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  القرار املقترح  التوصيات املعلقة  
التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري             - ١

  .)مدغشقر(
  رفض

النظر يف التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء              - ٢
القسري، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم            

  .) األخضركابو فريدي(

  رفض

اك النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشـتر     - ٣
 املتعلق الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفلاألطفال يف املنازعات املسلحة، و

  .)الربازيل(إجراء تقدمي البالغات ب

  رفض

األطفال، والتوقيع والتـصديق علـى      على  مجيع أشكال العقاب البدين     ممارسة  جترمي    - ٤
ـ  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل       ـ  املتعلق ب دمي البالغـات   إجراء تق

  .)الربتغال(

  رفض

املتعلقة بالعمل الالئق    ١٨٩ رقمالنظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية           - ٥
  .)أوروغواي) (الفلبني(للعّمال املرتليني 

  رفض

ـ  ( ١٩ إىل   ١٧النظر يف رفع التحفظات اليت أبديت على املواد من            - ٦ العمـل  شأن  ب
 املتعلقـة   ١٩٥١ عـام اتفاقية  من  )  اخلاص واملهن احلرة   سابهحلاملأجور وعمل املرء    

  .)سرياليون(بوضع الالجئني 

  رفض

، مبا يف ذلك ضمان حرية األحزاب  تاماً  تنفيذاً ١٩٩٥عام  يف  تنفيذ دستورها الصادر      - ٧
السياسية املستقلة واجملموعات اإلثنية والدينية واملنظمات غري احلكومية يف تكـوين           

  .)أستراليا( والتجمع اجلمعيات والتعبري

  قبول

  رفض  .)إسبانيا(توجيه دعوة مفتوحة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة   - ٨

التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة         سألة  دعوة املقرر اخلاص املعين مب      - ٩
 لربيطانيا العظمـى    اململكة املتحدة (القاسية أو الالإنسانية أو املهينة إىل زيارة إثيوبيا         

  .) الشماليةيرلنداأو

  رفض

حاالت تعذيب وسوء معاملة يف أماكن االحتجـاز،        عدم وقوع   اختاذ تدابري تضمن      - ١٠
  .)إسبانيا(لتعذيب ا كافحةومن بينها استحداث آلية وطنية مستقلة مل

  قبول

تعديل القانون اجلنائي وقانون األسرة االحتادي من أجل جترمي االغتصاب الزوجي   - ١١
  .)هندوراس(ضاء التناسلية األنثوية وتشويه األع

  رفض



A/HRC/27/14/Add.1 

3 GE.14-16313 

  القرار املقترح  التوصيات املعلقة  
املعـايري الدوليـة    و، مبا يتفـق     ة تام صورةضمان استقاللية ونزاهة النظام القضائي ب       - ١٢

  .)بوتسوانا(
  قبول

تبـسيط  سـيما    املنظمات غري احلكومية، وال  عترض إنشاء إلغاُء مجيع احلواجز اليت ت      - ١٣
 املموَّلة من موارد آتية من اخلارج، وتعزيُز        اإلجراءات املالية اليت ختضع هلا املنظمات     
  .)املكسيك(مشاركة اجملتمع املدين يف أنشطة الدولة 

  رفض

اختاذ تدابري ملموسة تضمن زيادة الطابع التمثيلي والتشاركي لالنتخابات الوطنية لعام   - ١٤
فيما يتعلق حبرية التجمع، وتشجيُع     وخاصة  ،  ٢٠١٠ مقارنة بانتخابات عام     ٢٠١٥

  .) الشماليةأيرلندا لربيطانيا العظمى واململكة املتحدة(نقاش بني األحزاب السياسية ال

  قبول

 مبا يكفي لـضمان مـستوى        أدىن لألجور يكون معقوالً    إصدار قانون يفرض حداً     - ١٥
  .)زامبيا(معيشة الئق جلميع العمال وأسرهم 

  رفض

ضمن احلصول على تعليم جيـد      نظام التعليم الوطين مبا ي    تطوير  مواصلة العمل على      - ١٦
  .)بيالروس(وجماين 

  قبول

اخلبرية املستقلة املعنية بشؤون األقليات     اليت أبدهتا    الوجيهةالنظر يف تنفيذ التوصيات       - ١٧
  .)كابو فريدي(هبدف ضمان معاملة مجيع اجملموعات اإلثنية يف البلد معاملة عادلة 

  قبول

 أجل حتديد أعمال القمع املؤثرة يف حريـة         رصد تنفيذ قانون مكافحة اإلرهاب من       - ١٨
 وفضالً. تكوين اجلمعيات وحرية التعبري، وحتديد حاالت االحتجاز التعسفي احملتملة        

 ترفهـا عن ذلك، استحداث األنشطة الالزمة للقضاء على التجاوزات اليت قـد تق           
  .)املكسيك( تطبيق هذا القانون عندالسلطات 

  قبول

        
  


