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مقدمة
 -١عقد الفريق العامل املعين باالستتعرا التدورا المتامل ،املنمتج وجتر قترار ولت قتو
اإلنس ت تتان  ،١/5دورت ت ت الس ت تتابعة والعم ت ترين الف ت ت ة م ت تتن  ١إىل  ١٢أيار/م ت تتايو  .٢٠١٧وج ت تتر
التتة اململكتتة املتحتتدة لربيطانيتتا العظم ت وآيرلنتتدا المتتمالية اجللستتة  ،٧التتيت عقتتد
استتتعرا
 ٤أي تتار/م تتايو  .٢٠١٧وت ترأف وف تتد اململك تتة املتح تتدة لربيطاني تتا العظم ت وآيرلن تتدا الم تتمالية س ت
 ٩أيتتار /متتايو ،٢٠١٧
أوليفتتر هيلتتد ،وريتتر الدولتتة بتتورارة العتتدل .و اجللستتة  ،١٤التتيت عقتتد
اعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق باململكة املتحدة لربيطانيا العظم وآيرلندا الممالية.
 ١3شتتبارب/فرباير  ،٢٠١٧اختتتار ول ت قتتو اإلنستتان
 -٢و اجللستتة التتيت عقتتد
التة اململكتة املتحتدة لربيطانيتا العظمت
فريق املقررين التتا اامموعتة الالثييتةل لتيست استتعرا
وآيرلندا الممالية :ألبانيا ،وإييوبيا ،ومنغوليا.
 -3وعمتث بج كتام الفقترة  ١5متن مرفتق قترار ولت قتو اإلنستان  ،١/5والفقترة  5متتن
التتة اململكتتة املتحتتدة
مرفتتق ق ترار امل ت  ،٢١/١6صتتدر الويتتالق التاليتتة متتن أجتتل استتتعرا
لربيطانيا العظم وآيرلندا الممالية:
األ

تقرير وطين/بيان كتايب مقدم وفقا للفقرة ١5األ اA/HRC/WG.6/27/GBR/1ل؛

ابل تقرير جتميعي أعدت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقو اإلنسان ااملفوضتية
الساميةل وفقا للفقرة ١5ابل اA/HRC/WG.6/27/GBR/2ل؛
اجل
و Corr.1
ل.

موجز أعدت املفوضية السامية وفقا للفقترة ١5اجل

اA/HRC/WG.6/27/GBR/3

 -٤وأ يلتتإ إىل اململكتتة املتحتتدة لربيطانيتتا العظم ت وآيرلنتتدا المتتمالية ،عتتن طريتتق امموعتتة
الالثييتتة ،قالمتتة أستتدلة أعتتد ا مستتبقا إستتبانيا ،وأملانيتتا ،وتمتتيكيا ،وستتلوفينيا ،والستتويد ،وسويسترا،
واملكستتي  ،والنتترويه ،وهولنتتدا ،والواليتتا املتحتتدة األمريكيتتة .وهتتة األستتدلة متا تتة علت املوقت
المبكي اخلارجي لثستعرا الدورا المامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أكد وفد اململكة املتحدة لربيطانيا العظم وآيرلندا الممالية ااململكة املتحدةل أنت ثالتل
اململكة املتحدة واألقاليم التابعة للتاج الربيطاين وأقاليم ما وراء البحار.
 -6وفيم تتا يتعل تتق بقت ترار االنس تتحاب م تتن االحت تتاد األورويب ،ال تتةا اش تتت ر باس تتم بريكس تتيإ
اtixerBل ،أشتتار الوفتتد إىل أن كومتتة بلتتد نمتتر  3٠ ،آذار/متتارف  ،٢٠١٧كتابتتا أبتتي
عتتن ها تتا جتتتا حتويتتل ق توانو االحتتتاد األورويب القالمتتة إىل ق توانو ليتتة ،يتتوم انستتحاهبا متتن
االحتتتاد األورويب .وأوضتتحإ احلكومتتة أي تا أهتتا ال تعتتتزم االنستتحاب متتن اتفاقيتتة ايتتة قتتو
اإلنسان واحلريا األساسية ااالتفاقية األوروبية حلقو اإلنسانل .وقال الوفد إن بدا واضتحا أن
احلقتتو واحلريتتا مكفولتتة قتتانون اململكتتة املتحتتدة منتتة وقتتإ طويتتل قبتتل ستتن قتتانون قتتو
اإلنسان الةا اعتمد عام  ،١٩٩٨وأن اية تل احلقو واحلريا ستستمر املستقبل.
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-٧
جر

وأشتتار الوفتتد إىل إ ترار تقتتدم عتتدة وتتاال  ،منتتة االستتتعرا التتدورا المتتامل التتةا
عام  .٢٠١٢وأكد الوفد وددا التزام اململكة املتحدة حبقو اإلنسان.

 -٨وفيما يتعلق بالدورة الالالالة لثستعرا الدورا المامل ،أعرب الوفتد عتن أملت
توصيا بناءة بمجن الر احلديث ،باعتبار ممكلة عاملية.

تقتد

 -٩وذكتتر الوفتتد أن كومتتة بل تد  ،وكتتةل اإلدارا املفوضتتة ،أجتتر ممتتاورا م ت منظمتتا
امتم ت ت املت تتدين واملوسست تتا الوطنيت تتة حلقت تتو اإلنست تتان ،عنت تتد إعت تتداد التقريت تتر الت تتوطين للمملكت تتة،
وأن احل توار كتتان بنتتاء جتتدا .واستعرضتتإ احلكومتتة أي تا مجي ت توصتتيا عتتام  ٢٠١٢وأدخلتتإ
حتديالا عل موقف ا كتي تتستق مستميات مت الت تنيفا املقبولتة لتد ولت قتو اإلنستان،
مالل " ظي بالتجييد" أو "أ يط ب علما".
 -١٠وأش تتار الوف تتد مع تتر رد عل ت األس تتدلة املقدم تتة س تتلفا ،إىل أن مق تتا ق تتدمإ إىل
اجلمعيتتة التمتريعية نيرلنتتدا المتتمالية ،عتتام  ،٢٠١6بمتتجن إتا تتة إمكانيتتة اإلج تتا للمترأة التتيت
حتمل جنينا م ابا بتموها مميتة إال أها ُرفِ إ؛ ويتوق أن يستتمر العمتل علت إصتثق القتوانو
بعتتد انت تتاء االنتوابتتا وتمتتكيل هيدتتة تنفيةيتتة جديتتدة آيرلنتتدا المتتمالية .ت أن أا إصتتثق
تم تريعي ستتيظل خاضتتعا إلرادة اجلمعيتتة التم تريعية نيرلنتتدا المتتمالية .و متتا يت تتل بءنمتتاء و تتدة
حتقيق تتا تار،ي تتة ،ستواص تتل كوم تتة اململك تتة املتح تتدة العم تتل مت ت األ ت تزاب السياس تتية آيرلن تتدا
المتتمالية وم ت مجاعتتا ال تتحايا واجل تتا األختتر صتتا بة امل تتلحة متتن أجتتل التوصتتل إىل تتل
اتفا ستورمونإ هاوف اStormont Houseل . 
يتيح إمكانية تمكيل اهليدا املن وص علي ا
 -١١و م تتا يتعل تتق بالعق تتاب الب تتدين ،ذك تتر احلكوم تتة أه تتا ال تتع تتاط م ت أا ش تتكل م تتن
أشتتكال العن ت ضتتد األطفتتال ولتتدي ا ق توانو واضتتحة للتعامتتل مع ت  ،وأن التتدف ستتجلة "العقتتاب
املعقتتول" ال ثك تتن اس تتتودام ا عن تتدما يتتت م الم تتوع باعت تتداء ين تتته عن ت ض تترر جس تتدا بلي ت ،
أو بالقسوة عل األطفال.
 -١٢وفيما يتعلق بتانيد األطفال القوا املسلحة ،تنظر احلكومة إىل جتنيد األفراد التةين
تت اوق أعمتتارهم بتتو  ١6و ١٨عامتتا باعتبتتار يتتوفر هلتتم طالفتتة متتن املنتتاف  ،وشتتدد الوفتتد علت أن
ختتارج اململكتتة املتحتتدة ،عتتدا احلتتاال
األفتراد حتتتإ ستتن  ١٨عامتتا ال يُلحقتتون بجيتتة عمليتتا
تعر أفرادها ألعمال قتالية أو مماركت م في ا.
اليت تممل في ا العملية املعنية ُّ
 -١3وأشتتار الوفتتد إىل أن تم تريعا اململكتتة املتحتتدة وتتتداب ها ملكافحتتة اإلرهتتاب تالتتل إىل
االلتزاما الدولية حلقو اإلنسان وأن برملاها حيرص عل التدقيق تل األشياء.
 -١٤وفيما يتعلق جبرالم الكراهية ،أشار الوفد إىل وجود إطار تمتريعي قتوا الدولتة للت تدا
هلا ،ويممل ذل اإلطار خطة العمل املتعلقة باألفعال اإلجرامية وجرثة الكراهية لسنة .٢٠١6

باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -١5أدىل  ٩٤وفتتدا ببيانتتا أين تتاء احل توار التف تتاعلي .وثكتتن االطّتتثا عل ت التوصتتيا ال تتيت
الفرا يانيا من هةا التقرير. 
قدمإ أيناء ذل احلوار
 -١6وقد أشاد جورجيا بالتقدم احملرر واال خمتلفة مت لة حبقو الطفل ،ا
سن عدد من القوانو وتعزيز تداب السياسا العامة.
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 -١٧ور ّ بإ أملانيا بوج خاص باخلطاب العام املستمر واملتسم باحليوية ما يتعلق بالتحديا ،
و ماركة امتم املدين النمطة عملية االستعرا .
 -١٨وشتتاعإ انتتا احلكومتتة علت الت تتديق علت االتفاقيتتة الدوليتتة حلمايتتة مجيت األشتتواص
من االختفاء القسرا واالتفاقية الدولية حلماية قو مجي العمال امل اجرين وأفراد أسرهم.
 -١٩ور بتتإ اليون تتان ب تتفة خاص تتة ب تتاجل ود اجلتتديرة باإلش تتادة م تتن أج تتل الت تتدا لثجت تتار
بالبمر والر احلديث.
 -٢٠وأعربتتإ واتيمتتاال عتتن القلتتق بمتتجن متتا يقتتال متتن أن الغاتتر والر تتل وطالفتتة الرومتتا يتعرضتتون
للتمييز بقدر كب وحي لون عل فرص أقل.
 -٢١وأعربإ هاييت عن أمنيا ا حلكومة اململكة املتحدة وشعب ا باحل ول عل نتاله مرضية
خثل مفاوضا االنسحاب من االحتاد األورويب.
 -٢٢وأشتتاد ست اليون جب تتود الت تتدا للعنت املنتتز بمتتكل فعتتال متتن ختتثل قتتانون التتر
احلديث وصندو اية األطفال من االجتار ،وأعربإ عن شكرها للمساعدة اليت قدمإ خثل
أرمة ف وف إيبوال.
 -٢3ور بت تتإ هنغاريت تتا بقت تتانون الت تتر احلت تتديث لست تتنة  ٢٠١5وخبطت تتة العمت تتل املتعلقت تتة جب ت ترالم
الكراهية لسنة .٢٠١6
 -٢٤ور بإ آيسلندا خبطة العمل املتعلقة جبرالم الكراهية وتدين الفاوة األجور بو اجلنسو.
 -٢5وشاعإ اهلند البلد عل مواصلة اجل ود من أجتل حتقيتق التفتاهم بتو الالقافتا ووضت
للتنميط السليب لألقليا  ،وأعربإ عن قلق ا بمجن إلغاء قانون قو اإلنسان لسنة .١٩٩٨
و تتال ق تتو املت ترأة ،تتا
 -٢6وأش تتاد إندونيس تتيا بالتحس تتينا
املنز  ،لكن ا أعربإ عن انزعاج ا بمجن تنفية قانون اإلرهاب.

تد

ذلت ت تراجت ت العنت ت

 -٢٧وأعربتتإ مج وريتتة إيتران اإلستتثمية عتتن قلق تتا الستتتمرار التمييتتز ضتتد األقليتتا والنستتاء ذوا
املنارل ،و يال التداب اجلديدة ملكافحة اإلرهاب.
األصول السوداء وامل اجرا العامث
 -٢٨ور تر العترا بستن قتتانون التر احلتتديث لستنة  ٢٠١5واعتمتتاد خطتة العمتتل املتعلقتة جبترالم
الكراهي تتة .وأش تتار إىل ع تتدم دم تته االتفاقي تتة الدولي تتة للق تتاء عل ت مجي ت أش تتكال التميي تتز العن تترا
التمريعا احمللية.
 -٢٩وأعربتتإ آيرلنتتدا عتتن أستتف ا ألن اململكتتة املتحتتدة ت موقف تتا بمتتجن بعت توصتتيا
االستعرا السابق .ور بإ بااللتزام بءنماء إطار موسسي شامل ملعاجلة تداعيا االضتطرابا
اليت ش د ا آيرلندا الممالية.
 -3٠وأشتتاد إستراليل باململكتتة املتحتتدة علت متتنح األمليتتة الواجبتتة ملكافحتتة جترالم الكراهيتتة
والعمل عل إجياد التوارن ال حيح بو مكافحة اإلرهاب وا ام قو اإلنسان.
 -3١وأ اطإ إيطاليا علما بءطار قو اإلنسان ور ّ بإ بالتداب اليت اختة منة االستعرا السابق.

 -3٢وال ظت تتإ اليابت تتان الزيت تتادة ج ت ترالم الكراهيت تتة منت تتة است تتتفتاء زيران/يوني ت ت  ٢٠١6بمت تتجن
االنسحاب من االحتاد األورويب .وأشاد برصد مرافق اال تاار من خثل انلية الوقالية الوطنية.

4

GE.17-11930

A/HRC/36/9

 -33وأعربتتإ كاراخستتتان عتتن األمتتل أال ت تتعِ شتترعة احلقتتو الربيطانيتتة اإلطتتار القتتالم،
ور بإ جب ود مكافحة العن ضد املرأة واالجتار والر .
 -3٤وطلبإ كينيا أن تكفل اململكة املتحدة دمه أ كتام اتفاقيتة قتو الطفتل التمتريعا
والسياسا الوطنية.
 -35وأشتتار ق يزستتتان إىل أن العتتر ال ي تزال هتتو التتداف األكالتتر شتتيوعا متتن بتتو التتدواف
املستتالة جلترالم الكراهيتتة ،وأنت تتديإ ريتتادة جترالم الكراهيتتة علت اإلن نتتإ و االعتتتداءا
عل امل اجرين ،أعقاب االستفتاء بمجن ع وية االحتاد األورويب.
 -36وأشتتاد أرمينيتتا بتتالتزام اململكتتة املتحتتدة بتعزيتتز املستتاواة بتتو اجلنستتو ومكافحتتة العنت
ضد املرأة ،ور بإ بتداب الت دا للتمييز.
 -3٧وأعربتإ ليبيتا عتن تقتديرها ملمتاركة اململكتة املتحتدة البنتاءة االستتعرا
لتحسو سال ا وال قو اإلنسان.

وأشتاد جب ودهتا

 -3٨ور بتتإ ليوتنمتتتاين بالتتتداب التتيت اختتتة لتعزيتتز تربيتتة األطفتتال اإلجيابيتتة وبجشتتكال التجديتتر
البديلة .وال ظإ أن اململكة املتحدة تعمل عل إصثق القوانو املتعلقة باخل وصية واملراقبة.
 -3٩وال ظتتإ ماليزيتتا التقتتدم احملتترر معاجلتتة العنت املنتتز وتقتتد التتدعم ل تتحايا االجتتتار
بالبمتتر وجتتر قتتانون التتر احلتتديث لستتنة  .٢٠١5وال ظتتإ أن استمتراء اجلترالم ذا التتدواف
العن رية آخة االردياد.
 -٤٠وأشتتار ملتتدي إىل الت تزام اململكتتة املتحتتدة بالتتتداب التتيت اختتتة ا احلكومتتة لتنفيتتة توصتتيا
االستعرا الدورا المامل السابق.
 -٤١وذكتتر موريمتتيوف أن إنكتتار اململكتتة املتحتتدة تتق رعايتتا موريمتتيوف ،وخباصتتة ذوا
األصتتول الما وستتية متتن م ،العتتودة لثستتتيطان أرخبيتتل شتتا وف ،التتةا يمتتكل جتتزءا متتن
إقل تتيم موريم تتيوف ،في ت انت تتان حلق تتو اإلنس تتان .وك تترر موريم تتيوف ع تتدم اع اف تتا تتا يس تتم
"اإلقليم الربيطاين احمليط اهلندا".
 -٤٢وأعربتتإ املكستتي عتتن قلق تتا لتغ ت ُّ موق ت اململكتتة املتحتتدة متتن بع ت
قدمت ا املكسي .

التوصتتيا التتيت

 -٤3وأشتتار منغوليتتا إىل االلتتزام بزيتتادة رفتتا األطفتتال احملتترومو ،وتعزيتتز الرعايتتة االجتماعيتتة
لألشتتواص ذوا اإلعاقتتة ،وتتتداب مكافحتتة العن ت املنتتز  .ور بتتإ خبطتتة العمتتل املتعلقتتة جب ترالم
الكراهية.
 -٤٤ور تر اجلبتل األستتود بتاجل ود املبةولتتة ملكافحتة العنت املنتتز  .و تث علت كتو املترأة
من أجل املماركة عل قدم املساواة ،وتعزيز السياسا اجلنستانية ،وال ستيما فيمتا يتعلتق بالنستاء
السوداوا واملالليا ومزدوجا امليل اجلنسي ومغايرا اهلوية اجلنسانية وذوا اإلعاقة.
 -٤5وقتتال الوفتتد إن موقت اململكتتة املتحتتدة واضتتح بمتتجن ستتياد ا علت اإلقلتتيم الربيطتتاين
احملتتيط اهلنتتدا وأن ت متتا متتن كمتتة دوليتتة قتتد شتتككإ ستتياد ا عل ت اإلقلتتيم .وأوضتتح أن
احلكومتتة تتترف بقتتوة ادعتتاء موريمتتيوف أن ذل ت األرخبيتتل التتةا تتتدير اململكتتة املتحتتدة باستتم
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اإلقليم الربيطاين احمليط اهلندا جزء من موريميوف ،وأن اململكتة املتحتدة تعترب عتن استتيال ا
ألن موريميوف طلبإ إىل اجلمعية العامتة إ التة املستجلة إىل كمتة العتدل الدوليتة ،وهتو متا تتر
في ت اململكتتة املتحتتدة استتتوداما ت اللتتق ليليتتة االستمتتارية حملكمتتة العتتدل الدوليتتة .وأرد أن
اململك تتة املتح تتدة تظ تتل عل ت ت التزام تتا ب تتءجراء مناقم تتا ينالي تتة حبس تتن ني تتة ،وأه تتا مس تتتاءة ألن
موريميوف ال تع املق َ و اجلديدين الةين قدمت ما اململكة املتحدة ما يستحقان من اهتمام.
 -٤6وأشتتار الوف تتد إىل أن ق تتانون قتتو اإلنس تتان جيع تتل معظتتم احلق تتو ال تواردة االتفاقي تتة
أدختتل قتتانون
األوروبيتتة حلقتتو اإلنستتان قابلتتة ل نفتتاذ مباشتترة
تتاكم اململكتتة املتحتتدة .وقتتد َ
املساواة ،الةا حيظر التمييز املباشر و املباشر ،واجر املساواة القطاا العام.
 -٤٧وفيمتا يتعلتتق بالمتوا ل إراء مق تتا شتترعة احلقتو  ،ال تتزال احلكومتة ملتزمتتة بءصتتثق
إطار قو اإلنسان ،وسينُظر ذلت األمتر بعتد أن تع َتر ال تيبتا املتعلقتة باالنستحاب متن
االحت تتاد األورويب .وأعرب تتإ احلكوم تتة ع تتن اس تتتعدادها لس تتماا مق تتا ش تترعة ق تتو خاص تتة
انراء.
بآيرلندا الممالية إن أمكن التوصل إىل توافق كا
 -٤٨وفيمتتا يتعلتتق باالتفاقيتتة الدوليتتة حلمايتتة مجي ت األشتتواص متتن االختفتتاء القستترا ،تتتر
اململك تتة املتح تتدة أن إط تتار عمل تتا احملل تتي احل تتا يت تتمن بالفع تتل من ت االعتق تتال التعس تتفي ومنت ت
التع تتةير واملعامل تتة امل ين تتة ،وجيع تتل وك تتاال األم تتن واالس تتتوبارا خاض تتعة للمس تتاءلة ،وم تتن
ال تر احلكومة فوالتد واضتحة للت تديق علت االتفاقيتة .وتتر احلكومتة أي تا أن قتو العمتال
امل تتاجرين مكفول تتة بالفع تتل تم تريعا ا احمللي تتة ،وال ت تتر ل تتةل فوال تتد واض تتحة للت تتديق عل ت
االتفاقية املتعلقة بالعمال امل اجرين.
 -٤٩وقتتال الوفتتد إن ت ال توجتتد اململكتتة املتحتتدة شتتعوب أصتتلية أو قبليتتة ،وفتتق الت تتني
احملتتدد اتفاقيتتة المتتعوب األصتتلية والقبليتتة لستتنة  ١٩٨٩ارقتتم ١6٩ل ،س تواء إقليم تتا أو
األق تتاليم التابع تتة للت تتاج أو أق تتاليم م تتا وراء البح تتار ،مم تتا ينف تتي أن يك تتون لثلتزام تتا وج تتر تل ت
االتفاقية أير عملي اململكة املتحدة .وأوضح الوفد أي تا أن فوالتد إجتراءا البث تا الفرديتة
ال ت ت تزال ت ت واض تتحة ،ألن ش تتعر اململك تتة املتح تتدة يس تتتطي تق تتد االلتماس تتا إىل احملكم تتة
األوروبية حلقو اإلنسان.
 -5٠وأشار الوفد إىل أن اململكة املتحدة تواصل استتعرا مجيت التحفظتا علت معاهتدا
األمم املتحدة .وأوضح أن أ كام معاهدا األمم املتحدة حلقو اإلنسان مل تتدمه القتوانو
احمللية ،إال أن املعاهدا ال تم رب أن تفعل الدول األطرا ذل  .وقد أعت تد اململكتة املتحتدة
وموعتتة متتن السياستتا والتمتريعا هبتتد تطبيتتق املعاهتتدا التتيت صتتدقإ علي تتا .وقتتد وقتعتتإ
اململكتتة املتحتتدة ،عتتام  ،٢٠١٢اتفاقيتتة ول ت أوروبتتا بمتتجن منت ومكافحتتة العنت ضتتد املترأة
والعن ت العتتاللي ااتفاقيتتة استتطنبولل وال ت تزال ملتزمتتة بالت تتديق علي تتا .وهتتي باقيتتة عل ت التزام تتا
حتمتتل
القتتوا عاجلتتة العن ت ضتتد النستتاء والفتيتتا  ،بوستتالل تمتتمل ستتن ق توانو جديتتدة تكفتتل ُّ
اجلناة عواقر أفعاهلم وريادة املوارد املو ة لل حايا.
 -5١وأش تتاد مورامبي تتق بتنفي تتة التوص تتيا ال تتادرة ع تتن ال تتدورا الس تتابقة لثس تتتعرا ال تتدورا
المامل واليت أسفر عن صدور قانون الر احلديث وإطث خطة العمل املتعلقة جبرالم الكراهية.
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 -5٢وأشاد ميامنار جب ود حتسو قو اإلنسان اخلاصة بالنستاء واألطفتال .و التإ علت
آيرلندا الممالية ،م تزايد المكاو بمجن .
تعديل قانون من اإلج ا
 -53وأش تتاد ناميبي تتا باململك تتة املتح تتدة علت ت تعزي تتز ج وده تتا ملكافح تتة الكراهي تتة ،وخباص تتة
العن رية ،من خثل بدء تطبيق خطة العمل اجلديدة املتعلقة جبرالم الكراهية ،عام .٢٠١6
 -5٤وال ظإ نيبال التداب اليت اختة ملكافحة العن ضد املرأة والتمييتز وجترالم الكراهيتة
والر احلديث .وأعربإ عن حتمس ا لثلتزام باملساعدة اإلمنالية الرمسية.
 -55وأشتتار هولنتتدا إىل التتتداب التتيت اختتتة متتن أجتتل الت تتدا للتتر املعاصتتر .وشتتاعإ
عل ت ضتتمان ستتبل الوصتتول إىل العدالتتة .وذكتتر أن حتستتو آليتتا اإلبتتث واستتتعرا التتتداب
املتوةة سيس م حتسو ف م مد انتمار جرالم الكراهية وشد ا.
 -56وأعربإ نيا يا عن حتمس ا إلطار العمل احمللي حلقو اإلنستان وأشتاد ببتدء تطبيتق
خطة العمل املتعلقة جبرالم الكراهية.
 -5٧وال ظتإ باكستتان مت القلتق تزايتتد معتدال التمييتتز العن ترا والتنمتتيط التديين وجترالم
الكراهية ضد الفدا ال عيفة ،وشاعإ اململكة املتحدة عل الت دا جلرالم الكراهية.
 -5٨وأشار بنما إىل اجل ود اليت بةلت ا اململكة املتحدة هبد إدماج أ كام الع د الدو
اخلاص باحلقو االقت ادية واالجتماعية والالقافية التمريعا الوطنية.
 -5٩ور بت تتإ بت تتارا واا بالتقت تتدم احملت تترر
والتاديد اليت تم دها اململكة املتحدة.

وت تتال قت تتو اإلنست تتان ،بت تتالتزامن م ت ت التغ ت ت ا

 -6٠وأشار ب و إىل إدخال عدد متن اجلترالم القتوانو ،تا ذلت امل تايقة اإلجراميتة،
احلماية من تموي األع اء التناسلية األنالوية.
والزواج القسرا ،والتق
 -6١وأعربتإ الفلبتتو عتتن قلق تتا بمتجن الفاتتوة األجتتور بتتو اجلنستو والتقتتاع عتتن االن تتمام
إىل االلتزامتتا املتعتتددة األطترا بمتتجن امل تتاجرين والثجدتتو .وطلبتتإ تقتتد معلومتتا عتتن االستتتعرا
املتعلق بسثمة عودة الثجدو.
 -6٢وأشاد الربتغال بالتداب اليت أدخلإ عل قانون الر احلتديث لستنة ،٢٠١5
توصيا االستعرا السابق.

إيتر

م تتا يتعل تتق بتح تتديا
 -63وأش تتاد مج وري تتة كوري تتا بقي تتادة الدول تتة موض تتوا االس تتتعرا
قو اإلنسان ،مالل أشكال الر احلديث وجرالم الكراهية والتمييز اجلنساين.
 -6٤وأعربتتإ رومانيتتا عتتن تر يب تتا بالتتتداب التتيت اختتتة
لثستعرا .

أعقتتاب توصتتيا التتدورة الالانيتتة

 -65وأعرب االحتاد الروسي عن أستف ألن جترالم الكراهيتة العن ترية هتي األكالتر انتمتارا متن
بتتو اجل ترالم ،وعتتن قلق ت بمتتجن اكمتتة املنمتتقو واافتتا مستتتو احلمايتتة متتن اجل ترالم املت تتلة
باالجتار بالبمر.
 -66وتساءلإ رواندا ع تما إذا كانإ احلكومة قد أجر تقييما ملعدل خمتاطر اجلترالم الفظيعتة
احملتملة ،هبد الوقاية من ا.
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 -6٧وأعرب تتإ صت تربيا ع تتن القل تتق النع تتدام مقوم تتا الس تتثمة للس تتاناء واكتظ تتا الس تتاون،
واستفس تتر عم تتا إذا كان تتإ اململك تتة املتح تتدة تنظ تتر مس تتجلة رف ت احل تتد األد لس تتن املس تتوولية
اجلنالية وحتقيق اافا مستدام عدد األطفال احملتازين.
 -6٨وان تتمإ هنتتدوراف إىل متتن أعربتوا عتتن شتوا ل بمتتجن ا تاتتار ملتمستتي اللاتتوء وعتتدم
وجود قاعدة صرحية ما يتعلق حبق الق ر امل حوبو مل مشل م م أسرهم.
 -6٩وأشتتاد ستتنغافورة باململكتتة املتحتتدة عل ت متتا بةلت ت متتن ج تتود شتتاملة ملكافحتتة ج ترالم
الكراهية وملعاجلة مسجلة الفقر وحتقيق العدالة االجتماعية من خثل تداب خمتلفة أي ا.
 -٧٠ودعإ سلوفاكيا إىل النظر بمكل جدا مستجلة قتو الطفتل عنتد وضت السياستا
العامة .وقالإ إن ينبغي توف إمكانية إي ال ق ايا األطفال إىل جلنة قو الطفل.
 -٧١وأشتتاد س تلوفينيا باململكتتة املتحتتدة عل ت اعتمتتاد قتتانون التتر احلتتديث لستتنة ،٢٠١5
وأعربإ عن تر يب ا بتداب الت دا للتمييتز علت أستاف نتوا اجلتن والعنت  .وقالتإ إن امتال
متاق لتحسو نظام ق اء األ داث.
 -٧٢ور بتتإ إستتبانيا بقتتانون التتر احلتتديث لستتنة  ،٢٠١5عل ت التتر م متتن التحتتديا التتيت
ال تزال تكتن تنفية  ،وأعربإ عن قلق ا يال الزيادة جرالم الكراهية وخطاب الكراهية.
 -٧3وأش تتار س تترا النك تتا إىل اخت تتاذ ت تتداب اس تتتباقية ملكافح تتة اإلره تتاب ،واستفس تتر م تتن
اململكة املتحدة عن حتديا تنفية تل التداب .
 -٧٤وأشتتاد دولتتة فلستتطو باختتتاذ خط توا تكفتتل امتالتتال تتتداب مكافحتتة اإلرهتتاب التتيت
تتوةها الدولة موضوا االستعرا إىل التزاما تا وتال قتو اإلنستان ،ور بتإ خبطتة العمتل
الوطنية املتعلقة باألعمال التاارية و قو اإلنسان.
 -٧5وأشتتاد الستتودان ببتتدء تنفيتتة خطتتة العمتتل اجلديتتدة املتعلقتتة جبترالم الكراهيتتة ،وأعتترب عتتن
قلق بمجن التمييز العن را ضد األشواص املنحدرين من أصول أفريقية.
 -٧6وأعرب تتإ الست تتويد ع تتن قلق ت تتا م تتن أن اململكت تتة املتح تتدة مل تتوت تتة إج ت تراءا بنت تتاء عل ت ت
التوصيا املتعلقة بسياستت ا وتال ايتة الطفتل ،إضتافة إىل أن قتانون اإلج تا ال يطبتتق
آيرلندا الممالية.
 -٧٧وأشتتار سويس ترا إىل أن احلكومتتة جتتتد صتتعوبة
التحقيقا التار،ية من أجل تنفية م مت ا.

تتتوف الوستتالل التتيت حتتاج تتا و تتدة

 -٧٨وأشار اجلم ورية العربية السورية إىل مبدأ عدم جوار االستيثء علت األراضتي بتالقوة واحلتق
تقرير امل عل النحو املكفول الع ود الدولية حلقو اإلنسان وميالا األمم املتحدة.
 -٧٩وأعربتتإ تايلنتتد عتتن القلتتق للا ترالم ذا ال تتلة بالكراهيتتة النامجتتة عتتن دواف ت تتعلتتق بتتالتمييز
العن را وكر األجانر ،وأعربإ عن قلق ا بمجن مق ق إلغاء قانون قو اإلنسان لسنة .١٩٩٨
 -٨٠وأشتتاد تيمتتور  -ليمتتيت خبطتتة العمتتل املتعلقتتة جبترالم الكراهيتتة لستتنة  ،٢٠١6وبقتتانون
الر احلديث لسنة .٢٠١5
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 -٨١وأش تتاد ت تتون بتع تتاون اململك تتة املتح تتدة علت ت مس تتتو ال تتدول هب تتد تعزي تتز ق تتو
اإلنستتان عل ت ال تتعيدين التتوطين والتتدو  .ور بتتإ بالتقتتدم احملتترر مكافحتتة خطتتاب الكراهيتتة
والر احلديث.
 -٨٢ور بإ تركيا بسن قانون الر احلديث وبدء تنفية خطة العمل املتعلقة جبرالم الكراهية.
وشاعإ عل مواصلة حتسو ظرو عمل امل اجرين.
 -٨3وال ظتإ أو نتدا أن العنت املنتتز ال يتزال هتو األوست انتمتتارا متن بتو أشتكال العنت
ضد املرأة ،وأوضحإ أن هةا األمر يتطلر اتّباا هه أكالر اتساقا و اسكا باالستناد إىل قتو
اإلنسان.
 -٨٤ور بتتإ أوكرانيتتا باعتمتتاد قتتانون التتر احلتتديث لستتنة  ٢٠١5وإنمتتاء فرقتتة عمتتل جديتتدة
حلث التقدم معاجلة مسجلة الر .
 -٨5وأشتتار الوفتتد إىل أن بلتتد قتتد ستتن قتتانون التتر احلتتديث متتن أجتتل الت تتدا هلتتة املستتجلة
املعاصتترة ،وتطتتر أي تا إىل اس ت اتياية مكافحتتة التتر لستتنة  .٢٠١٤وقتتال إن اململكتتة املتحتتدة
تعمتتل علت تنفيتتة توصتتية استتتعرا تمترين الالتتاين/نوفمرب  ٢٠١٤نليتتة اإل التتة الوطنيتتة ،وأوضتتح
عتتددا متتن اجل تتود الراميتتة إىل مكافحتتة االجتتتار بالبمتتر والتتر احلتتديث واالستتتغثل ،تتا ذل ت
التداب القانونية واملوسسية اليت اختة ا اإلدارا املفوضة.
 -٨6وأكتتد الوفتتد أي تا أن ال تيتتر املتعلتتق باألطفتتال طتتاليب اللاتتوء متستتق ام تا م ت املعتتاي
الدولية ،وأن م احل الطفل الف تل التل االعتبتار األساستي كتل قترار يتوتة بمتجن أا طفتل.
وقتتال إن التقيُّتتد ال تتارم بعتتدم جتتتاور ا تاتتار األطفتتال ت امل تتحوبو واملعرضتتو لل يتتل متتن
اململكة املتحدة ألكالر من  ٢٤ساعة قد أدخل عام .٢٠١٤
 -٨٧وأكتتد الوفتتد أن اململكتتة املتحتتدة تكفتتل ت توافر دعتتم كتتا لتغطيتتة ا تياجتتا ملتمستتي
اللاوء وأطفاهلم .وأضا أن تتاق مللتمسي اللاوء وأسرهم و دا إيواء و زة بالكامتل جبميت
معدمو ،وأن مجي طتاليب اللاتوء حي تلون علت ختدما الرعايتة
املناف  ،وأهم لوال ذل ل اروا َ
ال تتحية وختتدما التعلتتيم ألطفتتاهلم .وأشتتار الوفتتد إىل أن ت ال يوجتتد تتد رمتتين قتتانوين ال تاتتار
ملتمسي اللاوء اململكة املتحدة ،إال أن ال ثكن ا تاارهم إىل أجل مسم  ،بناء علت
قاعدة كفالة احلريا ومبدأ أن اال تاار مثذ أخ .
 -٨٨وأق تتر الوف تتد ب تتجن العم تتال املن تزليو األجان تتر ق تتد ي تتبحون عرض تتة للمو تتاطر ،وذك تتر أن
السياستتا ذا ال تتلة قتتد عت ِتدلإ متتن أجتتل حتقيتتق تتوارن أف تتل بتتو كتتو العمتتال متتن تفتتادا
االعتداءا و كين م من اإلبث عن التااورا كي يتسىن حتديد هوية املعتدين.
 -٨٩وأشتتار الوفتتد إىل أن اململكتتة املتحتتدة أشتترفإ علت تنفيتتة برنتتامه رليستتي إلصتتثق نظتتام
اإليقا والتفتيش ،بغية كفالة اإلن ا والفعالية والمفافية تل املمارسة.
 -٩٠وفيمتا يتعلتق بالستن التدنيا للمستوولية اجلناليتتة ،تتر احلكومتة أن األطفتال التةين ستتن ١٠
ستتنوا يكونتتون قتتادرين علت التمييتتز بتتو اخلطتتج وال تواب ،وأنت جتتتر مستتاءلت م عتتن أفعتتاهلم ،لكن تتا
تقر بجن اإلجراءا الق الية ال تكون دالمتا مثلمتة للتعامتل مت المتباب اجلتاسو .وست ف استكتلندا
السن الدنيا للمسوولية اجلنالية إىل  ١٢عاما م توف بع ال مانا .
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 -٩١وقد حيكم عل اجلناة من المباب الةين يدانون جرالم بالغة اخلطورة بعقوبة السان
مد احلياة ،لكن ال يعين ذل أهم سيق تون كتل يتا م تلقاليتا احلتب  ،ألنت جيتور اإلفتراج
عن الموع بءذن ممرورب.
 -٩٢وال ت تزال احلكومتتة تتتر أن تم تريعا ا وتتتداب ها ملكافحتتة اإلرهتتاب تتفتتق م ت االلتزامتتا
الدولية حلقو اإلنسان ،وجيرا استعرا القوانو املتعلقة باإلرهاب بمكل منتظم من قِبل ج تة
مستقلة.
 -٩3وذكر الوفد أن اململكة املتحدة ملتزمة بتحسو السثمة واحلد متن العنت
مم ا إىل وجود عدد من التداب قيد التنفية.

الستاون،

 -٩٤و متتا ،تتع جترالم الكراهيتتة ،أنمتتج اململكتتة املتحتتدة إطتتارا قانونيتا قويتا إلدانتتة التتةين
حيرضتتون علت الكراهيتتة ،وستتعإ أي تا إىل ايتتة ريتتة التعبت  .وأنمتتج احلكومتتة فتريقو تمتتمل
ع ويت ما مجي األ زاب وامموعا الربملانية كافتة ،وت كتز م تام أ تدملا علت مكافحتة معتاداة
الستتامية وانختتر علت مكافحتتة كراهيتتة املستتلمو ،بغيتتة املستتاعدة علت ف تتم تلت املستتالل ب تتورة
أف ل .وقد أطلقإ احلكومة موخرا خطة عمل ا املتعلقتة جبترالم الكراهيتة ،لستنة  - ٢٠١6وهتي
خطة شاملة واحلكومة ملتزمة هبا .و ِ
اختة أي ا تداب ذا صلة اسكتلندا وآيرلندا الممالية وويلز.
 -٩5وأعربتتإ الواليتتا املتحتتدة األمريكيتتة عتتن قلق تتا النعتتدام الستتثمة
أ واهلا ،والستمرار وصول بث ا عن التمييز امتمعي ضد األقليا .
 -٩6ور بتتإ أورو تواا بالتقتتدم
تعزيز اجل ود الرامية إىل الق اء علي .

الستتاون وتتتدهور

مكافحتتة العنت املنتتز  ،وشتتاعإ اململكتتة املتحتتدة علت

 -٩٧وأشار أوربكستان إىل االستتنتاجا التيت توصتلإ إلي تا عتدة هيدتا معاهتدا تابعتة
كومية ،وقدمإ توصيا .
لألمم املتحدة ومنظما
 -٩٨وشتتاعإ مج وريتتة فنتتزويث البوليفاريتتة عل ت وض ت خطتتة عمتتل وطنيتتة حلقتتو اإلنستتان
تممل تداب لتنفية توصيا آليا األمم املتحدة.
 -٩٩وأشتتاد ألبانيتتا بتتالتزام اململكتتة املتحتتدة بكفالتتة استتتمرارية دورهتتا القتتوا
حبقو اإلنسان عل ال عيد العاملي.

متتا يت تتل

 -١٠٠ور بإ اجلزالر بتعزيز اإلطار القانوين بمجن األشكال املعاصرة للر والعن رية.
 -١٠١وشتتاعإ أنتتدورا اململكتتة املتحتتدة علت مواصتتلة ج ودهتتا متتن أجتتل تعزيتتز و ايتتة قتتو
الطفل.
 -١٠٢ور بإ أنغوال باس اتياية مكافحة العن املنز وحتديث نظام الساون.
 -١٠3ور بإ األرجنتو باعتماد قانون الر احلديث لسنة .٢٠١5
 -١٠٤وأعرب لبنان عن تر يب باستمرار مماركة اململكة املتحتدة المتوون اخلارجيتة وبتعاوهتا مت
األمم املتحتدة تعزيتز قتو اإلنستان ،علت التر م متن اختتاذ قترار االنستحاب متن االحتتاد األورويب،
زيران/يوني .٢٠١6
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 -١٠5وأينإ أس اليا عل دور اململكة املتحدة القيادا وتال االجتتار بالبمتر والتر احلتديث،
وأشتتاد بتتالتحقيق الوفيتتا التتيت تتديإ آيرلنتتدا المتتمالية والوقايتتة متتن العن ت ضتتد النستتاء
والفتيا وإصدار أوامر للحماية من العن املنز .
 -١٠6وأشاد البحرين بالبدء تنفية خطة العمل ملكافحة جرالم الكراهية وتداب مكافحة
االجتتتار بالبمتتر ،مم ت ة إىل ال تتعوبا التتيت تواج ت ال تتحايا احل تتول عل ت اخلتتدما الطبيتتة
واملساعدة القانونية.
 -١٠٧وذ تكر بنغثديش الدولة موضوا االستعرا سووليت ا األخثقية النامجة عتن ماضتي ا
االستتتعمارا جتتتا كفالتتة أن تظتتل سياستتا ا املتعلقتتة بتتاهلارة متستتمة بالمتتفافية والتتروق اإلنستتانية
وثكتتن الوصتتول إلي تتا ،وأعربتتإ عتتن قلق تتا لت تتاعد موش ترا التنمتتيط العن تترا وكتتر األجانتتر
وجرالم الكراهية.
 -١٠٨وأعرب تتإ ب تتيثروف ع تتن األس ت ألن احلكوم تتة مل ت تتول اهتمام تا كافي تا ل تتبع
الدورا السابقة.
 -١٠٩وأشتتاد البوستتنة واهلرست بتتالتزام اململكتتة املتحتتدة بعمليتتة االستتتعرا
وج ودها سبيل تعزيز املساواة ،وخبطة العمل اجلديدة املتعلقة جبرالم الكراهية.

توص تتيا

التتدورا المتتامل

 -١١٠وأي تار بوتس توانا ش توا ل أعربتتإ عن تتا بمتتجن بع ت اإلج تراءا اخلاصتتة بمتتجن التتتداب
اليت اختة ا اململكة املتحدة ملكافحة التطر واإلرهاب وبمجن ممروا قانون سلطا التحقيق.
 -١١١وأعربإ الرباريل عن اعتقادها بجن من ال رورا ،عل التر م متن التحتدا التةا تفرضت
أرمة اهلارة والثجدو احلالية ،اتباا هه قالم عل قو اإلنسان عند معاجلة هة املسجلة.
 -١١٢وأشتتاد بلغاريتتا جب تتود مكافحتتة العنت ضتتد النستتاء والفتيتتا  ،وال ظتتإ تنفيتتة أوامتتر
احلماية من العن املنز وإصدار أوامر للحماية من تموي األع اء التناسلية األنالوية.
 -١١3وش تتدد كن تتدا عل ت أملي تتة االلت تزام باملع تتاي القالم تتة وبت تتداب احلماي تتة القانوني تتة حلق تتو
اإلنسان ،بالتزامن م تجهر اململكة املتحدة لثنسحاب من االحتاد األورويب.
 -١١٤وأعربتتإ شتتيلي عتتن القلتتق بمتتجن األيتتر التتةا ستتيولف انستتحاب اململكتتة املتحتتدة متتن
االحتاد األورويب عل اإلطار التمريعي حلقو اإلنسان.
 -١١5ور ب تتإ ال تتو بالتق تتدم احمل تترر و تتال ق تتو اإلنس تتان وال ظ تتإ مت ت القل تتق وج تتود
مماكل خطت ة متن جتراء ممتاعر العن ترية وكتر األجانتر جتتا األقليتا العرقيتة ،بينمتا ال توجتد
ضمانا بمجن قو الثجدو وامل اجرين.
 -١١6وشاعإ كو ديفوار احلكومة عل تعزيتز التتداب التيت اختتة ملكافحتة مجيت أشتكال
التمييز والعن ضد الفدا ال عيفة ،ولتوف الدعم واحلماية لل حايا.
 -١١٧ور بإ كرواتيا بتاخلطوا التيت اختتة ا اململكتة املتحتدة بمتجن تنفيتة توصتيا االستتعرا
الدورا المامل الالاين.
 -١١٨وأشتاد تمتتيكيا بعتزم اململكتتة املتحتدة علت منت التتر احلتديث واستد تتال شتجفت علت
ال عيدين احمللي والدو .
 -١١٩وأعربإ إكوادور عن قلق ا لكالرة اال جرالم الكراهية ،واردياد القيود املفروضة عل
منح مركز الثجئ ،وا تمال إلغاء قانون قو اإلنسان لسنة .١٩٩٨
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 -١٢٠وأعربإ م ر عن قلق ا بسبر سياسا اململكة املتحدة اليت جعلت ا مثذا للمتطترفو
وأرضا خ بة ل رهاب وجرالم الكراهية والتمييز ،وعن قلق ا بمجن السياسا املعادية للم اجرين.
 -١٢١و الإ إستونيا اململكة املتحتدة علت إشتران مجيت األطترا املعنيتة عنتد االستعاضتة عتن
قانون قو اإلنستان لستنة ١٩٩٨بمترعة احلقتو الربيطانيتة ،ودعتإ إىل ضتمان تطبيتق مبتاد
قو اإلنسان الدولية عل مجي الرعايا اخلاضعو لواليت ا.
 -١٢٢وشتتاعإ فنلنتتدا احلكومتتة علت مواصتتلة العمتتل ملنت منتتو التع تتر وكتتر األجانتتر أوستتارب
امتم وعل تقد تقرير عن تنفية خطة العمل ذا ال لة.
 -١٢3ور بتإ فرنستا جب تتود اململكتة املتحتدة ستتبيل مواصتلة حتستو التتة قتو اإلنستان علت
ال عيد الداخلي.
 -١٢٤ور بتتإ تتابون بقتتانون مكافحتتة العنت ضتتد النستتاء والفتيتتا وجتتتر التتزواج القستترا وجتتتر
عدم توف احلماية من ممارسة تموي األع اء التناسلية األنالوية.
 -١٢5وأعرب املغرب عن اإلشادة جب ود مكافحة التمييز ،بالتماور م امتم املدين ،وبتعزيتز
القوانو املتعلقة باملساواة بو األعرا  ،وتداب مكافحة خطاب الكراهية وجرالم الكراهية.
 -١٢6وفيمتتا يتعلتتق باملستتاواة واحلقتتو االجتماعيتتة ،ذكتتر الوفتتد أن كومتتة اململكتتة املتحتتدة تظتتل
ملتزمتة بتحقيتق املستاواة بتو اجلنستو و كتو مجيت النستاء .واعتبتارا متن آذار/متارف  ،٢٠١٧و تستعإ
احلكوم تتة نط تتا اتفاقي تتة الق تتاء علت ت مجيت ت أش تتكال التميي تتز ض تتد املت ترأة ليم تتمل مزي تتدا م تتن األق تتاليم
الربيطانيتتة متتا وراء البحتتار .وتراجعتتإ الفاتتوة األجتتور بتتو اجلنستتو إىل أد مستتتو هلتتا عل ت
ذل ال دد اش ارب اإلبث عن وجود فاوة األجور.
اإلطث  ،ومشلإ التداب اليت اختة
 -١٢٧وتنتدرج معاجلتة فقتر األطفتال ضتمن أولويتا احلكومتة ،التيت تعت بتجن أستباب اجلةريتة
ليس تتإ مالي تتة فق تتط ،وأنت ت م تتن ال تترورا اخل تتروج ع تتن نط تتا ش تتبكة األم تتان ال تتيت توفره تتا الرعاي تتة
االجتماعيتتة .وأش تتار الوف تتد إىل اس ت اتياية فق تتر األطف تتال آيرلنتتدا الم تتمالية ،وإىل خط تتة عم تتل
اسكتلندا املتعلقة بتعزيز اإلن ا  ،وإىل تداب عام  ٢٠١٠املتعلقة باألطفال واألسر ا ويلزل،
اليت يتوق أن تساعد عل معاجلة فقر األطفال.
 -١٢٨وأشار الوفتد إىل اإلعتثن عتن خت تيع متوارد مموعتة تتداب تد إىل ايتة األطفتال
والمباب من االعتداء اجلنستي واالستتغثل واالجتتار ،ومث قتة اجلنتاة .وجتر اإلشتارة أي تا إىل
بع اإلدارا املفوضة.
تداب اختة
 -١٢٩وأشتتار الوفتتد إىل أن اململكتتة املتحتتدة قتتد عتتزر ستتلطا ومستتتو استتتقثلية مفتتو
قو الطفل ،عل سو جيعل أكالر قابلية للمساءلة أمام الربملان واألطفال.
 -١3٠وفيما يتعلق بالرومتا والغاتر والر تل ،أشتار الوفتد إىل وجتود أطتر معمتول هبتا ملكافحتة التمييتز
العن را و من أشكال التمييز وجرالم الكراهية ،وإىل ريادة املوارد املو ة ل سكان.
 -١3١وقد اختة تداب ملموسة بمجن مسجلة األعمال التااريتة و قتو اإلنستان ،متن بين تا
قتتانون التتر احلتتديث لستتنة  ،٢٠١5وقتتانون المتتركا لستتنة  ،٢٠٠6جبانتتر إصتتدار توجي تتا
لقطاعا معيتنة .وقتد م تولتإ احلكومتة أي تا ممتاري أعمتال جتاريتة وممتاري حلقتو اإلنستان
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بلتتدان أختتر  .وال ت تزال احلكومتتة تمت ِتا عل ت اعتمتتاد مبتتاد توجي يتتة بمتتجن مستتجلة األعمتتال
التاارية و قو اإلنسان.
 -١3٢وقتتال الوف تد إن اململكتتة املتحتتدة تفتوتتر عل ت التتدوام بع تتويت ا األمتتم املتحتتدة وبجهتتا
تبادر إىل العمل االستتباقي .وأشتار إىل أن بلتد متن المتركاء التدوليو األقويتاء ذوا الالقتة والتةين
يعتمتد علتي م ،وإىل التتزام بلتد واصتلة التتدور القتوا التتةا يوديت وتال قتتو اإلنستان علت
ال عيد العاملي وامتالال إىل التزامات الدولية هةا امال ،اليت تممل مماركت الفعالة الت ويه
لعملية االستعرا الدورا المامل.
 -١33وق تتال إن اململك تتة املتح تتدة تم تتارن دورة االس تتتعرا ال تتدورا الم تتامل ب تتدر ر تتر،
وتستم باهتمام إىل انراء ووج ا النظر اليت تطرق .ومتن الواضتح أن بعت املواضتي التاليتة ذا
أمليتتة قيقيتتة لتتد ول ت قتتو اإلنستتان ،مالتتل :كفالتتة استتتمرار تتتوف احلمايتتة وضتتمان املستتاواة
وإعمال قو اإلنسان اململكة املتحدة أيناء انسحاهبا من االحتتاد األورويب؛ ور بتة احلكومتة
ال كيت تتز عل ت ت تعزيت تتز ها ت تتا جتت تتا املعاهت تتدا الدوليت تتة؛ واالهتمت تتام المت تتديد بتت تتجي التغ ت ت ا عل ت ت
استحقاقا الرعاية االجتماعية ،وال سيما فيما يتعلتق بالفدتا ال تعيفة ،واالهتمتام كتةل بكفالتة
الوصول إىل العدالة ،ا ذل توف املستاعدة القانونيتة ورستوم كمتة العمتل؛ والر بتة مواصتلة
رص تتد تل ت التغ ت ا  ،جبان تتر اس تتتعرا احلكوم تتة لألي تتر ال اكم تتي لتل ت اإلص تتث ا ؛ واس تتتمرار
االهتمام بالت دا للتر املعاصتر واالجتتار بالبمتر ،وحتستو الستثمة الستاون ،واملستالل احمليطتة
با تاار امل اجرين؛ وأملية امتالال تداب مكافحة اإلرهاب إىل معاي قو اإلنسان.

ثانيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -١3٤ستدرس المملكة المتحددة لبريطانيدا العظمدى وآيرلنددا الشدمالية التوصديات التاليدة
وتقدددر ردود ددا علييددا قددي الوس د المناسددب بحيددم ال يتددوعر تقددديميا عددن موعددد انعقدداد
الدورة السادسة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان:
مواصددلة النظددر قددي موسفيددا بشددون سبددوف حددق ا ق دراد قددي تقدددي
١-١3٤
التماسات إلى ا م المتحددة عدارن نطداق البروتو دوف االعتيداري التفاسيدة الق داء
علددى جميددا أاددكاف التمييددز ضددد الم درأة والبروتو ددوف االعتيدداري التفاسيددة حقددوق
ا اخاص ذوي اإلعاسة (موزامبيق)؛
االن مار إلى اتفاسيات وبروتو والت حقوق اإلنسان التي ليسد
٢-١3٤
طرقد ا قييددا بعددد مددن أجددل تيسددير مواءمددة التشدريعات الوطنيددة لحقددوق اإلنسددان علددى
نطاق أساليميا (باراغواي)؛
النظر قي التصدديق علدى الصدكوك الدوليدة لحقدوق اإلنسدان التدي
3-١3٤
لد د تص دددق المملك ددة المتح دددة لبريطاني ددا العظم ددى وآيرلن دددا الش ددمالية عليي ددا بع ددد
(أوغندا)؛
تس د دريا وتيد ددرة عمليد ددة اسد ددتعراض التحفظد ددات علد ددى المعا د دددات
٤-١3٤
الدولية لحقوق اإلنسان (بيالروس)؛
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سحب التحفظ على المادة  ٤من االتفاسية الدولية للق داء علدى
5-١3٤
جميا أاكاف التمييز العنصري (ليبيا)؛
6-١3٤
(الفلبين)؛

التصديق على اتفاسية العماف المنزليين لسنة ( ٢٠١١رس )١٨٩

٧-١3٤التصد ددديق علد ددى البروتو د ددوف االعتي د دداري الملحد ددق بالعيد ددد الد دددولي الخ د دداص
بددالحقوق االستصددادية واالجتماعيددة والثقاقيددة والبروتو ددوف االعتيدداري التفاسيددة حقددوق
الطفددل المتعلددق بددتجراء تقدددي البالغددات واالتفاسيددة الدوليددة لحمايددة جميددا ا اددخاص
من االعتفاء القسري (البرتغاف)؛
النظ د ددر ق د ددي التص د ددديق عل د ددى االتفاسي د ددة الدولي د ددة لحماي د ددة جمي د ددا
٨-١3٤
ا اخاص من االعتفاء القسري (ألبانيا) (ايلي)؛
٩-١3٤النظ ددر ق ددي التص ددديق عل ددى البروتو ددوف االعتي دداري الملح ددق بالعي ددد ال دددولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ألبانيا)؛
النظددر قددي التصددديق علددى االتفاسيددة الدوليددة لحمايددة حقددوق جميددا
١٠-١3٤
العماف المياجرين وأقراد أسر (ايلي)؛
التصد ددديق علد ددى البروتو د ددوف االعتيد دداري ا وف الملحد ددق بالعيد ددد
١١-١3٤
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (بنما) (إستونيا)؛
اتخاذ الخطوات الالزمة لتيسير آليدات الشدكاوا الفرديدة التدي تقددر
١٢-١3٤
بموجددب معا دددات ا م د المتحدددة لحقددوق اإلنسددان مثددل اتفاسيددة منا ددة التعددبيب
وغي ددرن م ددن ض ددروأ المعامل ددة أو العقوب ددة القاس ددية أو الالإنس ددانية أو الميين ددة والعي ددد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاسية حقوق الطفل (تشيكيا)؛
التصددديق بددال تددوعير علددى البروتو ددوف االعتيدداري الملحددق بالعيددد
١3-١3٤
الد دددولي الخد دداص بد ددالحقوق المدنيد ددة والسياسد ددية المتعلد ددق بد ددتجراء تقد دددي البالغد ددات
(غواتيماال)؛
النظددر قددي التصددديق علددى البروتو ددوف االعتيدداري الملحددق بالعيددد
١٤-١3٤
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (رومانيا)؛
س د ددحب التحفظ د ددات عل د ددى العي د ددد ال د دددولي الخ د دداص ب د ددالحقوق
١5-١3٤
االستصادية واالجتماعية والثقاقية (با ستان)؛
التص ددديق عل ددى البروتو ددوف االعتي دداري الملح ددق بالعي ددد ال دددولي
١6-١3٤
الخاص بالحقوق االستصادية واالجتماعية والثقاقية (إسبانيا)؛
التصددديق علددى البروتو ددوف االعتيدداري الثالددم التفاسيددة حقددوق الطفددل
١٧-١3٤
المتعل د ددق ب د ددتجراء تق د دددي البالغ د ددات ند د د يع د ددزز ويكم د ددل ا لي د ددات الوطني د ددة واإلسليمي د ددة
(سلوقا يا)؛
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النظ ددر ق ددي التص ددديق عل ددى البروتو ددوف االعتي دداري التفاسي ددة حق ددوق
١٨-١3٤
الطفل المتعلق بتجراء تقدي البالغات (جورجيا)؛
التصديق على البروتو دوف االعتيداري التفاسيدة حقدوق الطفدل المتعلدق
١٩-١3٤
بد د ددتجراء تقد د دددي البالغد د ددات مد د ددن أجد د ددل مواصد د ددلة تعزيد د ددز إعمد د دداف حقد د ددوق الطفد د ددل
(ليختنشتاين)؛
التصديق على البروتو دوف االعتيداري التفاسيدة حقدوق الطفدل المتعلدق
٢٠-١3٤
بتجراء تقدي البالغات (الجبل ا سود)؛
النظددر قددي التصددديق علددى البروتو ددوف االعتيدداري التفاسيددة حقددوق
٢١-١3٤
الطفل المتعلق بتجراء تقدي البالغات ( رواتيا)؛
سد ددحب إعالنيد ددا التفسد دديري للمد ددادة  ١مد ددن البروتو د ددوف االعتيد دداري
٢٢-١3٤
التفاسية حقوق الطفل المتعلق بتاراك ا طفاف قي النزاعات المسلحة وحظدر مشدار ة
ا طفاف قي ا عماف القتالية بال سيد أو ارط (تشيكيا)؛
التعجيددل بالتصددديق علددى االتفاسيددة الدوليددة لحمايددة حقددوق جميددا
٢3-١3٤
العماف المياجرين وأقراد أسر (غواتيماال)؛
التصد ددديق علد ددى االتفاسيد ددة الدوليد ددة لحمايد ددة حقد ددوق جميد ددا العمد دداف
٢٤-١3٤
المياجرين وأقراد أسر (سيرغيزستان) (الفلبين) (الجزائر) (مصر)؛
النظ ددر ق ددي التص ددديق عل ددى ص ددكوك حق ددوق اإلنس ددان الدولي ددة الت ددي
٢5-١3٤
ل د تصدددق علييددا بعددد بمددا قددي ذلددل االتفاسيددة الدوليددة لحمايددة حقددوق جميددا العمدداف
المياجرين وأقراد أسر (نيجيريا)؛
االن د ددمار إلد ددى االتفاسيد ددة الدوليد ددة لحمايد ددة حقد ددوق جميد ددا العمد دداف
٢6-١3٤
المياجرين وأقراد أسر (سري النكا)؛
االن ددمار إل ددى االتفاسي ددة الدولي ددة لحماي ددة حق ددوق جمي ددا العم دداف
٢٧-١3٤
الميداجرين وأقدراد أسدر ووسدف ممارسدة اعتقداف الميداجرين لفتدرات غيدر محددددة
(الجميورية العربية السورية)؛
توسيدا االتفاسيددة الدوليددة لحمايددة حقددوق جميددا العمدداف الميدداجرين
٢٨-١3٤
وأقراد أسر والتصديق علييا (تر يا)؛
مواصلة النظر قي االن دمار إلدى االتفاسيدة الدوليدة لحمايدة حقدوق
٢٩-١3٤
جميا العماف المياجرين وأقراد أسدر علدى غدرار التوصدية التدي سددم مدن سبدل
(أوروغواي)؛
النظددر قددي التصددديق علددى االتفاسيددة الدوليددة لحمايددة حقددوق جميددا
3٠-١3٤
العماف المياجرين وأقراد أسر (بنغالديش)؛
التصددديق علددى االتفاسيددة الدوليددة لحمايددة جميددا ا اددخاص مددن
3١-١3٤
االعتفاء القسري (ألمانيا) (بنما) (قرنسا)؛
GE.17-11930

15

A/HRC/36/9

التصد ددديق علد ددى االتفاسيد ددة الدوليد ددة لحمايد ددة جميد ددا ا اد ددخاص مد ددن
3٢-١3٤
االعتفاء القسري (تونس)؛
توسيددا االتفاسيددة الدوليددة لحمايددة جميددا ا اددخاص مددن االعتفدداء
33-١3٤
القسري واالن مار إلييا (سيراليون)؛
االن د ددمار إلد ددى االتفاسيد ددة الدوليد ددة لحمايد ددة جميد ددا ا اد ددخاص مد ددن
3٤-١3٤
االعتفاء القسري (العراق)؛
التصد ددديق علد ددى االتفاسيد ددة الدوليد ددة لحمايد ددة جميد ددا ا اد ددخاص مد ددن
35-١3٤
االعتفاء القسري بوصف داللة على التزاميا بمعالجة بن المسولة (اليابان)؛
النظ د ددر ق د ددي التص د ددديق عل د ددى االتفاسي د ددة الدولي د ددة لحماي د ددة جمي د ددا
36-١3٤
ا اخاص من االعتفاء القسري (السودان)؛
مواصددلة النظددر قددي االن ددمار إلددى االتفاسيددة الدوليددة لحمايددة جميددا
3٧-١3٤
ا ادخاص مددن االعتفداء القسددري واالعتدراص باعتصداص ياتيددا اإلادراقية علددى غدرار
التوصية التي سدم من سبل (أوروغواي)؛
مواص ددلة العم ددل بش ددون االن ددمار إل ددى االتفاسي ددة الدولي ددة لحماي ددة
3٨-١3٤
جميا ا اخاص من االعتفاء القسري (البوسنة واليرسل)؛
التص ددديق ب ددال ت ددوعير عل ددى اتفاسي ددة الش ددعوأ ا ص ددلية والقبليد ددة
3٩-١3٤
لمنظمة العمل الدولية (رس  )١٦٩لسنة ( ١٩٨٩غواتيماال)؛
التصد ددديق علد ددى اتفاسيد ددة منظمد ددة العمد ددل الدوليد ددة بشد ددون العمد دداف
٤٠-١3٤
المنزليين (رس  )١٨٩لسنة ( ٢٠١١بنما)؛
النظر قي التصديق علدى اتفاسيدة منظمدة العمدل الدوليدة بشدون العمداف
٤١-١3٤
المنزليين (رس  )١٨٩لسنة ( ٢٠١١أوروغواي)؛
التصددديق علددى اتفاسيددة مجلددس أوروبددا بشددون حمايددة ا طفدداف مددن
٤٢-١3٤
االستغالف الجنسي واالعتداء الجنسي (اتفاسية النزاروتي) (سلوقينيا)؛
التصديق على اتفاسية مجلس أوروبدا بشدون مندا ومكاقحدة العندف
٤3-١3٤
ضد المرأة والعنف العائلي (اتفاسية اسطنبوف) (إيطاليا)؛
التصددديق علددى اتفاسيددة مجلددس أوروبددا بشددون منددا ومكاقحددة العنددف
٤٤-١3٤
ضد المرأة والعنف المنزلي (الجبل ا سود)؛
التصديق على اتفاسية مجلس أوروبدا بشدون مندا ومكاقحدة العندف
٤5-١3٤
ضد المرأة والعنف المنزلي (إسبانيا)؛
التصديق على اتفاسية مجلس أوروبدا بشدون مندا ومكاقحدة العندف
٤6-١3٤
ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاسية اسطنبوف) (تر يا)؛
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مواصدلة جيود دا مدن أجدل التصدديق علدى اتفاسيدة اسدطنبوف لكددي
٤٧-١3٤
تصبح دولة طرق ا قييا قي المستقبل القريب (البوسنة واليرسل)؛

عم د ددل التغييد د درات ال د ددرورية ق د ددي مج د دداالت الق د ددانون والسياس د ددات
٤٨-١3٤
والممارسات إلتاحة إمكانية التصديق على اتفاسيدة مجلدس أوروبدا بشدون مندا ومكاقحدة
العند ددف ضد ددد الم د درأة والعند ددف المنزلد ددي (اتفاسيد ددة اسد ددطنبوف) وتخصد ددية م د دوارد اقيد ددة
للسلطات المر زية واإلدارات المفوضة والسلطات المحلية ل مان تنفيب ا بفعالية
(قنلندا)؛
التصددديق علددى اتفاسيددة مجلددس أوروبددا بشددون حمايددة ا طفدداف مددن
٤٩-١3٤
االستغالف الجنسي واالعتداء الجنسي (أندورا)؛
التصددديق علددى اتفاسيددة مجلددس أوروبددا بشددون حمايددة ا طفدداف مددن
5٠-١3٤
االستغالف الجنسي واالعتداء الجنسي (بلغاريا)؛
النظددر قددي المواققددة علددى تعددديالت مبدداال لنظددار رومددا ا ساسددي
5١-١3٤
للمحكمة الجنائية الدولية بشون جريمة العدوان (أندورا)؛
التصديق علدى اتفاسيدة عددر سدريان السدقوط بالتقدادر علدى جدرائ
5٢-١3٤
الحرأ والجرائ المرتكبة ضد اإلنسانية (أرمينيا)؛
تنفيب اتفاسية عار  ١٩٥٤المتعلقة بانعدار الجنسدية ل دمان حصدوف
53-١3٤
ا اخاص عديمي الجنسية المقيمين قي بريطانيا على الجنسية البريطانية ( ينيا)؛
5٤-١3٤

مواصلة التعاون ما ا ليات الدولية لحقوق اإلنسان ( وت ديفوار)؛

مراعدداة آراء المجتمددا المدددني ودورن قددي دع د عمليددة صددنا الق درار
55-١3٤
وال سدديما قيمددا يتعلددق بتنفيددب التوصدديات التددي تقدددر إلييددا قددي دورة االسددتعراض الدددوري
الشامل عالوة علدى االسدتماع إلدى منظمدات حقدوق اإلنسدان البريطانيدة ودعد دور دا
عاصددة قددي ضددوء مصددالح الحكومددة المرتبطددة بحالددة المنظمددات قددي الدددوف ا عددرا
(مصر)؛
ض ددمان تطبي ددق مب دداد ومف ددا ي االتفاسي ددة الدولي ددة للق دداء عل ددى
56-١3٤
جميددا أاددكاف التمييددز العنصددري مددن عددالف تش دريعاتيا الوطنيددة المتعلقددة بوسددالي
المملكة المتحدة (العراق)؛
فالة اتساق معايير ا ما الدنهي القدائ علدى حقدوق اإلنسدان قدي
5٧-١3٤
ضوء التحديات الجديدة التي تواجييا (بيرو)؛
مواصلة دم أحكار االتفاسية الدولية للق اء على جميا أاكاف
5٨-١3٤
التمييز العنصري قي القوانين المحلية (اليونان)؛
إنشاء يا ل قعالة للتنسديق والرصدد لكفالدة تنفيدب اتفاسيدة حقدوق
5٩-١3٤
الطفل على نطاق الحكومات الوطنية والمحلية ( ازاعستان)؛
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دمد مبدداد وأحكدار اتفاسيددة حقدوق الطفددل قدي سوانينيددا المحليددة
6٠-١3٤
بشكل امل (سلوقا يا)؛
دم أحكار ومباد االتفاسية الدولية للق اء على جميا أاكاف
6١-١3٤
التميي ددز العنص ددري ق ددي الق ددوانين المحلي ددة ل ددمان تطبيقي ددا بش ددكل مباا ددر و ام ددل
(أوغندا)؛
فالة امتثاف جميا القدوانين والسياسدات التدي تعتمدد إلدى أحكدار
6٢-١3٤
ومعددايير القددانون الدددولي لحقددوق اإلنسددان بمددا قددي ذلددل مددا يتعلددق منيددا بمكاقحددة
اإلر اأ (بوتسوانا)؛
مواصلة المشار ة قي تنظي مناسشات عامة مفتوحدة واداملة بشدون
63-١3٤
فال ددة التنفي ددب ا مث ددل للمع ددايير الدولي ددة واإلسليمي ددة لحق ددوق اإلنس ددان عل ددى الص ددعيد
المحلي ما المراعاة الكاملة للحقوق والحريات المكفولة عالميا (صربيا)؛

فالة تطبيق مباد وأحكار االتفاسية الدولية للق اء على جميدا
6٤-١3٤
أاددكاف التمييددز العنصددري بشددكل مبااددر و امددل قددي إطددار القددوانين المحليددة قددي
جميا أسالي المملكة المتحدة (سيرغيزستان)؛
التعجيددل بتعددديل التش دريعات الوطنيددة لتتسددق مددا اتفاسيددة حقددوق
65-١3٤
الطفل على مستوا الدولة والمناطق المتمتعة بالحك الباتي مع ا (ايلي)؛

فال ددة إاد دراك جمي ددا أص ددحاأ المص ددلحة ق ددي ص ددياغة واعتم دداد
66-١3٤
ا ددرعة الحق ددوق البريطاني ددة وبخاص ددة إاد دراك ممثل ددي الفقد دراء وا سلي ددات والفا ددات
ال عيفة ( ايتي)؛
تددوقير ضددمانات بددون تكددون أيددة مقترحددات لوضددا اددرعة حقددوق
6٧-١3٤
بريطانية مكملة لعملية دم أحكار االتفاسية ا وروبية لحقدوق اإلنسدان قدي سدوانين
آيرلندددا الشددمالية وليس د بديلددة ليددا واالعت دراص بددون ددبن المسددولة ذات أولويددة
متقدمددة لدددا سددلطات آيرلندددا الشددمالية التنفيبيددة وجمعيتيددا التش دريعية  -أي أن
يجددري العمددل علددى وضددا اددرعة حقددوق تتعلددق بييرلندددا الشددمالية بحيددم تعكددس
ظروقيا المحلية الخاصة من أجل فالة االستمرارية والوضوح والتواقدق قدي ا راء
بشون اإلطار القانوني لحقوق اإلنسان قي آيرلندا الشمالية (آيرلندا)؛
فالة أن تجسدد التعدديالت التشدريعية حداف اعتماد دا مسدتوا
6٨-١3٤
مماثالا من الحماية لحقوق اإلنسان على النحو المنصوص علي قدي سدانون حقدوق
اإلنسددان وققدا لتوصددية مفددوض ا مد المتحدددة السددامي لحقددوق اإلنسددان و ياددات
المعا دات التابعة لألم المتحدة ( ازاعستان)؛
الحفاظ على التوثير القانوني لقانون حقوق اإلنسان ونطداق ذلدل
6٩-١3٤
التوثير وقعاليت عند اعتماد التشريعات الجديدة ( ينيا)؛
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ضد ددمان أن يكفد ددل أي تعد ددديل تش د دريعي مثد ددل سد ددن اد ددرعة لحقد ددوق
٧٠-١3٤
اإلنس د ددان مس د ددتوا الحماي د ددة ال د ددبي يكفلد د د الق د ددانون الح د ددالي لحق د ددوق اإلنس د ددان
(المكسيل)؛
فالددة عدددر تسددبب اددرعة الحقددوق الجديدددة المقترحددة قددي حالددة
٧١-١3٤
اعتماد ددا واالستعاضددة بيددا عددن سددانون حقددوق اإلنسددان قددي إلغدداء أو إضددعاص أي
تدبير من تدابير حماية حقوق اإلنسان بموجب القانون الحالي (ناميبيا)؛
اتخ دداذ جمي ددا الخط ددوات الالزم ددة لمن ددا تس ددبب ا ددرعة الحق ددوق
٧٢-١3٤
البريطانية الجديدة قي عفض مستوا حماية حقوق اإلنسان (البرتغاف)؛
فالد ددة أال يد ددحثر أي إصد ددالح محتمد ددل لقد ددانون حقد ددوق اإلنسد ددان
٧3-١3٤
لسنة  ١٩٩٨على نطاق الحماية أو سدبل االنتصداص قدي إطدار االتفاسيدة ا وروبيدة
لحقوق اإلنسان (سويسرا)؛
مواصلة التزاميا بمسدحولياتيا وبالمعدايير الدوليدة لحقدوق اإلنسدان
٧٤-١3٤
وضمان أن تصاغ ارعة الحقوق الجديددة مدن عدالف مشداورات ذات نطداق واسدا
وأن تشمل مستوا حماية لحقوق اإلنسان ال يقل عن المستوا الحالي (تايلند)؛
التو د ددد قد ددي حالد ددة اعتمد دداد مقترحد ددات اد ددرعة الحقد ددوق البريطانيد ددة
٧5-١3٤
الجديدة من الحفاظ على المستوا الحدالي لحمايدة حقدوق اإلنسدان الدبي يدوقرن
سانون حقوق اإلنسان لعار  ١٩٩٨وتحسين (أو رانيا)؛
إج دراء مشدداورات مستفي ددة مددا المجتمددا المدددني قددي مددا يتصددل
٧6-١3٤
بتلغدداء سددانون حقددوق اإلنسددان لسددنة  .١٩٩٨وقددي ضددوء عمليددة االنسددحاأ مددن
االتح دداد ا وروب ددي فال ددة أن يك ددون دددص أي تشد دريا جدي ددد ددو تعزي ددز حق ددوق
اإلنسان على نطاق الوالية الق ائية للبلد بوسرن (أوزبكستان)؛
التو دد مددن أن تعدديالت التشدريعات الوطنيدة التددي تدحثر علددى سددانون
٧٧-١3٤
حق ددوق اإلنس ددان ال ت ددحدي إل ددى إض ددعاص آلي ددات حماي ددة حق ددوق اإلنس ددان ق ددي البل ددد
(بيالروس)؛
قي سياق االنسحاأ من االتحاد ا وروبي ضمان الحفاظ علدى
٧٨-١3٤
منجد دزات حق ددوق اإلنس ددان ق ددي اإلط ددار المس ددتقبلي لحماي ددة حق ددوق اإلنس ددان ق ددي
المملكددة المتحدددة وقددي إطددار الوضددا المسددتقبلي للمددواطنين ا وروبيددين المقيمددين
قي المملكة المتحدة (قرنسا)؛
٧٩-١3٤

اعتماد عطة عمل وطنية بشون حقوق اإلنسان (السودان)؛

تكثيددف جيود ددا لتددوقير الرسابددة علددى الشددر ات البريطانيددة العاملددة
٨٠-١3٤
قدي الخدارن قيمدا يتعلددق بدوي تدوثير سدلبي نشددطتيا علدى التمتدا بحقدوق اإلنسددان
وال سدديما قددي مندداطق النزاعددات التددي تشددمل حدداالت االحددتالف ا جنبددي وتددزداد
قييا مخاطر انتيا ات حقوق اإلنسان (دولة قلسطين)؛
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مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى مكاقحدة جميدا أادكاف التمييدز
٨١-١3٤
وانعدار المساواة (جورجيا)؛
ببف ل جيد ممكن قي القانون والممارسدة مدن أجدل مكاقحدة
٨٢-١3٤
العنصرية و رن ا جانب و را ية اإلسالر والق اء على جميا أاكاف التمييز ضد
الميدداجرين وتجنددب تعددرض ملتمسددي اللجددوء وعددديمي الجنسددية لالحتجدداز غيددر
القانوني لفترات طويلة و/أو متكررة (جميورية إيران اإلسالمية)؛
فالدة المسداواة وعددر التمييدز قددي التشدريعات الحاليدة عدن طريددق
٨3-١3٤
االمتثاف على النحو الواجب إلدى تددابير مكاقحدة التحامدل و درن ا جاندب والعندف
ضد النساء والفتيات (باراغواي)؛
تخصددية مزيددد مددن المددوارد لمكاقحددة القوالددب النمطيددة السددلبية
٨٤-١3٤
قددي وسددائع اإلعددالر ضددد ا سليددات ا ثددر ت ددررا (المثليددات والمثليددون ومزدوجددو
المي ددل الجنس ددي ومغ ددايرو اليوي ددة الجنس ددانية وح دداملو ص ددفات الجنس ددين والغج ددر
والمسلمون والالجاون وا اخاص البين يحصلون على اللجوء) (إسبانيا)؛
التصدي للتروي للكرا ية الدينيدة ويشدمل ذلدل أنشدطة الددعوة
٨5-١3٤
التي تشكل تحري ا على التمييز أو العداوة أو العنف قي الخطاأ السياسي وقي
وسائع اإلعالر (ماليزيا)؛
وسف ال دغع علدى وسدائع اإلعدالر الدبي يشدمل إغدالق حسداباتيا
٨6-١3٤
المصرقية (االتحاد الروسي)؛
اسد ددتعراض السياسد ددات والمبد ددادرات الحاليد ددة لمكاقحد ددة التمييد ددز
٨٧-١3٤
المجتمع ددي ض ددد أقد دراد ا سلي ددات العرسي ددة والديني ددة واإلثني ددة (الوالي ددات المتح دددة
ا مريكية)؛
اتخاذ مزيد من التدابير لمكاقحة العنصرية و رن ا جانب ودم
٨٨-١3٤
أحكار االتفاسية الدولية للق اء على جميا أادكاف التمييدز العنصدري قدي القدوانين
المحلية (الصين)؛
صياغة استراتيجية عامة بالتشاور ما أع اء طوائف الغجدر والرحدل
٨٩-١3٤
والروما ل مان اتباع ني منتظ ومتماسل قدي معالجدة المشدا ل التدي ال تدزاف تواجد
تلل الطوائف بما قي ذلل التمييز والوص (غواتيماال)؛
فال ددة أن تتخ ددب حكوم ددة المملك ددة المتح دددة جمي ددا الخط ددوات
٩٠-١3٤
الالزم ددة لمن ددا جمي ددا أا ددكاف التميي ددز ض ددد ا سلي ددات ق ددي المجتمع ددات المحلي ددة
وبخاصة ضد طائفة الروما (إندونيسيا)؛
أن تتعاون الدولة والحكومدات المفوضدة علدى اعتمداد اسدتراتيجية
٩١-١3٤
إلدم ددان الغج ددر والرح ددل والروم ددا ق ددي جمي ددا أنح دداء المملك ددة المتح دددة (جميوري ددة
قنزويال البوليفارية)؛

20

GE.17-11930

A/HRC/36/9

تعزيددز وتفعيددل القددوانين والتش دريعات القائمددة قددي مجدداف مكاقحددة
٩٢-١3٤
التمييددز وجميددا أاددكاف العنص درية وبددبف مزيددد مددن الجيددود لمكاقحددة التمييددز ضددد
الغجر والرحل والروما (لبنان)؛
وض ددا عط ددة عم ددل لتنفي ددب أنش ددطة عق ددد المنح دددرين م ددن أص ددل
٩3-١3٤
أقريقددي بحيددم تف ددي قددي جملددة أم دور إلددى معالجددة الش دواغل المتعلقددة بددالتنميع
العنصري للسكان المنحدرين من أصل أقريقي (سيراليون)؛
وض ددا اس ددتراتيجية ا دداملة لمعالج ددة أوجد د انع دددار المس دداواة الت ددي
٩٤-١3٤
تعاني منيا ا سليات العرسية (سيراليون)؛
اتخدداذ تدددابير قعالددة لمعالجددة أوج د انعدددار المسدداواة التددي تع داني
٩5-١3٤
منيا ا سليات اإلثنية ومكاقحة التمييز ( ازاعستان)؛
اعتم دداد ت دددابير ا دداملة لمكاقح ددة التميي ددز وتعزي ددز المس دداواة ق ددي
٩6-١3٤
الحقددوق السياسددية واالجتماعيددة واالستصددادية لنسدداء ا سليددات اإلثنيددة (جميوريددة
وريا)؛
اتخدداذ تدددابير قعالددة لمنددا مظددا ر التعصددب علددى أسدداس الجنسددية
٩٧-١3٤
والعرق (االتحاد الروسي)؛
اتخ د دداذ الت د دددابير الالزم د ددة لتعمي د ددق ال د ددوعي قيم د ددا يتعل د ددق با سلي د ددات
٩٨-١3٤
وا جانب للحيلولة دون معاناتي من جراء أعماف العنف والتمييز (ا رجنتين)؛
اعتماد تدابير إلداندة الخطداأ العنصدري وعطداأ الكرا يدة وتطبيدق
٩٩-١3٤
تدابير محددة موجية إلى عامة السكان بشون إدمان المياجرين (غواتيماال)؛
فالد ددة التنفيد ددب الفعد دداف لخطد ددة العمد ددل الجديد دددة المتعلقد ددة بج د درائ
١٠٠-١3٤
الكرا ية بغية الحد من الجرائ العنيفة ذات الطابا العنصري والديني (إسرائيل)؛
 ١٠١-١3٤مواص ددلة تنفي ددب ت دددابير م ددن سبي ددل تعزي ددز التف ددا الثق دداقي ق ددي س ددبيل
الق اء على جرائ الكرا ية ضد ا سليات االجتماعية (اليابان)؛
 ١٠٢-١3٤اتخاذ تدابير إضاقية جادة للق اء على العداء العرسي على أرض
الواسا ن يحدي إلى جرائ الكرا ية (سيرغيزستان)؛
 ١٠3-١3٤اتخ دداذ ت دددابير مناس ددبة لمكاقح ددة االرتف دداع الح دداد ق ددي جمي ددا جد درائ
الكرا ية العنيفة وبخاصة التي يشارك قييا الشباأ (ملديف)؛
 ١٠٤-١3٤تحسددين نظ د تحديددد الجيددات المسددتيدقة المحتملددة والطوائددف
ال عيفة وتعزيز الرصد وتنفيب تدابير للحماية بغرض التصددي لجدرائ الكرا يدة
(ملديف)؛
 ١٠5-١3٤مواصلة تعزيز جما البيانات من أجدل تحسدين قيد نطداق جدرائ
الكرا ية وادتيا بغية تقيي أثر عطة العمل المتعلقة بجرائ الكرا ية ( ولندا)؛
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١٠6-١3٤
(با ستان)؛

محا م ددة م ددن يرتكب ددون جد درائ الكرا ي ددة ض ددد الفا ددات ال ددعيفة

 ١٠٧-١3٤اتخاذ عطدوات لوسدف التحدريض علدى الكرا يدة مدن جاندب بعدض
صددحف اإلثددارة البريطانيددة تمااددي ا مددا التزامددات البلددد بموجددب القددوانين الوطنيددة
والقانون الدولي (جميورية وريا)؛
 ١٠٨-١3٤مواصلة الرصد اللصيق لجرائ الكرا ية وحاالت التمييدز قدي إثدر
تنفيب حكومة المملكدة المتحددة لخطدة العمدل الجديددة المتعلقدة بجدرائ الكرا يدة
لسنة ( ٢٠١٦رومانيا)؛
 ١٠٩-١3٤اتخ دداذ ت دددابير للح ددد م ددن التحد دريض عل ددى الكرا ي ددة ق ددي وس ددائع
اإلعالر البريطانية بما يتمااى ما المعايير الدولية (االتحاد الروسي)؛
 ١١٠-١3٤مواصلة تحسين سياساتيا المتعلقة بمكاقحة جرائ الكرا يدة قدي
المجتمعددات المحليددة وال سدديما التددي ترتكددب منيددا بددداقا العددرق والدددين وتقاسد
أق ل الممارسات ما الدوف ا ع اء ا عرا (سنغاقورة)؛
 ١١١-١3٤أن تواص ددل حكوم ددة المملك ددة المتح دددة والبرلم ددانيون ومحسس ددات
حقددوق اإلنسددان ومنظمددات المجتمددا المدددني التعدداون الوثيددق ل ددمان تددوقير حمايددة
أق ددل م ددن عط دداأ الكرا ي ددة والجريم ددة المتص ددلة بالكرا ي ددة للفا ددات ال ددعيفة مث ددل
ا سليددات اإلثنيددة والدينيددة والالجاددين والميدداجرين وتددوقير سدددر أ بددر مددن االطمانددان
والحماية القانونية لي (تايلند)؛
 ١١٢-١3٤مواصلة الجيود مدن أجدل مكاقحدة العنصدرية وعطداأ الكرا يدة ضدد
ا جانب من عالف نشر ثقاقة الحوار والتعاون بين ا ديان والح ارات (تونس)؛
 ١١3-١3٤إعددداد تقريددر عددن تددوثير عطددة العمددل المتعلقددة بج درائ الكرا يددة
بيدص تقيي نتائجيا الملموسة (تر يا)؛
 ١١٤-١3٤اتخ دداذ مزي ددد م ددن الخطد دوات لوس ددف تص دداعد ع دددد جد درائ الكرا ي ددة
العنيفة (الواليات المتحدة ا مريكية)؛
 ١١5-١3٤اعتم دداد ت دددابير قعال ددة لمكاقح ددة الجد درائ القائم ددة عل ددى الكرا ي ددة
الدينية وتيسير وصوف أقراد ا سليات إلى العدالة (أنغوال)؛
 ١١6-١3٤م اعفة الجيود والتدابير من أجل مكاقحة جرائ الكرا ية و رن
ا جانب (لبنان)؛
 ١١٧-١3٤مواص ددلة العم ددل عل ددى تحس ددين الخ دددمات الت ددي تق دددر إل ددى ض ددحايا
ممارسدات التمييدز والكرا يددة وال سديما الكرا يددة الدينيدة واالسدتمرار قددي تعزيدز الددوعي
بيبن الجريمة (البحرين)؛
 ١١٨-١3٤التصدددي للتمييددز العنصددري و ددرن ا جانددب وج درائ الكرا يددة عددن
طريق مواصلة تعزيز التدابير التشريعية والق ائية الفعالة (بنغالديش)؛
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 ١١٩-١3٤إجد دراء اس ددتعراض ام ددل لفعالي ددة عط ددة العم ددل المتعلق ددة بجد درائ
الكرا يدة لسدنة  ٢٠١٦واسدتعراض الدنجي التددي تتخدب ا و داالت العدالدة الجنائيددة
ضمن اإلطار القانوني الحالي بغرض معالجة البالغات عن زيدادة جدرائ الكرا يدة
قي المملكة المتحدة ( ندا)؛
 ١٢٠-١3٤مواصددلة تعزيددز التدددابير الراميددة إلددى مكاقحددة التحامددل والمعاسبددة
على الجرائ التي ترتكب بداقا الكرا ية (ايلي)؛
 ١٢١-١3٤ضدمان حقددوق الالجادين والميدداجرين بصدورة قعليددة وتحقيدق تقدددر
جو ري قي مكاقحة جرائ الكرا ية (الصين)؛
 ١٢٢-١3٤اعتمد دداد تد دددابير بيد دددص مكاقحد ددة العنص د درية وج د درائ الكرا يد ددة
باإلضاقة إلى تعزيز و فالة الوصوف إلى آليات انتصاص عادلدة وقعالدة ل دحايا دبا
العنف (إ وادور)؛
 ١٢3-١3٤اتخ دداذ ت دددابير سد دريعة وقعال ددة لمكاقح ددة عط دداأ الكرا ي ددة و ددرن
اإلسالر وا عمداف العدوانيدة التدي تتزايدد وتيرتيدا قدي المجتمدا وااللتدزار بمعالجدة
العواسب قي ا جل الطويل (مصر)؛
 ١٢٤-١3٤إني دداء التميي ددز ض ددد ا زوان المثلي ددين ق ددي آيرلن دددا الش ددمالية ع ددن
طريق تحقيق اتسداق القدانون ذي الصدلة مدا سدوانين ا جدزاء ا عدرا مدن المملكدة
المتحدة (آيسلندا)؛
 ١٢5-١3٤اسددتعراض س ددانون المسدداواة قيم ددا يتعل ددق باليويددة الجنس ددانية وحق ددوق
مزدوجددي اليويددة الجنسددانية قددي سددياق الحددق قددي الحصددوف علددى الخدددمات الصددحية
(أستراليا)؛
 ١٢6-١3٤اعتم دداد نيد د س ددائ عل ددى الحق ددوق تج ددان عطتي ددا المرتقب ددة لخف ددض
االنبعاثات (ملديف)؛
 ١٢٧-١3٤سد ددن تش د دريا ل د ددمان المسد دداءلة عد ددن انتيا د ددات حقد ددوق اإلنسد ددان
وا ض د درار البيايد ددة الناجمد ددة عد ددن العمليد ددات العالميد ددة لشد ددر ات المملكد ددة المتحد دددة
(الفلبين)؛
 ١٢٨-١3٤اس ددتعراض ت دددابير مكاقح ددة اإلر دداأ الت ددي تس ددتيدص ا قد دراد أو
الجماعات على أساس العرق أو ا صل اإلثني أو الدين ويشمل ذلل المسلمين
ا قراد أو طوائف المسلمين (ماليزيا)؛
 ١٢٩-١3٤إنشداء آليدة لتقيدي اسددتراتيجية مكاقحدة اإلر داأ و فالدة أن توعددب
قدي اعتبار ددا مالحظددات اإلجدراءات الخاصدة و ياددات المعا دددات وأن تقددي تددوثير
االستراتيجية على حقوق اإلنسان (المكسيل)؛
فالددة اتسدداق اسددتخدار القددوة قددي سددياق مكاقحددة اإلر دداأ مددا
١3٠-١3٤
مباد ميثاق ا م المتحدة والقانون الددولي لحقدوق اإلنسدان مدا احتدرار معدايير
ال رورة والتناسب على النحو الواجب (بيرو)؛
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فالددة امتثدداف مشددروع سددانون مكاقحددة التطددرص المقددرر تقديم د
١3١-١3٤
إلددى معددايير القددانون الدددولي وأال يسددتيدص منظمددات دون غير ددا بندداء اقتراضددات
الصور النمطية وعلى أسداس السدمات العامدة مثدل الددين وندوع العدرق الغالدب علدى
ع وية المنظمة المعنية (دولة قلسطين)؛
 ١3٢-١3٤التقيي الدسيق لمسولة نقل ا سلحة إلى البلدان التدي يحتمدل أن
تسدتخدميا قدي ارتكداأ تجداوزات وانتيا دات لحقدوق اإلنسدان قدي سدياق الددقاع
عن الحق قي الحياة (بيرو)؛
 ١33-١3٤النظر قي مسولة ت مين تقرير ا المقبدل إلدى االسدتعراض الددوري
الش ددامل معلوم ددات ع ددن الت دددابير المتخ ددبة لتحلي ددل المخ دداطر المحتمل ددة للجد درائ
الفظيعددة بطرائددق منيددا اسددتخدار إطددار ا م د المتحدددة لتحليددل الج درائ الوحشددية
(رواندا)؛
 ١3٤-١3٤تدريب الموظفين العموميين على مسدائل حقدوق اإلنسدان وال سديما
الشرطة والجيش بما قي ذلل مسولة االستخدار المفرط للقوة (إ وادور)؛
 ١35-١3٤التعجيل بالتحقيق قي ادعاءات تواطح أقراد عسدكريين بريطدانيين
قي إساءة معاملة أاخاص مدنيين ومحتجزين قي ما وراء البحار ( ينيا)؛
 ١36-١3٤إدع دداف ن ددة ق ددي س ددانون العدال ددة الجنائي ددة لس ددنة  ١٩٨٨يح ددرر
بشكل ساطا جميا أاكاف التعبيب بما قي ذلل حدبص الفقدرات المسدماة "ققدرات
اليروأ" من القانون (جميورية وريا).
 ١3٧-١3٤االمتثاف إلى المعايير الدولية الحترار حقوق المحتجزين وظدروص
االحتجاز (مصر)؛
 ١3٨-١3٤اعتماد إطار عمل وطني اامل ير ز علدى ال دحايا لمندا االتجدار
بالنسدداء والفتيددات وإتاحددة إمكانيددة حصددوف ضددحايا االتجددار علددى محا مددة عادلددة
(جميورية إيران اإلسالمية)؛
 ١3٩-١3٤اعتمدداد إطددار عمددل وطنددي اددامل ير ددز علددى ال ددحايا لمكاقحددة
االتجار با اخاص وبخاصة النساء والفتيات (الفلبين)؛
 ١٤٠-١3٤التحقيق بشكل ٍ
ضاص قي حاالت االتجار بالبشر وضمان قدرض
عقوبات مناسبة على الجناة (االتحاد الروسي)؛

 ١٤١-١3٤تعزيد د ددز آليد د ددة اإلحالد د ددة الوطنيد د ددة لتحديد د ددد ضد د ددحايا االتجد د ددار بالبشد د ددر
ومساعدتي (إسبانيا)؛
 ١٤٢-١3٤اعتمد دداد إطد ددار عمد ددل وطند ددي اد ددامل لمكاقحد ددة االتجد ددار بالنسد دداء
والفتيات (تيمور  -ليشتي)؛
 ١٤3-١3٤تعزيددز اإلطددار الددوطني لمكاقحددة االتجددار بالبشددر وضددمان تددوقير
الدع المناسب والحماية ل حايا االتجار (أوغندا)؛
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 ١٤٤-١3٤تعزيز ا ليات الوطنية لمكاقحة االتجار بالبشر وبخاصدة النسداء
والفتيات ودع ضحايان وإعادة تو يلي (لبنان)؛
 ١٤5-١3٤رص ددد تنفي ددب التشد دريعات بمد دا ق ددي ذل ددل س ددانون ال ددرق الح ددديم
لسنة  ٢٠١٥ويشمل ذلل رصد قعاليتد قدي مكاقحدة االتجدار بالنسداء والفتيدات
(أستراليا)؛
 ١٤6-١3٤مواصد ددلة تعزيد ددز التد دددابير اإليجابيد ددة المتخد ددبة لمكاقحد ددة جريمد ددة
االتجد ددار با اد ددخاص وال سد دديما التد دددابير المتعلقد ددة بحمايد ددة ا طفد دداف ال د ددحايا
(البحرين)؛
١٤٧-١3٤
(المغرأ)؛

مواصد ددلة جي د ددود مكاقحد ددة االتج د ددار بالبش د ددر وجميد ددا أا د ددكاف ال د ددرق

 ١٤٨-١3٤تعزيددز حماي ددة المد دواطنين والح ددق قددي الخصوص ددية ق ددي مش ددروع س ددانون
سلطات التحقيق لعار  ( ٢٠١٦ايتي)؛
 ١٤٩-١3٤تحقي ددق اتس دداق جمي ددا التشد دريعات المتعلق ددة بمراسب ددة االتصد داالت م ددا
المعددايير الدوليددة لحقددوق اإلنسدان ويوصددى بوجد عدداص بمراعدداة ضددرورة قحددة مسددولتي
ال رورة والتناسب عند مراسبة جميا االتصاالت (ليختنشتاين)؛
فال ددة ع دددر انتي دداك نظ ددار المراسب ددة لح ددق مواطنيي ددا ق ددي الخصوص ددية
١5٠-١3٤
والحميمية وحرية التعبير (باراغواي)؛
 ١5١-١3٤النظ ددر ق ددي تنق دديح س ددانون س ددلطات التحقي ددق لس ددنة  ٢٠١٦بغي ددة
حمايددة الحددق قددي الخصوصددية بوسددائل تشددمل حظددر أنشددطة المراسبددة الجماعيددة
وجما بيانات االتصاالت بدون أوامر تنفيب (البرازيل)؛
 ١5٢-١3٤تددوقير الحمايددة لألسددرة باعتبار ددا الوحدددة الطبيعيددة وا ساسددية لتشددكيل
المجتما (مصر)؛
 ١53-١3٤النظددر قددي مواءمددة نظاميددا المتعلددق بالمسددحولية الجنائيددة لليياددات
االعتباري ددة م ددا الق ددانون ال دددولي لحق ددوق اإلنس ددان بغي ددة ض ددمان المس دداءلة و فال ددة
االنتصاص الفعاف ل حايا انتيا ات حقوق اإلنسان الخطيرة التدي تكدون لعمليدات
ار ات المملكة المتحدة قي الخارن يد قييا (ناميبيا)؛
فالد ددة إمكانيد ددة الحصد ددوف علد ددى المسد دداعدة القانونيد ددة المناسد ددبة
١5٤-١3٤
ل مان وصوف الجميا إلى العدالدة وال سديما أ ثدر الفادات تيميشدا قدي المجتمدا
( ولندا)؛
 ١55-١3٤مواصلة تكثيف الجيود واتخاذ مدا يلدزر مدن تددابير بيددص إعدادة
ا مواف غيدر المشدروعة وعائددات الفسداد إلدى بلددانيا ا صدلية و فالدة التعداون مدا
الدولة مقدمة الطلب (نيجيريا)؛
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 ١56-١3٤زيددادة المددوارد التددي يحتاجيددا عمددل س دداة التحقيددق علددى نحددو
يسددمح لي د بددتجراء تحقيقددات نزييددة وس دريعة وقعالددة قددي جميددا الوقيددات المرتبطددة
بالنزاع قي آيرلندا الشمالية (سويسرا)؛
 ١5٧-١3٤مواصلة المفاوضات بشون مسائل العدالة االنتقالية وتنفيب البندود
المتعلقة بيا قي اتفاق ستورمون اوس (أستراليا)؛
 ١5٨-١3٤اتخد دداذ تد دددابير عمليد ددة لخفد ددض عد دددد ند ددزالء السد ددجون حالي د د ا وقد ددي
المستقبل عالوة على تعزيز سالمة السجناء (صربيا)؛
 ١5٩-١3٤بدء عطة إلصالح السجون من أجل تحسدين ا حدواف المترديدة قدي
س ددجون المملك ددة المتح دددة بم ددا ق ددي ذل ددل معالج ددة الزي ددادة ق ددي ع دددد جد درائ القت ددل
واالعتداءات (الواليات المتحدة ا مريكية)؛
 ١6٠-١3٤استعراض ظروص السالمة الرا نة قدي السدجون والنظدر قدي وضدا
عطة عمل لمعالجة ازديداد معددالت إيدباء الدنفس واالنتحدار إضداقة إلدى اال تظداظ
قي سجون المملكة المتحدة ( ندا)؛
 ١6١-١3٤إلغاء الحظر الشامل على ممارسة السجناء لحقيد قدي التصدوي
بغية االمتثاف إلى سرارات المحا الدولية بشون بن المسولة (تشيكيا)؛
١6٢-١3٤

مواصلة جيود ا الرامية إلى تحسين معاملة السجناء (اليابان)؛

فالة رقدان جميدا ادرائح المجتمدا بطريقدة اداملة بمدا قدي ذلدل
١63-١3٤
المياجرين (نيباف)؛
 ١6٤-١3٤توقير مزيد من السياسات االجتماعية اليادقدة مدن أجدل مسداعدة
ا سد ددر المحرومد ددة وبخاصد ددة أطفد دداف تلد ددل ا سد ددر بغيد ددة تعزيد ددز الح د دراك االجتمد دداعي
(سنغاقورة)؛
 ١65-١3٤تبسد دديع وتنسد دديق وتعزيد ددز المعد ددايير القانونيد ددة الحاليد ددة بشد ددون فالد ددة
المساواة لصالح الفاات ا اد ضعفا (جميورية قنزويال البوليفارية)؛
 ١66-١3٤تعزيد ددز تد دددابير تحسد ددين إمكانيد ددة حصد ددوف السد ددكان ال د ددعفاء علد ددى
الخدمات العامة والخدمات االجتماعية والصحية ( وت ديفوار)؛
 ١6٧-١3٤االا ددتراك م ددا أص ددحاأ المص ددلحة ق ددي بح ددم إمكاني ددة ت ددوقير دع ددل
أساسددي اددامل للجميددا بغيددة االستعاضددة ب د عددن نظددار الحمايددة االجتماعيددة الحددالي قددي
إط ددار متابع ددة التوص دديات الد دواردة ق ددي الفقد درتين ٣٩-١١٠و ١٠٣-١١٠م ددن الوثيق ددة
( A/HRC/21/9التوصدديات الصددادرة عددن الدددورة الثانيددة لالسددتعراض با رسددار ٣٩-١١٠
و ( )١٠٣-١١٠ايتي)؛
 ١6٨-١3٤وضددا اسددتراتيجيات وطنيددة واضددحة للق دداء علددى ققددر سرابددة أربعددة
ماليدين طفدل علدى النحددو المبدين قدي التقريدر المددوجز لمالحظدات أصدحاأ المصددلحة
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المقدمة إلى االسدتعراض الددوري الشدامل لحالدة المملكدة المتحددة (الجميوريدة العربيدة
السورية)؛
 ١6٩-١3٤مواص ددلة تعزيد ددز ‘س ددانون المسد دداواة‘ وبخاص ددة مد ددن أج ددل تقد دددي
عدمات صحية أق ل للفاات ال عيفة بمن قيي المياجرون (سري النكا)؛
فالة امتثداف القدانون المدنظ للحصدوف علدى عددمات اإلجيداض
١٧٠-١3٤
قي آيرلندا الشمالية بشكل امل إلى القانون الددولي لحقدوق اإلنسدان عدن طريدق
إلغاء تجري اإلجياض وضمان إتاحة عدمات اإلجياض قي الظروص القدا رة وقدي
حالددة إصددابة الجنددين بتشددو ات بالغددة ومميتددة والحدداالت التددي يكددون قييددا الحمددل
نتيجة اغتصاأ أو سفاح محارر (آيسلندا)؛
 ١٧١-١3٤اتخدداذ التدددابير الالزمددة لتددوقير عدددمات رعايددة الصددحة اإلنجابيددة
للنساء والفتيات تمشيا ما التزاماتيدا بموجدب اتفاسيدة الق داء علدى جميدا أادكاف
التمييز ضد المرأة (ميانمار)؛
فالة امتثاف القانون المنظ للحصدوف علدى عددمات اإلجيداض قدي
١٧٢-١3٤
آيرلندددا الشددمالية بشددكل امددل إلددى القددانون الدددولي لحقددوق اإلنسددان عددن طريددق إلغدداء
تجري اإلجياض وضمان إتاحة عدمات اإلجياض قي حالدة إصدابة الجندين بتشدو ات
بالغددة ومميتددة والحدداالت التددي يكددون قييددا الحمددل نتيجددة اغتصدداأ أو سددفاح محددارر
(السويد)؛
 ١٧3-١3٤تشددجيا الحكومددة المفوضددة قددي آيرلندددا الشددمالية علددى مواءمددة
إطار ا القانوني بشون الصحة الجنسدية واإلنجابيدة والحقدوق ذات الصدلة و دبلل
عدددمات الصددحة اإلنجابي ددة التددي توقر ددا مددا أج دزاء المملك ددة المتحدددة ا ع ددرا
( ندا)؛
 ١٧٤-١3٤تكثي ددف الجي ددود الرامي ددة إل ددى تعزي ددز المس دداواة العرسي ددة واإلدم ددان
االجتماعي قي نظار التعلي قي آيرلندا الشمالية (بوتسوانا)؛
 ١٧5-١3٤قيما يتعلق بيليدة اإلبدالغ عدن الفجدوة قدي ا جدور بدين الجنسدين
النظر قي إيجاد وسائل قعالة لمتابعة التقارير التي يقدميا أرباأ العمل (إسرائيل)؛
 ١٧6-١3٤معالجدة مشدكلة التمييدز ضدد المدرأة وال سديما قدي سدوق العمددل
قيما يتعلق بالفجوة قي ا جور بين الجنسين (ليبيا)؛
 ١٧٧-١3٤معالجددة ممارسددات التمييددز ضددد المدرأة المترسددخة قددي المجدداالت
السياسية واالستصادية واالجتماعية وبخاصدة قيمدا يتعلدق بدالفجوة قدي ا جدور وال دمان
االجتماعي بصورة أ ثر قعالية (ماليزيا)؛
 ١٧٨-١3٤إي ددالء اال تم ددار علد ددى س ددبيل ا ولوي ددة للمسد دداواة ب ددين الجنسد ددين
والتمييددز ضددد الم درأة و ددبلل التمييددز علددى أسدداس العددرق وا صددل اإلثنددي و فالددة
دم مباد وأحكار االتفاسية الدولية للق اء على جميا أاكاف التمييز العنصري
قي القوانين المحلية للبلد (أوزبكستان)؛
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 ١٧٩-١3٤اتخدداذ التدددابير الالزمددة للق دداء علددى ممارسددات التمييددز قددي سددوق
العمل قي ما يتصل بالمرأة (الجزائر)؛
 ١٨٠-١3٤بددبف مزيددد مددن الجيددود لمكاقحددة العنددف ضددد النسدداء والفتيددات
أو التصدي ل بفعل م اد (ليبيا)؛
 ١٨١-١3٤اعتماد تشريعات وطنية بشون الحماية من العندف المنزلدي وال سديما
قددي آيرلندددا الشددمالية بحيددم تكفددل التحقيددق بشددكل دسيددق قددي جميددا حدداالت العنددف
المنزلي ومحا مة الجناة (ملديف)؛
فالددة اتبدداع نيد اددامل لمنددا العنددف ضددد النسدداء والفتيددات بمددا
١٨٢-١3٤
قي ذلل منا الممارسات ال ارة (سلوقينيا)؛
١٨3-١3٤
(السودان)؛

مكاقحة العندف ضدد النسداء والفتيدات وال سديما العندف المنزلدي

 ١٨٤-١3٤مواص ددلة الجي ددود لمكاقح ددة التميي ددز أيد د ا ددان أساسد د ومكاقح ددة
العنف ضد النساء والفتيات (البوسنة واليرسل)؛
 ١٨5-١3٤مواصددلة جيود ددا اإليجابيددة الراميددة إلددى عفددض معدددالت العنددف
المنزلي قي جميا أنحاء البلد (إندونيسيا)؛
 ١٨6-١3٤مكاقحد ددة العند ددف ضد ددد الم د درأة بفعاليد ددة واتخد دداذ تد دددابير ملموسد ددة
لمكاقحة االستغالف الجنسي والجرائ الجنسية ضد ا طفاف (الصين)؛
 ١٨٧-١3٤أن تكثددف جيود ددا قددي مجدداف مكاقحددة العنددف المنزلددي وتتخددب
التدابير الالزمة للوساية من اإليباء الثانوي وإزالة ا ثدار ال دارة التدي يتر يدا العندف
المنزلي على ا طفاف (تشيكيا)؛
 ١٨٨-١3٤تعزيز إطار ا التشريعي بتدعاف عقوبات جزائية على ارتكاأ أقعاف
مثل الزوان القسري وعدر الحماية من تشوي ا ع اء التناسلية ا نثوية (غابون)؛
 ١٨٩-١3٤إدعداف حقدوق الطفددل قدي صدلب اسددتراتيجيات التكيدف مدا تغيددر
المن ددات وتخفي ددف آث ددارن م ددن ع ددالف تعم ددي اس ددتراتيجيات مراعي ددة لقابلي ددة تع ددرض
ا طفاف للمخاطر وسادرة على عف يا قي برام التكيف الوطنية (ملديف)؛
 ١٩٠-١3٤اسد ددتعراض القد ددوانين البريطانيد ددة المتعلقد ددة بد دداليجرة بغ د درض فالد ددة
االمتثاف إلى اتفاسية حقوق الطفل (الجميورية العربية السورية)؛
 ١٩١-١3٤تعزي ددز الجي ددود م ددن أج ددل الق دداء عل ددى قق ددر ا طف دداف وتحقي ددق
اتساق التشريعات المحلية ما اتفاسية حقوق الطفل ( نغاريا)؛
 ١٩٢-١3٤تكثيددف جيددود الحكومددة الراميددة إلددى الق دداء علددى ققددر ا طفدداف
وإج دراء تقيددي قددي ددبا الصدددد لتددوثير إصددالح نظددار الرعايددة علددى أطفدداف ا سددر
المحرومة ( ازاعستان)؛
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 ١٩3-١3٤حظر جميا أاكاف العقوبة البدنية قي إطار ا سرة بطرائق منيدا
إلغدداء جميددا أوجد الدددقاع القددانوني مثددل "العقوبددة المعقولددة" قددي جميددا اإلدارات
المفوضة وأسالي ما وراء البحار وا سالي التابعة للتان البريطاني (ليختنشتاين)؛
 ١٩٤-١3٤ضد ددمان الحظد ددر الص د دريح للعقد دداأ البد دددني قد ددي جميد ددا المد دددارس
والمحسسددات التعليميددة وقددي جميددا المحسسددات ا عددرا وأاددكاف الرعايددة البديلددة
(ليختنشتاين)؛
١٩5-١3٤
ا سرة (آيرلندا)؛

حظدر العقداأ البددني قدي جميددا السدياسات بمدا قدي ذلدل سددياق

١٩6-١3٤
(منغوليا)؛

إعادة النظدر قدي موسفيدا تجدان مشدروعية العقداأ البددني لألطفداف

 ١٩٧-١3٤حظر العقاأ البدني لألطفاف بغرض فالة توقير الحماية الكاملة
لجميا ا طفاف من العنف وضمان عدر تعرضي ل (السويد)؛
 ١٩٨-١3٤النظددر قددي حظددر العقدداأ البدددني لألطفدداف وضددمان حظددرن بشددكل
ص دريح قددي جميددا المدددارس والمحسسددات التعليميددة والمحسسددات ا عددرا وأاددكاف
الرعاية البديلة ( رواتيا)؛
 ١٩٩-١3٤اتخاذ مزيد من اإلجراءات لحماية حقوق الطفل عن طريدق حظدر
جميددا أاددكاف العق دداأ البدددني لألطف دداف وقددق م ددا تقت ددي اتفاسي ددة حقددوق الطف ددل
(إستونيا)؛
 ٢٠٠-١3٤وضا استراتيجيات اداملة لعددة سطاعدات بشدون اسدتغالف وإيدباء
ا طفاف وتنفيب ا (تيمور  -ليشتي)؛
 ٢٠١-١3٤إ مدداف التحقيددق قددي العدددد الكبيددر مددن حدداالت العنددف الجنسددي
ضددد ا طفدداف التددي يرتكبيددا بددار المسددحولين وتقدددي الجندداة إلددى العدالددة (االتحدداد
الروسي)؛
 ٢٠٢-١3٤اتخدداذ مزيددد مددن التدددابير لمكاقحددة االسددتغالف الجنسددي لألطفدداف
وحمايتي من العنف (الجزائر)؛
 ٢٠3-١3٤إلغدداء عقوبددة السددجن مدددا الحيدداة علددى القصددر وقق د ا التفاسيددة
حقوق الطفل (باراغواي)؛
 ٢٠٤-١3٤النظ ددر ق ددي إلغ دداء الحكد د اإللزام ددي بالس ددجن م دددا الحي دداة ق ددي
حاالت الجرائ التي يرتكبيا ا طفاف تح سن  ١٨عام ا (اليونان)؛
 ٢٠5-١3٤رقا الحد ا دنى لسن المسحولية الجنائيدة وققد ا للمعدايير الدوليدة
المقبولددة وإلغدداء الحكد اإللزامددي بالسددجن مدددا الحيدداة قددي حدداالت الجدرائ التددي
يرتكبيا ا طفاف تح سن  ١٨عاما (ألبانيا)؛

GE.17-11930

29

A/HRC/36/9

٢٠6-١3٤
(بيرو)؛

النظددر قددي مسددولة مراجعددة الحددد ا دنددى لسددن المسددحولية الجنائيددة

 ٢٠٧-١3٤النظ ددر ق ددي إمكاني ددة رق ددا س ددن المس ددحولية الجنائي ددة تماا دديا م ددا
المعايير الدولية المقبولة وقق توصيات لجنة حقوق الطفل (بيالروس)؛
 ٢٠٨-١3٤رقا الحد ا دنى لسن المسحولية الجنائيدة وققدا للمعدايير الدوليدة
المقبولة (بلغاريا)؛
 ٢٠٩-١3٤تنفيب تدابير لددع تعزيدز مشدار ة ا ادخاص ذوي اإلعاسدة قدي القدوة
العاملة (إسرائيل)؛
 ٢١٠-١3٤تمكين أقراد الشعوأ ا صلية قي ا سالي التدي تحتليدا مدن ممارسدة
حقي قي تقرير المصير وقق ا لميثاق ا م المتحدة (الجميورية العربية السورية)؛
٢١١-١3٤
السورية)؛

احترار مباد ومقاصد ميثاق ا مد المتحددة (الجميوريدة العربيدة

 ٢١٢-١3٤وسددف عمليددات اإلعددالء القسددري للشددعوأ ا صددلية قددي ا سددالي
الخاضعة لالحتالف (الجميورية العربية السورية)؛
 ٢١3-١3٤استعراض سانون اليجرة لسنة  ٢٠١٦بغيدة فالدة اتسداس مدا اتفاسيدة
حقوق الطفل ( ندوراس)؛
٢١٤-١3٤
(لبنان)؛

إعداد سياسات للددم االجتمداعي وبخاصدة للميداجرين والالجادين

 ٢١5-١3٤اتخاذ عطوات لمراجعدة سدانون اليجدرة بتدعداف حددود زمنيدة لفتدرات
احتج دداز المي دداجرين وملتمس ددي اللج ددوء و ددبلل النظ ددر ق ددي تنق دديح التع ددديالت الت ددي
أدعلد علددى نظددار مددنح توادديرات الدددعوف لددألزوان ا جانددب بندداء علددى معيددار الدددعل
(البرازيل)؛
 ٢١6-١3٤مواصددلة دع د تعزي ددز حقددوق الميدداجرين المقيم ددين قددي المملك ددة
المتحدة (المغرأ)؛
 ٢١٧-١3٤إدعداف حدد زمندي سدانوني عددار الحتجداز الميداجرين وضدمان عدددر
استخدار االحتجاز قي حاالت ا قراد أو الجماعات ال عيفة (ألمانيا)؛
 ٢١٨-١3٤دم د حظددر احتجدداز الميدداجرين ج ددل غيددر مسددمى قددي إع ددالن
عار  ٢٠١٦بشون اليجرة والبحم عن بدائل لالحتجاز (المكسيل)؛
 ٢١٩-١3٤وضا حدد سدانوني لمددة احتجداز الميداجرين وضدمان عددر تعدرض
ا طفاف لالحتجاز على غرار البلدان ا وروبية ا عرا (بنغالديش)؛
 ٢٢٠-١3٤تنقد دديح الل د دوائح والممارسد ددات اإلداريد ددة مد ددن أجد ددل حمايد ددة حقد ددوق
اإلنسددان الخاصددة بالعددامالت المنزليددات الميدداجرات وبخاصددة عندددما تكددون تصدداريح
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عمليددن مرتبطددة بددرأ العمددل ويقعددن ضددحايا لالتجددار بالبشددر واالسددتغالف قددي العمددل
( ندوراس)؛
 ٢٢١-١3٤تحس د ددين س د ددانون اليج د ددرة لس د ددنة  ٢٠١٦ال د ددبي يع د ددال س د ددايا
الالجادين قددي المملكدة المتحدددة دي يتسددق مدا اتفاسيددات ا مد المتحدددة لحقددوق
اإلنسان وال سيما اتفاسية حقوق الطفل (إندونيسيا)؛
 ٢٢٢-١3٤إصالح توجيياتيا بشون ل ادمل ا سدرة بحيدم تتديح علدى وجد
التحديد ل امل أسدر ا طفداف طدالبي اللجدوء الدبين انتقلدوا لفسامدة قدي المملكدة
المتحدة أو البين حصلوا على مر ز الالجئ قييا ( ندوراس)؛
 ٢٢3-١3٤اتخدداذ التدددابير الالزمددة ل ددمان ممارسددة ا طفدداف طددالبي اللجددوء
الددبين انتقلددوا لفسامددة قددي المملكددة المتحدددة أو الددبين حصددلوا علددى مر ددز الالجددئ
قييا للحق قي ل امل ا سرة (ا رجنتين)؛
 ٢٢٤-١3٤تنفيب توصيات الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي واللجنة
المعنيددة بحقددوق اإلنسددان قيمددا يتعلددق باحتجدداز ملتمسددي اللجددوء بمددا قددي ذلددل
اللجددوء السياسددي وضددمان تمددتعي الكامددل بددالحق قددي حريددة التنقددل واإلمكانيددة
الكاملة والفورية للوصوف إلى ادر طبي مسدتقل وحصدولي علدى التمثيدل القدانوني
(إ وادور)؛
 ٢٢5-١3٤تصنيف حالة انعدار الجنسية ضمن حاالت وضا الحمايدة ومدنح
ا ا ددخاص ع ددديمي الجنس ددية قرص ددة الحص ددوف عل ددى الجنس ددية البريطاني ددة بس ددرعة
وبتكلفة معقولة ( نغاريا)؛
 ٢٢6-١3٤حددم المملكددة المتحدددة علددى اتخدداذ التدددابير المناسددبة بمددا قددي
ذلل إ ماف عمليدة إنيداء اسدتعمار موريشديوس واحتدرار حدق الشاغوسديين الشدرعي
قي إعادة التوطين بيدص تحقيق امتثاف المملكة المتحدة الكامدل اللتزاماتيدا قدي
مجاف حقوق اإلنسان (موريشيوس)؛
 ٢٢٧-١3٤االعتبار للشدعوأ والبلددان التدي اسدتعمرتيا أو اجمتيدا وتقددي
تعويض مالي إلى اعوأ بن البلدان (الجميورية العربية السورية).
 -١35تعك ددس جمي ددا االس ددتنتاجات و/أو التوص دديات ال ددواردة ق ددي ددبا التقري ددر موس ددف
الدولة/الدددوف التددي سدددمتيا و/أو الدولددة موضددوع االسددتعراض وال ينبغددي أن تفيد علددى أنيددا
تحظى بتوييد الفريق العامل بو مل  .
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