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 مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل، املنشأ عماًل بقرار جملس حقوو   -1

. واسُتعرضو  ااالوة يف 2018 أاير/موايو 18إىل  7يف الفرتة مون  الثالثني، دورته 5/1اإلنسان 
 أذربيجوووان. وكوووان علوووو رأ  وفووود 2018 أاير/موووايو 15املعقوووودة يف  13يف اجللسوووة  أذربيجوووان

. واعتموووود الفريووووق العامووول التقريوووور املتعلووووق وكيووول و يوووور الشوووو،ون ايارجيوووة، السوووويد  لوووو   لفوووو 
 .2018 أاير/مايو 17املعقودة يف  17يف جلسته  أبذربيجان

، ا توووار جملووووس حقووووو  اإلنسوووان جمموعووووة املقووووررين 2018الثاين/ينوووواير كوووانون   10ويف  -2
إكوووووادور واإلموووواراة العربيووووة : أذربيجووووانلتيسووووت اسووووتعراض ااالووووة يف التاليووووة )اجملموعووووة الثالثيووووة  
 .املتحدة وسلوفينيا

موون  5والفقوورة  5/1موون مرفووق قوورار جملووس حقووو  اإلنسووان  15وعموواًل أبحمووام الفقوورة  -3
 :أذربيجان، صدرة الواثئق التالية ألغراض استعراض ااالة يف 16/21مرفق قراره 
  ؛A/HRC/WG.6/30/AZE/1)أ  )15تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقاً للفقرة  )أ  
جتميع للمعلوماة أعدته مفوضية األمم املتحودة السوامية اقوو  اإلنسوان وفقواً  )ب  
  ؛Corr.1و A/HRC/WG.6/30/AZE/2)ب  )15للفقرة 

مووووووووج  أعدتوووووووه مفوضوووووووية األموووووووم املتحووووووودة السوووووووامية اقوووووووو  اإلنسوووووووان وفقووووووواً  )ج  
  .A/HRC/WG.6/30/AZE/3)ج  )15 للفقرة
، عوون طريووق اجملموعووة الثالثيووة، قائمووة أسووفلة أعووديا سوولفاً أرمينيووا أذربيجووانوُأحيلوو  إىل  -4

ينيا والسووووووويد وإسووووووبانيا وأملانيووووووا وأوروغووووووواي والربا يوووووول والربتغووووووال وبلجيمووووووا وبوووووونغالدي  وسوووووولوف
وليختنشتاين واململموة املتحودة لربينانيوا الع موو ونيرلنودا الشومالية والووالاية املتحودة األمريميوة. 

 وهذه األسفلة متاحة علو املوقع الشبمي لالستعراض الدوري الشامل.

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

ن أن االسووووتعراض الوووودوري الشووووامل صوووويغة قجعووووة للن وووور يف التقريوووور ذكوووور وفوووود أذربيجووووا -5
الوووطين الثالوور ألذربيجووان، حيوور يتوويد للبلوود تقوودة معلوموواة كاملووة عوون األنشوونة الوويت جوورة 
والتوووودابت الوووويت اةووووذة امايووووة حقووووو  اإلنسووووان وااووووراية األساسووووية، وتع يوووو  ااوووووار، وتبووووادل 

 التجارب.
الصووومول القانونيوووة الدوليوووة الرئيسوووية يف جموووال حقوووو  وأضوووا  إن أذربيجوووان طووور  يف  -6

اإلنسوووان وأقوووا قووود م  تقوووارير ابنت وووام إىل هيفووواة معاهوووداة األموووم املتحووودة بشوووأن تنفيوووذ هوووذه 
الدورة ايامسوة والثالثوني للمجلوس، ذكور مفووض األموم املتحودة السوامي اقوو   املعاهداة. ويف

الوويت أوفوو  ابلت امىووا فيمووا  وو  اإلبووال  يف  34 اإلنسووان أذربيجووان بوصووفىا إحوودن البلوودان ال
الوويت قوودم  تقووارير منتصوو  املوودة بشووأن  15 الوقوو  املقوورر.   إن أذربيجووان موون بووني البلوودان ال
 جوليت االستعراض الدوري الشامل األوىل والثانية.
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ووجىوووو  أذربيجووووان دعوووووة مفتوحووووة للمملفووووني بوووووالاية يف إطووووار اإلجوووورا اة اياصووووة  -7
يثبوو  إقرارهووا أبديووة دور هووذه الوو ايراة يف تسووىيل التعوواون وااوووار مووع الوودول  وهووو مووال ايريووا، 
 األعضا .

، أُد لو  تعوديالة علوو الدسوتور يود  إىل 2016 وعلو إثر اسوتفتا  ُأجوري يف عوام -8
 ايدة تع يوووو   ايووووة حقووووو  اإلنسووووان وااووووراية األساسووووية، واسووووتحدا  نليووووة فعالووووة ومرنووووة إلدارة 

 الة فعالية اإلصالحاة االقتصادية.عمومية، وكف
، ُوق ِّووع املرسوووم الربسووي بشووأن حتسووني فعاليووة ن ووام السووجون. ويىوود  2017 ويف عووام -9

املرسوم إىل تنوير ن ام السجون وذلك مبوا مة السياسة اجلنائية وكفالة تنبيق التدابت امل،سسواتية 
يف ذلووك تقييووود عمليووواة إلقوووا   ائي، مبووواوالتشووريعية والعمليوووة املعقووودة لتحريووور سياسووة القوووانون اجلنووو

 القبض واارمان من اارية والتخلي عن جترة عدد من اجلرائم.
أثنوا  الفورتة  واسُتخدم  قوانني العفو والعفو العام يف أذربيجوان علوو ننوا  واسوع أيضواً  -10

، وأقر اقً مد 1 378املشمولة ابلتقرير. فقد أصدر الرئيس يف اجملموع تسعة قراراة ابلعفو مشل  
 شخ . 21 000الربملان صمني للعفو العام مشال 

 مرسوووماً  2018شووباف/فرباير  22ويف سووبيل دعووم تنوووير مىنووة اقاموواة، وق ووع الوورئيس يف  -11
بشووأن التوودابت اإلضووافية لتنوووير اارسووة اقاموواة يف البلوود. وتووو و املرسوووم اةوواذ توودابت لتحسووني 

ال القووانون يف البلوود أبسووره، وقبووول أعضووا  جوودد عوون طريووق الوودعم املووادي والتقووين ملن موواة رجوو
تن وويم امتحوواقة اقووامني، وتنوووير التوودري  والتأهيوول املىووين للمحووامني لتحسووني نوعيووة ايوودماة 

 القانونية.
 27رئيس، مبوجو  مرسوومه مو،ر  الوأقور وتعد حماربة الفسواد إحودن أولوواية ااموموة. وقود  -12

 .2018-2016ل الوطنيووووة موووون أجوووول حمومووووة منفتحووووة للفوووورتة ،  نووووة العموووو2016نيسووووان/أبريل 
وتسوعو اينووة إىل حتسوني التشووريع املتعلوق مبمافحووة الفسوواد، وإذكوا  وعووي املوواطنني مبسوواعي ممافحووة 
الفسوووواد، وحتسووووني امووووراف من موووواة اجملتمووووع املوووودين، ووضووووع مقرتحوووواة السووووتحدا  جوووورائم متصوووولة 

 ابلفساد.
دماة العامووووة واالبتموووواراة االجتماعيووووة توسوووويع ننووووا  الوكالووووة ااموميووووة للخوووووتواصوووول  -13

 2013 . ومنوذ عوامللموواطنني فعالةوابتماراة اجتماعية  تقدة  دماة عامة جمالأنشنتىا يف 
مليون طل ، وبلغ  نسوبة  20إىل الوق  اااضر، تلق  املراك  التابعة لشبمة الوكالة أكثر من 

وأعوورب عوودد موون الوودول عوون اهتمامىووا ابالطووالع  يف املائووة. 100إىل  98االرتيوا  بووني السوومان 
 علو جتربة الوكالة اامومية وتنبيق هذا النموذج يف بلداقا.

يف املائة من  80ويتمتع حنو  .منرب إعالمي 5 000ويوجد حالياً يف أذربيجان أكثر من  -14
كثووور أ  أصوووبحوهوووي الشوووبمة الووويت اإلنرتنووو ،  إبممانيوووة ااصوووول علووووالسووومان األذربيجوووانيني 
. ويواصل الصندو  ااموومي الربسوي لودعم إلعالم واالتصاالةل عمليةً الوسائل شعبية وأكثرها 

 تنوير وسائط اإلعالم تنفيذ أنشنته بفعالية.
وتعموووول الدولووووة ابلشووووراكة مووووع اثلووووي اجملتمووووع املوووودين. وقوووود ُسووووج ل  يف أذربيجووووان أكثوووور  -15
حبمايووة حقووو  اإلنسووان.   صيصوواً  من مووة تعووى 500من مووة غووت حموميووة، منىووا  3 254 موون
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 مشوروعاً  484، مو ل اجمللس الربسي للدعم اامومي للمن ماة غت اامومية 2017 عام ويف
 ماليني ماقة. 3ملن ماة غت حمومية بتملفة جتاو ن 

، أنشوووأه "عمليوووة ابكوووو"ابسوووم  واقفووول الووودوا للحووووار بوووني الثقافووواة، واملعووورو  أيضووواً  -16
لتنسوويق اجلىوووود الدوليووة موون أجوول تع يوو  التسووامد والتفووواهم  ليمووون منوورباً  2008 الوورئيس يف عووام

وتسواهم م،سسوة حيودر علييو  املتبادل وممافحة التميي  والتنر  وكراهية األجان  يف اجملتمع. 
 .يف تع ي  التعددية الثقافية والتسامد يف البلدوافر  بقسط
اسوووواة التنميووووة االجتماعيووووة االقتصووووادية ونتيجووووة لتنفيووووذ التوووودابت املتو وووواة يف واثئووووق سي -17

: 2020أذربيجووان يف نفووا  "يف ذلووك  ، مبوواقجحوواً  املعتموودة أثنووا  الفوورتة املشوومولة ابلتقريوور تنفيووذاً 
و ارطووة النريووق االسوورتاتيجية لالقتصوواد الوووطين وقناعوواة االقتصوواد الرئيسووية  "ن وورة إىل املسووتقبل
معوووودل البنالوووووة، وجوووورن تع يوووو  اامايوووووة  ، حتقووووق امفووووواض ملحووووو  يف2016 املعتموووودة يف عووووام

االجتماعيووووة للعوووواطلني، وييفووووة ال وووورو  املواتيووووة لتحسووووني سووووو  العموووول، وحتسووووني القوووودرة علووووو 
 التنافس.

يف  مرة، مبوا 1.1وعلو مدن السنواة ايمس املاضية،  اد الناتج اقلي اإلمجاا مبقدار  -18
مورة ابلنسوبة ملودا يل األسور  1.4ي ومبقودار مرة يف القنواع غوت النفنو 2.2ذلك املضاعفة مبقدار 

موورة وال راعووة  2.2املعيشووية. وأثنووا  الفوورتة املشوومولة ابلتقريوور تضوواع  القنوواع غووت النفنووي مبقوودار 
مووورة  1.2مووورة والنقووول مبقووودار  1.7مووورة والسوووياحة مبقووودار  1.4مووورة والتجوووارة مبقووودار  1.2مبقووودار 

 مرة. 1.5واالتصاالة مبقدار 
. ومع ووووم املبووووادي اإلرشووووادية 2030 يجووووان  نووووة التنميووووة املسووووتدامة لعوووواموتوووودعم أذرب -19

: ن ووورة إىل 2020أذربيجوووان يف نفوووا  "والتوجيىووواة الووويت قوووام عليىوووا املفىووووم اإل وووائي الووووارد يف 
و ارطة النريق االسرتاتيجية لالقتصاد الوطين وقناعاة االقتصاد الرئيسية هي نفسوىا  "املستقبل

. وقود أُنشوول جملووس التنسوويق الوووطين بشووأن 2030 لوويت تضوومنتىا  نووة عوواماملبوادي والتوجيىوواة ا
 .2016 التنمية املستدامة يف عام

هبووود  حتسوووني ااالوووة  الشووواملةوتواصووول حموموووة أذربيجوووان تنفيوووذ جمموعوووة مووون التووودابت  -20
، ن ووووذة يف م،قتوووواً  االقتصووووادية لالجفووووني واملشوووردين دا ليوووواً وإدموووواجىم يف اجملتموووع - االجتماعيوووة
 .األصلية مواطنىميف العودة اآلمنة إىل  الحقاً  إعمال حقىم ضرورةاعتبارها 

مليوووووار مووووواقة للحمايوووووة  6.6سووووونة املاضوووووية، حنوووووو  24 وقووووود ُ صووووو ، علوووووو مووووودن ال -21
وورة تبلوو   قروضوواً  مشوورد دا ليوواً  2 000. وتلقووو حنووو االجتماعيووة لالجفووني واملشووردين دا ليوواً  ميس 

مليوووون مووواقة لتمويووول مشووواريع عووون طريوووق الصوووندو  الووووطين لووودعم تنووووير  44قيمتىووا اإلمجاليوووة 
 75موون  املشوواريع. ونتيجووة لووذلك، تراجووع مسووتون الفقوور يف أوسوواف الالجفووني واملشووردين دا ليوواً 

 يف املائة. 12 إىل
موون دفووع رسوووم ايوودماة البلديووة وغتهووا موون ايوودماة العامووة  وأُعفووي املشووردون دا ليوواً  -22

وأُعفوووي أبنووواذهم الووووذين يدرسوووون يف امل،سسووواة التعليميووووة ااموميوووة العليوووا والثانويووووة مووون الرسوووووم 
 الدراسية.

  -يف ذلووووك إقلووويم قغووووورين  يف املائوووة موووون توووراب أذربيجووووان، مبوووا 20إن احوووتالل أرمينيووووا  -23
هلووو أحوود العقبواة الرئيسووية أمووام إعمووال حقووو  اإلنسووان يف البلوود  كوارااب  وسووبع منوواطق جموواورة،
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نتىاكووواة جسووويمة للقوووانون اإلنسووواين اأرمينيوووا ارتمبووو  العووودوان املسووولد، . وأثنوووا  كوووامالً   إعمووواالً 
 ،موودنيني أذربيجووانيني يف حووقعمليوواة إعوودام  ووارج ننووا  القووانون اقوورتا  يف ذلووك  الوودوا، مبووا
اعىم للتعووووووذي  وغوووووته مووووون ضووووووروب املعاملوووووة القاسووووووية رهوووووائن وأسوووووورن حووووورب، وإ ضوووووواةووووواذ 

ذربيجوووووان نتيجوووووة االحوووووتالل أب  األضووووورار املاديوووووة الووووويت اقووووو. وتقووووود ر املىينوووووة الالإنسوووووانية أو أو
 .دوالرمليار  818 بنحو
وأاثرة أرمينيووا أربووع نقوواف ن ووام ذكوورة فيىووا أن املعلوموواة والوقووائع اقووددة الوويت قوودمتىا  -24

 خمووولالفريووق العاموول غووت تفووي مبتنلبوواة االسووتعراض. وأضوواف  أن  والأذربيجووان غووت صووحيحة 
أذربيجوووان حتووواول اسوووتخدام واعتوووربة أن  .املسوووائل املتصووولة ابلنووو اع السياسوووية وال بتنووواول املسوووائل

كارااب  يف تقرير   -لن اع هبد  تقويض حقو  شع  قغورين ل لنر  تصورهااالستعراض  عملية
وحودة تراهبوا. وأضواف  مسوألة اسوتعادة  علو أقا أذربيجان  وراً وهي املسألة اليت تعرضىا  ،املصت

تفوويض هبوا  اليت صودر ةالوحيد الصيغةأبن يعرت  يف ذلك األمم املتحدة،  ن اجملتمع الدوا، مباأ
جمموعوووة مينسوووك التابعوووة ملن موووة األمووون والتعووواون يف  يكوووارااب  هووو  - دوا لتسووووية نووو اع قغوووورين

التفستاة اياطفوة الوواردة ترفض كارااب  و   - قغورينن اع ي إشارة إىل أأرمينيا لذا ترفض  .وروابأ
ن. فاقاوالة لتقودة أرمينيوا علوو أقوا ه أذربيجاتالعرض الشفوي الذي قدم يف التقرير الوطين ويف

  ائفوووة اامووواً النووور  املعتووودي مووون  وووالل اإلشوووارة إىل قوووراراة جملوووس األمووون التوووابع ل موووم املتحووودة 
 مبحتواها. صار اً  وتشمل تالعباً 

مووون املناسووو  جلميوووع الوفوووود تقووودة التعليقووواة  هرئووويس جملوووس حقوووو  اإلنسوووان أنووووقووورر  -25
لدولة موضوع ا أن مضيفاً  بشأن املسائل املتعلقة حبقو  اإلنسان؛ نرائىاالتعبت عن و واملالح اة 
عمليووة االسووتعراض الوودوري الشووامل عتوورب أن علووو أنووه ا .عوون نرائىووا اإلعووراب حمقووة يفاالسووتعراض 

القضوااي وينبغوي عودم حشور  .تسووية املنا عواة بوني الودول األعضوا  إىل وال يد  إىل مناقشوة ال
 .الفريق العامل جلساة يف املسائلهذه عدم إاثرة ينبغي و الثنائية يف املناقشاة، 

ا ليسوووو  يف وارد أذربيجووووان إقووووقالوووو  الوووويت أاثريووووا أرمينيووووا،  يووووةعلووووو النقوووواف الن ام ورداً  -26
أراضوي أرمينيوا احوتالل  أيعلوو ااقوائق التار يوة،  وإ وا توود التأكيودليوة؛ اجد ايوض يف مناقشوة
إىل  نأد وهووو موواذربيجووانيني موون األراضووي اقتلووة، ل تنىووت عرقووي  صوواحبه موون أذربيجانيووة ومووا

إعمووال حقووو  اإلنسووان يف  ةلووعرقإىل و  علووو ننووا  واسووع انتىووال حقووو  اإلنسووان ل ذربيجووانيني
 يم أرمينيوواأ ووذالووذين األذربيجووانيني يف أرمينيووا  الرعوواايبعووض  يوجوود ال يوو . والكووامالً   إعموواالً  البلوود

جرا  اإلابدة اجلماعيوة الويت ت ال  وال . ايرة قبور أسالفىا يف األراضي اقتلة ما كانوا يفرهائن عند
أذربيجوواين،  700 حنووعون مقتوول  ةأسووفر  يتجووان والو وجواا يف أذربيمننقووة ارتمبتىوا أرمينيوا يف 

امتثوال قوراراة علوو أذربيجوان أرمينيوا بعود. وحتور  تنودمل مبن فيىم األطفال والنسوا  واملسونني، م
إىل  ملشوردين دا ليواً اوعوودة  كوامالً   حتريوراً  ألراضوي األذربيجانيوةاإىل حتريور   دعو يتجملس األمن ال

د ابلقووانون أذربيجووان أرمينيووا إىل التقي ووحيفووك كوورامتىم. وتوودعو  عووودة مأمونووة ومبووا أراضوويىم األصوولية
د عوودد اإلصوواابة يف يوو ات يف تسووبب  يتاإلنسوواين الوودوا ووقوو  انتىاكوواة وقوو  إطووال  النووار الوو
 .املتامخوة يوط التموا  املنواطق السومنيةصفو  السمان املودنيني يف أذربيجوان الوذين يعيشوون يف 

انسوووحاب القوووواة األرمينيوووة مووون األراضوووي اقتلوووة يف  يممووون يفل الوحيووود للنووو اع ااووووأضووواف  أن 
حريوور األراضوووي لتاجملتمووع الووودوا الضووغط علووو أرمينيووا ميووار  أن  يفأذربيجووان وأتموول  .أذربيجووان
 .إىل العدالة تقدم مرتميب جرائم اارب ضد األذربيجانينيلاقتلة و 
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وود  -27 يف املائووة  20 بوقوووع وضووع  ووا يف  ا جتوود نفسووىاأقووعوون ذلووك  فضووالً أذربيجووان وت،ك 
بووود مووون مسوووا لتىا علوووو  فأرمينيوووا بوصوووفىا الدولوووة املعتديوووة ال .حتووو  احوووتالل أرمينيوووا يىامووون أراضووو

تمون هلوا أي  دولة حمبة للسالم وهي، علو  وال  أرمينيوا، م أذربيجانعدواقا علو أذربيجان. و 
علووو  اثنيووة نشووا  دولووة أرمينيووةإب يجووان أبووداً تسوومد أذرب منالبوواة أبراضووي أي موون جتاقووا. ولوون

 .أذربيجان أراضي

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
وفووداً ببيوواقة. وتوورد التوصووياة املقدمووة أثنووا  جلسووة  105أثنووا  جلسووة التحوواور، أدىل  -28
 يف اجل   الثاين من هذا التقرير. ااوار
تع يوو   وإىلجلىووود الراميووة إىل دعووم اسووتقالل وسووائل اإلعووالم فقوود نووو ه االحتوواد الروسووي اب -29

 .سيما من  الل م،سسة حيدر عليي  ااوار بني الثقافاة، وال

وشوووج ع  روانووودا أذربيجوووان علوووو تع يووو  التووودابت والسياسووواة للتصووودي للتمييووو  أاي  كوووان  -30
 يف ذلك بتع ي  تنفيذ التشريعاة ااالية. سببه، مبا

لمة العربية السعودية علو اجلىود الراميوة إىل حتسوني التشوريع املتعلوق مبمافحوة وأثن  املم -31
 الفساد وإىل تع ي  عمل اجملتمع املدين.

، و نوة 2018-2016فحوة نحموموة ممون أجول خبنوة العمول الوطنيوة ورحب  صربيا  -32
 .2018-2014العمل الوطنية ملمافحة االجتار ابلبشر 

، 2018-2016فحوووة نحموموووة ممووون أجووول عمووول الوطنيوووة سووونغافورة خبنوووة الورحبووو   -33
 .للحوكمة الرشيدة ة الرتويج ااثيثةنشنعلو أ ايدة اإلنفا  اامومي علو التعليم و بو 

وأعرب  سلوفاكيا عن القلوق إ ا  التقوارير الويت تتحود  عون تعورض صوحافيني ومودافعني  -34
 عن حقو  اإلنسان للتعذي  وسو  املعاملة.

نيا عووووون األسووووو  للمووووو اعم الووووويت تتحووووود  عووووون افتقوووووار نقابوووووة اقوووووامني وأعربووووو  سووووولوفي -35
 لالستقاللية، وأشارة إىل املعلوماة عن تعرض رجال القانون املستقلني للمضايقة والتىديد.

غووووت "وأعربوووو  إسووووبانيا عوووون القلووووق إ ا  القيووووود املفروضووووة علووووو اتووووع املن موووواة الدينيووووة  -36
 .فعلياً  تعاً حبرية املمارسة الدينية ا "التقليدية

النمووا ابلتوودابت املتصوولة اباووق يف الصووحة وابينووواة الوويت اةووذة لتع يوو   ورحبوو  سووري -37
 ااوار مع اجملتمع املدين.

توو ال قلقوووة السووتمرار الفقوور. ونو هووو  ابلتوودابت الراميوووة إىل  وقالوو  دولووة فلسووونني إقووا ال -38
  اية املدافعني عن حقو  اإلنسان والصحافيني.

 2018-2016فحووووة نحمومووووة مموووون أجوووول خبنووووة العموووول الوطنيووووة حوووو  السووووودان ور  -39
 وابلتشريع املتعلق مبمافحة الفساد.

 وأعرب  السويد عن انيايا ألذربيجان ابلتوفيق يف تنفيذ توصياة االستعراض. -40
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وأعربوووو  سويسوووورا عوووون القلووووق إ ا  التقووووارير الوووويت تتحوووود  عوووون تعوووورض اثلووووي املعارضووووة  -41
 واملدافعني عن حقو  اإلنسان للمضايقة والتخوي  واالضنىاد.والصحافيني 

 وقدم  طاجيمستان توصياة. -42
ورحبووو  نيلنووود ابينوووواة الراميوووة إىل تع يووو  املسووواواة بوووني اجلنسوووني وابجلىوووود لتحسوووني  -43

 األوضاع يف السجون ومعاملة السجنا .
سووويما عووون طريوووق  سوووان، الورحبووو  توغوووو ابجلىوووود الراميوووة إىل تع يووو   ايوووة حقوووو  اإلن -44

 .2016 اإلصال  الدستوري لعام
ورحبوووو  تووووونس ابجلىووووود الراميووووة إىل تع يوووو  اإلطووووار القووووانوين وحتوووودير ن ووووام السووووجون  -45

 وممافحة االجتار ابلبشر.
 والالجفني. ورحب  تركيا ابجلىود الرامية إىل دعم املشردين دا لياً  -46
حتقق  يف نوعية ايدماة العامة وذلك ابتباع ورحب  تركمانستان أبوجه التحسن اليت  -47

 أسالي  مبتمرة وإبنشا  الوكالة اامومية للخدماة وشبمة االبتماراة االجتماعية.
والح   أوكرانيا أن قدرة أذربيجان علوو تنفيوذ معاهوداة حقوو  اإلنسوان قود أعيقو   -48
 تعد بعض أراضيىا ةضع لسينريا. منذ م
العربيوووووة املتحووووودة ابإلصوووووالحاة الووووويت أد لووووو  علوووووو إثووووور التعوووووديل ورحبووووو  اإلمووووواراة  -49

 سيما التدابت الرامية إىل تقوية اإلطار امل،سسايت والقانوين. ، وال2016 الدستوري يف عام
وأعرب  اململمة املتحدة عون القلوق إ ا  القيوود املفروضوة علوو حريوة الصوحافة والتجم وع،  -50

 دافعني عن حقو  اإلنسان.وإ ا  استقالل القضا ، ومضايقة امل
وقالووو  الووووالاية املتحووودة إن اجملوووالني السياسوووي واملووودين  ضوووعان لتقييووود شوووديد نتيجوووة  -51

 للقيود املفروضة علو حرية التعبت وحرية تشميل مجعياة وحرية التجم ع.
ورحبوو  أوروغووواي بتعوواون أذربيجووان مووع هيفوواة املعاهووداة ومووع اإلجوورا اة اياصووة،  -52

 اإلصال  التشريعي خبصو  حقو  األطفال.وبعملية 
مستان علو اجلىود املتواصلة اليت بذل  اماية حقو  اإلنسان والتعاون مع وأثن  أو ب -53

 نلياة حقو  اإلنسان التابعة ل مم املتحدة.
ورحبووووووو  مجىوريوووووووة فنووووووو ويال البوليفاريوووووووة بتعووووووواون أذربيجوووووووان موووووووع هيفووووووواة املعاهوووووووداة  -54
 .إىل حتسني مستون معيشة السمانإلصالحاة الرامية ابو 

قم ابلتقووودم الوووذي أحووور  بفضووول التعوووديل الدسوووتوري الوووذي يىووود  إىل  ونو هووو  فييووو  -55
 إنحة امل يد من ااماية الفعالة اقو  اإلنسان.

ورحوو  الوويمن بتوجيووه أذربيجووان دعوووة مفتوحووة للمملفووني بوووالاية يف إطووار اإلجوورا اة  -56
 لتشريعاة اقلية مع االلت اماة الدولية.اياصة، وابينواة ملوا مة ا

مبوووابوي الضوووو  علوووو التووودابت الووويت اةوووذة هبووود  كفالوووة ااقوووو  وااوووراية وسووول ن     -57
 .ملختل  ففاة السمان، مثل السجنا  والالجفني واملشردين دا لياً 
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ورحبوووو  أفغانسووووتان بتوجيووووه دعوووووة مفتوحووووة للمملفووووني بوووووالاية يف إطووووار اإلجووووورا اة  -58
 صة.ايا
ورحبووو  اجل ائووور ابلتووودابت الراميوووة إىل تع يووو  قووويم التسوووامد والتعدديوووة الثقافيوووة يف اجملتموووع،  -59

 ولمفالة استقاللية القضا .
ورحبوو  أنغوووال أبوجووه التحسوون الوويت حتققوو  يف جعوول التشووريعاة الوطنيووة منسووجمة مووع  -60

 املعايت الدولية اقو  اإلنسان.
وة مفتوحوووووة للمملفوووووني بووووووالاية يف إطوووووار اإلجووووورا اة ورحبووووو  األرجنتوووووني بتوجيوووووه دعووووو -61

 اياصة.
وقال  أرمينيا إقا تشعر أبوجه القلق نفسوىا الويت أاثريوا خمتلو  نليواة حقوو  اإلنسوان  -62

 إ ا  تدهور حالة حقو  اإلنسان منذ االستعراض السابق.
اإلنسوان، بسوبل منىوا  ورحب  أسرتاليا ابجلىود الرامية إىل تع ي  اامايوة القانونيوة اقوو  -63

 سن قوانني ملمافحة االجتار ابلبشر وال واج القسري.
وحثوو  النمسووا أذربيجووان علووو مواصوولة التعوواون مووع املقوورر ايووا  املعووين اباووق يف حريووة  -64

 التجمع السلمي وتشميل مجعياة لرتتي   ايرة إىل البلد يف املستقبل القري .
يف ذلوك إبقورار  لوو حتسوني حالوة حقوو  اإلنسوان، مبواورحب  البحرين ابجلىود الراميوة ع -65

 لتقدة ايدماة العامة. "املرفق الواحد" وذج 
وأعربوووووو  بوووووونغالدي  عوووووون تقووووووديرها لتنفيووووووذ  نووووووة العموووووول الوطنيووووووة ملمافحووووووة االجتووووووار  -66

وللمبادراة الرامية إىل تع ي  التعددية الثقافية والتشجيع علو الت ام البلد  2018-2014 ابلبشر
 الة املساواة بني اجلنسني.بمف
ورحبووو  بووويالرو  بتعووواون أذربيجوووان ااثيووور موووع هيفووواة املعاهوووداة وابعتمووواد قووووانني  -67

 ولوائد لتع ي   اية حقو  اإلنسان.
 ورحب  بلجيما ابلتسامد الديين التقليدي يف البلد. -68
لو ايدة يف ابه الشورب و دولة بوليفيا املتعددة القومياة ابلتقودم اقور  يف تووفت ميواورحب   -69

 .الصحة والتعليم قناعياالستثمار العام يف 
ورحب  البوسنة واهلرسك بتوجيه دعووة مفتوحوة للمملفوني بووالاية يف إطوار اإلجورا اة  -70

 اياصة. وأعرب  عن القلق إ ا  قلة اثيل املرأة يف ااياة السياسية والعامة.
التجموووع التعبوووت و لحوووق يف حريوووة امل عوموووة لاكووواة نتىالقلوووق إ ا  االعووون  وأعربووو  الربا يووول -71

 .السلمي وتموين اجلمعياة
بوووورقمج تنوووووير التعلوووويم الشووووامل إلقرارهووووا أذربيجووووان  علوووووي دار السووووالم بووووروقوأثنوووو   -72

 .  ابلتدابت الرامية إىل حتسني ن ام الرعاية الصحيةنو هل شخا  ذوي اإلعاقة، و 
املساواة بوني  كفالةالرامية إىل   قة يف جمال السياساة العامةاملتس تدابتابلبلغاراي ونو ه   -73

 .وحقو  النفل وحقو  األشخا  ذوي اإلعاقة النسا  والرجال
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ورحب  بوروندي خبنة العمل الوطنية من أجل حتسني  ايوة حقوو  اإلنسوان وااوراية  -74
 األساسية.

 مية االجتماعية االقتصادية.ورحب  كمبوداي ابإلجنا اة اليت حتقق  يف إطار  نة التن -75
لمجتمووع املوودين والنسووا  واملثليوواة ل وشووج ع  كنوودا أذربيجووان علووو تع يوو  أنووواع اامايووة -76

واملثليني وم دوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفاة اجلنسني، وأعرب  عون 
 .علو املن ماة غت ااموميةاملفروض القلق إ ا  الع   اإلداري 

ورحبوووو  شوووويلي بتصووووديق أذربيجووووان علووووو معاهووووداة. وأعربوووو  عوووون القلووووق إ ا  القيووووود  -77
املفروضة علو حرية تشميل مجعياة ابلرغم من التوصياة اليت قبلتىا هبوذا ايصوو  أثنوا  جولوة 

 االستعراض السابقة.
حتسووني  بشووأنواإلجنووا اة الوويت حققتىووا  أذربيجووان الوويت بووذلتىاالصووني ابجلىووود ورحبوو   -78
سووتواية معيشووة شووعبىا، وممافحووة الفسوواد، وتع يوو  املسوواواة بووني اجلنسووني، وممافحووة االجتووار م

 .و اية حقو  النسا  واألطفال واألشخا  ذوي اإلعاقة ،ابلبشر
ديفووووار أذربيجوووان علوووو تع يووو  إطارهوووا التشوووريعي لمفالوووة التمتوووع المامووول  كووووةوحثووو    -79

 .ألطفال واألشخا  ذوي اإلعاقة واملىاجرينلنسا  واابلنسبة لسيما  حبقو  اإلنسان، وال
لتنوووووير التعلوووويم الشووووامل ل شووووخا  ذوي  ااموووووميربقمج ورحبوووو  كرواتيووووا إبقوووورار الوووو -80

 .2024-2018 اإلعاقة
اسوتقالل السولنة القضوائية وحتسوني أدا  اقواكم  كفالوةلتودابت الراميوة إىل  ابكوواب ونو ه    -81

 .واهلياكل األساسية القضائية
إ ا  التحووداية والقيووود الوويت يواجىىووا ابلوو  قلووق ب عوون اسووتمرار شووعورهاقوورب  أعربوو  و  -82

 .ن الشبابو الصحفيون واملدافعون عن حقو  اإلنسان والناشن
الوذي تعاملو  بوه النىج التعواوين إ ا  و السائد يف البلد تشيميا ابلتسامد الديين ونو ه   -83
 .2018 لعام بسيةاالنتخاابة الر أثنا  دوليني الاملراقبني  مع
يف  الوووذي أحر توووهالتقووودم  لووووذربيجوووان عأبوأشوووادة مجىوريوووة كووووراي الشوووعبية الدميقراطيوووة  -84

 .تع ي  حقو  اإلنسان ملواطنيىا التعاون الدوا ويف
تفاقيوووة  ايوووة حقوووو  اإلنسوووان ال 14 جيبوووويت ابلتصوووديق علوووو الربوتوكوووول رقووومورحبووو   -85

الربوتوكوول اإلضوايف التفاقيوة علوو االتفاقيوة، و الووارد يف راقبوة املل لن وام وااراية األساسوية، املعود ِّ 
 .القانون اجلنائي بشأن الفساد

تقوووووودة التقووووووارير إىل هيفوووووواة  جمووووووال إكوووووووادور بسووووووجل أذربيجووووووان املمتووووووا  يفورحبوووووو   -86
 .امةايدماة العتقدة املعاهداة، لدورها القيادي يف تع ي  الشفافية واملسا لة والمفا ة يف 

 اليت تبذهلاجلىود وابقو  اإلنسان الياة الدولية اآلمصر بتعاون أذربيجان مع ورحب   -87
 .تع ي  استقالل السلنة القضائيةل

ونو هوووو  إسووووتونيا برفووووع أذربيجووووان مسووووتون تعاوقووووا مووووع من ومووووة األمووووم املتحوووودة اقووووو   -88
 لتعبت.اإلنسان وشج عتىا علو اةاذ امل يد من اينواة لتع ي  حرية ا
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 وقدم  فرنسا توصياة. -89
الراميوة إىل تع يو  املسواواة بوني اجلنسوني وممافحوة العنو  املنو ا ورحب  الغابون ابجلىوود  -90

 .وإنشا  مراك  مساعدة ضحااي العن  املن ا
ة مفتوحوتوجيوه دعووة وابينواة لدولية قانونية لتصديق علو صمول اب ورحب  جورجيا -91
 ة.بوالاية يف إطار اإلجرا اة اياصاململفني مجيع إىل 
أملانيووا ابجلىووود الراميووة إىل حتسووني ال وورو  االجتماعيووة واالقتصووادية للمشووردين ورحبوو   -92

 للقمع. اجملتمع املدين تعرضت ال تشعر ابلقلق إ ا  استمرار  وقال  إقا ال، دا لياً 
ن وااوووراية األساسوووية، جلىوووود الراميوووة إىل تع يووو  و ايوووة حقوووو  اإلنسووواابغووواق ورحبووو   -93

 .اإلجيابية ابادرايمب املضي قدماً وشجع  أذربيجان علو 
الوو ايراة  ىووافي اليوووقن إىل بعووض اينووواة اإلجيابيووة الوويت اةووذيا أذربيجووان، مبوواوأشووارة  -94

 .ن  الل الفرتة قيد االستعراضو ن  اصو مقرر اليت أجراها القنرية 
لتقووودم اقووور  يف جموووال ابللحووود مووون الفقووور و  اةوووذةالووويت هنووودورا  ابإلجووورا اة ورحبووو   -95

 .لنسا  والفتياةا تعليمسيما  التعليم، ال
 .مافحة االجتار ابلبشرمل مواصلة مساعيىا أذربيجان هنغاراي حمومةوقشدة  -96
معوودل اإلملووام  رتفوواعابابهتمووام  نيسوولندا إبصووال  ن ووام التعلوويم وأحاطوو  علموواً ورحبوو   -97

 .ابلقرا ة والمتابة
اهلنوود عوون تقووديرها للتوودابت الراميووة إىل حتسووني مرافووق الرعايووة الصووحية، ورحبوو  وأعربوو   -98

 .املساواة بني اجلنسني يف التعليم الثانوي والتعليم العاا لمفالةابجلىود املبذولة 
العمووووول والسووووومن والتعلووووويم للجميوووووع،  كفالوووووةإندونيسووووويا ابملبوووووادراة الراميوووووة إىل  ورحبووووو   -99
 األطفال.لتصدي للعن  املن ا و اية حقو  ل تبذل اليتجلىود ابو 

ورحب  مجىوريوة إيوران اإلسوالمية إبذكوا  الووعي العوام وابلشوروع يف موند دوراة تدريبيوة  -100
 يف موضوع حقو  اإلنسان للموظفني واملىنيني.

ة، ورحو  موا مة القوانني الوطنية موع االلت امواة الدوليوالرامية إىل جلىود ابالعرا  وأشاد  -101
 .للمملفني بوالاية يف إطار اإلجرا اة اياصة مفتوحةدعوة توجيه ب

التشووريع التقييوود غووت املووربر الووذي يتسووم بووه قلووق إ ا  توو ال تشووعر ابل إقووا اليرلنوودا وقالوو  ن -102
معاملوووة املووودافعني عووون  إسوووا ة الووويت تتحووود  عوونتقوووارير ال ، وإ ا ن م عمووول اجملتموووع املوودينالووذي يووو

 .حقو  اإلنسان والصحفيني
إىل  املنتموونيتع يوو  التعوواي  السوولمي بووني األشووخا  بلتوو ام أذربيجووان ابإيناليووا ورحبوو   -103

 .عتقداةاملدايقة و خمتل  ال
جلعوول تحقيووق أهوودا  التنميووة املسووتدامة و لأذربيجووان  الوويت تبووذهلا ىووودجلاألردن ابورحوو   -104

 .عملية أهدا  التنمية املستدامةتقاريرها الوطنية منسجمة مع 
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كا ا سوووتان عووون تقوووديرها للتووودابت الراميوووة إىل ممافحوووة االجتوووار ابلبشووور وتع يووو  وأعربووو    -105
 .الن ام القضائي ون ام السجون وعصرنهالسياساة االجتماعية 

 مسوي اللجووو  واملشوردين دا ليوواً كينيوا أذربيجووان إىل حتسوني حالووة املىواجرين وملتودعو    -106
حتسوني إىل علوو التعلويم والعمول والسومن والرعايوة الصوحية، و  محصووهل ليىتسوب وذلكواألقلياة 
 .لقضا  علو  واج األطفالابحقو  األطفال إعمال 
 .الموي  ابلت ام أذربيجان بتع ي  حقو  اإلنسان والتنمية املستدامةورحب   -107
االقتصووووادي  - إلجنووووا اة الوووويت حتققوووو  يف اجملووووال االجتموووواعيابقتغي سووووتان وأشووووادة  -108

 .الدستور اليت أد ل  علويف ذلك التغيتاة  ، مبااليت اةذة لتدابت التشريعيةابو 
ورحبووو  مجىوريوووة الو الدميقراطيوووة الشوووعبية ابجلىوووود الراميوووة علوووو دعوووم اجلمعيوووة النسوووائية  -109

 للتنمية العقالنية.
تعاوقوووا موووع بأذربيجوووان المتثوووال الت امايوووا الدوليوووة، و  الووويت بوووذلتىا ىوووودجللبنوووان ابورحووو   -110

 .اآللياة الدولية اقو  اإلنسان
سووويما التصوووديق علوووو عووودد موووون  اإلجنوووا اة الووويت حتققوووو ، الوالح ووو  ليبيوووا ابهتموووام  -111

 .املعاهداة الدولية
اقيواة حقوو  اإلنسوان دمواج أحموام اتفإلأذربيجوان  اليت بذلتىا ىودجلمالي اي ابورحب   -112
 .ملمافحة االجتار ابلبشرو  ،يف تشريعىا الوطينانضم  إليىا اليت 
 .واقتصادايً  اً اجتماعي البلد تنمية من أجلملدي  ابجلىود املبذولة ورحب   -113
املمسوووويك ابلتقوووودم اقوووور  يف تنفيووووذ توصووووياة االسووووتعراض الوووودوري الشووووامل، ونو هوووو   -114
 .العاميف الشأن لقانون املتعلق ابملشاركة ابعديالة الدستورية و لتتلك املتعلقة ابسيما  ال

سوتحدا   ووذج قوائم علوو التودابت امل يود مون الىل اةواذ إاجلبل األسوود أذربيجوان ودعا  -115
 .اإلعاقة إ ا حقو  اإلنسان 

يف ذلوووك وضوووع  نوووة العمووول  املغووورب ابجلىوووود الراميوووة إىل ممافحوووة الفسووواد، مبووواورحووو   -116
 .2018-2016فتحة نحمومة ممن أجل ة الوطني
ورحبووو  ميا وووار ابينوووواة الووويت اةوووذة للوفوووا  اباللت امووواة الدوليوووة اقوووو  اإلنسوووان.  -117

 وأعرب  عن القلق إ ا  التقارير اليت تتحد  عن تعرض اجملتمع املدين للقمع.
ااماية الدسوتورية وأثن  قميبيا علو أذربيجان لتن يمىا االستفتا  الذي أدن إىل تع ي   -118

 اقو  اإلنسان وااراية األساسية.
اجنوووور عوووون ذلووووك موووون تع يوووو  ااقووووو   ورحبوووو  نيبووووال بتحقيووووق التنميووووة االقتصووووادية ومبووووا -119

 االجتماعية واالقتصادية.
وشجع  هولنودا أذربيجوان علوو اةواذ  نوواة إضوافية لتع يو  حقوو  اإلنسوان وسويادة  -120

تع يوو   ايووة الصووحفيني واملوودافعني عوون حقووو  ب وذلووكة التعبووت يف ذلووك ضوومان حريوو القووانون، مبووا
 .اإلنسان
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نوووة خبنيجوووتاي ابجلىوووود الراميوووة إىل حتسوووني التشوووريع املتعلوووق مبمافحوووة الفسووواد و ورحبووو   -121
 .العمل الوطنية ملمافحة االجتار ابلبشر

ين منووووذ قيووووود إضووووافية علووووو اجملتمووووع املوووودفوووورض النوووورويج عوووون ابلوووو  القلووووق إ ا  وأعربوووو   -122
 .االستعراض السابق

األشوخا  الوذين أصوبحوا رفاه  كفالةابكستان عن تقديرها للجىود الرامية إىل  وأعرب   -123
 .أرمينياو  أذربيجانبني  نتيجة الن اع مشردين دا لياً  الجفني أو

مبشوواركة اجملتمووع  يووةااموماملشوورتل بووني الوودوائر بنمووا الضووو  علووو إنشووا  الفريووق وسوول ن   -124
 .صياغة التقرير الوطين الثالرلدين امل

ورحبوو  ابراغووواي بسووجل أذربيجووان يف جمووال التصووديق علووو معاهووداة دوليووة واإلبووال   -125
املتعلوووووق هبوووووا وابلقوووووانون املتعلوووووق ابلعنووووو  املنووووو ا. وأعربووووو  عووووون القلوووووق إ ا  اسوووووتخدام مصووووونلد 

 ."املىاجرون غت الشرعيني"
الن ووووام  حتووووديرجلىووووود الراميووووة إىل ابفحووووة الفقوووور و لتقوووودم اقوووور  يف ممااببووووتو ونو هوووو   -126

 .إىل تغيت قج السلناة جتاه األطفال املخالفني للقانونو القضائي 
ابجلىوووود  ورحبووو  الفلبوووني بقوووانون اهلجووورة وبقوووانون التعلووويم قبووول املدرسوووي. ونو هووو  أيضووواً  -127

 ية املتعلقة ابلنفولة.الرامية إىل إضفا  النابع امل،سسي علو قاعدة البياقة الوطنية املرك  
ورحبوووو  الربتغووووال ابجلىووووود الراميووووة إىل ممافحووووة االجتووووار ابلبشوووور وإبنشووووا  نليووووة وقائيووووة  -128

 ل طفال غت املصحوبني الذين يلتمسون اللجو .
وأعربو  قنور عون تقووديرها للتودابت التشوريعية الويت اةووذة لتع يو  اإلطوار القوانوين الوووطين  -129

 بوالاية يف إطار اإلجرا اة اياصة.والتعاون مع اململفني 
إىل اقواكم والمفوا ة  اللجوو ورحب  مجىوريوة كووراي ابملبوادراة الراميوة إىل تع يو  إممانيوة  -130

 ل.يف إقامة العد
 ايدة اإلنفووا  بوولتقوودم اقوور  يف إصووال  الن ووام القضووائي، و اب  مجىوريووة مولوودوفا نو هووو  -131

السوتثمار يف بنوا  القودراة والتثقيو  ابو  ،ااصول علوو الرعايوة الصوحية كفالةالعام علو التعليم و 
 .وتدري  يف جمال حقو  اإلنسان

اململفووني بوووالاية يف إطووار اإلجوورا اة مجيووع إىل  مفتوحووةبتوجيووه دعوووة  رومانيوواورحَّبوو   -132
 .اياصة
موع هيفواة  يف ذلك التعواون ، مباأوجه التقدمكوستاريما الضو  علو عدد من وسل ن    -133

 .املعاهداة واململفني بوالاية يف إطار اإلجرا اة اياصة
وجووووددة أذربيجوووووان التأكيوووود علوووووو الت امىووووا ابلدميقراطيوووووة وحقووووو  اإلنسوووووان وااوووووراية  -134

األساسووية. وقوودم  تفاصوويل عوون ن ووام اقوواكم اإللمرتونيووة اجلوواري إعووداده. وجوورن إصووال  نقابووة 
يووووة ايوووودماة القانونيوووة. وتتعوووواون أذربيجووووان هبمووووة مووووع اجمللووووس اقوووامني لمفالووووة اسووووتقالليتىا ونوع

 األورويب ومووع األمووم املتحوودة بشووأن مناهضووة التعووذي ، وهووي تنبووق سياسووة عوودم التسووامد منلقوواً 
 مع أعمال التعذي  اليت  ضع مرتمبىا للمسا لة اجلنائية.
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ة اقووو  اإلنسووان. فوو ذا وقالوو  أذربيجووان إقووا حتوورتم الت امايووا يف إطووار اقممووة األوروبيوو -135
قوود انتىموو  مبقتضووو حمووم قووائي صووادر عوون حموواكم  رأة اقممووة أن حقووو  اإلنسووان لفوورد مووا

، أصووودرة 2015 عوووام للتشوووريعاة الوطنيوووة. ويف وطنيوووة، وجبووو  مراجعوووة تلوووك القوووراراة وفقووواً 
وو ضوود أرمينيووا يف قضووية تتعلووق مبشووردين دا ليوواً  اقممووة األوروبيووة حمموواً  دة فيووه أذربيجووانيني، أك 

ينفوذ هوذا القورار حو   واقع االحتالل اجلاري جل   كبت مون أراضوي أذربيجوان مون قبول أرمينيوا. وم
تع يوو  حقووو  األقليوواة الوطنيووة. وموون بووني التوودابت الوويت  اآلن. وموون أهووم أولووواية اامومووة أيضوواً 

 ا األرمينية.فيى اةذة يف هذا الصدد إطال  برامج تلف يونية وإذاعية بلغاة األقلياة، مبا
املاضووية شووىدة القضووا  علووو الفقوور املوودقع  15 وشووددة أذربيجووان علووو أن األعوووام ال -136

مووراة والوود ل  3.2يف املائووة. و اد النوواتج اقلووي اإلمجوواا مبقوودار  5.4وتراجووع الفقوور املنلووق إىل 
 ة برامج التنميوة يف املائة. ورك   5مراة، وتراجع معدل البنالة إىل  9.8اإلمجاا للسمان مبقدار 

 300كلوم مون النرقواة، و  8 000تورميم  اإلقليمية أساساً علوو املنواطق الريفيوة، ومشلو  بنوا  أو
روضووة،  300مدرسووة، و 8 000كلووم موون أقبيوو  الغووا  املوص وولة للبيوووة، و  52جسوور ونفووق، و

 موقع سمين ريفي علو املياه النقية. 487شخ  يف  700 000مستشفو. وحصل  451و
الح وووو  أذربيجووووان أن مشووووروع القووووانون املتعلووووق ابإلعاقوووواة أُقوووور وهووووو معووووروض علووووو و  -137

الربملان للموافقة عليه يف املستقبل القري . وقد اسوتخدم  أذربيجوان التصوني  الودوا ل موراض 
 يف حتديد اإلعاقاة.

وذكورة أذربيجووان أن مجيوع اينووواة الال مووة قود اةووذة لتمموني األشووخا  اقتجوو ين  -138
االتصوووال دون عوووائق ابملووودافعني عووون حقوووو  اإلنسوووان. وأضووواف  أن الدولوووة تمفووول ااوووق يف مووون 

 تتد ل يف أي م اهرة قانونية. تشميل مجعياة وأقا م التجمع السلمي ويف
حالووووة اجتووووار ابلبشوووور قوووود جوووورن التحقووووق منىووووا يف  148والح وووو  أذربيجووووان أيضوووواً أن  -139
ن للرصود املسوتمر وتتوا  هلوم فور  تعليميوة بواسونة اقتجو ي 47 . و وض األطفوال ال2017 عام

 .اااسوب للمساعدة يف اندماجىم يف اجملتمع مستقبالً 

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
املقدمة هلا أثنااء جلساة التحااور وأعربا  عا   التاليةيف التوصيات  أذربيجان تنظر  -140

 :أتييدها هلا
املتمثاال يف التيااديق علاات املعاهاادات  احلفاااع علاات التوجإلااب اإل اااي 140-1

 (؛بنغالديش) الدولية حلقوق اإلنسان
املضاايف يف مواءماااة التشااريعات الوونياااة حلقاااوق اإلنسااان مااا  املعااااي   140-2

 ؛(كواب) الدولية حلقوق اإلنسان
ينسااجم ماا  املعاهاادات الدوليااة الاا   مواءمااة التشااريعات الوونيااة  ااا 140-3

 (؛مير) انضم  إليها أذربيجان
املضاايف يف مواءماااة التشااريعات الوونياااة حلقاااوق اإلنسااان مااا  املعااااي   140-4

 (؛األردن) الدولية حلقوق اإلنسان
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فيمااا  اا   إنشاااء يليااة وونيااة للتنساايق والتنفيااا واإلبااال  واملتابعااة 140-5
شياا م  العناصر الواردة يف دليل مفوضية حقوق اإلنسان امت مسائل حقوق اإلنسان

 (؛الربتغالن اآلليات الوونية لإلبال  واملتابعة )بشأ 2016 لعام
تعزيااااز اآلليااااات الوونيااااة ملتابعااااة تنفيااااا التوصاااايات املتعلقااااة  قااااوق  140-6

 يشااافي فيهاااا عااادد واسااا  مااا نشااااء يلياااة إب وذلااا اإلنساااان الااا  تلقتهاااا الدولاااة  
 (؛ابراغواي)املؤسسات 

ختيااااار اعتماااااد عمليااااة مفتوحااااة تقااااوم علاااات أسااااا  اجلاااادارة عنااااد ا 140-7
املرشااااحى علاااات اليااااعيد الااااووين النتااااااابت هيحااااات معاهاااادات األماااام املتحاااادة 

 )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمت وييرلندا الشمالية(؛
ملقرر اخلاص املعين  سألة التزامات حقوق اإلنسان توجيب دعوة إىل ا 140-8

 ؛(كوستاريكااملتعلقة ابلتمت  ببيحة يمنة ونظيفة وصحية ومستدامة )
مواصلة اجلهود الرامية إىل تنفيا التوصيات املقبولة املتعلقة  كافحاة  140-9

 ؛)لبنان( التعايب وغ ه م  ضروب املعاملة القاسية
جملااااااس حقااااااوق اإلنسااااااان يليااااااات املضاااااايف يف تعزيااااااز التعاااااااون ماااااا   140-10

 (؛السودان)
واصاالة جهودهااا الراميااة إىل تعزيااز وقايااة حقااوق اإلنسااان ابلتعاااون م 140-11

ماااا  جملااااس حقااااوق اإلنسااااان واملفوضااااية السااااامية حلقااااوق اإلنسااااان علاااات أسااااا  
 (؛واجيكستانددها أذربيجان )حتاالحتياجات ال  

ماا  يليااات األماام املتحاادة حلقااوق اإلنسااان  احلثياا مواصاالة تعاو ااا  140-12
 (؛انم فيي )

األماام املتحاادة الساااميف حلقااوق اإلنسااان وجملااس مفااوض اون ماا  التعاا 140-13
املكلفاااااى باااااوال ت يف إواااااار حقاااااوق اإلنساااااان وجلناااااة مناهضاااااة التعاااااايب و يااااا  

ومتابعااة  والتجاااوب معهاام كااامالا   تعاااوانا اإلجااراءات اخلاصااة حلااس حقااوق اإلنسااان 
 (؛اليوانن) اليادرة عنهم توصياتال

مارسااات الوونيااة يف جمااال التعااايش إوااالع اآلخااري  علاات أفضاال امل 140-14
 (؛ هورية إيران اإلسالمية)السلميف 
إوالع الغ  علت أفضل املمارساات الوونياة يف جماال تعاايش  تلاف  140-15

 (؛العراق) الد انت واملعتقدات سلمياا 
احلفاع علت مساااااا القيإلماة يف سابيل تعزياز احلاوار باى احلضاارات  140-16

 )كازاخستان(؛ يف تل  املسااات الثقافات واملضيف قدماا وفيما بى 
املضاايف يف التااداب  الراميااة إىل تعزيااز قاادرات اآلليااات الوونيااة حلمايااة  140-17

 (؛كستانأوزب)حقوق اإلنسان 
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ز دة التااادريب علااات قاياااة حقاااوق األشاااااص يف أوضااااع موجاااات  140-18
 قطاعاااات اخلااادمات العاماااةالتنقااال البشاااري وتوساااي  هااااا التااادريب ليشااامل  يااا  

 (؛إكوادور)
مواصاالة حتسااى التشااريعات الوونيااة وتعزيااز املؤسسااات املعنيااة  ماا    140-19

 (؛بيالرو )كفالة حقوق النساء واألوفال 
املضااااايف يف الااااااذ التاااااداب  الفعالاااااة لتعزياااااز وقاياااااة حقاااااوق النسااااااء  140-20

 (؛كازاخستان) واألوفال يف البلد علت حنو أفضل
حااة الظاااروا املناسااابة لعماال مكتاااب أماااى املظااا  وتزوياااده ابملاااوارد اي 140-21

 (؛سلوفاكيا) الكافية لتطوير قدراتب وأداء واليتب
إصالح مؤسساة أماى املظاا  للحفااع علات مركاز متوافاق ما  مبااد   140-22

 (؛أملانيا) ابريس املتعلقة  ركز املؤسسات الوونية
يف ذلااااا   اإلنساااااان   ااااااملضاااايف يف تعزياااااز مكتااااب مفاااااوض حقااااوق  140-23

 (؛النكا سري) ليي  املزيد م  املوارد
وضاا  خطااة عماال وونيااة شاااملة للماادن البعيااد تكااون اإلوااار جلمياا   140-24

 (؛الفلبى) لشعبها م  حقوق اإلنسان اجلهود احلكومية الرامية إىل تعزيز وقاية ما
 وق املارأةالنظر يف إمكانية اعتماد خطة عمل وونية لتعزياز  يا  حقا 140-25

 (؛انميبيا)
 مواصااااااالة اجلهاااااااود لتطاااااااوير نظاااااااام للتثقياااااااف يف حقاااااااوق اإلنساااااااان 140-26

 (؛كستانأوزب)
 مواصاااالة اجلهااااود يف جمااااال التثقيااااف والتاااادريب يف حقااااوق اإلنسااااان 140-27

 (؛املغرب)
تقدمي التدريب ملوظفيف إنفاذ القوانى والقضاء ولغا هم ما  أصاحاب  140-28

وبيااورة  قضااا  العنااف ضااد النساااء وكفالااة التحقيااق فااوراا املياالحة يف جمااال معاجلااة 
 (؛كندا) وافية يف  ي  القضا 

مواصلة إاتحة برامج التادريب املهاين للماوظفى احلكاوميى والعااملى  140-29
 (؛مير) يف جمال القانون بغية ز دة التثقيف يف حقوق اإلنسان

سايما يف  باى اجلنساى  الاجلهود الرامياة إىل حتقياق املسااواة مواصلة  140-30
 (؛تونس) سوق العمل

 تنفيااا التشاااري  الاااووين احلااااا الاااي جلظااار التميياااز اجلنساااا  تنفياااااا  140-31
 (؛اهلند) شامالا 

احلفاع علت التوجب اإل اي املتمثال يف إعماال املسااواة باى اجلنساى  140-32
 (؛ابكستان)يف عملية التوظيف يف اخلدمات العامة 
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 ياا  أشااكال التمييااز علاات  يااز اإلوااار القااانو  الوونيااة ملكافحااةتعز  140-33
 (؛اجلزائر)أسا  اإلعاقة 

سايما إبدرا   الاذ اخلطوات املناسبة للتيادي للتميياز العنياري  ال 140-34
 (؛انميبيا) تعريف للتمييز العنيري يف التشري  الووين

تشجي  أنشطة بناء القادرات الرامياة إىل مواءماة املؤسساات  ةواصلم 140-35
اإلماارات ) 16سايما اهلادا  يتماشت م  أهاداا التنمياة املساتدامة  ال الوونية  ا

 (؛العربية املتحدة
تعزيز النهج املتمحور حول أهداا التنمياة املساتدامة الااي تنتهجاب  140-36

 يف تعزياااز وقاياااة حقاااوق اإلنساااان احلكوماااة اللااااذ تاااداب  ترمااايف إىل املضااايف قااادماا 
 (؛انم فيي )

 حتسااااى دور املاااارأة يف تعزيااااز الدلقراويااااة وكفالااااة التنميااااة املسااااتدامة 140-37
 (؛البحري )

مواصااااالة حتساااااى دور املااااارأة يف تعزياااااز الدلقراوياااااة وكفالاااااة التنمياااااة  140-38
 املستدامة )بنغالديش(؛

املساتدامة الااي تنتهجاب  تعزيز النهج املتمحور حول أهداا التنمياة 140-39
 يف تعزياااز وقاياااة حقاااوق اإلنساااان احلكوماااة اللااااذ تاااداب  ترمااايف إىل املضااايف قااادماا 

 (؛بنغالديش)
تعزيز النهج املتمحاور حاول أهاداا التنمياة املساتدامة اللااذ تاداب   140-40

 (؛إندونيسيا) يف إعمال حق شعبها يف التعليم ترميف إىل املضيف قدماا 
 ت ديناميات التنمية االقتياادية بغياة حتساى رفااه الساكاناحلفاع عل 140-41

 (؛ هورية إيران اإلسالمية)
مواصلة اجلهود لتعزيز حقاوق اإلنساان عا  ورياق تنفياا بارامج ترمايف  140-42

 (؛الكوي ) إىل حتقيق أهداا التنمية املستدامة
تنتهجاب تعزيز النهج املتمحور حول أهداا التنمياة املساتدامة الااي  140-43

 يف تعزياااز وقاياااة حقاااوق اإلنساااان احلكوماااة اللااااذ تاااداب  ترمااايف إىل املضااايف قااادماا 
 (؛ملديف)

تعزيز النهج املتمحور حول أهداا التنمياة املساتدامة الااي تنتهجاب  140-44
 يف تعزياااز وقاياااة حقاااوق اإلنساااان احلكوماااة اللااااذ تاااداب  ترمااايف إىل املضااايف قااادماا 

 (؛ابكستان)
هاااود لتحساااى نوعياااة التعلااايم يف املااادار  العاماااة وتنفياااا مواصااالة اجل 140-45

 (؛ هورية فنزويال البوليفارية) أهداا التنمية املستدامة يف الوق  نفسب
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الاااذ املزيااد ماا  اخلطااوات لتنفياااا مباااد  األماام املتحاادة التوجيهياااة  140-46
بشاااأن األعماااال التجارياااة وحقاااوق اإلنساااان  مااا  مراعااااة التوصااايات الياااادرة عااا  

 (؛اتيلندفريق العامل املعين ابألعمال التجارية وحقوق اإلنسان )ال
تاااداب  اللجاااوء إىل ال التشاااجي  علاااتو  بااادنياا ألوفاااال ا معاقباااةحظااار  140-47

 (؛أوروغواي) ع  العقاب البد  بديالا  تأديبية غ  العنيفةال
عقااب الباد  تعاري  األوفاال للحظار بغية  احلالية تشريعاتال تنقيح 140-48
 (؛اجلبل األسود) صرجلاا    حظراا فيها املنزل  ي  السياقات   ايف 

سايما  كفالة تنفيا املرساوم الرسسايف بشاأن حتساى نظاام الساجون  ال 140-49
املتعلقاة بتجدياد اهلياكال األساساية  وتعزياز الرقاباة علات ظاروا  أجزاء هاا املرساوم

 ؛(االحتاد الروسيفاالحتجاز ومن  حاالت الفساد احملتملة )
حتسااااى الظااااروا يف السااااجون ومراكااااز االحتجاااااز  وكفالااااة حيااااول  140-50

 (؛تشيكيا) السجناء علت الرعاية الطبية الالزمة
مواصاالة اجلهااود الراميااة إىل مكافحااة االرااار ابلبشاار وقايااة ضااحا   140-51

 (؛تونسسيما النساء واألوفال ) هاه اجلرائم  ال
إحااازاز تقااادم ملماااو  يف  ساااىمواصااالة اجلهاااود الااا  تباااال لكااايف يت 140-52

 (؛تركمانستان)مكافحة االرار ابألشااص 
 العناية ابلنسااء واألوفاال يف ساياق االراار ابألشاااص عناياة خاصاة 140-53

 (؛أوكرانيا)
يف ذلااا   العمااال يف سااابيل إ ااااء  يااا  أشاااكال االراااار ابلبشااار   اااا 140-54

اململكاة املتحادة لربيطانياا ) بوض  خطة عمل وونية جديدة ملكافحة االرار ابلبشر
 العظمت وييرلندا الشمالية(؛

تكثيف اإلجراءات الرامية إىل من  ومكافحة االرار ابلبشر ألغراض  140-55
 (؛أنغوال) استغالهلم يف العمل

سااااايما  مواصاااالة اجلهاااااود الرامياااااة إىل مكافحااااة االراااااار ابلبشااااار  وال 140-56
 (؛جيبويتجري  )التيدي للمتعمال لاألتعزيز وذل  ب  والنساء استغالل األوفال

مواصاالة اجلهااود اجلاريااة ملكافحااة االرااار ابلنساااء والفتيااات ألغااراض  140-57
 (؛غاان) العمل القسري ويف استغالهل  جنسياا 

اجلهاااااود الرامياااااة إىل منااااا  ومكافحاااااة االراااااار ابألشاااااااص مواصااااالة  140-58
 (؛ هورية إيران اإلسالمية) ألغراض استغالهلم يف العمل

 (؛العراقمواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة االرار ابلبشر ) 140-59
وقاياااة ضاااحا   اجلهاااود الرامياااة إىل مكافحاااة االراااار ابلبشااار تعزياااز 140-60

 (؛لبنان) سيما األوفال  ومساعدام االرار ابلبشر  ال
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وتعزياااز االرااار ابلبشااار  الاااذ  يااا  اخلطاااوات الالزمااة للقضااااء علااات 140-61
إعاادة ذل  بتسهيل و  االرار لضحا  يلزم م  مساعدة تداب  الرامية إىل تقدمي ماال

 (؛ماليز ) يف احتم  إدماجهم
مواصلة تكثيف اجلهود الرامية إىل مكافحة االرار ابلبشر والتيادي  140-62
 يف ساياق  لألشاااص املعرضاىيف ذل  ع  وريق تنقيح التعريف القاانو    لب   ا

لضااااحا   املاييااااةاملتعلااااق ابالرااااار ابألشااااااص  وز دة عااادد املالجاااا  القاااانون 
 (؛انميبيااالرار )
مواصاالة جهودهااا الراميااة إىل مكافحااة االرااار ابلبشاار وقايااة حقااوق  140-63

 (؛نيج  العمال املهاجري  )
 اإلجااراءاتتطبيااق  ياا  اإلجااراءات التشااريعية واإلداريااة وغ هااا ماا   140-64

 (؛بنمااالرار ابألشااص )كافحة مل
  عمومااا لياحل األوفال والنسااء  ال  تباهلامواصلة وتكثيف اجلهود  140-65

 همتعلاايمحتااول دون زالااة  ياا  العقبااات الاا  إللضاامان سااالمتهم يف البيحااة املنزليااة و 
 (؛واجيكستان) ومتتعهم بفرص متكافحة تهموتنمي
األشاااااص احملااارومى مااا   الااااذ املزياااد مااا  اخلطاااوات لتمكاااى  يااا  140-66

 ماااا  اللحظااااة األوىلمياااا  الضااااماانت القانونيااااة األساسااااية حااااريتهم ماااا  التمتاااا  ج
 (؛هنغار حتجازهم )ال

تعزيز اإلجراءات الرامية إىل كفالة تعزيز حرية الدي  جلميا  الطوائاف  140-67
 (؛إيطاليا) يف  ي  أحناء البلد

وسااائ   ية  ودعاام اسااتقاللالتعباا اصاالة العماال علاات تطااوير حريااة مو  140-68
االحتااااد وتعزياااز احلماياااة االجتماعياااة )  لياااحفيىلاإلعاااالم  وتعزياااز الاااروح املهنياااة 

 (؛الروسيف
تشااااكيل  عيااااات حريااااة  كفالااااةمواصاااالة الاااااذ التااااداب  الراميااااة إىل   140-69

 (؛ميامنارقاية حقوق اإلنسان )تنفيا تداب  احتم  املد  يف والعمل ع  كثب م  
 (؛فرنسا) احفام حقوق رجال القانون 140-70
 املضااااايف يف الااااااذ املزياااااد مااااا  اخلطاااااوات لتعزياااااز النظاااااام القضاااااائيف 140-71

 (؛واجيكستان)
توسااي  نطاااق تطبيااق تكنولوجيااا املعلومااات واالبتكااارات املعاصاارة يف  140-72

 (؛بيالرو ) نظام العدالة
وحتساااى سااابل  كفالاااة اساااتقاللية النظاااام القضاااائيف ونزاهتاااب وشااافافيتب 140-73

 (؛فرنسا) اللجوء إىل العدالة
ز دة اسااتادام التكنولوجيااا واالبتكااارات اإللكفونيااة يف جمااال تقاادمي  140-74

 (؛قطر) اخلدمات احلكومية
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مواصاااالة اجلهااااود الراميااااة إىل تنفيااااا اخلطااااة الوونيااااة للقضاااااء علاااات  140-75
 (؛تونس) 2018-2016 الفساد
زيااااز شاااافافية وكفاااااءة الوكالااااة احلكوميااااة مواصاااالة اجلهااااود اجلاريااااة لتع 140-76

 (؛تركيا) للادمات واالبتكارات االجتماعية
اإلمارات ) مواصلة التقدم يف مكافحة الفساد ابستادام  ج مبتكرة 140-77

 (؛العربية املتحدة
 (؛البحري ) تكثيف اجلهود للقضاء علت الفساد 140-78
تعزياز إوارهاا القاانو   ويف املضيف يف تعزيز شفافية اهليحات العمومياة  140-79

 (؛سنغافورة) والسياسيف للقضاء علت الفساد يف القطاع العام
مواصاالة إوااالع الاادول األخاارن علاات وارسااااا الوونيااة الفضاالت يف  140-80

جمااال تقاادمي اخلاادمات العامااة عاارب منااوذ  املرفااق الواحااد لكاايف يتسااى لتلاا  الاادول 
 (؛كواب) األخا هبا
تقاادم احملاارز يف القضاااء علاات الفساااد علاات املسااتون احلفاااع علاات ال 140-81
 (؛العراق) الووين
املضاايف يف اسااتادام التكنولوجيااا املبتكاارة لتعزيااز اخلاادمات القانونيااة  140-82
 (؛الكوي ) العامة
مواصااالة اجلهاااود الااا  تبااااهلا ملكافحاااة الفسااااد واجلااارائم االقتياااادية  140-83

 (؛نيج  ) األخرن ذات اليلة
ة تعزياااز عملياااة اإلصاااالح اجلارياااة للجهااااز القضاااائيف ابساااتادام ز د 140-84

 (؛ميامنار) تكنولوجيا ذكية وتنفيا برانمج إلذكاء الوعيف موجب ملوظفيف إنفاذ القانون
كفالااة التحقيااق بيااورة فعالااة ومسااتقلة ونزيهااة يف  ياا  االدعاااءات  140-85

 (؛سويسرا)املتعلقة بوقوع أعمال تعايب 
 (؛املغرب) ملكافحة الفساد علت املستون الووين مواصلة اجلهود 140-86
مااا  اللجنااة املعنيااة  قااوق اإلنساااان   الاااذ تااداب  ،ااددة  انسااجاماا  140-87

 للتمكى ما  وارساة احلاق يف املشااركة السياساية يف االنتاااابت التعددياة واملفتوحاة
 (؛كوستاريكا)

 واالقتيااادية والثقافيااةمواصالة اجلهااود لتعزيااز وقايااة احلقاوق املدنيااة  140-88
 (؛اليم )

تعزياااااز املباااااادرات اجلارياااااة الرامياااااة إىل حتساااااى الرفااااااه االقتياااااادي  140-89
 (؛النكا سري)سيما فيما    تعليمهم وصحتهم  واالجتماعية للمواونى  ال

املضاايف يف الاااذ تااداب  لتحسااى متتاا  احموعااات احملرومااة واملهمإلشااة  140-90
 قتيادية علت قدم املساواة م  اآلخري  )نيبال(؛ابحلقوق االجتماعية اال
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 حتسااىاملسااتدامة  و  ةواالجتماعياا ةمواصاالة تعزيااز التنميااة االقتيااادي 140-91
 يةقاوق اإلنسااناحلمستون معيشة السكان  وإرساء أسا  متى لتمت  شعبها جمي  

 (؛اليى)
يااااااة مواصاااااالة اجلهااااااود لتنفيااااااا الااااااربانمج الااااااووين للتنميااااااة االجتماع 140-92

 (؛ليبيا) واالقتيادية
املضايف يف تعزياز تااداب  الضامان االجتمااعيف لتقاادمي املسااعدة لألساار  140-93

 (؛اليى) ذات الدخل املناف 
سايما يف أوسااأ أكثار  كافحاة الفقار  المل مواصلة اجلهود ال  تباهلا 140-94

دولاة فياة )لحد م  التفاوت باى العاصامة واملنااوق الريلالسكان حرماانا واميشاا  و 
 (؛فلسطى
مواصاالة تعزيااز براجمهااا االجتماعيااة الناجحااة يف جمااال مكافحااة الفقاار  140-95

 ) هورية فنزويال البوليفارية(؛واإلدما  االجتماعيف 
تعزيز السياساة االجتماعياة والقضااء علات مواصلة اجلهود الرامية إىل  140-96
 (؛اململكة العربية السعودية) الفقر
يف  تعزيااز سياسااات احلااد ماا  الفقاار يف املناااوق الريفيااة   ااا املضاايف يف 140-97

 هورياة فنازويال ذل  ابلاذ تداب  لتعزيز الفالحة املستدامة علت النطااق الياغ  )
 (؛البوليفارية

سااايما شاااباب املنااااوق  اعتمااااد سياساااة وونياااة لتشاااغيل الشاااباب  ال 140-98
 (؛هندورا ) الريفية
رانمج العمال بشاأن قاياة صاحة األم والطفال تعزيز إجراءات تنفيا با 140-99

لكفالة احلد ما  وفياات األمهاات املرتبطاة ابلاوالدة ووفياات الرضا  املنتشارة بكثارة 
 ؛)أنغوال(
مواصااالة اجلهاااود الااا  تبااااهلا لاااز دة حتساااى احلياااول علااات خااادمات  140-100

 ؛)برواني دار السالم( الرعاية اليحية وحتسى نوعيتها
هااااود الاااا  تباااااهلا لتحسااااى مرافااااق الرعايااااة اليااااحية يف مواصاااالة اجل 140-101

 هوريااة كااور  ) املناااوق الريفيااة ابلتعاااون ماا  وكاااالت األماام املتحاادة ذات الياالة
 (؛الدلقراوية الشعبية

ميزانياة   وكفالاةلت خدمات الرعاياة الياحية  عيول سهولة احل ز دة 140-102
ة للرعايااااة اليااااحية  وتعزيااااز كافياااة للنفقااااات اليااااحية  وحتسااااى اهلياكااال األساسااااي

 (؛اهلندمهارات مقدميف اخلدمات اليحية )
مواصااالة تنفياااا بااارانمج العمااال املتعلاااق  ماياااة صاااحة املااارأة والطفااال  140-103

شامل املنااوق ت ي  الربامج املتيلة بيحة األم والطفل ل توسي  نطاقوالتأكد م  
 الريفية )ق غيزستان(؛
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وع القانون املتعلق ابليحة اإلجنابية وتنظيم اعتماد مشر املسارعة إىل  140-104
 (؛أوروغواياألسرة )
متكى النساء ما  الااذ القارارات الا  لا  وضاعه  الياحيف كفالة  140-105

 (؛ييسلندا) واللجوء إىل اإلجهاض بغرض تنظيم األسرة
ضمان متت  األوفال يف س  الدراساة   ا  فايهم األجاناب  ابحلاق يف  140-106
 (؛اجلزائر) التعليم
سايما  مواصلة االستثمار يف اإلنفاق احلكوميف علت التعليم العام  وال 140-107

 (؛سنغافورةتعزيز املساواة يف احليول علت التعليم )ل وذل يف املناوق الريفية  
 وذلاا  بتنفيااامواصاالة اجلهااود الراميااة إىل قايااة وتعزيااز حقااوق املاارأة  140-108

 (؛جورجيا) ناسبةم اسفاتيجيات وخط  عمل قالت
مواصااااالة تعزياااااز دور املااااارأة يف تووياااااد الدلقراوياااااة وكفالاااااة التنمياااااة  140-109

 (؛تركمانستاناملستدامة )
تمكااااى املاااارأة يف القطاااااعى العااااام ومساااااعيها ل اامواصاااالة مساااااعد 140-110

 (؛ هورية كور  الدلقراوية الشعبيةواخلاص )
إلذكااء الاوعيف  ساألة التميياز  تسقةمنتظمة وم تداب  املضيف يف الاذ 140-111

 (؛رومانيا) ومكافحتب ضد املرأة
الااا  تااانم علااات هيمناااة لمواقاااف ل التياااديتعزياااز اجلهاااود الرامياااة إىل  140-112

والقوالاااب النمطياااة اجلنساااانية مااا  خاااالل تعزياااز تنفياااا القاااوانى  السااالطة الرجالياااة
 (؛روانداوالسياسات ذات اليلة )

لقضاء علت العنف واملمارسات التمييزية ضد املرأة  لاجلهود  تكثيف 140-113
 سيما معاجلة مسألة اإلجهاض االنتقائيف علت أسا  جنس اجلنى )أوروغواي(؛ وال

كافحاااة التميياااز ضاااد املااارأة ملتعزياااز التاااداب  القائماااة لاااز دة الاااوعيف و  140-114
 )زمبابوي(؛

كافحاااة ملو  عيفإلذكااااء الاااو ومتساااقة  منتظماااةالااااذ تاااداب  املضااايف يف  140-115
 التمييز ضد املرأة ) هورية الو الدلقراوية الشعبية(؛

مواصاالة اجلهااود الراميااة إىل تعزيااز املساااواة بااى اجلنسااى والتشااجي   140-116
 النكا(؛ )سري األوساأالتمييز ضد املرأة يف  ي   نباعلت 
 بتنفياايف ذلا   كافحة العنف ضد املرأة   املمواصلة الاذ التداب   140-117

لقضااااء عليهاااا ل حتساااباا  انيةقاااالت توعياااة ابألثااار السااالن للقوالاااب النمطياااة اجلنسااا
 ) هورية مولدوفا(؛

تعزياااز املسااااواة باااى اجلنساااى واحلاااد مااا  لمواصااالة وتكثياااف اجلهاااود  140-118
 ومتسقة )ماليز (؛ منتظمةتداب   وذل  ابلاذالعنف ضد املرأة 
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ة لتعزياااز وقاياااة حقاااوق املااارأة ومكافحاااة العناااف الااااذ تاااداب  إضاااافي 140-119
العنف فيما    إصالحات تنفيا يف ذل   املنزا وتعزيز املساواة بى اجلنسى   ا

 اجلنسا  ووض  خطة عمل وونية )الربازيل(؛
تكثيااف جهودهااا الراميااة إىل تعزيااز حقااوق املاارأة وقايتهااا  ومكافحااة  140-120

 (؛توغو) اة بى اجلنسىالعنف املنزا  وتعزيز املساو 
  املنازا والعناف ضاد املارأةتعزيز التداب  الرامية إىل مكافحاة العناف  140-121

 العدالة للضحا  )رواندا(؛ لكفالةتنفيا القوانى بيف ذل    ا
ضاامان حقااوق املاارأة عاا  وريااق اسااتكمال اعتماااد لمواصاالة اجلهااود  140-122

 ومكافحة العنف املنزا )غابون(؛وتنفيا تداب  املساواة بى اجلنسى 
تكثياف اجلهاود لتعزياز وقاياة حقاوق املارأة  ما  الفكياز بوجاب خاااص  140-123

 (؛إيطاليا) علت مكافحة العنف املنزا
لتعزيز وقاية حقوق املرأة  وملكافحة العنف املنازا  مواصلة اجلهود  140-124

 (؛ق غيزستان) ولتحقيق املساواة بى اجلنسى
يف  امشاااركته وكفالااةالقاارار  الاااذيف عمليااة  بقاادر أكااربإشااراي املاارأة  140-125

 )أوكرانيا(؛ مشاركة كاملة وعلت قدم املساواة م  الرجل احلياة السياسية والعامة
كاملاة مشااركة  ملرأة امشاركة  التشجي  علتتعزيز اآلليات الرامية إىل  140-126

الفعلااايف يف احليااااة العاماااة  ه دماجاناااوفعالاااة يف  تلاااف احااااالت  ومااا    ضااامان 
 )البوسنة واهلرس (؛

تكثيااف اجلهااود لتعزيااز دور املاارأة يف التنميااة السياسااية واالجتماعيااة  140-127
 (؛بلغار ) االقتيادية للبلد

ز دة املشااااااركة  مواصاااالة العمااااال الاااااي أاتح يف السااااانوات األخاااا ة 140-128
 (؛إكوادور)السياسية للمرأة يف مواق  الاذ القرار 

يف  تعزيز مشاركة املرأة مشاركة كاملة وعلات قادم املسااواة ما  الرجال 140-129
 (؛ب واحلياة السياسية والعامة )

  شااااركةتعزياااز املزياااد مااا  اخلااادمات املتكاملاااة للشاااباب واملاااراهقى   140-130
ز   م  الفكيواحليول عليها اخلدمات التكميلية إاتحةحتسى بغية وكاالت متعددة  

هاااااه اخلاااادمات ) هوريااااة علاااات  لفتيااااات والشاااااابتايااااول حبوجااااب خاااااص علاااات 
 مولدوفا(؛

احلرص علت تنفيا برانمج العمل املتعلق  ماية صحة األم والطفل  و  140-131
 (؛توغولمناوق الريفية )ل شاملة ي  برامج صحة األم والطفل جعل 
قايااة حقااوق  تسااري  عمليااة اإلصااالح التشااريعيف الاا  تنفاااها هباادا 140-132
 (؛مبابويز ) الطفل
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جلظار إظهاار األوفاال يف صاور  تضمى أحكام القانون اجلنائيف حكماا  140-133
 (؛ديفوار كوت) صرجلاا  إابحية حظراا 

كفالااااة اعتماااااد مشااااروع القااااانون املتعلااااق  قااااوق األشااااااص ذوي  140-134
 )االحتاد الروسيف(؛ فعاالا  ه تنفيااا تنفياو  اإلعاقة
يف إمكانية اعتماد قوانى ع  حقاوق األشاااص ذوي اإلعاقاة النظر  140-135
 (؛السودان) م  املباد  العامة لسياسات احلكوميف متاشياا 
اإلسراع يف صياغة القاانون املتعلاق  قاوق األشاااص ذوي اإلعاقاة   140-136

اللجنااة املعنيااة  قااوق األشااااص ذوي اإلعاقااة  املقدمااة ماا إىل التوصاايات  اسااتناداا 
 احتم  املد  )اتيلند(؛  شاركةو 

املزيااد ماا  اجلهااود لتحسااى حالااة األشااااص ذوي اإلعاقااة  تكااريس 140-137
 وإدماجهم يف احتم  )صربيا(؛ شامالا  حتسناا 
لتطااوير التعلاايم الشااامل لألشااااص  احلكااوميفربانمج الاا ضاامان تنفيااا 140-138

ا ووارسااا رارهباا علات الدول األعضااء األخارنإوالع و  انجعاا  تنفيااا ذوي اإلعاقة 
 )برو  دار السالم(؛ الفضلت يف هاا اليدد

مواصاالة تنفيااا السياسااات الراميااة إىل دعاام إدمااا   ياا  األشااااص  140-139
يف احلياااة احتمعيااة  وليااي  املااوارد  الفعالااةذوي اإلعاقااة يف احتماا  ومشاااركتهم 
 املالية الكافية هلاا الغرض )جيبويت(؛

ية اتمااا  وضااا  واعتمااااد  يااا  التاااداب  التشاااريعية واملؤسسااااالنتهااااء  140-140
 ألشااص ذوي اإلعاقة )غابون(؛ياحل ال

بسابل تعزيز قاية حقوق اإلنسان  لية اتاملؤسس اإصالحاا املضيف يف 140-141
تكثيف التاداب  الرامياة إىل اعتمااد مشاروع القاانون املتعلاق  قاوق األشاااص  منها

 ذوي اإلعاقة )إندونيسيا(؛
مواصلة تعزياز وقاياة حقاوق األشاااص ذوي اإلعاقاة ) هورياة الو  140-142

 الدلقراوية الشعبية(؛
إدرا  نااا  صاااريح يف تشاااريعها جلظااار التميياااز علااات أساااا  اإلعاقاااة  140-143

 )بنما(؛
 إمكانيااة التحاااق كفالااةمواصاالة تنفيااا الااربامج واملشاااري  الراميااة إىل   140-144

 لتعليم الشامل )بلغار (؛اب  ي  األوفال ذوي اإلعاقة
نشر التجارب الوونية الناجحة بغية تعزيز احلاوار باى الثقافاات وباى  140-145

 الد انت )بيالرو (؛
 املضيف يف تعزيز احلوار بى الثقافات ) هورية إيران اإلسالمية(؛ 140-146
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 لياااا حااق األذربيجااانيى املشااردي  داخ بكفالااةالبناااء  انشااغاهلامواصاالة  140-147
يف العاااودة إىل  ياااةذربيجاناألكاااارااب    - مااا  منطقاااة انغاااور  ابلقاااوة همواااردجاااراء 

 أراضيهم األصلية )تركيا(؛
يف ليااااي  أمااااوال كافيااااة املتمثلااااة احلفاااااع علاااات التجربااااة اإل ابيااااة  140-148

 )بنغالديش(؛ ملشردي  داخلياا ياحل الربامج الرعاية ل
يف ليااااي  أمااااوال كافيااااة املتمثلااااة احلفاااااع علاااات التجربااااة اإل ابيااااة  140-149

 )األردن(؛ ملشردي  داخلياا ياحل الربامج الرعاية ل
العاودة  يف التوعية ابجلهاود املباولاة لضامان حقاوق املشاردي  داخليااا  140-150

 )ملديف(؛ جلفظ كرامتهم عودة مأمونة و اإىل أراضيهم األصلية 
 اجلهاود لضامان حقاوق املشاردي  داخليااا  قياارناالستمرار يف باال  140-151

 )ابكستان(؛ جلفظ كرامتهم عودة مأمونة و االعودة إىل أراضيهم األصلية  يف
املساواة يف احليول علت التعليم م  استمرار  لكفالةمواصلة اجلهود  140-152
 .)قطر( املنح الدراسية للمشردي  داخلياا  تقدمي

التالية وستقدم ردودها عليهاا يف الوقا  املناساب  يف التوصيات  أذربيجانوستنظر  -141
 والثالثى حلس حقوق اإلنسان: التاسعةموعد انعقاد الدورة  يتجاوز ذل  علت أال

التيااديق علاات الربوتوكااول االختياااري امللحااق ابلعهااد الاادوا اخلاااص  141-1
 (؛الربتغال( )إسبانياابحلقوق االقتيادية واالجتماعية والثقافية )

التيديق علات الربوتوكاول االختيااري التفاقياة حقاوق الطفال املتعلاق  141-2
 )سلوفاكيا(؛ كامالا   وضمان تنفياه تنفيااا إبجراء تقدمي البالغات 

الربوتوكااااااول  تكثيااااااف التنساااااايق الااااااداخليف  يااااااوص االنضاااااامام إىل 141-3
 جراء تقدمي البالغات )جورجيا(؛إب املتعلقاالختياري التفاقية حقوق الطفل 

التيااااديق علاااات االتفاقيااااة الدوليااااة حلمايااااة  ياااا   النظاااار يف إمكانيااااة 141-4
 األشااص م  االختفاء القسري )البوسنة واهلرس (؛

التيديق علت االتفاقية الدولية حلماية  ي  األشااص م  االختفاء  141-5
 ؛)بوروندي( القسري )الربتغال(

مااة اجلنائيااة التيااديق علاات نظااام رومااا األساساايف للمحك أخااا مسااألة 141-6
التيااااديق علاااات نظااااام رومااااا يف إمكانيااااة النظاااار  (؛رومانيااااا) بعااااى االعتبااااار الدوليااااة

 األساسيف للمحكمة اجلنائية الدولية )أوروغواي(؛
التيااااديق علاااات نظااااام رومااااا األساساااايف للمحكمااااة اجلنائيااااة الدوليااااة  141-7

 (؛أسفاليا( )إسبانيا)
اجلنائيااااة الدوليااااة التيااااديق علاااات نظااااام رومااااا األساساااايف للمحكمااااة  141-8

 (؛قربص)ومواءمة تشريعااا الوونية 
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التيااديق علاات اتفاقيااة جملااس أورواب للوقايااة ماا  العنااف ضااد النساااء  141-9
 ؛ديفوار( )كوت (قربص) (إسبانياوالعنف املنزا ومكافحتهما )

 (؛إستونيا)سطنبول( ا)اتفاقية التيديق علت اتفاقية جملس أورواب  141-10
 تنضام إليهاا علات الياكوي الدولياة حلقاوق اإلنساان الا   التيديق  141-11

سيما اتفاقية جملس أورواب بشأن من  ومكافحة العناف ضاد املارأة والعناف  بعد  وال
 املنزا )هندورا (؛

إىل املقااارر اخلااااص املعاااين ابساااتقالل القضااااة  مفتوحاااةتوجياااب دعاااوة  141-12
يتعلااق  الااة اجلهاااز القضااائيف  ماااجااراء ز رات قطريااة لتقياايف احلقااائق فيإلواحملااامى 

 وامله  القانونية يف البلد )اليوانن(؛
 إنشاء يليات مستقلة وشفافة لإلجراءات التأديبياة  اق احملاامى وفقااا  141-13

الياااادرة عااا   R(2000)21 للمبااااد  األساساااية بشاااأن دور احملاااامى والتوصاااية رقااام
 سا(؛حرية وارسة مهنة احملاماة )النم بشأنجملس أورواب 

أبحكاام  يتعلاق فيمااامتثال قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  141-14
 ام ذات دواف  سياسية )قربص(؛غ  القانونية الستنادها إىل السج  
يف منظمااة األماا  والتعاااون يف أورواب  احاافام التزامااااا بوصاافها عضااواا  141-15

احملكمااااة األوروبيااااة حلقااااوق  وجملااااس أورواب  وتنفيااااا  ياااا  القاااارارات اليااااادرة عاااا 
 اإلنسان )فرنسا(؛

  الاذ التداب  الالزمة ملكافحة أعماال العناف والتميياز  مثال الوصام 141-16
املثلياااات واملثلياااى ومزدوجااايف امليااال  ملنتماااى إىل فحاااةاألشاااااص ا الااا  يتعااارض هلاااا

ت اهلوية اجلنسانية وحامليف صفات اجلنسى  وتشج  أذربيجان عل ومغايري اجلنسيف
 ضمان التحقيق يف هاه األفعال واملعاقبة عليها )األرجنتى(؛لالتداب   ز دة تعميق

متت  املثليات واملثليى ومزدوجيف امليل اجلنسايف ومغاايري اهلوياة  كفالة 141-17
حلمايااة ماا   ياا  أشااكال التمييااز والعنااف يف اباجلنسااانية وحااامليف صاافات اجلنسااى 

 )كندا(؛القانون واملمارسة علت حد سواء 
كافحاة التميياز القاائم علات أساا  امليال ملشاامل  إوار قانو اعتماد  141-18

 (؛شيليفاجلنسيف واهلوية اجلنسانية )
يتماشااات مااا      اااامراجعااة وافياااة ااا الساااارية املفعاااولتشاااريع مراجعااة 141-19

 يف    ااألي اعتباار كاانالقضااء علات التميياز  ما  أجالالتزامااا وتعهدااا الدولية  
 )هندورا (؛   ومكافحتبامليل اجلنسيف واهلوية اجلنسانيةالعتبارات ذل  
صااراحة  ياان ملناهضااة التمييااز  احلاااااإلوااار القااانو  التأكااد ماا  أن  141-20

 (؛ييسلنداالتمييز علت أسا  امليل اجلنسيف واهلوية اجلنسانية )علت حظر 
ينسااجم   ااا تكثيااف مكافحااة  ياا  أشااكال التميياازلالاااذ اخلطااوات  141-21

 الدولية )إيطاليا(؛ االتزاماا م  كامالا   انسجاماا 
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إدرا  حظاار التمييااز علاات أسااا  املياال اجلنساايف واهلويااة اجلنسااانية يف  141-22
 اإلوار القانو  احلاا )املكسي (؛

تنفيااااا قلااااة توعيااااة شاااااملة بشااااأن القضاااااء علاااات القوالااااب النمطيااااة  141-23
 )اجلبل األسود(؛القائمة علت نوع اجلنس السائدة 
ماا  القااانون اجلنااائيف  283املااادة  التأكااد ماا  عاادم إساااءة اسااتادام 141-24

لوياااف األفاااراد بساااابب  بشاااأن التحاااري  علااات الكراهياااة العنيااارية الضاااطهاد أو
 معتقداام السياسية ) هورية كور (؛

أقلية  هافي األقليات اإلثنية   ا كفالة متت مواصلة التداب  الرامية إىل   141-25
 )ب و(؛ اجمي  حقوقهليزغوي وأقلية اتليش  

اعتماد مشروع قانون بشأن قاياة األوفاال ما   يا  أااال العقااب  141-26
 (؛ق غيزستان) البد 
بساا  مشااروع القااانون املتعلااق  مايااة  األوفااال وذلاا حقااوق  صااون 141-27

 األوفال م   ي  أشكال العقاب البد  )انميبيا(؛
يف  تعاايب وساوء معاملاة بوقوع أعماال دعاءاتااليق يف  ي  التحق 141-28
ليحفيى واملدافعى ع  حقوق اإلنسان والناشطى  وتقدمي اجلناة إىل العدالاة ا حق

 )سلوفاكيا(؛
الاااااذ التااااداب  للقضاااااع علاااات وارسااااات التعااااايب وسااااوء املعاملااااة  141-29

تفاقيااة مناهضااة التعااايب الربوتوكااول االختياااري الماا   واالحتجاااز التعساافيف متاشااياا 
العماال و . املهينااة الالإنسااانية أو العقوبااة القاسااية أو وغاا ه ماا  ضااروب املعاملااة أو

 اتملكافحة التمييز وانتهاكا ثقيفتعزيز السياسات العامة والت علتذل  ع   فضالا 
حقااااوق املثليااااات واملثليااااى ومزدوجاااايف املياااال اجلنساااايف ومغااااايري اهلويااااة اجلنسااااانية 

 (؛كوستاريكا)
قاياااااة األشاااااااص مااااا  االحتجااااااز التعسااااافيف وساااااوء املعاملاااااة الااااا   141-30

امليال اجلنسايف واهلوياة اعتباارات يف ذلا      اكان  ي اعتبار شاييفأليتعرضون هلا 
 ماا  اآلخااري  االجتماااعيف الكاماال علاات قاادم املساااواة هماجلنسااانية  وكفالااة اناادماج

 )إسبانيا(؛
ألساااباب  احملتجااازي ودون شااروأ عااا   يااا  السااجناء  اإلفاارا  فاااوراا  141-31

االحتجاااز  حتااول دونضااماانت  إقاارارسياسااية   اا  فاايهم الساايد إلغااار مامااادوا  و 
 بدواف  سياسية )النرويج(؛ التعسفيف أو

بااتهم  احملتجاازي إوااالق سااراح  ياا  الناشااطى واليااحفيى واملاادونى  141-32
املوجهة ضد األفراد الااي  سابق اإلفارا   التهم اجلنائية إلغاءذات دواف  سياسية  و 

 عنهم )أسفاليا(؛
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املاادافعى عا  حقاوق اإلنسااان واحملاامى واحتما  املااد   ضامان قادرة 141-33
مضااايقة قانونيااة  عرقلااة أو اديااد ابالنتقااام أو أبنشااطتهم دون خااوا أو القيااام علاات
 )السويد(؛ مثلما سبق  التوصية بال إدارية   أو

يااااا  اإلجاااااراءات القانونياااااة ذات الااااادواف  السياساااااية ضاااااد وقااااف   141-34
 يف احتم  املد  )السويد(؛ األشااص املستقلى الناشطى

تعاااااديل قاااااانون اجلااااارائم اإلدارياااااة والقاااااانون املتعلاااااق ابملااااانح وقاااااانون  141-35
تبساي  لاملتعلقاة إبعاادة التساجيل و وذلا  إللغااء الشاروأ املنظمات غ  احلكومية 

 قة ابحليول علت التمويل )السويد(؛املتعل اللوائح
 2017 ا لعااملغااء قرارهاإبيف ذل   ضمان احلق يف حرية التعب    ا 141-36

عادة وساائ  إعاالم مساتقلة ومعارضاة ل علات شابكة اإلنفنا  مواقا   جب القاضيف
 )السويد(؛

ضاااامان احلااااق يف حريااااة التعباااا   علاااات شاااابكة اإلنفناااا  وخارجهااااا   141-37
 التجم  السلميف )سويسرا(؛  عيات ويفتكوي   ويف

ودون شااروأ عاا   ياا  األشااااص احملتجاازي  بساابب  اإلفاارا  فااوراا  141-38
تكااوي   عيااات  احلااق يف حريااة التعباا  ويف ساايما األساسااية  ال محاار ا تهموارساا
 الدي  )الوال ت املتحدة األمريكية(؛ التجم  ويف ويف

مى وأنشااااطة احملااااامى إلخاااارا  وثلاااايف تعااااديل القااااانون املتعلااااق ابحملااااا 141-39
اجلهازي  التنفياي والقضائيف ما  جلناة التأهيال التابعاة لنقاباة احملاامى  وملنا  اللجاوء 
إىل التداب  العقابية ضد احملامى بسبب عملهم م  أجل حقوق اإلنساان  ولضامان 

 ة(؛)الوال ت املتحدة األمريكي إعمال معاي  وإجراءات شفافة يف جمال القبول
ااا الااااذ التاااداب  الالزماااة لضااامان  141-40 وارساااة  مااا  يااا  األشاااااص  متكإل

يتعلااق  ساايما فيمااا للمعاااي  الدوليااة  ال وفقاااا  وارسااة ساالمية حقهاام يف حريااة التعباا 
 ابملدافعى ع  حقوق اإلنسان )األرجنتى(؛

والااااذ املزياااد مااا   تىجلناااائي لتىالقااااا والتشاااه  جاار اعتباااار  إلغاااء 141-41
 االنتقاااام رياااة ودون خاااوا مااا  مااا  العمااال  ىالياااحفي متكااا اخلطاااوات لضااامان 

 )أسفاليا(؛
 هااااا تلاااا في التشااااريعية   اااااو  يااااةاإلدار واملشاااااري   مراجعااااة األحكااااام 141-42

  ضماانا التمت   رية التعب  والتجم  وتكوي   عيات  بغية ضماناملتعلقة ابلتشه   
 )النمسا(؛ كامالا 
يف  حريااة التعباا    ااا بشااأنالاااذ خطااوات لتنفيااا التزامااااا الدوليااة  141-43

 ذل  إلغاء ررمي التشه  )بلجيكا(؛
ة  والاااذ لية واسااتقالياار  وسااائ  اإلعااالم لعماال  املواتيااةايحااة البيحااة  141-44

 دون خااوا ماا اليااحافة ووسااائ  اإلعااالم ماا  العماال  تكفاال متكإلاا تااداب  فعالااة 
 االنتقام )سلوفاكيا(؛ ب أوالفهي االضطهاد أو
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الااااذ خطاااوات لوقاااف القياااود املفروضاااة علااات احلاااق يف حرياااة الااارأي  141-45
ب يف احاااال اخلااااص يف احااااهرة بديناااالفااارد حاااق قاياااة وإعماااال والتعبااا   وضااامان 

 )غاان(؛كاملى   قاية وإعماالا  العل  ويف
ما  التزاماااا الدولياة   متاشياا  كامالا   احفاماا  احفام حرية التعب  كفالة 141-46
ااا يف ذلااا  ضااامان   اااا  يااا  الياااحفيى مااا  العمااال  رياااة ودون خاااوا مااا   متكإل

ماااربر هلاااا   دون قياااود المااا  العمااال الساااماح لوساااائ  اإلعاااالم األجنبياااة و االنتقاااام  
قيااااود الساااافر  إزالااااةو   دون عوائااااق دخااااول اليااااحافيى إىل البلاااادإمكانيااااة كفالااااة و 

املنظماااات غااا  احلكومياااة وأفاااراد  اتاديااااملفروضاااة علااات الياااحفيى املساااتقلى وق
 املعارضة )اليوانن(؛

ودون شااروأ عاا   ياا  األشااااص احملتجاازي  بيااورة  اإلفاارا  فااوراا  141-47
إلغاار ماماادوا  السيد  همفي تعسفية بسبب وارستهم حقوقهم يف حرية التعب    ا

 ار احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان )سلوفينيا(؛قر ل وذل  احفاماا 
املواقا   إبعاادة فاتحسايما  رية التعب   الحل جماالا شبكة اإلنفن   تري 141-48

  ووقاف اضاطهاد األشاااص 2017 يف ربي  عام ال  ُحجب الشبكية للمعارضة 
 علت اإلنفن  )النرويج(؛ انتقاديةالاي  يعربون ع  يراء 

 (؛ب و) ق يف حرية التعب  واحلق يف التجم  السلميفكفالة احل 141-49
تعزيااز اإلوااار القااانو  حلمايااة حقااوق اإلنسااان واحلاار ت األساسااية   141-50

 علت النحو الوارد يف اخلطة الوونية )لبنان(؛  يف ذل  حرية التعب   ا
مواصلة كفالاة قاياة املادافعى عا  حقاوق اإلنساان والياحافيى ما   141-51
دولااة ) انتقاااميف وماا  أي عااائق يخاار جلااول دون أدائهاام عملهاام عماال حترشاايف أوأي 

 (؛فلسطى
وذلاا  بوقااف القضااا  املرفوعااة ألنشااطة املدنيااة الساالمية ابالسااماح  141-52
وسااائ  اإلعااالم املسااتقلة  وإزالااة القيااود غاا  علاات املنظمااات غاا  احلكوميااة و علاات 
وتعديل القوانى املتعلقة ابلتسجيل  م  جهات خارجية لحيول علت املنح لاملربرة 

لتوصاااايات اليااااادرة عاااا  ا ماااا  متاشااااياا والعماااال ومتوياااال املنظمااااات غاااا  احلكوميااااة  
املؤسساااات املتعاااددة األواااراا  والكاااف عااا  حجاااب املواقااا  الشااابكية املساااتقلة 

 واملعارضة )الوال ت املتحدة األمريكية(؛
لتعباا  والتجماا  الساالميف د حريااة اإلغاااء التشااريعات األخاا ة الاا  تقيإلاا 141-53

بيحااة يمنااة لليااحفيى والناشااطى واملاادافعى عاا  ايحااة وتكااوي  اجلمعيااات  وضاامان 
 حقوق اإلنسان )إسبانيا(؛

 33/2يتفااق ماا  القاارار  الاااذ تااداب  لضاامان سااالمة اليااحفيى   ااا 141-54
جملس حقوق اإلنسان  وأن تكفل إجراء حتقيقات فورية ونزيهة وشاملة اليادر ع  

 )شيليف(؛
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التحقياااق يف ذلااا   كفالاااة حرياااة التعبااا  وحرياااة وساااائ  اإلعاااالم   اااا 141-55
يف حااق تعااايب وسااوء معاملااة بوقااوع أعمااال زاعم املاايف  ياا   ةشاااملو  بيااورة فوريااة

صاااااحفيى ومااااادافعى عااااا  حقاااااوق اإلنساااااان وانشاااااطى شاااااباب  ومقاضااااااة اجلنااااااة 
 )إستونيا(؛

يف القاااانون املاااد   كااام باااال ح رااارمي التشاااه  وإدرا  التالااايف عااا  140-56
 وبقاا للمعاي  الدولية )إستونيا(؛

سااايما  راجعاااة القاااانون املتعلاااق  كفالاااة حرياااة التعبااا  والياااحافة  ال 141-57
 (؛فرنسا) ابلتشه  والتوقف ع  حجب مواق  املعارضة

 ةاملمارساات اإلدارياة والقانونياة املتعلقاة  رياة التجما  منساجم جعل 141-58
 م  قانون حرية التجم  )أملانيا(؛ 5م  الدستور واملادة  49م  املادة 

ضاامان املمارسااة الكاملااة للحاااق يف حريااة التجماا  والتعباا  وتكاااوي   141-59
ما  املنظماات غا  احلكومياة لتاتمك  بيحاة التحسى ب أيضاا ذل  يكون اجلمعيات  و 

 نشطتها  رية )إيطاليا(؛أب القيام
ما   شاطبال ما  خااللإ اء  ي  أشكال التدخل يف عمال احملاامى  141-60

غا  ساليمة مثال التعبا   العتبااراتتأديبياة التاداب  غ  ذل  ما  ال أو نقابة احملامى
 ع  يراء انتقادية )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمت وييرلندا الشمالية(؛

تساجيل ومتويال وعمال ض ال  تعاف إزالة العقبات التشريعية والعملية  141-61
 املنظمات غ  احلكومية )أسفاليا(؛

سايما    القاويالاذ  يا  التاداب  الالزماة لادعم تنمياة جمتما  ماد   141-62
 تبسي  القواعد املتعلقة بتمويل املنظمات غ  احلكومية )بلجيكا(؛ب

  تسجيل األنشطةبلزم منظمات احتم  املد  يي اتنقيح التشري  ال 141-63
ماا  القااانون  ووسااائ  اإلعااالم  متاشااياا  حتماا  املااد عماال ا فعاليااةقايااة  بغيااة ز دة

 الدوا )كندا(؛
عماال احتماا  املااد  الاا  تعاافض إزالااة العقبااات التشااريعية والعمليااة  141-64

 )كرواتيا(؛
 ي  منظمات احتم  املد  والناشطى م  العمل دون  ضمان متكإل  141-65
 خوا م  االضطهاد )قربص(؛ ا والهل مربر ال عوائق
يف ذلاا  قااانون  د أنشااطة احتماا  املااد    اااتعااديل القااوانى الاا  تقيإلاا 141-66

وتعااديل القااانون املتعلااق ابملنظمااات غاا    اجلاارائم اإلداريااة والقااانون املتعلااق ابملاانح
 احيوهلإاتحة إمكانية احلكومية م  أجل تبسي  تسجيل املنظمات غ  احلكومية و 

 علت التمويل )تشيكيا(؛
نقاباة احملاامى ما  حقوق اإلنسان  كفالة عدم شطب احملامى يف جمال 141-67

 احملاكم )تشيكيا(؛ أمام استمرار أحقيتهم يف الدفاع عم  لثلونألسباب سياسية و 
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التمثياااال القااااانو  ضااامان إمكانيااااة حيااااول كاااال ماااادعت عليااااب علاااات  141-68
 امى املؤهلى )إستونيا(؛ز دة عدد احملب سيما املناسب  ال

تنقيح القانون املتعلق ابملنظمات غ  احلكومية م  أجال تعزياز تنمياة  141-69
 احتم  املد  )فرنسا(؛

وبتلقااايف ملنظمااات غاا  احلكوميااة اب املتعلقااةتنقاايح التشااريعات التقييديااة  141-70
 الدولية )أملانيا(؛جعلب متماشياا م  املعاي  و  2014 هاه املنظمات املنح اليادر منا

الساالطات احلكوميااة  ابلتعاااون والتشاااور ماا  التأكااد ماا  الاااذ  ياا   141-71
نقابااة احملااامى وماا  احملااامى أنفسااهم  خطااوات لضاامان قايااة احملااامى ماا  التاويااف 

 (؛سلوفينياالتدخل غ  الالئق يف عملهم ) سائر أشكالواملضايقة و 
تشاااكيل واملمارسااات املتعلقاااة  ريااة   ياا  القاااوانى واألنظمااة تنقاايح 141-72

 م  املعاي  الدولية حلقوق اإلنسان )ييرلندا(؛ علها متفقة متاماا جل   عيات
وتعاااااديل التشاااااريعات املتعلقاااااة بتساااااجيل املنظماااااات غااااا   مراجعاااااة 141-73

حتماااا  املااااد  اوثلاااايف  يةاملاليااااة  ماااا  أجاااال ضاااامان اسااااتقالل  واردهااااااحلكوميااااة و 
 )املكسي (؛

عزيااز قايااة اليااحفيى واملاادافعى عاا  حقااوق اإلنسااان واملنظمااات ت 141-74
أجنبياة  ما  جهاات املانح  تلقايفزالاة القياود غا  املاربرة علات إب وذل غ  احلكومية 

هاااااه يتعلااااق بتسااااجيل  ساااايما فيمااااا املنظمااااات غاااا  احلكوميااااة  ال قااااانونوتعااااديل 
 )هولندا(؛ هاومتويل هاوعملاملنظمات 

لكايف يتساى املتعلق ابملنظماات غا  احلكومياة  قانو اإعادة النظر يف  141-75
 التمويلم  تلقيف عمل و لكيف تتمك  هاه املنظمات م  البيحة يمنة ومواتية ايحة  هلا

 )النرويج(؛  رية
ماااااربر لاااااب يف عمااااال احملاااااامى وضااااامان  عااااا  أي تااااادخل ال االمتنااااااع 141-76

 انيا(؛)أمل يةذربيجاناأللنقابة احملامى  ةالفعلي يةاالستقالل
نقاباة احملاامى وضامان لالنضامام إىل ختياار االإعادة النظار يف عملياة  141-77

يؤدي إىل تعزياز سا وهو ما  يةشفافية واالستقاللالوضوعية و املمعاي   االعتماد علت
 احلماية القانونية جلمي  األشااص )املكسي (؛

التحقياااق يف  يااا  االدعااااءات ومقاضااااة مااارتكن أعماااال التعاااايب  141-78
الياحفيى واملعارضاى السياسايى  وتعزياز تادريب السالطات يف حق وسوء املعاملة 

 يف جمال حقوق اإلنسان ) هورية كور (؛ املعنيى واملوظفىالعمومية 
 يف االدعااااااءات املتعلقاااااة إبسااااااءة معاملاااااة األفاااااراد بدقاااااةتحقياااااق ال 141-79

 )أسفاليا(؛ للمساءلة اجلناة وتقدمياحملتجزي  لدن الشروة 
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 مضاااايقةيف  يااا  حااااالت  فعالاااة وفورياااة ومساااتقلةإجاااراء حتقيقاااات  141-80
إىل العدالاااة  وتقااادمي اجلنااااة  وتعاااايبهمالياااحفيى واملااادافعى عااا  حقاااوق اإلنساااان 

 (؛النمسا)
املتعلقااااة دعاااااءات االتعزيااااز اجلهااااود الراميااااة إىل التحقيااااق يف  ياااا   141-81

معاملااااة املاااادافعى عاااا  حقااااوق اإلنسااااان واليااااحفيى وأعضاااااء إساااااءة تعااااايب و ب
 )الربازيل(؛ للمساءلة اجلناة تقدمي  و علت وجب اخليوص اجلماعات الدينية

لتوقيااااف والنزيااااب يف  ياااا  االدعاااااءات املتعلقااااة اب الفااااوريالتحقيااااق  141-82
 لكفالااةد   ووضاا  إجااراءات شاافافة احتماا  املاا فااراد ماا حتجاااز التعساافيى ألالوا

 التمثيل القانو  )كندا(؛ بسهولة علتيول إمكانية احل
التحقياق بدقااة يف  ياا  االدعاااءات املتعلقااة بتعااايب وإساااءة معاملااة  141-83

 (؛شيليف) احملتجزي  ومعاقبة مرتكن هاه األفعال
 عاا  ماادافعى علاات اا تعسااف ابلقااب التحقيااق يف االدعاااءات املتعلقااة  141-84

  وضاامان عاادم تقييااد حريااة الاارأي والتعباا  فااوق احلااد حقااوق اإلنسااان وصااحفيى
 (؛تشيكيا  )املس ابلشرا  التشه  أو بدعون التطرا أو

 إسااءةتعاايب و املتعلقاة بدعااءات االإجراء حتقيقات شاملة يف  يا   141-85
 )اليوانن(؛ للمساءلة اجلناة تقدميمعاملة احملتجزي   و 

ضاااااامان التحقيااااااق الفااااااوري والفعااااااال واملسااااااتقل والنزيااااااب يف  ياااااا   141-86
املادافعى يف حاق االدعاءات املتعلقة ابالحتجاز التعسفيف والتعايب وساوء املعاملاة 
 ع  حقوق اإلنسان ونشطاء احتم  املد  واليحفيى )ييرلندا(؛

حياول املارأة علات فارص  لكفالاة إمكانياةالتعديالت الالزمة إدخال  141-87
تعزياااز التفااااوض لو   يف األجاااور باااى الرجااال واملااارأة التفااااواتت وذلااا  إبزالاااةعمااال ال

  أثنااااء احلاااوارات يوساااال ابلقياااام بااادوراجلمااااعيف باااى النقااااابت وأصاااحاب العمااال 
 واالتفاقات املربمة بى األوراا )بنما(؛

وض  إوار قاانو  قاوي للقضااء علات  يا  أشاكال التميياز والعناف  141-88
 بال(؛ضد املرأة )ني

اعتمااااد اسااافاتيجية وونياااة ملنااا  العناااف علااات   دون إبطااااء  العمااال 141-89
  املااوارد الالزمااة هلاااه السياسااات ييف ذلاا  العنااف املناازا  ولياا    اااا جلنسااا

 لضمان فعاليتها )بلجيكا(؛
تطبيااق القااانون املتعلااق  ناا  العنااف  كفالااةرماايف إىل  تتنفيااا سياسااات  141-90

 املنزا )ابراغواي(؛
للفتياااات والنسااااء يف  لكفالاااة الفااارص الااا  تبااااهلامضااااعفة اجلهاااود  141-91

 )هندورا (؛ للجمي  ىل التعليم اجليد الشاملإ للوصولاملناوق الريفية 
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معدل االلتحاق ابملدار  الثانوية باى البناات  تكفل رف الاذ تداب   141-92
لتحاااق البنااات يف املناااوق ال عاااا اجلاادير ابلثناااءسااتون الامل ليباا يف املناااوق الريفيااة 

 )هنغار (؛ احلضرية
وضاامان مواصاالة وتعزيااز اجلهااود اجلاريااة للقضاااء علاات زوا  األوفااال  141-93
 يتزوجون )توغو(؛أن الفتيات التعليم الثانوي قبل إمتام 
 إ ااءمواصلة اجلهود الرامية إىل القضاء علات زوا  األوفاال وضامان  141-94

 ي قبل الزوا  )ق غيزستان(؛الفتيات التعليم الثانو 
مواصااالة اجلهاااود الرامياااة إىل احلفااااع علااات التناااوع الثقاااايف واللغاااوي   141-95

 يف ذل  ع  وريق النظام التعليميف )االحتاد الروسيف(؛  ا
 ماا  السااكان األقليااات ملوالياادتسااهيل إجااراءات التسااجيل اإللزاماايف  141-96
 ؛)إسبانيا( داع بال الدينية اعرقلة حريته وعدم
علاات الاااي  دخلااوا البلااد   املهاااجرون غاا  النظاااميى إوااالق عبااارة  141-97
 ينهوا بعد إجراءات الدخول )ابراغواي(؛ و 

 (؛سويسرا) تنفيا سياسة غ  متييزية يف جمال اللجوء 141-98
 وذلا نظام اللجاوء  إمكانية االستفادة م  منح  ي  والن اللجوء  141-99

اخلاصااة بوضاا   1951ماا  اتفاقياة  1الالجحااى ماا  املاادة تعرياف انسااجام ضامان ب
 الالجحى )هولندا(؛

 ياااا  األوفااااال   إمكانيااااة اسااااتفادةالاااااذ التااااداب  الالزمااااة لضاااامان  141-100
 النظام التعليميف )أفغانستان(؛ م   سيما األوفال املشردون داخلياا  ال

 .(فرنسا) كفالة  ي  حقوق النشطاء احملرري  141-101
صلة أل ا ليس  صحيحة  ليس  ذاتوترن أذربيجان أن التوصيات الواردة أدانه  -142

الااا  تث هاااا  وليسااا   لمساااائلأحاااادي الطااارا لتفسااا  وتااانم علااات   مااا  الناحياااة الوقائعياااة
 5/1يف قااراري جملااس حقااوق اإلنسااان  ااالسااتعراض املنيااوص عليهااأسااس  منسااجمة ماا 

 أذربيجان:فيها تنظر  ابلتاا ل   و 16/21و
يف إلذكاء التيور األذربيجا  لليراع  املاكرة السبلوقف استادام  142-1

  تلف املنظمات الدولية )أرمينيا(؛
التعاون م  احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بشأن الطلب يف قضاية  142-2

Hayk Makuchyan and Samvel Minasyan v. Azerbaijan and Hungary أرمينيا(؛( 
االستادام املتكرر ودون عقاب للغة التحريضية والعدائية ال  إدانة  142-3

لاال  ما   يطلقها سياسيون رفيعو املستون لدن احلدي  ع  أرمينيا واألرمينيى ملا
 )أرمينيا(؛ أثر سلن علت الرأي العام

أرمينيااااة ماااا   ضاااامان عاااادم حرمااااان األجانااااب الاااااي  جلملااااون ألقاااااابا  142-4
 )أرمينيا(؛ الدخول إىل البلد علت أسا  تعسفيف ومتييزي



A/HRC/39/14 

33 GE.18-11470 

صون وقاياة الافاا الثقاايف واألثاري الواقا  ضام  واليتهاا القضاائية  142-5
يف ذلا  األضارحة األرمينياة الواقعاة يف جولفاا  دون تغي  اهلوية الثقافية واإلثنية   اا

 )أرمينيا(؛ال  تعود إىل العيور الوسطة 
والالجحاى ما   تشاويب اإلحياائيات املتعلقاة ابملشاردي  داخليااا وقاف  142-6

 .)أرمينيا( خالل اتباع منهجية حسابية مضللة
 ي  االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف هااا التقريار تعارب عا  موقاف الدولاة  -143

حتظات بتأيياد ينبغيف أن يفهام أ اا  )الدول( ال  قدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض. وال
 الفريق العامل بكاملة.
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