
(A)   GE.14-24820    280115    290115 

 

 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثامنة والعشرون

 من جدول األعمال  6البند 
 االستعراض الدوري الشامل

 *تقـرير الفـريق العامـل المعني باالستعراض الدوري الشامل  

 مهورية إيران اإلسالميةج  

__________ 

 .هبايعمَّم مرفق هذا التقرير بالصيغة اليت ورد  *

 

 A/HRC/28/12 األمم املتحدة

 
 Distr.: General الجمعية العامة

22 December 2014 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/28/12 

GE.14-24820 2 

 احملتويات
 الصفحة الفقـرات 

 3 4-1  ..................................................................... مقدمة   
 3 131-5  ............................................ موجز مداولت عملية الستعراض - أولا  

 3 15-5  ..................... من جانب الدولة موضوع الستعراض عرض احلالة - ألف   
 5 131-16  ....................... ور وردود الدولة موضوع الستعراضجلسة التحا - باء   
 14 131-131  ................................................ و/أو التوصياتالستنتاجات  - ثانياا  
 املرفق 

 31  ................................................................................ تشكيلة الوفد   



A/HRC/28/12 

3 GE.14-24820 

 مقدمة  
عقـــد الفريـــق العامـــال املعـــا بالســـتعراض الـــدورج الشـــامال  املنشـــ   وجـــب  ـــرار  لـــ   -1

تشـرين  71  دورتـه العشـرين ا الفـمة مـن 7001حزيران/يونيه  11املؤرخ  5/1حقوق اإلنسان 
. وُأجـــرج اســـتعراض احلالـــة ا راوريـــة  يـــران 7014فمرب تشـــرين ال/ـــا /نو  1األول/أكتـــوبر    

ـــــوبر  31اإلســـــيفمية ا الجتمـــــاع التاســـــ  املعقـــــود ا  ـــــرأ  وفـــــد 7014تشـــــرين األول/أكت . وت
مستشـار ريـي  اااـا  و راورية  يران اإلسيفمية األمـ  العـال للمسلـ  األعلـو حلقـوق اإلنسـان 

ري لرجيـــا . واعتمـــد الفريـــق العامـــال التقريـــر الســـيد  مـــد جـــواد أرد ـــ القضـــايل للشـــؤون الدوليـــة
ـــــران اإلســـــيفمية ا جلســـــته الرابعـــــة عشـــــرة  امل ـــــا / 4عقـــــودة ا املتعلـــــق يماوريـــــة  ي  تشـــــرين ال/

 . 7014 نوفمرب
فريـق املقـررين  7014كـانون ال/ا /ينـاير   15وكان  ل  حقوق اإلنسان  ـد اتتـار ا  -7

عراض احلالــــة ا راوريــــة  يــــران اإلســــيفمية  األرجنتــــ   التــــاجمل واةموعــــة ال/يفثيــــة  لتيســــري اســــت
 ورومانيا  والفلب . 

  16/71 مــن مرفـق القــرار 5والفقـرة  5/1مــن مرفـق القــرار  15وعمـيفا ب حكــال الفقـرة  -3
 صدرت الوثايق التالية ألغراض استعراض احلالة ا راورية  يران اإلسيفمية  

  ؛A/HRC/WG.6/20/IRN/1وأ  و15اا للفقرة /عرض مكتوب مقدل وفقتقرير وطا وأ  
امية حلقـوق اإلنسـان وفقـاا جتمي  للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السـ وب  
  ؛ A/HRC/WG.6/20/IRN/2وب  و15 للفقرة

وج  15مـــــــوجز أعدتـــــــه املفوضـــــــية الســـــــامية حلقـــــــوق اإلنســـــــان وفقـــــــاا للفقـــــــرة  وج  
    .A/HRC/WG.6/20/IRN/3و
راوريــة  يــران اإلســيفمية عــن طريــق اةموعــة ال/يفثيــة  ايمــة أســ لة أعــد ا وأحيلــإ     -4

  وكنـــدا  وفنلنـــدا  والســـويد  وســـلوفينيا  وااماوريـــة التشـــيكية  وبلسيكـــا  وأملانيـــا   ســـبانيا ســـلفاا 
ــــا الع مــــو   واملكســــي   وليختنشــــتاين ــــداأو واململكــــة املتحــــدة لربيعاني ــــروي   الشــــمالية يرلن   والن

الوليـات املتحـدة األمريكيـة. وهـذس األسـ لة متاحـة علـو الشـبكة االارجيـة ليفسـتعراض و   وهولندا
 الدورج الشامال. 

 موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالا  
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف 

الـدورج أعرب ريي  الوفد عن تقدير راورية  يران اإلسيفمية البالغ لعمليـة السـتعراض  -5
الشامال بوصفاا آلية تعاونية تن ر ا حالت حقوق اإلنسان ا ري  الدول األعضـاء ا األمـم 
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مـــن األساســـل احـــمال متلـــف القـــيم  لنتقاييـــة. و ـــال  نا ىتفـــادوتاملتحـــدة علـــو  ـــدل املســـاواة  
أن  والتقاليــد وال/قافــات واإلحســال عــن فــرض أســاليب حيــاة بعيناــا علــو ادتــرين. وكــرر الت كيــد

  بادئ الكونية املتعددة ال/قافات ا  ال حقوق اإلنسان.  راسخاا  بلدس ملتزل التزاماا 
 لـ  الشـورى اإلسـيفمل واااـا  القضـايل معنيـة مـن  ـركإ عـدة و ارات واـان أُ و د  -6

بفاعليــة ا  عــداد التقريــر الــوطا. كمــا جــرى التشــاور بصــورة مستفيضــة مــ   /لــل اةتمــ  املــد  
 تعليقا م  ا يلزل من اعتبار.  وح يإ

و ـد عملـإ راوريـة  يــران اإلسـيفمية باسـتمرار  منــذ الـدورة األو  ليفسـتعراض الــدورج  -1
/قافيـة. الكونيـة الالشامال  علو مواصلة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  من تيفل رلة أمـور مناـا 

جــإ در  يــات جديــدة. وأُ واعتمــدت سياســات رييســية وســنإ  ــوان  ولــوايأ جديــدة وأنشــ ت آل
مـإ دورات بشـ ن مواضـي  حقـوق اإلنســان    دورات حقـوق اإلنسـان ا بـرام  التعلـيم العــال  ونُ 

لفايـــدة القضـــاة  ومـــوءفل القضـــاء  واألعـــوان العـــامل  ا الســـسون  و ـــوات الشـــرطة  واألســـر  
 واملوءف  املدني . 

انتخابية دميقراطية علـو الصـعيد  عملية 35يإ جر    أُ 1111ومنذ ال/ورة اإلسيفمية عال  -1
م  دون أج متييـز بسـبب العـرق أو اللـون أو ااـن  كاحل ؤون الوطا هبدف   راك املواطن  ا 

تيحــــإ فــــر  للناــــوض باملن مــــات غــــري احلكوميــــة واألحــــزاب السياســــية أو اللغــــة أو الــــدين. وأُ 
 واامعيات. 

شــامال  وبرنــام  الصــحل الن ــال بال احلقــوق ال تصــادية والجتماعيــة وال/قافيــةتعــز ت و  -1
رعايــة األل والعفــال  والشــبكة الوطنيــة للصــحة والتــداوج  ون ــال أطبــاء األســرة  والربنــام  الــوطا 

 . ا املاية من سكان األرياف من تدمات التعليم  اناا  15للتحص . واستفاد حنو 
 ـــانون محايـــة األســـرة فة وضـــ  يضـــعلراميـــة    محايـــة حقـــوق الف ـــات الومشلـــإ التـــدابري ا -10
برنام    و نشاء مكتب نايب الريي  لشؤون املرأة واألسرة  وصندوق عمالة املرأة  و 7013 لعال
واألعمـال احلـرة. كمـا ُوفـرت محايـة  ضـافية للمـرأة مـن  ةمبا رة املرأة لألعمال التساريفايدة نأ لامل
 .  عنف والعتداءاتال
وطا الــتنســيق الد الضــوء علــو  نشــاء مركــز وا  ــال حقــوق العفــال  ســلل ريــي  الوفــ -11
  ووضـ  القـانون األساسـل الـوطا لألطفـال واملـراهق   7017عا باتفا ية حقوق العفال عال امل

  والتو يــ  7014عــال   و ــانون محايــة األطفــال الــذين ل وجمل وــم  و ــانون محايــة حقــوق األســرة
  املسـلحة املنا عـات اك األطفـال ام  ـا تتيارج لتفا ية حقوق العفال بش نالربوتوكول العلو 
 . 7011عال 
ويقـــول الن ـــال القضــــايل علـــو مبـــادئ افــــماض الـــرباءة  وح ـــر أج  ــــكال مـــن أ ــــكال  -17

املســؤولية عــن األحكــال  دالتعــذيب  و ــفافية احملــاكم  ونزاهــة القضــاة  والشــرعية  والتعــوي  عنــ
عــايري احملاكمــة مل راعــاةا ماــرايم العاديــة  االاط ــة  وفصــال ااــرايم السياســية وجــرايم الصــحافة عــن ا
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ح ر العتقـال التعسـفل. كمـا جـرى ضـمان اسـتقيفل السـلعة القضـايية مـن كذا   و وفق األصول
املنتسـبة    القضـاء؛  ؤسسـاتتيفل ما يلل  اإل راف الدايم واملن م علو احملاكم وغريها مـن امل

ايل؛ و نشـــاء مكتـــب وكيـــال منـــ  اارميـــة  ومواصـــلة تعزيـــز مكتـــا الوكيـــال القـــانو  والوكيـــال القضـــ
ومكتب وكيال الشؤون ال/قافية  من أجال الموي  ل/قافة احمال القانون  ومكتب وكيـال تكنولوجيـا 
املعلومــات والتصــالت  مــن أجــال ضــمان ســاولة وســرعة الوصــول    اوي ــات القضــايية وتعزيــز 

املتخصصـــة للقضــــاة؛ و نشــــاء مراكــــز  العدالـــة اإللكمونيــــة؛ وتن ــــيم مزيـــد مــــن الــــدورات التدريبيــــة
ا الدســـتور و ـــانون اإلجـــراءات ااناييـــة  ـــدداا  ت كيـــد ال ىجـــر و  ليفستشـــارات القانونيـــة اواتفيـــة.

مبــدأ اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة  بصــرف الن ــر عــن العــرق والــدين ونــوع    علــوو ــوان  أتــرى
 اان  واإلثنية وغريها من االصايص. 

 يران اإلسيفمية علو مو فاا ب ن تعي  مقـرر تـا  معـا ةالـة حقـوق وءلإ راورية  -13
اإلنســـان ا  يـــران  ـــرار سياســـل وانتقـــايل و حـــف. وعـــيفوة علـــو  لـــ   حـــال فـــرض جـــزاءات 

تعــارض كمـا أاــا تةقـوق اإلنســان   كــاميفا   وتـدابري  ســرية أحاديـة ااانــب دون متتـ  املــواطن  متتعـاا 
 . م  نص وروح صكوك حقوق اإلنسان

  بوصفاا ضحية لإلرهاب  ري  أ ـكال العنـف تنبذ و ال  ن راورية  يران اإلسيفمية -14
مكافحـة ريـ  أ ـكال اإلرهـاب والتعـرف. مـن أجـال وتدعو    املزيد من تضافر اااود الدوليـة 

أتـــرى ا احلملـــة الدوليـــة ملكافحـــة  دولو  مـــ  آليـــات األمـــم املتحـــدة وثيقـــاا  ويتعـــاون البلـــد تعاونـــاا 
مـن أفـراد حـر   4 000خدرات. و د أودت احلرب علو الجتار باملخدرات ةيـاة مـا يقـارب امل

 سنة املاضية.  34احلدود و وات األمن اإليرانية علو مدى 
ألك/ــر مــن أربعــة ميفيــ  لجــا مــن البلــدان  و ــد وفــرت راوريــة  يــران اإلســيفمية مــيف اا  -15

 اةاورة. 

 ة موضوع االستعراض جلسة التحاور وردود الدول -باء 
وفـــود ببيانـــات تـــيفل جلســـة التحـــاور. وميكـــن الطـــيفع علـــو التوصـــيات  104أدلـــإ  -16

 املقدمة أثناء التحاور ا الفرع ال/ا  من هذا التقرير. 
أثنإ جنوب أفريقيا علو الناوض بـاحلقوق الجتماعيـة وال تصـادية  ول سـيما ا فقد  -11

  اجمل التعليم والصحة. 
 العقوبات القاسية م/ال االد وبم األطراف والرجم.  يقاع  ارت  سبانيا    استمرار وأ -11
ورحبـــــإ تايلنـــــد بالتقـــــدل احملـــــر  ا محايـــــة حقـــــوق الف ـــــات الضـــــعيفة  و اصـــــة النســـــاء  -11

 واألطفال. 
 ورحبإ مصر بإنشاء مكتب نايب الريي  لشؤون املرأة واألسرة.  -70
 ر  ا  الت التعليم ومحاية حقوق املرأة والعفال. وأ اد السودان بالتقدل احمل -71
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ورحبــإ الســويد بــالتزال الــريي  باحلــد مــن الر ابــة علــو وســايل اإلعــيفل وتقلــيص املنحــو  -77
 العال.  سواألما لل
زيادة عدد حالت عقوبة اإلعـدال و ـددت علـو مسـؤولية عن أسفاا لسويسرا  وأعربإ -73

 ل. احلكومة عن من  عمليات اإلعدا
حقــــوق  ية مــــن اســــتناد عمليــــات اســــتعراض حــــالتت ااماوريــــة العربيــــة الســــور ر وحــــذ -74

 اإلنسان علو املواجاة والتسيي  واملعايري املزدوجة. 
 وأ ادت طاجيكستان باالعوات املتخذة ملكافحة اإلرهاب والجتار باملخدرات.  -75
فــــرض تغيــــري  و كـــرت ســــرج لنكــــا بــــ ن فــــرض جــــزاءات مــــن جانــــب واحــــد مــــن أجــــال -76

 التمت  ةقوق اإلنسان.  يعيقللسياسات 
السلعات اإليرانية علو  طيفق سراح ري   اا وح/إ راورية مقدونيا اليوغوسيففية سابق -71

 السسناء السياسي  دون  روط. 
و ـــــسعإ تـــــون  راوريـــــة  يـــــران اإلســـــيفمية علـــــو التعسيـــــال بصـــــياغة مي/ـــــاق حقـــــوق  -71

 املواطن . 
انســــتان بالتحســــن ا تغذيــــة األطفــــال وبتوســــي  االــــدمات الصــــحية ا وأ ــــادت تركم -71

 املناطق الريفية. 
يرلنــــدا الشــــمالية عــــن  لقاــــا   اء عقوبــــة أملكــــة املتحــــدة لربيعانيــــا الع مــــو و وأعربــــإ امل -30

 اإلعدال والتمييز ضد األ ليات الدينية وأوضاع السسون. 
ا   اء مضـايقة األ ليـات الدينيـة واحتســا  وأعربـإ الوليـات املتحـدة األمريكيـة عـن  لقاـ -31

 الصحافي . 
وتساءلإ أوروغواج عما   ا كانـإ ااـة التنسـيق الوطنيـة لتفا يـة حقـوق العفـال وليـة  -37

 مواءمة التشريعات م  التفا ية. 
تنتاـــــ  احلقـــــوق  األحاديـــــة ااانـــــب و الـــــإ راوريـــــة فنـــــزوييف البوليفاريـــــة  ن ااـــــزاءات -33

 ب اإليرا . األساسية للشع
ورحبـإ فييـإ نــال باعتمـاد االعــة اإللاييـة الوطنيــة االامسـة والسياســات العامـة للصــحة  -34

 والسكان. 
 وأ اد اليمن بسن عدد من القوان  الرامية    دعم حقوق اإلنسان.  -35
ـــابوج بتن ـــيم دورات تدريبيـــة ا  ـــال حقـــوق اإلنســـان لفايـــدة املســـؤول   -36 وأ ـــادت  مب

 ي  واااا  القضايل واملوءف  املكلف  بإنفا  القوان . احلكوم
 وأعربإ أفغانستان عن تقديرها لستضافة راورية  يران اإلسيفمية ليفج   األفغان.  -31
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 وأ ادت اازاير باعتماد  انون اإلجراءات اانايية ااديد.  -31
احملـروم  مـن الرعايـة األبويـة أو  وأ ادت أنغول بإصدار  انون محاية األطفـال واملـراهق  -31

 ضحايا اإلمهال. 
 75/74وأبدت األرجنت  مشاطر ا القلق الذج أُعرب عنه ا  ـرار  لـ  حقـوق اإلنسـان  -40

 بش ن حالة حقوق اإلنسان ا  يران. 
 البلد. ا وأ ادت أرمينيا باحلقوق ال/قافية والدينية اليت تتمت  هبا األ لية األرمينية  -41
 وح/إ أسماليا البلد علو تنفيذ تدابري تعزيز حرية التعبري وعدل التمييز.  -47
يت تتحـــدن عـــن القلـــق مـــن  يـــادة عمليـــات اإلعـــدال والتقـــارير الـــعـــن وأعربـــإ النمســـا  -43

  . استحالوفاة رهن الحالت التعذيب وسوء املعاملة و 
 يـــود  ـــديدة علـــو حقـــوق  وأعربـــإ البحـــرين عـــن  لقاـــا   اء التقـــارير الـــيت تفيـــد بوجـــود -44

 األ ليات الدينية واإلثنية. 
 رجأ أن حيقق البلد مع م األهداف اإللايية لأللفية. توأ ارت بنغيفديش     -45
 استحدان مؤسسات وطنية حلماية حقوق أضعف الف ات. ب يفرو  علماا يوأحاطإ ب -46
 ا  ل   عدال األطفال. وأعربإ بلسيكا عن  لقاا   اء  يادة عمليات اإلعدال   ا  -41
 الوصـــول    ريوأ ـــادت بـــنن بقـــانون اإلجـــراءات ااناييـــة ااديـــد الـــذج مـــن  ـــ نه تيســـ -41

 العدالة. 
بــالتعليم والصــحة مــا يتصـال وأ ـادت بوتــان بالتـدابري الراميــة    الناـوض ةقــوق املـرأة في -41

 والعمالة والفقر. 
حلكومـــة علـــو مواصـــلة تعزيـــز محايـــة حقـــوق و ـــسعإ دولـــة بوليفيـــا املتعـــددة القوميـــات ا -50

 اإلنسان. 
مايــة حقـــوق ا  ةالـــه االبلــد ن امــ يعـــور وأعربــإ البوســنة واورســـ  عــن أملاــا ا أن -51

 اإلنسان. 
  ول سـيما فيمـا يتعلـق بـاحلقوق ال تصـادية بالتقدل احملر  مـؤتراا  وأحاطإ الربا يال علماا  -57

 والجتماعية. 
ةموعـة حركـة عـدل  لسيفل باألنشعة اليت نفذها البلد بوصفه رييساا وأ ادت برو  دار ا -53

 الحنيا . 
 بإنشاء آليات جديدة حلماية حقوق اإلنسان.  وأحاطإ بوركينا فاسو علماا  -54
 ن  الجتار بالبشر. الرامية    مو سعإ بوروندج البلد علو مواصلة جاودس  -55
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 بــال  اكمــة وفــق األصــولاحملعبيــق  يــران ملعــايري وأعربــإ كنــدا عــن بــالغ  لقاــا مــن عــدل ت -56
  عدال رحيانة جبارج. 

وفيمــا يتعلــق ةريــة الفكــر والــدين والتسمــ  وتكــوين اامعيــات   ــال الوفــد  ن راوريــة  -51
نقابــة عماليــة ورابعــة  400  وسياســياا  حزبــاا  730 يـران اإلســيفمية  ــد أصــدرت تــراتيص لفايــدة 

تن ــــــيم التسمعــــــات  مــــــن الدســــــتور 71املــــــادة جتيــــــز دينيــــــة. و رابعــــــة لأل ليــــــات ال 60مانيــــــة  و
. وميكن لأل ليات الدينيـة أن لقاءجتم  و  300 ما متوسعه جتماعات السلمية. ويُن َّم سنوياا وال

 53 موعـة متنوعـة مـن األغـراض. وحـ، ادن  حصـلإ دمـة ال اتتعلب تصاريأ بإنشاء رابعـ
يـة لفايــدة دار تــرتيص  وجـب اللــوايأ اإل 11 000رابعـة علــو تصـاريأ. و ــد ُأصـدر مــا  موعـه 

 من مات غري حكومية تعمال ا متلف اةالت. 
لشـــؤون األ ليـــات اإلثنيـــة والدينيـــة. و ضـــافة     تاصـــاا  وعـــ  الـــريي  روحـــا  مســـاعداا  -51

من اةموعات اإلثنية ا مناصب كبار املسـؤول  ا الدولـة واملقاطعـات  عضواا  335     ل   عُ 
  لي .  عام  وحكاماا  حكاماا و  ومساعدج و راء و راء نوابماعات احمللية وكو راء و واا
و ـــال  القـــرى  ن والـــريي تـــار أعضـــاء الربملـــاتـــار  لـــ  االـــرباء املر ـــد  ا حـــ  خيُ وخي  -51

ا املايـــــــة.  60النتخابــــــات  متوســــــل املشـــــــاركة ا ويبلـــــــغ الشـــــــعا املبا ــــــر. ماع واملــــــدن بــــــال
 .7013 املايــة  ــن حيــق وــم التصــويإ ا ا ــماع النتخابــات الرياســية حلزيران/يونيــه ا 1721 و ــارك

 من العاد الدوجمل االا  باحلقوق املدنية والسياسية.  75للمادة  وفقاا وأجريإ ري  النتخابات 
اـوض بالصـحافة منـذ تـوجمل حكومـة حسـن روحـا  السـلعة. و د ُأحر   تقدل كبـري ا الن -60

من  انون الصحافة علو أنه ل حيق ألج سلعة حكومية أو غري حكومية  ارسـة  4ة وتنص املاد
الضغل علو الصـحافة لنشـر مـواد أو مقـالت أو ملمارسـة الر ابـة علـو الصـحافة والـتحكم فياـا. 
ويضـــمن القـــانون حريـــة التعبـــري  ـــريعة محايـــة حقـــوق عامـــة ااماـــور مـــن اإلهانـــات وال امـــات 

 . وغريها من النتااكات
ويــــنص الدســــتور علــــو مشــــاركة هي ــــة  لفــــ  ا  جــــراءات  ــــاكم الصــــحافة ووســــايل  -61

اإل راف علو الصحافة ووكالت األنباء واملوا   بمن  انون الصحافة  10املادة  عاداإلعيفل. وت
ـــة    هي ـــة مـــن ســـبعة أعضـــاء ُصـــ ن  ارســـة مـــمإ تشـــكيلتاا بعريقـــة متنـــ  احلكومـــة م  اإللكموني

وكالة أنبـاء ومو ـ   400معبوعة مسسلة و 6 100حواجمل  لصحافة. وهناك حالياا الضغل علو ا
ا املاية من املعبوعات ا املناطق احلدودية  ويعب  بعضاا باللغـات  30 حواجمل  لكمو . وتو ع

 احمللية. 
العديـد مـن األفكـار املبتكـرة الراميـة     7013وتضمن القانون اانايل اإلسيفمل لعـال  -67

حقــوق ااميــ . وجــرى تــدريب ضــابعات الشــرطة علــو التحقيــق والســتسواب. وميكــن  ضــمان
  ــراك من مــات غــري حكوميــة ا جلســات الســتماع وحيضــر احملــامون ريــ  مراحــال التحقيقــات 
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قضــاة ملزمــون بــ ن ي تــذوا ا العتبــار بشــكال كامــال حســ   اميــات الوجلســات الســتماع. و 
 سرة. الدفاع. وجرى سن  انون حلماية األ

ول يلقو القب  علو أحد ا راورية  يران اإلسيفمية وحيتسز بسبب آرايه ومعتقداتـه.  -63
بصـــورة نزياـــة ا حضـــور  ـــامل الــــدفاع   لـــيام وعنـــدما يلقـــو القـــب  علـــو أ ـــخا   يســــتم 

وتســـقل الـــتام املوجاـــة  لـــيام ا ك/ـــري مـــن احلـــالت. وت اـــر اإلحصـــاءات أن معـــدلت اإلدانـــة 
 مقارنة بالعديد من البلدان األترى  وأن املتام يتمت   عاملة أفضال.   منخفضة جداا 

وباإل ـــارة    األ ليـــات الدينيـــة   كـــر الوفـــد أن اإليـــراني  مـــن ريـــ  األ ليـــات الدينيـــة  -64
والجتماعيـة يتمتعـون بـاحلق ا اعتنـاق و ارسـة ثقـافتام وديـنام والتحـدن بلغـتام. وبـالرغم مــن 

ا املايـــة مـــن الســـكان  فإاـــا  /لـــة  مســـة أعضـــاء ا  027مت/ـــال أ ـــال مـــن  أن األ ليـــات الدينيـــة
الربملــان يشــغلون مقاعــد مضــمونة لأل ليــات. و صــص  عانــات مــن امليزانيــة الســنوية    رابعــات 

 األ ليات الدينية من أجال تعزيز معتقدا ا وتقاليدها. 
 يــات حريــة  ارســة معتقــدا م لأ أعضــاء ريــ  األن  مــن الدســتور  ُمــ 13و وجــب املــادة  -65

   وتلقل التعليم بلغتام  ونشر الكتب والصحف  و ارسة احلريات املدنية األترى. وتقاليدهم
الدولـة.  ـؤون  الفر  ب  الرجـال والنسـاء ا العمـال و دارةتكافؤ وينص الدستور علو  -66

تعزيــز ومحايــة حقــوق ويــنص  ــانون حقــوق ومســؤوليات املــرأة و ــانون محايــة األســرة كيفمهــا علــو 
 ـاملة للناـوض من تعة التنميـة ال تصـادية االامسـة    وضـ  تعـة  730املرأة. ودعإ املادة 

 شؤون األسرة واملرأة. ب
 جــا ة األمومــة للمــرأة    تســعة أ ــار. وأصــبأ الــزواج القســرج يعــرض لعقوبــة  تو يــد -61

لربملـان مشـروع  ـانون حلمايـة املـرأة مـن . و ـد  ـدل    االسسن وهذس الزجيات باطلة ولغيـة  انونـاا 
العنـــــف؛ واوـــــدف منـــــه هـــــو احلـــــد مـــــن العنـــــف املتفـــــرق ضـــــد املـــــرأة. وجيـــــرج تـــــدريب  ـــــرطيات 

 للغرض نفسه.  ات متخصصاتواستشاري
 يـــادة ملحوءـــة ا معـــدل تر ـــأ هنـــاك تســـ  نســـاء أعضـــاء ا الربملـــان و  وهنـــاك حاليـــاا  -61

 النساء. 
تصادية املفروضـة علـو هـذا البلـد الـذج حيتـاج املسـاعدة مـن وأدانإ تشاد العقوبات ال  -61

 اةتم  الدوجمل. 
 وأعربإ  يلل عن  لقاا من عدل وجود محاية وتعزيز كافي  لبع  حقوق اإلنسان.  -10
 الن ر ا حالة حقوق اإلنسان ا البلد  وضوعية.    اةتم  الدوجمل بالص  أهابإ و  -11
 ر. القصَّ علو عقوبة اإلعدال كم بلقاا من احلوأعربإ كوستاريكا عن   -17
 بالتقدل الذج أحر س البلد ا  الت م/ال الصحة والتعليم.  وأحاطإ كوبا علماا  -13



A/HRC/28/12 

GE.14-24820 10 

و سعإ  رب  احلكومة علو ضمان أداء آليات الرصد واإلبيفغ لوءايفاا فيما يتعلـق  -14
 بانتااكات حقوق العفال. 

 علو تدتيفته ال/رية باملعلومات.  و كرت ااماورية التشيكية الوفد -15
ـــا الشـــعبية الدميقراطيـــة باإلوـــا ات ا  ـــال احلقـــوق ال تصـــادية  -16 وأ ـــادت راوريـــة كوري

 والجتماعية وال/قافية. 
يــدات ومتييــز ا حــق األ ليــات  بلــغ عنــه مــن  دوأعربــإ الــدالرك عــن  لقاــا بشــ ن مــا أُ  -11
 سيما العايفة الباايية.  ول
إ جيبـــوا بـــاحلوار امل/مـــر بـــ  املفوضـــية الســـامية حلقـــوق اإلنســـان وراوريـــة  يـــران ورحبـــ -11

 اإلسيفمية. 
ـــة فلســـع  علمـــاا  -11 بالتـــدابري املتخـــذة ملكافحـــة الفقـــر  لكناـــا أعربـــإ عـــن  وأحاطـــإ دول

 أسفاا لرداءة تغعية الت م  الصحل. 
ات ال تصادية اليت أثرت علـو وأ ارت  ريميا    التحديات الراهنة   ا ا  ل  العقوب -10

 حسن أحوال املواطن  وحقو ام ال تصادية. 
و ـــــسعإ  ســـــتونيا التعـــــاون مـــــ  آليـــــات اإلجـــــراءات االاصـــــة  وح/ـــــإ راوريـــــة  يـــــران  -11

 اإلسيفمية علو ضمان احلماية الداتلية للمدافع  عن حقوق اإلنسان. 
ينيـة   ـا ا  لـ  مشـاركتاا ا عمليـة بتعزيـز ومحايـة األ ليـات الد وأحاطإ  ثيوبيـا علمـاا  -17

 صن  القرار. 
ــــ -13 فنلنــــدا عــــن أســــفاا لعــــدل  عــــادة احملاكمــــة ا  ضــــية رحيانــــة جبــــارج وأدانــــإ  إوأعرب

  عداماا. 
 ن ن ال العدالة  ول سيما اللسوء    عقوبة اإلعدال. وأعربإ فرنسا عن  لقاا بش  -14
القســرج  وعــن مــدى التقــدل ا مي/ــاق حقــوق وتســاءلإ أملانيــا عــن منــ  الــزواج املبكــر و  -15

 املواطن . 
اتفا يـــة حقــوق العفــال وبالتشـــريعات ب املعنيــة تنســيقجاــة البتعيـــ   وأتــذت غانــا علمــاا  -16

 الرامية    محاية حقوق العفال. 
عربـة عـن  لقاـا بشـ ن حقـوق وطلبإ اليونان معلومـات بشـ ن مي/ـاق حقـوق املـواطن  م -11
 . املرأة
قوق اإلنسان معربة عن  لقاا بش ن حلباعتماد صكوك وطنية  غواتيمال علماا  وأحاطإ -11

 التعريف الدستورج للتمييز العنصرج. 
 وأ ارت هنغاريا بقلق    عدل حتسن الوض  بالنسبة لأل ليات الدينية واإلثنية.  -11
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 فال. طاألوأ ارت آيسلندا    انتشار عقوبة اإلعدال  و اصة    تعبيقاا علو  -10
   محايـة الضـعفاء  والتعـاون مـ   ْ  ورحبإ اونـد بادليـات وباإلصـيفح التشـريعل الـرامي -11

 ادليات الدولية. 
رها ب نــه ميكــن و وأعربــإ  ندونيســيا عــن تقــديرها للتــزال البلــد ةقــوق اإلنســان مبديــة  ــع -17

  حرا  املزيد من التقدل. 
املتعلــق ب سـاليب رصـد مراكـز الحتسـا  التابعــة  وأ ـاد العـراق باعتمـاد الن ـال األساسـل -13

 للشرطة. 
 يرلندا عن  لقاا من وض  األ ليات الدينية واللسوء    عقوبة اإلعدال. أوأعربإ  -14
لعقــاب البــد  لألطفــال والعنــف القــايم علــو نــوع ااــن  لوأعربــإ  ســراييال عــن أســفاا  -15

 والموي  ملمارسات ضارة ا الزواج. 
  يعاليا    التزال الدولة بعملية الستعراض الدورج الشامال.  وأ ارت -16
 وأ ارت اليابان    التزال  يران ةقوق اإلنسان ومشاركة املرأة ا اةتم  وحرية التعبري.  -11
وأعربــإ كا اتســتان عــن تقــديرها للتــدابري املتخــذة بشــ ن حقــوق املــرأة والعفــال  ودعــإ  -11

 وك الدولية.    تعزيز التعاون م  الصك
 ورحبإ الكويإ بالتدابري املتخذة لصاحل األ خا   وج اإلعا ة.  -11
بـــــاااود املبذولـــــة حلمايـــــة الف ـــــات  وأحاطـــــإ راوريـــــة لو الدميقراطيـــــة الشـــــعبية علمـــــاا  -100

 الضعيفة والقضاء علو الفقر. 
زيـارة البلــد ل إلجـراءات االاصـة   اوأعربـإ لتفيـا عـن  لقاـا مـن عــدل توجيـه أج دعـوة  -101

 . ريةتا ادونة األ
 وج األ ــــخا  وأ ــــاد لبنــــان بــــاإلجراءات الراميــــة    محايــــة حقــــوق املــــرأة والعفــــال و  -107

 اإلعا ة. 
النتااكـــات املناسيـــة  مـــنوأ ـــادت ليتوانيـــا  ي/ـــاق حقـــوق املـــواطن  معربـــة عـــن  لقاـــا  -103

 حلقوق اإلنسان. 
   عقوبـة اإلعـدال و   انتااكـات حقـوق  ةزعـمفبصـورة وأ ارت لكسمربغ    اللسـوء  -104

 األ ليات الدينية. 
وأ ــادت ماليزيــا بالتقــدل احملــر  فيمــا يتعلــق بالتشــريعات والسياســات الوطنيــة  و ــسعإ  -105

 اااود الرامية     نشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان. 
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وباإلوــا ات  ســابقاا   يــران اورحبــإ مــاجمل بــاااود الراميــة    تنفيــذ التوصــيات الــيت  بلتاــ -106
 . اليت حققتاا ال تصادية والجتماعية

 وأثنإ موريتانيا علو وض  تعة  املة للناوض بشؤون املرأة واألسرة.  -101
 وج اإلعا ـة  األ ـخا  باإلصيفح التشريعل وحتسـن وضـ  وأحاط اابال األسود علماا  -101

 واســـتغيفل وق العفـــال املتعلـــق ببيـــ  األطفـــالحقـــوالتصـــديق علـــو الربوتوكـــول التتيـــارج لتفا يـــة 
 املواد اإلباحية.  البغاء وا ا األطفال
 . 7015بتحقيق األهداف اإللايية لأللفية  بال عال  طإ ميالار علماا وأحا -101
وأعربــإ هولنــدا عــن معارضــتاا الشــديدة لعقوبــة اإلعــدال مشــرية    عــدل  حــرا  حتســن  -110

  ج بال. 
ــــدورج الشــــامال والتعــــاون بشــــ ن ورحبــــإ نيو   -111 ــــة الســــتعراض ال ــــدا بــــالتزال البلــــد بعملي يلن

 الشواغال املشمكة. 
باإلصــــيفح التشــــريعل وبتحقيــــق األهــــداف اإللاييــــة لأللفيــــة  وأحاطـــإ نيكــــاراغوا علمــــاا  -117

 وحذرت من تسيي  عملية الستعراض الدورج الشامال. 
  محايــــة املـــــرأة وتعزيــــز املســــاواة وتـــــوفري بالتشـــــريعات الراميــــة   وأحاطــــإ النيســــر علمــــاا  -113

 االدمات الجتماعية و سعإ التعاون الدوجمل. 
و ــسعإ نيسرييــا اااــود املتواصــلة الراميــة    الناــوض ةقــوق العفــال  واحلصــول علــو  -114

 الرعاية الصحية  و  امة العدل. 
والتمييـز ضـد األ ليـات وأعربإ النروي  عن  لقاا بش ن عقوبة اإلعـدال  وحريـة التعبـري   -115
 الدينية. 
إدماج األهداف اإللايية لأللفيـة ا تعـل التنميـة وتعزيـز دور املـرأة ا بعمان  ادت وأ -116

 اةتم . 
 ات ااناييـــة ومحايـــة العفـــال  وفيمـــاوأ ـــادت باكســـتان بالتقـــدل احملـــر  ا  ـــوان  اإلجـــراء -111

  يتصال باوي ات القضايية  والسياسات الجتماعية.
الربوتوكـــول التتيـــارج لتفا يـــة حقـــوق العفـــال بشـــ ن  علـــو تو ي الورحبـــإ بـــاراغواج بـــ -111

  مشــــرية    الصــــكوك الوطنيــــة و   احلاجــــة    محايــــة ا ــــماك األطفــــال ا املنا عــــات املســــلحة
 حقوق املرأة. 

ديـــــدة وطلبـــــإ معلومـــــات بشـــــ ن معـــــايري العـــــماف ااسياســـــات الوأ ـــــارت بـــــريو     -111
  ليات الدينية. باأل
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 عـدال أفـراد بشـ ن و سعإ بولندا علو التعاون م  الصكوك الدولية  معربـة عـن  لقاـا  -170
 الف ات الضعيفة والتمييز ا حقام. 

ورحبــإ الربتغــال بالتقــدل احملــر  حنــو  نشــاء مؤسســة وطنيــة حلقــوق اإلنســان معربــة عــن  -171
 وعقوبة اإلعدال.  أسفاا   اء التمييز ب  اانس  والعنف املنزجمل

وأ ـــادت  عـــر بـــإدراج حقـــوق اإلنســـان ا املنـــاه  الدراســـية وتن ـــيم دورات تدريبيـــة ا  -177
  ال حقوق اإلنسان لفايدة املسؤول  احلكومي . 

 وبالتعورات التشريعية.   ورحبإ راورية كوريا بصياغة مي/اق حقوق املواطن -173
يعات وطلبـــإ معلومـــات عـــن املشـــاورات الداتليـــة وأ ـــارت رومانيـــا    حتـــدي  التشـــر  -174
  ي/اق حقوق املواطن .  املتعلقة
بـــالقوان  ااديـــدة حلمايـــة األطفـــال والتـــدابري الراميـــة     وأحـــاط الحتـــاد الروســـل علمـــاا  -175

 محاية األسرة. 
  مـن تقـدل وأوجـه حتسـن سياسـل و ضـايل وتشـريعل هـال حـر  وأ ارت السنغال    مـا أُ  -176
 حقوق العفال واملرأة.  ا

 وأ ادت سرياليون باالعة اإللايية االماسية و سعإ علو  لغاء عقوبة اإلعدال.  -171
الربوتوكــول التتيــارج لتفا يــة حقــوق العفــال بشــ ن  باعتمــاد وأحاطــإ ســنغافورة علمــاا  -171

 ن الدوجمل. و وان  وطنية  و سعإ علو مواصلة التعاو  ا ماك األطفال ا املنا عات املسلحة
و ــسعإ ســلوفاكيا التقــدل احملــر  ا حقــوق املــرأة وحريــة وســايل اإلعــيفل والوصــول     -171

 املعلومات. 
ورحبــإ ســلوفينيا بتعيــ  نســاء ا مناصــب عليــا  لكناــا أعربــإ عــن  لقاــا مــن الجتــار  -130

 بالنساء. 
 اإلجراءات اانايية.  وأ ادت أو بكستان بالتدابري التشريعية واملؤسسية إلصيفح ن ال -131
ورحبـــإ املكســـي   ي/ـــاق حقـــوق املـــواطن   وبالتشـــريعات املتعلقـــة باانســـية  وبالتقـــدل  -137

 احملر  ا حقوق املرأة. 
و ــال ريــي  الوفــد اإليــرا   ن راوريــة  يــران اإلســيفمية ســت تذ ريــ  التوصــيات م تــذ  -133

 ليت طرحتاا الدول. علو األس لة احملددة ا مكتوباا  ااد وستقدل رداا 
   كـر ريـي  الوفـد أن املتامـة  ـد وفيما يتعلق بتنفيـذ حكـم  عـدال رحيانـة جبـارج مـؤتراا  -134

ــــة اإلعــــدال  بعــــد حنــــو ســــب  ســــنوات مــــن  أدينــــإ يرميــــة  تــــال مــــن الدرجــــة األو  تســــتتب  عقوب
القصـــا  بن ـــال  اإلجـــراءات القانونيـــة علـــو ريـــ  املســـتويات  دافـــ  عناـــا تيفوـــا  ـــال. وعمـــيفا 

 وجــب القــانون اانــايل اإلســيفمل  حيــدد أ ــرب أ ــارب الضــحية مــا   ا كــان ينبغــل تنفيــذ عقوبــة 
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اإلعدال. و د حاولإ السلعات القضايية باستمرار   نـاع ابـن الضـحية بـالعفو عـن ااانيـة  لكنـه 
تخدال ة اليت ا مـإ والـدس بالغتصـاب باسـيرف   ويعود  ل     حد كبري    الدعاية اإلعيفم
 العنف  ا ح  مل ي/بإ ادعاء الدفاع لدى احملكمة. 

وفيمــــا يتعلــــق بامل/ليــــة اانســــية  أ ــــار    أن امل/ليــــة اانســــية كانــــإ تعــــرض للميفحقــــة  -135
 . القضايية ا مع م البلدان الغربية ا املاضل غري البعيد جداا 

ر  والمتيـا ات ا  طـار عقـود و ال  ن األ ليات   ا فياـا الباـاييون  تتمتـ  يميـ  الفـ -136
املواطنة. و ال  نه ملن املفار ات أن بع  الدول علو أمت الستعداد حلرمان األمة اإليرانية ب سـرها 

 لقــة بــالغ القلــق   اء  اــامــن حقــوق أساســية مــن تــيفل فــرض جــزاءات ل مــربر وــا ومتييزيــة  لكن
 حالة املواطن  الباايي . 

يـد اعماضـه علــو فـرض أســاليب حيـاة  ـددة حتــإ يافعـة حقــوق وكـرر ريـي  الوفــد ت ك -131
 قول علو احلياد واحمال التعددية ال/قافية. ياإلنسان. فالستعراض الدورج الشامال ينبغل أن 

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
التاليــة وســتقدو ردودلــا عليهــا  ــي  التوصــياتســتدرج جمهوريــة إيــران اإلســالمية  -131
 ناسب ال يتجاوز موعد الدورة الثامنة والعشـرين لمجلـس حقـوق اإلنسـان  ـي   ار/م وقت
  :5102مارج 

 التصديق على االتفاقيات التي ليست بعد طر اا  يها )النيجر(؛  131-1
االنضــماو إلــى الوروتواــوي اال تيــاري الثــاني الملحــق بالعهــد الــدولي  131-7

ــنن(؛ الخــاب بــالحقوق المدنيــة والسياســية والهــاد ف إلــى إلءــاء عقوبــة اإلعــداو )ب
والتصـــديق علـــى الوروتواـــوي اال تيـــاري الثـــاني الملحـــق بالعهـــد الـــدولي الخـــاب 

 بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلءاء عقوبة اإلعداو )الورتءاي(؛ 
االنضماو إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكاي التمييز ضد المـرأة  131-3

 ية(؛ )الجمهورية التشيك
التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكاي التمييز ضد المرأة  131-4

واتفاقيــــة منالضــــة التعــــ يب و يــــرل مــــن ضــــروق المعاملــــة أو العقوبــــة القاســــية أو 
 الالإنسانية أو المهينة )جمهورية مقدونيا اليو وسال ية سابقاا(؛ 

__________ 

 .مل حترر الستنتاجات والتوصيات **
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ي، بما  ي  لك عـن مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز اإلطار القانون 131-5
طريــق الو ــاء بالتزامهــا بالتصــديق علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكاي التمييــز 

 ضد المرأة واتفاقية منالضة التع يب )إندونيسيا(؛ 
النظر  ي التصديق على اتفاقية القضـاء علـى جميـع أشـكاي التمييـز  131-6

ة لحمايــة حقــوق جميــع ضــد المــرأة، واتفاقيــة منالضــة التعــ يب، واالتفاقيــة الدوليــ
العمــاي المهــاجرين وأ ــراد أســرلو، والوروتواــوي اال تيــاري الثــاني الملحــق بالعهــد 
الــدولي الخــاب بــالحقوق المدنيــة والسياســية والهــادف إلــى إلءــاء عقوبــة اإلعــداو، 

 القسري )سيراليون(؛ اال تفاء واالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاب من 
يق على اتفاقية القضـاء علـى جميـع أشـكاي التمييـز النظر  ي التصد 131-1

واالتفاقية الدولية لحماية حقـوق جميـع العمـاي  وبروتواولها اال تياري ضد المرأة،
 المهاجرين وأ راد أسرلو )بوراينا  اسو(؛ 

النظــر  ــي التصــديق أو االنضــماو إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع  131-1
قيـــة الدوليـــة لحمايـــة حقـــوق جميـــع العمـــاي أشـــكاي التمييـــز ضـــد المـــرأة، واالتفا

المهــاجرين وأ ــراد أســرلو، واتفاقيــة منالضــة التعــ يب، واالتفاقيــة الدوليــة لحمايــة 
 )بيرو(؛  جميع األشخاب من اال تفاء القسري

ـــز ضـــد  التصـــديق علـــى  131-1 ـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكاي التميي اتفاقي
       تمييز بين الجنسين ) يسلندا(؛ ، وإلءاء جميع القوانين التي تسمح بالالمرأة
ـــز ضـــد  131-10 ـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكاي التميي التصـــديق علـــى اتفاقي

 المرأة، واتفاقية منالضة التع يب )إستونيا(؛ 
التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكاي التمييز ضد المرأة  131-11

 و انا(؛  )أورو واي، وبولندا،
الراميـــة إلـــى ضـــمان المســـاواة  ـــي معاملـــة النســـاء تكثيـــف جهودلـــا  131-17

والفتيات، وال سـيما عـن طريـق التصـديق علـى اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكاي 
 التمييز ضد المرأة )تايلند(؛ 

االنضــــماو إلــــى اتفاقيــــة منالضــــة التعــــ يب وبروتواولهــــا اال تيــــاري  131-13
ـــة منالضـــة  ـــى اتفاقي ـــة التشـــيكية(؛ والتصـــديق عل  هـــاالتعـــ يب وبروتواول)الجمهوري

 اال تياري )أورو واي(؛ 
   انا، و واتيماال(؛و ، التصديق على اتفاقية منالضة التع يب )بولندا 131-14
التصـــديق علـــى اتفاقيـــة منالضـــة التعـــ يب  ـــي أقـــرق وقـــت ممكـــن  131-15

 )النمسا(؛ 
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 التوقيع والتصديق على اتفاقية منالضة التع يب )إسوانيا(؛  131-16
ــــة األساســــية لحقــــوق اإلنســــان، التصــــديق علــــى االتفاقيــــات الدو  131-11 لي
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكاي التمييــز  ســيما اتفاقيــة منالضــة التعــ يب و وال

      )التفيا(؛  ضد المرأة
إعــادة النظــر  ــي الــتحفع العــاو علــى اتفاقيــة حقــوق ال فــل، بهــدف  131-11

ـــى الوروتواـــوال ـــر عـــو، واالنضـــماو الكامـــل إل ـــة الثالث ـــة حقـــوق  ةت اال تياري التفاقي
 ال فل )بوراينا  اسو(؛ 

 تحفظاتها على اتفاقية حقوق ال فل ) انا(؛  إعادة النظر  ي 131-11
االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق  النظــر  ــي إمكانيــة االنضــماو إلــى  131-70

       جميع العماي المهاجرين وأ راد أسرلو )مصر(؛ 

االتفاقيــــة الدوليــــة لحمايــــة جميــــع األشــــخاب مــــن  التصــــديق علــــى 131-71
  انا(؛ ، و اال تفاء القسري )أورو واي

التصــــديق علــــى نظــــاو رومــــا األساســــي للمحكمــــة الجنا يــــة الدوليــــة  131-77
 )إستونيا(؛ 

التصــــديق علــــى نظــــاو رومــــا األساســــي للمحكمــــة الجنا يــــة الدوليــــة  131-73
ميع االلتزامات المترتوة عليها بموجوو ومواءمة تشريعاتها الوطنية مواءمة تامة مع ج

 )التفيا(؛ 
التصـديق علــى نظــاو رومــا األساســي ومواءمــة تشــريعاتها الوطنيــة معــو  131-74

 )سلو ينيا(؛ 
ـــة  131-75 ـــز تشـــريعاتها الوطني ـــة التـــي صـــدقت  و قـــاا تعزي للمعالـــدات الدولي

 عليها )بوراينا  اسو(؛ 
لـي وتنفيـ  التزاماتهـا الدوليـة  ـي مواصلة تعزيز إطارلا القـانوني المح 131-76

 مجاي حقوق اإلنسان )سنءا ورة(؛ 
النظـــر  ـــي إد ـــاي أحكـــاو محـــددة  ـــي القـــانون الجنـــا ي اإلســـالمي  131-71

 بشأن التحقيق مع مرتكوي العنف المنزلي ومقاضاتهو ومعاقوتهو )الورتءاي(؛ 
ــــات  131-71 ــــة الحقــــوق والحري اســــتنفاد الجهــــود مــــن أجــــل ضــــمان وحماي
 يهــا )جمهوريــة  صــوب عليهــا  ــي الصــكوة الدوليــة التــي أصــوح الولــد طر ــاا المن

 (؛ مقدونيا اليو وسال ية سابقاا 
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تسريع عملية وضع الصيءة النها يـة لميثـاق حقـوق المـواطنين تعزيـزاا  131-71
 إلطارلا المؤسسي لحقوق اإلنسان )زموابوي(؛ 

 ؛ ال(ين )أنءوتكثيف جهودلا  ي مجاي ت وير المؤسسات والقوان 131-30
مواصـــلة جهودلـــا الراميـــة إلـــى تعزيـــز إطـــار حمايـــة حقـــوق اإلنســـان  131-31

 وتعزيزلا )اازا ستان(؛ 
المضـــي  ـــي اعتمـــاد مشـــروع قـــانون إنشـــاء مؤسســـة وطنيـــة لحقـــوق  131-37

 اإلنسان )جنوق أ ريقيا(؛ 
مواصــلة تعزيــز  لياتهــا الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، بمــا  ــي  لــك عــن  131-33

الصـــيءة النها يـــة للعمليـــة التـــي تهـــدف إلـــى ضـــمان امتثـــاي المؤسســـة  طريـــق وضـــع
 الوطنية لحقوق اإلنسان لموادئ باريس )مصر(؛ 

مواصلة جهودلا الراميـة إلـى إنشـاء مؤسسـة وطنيـة لحقـوق اإلنسـان  131-34
 )السودان(؛ 

تسريع اإلجـراءات المتعلقـة بشنشـاء مؤسسـة وطنيـة لحقـوق اإلنسـان  131-35
 باريس )تونس(؛  لموادئ و قاا 
لموـادئ بـاريس  و قـاا إنشاء مؤسسة وطنية مسـتقلة لحقـوق اإلنسـان  131-36

  ي أسرع وقت )شيلي(؛ 
مواصـــلة تعزيـــز األطـــر المؤسســـية، بمـــا  ـــي  لـــك عـــن طريـــق وضـــع  131-31

 و قــاا الصــيءة النها يــة لمشــروع القــانون المتعلــق بمؤسســة وطنيــة لحقــوق اإلنســان 
 االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان )إندونيسيا(؛  لموادئ باريس و  ة العمل

لموادئ باريس وإمدادلا  و قاا إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان  131-31
 بالموارد التي تلزمها ألداء مهامها بفعالية )موريتانيا(؛ 

إنشـــــاء اللجنـــــة الوطنيـــــة لحقـــــوق اإلنســـــان و قـــــاا لموـــــادئ بـــــاريس  131-31
 )النيجر(؛
 قــة علــى وجــو الســرعة علــى القــانون المنشــ  لمؤسســة وطنيــة الموا 131-40

 لموادئ باريس )الورتءاي(؛  تاماا  لحقوق اإلنسان تمتثل امتثاالا 
إتمــاو الجهــود الالزمــة إلنشـــاء المؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســـان  131-41
 لموادئ باريس )ق ر(؛  و قاا 
لموـادئ بـاريس،  و قاا إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان  131-47

 وإمدادلا بموارد بشرية ومالية اا ية )جمهورية اوريا(؛ 
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لموــادئ بــاريس  و قــاا تســريع إنشــاء مؤسســة وطنيــة لحقــوق اإلنســان  131-43
 )سيراليون(؛ 

مواصـــلة تنفيـــ  مـــا يوجـــد  ـــي الولـــد مـــن بـــرام  للتنميـــة االقتصـــادية  131-44
اء مــن وضــع   ــة العمــل واالجتماعيــة تســهو  ــي حمايــة حقــوق اإلنســان، واالنتهــ

 االستراتيجية الوطنية  ي مجاي حقوق اإلنسان )بيالروج(؛ 
إدارية لتعزيز حقوق ال فل  مواصلة السعي إلى اعتماد وتنفي  تدابير 131-45

 وحمايتها )بااستان(؛ 
مواصـــــلة الـــــد اع عـــــن حقـــــوق شـــــعوها  ـــــي التصـــــدي للجـــــزاءات  131-46

 االقتصادية المفروضة )السودان(؛ 
مواصـــلة الجهـــود الراميـــة إلـــى تســـليا الضـــوء علـــى ا ثـــار الســـلوية  131-41

لإلرلاق والتدابير القسرية األحادية الجانب اليهما على الخ ا اإلنما ية الوطنية 
 وعلى تمتع مواطنيها بحقوق اإلنسان األساسية )الجمهورية العربية السورية(؛ 

احـــة الرياضـــة مواصـــلة تخصـــيي المزيـــد مـــن المـــوارد  ـــي مجـــاي إت 131-41
 لجميع الشواق )سري النكا(؛ 

مواصلة توسـيع برامجهـا الناجحـة للتوعيـة بحقـوق اإلنسـان ) نـزويال  131-41
 الووليفارية((؛  - )جمهورية
ـــز الحـــوار والتعـــاون  131-50 ـــى تعزي ـــة إل مواصـــلة سياســـاتها وموادراتهـــا الرامي

 ن )أرمينيا(؛ والتسامح بين مختلف ثقا ات وأديان األقليات القومية إليرا
 الحوار والتعاون  ي مجاي تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها )بنن(؛  131-51
مواصــــلة شــــجب التــــدابير القســــرية األحاديــــة الجانــــب  ــــي جميــــع  131-57

 السيناريولات الممكنة )اوبا(؛ 
 تعزيز وتوسيع الحوار بين األديان والثقا ات )لونان(؛  131-53
اماتها الدولية  ي مجاي حقوق اإلنسان  ي ضوء االمتثاي التاو اللتز  131-54

 تعهد إيران بتحسين الحالة العامة لحقوق اإلنسان  ي الولد )نيوزيلندا(؛ 
 تشجيع زيادة التعاون مع المجتمع الدولي )السنءاي(؛  131-55
مواصــــــلة التعــــــاون والحــــــوار الــــــدوليين بهــــــدف تحســــــين الظــــــروف  131-56

 )سنءا ورة(؛ االجتماعية واالقتصادية لشعوها 
اتخــا  تــدابير مناســوة لتهيةــة بيةــة مواتيــة للتمكــين للمجتمــع المــدني  131-51

 )الجزا ر(؛ 
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تشجيع وتعزيـز التعـاون والتنسـيق مـع المجتمـع المـدني والمنظمـات  131-51
 ؛ ال( ير الحكومية  ي مجاي حقوق اإلنسان )أنءو

ع المــــدني مواصــــلة تعزيــــز التعــــاون بــــين الدولــــة ومنظمــــات المجتمــــ 131-51
ـــــة ـــــزويال )جمهوري ـــــف  ـــــي مجـــــاي حقـــــوق اإلنســـــان ) ن  - المنخرطـــــة  ـــــي التثقي

 الووليفارية((؛ 
مواصلة التثقيف  ـي مجـاي حقـوق اإلنسـان لفا ـدة مـوخفي الخدمـة  131-60

 المدنية وليةات إنفا  القانون )إثيوبيا(؛ 
الــوعي بجميــع قضــايا إ اــاء مواصـلة تــدريب مــوخفي إنفــا  القــانون و  131-61
 قوق اإلنسان )إندونيسيا(؛ ح

ــــي مجــــاي حقــــوق  131-67 ــــالتثقيف   ــــة ب ــــي سياســــاتها المتعلق االســــتمرار  
 اإلنسان وتدريب موخفي إنفا  القانون )بااستان(؛ 

مواصــلة توســيع وتعزيــز بــرام  التثقيــف والتــدريب  ــي مجــاي حقــوق  131-63
 اإلنسان )أرمينيا(؛ 

وير التثقيــف  ــي مجــاي حقــوق زيــادة الجهــود الراميــة إلــى زيــادة ت ــ 131-64
 اإلنسان )أوزبكستان(؛ 

االســــتمرار  ــــي تعاونهــــا مــــع األمــــو المتحــــدة والمنظمــــات الدوليــــة  131-65
 والتءلب على القيود والتحديات المتوقية )جمهورية الو الديمقراطية الشعوية(؛ 

الو ــــاء بوعودلــــا بشنشــــاء مجتمــــع أاثــــر انفتاحــــاا مــــن  ــــالي تنفيــــ   131-66
 )النروي (؛  5101التي أيدتها عاو التوصيات 

 التعاون مع  ليات حماية حقوق اإلنسان )بارا واي(؛  131-61
مواصلة التعاون مع  ليات األمو المتحدة لحقوق اإلنسان  ي إطار  131-61

 تنفي  الصكوة الدولية المصدق عليها )أوزبكستان(؛ 
ى اإلجـــراءات اتخـــا  الخ ـــوات الالزمـــة لتنفيـــ  التعهـــد المقـــدو إلـــ 131-61

 الخاصة بقووي طلوات الزيارة التي تنتظر الوت  يها )التفيا(؛ 
تمكين المقرر الخـاب المعنـي بحالـة حقـوق اإلنسـان  ـي إيـران مـن  131-10

 ودون قيود )السويد(؛  د وي الولد  وراا 
توجيو دعـوة إلـى المقـرر الخـاب المعنـي بحالـة حقـوق اإلنسـان  ـي  131-11

وتمكينـــو مــــن الوصــــوي إلـــى المســــؤولين والمرا ــــق والســــجناء إيـــران لزيــــارة الولــــد 
 المناسوين )الواليات المتحدة األمريكية(؛ 
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التعــاون بشــكل اامــل مــع  ليــات األمــو المتحــدة لحقــوق اإلنســان،  131-17
دعـوة إلـى المقـرر الخـاب المعنـي بحالـة حقـوق اإلنسـان  ـي  بما  ي  لك بتوجيـو

 إيران لزيارة الولد )أستراليا(؛ 
التعــــاون بشــــكل اامــــل مــــع المقــــررين الخاصــــين ل مــــو المتحــــدة  131-13

 والسماح لهو بشجراء زيارات )الووسنة والهرسك(؛ 
مع الدعوة الدا مة الموجهة إلى اإلجراءات الخاصة، العمـل  تماشياا  131-14

 مع اإلجراءات الخاصة وقووي زياراتها )الورازيل(؛ 
جــراءات الخاصــة التابعــة لمجلـــس تيســير الزيــارات التــي طلوـــت اإل 131-15

 حقوق اإلنسان إجراءلا  ي أقرق وقت ممكن )اوستاريكا(؛ 
التعاون مع جميع المكلفـين بواليـات  ـي إطـار اإلجـراءات الخاصـة  131-16

 ل مو المتحدة ال ين ير وون  ي زيارة إيران )ألمانيا(؛ 
إلنســان مواصــلة التعــاون مــع المقــرر الخــاب المعنــي بحالــة حقــوق ا 131-11

 ـــي جمهوريـــة إيـــران اإلســـالمية بهـــدف تحقيـــق المزيـــد مـــن التعـــاون والتشـــاور مـــع 
 الحكومة ) واتيماال(؛ 

التعاون بشكل اامل مع  وـراء ومقـرري األمـو المتحـدة، بمـن  ـيهو  131-11
مع الدعوة الدا مـة  المقرر الخاب المعني بحالة حقوق اإلنسان  ي إيران، تماشياا 

 التي وجهتها الحكومة )لنءاريا(؛ 
التعـاون مــع المقــرر الخـاب و يــرل مــن المكلفـين بواليــات  ــي إطــار  131-11

 اإلجراءات الخاصة ل مو المتحدة )ليتوانيا(؛ 
توجيو دعوة دا مة إلى اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان  131-10

 )بولندا، وبيرو(؛ 
لمقدمــة مـن المكلفــين بواليــات، شيجابيــة  ــي طلوـات الزيــارة االنظـر ب 131-11
 سيما من المقرر الخاب المعني بحالة حقوق اإلنسان  ي الولد )الورتءاي(؛  وال
ـــة مـــع اإلجـــراءات الخاصـــة، بمـــا  يهـــا  131-17 ـــاءة وتعاوني العمـــل بصـــورة بن

 المقرر الخاب المعني بحالة حقوق اإلنسان  ي إيران )جمهورية اوريا(؛ 
بمـا  يهـا  التعاون مع اإلجراءات الخاصـة لمجلـس حقـوق اإلنسـان، 131-13

 المقرر الخاب المعني بحالة حقوق اإلنسان  ي إيران )رومانيا(؛ 
توجيو دعوة دا مـة إلـى جميـع اإلجـراءات الخاصـة، والسـماح بوجـو  131-14

 (؛  اب بد وي المقرر الخاب المعني بحالة حقوق اإلنسان  ي إيران )سلو ينيا
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مواصلة تعاونها مع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان واستكشـاف  131-15
 سول جديدة للتعاون  ي مجاي حقوق اإلنسان )الهند(؛ 

ـــز التعـــاون مـــع المفوضـــية الســـامية لحقـــوق اإلنســـان  131-16 مواصـــلة وتعزي
 )العراق(؛ 
 تيسير اإلدماج االجتماعي للمـرأة مـن أجـل منـع العنـف ضـد النسـاء 131-11

واألطفاي، وا لك التمييز القا و على نوع الجنس والوضع االجتماعي، عـن طريـق 
تحســـين ا ليـــات المحليـــة واتخـــا  تـــدابير تشـــريعية لإلدمـــاج االجتمـــاعي للمـــرأة 

 )طاجيكستان(؛ 
مواصلة سياستها الوطنية الرامية إلى تعزيز تكـا ؤ الفـرب والمسـاواة  131-11

 )سري النكا(؛   ي المعاملة  يما يتعلق بالتوخيف
 اعتماد قانون عاو لمنالضة التمييز )بنن(؛  131-11
 إصالح القوانين التي تتضمن أحكاما تمييزية )الووسنة والهرسك(؛  131-10
اتخا  تـدابير لكفالـة وصـوي المـرأة علـى قـدو المسـاواة إلـى التعلـيو  131-11

لمفروضـــة علـــى العـــالي والحيـــاة المهنيـــة، بمـــا  ـــي  لـــك عـــن طريـــق إلءـــاء القيـــود ا
 ال الوات ور ع الحظر المفروض على د وي المرأة بعض المهن )ألمانيا(؛ 

اتخا  تدابير مال مة، مثل التصديق على اتفاقية القضاء على جميـع  131-17
أشـــكاي التمييـــز ضـــد المـــرأة، مـــن أجـــل تعزيـــز اضـــ الع المـــرأة بـــدور متســـاو  ـــي 

ادية واالجتماعيـة والثقا يـة، بمـا المجتمع، وال سيما  ـي الحيـاة السياسـية واالقتصـ
 )اليونان(؛  الرياضة  يها
ـــة  131-13 تكثيـــف الجهـــود الراميـــة إلـــى تعزيـــز الحقـــوق الثقا يـــة واالجتماعي

 واالقتصادية للنساء واألطفاي واألشخاب  وي اإلعاقة )لونان(؛ 
مواصلة سياستها الوطنية الرامية إلى تعزيز تكا ؤ الفرب  يما يتعلـق  131-14
 توخيف )إريتريا(؛ بال

ــة إلــى ضــمان تلقــي النســاء والفتيــات معاملــة  131-15 تكثيــف الجهــود الرامي
 مساوية لمعاملة الرجاي والفتيان )أورو واي(؛ 

ـــوع  131-16 ـــز بســـوب ن ـــى تميي ـــي تن ـــوي عل ـــة الت تعـــديل التشـــريعات الوطني
 الجنس أو الدين أو األ كار السياسية أو الميل الجنسي )أورو واي(؛ 

االستمرار  ي التدابير الرامية إلى تحسين وضع المرأة  ي المجتمع  131-11
 الووليفارية((؛  -) نزويال )جمهورية 
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مواصـــلة جهودلـــا الراميـــة إلـــى تنفيـــ  برنـــام  شـــامل لحمايـــة حقـــوق  131-11
 المرأة وتمكينها )اليمن(؛ 

 مواصــلة الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز حقــوق المــرأة وال فــل وحمايتهــا 131-11
 )الجزا ر(؛ 

 والفتيـــات للنســـاء الفـــرب وتكـــا ؤ الحقـــوق  ـــي المســـاواة ضـــمان 131-100
 )النمسا(؛ 

تكثيــف الجهــود الراميــة إلــى  لــق مزيــد مــن  ــرب العمــل للجميــع،  131-101
 بمن  يهو  ةة النساء )بوتان(؛ 

اتخـــا    ـــوات إضـــا ية لتحســـين المســـاواة بـــين الجنســـين وتعزيـــز  131-107
لـــزواج وال ــالق والجنســـية وحضــانة األطفـــاي واإلر  )الووســـنة موقــع المـــرأة  ــي ا

 والهرسك(؛ 
 تيسير وصوي النساء إلى القضاء والعمالة )جيووتي(؛  131-103
 مواصلة تحسين برام  تمكين المرأة  ي الولد )إثيوبيا(؛  131-104
مـــع  افالـــة مســـاواة المـــرأة  ـــي المعاملـــة قانونـــاا وممارســـةا، تماشـــياا  131-105
 صيات  ات الصلة الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان )التفيا(؛ التو 
اتخا  جميع الخ وات الالزمة لتعديل األحكاو التمييزية ضد المرأة  131-106

  ي قانون العقوبات والقوانين المدنية )نيوزيلندا(؛ 
ــــز وضــــع المــــرأة  ــــي  131-101 مواصــــلة الجهــــود الراميــــة إلــــى تحســــين وتعزي

 (؛بااستانالمجتمع )
مواصـــلة مســـاعيها الراميـــة إلـــى تعزيـــز حقـــوق المـــرأة وال فـــل و وي  131-101

 اإلعاقة )ق ر(؛ 
 مواصلة حماية الفةات الضعيفة، مثل النساء )السنءاي(؛  131-101
مواصلة اتخا  تـدابير لتعزيـز  ليـات حمايـة حقـوق النسـاء واألطفـاي  131-110

 )أوزبكستان(؛ 
نــع جميــع أشــكاي التمييــز ضــد النســاء والفتيــات، اعتمــاد أحكــاو لم 131-111

وبخاصــة لتعزيــز إمكانيــة حصــوي أ ــراد ال ا فــة الوها يــة واألقليــات الدينيــة األ ــر  
 على التعليو العالي )شيلي(؛ 

مواصـــلة العمــــل مــــن أجـــل تمكــــين المــــرأة اإليرانيـــة مــــن حــــق مــــنح  131-117
 جنسيتها ألطفالها ) واتيماال(؛ 
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ل على إنشاء إطار قانوني وطني لحماية األقليات، بمـا مواصلة العم 131-113
 ــي  لــك المهــاجرون والالجةــون، وحمــايتهو بــ لك مــن العنــف وضــمان معــاملتهو 

 معاملة مناسوة دا ل المجتمع )طاجيكستان(؛ 
 و قــــــاا تعزيــــــز التــــــدابير الراميــــــة إلــــــى حمايــــــة األقليــــــات الدينيــــــة،  131-114
  ريقيا(؛ من دستورلا )جنوق أ 01و 01 تينللماد
الو ــاء بالتزاماتهــا  ــي مجــاي حريــة الــدين واإل ــراج عــن المســجونين  131-115

بســـوب معتقـــداتهو الدينيـــة، مثـــل القـــس ســـعيد عوـــديني، وحمايـــة حقـــوق جميـــع 
 األشخاب  ي إخهار معتقداتهو الدينية )الواليات المتحدة األمريكية(؛ 

عزيـــز المســـاواة بـــين النظـــر  ـــي تعزيـــز الترتيوـــات القا مـــة مـــن أجـــل ت 131-116
ال وا ف الدينية  ير المنتمية لإلسالو، و ةـة المثليـات والمثليـين ومزدوجـي الميـل 
الجنسي ومءايري الهوية الجنسانية عن طريق إلءاء أو تعديل القـوانين التـي تسـمح 

 بمحاامتهو أو معاقوتهو )األرجنتين(؛ 
اإلثنيــة والدينيــة مــن اتخــا  جميــع التــدابير الالزمــة لحمايــة األقليــات  131-111

 جميع أشكاي التمييز )الوحرين(؛ 
تماعية بجميع حقوقها االج اامالا   ضمان تمتع جميع األقليات تمتعاا  131-111

 سيما الحق  ي التعليو )الوحرين(؛  والثقا ية والسياسية، وال
اعتماد سياسـات و ليـات لتفـادي معانـاة أعضـاء أي أقليـة دينيـة مـن  131-111

ـــوع مـــن  ـــد ممارســـتهو أي ن ـــة لهـــو عن ـــز أو انتهـــاة حقـــوق اإلنســـان المكفول التميي
 لحقهو  ي التعوُّد و ق ما يمليو عليهو دينهو )الورازيل(؛ 

اتخــا  جميــع التــدابير الالزمــة لكفالــة الحمايــة، وعــدو التمييــز ضــد  131-170
األقليـات الدينيــة، بمــا  ـي  لــك عــن طريـق الوقــف الفــوري إلنتـاج وســا ا اإلعــالو 

الحكومـة لوـرام  تنشــر معلومـات  اطةـة عـن األقليـات الدينيــة تسـي ر عليهـا  التـي
 وتحرض على اراليتها )الدانمرة(؛ 

اتخا    ـوات تشـريعية عاجلـة، واـ ا   ـوات عمليـة تتجـاوز تلـك  131-171
الــواردة  ــي التقريــر الــوطني المقــدو لالســتعراض الــدوري الشــامل مــن أجــل حمايــة 

 إلثنية )لنءاريا(؛ حقوق األقليات الدينية وا
تنفي  التوصيات السابقة لضمان حماية الحقـوق المدنيـة والسياسـية  131-177
 األقليات ) يسلندا(؛  لجميع
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استعراض سياسـاتها التـي تن ـوي علـى التمييـز ضـد ال ـالق بسـوب  131-173
ـــة ب ريقـــة نزيهـــة وشـــفا ة،  ـــات الديني ـــة ســـير محاامـــات أ ـــراد األقلي ـــنهو، وافال دي

 يرلندا(؛ أحقوق الكاملة لمواطني إيران )ال ومنحهو
تعزيــز الجهــود الراميــة إلــى االعتــراف بشــكل عملــي بالمســاواة  ــي  131-174

الحقوق لجميع المواطنين اإليرانيين، بصرف النظر عن انتماءاتهو الدينية، بما  ي 
 لـــك الحـــق  ـــي التـــروي  لـــدينهو، وتءييـــر الـــدين، وإتمـــاو الدراســـات الجامعيـــة، 

  ي الخدمة المدنية أو  ي القوات المسلحة )إي اليا(؛  والتعيين
وضــع حــد ألعمــاي القمــع ضــد األقليــات اإلثنيــة والدينيــة، وبخاصــة  131-175

الوهــــــا يين، واتخــــــا  تــــــدابير  عالــــــة لوضــــــع حــــــد للسياســــــات التمييزيــــــة ضــــــدلو 
 )لكسمورغ(؛ 

ة، مثـل القضاء على ما ت ارل التقارير من تمييز ضد األقليات الدينيـ 131-176
 الوها يين، وتو ير حماية قانونية أ ضل له ل ال وا ف )سيراليون(؛ 

ـــــدابير المناســـــوة للقضـــــاء علـــــى أعمـــــاي التمييـــــز  131-171 اتخـــــا  جميـــــع الت
والتخويـــف الممارســـة ضـــد األشـــخاب المنتمـــين إلـــى األقليـــات اإلثنيـــة والدينيـــة 

 )سلو اايا(؛ 
ونـــاا وممارســـةا ضـــد األقليـــات اتخـــا  تـــدابير لكفالـــة عـــدو التمييـــز قان 131-171

ــيو العــالي  ــة، بمــا  ــي  لــك االحتجــاز التعســفي واإلقصــاء مــن التعل ــة والديني اإلثني
والوخــا ف الحكوميــة، واــ ا التــد ل الحكــومي ضــد توخيــف األشــخاب المنتمــين 

 إلى ال ا فة الوها ية  ي الق اع الخاب )السويد(؛ 
ليات الدينية واإلثنية، بما وقف جميع أشكاي التمييز ضد أ راد األق 131-171

 ــي  لــك الوهــا يون والــدراويح والمســيحيون وعــرق األلــواز والولــو  واألاــراد، 
 وضمان احتراو حرية الدين )أستراليا(؛ 

ـــات  131-130 وضـــع حـــد  ـــي القـــانون والممارســـة للتمييـــز ضـــد جميـــع األقلي
ق، وضــــمان الدينيــــة واإلثنيــــة، مثــــل الوهــــا يين والصــــو يين واألاــــراد والســــنة العــــر 

 الحماية الكاملة لحقوقهو )النمسا(؛ 
اســـتعراض تشـــريعاتها وسياســـاتها لضـــمان حريـــة الـــدين ل شـــخاب  131-131

ــة حقــوق  ــة، بمــا  ــي  لــك الوهــا يون، واــ لك حماي المنتمــين إلــى األقليــات الديني
 اإلنسان األ ر  المكفولة دون أي تمييز )الجمهورية التشيكية(؛ 

وقمعهــو بسـوب انتمـا هو اإلثنــي  ز ضـد األشـخابوضـع حـد للتمييــ 131-137
 والديني، بما  ي  لك الوها يون واألاراد واأللوازيون والمسيحيون ) رنسا(؛ 



A/HRC/28/12 

25 GE.14-24820 

وضـــع حـــد  ـــي القـــانون والممارســـة للتمييـــز ضـــد األقليـــات الدينيـــة  131-133
 واإلثنية، بما  ي  لك ال ا فة الوها ية )ليتوانيا(؛ 

مييز والتحريض على الكرالية ضد الوها يين اتخا    وات لمنع الت 131-134
أو أي أقليــة إثنيــة أو دينيــة أ ــر ، بءــض النظــر عــن مــا إ ا اــان معتر ــا بهــا رســميا 

 )المكسيك(؛ 
المنــع القــانوني للتعقــيو بالقســر أو اإلاــرال، وعمليــات جراحــة تءييــر  131-135

 الجـــــنس، والعالجـــــات التصـــــحيحية التـــــي تفـــــرض دون موا قـــــة حـــــرة ومســـــتنيرة
 ) يسلندا(؛ 

 وضع حد للتمييز على أساج الميل الجنسي )اندا(؛  131-136
العمل على التصـدي ألي شـكل مـن أشـكاي التمييـز ضـد المثليـات  131-131

ــة الجنســانية وحــاملي صــفات  والمثليــين ومزدوجــي الميــل الجنســي ومءــايري الهوي
حـة تءييـر ، مثـل جراالجنسين وبخاصة لمنع أي ممارسة يمكن أن تمـس بكـرامتهو

داعي لها، وال سيما عندما تجر  دون موا قة مستنيرة على النحو  الجنس التي ال
 الواجب )إي اليا(؛ 

إلءــاء مــا  ــي قــانون العقوبــات مــن أحكــاو تجــرو األنشــ ة الجنســية  131-131
 المثلية بالتراضي بين الوالءين )إسوانيا(؛ 

لقا و علـى التراضـي بـين إلءاء القوانين التي تجرو السلوة الجنسي ا 131-131
 بالءين من نفس الجنس ) يسلندا(؛ 

تنقـيح األحكـاو التشــريعية التـي تضــفي الشـرعية علــى االعتـداء علــى  131-140
المثليات والمثليـين ومزدوجـي الميـل الجنسـي ومءـايري الهويـة الجنسـانية وحـاملي 

ض صفات الجنسين واض هادلو وارتكاق العنف الجنسي  ـي حقهـو وإلقـاء القـو
 عليهو ) يسلندا(؛ 

إلءـــاء جميـــع التشـــريعات التـــي تـــؤدي إلـــى التمييـــز ضـــد األشـــخاب  131-141
 بسوب ميلهو الجنسي أو لويتهو الجنسانية ومقاضاتهو ومعاقوتهو )إسرا يل(؛ 

إلءاء جميع األحكاو التشريعية التي تؤدي إلى التمييز بسوب الميـل  131-147
 لمعلنة أو المتصورة )لكسمورغ(؛ الجنسي ل شخاب ولويتهو الجنسانية ا

الميــل  إيــالء التمــاو لحــاالت العنــف والتمييــز القــا مين علــى أســاج 131-143
الجنســي، وال ســيما ضــد المثليــات والمثليــين ومزدوجــي الميــل الجنســي ومءــايري 

 الهوية الجنسانية، قانونا وممارسةا على السواء )شيلي(؛ 
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د الجـــــرا و المتصـــــلة باالتجـــــار تعـــــديل قـــــانون العقوبـــــات الســـــتوعا 131-144
 بالمخدرات من الجرا و التي يعاقب عليو باإلعداو )إسوانيا(؛ 

النظــر  ــي قضــايا جميــع المحكــوو علــيهو باإلعــداو بهــدف تخفيــف  131-145
 و قــاا أحكــامهو واحتــراو حقهــو  ــي ال عــن  ــي شــرعية احتجــازلو أمــاو محكمــة، 

 للقانون الدولي )سويسرا(؛ 
انون الجنــــا ي اإلســــالمي لضـــمان اتســــاقو مــــع التزاماتهــــا تنقـــيح القــــ 131-146

مـــن العهـــد الـــدولي الخـــاب بـــالحقوق المدنيـــة  6الدوليـــة، بمـــا  ـــي  لـــك المـــادة 
ـــة اإلعـــدا ـــى عقوب و إال  ـــي أشـــد الجـــرا و   ـــورة، والسياســـية، بحيـــج ال يلجـــأ إل

ـــة  يحكـــو أبـــداا  وال باإلعـــداو  ـــي الجـــرا و التـــي يرتكوهـــا أشـــخاب دون ســـن الثامن
 ة، وال يحكو بها أبدا تعسفاا )اندا(؛ عشر 
 إلءاء عقوبة اإلعداو )لكسمورغ(؛  131-141
النظر  ي إلءاء عقوبـة اإلعـداو والتصـديق علـى نظـاو رومـا األساسـي  131-141

 للمحكمة الجنا ية الدولية،  ي أقرق وأنسب وقت )قورب(؛ 
إلعــداو تعــديل جميــع القــوانين والممارســات لكفالــة عــدو الحكــو با 131-141

 على أي شخي اان دون سن الثامنة عشرة عند ارتكاق الجريمة )بلجيكا(؛ 
األ   بوقف ا تياري رسمي لعقوبـة اإلعـداو، والعمـل بخاصـة علـى  131-150

وقف جميع عمليات إعداو األحدا  الجانحين المعتزمة، وحظر الحكو باإلعداو 
  ي الجرا و التي يرتكوها القّصر )أستراليا(؛ 

، وال سـيما قف ا تياري رسمي لعمليات اإلعداواإلعالن  وراا عن و  131-151
 وقت الجريمة )بلجيكا(؛  راا لمن اانوا قصّ 

إلءـاء عقوبــة اإلعــداو، علــى األقـل  يمــا يتعلــق باألحــدا  الجــانحين  131-157
 )الجمهورية التشيكية(؛ 

ل لـ ا األ   بوقف ا تياري تاو لعقوبة اإلعـداو، وإ ا لـو يؤ ـ  بمثـ 131-153
القــرار، حظــر الحكــو باإلعــداو علــى األحــدا  الجــانحين والتخلــي عــن ممارســة 

 عمليات اإلعداو أماو الجمهور )لنءاريا(؛ 
المنــع القــانوني للحكــو باإلعــداو علــى األشــخاب المــدانين بجــرا و  131-154

ارتكوولا قول سن الثامنة عشـرة، دون اسـتثناء، وتنفيـ  وقـف ا تيـاري علـى جميـع 
 اإلعداو ) يسلندا(؛ عمليات 
األ   بوقف ا تيـاري لعمليـات اإلعـداو بءيـة إلءـاء عقوبـة اإلعـداو،  131-155

وضـــمان عـــدو الحكـــو باإلعـــداو علـــى أي شـــخي دون ســـن الثامنـــة عشـــرة وقـــت 
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اتهــا بموجــب اتفاقيــة حقــوق ال فــل ارتكــاق الجريمــة المزعومــة، تماشــيا مــع التزام
 يرلندا(؛ أ)

األحدا  الجانحين، و ي الوقت نفسـو الـني  حظر عمليات إعداو 131-156
 على عقوبات بديلة تتماشى وقانون العقوبات اإليراني الجديد )إي اليا(؛ 

األ ــــ  بوقــــف ا تيــــاري للجــــوء إلــــى عقوبــــة اإلعــــداو بءيــــة إلءا هــــا  131-151
وتخفيف جميع أحكـاو اإلعـداو الصـادرة  ـي حـق األشـخاب الـ ين تقـل أعمـارلو 

 توانيا(؛ عن الثامنة عشرة )لي
 و قـاا العمل، اخ وة أولى، على وضع حد لعمليـات إعـداو القصـر،  131-151

ـــزاو الـــ ي ق عتـــو إيـــران بموجـــب العهـــد الـــدولي الخـــاب بـــالحقوق المدنيـــة  لاللت
 والسياسية وا ا اتفاقية حقوق ال فل )لكسمورغ(؛ 

وهـا اتخا  تـدابير  وريـة إللءـاء عقوبـة اإلعـداو  ـي الجـرا و التـي ارتك 131-151
لعمليــات  أشــخاب عنــدما اــانوا دون ســن الثامنــة عشــرة، واأل ــ  بوقــف ا تيــاري

 اإلعداو أماو الجمهور )النروي (؛ 
إلءــــاء عقوبــــة اإلعــــداو بالنســــوة لمــــن لــــو دون ســــن الثامنــــة عشــــرة  131-160

 )بارا واي(؛ 
حظـــر ت ويـــق عقوبـــة اإلعـــداو علـــى مـــن اـــانوا قص ـــرا وقـــت ارتكـــاق  131-161

 نيا(؛ الجريمة )إسوا
إصدار وقـف ا تيـاري  ـوري للحكـو باإلعـداو علـى األحـدا  و ـي  131-167

الجــــرا و التــــي ال تفــــي بمعــــايير أشــــد الجــــرا و   ــــورة بموجــــب القــــانون الــــدولي 
 يرلندا الشمالية(؛ أملكة المتحدة لوري انيا العظمى و )الم
األ ــــ  علــــى وجــــو االســــتعجاي بوقــــف ا تيــــاري لعقوبــــة اإلعــــداو  131-163
 (؛ رية مقدونيا اليو وسال ية سابقاا )جمهو 
اتخا  جميع التدابير الالزمة ل  ـ  بوقـف ا تيـاري لعقوبـة اإلعـداو  131-164

 اخ وة أولى نحو إلءا ها الكامل )أورو واي(؛ 
ـــ  عمليـــات إعـــداو  131-165 ـــاري رســـمي لتنفي النظـــر  ـــي األ ـــ  بوقـــف ا تي

ــــة إ ــــيهو باإلعــــداو ودراســــة إمكاني ــــة اإلعــــداو األشــــخاب المحكــــوو عل لءــــاء عقوب
 )األرجنتين(؛ 

األ ــ  بوقــف ا تيــاري رســمي لتنفيــ  عمليــات اإلعــداو، وال ســيما  131-166
عمليات إعداو األحدا  الجانحين ال ين اانت أعمارلو دون الثامنة عشرة وقت 



A/HRC/28/12 

GE.14-24820 28 

الجريمة المزعومة، بءية استعراض جميع حاالت األحـدا  المسـجونين  ـي جنـاح 
 اإلعداو )النمسا(؛ 

ـــدا 131-161 ـــة اإلعـــداو تمهي ـــاري لعقوب إللءا هـــا  ـــي أقـــرق  إقـــرار وقـــف ا تي
 ريكا(؛ ا جاي )اوستا

تمديـــد الوقـــف اال تيـــاري لعقوبـــة اإلعـــداو وإلءـــاء عقوبـــة اإلعـــداو؛  131-161
والتصـــديق علـــى الوروتواـــوي اال تيـــاري الثـــاني الملحـــق بالعهـــد الـــدولي الخـــاب 

 إلءاء عقوبة اإلعداو )إستونيا(؛  بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى
وقف عمليات اإلعداو واأل   بوقـف ا تيـاري لعقوبـة اإلعـداو بءيـة  131-161

 إلءا ها ) رنسا(؛ 
إعـــالن وقـــف ا تيـــاري لعقوبـــة اإلعـــداو تمهيـــدا إللءا هـــا  ـــي نهايـــة  131-110

 و قـــاا الم ـــافف و ـــي انتظـــار  لـــك، اتخـــا    ـــوات عاجلـــة للحـــد مـــن ت ويقهـــا، 
 ر الدولية الدنيا )ألمانيا(؛ للمعايي
ـــاري لع 131-111 ـــة إلءا هـــا، النظـــر  ـــي األ ـــ  بوقـــف ا تي ـــة اإلعـــداو، بءي قوب
 يرلـــا مـــن الجـــرا و األ ـــر  التـــي ســـيما  ـــي الجـــرا و المتصـــلة بالمخـــدرات و  وال
 للمعايير الدولية )إي اليا(؛  و قاا يمكن وصفها بأنها "األشد   ورة"  ال

إللءا هـــا  قـــف ا تيـــاري لعقوبـــة اإلعـــداو تمهيـــداا النظـــر  ـــي إعـــالن و  131-117
 )التفيا(؛ 
األ   بوقف ا تياري  وري لعقوبة اإلعداو تمهيدا إللءا هـا )الجوـل  131-113

 األسود(؛ 
 األ   بوقف ا تياري لعقوبة اإلعداو تمهيدا إللءا ها )بولندا(؛  131-114
ف ا تيــاري تخفيــف أحكــاو المحكــوو علــيهو باإلعــداو واأل ــ  بوقــ 131-115

 لعمليات اإلعداو اخ وة أولى نحو إلءاء عقوبة اإلعداو )الورتءاي(؛ 
 وضع حد  وري لجميع عمليات اإلعداو أماو الجمهور )ألمانيا(؛  131-116
 إلءاء الرجو اشكل من أشكاي العقوبة )بارا واي(؛  131-111
ءــاء إلءــاء الــرجو اشــكل مــن أشــكاي عقوبــة اإلعــداو، والنظــر  ــي إل 131-111

 "الردة" اجريمة يعاقب عليها باإلعداو )سلو اايا(؛ 
إلءــاء اللجــوء المســتمر إلــى عقوبــة اإلعــداو والــرجو والقصــاب  ــي  131-111

 جريمة القتل )سلو ينيا(؛ 
 وقف جميع عمليات اإلعداو )إسرا يل(؛  131-110
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ــة لــ ل  131-111 مواصــلة جهودلــا  ــي مكا حــة االتجــار بالمخــدرات ومحارب
 لونان(؛ ا  ة )
التصدي للمشـكلة الخ يـرة التـي ت رحهـا األلءـاو األرضـية )الووسـنة  131-117

 والهرسك(؛ 
مــن العهــد الــدولي الخــاب بــالحقوق  7و 2للمــادتين  و قــاا العمــل،  131-113

المدنية والسياسية، على افالة سالمة الجميع من التعـ يب أثنـاء االحتجـاز، بءـض 
 لدانمرة(؛ )ا النظر عن الميل الجنسي أيضاا 

اإل ــراج عــن جميــع األشــخاب المحتجــزين لمجــرد ممارســة أنشــ ة  131-114
سياســــية ســــلمية؛ والتحقيــــق  ــــي جميــــع حــــاالت التعــــ يب المزعومــــة  ــــي مرا ــــق 

 االحتجاز وتقديو المسؤولين عنها إلى العدالة )ليتوانيا(؛ 
 افالة خروف احتجاز اريمة ) رنسا(؛  131-115
 ي ُشـرع  يـو مـن أجـل تحسـين خـروف االحتجـاز مواصلة العمـل الـ 131-116

  ي نظاو السجون، وإدماج السجناء السابقين  ي المجتمع )االتحاد الروسي(؛ 
 منع العنف ضد النساء واألطفاي ومعاقوة مرتكويو )بيرو(؛  131-111
ـــع القـــوانين التـــي تشـــجع علـــى الـــزواج القســـري  131-111 إلءـــاء وتعـــديل جمي

ال يتجاوزن التاسـعة مـن العمـر، وتسـمح بـزواج الوالـدين  والموكر والمؤقت لفتيات
 بالتوني من أوالدلو بالتوني )إسرا يل(؛ 

 01تعديل القانون المدني من أجل ر ع السن القـانوني للـزواج إلـى  131-111
ســنة لكــل مــن الفتيــان والفتيــات، وإلءــاء تعــديل قــانون حمايــة األطفــاي والمــرالقين 

ح بـــزواج الوالـــدين بـــالتوني مـــن أوالدلـــو بـــالتوني الـــ ين ال ولـــي لهـــو الـــ ي يســـم
 )إي اليا(؛ 
ب ي قصار  جهودلا مـن أجـل القضـاء علـى جميـع أشـكاي التمييـز  131-110

ضــد المــرأة، بمــا  ــي  لــك الــزواج القســري الموكــر للفتيــات وعــدو المســاواة  ــي 
  الحقوق  ي أمور الزواج وال الق والميرا  وحضانة األطفاي )جمهورية اوريا(؛

ســنة والقضــاء  01ســن تشــريعات لر ــع الســن القــانوني للــزواج إلــى  131-111
 على ممارسة الزواج القسري والمؤقت )سيراليون(؛ 

إلءـــاء الممارســـة التمييزيـــة المتمثلـــة  ـــي الـــزواج القســـري والموكـــر،  131-117
ـــات  ـــى التحـــاق الفتي وارتفـــاع معـــدالت التســـرق المدرســـي والقيـــود المفروضـــة عل

 لجامعي، وتعزيز المشاراة الفاعلة للمرأة  ي المجتمع )سلو ينيا(؛ بالتعليو ا
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اعتماد تدابير شاملة لحماية المرأة من أي شكل من أشكاي العنف  131-113
العاو أو المنزلي، وتنفي  سياسة وطنية لحماية النسـاء المعرضـات للخ ـر، وتقـديو 

عين عــن حقــوق اإلنســان الجنـاة إلــى العدالــة، واـ لك اتخــا  تــدابير لحمايــة المـدا 
 والصحا يين )الورازيل(؛ 

مواصـــلة اتخـــا  تـــدابير مال مـــة لتلويـــة االحتياجـــات الخاصـــة للمـــرأة  131-114
 وحماية األطفاي من العنف )جمهورية اوريا الشعوية الديمقراطية(؛ 

اعتمــــاد تشــــريعات تجــــرو العنــــف المنزلــــي، بمــــا  ــــي  لــــك العنــــف  131-115
 تنفي   عالة ) نلندا(؛  الجنسي، إلى جانب تدابير

ضمان حقوق المرأة قانوناا وممارسةا، بما  ي  لك  ي سوق العمل،  131-116
 ومكا حة العنف ضد المرأة وإ الت مرتكويو من العقاق ) رنسا(؛ 

ب ي العناية الواجوة من أجل منع العنف ضد النساء والفتيـات وردع  131-111
 و )إسرا يل(؛ المسؤولين عنو والتحقيق معهو ومعاقوته

تعزيـــز الوســـا ل والتـــدابير الراميـــة إلـــى مكا حـــة العنـــف ضـــد المـــرأة  131-111
 )مالي(؛ 
ضمان التنفي  الفعاي للورنام  الـوطني لمكا حـة العنـف ضـد المـرأة  131-111

 )االتحاد الروسي(؛ 
تنقـــيح أحكـــاو القـــانون الجنـــا ي اإلســـالمي التـــي تميـــز ضـــد النســـاء  131-700

ا    وات تشريعية عاجلة لتجريو العنف المنزلي تحديدا، بما  ي والفتيات؛ واتخ
  لك اال تصاق الزوجي )ليتوانيا(؛ 

الجنا ي اإلسالمي ومنع العقوبات الودنيـة الالإنسـانية  تعديل القانون 131-701
 قانوناا )الجمهورية التشيكية(؛ 

ـــــة ل طفـــــاي حظـــــرا صـــــريحا  131-707 ـــــة الودني ـــــع أشـــــكاي العقوب حظـــــر جمي
 سرا يل(؛ )إ

إلءـــــاء جميـــــع القـــــوانين التـــــي تســـــمح بالعقوبـــــة الودنيـــــة ل طفـــــاي  131-703
 )إسرا يل(؛ 

زيادة التدابير القانونية الراميـة إلـى ضـمان المحاامـة و ـق األصـوي،  131-704
والنزالــة  ــي إقامــة العــدي، بمــا  ــي  لــك اســتقالي القضــاة ونقابــة المحــامين، مــع 

ـــة إيـــالء التمـــاو  ـــاب للتوصـــيات الم ـــي صـــا تها اللجن ـــة اإلعـــداو الت تعلقـــة بعقوب
 المعنية بحقوق اإلنسان، وال سيما  يما يتصل باألحدا  الجانحين )شيلي(؛ 
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ضمان استقالي النظـاو القضـا ي، وضـمان قواعـد المحاامـة العادلـة  131-705
 وحقوق الد اع ) رنسا(؛ 

 مواصـــــلة تحســـــين التشـــــريعات والممارســـــات الوطنيـــــة  ـــــي ميـــــدان 131-706
 استقالي الجهاز القضا ي )االتحاد الروسي(؛ 

السماح لجميـع السـجناء بالوصـوي إلـى محـاو  ـالي جميـع مراحـل  131-701
االحتجاز قول المحاامة ومراحل التحقيق  ي القضايا، والسماح للمحامي بشسداء 
المشـــورة للمــــتهو أثنــــاء لــــ ل اإلجــــراءات )المملكــــة المتحــــدة لوري انيــــا العظمــــى 

 لشمالية(؛ ا وأيرلندا
ضــمان الوصــوي الفــوري إلــى محــاو يقــع عليــو اال تيــار بحريــة  ــي  131-701

 ضــون الســاعة األولــى مــن اإلجــراءات، بمــا  ــي  لــك أثنــاء االســتجوابات األوليــة 
وحتى نهاية الدعو  القضـا ية، واـ ا إلـى جميـع الوثـا ق الرسـمية لهـ ل اإلجـراءات 

 )بلجيكا(؛ 
ـــى الو  131-701 ـــاا عل ـــني قانون ـــى محـــاو طـــواي جميـــع ال ـــق إل صـــوي دون عوا 

مراحل التحقيق الجنا ي والمحاامة واالسـتةناف؛ وافالـة إطـالع المـتهو علـى لـ ا 
إمكانيـة الوصـوي  وهومحـامي الحق  ور إلقاء القوض عليو؛ وإع اء المـدعى علـيهو

 دون قيود إلى ملف القضية بكاملو وإلى جميع األدلة ضد المتهو )الدانمرة(؛ 
مان المحاامـــة و ـــق األصـــوي  ـــي جميـــع اإلجـــراءات القضـــا ية ضـــ 131-710

 )ألمانيا(؛ 
افالــة حصــوي جميــع المــواطنين، قانونــاا وممارســةا، علــى محاامــات  131-711

عادلـــة تقـــوو علـــى ســـيادة القـــانون، علـــى النحـــو الـــ ي قولـــت بـــو  ـــي االســـتعراض 
 )النروي (؛  5101الدوري الشامل لعاو 

ت اإلجرا ية والحق  ي محاامة عادلـة لجميـع افالة جميع الضمانا 131-717
األشخاب ال ين وجهت لهو تهو ارتكاق جرا و، بما  ـي  لـك الحـق  ـي الـد اع 

 واالتصاي بمحاو )رومانيا(؛ 
األصــوي والمحاامــة العادلــة، اتخــا  تــدابير لكفالــة المحاامــة و ــق  131-713
إلعـــــداو ســـــيما  ـــــي أي دعـــــو  مـــــن شـــــأنها أن تـــــؤدي إلـــــى الحكـــــو بعقوبـــــة ا وال

 )المكسيك(؛ 
اتخــا  التــدابير الالزمــة لتعزيــز التعــاون القــانوني الــدولي  ــي حــاالت  131-714

االنتهااات الجسيمة لحقوق اإلنسان وافالة الحق  ي معر ة الحقيقة و ي العدالة 
 )األرجنتين(؛ 
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التحقيــق مــع جميــع المســؤولين عــن إســاءة معاملــة المحتجــزين  ــي  131-715
اء علــــيهو ومحــــاامتهو، بمــــا  ــــي  لــــك  ــــالي الهجمــــات علــــى إيـــران أو االعتــــد

، و ـــي أعقـــاق االنتخابـــات 5101الســـجناء  ـــي ســـجن إيفـــين  ـــي نيســـان/أبريل 
 )اندا(؛  5112الر اسية لعاو 

افالـــة مســـاءلة مرتكوـــي جريمـــة التعـــ يب، والتصـــديق علـــى اتفاقيـــة  131-716
 منالضة التع يب وبروتواولها اال تياري )لنءاريا(؛ 

مواصلة اتخا  تدابير ملموسة لحمايـة حقـوق ال فـل ومواصـلة دعـو  131-711
 الحكومة لمؤسسة األسرة )االتحاد الروسي(؛ 

سـنة وافالـة اسـتيفاء الـزواج  01ر ع الحد األدنـى لسـن الـزواج إلـى  131-711
للشرط القانوني المتمثل  ي الموا قة الحـرة للـزوجين مـن  ـالي إد ـاي تعـديالت 

 دني وقانون حماية األسرة )بولندا(؛ على القانون الم
ــة مواطنيهــا  ــي الــدين  131-711 ــراو الكامــل لحري ــدابير لضــمان االحت اتخــا  ت

 والمعتقد )النروي (؛ 
 ضمان احتراو حرية الدين والمعتقد قانوناا وممارسةا )بولندا(؛  131-770
 ضمان حرية الدين والمعتقد لجميع مواطني إيران )رومانيا(؛  131-771
ــــة علــــى وســــا ا اإلعــــالو، واــــ ا مضــــايقة الصــــحا يين  131-777 وقــــف الرقاب

، وتو ير ضمانات للحق  ي حرية التعوير وحرية وسـا ا اإلعـالو واحتجازلو تعسفاا 
 )السويد(؛ 

اإل ــراج الفــوري و يــر المشــروط عــن جميــع الــ ين احتجــزوا بســوب  131-773
لجمعيــــات والتجمــــع ممارســــتهو الســــلمية لحقــــوقهو  ــــي حريــــة التعويــــر وتكــــوين ا

 السلمي )سويسرا(؛ 
العمل على ضـمان بيةـة مواتيـة ألنشـ ة الصـحا يين والمـدا عين عـن  131-774

 حقوق اإلنسان والمجتمع المدني )تونس(؛ 
مراسـل  وضع حـد لمضـايقة الصـحا يين واضـ هادلو، واإل ـراج عـن 131-775

لتزامهـا بحريـة صحيفة "واشن ن بوست" المحتجز، جيسون رازيـان، للورلنـة علـى ا
 التعوير )الواليات المتحدة األمريكية(؛ 

ضـــــمان الحـــــق المشـــــروع  ـــــي حريـــــة التعويـــــر وتكـــــوين الجمعيـــــات  131-776
والتجمـــع، واإل ـــراج عـــن الســـجناء السياســـيين، بمـــن  ـــيهو النشـــ اء والمحـــامون 

 ال لشيء إال لممارستهو له ل الحقوق )أستراليا(؛  والصحا يون، المحتجزين
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لءاء جميع األحكاو القانونيـة التـي تنتهـك حريـات التعويـر والتجمـع إ 131-771
وتكـــوين الجمعيـــات، علـــى النحـــو الـــ ي يكفلـــو العهـــد الـــدولي الخـــاب بـــالحقوق 

 المدنية والسياسية )بلجيكا(؛ 
مـن الدسـتور  51تعديل قانون الصحا ة لتعريـف اسـتثناءات المـادة  131-771

 )اندا(؛  بعوارات محددة ال تنتهك حرية التعوير
تعزيــــــز حريــــــة وســــــا ا اإلعــــــالو، وإنشــــــاء  ليــــــات  عالــــــة لحمايــــــة  131-771

الصـــحا يين مـــن الهجمـــات والترليـــب، ومـــنح شـــعوها حريـــة الوصـــوي إلـــى وســـا ا 
 اإلعالو اإللكترونية )الجمهورية التشيكية(؛ 

افالة حرية حقيقية  ـي التعويـر واإلعـالو، بمـا  ـي  لـك علـى شـوكة  131-730
لـــك بوضـــع حـــد لمضـــايقة الصـــحا يين والمـــدونين والمـــدا عين عـــن اإلنترنـــت، و 

 حقوق اإلنسان ) رنسا(؛ 
افالــة االحتــراو الكامــل لحريــة التعويــر والــرأي، بمــا  ــي  لــك حريــة  131-731

وســـا ا اإلعـــالو، وضـــمان وصــــوي جميـــع األشـــخاب  ــــي إيـــران دون قيـــود إلــــى 
إلنترنــت ومــن  ارجهــا معلومــات وســا ا اإلعــالو المحليــة واألجنويــة، علــى شــوكة ا

 على السواء )ألمانيا(؛ 
اتخــا    ــوات مال مــة لر ــع القيــود المفروضــة علــى حريــة التعويــر،  131-737

واعتمـــاد إطـــار عمـــل لحمايـــة الصـــحا يين مـــن االضـــ هاد والترليـــب والمضـــايقات 
 )اليونان(؛ 

ـــد مـــن المعلومـــات عـــن احتجـــاز الصـــحا يين واأل ـــراد  131-733 تقـــديو المزي
عوـــرون عـــن  راء معارضـــة مـــن أجـــل التصـــدي للشـــوا ل التـــي أعـــرق عنهـــا الـــ ين ي

 األمين العاو والمقرر الخاب )اليابان(؛ 
ـــة القيـــود المفروضـــة علـــى التـــد ق الحـــر  131-734 ضـــمان حريـــة التعويـــر وإزال

للمعلومــات، بمــا  ــي  لــك عــن طريــق شــوكة اإلنترنــت، ووقــف عمليــات اعتقــاي 
ووجهات نظـرلو واـ ا محـاامتهو ومعـاقوتهو  األشخاب بسوب التعوير عن  را هو

 )لولندا(؛ 
اتخـــــا  الخ ـــــوات الالزمـــــة لضـــــمان تمتـــــع مواطنيهـــــا تمتعـــــا اـــــامال  131-735

بالحقوق والحريات التي يمنحهو إيالا الدسـتور اإليرانـي، مـع الترايـز بوجـو  ـاب 
علــى الحــق  ــي حريــة التعويــر، والحــق  ــي النشــاط السياســي، والحــق  ــي التجمــع 

 وي (؛ )النر 
 تعزيز حرية التعوير والتروي  لها، وال سيما حرية الصحا ة )السنءاي(؛  131-736
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التنفيـــ  الفعـــاي اللتزاماتهـــا الدوليـــة بكفالـــة حمايـــة المـــدا عين عـــن  131-731
حقــوق اإلنســان و يــرلو ممــن يمارســون حقهــو  ــي حريــة الــرأي والتعويــر والتجمــع 

 ن الدولي لحقوق اإلنسان ) نلندا(؛ السلمي وتكوين الجمعيات امتثاال للقانو 
وضــع حــد لقيودلــا ومراقوتهــا الشــديدة لشــوكة اإلنترنــت، ومــن ثــو  131-731

ضــمان وصــوي جميــع مواطنيهــا بحريــة ودون قيــود إلــى شــوكة اإلنترنــت ووســا ا 
 التواصل االجتماعي )السويد(؛ 

انيـة وصـوي إيالء المزيد من االعتوار لتدابيرلا الراميـة إلـى افالـة إمك 131-731
ـــى شـــوكة اإلنترنـــت، واـــ لك للتقـــدو المحـــرز  ـــي لـــ ا الشـــأن  عامـــة الجمهـــور إل

 )اليابان(؛ 
النهــــوض بمشــــاراة المــــرأة االقتصــــادية  تعزيـــز التــــدابير الراميــــة إلــــى 131-740

 والسياسية  ي الولد )جنوق أ ريقيا(؛ 
ـــر  ـــي الت ـــورات 131-741 ـــة إلـــى مـــنح المـــرأة دورا أاو ـــز الجهـــود الرامي  تعزي

 االجتماعية واالقتصادية )مصر(؛ 
مواصـــلة الجهـــود مـــن أجـــل زيـــادة مشـــاراة المـــرأة  ـــي المجـــاالت  131-747

 السياسية والعامة والمهنية )سري النكا(؛ 
مضــــاعفة جهودلــــا الراميــــة إلــــى تعزيــــز مشــــاراة المــــرأة  ــــي الحيــــاة  131-743

 السياسية والخدمة المدنية )ترامانستان(؛ 
ات الرامية إلى النهوض بحقوق المرأة، وا لك مشـاراتها تعزيز ا لي 131-744

 ؛ ال( ي عمليات صنع القرار )أنءو
اتخـــا  تـــدابير تشـــريعية وإداريـــة إلزالـــة القيـــود القانونيـــة والحــــواجز  131-745

االجتماعية التي تحوي دون مشاراة المرأة على قدو المساواة  ي قوة العمل و ـي 
 صنع القرار  ي الحكومة )اندا(؛ الحصوي على التعليو وتولي مناصب 

مواصـــلة مـــا تو لـــو مـــن جهـــود مـــن أجـــل زيـــادة مشـــاراة المـــرأة  ـــي  131-746
 المجاالت العامة )إريتريا(؛ 

مواصلة الجهود الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة  ي العملية السياسـية  131-741
 ومشاراتها  ي الحياة العامة )ماليزيا(؛

 ة وتمكينها  ي الحياة العامة )عمان(؛ مواصلة دعو المرأ 131-741
مواصلة اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية من أجل إيجـاد  ـرب  131-741

 عمل جديدة )جيووتي(؛ 
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زيادة ما تتخ ل من تدابير من أجـل تنشـيا العمالـة، وتعزيـز حصـوي  131-750
يو الفقراء على الخدمات األساسية، بما  ي  لك الصرف الصحي والصـحة والتعلـ

 )دولة  لس ين(؛ 
وضــــع بــــرام  تدريويــــة للشــــواق مــــن أجــــل تحســــين قــــدرتهو علــــى  131-751

 الوصوي إلى سوق العمل )الهند(؛ 
ــرام   ــي مجــاي التعلــيو والصــحة والتمكــين  131-757 ــ  ب االســتمرار  ــي تنفي

االجتماعي وإدماج الفةات الضعيفة، وال سيما النساء واألطفـاي واألشـخاب  وي 
الي ا ليات الوطنية القا مـة واـ لك مـع المنظمـات  يـر الحكوميـة اإلعاقة، من  

 والمنظمات الدولية المعنية )بروني دار السالو(؛ 
مواصــلة الجهــود المو ولــة لتحســين نظــاو الضــمان االجتمــاعي مــن  131-753

أجــل العنايــة بالمســنين واألشــخاب  وي اإلعاقــة بصــورة أ ضــل )جمهوريــة اوريــا 
 (؛ الشعوية الديمقراطية

 مواصلة ما تو لو من جهود من أجل استةصاي الفقر )بنءالديح(؛  131-754
مواصلة تنفي     ها وبرامجها الوطنيـة الراميـة إلـى تحقيـق ألـداف  131-755

 القضاء على الفقر )ميانمار(؛ 
ــو مــن جهــود مــن أجــل استةصــاي الفقــر مــن  ــالي  131-756 مواصــلة مــا تو ل

 طار السياسة االستراتيجية الوطنية )نيكارا وا(؛ تنفي  األدوات التي طورت  ي إ
ــــالء التمــــاو  ــــاب لإلدمــــاج االجتمــــاعي واالقتصــــادي لســــكان  131-751 إي

ـــر اإلطـــار  ـــد مـــن  ـــالي ت ـــوير الهيااـــل األساســـية وتءيي ـــة  ـــي الول ـــاطق الريفي المن
 التنظيمي  ي جميع مجاالت الحياة واإلعاشة )طاجيكستان(؛ 

لرامية إلى تعزيـز وحمايـة حقـوق الفالحـين و يـرلو مواصلة التدابير ا 131-751
 المتعددة القوميات((؛  - من األشخاب العاملين  ي المناطق الريفية )بوليفيا )دولة

مواصــلة االرتقــاء بمســتو   ــدماتها العامــة، واــ لك تحســين نوعيــة  131-751
 الخدمات العامة  ي المناطق الريفية ومد  تء يتها )الصين(؛ 

صــلة بــرام  التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة عــن طريــق تصــحيح موا 131-760
 أوجو التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية )مالي(؛ 

ــــو ر التعلــــيو والصــــحة والخــــدمات  131-761 مواصــــلة تنفيــــ  الوــــرام  التــــي ت
 االجتماعية  ي المناطق الريفية )ميانمار(؛ 

من إمكانيات حصوي جميع  تحسين التدابير الرامية إلى تو ير مزيد 131-767
 المواطنين على سكن )العراق(؛ 
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مواصلة اإلجراءات الراميـة إلـى تحسـين االمتثـاي إلـى حـق اإلنسـان  ـي  131-763
 المتعددة القوميات((؛ -يا )دولة )بوليف 61/525الميال،  ي إطار قرار الجمعية العامة 

الصـحية  ـي  مواصلة ب ي الجهود  ي مجاي تعزيز تء ية الخـدمات 131-764
 لخ  ها اإلنما ية الوطنية )بروني دار السالو(؛  الولد، و قاا 

تكثيــف الجهــود الراميــة إلــى افالــة تعمــيو التــأمين الصــحي، بمــا  ــي  131-765
  لك إمكانية الحصوي على رعاية صحة األو وال فل )دولة  لس ين(؛ 

ـــــع  131-766 ـــــة التـــــأمين الصـــــحي ليشـــــمل جمي مواصـــــلة توســـــيع ن ـــــاق تء ي
 لمواطنين، بمن  يهو الموجودون  ي المناطق الريفية )الهند(؛ ا

تقوية تعاونها مع منظمات المجتمع المـدني مـن أجـل تعزيـز وحمايـة  131-761
 حقوق اإلنسان  ي مجاي الخدمات الصحية )اازا ستان(؛ 

ـــة وصـــحية تســـتجيب الحتياجـــات الشـــعب  131-761 انتهـــاج سياســـات إنما ي
 اإليراني )لونان(؛ 

مواصــــلة جهودلــــا الهاد ــــة إلــــى تحســــين إمكانيــــة الحصــــوي علــــى  131-761
 الخدمات الصحية )بااستان(؛ 

تكثيــف الجهــود الراميــة إلــى إتاحــة المزيــد مــن إمكانيــات الحصــوي  131-110
 على التعليو والرعاية الصحية )ترامانستان(؛ 

، وال ســيما  يمــا يتصــل بــالحق تكثيــف جهودلــا والمضــي  يهــا قــدماا  131-711
  ي التعليو )جمهورية اوريا الشعوية الديمقراطية(؛ 

مضـــاعفة جهودلـــا الراميـــة إلـــى تعزيـــز بـــرام  التعلـــيو العـــاو والتوعيـــة  131-717
 وبناء القدرات وا ا التدريب )جيووتي(؛ 

 مواصـــلة جهودلــــا الراميـــة إلــــى ســـد الفجــــوات القا مـــة  ــــي مجــــاي 131-713
 التعليو،  ي المناطق النا ية )ماليزيا(؛ 

  تعزيز السياسات الرامية إلى منع التسرق المدرسي )بنءالديح(؛ 131-714
مواصــلة الجهــود الوطنيــة المو ولــة  ــي مجــاي اإلدمــاج االجتمــاعي  131-715

 ل شخاب  وي اإلعاقة )مصر(؛ 
مواصــلة مــا تو لــو مــن جهــود لصــالح األشــخاب  وي اإلعاقــة، مــن  131-716

ســيما  ــي مجــاي التعلــيو والصــحة ) نــزويال   ــالي تلويــة احتياجــاتهو الخاصــة، وال
 الووليفارية((؛  -))جمهورية 

مواصـــلة اتخـــا  التـــدابير الالزمـــة لـــدعو وحمايـــة حقـــوق األشـــخاب  131-711
  وي اإلعاقة )اازا ستان(؛ 
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ــــوعي بحقــــوق األشــــخاب  وي اإلعاقــــة  131-711 مواصــــلة حمــــالت إ اــــاء ال
 )الكويت(؛ 

اإلعاقـــة مـــن أجـــل ضـــمان إدمـــاجهو تعزيـــز حقـــوق األشـــخاب  وي  131-711
 االجتماعي )أوزبكستان(؛ 

مواصلة اعتماد تدابير  اصة ترمي إلى تحسين نوعية حياة األطفاي  131-710
  وي اإلعاقة )الكويت(؛ 

مواصـــلة الحفـــاا علـــى التعـــاون الجيـــد مـــع مكتـــب مفوضـــية األمـــو  131-711
 عاقة )الكويت(؛ المتحدة السامية لشؤون الالجةين  دمةا لالجةين  وي اإل

افالــــة قــــدرة األقليــــات الدينيــــة واإلثنيــــة والجنســــية علــــى ممارســــة  131-717
 حقوقها وحرياتها، على النحو ال ي يضمنو الدستور اإليراني )لولندا(؛ 

االعتــراف بجميــع األقليــات الدينيــة الموجــودة  ــي إقلــيو جمهوريــة  131-713
 لة ألعضا ها )بيرو(؛ إيران اإلسالمية واحتراو حقوق اإلنسان المكفو 

مواصلة اتخا  تدابير تحمي األقليات الدينية واإلثنية من أجل ضـمان  131-714
 مشاراتها الكاملة والمتساوية  ي الحياة العامة والخاصة )نيوزيلندا(؛ 

الحـــرب علـــى أن تكـــون التـــدابير المتخـــ ة لحمايـــة حقـــوق الالجةـــين  131-715
 بها دوليا )أ ءانستان(؛ ممتثلة للقواعد والمعايير المعترف 

تعزيـــــز القـــــدرة علـــــى تجهيـــــز ملفـــــات طـــــالوي اللجـــــوء واستضـــــا تهو  131-716
 وإدماجهو، بتعاون وثيق مع أصحاق المصلحة المعنيين )المكسيك(؛ 

مواصــلة جهودلــا الراميــة إلــى تقــديو المعونــة اإلنما يــة واإلنســانية إلــى  131-711
 أقل الولدان نمواا )سري النكا(؛ 

مواصـــلة تقـــديو المزيــــد مـــن المســـاعدة التقنيــــة إلـــى الولـــدان الناميــــة  131-711
 )اوبا(؛ 
تكثيف الجهود الرامية إلى تخصيي المزيد مـن المـوارد  ـي الدسـتور  131-711

 )إريتريا(؛ 
تعزيـــز التقـــدو المحـــرز نحـــو تحقيـــق األلـــداف اإلنما يـــة ل لفيـــة و ـــي  131-710

  تحسين مؤشرات التنمية الوشرية )الهند(؛
 االستمرار  ي تقديو معونتها اإلنسانية إلى أقل الولدان نمواا )إريتريا(ف  131-711

جميـــع االســـتنتاجات و/أو التوصـــيات الـــواردة  ـــي لـــ ا التقريـــر تعوـــر عـــن موقـــف  -131
الدولــة )الـــدوي( التـــي قـــدمتها و/أو الدولـــة موضــوع االســـتعراضف وال ينوءـــي أن يفهـــو أنهـــا 

  ل بكاملوفتحظى بتأييد الفريق العام
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