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  مقدمة    
لقـرار جملـس     ، املُنشأ وفقاً  املعين باالستعراض الدوري الشامل    الفريق العامل    عقد  - ١

الفترة من    يف السادسة عشرة ، دورته   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 يف اجللـسة    بـا بكووجرى االستعراض املتعلق    . ٢٠١٣مايو  / أيار ٣إىل  أبريل  / نيسان ٢٢

كوبا السيد برونو رودريغيـز     ورأس وفد   . ٢٠١٣ مايو/أيار ١ املعقودة يف    السادسة عشرة 
 يف جلـسته  بكوبـا واعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلق   .  الشؤون اخلارجية   وزير ،ّبارِّيا

  .٢٠١٣مايو / أيار٣يف   املعقودةالثامنة عشرة
 اختار جملس حقوق اإلنسان اجملموعة التالية من        ،٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف    -٢

  .تايلند واجلبل األسود وغواتيماال: كوبااحلالة يف استعراض  لتيسري) اجملموعة الثالثية(املقررين 
، ١٦/٢١ مـن مرفـق القـرار      ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :وباك احلالة يف صدرت الوثائق التالية من أجل استعراض
ــين  )أ(   ــر وط ــوب /تقري ــرض مكت ــدِّمع ــرة اقُ ــاً للفق ) أ(١٥ وفق

(A/HRC/WG.6/16/CUB/1)؛  
 )ب(١٥ املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة        تهجتميع للمعلومات أعد    )ب(  

)A/HRC/WG.6/16/CUB/2و Corr.1(؛  
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

)A/HRC/WG.6/16/CUB/3و Corr.1(؛  
 كل من أملانيا واجلبل  عن طريق اجملموعة الثالثية أسئلة أعدهتا سلفاًكوباوأحيلت إىل   -٤

يرلندا ألربيطانيا العظمى و   األسود واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا والسويد واململكة املتحدة      
ئلة علـى الـشبكة اخلارجيـة       وميكن االطالع على هذه األس    .  والنرويج وهولندا  الشمالية

  .لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
أشار وفد كوبا إىل أن احلصار االقتصادي والسياسي واإلعالمي الـذي تفرضـه               -٥

اعياً وصارخاً ومنهجياً حلقوق اإلنسان،     الواليات املتحدة األمريكية على كوبا يعد انتهاكاً مج       
ويطرح أمامها صـعوبات، لكنـه      وملشاق شىت    ويعرضها حلاالت ندرة  ويلحق هبا األضرار    
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 حتقيق التكافؤ يف الفرص أو توزيع الثـروة بإنـصاف أو حتقيـق العدالـة          يفلح يف إعاقة   مل
  .االجتماعية

على الشعب الكـويب    "  النظام تغيري"وتعد حماوالت الواليات املتحدة احلثيثة لفرض         -٦
ومل تفلح هذه احملاوالت يف منع املواطنني من املشاركة         . انتهاكاً جسيماً حلقه يف تقرير املصري     

بشكل فعال ودميقراطي ومباشر يف بناء نظام البلد الدستوري، ويف القرارات الـيت تتخـذها    
  .حكومته ويف انتخاب سلطاته

 خيتِف ب أوإعدام واحد خارج نطاق القضاء ومل يعذَّوكوبا دولة مل ينفّذ فيها حكم   -٧
  . فيها أحد

 التقرير الوطين بعد عملية تشاور واسعة قائمة على املشاركة ضـمت عـدة              وأعدَّ  -٨
  ذلـك مؤسسات حكومية إضافة إىل الربملان وعدة منظمات من منظمات اجملتمع املدين وغري     

  .من املؤسسات املعنية
 منذ العرض األول اخلاص بكوبا قبـل        هامةية واجتماعية   وحدثت تغيريات اقتصاد    -٩

وقد تقدم البلد يف عمليـة التطـوير        . ٢٠٠٩وضع آلية االستعراض الدوري الشامل يف عام        
املؤسسي؛ وواصلت كوبا حتسني مشاركة املواطنني وسيطرهتم على سري األمـور كأسـاس             

  .العدالة االجتماعيةمقرونة بستدامة اجلهود لتحقيق التنمية املاستمرت يف بذل لدميقراطيتها، و
 االجتماعيـة   التنميـة  على املضي قدماً يف حتقيق        العزم الثابت  ةعاقدوال تزال كوبا      -١٠

بـاب   قيق التنمية الدميقراطيـة املفتـوح   حتعلى  وتنمية السكان احملليني والسكان األصليني و     
  .  فيها للجميعاملشاركة

، كما أهنا ال تقبل بوجود      ا قد أمتت مهمتها   علن أهن ومل تأت كوبا إىل هذه اجللسة لت        -١١
الذي سياسي  النظام  وترفض بشدة أكرب أن ُيفرض عليها ال      منوذج واحد أو عاملي للدميقراطية،      

  .الصناعيةبلدان الغرب وضعته 
اليت حدثت منذ الدورة السابقة اعتماد اجلمعيـة        اخلارقة للعادة   ومن أبرز التطورات      -١٢

الشعبية مبادئ توجيهية بشأن السياسات االقتصادية واالجتماعية يف كوبـا،          الوطنية للسلطة   
وهي عبارة عن جمموعة من القرارات األساسية الرامية إىل حتديث منوذج كوبا االقتـصادي              

  .واالجتماعي فضالً عن الربنامج احلكومي
كور يف وال ينحصر نظام احلماية القانونية حلقوق اإلنسان يف كوبا على وصٍف مـذ    -١٣

 أحكام موضوعية   مبقتضىل على النحو الواجب     ور وُتكفَ الدستور، بل إن حقوق اإلنسان ُتطَّ     
ومجيـع  وإجرائية أخرى سارية، وفقاً للحقوق املكرسة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان             

  .قوق اإلنسانالدولية األخرى املتعلقة حبصكوك ال
. خلدمات الصحية جماناً مكفول للجميـع     على التعليم وا  مجيع األفراد   وحق حصول     -١٤

إىل مبدأ احترام الكرامة اإلنسانية     على شخصه    يف احلياة واحلرية واألمن      الفردوتستند حقوق   
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كل عمل تضطلع به السلطات الكوبية ويقوم عليها سـري          يف  ستند إليها   وهي الركائز اليت يُ   
  .اجملتمع برمته

مخسة أشخاص كوبيني مناوئني لإلرهاب      نوع من أنواع احلماية   من كل   وقد ُحرم     -١٥
 كما ُعرقلت   .حقوجه  غري  وب الواليات املتحدة األمريكية مطوالً      يوجدون رهن االحتجاز يف   

إنسانية ومهينة، ومل يسمح لعدد منهم        وال قاسيةمساعي دفاعهم القانوين، وتعرضوا ملعاملة      
  .بتلقي زيارات من أقارهبم

وتقر حبقوق مجيع املواطنني    . وحتترمها وتكفلها دومنا متييز   وتقر كوبا باحلرية الدينية       -١٦
  . والصحافةةيف حرية الرأي والتعبري واملعلوم

 املوارد والتكنولوجيا املناسبة     نقل  وإىل ، للجميع  اإلنترنت إتاحةومثة حاجة ملحة إىل       -١٧
  .من أجل التواصل االجتماعي

الواليـات املتحـدة     خصـصت    ،٢٠١٣ إىل عـام     ٢٠١٠ويف الفترة من عـام        -١٨
ستخدام تكنولوجيا  ال، و "املأجورين" مليون دوالر أمريكي لتمويل املنظمات و      ١٩١,٧ مبلغ

تغـيري نظـام    هبدف   والتلفزيون   غري املشروع عرب اإلذاعة   لبث  ختريبية ول املعلومات ألغراض   
  .احلكم يف كوبا

 تنفذ سلسلة   ة كوبا ومال تفتأ حك  ف. واملساواة وعدم التمييز مكفوالن يف كوبا متاماً        -١٩
  .من القوانني والسياسات والربامج الرامية إىل تعزيز هذين املبدأين

خذ قرار  وقد اتُّ . وتفتخر كوبا بإرثها األفريقي   . ومت القضاء على العنصرية املؤسسية      -٢٠
 مؤخراً بتعيني نائب واحد لرئيس جملس الدولة يتوىل متابعة مكافحة العنصرية والتمييز العرقي            

 ُمنح النائب األول لرئيس جملس الدولة والوزراء سلطات حلماية          ،وعلى النسق ذاته  . صدهاور
  .ممارسة حقوق الطفل واإلشراف عليها

  . اجلنسيأساس امليلوقد أحرزت كوبا تقدماً هائالً يف مكافحة التمييز على   -٢١
 جبميع التعاليم   وتلتزم كوبا . ويقوم نظام السجون يف كوبا على مبدأ التنمية البشرية          -٢٢

، وهي تويل األولوية للنهج الوقائي مـن        القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء    الواردة يف   
  .خالل تنفيذ عدد من الربامج االجتماعية

أخرى  يف ممارسة شعوب     ، من خالل عدد من الربامج التعاونية      ،وسامهت كوبا أيضاً    -٢٣
  .اويف متتعها هبالعامل حلقوق اإلنسان يف 
وحتافظ كوبا على مستوى مرتفع من التعاون والتفاعل مع إجراءات وآليات منظومة              -٢٤

  .غري متييزيذ عاملياً وعلى أساس األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان اليت تنفَّ



A/HRC/24/16 

GE.13-15525 6 

ولطاملا أعربت كوبا عن عزمها الصارم على إقامة حوار بشأن كل املواضـيع مـع                 -٢٥
حترام املتبادل واملساواة يف السيادة واإلقرار باحلق يف تقريـر          مجيع الدول على أساس من اال     

  .املصري
  .وإن كوبا ملنفتحة على إجراء حوار بّناء يقوم على االحترام  -٢٦

  ع االستعراضو وردود الدولة موضجلسة التحاور  -باء  
وميكن االطالع على التوصيات اليت     .  وفداً بيانات  ١٣٢ قدم   جلسة التحاور، خالل    -٢٧
ومجيع البيانات الكتابية الـواردة     .  يف الفصل ثانياً من هذا التقرير      تلك اجللسة درت خالل   ص

  .)١(يف من الوفود منشورة على الشبكة اخلارجية جمللس حقوق اإلنسان، إن توفرت
  .وأشارت ناميبيا إىل وقع احلظر املفروض على كوبا على التنمية البشرية  -٢٨
 والسكنتقدم احملرز يف ميادين عدة، منها حقوق املرأة         وسلطت نيبال الضوء على ال      -٢٩

  .والغذاء، ويف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
بت هولندا بقانون اهلجرة؛ وأعربت أيضاً عن قلقها إزاء املعلومات اليت تفيـد             ورّح  -٣٠

  . والضوابط التعسفيةواملضايقةبزيادة االحتجاز التعسفي 
على التزام كوبا حبقوق اإلنسان رغم احلصار املفـروض         وسلطت نيكاراغوا الضوء      -٣١

  .ونددت بإدانة مخس كوبينيعليها، 
  .وأشاد النيجر باجلهود املبذولة يف ميادين الصحة والتعليم وحقوق املرأة واهلجرة  -٣٢
  .وأعربت نيجرييا عن تقديرها للمساعدة الكرمية اليت تقدمها كوبا للبلدان النامية  -٣٣
نرويج باجلهود اليت تبذهلا كوبا يف جمال احلقوق االجتماعيـة والثقافيـة            بت ال ورّح  -٣٤

  . محاية املدافعني عن حقوق اإلنسانلكن القلق ال يزال يساورها من قلةواالقتصادية، 
طت ُعمان الضوء على أن كوبا أدرجت تعزيز حقوق اإلنسان ضمن أولوياهتا            وسلّ  -٣٥

  .ضماناً حلماية مجيع املواطنني
العقوبات النامجة عن   املوارد   رغم قلة    ،شادت باكستان مبا أحرزته كوبا من تقدم      وأ  -٣٦

  .األحادية اجلانب
طت بنما الضوء على اجلهود اليت تبذهلا كوبا فيما يتعلق باملساعدة املقدمـة إىل              وسلّ  -٣٧

يما الشباب واألطفال ويف جمال حقوق املرأة واملساواة، وأحاطت علماً بأوجه التقدم احملرز ف            
  .يتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية

__________ 

 .https://extranet.ohchr.org/sites/upr/Sessions/16session/Cuba/Pages/default.aspx: تايلانظر املوقع ال )١(
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طت بريو الضوء على اإلجنازات احملققة يف سياسة اهلجرة ويف احلقوق االقتصادية    وسلّ  -٣٨
  .واالجتماعية والثقافية رغم القيود املفروضة

  .احلق يف الغذاء والتعاون الدويلب فيما يتعلقخاصة زعامة كوبا، وأثنت الفلبني على   -٣٩
 يف حـق  انتـهاكات   ارتكاب   بولندا عن قلقها إزاء املعلومات اليت تفيد ب        وأعربت  -٤٠

 املعاهدة بشأن إنشاء    ن، وشددت من جديد على توصيات هيئات      املدافعني عن حقوق اإلنسا   
  .مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان

  .وشكرت قطر الوفد على عرضه  -٤١
  .ة لأللفيةأت رومانيا كوبا على حتقيق أغلب األهداف اإلمنائيوهنَّ  -٤٢
ز، وخاصـة يف اجملـاالت      حـرِ وأحاط االحتاد الروسي علماً بأن تقدماً هائالً قد أُ          -٤٣

  .املفروضة على كوبااجلانب االجتماعية واالقتصادية، رغم العقوبات األحادية 
ورحبت اململكة العربية السعودية باجلهود اليت تبذهلا كوبا لتعزيز حقوق اإلنـسان              -٤٤

  .ومحايتها
طت السنغال الضوء على اجلهود اليت تبذهلا كوبا لتحسني ظـروف معيـشة              سلَّو  -٤٥

  .اليت تعترضهاالتحديات تعدد سكاهنا رغم 
طت صربيا الضوء على أمهية إذكاء وعي األطفال والشباب حبقوقهم، وعلـى            وسلَّ  -٤٦
  . خط ساخن ملنع تعاطي املخدراتإنشاء
صة باألهداف اإلمنائية لأللفية، وأشـادت      وأحاطت سرياليون علماً باإلجنازات اخلا      -٤٧

  .باملساعدة اليت تقدمها كوبا، وخاصة يف اجملال الطيب
وأحاطت سنغافورة علماً باخلطوات املهمة املتخذة يف جمال التعليم والصحة ومتكني             -٤٨
  .املرأة
والتمست سلوفاكيا معلومات عن املشاورات اليت جرت مع أصحاب املصلحة أثناء             -٤٩
  . التقرير الوطين وعرضه على اجلمهورإعداد
بت سلوفينيا بالتقدم احملرز، لكنها ال تزال قلقة إزاء استمرار القيود املفروضـة             ورحَّ  -٥٠

  .على حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات
، وشجعت احلكومة وأصحاب ملا حققته من إجنازاتوأثنت جزر سليمان على كوبا   -٥١

  . جمال حقوق اإلنساناملصلحة على التعاون يف
وشكرت الصومال كوبا على عرضها وعلى اإلجنازات املـشار إليهـا يف التقريـر                -٥٢

  .الوطين
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 اليت يتمتع هبـا    نطاق محاية حقوق اإلنسان      هاوأشادت جنوب أفريقيا بكوبا لتوسيع      -٥٣
  .ع نطاق خدمات الرعاية الصحية يف أفريقيايها، فضالً عن توسومواطن
 النجاح يف االستعراض الـدوري       السودان لكوبا حظاً سعيداً كما متىن      نوبومتىن ج   -٥٤

  .الشامل
، وأبدت أملـها يف أن      املزمع اختاذها تدابري التشريعية   السبانيا إىل عدد من     إوأشارت    -٥٥

  .تثمر هذه التدابري عن حتسني حقوق اإلنسان
ق اإلنسان، رغـم    وأشادت سري النكا باخلطوات املذهلة املتخذة فيما يتعلق حبقو          -٥٦

  .التحديات اهلائلة املطروحة
 الفرص للجميع من أجل احلـصول علـى         تهاكوبا إلتاح ب دولة فلسطني    وأشادت  -٥٧

  . التمييز العنصريلدراسة جلنة وإلنشائهاخدمات الرعاية الصحية 
حقـوق  حالـة   وأشاد السودان باجلهود املبذولة لتعزيز القدرات املؤسسية وحتسني           -٥٨

  .شخاص ذوي اإلعاقةالطفل واأل
وأبدت السويد قلقها إزاء القيود املفروضة على حرية التعبري، وإزاء املعلومات الـيت               -٥٩

  .املنتقدينختويف تزايد معدل االحتجاز التعسفي وتفيد 
  .عقوبة اإلعدامتنفيذ الوقف الفعلي لب سويسرا وأشادت  -٦٠
 رغم احلظر املفـروض     ليت حتققت اوأشادت اجلمهورية العربية السورية باإلجنازات        -٦١

  . حقوق اإلنساناتالذي يعترب أسوأ أشكال انتهاك
وأثنت طاجيكستان على اإلجنازات املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية، وأعربت عن            -٦٢

  .ثقتها يف أن كوبا ستواصل مكافحة االجتار بالبشر
فيما خيـص   اإلمنائية لأللفية و  وأشادت تايلند باجلهود املبذولة فيما يتعلق باألهداف          -٦٣

  .احلقوق يف التنمية والغذاء والتعليم والصحة
 التعلـيم والـصحة     تليشيت علماً باإلجنازات احملققة يف جمـاال       - وأحاطت تيمور   -٦٤

  .واملساواة بني اجلنسني
  .بت توغو بالتدابري املتخذة لفائدة املسنني ونظام الرعاية الصحية يف الدولةورحَّ  -٦٥
أداء البلد  ب علماً بالتصديق على صكوك حقوق اإلنسان و       ترينيداد وتوباغو أحاطت  و  -٦٦

  .القوي فيما يتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية
 دعوة  توجيهبت تونس بتعزيز اإلطار القانوين واملؤسسي، وشجعت كوبا على          ورحَّ  -٦٧

 عن تضامنها مع كوبـا      وأعربت. دائمة إىل املكلفني بواليات التابعني جمللس حقوق اإلنسان       
  . عاماً من احلظر٥٠اليت عانت على مدى 
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. وأشارت كوبا إىل عدم وجود منوذج واحد للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان             -٦٨
بفعاليـة  وظيفته   هذا النظام    ويؤديولدى كوبا نظام وطين لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،         

  .أكيد حنو  تلبية طموحات ومصاحل الشعب الكويب علىويدل على
وقالت كوبا إن حكومتها تقر مببادئ العمل واحلقوق األساسية اليت وضعت معايريها   -٦٩

منظمة العمل الدولية وهلا وضع دستوري يف كوبا، وحتترم احلكومة هذه املبادئ واحلقـوق              
  .وتكفل االمتثال هلا

لكيـة  وأثنت تركيا على إتاحة فرص السفر للكوبيني، وتوسيع نطـاق حقـوق امل              -٧٠
  .وتشجيع روح تنظيم املشاريع

  .بت تركمانستان بوفد كوباورحَّ  -٧١
 من األهداف اإلمنائية لأللفية رغم      ٤ و ٣ و ٢ و ١وأشادت أوغندا بتحقيق األهداف       -٧٢

تعاون البلد مع هيئات حقوق اإلنسان وبراجمـه اخلاصـة          ب أيضاً   وأشادتالظروف الصعبة؛   
  .بالكوارث الطبيعية

انيا من جديد على تقديرها للمساعدة الطبية اليت قدمتها كوبـا إىل            دت أوكر وشدَّ  -٧٣
  .األطفال األوكرانيني

ت اإلمارات العربية املتحدة باألمهية اليت توليها كوبـا للحقـوق االقتـصادية             وأقرَّ  -٧٤
واالجتماعية والثقافية من أجل حتسني ظروف املعيشة والعدالة االجتماعية واخلطوات املتخذة           

  . املقدمة يف وقت سابقالتوصياتلتنفيذ 
يرلندا الشمالية بقانون اهلجرة اجلديـد،     أبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     ورحَّ  -٧٥

  . إزاء استمرار القيود املفروضة على حرية التعبرييساورهازال ي  البيد أن القلق
يذ التوصيات املتفق   تقدم يف تنف  من   كوبا   مبا أحرزته  مجهورية ترتانيا املتحدة   وأشادت  -٧٦

  .عليها رغم التحديات الكربى املطروحة، ومنها احلظر والكوارث الطبيعية
  دون عقـد حتـول اليت وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن قلقها إزاء العراقيل    -٧٧

  . الن غروس وأوسفالدو باياآاالنتخابات املتعددة األحزاب وحرية التعبري، وذكرت 
 حبقوق اإلنسان، مثـل     النهوضغواي على تنفيذ التدابري الرامية إىل       دت أورو وشّد  -٧٨

التدابري املتخذة يف جمال اهلجرة وزيارة السجون واألهداف اإلمنائية لأللفية، وإن كان ذلـك              
  .يف سياق حصار اقتصادي

كستان مبا أحرزته كوبا من تقدم يف محاية حقوق اإلنسان وتعزيزهـا            بت أوزب ورّح  -٧٩
  .راض األولمنذ االستع

  .بت مجهورية فرتويال البوليفارية بالوفدورّح  -٨٠



A/HRC/24/16 

GE.13-15525 10 

 الدولة وإسـهاماهتا اجلـديرة بالثنـاء يف    اتوأعربت فييت نام عن تقديرها اللتزام      -٨١
  .االستعراض الدوري الشامل

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء       ب اليمن بالتصديق على     ورّح  -٨٢
  . إىل توسيع نطاق تشريعات حقوق اإلنسانترميعد قانونية جديدة قوا وبوضع القسري

وأشادت زامبيا بالتصديق على الصكوك الدولية وبلوغ بعض األهـداف اإلمنائيـة              -٨٣
  .والتمست من كوبا مواصلة عملية اإلصالح. لأللفية
  التوازن بني احلقوق املدنية والـسياسية      على حتقيق    كوبا   حبرص زمبابوي   وأشادت  -٨٤

  .واحلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية، بالرغم من احلظر املفروض عليها
  .بت اجلزائر مبالحظات كوبا أثناء عرض تقريرها الوطينورّح  -٨٥
اإلصـالحات  باإلجنازات املتعلقة باألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة و       ب أنغوال   وأشادت  -٨٦

  .ى الرحالت إىل اخلارجرفع القيود املفروضة علباالجتماعية والقانونية و
وأشادت املكسيك بالتقدم احملرز رغم احلصار االقتصادي املفروض على كوبا مـن              -٨٧

  .جانب واحد، وأحاطت علماً بإلغاء أذون اخلروج
ـ  جمال التعليم، مبا يف ذلك  اليت طرأت على  وأطرت أرمينيا على التحسينات       -٨٨ صول ح

  .ليهعالطالب ذوي االحتياجات اخلاصة 
وأعربت عن قلقهـا إزاء     . بت أستراليا بالتقدم احملرز يف جمال السفر إىل اخلارج        ورّح  -٨٩

  .القيود املفروضة على الوصول إىل اإلنترنت فضالً عن التقارير اخلاصة باالحتجاز ملدة قصرية
وأعربت عن قلقها إزاء حاالت ختويـف     . التدابري اإلجيابية املتخذة  ب النمسا   وأشادت  -٩٠

  .عضاء املعارضة السياسية وإلقاء القبض عليهم وسجنهمالصحفيني وأ
تعاون الدولة مع نظام حقوق اإلنـسان يف األمـم املتحـدة،            ب أذربيجان   وأشادت  -٩١
  .اجلهود املبذولة لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفيةبو

إجنازات وشجعت كوبا على مواصلة اجلهـود       ا حتقق من    وأحاطت البحرين علماً مب     -٩٢
  . لتطوير اجملتمع الكويباملبذولة
بـت  النجاح الذي أحرزته كوبـا يف قطـاع الـصحة ورحَّ          ب بنغالديش   وأشادت  -٩٣

  .باإلصالحات االقتصادية
وأطرت بربادوس على التحسينات اليت أجرهتا كوبا وحثت اجملتمع الدويل على دعم              -٩٤

  .جهودها
  .وأثنت بيالروس على التقدم احملرز يف جمال حقوق اإلنسان  -٩٥
  .بت بلجيكا بوفد كوباورّح  -٩٦
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بت بنن باجلهود املبذولة لفائدة املسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة وحقوق املرأة           ورّح  -٩٧
  .وشجعت على إلغاء عقوبة اإلعدام

األنشطة اليت أجنزهتا كوبا يف جمايل التعليم والصحة وشجعتها على          ب بوتان   وأشادت  -٩٨
  .حدة حلقوق اإلنسانمواصلة التعاون مع آليات األمم املت

  .بت دولة بوليفيا املتعددة القوميات بالوفدورّح  -٩٩
 يف جمال إصالحات    حتققتمبا فيها تلك اليت     وأشادت الربازيل بأوجه التقدم احملرز،        -١٠٠

  .اهلجرة رغم أن كوبا تواجه حصاراً يتناىف مع حقوق اإلنسان
  .حقوق املسننيالتزام كوبا بتعزيز ب بروين دار السالم وأشادت  -١٠١
الصكوك الدولية وبـاجلهود املبذولـة   على تصديق الوأحاطت بوركينا فاسو علماً ب     -١٠٢

  . االجتماعيوالضمان السكنلتحسني 
وشـكرت  . يف كوبا املتَّبعة  السياسات االقتصادية واالجتماعية    ب بوروندي   وأشادت  -١٠٣
  .يف بوروندي خالل احلرب األهلية على الدعم الطيب الذي قدمته هلاكوبا 
وهنأت كمبوديا كوبا على ما أحرزته من تقدم يف حتقيق أغلب األهداف اإلمنائيـة                -١٠٤
  . إجناز املزيدعلى كوبا قدرةوأعربت عن ثقتها يف . لأللفية
يف جمـال   ملسؤويل احلكومـة    وتساءلت كندا عن اخلطوات املتخذة لتقدمي التدريب          -١٠٥

  .حقوق اإلنسان
خضر على التقدم احملرز فيما يتعلق حبقوق املواطنني وحتديث النظـام           وأثىن الرأس األ    -١٠٦

  .االقتصادي رغم القيود املفروضة
  .اجلهود اليت بذلتها كوبا لتحسني تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاب تشاد وأشادت  -١٠٧
ويف الوقـت   . وأشار الوفد إىل أن كوبا حتترم مواقف املطالبني بإلغاء عقوبة اإلعدام            -١٠٨

ذ قط، ولن ينفذ أبـداً، حكـم   ويف كوبا مل ينفَّ   .  مل حيكم على أي شخص باإلعدام      ،لراهنا
وظيفة إقامة العـدل    ويتمتع القضاة الكوبيون باالستقالل يف      . عدام خارج نطاق القضاء   باإل

  .املنوطة هبم
ة  يفتأ يتحقق يف اإلقرار باحلقوق املتعلقة بـامليول اجلنـسي     الوقالت كوبا إن التقدم       -١٠٩

 هبذه الطريقة التمتع الكامل واملسؤول بالعالقات فتكفل هذه احلقوق، وضمانواهلوية اجلنسية 
  .اجلنسية
، وإن جهـوداً قـد       بالثقافة  مجيع السكان  تشجيع متتع  يف البلد    ه يتم وقالت كوبا إن    -١١٠

ن وأضـافت أ . يف مكافحة التمييز ويف تعزيز املساواةبشكل ملحوظ  حرز  بذلت وتقدماً قد أُ   
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حكومة كوبا ملتزمة بتحقيق حتسني تدرجيي يف خدمات اإلنترنت املقدمة حاليـاً، وأغلبـها             
  .غراض اجتماعيةأل توخياًيقدم جماناً 

وشددت كوبـا علـى عـزم       . ح الوفد بأن حرية الصحافة مكفولة يف كوبا       وصّر  -١١١
 وضع الـسيد    احلكومة على مواصلة احملادثات مع حكومة الواليات املتحدة األمريكية بشأن         

  .غروس وسائر األفراد احملتجزين يف كوبا ويف الواليات املتحدة
  . التمتع حبرية التعبري، وأدانت احلظربشأنوال يزال القلق يساور شيلي   -١١٢
وطالبت البلد املعين برفع    . أت الصني كوبا على إجنازاهتا يف جمال حقوق اإلنسان        وهّن  -١١٣

  .لكوبينيل احلظر، الذي ينتهك حقوق اإلنسان
طت كولومبيا الضوء على احلوار والتعاون واملساعدة باعتبارها عناصر تعـزز           وسلّ  -١١٤

  .يف جمال حقوق اإلنسانعلى الصعيد الوطين اجلهود املبذولة 
  .دت جزر القمر على التزام كوبا حبقوق اإلنسانوشّد  - ١١٥
 كوبا يف جمايل التعلـيم      املستويات الرفيعة اليت بلغتها   وسلطت الكونغو الضوء على       -١١٦

  .والصحة رغم احلظر املفروض عليها
  .وأبدت كوستاريكا قلقها إزاء نقص اآلليات املستقلة للتحقيق يف مزاعم التعذيب  -١١٧
  .لتوصيات املقدمة يف االستعراض السابقاوأشادت قربص بقبول كوبا   -١١٨
  .ن ومحايتهاوشجعت اجلمهورية التشيكية كوبا على تعزيز حقوق اإلنسا  -١١٩
  .هورية كوريا الشعبية الدميقراطية كوبا على مواصلة جهودها اإلجيابيةمجوشجعت   -١٢٠
وأشادت مجهورية الكونغو الدميقراطية بالتقدم الذي أحرزته كوبا يف جماالت منـها              -١٢١

  .الصحة والتعليم
وطنيـة، رغـم    أواصر اللُحمة ال لتوطيدوأثنت جيبويت على اجلهود اليت تبذهلا كوبا          -١٢٢

  .التحديات اليت ال تزال مطروحة
  .بت اجلمهورية الدومينيكية بالوفد الرفيع املستوىورّح  -١٢٣
 وإعـادة تأهيـل الـسجناء       السكنز يف جماالت منها     ت إكوادور بالتقدم احملرَ   وأقّر  -١٢٤

  .والسيادة الغذائية
  . العدالة الوصول إىللتحسني سبلبت مصر باجلهود اليت تبذهلا كوبا ورّح  -١٢٥
  .وسلطت السلفادور الضوء على قرار كوبا بتحقيق مجيع األهداف اإلمنائية لأللفية  -١٢٦
  .قة رغم احلصاروأشادت إريتريا باإلجنازات احملقَّ  -١٢٧



A/HRC/24/16 

13 GE.13-15525 

وأثنت إستونيا على التقدم احملرز ودعت كوبا إىل التعاون مع اإلجراءات اخلاصـة               -١٢٨
  .وهيئات املعاهدات

  . إىل تطوير البلدها على التحديات املطروحة ولسعيهابيا على كوبا لتغلبثيوإ وأثنت  -١٢٩
ع الدولة على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية           يوباإلشارة إىل توق    -١٣٠

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تساءلت فنلندا عن التدابري           
  . على ذلكريعات الوطنية بناًءاملتخذة لتعديل التش

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن        بت فرنسا بتصديق كوبا على      ورّح  -١٣١
  .االختفاء القسري

  .بت الغابون بتعاون البلد مع آليات حقوق اإلنسانورّح  -١٣٢
نـت  وال يزال القلق يساور أملانيا إزاء استمرار فرض القيود على الوصول إىل اإلنتر              -١٣٣

  .وإزاء الرقابة املفروضة على املواقع الناقدة على اإلنترنت
وأشادت غانا بإسهامات كوبا يف التعليم والصحة عموماً، رغم القيود املفروضـة               -١٣٤
  .عليها
  .أت هاييت كوبا على عرض التقرير الوطينوهّن  -١٣٥
  .الشتاتوأحاطت هندوراس علماً بتحسني اهلجرة والعالقات مع الكوبيني يف   -١٣٦
 منها السياسة العامة اخلاصة باهلجرة واملبـادرات        ألسبابوأثنت هنغاريا على كوبا       -١٣٧

  .املتخذة لزيادة فرص الوصول إىل املعلومات
  . شرط إذن اخلروج املطلوب من مواطنيهائهاكوبا إللغاب اهلند وأشادت  -١٣٨
  .وق اإلنسان آليات حقتفاعلها مع وشجعت إندونيسيا كوبا على مواصلة   -١٣٩
االستعراض الـدوري   مع  اء  لبّنلتفاعلها ا وأثنت مجهورية إيران اإلسالمية على كوبا         -١٤٠
  .الشامل
ساواة بني  اجلهود اليت تبذهلا كوبا يف جماالت منها الصحة والتعليم وامل         ب العراق   وأشاد  -١٤١

  .اجلنسني وحرية الدين
 السابق للمحاكمة  إزاء االحتجاز    تا املعاهد اتيرلندا علماً بشواغل هيئ   أوأحاطت    -١٤٢

  .التعسفي واالحتجاز ملدة غري حمددةاالحتجاز و
وأشادت إيطاليا بالتقدم احملرز وشجعت كوبا علـى مواصـلة إصـالح النظـام                -١٤٣

  .االقتصادي
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وأحاطـت علمـاً    . وأثنت جامايكا على اعتماد املخطط االقتصادي واالجتماعي        -١٤٤
  .واملسائل اجلنسانيةلشباب  افيما خيصباألعمال املنجزة 

وأعربت عن قلقها إزاء احتجـاز      .  قانون اهلجرة  وسلطت اليابان الضوء على تعديل      -١٤٥
  .املعارضني السياسيني ملدة قصرية

وأثىن على كوبا   . اإلطار املؤسسي تعزيز   بغيةوأبدى األردن تقديره للجهود املبذولة        -١٤٦
  .علق باحلق يف الغذاءلقيادة اجلهود الدولية املبذولة فيما يت

وأحاطت كازاخستان علماً باملعلومات املقدمة إىل اإلجراءات اخلاصـة وناشـدت             -١٤٧
  . االلتزامات يف جمال حقوق اإلنسانأن تعززكوبا 
وأشادت كينيا باإلجنازات احملققة يف العديد من اجملاالت وبإسهام كوبـا يف تعزيـز          -١٤٨

  .حقوق اإلنسان على الصعيد العاملي
  .بت الكويت بتعاون الدولة مع مؤسسات حقوق اإلنسان الدوليةورّح  -١٤٩
  .بت قريغيزستان بوفد كوباورّح  -١٥٠
ملن ينتهك حقوق اإلنسان لإلفالت من العقاب يف كوبا حت كوبا بأنه ال جمال وصّر  -١٥١

  .ذه احلقوقهلسة أو القوانني أو القواعد املكّر
س يف كوبا، وإن االحتجاز يتم وفقاً لإلجراءات  مياَروقالت إن االحتجاز التعسفي ال  -١٥٢

وال توجد مراكز احتجاز سرية غـري شـرعية،         . فة يف القانون اجلنائي   جرائم مصنَّ واجلنائية  
  .س يف كوباأن التعذيب ال مياَر كما
 التمتـع جبميـع حقـوق       بتحقيقوأحاطت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية علماً         -١٥٣

  .وشجعت على تعزيز التعاون مع األمم املتحدة. يود املفروضةاإلنسان رغم الق
  .ب لبنان مبوقف كوبا ودعمها آللية االستعراض الدوري الشاملورّح  -١٥٤
  .ت ليسوتو بالتحديات اليت تواجهها كوبا يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاوأقّر  -١٥٥
نمية االجتماعيـة يف  وشجعت مدغشقر كوبا على مواصلة ضمان مراعاة أهداف الت       -١٥٦

  .القرارات العامة
  .وأحاطت ماليزيا علماً بإسهامات كوبا يف التضامن الدويل يف جمايل الصحة والتعليم  -١٥٧
التقدم احملرز يف جمال    باإلجنازات احملققة يف جمايل الصحة والتعليم و      ب ملديف   وأشادت  -١٥٨

  .املساواة بني اجلنسني
وأشادت بـربامج   . ائر البلدان يف جمايل الصحة والتعليم     بت مايل بالتعاون مع س    ورّح  -١٥٩

  .حمو األمية يف البلد
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  .تنميتهادعم أن يوأعربت موريتانيا عن تضامنها مع كوبا وناشدت اجملتمع الدويل   -١٦٠
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن        بت األرجنتني بالتصديق على     ورّح  -١٦١

  .وائح اخلاصة بتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقةاعتماد اللب واالختفاء القسري
الربوتوكـول  كانت كوبا تزمع التـصديق علـى         عما إذا وتساءل اجلبل األسود      -١٦٢

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو           اتفاقيةاالختياري امللحق ب  
  .ة وإنشاء آلية وقاية وطنية مستقلةالالإنسانية أو املهين

وأحاطت علماً باجلهود   .  املغرب باإلجنازات احملققة يف جمال التنمية البشرية       بورّح  -١٦٣
  .املبذولة لتحسني ظروف السجن

  .وأحاطت موزامبيق علماً باإلجنازات احملققة يف جمال حقوق اإلنسان  -١٦٤
  .بت ميامنار بوفد كوباورّح  -١٦٥
وأحاطـت  . لة االجتماعية يف كوبا   وأعربت غينيا االستوائية عن دعمها ملبادئ العدا        -١٦٦

  .علماً بالتعاون مع هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة
بت بوتسوانا ببلوغ بعض األهداف اإلمنائية لأللفية رغم عقود مـن احلـصار             ورّح  -١٦٧

  .االقتصادي
وأشار الوفد إىل أن كوبا توافق على زيارة املقررين اخلاصني التابعني جمللس حقـوق       -١٦٨

ذ االحتجاز التعسفي    ينفَّ ،ويف كوبا .  للبلد يةالتمييزالعاملية غري   ليات  اآلاإلنسان أو غريهم من     
. البحريةغوانتانامو  وأحكام السجن ملدد طويلة دون أسس قانونية بشكل منهجي يف قاعدة            

 ويعد احلصار االقتصادي والتجاري واملايل الذي تفرضه الواليات املتحدة على كوبا انتهاكاً           
  .مجاعياً وصارخاً ومنهجياً حلقوق اإلنسان اخلاصة بشعبها

د الوفد من جديد على التزام كوبا بالتعاون مع نظام األمم املتحـدة حلقـوق               وشّد  -١٦٩
  .اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان وآلية االستعراض الدوري الشامل

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
، وسـتقدم   أدناه واملدرجة   جلسة التحاور قدمة أثناء   ستدرس كوبا التوصيات امل     -١٧٠

ن جمللس  وردوداً عليها يف الوقت املناسب، ولكن يف موعد أقصاه الدورة الرابعة والعشر           
  .٢٠١٣سبتمرب /حقوق اإلنسان املقرر عقدها يف أيلول

__________ 

  .مل حترَّر االستنتاجات والتوصيات  **  
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التــصديق علــى معاهــدات حقــوق اإلنــسان األساســية   -١-١٧٠
إلنسان اليت ليست كوبا طرفاً فيها بعـد        وسائر معاهدات حقوق ا   )/كازاخستان(
والتصديق يف أسرع وقت ممكن على صكوك حقوق اإلنـسان          )/بوركينا فاسو (

  ؛)الرأس األخضر(ع عليها بالفعل الدولية الرئيسية املوقّ
التصديق على العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية            -٢-١٧٠

ندا ورومانيا وسلوفاكيا وسـلوفينيا     أستراليا وأملانيا وبول  (واالجتماعية والثقافية   
ــان ــديف والنمــسا والياب ــسا ومل ــه )/وفرن ــضمام إلي ــة (واالن اجلمهوري

ودراسـة التـصديق عليـه      )/إيطاليـا (والتصديق عليـه سـريعاً      )/التشيكية
والعمل سريعاً على التصديق عليـه      )/كندا(والتصديق عليه وتنفيذه    )/املكسيك(

دون مزيد مـن التـأخري   )/بولندا(كن يف أسرع وقت مم)/النرويج(دون حتفظات  
والتصديق على العهد الـدويل اخلـاص       )/اليابان(يف مرحلة مبكرة    )/سلوفاكيا(

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتنفيـذه دون حتفظـات أو تـأخري            
 من هـذا العهـد      ذات الصلة ومواءمة التشريعات الوطنية مع األحكام      )/فنلندا(
  ؛)يةاجلمهورية التشيك(

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد الـدويل           -٣-١٧٠
  ؛)السلفادور(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية           -٤-١٧٠
وسـلوفاكيا  أستراليا وإستونيا وأملانيا وبولندا وتونس واجلبل األسود ورومانيا         (

والتصديق عليه وتنفيـذه    )/وسلوفينيا وشيلي وفرنسا وملديف وهنغاريا واليابان     
والتصديق عليه  )/اجلمهورية التشيكية وسويسرا  (واالنضمام إليه   )/كندا والنمسا (

والعمل سريعاً على التصديق    )/املكسيك(ودراسة التصديق عليه    )/إيطاليا(سريعاً  
ق املدنيـة والـسياسية دون حتفظـات        على العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقو       

يف أسرع وقت ممكن    )/هنغاريا(وضمان التنفيذ الكامل جلميع األحكام      )/النرويج(
واختـاذ  )/اليابـان (يف مرحلة مبكرة    )/سلوفاكيا(دون املزيد من التأخري     )/بولندا(

ــوطين    ــشريع ال ــل يف الت ــذه بالكام ــضمان تنفي ــضرورية ل ــدابري ال الت
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية         والتصديق على   )/سويسرا(

ومواءمة التشريعات الوطنية مع األحكام     )/فنلندا(وتنفيذه دون حتفظات أو تأخري      
  ؛)اجلمهورية التشيكية( من هذا العهد ذات الصلة

التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية           -٥-١٧٠
االقتصادية واالجتماعية والثقافية على حد سواء      والعهد الدويل اخلاص باحلقوق     

دون حتفظات وإصدار دعوة دائمة للمقررين اخلاصني لزيارة البلـد، وخاصـة            
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املقررين اخلاصني املعنيني باملدافعني عن حقوق اإلنسان وحرية التعبري واسـتقالل           
  ؛)السويد(القضاة واحملامني 

لحق بالعهـد الـدويل     التصديق على الربوتوكول االختياري امل      -٦-١٧٠
  ؛)إستونيا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف أسرع وقت ممكن 

التـصديق علـى   )/األرجنـتني (مواصلة اختاذ التدابري من أجل    -٧-١٧٠
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            

هبدف إلغـاء عقوبـة   )/ونياإست(يف أسرع وقت ممكن   ) اجلبل األسود (والسياسية  
تنفيـذ  اإلعدام على مجيع اجلرائم أو إضفاء الطابع الرمسي على الوقف الفعلـي ل     

  ؛)اجلبل األسود(عقوبة اإلعدام 
تأكيد التوقيع على العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة             -٨-١٧٠

دون والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         
قيود على حرية التعبري أو التجمع، واختاذ التـدابري الـضرورية إلدماجهمـا يف             

  ؛)هولندا(التشريعات الوطنية 
التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القـضاء          -٩-١٧٠

على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، على النحو املوصى بـه يف الـدورة األوىل               
  ؛)سلوفينيا(

 التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقيـة        النظر يف   -١٠-١٧٠
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو            

تونس (والتصديق عليه   )/إستونيا(واالنضمام إليه والتصديق عليه     )/أرمينيا(املهينة  
  ؛)كوستاريكا(وجترمي التعذيب )/وفرنسا وكوستاريكا

االنضمام إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة            -١١-١٧٠
  ؛)األرجنتني(ومواصلة اختاذ التدابري الرامية إىل التصديق عليها )/هندوراس(

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقيـة حقـوق           -١٢-١٧٠
  ؛)وغوايأور (والتصديق عليه)/السلفادور(عاقة األشخاص ذوي اإل

 اللجنة املعنية باالختفاء القـسري      باختصاص اإلقرار   النظر يف   -١٣-١٧٠
  ؛)أوروغواي(لتلقي البالغات ودراستها 

االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة            -١٤-١٧٠
  ).كوستاريكا والنمسا() فرنسا وتونس(والتصديق عليه )/كوستاريكا(

قواعد جديدة لتوسيع نطاق األسس التشريعية      مواصلة اعتماد     -١٥-١٧٠
  ؛)اجلمهورية العربية السورية(حلقوق اإلنسان 
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اإلمـارات  (مواصلة اعتماد التغطية القانونية حلقوق اإلنـسان          -١٦-١٧٠
  ؛)العربية املتحدة

مواصلة وضع التدابري الرامية إىل تطوير التـشريعات الوطنيـة            -١٧-١٧٠
  ؛)أوزبكستان(ل حقوق اإلنسان وفقاً للصكوك الدولية يف جما

مواصلة تطوير اإلطار القانوين واملؤسسي لتعزيز حقوق اإلنسان          -١٨-١٧٠
  ؛)صربيا(ومحايتها وتطوير العدالة االجتماعية 

مواصلة املواءمة بني التشريعات الوطنية والتغيريات يف النموذج          -١٩-١٧٠
 -مجهورية  (فرتويال  (يها  االقتصادي ووفقاً للمعاهدات اليت أصبحت كوبا طرفاً ف       

  ))البوليفارية
مواصلة اختاذ التدابري الرامية إىل احلفاظ على االتـساق بـني             -٢٠-١٧٠

  ؛)بيالروس(قوق اإلنسان الدولية حلصكوك الالتشريعات الوطنية و
مواصلة تطوير التشريعات احمللية واإلطار املؤسـسي لتعزيـز           -٢١-١٧٠

  ؛)بوتان(حقوق اإلنسان ومحايتها 
مواصلة حتسني اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها          -٢٢-١٧٠

  ؛)الصني( الوطنية هامتاشياً مع ظروف
  ؛)العراق(تنقيح التشريعات متاشياً مع االلتزامات الدولية   -٢٣-١٧٠
  ؛)فرنسا(يف التشريعات احمللية التعذيب دمج اتفاقية مناهضة   -٢٤-١٧٠
مبا يف ذلـك    (لة ملواءمة مجيع التشريعات     تكثيف اجلهود املبذو    -٢٥-١٧٠

بيـع  ب املتعلـق  االختياري   امع اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوهل    ) القانون اجلنائي 
باحية، ومتديد محايتهم إىل    اإلواد  املاألطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف       

فـل  ؛ واستعراض مجيع التشريعات املتعلقة بالط     )أوروغواي( عاماً   ١٨سن  غاية  
؛ ومواءمة تشريع حلماية الطفل مع      )هندوراس(ملواءمتها مع اتفاقية حقوق الطفل      

  ؛)كازاخستان(املعايري الدولية 
اختاذ تدابري أكثر فعالية لتعزيز املشاركة احلقيقية للمنظمات غري           -٢٦-١٧٠

احلكومية ومؤسسات اجملتمع املدين يف اعتماد التشريعات الرامية إىل تعزيز حقوق           
  ؛)العراق(سان اإلن

مواصلة حتسني نظام حقوق اإلنسان وفقـاً لرغبـة الـشعب             -٢٧-١٧٠
  ؛)نيجرييا(

مواصلة تطوير اإلطار املؤسسي املتعلق بتعزيز حقوق اإلنـسان           -٢٨-١٧٠
  ؛)أوكرانيا وبنما(ومحايتها 
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 املؤسسي فيما يتعلق بتعزيـز حقـوق        هاالسعي إىل تطوير إطار     -٢٩-١٧٠
  ؛)ورية الكونغو الدميقراطيةمجه(اإلنسان ومحايتها 

 إمكانية اعتماد تدابري جديدة لتحـسني نظـام محايـة    النظر يف   -٣٠-١٧٠
  ؛)) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا (حقوق اإلنسان 

 اإلطارين القانوين واملؤسسي لتعزيـز حقـوق اإلنـسان          تقوية  -٣١-١٧٠
 -مجهوريـة   (إيـران   (ومحايتها ومواصلة توسيع نطاق العدالـة االجتماعيـة         

  ؛))اإلسالمية
 الطابع الـدميقراطي للمؤسـسات والقـوانني        ترسيخمواصلة    -٣٢-١٧٠

والسياسات العامة والربامج اليت حتافظ على طبيعتها الـشعبية القائمـة علـى             
  ؛)ثيوبيا وإكوادور واجلزائرإ(املشاركة الواضحة 

مبـادئ   شياً مع امت إنشاء جلنة مستقلة حلقوق اإلنسان       النظر يف   -٣٣-١٧٠
 إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً        النظر يف ؛ و )سرياليون(باريس  

 إمكانية إنشاء مؤسسة وطنيـة حلقـوق        والنظر يف ؛  )أوروغواي(ملبادئ باريس   
؛ وإنشاء مؤسسة وطنية حلماية حقـوق       )املكسيك(اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس     

  ؛)فرنسا(اإلنسان متاشياً مع مبادئ باريس 
مواصلة محاية السكان من آثار احلصار املفروض من الواليـات            -٣٤-١٧٠

  ؛)) البوليفارية-مجهورية (فرتويال (املتحدة األمريكية 
مواصلة التصدي آلثار احلصار األحادي املفروض من الواليات          -٣٥-١٧٠

  ؛)) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا (املتحدة األمريكية 
لتدابري التعسفية املفروضة من جانب واحد يف       مواصلة شجب ا    -٣٦-١٧٠

احملافل الدولية، وخاصة احلصار االقتصادي غري املقبول املفروض من الواليـات           
  ؛)إكوادور(املتحدة األمريكية ومواصلة توحيد اجلهود الدولية الرامية إىل فكه 

مواصلة تعزيز اإلطار املؤسسي لتمكني كوبا من الـدفاع عـن           -٣٧-١٧٠
  ؛)زمبابوي( ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة بشعبها سيادهتا
  ؛)بيالروس(مواصلة الدفاع عن استقالل البلد وسيادته   -٣٨-١٧٠
 داخليـاً   اليت تواجهها املثابرة على بذل اجلهود رغم الصعوبات         -٣٩-١٧٠

  ؛)جزر القمر(وخارجياً على حد سواء 
حادية والكوارث  التصدي لآلثار السلبية للتدابري االقتصادية األ       -٤٠-١٧٠

  ؛)اهلند(البلد ب اليت تلحق الضررالطبيعية 
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 ألهنا أفـضل طريقـة      ة الوطني املصاحلةة  انتهاج سياس مواصلة    -٤١-١٧٠
  ؛)ناميبيا(الزدهار وبناء الوطن لتحقيق ا

 احلوار مع مجيع الدول، على أساس االحتـرام         تشجيعمواصلة    -٤٢-١٧٠
املصري واحلق يف اختيار النظـام الـسياسي        املتبادل واملساواة يف السيادة وتقرير      

  ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(واالقتصادي واالجتماعي 
التشجيع على مواصلة تعزيز االلتزام باحلوار بشأن مجيع املسائل           -٤٣-١٧٠

ومع مجيع الدول، على أساس االحترام املتبادل واملساواة يف الـسيادة وتقريـر             
كل شـعب يف اختيـار نظامـه الـسياسي واالقتـصادي            املصري واإلقرار حبق    

  ؛)جنوب السودان(واالجتماعي 
اإلصرار بقوة على اتباع هنج التعاون وعدم التسييس وإجـراء            -٤٤-١٧٠

  ؛)السودان(حوار قائم على االحترام بني مجيع األمم يف جمال حقوق اإلنسان 
ومـع مجيـع    مواصلة االلتزام بإجراء حوار بشأن مجيع املسائل          -٤٥-١٧٠

الدول، على أساس االحترام املتبادل واملساواة يف السيادة وتقرير املصري واإلقرار           
حبق كل شعب يف اختيار نظامه السياسي واالقتصادي واالجتماعي اخلـاص بـه         

  ؛)موزامبيق(
إريتريـا  (تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بني شعوب العـامل       -٤٦-١٧٠

إىل جانب أفكار التعايش السلمي والتعاون      ) ميقراطيةومجهورية كوريا الشعبية الد   
  ؛)إريتريا(الصادق والشراكة فيما بينها 

مواصلة اجلهود املبذولة لتعزيز حقوق مجيع شـرائح الـسكان            -٤٧-١٧٠
  ؛)نيبال(ومحايتها 
مواصلة ما تبذله من جهود لتوسيع نطاق محاية حقوق اإلنسان            -٤٨-١٧٠

  ؛)اجلمهورية العربية السورية( العدالة االجتماعية  كوسيلة لتوطيديهاوأمن مواطن
مواصلة حتقيق أوسع نطاق ممكن من التمتع حبقـوق اإلنـسان             -٤٩-١٧٠

  ؛)اجلمهورية العربية السورية(واحلريات األساسية 
هبـدف  اختاذ تدابري ومبادرات جديدة ملواصلة اجلهود املبذولة          -٥٠-١٧٠

يع حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية      مجب يف التمتع  اجلميع   زيادة فرص ضمان  
  ؛)اجلزائر(

اليت تعزيز إجراءات ومبادرات جديدة ملواصلة التقدم يف اجلهود       -٥١-١٧٠
جبميع حقوق اإلنسان واحلريـات     على أوسع نطاق ممكن     لتمتع  تبذهلا كي تتيح ا   

  ؛)تركمانستان(األساسية 
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اإلنـسان  حفظ وتوطيد التدابري املتخذة لدعم تعزيز حقـوق           -٥٢-١٧٠
  ؛)البحرين(ومحايتها 
مواصلة ضمان التمتع حبقوق اإلنـسان وخاصـة يف جمـاالت             -٥٣-١٧٠

  ؛)كمبوديا(احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلق يف التنمية 
مضاعفة مجيع اجلهود املبذولة للحفاظ على التقدم احملرز يف عدد            -٥٤-١٧٠

  ؛)تركيا(الصحة ومكافحة التفاوت االجتماعي من اجملاالت منها الثقافة والتعليم و
احلفاظ على التقدم احملرز يف جماالت مثـل الثقافـة والتعلـيم              -٥٥-١٧٠

  ؛)بيالروس(والصحة والقضاء على التفاوت االجتماعي 
مواصلة اجلهود املبذولة لتوطيد التدابري الرامية إىل زيادة تعزيز           -٥٦-١٧٠

حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك احلقوق االجتماعية والسياسية واالقتصادية          
  ؛)بوتسوانا(والثقافية 

لتحقيق تنمية السكان ورفـاههم،     ما تبذله من جهود     مواصلة    -٥٧-١٧٠
 اليت تستفيد منها أيضاً بعض بلداننا       وخاصة من خالل أنشطة التعليم والتدريب     

  ؛)جزر القمر(
 -مجهورية  (إيران  (تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها للجميع         -٥٨-١٧٠

  ؛))اإلسالمية
مواصلة تعزيز مصاحل شعب كوبا والتغلـب علـى أي عمـل              -٥٩-١٧٠
  ؛)إثيوبيا(موجب له  ال

ية االجتماعية يف   مواصلة ضمان التمثيل املناسب لألهداف اإلمنائ       -٦٠-١٧٠
  ؛)موريتانيا(القرارات العامة 

مواصلة تنفيذ التدابري الضرورية لضمان سالمة املواطنني وصون          -٦١-١٧٠
املناخ السلمي والنظام الداخلي والثقة يف نظام العدالة اجلنائية ومؤسسة الشرطة           

  ؛)اجلمهورية العربية السورية(على حد سواء 
 السياسي الكويب، والتمسك بقيم اجملتمع      مواصلة حتسني النظام    -٦٢-١٧٠

 -مجهورية (إيران (الكويب والوحدة الوطنية والنهوض بتعزيز الدميقراطية يف البلد       
  ؛))اإلسالمية

لدميقراطيـة القائمـة علـى      مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز ا       -٦٣-١٧٠
  ؛)ابوتسوان( كوسيلة لضمان مشاركة املواطنني يف الشؤون العامة املشاركة
العمل من خالل آلية األمم املتحدة على تطوير اجليل الثالث من           -٦٤-١٧٠

؛ وتعزيز تطوير   )السودان(حقوق اإلنسان تدرجيياً، وخاصة قيمة التضامن الدويل        
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مجهورية كوريا الشعبية   (اجليل الثالث من احلقوق، وخاصة قيمة التضامن الدويل         
  ؛)الدميقراطية

 يف تقرير املصري واسـتقالل الـشعوب يف         مواصلة تأييد احلق    -٦٥-١٧٠
  ؛)) البوليفارية-مجهورية (فرتويال (املنتديات الدولية 

ودعـم  ))/ املتعددة القوميـات   -دولة  (بوليفيا  (مواصلة تعزيز     -٦٦-١٧٠
 املتعـددة   -دوليـة   (بوليفيـا   (املبادرات الراميـة إىل الـدفاع عـن         ) لبنان(

 املتعـددة   -دولـة   (بوليفيـا   (ويل  التضامن الـد  ) لبنان(وتشجيع  ))/القوميات
  ؛)ولبنان) القوميات

أوكرانيـا  (مواصلة التعاون مع بلدان أخرى يف جمال الـصحة            -٦٧-١٧٠
  ؛)وبوروندي والكويت

توسيع نطاق التجارب اإلجيابية يف املنطقـة يف جمـايل التعلـيم              -٦٨-١٧٠
  ؛)وسياالحتاد الر(والرعاية الصحية، مبا يف ذلك من خالل التدريب اخلاص 

مواصلة تعزيز تدريب السكان املؤهلني وتعليمهم يف البلـدان           -٦٩-١٧٠
  ؛)طاجيكستان(النامية، وال سيما يف جمال الصحة 

مواصلة التعاون يف شؤون الصحة مع البلدان النامية، وخاصـة            -٧٠-١٧٠
  ؛)مجهورية ترتانيا املتحدة(البلدان األقل منواً 

  ؛)تشاد(جمال الصحة مواصلة تبادل اخلربات يف   -٧١-١٧٠
إلعادة اإلبـصار للـسكان املـصابني       " املعجزة"تدويل عملية     -٧٢-١٧٠

  ؛)هاييت(بأمراض البصر 
توسيع نطاق اخلربات املكتسبة يف البحوث اهلادفة إىل اختـراع            -٧٣-١٧٠

اللقاحات املقاومة لألمراض املستشرية بني سكان العامل، وخاصـة يف البلـدان            
  ؛)اهلند( اخلربات النامية، وتبادل هذه

مواصلة وتعزيز تدريب السكان املؤهلني وتعليمهم، وخاصة يف          -٧٤-١٧٠
جمال الصحة يف البلدان النامية، ومواصلة تعزيز املبادرات املتخذة للدفاع عـن            

  ؛) ليشيت-تيمور (التضامن الدويل 
نعـم  "تعزيز برامج التعليم الكوبية على املستوى الدويل مثـل            -٧٥-١٧٠

  ؛)االحتاد الروسي" (نعم أستطيع أن أستمر"و" أستطيع
تبادل اخلربات املكتسبة يف جمال تدريب املدرسني واألساتذة ويف          -٧٦-١٧٠

  ؛)تشاد(جمال تعليم الكبار 
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تعزيز الربامج الكوبية حملو األمية وما بعـدها علـى الـساحة              -٧٧-١٧٠
نعـم  "و" أكتـب أستطيع أن أقرأ و   "و" نعم أستطيع "الدولية، وهذه الربامج هي     

  ؛)هاييت" (أستطيع أن أستمر
مواصلة ما تبذله من جهود لتطوير االستراتيجية الوطنية لإلعالم         -٧٨-١٧٠

  ؛)اليمن(والتعليم اليت تشجع إرساء ثقافة احلد من خماطر الكوارث 
مواصلة تطوير االستراتيجية الوطنية لإلعالم والتعليم العام اليت          -٧٩-١٧٠

  ؛)ُعمان(حلد من خماطر الكوارث تشجع إرساء ثقافة ا
إيالء األولوية حلماية حق الكوبيني يف احلياة يف سياق مكافحـة             -٨٠-١٧٠

  ؛)هاييت(الكوارث وتبادل التجارب املكتسبة مع بلدان املنطقة 
تقدمي املساعدة اإلنسانية قدر اإلمكان لتشمل البلدان اجملـاورة           -٨١-١٧٠

ارث من صنع البشر أو الكوارث الطبيعيـة        اليت حتتاج إىل املساعدة بسبب الكو     
  ؛)االحتاد الروسي(

تبادل التجارب املكتسبة يف جمال إدارة خماطر الكـوارث مـع             -٨٢-١٧٠
  ؛)سرياليون(بلدان أخرى 

تقدمي الدعم إىل البلدان اليت تلـتمس املـساعدة يف حـاالت              -٨٣-١٧٠
 الطبيعـة   الكوارث الطبيعية أو حاالت أخرى من اخلراب الذي تتـسبب فيـه           

  ؛)بنغالديش(
مواصلة العمل ملواجهة العواقب الكارثية للظـواهر الطبيعيـة           -٨٤-١٧٠

  ؛)) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا (
  ؛)الصني(مواصلة تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية   -٨٥-١٧٠
احلفاظ على محاية حق مجيع الكوبيني يف احلياة، كأولويـة مـن              -٨٦-١٧٠
  ؛)الكويت(ات البلد، عن مواجهة خمتلف املخاطر املترتبة على الكوارث أولوي
مواصلة اجلهود املبذولة ملنع تعاطي العقاقري واالجتار فيها علـى            -٨٧-١٧٠

حنو غري مشروع وهي مشكلة ال تزال مطروحة دون أن يكون هلا أثر اجتمـاعي          
  ؛)مصر(يف كوبا 
ل مـع تطـوير املـساعدة    مواصلة التثقيف عموماً حبقوق الطف   -٨٨-١٧٠

  ؛)صربيا(الوقائية فيما خيص تعاطي املخدرات 
  ؛)السنغال(احلفاظ على األولوية املمنوحة للمرأة والطفل   -٨٩-١٧٠
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مواصلة تنفيذ التدابري اليت تعطي األولوية ملصاحل الطفل الفضلى           -٩٠-١٧٠
  ؛)بنما(عند اختاذ القرارات 

ية حقوق الطفل وتعزيز التدابري     مواصلة إيالء اهتمام خاص حلما      -٩١-١٧٠
  ؛)صربيا(الرامية إىل إعمال حقوق األطفال ذوي اإلعاقة إعماالً تاماً 

  ؛)فييت نام(مواصلة السياسات الرامية إىل تعزيز حقوق الطفل   -٩٢-١٧٠
مواصلة تعزيز اجلهود الرامية إىل دعم الشباب، خاصة يف جمايل            -٩٣-١٧٠

ليات مناسبة لتشجيع مـشاركتهم الفعالـة يف        التعليم والعمل، ووضع برامج وآ    
  ؛)قطر(اجملتمع 
توطيد اإلدارة اجملتمعية احمللية حلل مشكالت الفئات املعرضـة           -٩٤-١٧٠

للمخاطر وإيالء األولوية لالهتمام بالشباب الذين يعيشون يف املنـاطق الريفيـة            
  ؛)طاجيكستان(

ـ           -٩٥-١٧٠ ايل التعلـيم   مواصلة اختاذ تدابري من أجل دعم الشباب يف جم
  ؛)أوزبكستان(والعمل 
  ؛)باكستان(مواصلة تقدمي املساعدة املتخصصة إىل الشباب   -٩٦-١٧٠
تكثيف اجلهود املبذولة جلمع املزيد من البيانـات املفـصلة يف             -٩٧-١٧٠

  ؛)املغرب(خمتلف القطاعات 
زيادة التعاون البّناء مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان            -٩٨-١٧٠

؛ ومواصلة التعاون الدويل مع آلية األمـم املتحـدة حلقـوق            )اد الروسي االحت(
؛ ومواصلة التعاون مع آليات األمم املتحـدة حلقـوق          )دولة فلسطني (اإلنسان  
؛ ومواصلة التفاعل اإلجيـايب مـع   )) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا  (اإلنسان  

  ؛)زمبابوي(آليات وصكوك األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
مواصلة اإلسهام يف تعزيز نظام األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان            -٩٩-١٧٠

  ؛)) البوليفارية-مجهورية (فرتويال (على أساس احلوار والتعاون وعدم التسييس 
مجهورية كوريـا الـشعبية     (مواصلة الدفاع عن النهج التعاوين        -١٠٠-١٧٠

ء احلوار القـائم علـى      وعدم التسييس وإجرا  ) إريتريا(هنج التعاون   ) الدميقراطية
االحترام )/مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية   (االحترام يف جمال حقوق اإلنسان      

  ؛)إريتريا(املتبادل وعدم تسييس قضايا حقوق اإلنسان 
طلب املساعدة واخلربة التقنية من مكتب املفوضـية الـسامية            -١٠١-١٧٠

سيط عملية اإلبالغ مبوجب    حلقوق اإلنسان إلعداد وثيقة أساسية مشتركة بغية تب       
  ؛)ملديف(املعاهدات 



A/HRC/24/16 

25 GE.13-15525 

مواصلة دعم االستعراض الدوري الشامل باعتباره آلية للحوار          -١٠٢-١٧٠
  ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(والتبادل تقوم على االحترام 

تعميم نتائج االستعراض الدوري الشامل وإجراء مـشاورات          -١٠٣-١٧٠
  ؛)كولومبيا(مع قطاعات اجملتمع املدين دورية شاملة، مبا يف ذلك 

نشر نتيجة االستعراض الدوري الشامل هذا على نطاق واسع            -١٠٤-١٧٠
وإجراء مشاورات منتظمة وشاملة مع اجملتمع املدين كجزء ال يتجزأ من متابعـة             

  ؛)اجلمهورية التشيكية(االستعراض الدوري الشامل 
س وآلياته وتعزيز اإلجنـازات  مواصلة التعاون والتفاعل مع اجملل      -١٠٥-١٧٠

  ؛)الكونغو(اليت حققتها كوبا يف جمال حقوق اإلنسان 
الوفاء بااللتزامات إزاء آليات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تقدمي   -١٠٦-١٧٠

التقارير اليت مل تقدَّم بعد واملوافقة على الزيارات املعلَّقـة للمقـررين اخلاصـني              
  ؛)سرياليون(

 دعوة دائمة إىل املقررين اخلاصني التابعني جمللـس         توجيه/تقدمي  -١٠٧-١٧٠
  ؛)إسبانيا واجلبل األسود والنمسا وهنغاريا(حقوق اإلنسان 

العمل مع اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة واالستمرار          -١٠٨-١٧٠
  ؛)السلفادور(يف العزم على التعاون مع هذه اآلليات 

ة لتيسري الزيارات الـيت التمـستها     اختاذ مجيع التدابري الضروري     -١٠٩-١٧٠
  ؛)فنلندا(اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة دون مزيد من التأخري 

االستجابة لطلبات الزيارة املقدمة من اإلجراءات اخلاصة وتقدمي          -١١٠-١٧٠
  ؛)فرنسا(دعوة مفتوحة إليها 

 مبسألة  توجيه دعوة يف أقرب وقت ممكن إىل املقرر اخلاص املعين           -١١١-١٧٠
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة             

  ؛)إسبانيا(
إجراء الزيارة اليت مت الترتيب هلا مسبقاً مع املقرر اخلاص املعين             -١١٢-١٧٠

  ؛)املكسيك(مبسألة التعذيب 
اخلاص  املقرِّر ٢٠١١قبول طلب زيارة البلد الذي قدمه يف عام     -١١٣-١٧٠

  ؛)شيلي(املعين باحلق يف حرية التجمُّع السلمي واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات 
مواصلة ما تبذله من جهود لضمان املساواة التامة بـني مجيـع              -١١٤-١٧٠

  ؛)جنوب أفريقيا(املواطنني 
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مواصلة بذل قصارى اجلهود للقضاء على القوالـب النمطيـة            -١١٥-١٧٠
بية اليت هلا طبيعة أبوية أو عنصرية أو قائمة على نوع وأوجه التحيز واملواقف السل

  ؛)بريو(اجلنس 
على القوالب  ) فييت نام (للقضاء  )/تركيا(مواصلة تنفيذ التدابري      -١١٦-١٧٠

  ؛)تركيا وفييت نام(النمطية القائمة على نوع اجلنس يف الطبع األصيل الوطين 
ائمة على نوع اجلنس    اختاذ تدابري للحد من القوالب النمطية الق        -١١٧-١٧٠

  ؛)أرمينيا(املتعلقة بأدوار ومسؤوليات املرأة يف األسرة واجملتمع 
تكثيف محالت التوعية الرامية إىل مكافحة القوالـب النمطيـة            -١١٨-١٧٠

  ؛)الربازيل(القائمة على نوع اجلنس 
مواصلة ما تبذله من جهود ملكافحة التحيز والقوالب النمطيـة            -١١٩-١٧٠

  ؛)األرجنتني(سلبية العنصرية ال
مواصلة تعزيز حقوق املرأة وتكثيف محالت التوعيـة بغـرض            -١٢٠-١٧٠

  ؛)غانا(مكافحة القوالب النمطية ضد املرأة 
منظـور جنـساين    ) نيكـاراغوا (تطبيق  )/تركيا(مواصلة تعزيز     -١٢١-١٧٠

  ؛)نيكاراغوا(يف سياساهتا الوطنية ) تركيا(
ات البارزة اليت حققتـها يف جمـال        مواصلة احلفاظ على اإلجناز     -١٢٢-١٧٠

  ؛)نيجرييا(متكني املرأة 
مواصلة حتسني سياساهتا الرامية إىل محاية وتعزيز حقوق املـرأة            -١٢٣-١٧٠

  ؛)بنغالديش(ومتكينها 
مواصلة ما تبذله من جهود لتعزيز املساواة بني املرأة والرجـل             -١٢٤-١٧٠

  ؛)بنما(
نسني لضمان تكافؤ الفرص جلميع     مواصلة تعزيز املساواة بني اجل      -١٢٥-١٧٠

  ؛)سنغافورة(النساء من مجيع شرائح اجملتمع 
زيادة اجلهود املبذولـة يف جمـال املـساواة بـني اجلنـسني               -١٢٦-١٧٠

  ؛)السلفادور(
تعميق الدراسات املنجزة بشأن املنظور اجلنساين ومنع أي نوع           -١٢٧-١٧٠

  ؛)ميامنار(من أنواع التمييز يف وسائط اإلعالم 
مواصلة العمل على إعطـاء النـساء دوراً قياديـاً أكـرب يف               -١٢٨-١٧٠

  ؛)فييت نام وميامنار(التعاونيات الزراعية 
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زيادة املضمون املتعلق باملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنـسان           -١٢٩-١٧٠
يف درجة املاجستري ويف الدورات املقدمة إىل املسؤولني واملوظفني املكلفني بإنفاذ           

  ؛)اكستانب(القانون 
مواصلة ما جيري من تقوية اإلطار القانوين واملؤسسي ملكافحـة            -١٣٠-١٧٠

  ؛)جنوب أفريقيا(التمييز والتحيز العنصريني 
مواصلة تعزيز إدماج املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي          -١٣١-١٧٠

لبلد ومغايري اهلوية اجلنسانية يف اجملتمع وتعزيز حقوقهم، ومواصلة تبادل خربة ا          
  ؛)النرويج(يف هذا الصدد مع بلدان املنطقة والعامل 

تعزيز محالت اإلعالنات والتوعية الراميـة إىل زيـادة معرفـة             -١٣٢-١٧٠
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري اهلويـة          السكان حبقوق   

  ؛)جنوب أفريقيا(اجلنسانية 
ـ        -١٣٣-١٧٠ وار بـشأن امليـول     مواصلة توسيع نطاق الفرص املتاحة للح

  ؛)الربازيل(اجلنسية واهلوية اجلنسانية 
والنظـر يف إلغـاء     )/األرجنـتني (تعزيز اجلهـود الراميـة إىل         -١٣٤-١٧٠

علـى مجيـع اجلـرائم      ) فرنسا وسويـسرا  (إلغاء عقوبة اإلعدام    )/هندوراس(
  ؛)سويسرا(

ى إلغاء عقوبة اإلعدام من القانون اجلنائي يف كوبا والتصديق عل           -١٣٥-١٧٠
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            

  ؛)أستراليا(والسياسية 
النظر يف اعتماد الوقف الفعلي لتنفيـذ األحكـام باإلعـدام،             -١٣٦-١٧٠

  ؛)بلجيكا(كخطوة أوىل حنو إلغاء عقوبة اإلعدام 
ظر يف االنتقال   االستمرار يف وقف تنفيذ األحكام باإلعدام والن        -١٣٧-١٧٠

  ؛)إيطاليا(إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 
السماح بإجراء حتقيقات مستقلة يف وقائع وفاة أوسفالدو بايـا            -١٣٨-١٧٠

؛ وإجراء حتقيقـات مـستقلة يف       )الواليات املتحدة األمريكية  (وهارولد سيبريو   
  ؛)اجلمهورية التشيكية(حادثة السيارة اليت أودت حبياة أوسفالدو بايا 

ملدافعني عـن   تنفيذ الضمانات القانونية الرامية إىل كفالة محاية ا         -١٣٩-١٧٠
 الصحفيون، من سوء استغالل األحكام القانونية ألغراض حقوق اإلنسان، ومنهم 

واإلفراج عن مجيع السجناء السياسيني     ) اجلمهورية التشيكية (املالحقات اجلنائية   
  ؛)بلجيكا واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا(
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ضمان معاملة السجناء أو احملتجزين معاملة كرمية وإنسانية، مع           -١٤٠-١٧٠
  ؛)كندا(املراعاة الواجبة للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء 

احلفاظ على العالقات املنتظمة والسلسة مع اللجنـة الدوليـة            -١٤١-١٧٠
  ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(للصليب األمحر 

سماح للجنة الدولية للصليب األمحر بالوصول إىل الـسجناء         ال  -١٤٢-١٧٠
  ؛)السويد(

" علِّم أبناءك"العمل على حتقيق املزيد من التقدم يف تنفيذ برنامج   -١٤٣-١٧٠
الذي يرمي إىل توصيل السجناء بأبنائهم الذين تقل أعمارهم عن ست سـنوات             

  ؛)السودان(وبأُسرهم 
اجلمهوريـة  (يف الـسجون    " م أبناءك علِّ"مواصلة تنفيذ برنامج      -١٤٤-١٧٠

  ؛)الدومينيكية
مواصلة ضمان تقدمي املساعدة الدينية الفردية واجلماعية، على          -١٤٥-١٧٠

اجلمهوريـة  (النحو املنصوص عليه، إىل السجناء الذين يلتمسون احلصول عليها          
  ؛)الدومينيكية

امـل  مواصلة حتسني تثقيف املكلفني بإنفاذ القـانون ومـن يتع          -١٤٦-١٧٠
  ؛)باكستان(مباشرة مع السجناء بشأن حقوق اإلنسان 

تبادل اخلربات وأفضل املمارسات فيما يتعلق مبعاملة الـسجناء           -١٤٧-١٧٠
  ؛)) املتعددة القوميات-مجهورية (بوليفيا (

مواصلة تعزيز النهج الوقائي املتبع يف جمايل التعلـيم وإعـادة             -١٤٨-١٧٠
  ؛)اجلمهورية الدومينيكية (اإلدماج االجتماعي لتاليف اجلنوح

مواصلة السياسة العامة الرامية إىل إدماج السجناء يف التعلـيم            -١٤٩-١٧٠
  ؛)اجلمهورية الدومينيكية(والتدريب املهين على خمتلف املستويات التعليمية 

اختاذ التدابري املناسبة لوضع آلية ملراقبـة أمـاكن االحتجـاز             -١٥٠-١٧٠
  ؛)كازاخستان(

صلة ترميم البنية التحتية للسجون، وخاصة يف إطار اخلطـة          موا  -١٥١-١٧٠
  ؛)املغرب(االستثمارية الرئيسية اخلاصة بنظام السجون 

زيادة اجلهود املبذولة ملكافحة العنف املمـارس علـى املـرأة             -١٥٢-١٧٠
  ؛) ليشيت- تيمور(
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تعزيز اجلهود الرامية إىل حتقيق أداء جيد يف جمال إقامة العـدل              -١٥٣-١٧٠
؛ وتعزيز اجلهود الرامية إىل بلوغ أداء نوعي أعلـى          )جلمهورية العربية السورية  ا(

  ؛)فييت نام(يف إقامة العدل 
العـدل  حتسني جودة إقامـة     مواصلة تطبيق التدابري الرامية إىل        -١٥٤-١٧٠

  ؛)كولومبيا(
تنفيذ اخلطة االستثمارية املعتمدة لنظام العدالة من أجل حتـسني            -١٥٥-١٧٠

  ؛)الرأس األخضر(جزين وضع احملت
تعزيز مبدأ القانونية مع التشديد على مراعاة األصول القانونية           -١٥٦-١٧٠

  ؛)السلفادور(الواجبة عمالً بقواعد حقوق اإلنسان الدولية 
االستمرار يف مكافحة الفساد على حنو مباشر كوسيلة لـضمان            -١٥٧-١٧٠

  ؛)تركمانستان(القانونية والثقة يف احلكومة واملؤسسات القضائية 
 -مجهوريـة   (فرتويـال   (االستمرار يف التصدي للفساد بقـوة         -١٥٨-١٧٠

  ؛))البوليفارية
اختاذ تدابري لتعزيز احلق يف حماكمة عادلـة وحتـسني أوضـاع              -١٥٩-١٧٠

املبادئ األساسية الستقالل السلطة القـضائية     : السجون من خالل التقيد مبا يلي     
 احملامني؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة        واملبادئ األساسية املتعلقة بدور   

اململكة املتحدة لربيطانيا   (والسياسية؛ والقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء       
  ؛)العظمى وأيرلندا الشمالية

ضمان استقالل السلطة القضائية وضمان احلق يف حماكمة عادلة           -١٦٠-١٧٠
  ؛)النمسا(الستقالل السلطة القضائية على النحو احملدد يف املبادئ األساسية 

حتسني الشفافية ومراعاة األصول القانونية الواجبة يف النظـام           -١٦١-١٧٠
القضائي اجلنائي بضمان حماكمات عادلة وعلنية ضمن آجال مقبولة، وضـمان           
اإلسراع يف إخطار أي شخص يتم توقيفه بأسباب توقيفه وضمان حصول املدعى            

ال من مستشاره القانوين على حنو نزيـه ودون أي قيـود           عليه على التمثيل الفع   
  ؛)كندا(مربر هلا  ال

تعديل قانون اإلجراءات القانونيـة لـتاليف حـاالت متديـد             -١٦٢-١٧٠
  ؛)بلجيكا(التحقيقات التمهيدية ألجل غري مسمى 

ضمان متكني مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم من االتصال           -١٦٣-١٧٠
  ؛)بلجيكا(مبحام مستقل 
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تعزيز مبادئ العدالة املنصفة اليت تتوافق مع املعـايري الدوليـة،             -١٦٤-١٧٠
خاصة عن طريق استعراض التشريعات وتنفيذ االحتجاز الـسابق للمحاكمـة           

  ؛)إيطاليا(
اعتماد التدابري الضرورية لضمان حق أي شخص حمروم مـن             -١٦٥-١٧٠

انونيـة احتجـازه    احلرية يف االستفادة من سبيل انتصاف فـوري للطعـن يف ق           
  ؛)أيرلندا(

تنفيـذ سياسـتها    ) اهلند(ومواصلة  )/نيكاراغوا(االستمرار يف     -١٦٦-١٧٠
مبا يف ذلك احلق يف اجملاهرة بأي       /الرامية إىل احترام وتقبل مجيع األديان دون متييز       

  ؛)اهلند(وخاصة حق كل شخص يف اختيار قناعاته )/نيكاراغوا(دين 
 الرامية إىل تعزيز احلرية الدينية الكاملـة        مواصلة سياسة البلد    -١٦٧-١٧٠

  ؛)فييت نام(جلميع املواطنني 
إيـران  (ومواصـلة توسـيع نطـاق       )/أوغندا(مواصلة زيادة     -١٦٨-١٧٠

يف اإلجراءات  )/أوغندا(املشاركة الشعبية يف االنتخابات     )) اإلسالمية - مجهورية(
أوغندا وإيران  ( القرار   وإجراءات صنع ))  اإلسالمية -مجهورية  (إيران  (االنتخابية  

  ؛)) اإلسالمية-مجهورية (
تعزيز استخدام أكرب وفعال لوسائل اإلعالم يف تعزيز حقـوق            -١٦٩-١٧٠

  ؛)اهلند(الطفل 
تدعيم فرص مجيع السكان يف الوصول إىل املعلومات والثقافـة            -١٧٠-١٧٠

  ؛)) اإلسالمية-مجهورية (إيران (
ة التعبري، خاصة فيمـا يتعلـق       رفع القيود املفروضة على حري      -١٧١-١٧٠

؛ وإعادة النظر يف مجيع القوانني اليت جتّرم أو تقيـد           )رومانيا(باالتصال باإلنترنت   
؛ ورفع القيود املفروضـة علـى       )إستونيا(حرية التعبري واحلق يف حرية اإلنترنت       

احلقوق يف حرية التعبري اليت ال تتوافق مع اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان،               
  ؛)هنغاريا(وصول اجلميع إىل اإلنترنت بتكاليف معقولة ودون قيود وضمان 
إتاحة حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات وحريـة التجمـع،        -١٧٢-١٧٠

والسماح جلمعيات حقوق اإلنسان باحلصول على وضع قـانوين مـن خـالل             
  ؛)إسبانيا(التسجيل الشامل والرمسي 

عبري، وضمان أال يقع املـدافعون      رفع القيود اليت تعوق حرية الت       -١٧٣-١٧٠
عن حقوق اإلنسان والصحفيون املستقلون ضـحايا للتخويـف أو املالحقـة            

  ؛)سويسرا(واالحتجاز التعسفي 
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إلغاء التدابري اليت حتد من حرية التعبري والتجمع، مبا يف ذلـك              -١٧٤-١٧٠
د على  خطورة الفر "االحتجاز ملدة قصرية واستخدام االهتامات اجلنائية من قبيل         

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى     " (املقاومة"و" االزدراء"و" اجملتمع قبل اجلرمية  
  ؛)وأيرلندا الشمالية

خطورة الفرد على اجملتمـع     "إلغاء التشريعات املتعلقة مبا يسمى        -١٧٥-١٧٠
 من القـانون    ٧٤ و ٧٣ و ٧٢، على النحو املنصوص عليه يف املواد        "قبل اجلرمية 

  ؛)أيرلندا (اجلنائي الكويب
الواليـات  (إلغاء القوانني اليت تعيق احلريات أو وقف إنفاذهـا          -١٧٦-١٧٠

  ؛)املتحدة األمريكية
ضمان حرية التعبري والتجمع السلمي، فضالً عن حرية نـشاط            -١٧٧-١٧٠

املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني املـستقلني واملعارضـني الـسياسيني           
  ؛)فرنسا(

ة حرية التعبري والفكر، مبا يف ذلك اعتناق األفكـار          تعزيز محاي   -١٧٨-١٧٠
السياسية املخالفة، وضمان حرية وصول اجلميع إىل املعلومات بوسائل شىت منها           

  ؛)إيطاليا(اإلنترنت 
اختاذ تدابري إضافية لتحسني حرية التعبري عن طريـق الـسماح           -١٧٩-١٧٠

من خالل الوصول إىل    باستقالل وسائل اإلعالم وحتسني الوصول إىل املعلومات        
  ؛)كندا(اإلنترنت باالستفادة من االستثمارات األخرية يف شبكة األلياف الضوئية 

اختاذ التدابري الفعالة لضمان اإلعمال الكامل للحـق يف حريـة       -١٨٠-١٧٠
التعبري، مبا يف ذلك على اإلنترنت، واحلـق يف التجمـع وتكـوين اجلمعيـات               

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
تعزيز ممارسة حرية التعـبري والتجمـع وتكـوين اجلمعيـات             -١٨١-١٧٠

  ؛)إريتريا(واملشاركة 
ضمان بيئة توفر األمان واحلرية واالستقالل للصحفيني وضمان          -١٨٢-١٧٠

التحقيق يف مجيع حاالت االعتداء عليهم من قبـل هيئـات مـستقلة وحمايـدة         
  ؛)النمسا(

ـ          -١٨٣-١٧٠ ذ ومحايـة مجيـع     وضع حد للقمع والتحقيق يف أفعـال النب
  ؛)هولندا(األشخاص املستهدفني بأعمال ختويف أو عنف 
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اإلفراج فوراً ودون شرط عن مجيع السجناء احملتجزين مؤقتـاً            -١٨٤-١٧٠
احملكوم عليهم بسبب ممارستهم حريتهم يف الرأي والتعبري فضالً عن حريتـهم             أو

  ؛)بولندا(يف التجمع وتكوين اجلمعيات 
 حلماية وتعزيز متتع مجيع املدافعني الـسلميني عـن          اختاذ تدابري   -١٨٥-١٧٠

  ؛)النرويج(حقوق اإلنسان يف البلد حبرية التعبري وتكوين اجلمعيات 
ضمان متتع مجيع من يعيش يف كوبا متتعاً كامالً باحلقوق يف حرية             -١٨٦-١٧٠

  ؛)بولندا(التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي 
أالن غروس والصحفيني املسجونني ومنـهم      اإلفراج فوراً عن      -١٨٧-١٧٠

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(خوسيه أنطونيو توّريس 
رفع القيود املفروضة على أنشطة اجملتمع املدين، ومنها احتجاز           -١٨٨-١٧٠

  ؛)أستراليا(الناشطني السياسيني لفترات وجيزة 
 وختويفهم االمتناع عن مضايقة الناشطني يف جمال حقوق اإلنسان    -١٨٩-١٧٠

  ؛)أملانيا(واحتجازهم تعسفاً 
وقف احتجاز املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني لفترات          -١٩٠-١٧٠

وجيزة والكف عن مضايقتهم واختاذ تدابري قمعية يف حقهم وتنفيذ الـضمانات            
القانونية لكفالة محايتهم من سوء استغالل األحكام اخلاصة باملالحقـة اجلنائيـة            

  ؛)هنغاريا(
اختاذ التدابري الضرورية لضمان احلق يف التجمع السلمي واحلق           -١٩١-١٧٠

  ؛)سويسرا(يف تكوين اجلمعيات عمالً بالقانون واملعايري الدولية 
احلد من تأثري احلكومة يف اإلنترنت ورقابتها عليه كجزء مـن             -١٩٢-١٧٠

  ؛)أستراليا(التزام أعم حبرية التعبري 
  ؛)أملانيا(روضة على اإلنترنت وضع حد للرقابة املف  -١٩٣-١٧٠
اختاذ تدابري لضمان وصول اجلميع إىل اإلنترنـت دون قيـود             -١٩٤-١٧٠

بوسائل منها استخدام كابالت النطاق العريض العالية السرعة املوجودة حاليـاً           
  ؛)أملانيا(حتت املاء 

مواصلة تطوير السياسات الرامية إىل حتـسني البنيـة التحتيـة         -١٩٥-١٧٠
  ؛)الفلبني(تية لفائدة اجملتمع الكويب املعلوما
 نظـراً   نت على نطاق واسـع ولعامـة اجلمهـور        إتاحة اإلنتر   -١٩٦-١٧٠

للترتيبات التكنولوجية األخرية املتخذة مع شركاء البلد، إقراراً بأن اإلنترنت قوة           
رئيسية دافعة لتسريع وترية التنمية بأشكاهلا املختلفة وبأنه أداة مهمـة ملمارسـة             
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يتعلق باحلق يف حرية التعـبري إضـافة إىل حريـة            اإلنسان، خاصة فيما  حقوق  
  ؛)سلوفاكيا(املعلومات 

تعزيز جودة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسبل احلصول         -١٩٧-١٧٠
  ؛)سري النكا(عليها 
  ؛)اليابان(حتسني سبل احلصول على اإلنترنت   -١٩٨-١٧٠
املعلومـات والثقافـة    توطيد سبل وصول مجيع الـسكان إىل          -١٩٩-١٧٠

  ؛)طاجيكستان(
زيادة جودة االستخدام االجتمـاعي لتكنولوجيـا املعومـات           -٢٠٠-١٧٠

  ؛)تركمانستان(واالتصاالت وسبل احلصول عليها 
مواصلة توسيع شبكة االتصال العـريض النطـاق باإلنترنـت          -٢٠١-١٧٠

  ؛))ليفارية البو-مجهورية (فرتويال (والتغلب على القيود اليت يفرضها احلصار 
السياسات الرامية إىل حتسني البنية التحتيـة املعلوماتيـة         تطوير    -٢٠٢-١٧٠

  ؛)باكستان(لفائدة اجملتمع الكويب 
مواصلة زيادة جودة االسـتخدام االجتمـاعي لتكنولوجيـا           -٢٠٣-١٧٠

  ؛)ماليزيا(املعلومات واالتصاالت وسبل احلصول عليها 
وسائل اإلعالم االجتماعية لتعزيز    مواصلة استخدام املعلومات و     -٢٠٤-١٧٠

  ؛)اململكة العربية السعودية(ثقافة حقوق اإلنسان، خاصة منها حقوق الطفل 
مواصلة تعزيز احلماية لضمان عدم تـسريح العمـال الـذين             -٢٠٥-١٧٠

متالزمة نقص املناعة املكتـسب     /تشخَّص إصابتهم بفريوس نقص املناعة البشرية     
  ؛)نكازاخستا(

اإلمارات العربية  (لة تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية      مواص  -٢٠٦-١٧٠
  ؛)املتحدة
مواصلة ما تتخذه من تـدابري لفائـدة احلقـوق االقتـصادية              -٢٠٧-١٧٠

  ؛)السنغال(واالجتماعية والثقافية 
  ؛)الصومال(السعي إىل تعزيز تنميتها االقتصادية واالجتماعية   -٢٠٨-١٧٠
ات االجتماعية واالقتـصادية اخلاصـة      مواصلة تعزيز السياس    -٢٠٩-١٧٠

  ؛)زمبابوي(بالفقراء من سكاهنا لتحسني أوضاعهم 
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مواصلة تنفيذ املشاريع الراهنة وبـرامج التنميـة االجتماعيـة       -٢١٠-١٧٠
؛ ومواصلة تنفيذ مشاريع وبرامج التنميـة االجتماعيـة         )بيالروس(واالقتصادية  

  ؛)الصومال(ن ومحايتها واالقتصادية احلالية لتعزيز مجيع حقوق اإلنسا
مواصلة ممارسة تنفيذ الربامج الراميـة إىل النـهوض بالرفـاه             -٢١١-١٧٠

  ؛)كمبوديا(االجتماعي للسكان، وخاصة املستضعفني منهم 
بذل مجيع اجلهود من أجل احلفاظ على التقدم احملرز يف جماالت             -٢١٢-١٧٠

  ؛)صرم(الثقافة والتعليم والصحة ومكافحة التفاوت االجتماعي 
مواصلة اجلهود املبذولة لضمان تقدم اجملتمع الكويب وحتـسني           -٢١٣-١٧٠

أوضاعه، إضافة إىل تنميته املستدامة وحتسني مستوى معيشته واملضي قدماً حنـو            
  ؛)اجلزائر(جمتمع يتمتع باملزيد من العدل واحلرية واالستقالل واإلنصاف 

كطريقـة حلفـظ    االستمرار يف حتديث النموذج االقتـصادي         -٢١٤-١٧٠
مكاسب الشعب الكويب ومواصلة تطوير القدرات العامة لكوبا ومواردها البشرية 

  ؛)البحرين(
مواصلة حتسني نظام الضمان االجتماعي ومواصـلة مـساعدة           -٢١٥-١٧٠

  ؛)الصني(الفئات املستضعفة 
مواصلة جهودها الوطنية للتركيز على جودة األهداف اإلمنائية          -٢١٦-١٧٠

  ؛)إندونيسيا(واستدامتها 
  ؛)األردن وبنما(مواصلة تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية   -٢١٧-١٧٠
مواصلة ما تبذله من جهود لتعزيز احلقوق االقتصادية والثقافية           -٢١٨-١٧٠

  ؛)غينيا االستوائية(واالجتماعية 
بذل املزيد من اجلهود لتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           -٢١٩-١٧٠

تؤدي إىل النهوض باحلقوق يف جماالت العمل والتعليم والصحة واإلسكان          بطريقة  
  ؛)اململكة العربية السعودية(

زيادة القدرة على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وحق مجيـع            -٢٢٠-١٧٠
  ؛)ناميبيا(سكاهنا يف التنمية، ضمن ما تتيحه مواردها احملدودة 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية مواصلة ضمان التمتع باحلقوق    -٢٢١-١٧٠
  ؛)نيكاراغوا(من أجل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية 

بذل جهود إضافية ضمن عملية حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية           -٢٢٢-١٧٠
  ؛)قطر (٢٠١٥حبلول عام 
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مواصلة التشديد على جودة واستدامة األهداف اليت حتققـت           -٢٢٣-١٧٠
  ؛)تايلند(قى من األهداف اإلمنائية لأللفية والتقدم حنو بلوغ ما تب

مواصلة اجلهود املبذولة لضمان التنفيذ املـستدام لألهـداف           -٢٢٤-١٧٠
  ؛)أوزبكستان(اإلمنائية لأللفية 

مواصلة بذل اجلهود الوطنية الراميـة إىل ضـمان االمتثـال             -٢٢٥-١٧٠
  ؛)أذربيجان(لألهداف اإلمنائية لأللفية واستقرارها 

مان التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هبدف       ض  -٢٢٦-١٧٠
  ؛)قريغيزستان(بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية 

ضمان التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، يف          -٢٢٧-١٧٠
  ؛)موزامبيق(سياق بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، اليت حققت كوبا أغلبها 

ا تبذله من جهود لتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية على         مواصلة م   -٢٢٨-١٧٠
  ؛)أنغوال(املستوى الوطين 

مواصلة ما تبذله من جهود لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة            -٢٢٩-١٧٠
  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية (٢٠١٥حبلول عام 

مواصلة ما تبذله من جهود لضمان متتـع مجيـع األشـخاص              -٢٣٠-١٧٠
القتصادية واالجتماعية والثقافية هبدف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية        باحلقوق ا 

  ؛)لبنان(
مواصلة اجلهود الوطنية لضمان االمتثال لألهـداف اإلمنائيـة           -٢٣١-١٧٠

  ؛)ميامنار(لأللفية واستقرارها 
مواصلة تنفيذ التدابري الرامية إىل تيسري حصول عامة الناس على      -٢٣٢-١٧٠

  ؛)سري النكا ونيبال(السكن املناسب 
مواصلة تنفيذ التدابري الرامية إىل تيسري حصول عامة الناس على      -٢٣٣-١٧٠

  ؛)ُعمان(السكن املناسب 
مواصلة تناول متتع مجيع السكان باحلق يف الغذاء وضمان األمن            -٢٣٤-١٧٠

؛ ومواصلة ما تبذله من جهود إلعمال       )سري النكا (الغذائي، باعتبار ذلك أولوية     
؛ ومواصلة ضمان متتع اجلميع باحلق يف       )السودان(يف الغذاء واألمن الغذائي     احلق  

  ؛)تايلند(الغذاء واألمن الغذائي 
توسيع نطاق اإلمكانيات الغذائية للسكان من خـالل نظـام            -٢٣٥-١٧٠

  ؛)ُعمان(زراعي أكثر إنتاجية وإنتاجاً 
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مواصلة ضمان األمن الغـذائي للمـسنني واألشـخاص ذوي            -٢٣٦-١٧٠
  ؛)سري النكا(إلعاقة واألشخاص املعرضني للمخاطر ا

توسيع نطاق اإلمكانيات الغذائية للسكان من خـالل نظـام            -٢٣٧-١٧٠
  ؛)سري النكا(زراعي أكثر إنتاجية وإنتاجاً 

مواصلة تنفيذ الربنامج الوطين الرامي إىل حصول السكان على           -٢٣٨-١٧٠
  ؛)االحتاد الروسي(خدمات طبية أعلى جودة 

مواصلة حتسني جودة الصحة العامة يف البلد، كأولوية دائمـة            -٢٣٩-١٧٠
  ؛)الصومال(

ــسطني(مواصــلة ضــمان   -٢٤٠-١٧٠ ــة فل ــة ومواصــلة )/دول إتاح
 احلصول على خدمات الصحة العامة اجملانية والشاملة        ومواصلة ضمان )/ميامنار(
  ؛) ليشيت-األردن وتيمور (

 البلد كأولويـة دائمـة      مواصلة زيادة جودة الصحة العامة يف       -٢٤١-١٧٠
  ؛)توغو(

مواصلة زيادة جودة الصحة العامة يف البلد كأولويـة دائمـة             -٢٤٢-١٧٠
  ؛)البحرين وتركيا(

احلفاظ على جودة الصحة العامة يف البلد باعتبار ذلـك مـن              -٢٤٣-١٧٠
  ؛)جيبويت(األولويات 

 مواصلة حتسني النظام الصحي فيها وتدريب العاملني يف قطـاع           -٢٤٤-١٧٠
  ؛)غانا(الصحة 
بذل مزيد من اجلهود لـضمان حـق مواطنيهـا يف الـصحة               -٢٤٥-١٧٠

  ؛)إندونيسيا(
  ؛)ميامنار(مواصلة حتسني برنامج رعاية األم والطفل   -٢٤٦-١٧٠
مواصلة تطوير خدمات خطوط املساعدة اهلاتفية يف جمايل منـع            -٢٤٧-١٧٠

  ؛)يةاجلمهورية الدومينيك(تعاطي املخدرات والتثقيف اجلنسي 
اللجنة الوطنيـة ملكافحـة     "مواصلة العمل املنتظم واملنسق مع        -٢٤٨-١٧٠

يف " خطوط املساعدة اهلاتفية  "ومواصلة تطوير خدمات    " املخدرات والوقاية منها  
  ؛)السلفادور(جمايل منع تعاطي املخدرات والتثقيف اجلنسي من منظور جنساين 
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متالزمـة نقـص   /البشريةتعزيز الوقاية من فريوس نقص املناعة        -٢٤٩-١٧٠
اجلمهوريـة  (املناعة املكتسب والصحة اجلنسية واإلجنابيـة والتنـوع اجلنـسي     

  ؛)الدومينيكية
مواصلة تعزيز محالت التوعية مبسألة فـريوس نقـص املناعـة             -٢٥٠-١٧٠

متالزمة نقص املناعة املكتسب وحقوق السكان الـذين يعـانون منـه            /البشرية
  ؛)موريتانيا(

ة ضمان تلقيح السكان الكوبيني مـن خـالل محـالت      مواصل  -٢٥١-١٧٠
  ؛ )مجهورية ترتانيا املتحدة(التطعيم 
مواصلة حتسني برامج صحة األم والطفل تدرجيياً لضمان مراقبة           -٢٥٢-١٧٠

  ؛)اجلزائر(أوضاعهم بانتظام واستمرار يف كافة أرجاء البلد 
ان جـودة   مواصلة إيالء األولوية لرعاية املسنني من أجل ضـم          -٢٥٣-١٧٠

  ؛)بروين دار السالم وتوغو(حياة هذه الفئة من السكان 
تنفيذ وتطوير الربامج املتعلقة بالـصحة والرفـاه االجتمـاعي            -٢٥٤-١٧٠

للمسنني، وخاصة الربامج الرامية إىل زيادة املتاح من األدوية وحتـسني مراقبـة             
  ؛)أوكرانيا(صحة املسنني 

اصة لرعايـة املـسنني يف اجملتمـع    االستمرار يف إيالء أولوية خ   -٢٥٥-١٧٠
  ؛)مجهورية ترتانيا املتحدة(الكويب لضمان جودة احلياة هلذه الفئة من السكان 

توطيد الربامج اليت يستفيد منها املسنون وإىل توفر احلماية هلـم       -٢٥٦-١٧٠
  ؛)) املتعددة القوميات-مجهورية (بوليفيا (

ل شيخوخة السكان   معدايد  اعتماد تدابري جديدة للتعامل مع تز       -٢٥٧-١٧٠
  ؛)جيبويت(

تنفيذ وتطوير برامج املساعدة االجتماعيـة لفائـدة املـسنني            -٢٥٨-١٧٠
  ؛)السلفادور(

مواصلة ضمان فرص االطالع على القـيم الثقافيـة جبميـع             -٢٥٩-١٧٠
  ؛)نيكاراغوا(مظاهرها 

  ؛)الصني(مواصلة محاية الثقافة التقليدية والتراث الفين   -٢٦٠-١٧٠
مواصلة اجلهود املبذولة للدفاع عن اهلوية وحفظ التراث الثقايف           -٢٦١-١٧٠

  ؛)مصر(وتعزيز اإلبداع واإلنتاج الفين واألديب وتقدير الفن 
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محاية احلقوق الثقافية وتعزيزها لضمان اطالع مجيع الكـوبيني           -٢٦٢-١٧٠
  ؛)قريغيزستان(على القيم الثقافية جبميع مظاهرها 

صول اجلميع على التعليم اجليد واحلفاظ على       مواصلة ضمان ح    -٢٦٣-١٧٠
  ؛)سنغافورة(نظام الرعاية الصحية، بل حتسينه، لكي يستفيد منه السكان 

مواصلة تطوير سياساهتا الرامية إىل ضمان حتقيق أفضل جودة يف            -٢٦٤-١٧٠
  ؛)جنوب أفريقيا(جمال التعليم 

ويات التعليم مواصلة عملها على حتقيق أعلى جودة يف مجيع مست  -٢٦٥-١٧٠
  ؛)اجلمهورية العربية السورية(

  ؛)بيالروس(مواصلة إيالء األولوية لتعزيز حق اجلميع يف التعليم   -٢٦٦-١٧٠
مواصلة تعزيز احترام حقوق اإلنسان والرفاه وتنمية الـسكان           -٢٦٧-١٧٠

  ؛)باكستان(من خالل التعليم 
 اجلميـع يف    مواصلة السياسات اليت تويل األولوية لتعزيز حـق         -٢٦٨-١٧٠

  ؛)بوروندي(التعليم 
مواصلة املساعي اليت ُبذلت لتعريف الناس وتوعيتهم بإمكانيـة           -٢٦٩-١٧٠

  ؛)اململكة العربية السعودية(ولوج املؤسسات التعليمية والثقافية 
مواصلة السياسات اليت متنح األولوية لتعزيز حـق اجلميـع يف             -٢٧٠-١٧٠

  ؛)موريتانيا(التعليم 
لة ما تبذله من جهود للتثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان           مواص  -٢٧١-١٧٠

  ؛)الفلبني(
مواصلة تعزيز وتوطيد التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف البلد            -٢٧٢-١٧٠

  ؛)غانا(
مواصلة إعمال احلق يف التعليم بفاعلية يف البلد، مبـا يف ذلـك      -٢٧٣-١٧٠

  ؛)أرمينيا(التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان 
ة ما تبذله من جهود لتوعية اجلمهور بـصكوك حقـوق          مواصل  -٢٧٤-١٧٠

  ؛)سري النكا(اإلنسان اليت هي طرف فيها 
مواصلة تكثيف ما تبذله من جهود يف جمال تـدريب سـلطات       -٢٧٥-١٧٠

باكـستان  (الدولة وعامة اجلمهور فيما يتعلق باملعايري الدولية حلقوق اإلنـسان           
  ؛)وتركمانستان وماليزيا

  ؛)جيبويت(يس حقوق اإلنسان يف املدارس تعزيز تدر  -٢٧٦-١٧٠
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مواصلة تقدمي احلماية بالضمان االجتماعي ألمهـات األطفـال       -٢٧٧-١٧٠
  ؛)نيجرييا(ذوي اإلعاقات الشديدة 

مواصلة تعزيز برامج الضمان االجتماعي لفائدة أمهات األطفال          -٢٧٨-١٧٠
  ؛)) البوليفارية-مجهورية (فرتويال (ذوي اإلعاقات الشديدة 

مواصلة تعزيز التدابري اليت تركز على توظيف األشخاص ذوي           -٢٧٩-١٧٠
  ؛)ترينيداد وتوباغو(اإلعاقة، وخاصة منهم النساء 

مواصلة عملها على زيادة فـرص النـساء ذوات اإلعاقـة يف              -٢٨٠-١٧٠
  ؛)بنغالديش(احلصول على عمل 

منطية تعزيز توطيد دور املرأة ذات اإلعاقة دون حتيز أو قوالب             -٢٨١-١٧٠
  ؛)إكوادور(

تعزيز التدابري الرامية إىل فرض احترام حقوق األشخاص ذوي           -٢٨٢-١٧٠
  ؛)بيالروس(اإلعاقة، خاصة منهم األطفال 

مواصلة تنفيذ قواعد برازيليا املتعلقة بإمكانية وصول األشخاص          -٢٨٣-١٧٠
  ؛)الربازيل(ذوي اإلعاقة إىل نظام العدالة 

رص لألشخاص ذوي اإلعاقة للحصول على      إتاحة املزيد من الف     -٢٨٤-١٧٠
  ؛)قربص(عمل، وخاصة منهم النساء 

مواصلة دراسة القواعد القانونية اخلاصـة بأشـكال توظيـف            -٢٨٥-١٧٠
  ؛)إكوادور(األشخاص ذوي اإلعاقة وحتديثها عند الضرورة 

توسيع نطاق التشجيع على استخدام لغة تتماشى أكثـر مـع             -٢٨٦-١٧٠
 ذوي اإلعاقة، وخاصة مواصلة التقدم يف الوصـول إىل          اتفاقية حقوق األشخاص  

  ؛)إكوادور(املعلومات بوسائل منها برايل ولغة اإلشارة 
توطيد التدابري املتخصصة الرامية إىل تعزيز حقوق األطفال ذوي       -٢٨٧-١٧٠

  ؛)إريتريا(اإلعاقة 
مواصلة العمل على زيادة تدريب املوارد البشرية واملدرسـني           -٢٨٨-١٧٠
  ؛)ليسوتو( حصول التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة على التعليم لتيسري
مواصلة إيالء أولوية خاصة للتعليم اخلاص لألطفـال الـذين            -٢٨٩-١٧٠

  ؛)ملديف(حيتاجون إىل رعاية عالية التخصص 
 وزيـادة مـشاركتهم يف      الرياضيني ذوي اإلعاقة  تعزيز تدريب     -٢٩٠-١٧٠

  ؛)ليسوتو(األحداث الرياضية الدولية 
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مواصلة تشجيع تدريب الرياضـيني ذوي اإلعاقـة وزيـادة            -٢٩١-١٧٠
  ؛)ميامنار(مشاركتهم يف األحداث الرياضية الدولية 

اعتماد تدابري تشريعية وإدارية توفر محاية أكرب حلقوق الالجئني           -٢٩٢-١٧٠
  ؛)النيجر (عدميي اجلنسيةوطاليب اللجوء واألشخاص 

صيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة        أو التو /مجيع االستنتاجات و    -١٧١
وال ينبغي تأويـل هـذه      . أو الدولة موضوع االستعراض بشأهنا    /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .أو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/االستنتاجات و
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    

  [English only]  

The delegation of Cuba was headed by H.E. Mr. Bruno Rodríguez Parrilla, Minister 
of Foreign Affairs of the Republic of Cuba and composed of the following members: 

• H.E. Mr. Rafael Pino Bécquer, Deputy Attorney General of the Republic of Cuba; 

• H.E. Mr. Oscar Manuel Silvera Martínez, Vice-President of the Popular Supreme 
Court; 

• H.E. Mrs. Rosa Fernanda Charró Ruiz, Deputy Minister, Ministry of Justice; 

• H.E. Mrs. Anayansi Rodríguez Camejo, Ambassador, Permanent Representative, 
Permanent Mission of Cuba to the United Nations Office at Geneva and other 
International Organisations in Switzerland; 

• H.E. Mrs. María del Carmen Herrera Caseiro, Ambassador of Cuba to New Zealand; 

• Mr. Pedro Luis Pedroso Cuesta, Director of Multilateral Affairs, Ministry of Foreign 
Affairs; 

• Mrs. Miriam Lau, Director for Foreign Affairs and Communication, Ministry of 
Labour and Social Security; 

• Mrs. Zuleica Romay Guerra, President of the Cuban Book Institute; 

• Mr. Ernesto Gómez Díaz, Adviser to the Minister of Foreign Affairs; 

• Mr. Luis Alberto Amorós Núñez, Counsellor, Multilateral Affairs Division, Ministry 
of Foreign Affairs; 

• Mr. Alejandro Castillo Santana, Counsellor, Permanent Mission of Cuba to the 
United Nations Office at Geneva and other International Organisations in 
Switzerland; 

• Mrs. Rebeca Hernández Toledano, Counsellor, Information and Communication 
Division, Ministry of Foreign Affairs; 

• Mr. Manuel Vázquez Sejido, Legal Advisor, National Center for Sexual Education, 
Ministry of Health; 

• Mr. Marco Polo Vega, Official, Ministry of Foreign Affairs; 

• Mrs. Rosa Miriam Elizarde, Official, Ministry of Foreign Affairs; 

• Mr. Frank Díaz Díaz, First Secretary, Permanent Mission of Cuba to the United 
Nations Office at Geneva and other International Organisations in Switzerland; 

• Mr. Pablo Berti Oliva, First Secretary, Multilateral Affairs Division, Ministry of 
Foreign Affairs; 



A/HRC/24/16 

GE.13-15525 42 

• Mr. Juan Antonio Quintanilla Román, Third Secretary, Permanent Mission of Cuba 
to the United Nations Office at Geneva and other International Organisations in 
Switzerland; 

• Mr. Yusnier Romero Puente, Third Secretary, Permanent Mission of Cuba to the 
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