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 مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الددور  الاداملا املنادف وفقدار لقدرار قلد   قدو   -1

. واسُتعرضد  ااالدة ا 2018أاير/مدايو  18إىل  7ا دورتد  الالثنيديف ا الفدمة مدن 5/1اإلنسان 
. وتددرأو وفددد بددنغثدييف 2018مددايو أاير/ 14بددنغثدييف ا اسلسددة اااديددة عاددرةا املعقددودة ا 

وزيدددر القدددانون والعددددل والاددد،ون الربملانودددةا أنوسدددول  دددو . واعتمدددد الفريدددق العامدددل التقريدددر املتعلدددق 
 .2018أاير/مايو  17ببنغثدييف ا جلست  السابعة عارةا املعقودة ا 

التددا  ا اختددار قلدد   قددو  اإلنسددان فريددق املقددررين 2018كددانون الالاي/يندداير   10 وا -2
 )اجملموعة الالثنيوة( لتوسري االستعراض املتعلق ببنغثدييف: أفغانستانا وأوكرانواا ورواندا.

مددن مرفددق قددرار  5والفقددرة  5/1مددن مرفددق قددرار قلدد   قددو  اإلنسددان  15ووفقددار للفقددرة  -3
 ا صدرت الواثئق التالوة ألغراض استعراض ااالة ا بنغثدييف:16/21اجملل  

 (؛A/HRC/WG.6/30/BGD/1)أ( )15/عرض كتايب مقدم وفقار للفقرة تقرير وطين )أ( 
جتموددددم للمعلومددددات أعدتدددد  مفوضددددوة األمددددم املتحدددددة السدددداموة اقددددو  اإلنسددددان  )ب( 

 (؛A/HRC/WG.6/30/BGD/2)ب( )15)املفوضوة( وفقار للفقرة 
 (.A/HRC/WG.6/30/BGD/3)ج( )15موجز أعدت  املفوضوة وفقار للفقرة  )ج( 
ولدد  إىل بددنغثدييف عددن طريددق اجملموعددة الالثنيوددة قائمددة أسدد لة أعددد ا مسددبقار كددل مددن وُأ  -4

إسددددبانواا وأملانودددداا وأوروغددددوا ا والربازيددددلا والربتغددددالا وبلسويدددداا وسددددلوفونواا والسددددويدا وسويسددددراا 
ولوختنادتاينا ومالةدةا واململيدة املتحددة لربيةانوددا العيمدن و يرلنددا الادمالوةا والدوالايت املتحدددة 

 األمرييوة. وميين االطثع علن  ذه األس لة ا املوقم الابيي لثستعراض الدور  الاامل.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض الدولة موضوع االستعراض -ألف 

قال رئدو  الوفدد إن يعودم البادر يولددون متسداوين ا اليرامدة وااقدو يا ا إ دارة إىل  -5
ي،سف ل  أن ممارسات التمووز وانتهاكدات  لعاملي اقو  اإلنسانا ورأى أن مامن اإلعثن ا 1 املادة

السدوا   بعدد  قدو  اإلنسدان. وا يسمو  بعض احمللليف فمة ما تزال موجودة فوما  قو  اإلنسان ال
 العاملي ااا ا فتح  بنغثدييف  دود ا للماردين قسرار من مواطين موامنار.

ملعوقدات الرا ندةا ر بد  رئوسدة الدوزراخا  دوخة  سدونةا  فدراد وقال إن  علدن الدرغم مدن ا -6
الرو ونغواا الذين وصفتهم  هنم أكالر األ خاص تعرضار لثضةهاد ا العاملا والذين ُأجدربوا علدن 

ملودون فدرد مدن  1.1الفرار من داير م ا موامندار. وأرد  ابلقدول إن  دعن بدنغثدييف است دا  
م من أسوأ أنواع االنتهاكات ا قال  قو  اإلنسدان ا موامندارا وقدد   أفراد الرو ونغوا الذين عانوا

أُتوحددد  للوكددداالت  إلدددوهما بددددعم مدددن اجملتمدددم الددددو ا ااددددمات األساسدددوة واملدددفوى امل،قددد . كمدددا
اإلنسانوة إميانوة الوصول اليامل إىل مدينة كوك  ابزارا  وث يوجد أكرب خموم ا العامل إليدواخ 

 أفراد الرو ونغوا.
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وأضا  أن بنغثدييف أ رزت تقدمار ملحوظار ا قال التنموة االجتماعوة واالقتصداديةا  -7
 24.3ا املائدة. واففدض معددل الفقدر إىل  7.5سسل الناتج احمللدي اإلعدا  مندوار قواسدوار قددره  إذ

ر . وزاد متوسددط العمدد2006 ا املائددة ا عددام 38.4بعدددما كددان رقدددار  2016ا املائددة ا عددام 
 عامار. 72املتوقم لوبلغ 

ا و دي وقد استوف  بنغثدييف عوم املعايري الالثنية لرفم البلد من قائمة أقل البلددان مندوار  -8
ترى أن خةتها للتنموة الااملة للسموما املتمحورة  ول مبدأ عددم تدرأ أ  أ دد خلدف الركدنا 

نسان للسموم. وأفداد رئدو  الوفدد ترتبط ارتباطار ونيوقار برؤيتها القائمة علن أساو كفالة  قو  اإل
 ن بنغثدييف بذل ا ا السنوات اام  املاضوةا كل اسهود املمينة لتنفوذ التوصدوات املقبولدة 

توصوةا وذلك عن طريق عملوة تااورية رااركة اايومدة  191ا اسولة السابقةا البالغ عدد ا 
 واجملتمم املدي.

م  بددنغثدييف تقارير ددا روجددن العهددد الدددو  اادداص السددنوات األربددم املاضددوةا قددد   وا -9
اباقددددو  املدنوددددة والسواسددددوةا واالتفاقوددددة الدولوددددة امايددددة  قددددو  عوددددم العمددددال املهدددداجرين وأفددددراد 
أسددددر ما والعهددددد الدددددو  اادددداص اباقددددو  االقتصددددادية واالجتماعوددددة والالقافوددددةا واتفاقوددددة  قددددو  

ددددرت  األ ددددخاص ذو  اإلعاقددددةا واتفاقوددددة الق دددداخ علددددن عوددددم أ دددديال التمووددددز ضددددد املددددرأة. ويسَّ
املعتقدددد وانينتددديف مدددن زايرات املقدددررة  زايرةر للمقدددرر ااددداص املعدددين نريدددة الددددين أو بدددنغثدييف أي دددار 

اااصدددددة املعنودددددة نالدددددة  قدددددو  اإلنسدددددان ا موامندددددار. وقدددددد اسدددددتساب  بدددددنغثدييف لةلدددددن عقدددددد 
للمهددداجرين والفريدددق العامدددل املعدددين  اجتماعدددات مدددن جاندددن املقدددرر ااددداص املعدددين نقدددو  اإلنسدددان

غدري الةدوعي. وقبدل اإلعدثن عدن أ  التزامدات دولودة أخدرىا يتعديف  ناالت االختفاخ القسدر  أو
 علن بنغثدييف  الوار معاسة املسائل املتعلقة ببناخ القدرات علن نةا  م،سساهتا الوطنوة.

اقدو  اإلنسدان إىل  دد كبدري.  السنوات اام  املاضوةا تعزز عمل اللسنة الوطنودة وا -10
مدن اللسدان الدائمدة وسندة  39ا ذلدك  سنة من اللسان الربملانوةا را 50وعثوة علن ذلكا مثة 

دددل السدددلةة  ميافحدددة الفسدددادا تادددر  علدددن تنفودددذ توصدددوات االسدددتعراض الددددور  الادددامل. وتواص 
 االر إلقامة العدل.ينبغي ابعتبار ا سبوثر فع الق ائوة املستقلة االضةثع بدور ا كما

يتعلدددددق ابملسددددد،ولوة اسنائودددددة  وتندددددتهج بدددددنغثدييف سواسدددددة يعددددددم التسدددددام  إطثقددددداري فومدددددا -11
مين  القانون عمومار  ،الخ املوظفيف ااصانة مدن املث قدة  للموظفيف امليلفيف إبنفاذ القوانيف. وال

لددب  فودد  عوددم  ييف علددن  ددو القدددرار أكددرب مددن الرعايددة مقارنددةر بغددري م. وتُدددين بددنغثد اسنائوددة وال
 ددددوادع العنددددف ضددددد األقلوددددات الدينوددددة واإلنينوددددةا وتتخددددذ اإلجددددراخات الثزمددددة باددددفن ادعدددداخات 

 ارتياب العنف ا  ذا املودان  سرع وق  ممين.
وسعوار إىل محاية  قو  األقلوات اإلنينوةا التزم  اايومة بتنفوذ اتفا  السثم ألراضدي  -12

. وينص التعديل ااام  عار للدستور علدن مسد،ولوة الدولدة عدن محايدة   بة  وتاغونغ  كمل 
 وتنموة الالقافات والتقالود احمللوة الفريدة للسماعات القبلوة واإلنينوة.

منيمددة مددن  3 000يزيددد علددن  وتتسددم البو ددة الدميقراطوددة ا البلددد ابالزد ددارا بوجددود مددا -13
ملدددة  الودددار ا بدددنغثدييف. ومندددذ إجدددراخ االسدددتعراض املنيمدددات غدددري اايومودددة احمللودددة والدولودددة العا

رفددم العدددد اإلعددا  للقنددوات  مددن القنددوات التلفزيونوددة اسديدددةا ممددا 18الالددايا  دد  املوافقددة علددن 
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من الصحف العاملة. وقد ُسنَّ أي ار قدانون الصدندو   2 800يوجد ا البلد  قناةا كما 34إىل 
 .2014 دييف لعاماالست ماي لرعاية الصحفويف ا بنغث

للمنتدددى االقتصدداد  العددامليا  2017 للم، ددر العدداملي للفسددوة بدديف اسنسدديف لعددام ووفقددار  -14
بلدددار واملرتبددة األوىل ا منةقددة جنددوب  144ا تلدد  بددنغثدييف املرتبددة السددابعة واألربعدديف مددن بدديف 

ة. ومددددن خددددثل  سددددوا. وقددددد ا تلدددد  املرتبددددة السددددابعة ا العددددامل ا قددددال التميدددديف السواسددددي للمددددرأ
التعدددديل السدددابم عادددر للدسدددتورا مددددَّدت بددددنغثدييف فدددمة واليدددة أع ددداخ الربملدددان مدددن النسدددداخ ا 
املقاعد احملسوزة. وقدد جدرى  سدز نيلدث املقاعدد للنسداخ املر دحات ا انتخداابت الو دات احمللودة. 

 2018 ي لعدداموُمنحدد  رئوسددة الددوزراخ جددائزة تنموددة القدددرات القواديددة للمددرأة علددن الصددعود العددامل
 اعمافار بدور ا الرايد  ا قال  ييف املرأة.

ا مسدتيملةر بدذلك القدانون السدابق ا  دذا 2013 وسنَّ  بنغثدييف قانون الةفل لعدام -15
. 2004 بتعددددديل قددددانون تسددددسول املوالوددددد والوفوددددات لعددددام 2013 اجملدددالا وقامدددد  أي ددددار ا عددددام

. وصدددر قددانون 2013  ددخاص ذو  اإلعاقددة ا عددامواعُتمددد القددانون املتعلددق نقددو  ومحايددة األ
لتلبودددة ا تواجدددات األ دددخاصا ردددن فدددوهم األطفدددالا الدددذين يعدددانون مدددن  2013 منفصدددل ا عدددام

ا املائددة لخ دددخاص  1مدددن التو ددد. وقددد خصصددد  اايومددة  صددة قددددر ا  اضددةراب عقلددي أو
ا املائدددددة لدددددم ا  10ذو  اإلعاقدددددة ا الوظدددددائف اايومودددددة مدددددن الدرجدددددة األوىلا و صدددددة قددددددر ا 

 الوظائف اايوموة من الدرجتيف الالالالة والرابعة.
هبدددد  تدددوفري املروندددة ا إجدددراخات  2006 ا ُعدددد  ل قدددانون العمدددل لعدددام2013 عدددام وا -16

تسدددسول النقددداابت العمالودددة وتددددابري الصدددحة والسدددثمة املهنوتددديف. ويُعدددم   الودددار  مودددم مصدددانم 
وانيف. ومددن أجددل تعزيددز السددرة انمنددة واملنيمددة والنياموددةا سددنَّ  امللبوسددات ابعتبار ددا مةابقددة للقدد

 .2013 بنغثدييف قانون العمالة ا ااارج واملهاجرين لعام
ا الدددديت 2015 واعتمددددت اايومددددة االسدددماتوسوة الوطنوددددة لل ددددمان االجتمددداعي ا عددددام -17

مدل واأليتدام وكبدار السدن تيفل اادق ا ال دمان االجتمداعي للعداطليف عدن العمدل واملعدوقيف واألرا
ا خةددة لل ددمان االجتمدداعي علددن أسدداو دورة ااودداةا  مددن املددواطنيف. و ددرع  بددنغثدييف أي ددار 

تغةددي الندداو مددن عوددم الف ددات العمريددة ا إطددار  ددبية ال ددمان االجتمدداعي علددن قدددم املسدداواة 
 وبةريقة  املة.

ون السددددثمة الغذائوددددة   اايومددددة قددددانومددددن أجددددل كفالددددة سددددثمة وصددددحة املددددواطنيفا سددددن   -18
. وروجددددن  ددددذا القددددانونا 2014 واعتمدددددت أي ددددار قواعددددد السددددثمة الغذائوددددة لعددددام 2013 لعددددام

 حميمة خمتصة ابلسثمة الغذائوة. 64أُنا   
ا املائدددة مدددن السددديان مدددن إمددددادات موددداه الادددرب  97.9الوقددد  اااضدددرا يسدددتفود  وا -19
 ماموليف خبدمات مرافق الصر  الصحي.ا املائة من السيان  99نةا وقد ابت احملس  
ا املائددددة مددددن السدددديان ا بددددنغثدييف ماددددموليف بتغةوددددة مرافددددق  80وأصددددب  أكالددددر مددددن  -20

 .2021 اليهرابخا ومن املقرَّر كفالة اإلمداد ابليهرابخ للسموم نلول عام
ا  53.5ا وكدان قددره 2016 ا املائة ا عدام 72.3وزاد معدل حمو أموة اليبار لوبلغ  -21

. وقددد أسددفرت ااددوافز اايوموددةا مددن قبوددل تقدددن املددن  مددالثرا عددن تسددسول 2005 املائددة ا عددام
 ا املائة للفتوات. 100معدل التحا  ابملدارو االبتدائوة ينا ز 
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السواسددة الوطنوددة  2016 وسددعوار إىل تعزيددز الصددحة العامددةا اعتمدددت بددنغثدييف ا عددام -22
 .2030-2017أي ار االسماتوسوة الوطنوة لصحة املرا قيف  املتعلقة ابملخدرات. وقد وضع 

سددوا  معاسددة الق ددااي العاملوددة مالددل اإلر دداب والتةددر  املصددحوب ابلعنددف ا عوددم  وا -23
أ دداخ العدداملا اضددةلع  بددنغثدييف بددربامج توعوددة واسددعة النةددا  ملنددم التةددر  املصددحوب ابلعنددف 

 جملتمعات احمللوة.والتاددا رااركة الاباب والنساخ وقادة ا
ومدددن أجدددل التصدددد  لدددلاثر ال دددارة الناعدددة عدددن تغدددري املندددا ا ابدرت رئوسدددة الدددوزراخ إىل  -24

ملوددددون دوالر.  400إناددداخ صدددندو  اسدددت ماي لتغدددري املندددا  ردددوارد البلدددد اااصدددةا بقومدددة قددددر ا 
ل بدنغثدييف ا املائة من موزانوتها السنوية ملاداريم التيودف. وتيد 7إىل  6وخصص  بنغثدييف 

ملتزمددة ابلوفدداخ ابلتزاماهتددا روجددن اتفددا  ابريدد ا و ددي تدددعو إىل التعدداون واملسدداعدة علددن الصددعود 
 الدو  ا مواجهة  ذا التحد .

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
وفددود ببودداوت. وتددرد التوصددوات املقدمددة أنيندداخ جلسددة  105أنيندداخ جلسددة التحدداورا أدىل  -25

 التحاور ا الفرع الالاي من  ذا التقرير.
النيددا أهنددا تعتددرب فددت  اادددود أمددام الثج دديف الرو ونغوددا خةددوة يُقتدددى هبددا.  ذكددرت سددر  -26
 .2025   بنغثدييف علن تنفوذ تعهد ا ابلق اخ علن عمل األطفال نلول عامو ال  
ميافحة الفقر وحتسيف أ ارت دولة فلسةيف إىل اسهود اليت تبذلا بنغثدييف من أجل  -27

 سوما ا مودان العمل. مستوايت املعواةا وتعزيز  قو  املرأةا وال
اعددم  السددودان ابسهددود الدديت تبددذلا بددنغثدييف ا مودددان  قددو  اإلنسددانا وأنيدد  علددن  -28

 تعاون البلد مم قل   قو  اإلنسانا علن الرغم من التحدايت املانيلة.
م الددذ  اضددةلع  بدد  بددنغثدييف ا مواجهددة التدددفق الائددل اعمفدد  السددويد ابلدددور الددا -29

لثج يف الرو ونغواا وأ ارت إىل أن بنغثدييف جديرة بتلقي أ يال الت امن والدعم من اجملتمدم 
 الدو  علن دور ا  ذا.

دعددددد  سويسدددددرا بدددددنغثدييف إىل ضدددددمان إجدددددراخ انتخددددداابت دميقراطودددددة و دددددرة ونزيهدددددة ا  -30
 يف علن است افة عدد كبري من الثج يف الرو ونغوا.. و ن فت بنغثدي2018 عام
أ دادت اسمهوريدة العربودة السدورية ابسهدود الدديت تبدذلا بدنغثدييف لتحسديف  الدة  قددو   -31

 اإلنسانا علن الرغم من التحدايت والعقبات القائمة.
أنيندد  ليلنددد علددن التعددديثت الدديت أُدخلدد  علددن خمتلددف القددوانيفا و ددسع  بددنغثدييف  -32
لن مواصدلة العمدل مدم موامندار واملنيمدات الدولودة ليفالدة العدودة الةوعودة لخ دخاص ا منةقدة  ع

 كوك  ابزار.
   توغو ابلقرارات املتخذة لتعزيز امل،سسة الوطنوة اقو  اإلنسان وابسهدود املبذولدة نو   -33

 ملواجهة التحدايت النا  ة عن تدفق الثج يف الرو ونغوا.
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ا ذلددك رفددم سددن  هددود الراموددة إىل حتسدديف  الددة  قددو  اإلنسددانا ردداأ ددادت تددون  ابس -34
 الزواجا وميافحة العنف ضد املرأة وميافحة االجتار ابلبار.

أ ددددادت تركوددددا ابسهددددود الراموددددة إىل النهددددوض نقددددو  اإلنسددددانا وابلتعدددداون مددددم انلوددددات  -35
ة الناعدة عدن تددفق الثج ديف الدولوة اقو  اإلنسانا وبتصد  بنغثدييف للحالة اإلنسانوة اااد

 الرو ونغوا.
نو  دد  تركمانسددتان ابإلصددث ات املدخلددة علددن النيددام الددوطين امايددة  قددو  اإلنسددان  -36

 وإنااخ ميتن أميف امليامل. وأنين  علن اسهود املبذولة للحد من الفقر.
تعلقدة نقدو  أنين  أوكرانوا علدن املبدادرات التادريعوة والسواسداتوة للتصدد  للتحددايت امل -37

 اإلنسان. و ال  علن اختاذ مزيد من ااةوات ليفالة  قو  اإلنسان لثج يف الرو ونغوا.
أنيندددددد  اإلمددددددارات العربوددددددة املتحدددددددة علددددددن التقدددددددم احملددددددرز ا قددددددال ااقددددددو  االقتصددددددادية  -38

 واالجتماعوةا وأ ادت ابلتاريعات املتعلقة نماية األسرة واافاظ علن قومتها االجتماعوة.
أعرب  اململية املتحدة عن قلقها إزاخ االدعاخات املتعلقدة بعملودات إعددام خدارج نةدا   -39

الق ددداخ و ددداالت اختفددداخ قسدددر . ودعددد  بدددنغثدييف إىل معاسدددة ال دددغو  املفروضدددة علدددن  ريدددة 
 املعتقد. التعبري و رية الدين أو

ة تيددوين اسمعوددات أعربدد  الددوالايت املتحدددة عددن قلقهددا إزاخ القوددود املفروضددة علددن  ريدد -40
و ريدددة التعبدددري الددديت تسدددتهد  املعارضدددةا والتقدددارير الدددواردة بادددفن انتهاكدددات  قدددو  اإلنسدددان مدددن 

   علن إجراخ انتخاابت  قوقوة.جانن قوات األمنا و ال  
مددددددددن الثج دددددددديف الرو ونغودددددددداا  800 000 لر بدددددددد  أوروغددددددددوا  ابلتددددددددزام تددددددددوفري مددددددددفوى  -41

يال أخددرى مددن العقددوابتا وابلتدددابري املتخددذة ملنددم العنددف وابالستعاضددة عددن عقوبددة اإلعدددام   دد
 ضد النساخ واألطفال.

أعربدددد  عهوريددددة فنددددزويث البولوفاريددددة عددددن تقدددددير ا للسهددددود الراموددددة إىل تنفوددددذ توصددددوات  -42
االسددتعراض السددابقا ونو دد  ابلددربامج اإلمنائوددة الوطنوددة ومادداريم اإلسدديانا وسددفل  عددن التدددابري 

 رأة.املتخذة لتمييف امل
 2017 أ رزتدد  بددنغثدييف علددن صددعود النمددو االقتصدداد  ا عددام وم رددا أ ددادت فوودد  -43
 قال ااد من الفقر. وسفل  عن اسهود املبذولة مليافحة تغري املنا . وا
اعم  الومن بتعاون بنغثدييف مم الاركاخ الدولويف مدن أجدل الوفداخ ابلتزاماهتدا ا قدال  -44

 ا ذلك التدابري التاريعوة بافن التعذينا واألطفال واملعوقيف.  قو  اإلنسانا را
تلحدددددق ابلركدددددن ا الوفددددداخ  تدددددزال تادددددعر ابلقلدددددق ألن بدددددنغثدييف مل قالددددد  زامبودددددا إهندددددا ال -45

تصدد   علدن عددد  أهندا مل يتعلق ابلتعاون مم  لوات  قو  اإلنسدانا كمدا ابلتزاماهتا الدولوة وفوما
 سان.من الصيوأ ا قال  قو  اإلن

نو   زمبابو  ابلتدابري التاريعوة والسواساتوة واإلدارية من أجدل تعزيدز  قدو  اإلنسدان  -46
ا ذلددك سددن قددوانيف امايددة األطفددال واأل ددخاص ذو  اإلعاقددةا وكددذلك ا قددال  ومحايتهدداا رددا

 األمن الغذائي.
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ن أجدددل تعزيدددز اعمفددد  أفغانسدددتان رختلدددف املبدددادرات التادددريعوة والسواسددداتوة املتخدددذة مددد -47
 امل،سسات الوطنوة. ونو   إبيواخ  و ملوون  خص من الثج يف الرو ونغوا.

ر بدد  اسزائددر ابعتمدداد التدددابري الراموددة إىل تعزيددز املمارسددة الدميقراطوددة والاددفافوة ا إدارة  -48
 الا،ون العامة. ور ب  ابلتدابري املعتمدة مليافحة الفساد وبافن الثج يف الرو ونغوا.

أ ددددادت األرجنتدددديف ابعتمدددداد ااةددددة اامسددددوة السددددابعةا ابلمكوددددز علددددن أ دددددا  التنموددددة  -49
املسدددتدامة. ونو ددد  ابلتددددابري املتخدددذة مليافحدددة التموودددز والعندددف ضدددد األقلودددات والتصدددد  ألزمدددة 

 الثج يف الرو ونغوا.
  الدددد  أسددددمالوا علددددن محايددددة  قددددو  املاددددردين الرو ونغوددددا. و ددددددت علددددن أ وددددة إجددددراخ -50

انتخددداابت  دددرة ونزيهدددة و ددداملة للسمودددم ا وقددد  ال دددق مدددن  دددذا العدددام. وأ دددارت إىل  ددددوع 
 وفوات خارج نةا  الق اخ وفرض عقوبة اإلعدام.

أ دادت النمسدا إبيدواخ أفدراد الرو ونغوداا وأعربد  عدن قلقهدا إزاخ التقدارير الدواردة عدن  دن   -51
عدددن  قدددو  اإلنسدددان. وال يددد  أن  سمدددات ضدددد األقلودددات الدينودددةا والصدددحفويفا واملددددافعيف 

ن   املس،ولوة اسنائوة ال  سنوات. 9تزال حمددة عند س 
. وسددفل  كوددف أني ددر إيددواخ أ ددادت أذربوسددان برفددم بددنغثدييف مددن قائمددة أقددل البلدددان منددوار  -52

 ملوون  خص من أفراد الرو ونغوا ا منةقة كوك  ابزار علن  قو   عن بنغثدييف.
يددل علدن األولويدة الديت تعةوهدا بدنغثدييف  قانون أميف املياملا ممدا أ ادت البحرين بَسن   -53

بدد  بوضددم االسددماتوسوة الوطنوددة لل ددمان إىل حتقوددق االتسددا  واإلنصددا  ا تةبوددق القددانون. ور   
 االجتماعي ابعتبار ا تامل غاايت مستمدة من أ دا  التنموة املستدامة.

 اعتمددهتا بدنغثدييفا وأقدرت  ن حتسديف أ ادت بدرابدوو ابإلصدث ات التادريعوة الديت -54
يددزال يتعدديف علددن بددنغثدييف بددذل جهددود    الددة  قددو  اإلنسددان  ددي عملوددة مسددتمرةا ورأت أندد  ال

 كبرية ا  ذا اجملال.
ر بدد  بددوثروو ابلعمددل الاددامل واملنهسددي مددن أجددل حتقوددق أ دددا  التنموددة املسددتدامةا  -55

  رفاه سياهنا.و نفت بنغثدييف علن التقدم احملرز ا حتسيف
اعمفددد  بلسويدددا اباةدددوات اإلخابودددة املتخدددذة ا تنفودددذ توصدددوات االسدددتعراض السدددابقا  -56

 و سع  علن مواصلة تعزيز محاية  قو  اإلنسانا وفقار للمعا دات الدولوة.
أ ادت بنن ابسهود املبذولة لتنفوذ التوصوات املقدمدة ا االسدتعراض السدابق. وأ دارت  -57

 اسود الذ  تقوم  بنغثدييف مم انلوات الدولوة اقو  اإلنسان. إىل التعاون
ا ر بددد  بدددولن ابإلادددازات احملققددددة ا الوفددداخ رعدددايري اادددروج مددددن ف دددة أقدددل البلددددان منددددوار  -58

و دددسع  بدددنغثدييف علدددن مواصدددلة خةتهدددا للتنمودددة املتمحدددورة  دددول اإلنسدددانا مدددم المكودددز بوجددد  
 تمم.خاص علن الارائ  ال عوفة ا اجمل

ال يدد  دولددة بولوفوددا املتعددددة القوموددات التقدددم احملددرز ا ااددد مددن الفقددرا وأعربدد  عددن  -59
 ا تمامها رعرفة املزيد عن جتربة البلد ا التنفوذ التدرخي للحق ا ال مان االجتماعي.
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 دددسع  البوسدددنة والرسددددك بدددنغثدييف علدددن تقدددددن تقارير دددا الدوريدددة الدددديت فدددات موعددددد  -60
ىل  و ات املعا دداتا ولينهدا اعمفد  ابسهدود الديت بدذلتها بدنغثدييف مدن أجدل حتسديف تقدميها إ

  الة  قو  اإلنسان.
أ دددادت بوتسدددواو  هدددود بددددنغثدييف إليدددواخ  دددوا  ملودددون فددددرد مدددن الج دددي الرو ونغوددددا.  -61

ا ونو دددد  ابلتدددددابري التاددددريعوة املتخددددذة وفقددددار لثلتزامددددات التعا ديددددة باددددفن األطفددددالا والتعددددذين
 واملعوقيف.

ددد -62   رئدددو  الوفدددد  ددديره إىل اسمودددم علدددن تقددددن الددددعم اإلنسددداي إىل أفدددراد الرو ونغودددا وج 
 وطلن تقدن الدعم الثزم ليفالة عودهتم الةوعوة اليرمية انمنة إىل بلد م.

وأكددد أن بددنغثدييف تفعددل أكالددر مددن البلدددان الدديت وق عدد  علددن االتفاقوددة اااصددة بوضددم  -63
م وبروتوكولددداا علدددن الدددرغم مدددن عددددم ان دددمامها إىل  دددذين الصدددييفا وقدددد   1951 امالثج ددديف لعددد

علدددن سددد،ال مدددن أذربوسدددان عدددن األنيدددر  تفاصدددول عدددن التددددابري املتخدددذة لددددعم أفدددراد الرو ونغودددا. وردار 
الناجم عن أزمة الرو ونغواا ذكر أن عددد أفدراد الرو ونغودا املوجدودين  الودار ا منةقدة كدوك  ابزار 

عدددد السدديان احمللودديف. وقددد تسددبن تدددفق الثج دديف ا زايدة كبددرية ا أسددعار السددلم يبلددغ ضددعف 
د السدديان احمللوددونا غددري القددادرين علددن اسددتخدام أراضددوهم ألغددراض األساسددوة ا املنةقددة. وتيب دد

تعددددد  الزراعددددةا خسددددارة ا سددددو  العمددددل لصدددداا أفددددراد الرو ونغودددداا الددددذين يقبلددددون أجددددورار أد . ومل
يزيدددد مدددن معددداوهتم. وعلدددن  ديدددة متا دددة للسددديان احمللوددديف مندددذ تددددفق الثج ددديفا ممددداااددددمات البل

الصعود الوطينا مت حتويل املدوارد مدن أجدل نادر عددد إضداا مدن مدوظفي إنفداذ القدانون ا منةقدة  
 ينعي   رماور ابلنسبة إىل املناطق األخرى من البلد. كوك  ابزار اماية الرو ونغواا و و ما

د رئدددو  الوفدددد علدددن اتبددداع تعلدددق بوكددداالت إنفددداذ القدددانون و قدددو  اإلنسدددانا  دددد  ي وفومدددا -64
م ا  دداالت املسدد،ولوة اسنائوددة ألفددراد وكدداالت إنفدداذ القددانونا وقددد   سواسددة عدددم التسددام  إطثقددار 

مالددداالر علدددن ذلدددك ا ق دددااي القتدددل العمدددد السدددبم ا مديندددة ورااينغدددانجا الددديت صددددرت فوهدددا أ دددد 
وكداالت إنفداذ القدانون املددانيف. وقدال إن اايومدة تتخدذ موقفدار واضدحار  امدار  العقوابت نق أفدراد

 يتعلق ب لوع وكاالت إنفاذ القانون ا عملوات االختةا . بعدم اإلفثت من العقاب فوما
يتفددقا بيددل ا ددماما مددم رأ  مفدداده أن  دداالت االختفدداخ القسددر  متيددررة  وقددال إندد  ال -65

كالدددري مدددن األ ودددانا خدددر  اإلبدددثف عدددن  ددداالت اختةدددا  حمتملدددة  ااددددوع ا بدددنغثدييف. وا
ألفراد علن أهنا  االت اختفاخ قسر . وقال إن ذلك يُعزى إىل نودة واضدحة  دي قدذ  اايومدة 

يالبدد  زيددف  كالددري مددن اادداالتا يعددود َمددن يُعتددربون أهنددم ضددحااي إىل اليهددورا ممددا وإاازاهتددا. وا
 ت اختفاخ قسر .يسمن  اال االدعاخات املتعلقة را

وأضا   ن اايومة حترص علن محايدة اجملتمدم املددي وكداتد املددووت اإلليمونودةا و دي  -66
بددذلك تددوفر لخ ددخاص مددن عوددم ف ددات اجملتمددم  وددزار اريددة التعبددري. وقددال إندد  أصدددر تعلومددات إىل 

يُيادددف  ا مل2016 عوددم مراكدددز الادددرطة ا بددنغثدييف مدددن أجدددل تددوفري األمدددن لخفدددراد. ومنددذ عدددام
 توجَّ  أ  هتديدات هبذا الافن. وقوع أ   الة جديدة من  وادع القتل امل،سفة  ذه ومل

 2006 وأفدداد  ن القددانون املتعلددق بتينولوجوددا املعلومددات واالتصدداالت قددد ُسددن ا عددام -67
يومدة أن أعقاب املسائل الديت أاثرهتدا وسدائط اإلعدثما رأت اا لتقنيف التوقوعات اإلليمونوة. وا

. وسدعوار إىل ميافحدة جدرائم الف داخ اإلليدموي 57املادة غدري مناسدبةا ووافقد  علدن إلغداخ املدادة 
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يد،نير ا  وكفالة أمن ا تعمل بنغثدييف  الوار من أجل سن قانون األمن الرقميا و ي ستيفل أال
  رية اليثم والتعبري.

ا 1929 ودددد زواج الةفدددل لعددداما عددددَّل  بدددنغثدييف قدددانون تقو2013 وقدددال إنددد  ا عدددام -68
تنةبددددق املددددادة  عامددددار للددددذكور. وال 21عامددددار لدددد وع وإىل  18فرفعدددد  السددددن الدددددنوا للددددزواج إىل 

روافقددددة احمليمددددة واألوصددددواخ علددددن  املنصددددوص علوهددددا ا القددددانونا املتعلقددددة ابليددددرو  اااصددددةا إال
تخدام املدادة. وسدتيل حتدع أ   الة من  داالت إسداخة اسد األ خاص املعنويف. و ىت اننا مل

 اايومة يقية دومار بافن تنفوذ ا تنفوذار سلومار.
يتعلدددق ابلتصدددديق علدددن االتفاقودددة الدولودددة امايدددة عودددم األ دددخاص مدددن االختفددداخ  وفومدددا -69

 االتفاقودة واناثر االقسر ا ذكدر أند  يتعديف أن جُتدر  بدنغثدييف حتلدوثر مفصدثر لخ يدام الدواردة 
إذا كددان مددن  النيددام القددانوي القددائم لددديها. وبعددد ذلددكا سددوُتخذ قددرار باددفن مددا املمتبددة علوهددا ا

ال رور  التصديق علن االتفاقوة. وأضا  أن سن  قانون )منم( التعذين والوفاة أنيناخ اال تسداز 
 ددو رالابددة  ددهادة علددن قبددول بددنغثدييف توصددوات جولددة االسددتعراض الالانوددة. وقبددل  2013 لعددام

توكدددددول االختودددددار  الدددددذ  يتدددددو  بددددددخ عمدددددل  لودددددة تقددددددن الاددددديوىا ينبغدددددي التصدددددديق علدددددن الربو 
لبدددنغثدييف معاسدددة الالغدددرات القائمدددة ا التادددريعات الوطنودددة. وتعتدددزم اايومدددة إدخدددال التعدددديثت 

 الثزمة علن القوانيفا ابلتااور مم أصحاب املصلحة املعنويف.
ل إيدواخ أفدراد الرو ونغوداا وأنيند  أ ادت الربازيل ابالستسابة اليرمية اليت ظهرت من خث -70

علدددن اسهدددود املبذولدددة لتعزيدددز املسددداواة بددديف اسنسددديف واادددد مدددن الفقدددر. و دددسع  بدددنغثدييف علدددن 
 االن مام إىل االتفاقوتيف املتعلقتيف ابنعدام اسنسوة وغري ذلك من الصيوأ الامة.

واإلادازات الديت حتققد  أنين  كمبوداي علن تعديل التاريعات املتعلقة نقدو  اإلنسدانا  -71
ا قددددال التنموددددة االقتصددددادية واالجتماعوددددةا و ددددسع  بددددنغثدييف علددددن تددددوفري املددددوارد مددددن أجددددل 
النهددوض ابمل،سسددات الوطنوددة املعنوددة بتعزيددز  قددو  اإلنسددان والدميقراطوددة واإلدارة الر ددودة وسددوادة 

 القانون.
 ونغوددداا ودعددد  بدددنغثدييف إىل ور بددد  كنددددا ابسهدددود املبذولدددة مدددن أجدددل إيدددواخ أفدددراد الرو  -72

(ا واتفاقوددددة  ددددق التنيددددوم 87 )رقددددم 1948تنفوددددذ اتفاقوددددة ااريددددة النقابوددددة ومحايددددة  ددددق التنيددددوما 
 (.98 )رقم 1949واملفاوضة اسماعوةا 

ر بدد   ددولي ابلتقدددم احملددرز ا قددال  قددو  اإلنسددانا ولينهددا أعربدد  عددن قلقهددا إزاخ  -73
 اااصيف وأ د األفرقة العاملة إىل البلد.الةلبات املعلقة لزايرات املقررين 

ر بدد  الصدديف  هددود البلددد ا قددال التنموددة االجتماعوددة واالقتصدداديةا وااددد مددن الفقددرا  -74
 وحتسيف التعلوم وخدمات الرعاية الصحوة ونيم ااماية االجتماعوة.

ودددداا ديفددددوار بددددنغثدييف علددددن الت ددددامن الددددذ  أبدتدددد  إزاخ الج ددددي الرو ونغ  نددددفت كددددوت -75
 و سعتها علن مواصلة حتسيف  الة النساخ واألطفال والثج يف.

ر بدد  كددواب روافقددة بددنغثدييف علددن القددوانيف اسديدددةا وسددفل  عددن مدددى األولويددة الدديت  -76
 تعةوها اايومة لتوفري ال مان االجتماعي للف ات ال عوفة.
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لثج دددديف الرو ونغودددداا اخ املتمالددددل ا قبددددول عدددددد كبددددري مددددن ار بدددد  تاددددويوا ابملوقددددف البن دددد -77
 ولينها ال ي  استمرار وجود حتدايت خةرية متعلقة نقو  اإلنسان.

ر بددد  عهوريدددة كددددوراي الادددعبوة الدميقراطودددة ابلتدددددابري التادددريعوة والسواسددداتوة الراموددددة إىل  -78
 حتسيف  الة  قو  اإلنسان وابسهود املبذولة لتنموة البلد.

زواج األطفدددالا واالفتقدددار إىل املدددوارد البادددرية واملعددددات  أعربددد  الددددامنرأ عدددن قلقهدددا إزاخ -79
 امليتبوةا وعدم توافر قواعد معونةا األمر الذ  يعو  عمل سنة األراضي.

ر بددد  جوبدددود ابلتقددددم احملدددرز بادددفن  قدددو  الةفدددل واأل دددخاص ذو  اإلعاقدددةا وتعزيدددز  -80
 اللسنة الوطنوة اقو  اإلنسان.

انونودددة املعتمددددة واسدددماتوسوة ال دددمان االجتمددداعي املتبعدددة سدددفل  مصدددر عدددن التددددابري الق -81
 .اماية املسنيفا ور ب  ابعتماد برومج توفري فرص العمل والدخل املستقر للف ات األ د فقرار 

أ ادت إستونوا  هدود بدنغثدييف إلبقداخ  ددود ا مفتو دة ومحايدة الثج ديف الفدارين مدن  -82
 ر.التمووز واالضةهاد والعنف ا موامنا

أنينددد  فنلنددددا علدددن التددددابري املتخدددذة مندددذ جولدددة االسدددتعراض األخدددرية مدددن أجدددل التصدددد   -83
تدددزال تادددعر ابلقلدددق إزاخ العددددد اليبدددري مدددن  للعندددف ضدددد النسددداخ والفتوددداتا ولينهدددا قالددد  إهندددا ال

 التقارير الواردة بافن  ذا العنف.
ة الصددحوة والتعلددوما ونسددن أ ددادت فرنسددا ابلتقدددم احملددرز باددفن ااددق ا الغددذاخ والرعايدد -84

 االستقبال الذ  يبدي  البلد إزاخ الثج يف من موامنار.
ر ب  غابون ابسهود املبذولة ا قال إدارة اليوارع الةبوعوةا وضدمان  قدو  الف دات  -85

 ال عوفةا مالل النساخ واألطفال واأل خاص املصابيف بفريوو نقص املناعة البارية/اإليدز.
ا ابسهود اليت يبذلا البلدد مليافحدة االجتدار وأنيند  علدن جهدوده مدن أجدل ر ب  جورجو -86

ا  استقبال الج ي الرو ونغوا ا ظل اال دمام اليامدل لنيدام اامايدة الدولودةا رغدم أند  لدو  طرفدار 
 االتفاقوة اااصة بوضم الثج يف.

ال  مددن الثج دديف أعربدد  أملانوددا عددن تقدددير ا لبددنغثدييف باددفن تقدددن املددفوى مل ددات ان -87
 الرو ونغوا.

أ ددادت غدداو ابسهددود املبذولددة امايددة  قددو  اإلنسددانا وال يدد  بصددفة خاصددة تعزيددز  -88
 امل،سسات الدميقراطوة و لوات املساخلة.

أنينددد  الودددوون علدددن السدددخاخ الدددذ  تبديددد  بدددنغثدييف ا است دددافة الثج ددديف الرو ونغودددا  -89
 ثدييف ا مواجهة األزمة اإلنسانوة املتعلقة  فراد الرو ونغوا.وعلن اسهود اليبرية اليت بذلتها بنغ

 نددفت غودداو بددنغثدييف علددن اإلادداز الددذ  يتسلددن ا البلددد مددن خددثل وجددود نسدداخ ا  -90
 مناصن رئو  الوزراخا ورئو  الربملانا وزعوم ووئن زعوم املعارضة.

ا اماية  قدو  أعدداد كبدرية مدن  نفت  اييت بنغثدييف علن اسهود املتواصلة اليت تبذل -91
 الثج يف الفارين من التمووز والعنف ا املنةقة.
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سددوما إزاخ  اليرسددي الرسددو  ابسهددود الراموددة إىل تعزيددز ومحايددة  قددو  اإلنسددانا وال أقددر   -92
 ااوار بيف األداين. الثج يف الرو ونغواا وابلتقدم احملرز ا ااد من الفقر وا

عن تقدير ا للتقدم احملرز ا تنفوذ التوصوات الصادرة عن االسدتعراض أعرب   ندوراو  -93
 السابقا وكررت أتكود دعمها للسهود اليت تبذلا اايومة.

 وَّدد   يسددلندا  سددن ال ددوافة والتعدداطف اللددذين تبددديهما اايومددة ا تقدددن املسدداعدة  -94
 اإلنسانوة إىل عاعة الرو ونغوا.

احملددددرز ا قددددال التنموددددة وااددددد مددددن الفقددددر واألمددددن الغددددذائيا أنيندددد  النددددد علددددن التقدددددم  -95
ابلتدددددابري الراموددددة إىل حتسدددديف املسدددداواة بدددديف اسنسدددديف ا ااصددددول علددددن التعلددددوم والرعايددددة  وأ ددددادت

 الصحوة وفرص العمل.
أ ددادت إندونوسددوا بتعزيددز التدددابري امل،سسددوة والقانونوددة امايددة املددرأة مددن العنددف. ور بدد   -96

 قانون املتعلق  ميف امليامل وابلتصد  لثجتار ابلبار.ابعتماد ال
ال يدد  عهوريددة إيددران اإلسددثموة أن التدددفق غددري املتوقددم لثج دديف الرو ونغوددا قددد أعددا   -97

 التقدم احملرز ا محاية  قو  اإلنسانا األمر الذ  يتةلن ا تمام اجملتمم الدو .
ا ذلدك  تالقودف ا قدال  قدو  اإلنسدانا رداأ ادت اململية العربوة السعودية  هدود ال -98

التدددرين املقدددم مددن اللسنددة الوطنوددة اقدددو  اإلنسددان إىل وكدداالت إنفدداذ القددانونا وإدراج  قدددو  
 اإلنسان ا املنهاج الدراسي ألكادميوة الارطة.

أ ادت  يرلندا  هود بنغثدييف من أجل محاية الثج يف الرو ونغوا وبتعاوهندا مدم املقدررة  -99
اااصة املعنودة نالدة  قدو  اإلنسدان ا موامندارا رغدم  دعور ا ابلقلدق إزاخ التادريعات الديت تفدرض 
قودددودار علدددن  ريدددة التعبدددري وإزاخ التقدددارير الدددواردة عدددن ممارسدددات العندددف ضدددد املددددافعيف عدددن  قدددو  

 اإلنسان.
بذولددة امايددة سددوما ابسهددود امل بدد  إيةالوددا ابلتددزام بددنغثدييف بعملوددة االسددتعراضا والر    -100

  قو  الةفلا وأعرب  عن تقدير ا العتزام بنغثدييف توسوم نةا  التعلوم االبتدائي اإللزامي.
ر ب  الواابن ابعتماد قواعد ان با  للسهاز الق دائيا وابسهدود الرامودة إىل تعزيدز بنداخ  -101

دد كبددددري مددددن قدددددرات الق دددداة واملددددوظفيف القددددانونويفا وأعربدددد  عددددن تقدددددير ا باددددفن قددددرار إيددددواخ عدددد
 الثج يف واستمرار ااوار مم موامنار.

أنيددد  األردن علدددن الددددعم املقددددم مدددن بدددنغثدييف إىل امل،سسدددات الوطنودددة لتعزيدددز  قدددو   -102
 اإلنسانا وأ اد ابلتدابري التاريعوة واإلدارية املتخذة ا  ذا الصدد.

ما ا إطار التعداون مدم سو ر ب  اليوي  ابسهود املبذولة منذ االستعراض األخريا وال -103
 لوات اإلجراخات اااصةا وتعزيز اللسنة الوطنوة اقدو  اإلنسدانا وتعزيدز سندة ميافحدة الفسدادا 

 واعتماد القوانيف املتعلقة نقو  اإلنسان.
وذكددددر رئددددو  الوفددددد أن بددددنغثدييف بصدددددد دراسددددة انيندددديف مددددن مادددداريم قددددوانيف ميافحددددة  -104

  إىل قانون ا  ذا الصدد.التمووزا وأن البلد سوتوصل قريبار 
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وأضا  أن بنغثدييفا ا سدعوها إىل زايدة حتريدر اال تيدام إىل الق داخا بصددد معاسدة  -105
ا ذلددك التاددسوم علددن اعتمدداد سددبل  املسددائل املتعلقددة ابلقدددرات املتا ددة ا اسهدداز الق ددائيا رددا

 بديلة لتسوية املنازعات.
ن ا قةدداع املثبدد  اسددا زةا وأن بددنغثدييف ملتزمددة عدداد  ندداأ أطفددال يعملددو  وذكددر أندد  مددا -106

 7-8ا علدن النحدو الدوارد ا الدد  2025 ابلق اخ علن عمل األطفال  موم أ يال  نلدول عدام
مددن أ دددا  التنموددة املسددتدامة. وقددال إن بددنغثدييف خف دد  ا وقدد  سددابق عتبددة الع ددوية املتعلقددة 

ا املائة. ومت تعديل القانون للسماح بوجدود نقداابت  20ا املائة إىل  30إبنااخ نقاابت عمالوة من 
عمالوددة ا مندداطق جتهوددز الصددادرات. وقددد ان ددم  بددنغثدييف أي ددار إىل اتفاقوددة ااريددة النقابوددة ومحايددة 

 (.98 )رقم 1949( واتفاقوة  ق التنيوم واملفاوضة اسماعوةا 87 )رقم 1948 ق التنيوما 
وددددة الاددددعبوة ابلتددددابري املتخددددذة لتنفوددددذ معا دددددات  قددددو  أ دددادت عهوريددددة الو الدميقراط -107

ا ذلددك اعتمدداد القددوانيف املتعلقددة ابلتعددذين واأل ددخاص ذو   اإلنسددان علددن الصددعود الددوطينا رددا
 اإلعاقة واألطفال.

ر دددددن االحتددددداد الروسدددددي خبةدددددوات اعتمددددداد القدددددوانيف املتعلقدددددة ابألمدددددن الغدددددذائي الدددددوطينا  -108
 عاقةا واباةوات الفعالة مليافحة الفساد.واألطفال واأل خاص ذو  اإل

ال ي  ابكستان مم التقدير اعتماد القواعد املتعلقة رنم العنف العائلي واامايدة مند ا  -109
 وسن  قانون تقوود زواج الةفلا واسهود الراموة إىل الق اخ علن الفقر.

ت االسدتعراض الددور  أعرب  لوبوا عن تقددير ا للسهدود املبذولدة مدن أجدل تنفودذ توصدوا -110
ا ذلدك اعتمداد قدوانيف بادفن األ دخاص ذو  اإلعاقدةا ومندم  الاامل وااللتزامات التعا ديةا ردا

 التعذينا واألطفال.
ي إزاخ عودم أ ديال أعرب  مدغاقر عن ارتوا ها بادفن سواسدة يعددم التسدام  إطثقدار  -111

 الجتماعي.العنف ضد األقلوات الدينوة واعتماد اسماتوسوة ال مان ا
أ ددادت مددالوزاي اباةددوات املتخددذة مددن أجددل تعزيددز امل،سسددات الوطنوددة املعنوددة ابلنهددوض  -112

ابلدميقراطوددة واايددم الر ددود وسددوادة القددانونا وابلتعدداطف الددذ  بدددا مددن خددثل االسددتسابة ألزمددة 
 الرو ونغوا. وسفل  عن ااةوات املتخذة للحد من اال تساز السابق للمحاكمة.

ادت ملدددددديف ابلتددددددابري التادددددريعوة الددددديت اختدددددذهتا بدددددنغثدييف بادددددفن محايدددددة  قدددددو  أ ددددد -113
 األ خاص ذو  اإلعاقةا وتقوود زواج الةفلا والتنوع البوولوجي.

سدددوما اسهدددود الرامودددة إىل إيدددواخ  أقددرت امليسدددوك ابلتقددددم احملدددرز مندددذ اسولدددة السدددابقةا وال -114
 أكالر من ملوون  خص من الج ي الرو ونغوا.

ددد -115 يدددزال يادددعر  ن اسبدددل األسدددود ابلتقددددم احملدددرز ا ميافحدددة التموودددزا لينددد  قدددال إنددد  الر  
ابلقلدددددق إزاخ التموودددددز ضدددددد النسددددداخ واألطفدددددال املهماددددديفا و دددددث علدددددن اليادددددف عدددددن القدددددوانيف 

 والسواسات التمووزية.
أنيدددد  املغددددرب علددددن اسهددددود املبذولددددة مددددن أجددددل الرو ونغودددداا وتعزيددددز انلوددددات امل،سسددددوةا  -116

 وميافحة اإلر اب.
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أ ددادت وموبوددا ابلتدددابري اإلداريددة والقانونوددة الدديت اختددذهتا بددنغثدييف مددن أجددل تعزيددز سنددة  -117
 ميافحة الفسادا وإنااخ ميتن أميف امليامل وسنة  قو  الةفل.

أعرب  نوبال عن تقدير ا للسهود الراموة إىل تعزيز امل،سسدات الوطنودة اقدو  اإلنسدانا  -118
 ابملساواة بيف اسنسيفا واست افة عدد كبري من الثج يف ألسباب إنسانوة. والنهوض

ر ب   ولندا اباةوات املتخذة من أجل إصدثح القودود القانونودة املفروضدة علدن  ريدة  -119
يتعلددق ابسماعددات واألقلوددات الدينوددة. وأعربدد  عددن أسددفها إزاخ إ سددام اايومددة عددن  التعبددري فومددا

 دافعيف عن  قو  اإلنسان والتاريعات التقوودية. سن السمات ضد امل
أ ادت نووزيلندا ابستسابة بنغثدييف ألزمدة الرو ونغودا وابسهدود املبذولدة لتعزيدز السدثمة  -120

تزال تاعر ابلقلق إزاخ اللسوخ إىل عقوبدة اإلعددام واألعمدال  ا ميان العملا لينها قال  إهنا ال
 االنتقاموة.

هدددددود بدددددنغثدييف ا قدددددال التعددددداون مدددددم  لودددددات  قدددددو  اإلنسدددددانا أ دددددادت نوسدددددرياي   -121
وابعتماد ددددا قددددوانيف متعلقددددة نقددددو  األ ددددخاص ذو  اإلعاقددددةا واألطفددددالا وميافحددددة التعددددذينا 

 واإلر اب واالجتار ابلبار.
نو ددد  الندددرويج ابلتقددددم الثفددد  للنيدددر الدددذ  أ دددرزه البلدددد علدددن الصدددعودين االجتمددداعي  -122

 ذلك ااد من الفقر وتعلوم الفتوات.ا  واالقتصاد ا را
أنين  ُعمان علن التدزام بدنغثدييف بسدوادة القدانون واملسداواة والعدالدةا وعلدن است دافتها  -123

  و ملوون من الثج يف الرو ونغواا األمر الذ  ي اعف التحدايت اإلمنائوة الوطنوة ا البلد.
عددداد كبددرية مددن الثج دديفا رغددم موارد ددا أ دداد لبنددان إبدارة بددنغثدييف للتدددفق املفدداج  أل -124

سدددوما ا قدددال التالقودددف  احملددددودةا وأنيددد  علدددن جهود دددا الرامودددة إىل الوفددداخ ابلتزاماهتدددا الدولودددةا وال
 نقو  اإلنسان.

أقر ت بريو بيرم ال دوافة الدذ  أبدتد  اايومدة إزاخ الثج ديف الرو ونغوداا و دسعتها علدن  -125
 إلوهم.مواصلة تقدن الدعم الثزم 

أ ددادت الفلبدديف بسددن قددانون العمالددة ا ااددارج واملهدداجرينا وابسهددود املبذولددة ا قددال  -126
 الق اخ علن الفقر والتصد  للاثر ال ارة لتغري املنا .

اعمفددد  بولنددددا ابسهدددود الرامودددة إىل حتسددديف  الدددة  قدددو  اإلنسدددان لثج ددديف الرو ونغوددداا  -127
 زيز اال تيام إىل الق اخا ومحاية الف ات ال عوفة.وميافحة التمووز والفسادا وتع

ر بدددد  الربتغددددال اباةددددوات اإلخابوددددة املتخددددذة منددددذ االسددددتعراض السددددابقا مالددددل اعتمدددداد  -128
 اسماتوسوة وطنوة بافن الثج يف من موامنار ومواطين موامنار غري ااامليف للواثئق الثزمة.

ا  ثدييف مددن أجددل تعزيددز  قددو  اإلنسددانا ردداأ ددارت قةددر إىل اسهددود الدديت تبددذلا بددنغ -129
ذلددددك ااقددددو  االقتصددددادية واالجتماعوددددة والالقافوددددةا وتوطوددددد دعددددائم الدميقراطوددددة وتعزيددددز السددددلةة 

 الق ائوة واستقثلا.
أ ادت عهورية كوراي ابلتزام بنغثدييف بقبول الثج يف من موامنارا وبتعاوهندا مدم األمدم  -130

 وأ اط  علمار ابعتماد القانون املتعلق ابلعنف العائلي.املتحدة اماية  قوقهما 
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أ اط  التفوا علمار ابلتدابري اإلخابوة اليت اختذهتا بنغثدييف و سعتها علن بدذل املزيدد  -131
 من اسهود للوفاخ ابلتزاماهتا ا قال  قو  اإلنسان.

االسدتعراض السدابقا أعرب العرا  عن تقديره للسهود املبذولة من أجدل تنفودذ توصدوات  -132
وتنفوددذ االلتزامددات التعا ديددة ا قددال  قددو  اإلنسددان علددن الصددعود الددوطين مددن خددثل التدددابري 

 التاريعوة والسواساتوة.
 وَّددد  السدددنغال التددددابري املتخدددذة ملسددداعدة الف دددات ال دددعوفةا وتقددددن تقدددارير إىل  و دددات  -133

 غم من التحدايت املتعلقة ابملوارد.املعا داتا واست افة املاردين الرو ونغوا علن الر 
ب  صدربوا ابلتددابري املتخدذة لتعزيدز اسدتقثل اللسندة الوطنودة اقدو  اإلنسدان وحتسديف ر    -134

قدددددرات احملدددداكم. و ددددسع  بددددنغثدييف علددددن إنفدددداذ التاددددريعات الوطنوددددة املتعلقددددة بعمددددل األطفددددال 
 واالستالمار ا سبل اال تيام إىل الق اخ.

ة إبيددثخ األولويددة ملسددفلة محايددة املددرأةا واعتمدداد خةددة العمددل الوطنوددة ملنددم أ ددادت سددنغافور  -135
العنددف ضددد املددرأة والةفددلا وقالدد  إهنددا وانيقددة مددن أن اسهددود الراموددة إىل حتويددل بددنغثدييف إىل بلددد 

 ستلقن النساح. 2021 متوسط الدخل نلول عام
الصدددحفويفا ولينهدددا أبددددت أعربددد  سدددلوفاكوا عدددن تقددددير ا للسهدددود الرامودددة إىل تددددرين  -136

تتدددوفر لدددم سدددوى فدددرص  قلقهدددا إزاخ  ددداالت قتدددل الصدددحفويف. وال يددد  أن األطفدددال احملدددروميف ال
 تعلوموة حمدودة.

سدددوما اسهدددود  ر بددد  سدددلوفونوا ابلعمدددل اسدددار  مدددن أجدددل كفالدددة  قدددو  األطفدددالا وال -137
ملاللوددات واملاللودديف ومزدوجددي الراموددة إىل الق دداخ علددن زواج الةفددلا وأعربدد  عددن قلقهددا إزاخ  الددة ا

 املول اسنسي ومغاير  الوية اسنسانوة و املي صفات اسنسيف.
ا وتنفوددذ ااةددط اامسددوةا 2021-2010أنيندد  جنددوب أفريقوددا علددن ااةددة اإلطاريددة  -138

 وتعزيز انلوات امل،سسوة.
سددددوما  وال أ اطدددد  إسددددبانوا علمددددار ابسهددددود املبذولددددة لتعزيددددز  قددددو  اإلنسددددان ومحايتهدددداا -139

 قددو  األقلودداتا وميافحددة التعددذينا وحتسدديف األمددن الددوظوفيا ودعدد  بددنغثدييف إىل املوافقددة 
 علن ااةة الوطنوة بافن األ خاص ذو  اإلعاقة.

نو ددد  طاجويسدددتان بسدددن قدددوانيف عديددددة بادددفن األطفدددال واأل دددخاص ذو  اإلعاقدددةا  -140
 .وميافحة التعذينا من أجل تعزيز ومحاية  قو  اإلنسان

أنيندد  إكددوادور علددن اسهددود املبذولددة للتعامددل مددم تدددفق الثج دديفا وعلددن التقدددم احملددرز  -141
 بافن  قو  األطفال واأل خاص ذو  اإلعاقة وميافحة الفساد.

وأ ار رئو  الوفد إىل أن بنغثدييف قدد صددق  علدن الربوتوكدوليف االختودارييف التفاقودة  -142
املدرأة واتفاقودة  قدو  األ دخاص ذو  اإلعاقدة. وقدال إن  الق اخ علدن عودم أ ديال التموودز ضدد

بنغثدييف تود  العملا قبل االن مام إىل بروتوكول اختوار  متعلق آبلوات تقدن الاياوىا علن 
 تقوية امل،سسات الوطنوة القائمة وزايدة فعالوتها.
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ديددددة مت ملودددون وظوفدددة عمدددل ج 1.4يتعلدددق ابلادددباب وفدددرص العمدددلا ال ددد  أن مثدددة  وفومدددا -143
. وأوض  أن برومج تولود العمالة أل د الف ات فقرار قدد ألح مصددر دخدل 2015 إنااؤ ا منذ عام

 ا املائة منهم من النساخ. 30 خصا وأن أكالر من  700 000مفمون ومنتيم ألكالر من 
ة علن تعدد األ زابا وإن األ دزاب السواسدو قائمار  دميقراطوار  وقال إن لبنغثدييف نيامار  -144

ا قددداطم 2014 تتمتدددم نريدددة التسمدددم واال تسددداج السدددلمي. ورأى أن مدددن امل،سدددف أنددد  مندددذ عدددام
كدددددان وراخ تعةودددددل سدددددري ا بسدددددبل أداهندددددا  اادددددزب الدددددوطين البنغثديادددددي العملودددددات االنتخابودددددة أو

اليالريون. وأضا  أن اايومة ملتزمة بيفالة  ق األ دخاص ا التصدوي ا    مثدن. وأكدد أن 
لخ يام الدستوريةا وحت  إ را  سنة االنتخداابت  ر  ا الوق  احملددا وفقار االنتخاابت ستس

 املستقلة.

وأفاد  ن احمليمة العلوا أصددرت أمدرار توجوهودار بوقدف عودم أ ديال العقوبدة البدنودة ضدد  -145
لذلك. و دد رئو  الوفدد  األطفال ا امل،سسات التعلوموةا و ن اايومة أصدرت تعمومار وفقار 

ن أندد  عنددد النيددر ا  الددة  قددو  اإلنسددان ا بلددد مدداا خددن عدددم إغفددال  التدد  االجتماعوددة علدد
والسواسددوة والالقافوددة واالقتصددادية والدميغرافوددة علددن وجدد  التحديددد. ولددذلكا فدد ن اسهددود ينبغددي أن 
تيون متوائمة مم  راخ النداو وأفيدار م وقدومهما وحتديددار بادفن مسدائل مدن قبودل عقوبدة اإلعددام 

 العثقات اسنسوة بيف ماللوي اسن . أو
واختددتم رئددو  الوفددد كلمتدد  بتوجودد  الاددير إىل عوددم الوفددودا وأع دداخ اجملموعددة الالثنيوددةا  -146

 واللسنة الوطنوة اقو  اإلنسانا وسائر اسهات صا بة املصلحة.

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
ه املقدمرة الرالج جلسرة التحراوري و ر  نظررت برنغالديش ا التوصريات الرواردة أدا -147

 توصيات حتظى بتأييد ا:
مواصرررلة التعررراون المن ررراء مررر  ملليرررات ا مرررا املتحررردة  قررروق اإلنسررران  147-1

 )طاجيكستان(؛
مواصررلة التعرراون مرر  ا مررا املتحرردة وملليامحررا مررق أجررل  ايررة حقرروق  147-2

 اإلنسان وتعزيز ا )الكويت(؛
لوطنيرررة الررر  تعررررزق حالرررة حقررروق اإلنسرررران مواصرررلة تعزيرررز االيررررات ا 147-3

 )السودان(؛
إدراج ا حكام املنصوص عليها ا الصكوك الدولية  قوق اإلنسران  147-4

 ال     طرف فيها ضمق تشريعامحا احمللية )قممابوي(؛
برر ج املزيررد مررق اجلهررود لتعزيررز التشررريعات الوطنيررة القا مررة ومعاجلررة  147-5

جديررردة بغيرررة تنفيررر  الصررركوك الدوليرررة  قررروق  حرراالت التررررارني وسرررق تشرررريعات
 اإلنسان ال     طرف فيها )بواتن(؛

مواصرررلة مواءمرررة تشرررريعامحا وسياسرررامحا الوطنيرررة مررر  التزامامحرررا الدوليرررة  147-6
 لتحقيق االتساق التام )برابدوس(؛
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مواءمة التشريعات مر  االلتزامرات املنصروص عليهرا ا العهرد الردو   147-7
املدنيررة والسياسرريةي وإبلررء الغرراء ا حكررام التقييديررة الرر  حتررد مررق اخلرراص اب قرروق 

حقوق الصحفيني واملدافعني عق حقوق اإلنسران ومنظمرات امتمر  املردح ا حريرة 
 التعمري وحرية الكالم )التفيا(؛

التنفيرررررر  الفرررررروري للتوصرررررريات الرررررر    ملررررررت ا اجلولررررررة الثانيررررررة مررررررق  147-8
حاالت اإلعدام الارج نطاق القراءي وحراالت االستعراض الدوري الشاملي بشأن 

 االالتفاء القسريي وضد التع يب )فرنسا(؛
وضرررر  الطررررة عمررررل لكفالررررة التنفيرررر  الكامررررل التفرررراق أراضرررر   رررررمة  147-9

 شيتاغونغ )أسرتاليا(؛
إطررالق الارطررة طريررق إبات إطررار قمررين واضررر مررق أجررل اإلسررراع ا  147-10

 سليماا وكامالا )الدامنرك(؛ تنفي  اتفاق أراض   رمة شيتاغونغ تنفي اا 
مواصررررلة اجلهررررود الراميررررة إق تنفيرررر  اتفرررراق السررررالم  راضرررر   رررررمة  147-11

 )ملديف(؛ كامالا   شيتاغونغ وكفالة متت  ا  ليات اإلثنية حبقو ها متتعاا 
مررررراعفة اجلهررررود الراميررررة إق تنفيرررر  اتفرررراق السررررالم  راضرررر   رررررمة  147-12

 شيتاغونغ )نيوقيلندا(؛
اصلة تنفي  االسرتاتيجية الوطنيرة للررمان االجتمراع ي مر  إعطراء مو  147-13

 ا ولوية لوض  املرأةي والطفلي وا شخاص إبوي اإلعا ةي وكمار السق )بيالروس(؛
 2013 توفري مللية ملتابعة التنفي  الكامل لقانون إعالرة الوالرديق لعرام 147-14

 )اإلمارات العربية املتحدة(؛
وارد المشررية واملاليرة للجنرة الوطنيرة  قروق اإلنسران مواصلة تعزيز املر 147-15

 )تركيا(؛
مواصررررلة تنفيرررر  الترررردابري الراميررررة إق تعزيررررز اللجنررررة الوطنيررررة  قرررروق  147-16

 اإلنسان )قممابوي(؛
تزويد اللجنة الوطنية  قروق اإلنسران ابملروارد الالقمرة لتنفير  مهمتهرا  147-17
 )فرنسا(؛ كامالا   تنفي اا 
املرروارد املاليررة والتقنيررة الكافيررة للجنررة الوطنيررة  قرروق اإلنسرران  ترروفري 147-18

 لتمكينها مق االضطالع بواليتها )غاا(؛
مواصلة تعزيز دور اللجنة الوطنية  قوق اإلنسان )اجلمهوريرة العربيرة  147-19

 السورية(؛
تقدمي املزيد مرق الردعا إق اللجنرة الوطنيرة  قروق اإلنسران لتمكينهرا  147-20
 ملمادئ ابريس ) طر(؛ الوفاء بواليتها على أفرل وجه ممكق ووفقاا مق 
 مواصلة التنفي  الفعاج للخطة اإلمنا ية الوطنية اخلمسية )لمنان(؛ 147-21
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كفالرررة امتثررراج  ررروات ا مرررق للمعرررايري الوطنيرررة والدوليرررة إبات الصرررلة  147-22
 مبكافحة ا نشطة اإلجرامية واملتطرفة )أسرتاليا(؛

لررررة حصرررروج أفررررراد الشرررررطة علررررى الترررردريب الكرررراا والتعليمررررات كفا 147-23
الالقمرة للتحقيررق ا املرررايقات واالعتررداءات والتهديرردات ابلقتررل اململررغ عنهررا ضررد 
الصحفيني والعاملني ا وسرا   اإلعرالم واملردافعني عرق حقروق اإلنسران والناشرطني 

حكرررام القرررانون   ا جمررراج حقررروق اإلنسررران وكفالرررة  ايرررة املعرضرررني للتهديرررد وفقررراا 
 الدو   قوق اإلنسان )فنلندا(؛

سرريما املرررأة الشرررطيةي  الرتكيررز علررى ترردريب املرررأة ا بررنغالديشي وال 147-24
 مق أجل قايدة النسمة املئوية ل وات اخلوإبات الزر اء ) اي (؛

مواصررررلة اإلسررررراع ا عمليررررة اعتمرررراد التشررررريعات املنا رررررة للتمييررررز  147-25
 )جورجيا(؛

 التعجيل بصياغة  انون القراء على التمييز )اتيلند(؛ 147-26
صياغة  رانون مكافحرة التمييرز حبيرف يكفرل  ايرة حقروق اجلماعرات  147-27

 )جنون أفريقيا(؛ 2030 م  الطة التنمية املستدامة لعام املهمشةي ويكون متسقاا 
النهرررروض بسياسررررة تعزيررررز ثقافررررة السررررالمي مررررق الررررالج دعررررا الترررردابري  147-28

اجلماعيررة ملكافحررة العنصرررية وكرا يررة ا جانررب وكررره اإلسررالمي و ايررة ضررحااي  رر ه 
 اجلرا ا )ع مان(؛

تكثيف اجلهود الرامية إق كفالة املساواة بني اجلنسني ا جماج التعليا  147-29
 )اإلمارات العربية املتحدة(؛

ضرر  إطررار تشررريع  للقررراء علررى التمييررز ضررد ا طفرراج املهمشررني و  147-30
 واحملرومني )مدغشقر(؛

اختررراإب تررردابري ررررددة ترمررر  إق القرررراء علرررى  يررر  أشررركاج التمييرررز  147-31
سيما إقاء ا شخاص الر يق دردون أنفسرها  والوصا ا أماكق الرعاية الصحيةي وال

ليرررة وفرررريوس نقررر  املناعرررة ا إبلرررء ا سرررياق الصرررحة العق ا حررراالت ضرررعفي مبرررا
 المشرية/اإليدق )الربتغاج(؛

مواصررررلة تعزيررررز ثقافررررة السررررالم ودعررررا الترررردابري املنا رررررة للعنصرررررية  147-32
 )السودان(؛

وتعزيررز التنميررة  2030 مواصررلة اجلهررود الراميررة إق تنفيرر  الطررة عررام 147-33
عمها كرر  اال تصررادية واالجتماعيررة املسررتدامة مررق أجررل إرسرراء أسرراس متررني لصررا  شرر

 يتمت  جبمي  حقوق اإلنسان )الصني(؛
تنفيررر  أ رررداف التنميرررة املسرررتدامة الررر  تكفرررل تعزيرررز و ايرررة حقررروق  147-34

اإلنسررران وحتقيرررق  ررر ا الررردف مرررق الرررالج مواصرررلة اجلهرررود مررر  الشرررركاء ا التنميرررة 
 وامتم  الدو  بغية التعجيل بتنفي  تلء ا  داف )مصر(؛
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التنميررة الراميررة إق حتويررل بررنغالديش إق بلررد  مواصررلة اجلهررود والطرر  147-35
 2041 وإق بلرررد متقررردم النمرررو حبلررروج عرررام 2021 متوسررر  الررردالل حبلررروج عرررام
 )اجلمهورية العربية السورية(؛

االسررررررتمرار ا تنفيرررررر  السياسررررررات العامررررررة الشرررررراملة للجميرررررر  الرررررر   147-36
 )السنغاج(؛ تستهدف الفئات الرعيفة مق أجل حتقيق أ داف التنمية املستدامة

مواصرررلة جهود رررا الراميرررة إق التصررردي لررررياثر السرررلمية لتغرررري املنرررا   147-37
 ام(؛ )فييت
 وض  اسرتاتيجيات للتخفيف مق أثر تغري املنا  )غابون(؛ 147-38
مواصررلة اجلهرررود الراميرررة إق مكافحررة اإلر ررران واال رررار اب شرررخاص  147-39

 )اجلمهورية العربية السورية(؛
ا إبلررء التصرردي  صرلة اجلهررود الراميررة إق مكافحررة اإلر راني مبرراموا 147-40

 م  املعايري الدولية )اململكة العربية السعودية(؛ يتفق متاماا  لألسمان اجل ريةي مبا
مواصرررلة اجلهرررود الراميرررة إق مكافحرررة التطررررف املصرررحون ابلعنرررفي  147-41

 رن(؛وخباصة مق الالج دراسة ا سمان اجل رية ل ه الظا رة )املغ
مواصررررلة اجلهررررود ا جمرررراج مكافحررررة اإلر رررران واال ررررار ابملخرررردرات  147-42

 )نيجرياي(؛
ملسرررررتون التنميرررررة  تعزيرررررز و ايرررررة حقررررروق اإلنسررررران ا ساسرررررية وفقررررراا  147-43

مرررر  الصرررركوك الدوليررررة  قرررروق اإلنسرررران  االجتماعيررررة واال تصررررادية للملررررد ومتشررررياا 
 )طاجيكستان(؛

ا جماج دعا حقوق اإلنسران وا ررايت  مراعفة اجلهود وااللتزامات 147-44
 ا ساسية )نيجرياي(؛

 سق تشري  حيظر بوضوح العقوبة المدنية )قامميا(؛ 147-45
مرق  رانون تقييرد قواج  22وض   واعد اإلجراءات السرتخدام المنرد  147-46

مق أجل توضير الثغرات القا مرة ومنر  إسراءة اسرتخدام املرادة  2017 الطفل لعام
 واج ا طفاج دون السق القانونية ا "ظروف الاصة" )الدامنرك(؛ال  تسمر بز 

 ام(؛ مواصلة تعزيز التدابري الرامية إق من  قواج ا طفاج )فييت 147-47
تعديل القانون املتعلق بتقييد قواج الطفل مق أجل ا فاظ على ا رد  147-48

 عاماا ) هورية كوراي(؛ 18ا دىن للسق القانونية عند 
االنتقرراج بشرركل حقيقرر  وفعرراج ءررو القررراء علررى قواج الطفررلي مرر   147-49

 ا د مق تطميق االستثناءات  در اإلمكان )إسمانيا(؛
تكثيررررف الترررردابري الراميررررة إق مكافحررررة اسررررتغالج ا طفرررراج ا المغرررراء  147-50

 والزواج املمكر )غابون(؛
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بصررورة  تعزيررز القرروانني واملمارسررات القا مررة لرررمان حقرروق ا طفرراج 147-51
سيما مق الالج مكافحة العنف ضد ا طفاجي وعمل ا طفراجي والرزواج  فعالةي وال

 ابإلكراهي وعق طريق حتسني إمكانية ا صوج على التعليا )بولندا(؛
وضرر  نظررام وطررين شررامل  مايررة ا طفرراج مررق أجررل منرر  العنررف ضررد  147-52

بررررامل التوعيرررة ا طفررراج والتصررردي لرررهي وحظرررر العقررران المررردح لألطفررراجي وتنفيررر  
 والتثقيف ا   ا اماج )أوروغواي(؛

وضرررر  حررررد ملمارسررررات الررررزواج املمكر/دفرررر  مهررررر مررررق الررررالج تنفيرررر   147-53
 القوانني ال  حتظر   ه املمارسات )بلجيكا(؛

كفالررة التحقيررق الفرروري والشررامل ا  يرر  ادعرراءات اإلعرردام الررارج  147-54
سؤولني عق تلرء ا عمراج إق العدالرة االالتفاء القسري وتقدمي امل نطاق القراء أو

 )سويسرا(؛
وضررررر  تشرررررري  حيظرررررر صرررررراحةا العقررررران المررررردح لألطفررررراج ا  يررررر   147-55

 فيها املنزج )اجلمل ا سود(؛ السيا اتي مبا
النظررررر ا تنقررررير  ررررانون العقرررروابت و ررررانون الطفررررل مررررق أجررررل حظررررر  147-56

سررق القانونيررة الرردنيا للررزواج العقوبررة المدنيررة لألطفرراج ا  يرر  السرريا اتي ورفرر  ال
 ا  ي  الظروف )اميميا(؛ عاماا  18 إق

مواصلة اجلهود الرامية إق التمكني مق إحرراق تقردم ملمروس ا جمراج  147-57
 مكافحة اال ار اب شخاص )تركمانستان(؛

مواصررررلة اجلهررررود مررررق أجررررل القررررراء علررررى ممارسررررة اال ررررار ابلمشررررر  147-58
 ية(؛) هورية إيران اإلسالم

مواصلة إيالء اال تمام ملسألة اال ار ابلمشر علرى الصرعيديق الروطين  147-59
 والدو  )بيالروس(؛

اختاإب الطوات فورية لتنفي   واعرد ردع و مر  اال رار ابلمشرر مبوجرب  147-60
ي كوسرررريلة ملعاجلررررة 2017-2015ي والطررررة العمررررل الوطنيررررة 2012  ررررانون عررررام

 )بوتسواا(؛ املستوايت العالية لال ار ابلمشر
سررررريما  مواصرررررلة اجلهرررررود الراميرررررة إق مكافحرررررة اال رررررار ابلمشرررررري وال 147-61

 استغالج ا طفاجي عق طريق تعزيز التدابري املتخ ة ضد املتجريق )جيمويت(؛
تعزيرررز التعررراون علرررى  يررر  املسرررتوايت مرررق أجرررل التصررردي لال رررار  147-62

 اب شخاصي وخباصة النساء والفتيات )غياا(؛
العمل م  امتم  املدح علرى وضر  الارطرة طريرق لتنفير   ررار جملرس  147-63

بشررررأن مكافحررررة التعصررررب الررررديين )اململكررررة املتحرررردة  16/18حقرررروق اإلنسرررران 
 لربيطانيا العظمى ومليرلندا الشمالية(؛
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مواصرررلة العمرررل علرررى تعزيرررز ا ريرررة الدينيرررة ومنررر  التطررررف والتطررررف  147-64
 (؛املصحون ابلعنف )الكرس  الرسو 

اختاإب تدابري فعالة لكفالة  درة الصحافة على العمل ا بيئة ختلو مرق  147-65
 بطش الر ابة والتهديدات واالعتداءات المدنية وأعماج القتل )سلوفاكيا(؛

اختاإب تدابري فورية وفعالة لكفالة أن تشمل حرية التجم  والتعمرريي ا  147-66
الارجهرراي  يرر  النرراس ووسررا    ت أواملمارسررة العمليررةي سررواء علررى شررمكة اإلنرتنرر

اإلعرررالم وامتمررر  املررردح وا حرررزان السياسررريةي ا  يررر  مراحرررل ا ملرررة االنتخابيرررة 
 بعد ا )كندا(؛ املقملة وما

السياسرة والرديقي والعمرل   اية حرية التعمرري ا وسرا   اإلعرالم وا 147-67
مررررق  ررررانون تكنولوجيررررا  57مرررر  امتمرررر  املرررردح ملعاجلررررة الشررررواغل املتعلقررررة ابملررررادة 

 املعلومات واالتصاالت )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى ومليرلندا الشمالية(؛
اسررتعراض  يرر  التشررريعات القا مررة واملقرتحررة املتعلقررة حبريررة التعمررريي  147-68

الارجهرراي لرررمان توافقهررا التررام مرر  املعررايري الدوليررة  سررواء علررى شررمكة اإلنرتنررت أو
 دا(؛إبات الصلة )مليرلن

اختررررراإب تررررردابري فعالرررررة لررررررمان حريرررررة التعمرررررري ووضررررر  حرررررد جلميررررر   147-69
االعترررداءات علرررى الصرررحفيني واملررردافعني عرررق حقررروق اإلنسررراني وكفالرررة أن يكرررون 

 م  املعايري الدولية )إستونيا(؛ القانون املقرتح بشأن ا مق الر م  متوا ماا 
 سا(؛ضمان حرية التعمري ا  انون ا مق الر م  )فرن 147-70
ا  ضرررمان ا يرررز الرررديقراط  جلميررر  اجلهرررات الفاعلرررة السياسررريةي مبرررا 147-71

إبلررء تنفيرر  القرروانني احملليررة برردون فرررض  يررود علررى ممارسررة ا ررق ا حريررة التعمررري 
 والتجم  السلم  )سويسرا(؛

مواصررلة االسررتثمار ا تكنولوجيررات املعلومررات واالتصرراالت لصررا   147-72
سرررمة كمررررية مرررق السررركان ا الملررردي بغيرررة ضرررمان مسرررتون الشرررمان الررر يق يثلرررون ن
 معيش  أفرل )الند(؛

 اية حرية التعمري ا اماج السياسر  وحريرة تكرويق اجلمعيراتي دون  147-73
للترررردابري القانونيررررة  للر ابررررة أو للتخويررررف أو الشررررية التعرررررض  عمرررراج انتقاميررررة أو

 اإلعالم )نيوقيلندا(؛ التقييديةي وضرورة أن حتم  بنغالديش استقالج وسا  
املعتقرد  مواصلة اجلهود الرامية إق  اية حرية التعمري وحرية الديق أو 147-74

 جلمي  املواطنني واملقيمني ا الملدي ودعا مشاركة امتم  املدح )بولندا(؛
بكفالررة متكررني الصررحفيني وكررات  املرردوات اإللكرتونيررة  االلتررزام علنرراا  147-75

حقوق اإلنسران ومنظمرات امتمر  املردح مرق االضرطالع منشرطتها واملدافعني عق 
العقرررران  دون الرررروف مررررق املرا مررررة والتخويررررف واملرررررايقة والتو يررررف واملالحقررررة أو

 )النمسا(؛
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 ضمان أمق املدافعني عق حقوق اإلنسان )فرنسا(؛ 147-76
 ايررة املرردافعني عررق حقرروق اإلنسرران والصررحفيني مررق املرررايقة عررق  147-77

كافحة اإلفالت مق العقان وضرمان إجرراء حتقيقرات فوريرة ونزيهرة ا  ير  طريق م
 االنتهاكات املرتكمة ضد املدافعني عق حقوق اإلنسان ) ولندا(؛

كفالة بيئرة ملمنرة ومواتيرة للمردافعني عرق حقروق اإلنسران والصرحفيني  147-78
تقرررام ومنظمررات امتمررر  املررردح حرررل يتسرررة لررا العمرررل حبريرررة ودون الررروف مرررق االن

 )النرويل(؛
ضمان إجراء انتخراابت عامرة حررة ونزيهرة وشراملة للجمير ي مبشراركة   147-79

 كاملة مق  ي  ا طرافي وقايدة اجلهود املم ولة لتعزيز الديقراطية )الياابن(؛
كفالرررة ا مايرررة الفعالرررة للمررردافعني عرررق حقررروق اإلنسررران والصرررحفيني  147-80

ا إبلررء االالتفرراء القسررري  اإلنسرراني مبرراوضررمان أمررنها ا وجرره انتهاكررات حقرروق 
 والتع يب واإلعدام الارج نطاق القراء ) هورية كوراي(؛

مواصررلة اجلهررود الراميررة إق مكافحررة وصررا املصررابني بفررريوس نقررر   147-81
 املناعة المشرية/اإليدق )غابون(؛

مواصررلة اخترراإب املزيررد مررق اخلطرروات مررق أجررل تعزيررز النظررام القرررا    147-82
 ستان(؛)طاجيك
 كفالررة اسررتيفاء ركمررة اجلرررا ا الدوليررة ملعررايري احملاكمررة العادلررة وفقرراا  147-83

 مق العهد الدو  اخلاص اب قوق املدنية والسياسية )اليوان(؛ 14للمادة 
النظررر ا اخترراإب ترردابري للتعجيررل ابحملاكمررات وا ررد مررق القرررااي غررري  147-84

عق  ايرة حقرو ها ا ساسرية  اكمةي فرالا املمتوت فيها ومق عدد احملتجزيق  مل احمل
 )ماليزاي(؛

مواصررلة اجلهررود الراميرررة إق حتسررني عمليررة  هيرررز القرررااي ا احملررراكا  147-85
 والتعجيل هب ه العملية )بنق(؛

كفالررة أن تكررون التحقيقررات ا حرراالت القتررل وررراوالت االالتطرراف  147-86
عرق حقروق اإلنسران فوريرة وفعالرة  واالعتداءات المدنية والتهديردات ضرد املردافعني

 ونزيهة )مليرلندا(؛
تعزيز الدمات املعونة القانونية الوطنية عق طريرق تروفري املروارد املاليرة  147-87

 والمشرية والتقنية الالقمة لتمكني التمثيل الفعاج للمحتاجني )غياا(؛
مواصررررلة السياسررررات الراميررررة إق حتسررررني النظررررام القرررررا   واليئررررات  147-88

 ملكلفة انفاإب القوانني وا د مق مستوايت الفساد والفقر )االحتاد الروس (؛ا
التحقيرررق ا  يررر  حررراالت القترررل والعنرررف ضرررد الصرررحفيني وكرررات   147-89

 املدوات اإللكرتونيةي وتقدمي اجلناة إق العدالة )سلوفاكيا(؛
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العليرا  تعزيز تدابري  اية ا سرة مق أجل العمل على حتقيق املصرلحة 147-90
 للطفل )مصر(؛

اسررتخدام ترردابري فعالررة للقررراء علررى انتهاكررات ا قرروق اال تصررادية  147-91
 واالجتماعية والثقافيةي ومن  حدوثها )تركمانستان(؛

مواصرررلة اختررراإب التررردابري اإلدابيرررة لتحسرررني  ايرررة حقررروق السررركان ا  147-92
 (؛التعليا والرعاية الصحية والعمل وغري ا مق ا قوق )الصني

الشروع ا تطوير اليكل التشريع  عرق طريرق اعتمراد  روانني إضرافية  147-93
سرررريما ا جمرررراج التعلرررريا والصررررحة  محرررردف إق تعزيررررز حقرررروق اإلنسرررران و ايتهرررراي ال

 )اجلمهورية العربية السورية(؛
سق  انون املرضى ومقدم  الدمات الرعاية الصحية وتعمئرة الوسرا ل  147-94

 زا ر(؛الالقمة لتنفي ه )اجل
مواصلة اجلهود الرامية إق حتسرني الصرحة والتعلريا ومكافحرة التمييرز  147-95
 )ليميا(؛
تكثيررف اجلهررود املم ولررة لتحسررني ا قرروق اال تصررادية واالجتماعيررةي  147-96
( 2021-2016واخلطرة اخلمسرية ) 2021 سيما مق الالج متابعة رؤية عرام وال

 )املغرن(؛
لغرر اء للفئررات املهمشررةي وبرر ج اجلهررود ا مواصررلة ضررمان ا ررق ا ا 147-97

   ا اماج ابلتعاون م  امتم  الدو  )كواب(؛
مواصررلة تعزيرررز الطررر  السررركق الناجحررة الشررراملة للجميررر  ) هوريرررة  147-98

 فنزويال الموليفارية(؛
كفالررة تنفيرر  االسرررتاتيجية الوطنيررة للرررمان االجتمرراع ي مرر  الرتكيررز  147-99

 )المحريق(؛ الرمان االجتماع  للفئات ا شد ضعفاا بصفة الاصة على تقدمي 
مواصررلة تعزيررز الررربامل االجتماعيررة الناجحررة ا جمرراج مكافحررة الفقررر  147-100

 واإل صاء االجتماع  ) هورية فنزويال الموليفارية(؛
مواصررلة اجلهررود الراميررة إق ا ررد مررق الفقررر بررني أشررد فئررات السرركان  147-101
 )اجلزا ر(؛ ضعفاا 
مواصلة برامل مكافحة الفقر مرق الرالج دعرا بررامل التمويرل المرالغ  147-102

 الصغر )السودان(؛
وض  برامل مناسمة تكفل لسكان بنغالديش ال يق يعانون مرق الفقرر  147-103

إمكانية االستفادة مق مكاسب النمو اال تصادي ا الملرد بطريقرة ملموسرة وعمليرة 
 ) اي (؛

 ة إق تنفي  تدابري ا د مق الفقر )الفلمني(؛تكثيف اجلهود الرامي 147-104
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تعزيررررز اجلهررررود الراميررررة إق القررررراء علررررى الفقررررر وحتسررررني مسررررتوايت  147-105
 املعيشة ) طر(؛

مواصلة تنفي  االسرتاتيجيات واخلط  والعمل مق أجل اعتماد الطرة  147-106
رية لرررمان ا صرروج علررى ميرراه الشرررن والرردمات النظافررة الصررحية ا ا حيرراء الفقرر

 واملناطق الريفية )دولة فلسطني(؛
مواصررلة تعزيررز سررمل ا صرروج علررى ميرراه الشرررن والرردمات النظافررة  147-107

 سيما ا املناطق الريفية )دولة بوليفيا املتعددة القوميات(؛ الصحيةي وال
تعزيرز فرررص ا صرروج علررى امليرراه الصررا ة للشرررن املأمونررة والرردمات  147-108

 ما ا املناطق الريفية )الكرس  الرسو (؛سي النظافة الصحيةي وال
تعررررديل  ررررانون العمررررل ا بررررنغالديش و ررررانون العمررررل ملنرررراطق  هيررررز  147-109

الصررادراتي ابلتشرراور مرر  العرراملني وأصررحان العمررلي لرررمان أن تكررون ا حكررام 
املتعلقة حبرية تكويق اجلمعيات متوافقة م  معايري العمل الدولية )الروالايت املتحردة 

 يكية(؛ا مر 
مر   يتماشرى أيرراا  اختاإب مزيد مق التدابري لرمان حقروق العمراجي مبرا 147-110

 "اتفاق االستدامة" )إيطاليا(؛
مواصرررلة اجلهرررود الراميرررة إق تعزيرررز سرررلطات تفتررريش العمرررل إلجرررراء  147-111

 تقييمات السالمة ا أماكق العمل )ا ردن(؛
ت عرق املمارسرات إبات ا ثرر اختاإب اخلطوات الالقمة ملساءلة الشرركا 147-112

 السل  على صحة العماج ورفا ها وسالمتها )إكوادور(؛
حتسني ظروف عمل املرأة عق طريق رصرد ومعا مرة املخرالفني للقرانون  147-113

 بني أصحان العمل )دولة فلسطني(؛
ا إبلرء عرق طريرق ا رد  اختاإب تدابري فعالة  ماية حقوق العماجي مبا 147-114

 لقا مة ا ا جور بني اجلنسنيي وحتسني ظروف العمل )بوتسواا(؛مق الفجوة ا
االسرررتمرار ا تنفيررر  التررردابري الوطنيرررة الراميرررة إق معاجلرررة الفجررروة ا  147-115

 ا جور بني اجلنسني )دولة فلسطني(؛
ا رررد مرررق الفجررروة ا ا جرررور برررني اجلنسرررني وكفالرررة وصررروج املررررأة إق  147-116

 سوق العمل )العراق(؛
مواصررررلة اجلهررررود الراميررررة إق النهرررروض علررررى نطرررراق واسرررر  بترررردابري  147-117

للعهرررد الررردو  اخلررراص  مكافحرررة ظرررروف العمرررل غرررري املأمونرررة وغرررري الصرررحيةي وفقررراا 
اب قرروق اال تصررادية واالجتماعيررة والثقافيررة واتفا يررات منظمررة العمررل الدوليررة إبات 

 الصلة )نيوقيلندا(؛
اليررررة  مايررررة العررررامالت مررررق  يرررر  أشرررركاج تعزيررررز ملليررررات املتابعررررة ا  147-118

سرررريما النسرررراء العررررامالت ا القطاعررررات غررررري النظاميررررةي وإالررررراع  االسررررتغالجي وال
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الشررررركات التجاريررررة للمسرررراءلة عررررق املمارسررررات الرررررارة بصررررحة النسرررراء العررررامالت 
 ديفوار(؛ ورفا هق وسالمتهق )كوت

 ستغالج )غياا(؛تعزيز اجلهود الرامية إق  اية العامالت مق اال 147-119
تعزيرررز ملليرررات الرصرررد القا مرررة  مايرررة العرررامالت مرررق  يررر  أشررركاج  147-120

 سيما العامالت ا القطاع غري النظام  )غاا(؛ االستغالجي وال
تعزيررز ملليررات الرصررد الوطنيررة الراميررة إق  ايررة العررامالت مررق  يرر   147-121

 النظام  )صربيا(؛سيما العامالت ا القطاع غري  أشكاج التمييزي وال
سريما  ب ج املزيد مق اجلهود لتحسني الياكل ا ساسية الصرحيةي وال 147-122

ا املنرراطق الريفيررةي وتكثيررف الررربامل التدريميررة للمهنيررني ا جمرراج الصررحة ) هوريررة  
 كوراي الشعمية الديقراطية(؛

 سرريما ا قايدة فرررص ا صرروج علررى الرعايررة الصررحية ا ساسرريةي وال 147-123
املناطق الريفيةي هبدف ا د مق وفيات ا مهات وا جنة والرّضر  ومنعهرا )الكرسر  

 الرسو (؛
مواصلة تعزيز فرص ا صوج على اخلردمات الصرحيةي وحتسرني سرمل  147-124

الوصرررروج إق الرررردمات العنايررررة ابلصررررحة العقليررررةي وصررررحة ا مي والرعايررررة الصررررحية 
 ات(؛للمواليد )دولة بوليفيا املتعددة القومي

التعامررل مرر  ا ررق ا التعلرريا علررى غرررار ا قرروق ا الرررن املنصرروص  147-125
 عليها ا الدستور )غياا(؛

تعزيررز الترردابري الوطنيررة والتعرراون الرردو  مررق أجررل حتقيررق  رردف ترروفري  147-126
 التعليا للجمي  )بيالروس(؛

ا  مبرررا مواصرررلة التررردابري الراميرررة إق توسررري  نطررراق النظرررام التعليمررر ي 147-127
 إبلء تكريس ا ق ا التعليا اماح واإللزام  )بريو(؛

مواصلة االسرتثمار ا التعلريا اجليرد مرق أجرل إدراد جمتمر   را ا علرى  147-128
 املعرفة وكفالة املساواة والعدالة والسالم )تركيا(؛

توسرري  نطرراق التعلرريا االبترردا   اإللزامرر  وبرر ج اجلهررود لررزايدة معرردج  147-129
 اق ابملدرسة لدن الفئات املهمشة )سلوفاكيا(؛االلتح
مواصلة اجلهود الرامية إق حتسني نوعية التعليا ا املردارس ا كوميرة  147-130

 مق أجل إعماج ا ق ا التنمية ) هورية فنزويال الموليفارية(؛
كفالرررة مواصرررلة الرتكيرررز علرررى تعلررريا الفتيرررات ا  يررر  أءررراء الملررردي  147-131
صفوف ا طفاج والشمان لدن الفئات الفقرية واملهمشةي وكفالة إمترام  سيما ا وال

 تعليمهق كافةا )أفغانستان(؛
االسرررتثمار ا التعلررريا اجليررردي واالسرررتفادة مرررق تكنولوجيرررا املعلومرررات  147-132

 واالتصاالت مق أجل إداد فرص عمل للشمان )أإبربيجان(؛
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سرريما الفتيرراتي  ا طفرراجي والمواصررلة اجلهررود الراميررة إق قايدة عرردد  147-133
امللتحقني ابلتعليا االبتدا   اماح واإللزام ي والعمل على أن يشرمل التعلريا امراح 
واإللزامرر   يررر  ا طفرراج ا سرررق التعلررريا الثررانوي بصررررف النظرررر عررق نررروع اجلرررنس 

 ا صل اإلثين )برابدوس(؛ أو
  ا طفررراجي وخباصرررة مواصرررلة اجلهرررود الراميرررة إق كفالرررة التحررراق  يررر 147-134

 الفتياتي ابملدارس وبتوفري التعليا اجليد ) هورية كوراي الشعمية الديقراطية(؛
تكثيررف اجلهررود الراميررة إق حتسررني نظررام التعلرريا وكفالررة تكررافؤ فرررص  147-135

 ا صوج على التعليا اجليد للجمي ي وخباصة للنساء والفتيات )جيمويت(؛
اميررة إق قايدة نسررمة التحرراق الفتيررات ابملرردارس تنفيرر  السياسررات الر  147-136

 االبتدا ية والثانوية إلاتحة بداية موفقة لق ا ا ياة )سنغافورة(؛
مواصلة تعزيز اجلهود الرامية إق حتقيق نسب أعلى اللتحاق الفتيرات  147-137

 ابملدارس االبتدا ية والثانوية )اتيلند(؛
ض  تدابري عمليرة لتنفير  القرانون املتعلرق مواصلة اجلهود الرامية إق و  147-138

 )تونس(؛ 2014 ابلتعليا غري النظام  لعام
اختاإب مزيد مرق التردابريي ابلتشراور مر  امتمر  املردحي مرق أجرل تعزيرز  147-139

سرررريما متكررررني املرررررأة والفترررراةي ومكافحررررة  اإلصررررالحات االجتماعيررررة التدرديررررةي وال
 التطرف الديين ) اي (؛

صلة تقدمي املساعدة مق أجرل متكرني املررأة والنهروض هبر ا الردف موا 147-140
 ا  ي  القطاعات ) هورية الو الديقراطية الشعمية(؛

خلطرررة العمرررل  مواصرررلة العمرررل علرررى منررر  العنرررف ضرررد املررررأةي وفقررراا  147-141
(ي م  االضطالع منشرطة الرصرد ابنتظرام ا  ر ا امراج 2025-2013) الوطنية
 النكا(؛ )سري
مكافحة العنف ضد املرأة والطفل واختاإب اإلجراءات الالقمة إلعمراج  147-142

 حقو هما )فرنسا(؛
مواصررررلة اجلهررررود مررررق أجررررل مكافحررررة التمييررررز والعنررررف ضررررد املرررررأة  147-143

 )تونس(؛
 تكثيف اجلهود الرامية إق مكافحة العنف ضد املرأة )جورجيا(؛ 147-144
أجرل  ايرة املررأة والطفرل مرق  يرر   تعزيرز ملليرات الرصرد القا مرة مرق 147-145

 أشكاج العنف واالستغالج )نيماج(؛
مواصرررلة التصررردي للعنرررف اجلنسررر  ضرررد املررررأة لكفالرررة  ايرررة حقررروق  147-146

 املرأة ) هورية الو الديقراطية الشعمية(؛
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اخترراإب ترردابري ملموسررة ملنرر  العنررف العررا ل  املوجرره ضررد املرررأة و ايتهررا  147-147
لوصررررروج الفعررررراج إق سرررررمل االنتصررررراف القانونيرررررةي وراسرررررمة اجلنررررراة منرررررهي وكفالرررررة ا

 )النرويل(؛
كفالة ختصي  موارد كافية مق أجرل التنفير  الكامرل جلمير  العناصرر  147-148

 الر يسية ا الطة العمل الوطنية ملن  العنف ضد املرأة والطفل )سنغافورة(؛
ملعاملرة واالسرتغالج كفالة تسجيل ا طفاج بغيرة  رايتها مرق إسراءة ا 147-149

 مق التخل  عنها )الكرس  الرسو (؛ وانتهاكات حقوق اإلنسان أو
اختررراإب تررردابري فعالرررة للقرررراء علرررى عمرررل ا طفررراج وأشررركاج العنرررف  147-150

 واجلرا ا ضد ا طفاج )شيل (؛
اعتمرررراد التشررررريعات والسياسررررات العامررررة الشرررراملة لرررررمان حقرررروق  147-151

تنقرررل المشرررريي مررر  الرتكيرررز علرررى المعرررد اجلنسررراح اإلنسررران لألشرررخاص ا حالرررة ال
 واملشرتك بني ا جياج والثقافات )إكوادور(؛

ا إبلرء كفالرة  مواصلة النهوض حبقوق ا شخاص إبوي اإلعا رةي مبرا 147-152
أن تكرررررون ا مررررراكق العامرررررة مال مرررررة لألشرررررخاص إبوي اإلعا رررررة ) هوريرررررة إيرررررران 

 اإلسالمية(؛
علررريا والرعايرررة الصرررحية واخلررردمات العامرررة تيسرررري ا صررروج علرررى الت 147-153

 لألشخاص إبوي اإلعا ة ) هورية الو الديقراطية الشعمية(؛
إطرررار وطرررين  مايرررة حقررروق  النظرررر ا إمكانيرررة وضررر  الطرررة وطنيرررة أو 147-154

 ا شخاص إبوي االحتياجات اخلاصة )لمنان(؛
 مايرة حقروق  مواصلة تنفير  التردابري القانونيرة والسياسراتية واإلداريرة 147-155

 ا  ليات اإلثنية )جنون أفريقيا(؛
كفالررة التحقيررق الفعرراج وإصرردار العقرروابت ا  يرر  حرراالت العنررف  147-156

 ضد ا  ليات الدينية )النمسا(؛
 ضمان  اية وحقوق ا شخاص املنتمني إق أ ليات )فرنسا(؛ 147-157
كرررات الجررررة مواصرررلة االضرررطالع بررردور اسرررتما   ا التعامرررل مررر  حر  147-158

 الدولية )إندونيسيا(؛
تعزيز ا وار والتعراون علرى الصرعيد ا كروم  الردو  مرق أجرل  ايرة  147-159

 وتعزيز حقوق العماج املهاجريق )نيماج(؛
 تعزيز التدابري الرامية إق  اية العماج املهاجريق )بريو(؛ 147-160
لكفاءة ا نظرام اسرتقدام مواصلة اجلهود الرامية إق تعزيز الشفافية وا 147-161

 العماج املهاجريق مق بنغالديش )الفلمني(؛
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العمل عق كثرب مر  الشرركاء علرى الصرعيديق الثنرا   واإل ليمر  مرق  147-162
 أجل ختفيض تكاليف الجرة للعماج املهاجريق مق بنغالديش )الفلمني(؛

ات لالتفا يررررات واملعا ررررد حتسررررني أوضرررراع العمرررراج املهرررراجريقي وفقرررراا  147-163
 الدولية )العراق(؛

مواصلة اجلهود إليرواء رعرااي ميامنرار املشررديق  سرراا إق حرني عرودمحا  147-164
 الطوعية إق وطنها ممان وأمق وكرامة )اليمق(؛

مواصرررررلة بررررر ج جهرررررود حثيثرررررة علرررررى الصرررررعيديق الثنرررررا   والررررردو ي  147-165
رو ينغيرررررا ومبسررررراعدة مرررررق امتمررررر  الررررردو ي مرررررق أجرررررل إدررررراد حرررررل دا رررررا  قمرررررة ال

 )أإبربيجان(؛

مواصلة العمل م  الشركاء الدوليني وميامنار على إدراد حرل مسرتدام  147-166
 إق داير ا ممان وكرامة )نيوقيلندا(؛ يّكق املشرديق مق العودة طوعاا 

االسررتمرار ا إ امررة حرروار بنّرراء مرر  ميامنررار وبرر ج اجلهررود الراميررة إق  147-167
أجررل عررودة الالجئررني علررى ءررو مطرررد وسررري  إق الرروطق  تنفيرر  االتفرراق الثنررا   مررق

 .)الياابن(
وسررررتدرس بررررنغالديش التوصرررريات الررررواردة أداهي وسررررتقدم ردوداا عليهررررا ا الو ررررت  -148

 يتجاوق الدورة التاسعة والثالثني ملس حقوق اإلنسان: املناسبي ا موعد ال
 نسان )قامميا(؛التصديق على الصكوك الدولية الر يسية  قوق اإل 148-1
التصررديق علررى الربوتوكرروج االالتيرراري التفا يررة حقرروق الطفررل املتعلررق  148-2

 اجراء تقدمي المالغات )مدغشقر(؛
ا  إنفاإب ا حكرام الدسرتورية الر  ترن  علرى  ايرة حريرة التعمرريي مبرا 148-3

مررق  ررانون تكنولوجيررا املعلومررات واالتصرراالت  57إبلررء مررق الررالج تعررديل املررادة 
 حكام إبات الصلة مق مشروع  انون ا مق الر م  )أسرتاليا(؛وا 

كفالرررة ا مايرررة القانونيرررة والدسرررتورية للشرررعون ا صرررلية وا  ليرررات  148-4
 الدينيةي وتيسري اإلبالغ عق انتهاك حقو ها )إستونيا(؛

االمتثررراج الترررام ملمرررادئ ابريرررسي وقايدة القررردرات املؤسسرررية واملررروارد  148-5
 ية للجنة الوطنية  قوق اإلنسان )شيل (؛املالية والمشر 

مواصرررلة اجلهرررود الراميرررة إق تعزيرررز  ررردرات املؤسسرررة الوطنيرررة  قررروق  148-6
اإلنسراني أي اللجنرة الوطنيرة  قروق اإلنسرران ا برنغالديشي و ردرات مكترب أمررني 

 )إندونيسيا(؛ املظامل املنشأ حديثاا 
دىن للسق القانونية للرزواج تعديل  انون الزواج وا فاظ على ا د ا  148-7
 دون استثناءات )قامميا(؛ عاماا  18 عند
ا  القررراء علررى قواج ا طفرراج والررزواج املمكررر والررزواج ابإلكررراهي مبررا 148-8

إبلء مق الالج إصرالح  رانون تقييرد قواج الطفرل حبيرف يرن  علرى إقالرة االسرتثناء 
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ر يفررررتر المرررران املتعلررررق بررررزواج ا طفرررراج ا "حرررراالت الاصررررة"ي  ن  رررر ا املصررررطل
 لالستغالج )كندا(؛

القراء على الرزواج املمكرري وكفالرة التثقيرف بشرأن الصرحة وا قروق  148-9
 اجلنسية واإلجنابية للمرا قني )إستونيا(؛

تكثيف اجلهود الرامية إق من  قواج ا طفاج والرزواج املمكرر والرزواج  148-10
الفقررريةي وتعررديل  ررانون تقييررد قواج سرريما ا املنرراطق الريفيررة وا حيرراء  ابإلكررراهي وال

عامراا دون أي  18الطفل حبيف ين  على ا د ا دىن للسق القانونيرة للرزواج عنرد 
 استثناءات )سلوفينيا(؛

اخترراإب إجررراءات ضررد قواج ا طفرراج والررزواج املمكررر والررزواج ابإلكررراه  148-11
تا توضرير حبيرف ير 2017 عق طريرق إعرادة صرياغة  رانون تقييرد قواج الطفرل لعرام

الثغررررات القا مرررة ا التشرررري  وا يلولرررة دون إسررراءة اسرررتخدام المنرررد املتعلرررق بعمرررارة 
 "ظروف الاصة" )السويد(؛

تعزيررز اجلهررود الراميررة إق منرر  حرراالت التعرر يب واالالتفرراء القسررريي  148-12
 ومقاضاة اجلناة )إيطاليا(؛

 57ي مثرل املرادة استعراض وتعديل القوانني ال  حتّد مق حرية التعمري 148-13
 )املكسيء(؛ 2006 مق  انون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعام

اسررتعراض وإعررادة صررياغة الررن  املقرررتح لقررانون ا مررق الر مرر  حبيررف  148-14
 تتا كفالة حرية التعمري على اإلنرتنت )النرويل(؛

وليررة للقواعررد واملعررايري الد إعررادة صررياغة  ررانون ا مررق الر مرر  وفقرراا  148-15
  رية التعمري )السويد(؛

إجرررررراء حتقيقرررررات شررررراملة ا حررررراالت القترررررل الرررررارج نطررررراق القرررررراء  148-16
وعمليرررات االالتطررراف واالالتفررراء القسرررري اجلاريرررة داالرررل وكررراالت إنفررراإب القرررانوني 

 وكفالة تقدمي اجلناة إق العدالة )السويد(؛
اإلنسران مرق التحقيق ا  ي  االدعاءات املتعلقة ابنتهاكات حقروق  148-17

جانب أفراد الشرطة و روات ا مرقي واختراإب الطروات  انونيرة بغيرة راسرمة املسرؤولني 
عرررق حررراالت االالتفررراء القسرررري وحررراالت التعررر يب أثنررراء االحتجررراق والقترررل الرررارج 

 نطاق القراء )النرويل(؛
قايدة عمليرررررات تفتررررريش العمرررررل واختررررراإب إجرررررراءات ضرررررد املنظمرررررات  148-18

ِرعو  ن العماج املهاجريق للعمل القسري واال ار ابلمشرر )اململكرة وا فراد ال يق ُي 
 املتحدة لربيطانيا العظمى ومليرلندا الشمالية(؛

مواصلة حتسني اجلهود الرامية إق مكافحة  ي  أشركاج العنرف ضرد  148-19
يررررمق  املررررأة والفتررراةي والقرررراء علرررى املمارسرررات والتررردابري التمييزيرررة ضرررد اي مبرررا

ا إبلء ا قوق املتعلقة ابلصرحة اجلنسرية واإلجنابيرة  لة  قو هماي مبااملمارسة الكام
 )أوروغواي(؛
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مكافحررة القوالررب النمطيررة اجلنسررانية و ايررة املرررأة مررق  يرر  أشرركاج  148-20
ا إبلررء العنررف القررا ا علررى نرروع اجلررنس واالغتصرران  إسرراءة املعاملررة وا إبني مبررا

 ور بني اجلنسنيي ا  لة أمور )اميميا(؛الزوج ي ومعاجلة الفجوة املستمرة ا ا ج
 رفررررر  السرررررق الررررردنيا للمسرررررؤولية اجلنا يرررررة لألحررررردا  اجلررررراءني وفقررررراا  148-21

 لتوصيات جلنة حقوق الطفل )النمسا(؛
مواصلة حتسرني أوضراع الالجئرني الرو ينغيرا والتحقيرق ا االدعراءات  148-22

للمعرايري الدوليرة )الكرسر   اا بو وع  اوقات وانتهاكات  قوق اإلنسان إقاء اي وفق
 الرسو (؛

تكثيرررف اجلهرررود الراميرررة إق ضرررمان حقررروق الالجئرررنيي مررر  االحررررتام  148-23
 الكامل ملمدأ عدم اإلعادة القسرية )املكسيء(؛

تعزيرررررز التررررردابري املتخررررر ة لكفالرررررة التمتررررر  الفعلررررر  جلميررررر  ا طفررررراج  148-24
سرجيل  ير  ا طفراج الالجئرني والشمان مق الالجئني اب رق ا التعلرياي وضرمان ت

ا صرررل القررروم   الرررديقي أو املولررروديق ا برررنغالديش بصررررف النظرررر عرررق العررررقي أو
سررريما ا طفررراج املولررروديق  قواج بنغالديشررريني ورو ينغيرررا  جنسرررية ا برررويقي وال أو

 )ا رجنتني(.
الديشي حتظررى التوصرريات املقّدمررة أثنرراء جلسررة التحرراوري الررواردة أداهي بتأييررد بررنغ -149

 ومق مث حياط هبا علماا على   ا ا ساس:
التصررديق علررى الربوتوكرروج االالتيرراري امللحررق ابلعهررد الرردو  اخلرراص  149-1

 اب قوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية )إسمانيا(؛
االنررررمام إق الربوتوكررروج االالتيررراري ا وج امللحرررق ابلعهرررد الرررردو   149-2

 ياسية )مليسلندا(؛اخلاص اب قوق املدنية والس
النظررر ا التصررديق علررى الربوتوكرروج االالتيرراري الثرراح امللحررق ابلعهررد  149-3

 الدو  اخلاص اب قوق املدنية والسياسية هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام )أوروغواي(؛
التصررديق علرررى الربوتوكرروج االالتيررراري الثررراح امللحررق ابلعهرررد الررردو   149-4

اسرريةي هبرردف إلغرراء عقوبررة اإلعرردام )اجلمررل ا سررود( اخلرراص اب قرروق املدنيررة والسي
 )مليسلندا( )توغو( )إسمانيا(؛

التصديق على االتفا ية الدولية  ماية  ي  ا شخاص مق االالتفراء  149-5
القسرررري )اليررراابن( )الموسرررنة والرسرررء( )العرررراق( )السرررنغاج( )توغرررو( )أوكرانيرررا(؛ 

مايرررة  يررر  ا شرررخاص مرررق االالتفررراء النظرررر ا التصرررديق علرررى االتفا يرررة الدوليرررة  
 القسري )بريو(؛

التصديق على االتفا ية الدولية  ماية  ي  ا شخاص مق االالتفراء  149-6
 القسري دون حتفظات  مل موعد االستعراض الدوري الشامل املقمل )اليوان(؛
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التصررررديق علررررى الربوتوكرررروج االالتيرررراري التفا يررررة منا رررررة التعرررر يب  149-7
املهينرررة )الموسرررنة  الالإنسررانية أو العقوبرررة القاسرررية أو ون املعاملررة أووغررريه مرررق ضرررر 

 والرسء( )أوكرانيا(؛
التصررررديق علررررى الربوتوكرررروج االالتيرررراري التفا يررررة منا رررررة التعرررر يب  149-8

 املهينة )الدامنرك(؛ الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو وغريه مق ضرون املعاملة أو
وج االالتيرررراري التفا يررررة منا رررررة التعرررر يب التصررررديق علررررى الربوتوكرررر 149-9

 املهينة )بولندا(؛ الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو وغريه مق ضرون املعاملة أو
النظرررررر ا التصرررررديق علرررررى الربوتوكررررروج االالتيررررراري التفا يرررررة منا ررررررة  149-10

ا املهينررة  الالإنسررانية أو العقوبررة القاسررية أو التعرر يب وغررريه مررق ضرررون املعاملررة أو
 أ رن فرصة ممكنة )غاا(؛

اختاإب الطوات مق أجل االنررمام إق الربوتوكروج االالتيراري التفا يرة  149-11
الالإنسرررانية  العقوبرررة القاسرررية أو منا ررررة التعررر يب وغرررريه مرررق ضررررون املعاملرررة أو

 النكا(؛ املهينة )سري أو
لسرق التصديق على اتفا ية منظمة العمرل الدوليرة بشرأن ا رد ا دىن  149-12

 1989(ي واتفا يررة الشررعون ا صررلية والقمليررةي 138 )ر ررا 1973االسررتخدامي 
(  مايرة حقروق  ير  189 )ر را 2011(ي واتفا ية العماج املنرزلينيي 169 )ر ا

 العماج املهاجريق وأفراد أسر ا )مدغشقر(؛
التصديق على اتفا ية منظمة العمرل الدوليرة بشرأن ا رد ا دىن لسرق  149-13

( 139 )ر را 1974( واتفا ية السرطان املهريني 138 )ر ا 1973مي االستخدا
 للقراء على تشغيل ا طفاج )إسمانيا(؛

االنرررمام إق االتفا يررة اخلاصررة بوضرر  الالجئررني والربوتوكرروج اخلرراص  149-14
بوضرررر  الالجئررررني بغيررررة حتسررررني املسرررراعدة وا مايررررة املقرررردمتني لررررؤالء ا شررررخاص 

 ر(؛ديفوا املعرضني للخطر )كوت
اخلاصرة بوضر  الالجئرني  1951 النظر ا االنررمام إق اتفا يرة عرام 149-15

 )جورجيا(؛
 1951 االنرررررررمام إق االتفا يررررررة اخلاصررررررة بوضرررررر  الالجئررررررني لعررررررام 149-16

 )نيوقيلندا(؛
ي 1951 التصررررديق علررررى االتفا يررررة اخلاصررررة بوضرررر  الالجئررررني لعررررام 149-17

والطويرررل للعرررودة الطوعيرررة الكريرررة  وكفالرررة الظرررروف الالقمرررة علرررى ا مرررديق القصرررري
 واامنة للمشرديق إق مناطقها ا صلية )سويسرا(؛

()ج( مرررق اتفا يرررة 1)16واملرررادة  2سرررحب التحفظرررات علرررى املرررادة  149-18
 القراء على  ي  أشكاج التمييز ضد املرأة )التفيا(؛
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توجيررررره دعررررروة دا مرررررة إق  يررررر  اإلجرررررراءات اخلاصرررررة والوفررررراء هبرررررا  149-19
 كيا(؛)تشي
الررررد ابإلدررران علرررى طلمرررات الرررزايرة املعلقرررة املقدمرررة مرررق أصرررحان  149-20

الررروالايت ا إطرررار اإلجرررراءات اخلاصرررة ملرررس حقررروق اإلنسررراني والنظرررر ا توجيررره 
 دعوة دا مة إق  ي  أصحان الوالايت )التفيا(؛

تعزيز مكافحة اإلفالت مرق العقران والتعر يب بسرمل منهرا التصرديق  149-21
ربوتوكرروج االالتيرراري التفا يررة منا رررة التعرر يب وغررريه مررق ضرررون املعاملررة علررى ال

املهينرةي وإنشراء ملليرة و ا يرة وطنيرة وفقراا لر لء  الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو أو
 )تشيكيا(؛

توفري املروارد المشررية والتقنيرة واملاليرة للجنرة الوطنيرة  قروق اإلنسران  149-22
اليتهاي ومنحها واليرة جديردة للتحقيرق ا انتهاكرات حقروق لك  يتسة لا الوفاء بو 
 اإلنسان ) ندوراس(؛

توسي  نطاق والية اللجنة الوطنية  قروق اإلنسران املتعلقرة ابلتحقيرق  149-23
فيهررا االنتهاكررات الرر  تتررورط فيهررا جهررات  ا  يرر  انتهاكررات حقرروق اإلنسرراني مبررا

الكافيررة مررق أجررل االضررطالع بواليتهررا  فاعلررة اتبعررة  مررق الدولررةي وتزويررد ا ابملرروارد
 )اميميا(؛

القيامي دون إبطراءي ابعتمراد تشرريعات جديردة ملكافحرة التمييرز بغيرة  149-24
الرديق  تعزيز املساواة بني اجلنسنيي والقيامي دومنا متييز على أساس ا صل اإلثين أو

ا إبلررء  أي وضرر  ملالررري بتجرررمي  يرر  أشرركاج العنررف ضررد املرررأة والفترراةي مبررا أو
االغتصان الزوج  بصرف النظر عق سق الرحيةي والعنف العا ل  و ي  أشركاج 

ا مرررق والعدالرررة للررررحااي  يكفرررل أيرررراا  االعترررداء اجلنسررر  والتحررررمب اجلنسررر ي مبرررا
 )فنلندا(؛

اختاإب تدابري هبدف مكافحة العنرف ضرد املثليرات واملثليرني ومزدوجر   149-25
 انية وحامل  صفات اجلنسني )الرباقيل(؛امليل اجلنس  ومغايري الوية اجلنس

اخترراإب الطرروات فعالررة حبيررف يكررون املثليررون واملثليررات ومزدوجررو امليررل  149-26
اجلنس  ومغايرو الوية اجلنسرانية وحراملو صرفات اجلنسرني مشرمولني ا التشرريعات 
املتعلقرررررة حبقررررروق اإلنسررررراني مررررر  االعررررررتاف اب الطرررررار والتحررررردايت الكثررررررية الررررر  

 ا إبلء  اعة اِلجرا )كندا(؛ مبا يواجهوهناي
ترروفري ا مايررة الفعالررة مررق التمييررز واملرررايقة والعنررف ضررد ا  ليررات  149-27

 اجلنسية )النرويل(؛
االعرررررررتاف بوجررررررود أ ليررررررات جنسررررررية وجنسررررررانية ا الملرررررردي وإلغرررررراء  149-28
  مررق  ررانون العقرروابتي ومررق مث إهنرراء  رررمي العال ررات اجلنسررية ابلرتاضرر 377 املررادة

 بني ا قواج مق نفس اجلنس )سلوفينيا(؛
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مرق  رانون العقروابت وإدراج امليرل اجلنسر  والويرة  377إلغاء املادة  149-29
 اجلنسانية بوصفها فئة مشمولة اب ماية ا القانون اجلديد ملنا رة التمييز )شيل (؛

 ايررررة وتعزيررررز حقرررروق املثليررررات واملثليررررني ومزدوجرررر  امليررررل اجلنسرررر   149-30
ايري الويررة اجلنسررانية وحررامل  صررفات اجلنسررني عررق طريررق إطررار  ررانوح واسرر  ومغرر

مرق  رانون  377النطاقي يشمل تنقرير القروانني الر   رد تكرون متييزيرةي مثرل املرادة 
 العقوابت )املكسيء(؛

اخترررراإب الترررردابري الالقمررررة مررررق أجررررل إلغرررراء  رررررمي العال ررررات اجلنسررررية  149-31
 نس ا تشريعات الملد )ا رجنتني(؛ابلرتاض  بني أشخاص مق نفس اجل

نزع صفة اجل رم ا  رانون العقروابت عرق العال رات برني الراشرديق مرق  149-32
 نفس اجلنس ) ندوراس(؛

كفالرررة املقاضررراة الفعالرررة للجنررراة املسرررؤولني عرررق التهديررردات وأعمررراج  149-33
دافعني العنف ضد املدافعني عق حقوق اإلنساني وخباصة املدافعني عرق النسراء واملر

عررق املثليررات واملثليررني ومزدوجرر  امليررل اجلنسرر  ومغررايري الويررة اجلنسررانية وحررامل  
الفعليرةي وضرمان   ويتها اجلنسانية املتصرورة أو صفات اجلنسنيي بسمب عملها أو

 عدم إفالت اجلناة مق العقان )بلجيكا(؛
 2017 مراجعة املادة اخلاصة املتعلقة بقانون تقييد قواج الطفل لعام 149-34

 وتنفي  تشري  دّرم على ءو فعاج  ي  أشكاج العنف اجلنساح )أملانيا(؛
 رررمي االغتصرران الزوجرر  ا  يرر  الظررروفي وترروفري ا مايررة والرردعا  149-35

 النفس  وإعادة التأ يل المدح والنفس  للرحااي )الربتغاج(؛
 إلغاء عقوبة اإلعدام )بنق( )الربتغاج( )تشيكيا(؛ 149-36
اعتماد تشرري  يرن  علرى إلغراء عقوبرة اإلعردام وو رف العمرل جبمير   149-37

 عمليات اإلعدام ال  تنتظر التنفي  )سلوفاكيا(؛
ا رررد مرررق عررردد اجلررررا ا الررر  يعا ،رررب عليهرررا ابإلعررردامي كخطررروة ءرررو  149-38

 اإللغاء النها   لعقوبة اإلعدام )أسرتاليا(؛
ام و فرررراا االتيررررارايا متهيررررداا اإلعررررالن عررررق و ررررف العمررررل بعقوبررررة اإلعررررد 149-39

 إللغا ها )الكرس  الرسو (؛
 )النمسا(؛ و ف العمل بعقوبة اإلعدام كخطوة أوق ءو إلغا ها هنا ياا  149-40
اعتماد و ف االتياري لتنفي  عقوبة اإلعدام كخطوة أوق ءرو إلغا هرا  149-41

 )بلجيكا(؛
ق ءرو اإللغراء الترام تطميق و ف االتياري لعقوبة اإلعدامي كخطروة أو  149-42

ل ه املمارسة )إيطاليا(؛ اختاإب الطوات ءو اإللغاء التام لعقوبة اإلعدام )نيوقيلنردا(؛ 
 النظر ا اإلعالن عق و ف العمل بعقوبة اإلعدام )بولندا(؛

 و ف تطميق عقوبة اإلعدام هبدف إلغا ها )شيل (؛ 149-43
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 م هبرردف إلغا هررا متامرراا مواصررلة عمليررة االستعاضررة عررق عقوبررة اإلعرردا 149-44
 )اميميا(؛

إهناء  رمي التشهري مث إدماج املواد املتعلقرة بره ا القرانون املردح وفقراا  149-45
للمعرررايري الدوليرررةي واختررراإب الطررروات إلنشررراء  يئرررة مسرررتقلة إلصررردار ترررراالي  المرررف 

 اإلإباع  )إستونيا(؛
مر  امتمر  املردحي تنقير القوانني املتعلقة بوسا   اإلعالمي ابلتشاور  149-46

مررق أجررل إسررقاط الصررفة اجلرميررة عررق "التشررهري" و"الرردمب املشرراعر الدينيررة"ي وا ررد 
 مق مدد السجق املقرتحة على   ه اجلرا ا )الوالايت املتحدة ا مريكية(؛

توسرري  ا يررز الررديقراط  علررى شررمكة اإلنرتنررت والارجهررا الرر ي يترراح  149-47
واملردافعني عرق حقروق اإلنسران وغرري ا مرق  فيه للمعارضني السياسريني والصرحفيني

أفررراد امتمرر  املرردح العمررل حبريررة ودون الرروف علررى حيررامحاي والقيررامي حتقيقرراا لرر ه 
مرررق  رررانون تكنولوجيرررا املعلومرررات واالتصررراالت وتعرررديل  57الغايرررةي بتنقرررير املرررادة 

  انون تنظيا التربعات ا جنمية )تشيكيا(؛
جمرررراج حقرررروق اإلنسرررران والصررررحفيني مررررق كفالررررة متكررررق الناشررررطني ا  149-48

مررررايقةي وإبلرررء عرررق طريرررق  اخلرررروع لتخويرررف أو ممارسرررة حقرررو ها دون الررروف أو
تعرديل  ير  القروانني  إعادة صرياغة  رانون ا مرق الر مر  املقررر إصردارهي وإلغراء أو

ا إبلرء  ال  تنتهء ا ق ا حرية التعمري وتكويق اجلمعيات والتجم  السرلم ي مبرا
العقررروابت املتعلقرررة ابلتشرررهري والفتنرررةي و رررانون تكنولوجيرررا املعلومرررات  أحكرررام  رررانون

(ي و رررانون تنظررريا التربعرررات ا جنميرررة )ا نشرررطة 57واالتصررراالت )ال سررريما املرررادة 
  حكام القانون الدو   قوق اإلنسان )أملانيا(؛ الطوعية(ي وفقاا 

بصرريغته  (ي2006إلغرراء  ررانون تكنولوجيررا املعلومررات واالتصرراالت ) 149-49
تعرديل  رانون تكنولوجيرا املعلومرات واالتصراالت حبيرف  ي أو2013 املعدلة ا عام

 يكون متوا ماا م  القوانني واملعايري الدولية )اليوان(؛
إلغاء  ير  القروانني والسياسرات الر  تقيّرد أنشرطة وحقروق املرواطنني  149-50

املعلومرررات واالتصررراالت ا إبلرررء  رررانون تكنولوجيرررا  ومنظمرررات امتمررر  املررردحي مبرررا
 ) ولندا(؛ 2016 ي و انون تنظيا التربعات ا جنمية لعام2006 لعام
كفالرررررة وجرررررود إمكانيرررررة فعليرررررة الحتكرررررام  يررررر  النسررررراء والفتيرررررات  149-51

الالجئات وعديات اجلنسية إق القرراء بردون التعررض للتهديرد ابالعتقراجي وإبلرء 
 ؛)مليسلندا( 1946 بتعديل  انون ا جانب لعام

تعزيررز الترردابري الراميررة إق منرر  انتهاكررات و رراوقات حقرروق اإلنسرران  149-52
ا إبلرء تقردمي معلومرات مسرتكملة  والتحقيق فيها ومساءلة  وات ا مق عنهراي مبرا

عررق التحقيقررات ا حررال  االالتفرراء املزعررومتني ملررري أ ررد بررق  اسررا وأمعررق عزمرر  
 )الوالايت املتحدة ا مريكية(؛
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اإلفررررالت مررررق العقرررران مررررق الررررالج إجررررراء حتقيقررررات شرررراملة  إهنرررراء 149-53
وراكمررات جنا يررة بشررأن انتهاكررات و رراوقات حقرروق اإلنسرران ضررد املرردافعني عررق 
حقرررروق اإلنسرررران والصررررحفيني وكررررات  املرررردوات اإللكرتونيررررةي واملثليررررات واملثليررررني 

 انيا(؛ومزدوج  امليل اجلنس  ومغايري الوية اجلنسانية وحامل  صفات اجلنسني )أمل
اعتمرراد تررردابري تشرررريعية وسياسرررية لكفالررة حصررروج النسررراء والشرررمان  149-54

علرى التثقيرف اجلنسر  وعلرى اخلردمات امانيرة السرهلة االسرتعماج ا جمراج الصررحة 
سرريما ا املنرراطق الريفيررة ولصررا  ا شررخاص إبوي الرردالل املررنخفض  اإلجنابيررةي وال
 ) ندوراس(؛

ري مرررق أجرررل مكافحرررة  يررر  أشررركاج العنرررف اختررراإب املزيرررد مرررق الترررداب 149-55
والتمييررزي وخباصررة ضررد النسرراءي وا طفرراجي واملثليرراتي واملثليررنيي ومزدوجرر  امليررل 

 اجلنس ي ومغايري الوية اجلنسانيةي وحامل  صفات اجلنسني )إيطاليا(؛
اعتمرراد تشررريعات  ررّرم  يرر  أشرركاج العنررف ضررد النسرراء والفتيرراتي  149-56
 ن الزوج  )مليسلندا(؛ا إبلء االغتصا مبا

إجرررراء اسرررتعراض شرررامل للتشرررريعات بغيرررة االعررررتاف ابملسررراواة برررني  149-57
 اجلنسني و اية الشعون ا صلية وا  ليات اإلثنية ) ندوراس(؛

تعزيرررررز السياسرررررات والتررررردابري الراميرررررة إق  ايرررررة الشرررررعون ا صرررررلية  149-58
 ) هورية إيران اإلسالمية(؛

سرريما  اعررة جومررا  تمكررني الشررعون ا صررليةي والتكثيررف اجلهررود ل 149-59
 و اعة الداليتي مق التمت  الكامل حبقوق اإلنسان )بريو(؛

ضررمان الوصرروج إق العدالررة لألشررخاص الالجئررني وعرردي  اجلنسرريةي  149-60
 يشمل املنتمني إق أ ليات إثنية )الرباقيل(. سيما النساء والفتياتي مبا وال

اجات و/أو التوصرريات الررواردة ا  رر ا التقريررر مو ررف الدولررة تعكررس  يرر  االسررتنت -150
ينمغر  أن ي فهرا أهنرا حتظرى بتأييرد  )الدوج( ال   دمتها و/أو الدولة موضوع االسرتعراض. وال

 الفريق العامل ككل.



A/HRC/39/12 

35 GE.18-11472 

 املرفق
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