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مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل ،املنشأ عمالً بقرار جملس حقوو
اإلنسان  ،1/5دورته الثالثني يف الفرتة مون  7إىل  18أاير/موايو  .2018واستُعرضو ااالوة يف
أذربيج ووان يف اجللس ووة  13املعق ووودة يف  15أاير/م ووايو  .2018وك ووان عل ووو رأ وف وود أذربيج ووان
وكي وول و ي وور الش وو،ون ايارجي ووة ،الس وويد لو و لف ووو  .واعتم وود الفري ووق العام وول التقري وور املتعل ووق
أبذربيجان يف جلسته  17املعقودة يف  17أاير/مايو .2018
 -2ويف  10ك ووانون الثاين/ين وواير  ،2018ا ت ووار جمل ووس حق ووو اإلنس ووان جمموع ووة املق ووررين
(اجملموع ووة الثالثي ووة التالي ووة لتيس ووت اس ووتعراض ااال ووة يف أذربيج ووان :إك و ووادور واإلم وواراة العربي ووة
املتحدة وسلوفينيا.
 -3وعموالً أبحمووام الفقوورة  15موون مرفووق قورار جملووس حقووو اإلنسووان  1/5والفقوورة  5موون
مرفق قراره  ،21/16صدرة الواثئق التالية ألغراض استعراض ااالة يف أذربيجان:
(أ

تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقاً للفقرة (15أ ( A/HRC/WG.6/30/AZE/1؛

(ب جتميع للمعلوماة أعدته مفوضية األمم املتحودة السوامية اقوو اإلنسوان وفقواً
للفقرة (15ب ( A/HRC/WG.6/30/AZE/2و Corr.1؛
(ج م و و وووج أعدت و و ووه مفوض و و ووية األم و و ووم املتح و و وودة الس و و ووامية اق و و ووو اإلنس و و ووان وفق و و واً
للفقرة (15ج (. A/HRC/WG.6/30/AZE/3
 -4وأُحيلو إىل أذربيجووان ،عوون طريووق اجملموعووة الثالثيووة ،قائمووة أسووفلة أعووديا سوولفاً أرمينيووا
وإسو و ووبانيا وأملانيو و ووا وأوروغ و و وواي والربا يو و وول والربتغو و ووال وبلجيمو و ووا وبو و وونغالدي وسو و وولوفينيا والسو و ووويد
وليختنشتاين واململموة املتحودة لربينانيوا الع موو ونيرلنودا الشومالية والووالاية املتحودة األمريميوة.
وهذه األسفلة متاحة علو املوقع الشبمي لالستعراض الدوري الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
 -5ذك وور وف وود أذربيج ووان أن االس ووتعراض ال وودوري الش ووامل ص وويغة قجع ووة للن وور يف التقري وور
الوووطين الثالوور ألذربيجووان ،حيوور يتوويد للبلوود تقوودة معلوموواة كاملووة عوون األنشوونة الوويت جوورة
والتو وودابت الو وويت اةو ووذة امايو ووة حقو ووو اإلنسو ووان واا و وراية األساسو ووية ،وتع ي و و اا و ووار ،وتبو ووادل
التجارب.
 -6وأض ووا إن أذربيج ووان ط وور يف الص وومول القانوني ووة الدولي ووة الرئيس ووية يف جم ووال حق ووو
اإلنس ووان وأق ووا ق وودم تق ووارير ابنت ووام إىل هيف وواة معاه ووداة األم ووم املتح وودة بش ووأن تنفي ووذ ه ووذه
املعاهداة .ويف الدورة ايامسوة والثالثوني للمجلوس ،ذكور مفووض األموم املتحودة السوامي اقوو
اإلنسووان أذربيجووان بوصووفىا إحوودن البلوودان ال  34الوويت أوف و ابلت امىووا فيمووا و اإلبووال يف
الوق و املقوورر .إن أذربيجووان موون بووني البلوودان ال  15الوويت قوودم تقووارير منتص و املوودة بشووأن
جوليت االستعراض الدوري الشامل األوىل والثانية.
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 -7ووجى و و أذربيج ووان دع وووة مفتوح ووة للمملف ووني ب وووالاية يف إط ووار اإلج و ورا اة اياص ووة
ل ايريووا ،وهووو مووا يثب و إقرارهووا أبديووة دور هووذه ال و ايراة يف تسووىيل التعوواون واا ووار مووع الوودول
األعضا .
 -8وعلو إثر اسوتفتا أُجوري يف عوام  ،2016أُد لو تعوديالة علوو الدسوتور يود إىل
ايدة تع يو و اي ووة حق ووو اإلنس ووان وااو وراية األساس ووية ،واس ووتحدا نلي ووة فعال ووة ومرن ووة إلدارة
عمومية ،وكفالة فعالية اإلصالحاة االقتصادية.
 -9ويف عووام ُ ،2017وقِّووع املرسوووم الربسووي بشووأن حتسووني فعاليووة ن ووام السووجون .ويىوود
املرسوم إىل تنوير ن ام السجون وذلك مبوا مة السياسة اجلنائية وكفالة تنبيق التدابت امل،سسواتية
والتش وريعية والعمليووة املعقوودة لتحريوور سياسووة القووانون اجلن وائي ،مبووا يف ذلووك تقييوود عمليوواة إلقووا
القبض واارمان من اارية والتخلي عن جترة عدد من اجلرائم.
 -10واستُخدم قوانني العفو والعفو العام يف أذربيجوان علوو ننوا واسوع أيضواً أثنوا الفورتة
املشمولة ابلتقرير .فقد أصدر الرئيس يف اجملموع تسعة قراراة ابلعفو مشل  1 378مداقً ،وأقر
الربملان صمني للعفو العام مشال  21 000شخ .
 -11ويف سووبيل دعووم تنوووير مىنووة اقاموواة ،وقووع الورئيس يف  22شووباف/فرباير  2018مرسوووماً
بشووأن التوودابت اإلضووافية لتنوووير اارسووة اقاموواة يف البلوود .وتووو و املرسوووم اةوواذ توودابت لتحسووني
الوودعم املووادي والتقووين ملن موواة رج وال القووانون يف البلوود أبسووره ،وقبووول أعضووا جوودد عوون طريووق
تن وويم امتحوواقة اقووامني ،وتنوووير التوودري والتأهيوول املىووين للمحووامني لتحسووني نوعيووة ايوودماة
القانونية.
 -12وتعد حماربة الفسواد إحودن أولوواية ااموموة .وقود أقور الورئيس ،مبوجو مرسوومه مو،ر 27
نيسو ووان/أبريل  ،2016نو ووة العم و ول الوطنيو ووة مو وون أجو وول حمومو ووة منفتحو ووة للفو وورتة .2018-2016
وتسوعو اينووة إىل حتسوني التشوريع املتعلوق مبمافحووة الفسوواد ،وإذكوا وعووي املوواطنني مبسوواعي ممافحووة
الفس وواد ،وحتس ووني ام و وراف من م وواة اجملتم ووع امل وودين ،ووض ووع مقرتح وواة الس ووتحدا ج و ورائم متص وولة
ابلفساد.
 -13وتواص وول الوكال ووة اامومي ووة للخو ودماة العام ووة واالبتم وواراة االجتماعي ووة توس وويع نن ووا
أنشنتىا يف جمال تقدة دماة عامة وابتماراة اجتماعية فعالة للموواطنني .ومنوذ عوام 2013
إىل الوق اااضر ،تلق املراك التابعة لشبمة الوكالة أكثر من  20مليون طل  ،وبلغ نسوبة
االرتيوا بووني السوومان  98إىل  100يف املائووة .وأعوورب عوودد موون الوودول عوون اهتمامىووا ابالطووالع
علو جتربة الوكالة اامومية وتنبيق هذا النموذج يف بلداقا.
 -14ويوجد حالياً يف أذربيجان أكثر من  5 000منرب إعالمي .ويتمتع حنو  80يف املائة من
الس وومان األذربيج ووانيني إبمماني ووة ااص ووول عل ووو اإلنرتنو و  ،وه ووي الش ووبمة ال وويت أص ووبح أكث وور
الوسائل شعبية وأكثرها عمليةً لإلعالم واالتصاالة .ويواصل الصندو ااموومي الربسوي لودعم
تنوير وسائط اإلعالم تنفيذ أنشنته بفعالية.
 -15وتعم وول الدول ووة ابلشو وراكة م ووع اثل ووي اجملتم ووع امل وودين .وق وود ُس ووجل يف أذربيج ووان أكث وور
موون  3 254من مووة غووت حموميووة ،منىووا  500من مووة تعووى صيصواً حبمايووة حقووو اإلنسووان.
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ويف عام  ،2017مول اجمللس الربسي للدعم اامومي للمن ماة غت اامومية  484مشوروعاً
ملن ماة غت حمومية بتملفة جتاو ن  3ماليني ماقة.
 -16واقف وول ال وودوا للحو ووار ب ووني الثقاف وواة ،واملع وورو أيضو واً ابس ووم "عملي ووة ابك ووو" ،أنش ووأه
ال ورئيس يف عووام  2008ليمووون من ورباً لتنسوويق اجلىووود الدوليووة موون أجوول تع ي و التسووامد والتفوواهم
املتبادل وممافحة التميي والتنر وكراهية األجان يف اجملتمع .وتسواهم م،سسوة حيودر علييو
بقسط وافر يف تع ي التعددية الثقافية والتسامد يف البلد.
 -17ونتيج ووة لتنفيو ووذ التو وودابت املتو و وواة يف واثئ ووق سياسو وواة التنميو ووة االجتماعيو ووة االقتصو ووادية
املعتموودة أثنووا الفوورتة املشوومولة ابلتقريوور تنفيووذاً قجحواً ،مبووا يف ذلووك "أذربيجووان يف نفووا :2020
ن وورة إىل املسووتقبل" و ارطووة النريووق االسورتاتيجية لالقتصوواد الوووطين وقناعوواة االقتصوواد الرئيسووية
املعتمو وودة يف عو ووام  ،2016حتقو ووق امفو وواض ملحو ووو يف معو وودل البنالو ووة ،وجو وورن تع ي و و اامايو ووة
االجتماعي ووة للع وواطلني ،وييف ووة ال وورو املواتي ووة لتحس ووني س ووو العم وول ،وحتس ووني الق وودرة عل ووو
التنافس.
 -18وعلو مدن السنواة ايمس املاضية ،اد الناتج اقلي اإلمجاا مبقدار  1.1مرة ،مبوا يف
ذلك املضاعفة مبقدار  2.2مرة يف القنواع غوت النفنوي ومبقودار  1.4مورة ابلنسوبة ملودا يل األسور
املعيشووية .وأثنووا الفوورتة املشوومولة ابلتقريوور تضوواع القنوواع غووت النفنووي مبقوودار  2.2موورة وال راعووة
مبقوودار  1.2م وورة والتجووارة مبق وودار  1.4م وورة والسووياحة مبق وودار  1.7م وورة والنقوول مبق وودار  1.2م وورة
واالتصاالة مبقدار  1.5مرة.
 -19وت وودعم أذربيج ووان نو ووة التنمي ووة املس ووتدامة لعو ووام  .2030ومع ووم املب ووادي اإلرشو ووادية
والتوجيى وواة ال وويت ق ووام عليى ووا املفى وووم اإل ووائي ال ووارد يف "أذربيج ووان يف نف ووا  :2020ن وورة إىل
املستقبل" و ارطة النريق االسرتاتيجية لالقتصاد الوطين وقناعاة االقتصاد الرئيسية هي نفسوىا
املبوادي والتوجيىوواة الوويت تضوومنتىا نووة عووام  .2030وقود أُنشوول جملووس التنسوويق الوووطين بشووأن
التنمية املستدامة يف عام .2016
 -20وتواصوول حمومووة أذربيجووان تنفيووذ جمموعووة موون التوودابت الشوواملة هبوود حتسووني ااال ووة
االجتماعي ووة  -االقتص ووادية لالجف ووني واملش ووردين دا ليو واً وإدم وواجىم يف اجملتم ووع م،قتو واً ،ن ووذة يف
اعتبارها ضرورة إعمال حقىم الحقاً يف العودة اآلمنة إىل مواطنىم األصلية.
 -21وقو وود ُ ص و و  ،علو ووو مو وودن ال  24سو وونة املاضو ووية ،حنو ووو  6.6مليو ووار مو وواقة للحمايو ووة
االجتماعيووة لالجفووني واملشووردين دا لي واً .وتلقووو حنووو  2 000مشوورد دا لي واً قروض واً ميسوورة تبل و
قيمتىووا اإلمجاليووة  44مليووون موواقة لتمويوول مشوواريع عوون طريووق الصووندو الوووطين لوودعم تنوووير
املشوواريع .ونتيجووة لووذلك ،تراجووع مسووتون الفقوور يف أوسوواف الالجفووني واملشووردين دا لي واً موون 75
إىل  12يف املائة.
 -22وأُعفووي املشووردون دا لي واً موون دفووع رسوووم ايوودماة البلديووة وغتهووا موون ايوودماة العامووة
وأُعف ووي أبن وواذهم ال ووذين يدرس ووون يف امل،سس وواة التعليمي ووة اامومي ووة العلي ووا والثانوي ووة م وون الرس وووم
الدراسية.
 -23إن اح ووتالل أرميني ووا  20يف املائ ووة م وون تو وراب أذربيج ووان ،مب ووا يف ذل ووك إقل وويم قغ ووورين -
كوارااب وسووبع منوواطق جموواورة ،هلووو أحوود العقبواة الرئيسووية أمووام إعمووال حقووو اإلنسووان يف البلوود
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إعم وواالً ك ووامالً .وأثن ووا الع وودوان املس وولد ،ارتمب و أرميني ووا انتىاك وواة جس وويمة للق ووانون اإلنس وواين
الوودوا ،مبووا يف ذلووك اقورتا عمليوواة إعوودام ووارج ننووا القووانون يف حووق موودنيني أذربيجووانيني،
واة و وواذ ره و ووائن وأس و وورن ح و وورب ،وإ ضو و واعىم للتع و ووذي وغ و ووته م و وون ض و ووروب املعامل و ووة القاس و ووية
أو الالإنس و ووانية أو املىين و ووة .وتق و وودر األضو و ورار املادي و ووة ال و وويت اق و و أبذربيج و ووان نتيج و ووة االح و ووتالل
بنحو  818مليار دوالر.
 -24وأاثرة أرمينيووا أربووع نقوواف ن ووام ذكوورة فيىووا أن املعلوموواة والوقووائع اقووددة الوويت قوودمتىا
أذربيجووان غووت صووحيحة وال تفووي مبتنلبوواة االسووتعراض .وأضوواف أن الفريووق العاموول غووت خمووول
بتن وواول املس ووائل السياس ووية وال املس ووائل املتص وولة ابلنو و اع .واعت ووربة أن أذربيج ووان حت وواول اس ووتخدام
عملية االستعراض لنر تصورها للن اع هبد تقويض حقو شع قغورين  -كارااب يف تقرير
املصت ،وهي املسألة اليت تعرضىا أذربيجان وراً علو أقا مسوألة اسوتعادة وحودة تراهبوا .وأضواف
أن اجملتمع الدوا ،مبا يف ذلك األمم املتحدة ،يعرت أبن الصيغة الوحيدة اليت صودر هبوا تفوويض
دوا لتس وووية ن و اع قغ ووورين  -ك ووارااب ه وي جمموع ووة مينس ووك التابع ووة ملن م ووة األم وون والتع وواون يف
أورواب .لذا ترفض أرمينيا أي إشارة إىل ن اع قغورين  -كارااب وترفض التفستاة اياطفوة الوواردة
يف التقرير الوطين ويف العرض الشفوي الذي قدمته أذربيجان .فاقاوالة لتقودة أرمينيوا علوو أقوا
النوور املعتوودي موون ووالل اإلشووارة إىل ق وراراة جملووس األموون التووابع ل مووم املتحوودة ائفووة اام واً
وتشمل تالعباً صار اً مبحتواها.
 -25وقوورر رئ وويس جمل ووس حقووو اإلنس ووان أن وه موون املناس و جلمي ووع الوفووود تق وودة التعليق وواة
واملالح اة والتعبت عن نرائىا بشأن املسائل املتعلقة حبقو اإلنسان؛ مضيفاً أن الدولة موضوع
االسووتعراض حمقووة يف اإلعوراب عوون نرائىووا .علووو أنووه اعتوورب أن عمليووة االسووتعراض الوودوري الشووامل
ال يد إىل مناقشوة وال إىل تسووية املنا عواة بوني الودول األعضوا  .وينبغوي عودم حشور القضوااي
الثنائية يف املناقشاة ،وينبغي عدم إاثرة هذه املسائل يف جلساة الفريق العامل.
 -26ورداً عل ووو النق وواف الن امي ووة ال وويت أاثري ووا أرميني ووا ،قالو و أذربيج ووان إقو وا ليسو و يف وارد
ايوض يف مناقشوة جداليوة؛ وإ وا توود التأكيود علوو ااقوائق التار يوة ،أي احوتالل أرمينيوا أراضوي
أذربيجانيووة ومووا صوواحبه موون تنىووت عرقووي ل ذربيجووانيني موون األراضووي اقتلووة ،وهووو مووا أدن إىل
انتىووال حقووو اإلنسووان ل ذربيجووانيني علووو ننووا واسووع وإىل عرقلوة إعمووال حقووو اإلنسووان يف
البلوود إعموواالً كووامالً .وال يو ال يوجوود بعووض الرعووااي األذربيجووانيني يف أرمينيووا الووذين أ ووذيم أرمينيووا
رهائن عندما كانوا يف ايرة قبور أسالفىا يف األراضي اقتلة .وال ت ال جرا اإلابدة اجلماعيوة الويت
ارتمبتىوا أرمينيوا يف مننقووة وجواا يف أذربيجووان والويت أسووفرة عون مقتوول حنوو  700أذربيجوواين،
مبن فيىم األطفال والنسوا واملسونني ،م تنودمل بعود .وحتور أذربيجوان أرمينيوا علوو امتثوال قوراراة
جملس األمن اليت دعو إىل حتريور األراضوي األذربيجانيوة حتريوراً كوامالً وعوودة املشوردين دا ليواً إىل
أراضوويىم األصوولية عووودة مأمونووة ومبووا حيفووك كورامتىم .وتوودعو أذربيجووان أرمينيووا إىل التقيود ابلقووانون
اإلنسوواين الوودوا ووقو انتىاكوواة وقو إطووال النووار الويت تسووبب يف ت ايود عوودد اإلصوواابة يف
صفو السمان املودنيني يف أذربيجوان الوذين يعيشوون يف املنواطق السومنية املتامخوة يوط التموا .
وأضوواف أن اا ول الوحيوود للن و اع يمموون يف انسووحاب الق وواة األرمينيووة موون األراضووي اقتلووة يف
أذربيجووان .وأتموول أذربيجووان يف أن ميووار اجملتمووع الوودوا الضووغط علووو أرمينيووا لتحريوور األراضووي
اقتلة ولتقدم مرتميب جرائم اارب ضد األذربيجانيني إىل العدالة.
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 -27وت،كوود أذربيجووان فضوالً عوون ذلووك أقوا جتوود نفسووىا يف وضووع ووا بوقوووع  20يف املائووة
موون أراض ويىا حت و احووتالل أرمينيووا .فأرمينيووا بوصووفىا الدولووة املعتديووة ال بوود موون مسووا لتىا علووو
عدواقا علو أذربيجان .وأذربيجان دولة حمبة للسالم وهي ،علو وال أرمينيوا ،م تمون هلوا أي
منالبوواة أبراضووي أي موون جتاقووا .ولوون تسوومد أذربيجووان أبووداً إبنشووا دولووة أرمينيووة اثنيووة علووو
أراضي أذربيجان.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -28أثنووا جلسووة التحوواور ،أدىل  105وفووداً ببيوواقة .وتوورد التوصووياة املقدمووة أثنووا جلسووة
ااوار يف اجل الثاين من هذا التقرير.
 -29فقوود نوووه االحتوواد الروسووي ابجلىووود الراميووة إىل دعووم اسووتقالل وسووائل اإلعووالم وإىل تع ي و
ااوار بني الثقافاة ،وال سيما من الل م،سسة حيدر عليي .
 -30وشووجع روانوودا أذربيجووان علووو تع ي و التوودابت والسياسوواة للتصوودي للتميي و أاي كووان
سببه ،مبا يف ذلك بتع ي تنفيذ التشريعاة ااالية.
 -31وأثن اململمة العربية السعودية علو اجلىود الراميوة إىل حتسوني التشوريع املتعلوق مبمافحوة
الفساد وإىل تع ي عمل اجملتمع املدين.
 -32ورحب صربيا خبنوة العمول الوطنيوة مون أجول حموموة منفحوة  ،2018-2016و نوة
العمل الوطنية ملمافحة االجتار ابلبشر .2018-2014
 -33ورحب و س وونغافورة خبن ووة العم وول الوطني ووة م وون أج وول حموم ووة منفح ووة ،2018-2016
وب ايدة اإلنفا اامومي علو التعليم وعلو أنشنة الرتويج ااثيثة للحوكمة الرشيدة.
 -34وأعرب سلوفاكيا عن القلوق إ ا التقوارير الويت تتحود عون تعورض صوحافيني ومودافعني
عن حقو اإلنسان للتعذي وسو املعاملة.
 -35وأعرب و و س و وولوفي نيا ع و وون األس و و للمو و و اعم ال و وويت تتح و وود ع و وون افتق و ووار نقاب و ووة اق و ووامني
لالستقاللية ،وأشارة إىل املعلوماة عن تعرض رجال القانون املستقلني للمضايقة والتىديد.
 -36وأعربو و إس ووبانيا ع وون القل ووق إ ا القي ووود املفروض ووة عل ووو ات ووع املن م وواة الديني ووة "غ ووت
التقليدية" حبرية املمارسة الدينية اتعاً فعلياً.
 -37ورحبو سووري النمووا ابلتوودابت املتصوولة اباووق يف الصووحة وابينوواة الوويت اةووذة لتع يو
ااوار مع اجملتمع املدين.
 -38وقال و دولووة فلسوونني إقووا ال ت و ال قلقووة السووتمرار الفقوور .ونوه و ابلتوودابت الراميووة إىل
اية املدافعني عن حقو اإلنسان والصحافيني.
 -39ورح و و السو ووودان خبنو ووة العمو وول الوطنيو ووة مو وون أجو وول حمومو ووة منفحو ووة 2018-2016
وابلتشريع املتعلق مبمافحة الفساد.
 -40وأعرب السويد عن انيايا ألذربيجان ابلتوفيق يف تنفيذ توصياة االستعراض.
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 -41وأعرب و و سويس و ورا ع وون القل ووق إ ا التق ووارير ال وويت تتح وود ع وون تع وورض اثل ووي املعارض ووة
والصحافيني واملدافعني عن حقو اإلنسان للمضايقة والتخوي واالضنىاد.
 -42وقدم طاجيمستان توصياة.
 -43ورحب و نيلن وود ابينو وواة الرامي ووة إىل تع يو و املس وواواة ب ووني اجلنس ووني وابجلى ووود لتحس ووني
األوضاع يف السجون ومعاملة السجنا .
 -44ورحب و توغ ووو ابجلى ووود الرامي ووة إىل تع ي و
اإلصال الدستوري لعام .2016

اي ووة حق ووو اإلنس ووان ،ال س وويما ع وون طري ووق

 -45ورحب و و تو ووونس ابجلىو ووود الراميو ووة إىل تع ي و و اإلطو ووار القو ووانوين وحتو وودير ن و ووام السو ووجون
وممافحة االجتار ابلبشر.
 -46ورحب تركيا ابجلىود الرامية إىل دعم املشردين دا لياً والالجفني.
 -47ورحب تركمانستان أبوجه التحسن اليت حتقق يف نوعية ايدماة العامة وذلك ابتباع
أسالي مبتمرة وإبنشا الوكالة اامومية للخدماة وشبمة االبتماراة االجتماعية.
 -48والح أوكرانيا أن قدرة أذربيجان علوو تنفيوذ معاهوداة حقوو اإلنسوان قود أعيقو
منذ م تعد بعض أراضيىا ةضع لسينريا.
 -49ورحب و و اإلم و وواراة العربي و ووة املتح و وودة ابإلص و ووالحاة ال و وويت أد ل و و عل و ووو إث و وور التع و ووديل
الدستوري يف عام  ،2016وال سيما التدابت الرامية إىل تقوية اإلطار امل،سسايت والقانوين.
 -50وأعرب اململمة املتحدة عون القلوق إ ا القيوود املفروضوة علوو حريوة الصوحافة والتجموع،
وإ ا استقالل القضا  ،ومضايقة املدافعني عن حقو اإلنسان.
 -51وقال و ال وووالاية املتح وودة إن اجمل ووالني السياس ووي وامل وودين ض ووعان لتقيي وود ش ووديد نتيج ووة
للقيود املفروضة علو حرية التعبت وحرية تشميل مجعياة وحرية التجمع.
 -52ورحب و أوروغ وواي بتعوواون أذربيجووان مووع هيفوواة املعاهووداة ومووع اإلج ورا اة اياصووة،
وبعملية اإلصال التشريعي خبصو حقو األطفال.
 -53وأثن أو بمستان علو اجلىود املتواصلة اليت بذل اماية حقو اإلنسان والتعاون مع
نلياة حقو اإلنسان التابعة ل مم املتحدة.
 -54ورحب و و و مجىوري و و ووة فن و و و ويال البوليفاري و و ووة بتع و و وواون أذربيج و و ووان م و و ووع هيف و و وواة املعاه و و ووداة
وابإلصالحاة الرامية إىل حتسني مستون معيشة السمان.
 -55ونوه و فيي و قم ابلتق وودم ال ووذي أح وور بفض وول التع ووديل الدس ووتوري ال ووذي يى وود إىل
إنحة امل يد من ااماية الفعالة اقو اإلنسان.
 -56ورحو الوويمن بتوجيووه أذربيجووان دعوووة مفتوحووة للمملفووني بوووالاية يف إطووار اإلجورا اة
اياصة ،وابينواة ملوا مة التشريعاة اقلية مع االلت اماة الدولية.
 -57وس وولن مب ووابوي الض ووو عل ووو الت وودابت ال وويت اة ووذة هب وود كفال ووة ااق ووو وااو وراية
ملختل ففاة السمان ،مثل السجنا والالجفني واملشردين دا لياً.
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 -58ورحب و و أفغانسو ووتان بتوجيو ووه دعو وووة مفتوحو ووة للمملفو ووني بو وووالاية يف إطو ووار اإلج و ورا اة
اياصة.
 -59ورحب و اجل ائوور ابلتوودابت الراميووة إىل تع ي و قوويم التسووامد والتعدديووة الثقافيووة يف اجملتمووع،
ولمفالة استقاللية القضا .
 -60ورحبو أنغوووال أبوجووه التحسوون الوويت حتققو يف جعوول التشوريعاة الوطنيووة منسووجمة مووع
املعايت الدولية اقو اإلنسان.
 -61ورحب و و األرجنتو ووني بتوجيو ووه دع و ووة مفتوحو ووة للمملفو ووني بو وووالاية يف إطو ووار اإلج و ورا اة
اياصة.
 -62وقال أرمينيا إقا تشعر أبوجه القلق نفسوىا الويت أاثريوا خمتلو نليواة حقوو اإلنسوان
إ ا تدهور حالة حقو اإلنسان منذ االستعراض السابق.
 -63ورحب أسرتاليا ابجلىود الرامية إىل تع ي اامايوة القانونيوة اقوو اإلنسوان ،بسوبل منىوا
سن قوانني ملمافحة االجتار ابلبشر وال واج القسري.
 -64وحثو النمسووا أذربيجووان علووو مواصوولة التعوواون مووع املقوورر ايووا املعووين اباووق يف حريووة
التجمع السلمي وتشميل مجعياة لرتتي ايرة إىل البلد يف املستقبل القري .
 -65ورحب البحرين ابجلىود الراميوة علوو حتسوني حالوة حقوو اإلنسوان ،مبوا يف ذلوك إبقورار
وذج "املرفق الواحد" لتقدة ايدماة العامة.
 -66وأعرب و و و ب و وونغالدي ع و وون تق و ووديرها لتنفي و ووذ ن و ووة العم و وول الوطني و ووة ملمافح و ووة االجت و ووار
ابلبشر  2018-2014وللمبادراة الرامية إىل تع ي التعددية الثقافية والتشجيع علو الت ام البلد
بمفالة املساواة بني اجلنسني.
 -67ورحب و ب وويالرو بتع وواون أذربيج ووان ااثي وور م ووع هيف وواة املعاه ووداة وابعتم وواد قو ووانني
ولوائد لتع ي اية حقو اإلنسان.
 -68ورحب بلجيما ابلتسامد الديين التقليدي يف البلد.
 -69ورحب دولة بوليفيا املتعددة القومياة ابلتقودم اقور يف تووفت ميواه الشورب وابلو ايدة يف
االستثمار العام يف قناعي الصحة والتعليم.
 -70ورحب البوسنة واهلرسك بتوجيه دعووة مفتوحوة للمملفوني بووالاية يف إطوار اإلجورا اة
اياصة .وأعرب عن القلق إ ا قلة اثيل املرأة يف ااياة السياسية والعامة.
 -71وأعرب و الربا يوول عوون القلووق إ ا االنتىاكوواة امل عومووة للحووق يف حريووة التعبووت والتجمووع
السلمي وتموين اجلمعياة.
 -72وأثن و و بو ووروقي دار السو ووالم علو ووو أذربيجو ووان إلقرارهو ووا بو وورقمج تنو وووير التعلو وويم الشو ووامل
ل شخا ذوي اإلعاقة ،ونوه ابلتدابت الرامية إىل حتسني ن ام الرعاية الصحية.
 -73ونوه بلغاراي ابلتدابت املتسقة يف جمال السياساة العامة الرامية إىل كفالة املساواة بوني
النسا والرجال وحقو النفل وحقو األشخا ذوي اإلعاقة.
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 -74ورحب بوروندي خبنة العمل الوطنية من أجل حتسني ايوة حقوو اإلنسوان وااوراية
األساسية.
 -75ورحب كمبوداي ابإلجنا اة اليت حتقق يف إطار نة التنمية االجتماعية االقتصادية.
 -76وشووجع كنوودا أذربيجووان علووو تع ي و أن وواع اامايووة للمجتمووع املوودين والنسووا واملثليوواة
واملثليني وم دوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفاة اجلنسني ،وأعرب عون
اإلداري املفروض علو املن ماة غت اامومية.
القلق إ ا الع
 -77ورحبو و ش وويلي بتص ووديق أذربيج ووان عل ووو معاه ووداة .وأعربو و ع وون القل ووق إ ا القي ووود
املفروضة علو حرية تشميل مجعياة ابلرغم من التوصياة اليت قبلتىا هبوذا ايصوو أثنوا جولوة
االستعراض السابقة.
 -78ورحب و الصووني ابجلىووود الوويت بووذلتىا أذربيجووان واإلجنووا اة الوويت حققتىووا بشووأن حتسووني
م سووتواية معيشووة شووعبىا ،وممافحووة الفسوواد ،وتع ي و املسوواواة بووني اجلنسووني ،وممافحووة االجتووار
ابلبشر ،و اية حقو النسا واألطفال واألشخا ذوي اإلعاقة.
 -79وحث و ك وووة ديف ووار أذربيج ووان عل ووو تع ي و إطاره ووا التش وريعي لمفال ووة التمت ووع المام وول
حبقو اإلنسان ،وال سيما ابلنسبة للنسا واألطفال واألشخا ذوي اإلعاقة واملىاجرين.
 -80ورحب و و كرواتيو ووا إبق و ورار ال و وربقمج اامو ووومي لتنو وووير التعلو وويم الشو ووامل ل شو ووخا
اإلعاقة .2024-2018

ذوي

 -81ونوه كوواب ابلتودابت الراميوة إىل كفالوة اسوتقالل السولنة القضوائية وحتسوني أدا اقواكم
واهلياكل األساسية القضائية.
 -82وأعرب و قوورب عوون اسووتمرار شووعورها بقلووق ابل و إ ا التحووداية والقيووود الوويت يواجىىووا
الصحفيون واملدافعون عن حقو اإلنسان والناشنون الشباب.
 -83ونوه تشيميا ابلتسامد الديين السائد يف البلد وإ ا النىج التعواوين الوذي تعاملو بوه
مع املراقبني الدوليني أثنا االنتخاابة الربسية لعام .2018
 -84وأشووادة مجىوريووة كوووراي الشووعبية الدميقراطيووة أبذربيجووان علووو التقوودم الووذي أحر تووه يف
التعاون الدوا ويف تع ي حقو اإلنسان ملواطنيىا.
 -85ورحب و جيب ووويت ابلتص ووديق عل ووو الربوتوك ووول رقووم  14التفاقي ووة اي ووة حق ووو اإلنس ووان
وااراية األساسوية ،املع ِّودل لن وام املراقبوة الووارد يف االتفاقيوة ،وعلوو الربوتوكوول اإلضوايف التفاقيوة
القانون اجلنائي بشأن الفساد.
 -86ورحب و و و إك و و ووادور بسو و ووجل أذربيج و ووان املمتو و ووا يف جم و ووال تقو و وودة التق و ووارير إىل هيفو و وواة
املعاهداة ،لدورها القيادي يف تع ي الشفافية واملسا لة والمفا ة يف تقدة ايدماة العامة.
 -87ورحب مصر بتعاون أذربيجان مع اآللياة الدولية اقو اإلنسان وابجلىود اليت تبذهلا
لتع ي استقالل السلنة القضائية.
 -88ونوهو و إس ووتونيا برف ووع أذربيج ووان مس ووتون تعاوق ووا م ووع من وم ووة األم ووم املتح وودة اق ووو
اإلنسان وشجعتىا علو اةاذ امل يد من اينواة لتع ي حرية التعبت.
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 -89وقدم فرنسا توصياة.
 -90ورحب الغابون ابجلىوود الراميوة إىل تع يو املسواواة بوني اجلنسوني وممافحوة العنو املنو ا
وإنشا مراك مساعدة ضحااي العن املن ا.
 -91ورحب جورجيا ابلتصديق علو صمول قانونية دولية وابينواة لتوجيوه دعووة مفتوحوة
إىل مجيع اململفني بوالاية يف إطار اإلجرا اة اياصة.
 -92ورحب و أملانيووا ابجلىووود الراميووة إىل حتسووني ال وورو االجتماعيووة واالقتصووادية للمشووردين
دا لياً ،وقال إقا ال ت ال تشعر ابلقلق إ ا استمرار تعرض اجملتمع املدين للقمع.
 -93ورحب و غ وواق ابجلى ووود الرامي ووة إىل تع ي و و اي ووة حق ووو اإلنس ووان واا وراية األساس ووية،
وشجع أذربيجان علو املضي قدماً مببادرايا اإلجيابية.
 -94وأشووارة اليوووقن إىل بعووض اينوواة اإلجيابيووة الوويت اةووذيا أذربيجووان ،مبووا فيىووا الو ايراة
القنرية اليت أجراها مقررون اصون الل الفرتة قيد االستعراض.
 -95ورحب و هنوودورا ابإلج ورا اة الوويت اةووذة للحوود موون الفقوور وابلتقوودم اقوور يف جمووال
التعليم ،ال سيما تعليم النسا والفتياة.
 -96وقشدة هنغاراي حمومة أذربيجان مواصلة مساعيىا ملمافحة االجتار ابلبشر.
 -97ورحب و نيسوولندا إبصووال ن ووام التعلوويم وأحاط و علم واً ابهتمووام ابرتفوواع معوودل اإلملووام
ابلقرا ة والمتابة.
 -98وأعرب و اهلنوود عوون تقووديرها للتوودابت الراميووة إىل حتسووني مرافووق الرعايووة الصووحية ،ورحب و
ابجلىود املبذولة لمفالة املساواة بني اجلنسني يف التعليم الثانوي والتعليم العاا.
 -99ورحب و و إندونيسو وويا ابملبو ووادراة الراميو ووة إىل كفالو ووة العمو وول والسو وومن والتعلو وويم للجميو ووع،
وابجلىود اليت تبذل للتصدي للعن املن ا و اية حقو األطفال.
 -100ورحب مجىوريوة إيوران اإلسوالمية إبذكوا الووعي العوام وابلشوروع يف موند دوراة تدريبيوة
يف موضوع حقو اإلنسان للموظفني واملىنيني.
 -101وأشاد العرا ابجلىود الرامية إىل موا مة القوانني الوطنية موع االلت امواة الدوليوة ،ورحو
بتوجيه دعوة مفتوحة للمملفني بوالاية يف إطار اإلجرا اة اياصة.
 -102وقالو نيرلنوودا إقووا ال تو ال تشووعر ابلقلووق إ ا التقييوود غووت املووربر الووذي يتسووم بووه التشوريع
الووذي ي ون م عموول اجملتمووع املوودين ،وإ ا التقووارير الوويت تتحوود عوون إسووا ة معاملووة املوودافعني عوون
حقو اإلنسان والصحفيني.
 -103ورحب و إيناليووا ابلت و ام أذربيجووان بتع ي و التعوواي السوولمي بووني األشووخا
خمتل الدايقة واملعتقداة.

املنتمووني إىل

 -104ورحو األردن ابجلىووود الوويت تبووذهلا أذربيجووان لتحقيووق أهوودا التنميووة املسووتدامة وجلعوول
تقاريرها الوطنية منسجمة مع عملية أهدا التنمية املستدامة.
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 -105وأعرب و كا ا سووتان عوون تقووديرها للتوودابت الراميووة إىل ممافحووة االجتووار ابلبشوور وتع ي و
السياساة االجتماعية وعصرنه الن ام القضائي ون ام السجون.
 -106ودعو كينيوا أذربيجووان إىل حتسوني حالووة املىواجرين وملتمسوي اللجووو واملشوردين دا ليواً
واألقلياة وذلك بتسوىيل حصووهلم علوو التعلويم والعمول والسومن والرعايوة الصوحية ،وإىل حتسوني
إعمال حقو األطفال ابلقضا علو واج األطفال.
 -107ورحب الموي ابلت ام أذربيجان بتع ي حقو اإلنسان والتنمية املستدامة.
 -108وأش ووادة قتغي سو ووتان ابإلجنو ووا اة الو وويت حتقق و و يف اجملو ووال االجتمو وواعي  -االقتصو ووادي
وابلتدابت التشريعية اليت اةذة ،مبا يف ذلك التغيتاة اليت أد ل علو الدستور.
 -109ورحب و مجىوريووة الو الدميقراطيووة الشووعبية ابجلىووود الراميووة علووو دعووم اجلمعيووة النسووائية
للتنمية العقالنية.
 -110ورح و لبن ووان ابجلى ووود الوويت ب ووذلتىا أذربيج ووان المتث ووال الت امايووا الدولي ووة ،وبتعاوق ووا م ووع
اآللياة الدولية اقو اإلنسان.
 -111والح و و ليبي ووا ابهتم ووام اإلجن ووا اة ال وويت حتققو و  ،ال س وويما التص ووديق عل ووو ع وودد م وون
املعاهداة الدولية.
 -112ورحب مالي اي ابجلىود اليت بذلتىا أذربيجوان إلدمواج أحموام اتفاقيواة حقوو اإلنسوان
اليت انضم إليىا يف تشريعىا الوطين ،وملمافحة االجتار ابلبشر.
 -113ورحب ملدي ابجلىود املبذولة من أجل تنمية البلد اجتماعياً واقتصادايً.
 -114ونوه و و املمسو وويك ابلتقو وودم اقو وور يف تنفيو ووذ توصو ووياة االسو ووتعراض الو وودوري الشو ووامل،
ال سيما تلك املتعلقة ابلتعديالة الدستورية وابلقانون املتعلق ابملشاركة يف الشأن العام.
 -115ودعا اجلبل األسوود أذربيجوان إىل اةواذ امل يود مون التودابت السوتحدا
حقو اإلنسان إ ا اإلعاقة.

ووذج قوائم علوو

 -116ورح و املغوورب ابجلىووود الراميووة إىل ممافحووة الفسوواد ،مبووا يف ذلووك وضووع نووة العموول
الوطنية من أجل حمومة منفتحة .2018-2016
 -117ورحب و ميا ووار ابين وواة ال وويت اة ووذة للوف ووا اباللت ام وواة الدولي ووة اق ووو اإلنس ووان.
وأعرب عن القلق إ ا التقارير اليت تتحد عن تعرض اجملتمع املدين للقمع.
 -118وأثن قميبيا علو أذربيجان لتن يمىا االستفتا الذي أدن إىل تع ي ااماية الدسوتورية
اقو اإلنسان وااراية األساسية.
 -119ورحب و و نيبو ووال بتحقي ووق التنميو ووة االقتص ووادية ومبو ووا اجن وور عو وون ذل ووك مو وون تع ي و و ااقو ووو
االجتماعية واالقتصادية.
 -120وشجع هولنودا أذربيجوان علوو اةواذ نوواة إضوافية لتع يو حقوو اإلنسوان وسويادة
القووانون ،مبووا يف ذلووك ضوومان حريوة التعبووت وذلووك بتع يو ايووة الصووحفيني واملوودافعني عوون حقووو
اإلنسان.
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 -121ورحبو و نيج ووتاي ابجلى ووود الرامي ووة إىل حتس ووني التشو وريع املتعل ووق مبمافح ووة الفس وواد وخبن ووة
العمل الوطنية ملمافحة االجتار ابلبشر.
 -122وأعرب و و الن وورويج ع وون ابل و و القل ووق إ ا ف وورض قي ووود إض ووافية عل ووو اجملتم ووع امل وودين من ووذ
االستعراض السابق.
 -123وأعرب ابكستان عن تقديرها للجىود الرامية إىل كفالة رفاه األشوخا
الجفني أو مشردين دا لياً نتيجة الن اع بني أذربيجان وأرمينيا.

الوذين أصوبحوا

 -124وسوولن بنمووا الضووو علووو إنشووا الفريووق املشوورتل بووني الوودوائر ااموميووة مبشوواركة اجملتمووع
املدين لصياغة التقرير الوطين الثالر.
 -125ورحبو ابراغوواي بسووجل أذربيجووان يف جمووال التصووديق علووو معاهووداة دوليووة واإلبووال
املتعل و ووق هب و ووا وابلق و ووانون املتعل و ووق ابلعن و و املن و و ا .وأعرب و و ع و وون القل و ووق إ ا اس و ووتخدام مص و وونلد
"املىاجرون غت الشرعيني".
 -126ونوه و و ب ووتو ابلتق وودم اق وور يف ممافح ووة الفق وور وابجلى ووود الرامي ووة إىل حت وودير الن ووام
القضائي وإىل تغيت قج السلناة جتاه األطفال املخالفني للقانون.
 -127ورحب و الفلبووني بقووانون اهلجوورة وبقووانون التعلوويم قبوول املدرسووي .ونوه و أيض واً ابجلىووود
الرامية إىل إضفا النابع امل،سسي علو قاعدة البياقة الوطنية املرك ية املتعلقة ابلنفولة.
 -128ورحب و و الربتغ ووال ابجلى ووود الرامي ووة إىل ممافحو ووة االجت ووار ابلبش وور وإبنش ووا نلي ووة وقائيو ووة
ل طفال غت املصحوبني الذين يلتمسون اللجو .
 -129وأعربو قنور عون تقووديرها للتودابت التشوريعية الويت اةووذة لتع يو اإلطوار القوانوين الوووطين
والتعاون مع اململفني بوالاية يف إطار اإلجرا اة اياصة.
 -130ورحب مجىوريوة كووراي ابملبوادراة الراميوة إىل تع يو إممانيوة اللجوو إىل اقواكم والمفوا ة
يف إقامة العدل.
 -131ونوه و مجىوريووة مولوودوفا ابلتقوودم اقوور يف إصووال الن ووام القضووائي ،وب و ايدة اإلنفووا
العام علو التعليم وكفالة ااصول علوو الرعايوة الصوحية ،وابالسوتثمار يف بنوا القودراة والتثقيو
وتدري يف جمال حقو اإلنسان.
ورحبو رومانيووا بتوجيووه دعوووة مفتوحووة إىل مجيووع اململفووني بوووالاية يف إطووار اإلجورا اة
َّ -132
اياصة.
 -133وسلن كوستاريما الضو علو عدد من أوجه التقدم ،مبا يف ذلك التعواون موع هيفواة
املعاهداة واململفني بوالاية يف إطار اإلجرا اة اياصة.
 -134وجو ووددة أذربيجو ووان التأكيو وود علو ووو الت امىو ووا ابلدميقراطيو ووة وحقو ووو اإلنسو ووان واا و وراية
األساسووية .وقوودم تفاصوويل عوون ن ووام اقوواكم اإللمرتونيووة اجلوواري إعووداده .وجوورن إصووال نقابووة
اق ووامني لمفال ووة اس ووتقالليتىا ونوعي ووة اي وودماة القانوني ووة .وتتع وواون أذربيج ووان هبم ووة م ووع اجملل ووس
األورويب ومووع األمووم املتحوودة بشووأن مناهضووة التعووذي  ،وهووي تنبووق سياسووة عوودم التسووامد منلقواً
مع أعمال التعذي اليت ضع مرتمبىا للمسا لة اجلنائية.
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 -135وقال و أذربيجووان إقووا حتوورتم الت امايووا يف إطووار اقممووة األوروبي وة اقووو اإلنسووان .ف و ذا
رأة اقممووة أن حقووو اإلنسووان لفوورد مووا قوود انتىم و مبقتضووو حمووم قووائي صووادر عوون حموواكم
وطني ووة ،وجبو و مراجع ووة تل ووك القو وراراة وفقو واً للتشو وريعاة الوطني ووة .ويف ع ووام  ،2015أص وودرة
اقممووة األوروبيووة حممواً ضوود أرمينيووا يف قضووية تتعلووق مبشووردين دا ليواً أذربيجووانيني ،أكودة فيووه
واقع االحتالل اجلاري جل كبت مون أراضوي أذربيجوان مون قبول أرمينيوا .وم ينفوذ هوذا القورار حو
اآلن .وموون أهووم أولووواية اامومووة أيض واً تع يو حقووو األقليوواة الوطنيووة .وموون بووني التوودابت الوويت
اةذة يف هذا الصدد إطال برامج تلف يونية وإذاعية بلغاة األقلياة ،مبا فيىا األرمينية.
 -136وشووددة أذربيجووان علووو أن األعووام ال  15املاضووية شووىدة القضووا علووو الفقوور املوودقع
وتراجووع الفقوور املنلووق إىل  5.4يف املائووة .و اد النوواتج اقلووي اإلمجوواا مبقوودار  3.2م وراة والوود ل
اإلمجاا للسمان مبقدار  9.8مراة ،وتراجع معدل البنالة إىل  5يف املائة .ورك ة برامج التنميوة
اإلقليمية أساساً علوو املنواطق الريفيوة ،ومشلو بنوا أو تورميم  8 000كلوم مون النرقواة ،و300
جسوور ونفووق ،و 52كلووم موون أقبي و الغووا املوصوولة للبيوووة ،و 8 000مدرسووة ،و 300روضووة،
و 451مستشفو .وحصل  700 000شخ يف  487موقع سمين ريفي علو املياه النقية.
 -137والح و و أذربيج ووان أن مش ووروع الق ووانون املتعل ووق ابإلعاق وواة أُق وور وه ووو مع ووروض عل ووو
الربملان للموافقة عليه يف املستقبل القري  .وقد اسوتخدم أذربيجوان التصوني الودوا ل موراض
يف حتديد اإلعاقاة.
 -138وذكورة أذربيجووان أن مجيوع اينوواة الال مووة قود اةووذة لتمموني األشووخا اقتجو ين
موون االتصووال دون عووائق ابملوودافعني عوون حق ووو اإلنسووان .وأضوواف أن الدولووة تمفوول اا ووق يف
التجمع السلمي ويف تشميل مجعياة وأقا م تتد ل يف أي م اهرة قانونية.
 -139والح و و أذربيج ووان أيضو واً أن  148حال ووة اجت ووار ابلبش وور ق وود ج وورن التحق ووق منى ووا يف
عام  .2017و وض األطفوال ال  47اقتجو ين للرصود املسوتمر وتتوا هلوم فور تعليميوة بواسونة
اااسوب للمساعدة يف اندماجىم يف اجملتمع مستقبالً.

اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -140نظرت أذربيجان يف التوصيات التالية املقدمة هلا أثنااء جلساة التحااور وأعربا عا
أتييدها هلا:
التوجااب اإل اااي املتمثاال يف التيااديق علاات املعاهاادات
1-140
احلفاااع علاات إل
الدولية حلقوق اإلنسان (بنغالديش)؛
املضاايف يف مواءمااة التش اريعات الوونيااة حلقااوق اإلنسااان م ا املعاااي
2-140
الدولية حلقوق اإلنسان (كواب)؛
مواءمااة التش اريعات الوونيااة ااا ينسااجم م ا املعاهاادات الدوليااة ال ا
3-140
انضم إليها أذربيجان (مير)؛
املضاايف يف مواءمااة التش اريعات الوونيااة حلقااوق اإلنسااان م ا املعاااي
4-140
الدولية حلقوق اإلنسان (األردن)؛
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إنشاااء يليااة وونيااة للتنساايق والتنفيااا واإلبااال واملتابعااة فيمااا ا
5-140
مسائل حقوق اإلنسان متاشي ا م العناصر الواردة يف دليل مفوضية حقوق اإلنسان
لعام  2016بشأن اآلليات الوونية لإلبال واملتابعة (الربتغال)؛
تعزيا ااز اآلليا ااات الوونيا ااة ملتابعا ااة تنفيا ااا التوصا اايات املتعلقا ااة قا ااوق
6-140
اإلنس ااان الا ا تلقته ااا الدول ااة وذلا ا إبنش اااء يلي ااة يش اافي فيه ااا ع اادد واسا ا ما ا
املؤسسات (ابراغواي)؛
اعتما اااد عمليا ااة مفتوحا ااة تقا ااوم علا اات أسا ااا اجلا اادارة عنا ااد اختيا ااار
7-140
املرشا ااحى علا اات اليا ااعيد الا ااووين النتاا اااابت هيحا ااات معاها اادات األما اام املتحا اادة
(اململكة املتحدة لربيطانيا العظمت وييرلندا الشمالية)؛
توجيب دعوة إىل املقرر اخلاص املعين سألة التزامات حقوق اإلنسان
8-140
املتعلقة ابلتمت ببيحة يمنة ونظيفة وصحية ومستدامة (كوستاريكا)؛
مواصلة اجلهود الرامية إىل تنفيا التوصيات املقبولة املتعلقة كافحاة
9-140
التعايب وغ ه م ضروب املعاملة القاسية (لبنان)؛
10-140
(السودان)؛

املض ا اايف يف تعزي ا ااز التع ا اااون ما ا ا يلي ا ااات جمل ا ااس حق ا ااوق اإلنس ا ااان

 11-140مواصاالة جهودهااا الراميااة إىل تعزيااز وقايااة حقااوق اإلنسااان ابلتعاااون
م ا ا جملا ااس حقا ااوق اإلنسا ااان واملفوضا ااية السا ااامية حلقا ااوق اإلنسا ااان علا اات أسا ااا
االحتياجات ال حتددها أذربيجان (واجيكستان)؛
12-140
(فيي انم)؛

مواصاالة تعاو ااا احلثي ا م ا يليااات األماام املتحاادة حلقااوق اإلنسااان

 13-140التعااون ما مفااوض األماام املتحاادة الساااميف حلقااوق اإلنسااان وجملااس
حقا ااوق اإلنسا ااان وجلنا ااة مناهضا ااة التعا ااايب و ي ا ا املكلفا ااى با ااوال ت يف إوا ااار
اإلج اراءات اخلاصااة حلااس حقااوق اإلنسااان تعاااوانا كااامالا والتجاااوب معهاام ومتابعااة
التوصيات اليادرة عنهم (اليوانن)؛
 14-140إوااالع اآلخ اري علاات أفضاال املمارسااات الوونيااة يف جمااال التعااايش
السلميف ( هورية إيران اإلسالمية)؛
 15-140إوالع الغ علت أفضل املمارساات الوونياة يف جماال تعاايش تلاف
الد انت واملعتقدات سلميا (العراق)؛
 16-140احلفاع علت مساااااا القيإلماة يف سابيل تعزياز احلاوار باى احلضاارات
وفيما بى الثقافات واملضيف قدما يف تل املسااات (كازاخستان)؛

 17-140املضاايف يف التااداب الراميااة إىل تعزيااز قاادرات اآلليااات الوونيااة حلمايااة
حقوق اإلنسان (أوزبكستان)؛
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 18-140ز دة الت اادريب عل اات قاي ااة حق ااوق األش ااااص يف أوض اااع موج ااات
التنق اال البش ااري وتوس ااي ه اااا الت اادريب ليش اامل يا ا قطاع ااات اخل اادمات العام ااة
(إكوادور)؛
 19-140مواصاالة حتسااى التش اريعات الوونيااة وتعزيااز املؤسسااات املعنيااة م ا
كفالة حقوق النساء واألوفال (بيالرو )؛
 20-140املض ا اايف يف ال ا اااذ الت ا ااداب الفعال ا ااة لتعزي ا ااز وقاي ا ااة حق ا ااوق النس ا اااء
واألوفال يف البلد علت حنو أفضل (كازاخستان)؛
 21-140ايحااة الظااروا املناساابة لعماال مكتااب أمااى املظااا وتزويااده ابملااوارد
الكافية لتطوير قدراتب وأداء واليتب (سلوفاكيا)؛
 22-140إصالح مؤسساة أماى املظاا للحفااع علات مركاز متوافاق ما مبااد
ابريس املتعلقة ركز املؤسسات الوونية (أملانيا)؛
 23-140املضا اايف يف تعزيا ااز مكتا ااب مفا ااوض حقا ااوق اإلنسا ااان ا ااا يف ذل ا ا
ليي املزيد م املوارد (سري النكا)؛
 24-140وضا خطااة عماال وونيااة شاااملة للماادن البعيااد تكااون اإلوااار جلميا
اجلهود احلكومية الرامية إىل تعزيز وقاية ما لشعبها م حقوق اإلنسان (الفلبى)؛
25-140
(انميبيا)؛

النظر يف إمكانية اعتماد خطة عمل وونية لتعزياز يا حقاوق املارأة

26-140
(أوزبكستان)؛

مواصا ا االة اجله ا ا ااود لتط ا ا ااوير نظا ا ااام للتثقي ا ا ااف يف حق ا ا ااوق اإلنس ا ا ااان

27-140
(املغرب)؛

مواصا االة اجلها ااود يف جما ااال التثقيا ااف والتا اادريب يف حقا ااوق اإلنسا ااان

 28-140تقدمي التدريب ملوظفيف إنفاذ القوانى والقضاء ولغا هم ما أصاحاب
املياالحة يف جمااال معاجلااة قضااا العنااف ضااد النساااء وكفالااة التحقيااق فااورا وبيااورة
وافية يف ي القضا (كندا)؛
 29-140مواصلة إاتحة برامج التادريب املهاين للماوظفى احلكاوميى والعااملى
يف جمال القانون بغية ز دة التثقيف يف حقوق اإلنسان (مير)؛
 30-140مواصلة اجلهود الرامياة إىل حتقياق املسااواة باى اجلنساى ال سايما يف
سوق العمل (تونس)؛
31-140
شامالا (اهلند)؛

تنفيااا التش اري الااووين احلاااا الاااي جلظاار التمييااز اجلنسااا تنفياااا

 32-140احلفاع علت التوجب اإل اي املتمثال يف إعماال املسااواة باى اجلنساى
يف عملية التوظيف يف اخلدمات العامة (ابكستان)؛
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 33-140تعزيااز اإلوااار القااانو الوونيااة ملكافحااة ي ا أشااكال التمييااز علاات
أسا اإلعاقة (اجلزائر)؛
 34-140الاذ اخلطوات املناسبة للتيادي للتميياز العنياري ال سايما إبدرا
تعريف للتمييز العنيري يف التشري الووين (انميبيا)؛
 35-140مواصلة تشجي أنشطة بناء القادرات الرامياة إىل مواءماة املؤسساات
الوونية ا يتماشت م أهاداا التنمياة املساتدامة ال سايما اهلادا ( 16اإلماارات
العربية املتحدة)؛
 36-140تعزيز النهج املتمحور حول أهداا التنمياة املساتدامة الااي تنتهجاب
احلكوم ااة الل اااذ ت ااداب ترم اايف إىل املض اايف ق اادم ا يف تعزي ااز وقاي ااة حق ااوق اإلنس ااان
(فيي انم)؛
37-140
(البحري )؛

حتس ااى دور املا ارأة يف تعزيا ااز الدلقراوي ااة وكفالا ااة التنمي ااة املسا ااتدامة

 38-140مواصا االة حتس ا ااى دور امل ا ارأة يف تعزي ا ااز الدلقراويا ااة وكفال ا ااة التنمي ا ااة
املستدامة (بنغالديش)؛
 39-140تعزيز النهج املتمحور حول أهداا التنمياة املساتدامة الااي تنتهجاب
احلكوم ااة الل اااذ ت ااداب ترم اايف إىل املض اايف ق اادما يف تعزي ااز وقاي ااة حق ااوق اإلنس ااان
(بنغالديش)؛
 40-140تعزيز النهج املتمحاور حاول أهاداا التنمياة املساتدامة اللااذ تاداب
ترميف إىل املضيف قدما يف إعمال حق شعبها يف التعليم (إندونيسيا)؛

 41-140احلفاع علت ديناميات التنمية االقتياادية بغياة حتساى رفااه الساكان
( هورية إيران اإلسالمية)؛
 42-140مواصلة اجلهود لتعزيز حقاوق اإلنساان عا ورياق تنفياا بارامج ترمايف
إىل حتقيق أهداا التنمية املستدامة (الكوي )؛

 43-140تعزيز النهج املتمحور حول أهداا التنمياة املساتدامة الااي تنتهجاب
احلكوم ااة الل اااذ ت ااداب ترم اايف إىل املض اايف ق اادما يف تعزي ااز وقاي ااة حق ااوق اإلنس ااان
(ملديف)؛
 44-140تعزيز النهج املتمحور حول أهداا التنمياة املساتدامة الااي تنتهجاب
احلكوم ااة الل اااذ ت ااداب ترم اايف إىل املض اايف ق اادم ا يف تعزي ااز وقاي ااة حق ااوق اإلنس ااان
(ابكستان)؛
 45-140مواصاالة اجلهااود لتحسااى نوعيااة التعلاايم يف املاادار العامااة وتنفيااا
أهداا التنمية املستدامة يف الوق نفسب ( هورية فنزويال البوليفارية)؛
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 46-140الاااذ املزيااد م ا اخلطااوات لتنفيااا مباااد األماام املتحاادة التوجيهيااة
بشااأن األعمااال التجاريااة وحقااوق اإلنسااان م ا مراعاااة التوصاايات اليااادرة ع ا
الفريق العامل املعين ابألعمال التجارية وحقوق اإلنسان (اتيلند)؛
 47-140حظ اار معاقب ااة األوف ااال ب اادني ا والتش ااجي عل اات اللج ااوء إىل الت ااداب
التأديبية غ العنيفة بديالا ع العقاب البد (أوروغواي)؛

 48-140تنقيح التشريعات احلالية بغية حظار تعاري األوفاال للعقااب الباد
يف ي السياقات ا فيها املنزل حظرا صرجل ا (اجلبل األسود)؛

 49-140كفالة تنفيا املرساوم الرسسايف بشاأن حتساى نظاام الساجون ال سايما
أجزاء هاا املرساوم املتعلقاة بتجدياد اهلياكال األساساية وتعزياز الرقاباة علات ظاروا
االحتجاز ومن حاالت الفساد احملتملة (االحتاد الروسيف)؛
 50-140حتس ااى الظ ااروا يف الس ااجون ومراك ااز االحتج اااز وكفال ااة حي ااول
السجناء علت الرعاية الطبية الالزمة (تشيكيا)؛
 51-140مواصاالة اجلهااود الراميااة إىل مكافحااة االرااار ابلبشاار وقايااة ضااحا
هاه اجلرائم ال سيما النساء واألوفال (تونس)؛
 52-140مواص االة اجله ااود الا ا تب ااال لك اايف يتس ااى إحا ازاز تق اادم ملم ااو يف
مكافحة االرار ابألشااص (تركمانستان)؛

53-140
(أوكرانيا)؛

العناية ابلنسااء واألوفاال يف ساياق االراار ابألشاااص عناياة خاصاة

 54-140العم اال يف س اابيل إ اااء يا ا أش ااكال االر ااار ابلبش اار ااا يف ذلا ا
بوض خطة عمل وونية جديدة ملكافحة االرار ابلبشر (اململكاة املتحادة لربيطانياا
العظمت وييرلندا الشمالية)؛
 55-140تكثيف اإلجراءات الرامية إىل من ومكافحة االرار ابلبشر ألغراض
استغالهلم يف العمل (أنغوال)؛
 56-140مواصا االة اجلها ااود الراميا ااة إىل مكافحا ااة االرا ااار ابلبشا اار وال سا اايما
استغالل األوفال والنساء وذل بتعزيز األعمال للتيدي للمتاجري (جيبويت)؛
 57-140مواصاالة اجلهااود اجلاريااة ملكافحااة االرااار ابلنساااء والفتيااات ألغاراض
استغالهل جنسيا ويف العمل القسري (غاان)؛
 58-140مواصا االة اجلها ااود الراميا ااة إىل من ا ا ومكافحا ااة االرا ااار ابألشا ااااص
ألغراض استغالهلم يف العمل ( هورية إيران اإلسالمية)؛
59-140

مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة االرار ابلبشر (العراق)؛

 60-140تعزي ااز اجله ااود الرامي ااة إىل مكافح ااة االر ااار ابلبش اار وقاي ااة ض ااحا
االرار ابلبشر ال سيما األوفال ومساعدام (لبنان)؛
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 61-140الاااذ ي ا اخلطااوات الالزمااة للقضاااء علاات االرااار ابلبشاار وتعزيااز
التداب الرامية إىل تقدمي ما يلزم م مساعدة لضحا االرار وذل بتسهيل إعاادة
إدماجهم يف احتم (ماليز )؛
 62-140مواصلة تكثيف اجلهود الرامية إىل مكافحة االرار ابلبشر والتيادي
لب ا يف ذل ع وريق تنقيح التعريف القاانو لألشاااص املعرضاى يف ساياق
الق ااانون املتعل ااق ابالر ااار ابألش ااااص وز دة ع اادد املالجا ا املايي ااة لض ااحا
االرار (انميبيا)؛
 63-140مواصاالة جهودهااا الراميااة إىل مكافحااة االرااار ابلبشاار وقايااة حقااوق
العمال املهاجري (نيج )؛
 64-140تطبيااق يا اإلجاراءات التشاريعية واإلداريااة وغ هااا ما اإلجاراءات
ملكافحة االرار ابألشااص (بنما)؛
 65-140مواصلة وتكثيف اجلهود ال تباهلا لياحل األوفال والنسااء عموماا
لضاامان سااالمتهم يف البيحااة املنزليااة وإلزالااة يا العقبااات الا حتااول دون تعلاايمهم
وتنميتهم ومتتعهم بفرص متكافحة (واجيكستان)؛
 66-140الاااذ املزيااد م ا اخلطااوات لتمكااى ي ا األشااااص احملاارومى م ا
ح ا اريتهم م ا ا التمت ا ا جمي ا ا الضا ااماانت القانونيا ااة األساسا ااية م ا ا اللحظا ااة األوىل
الحتجازهم (هنغار )؛
 67-140تعزيز اإلجراءات الرامية إىل كفالة تعزيز حرية الدي جلميا الطوائاف
يف ي أحناء البلد (إيطاليا)؛
 68-140مواصاالة العماال علاات تطااوير حريااة التعب ا ودعاام اسااتقاللية وسااائ
اإلع ااالم وتعزي ااز ال ااروح املهني ااة للي ااحفيى وتعزي ااز احلماي ااة االجتماعي ااة (االحت اااد
الروسيف)؛
 69-140مواصا االة الا اااذ التا ااداب الراميا ااة إىل كفالا ااة حريا ااة تشا ااكيل عيا ااات
والعمل ع كثب م احتم املد يف تنفيا تداب قاية حقوق اإلنسان (ميامنار)؛
70-140

احفام حقوق رجال القانون (فرنسا)؛

 71-140املض ا اايف يف ال ا اااذ املزي ا ااد ما ا ا اخلط ا ااوات لتعزي ا ااز النظ ا ااام القض ا ااائيف
(واجيكستان)؛
 72-140توسااي نطاااق تطبيااق تكنولوجيااا املعلومااات واالبتكااارات املعاصاارة يف
نظام العدالة (بيالرو )؛
 73-140كفالااة اسااتقاللية النظااام القضااائيف ونزاهتااب وشاافافيتب وحتسااى ساابل
اللجوء إىل العدالة (فرنسا)؛
 74-140ز دة اسااتادام التكنولوجيااا واالبتكااارات اإللكفونيااة يف جمااال تقاادمي
اخلدمات احلكومية (قطر)؛
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 75-140مواصا االة اجلها ااود الراميا ااة إىل تنفيا ااا اخلطا ااة الوونيا ااة للقضا اااء علا اات
الفساد ( 2018-2016تونس)؛
 76-140مواص االة اجله ااود اجلاري ااة لتعزي ااز ش اافافية وكف اااءة الوكال ااة احلكومي ااة
للادمات واالبتكارات االجتماعية (تركيا)؛
 77-140مواصلة التقدم يف مكافحة الفساد ابستادام ج مبتكرة (اإلمارات
العربية املتحدة)؛
78-140

تكثيف اجلهود للقضاء علت الفساد (البحري )؛

 79-140املضيف يف تعزيز شفافية اهليحات العمومياة ويف تعزياز إوارهاا القاانو
والسياسيف للقضاء علت الفساد يف القطاع العام (سنغافورة)؛
 80-140مواصاالة إوااالع الاادول األخاارن علاات وارسااااا الوونيااة الفضاالت يف
جمااال تقاادمي اخلاادمات العامااة عاارب منااوذ املرفااق الواحااد لكاايف يتسااى لتل ا الاادول
األخا هبا (كواب)؛
 81-140احلفاااع علاات التقاادم احملاارز يف القضاااء علاات الفساااد علاات املسااتون
الووين (العراق)؛
 82-140املضاايف يف اسااتادام التكنولوجيااا املبتكاارة لتعزيااز اخلاادمات القانونيااة
العامة (الكوي )؛
 83-140مواصاالة اجله ااود ال ا تب اااهلا ملكافحااة الفس اااد واجل ارائم االقتي ااادية
األخرن ذات اليلة (نيج )؛
 84-140ز دة تعزي ااز عملي ااة اإلص ااالح اجلاري ااة للجه اااز القض ااائيف ابس ااتادام
تكنولوجيا ذكية وتنفيا برانمج إلذكاء الوعيف موجب ملوظفيف إنفاذ القانون (ميامنار)؛
 85-140كفالااة التحقيااق بيااورة فعالااة ومسااتقلة ونزيهااة يف ي ا االدعاااءات
املتعلقة بوقوع أعمال تعايب (سويسرا)؛
86-140

مواصلة اجلهود ملكافحة الفساد علت املستون الووين (املغرب)؛

 87-140الاااذ تااداب ،ااددة انسااجاما م ا اللجنااة املعنيااة قااوق اإلنسااان
للتمكى ما وارساة احلاق يف املشااركة السياساية يف االنتاااابت التعددياة واملفتوحاة
(كوستاريكا)؛
88-140
(اليم )؛

مواصالة اجلهااود لتعزيااز وقايااة احلقاوق املدنيااة واالقتيااادية والثقافيااة

 89-140تعزي ا ااز املب ا ااادرات اجلاري ا ااة الرامي ا ااة إىل حتس ا ااى الرف ا اااه االقتي ا ااادي
تعليمهم وصحتهم (سري النكا)؛
واالجتماعية للمواونى ال سيما فيما
واملهمشااة
 90-140املضاايف يف الاااذ تااداب لتحسااى متت ا احموعااات احملرومااة
إل
ابحلقوق االجتماعية االقتيادية علت قدم املساواة م اآلخري (نيبال)؛
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 91-140مواصاالة تعزيااز التنميااة االقتيااادية واالجتماعي اة املسااتدامة وحتسااى
مستون معيشة السكان وإرساء أسا متى لتمت شعبها جمي احلقاوق اإلنساانية
(اليى)؛
 92-140مواصا ا االة اجلها ا ااود لتنفيا ا ااا الا ا ااربانمج الا ا ااووين للتنميا ا ااة االجتماعيا ا ااة
واالقتيادية (ليبيا)؛
 93-140املضايف يف تعزياز تااداب الضامان االجتمااعيف لتقاادمي املسااعدة لألساار
ذات الدخل املناف (اليى)؛
 94-140مواصلة اجلهود ال تباهلا ملكافحاة الفقار ال سايما يف أوسااأ أكثار
السكان حرماانا واميش ا وللحد م التفاوت باى العاصامة واملنااوق الريفياة (دولاة
فلسطى)؛
 95-140مواصاالة تعزيااز براجمهااا االجتماعيااة الناجحااة يف جمااال مكافحااة الفقاار
واإلدما االجتماعيف ( هورية فنزويال البوليفارية)؛
 96-140مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز السياساة االجتماعياة والقضااء علات
الفقر (اململكة العربية السعودية)؛
 97-140املضاايف يف تعزيااز سياسااات احلااد ما الفقاار يف املناااوق الريفيااة ااا يف
ذل ابلاذ تداب لتعزيز الفالحة املستدامة علت النطااق الياغ ( هورياة فنازويال
البوليفارية)؛
 98-140اعتم اااد سياس ااة ووني ااة لتش ااغيل الش ااباب ال س اايما ش ااباب املن اااوق
الريفية (هندورا )؛
 99-140تعزيز إجراءات تنفيا بارانمج العمال بشاأن قاياة صاحة األم والطفال
لكفالة احلد ما وفياات األمهاات املرتبطاة ابلاوالدة ووفياات الرضا املنتشارة بكثارة
(أنغوال)؛
 100-140مواصاالة اجلهااود ال ا تباااهلا لااز دة حتسااى احليااول علاات خاادمات
الرعاية اليحية وحتسى نوعيتها (برواني دار السالم)؛
 101-140مواصا االة اجلها ااود ال ا ا تبا اااهلا لتحسا ااى مرافا ااق الرعايا ااة اليا ااحية يف
املناااوق الريفيااة ابلتعاااون م ا وكاااالت األماام املتحاادة ذات الياالة ( هوريااة كااور
الدلقراوية الشعبية)؛
 102-140ز دة سهولة احليول علت خدمات الرعاياة الياحية وكفالاة ميزانياة
كافي ااة للنفق ااات الي ااحية وحتس ااى اهلياك اال األساس ااية للرعاي ااة الي ااحية وتعزي ااز
مهارات مقدميف اخلدمات اليحية (اهلند)؛
 103-140مواصاالة تنفي ااا ب اارانمج العم اال املتعلااق ماي ااة ص ااحة املا ارأة والطف اال
والتأكد م توسي نطاق ي الربامج املتيلة بيحة األم والطفل لتشامل املنااوق
الريفية (ق غيزستان)؛
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 104-140املسارعة إىل اعتماد مشروع القانون املتعلق ابليحة اإلجنابية وتنظيم
األسرة (أوروغواي)؛
 105-140كفالة متكى النساء ما الااذ القارارات الا لا
واللجوء إىل اإلجهاض بغرض تنظيم األسرة (ييسلندا)؛

وضاعه الياحيف

 106-140ضمان متت األوفال يف س الدراساة ا فايهم األجاناب ابحلاق يف
التعليم (اجلزائر)؛
 107-140مواصلة االستثمار يف اإلنفاق احلكوميف علت التعليم العام وال سايما
يف املناوق الريفية وذل لتعزيز املساواة يف احليول علت التعليم (سنغافورة)؛
 108-140مواصاالة اجلهااود الراميااة إىل قايااة وتعزيااز حقااوق املارأة وذلا بتنفيااا
اسفاتيجيات وخط عمل قالت مناسبة (جورجيا)؛
 109-140مواص ا االة تعزي ا ااز دور املا ا ارأة يف تووي ا ااد الدلقراوي ا ااة وكفال ا ااة التنمي ا ااة
املستدامة (تركمانستان)؛
 110-140مواصا االة مسا اااعداا ومسا اااعيها لتمكا ااى امل ا ارأة يف القطا اااعى العا ااام
واخلاص ( هورية كور الدلقراوية الشعبية)؛
 111-140املضيف يف الاذ تداب منتظمة ومتسقة إلذكااء الاوعيف ساألة التميياز
ضد املرأة ومكافحتب (رومانيا)؛
 112-140تعزيااز اجلهااود الراميااة إىل التياادي للمواقااف ال ا تاانم علاات هيمنااة
الس االطة الرجالي ااة والقوال ااب النمطي ااة اجلنس ااانية ما ا خ ااالل تعزي ااز تنفي ااا الق ااوانى
والسياسات ذات اليلة (رواندا)؛
 113-140تكثيف اجلهود للقضاء علت العنف واملمارسات التمييزية ضد املرأة
وال سيما معاجلة مسألة اإلجهاض االنتقائيف علت أسا جنس اجلنى (أوروغواي)؛
 114-140تعزيااز التااداب القائمااة لااز دة الااوعيف وملكافحااة التمييااز ضااد امل ارأة
(زمبابوي)؛
 115-140املض اايف يف ال اااذ ت ااداب منتظم ااة ومتس ااقة إلذك اااء ال ااوعيف وملكافح ااة
التمييز ضد املرأة ( هورية الو الدلقراوية الشعبية)؛
 116-140مواصاالة اجلهااود الراميااة إىل تعزيااز املساااواة بااى اجلنسااى والتشااجي
علت نبا التمييز ضد املرأة يف ي األوساأ (سري النكا)؛
 117-140مواصلة الاذ التداب ملكافحة العنف ضد املرأة ا يف ذلا بتنفياا
ق ااالت توعي ااة ابألث اار الس االن للقوال ااب النمطي ااة اجلنسا اانية حتس ااب ا للقض اااء عليه ااا
( هورية مولدوفا)؛
 118-140مواصاالة وتكثيااف اجلهااود لتعزيااز املساااواة بااى اجلنسااى واحلااد ما ا
العنف ضد املرأة وذل ابلاذ تداب منتظمة ومتسقة (ماليز )؛
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 119-140الاااذ تااداب إضااافية لتعزيااز وقايااة حقااوق امل ارأة ومكافحااة العنااف
العنف
املنزا وتعزيز املساواة بى اجلنسى ا يف ذل تنفيا إصالحات فيما
اجلنسا ووض خطة عمل وونية (الربازيل)؛
 120-140تكثيااف جهودهااا الراميااة إىل تعزيااز حقااوق املارأة وقايتهااا ومكافحااة
العنف املنزا وتعزيز املساواة بى اجلنسى (توغو)؛
 121-140تعزيز التداب الرامية إىل مكافحاة العناف املنازا والعناف ضاد املارأة
ا يف ذل بتنفيا القوانى لكفالة العدالة للضحا (رواندا)؛
 122-140مواصاالة اجلهااود لضاامان حقااوق امل ارأة ع ا وريااق اسااتكمال اعتماااد
وتنفيا تداب املساواة بى اجلنسى ومكافحة العنف املنزا (غابون)؛
 123-140تكثياف اجلهاود لتعزياز وقاياة حقاوق املارأة ما الفكياز بوجاب خاااص
علت مكافحة العنف املنزا (إيطاليا)؛
 124-140مواصلة اجلهود لتعزيز وقاية حقوق املرأة وملكافحة العنف املنازا
ولتحقيق املساواة بى اجلنسى (ق غيزستان)؛
 125-140إش اراي امل ارأة بقاادر أكاارب يف عمليااة الاااذ الق ارار وكفالااة مشاااركتها يف
احلياة السياسية والعامة مشاركة كاملة وعلت قدم املساواة م الرجل (أوكرانيا)؛
 126-140تعزيز اآلليات الرامية إىل التشجي علت مشاركة املرأة مشااركة كاملاة
وفعال ااة يف تل ااف اح اااالت وما ا ض اامان انا ادماجه الفعل اايف يف احلي اااة العام ااة
(البوسنة واهلرس )؛
 127-140تكثيااف اجلهااود لتعزيااز دور امل ارأة يف التنميااة السياسااية واالجتماعيااة
االقتيادية للبلد (بلغار )؛
 128-140مواصا االة العما اال الا اااي أاتح يف السا اانوات األخ ا ا ة ز دة املشا اااركة
السياسية للمرأة يف مواق الاذ القرار (إكوادور)؛
 129-140تعزيز مشاركة املرأة مشاركة كاملة وعلات قادم املسااواة ما الرجال يف
احلياة السياسية والعامة (ب و)؛
 130-140تعزيااز املزيااد م ا اخلاادمات املتكاملااة للشااباب وامل اراهقى شاااركة
وكاالت متعددة بغية حتسى إاتحة اخلدمات التكميلية واحليول عليها م الفكيز
بوج ااب خ اااص عل اات حي ااول الفتي ااات والش اااابت عل اات ه اااه اخل اادمات ( هوري ااة
مولدوفا)؛
 131-140تنفيا برانمج العمل املتعلق ماية صحة األم والطفل واحلرص علت
جعل ي برامج صحة األم والطفل شاملة للمناوق الريفية (توغو)؛
 132-140تساري عمليااة اإلصااالح التشاريعيف الا تنفاااها هباادا قايااة حقااوق
الطفل (زمبابوي)؛
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 133-140تضمى أحكام القانون اجلنائيف حكما جلظار إظهاار األوفاال يف صاور
إابحية حظرا صرجل ا (كوت ديفوار)؛

 134-140كفالا ااة اعتما اااد مشا ااروع القا ااانون املتعلا ااق قا ااوق األشا ااااص ذوي
اإلعاقة وتنفياه تنفياا فعاالا (االحتاد الروسيف)؛
 135-140النظر يف إمكانية اعتماد قوانى ع حقاوق األشاااص ذوي اإلعاقاة
متاشي ا م املباد العامة لسياسات احلكوميف (السودان)؛

 136-140اإلسراع يف صياغة القاانون املتعلاق قاوق األشاااص ذوي اإلعاقاة
اسااتنادا إىل التوصاايات املقدمااة ما اللجنااة املعنيااة قااوق األشااااص ذوي اإلعاقااة
و شاركة احتم املد (اتيلند)؛
 137-140تك اريس املزيااد م ا اجلهااود لتحسااى حالااة األشااااص ذوي اإلعاقااة
حتسن ا شامالا وإدماجهم يف احتم (صربيا)؛
 138-140ضاامان تنفيااا الاربانمج احلكااوميف لتطااوير التعلاايم الشااامل لألشااااص
ذوي اإلعاقة تنفياا انجع ا وإوالع الدول األعضااء األخارن علات رارهباا ووارساااا
الفضلت يف هاا اليدد (برو دار السالم)؛
 139-140مواصاالة تنفيااا السياسااات الراميااة إىل دعاام إدمااا ي ا األشااااص
ذوي اإلعاقااة يف احتم ا ومشاااركتهم الفعالااة يف احلياااة احتمعيااة وليااي املااوارد
املالية الكافية هلاا الغرض (جيبويت)؛
 140-140االنته اااء ما ا وضا ا واعتم اااد يا ا الت ااداب التشا اريعية واملؤسسا ااتية
لياحل األشااص ذوي اإلعاقة (غابون)؛
 141-140املضيف يف إصالحااا املؤسساتية لتعزيز قاية حقوق اإلنسان بسابل
منها تكثيف التاداب الرامياة إىل اعتمااد مشاروع القاانون املتعلاق قاوق األشاااص
ذوي اإلعاقة (إندونيسيا)؛
 142-140مواصلة تعزياز وقاياة حقاوق األشاااص ذوي اإلعاقاة ( هورياة الو
الدلقراوية الشعبية)؛
 143-140إدرا نا ا
(بنما)؛

صا اريح يف تشا اريعها جلظ اار التميي ااز عل اات أس ااا اإلعاق ااة

 144-140مواصاالة تنفيااا ال اربامج واملشاااري الراميااة إىل كفالااة إمكانيااة التحاااق
ي األوفال ذوي اإلعاقة ابلتعليم الشامل (بلغار )؛
 145-140نشر التجارب الوونية الناجحة بغية تعزيز احلاوار باى الثقافاات وباى
الد انت (بيالرو )؛
 146-140املضيف يف تعزيز احلوار بى الثقافات ( هورية إيران اإلسالمية)؛
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 147-140مواصاالة انشااغاهلا البناااء بكفالااة حااق األذربيجااانيى املشااردي داخلي اا
جا اراء و ااردهم ابلق ااوة ما ا منطق ااة انغ ااور  -ك ااارااب األذربيجاني ااة يف الع ااودة إىل
أراضيهم األصلية (تركيا)؛
 148-140احلف اااع عل اات التجرب ااة اإل ابي ااة املتمثل ااة يف لي ااي
لربامج الرعاية لياحل املشردي داخلي ا (بنغالديش)؛
 149-140احلف اااع عل اات التجرب ااة اإل ابي ااة املتمثل ااة يف لي ااي
لربامج الرعاية لياحل املشردي داخلي ا (األردن)؛

أم ااوال كافي ااة
أم ااوال كافي ااة

 150-140التوعية ابجلهاود املباولاة لضامان حقاوق املشاردي داخليا ا يف العاودة
إىل أراضيهم األصلية عودة مأمونة و ا جلفظ كرامتهم (ملديف)؛

 151-140االستمرار يف باال قياارن اجلهاود لضامان حقاوق املشاردي داخليا ا
يف العودة إىل أراضيهم األصلية عودة مأمونة و ا جلفظ كرامتهم (ابكستان)؛
 152-140مواصلة اجلهود لكفالة املساواة يف احليول علت التعليم م استمرار
تقدمي املنح الدراسية للمشردي داخلي ا (قطر).

 -141وستنظر أذربيجان يف التوصيات التالية وستقدم ردودها عليهاا يف الوقا املناساب
علت أال يتجاوز ذل موعد انعقاد الدورة التاسعة والثالثى حلس حقوق اإلنسان:

التيااديق علاات الربوتوكااول االختياااري امللحااق ابلعهااد الاادوا اخلاااص
1-141
ابحلقوق االقتيادية واالجتماعية والثقافية (إسبانيا) (الربتغال)؛
التيديق علات الربوتوكاول االختيااري التفاقياة حقاوق الطفال املتعلاق
2-141
إبجراء تقدمي البالغات وضمان تنفياه تنفياا كامالا (سلوفاكيا)؛
تكثي ا ااف التنس ا اايق ال ا ااداخليف ي ا ااوص االنض ا اامام إىل الربوتوك ا ااول
3-141
االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق إبجراء تقدمي البالغات (جورجيا)؛
النظ اار يف إمكاني ااة التي ااديق عل اات االتفاقي ااة الدولي ااة حلماي ااة يا ا
4-141
األشااص م االختفاء القسري (البوسنة واهلرس )؛
التيديق علت االتفاقية الدولية حلماية ي األشااص م االختفاء
5-141
القسري (الربتغال) (بوروندي)؛
أخااا مسااألة التيااديق علاات نظااام رومااا األساساايف للمحكمااة اجلنائيااة
6-141
الدولي ااة بع ااى االعتب ااار (روماني ااا)؛ النظ اار يف إمكاني ااة التي ااديق عل اات نظ ااام روم ااا
األساسيف للمحكمة اجلنائية الدولية (أوروغواي)؛
التيا ااديق علا اات نظا ااام روما ااا األساسا اايف للمحكما ااة اجلنائيا ااة الدوليا ااة
7-141
(إسبانيا) (أسفاليا)؛
التيا ااديق علا اات نظا ااام روما ااا األساسا اايف للمحكما ااة اجلنائيا ااة الدوليا ااة
8-141
ومواءمة تشريعااا الوونية (قربص)؛
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التيااديق علاات اتفاقيااة جملااس أورواب للوقايااة ما العنااف ضااد النساااء
9-141
والعنف املنزا ومكافحتهما (إسبانيا) (قربص) (كوت ديفوار)؛
10-141

التيديق علت اتفاقية جملس أورواب (اتفاقية اسطنبول) (إستونيا)؛

 11-141التيديق علات الياكوي الدولياة حلقاوق اإلنساان الا تنضام إليهاا
بعد وال سيما اتفاقية جملس أورواب بشأن من ومكافحة العناف ضاد املارأة والعناف
املنزا (هندورا )؛
 12-141توجي ااب دع ااوة مفتوح ااة إىل املق اارر اخل اااص املع ااين ابس ااتقالل القض اااة
واحملااامى إلج اراء ز رات قطريااة لتقياايف احلقااائق فيمااا يتعلااق الااة اجلهاااز القضااائيف
وامله القانونية يف البلد (اليوانن)؛
 13-141إنشاء يليات مستقلة وشفافة لإلجراءات التأديبياة اق احملاامى وفقا ا
للمب اااد األساس ااية بش ااأن دور احمل ااامى والتوص ااية رق اام  R(2000)21الي ااادرة عا ا
جملس أورواب بشأن حرية وارسة مهنة احملاماة (النمسا)؛
 14-141امتثال قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان فيماا يتعلاق أبحكاام
السج غ القانونية الستنادها إىل ام ذات دواف سياسية (قربص)؛
 15-141احافام التزامااااا بوصاافها عضااوا يف منظمااة األما والتعاااون يف أورواب
وجمل ااس أورواب وتنفي ااا يا ا القا ارارات الي ااادرة عا ا احملكم ااة األوروبي ااة حلق ااوق
اإلنسان (فرنسا)؛
 16-141الاذ التداب الالزمة ملكافحة أعماال العناف والتميياز مثال الوصام
الا ا يتع اارض هل ااا األش ااااص املنتم ااى إىل فح ااة املثلي ااات واملثلي ااى ومزدوج اايف املي اال
اجلنسيف ومغايري اهلوية اجلنسانية وحامليف صفات اجلنسى وتشج أذربيجان علت
ز دة تعميق التداب لضمان التحقيق يف هاه األفعال واملعاقبة عليها (األرجنتى)؛
 17-141كفالة متت املثليات واملثليى ومزدوجيف امليل اجلنسايف ومغاايري اهلوياة
اجلنسااانية وحااامليف صاافات اجلنسااى ابحلمايااة ما يا أشااكال التمييااز والعنااف يف
القانون واملمارسة علت حد سواء (كندا)؛
 18-141اعتماد إوار قانو شاامل ملكافحاة التميياز القاائم علات أساا امليال
اجلنسيف واهلوية اجلنسانية (شيليف)؛
 19-141مراجعااة تش اريعااا السااارية املفعااول مراجعااة وافيااة ااا يتماشاات م ا
التزامااا وتعهدااا الدولية ما أجال القضااء علات التميياز ألي اعتباار كاان اا يف
ذل العتبارات امليل اجلنسيف واهلوية اجلنسانية ومكافحتب (هندورا )؛
 20-141التأكااد ما أن اإلوااار القااانو احلاااا ملناهضااة التمييااز ياان
علت حظر التمييز علت أسا امليل اجلنسيف واهلوية اجلنسانية (ييسلندا)؛

صاراحة

 21-141الاااذ اخلطااوات لتكثيااف مكافحااة يا أشااكال التمييااز ااا ينسااجم
انسجاما كامالا م التزامااا الدولية (إيطاليا)؛
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 22-141إدرا حظاار التمييااز علاات أسااا املياال اجلنساايف واهلويااة اجلنسااانية يف
اإلوار القانو احلاا (املكسي )؛
 23-141تنفي ااا قل ااة توعي ااة ش اااملة بش ااأن القض اااء عل اات القوال ااب النمطي ااة
السائدة القائمة علت نوع اجلنس (اجلبل األسود)؛
 24-141التأكااد م ا عاادم إساااءة اسااتادام املااادة  283م ا القااانون اجلنااائيف
بش ااأن التحا اري عل اات الكراهي ااة العنيا ارية الض ااطهاد أو لوي ااف األفا اراد بس اابب
معتقداام السياسية ( هورية كور )؛
 25-141مواصلة التداب الرامية إىل كفالة متت األقليات اإلثنية ا فيها أقلية
ليزغوي وأقلية اتليش جمي حقوقها (ب و)؛
 26-141اعتماد مشروع قانون بشأن قاياة األوفاال ما
البد (ق غيزستان)؛
27-141
األوفال م

يا أااال العقااب

صااون حقااوق األوفااال وذل ا بس ا مشااروع القااانون املتعلااق مايااة
ي أشكال العقاب البد (انميبيا)؛

 28-141التحقيق يف ي االدعاءات بوقوع أعماال تعاايب وساوء معاملاة يف
حق اليحفيى واملدافعى ع حقوق اإلنسان والناشطى وتقدمي اجلناة إىل العدالاة
(سلوفاكيا)؛
 29-141الا اااذ التا ااداب للقضا اااع علا اات وارسا ااات التعا ااايب وسا ااوء املعاملا ااة
واالحتجاااز التعساافيف متاشاايا م ا الربوتوكااول االختياااري التفاقيااة مناهضااة التعااايب
وغ ا ه م ا ضااروب املعاملااة أو العقوبااة القاسااية أو الالإنسااانية أو املهينااة .والعماال
فضالا ع ذل علت تعزيز السياسات العامة والتثقيف ملكافحة التمييز وانتهاكاات
حقا ااوق املثليا ااات واملثليا ااى ومزدوجا اايف امليا اال اجلنسا اايف ومغا ااايري اهلويا ااة اجلنسا ااانية
(كوستاريكا)؛
 30-141قايا ااة األشا ااااص م ا ا االحتجا اااز التعسا اافيف وسا ااوء املعاملا ااة ال ا ا
يتعرضون هلا ألي اعتبار شاييف كان ا يف ذلا اعتباارات امليال اجلنسايف واهلوياة
اجلنسااانية وكفالااة اناادماجهم االجتماااعيف الكاماال علاات قاادم املساااواة م ا اآلخ اري
(إسبانيا)؛
 31-141اإلف ارا فااورا ودون شااروأ ع ا ي ا السااجناء احملتج ازي ألسااباب
سياسااية ا فاايهم الساايد إلغااار مامااادوا وإقارار ضااماانت حتااول دون االحتجاااز
التعسفيف أو بدواف سياسية (النرويج)؛
 32-141إوااالق ساراح يا الناشااطى واليااحفيى واملاادونى احملتجازي بااتهم
ذات دواف سياسية وإلغاء التهم اجلنائية املوجهة ضد األفراد الااي سابق اإلفارا
عنهم (أسفاليا)؛

26

GE.18-11470

A/HRC/39/14

 33-141ضامان قادرة املاادافعى عا حقاوق اإلنسااان واحملاامى واحتما املااد
علاات القيااام أبنشااطتهم دون خااوا أو اديااد ابالنتقااام أو عرقلااة أو مضااايقة قانونيااة
أو إدارية مثلما سبق التوصية بال (السويد)؛
 34-141وقا ااف ي ا ا اإلج ا اراءات القانونيا ااة ذات الا اادواف السياسا ااية ضا ااد
األشااص املستقلى الناشطى يف احتم املد (السويد)؛
 35-141تعا ااديل قا ااانون اجل ا ارائم اإلداريا ااة والقا ااانون املتعلا ااق ابملا اانح وقا ااانون
املنظمات غ احلكومية وذلا إللغااء الشاروأ املتعلقاة إبعاادة التساجيل ولتبساي
اللوائح املتعلقة ابحليول علت التمويل (السويد)؛
 36-141ضمان احلق يف حرية التعب ا يف ذل إبلغااء قرارهاا لعاام 2017
القاضيف جب مواقا علات شابكة اإلنفنا لعادة وساائ إعاالم مساتقلة ومعارضاة
(السويد)؛
 37-141ضا اامان احلا ااق يف حريا ااة التعب ا ا علا اات شا اابكة اإلنفن ا ا وخارجها ااا
ويف تكوي عيات ويف التجم السلميف (سويسرا)؛
 38-141اإلف ارا فااورا ودون شااروأ ع ا ي ا األشااااص احملتج ازي بساابب
وارس اتهم حاار ام األساسااية ال ساايما احلااق يف حريااة التعب ا ويف تكااوي عيااات
ويف التجم ويف الدي (الوال ت املتحدة األمريكية)؛
 39-141تعا ااديل القا ااانون املتعلا ااق ابحملا ااامى وأنشا ااطة احملا ااامى إلخ ا ارا وثلا اايف
اجلهازي التنفياي والقضائيف ما جلناة التأهيال التابعاة لنقاباة احملاامى وملنا اللجاوء
إىل التداب العقابية ضد احملامى بسبب عملهم م أجل حقوق اإلنساان ولضامان
إعمال معاي وإجراءات شفافة يف جمال القبول (الوال ت املتحدة األمريكية)؛
متكا ا ي ا األشااااص م ا وارس ااة
 40-141الاااذ التااداب الالزمااة لضاامان إل
حقهاام يف حريااة التعب ا وارسااة ساالمية وفقاا للمعاااي الدوليااة ال ساايما فيمااا يتعلااق
ابملدافعى ع حقوق اإلنسان (األرجنتى)؛
 41-141إلغاااء اعتبااار القاااا والتشااه جاارلتى جلنااائيتى والاااذ املزيااد م ا
اخلط ااوات لض اامان متكا ا الي ااحفيى ما ا العم اال ري ااة ودون خ ااوا ما ا االنتق ااام
(أسفاليا)؛
 42-141مراجعا ااة األحكا ااام واملشا اااري اإلداريا ااة والتش ا اريعية ا ااا فيها ااا تل ا ا
املتعلقة ابلتشه بغية ضمان التمت رية التعب والتجم وتكوي عيات ضماانا
كامالا (النمسا)؛
 43-141الاااذ خطااوات لتنفيااا التزامااااا الدوليااة بشااأن حريااة التعب ا
ذل إلغاء ررمي التشه (بلجيكا)؛

ااا يف

 44-141ايحااة البيحااة املواتيااة لعماال وسااائ اإلعااالم ري اة واسااتقاللية والاااذ
متك ا اليااحافة ووسااائ اإلعااالم م ا العماال دون خااوا م ا
تااداب فعالااة تكفاال إل
االضطهاد أو الفهيب أو االنتقام (سلوفاكيا)؛
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 45-141الاااذ خطااوات لوقااف القيااود املفروضااة علاات احلااق يف حريااة ال ارأي
والتعبا ا وض اامان قاي ااة وإعم ااال ح ااق الف اارد يف اح اااهرة بدينا اب يف اح ااال اخل اااص
ويف العل قاية وإعماالا كاملى (غاان)؛
 46-141كفالة احفام حرية التعب احفام ا كامالا متاشي ا ما التزاماااا الدولياة
متكا ا يا ا الي ااحفيى ما ا العم اال ري ااة ودون خ ااوا ما ا
ااا يف ذلا ا ض اامان إل
االنتقااام والسااماح لوسااائ اإلعااالم األجنبيااة م ا العماال دون قيااود ال مااربر هلااا
وكفالا ااة إمكانيا ااة دخا ااول اليا ااحافيى إىل البلا ااد دون عوائا ااق وإزالا ااة قيا ااود السا اافر
املفروض ااة عل اات الي ااحفيى املس ااتقلى وقيا اادات املنظم ااات غا ا احلكومي ااة وأفا اراد
املعارضة (اليوانن)؛
 47-141اإلف ارا فااورا ودون شااروأ ع ا ي ا األشااااص احملتج ازي بيااورة
تعسفية بسبب وارستهم حقوقهم يف حرية التعب ا فيهم السيد إلغاار ماماادوا
وذل احفاما لقرار احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان (سلوفينيا)؛
 48-141تري شبكة اإلنفن جماالا حلرية التعب ال سايما إبعاادة فاتح املواقا
الشبكية للمعارضة ال ُحجب يف ربي عام  2017ووقاف اضاطهاد األشاااص
الاي يعربون ع يراء انتقادية علت اإلنفن (النرويج)؛
49-141

كفالة احلق يف حرية التعب واحلق يف التجم السلميف (ب و)؛

 50-141تعزيااز اإلوااار القااانو حلمايااة حقااوق اإلنسااان واحلاار ت األساسااية
ا يف ذل حرية التعب علت النحو الوارد يف اخلطة الوونية (لبنان)؛
 51-141مواصلة كفالاة قاياة املادافعى عا حقاوق اإلنساان والياحافيى ما
أي عماال حترشاايف أو انتقاااميف وما أي عااائق يخاار جلااول دون أدائهاام عملهاام (دولااة
فلسطى)؛
 52-141السااماح ابألنشااطة املدنيااة الساالمية وذل ا بوقااف القضااا املرفوعااة
علاات املنظمااات غا احلكوميااة وعلاات وسااائ اإلعااالم املسااتقلة وإزالااة القيااود غا
املربرة للحيول علت املنح م جهات خارجية وتعديل القوانى املتعلقة ابلتسجيل
والعم اال ومتوي اال املنظم ااات غا ا احلكومي ااة متاش ااي ا ما ا التوص اايات الي ااادرة عا ا
املؤسس ااات املتع ااددة األوا اراا والك ااف عا ا حج ااب املواقا ا الش اابكية املس ااتقلة
واملعارضة (الوال ت املتحدة األمريكية)؛
 53-141إلغاااء التشاريعات األخا ة الا تقيإلاد حريااة التعبا والتجما الساالميف
وتكااوي اجلمعيااات وضاامان ايحااة بيحااة يمنااة لليااحفيى والناشااطى واملاادافعى عا
حقوق اإلنسان (إسبانيا)؛
 54-141الاااذ تااداب لضاامان سااالمة اليااحفيى ااا يتفااق ما القارار 2/33
اليادر ع جملس حقوق اإلنسان وأن تكفل إجراء حتقيقات فورية ونزيهة وشاملة
(شيليف)؛
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 55-141كفالااة حريااة التعب ا وحريااة وسااائ اإلعااالم ااا يف ذل ا التحقيااق
بيااورة فوريااة وشاااملة يف يا املازاعم بوقااوع أعمااال تعااايب وسااوء معاملااة يف حااق
صا ااحفيى وما اادافعى ع ا ا حقا ااوق اإلنسا ااان وانشا ااطى شا ااباب ومقاضا اااة اجلنا اااة
(إستونيا)؛
 56-140التالاايف ع ا راارمي التشااه وإدرا حكاام بااال يف القااانون املااد
وبقا للمعاي الدولية (إستونيا)؛

 57-141كفال ااة حري ااة التعبا ا والي ااحافة ال س اايما راجع ااة الق ااانون املتعل ااق
ابلتشه والتوقف ع حجب مواق املعارضة (فرنسا)؛
 58-141جعل املمارساات اإلدارياة والقانونياة املتعلقاة رياة التجما منساجمة
م املادة  49م الدستور واملادة  5م قانون حرية التجم (أملانيا)؛

 59-141ضاامان املمارسااة الكاملااة للحااق يف حريااة التجم ا والتعب ا وتكااوي
اجلمعيات ويكون ذل أيضا بتحسى البيحاة لتاتمك املنظماات غا احلكومياة ما
القيام أبنشطتها رية (إيطاليا)؛
 60-141إ اء ي أشكال التدخل يف عمال احملاامى ما خاالل الشاطب ما
نقابة احملامى أو غ ذل ما التاداب التأديبياة العتباارات غا ساليمة مثال التعبا
ع يراء انتقادية (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمت وييرلندا الشمالية)؛
 61-141إزالة العقبات التشريعية والعملية ال تعافض تساجيل ومتويال وعمال
املنظمات غ احلكومية (أسفاليا)؛
 62-141الاذ يا التاداب الالزماة لادعم تنمياة جمتما ماد قاوي ال سايما
بتبسي القواعد املتعلقة بتمويل املنظمات غ احلكومية (بلجيكا)؛
 63-141تنقيح التشري الاي يلزم منظمات احتم املد بتسجيل األنشطة
بغيااة ز دة قايااة فعاليااة عماال احتم ا املااد ووسااائ اإلعااالم متاشااي ا م ا القااانون
الدوا (كندا)؛
64-141
(كرواتيا)؛

إزالااة العقبااات التش اريعية والعمليااة ال ا تعاافض عماال احتم ا املااد

متك ي منظمات احتم املد والناشطى م العمل دون
 65-141ضمان إل
عوائق ال مربر هلا وال خوا م االضطهاد (قربص)؛
 66-141تعااديل القااوانى الا تقيإلاد أنشااطة احتما املااد ااا يف ذلا قااانون
اجل ارائم اإلداريااة والقااانون املتعلااق ابملاانح وتعااديل القااانون املتعلااق ابملنظمااات غ ا
احلكومية م أجل تبسي تسجيل املنظمات غ احلكومية وإاتحة إمكانية حيوهلا
علت التمويل (تشيكيا)؛
 67-141كفالة عدم شطب احملامى يف جمال حقوق اإلنسان ما نقاباة احملاامى
ألسباب سياسية واستمرار أحقيتهم يف الدفاع عم لثلون أمام احملاكم (تشيكيا)؛
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 68-141ض اامان إمكاني ااة حي ااول ك اال م اادعت علي ااب عل اات التمثي اال الق ااانو
املناسب ال سيما بز دة عدد احملامى املؤهلى (إستونيا)؛
 69-141تنقيح القانون املتعلق ابملنظمات غ احلكومية م أجال تعزياز تنمياة
احتم املد (فرنسا)؛
 70-141تنقاايح التش اريعات التقييديااة املتعلقااة ابملنظمااات غ ا احلكوميااة وبتلقاايف
هاه املنظمات املنح اليادر منا  2014وجعلب متماشي ا م املعاي الدولية (أملانيا)؛

 71-141التأكااد ما الاااذ يا الساالطات احلكوميااة ابلتعاااون والتشاااور ما
نقابااة احملااامى وما احملااامى أنفسااهم خطااوات لضاامان قايااة احملااامى ما التاويااف
واملضايقة وسائر أشكال التدخل غ الالئق يف عملهم (سلوفينيا)؛
 72-141تنقاايح ي ا القااوانى واألنظمااة واملمارسااات املتعلقااة ريااة تشااكيل
عيات جلعلها متفقة متام ا م املعاي الدولية حلقوق اإلنسان (ييرلندا)؛

 73-141مراجع ا ااة وتع ا ااديل التشا ا اريعات املتعلق ا ااة بتس ا ااجيل املنظم ا ااات غا ا ا
احلكوميا ااة و واردها ااا املاليا ااة م ا ا أجا اال ضا اامان اسا ااتقاللية وثلا اايف احتم ا ا املا ااد
(املكسي )؛

 74-141تعزيااز قايااة اليااحفيى واملاادافعى ع ا حقااوق اإلنسااان واملنظمااات
غ احلكومية وذل إبزالاة القياود غا املاربرة علات تلقايف املانح ما جهاات أجنبياة
وتع ااديل قا ااانون املنظما ااات غ ا ا احلكوميا ااة ال س اايما فيما ااا يتعلا ااق بتسا ااجيل ها اااه
املنظمات وعملها ومتويلها (هولندا)؛
 75-141إعادة النظر يف قانو ا املتعلق ابملنظماات غا احلكومياة لكايف يتساى
هلا ايحة بيحة يمنة ومواتية لكيف تتمك هاه املنظمات م العمل وم تلقيف التمويل
رية (النرويج)؛
 76-141االمتن ا اااع عا ا ا أي ت ا اادخل ال م ا ااربر ل ا ااب يف عم ا اال احمل ا ااامى وض ا اامان
االستقاللية الفعلية لنقابة احملامى األذربيجانية (أملانيا)؛
 77-141إعادة النظار يف عملياة االختياار لالنضامام إىل نقاباة احملاامى وضامان
االعتماد علت معاي املوضوعية والشفافية واالستقاللية وهو ما سايؤدي إىل تعزياز
احلماية القانونية جلمي األشااص (املكسي )؛
 78-141التحقي ااق يف يا ا االدع اااءات ومقاض اااة ما ارتكن أعم ااال التع ااايب
وسوء املعاملة يف حق الياحفيى واملعارضاى السياسايى وتعزياز تادريب السالطات
العمومية واملوظفى املعنيى يف جمال حقوق اإلنسان ( هورية كور )؛
 79-141التحقي ا ااق بدق ا ااة يف االدع ا اااءات املتعلق ا ااة إبس ا اااءة معامل ا ااة األفا ا اراد
احملتجزي لدن الشروة وتقدمي اجلناة للمساءلة (أسفاليا)؛
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 80-141إجا اراء حتقيق ااات فعال ااة وفوري ااة ومس ااتقلة يف يا ا ح اااالت مض ااايقة
الي ااحفيى وامل اادافعى عا ا حق ااوق اإلنس ااان وتع ااايبهم وتق اادمي اجلن اااة إىل العدال ااة
(النمسا)؛
 81-141تعزيا ااز اجلها ااود الراميا ااة إىل التحقيا ااق يف ي ا ا االدعا اااءات املتعلقا ااة
بتعا ااايب وإسا اااءة معاملا ااة املا اادافعى ع ا ا حقا ااوق اإلنسا ااان واليا ااحفيى وأعضا اااء
اجلماعات الدينية علت وجب اخليوص وتقدمي اجلناة للمساءلة (الربازيل)؛
 82-141التحقيا ااق الفا ااوري والنزيا ااب يف ي ا ا االدعا اااءات املتعلقا ااة ابلتوقيا ااف
واالحتجاااز التعساافيى ألف اراد م ا احتم ا امل اد ووض ا إج اراءات شاافافة لكفالااة
إمكانية احليول بسهولة علت التمثيل القانو (كندا)؛
 83-141التحقياق بدقااة يف يا االدعاااءات املتعلقااة بتعااايب وإساااءة معاملااة
احملتجزي ومعاقبة مرتكن هاه األفعال (شيليف)؛
 84-141التحقيااق يف االدعاااءات املتعلقااة ابلقااب تعساافا علاات ماادافعى ع ا
حقااوق اإلنسااان وصااحفيى وضاامان عاادم تقييااد حريااة ال ارأي والتعب ا فااوق احلااد
بدعون التطرا أو التشه أو املس ابلشرا (تشيكيا)؛
 85-141إجراء حتقيقات شاملة يف يا االدعااءات املتعلقاة بتعاايب وإسااءة
معاملة احملتجزي وتقدمي اجلناة للمساءلة (اليوانن)؛
 86-141ضا ا اامان التحقيا ا ااق الفا ا ااوري والفعا ا ااال واملسا ا ااتقل والنزيا ا ااب يف ي ا ا ا
االدعاءات املتعلقة ابالحتجاز التعسفيف والتعايب وساوء املعاملاة يف حاق املادافعى
ع حقوق اإلنسان ونشطاء احتم املد واليحفيى (ييرلندا)؛
 87-141إدخال التعديالت الالزمة لكفالاة إمكانياة حياول املارأة علات فارص
العم اال وذلا ا إبزال ااة التف اااواتت يف األج ااور ب ااى الرج اال واملا ارأة ولتعزي ااز التف اااوض
اجلم اااعيف ب ااى النق اااابت وأص ااحاب العم اال ابلقي ااام ب اادور الوسا اي أثن اااء احل ااوارات
واالتفاقات املربمة بى األوراا (بنما)؛
 88-141وض إوار قاانو قاوي للقضااء علات يا أشاكال التميياز والعناف
ضد املرأة (نيبال)؛
 89-141العم اال دون إبط اااء عل اات اعتم اااد اسا افاتيجية ووني ااة ملنا ا العن ااف
اجلنس اا ااا يف ذل ا العنااف املناازا ولي اي املااوارد الالزمااة هلاااه السياسااات
لضمان فعاليتها (بلجيكا)؛
 90-141تنفيااا سياسااات ترماايف إىل كفالااة تطبيااق القااانون املتعلااق ن ا العنااف
املنزا (ابراغواي)؛
 91-141مض اااعفة اجله ااود الا ا تب اااهلا لكفال ااة الف اارص للفتي ااات والنس اااء يف
املناوق الريفية للوصول إىل التعليم اجليد الشامل للجمي (هندورا )؛
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 92-141الاذ تداب تكفل رف معدل االلتحاق ابملدار الثانوية باى البناات
يف املناااوق الريفيااة ليبا املسااتون العاااا اجلاادير ابلثناااء اللتحاااق البنااات يف املناااوق
احلضرية (هنغار )؛
 93-141مواصاالة وتعزيااز اجلهااود اجلاريااة للقضاااء علاات زوا األوفااال وضاامان
إمتام الفتيات التعليم الثانوي قبل أن يتزوجون (توغو)؛
 94-141مواصلة اجلهود الرامية إىل القضاء علات زوا األوفاال وضامان إ ااء
الفتيات التعليم الثانوي قبل الزوا (ق غيزستان)؛
 95-141مواص االة اجله ااود الرامي ااة إىل احلف اااع عل اات التن ااوع الثق ااايف واللغ ااوي
ا يف ذل ع وريق النظام التعليميف (االحتاد الروسيف)؛
 96-141تسااهيل إجاراءات التسااجيل اإللزاماايف ملواليااد األقليااات ما السااكان
وعدم عرقلة حريتها الدينية بال داع (إسبانيا)؛
 97-141إوااالق عبااارة املهاااجرون غ ا النظاااميى علاات الاااي دخلااوا البلااد
و ينهوا بعد إجراءات الدخول (ابراغواي)؛
98-141

تنفيا سياسة غ متييزية يف جمال اللجوء (سويسرا)؛

 99-141منح ي والن اللجوء إمكانية االستفادة م نظام اللجاوء وذلا
بضامان انسااجام تعرياف الالجحااى ما املاادة  1ما اتفاقياة  1951اخلاصااة بوضا
الالجحى (هولندا)؛
 100-141ال اااذ الت ااداب الالزم ااة لض اامان إمكاني ااة اس ااتفادة يا ا األوف ااال
ال سيما األوفال املشردون داخلي ا م النظام التعليميف (أفغانستان)؛
 101-141كفالة ي حقوق النشطاء احملرري (فرنسا).

 -142وترن أذربيجان أن التوصيات الواردة أدانه ليس ذات صلة أل ا ليس صحيحة
م ا الناحيااة الوقائعيااة وتاانم علاات تفس ا أحااادي الطاارا للمسااائل ال ا تث هااا وليس ا
منسااجمة م ا أسااس االسااتعراض املنيااوص عليه اا يف ق اراري جملااس حقااوق اإلنسااان 1/5
و 21/16وابلتاا ل تنظر فيها أذربيجان:
وقف استادام السبل املاكرة إلذكاء التيور األذربيجا لليراع يف
1-142
تلف املنظمات الدولية (أرمينيا)؛
التعاون م احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بشأن الطلب يف قضاية
2-142
( Hayk Makuchyan and Samvel Minasyan v. Azerbaijan and Hungaryأرمينيا)؛
إدانة االستادام املتكرر ودون عقاب للغة التحريضية والعدائية ال
3-142
يطلقها سياسيون رفيعو املستون لدن احلدي ع أرمينيا واألرمينيى ملا لاال ما
أثر سلن علت الرأي العام (أرمينيا)؛
ض اامان ع اادم حرم ااان األجان ااب ال اااي جلمل ااون ألق اااابا أرميني ااة ما ا
4-142
الدخول إىل البلد علت أسا تعسفيف ومتييزي (أرمينيا)؛
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صون وقاياة الافاا الثقاايف واألثاري الواقا ضام واليتهاا القضاائية
5-142
دون تغي اهلوية الثقافية واإلثنية اا يف ذلا األضارحة األرمينياة الواقعاة يف جولفاا
ال تعود إىل العيور الوسطة (أرمينيا)؛
وقاف تشاويب اإلحياائيات املتعلقاة ابملشاردي داخليا ا والالجحاى ما
6-142
خالل اتباع منهجية حسابية مضللة (أرمينيا).
 -143ي االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف هااا التقريار تعارب عا موقاف الدولاة
(الدول) ال قدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينبغيف أن يفهام أ اا حتظات بتأيياد
الفريق العامل بكاملة.
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