
GE.18-11471(A) 



 جملس حقوق اإلنسان
 ة والثالثونسعاتالدورة ال

 2018أيلول/سبتمرب  10-28
 األعمالمن جدول  6البند 

 االستعراض الدوري الشامل

 *ابالستعراض الدوري الشامل املعينالفريق العامل  رتقري  

 كواب  

__________ 

 دون حترير رمسي وابللغة اليت ُقّدم هبا فقط.من م املرفق يعم   *

 A/HRC/39/16 األمم املتحدة 

 Distr.: General اجلمعية العامة 

11 July 2018 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/39/16 

GE.18-11471 2 

 مقدمة  
عقدددد القريدددق العامدددس املعدددل ابرسدددتعرا، الددددورج الردددامس  املنرددد   وجددد  قدددرار  لددد   -1

 واسُتعرِضدد  .2018 أاير/مددايو 18إىل  7ني يف القدد ة مددن ثالثدد  دورتددا ال5/1حقددوا اسانددان 
 وزيدرُ  كدواب  وفدد   س  ورأ   .2018 أاير/مدايو 16 يف املعقدودة ة نادسدة عردر ال اجللندة يف كدواب  حالة

يف  كدوابواعتمدد القريدق العامدس التقريدر املتعلدق ر. الرؤون اخلارجيدة  رروادو إدواردو رودريغيدر ابراي
 .2018أاير/مايو  18 ة عررة  املعقودة يفمناثجلنتا ال

  اختددار  لدد  حقددوا اسانددان فريددق املقددررين التددا  2018ون الثاين/يندداير كدداا  10ويف  -2
 رريو  ومصر  وايبال.: كوابمن أجس تينري استعرا، احلالة يف  ( اجملموعة الثالثية)
مدددن مرفدددق  5وللققدددرة  5/1مدددن مرفدددق قدددرار  لددد  حقدددوا اساندددان  15ووفقدددال للققدددرة  -3

 :كواب، استعرا، احلالة يف    صدرت الواثئق التالية ألغرا16/21 قراره
 ؛(A/HRC/WG.6/30/CUB/1)( )أ15عر، كتايب مقدم وفقال للققرة /تقرير وطل )أ( 
جتميع للمعلومات أعدتا مقوضية األمم املتحددة الندامية حلقدوا اساندان وفقدال  (ب) 
 (؛A/HRC/WG.6/30/CUB/2) ()ب15للققرة 

حلقدددددددوا اساندددددددان وفقدددددددال مدددددددوج  أعدتدددددددا مقوضدددددددية األمدددددددم املتحددددددددة الندددددددامية  (ج) 
 .(A/HRC/WG.6/30/CUB/3)( )ج15 للققرة

أسددد لة أعدددداا سدددلقال إسدددباايا  قائمدددة كدددواب  عدددن طريدددق اجملموعدددة الثالثيدددة  إىل  وُأحيلددد   -4
وأملاايددا  والربازيددس  والربتغددال  ورلويكددا  وسددلوفينيا  والنددويد  وسوينددرا  وليطتنرددتاين  ومال ددة  

وميكددددن  .العظمددددي ونيرلندددددا الرددددمالية  والددددورايت املتحدددددة األمريكيددددةواململكددددة املتحدددددة لربي اايددددا 
 .ارطالع علي هذه األس لة يف املوقع الربكي لالستعرا، الدورج الرامس

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

تراركية وتراورية ضدم  قدم الوفد التقرير الوطل  حير شدد علي أاا حصيلة عملية  -5
 . احلكومة وكياانت اجملتمع املدين

  كددددان 1959يف ظددددس احلكومددددات الدددديت كاادددد  تقرضددددعا الددددورايت املتحدددددة حدددد  عددددام  -6
يف املائددة مددن األشددطار يقتقددرون  85وكددان  املدددارس؛ ونر يددر د يف املائددة مددن األطقددال 45 حنددو

قددوقعم ويعددااون الققددر  وو يكواددوا ميلكددون علددي وكددان امل ارعددون نيددرومني مددن ح إىل امليدداه اجلاريددة؛
وكاادددد  حددددارت . وكددددان املعدددداجرون ُينددددتغلون روحردددديةحيرثوهنددددا؛ اسطددددالا األراضددددي الدددديت كددددااوا 

اسعدام خارج ا اا القضاء وارختقداء القندرج والتعدذي  شدائعة وكدان التمييد  والققدر واسقصداء 
كاسددد و ُرول  لدددع الوضدددع  وواصدددل  كدددواب وقدددد حولددد  الثدددورة الكوريدددة رقيدددادة فيدددديس   .متقرددديال 

منذئددذ حتنددني هو جعددا للتنميددة ارقتصددادية وارجتماعيددة هبددد  تع يدد  اظامعددا النياسددي  الددذج 
 .الكامس من الرع لت ييد حيظي اب
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إطارهدددا القدددااوين واملؤسندددي حلمايدددة حقدددوا اساندددان وتع ي هددددا  وطيدددد وواصدددل  كدددواب ت -7
ور تددد ال ةايددة احلدددق يف . ردددالن عددن أج ااتعدددا  حلقددوقعموحنددن  ايليددات املتاحدددة للنددكان لإ

للقددااون وعضددع  وتددؤدج سددل ات إاقددا  القددوااني واجبااددا وفقددال   احليدداة ترددكس األولويددة القصددو 
 .قبة صارمة وللرقارة الرعبيةار مات جراءس
هبدا وع زت كواب املراركة الردعبية يف صدنع القدرارات احلكوميدة وةارسدة احلدرايت املعد    -8

وتوجدد يف كدواب تعدديدة فكريدة وت خدر ابملناقردات .    ا يف  لع احلقدوا املدايدة والنياسديةقااوايال 
علددي الصددعيد  خمتلددج جواادد  احليدداة املدايددة والنياسددية وارقتصددادية وارجتماعيددة والثقافيددةرردد ن 

تصددور  مليددون كددويب يف عمليددة التردداور رردد ن وثيقددة 1,6وقددد شددار  ابلقعددس أكثددر مددن الددوطل. 
النمدو ج ارقتصدادج وارجتمداعي الكددويب للتنميدة ارشد اكية ووثيقدة أسدد  اخل دة الوطنيدة للتنميددة 

 . 2030ارقتصادية وارجتماعية ح  عام 
 ر ينحصدددددر احلدددددق يف املرددددداركة يف الردددددؤون العامدددددة يف العمليدددددة اراتطاريدددددة؛  ويف كدددددواب -9
وجتدددرج اراتطددداابت . عليعدددا يف هدددذا الصدددددوجدددد هدددو ج واحدددد للدميقراطيدددة أو صددديغة متقدددق ي ور

وتتندددم روجدددود سدددوالت . لقدددااون اراتطددداابت رصدددقة دوريدددة ويف إطدددار مدددن احلريدددة امل لقدددة  وفقدددال 
ااتطاريددة عامددة قائمددة علددي التنددويس التلقددائي وابختيددار الرددع  ملرشددحيا و نددتوايت عاليددة مددن 

 .اسقبال
يف  86الوطنيدددة للندددل ة الردددعبية  صدددوت ويف اراتطددداابت األخدددرية للندددواب يف اجلمعيدددة  -10

وتبددددني هددددذه . يف املائددددة 94املائددددة مددددن املددددؤهلني للتصددددوي   ورلغدددد  انددددبة األصددددوات الصددددحيحة 
أبهنا ها ج للدميقراطية املثالية  املنتو  العدا  مدن  النتائج  اليت ر تتحقق يف رلدان توصج عادةل 

ومتثس اجلمعية الوطنية اجملتمع . النياسي الكويبالرعيب اللذين حيظي هبما النظام والت ييد الررعية 
يف املائدة مدنعم  41يف املائدة مدن أعضداء الربملدان انداء  و 53وحندو أبطيافا املتنوعدة كلعدا. الكويب 

 35و 18يف املائدة مدنعم ردني  13سنة  وت اوح أعمدار  49ومتوسط أعمارهم  سود أو مولدون؛
 . مرة يف املائة منعم ألول 56وقد ااُتط  ؛ سنة
لن تتدوا  وهذا أحد األهدا  الدائمة اليت . ور ت ال كواب تع ز احلق يف املناواة الكاملة -11
ز تقدددم يف  ددال مندع ومعاجلددة مظدداهر التمييد  علددي أسدداس امليددس حدرِ وقددد أُ . الندعي إىل حتقيقعددايف 

وكبددار قددال والرددباب ررا عددا الراميددة إىل ةايددة األط وعدد زت كددواب أيضددال . اجلننددي وايويددة اجلننددااية
 . واألشطار  وج اسعاقةالنن 
جعددة فاعلددة معمددة   منظمددة 2 200أكثددر مددن   روجددود ويرددكس اجملتمددع املدددين يف كددواب -12

وتتمثس إحد  أولوايت الدولة يف ضدمان ةارسدة حقدوا اساندان  ويتمتدع . علي الناحة الوطنية
 .ابعددد ا  احلكومدددة اة ارجتماعيدددةاملددددافعني عدددن حقدددوا اساندددان يف  يدددع  دددارت احليددد نر ُ 

ولكدن  وكمددا هددو الردد ن يف العديدد مددن البلدددان األخددر  الدديت يندود فيعددا حكددم القددااون  ر  ددوز 
ااتعددا  أو تقددوين النظددام القددااوين يف كددواب خلدمددة خم  ددات أجنبيددة تدددعو إىل تغيددري اظددام احلكددم 

 .والنظامني الدستورج والنياسي
 عامليددة وغددري متيي يددة.  الدديت هددي األمددم املتحدددة حلقددوا اسانددانوتتعدداون كددواب مددع نليددات  -13

  وهددي مددن صددكال  61مددن الصددكو  الدوليددة حلقددوا اسانددان البددال  عددددها  44وهددي طددر  يف 
 ة  كدددواب املقدددررة اخلاصددداسدددتقبل  2017ويف عدددام . علدددي هدددذه الصدددكو  الددددول األكثدددر تصدددديقال 
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ابرجتار ابألشدطار  ر سديما الننداء واألطقدال  واخلبدرية املندتقلة املعنيدة نقدوا اساندان  ةاملعني
 .والتضامن الدو 

مددن  وتبددذل جعددودال ورغددم اسزددازات الدديت حققتعددا كددواب  فعددي تدددر  التحدددايت املتبقيددة  -14
عدالددة إن الرددع  جدددير  ؤسنددات فعالددة حتنددن رفاهددا واوعيددة حياتددا وتعدد ز ال .أجددس مواجعتعددا

ويف هددذا الصدددد  وكمددا أشددار إىل  لددع الددرئي  النددارق  رااول كاسدد و  يف كددااون . ارجتماعيددة
  رُدددذل امل يدددد مدددن اجلعدددود الرددداملة والواسدددعة الن ددداا لضدددمان أن  دددرج  2017رب ماألول/دينددد

ابلتددد امن مدددع توحيدددد اظدددام العملدددة  القضددداء علدددي ارخدددتالرت القائمدددة يف  دددال اسعددداانت وأ ندددة 
العدددام. يف الق ددداع والرواتددد  ندددلع وأسدددعار البيدددع ابجلملدددة والتو ئدددة  وكدددذلع يف  دددال املعاشدددات ال

 .وستبدأ عملية إصالح دستورج يف املنتقبس القري   يف إطار من املراركة الرعبية الواسعة
ترددديد احلصددار ارقتصددادج والتوددارج واملددا  الددذج تقرضددا الددورايت املتحدددة علددي  إن  -15

العدددائق  نيردددكال نر يددد ارو يف احلرمدددان يتندددببان ذه خدددارج ا ددداا احلددددود اسقليميدددة كدددواب وتنقيددد
وتنتعددع هدذه النياسدة  الدديت يرفضدعا اجملتمدع الدددو   مقاصدد ميثداا األمددم . الرئيندي لتنميدة البلدد

حلقدددوا اساندددان  ومنعويدددال وجنددديمال  صدددارخال  ال ااتعاكدددوالقدددااون الددددو  وتردددكس  ااملتحددددة ومبادئددد
وتوصدددددج ابلتدددددا  أبهندددددا فعدددددس مدددددن أفعدددددال اسابدة اجلماعيدددددة  وجددددد  اتقاقيدددددة . ويبلردددددع  الكدددددل

وي ال  الوفد أبن يعداد إىل كدواب اسقلديم . ملنع جرمية اسابدة اجلماعية واملعاقبة عليعا 1948 عام
ج اغتصبتا القاعدة البحرية األمريكية يف غوااتاانمو  حيدر حتدتقا الدورايت املتحددة  عندكر ذال

 .تُرتك  فيا ااتعاكات خ رية حلقوا اسانان احتواز
خدددالل عمليدددة ويعدددرب الوفدددد عدددن اسدددتعداده للحدددوار ولتقددددل  يدددع املعلومدددات امل لوردددة  -16

وينبغي أن علو هدذه العمليدة مدن أج معدايري م دوجدة أو تددخس  ج . ارستعرا، الدورج الرامس
كاايدددس رريموديدددر  يف   - يدددس دايزوكمدددا قدددال رئدددي   لددد  الدولدددة والدددوزراء  ميغ. دوافدددع سياسدددية
  فددددال  ددددال ملرحلددددة ااتقاليددددة تتواهددددس أو تدددددمر إرل سددددنوات عديدددددة مددددن 2018اينددددان/أرريس 

سددو  رسددتمرار إرل الثددورة وجيددس املؤسنددني   وفقمددا قددرره الرددع    ور  ددال يف كددوابالكقدداح. 
يقة واملن دق  ومدن رال استنالم للضغوط ورال خو  أو ااتكاس  مع الدفاع علي الدوام عن احلق

 . عن النيادة وارستقالل وعن ررامج التنمية وحلم الكوريني دون التنازل أردال 

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
وفدددال ربيدداانت. وتددرد التوصدديات املقدمددة أثندداء جلنددة  143أثندداء جلنددة التحدداور  أدىل  -17

  .التقريرالتحاور يف القرع الثاين من هذا 
وقددددم توصددديات كدددس مدددن ارحتددداد الروسدددي  وإثيوريدددا  وأ رريودددان  واألرجنتدددني  واألردن   -18

وإريددددد اي  وإسدددددباايا  وأسددددد اليا  وإسدددددتوايا  وأفغااندددددتان  وإكدددددوادور  وأملاايدددددا  واسمدددددارات العرريدددددة 
  ونيندلندا  نيرلنددااملتحدة  وإادواينيا  وأاغدور  وأوروغدواج  وأوزركندتان  وأوغنددا  وأوكراايدا  و 

وإي اليا  وابراغواج  وابكنتان  والبحرين  والربازيدس  وردرابدوس  والربتغدال  وردروين دار الندالم  
ورلويكا  ورلغداراي  وردنغالدي   وردنن  وردو ن  وروتندواان  وروركيندا فاسدو  ورورواددج  والبوسدنة 

وتركيدا  وترينيدداد وتوابغدو  وتوغدو   وايرسع  ورولندا  ورريو  ورديالروس  و يلندد  وتركمااندتان 
و عوريدددة إيدددران اسسددددالمية   ليرددديت  وجامايكددددا  واجلبدددس األسدددود  واجل ائددددر  - وتدددوا   وتيمدددور

و عوريددددددة تن اايددددددا املتحددددددة  و عوريددددددة فندددددد ويال البوليقاريددددددة  واجلمعوريددددددة  واجلمعوريدددددة التردددددديكية 
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كدوراي الرددعبية الدميقراطيدة  و عوريددة الكواغددو   الدومينيكيدة  واجلمعوريددة العرريدة النددورية  و عوريددة
الدميقراطية  و عورية رو الدميقراطية الرعبية  وجنوب أفريقيا  وجورجيا  وجيبويت  ودولة روليقيدا 

وروااددددددا  وروماايددددا  وزامبيددددا  وزمبدددداروج  وسددددرج راكدددددا    دولددددة فلندددد نيو  املتعددددددة القوميددددات 
وسددددنغافورة  والنددددنغال  والنددددودان  والنددددويد  وسوينددددرا  والنددددلقادور  وسددددلوفاكيا  وسددددلوفينيا  

وغينيدددا  وشددديلي  وصدددرريا  والصدددني  وطاجيكندددتان  والعدددراا  وعمدددان  وغدددارون  وغددداان  وغيددداان  
وغينيا ارستوائية  وفرانا  والقلبني  وفنلندا  وفيي  انم  وقربر  وق در  وقريغي سدتان  وكدارو فدريدج  

والكويدد   وكينيددا     وكندددا  وكددوت ديقددوار  وكوسددتاريكا  والكواغددو وكازاخنددتان  وكرواتيددا  وكمبددوداي
ورتقيدا  ولبندان  وليبيدا  وليتواايدا  وليطتنردتاين  وليندوتو  ومال دة  ومدا   ومدالي اي  ومدغردقر  
ومصددر  واملغددرب  واملكندديع  وملددديج  واململكددة العرريددة النددعودية  واململكددة املتحدددة لربي اايددا 

الردددددمالية  ومنغوليدددددا  وموريتاايدددددا  وموزامبيدددددق  ومياهدددددار  وانميبيدددددا  والندددددرويج   نيرلندددددداالعظمدددددي و 
والنمندددددا  وايبدددددال  والنيودددددر  وايودددددرياي  وايكددددداراغوا  وايوزيلنددددددا  وهددددداييت  وايندددددد  وهنددددددوراس  

. وقدددم  جدد ر البعامددا ريدداانل  وهولندددا  والددورايت املتحدددة األمريكيددة  واليدداابن  والدديمن  واليددوانن.
ن ارطالع علي الننطة الكاملة للبياانت يف نيقوظات البر الربكي علدي املوقدع الردبكي وميك

 .(1)لألمم املتحدة
ح  خالل جلنة التحداور  قدال وفدد كدواب إن سدل ات إاقدا  رِ علي األس لة اليت طُ  وردال  -19

ة ااتعدا  وتكون العقوابت شديدة يف حال القوااني تتصر  يف إطار من ارمتثال الصارم للقااون.
ور يُلقدددي القدددبن علدددي أج شدددطق يف كدددواب ر ريقدددة غدددري قااوايدددة أو . الندددل ات الرمسيدددة للقدددااون

  ور يقاضي أو يدان أج شطق إر مدن قبدس نيكمدة خمتصدة  وجد  قدوااني معتمددة قبدس تعنقال 
 .ارتكاب اجلرمية املعنية

وجدد يف البلدد شدبكة واسدعة تو  .وحتميعدا وتع ز النياسة الثقافية يف كواب احلقدوا الثقافيدة -20
 .من املؤسنات الثقافية اد  إىل ضمان دعم املبدعني

وفيمدددا يتعلدددق نالدددة األشدددطار سدددلييب احلريدددة  تكقدددس كدددواب املعاملدددة املنصدددقة والظدددرو   -21
لإجدددددراءات اجلنائيدددددة  وجتدددددرج عمليدددددات ارحتوددددداز وفقدددددال . املعيردددددية الالئقدددددة يف مرافدددددق الندددددوون

وابسضدافة إىل  لدع  يددوفر النظدام الكدويب للصددحة العامدة التغ يددة واجبددة. اسجرائيدة اللضدماانت لو 
انددمة  وجددر  القضدداء  10 000لكددس  طبيبددال  80,2ويتددوافر يف كددواب . الردداملة والرعايددة اجملاايددة

 . معدايل  مرضال  14علي 
وتددنظم أحكددام القددااون النظددام النياسدددي واظددام اراتطدداابت يف كددواب وهياكددس احلكومدددة  -22

وعدددالوة علدددي  لدددع  فددد ن  واجبددات املدددواطنني.و قعددا وحقدددوا اساندددان وضدددماانت ةارسدددتعا ووظائ
 . القضاة الكوريني منتقلون يف أداء معامعم ور يدينون ابل اعة سو  للقااون

وعدددد زت كددددواب ةايددددة العمددددال   ددددن فدددديعم العدددداملون يف الق اعددددات غددددري التارعددددة للدولددددة   -23
وإدماج الرباب يف سوا العمس وةايدة املدرأة وتع يد  الضدمان  وأ ح  إمكاايات العمالة الكاملة
 ارجتماعي واملناعدة ارجتماعية.

__________ 

 http://webtv.un.org/search/cuba-review-30th-session-of-universal-periodic-review/57857متاحددددددة يف  (1)

74128001/?term=CUBA&sort=date&page=5. 
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 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  

ستتتدرك كتتواب التوصتتيات التاليتتة وستت د علي تتا س الوىتتال املناستت  علتت  أال يت تتاو    -24
 نسان:والثالثني جمللس حقوق اإلالتاسعة ذلك موعد  انعقاد الدورة 

التصديق علت  الع تد التدوخل ا تاق اب قتوق املدنيتة والسياستية (النمستا   24-1
والنظتتتر س مستتتتلة التصتتتديق علتتت  الع تتتد التتتدوخل ا تتتاق  (اليتتتاابن  (ليشتنشتتتتاي   

والتصتديق علت  الع تد  اب قوق االىتصادية واالجتماعية والثقافية (كتوت ديفتوار  
والنظتتتر س  الجتماعيتتتة والثقافيتتتة (الني تتتر  التتتدوخل ا تتتاق اب قتتتوق االىتصتتتادية وا

مستتتتلة التصتتتديق علتتت  الع تتتد التتتدوخل ا تتتاق اب قتتتوق االىتصتتتادية واالجتماعيتتتة 
والثقافيتتتة وعلتتت  الع تتتد التتتدوخل ا تتتاق اب قتتتوق املدنيتتتة والسياستتتية  علتتت  التتتتواخل 

والنظتتر س مستتتلة التصتتديق علتت  الع تتد التتدوخل ا تتاق اب قتتوق املدنيتتة   (ىتت(ق 
ياستتتتية والع تتتتد التتتتدوخل ا تتتتاق اب قتتتتوق االىتصتتتتادية واالجتماعيتتتتة والثقافيتتتتة والس

والنظر س مستلة التصديق عل  الع د الدوخل ا اق اب قوق املدنيتة  (السلفادور  
والتصتتتتتديق علتتتتت  الع تتتتد التتتتتدوخل ا تتتتتاق اب قتتتتتوق املدنيتتتتتة  والسياستتتتية ((تتتتتيل   

ة واالجتماعيتتتتة والثقافيتتتتة والسياستتتتية والع تتتتد التتتتدوخل ا تتتتاق اب قتتتتوق االىتصتتتتادي
   (املكستتتتتيك  (ني)تتتتتاي  (ابرافتتتتتواي  (ستتتتتلوفاكيا  (فرنستتتتتا  (ال(ت تتتتتاي  (أستتتتت اليا

والتصتتديق علتت  الع تتد التتدوخل ا تتاق اب قتتوق املدنيتتة والسياستتية والع تتد التتدوخل 
 ا تتاق اب قتتوق االىتصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة  علتت  هتتو متتا أوصتت   تت  ستتا قاا 

ديق دون إ طتتتتاء علتتتت  الع تتتتد التتتتدوخل ا تتتتاق اب قتتتتوق املدنيتتتتة والتصتتتت  ( ولنتتتتدا 
والسياستتتتية والع تتتتد التتتتدوخل ا تتتتاق اب قتتتتوق االىتصتتتتادية واالجتماعيتتتتة والثقافيتتتتة 

والنظتتتتر س مستتتتتلة التصتتتتديق علتتتت  الع تتتتدي  التتتتدوليني ا اصتتتتني  قتتتتوق   (أملانيتتتتا 
ية  مبتتا في تتا وإمتتتاع عمليتتة التصتتديق علتت  الع تتود الدوليتتة الر يستت  اإلنستتان ( تت و 

خل ا تتاق اب قتتوق املدنيتتة والسياستتية والع تتد التتدوخل ا تتاق اب قتتوق و الع تتد التتد
   (2)س)انيا إاالىتصادية واالجتماعية والثقافية (

عل  الع د الدوخل ا اق اب قتوق   م  دون حتفظات  لتصديقالتع يل اب 24-2
املدنية والسياسية والع د الدوخل ا اق اب قوق االىتصادية واالجتماعيتة والثقافيتة 

 (النرويج  
النظر س مستتلة التصتديق علت  الع تد التدوخل ا تاق اب قتوق االىتصتادية  24-3

 سية (اليوانن  واالجتماعية والثقافية والع د الدوخل ا اق اب قوق املدنية والسيا
التصتتديق علتت  الع تتد التتدوخل ا تتاق اب قتتوق املدنيتتة والسياستتية  ووضتت   24-4

إطار ىانوين ومؤسس  لضمان حرية ممارسة ا قتوق املكرستة فيت   مبتا س ذلتك ا تق 
س حريتتة التع)تت  والت متت  الستتلم  وتكتتوي  اجلمعيتتات  والتوىيتت  والتصتتديق علتت  

__________ 

اق التوصية  كما قرئ أثناء جلنة التحاور  هو: "إمتام عملية التصدديق علدي الععدود الدوليدة الرئيندية   دا فيعدا  (2)
ار ابحلقددددوا املدايدددة والنياسدددية  والععدددد الدددددو  اخلدددار ابحلقدددوا ارقتصدددادية وارجتماعيددددة الععدددد الددددو  اخلددد

والثقافيددة  فضددال عددن صددكو  أخددر   مثددس الربوتوكددول ارختيددارج رتقاقيددة مناهضددة التعددذي  وغددريه مددن ضددروب 
 املعاملة أو العقورة القاسية أو الالإانااية أو املعينة".
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مناهضتتتة التعتتتريي  وفتتت   متتت  ضتتترو  املعاملتتتة أو ال(وتوكتتتوي االاتيتتتاري التفاىيتتتة 
 العقو ة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة (كوستاريكا  

التصتتديق علتت  الع تتد التتدوخل ا تتاق اب قتتوق املدنيتتة والسياستتية والع تتد  24-5
 الدوخل ا اق اب قوق االىتصادية واالجتماعية والثقافية وتنفيريمها (كرواتيا  

الع تتد التتدوخل ا تتاق اب قتتوق املدنيتتة والسياستتية والع تتد  التصتتديق علتت  24-6
 الدوخل ا اق اب قوق االىتصادية واالجتماعية والثقافية (ترينيداد وتوابفو  

التصتتديق علتت  الع تتد التتدوخل ا تتاق اب قتتوق املدنيتتة والسياستتية والع تتد  24-7
 يا  الدوخل ا اق اب قوق االىتصادية واالجتماعية والثقافية (إيطال

االنضتتتماع إل الع تتتد التتتدوخل ا تتتاق اب قتتتوق املدنيتتتة والسياستتتية والع تتتد  24-8
التتتدوخل ا تتتاق اب قتتتوق االىتصتتتادية واالجتماعيتتتة والثقافيتتتة  ومواءمتتتة التشتتتريعات 
الوطنيتتتة متتت  هتتتريي  الع تتتدي   مبتتتا س ذلتتتك متتت  اتتتالي ضتتتمان الوصتتتوي إل (تتت)كة 

 اإلن نال  ال عوا ق (تشيكيا  
طتار القتتانوين واملؤسست  لتعزيتز حقتتوق اإلنستان وبايت تا   ستت)ل توطيتد اإل 24-9

من تتتتا اإلستتتتراع س عمليتتتتة التصتتتتديق علتتتت  الع تتتتد التتتتدوخل ا تتتتاق اب قتتتتوق املدنيتتتتة 
والسياستتتتية والع تتتتد التتتتدوخل ا تتتتاق اب قتتتتوق االىتصتتتتادية واالجتماعيتتتتة والثقافيتتتتة 

 (إندونيسيا  
ملدنيتتتتتة والسياستتتتتية التصتتتتتديق علتتتتت  الع تتتتتد التتتتتدوخل ا تتتتتاق اب قتتتتتوق ا 24-10

 و روتوكولي  االاتياريني (إستونيا  
التصتتتتتديق علتتتتت  الع تتتتتد التتتتتدوخل ا تتتتتاق اب قتتتتتوق املدنيتتتتتة والسياستتتتتية  24-11

 وال(وتوكوي االاتياري الثاين امللحق    (ليتوانيا  
النظتتتتتتر س مستتتتتتتلة التصتتتتتتديق علتتتتتت  الع تتتتتتد التتتتتتدوخل ا تتتتتتاق اب قتتتتتتوق  24-12

   ةية (مالطاالىتصادية واالجتماعية والثقاف
 املدنيتتتتة اب قتتتتوق ا تتتتاق التتتتدوخل الع تتتتد علتتتت  إ طتتتتاء  دون التصتتتتديق  24-13

 والثقافيتتتتة واالجتماعيتتتتة االىتصتتتتادية اب قتتتتوق ا تتتتاق التتتتدوخل والع تتتتد والسياستتتتية
   فنلندا(

علتت  الع تتد التتدوخل ا تتاق اب قتتوق املدنيتتة   التصتتديق  متت  دون ىيتتود 24-14
والسياستتتتية والع تتتتد التتتتدوخل ا تتتتاق اب قتتتتوق االىتصتتتتادية واالجتماعيتتتتة والثقافيتتتتة 

 (السويد  
العمتتل وفتتق الع تتد التتدوخل ا تتاق اب قتتوق املدنيتتة والسياستتية والع تتد  24-15

علي متتا التتدوخل ا تتاق اب قتتوق االىتصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة  اللتتريي  وىعتتال 
ابلفعتتتل  والتصتتتتديق علي متتتا  متتتت  دون فتتتترض ىيتتتود علتتتت  حريتتتة التع)تتتت  أو حريتتتتة 
الصتتتتحافة أو حريتتتتة الت متتتت  الستتتتلم   وإدمتتتتاا أحكام متتتتا س تشتتتتريعا ا الوطنيتتتتة 

 (هولندا  
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التصتديق علت  االتفاىيتة الدوليتة  مايتتة حقتوق ميت  العمتاي امل تتاجري   24-16
الصكوك الدوليتة التمل ت تنضتم إلي تا  عتد    والتصديق عل   وأفراد أسرهم (الني ر 

وال ستتيما االتفاىيتتة الدوليتتة  مايتتة حقتتوق ميتت  العمتتاي امل تتاجري  وأفتتراد أستترهم 
 (هندوراك  

التصتتديق علتت  ال(وتوكتتوي االاتيتتاري التفاىيتتة مناهضتتة التعتتريي  وفتت    24-17
(فرنستتتتتتا   متتتتتت  ضتتتتتترو  املعاملتتتتتتة أو العقو تتتتتتة القاستتتتتتية أو الالإنستتتتتتانية أو امل ينتتتتتتة

ممكتتتت  إل ال(وتوكتتتتوي وىتتتتال والنظتتتتر س مستتتتتلة االنضتتتتماع س أىتتتتر    (ال(ت تتتتاي 
االاتياري التفاىية مناهضة التعريي  وف   م  ضترو  املعاملتة أو العقو تة القاستية 

والتصتتديق علتت  الصتتكوك الدوليتتة الر يستتية  مثتتل   أو الالإنستتانية أو امل ينتتة (فتتاان 
ىيتتتة مناهضتتتة التعتتتريي  وفتتت   متتت  ضتتترو  املعاملتتتة أو ال(وتوكتتتوي االاتيتتتاري التفا

  (3)العقو ة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة (إس)انيا 
التصديق عل  نظاع روما األساس  للمحكمتة اجلنا يتة الدوليتة (النمستا   24-18

والتصتديق علت  نظتتاع رومتا األساست  للمحكمتتة اجلنا يتة الدوليتة ومواءمتتة   (فرنستا 
وطنية عل  هو كامل م  ميت  االلتزامتات مبوجت  نظتاع رومتا األساست  تشريعا ا ال
والتصتتديق علتت  نظتتاع رومتتا األساستت  للمحكمتتة اجلنا يتتة الدوليتتة  صتتي ت    (التفيتتا 

  مبتتتا س ذلتتتك تعتتتديالت كم)تتتاال  شتتتتن جر تتتة العتتتدوان  2010الصتتتادرة س عتتتاع 
األساستتتت  رومتتتتا  ومراجعتتتتة تشتتتتريعا ا الوطنيتتتتة لضتتتتمان تواظم تتتتا الكامتتتتل متتتت  نظتتتتاع

 (ليشتنشتاي   
التصتتتديق علتتت   روتوكتتتوي اتفاىيتتتة منظمتتتة العمتتتل الدوليتتتة  شتتتتن العمتتتل  24-19

 (ال(ت اي   1930  لعاع 29اجل(ي (رىم 
التصديق عل  الع د التدوخل ا تاق اب قتوق املدنيتة والسياستية والع تد  24-20

علتت  هتتو متا أوصتت   تت   التدوخل ا تتاق اب قتوق االىتصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتة 
 (رومانيا   سا قاا 
التصديق عل  املعاهدات الدوليتة األساستية  قتوق اإلنستان  وال ستيما  24-21

الع تتد التتدوخل ا تتاق اب قتتوق املدنيتتة والسياستتية والع تتد التتدوخل ا تتاق اب قتتوق 
 ا  ياالىتصادية واالجتماعية والثقافية (سلوفين

سية  قتوق اإلنستان: الع تد التدوخل ا تاق التصديق عل  الواث ق األسا 24-22
اب قوق املدنية والسياسية والع د الدوخل ا تاق اب قتوق االىتصتادية واالجتماعيتة 

 والثقافية (أوكرانيا  
النظر س مستتلة التصتديق علت  ال(وتوكتوي االاتيتاري التفاىيتة مناهضتة  24-23

أو الالإنستتانية أو امل ينتتة  التعتتريي  وفتت   متت  ضتترو  املعاملتتة أو العقو تتة القاستتية
 (اليوانن  

__________ 

 .2ااظر احلاشية  (3)
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التصتتديق علتت  ال(وتوكتتوي االاتيتتاري التفاىيتتة مناهضتتة التعتتريي  وفتت    24-24
 م  ضرو  املعاملة أو العقو ة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة (ال)وسنة واهلرسك  

 التفاىيتتة مناهضتتة التعتتريي  وفتت   يالتصتتديق علتت  ال(وتوكتتوي االاتيتتار  24-25
 م  ضرو  املعاملة أو العقو ة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة (إستونيا  

النظر س مستتلة التصتديق علت  ال(وتوكتوي االاتيتاري التفاىيتة مناهضتة  24-26
التعتتريي  وفتت   متت  ضتترو  املعاملتتة أو العقو تتة القاستتية أو الالإنستتانية أو امل ينتتة 

 (جورجيا  
ال(وتوكتتتتوي االاتيتتتتاري الثتتتتاين امللحتتتتق ابلع تتتتد التتتتدوخل التصتتتتديق علتتتت   24-27

ا اق اب قوق املدنية والسياسية  اهلتاد  إل إل تاء عقو تة اإلعتداع (ليشتنشتتاي   
والنظتتتر س مستتتتلة التصتتتديق علتتت  ال(وتوكتتتوي االاتيتتتاري الثتتتاين امللحتتتق   (توفتتتو 

ل اء عقو تة اإلعتداع  ابلع د الدوخل ا اق اب قوق املدنية والسياسية  اهلاد  إل إ
 (أوروفواي   عل  هو ما أوص     سا قاا 

التصديق عل  ال(وتوكوي االاتياري التفاىية القضاء عل  مي  أ(كاي  24-28
 التمييز ضد املرأة (ال)وسنة واهلرسك  

التصديق عل  ال(وتوكوي االاتياري التفاىية القضاء عل  مي  أ(كاي  24-29
واالنضتتتتماع إل ال(وتوكتتتتوي    وريتتتتة الكون تتتتو الد قراطيتتتتة التمييتتتتز ضتتتتد املتتتترأة (م

االاتيتتاري التفاىيتتة القضتتاء علتت  ميتت  أ(تتكاي التمييتتز ضتتد املتترأة  علتت  هتتو متتا 
 (ليشتنشتاي    أوص     سا قاا 

النظتتر س مستتتلة التصتتديق علتت  ال(وتوكتتوي االاتيتتاري التفاىيتتة القضتتاء  24-30
 (سلوفينيا  عل  مي  أ(كاي التمييز ضد املرأة 

التوىيتتت  علتتت  ال(وتوكتتتوي االاتيتتتاري التفاىيتتتة حقتتتوق األ(تتتشاق ذوي  24-31
 اإلعاىة (السلفادور  

النظتتتر س مستتتتلة االنضتتتماع إل االتفاىيتتتة الدوليتتتة  مايتتتة حقتتتوق ميتتت   24-32
 العماي امل اجري  وأفراد أسرهم (سري النكا  

ة حقتتتوق الطفتتتل املتعلتتتق التصتتتديق علتتت  ال(وتوكتتتوي االاتيتتتاري التفاىيتتت 24-33
 إبجراء تقدمي ال)الفات (كينيا  

التصتتتديق علتتت  ال(وتوكتتتوي االاتيتتتاري التفاىيتتتة حقتتتوق الطفتتتل املتعلتتتق  24-34
 إبجراء تقدمي ال)الفات (سلوفاكيا  

 توجي  دعوة دا مة إل مي  اإلجراءات ا اصة والوفاء هبا (تشيكيا   24-35
زايرة املعلقة املقدمتة مت  املكلفتني  توالايت الرد ابإلجيا  عل  طل)ات ال 24-36

س إطار اإلجتراءات ا اصتة جمللتس حقتوق اإلنستان  والنظتر س توجيت  دعتوة دا متة 
 إل مي  املكلفني  والايت س إطار اإلجراءات ا اصة (التفيا  
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توجي  دعوات إل مقرري األمم املتحدة ا اصتني املعنيتني  تعزيتز وبايتة  24-37
حريتتة التترأي والتع)تت  واب تتق س حريتتة الت متت  الستتلم  وتكتتوي  اجلمعيتتات ا تتق س 

 و الة املدافعني ع  حقوق اإلنسان (فنلندا  
توجيتت  دعتتوة دا متتة إل ميتت  اإلجتتراءات ا اصتتة  مبتتا في تتا العاملتتة س  24-38

وتوجيتتتت  دعتتتتوة دا متتتتة ومفتوحتتتتة إل   جمتتتتاي ا قتتتتوق املدنيتتتتة والسياستتتتية (النتتتترويج 
 املكلفني  والايت س إطار اإلجراءات ا اصة (إس)انيا  

توجي  دعوة دا مة إل اإلجراءات ا اصة جمللس حقوق اإلنسان  مبا س  24-39
 ذلك مي  املقرري  ا اصني (السويد  

توجي  دعوة دا مة إل مي  اإلجتراءات ا اصتة جمللتس حقتوق اإلنستان  24-40
 (سويسرا  

ون ال)نَّتتتتاء متتتت  مليتتتتات األمتتتتم املتحتتتتدة  قتتتتوق اإلنستتتتان مواصتتتتلة التعتتتتا 24-41
 (طاجيكستان  

 التعاون الوثيق م  مليات رصد حقوق اإلنسان (أوكرانيا   24-42
التعاون الكامل م  مليات حقوق اإلنسان ومنح ا إمكانيتة داتوي كتواب  24-43

املتتدين دون عوا تتق  مبتتا س ذلتتك االتصتتاي ابملستتؤولني ا كتتوميني ومنظمتتات اجملتمتت  
 واملدافعني ع  حقوق اإلنسان  والوصوي إل الس ون ومراكز االحت ا  (أملانيا  

االعتت ا  اباتصتتاق هياتتات املعاهتتدات ابلنظتتر س الشتتكاو  الفرديتتة  24-44
 (أوكرانيا  

ا اصتتتة  وضتتت   1951النظتتتر س مستتتتلة التصتتتديق علتتت  اتفاىيتتتة عتتتاع  24-45
 الالجاني (ليسوتو  

د إطارهتتتتا املؤسستتتت  والقتتتتانوين لتعزيتتتتز حقتتتتوق اإلنستتتتان مواصتتتتلة توطيتتتت 24-46
 وبايت ا ( م)ا وي  

س دراستتتة متتتا يلتتتزع متتت  تعتتتديالت تشتتتريعية أو تشتتتريعات  املضتتت  ىتتتدماا  24-47
 جديدة لتحقيق نتا ج أفضل س جماي تعزيز حقوق اإلنسان وبايت ا (أن وال  

تتت  فيمتتتا يتعلتتتق االستتتمرار س مستتتار التقتتتدع املشتت   لل ايتتتة التتتريي أحر   24-48
 ابلتزام ا  ماية حقوق اإلنسان وتعزيزها ( رابدوك  

مواصلة تعزيز الطا   الد قراط  والشعيب والتمثيلت  للنظتاع االجتمتاع   24-49
ومؤسستتتتات الدولتتتتة والقتتتتوانني التتتتمل تكفتتتتل العدالتتتتة االجتماعيتتتتة جلميتتتت  الستتتتكان 

 ( يالروك  
  لتعزيز وباية حقتوق اإلنستان مواصلة توطيد اإلطار القانوين واملؤسس 24-50

 ( واتن  
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ا فتتتتاى علتتتت  اإلرادة السياستتتتية لتعزيتتتتز التمتتتتت  إل أىصتتتت  حتتتتد ممكتتتت   24-51
اب قتتوق املدنيتتة والسياستتية  التتمل يكفتتل الدستتتور والقتتانون بايت تتا (دولتتة  وليفيتتا 

 املتعددة القوميات  
ميتت  املتتواطنني تعزيتتز اإلطتتار التشتتريع   مايتتة وتعزيتتز حقتتوق اإلنستتان جل 24-52

 (مصر  
مواصتتتتلة تعزيتتتتز م)تتتتدأ الشتتتترعية س إجتتتتراءات ستتتتلطات إنفتتتتاذ القتتتتوانني  24-53

 (الكويال  
تعزيتتز التتتدا   الراميتتة إل تنفيتتري التزامتتات ال)لتتد النا(تتاة عتت  الصتتكوك  24-54

 الدولية  قوق اإلنسان (ى فيزستان  
بايتة حقتوق اإلنستان مواصلة اجل ود الرامية إل حتسني وتعزيز ترتي)ات  24-55

 (إثيو يا  
مواصلة ج ودها الرامية إل تش ي  مشاركة املؤسسات القانونيتة الليتة  24-56

 س املنظمات الدولية هبد  تعزيز التعاون س جماي باية حقوق اإلنسان (ميامنار  
مواصتتتتتتلة اعتمتتتتتتاد تتتتتتتدا   لتعزيتتتتتتز التتتتتتتواظع  تتتتتتني التشتتتتتتريعات الوطنيتتتتتتة  24-57

 دولية المل انضمال إلي ا كواب (عمان  واملعاهدات ال
تعزيز اآلليات الوطنيتة ملتا عتة وتنفيتري التوصتيات الدوليتة املتعلقتة  قتوق  24-58

اإلنستتان التتمل تلقت تتا الدولتتة  وذلتتك متت  اتتالي إنشتتاء مليتتة تشتتاور واستتعة النطتتاق 
 ومش كة  ني املؤسسات تعز  مشاركة اجملتم  املدين (ابرافواي  

كتتاع اتفاىيتتة مناهضتتة التعتتريي  وفتت   متت  ضتترو  املعاملتتة أو إدمتتاا أح 24-59
 العقو ة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة س القانون الل  (فرنسا  

مواصتتتلة اجل تتتود الراميتتتة إل تعزيتتتز اآلليتتتات واإلجتتتراءات الال متتتة ملنتتت   24-60
 انت اكات حقوق اإلنسان ومعاجلت ا (دولة فلسطني  

ود الراميتتتة إل تعزيتتتز التنميتتتة املتكاملتتتة والكاملتتتة  قتتتوق مواصتتتلة اجل تتت 24-61
 اإلنسان (تونس  

ضمان إاتحة املؤسسات الوطنية املكلفتة  تعزيتز وبايتة حقتوق اإلنستان  24-62
 ما يكف  م  املوارد لالضطالع  والاي ا (أوفندا  

   التنفيري التاع جلمي  املعاهدات الدولية المل صدىال علي ا (أوكرانيا 24-63
مواصتتتتلة توستتتتي  إطتتتتتار الضتتتتماانت الال متتتتة ملمارستتتتتة ا قتتتتوق املدنيتتتتتة  24-64

للقتتتوانني الوطنيتتتة والصتتتكوك الدوليتتتة التتتمل انضتتتمال إلي تتتا كتتتواب  والسياستتتية  وفقتتتاا 
 (اإلمارات العر ية املتحدة  

مواصتتتلة ا تتتاذ تتتتدا   لتعزيتتتز ىتتتدرات اآلليتتتات الوطنيتتتة  مايتتتة حقتتتوق  24-65
 اإلنسان (أو  كستان  
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تكثيف اجل ود الرامية إل وض  نظاع للتدري  س جماي حقتوق اإلنستان  24-66
 (أو  كستان  

 ا تتتاذ اطتتتوات إلنشتتتاء مؤسستتتة وطنيتتتة مستتتتقلة  قتتتوق اإلنستتتان وفقتتتاا  24-67
للم)تتادا املتعلقتتة مبركتتز املؤسستتات الوطنيتتة لتعزيتتز وبايتتة حقتتوق اإلنستتان (م)تتادا 

 ابريس  ( وتسواان  
مل)تادا ابريتس وا تاذ تتدا    وطنية  قوق اإلنستان وفقتاا إنشاء مؤسسة  24-68

 ىانونية ومؤسسية لضمان استقالي القضاء (كوستاريكا  
 مل)ادا ابريس (من وليا   إنشاء مؤسسة وطنية  قوق اإلنسان وفقاا  24-69
إنشتتتاء مؤسستتتة وطنيتتتة مستتتتقلة  قتتتوق اإلنستتتان وفقتتتاا مل)تتتادا ابريتتتس  24-70

 (اجل)ل األسود  
إنشتتتاء مؤسستتتة وطنيتتتة مستتتتقلة  قتتتوق اإلنستتتان وفقتتتاا مل)تتتادا ابريتتتس  24-71

وإنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة  قتتوق اإلنستتان   (املكستتيك  (ني)تتاي  (توفتتو  (ال(ت تتاي 
وإنشتتتاء مؤسستتتة وطنيتتتة  قتتتوق اإلنستتتان وفقتتتاا   قتتتاا مل)تتتادا ابريتتتس (أوروفتتتواي )ط

فقاا مل)ادا ابريتس إنشاء مؤسسة وطنية  قوق اإلنسان و   و مل)ادا ابريس (الني ر 
 وإل اء القيود املفروضة عل  الرا طات (فرنسا  

إنشاء نظاع عتاع وفعتاي ملعاجلتة الشتكاو  ومؤسستة ألمتني املظتات تتمتت   24-72
 ابالستقالي التاع ( ولندا  

إنشتتتاء مؤسستتتة وطنيتتتة مستتتتقلة  قتتتوق اإلنستتتان وفقتتتاا مل)تتتادا ابريتتتس  24-73
 ( ام)يا  

 عية ملكافحة القوال  النمطية العنصرية (أن وال  تكثيف بالت التو  24-74
مواصتتلة اإلجتتراءات الراميتتة إل منتت  مظتتاهر التمييتتز القتتا م علتت  أستتاك  24-75

 امليل اجلنس  واهلوية اجلنسانية (دولة  وليفيا املتعددة القوميات  
مواصلة بالت التوعيتة اب تق س حريتة امليتل اجلنست  واهلويتة اجلنستانية  24-76
 لة  وليفيا املتعددة القوميات  (دو 
مواصلة تطوير اإلجراءات الرامية إل اإلس اع س من  ومكافحتة التمييتز  24-77

 العنصري م  منظور ثقاس ( وروندي  
مواصتتتتتتلة تنفيتتتتتتري التتتتتتتدا   املال متتتتتتة لضتتتتتتمان املستتتتتتاواة  تتتتتتني مواطني تتتتتتا  24-78

 (كم)وداي  
متت  منظتتور  تتت التمييتتز ومكافحمواصتتلة ا تتاذ ا طتتوات الراميتتة إل منتت   24-79

 ثقاس (جي)ويت  
مواصتتلة العمتتل متت  أجتتل تعزيتتز إدمتتاا الكتتو يني املنحتتدري  متت  أصتتل  24-80

 أفريق  س ا ياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالىتصادية لل)لد (هايمل  
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مواصلة تدري  املوظفني العموميني وموظف  إنفاذ القوانني س جماي منت   24-81
 (مصر   ت االعنصرية ومكافح

تعزيتتتز تط)يتتتق اإلطتتتار القتتتانوين القتتتا م التتتريي سظتتتر التمييتتتز التتتريي  تتتس  24-82
 ي  (اهلند  ممارسابلكرامة والقيم اإلنسانية ويعاى  

 مواصلة ج ودها س جماي مكافحة العنصرية والتمييز العنصري (ماخل   24-83
 ييز العنصري (  و  مواصلة اجل ود الرامية إل مكافحة التم 24-84
مواصتتلة اجل تتود الراميتتة إل مكافحتتة التمييتتز وإل  ايدة وعتت  الكتتو يني  24-85
 األفريق  (السن اي   م  اث 
املضتت  س تطتتوير اإلطتتار القتتانوين واملؤسستت  ملكافحتتة التمييتتز ومظتتاهر  24-86

صتترية التحيتتز العنصتتري ومواصتتلة التتدعوة س الافتتل الدوليتتة إل القضتتاء علتت  العن
 واطا  الكراهية وال ويج إليديولوجيات التفوق (جنو  أفريقيا  

مواصتتتتتلة اجل تتتتتود الراميتتتتتة إل مكافحتتتتتة العنصتتتتترية والتمييتتتتتز العنصتتتتتري  24-87
 والتش ي  عل  املزيد م  املناىشة  شتن هريا املوضوع س وسا ط اإلعالع (تونس  

تمييتتتز العنصتتتري مواصتتتلة اجل تتتود الراميتتتة إل مكافحتتتة ميتتت  أ(تتتكاي ال 24-88
 (تركيا  

مواصتتتتلة مكافحتتتتة ميتتتت  أ(تتتتكاي التمييتتتتز العنصتتتتري (م وريتتتتة تنزانيتتتتا  24-89
 املتحدة  

لصتتتلي  األبتتتر واهلتتتالي األبتتتر ا ركتتتة الدوليتتتة لمواصتتتلة دعتتتم عمتتتل  24-90
 (أف انستان  

مواصتتتتلة تعزيتتتتز امل)تتتتادرات س الافتتتتل الدوليتتتتة املعنيتتتتة إبعمتتتتاي ا قتتتتوق  24-91
واالجتماعيتتة والثقافيتتة وحقتوق اإلنستتان متت  اجليتل الثالتت  التتمل تعكتتس االىتصتادية 

 مصاحل ال)لدان النامية ( يالروك  
 طتتتط التنميتتتة  مواصتتتلة تعزيتتتز التنميتتتة االىتصتتتادية واالجتماعيتتتة وفقتتتاا  24-92

 الوطنية م  أجل تعزيز حقوق اإلنسان وبايت ا عل  هو أفضل (الصني  
ة إل ضتتمان تستت يل مستتتوايت منشفضتتة متت  مواصتتلة األنشتتطة الراميتت 24-93

 الوفيات النامة ع  الكوارث الط)يعية (اجلم ورية الدومينيكية  
تعزيتتز التعتتاون والتضتتام  متت  التتدوي األعضتتاء س اجلماعتتة الكاري)يتتة متت   24-94

اتتالي تقتتدمي املستتاعدة التقنيتتة لتعزيتتز القتتدرات  وال ستتيما متت  أجتتل تتتوف  ا مايتتة 
 لة والرعاية الصحية الشاملة (هايمل  االجتماعية الشام

س خمتلف الافل لضرورة إهناء تستييس مستا ل حقتوق اإلنستان  جيو ال   24-95
 ولوضع ا س سياى ا (اهلند  
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مواصتتلة حتتتدي  منوذج تتا االىتصتتادي واالجتمتتاع     يتتة صتتون العدالتتة  24-96
 والتضام  االجتماعيني وتعزيزمها (انمي)يا  

مواصتتلة تعزيتتز نظتتم اإلنتتريار امل)كتتر للكتتوارث الط)يعيتتة متت  أجتتل  ايدة  24-97
 ملشاطر  ني السكان (ني  اي  الوع  اب

مواصتلة التدعوة س الافتل الدوليتة إل ضترورة مكافحتة كراهيتة اإلستتالع  24-98
والقوال  النمطية التمييزية القا مة عل  أساك الدي   وال ستيما س ستياق مكافحتة 

 ملكة العر ية السعودية  اإلرها  (امل
مواصتتتلة حتتتتدي  األستتتاك التشتتتريع  التتتريي سكتتتم نظتتتاع التتتدفاع املتتتدين  24-99

وتنظتتيم م تتاع التتهتت  واإلنعتتا  س حتتاالت الكتتوارث الط)يعيتتة (اجلم وريتتة العر يتتة 
 السورية  

مواصلة التنديد ابألثر الستليب للحصتار االىتصتادي والت تاري واملتاخل  24-100
تفرضتت  التتوالايت املتحتتدة األمريكيتتة علتت  كتتواب والتتريي يتتؤثر علتت  اإلجرامتت  التتريي 

 التمت   قوق اإلنسان (م ورية فنزويال ال)وليفارية  
التوالايت علي تا مواصلة باية السكان م  ماثر ا صار الريي تفرضت   24-101

 املتحدة األمريكية (دولة  وليفيا املتعددة القوميات  
افتتل الدوليتتة ابلتتتدا   القستترية االنفراديتتة ضتتد مواصتتلة التنديتتد س ال 24-102

ال)لدان الناميتة  مثتل ا صتار التريي تفرضت  التوالايت املتحتدة علت  كتواب  ابعت)ارهتا 
 مليات تنت ك حقوق اإلنسان للشعو  (نيكارافوا  

مواصلة  رانجم ا الوطين ملناهضة ا صار املفروض علي ا  الريي ين)    24-103
ا متتتت  االستتتتتفادة متتتت  ستتتت ل ا االستتتتتثنا   س جمتتتتاي ا قتتتتوق رفعتتتت  كليتتتتاا لتمكين تتتت

 االجتماعية واالىتصادية (جنو  أفريقيا  
مواصتتتلة حتتتتدي  النمتتتوذا الكتتتوق للتنميتتتة االىتصتتتادية واالجتماعيتتتة  24-104

ملواج تتتة ا صتتتار األمريكتتت  فتتت  املشتتتروع التتتريي ينت تتتك حقتتتوق اإلنستتتان للشتتتع  
 الكوق (اجلم ورية العر ية السورية  

مواصتتلة تقتتدمي املستتاعدة اإلنستتانية  وال ستتيما س اجملتتاي الصتتح   إل  24-105
ال)لتدان املتضتتررة متت  الكتتوارث واألو اتتة الر يستية وتقاستتم اتت(ة لتتواء  هنتتري ريتتف  

 الطيب الدوخل (اجلزا ر  
م   لتدان  ا فاى عل   رامج التعاون  ني  لدان اجلنو  القا مة حالياا  24-106

ال)حتتر الكتتارييب  مبتتا س ذلتتك تقاستتم النمتتوذا الكتتوق ملراكتتز إدارة أاتتر  س منطقتتة 
 ا د م  املشاطر (جامايكا  

مواصتتلة تشتت ي  ا تتوار والتعتتاون متت  التتدوي األاتتر  س جمتتاي حقتتوق  24-107
إل م)تادا االحت اع املت)تادي واملستاواة س الستيادة وتقريتر املصت   اإلنسان  استناداا 

 وحق الدوي س حتديد نظام ا السياس   شكل مستقل (االحتاد الروس   
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مواصتتتلة تعزيتتتز تنميتتتة القتتتيم علتتت  ميتتت  صتتتعد اجملتمتتت  للمستتتاعدة س  24-108
 مكافحة الفساد (الكويال  

أمراض مثل الكتول ا وبت  الضتنك تعزيز ا (ات س جماي الوىاية م   24-109
مت  ال)لتدان األاتر   تلتك ا ت(ات وف وك نقص املناعة ال)شرية وعالج تا وت)تادي

 (مو ام)يق  
ت)ادي ا(ا ا س التعاون الثنا   س جماي تعزيتز ا تق س الصتحة  علت   24-110

د الصتتتعيد التتتدوخل   تتتدعم متتت  األمتتتم املتحتتتدة  وال ستتتيما س ميتتتداين تتتتدري  املتتتوار 
 ال)شرية ودعم ا دمات الصحية س مي  أهاء العات (طاجيكستان  

معاجلتتة معاملتتة الستت ناء و جمتتاخل تعزيتتز ا تت(ات واملمارستتات اجليتتدة س  24-111
 (م ورية كوراي الشع)ية الد قراطية     واملشاركة س تقامس اظرو  االحت ا 

واالهلتا ات السلمية ى)ل املظاهر  الكف ع  اعتقاي األ(شاق تعسفاا  24-112
االحت تتتتا  ممارستتتتة إهنتتتتاء   و (ميستتتتلندا  و عتتتتدها  واإلفتتتتراا عمتتتت  اعت قلتتتتوا تعستتتتفاا 
 التعسف  للنشطاء السياسيني (أس اليا  

مواصتلة تنفيتتري التتتدا   الال متة لضتتمان الستتالمة العامتة وا فتتاى علتت   24-113
إيتتتتتران جتتتتتو اهلتتتتتدوء والنظتتتتتاع التتتتتداال  وثقتتتتتة الستتتتتكان س الستتتتتلطات (م وريتتتتتة 

 اإلسالمية  
ضمان أن تتاح جلمي  الت زي  إمكانية االتصاي مبحاع مت  ااتيتارهم  24-114
   ميرلندا( ت محري  مسل) ظة منري 
ا تتتاذ تتتتدا   ملموستتتة لتعزيتتتز م)تتتادا العدالتتتة املنصتتتفة مبتتتا يتتتتواءع متتت   24-115

)س االحتياط  املعاي  الدولية  وال سيما م  االي مراجعة التشريعات املتعلقة اب 
 وتنفيريها (إيطاليا  

 ا (ل)نان  وهنمواصلة تقدمي املساعدة واملشورة س الس ون مل  يطل) 24-116
ن س و ن عت  حقتوق اإلنستان والعتاملو ملتدافعيتعترض لت  ا اوض  حد ملت 24-117

 (ليتوانيا   ةومضايق  تعسفم  احت ا  وسا ط اإلعالع 
 قتتتتوق اإلنستتتتان س ميتتتت  أمتتتتاك  إاتحتتتتة إمكانيتتتتة الرصتتتتد املستتتتتقل  24-118

 االحت ا  (ليتوانيا  
تعزيز فرق استفادة الس ناء م  األنشطة الثقافية والرايضية س إطتار  24-119

 ري س الس ون (ماليزاي  نفَّ  رامج العمل التعليمية المل ت  
ا اذ التدا   الال مة لوضت  حتد  تاالت االحت تا  التعستف   ضتمان  24-120

مبحتتتاع ومثتتتوهلم علتتت  الفتتتور أمتتتاع ىتتتاض مستتتتقل  ق املعتقلتتتني فتتتوراا اتصتتتاي األ(تتتشا
 لالستماع إلي م (هولندا  
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اإلفراا فوراا ودون (روط ع  ميت  ست ناء الضتم  املست ونني فقتط  24-121
 ستت)  ممارستتت م الستتلمية  ق تتم س حريتتة التع)تت  أو تكتتوي  اجلمعيتتات أو الت متت  

   يو يلندانالسلم  (
تعزيتز اآلليتات والقنتوات واملتوارد املتاحتة للست ناء للحصتوي مواصلة  24-122

 عل  املساعدة القانونية س الوىال املناس  داال الس ون (ني  اي  
مواصلة تعزيز التدا   الرامية إل ضتمان حتق ميت  األ(تشاق ستلييب  24-123

ة ا رية س ا صوي علت  ست)ل االنتصتا  الفوريتة التمل تستمل هلتم ابلطعت  س (ترعي
 احت ا هم (ني  اي  

 ضمان معاملة الس ناء  كرامة وإنسانية ( ولندا   24-124
 اإلفراا ع  مي  م  اعت قلوا  ت م ذات دواف  سياسية (سلوفاكيا   24-125
التشتتت ي  علتتت  التقليتتتل متتت  الل تتتوء إل ا تتت)س االحتيتتتاط  كتتتتد    24-126

 را م اطورة (السودان  وىا    وضمان عدع الل وء إلي  إال س حالة أ(د اجل
كفالة معاملة الس ناء والت زي  ابلكرامة األصيلة في م االستمرار س   24-127

ملعتتتاي  األمتتتم املتحتتتدة النموذجيتتتة التتتدنيا ملعاملتتتة    وذلتتتك امتثتتتاالا ابعت)تتتارهم  شتتتراا 
 الس ناء (السودان  

وإعادة اإلدماا تعزيز تنفيري ال(امج المل تعط  األولوية للن ج الوىا    24-128
 االجتماع  للس ناء لت ن  استنساخ أمناط السلوك اإلجرام  (السودان  

تكثيتتتتف اجل تتتتود الراميتتتتة إل حتستتتتني ظتتتترو  االحت تتتتا  س الستتتت ون  24-129
 (جورجيا  

مواصتتتلة حتستتتني نظتتتاع الستتت ون  وال ستتتيما س جمتتتاي تطتتتوير اهلياكتتتل  24-130
 م ورية العر ية السورية  س هري  املرافق (اجلالعيش األساسية وظرو  

دماا س عمليتتة التتتدري  االنتتتشتت ي  عتتدد أكتت( متت  الستت ناء علتت   24-131
 عمل (اجلم ورية العر ية السورية  نح م إمكانيات ا صوي عل  والتعليم مل

وض  حد لتدا   تقييد حرية التع)  والت مت   مبتا س ذلتك االحت تا   24-132
ا طتتتورة علتتت  اجملتمتتت  ى)تتتل  يتتتة فضفاضتتتة مثتتتل  واستتتتشداع  تتتم جنا دةالقصتتت  املتتت

   (اململكة املتحدة ل(يطانيا العظم  وميرلندا الشمالية  ارتكا  اجلر ة
كفالتتة االمتثتتاي التتتاع لقواعتتد األمتتم املتحتتدة النموذجيتتة التتدنيا ملعاملتتة  24-133

الستتتت ناء  والستتتتماح ملتتتتراىيب حقتتتتوق اإلنستتتتان املستتتتتقلني ابلوصتتتتوي إل الستتتت ون 
 ز االحت ا  ( ام)يا  ومراك
النظر س مستلة إدراا االاتفاء القستري س تشتريعا ا الوطنيتة ك ر تة  24-134
 وجر ة ضد اإلنسانية (األرجنتني   ريا ا ة ا مى

وإل تتتاء عقو تتتة اإلعتتتداع علتتت     إل تتتاء عقو تتتة اإلعتتتداع رمسيتتتاا (أستتت اليا 24-135
واعتمتتتاد التتتتدا   الال متتتة   ل يكتتتا (  اجلتتترا م العاديتتتة كشطتتتوة أول إلل ا  تتتا هنا يتتتاا 
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(كتتتا و فتتت دي    وإل تتتاء عقو تتتة اإلعتتداع ىانونيتتتاا   إلل تتاء عقو تتتة اإلعتتتداع (ال(ا يتتل 
إل تاء عقو تة و   (ليشتنشتتاي   ىانونيتاا إيالء االعت)ار الواج  إلل اء عقو ة اإلعتداع و 

 اإلعداع (فرنسا  (ال(ت اي  
جر تة ىا متة  تريا ا   وصتف  إدراا االاتفاء القسري س القانون الل   24-136

 جر ة ضد اإلنسانية (م ورية الكون و الد قراطية  واعت)ار  
اإل قاء عل  الوىف االاتياري لتنفيري عقو ة اإلعداع والنظر س املض   24-137
 هو إل اء عقو ة اإلعداع (إيطاليا   ىدماا 
اإلعداع  س)ل من ا التصتديق علت  ال(وتوكتوي االاتيتاري  إل اء عقو ة 24-138

 الثاين امللحق ابلع د الدوخل ا اق اب قوق املدنية والسياسية (نيو يلندا  
النظتتر س مستتتلة فتترض وىتتف ااتيتتاري فعلتت  لعقو تتة اإلعتتداع   تترض  24-139

 إل ا  ا متاماا (رواندا  
 (سويسرا   إل اء عقو ة اإلعداع عل  مي  اجلرا م 24-140
تعزيز ما توفر  التشريعات الوطنية مت  ا مايتة القانونيتة مت  انت اكتات  24-141

ن أو موظفتو و ا قوق املدنية والسياستية  وااصتة عنتدما يرتك) تا املوظفتون العموميت
 إنفاذ القوانني (اجلزا ر  

مواصلة مكافحتة الفستاد  شتكل م)ا(تر  ابعت)تار ذلتك وستيلة لكفالتة  24-142
 ا كومة واملؤسسات القضا ية وضمان الثقة في ا (أذر ي ان  (رعية 

 مواصلة حتسني النظاع القضا   س مي  اجملاالت ( وركينا فاسو   24-143
تعزيتتتز الشتتتفافية ومراعتتتاة األصتتتوي القانونيتتتة س نظتتتاع العدالتتتة  ضتتتمان  24-144

ع متتتت  إعتتتتالع األ(تتتتشاق املعتقلتتتتني علتتتت  الفتتتتور مستتتت)ا  اعتقتتتتاهلم واتصتتتتاهلم مبحتتتتا
  وافت اض  تراء م ةمعقولت ة منيتاتالي متدة ااتيارهم  واضتوع م لاكمتات علنيتة 

 إل أن تث)ال إدانت م (كندا  
ثقافتتة ن)تتري الفستتاد التحلتت  مبستتتو  أكتت( متت    شتت يتاالستتتمرار س  24-145

 (م ورية كوراي الشع)ية الد قراطية  
ة اإلجراءات اجلنا يتة وت  دراسة واعتماد تدا   تعط  األولوية لتسري   24-146

 (األردن  
تعزيتتز األحكتتاع والقواعتتد القانونيتتة التتمل تكفتتل الاكمتتة وفتتق األصتتوي  24-147

  القانونية أماع القضاء (ل)نان 
مواصتتلة رفتت  مستتتوايت  صتتص القضتتاة واملتتدعني العتتامني والتتامني   24-148

 ع  تدري) م س جماي األاالىيات امل نية (ماليزاي   فضالا 
لة األطفتتتتاي واملتتتتراهقني شتتتتكتعزيتتتتز نظتتتتاع ىضتتتتاء األحتتتتداث ملعاجلتتتتة م 24-149

 املشالفني للقانون (ابكستان  



A/HRC/39/16 

GE.18-11471 18 

 ا اذ اطوات م مة لضمان استقالي القضاء ونزاهت  ( ولندا   24-150
ألحكاع  مواصلة تعزيز م)دأي العدي واستقالي القضاة والامني  وفقاا  24-151

 لتزامات كواب الدولية (ىطر  ال التشريعات الوطنية وط)قاا 
م  دستتورها وتنفيتري التتدا   التمل  121إحرا  التقدع س تنقيل املادة  24-152

 تكفل استقالي القضاء ونزاهت  (إس)انيا  
مواصتتتتتتتلة ا تتتتتتتاذ املزيتتتتتتتد متتتتتتت  ا طتتتتتتتوات لتعزيتتتتتتتز النظتتتتتتتاع القضتتتتتتتا    24-153

 (طاجيكستان  
و  س الس ون م  اتالي ضمان ا ق س حماكمة عادلة وحتسني الظر  24-154

التصتتديق علتت  الع تتد التتدوخل ا تتاق اب قتتوق املدنيتتة والسياستتية  والتقيتتد ابمل)تتادا 
األساسية ا اصة ابستقالي السلطة القضا ية وامل)ادا األساسية  شتن دور التامني 
وىواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة الس ناء (اململكة املتحتدة ل(يطانيتا 

 عظم  وميرلندا الشمالية  ال
مضاعفة اجل ود الرامية إل حتسني أداء السلطة الشتع)ية علت  الصتعيد  24-155

لنموذج تتتتا التتتتد قراط  (م وريتتتتة فنتتتتزويال  حقيقيتتتتاا  اللتتتت   ابعت)تتتتار ذلتتتتك  ستتتتيداا 
 ال)وليفارية  

مواصتتتتتلة اإلجتتتتتراءات الراميتتتتتة إل ضتتتتتمان معرفتتتتتة املتتتتتواطنني للستتتتت)ل  24-156
 الال مة  ماية حقوق اإلنسان (م ورية فنزويال ال)وليفارية  والوسا ل 

س ادمات اإلن نتال س ميت  أرجتاء ال)لتد  وال ستيما عزيز املض  س ت 24-157
 ية (م ورية فنزويال ال)وليفارية  سكنال ناطقملا

  ومتتتنل مشتتتروعاا  االعتتت ا   رصتتتد حقتتتوق اإلنستتتان ابعت)تتتار  نشتتتاطاا  24-158
  علتتت  الصتتتعيد اللتتت  عتتت  حقتتتوق اإلنستتتاندافعني عتتتات املتتتامجلالصتتتفة القانونيتتتة 

 تتتوف م  والستتتماح هلتتتم وللم تمتتت  املتتتدين التتتمل ستتتالي  األوالكتتتف عتتت  استتتتشداع 
 ابلعمل م  األمم املتحدة ومليا ا (أس اليا  

إ التتة القيتتود املفروضتتة علتت  الوصتتوي إل اإلن نتتال و فيتتف الستتيطرة  24-159
 (أس اليا   األوس  نطاىاا عل   ياة وسا ط اإلعالع 

مواءمتتة اإلطتتار املتعلتتق  ريتتة الت متت  وتكتتوي  اجلمعيتتات متت  القتتوانني  24-160
وا اذ تدا   ملموسة إل الة القيتود املفروضتة علت  ا تق   واملعاي  الدولية (النمسا 

س تكوي  اجلمعيات وحرية التع)  المل تتعارض م  القتانون التدوخل  قتوق اإلنستان 
 (ا يل  (ال
ا تتتاذ تتتتدا   فعالتتتة لضتتتمان تتتتتواظع نظتتتاع الوصتتتوي إل اإلن نتتتال متتتت   24-161

األنظمتتة الدوليتتة التتمل حتمتت  ا تتق س التمتتاك املعلومتتات واألفكتتار وتلقي تتا ونشتترها 
 (النمسا  
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تعزيتتتز مشتتتاركة املؤسستتتات العامتتتة والستتتكان واملنظمتتتات االجتماعيتتتة  24-162
 الفساد (أذر ي ان   واجلماه ية  قدر أك( س مكافحة

حتستتني منتتاخ حريتتة التع)تت  متت  اتتالي ا تتاذ اطتتوات لتطتتوير وستتا ط  24-163
  ياتة أكثتر تعدديتة واستتقالالا ياتة والنظر س    اإلعالع املستقلة والتعددية ( ل يكا 

 وسا ط اإلعالع ((يل   عمل ل
ا طتتوات عمل تم وا تاذ   تتدور أعضتاء اجملتمت  املتتدين و  االعت ا  علنتاا  24-164

الال متتة لضتتمان إمكانيتتة ممارستتة املتتدافعني عتت  حقتتوق اإلنستتان وأعضتتاء منظمتتات 
 اجملتمتت  املتتدين  ق تتم س حريتتة التع)تت  والت متت  الستتلم  وتكتتوي  اجلمعيتتات  وفقتتاا 

 اللتزامات كواب الدولية ( ل يكا  
مواصتتلة ج ودهتتا الراميتتة إل تعزيتتز الفتترق املتاحتتة لشتتع) ا للحصتتوي  24-165
 املعلومات واملواد الثقافية ( واتن  عل  
 ايدة معدي االستفادة م  ادمة اإلن نال واستشداع (ت)كة اإلن نتال  24-166

 العريضة النطاق (دولة  وليفيا املتعددة القوميات  
االمتنتتتتتتاع عتتتتتت  ميتتتتتت  أ(تتتتتتكاي مضتتتتتتايقة و ويتتتتتتف وىمتتتتتت  النشتتتتتتطاء  24-167

وضتمان حريتة   ني (ال(ا يتل االجتماعيني واملدافعني عت  حقتوق اإلنستان والصتحفي
التع)  والت مت  وتكتوي  اجلمعيتات  ووضت  حتد ملضتايقة النشتطاء س جمتاي حقتوق 
 اإلنسان والصحفيني وأعضاء املعارضة ولتشتويف م واضتط ادهم واحت تا هم تعستفاا 

عتت  االحت تتا  التعستتف  للنشتتطاء التتريي   ارستتون  طريقتتة  والكتتف فتتوراا   (فرنستتا 
التع)تتتت  أو تكتتتتوي  اجلمعيتتتتات أو الت متتتت  الستتتتلم  وعتتتت  ستتتتلمية حق تتتتم س حريتتتتة 

 ح)س م ومضايقت م (أملانيا  
للمعتتتاي  الدوليتتتة  تيستتت  ستتت)ل  ياتتتة  ياتتتة إعالميتتتة أكثتتتر تعدديتتتة وفقتتتاا  24-168

 ( ل اراي  
 ايدة معرفتتة الستتكان  منتتري ستت  م)كتترة  للنظتتاع السياستت  الستتا د س  24-169

 ؤون العامة وملية املساءلة (كم)وداي  ال)لد  ولس)ل املشاركة س إدارة الش
اعتمتتتاد تشتتتريعات متتتتنل الصتتتفة القانونيتتتة للمنظمتتتات فتتت  ا كوميتتتة  24-170

 والصحفيني املستقلني (كندا  
مضتتايقة النشتتطاء و تتويف م  مبتتا س ذلتتك  علتت  ممارستتمل القضتتاء فتتوراا  24-171

 (ية (كندا  االحت ا  التعسف  القص  املدة وا )س االحتياط  واإلىامة اجل
ا تتاذ التتتدا   الال متتة لكفالتتة حتتق ميتت  األ(تتشاق س حريتتة التع)تت   24-172

واح اع حق اجلميت  س حريتة التع)ت    والت م  السلم  وتكوي  اجلمعيات ((يل  
واحتتت اع حتتتق اجلميتتت  س حريتتتة   والت متتت  الستتتلم  وتكتتتوي  اجلمعيتتتات (ميستتتلندا 

ووض  تدا   تكفتل حريتة   معيات (سلوفاكيا التع)  والت م  السلم  وتكوي  اجل
ومراجعتة ميت  األحكتاع   تكوي  اجلمعيات وحرية التع)  وحرية الصحافة (إست)انيا 

التتمل تقيتتد ا تتق س حريتتة التع)تتت    متت  الدستتتور 62القانونيتتة  مبتتا س ذلتتك املتتادة 
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ملعتتتاي  والت متت  الستتلم  وتكتتتوي  اجلمعيتتات  تتتال متت(ر  ومواءمت تتا متتت  القتتوانني وا
 الدولية (أملانيا  

ا فتتاى علتت  التتتدا   واآلليتتات القا متتة وحتستتين ا لتشتت ي  الشتت)ا   24-173
 عل  املشاركة س مي  الشؤون االجتماعية (الصني  

عمتتتتل اجملتمتتتت  املتتتتدين التتتتمل تعيتتتتق إ التتتتة العوا تتتتق التشتتتتريعية والعمليتتتتة  24-174
 (كرواتيا  

إعماي الضماانت القانونية  مايتة اجملتمت  املتدين والعتاملني س وستا ط  24-175
إل تاء مبتا س ذلتك مت  اتالي اإلعالع م  إساءة استعماي أحكتاع املالحقتة اجلنا يتة  

 (تشيكيا   88م  القانون اجلنا   وكريلك القانون رىم  74و 73و 72املواد 
 ؤسسات الدينية (اهلند  مواصلة تعزيز العالىات اجليدة م  خمتلف امل 24-176
مواصتتلة حتستتني النظتتاع السياستت  الكتتوق  متت  التمستتك  قتتيم اجملتمتت   24-177

 والوحدة الوطنية  وتش ي  الد قراطية (م ورية إيران اإلسالمية  
ضتتمان إاتحتتة أعضتتاء اجملتمتت  املتتدين واملتتدافعني عتت  حقتتوق اإلنستتان  24-178

العوا ق وانعداع األم    س)ل من ا إل اء  والصحفيني إمكانية العمل س جو خيلو م 
   ميرلندااجلر ة  (ارتكا  طورة عل  اجملتم  ى)ل ا القانون املتعلق مبا يسم   

ضتتمان حريتتة التترأي والتع)تت   علتت  (تت)كة اإلن نتتال واارج تتا  مبتتا س  24-179
ذلتتتتك اآلراء السياستتتتية املعارضتتتتة  وبايتتتتة نشتتتتاط املتتتتدافعني عتتتت  حقتتتتوق اإلنستتتتان 

 حفيني (إيطاليا  والص
ضتتمان إمكانيتتة الوصتتوي إل اإلن نتتال  هبتتد  حتستتني نوعيتتة التعلتتيم  24-180

 والتنمية االجتماعية (الياابن  
كفالتتتة ا تتتق س حريتتتة التع)تتت  والت متتت  الستتتلم  وتكتتتوي  اجلمعيتتتات  24-181

وحريتة التنقتل لل ميت   مبت  فتي م ممثلتو اجملتمت  املتدين والصتحفيون واملتدافعون عت  
 وق اإلنسان (إستونيا  حق
اعتمتتتتاد ىتتتتانون  شتتتتتتن حريتتتتة اإلعتتتتتالع يتوافتتتتق متتتتت  املعتتتتاي  الدوليتتتتتة  24-182

 (إستونيا  
نزع صفة اجلر ة ع  التش   وإدراج  س القانون املدين ط)قاا للمعتاي   24-183

 الدولية (إستونيا  
ستلم  وض  حد للتتدا   التمل تقيتد ا تق س حريتة التع)ت  والت مت  ال 24-184

وتكتتتوي  اجلمعيتتتات  مبتتتا س ذلتتتك االحت تتتا  القصتتت  املتتتدة للمعارضتتتني السياستتتيني 
والنشتتتتطاء س جمتتتتاي حقتتتتوق اإلنستتتتان وأعضتتتتاء منظمتتتتات اجملتمتتتت  املتتتتدين  وكتتتتريلك 

 ملمارسات  ويف واعتقاي الصحفيني (التفيا  
حتسني إمكانيات استتشداع اإلن نتال س املنتاطق الريفيتة ومنتاطق ذوي  24-185
 ل املنشفض (ل)نان  الدا
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تيس  وتعزيز عمل اجملتم  املدين م  االي إل اء القوانني واملمارسات  24-186
 التقييدية (ليتوانيا  

 ضمان حرية الت م  السلم  وتكوي  اجلمعيات جلمي  املواطنني وفقاا  24-187
 للمعاي  الدولية (ليتوانيا  

والتكنولوجيتتتات املتنقلتتتة  تعزيتتتز االستتتتشداع الفعتتتاي لوستتتا ط اإلعتتتالع 24-188
 اإلن نال لزايدة الوع  اب د م  الكوارث (ماليزاي  ()كة و 

 مواصلة تعزيز حيز الرا طات الوطنية ف  الر ية س ال)لد (ملديف   24-189
مواصتتلة تعزيتتز حتتق املتتواطنني س ا صتتوي علتت  املعلومتتات س جمتتاالت  24-190

 يا  إدارة املؤسسات ا كومية والعامة (إثيو 
مواصتتلة ضتتمان حتتق كتتل (تتشص س حريتتة الع)تتادة وعتتدع اعتنتتاق أي  24-191

 للدستور (مو ام)يق   داينة  وفقاا 
مراجعتتتتة ميتتتت  األحكتتتتاع القانونيتتتتة التتتتمل تقيتتتتد ا تتتتق س حريتتتتة التع)تتتت   24-192

والت متتت  الستتتلم  وتكتتتوي  اجلمعيتتتات  لكفالتتتة االمتثتتتاي للقتتتانون التتتدوخل  قتتتوق 
 ولية (نيو يلندا  لمعاي  الدلاإلنسان و 

املضت  س إ التتة القيتتود فتت  القانونيتتة املفروضتتة علتت  ا تتق س ا صتتوي  24-193
عل  املعلومات وعل  حرية الترأي والتع)ت  مبوجت  القتانون التدوخل  قتوق اإلنستان 

 (نيو يلندا  
وضتت  وتنفيتتري ىتتوانني وسياستتات ومليتتات حمتتددة تعتت    عمتتل اجملتمتت   24-194

 ني ع  حقوق اإلنسان والصحفيني وحتمي  (النرويج  املدين واملدافع
اعتمتتاد التتتدا   الراميتتة إل  ايدة مشتتاركة الشتت)ا  س أهتتم املضتت  س  24-195

 عمليات صن  القرار س ال)لد (ابكستان  
مضتتاعفة اجل تتود الراميتتة إل تعزيتتز ا تتق س الت متت  الستتلم  وتكتتوي   24-196

تمييتتز الاملستتتقلني مل نتتت م  ريتتة ومتت  دون اجلمعيتتات  وضتتمان ممارستتة الصتتحفيني 
 سياسية (  و  عل  أسس 

تعزيز التدا   الرامية إل حتقيتق املشتاركة العامتة والسياستية مت  احت اع  24-197
 التعددية (  و  

ا اذ تدا   فعالة لضتمان حريتة التع)ت  والصتحافة وتكتوي  اجلمعيتات  24-198
ة اإلن نتتال لل ميتت  ادمتتلتت  عو تكلفتتة معقولتتة  صتتوي  تتال ىيتتودإمكانيتتة ا وإاتحتتة 
 ( ولندا  

ضمان االستفادة مت  مرافتق ادمتة اإلن نتال املنشفضتة الستعر وحريتة  24-199
 التع)  الكاملة عل  ()كة اإلن نال (رومانيا  
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مواصتتلة توستتي  ا يتتز املتتتاح للستتكان إل تتداء مرا  تتم  شتتتن القضتتااي  24-200
ابالهتمتتتاع علتتت  الصتتتعيدي  التتتوطين والتتتدوخل وإنشتتتاء اآلليتتتات الر يستتتية التتتمل حتظتتت  

 الال مة لريلك (االحتاد الروس   
مراجعتتة األحكتتاع القانونيتتة التتمل تقيتتد ا تتق س حريتتة التع)تت  والت متت   24-201

الستتلم  وتكتتوي  اجلمعيتتات  ومواءمت تتا متت  التزامتتات كتتواب الدوليتتة س جمتتاي حقتتوق 
 اإلنسان (السويد  

مواءمتتة تشتتريعا ا املتعلقتتة ابالنتشتتاابت متت  القتتوانني واملعتتاي  الدوليتتة  24-202
 (السويد  

ا اذ التدا   الال مة لضمان ا تق س حريتة الت مت  الستلم  وتكتوي   24-203
 حقوق اإلنسان (سويسرا  س جماي للقانون الدوخل  وال سيما  اجلمعيات  وفقاا 

ونيتتتة كوستتتيلة لتحستتتني العالىتتتة  تتتني تعزيتتتز استتتتشداع ا كومتتتة اإللك   24-204
 املواطنني وا كومة عل  مي  املستوايت (تركيا  

س ذلتك      مبتم  األ(تشاق ا اذ تدا   لتعزيز مشاركة فاات ااصة 24-205
ك)تتتتار الستتتت  واأل(تتتتشاق ذوو اإلعاىتتتتة  س االنتشتتتتاابت وعمليتتتتات صتتتتن  القتتتترار 

 (أوفندا  
علتت    ا تق س حريتة التترأي والتع)ت  و إ التة ميت  القيتتود املفروضتة علتت 24-206

 ا ق س حرية ا صوي عل  املعلومات (أوكرانيا  
مواصتتتتتلة تعزيتتتتتز ا تتتتتق الكامتتتتتل س حريتتتتتة التتتتتدي  (اإلمتتتتتارات العر يتتتتتة  24-207

 املتحدة  
إصالح نظاع ا ز  الواحتد إلاتحتة إمكانيتة إجتراء انتشتاابت متعتددة  24-208

حكتتومت م اتيتتار متتواطنني ايتتارات حقيقيتتة الاألحتتزا  وحتترة ونزي تتة حقتتاا  تتتوفر لل
 (الوالايت املتحدة األمريكية  

الكتتف عتت  ممارستتة االحت تتا  التعستتف  للصتتحفيني وأعضتتاء املعارضتتة  24-209
واملتتدافعني عتت  حقتتوق اإلنستتان  مبتتا س ذلتتك كتتتد   وىتتا    واعتمتتاد إطتتار ىتتانوين 

 يكفل استقالي القضاء (الوالايت املتحدة األمريكية  
وح )ستتتتوا  ستتتت)   (تتتتشاق التتتتريي  احت  تتتتزوا تعستتتتفاا اإلفتتتتراا عتتتت  األ 24-210

الت م  السلم  أو التحقيق س أنشطة ا كومة واإل الغ عن تا أو ممارستة املعارضتة 
السياستتية  والستتماح هلتتم ابلستتفر  ريتتة و تتال ىيتتود علتت  الصتتعيدي  التتوطين والتتدوخل 

 (الوالايت املتحدة األمريكية  
املعتتتاي  واإلجتتتراءات املتعلقتتتة ابملقاضتتتاة علتتت  ميتتت  مظتتتاهر حتتتتدي   24-211

لاللتزامتتات الدوليتتة  علتتت  تناستت  العقتتوابت متتت   اال تتار ابل)شتتر  وا تترق  وفقتتتاا 
شتتروع املهتتريا النشتتاط فتت  وأ(تتكاي ممارستتة اطتتورة اجلتترا م املرتك)تتة ومتت  أستتالي  

 (م ورية فنزويال ال)وليفارية  
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رات التدري)ية املتاحة  شتتن اال تار ابأل(تشاق  ايدة املعلومات والدو  24-212
 للم نيني والعاملني س الكياانت املسؤولة ع  الوىاية م  هري  الظاهرة ( ن الديش  

وعند االىتضاء   إنشاء ملية حمددة  ماية ضحااي اال ار ابأل(شاق  24-213
إعتتادة وستت)ل تتتوف  املستتاعدة الط)يتتة والنفستتية واملشتتورة القانونيتتة والتتدعم املتتادي 

 اإلدماا االجتماع  هلم ( ن الديش  
مواصتتتتلة اجل تتتتود ا اليتتتتة الراميتتتتة إل معاجلتتتتة ميتتتت  جوانتتتت  اال تتتتار  24-214

 ابأل(شاق وتوسي  نطاى ا (فياان  
مواصتتلة ا تتاذ تتتدا   مكافحتتة اإلكتترا  علتت  التتدعارة واال تتار ابلنستتاء  24-215

 ألفراض االست الي اجلنس  (كوت ديفوار  
استتتتتتحداث  تتتتترامج عامتتتتتة للتوعيتتتتتة ابال تتتتتار ابأل(تتتتتشاق (ترينيتتتتتداد  24-216

 وتوابفو  
اعتمتتتتتتتاد تشتتتتتتتريعات وسياستتتتتتتات (تتتتتتتاملة ملنتتتتتتت  ومكافحتتتتتتتة اال تتتتتتتار  24-217

 ابأل(شاق  تشمل تدا    ماية الضحااي (هندوراك  
 مواصلة اجل ود الرامية إل مكافحة اال ار ابأل(شاق (العراق   24-218
تحقيقتات فيمتا ي تزعم مت  حتاالت اال تار ابأل(تشاق  وتعزيتز تعزيز ال 24-219

الوسا ل واملتوارد ال)شترية ملكافحتت   ومالحقتة الضتالعني فيت   تزع لتفتادي اإلفتالت 
 م  العقا  (األردن  

نشر املعار  وا (ات املكتس)ة واالستفادة من ا ملواصلة تعزيز إدراك  24-220
ومكافحتتت    لتتتاخل  حتستتني مليتتات الوىايتتة منتت  واباال تتار ابأل(تتشاق اجملتمتت   طتتر

 وباية الضحااي (الكويال  
 2020-2017تنفيري اطة العمتل الوطنيتة للفت ة لمواصلة ا اذ تدا    24-221

 لوىاية م  اال ار ابأل(شاق ومكافحت  وباية الضحااي (كا ااستان  الرامية إل ا
اال ار ابأل(شاق وتعزيتز   م  مواصلة سياسة  عدع التسامل إطالىاا  24-222

 مليات كشف هري  اجلر ة (ى فيزستان  
 كفالة املعاى)ة املناس)ة عل  جر ة اال ار ابألطفاي واستت الهلم جنستياا  24-223

 م  االي تدا   معيارية وىضا ية (مدفشقر  
 ايدة مستتتتتو  مشتتتتاركة منظمتتتتات اجملتمتتتت  املتتتتدين واجملتمعتتتتات الليتتتتة  24-224

جراءات الرامية إل وىف اال تار ابأل(تشاق ونشتر املعلومتات  شتتن  واألسر س اإل
هتتري  ضتتحااي  وتن)يتت  مؤسستتات الدولتتة املعنيتتة إليتت  وإ الف تتا عنتت   وكتتريلك س حتديتتد

 تمل أن يكونوا ضحاايها (نيكارافوا  م  س  اجلر ة أو 
مواصتتلة اجل تتتود الراميتتة إل منتتت  استتت الك املشتتتدرات فتت  املشتتتروعة  24-225
 م  هري  الظاهرة (الفل)ني   ال ار هبا وسياسة عدع التسامل إطالىاا وا
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 (تتتد ضتتتعفاا وضتتت  تتتتدا   إليتتتالء اهتمتتتاع تفضتتتيل  لضتتتحااي اال تتتار األ 24-226
 (الفل)ني  

مواصلة ج ودها الرامية إل مكافحة اال تار ابأل(تشاق   ست)ل من تا  24-227
وإيتتتالء االهتمتتتاع الواجتتت  تعزيتتتز التنستتتيق املشتتت ك  تتتني املؤسستتتات ذات الصتتتلة  

 للضحااي  وال سيما النساء واألطفاي (ىطر  
ملكافحتتتتة اال تتتتار  عتتتدع التستتتتامل إطالىتتتاا ا متتتة علتتتت  تنفيتتتري سياستتتتة ى 24-228

 (السن اي   ابألطفاي واست الهلم جنسياا 
مواصتتتلة اجل تتتود الراميتتتة إل  ايدة التتتوع  العتتتاع ابال تتتار ابأل(تتتشاق  24-229

 (تركيا  
ل(وتوكتوي ابل متو  ومعاجلتة متا   رمي مي  أ(كاي اال ار ابل)شر وفقاا  24-230

أ  لغ عن  مت  عناصتر ىسترية س ممارستات كتواب املتعلقتة ابلعمالتة وال)عثتات الط)يتة س 
 ا ارا (اململكة املتحدة ل(يطانيا العظم  وميرلندا الشمالية  

ستتتتتكان  طتتتتتر اال تتتتتار تعزيتتتتتز اإلجتتتتتراءات الراميتتتتتة إل  ايدة إدراك ال 24-231
  (فييال انع   ابأل(شاق ومستو  مشاركت م س تقدمي اإلنريارات والشكاو   شتن

النظتتتر س مستتتتلة املستتتاواة س الستتت  التتتدنيا  تتتني الفتيتتتات والفتيتتتان س  24-232
 ا االت االستثنا ية للزواا دون س  الثامنة عشرة (جامايكا  

تكتتتتافؤ فعلتتتت  س فتتتترق العمتتتتل مواصتتتتلة ج ودهتتتتا الراميتتتتة إل حتقيتتتتق  24-233
 ف دي   (كا و
قتانون العمتل لاملض  س تعزيتز وحتستني اإلطتار القتانوين التوطين املتنظم  24-234

 (امل ر   
تكتتتافؤ الفتتترق للمتتترأة س ستتتوق العمتتتل   ستتت)ل من تتتا ضتتتمان حتقيتتتق  24-235

 اعتماد أحكاع  شتن م)دأ األجر املتساوي لقاء العمل املتساوي القيمة (ميسلندا  
مواصلة تعزيز عمليتة وضت  تشتريعاتم  مايتة حقتوق العمتاي وا قتوق  24-236

 االجتماعية (إري اي  
قتوى م س جمتتاخل   ايدة معرفتة العتاملني س خمتلتف ىطاعتتات االىتصتاد  24-237

آلليات والوسا ل واملتوارد الال متة لتعزيزهتا (م وريتة ول العمل والضمان االجتماع 
 )ية  الو الد قراطية الشع

إدراا حظتتر التحتتر  اجلنستت  س ىتتانون العمتتل و تترمي العنتتف العتتا ل   24-238
 وىتل النساء (ابرافواي  

االستتتمرار س ى)تتتوي ميتتت  التتتتدا   الال متتة  مايتتتة حقتتتوق العمتتتاي س  24-239
القطاع ف  التا   للدولة س ضوء اإلصالحات االىتصادية اجلارية س ال)لد (االحتتاد 

 الروس   
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 ايدة مناص  العمل س القطاع فت  التتا   للدولتة  ك)تديل للتوظيتف   24-240
 (دولة فلسطني   م  مراعاة األ(كاي التنظيمية وا دمات املنشتة حديثاا 

مواصتتلة تعزيتتز إجتتراءات تنفيتتري ميتت  اتفاىيتتات منظمتتة العمتتل الدوليتتة  24-241
 المل انضمال إلي ا كواب (اتيلند  

لراميتة إل مكافحتة التمييتز ضتد املترأة وحتقيتق تكتافؤ مواصلة اجل تود ا 24-242
  العمالة (تونس  جمايالفرق س 

حتستني ست)ل بايتة األ(تشاق ضتتعا  ا تاي أو املعرضتني  طتر عتتدع  24-243
  التمت  اب ق س ال رياء (اجلزا ر 

 استتتتتتتعمايمواصتتتتتتلة ج ودهتتتتتتا وإيا ا تتتتتتا الراميتتتتتتة إل توستتتتتتي  نطتتتتتتاق  24-244
متتات واالتصتتاالت ليشتتمل األنشتتطة س خمتلتتف ىطاعتتات ا يتتاة تكنولوجيتتات املعلو 

  االىتصادية واالجتماعية ( ن  
تكثيف إجراءات وض  امل)ادرات املرت)طة  صحة ك)ار الس  ورفتاه م  24-245

  االجتماع  (فينيا 
مواصتتتتلة اجل تتتتود الراميتتتتة إل ضتتتتمان ا مايتتتتة الكاملتتتتة لك)تتتتار الستتتت   24-246

  (الكون و 
ة حتسني املزااي وا مايتة التمل يكفل تا نظتاع الضتمان االجتمتاع  مواصل 24-247

ك)تتتار الستتت     يتتتة ضتتتمان نوعيتتتة حيتتتاة أفضتتتل إل  واالستتتتمرار س تقتتتدمي املستتتاعدة 
  (م ورية كوراي الشع)ية الد قراطية 

تعزيتتتتتز التتتتت(امج التتتتتمل يستتتتتتفيد من تتتتتا ك)تتتتتار الستتتتت  (م وريتتتتتة إيتتتتتران  24-248
  اإلسالمية 

عزيتتتتز الشتتتت)كة الوطنيتتتتة للمؤسستتتتات التتتتمل تتتتتوفر ا تتتتدمات حتستتتتني وت 24-249
  وا ماية لك)ار الس  (م ورية الو الد قراطية الشع)ية 

مواصتتتلة تعزيتتتز  تتترامج تستتتليم األراضتتت  للشتتت)ا  علتتت  أستتتاك حتتتق  24-250
االنتفاع س إطار االس اتي يات الرامية إل التنمية الزراعية  واالستمرار علت  ست)يل 

  ف  الرعاية للش)ا  م  سكان املناطق الريفية (نيكارافوا األولوية س تو 
مواصتتتتلة اجل تتتتود س جمتتتتاي إعمتتتتاي ا قتتتتوق االىتصتتتتادية واالجتماعيتتتتة  24-251

  والثقافية (جنو  أفريقيا 
مواصتتتلة العمتتتل متتت  أجتتتل إعمتتتاي ا تتتق س ال تتترياء  شتتتكل كامتتتل متتت   24-252

دع  وال ستتيما  تتني األطفتتاي اتتالي تنفيتتري ا طتتة الوطنيتتة للوىايتتة وا تتد متت  فقتتر التت
  (اتيلند 

مواصتتتتلة ج ودهتتتتا الراميتتتتة إل  ياتتتتة  ياتتتتتة تيستتتتر تنقتتتتل ك)تتتتار الستتتتت   24-253
  ليشمل  - (تيمور
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مضتتاعفة ج ودهتتا متت  أجتتل صتتون وحتستتني التقتتدع التتر  س جمتتاالت  24-254
  (توفو  ةاالجتماعيوالفوارق الصحة والتعليم ومكافحة التمييز 

الصتتتحة والعمتتتل   ىطتتتاعملتتتوظف  تعزيتتتز  تتترامج التتتتدري  املتشصتتتص  24-255
  قدمي ا دمات لك)ار الس  (فييال انع تاالجتماع  املسؤولني ع  

  مواصلة تنفيري  رانمج  املع زة  لعالا أمراض العيون (السلفادور  24-256
تعزيتتتتز فتتتترق اجلميتتتت  س ا صتتتتوي علتتتت  اتتتتدمات الرعايتتتتة الصتتتتحية  24-257

  الجتماعية (ترينيداد وتوابفو واالستحقاىات ا
مضتتاعفة اجل تتود الراميتتة إل ضتتتمان ا صتتوي علتت  التثقيتتف اجلنستتت   24-258

  والصحة اإليا ية (هندوراك 
ا تتتاذ تتتتدا   لضتتتمان استتتتمرار القضتتتاء س كتتتواب علتتت  انتقتتتاي فتتت وك  24-259

  نقص املناعة ال)شرية والزهري م  األع إل الطفل (جامايكا 
ف هن  ا للحد م  حاالت بل املراهقات م  اتالي االستتفادة تكثي 24-260

   قدر أك( م  ا(ا ا الشاملة س جماخل الصحة وتنمية الش)ا  (جامايكا 
االستتتتتمرار س تنفيتتتتري السياستتتتات الراميتتتتة إل حصتتتتوي الستتتتكان علتتتت   24-261

  ا دمات الط)ية اجليدة ومواصلة تطويرها (كا ااستان 
الصتتتتتح   وال ستتتتيما متتتت  اتتتتتالي تتتتتدري  املتتتتتوظفني  حتستتتتني القطتتتتاع 24-262

الصحيني وتعزيز التوعية  ف وك نقص املناعتة ال)شترية واإليتد  و قتوق األ(تشاق 
  الريي  يعانون م  هريا املرض (كينيا 

  مواصلة تعزيز جودة نظاع الرعاية الصحية (ليسوتو  24-263
ة العامتتة ابجملتتان علتت  اتتدمات الصتتحاجلميتت  مواصتتلة ضتتمان حصتتوي  24-264

  (ملديف 
مواصتتتتلة دراستتتتة ومعاجلتتتتة األثتتتتر الستتتتليب الستتتتت الك املشتتتتدرات فتتتت   24-265

  املشروعة عل  الصحة ونوعية حياة الشع  (اململكة العر ية السعودية 
 تتريي ج تتود ل)نتتاء متتا يكفتت  متت  دور الرعايتتة ومراكتتز الرعايتتة الن اريتتة  24-266

لتل)يتتة احتياجتتات ستتكان كتتواب ومستشتتفيات طتت  الشتتيشواة س الوىتتال املناستت  
  الشا شني س املستق)ل (سن افورة 

تعزيز ا دمات الط)ية واالجتماعيتة علت  صتعيد اجملتمعتات الليتة  مبتا  24-267
عتيش ني ك)تار الست  مت  كتس ذلك التعاون م  اجل ات الفاعلة املعنية داال تا  لتم

  واة س  يو م (سن افورة شمرحلة الشي
كانية ا صوي عل  وسا ل من  ا مل الفعالتة والعاليتة اجلتودة  ايدة إم 24-268

  واستشدام ا لتحسني نوعية ادمات الصحة اجلنسية واإليا ية (فينيا االستوا ية 
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تعزيتتتتز التثقيتتتتف س جمتتتتاي حقتتتتوق اإلنستتتتان علتتتت  ميتتتت  املستتتتتوايت   24-269
  (النمسا القوانني سيما س إطار إنفاذ  وال
املتعلتتتتق ابملستتتتاواة  تتتتني اجلنستتتتني وحقتتتتوق اإلنستتتتان س   ايدة التتتتتو  24-270

دراستتتتات املاجستتتتت  والتتتتدورات التدري)يتتتتة للمتتتتوظفني العمتتتتوميني وستتتتلطات إنفتتتتاذ 
  القوانني (فينيا 

مواصتلة ضتتمان حصتتوي اجلميتت  ابجملتتان علتت  التعلتتيم اجليتتد النوعيتتة س  24-271
  خمتلف مراحل التعليم ( روين دار السالع 

حتسني النظاع الوطين للتعليم الفين س مي  املستوايت ( روين مواصلة  24-272
  دار السالع 

جتتتتودة عمليتتتتة التتتتتدريس والتتتتتعلم  ايدة املضتتتت  س إحتتتترا  التقتتتتدع س  24-273
  وصرامت ا ( وروندي 

يتت  س التعلتتيم وبايتتت  ماالستتتمرار س إعطتتاء األولويتتة لتعزيتتز حتتق اجل 24-274
  وإعمال  (الصني 

 التدريس وأتهيل م (الكون و  ىطاع لة تعزيز تدري  موظف  مواص 24-275
مواصتتتتتلة إحتتتتترا  التقتتتتتدع س  ايدة جتتتتتودة عمليتتتتتة التتتتتتدريس والتتتتتتعلم  24-276

  وصرامت ا (جي)ويت 
مواصتتلة تعزيتتز  رانجمتت   نعتتم  أان أستتتطي   و نعتتم  أستتتطي  املواصتتلة   24-277

   مكافحة األمية (السلفادور لو األمية ابعت)ارمها مسامهة س اجل ود الرامية إل
مواصتتلة تنفيتتري السياستتات الراميتتة إل إ(تتاعة مستتتو  أكتت( متت  ثقافتتة  24-278

  االح اع والتسامل وعدع العنف وعدع التمييز س ىطاع التعليم (إندونيسيا 
لتنميتتة  جيتداا  تعليميتتاا  تعزيتز نظتتاع التعلتيم امل تتين والتقتين ابعت)تتار   تديالا  24-279

  ال)لد (إري اي 
 تتود لضتتمان تكتتافؤ فتترق التعلتتيم للنستتاء والفتيتتات اجلمواصتتلة  تتريي  24-280

  (العراق 
تعزيز التروا ط  تني اجلامعتات ومؤسستات ال)حتوث واملراكتز اإلنتاجيتة   24-281

لتعلتتتتيم والعلتتتتوع س تنميتتتتة ال)لتتتتد (م وريتتتتة الو قطتتتتاع  اابعت)تتتتار ذلتتتتك مستتتتامهة ل
  الشع)ية الد قراطية 

مواصتتلة تعزيتتز استتتشداع تكنولوجيتتا املعلومتتات واالتصتتاالت س ميتت   24-282
  مستوايت التعليم وتنمية امل ارات منري س  م)كرة (ميامنار 

مواصلة اجل ود الرامية إل حتسني اإلطار اهليكل  للمؤسسات الثقافية  24-283
  وجودة ادما ا (عمان 
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لتتيم ا تتاق ومؤسستتات  س ميتت  أهتتاء ال)لتتد مواصتتلة تعزيتتز نظتتاع التع 24-284
  لضمان التعليم اجليد لألطفاي واملراهقني والش)ا  ذوي اإلعاىة (ابكستان 

مواصلة تقييم واعتماد تدا   لزايدة عدد األطفاي واملراهقني والش)ا   24-285
   ليشمل - ذوي اإلعاىة س خمتلف مستوايت التعليم س نظاع التعليم الوطين (تيمور

مواصتلة تعزيتتز املتدارك والتت(امج التعليميتة س املنتتاطق النا يتة واملنتتاطق  24-286
  (اإلمارات العر ية املتحدة الوعرة املسالك 

ني والستتكان س جمتتاي حقتتوق وميمواصتتلة تعزيتتز تتتدري  املتتوظفني العمتت 24-287
 ( ام)يا   اإلنسان وتوسي  نطاى  وحتديث 

  إل تعزيز املساواة  ني الرجل واملرأة (فاان مواصلة اجل ود الرامية  24-288
  متكني املرأة س مي  القطاعات (فاان جماي مواصلة إحرا  التقدع س  24-289
االستتتمرار س إعمتتاي منظتتور جنستتاين س سياستتا ا الوطنيتتة الراميتتة إل  24-290

  ( م)ا وي والرجل ملرأة  ني احتقيق املساواة 
ملتشتترية للحتتد متت  القوالتت  النمطيتتة اجلنستتانية املتعلقتتة تعزيتتز التتتدا   ا 24-291

  س األسرة واجملتم  (أف انستان  امدوار املرأة ومسؤوليا 
النظتتتر س مستتتتلة إدراا ىتتتانون  شتتتتن العنتتتف ضتتتد املتتترأة س تشتتتريعا ا  24-292

  الوطنية جيرم  جبمي  أ(كال  (األرجنتني 
  (ال)حري   واىتصادايا  رأة سياسياا تكثيف اجل ود الرامية إل متكني امل 24-293
مواصلة ج ودها الراميتة إل تعزيتز وضت  املترأة واملستاواة  تني اجلنستني  24-294

  ( ن  
املستاواة  تتني تعزيتز الستع  إل تشت ي  التوبع  تتني األعتراق مت  اتتالي  24-295

  النساء املنحدرات م  أصل أفريق  وف ه  ( وتسواان 
التتتتدا   لتحستتتني مستتتتو  حصتتتوي النستتتاء ك)تتت ات ا تتتاذ املزيتتتد متتت   24-296

الستتت  والنستتتاء الريفيتتتات والنستتتاء ذوات اإلعاىتتتة علتتت  اتتتدمات الرعايتتتة الصتتتحية 
  واالستحقاىات االجتماعية ومشاركت   س ا ياة العامة ( ل اراي 

مواصتتتلة و ايدة اجل تتتود ا اليتتتة وإجتتتراءات التوعيتتتة املتشتتترية ملكافحتتتة  24-297
  ة والثقافية   ية التصدي ألي متييز حمسوك ضد املرأة (فياان املواىف التقليدي

  اعتماد اس اتي ية (املة ملكافحة التمييز ضد املرأة (ى(ق  24-298
ا تتتاذ تتتتدا   ااصتتتة مؤىتتتتة لتستتتري  عمليتتتة إرستتتاء املستتتاواة ا قيقيتتتة  24-299

نستتتاء للمتتترأة  وال ستتتيما النستتتاء املنحتتتدرات متتت  أصتتتل أفريقتتت  وك)تتت ات الستتت  وال
  ذوات اإلعاىة والنساء الريفيات (م ورية الكون و الد قراطية 

مواصتتلة بتتالت التوعيتتة ملكافحتتة القوالتت  النمطيتتة األ ويتتة والقا متتة  24-300
  عل  أساك نوع اجلنس (اجلم ورية الدومينيكية 
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اعتمتتاد استت اتي ية (تتاملة لت يتت  املواىتتف األ ويتتة والقوالتت  النمطيتتة  24-301
 (هندوراك   يز ضد املرأة أو القضاء علي االمل مت
مواصلة اجل ود الرامية إل مكافحة مي  أ(كاي العنتف  مبتا س ذلتك  24-302

  العنف العا ل  (لي)يا 
مراجعتة اإلطتتار القتتانوين التوطين   تترض  تترمي العنتف ضتتد املتترأة جبميتت   24-303

وتتوف  املستاعدة أ(كال   ووضت  اطتة عمتل ملنت  ميت  أ(تكاي العنتف ضتد املترأة 
  وا ماية للضحااي وتوعية السكان واملوظفني العموميني (املكسيك 

مواصتتلة اجل تتود الراميتتة إل مكافحتتة العنتتف القتتا م علتت  أستتاك نتتوع  24-304
  اجلنس والعنف العا ل  (ني)اي 

تعزيز التدا   الرامية إل مكافحتة العنتف ضتد املترأة والعنتف العتا ل    24-305
ذلتتك متت  اتتالي تعزيتتز التشتتريعات القا متتة لكفالتتة حتستتني ستت)ل االنتصتتا  مبتتا س 

  املتاحة للضحااي (رواندا 
إنشتتتتتاء مليتتتتتة وطنيتتتتتة للرصتتتتتد املنتتتتتتظم ألثتتتتتر السياستتتتتات االجتماعيتتتتتة  24-306

واالىتصادية عل  فاات النساء الرومات  مثل النساء املنحدرات م  أصل أفريق  
  النساء ذوات اإلعاىة (صر يا وك) ات الس  والنساء الريفيات و 

  تكثيف اجل ود الرامية إل من  العنف ضد املرأة (جورجيا  24-307
مواصتتتلة حتستتتني اآلليتتتات القانونيتتتة وا كوميتتتة س جمتتتاي تعزيتتتز وبايتتتة  24-308

  حقوق املرأة وتعزيز مشاركت ا س مي  جماالت التنمية (اجلم ورية العر ية السورية 
اجل تتتتود امل)ريولتتتتة ملكافحتتتتة العنتتتتف ضتتتتد املتتتترأة  وتعزيتتتتز مليتتتتات  ايدة  24-309

  ليشمل  - الوىاية وا ماية واإلنريار املتعلقة هبري  الظاهرة (تيمور
مواصتتتلة تنفيتتتتري التتتتتدا   الراميتتتتة إل القضتتتاء علتتتت  القوالتتتت  النمطيتتتتة  24-310

  اجلنسانية عل  الصعيد الوطين (تركيا 
رأة إل مناصتتت  ىياديتتتة س ميتتت  مواصتتتلة تشتتت ي  وتعزيتتتز وصتتتوي املتتت 24-311

  ىطاعات اجملتم  (فييال انع 
ا تتتتاذ ا طتتتتوات الال متتتتة لتستتتتليط الضتتتتوء علتتتت  أنشتتتتطة الشتتتت)ا  س  24-312

  خمتلف ىطاعات اجملتم  وعل  مسامهت م س ج ود تنمية ال)لد (اجلزا ر 
الفضتل  للطفتل  ةاملصتلحم)تدأ مواصلة اعتماد التدا   الال مة لتعزيتز  24-313

  (اجلم ورية الدومينيكية 
مواصتتتتتلة اجل تتتتتود الراميتتتتتة إل تعزيتتتتتز حقتتتتتوق األطفتتتتتاي وك)تتتتتار الستتتتت   24-314

  (امل ر  
كفالتتة توافتتق التشتتريعات الوطنيتتة متت  ال(وتوكتتوي االاتيتتاري التفاىيتتة  24-315

حقوق الطفل  شتتن  يت  األطفتاي واستت الي األطفتاي س ال) تاء وس املتواد اإلابحيتة 
  (مدفشقر 
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مواصتتلة اجل تتود اجلاريتتة لتتزايدة التتوع  محكتتاع اتفاىيتتة حقتتوق الطفتتل  24-316
  (موريتانيا 

تنقيل التشريعات ا الية  ظر العقا  ال)دين لألطفاي  شتكل صتريل  24-317
  س مي  السياىات  مبا في ا ال)يال (اجل)ل األسود 

األطفاي حقوق إب(اعة مواصلة تنفيري وحتسني مشروع التعاون املتعلق  24-318
  واملراهقني  وال سيما عل  الصعيد الل  (نيكارافوا 

وضتتت  اللمستتتات األاتتت ة علتتت  عمليتتتة إعتتتداد واعتمتتتاد اطتتتة وطنيتتتة  24-319
  (فا ون  2030-2015لشؤون الطفل للف ة 

مواصتتتتلة تنفيتتتتري اطتتتتة العمتتتتل الوطنيتتتتة لشتتتتؤون األطفتتتتاي واملتتتتراهقني  24-320
  ا واألسرة م  رصدها ابنتظاع (سري النك

 االستمرار س إيالء اهتماع ااق  ماية حقوق الطفل (تركيا   24-321
ضمان باية الفتيات والفتيان واملراهقني م  مي  أ(كاي االستت الي  24-322

  االىتصادي واجلنس  (تركمانستان 
مواصتتتلة تتتتوف  مستتتاعدة الوىايتتتة متتت  استتتت الك املشتتتدرات لألطفتتتاي  24-323

  م (تركمانستان التعلي يدانوالش)ا  س م
مواصتتلة مواءمتتة القتتتوانني الوطنيتتة  مبتتا س ذلتتتك العدالتتة اجلنا يتتة  متتت   24-324

األحكتتتتاع املنصتتتتوق علي تتتتا س اتفاىيتتتتة حقتتتتوق الطفتتتتل و روتوكولي تتتتا االاتيتتتتاريني 
  (أوروفواي 

ذوي اإلعاىتتة س األلعتتا   مواصتتلة دعتتم مشتتاركة الرايضتتيني الكتتو يني 24-325
  الرايضية الوطنية واإلىليمية والعاملية (اجلزا ر 

ا اذ املزيد م  ا طوات  ماية حقوق األ(تشاق ذوي االحتياجتات  24-326
 ا اصة (ال)حري   

تقيتتتتتيم اإلطتتتتتار القتتتتتانوين املتعلتتتتتق  قتتتتتوق األ(تتتتتشاق ذوي اإلعاىتتتتتة  24-327
   م س التنمية الوطنية ( يالروك وحتسين   عند االىتضاء  وتعزيز مشاركت

مواصتتتتلة دعتتتتم عمتتتتل املنظمتتتتات الكو يتتتتة لأل(تتتتشاق ذوي اإلعاىتتتتة  24-328
  وأنشطت ا و راجم ا (فينيا 

تعزيتتتز التتتتدا   الراميتتتتة إل حتستتتني إمكانيتتتتة وصتتتوي األ(تتتتشاق ذوي  24-329
  اإلعاىة إل امل)اين واألماك  العامة األار  ( وركينا فاسو 

اجل تتتتود الراميتتتتة إل تعزيتتتتز فتتتترق حصتتتتوي األ(تتتتشاق ذوي  مواصتتتتلة 24-330
ملشتلتتتف أنتتتواع  اإلعاىتتتة علتتت  املؤلفتتتات س أ(تتتكاي يستتت ل االطتتتالع علي تتتا  وفقتتتاا 

 اإلعاىة (م ورية كوراي الشع)ية الد قراطية  
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التتتتمل  ةاالجتماعيتتتت عايتتتتةمواصتتتتلة حتستتتتني  تتتترامج ا مايتتتتة الشتتتتاملة والر  24-331
اىتتتتة وأستتتترهم  مبتتتتا س ذلتتتتك س جمتتتتاي التعلتتتتيم يستتتتتفيد من تتتتا األ(تتتتشاق ذوو اإلع

  (إكوادور 
مواصتتتلة تتتتوف  ا مايتتتة والرعايتتتة االجتماعيتتتة ألم تتتات األطفتتتاي ذوي  24-332

اإلعاىات الشديدة  لتمكين   م  تكريس وىت   للعناية هبم ورعتايت م  مت  اعت)تار 
تستتت  الوىتتال املنفتتتق فيتتت  س ستتت ل   س الضتتتما ذلتتك نشتتتاطاا  ن متتتدفوع األجتتتر  س 

  االجتماع  (إكوادور 
إعطتتتتاء األولويتتتتة للسياستتتتات العامتتتتة الراميتتتتة إل تل)يتتتتة االحتياجتتتتات  24-333

  ا اصة لأل(شاق ذوي اإلعاىة (م ورية إيران اإلسالمية 
مواصتتتلة اجل تتتود الراميتتتة إل تنفيتتتري إجتتتراءات تعزيتتتز إمكانيتتتة وصتتتوي  24-334

  واالتصاالت (تونس األ(شاق ذوي اإلعاىة إل تكنولوجيا املعلومات 
مواصتتتلة ج ودهتتتا الراميتتتة إل ضتتتمان متتتتت  األ(تتتشاق ذوي اإلعاىتتتة  24-335

  اب ق س العمل عل  ىدع املساواة م  ف هم (اليم  
مواصلة تنفيري إصتالحات سياستة اهل ترة املفيتدة للم تاجري  الكتو يني  24-336

  واملسافري  الكو يني إل ا ارا عل  حد سواء (انمي)يا 
مواصلة معاملت ا ا اليتة املنصتفة والكر تة لالجاتني وملتمست  الل توء  24-337

  س ال)لد (انمي)يا 
مواصتتلة العمتتل متت  الشتتركاء الثنتتا يني واملتعتتددي األطتترا  متت  أجتتل  24-338

  حتسني باية حقوق امل اجري  (الفل)ني 
عتتتداع حتتتاالت انافتتتض زيتتتد متتت  التتتتدا   الراميتتتة إل املمواصتتلة ا تتتاذ  24-339

 .اجلنسية (انمي)يا 
مي  االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة س هريا التقرير ع  موىتف الدولتة وتع(  -25

ف تم أهنتا حتظت   تتييتد (الدوي  المل ىدمت ا و/أو الدولة موضوع االستعراض. وال ين)   أن ي  
 الفريق العامل  كامل .
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