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*Only governments that USCIRF recommends as “countries of particular concern” (CPCs) for engaging or tolerating particularly severe violations of
religious freedom, or non-state actors that USCIRF recommends as “entities of particular concern” (EPCs) for engaging in particularly severe
violations of religious freedom. For a list of USCIRF-recommended CPCs and EPCs, see http://www.uscirf.gov/.
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