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 مقدمة  
نشـ  الفريق العامل املعـ  بالسـتعراض الـدورل الشـامعقد  -1

 
مبوجـب ل )الفريـق العامـل ا امل

 يف ال ـــابعة عشـــرةا دورتـــ  4007إلزيرا /يونيـــ   18املـــ ر   5/1قـــرار  لـــ  إلقـــو  ا ن ـــا  
است عرضـ  احلالـة يف . و 4013تشـرين الاـان/نوفم   1تشـرين األول/أكتـوبر     41 الفرتة مـن
 الصــــ تـــرأف وفـــد . و 4013تشـــرين األول/أكتــــوبر  44املعقـــودة يف  الاالاــــةيف اجلل ـــة الصـــ  

 املعقـودة العاشـرةيف جل ـت   بالص واعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلق . ال يد فو هايلونغ

 .4013ين األول/أكتوبر تشر  45يف 
فريــــق املقــــررين التــــا  اختــــار  لــــ  إلقــــو  ا ن ــــا   4013كــــانو  الاان/ينــــاير   14ويف  -4

 ا مارات العربية املتحدة وبولندا وسرياليو .احلالة يف الص : استعراض  )اجملموعة الاالثية  لتي ري
ا صـدرت 16/41قـرار مـن مرفـق ال 5والفقـرة  5/1مـن مرفـق القـرار  15ووفقاا للفقرة  -3

 :ألغراض استعراض احلالة يف الص الوثائق التالية 
)أ  15تقريــــــــــــــر وتــــــــــــــ  مقــــــــــــــد /عرض مكتــــــــــــــو  أ ع ــــــــــــــد وفقــــــــــــــاا للفقــــــــــــــرة  )أ  

(A/HRC/WG.6/17/CHN/1 ؛ 
ال ـامية حلقـو  ا ن ـا  وفقـاا ت  مفوضية األمم املتحدة جتميع للمعلومات أعد )   
 ؛ A/HRC/WG.6/17/CHN/2)   )15للفقرة 

)ج  15مــــــوجز أعدتــــــ  املفوضـــــــية ال ــــــامية حلقــــــو  ا ن ـــــــا  وفقــــــاا للفقـــــــرة  )ج  
(A/HRC/WG.6/17/CHN/3 وCorr.1 . 
وأإليلـــ     الصـــ  عـــن تريـــق اجملموعـــة الاالثيـــة أســـ لة أعـــدها ســـلفاا كـــل مـــن  ســـبانيا  -4

 ـويد وكنـدا وأسرتاليا وأملانيا وبلجيكا وبنغالديش واجلمهورية التشيكية وسرل لنكا وسلوفينيا وال
وكوبــا واململكــة املتحــدة ل ياانيــا العلمــ  وأيرلنــدا الشــمالية ومياهــار والنــروي  وهولنــدا والوليــات 
املتحدة األمريكية. وميكن التالع عل  هذه األس لة عل  الشبكة اخلارجية لالستعراض الـدورل 

 الشامل.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  

 جانب الدولة موضوع االستعراضعرض الحالة من  -ألف 
 30أشــار وفــد الصــ     أنــ  أنشــ  فرقــة عمــل مشــرتكة بــ  الوكــالت م لفــة مــن  هــاء  -5

 40  دارة تشريعية و دارية وقضائية وتنية  عداد التقريرا وأن  أجرى مشاورات مـع مـا يزيـد علـ 
اجلمهور من خالل  أكادميية وإلصل عل  آراء عامةمماالا عن منلمات غري إلكومية وم س ات 

 موقع  لكرتون.



A/HRC/25/5 

GE.13-18853 4 

والتوصــيات الــل قبلــ  منــذ أربــع ســنوات  مــا نفــذت أو تــرل تنفيــذها. واعتــ  اإلــرتا   -6
ــد لتحقيـــق ا دهــار معقــولإلقــو  ا ن ــا  وهايتهـــا بالكامــل مــن األهـــدا   يف اجملتمـــع  الــل ّه 

 اجلوانب.الصي  من مجيع 
  4015-4014ا ن ــا  يف الصــ  )خاــة العمــل الوتنيــة حلقــو  وصــاغ  الصــ   -7

 .2102  ونشرهتا يف إلزيرا /يوني
ارتفع الدخل يف املناتق الريفيـة واحلضـرية بن ـبة  2102   عا   2118ويف الفرتة من عا   -8

للحـد مـن الفقـر املوجهـة لـو التنميـة اخلاـو  العريضـة يف املائة سـنوياا. ونفـذت الصـ   8.8و 9.9
 ا ما أدى    خفض عدد الفقراء مـن سـكا  املنـاتق 2121-2100ص  )يف املناتق الريفية يف ال
 الريفية خفضاا هائالا.

مــن اخلــرت  اجلــامعي  يف مليــو   28وخــالل ال ــنوات األربــع املاضــية ســاعدت الصــ   -9
مليــــو  و.يفــــة يف املنــــاتق احلضــــرية  02.11اســــتحدث   2102علــــ  و.ــــائف. ويف عــــا  احلصــــول 
مهاجر من املناتق الريفية عل  و.ائف يف املد . ووضع  الص  آلية مليو  عامل  211وإلصل 

 لتعديل احلد األدىن لألجور عموماا.
يف املائـة     0...   النـات  ا مجـا  احمللـي مـن  علـ  التعلـيم ن ـبةا و اد  نفا  احلكومة  -01

 اء البلد.يف املائة. وأتيح التعليم ا لزامي اجملان ملدة ت ع سنوات يف كل أل 4.17
يغاــي كــل ألــاء البلــدا وقــد انضــم نلامــاا للتــ م  الصــحي األساســي وأنشــ ت الصــ   -00

املعيشـة مليـار شـ إ    لتلـف لااـات التـ م  الصـحي. وغاـ  برنـام  بـدل  ..0أكار مـن 
 أساساا مجيع املناتق احلضرية والريفية.

مليار يـوا  لصـناديق  451أكار من خصص  احلكومة  2102   عا   2119ويف الفرتة من عا   -02
 امل اعدة من أجل تشييد شقق تدعمها احلكومة يف املناتق احلضرية وجتديد أإلياء الصفائح.

احلــد مــن امللوثــات الكــ ى هــدفاا  لزاميــاا يف أنشــاة التنميــة القتصــادية مــن وجعلــ  الصــ   -.0
 ل املشاكل البي ية الك ى.والجتماعية واختذت خاوات لتح   اآلليات وتعزيز الرقابة وإل

وتشـــجع الصــــ  اجلمهــــور علـــ   يــــادة املشــــاركة يف العمليــــة التشـــريعية عــــن تريــــق نشــــر  -04
 ومنتديات. اتمشاريع القوان  وعقد جل ات استماع ومناقش

رات الشــعبية   ــب ن ــبة ال ــكا  نف ــها يف املنــاتق احلضــرية  -05 وينت ــب النــوا  يف املــّ 
 يف املائة من جلا  القروي . 98. وتنلم النت ابات املباشرة ألكار من والريفية عل  إلد سواء

التعديل الاامن ألغ  مهمة. و  11واستكمل  صالح مجيع مها  النلا  القضائي وعددها  -01
رتباـــة بـــالعنف. املغـــري و قتصـــادية يف اجلـــرائم الجرميـــة  .0للقـــانو  اجلنـــائي عقوبـــة ا عـــدا  علـــ  

إلـدت صة مبراجعة عقوبة ا عدا  ونلا  استبعاد األدلة غري القانونيةا وو   ن  ا جراءات اخلاوإل  
 معايري تابيق تدابري الردع.
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واختذت الص   جراءات فعلية حلماية إلرية الشعب يف التعبري واملعتقـد الـدي  وفقـاا للقـانو .  -07
ذلــم مــن الوســائل.  وميكــن للشــعب التعبــري عــن رأيــ   ريــة مــن خــالل املــدونات الصــغرية والنشــر وغــري

 موقع لألنشاة الدينية. 041 111جامعة دينية و 011منلمة دينية و 5 511وتوجد 
ووضع  الص  قـانو  مكافحـة العنـف املنـز  يف برنا هـا التشـريعي. وإل ـن  اآلليـات  -08

بفــــريوف نقــــإ املناعــــة املتــــ ثرين واألتفــــال املصــــممة مل ــــاعدة اليتــــام  واألتفــــال ذول ا عاقــــة 
وضما  إلقوقهم. ومشلـ  لااـات التـ م  للم ـن  مجيـع املنـاتق الريفيـة ومجيـع ية/ا يد  البشر 

 املقيم  يف املناتق احلضرية دو  عمل.
وتتمتــع  موعــات األقليــات العرقيــة بقــدر هائـــل مــن إلقــو  ا ن ــا . و ــرت  وتضـــمن  -09

 واملكتوبة. إلريتهم يف املعتقد الدي  وإلقهم يف است دا  وتاوير لغتهم املناوقة
اتفاقيـــة دوليـــة وقـــد عملـــ  جاهـــدة علـــ  تنفيـــذ هـــذه التفاقيـــات.  46والصـــ  تـــر  يف  -40
بلـداا. وقـدم  الصـ   40كل سنة تنلم الص  إلـوارات أو مشـاورات عـن إلقـو  ا ن ـا  مـع  ويف

 .ميةيف  عماهلا إلقها يف التنامل اعدة القتصادية والتقنية    سائر البلدا  النامية مل اعدهتا 
ال ـــــنوية    مفوضـــــية األمـــــم املتحـــــدة حلقـــــو  ا ن ـــــا  ت عاهتـــــا وســـــتزيد الصـــــ  مـــــن  -41
دولر أمريكــي. وست ــتقبل الفريــق العامــل املعــ  مب ــ لة التمييــز ضــد املــرأة يف  800 000 لتبلــغ

 القانو  واملمارسة وثالثة آخرين من ا جراءات اخلاصة.
تعزيــز إلقــو  ا ن ــا  وهايتهــا. ول تــزال ال يف  ــوتواجــ  الصــ  صــعوبات و ــديات  -22

التنميــة غــري املتوا نــة وغــري املن ــقة وغــري امل ــتدامة مشــكلة إلــادة تواجههــا. ول يــزال الكاــري مــن 
النـــاف يعيشـــو  يف الفقـــر. وك يوضـــع هيكـــل بعـــد لتو يـــع الـــدخل تو يعـــاا متوا نـــاا. ول يـــزال انعـــدا  

 العدل القضائي قائماا.
وعـــد ل   4011 لألجـــور يف عـــا القـــانون ونـــغا الصـــ ا احلـــد األدىن وتبقـــ  هونـــغ ك -43

أســــاليب اختيــــار تتوافــــق وينبغــــي أ  . 4014مرســــو  البيانــــات اخلاصــــة )اخلصوصــــية  يف عــــا  
توافقــاا تامــاا  4016وتــ ليف اجمللــ  التشــريعي يف عــا   4017امل ــ ول التنفيــذل األول يف عــا  

ر مع القانو  األساسـي والتف ـريات والقـرا رات الوجيهـة الصـادرة عـن اللجنـة الدائمـة التابعـة للمـّ 
الشـــعل الــــوت . وستواصـــل تعزيــــز هايـــة إلقــــو  األشـــ اط ذول ا عاقــــة والن ـــاء واألتفــــالا 

تقدمي الدعم    فرادى اجملموعات ماـل األشـ اط املنحـدرين مـن أقليـات عرقيـة أو األشـ اط و 
 أصحا  امليول اجلن ية امل تلفة.

الســتفادة اســتفادةا قصــوى مــن لا الصــ ا توســيع ناــا  املــوارد املتاإلــة ماكــاووواصــل   -24
. وستواصــل احلــا املعيشــية علــ  أســاف عملهــا مجيـع ال ياســات والتــدابري املتعلقــة بشــ و  األســر 

 تعزيز التنمية الاابتة لالقتصاد برمت ا وضما  هاية إلقو  املقيم  ومصاحلهم املشروعة.
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 ع االستعراضو ي وردود الدولة موضالحوار التفاعل -باء 
وفداا ببيانـات. وتـرد التوصـيات الصـادرة خـالل احلـوار  0.7خالل احلوار التفاعليا أد   -25

 يف الفصل الاان من هذا التقرير.
الشاملا ونلا  الت م  املعاشات الجتماعية  وأشادت مجهورية فنزويال البوليفارية بنلا  -21

 رتفاع عدد الناخب .الصحي الواسع الناا  وا
وأثن  فيي  نا  عل  التقرير ا خبارل ولإلل  أ  هاية إلقو  ا ن ـا  تتاـور دو   -27

 انقااع.
وأثىن اليمن عل  ا جنا ات امللحو.ة احملققـة يف  ـال التنميـة القتصـادية والجتماعيـة  -28

 يف الص .
التشــريعية وا داريــةا وناشــدت  وأشــارت  امبيــا    ضــرورة  جــراء املزيــد مــن ا صــالإلات -29

 الص  مبواصلة التعاو  الدو .
وأشادت  مبابول بالتقرير الشامل وبرام  إلقـو  ا ن ـا  وتنفيـذ توصـيات السـتعراض  -1.

 الدورل الشامل األول.
القضـائية التشـريعية و وأثن  أفغان تا  عل  تعزيز إلقو  ا ن ا  من خالل ا صـالإلات  -31

 عمل الوتنية حلقو  ا ن ا .والتعليم وخاة ال
ن  هلا وافر النجاح يف جهودها املقبلة. -34  ورإلب  ألبانيا بتقرير الص  ّو
أعرب  اجلزائر عن تقديرها لتعديل قانو  ا جـراءات اجلنائيـة والقـانو  اخلـاط باحملـام ا  -..

 القضايا الل ميكنهم الدفاع عنها. مبا وسع ناا  
وير أتر إلقـو  ا ن ـا ا ول سـيما تعزيـز آليـات إلقـو  ا ن ـا  وأثن  أنغول عل  تا -4.

 و    امل شرات الجتماعية.
وبتعـديالت التشـريعات اخلاصـة  خباة العمل الوتنيـة حلقـو  ا ن ـا وأشادت األرجنت   -5.

  ماية امل ن  من ال كا ا وإلا  الص  عل  تبادل أفضل املمارسات.
الل اختذهتا الص  منـذ السـتعراض الـدورل الشـامل األول يف وأقرت أسرتاليا باخلاوات  -1.
 .2119عا  
يــز ضــد مــن ميــارف إلقــ  يف وأعربــ  النم ــا عــن قلقهــا   اء التقــارير الصــادرة عــن التمي -7.

 ن ومضايقت .إلرية الدي
وأثنــــ  أذربيجــــا  علــــ  ا صــــالإلات املتعلقــــة بالتصــــديق علــــ  العهــــد الــــدو  اخلــــاط  -8.

والتدابري املت ذة  خاة العمل الوتنية اجلديدة حلقو  ا ن ا وال ياسيةا واعتماد باحلقو  املدنية 
 الضما  الجتماعي والصحة. يف  ا 
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يف  ـــــــال ب نشــــــاة التاقيــــــف ورإلبــــــ  البحــــــرين بتنفيــــــذ التوصــــــيات ال ـــــــابقة وأشــــــادت  -9.
 ا ن ا . إلقو 

ا الجتماعيــة ال ــريعةتنميــة وأشــارت بــنغالديش    أ  الصــ  تواجــ   ــديات ب ــبب ال -41
 وأعرب  عن تقديرها لتعاو  الص  مع البلدا  النامية.

احلقو  الجتماعيـــة والاقافيـــة و الـــة النهـــوض بـــورإلبـــ  بـــيالروف بالتـــدابري الراميـــة     -40
 األقليات العرقية.

وأعرب  بلجيكا عن قلقها   اء عد  تصديق الص  عل  العهد الدو  اخلـاط بـاحلقو   -42
 ية وال ياسية.املدن
مـــن شــ  ا أ  ت ــاعد علـــ   خاــة العمـــل الوتنيــة حلقــو  ا ن ــا وأشــارت بــنن    أ   -.4

 دعم الص .   التصدل للعديد من التحديات ودع  اجملتمع الدو  
ولإللــــــــ  بوتــــــــا  ا جنــــــــا ات العديــــــــدة الــــــــل إلققتهــــــــا الصــــــــ  منــــــــذ الســــــــتعراض  -44

-2102 ل خاـة العمـل الوتنيـة حلقـو  ا ن ـا  للفـرتةوخاصة املبادرات املت ذة مـن قبيـ ال ابقا
 .األضعفوتعزيز هاية إلقو  الف ات  2105
 وأثن  دولة بوليفيا املتعددة القوميات عل    ن األإلوال الصحية يف الص . -45
يف  ال إلقـو  ا ن ـا  لتوفري التاقيف وأثن  البوسنة واهلرسم عل  اخلاوات املت ذة  -41
ومو.في اخلدمة العامة والشبا ا وتلب  أمالة عل  أفضل املمارسـات يف  ـال  كبار امل  ول ل

 التنمية الذاتية يف البلدا  املتلقية للم اعدة.
وأثنـ  موريشــيوف علـ    ــن م ـتوى املعيشــةا ول سـيما الوصــول    املرافـق الصــحية  -47

 وهاية إلقو  األتفال.
 جهودها الرامية     لغاء عقوبة ا عدا  بالكامل.وشجع  ال ا يل الص  عل  املاابرة يف  -48
وأثن  برون دار ال ـال  علـ  اللتـزا  بتعزيـز إلقـو  ا ن ـا  وهايتهـاا وخاصـة إلقـو   -49

 الف ات الضعيفة.
عـدد اجلـرائم واحلـد مـن وأثن  بلغاريا عل   صرار الص  علـ  تابيـ  م ـتويات العمالـة  -51

 الل ت توجب عقوبة ا عدا .
احلقـــو  لـــدفاع عـــن ولإللـــ  بورونـــدل ا صـــالإلات القانونيـــة وامل س ـــية الراميـــة    ا -50

 يف  ال إلقو  ا ن ا .التاقيف القتصادية والجتماعية وسلا  الضوء عل  جهود 
أشــادت وأثنــ  كمبوديــا علــ  انضــما  الصــ     الصــكوو الدوليــة حلقــو  ا ن ــا ا و  -52

 قتصادية واحلد من الفقر.التنمية الجتماعية والبتدابري 
 ورإلب  كندا بوفد الص  وشكرت  عل  مشاركت . -.5
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 ـال احلقـو  القتصـادية والجتماعيــة. إلـر  مـن تقـد  كبـري يف مبـا أ  ت كـابو فـريدل وأقـر  -54
   التغيري والستقرار.التوا   األمال ب تاد   عل  وإلا
ة اقتصـادية واجتماعيـة كبـرية وبتعزيـز مبـا  قـق مـن تنميـورإلب  مجهورية أفريقيـا الوسـا   -55

 ضمانات احلقو  يف العيش والتنمية.
النهــوض باحليــاة وأثنـ  تشــاد علــ   يــادة الســتامار يف امل س ـات واألإلــدا  الاقافيــة و  -51

 الاقافية لل كا .
وأقرت شيلي بالتقد  احملر  يف التغلب عل  الفقر وبال ياسات الراميـة      ـ  فـرط  -57

 عل  خدمات الضما  الجتماعي والصحة والتعليم.احلصول 
 ورإلب  جزر القمر بالنجاح احملقق يف  الت التعليم والصحة واحلق يف الغذاء. -58
 ورإلب الكونغو باجلهود الرامية    ضما  احلقو  القتصادية والجتماعية والاقافية. -59
ب علـ  الفقـر وإلاـ  علـ   لغـاء وسلا  كوستاريكا الضوء عل  التقد  احملـر  يف التغلـ -11

 عقوبة ا عدا   كم األمر الواقع.
وأيــدت كــوت ديفــوار التــدابري الراميــة    احلــد مــن الفقــر يف املنــاتق الريفيــة و   ضــما   -10

 احلق يف الغذاء.
املك يم عل  خاة العمل الوتنية حلقو  ا ن ا ا وأقرت بالتعاو  مع اهلي ات ثن  وأ -12

 ا ن ا .الدولية حلقو  
والتم ــ  قــ ط معلومــات عــن اجلهــود املبذولــة لتحقيــق امل ــاواة بــ  الرجــل واملــرأة مــن  -.1

 الناإلية العملية.
 ورإلب  اجلمهورية التشيكية  رارة بوفد الص . -14
علـــ  مواصـــلة اجلهـــود الراميـــة    هايـــة  مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميقراتيـــةوشـــجع   -15

 رها.ييف است دا  أنلمتها اللغوية والكتابية اخلاصة هبا وتاو  إلقو  األقليات العرقية
احلقو  املدنية وال ياسـية  ال وأثن  مجهورية الكونغو الدميقراتية عل  التقد  احملر  يف  -11

 والقتصادية والجتماعية والاقافية.
ا وبينمـــا الإلتجـــا  الق ـــرلمـــن  ضـــفاء الاـــابع القـــانون علـــ  وأعربـــ  الـــداهرو عـــن قلقهـــا  -17

 أقرت بزيادة سبل الوصول    ا نرتن ا فإ ا ل تزال قلقة   اء مراقبة الدولة لوسائل ا عال .
خـالل النمـو والتقـد  استمرار احلماية الل  ل  هبـا إلقـو  املـرأة مـن ولإلل  جيبويت  -18

 .املتواصل  الجتماعي
 مال ذول ا عاقة    احلماية القانونية.وأقرت  كوادور بالتقد  احملر  يف  مكانية وصول الع -19
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وأثنــ  مصــر علــ   ســها  الصــ  يف  قيــق األهــدا  ا هائيــة املتفــق عليهــا دوليــاا مــن  -71
 خالل التعاو  فيما ب  بلدا  اجلنو .

ولإللــ  غينيــا الســتوائية   ــن اللــوائح اخلاصــة بــاألمن الغــذائي وإلاــ  علــ  مواصــلة  -70
 ال إلقو  ا ن ا .والتوعية يف  التاقيف 

ورإلبـــ   ســـتونيا بـــاجلهود املبذولـــة لتح ـــ  إلالـــة إلقـــو  ا ن ـــا ا ماـــل خاـــة العمـــل  -72
 إلقو  ا ن ا . ال الوتنية حلقو  ا ن ا  والورقة البيضاء بش   التقد  يف 

تبــادل اخلــ ات وأفضــل املمارســات يف  ــال حلرصــها علــ  وأثنــ   ثيوبيــا علــ  احلكومــة  -.7
 .احلد من الفقر

وتلبـــ  فنلنـــدا احلصـــول علـــ  مزيـــد مـــن املعلومـــات عـــن التـــدابري املعتمـــدة للتحقيـــق يف  -74
 مزاعم ختويف من يريد املشاركة يف عملية الستعراض الدورل الشامل والنتقا  من .

 وشكرت فرن ا الص  عل  عرضها. -75
لسـتعراض الـدورل ولإللـ  غـابو  اجلهـود املبذولـة لتنفيـذ التوصـيات املتفـق عليهـا يف ا -71

 ا ومنح األولوية للحق يف التنمية لفائدة الف ات الضعيفة.2119الشامل لعا  
حلمايـة إلقـو  الال مـة وشجع  أملانيا الص  عل  مواصـلة  جـراء التح ـينات القانونيـة  -77

 األفرادا دو   غفال التقد  القتصادل.
ورل الشـامل الاـانا مـا سـاهم يف وأثن  غانـا علـ  الصـ  ملشـاركتها يف السـتعراض الـد -78

 تعزيز اهليكل العاملي حلقو  ا ن ا .
يف  ـال إلقـو  ا ن ـا  تـوفري التاقيـف الرتكيـز علـ  بإمكـا  الصـ  ولإلل  اليونا  أ   -79
 لوكالت احلكوميةا وخاصة يف  ال إلقو  املرأة والافل واألش اط ذول ا عاقة.ل

شــريعية والقضــائية الراميــة    التصــديق علــ  العهــد ولإللــ  غواتيمــال ا صــالإلات الت -81
 الدو  اخلاط باحلقو  املدنية وال ياسية.

صـــكاا دوليـــااا كمـــا لإللـــ  عـــدد تلبـــات  21ولإللـــ  هنغاريـــا انضـــما  الصـــ      -80
 املكلف  بإجراءات خاصة الل ك يرد عليها رد.

مـــن خـــالل نلـــا  العمـــلا وتلبـــ  اهلنـــد احلصـــول علـــ  معلومـــات عـــن  عـــادة التعلـــيم  -82
 الوتنية حلقو  ا ن ا .ونوه  خباة العمل 

يف تعزيـــز احلـــق يف التنميـــة وصـــون  خـــالل ملحو.ـــاا وذكـــرت الصـــ  أ ـــا أإلـــر ت تقـــدماا  -.8
ال نوات املاضيةا وأ  خ هتا تب  ضرورة:  تاد توا   ب  ا صالح والتنمية والستقرار؛ والرتكيز  

؛ والكـد يف   ـ  الرفـاه وتعزيـز التنميـة الشـاملة؛ وتعزيـز احلمايـة البي يـة كارياا عل  احلد من الفقـر
 وا يكولوجية.
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ـــارف احملــــاكم والنيابـــات الشــــعبية ال ــــلاات  -84 والصـــ  ملتزمــــة بالســـتقالل القضــــائي. ّو
القضـــائية وا شــــرافية باســـتقالل. و ــــتفا الصــــ  بعقوبـــة ا عــــدا ا لكنهــــا ّـــارف رقابــــة صــــارمة 

 يف ضوء املرإللة احلالية من تنميتها الجتماعية.ذر احلوتتوخ  
وتكفل الص  تنفيذ ضمانات إلقـو  ا ن ـا  يف اجملـال القضـائي. ويتجلـ  الكاـري مـن  -85

  جنا ات ا صالإلات القضائية بالفعل يف القوان  املنقحة. 
مـــن احلقـــو  و مــي الصـــ  احلقـــو  ال ياســية والقتصـــادية والاقافيـــة والتعليميــة وغريهـــا  -86

امل س ـات  عل  أكار من صعيدا مبـا يف ذلـم بنـاءاملشروعةا كما  مي مصاحل األقليات العرقية 
ـــة اقتصـــادية وضـــع و  القـــوان  وال ياســـات والتـــدابري. وقـــد شـــهدت منـــاتق األقليـــات العرقيـــة تنمي

 واجتماعية سريعة.
انو . وحيمــي وتعـارض الصـ  التعـذيبا ويعاقــب كـل مـن يرتكـب التعــذيب مبوجـب القـ -87

اختفـــاء  الدســـتور إلريـــة التجمـــع وتكـــوين اجلمعيـــات. ول تشـــهد الصـــ  أل اإلتجـــا  تع ـــفي أو
 ق رل.
ولدى صياغة خاة العمل الوتنية حلقـو  ا ن ـا  وتنفيـذهاا تـو  الصـ  األديـة لـدور  -88

ـــة التعبـــري ّتعـــ اا كـــامالا. املنلمـــات غـــري احلكوميـــة وامل س ـــات األكادمييـــة. ويتمتـــع املواتنـــو   ري
 واحلكومات كلها ملزمة باختاذ  جراءات صارمة ضد جرائم ا نرتن  بكل أنواعها.

ــنح األولويــة حلمايــة إلقــو  الافــل.  -83 والصــ  متم ــكة ب ياســة امل ــاواة بــ  اجلن ــ  ّو
وقد وضع  الص   تاراا قانونياا كامالا حلماية إلقو  املرأة والافلا وأدرج  تنمية املرأة والافـل 

 يف الت ايط العا  للتنمية القتصادية والجتماعية.
و مـي الصــ  احلقــو  واملصـاحل املشــروعة للمجموعــات الدينيـة واملواقــع الدينيــة. ويتمتــع  -30

املواتنــو  باائفــة كاملــة مــن احلريــات الدينيــة. ويعاقـــب القــانو  كــل مــن يشــارو يف أنشــاة غـــري 
 مشروعة أو  جرامية    م م  "الدين".

وقــد  ققــ   جنــا ات ملحو.ــة يف امل ــاعي اخلاصــة  قــو  ا ن ــا  يف مناقــة التبــ ا  -31
نـــاتق املإليـــم  مـــ  الاقافـــة التقليديـــة واحلريـــة الدينيـــة. ونفـــذت مشـــاريع ا ســـكا  املي ـــور يف 

 بالتب  عل  أساف توعيا  رضاء األغلبية العلم  من املزارع  والرعاة.ال كنية 
اــة الوتنيــة حلقــو  ا ن ــا ا وهــي عالمــة وتنيــة بــار ة يف  ــال ورإلبــ   ندوني ــيا باخل -34

 إلقو  ا ن ا  يف البلد.
وأشادت مجهورية  يـرا  ا سـالمية بالصـ  لصـو ا الـرتا  الاقـايف وتعزيـز جـودة احليـاة  -33

 ملواتنيها.
قانو ا أعر  العرا  عن تقديره لل ياسة املت بعة الل تكفل إلرية املعتقد الدي ا وفقاا للو  -34

 وتشجع عل   قامة عالقات وئا  ب  األديا .
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وأعرب  أيرلندا عن قلقها   اء إلالة املدافع  عن إلقو  ا ن ا  والقيود املفروضة علـ   -35
 منلمات اجملتمع املدن يف الص .

بشـــ   إلقـــو  األورويب البنـــاء القـــائم بـــ  الصـــ  وال ـــاد وار احلـــوأثنـــ   يااليـــا علـــ   -36
 ل  تراجع عدد ا عدامات.وعا ن ا  

ولإللـــ  جامايكـــا  جـــراء ا صـــالإلات الال مـــة للتصـــديق علـــ  العهـــد الـــدو  اخلـــاط  -37
 باحلقو  املدنية وال ياسية وإلا  الص  عل  ال عي    التصديق علي  يف أقر  وق .

وشــــجع  اليابــــا  اجلهــــود املبذولــــة يف  ــــال احلقــــو  املدنيــــة وال ياســــيةا والشــــفافية يف  -38
 ا جراءات القضائية وإلقو  األقلياتا مبن فيهم سكا  التب  والويغور.

 وأثىن األرد  عل  اجلهود املبذولة لتعزيز ا تار امل س ي حلقو  ا ن ا . -33
وأعرب  كا اخ تا  عن تقديرها للجهود املبذولة من أجل  عمال إلقو  األقليـاتا مبـا  -100

 فيها األقلية الكا اخ تانية.
إللــــــ  كينيــــــا اعتمــــــاد اخلاـــــــة الوتنيــــــة حلقــــــو  ا ن ـــــــا  الــــــل منحــــــ  األولويـــــــة ول -101

 لسرتاتيجيات تعزيز رفاه الشعب.
وأثنـــ  الكويـــ  علـــ  اجلهــــود املبذولـــة لضـــما  إلقـــو  ا ن ــــا ا مبـــا يف ذلـــم اخلاــــة  -104

 القانو  يف صفو  عامة الناف. الوتنية اخلم ية ال ادسة لتعميق فهم 
بـــاخلاوات احلااـــة املت ـــذة يف ا صـــالإلات القضـــائيةا وخاصـــة يف وأقـــرت قريغيزســـتا   -103

تنفيـذ سياسـة جنائيـة متوا نـة وتعزيـز  سناد املها  القضائية علـ  النحـو األماـل و  الت أربعة هي 
 .ألفرقة القضائية ووضع ميزانية اجلها  القضائيت ليف ا
تشــــجع الصــــ  أجهزهتـــــا  مجهوريــــة لو الدميقراتيــــة الشــــعبية عـــــن أملهــــا يف أ وأبــــدت  -104

املقدمـة ومو.فيها عل  التواصل مع اجلمهور للحصول عل  آرائهما والنلر يف تنفيـذ القرتاإلـات 
 وفقاا للروفها.من هي ات املعاهدات 

ولإللــــ  لتفيــــا وضــــع  تــــار م س ــــي وتــــ  للتصــــديق علــــ  العهــــد الــــدو  اخلــــاط  -105
تلبـات الزيـارة املقدمـة مـن دراسـة ات اخلاصـةا و باحلقو  املدنيـة وال ياسـيةا والتعـاو  مـع ا جـراء

 أصحا  الوليات.
ـــ  الصـــ  مـــن جهـــود لتعزيـــز ا تـــار امل س ـــي حلقـــو  ا ن ـــا   -106 ولإلـــا لبنـــا  مـــا بذلت
 الدورل الشامل. جلولة األو  لالستعراضيتعلق بتوصيات ا فيما

والتقــد  الــذل إلقــو  ومصــاحل امل ــن  علــ  قــانو  هايــة جــ  خــاط و بوأثنــ  لي ــوتو  -107
 أإلر ت  الص  يف  ال التعليم.

ولإللــــ  ليبيــــا أ  احلكومــــة دأبــــ  علــــ  التصــــال التعــــاون مــــع هي ــــات املعاهــــدات  -108
 زانية لستكمال ا صالإلات القضائية. موارد  ضافية يف امليوخصص  
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 وفقاا لقانو ا.املعتقدات الدينية وأقرت ماليزيا بالتزا  الص   فا إلرية  -103
العمـــل خاـــة اد م شـــرات للتقـــد  وتـــدابري لتنفيـــذ وشـــجع  ملـــديف الصـــ  علـــ  اعتمـــ -110

 الوتنية حلقو  ا ن ا .
ولإلل  مـا  أ  الصـ  أدرجـ  علـ  وجـ  التحديـد ضـمانات حلقـو  املـرأة والافـل يف  -111

 خااها العامة للتنمية القتصادية.
ذة لتعزيــز وهايــة إلقــو  ا ن ــا ا املتمالــة يف وقيمــ  موريتانيــا التــدابري البعيــدة األثــر املت ــ -114

 ال ياسة الوتنية للقضاء عل  عمالة األتفالا واحلصول عل  خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
وأعربــ  بوت ــوانا عــن تقــديرها لعتمــاد خاــة العمــل الوتنيــة حلقــو  ا ن ــا ا لكنهــا  -113

 الص .بالبشر يف املتعلقة بلاهرة الجتار  لإلل  التقارير
وأعربــ  كوبـــا عـــن تقـــديرها للتـــدابري الراميـــة    مكافحـــة األنشـــاة ا جراميـــة وشـــجع   -114

 الص  عل  مواصلة الدفاع عن إلقها يف ال يادة.
وإلاـــ  منغوليـــا علـــ  مواصـــلة   ـــ  قـــوان  املنشـــوراتا وأثنـــ  علـــ  التقـــد  احملـــر  يف  -115

 صحية.الوصول    خدمات التعليم وا سكا  والرعاية ال
وهن  املغر  الص  علـ  تقـدمها لـو  قيـق األهـدا  ا هائيـة لأللفيـةا نتيجـة لعتمـاد  -116

 ال ياسات الوتنية وتنفيذها.
وأثنـــــــ  مو امبيـــــــق علـــــــ  األداء القتصــــــــادل للصـــــــ  وخفـــــــض م ـــــــتويات الفقــــــــر يف  -117
 .4011 عا 

ة لأللفيـةا ولإللـ  ا صـالح ورإلب  مياهار بالتقد  احملر  لـو بلـوا األهـدا  ا هائيـ -118
 القضائي اجلارل وما يتبع  من تغيريات يف التشريع.

وأثنــ  ناميبيــا علــ  الصــ  لتعزيــز إلقــو  ا ن ــا  للمــواتن  وغــري املــواتن ا وللتعــاو   -113
 مع هي ات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة.

ولإللـ  اجلهـود املبذولـة يف  نيبال عل  التشريعات وامل س ات الوتنية اجلديـدةوأثن   -140
 الصحة وإلقو  املرأة والافل.و  الت التعليم 

 وشجع  هولندا الص  عل  مواصلة تعزيز احلقو  املدنية وال ياسية. -141
احلقـو  القتصـادية والجتماعيـة لـرأ  الصـدع  ـال التقد  احملر  يف  نيو يلنداولإلل   -144

ل يف املناتق احلضرية. ورإلب  با صالإلات اخلاصـة بعقوبـة ب  الدخل يف املناتق الريفية والدخ
 ا عدا .
يف التاقيـف الوتنيـة حلقـو  ا ن ـا  وتعزيـز خاة العمل وسلا  نيكاراغوا الضوء عل   -143

 ــال إلقــو  ا ن ــا . وأثنــ  علــ  ا جنــا ات القتصــادية احملققــة وشــجع  علــ  القضــاء علــ  
 تحقيق التنمية امل تدامة.عد  امل اواة و    تو يع الاروة ل
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ورإلــب النيجــر بتعزيــز ا تــار القضــائي وامل س ــي وشــجع الصــ  علــ  مواصــلة تنفيــذ  -144
 خاة العمل الوتنية حلقو  ا ن ا .

وأثن  نيجرييا عل  الصـ  للتشـاور مـع منلمـات اجملتمـع املـدن وامل س ـات األكادمييـة  -145
 وعامة اجلمهور لتحضري التقرير الوت .

للتصـــديق علـــ  العهـــد الـــدو  اخلـــاط بـــاحلقو  باألعمـــال التحضـــريية ورإلبـــ  النـــروي   -146
املدنية وال ياسية وبا صالإلات القانونيةا ومنها ا صـالإلات اخلاصـة بعقوبـة ا عـدا . وأعربـ  

 عن قلقها   اء إلرية التعبري.
لتــوفري ملبذولــة اهــود اجلوأثنــ  ع مــا  علــ  مــا إلققتــ  الصــ  مــن تاــوراتا مبــا يف ذلــم  -147

 م تويات معيشة كرمية يف املناتق احلضرية والريفية عل  إلد سواء.
مقاتعــــة خينجيــــانغ وأثنــــ  باك ــــتا  علــــ  تعزيــــز التنميــــة القتصــــادية والجتماعيــــة يف  -148

 املتمتعة باحلكم الذايتا مبا يضمن إلرية املعتقد والستقرار.
ا وحمــاولت تقــويض إلريــة الــدين   والتعلــيما عــالوأعربــ  بولنــدا عــن قلقهــا   اء إلريــة  -143

 والاقافة والتعبري جملتمع التب  البوذل.
ورإلبــ  ال تغــال  مايــة احلقــو  القتصــادية والجتماعيــة واعتمــاد التعلــيم ا لزامــي ملــدة  -130

 ت ع سنوات وا صالإلات اخلاصة بعقوبة ا عدا .
الوتنيـة حلقــو  ا ن ـا  مــن ة العمــل خاـوأثنـ  قاــر علـ  ا جــراءات املنفـذة يف  تــار  -131

 أجل هاية إلقو  ا ن ا  وتعزيزها.
فيما يتعلق بعملية ودخوهلم األش اط كوريا بتنقيح قانو   دارة خروج   ورإلب  مجهورية -134
 .مركز الالجئ ديد 
وأثنــ  مجهوريــة مولــدوفا علــ  التعــاو  بشــ   الســتعراض الــدورل الشــاملا والتوصــيات  -133

 التدابري املعتمدة.املنفذة و 
الوتنية حلقو  ا ن ا  والتقد  احملر  يف مكافحة خاة العمل ولإلل  رومانيا اعتماد  -134

 الجتار بالبشر وضما  احلق يف التعليم.
ورإلب ال اد الروسي با جنـا ات احملققـة يف  ـال إلقـو  ا ن ـا ا ول سـيما يف  ـال  -135

 فاء تابع  ن ان عل  التشريع اجلنائي.هاية إلقو  األقليات يف الدين و ض
ورإلب  رواندا بتح   األوضاع الصـحية وبـالتعليم ا لزامـي ملـدة ت ـع سـنوات وتعـديل  -136

 است دا  عقوبة ا عدا .
ورإلبــ  اململكــة العربيــة ال ــعودية بالتقــد  احملــر ا وخاصــة يف منــاتق األقليــات العرقيــةا  -137

 ية والتعليمية.عل  امل تويات ال ياسية والاقاف
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وأثن  ال نغال علـ    ـ  هايـة إلقـو  املـرأة والافـل وامل ـن  ولإللـ  أ  التعـاو   -138
 يف  ال التنمية من األولويات.

وأثن  صربيا عل  اجلهـود املبذولـة لتعزيـز التشـريعات اخلاصـة  قـو  ا ن ـا  وشـجع   -133
 الص  عل  مواصلة تنفيذ املعاهدات الل صدق  عليها.

ل بـــاجلهود املبذولــة لعتمـــاد سياســـات و جــراءات تتماشـــ  مـــع توصـــيات يوأقــرت سيشـــ -140
 األمم املتحدة وشجع  الص  عل  مواصلة هذه اجلهود.

ولإللـــ  ســـرياليو  وضـــع ضـــمانات حلقـــو  ا ن ـــا ا كمـــا لإللـــ  قـــوان  إلقـــو   -141
 ا ن ا  اجلديدة واجلهود املبذولة لتناول احلق يف التنمية.

يف  ولإللـ  سـنغافورة الرتكيـز الشـديد علـ    ـ  البنيـة التحتيـة واملرافـق التعليميـةا مبـا -144
 ذلم يف املناتق الريفية ومناتق األقليات العرقية.

وشجع  سلوفاكيا النلر  دداا يف عقوبة ا عدا  وت اءل  عن مشـاركة اجملتمـع املـدن  -143
 يف اختاذ القرارات.

التصديق عل  العهد الـدو  اخلـاط بـاحلقو  املدنيـة وال ياسـية  وشجع  سلوفينيا عل  -144
 و دراج أإلكام  يف التشريعات احمللية.

 وسلا  جنو  أفريقيا الضوء عل  استجابة احلكومة الفعالة لأل مة املالية العاملية. -145
ية ورإلــب جنــو  ال ــودا  باســتجابة الصــ  لأل مــة املاليــة العامليــة وال ياســات التفضــيل -146

 باحلكم الذايت.املتمتعة التب  اخلاصة الرامية    تعزيز التنمية القتصادية والجتماعية يف مناقة 
وأثنــــ   ســــبانيا علــــ  مشــــاركة الصــــ  يف عمليــــة الســــتعراض الــــدورل الشــــامل وأقــــرت  -147

 بالتوج  لو احلد من است دا  عقوبة ا عدا .
ل الوتنيـــة والتقـــد  يف  قيـــق األهـــدا  وأثنـــ  ســـرل لنكـــا علـــ  اعتمـــاد خاـــط العمـــ -148

ا هائيـــــة لأللفيـــــة واجلهـــــود املبذولـــــة لتعزيـــــز احلـــــق يف التنميـــــة و قيـــــق األمـــــن الغـــــذائيا وخاصـــــة 
 للمجموعات الضعيفة.

وأقـــرت دولـــة فل ـــا  بـــاجلهود املبذولـــة لتعزيـــز إلقـــو  ا ن ـــا  وشـــجع  علـــ  تنفيـــذ  -143
 اخلاة الوتنية حلقو  ا ن ا .

كـا  الـدعم متبـادلا. ب  الص  عل  التعاو  الوثيق مع سائر البلدا  الناميةا و وقد دأ -150
بلـداا ناميـااا وشـيدت أكاـر  140قدم  الص  امل اعدة    ما يزيد علـ   4000ومنذ عا  

مهـ  مـن مجيـع  80 000م تشف  ومركزاا ملكافحة املالريـا ودر بـ   30مدرسة و 400 من
 الت صصات.
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كونـــغا الصـــ ا قـــائالا    إلريـــة الصـــحافة يضـــمنها القـــانو  األساســـي.   ورد وفـــد هونـــغ -151
ويتمتـــع األشـــ اط ذوو ا عاقـــة بـــاحلق يف التصـــوي  وميكـــنهم دخـــول معـــرتو النت ابـــات وفقـــاا 

حيصـــل للقـــانو . وحيلـــر التشـــريع التمييـــز يف التو.يـــف ويف مكـــا  العمـــل علـــ  أســـاف ا عاقـــة. و 
 يفي والتدريب امله .الدعم الو.عل  ا عاقة األش اط ذوو 

وقــــد كرســــ  إلكومــــة مكــــاوا الصــــ ا جهودهــــا حلمايــــة إلقــــو  اجملموعــــات املهمشــــة  -154
سنوات لألش اط  10باعتماد تدابري لتلفةا منها سن التشريعات الوجيهة وتنفيذ خاة مدهتا 
 ذول ا عاقة وامل ن  ومنح الدعم وتقدمي اخلدمات    من حيتاج  ليها.

 بالتحضري للتصديق عل  العهـد الـدو  اخلـاط بـاحلقو  املدنيـة وال ياسـية وتقو  الص  -153
 وستواصل  جراء ا صالإلات التشريعية والقضائية.

ويشارو احملامو  يف الص  يف العملية التشـريعية وحيتـول قـانو  ا جـراءات اجلنائيـة علـ   -154
  ضمانات راس ة للمحام  من أجل الضاالع بواجباهتم.

نفــذت الصــ  نلامـــاا شــامالا للتعلــيم ا لزامـــي لت ــع ســنوات لفائـــدة مجيــع ســكا  املنـــاتق و  -155
احلضــرية والريفيــةا وهــي ملتزمــة بتحقيــق العــدل وامل ــاواة للجميــع يف  ــال التعلــيم. وقــد اختــذت تــدابري 

 من الناف. للتعجيل بتابيق تكنولوجيا املعلومات يف التعليما و تاإلة املوارد التعليمية اجليدة للمزيد
للتعبــري عــن لــاوفهم وتقــدمي  ت التصــال مفتوإلــة مــع أفــراد الشــعبوالصــ  ملتزمــة بإبقــاء قنــوا -156

شكاواهم. و لر الص  تقييـد  جـراءات تقـدمي اللتماسـات العاديـة بـ ل شـكل كـا ا ولـن ت ـمح علـ  
 .ا تال  بقمع مقدمي اللتماسات أو  نشاء أل شكل من أشكال "ال جو  ال وداء"

وتاــــورت املنلمــــات الجتماعيــــة يف الصــــ  باريقــــة ســــليمة ومنلمــــة. وقــــد بلــــغ عــــدد  -157
منلمة. وتبذل الص  اجلهود ملواصـلة ا صـالإلات  506 000املنلمات الجتماعية امل جلة 

يف تاــوير القــوان ا و  ــ  سياســات الــدعما وتعزيــز  املعنيــةا مبــا يف ذلــم الســتمرار يف املنــاتق
 كومة والقااع الجتماعي.الفصل ب  احل

وتنفـــذ الصــــ  سياســــة عامــــة لتنلـــيم األســــرة يف  تــــار مبــــدأ املـــزج بــــ  التوجيــــ  الــــوت   -158
ـــــاف. ول جتيـــــز  لـــــوائح الوقايـــــة والعـــــالج مـــــن فـــــريوف نقـــــإ املناعـــــة واملشـــــاركة الاوعيـــــة مـــــن الن

اعـة البشـرية/ا يد  البشرية/ا يد  ألية منلمة أو أل فرد التمييز ضد املصـاب  بفـريوف نقـإ املن
أو مرضــاه أو أســرهما كمــا تكفــل ّتــع مرضــ  فــريوف نقــإ املناعــة البشــرية/ا يد  بــاحلقو  يف 

 التو.يف والرعاية الصحية وغريها من احلقو .
قانونــاا ولئحــة بشــ   هايــة لتلــف إلقــو  األشــ اط  60وصــاغ  الصــ  أكاــر مــن  -153

ليــة حلمايــة إلقــو  األشــ اط ذول ا عاقــات ذول ا عاقــة. وســن  الصــ  قــانو  الصــحة العق
مليو  ش إ ذل  6.4ا أ خرج أكار من 4014   عا   4008الذهنية. ويف الفرتة من عا  

مليـو  شـ إ ذل  عاقـة مقـيم يف  1.7 عاقة مقـيم يف املنـاتق الريفيـة مـن دائـرة الفقـرا وإلصـل 
 املناتق احلضرية عل  و.يفة.
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ايــة امللكيـــة اخلاصــة ملواتنيهــا. ويتعـــ  أ  يلتــز   نفـــاذ وســن  الصــ  قـــوان  ولــوائح حلم -160
أوامــــر املصــــادرة والتــــدمري و عــــادة التــــوت  القــــانو  لضــــما  التعــــويض العــــادل و تاإلــــة القنــــوات 

 للحصول عل  املعونة وامل اعدة القانونيت  املناسبت .
القـانو . وتشـجع  ويعت  احلق يف البي ـة إلقـاا أساسـياا مـن إلقـو  ا ن ـا  حيلـ   مايـة -161

الص  اجلمهور عل  املشاركة بانتلا  وت ع  للحصول علـ  آراء اجلمهـور العـا  واملنلمـات غـري 
 احلكومية عند رسم ال ياسات البي ية.

ويرإلــب ال ــودا  بــاجلهود امل ــتمرة لتعزيــز إلقــو  ا ن ــا  والتعــاو  مــع آليــات إلقــو   -164
 لغش.ا ن ا ا ومكافحة العنف وجرائم الكراهية وا

ن  للص  استعراضاا ناجحاا. -163  وأشارت ال ويد    ت اؤلهتا املقدمة سلفاا ّو
وأثن  سوي را علـ  تقلـيإ ناـا  تابيـق عقوبـة ا عـدا  لكنهـا أعربـ  عـن قلقهـا   اء  -164

 قمع اجملتمع املدن.
ـــر املفتـــوح واملو  -165 ـــالغ تقـــديرها للتقري ـــة ال ـــورية عـــن ب ـــة العربي ضـــوعي الـــذل وأعربـــ  اجلمهوري

 تضم ن عرضاا ملا  قق يف  ال تعزيز إلقو  ا ن ا  ولل اط املوضوعة يف هذا امليدا .
وأعربــ  تاجيك ــتا  عــن تقــديرها لتعزيــز ا تــار القــانون وامل س ــي حلقــو  ا ن ــا   -166

 " تنفيذاا كامالا.الشعب أولا ولإلل  أ  الص  اقرتب  أكار من أل وق  من تنفيذ مفهو  "
وأثن  تايلند عل  التحول القتصادل امللحوظ واجلهود املبذولـة للحـد مـن الفقـر وتعزيـز  -167

 امل اواة يف الفرط.
وأثنــــ  مجهوريــــة مقــــدونيا اليوغوســــالفية ســــابقاا علــــ  األنشــــاة املنجــــزة لصــــو  احلقــــو   -168

ق القتصــادية والجتماعيــة وت ــاءل  عــن اخلاــط املوضــوعة لتح ــ  إلقــو  األقليــات والتصــدي
 يــادة التعــاو  مــع مفوضــية علــ  العهــد الــدو  اخلــاط بــاحلقو  املدنيــة وال ياســية. وإلاــ  علــ  

 األمم املتحدة حلقو  ا ن ا  بش   ا صالإلات القضائية.
مشــاريع ا ســكا  املدعومــة لــذول علــ  اجلهــود املبذولــة لتنفيــذ  ليشــل -وأثنــ  تيمــور  -163

 مليو  وإلدة سكنية يف املناتق احلضرية. 17الدخل املن فضا وخاصة  نشاء أكار من 
 وأثن  توغو عل  اجلهود املبذولة لتعزيز التنمية القتصادية والجتماعية لألقليات العرقية. -170
ـــــة وال ياســـــية  -171 ـــــز احلقـــــو  املدني ـــــة لتعزي ـــــ  مواصـــــلة اجلهـــــود املبذول ـــــون  عل وشـــــجع  ت

 والقتصادية والجتماعية والاقافية.
ان ــتا  تزايــد عــدد امل ــ ول  يف منــاتق األقليــات العرقيــة املنحــدرين مــن ولإللــ  تركم -174
 .عرقية حملية أصول
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جرمية اقتصادية ل عنف فيهاا وتعـديل  13ولإلل  أوغندا  لغاء عقوبة ا عدا  عل   -173
 قانو  ا جراءات اجلنائية.

ألشـ اط ذول ا عاقـة ورإلب  أوكرانيا بـاجلهود املبذولـة حلمايـة إلقـو  املـرأة والافـل وا -174
 ولتح   األوضاع الصحية والرفاه الجتماعي.

وأعربـــ  ا مـــارات العربيـــة املتحـــدة عـــن تقـــدريها ملـــا أو  مـــن عنايـــة حلقـــو  الافـــل مـــن  -175
 خالل  دماجها يف اخلاة الوتنية للتنمية القتصادية والجتماعية.

ا الشــــمالية عــــن قلقهــــا   اء القيــــود وأعربــــ  اململكــــة املتحــــدة ل ياانيــــا العلمــــ  وأيرلنــــد -176
يتعلـق  املفروضة عل  إلرية التعبري وتكوين اجلمعيات وإلا  عل  تـوخي املزيـد مـن الشـفافية فيمـا

 باست دا  عقوبة ا عدا .
ورإلبــ  مجهوريـــة تنزانيـــا املتحــدة با جنـــا ات القتصـــاديةا ومــن ضـــمنها  نشـــاء م ـــاكن  -177

وشـجع  الصـ  علـ  تبـادل خ اهتـا وممارسـاهتا القتصـادية  مي ورة التكلفة يف املناتق احلضـريةا
 مع البلدا  النامية.

وأعربــــ  الوليــــات املتحــــدة األمريكيــــة عــــن قلقهــــا   اء قمــــع إلريــــات التجمــــع وتكــــوين  -178
اجلمعيـــات والـــدين والتعبـــريا و  اء ال ياســـات الـــل تضـــر باألقليـــات العرقيـــةا ومضـــايقة الناشـــا  

 ومنهم ال يد  و  يونغ وال يد يانغ ماودونغ. واإلتجا هم ومعاقبتهما
ولإللــ  أوروغــوال أ  الصــ  اعتمــدت ا تــار القــانون املناســب وأشــارت    خاــة  -173

 العمل الوتنية حلقو  ا ن ا  الل تشمل التاقيف يف  ال إلقو  ا ن ا .
نونيـــة الوتنيـــة حلقـــو  ا ن ـــا  وا صـــالإلات القاخاـــة العمـــل ولإللـــ  أو بك ـــتا   -180

 والعناية الل  ل  هبا التنمية الجتماعية والقتصادية يف املناتق.
وأثنــ  بربــادوف علــ  التعــاو  الفعــال مــع هي ــات املعاهــدات واجلهــود الراميــة    تعزيــز  -181

التاقيــف يف  ــال إلقــو  ا ن ــا . وأشــارت    ا صــالإلات القضــائية األخــرية الــل هتــد     
 ي لتعزيز إلقو  ا ن ا  وهايتها.تقوية ا تار امل س 

وســلا   ريرتيــا الضــوء علـــ  اللتــزا  بتعزيــز إلقــو  ا ن ـــا  يف التشــريع احمللــي وتنفيـــذ  -184
 توصيات الستعراض الدورل الشامل.

ي لندا الص  عل  تكايف تنفيذ القانو  اخلاط بامل اواة ب  اجلن   و تاإلة آوإلا   -183
 ة البلد.فرط للمقررين اخلاص  لزيار 

وأعرب  الص  عن أسفها أل  عدداا قليالا من البلـدا  وصـف تصـديها لارهـا  الـذل  -184
قــوض أمــن املــدني ا بتاهــري  موعــات عرقيــة أو أديــا  بعينهــاا وأل  هــذه البلــدا  امتــدإل  قلــة 
مـن اجملـرم  يف الصـ  باعتبـارهم "مـدافع  عـن إلقـو  ا ن ـا ". وأعربـ  الصـ  عـن ثقتهــا يف 

 فع م توى إلقو  ا ن ا  لشعبها    درجة أعل .ر 
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بذلتـ   وأعرب  الص  عن امتنا ا ألغلب البلدا ا وخاصة البلدا  الناميةا الل أقرت مبا -185
الص  من جهود وما إلققت  من  جنا ات يف  ال إلقو  ا ن ا ا والل أعرب  عـن تقـديرها ملـا 

كــاراا وتوصــيات بنــاءة. وأعربــ  الصــ  عــن تواجهــ  الصــ  مــن صــعوبات و ــدياتا وترإلــ  أف
التزامهــا بدراســـة مجيـــع التوصـــيات وــد يف ضـــوء .روفهـــا الوتنيـــة ومبوافــاة  لـــ  إلقـــو  ا ن ـــا  

 بردها عل  تلم التوصيات يف الوق  املناسب.

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
وقتتتن مناستتتب التوصتتتيات التاليتتتة، وستتتتقدع ردوداا علي تتتا فتتتي ستتتتدرل الصتتتين  -186
الخامستتتتتة والعشتتتتترين لمجلتتتتتس حقتتتتتوق اإلنستتتتتان فتتتتتي  ذار/  يتجتتتتتاود موعتتتتتد التتتتتدورة ال

 :4102 مارل
التصديق على الع د التدولي الختاب بتالحقوق المدنيتة والسياستية  -186-1

)ألبانيتتتا(ا والتصتتتديق علتتتى الع تتتد التتتدولي الخاصتتتة بتتتالحقوق المدنيتتتة والسياستتتية 
)شتيلي(ا وتقيتد  شتخاب متن االفتفتاء القسترياالتفاقية الدولية لحماية جميع األو 

ووضع إطار دمني واضح  4112الصين بااللتزاع الذي قطعته على نفس ا في عاع 
للتصتتتديق علتتتى الع تتتد التتتدولي الختتتاب بتتتالحقوق المدنيتتتة والسياستتتية )بلجي تتتا(ا 
والتصتتديق علتتى الع تتد التتدولي الختتاب بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية والبروتوكتتو  

تفاقيتتة مناه تتة التعتتذيب )هن؛اريتتا(ا والتصتتديق فتتي الوقتتن المناستتب االفتيتتاري ال
على الع د الدولي الخاب بالحقوق المدنية والسياسية )اليابتان(ا والتصتديق علتى 
الع تتتتد التتتتدولي الختتتتاب بتتتتالحقوق المدنيتتتتة والسياستتتتية التتتتذي وقعتتتتته الصتتتتين فتتتتي 

للع تد التدولي )ملديف(ا واالن ماع إلى البروتوكو  االفتياري األو   0221 عاع
الختتاب بتتتالحقوق المدنيتتتة والسياستتتية )ملتتتديف(ا والتصتتتديق علتتتى الع تتتد التتتدولي 

)إستتتبانيا(ا  0221الختتتاب بتتتالحقوق المدنيتتتة والسياستتتية، التتتذي وقعتتتته فتتتي عتتتاع 
والتصتتديق علتتى الع تتد التتدولي الختتاب بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية والبروتوكتتو  

ليون(ا والتصتتديق علتتى الع تتد التتدولي االفتيتتاري التفاقيتتة مناه تتة التعتتذيب )ستتيرا
 الخاب بالحقوق المدنية والسياسية )فرنسا(ا

التصتتتتديق فتتتتي أستتتترع وقتتتتن مم تتتتن علتتتتى الع تتتتد التتتتدولي الختتتتاب  -186-4
بتتتالحقوق المدنيتتتة والسياستتتية )البراديتتتل(ا والتعجيتتتل بالتصتتتديق علتتتى الع تتتد التتتدولي 

)بل؛اريتا(ا والتعجيتل الخاب بالحقوق المدنيتة والسياستية التذي ستبق ووقعتته الصتين 
بعملية التصديق على الع د التدولي الختاب بتالحقوق المدنيتة والسياستية )إستتونيا(ا 

__________ 

 .للتحرير الستنتاجات والتوصياتك ختضع  ** 
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واإلستتتراع فتتتي التصتتتديق علتتتى الع تتتد التتتدولي الختتتاب بتتتالحقوق المدنيتتتة والسياستتتية 
 )غانا(ا
النظتر فتي التصتتديق علتى الع تتد التدولي الختتاب بتالحقوق المدنيتتة  -186-3

 (اوالسياسية )كابو فيردي
الع تتتد التتتدولي الختتتاب اتختتتاذ فطتتتوات للتعجيتتتل بالتصتتتديق علتتتى  -186-4

  ورية التشي ية(امبالحقوق المدنية والسياسية )الج
اتختتتتتاذ فطتتتتتوات نحتتتتتو التصتتتتتديق علتتتتتى الع تتتتتد التتتتتدولي الختتتتتاب  -186-5

 بالحقوق المدنية والسياسية )بنن(ا
 مواصتتتتلة االضتتتتطحع باإلصتتتتححات اإلداريتتتتة والق تتتتا ية تح تتتتيراا  -186-6

 للتصديق على الع د الدولي الخاب بالحقوق المدنية والسياسية )مصر(ا
مواصتتتلة اتختتتاذ اإلجتتتراءات ب تتتدى التصتتتديق علتتتى الع تتتد التتتدولي  -186-7

 الخاب بالحقوق المدنية والسياسية )غواتيماال(ا
الع تد التدولي مواصلة اإلصححات الوطنيتة ب تدى التصتديق علتى  -186-8

 السياسية )التفيا(االخاب بالحقوق المدنية و 
مواصتتتتلة اتختتتتاذ التتتتتدابير الحدمتتتتة للتصتتتتديق علتتتتى الع تتتتد التتتتدولي  -186-3

 الخاب بالحقوق المدنية والسياسية )بوتسوانا(ا
التقدع نحو التصديق على الع د الدولي الخاب بالحقوق المدنيتة  -186-10

 (انيوديلنداوالسياسية في أقرب موعد مم ن )
يق على الع د الدولي الخاب بالحقوق المدنيتة التقدع نحو التصد -186-11

 والسياسية في المستقبل القريب )النرويج(ا
مواصتتتلة الستتتعي متتتن أجتتتل التصتتتديق علتتتى الع تتتد التتتدولي الختتتاب  -186-14

 بالحقوق المدنية والسياسية في المستقبل القريب جداا )البرت؛ا (ا
التدولي الختاب  التعجيل بالج ود الرامية إلى التصديق على الع تد -186-13

 بالحقوق المدنية والسياسية )جم ورية كوريا(ا
تستريع وتيتترة اإلصتححات اإلداريتتة والتشتريعية ب؛يتتة التصتديق علتتى  -186-14

 الع د الدولي الخاب بالحقوق المدنية والسياسية )تونس(ا
وضع إطار دمني تشريعي واضح للتصديق على الع د التدولي الختاب  -186-15

 ة والسياسية )الممل ة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(ابالحقوق المدني
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االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاب من االفتفاء التصديق على  -186-16
والبروتوكتتو  االفتيتتتاري الملحتتق باتفاقيتتتة مناه تتة التعتتتذيب، إضتتافة إلتتتى  القستتري

 نظاع روما األساسي )تونس(ا
التصتتديق علتتى البروتوكتتولين االفتيتتاريين أجتتل اتختتاذ فطتتوات متتن  -186-17

 )بنن(ا للع د الدولي الخاب بالحقوق المدنية والسياسية
التعجيل بعملية التصديق على البروتوكتو  االفتيتاري النتاني للع تد  -186-18

 الدولي الخاب بالحقوق المدنية والسياسية )إستونيا(ا
لحق بالع د الدولي الختاب البروتوكو  االفتياري المالتوقيع على  -186-13

والبروتوكتو  االفتيتاري التفاقيتة حقتوق  بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والنقافية
الطفتتتل المتعلتتتق بتتتيجراء تقتتتديص البحغتتتات وتصتتتديق ما )البرت؛تتتا (ا والتوقيتتتع علتتتى 
البروتوكتتتتو  االفتيتتتتاري النالتتتتو التفاقيتتتتة حقتتتتوق الطفتتتتل المتعلتتتتق بتتتتيجراء تقتتتتديص 

 يا(االبحغات )ألبان
التصتتتديق علتتتى نظتتتاع رومتتتا األساستتتي للمح متتتة الجنا يتتتة الدوليتتتة  -186-40

 واالتفاق بشأن امتيادات المح مة وحصانات ا )إستونيا(ا
التصديق علتى متا تبقتى متن صت وق حقتوق اإلنستان، ومن تا الع تد  -186-41

 الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية )ناميبيا(ا
روتوكتو  االفتيتتاري التفاقيتة الق تاء علتى جميتتع التصتديق علتى الب -186-44

 أش ا  التمييز ضد المرأة )إسبانيا(ا
مواصتتلة الج تتود الراميتتة إلتتى التصتتديق علتتى البروتوكتتو  االفتيتتاري  -186-43

االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتع األشتتخاب متتن االفتفتتاء التفاقيتتة مناه تتة التعتتذيب و
الدولية الر يسية التتي لتص ين تص إلي تا ، عحوة على ص وق حقوق اإلنسان القسري

االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاب متن البلد بعد )األرجنتين(ا والتصديق على 
وإصتتتحا قتتتانون اإلجتتتراءات الجنا يتتتة ب تتتدى ضتتتمان الحقتتتوق  االفتفتتتاء القستتتري

 للمحرومين من الحرية )فرنسا(ا
حمايتتة حقتتوق جميتتع االتفاقيتتة الدوليتتة لالنظتتر فتتي االن تتماع إلتتى  -186-44

 العما  الم اجرين وأفراد أسرهص )مصر(ا
االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع النظتتر فتتي االن تتماع إلتتى  -186-45

 )غانا(ا العما  الم اجرين وأفراد أسرهص
االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق النظتر فتتي إم انيتتة التصتتديق علتتى  -186-46

 ص )غواتيماال(اجميع العما  الم اجرين وأفراد أسره
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استتتطحع فيتتارات االن تتماع إلتتى نظتتاع رومتتا األساستتي للمح متتة  -186-47
 الجنا ية الدولية )التفيا(ا

مواصتتلة الج تتود الراميتتة إلتتى التصتتديق علتتى ستتا ر صتت وق حقتتوق  -186-48
 اإلنسان والبروتوكوالت ذات الصلة )من؛وليا(ا

لتتتو التفاقيتتتة حقتتتوق النظتتتر فتتتي توقيتتتع البروتوكتتتو  االفتيتتتاري النا -186-43
 الطفل المتعلق بيجراء تقديص البحغات وتصديقه )سيشيل(ا

النظتتتر فتتتتي إم انيتتتة االن تتتتماع إلتتتى نظتتتتاع رومتتتا األساستتتتي للمح متتتتة  -186-30
الجنا يتتتتتتة الدوليتتتتتتة، إضتتتتتتافة إلتتتتتتى االتفتتتتتتاق بشتتتتتتأن امتيتتتتتتادات المح متتتتتتة وحصتتتتتتانات ا 

 )أوروغواي(ا
فاقيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة جميتتتع االتالنظتتتر فتتتي إم انيتتتة االن تتتماع إلتتتى  -186-31

 واإلقرار بافتصاب لجنت ا )أوروغواي(ا األشخاب من االفتفاء القسري
النظتر فتي التصتتديق علتى الع تتد التدولي الختتاب بتالحقوق المدنيتتة  -186-34

 والسياسية وإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان )دامبيا(ا
 4102-4104رة تنفيتتذ فطتتة العمتتل الوطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان للفتتت -186-33

 وتقييص تنفيذها )السودان(ا
مواصتتتلة تنفيتتتذ فطتتتة العمتتتل الوطنيتتتة الجديتتتدة لحقتتتوق اإلنستتتان  -186-34
مفوضتتية األمتتص المتحتتتدة بنجتتاا متتن فتتح  التعتتتاون متتع  4102-4104 للفتتترة

 )أذربيجان(االسامية لحقوق اإلنسان 
النظر في إشراق المجتمع المدني في الجلستات المعقتودة لتقيتيص فطتة  -186-35

العمتتتل الوطنيتتتتة لحقتتتتوق اإلنستتتتان وفتتتتي صتتتياغة التقريتتتتر التتتتوطني الختتتتاب ب تتتتا وإعتتتتداد  
 )الم سيك(ا

مواصتتلة الج تتود والتتتدابير الراميتتة إلتتى تنفيتتذ فطتتة العمتتل الوطنيتتة  -186-36
 النانية لحقوق اإلنسان )إندونيسيا(ا

يحء األولوية لتنفيذ فطة العمل الوطنية لحقتوق اإلنستان والخطتة إ -186-37
الخمستتتتية النانيتتتتة عشتتتترة لتحقيتتتتق التنميتتتتة االقتصتتتتادية واالجتماعيتتتتة فتتتتي منتتتتاطق 

 األقليات العرقية وفي المجتمعات المحرومة األفرى )سيراليون(ا
مواصتتلة الج تتود الراميتتة إلتتى تعزيتتز حقتتوق اإلنستتان وإيتتحء عنايتتة  -186-38
 )أوكرانيا(ا 4102-4104ة بخطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان للفترة فاص
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اإلبقاء على التنقيتف فتي مجتا  حقتوق اإلنستان جتزءاا أساستياا متن  -186-33
فطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان، بما فتي ذلتك تقتديص التتدريب المناستب إلتى 

 رجا  إنفاذ القانون وموظفي الخدمة المدنية والشباب )قبرب(ا
ت نيتتف التتتدابير العديتتدة المتختتذة فتتي قطتتاع التنقيتتف فتتي مجتتا   -186-40

 حقوق اإلنسان )بوروندي(ا
مواصتتتتتلة تقتتتتتديص التتتتتتدريب علتتتتتى حقتتتتتوق اإلنستتتتتان إلتتتتتى المستتتتتؤولين  -186-41

 -المحليتتين ومفتشتتي الشتتترطة وأمنتتاء ومتتتديري الم اتتتب الق تتتا ية )إيتتران )جم وريتتتة 
 اإلسحمية((ا

ي مجتتا  حقتتوق اإلنستتان، بحيتتو يشتتمل بتترامج تتتوفير التنقيتتف فتت -186-44
تتتدريب متتوظفي الخدمتتة العامتتة للن تتوض بسياستتات حقتتوق اإلنستتان وإدماج تتا فتتي 

 مختلف المجاالت )البحرين(ا
تباد  الخبرات الم تسبة فتي التنقيتف فتي مجتا  حقتوق اإلنستان  -186-43

 ية(امع البلدان التي تحتاج إلى هذ  الخبرات )جم ورية ال ون؛و الديمقراط
تعزيتتتز التنقيتتتف فتتتي مجتتتا  حقتتتوق اإلنستتتان ب تتتدى إذكتتتاء التتتوعي  -186-44

 بحقوق اإلنسان )سيشيل(ا
إدماج المعارى فتي مجتا  حقتوق اإلنستان فتي التدورات الدراستية  -186-45

 ذات الصلة ومناهج التعليص القانوني )دولة فلسطين(ا
فتتاذ القتتانون مواصتتلة الج تتود الراميتتة إلتتى إذكتتاء وعتتي الم لفتتين بين -186-46

 وموظفي األمن في شتى أرجاء البلد )تايلند(ا
 مواصلة التوعية بحقوق اإلنسان وتدريب الس ان )توغو(ا -186-47
إدراج التنقيتتتتف فتتتتي مجتتتتا  حقتتتتوق اإلنستتتتان فتتتتي بتتتترامج تتتتتدريب  -186-48

 مسؤولي الح ومة )أودب ستان(ا
متطلبتتات مواءمتتة تعريتتف التعتتذيب التتوارد فتتي التشتتريع التتوطني متتع  -186-43

اتفاقية مناه ة التعذيب وضمان عدع قبتو  االعترافتات التتي يتتص الحصتو  علي تا 
 بالقوة في المحاكص )الم سيك(ا

مواصتتلة تحستتين النظتتاع القتتانوني ل تتي يع تتس اإلرادة التتتي أ عتترب  -186-50
، وذلك ب دى مواصلة الج ود الرامية إلى 4104من فح  إصححات عاع عن ا 

 ان )النيجر(احماية حقوق اإلنس
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تنفيتذ وإنشتاء ايليتات المؤسستتية ال ترورية ل تمان إنفتاذ القتتوانين  -186-51
الراهنة التي تحظر التعذيب وتستبعد األدلتة التتي يتتص الحصتو  علي تا بطريقتة غيتر 

 قانونية )الدانمرق(ا
التركيتز علتتى تنفيتتذ الصت وق الدوليتتة لحقتتوق اإلنستان التتتي صتتدق  -186-54

 نستان(اعلي ا البلد )أف؛ا
مواصلة اإلصححات الراميتة إلتى حمايتة حقتوق اإلنستان وتعزيزهتا،  -186-53

 وفاصة تعزيز التشريعات وال مانات الق ا ية )غابون(ا
مواصتتتلة المراجعتتتة الجاريتتتة للقتتتوانين الوطنيتتتة ل تتتمان توافق تتتا متتتع  -186-54

 (اااللتزامات المقطوعة بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان )تركمانستان
األفتتذ بتتنفس التتن ج المتبتتع إداء الحقتتوق االقتصتتادية واالجتماعيتتة  -186-55

والنقافيتتة فيمتتا يتعلتتق بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية، بمتتا فتتي ذلتتك حريتتة التتدين أو 
 المعتقد والحق في محاكمة عادلة )سلوفاكيا(ا

مواصتتتتلة ضتتتتمان الحقتتتتوق فتتتتي الحيتتتتاة والتعلتتتتيص والصتتتتحة )جنتتتتوب  -186-56
 أفريقيا(ا
النظتتتر فتتتي إم انيتتتة إنشتتتاء مؤسستتتة وطنيتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان فتتتي  -186-57
 )تايلند(ا الصين
مواصتتتلة الج تتتود المبذولتتتة فتتتي مجتتتا  البحتتتو  النظريتتتة المتعلقتتتة  -186-58

 بال يئات الوطنية لحقوق اإلنسان )قطر(ا
إنشتتتتاء مؤسستتتتة وطنيتتتتة لحقتتتتوق اإلنستتتتان، وفقتتتتاا لمبتتتتاد  بتتتتاريس  -186-53

ؤسستتة وطنيتتة تماشتتياا متتع مبتتاد  بتتاريس وت يئتتة منتتا  متتوات  (ا وإنشتتاء منيوديلنتتدا)
ألنشطة المدافعين عتن حقتوق اإلنستان والصتحفيين وغيترهص متن الج تات الفاعلتة 

 في المجتمع المدني )تونس(ا
مواصتتتلة الوفتتتاء بالتزامات تتتا المقطوعتتتة بموجتتتب معاهتتتدات حقتتتوق  -186-60

نستتتان، بمتتتا فتتتي ذلتتتك اإلنستتتان والمشتتتاركة علتتتى نحتتتو بنتتتاء متتتع  ليتتتات حقتتتوق اإل
 اإلجراءات الخاصة )غانا(ا

ضتتتمان مشتتتاركة جميتتتع المتتتواطنين بحريتتتة فتتتي عمليتتتة االستتتتعراض  -186-61
 الدوري الشامل )الجم ورية التشي ية(ا

ضتتتتتمان أن المتتتتتدافعين عتتتتتن حقتتتتتوق اإلنستتتتتان يم تتتتتن ص ممارستتتتتة  -186-64
التعتترض أنشتتطت ص المشتتروعة، بمتتا فتتي ذلتتك المشتتاركة فتتي ايليتتات الدوليتتة، دون 

 ألعما  االنتقاع )سويسرا(ا
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مواصتتلة الحتتوار البنتتاء والتعتتاوني متتع نظتتاع األمتتص المتحتتدة لحقتتوق  -186-63
 اإلنسان )أذربيجان(ا

 النظر في  راء هيئات المعاهدات وغيرها من ايليات )كينيا(امواصلة  -186-64
 اإلبقاء علتى االتصتا  والحتوار البنتاء متع هيئتات معاهتدات حقتوق -186-65

 اإلنسان )نيجيريا(ا
لجنتتة األمتتص المتحتتدة للتحقيتتق فتتي انت اكتتات توجيتته التتدعوة إلتتى  -186-66

لزيتارة شتما  شترق الصتين  جم ورية كوريا الديمقراطية الشعبيةفي  حقوق اإلنسان
 للقاء المسؤولين ومواطني كوريا الشمالية الذين فروا إلى الصين )كندا(ا

  في أعما  مجلتس حقتوق اإلنستان مواصلة االضطحع بدور فعا -186-67
ومواصتتتتلة اإلستتتت اع فتتتتي حتتتتل الق تتتتايا المتعلقتتتتة بحقتتتتوق اإلنستتتتان بطريقتتتتة عادلتتتتة 

 وموضوعية ومحايدة )الجم ورية العربية السورية(ا
النظتتتر فتتتي إم انيتتتة توجيتتته دعتتتوة إلتتتى اإلجتتتراءات الخاصتتتة لزيتتتارة  -186-68

ية واالجتماعيتة والنقافيتة الصين مع مراعاة التوادن المناسب بين الحقوق االقتصاد
 والحقوق المدنية والسياسية )إكوادور(ا

ت نيتتتف التعتتتاون متتتع المقتتتررين الخاصتتتين الم لفتتتين بواليتتتات التتتتابعين  -186-63
 لألمتتتص المتحتتتدة )بتتتنن(ا وديتتتادة التعتتتاون متتتع اإلجتتتراءات الخاصتتتة وأصتتتحاب الواليتتتات

 )ألبانيا(ا
النظر فتي توجيته دعتوة دا متة ديادة التعاون مع اإلجراءات الخاصة و  -186-70

إلى جميع الم لفين بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة لمجلتس حقتوق اإلنستان 
)التفيا(ا وتوجيه دعوة دا مة إلى اإلجراءات الخاصة لحقتوق اإلنستان التابعتة لألمتص 

 المتحدة وقبو  جميع طلبات الزيارة المقدمة من أصحاب الواليات )هن؛اريا(ا
ون ال امتتتتل متتتع مفوضتتتتية األمتتتص المتحتتتتدة لحقتتتوق اإلنستتتتان التعتتتا -186-71

 واإلجراءات الخاصة )فرنسا(ا
تعزيتتتتز التعتتتتاون متتتتع مفوضتتتتية األمتتتتص المتحتتتتدة لحقتتتتوق اإلنستتتتان  -186-74

بالموافقة على طلبات ديارة الصين المعلقة، وتوجيته دعتوة دا متة رداا علتى طلبتات 
 قبل )أستراليا(ااإلجراءات الخاصة التابعة لألمص المتحدة في المست

اتختتتاذ التتتتدابير الملموستتتة ال تتترورية لتيستتتير ديتتتارة مفوضتتتة األمتتتص  -186-73
المتحدة السامية لحقوق اإلنسان في أسترع وقتن مم تن )النمستا(ا وتنظتيص ديتارة 
للمفوضتتة الستتامية فتتي المستتتقبل القريتتب )ستتلوفاكيا(ا وتيستتير ديتتارات المفوضتتة 

 )سويسرا(ا ي التبن والوي؛ورالسامية واإلجراءات الخاصة إلى منطقت
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متابعتتتتة السياستتتتات التتتتتي تستتتتت دى الفئتتتتات ال تتتتعيفة متتتتن المجتمتتتتع  -186-74
 )توغو(ا
مواصتتتلة تعزيتتتز الج تتتود الراميتتتة إلتتتى حمايتتتة حقتتتوق المجموعتتتات  -186-75

 ال عيفة مع التركيز فصوصاا على ت ييق ال وة بين مختلف المناطق )بوتان(ا
إلتتتى م افحتتتة الفقتتتر والتمييتتتز ضتتتد أكنتتتر  مواصتتتلة الج تتتود الراميتتتة -186-76

 المجموعات ضعفاا )إكوادور(ا
 مواصلة حماية حقوق الطفل )موريشيول(ا -186-77
خاصتتتتة األطفتتتتا  اليتتتتتامى وذوو بمواصتتتتلة تعزيتتتتز حقتتتتوق الطفتتتتل، و  -186-78

فيرول نقص المناعة البشترية/األيدد وأطفتا  األستر اإلعاقة، واألطفا  المصابون ب
 ة )جنوب أفريقيا(االمعيشية الفقير 

مواصتتلة الج تتود الراميتتة إلتتى إنجتتاا الخطتتة المتعلقتتة بنمتتاء الطفتتل  -186-73
)اإلمتتارات  4100التتتي وضتتع ا مجلتتس الدولتتة فتتي عتتاع  4141-4100للفتتترة 

 العربية المتحدة(ا
مواصلة الج ود الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل وحمايت ا، بمتا فتي  -186-80

ءات الحدمتتتتة للتصتتتتدي الفتطتتتتاى األطفتتتتا  وستتتتوء ذلتتتتك مواصتتتتلة اتختتتتاذ اإلجتتتترا
 معاملت ص والتخلي عن ص )إثيوبيا(ا

ديتتادة عتتدد المؤسستتات التتتي تقتتدع الختتدمات الم نيتتة لتربيتتة اليتتتامى  -186-81
وحمتتتتتتايت ص، وحمايتتتتتتة األطفتتتتتتا  المشتتتتتتردين وإعتتتتتتادة تأهيتتتتتتل األطفتتتتتتا  ذوي اإلعاقتتتتتتة 

 )ال وين(ا
انتتات عتتن إيتتذاء األطفتتا  ب تتدى ديتتادة الج تتود الراميتتة لجمتتع البي -186-84

 دعص عملية رسص السياسات )إيطاليا(ا
إنشتتاء أنظمتتة علتتى المستتتويين التتوطني والمحلتتي لحمايتتة األطفتتا   -186-83

 من جميع أش ا  االست؛ح ، بما في ذلك عمالة األطفا  )فنلندا(ا
تتتتتوفير الحمايتتتتة ال املتتتتة للحقتتتتوق والمصتتتتالح المشتتتتروعة لألقليتتتتات  -186-84
والنستتتتاء واألطفتتتتا  والمستتتتنين واألشتتتتخاب ذوي اإلعاقتتتتة )جم وريتتتتة أفريقيتتتتا  العرقيتتتتة

 الوسطى(ا
إدراج التعريف القانوني للتمييز في القوانين الصينية كسبيل لتعزيتز  -186-85

 الج ود التي تبذل ا الصين في هذا الصدد )البرت؛ا (ا
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علتتى ضتتمان تستتجيل جميتتع الفتيتتان والفتيتتات المولتتودين فتتي الصتتين  -186-86
النحتتتو الواجتتتب لحمايتتتة حقتتتتوق ص فتتتي الشخصتتتية القانونيتتتتة والمستتتاواة أمتتتاع القتتتتانون 

 )الم سيك(ا
إعطاء األولوية لحماية حقوق الفتيات عن طريق ضمان تستجيل ن  -186-87

جميعتتاا عنتتد التتوالدة، وتنفيتتذ حمتتحت توعيتتة واستتعة النطتتاق بشتتأن حقتتوق اإلنستتان 
 ينيا(االخاصة بالفتيات وتعزيز تعليم ن )سلوف

تحستتتين جمتتتع ونشتتتر البيانتتتات الخاصتتتة بالجنستتتين فتتتي مجتتتاالت  -186-88
 التنمية االقتصادية واالجتماعية )دولة فلسطين(ا

المنليتات والمنليتين وضع قوانين ولوا ح ضد التمييز ل مان تمتتع  -186-83
بالمستاواة فتي المعاملتة، بمتا  ومزدوجي الميتل الجنستي وم؛تايري ال ويتة الجنستانية

 ك في المدارل وفي أماكن العمل )أيرلندا(افي ذل
ت تتتمين قتتتانون العمتتتل والتوظيتتتف أح امتتتاا تحظتتتر مختلتتتف أشتتت ا   -186-30

التمييتتز، بمتتا فتتي ذلتتك التمييتتز القتتا ص علتتى أستتال الميتتل الجنستتي وال ويتتة الجنستتية 
فيرول نقص المناعتة البشترية، تماشتياا متع المعتايير الدوليتة والعرق والدين واإلصابة ب

 ندا(ا)هول
اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز المستاواة بتين الجنستين والق تاء علتى  -186-31

القوالتتتب النمطيتتتة المتعلقتتتة بتتتأدوار ومستتتؤوليات المتتترأة فتتتي المجتمتتتع )جم وريتتتة 
 (امولدوفا
بذ  المزيد متن الج تود للق تاء علتى التمييتز القتا ص علتى الجتنس  -186-34

ن العمتل المتستاوي القيمتة )بوليفيتا المساواة في األجر عفي سوق العمل وضمان 
 المتعددة القوميات((ا - )دولة
ديتتتادة وتعزيتتتز اإلنجتتتادات المحققتتتة فتتتي مجتتتا  الن تتتوض بحقتتتوق  -186-33

المتترأة ورفاه تتا تماشتتياا متتع سياستتات وممارستتات حمايتتة ال رامتتة البشتترية وتعزيزهتتا 
 )إريتريا(ا
بتين الستت ان  تنفيتذ تتدابير للتصتتدي للتفتاوت فتي نستتب الجنستين -186-34

نظراا لما يترتب من ضرر على قلتة عتدد النستاء والفتيتات، ووضتع ضتمانات ت فتل 
 قياع السياسات المتعلقة باألسرة على أسال مبدأ الموافقة )كندا(ا

 اعتماد قانون شامل لم افحة العنف المنزلي )جم ورية مولدوفا(ا -186-35
ة االتجتتتتتار بالبشتتتتتر مواصتتتتتلة اعتمتتتتتاد التتتتتتدابير المناستتتتتبة لم افحتتتتت -186-36

 )رومانيا(ا
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م افحتتة جتترا ص افتطتتاى النستتاء واالتجتتار ب تتن، وتزويتتد ال تتحايا  -186-37
متتن النستتاء بختتدمات إعتتادة التأهيتتل البتتدني والنفستتي ب تتدى إعتتادة إدمتتاج ن فتتي 
المجتمتتتع، ومواصتتتلة تحستتتين نظتتتاع المعاشتتتات التقاعديتتتة التتتذي ي؛طتتتي المنتتتاطق 

 الح رية والريفية )مالي(ا
مراجعتتة سياستتات إصتتتدار األح تتاع علتتى مرت بتتتي جتترا ص االتجتتتار  -186-38

 بالبشر وتعزيز تدابير المساعدة المقدمة إلى ال حايا )بوتسوانا(ا
بتتتذ  المزيتتتد متتتن الج تتتود واتختتتاذ التتتتدابير الحدمتتتة لتعزيتتتز حقتتتوق  -186-33

تقتدع المرأة وحمايت تا وفقتاا للقواعتد والقتيص الصتينية التقليديتة إلحتراد المزيتد متن ال
 في مختلف المجاالت )ع مان(ا

اعتماد فطة عمل وطنية شاملة وجامعة ل مان حقتوق األشتخاب  -186-100
 ذوي اإلعاقة وفقاا للقانون الدولي لحقوق اإلنسان )البراديل(ا

ديادة الج ود المبذولة لم افحة الوصص المرتبط بالفتيان والفتيات  -186-101
تنظتتيص األستترة ب تتدى م افحتتة األستتباب متتن ذوي اإلعاقتتات، ومراجعتتة سياستتات 

الجذريتتتة وراء التخلتتتي عتتتن الفتيتتتان والفتيتتتات ذوي اإلعاقتتتة إضتتتافة إلتتتى تقتتتديص متتتا 
 ي في من الخدمات والمساعدات المجتمعية في المناطق الريفية )أوروغواي(ا

مواصتتتتلة العمتتتتل متتتتن أجتتتتل تلبيتتتتة احتياجتتتتات األشتتتتخاب ذوي  -186-104
 اإلعاقة )السن؛ا (ا

اعتمتتاد سياستتات موج تتة نحتتو تحستتين إدمتتاج جميتتع األشتتخاب  -186-103
 ذوي اإلعاقة في جميع مجاالت المجتمع، وفاصة األطفا  )كوستاري ا(ا

مواصلة بذ  الج ود لم افحة التمييز ضد األطفتا  ذوي اإلعاقتة  -186-104
 والتخلي عن ص )األرجنتين(ا

تحقيتتتق مصتتتالح مواصتتتلة تنفيتتتذ السياستتتات والبتتترامج الراميتتتة إلتتتى  -186-105
 األشخاب ذوي اإلعاقة )دمبابوي(ا

مواصتتلة الج تتود الجاريتتة لحمايتتة حقتتوق األشتتخاب ذوي اإلعاقتتة  -186-106
 من فح  القوانين واللوا ح ذات الصلة )بروني دار السحع(ا

مواصتتلة اإلصتتححات الراميتتة إلتتى إل؛تتاء عقوبتتة اإلعتتداع فتتي ن ايتتة  -186-107
الشتتفافية حتتو  استتتخدام ا )نيوديلنتتدا(ا ومواصتتلة المطتتاى، والتحلتتي بالمزيتتد متتن 

العمتتتل علتتتى إل؛تتتاء عقوبتتتة اإلعتتتداع )روانتتتدا(ا ومواصتتتلة العمتتتل نحتتتو إل؛تتتاء عقوبتتتة 
اإلعتتتتداع بال امتتتتل والنظتتتتر فتتتتي وقتتتتف تطبيتتتتق عقوبتتتتة اإلعتتتتداع وقفتتتتاا فعليتتتتاا وفوريتتتتاا 
(ا )البرت؛تتتا (ا والنظتتتر فتتتي إل؛تتتاء عقوبتتتة اإلعتتتداع متتتن النظتتتاع القتتتانوني )األرجنتتتتين
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والعمتتل علتتى إل؛تتاء عقوبتتة اإلعتتداع )أستتتراليا(ا والعمتتل علتتى وقتتف تطبيتتق عقوبتتة 
 اإلعداع كخطوة أولى إلل؛ا  ا ن ا ياا )إسبانيا(ا

نشر األرقاع المتعلقة بأح اع اإلعداع الصادرة والمنفذة )إيطاليتا(ا  -186-108
ونشتتتر اإلحصتتتاءات عتتتن أح تتتاع اإلعتتتداع المنفتتتذة )سويستتترا(ا ونشتتتر إحصتتتاءات 
رسمية عن تطبيق عقوبة اإلعتداع، وضتمان الحتق فتي التدفاع العتاد  وإدراج إجتراء 
لطلب العفو ب دى وقف تطبيق عقوبة اإلعداع )فرنسا(ا ونشر أو إتاحة معلومات 
دقيقتتة عتتن هويتتة وعتتدد األفتتراد التتذين ينتظتترون تنفيتتذ عقوبتتة اإلعتتداع بحق تتص ومتتن 

 )بلجي ا(انفذت بحق ص العقوبة بالفعل في السنة الماضية 
مواصلة تقليص عدد الجرا ص التي يعاقب علي تا باإلعتداع )إيطاليتا(ا  -186-103

وإحراد المزيد من التقدع في ت تييق نطتاق الجترا ص التتي يعاقتب علي تا باإلعتداع فتي 
التشتتريعات الصتتتينية )بل؛اريتتتا(ا ومواصتتتلة تقلتتتيص عتتتدد الجتتترا ص التتتتي يعاقتتتب علي تتتا 

 هتذ  العقوبتة وإل؛ا  تا فتي ن ايتة المطتاى )ألمانيتا(ا باإلعداع والنظر فتي وقتف تطبيتق
 ومواصلة تقليص عدد الجرا ص التي يعاقب علي ا باإلعداع )بلجي ا(ا

مواصتتتلة االحتتتتراع الصتتتارع للشتتترود الخاصتتتة باألدلتتتة المستتتتخدمة  -186-110
للنظتتر فتتي الق تتايا التتتي يعاقتتب علي تتا باإلعتتداع والبتتن في تتا واعتمتتاد معتتايير أكنتتر 

 ي هذا الصدد )الجزا ر(اصرامة ف
مواصتتلة احتتتراع ضتتمانات القتتانون التتوطني بخصتتوب تطبيتتق عقوبتتة  -186-111

 اإلعداع كيحدى األدوات المشروعة لتحقيق العدالة الجنا ية )مصر(ا
 إل؛اء عقوبة اإلعداع )ناميبيا(ا -186-114
 وقف تطبيق عقوبة اإلعداع كخطوة أولى نحو إل؛ا  ا )سلوفينيا(ا -186-113
 النظر في وقف تطبيق عقوبة اإلعداع )شيلي(ا -186-114
وضتتتتع حتتتتد للجتتتتوء إلتتتتى الم تتتتايقة واالحتجتتتتاد والتوقيتتتتف والتتتتتدابير  -186-115

المتختتذة فتتارج نطتتاق القتتانون متتن قبيتتل االفتفتتاء القستتري للستتيطرة علتتى الناشتتطين 
مجتتا  حقتتوق اإلنستتان وأفتتراد أستترهص وأصتتدقا  ص وإستت ات ص )الواليتتات المتحتتدة  فتتي

 األمري ية(ا
إل؛تتتاء جميتتتع أشتتت ا  االحتجتتتاد التعستتتفي وفتتتارج نطتتتاق الق تتتاء  -186-116

 )الممل ة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(ا
إل؛تتتاء إعتتتادة التأهيتتتل متتتن فتتتح  العمتتتل، ومنتتتع التعتتتذيب وإفطتتتار  -186-117

 األقتتتارب علتتتى الفتتتور عنتتتد توقيتتتف شتتتخص وإتاحتتتة التمنيتتتل القتتتانوني الفعتتتا  لتتته
 )ألمانيا(ا وإل؛اء نظاع إعادة التأهيل من فح  العمل )فرنسا(ا
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ضتتتمان أن ي تتتون أي ستتتجن يتتتتص إصتتتححه أو نظتتتاع رعايتتتة إلزاميتتتة  -186-118
الدوليتتة لحقتتوق اإلنستتان، وإل؛تتاء نظتتاع االحتجتتاد التعستتفي، بمتتا للمعتتايير مستتتوفياا 

 في ذلك إعادة التأهيل من فح  العمل )السويد(ا 
صتتتتتتلة تحستتتتتتين ستتتتتتبل وأستتتتتتاليب التعلتتتتتتيص الم نتتتتتتي للستتتتتتجناء موا -186-113

 للمساعدة على إعادة إدماج ص الحقاا في المجتمع )بيحرول(ا
نشتتتر فطتتتة مفصتتتتلة إلل؛تتتاء مخيمتتتتات إعتتتادة التأهيتتتتل متتتن فتتتتح   -186-140

 العمل، وتعديل اإلطار الزمني ل ذا التدبير الذي يلقى االستحسان )بلجي ا(ا
إصحا نظاع إعتادة التأهيتل متن فتح  العمتل  مواصلة التقدع في -186-141
جم وريتتتتة كوريتتتتا يتناستتتتب متتتتع ظتتتتروى الصتتتتين الوطنيتتتتة وجتتتتداول ا الزمنيتتتتة ) بمتتتتا

 (االديمقراطية الشعبية
اإلفتتتراج عتتتن جميتتتع األشتتتخاب قيتتتد االحتجتتتاد اإلداري ألستتتباب  -186-144

سياستتتتية، بمتتتتن فتتتتي ص األستتتتاقفة والقساوستتتتة والفنتتتتانون والمراستتتتلون والمنشتتتتقون 
األشخاب الذين ينشتطون فتي مجتا  الن توض بحقتوق اإلنستان، وأفتراد أسترهص، و 

 وإل؛اء التدابير المتخذة فارج نطاق الق اء من قبيل االفتفاء القسري )كندا(ا
تعديل وتحديد الظروى والشترود المطبقتة العتمتاد تتدابير إلزاميتة  -186-143

محاكمتتة واإلقامتتة الجبريتتة متتن قبيتتل التوقيتتف وإطتتحق الستتراا ب فالتتة رينمتتا تقتتاع ال
 (اليشتي -)تيمور 
مواصتلة الج تتود المبذولتتة لتعزيتتز النظتاع الق تتا ي للن تتوض بتتاألمن  -186-144

 العاع وسيادة القانون )سن؛افورة(ا
مواصتتلة تنفيتتذ اإلصتتحا الق تتا ي الشتتامل التتذي ي تتمن ممارستتة  -186-145

 االسلطات الق ا ية لسلطات ا وفقاا للقانون )قيرغيزستان(
مواصتتتتلة اإلصتتتتححات الق تتتتا ية ب تتتتدى تعزيتتتتز ضتتتتمانات حقتتتتوق  -186-146

 اإلنسان )نيجيريا(ا
يشمل إل؛اء "إعادة التأهيل متن بما إصحا نظاع الق اء اإلداري،  -186-147

فح  العمل"، والتصديق على الع د الدولي الخاب بتالحقوق المدنيتة والسياستية 
 )الواليات المتحدة األمري ية(ا

 ديادة الشفافية الق ا ية في استخداع عقوبة اإلعداع )النرويج(ا -186-148
مواصتتلة تحستتين اإلطتتار التنظيمتتي للمحتتامين بمتتا يتتتيح ل تتص ممارستتة  -186-143

 م نت ص دون عراقيل، ومواصلة مواءمة القوانين واللوا ح مع المعايير الدولية )هن؛اريا(ا
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المحتتتامون وظتتتتا ف ص  مواصتتتلة تعزيتتتتز الظتتتروى التتتتتي يمتتتارل في تتتتا -186-130
 فيردي(ا )كابو
ضتمان إجتراء تحقيتق ستريع وفعتتا  متن هيئتة مستتقلة ومحايتدة فتتي  -186-131

الحتتتاالت التتتتي يتتتدعي في تتتا محتتتامو التتتدفاع أن تتتص م نعتتتوا متتتن االتصتتتا  بمتتتوكلي ص 
التتذين ينشتتطون فتتي واألشتتخاب )فنلنتتدا(، واتختتاذ فطتتوات ل تتمان أن المحتتامين 

م ن ص ممارسة م ن ص بحريتة، بمتا فتي ذلتك عتن مجا  الن وض بحقوق اإلنسان ي
طريق التحقيق سريعاا في االدعاءات بتعرض ص للعنف والتخويف بما يعرقل عمل ص 

 )كندا(ا
إفطتتتار المشتتتتبه ب تتتص بحقتتتوق ص وواجبتتتات ص فتتتي الوقتتتن المناستتتب  -186-134

ووفقتتاا للقتتانون، والعمتتل بفعاليتتة لت يئتتة الظتتروى للمحتتامين للمشتتاركة فتتي الق تتايا 
 (اليشتي -اعتباراا من مرحلة التحقيقات الجنا ية )تيمور 

تستتتريع وتيتتترة إصتتتحا نظتتتاع الق تتتاء اإلداري ل تتتي يتتتتاا لجميتتتع  -186-133
 األشخاب فرب الوصو  إلى إجراءات النقض القانونية )كندا(ا

مواصتتلة ضتتمان فتترب حصتتو  الشتتباب علتتى المستتاعدة القانونيتتة  -186-134
 وفقاا للقانون )جيبوتي(ا

الحفتتاع علتتى الحمايتتة الفعالتتة لألستترة باعتبارهتتا الوحتتدة األساستتية  -186-135
 والطبيعية في قواع المجتمع )مصر(ا

تستتريع وتيتترة اإلصتتححات القانونيتتتة والمؤسستتية لحمايتتة حريتتتة  -186-136
التعبير وت وين الجمعيات والتجمع والدين والمعتقد حماية كاملتة فتي القتانون 

 والممارسة )أستراليا(ا
وقتتتتف جميتتتتع المححقتتتتات الجنا يتتتتة وإجتتتتراءات التوقيتتتتف وستتتتا ر  -186-137

أش ا  تخويتف األفتراد نتيجتة لممارستت ص الستلمية لحقتوق ص فتي حريتة التعبيتر أو 
 حرية ت وين الجمعيات والتجمع أو حرية الدين والمعتقد )إسبانيا(ا

 اتختتتتاذ التتتتتدابير ال تتتترورية ل تتتتمان أن الحقتتتتوق فتتتتي حريتتتتة التتتتدين -186-138
والنقافة والتعبير تحظى باالحتراع ال امل والحماية في جميع ال يئات اإلداريتة فتي 

 الصين )بولندا(ا
مواصتتتلة تعزيتتتز حريتتتة المعتقتتتد التتتديني والحفتتتاع علتتتى االنستتتجاع  -186-133

 االجتماعي والديني بين الس ان )ماليزيا(ا
معتقتتتد اتختتتاذ تتتتدابير فعالتتتة لحمايتتتة الحتتتق فتتتي حريتتتة التتتدين أو ال -186-140

 )النمسا(ا
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ضتتتتمان حريتتتتة التتتتدين متتتتن أجتتتتل الحفتتتتاع علتتتتى الوحتتتتدة الوطنيتتتتة  -186-141
 والسحمة اإلقليمية للبلد )جزر القمر(ا

وقتتتتتتف مححقتتتتتتة النتتتتتتال واضتتتتتتط ادهص بستتتتتتبب ممارستتتتتتة ديتتتتتتن ص  -186-144
معتقتتتتدهص، بمتتتتن فتتتتي ص ال اثوليتتتتك وغيتتتترهص متتتتن المستتتتيحيين وستتتت ان التبتتتتن  أو

نتتغ، وتحديتتد موعتتد لزيتتارة المقتترر الختتاب المعنتتي الفتتالون غو ممارستتو والوي؛تتور و 
 المعتقد )كندا(ا بحرية الدين أو

النظتتتر فتتتي إم انيتتتة مراجعتتتة التشتتتريعات الخاصتتتة بتتتالقيود اإلداريتتتة  -186-143
 لتوفير حماية أف ل لحرية الدين أو المعتقد )إيطاليا(ا

 تعزيز إطار حقوق اإلنسان ل مان حرية الدين )ناميبيا(ا -186-144
تحستتتتتين تنظتتتتتيص وإدارة الحتتتتتج إلتتتتتى الممل تتتتتة العربيتتتتتة الستتتتتعودية  -186-145

وفدماتتته لتزويتتد المستتلمين بوستتا ل الراحتتة وال تتمانات الستتت ما  فري تتة الحتتج 
 بسحسة )الممل ة العربية السعودية(ا

تعزيز التشريعات الخاصة بمنع الخارجين على القانون من تقتويض  -186-146
 اع عن حقوق اإلنسان )الممل ة العربية السعودية(امصالح سا ر النال باسص الدف

اعتمتتاد تتتدابير إضتتافية التختتاذ إجتتراءات صتتارمة ضتتد المنظمتتات  -186-147
 الطا فية لصون حرية العبادة والنظاع الديني العاع )أوغندا(ا

ت نيتتتتتف الج تتتتتود الراميتتتتتة إلتتتتتى تيستتتتتير مشتتتتتاركة المنظمتتتتتات غيتتتتتر  -186-148
ة ووستتتا ل اإلعتتتحع فتتتي صتتتون حقتتتوق اإلنستتتان الح وميتتتة والمؤسستتتات األكاديميتتت

 )نيجيريا(ا
تيستتير ت يئتتتة بيئتتتة تم ينيتتة  منتتتة، فتتتي القتتانون والممارستتتة، يم تتتن  -186-143

للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان على حد ستواء العمتل في تا دون 
 فوى وعراقيل أو شعور بانعداع األمن )أيرلندا(ا

ر الح وميتتة الوطنيتتة والدوليتتة باالضتتطحع الستتماا للمنظمتتات غيتت -186-150
بتتدور كامتتل وفعتتا  فتتي تعزيتتز وحمايتتة حقتتوق اإلنستتان، وفاصتتة عتتن طريتتق توستتيع 
نطاق تسجيل جميع فئات المنظمات غيتر الح وميتة والمنظمتات االجتماعيتة فتي 

 الصين وعن طريق توسيع نطاق حريت ا في العمل بفعالية )هولندا(ا
فروضة على حرية اإلعحع والتعبيتر التتي ال تتماشتى متع إدالة القيود الم -186-151

التي يفرض ا القانون، والتتي تعتبتر ضترورية ومتناستبة  -القانون الدولي لحقوق اإلنسان 
)السويد(ا واتخاذ التدابير ال رورية إلدالة القيود المفروضة على حرية التعبيتر، بمتا فتي 
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التتدوليين )كوستتتاري ا(ا وإل؛تتاء أيتتة ذلتتك القيتتود المفروضتتة علتتى الصتتحفيين التتوطنيين و 
 قيود مفروضة دون داع على حرية التعبير، وفاصة وسا ل اإلعحع )بولندا(ا

اإلفتتتراج ستتتريعاا عتتتن المحتجتتتزين أو المحبوستتتين بستتتبب ممارستتتة  -186-154
 حقوق ص في حرية التعبير )السويد(ا

 ية ضتتتتمان امتنتتتتا  جميتتتتع القتتتتوانين واللتتتتوا ح والتفستتتتيرات الق تتتتا -186-153
للدستور والع د الدولي الخاب بالحقوق المدنية والسياسية ل مان الوفاء بتالحق 

 الذي ي فله الدستور في حرية التعبير )الدانمرق(ا
بتتتتذ  المزيتتتتد متتتتن الج تتتتود لصتتتتون حريتتتتة التعبيتتتتر لجميتتتتع المتتتتتواطنين  -186-154

 )النرويج(ا
التتتترأي إصتتتتحا نظتتتتاع إنفتتتتاذ التشتتتتريعات والقتتتتوانين ل تتتتمان حريتتتتة  -186-155

 والتعبير، بما في ذلك على اإلنترنن )ألمانيا(ا
اتخاذ تدابير فعالة ل مان حرية التعبير ووسا ل اإلعحع من فتح   -186-156

تعديل القوانين والممارسات الحالية، بمتا فتي ذلتك قتانون أسترار الدولتة، واإلفتراج 
  ية(اعن جميع المدافعين عن حقوق اإلنسان والصحفيين )الجم ورية التشي

تعزيتتتز التتتتدابير الراميتتتة إلتتتى ضتتتمان حريتتتة التعبيتتتر وحريتتتة الصتتتحافة  -186-157
 )كوت ديفوار(ا

ضتتتمان إجتتتراء التحقيقتتتات المناستتتبة فتتتي جميتتتع حتتتاالت االعتتتتداء  -186-158
 على الصحفيين واإلعحميين والمدافعين عن حقوق اإلنسان )بولندا(ا

اإلعتتتحع علتتتى اإلنترنتتتن إدالتتتة جميتتتع العقبتتتات التتتتي تعرقتتتل حريتتتة  -186-153
 وضمان حرية التعبير والتجمع وت وين الجمعيات للجميع )فرنسا(ا

اتخاذ فطوات كي يتم ن المدونون والصتحفيون والمتدافعون عتن  -186-160
حقتتتوق اإلنستتتان متتتن ممارستتتة حق تتتص فتتتي حريتتتة التعبيتتتر، علتتتى اإلنترنتتتن وفتتتارج 

 ااإلنترنن، دون فوى من الرقابة أو المححقة )النمسا(
اتخاذ تدابير تتيح لجميع فئات المجتمع استتخداع اإلنترنتن دون  -186-161

 قيود )إستونيا(ا
مواصتتتتلة تطتتتتوير قطتتتتاعي اإلنترنتتتتن واالتصتتتتاالت وإدارت متتتتا، بمتتتتا  -186-164

ي تتتتمن الحقتتتتوق والمصتتتتالح المشتتتتروعة للنتتتتال العتتتتاديين فتتتتي التمتتتتتع باستتتتتخداع 
 اإلنترنن بسحمة وأمان )فيين ناع(ا
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عزيتتتتز الج تتتتود الراميتتتتة إلتتتتى التطتتتتوير المتتتتنظص ل نترنتتتتن وحمايتتتتة ت -186-163
الحقتتتتوق والمصتتتتالح المشتتتتروعة للنتتتتال العتتتتاديين، ف تتتتحا عتتتتن تعزيتتتتز التشتتتتريعات 

 الخاصة بحماية المعلومات على اإلنترنن واإلشراى علي ا )بن؛حديش(ا
التحقيق في أنشتطة اصتطناع المعلومتات ال اذبتة ونشترها، واتختاذ  -186-164
 بير حيا  األشخاب ال العين في أنشطة غير قانونية على اإلنترنن )كوبا(االتدا
تعزيتتتتتتز ال تتتتتتمانات المؤسستتتتتتية للحقتتتتتتوق والمصتتتتتتالح المشتتتتتتروعة  -186-165

 لوكاالت األفبار والصحفيين )ميانمار(ا
 مواصلة نشر وصحت اإلنترنن في مختلف المناطق الريفية )إثيوبيا(ا -186-166
يتتتل نشتتتاد المجتمتتتع المتتتدني واحتتتتراع التزامات تتتا طعاالمتنتتتاع عتتتن ت -186-167

 الدولية بشأن الحق في حرية التجمع السلمي )ألمانيا(ا
توستتتتيع نطتتتتاق قنتتتتوات و ليتتتتات الحتتتتوار المباشتتتتر بتتتتين الح ومتتتتة  -186-168

 والس ان )االتحاد الروسي(ا
مواصتتتلة تعزيتتتز حمايتتتة حقتتتوق جميتتتع المتتتواطنين فتتتي التعبيتتتر عتتتن  -186-163

 ا  ص على المأل والن وض ب ذ  الحقوق )شيلي(امعتقدات ص و ر 
ديتتتادة الشتتتفافية فتتتي وستتتا ل اإلعتتتحع التقليديتتتة واالجتماعيتتتة عتتتن  -186-170

طريق ضمان حقوق المواطنين الصتينيين فتي حريتة نقتد أي هيئتة أو موظتف تتابع 
 للدولة )أستراليا(ا

ة فتي بذ  الج ود ل مان مشاركة المرأة في الشؤون العامة وفاص -186-171
 اللجان القروية )ال ند(ا

 ضمان تنفيذ قانون االنتخابات )أوغندا(ا -186-174
مواصتتتتتلة ضتتتتتمان حقتتتتتوق المتتتتتواطنين فتتتتتي التعبيتتتتتر عتتتتتن أنفستتتتت ص  -186-173

 والتصوين واالنتخاب )أوغندا(ا
ديتتتادة الج تتتود الراميتتتة إلتتتى التصتتتدي لق تتتايا العمتتتا  الم تتتاجرين فتتتي  -186-174

 -أستتتتتترهص بمزيتتتتتتد متتتتتتن الفعاليتتتتتتة )إيتتتتتتران )جم وريتتتتتتة المنتتتتتتاطق الريفيتتتتتتة والح تتتتتترية و 
 اإلسحمية((ا

ديادة الج تود الراميتة إلتى تعزيتز وحمايتة حقتوق الست ان المقيمتين  -186-175
فتتتتي المنتتتتاطق الريفيتتتتة وأوضتتتتاع العمتتتتا  الم تتتتاجرين متتتتن المنتتتتاطق الريفيتتتتة )دولتتتتة 

 فلسطين(ا
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وع الصتين لصتون النقابات العماليتة لعمت مواصلة استخداع شب ة اتحاد -186-176
حقتتتتتوق المتتتتتوظفين فتتتتتي الحصتتتتتو  علتتتتتى الوظتتتتتا ف واألجتتتتتور وال تتتتتمان االجتمتتتتتاعي 

 )ميانمار(ا
مواصتتتلة الج تتتود الراميتتتة إلتتتى تعزيتتتز الحقتتتوق فتتتي العمتتتل وضتتتمان  -186-177

ستتتتحمة العمتتتتا ، بمتتتتا فتتتتي ذلتتتتك التعبيتتتتر ال امتتتتل فتتتتي التشتتتتريع عتتتتن مبتتتتدأ األجتتتتر 
 لقيمة المتساوية ) يسلندا(االمتساوي بين الرجل والمرأة على العمل ذي ا

تنفيتتذ االستتتراتيجية التتتي تعطتتي األولويتتة للتوظيتتف وضتتمان ت تتافؤ  -186-178
 فرب التوظيف للمقيمين في المناطق الح رية والمناطق الريفية )الجزا ر(ا

مواصتتلة اعتمتتاد سياستتات مواتيتتة للتوظيتتف وضتتمان ت تتافؤ فتترب  -186-173
 ية والمناطق الريفية )بل؛اريا(االتوظيف للمقيمين في المناطق الح ر 

مواصلة تحسين نظاع التأمين على البطالة ورفتع مستتوى التخطتيط  -186-180
 الموحد لصناديق تأمين البطالة )أن؛وال(ا

إيجتتتتاد أستتتتاليب لتنفيتتتتذ اللتتتتوا ح ذات الصتتتتلة الخاصتتتتة بال تتتتمان  -186-181
 االجتماعي لرجا  الدين )األردن(ا

نظتص ال تمان االجتمتاعي لجميتع الست ان  مواصتلة تحستين جميتع -186-184
 المسنين )بروني دار السحع(ا

مواصتتتتلة تطبيتتتتق سياستتتتات تعزيتتتتز ضتتتتمانات الحقتتتتوق االجتماعيتتتتة  -186-183
واالقتصتادية للمتتواطنين، وفاصتة فتتي مجتاالت التعلتتيص والرعايتة الصتتحية والحمايتتة 
ا  االجتماعيتتتتتة والعمتتتتتل، وإيتتتتتحء اهتمتتتتتاع فتتتتتاب للفئتتتتتات ال تتتتتعيفة منتتتتتل األطفتتتتت

 واألشخاب ذوي اإلعاقة واألقليات الوطنية )االتحاد الروسي(ا
مواصتتلة تحستتين ظتتروى المعيشتتة فتتي المنتتاطق الريفيتتة متتن فتتح   -186-184

 تأسيس بنى تحتية اجتماعية وضمان فدمات أف ل للس ان )النيجر(ا
مواصتتتلة تتتتوفير الحمايتتتة الشتتتاملة لحقتتتوق المتتتواطنين االقتصتتتادية  -186-185

 جم ورية كوريا الشعبية الديمقراطية(اة والنقافية )واالجتماعي
مواصتتتلة الج تتتود المبذولتتتة لتنفيتتتذ نظتتتص ضتتتمان اجتمتتتاعي ت تتتون  -186-186

 متاحة للمقيمين في المناطق الح رية والريفية )ال ون؛و(ا
 مواصتتتتتتلة اتختتتتتتاذ التتتتتتتدابير فتتتتتتي مجتتتتتتالي ال تتتتتتمان االجتمتتتتتتاعي والصتتتتتتحة -186-187

 )أذربيجان(ا
لج تتتود المبذولتتتة للق تتتاء علتتتى الفقتتتر وتحستتتين مرافتتتق ت نيتتتف ا -186-188

 الرعاية الصحية للس ان )موريشيول(ا
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م تتاعفة الج تتود المبذولتتة لتنفيتتذ مشتتاريع الحتتد متتن الفقتتر وتعزيتتز  -186-183
 تنمية المناطق الفقيرة )ماليزيا(ا

الحفاع على اإلنجادات المحققة في الق تاء علتى الفقتر وتعزيزهتا  -186-130
طيتتتد الج تتتود المتواصتتتلة عتتتن طريتتتق التركيتتتز علتتتى مخططتتتات التنميتتتة ومواصتتتلة تو 

الريفيتتتة المت املتتتة حستتتب أولويات تتتا وتجربت تتتا فتتتي الميتتتدان للن تتتوض بتتتالحق فتتتي 
 التنمية )إريتريا(ا

مواصتتتتتلة تنفيتتتتتذ السياستتتتتات الوطنيتتتتتة الراميتتتتتة إلتتتتتى تحستتتتتين نفتتتتتاذ  -186-131
ين مستتتويات معيشتتة المتتواطنين إلتتى ستتبل العتتيش والتنميتتة، واالستتتمرار فتتي تحستت

 الس ان وفقاا للظروى الوطنية في الصين )الم؛رب(ا
مواصلة ديادة االستنمار في الحد من الفقر ورفتع مستتويات الحتد  -186-134

 من الفقر تدريجياا، ومن ثص تقليص عدد الفقراء من الس ان )مودامبيق(ا
قتصتتادية مواصتتلة األنشتتطة الراميتتة إلتتى رأب الصتتدع فتتي التنميتتة اال -186-133

واالجتماعيتتة بتتين المنتتاطق الريفيتتة والح تترية وبتتين المنتتاطق الج؛رافيتتة، ومواصتتلة 
الج ود المبذولة للق تاء علتى الفقتر متن فتح  تنفيتذ مشتروعات الحتد متن الفقتر 

 واستراتيجيات التوظيف )صربيا(ا
مواصتتتتلة الج تتتتود المبذولتتتتة لتنفيتتتتذ فطتتتتط العمتتتتل التتتتتي وضتتتتعت ا  -186-134

طتتتتط العمتتتتل المتصتتتتلة بصتتتتون حقتتتتوق الستتتت ان االقتصتتتتادية الصتتتتين، وفاصتتتتة ف
 واالجتماعية والنقافية، بمن في ص الس ان األضعف والفئات الم مشة )كمبوديا(ا

ضتمان ستحمة ميتا  الشترب بتعزيتز بنتاء شتب ة لمراقبتة ستحمة ميتا   -186-135
 الشرب )مودامبيق(ا

  ن )نيبا (امواصلة الن وض بحقوق المزارعين والرعاة في الس -186-136
مواصتتتلة التقتتتدع فتتتي بنتتتاء مستتتاكن دا متتتة للمتتتزارعين والرعتتتاة فتتتي  -186-137

 المنطقة على أسال طوعي وحسب احتياجات ص الحقيقية )تركمانستان(ا
بذ  المزيد من الج ود لتعزيتز م تاع جميتع إدارات الح ومتة التتي  -186-138

 ات((االمتعددة القومي -تقدع الخدمات العامة )بوليفيا )دولة 
الوقاية من األمراض والمعالجتة من تا وتنقيتف الست ان بالوقايتة متن  -186-133

 األمراض المزمنة وعحج ا )أن؛وال(ا
إنشتتاء شتتب ة وطنيتتة للختتدمات العامتتة ت؛طتتي الرياضتتة فتتي المنتتاطق  -186-400

 الريفية والح رية )تشاد(ا
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 مواصتتتتلة ضتتتتمان حتتتتق الطفتتتتل فتتتتي الصتتتتحة ومواصتتتتلة التوجتتتته نحتتتتو -186-401
الخفتتتض المستتتتمر فتتتي معتتتدالت وفيتتتات األطفتتتا  دون ستتتن الخامستتتة متتتن العمتتتر 

 )إندونيسيا(ا
تحستتتتين جتتتتودة الختتتتدمات المقدمتتتتة إلتتتتى األم تتتتات فتتتتي المنتتتتاطق  -186-404

الريفية والح رية، وديادة نستبة األطفتا  التذين يولتدون فتي المستشتفيات وففتض 
 معدالت وفيات األطفا  )الم؛رب(ا

رعاية األمومة وفاصة في المناطق الريفية والعمل  تحسين فدمات -186-403
علتتى ديتتادة نستتبة النستتاء الحتتتي يلتتدن فتتي المستشتتفيات وتقليتتل معتتدالت وفيتتات 

 األم ات أثناء الوالدة )قطر(ا
مواصتتلة الج تتود الراميتتة إلتتى تحستتين الظتتروى الصتتحية للستت ان  -186-404

متتا فتتي ذلتتك متتن ب تتدى مواصتتلة الحتتد متتن معتتدالت وفيتتات األم تتات والرضتتع، ب
 فح  إذكاء الوعي )سري الن ا(ا

 تعزيز تنفيذ التعليص اإللزامي لمدة تسع سنوات )تشاد(ا -186-405
مواصتتلة االستتتنمار واتختتاذ التتتدابير المناستتبة ل تتمان تمتتتع جميتتع  -186-406

 األطفا  في سن الدراسة بالحق في التعليص )البرت؛ا (ا
وحصتتتو  الستتت ان علتتتى فتتتدمات  مواصتتتلة تحستتتين نظتتتاع التعلتتتيص -186-407

 تعليص جيدة )سن؛افورة(ا
ت نيتتتف الج تتتود الراميتتتة إلتتتى توطيتتتد الحتتتق فتتتي التعلتتتيص لمواصتتتلة  -186-408
مستتتوى التعلتتيص اإللزامتتي علتتى غتترار التقتتدع المحتترد فتتي ت تتوين رأل المتتا   رفتتع

 البشري )إريتريا(ا
لنا يتتتتة ديتتتتادة المتتتتوارد المقدمتتتتة لمنشتتتتمت التعلتتتتيص فتتتتي المنتتتتاطق ا -186-403

 والريفية، والمناطق التي تقطن ا األقليات العرقية )االتحاد الروسي(ا
 تحسين فرب وصو  الس ان الم مشين إلى التعليص )السن؛ا (ا -186-410
 ضمان الحق في التعليص ألطفا  العما  الم اجرين )تشاد(ا -186-411
افقين اعتمتتتاد تتتتدابير إضتتتافية ل تتتمان كامتتتل حقتتتوق األطفتتتا  المتتتر  -186-414

 للعما  الريفيين الم اجرين إلى المناطق الح رية في التعليص )إيطاليا(ا
مواصتتتتلة إيتتتتحء أهميتتتتة كبتتتترى لصتتتتون حقتتتتوق األطفتتتتا  المتتتترافقين  -186-413

 للعما  الريفيين الم اجرين في التعليص اإللزامي )ليسوتو(ا 
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مواصتتتتلة بتتتتذ  الج تتتتود لتعزيتتتتز حتتتتق األطفتتتتا  المتتتترافقين للعمتتتتا   -186-414
 م اجرين من المناطق الريفية في التعليص )جم ورية كوريا(اال

تخصتتتتيص المزيتتتتد متتتتن المتتتتوارد التعليميتتتتة للمنتتتتاطق الوستتتتطى وال؛ربيتتتتة  -186-415
والمنتتتتاطق الريفيتتتتة والمنتتتتاطق النا يتتتتة والحدوديتتتتتة ولمنتتتتاطق األقليتتتتات العرقيتتتتة )جنتتتتتوب 

 السودان(ا
وال ستتتتيما فتتتتي تحستتتتين أوضتتتتاع المتتتتدارل فتتتتي المنتتتتاطق الريفيتتتتة،  -186-416

 المناطق الفقيرة المجاورة )جنوب السودان(ا
رفتتع مستتتوى التعلتتيص لتتذوي اإلعاقتتة وضتتمان تلقتتي األطفتتا  ذوي  -186-417

 اإلعاقة في سن الدراسة للتعليص اإللزامي )األردن(ا
مواصتتلة توستتيع نطتتاق بتترامج الدولتتة للمتتنح الدراستتية ل تتمان عتتدع  -186-418

 ب الفقر )دمبابوي(اتسرب الطحب من المدارل بسب
مواصتتتلة اتختتتاذ التتتتدابير والسياستتتات الراميتتتة إلتتتى ضتتتمان حقتتتوق  -186-413

األقليتتات العرقيتتة فتتتي التتتعلص وال تابتتة وتطتتتوير الل؛تتات الخاصتتة ب تتتا فتتي القتتتوانين 
 )كمبوديا(ا المعنية
بتتتتذ  المزيتتتتد متتتتن الج تتتتود لحمايتتتتة النقافتتتتات، وفاصتتتتة ثقافتتتتات  -186-440

 ايثار النقافية )العراق(ايز حماية األقليات العرقية، وتعز 
بذ  المزيد متن الج تود ل تمان جميتع حقتوق اإلنستان، بمتا في تا  -186-441

 الحقوق النقافية لألقليات )اليابان(ا
اتختتاذ تتتدابير تشتتريعية وعمليتتة إضتتافية للستتماا لألقليتتات العرقيتتة  -186-444

بال امتتتل وضتتتمان بحفتتتو هويت تتتا النقافيتتتة وممارستتتة حقتتتوق اإلنستتتان الخاصتتتة ب تتتا 
 مشاركت ا في صنع القرار، وفقاا للدستور الصيني )النمسا(ا

مواصلة ضمان حقوق األقليات العرقيتة علتى قتدع المستاواة ووفقتاا  -186-443
 البوليفارية(ا -للقانون )فنزويح )جم ورية 

تعزيتتتتتتز حمايتتتتتتة حقتتتتتتوق األقليتتتتتتات العرقيتتتتتتة الدينيتتتتتتة واالجتماعيتتتتتتة  -186-444
سياسية، وضمان السرعة والشفافية في التحقيقات في االنت اكات واالقتصادية وال

 المبلغ عن ا )أستراليا(ا
ستتبل الوصتتو  إلتتى منتتاطق األقليتتات  رفتتع القيتتود المفروضتتة علتتى -186-445

 بش ل كامل )أستراليا(ا
مواصتتتلة تعزيتتتز التنميتتتة االقتصتتتادية فتتتي منتتتاطق األقليتتتات العرقيتتتة  -186-446

 مية )ال ند(اوتعزيز قدرت ا على التن
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مواصلة تعزيز التنمية االقتصادية في جميع المناطق وتعزيز قتدرت ا  -186-447
 على التنمية الذاتية )نيبا (ا

مواصتتلة تنفيتتذ نظتتاع الح تتص التتذاتي اإلقليمتتي فتتي المنتتاطق العرقيتتة  -186-448
ة وت يئة المزيد من الظروى المواتية لألقليات العرقية للمشاركة في ميادين السياس

 واالقتصاد والنقافة )فيين ناع(ا
مواصتتلة تنفيتتذ نظتتاع الح تتص التتذاتي فتتي منتتاطق األقليتتات العرقيتتة  -186-443

ومعاملة األقليات العرقية معاملة أكنر فصوصية في مجتاالت السياستة واالقتصتاد 
 والنقافة والتعليص )كوبا(ا

ترامتتاا  اتختتاذ فطتتوات عاجلتتة الحتتتراع حقتتوق األقليتتات العرقيتتة اح -186-430
كامحا، بما في ذلك الممارستات السياستية والدينيتة الستلمية وأشت ا  التعبيتر عتن 

 ال وية النقافية )السويد(ا
مواصتتتتلة اتختتتتاذ التتتتتدابير للم تتتتي قتتتتدماا فتتتتي التنميتتتتة االقتصتتتتادية  -186-431

، لحمايتة الحتق واالجتماعية لمنطقة شين دجيتانغ أوي؛تور المتمتعتة بتالح ص التذاتي
ن والمعتقتد، وللحفتتاع أي تتاا علتى االستتتقرار فتتي هتذ  المنطقتتة التتتي فتي حريتتة التتدي

 تتمتع بالح ص الذاتي )طاجي ستان(ا
ضتتمان مشتتاركة أفتتراد جميتتع األقليتتات العرقيتتة مشتتاركة ديمقراطيتتة  -186-434

وإتاحتتة ستتبل الوصتتو  إلتتى جميتتع منتتاطق األقليتتات دون عراقيتتل، بمتتا في تتا منطقتتة 
 التبن )ألمانيا(ا

اية األقليات العرقية والدينية، بمن في ص ست ان منطقتتي التبتن حم -186-433
وأوي؛تتور، ووقتتف جميتتع السياستتات غيتتر المتناستتبة التتتي ال تصتتب فتتي صتتالح ص، 

 والتعامل مع سخط ص دون عنف وبالحوار )الجم ورية التشي ية(ا
حمايتتتة حقتتتوق مجموعتتتات األقليتتتات العرقيتتتة، بمتتتن فتتتي ص ستتت ان  -186-434

ي؛تور والمن؛وليتون، وفقتاا لدستتور الصتين والتع تدات الدوليتة فتي منطقتي التبتن وأو 
 مجا  حقوق اإلنسان )الواليات المتحدة األمري ية(ا

االستتتتجابة للتتتدعوة الموج تتتة إلتتتى المقتتترر الختتتاب المعنتتتي بحريتتتة  -186-435
التتدين والمعتقتتد لزيتتارة منطقتتتي أوي؛تتور والتبتتن، فتتي ضتتوء الشتتواغل المعتترب عن تتا 

 إلنسان في هاتين المنطقتين )فرنسا(اإداء وضع حقوق ا
 استئناى الحوار في كح االتجاهين في التبن )نيوديلندا(ا -186-436
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تعزيتتتتز الج تتتتود المبذولتتتتة التختتتتاذ إجتتتتراءات ضتتتتد المجتتتترمين التتتتذين  -186-437
أو يخوفتتتون ص أو يستتتاعدون ص علتتتى ذلتتتك  ًا االنتحتتتار حرقتتتايحرضتتتون ايفتتترين علتتتى 

 )باكستان(ا
لتدابير الرامية إلى تقديص من يحرض ايفرين على االنتحتار ديادة ا -186-438

 حرقاا إلى العدالة )أودب ستان(ا
تركستان الشرقية لمنع أنشطت ا العنيفتة، مواصلة مواج ة منظمات  -186-433

ومستتاعدة النتتال العتتاديين متتن المختتدوعين فتتي هتتذ  المنظمتتات وضتتحاياها علتتى 
 العودة إلى حيات ص الطبيعية )باكستان(ا

مواصتلة مواج تتة األنشتتطة االنفصتتالية اإلرهابيتتة والعرقيتتة التتتي يقتتوع  -186-440
 ب ا بعض األفراد والمجموعات )سري الن ا(ا

حمايتتة الحجئتتين متتن كوريتتا الشتتمالية وفقتتاا للقتتانون التتدولي التزامتتاا  -186-441
 بمبدأ عدع اإلعادة القسرية )الجم ورية التشي ية(ا

بشتتأن  ضتتية األمتتص المتحتتدة لشتتؤون الحجئتتينمفو قبتتو  توصتتيات  -186-444
 يشمل اعتماد تشريع وطني بشأن اللجوء )جم ورية كوريا(ابما ق ايا الحجئين، 

تتتوفير الحمايتتة المناستتبة لطتتالبي اللجتتوء والحجئتتين عبتتر الحتتدود،  -186-443
بمتتتن فتتتي ص فاصتتتة الحجئتتتون متتتن البلتتتدان المجتتتاورة، وفقتتتاا لحعتبتتتارات اإلنستتتانية 

 د الدولية المعنية منل مبدأ عدع اإلعادة القسرية )جم ورية كوريا(اوالقواع
 مواصلة تعزيز الحق في التنمية )ناميبيا(ا -186-444
إيتتحء األولويتتة لحتتق الستت ان فتتي التنميتتة ومواصتتلة بتتذ  الج تتتود  -186-445

الرامية إلتى رفتع مستتوى معيشتة الست ان فتي إطتار مستاعي الصتين لحمايتة حقتوق 
 زيزها )اليمن(ااإلنسان وتع

مواصلة بذ  الج ود الرامية إلتى حمايتة البيئتة وتحستين مستتويات  -186-446
 المعيشة )بيحرول(ا

تعزيتتتز اإلجتتتراءات الراميتتتة إلتتتى ضتتتمان التمتتتتع بتتتالحقوق األساستتتية  -186-447
 والوصو  إلى البنية التحتية األساسية في أغلب المناطق النا ية )كوت ديفوار(ا

التعتتتتتاون التتتتتدولي ل ستتتتت اع فتتتتتي تطتتتتتوير االقتصتتتتتاد العتتتتتالمي  مواصتتتتتلة -186-448
 )بن؛حديش(ا

تعزيز الج ود الدا مة الرامية إلى إعما  الحتق فتي التنميتة وفاصتة  -186-443
 من فح  تباد  الخبرات وأف ل الممارسات مع سا ر البلدان النامية )لبنان(ا
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الحتتد متتن الفقتتر تعزيتتز التعتتاون التتدولي متتع ستتا ر البلتتدان متتن أجتتل  -186-450
 وبلوغ األهداى اإلنما ية لأللفية والحوكمة الرشيدة )جنوب أفريقيا(ا

مواصتتلة تطتتوير التعتتاون والتبتتاد  الننتتا ي والمتعتتدد األطتتراى، وفاصتتة  -186-451
 في مجا  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والنقافية )جم ورية ال ون؛و الديمقراطية(ا

  الخبتترات الم تستتبة فتتي التعامتتل متتع الحتتق فتتي تطتتوير برنتتامج لتبتتاد -186-454
 التنمية مع البلدان األفريقية في سياق منتدى التعاون بين الصين وأفريقيا )سيراليون(ا

فتتي هتتذا التقريتتتر تعبتتر عتتن موقتتتف  التتتواردةوجميتتع االستتتنتاجات و/أو التوصتتيات  -187
ينب؛تي تأويل تا علتى أن تا الدولة )الدو ( التي قدمت ا و/أو الدولتة موضتوع االستتعراضال وال 

 تحظى بتأييد الفريق العامل ك لال
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 المرفق

 تش يلة الوفد  
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