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   مقدِّمة    
ار جملـس   عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قر           -١ 

رته السادسة عـشرة يف الفتـرة    ، دو ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
عرضت حالـة حقـوق اإلنـسان يف        واسُت   .٢٠١٣مايو  / أيار ٣بريل إىل   أ/ نيسان ٢٢ من

صـاحبة  وترأست     .٢٠١٣بريل  أ/ نيسان ٢٩ادية عشرة املعقودة يف     بنغالديش يف اجللسة احل   
واعتمد الفريق العامـل هـذا       .  وزيرة اخلارجية، وفد بنغالديش     ديبو موين  السعادة الدكتورة 

   .٢٠١٣مايو / أيار٢التقرير عن بنغالديش يف جلسته السابعة عشرة املعقودة يف 
، اختار جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين         ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف    -٢

جلمهورية   إثيوبيا وباكستان وا   :لتيسري استعراض احلالة يف بنغالديش    ) اجملموعة الثالثية (التايل  
  .التشيكية

 مـن مرفـق     ٥ والفقـرة    ٥/١ار   مـن مرفـق القـر      ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣ 
   :، صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة يف بنغالديش١٦/٢١ القرار

ــين  )أ(    ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع
)A/HRC/WG.6/16/BGD/1(؛   

 )ب(١٥ميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة          جت  )ب(   
)A/HRC/WG.6/16/BGD/2(؛   

) ج(١٥فوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة          موجز أعدته امل    )ج(   
)A/HRC/WG.6/16/BGD/3.(   
سبقاً كل من   وأحيلت إىل بنغالديش عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا م            -٤ 

 ، وليختنـشتاين  ، وسلوفينيا ، واجلمهورية التشيكية  ، واجلبل األسود  ، وأيرلندا ، وأملانيا ،إسبانيا
وهذه    . وهولندا ، والنرويج ،ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية      وامل ،واملكسيك

   .األسئلة متاحة على املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

   موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -لفأ   
 باإلعراب عـن    ، العرض  ديبو موين  الدكتورة ،غالديشواستهلت وزيرة خارجية بن     -٥

  .اخلسائر البشرية الفادحة النامجة عن اهنيار مبىن يف بنغالديشعلى بالغ حزهنا 
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كزت على وقالت إن حكومة التحالف الكبري بقيادة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ر       -٦
ة لضمان متتـع مجيـع      السنوات األربع املاضي  متني على مدى     يإقامة إطار معياري ومؤسس   

وسلطت الضوء على التعديل اخلامس     . حبقوق اإلنسان كافة وفقا ملا يكفله الدستور      املواطنني  
عشر للدستور الذي أعاد العمل باملبادئ األساسية لسياسة الدولة إلقامة بنغالديش دميقراطية            

لتعزيز اسـتقالل   وشددت على التدابري املتخذة     .  وشاملة للجميع  وعلمانية وعادلة اجتماعياً  
وأفادت وزيرة  . ونزيهةوعادلة  وطنية لتنظيم انتخابات وطنية حرة      ال اتنتخاباالوفعالية جلنة   

 يتصل حبقوق اإلنسان     قانوناً ١٩٦سن  أثناء السنوات األربع املاضية     يف  اخلارجية بأن الربملان    
. من أعضاء احلزبني تتألف ةرقيببوصفها جلاناً بطريقة أو بأخرى، وكفل عمل اللجان الدائمة  

وسردت كذلك اخلطوات املتخذة لضمان استقالل السلطة القضائية وتعزيـز االسـتقالل             
الوظيفي للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وفعاليتها ومصداقيتها وجلنة مكافحة الفساد وجلنـة            

  .اإلعالم
  عـدم   موقف حكومة بلدها الذي ال لبس فيه بصدد        وأكدت وزيرة اخلارجية جمدداً     -٧
وقالت . فالهتا من العقابإوقوق اإلنسان حلتسامح مع انتهاك اهليئات املكلفة بإنفاذ القوانني ال

إن أي حادث قتل أثناء تبادل إطالق النار بني اهليئات املكلفة بإنفاذ القوانني واحملرمني خيضع               
قها إزاء  وأعربت عن قل  .  للقوانني ومدونات السلوك اجلاري هبا العمل      للتحقيق الواجب وفقاً  

ارتفاع ظاهرة اختطاف األشخاص بتقمص دور اهليئات املكلفة بإنفاذ القوانني وأبلغت عـن           
التـزام احلكومـة    مرة أخرى   وأكدت  .  من هؤالء اجملرمني    جمرماً ٥٤٠توقيف ما يربو على     

إلفالت من العقاب وأبلغت عن املبادرات املتخـذة إلهنـاء حماكمـات            لثقافة ا بوضع حد   
لرئيس املؤسس للبلد وأفراد أسرته،      أعلنوا بأنفسهم عن أهنم هم الذين قتلوا ا        األشخاص الذين 
للجناة احملليني الذين ارتكبوا جرائم ضد اإلنسانية وجرائم إبادة أثناء          اجلارية  وعن احملاكمات   

التكامل مبوجب نظـام    ق احملاكم احمللية، باتباع مبدأ       عن طري  ١٩٧١حرب التحرير يف عام     
وزيرة اخلارجية التزام حكومة بلدها بإقامة جمتمع علماين وعـدم          وكررت   .روما األساسي 

البلد مثل اهلجمـات    أو شن هجوم عليها يف      أي هتديد ضد األقليات الدينية      السماح بتوجيه   
اليت استهدفت يف العام املاضي أفراد الطائفة البوذية يف رامو أو اليت استهدفت مؤخراً الطائفة               

 باجلماعات اإلثنية واجملتمعات القبلية يف البلد عن        اعتراف الدستور ضوح  وبينت بو . اهلندوسية
طريق التعديل اخلامس عشر للدستور والتدابري املتخذة لتنفيذ بعض املسائل احليوية مبوجـب             

  .شيتاغونغاملتعلقة بأراضي هضبة اتفاقات السالم 
 ٢٠١١رأة لعـام    وسلطت الوزيرة الضوء على السياسة الوطنية للنهوض بأوضاع امل          -٨

االجتار بالنساء ومكافحة  من أجل تعزيز متكني املرأة وعلى القوانني الصارمة ملنع العنف املرتيل            
وشددت على جناح احلكومة يف احلـد مـن         . العنف ضد املرأة  للقضاء على   املواد اإلباحية   و

، ومكافحة ارسمعدالت االستبقاء يف املد   على زيادة    وفيات األطفال والرضع وتركيزها حالياً    
وأشارت وزيـرة   . سوء التغذية والتقّزم، والقضاء على عمالة األطفال يف القطاعات اخلطرة         

اخلارجية إىل السياسة الوطنية للعمالة وإىل التعديالت األخرية اليت أُدخلت على قانون العمالة             
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. لعمـال مكان العمل واملفاوضات اجلماعية لصاحل ا  يف  سالمة  ال من أجل حتسني     ٢٠٠٦لعام  
وإىل قـانون   يف ميـدان حقـوق اإلنـسان        وأشارت كذلك إىل شواغل العمال املهاجرين       

وزيرة وتناولت  .  ورفاههم هممن أجل تعزيز حقوق   املغتربني   العمالبرعاية   املتعلق   ٢٠١٣ عام
التدابري امللموسة اليت اختذهتا حكومة بلدها حلماية حقوق الفئات الضعيفة          بالتفصيل  اخلارجية  

  .نواألشخاص ذوي اإلعاقة والالجئ مبن فيهم، يف مجلة فئات أخرى،مشة يف اجملتمع، وامله
وشددت الوزيرة على أثر الفقر يف متتع السكان حبقوق اإلنسان بـصورة كاملـة                -٩

.  حلقوق اإلنسان  مسبقاًأساسياً   شرطاًبوصفه  وأكدت جمددا التزام احلكومة باحلق يف التنمية        
لحـد مـن الفقـر    لجيابية املتخذة أثناء السنوات األربع املاضـية        وأشارت إىل اخلطوات اإل   

املـصحات  عـن طريـق    يف املائة، وتعزيز األمن الغذائي، وحتسني الصحة العامة          ١٠ بنسبة
وأكدت الوزيرة أيضا   . اجملتمعية، وزيادة االستثمار يف قطاعي التعليم وتكنولوجيا املعلومات       

 بتغري املناخ وأشارت إىل قـرار جملـس         ثراًأ مت بلداًا  ألهنالصعوبات اليت تواجهها بنغالديش     
قـدم  حقوق اإلنسان بشأن تغري املناخ وحقوق اإلنسان يف سياق العدالة املناخيـة الـذي               

وأعربت عن تقديرها أيضا لـدور اجملتمـع املـدين          . بنغالديش والفلبني برعاية   ٢٠١٢ عام
هلا احلكومة وإلسهام وسائط اإلعـالم      واملنظمات غري احلكومية يف استكمال اجلهود اليت تبذ       

وأضافت الوزيرة أن حكومة بلدها ستواصـل    . شاركة املواطنني ملاحليز الدميقراطي   يف توسيع   
. تعزيز التثقيف والتوعية حبقوق اإلنسان هبدف غرس ثقافة حقـوق اإلنـسان يف اجملتمـع              

يري الذي سـيمكن    التغأسس  ، أثناء فترة االستعراض،     أرستوذكرت يف اخلتام أن احلكومة      
  .بنغالديش من االنطالق صوب املرحلة التالية من التنمية والتحرر

   احلوار التفاعلي وردود الدولة الطرف موضوع االستعراض   -باء  
  وفـداً  ٩٤؛ قدم مـن بينـها       وار التفاعلي احل وفداً ببيانات خالل جلسة      ٩٧أدىل    -١٠

   .ن هذا التقريرحاور يف الفصل الثاين موترد التوصيات املقدَّمة خالل جلسة الت . توصيات
وأعربت أكثرية الوفود عن خالص التعازي لضحايا اهنيـار املـبىن يف بـنغالديش                -١١

  .والتعاطف معهم، فشكرت هلم الوزيرة ذلك
وأعرب اجلبل األسود عن بالغ القلق إزاء إمكانية إنزال عقوبة اإلعدام حبـق أفـراد               -١٢

واستفسر عما إذا كانت بنغالديش قـد اختـذت أي          . عاماً ١٨ و ١٦تتراوح أعمارهم بني    
  .تدابري ملموسة لتنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل يف هذا الصدد

وأفاد املغرب بأن بنغالديش حققت نتائج جيدة يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية،              -١٣
وأعرب املغرب عن   . سيما ما يتعلق منها بالصحة واملساواة بني اجلنسني والتنمية البشرية          الو

  .للتدابري املتخذة ملكافحة الفقر واجلوعأيضاً ارتياحه 
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وأعربت نيبال عن تقديرها للجهود الكبرية اليت بذلتها بنغالديش يف سـبيل تعزيـز              -١٤
الدميقراطية، وكذلك ملا حققته من إجنازات هامة للحد من الفقر وحتسني املستويات املعيشية             

التقدم احملرز على درب املساواة بني اجلنسني والصحة يف سـياق           وأحاطت علما ب  . لسكاهنا
  . األهداف اإلمنائية لأللفية

وأعربت هولندا عن القلق إزاء العنف ضد املرأة وإفالت اجلناة من العقاب واستمرار               -١٥
  . اإلعدام خارج نطاق القضاء وحاالت التعذيب والفظاظة

يعجل من وترية تنفيذ برنامج أمر انني جديدة أن اعتماد قوبوضوح نيكاراغوا  وبينت    -١٦
 الرامي إىل وضع سياسات وطنية جديدة هتدف إىل إعمال حقوق اإلنـسان             ٢٠٢١الرؤية  

  . بصورة كاملة
وأثنت نيجرييا على اجلهود اليت بذلتها بنغالديش إلعداد التقرير وللتقدم احملـرز يف               -١٧

  . تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف البلد
علـى مـدى   وأشارت النرويج إىل إلقاء القبض على عدد من الصحفيني وقتلـهم           -١٨

وأعربت عن القلق أيضا من أن أصحاب املدونات الشبان الذين أسـهموا        . السنوات األخرية 
  . بصورة إجيابية يف احلوار املفتوح والواسع النطاق، أصبحوا ضحايا التهديد بالقتل

ة على أكثرية الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان        وأشارت ُعمان إىل تصديق احلكوم      -١٩
  . وإىل التعاون مع آليات حقوق اإلنسان

، مبا يف ذلك قانون اللجنة الوطنيـة حلقـوق           قانوناً ١٩٦ورحبت باكستان بسن      -٢٠
. اإلنسان، والقانون املتعلق بالتصدي للعنف املرتيل وقانون منع ومكافحة االجتار باألشخاص          

أن تبذل بنغالديش مزيدا من اجلهود صوب تعزيز اللجنـة الوطنيـة            وأعربت عن األمل يف     
  . حلقوق اإلنسان، وعن تقديرها للجهود اليت تبذهلا يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية

 عن التقدم احملرز يف جمـال  وسلطت بريو الضوء على السياسة الوطنية للتعليم، فضالً    -٢١
. ضع واملساواة بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي     احلد من الفقر، ووفيات األمومة والر     

   .وقدمت بريو توصيات 
حقـوق  حلماية وتعزيـز    بنغالديش  امج وسياسات   لربوأعربت الفلبني عن تقديرها       -٢٢

وصـرحت بأهنـا تقـدر      .  املعين برعاية املغتربني   صرفاملإنشاء  وأبرزها   ،العمال املهاجرين 
  . نهوض حبقوق املهاجرينشراكتها مع بنغالديش يف ال

ورحبت الربتغال بالتقدم احملرز يف حتقيق بعض األهداف اإلمنائية لأللفية ذات الصلة              -٢٣
 عن التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لبناء القدرات على     بنوع اجلنس والصحة، فضالً   

 احملكمة العليا بشأن حظر      بقرار ورحبت أيضاً . إىل هيئات املعاهدات  اليت تقدم   إعداد التقارير   
 وجوب تعديل التشريعات مبا حيظر العقوبـة        العقوبة البدنية يف املدارس، حيث أكدت أيضاً      

  . البدنية يف البيت ويف األوساط األخرى
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وأشادت قطر باإلصالحات التشريعية والسياسية اليت اعتمدهتا احلكومة وأشارت إىل            -٢٤
وسلطت الضوء على إنشاء حمكمـة اجلـرائم        . يم األطفال التدابري اليت اختذهتا للنهوض بتعل    

  . الدولية ببنغالديش
.  يتصل بقضايا حقوق اإلنسان إجيابياً تشريعا١٩٦ًورحبت مجهورية كوريا باعتماد   -٢٥

بيد أن القلق يساورها إزاء العنف ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك العنف املرتيل والـزواج                
  . القسري

ورية مولدوفا بالتدابري املتخذة ملنع العنف ضـد النـساء والفتيـات            واعترفت مجه   -٢٦
  . ومحايتهن، مبا يف ذلك العنف املرتيل واالغتصاب واملضايقة اجلنسية

وأشادت رومانيا بالتصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة              -٢٧
جماالت عمالة األطفال ومحاية    يف  واعتماد سلسلة من السياسات ذات األثر اإلجيايب الواضح         

  .خدم املنازل
وأشار االحتاد الروسي إىل جناح بنغالديش يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها وإىل               -٢٨

  . رغبتها يف التعاون مع اآلليات الدولية للرصد واالمتثال للمعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان
تتمتع رئيسية  نسان إىل مؤسسة    ورحبت رواندا بتحويل املؤسسة الوطنية حلقوق اإل        -٢٩

وأشارت أيضا إىل التعـديالت اهلامـة الـيت    . بوالية واضحة تضمن إعمال حقوق اإلنسان  
  . أدخلتها بنغالديش لكفالة استقالل جلنة مكافحة الفساد اليت حتظى بثقة اجلمهور

عدد وأشارت اململكة العربية السعودية إىل النجاح الذي حققته بنغالديش يف حتقيق              -٣٠
وألقـت  . لفية ذات الصلة بالصحة والتنمية البشرية، رغم قلة املوارد        أهداف اإلمنائية لأل  من  

  .برامج التنمية اليت تستهدف الفقراء واملعوزينالضوء على سرعة تنفيذ 
مبـادرات   ووضـع    جلنة وطنية حلقوق اإلنسان   إنشاء  أمهية  وشددت السنغال على      -٣١

  . ت املؤسسية والقانونية ذات الصلة حبقوق اإلنساناآلليالتوطيد معيارية ومؤسسية 
يتصل بأمور  برملانياً    قانوناً ١٩٦وأشارت سرياليون إىل اعتماد الربملان ما ال يقل عن            -٣٢

، وإنشاء جلنـة حقـوق       للسكان االقتصادية واالجتماعية والثقافية  السياسية و منها احلقوق   
  . الدميقراطيةتوطيد عن  ، فضالًاتفاقياتاإلنسان، والتصديق على عدة 

اهليئات املكلفة بإنفاذ القوانني    عمل  ونوهت سنغافورة بوضع مدونة سلوك وقواعد         -٣٣
  .والقوات املسلحة هبدف منع اإلفالت من العقاب وانتهاك حقوق اإلنسان

وأشارت سلوفاكيا إىل جهود بنغالديش الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان وأشادت             -٣٤
األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية       حقوق  تفاقية  بالتصديق على ا  

  . األشخاص ذوي اإلعاقة ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةحقوق 



A/HRC/24/12 

GE.13-15518 8 

ورحبت سلوفينيا بدور بنغالديش يف تعزيز احلق يف احلصول على ميـاه الـشرب                -٣٥
ساسي للمحكمة  لى نظام روما األ   املأمونة وخدمات الصرف الصحي، وأشادت بالتصديق ع      

  . الداليت من خمتلف أشكال التمييزمعاناة مجاعة وأشارت إىل . اجلنائية الدولية
  . وهنأت الصومال بنغالديش على ما حققته من إجنازات  -٣٦
وأشارت جنوب أفريقيا إىل سياسة التعليم الوطنية، وإعطاء األولوية للحق يف التعليم              -٣٧

. ستراتيجية الوطنية خلدمات الصرف الصحي هبدف تعميم هذه اخلـدمات         وحتسينه، وإىل اال  
واعترفت باإلصالحات اليت أدخلتها بنغالديش على السلطة القضائية وجهاز الشرطة واهليئات 

  . املكلفة بإنفاذ القوانني وبتدريب العاملني فيها
 وخباصـة   ٢٠٠٩وأشادت إسبانيا باإلصالحات اليت أدخلتها بنغالديش منذ عـام            -٣٨

 يف   نشطاً بالتزامها باحلق يف احلصول على املاء وعلى خدمات الصرف الصحي بصفتها عضواً           
  . اجملموعة الزرقاء

ورحبت سري النكا بالتقدم الذي أحرزته بنغالديش يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف        -٣٩
افحة اإلرهاب  اختاذ تدابري ملك   )ب( يف جمال حقوق اإلنسان؛       تشريعاً ١٩٦اعتماد   )أ(ذلك  
صادي الشامل نتائج   حتقيق استراتيجية النمو االقت    )ج( األموال واالجتار باألشخاص؛     وغسل

  . وفيات األطفالخفض معدل احملرز يف قطاع الصحة، وال سيما التقدم  )د(إجيابية؛ و
ورحبت دولة فلسطني باعتماد نظام روما األساسي وباالتفاقية الدولية حلماية حقوق   -٤٠
 املتعلق مبكافحة العنـف     ٢٠١٠وأشادت بقانون عام    . العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    مجيع

 املتعلق مبقاومة االجتار باألشخاص وبالسياسة الوطنية املعنية بنماء         ٢٠١٢املرتيل وبقانون عام    
  . ٢٠١١الطفل والسياسة الوطنية املعنية بالتعليم لعام 

 وال سيما بفـصل الـسلطة       ،يف بنغالديش  حقوق اإلنسان    زدان بتعزي ورحب السو   -٤١
القضائية عن السلطة التنفيذية، فضال عن السياسات الرامية إىل متكني النساء والقضاء علـى              

  . عمل األطفال
وأشـارت إىل   . وحثت السويد بنغالديش على حتسني أوضاع النـساء والفتيـات           -٤٢

وشـجعت  . وات األمـن   التعذيب على أيدي ق    عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء وإىل     
  . بنغالديش على حتجيم جلوء أفراد الشرطة إىل القوة أثناء املظاهرات السياسية

وأعربت سويسرا عن قلقها إزاء عدد من حاالت االختفاء القسري واإلعدام خارج              -٤٣
وأعربـت كـذلك عـن      . نطاق القضاء، وكذلك إزاء األوضاع اليت تعاين منها األقليات        

  . ة اإلعدام يف مجيع األحوالاعتراضها على عقوب
ورحبت تايلند باجلهود اليت تبذهلا بنغالديش ملعاجلة حقوق اإلنسان، وخباصة لـدى              -٤٤

. الفئات الضعيفة واملهمشة، بيد أهنا حثت بنغالديش على التصدي للتعصب الديين والثقـايف            
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بـت بـالتزام    ورح. ال حتسني صحة األطفال والنـساء     وأشادت تايلند بالتقدم احملرز يف جم     
  . بنغالديش بالتعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان

وشجعت تونس بنغالديش على اإلسراع يف عملية جعل املؤسسة الوطنية حلقـوق              -٤٥
اإلنسان تتسق مع مبادئ باريس وعلى توجيه دعوة دائمة إىل جهات منها املكلفني بواليات              

  . حقوق اإلنسانيف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعني جمللس 
ن املستويات املعيشية وسيادة القانون ومتكني املرأة، إىل جانب         يا بتحس واعترفت ترك   -٤٦

ورحبت بالتشريعات والسياسات الوطنية يف     . اجملالني االقتصادي واالجتماعي  التقدم احملرز يف    
دولية حلقوق  التعاون مع اآلليات ال   اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، و    جمال حقوق اإلنسان، وب   

  . اإلنسان ومبكافحة االجتار باألشخاص واإلرهاب
ورحبت تركمانستان باجلهود اليت تبذهلا بنغالديش لتعزيز آلياهتا التشريعية واملؤسسية    -٤٧

وأشادت باجلهود املبذولة جلعل تشريعاهتا الوطنية . تية من أجل محاية حقوق اإلنسانوالسياسا
  . تتسق مع التزاماهتا الدولية

وأثنت أوكرانيا على التقدم الذي أحرزته بنغالديش يف تعزيـز حقـوق اإلنـسان                -٤٨
  . الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة ومشاركتها يف احلياة العامة ومحايتها، وال سيما التدابري

 خطط لتـوفري    ذتصدي بنغالديش للفقر وبتنفي   وأشادت اإلمارات العربية املتحدة ب      -٤٩
.  فرص عمل وتأمني الغذاء ومياه الشرب وخدمات الصرف الـصحي          الرعاية الصحية وخلق  

  . وأشارت إىل إنشاء إدارة إلكترونية للوصول إىل املناطق النائية
حتقيق مزيد  إمكانية  أشارت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إىل         و  -٥٠

إىل ضمان استيفاء   مع ذلك   ديش  دعت بنغال ومن التقدم يف جمايل احلقوق املدنية والسياسية،        
احملكمة اجلنائية الدولية املعايري القانونية وكذلك إىل كفالة حقوق اإلنسان ألعـضاء أقليـة              

  . وحثت بنغالديش على االمتناع عن استعمال القوة املفرطة يف تفريق املظاهرات. ايالروهينج
رأة يف احلكومـة وعلـى       امل وأثنت الواليات املتحدة األمريكية على تعزيز مشاركة        -٥١

املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بوجوب محاية مجيع األفراد من التمييز مبن فـيهم             اعتراف  
وبينما أعربت عن تقديرها    . املثليات واملثليون ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسية       

.  حتسني أوضاعهم  حثتها على فقد  سالمة العمال وحقوقهم،     مسألة   تناوللرغبة بنغالديش يف    
  . وأعربت عن قلقها إزاء العنف السياسي وإفالت قوات األمن من العقاب

وأشارت أوروغواي إىل التصديق على نظام روما األساسي وإىل إنـشاء احملكمـة               -٥٢
لدولية، وكذلك إىل استراتيجية مكافحة الفساد، وخطة العمل الوطنيـة ملكافحـة            ااجلنائية  

  . االجتار باألشخاص
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ماية حقـوق اإلنـسان     حلالذي أحرزته بنغالديش    وأشارت أوزبكستان إىل التقدم       -٥٣
واحلريات األساسية؛ وإىل اإلصالحات الواسعة النطاق لآلليـات التـشريعية واملؤسـسية            

  . قوق اإلنسانيف جمال حوالسياسية 
ـ            -٥٤ ضت ونوهت مجهورية فرتويال البوليفارية بأن اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة خف

تنفيذ خطـة   إىل  كذلك  وأشارت  .  يف املائة يف فترة أربعة أعوام فقط       ٨,٥معدل الفقر بنسبة    
  . العمل الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص

وأعربت فييت نام عن تقديرها اللتزام بنغالديش حبماية الدميقراطية وحقوق اإلنسان             -٥٥
يز املساواة واحلد من الفقر ويف النهوض       واحلريات األساسية، وباإلجنازات اليت حققتها يف تعز      

  . بالرعاية الصحية رغم الصعوبات اليت تعترضها
حتسني حقوق اإلنسان واعتماد تشريعات لتعزيز احلقوق       على  وهنأ اليمن بنغالديش      -٥٦

السياسية واالجتماعية واملدنية واالقتصادية، وال سيما حقوق النساء واألطفـال واألقليـات          
  . اللتزاماهتا الدوليةبنغالديش الوطنية تثبت احترامها  أن سياسات وأضاف. اإلثنية
غالديش حلماية حقـوق اإلنـسان؛      اجلهود اليت تبذهلا بن   ) أ(وأشارت زمبابوي إىل      -٥٧

الـسياسات املتعلقـة بـالتعليم،      ) ج(حقوق السكان املهمشني؛    تتناول  القوانني اليت    )ب(
  . تدابري االحتكام إىل القضاء) د( واألطفال؛ ووالقضاء على عمل األطفال، وحقوق النساء

االتفاقيـات  وأشارت أفغانستان إىل إنشاء جلان مستقلة جديدة وإىل التصديق على             -٥٨
الدولية والتشريعات اجلديدة لتعزيز احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية والثقافيـة لـدى            

ية وسائط اإلعالم، وحرية التعبري وحرية      وأثنت على اختاذ بنغالديش تدابري تتعلق حبر      . سكاهنا
  . إلرهاب ومحاية الفئات الضعيفةاومكافحة التجمع 

والحظت اجلزائر اعتماد قوانني تتعلق باحلق يف اإلعـالم ومبنـع العنـف املـرتيل                 -٥٩
وأعربت اجلزائر عن رغبتها يف معرفة      . واملؤسسات الثقافية لصاحل اجملموعات اإلثنية الصغرية     

  . اليت اختذهتا احلكومة بغية تعزيز احلوكمة السليمة والشفافيةالتدابري 
التصديق على نظام روما األساسـي وسـلطت        على  وهنأت األرجنتني بنغالديش      -٦٠

  . الضوء على إنشاء املنظمة الوطنية خلدمات املساعدة القانونية
نموذجهـا  بإجنازات حكومة بلدها وب   وزيرة عن تقديرها العتراف الدول      وأعربت ال   -٦١

  . مبا يواجهها من صعوبات وقيودأيضاً اعترافها مع يف التنمية، 
القضائية اخلاصة  والية  ال خيضعون لل    عاماً ١٨وردت الوزيرة بأن األطفال دون سن         -٦٢
ويتناول مشروع القانون الوطين لألطفال مسألة احلد األدىن لسن املـسؤولية        . عقوبة اإلعدام ب

ديش ال تنفرد بعقوبة اإلعدام وإن تطبيقها يقتصر على أخطر اجلرائم           وقالت إن بنغال  . اجلنائية
 بنغالديش نسبة متدنية    وسجل. لواجبة والضمانات القضائية  وأبشعها وفقا لألصول القانونية ا    

  . طوشر من األحكام باإلعدام، إىل جانب التنصيص على السراح املجداً
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ظور مبوجب القانون وكذلك لقضاء حماخارج نطاق القتل  أن وأكدت الوزيرة جمدداً  -٦٣
إىل اسـتخدام   اللجوء  للهيئات املكلفة بإنفاذ القوانني     انون العقوبات وأنه ال جيوز      مبوجب ق 

وقالـت  . القوة أو األسلحة النارية إال للدفاع عن النفس وحلماية األرواح واملمتلكات العامة          
باعتبارها آخر وسـيلة    لحة النارية   إنه جيب على هذه اهليئات أن تربر استخدام القوة أو األس          

الق النار اخنفض هبـامش كـبري       وأبلغت بأن عدد القتلى أثناء تبادل إط      . ميكن اللجوء إليها  
 يف أثنـاء الـسنوات اخلمـس    ٥٤٦، بينما كان  ٢٠١٢-٢٠٠٩ يف أثناء الفترة     ١٧٧ فبلغ

  .  يف املائة من جمموع عدد املوقوفني٠,٣٤املاضية، ومل يشمل هذا العدد سوى 
وقالت الوزيرة إنه ال يوجد جمال لإلفالت من العقاب بالنسبة إىل اهليئات املكلفـة                -٦٤

. اهليئات املعنيـة عمل بإنفاذ القوانني مبوجب تشريعات بنغالديش ومدونات السلوك وقواعد       
وختضع كل حالة من حاالت انتهاك حقوق اإلنسان أو فرط استخدام القـوة أو األسـلحة                

 مـن  ١ ٦٧٨وأفادت الوزيرة بأن .  واملقاضاة واإلجراءات القانونية والتأديبية   النارية للتحقيق 
 مبا يف ذلك الـسجن      ، تعرضوا إىل حد اآلن للمقاضاة واإلدانة       قد أفراد كتيبة التدخل السريع   

  . والتسريح
الئحة شـرطة   وتتيح  . باألدلةوقالت إنه جيب دعم مزاعم التعذيب وإساءة املعاملة           -٦٥

 أثنـاء    من الضمانات حلماية الرتالء والـسجناء مـن التعـذيب          اً عدد ١٩١٢ البنغال رقم 
ويف حالة إثبات أعمال التعذيب يف إطار اإلجراءات القانونية، ُتتَّخذ إجـراءات            . االحتجاز

دعـم  والتمست الوزيرة من الـشركاء يف التنميـة      . إدارية صارمة ضد املسؤولني عن ذلك     
حتول تنظيمي يكفل الطابع االستشاري لعمل      إلحداث  ة  جهاز الشرط اجلارية يف   إلصالحات  ا

الشرطة ويتجه حنو تقدمي اخلدمات، ويقل فيه إىل أدىن حّد نطاق إساءة املعاملـة أو سـوء                 
  . التصرف

بأن اهليئات املكلفة بإنفاذ القوانني كثريا ما تلجأ        ما أفيد به    واعترضت الوزيرة على      -٦٦
حت أن العبارة ال توجد يف قوانني بـنغالديش، الـيت   إىل استخدام االختفاء القسري، وأوض  

وشددت على أن   . جرميتني تقعان ضمن صالحيات القضاء    كتعترف باالختطاف أو اخلطف     
متعمد كهذه يتم بشكل    إجرامية  بأفعال  ربط اهليئات املكلفة بإنفاذ القوانني أو آليات الدولة         

  . لناسهبدف تقويض مصداقيتها وزرع تصورات خاطئة يف أذهان ا
وقالت الوزيرة إن احلكومة ألغت القواعد واللوائح اليت كانت تعترب مبثابة عراقيـل               -٦٧

حلرية الصحافة وأزالت كذلك من قانون اإلجراءات اجلنائية األحكام املتعلقة بالتوقيف بسبب 
وتضمن احلكومة مالحقة مجيع حاالت العنف املبلغ عنها ضد الصحفيني بالتحقيق            . القذف
  . ُخِتم يف بعضها باب التحقيققد اضاة، وواملق
ودعـت  . لجميـع لالدولة  الدين للفرد و  : وقالت الوزيرة إن احلكومة تؤيد الشعار       -٦٨

مهاثريو املوقر من سيما بيهار رامو لإلدالء بكلمة، فتحدث عن السلم والوئام اجملتمعـي يف               
  . البلد
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مـؤخراً يف قطـاع املالبـس       عت  وقوأبلغت الوزيرة بأنه بالنظر إىل احلوادث اليت          -٦٩
بادرت احلكومة إىل أمور منها وضع سياسة وطنية للسالمة والصحة املهنيتني،           فقد  اجلاهزة،  

" برنامج عمـل أفـضل    "وشكلت جلنة وزارية بشأن قطاع ملالبس اجلاهزة وتستعد لتنفيذ          
  . بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

 املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات        وقالت إن بنغالديش تواصل التعاون مع       -٧٠
. اخلاصة وأكدت تواريخ الزيارات اليت سيقوم هبا ثالثة منهم يف وقت الحق من هذا العـام               

 من قانون العقوبات، شددت الوزيرة على وجوب انـسجام          ٣٣٧وفيما يتعلق بإلغاء املادة     
ال متيز ضد أي فرد أيا كان       قوانني البلد مع األعراف االجتماعية والدينية، وعلى أن احلكومة          

  .   السبب
 سيدرج يف التشريع    ٢٠١٢وقالت الوزيرة إن مشروع القانون الوطين لألطفال لعام           -٧١

  . احمللي أحكام اتفاقية حقوق الطفل
وأبلغت االجتماع بتحسني متكني املرأة سياسيا، ومبستحقاهتا االقتصادية ويف جمـال             -٧٢

. انني العمالة املراعية لنوع اجلـنس واسـتحقاقات األمومـة         تنظيم املشاريع، مبا يف ذلك قو     
وناقشت ستة قوانني جديدة ملكافحة العنف ضد املرأة واخلطوات املتخـذة ملنـع التحـرش          

  . اجلنسي والعنف املتصل بالرمي باحلمض
وأعربت أستراليا عن القلق من زهق األرواح البشرية واإلصابات وإتالف األمـاكن     -٧٣

ودعـت احلكومـة إىل     .  اليت حدثت يف اآلونة األخرية     املواجهاتخالل  متلكات  الدينية وامل 
  . ايجيناسية لالجئني من أفراد أقلية روهمواصلة تقدمي املساعدة اإلنسانية األس

سياسة  وباعتماد ٢٠١٠وأشادت النمسا بالتصديق على نظام روما األساسي يف عام   -٧٤
  . ورحبت بإنشاء حماكم لألحداث. ٢٠١١املرأة لعام بالتنمية الوطنية للنهوض 

وسلطت أذربيجان الضوء على انضمام البلد لالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع              -٧٥
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم والتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة             

  . وغريها من االتفاقيات
ءات نشط مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجـرا       وشددت بيالروس على التفاعل ال      -٧٦

  . ورحبت بالتزام احملكومة مبكافحة االجتار باألشخاص. اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان
وأشادت البحرين باعتماد تشريعات وخطة عمل وطنية ملكافحة االتِّجار باألشخاص   -٧٧

 بنغالديش تسري علـى     وأشارت إىل أن  . وبتنفيذ برنامج للنهوض بالصحة والسكان والتغذية     
  .  من األهداف اإلمنائية لأللفية٤درب حتقيق اهلدف اإلمنائي 

ونوهت بنن بأمور منها اعتماد عدة قوانني ونصوص تنظيميـة يف جمـال حقـوق                 -٧٨
يف إطـار   وشجعت بنن بنغالديش على مواصلة العمـل        . اإلنسان وحقوق النساء واألطفال   

  . وغسل األموال وإلغاء عقوبة اإلعدامإلفالت من العقاب والفساد، مكافحة ا
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واآلليات املؤسسية الـيت    احمللية  وأشارت بوتان إىل إنشاء العديد من األطر التشريعية           -٧٩
تعزز محاية حقوق أشد الفئات ضعفا مثل النساء واألطفـال واألشـخاص ذوي اإلعاقـة               

  . واألقليات
د سياسات جديدة للقضاء علـى   وأشادت مجهورية بوليفيا املتعددة القوميات باعتما       -٨٠

املرأة وحفر آبار خالية من الزرنيخ يف مجيع أحناء        بعمل األطفال، وسياسات التعليم والنهوض      
  . البلد
على التقدم اهلام الذي أحرزه البلد يف تعزيز حقوق اإلنـسان        الضوء  بوتسوانا  ألقت    -٨١

لدويل على تقدمي الدعم يف هذا   وشجعت اجملتمع ا  . ومحايتها رغم كثرة التحديات وقلة املوارد     
  . اجملال
وأشادت . وشجعت الربازيل بنغالديش على مواصلة تنفيذ سياسات احلد من الفقر           -٨٢

بنظام التعليم االبتدائي الذي حقق نتائج مذهلة يف معدالت التـسجيل ويف املـساواة بـني                
  . باألطفال قريباًوأشارت الربازيل إىل اعتماد مشروع القانون الوطين املعين . اجلنسني

 من األهداف اإلمنائية لأللفيـة بـشأن    ٢ورحبت بروين دار السالم بتحقيق اهلدف         -٨٣
ونوهت جبهـود البلـد     . حتقيق املساواة بني اجلنسني يف االلتحاق بالتعليم االبتدائي والثانوي        

ذين يعيشون  الرامية إىل حتقيق أحد األهداف اإلمنائية لأللفية املتمثل يف خفض عدد السكان ال            
  . يف حالة فقر بنسبة النصف

ء جلنـة وطنيـة حلقـوق اإلنـسان؛         إنـشا ) أ(وهنأت بوروندي بنغالديش على       -٨٤
سياسات الوصول إىل الرعاية الصحية وجمانية التعليم، وال سيما للبنات، واحلـد مـن               )ب(

وحثـت  . قراراخنراطها يف إدماج املرأة يف املناصب العامة الختاذ ال        ) ج(اكتظاظ السجون؛ و  
  . بنغالديش على إلغاء عمل األطفال

 وأشادت كمبوديا بالتصديق على أكثرية املعاهدات واالتفاقيات الدولية األساسـية،       -٨٥
 وأثنت على التقدم الذي أحرزته بنغالديش يف القضاء على          .مبا يف ذلك نظام روما األساسي     

  . الفقر وتعزيز الدميقراطية
قدم احملرز وعن اخلطوات املتخذة لكفالة استقالل القـضاء         واستفسرت كندا عن الت     -٨٦

 يف   بذلك، علـى النحـو     املتفق عليه اخلاصة  الزمنية  األطر  وضمانه بصورة كاملة فضال عن      
  . ٢٠٠٩ عام
صاحبة املصلحة  والحظت تشاد مع االرتياح أن بنغالديش استشارت مجيع اجلهات            -٨٧

اليت مت تنفيـذها    إلصالحات املعيارية واملؤسسية    والحظت أيضا ا  . عند إعداد تقريرها الوطين   
  . لنهوض بآلياهتا لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانل

واستفسرت شيلي عما إذا كانت بنغالديش تنظر يف إعادة تقييم املعايري اليت تسمح               -٨٨
  .  عاما١٨ًبإنزال عقوبة اإلعدام والسجن املؤبد يف حق القُصَّر دون سن 
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. جنازات اليت حققتها بنغالديش يف جمال حقـوق اإلنـسان          اإل وأثنت الصني على    -٨٩
أمهية للنهوض  وأولت  وسلطت الضوء على السياسات الرامية إىل احلد من الفقر بنسبة كبرية            

وأعربت عن تفهما للصعوبات الـيت تواجههـا        . تدابري محايتها من العنف   ولبأوضاع املرأة   
  . بنغالديش بسبب الكوارث الطبيعية

يل ت كوستاريكا بتدابري مكافحة االتِّجار باألشخاص وباجلهود املبذولة يف جما         ورحب  -٩٠
 علـى   إزاء ادعاءات اإلفالت من العقـاب     وأعربت عن قلقها    . تغري املناخ وإدارة الكوارث   

  .أعمال التعذيب
التصديق على االتفاقيات الدولية وعلى اعتمـاد       الضوء على   كوت ديفوار   ألقت  و  -٩١

وأشارت إىل ضعف بنغالديش يف مكافحـة       . ديدة يف جمال حقوق اإلنسان    أحكام قانونية ج  
  . التمييز ضد املرأة يف جماالت الصحة والعمالة والقضاء والتعليم

على النتـائج   وسلطت الضوء   . وشددت كوبا على التزام احلكومة حبقوق اإلنسان        -٩٢
عمل وتوفري الرعاية الصحية    الغذائي وخلق فرص ال   واألمن  اإلجيابية يف جماالت احلد من الفقر       

  .  والتعليم للجميع وغريها من برامج احلماية االجتماعيةالعامة 
إدماجهـا يف سـوق   وزيادة  العنف ضد املرأة    ملنع  واعترفت قربص باجلهود املبذولة       -٩٣

  .٢٠١١املرأة لعام بالتنمية الوطنية للنهوض سياسة  وأعربت عن تقديرها العتماد .العمل
لتقدمي بنغالديش تقريرا شامال عن التدابري      تقديرها  اجلمهورية التشيكية عن    وأعربت    -٩٤

املتخذة يف جمال حقوق اإلنسان وهنأهتا على ما أحرزته من تقدم يف جمال احلماية املؤسـسية                
  . حلقوق اإلنسان

شيتاغونغ املتعلقة بأراضي هضبة    وأشادت الدامنرك بالتقدم احملرز يف اتفاقات السالم          -٩٥
على التقدم الكبري احملـرز يف  وألقت الضوء   . ددت على األحكام العديدة اليت مل تنفذ بعد       وش

  . كفالة املساواة بني اجلنسني منذ التسعينات
. وهنأت جيبويت بنغالديش على إسهامها امللحوظ يف تعزيز جملس حقوق اإلنـسان             -٩٦

ن تدرجيياً وفقـا حملتـوى      ودعت اجملتمع الدويل إىل دعم بنغالديش يف إعمال حقوق اإلنسا         
  . ٢٠٢١الرؤية برنامج 

واستفسرت إكوادور عن التدابري املتخذة يف السنوات األربع املاضية لضمان احتكام             -٩٧
  . الفقراء وأضعف شرائح اجملتمع إىل القضاء

تعكس التزامها  اليت اختذهتا بنغالديش    تدابري القانونية واملؤسسية    الوالحظت مصر أن      -٩٨
قوق النساء واألطفال والتعليم واألمن     حل هاوأشادت بتعزيز . قوق اإلنسان حل ومحاية   هابتعزيز

اإلفالت مـن العقـاب واالنـضمام إىل        السلطة القضائية والقضاء على     الغذائي واستقالل   
  . دوليةالصكوك ال
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القلـق  كـان   ن  وإورحبت فنلندا جبهود بنغالديش يف مكافحة العنف ضد املرأة،            -٩٩
احتمـال  و ، تواجهها يف االحتكام إىل القضاء      استمراره وإزاء الصعوبات اليت    ءايساورها إز 

. تحفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة            لسحب بنغالديش   
  . واستفسرت عن التطورات الالحقة املتوخاة يف هذا الصدد

ق على نظـام رومـا      وشكرت فرنسا الوفد على تقدمي تقرير بلده ورحبت بالتصدي          -١٠٠
  . األساسي
ورحبت أملانيا بالتدابري اليت اختذهتا بنغالديش ملكافحة التمييز والعنف ضد املـرأة،              -١٠١

علـى أرض   وإن مل تالحظ سوى تغري بـسيط        وسوء تصرف الشرطة وإفالهتا من العقاب،       
  . الواقع
ة تأهيل املتشردين   ورحبت غواتيماال بالتشريعات اليت اعتمدهتا بنغالديش بشأن إعاد         -١٠٢

السياسات املتعلقة بالقـضاء    . اإلباحيةومكافحة األعمال   واملشردين، واالجتار باألشخاص،    
  . حبقوقهم، وحبماية عمال املنازل والنهوض بأوضاع املرأةوتلك املتعلقة على عمل األطفال 

وسلط الكرسي الرسويل الضوء على العمل الذي تضطلع به بنغالديش مـن أجـل                -١٠٣
اية حقوق اإلنسان وشجعها على مواصلة حتسني نظام القضاء وجهاز الشرطة واجلـيش             مح

  . ونظام السجون مبا يتمشى مع املعايري الدولية
لقطاع التعليم وامليزانية املخصـصة     العليا  وأشادت هنغاريا بإيالء بنغالديش األولوية        -١٠٤
كمـا مت   احلق يف التعليم    دستور على   بالنص يف ال  نه ميكن حتسني النتائج     ولكنها أفادت بأ  له،  

ونوهت بإجنازات بنغالديش امللحوظة يف جمال املساواة بني اجلنـسني          . لعلمانيةذلك بالنسبة ل  
  . ومتكني املرأة

وهنأت اهلند بنغالديش على فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذيـة، وعلـى               -١٠٥
بـنغالديش  ‘وبناء  املرأة  بية الوطنية للنهوض    التنموسياسة  التقدم احملرز يف جمال بقاء الطفل،       

صبغة الدميقراطية على احلوكمة وأثنت على التزام بنغالديش      ال، اليت أسهمت يف إضفاء      ‘رقمية
  . مبكافحة اإلرهاب والتطرف

أجرهتـا  إصالحاهتا املعيارية واملؤسسية القوية اليت      على  وهنأت إندونيسيا بنغالديش      -١٠٦
حتتاج لصاحل اجملموعات اليت    اليت اختذت   بالتدابري اإلجيابية العديدة    ورحبت  . ٢٠٠٩عام  منذ  
 مـع انتـهاك حقـوق     عدم التسامح إطالقاً  وخبطوات احلفاظ على سياسة     محاية خاصة   إىل  

  . اإلنسان
وأشادت مجهورية إيران اإلسالمية بالتقدم اهلام الذي أحرزته بنغالديش يف تعزيـز              -١٠٧

 الذروة األوىل لالستعراض الدوري الشامل ومببادراهتا املتعـددة         حقوق اإلنسان ومحايتها منذ   
  . يف جمايل الرعاية الصحية ووفيات األطفال بصورة خاصة
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حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة منذ   االنضمام إىل اتفاقية    على  وهنأ العراق بنغالديش      -١٠٨
  بذلتها يف جمـاالت    اجلهود ذات الصلة اليت   على  ة األوىل لالستعراض الدوري الشامل و     ردوال

عن اخلطوات املتخذة لتعزيـز املـساواة بـني         واستفسر  . حقوق اإلنسان والصحة والتعليم   
  .اجلنسني
ورحبت أيرلندا بتصديق بنغالديش على نظام روما األساسي، وباجلهود اليت بذلتها             -١٠٩

حقـوق  للتصدي الكتظاظ السجون وللدور الرائد الذي اضطلعت به يف جمايل تغري املناخ و            
  .وشجعت بنغالديش على اعتماد وقف اختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام . اإلنسان
اجلنـسي  والعنـف    من استمرار انتشار عمل األطفال       هاوأعربت إيطاليا عن ختوف     -١١٠

ورحبت بسياسة التعليم الوطنية ومبشروع قانون      . واالستغالل على نطاق واسع يف بنغالديش     
  . وبة اإلعدام يف حق القُصَّراألطفال الذي حيظر إنزال عق

تعزيز مهام اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومتكـني        على  وهنأت اليابان بنغالديش      -١١١
وشجعتها على تقدمي . ورحبت بسياسة عدم التسامح إطالقا مع انتهاك حقوق اإلنسان  . املرأة

 املعنيـة بـاحلقوق     تقارير إىل هيئات املعاهدات، مبا يف ذلك جلنة مناهضة التعذيب واللجنة          
  . االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وأثىن األردن على اجلهود اليت تبذهلا بنغالديش لتعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان                -١١٢
واحلريات األساسية، وال سيما تصديقها على اتفاقيات دولية وتعزيز إطارها املؤسسي عـن             

  . د واالنتخابات الوطنيةمكافحة الفساواإلنسان اللجان املعنية حبقوق طريق 
والحظت قريغيزستان اإلصالحات اليت اعتمدهتا بنغالديش من أجل تعزيز آلياهتـا             -١١٣

التشريعية واملؤسسية والسياساتية، وال سيما يف مكافحة االجتار باألشخاص وهتريبهم ومـا            
  . يتصل بذلك من جرائم، وكذلك مشروع قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة

عربت التفيا عن تقديرها للدعوة اليت وجهتها بنغالديش إىل عدة مكلفني بواليات        وأ  -١١٤
يف إطار اإلجراءات اخلاصة، بيد أهنا أشارت إىل العدد الكبري من طلبات الزيـارات الـيت مل       

  . ورحبت بالتصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. تقبلها بعد
هود الصادقة اليت تبذهلا بنغالديش من أجل تعزيز حقوق اإلنسان          واعترف لبنان باجل    -١١٥

الـدورة   واحترام التزاماهتا بتنفيذ توصـيات        جديدة عن طريق قوانني وسياسات وممارسات    
  . الستعراض الدوري الشامللاألوىل 
سياسة بنغالديش الرامية إىل تعزيز التعاون مـع آليـات          عن تقديرها   ليبيا  وأعربت    -١١٦
 الدويل واحترام حقوق اإلنسان، كما يربهن على ذلك تـصديقها علـى خمتلـف               القانون

الرعاية واحلصول على   ورحبت مبا بذلته من جهود لتحسني السالمة املهنية         . الصكوك الدولية 
  . ٢٠١٠الصحية، وزيادة ميزانية التعليم وتنفيذ استراتيجية التعليم لعام 
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غالديش بتحسني حالة حقوق اإلنسان وبالتقـدمي    وأشادت ماليزيا باستمرار التزام بن      -١١٧
اهلام الذي أحرزته يف جماالت الصحة والتعليم واحلد من الفقر وإعمـال حقـوق النـساء                

  .  واألطفال
ورحبت ملديف باعتماد بنغالديش قوانني تعزز حقوق اإلنسان، وأعربـت عـن              -١١٨

. بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصةتقديرها للجهود اليت تبذهلا يف جمال التعاون مع املكلفني         
وأثنت ملديف على احلكومة ملا حققته من إجنازات، بالنظر إىل التحـديات العديـدة الـيت            

  .بنغالديش بزيادة تعزيز حقوق اإلنسانوشجعت بالتزام تواجهها، 
وأشارت موريتانيا إىل أن تقرير بنغالديش وردودها على األسئلة املطروحة عليهـا              -١١٩

األمهية اليت توليها لتقوية اإلطار املؤسسي والتشريعي لتعزيز حقوق اإلنسان يف البلد،            تعكس  
وأبدت تقديرها لإلجراءات العديدة والتدابري اهلامة اليت اختذهتا بنغالديش، وال سيما ما يتعلق             

  .منها باألقليات اإلثنية وعمل األطفال
الدويل حلقوق اإلنسان ودعتـها إىل  واعترفت املكسيك بتعاون بنغالديش مع النظام     -١٢٠

وحثتها على زيادة املوارد    . مواصلة التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة        
  .وقدمت املكسيك توصيات . املالية والبشرية للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

 اخلـسائر  وأعربت الوزيرة عن القلق إزاء العنف السياسي الذي حدث مؤخراً وإزاء          -١٢١
الكبرية املسجلة يف صفوف أفراد الشرطة بسبب ممارستهم أقصى قدر من ضبط الـنفس يف               

. وقالت إنه لن ُيسمح للقوات الرجعية بعكس اجتاه التقدم احملرز إىل حد اآلن            . احتواء العنف 
وأعربت عن تقديرها لدعم اجملتمع الدويل احملاكمات اجلارية ملرتكيب اجلرائم ضد اإلنـسانية             

وأبلغت عن حقوق املتهم مبوجب قانون احملكمة اجلنائيـة         . ١٩٧١واإلبادة اجلماعية يف عام     
  .  مبا يكفل اإلجراءات القانونية الواجبة واحملاكمة العادلة١٩٧٣الدولية لعام 

وقالت الوزيرة إن بنغالديش ستظل ملتزمة بدعم القيم والتقاليد األسرية فضالً عـن             -١٢٢
وأبلغت عن بدء إعداد قانون ملكافحة التمييز حلماية حقوق الفئات          . عحقوق اإلنسان للجمي  

  . املهمشة اجتماعياً، اليت تغطيها كذلك برامج شبكة األمان االجتماعي
نجيا الوافدين من ميامنار ومساعدهتم، مبا يف       يوسلطت الضوء على محاية الجئي روه       -١٢٣

ية والتغذية وماء الشرب وخدمات الصرف      ذلك تعليمهم بلغة ميامنار األصلية، ومدهم باألغذ      
وتعكف احلكومة حالياً   . الصحي واملرافق الطبية وتطوير مهارهتم وتوفري الظروف األمنية هلم        

  . نجيا اليت طال أمدهايعلى وضع سياسة شاملة ملعاجلة أوضاع الالجئني الروه
من ) ١)(ج(١٦و ٢وقالت إن احلكومة اختذت مبادرات سياساتية تتسق مع املادتني            -١٢٤

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، إىل جانب النظر يف سحب حتفظات على               
وأضافت أنه ال فرق بني الرجال والنساء أثناء فترة الزواج فيما يتعلق حبيـازة              . هذه االتفاقية 

  . املمتلكات والتمتع هبا والتخلي عنها كل على حدة أو جمتمعني
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وزيرة عن تدابري مكافحة االجتار بالبشر اليت اختذهتا بنغالديش، مبا يف ذلك            وأبلغت ال   -١٢٥
  . ٢٠١٤-٢٠١٢تشريع شامل وخطة عمل وطنية للفترة 

اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة      وقالت الوزيرة إن نظر بنغالديش يف التصديق على           -١٢٦
وقد مت سن قانون املؤسسات .  جيب أن يوضع يف سياق بارامترات أحكام الدستور  ١٦٩ رقم

 من أجل حفظ وتعزيز اهلوية الثقافية لألقليات        ٢٠١٠الثقافية اخلاصة باألقليات العرقية لعام      
 ٢٠١٣وقالت إن مشروع تعديل قانون اللجنة املعنية بأراضي هضبة شيتاغونغ لعام            . العرقية

. نهائية بإجراء مشاورات مع اجمللس اإلقليمي املعين بأراضي هضبة شـيتاغونغ    دخل مرحلته ال  
وناقشت حالة تنفيذ االتفاقات املعنية بأراضي هضبة شيتاغونغ وأنشطة التنمية املضطلع هبا يف             

  .السنوات األربع املاضية، مبا يف ذلك التعليم والرعاية الصحية وخدمات الصرف الصحي
ن التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب         وقالت الوزيرة إ    -١٢٧

قيد الدرس بيد أنه باإلمكان تيسري القرار بتقدمي بنغالديش تقريراً مرحلياً إىل هيئة املعاهـدة               
  .املعنية وتقييم قدراهتا على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب هذا الصك

لية االستعراض الدوري الشامل وأعربت     وأكدت الوزيرة جمدداً التزام بنغالديش بعم       -١٢٨
عن تقديرها للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وللمنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين ووسائط            
اإلعالم، فضالً عن الدول املشاركة يف احلوار التفاعلي واللجنة الثالثية واألمانة واملتـرمجني             

  .الشفويني ورئيس اجمللس على تعاوهنم

  **أو التوصيات/ستنتاجات واال  -ياًثان   
   :حتظى التوصيات الواردة أدناه بتأييد بنغالديش  -١٢٩

التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري اجلديد التفاقيـة          -١-١٢٩
؛ االنضمام يف أقرب وقت     )سلوفاكيا(حقوق الطفل بشأن إجراء تقدمي البالغات       

الطفل بـشأن إجـراء تقـدمي       ممكن إىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق       
  ؛)ملديف(البالغات 

النظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من            -٢-١٢٩
؛ )بـريو ( التعـذيب    مناهضةاالختفاء القسري والربوتوكول االختياري التفاقية      

النظر يف إمكانية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن             
 وعلـى   ١٩٥١فاء القسري، واالتفاقية اخلاصة بوضع الالجـئني لعـام          االخت

__________ 

 .أو التوصيات/مل يتم حترير االستنتاجات و  **  
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 التعـذيب   مناهـضة بروتوكوهلا االختياري، والربوتوكول االختياري التفاقيـة       
  ؛)األرجنتني(

النظر يف التصديق على االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني واالتفاقية           -٣-١٢٩
ات وطنية بشأن الالجئني اخلاصة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية وإصدار تشريع

  ؛)سرياليون(وعدميي اجلنسية 
مواصلة اجلهود الرامية إىل مواءمة إطارها املعياري مع القواعـد            -٤-١٢٩

الدولية حلقوق اإلنسان اليت انضم إليها البلد، وخباصة ما يتصل منـها حبقـوق              
  ؛)نيكاراغوا(الطفل 
يعاهتا وسياسـاهتا  اختاذ مزيد من اخلطوات اليت تكفل انسجام تشر         -٥-١٢٩

احمللية مع التزاماهتا مبوجب الصكوك األساسية حلقوق اإلنـسان مثـل اتفاقيـة             
مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري          

  ؛)ملديف(
اختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ أحكام اتفاقية محاية حقوق األشخاص           -٦-١٢٩

وكوهلا االختياري، وخباصة ما يتعلق منها بالعمالة والتعلـيم         ذوي اإلعاقة وبروت  
  ؛)تونس(

مواصلة استعراض تشريعاهتا وتعزيز حقوق املرأة فيمـا يتعلـق            -٧-١٢٩
  ؛)قطر(بالتعليم والعمالة والرعاية الصحية والسكن 

زيادة جترمي العنف ضد النساء والفتيات، ومقاضاة اجلناة واعتماد           -٨-١٢٩
  ؛)مجهورية مولدوفا(املضايقة اجلنسية تشريع يتعلق ب

تنفيذ برنامج مكافحة العنف ضد املرأة وضمان حصول الضحايا           -٩-١٢٩
  ؛)فرنسا(على الرعاية الصحية واملساعدة القانونية 

ضمان جترمي مجيع أعمال العنف ضد النساء والفتيات، ومقاضـاة           -١٠-١٢٩
دابري محاية فورية وعلـى     اجلناة ومعاقبتهم، وضمان حصول ضحايا العنف على ت       

  ؛)أوروغواي(اجلرب وإعادة اإلدماج االجتماعي 
مواصلة وتكثيف اجلهود الرامية إىل معاجلة قضايا العنـف ضـد             -١١-١٢٩

النساء، وخباصة بتقدمي املساعدة على إعادة التأهيل القـانوين والطـيب وتـوفري          
  ؛)إندونيسيا(املشورة للضحايا 

  للقضاء على االجتار باألشـخاص وهتريبـهم        مواصلة اختاذ تدابري    -١٢-١٢٩
وما يتصل بذلك من جرائم، مبا يشمل تشريعاً شامالً ملكافحة االجتـار بعنـوان              
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      بشأن ردع وقمع االجتـار باألشـخاص، وخطـة العمـل            ٢٠١٢قانون عام   
   ؛)أذربيجان( ملكافحة االجتار باألشخاص ٢٠١٤-٢٠١٢الوطنية 
حة االتِّجار باألشـخاص والقـضاء عليـه        تكثيف جهودها ملكاف    -١٣-١٢٩

  ؛)نيجرييا(
بذل قصارى جهودها لوضع حد حلاالت اختطـاف املـواطنني            -١٤-١٢٩

   ؛)تشاد(واالجتار باألشخاص وهتريبهم وغريها من اجلرائم املماثلة 
مواصلة القضاء على مجيع أشكال اجلرمية املنظمة وخباصة االجتار           -١٥-١٢٩

  ؛)ي النكاسر(باملخدرات واإلرهاب 
اختاذ تدابري لبناء املؤسسات وتدابري توعية فعالة ملكافحة االتِّجار           -١٦-١٢٩

  ؛ )البحرين(باألشخاص 
اختاذ تدابري فعالة لبناء املؤسسات والتوعيـة مبكافحـة االجتـار             -١٧-١٢٩

  ؛ )أفغانستان(باألشخاص 
يـع  مكافحة بيع األطفال واالجتار هبم وتعزيز الشراكات مـع مج           -١٨-١٢٩

أصحاب املصلحة لتوفري خدمات وبرامج التعايف لألطفـال الـضحايا وإعـادة            
  ؛)قريغيزستان(إدماجهم اجتماعياً 

مكافحة بيع األطفال واالجتار هبم بصورة أكثر فعاليـة وتعزيـز             -١٩-١٢٩
الشراكات مع مجيع أصحاب املصلحة لتوفري خدمات وبرامج التعايف لألطفـال           

  ؛)مجهورية مولدوفا(جتماعياً الضحايا وإعادة إدماجهم ا
بدعم من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وغـريه            -٢٠-١٢٩

من املنظمات الدولية املختصة، مواصلة تعزيز قدراهتا ملكافحة االتِّجار باألشخاص     
  ؛ )سنغافورة(وتقدمي الدعم لضحايا االجتار باألشخاص 

ة لتحسني الصحة والسالمة املهنيتني،     اختاذ تدابري تشريعية ملموس     -٢١-١٢٩
مبا يف ذلك السالمة من احلرائق واحلماية من املواد الكيميائية السامة، وصـون             

  ؛ )أملانيا(حقوق العمال مثل احلق يف حرية تكوين اجلمعيات 
اعتماد مشروع القانون املتعلق حبماية حقوق األشـخاص ذوي            -٢٢-١٢٩

  ؛ )املكسيك( لتنفيذه اإلعاقة واختاذ التدابري الالزمة
مراجعة التشريعات الوطنية وتعديلها عند االقتضاء لضمان عـدم          -٢٣-١٢٩

التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل وبذل قصارى جهودهـا لزيـادة             
   ؛)سلوفاكيا(فرص عمل األشخاص ذوي اإلعاقة 
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 التمييز النظر يف إمكانية سن قوانني حلماية أكثر الفئات هتميشاً من  -٢٤-١٢٩
  ؛ )إكوادور(االجتماعي 

مواصلة تنفيذ سياستها للقضاء على الفساد بتدابري مـن بينـها             -٢٥-١٢٩
  ؛)بوتسوانا (٢٠١٢االستراتيجية الوطنية للرتاهة املعتمدة يف عام 

توفري املوارد الالزمة للجنة حقوق اإلنسان من أجل تنفيذ واليتها             -٢٦-١٢٩
   ؛)جنوب أفريقيا(اهلامة بفعالية 

  ؛ )إكوادور(إحراز تقدم يف تعيني أمني املظامل وفقاً للدستور   -٢٧-١٢٩
النظر بنشاط يف تعيني أمني مظامل لألطفال وفقاً لتوصـيات جلنـة         -٢٨-١٢٩

   ؛)اجلزائر(حقوق الطفل 
مواصلة ممارسة اعتماد وتنفيذ خطط العمل الوطنيـة يف خمتلـف             -٢٩-١٢٩

عض التوصيات اليت قبلت هبا بنغالديش يف       جماالت حقوق اإلنسان هبدف تنفيذ ب     
  ؛)الصومال(إطار االستعراض الدوري الشامل 

مواصلة تطوير اإلطار املؤسسي املتعلق بتعزيز ومحايـة حقـوق             -٣٠-١٢٩
   ؛)األردن(اإلنسان 
 واختاذ تدابري   ٢٠١١تنفيذ السياسة الوطنية للنهوض باملرأة لعام         -٣١-١٢٩

   ؛)سويسرا( املبكر فعالة ملعاجلة مسألة الزواج
العمل على متكني املؤسسات اليت تدعم تعزيز حقـوق اإلنـسان           -٣٢-١٢٩

   ؛)السودان(واحلوكمة السليمة وسيادة القانون 
تكثيف جهودها للحفاظ على عدم التسامح إطالقاً مع انتـهاك            -٣٣-١٢٩

ـ           بإنفاذاهليئات املكلفة    ذ  القوانني حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عن طريـق تنفي
   ؛)إندونيسيا(القانون املتعلق بإصالح جهاز الشرطة 

ا فيما يتعلق بعمل املنظمة الوطنية خلدمات املعونـة         تعزيز مساعيه    -٣٤-١٢٩
   ؛)أذربيجان(القانونية على حنو سلس ومثمر داخل البلد 

مواصلة منح األولوية للسياسات الرامية إىل حتسني متتع مواطنيها            -٣٥-١٢٩
   ؛)جنوب أفريقيا(صادية واالجتماعية والثقافية باحلقوق االقت

 االقتصادية -زيادة التسريع يف وترية تنفيذ السياسات االجتماعية      -٣٦-١٢٩
  ؛)زمبابوي(املواتية للفقراء واليت ختدم صاحل الشعب 

مواصلة تنفيذ سياساهتا الناجحة ملنع االجتار باألشخاص، وخباصة          -٣٧-١٢٩
  ؛)ة فرتويال البوليفاريةمجهوري(النساء والفتيات 
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تكثيف جهودها الكفيلة بتنفيذ القانون املتعلق بـالعنف املـرتيل            -٣٨-١٢٩
   ؛)الربازيل(بوضع سياسات عامة 

مواصلة وتكثيف جهودها لتعزيز حقوق اإلنسان يف مجيع اجملاالت           -٣٩-١٢٩
  ؛ )سرياليون(

   ؛)ناألرد(مواصلة سياساهتا اخلاصة بتحسني حقوق الطفل    -٤٠-١٢٩
االستمرار يف إيالء عناية خاصة لتمكني النساء واألطفال وغريهم           -٤١-١٢٩

   ؛)كمبوديا(من فئات السكان الضعيفة يف جدول أعمال احلكومة الراهن واملقبل 
تعزيز برامج التثقيف والتوعية حبقوق اإلنسان لفائدة الربملـانيني           -٤٢-١٢٩

ملكلفني بإنفـاذ القـوانني واحملـامني    والقضاة وموظفي اخلدمة املدنية واملوظفني ا   
   ؛)املغرب(والصحفيني 

مواصلة جهودها الناجحة يف جمال التثقيـف حبقـوق اإلنـسان             -٤٣-١٢٩
   ؛)لبنان(والتدريب عليها 

   ؛)بريو(مواصلة محالهتا للتثقيف حبقوق اإلنسان والتوعية هبا   -٤٤-١٢٩
 احلكوميـة   مواصلة ضمان املشاركة الكاملة للمنظمـات غـري         -٤٥-١٢٩

ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص يف متابعة هذا االسـتعراض الـدوري            
   ؛)جيبويت(الشامل ويف تعزيز حقوق اإلنسان 

مواصلة بذل جهودها الرامية إىل زيادة التوعية حبقوق اإلنـسان            -٤٦-١٢٩
ظفي عن طريق التدريب وبناء القدرات لدى املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ومو   

   ؛)ماليزيا(اجلهاز القضائي بدعم من اجملتمع الدويل 
مواصلة التعاون البناء مع آليات األمم املتحدة هبدف تعزيز نظام            -٤٧-١٢٩

   ؛)أوزبكستان(محاية حقوق اإلنسان يف البلد 
حتسني التعاون مع آليات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك بتقـدمي              -٤٨-١٢٩

على زيارات املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات         التقارير املتأخرة واملوافقة    
؛ مواصلة التعاون مع هيئات املعاهدات واملكلفني بواليات يف         )سرياليون(اخلاصة  

؛ النظر يف تعزيز التعاون مع اآلليـات الدوليـة          )بريو(إطار اإلجراءات اخلاصة    
يف إطار  لرصد حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك هيئات املعاهدات واملكلفني بواليات           

  ؛)تركمانستان(اإلجراءات اخلاصة التابعني جمللس حقوق اإلنسان 
 إىل هيئـات املعاهـدات      التركيز على حتسني تقـدمي تقاريرهـا        -٤٩-١٢٩

؛ مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز قدراهتا يف جمال تقدمي التقارير إىل          )١ سلوفينيا(
؛ التسريع يف   )١أوكرانيا  (ة  هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحد      
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وترية عملها لتعزيز قدرهتا على إعداد التقـارير املتعلقـة بـبعض املعاهـدات              
   ؛)زمبابوي(

تقدمي التقرير األويل بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق       -٥٠-١٢٩
؛ )الربتغـال (االقتصادية واالجتماعية والثقافية، باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية         

تقاريرها األولية والدورية يف الوقت املناسب إىل اهليئات املعنيـة حبقـوق            تقدمي  
  ؛ )مجهورية كوريا(اإلنسان 
مواصلة التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة           -٥١-١٢٩

دولـة  (واآلليات التابعة هلم، والنظر يف إصدار دعوات إىل املقررين اخلاصـني            
  ؛ )فلسطني
لة تعزيز جهودها ملكافحة االجتار باألشخاص، مبا يف ذلـك          مواص  -٥٢-١٢٩

املقررة اخلاصة املعنية مبسألة االجتار باألشخاص، وال سيما         النظر يف إمكانية دعوة     
  ؛ )بيالروس ( النساء واألطفال

املشاركة مبزيد من النشاط يف الربامج الدولية للمساعدة التقنيـة            -٥٣-١٢٩
   ؛)تركمانستان(ق اإلنسان وبناء القدرات يف جمال حقو

اختاذ تدابري تكفل زيادة تطوير ثقافة حقوق اإلنـسان لتحـسني             -٥٤-١٢٩
  ؛)الصومال(فعالية تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 

العمل على تعزيز التعاون الـدويل يف جمـال حقـوق اإلنـسان               -٥٥-١٢٩
   ؛)تركمانستان(

 اجلنـسني يف البلـد      مواصلة العمل من أجل تعزيز املساواة بني        -٥٦-١٢٩
  ؛ )غواتيماال(

تعزيز التدابري املتخذة للحد من أوجه التفاوت بني الرجل واملرأة            -٥٧-١٢٩
يف البلد، وال سيما فيما يتعلق باحلصول على التعليم والعمل والرعاية الـصحية             

  ؛)كوت ديفوار(
ء مواصلة جهودها لتعزيز املساواة بني اجلنسني بضمان متتع النسا          -٥٨-١٢٩

   ؛)رواندا(والرجال يف بنغالديش حبقوق متساوية يف مجيع جماالت احلياة يف البلد 
االحتـاد  (العمل بنشاط على متكني املرأة سياسـياً واقتـصادياً            -٥٩-١٢٩

   ؛)الروسي
مواصلة اجلهود الرامية إىل متكني النساء واألطفال وشرائح اجملتمع          -٦٠-١٢٩

  ؛)نيبال(احملرومة 
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 إيالء العناية الالزمة لتمكني النساء ورعايـة األطفـال          مواصلة  -٦١-١٢٩
   ؛)السودان(وغريهم من فئات السكان الضعيفة 

القضاء على مجيع ممارسات التمييز ضد النساء بشكل فعـال يف             -٦٢-١٢٩
  ؛)كوت ديفوار(أراضي البلد 

  ؛ )جيبويت(مواصلة تعزيز ومحاية حقوق األطفال والنساء   -٦٣-١٢٩
ة بذل جهودها لتعزيز ومحاية حقوق النـساء واألطفـال          مواصل  -٦٤-١٢٩

واألشخاص ذوي اإلعاقة، وإيالء عناية خاصة إىل السكان يف املنـاطق الريفيـة             
  ؛)املغرب(

اختاذ مزيد من اخلطوات لتعزيز ومحاية حقوق األطفال والنـساء            -٦٥-١٢٩
  ؛)أفغانستان(

ع علـى اختـاذ     مواصلة عملها للدفاع عن حقوق املرأة بالتشجي        -٦٦-١٢٩
؛ )رومانيـا (؛ اختاذ تدابري إضافية لتمكني النساء )بوليفيا(إجراءات تكفل متكينها   

   ؛)دولة فلسطني(مواصلة إيالء عناية خاصة لتمكني النساء واألطفال 
اإلبقاء على ما تقدمه من مثل جيد يف تقييد تطبيق عقوبة اإلعدام              -٦٧-١٢٩

ات القانونية الواجبة والضمانات القضائية     على أخطر اجلرائم وبعد كفالة اإلجراء     
  ؛)مصر(

اختاذ مجيع اإلجراءات الضرورية للتـصدي ملـشاكل اسـتمرار            -٦٨-١٢٩
عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء، وحاالت التعذيب والفظاظة، فضالً عـن           
اإلفالت من العقاب، وذلك بضمان نزاهة التحقيقات مع املـسؤولني بـشكل            

  ؛)نداهول(خاص ومقاضاهتم 
اختاذ مجيع التدابري املمكنة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات           -٦٩-١٢٩

  ؛)مجهورية كوريا(
ضمان جترمي مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيـات، مبـا يف              -٧٠-١٢٩

  ؛)فنلندا(ذلك العنف املرتيل ومجيع أشكال العنف اجلنسي 
  ؛)باكستان(فال مواصلة اجلهود املبذولة ملنع العنف ضد األط  -٧١-١٢٩
معاملة احملتجزين وفقاً للمبادئ الدولية حلقوق اإلنسان، وإحالـة           -٧٢-١٢٩

  ؛)النرويج(مرتكيب اهلجمات على الصحفيني إىل القضاء 
احترام حقوق الدفاع وقاعدة نزاهة القضاة يف احملاكم الوطنيـة،            -٧٣-١٢٩

   ؛)فرنسا(ة فيما يتعلق أساساً باحملاكمات اخلاصة جبرائم احلرب الدولي
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ضمان احملاكمة العادلة جلميع املتهمني أمام حمكمة اجلرائم الدولية           -٧٤-١٢٩
ببنغالديش، ممن جتري حماكمتهم على ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية أثناء حـرب     

؛ اختاذ التـدابري الالزمـة لـضمان        )اجلمهورية التشيكية  (١٩٧١التحرير لعام   
الديش، واحترام حقوق مجيـع املتـهمني يف        استقالل حمكمة اجلرائم الدولية ببنغ    

   ؛)إسبانيا(حماكمة توفر الضمانات الكاملة 
التحقيق على حنو شامل وحمايد يف مجيع ادعاءات انتهاكات حقوق    -٧٥-١٢٩

اإلنسان، وال سيما عمليات االختفاء القسري، والتعـذيب أثنـاء االحتجـاز            
وثوقة ومقاضـاة مرتكبيهـا     واإلعدام خارج نطاق القضاء ويف حالة بروز أدلة م        

  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(
التحقيق يف ادعاءات انتهاك أفراد قوات األمن حقوق اإلنـسان            -٧٦-١٢٩

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(ومساءلة اجلناة 
ضمان التحقيق الفعال يف االعتداءات على الصحفيني واملعاقبـة           -٧٧-١٢٩
  ؛)النمسا( واختاذ تدابري لتهيئة بيئة عمل آمنة ومتكينية للصحفيني عليها
مواصلة تعزيز جهودها وتدابريها لتعزيز دولة القـانون وإقامـة            -٧٨-١٢٩

  ؛)فييت نام(العدل بصورة فعالة 
اختاذ خطوات إضافية للتحقيق بفعالية يف زعم انتـهاك اهليئـات             -٧٩-١٢٩

نسان ومقاضاة أفراد الشرطة أو غريهـم مـن         املكلفة بإنفاذ القوانني حلقوق اإل    
  ؛)قربص(موظفي األمن الذين ُيدَّعى اشتراكهم يف أعمال الفظاظة والتعذيب 

اختاذ التدابري الالزمة لضمان مقاضاة مرتكيب انتهاكات حقـوق           -٨٠-١٢٩
  ؛)سويسرا(اإلنسان مبا يضع حداً إلفالهتم من العقاب 

 إىل تعزيز سيادة القانون مبنع انتهاك       مواصلة بذل جهودها اهلادفة     -٨١-١٢٩
  ؛)سنغافورة(اهليئات املكلفة بإنفاذ القوانني حلقوق اإلنسان وإفالهتا من العقاب 

مواصلة اعتماد تدابري ملكافحة اإلفالت من العقـاب وأعمـال            -٨٢-١٢٩
التعذيب ومضايقة املدنيني، مبا يف ذلك ما ُيرتكب منها على يد املوظفني املكلفني             

  ؛)اجلمهورية التشيكية(فاذ القوانني بإن
مكافحة اإلفالت من العقاب ومساءلة مجيع املوظفني واألشخاص          -٨٣-١٢٩

الذين يتصرفون باسم السلطات عن مجيع أعمال تعذيب املـدنيني ومـضايقتهم            
  ؛)أملانيا(

تكثيف جهودها لضمان إحالة مرتكيب عمليات اإلعدام خـارج           -٨٤-١٢٩
  ؛)السويد( إىل العدالة نطاق القضاء والتعذيب
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التحقيق يف مجيع ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة وإحالة اجلنـاة            -٨٥-١٢٩
  ؛)كوستاريكا(إىل القضاء 

إزالة مجيع العقبات اليت تعوق احتكام النساء إىل القضاء، وضمان            -٨٦-١٢٩
عدم تعارض القرارات مع القانون كيما ال تؤدي إىل إنزال عقوبات خارج نطاق             

  ؛)أوروغواي(قضاء ال
اختاذ مزيد من اإلجراءات امللموسة حملاسبة املسؤولني عن العنـف      -٨٧-١٢٩

  ؛)اليابان(ضد النساء وإزالة العقبات اليت يواجهها الضحايا 
تكثيف جهودها الرامية للقضاء على مجيع أشكال العنف والتمييز           -٨٨-١٢٩

   ؛)السنغال(ضد النساء واألطفال 
زيز التطبيق الفعال لقوانني منع العنف املرتيل واحلمايـة       مواصلة تع   -٨٩-١٢٩

  ؛)إسبانيا(منه وجترميه 
اختاذ خطوات نشطة للحد بفاعلية من حاالت الـزواج املبكـر             -٩٠-١٢٩

القسري، مبا يف ذلك عن طريق التنفيذ الشامل للقوانني القائمة مثل قانون قيـد              
تعلق مبنع قمع النساء واألطفال     زواج األطفال، وقانون حظر املهور، والقانون امل      

  ؛)كندا(
  ؛)هولندا(تنفيذ القوانني القائمة ضد العنف املرتيل   -٩١-١٢٩
منع العنف ضد النساء عن طريق اإلنفاذ السليم للقوانني وضمان            -٩٢-١٢٩

مقاضاة ومعاقبة املعتدين احلقيقيني بـالتحقيق الـسليم والـدعاوى القـضائية            
  ؛)باكستان(

الية التحقيق يف مجيع قضايا العنف ضد األقليات الدينية         ضمان فع   -٩٣-١٢٩
   ؛)النمسا(واملعاقبة عليه 

 عاماً على   ١٢رفع سن املسؤولية اجلنائية للمجرمني األحداث إىل          -٩٤-١٢٩
   ؛)النمسا(األقل، متشياً مع التعليق العام للجنة حقوق الطفل 

 على شـهادات    تعزيز التدابري اليت تضمن حصول مجيع األطفال        -٩٥-١٢٩
ميالد صاحلة وبذل جهود إضافية وأكثر تنسيقاً حلماية األطفال من الزواج املبكر            

   ؛)أوروغواي(والقسري 
   ؛)مصر(مواصلة جهودها حلماية األسرة ودعمها   -٩٦-١٢٩
مواصلة دعم األسرة بصفتها وحدة اجملتمع األساسية، والنـهوض        -٩٧-١٢٩

   ؛)اد الروسياالحت(بتعزيز قيم األسرة التقليدية 
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التصدي جلميع أعمال التعصب والتمييز القائمني علـى الـدين            -٩٨-١٢٩
  ؛)سلوفاكيا(

اختاذ تدابري تضمن دعم احلماية الدستورية والقانونية لألقليـات           -٩٩-١٢٩
الدينية وخباصة محاية أماكن العبادة اخلاصة هبم، مبا يف ذلك من االعتداء بالعنف             

  ؛)كندا(
تدابري إضافية تكفل أمن األقليات الدينية، مبا فيها البوذيـة          اختاذ    -١٠٠-١٢٩

   ؛)اليابان(واهلندوسية 
اختاذ تدابري فعالة تضمن حرية التعبري وبيئة آمنة ممكّنة لوسـائط             -١٠١-١٢٩

  ؛)النرويج(اإلعالم االجتماعية 
مواصلة اختاذ التدابري الضرورية الحترام التوازن بـني ممارسـة            -١٠٢-١٢٩

الفردية، مبا يف ذلك احلق يف حرية الرأي والتعبري، ومحاية حقوق اآلخرين          احلقوق  
  ؛)االحتاد الروسي(ومصاحلهم، مبا يف ذلك ضمان سالمتهم 

اختاذ خطوات متكّن اجملتمع املدين من العمل دون ختويف وتضمن            -١٠٣-١٢٩
  ؛)كندا(حرية الصحافة، مبا يف ذلك وسائط اإلعالم املستقلة 

يف جهودها لضمان محاية املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان           تكث  -١٠٤-١٢٩
ومتكينهم من القيام بعملهم دون عراقيل أو ختويف أو مضايقة على كـل مـن               

  ؛)النرويج(الصعيدين الوطين واحمللي 
مواصلة العمل من أجل إدماج النساء يف عمليات اختاذ القـرار             -١٠٥-١٢٩

   ؛)نيكاراغوا(ومتكينهن 
دها لضمان زيادة متثيل املرأة يف املؤسسات الرفيعـة         مواصلة جهو   -١٠٦-١٢٩

  ؛)اجلزائر(املستوى للسياسات العامة واختاذ القرارات 
مواصلة التصدي للمشاكل املتعلقة بظروف العمل وإيالء األولوية          -١٠٧-١٢٩

   ؛)تركيا(حلماية العمال ورعايتهم، وخباصة النساء 
تكثيف اجلهود ملنـع عمـل      تعزيز آليات تفتيش أماكن العمل و       -١٠٨-١٢٩

  ؛ )املكسيك(األطفال 
كفالة إنفاذ قواعد العمل الدولية داخل املصانع وضمان سـالمة            -١٠٩-١٢٩

  ؛)فرنسا(العمال وكذلك حقهم يف إنشاء نقابات 
كفالة إجراء عمليات تفتيش املصانع على نطاق واسـع وفجـأة             -١١٠-١٢٩

 وحماسبة املسؤولني ٢٠٠٦ وبصورة صارمة عند حدوث خرق لقانون العمل لعام    
  ؛)أيرلندا(بشكل كاف لردعهم 
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مواصلة إيالء العناية حلقوق العاملني ومطالبة أصـحاب العمـل            -١١١-١٢٩
   ؛)اليمن(بتوفري ما يلزم من احلماية والسالمة يف املصانع والصناعات 

اعتماد تدابري إضافية حتسن جذرياً محاية حق العمـال يف مكـان              -١١٢-١٢٩
  ؛)إيطاليا(وصحي عمل آمن 

تدريب السلطات املعنية وجتهيزها على النحو الكامـل إلنفـاذ            -١١٣-١٢٩
القوانني املتعلقة بالسالمة والصحة املهنيتني فضالً عـن احلـق يف التنظـيم ويف              

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(التفاوض اجلماعي 
اخلـاص،  مكان العمل يف القطـاع      النظر يف تدابري تعزز سالمة        -١١٤-١٢٩
  ؛)سري النكا(سيما يف قطاع صناعة املالبس اجلاهزة  وال

مواصلة تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة هبـدف          -١١٥-١٢٩
  ؛)الصني(زيادة احلد من انتشار الفقر وحتسني مستوى معيشة السكان 

 اختاذ تدابري إضافية لتعزيز شبكة الضمان االجتماعي والعمل مـع      -١١٦-١٢٩
البلدان ذات الظروف املعيشية املماثلة على تبادل أفضل املمارسات الراميـة إىل            

  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(حتسني أوضاع الفئات الضعيفة اجتماعياً يف البلد 
توفري مزيد من املوارد لتمتع الفئـات الـضعيفة مثـل النـساء               -١١٧-١٢٩

قوق االجتماعية واالقتصادية   واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة واألقليات باحل     
  ؛)فييت نام(

مواصلة تنفيذ استراتيجية النمو االقتصادي الشاملة اليت خفضت          -١١٨-١٢٩
 ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٣١,٥ إىل   ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٤٠نسبة الفقر من    

  ؛)نيجرييا(
ة مواصلة جهودها الرامية إىل زيادة تعزيز محاية احلقوق االقتصادي          -١١٩-١٢٩

  ؛)ماليزيا(واالجتماعية والثقافية لسكاهنا 
مواصلة جهودها لتحسني الظروف املعيشية، مبا يف ذلك النهوض           -١٢٠-١٢٩

   ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(بالضمان االجتماعي 
   ؛)بوتان(مواصلة اختاذ تدابري ملكافحة الفقر   -١٢١-١٢٩
   ؛)ربية السعوديةاململكة الع(مواصلة جهودها لتقليل الفقر    -١٢٢-١٢٩
اختاذ املزيد من التدابري واإلجراءات الفعالة للحد من الفقر وحتقيق   -١٢٣-١٢٩

  ؛)العراق(املساواة بني الدخول 
مواصلة اختاذ تدابري تكفل حتسني فرص حصول األشخاص ذوي           -١٢٤-١٢٩

  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(املوارد احملدودة على السكن 
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تنفيذ براجمها املمتازة يف جمال احلماية االجتماعية، الـيت         مواصلة    -١٢٥-١٢٩
مجهوريـة فرتويـال    ( يف املائة من األسر يف البلـد         ٢٥تفيد حالياً ما يربو على      

  ؛)البوليفارية
مواصلة التصدي للفقر مبا يتمشى مع الربامج وخطـط العمـل             -١٢٦-١٢٩

  ؛)كمبوديا(القائمة يف البلد بدعم نشط من اجملتمع الدويل 
مواصلة التعاون مع اجملتمع الدويل مبا حيسن حصول كافة السكان            -١٢٧-١٢٩

على الغذاء واملياه وخدمات الصرف الصحي نظراً إىل موارد البلـد احملـدودة             
  ؛)الكرسي الرسويل(وتعرضه للكوارث الطبيعية 

إيالء عناية خاصة تـضمن اسـتمرار اسـتعراض خطـط إدارة          -١٢٨-١٢٩
  ؛)سرياليون(دم معاناة أفقر شرائح اجملتمع الكوارث مبا يكفل ع

مواصلة جهودها الرامية إىل محاية وتعزيز احلق يف مياه الـشرب             -١٢٩-١٢٩
  ؛)مصر(املأمونة وخدمات الصرف الصحي على الصعيدين الوطين والعاملي 

مواصلة خلق فرص العمل وتدريب السكان على العمالة الذاتيـة        -١٣٠-١٢٩
   ؛)جنوب أفريقيا(

توسيع نطاق خدمات الصحة األولية اجملانيـة وتعزيـز التـدابري             -١٣١-١٢٩
   ؛)تايلند(اإليدز إىل األطفال /الوقائية من نقل فريوس نقص املناعة البشرية

تكثيف جهودها للحد من املخاطر الصحية النامجة عن األنـشطة            -١٣٢-١٢٩
   ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(الصناعية 

 جهودها لتوفري مرافق وخـدمات صـحية ذات         مواصلة تكثيف   -١٣٣-١٢٩
بـروين دار   (نوعية، وال سيما للتصدي ملعدالت وفيات األمهـات واألطفـال           

  ؛)السالم
زيادة االستناد إىل التقدم احملرز للحد من وفيات األطفال وضمان            -١٣٤-١٢٩

توفري خدمات صحية وذات نوعية عالية ومتاحة للجميع قبل الـوالدة وعنـد             
   ؛)أيرلندا(ألطفال دون سن اخلامسة على الصعيد الوطىن الوالدة ول

زيادة عدد برامج طب التوليد والرعاية قبـل الـوالدة ورعايـة       -١٣٥-١٢٩
املواليد وحضور أخصائيي الطب واملساعدين الطبيني أثناء الوالدة، مـن أجـل            

  ؛)الكرسي الرسويل(مواصلة احلد من وفيات األمومة واألجنة واملواليد 
احلفاظ على ما حتقق من إجنازات يف احلد من وفيـات األطفـال               -١٣٦-١٢٩

؛ احلفاظ على ما حتقق من إجنازات يف احلد مـن وفيـات             )أفغانستان(والرضع  
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؛ احلفاظ على ما حتقق من نتائج يف احلد من وفيات األمهات            )الصومال(األمهات  
  ؛)كوبا(واألطفال 

ق من إجنازات يف احلد من وفيات       اختاذ تدابري إضافية لتعزيز ما حتق       -١٣٧-١٢٩
  ؛)البحرين(األطفال والرضع 

مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني ظروف معيشة سكاهنا، مبـا يف             -١٣٨-١٢٩
ذلك عن طريق حتسني احلصول على خدمات الرعاية الصحية والتعلـيم اجليـد             

   ؛)كوبا(
مواصلة حتسني ُسبل احلصول على خدمات الرعايـة الـصحية            -١٣٩-١٢٩

  ؛)باكستان(والتعليم 
مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني املستويات املعيـشية وضـمان            -١٤٠-١٢٩

توسيع نطاق حصول سكاهنا على تعليم عايل اجلودة ونظـام رعايـة صـحية               
  ؛)أوزبكستان(

مواصلة تطوير التعليم والصحة مبا يكفل متتع السكان بـالتعليم            -١٤١-١٢٩
  ؛)الصني(والصحة العالية اجلودة 

سن قانون التعليم املتكامل مبا يكفل حق الطفل يف التعليم عـن              -١٤٢-١٢٩
طريق إطار قانوين منسق، ينص على أمور منها متديد فترة التعلـيم االبتـدائي              

  ؛)إيطاليا( عاماً على األقل ١٣اإللزامي حىت بلوغ سن 
 مواصلة تعزيز وصول الفتيات إىل املرافق الصحية، ال سـيما يف            -١٤٣-١٢٩

  ؛)اجلزائر(املدارس الريفية 
زيادة النهوض بالتعليم املشترك بني الثقافات وضمان متتع الفئات           -١٤٤-١٢٩

  ؛)تايلند(املهمشة حبقوق متساوية أمام القانون 
اعتماد وتنفيذ مشروع القانون املتعلق حبماية حقوق األشـخاص           -١٤٥-١٢٩

  ؛)الربازيل(ي اإلعاقة ذوي اإلعاقة مبا يتمشى مع اتفاقية حقوق األشخاص ذو
مواصلة تنفيذ الربامج االجتماعية الرامية إىل تطبيـق األنـشطة            -١٤٦-١٢٩

   ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(اإلعالمية والتعليمية املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة 
إيالء أمهية كبرية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لألشـخاص ذوي            -١٤٧-١٢٩

اجلهود يف جمال الرعاية الصحية، وخباصة صحة األطفال        اإلعاقة، وبذل مزيد من     
  ؛)ُعمان(

اعتماد بنجاح القانون املتعلق حبقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة            -١٤٨-١٢٩
  ؛)قريغيزستان(
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تكثيف اإلجراءات الرامية إىل حتسني ظروف معيشة األشـخاص           -١٤٩-١٢٩
  ؛)السنغال(ذوي اإلعاقة 

 حتسني فرص حصول األشخاص ذوي      مواصلة اجلهود الرامية إىل     -١٥٠-١٢٩
مجهورية فرتويال (اإلعاقة على اخلدمات العامة، مبا يف ذلك أثناء العملية االنتخابية 

  ؛)البوليفارية
  ؛)جيبويت(مواصلة ضمان حقوق األقليات الدينية والعرقية   -١٥١-١٢٩
مواصلة العمل من أجل توفري رعاية الدولة للفئـات الـضعيفة             -١٥٢-١٢٩

  ؛)نيكاراغوا(ت يف البلد، مبا يكفل اندماجها الكامل يف اجملتمع واألقليا
؛ )أستراليا(تنفيذ اتفاقات السالم املتعلقة بأراضي هضبة شيتاغونغ          -١٥٣-١٢٩

  ؛)إكوادور(مواصلة تنفيذ اتفاقات السالم املتعلقة بأراضي هضبة شيتاغونغ 
رة وزيادة تنمية   مواصلة جهودها الرامية إىل احلد من تكاليف اهلج         -١٥٤-١٢٩

  ؛)الفلبني(مهارات العمال الراغبني يف اهلجرة 
، مبا يف ذلك     احترام مجيع أحكام االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني        -١٥٥-١٢٩

مبدأ عدم ترحيل مجيع األشخاص املرابطني على حدود بنغالديش يف ظل أوضاع            
  ؛)فرنسا(ميكن أن تعرض حياهتم للخطر 

نجيـا املوجـودين يف     ي تكفل حقوق الجئـي روه     اعتماد تدابري   -١٥٦-١٢٩
بنغالديش، تطبيقاً ملبدأ عدم الترحيل ومتكني املنظمات غري احلكومية من القيـام            

  ؛)إسبانيا(بعملها يف مساعدة الالجئني 
التعجيل باختاذ تدابري فعالة تكفل محاية الالجئني فضالً عن احترام            -١٥٧-١٢٩

ة األمم املتحدة السامية لشؤون الالجـئني  حقوق اإلنسان لديهم، ومتكني مفوضي   
وغريها من اجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنساين من الوصول إىل املواقع اليت يوجد             

  ؛)كندا(نجيا يفيها عدد كبري من الجئي روه
مواصلة اختاذ التدابري الرامية إىل حتسني أوضاع ملتمسي اللجوء           -١٥٨-١٢٩

  ؛)األرجنتني(والالجئني 
االستمرار يف مكافحة الفساد يف مجيع قطاعات اجملتمع لتهيئة بيئة            -١٥٩-١٢٩

أعمال جتارية مؤاتية تفضي إىل جذب املزيد من االسـتثمارات األجنبيـة الـيت              
  ؛)تركيا(ستسهم يف املدى األطول يف تطور البلد اقتصادياً واجتماعياً 

ن،  تعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسا       مواصلة جهودها الرامية إىل     -١٦٠-١٢٩
سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمواطنني بدعم ومـساعدة          وال

  ؛)بوتان(اجملتمع الدويل 
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  ؛)نيبال(مواصلة التصدي للفقر والتخلف   -١٦١-١٢٩
مواصلة تنفيذ خططها اإلمنائية اليت تعتربها حقاً غري قابل للتصرف            -١٦٢-١٢٩

اململكـة العربيـة    (لواقـع العملـي     ودعم اجلهود الراهنة لتحقيق التنمية يف ا      
  ؛)السعودية

مواصلة اجلهود اليت تبذهلا احلكومة هبدف إعمال احلق يف التنمية            -١٦٣-١٢٩
  ؛)لبنان(إعماالً كامالً 

مواصلة العمل على املستويني الوطين والدويل من أجـل معاجلـة       -١٦٤-١٢٩
  ؛)بوليفيا(مسألة حقوق اإلنسان وتغري املناخ 

غالديش يف التوصيات الواردة أدناه وستقدم ردودها يف الوقت املناسب          ستنظر بن   -١٣٠
يتجاوز موعد الدورة الرابعة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان املقرر عقدها يف           أن ال   على  
  :٢٠١٣سبتمرب /أيلول

التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد           -١-١٣٠
  ؛)الربتغال(ية واالجتماعية الدويل اخلاص باحلقوق االقتصاد

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب،          -٢-١٣٠
؛ التصديق على الربوتوكول االختياري     )ملديف(وإنشاء آلية وقائية وطنية فعالة      

التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو              
؛ التصديق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة        )أملانيا(ة  الالإنسانية أو املهين  
؛ التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة       )شيلي(مناهضة التعذيب   

؛ )اجلمهوريـة التـشيكية   (التعذيب وإنشاء آلية وقائية وطنية وفقاً ألحكامـه         
ىل االنــضمام إىل الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهــضة التعــذيب وإ

الربوتوكوالت االختيارية اليت هي طرف متعاقد فيها هبدف االعتراف باختصاص          
هيئات املعاهدات يف تلقي الشكاوى والتحقيق فيها واختاذ إجراءات عمل عاجلة           

؛ التوقيع على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب     )كوستاريكا(
  ؛)السويد(

ختياري التفاقية مناهضة التعذيب،    التصديق على الربوتوكول اال     -٣-١٣٠
وعلى االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنـصري وعلـى             
الربوتوكولني االختياريني امللحقني بالعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            

؛ التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص         )١هنغاريا   (  والسياسية
القسري والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغـريه        من االختفاء   

  ؛)تونس(من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
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االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           -٤-١٣٠
  ؛)أوروغواي(القسري والقبول باختصاص هيئة الرصد التابعة هلا 

 ١٩٨٩  لعام ١٦٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          -٥-١٣٠
  ؛)املكسيك(بشأن الشعوب األصلية والقبلية 

 الراميـة إىل    ١٦٩التوقيع على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          -٦-١٣٠
محاية السالمة الثقافية جملتمعات السكان األصليني ومتكينها من التحكم يف تطورها 

  ؛)ركالدامن(
 ١٩٥١التصديق على االتفاقية اخلاصة بوضع الالجـئني لعـام            -٧-١٣٠

 بـشأن   ١٩٦١ و ١٩٥٤، وعلى اتفاقييت عامي     ١٩٦٧وعلى بروتوكوهلا لعام    
وضع األشخاص عدميي اجلنسية وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة          

  ؛)النمسا(التعذيب 
من اتفاقيـة   ) ج(١-١٦ واملادة   ٢سحب التحفظات على املادة       -٨-١٣٠

؛ سحب التحفظات علـى     )فنلندا(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري وتنفيذ   

؛ سـحب   )النمسا(السياسات والقوانني الوطنية املعنية حبماية املرأة تنفيذاً كامالً         
ة على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة             التحفظات املتبقي 

  ؛)الدامنرك(وإعطاء األولوية لتنفيذ القانون املتعلق بالعنف املرتيل 
تنفيذ قانون األسرة الشامل وكذلك سحب حتفظاهتا على اتفاقية           -٩-١٣٠

 ؛ اعتماد دون تأخري قانون    )السويد(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        
األسرة الشامل الذي ميتثل امتثاالً كامالً ألحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال   

  ؛)أملانيا(التمييز ضد املرأة 
 مـن االتفاقيـة     ٧٧ و ٧٦النظر يف سحب حتفظاهتا على املادتني         -١٠-١٣٠

   ؛)الفلبني(الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
ملية مواءمة تشريعاهتا الوطنية مع أحكام نظام رومـا         استكمال ع    -١١-١٣٠

   ؛)تونس(األساسي 
اختاذ تدابري تشريعية ملموسة تضمن احلد األدىن لسن االلتحـاق            -١٢-١٣٠

، بـصورة شـاملة   ١٣٨بالعمالة وفقاً ألحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         
  ؛)أملانيا(

 اتساقها الكامل مع التزاماهتا     استعراض تشريعاهتا الوطنية مبا يكفل      -١٣-١٣٠
مبوجب نظام روما األساسي، مبا يف ذلك اعتماد أحكام تتيح التعاون مع احملكمة             

  ؛)التفيا(
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اختاذ خطوات تعزز تنفيذ السياسة الوطنية للنهوض باملرأة، مبا يف            -١٤-١٣٠
ذلك سحب حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة     

  ؛)رالياأست(
اعتماد خطة عمل ملعاجلة أوضاع الداليت والقضاء على التمييـز            -١٥-١٣٠

ضدهم، مبا يضمن كذلك حصوهلم على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف           
  ؛)سلوفينيا(الصحي 
إصدار دعوة دائمة للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة           -١٦-١٣٠

ق اإلنسان وقبول مجيع طلبـات املكلفـني        التابعني لألمم املتحدة يف جمال حقو     
؛ إصدار دعوة مفتوحة للمكلفـني بواليـات        )هنغاريا(بواليات للقيام بزيارات    

؛ توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات مواضـيعية خاصـة            )غواتيماال(
؛ النظر يف توجيه دعوة مفتوحة إىل املكلفني بواليـات يف إطـار             )اجلبل األسود (

؛ زيادة تعاوهنا مع املكلفـني بواليـات يف إطـار           )العراق( اخلاصة   اإلجراءات
اإلجراءات اخلاصة التابعني جمللس حقوق اإلنسان بالرد إجيابيـاً علـى طلبـات         
الزيارات اليت مل يبّت فيها، والنظر يف توجيه دعوة دائمـة إىل كافـة املكلفـني                

   ؛)التفيا(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة 
وجيه دعوة مبكرة إىل املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التعبري           ت  -١٧-١٣٠

  ؛)النرويج(
املوافقة على زيارة مبكرة ملقرر األمم املتحدة اخلاص املعين حباالت            -١٨-١٣٠

اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وتيـسري هـذا الزيـارة              
   ؛)الشماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا (

النص صراحة على حظر العقاب البدين يف مجيع األماكن، مبا فيها              -١٩-١٣٠
   ؛)الربتغال(املرتل 
إنشاء جلنة مستقلة وحمايدة حتقق يف أي حالة مزعومة لالختفـاء             -٢٠-١٣٠

  ؛)سويسرا(القسري أو اإلعدام خارج القضاء 
ية للعاملني يف قطـاع     توفري أقصى قدر من احلماية القانونية واملهن        -٢١-١٣٠

  ؛)موريتانيا(املالبس اجلاهزة واحلرف اليدوية 
ضمان محاية األقليات، مبا فيها أقليات السكان األصليني، وفقـاً            -٢٢-١٣٠

  ؛)سويسرا(اللتزاماهتا الدولية 
مواصلة حتسني ظروف األطفال والنساء والـداليت والـسكان           -٢٣-١٣٠

ية يف ذلك األوضاع والصعوبات اخلاصـة       األصليني والالجئني واملهاجرين، مراع   
   ؛)الكرسي الرسويل(اليت يتعني على هذه الفئات جتاوزها 
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وضع وتنفيذ التدابري املناسبة والفعالة حلمايـة نـساء الـسكان             -٢٤-١٣٠
   ؛)سلوفاكيا(األصليني وأطفاهلم من مجيع أنواع العنف والتمييز 

ـ        -٢٥-١٣٠ ة دون عوائـق إىل     ضمان حرية وصول املنظمات غري احلكومي
  ؛)فرنسا(نجيا يمقاطعة بازار كوكس اليت يتواجد فيها الجئو الروه

منح اإلذن لوكاالت املعونة بتقدمي املساعدة اإلنسانية إىل الجئي            -٢٦-١٣٠
نجيا وغريهم من الالجئني يف املناطق احلدودية بني بـنغالديش وبورمـا            يالروه

   ؛)اليات املتحدة األمريكيةالو(ومتكينها من الوصول إىل هذه املناطق 
 اجلنـسية   ينجيا العدمي ياحترام حقوق اإلنسان لدى أفراد الروه       -٢٧-١٣٠

نجيا، يومحاية هذه احلقوق وإعماهلا، وإعطاء األولوية لتحسني حالة الجئي الروه         
واالنتهاء من وضع سياستها املتعلقة بالالجئني، واختاذ تـدابري إلعـادة العمـل             

  ؛ )اجلمهورية التشيكية(طني بربنامج إعادة التو
   :ومل حتظ التوصيات املبيَّنة أدناه بتأييد بنغالديش   -١٣١

تعديل التشريعات النافذة ملنع إنزال عقوبة اإلعـدام والـسجن            -١-١٣١
 عاماً، وذلك   ١٨املؤبد يف حق القُصَّر الذين ارتكبوا جرائم وتقل أعمارهم عن           

  ؛)أوروغواي(هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام 
  ؛)شيلي( من القانون اجلنائي ٣٧٧النظر يف إلغاء املادة   -٢-١٣١
اعتماد الوقف االختياري الفعلي لعقوبة اإلعدام واالنـضمام إىل           -٣-١٣١

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            
؛ اعتماد  )إسبانيا(؛  )بوروندي(؛ إلغاء عقوبة اإلعدام     )اجلبل األسود (والسياسية  

وقف اختياري لعقوبة اإلعدام، كخطوة أوىل حنو اإللغاء الكامل هلذه املمارسـة            
واالنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق 

  ؛)أستراليا(املدنية والسياسية 
 خطوات ترمي إىل إلغاء عقوبة اإلعـدام بـصورة رمسيـة            اختاذ  -٤-١٣١

؛ النظـر يف إلغـاء عقوبـة        )بوليفيا(؛ النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام       )سلوفاكيا(
؛ النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام أو على األقل اعتمـاد وقـف             )رومانيا(اإلعدام  

؛ إعادة النظر يف موقفها مـن       )الكرسي الرسويل (اختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام     
  ؛)تركيا(اية املطاف عقوبة اإلعدام هبدف إلغائها متاماً يف هن

اعتماد وقف اختياري رمسي لتنفيذ عقوبة اإلعدام، هبدف إلغائها           -٥-١٣١
؛ اعتماد وقف اختياري جلميع عمليات تنفيذ عقوبة اإلعدام كخطوة          )سويسرا(

؛ اعتماد وقف اختياري لتنفيذ عقوبـة اإلعـدام         )النمسا(أوىل حنو إلغائها هنائياً     
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د وقف اختياري جلميع عمليـات إنـزال عقوبـة          ؛ اعتما )فرنسا(هبدف إلغائها   
  ).إيطاليا(اإلعدام وتنفيذها 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير ُتعّبر عن موقـف          /وإن مجيع االستنتاجات و     -١٣٢
فهم أهنـا   وال ينبغي أن يُ      .أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  

   .ملهحتظى بتأييد الفريق العامل بكا
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