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مقدمة
 -١عق ددد القري ددق العام ددال املع ددا بارس ددتعرا ،ال دددورج الر ددامال ،املنرد د وج د قد درار لد د
حق ددوإل اان ددان  ،١/5دورت ددل ال ددابعة والعرد درين القد د ة م ددن  ١إىل  ١٢أيار/م ددايو . ٢٠١٧
واستُعرضد ااالددة القلبددجل اال ددة اااديددة عرددرة املعقددودة  8أيار/مددايو  .٢٠١٧وتدرأ
وفددد القلبددجل ال د د مندددارو آج .غويقددارا ،كبددر ن دوا األمددجل التنق د ج ملكت د ال درس  ،وال د د
ل الرد و القلب دا .واعتمدد القريدق
أرن ب أ  .كايتانو ،رس انة العالقات اخلارج ة
 ١١أيار/مايو . ٢٠١٧
العامال التقرير املتعلق بالقلبجل جل تل ال ابعة عررة املعقودة
 -٢و  ١3شد ددباي/فرباير  ،٢٠١٧اختد ددار ل د د حقد ددوإل اان د ددان فريد ددق املقد ددررين التد ددا
(اجملموعة الثالث ة) لت ر ارستعرا ،املتعلق بالقلبجل :باراغواج وك ن ا وسوي را.
 -3وعمدالا ب حكددام الققددرة  ١5مددن مرفددق قدرار لد حقددوإل اان ددان  ١/5والققددرة  5مددن
مرفق قرار اجملل  ،٢١/١6صدرت الوثاسق التال ة ألغرا ،استعرا ،ااالة القلبجل:
(أ)

تقرير وطا/عر ،خطي مقدم وفق ا للققرة (١5أ) ()A/HRC/WG.6/27/PHL/1؛

( ) جتم د د للمعلوم د ددات أعدت د ددل مقوض د د ة األم د ددم املتح د دددة ال د ددام ة اق د ددوإل اان د ددان
(املقوض ة ال ام ة) وفق ا للققرة )A/HRC/WG.6/27/PHL/2( ) (١5؛
(ج) موجز أعدتل املقوض ة ال ام ة وفق ا للققرة (١5ج) (.)A/HRC/WG.6/27/PHL/3
 -٤وأُح ل د إىل القلبددجل ،عددن طريددق اجملموعددة الثالث ددة ،قاسمددة أسددةلة أعددد ا سددلقا إسددبان ا،
وأملان ددا ،وبلج ك ددا ،وتر د د ك ا ،وس ددلوف ن ا ،وال ددويد ،وسوي د درا ،واملك د د  ،واململك ددة املتح دددة
لربيطان ددا العظم د وآيرلندددا الرددمال ة ،والنددروي  ،وهولندددا ،والوريددات املتحدددة األمريك ددة  .وميكددن

الرامال.
ارطالع عل األسةلة املوق الربكي لالستعرا ،الدورج

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أشار الوفد إىل اعتقاد القلب ن جل ب ن الر خلق اان ان عل صدورتل ،وبالتدا ر ميكدن
النَّدْال من حقوإل اان ان وكرامتل .كما يؤمن القلب ن ون ب مه ة امل اءلة.
ُسنِدت رساسة ااكومة القلبجل إىل فخامة الرس رودريغو دوتدر ألن الردع قدد
 -6وأ ْ
طال د باح دددا تغ ددر حق ق ددي .ويت ددوإل القلب ن ددون إىل حتق ددق س د ادة الق ددانون وامل دداواة واح د ام
حقددوإل اان ددان ام د النددا بغد النظددر عددن العق دددة أو الوضد ارجتمدداعي أو امل ددال اان ددي
أو العمر أو ااعاقة أو ارنتماء ااثا أو إذا كانوا من مناطق حضرية أو ريق ة.
 -٧وااكوم ددة ملتزم ددة بالوف دداء بالتزاما ددا الناش ددةة ع ددن املعاه دددات ال دديت ص دددإل عل ددا البل ددد،
وبتضددمجل املبددادرات ااةاس ددة خطددة تتعلددق نقددوإل اان ددان .واعتمدددت ااكومددة ،م شدددة طددة
تنم ة القلبجل للق ة  ،٢٠٢٢-٢٠١٧ةوذجا يراعي القوارإل الثقاف ة واان ان ة وهنجا يقدوم علد
حقوإل اان ان توفر اخلدمة العامة .وجيدرج تنق د ةلدة ملكافحدة املخددرات مدن أجدال ااقدا
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عل األرواح واا لولة دون حتول البلد إىل دولة خمدرات .وتلتزم ااكومة ب ادة القانون مج
األوقددات ،واعتمددد ال درس دوتددر س اسددة عدددم الت ددام مطلق د ا م د ارنت اكددات الدديت يرتكب ددا
املعن د ددون بانق د دداذ الق د ددانون .واعتم د دددت ااكوم د ددة هنجد د د ا ش د ددامالا ومتوازند د د ا إزاء التص د دددج للجرمي د ددة
واملخدرات .وبااضافة إىل تعزيز آل ات إنقاذ القانون واا از القضاسي ،ترج ااكومة مراركة
القطاع اخلاص من أجال زيادة واستدامة فعال ة برام ت ه دال متعداطي املخددرات الد ين يرغبدون
ااقالع عن ا وإعادة إدماج م.
 -8ور ميكددن ف ددم مر ددكلة املخ دددرات إر م ددن خددالل ااق درار ب هن ددا ت درتبط ب ددااراسم العن ق ددة
والقق ددر .وي د درتبط العن ددخ ب ب دداطرة املخ دددرات وموردي ددا .وف م ددا يتعل ددق نمل ددة ااكوم ددة ملكافح ددة
املخدددرات" ،ددة وقدداس غددر حق ق ددة ينرددرها منتقدددو ااملددة عل د نطدداإل واس د وتقددوم وسدداسال
ااعالم بارقتبا من ا .ويرر الوفد إىل ما يلي بغ ة تصح تل الوقاس  .أورا ،عمدد هدؤرء
املنتق دددون إىل تغ ددر تعري ددخ عمل ددات القت ددال خ ددارج نط دداإل القض دداء  ،ف دددفعوا اام ددور ووس دداسال
ااعالم إىل اعتقاد خاطئ ندو موجدة مقاجةدة مدن عمل دات القتدال خدارج نطداإل القضداء حتد
سد اإل
رعاية الدولة .وكان هناك حماولة متعمددة رعتبدار أن مج د حدارت القتدال الديت وقعد
ااملة هي عمل دات قتدال خدارج نطداإل القضداء ،والقدول إهندا كاند حتد رعايدة الدولدة ،وهدو أمدر
غ ددر صد ددح  .وثان د دا ،جتد ددرج إعد ددادة ت ه د ددال مروجد ددي املخد دددرات وم د ددتعمل ا ال د د ين است د ددلموا
لل دلطات ،والبدالع عددددهم  ١.٢66مل دون شددخو .وثالثد ا ،ل خدالل ال ددنوات ال د ال ددابقة
ادارة الرس دوتر تنق د  ٩3 ١٩٧عمل دة ملكافحدة املخددرات ،حدجل نقد ت إدارة الدرس
دوتر  53 5٠3عمل ة عندما كدان عمرهدا بالكداد عردرة أشد ر .ورابعدا ،بلدع عددد ارعتقدارت
س د د اإل مكافحد ددة املخد دددرات  6٤ ٩١٧حالد ددة اعتقد ددال .وخام د دا ،إن حد ددارت القتد ددال البد ددالع
عددددها  ٩ ٤3٢حالددة ب ن ددا  ٢ 6٩٢حالددة وفدداة عمد عددن عمل ددات مرددروعة انقدداذ القددانون.
وقددد أدت زيددادة عمل ددات الرددرطة إىل است ددالم مزيددد مددن األشددخاص ،لكددن هندداك مددن قدداوموا
بعنددخ مددن أجددال اافددالت مددن ارعتقددال ،مددا أد بدددورا إىل وقددوع املزيددد مددن الوف ددات .وجيددرج
التحق ق تلقاس ا الوف ات النامجة عن عمل ات إنقاذ القانون اليت يُق  ،أهنا مرروعة.

 -٩وض دداعق إدارة دوت ددر امل زان ددة املخصص ددة للجند دة حق ددوإل اان ددان .وأص دددر الد درس
دوتر األمر التنق ج رقدم  ٢الد ج يُطلدق عل دل أيضدا األمدر اخلداص نريدة املعلومدات  ،وهدو مدا
مل يقعلل أج رس فلب ا من قبال ،وأنر خط ا هاتق د ا لالتصدال املباشدر كتد الدرس مدن أجدال
تلقي شكاو املواطنجل.
 -١٠وتعكخ ااكومة عل وض خطة عمل ا املتعلقة نقوإل اان ان لق ة األعدوام اخلم دة
املقبلة .وستنق هنج ا للتنم ة يقوم عل حقوإل اان ان.
 -١١وتدعم ااكومة آل ة ارستعرا ،الدورج الرامال ونظام األمم املتحدة اقدوإل اان دان.
وسُتخ القرار بر ن التوص ات اليت ميكن قبوهلا ،ا يت ق م التحديات عل الصع د الوطا.
 -١٢وأشد ددار الوفد ددد إىل أن فعال د ددة عمل د ددة ارسد ددتعرا ،الد دددورج الرد ددامال ألن ل د د حقد ددوإل
إبعادها عدن ارسدتقطا ال اسدي .وعلد الدرغم مدن أن ااجدراءات اخلاصدة
اان ان قد ع
التابعة للمجل غالبا ما تكون فعالة ،لكن ضررها قد يكون أكرب من نقع ا بع األح دان.
وأشار الوفد إىل تغريدة كتبت ا املقررة اخلاصة املعن ة ندارت ااعددام خدارج القضداء أو بداجراءات
موجزة أو تع ق ا ،ال دة أغن كارمدار ،تدوحي ب هندا غدر نزي دة وغدر منصدقة .وسد جرج توج دل
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الوق املناس  ،شريطة أن يثبد اسدتقالهلم واسدتعدادهم

دعوات الزيارة إىل املقررين اخلاصجل
للتعاون بطريقة بنّاءة.
 -١3وأشددار الوفددد إىل أن القلبددجل تعمددال عل د التصدددج لتمددرد ش د وعي واضددطرابات و ددرد
اان ددو  ،وع دددم م دداواة وعل ددم اجتم دداعي ،وه من ددة عل د ارقتص دداد م ددن قِب ددال النخب ددة ال اس د ة،
عدال اافدالت مدن العقدا  .وقدال إن اارهدا
وعصابات إجرام ة وعصابات خمدرات ،وذل
الص ُعد الوطا وااقل مي والدو .
يركال ديدا عل ُ

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -١٤أدىل  ٩5وفدددا بب انددات خددالل جل ددة التحدداور .وميكددن ارطّددالع عل د التوص د ات الدديت
اازء الثاين من ه ا التقرير.
قدم أثناء ه ا اال ة
 -١5ورحب د ف د نددام بتصددديق القلبددجل مددؤخرا عل د اتقاق ددة رابطددة أمددم جنددو شددرإل آس د ا
(آس ان) بر ن مكافحة ارجتار بالبرر ،و اصة الن اء واألطقال.
 -١6وأشد ددار ال د د من إىل أن القلبد ددجل وقع د د عل د د الربوتوكد ددول ارخت د ددارج رتقاق د ددة مناهضد ددة
التع د ي وغددرا مددن ضددرو املعاملددة والعقوبددة القاس د ة أو الالإن ددان ة أو امل نددة ،ونق د ت ب درام
حقوإل اان ان ألفراد الررطة ،وبرام القضاء عل الققر.
 -١٧ورحبد زامب ددا بقبددول القلبددجل العديددد مددن التوصد ات املنبثقددة عددن الدددورتجل األوىل والثان ددة
لالستعرا ،الدورج الرامال ،لكن ا أشارت إىل أن معظم التوص ات مل تنق .
 -١8وأعرب د اازاسددر عددن تقددديرها للخطددط الرام ددة إىل حت ددجل م ددتويات مع رددة ال ددكان،
و اصة الن اء واألطقال األسر الققرة.
 -١٩وأشددارت أنغددور إىل التقدددم ا ددرز مددن خددالل اعتمدداد ق دوانجل للوفدداء بارلتزامددات وج د
اتقاق ة حقوإل الطقال.
 -٢٠وهن د ت األرجنت ددجل القلب ددجل عل د اعتم دداد خط ددة تنم ددة القلب ددجل للق د ة ،٢٠٢٢-٢٠١٧
ور س ما اازء املتعلق نقوإل املرأة.
 -٢١وأعرب د أس د ال ا ع ددن قلق ددا إزاء التق ددارير الدديت تق ددد بوق ددوع حددارت قت ددال خددارج نط دداإل
القضاء مرتبطة باار عل املخدرات وتوري الررطة الوطن ة ف ا.
 -٢٢وأشددادت النم ددا بالتدددابر الدديت ا د ا القلبددجل بر د ن الوسدداسال ااديثددة لتنظ د م األسددرة
وااددد مددن الققددر ،ولكن ددا أعربد عددن قلق ددا إزاء اخلطددط الرام ددة إىل إعددادة تطب ددق عقوبددة ااعدددام
وزيادة حارت القتال خارج نطاإل القضاء.
 -٢3وأقددرت أذرب ج ددان بالتق دددم ا ددرز اماي ددة القةددات الض ددع قة ،ومكافح ددة ارجت ددار بالبر ددر،
وكقالة س ادة القانون.
 -٢٤وأشددارت بددنغالدي إىل اخلطددة ارجتماع ددة وارقتصددادية املكونددة مددن عرددر نقدداي اهلادفددة
إىل مكافحة الققر ،واا ود الرام ة إىل ةايدة القةدات الضدع قة ،ودعدم التعلد م ،وبرندام مكافحدة
عمال األطقال ،وال اسات الرام ة إىل مكافحة ارجتار بالبرر.
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 -٢5وأشادت ب الرو بالتدابر اليت ا ا القلبجل لكقالة ااقوإل ارجتماع ة وارقتصادية،
ا ذل تطوير الدعم ارجتماعي ،ومكافحة ارجتار بالبرر.
 -٢6وأثند بلج كددا علد ق ددام ااكومددة باسددتحدا نظددام للرصددد واابددال وارسددتجابة مددن
أجددال األطقددال املتضددررين مددن الصدراع امل ددل  ،وإىل زيددادة حتديددد م ددؤول ات الوكددارت ااكوم ددة
ف ما يتعلق بالتصدج لالنت اكات املرتكبة نق األطقال.
 -٢٧وأشد ددارت البوسد ددنة واهلرس د د إىل ترك د ددز ااكومد ددة عل د د حت د ددجل ةايد ددة ااقد ددوإل املدن د ددة
وال اس ة ،وك ل ااقوإل ارقتصادية وارجتماع ة والثقاف ة .وأشادت باا ود املب ولة دال
حقوإل املرأة والطقال.
 -٢8ورحظ بوت وانا ارلتزام بتعزيز حقوإل اان ان ،لكن ا أعرب عن قلق دا إزاء التقدارير
ال دواردة عددن حددارت القتددال خددارج نطدداإل القضدداء ،وحددارت ارختقدداء الق ددرج ،وزيددادة ةددالت
مكافحة األنرطة املتصلة باملخدرات ،ما أسقر عن وقوع وف ات.
 -٢٩ورحب د الربازي ددال ب دداا ود الرام ددة إىل حظ ددر التم ددز عل د أس ددا امل ددال اان ددي واهلوي ددة
اان ان ة ،لكن ا أعرب عن قلق ا إزاء املزاعم بر ن عدد حارت ارختقاء والقتال خدارج نطداإل
القضاء.
 -3٠ورحظ بروين دار ال الم اا ود الرام ة إىل توس نطداإل ااصدول علد التعلد م اا دد
من خالل سن العديد من القوانجل ،والتقدم ا رز كجل املرأة وتعزيز امل اواة بجل اان جل.
 -3١وأثن د بلغاريددا عل د اا ددود املب ولددة مددن أجددال ااددد مددن الققددر .وأعرب د عددن تقددديرها
رنضمام البلد إىل الربوتوكول ارخت ارج رتقاق ة مناهضة التع ي .
 -3٢ورحب د د كمبوديد ددا بتنق د د معظد ددم التوص د د ات املقبولد ددة املنبثقد ددة عد ددن دورات ارسد ددتعرا،
ال ددابقة .وأشددادت باخلطددة ارجتماع ددة وارقتصددادية املكونددة مددن عرددر نقدداي الرام ددة إىل ااددد مددن
الققر.
 -33وحثد د كن دددا القلب ددجل علد د تقك د د ون ددزع س ددالح ااماع ددات ش ددبل الع ددكرية ،ووق ددخ
ع د ددكرة مند دداطق الرد ددعو األصد ددل ة ،وحت د ددجل وصد ددول ه د د ا الرد ددعو إىل اخلد دددمات الصد ددح ة
وارجتماع ة.
 -3٤وس ددلط تر دداد الض ددوء علد د خط ددة تنم ددة القلب ددجل للقد د ة  ٢٠٢٢-٢٠١٧ال دديت ت دددعو
القطاع العام إىل استخدام هن يقوم عل حقوإل اان ان لدد صد و األمدوال مدن أجدال اادد
من الققر و برام تقدمي اخلدمات ارجتماع ة.
 -35ورحبد شد لي بالتقدددم ا درز التصددديق علد الصددكوك الدول ددة اقددوإل اان ددان .ب ددد
أهنا تعر عن القلق إزاء استمرار عمل ات ااعدام خارج نطاإل القضاء وارختقاء الق رج.
 -36وأعرب الصجل عن دعم ا املة مكافحة املخدرات.
 -3٧وأعربد د كوس ددتاريكا ع ددن قلق ددا إزاء اا ددر علد د املخ دددرات ،ألهن ددا تر ددج عمل ددات
ااعدام خارج نطاإل القضاء ،وتقضي إىل وقوع حارت اختقاء ق رج وتع ي .
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 -38وشددجع كروات ددا القلبددجل عل د األخ د بددن اسددتباقي ي دربط مبدددأ س د ادة القددانون طددة
التنم ة ارجتماع ة وارقتصادية من أجال اعتماد هن أكثر مشورا ادماج معاير حقوإل اان ان.
 -3٩وسددلط كوبددا الضددوء عل د وجددود انددة اقددوإل اان ددان تتمثددال وريت ددا التحق ددق
انت اكات حقوإل اان ان ،فضالا عن انة املرأة اليت تعمال ال مكافحة التم ز ضد املرأة.
 -٤٠وأقرت تر ك ا باا ود وااعازات ف ما يتعلق ب د القجوة بجل اان جل.

 -٤١وأعرب الداةرك عن قلق ا ألن بع املبدادرات األخدرة الرام دة إىل مكافحدة اارميدة ،دا
ذل اار عل املخددرات ،قدد تدؤدج إىل إفدالت مدن العقدا وانت اكدات اقدوإل اان دان.
وأعرب أيض ا عن قلق ا إزاء ارتقاع عدد ارعتداءات عل املدافعجل عن حقوإل اان ان.
 -٤٢وأش ددادت إكد دوادور ب ددااجراءات املتخ د د ة اماي ددة العمد دال املن د دزل جل ،ددا ذلد د دل ددال
العمل ات املر ك ،وارلتزام نماية الب ةة عن طريق وض خطة وطن ة واعتماد قوانجل حمددة.
 -٤3وحث مصر القلبجل عل احد ام املعداير الدول دة اقدوإل اان دان سد اإل اادر علد
املخدرات .وأشارت إىل خطة ال الم بجل ااكومة وجب ة مورو ااسالم ة للتحرير.
 -٤٤ورحظد إسددتون ا اا ددود الدديت تبد هلا القلبددجل للوفدداء بالتزاما ددا
من ارستعرا ،ال ابق.

ددال حقددوإل اان ددان

 -٤5وأعرب فرن ا عن القلق إزاء انترار حارت ااعدام خارج نطاإل القضاء ،واستق رت
عن آل ات املراقبة الوطن ة القاسمة ه ا اجملال.
 -٤6ودع جورج ا القلبجل إىل ارمتناع عن اسدتةنا العمدال بعقوبدة ااعددام ،وتوج دل دعدوة
داسمة إىل املكلقجل بوريات إطار ااجراءات اخلاصة لزيارة البلد.
 -٤٧وأعرب أملان ا عدن القلدق العم دق إزاء التقدارير الدواردة عدن انت اكدات حقدوإل اان دان
س اإل ما ي م باار عل املخدرات.
 -٤8وذك ددرت غان ددا أن ددل علد د ال ددرغم م ددن قب ددول القلب ددجل  ١١م ددن التوصد د ات املقدم ددة خ ددالل
ارستعرا ،ال ابق بر ن وض حدد لعمل دات ااعددام خدارج نطداإل القضداء وتعزيدز امل داءلة عدن
ه ا ااراسم ،فان حارت القتال ه ا ر تزال منتررة عل نطاإل واس .
 -٤٩وأقرت غوات مار بانضمام القلبجل إىل الربوتوكول ارخت دارج رتقاق دة مناهضدة التعد ي .
وأعرب د عددن قلق ددا إزاء التقددارير الدديت تق ددد ب د ن ةلددة ااكومددة ملكافحددة املخدددرات قددد أدت إىل
اضط اد وقتال متعاطي املخدرات واملتاجرين هبا.
 -5٠ورحب هاييت بنجاح الربام ارقتصادية

القلبجل.

 -5١وأش ددار الكرس ددي الرس ددو إىل التق ددارير الد دواردة ع ددن ارجت ددار بالرج ددال والن دداء واألطق ددال
ألغ درا ،ارسددتغالل العمددال .كمددا أعددر عددن قلقددل إزاء عمل ددات القتددال خددارج نطدداإل القضدداء
وارختقاء الق رج.
 -5٢وألقد هندددورا الضددوء عل د التقدددم ا ددرز
املرأة صن القرار ،وتعل م الربا .
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 -53وأعرب د هنغاري ددا ع ددن قلق ددا إزاء مقت ددال أكث ددر م ددن  ٧ ٠٠٠ش ددخو علد د أي دددج أفد دراد
الرددرطة وأف دراد دولجل من د أن تددوىل دوتددر الرساسددة وأعلددن إطددالإل ةلددة ت ددت د مددن يُددزعم
تددورط م األنرددطة املتصددلة باملخدددرات .وأشددارت أيضد ا إىل الت ديدددات الدديت يواج ددا املددافعون
عن حقوإل اان ان.
 -5٤وأعرب د آي ددلندا ع ددن انزعاج ددا ررتق دداع مع دددل القت ددال من د انتخ ددا ال درس دوت ددر ،
وأشارت إىل اردعاءات املتعلقة نارت اختقاء ق درج وتعد ي وغدرا مدن ضدرو سدوء املعاملدة
عل أيدج ضباي الررطة.
 -55وأثن د د د إندون د د د ا عل د د د ق د د ددام القلبد د ددجل باسد د ددتكمال جد د دددول امل د د دوارد البر د د درية املطلوبد د ددة
للق ة  ،٢٠٢٢-٢٠١6وبامل زان ة الكبرة املخصصة للتعل م العام وارلتزام كافحة ارجتار بالبرر.
 -56وأشاد العراإل بالتقرير الوطا املقددم مدن القلبدجل ،وأثدى علد ق ام دا ب دن قدانون ااقدوإل
إطار مكافحة املخدرات.
ااعاب ة وتقدمي الرعاية من أجال التعا
 -5٧وأعرب آيرلندا عن تقديرها رلتزام البلد نقوإل اان ان ،لكن ا أعربد عدن بدالع قلق دا
ال س ادة القانون من ارستعرا ،ال ابق.
إزاء التدهور امللحو
 -58ورحب إيطال ا بب ل املزيد من اا ود

ال حقوإل اان ان وشجع عل ذل .

 -5٩وأشارت ال ابان إىل املراكال ارجتماع ة اليت ترمال ممارسة العنخ ضد املرأة .وعرضد
دعم ا لتطوير مرافق العالج من تعاطي املخدرات ،ووض الربام العالج ة.
 -6٠وأثن ك ن ا عل القلبجل للخطوات اليت ا
عل مواصلة تنق التوص ات املتبق ة.

ا من ارستعراضجل األول والثاين ،وحثت ا

 -6١وأش ددادت مج وري ددة رو الدميقراط ددة الر ددعب ة ب ددالقلبجل عل د الت دددابر ال دديت ا د د ا لتنق د د
التوص ات املنبثقة عن ارستعراضات ال ابقة ،ورحب بالتقدم ا رز ال ةاية حقوإل املرأة.
 -6٢وردا علد األسددةلة والتعل قدات ،قددال وفددد القلبدجل إنددل ،عمدالا بدداألمر اادارج رقددم ،١63
ُشددجع املنظمددات غددر ااكوم ددة ومنظمددات اجملتمد املدددين علد املردداركة اا ددود الدديت تب د هلا
ااكومددة مددن أجددال تعزيددز ارمتثددال لاللتزامددات املتعلقددة نقددوإل اان ددان .وشددارك املدددافعون عددن
حقوإل اان ان جل ات ارستماع اليت نظم ا ل الر و بر ن سن القوانجل ذات التد ثر
حقوإل اان ان ،وهناك قانون ق د ارستعرا ،يتعلق بتحديد حقوق م.
 -63وأبرز أن ااكومة حت م استقالل انة حقوإل اان ان .ويعجل الرس أعضاء اللجنة من
خالل عمل ة اخت ار تراعي معظم ااارت موافقة املنظمات غر ااكوم ة عل اخت دار هدؤرء
األعضاء .وقد تضاعق تقريبا امل زان ة املرصودة للجنة للق ة  .٢٠١٧-٢٠١6
 -6٤وقد أنر ت ااكومة انة مرد كة بدجل الوكدارت اجيداد حدال لقضدايا ارختقداء الق درج
والتعد ي وغرهددا مددن ارنت اكددات اخلطددرة للحددق اا دداة وااريددة واألمددن الرخصددي .وح د
التعريددخ الددوطا ،ر ترددمال عمل ددات القتددال خددارج نطدداإل القضدداء سددو الضددحايا ال د ين ك ددانوا
أعضاءا مجاعات مناصرة لقض ة مع نة .أما ااراسم اليت تق خدارج نطداإل هد ا التعريدخ فتعامدال
عل أهنا جراسم عادية.
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 -65وتتوىل انة مر كة بدجل الوكدارت معاادة م د لة التصددج لالجتدار بالبردر ،دا ذلد
العبوديددة الق درية .وصدددَّق القلبددجل عددام  ٢٠١٧عل د اتقاق ددة رابطددة أمددم جنددو شددرإل آس د ا
املتعلقة بارجتار باألشخاص ،و اصة الن داء واألطقدال ،كمدا وقعد مد بلدد ثالدا علد اتقداإل
ةاية الطقال بغ ة إحراز تقدم تنق ةلة مكافحة ارجتار باألطقال.
 -66وي د ددتق د األشد ددخاص ال د د ين ي د ددتوفون الرد ددروي مد ددن برند ددام ةايد ددة الر د د ود واألمد ددن
وارستحقاقات.
 -6٧وق د ددال الوف د ددد إن ةاي د ددة ورعاي د ددة القة د ددات الض د ددع قة وامل مر د ددة مث د ددال الر د ددعو األص د ددل ة
واألشددخاص ذوج ااعاقددة والن دداء واألطقددال وكبددار ال ددن هددي علد رأ جدددول أعمددال اادارة،
وجيرج النظر موعة من القوانجل اليت تتناول خمتلخ احت اجا م.
 -68ومند د ارس ددتعرا ،ال ددابق ،ل س ددن ع دددد م ددن القد دوانجل مشلد د ق ددانون كقال ددة األطق ددال،
وق ددانون يقض ددي بت ددوفر ااغاث ددة وااماي ددة ح ددارت الطد دوارا ل طق ددال قب ددال الكد دوار وأثناس ددا
وبعدها .ول تعزيز قانون الرعاية الصح ة الراملة وقانون ااصالح الضرييب.
 -6٩أمددا الت دددابر ال دديت تكقددال للزوج ددات امل دداواة ااق ددوإل ف مددا يتعل ددق باملمتلك ددات ،ف ددي
ضددمن العديددد مددن امل دداسال األخددر الدديت ر ت دزال معلقددة .وقددد صدددر أمددر تنق د ج بر د ن التنق د
الكامددال لقددانون الصددحة ااعاب ددة .وأُحددرز تقدددم تنق د برنددام األبددوة امل ددؤولة وبرنددام الصددحة
ااعاب ة ،وقد حدث زيادة كبرة معدل انترار وساسال مند اامدال علد الصدع د الدوطا ،و
ت ددوفر الع ددالج املض دداد لقروس ددات الن ددد العك ددي باجمل ددان علد د م ددد اا دداة للن دداء ااوام ددال
واملرضعات املصابات بقرو نقو املناعة البررية.
 -٧٠وأنر د ت الرددرطة آل ددة داخل ددة للت كددد مددن معاقبددة األشددخاص امل ددؤولجل عددن انت اكددات
حقددوإل اان ددان مثددال التعد ي  .واعتُمددد مبدددأ م ددؤول ة الق ددادة .وتُراعد ااجدراءات ال ددل مة الدديت
تكقال عدم ممارسة التع ي رنتزاع ارع افات أثناء التحق قات.
 -٧١وأشددار الوفددد إىل أنددل جيددرج ا دداذ العديددد مددن التدددابر ملعااددة اكتظددا ال ددجون ،ددا
ذل وض برنام للم اعدة القانون ة.
 -٧٢وهناك قانون حمدد حيظر التم ز عل أسا امل ال اان ي .وم ذل " ،ة نظم أساسد ة
ومراس م صادرة عن ااكومات ا ل ة وسوابق قضاس ة تعاجل جراسم التم ز والكراه ة ،ا ذل
عل أسا امل ال اان ي واهلوية اان ان ة.
 -٧3وأد قانون التعل م ريا ،األطقال والتعل م األساسي العام املعزز إىل زيادة معدرت
أوسدداي الرددعو األصددل ة وااقددا ،معدددل ارنقطدداع عددن الدراسددة .كمددا
ارلتحدداإل باملدددار
أدت زيددادة امل زان ددة املخصص ددة للتعل د م األساس ددي إىل زي ددادة ارلتحدداإل برك د التعل د م أوس دداي
العمال واألطقال امل مرجل.
 -٧٤وش دجع رتق ددا القلبددجل عل د ارسددتقادة مددن جتربددة ااج دراءات اخلاصددة ،وأعرب د عددن
قلق ددا إزاء ارتقدداع عدددد القتل د ب ددب ااعدددامات خددارج نطدداإل القضدداء إطددار ااددر عل د
املخدرات.
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 -٧5ورح لبنان نملة مكافحة املخدرات ،األمر ال ج كان لل آثار إجياب ة عل م دتو
انترار اارمية.
 -٧6وأعربد ل ب ددا عددن تقددديرها للج ددود املب ولددة مددن أجددال مكافحددة الق دداد واارميددة وتعدداطي
املخ دددرات ،وأش ددادت بع ددزم القلب ددجل عل د التص دددج للتح ددديات املتعلق ددة باا ددد م ددن القق ددر وتنق د
س اسات وبرام التنم ة امل تدامة.
 -٧٧وأعربد ل ختنرددتاين عددن قلق ددا إزاء ارقد اح الددداعي إىل إعددادة العمددال بعقوبددة ااعدددام،
وإزاء استمرار عرو ارحتجاز املروعة.
 -٧8واع فد د ل توان ددا ب دداخلطوات ااجياب ددة املتخد د ة لتعزي ددز مع دداير حق ددوإل اان ددان ،لكن ددا
أعرب عن القلق إزاء عمل ات القتال خارج نطاإل القضاء ،وعدزم البلدد علد إعدادة العمدال بعقوبدة
ااعدام.
 -٧٩وأعرب د لك ددمرب عددن قلق ددا إزاء حالددة حقددوإل اان ددان ،ور س د ما عمل ددات ااعدددام
خارج نطاإل القضاء إطار مكافحة املخدرات ،وإزاء مزاعم تع ي املدن جل.
 -8٠وأشادت مال زيا باعازات القلبجل ال حقوإل اان ان ،واع ف  ،بوصق ا عضوا
رابطة آس ان ،بالدور اهلدام الد ج تؤديدل القلبدجل ال دعي إىل وضد خطدة مرد كة برد ن حقدوإل
اان ان املنطقة.
 -8١وأشددادت ملددديخ بدداا ود املب ولددة لتعزيددز امل دداواة بددجل اان ددجل واع ف د بدداا ود الدديت
تب هلا القلبجل لكقالة حت جل نوع ة التعل م.
ارتقاإل ال اسي لتحق ق ال الم م نداناو ،وااجراءات الرام ة إىل
 -8٢وح املك
م اعدة األشخاص املرردين ،وسن قانون األبوة امل ؤولة والصحة ااعاب ة.
 -83ورحددا اابددال األسددود اا ددود املب ولددة امايددة حقددوإل األطقددال ،لكنددل أعددر عددن أسددقل
رادراي عدددد كبددر مددن األطقددال العمددال .وأعددر عددن القلددق إزاء عمل ددات القتددال خددارج نطدداإل
القضاء اليت يتعر ،هلا من يُرتبل ممارست م جتارة املخدرات.
 -8٤وأثى املغر عل مبادرات القلبجل الرام ة إىل تعزيز ااقوإل ارجتماع ة وارقتصادية مدن
خالل برام ااد من الققر ،وحت جل فدرص الوصدول إىل التعلد م وتعزيدز فدرص التوع دخ ،وكد ل
عمل ا ال مكافحة ارجتار بالبرر.
 -85ورحظد موزامب دق مد التقددير تنق د اخلطدة ارجتماع ددة وارقتصدادية املكونددة مدن عرددر
نقدداي ،مددا أد إىل ااقددا ،شددديد معدددرت الققددر ،وأشددادت بالتقدددم الد ج حتقددق م د لة
امل اواة بجل اان جل.
 -86وذكددرت م اةددار أن التصدددج للت ديددد ال د ج يرددكلل تعدداطي املخدددرات ينبغددي أن ي د ك
للحكومة ،وأشادت بالتدابر املتخ ة مؤخرا ف ما يتعلق بالب ةة.
 -8٧ورحب ن بدال باملبدادرات الرام دة إىل زيدادة تعزيدز اادق الصدحة والتعلد م ،وأشدارت إىل
اا ددود الرام ددة إىل القضدداء علد أسدوأ أشددكال عمددال األطقددال ،ومكافحددة ارجتددار بالبرددر ،وةايددة
حقوإل العمال امل اجرين.
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 -88وأشادت هولندا بالتدابر املدهرة اليت ا ا القلبجل ملكافحة ارستغالل اان دي علد
شددبكة اان ن د  ،وارجتددار بالبرددر .وأعرب د عددن قلق ددا إزاء ارتقدداع عدددد حددارت ااعدددام خددارج
نطاإل القضاء.
 -8٩وأثن ن وزيلندا عل القلبجل لتصديق ا عل الربوتوكول ارخت دارج الثداين امللحدق بالع دد
الدددو اخلدداص بددااقوإل املدن ددة وال اسد ة ،اهلدداد إىل إلغدداء عقوبددة ااعدددام ،وعلد سددن قددانون
األبوة امل ؤولة والصحة ااعاب ة.
 -٩٠وأعرب النروي عن تقديرها ا ود القلبجل وعمل دا مدن أجدال حتق دق ال دالم ،وشدجع
عل مواصلة ااصالحات الرام ة إىل تعزيز حقوإل العمال ومكافحة الق اد.
 -٩١وأعرب باك تان عن تقديرها انراء فرقة العمال الوطن ة ملكافحة اارمية الب ة ة ،وتنق
برام ااد من الققر ،وبرندام سدبال ك د الدرزإل امل دتدامة ،والربندام الردامال واملتكامدال لتدوفر
اخلدمات ارجتماع ة.
 -٩٢واع ف تراد بالتقدم ا رز
بتحق ق التنم ة امل تدامة.

ارت الصحة والتعل م وال كن .وأشدارت إىل ارلتدزام

 -٩3ورحب د بولن دددا باعتم دداد الق ددانون املتعل ددق بت ددوفر ااماي ددة وااغاث ددة ل طق ددال ح ددارت
الطد دوارا ،الد د ج ي ددد إىل ت ددر مل مش ددال األطق ددال املنقص ددلجل ع ددن ذوي ددم ،وت دددري عناص ددر
النجدة عل ةاية الطقال حارت الطوارا.
 -٩٤وأعرب الربتغدال عدن قلق دا إزاء اخلطدط الرام دة إىل إعدادة تطب دق عقوبدة ااعددام بعدد أن
أُلغ قبال أكثر من عقد من الزمان ،وإزاء استمرار ةلة مكافحة املخدرات.
 -٩5وأشارت قطر إىل التقدم ا درز ،ور سد ما ف مدا يتعلدق بدااقوإل ارقتصدادية وارجتماع دة
والثقاف ددة ،وأعرب د عددن تقددديرها خلطددة العمددال ااةاس ددة ،ح ددا ا د ت هنج د ا شددامالا إزاء التنم ددة
القاسمة عل حقوإل اان ان.
 -٩6وأعربد د مج وري ددة كوري ددا ع ددن قلق ددا برد د ن ااال ددة الراهن ددة للحق ددوإل املدن ددة وال اسد د ة،
وذكرت أن حقوإل اان ان جي أن حت م مج األوقات.
 -٩٧وش ددجع مج وري ددة مول دددوفا القلب ددجل عل د د أن جتع ددال ةاي ددة ااق ددوإل األساس د د ة ام د د
األشخاص صم م ال اسات وااجراءات .وأعرب عن قلق ا إزاء املبادرات الرام ة إىل إعدادة
العمال بعقوبة ااعدام.
 -٩8وذكددرت رومان ددا أن تنق د التوص د ات املقبولددة املنبثقددة عددن ارسددتعرا ،ال ددابق قددد أثب د
التدزام البلدد نقدوإل اان دان .وأثند علد ق دام القلبدجل بداطالإل ةلددة قاسمدة علد ااقدوإل للقضدداء
عل خطر املخدرات.
ددارت الرعاي ددة الص ددح ة
 -٩٩وأثددى ارحت دداد الروسددي عل د ق ددام القلب ددجل ب ددن تر دريعات
والتعلد م والعمددال ،ورحد بتحديددد حصددو التوع ددخ ل شددخاص ذوج ااعاقددة ،و طددة تنم دة
القلبجل للق ة .٢٠٢٢-٢٠١٧
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 -١٠٠وأشادت اململكة العرب ة ال عودية باس ات ج ة القلبجل لتخق دخ حددة الققدر الديت اسدتقاد
من ا حوا  ٤ماليجل من األسر املع ر ة الققرة.
 -١٠١وأثن سرال ون علد القلبدجل للج دود املتواصدلة الرام دة إىل حت دجل ح داة سدكاهنا ،دا
ذل برنام سبال ك الرزإل امل تدامة .وأشارت إىل اا ود الرام ة إىل إعمال حقوإل الن داء،
ا ذل من خالل م ثاإل املرأة.
 -١٠٢وأشددارت سددلوفاك ا إىل سددن عدددة ق دوانجل ددال حقددوإل اان ددان اسددتجابة للتوص د ات
املنبثقة عن ارستعرا ،ال ابق .وأعرب عن قلق ا إزاء املبدادرات الرام دة إىل إعدادة العمدال بعقوبدة
ااعدام.
 -١٠3وأعربد سددلوف ن ا عددن قلق ددا إزاء التقددارير الدواردة عددن حددارت ارختقدداء الق ددرج والقتددال
خددارج نطدداإل القضدداء باسددم ااددر عل د املخدددراتَّ ،
وذكددرت القلبددجل بالتزاما ددا وج د القددانون
الدو اقوإل اان ان.
 -١٠٤ورحب د إس ددبان ا بالل ددة ال دديت أنر د ا ان ددة حق ددوإل اان ددان ملعاا ددة الر ددكاو املتعلق ددة
نقوإل اان ان ،فضالا عن الترريعات املتعلقة نماية األطقال حارت الطوارا.
 -١٠5وأش ددارت س ددرج رنك ددا إىل ال اس ددات وال د دربام ال دديت وض ددع لتعزي ددز حق ددوإل العم ددال
امل دداجرين عل د الصددع د الددوطا ،ور سد ما امل دداعدة املقدمددة إىل امل دواطنجل القلب ن ددجل العدداملجل
اخلارج من خالل صندوإل م اعدة املواطنجل وامل اعدة القانون ة.
 -١٠6ورحبد دولدة فل دطجل بداا ود الرام ددة إىل حت دجل التعلد م ،وأشدادت بداخلطوات املتخد ة
لتعزيز حقوإل األشخاص ذوج ااعاقة ،ا ذل عن طريق وض خطة عمال وطن ة.
 -١٠٧ورح ال ودان بربنام استحدا فدرص العمدال اخلضدراء مدن أجدال ةايدة الب ةدة ،فضدالا
عددن ارنضددمام إىل اتقاق ددة رابطددة أمددم جنددو شددرإل آس د ا ملكافحددة ارجتددار باألشددخاص ،و اصددة
الن اء واألطقال ،واتقاق ة منظمة العمال الدول ة بر ن العمال املنزل جل (رقم  )١8٩لعام .٢٠١١
 -١٠8وأعرب د ال ددويد عددن قلق ددا ألن  ٧.3مالي دجل ام درأة القلبددجل ر حيصددلن عل د وسدداسال
من اامال ااديثة ،ح التقدير الوارد ب انات حكوم ة عام .٢٠١6
 -١٠٩وأعربد د سوي د درا ع ددن قلق ددا الب ددالع إزاء التق ددارير ال دديت تر ددر إىل أن وق ددوع العدي ددد م ددن
حددارت ااعدددام خددارج نطدداإل القضدداء ،وإزاء اخلطدوات التردريع ة اااريددة مددن أجددال إعددادة العمددال
بعقوبة ااعدام.
 -١١٠وأثن تايلند عل توفر ااماية للقةدات الضدع قة ،وتطب دق قواعدد األمدم املتحددة ملعاملدة
ال دج نات والتددابر غدر ارحتجازيدة للمجرمددات (قواعدد بدانكوك) ،واا دود الرام دة إىل مكافحددة
ارجتار بالبرر وتقدمي امل اعدة للضحايا وتنق األمر املتعلق نرية ااعالم .
 -١١١ورحظ د ت مددور  -ل ردديت اعتمدداد قددانون األبددوة امل ددؤولة والصددحة ااعاب ددة ،وبرنددام
اركتقاء من األغ ية األساس ة ،وبرنام سدبال ك د الدرزإل امل دتدامة ،واا دود الرام دة إىل زيدادة
مراعاة ا اكم لالعتبارات اان ان ة.
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 -١١٢ورحبد تددون بانضددمام القلبددجل إىل الربوتوكددول ارخت ددارج رتقاق ددة مناهضددة التع د ي ،
والربام اليت وضعت ا ملكافحة الققر.
 -١١3وأش ددادت أوغن دددا ب ددالتزام القلب ددجل بتحق ددق النم ددو الر ددامال إط ددار خط ددة تنم ددة القلب ددجل
للق ة  ٢٠٢٢-٢٠١٧وباخلطة ارجتماع ة وارقتصادية املكونة من عرر نقاي.
 -١١٤وأعرب أوكران ا عن اح ام دا رلتدزام القلبدجل بارتقاق دات الدول دة ،وشدجعت ا علد ا داذ
نظدام العدالدة ااناس دة وف مدا يتعلدق بداح ام
تدابر لتح جل حالة حقدوإل اان دان ،دا ذلد
حقوإل األطقال واألشخاص ذوج ااعاقة.
 -١١5وأعرب د اململكددة املتحدددة عددن قلق ددا إزاء ارتقدداع عدددد الوف ددات املرتبطددة نملددة مكافحددة
املخدرات ،وإزاء اخلطط الرام ة إىل إعادة العمدال بعقوبدة ااعددام وخقد سدن امل دؤول ة ااناس دة،
ضمن أمور أخر .
 -١١6وشددددت الوريددات املتحدددة األمريك ددة عل د أمه ددة التحق ددق
نملة مكافحة املخدرات.

عمل ددات القتددال املرتبطددة

 -١١٧ورحب د أوروغ دواج بدداا ود الرام ددة إىل ةايددة ضددحايا ارجتددار بالبرددر ،وبااعددازات الدديت
ال مكافحة التم ز والعنخ عل أسا امل ال اان ي واهلوية اان ان ة.
حتقق
 -١١8وأشارت أوزبك تان إىل انضمام القلبجل إىل الربوتوكول ارخت ارج رتقاق ة مناهضة التع ي .
 -١١٩ورحب مج ورية فنزويال البول قارية باا ود املب ولة اربة الققر ونملة مكافحة املخدرات.
 -١٢٠وأشادت غابون بالتقدم الكبر ا رز
ال ابق.

تعزيز حقوإل اان ان وةايت ا مند ارسدتعرا،

 -١٢١وأثند سددنغافورة علد القلبددجل للج ددود الدديت تبد هلا مددن أجددال حتق ددق العدالددة ارجتماع ددة،
وحتق ق النمو الرامال للجم وااد من عدم امل اواة.
 -١٢٢وف ما يتعلق بالعنخ ضدد املدرأة ،ذكدر وفدد القلبدجل صددور مبدادا توج دة علد م دتو
الق ددر م ددن أج ددال إنر دداء نق دداي اتص ددال ميك ددن أن يلج د إل ددا الض ددحايا م ددن أج ددال ااص ددول عل د
م اعدة فورية.
 -١٢3وأشددار وفددد القلبددجل إىل إنردداء انددة مرد كة بددجل الوكددارت معن ددة باألطقددال النزاعددات
امل لحة ،عام  .٢٠١3وحتد عن وجود نظدام لرصدد ارنت اكدات اخلطدرة اقدوإل الطقدال
حارت النزاعات امل لحة من أجال اابال عن ا والتصدج هلا.
 -١٢٤ول تعزيز قانون قضاء األحدا ورعايت م .ويُطل مدن الوحددات ااكوم دة ا ل دة مجلدة
أمور من ا تع جل أخصاس جل اجتماع جل من أجال م اعدة األطقال املخالقجل للقانون.
 -١٢5وقد سجال برنام مكافحة عمال األطقدال تراجد عددد األطقدال العداملجل بن دبة ٤٧.٩
املاسددة ،ومددن ش د ادات للمنرددةت اخلال ددة مددن ترددغ ال األطقددال ،وأغلددق املنرددةت الدديت ت ددتغال
األطقددال أعمددال خطددرة .وقدددم مرددروع شددجرة املالسكددة امل دداعدة ارجتماع ددة إىل األطقددال
ال ين تعرضوا لعمالة األطقال.
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 -١٢6وأصدددرت ااكومددة األمددر الددوزارج رقددم  ١٧٤الد ج كددرر ت ك ددد حددق العمددال الدسددتورج
والقانوين األمن الوع قي عن طريدق مند عقدود عمدال حمدددة الغدر( ،هدي اتقداإل قلمدا يدؤدج
إىل ق ام صاح العمال باعطاء العمال وع قة أو عمال بصقة داسمدة) ،كمدا عدزز األمدر حقدوإل العمدال
ف ما يتعلق عاير العمال والتنظ م ال ا واملقاوضة ااماع ة .وس جرج استعرا ،إطار اانقاذ.
 -١٢٧وقددال الوفددد إن ااقددا عل د حقددوإل العمددال القلب ن ددجل اخلددارج يعد ُدد مددن األولويددات.
وتت ددوىل إدارة توع ددخ القلب ن ددجل اخل ددارج تنظد د م قط دداع التوع ددخ ف م ددا وراء البح ددار .وذك ددر أن
القلبددجل لدددي ا اتقاقددات عمددال ثناس ددة مد  3١مددن بلدددان املقصددد .وتددنظم حلقددات دراس د ة اعددادة
إدماج وتدري العمال العاسدين.
 -١٢8ونقد ت القدوات امل ددلحة خطددة ال ددالم واألمددن الددداخل جل (التعدداون) ،والدديت أُدرجد
خطددة دعددم التنم ددة واألمددن (ااريددة) .وتركددز اخلطتددان علد الدددعم مددن أجددال بندداء الدولددة ،والتعدداون
الع ددكرج  -امل دددين ،وبن دداء ال ددالم ،والعم ددال الع ددكرج ض ددد ااره دداب جل وااماع ددات امل ددلحة
األخر  .ور تُن ّق العمل ات الع كرية إر مناطق تر د ديدات تعر ،سالمة ال كان للخطر.
 -١٢٩وأد األمددر التنق د ج رقددم  ٢6٤إىل إنردداء وحدددات م ددلحة خمتلددخ املندداطق قوام ددا
مددن امل دواطنجل مل دداعدة الع ددكريجل التصدددج ملخدداطر التمددرد عل د الصددع د ا لددي ولددد وقددوع
كوار ونكبات ،وللم داعدة مرداري التنم دة ارجتماع دة وارقتصدادية .وهد ا القدوة امل دلحة
ل د قددوة شددبل ع ددكرية .ول إنردداء فرقددة عمددال وطن ددة مددن أجددال ت دري ااماعددات امل ددلحة
اخلاصة بانغ امورو و املنطقتجل املتامختجل هلا رقم  ٩و.١٢
 -١3٠وهندداك قددانون حقددوإل الرددعو األصددل ة الد ج حيمددي ااقددوإل ااماع ددة هل د ا الرددعو .
ومل تقد د أج ح ددارت إخ ددالء ق ددرج للر ددعو األص ددل ة ب ددب عمل ددات التع دددين .ور يُ ددم
لرركات التعدين بالوصول إىل األراضدي التقل ديدة هلد ا الردعو دون موافقت دا اادرة امل دبقة عدن
علددم .وينطبددق ه د ا ااظددر أيض دا عل د الق دوات امل ددلحة ،إر عمل ددات املطدداردات ال دداخنة .
وخطة تنم ة القلبجل للق ة  ٢٠٢٢-٢٠١٧قد أذك الوعي نقوإل الرعو األصل ة.
 -١3١وس ناق زعماء لد الندوا التوصد ات املتعلقدة بعقوبدة ااعددام .وأشدار الوفدد إىل أن
ااكومددة ملتزمددة باهندداء عمل ددات القتددال وبالعمددال ،قدددر اامكددان ،عل د كددب اا دراسم النامجددة عددن
تعاطي املخدرات ،والق اد ،والققر.
 -١3٢وباختصار ،كرر الوفد ت ك د أن القلبجل دأب عل اتباع ثقافة اح ام حقدوإل اان دان؛
ول إنراء آل ات ومؤس ات ذات صلة تعمال بصورة سل مة لتمكجل البلد من ارمتثال رلتزاماتدل
الوفاء الرامال بالتزاما ا ال حقوإل اان ان مدن
وج املعاهدات ،وتعمال القلبجل عل
خالل ترج مرداركة مج د أصدحا املصدلحة؛ وتواصدال حتق دق خطدوات كبدرة تعزيدز وةايدة
حق ددوإل اان ددان للقطاع ددات الض ددع قة اجملتم د د ؛ ور تن ددت الدول ددة س اس ددة تع ددزز أو تر ددج
عمل ات القتال خارج نطاإل القضداء ،فجم د عمل دات إنقداذ القدانون املتعلقدة كافحدة املخددرات
تُن ّق حدود القانون ،ح تعل مات الرس دوتر .
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ثاني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -١33ستدرس الفلبين التوصيات المقدمة أثناء جلسة التحاور المدرجة أدناا ،وساتقد ردودهاا
عليها في وقت مناسب ال يتجاوز موعد الدورة السادسة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان:
١-١33
(غابون)؛

التصديق على جميع االتفاقيات التي لا يصابا البلاد رفا ا فيهاا بعاد

 ٢-١33التصديق دون إبطاء على االتفاقياة الدولياة لحماياة جمياع اص ا ا
من االختفاء القسري وتنفيذها (فرنسا)؛
 3-١33التصا ااديق علا ااى االتفاقيا ااة الدوليا ااة لحمايا ااة جميا ااع اص ا ا ا ما اان
االختفاء القسري (أنغوال) (الجبل اصسود) (سيراليون) (العراق) (كينيا) (اليابان)؛
 ٤-١33النظار فااي التصااديق علاى االتفاقيااة الدوليااة لحماياة جميااع اص ا ا
من االختفاء القسري واالعتراف باختصا اللجنة المعنية بذلك (أوروغواي)؛
 5-١33التصا ااديق علا ااى االتفاقيا ااة الدوليا ااة لحمايا ااة جميا ااع اص ا ا ا ما اان
االختفا اااء القسا ااري والبروتوكا ااوح االختيا اااري الملحا ااق بالعها ااد الا اادولي ال ا ااا
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (البرتغاح)؛
 6-١33المسااارعة إلااى التصااديق علااى البروتوكااوح االختياااري التفاقيااة حقااوق
اص ا ا يوي اإلعاقااة واتفاقيااة منظمااة العماال الدوليااة بش ا ن الشااعوا اصصاالية
والقبلية (رق  )١٦٩لعا ( ١٩8٩غواتيماال)؛
 ٧-١33التصديق علاى البروتوكاوح االختيااري التفاقياة حقاوق الطفال المتعلاق
بإجراء تقدي البالغات (سلوفاكيا)؛
 8-١33االنضااما إلااى البروتوكااوح االختياااري التفاقيااة حقااوق الطفاال المتعلااق
بإجراء تقدي البالغات (كرواتيا)؛
٩-١33
(غواتيماال)؛

التصديق على معاهدة تجارة اصسلحة ومواءمة تشريعاته الو نية معها

 ١٠-١33دع آليات حقوق اإلنسان واإلجراءات ال اصة (السودان)؛
 ١١-١33التعاااون مااع اإلجاراءات ال اصااة عاان ريااق توجيااه دعااوة دا مااة إليهااا
(بيرو)؛
 ١٢-١33توجيه دعوة دا مة إلى جميع المكلفين بواليات في إ ار اإلجراءات
ال اصة (التفيا)؛
 ١3-١33الموافقة دون ارو مسابقة علاى لاب الزياارة الاذي قدمتاه المقاررة
ال اصااة المعنيااة بحاااالت اإلعاادا خااارو القضاااء أو بااإجراءات مااوجزة أو تعساافا
والتعاون معه تعاون ا كامالا (فرنسا)؛
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 ١٤-١33توجي ااه دع ااوة زي ااارة رس اامية دون مزي ااد م اان اإلبط اااء إل ااى المقا ااررة
ال اصااة المعنيااة بحاااالت اإلعاادا خااارو القضاااء أو بااإجراءات مااوجزة أو تعسااف ا
بما يتما ى مع اختصاصات اصم المتحدة (ألمانيا)؛
 ١5-١33السااماد باادخوح المقااررة ال اصااة المعنيااة بحاااالت اإلعاادا خ ااارو
القض اااء أو ب ااإجراءات م ااوجزة أو تعس ااف ا وإلغ اااء الش اارو المفروض ااة عل ااى زيارته ااا
المقترحة والتي قد تناح من حيادها (غانا)؛
 ١6-١33الس ااماد بزي ااارة المق ااررة ال اص ااة المعني ااة بح اااالت اإلع اادا خ ااارو
القضاء أو بإجراءات موجزة أو اإلعدا التعسفي (هنغاريا)؛
 ١٧-١33الموافقة دون رو علاى لاب الزياارة المقاد مان المقاررة ال اصاة
المعنية بحاالت اإلعدا خارو القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا (التفيا)؛
 ١8-١33إعالن النتا ج التي توصلت إليها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغير،
من ضروا المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة عقب زيارتها إلاى
البلد في عا  20١5وتنفيذ التوصيات التي قدمتها (لي تنشتاين)؛
 ١٩-١33النظاار فااي إنشاااء أو تعزيااز آليااة و نيااة مسااقولة عاان التنساايق والتنفيااذ
واإلبالغ والمتابعة بما يتما ى مع العناصر الحاسمة (أفضل الممارسات) الواردة
في دراسة ودليال مفوضاية حقاوق اإلنساان بشا ن ا لياات الو نياة إلعاداد التقاارير
والمتابعة (البرتغاح)؛
 ٢٠-١33بذح جهود من أجل تنفيذ جميع التوصيات المقبولة (زامبيا)؛
 ٢١-١33مواص االة م تل ااف اإلص ااالحات الت ااي تض ااطلع به ااا م اان أج اال تحقي ااق
الرفا ،والتمتع الكامل بحقوق اإلنسان لسكانها (تشاد)؛
 ٢٢-١33كفال ااة أس اابقية أحك ااا المعاه اادات الدولي ااة لحق ااوق اإلنس ااان عل ااى
القوانين الو نية في حاالت النزاع (سلوفاكيا)؛
 ٢3-١33كفالااة إدماااو مبااادا وقواعااد القااانون الاادولي لحقااوق اإلنسااان فااي
التشريعات الو نية وب اصة المعاهدات التي أصبحت الفلبين رف ا فيها (بيرو)؛
 ٢٤-١33الت كااد ماان أن التش اريعات المحليااة تتوافااق مااع اتفاقيااة القضاااء علااى
جميااع أ ااكاح التمييااز ضااد المارأة وغيرهااا ماان صااكوح حقااوق اإلنسااان ومواءمااة
تشريعاتها الو نية مواءمة تاماة ماع نظاا روماا اصساساي للمحكماة الجنا ياة الدولياة
والتصااديق علااى البروتوكااوح االختياااري التفاقيااة حقااوق اص ا ا يوي اإلعاقااة
(إستونيا)؛
 ٢5-١33ض اامان تط ااابق التشا اريعات الو ني ااة م ااع الص ااكوح القانوني ااة الدولي ااة
المتعلقااة بحقااوق اإلنسااان وال ساايما اتفاقيااة القضاااء علااى جميااع أ ااكاح التمييااز
ضد المرأة (غابون)؛
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 ٢6-١33تعزي ااز التشا اريعات بحي اات تتواف ااق تماما اا م ااع البروتوك ااوح االختي اااري
التفاقية القضاء على جميع أ كاح التمييز ضد المرأة (اليابان)؛
 ٢٧-١33س اان ق ااوانين م اان أج اال إنش اااء آلي ااة وقا ي ااة و نيا اة وفقا اا للبروتوك ااوح
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب (جمهورية كوريا)؛
 ٢8-١33اإلس اراع فااي إنشاااء آليااة وقا يااة و نيااة فعالااة علااى النحااو المطلااوا
بموجب البروتوكوح االختياري التفاقية مناهضة التعذيب (سلوفينيا)؛
 ٢٩-١33إنشاء آلية وقا ية و نية وكفالة عملها بشكل سلي (جمهورية مولدوفا)؛
 3٠-١33الت كد من التطبيق الفعاح للقاوانين والسياساات والبارامج الرامياة إلاى
حمايااة حقااوق اإلنسااان للنساااء وكبااار الساان واص ا ا يوي اإلعاقااة والشااعوا
اصصلية (كوبا)؛
 3١-١33الت كد من التطبيق الفعاح للقاوانين والسياساات والبارامج الرامياة إلاى
حمايااة حقااوق النساااء وكبااار الساان واص ا ا يوي اإلعاقااة والشااعوا اصصاالية
(جمهورية الو الديمقرا ية الشعبية)؛
 3٢-١33تعزيز تنفيذ التدابير الواردة في خطة العمل ال مساية المتعلقاة بكباار
السن (المغرا)؛
 33-١33إصدار قانون في أقرا وقت ممكن إلنشااء آلياة وقا ياة و نياة فعالاة
لمكافحة التعذيب (غواتيماال)؛
 3٤-١33مواصا االة عملها ااا الراما ااي إلا ااى تحسا ااين قا اادراتها فا ااي مجا اااح حقا ااوق
اإلنسان وال سايما عان رياق تعزياز المقسساات الو نياة لحقاوق اإلنساان وإنجااز
عملية إعداد خطة عمل الفلبين بش ن حقوق اإلنسان (االتحاد الروسي)؛
 35-١33إنجاز ال طة الو نية لحقوق اإلنسان وتنفيذها بفعالية (الصين)؛
 36-١33مواصلة وضع وتنفيذ خطة العمل الو نية لحقوق اإلنسان (نيباح)؛
 3٧-١33التعجيل بوضع خطة عمل و نية لحقوق اإلنسان للسانوات ال ماس
المقبلة والشروع في تنفيذها (ليبيا)؛
 38-١33وض ااع خط ااة العم اال الثالث ااة لحق ااوق اإلنس ااان بغي ااة توجي ااه سياس اااتها
العامة وكفالة تنفيذ برامج لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها بصورة أقوى (تايلند)؛
 3٩-١33التعجيل بعملية وضع خطة عمل لحقوق اإلنسان (أوغندا)؛
 ٤٠-١33إنجا اااز خط ا ااة العم ا اال الو ني ا ااة لحقا ااوق اإلنس ا ااان وتنفي ا ااذها بفعالي ا ااة
(الصين)؛
 ٤١-١33تعزياز التعااون مااع المقسساات الو نياة والدوليااة لحقاوق اإلنساان ماان
أجل تنفيذ خطة العمل الو نية لحقوق اإلنسان (المكسيك)؛
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 ٤٢-١33تااوفير التاادريب فااي مجاااح حقااوق اإلنسااان لفا اادة قااوات أماان الدولااة
من أجل تعزيز قدرتها على حماية حقوق اإلنسان (غانا)؛
 ٤3-١33توفير الماوارد الكافياة للجناة حقاوق اإلنساان والساماد لهاا باالتحقيق
في ادعاءات القتل خارو نطاق القضاء (أستراليا)؛
 ٤٤-١33الت كد من أن مكافحة الجريمة تحتر المعايير الدولية (بيرو)؛
 ٤5-١33تعزيز حملة مكافحة الم درات (جمهورية فنزويال البوليفارية)؛
 ٤6-١33مواصاالة جهودهااا لحمايااة ااعبها ماان خطاار الم اادرات مااع التمسااك
بقي حقوق اإلنسان (ميانمار)؛
 ٤٧-١33ات اااي الت اادابير الالزم ااة لمكافح ااة االتج ااار بالم اادرات م ااع ض اامان
توافق اصساليب المست دمة مع المعايير الدولية (هايتي)؛
 ٤8-١33كفالة تنفياذ جمياع عملياات مكافحاة الم ادرات علاى نحاو يتما اى
مع الحمايات الدستورية وااللتزامات الدولية في مجاح حقاوق اإلنساان (الوالياات
المتحدة اصمريكية)؛
 ٤٩-١33كفالااة أن تكااون أساااليب مكافحااة اسااتعماح الم اادرات فااي الفلبااين
متسااقة مااع أفضاال الممارسااات الدوليااة أي ماان حياات الوقايااة والعقوبااات البديلااة
(البرتغاح)؛
 5٠-١33مواص ا االة ال ا اانهج الكل ا ااي للجن ا ااة المش ا ااتركة ب ا ااين الوك ا اااالت المعني ا ااة
بمكافح ااة االتج ااار غي اار المش ااروع بالم اادرات م ااع التركي ااز عل ااى عملي ااات إنف اااي
القانون وكذلك على ت هيل متعا ي الم درات وإعادة إدماجه (رومانيا)؛
 5١-١33معالج ااة اصس ااباا الجذري ااة لتع ااا ي الم اادرات ع اان ري ااق التنمي ااة
(الصين)؛
 5٢-١33اعتما اااد نها ااج ا ااامل يركا ااز علا ااى اإلنسا ااان فا ااي سياسا ااات مكافحا ااة
الم درات وال سيما توفير القدر المناسب من التدابير الصحية (تايلند)؛
 53-١33مواصلة الجهاود الرامياة إلاى مكافحاة الم ادرات والجريماة فاي إ اار
يوفر الحماية واحترا حقوق اإلنسان (لبنان)؛
 5٤-١33كفالااة مراعاااة معااايير حقااوق اإلنسااان فااي سااياق الحملااة التااي تشاانها
الحكومة حالي ا لمكافحة الم درات (زامبيا)؛
 55-١33جع اال أس اااليب مكافح ااة الم اادرات متما ااية م ااع المع ااايير الدولي ااة
(تيمور  -ليشتي)؛
 56-١33االس ا ااتمرار ف ا ااي مواءم ا ااة اإلجا ا اراءات الو ني ا ااة لمكافح ا ااة االتجا ا ااار
بالم درات مع المعايير الدولية (مصر)؛
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 5٧-١33سن تشريعات فعالة تتما ى ماع المعاايير الدولياة لمكافحاة اسات دا
الم درات (ملديف)؛
 58-١33است دا أساليب متوافقة مع المعايير الدولية بما في يلاك القواعاد
المتعلقة بحقوق اإلنسان في مكافحة تعا ي الم درات (غواتيماال)؛
 5٩-١33ضاامان مواءمااة جميااع اصساااليب التااي تتبعهااا الحكومااة فااي مكافحااة
تعا ي الم درات مع المعايير الدولية (إستونيا)؛
 6٠-١33تعزي ااز التع اااون ال اادولي ف ااي مج ااالي مكافح ااة الم اادرات واالتج ااار
بالبشر (الصين)؛
 6١-١33التعجيل بعملية اعتماد قانون عد التمييز (جورجيا)؛
 6٢-١33اعتم اااد ق ااانون ااامل لمكافح ااة التميي ااز يتس ااق م ااع با ارامج اإلدم اااو
االجتماعي (هندوراس)؛
 63-١33تعزيااز التقااد الااذي أحاارز مااقخرا ماان خااالح تنفيااذ تش اريعات اااملة
مناهضااة للتمييااز تشاامل نااوع الجاانس والمياال الجنسااي والهويااة الجنسااانية وحاااملي
صفات الجنسين (أستراليا)؛
 6٤-١33القضاااء علااى القوالااب النمطيااة التمييزيااة القا مااة علااى نااوع الجاانس
(هندوراس)؛
 65-١33تعزيز الجهود في مجاح تحقيق العدالة من خالح خطة تنمية الفلباين
(المغرا)؛
 66-١33مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان حماياة حقاوق اإلنساان مان خاالح
تحقيااق التنميااة الشاااملة للجميااع والحااد ماان الفقاار وال ساايما فااي المنااا ق الريفيااة
وفي أوسا الطبقات السكانية الضعيفة الحاح (أوزبكستان)؛
 6٧-١33مواص االة تنفي ااذ ال ط ااة االجتماعي ااة واالقتص ااادية المكون ااة م اان عش اار
نقا ووضع برامج لتعزيز المهارات على أساس خريطاة الطرياق المتعلقاة باالموارد
البشرية للفترة ( 2022-20١٦باكستان)؛
 68-١33تعزيااز العماال والتعاااون مااع المجتمعااات المحليااة فااي تنفيااذ مشاااريع
التنميااة والسياسااات االجتماعيااة لضاامان الحصااوح علااى الاادع ماان المجتمعااات
المحلية المعنية وتحسين النتا ج االجتماعية (سنغافورة)؛
 6٩-١33متابعااة ال طااوات التااي ات ااذتها بهاادف التصاادي ثااار تغياار المنااا
على السكان (الجزا ر)؛
 ٧٠-١33بحت ال طة الو نية المتعلقة بتغيار المناا للفتارة 2028-20١١
بهدف التصدي للتحديات المتعلقة بتنفيذها ويلك بالتشاور مع جمياع الجهاات
المعنية (هايتي)؛
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 ٧١-١33إعااادة النظاار فااي قااانون التعاادين لعااا  ١٩٩5بهاادف تعزيااز اصحكااا
البيئية والممارساات المتعلقاة بالتنمياة المساتدامة اصمار الاذي سيسااعد فاي جعال
صناعة التعدين إحدى الجهات الر يسية المساهمة في ثروة البلد (هايتي)؛
 ٧٢-١33مواصلة جهودهاا الرامياة إلاى تنفياذ اتفااق بااريس بشا ن تغيار المناا
بما في يلك من خالح التعاون المتعدد اص راف (ميانمار)؛
 ٧3-١33مضاااعفة الجهااود لوضااع سياسااة تنظيميااة بيئيااة ولضاامان تنفيااذ خطااة
التنمية (قطر)؛
 ٧٤-١33وقااف تنفيااذ ب ارامج مكافحااة التماارد التااي تسااتهدف الماادافعين عاان
حقوق اإلنسان والمدنيين (سلوفاكيا)؛
 ٧5-١33مواصاالة الجهااود الراميااة إلااى مكافحااة اإلرهاااا وتجااارة الم اادرات
وتعا يها في إ ار الدستور والقانون والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان (العراق)؛
 ٧6-١33احترا الحق في الحياة واإلبقاء على إلغاء عقوبة اإلعدا (هايتي)؛
 ٧٧-١33النظار فاي عاد إعاادة العمال بعقوبااة اإلعادا علاى النحاو الاوارد فااي
القانون المعتمد قبل انت اا مجلس النواا السابع عشر (موزامبيق)؛
 ٧8-١33االمتناع عن إعادة العمل بعقوبة اإلعدا (لكسمبرغ)؛
 ٧٩-١33إعادة النظر في أي محاولاة الساتئناف فارض عقوباة اإلعادا بهادف
عد إعادة العمل بهذ ،العقوبة (سلوفاكيا)؛
 8٠-١33الحفاظ على الحق في الحياة وعد اساتئناف فارض عقوباة اإلعادا
على نحو ما هو مقترد في مشروع القانون المتعلق بعقوبة اإلعدا (لي تنشتاين)؛
 8١-١33احترا التزاماتها بموجاب القاانون الادولي واالمتنااع عان إعاادة العمال
بعقوبة اإلعدا (جمهورية مولدوفا)؛
 8٢-١33االمتنااع عاان إعاادة العماال بعقوباة اإلعاادا عماالا بالتزاماتهااا الدوليااة
وال ساايما بموجااب البروتوكااوح االختياااري الثاااني الملحااق بالعهااد الاادولي ال ااا
بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدا (سويسرا)؛
 83-١33مواصلة التمسك بتنفيذ التزاماتهاا بصافتها دولاة رفاا فاي البروتوكاوح
االختياااري الثاااني الملحااق بالعهااد الاادولي ال ااا بااالحقوق المدنيااة والسياسااية
الهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدا (رومانيا)؛
 8٤-١33التصااديق علااى البروتوكااوح االختياااري الثاااني الملحااق بالعهااد الاادولي
ال ا بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدا (النرويج)؛
 85-١33الوفاء بالتزاماتها الدولية وعد إعادة العمل بعقوبة اإلعدا (البرتغاح)؛
 86-١33وقف جميع ال طوات الرامية إلى إعادة العمل بعقوبة اإلعادا وهاو
مااا يتعااارض مااع التزاماتهااا بموجااب البروتوكااوح االختياااري الملح اق بالعهااد الاادولي
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ال ا باالحقوق المدنياة والسياساية؛ والموافقاة فاورا دون ارو مسابقة أو قياود
علاى زيااارة المقااررة ال اصااة المعنيااة بحااالت اإلعاادا خااارو القضاااء أو بااإجراءات
مااوجزة أو تعساافا؛ وإج اراء تحقيااق كاماال فااي جميااع حاااالت القتاال خااارو نط اااق
القض اااء واالختف اااء القس ااري ومالحق ااة مرتكبيه ااا؛ وات اااي ت اادابير فوري ااة لمكافح ااة
ممارسااة التعااذيب فااي نظااا العدالااة الجنا يااة بمااا فااي يلااك التعااذيب فااي مراكااز
الشر ة بهدف انتزاع االعترافات؛ واالحترا التا للقانون الدولي لحقوق اإلنساان
في سياق جهودها الرامية إلى مكافحة االتجار بالم درات وتعا يها (آيرلندا)؛
 8٧-١33احت ارا التزاماتهااا بموج ااب القااانون ال اادولي بوصاافها دول ااة رف ا ا ف ااي
البروتوكااوح االختياااري الثاااني الملحااق بالعهااد الاادولي ال ااا بااالحقوق المدنيااة
والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدا (بلجيكا)؛
 88-١33مواصاالة تنفيااذ أحكااا البروتوكااوح االختياااري الثاااني الملحااق بالعهااد
الاادولي ال ااا بااالحقوق المدنيااة والسياسااية الهااادف إلااى إلغاااء عقوبااة اإلعاادا
والت لي عن ال طط الرامية إلى اإلبقاء على عقوبة اإلعدا بوصفها عقوبة قانونياة
(ليتوانيا)؛
 8٩-١33مواصلة دعمهاا للبروتوكاوح االختيااري الثااني الملحاق بالعهاد الادولي
ال ا بالحقوق المدنية والسياسية (نيوزيلندا)؛
 ٩٠-١33اإلبق اااء عل ااى إلغ اااء عقوب ااة اإلع اادا تمش اايا م ااع التزاماته ااا بموج ااب
البروتوكااوح االختياااري الثاااني الملحااق بالعهااد الاادولي ال ااا بااالحقوق المدنيااة
والسياسية (تشيكيا)؛
 ٩١-١33الوف ا اااء بااللتزام ا ااات الت ا ااي تعه ا اادت به ا ااا بوص ا اافها دول ا ااة رفا ا ا ا ف ا ااي
البروتوكااوح االختياااري الثاااني الملحااق بالعهااد الاادولي ال ااا بااالحقوق المدنيااة
والسياسااية الهااادف إلااى إلغاااء عقوبااة اإلعاادا ورفااا أي محاولااة إلعااادة العماال
بعقوبة اإلعدا (أوروغواي)؛
 ٩٢-١33التقي ااد بتعه اادها المل ااز إزاء البروتوك ااوح االختي اااري الث اااني الملح ااق
بالعهااد الاادولي ال ااا بااالحقوق المدنيااة والسياسااية الهااادف إلااى إلغاااء عقوبااة
اإلعدا والعمال بالتاالي علاى إلغااء المقترحاات القانونياة الرامياة إلاى إعاادة العمال
بعقوبة اإلعدا (البرازيل)؛
 ٩3-١33التقيا ااد بالتزاماتها ااا بموجا ااب البروتوكا ااوح االختيا اااري الثا اااني الملحا ااق
بالعهد الدولي ال ا بالحقوق المدنية والسياسية (أوكرانيا)؛
 ٩٤-١33الت لي عن ال طة الرامية إلى إعاادة العمال بعقوباة اإلعادا وهاو ماا
يتعارض مع االلتزامات الدولية للبلد (فرنسا)؛
 ٩5-١33االمتناع عن إعادة العمل بعقوبة اإلعدا في النظا القاانوني الاو ني
ومراعاة التزاماتها الدولية (إيطاليا)؛
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 ٩6-١33ع ااد إع ااادة العم اال بعقوب ااة اإلع اادا تمش اايا م ااع التزام ااات الفلب ااين
بوصفها دولة رف ا في البروتوكوح االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي ال ا
بالحقوق المدنية والسياسية (أستراليا)؛
 ٩٧-١33االمتناع عن إعادة العمل بعقوبة اإلعدا (كندا)؛
 ٩8-١33االمتناع عن إعادة العمل بعقوباة اإلعادا وعان خفاا الحاد اصدناى
لسن المسقولية الجنا ية (بلغاريا)؛
 ٩٩-١33المحافظااة علااى حمايااة الحااق فااي الحياااة ابتااداء ماان الحماال وحتااى
الوفاة الطبيعية (الكرسي الرسولي)؛
 ١٠٠-١33ات اااي خطااوات لوضااع حااد لحاااالت اإلعاادا خااارو نطاااق القضاااء
وحاااالت االختفاااء القسااري واالعتقاااالت غياار القانونيااة وأعماااح التعااذيب التااي
ارتكبها أفراد الشر ة واصمن ال ا أو الجماعات به العسكرية والتحقياق فاي
أفعاح الشر ة وتفكيك الجماعات العاملة خارو نطاق القانون (كوستاريكا)؛
 ١٠١-١33ضمان حماية جمياع اص ا ا
اص ا يوي اإلعاقة (السودان)؛

مان االختفااء القساري وكفالاة حقاوق

 ١٠٢-١33ات اااي التاادابير الالزمااة دون إبطاااء إلنهاااء حاااالت اإلعاادا خااارو
نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ومقاضاة مرتكبيها (فرنسا)؛
 ١٠3-١33إنشاء ا ليات الالزمة مان أجال القضااء علاى حااالت اإلعادا خاارو
نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسافا وتقادي الجنااة إلاى العدالاة وتكثياف
الجهود الرامياة إلاى القضااء علاى ممارساة التعاذيب والمعاملاة الالإنساانية والمهيناة
(إسبانيا)؛
 ١٠٤-١33تعزيااز الجهااود الراميااة إلااى وقااف أعماااح القتاال خااارو نطاااق القضاااء
واالختفاء القسري في البلد (بولندا)؛
 ١٠5-١33وضااع حااد لعمليااات القتاال خااارو نطاااق القضاااء بمااا فااي يلااك تلااك
المتعلقا ااة با ااالحرا علا ااى الم ا اادرات وحا اااالت االختفا اااء القسا ااري واالعتقا اااح
واالحتجاااز غياار القااانونيين وممارسااة التعااذيب والمضااايقة وغيرهااا ماان انتهاك ااات
حقوق اإلنسان (سلوفاكيا)؛
 ١٠6-١33ات اي تدابير فورية لوقف عمليات القتل خارو نطاق القضااء وإجاراء
تحقيااق مسااتقل ونزيااه فااي جميااع حاااالت االختفاااء القسااري والقتاال خااارو نطاااق
القضاء بغية تقدي مرتكبي تلك الجرا إلى العدالة (هولندا)؛
 ١٠٧-١33ات اااي تاادابير ملموسااة لوقااف عمليااات القتاال خااارو نطاااق القضاااء
وتوجيااه دعااوة زيااارة دون اارو إلااى المقااررة ال اصااة المعنيااة بحاااالت اإلعاادا
خارو نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف ا (ليتوانيا)؛
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 ١٠8-١33إنها اااء عمليا ااات القتا اال خا ااارو نطا اااق القضا اااء وحا اااالت االختفا اااء
القسري واالعتقاح واالحتجاز بصورة غير قانونياة والتعاذيب والمضاايقة بطارق
منها فعالية تنفيذ الحظر الجنا ي لعمليات القتل خارو نطاق القضاء (كندا)؛
 ١٠٩-١33ات اااي جمي ااع الت اادابير الالزم ااة لمن ااع عملي ااات القت اال خ ااارو نط اااق
القضاااء واالختفاااء القسااري وإج اراء تحقيقااات محاياادة ماان أجاال محاساابة الجناااة
(ألمانيا)؛
 ١١٠-١33العمل فورا على إنهاء حااالت اإلعادا خاارو نطااق القضااء وإجاراء
تحقيق مستقل ونزيه في جميع حاالت االختفاء القسري واإلعدامات خارو نطاق
القضاء من أجل تقدي مرتكبي هذ ،الجرا إلى العدالة ( يلي)؛
 ١١١-١33الوقاف الفاوري لحملاة القتال خااارو نطااق القضااء والتاي قاد تشااكل
جرا ضد اإلنسانية بموجب القانون الدولي (غانا)؛
 ١١٢-١33حماية وكفالة الحاق فاي الحيااة والحاق فاي محاكماة عادلاة فاي ساياق
حمل ااة مكافح ااة تج ااارة الم اادرات وات اااي جمي ااع ال ط ااوات الض اارورية لض اامان
االست دا المتناسب للقوة من جانب قوات اصمن (إيطاليا)؛
 ١١3-١33ات اي جميع ال طاوات الالزماة لضامان إجاراء تحقيقاات فورياة نزيهاة
و اافافة ف ااي ما ازاع القت اال غي اار المش ااروع وس ااا ر االنتهاك ااات الت ااي وقع اات أثن اااء
عمليات مكافحة الم درات (هنغاريا)؛
 ١١٤-١33إدانااة حاااالت القتاال واالختفاااء القسااري التااي ل ا يفصاال فيهااا ووضااع
حد لها (أوروغواي)؛
 ١١5-١33الوقااف الفااوري لجميااع أعماااح القتاال غياار المشااروع والتحاريا علااى
القتل تحت يريعة حملة مكافحة الم درات (آيسلندا)؛
 ١١6-١33وضااع ح اد لإلعاادامات خااارو نطاااق القضاااء وممارسااات التعااذيب
وال سيما في سياق مكافحة الم درات (لكسمبرغ)؛
 ١١٧-١33بذح جهود من أجل القضاء على حاالت القتال خاارو نطااق القضااء
واالختفاااء القسااري وتكثيااف الجهااود الراميااة إلااى مالحقااة مرتكبااي هااذ ،الج ارا
(النرويج)؛
 ١١8-١33التندي ااد علنا ا ا بعملي ااات القت اال خ ااارو نط اااق القض اااء وباالنتهاك ااات
اصخرى التي وقعت في إ ار حملة مكافحة الم درات (آيسلندا)؛
 ١١٩-١33ات اي التادابير الالزماة لمناع عملياات القتال خاارو نطااق القضااء فاي
البل ااد والس ااماد بزي ااارة المق ااررة ال اص ااة المعني ااة بح اااالت اإلع اادا خ ااارو إ ااار
القضااء أو بااإجراءات مااوجزة أو تعساافا والمقاارر ال ااا المعنااي بحااق كاال إنسااان
في التمتع ب على مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية لتمكينهماا مان
إجراء تحقيقات نزيهة ويات مصداقية (بلغاريا)؛
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 ١٢٠-١33التنفيذ الفعاح لقانون مكافحة التعذيب وال سايما فاي أحكاا المعاقباة
على المعاملة الالإنسانية أو المهينة التي يتعرض لها تجار الم درات (أنغوال)؛
 ١٢١-١33مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء التا علاى التعاذيب وجمياع
أ كاح سوء المعاملة على جميع المستويات بما في يلك عان رياق إنشااء آلياة
وقا ية و نية (جورجيا)؛
 ١٢٢-١33القض اااء عل ااى العقب ااات الت ااي تع ااوق التنفي ااذ الفع اااح لق ااانون مناهض ااة
التعااذيب والتقيااد التااا بالمااادتين  ١8و ١٩ماان هااذا القااانون اللتااين تنصااان علااى
تعويا الضحايا وإعادة ت هيله ( يلي)؛
 ١٢3-١33ات اااي جميااع التاادابير الضاارورية لمنااع التعااذيب وغياار ،ماان ضااروا
المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة في مرافاق االحتجااز بماا فاي يلاك مان
خااالح تااوفير ضاامانات قانونيااة للمحتجا ازين وضاامان إج اراء تحقيق ااات فعالااة ف ااي
ادعاءات التعذيب فضالا عن مقاضاة الجناة ومعاقبته (النمسا)؛
 ١٢٤-١33رفا أي تحريا على العنف فاي ساياق الحملاة التاي ترعاهاا الدولاة
لمكافحة الم درات ومساءلة الجناة (تشيكيا)؛
 ١٢5-١33مواصلة االستراتيجيات والبرامج الرامية إلى إنهاء العنف ضد الفئات
الضعيفة وال سيما النساء واص فاح وضمان حماية اص فااح فاي حاالتي االتصااح
وعد االتصاح بشبكة اإلنترنت (البوسنة والهرسك)؛
 ١٢6-١33ات اي إجراءات للقضاء على العنف والتميياز ضاد النسااء والمثلياات
والمثليااين ومزدوجااي المياال الجنسااي ومغااايري الهويااة الجنسااانية وحاااملي صاافات
الجنسين وال سيما في المقسسات التعليمية (المكسيك)؛
 ١٢٧-١33ات اااي ال طااوات الالزمااة للوفاااء بالمعااايير الاادنيا لمعاملااة السااجناء
(نيوزيلندا)؛
 ١٢8-١33تحسا ااين مرافا ااق االحتجا اااز وال سا اايما ما اان أجا اال معالجا ااة مشا اااكل
االكتظاظ والصرف الصحي (جمهورية كوريا)؛
 ١٢٩-١33ات اااي إج اراءات للحااد ماان االكتظاااظ فااي مرافااق االحتجاااز وتااوفير
مرافق احتجاز منفصلة لأل فاح الجانحين (أوغندا)؛
 ١3٠-١33تعزي ااز الس ااياق الق ااانوني ومقسس ااات وم ااوارد نظ ااا القض اااء لض اامان
استقاللية السلطة القضا ية (فرنسا)؛
 ١3١-١33تعزيز استقالح السلطة القضا ية وقدرات النظا القضا ي (تيمور  -ليشتي)؛
 ١3٢-١33تعزيااز الجهااود المبذولااة إلصااالد العدالااة الجنا يااة ماان أجاال ضاامان
إجراء محاكمات سريعة وعادلة لجميع المتهمين (الواليات المتحدة اصمريكية)؛
 ١33-١33اعتماد تدابير لتعزياز إقاماة العادح واللجناة الو نياة لحقاوق اإلنساان
وإنفاي اإلجراءات التي تت ذها الدولة لمكافحة الجريمة المنظمة (كوستاريكا)؛
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 ١3٤-١33مواصلة جهودها لتحسين فر الوصوح إلى العدالة (أيربيجان)؛
 ١35-١33تعزيز برنامج حماية الشهود (تيمور  -ليشتي)؛
حضر جميع المحتجازين رهان المحاكماة أماا قااض دون
 ١36-١33ضمان أن ي َ
ت خير وتعجيل النظر في حاالت اص ا المحتجزين بموجب القاانون الشاامل
المتعلق بالم درات ال طرة (لي تنشتاين)؛
 ١3٧-١33ات اااي خطااوات أخاارى ماان أجاال القضاااء علااى اإلفااالت ماان العقاااا
على جرا القتل (كرواتيا)؛
 ١38-١33إصااالد نظااا العدالااة الجنا يااة تمشاايا مااع المعااايير الدوليااة لضاامان
سرعة التحقيقات ومحاكمة من يازع أنها تور اوا فاي االتجاار بالبشار والتصادي
لعملي ااات القت اال خ ااارو نط اااق القض اااء والعن ااف الجنس ااي ض ااد النس اااء واص ف اااح
(بوتسوانا)؛
 ١3٩-١33تعزيز التدابير المت ذة لضمان مكافحة اإلفالت من العقاا وضمان
دفااع تعويضااات لجميااع ضااحايا انتهاكااات حقااوق اإلنسااان وإنشاااء آليااات مال مااة
إلعادة الت هيل (اصرجنتين)؛
 ١٤٠-١33تعزيااز الهيئااات المعنيااة بالتحقيقااات والمالحقااات القضااا ية لضاامان
إجراء تحقيقات املة في جميع حاالت القتل فضالا عن مالحقاة الجنااة بصاورة
مال مة (الواليات المتحدة اصمريكية)؛
 ١٤١-١33وضااع حااد لإلفااالت ماان العقاااا عاان ريااق ضاامان إج اراء تحقيقااات
نزيهاة ومحاكمااة المساقولين عاان حاااالت اإلعادا خااارو نطااق القضاااء وممارسااات
التعذيب (لكسمبرغ)؛
 ١٤٢-١33وضااع حااد لإلفااالت ماان العقاااا ومحاساابة المسااقولين عاان حاااالت
االختفاااء القسااري واإلعاادامات خااارو نطاااق القضاااء وممارسااات التعااذيب وتيسااير
وصوح ضحايا هذ ،االنتهاكات إلى العدالة (سلوفينيا)؛
 ١٤3-١33ضاامان إج اراء تحقيقااات اااملة ومسااتقلة فااي الوفيااات الناجمااة عاان
العنف وااللتازا بتقادي مرتكباي االنتهاكاات إلاى العدالاة بمان فايه أفاراد قاوات
اصمن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 ١٤٤-١33التحقيق بصورة املة في جمياع حااالت القتال خاارو نطااق القضااء
(البرتغاح)؛
 ١٤5-١33الت كااد ماان إج اراء تحقيقااات كافيااة فااي عمليااات القتاال خااارو نطاااق
القضاء ومساءلة الجناة وفق ا لإلجراءات القانونية الواجبة وتطبيق ا لسايادة القاانون
(السويد)؛
 ١٤6-١33إجا اراء تحقيق ااات فوري ااة ومس ااتقلة ف ااي ح اااالت القت اال خ ااارو نط اااق
القضاء المتصالة بمكافحاة الم ادرات وضامان مسااءلة الجنااة فضاالا عان إقاماة
العدح وتوفير الجبر والتعويا للضحايا وأسره (تشيكيا)؛
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 ١٤٧-١33التحقيااق علااى النحااو المناسااب فااي الوفيااات التااي حاادثت فااي سااياق
عمليات الشر ة المرتبطة بالحرا على الم درات (نيوزيلندا)؛
 ١٤8-١33مكافحاة اإلفااالت مان العقاااا عاان رياق التحقيااق الفعااح فااي جميااع
حاااالت القتاال خااارو نطاااق القضاااء واالختفاااء القسااري التااي يرتكبهااا أف اراد الشاار ة
والق اوات المساالحة أو الجهااات ماان غياار الاادوح وتقاادي جميااع الجناااة إلااى العدال اة
(النمسا)؛
 ١٤٩-١33إجراء تحقيقات فورية ومحايادة وفعالاة فاي جمياع مازاع اإلعادامات
خااارو نطاااق القضاااء أو بااإجراءات مااوجزة بمااا يشاامل توثيااق كاال جريمااة مزعومااة
وحفظ اصدلة ومراعاة الضمانات اإلجرا ية (سويسرا)؛
 ١5٠-١33إجا اراء تحقيقا ااات ا اااملة ف ااي حا اااالت القتا اال م اان قبا اال الجماعا ااات
المسلحة ال اصة ولجان اصمن اصهلية المسقولة عن أنشطة غير مرخص لها أثناء
الحملة الحكومية لمكافحة الم درات ومالحقة الجناة (سيراليون)؛
 ١5١-١33التحقيق بصورة املة في جميع حاالت القتل سواء أن ارتكبتها قاوات
اصمن التابعة للدولة بذريعة الدفاع عن النفس أو ارتكبها قتلة مجهولو الهوية (زامبيا)؛
 ١5٢-١33إج اراء تحقيقااات اااملة فااي ادعاااءات القتاال خااارو نطاااق القضاااء
وضمان المساءلة (أستراليا)؛
 ١53-١33ضاامان إج اراء تحقيقااات مسااتقلة ويات مصااداقية بمشاااركة جهااات
دولية في عمليات القتل خارو نطاق القانون (آيسلندا)؛
 ١5٤-١33إجاراء تحقيقااات مسااتقلة ونزيااه فااي جميااع حاااالت االختفاااء القسااري
والقتل خارو نطاق القضاء بغية تقدي مرتكبي تلك الجرا إلى العدالة (غانا)؛
 ١55-١33مالحقة اص ا المتور ين في أعماح القتل خاارو نطااق القاانون
بمن في يلك المسقولون الحكوميون والجماعات المنتسبة له (آيسلندا)؛
 ١56-١33التحقيق ماع المتاور ين فاي ممارساات التعاذيب أو غيار ،مان ضاروا
سوء المعاملة ومالحقته بصورة منصفة (هنغاريا)؛
 ١5٧-١33اعتماااد تاادابير لمنااع وإنهااا إفااالت إي ا ص ماان العقاااا علااى أي
كل من أ اكاح العناف الجنساي بماا فاي يلاك عان رياق تحساين التحقياق ماع
مرتكبي الجرا الجنسية وضمان توقيع العقوبات بصورة متسقة (كندا)؛
 ١58-١33مكافحااة الجارا المرتكبااة ضااد الماادافعين عاان حقااوق اإلنسااان عاان
ريق إجراء تحقيقات فورية ونزيهة و فافة (الدانمرح)؛
 ١5٩-١33التحقيااق مااع المسااقولين عاان اساات دا اص فاااح فااي المااواد اإلباحيااة
(أوروغواي)؛
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 ١6٠-١33ضاامان حقااوق اص فاااح فااي سااياق المساااءلة الجنا يااة وإيجاااد أفضاال
بااديل لتحسااين النظااا الحااالي المتعلااق بمساااءلة الشااباا امتثاااالا التفاقيااة حقااوق
الطفل (إستونيا)؛
 ١6١-١33إصا ااالد النظا ااا القضا ااا ي ما اان أجا اال إتاحا ااة إعا ااادة ت هيا اال الشا ااباا
الجانحين وتطبيق نظا قضاء اصحداث وقانون الرعاية (كينيا)؛
 ١6٢-١33التطبيااق الفعاااح لقضاااء اصحااداث وقااانون الرعايااة وعااد ساان تشاريعات
تااقدي إلااى خفااا الحااد اصدنااى لساان المسااقولية الجنا يااة ويلااك لتجنااب تج اري
المزيد من اص فاح القصر وتعرضاه إلسااءة المعاملاة واإلياذاء فاي مرافاق االحتجااز
(النمسا)؛
 ١63-١33تعزيااز حمايااة حقااوق الطفاال بمااا فااي يلااك عاان ريااق إبقاااء الحااد
اصدناى لسان المساقولية الجنا يااة المحادد ب ا  ١5عاماا ورفااع سان الرضاا الجنسااي
إلى  ١٦عام ا (كندا)؛

 ١6٤-١33إبقاااء ساان المسااقولية الجنا يااة لأل فاااح المحااددة حالي اا با ا  ١5عام اا
(بلجيكا) ؛
 ١65-١33إبقاء السن الدنيا للمسقولية الجنا ية دون تغيير (السويد)؛
 ١66-١33رف ااا أي خط ااط ل ف ااا الح ااد اصدن ااى لس اان المس ااقولية الجنا ي ااة
(تشيكيا)؛
 ١6٧-١33الت لاي عان ال طاة الرامياة إلاى خفاا سان المساقولية الجنا ياة صن
يلااك ساايقدي إلااى مالحقااة اص ف اااح ك ا ا بااالغين وحرمااانه ماان فرص ااة أن
يصبحوا موا نين مسقولين (فرنسا)؛
 ١68-١33االمتناع عان ت فايا سان المساقولية الجنا ياة تمشايا ماع االلتزاماات
المتعهد بها بموجب اتفاقية حقوق الطفل (ألمانيا)؛
 ١6٩-١33عا ااد ت فا اايا الحا ااد اصدنا ااى لسا اان المسا ااقولية الجنا يا ااة لأل فا اااح
(كينيا)؛

 ١٧٠-١33ات اااي جمي ااع التاادابير الالزم ااة لتعزيااز التمت ااع بحريااة التعبي اار وال اادين
والحريات المدنية (بوتسوانا)؛
 ١٧١-١33مضاعفة الجهود الرامية إلى حماية حرية الرأي والمعتقد وتعزيز حرياة
وسا ط اإلعال وحقوق الصحفيين (لبنان)؛
 ١٧٢-١33تهيئة بيئة عمل أكثر أمانا للصحفيين (ليتوانيا)؛

 ١٧3-١33ات اااي جمي ااع الت اادابير الالزم ااة لت ااوفير الحماي ااة الكافي ااة للص ااحفيين
والمدافعين عن حقوق اإلنساان وال سايما فيماا يتعلاق بحااالت االختفااء القساري
والقتل خارو نطاق القضاء (إستونيا)؛

26

GE.17-12107

A/HRC/36/12

 ١٧٤-١33ات اااي جميااع التاادابير الالزمااة لحمايااة حياااة الماادافعين عاان حقااوق
اإلنسان والصحفيين وغيره من اص ا الذين يتعرضون للتهديد (ألمانيا)؛
 ١٧5-١33التحقي ااق ف ااي جمي ااع ح اااالت التهدي ااد والت وي ااف والهجم ااات ض ااد
العاملين في وسا ط اإلعال وضمان محاسبة المسقولين عنها (التفيا)؛
 ١٧6-١33ضمان تهيئة بيئة آمنة ومواتية لعمال المادافعين عان حقاوق اإلنساان
وتحديا اادا ما اان خا ااالح اعتما اااد قا ااانون لحمايا ااة الما اادافعين عا اان حقا ااوق اإلنسا ااان
واالعتراف به (هنغاريا)؛
 ١٧٧-١33ات اااي خطااوات لكااي تهيااع علااى صااعيدي القااانون والممارسااة بيئااة
آمنة ومواتية لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقاوق اإلنساان بماا فاي
يلااك عاان ريااق االعتاراف علناا باادوره الهااا والمشااروع فااي مجاااح تعزيااز حقااوق
اإلنسااان والديمقرا يااة وساايادة القااانون والمحافظااة علااى هااذ ،البيئااة ويلااك عاان
ريق تبسيط عملية تكوين الجمعيات وتطبيق الممارسات الجيدة الواردة في قرار
مجلس حقوق اإلنسان  ٣١/٣2و لب وقبوح المسااعدة التقنياة بماا فاي يلاك
ما اان المفوضا ااية السا ااامية لحقا ااوق اإلنسا ااان ما اان أجا اال الوفا اااء بها ااذ ،االلتزاما ااات
(آيرلندا)؛
 ١٧8-١33وضع نظا حماية فعاح للمدافعين عان حقاوق اإلنساان والصاحفيين
وضمان حرية ممارسة حقوقه في الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات (لكسمبرغ)؛
 ١٧٩-١33ات اي التدابير الالزمة لتوفير الحماية الكافية للصاحفيين والمادافعين
عن حقوق اإلنسان (النرويج)؛
 ١8٠-١33ت ااوفير حماي ااة أفض اال للم اادافعين ع اان حق ااوق اإلنس ااان والص ااحفيين
وال سيما من خالح التعاون مع المجتمع المدني (بولندا)؛
 ١8١-١33كفال ااة حماي ااة حق ااوق الم اادافعين ع اان حق ااوق اإلنس ااان والص ااحفيين
وأعضاء المعارضة السياسية (أوكرانيا)؛
 ١8٢-١33تعزيااز بيئااة آمنااة ومواتيااة لعماال الماادافعين عاان حقااوق اإلنسااان عاان
ري ااق اعتم اااد ميث اااق لحماي ااة الم اادافعين ع اان حق ااوق اإلنس ااان واالعتا اراف بها ا
(المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 ١83-١33إدماااو الشااعوا اصصاالية والنساااء المساالمات فااي جميااع مجاااالت
الحياة السياسية والعامة (أنغوال)؛
 ١8٤-١33مواصلة مساعيها الرامية إلى مكافحاة جمياع أ اكاح االتجاار بالبشار
(أيربيجان)؛
 ١85-١33مواصاالة الجهااود الراميااة إلااى القضاااء علااى االتجااار بالرجاااح والنساااء
واص فاح من أجل استغالله في العمل القسري (العراق)؛
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 ١86-١33مواصاالة الجهااود الراميااة إلااى مكافحااة االتجااار بالبشاار وإعااادة ت هياال
الضحايا (لبنان)؛
 ١8٧-١33مواصلة تعزياز الجهاود الرامياة إلاى مكافحاة االتجاار بالبشار بماا فاي
يلك في إ ار استراتيجية خطة العمال الو نياة لمناع االساتغالح الجنساي لأل فااح
علااى اابكة اإلنترناات وبرنااامج ت هياال ضااحايا االتجااار بالبشاار وإعااادة إدماااجه
(بيالروس)؛
 ١88-١33مواصلة تكثيف الجهود في مجاح مكافحة االتجار بالبشر وب اصة
النساء واص فاح (البوسنة والهرسك)؛
 ١8٩-١33مواصلة العمل ماع الشاركاء الثناا يين واإلقليمياين والادوليين مان أجال
التصدي لالتجار باص ا (كوبا)؛
 ١٩٠-١33مواصلة الجهود الو نية الرامية إلى إنهاء االتجار بالبشر واالساتغالح
الجنسي (مصر)؛
 ١٩١-١33مواصلة العمل ماع الشاركاء الثناا يين واإلقليمياين والادوليين مان أجال
التصدي لالتجار باص ا (إندونيسيا)؛
 ١٩٢-١33تعزيز االستراتيجيات الوقا ياة عبار الحادود لمكافحاة االتجاار بالبشار
وتنفيذها (سيراليون)؛
 ١٩3-١33زيااادة الجهااود الراميااة إلااى مكافحااة االتجااار بالبشاار وجميااع أ ااكاح
اسااتغالح اص فاااح بوسااا ل منهااا ات اااي التاادابير الالزمااة لمنااع إفااالت الجناااة ماان
العقاا (الكرسي الرسولي)؛
 ١٩٤-١33ات اي تادابير أكثار فعالياة لمكافحاة االتجاار بالبشار يساتهدف بصافة
خاصة النساء واص فاح (بولندا)؛
 ١٩5-١33مواص االة جهوده ااا الرامي ااة إل ااى التص اادي لالتج ااار بالبش اار وال س اايما
اص ف اااح م اان خ ااالح التنفي ااذ الفع اااح لبرن ااامج التع ااافي وإع ااادة اإلدم اااو بالنس اابة
لأل ا المتجر به (ملديف)؛
 ١٩6-١33تعزيااز مكافحااة االتجااار بالبشاار بجميااع أ ااكاله بمااا فااي يلااك عاان
ريااق تعزيااز التنساايق فيمااا بااين الوكاااالت ماان أجاال مكافحااة ج ارا الجاانس فااي
الفضاء اإللكتروني وضمان التعاون من جانب القطاع ال اا مان أجال مناع إياذاء
اص فاح عبر بكة اإلنترنت والتصدي لذلك (هولندا)؛
 ١٩٧-١33مواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة االتجاار بالبشار بماا فاي يلاك مان
خالح تعزيز اإل ار القانوني وضمان سالمة ورفا ،ضحايا االتجار بالبشر (سري النكا)؛
 ١٩8-١33وضع إ ار قانوني يتناوح صراحة اصساليب المعاصرة لالتجار بالبشر
(أوغندا)؛
 ١٩٩-١33التص ااديق عل ااى البروتوك ااوح الملح ااق باتفاقي ااة منظم ااة العم اال الدولي ااة
المتعلق بالعمل الجباري لعاا  20١٤وبنااء القادرات فاي مجااح العدالاة الجنا ياة
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م اان أج اال زي ااادة التحقي ااق م ااع مرتكب ااي ممارس ااات العبودي ااة الحديث ااة ومقاضا ااته
وإدانته (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 ٢٠٠-١33بذح المزيد من الجهود لمكافحة االتجار بالبشر (أوزبكستان)؛
 ٢٠١-١33مواصلة وتعزيز اصسارة اساتنادا إلاى الازواو باين رجال وامارأة بوصافها
الوحدة الطبيعية واصساسية للمجتمع (الكرسي الرسولي)؛
 ٢٠٢-١33تعزيز اإل ار القانوني المحلي بش ن اصمن الوظيفي (إندونيسيا)؛
 ٢٠3-١33مواصاالة جهودهااا الراميااة إلااى التصاادي لمشااكلة البطالااة وتحسااين
الق اادرة عل ااى المنافس ااة ف ااي مج اااح الم ااوارد البشا ارية م اان خ ااالح التنفي ااذ الفع اااح
لالستراتيجية الحالية للفترة ( 2020-20١٦ليبيا)؛
 ٢٠٤-١33تقا اادي ما ااا يكفا ااي ما اان الما ااوارد لب ا ارامج الت فيا ااف ما اان حا اادة الفقا اار
(المملكة العربية السعودية)؛
 ٢٠5-١33الت كا ا ا ااد ما ا ا اان تا ا ا ااوفير التمويا ا ا اال الكا ا ا ااافي ل طا ا ا ااة تنميا ا ا ااة الفلبا ا ا ااين
للفتاارة  2022-20١٧وبرنااامج التحااويالت النقديااة المشاارو ة وبرنااامج ساابل
كسااب الاارزق المسااتدامة وجعلهااا أكثاار اسااتهدافا للغايااات المنشااودة بحياات يمكاان
توصيل المساعدة إلى من ه في أمس الحاجة إليها في جميع أنحاء البلد (سنغافورة)؛
 ٢٠6-١33ضمان توفير الموارد الكافية لبرامج الت فيف من حدة الفقر تمشاي ا
مع االلتزا بالمضي قدما نحو تحقيق النمو الشامل (فييت نا )؛
 ٢٠٧-١33ضمان توفير الموارد الكافية لبرامج الت فيف من حدة الفقر تمشايا
مع االلتزا بالمضي قدم ا نحو تحقيق التنمية االقتصادية الشاملة (كمبوديا)؛

 ٢٠8-١33ضمان توفير الموارد الكافياة لبارامج الت فياف مان حادة الفقار تمشاي ا
مااع االلت ازا بالمضااي قاادما نحااو تحقيااق النمااو الشااامل (جمهوريااة الو الديمقرا يااة
الشعبية)؛
 ٢٠٩-١33مواصالة الجهاود الرامياة إلااى القضااء علاى الفقاار والتميياز ضاد المارأة
(اليمن)؛
 ٢١٠-١33مواصلة مكافحة الفقر وسوء التغذية وال سيما بين اص فاح (لبنان)؛
 ٢١١-١33االسااتمرار فااي التركيااز علااى مكافحااة الفقاار وال ساايما فااي المنااا ق
التي يكون فيها الفقر أكثر انتشارا (ماليزيا)؛
 ٢١٢-١33االسااتمرار فااي مكافح ااة الفقاار م ااع التركيااز عل ااى التمسااك ب اااحترا
حقوق اإلنسان ومراعاتها (إكوادور)؛

 ٢١3-١33ضاامان التنفي ااذ والرص ااد الفع ااالين لق ااانون اصب ااوة المس ااقولة والص ااحة
اإلنجابي ااة تمش ااي ا م ااع االلتزام ااات الدولي ااة المتعلق ااة بالص ااحة والحق ااوق الجنس ااية
واإلنجابيااة ماان خااالح زيااادة فاار الحصااوح علااى وسااا ل منااع الحماال الحديثااة
(البرازيل)؛
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 ٢١٤-١33الت ك ااد م اان تطبي ااق اصم اار التنفي ااذي رقا ا  ١2بشا ا ن ق ااانون اصب ااوة
المسااقولة والصااحة اإلنجابيااة تطبيق اا كااامالا ماان أجاال تلبيااة احتياجااات تنظااي اصساارة
الحديثة وتا مين وصاوح الجمياع إلاى خادمات الصاحة والحقاوق الجنساية واإلنجابياة
(السويد)؛
 ٢١5-١33مواصا االة با ااذح الجها ااود لتنفيا ااذ قا ااانون اصبا ااوة المسا ااقولة والصا ااحة
اإلنجابية (نيوزيلندا)؛
 ٢١6-١33تا مين فاار الوصااوح التااا والمتساااوي إلااى وسااا ل الحماال الحديثااة
بما في يلك في المنا ق الريفية وأقالي السكان اصصليين (الدانمرح)؛
 ٢١٧-١33ضمان الرعاية الطبية لأل
(فرنسا)؛

ا

الذين يعاانون مان إدماان الم ادرات

 ٢١8-١33مواصالة تعزيااز البارامج المجتمعيااة إلعاادة ت هياال ماادمني الم اادرات
داخل المستشفيات وخارجها من أجل إدماجه في المجتمع (باكستان)؛
 ٢١٩-١33مواصلة إيالء اصولوية القصوى للتعلي في الميزانية العامة (فييت نا )؛
 ٢٢٠-١33مواص ا االة إي ا ااالء اصولوي ا ااة القص ا ااوى للتعل ا ااي ف ا ااي الميزاني ا ااة العام ا ااة
(جمهورية فنزويال البوليفارية)؛
 ٢٢١-١33مواصلة إيالء اصولوية القصوى للتعلي في الميزانياة العاماة (المملكاة
العربية السعودية)؛
 ٢٢٢-١33مواصل تكثيف الجهود الرامية إلى زياادة التحااق اص فااح بالمادارس
(بروني دار السال )؛
 ٢٢3-١33مواصاالة تعزيااز القااوانين والسياسااات المتعلقااة بالوصااوح إلااى التعلااي
لفا اادة الفئ ااات اصكث اار حرمانا اا مثلم ااا ه ااو الح اااح بالنس اابة لنظ ااا ال ااتعل الب ااديل
(الكرسي الرسولي)؛
 ٢٢٤-١33مواصا االة ضا اامان الحصا ااوح علا ااى التعلا ااي الجيا ااد بالنسا اابة للفئا ااات
المستضااعفة والمهمشااة نظاارا لمااا تحقااق ماان خطااوات إيجابيااة فااي قطاااع التعلااي
العا (ماليزيا)؛
 ٢٢5-١33مواصلة جهودهاا الرامياة إلاى تحساين التعلاي فاي البلاد وزياادة عادد
الفتيات المسجالت في مرحلتي التعلي قبل االبتدا ي والتعلي االبتدا ي وضمان
التعلي اإللزامي والمجاني (دولة فلسطين)؛
 ٢٢6-١33ات اااي تاادابير عاجلااة لتعااديل التش اريعات التااي تماانا ق ارارات الاازوو
اصساابقية علااى ق ارارات الزوجااة فيمااا يتعلااق بالملكيااة المشااتركة وممارسااة الساالطة
اصبوية والوصاية على اصوالد (اصرجنتين)؛
 ٢٢٧-١33مواصلة العمل على تعزيز سياساتها الرامية إلاى زياادة تعزياز المسااواة
بين الجنسين والقضاء على التمييز والعنف ضد المرأة (بروني دار السال )؛
 ٢٢8-١33مواصاالة الجهااود ماان أجاال مكافحااة كافااة أ ااكاح التمييااز ضااد المارأة
(تونس 
)؛
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 ٢٢٩-١33العماال ماان أجاال التمكااين االقتصااادي للم ارأة وتعزيااز مشاااركتها فااي
مناصب صنع القرار (تونس)؛
 ٢3٠-١33الموافقة على اصحكا القانونية التي من نها تعطيال الماواد الاواردة
فااي مدونااة اصساارة التااي تماانا ق ارار الاازوو اصساابقية علااى ق ارار الزوجااة فيمااا يتعلااق
بالملكية المشتركة وممارسة حقوق اصبوة والوصاية على اص فاح ( يلي)؛
 ٢3١-١33مواصلة العمل بش ن التادابير الرامياة إلاى تمكاين المارأة مان الوصاوح
الفعاح إلى نظا العدالة (هندوراس)؛
 ٢3٢-١33ات اي خطوات فورية من أجل السماد باإلجهاض عندما تكاون حيااة
الم ارأة أو الفتاااة أو صااحتها البدنيااة أو العقليااة معرضااة لل طاار أو عناادما يكااون
الحماال نتيجااة اغتصاااا أو ساافاد محااار أو فااي حاااالت تشااوهات الجنااين بغيااة
إلغاء تجري اإلجهاض في المستقبل القريب (هولندا)؛
 ٢33-١33ات اااي المزيااد ماان ال طااوات للقضاااء علااى انتهاكااات حقااوق الطفاال
(جمهورية كوريا)؛
 ٢3٤-١33مواصاالة الجهااود الرامي ااة إلااى ت اادعي اإل ااار الق ااانوني الااالز لتعزيا از
حقوق اص فاح (المغرا)؛
 ٢35-١33تكثيااف الجهااود للقضاااء علااى جميااع أ ااكاح العنااف ضااد اص فاااح
(إسبانيا)؛
 ٢36-١33النه ااوض ب ااالجهود الرامي ااة إل ااى حماي ااة اص ف اااح وال س اايما أ ف اااح
السكان اصصليين (تونس)؛
 ٢3٧-١33تعزيااز التاادابير الراميااة إلااى حمايااة اص فاااح ماان جميااع أنااواع العنااف
واالستغالح الجنسي (الجزا ر)؛
 ٢38-١33تعديل سن الرضا الجنسي من  ١2إلى  ١٦عام ا (السويد)؛

 ٢3٩-١33ات اااي إجا اراءات فوري ااة لحماي ااة اص ف اااح م اان االعت ااداء واالس ااتغالح
الجنسيين (بولندا)؛
 ٢٤٠-١33بااذح مزيااد ماان الجهااود لحمايااة اص فاااح ماان جميااع م ااا ر العنااف
الجنسي أو االستغالح االقتصادي (قطر)؛
 ٢٤١-١33ضاامان أن يتلقااى ضااحايا االنتهاكااات الجساايمة ال اادمات المناساابة
والفعالة في الوقات المناساب مان خاالح نظاا الرصاد واإلباالغ والتصادي ال اا
باص فاح المت ثرين بالنزاع (بلجيكا)؛
 ٢٤٢-١33ات اااي تاادابير ماان أجاال الضاامان الكاماال لحقااوق الطفاال وال ساايما
فيما يتعلق بمعاملة اصحداث في النظا القضا ي ومنع ومكافحة ا تراح اص فاح
فااي النزاعااات المس االحة واالتجااار بها ا واسااتغالله فااي البغ اااء وصااناعة الم ااواد
اإلباحية (إيطاليا)؛
 ٢٤3-١33كفالااة أن جميااع التعااديالت التش اريعية التااي تااقثر فااي حقااوق الطفاال
تضع في االعتبار المصلحة العليا للطفل وفق ا للمعايير الدولية (المكسيك)؛
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 ٢٤٤-١33ات اااي مااا يلااز ماان تاادابير تشاريعية وتاادابير أخاارى لمنااع اص فاااح ماان
االن را في سوق عمالة اص فاح (الجبل اصسود)؛
 ٢٤5-١33زيادة الجهود الرامية إلى مكافحة عمل اص فاح التي غالبا ما تقتارن
بظروف عمل خطرة (بولندا)؛
 ٢٤6-١33تطبي ااق نه ااج ااامل إزاء حق ااوق اص ا ا ا يوي اإلعاق ااة وإدماج ااه
بصااورة عمليااة فااي اعتماااد التاادابير التش اريعية التااي تكفاال علااى وجااه ال صااو
تحقيق المساواة في الحصوح على ال دمات العامة (إسبانيا)؛
 ٢٤٧-١33تعزي ااز سياس ااات العم اال والسياس ااات االقتص ااادية لفا اادة اص ا ا ا
يوي اإلعاقة (إكوادور)؛
 ٢٤8-١33مواصاالة جهودهااا الراميااة إلااى تعزيااز حقااوق اص ا ا يوي اإلعاقااة
وضمان وصوله علاى قاد المسااواة ماع ا خارين إلاى جمياع المرافاق وال ادمات
العامة (دولة فلسطين)؛
 ٢٤٩-١33مواصا االة با ااذح الجها ااود المتعلقا ااة بالت مينا ااات االجتماعيا ااة والصا ااحية
لفا دة اص فاح يوي اإلعاقة (تونس)؛
 ٢5٠-١33ات اي التدابير الالزمة للحفاظ على أراضي الشعوا اصصلية (بيرو)؛
 ٢5١-١33مواص ا االة تعزي ا ااز وحماي ا ااة حق ا ااوق العم ا اااح المه ا اااجرين عل ا ااى جمي ا ااع
المستويات وب اصة من خالح برنامج صحة المهاجرين (سري النكا)؛
 ٢5٢-١33مواصلة إ اراح الجهاات الثنا ياة واإلقليمياة والمتعاددة اص اراف بغياة
تحسين حماية حقوق ورفا ،المهاجرين وأفراد أسره (فييت نا )؛
 ٢53-١33تعزي ااز التع اااون م ااع ااركا ها لتحس ااين حماي ااة حق ااوق ورف ااا ،العم اااح
المهاجرين وأفراد أسره (إندونيسيا)؛
 ٢5٤-١33مواصا االة با ااذح جها ااود متضا ااافرة ما اان أجا اال حمايا ااة حقا ااوق العما اااح
المهاجرين في ال ارو (نيباح)؛
 ٢55-١33وضع نهج إلعادة التو ين الدا لأل ا

المشردين داخلي ا (كينيا)؛

 ٢56-١33االنض ا ااما التفاقي ا ااة ع ا ااا  ١٩٦١المتعلق ا ااة ب ف ا ااا ح ا اااالت انع ا اادا
الجنسية وتنفيذها بالكامل والت كد من أن بإمكان جميع اص ا عاديمي الجنساية
في البلد الوصوح إلى إجراء من نه تيسير اكتساا جنسية (سلوفاكيا)؛
 ٢5٧-١33االسااتمرار فااي القيااا بكاال مااا هااو ضااروري ماان أجاال إنهاااء حاااالت
انعدا الجنسية وخاصة بالنسبة لمان يعيشاون فاي المناا ق التاي اهدت نزاعاات
مسلحة قبل تحقيق السال (مصر).
 -١3٤جميااع االس ااتنتاجات و/أو التوص اايات ال ااواردة ف ااي ه ااذا التقري اار تعب اار ع اان موق ااف
الدولااة (الاادوح) التااي قاادمتها و/أو الدولااة موضااوع االسااتعراض .وال ينبغااي أن يفه ا أنهااا
تحظى بت ييد الفريق العامل بكامله.
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Annex
Composition of the delegation
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