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مقدمة
 -١عق ددد القري ددق الملام ددال اململ ددا بارس ددتملرا ال دددور الش ددامال ،املنشد د روج ددس قد درار لد د
حق ددوإل اان ددان  ،١/5دورت ددل ال ددابملة والملشد درين القد د ة م ددن  ١إىل  ١٢أيار/م ددايو . ٢٠١٧
واستُملرضددح حالددة حقددوإل اان ددان النددد انل ددة الةامنددة اململقددودة  4أيار/مددايو . ٢٠١٧
وفد الند ال يد موكول روهاجتي ،املدعي الملدام للممووريدة .واعتمدد القريدق الملامدال التقريدر
أس َ
وتر َ
 ٩أيار/مايو  .٢٠١٧
املتمللق بالند جل تل الرابملة عشرة اململقودة
 -٢و  ١3شد ددباي/فرباير  ،٢٠١٧اختد ددار ل د د حقد ددوإل اان د ددان فريد ددق املقد ددررين التد ددا
(اجملموعة الةالثية) لتي ري استملرا احلالة الند :جنوب أفريقيا ورتقيا والقلبني.
 -3وعمدال ب حادام الققدرة  ١5مدن مرفدق قدرار لد حقدوإل اان دان  ،١/5والققدرة  5مددن
الند:
مرفق قراره  ،٢١/١٦صدرت الوثائق التالية لغر استملرا احلالة
(أ)

تقرير وطا/عر كتايب مقدم وفقا للققرة (١5أ) ()A/HRC/WG.6/27/IND/1؛

(ب) جتميد د د ددا للممللومد د د ددات أعدتد د د ددل املقوضد د د ددية ال د د د ددامية حلقد د د ددوإل اان د د د ددان وفقد د د ددا
للققرة (١5ب) ()A/HRC/WG.6/27/IND/2؛
(ج)

موجز أعدتل املقوضية ال امية وفقا للققرة (١5ج) (.)A/HRC/WG.6/27/IND/3

 -4وأُحيلح إىل الند عن طريق اجملموعة الةالثية قائمة أسئلة أعدهتا سدلقا إسدبانيا ،وأملانيدا،
وبلميا ددا ،وتش دديايا ،وس ددلوفينيا ،وال ددويد ،وسوي د درا ،واملا ددي  ،واململا ددة املتح دددة لربي اني ددا
الملظمد وآيرلنددا الشددمالية ،والندروي  ،وهولندددا .وميادن ارطددالل علد األسددئلة املوقدا الشددباي
الدور الشامال .
لالستملرا

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5ذكددر وفددد النددد أزددا ر ت دزال مقتنملددة بقملاليددة عمليددة ارسددتملرا الدددور الشددامال ،وكددرر
ت كيد التزامودا بالتملداون الدادا واملتبدادل مدا املنظمدات الدوليدة والددول األخدرحت مدن أجدال حتقيدق
الرغبددة املش د كة املتمةلددة إملدداد عدداو أف ددال .وتواصددال النددد م دداعيوا مددن أجددال اح د ام حقددوإل
اان ان .وعند صياغة تقريرها الوطا ،اتبملح الند زما تشداوريا علد ن داإل واسدا تدال تلد
انوات اململنية.
 -٦وتتمة ددال األولوي ددات القد ددوحت للون ددد الق ددات علد د القق ددر وحتقي ددق التنمي ددة امل ددتدامة
وصنِا
والشاملة للمميا .و هذا الددد ،اختذت عدة مبادرات رئي ية تشمال املدن الذكيةُ ،
الند ،وارحتقات بالقتيات ومتاينون من تلقي التملليم ،واحل ابات املدرفية للمميا ،ومبادرة بدت
املشدداريا النددد ،وتملا د هددذه املبددادرات أهددداا التنميددة امل ددتدامة الد د  ١٧الراميددة إىل حتقيددق
خ ة التنمية امل تدامة لملام .٢٠3٠
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 -٧ويشدداال برنددام دالنددد الرقميددةد أحددد انوانددس الرئي ددية خ ددة النددد الراميددة إىل حتقيددق
التنمية ،ويبدني سدمليوا إىل إرسدات احلوكمدة الرشديدة وبندات تمدا اململرفدة ،ويوددا هدذا الربندام إىل
حتويال الند إىل تما متمان رقميا.
 -٨ومت توس دديا ن دداإل التغ ي ددة ب ددرقم التملري د امل ددا لتمن ددس ه دددر امل دوارد وض ددمان تق ددد
ارستحقاقات ب ريقة حمددة الدا .وبغيدة مواصدلة إضدقات ال دابا امل س دي علد املشدرول ،سدن
الربملد د ددان قد د ددانون آدهد د ددار لملد د ددام ( ٢٠١٦توجيد د ددل عمليد د ددة تقد د ددد ااعاند د ددات املاليد د ددة وغد د ددري املاليد د ددة
وارستحقاقات واملدمات) .ومت حىت اآلن إصدار أكةر من بليون ب اقة آدهار.
 -٩واختذت الند عدة خ وات للق ات عل مجيا أشداال سدوت التغذيدة ،ردا ذلد سدوت
التغذية لدحت األطقال ،ور سيما من خالل اعتماد قانون األمن الغذائي الوطا عام ،٢٠١3
وتوس دديا ن دداإل التغ ي ددة بامل دددمات املتاامل ددة لنم ددات ال ق ددال م ددن أج ددال حت ددني التغذي ددة والد ددحة
والتنمية الشاملة لألطقال دون سن ال ادسة.
 -١٠ويش دداال ق ددانون املوامت ددا غان ددد ال ددوطا ل ددمان الملمال ددة األري دداا الربن ددام الرئي ددي
لت ددوفري ف ددر الملم ددال الن ددد .وه ددو برن ددام ق ددائم عل د ارس ددتحقاقات ال دديت تغ ددي البل ددد برمت ددل؛
واسددتقادت الن ددات م ددن ح دوا  ٦٠املائ ددة م ددن مددول أي ددام الملم ددال الدديت وفره ددا ه ددذا الربن ددام .
والشباب هم أهم امل تقيدين من مبادرة دموارات الندد .
 -١١وأشار الوفد إىل أن الند تمل ي األولوية للتملليم انيد والشامال للمميا عدن طريدق تدوفري
الدعم لشىت الربام وال ياسات الرامية إىل تملمديم فدر التمللديم ،مدا ال كيدز بشداال خدا علد
القتيات.
 -١٢وتبددذل النددد جوددودا لتقيدديم م ددتوحت ارمتةددال لق دوانني الملمددال مددن خددالل بوابددة شددباية
موح دددة دد ددة للملمال ددة وف ددر الملم ددال ،حي ددُ يُ ل ددس م ددن أص ددحاب الملم ددال تق ددد ممللوم ددات
مقدلة من خاللا عن امتةالم لقوانني الملمال .وبااضافة إىل ذل  ،مت سن قانون يلدزم أصدحاب
الملمال بتوفري سبال انتداا فملالة للن ات الاليت يتملرضن للتحرش انن ي.
 -١3وت مل الند مجيا سياساهتا إىل كقالة التنمية الشاملة للمميا ومحاية حقوإل القئات
ال ددمليقة .وحتقيقددا لددذه الغايددة ،وضددملح ال ياسددة الوطنيددة املتمللقددة باألطقددال لملددام  ٢٠١3إطددار
سياسات قائما عل احلقوإل من أجال تلبية احتياجات األطقال.
 -١4وذك ددر الوف ددد أن الن ددد ملتزم ددة التزام ددا تام ددا بتملزي ددز وتاةي د انو ددود الرامي ددة إىل ماافح ددة
ارجتددار بالبشددر .و هددذا ال ددياإل ،دخلددح احلاومددة مشدداورات متقدمددة مددا انوددات اململنيددة
بش د ن مشددرول قددانون ملاافحددة ارجتددار بالبشددر هدفددل التدددد بدددورة شدداملة للم ددائال املتمللقددة
بارجتار بالبشر.
 -١5و ني ددان/أبريال  ،٢٠١4أصدددرت اةامددة الملليددا حامددا تارخييددا ي لددس إىل احلاومددة
إعددالن أن مغدداير الويددة انن ددانية هددم دجددن ثالددُد وإدراجوددم حتددح تدددني دطبقددة مت د خرة
اجتماعيدداد ،مددا يد هلوم لالسددتقادة مددن ااجدراتات ااملابيددة وارسددتحقاقات .وكانددح اةامددة قددد
عززت أي ا ضرورة أن تتاح لم مجيا احلقوإل املندو عليوا القانون.
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 -١٦وقددد أحددرزت النددد تقدددما كب دريا تلبيددة ارحتياجددات املاصددة لألشدداا ذو ااعاقددة
مددن خددالل محلددة دالنددد املي ا ددرة لددذو ااعاقددةد ،وعددن طريددق إصددالح ااطددار التش دريملي املتمللددق
حبقوإل األشاا ذو ااعاقة وحقوإل األشاا ذو مشاكال الدحة الملقلية.
 -١٧كم ددا أج ددرت الن ددد تمل ددديالت عل د قوانينو ددا بغي ددة وض ددا عقوب ددات أكة ددر ص درامة ململاقب ددة
مرتايب األفملال الوحشية ضد األشداا املنتمدني إىل ال بقدات والقبائدال املددنقة .وبااضدافة إىل
ذل  ،اعتُمدت موعة تدابري سياساتية ململانة م ائال ااقدات ارجتماعي واحلرمدان والتومدي
اليت قد تواجل هذه اجملموعات.
 -١٨والنددد مدركددة ملشددالة ارح د ار الملدداملي وضددرورة أن تراعددي سياسدداهتا االائيددة عوامددال
ارستدامة البيئية .فملل سدبيال املةدال ،أكددت احلاومدة إميازدا باختداذ زد أخالقدي حمدوره اان دان
إزات تغري املناخ ،وذل من خالل تبا مبادئ الملدالة املناخية.
 -١٩وأشار الوفد أي ا إىل ااطار الدستور للبلد فيما يتمللق حبماية احلريات املدنيدة والتزامدل
ب د ددمان احلقد ددوإل األساسد ددية وإعمد ددال املبد ددادئ التوجيويد ددة ل ياسد ددة الدولد ددة املندد ددو عليود ددا
الدستور.
 -٢٠إن وجددود سددل ة ق ددائية م ددتقلة ونددان م ددتقلة حلقددوإل اان ددان عل د الدددمليد الددوطا
و املقاطملات ،ووسائط إعالم ومنظمات تما مدين ،ي كد أن ال ل ات حت م قواعد الدستور
وحقوإل اان ان.
 -٢١ور يُ بق قانون القوات امل لحة (الدالحيات املاصة) إر منداطق ارضد رابات مدن
أجال التدد ألوضال ملحة مةال اارهاب .وقد أيدت اةامة الملليا دسدتورية القدانون ووضدملح
مبادئ توجيوية صارمة ،را ذل عدم تذرل القوات امل لحة هبدذا القدانون مدن أجدال اسدتادام
القوة املقرطة.
 -٢٢والتزمددح النددد بالتدددديق علد اتقاقيددة مناه ددة التملددذيس وغددريه مددن ضددروب اململاملددة أو
الملقوبة القاسية أو الالإن انية أو املوينة .و هذا ال ياإل ،طلبح حاومة الند إىل نندة القدانون
النددد إعددداد تقريددر شدامال ،قبددال عمليددة التدددديق ،يغ ددي مجيددا جوانددس القددانون اننددائي حبيددُ
ميان إدخال التملديالت الالزمة عليل ،وقانون ااجراتات اننائية وقانون األدلة .
 -٢3وفيمددا يتمللددق بململيددات ااعدددام خددارج ن دداإل الق ددات ،أصدددرت اةامددة الملليددا مبددادئ
توجيويد ددة واسد ددملة الن د دداإل اج د درات حتقيقد ددات فملالد ددة وم د ددتقلة ،وتولد ددح ال د ددل ة الق د ددائية رصد ددد
التحقيقات حارت حمددة.
 -٢4وبغية مملانة الملددد ال دام املد اكم مدن الق دايا الديت غالبدا مدا يتد خر البدح فيودا ،تنظدر
احلاومددة واةامددة الملليددا توصدديات ننددة القددانون بشد ن إجدرات تغيدريات م س ددية لتي ددري سددرعة
إقامة الملدل.
 -٢5وتشاال محاية حقوإل األقليات جوهر سياسة الند ،والدولة ر تقرإل بني املدواطنني علد
أساس ال بقة ارجتماعية أو اململتقد أو اللون أو الدين.
 -٢٦وشدددد الوفددد عل د أن احلددق حريددة الاددالم والتملبددري يشدداال جددوهر دسددتور النددد وأن
الناس يدركون حرياهتم ال ياسية وميارسون خياراهتم حبرية.
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باء -جلسة التحاور
 -٢٧أدىل  ١٠3وفود ببياندات خدالل جل دة التحداور .وميادن ارطدالل علد التوصديات الديت
انزت الةاين من هذا التقرير .
قدمح أثنات هذه انل ة
 -٢٨ورحبددح أملانيددا بددانوود املبذولددة للتدددد للققددر ،رددا ذل د م د لة الق دداد ،ولانوددا
أعرب ددح ع ددن القل ددق إزات املد دداعس ارجتماعي ددة ال دديت تتحملو ددا اجملموع ددات املومش ددة ،وإزات القي ددود
املقروضة عل اجملتما املدين.
 -٢٩وأثنح مجوورية فنزويال البوليقارية عل الند ملا تبذلل من جوود ملاافحة ارجتدار بالبشدر
والققددر ،ولتملزيددز التماددني ارقتددداد للمدرأة وتقددد امل دداعدة ارجتماعيددة لابددار ال ددن واألرامددال
واألشاا ذو ااعاقة.
 -3٠ورحبددح اليونددان بددانوود الراميددة إىل الق ددات عل د الققددر ،وإملدداد تمددا مملرفددة شددامال،
وحت ني امل اواة بني انميا الوصول إىل الملدالة.
 -3١وأعربددح غواتيمددار عددن قلقوددا إزات التقددارير ال دواردة عددن التمييددز ضددد ال بقددات املد دنقة
والن ات واألقليات الدينية.
 -3٢وقدم الارسي الرسو عدة توصيات.
 -33ورحبح غانا بتدديق الند م خرا عل اتقاقية مناه ة التملذيس وبروتوكولا ارختيار .
 -34وأثنددح آي ددلندا عل د امل دوات الدديت اختددذهتا النددد ملاافحددة الملن د ضددد امل درأة ،لانوددا
أعربددح عددن أسددقوا ألن ممارسددة الملند ر تدزال قائمددة وهنددارت ح دواجز تمل د وصددول الن ددات إىل
الملدالة.
 -35وأعرب ددح إندوني دديا ع ددن ت يي دددها للمو ددود املبذول ددة لت ددوفري الت دددريس امل ددتمر للم ددو قني
املالقني بإنقاذ القوانني ولزيادة وعيوم ب رورة اح ام حقوإل اان ان أثنات أدات مواموم.
 -3٦ورحبح مجوورية إيران ااسالمية بتاديص مزيد من املوارد اعمال احلقوإل ارقتددادية
وارجتماعية.
 -3٧وأشدداد الملدراإل بالزيددادة
حتح خط الققر.

النققددات الدددحية وخ ددط التد مني الدددحي لألسددر الدديت تملددي

 -3٨ورحبح إسبانيا باملناقشة اليت جرت بش ن ضرورة ماافحة عمال األطقال وزواج األطقال.
 -3٩وأثنددح إسدرائيال علد قيددام النددد ب ددن قددانون احلددق
برنام الند الرقمية وإنشات وحدات ملاافحة ارجتار بالبشر.

اململلومددات لملددام  ،٢٠٠5وإطددالإل

 -4٠وأثنددح إي اليددا عل د انوددود املبذولددة لتحقيددق التنميددة ارجتماعيددة وارقتدددادية والق ددات
عل الققر ،وامل وات املتاذة بش ن الوصول إىل الملدالة ،وماافحة ارجتار بالبشر.
 -4١ورحبددح اليابددان بددالتزام النددد بإصددالح نظاموددا القددانوين بغيددة محايددة وتملزيددز حقددوإل الن ددات
والقتيات.
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 -4٢وتناولد ددح كازاخ د ددتان ال ياسد ددات الد دديت اعتمد دددهتا الند ددد
وااساان وختقي حدة الققر وتوفري الغذات وال مان ارجتماعي.

د ددارت الدد ددحة والتمللد دديم

 -43وأثنح كينيا عل الند ملا تبذلل من جوود متواصلة من أجدال زيدادة محايدة وتملزيدز حقدوإل
اان ان.
 -44وأعربددح قريغيزسددتان عددن دعموددا نوددود النددد الراميددة،
وإزات تملرضوا للتمييز.

مجلددة أمددور ،إىل متاددني امل درأة

 -45وأثنددح مجووريددة رو الدميقراطيددة الشددملبية عل د سياسددات النددد ارجتماعيددة وارقتدددادية
الرامية إىل تلبية احتياجات ال اان.
 -4٦وشمملح رتقيا الند علد مواصدلة جوودهدا الراميدة إىل حت دني محايدة املدرأة مدن الملند ،
ور سيما املناطق الريقية ،وتملزيز املشاركة ال ياسية للمرأة.
 -4٧وأثد لبندان علد ال ياسدات الراميدة إىل تملزيددز حريدة التملبدري وحريددة الددين ،واسد اتيميات
ختقي حدة الققر وانوود الرامية إىل ماافحة ارجتار بالبشر.
 -4٨وأشادت ليبيا رواتمة ال ياسات االائية ما أهداا التنمية امل تدامة بغيدة إحدراز تقددم
ق اعي الدحة والتملليم.
 -4٩وقدمح لياتنشتاين توصيات.
 -5٠وأثنددح ليتوانيددا عل د قيددام النددد بتملددديال القددانون اننددائي فيمددا يتمللددق درائم ارغتددداب
وارعتدات انن ي.
 -5١ورحبددح مدغشددقر بالتقدددم اةددرز فيمددا يتمللددق بتملزيددز األمددن الغددذائي والدددحة وارسددتملداد
لتاةي التدريس ال حقوإل اان ان لقائدة مو قي األمن.
 -5٢وأشددادت ماليزيددا راتل د ال دربام االائيددة الراميددة إىل م دداعدة امل دواطنني عل د مواصددلة
حت ني أوضاعوم ارجتماعية وارقتدادية ،مةال برنام دزو الندد.
 -53وأثنددح ملدددي عل د النددد ملددا تبذلددل مددن جوددود متواصددلة مددن أجددال تي ددري وصددول مجيددا
األطقال إىل التملليم روجس حق ال قال التملليم اجملاين واالزامي.
 -54وأثنددح موريشدديوس عل د انوددود الدديت تبددذلا النددد وااج دراتات الراميددة إىل ختقي د حدددة
الققر ،وتوفري األمن الغذائي واملياه امل مونة والتملليم والدحة وال ان.
 -55وأقددرت املا ددي بالتقدددم الددذ أحرزتددل النددد منددذ دورة ارسددتملرا ال ددابقة ،ور سدديما
التملاون ما ااجراتات املاصة وجوودها الرامية إىل حتقيق أهداا التنمية امل تدامة.
 -5٦وأشاد انبال األسدود بدامل وات ااملابيدة فيمدا يتمللدق بقدر عقوبدة ااعددام ،مةدال القدرار
الذ اختذتل اةامة الملليا بش ن ختقي  ١5حاما بااعدام إىل ال من امل بد.
 -5٧وأثند ددح موزامبيد ددق عل د د امل د دوات ال د ديت اختد ددذهتا الند ددد اد ددو حتقيد ددق التنميد ددة ارجتماعيد ددة
وارقتدادية والق ات عل الققر.
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 -5٨وأشددادت ميالددار باملبددادرات التش دريملية وامل س ددية وال ياسدداتية الدديت اختددذهتا النددد لتملزيددز
ومحاية حقوإل اان ان وحتقيق التنمية ارجتماعية وارقتدادية.
 -5٩وأشددادت ناميبيددا وددود النددد الراميددة إىل تنقيددذ التوصدديات املنبةقددة عددن دورة ارسددتملرا
ال ابقة ،وتوجيل دعوة دائمة إىل املالقني بوريات إطار ااجراتات املاصة.
 -٦٠وأشد ددادت نيبد ددال بالتد دددابري الراميد ددة إىل حت د ددني رفد دداه ال د دداان املومشد ددني وبال ياسد ددات
ارجتماعية وارقتدادية الرامية إىل تلبية ارحتياجات األساسية لل اان.
 -٦١ورحبددح هولندددا بددامل وات املتاددذة حلمايددة حقددوإل املدرأة وتملزيددز تملددوي
ال ائقي.

ضددحايا الملند

 -٦٢وأثنح النروي عل اعتماد الند للقانون اململدِّل لقانون (حظر وتنظديم) عمدال األطقدال،
والتدديق عل ارتقاقية املتمللقة بال ن الدنيا لملدام ( ١٩٧3رقدم  ،)١3٨واتقاقيدة منظمدة الملمدال
الدولية بش ن حظر أسوأ أشاال عمال األطقال لملدام ( ١٩٩٩رقدم  ،)١٨٢علد النحدو املوصد
بل أثنات دورة ارستملرا ال ابقة.
 -٦3وذكدر وفدد النددد أن هندارت الاةدري مددن القدوانني اةددددة بشد ن التددد للملند ضدد املدرأة
وتقددد انندداة إىل الملدالددة ،مةددال القددانون اننددائي (اململدددل) لملددام  ،٢٠١3والقددانون املتمللددق ر د لة
التحد د ددرش انن د د ددي بالن د د ددات ماد د ددان الملمد د ددال (مند د ددا وحظد د ددر التحد د ددرش وإندد د دداا ال د د ددحايا)
لملام  .٢٠١3وأشار إىل مشرول ال ياسة الوطنية املتمللقة بداملرأة الديت هتددا إىل زيدادة تملزيدز كافدة
الياكال املتدلة راافحة الملن ضد املرأة.
 -٦4والنددد ر متددارس التمييددز ضددد القتيددات فيمددا يتمللددق بدداحلق التمللدديم .وتشددما القتيددات
عل ارلتحاإل باملدارس ويدوىل اهتمدام كبدري رلتحداقون بركدس التمللديم .وقدد حتققدح نتدائ مشدمملة
ال استبقات القتيات املدارس ،وتراجا مملدل ت رب القتيات من املرحلة املتوس ة وما بملدها.
 -٦5وبااضددافة إىل قددانون ماافحددة ارجتددار بالبشددر ،صدددقح النددد علد عدددة صدداورت دوليددة
حلقوإل اان ان تتمللق ر لة ارجتار بالبشر.
 -٦٦وحيظر قدانون (تنظديم) امل دا ات األجنبيدة قبدول واسدتادام م دا ات أجنبيدة أو هبدات
خارجية للقيام ب أنش ة ت ر باملدلحة الوطنية .ويدخال أ انتودارت للقدانون ن داإل اندرائم
املندو عليوا القانون.
 -٦٧وبااضافة إىل التزام الند بالتدديق عل اتقاقية مناه ة التملذيس ،هنارت ما ياقدي مدن
األحاام األطر القانونية اةلية اليت حتظر التملذيس ،وقد وضملح اةامة الملليا قواعد ومبدادئ
توجيوية حمددة ملس عل الشرطة اتباعوا عند تنقيذ ارعتقارت.
 -٦٨وقال الوفد إن الند بلد علماين ويتمتا كدال مدواطن فيدل بداحلق ممارسدة ديندل والنودو
ب ددل ب ددال رإل ال ددلمية .وتول ددح وزارة شد د ون األقلي ددات واللمن ددة الوطني ددة حلق ددوإل اان ددان واللمن ددة
الوطنية لألقليات التحقيق الق ايا املتدلة بالتمييز ،را ذل التمييز الديا.
 -٦٩واعتم د دددت احلاوم د ددة الق د ددانون املتملل د ددق حبماي د ددة حق د ددوإل مغ د دداير الوي د ددة انن د ددانية،
عددام  ،٢٠١٦الددذ يددنص عل د مجلددة أمددور منوددا عدددم التمييددز ضددد ه د رت األشدداا وتشددايال
ل وطا يتوىل امل ائال املاصة رغاير الوية انن ية.
GE.17-12027
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 -٧٠وعمددال حباددم صددادر عددن حمامددة عاليددة ،و تملددد ُجتددرم الملالقددات انن ددية بال اضددي بددني
البدالغني مدن نقد اندن  ،وقددد كاندح تمل ُدد جرميدة روجددس املدادة  3٧٧مدن قدانون الملقوبددات .ومت
وقددح رحددق إلغددات احلاددم بواس د ة اةامددة الملليددا .بيددد أن اةامددة الملليددا وافقددح عل د إعددادة
النظر امل لة.
 -٧١وأرس ددح املب ددادئ التوجيوي ددة احلاومي ددة بش د ن الوئ ددام ال ددائقي الت دددابري الوقائي ددة وااداري ددة
الددالزم اختاذهددا لددديانة هددذا الوئددام ،وحددددت ااج دراتات الدائمددة املوحدددة للتملامددال مددا حددارت
الملن ال ائقي.
 -٧٢وأعربددح عم ددان ع ددن تقددديرها للت دددابري املتا ددذة لتح ددني وض ددا امل درأة واألش دداا
ااعاقة ،وللمبادرة الوطنية املتمللقة برعاية كبار ال ن.
 -٧3وقدمح باك تان

ذو

توصيات.

 -٧4وتناول ددح ب ددريو مت د د الن ددد رب ددادئ الملدال ددة املناخي ددة والتق دددم اة ددرز ملاافح ددة األمد درا
امل رية.
 -٧5وأثنددح القلبددني علد انوددود املبذولددة للق ددات علد الققددر وإع ددات األولويددة مل د لة ال اقددة
املتمددة من أجال متتا املدن هبوات أنظ .
 -٧٦وأشددارت الربتغددال إىل تملددديال جتددر ارغتددداب وحددارت ارغتددداب انمدداعي ،لانوددا
تملرب عن أسقوا ألن التملديال ر يشمال ارغتداب الزوجي.
 -٧٧وأعربح ق در عدن تقدديرها للمودود الراميدة إىل تنقيدذ توصديات دورة ارسدتملرا
فيما يتمللق بالتنمية امل تدامة ،واليت كان لا أثر إملايب عل التمتا حبقوإل اان ان.

ال دابقة

 -٧٨ورحبح مجوورية كوريا حبملة دتملليم القتيات إنقاذ القتياتد وبانوود الرامية إىل الق ات
عل الققر.
 -٧٩ورح ددس ارحت دداد الروس ددي مل ددة أم ددور منو ددا تنظ دديم الت دددريس
ملو قي إنقاذ القانون.

ددال حق ددوإل اان ددان

 -٨٠وش ددمملح روان دددا الن ددد علد د تملزي ددز جووده ددا ملاافح ددة التميي ددز الملند ددر واملمارس ددات
التمييزية ضد املرأة.
 -٨١وأشددادت اململاددة الملربيددة ال ددملودية بااجيددازات ااملابيددة الدديت حتققددح
اان ان وبانوود املبذولة لتنقيذ التوصيات املقبولة.

ميدددان حقددوإل

 -٨٢وأشددادت ال ددنغال ب ددالنو ال ددذ تتاددذه الن ددد عل د ن دداإل احلاومددة م ددن أج ددال حتقي ددق
أهداا التنمية امل تدامة ،وبربنام ال ان الالئق للمميا.
 -٨3وأعربددح سدرياليون عددن قلقوددا إزات حدوادن الملند انن ددي ضددد املدرأة وحةددح النددد علد
تاةي جوودها للتدد لا.
 -٨4وأثنح سنغافورة عل الند لنماحوا
إمدادات مياه الشرب.
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 -٨5واع فددح سددلوفاكيا بددااجراتات الدديت اختددذهتا النددد مددن أجددال احلظددر التددام لملمددال األطقددال
دون الرابملة عشرة.
 -٨٦وأعربددح سددلوفينيا عددن قلقوددا إزات اآلثددار ال ددلبية النامجددة عددن ختقددي
البيئي.

مملددايري تقيدديم األثددر

 -٨٧ورحبددح جنددوب أفريقيددا بإصدددار ب اقددات ذكيددة لألسددر الققددرية والملمددال
الرمسي لتوفري التغ ية بالت مني الدحي دون احلاجة إىل سداد قيمة املدمات.

الق ددال غددري

 -٨٨وحةددح آيرلندددا النددد عل د مراجملددة قددانون (تنظدديم) امل ددا ات األجنبيددة ،وإيددالت اهتمددام
خا للمدافملني عن حقوإل اان ان لألقليات واألطقال.
 -٨٩وأشددادت دولددة فل د ني بددالتزام النددد بالتدددد لتغددري املندداخ مددن خددالل اختدداذ إج دراتات
قوية ال املناخ من أجال امل ي م ار إلائي أكةر استدامة.
 -٩٠وأعددرب ال ددودان عددن تق ددديره للت ددورات التش دريملية وامل س ددية األخددرية ،ور س دديما س ددن
قانون ملاافحة الق اد عام .٢٠١3
 -٩١وأعربح ال ويد عن متنياهتا للوند بالنماح
امل اواة اح ام حقوإل انميا.

النودو

رمتمدا شدامال للمميدا وت دوده

 -٩٢وأعربح سوي را عن قلقودا إزات تزايدد القيدود املقروضدة علد انودات القاعلدة امل دتقلة
اجملتما املدين ،را ذل تل التابملة ألقليات دينية.
 -٩3ورحبددح تايلنددد بتملددديال قددانون حظددر وتنظدديم عمددال األطقددال ،وتنقيددذ ال ياسددة الوطنيددة
بش ن عمال األطقال الند ،وإطالإل محلة دالند املي رة لذو ااعاقةد.
 -٩4وأش ددارت تيم ددور  -ليش دديت م ددا التق دددير إىل قد درار اةام ددة المللي ددا
ختقي أحاام ااعدام الدادرة حبق  ١5شادا إىل ال من امل بد.

ع ددام  ٢٠١4بشد د ن

 -٩5وشمملح تركيدا الندد علد تملزيدز وريدة اللمندة الوطنيدة حلقدوإل اان دان بغيدة متاينودا مدن
مملانة املزيد من الق ايا املتنوعة ال حقوإل اان ان.
 -٩٦وأثن ددح أوغن دددا علد د إي ددالت الن ددد أولوي ددة قد ددوحت للق ددات علد د القق ددر وحتقي ددق التنمي ددة
امل تدامة والشاملة للمميا.
 -٩٧وش ددمملح أوكراني ددا الن ددد علد د إع ددادة النظ ددر ال لب ددات اململلق ددة املقدم ددة م ددن املقوض ددية
ال امية حلقوإل اان ان ومن عدد من املالقني بوريات إطار ااجراتات املاصة.
 -٩٨وأعربددح اامددارات الملربيددة املتحدددة عددن تقددديرها للمحدداكم النديددة الدديت رأت أن احلددق
بيئة نظيقة يشاال حقا من حقوإل اان ان.
 -٩٩وطلب ددح اململا ددة املتح دددة أن تق دددم الن ددد ممللوم ددات م ددتاملة ع ددن امل د دوات املتا ددذة
للتدد للتحديات القائمة بش ن حقوإل الن ات والقتيات.
 -١٠٠ورحظد ددح الوريد ددات املتحد دددة األمريايد ددة انملد دددام الشد ددقافية والتقد دداوت
(تنظيم) امل ا ات األجنبية ،عل او يملرقال عمال املنظمات غري احلاومية.
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 -١٠١وذكددر وفددد النددد أن احلاومددة ت ددتودا ختددديص ثلددُ املقاعددد للمدرأة لد الندواب
والربملان واجملال التشريملية املقاطملات .ويبلغ عدد النائبات الربملانيدات الوقدح احلدا ١.4
مليددون امدرأة جددرحت انتادداهبن بدددورة مباشددرة .وت ددا احلاومددة م د لة موددارات ااملددام بالتانولوجيددا
الرقمية واادماج املا للمرأة صدارة جدول أعمالا.
 -١٠٢والند ملتزمة ب مان حت ني الدحة والرفاه نميا ساازا من خدالل ال ياسدة الددحية
الوطني د ددة .ووص د ددلح ن د ددبة ال د ددوردات م س د ددات الرعاي د ددة الد د ددحية إىل  ٧٩املائ د ددة خ د ددالل
الق ة  ،٢٠١٦-٢٠١5بملد أن كانح ن بتوا  ٢٩املائة الق ة  .١٩٩3-١٩٩٢واخنق
مملدددل وفيددات الرضددا مددن  5٧لاددال  ١ ٠٠٠وردة حيددة خددالل القد ة  ٢٠٠٦-٢٠٠5إىل 4١
لاال  ١ ٠٠٠وردة حية خالل الق ة .٢٠١٦-٢٠١5
 -١٠3و عددام  ،٢٠٠٠و تددو ننددة القددانون النددد بتمددر ارغتددداب الزوجددي .وبملددد أن
صدددر رأ عددن إحدددحت اللمددان ي تح ددن هددذا التوجددل ،طلبددح احلاوم دة إىل ننددة القددانون إجدرات
مداورت بش ن املوضول أثنات استملراضوا الشامال لنظام الملدالة اننائية.
 -١٠4ومت تمل ددديال الق ددانون املتملل ددق رن ددا األعمد ددال الوحش ددية حب د دق ال بق ددات والقبائ ددال املدد ددنقة
لمل ددام  ١٩٨٩اعتب ددارا م ددن ك ددانون الةاين/ين دداير  ،٢٠١٦حبي ددُ ي ددنص عل د إنش ددات حم دداكم خاص ددة
لت ريا القدال الق ايا.
 -١٠5وصدر كانون األول/دي مرب  ٢٠١٦القانون املتمللق حبقوإل األشاا ذو ااعاقة
ودخ ددال حي ددز النق دداذ ني ددان/أبريال  .٢٠١٧ويت ددمن الق ددانون أحاام ددا خاص ددة بش د ن حق ددوإل
الن ات ذوات ااعاقة وحق األطقال ذو ااعاقة التملليم .وأُطلقح محلدة دالندد املي درة لدذو
ااعاقةد من أجال هتيئة بيئة خالية من الملوائق لألشاا ذو ااعاقة.
 -١٠٦وأطلقح احلاومة محلة دالند نظيقةد بغية ت ريا انوود الرامية إىل توفري مرافق الددرا
الددحي للمميدا ،وحت دني النظافدة والق دات علد التغدوي الملدرات حبلدول عدام  .٢٠١٩وباملةددال،
تقوم احلاومة بتنقيذ الربندام الدوطا لتدوفري ميداه الشدرب املنداطق الريقيدة وخ دة آتدال للتمديدد
والتحول احل ر من أجال توفري إمدادات املياه لألسر اململيشية املناطق الريقية واحل رية.
 -١٠٧وبااشد ددارة إىل احلالد ددة األمنيد ددة الراهند ددة جد ددامو وكشد ددمري وارتقد ددال عد دددد ااصد ددابات
صقوا قوات األمن الندية ،شدد الوفدد علد سياسدة عددم الت دامق م لقدا مدا اارهداب وأشداد
بالدور النشط والبنات الذ ت لا بل الملديد من انوات اململنية تل املن قة.
 -١٠٨وأشددار إىل أن عقوبددة ااعدددام تنقددذ دأندددر احلددارتد عندددما ترتاددس جرميددة بشددملة هتددز
ضددمري اجملتمددا .وعددالوة علد ذلد  ،يددنص القددانون النددد علد تددوفري مجيددا ال ددمانات ااجرائيددة
الالزمة لوق تنقيذ عقوبة ااعدام علد احلوامدال ،وحظدر إعددام األشداا ذو ااعاقدة الملقليدة
أو الذهنية واألحدان انااني.
 -١٠٩ورحبددح أوروغ دوا رشددرول القددانون املتمللددق بتددوفري احلمايددة والرفدداه وال ددمان ارجتمدداعي
للملمال املنزليني.
 -١١٠وأعربددح أوزبا ددتان عددن تقددديرها للموددود الدديت تبددذلا النددد للق ددات عل د الققددر ومحايددة
القئات ال مليقة اجملتما.
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دال احلدد مدن الققدر ،ولانودا أعربدح عدن قلقودا
 -١١١وأشارت هندوراس إىل التقدم اةرز
إزات ارتقال مملدل انتشار الملن ضد األطقال ،ور سيما القتيات.
 -١١٢وأثنح فييح نام علد الندد ملدا حققتدل مدن إجيدازات تلدح حددول انميدا علد التمللديم
انيد والق ات عل الققر وتوفري احلماية للقئات ال مليقة.
 -١١3وأث اليمن عل انوود الرامية إىل حتقيق التنمية والق ات عل الققدر ،والديت تدنملا
خ ط التنمية امل تدامة واس اتيميات ختقي وط ة الققر.
 -١١4ورحظددح زامبيددا مددا اررتيدداح انوددود الدديت تبددذلا النددد
الققر وحتقيق التنمية امل تدامة والشاملة للمميا.

ددارت تشددمال الق ددات عل د

 -١١5وأش د ددارت زمب د ددابو إىل ال ياس د ددات ارجتماعي د ددة وارقتد د ددادية للون د ددد الرامي د ددة إىل تلبي د ددة
احتياجات ال اان األساسية.
 -١١٦ورحبددح انزائددر بددإطالإل برنددام النددد الرقميددة الددذ يودددا،
التواصال والوصول إىل اململرفة.

مجلددة أمددور ،إىل زيددادة

 -١١٧وأعرب ددح أنغ ددور ع ددن القل ددق إزات زي ددادة ح ددارت الملن د والتح ددرش انن دديني ض ددد امل درأة،
وعمال األطقال.
 -١١٨ورحبح األرجنتني بتدشني برنام دزو

الندد.

 -١١٩وأعرب ددح أسد د اليا ع ددن قلقو ددا م ددن أن بملد د الد دداورت التش د دريملية ،ر ددا ذلد د ق ددانون
(تنظيم) امل ا ات األجنبية ،قد ت د إىل تقييد أنش ة اجملتما املدين بدورة مقرطة.
 -١٢٠وأعرب د د ددح البحد د د درين ع د د ددن تق د د ددديرها للمو د د ددود املبذول د د ددة
وارجتماعية ،وأشارت إىل التحديات اليت تواجل الن ات واألطقال.

د د ددال احلق د د ددوإل ارقتد د د ددادية
ذلد

 -١٢١وأثنح بنغالدي علد التنميدة ارجتماعيدة وارقتددادية الديت حققتودا الندد ،ردا
التدابري املتاذة من أجال الق ات عل الققر ،وحت ني التغذية ،وإزالة القموة بني املناطق احل رية
والريقية وتلبية احتياجات ال اان املتمللقة بالدرا الدحي وتوفري مياه الشرب.
 -١٢٢ورحب ددح ب دديالروس بتمل دداون الن ددد م ددا اآللي ددات الدولي ددة حلق ددوإل اان ددان ،ر ددا
الزيارات األخرية اليت قام هبا بمل املقررين املاصني.

ذلد د

 -١٢3ورحبح بلمياا بانوود الرامية إىل التددد للملند والتمييدز ضدد املدرأة ،لانودا أشدارت
إىل إماانية حتقيق املزيد من التقدم هذا اجملال.
 -١٢4وأعرب د ددح بوت د ددان ع د ددن تق د ددديرها للت د دددابري املتا د ددذة م د ددن قبي د ددال برن د ددام دز د ددو الن د دددد،
وااصددالحات املتمللقددة لق د ح ددارت الت د خري النظددام الق ددائي ،وامل دوات املتاددذة لتملزي ددز
امل اواة بني انن ني ومتاني املرأة.
 -١٢5وتناولح دولة بوليقيا املتملددة القوميات ال ياسدات الراميدة إىل حت دني الظدروا اململيشدية
املناطق الريقية ،ور سيما فيما يتمللق باملياه والدرا الدحي.
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 -١٢٦ورحظح بوت وانا أن خ ة التنمية ارجتماعية وارقتدادية للوند تتماشد مدا أهدداا
التنمية امل تدامة ،ورحبح بال كيز عل م لة الق ات عل الققر.
 -١٢٧ورحبددح الربازي ددال ب ددالتزام الن ددد بالق ددات عل د القق ددر وباملب ددادرات ال دديت اخت ددذهتا
الدحة.
 -١٢٨وأشارت بروين دار ال الم إىل أن دستور الند ياقال حق القرد

مي دددان

بيئة نظيقة.

 -١٢٩وأشارت بلغاريا إىل أ ية اللمنة الوطنية حلقوإل اان ان ودعح إىل متديد وريتوا.
 -١3٠وذكددر وفددد النددد أن احلاومددة هي د ت مجيددا الددوزارات املركزيددة والبملةددات الوطنيددة وال دربام
االائية املدعومة مركزيا فيما يتمللق باال هدا من أهداا التنمية امل تدامة ،وأجدرت مشداورات
وطنية تناولح مجيا األهداا رشاركة واسملة من تل انوات اململنية.
 -١3١ومددن أجددال مملانددة األزمددة الزراعيددة ،تملتددزم النددد تملزيددز ت د مني الدددخال مددن خددالل حتقيددق
ارسددتادام األمة ددال للم دوارد املائي ددة واحلقدداب عل د خد ددوبة ال ب ددة عددن طري ددق ارس دتادام املت دوازن
لألمسدة والربط بني املزارل واألسواإل.
 -١3٢وأشددار الوفددد إىل أن احلاومددة ملتزمددة ب ددمان بيئددة عمددال م مونددة للمميددا ،رددا ذل د
انوددات املنارطددة تملزيددز ومحايددة حقددوإل اان ددان ،مددا التشددديد علد أن أنشد ة املدددافملني عددن
حقوإل اان ان ينبغي أن متتةال لإلطار القانوين اةلي.
 -١33ور يزال احلق ال ان من أولويات احلاومدة .وقدد أطلقدح الندد برندام إعمدال احلدق
ال ددان للممي ددا حبل ددول ع ددام  ٢٠٢٢ع ددن طري ددق ت ددوفري م دداكن أف ددال ومي ددورة للققد درات
املن دداطق الريقي ددة واألحي ددات احل د درية القق ددرية وغ ددريهم م ددن ش د درائق اجملتم ددا األض ددمل م ددن الناحي ددة
ارجتماعية وارقتدادية ،را ذل األقليات.
 -١34والقددانون املتمللددق بددارع اا بدداحلق الغابددات للقبائددال املدددنقة وسددائر سدداان الغابددات
التقليديني الدادر عام  ،٢٠٠٦قد منق هذه الشرائق ال اانية احلقوإل املاقولة لم الغابدات
واستغاللا.
 -١35والدولددة ملتزمددة بالق ددات عل د عمالددة األطقددال .وقددد عانددح هددذه الظدداهرة عددن طريددق
اسد اتيمية متملددددة انوانددس تلددح تملددديال قددانون (حظددر وتنظدديم عمددال األطقددال) لملددام ،٢٠١٦
الددذ حيظددر تشددغيال األطقددال دون الرابملددة عشددرة أ مونددة إر بملددد اليددوم املدرسددي مددن أجددال
تقد امل اعدة إطار املشاريا األسرية.
 -١3٦واختذت الملديد من التدابري التشريملية وال ياساتية لتملزيز األمن ارجتماعي وارقتدداد
والملدداطقي للم ددنني .و عددام  ،٢٠١٧أطلقددح احلاومددة الربنددام املتمللددق بتددوفري الوسددائال املاديددة
واألجوزة امل اعدة لابار ال ن.
 -١3٧وطلبددح بوركينددا فاسددو املزيددد مددن اململلومددات عددن إنشددات مراكددز أزم دات تقدددم امل دداعدة
القانونية ل حايا الملن انن ي.
 -١3٨ورحبدح كنددا بدانوود الراميدة إىل تملزيدز إندداا ضدحايا ارعتددات انن دي ،وأثندح علد
اةامة الملليا الندية رع افوا رغاير الوية انن انية.
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 -١3٩ورحبح تشاد بململيدة التشداور الشداملة الديت اتُبملدح لددحت إعدداد التقريدر الدوطا ،وبتملداون
الند ما هيئات اململاهدات.
 -١4٠وأعربدح شدديلي عدن رغبتوددا مملرفدة مددا إذا كاندح هنددارت تددابري حمددددة للتددد للملند
والتمييز عل أساس امليال انن ي أو الوية انن ية.
 -١4١وأشارت الدني إىل التدابري املتاذة ملاافحة الق اد واحلد من ت خري البح
الق ائية ،والتملاون عل الدمليد الدو ملنا ارجتار بالبشر.
 -١4٢وأشارت كولومبيا إىل برندا ي دزدو
ال حقوإل اان ان ملو قي إنقاذ القانون.

الددعاوحت

النددد ودال دان للمميداد ،وبرندام التددريس

 -١43وشددمملح كددوت ديق دوار النددد عل د مواصددلة مددا تتاددذه مددن إج دراتات بش د ن مجلددة أمددور
منوا حرية التملبري وامل اواة بني انن ني والتنمية ارجتماعية وارقتدادية.
 -١44ورحبددح كوبددا بالتش دريملات انديدددة املتمللقددة باألشدداا
وال ياسة انديدة بش ن التملليم اربتدائي.

ذو ااعاقددة وعمددال األطقددال

 -١45وشمملح تشديايا الندد علد ارسدتمابة لتقريدر نندة القدانون
بإلغات عقوبة ااعدام.
 -١4٦ورحبددح الدددالررت بقبددول النددد توصدديات دورة ارسددتملرا
اتقاقية مناه ة التملذيس.

الندد الدذ أوصدح فيدل

ال ددابقة بشد ن التدددديق عل د

 -١4٧وأعربح مدر عدن تقدديرها لةقافدة الشدقافية وارنقتداح وامل داتلة
عل او ما ورد القانون املتمللق باحلق اململلومات.

عمدال حاومدة الندد،

 -١4٨ورحبدح إسدتونيا ودود الندد الراميدة إىل حت دني الوصدول إىل املددمات املاليدة واململاشددات
التقاعدية بالن بة لألشاا املومشني اقتداديا.
 -١4٩ورحظح إثيوبيا التقدم اةرز

تنقيذ التوصيات املتمللقة باستملرا

 -١5٠وأشادت فنلندا باعتماد قانون حقوإل األشاا

ذو ااعاقة،

ال ياسات البيئية.
عام .٢٠١٦

 -١5١وشمملح فرن ا الند عل اح ام اململايري الدوليدة خدالل عمليدات إنقداذ القدانون ،وكقالدة
حرية التملبري والتمما ال لمي.
 -١5٢ورحبددح غددابون بددانوود الراميددة إىل الق ددات عل د الملن د والتمييددز ضددد امل درأة وماافحددة
الملن ضد األطقال واستغاللم.
 -١53وطلبددح سددر رناددا إىل النددد تقددد ممللومددات مقدددلة عددن أف ددال املمارسددات والتدددابري
الململية املتاذة لتشميا املواطنني عل ممارسة حقوم احلدول عل اململلومات.
 -١54ورحظددح هدداييت ال كيددز الابددري عل د احلددد مددن الققددر ،ور سدديما الققددر املدددقا ،وزيددادة
فر احلدول عل التملليم انيد.
 -١55وذكددر وفددد النددد أن التدددد لالعتدددات انن ددي عل د األطقددال ي ددتوجس سددن قددانون يددنص
عل د د إنشد ددات آليد ددات مالئمد ددة لألطقد ددال مد ددن أجد ددال اابد ددال عد ددن انرميد ددة ،وت د ددميال األدلد ددة ،وإج د درات
GE.17-12027

13

A/HRC/36/10

التحقيق ددات ،وع ددر اند درائم علد د اة دداكم علد د وج ددل ال ددرعة ،وعق ددد حماكم ددات مغلق ددة حم دداكم
خاصة.
 -١5٦و إطار قانون ق ات األحددان (رعايدة األطقدال ومحدايتوم) ،لملدام  ،٢٠١5يمل ُدد تدزوي
ال قددال ض دربا مددن الق ددوة ويُملامددال أ طقددال يتملددر لددذه احلالددة مملاملددة األطقددال اةتدداجني إىل
الرعاي ددة واحلماي ددة .وس ددملح وح دددات محاي ددة ال ق ددال التابمل ددة للمقاطمل ددات ح ددارت زواج ق ددر
لألطقال أسقرت عن حدون محال.
د ددال الد ددحة انن د ددية وااجيابي ددة ،وقد ددد اسد ددتةمرت
 -١5٧وتمل د د ا الند ددد ب ي ددة التةقي د د
احلاومة إقامة شراكات املاد وهتيئة وتملزيز القر للشباب.
 -١5٨وو ي ددتادم قددانون الق دوات امل ددلحة (الدددالحيات املاصددة) إر ددروا اسددتةنائية،
واعتُمدت الملديد مدن ال دوابط واملدوازين ل دمان وجدود مبدادئ توجيويدة صدارمة للقدوات امل دلحة
تقت ي رصد ارنتواكات املزعومة حلقوإل اان ان من قِبال هذه القوات.
 -١5٩وفيمددا يتمللددق باألحدددان األخددرية املتمللقددة باألشدداا املنتمددني للماليددة األفريقيددة ،ذكددر
الوفد أن وزير املارجية توىل شاديا رصد احلالدة وطلدس مدن نائدس حداكم دلدي ت دريا التحقيدق
هذه الق ية.
 -١٦٠واختتم وفد الند بت كيد التزام البلد بملدم التالي عن أحد ،والت كد مدن أن ال ياسدات
والربام القائمة شاملة للمميا.

ثاني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -١٦١ستدرس الهند التوصيات التالية ،وستقدم ردودا عليها في وقت مناسب ال يتجاوز
موعد الدورة السادسة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان:
التصديق على البروتوكول االختياري الثاني للعهد الدولي الخاص
١-١٦١
بالحقوق المدنية والسياسية (إستونيا)؛
النظ ررر ف رري االنل ررمام إل ررى البروتوك ررول االختي رراري الث رراني للعه ررد
٢-١٦١
الرردولي الخرراص بررالحقوق المدنيررة والسياسررية ،الهررادع إلررى إلارراء عقوبررة اإلعرردام،
وإلااء عقوبة اإلعدام (البرتاال)؛
التصررديق علررى البروتوكررولين االختيرراريين للعهررد الرردولي الخرراص
3-١٦١
بررالحقوق المدنيررة والسياسررية ،واتفاقيررة القلرراء علررى جميررز أد ر ال التمييررز ضررد
المرأة واتفاقية حقوق األدخاص ذوي اإلعاقة (غواتيماال)؛
النظررر فرري سررحب اإلعالنررات والتحفظررات المتبقيررة علررى اتفاقيررة
4-١٦١
القلاء على جميز أد ال التمييز ضد المرأة (رواندا)؛
التصر ررديق علر ررى اتفاقير ررة مناهلر ررة التعر ررويب وغير رررب مر ررن ضر رررو
5-١٦١
المعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية أو المهينررة ،علررى النحررو الموصررى ب ر
سابق ا (بوتسوانا)؛
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التصديق على وج السرعة على اتفاقية مناهلرة التعرويب وغيررب
٦-١٦١
من ضرو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،وفق ا لاللتزامرات
التي تعهد البلد بها أثناء االستعراض الدوري الشامل عام ( 2012النرويج)؛
التصررديق ،قبررل دورة االسررتعراض الرردوري الشررامل المقبلررة ،علررى
٧-١٦١
اتفاقي ر ررة مناهل ر ررة التع ر ررويب وغي ر رررب م ر ررن ض ر رررو المعامل ر ررة أو العقوب ر ررة القاس ر ررية
أو الالإنسانية أو المهينة (تشي يا)؛
اسررت مال الجه ررود الراميررة إل ررى التصررديق عل ررى اتفاقيررة مناهل ررة
٨-١٦١
التعويب وغيرب من ضرو المعاملة أو العقوبرة القاسرية أو الالإنسرانية أو المهينرة،
وعلررى سررالر الصر ول الدوليررة ،علررى نحررو مررا أوصررت بر هي ررات المعاهرردات ذات
الصلة (بلااريا)؛
التص ررديق عل ررى اتفاقي ررة مناهل ررة التع ررويب وغي رررب م ررن ض رررو
٩-١٦١
المعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية أو المهينررة (أوكرانيررا) (إيلاليررا) (تركيررا)
(الجبر ررل األسر ررود) (جنر ررو أفريقير ررا) (السر ررويد) (غواتيمر رراال) (لبنر رران) (موزامبير ررق)
(الواليات المتحدة األمري ية) (اليونان)؛
التصررديق علررى البروتوكررول االختيرراري التفاقيررة مناهلرة التعررويب
١٠-١٦١
وغي ر رررب م ر ررن ض ر رررو المعامل ر ررة أو العقوب ر ررة القاس ر ررية أو الالإنس ر ررانية أو المهين ر ررة،
والبروتوكررول االختيرراري التفاقيررة القلرراء علررى جميررز أد ر ال التمييررز ضررد الم ررأة،
والبروتوك ررول االختي رراري الملح ررق بالعه ررد ال رردولي الخ رراص ب ررالحقوق االقتص ررادية
واالجتماعي ررة والثقافي ررة ،والبروتوك ررول االختي رراري التفاقي ررة حق رروق اللف ررل المتعل ررق
بإجراء تقديم البالغات (البرتاال)؛
التص ررديق عل ررى اتفاقي ررة مناهل ررة التع ررويب وغي رررب م ررن ض رررو
١١-١٦١
المعامل ررة أو العقوب ررة القاس ررية أو الالإنس ررانية أو المهين ررة ،وكفال ررة أن ي ررون صر ر
التصديق متماديا مز االتفاقية (أستراليا)؛

اإلسر رراع بالتص ررديق عل ررى اتفاقي ررة مناهل ررة التع ررويب وغي رررب م ررن
١٢-١٦١
ض ر رررو المعامل ر ررة أو العقوب ر ررة القاس ر ررية أو الالإنس ر ررانية أو المهين ر ررة وبروتوكوله ر ررا
االختياري ،وكفالة تعريف التشريز المحلي للتعويب وفق ا للمعايير الدولية ،وتوجي
دعوة إلى المقرر الخاص المعنري بمسرةلة التعرويب وغيررب مرن ضررو المعاملرة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة للقيام بزيارة رسمية إلى البلد (ألمانيا)؛
اإلسر رراع بالتص ررديق عل ررى اتفاقي ررة مناهل ررة التع ررويب وغي رررب م ررن
١3-١٦١
ضرررو المعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية أو المهينررة ،وكررول االتفاقيررة
الدولية لحماية جميز األدخاص من االختفاء القسري (اليابان)؛

التصديق على اتفاقية مناهلة التعرويب فري أقرر وقرت مم رن،
١4-١٦١
والتصررديق كررول علررى اتفاقيررة الحررد األدنررى للسررن (رقررم  )1٣٨لعررام ،197٣
واتفاقية منظمة العمل الدولية بشةن حظرر أسروأ أدر ال عمرل األ فرال لعرام 1999
(رق ررم  ،)1٨2والبروتوك رروالت االختياري ررة التفاقي ررة القل رراء عل ررى جمي ررز أدر ر ال
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التمييررز ضررد الم ررأة ،والعهررد الرردولي الخرراص بررالحقوق المدنيررة والسياسررية وإلارراء
عقوبة اإلعدام ،على النحو الوي أوصت ب لجنة القانون في الهند (آيرلندا)؛
اسرت مال عمليررة التصررديق علررى اتفاقيرة مناهلررة التعررويب وغيرررب
١5-١٦١
م ررن ض رررو المعامل ررة أو العقوب ررة القاس ررية أو الالإنس ررانية أو المهين ررة ،واالتفاقي ررة
الدولية لحماية جميز األدخاص من االختفاء القسري (كازاخستان)؛
مل رراعفة الجه ررود الرامي ررة إل ررى التص ررديق عل ررى اتفاقي ررة مناهل ررة
١٦-١٦١
التعويب وغيررب مرن ضررو المعاملرة أو العقوبرة القاسرية أو الالإنسرانية أو المهينرة
(جمهورية كوريا)؛
تسريز عملية التصديق على اتفاقيرة مناهلرة التعرويب وغيررب مرن
١٧-١٦١
ضرو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (إسراليل)؛
الملي قدم ا فري التصرديق علرى اتفاقيرة مناهلرة التعرويب وغيررب
١٨-١٦١
من ضرو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (ديلي)؛
النظر ررر فر رري اسر ررت مال عملير ررة التصر ررديق علر ررى اتفاقير ررة مناهلر ررة
١٩-١٦١
التعويب وغيررب مرن ضررو المعاملرة أو العقوبرة القاسرية أو الالإنسرانية أو المهينرة
(بوركينا فاسو)؛
اسر ررت مال عملير ررة التحلر ررير للتصر ررديق علر ررى اتفاقير ررة مناهلر ررة
٢٠-١٦١
التعويب وغيررب مرن ضررو المعاملرة أو العقوبرة القاسرية أو الالإنسرانية أو المهينرة
(االتحاد الروسي)؛
ت ثير ررف الجهر ررود الرامير ررة إلر ررى التصر ررديق علر ررى اتفاقير ررة مناهلر ررة
٢١-١٦١
التعويب وغيررب مرن ضررو المعاملرة أو العقوبرة القاسرية أو الالإنسرانية أو المهينرة
(الدانمرل)؛
تعزيررز الجهررود الو نيررة م رن أجررل التصررديق علررى اتفاقيررة مناهلررة
٢٢-١٦١
التعويب وغيررب مرن ضررو المعاملرة أو العقوبرة القاسرية أو الالإنسرانية أو المهينرة
(إندونيسيا)؛
التص ررديق عل ررى اتفاقي ررة مناهل ررة التع ررويب وغي رررب م ررن ض رررو
٢3-١٦١
المعامل ررة أو العقوب ررة القاس ررية أو الالإنس ررانية أو المهين ررة وبروتوكوله ررا االختي رراري،
والملي قدما في وضز قانون منز ممارسة التعويب (إستونيا)؛
سن قرانون منرز ممارسرة التعرويب الروي ينظرر فير البرلمران حاليرا
٢4-١٦١
تمشيا مز اتفاقية مناهلة التعويب وغيرب مرن ضررو المعاملرة أو العقوبرة القاسرية
أو الالإنسانية أو المهينة (تركيا)؛
اعتماد مشروع القانون المتعلق بمنز التعويب وغيرب مرن أدر ال
٢5-١٦١
المعاملة أو العقوبرة القاسرية أو الالإنسرانية أو المهينرة ،تمشري ا مرز المعرايير الدوليرة
المرعية (مدغشقر)؛
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اعتماد مشروع القانون المتعلق بمنز التعويب وضمان توافق مز
٢٦-١٦١
أح ررام اتفاقيررة مناهلررة التعررويب وغيرررب مررن ضرررو المعاملررة أو العقوبررة القاسررية
أو الالإنسانية أو المهينة (السناال)؛
النظرر فري التصرديق علرى االتفاقيرة الدوليرة لحمايرة حقروق جميررز
٢٧-١٦١
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (أوروغواي)؛
التعجيررل بالتصررديق علررى االتفاقيررة الدوليررة لحمايررة حقرروق جميررز
٢٨-١٦١
العمررال المهرراجرين وأف رراد أس ررهم ،واتفاقيررة مناهلررة التعررويب وغيرررب مررن ضرررو
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (غواتيماال)؛
تسر رريز الجه ررود الرامي ررة إلر ررى التص ررديق عل ررى االتفاقي ررة الدولير ررة
٢٩-١٦١
لحماية جميز األدخاص من االختفراء القسرري ،واتفاقيرة مناهلرة التعرويب وغيررب
من ضرو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (سيراليون)؛
التصررديق علررى االتفاقيررة الدوليررة لحمايررة جميررز األدررخاص مررن
3٠-١٦١
االختفاء القسري (اليونان) (أوكرانيا)؛
النظر ررر ف ر رري التصر ررديق عل ر ررى االتفاقير ررة الدولي ر ررة لحماير ررة جمي ر ررز
3١-١٦١
األدخاص من االختفاء القسري (بوركينا فاسو)؛
االنلر ررمام إلر ررى اتفاقير ررة عر ررام  19٥٤بشر ررةن وضر ررز األدر ررخاص
3٢-١٦١
عررديمي الجنسررية ،واتفاقيررة عررام  1961بشررةن خفررل حرراالت انعرردام الجنسررية،
واتفاقي ررة ع ررام  19٥1الخاص ررة بوض ررز الالج ررين ،والم ررادة  7م ررن اتفاقي ررة حق رروق
اللف ررل ،مر ررن أجر ررل إنه رراء حر رراالت انعر رردام الجنس ررية وضر ررمان الجنسر ررية ل فر ررال
المتلررين ،وتنفيو هوب االتفاقيات (كينيا)؛
االنلر ررمام إلر ررى اتفاقير ررة عر ررام  19٥٤بشر ررةن وضر ررز األدر ررخاص
33-١٦١
عررديمي الجنسررية ،واتفاقيررة عررام  1961بشررةن خفررل حرراالت انعرردام الجنسررية،
واتفاقية عام  19٥1الخاصة بوضز الالج ين (سلوفاكيا)؛
34-١٦١
(إستونيا)؛

التصررديق علررى نظررام رومررا األساسرري للمح مررة الجناليررة الدوليررة

االنلررمام إلررى نظررام رومررا األساسرري للمح مررة الجناليررة الدوليررة
35-١٦١
ومواءمة تشريعاتها الو نية تماما مع (التفيا)؛
النظر في التصديق على نظرام رومرا األساسري للمح مرة الجناليرة
3٦-١٦١
الدولية (أوروغواي)؛
وضررز اسررتراتيجية و نيررة لمعالجررة ممارسررات العمررل االسررتااللية،
3٧-١٦١
والتص ررديق عل ررى بروتوك ررول ع ررام  201٤الملح ررق باتفاقي ررة منظم ررة العم ررل الدولي ررة
بشررةن العمررل الجبررري لعررام  ،19٣0ومواصررلة تعزيررز حمايررة األ فررال (الممل ررة
المتحدة لبريلانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
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التص ر ر ررديق عل ر ر ررى اتفاقي ر ر ررة الح ر ر ررد األدن ر ر ررى للس ر ر ررن لع ر ر ررام 197٣
3٨-١٦١
(رقر ررم  ،)1٣٨واتفاقير ررة منظمر ررة العمر ررل الدولير ررة بشر ررةن حظر ررر أس ر روأ أد ر ر ال عمر ررل
األ فال ،لعام ( 1999رقم ( )1٨2سلوفينيا)؛
النظررر فرري التصررديق علررى اتفاقيررة منظمررة العمررل الدوليررة بشررةن
3٩-١٦١
العمال المنزليين ،لعام ( 2011رقم ( )1٨9أوروغواي)؛
النظر في االنلمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشةن حظرر
4٠-١٦١
أسوأ أد ال عمل األ فال ،لعام ( 1999رقم ( )1٨2أوروغواي)؛
4١-١٦١

التصديق على االتفاقيات الدولية التي التزمت بها (مدغشقر)؛

التصررديق علررى سررالر اتفاقيررات حقرروق اإلنسرران الترري لررم تنلررم
4٢-١٦١
إليها بعد (الفلبين)؛
التصديق على الص ول الدولية لحقروق اإلنسران التري لرم تصرب
43-١٦١
رف ا فيها بعد (كوت ديفوار)؛

اعتمرراد عمليررة اختيررار مفتوحررة علررى أسرراس الجرردارة عنررد اختيررار
44-١٦١
مردررحين لهي ررات معاهرردات األمررم المتحرردة (الممل ررة المتحرردة لبريلانيررا العظمررى
وآيرلندا الشمالية)؛
االسر رتجابة لللبر ررات الزي ررارة المقدمر ررة م ررن اإلج ر رراءات الخاصر ررة
45-١٦١
التابعة لمجلس حقوق اإلنسان (التفيا)؛
4٦-١٦١

وضز آلية محددة لتنفيو التوصيات المقبولة السابقة (أوغندا)؛

ل ررب المس رراعدة التقني ررة الالزم ررة لتم ررين الح وم ررة م ررن الوف رراء
4٧-١٦١
بالتزاماتها الدولية (كوت ديفوار)؛
االنلررمام إلررى نظررام رومررا األساسرري ومواءمررة تش رريعاتها الو نيررة
4٨-١٦١
معر  ،بمررا فرري ذل ر إدرال أح ررام لتس رريز التعرراون ال امررل مررز المح مررة الجناليررة
الدولية (غواتيماال)؛
اعتماد قانون منز العنف اللالفي والعنف الروي يسرتهدع ف رات
4٩-١٦١
معيّنة (( )201٣الممل ة المتحدة لبريلانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
5٠-١٦١
معها (غواتيماال)؛

االنلررمام لمعاهرردة تجررارة األسررلحة ومواءمررة تش رريعاتها الو نيررة

5١-١٦١

تجريم االغتصا الزوجي (البرتاال) (السويد)؛

إدرال ح ررم ف رري ق ررانون العقوب ررات يج رررم االغتص ررا ف رري إ ررار
5٢-١٦١
الزوجية (أستراليا)؛
إلااء االستثناء المتعلق باالغتصا في إ ار الزوجيرة مرن تعريرف
53-١٦١
االغتصا في قانون العقوبات الهندي وتجريم "جرالم الشرع" (سلوفينيا)؛
18
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إلااء االستثناء المتعلق باالغتصا في إ ار الزوجيرة مرن تعريرف
54-١٦١
االغتصر ررا الر رروارد فر رري المر ررادة  ٣7٥مر ررن القر ررانون الجنر ررالي الهنر رردي (بلجي ر ررا)
(آيسلندا)؛
النظر في إلاراء االسرتثناء المتعلرق باالغتصرا فري إ رار الزوجيرة
55-١٦١
م ررن تعري ررف االغتص ررا ال رروارد ف رري الم ررادة  ٣7٥م ررن الق ررانون الجن ررالي الهن رردي
(ناميبيا)؛
إلااء االستثناء المتعلق باالغتصا في إ ار الزوجيرة مرن تعريرف
5٦-١٦١
االغتصا الوارد في المرادة  ٣7٥مرن قرانون العقوبرات ،تمشريا مرز الجهرود التري
بُولت لحماية المرأة (فرنسا)؛
تجريم كافة أد ال االعترداء الجنسري علرى الفتيرات دون الثامنرة
5٧-١٦١
عشرة ،بما في ذل االغتصا في إ ار الزوجية و"جرالم الشرع" (زامبيا)؛
5٨-١٦١
(ليتوانيا)؛

اتخ رراذ خل رروات إض ررافية لتجر رريم االغتص ررا ف رري إ ررار الزوجي ررة

النظ ررر ف رري س ررن ق رروانين مخصص ررة لمن ررز جر ررالم القت ررل "ب رردواعي
5٩-١٦١
الشرع" ومحاكمة مرت بيها ومالحقة مرن يحثرون علرى ممارسرة العنرف ضرد المررأة
(ناميبيا)؛
٦٠-١٦١
القسري (بيرو)؛

مواصلة الجهرود الراميرة إلرى القلراء علرى زوال األ فرال والرزوال

مواصلة جهودها في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان لجميرز
٦١-١٦١
موا نيها على نحو دامل للجميز (نيبال)؛
٦٢-١٦١

اعتماد خلة و نية بشةن حقوق اإلنسان (كينيا)؛

توسيز نلاق القانون المتعلق بحق األ فرال فري التعلريم المجراني
٦3-١٦١
واإللزامي ،وتعزيز التثقيف بحقوق اإلنسان في المناهج المدرسية (سلوفاكيا)؛
إدرال التثقير ررف بحقر رروق اإلنسر رران فر رري مشر ررروع سياسر ررة التعلر رريم
٦4-١٦١
الجديدة (زامبيا)؛
مواصلة وت ثيف الجهرود الو نيرة لتردريب وتوجير مروألفي األمرن
٦5-١٦١
وغيرهم من مسؤولي إنفاذ القوانين في ميدان حقوق اإلنسان (مصر)؛
االسررتمرار عم رالا بالدسررتور ،الرروي ي فررل المسرراواة فرري الحقرروق
٦٦-١٦١
لجميررز األقليررات ،فرري ترروفير الترردريب الم رررس لحقرروق اإلنسرران لرجررال الشررر ة
لتم يررنهم مررن تسررجيل حرراالت التمييررز والعنررف والتحقيررق فيهررا ،ومحاسرربتهم علررى
التقصير في ذل (فنلندا)؛
ترروفير الترردريب المنهجرري فرري مجررال حقرروق الم ررأة إلررى جميررز
٦٧-١٦١
موألفي إنفاذ القانون والعاملين في الحقلين اللبي والقلالي (بلجي ا)؛
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تعزير ررز بنر رراء القر رردرات فر رري مجر ررال حقر رروق اإلنسر رران للمر رروألفين
٦٨-١٦١
الح رروميين المعنيررين بحمايررة النسرراء والفتيررات والفتيرران ضررحايا العنررف واالعتررداء
الجنسيين (الم سي )؛
اعتم رراد خل ررة و ني ررة د رراملة بش ررةن اإلدم ررال م ررن أج ررل م افح ررة
٦٩-١٦١
اسررتمرار عرردم المسرراواة ،مررز إيررالء عنايررة خاصررة ل دررخاص اللررعفاء مررن قبيررل
النساء واأل فال واألدخاص ذوي اإلعاقة واألقليات (هندوراس)؛
٧٠-١٦١

تعزيز اإل ار الو ني للحد من جميز أنواع التمييز (العراق)؛

ت ثي ررف الجه ررود للر ررمان المس رراواة وع رردم التميير ررز تمش رري ا مر ررز
٧١-١٦١
التزاماتهررا الدوليررة ،عررن ريررق وضررز بررامج عامررة للتوعيررة بحقرروق اإلنسرران واتخرراذ
خلرروات ملموسررة للنهرروض بحقرروق النسرراء والفتيررات ،وأف رراد األقليررات الدينيررة،
والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومارايري الهويرة الجنسرانية وحراملي
صفات الجنسين ،وم افحة التمييز اللبقي ،بما في ذل  :تجرريم االغتصرا فري
إ ر ررار الزوجير ررة؛ ووقر ررف تج ر رريم العالقر ررات الجنسر ررية المثلير ررة بالتراضر رري؛ ووضر ررز
السياسررات والممارسررات المناسرربة لتسررجيل حرراالت العنررف ضررد النسرراء والفتيررات
وأفراد األقليات الدينية والتحقيق فيها ومالحقة مرت بيها (آيرلندا)؛
ضررمان إنفرراذ القرروانين بش ر ل كامررل ومتسررق بايررة ترروفير الحمايررة
٧٢-١٦١
ال افيررة ألف رراد األقليررات الدينيررة واللوالررف المصررنّفة والقبالررل والف ررات اللررعيفة
األخرى (الواليات المتحدة األمري ية)؛
اتخ رراذ ت رردابير فعال ررة لم افح ررة تزاي ررد ح رراالت التعص ررب ال ررديني
٧3-١٦١
والعنف والتمييز (كازاخستان)؛
٧4-١٦١

سن قانون لمنز التعويب (جنو أفريقيا)؛

اعتماد القوانين وتنفيو السياسات الرامية إلى قمز جميز أد ال
٧5-١٦١
التمييز الفعلي ضد أي دخص أو جماعة (غواتيماال)؛
إلارراء المررادة  ٣77مررن قررانون العقوبررات الهنرردي ،وكفالررة عرردم
٧٦-١٦١
تجريم العالقات الجنسية المثلية بالتراضي (آيسلندا)؛
٧٧-١٦١
(إسراليل)؛

اتخ ر رراذ خل ر رروات إلنه ر رراء تجر ر رريم العالق ر ررات الجنس ر ررية المثلي ر ررة

تعررديل أو إلارراء المررادة  ٣77إلنهرراء تج رريم العالقررات الجنسررية
٧٨-١٦١
المثلية (النرويج)؛
إلا رراء الم ررادة  ٣77م ررن ق ررانون العقوب ررات الهن رردي الت رري تج رررم
٧٩-١٦١
الممارسات المثلية بين بالاين متراضين ،وسن تشريز يتسق مز اعتراع المح مة
العليا بحقوق ماايري الهوية الجنسانية (كندا)؛
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اعتمرراد ترردابير فعالررة لحمايررة ماررايري الهويررة الجنسررانية ،بمررا فرري
٨٠-١٦١
ذل اعتماد القانون المتعلق بحماية حقوق هوب الف ة (إسراليل)؛
مواصلة م افحة ممارسات التمييز واالسرتبعاد واإلذالل والوصرم
٨١-١٦١
والعنف التي تعاني منها الف ات المصنّفة (بيرو)؛
اتخاذ تدابير عاجلة إللااء القواعد التري تنلروي علرى تمييرز ضرد
٨٢-١٦١
بقررات اجتماعي ررة معين ررة ،والتحقي ررق ف رري أفعررال التميي ررز والعن ررف الت رري تس ررتهدفها
ومعاقبر ررة مرت بيهر ررا ،وال سر رريما فر رري حالر ررة الممارسر ررات التر رري تسر ررتهدع الر ررداليت
(األرجنتين)؛
اتخ رراذ الت رردابير الالزم ررة لل ررمان فعالي ررة تنفي ررو ق ررانون اللوال ررف
٨3-١٦١
والقبالل المصنّفة ،وال سيما عن ريق تدريب موألفي الدولة (فرنسا)؛
وضررز خل ررة عمررل و ني ررة لم افح ررة ج ررالم ال راهي ررة والعنصر ررية
٨4-١٦١
والقوالررب النمليررة السررلبية ضررد األدررخاص المنحرردرين مررن أصررل أفريقرري ،بمررا فرري
ذل ر وضررز ب ررامج مناسرربة للتوعيررة العامررة تعررالج مش ر لة العنص ررية والخرروع مررن
األفريقيين ،وذل بالتشاور ال امل مز األدخاص المتةثرين بوج خاص (هايتي)؛
تعزيز التقدم المحرز نحو تحقيق أهداع التنمية المستدامة وفري
٨5-١٦١
تحسين مؤدرات التنمية البشرية (جمهورية إيران اإلسالمية)؛
مواصر ر ررلة الجهر ر ررود الرامير ر ررة إلر ر ررى تنفير ر ررو اسر ر ررتراتيجيات التنمير ر ررة
٨٦-١٦١
المستدامة لعام ( 20٣0السودان)؛
تخص رريص الم رروارد ال افي ررة لتحقي ررق أه ررداع التنمي ررة المس ررتدامة
٨٧-١٦١
المتمثلة في الحرد مرن الوفيرات النفاسرية والقلراء علرى وفيرات المواليرد واأل فرال
دون سن الخامسة التي يم ن تفاديها (النرويج)؛
مواصررلة تيسررير ت ررافؤ فرررص وصررول الجميررز إلررى العدالررة وترروفير
٨٨-١٦١
المساعدة القانونية ،وال سيما للف ات اللعيفة واألقليات والمهمشين (أناوال)؛
مواصررلة تعزيررز المسرراواة بررين الجميررز فرري الوصررول إلررى العدالررة،
٨٩-١٦١
وخاص ررة ع ررن ري ررق ت رروفير المزي ررد م ررن المس رراعدة القانوني ررة للفقر رراء والمهمش ررين
(إثيوبيا)؛
وضز وتنفيو لوال تلمن امتثال قلاع األعمال للمعايير الدوليرة
٩٠-١٦١
والو نية لحقوق اإلنسان والعمالة والبي ة وغيرها من المعايير (أوغندا)؛
٩١-١٦١

مواصلة جهودها فيما يتعلق بالسياسات البي ية (دولة فلسلين)؛

كفالررة وصررول جميررز الس ر ان لللاقررة النظيفررة والحديثررة وتلرروير
٩٢-١٦١
المدن الخلراء المراعية للمناخ (اإلمارات العربية المتحدة)؛
االسر ررتمرار فر رري تنفير ررو التزاماتهر ررا الدولير ررة بتسر ررديد مسر رراهماتها
٩3-١٦١
المحددة و ني ا بموجب اتفاق باريس لعام ( 201٥اإلمارات العربية المتحدة)؛
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مواصلة جهودها الرامية إلى إنفاذ سياساتها البي ية بفعاليرة وزيرادة
٩4-١٦١
الالاء الاابي في البلد (بروني دار السالم)؛
اتخرراذ الترردابير المناسرربة لتجنررب االسررتخدام المفررر للقرروة مررن
٩5-١٦١
قبل ضبا األمن (اليونان)؛
٩٦-١٦١
واللرورة (بيرو)؛

تعمي ر ررق احتر ر ررام الق ر رروات المس ر ررلحة والش ر ررر ة لمب ر رردأ التناس ر ررب

تنقي قانون الصالحيات الخاصة للقروات المسرلحة ليتوافرق مرز
٩٧-١٦١
التزاماته ررا بموج ررب العه ررد ال رردولي الخ رراص ب ررالحقوق المدني ررة والسياس ررية ،باي ررة
م افحة اإلفالت من العقا (سويسرا)؛
استعراض قانون اإلجراءات الجنالية فيما يتعلرق باسرتخدام القروة
٩٨-١٦١
من قِبل الموألفين الم لفين بإنفاذ القوانين ،وال سيما المادة ( ٤6سيراليون)؛
منر ررز جمير ررز أعمر ررال العنر ررف ضر ررد األقلير ررات الدينير ررة والقبلير ررة
٩٩-١٦١
والداليت واللبقات الدنيا ومالحقة مرت بيها بواسلة الوسالل القلالية المناسبة
(ال رسي الرسولي)؛
١٠٠-١٦١
الروسي)؛

تعزيرز الجهرود الراميررة إلرى منررز حراالت العنررف اللرالفي (االتحرراد

 ١٠١-١٦١ت ثي ر ررف جهوده ر ررا لم افح ر ررة العن ر ررف الق ر ررالم عل ر ررى أس ر رراس اللبق ر ررة
االجتماعية والتمييز والتحيز ،بما في ذلر عرن ريرق القلراء علرى جميرز أدر ال
التمييز اللبقي في النظام التعليمي (تشي يا)؛
 ١٠٢-١٦١حظررر التعق رريم القسررري عمر رالا بالللبررات المقدم ررة مررن المق ررررين
الخاصررين المعنيررين بمسررالل التعررويب ،والعنررف ضررد الم ررأة ،والحررق فرري الصررحة،
وتمشي ا مز السياسة الس انية الو نية (آيسلندا)؛
 ١٠3-١٦١اتخ رراذ خل رروات ملموس ررة لمن ررز التعق رريم القس ررري والتعق رريم غي ررر
اآلمن والتعسفي ،وتعزيز مساءلة مرت بي هوب الممارسرات ،وكفالرة الموافقرة الحررة
وال املة قبل إجراء هوب العملية واالمتثال للمعايير الدولية (السويد)؛
١٠4-١٦١

إلااء عقوبة اإلعدام (موزامبيق)؛

١٠5-١٦١

النظر في إلااء عقوبة اإلعدام (اليونان)؛

١٠٦-١٦١
إلاالها (ناميبيا)؛

النظررر فرري فرررض وقررف اختيرراري لتلبيررق عقوبررة اإلعرردام بهرردع

 ١٠٧-١٦١النظ ررر ف رري ف رررض وق ررف اختي رراري فعل رري لتنفي ررو عقوب ررة اإلع رردام
بهدع إلاالها تماما (رواندا)؛
١٠٨-١٦١
(بلجي ا)؛
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١٠٩-١٦١

فرض وقف اختياري رسمي لتنفيو عقوبة اإلعدام (ليتوانيا):

 ١١٠-١٦١فرررض وقررف اختيرراري قررانوني لتنفيررو عقوبررات اإلعرردام وتخفيررف
جميررز أح ررام اإلعرردام إلررى عقوبررات بديلررة بهرردع اإللارراء التررام لعقوبررة اإلعرردام
(إيلاليا)؛
١١١-١٦١
(إسبانيا)؛

النظررر فرري تلبيررق وقررف اختيرراري لعقوبررة اإلعرردام بهرردع إلاالهررا

 ١١٢-١٦١تلبي ررق وقر ررف رس ررمي لعقوبر ررة اإلعر رردام ،به رردع التصر ررديق علر ررى
البروتوكررول االختيرراري الثرراني للعهررد الرردولي الخرراص بررالحقوق المدنيررة والسياسررية
(أستراليا)؛
 ١١3-١٦١النظ ررر ف رري تلبي ررق وق ررف اختي رراري لتنفي ررو أح ررام اإلع رردام أثن رراء
نظررر الح ومررة فرري توصرريات لجنررة القررانون فرري الهنررد بشررةن مسررةلة إلارراء عقوبررة
اإلعدام (الجبل األسود)؛
١١4-١٦١

النظر في تلبيق وقف اختياري لعقوبة اإلعدام (تيمور  -ليشتي)؛

١١5-١٦١
اإلعدام (فرنسا)؛

فررض وقررف اختيرراري لتنفيرو أح ررام اإلعرردام بهردع إلارراء عقوبررة

 ١١٦-١٦١تحسررين ألررروع السررجون مررن أجررل ضررمان حقرروق وكرامررة جميررز
األدخاص المحرومين من حريتهم (زامبيا)؛
 ١١٧-١٦١مواص ر ررلة المش ر رراورات ذات الص ر ررلة واعتم ر رراد ق ر ررانون لم افح ر ررة
االتجار بالبشر (بيالروس)؛
 ١١٨-١٦١مواصررلة عمليررة التشرراور مررز جميررز األ رراع المعنيررة مررن أجررل
وضز قانون لم افحة االتجار بالبشر (كوبا)؛
 ١١٩-١٦١مواص ررلة ومل رراعفة جهوده ررا لم افح ررة االتج ررار بالبش ررر وال رررق
الح ررديب ،بم ررا ف رري ذلر ر ع ررن ري ررق تحس ررين إنف رراذ الق ررانون باي ررة إنه رراء إف ررالت
المتاجرين بالبشر من العقا  ،واتخاذ مبادرات ترمي إلى إزالة الوصرم عرن ضرحايا
االتجار وإعادة تةهيلهم (ليختنشتاين)؛
 ١٢٠-١٦١مواصر ررلة تنفير ررو التر رردابير الرامير ررة إلر ررى وقر ررف االتجر ررار بالبشر ررر
(ال رسي الرسولي)؛
 ١٢١-١٦١تعزير ررز اآللير ررات الو نير ررة لم افحر ررة االتجر ررار بالبشر ررر ومسر رراعدة
اللحايا وإعادة تةهيلهم (لبنان)؛
 ١٢٢-١٦١تس رريز الجهررود الراميررة إلررى م افحررة االتجررار بالبشررر ،وال سرريما
عن ريق حماية اللحايا وإعادة تةهيلهم (الفلبين)؛
١٢3-١٦١
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 ١٢4-١٦١مواصر ررلة الجهر ررود الرامير ررة إلر ررى تحسر ررين الخر رردمات االجتماعير ررة
المقدم ررة ل رردعم ض ررحايا االتج ررار بالبش ررر ،والس ررخرة ،واألد ررخاص ال رروين تعرض رروا
لالستاالل الجنسي (ملديف)؛
 ١٢5-١٦١مواصررلة تحسررين اإل ررار التش رريعي الررو ني بشررةن إعررادة تةهيررل
ضحايا االتجار بالبشر (أوكرانيا)؛
 ١٢٦-١٦١تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان حرية الدين والمعتقرد ،وال سريما
ع ررن ري ررق إلا رراء م ررا يس ررمى ق رروانين من ررز الش ررخص م ررن تايي ررر ديانتر ر (ال رس رري
الرسولي)؛
 ١٢٧-١٦١اتخر رراذ جمير ررز التر رردابير اللر رررورية لحماير ررة حقر رروق األدر ررخاص
المنتمين إلى أقليات دينية ،وإلااء القوانين التي تقيّد تايير الديانة (هولندا)؛

 ١٢٨-١٦١إلارراء القرروانين المتعلقررة بمنررز تاييررر الديانررة وإتاحررة الوصررول إلررى
العدالة للحايا العنف والتمييز الدينيين (إيلاليا)؛
١٢٩-١٦١
الدينية (كينيا)؛

تعديل التشريعات من أجرل وقرف العنرف والتمييرز ضرد األقليرات

 ١3٠-١٦١انتهررال السياسررات واتخرراذ الترردابير الالزمررة للررمان حريررة الرردين
والمعتقررد ،والتصرردي لالتجرراب المفررزع الرروي اتخوت ر العنص ررية والتمييررز العنصررري
وكرب األجانب وما يتصل بول مرن تعصرب ،بمرا فري ذلر العنرف الاوغرالي الروي
تحرض علي وترت بر األحرزا اليمينيرة والمنظمرات المتلرفرة المنتسربة إليهرا ضرد
األقليات ،وال سيما المسلمين والمسيحيين والسيخ والداليت (باكستان)؛
 ١3١-١٦١التةكررد مررن أن ي ررون أي ترردبير يحررد مررن حريررة التعبيررر والتجمررز
وت وين الجمعيات على اإلنترنت قالمر ا علرى معرايير محرددة بوضروو ومتوافقرة مرز
القانون الدولي ،بما في ذل القانون الدولي لحقوق اإلنسان (السويد)؛
١3٢-١٦١
والمعتقد (لبنان)؛

مواصر ررلة تلر رروير القر رروانين وبر ررول جهر ررود للر ررمان حرير ررة الر رردين

 ١33-١٦١ضرمان حريرة الردين أو المعتقرد عررن ريرق تنفيرو القروانين القالمررة
مررن أجررل تحسررين حمايررة األدررخاص المنتمررين إلررى أقليررات مررن خلررا ال راهيررة
والتح رريل علررى العنررف الررديني والتمييررز علررى أسرراس الرردين واإلك رراب علررى تاييررر
الديانة (كندا)؛
١34-١٦١

سن قانون لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان (ليتوانيا)؛

 ١35-١٦١تعررديل قررانون (تنظرريم) المسرراهمات األجنبيررة للررمان الحررق فرري
حري ررة ت رروين الجمعي ررات ،ال رروي يش ررمل تم ررن منظم ررات المجتم ررز الم رردني م ررن
الوصول إلى التمويل األجنبي ،وتوفير حماية فعالة للمدافعين عرن حقروق اإلنسران
من الملايقة والتخويف (ألمانيا)؛
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 ١3٦-١٦١مراجع ررة ق ررانون (تنظ رريم) المس رراهمات األجنبي ررة لل ررمان أل ررروع
عمل مةمونة لمنظمات المجتمز المدني في الهند (النرويج)؛
 ١3٧-١٦١تحسرين قررانون (تنظريم) المسرراهمات األجنبيررة بايرة توسرريز نلرراق
تمويل المنظمات غير الح ومية (جمهورية كوريا)؛
 ١3٨-١٦١تلبير ررق قر ررانون (تنظر رريم) المسر رراهمات األجنبير ررة بصر ررورة متسر ررقة
ودررفافة ل فالررة الممارسررة ال املررة للحررق فرري حريررة ت رروين الجمعيررات (الواليررات
المتحدة األمري ية)؛
 ١3٩-١٦١اسررتعراض وتعررديل قررانون (تنظرريم) المسرراهمات األجنبيررة ،الرروي
قد يقيّد وصول المنظمات غيرر الح وميرة إلرى المسراعدة الماليرة األجنبيرة ويرؤدي
إلى إيقاع أنشلتها بش ل تعسفي (تشي يا)؛
 ١4٠-١٦١رف ررز القي ررود أو العقب ررات القانوني ررة الت رري تعت رررض عم ررل أفر رراد أو
منظم ررات المجتم ررز الم رردني ،وتم ررين ه رروب الجه ررات م ررن االض ررلالع بةنش ررلتها
المشروعة دون خوع من االنتقام (سويسرا)؛
 ١4١-١٦١إج ر رراء تحقيقر ررات مسر ررتقلة فر رري جمير ررز حر رراالت االعتر ررداء علر ررى
الصحفيين (ليتوانيا)؛
 ١4٢-١٦١إنهر رراء جمير ررز القير ررود المفروضر ررة علر ررى حرير ررة التعبير ررر وت ر رروين
الجمعيات (باكستان)؛
 ١43-١٦١ضمان حرية التعبير وت وين الجمعيات والتجمز السلمي لجميز
األفراد وتعزيز إجراء حوار هادع يتي لمنظمرات المجتمرز المردني اعتنراق أف رار
متباينة والدعوة إليها (كندا)؛
 ١44-١٦١مواص ررلة جهودهر ررا الرامي ررة إلر ررى حماي ررة الحرير ررة الديني ررة وحقر رروق
األقليات استنادا إلى دستورها وسالر قوانينها ذات الصلة (جمهورية كوريا)؛

 ١45-١٦١جعل جميز التشرريعات ذات الصرلة بمراقبرة االتصراالت متوافقرة
مز معايير حقوق اإلنسران الدوليرة ،والتوصرية علرى نحرو خراص برةن تقتلري جميرز
عمليات المراقبة مراعاة اللرورة والتناسب (ليختنشتاين)؛
 ١4٦-١٦١اتخرراذ الترردابير الالزمررة للررمان قيررام آليررة إدرراع مسررتقلة برصررد
جميز عمليات وكاالت االستخبارات (ليختنشتاين)؛
١4٧-١٦١
(السودان)؛

مواصررلة الجهررود الراميررة إلررى الحررد مررن الفسرراد وزيررادة المسرراءلة

 ١4٨-١٦١تعزيررز األداء المسررتقل للجهرراز القلررالي بايررة الحررد مررن ت ررةخير
اإلجراءات القلالية ،وتعزيرز درفافية العمليرات وضرمان الحرق فري محاكمرة سرريعة
(إستونيا)؛
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١4٩-١٦١
القلايا (إثيوبيا)؛

تخصيص الموارد المناسبة للحد مرن ترةخر المحراكم فري معالجرة

 ١5٠-١٦١تش ررجيز وتيس ررير تس ررجيل الموالي ررد لجمي ررز السر ر ان ،وال س رريما
بالنسرربة ل دررخاص الرروين يعيشررون فرري فقررر مرردقز ،والمنتمررين إلررى أقليررات دينيررة
أو ال رروين يعيش ررون ف رري المن ررا ق النالي ررة م ررن البل ررد ،وذلر ر ع ررن ري ررق اس ررتخدام
وحدات متنقلة وتنظيم حمالت للتوعية (الم سي )؛
 ١5١-١٦١كفالررة حررق األ فررال فرري اكتسررا الجنسررية وفق ر ا للمررادة  7مررن
اتفاقية حقوق اللفل ،بال النظر عن المركز القانوني للوالردين أو االنتمراء اإلثنري
(سلوفاكيا)؛
 ١5٢-١٦١إزالة الحواجز التي تمنز اللوالف والقبالل المصرنّفة مرن تسرجيل
المواليد وحصولهم على دهادات الميالد (البحرين)؛
 ١53-١٦١مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى تعزيرز األمرن الاروالي ،والقلراء
على جميز أد ال سوء التاوية ،وال سيما في أوسا األ فال دون سن الخامسة
(ليبيا)؛
 ١54-١٦١مواص ررلة برامجه ررا لتعزي ررز التنمي ررة االجتماعي ررة واالقتص ررادية ،م ررز
التركيز بوج خاص على النهج القالم على الحقوق إزاء توفير األمرن الاروالي التري
تستهدع أكثر الف ات ضعف ا (سري الن ا)؛
 ١55-١٦١إعمال حقوق اإلنسان على أساس نهج درامل للرمان الحصرول
علررى الس ر ن الاللررق والميرراب والصرررع الصررحي المناسررب ،بمررا فرري ذل ر بالنسرربة
للف ررات المهمش ررة ،وال ررداليت ،واللوال ررف المص ررنّفة ،والمش ررردين ،والعم ررال غي ررر
المال ين ل راضي ،والقبالل المصنّفة ،واألقليرات الدينيرة والعرقيرة ،وذوي اإلعاقرة
والنساء (ألمانيا)؛

 ١5٦-١٦١توسرريز نلرراق خلررة ترروفير السر ن للجميررز مررن أجررل إعمررال حررق
الل ررعفاء ف رري السر ر ن الالل ررق ،والقل رراء عل ررى التش رررد بحل ررول ع ررام ( 20٣0جن ررو
أفريقيا)؛
 ١5٧-١٦١مواصلة سياسة توفير الس ن للجميز التري تقودهرا الح ومرة مرن
أجررل القلرراء علررى مشر لة التشرررد بحلررول عررام  ،20٣0تمشرري ا مررز الهرردع 11
من أهداع خلة التنمية المستدامة لعام ( 20٣0الجزالر)؛
 ١5٨-١٦١ضمان األداء المنتظم لجميز آليات إيصال المسراعدات الماليرة
وغيره ر ررا للمحت ر رراجين ،والت ر رري أُنشر ر ر ت ف ر رري إ ر ررار البرن ر ررامج ال ر ررو ني للمس ر رراعدة
االجتماعية (االتحاد الروسي)؛
 ١5٩-١٦١كفالررة تنفيررو السياسررات االجتماعيررة واالقتصررادية ،مثررل "نهرروض
الهند" ،بصورة محددة الهردع وخاضرعة للمسراءلة ودرفافة ،بحيرب تصرل فوالردها
إلى جميز قلاعات المجتمز (سناافورة)؛
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 ١٦٠-١٦١مواصررلة الجهررود والترردابير الراميررة إلررى تعزيررز األمررن االجتمرراعي
وسياسات العمل ،وتوسيز النموذل اإلنمالي في المنا ق الريفية (مصر)؛
 ١٦١-١٦١مواصررلة دراسررة إم انيررة كفالررة الرردخل األساسرري الشررامل كوسرريلة
لمواصر ررلة تخفر رريل مسر ررتويات الفقر ررر بهر رردع اإلنهر رراء التر رردريجي لنظر ررام الحماير ررة
االجتماعية القالم ،وذل بالتشاور ال امل مز جميز الجهات المعنية (هايتي)؛
 ١٦٢-١٦١مواصررلة تحسررين مسرراعيها الراميررة إلررى القلرراء علررى الفقررر فرري
البلد (إندونيسيا)؛
 ١٦3-١٦١مواصلة جهودها من أجل تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية
والقلاء على الفقر (جمهورية إيران اإلسالمية)؛
 ١٦4-١٦١مواصررلة تعزيررز جهودهررا الراميررة إلررى تحقيررق التنميررة االجتماعيررة
واالقتصادية والقلاء على الفقر (ميانمار)؛
 ١٦5-١٦١مواصر ر ررلة الجهر ر ررود الرامير ر ررة إلر ر ررى تحقير ر ررق التنمير ر ررة االجتماعير ر ررة
واالقتصادية والقلاء على الفقر (الممل ة العربية السعودية)؛
 ١٦٦-١٦١مواص ررلة الجه ررود الرامي ررة إل ررى الح ررد م ررن الفق ررر وتحس ررين رف رراب
الس ان وحماية وإنفاذ حقوق الف ات اللعيفة من الس ان (أوزب ستان)؛
 ١٦٧-١٦١مواصلة جهودهرا الراميرة إلرى تحقيرق التنميرة المسرتدامة والقلراء
على الفقر (اليمن)؛
 ١٦٨-١٦١مواصرلة م افحرة الفقرر ونقررص الارواء والميراب المةمونرة والصرررع
الصحي ،مز إيالء اهتمام خاص للرورة األخو بنهج قالم علرى حقروق اللفرل فري
جميز السياسات (بلااريا)؛
 ١٦٩-١٦١مواصررلة الجهررود الو نيررة الراميررة إلررى تحقيررق التنميررة االجتماعيررة
واالقتص ررادية والقل رراء عل ررى الفق ررر وتحقي ررق التنمي ررة المس ررتدامة الش رراملة للجمي ررز
(مصر)؛
 ١٧٠-١٦١مواصلة زيادة الوصول إلى مياب الشر المةمونة والمستدامة فري
المنررا ق الريفيررة وتحسررين التاليررة بخرردمات الصرررع الص رحي ،وال سرريما للنسرراء
والفتيات (سناافورة)؛
 ١٧١-١٦١مواص ررلة جهوده ررا لتعزي ررز الل ررمان االجتم رراعي وسياس ررة العم ررل
(جمهورية إيران اإلسالمية)؛
 ١٧٢-١٦١تنفي ررو المزي ررد م ررن اإلجر رراءات لتعزي ررز األم ررن االجتم رراعي وأم ررن
العمل ،فلالا عن الجهود الرامية إلى توسيز نلاق نموذل النمرو فري البلرد ليشرمل
المنا ق الريفية (أوزب ستان)؛
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 ١٧3-١٦١مواصررلة تعزيررز التنميررة االقتصررادية واالجتماعيررة المسررتدامة ورفررز
مسررتوى معيشررة الس ر ان بايررة إرسرراء أسرراس متررين لتمتررز دررعبها بحقرروق اإلنسرران
(الصين)؛
 ١٧4-١٦١تس رريز عمليررة توحيررد قرروانين العمررل القالمررة بايررة تحقيررق جملررة
أمور منها تعزيز الحق في المساواة في فرص العمل وفي م ان العمرل ،فلرالا عرن
تحقيق السالمة المهنية (زمبابوي)؛
 ١٧5-١٦١زيررادة اإلنفرراق العررام علررى قلرراع الصررحة وفق ر ا للسياسررة الو نيررة
للصر ررحة لعر ررام  2017واتخر رراذ مزير ررد مر ررن الخلر رروات لتعزير ررز المرافر ررق الصر ررحية
(كازاخستان)؛
 ١٧٦-١٦١اسررتمرار إتاحررة وصررول كب رار السررن إلررى الخرردمات الصررحية فرري
إ ار البرنامج الو ني للرعاية الصحية ل بار السن (كولومبيا)؛
 ١٧٧-١٦١اتخاذ خلوات من أجل تحسين الحصول على الرعاية الصرحية،
وال سيما خدمات صحة األمهات والحصول على خدمات التوليد اللبية المناسربة
باية خفل معدل الوفيات النفاسية ووفيات األ فال (زمبابوي)؛
 ١٧٨-١٦١مواصرلة برول جهودهرا الراميرة إلرى ضرمان أن يالري نظرام الرعايررة
الص ررحية الش ررامل الف ررات الل ررعيفة ،بم ررن فيه ررا األد ررخاص ذوو اإلعاق ررة وسر ر ان
المنررا ق الريفيررة الناليررة الرروين يعررانون مررن مشرراكل الوصررول إلررى خرردمات الرعايررة
الصحية األساسية (جمهورية الو الديمقرا ية الشعبية)؛
 ١٧٩-١٦١مواصلة تعزيز الصحة الجنسية واإلنجابية وحقوق جميز النساء،
عن ريق وضز حد فوري لعمليات التعقيم في المخيمات ،تنفيوا ألمر المح مرة
العلي ررا الم ررؤرخ  1٤أيلول/س رربتمبر  ،2016وكفال ررة حص ررول جمي ررز النس رراء عل ررى
المشررورة ووصررولهن إلررى كامررل وسررالل منررز الحمررل الحديثررة بلريقررة وعيررة وآمنررة
وجيدة ،وتوفير التثقيف الجنسي الشامل (فنلندا)؛
 ١٨٠-١٦١ملر رراعفة جهودهر ررا فر رري مجر ررال صر ررحة األم والصر ررحة الجنسر ررية
واإلنجابية والخدمات الشاملة في مجال منز الحمل (كولومبيا)؛
١٨١-١٦١

زيادة اإلنفاق الح ومي في مجال التعليم (العراق)؛

 ١٨٢-١٦١مواصررلة جهودهررا الراميررة إلررى ضررمان وصررول جميررز األ فررال إلررى
التعليم بجميز مستويات وأنواع (جمهورية الو الديمقرا ية الشعبية 
)؛
١٨3-١٦١
(ميانمار)؛

مواصررلة اتخرراذ خلرروات لترروفير التعلرريم الجيررد والشررامل للجميررز

 ١٨4-١٦١مواصررلة جهودهررا لتنفيررو سياسررات درراملة للررمان التعلرريم الجيررد
لجميز األ فال (قلر)؛
 ١٨5-١٦١تعزيز حق األ فال في التعليم ،وبخاصة التثقيف في مجرال تايّرر
المناخ والت يف مع والتخفيف من آثارب (فييت نام)؛
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 ١٨٦-١٦١ملاعفة جهودها لتنفيو المرحلرة الثانيرة مرن بررامج تروفير التعلريم
للجميز باية التركيز على توفير تعليم ثانوي جيد بةسعار معقولة (بروني دار السالم)؛
 ١٨٧-١٦١زيررادة االسررتثمار فرري التعلرريم اإللزامرري المجرراني الشررامل للجميررز
عن ريق إعلاء األولوية للتدابير الرامية إلى القلاء علرى التمييرز واالسرتبعاد التري
تؤثر في ذوي اإلعاقة من البنات واأل فال والداليت والمهمشين (الم سي )؛
 ١٨٨-١٦١قبول بول المزيد من الجهود لتحسين التعلريم الثرانوي للفتيرات،
بمررا فرري ذل ر ضررمان أن ت ررون المرردارس ماللمررة للفتيررات فرري جميررز المجرراالت
(قيرغيزستان)؛
 ١٨٩-١٦١مواصررلة ضررمان حصررول الجميررز علررى التعلرريم ،وال سرريما أ فررال
اللوالف والقبالل المصنّفة (ال رسي الرسولي)؛
 ١٩٠-١٦١تعزيز إدمال المنظرور الجنسراني فري صرياغة السياسرات وتنفيروها
(كولومبيا)؛
 ١٩١-١٦١كفالة تنفيو خلرة الميزنرة الجنسرانية فري جميرز المقا عرات وفري
مقا عة العاصمة دلهي (جنو أفريقيا)؛
 ١٩٢-١٦١مواصلة إدمال المنظور الجنساني في تصميم وتنفيو السياسات،
وضمان أن تولي خلة التنمية االهتمام بالقدر نفس لشواغل المرأة (كوبا)؛
 ١٩3-١٦١ملراعفة الجهرود للرمان المسراواة برين الجنسرين واتخراذ تردابير
لمنز التمييز الجنساني (تيمور  -ليشتي)؛
 ١٩4-١٦١مواصررلة جهودهررا الراميررة إلررى ضررمان المسرراواة للنسرراء فرري القرروة
العاملة وإيجاد فرص عمل للنساء في المنا ق الريفية (دولة فلسلين)؛
 ١٩5-١٦١اتخاذ تدابير عاجلة لوضز حد للممارسات التقليدية اللارة مثل
مرا يسرمى "جررالم الشرررع" واإلجهراض االنتقرالي علرى أسرراس نروع جرنس الجنررين،
وحرق األرامل ،والباراء الشرعالري ،والرزوال المب رر والقسرري ،وتقرديم الجنراة إلرى
العدالة وضمان تقديم المساعدة لللحايا (األرجنتين)؛
 ١٩٦-١٦١تنفي ررو الق رروانين القالم ررة بش ررةن جمي ررز أدر ر ال العن ررف والعن ررف
الجنسرري ضررد النسرراء والفتيررات ،بمررا فرري ذلر "جررالم الشرررع" ،وإسررقا األجنررة
اإلناث وقتل اإلناث؛ وتوسيز نلاق تعريف االغتصا واالعتداء الجنسي ليشرمل
االغتصر ررا الزوجر رري؛ وإنهر رراء الممارسر ررات اللر ررارة مثر ررل زوال األ فر ررال المب ر ررر
والقسري (كندا)؛
 ١٩٧-١٦١تحسين إنفراذ األح رام القانونيرة التري تحظرر الممارسرات اللرارة
والتمييزيررة ضررد النسرراء والفتيررات ،وال سرريما زوال األ فررال والقتررل المتعلررق بررالمهر
وجرالم الشرع ،وضمان حصول جميز النساء ،دون تمييز ،على الخدمات العامة
(تشي يا)؛
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 ١٩٨-١٦١ت ثيف الجهود الشاملة لحماية النساء والفتيات ،وال سريما ضرد
العنف الجنسي (اليونان)؛
 ١٩٩-١٦١م افحررة العنررف ضررد الم ررأة بواسررلة التش رريعات وترردابير إنفرراذ
القوانين بصورة فعالة (الصين)؛
 ٢٠٠-١٦١اتخرراذ مزيررد مررن الترردابير الفعالررة لحمايررة وتعزيررز حقرروق النسرراء
والفتيررات الالترري ال ي رزلن يتعرضررن للعنررف والتمييررز واالسررتاالل علررى نلرراق واسررز
(اليابان)؛
 ٢٠١-١٦١اتخ رراذ ت رردابير ج ررادة إض ررافية للقل رراء عل ررى العن ررف ض ررد النس رراء
واأل فال ،بما في ذل العنف الجنسي (قيرغيزستان)؛
 ٢٠٢-١٦١مواصررلة وتعزيررز الترردابير الراميررة إلررى منررز وقمررز الجررالم والعنررف
ضد النساء والفتيات ،بما في ذل عن ريق التعليم في مرحلة اللفولرة المب ررة،
والتوعية وتعزيز اآلليات الفعالة للجبر (فييت نام)؛
 ٢٠3-١٦١القل رراء عل ررى الممارس ررات التقليدي ررة الل ررارة ،مث ررل ارتف رراع ع رردد
الوفيات بسبب المهر وحرق األرامل (البحرين)؛
 ٢٠4-١٦١مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز تم ين المرأة وم افحة العنف
ضد المرأة ،تمشيا مز توصيات لجنة فيرما (البرازيل)؛
 ٢٠5-١٦١مواصلة تعزيز المؤسسات من أجل القلاء علرى التمييرز والعنرف
ضد المرأة ،وال سريما العنرف الجنسري ،واعتمراد تردابير محرددة لتحقيرق المسراواة
بين الجنسين في سوق العمل (ديلي)؛
 ٢٠٦-١٦١زير ررادة المر رروارد باير ررة تم ر ررين الناجير ررات مر ررن العنر ررف واالعتر ررداء
األسري من التبليغ عن الجرالم ،مز وجود ضمانات بعدم الت رار (إسبانيا)؛
 ٢٠٧-١٦١معاقبة مرت بي العنف األسري ،فلالا عن تعزيز حمرالت التوعيرة
بشةن العنف الجنساني ،بما في ذل جرالم "الشرع" (إسبانيا)؛
 ٢٠٨-١٦١تعزيررز اإل ررار القررانوني لمنررز العنررف ضررد الم ررأة ،بمررا فرري ذل ر
تنظرريم حملررة توعيررة و نيررة درراملة وضررمان التحقيررق الشررامل فرري حرراالت العنررف
األسري ومالحقة الجناة (إيلاليا)؛
 ٢٠٩-١٦١اعتماد قانون دامل لم افحة جميز أد ال العنرف ضرد المررأة،
بما في ذل العنف األسري واالغتصا في إ ار الزوجية (هندوراس)؛
 ٢١٠-١٦١تعزيز حمايرة حقروق المررأة وفقرا لقرانون حمايرة المررأة مرن العنرف
األسري والقوانين األخرى ذات الصلة (جمهورية كوريا)؛
٢١١-١٦١
األسري (غابون)؛
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 ٢١٢-١٦١مواص ررلة تنفي ررو الق رروانين والسياس ررات ذات الص ررلة ،فلر رالا ع ررن
تدريب الموألفين العموميين على التصدي للجرالم الجنسية والمعاملة غير العادلة
للمرأة (تايلند)؛
 ٢١3-١٦١ملاعفة الجهود الرامية إلرى إنفراذ األح رام القانونيرة التري تحظرر
الممارسات اللارة والتمييزية التي تنته حقوق النساء والفتيات (ليختنشتاين)؛
 ٢١4-١٦١تعزيز تشريعات م افحة الجرالم الجنسية ضرد األ فرال والنسراء
(تيمور  -ليشتي)؛
 ٢١5-١٦١تعزيز األنشلة الرامية إلى القلاء على التمييز ضد المرأة ،الوي
يؤثر بصفة خاصة على النساء من اللبقات الدنيا (قيرغيزستان)؛
 ٢١٦-١٦١تلبيق قانون حماية األ فال من الجرالم الجنسية من أجل زيرادة
حماية األ فال من االعتداء الجنسي (كينيا)؛
 ٢١٧-١٦١كفالررة تلبيررق التشرريز الرروي يحرردد الحررد األدنررى لسررن الررزوال ب ر
 1٨عام ا على كافة المستويات في جميز أنحاء البلد (آيسلندا)؛

 ٢١٨-١٦١ت ثيف جهودهرا الراميرة إلرى القلراء علرى زوال األ فرال ومرا يسرمى
"جرالم الشرع" (إسراليل)؛

 ٢١٩-١٦١مل ر رراعفة الجه ر ررود لمحارب ر ررة زوال األ ف ر ررال المب ر ررر والقس ر ررري
والقلاء علي (سيراليون)؛
 ٢٢٠-١٦١اعتمر ر رراد تر ر رردابير تش ر ر رريعية وسياسر ر ررات لمنر ر ررز الر ر ررزوال المب ر ر ررر
أو القسري (هندوراس)؛
٢٢١-١٦١

مواصلة وت ثيف اإلجراءات لحظر زوال األ فال (غابون)؛

 ٢٢٢-١٦١تعزيز اعتمراد البررامج االجتماعيرة واالقتصرادية التري تعرزز تم رين
المرأة ومشاركتها في الحياة العامة والسياسية (أناوال)؛
 ٢٢3-١٦١اعتماد مشروع القانون الوي ينص علرى تخصريص مقاعرد للمررأة
فرري البرلمرران والمج ررالس التش رريعية ،م ررن أجررل تعزيررز المش رراركة السياسررية للمر ررأة
(هولندا)؛
 ٢٢4-١٦١اعتمرراد قررانون الحصررص الرروي يهرردع إلررى تخصرريص مررا ال يقررل
عررن  ٣٣فرري المالررة مررن المقاعررد فرري الهي ررات التش رريعية فرري الح ومررة المركزيررة
وح ومات المقا عات للمرأة (السناال)؛
 ٢٢5-١٦١اعتماد قانون الحصص الوي يهدع إلى تخصيص مقاعد للمرأة
في الهي ات التشريعية في الح ومة المركزية وح ومات المقا عات (الجزالر)؛
٢٢٦-١٦١
خاص (تركيا)؛
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 ٢٢٧-١٦١حظر ررر عمر ررل األ فر ررال فر رري المشر رراريز األس ر ررية وتوسر رريز قالمر ررة
األنشلة الخلرة ،تمشيا مز توصيات لجنة حقوق اللفل (إسبانيا)؛
 ٢٢٨-١٦١النظررر فرري إلارراء الح ررم الرروي يسررم ل فررال بالعمررل فرري مهررن
ذات صلة باألسرة (سلوفاكيا)؛
٢٢٩-١٦١
(البرازيل)؛

مواصررلة تعزيررز االسررتراتيجيات الو نيررة لم افحررة عمررل األ فررال

 ٢3٠-١٦١مواصر ررلة اتخر رراذ جمير ررز التر رردابير الالزمر ررة لتعزير ررز فعالير ررة حماير ررة
األ فال ،وال سيما في حاالت العنف الجنسي ضد األ فال (البرتاال)؛
 ٢3١-١٦١مواصلة تعزيز مؤسسات حماية األ فال والمراهقين والمراهقرات
بهرردع القلرراء علررى عمررل األ فررال واالسررتاالل الجنسرري وممارسررة زوال األ فررال
(ديلي)؛
 ٢3٢-١٦١وضررز مبرراده توجيهيررة محررددة لحمايررة ودعررم األ فررال ضررحايا
االعتداء الجنسي وأسرهم أثناء سير المحاكمات (سلوفاكيا)؛
 ٢33-١٦١اسرتحداث تشرريعات تحظرر العقوبرة البدنيرة ل فرال فري المنرزل
وفي جميز األماكن األخرى ،بما في ذل بوصفها عقوبة بموجب أدر ال العدالرة
التقليدية (ليختنشتاين)؛
 ٢34-١٦١إدخر ررال التثقير ررف العر ررام الشر ررامل والمسر ررتمر والتوعير ررة والتعب ر ررة
االجتماعية بشةن اآلثار اللارة للعقوبة البدنية (ليختنشتاين)؛
 ٢35-١٦١إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميز حراالت العنرف ضرد األ فرال،
والحظررر الصرري لجميررز أدر ال العقررا البرردني ل فررال دون الثامنررة عشرررة فرري
جميز السياقات (زامبيا)؛
 ٢3٦-١٦١زي ررادة الجه ررود الرامي ررة إل ررى تحس ررين حق رروق اللف ررل ،وال س رريما م ررن
خالل التلبيق الفعال لحظر عمل األ فال ،فلالا عن إعمال حقوق المرأة (فرنسا)؛

 ٢3٧-١٦١إنشرراء آليررة رصررد لمراقبررة التنفيررو الفعررال لتعررديل قررانون (حظررر
وتنظرريم) عمررل األ فررال ،وتنفيررو السياسررة الو نيررة بشررةن عمررل األ فررال ،وحملررة
الميسر رررة لر ررووي اإلعاقر ررة ،باير ررة منر ررز اسر ررتاالل األ فر ررال وحماير ررة حقر رروق
الهنر ررد
ّ
األدخاص ذوي اإلعاقة (تايلند)؛

 ٢3٨-١٦١اتخرراذ جمي ررز الترردابير المناس رربة لتنفي ررو قررانون قل رراء األح ررداث
لعام  201٥من أجل إعادة الفرصة إلعادة تةهيل األ فال حتى سن الثامنة عشرة
(بوتسوانا)؛
 ٢3٩-١٦١مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز فررص األدرخاص ذوي اإلعاقرة
في االستفادة من الم اسب اإلنمالية (ليبيا)؛
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 ٢4٠-١٦١مواص ررلة الجه ررود الرامي ررة إل ررى تحس ررين وص ررول األد ررخاص ذوي
اإلعاقة إلى التعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية (عمان)؛
 ٢4١-١٦١زيررادة إدمررال األدررخاص ذوي اإلعاقررة فرري بررامج وخلر التنميررة
المستدامة (قلر)؛
 ٢4٢-١٦١اتخ رراذ ت رردابير د رراملة لحماي ررة حق رروق األد ررخاص ذوي اإلعاق ررة
وكبار السن وغيرهم من الف ات اللعيفة (الصين)؛
 ٢43-١٦١مواص ررلة السياس ررات الرامي ررة إل ررى ض ررمان تمت ررز األد ررخاص ذوي
اإلعاقررة بررالحقوق والحريررات والوصررول إلررى المرروارد والخرردمات المتاحررة فرري إ ررار
الميسرة لووي اإلعاقة (كولومبيا)؛
حملة الهند
ّ
 ٢44-١٦١كفال رة أن يترراو للفتيررات ذوات اإلعاقررة الحررق فرري التعلرريم علررى
قدم المساواة مز جميز األ فال (أستراليا)؛

 ٢45-١٦١مواص ررلة تعزي ررز السياس ررات المواتي ررة إلعم ررال حق رروق الفالح ررين
وغير رررهم مر ررن األدر ررخاص العر رراملين فر رري المنر ررا ق الريفير ررة (دولر ررة بوليفير ررا المتعر ررددة
القوميات)؛
 ٢4٦-١٦١مواصلة السعي إلى تيسير حصول كبار المسنين علرى الخردمات
الوقالية والعالل الالزم (عمان)؛
 ٢4٧-١٦١ال ررف فررورا عررن األعمررال الوحشررية وانتهاكررات حقرروق اإلنسرران
ضد دعب كشمير وتم ين من ممارسة حق في تقريرر المصرير عرن ريرق اسرتفتاء
حر وعادل وفقا لقرار مجلس األمن (باكستان)؛
 ٢4٨-١٦١إلارراء ق رانون القرروات المسررلحة (الصررالحيات الخاصررة) وقررانون
السالمة العامة ،واتخاذ إجراءات ذات مصداقية إلنهاء ثقافة اإلفالت من العقا
السالدة في "كشمير التي تحتلها الهند" (باكستان)؛
 ٢4٩-١٦١الحظ ررر الف رروري الس ررتخدام بن ررادق الخر رروة ومس رراءلة الجن رراة
الرروين اسررتخدموا القرروة المميتررة ضررد المرردنيين العررزل فرري "كشررمير الترري تحتلهررا
الهند" (باكستان)؛
 ٢5٠-١٦١ترروفير إم انيررة الوصررول دون عراقيررل إلررى األمررم المتحرردة وغيرهررا
مررن المنظمررات الدوليررة ،واالنلررمام إلررى نررداء المفوضررة السررامية لحقرروق اإلنسرران
بشررةن السررماو للمفوضررية بإرسررال بعثررة تقصرري حقررالق إلررى "كشررمير الترري تحتلهررا
الهنررد" مررن أجررل دراسررة حالررة حقرروق اإلنسرران فرري المنلقررة وإعررداد تقريررر بشررةنها
(باكستان).
 -١٦٢تعبّررر جمي ررز االس ررتنتاجات و/أو التوص رريات ال ررواردة ف رري ه رروا التقري ررر ع ررن موق ررف
الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض .وينباي أال يُفهرم أنهرا تحظرى
بتةييد الفريق العامل ك ل.

GE.17-12027

33

A/HRC/36/10

Annex
Composition of the delegation
The delegation of India was headed by the Attorney General, Mukul Rohatgi, and
composed of the following members:
• H.E. Ms. Ruchi Ghanashyam, Vice Minister for Foreign Affairs of India;
• H.E. Mr. Rajiv K. Chander, Ambassador/Permanent Representative of India;
• Mr. P. S. Patwalia, Additional Solicitor General of India;
• Dr. Virander K. Paul, Deputy Permanent Representative of India;
• Prof. Ranbir Singh, Vice Chancellor, National Law University, Delhi;
• Mr. Manish Chauhan, Joint Secretary (UNES), Ministry of External Affairs;
• Ms. Uma Sekhar, Joint Secretary, Ministry of External Affairs;
• Ms. Bina Prasad, Joint Secretary, Ministry of Home Affairs;
• Mr. Chetan B. Sanghi, Joint Secretary, Ministry of Women and Child Development;
• Mr. Vikram Singh Gaur, Joint Secretary, NITI Aayog;
• Mr. K. C. Samria, Joint Secretary, Ministry of Minority Affairs;
• Mr. Alok Ranjan Jha, Counsellor (Political), Permanent Mission of India to the
United Nations Office in Geneva;
• Dr. A. Sudhakara Reddy, Counsellor (Legal), Permanent Mission of India to the
United Nations office in Geneva;
• Mr. Priya Ranjan, Director, Ministry of Rural Development;
• Mr. Khagesh Garg, Director, Ministry of Social and Justice Empowerment;
• Dr. Yumnam Arun Kumar, Deputy Secretary, Ministry of External Affairs;
• Ms. Nabanita Chakrabarti, Under Secretary in the Ministry of External Affairs of
India;
• Ms. Ridhi Sahni, Consultant in the Ministry of Women and Child Development,
Government of India;
• Mr. C. G. Naidu, Office of Attorney General of India.

GE.17-12027

34

