتتديل الفصتتل اخلتتامس عشتتر متتن تتانون العقتتوابت متتن أجتتل ضتتمان
محاية اع ليات من مجيع اعدإن واملعتقدات (الدامنرك)؛
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 ١68-١5٢اختاذ تداب
اجلماعة اعمحدية ( رنسا)؛

عالة حلماية اعشخاص املنتمني إىل أ ليات يفا ا ذلا

 ١6٩-١5٢وضتتع حتتد ل ك ترا علتتي تغي ت التتدين وعلتتي لوا أ تراد اع ليتتات
يفا يشمل اهلندوس والسيخ والنساء املستيحيات وكفالتة إجتراء مالحقتة لتائية ا
كل حالة من ا احلاالت (اهلند)؛
 ١7٠-١5٢تكثيت تتف اجلهت تتود الراميت تتة إىل محايت تتة حريت تتة التعب ت ت علت تتي ت تتو يتست تتم
ابلكفاءة ( وص)؛
 ١7١-١5٢التو تتف عتتن استتتهداف املنشتتقني السياستتيني وأصتتحاب االنتقتتادات
املشروعة ا السند وابلوشستان وايو خبتوخنوا (اهلند)؛
 ١7٢-١5٢اختاذ اطوات حلماية حرية التعب
اإلنرتن (أسرتاليا)؛

يفا ا ذلتا احلترإت علتي شتبكة

 ١73-١5٢من تتع اإل تتالت م تتن العق تتاب عل تتي اجلت ترائم املرتكب تتة ض تتد الص تتحفيني
والعاملني ا وسائط اإلعالم (السويد)؛
 ١7٤-١5٢محاية الصحفيني املستقلني ووستائط اإلعتالم املستتقلة متن أي اولتة
ختويف أو أعماال عنف يفا ا ذلا االاتفاء القسري (تشيكيا)؛
 ١75-١5٢التحقيت ت تتق ا مجيت ت تتع اإل ت ت تتادات املتعلقت ت تتة بتنفي ت ت ت اعتت ت تتداءات ضت ت تتد
الصحفيني واملدا عني عن حقوق اإلنسان وتقدمي اجلناة إىل العدالة (النروي )؛
 ١76-١5٢تنفيت ت ت ت ت تتداب حلماي ت تتة احل ت تتق ا احلي ت تتاة وحري ت تتة التعبت ت ت للص ت تتحفيني
واملتتدا عني عتتن حقتتوق اإلنستتان وكفالتتة تقتتدمي م ترتكئ أعمتتاال العنتتف إىل العدالتتة
(اليو ن)؛
 ١77-١5٢القيت تتام بتقت تتدمي أي شت تتخا يهت تتدد املت تتدا عني عت تتن حقت تتوق اإلنست تتان
والصحفيني واملتدونني علتي شتبكة اإلنرتنت أو ستواام زتن يعملتون متن أجتل تعزيتز
الدةقراطية أو يقوم اباتطا هم أو ابالعتداء عليهم إىل احملاكمة (كندا)؛
 ١78-١5٢اعتماد تشريعات كمة اكر االعتداءات علي الصتحفيني وإجتراء
اقيقتتات عالتتة ا ا ت اععمتتاال ومقاضتتاة اجلنتتاة علتتي النحتتو املوصتتي بتته ستتابقا
(النمسا)؛
 ١7٩-١5٢تو معلومات مستكملة عتن املرحلتة القلتائية الت بلغتهتا القلتاإ
املتعلقة بقتل صحفيني إلدراجها ا تقرير املديرة العامة ملنكمة اعمم املتحدة للرتبية
والعلم والثقا ة املتعلق بسالمة الصحفيني واطر اإل الت من العقاب (السويد)؛
 ١8٠-١5٢مواص تتلة اعتم تتاد وتنفيت ت الت تتداب اإلداري تتة القانوني تتة الاللم تتة حلماي تتة
الصتتحفيني واملتتدا عني عتتن حقتتوق اإلنستتان وكفالتتة تقتتدمي م ترتكئ أعمتتاال العنتتف
ذات الصلة إىل احملاكمة ( رنسا)؛
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 ١8١-١5٢مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إىل التعتتاون متتع املقتترر اخلتتاص املعتتين التتة
املدا عني عن حقوق اإلنسان لكفالة التحقيق علي و عاال ونزيه وستريع ا مجيتع
ادع تتاءات االس تتتخدام غت ت الس تتليم للق تتوانني اجلنائي تتة ض تتد الص تتحفيني واعص تتوات
املعارضة يفا يشمل املدا عني عن حقوق اإلنسان (تيرلندا)؛
 ١8٢-١5٢إنفتتاذ التتتداب املتخت ة للتتمان مشتتاركة اع ليتتات ا الشتتاون العامتتة
(مصر)؛
 ١83-١5٢تعزيز التتداب الراميتة إىل ضتمان مشتاركة اع ليتات ا مجيتع جمتاالت
احلياة الوطنية (لمبابوي)؛
 ١8٤-١5٢تعزيتتز محايتتة اع ليتتات عتتن طريتتق إعتتداد تتوائم انتخابيتتة شتتاملة متام ت ا
دون أي متيي تتز أو اي تتز دي تتين وإنش تتاء جلن تتة وطني تتة مس تتتقلة لأل لي تتات م تتن مجي تتع
الطوائتتف الدينيتتة ال ت ينبغتتي أن تعتتني زثلتتني هلتتا يهتتا (اململكتتة املتحتتدة لويطانيتتا
العكمي وتيرلندا الشمالية)؛
 ١85-١5٢إصتتدار تتانون ملكا حتتة اال تتار ابلبشتتر ككتتر مجيتتع أشتتكاال اال تتار
ابلبشر ويعا ب عليها (الوالإت املتحدة اعمريكية)؛
 ١86-١5٢ادي القوانني الوطنية ي تشمل مجيع أشكاال اال تار والقلتاء
علي اال ار ابعشخاص عو احلدود والزوا ابإلكرا (س اليون)؛
 ١87-١5٢التنفي ت التتتام ل طتتار االس ترتاتيجي التتوطين املتعلتتق يفكا حتتة اال تتار
ابلبشر ومريب اعشخاص مع ضمان املتوارد البشترية واملاليتة الكا يتة هلت ا الغترض
(اململكة املتحدة لويطانيا العكمي وتيرلندا الشمالية)؛
 ١88-١5٢مكا حتتة اال تتار ابلبشتتر والعمتتل القستتري متتن اتتالال إنشتتاء تليتتات
للرصد املنهجي واملنتكم (العراق)؛
 ١8٩-١5٢مواصت تتلة اجلهت تتود الراميت تتة إىل مكا حت تتة اال ت تتار ابلبشت تتر وال ست تتيما
استغالال اعطفاال عن طريق تعزيز التصدي للمتجرين (جيبويت)؛
 ١٩٠-١5٢مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إىل تعزيتتز اآلليتتات املاسستتية ملكا حتتة ومنتتع
اال ار ابعشخاص وال سيما اعطفاال (ملديف)؛
 ١٩١-١5٢مواصتتلة ر تتع مستتتوى محايتتة حقتتوق اإلنستتان للفئتتات اللتتعيفة متتع
اإلشارة بصفة ااصة إىل القلاء علي عمل اعطفاال (تركيا)؛
 ١٩٢-١5٢اختتتاذ اخلطتتوات الاللمتتة متتن أجتتل التنفي ت الفعتتاال للتتو م اإلطتتاري
الوطين ملكا حة عمل اعطفاال والسخرة (االااد الروسي)؛
 ١٩3-١5٢وض ت تتع اط ت تتة واض ت تتحة عنش ت تتطة التنفيت ت ت والرص ت تتد املتعلق ت تتة جبمي ت تتع
التشريعات الوطنية واإل ليمية بشعن السخرة (تيرلندا)؛
 ١٩٤-١5٢تعزيز رصد يروف العمل السائدة علي الصعيد الوطين للقلاء علي
زارسة السخرة وعمل اعطفاال غ املشروع (مجهورية كورإ)؛
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 ١٩5-١5٢تنفيت ت بت ترام إلص تتاد تترص عم تتل وض تتمان إعم تتاال احل تتق ا العم تتل
(مجهورية إيران اإلسالمية)؛
 ١٩6-١5٢مواصت تتلة تعزيت تتز تنفي ت ت مت تتا يلت تتزم مت تتن اهلياكت تتل اعساست تتية والقانونيت تتة
واالجتماعية لتمكني الناس من أن يعيشوا حياة كرةة (ليبيا)؛
 ١٩7-١5٢مواصلة اقيق النمتو اال تصتادي بغيتة ر تع مستتوى معيشتة الستكان
واسني احلالة االجتماعية والصحية والتعليمية للفقراء (اليمن)؛
لألسر ذات الدال املنخف
 ١٩8-١5٢مواصلة تقدمي الدعم املا
ع

(الصني)؛

 ١٩٩-١5٢مواصلة تقدمي الدعم املا وغ من أشكاال الدعم للنساء وللفئتات
اللعيفة اعارى (أذربيجان)؛
 ٢٠٠-١5٢مواصت تتلة تعزيت تتز ال ت توام الرئيست تتية القائمت تتة بشت تتعن شت تتبكات اعمت تتان
االجتماعي (أذربيجان)؛
 ٢٠١-١5٢مواصتتلة اتبتتاع السياس تتات الراميتتة إىل القلتتاء عل تتي الفقتتر (جن تتوب
السودان)؛
 ٢٠٢-١5٢مواصتتلة اختتتاذ التتتداب الاللمتتة للتتمان اإلنصتتاف االجتمتتاعي واحلتتد
من الفقر ا البلد (أولبكستان)؛
 ٢٠3-١5٢اعتماد املزيد من التداب ملواصلة وتعزيز التقتدم احملترل ا جمتاال احلتد
من الفقر ( يي م)؛
 ٢٠٤-١5٢مواصت تتلة اجلهت تتود الراميت تتة إىل التخفيت تتف مت تتن الفقت تتر وتعزيت تتز التنميت تتة
اال تصادية واالجتماعية املستدامة (الصني)؛
 ٢٠5-١5٢مواصلة الوام ال حقق جناحا ا جماالت العمتل والغت اء وتقتدمي
املست تتاعدة إىل أشت تتد الفئت تتات ضت تتعفا ا إطت تتار مكا حت تتة الفقت تتر (مجهوريت تتة نت تتزويال
البوليفارية)؛
 ٢٠6-١5٢مكا حة الفقر يفا ا ذلا من االال التنفي الفعتاال لتو م بنتاي
لدعم الدال (جنوب أ ريقيا)؛
 ٢٠7-١5٢تعزيز اجلهود الرامية إىل النهوض ابعمن الغ ائي والقلاء علي مجيتع
أش تتكاال س تتوء التغ ي تتة وض تتمان التعل تتيم اجلي تتد جلمي تتع اعطف تتاال ع تتن طري تتق اتب تتاع
سياسات شاملة للجميع (ألبانيا)؛
 ٢٠8-١5٢مواصتتلة تعزيتتز التعتتاون متتع البلتتدان اعاتترى ومتتع املنكمتتات الدوليتتة
املعنية عن طريق تبادال اخلوات ا جماالت احلد من الفقر وتو التعليم للجميع
وتعميم الرعاية الطبية (مجهورية كورإ الشعبية الدةقراطية)؛
 ٢٠٩-١5٢مواصلة اجلهود الرامية إىل كفالة حصوال السكان علي سكن ميستور
التكلفة (برول دار السالم)؛
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 ٢١٠-١5٢مواص تتلة اجله تتود احلالي تتة م تتن أج تتل ت تتو ا تتدمات ص تتحية أ ل تتل
للجميع (عمان)؛
 ٢١١-١5٢تعزيز نكام الصتحة العامتة هبتدف تتو اخلتدمات الصتحية اعساستية
اجليدة جما ا للجميع واحلد من معدال و يات اعطفاال (أنغوال)؛

 ٢١٢-١5٢ختصيا ما يكفي من املوارد لتعزيتز الصتحة العامتة وتتو اخلتدمات
الطبية اعساسية اجليدة بتكلفة ميسورة (بيالروس)؛
 ٢١3-١5٢ضمان توا ر اعدويتة ذات النوعيتة اجليتدة أبستعار معقولتة وال ستيما
للفئات احملرومة والفئات اللعيفة والفقراء (اجلمهورية العربية السورية)؛
 ٢١٤-١5٢مواصتتلة السياستتات االجتماعيتتة الت حققت جناحتا ا جمتتا التعلتتيم
والصحة لصاحل النساء والفتيات وكبار السن (مجهورية نزويال البوليفارية)؛

 ٢١5-١5٢إيت تتالء اعولويت تتة للسياس ت تتات وال ت توام املتعلق ت تتة ابلتغ يت تتة والتلق ت تتيح
واعاصت تتائيني الصت تتحيني مت تتن أجت تتل اف ت ت معت تتدالت و يت تتات اعمهت تتات واملواليت تتد
واعطف ت تتاال ورص ت تتد ةصص ت تتات كا ي ت تتة ا امليزاني ت تتة هلت ت ت الغاي ت تتة (مجهوري ت تتة إيت ت تران
اإلسالمية)؛
 ٢١6-١5٢اختاذ املزيد من اخلطوات امللموسة حلمايتة اعطفتاال وال ستيما لتلبيتة
احتياجامم امللحة ا جما التغ ية والرعاية الصحية ( غيزستان)؛
 ٢١7-١5٢توس تتيع نطت تتاق اجلهت تتود اجلاري تتة هبت تتدف تت تتو مرا تتق طبيت تتة للفئت تتات
الل تتعيفة وأتم تتني إمكاني تتة الوص تتوال إليه تتا وال س تتيما للنس تتاء والفتي تتات ا املن تتاطق
الريفي تتة ا إط تتار اجله تتود العام تتة الرامي تتة إىل اقي تتق التغطي تتة الص تتحية للجمي تتع ا
ابكستان (ماليزإ)؛
 ٢١8-١5٢مواص تتلة اس تتني اخل تتدمات الص تتحية لألمه تتات واملوالي تتد ع تتن طري تتق
التداالت علي الصعيد الوطين وعلي صعيد املقاطعات (سري النكا)؛
 ٢١٩-١5٢ضمان حقوق املرأة يما يتعلق ابلصحة اجلنسية واإلجنابية عن طريتق
اتباع سياسة متكينية (تيسلندا)؛
 ٢٢٠-١5٢اختتتاذ تتتداب عالتتة لتحستتني حصتتوال امل ترأة علتتي اخلتتدمات الصتتحية
وخباصة ادمات الصحة اإلجنابية (كالااستان)؛
 ٢٢١-١5٢مواصتتلة التجربتتة اإلصابيتتة املتمثلتتة ا إدمتتا املعتتاي الدوليتتة حلقتتوق
اإلنسان ا النكام التعليمي الوطين (أذربيجان)؛
 ٢٢٢-١5٢ملاعفة اجلهتود الراميتة إىل استني نكتام التعلتيم ابعتبتار أداةا لتعزيتز
التعايش السلمي ا البلد (الكرسي الرسو )؛
 ٢٢3-١5٢ملاعفة اجلهتود الراميتة إىل ضتمان تتو التعلتيم االبتتدائي والثتانوي
اجليد واجملال (جورجيا)؛
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 ٢٢٤-١5٢مواص تتلة اجله تتود املب ول تتة حاليت تا لل تتمان متت تتع مجي تتع اعطف تتاال دون
متييز ابحلق ا التعليم (كالااستان)؛
 ٢٢5-١5٢تكثي تتف اجله تتود الرامي تتة إىل ض تتمان متت تتع مجي تتع اعطف تتاال ابحل تتق ا
التعليم واحلماية من التمييز والعنف ( غيزستان)؛
 ٢٢6-١5٢تنفي ت القتتوانني االااديتتة واإل ليميتتة بشتتعن احلتتق ا التعلتتيم للتتمان
استفادة اجلميع منه (النروي )؛
 ٢٢7-١5٢تعزيت تتز اجلهت تتود الراميت تتة إىل ضت تتمان حصت تتوال اعطفت تتاال علت تتي التعلت تتيم
اإللزامي (البحرين)؛
 ٢٢8-١5٢مل تتاعفة اجله تتود الرامي تتة إىل ض تتمان حص تتوال مجي تتع اعطف تتاال عل تتي
التعليم اجليد بصرف النكر عن املركز االجتماعي أو نوع اجلنس أو اعصتل اإلثتين
(بلغارإ)؛
 ٢٢٩-١5٢ب ت ال املزيتتد متتن اجلهتتود لكفالتتة املستتاواة ا احلصتتوال علتتي التعلتتيم
االبتدائي والثانوي لكال اجلنسني (عمان)؛
 ٢3٠-١5٢لإدة اإلنفاق احلكومي علي التعليم بغية تو التعليم اإللزامي العام
واخلاص علي السواء (اجلمهورية العربية السورية)؛
 ٢3١-١5٢اختتتاذ تتتداب ملواصتتلة تعزيتتز احلتتق ا التعلتتيم يفتتا ا ذلتتا عتتن طريتتق
ضمان توا ر مرا ق التعليم واملدرسني املدربني تدريب ا جيتدا علتي النحتو املناستب ا
مجيع أ اء البلد (اتيلند)؛
 ٢3٢-١5٢مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إىل لإدة معتتدالت االلتحتتاق ابملتتدارس علتتي
مجيتتع مستتتوإت التعلتتيم وخباصتتة مواصتتلة استتني تكتتا ا الفتترص ا احلصتتوال علتتي
التعلت تتيم جلميت تتع اعطفت تتاال بصت تترف النكت تتر عت تتن نت تتوع اجلت تتنس أو مست تتتوى الت تتدال
أو اخللفية (البوسنة واهلرسا)؛
 ٢33-١5٢مواصلة استثمار املوارد للمان حصوال مجيع اعطفاال الت ين تترتاوح
أعمتتارام بتتني ستتن اخلامستتة والسادستتة عشتترة وال ستتيما الفتيتتات ا املنتتاطق ال ت
تعال من مشاكل علي نوعية جيدة من التعليم اعساسي والثانوي (سنغا ورة)؛
 ٢3٤-١5٢كفالتتة حصتتوال النستتاء والفتيتتات علتتي تترص أ لتتل وأوستتع نطا ت ا
لالنتفاع ابلتعليم من أجل متكينهن (إسبانيا)؛
 ٢35-١5٢اخت تتاذ ت تتداب عاجل تتة حلماي تتة النس تتاء والفتي تتات م تتن التميي تتز وأوج تته
التفت تتاوت بت تتني اجلنست تتني وال ست تتيما عت تتن طريت تتق ضت تتمان حصت تتوهلن علت تتي التعلت تتيم
(اعرجنتني)؛
 ٢36-١5٢مواصلة اجلهود الرامية إىل اسني معدال اإلملام ابلقتراءة والكتابتة بتني
النساء ( طر)؛
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 ٢37-١5٢ملتتاعفة اجلهتتود لتحستتني حالتتة املرا تتق املدرستتية ا املنتتاطق الريفيتتة
(جنوب السودان)؛
 ٢38-١5٢كفالة عمل املدارس الدينية اإلستالمية دااتل أراضتي ابكستتان و قتا
اللتزامات ابكستان ا جماال حقوق اإلنسان (أ غانستان)؛
 ٢3٩-١5٢مواصلة تنفي القوانني املتعلقة ماية املرأة ( رنسا)؛
 ٢٤٠-١5٢مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز ومحاية دور املرأة ومركزاا (لبنان)؛
 ٢٤١-١5٢مواصتتلة اجلهتتود املب ولتتة ملكا حتتة وإلالتتة مجيتتع أشتتكاال التمييتتز ضتتد
املرأة (تونس)؛
 ٢٤٢-١5٢مواصت ت تتلة اجلهت ت تتود اهلاد ت ت تتة إىل متكت ت تتني امل ت ت ترأة ومكا حت ت تتة التمييت ت تتز
االجتماعي واال تصادي ومحاية املرأة من العنف (بولندا)؛
 ٢٤3-١5٢مواص تتلة تنفيت ت املب تتادرات الرامي تتة إىل التش تتجيع عل تتي متك تتني املت ترأة
وال سيما ا املناطق الريفية (بلغارإ)؛
 ٢٤٤-١5٢تعزي تتز محاي تتة حق تتوق اإلنس تتان للمت ترأة ابللج تتوء إىل تلي تتات و تتوانني
جديدة ا ا ا اجملاال (مجهورية نزويال البوليفارية)؛
 ٢٤5-١5٢تنفي ت ب ترام حكوميتتة متتن أجتتل توعيتتة امل ترأة قو هتتا ال ت يكفلهتتا
الدستور (البحرين)؛
 ٢٤6-١5٢مواصلة إحرال تقدم و اقيق املساواة بني املرأة والرجل عن طريتق
لإدة وتعزيتتز متثيتتل امل ترأة ا دوائتتر السياستتة واال تصتتاد وا اعوستتا اعكادةيتتة
واجلهال القلائي .وا ا يعين أيلا اقيتق املستاواة الفعليتة أمتام القتانون يفتا يشتمل
حقتتوق اإلرا وتكتتا ا الفتترص متتع الرجتتل ا االحتكتتام إىل القلتتاء واملستتاواة ا
املمارسة الفعلية حلقو هن ا جمتا التعلتيم والصتحة واملستاواة ا اعجتر واحلصتوال
علي االئتما ت واخلدمات املالية اعارى (نيكاراغوا)؛
 ٢٤7-١5٢السعي إىل تنفي اطة العمل املتعلقة ابملرأة والسالم واعمتن للتمان
املشاركة الفعالة للمرأة ا مجيع اجملاالت (إسبانيا)؛
 ٢٤8-١5٢اقيق اإلنفاذ الفعاال للقوانني القائمة واجلديدة علي السواء من أجل
تعزيتتز ومحايتتة حقتتوق النستتاء واعطفتتاال وك ت لا أ تراد اع ليتتات الدينيتتة ا إطتتار
السعي إىل التشجيع علي التسامح وإ امة جمتمع شامل للجميع (اتيلند)؛
 ٢٤٩-١5٢النهتتوض ابجلهتتود الراميتتة إىل منتتع ومكا حتتة مجيتتع أشتتكاال التمييتتز
والعنف ضد النساء واعطفاال عن طريق تعزيتز اإلطتار القتانول ذي الصتلة وتنكتيم
محتتالت توعيتتة وكفالتتة تقتتدمي اجلنتتاة إىل احملاكمتتة وحصتتوال اللتتحاإ علتي املستتاعدة
املناسبة (إيطاليا)؛
 ٢5٠-١5٢مواصتتلة تعزيتتز اجلهتتود الراميتتة إىل منتتع التمييتتز والعنتتف ضتتد امل ترأة
(الياابن)؛
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 ٢5١-١5٢تنفي تداب إضا ية ملنع التمييز ضد النساء والفتيات (ملديف)؛
 ٢5٢-١5٢تعزيتتز اعنشتتطة الراميتتة إىل القلتتاء علتتي التمييتتز ضتتد امل ترأة والعنتتف
اجلنسال ( غيزستان)؛
 ٢53-١5٢تعزيت تتز اجلهت تتود الراميت تتة إىل مكا حت تتة التمييت تتز والعنت تتف ضت تتد النست تتاء
والفتيات كي يتسىن هلن التمتع قو هن علي أساس املساواة (إكوادور)؛
 ٢5٤-١5٢التصتتدي لقبتتوال اجملتمتتع للعنتتف املوجتته ضتتد امل ترأة وضتتمان معا بتتة
مجيع مرتكئ العنف ضد املرأة (تشيكيا)؛
 ٢55-١5٢التعجيتتل بوضتتع الصتتيغة النهائيتتة للسياستتة الوطنيتتة املتعلقتتة ابلقلتتاء
علي العنف ضد النساء والفتيات (بنغالديش)؛
 ٢56-١5٢التعجيتتل بوضتتع الصتتيغة النهائيتتة للسياستتة الوطنيتتة املتعلقتتة ابلقلتتاء
علي العنف ضد النساء والفتيات (جنوب أ ريقيا)؛
 ٢57-١5٢تكثي تتف اجله تتود الرامي تتة إىل مكا ح تتة العن تتف والتميي تتز ض تتد النس تتاء
والفتيات من االال ضمان اكمة اجلناة ومعا بتهم (جيبويت)؛
 ٢58-١5٢سن تشريعات بشعن العنف العائلي ا مجيع املقاطعات (السويد)؛
 ٢5٩-١5٢اعتم ت تتاد تشت ت تريعات ت ت تتنا عل ت تتي ت تترمي العن ت تتف الع ت تتائلي ا مجي ت تتع
املقاطعتتات وكفالتتة التنفي ت الفعتتاال هل ت التش تريعات وتعزيزاتتا وتيس ت اا متتن اتتالال
مجلة أمور منها تو التدريب للمويفني املكلفني إبنفاذ القانون (بلجيكا)؛
 ٢6٠-١5٢اس تتتكماال التشت تريعات القائم تتة م تتن أج تتل التص تتدي جلمي تتع أش تتكاال
العنف ضد املرأة ا مجيع أ اء البلد (سويسرا)؛
 ٢6١-١5٢كفالت تتة اإلنفت تتاذ الفعلت تتي للتش ت تريعات االااديت تتة واإل ليميت تتة القائمت تتة
يما يتعلق ابلعنف ضد املرأة ورصد ا ا اإلنفاذ (السويد)؛
 ٢6٢-١5٢تعزيز التشريعات الوطنية ال تنا علي رمي العنف ضد املرأة بغيتة
إلالة الثغرات القائمة ال ترتك جماالا للجناة ابإل الت من العقاب (أوغندا)؛
 ٢63-١5٢كفال تتة التنفيت ت الفع تتاال والص تتارم للتشت تريعات الت ت ت تتنا عل تتي تترمي
العنف ضد املرأة والعنف العائلي يفا ا ذلا االغتصاب الزوجي واستني تليتات
مجع البيا ت بشعن العنف ضد املرأة (سلو ينيا)؛
 ٢6٤-١5٢كفالتتة اإلنفتتاذ الفعتتاال جلميتتع القتتوانني ذات الصتتلة ال ت تتتنا علتتي
رمي العنف ضد املرأة والعنف العائلي (البوسنة واهلرسا)؛
 ٢65-١5٢وض تتع ت تتداب تشت تريعية عال تتة أو غ ا تتا م تتن الت تتداب حلماي تتة النس تتاء
واعطفاال من العنف العائلي ومجيع أشكاال سوء املعاملة (لكسموغ)؛
 ٢66-١5٢إلغ تتاء املمارس تتات التقليدي تتة الل تتارة إلاء الفتي تتات و قت تا لاللتزام تتات
املعلنة يفوجب اتفا ية القلاء علي مجيع أشكاال التمييز ضد املرأة (تيسلندا)؛
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 ٢67-١5٢مل تتاعفة اجله تتود الرامي تتة إىل إنف تتاذ الق تتوانني الت ت ت تتنا عل تتي تترمي
العنت تتف املتحيت تتز جنست تتاني ا مت تتن بيت تتل القت تتوانني ال ت ت اعتمت تتدت مت تتاارا ملكا حت تتة
االغتصاب وجرائم "الشرف" (الواليل)؛
 ٢68-١5٢اختاذ تداب عالة للتمان التنفيت الكامتل للقتوانني املتعلقتة يفكا حتة
جرائم "الشرف" واالغتصتاب ور تع الستن القانونيتة للتزوا إىل  18عامت ا ا مجيتع
املقاطعات (النمسا)؛
 ٢6٩-١5٢تنفيت ت تتانون مكا ح تتة جت ترائم "الش تترف" تنفيت ت ا ك تتامالا دون إبط تتاء
ابعتبار انو ا متكن من حل مسعلة كان يكتنفها الغموض ستابقا وتتتيح للجنتاة نيتل
العفو من أ ارب اللحية (كرواتيا)؛
 ٢7٠-١5٢اعتمتتاد تتتداب متتن شتتعهنا تعزيتتز تنفي ت التش تريعات املتعلقتتة يفكا حتتة
أعماال القتل د اعا عن "الشرف" واالغتصاب والعنف املوجه ضد املرأة والعنتف
العائلي ( وص)؛
 ٢7١-١5٢مواصلة اجلهود الرامية إىل القلاء علي التمييتز والعنتف ضتد النستاء
والفتي تتات يف تتا ا ذل تتا ع تتن طري تتق التنفيت ت الكام تتل لق تتوانني مكا ح تتة االغتص تتاب
وج ترائم "الش تترف" وإج تراء اقيق تتات شتتاملة ا مجي تتع االنتهاكتتات املتعلق تتة بتل تتا
القوانني ومالحقة مرتكبيها (نيوليلندا)؛
 ٢7٢-١5٢لإدة عتتدد وجتتودة اعنشتتطة التدريبيتتة املراعيتتة لالعتبتتارات اجلنستتانية
يمتا يتعلتق ابلعنتتف ضتد املترأة لفائتتدة أ تراد اجلهتال القلتتائي وأجهتزة إنفتاذ القتتانون
(ليتوانيا)؛
 ٢73-١5٢العمل علي لإدة السن القانونية للزوا لتبلغ  18عاما (البحرين)؛

 ٢7٤-١5٢اديت ت تتد احلت ت تتد اعدمل لست ت تتن لوا امل ت ت ترأة والرجت ت تتل عنت ت تتد  18عام ت ت ت ا
(تيسلندا)؛
 ٢75-١5٢ست تتن وإنف ت تتاذ تشت ت تريعات لتيست ت ت التمك ت تتني االجتم ت تتاعي والسياس ت تتي
واال تصادي للمرأة يفا ا ذلا ما يتعلق بزوا اعطفاال واإلكرا علي تغي التدين
(أسرتاليا)؛
 ٢76-١5٢تعتتديل تتانون تقييتتد لوا اعطفتتاال ليشتتمل احلتتد اعدمل نفستته لستتن
الزوا جلميع اع راد أي  18عاما (الدامنرك)؛
 ٢77-١5٢اختتتاذ اطتتوات ملموستتة بغيتتة ر تتع احلتتد اعدمل لستتن التتزوا للفتيتتات
من  16إىل  18عاما ( ميبيا)؛
 ٢78-١5٢اديتد الستتن القانونيتة التتدنيا للتزوا عنتتد  18عامتا للت كور واإل ا
ا مجيع املقاطعات وضمان اإلنفاذ الفعاال للقانون (بلجيكا)؛
 ٢7٩-١5٢مواصلة اختاذ التداب ال من شتعهنا أن تواصتل تعزيتز ومحايتة حقتوق
الطفل (برول دار السالم)؛
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 ٢8٠-١5٢وضع سياسة شاملة حلمايتة الطفتل يت تكتون ستيدا كتامالا لوا تع
اعطفاال ا اخلطط والوام الوطنية (منغوليا)؛
 ٢8١-١5٢النك تتر ا إمكاني تتة تنفيت ت الل تتما ت الاللم تتة حلماي تتة اعطف تتاال م تتن
العقوبة البدنية (كواب)؛
 ٢8٢-١5٢اخت ت تتاذ الت ت تتداب الاللم ت تتة إلدرا املع ت تتاي الدولي ت تتة املتعلق ت تتة بقل ت تتاء
اعحداا ضمن عمل اجلهال القلائي الوطين (اجلزائر)؛
 ٢83-١5٢اختتتاذ تتتداب متتن أجتتل احلتتد بنستتبة كب ت ة متتن عتتدد اعطفتتاال ال ت ين
يعتتانون متتن تو تتف النمتتو واعطفتتاال غ ت امللتحقتتني ابملتتدارس ووضتتع حتتد لعمتتل
اعطف تتاال ع تتن طري تتق وض تتع ماشت ترات وج تتدوال لم تتين لتنفيت ت التشت تريعات اعات ت ة
ملكا حة عمل اعطفاال (أملانيا)؛
 ٢8٤-١5٢النكت تتر ا إمكانيت تتة تنفي ت ت ال ت توام والسياست تتات الراميت تتة إىل متكت تتني
الشباب (الصني)؛
 ٢85-١5٢مواص تتلة اس تتتحداا سياس تتات وت تتداب لتعزي تتز اإلدم تتا االجتم تتاعي
واال تصادي لألشخاص ذوي اإلعا ة (سنغا ورة)؛
 ٢86-١5٢مواصتتلة تنفي ت السياستتات ال ت تراعتتي ابلكامتتل حقتتوق اعشتتخاص
ذوي اإلعا تتة عنت تتد وض تتع وتنفي ت ت مجي تتع اعنشت تتطة االجتماعي تتة واخلطت تتط اإلمنائيت تتة
(الياابن)؛
 ٢87-١5٢ضتتمان متتتتع مجيتتع الالجئتتني دااتتل إ لتتيم ابكستتتان قتتوق اإلنستتان
اعساسية ومحايتهم من االعتقاال التعسفي واإلاانة والرتحيل القسري (أ غانستان)؛
 ٢88-١5٢الو تتاء اباللتزام تتات الدولي تتة املعلن تتة يفوج تتب العه تتد ال تتدو اخل تتاص
ابحلقوق املدنية والسياسية واتفا يتة يينتا للعال تات القنصتلية يفتا ا ذلتا حصتوال
الرعاإ اعجانب علي اخلدمات القنصلية دون متييز (اهلند)؛
 ٢8٩-١5٢تو احلرية لشعب "إ ليم كشتم الت ي اتلته ابكستتان" عتن طريتق
إهناء احتالله غ القانول والقسري (اهلند).
 -١53تعكتتس مجيتتع االستتتنتاجات و/أو التوصتتيات التتواردة ا ات ا التقريتتر مو تتف الدولتتة
(الدوال) ال دمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينبغي أن يفهم أهنا اكي بتعييتد
الفريق العامل ككل.
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