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التص ببديى عل ببك الربوتوك ببول اين تي ببارع ال ببا امللح ببى ل ب ببد تقبل
الببدوا اصبباو اقببو املد يببة والدياسببية ،اهلبباد إىل إل ببا
عقوبة اإلعدام.
التص ب ببديى دون ُتعل ب ببات عل ب ببك الربوتوك ب ببول اين تي ب ببارع ال ب ببا أحيط هبا علما
امللحى ل د الدوا اصاو اقو املد ية والدياسية.
التصب ببديى عل ب ببك الربوتوك ب ببول اين تيب ببارع ال ب ببا لل ب ببد ال ب ببدوا أحيط هبا علما
اص بباو اق ببو املد ي ببة والدياس ببية ،هب ببد ل ببائ ه ببو إل ببا
عقوبة اإلعدام يف مجيع اللرو .
اإلل ب ببا الت ب ببام ل قوب ب ببة اإلعب ب ببدام والتص ب ببديى عل ب ببك الربوتوكب ب ببول تقبل
اين تيارع ال ا امللحى ل د الدوا اصباو اقبو املد يبة
والدياسية ،اهلاد إىل إل ا عقوبة اإلعدام.
إل ببا عقوبببة اإلعببدام رايببا ،نببا يف الببي عببن ريببى التصببديى تقبل
علك الربوتوكول اين تيارع ال ا امللحى ل د البدوا اصباو
اقو املد ية والدياسية.
التص ببديى عل ببك الربوتوك ببول اين تي ببارع امللح ببى ل ببد ال ببدوا أحيط هبا علما
اص بباو اق ببو اينقتص ببادية واينجتماعي ببة وال قافي ببة/النلر يف
التص ببديى عل ببك الربوتوك ببول اين تي ببارع امللح ببى ل ببد ال ببدوا
اصاو اقو اينقتصادية واينجتماعية وال قافية.
التصببديى علببك الربوتوكببول اين تيببارع ينتعاقيببة حقببو ال عببل أحيط هبا علما
املت لى إبجرا تقدمي البالغات.
اعتم بباد عملي ببة معتوح ببة تق ببوم عل ببك أس ببار ا ببدارة عن ببد ا تي ببار تقبل
املرشحني الو نيني ين تخا ت هيئات م اهدات األمم املتحدة.
وضببع الصببي ة الن ائيببة ملشببرو القببا ون املت لببى بتنقببين القببا ون تقبل
رق ب ببم  ٢٠٠9-٠١٠واعتم ب بباده ،يف إ ب ببار متاب ب ببة التوص ب ببيات
البواردة يف العقبرات  44-١35و 54-١35و 6١-١35مببن
تقرير العريى ال امل عن دورة اينست راض ال ا ية للحالة في ا.
تنعيببذ ببة اإلدارة البيئيببة واينجتماعيببة وإ عبباا قببا ون الت بدين تقبل
والبيئة.
مواص ببلة ج وده ببا الرامي ببة إىل إل ببا عقوب ببة اإلع ببدام والتص ببديى تقبل
علك الربوتوكول اين تيارع ال ا امللحى ل د البدوا اصباو
اقو املد ية والدياسية ،اهلاد إىل إل ا عقوبة اإلعدام.
تقبل
إل ا عقوبة اإلعدام رايا ولائيا.
تقبل
وضع الصي ة الن ائية إلجرا ات إل ا عقوبة اإلعدام.
تقبل
اختاا التدابري التشري ية الالزمة إلل ا عقوبة اإلعدام.
إل ببا عقوب ببة اإلع ببدام بش ببكل كام ببل ،وختعي ببف مجي ببع أحك ببام تقبل
اإلعببدام ،والتصببديى علببك الربوتوكببول اين تيببارع ال ببا امللحببى
ل د الدوا اصاو اقو املد ية والدياسية.
النل ببر يف إل ببا عقوب ببة اإلع ببدام عل ببك مجي ببع ا برائم والتص ببديى تقبل
علك الربوتوكول اين تيارع ال ا امللحى ل د البدوا اصباو
اقو املد ية والدياسية.
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موقف بوركينا فاسو

اختبباا التببدابري الالزمببة لضببمان بقببا حبباينت اين تعببا القدببرع أحيط هبا علما
األرجنتني
بش ببكل صب برين ببارت ببا ا تص بباو ا بباكم ال د ببكرية يف
مجيع اااينت.
الوفببا بببدورها بوصببع ا ضببامنا لدمببن ،مببن دون أن ُتببل ل ببا تقبل
إسبا يا
مجاع ببات ال ببدفا ال ببذاوض وض ببمان اح برتام حق ببو اإل د ببان يف
أراضي ا ،نا يف البي مبن جا بو قبوات األمبن ،وضبمان وضبع
حد لإلفالت من ال قاب.
ت زيببز سببيادة القببا ون يف مجيببع أدببا البلببد مببن ببالل دعببم وجببود أحيط هبا علما
بلجيكا
قوات أمن و ين مدربة يف جمال حقو اإل دان ،والتصدع لوجود
ميليشيات الدفا الذاو ،نا يف الي جمموعة "كولويوغو".
ال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوين ت املتح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدة اختاا وات جمدية لتحدني أمن املد يني والوصول إىل النلام تقبل
األمريكية
القضببائ الرا ب  ،مببع بنببا ال قببة يف لببم إ عبباا القببا ون الرايببة
من أجل منع ا تشار مجاعات الدفا الذاو.
إع ببا األولويببة للتشبباور مببع صب ار املبزارعني ملنببع األثببر الدببل تقبل
هاييت
للدياسببات الصببناعية الزراعيببة علببك األمببن ال ببذائ والت ببذوع،
يف إ ار متاب ة التوصية الواردة يف العقرة  ٢4-١35من تقريبر
العريى ال امل عن دورة اينست راض ال ا ية للحالة في ا.
ضب ببمان قي ب ببام عمليب ببات اإل ب ببال عل ب ببك ق ب برارات قض ب ببائية ،م ب ببع أحيط هبا علما
توغو
ضماانت إجرائية صارمة تتماشك مع امل ايري الدولية.
ض ببمان ببدمات رعاي ببة ص ببحة األم ورعاي ببة الص ببحة ا ند ببية تقبل
أف ا دتان
واإلجنابية للمرأة بت بيى أساليو موحدة.
تنعي ببذ اس برتاتيجية تكع ببل الص ببحة وااق ببو ا ند ببية واإلجنابي ببة أحيط هبا علما
بلجيكا
للشباب عن ريى مكافحة تشبوي األعضبا التناسبلية لبإلان
وااببد مببن الوفيببات النعاسببية املتصببلة بباينت اإلج بباض غببري
املأمون.
ت ببديل التش بري ات ملكافحببة تارسببة تشببوي األعضببا التناسببلية أحيط هبا علما
أملا يا
لببإلان وغريهببا مببن املمارسببات ال رفيببة الضببارة وال نببف املنببزا
ضببد املبرأة وحلرهببا قببا وان ،ب ببر من ببا تنقببين القببا ون لت ريببف
اينغتصاب الزوج ووضع عقو ت مناسبة.
ت ديل قا ون األحوال الشخصية واألسرة لضبمان ا ببا اابد أحيط هبا علما
أسرتاليا
األدىن لدببن الببزوات ا بدد يف  ١٨عامببا علببك الرجببال والندببا ،
ومشول ب ب مي ب ببع أ ب بوا ال ب ببزوات ،ن ب ببا يف ال ب ببي الز ب ببات الديني ب ببة
والتقليدية.
إ شببا آليببات شبباملة ملكافحببة الببزوات القدببرع والببزوات املبكببر ،تقبل
أملا يا
بوس ببائل من ببا رف ببع اا ببد األدىن لد ببن ال ببزوات ،ن ببا يف ال ببي يف
الز ببات التقليدي ببة ،إىل  ١٨عام ببا لند بببة للعتي ببان والعتي ببات،
وإاتحة مالجئ لدشخاو امل رضني للخ ر.
ُتديببد ااببد األدىن لدببن الببزوات يف  ١٨عامببا للندببا والرجببال أحيط هبا علما
آيرلندا
و ميع أشكال الزوات.
إل ببا مجي ببع األحك ببام التمييزي ببة ض ببد املب برأة يف ق ببا ون األحب بوال تقبل
بلجيكا
الشخص ببية واألس ببرة ،ورف ببع اا ببد األدىن للد ببن الق ببا و لل ببزوات
إىل  ١٨عاما لندبة للرجال والندا  ،من دون است نا .
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أحيط هبا علما

تنقب ببين التش ب بري ات الراهنب ببة م ب ببن أجب ببل حلب ببر ال قب بباب الب ب ببد
لد عال حلرا صرحيا يف مجيع الدياقات ،نا في ا املنزل.
تك يببف ا ببود الراميببة إىل قايببة حقببو األشببخاو املصببابني تقبل
مل ى ،نا يف الي من الل قالت إاكا الوع ال ام.
مواصبلة أ شب ة التوعيبة مبن أجببل املدباعدة علبك ت يبري املواقببف تقبل
الدلبية جتاه األشخاو املصابني مل ى.
تنعيببذ أ ش ب ة إلاكببا الببوع مببن أجببل ت يببري املواقببف الدببلبية تقبل
جتاه األشخاو املصابني مل ى.
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