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 مقدمة  

عقد الفريق العامل املعين بالستعراض الدوري الشـامل  املنشـو وفقـاا لقـرار حلـق  قـو   -1
 19يف الفــــنة مــــن والعشــــرين ة ديــــادورتــــ  احل  2007 زيرا /يونيــــ   18املــــ ر   5/1اإلنســــا  

ــــاير 30 إىل ــــا يف ا لســــة اليامنــــة  2015 كــــانو  الياا/ين ــــق بورميني . وُأجــــري الســــتعراض املتعل
أشـــوت أرمينيـــا ناوـــب وايـــر ا ارجيـــة   وتـــرأف وفـــد   .2015 كـــانو  الياا/ينـــاير  22املعقـــودة يف 
ة عشـــرة  املعقـــودة رابعـــجلســـت  ال واعتمـــد الفريـــق العامـــل التقريـــر املتعلـــق بورمينيـــا يف هوفاكيميـــا .

 .2015 كانو  الياا/يناير  27 يف

  اختـــار حلــــق  قـــو  اإلنســــا  حموعـــة املقــــررين 2015 كـــانو  الياا/ينــــاير  13ويف  -2
 . إندونيسيا والسلفادور ونيجريياالتالية )اجملموعة اليالثية( لتيسري الستعراض املتعلق بورمينيا: 

صــدرت   16/21مــن مرفــق القــرار  5والفقــرة  5/1فــق القــرار مــن مر  15ووفقــاا للفقــرة  -3
 بورمينيا:  الة  قو  اإلنسا  يفاستعراض رغراض الوثاوق التالية أل

)أ( 15م وفقـــــــــــــــــــــاا للفقـــــــــــــــــــــرة د  تقريـــــــــــــــــــــر و ين/عـــــــــــــــــــــرض مكتـــــــــــــــــــــو   ُـــــــــــــــــــــ )أ( 
(A/HRC/WG.6/21/ARM/1؛) 

  وفقـاا جتميع للمعلومات أعدت  مفوضية األمم املتحدة السـامية حلقـو  اإلنسـا ) ( 
 (؛A/HRC/WG.6/21/ARM/2( ) )15للفقرة 

)ج( 15وفقـــــــــــــاا للفقـــــــــــــرة   قـــــــــــــو  اإلنســـــــــــــا  مـــــــــــــوجز أعدتـــــــــــــ  مفوضـــــــــــــية )ج( 
(A/HRC/WG.6/21/ARM/3 وA/HRC/WG.6/21/ARM/3/Corr.1). 
  أذربيجــا  وأ يلـ  إىل أرمينيـا  عــن  ريـق اجملموعـة اليالثيــة   اومـة أسـسلة أعــد ا سـلفاا  -4

واململكــــة املتحــــدة   وسويســــرا  وســــلوفينيا  وا مهوريــــة التشــــيكية  وبلجيكــــا  وأملانيــــا  وإســــبانيا
هـذ  األسـسلة علـى ميكـن ال ـالع علـى وهولنـدا. و   والنـروي   لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشـمالية

 املو ع الشبكي ا ارجي لالستعراض الدوري الشامل. 

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

أ  د رويق الوفـد دعـم أرمينيـا لعمليـة السـتعراض الـدوري الشـامل وشـدد علـى أ يـة أك   -5
علـى املمارسـات الفضـلى. وشـكر روـيق الوفـد كيـع احلكومـات الـ   بعضها البعض الوفود ُتطلع

 الستعراض.   أثناءوهي األسسلة ال  سيجيب عليها وفدُ   ر   أسسلتها كتابةا 

التقريــر الــو ين ألرمينيــا بهمــاا أهــم حــالت اإلصــال  املتعلقــة  قــو  اإلنســا   عــرضو  -6
ها. و ــد  ظيــ  التوصــيات الــ   ُــدم  خــالل تنفيــذالــ  اعنضــ   بــاتالتحــديات والعقأهــم و 
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  متـدابري تشـريعية وعمليـة لتنفيـذها. و ـد   تمـداحلكومـة. واعتُ  اهتمـام شـديد مـنالدورة األوىل ب
ن تنفيـــذ التوصـــيات وكانـــ  مـــن بـــب البلـــدا  الـــ   بلـــ  أكـــرب عـــدد مـــن عـــأرمينيـــا تقريـــراا مر ليـــاا 
ة األوىل. وأعرب  أرمينيـا عـن تقـديرها لـدور اجملتمـع املـدا يف هـذ  العمليـة ولالتوصيات خالل ا 

كـن وشددت على اهتمام  هبا وأعربـ  عـن اعتقادهـا أ  إنشـاء نظـام أمـ  حلقـو  اإلنسـا  ل مي
بـب دور الدولـة ودور اجملتمـع املـدا. وتعـود نشـوة اجملتمـع املـدا يف  متزايـدأ  يكو  إل مثـرة تـرار 

العقـــد  يفاســـتقالوا و ـــد شـــهد  فـــرة يف نشـــا   علـــى ا صـــو  بعـــد أرمينيـــا إىل األيـــام األوىل 
 املاضي. فالعديد من املنظمات تساهم يف حالت متخصصة وجتري دراسات فيها. 

روــيق الوفــد أهــم إأــااات أرمينيــا منــذ الســتعراض الــدوري الشــامل األول  بــدءاا  دســر و  -7
 2016و 2012 يبالربنــام  الســناتيجي لاصــال ات القانونيــة والقضــاوية للفــنة مــا بــب عــام

تشـــــريعات العقوبـــــات مشلـــــ  أنشـــــطت  الواســـــعة النطـــــا  التشــــريعات القضـــــاوية وا ناويـــــة و الــــذي 
أفعــال أخــرب؛ وبــدء علــى العقوبــات ختفيــف و  ؛ ــرم عــن بعــض األفعــال؛ ونــزع صــفة ااإلصــال ية

 ال  تستغر ها احملاكمات. د؛ وتقصري املدمرا بة السلوكالعمل بنظام 
الضـــــوء علـــــى الســـــناتيجية الو نيـــــة حلمايـــــة  قـــــو  اإلنســـــا  روـــــيق الوفـــــد ط وإذ ســــل   -8

  فريقـاا عـامالا  ـد أنشـ  إو  2014ن  مت إ رار خطة عمل ذات صلة يف عـام  ال إ  2012 لعام
  إ رار خطط مواضيعية يف حالت عديدة.كما متلتنسيق تنفيذها.  

 نــة اإلصــال ات الدســتورية يف أرمينيــا وأُعيــد تنظــيم اجمللــق  2013يف عــام ُشــك ل  و  -9
تنفيـــــذ سياســـــة املســـــاواة بـــــب ا نســـــب يف فـــــة بلمكاملعـــــين بشـــــ و  املـــــرأة يف شـــــكل  ليـــــة و نيـــــة 

القــــانو  املتعلـــق بضــــما  املســـاواة يف احلقــــو  بـــب املــــرأة  2013يف عـــام ُتمــــد اع. و 2014 عـــام
 رصد  وتنفيذ  على حنو فعال. لة املناسبالسياسة  جتري صيارغةوالرجل و 

ومت التوكيــــــد علــــــى أ  ديــــــوا  املظــــــامل يف أرمينيــــــا  ــــــد  صــــــل علــــــى املركــــــز  ألــــــف  يف  -10
  بــذلأ أداء داوــرة الــرد الســريع كفلــ  فوأ  احلكومــة  ــد اادت ميزانيتــ  يف كــل ســنة 2013 عـام

   علــى عــدد مــن الصــكوك الدوليــة أثنــاء عــ  أرمينيــا أو صــد  فيــ  ومكاتبــ  اإل ليميــة عملهــا. وو   
الستعراض  من كلتها اتفا يـة  قـو  األشـخا  ذوي اإلعا ـة والتفا يـة الدوليـة  موضوع فنةال

الدوليــة حلمايــة  قــو  كيــع العمــال  حلمايــة كيــع األشــخا  مــن الختفــاء القســري والتفا يــة
املهـــاجرين وأفـــراد أســـرهم. و ـــد يصـــبظ التصـــديق علـــى نظـــام رومـــا األساســـي للمحكمـــة ا ناويـــة 

 كيع املساول ذات الصلة يف عملية اإلصال  الدستوري. تعال  الدولية ممكناا عندما 
يــة امتيــالا ملــا يــن  عليــ  وُكل ــف أمــب املظــامل األرمــين اهمــة إنشــاء اةليــة الو اويــة الو ن -11

الربوتوكول الختياري لتفا ية مناهضة التعذيب ورغري  من ضـرو  املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو 
  شارك مميلو  عن اجملتمـع املـدا بـدورهم يف حلـق منـع 2012الالإنسانية أو املهينة. ومنذ عام 
ــن التعــاو  مــع الشــر  ددة. و ُر ــ  التعــديالت علــى ة مــن  ــل بعــض املســاول احملــ التعــذيب ومك 

القـــانو  ا نـــاوي مـــن أجــــل املوافقـــة عليهـــا وهــــي ترمـــي إىل جعـــل التشــــريعات الو نيـــة الـــ  جتــــرم 
 التعذيب متماشية مع املادة األوىل من اتفا ية مناهضة التعذيب.
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جـودة الدميقرا يـة إىل مـدب  مـدب سـندأُ . و 2011واعُتمد  انو  ا دمـة العامـة يف عـام  -12
مـن  2-108املـادة   س ن هن يف صنع القرار. و ور النساء يف احلياة املدنية والسياسية ود ةمشارك

  لنسـاءلأهنا  ددت  صصاا  خاصةا  با نسبب تطلبات التواا  الستجابة مل انو  النتخابات 
التشـــريع الســـابق. وأنشـــ  فريـــق عامـــل أجـــرب دراســـة وا ـــن  خطـــة عمـــل شـــاملة لتنفيـــذ  الفبـــ

نظمـة األمـن والتعـاو  يف ا   دمها مكتب امل سسات الدميقرا يـة و قـو  اإلنسـا  التوصيات ال
 . 2013 ية لعامواسوالنتخابات الر  2012أوروبا بعد النتخابات الربملانية لعام 

وكان  مكافحة الفساد من أولويـات  كومـة أرمينيـا. فقـد اخُتـذ عـدد مـن التـدابري ذات  -13
والتعـاو  مـع منظمـة التعـاو  والتنميـة   وخطة عمل ملكافحـة الفسـاد الصلة منها وضع اسناتيجية

لـق أوروبـا الـ  خلصـ  إىل أ  املناهضة للفساد التابعة جمليف امليدا  ال تصادي وحموعة الدول 
توصـــــية.  19والبـــــاله عـــــددها  2014أرمينيـــــا  ـــــد نفـــــذت التوصـــــيات الـــــواردة يف تقريرهـــــا لعـــــام 

ة ناهضــالنشــيطة يف بــرام  م ألفــراداجملتمــع املــدا و ا ى مشــاركةواشــتمل  سياســة الدولــة أيضــاا علــ
 الفساد.

راد يف السـنوات األخـرية عـدد األ فـال املوجـودين رهـن ال تجـاا. وتســجل وتراجـع بـا    -14
مت يف كــانو   ــد يف املنطقــة فيمــا يتعلــق باأل فــال احملتجــزين. و  األر ــام صــغرأرمينيــا  اليــاا أ ــد أ

 2013إ رار برنام  اسناتيجي حلماية  قو  الطفل للفنة ما بب عامي  2012األول/ديسمرب 
وضــــــع املتخــــــذة التــــــدابري  كلــــــةوجــــــدول امــــــين لختــــــاذ التــــــدابري ذات الصــــــلة. ومــــــن  2016و

 اسناتيجيات ملكافحة العنف على األ فال. 
  لســتقالليف كيــع اإلصــال ات التشــريعية الــ  أجر ــا منــذ ا  وأولــ   كومــة أرمينيــا -15

عنايــة خاصــة لضــما   ريــة وســاوط اإلعــالم واســتقالوا وتعــددها وذلــأ بالتعــاو  مــع املنظمــات 
اإل ليميـــة يف هـــذا اجملـــال. وأصـــبظ تطـــوير شـــبكة اإلنننـــ  مـــن أولويا ـــا الســـناتيجية إىل جانـــب 
التشــــريعات الراميــــة إىل حلايــــة مصــــاا مســــتخدمي خــــدمات التصــــالت اإللكنونيــــة. و ســــب 

اجملـــا . ومت تعـــديل القـــانو  ا نـــاوي يف بخدمـــة اإلنننـــ  تـــوفر دوليـــة  فـــه  أرمينيـــا هيســـات رصـــد 
 من أجل نزع صفة ا رم عن التشهري. 2010 عام

حلــالت  ومــن ضــمن األنشــطة الــ   امــ  هبــا أرمينيــا ملكافحــة الجتــار باألشــخا  شــن   -16
معـين  نك بـب الوكـالت. وكـا  فريـق عامـل مشـ2014توعية عامة واعتماد  انو  جديد يف عام 

دور  رمينيــاألالدوليــة وكــا  املنظمــات هبــذ  املســولة مــن بــب املنظمــات احلكوميــة ورغــري احلكوميــة و 
 يف األنشطة ذات الصلة يف حلق أوروبا. فاعل

 الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
وميكـن ال ـالع علـى التوصـيات الـ  وفداا بتصرحيا م.  70أثناء احلوار التفاعلي  أدىل  -17

 ُ دم  أثناء احلوار يف ا زء الياا من هذا التقرير.
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ول ظـ   ريرغيزســتا  بارتيــا  أ  أرمينيــا  ــد سـجل  تقــدماا ل يســتها  بــ  باجتــا  تنفيــذ  -18
ـــلا رت تعـــاو  أرمينيـــا مـــع لتزامـــات الـــ   طعتهـــا علـــى نفســـها خـــالل الســـتعراض الســـابق. وذك 

 دولية وأشادت هبا على خلفية التدابري ال  اختذها البلد فيما يتعلق بتمكب املرأة.املنظمات ال
ــبوأعربــ  لتفيــا عــن ســرورها  -19 املســاواة بــب املــرأة والرجــل ومــن  بعينــ  يتنــاولن تشــريع س 

ضمن  الربنام  الو ين ملكافحة العنف القاوم على نـوع ا ـنق  رغـري أهنـا  الـ  إ  القلـق ل يـزال 
 ها إااء التقارير الواردة عن العنف الذي ميارف على النساء واوجمات على الصحفيب.يساور 
وأ ـــر لبنـــا  بـــا هود الـــ  بـــذلتها أرمينيـــا يف تطـــوير  ليـــات دســـتورية لتعزيـــز  الـــة  قـــو   -20

يـة والتعدديـة مو قاإلنسا  واحلريات األساسية ويف حال مكافحة الجتار بالبشر وحلاية األ ليـات ال
 قافية.الي

ور بــ  ليتوانيــا بالربنــام  الــو ين حلمايــة  قــو  الطفــل. و الــ  إ  عــدم املســاواة بــب  -21
إ ـــار سياســـان متـــب نســـبياا. وأ ا ـــ   اســـتحدا املــرأة والرجـــل ل يـــزال  اومـــاا علـــى الـــررغم مــن 

ليتوانيا علماا  الت العنف الذي ميارف على املدافعب عـن  قـو  اإلنسـا  والصـحفيب و الـ  
 .  تقارير ل تزال تصل بشو  تلأ احلواد إ

ة لتعزيز املساواة بب ا نسب وملكافحة مكيفوأشادت ماليزيا اا تبذل  أرمينيا من جهود  -22
العنف القاوم على نوع ا نق. وسلم  أيضـاا باإلأـااات الـ  ُأ ـرات يف تعزيـز احلـق يف التعلـيم 

 ويف إماد فر  عمل لألشخا  ذوي اإلعا ة. 
والقـانو   2011ب  موريتانيا باعتماد القانو  املتعلق  رية التجمع الصادر يف عام ور    -23

والســـناتيجية الو نيـــة  2013الصـــادر يف عـــام  بتحقيـــق تكـــاف  الفـــر  للنســـاء والرجـــالاملتعلـــق 
. وأشــــارت موريتانيــــا أيضــــاا إىل ا هــــود 2013حلمايــــة  قــــو  اإلنســــا  الــــ  اعُتمــــدت يف عــــام 

 املرأة والطفل والتعليم.قو  ة فيما يتعلق  املبذول
ت املكسيأ با هود ال  تبذوا أرمينيا يف حال اوجرة وأشارت علـى ا صـو  إىل وأ ر   -24

تو يعهـــا علـــى التفا يـــة الدوليـــة حلمايـــة  قـــو  كيـــع العمـــال املهـــاجرين وأفـــراد أســـرهم وإىل ســـن 
 نو   رية التجمع. و ا للنساء والرجال وانب لتحقيق تكاف  الفر  

وســـــول ا بـــــل األســـــود عمـــــا إذا كانـــــ  أرمينيـــــا  ـــــد نفـــــذت برنـــــام  التيقيـــــف والتوعيـــــة  -25
بالصــكوك الدوليــة حلقــو  اإلنســا  وبالتزامــات البلــد ذات الصــلة وأعــر  عــن  لقــ  إااء التشــريع 

 املتعلق بالتمييز. 
ــ -26 نســا  وبالتصــديق علــى ب املغــر  باعتمــاد الســناتيجية الو نيــة حلمايــة  قــو  اإلور  

التفا ية الدولية حلماية كيع األشخا  من الختفـاء القسـري واتفا يـة  قـو  األشـخا  ذوي 
 اإلعا ة.

وأشـــادت ناميبيـــا باعتمـــاد الســـناتيجية الو نيـــة وخطـــة العمـــل حلمايـــة  قـــو  اإلنســـا   -27
 . للنساء والرجالتكاف  الفر  تحقيق والتشريع املتعلق ب
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 ضــايا  قــو  اإلنســا  وبالتقــدم  يفالحتــاد األورو  مــع ولنــدا بتعــاو  أرمينيــا بــ  هور    -28
ا دمة العسـكرية البديلـة. وأعربـ  هولنـدا عـن  لقهـا إااء أعمـال العنـف فيما يتعلق بالذي ُأ را 

ال  تُرتكب يف  ق املدافعب عن  قو  اإلنسا  وإااء خطا  الكراهية الذي يعتمد  مس ولو  
 فو  يف الشر ة يف  ق األ ليات الدينية والعر ية وا نسية.  كوميو  وموظ

بــ  النــروي  بالســناتيجية الو نيــة وخطــة العمــل حلمايــة  قــو  اإلنســا  وشــددت ور    -29
على ضرورة متكب اجملتمع املدا من املشاركة الواسعة يف تنفيـذها. وأعربـ  عـن  لقهـا إااء تقـارير 

 ييز اا فيها املصابو  بفريوف نق  املناعة البشرية املكتسب.تعرض الفسات الضعيفة للتمبتفيد 
 ت الفلبب با هود الـ  بـذلتها أرمينيـا يف مكافحـة الجتـار بالبشـر ور بـ  بهصـال وأ ر   -30

تصـديقها كمـا ر  بـ  بالرامي إىل ايادة متييل املرأة يف السلطة التشريعية و ات لديها النتخاب  انو 
بـ  عـن  لقهـا إااء الدعـاءات الـ  تفيـد بـو  اسـتقالل القضـاء ل يـزال على صكوك دوليـة. وأعر 

 واهياا.
وشــكرت بولنــدا أرمينيــا علــى مشــاركتها يف عمليــة الســتعراض الــدوري الشــامل وذكــرت  -31

التجمــع الســلمي وتكــوين ا معيــات احلــق يف األ يــة الــ  توليهــا للحــق يف  ريــة الــرأي والتعبــري و 
 بذوا أرمينيا يف وضع إ ار تشريعي بشو   قو  الطفل.وأ رت با هود ال  ت

وبالتصـديق علـى التفا يـة الدوليـة  2013ب  الربتغال بتقدمي تقرير مر لـي يف عـام ور    -32
حلمايـــــة كيـــــع األشـــــخا  مـــــن الختفـــــاء القســـــري واتفا يـــــة  قـــــو  األشـــــخا  ذوي اإلعا ـــــة 

 قو  الطفل.أفضل حلحلاية  وفريوشجع  أرمينيا على مواصلة جهودها الرامية إىل ت
وأعربــــ  كهوريــــة كوريــــا عــــن تقــــديرها للتصــــديق علــــى التفا يــــة الدوليــــة حلمايــــة كيــــع  -33

األشخا  من الختفاء القسري واتفا ية  قـو  األشـخا  ذوي اإلعا ـة وللجهـود املبذولـة مـن 
 ة البديلة.أجل حتسب التشريع املتعلق  رية التجمع واملشاركة السياسية وا دمة العسكري

بـــــ  كهوريـــــة مولـــــدوفا باعتمـــــاد الســـــناتيجية الو نيـــــة حلمايـــــة  قـــــو  اإلنســـــا  ور    -34
ــــز التيقيــــف  قــــو   وبالســــناتيجيات املواضــــيعية املتعلقــــة  قــــو  الطفــــل والجتــــار بالبشــــر وتعزي

 اإلنسا . ول ظ  أيضاا اعتماد  انو  بشو  مساعدة ضحايا الجتار أو الستغالل.
املتعلقتــب  مايــة  قــو   تبوأ ا ــ  رومانيــا علمــاا بالســناتيجية وخطــة العمــل الــو ني -35

تكـاف   حتقيـق اإلنسـا  وبالتصـديق علـى اتفا يـة  قـو  األشـخا  ذوي اإلعا ـة وباعتمـاد  ـانو 
ـــــر املر لـــــي يف  للنســـــاء والرجـــــال.الفـــــر   ـــــى تقـــــدميها التقري ـــــا عل ـــــ  عـــــن تقـــــديرها ألرميني وأعرب

التوعيـة  بونشـطةر الستعراض الـدوري الشـامل. وأعربـ  رومانيـا عـن سـرورها يف إ ا 2013 عام
 يف املدارف.ال  نُظم    قو  املرأة

تنفيــذ الســـناتيجية ســبيل يف  مــن جهـــد وأشــاد الحتــاد الروســـي بورمينيــا علــى مـــا تبذلــ  -36
تقويـة بغـرض املتعلقتـب  مايـة  قـو  اإلنسـا . ول ـد التـدابري املتخـذة  تبوخطة العمل الـو ني

 التشريع املتعلق  ماية  قو  اإلنسا  وإلصال  النظام القضاوي وضما  املساواة للجميع. 
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وأشـــادت روانـــدا بورمينيـــا علـــى الـــربام  الـــ  وضـــعتها ملكافحـــة العنـــف القـــاوم علـــى نـــوع  -37
. وأ ا   رواندا علماا كذلأ بـو  أرمينيـا 2015-2011سناتيجي ا نق اا فيها الربنام  ال

 يف جهود مكافحة الجتار بالبشر. 2013بلداا يف عام  191ا تل  الرتبة اليالية من بب 
بــ  البوســنة واورســأ بهنشــاء م سســة و نيــة حلقــو  اإلنســا  تتمتــع بــاملركز  ألــف  ور    -38

ملســـاواة بـــب ا نســـب و قـــو  األشـــخا  ذوي اإلعا ـــة وبـــه رار وتنفيـــذ  ـــوانب متنوعـــة تتعلـــق با
ن سياســا ا ملعا ــة عــأرمينيــا تقــدمي مزيــد مــن املعلومــات  إىلو قــو  األ ليــات القوميــة. و لبــ  

 مشكلة تعليم األ فال ذوي ال تياجات ا اصة.
ج املبكـر و ي  سرياليو  أرمينيا على إنفاذ  وانينها بصورة أكير فعالية فيما يتعلـق بـالزوا  -39

يزيديات. ودع  أرمينيا أيضاا إىل المتناع عن مال قة  اليب اللجوء  ضـاوياا يف  الة الفتيات اإل
ة رغـــري شـــرعية وإىل ضـــما   صـــول كيـــع أفـــراد األ ليـــات وملتمســـي صـــور بســـبب دخـــووم البلـــد ب

 اللجوء والالجسب على التعليم.
ة األوىل  عمـــا إذا  ولـــتها أثنـــاء ا فيمـــا يتعلـــق بالتوصـــيات الـــ   ـــدم  وســـول  ســـلوفينيا -40

الربوتوكول الختياري لتفا ية مناهضة التعـذيب  املنصو  عليها يفكان  اةلية الو اوية الو نية 
قلــق باســتمرار املمارســات التمييزيــة يف  ــق النســاء ويف  ــق مــع ال ــد أنشــس . وأ ا ــ  علمــاا 

 وية ا نسانية.امليليب ومزدوجي امليل ا نسي ومغايري اوو امليليات 

ن عــ 2013عفويــاا إىل تقــدمي تقريــر مر لــي يف عــام  ــا بادر أرمينيــا ملوأثنــ  إســبانيا علــى  -41
ة األوىل مـن السـتعراض الـدوري الشـامل رغـري أ  القلـق ل يـزال ولـتنفيذ التوصيات املنبيقة عـن ا 

 ذي ميـــار ف علـــىالــالعنـــف  وتـــريةاســتمرار العنـــف القـــاوم علــى نـــوع ا ـــنق وارتفــاع  مـــنيســاورها 
 األ ليات. 

   الســويد بــو  اعتمــاد خطــة العمــل املتعلقــة  قــو  اإلنســا  أمــر إمــا  ولكــن وصــر   -42
النظـام ة كاملـة. وأضـاف  أ  معا   الطفل قو  كحقو  املرأة و    ا طة مل تعال بعض ا وانب

 فيما يتعلق باحلق يف حماكمة عادلة ونزيهة.تزال تعني  مشاكل  ل
جابـــــ  أرمينيـــــا علـــــى األســـــسلة املتعلقـــــة بنظـــــام العدالـــــة. و الـــــ  إ  مشـــــروع  ـــــانو  وأ -43

م  ضــاء األ ــدا . ومــن ضــمن التغيــريات الــ  نظ  يــ  اومــاا بذاتــ اإلجــراءات ا ناويــة يتضــمن بابــاا 
م  عن  اصر منذ حلظة اعتقال . و ـد   ك مميل  اشر اإللزام بهأجري   ديياا على التشريعات ضما  

بشو  شروط ا تجاا األ دا  و ليات الرصد املعمول هبا وال  يشارك فيهـا كـل تفاصيل أخرب 
 املدافع عن  قو  اإلنسا  ومنظمات رغري  كومية. مكتب من 
تعلـق بالتعــذيب والــ  تأرمينيـا يف   علــى القـانو  ا نــاوي دخلـوكفلـ  التعـديالت الــ  أُ  -44

ضــهم التعــذيب مــع إمكانيــة تعر   ميارســو ب العمــوميب الــذين وظف ميــع املــبالتعــذيب توجيــ   ــم 
مـن ممارسـة بعـض مـنعهم م من مناصبهم العامـة أو سنوات وعزوِ   د تبله مثاالعقوبات بالسجن 

التحقيق يف إدارة ختــت  بــ أ  هنــاكســنوات. وذكــرت أرمينيــا أيضــاا  ثــال األنشــطة ملــدة  ــد تبلــه 
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ق يـــن روـــيق الشــر ة بشــو  تطبعــ اا  ـــد صــدرأمــر  أ صــة و التعــذيب داخــل داوــرة التحقيقـــات ا ا
 معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

 2015وأشــارت أرمينيــا إىل بنــاء ســجن أرمــافري وإىل مشــروع توســيع  مســتقبالا يف عــام  -45
كتظـــــــاك يف أمـــــــاكن ال تجـــــــاا. ويف هبـــــــدف حتســـــــب ظـــــــروف ال تجـــــــاا و ـــــــل مشـــــــكلة ال 

امــين لتنفيــذ تــدابري حتســب ا ــدمات الطبيــة  ضــع اوجــب  ــرار  كــومي جــدول    وُ 2011 عــام
 داخل السجو .

زت . فمي ــــ2013  أرمينيــــا تعــــديالت علــــى  ــــانو   ا دمــــة البديلــــة  يف عــــام دخلــــوأ -46
ة البديلـة   فوتا ـ  بـذلأ ملـن ا ديدة بب  ا دمة العسـكرية البديلـة  و ا دمـة املدنيـ األ كامُ 

م مــن حلــل الســال  بالقيــام با دمــة املدنيــة دو  حلــل الســال  أو بعــدم القيــام متــنعهم معتقــدا ُ 
ــ  لو قــوا  ضــاوياا ذت تــدابري ملعا ــة وضــع املســتنكفب ضــمريياا الــذين با دمـة العســكرية بتاتــاا. واخت 

  بل أ  يدخل ذلأ القانو   يز النفاذ.
ف يـتـدابري لتعر  ن  علـىمينيا علماا بو  مشـروع  ـانو  اإلجـراءات ا ناويـة يـوأ ا   أر  -47

لفنات ال تجاا الطول املفرط  الستيناوية وذلأ بغية معا ة قسريةتدابري الالال تجاا بون  من 
 السابق للمحاكمة.

جل  يف صــفوف القــوات م  أرمينيــا معلومــات مفصــلة عــن  ــالت الوفــاة الــ  ُســو ــد   -48
الزيـادة املسـجلة إىل  ـدو  مزيـد مـن    ميكن عزوو ال  إن 2014و 2013سلحة يف عامي امل

عدد  ـالت النتحـار. و الـ  إ  املـدعي العـام  ما اخنفضنبيو ف إ ال  النار.   الت خر 
وإنــ   الشــو التحقيقــات يف ذلــأ نتــاو  بصــدد اختــاذ خطــوات إلعــالم ا مهــور بشــو  احلــالت و 

 بالفعل  د عقد منا شات يف هذا املوضوع.
 عقــباملظــاهرات الــ  خرجــ   يفالتحقيقــات ا ناويــة البطء الظــاهر يف وفيمــا يتعلــق بــ -49

مل يكــن مفاجســاا بــالنظر إىل  ذلــأ   وافقــ  أرمينيــا علــى أ 2008النتخابــات الرواســية يف عــام 
  أصدر املدعي العام تعليمات  بـو  2014وإىل خطورة الوضع. ويف عام  جمها عدد احلالت و 

مـن األشـخا  الـذين توفـوا يف أعقـا  التظـاهرات  ضـية جناويـة  اومـة كل شخ  ل  الة  تشك  
 بذا ا.

ـاختـامل يكـن ممكنـاا   وأشارت أرمينيا إىل أنـ -50 ذت بشـو  تسـليم اجملـرمب ذ القـرارات الـ  اخت 
  بل إمتام إجراء منظ مركز اللجوء.

كـانوا   فيهـا القضـاء مسـ ولب  انيا إىل أ  هناك العديد من احلالت ال  أدأرمي توأشار  -51
ضــمن املعــدل  لكنــ  بقــيعــة. ول ظــ  أيضــاا أ  معــدل التربوــة كــا  يتزايــد و رفي يشــغلو  مناصــب

  .2014يف املاوة يف عام  3.6العادي بالنسبة ألرغلب الدول  يث بله 
ن التــدابري الــ  اختـذ ا الشــر ة ملنــع  ــدو  عـة مـن املعلومــات املفصــل اا م الوفــد مزيــدو ـد   -52

التعــذيب ومــن كلتهــا تيبيــ  كــامريات تســجيل بالصــوت والصــورة يف العديــد مــن  ــافر الشــر ة. 



A/HRC/29/11 

GE.15-07616 10 

سوء املعاملة يف السنوات األخرية تتعلق بالتعرض لومت تعزيز مهارات الشر ة ومل ترد أي ادعاءات 
 لشر ة.دب ا تجاا لموظفب مكلفب باحلراسة يف مرافق ال على يد

احلق يف التجمـع السـلمي مـع بـللنـاف التمتـع   يث تتيظوالشر ة يف أرمينيا تعمل داوماا  -53
. ويف بعـــض احلـــالت  كـــا  اســـتخدام ماةخــرين و ريـــا  ضــما  الســـالمة العامـــة وحلايـــة  قـــو 

وليـة تنفيـذ . ومت بالتعاو  مـع منظمـات دبشكل  انوا    ها جاءماالقوة ضرورياا ولكن استخد
ت ُ ـــددتطبيـــق التشـــريع املتعلـــق  ريـــة التجمـــع و  يف حـــالالشـــر ة  يبـــرام  تـــدريب لفاوـــدة مـــوظف

جريـــ  يف ذلـــأ الشـــو  مبـــادو توجيهيـــة بشـــو  اســـتخدام القـــوة. ومـــن أهـــم اإلصـــال ات الـــ  أُ 
 ية.تمعاستحدا  خدمة الشر ة اجمل

ميلــي اجملتمــع مللصــحفيب و لوأعربــ  سويســرا عــن  لقهــا إااء انتهاكــات  قــو  اإلنســا   -54
 .2010 متها يف عامب  بقانو  املساواة بب ا نسب وفقاا للتوصية ال  كان   د  د  املدا. ور   

وأشــــارت  اجيكســــتا  إىل اإلأــــااات الــــ   ققتهــــا  كومــــة أرمينيــــا يف حــــال  قــــو   -55
أشـارت إىل ا هـود ا كمـب  باعتمـاد السـناتيجية الو نيـة حلمايـة  قـو  اإلنسـا .  اإلنسا  ور   

 ال  تبذوا أرمينيا ملكافحة الجتار بالبشر.
مكافحــة الجتــار بالبشــر وبهمــاد  بغــرض مــدعتُ ذي ابــ  تايلنــد بالتشــريع ا ديــد الــور    -56

فـر  عمــل لألشــخا  ذوي اإلعا ــة. رغــري أهنــا أعربــ  عــن  لقهــا إااء العنــف املنــز . وشــجع  
 حتسب نظامها التعليمي.  من أجلأرمينيا على الستيمار أكير 

ة اإلبـادة  ضـي فيمـا صـ وأعرب  تركيا عن  لقها إااء القيود املفروضة على  رية التعبـري  -57
تشـــكل موضـــوعاا مشـــروعاا للنقـــا . وأوضـــح  أ   1915ا ماعيـــة واعتـــربت أ  أ ـــدا  عـــام 

 من الصحة. ة يف التقرير الو ين ألرمينيا ل أساف وادر االو ال تصادي ادعاءات احلصار 
ــور    -58 ذت مــ خراا إلصــال  الدســتور والــ  بــ  اإلمــارات العربيــة املتحــدة بالتــدابري الــ  اخت 
أرمينيـا تقـدمي املزيـد مـن املعلومـات  إىل لبـ  و ن  اةلية الدستورية املتعلقة  قـو  اإلنسـا .  س  

 .NH-207-Nبشو  املرسوم 
وأيرلندا الشمالية بالتقدم الذي أ راتـ  أرمينيـا ب  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى ور    -59
اسناتيجية وخطة عمـل  قـو  اإلنسـا . وأ ا ـ   بيَّنة يفاستعراض وبار ة الطريق امل خر منذ 

علمــاا بوســبا  القلـــق الــ  أثــريت يف تقريـــر منظمــة األمــن والتعـــاو  يف أوروبــا بشــو  النتخابـــات 
 . 2013الرواسية لعام 

ك يف ا ــنام  ريــة و لحــت املتحــدة األمريكيــة بورمينيــا علــى التحســن املوأشــادت الوليــا -60
  رغـري أهنـا أشـارت 2013عـام لملـدافع عـن  قـو  اإلنسـا  مكتـب اتقريـر  ميلما يبدو منالتعبري 

النظام وبشو     تعتورالفساد المشكلة إىل ضرورة فعل املزيد. وأعرب  عن  لقها الشديد بشو  
 عدم وجود سلطة  ضاوية مستقلة.
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ا هود ال  بذلتها أرمينيا يف سبيل ضما  تكاف  الفر  وعـدم  علىدت أورورغواي أك  و  -61
متييـل املـرأة يف السـلطة التشـريعية وعلـى اعتمـاد  نسـبة التمييز  وال  اشتمل  على خطوات لزيـادة

 .2016-2013للفنة ا طة الو نية حلماية  قو  الطفل 
ــــة بالتصــــديق ور    -62 ــــع علــــى ابــــ  كهوريــــة فنــــزويال البوليفاري ــــة الدوليــــة حلمايــــة كي لتفا ي

 ه ال بـ  بـاألشخا  مـن الختفـاء القسـري واتفا يـة  قـو  األشـخا  ذوي اإلعا ـة كمـا ر   
يف  الـــــ  تلتهـــــاالعمـــــل  خطـــــةو  2012الســـــناتيجية الو نيـــــة حلمايـــــة  قـــــو  اإلنســـــا  يف عـــــام 

 . 2014 عام

ملـــــدافع عـــــن  قـــــو  اإلنســـــا  ولتنفيـــــذ كتـــــب ام ملر الـــــدعم املقـــــد  ومـــــع أ  ألبانيـــــا تقـــــد   -63
السناتيجية الو نيـة حلمايـة  قـو  اإلنسـا   فههنـا شـجع  أرمينيـا علـى ايـادة املـوارد املخصصـة 

 املكلفة  ماية  قو  اإلنسا . ا ميع  ليا 
 قــو  اإلنســا  وبتقويــة اإل ــار القــانوا  بــ  ا زاوــر باعتمــاد خطــة العمــل املتعلقــةور    -64

ا ا  اجال  قو  اإلنسا . وشجع  أرمينيـا علـى مواصـلة تنفيـذ التـدابري املتخـذة لتعزيـز متتـع 
 األ ليات القومية بالتعليم واليقافة.

ـــــام  الســـــناتيجي لاصـــــال ات القانونيـــــة  إذ وضـــــع وأشـــــادت أنغـــــول بورمينيـــــا  -65 الربن
بــ  باملبــادرات املتخــذة لضــما  املســاواة بــب ا نســب اــا ور    2016-2012واإلداريــة للفــنة 

 للسياسة ا نسانية. بفيها صيارغة مشروع الربنام  وخطة العمل السناتيجي
بــــ  األرجنتــــب بالتصــــديق علــــى التفا يــــة الدوليــــة حلمايــــة كيــــع األشــــخا  مــــن ور    -66

 ا ــة وأ ا ــ  علمـاا بالتقــدم الــذي أ ــرا  الختفـاء القســري واتفا يــة  قـو  األشــخا  ذوي اإلع
اسـتمرار يف إ ار السناتيجية وخطة العمل الو نيتب حلماية  قو  اإلنسا . رغري أهنـا ل ظـ  

  ومزدوجي امليل ا نسي ومغايري اووية ا نسانية.بمليلييف  ق امليليات واالتمييز يف  ق املرأة و 
  بشـــو  تنفيــذ الســـناتيجية الو نيـــة   حمـــدَّ علـــى تقريـــر كتــا  ــالعو لبــ  أســـناليا ال -67

يف تنفيـذ اتفا يـة مناهضـة التعـذيب واعتمـاد  ب  بالتقدم الذي أ را  حلماية  قو  اإلنسا . ور   
التمييـز القـاوم علـى نـوع ا ـنق  إااء انو  املسـاواة بـب ا نسـب. رغـري أ  القلـق ل يـزال يسـاورها 

 وامليليـــب ومزدوجـــي امليـــل ا نســـي ومغـــايري اوويـــة ا نســـانيةلميليـــات لمايـــة عـــدم تـــوفري احلوإااء 
 .و املي صفات ا نسب

و ال  النمسا إ  القلق ل يزال يساورها بشو  استمرار التمييـز القـاوم علـى نـوع ا ـنق  -68
امليليـــات وامليليـــب ومزدوجـــي امليـــل ا نســـي يف  ـــق والتمييـــز يف  ـــق األشـــخا  ذوي اإلعا ـــة و 

 لــيقالتمتــع الفعلــي بــاحلق يف التعلــيم  أل ة ا نســانية. وأعربــ  أيضــاا عــن  لقهــا ومغــايري اوويــ
  ميع األ فال.  مكفولا 

يف تقريــــر الـــ  وردت بـــا   ار اك - ورارغورفضـــ  أذربيجـــا  اإلشـــارات إىل منطقــــة  نـــا -69
بـــــا    ســـــب  ـــــرار ا معيـــــة ار اك - ورارغعلـــــى أ  اإلشـــــارات إىل  نـــــا أرمينيـــــا الـــــو ين مشـــــددةا 
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تكــــو  هبــــذ  أذربيجــــا    ينبغــــي أ   األراضــــي احملتلــــة يف  بعنــــوا   احلالــــة يف 62/243 عامــــةال
 هورية أذربيجا  . يف كبا  ار اك  - ورارغ:  منطقة ناالصيغة

وبـــو  التشـــريعات الو نيـــة   ميـــع أشـــكالجبالتمييـــز ن    أرمينيـــا بـــو  احلكومـــة تـــديوصـــر   -70
الــربام  الو نيــة الــ  اعتمــد ا أرمينيــا يف حــال  جترميــ . وأضــاف  أ  كيــع   علــىذات الصــلة تــن

ترمـي  وهـيللسياسـة الو نيـة ملكافحـة التمييـز  املكو نة  قو  اإلنسا  تشكل العناصر األساسية 
وإىل إدراج اللتزامـــات  تنفيــذاا فعــالا  باألســاف إىل ضــما  تنفيــذ التشــريعات الو نيــة ذات الصــلة

   علـى معظـم الصـكوك عـ  أرمينيـا أو صـد  نيـة. و ـد و   الدولية ذات الصلة يف السياسـات الو 
يف إ ـــار األمـــم املتحـــدة والصـــكوك اإل ليميـــة املتعلقـــة باملســـاواة. و ـــدم  تفاصـــيل إضـــافية عـــن 
ا طـــط والســـناتيجيات املتعلقـــة بعـــدم التمييـــز وســـلط  الضـــوء علـــى التـــدابري واإلجـــراءات ذات 

القضــاء املعنيــة ب لجنــةالريرهــا الــدوري األخــري إىل الصــلة الــ  جــرب اختاذهــا ومــن كلتهــا تقــدمي تق
التمييز ضــمن يتعلــق بــخطــة ترمــي إىل اعتمــاد  ــانو   ــاوم بذاتــ   إدراجعلــى التمييــز ضــد املــرأة  و 

 السناتيجية الو نية حلماية  قو  اإلنسا . يف إ ارخطة العمل 
 مــا حيــد مــن فــر  يوجــد   الــ  إنــ  ل بعينهــاويف معــرض إشــارة أرمينيــا إىل حموعــات  -71

املــرأة  الــذي يرأســ  روــيق  حلــق  وإذ أ لــق ا ــدمات العامــة.  يف احلصــول علــىاأل ليــات ا نســية 
النســـاوية رغـــري احلكوميـــة علـــى موا ـــع  بعـــض املنظمـــات وض لـــ  مميلـــالـــذي تعـــر   لتخويـــفُ ا الـــواراء 

القـانو  علـى أجهزة إنفـاذ ث السلوك و  ذلأوضع  د  مليل  دعا إىل ن التواصل الجتماعي  فه
ـ دو  تنع ملالتحلي بقدر أكرب من اليقظة  ذ منـذ السـتعراض لأ احلـالت واملعا بـة عليهـا. واخت 

حلايــــة أفــــراد  شــــديد إجــــراءاتالــــدوري الشــــامل األول عــــدد مــــن التــــدابري القانونيــــة وامل سســــية لت
 ومية.مضاعفة امليزانية املخصصة لأل ليات الق 2012منذ عام مت   ية و ماأل ليات القو 

ت أرمينيـــا بعضـــاا مـــن التـــدابري الـــ  كانـــ   ـــد اختـــذ ا لصـــاا أفـــراد األ ليـــات الـــ  ذكـــر و  -72
  ومــن كلتهــا نشــر وتــوفري كتــب النصــو  املدرســية باجملــا   وميــة تنتمــي إليهــا ليســ  وــا دولــة

علــى  أرمينيــا. فاحملافظــةدب لــ اا ثقافيــ رصــيداا رب إدمــاج تلــأ األ ليــات بلغــات تلــأ األ ليــات. واعُتــ
تتمتع كيـع اةثـار التارصيـة بالنسبة وا و ثقافة األ ليات القومية وتطوير تلأ اليقافة يشكل أولوية 

واملعماريــة وكيــع املبــاا ذات القيمــة اليقافيــة والدينيــة  مايــة الدولــة بصــرف النظــر عــن ارتبا ا ــا 
 ية أو الدينية.عر ال

م . و ــد  اا وثيقــ يــة ملناهضــة العنصــرية والتعصــبتعــاو  أرمينيــا مــع اللجنــة األوروبكــا  و ــد   -73
 اللجنة. وضعت خر تقرير رصد  الوفد معلومات مفصلة عن الستنتاجات الواردة يف 

وأنشــــ  إ ــــار تشــــريعي مالوــــم لضــــما  تــــوفري الظــــروف املالومــــة للتنــــوع الــــديين. فمنــــذ  -74
  ومية. إىل أ لياتتسعة منها منظمة دينية تنتمي  66  مت تسجيل حنو 2014 عام
 2014ومـن أولويــات  كومــة أرمينيـا إدارة اوجــرة. فخطــة العمـل املتعلقــة بــاوجرة لعــام  -75

  التعــديالت ر مــجفمــع املعــايري الدوليــة.  تتســق التشــريعات الو نيــة عــلاشــتمل  علــى أنشــطة  
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القـانو  اوجـب و تنظـيم اوجـرة رغـري الشـرعية.  2014  علـى القـانو  ا نـاوي يف عـام دخلـال  أُ 
 ضحايا الجتار بالبشر.ل ا ديد املتعلق اكافحة الجتار  ميكن منظ رخصة إ امة

إىل أرمينيــا يف الســنوات  دخــل  يــث كامــلو ــد كــا  نظــام إدارة اللجــوء يعمــل بشــكل   -76
األخــرية مشــروع  ــانو  جديــد  ةونــيف اة ُوضــعلجــ  مــن ســوريا. و  16 000األخــرية أكيــر مــن 

 لى احلكومة.وُعرض عمفوضية األمم املتحدة السامية لش و  الالجسب  ةساعدبشو  اللجوء ا
ول ظ  بيالروف بارتيا  التدابري التشريعية ال  اختذ ا أرمينيا منذ الستعراض الدوري  -77

بـ  بالهتمـام الـذي املسـاواة بـب ا نسـب. ور    ـانو  الشامل األول. ول ظ  على ا صـو  
  الا يف السناتيجية الو نية حلماية  قو  اإلنسا .  حتظى ب  الفسات األضعف

ومــع أ  بلجيكــا ر بــ  بالتصــديق علــى التفا يــة الدوليــة حلمايــة كيــع األشــخا  مــن  -78
ل يزال هنـاك الكيـري الـذي   ال  إن الختفاء القسري واتفا ية  قو  األشخا  ذوي اإلعا ة  

ف علـى النسـاء واأل فـال إااء العنـف الـذي ميـار   يماسـ وليتعب فعل  فيما يتعلق  قو  اإلنسـا  
 والعتداءات ال  ترتكبها  وات الشر ة.

ـــــا ور    -79 ـــــ  تبـــــذوا أرميني ـــــنن بـــــا هود ال ـــــ  ب ـــــذ التوصـــــيات املنبيقـــــة عـــــن  يف ســـــبيلب تنفي
ب  بتصديق أرمينيا على التفا ية الدولية حلماية كيـع ر   كما الستعراض الدوري الشامل األول  

 خا  من الختفاء القسري واتفا ية  قو  األشخا  ذوي اإلعا ة. األش
وأشادت صـربيا بورمينيـا لعتمادهـا السـناتيجية وخطـة العمـل الـو نيتب حلمايـة  قـو   -80

 كافحة العنف املنز .ملخطوات  امسة  على  أ دماإلنسا  ورأت أ  أرمينيا  د 
. وأعربـــ  عـــن األوىل ولــةيات املنبيقــة عـــن ا وأشــادت الرباايـــل بورمينيــا لتنفيـــذها التوصـــ -81

ف على النسـاء و يـ  أرمينيـا علـى حلايـة امليليـات وامليليـب ومزدوجـي  لقها من العنف الذي ميار  
. وشــددت علـــى أ يــة جعـــل و ــاملي صــفات ا نســـب امليــل ا نســي ومغـــايري اوويــة ا نســـانية

ضــما  املــوارد الكافيــة للليــة الو اويــة الو نيــة اا مــع املعــايري الدوليــة وأ يــة ســقتعريــف التعــذيب مت
 لديها وأ ية تشجيع التوعية بفريوف نق  املناعة البشرية/اإليدا.

وأعرب  بلغاريا عن تقديرها للموافقـة علـى الربنـام  السـناتيجي لاصـال ات القانونيـة  -82
بـــــ  ســـــا   ور   مايـــــة  قـــــو  اإلنحلالســـــناتيجية وخطـــــة العمـــــل الـــــو نيتب علـــــى والقضـــــاوية و 

الطفـل. رفـا  بالسياسات والربام  املتعلقة باملسـاول ا نسـانية وبـالعنف القـاوم علـى نـوع ا ـنق وب
 األ فال الذين يعيشو  يف  الت من الضعف.  حتديدوشجع  أرمينيا على 

وسـول  كنــدا عـن التــدابري املتخـذة لتنفيــذ توصــيا ا بشـو   ريــة الـرأي والتعبــري وصــحافة  -83
مـــن أجـــل بـــ  بـــا طوات املتخـــذة . ور   2010  والـــ  كانـــ   ـــد  ـــد متها يف عـــام التحقيقـــات

ات األخــــرية علــــى لعتــــداءلتصــــدي للعنصــــرية وكــــر  األجانــــب ودعــــ  أرمينيــــا إىل التحقيــــق يف اا
 ين إىل العدالة. عتدرييفا  وإىل تقدمي امليِ نشطاء سياسيب يف 
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د الــ  تبــذوا أرمينيــا ملتابعــة التوصــيات املنبيقــة ول ظــ  كهوريــة أفريقيــا الوســطى ا هــو  -84
ة األوىل. وأ ا ــ  علمــاا بالتقــدم الكبــري الــذي أ ــرا  قــو  األشــخا  ذوي اإلعا ــة ولــعــن ا 

 ويف  رية التجمع وتكاف  الفر  للنساء والرجال.

إ ـار  وأعرب  تشاد عن سرورها لتقدمي أرمينيا تقريراا مر لياا. ول ظ  أ  أرمينيـا لـديها -85
سـاواة املتشريعي وتنظيمي لضما   رية التجمع واإلصـال ات القضـاوية واملسـاواة بـب ا نسـب و 

 بب األشخا  ذوي اإلعا ة ورغريهم يف الفر .
وشــكرت شــيلي أرمينيــا علــى تقريرهــا الــو ين ور بــ  بالتقــدم الــذي أ ــرا يف مكافحــة  -86

د مـــن ا هـــود لتعزيــز المتيـــال للصـــكوك الفســاد والجتـــار بالبشــر. و يـــ  أرمينيـــا علــى بـــذل مزيــ
 الدولية املتعلقة  قو  اإلنسا .

بــ     علــى معاهــدات  قــو  اإلنســا  ور   ول ظــ  كوســتاريكا أ  أرمينيــا  ــد صــد   -87
بهنشــــاء أمانــــة املظــــامل ا اصــــة  قــــو  اإلنســــا  والربنــــام  الســــناتيجي لاصــــال ات القضــــاوية 

سـاواة بـب ا نسـب. وأعربـ  عـن  لقهـا إااء الدعـاءات الـ  ا هود املبذولة من أجل حتقيـق املبو 
  رية التعبري وتكوين ا معيات والتجمع السلمي. تقييدتفيد ب
وأ ا   كوبا علمـاا بالتـدابري املتخـذة لزيـادة املسـاواة بـب املـرأة والرجـل ولتحسـب حلايـة  -88

يف  يف حلايـــة  ـــق الطفـــل  قـــو  األشـــخا  ذوي اإلعا ـــة. كمـــا ل ظـــ  التقـــدم الـــذي أ ـــرا  
 الصحة. ق  يف التعليم و 

ا تعزيـــز  قـــو  املـــرأة والطفـــل وملـــ هبـــدفتـــدابري ا اختذتـــ  مـــن وأشـــادت  ـــرب  بورمينيـــا ملـــ -89
 نع  دو  جرمية اإلبادة ا ماعية واملعا بة عليها.االتوعية هبدف مبادرات أخذت  من 

ن عـعـن تقـديرها للمعلومـات املقدمـة  ب  ا مهورية التشيكية بوفد أرمينيا. وأعرب ور    -90
 تنفيذ التوصيات املنبيقة عن الستعراض الدوري الشامل السابق.

يف حال احلقو  ال تصادية والجتماعية. وأعرب   التقدم الذي أ را  بوأشادت جيبون  -91
يـادة عـن  ريـق حتديـد احلصـ  لز  تهاتعزيز  قو  املرأة وحلاي بغرضعن تقديرها للجهود املبذولة 

 متييلها داخل السلطة التشريعية.
وأشــــادت مصــــر بهنشــــاء  نــــة و نيــــة خاصــــة باإلصــــال ات الدســــتورية  كمــــا أشــــادت  -92

مايــة  قــو  اإلنســا  وبتقويــة الســلطة القضــاوية وبزيــادة حلبالســناتيجية وخطــة العمــل الــو نيتب 
 قو  األشخا  ذوي اإلعا ة  على اتفا ية أرمينيا ب  مصر بتصديقمتييل املرأة يف الربملا . ور   

 على التفا ية الدولية حلماية كيع  قو  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم. هاوبتو يع
إنشــاء فــر  العمــل وتــوفري فــر  و وأشــارت أرمينيــا إىل اإلصــال ات الراميــة إىل تنظــيم  -93

سـنوات يف  خمقة لــالعمل اليابتة  خاصة ملن يفتقرو  إىل مهارات تنافسـية. ومت إ ـرار اسـناتيجي
. ويـــن  القـــانو  2014 ـــانو  جديـــد بشـــو  العمالـــة  يـــز النفـــاذ يف عـــام دخـــل و  2013عـــام 

 صـــ  مـــن فــــر  العمـــل داخـــل الشــــركات الكـــربب لألشــــخا  ذوي ختصــــي  ا ديـــد علـــى 
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احلــد األدل لألجــور مت رفــع . و 2015اإلعا ــة  ستصــبظ واجبــة التطبيــق تــدرمياا ابتــداءا مــن عــام 
. وأنشــس  بــرام  لــدعم م سســات األعمــال الصــغرية والنســاء 2015مــرة أخــرب يف عــام  ف عوسـريُ 
 ضات للبطالة. املعرَّ 
ول ظــــ  أرمينيــــا تقــــدمي مشــــروع  ــــانو   قــــو  األشــــخا  ذوي اإلعا ــــة وإدمــــاجهم  -94

   على اتفا ية  قو  األشخا  ذوي اإلعا ة؛ و د يتم الجتماعي إىل ا معية الو نية. وصد  
 النضمام إىل الربوتوكول الختياري لتلأ التفا ية بعد تنفيذ اإلصال ات.  النظر يف

أيضـاا  هـذا ويعا ب القانو  على العنف بصرف النظر عن نـوع جـنق الضـحية؛ ويسـري -95
على العنف املنز . ومل يتم سن مشروع  ـانو  العنـف املنـز   ـن اة  بسـبب إجـراء إصـال ات  

   مت إدراجلتشريع بناءا على تلـأ اإلصـال ات. إل أنـسيتم سن ذلأ اكربب يف النظام القانوا و 
تعريــف العنــف املنــز  واأل كــام الــ  تــن  علــى مســاندة الضــحايا يف  ــانو  الــدعم الجتمــاعي 

 .2014مد يف كانو  األول/ديسمرب الذي اعتُ 
فيهـــا  وأوردت أرمينيـــا معلومـــات مفصـــلة عـــن اإلصـــال ات املتعلقـــة  مايـــة الطفـــل  اـــا -96

ضع  بدعم من منظمة األمم املتحدة للطفولة. ومري إعـداد  ليـات تدابري الو اية املبكرة  ال  وُ 
  اعتمدت احلكومة برام  إلنشاء مساكن اجتماعيـة 2010لتحسب إجراءات التبين. ومنذ عام 

  فال. األ مالج الشبا  الذين كانوا يعيشو  يف  هااا في كا لفسات احملرومة من السفاودة ال
إىل حتسـب فـر   راميـةاإلصـال ات ال بي نـ  أرمينيـا بهمـااوفيما يتعلق بقضايا الصحة   -97

احلصـــول علـــى خـــدمات الرعايـــة الصـــحية وحتســـب نوعيتهـــا مـــع النكيـــز علـــى الو ايـــة الســـكا  يف 
والكشــف املبكــر عــن األمــراض. وصــحة األم والطفــل مــن األهــداف الــ  وجــب بلورغهــا لتحقيــق 

ــــذات الصــــلة اإلمناويــــة لأللفيــــةاألهــــداف   فــــر  دفــــع الرشـــــاوبذت خطـــــوات للحــــد مــــن . واخت 
 الســكا  عمومــاا رغـري رمســي بوســاول منهــا توعيــة  مبــاله ماليــة بشــكل وللـتخل  مــن عمليــات دفــع

بصورة رغـري رمسيـة.  مالية دفع مباله  طلبو يباحلق يف الرعاية الصحية اجملانية وإ الة العاملب الذين 
 بفـريوف نقـ  املناعـة البشـرية/اإليدا  اـا يف باملصـاب للتنكيـد علـىى التصـدي وجرب العمـل علـ
 ذلأ يف املدارف.

الــــ  تفيــــد بــــو  النســــاء يتعرضــــن للتمييــــز يف  إهنــــا ل تتفــــق والدعــــاءات  أرمينيــــا  الــــو  -98
يف املاوـة  30نسـبة  تفـو   طفـلال  لـربام  دعـم األم و صَّـ يث ختاحلصول على الرعاية الصحية 

سـنة مـن  15يها الفتيات البالغـات تستفيد فالبلدا  القليلة ال   أ دميزانية الصحة. وأرمينيا من 
 تقييم شامل لنموهن ولصحتهن اإلأابية. من العمر 

ت أرمينيــا تفاصــيل عــن التــدابري الــ  اختــذ ا احلكومــة لضــما  املســاواة يف احلصــول ذكــر و  -99
  اعتمـــدت ا معيــــة الو نيــــة 2014. ففــــي عــــام علـــى التعلــــيم خاصـــة لفاوــــدة الفســــات الضـــعيفة

 لــول  للجميــعشــامل  إىل تعلــيم   الكامــل تعلــيم العــام الــذي يــن  علــى التحــولللالقــانو  ا ديــد 
التعلـيم العـا    بصـو يف املاوـة مـن املـدارف. أمـا  10التعلـيم الشـامل يف  يقـدَّم. و 2020عام 
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لــــى التعلــــيم العــــا . ويف عفستواصــــل احلكومــــة حتســــب  صــــول الشــــبا  مــــن الفســــات الضــــعيفة 
   مت توسيع فسات األشخا  ال  حيق وا احلصول على املنظ الدراسية.2014 عام

من رصد النتخابـات  تبب    البث التلفزيوا الر مي. و خ    أرمينيا تفاصيل عن رُ مد   و  -100
كانــ  وــا  صــة أ  أ ــزا  املعارضــة  ــد   2013عــام لخابــات البلديــة والنت 2012عــام لالعامــة 

  التلفزيونية + 1أ حمطة لنقل تقريباا. وفيما يتعلق بقضية عمليات االبث يف كيع  األسد من امن
البــث يف  املــذكورة طــةاحمل تدو عــافأرمينيــا كيــع  لبــات احملكمــة األوروبيــة حلقــو  اإلنســا   لب ــ 
 .ةجديد يف  لة 2012 عام

بــ  مــن التزامـات  وعيـة. ور    علـى نفسـها تــ طعوأشـادت رغينيـا الســتواوية بورمينيـا ملـا   -101
مايــــة وتعزيــــز  قــــو  اإلنســــا  وذكــــرت التــــدابري املتخــــذة لفاوــــدة حلالعمــــل  ةوخطــــ ةبالســــناتيجي

 الشعبية لأل ليات واحملافظة عليها. داألشخا  ذوي اإلعا ة وحلماية التقالي
يا بالتصــــديق علــــى اتفا يــــة  قــــو  األشــــخا  ذوي اإلعا ــــة وأشــــادت بــــ  إســــتونور    -102

باعتماد السناتيجية وخطة العمل الو نيتب حلماية  قو  اإلنسا . ودع  أرمينيا إىل الهتمام 
 مع أرمينيا يف حال التنمية.  اف على املرأة. وأبرات تعاوهنبالعنف الذي ميار  

املـدافع عـن  قـو  اإلنسـا  وأعربـ  مكتـب ميزانيـة  دتألهنا ااوأشادت فنلندا بورمينيا  -103
بعــض و عــن ســرورها إذ ل ظــ  أ  الزيــادة يف امليزانيــة  ــد أدت إىل اســتمرار خدمــة الــرد الســريع 

 مكاتب  احمللية يف العمل.
منــذ ا ولــة األوىل مــن الســتعراض الــدو  الشــامل.   ــرا  بــ  فرنســا بالتقــدم الــذي أُ ور    -104
لــة اوســول  عــن   2016-2012القضــاوي للفــنة  برنــام  شــامل لاصــال بــ  باعتمــاد ور   

 الربنام .
وأشادت أملانيا اا  ققت  أرمينيا من تقدم يف بعـض اجملـالت ول سـيما يف حـال الجتـار  -105

والنتخابــــــات الرواســــــية  2012باألشــــــخا . ول ظــــــ  أ  إدارة النتخابــــــات الربملانيــــــة لعــــــام 
ا شـاهبا العمـوم أفضـل مـن إدارة النتخابـات السـابقة  علـى الـررغم ممـ  د كان  علـى 2013 لعام

 . من  الفات إجراوية عدة
وســل ط  اليونــا  الضــوء علــى التقــدم الــذي ُأ ــرا يف حــالت  تلفــة ول ســيما يف تعزيــز  -106

 املساواة بب ا نسب ومكافحة الجتار باألشخا  وحلاية الطفل.

الســناتيجية وخطــة العمــل الــو نيتب حلمايــة  قــو  اإلنســا   بــ  إندونيســيا بوضــعور    -107
 العمال املهاجرين وأفراد أسرهم.كيع وبقرار التو يع على التفا ية الدولية حلماية  قو  

وأعرب  كهورية إيرا  اإلسالمية عن  ناعتها بو  ا هود املبذولة للتصدي ةف  الجتار  -108
إىل توفري حلاية أفضل حلقو  املرأة والطفل. وأشادت أيضاا بورمينيا بالبشر والعنف املنز  ست دي 

 عناية خاصة لتحسب التمتع  قو  الطفل.على ما تولي  من 
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وأعربــ  أيرلنــدا عــن ســرورها إذ ل ظــ  عــدد أصــحا  الوليــات يف إ ــار اإلجــراءات  -109
و نيــة حلقــو  اإلنســا  بــاملركز ا اصــة الــذين تلقــوا دعــوة لزيــارة أرمينيــا وإااء ا تفــاك امل سســة ال

 ألــف . ول ظــ  أنــ  مت اإلعــرا  عــن القلــق إااء وجــود مــا يعيــق ممارســة احلــق يف  ريــة التجمــع 
 والتعبري.

بـ  إيطاليــا بالتصـديق علــى العديــد مـن صــكوك  قــو  اإلنسـا  وبالتــدابري املتخــذة ور    -110
علــى ضـما  التشــاور مـع منظمــات  لتعزيـز  قـو  املــرأة واملسـاواة بــب ا نسـب. وشــجع  أرمينيـا

 اجملتمع املدا بشكل فعال بشو  مقن ات اإلصال  ال  من شوهنا أ  ت ثر على أنشطتها.
بـــ  كاااخســــتا  بالتصـــديق علــــى التفا يـــة الدوليــــة حلمايـــة كيــــع األشـــخا  مــــن ور    -111

الـذي ُأ ـرا  الختفاء القسري واتفا ية  قو  األشخا  ذوي اإلعا ـة ول ظـ  بارتيـا  التقـدم
مـــن املســـاواة بـــب املـــرأة  كـــربيف مكافحـــة الجتـــار بالبشـــر والتـــدابري املتخـــذة باجتـــا  حتقيـــق  ـــدر أ

 والرجل.
وإذ ل ظ  الكوي  ا هود املبذولة يف حا  التعليم ومكافحـة الجتـار بالبشـر  دعـ   -112

لتفا يــة الدوليــة حلمايــة بــ  بالتصــديق علــى ار   و أرمينيــا إىل مواصــلة جهودهــا يف هــذين اجملــالب. 
 كيع األشخا  من الختفاء القسري واتفا ية  قو  األشخا  ذوي اإلعا ة.

تقديرها للجهـود الـ  تبـذوا أرمينيـا يف سـبيل مكافحـة العنـف الـذي  عن وأعرب  الصب -113
الجتـــار بالبشـــر  وحلايـــة  قـــو  األشـــخا  ذوي اإلعا ـــة  وتطـــوير مكافحـــة ف علـــى املـــرأة و مُيـــار  

أل فــال ذوي ال تياجــات ا األ ليــات وضــما  رفــا  الطفــل وإعمــال  ــق لفاوــدةالتعلــيم واليقافــة 
 ا اصة يف التعليم.

إ  أولوية البلد تتميل يف حلايـة  قـو  األ ليـات  كلمت  بالقول  رويق وفد أرمينيا اختتمو  -114
  العر يــة والدينيـــة والقوميــة. و ـــال إ  احلــق األهـــم هـــو احلــق يف احليـــاة املكفــول لتلـــأ اجملموعـــات

 عـنافمنـع جرميـة اإلبـادة ا ماعيـة واملعا بـة عليهـا. فمـن شـو  ال الذي تن  على حلايت  اتفا يةُ 
وإدانتهـــا بصـــورة مطلقـــة   رميـــةاتلـــأ   ماعيـــة ومـــن شـــو  رفـــضجبرميـــة اإلبـــادة ا  ينـــ م ويف اا احلـــ

فـــه  مســـولة منـــع  ـــدو  جرميـــة اإلبــــادة   وكـــذلأ تقييمهـــا ورصـــدها أ  مينـــع  ـــدوثها. لــــذلأ
ا ماعيــة يكتســي أ يــة خاصــة بالنســبة ألرمينيــا. و ــد  ر ــ  أرمينيــا  ــرارات تتعلــق باتفا يــة منــع 

الـــذي اعُتمـــد  22-22اإلبـــادة ا ماعيـــة واملعا بـــة عليهـــا. وكـــا  أ ـــد  تلـــأ القـــرارات القـــرار 
 اإلنسا . جمللق  قو  والعشرين بتوافق اةراء خالل الدورة اليانية

إعمــال احلـق يف معرفـة احلقيقــة وأ   تغـذب مـنورأت أرمينيـا أ  واجـب الـذاكرة والتــذك ر ي -115
وشـددت أرمينيـا علـى أ  . عد مهم من أبعاد منع  دو  جرميـة اإلبـادة ا ماعيـةذلأ الواجب بُ 

لتمــاف نكــرا   ــدو  جــراوم اإلبــادة ا ماعيــة الــ  و عــ  يف املاضــي والتقليــل مــن أ يتهــا أو ا
روـيق  تنتهأ  قـو  اإلنسـا  لضـحايا اإلبـادة ا ماعيـة. وأعـر  األعذار وا أو تربيرها تصرفات  
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عن أسف  أل  الوفد النكي  د ارغتنم فرصة احلوار مع أرمينيا إلعادة توكيد سياسـت  القاومـة  الوفد
 على النكرا .

ب الضحية وا الد ودع  تركيا املتميل يف املعادلة ب نه و ال  أرمينيا إهنا ختتلف مع ال -116
 اليقيل. األجيال القادمة عبء املاضيعن كاهل يظ ز الذي سي أل  ذلأإىل مواجهة تارصها 

و ال  أرمينيا إهنا تقدر حلاية وتعزيز احلقو  السياسية والجتماعية واليقافية. وأوضح   -117
احلـق  عـن  ريـق  ولتمكـب النـاف القيمة ال  توليها لصكوك األمم املتحدة حلقو  اإلنسـا ابهما

يف تقرير املصري. فقمع ذلـأ احلـق بشـكل عنيـف  ـد كـا  السـبب وراء العديـد مـن النزاعـات وإ  
أرمينيا تساند  ق الشعو  يف تقرير مصريها ول سيما يف  وإعمال  ضروري حلل النزاعات. ومل تفت

واصــل تقــدمي ذلــأ الــدعم  ستهــي احلــالت الــ  يكــو  فيهــا بقــاء الشــعو  نفســ  علــى احملــأ. و 
حموعـــة مينســـأ يف منظمـــة األمـــن رويســـي يف ذلـــأ يف إ ـــار املفاوضـــات الـــ  جتـــري برعايـــة  اـــا

بو  كيع الدول األعضاء يف منظمة األمن والتعاو  يف أوروبا  د  بل   رةا والتعاو  يف أوروبا  مذك  
النزاعـات املـذكورة يف  أ  يكو   ق الشعو  يف تقرير مصريها مـن ضـمن املبـادو األساسـية حلـل

 . 2009بيا  اجمللق الوااري ملنظمة األمن والتعاو  يف أوروبا الصادر يف عام 
التعـاو   أواصـر الستعراض الدوري الشـامل أ  يو ـد  شو ولطاملا  من  أرمينيا بو  من -118

 أ  تعيـق  إىل  ـد مـا  إعمـال بعـض  قـو  ومن ب املواجهات. وصحيظ أ  من شـو  النزاعـات
ســـاهم يف  ـــل ت حلايـــة  قـــو  اإلنســـا  أ  مـــن شـــو  ايـــادةاإلنســـا  رغـــري أنـــ  صـــحيظ أيضـــاا أ  

التذرع  الت النـزاع. وذك ـرت بوهنـا عن  ريق عات. ومل حتاول أرمينيا  ط أ  تربر النكسات االنز 
ة متها دولة جار كبرياا من التوصيات املنبيقة عن الستعراض الدوري الشامل األول  د    بل  عدداا 

  اليـــاا بعينهـــا  ولكـــن  ســـن النيـــة ذاك مل يلـــق  الستحســـا   ويف الســـتعراض الـــدوري الشـــامل
الـو ين ملـأ وـا  هابو  تقرير  تمعبرفض  نفق تلأ الدولة توصيات أرمينيا. وذكرت أرمينيا اجمل

واألمسـاء  بالطبع عن مو ف احلكومة الرمسي من كل  ضية اا يف ذلأ القضايا التارصية وبون  يعرب  
 ا غرافية.

وبرهنــ  أرمينيــا عــن اســتعدادها لالخنــراط يف التعــاو  بشــو   قــو  اإلنســا  مــع كيــع  -119
البلدا  وعن تقديرها الكبري لالستعراض الـدوري الشـامل. وشـكرت أرمينيـا الـدول األعضـاء علـى 

   الســتعراض يفأرمينيــا نتــاو ضــعوعلــى توصــيا ا. وست البن ــاء واملفيــد احلــوارتشــجيعها وــا وعلــى 
 حلايتها املنهجية حلقو  اإلنسا  يف البلد. اعتبارها يف إ ار
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 **توصياتالستنتاجات وأأو اال -ثانياا  
ستتتن ر أرمينيتتا لتتي التوصتتيات التاليتتة وستتتقده ردوداتتا عليمتتا لتتي الو تت  المناستتب  -120

 انأالتتدورة التاستتعة والعشتترين لمجلتتس حقتتوق اإلنستتان لتتي حزيتتر  موعتتد انعقتتادلكتتن   تتل 
 :2015 يونيه

التصتتديق علتتب ال روتواتتوي اال تيتتاري اللتتاني الملحتتق بالعمتتد التتدولي  -120-1
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الرامي إلب إلغاء عقوبتة اإلعتداه واوستتاريكا  

 وترايا ؛
التصتتديق علتتب ال روتواتتوي اال تيتتاري اللتتاني الملحتتق بالعمتتد التتدولي  -120-2

ة والسياستتتتتتية الرامتتتتتتي إلتتتتتتب إلغتتتتتتاء عقوبتتتتتتة اإلعتتتتتتداه الختتتتتتاص بتتتتتتالحقوق المدنيتتتتتت
 األسود ؛ والج ل
االنضتتماه إلتتب ال روتواتتوي اال تيتتاري اللتتاني الملحتتق بالعمتتد التتدولي  -120-3

 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الرامي إلب إلغاء عقوبة اإلعداه وإستونيا ؛
بالعمتتد التتدولي التصتتديق علتتب ال روتواتتوي اال تيتتاري اللتتاني الملحتتق  -120-4

الختتاص بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية الرامتتي إلتتب إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتداه  واعتمتتاد 
جميتتا التتتتدابير التشتتتريعية الدا ليتتة ال فمتتتة لل تتتدء لتتتي التصتتديق علتتتب ن تتتاه رومتتتا 

 األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لي أ رب و   ممكن وإيطاليا ؛
ري الملحتق بالعمتد التدولي الختاص التصديق علب ال روتواوي اال تيا -120-5

بتتتتالحقوق اال تصتتتتادية واالجتماعيتتتتة واللقاليتتتتة و  تتتتوي  ليتتتتات التحقيتتتتق واإلبتتتت   
 وأوروغواي ؛ المنصوص عليما ليه

التصديق علب ال روتواوي اال تياري الملحتق بالعمتد التدولي الختاص  -120-6
وي اال تيتتتاري بتتالحقوق اال تصتتتادية واالجتماعيتتتة واللقاليتتتة واتتتول  علتتتب ال روتواتتت

 إجراء تقديم ال  غات وال رتغاي ؛شأن التفا ية حقوق الطفل ب
التصتتتتتديق علتتتتتب االتفا يتتتتتة الدوليتتتتتة لحمايتتتتتة حقتتتتتوق جميتتتتتا العمتتتتتاي  -120-7

 المماجرين وألراد أسرام و يرغيزستان ؛
تستتريا عمليتتة التصتتديق علتتب االتفا يتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتا  -120-8

 اد أسرام التي ُشرع ليما ورواندا ؛العماي المماجرين وألر 
بتتتوي المزيتتتد متتتن الجمتتتود للتصتتتديق علتتتب االتفا يتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة  -120-9

 حقوق جميا العماي المماجرين وألراد أسرام والفل ين ؛
__________ 

  يتم حترير الستنتاجات والتوصيات.مل **
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إجتتتراء التصتتتديق علتتتب االتفا يتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة حقتتتوق  استتتتكماي -120-10
 جميا العماي المماجرين وألراد أسرام وجممورية ألريقيا الوسطب ؛

مواصتتتلة وتستتتريا عمليتتتة التصتتتديق علتتتب االتفا يتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة  -120-11
 حقوق جميا العماي المماجرين وألراد أسرام وإندونيسيا ؛

التصتتديق علتتب االتفا يتتة الدوليتتة لحمايتتة  الن تتر لتتي تستتريا عمليتتة -120-12
 حقوق جميا العماي المماجرين وألراد أسرام ومصر ؛

التصتتتتديق علتتتتب االتفا يتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة حقتتتتوق جميتتتتا العمتتتتاي  -120-13
الممتتاجرين وألتتراد أستترام واالنضتتماه إلتتب ال روتواتتوي اال تيتتاري التفا يتتة حقتتوق 

 ليون ؛إجراء تقديم ال  غات وسيراشأن الطفل ب
التصتتتديق علتتتب ال روتواتتتوي اال تيتتتاري التفا يتتتة حقتتتوق األشتتتخاص  -120-14

 ذوي اإلعا ة وبنن ؛

الن تتتتر لتتتتي تستتتتريا عمليتتتتة التصتتتتديق علتتتتب ال روتواتتتتوي اال تيتتتتاري  -120-15
التفا يتة حقتوق األشتخاص ذوي اإلعا تة ون تاه رومتا األساستي للمحكمتة الجنائيتة 

 الدولية وجممورية اوريا ؛
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وجعل  انضماه إلب ن اه روماال -120-16

بوستتتائل منمتتتا إدرام أحكامتتته الخاصتتتة  اتستتتا اا تامتتتاا  معتتتهستتتق تشتتتريعاتما الوةنيتتتة تت
لتتتتي  وانينمتتتتا الوةنيتتتتة بالتعتتتتاون الستتتتريا والتتتتتاه متتتتا المحكمتتتتة الجنائيتتتتة الدوليتتتتة 

 األسود ؛ والج ل
التصتتتديق علتتتب ن تتتاه رومتتتا األساستتتي للمحكمتتتة الجنائيتتتة الدوليتتتة   -120-17

الوةنيتتتة  ماتشتتتريعات بواستتتطة  وتط يقتتته 1999التتتوي تتتتم التو يتتتا عليتتته لتتتي عتتتاه 
 وأوروغواي ؛

اتختتتاذ إجتتتراء إلنمتتتاء عمليتتتة التصتتتديق علتتتب ن تتتاه رومتتتا األساستتتي  -120-18
 للمحكمة الجنائية الدولية ورومانيا ؛

اه رومتتتا األساستتتي للمحكمتتتة الجنائيتتتة الدوليتتتة التصتتتديق علتتتب ن تتت -120-19
 وبولندا  وسلولينيا  والنمسا  وبنن  واوستاريكا ؛

 التصديق علب ن اه المحكمة الجنائية الدولية وشيلي ؛ -120-20
التصتتتديق علتتتب ن تتتاه رومتتتا األساستتتي للمحكمتتتة الجنائيتتتة الدوليتتتة  -120-21

اتستتتا اا تامتتتاا الناشتتتعة عنتتته  متتتا جميتتتا االلتزامتتتاتتتستتتق وجعتتتل تشتتتريعاتما الوةنيتتتة 
 والتفيا ؛
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التصتتتديق علتتتب ن تتتاه رومتتتا األساستتتي للمحكمتتتة الجنائيتتتة الدوليتتتة  -120-22
 وبلغاريا  وإستونيا ؛ اتسا اا تاماا ما أحكامه  تسقوجعل تشريعاتما الوةنية ت

 189الن تتر لتتي التصتتديق علتتب اتفا يتتة من متتة العمتتل الدوليتتة ر تتم  -120-23
 والفل ين ؛

س علتب المترأة والعنتف تشديد التشريا المتعلق بتالعنف التوي يمتار   -120-24
المنزلتتتي عتتتن ةريتتتق اعتمتتتاد مشتتتروع القتتتانون ذي الصتتتلة واالنضتتتماه إلتتتب اتفا يتتتة 

 اسطن وي وترايا ؛
االنضتماه ستتريعاا إلتتب اتفا يتتة استطن وي واعتمتتاد وتنفيتتو  طتتة وةنيتتة  -120-25

  والمعا  تتة االتجتتار باألةفتتايمنتتا جميتتا أشتتكاي العنتتف علتتب الطفتتل  بمتتا ليمتتا ل
 لي أسرع و   ممكن وبلجيكا ؛عليما  
حتتتاالت العنتتتف  للم حقتتتة القضتتتائية لتتتياتختتتاذ اإلجتتتراء المناستتتب  -120-26

المنزلتتي والتصتتديق علتتب اتفا يتتة مجلتتس أوروبتتا بشتتأن منتتا ومكالحتتة العنتتف ضتتد 
 المرأة والعنف المنزلي وإيطاليا ؛

اإلصتت ا القضتتائي والقتتانوني عتتن ةريتتق  إيتت ء عنايتتة  اصتتة لعمليتتة -120-27
 تقوية إةار العمل القانوني وةاجيكستان ؛

 بوستتائل منمتتامواصتتلة توةيتتد المتسستتات الوةنيتتة لحقتتوق اإلنستتان  -120-28
 استق ي القضاء واوستاريكا ؛

لمتتدالا عتتن حقتتوق اإلنستتان مكتتتب اتخصتتيم متتوارد ماليتتة االيتتة ل -120-29
 ة عملما وإستونيا ؛اإل ليمي هوضمان مواصلة مكات 

المتتدالا عتتن حقتتوق اإلنستتان مكتتتب مواصتتلة توةيتتد وتقويتتة واليتتة  -120-30
وتنفيتو  هوتوسيا نطاق عمله اي يشمل المناةق غيتر المشتمولة حتتب ابن بخدماتت

 ودون تأ ير ولنلندا ؛ ةا اامل  هتوصيات
إشتتترال المجتمتتتا المتتتدني بشتتتكل نشتتتير لتتتي تنفيتتتو االستتتتراتيجية  -120-31

وإةتت ق حتتوار رستتمي  2016-2014حقتتوق اإلنستتان لو طتتة العمتتل التتوةنيتين 
بمتد  رصتد تنفيتو  طتة العمتل بشتكل    وذلت ما المجتما المدني لموا الغترض

 ألضل والسويد ؛
ة العمتتل تتتولير جميتتا المتتوارد ال شتترية والماليتتة الكاليتتة لتنفيتتو  طتت -120-32

من أجل إعمتاي  2014الوةنية التي اعتمدتما الحكومة األرمنية لي ش اطأل راير 
حقتتوق الفعتتات الضتتعيفة لتتي المجتتاالت المحتتددة لتتي الخطتتة المتتواورة واإلمتتارات 

 العربية المتحدة ؛
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تنفيتتتو  طتتتة عملمتتتا الوةنيتتتة  الكفيلتتتة بتعزيتتتزاتختتتاذ جميتتتا التتتتدابير  -120-33
لحقتتتوق اإلنستتتان بوستتتائل منمتتتا علتتتب الخصتتتوص تخصتتتيم التمويتتتل الكتتتالي متتتن 

 الميزانية الوةنية وإندونيسيا ؛
 تعزيز حماية حقوق الطفل ول نان ؛ -120-34
 حقوق الطفل وةاجيكستان ؛ألضل لحماية  توليرتشجيا  -120-35
 اليونان ؛حماية ألضل لحقوق الطفل وتولير ضمان  -120-36
مواصلة جموداا المادلة إلب تعزيز وحماية حقوق الطفل وجممورية  -120-37

 إيران اإلس مية ؛
 حماية ألضل لحقوق الطفل واافا ستان ؛تولير تشجيا  -120-38
 2016-2013تزويد ال رنامج الوةني لحماية حقوق الطفل للفترة  -120-39

ليمتتتتا يتعلتتتتق باألةفتتتتاي المقيمتتتتين لتتتتي تنفيتتتتوس ال ستتتتيما  عزيتتتتزبتتتتالموارد الضتتتترورية وت
 متسسات مغلقة أو ش ه مغلقة وليتوانيا ؛

لي التعليم والحق لتي الصتحة لتي ضتوء الطفل مواصلة إعماي حق  -120-40
  2016-2013اعتماد الحكومة ال رنامج االستتراتيجي لحمايتة حقتوق الطفتل و

 واالتحاد الروسي ؛
تنفيتتتتتتو االستتتتتتتراتيجيات تخصتتتتتتيم المتتتتتتوارد الضتتتتتترورية إلعمتتتتتتاي و  -120-41

األةفتتتاي  جميتتتا والخطتتتر الوةنيتتتة لحمايتتتة حقتتتوق الطفتتتل ألغتتتراض منمتتتا تحديتتتد
 عمم وحماية مصالحمم وبي روس ؛وتت    الضعيفة حاُلمم

مواصلة تعزيز وحماية حقوق الطفل ووضا برامج  اصة لي الو    -120-42
 وجي وتي ؛ ة حالممفينفسه تستمد  األةفاي الضع

 تدابير إضالية لزيادة الوعي بلقالة حقوق اإلنسان ول نان ؛وضا  -120-43
حقيقتتتتتي متتتتتا المجتمتتتتتا المتتتتتدني وإشتتتتترال الحتتتتتوار الر و جستتتتت متتتتتد -120-44

صتتتنا القتتترار علتتتب جميتتتا المستتتتويات  اتالمن متتتات غيتتتر الحكوميتتتة لتتتي عمليتتت
 وإستونيا ؛

تقتتتديم جميتتتا التقتتتارير المتتتتأ رة إلتتتب ايعتتتات المعااتتتدات المعنيتتتة  -120-45
 يون ؛وسيرال
دعوة المقررة الخاصة المعنية باستق ي القضتاة والمحتامين إلجتراء  -120-46

 فيارة رسمية إلب ال لد وألمانيا ؛
 عمل علب مكالحة جميا أشكاي التمييز والمغرب ؛المواصلة  -120-47
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ضتتمان احتتتراه م تتدأ عتتده التمييتتز واعتمتتاد تشتتريا شتتامل لمكالحتتة  -120-48
 التمييز واولندا ؛

س استتتعنا  جموداتتا واعتمتتاد  تتانون شتتامل لمكالحتتة التمييتتز وتنفيتتوُ  -120-49
 بشكل اامل والجممورية التشيكية ؛

 اعتماد تشريا  ائم بواته لمكالحة التمييز والنرويج ؛ -120-50
 منته ال ستيماو  هاعتماد تشريا شامل لمكالحة التمييز جميتا أشتكال -120-51

 التمييز لي حق المرأة وإيطاليا ؛
اعتمتتتاد تشتتتتريا لضتتتتمان المستتتاواة لتتتتي المعاملتتتتة ل شتتتتخاص ذوي  -120-52

اإلعا ة وتنفيوس بشكل لعاي بما يتفق ما اتفا ية حقوق األشتخاص ذوي اإلعا تة  
إلتتب جانتتب ح تتر التمييتتز القتتائم علتتب أستتاس الميتتل الجنستتي والمويتتة الجنستتانية 

ستتتي ومغتتتايري وتتتتولير الحمايتتتة الفعالتتتة للملليتتتات والملليتتتين ومزدوجتتتي الميتتتل الجن
 الموية الجنسانية والنمسا ؛

تحستتين افتتاءة تنفيتتو  تتانون المستتاواة بتتين الجنستتين وإيتت ء عنايتتة  -120-53
س علتب المترأة واعتمتاد التشتريا الضتروري لمنتا  اصة للعنف المنزلتي التوي يمتار  
 العنف ولحماية الضحايا وليتوانيا ؛

الحتة التمييتز ال ستتيما ستن  تانون  تائم بواتتته يراتز تحديتداا علتتب مك -120-54
 علب أساس نوع الجنس والمكسي  ؛

أن اعتماد تشريا شامل لمكالحتة التمييتز واتختاذ  طتوات لضتمان  -120-55
قتانون اللتي ذلت  التشتريا أو لتي المكرَّستة  المستاواةُ  تتحقق لي الممارسة الفعليتة

 وأيرلندا ؛ الساري
ة بتتتتين المتتتترأة شتتتتامل بشتتتتأن التمييتتتتز والمستتتتاوا تشتتتتريااستتتتتحدا   -120-56

 والرجل وبولندا ؛
مواصتتلة ضتتمان تخصتتيم متتا يكفتتي متتن المتتوارد ال شتترية والماليتتة  -120-57

لتنفيتتتو القتتتوانين والسياستتتات التتتتي تتصتتتد  لعتتتده المستتتاواة بتتتين المتتترأة والرجتتتل 
 والفل ين ؛

مواصتتتلة الجمتتتود الراميتتتة إلتتتب تعزيتتتز المستتتاواة بتتتين المتتترأة والرجتتتل  -120-58
 األشخاص وحماية حقوق األ ليات القومية واالتحاد الروسي ؛ومكالحة االتجار ب

بشتتتأن المستتتاواة بتتتين الجنستتتين  ستتتاريتحستتتين تط يتتتق التشتتتريا ال -120-59
 وإس انيا ؛
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استلمار مزيد من الموارد لي تنفيتو القتانون المتعلتق بالمستاواة بتين  -120-60
 تحقيق المساواة بين الجنسين لي سوق العمل وسويسرا ؛ بمد الجنسين 

تقويتتة التتتدابير المادلتتة إلتتب الحتتد متتن عتتده المستتاواة بتتين الجنستتين  -120-61
 والجزائر ؛

 الجنستتينفيتتادة تقويتتة الجمتتود الراميتتة إلتتب تحستتين المستتاواة بتتين  -120-62
 واافا ستان ؛

ن الجنستتين وتتتولير استتتخداه  ليتتات تشتتريعية لضتتمان المستتاواة بتتي -120-63
 الحماية القانونية للنساء من التمييز وةاجيكستان ؛

وضا نمج يراعي االعت تار الجنستاني لتي ال ترامج والسياستات التتي  -120-64
تتناوي التمييز لي التمتا بحقوق اإلنسان واتخاذ التدابير الضترورية للتوعيتة بأوجته 

 ليات الجنستية لتي المجتمتا السلول والقوالب النمطية التي تستمد  المرأة واأل
 وأل انيا ؛

 مواصلة جموداا لتحقيق المساواة بين الجنسين واوبا ؛ -120-65
مضاعفة جموداا لي التصدي للتمييز بتين الجنستين التوي ال يتزاي  -120-66

  ائماا ورواندا ؛
جموداتتتتتا الراميتتتتتة إلتتتتتب تعزيتتتتتز المستتتتتاواة بتتتتتين الجنستتتتتين  كليتتتتتفت -120-67

 واليونان ؛
تنفيتتتو التتتتدابير الراميتتتة إلتتتب تعزيتتتز المستتتاواة بتتتين الجنستتتين  عزيتتتزت -120-68

 و  رص ؛ وصونما
 بغية  بوسائل منما اتخاذ إجراءات تشريعية  فيادة الجمود الم وولة -120-69

 إنماء التمييز لي حق المرأة والنمسا ؛
تنفيو تدابير ملموسة لمكالحة التمييز لي حتق المترأة بوستائل منمتا  -120-70
اد تشتتريا يشتتجا التتتوافن لتتي العتتدد بتتين الجنستتين واتختتاذ  طتتوات لتقويتتة اعتمتت

 مو ف أمانة الم الم من المساواة بين الجنسين وألمانيا ؛
الن تتر لتتي استتتحدا  متشتترات لحقتتوق اإلنستتان  لتتي ستتياق تعزيتتز  -120-71

المساواة بين الجنسين  ولق ا تتراا المفوضتية الستامية لحقتوق اإلنستان  اوستيلة 
 أالر د ة وتماسكاا وال رتغاي ؛ة يكون قييماا لسياسات حقوق اإلنسان الوةنيتتيح ت
وضا واعتماد تدابير تشريعية وإداريتة م ئمتة لمكالحتة التمييتز لتي  -120-72

حتتق المتترأة والتمييتتز والعنتتف اللتتوين يمارستتان علتتب الملليتتات والملليتتين ومزدوجتتي 
 واألرجنتين ؛ وحاملي صفات الجنسين الميل الجنسي ومغايري الموية الجنسانية
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تعزيتتز حقتتوق المتترأة ومكالحتتة جميتتا أشتتكاي العنتتف التتوي يمتتار س  -120-73
 علب النساء واالنتقاء   ل الوالدة بشكل لعاي ولرنسا ؛

إيت ء أاميتة لعمالتة النستاء لتتي ستياق التشتجيا علتب المستاواة بتتين  -120-74
 والصين ؛ جنسينال

لراميتتتتة إلتتتتب تحستتتتين المستتتتاواة بتتتتين الجنستتتتين مواصتتتتلة جموداتتتتا ا -120-75
 وتحسين وسائل حماية حقوق األ ليات القومية والكوي  ؛

شتأن ب 1325اعتماد  طة عمتل وةنيتة بشتأن  ترار مجلتس األمتن  -120-76
 المرأة والس ه واألمن وال رتغاي ؛

المضتتتتي لتتتتي تعزيتتتتز جموداتتتتا لتتتتي مجتتتتاالت المستتتتاواة بتتتتين المتتتترأة  -120-77
 س علب النساء وتعزيز حقوق الطفل ومصر ؛  العنف الوي يمار  والرجل واجتلا

اتختتتتاذ متتتتا يناستتتتب متتتتن إجتتتتراءات بغتتتترض التصتتتتدي للممارستتتتات  -120-78
التمييزية لي التعامل ما األ ليات القومية وعلب الخصوص التمييتز المتزدوم التوي 

 ه نساء األ ليات ونامي يا ؛تعرض لت
مييتتز العنصتتري والدعايتتة ل لكتتار المقاضتتاة علتتب التحتتريا علتتب الت -120-79

 العنصرية ورصداما وسيراليون ؛
تولير الحماية الفعالة للملليات والملليين ومزدوجي الميل الجنستي  -120-80

 ومغايري الموية الجنسانية من التمييز وسلولينيا ؛
بالميتتتتل ذات الصتتتتلة مكالحتتتتة جميتتتتا أشتتتتكاي التمييتتتتز بمتتتتا ليمتتتتا  -120-81

 سية ولرنسا ؛الجنسي والموية الجن
علتب  دة تح ر التمييتز لتي حتق األشتخاص بنتاءا دَّ سن تشريعات مح -120-82

 الميل الجنسي واندا ؛
اعتمتتاد تتتدابير لعالتتة لضتتمان اجتلتتا  جميتتا أشتتكاي التمييتتز القتتائم  -120-83

 علب أساس الميل الجنسي والموية الجنسانية وشيلي ؛
ب مجموعتتات األ ليتتات مكالحتتة الدعايتتة للكراايتتة والتحتتريا علتت -120-84

وال ستتتيما علتتتب الملليتتتات والملليتتتين ومزدوجتتتي الميتتتل الجنستتتي ومغتتتايري المويتتتة 
وحاملي صفات الجنسين واأل ليات الدينية ومرضب اإليدف واألشخاص  الجنسانية

ذوي اإلعا ة عن ةريتق اعتمتاد مجموعتة شتاملة متن القتوانين وإنشتاء  ليتات لعالتة 
 لي اإلدارة العامة وإس انيا ؛لمكالحة التمييز  بما لي ذل  



A/HRC/29/11 

GE.15-07616 26 

اتختتتتاذ تتتتتدابير مناستتتت ة لضتتتتمان عتتتتده تعتتتترض الملليتتتتات والملليتتتتين  -120-85
ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي ومغتتايري المويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات الجنستتين 

 للتمييز لي القانون ولي الممارسة وأوروغواي ؛
ستتلطات  ضتتمان تتتولير التتتدريب الم ئتتم للمستتتولين وضتتمان  يتتاه -120-86

إنفتتتاذ القتتتانون بتحقيقتتتات مستفيضتتتة وستتتريعة لتتتي االعتتتتداءات التتتتي يتعتتترض لمتتتا 
الملليتتون والملليتتات ومزدوجتتو الميتتل الجنستتي ومغتتايرو المويتتة الجنستتانية وحتتاملو 

 صفات الجنسين وأستراليا ؛
مواصتتتلة الجمتتتود المتضتتتالرة علتتتب الصتتتعيد التتتدولي لمنتتتا حتتتدو   -120-87

 و  رص ؛جريمة اإلبادة الجماعية 
مواصتتتلة الجمتتتود المتضتتتالرة علتتتب الصتتتعيد التتتدولي لمنتتتا حتتتدو   -120-88

 جريمة اإلبادة الجماعية واليونان ؛
الشامل الوي تعتمدس عتن ةريتق إدرام  مواصلة تحسين إةار العمل -120-89

المتتتادة األولتتتب متتتن اتفا يتتتة منااضتتتة ب تامتتتاا  يتتتد تقيتتتداا تعريتتتفف لفعتتتل يالتعتتتويبي يتق
 وصربيا ؛التعويب 

ضمان أن يكون تعريف التعتويب التوارد لتي القتانون التوةني متستقاا  -120-90
 تماه االتساق ما تعريف التعويب الوارد لي اتفا ية منااضة التعويب وألمانيا ؛

النم لي القانون علب تحميل المستولية الجنائية عن التعويب بما  -120-91
 ة التعويب وترايا ؛يتفق ما المادة األولب من اتفا ية منااض

تشجيا الجمعية الوةنية علب إ رار تشريا يمّكن أرمينيا من الولاء علب  -120-92
نحتتو أامتتل بالتزاماتمتتا الدوليتتة لتتي مجتتاي حقتتوق اإلنستتان  بوستتائل منمتتا توستتيا نطتتاق 

ن وظفتتو الجتترائم التتتي يرتك متتا م يشتتملتعريتتف التعتتويب التتوارد لتتي  انونمتتا التتوةني اتتي 
 الرسمية  وتجريم العنف المنزلي والواليات المتحدة األمريكية ؛ عموميون بصفتمم

تعتتتديل القتتتانون الجنتتتتائي لتتتي أرمينيتتتا لضتتتتمان تماشتتتيه متتتا تعريتتتتف  -120-93
التعويب الوارد لي اتفا ية منااضة التعويب وغيرس من ضروب المعاملة أو العقوبتة 

األلعتتاي التتتي  القاستتية أو ال إنستتانية أو الممينتتة  وتضتتمينه علتتب وجتته الخصتتوص
 ون عموميون وأستراليا ؛وظفيرتك ما م

إنشاء ن تاه إلدارة شتكاو  التعترض للتعتويب وستوء المعاملتة علتب  -120-94
يتتتد الشتتترةة و تتتوات األمتتتن بغيتتتة ضتتتمان التحقيتتتق الفعتتتاي لتتتي تلتتت  األلعتتتاي التتتتي 

 ُترتكب لي حق المدنيين أو السجناء والمعا  ة عليما وبلجيكا ؛
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وات لضتتمان إجتتراء تحقيتتق اامتتل لتتي ادعتتاءات تعتتر ض اتختتاذ  طتت -120-95
أشتتتخاص محتجتتتزين لستتتوء المعاملتتتة علتتتتب يتتتد  تتتوات األمتتتن والشتتترةة ومستتتتاءلة 

 مرتك يما واندا ؛
مكالحتتة التعتتويب وغيتترس متتن ضتتروب المعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو  -120-96

 عقاب ولرنسا ؛اوس األلعاي من ال يال إنسانية أو الممينة  وضمان عده إل ت مرتك 
اتخاذ تدابير لضمان تزويد ابلية الوةنيتة لمنتا التعتويب وغيترس متن  -120-97

ضتتروب المعاملتتة القاستتية أو ال إنستتانية أو الممينتتة بتتالموارد الكاليتتة لكتتي تعمتتل 
 بشكل لعاي والمكسي  ؛

تنفيتتتو التعتتتدي ت القانونيتتتة تنفيتتتواا لعتتتاالا متتتن أجتتتل ضتتتمان حقتتتوق  -120-98
 حرومين من حريتمم ال سيما لي أماان االحتجاف وأل انيا ؛األشخاص الم

س مواصلة تنفيتو االستتراتيجية الوةنيتة لمكالحتة العنتف التوي يمتار   -120-99
 علب النساء وأنغوال ؛

اتختتاذ الخطتتوات القانونيتتة الضتترورية لحمايتتة النستتاء متتن العنتتف  -120-100
 المنزلي وسويسرا ؛

س علتتب إلتتب التصتتدي للعنتتف التتوي يمتتار  تكليتتف الجمتتود الراميتتة  -120-101
 النساء وال سيما للعنف المنزلي والتفيا ؛

تنفيو تشريا شتامل متن أجتل مكالحتة العنتف التوي يمتار س علتب  -120-102
لضتتحايا  ألضتتل النستتاء بشتتكل لعتتاي واتتي حتتاالت واستتعة االنتشتتار وتتتولير حمايتتة

 العنف المنزلي وسيراليون ؛
 لعنف المنزلي ويكالحه وال رافيل ؛اعتماد تشريا يح ر ا -120-103
مواصتتتلة الجمتتتود لمكالحتتتة العنتتتف المنزلتتتي بوستتتائل منمتتتا أيضتتتاا  -120-104

 اعتماد  انون  ائم بواته لي اوا الشأن ورومانيا ؛
اعتمتتتاد تشتتتريا  تتتائم بواتتتته بشتتتأن العنتتتف المنزلتتتي وإنشتتتاء  ليتتتة  -120-105

لعنتتتُف لتتتي إةاراتتتا جنايتتتة متخصصتتتة يحتتتاي إليمتتتا ضتتتحايا اإليتتتواء المنزلتتتي يُعت تتتر ا
ومخالفة مدنية تستوجب الم حقة القضائية والعقاب والمملكة المتحتدة ل ريطانيتا 

 الع مب وأيرلندا الشمالية ؛
اعتمتتاد  تتانون  تتائم بواتتته لمكالحتتة العنتتف المنزلتتي حتتتب يتستتنب  -120-106

 اعت تار ووصتف العنتف التتوي يُمتار س علتب النستاء جنايتتة ومخالفتة مدنيتة تستتتوجب
 الم حقة القضائية والنرويج ؛



A/HRC/29/11 

GE.15-07616 28 

اعتمتتتاد تشتتتريا شتتتامل لمكالحتتتة العنتتتف المنزلتتتي والعنتتتف القتتتائم  -120-107
 علب نوع الجنس وسلولينيا ؛

استتتتعنا  دراستتتة وإ تتترار مشتتتروع  تتتانون العنتتتف الجنستتتاني بغيتتتة  -120-108
 لمم وإس انيا ؛ ةالج ر الفعالس ل تزويد الضحايا بآليات لحمايتمم ولتولير 

اعتمتتاد تشتتريا وةنتتي بشتتأن العنتتف المنزلتتي دون تتتأ ير وإنشتتاء  -120-109
 متسسات عامة تقده المساعدة والحماية لضحايا العنف المنزلي وألمانيا ؛

اتخاذ تدابير ملموسة لمكالحة العنف الوي يُمار س علتب النستاء  -120-110
للضتحايا واألةفاي والتعجيتل باعتمتاد مشتروع  تانون العنتف المنزلتي التوي ستيتيح 

 تقديم شكاو  والتماس الحماية وتايلند ؛
تعزيز الحماية المتولرة لحقتوق المترأة ال ستيما عتن ةريتق اعتمتاد  -120-111

تدابير  انونية لح ر العنف القائم علب نوع الجنس والعنف المنزلتي التوي يُمتار س 
 علب النساء والفتيات وأل انيا ؛

العنتتف المنزلتتي يتضتتمن توصتتيف وضتتا  تتانون  تتائم بواتتته بشتتأن  -120-112
 العنف بأنه جناية تستوجب الم حقة القضائية وصربيا ؛

تعزيتتتز مكالحتتتة العنتتتف المنزلتتتي والعنتتتف القتتتائم علتتتب نتتتوع الجتتتنس   -120-113
وتقوية  ليات الحماية لفائدة ضحايا العنف المنزلي واعتماد  انون شامل بشتأن العنتف 

 العنف والحماية منه والجممورية التشيكية ؛المنزلي يُنشئ  ليات لعالة لمنا حدو  
بتتوي جمتتود مكلفتتة للقضتتاء علتتب جميتتا أشتتكاي التمييتتز لتتي حتتق  -120-114

لتي القتانون واتول  استتحدا  بترامج  حتددالمرأة  بمتا ليمتا إنفتاذ ستن التزوام الم
 شاملة للتوعية بابثار الضارة للزوام الم كر وجممورية اوريا ؛

  للقضتتاء علتتب العنتتف التتوي يُمتتار س علتتب اتختتاذ  طتتوات أ تتر  -120-115
النساء بوستائل منمتا االنضتماه إلتب الصتكول الدوليتة ذات الصتلة والتنفيتو الصتاره 
للقتتتوانين علتتتب الصتتتعيد التتتدا لي وتتتتولير تتتتدريب يُراعتتتي الُ عتتتد الجنستتتاني لفائتتتدة 

 وااالت إنفاذ القانون ووااالت حفظ األمن وأستراليا ؛
س ةنية لمنا جميا أشتكاي العنتف التوي يمتار  وضا استراتيجية و  -102-116

 علب الطفل ولمعالجتما وترايا ؛

يح تتر العقوبتتة ال دنيتتة لتتي جميتتا  حيتت إصتت ا القتتانون التتوةني ب -120-117
إنتتتتزاي العقوبتتتتة ال دنيتتتتة علتتتتب عقوبتتتتات ال تحديتتتتدو  سنفتتتتاذإلاألوستتتتاط وإنشتتتتاء  ليتتتتة 

 باألةفاي وبولندا ؛
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بمتتد  تجتتريم تجنيتتد األةفتتاي دون ستتن تعتتديل القتتانون الجنتتائي  -120-118
ه للجنتتود األةفتاي الستتابقين اللامنتة عشترة لتتي القتوات المستتلحة وإنشتاء  ليتتة تقتد  

 المساعدة الضرورية إلعادة إدماجمم لي المجتما وأل انيا ؛
 مواصلة مكالحة االتجار بال شر واليونان ؛ -120-119
 تجار باألشخاص ول نان ؛مواصلة بوي الجمود الفعالة لمكالحة اال -120-120
حماية ضتحايا لفيادة الجمود الم وولة لمكالحة االتجار بال شر و  -120-121

 االتجار وال سيما منمم النساء واألةفاي وجممورية إيران اإلس مية ؛
متابعة جموداا الفعالة لي مكالحة االتجار باألشخاص وال ستيما  -120-122

 النساء واألةفاي ومصر ؛
كليتتتتف الجمتتتتود الراميتتتتة إلتتتتب تنفيتتتتو الخطتتتتر واالستتتتتراتيجيات ت -120-123

 الوةنية لمكالحة االتجار باألشخاص تنفيواا شام ا ولعاالا والمغرب ؛
صتتتتتلة تعزيتتتتتز سياستتتتتاتما وبرامجمتتتتتا اإليجابيتتتتتة لفائتتتتتدة ضتتتتتحايا امو  -120-124

 االتجار وال جعين والفل ين ؛
المستتتتتاعدة لتتتتتب عصتتتتتوي حضتتتتتمان تتتتتتولير المستتتتتاعدة وتيستتتتتير ال -120-125

حقتوق لمعتايير اإل ليميتة والدوليتة الالقانونية لجميتا ضتحايا االتجتار بمتا يتفتق متا 
 اإلنسان وجممورية مولدولا ؛

 يتتتاه تقويتتتة النزااتتتة والمستتتاءلة لتتتي المتسستتتات عتتتن ةريتتتق تشتتتجيا  -120-126
ستتلطة  ضتتتائية مستتتتقلة وعمليتتتات انتخابيتتتة ديمقراةيتتة متتتن  تتت ي التعتتتاون الوثيتتتق متتتا 

األمتتن والتعتتاون لتتي أوروبتتا ومكت متتا المعنتتي بالمتسستتات الديمقراةيتتة وحقتتوق من متتة 
 اإلنسان وما أصحاب المصلحة علب الصعيد المحلي والواليات المتحدة األمريكية ؛

 فيادة توةيد استق ي القضاء عن السلطة التنفيوية وليتوانيا ؛ -120-127
 توةيتدقضتاة متن أجتل التصدي للفساد وفيادة توةيتد استتق ي ال -120-128

 ثقة الجممور لي الن اه القضائي واولندا ؛
تعتتتتديل التشتتتتريعات الدا ليتتتتة بغتتتترض ضتتتتمان استتتتتق ي الستتتتلطة  -120-129

 القضائية والن ر لي إنشاء ايعة مستقلة لتعيين القضاة والمكسي  ؛
اتخاذ تدابير لضمان استق ي السلطة القضائية والن ر لي إنشاء  -120-130

 تعيين القضاة وتر يتمم ونامي يا ؛ مستولة عنلة ايعة مستق
 وألمانيا ؛ من الرئيس ن القضاة وإ التمم يسحب ص حية تعي -120-131
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تقويتتة استتتق ي الستتلطة القضتتائية عتتن ةريتتق لصتتلما عتتن الستتلطة  -120-132
والتصتتدي   لمعتتايير الدوليتتةبا يتقيّتتدإلجتتراءات الجنائيتتة لالتنفيويتتة واعتمتتاد  تتانون 

اات تتاا الستتجون واإللتتراط لتتي استتتخداه االحتجتتاف الستتابق للمحاامتتة  لمشتتكلة
 والجممورية التشيكية ؛

تعزيتتز استتتق ي الن تتاه القضتتائي ال ستتيما عتتن ةريتتق إنشتتاء ن تتاه  -120-133
 ولرنسا ؛ مموتأدي  تمموتر ي مموتعيين ممتدري ل اص بالقضاة مناسب 

صت ا القضتائي ودعتم الوثيتق متا مجلتس أوروبتا علتب اإلتعاون ال -120-134
 لرصد المحاام يقوه علب مشاراة المجتما المدني والسويد ؛ ن اهف 
لي حاي حدو  انتمااات لحقوق اإلنسان  مساءلة ألراد  وات  -120-135

األمن وغيرام من المستولين الحكوميين وتولير س ل االنتصا  المناس ة لضحايا 
الستتتكانية الضتتتعيفة والواليتتتتات  شتتترائحاالعتتتتداءات والتمييتتتز بمتتتن لتتتيمم ألتتتتراد ال

 المتحدة األمريكية ؛ 
تعزيتتز الجمتتود الم وولتتة متتن أجتتل حمايتتة حقتتوق الطفتتل وإنشتتاء  -120-136

 المعايير الدولية وإيطاليا ؛ب يتقّيدن اه لقضاء األحدا  
 تقديم الدعم الكامل لمتسسة األسرة واالتحاد الروسي ؛ -120-137
األستتتترة بوصتتتتفما الل نتتتتة  وحتتتتدةالفعالتتتتة لمواصتتتلة تتتتتولير الحمايتتتتة  -120-138

 األساسية والط يعية للمجتما ومصر ؛
ضتتتتمان حمايتتتتة الحتتتتق لتتتتي حريتتتتة التع يتتتتر علتتتتب شتتتت كة اإلنترنتتتت   -120-139

 و ارجما وإستونيا ؛
إجتراء تحقيقتات نزيمتة وشتتفالة لتي الحتاالت التتتي تتم ليمتا تقييتتد  -120-140

 حرية التع ير وترايا ؛
أ ر  لضتمان التحقيتق المستتفيا لتي الحتاالت اتخاذ  طوات  -120-141
 ض صحفيين للعنف والتفيا ؛عب ليما تعر  التي يدَّ 
احتتتتتراه وضتتتتمان الحتتتتق لتتتتي حريتتتتة التع يتتتتر وتكتتتتوين الجمعيتتتتات  -120-142

والتجمتتا الستتلمي للصتتحفيين ونشتتطاء المجتمتتا المتتدني والمتتدالعين عتتن حقتتوق 
عتتتاي لتتتي التمديتتتدات التتتتي واتتتول  التحقيتتتق الستتتريا والف ؛اإلنستتتان والمت تتتاارين

 يتلقونما وضمان محاامة ال من يعتدي عليمم وأوروغواي ؛
اتخاذ التدابير الضرورية لو ف انتمال حقوق اإلنسان للصحفيين  -120-143

والمدالعين عن حقوق اإلنسان؛ وإجراء تحقيقات نزيمة ولعالة ومستفيضة؛ ونشتر 
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قتاب علتب ارتكتاب ملتل تلت  نتائج تل  التحقيقات وضمان عده اإلل ت متن الع
 االنتمااات وسويسرا ؛

احتتتراه وحمايتتة حقتتوق اإلنستتان للمتتدالعين عتتن حقتتوق اإلنستتان  -120-144
الجنائيتتة أو  ةوالصتتحفيين لكتتي يقومتتوا بعملمتتم المشتتروع دون  تتو  متتن الم حقتت

 غير ذل  من أشكاي الضغر وبلغاريا ؛
ي القضتتتاء عتتتن استتتتق و اتختتتاذ  طتتتوات لتوةيتتتد ستتتيادة القتتتانون  -120-145

رتكتتب ةريتق التحقيتتق الستتريا والمستتتفيا لتتي جميتا التمديتتدات والعنتتف التتوي يُ 
 ساندام واندا ؛ن ية ومي الحكوممعارض لي حق
تقويتتة احتتتراه حقتتوق الصتتحفيين والمتتدالعين عتتن حقتتوق اإلنستتان  -120-146

 مم دون مضايقة وشيلي ؛عمالوحمايتما لتمكينمم من القياه بأ
التتتوي حقيقتتتات ااملتتتة ومستفيضتتتة لتتتي حتتتواد  العنتتتف إجتتتراء ت -120-147

المتتتدالعين عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان  وال ستتتيما الصتتتحفيين  والمقاضتتتاة  يمتتتار س علتتتب
 عليما وإستونيا ؛

احتراه حق المدالعين عن حقوق اإلنسان والصحفيين لتي القيتاه  -120-148
بعملمتتتم المشتتتروع دون  تتتو  متتتن التعتتترض للمضتتتايقة أو التخويتتتف أو األعمتتتاي 

 النتقامية وحماية ذل  الحق ولنلندا ؛ ا
المدالعين س علب تحسين التحقيق لي حاالت العنف الوي يمار   -120-149
حقتتوق اإلنستتان والصتتحفيين واإل تترار علنتتاا بأاميتتة دور المتتدالعين عتتن حقتتوق عتن 

 اء مجتما تعددي وديمقراةي وليتوانيا ؛بناإلنسان لي 
ات التتتي يتعتترض عتتتداءلتتة لتتي االإجتتراء تحقيقتتات مستفيضتتة ولعا -120-150

متتتتن التمتتتتتا الكامتتتتل  ممتمكيتتتتنللمتتتتا صتتتتحفيون ومتتتتدالعون عتتتتن حقتتتتوق اإلنستتتتان 
ولتتق متتا يتتنم عليتته العمتتد التتدولي الختتاص بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية  ممبحقتتو 

 وما ينم عليه الدستور وبولندا ؛
ضتتمان تمتتتا جميتتا األشتتخاص دون  يتتود ال موجتتب لمتتا بتتالحق  -120-151

 مفتوحة وعلنية وأيرلندا ؛و م م اارات سلمية لي تن ي
استتتعراض أحتتد  التعتتدي ت المقترحتتة أو المعتمتتدة ليمتتا يتعلتتق  -120-152

  علتب د لتتعدي ت التتي أُ البالمن مات غير الحكومية و وانين وسائر اإلع ه و 
لضتتتمان تماشتتتي التشتتتريعات  2010لتتتي عتتتاه القتتتانون المتتتدني و تتتانون العقوبتتتات 

الممارسات الفضلب والمعايير الدولية لي مجاي حرية التع ير وتكتوين األرمينية ما 
 الجمعيات وبلجيكا ؛
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تقريتر رصتد  التواردة لتي توصتياتالضمان التنفيو الكامل لجميتا  -120-153
االنتخابتتتتات الصتتتتادر عتتتتن من متتتتة األمتتتتن والتعتتتتاون لتتتتي أوروبتتتتا ومكت متتتتا المعنتتتتي 

كتتة المتحتتدة ل ريطانيتتا الع متتب بالمتسستتات الديمقراةيتتة وحقتتوق اإلنستتان والممل
 وأيرلندا الشمالية ؛

تنفيتتتو توصتتتيات من متتتة األمتتتن والتعتتتاون لتتتي أوروبتتتا ليمتتتا يتعلتتتق  -120-154
 بإص ا  انون االنتخابات ولرنسا ؛

اتختتاذ تتتدابير ملموستتة لتحستتين العمليتتة االنتخابيتتة ومتتن جملتمتتا  -120-155
يتف أثنتاء االنتخابتات وإنشتاء بيعتة فيادة شفالية  وائم النا  ين ومنا العنف والتخو 

 م ئمة لتن يم حم ت انتخابية حرة والجممورية التشيكية ؛ 
بوي جمود حقيقية لزيادة تمليل النساء لي عمليتات صتنا القترار  -120-156

 العامة والنرويج ؛
تقويتتتة التتتتدابير اإلداريتتتة بمتتتد  ضتتتمان مشتتتاراة عتتتدد ا يتتتر متتتن  -120-157

 سية وأنغوال ؛النساء لي الحياة السيا
فيادة مشاراة النساء لي الحياة السياسية لي  علبمواصلة العمل  -120-158

 ال لد وبي روس ؛
اعتماد تشريعات محددة لضمان تكالت الفرص للنساء لي ستوق  -120-159

 العمل وسلولينيا ؛
متابعة وتقويتة اإلجتراءات المتختوة بمتد  تحستين ظترو  عتي   -120-160

 مماجرين وموريتانيا ؛السكان ووضعية ال
بمتتد  ضتتمان التمتتتا  2014مواصتتلة تقويتتة  طتتة العمتتل لعتتاه  -120-161

الئتتق  يمستتتو  معيشتتالحتتق لتتي الكامتتل بتتالحق لتتي الصتتحة والحتتق لتتي العمتتل و 
 وجممورية لنزوي  ال وليفارية ؛

فيتتتادة الجمتتتود الم وولتتتة لضتتتمان الحصتتتوي علتتتب الرعايتتتة الط يتتتة  -120-162
 ا االستوائية ؛لسكان األريا  وغيني

وضا برنامج لتحقيق األمتن الغتوائي بمتد  إعمتاي حتق اإلنستان  -120-163
 لي الغواء وال رافيل ؛

 كفالتةمواصلة تنفيو القواعد الدولية للصحة والتمس  بالتزاممتا ب -120-164
 حصوي سكان األريا  علب الرعاية والخدمات الط ية واوبا ؛

الرعاية الصحية وضتمان حصتوي ستكان مواصلة تقوية إ امة ن اه  -120-165
 والصين ؛ مناسباألريا  علب الخدمات الصحية لي الو   ال
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  اتختتتاذ تتتتدابير لضتتتمان حصتتتوي األةفتتتاي متتتن األ ليتتتات القوميتتتة -120-166
 هعلتب التعلتيم بمتا ليت  وغيراا متن الفعتات الضتعيفة االممتاجرين وملتمستي اللجتوء

 التعليم العالي والنمسا ؛
مواصلة الدراستة المتعمقتة للخطتوات الواجتب اتخاذاتا متن أجتل  -120-167

اعتمتتتاد إةتتتار العمتتتل القتتتانوني الضتتتروري لتط يتتتق اتفا يتتتة حقتتتوق األشتتتخاص ذوي 
 اإلعا ة وجممورية لنزوي  ال وليفارية ؛

األشتتتتتتخاص ذوي اإلعا تتتتتتة علتتتتتتب  تمكتتتتتتيناتختتتتتتاذ تتتتتتتدابير لزيتتتتتتادة  -120-168
 لمتسسات التعليمية وجممورية اوريا ؛استخداه وسائل النقل وولوم ا منالخصوص 

تعزيز حقتوق األشتخاص ذوي اإلعا تة  لي س يلمواصلة جموداا  -120-169
بوستتائل منمتتا تنفيتتو  انونمتتا المتعلتتق بالعمالتتة تنفيتتواا لعتتاالا واعتمتتاد  تتانون حمايتتة 
حقتتوق األشتتخاص ذوي اإلعا تتة وإدمتتاجمم لتتي المجتمتتا بمتتا يتماشتتب متتا اتفا يتتة 

وي اإلعا تتتتة  وضتتتتمان حصتتتتوي األةفتتتتاي ذوي االحتياجتتتتات حقتتتتوق األشتتتتخاص ذ
 وتايلند ؛ شامل الخاصة علب تعليم

مواصلة تنفيو تدابيراا اإليجابية ليما يتعلق بتعزيز وحماية حقتوق  -120-170
األشخاص ذوي اإلعا ة بوسائل منما التنفيو الفعتاي لقانونمتا المتعلتق بالعمالتة إلتب 

 وري لمم وماليزيا ؛جانب تولير التدريب الممني الضر 
لضتتمان المستتاواة  واإلداريتتة ةنونيتتاقالتتتدابير المتتا يناستتب متتن اتختتاذ  -120-171
 غيرام لي لرص الحصوي علب عمل الئق واألرجنتين ؛و ألشخاص ذوي اإلعا ة بين ا
 مواصلة تقوية وتعزيز حقوق األ ليات القومية ول نان ؛ -120-172
 األ ليات وجي وتي ؛مواصلة تقوية وحماية حقوق  -120-173
مواصتتتلة تتتتدعيم ال تتترامج المتقدمتتتة لتتتي مجتتتاي التعلتتتيم واللقالتتتة  -120-174

والمستتاعدة االجتماعيتتة لفائتتتدة األ ليتتات القوميتتة وغيراتتتا متتن الشتترائح الستتتكانية 
 الضعيفة لي افاحما ضد الفقر والتفاوت االجتماعي وجممورية لنزوي  ال وليفارية ؛

حمايتة حقتوق األ ليتات ال فمتة ل شتروطالستين االستمرار لتي تح -120-175
 القومية و  رص ؛

حمايتة حقتوق األ ليتات ال فمتة ل شتروطالاالستمرار لتي تحستين  -120-176
 القومية واافا ستان ؛

 اتخاذ  طوات أ ر  لحماية األ ليات القومية واليونان ؛ -120-177
وتشتتتجيا  المضتتتي لتتتي م تتتادرات تعزيتتتز تعلتتتيم األ ليتتتات القوميتتتة -120-178
 وغينيا االستوائية ؛ ثقالتما
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لتتي مجتتاي تقويتتة بتترامج التتتدريب لفائتتدة المستتتولين الحكتتوميين  -120-179
 .حقوق األ ليات والجزائر 

 واي االتالي:ولكنما تحير بما علماا  لم تحظ التوصيات ابتية بدعم أرمينيا  -121
 اعتماد تشريا شامل بشأن التمييز وأذربيجان ؛ -121-1
رصد الممارسة القانونية عن الب ليما يتعلق بالتحريا علب التمييتز  -121-2

 العنصري ومقاضاة المحرضين وأذربيجان ؛
لتتتي المتتتودعين منتتتا استتتتخداه التعتتتويب وستتتوء المعاملتتتة متتتا األظنتتتاء  -121-3

 حراسة الشرةة ومقاضاة المستولين عن استخداممما وأذربيجان ؛
س علتب أةفتاي لتي متسستات ي يُمتار  التحقيق لي حاالت العنف الو -121-4

 وأذربيجان ؛ همغلقة ومقاضاة مرتك ي
إنشتتاء  ليتتات لتحديتتد األةفتتاي متتن بتتين ملتمستتي اللجتتوء وال جعتتين  -121-5

 الضالعين لي نزاعات مسلحة وأذربيجان ؛
تجريم تجنيد األةفتاي دون ستن اللامنتة عشترة لتي القتوات المستلحة  -121-6

 وأذربيجان ؛
 لمساءلة دا ل اياال الحكومة وأذربيجان ؛ضمان ا -121-7
ما يحد من حريتة التدين بوستائل منمتا مراجعتة  الجميا القيود و  إفالة -121-8

 المنااج الدراسية بحي  تتجلب ليما حرية الدين لجميا األةفاي وأذربيجان ؛
 ضمان حماية حقوق األ ليات القومية وأذربيجان ؛ -121-9
ضمان حماية الحق لي حريتة الترأي والتع يتر وحريتة التجمتا الستلمي  -121-10

 .وأذربيجان حمايةا ااملةا وحرية تكوين الجمعيات 
ألنمتتتا تتتتر  أن ال لتتتد التتتوي  121لتتتم تتيتتتد أرمينيتتتا التوصتتتيات التتتواردة لتتتي الفقتتترة  -122

 اصتة و  دمما: وأ  رلا تكتراراا التعتاون متا أرمينيتا لتي إةتار االستتعراض التدوري الشتامل 
؛ وب  ي تتدو أن اتتوا 1أ5علتتب النحتتو المنصتتوص عليتته لتتي  تترار مجلتتس حقتتوق اإلنستتان 

ال لتتد يشتتن حملتتة دعائيتتة للحتترب والكراايتتة ضتتد األرمتتن علتتب صتتعيد أعلتتب الستتلطات لتتي 
 رل ليما جميا شرائح السكان.ال لد ويش  

مو تتتف وجميتتا االستتتنتاجات وأأو التوصتتتيات التتواردة لتتتي اتتوا التقريتتر تع  تتتر عتتن  -123
الدولة والدوي  التي  دمتما وأأو الدولتة موضتوع االستتعراض. وال ين غتي تأويلمتا علتب أنمتا 

 تح ب بتأييد الفريق العامل اكل.
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