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  قائمة بالتوصيات اليت قبلتها حكومة اهلند    
  التوصيات

ماية الطفولة  املتعلقة حب   من الفقر إىل جانب استراتيجياهتا     مواصلة تقوية استراتيجياهتا املتعلقة باحلدّ    
  .خاصة محاية األطفال من االستغاللو
  )جنوب أفريقيا(

    .مواصلة العمل على إدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املناهج املدرسية
  )سري النكا(

   .فال وحلماية حقوق الطفل األساسيةاختاذ تدابري فعالة إلقناع الناس بالعدول عن تزويج األط
  )سويسرا(

 من عدد القضايا الـيت      عزيز املساواة بني اجلميع يف الوصول إىل العدالة، بوسائل منها احلدّ          زيادة ت 
عونة القـضائية   تنتظر البت فيها وحاالت التأخري يف إدارة القضايا يف احملاكم، وتوفري مزيد من امل             

    .للفقراء واملهمشني
  )تايلند(

   .مجيع أشكال التمييز يف حق املرأةث مواصلة تعزيز مبادراهتا العديدة الرامية إىل اجتثا
  )ترينيداد وتوباغو(

    .ية ضحايا االجتار وإعادة تأهيلهمتعزيز جهود محا
  )أوكرانيا(

   .يات الرصد ملنع االجتار باألشخاصإعمال آل
  )الكرسي الرسويل(

    .تسريع جهودها الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر
  )إيران(

كنني للمشروع الوطين من أجل صحة سكان األرياف بغية الرفع من           تقدمي كل دعم ومساعدة مم    
ؤشـرات كاإلصـحاح    مستوى التغذية وحتسني الصحة العمومية وتقوية العالقة بني الصحة وامل         

    .والنظافة الشخصية
  )اإلمارات العربية املتحدة(

الفقر ومـن اإلقـصاء   مواصلة توطيد براجمها وتدابريها االجتماعية واالقتصادية الالزمة للحد من      
    .قيق أعلى درجة من الرفاه لسكاهنااالجتماعي من أجل حت

  )فرتويال(
مواصلة مراعاة املنظور اجلنساين يف برامج وخطط التنمية مع اختاذ تدابري إجيابية لتعزيـز ومحايـة                

    .حقوق املرأة بشكل فعال
  )فرتويال(

 النساء واألطفال والفقراء واألقليات، خاصة،ختصيص مزيد من املوارد حىت تتمتع الفئات الضعيفة ك
  .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية

  )فييت نام(
 .مواصلة تنفيذ املشروع الوطين املتعلق بعمالة األطفال والرامي إىل إعادة تأهيل األطفال العـاملني       

  )أنغوال(
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  التوصيات
    . نوع اجلنسالنظر يف إمكانية نزع صفة اجلرم عن العالقات اجلنسية بني شخصني من نفس

  )األرجنتني(
اختاذ خطوات عملية أخرى خلفض معدل وفيات األمومة واألطفال املرتفع بوسائل منها حتـسني              

     .إمكانية احلصول على اخلدمات الصحية اخلاصة باألم
  )النمسا(

ي إعطاء األولوية للجهود الرامية إىل ضمان حصول األطفال ذوي اإلعاقة على احلق يف التعليم الذ       
    يتمتع به سائر األطفال

  )أستراليا(
     .مضاعفة اجلهود من أجل ضمان املساواة بني اجلنسني واختاذ تدابري ملنع التمييز بينهما

  )البحرين(
اختاذ مزيد من التدابري للحيلولة دون استغالل األطفال جنسياً والتفريق بينـهم وبـني أسـرهم،               

     .ة والكرامة ومساعدهتم يف ذلكومتكينهم من النمو يف بيئة تطبعها احلري
  )البحرين(

 .مواصلة التعاون مع اإلجراءات اخلاصة وقبول طلبات زيارة خاصة من املقررين اخلاصني
  )بلجيكا(  

التصدي ألوجه احليف النامجة عن الفارق بني األرياف واحلضر واخللل يف معاملة اجلنسني وتفضيل 
     .أحدمها على اآلخر

  )بوتسوانا(
العقوبـة   أومال عملية التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة             استك

     .املهينة أوالالإنسانية  أوالقاسية 
 ليشيت واجلمهورية   -إسبانيا وأستراليا وإندونيسيا وإيران والربازيل والربتغال وبوتسوانا و تيمور        (

 وملديف واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى التشيكية ومجهورية كوريا والسويد وسويسرا وفرتويال
  )يرلندا الشمالية والنمسا والواليات املتحدة األمريكيةآو

     .بذل اجلهود من أجل َجسر اهلوة الكبرية اليت تفصل بني األغنياء والفقراء
  )تشاد(

    .يممواصلة تقوية براجمها ومبادراهتا الرامية إىل ضمان احلق يف الصحة واحلق يف التعل
  )كوبا(

     .مواصلة تشجيع التنمية االجتماعية واالقتصادية واجتثاث الفقر
  )كوبا(

مواصلة تنفيذ سياسٍة حاضنة للجميع وغري متييزية وضمان حصول مجيع الفتيات والفتيان علـى              
   .تعليم جيد يف بلدهم

  )إكوادور(
     .طفالبذل مزيد من اجلهود من أجل التصدي ملشكلة وفيات األمومة واأل

  )مصر(
     .زيادة التنسيق بني السلطات الوطنية املعنية ومؤسسات حقوق اإلنسان

  )مصر(
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  التوصيات
يف ذلك جهود التوعيـة،      امواصلة متابعة اخلطوات املتخذة للقضاء على التمييز يف حق املرأة، مب          

     .واستمرار تقوية األطر القانونية واملؤسسية ذات الصلة
  )مصر(

اسبة بغية ضمان حتقيق األهداف املتوخى حتقيقها من املبـادرات والتـدابري            إنشاء آليات رصد من   
السياساتية التدرجيية الرامية إىل تعزيز ومحاية رفاه وحقوق الضعفاء مبن فيهم النـساء والفتيـات               

ــات     ــصنفة واألقلي ــل امل ــة والقبائ ــات االجتماعي ــب الطبق ــال، إىل جان  .واألطف
  )غانا(

ر منوذج النمو يف األرياف املنصوص عليه يف قانون املهامتا غاندي مواصلة جهودها لزيادة نش
   .الوطين لتوفري فرص عمل يف األرياف

  )اليونان(
     .زيادة تعزيز حق الطفل يف التعليم

  )اليونان(
تعزيز جهود احلكومة االحتادية الرامية إىل ضمان متتع كل فرد باحلرية الدينية يف أكرب الدميقراطيات 

     .يف العامل
  )الكرسي الرسويل(

     .اختاذ تدابري فعالة لتنفيذ البعثات الوطنية من أجل صحة سكان األرياف تنفيذاً كامالً
  )هندوراس(

فعال من أجل ضمان التنفيذ   وحكومات الواليات على حنوزيادة التنسيق بني احلكومة املركزية
     . املتعلق حبق الطفل يف تعليم جماين وإلزامي٢٠١٠ السلس للقانون الصادر يف عام

  )إندونيسيا(
مواصلة جهودها يف اجملال القانوين الرامية إىل محاية املرأة والطفل وكذا حتسني التدابري املتخذة ملنع 

     .الفتاة وأفراد األقليات الدينيةالعنف ضد املرأة و
  )إيران(

العتماد قانون األمن  يتعلق بالسياسات البيئية والصحية ومواصلة جهودها مامواصلة جهودها في
   .الغذائي وتعزيز نظام التوزيع العام

  )إيران(
 مواصلة تنفيذ تدابريها الرامية إىل زيادة فرص التشاور بشأن قضايا حقوق الطفل مع أصحاب

    .املصلحة ذوي الصلة
  )إيران(

     .مواصلة جهودها واختاذ التدابري من أجل تعزيز الضمان االجتماعي وسياسة العمل
  )إيران(

سيما  الحتسني التدريب يف جمال حقوق اإلنسان عن طريق توجيهه للمكلفني بإنفاذ القوانني و
     .أفراد الشرطة

  )العراق(
ج بناء القدرات والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان ملوظفيها تكثيف اجلهود من أجل تنفيذ برام

    .املكلفني بإنفاذ القوانني وملوظفيها القضائيني والقانونيني يف األرياف
  )ماليزيا(
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  التوصيات
   .مواصلة اجلهود الرامية إىل اجتثاث الفقر وحتسني ظروف العيش وزيادة فرص العمل

  )الكويت(
     .ا دوراً أكرب يف اجملتمعزيادة متكني وحترير املرأة وإعطاؤه

  )الكويت(
مواصلة التعاون مع األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية وتبادل اخلربات واملمارسات اجليدة 

     .تبقى من حتديات مامع بلدان أخرى من أجل التغلب على 
  )مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(

     .ى األطفالاستحداث تشريعات حتظر العقوبة املوقعة عل
  )ليختنشتاين(

 .ختصيص املزيد من املوارد للقطاعات اليت تقدم خدمات أساسية كالصحة والتعليم وفرص العمل            
    

  )ماليزيا(
     .إعادة النظر يف ميزانياهتا وقوانينها االجتماعية مع مراعاة االعتبارات اجلنسانية

  )املغرب(
     .قر وإيالء رعاية خاصة لسكان األريافزيادة تعزيز اجلهود الرامية إىل اجتثاث الف

  )ميامنار(
تسريع اإلمداد خبدمات اإلصحاح واحلصول على املاء النقي الصاحل للشرب بشكل دائم يف 

     .األرياف
  )ميامنار(

     .مواصلة العمل من أجل حتقيق رفاه املرأة والطفل
  )نيبال(

     .دوري الشاملتعراض المواصلة إشراك اجملتمع املدين يف عملية االس
  )نيكاراغوا(

     .إدماج املنظور اجلنساين بشكل كامل يف متابعة هذا االستعراض الدوري الشامل
  )النرويج(

مواصلة جهودها يف جمال تعليم األطفال واختاذ التدابري الالزمة للسماح للمرأة باملشاركة على قدم 
     .املساواة مع الرجل يف مجيع اجلهود اإلمنائية

  )قطر(
     .استحداث استراتيجية لتعزيز األمن الغذائي

  )اململكة العربية السعودية(
     .مضاعفة جهودها يف جمال التعليم ويف جمال الصحة

  )السنغال(
     .ضمان توفري محاية أفضل لألشخاص ذوي اإلعاقة وللمسنني

  )السنغال(
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  التوصيات
سيما النساء واألطفال  اهنا، والمواصلة حتقيق مزيد من التقدم يف اجتثاث الفقر وحتسني متتع سك

   .منهم، حبقوق اإلنسان األساسية
  )سنغافورة(

     .تعزيز جهودها الرامية إىل توفري التعليم االبتدائي اجملاين واإللزامي
  )سلوفاكيا(

اختاذ التدابري التشريعية واملدنية واجلنائية الضرورية لتوفري احلماية املناسبة للنساء واألطفال ضحايا            
    .العتداءات اجلنسيةا
  )املكسيك(

      .ويف جمال العملمواصلة تعزيز احلق يف تكافؤ الفرص يف احلصول على عمل 
  )الكرسي الرسويل(

يتعلق بقرار الزواج ومساواهتا بالرجل يف املعاملة بصرف النظر عن  مامواصلة تعزيز حقوق املرأة في
       . ذلك من االعتباراتغري القبيلة املصّنفة أو أوالطبقة االجتماعية 

  )الكرسي الرسويل(
     .ضمان هتيئة مناخ عمل آمن للصحفيني

  )النمسا(
مواصلة جهودها الرامية إىل حتسني مستوى الصحة العمومية يف البلد من أجل حتقيق نتائج أفضل               

     .يف جمال الصحة واحلصول على اخلدمات الصحية
  )اململكة العربية السعودية(

تـوازن فعلـي يف نـسبة      ا الرامية إىل حتسني صحة األم والتصرف من أجل حتقيق         تقوية جهوده 
 .الوفيات إىل نوع اجلنس بني األطفال، وهي نسبة خمتلة، بوسائل منها مكافحة قتل األجنة اإلناث              

  )النرويج(
متييز على خدمات التوليد الطبيـة املناسـبة         ااختاذ تدابري أخرى لضمان حصول مجيع النساء دومن       

يف ذلك اإلجهاض املأمون وخدمات منـع احلمـل          اوعلى خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية مب     
      .ة واليت تراعي اجلوانب اجلنسانيةالشامل

  )فنلندا(
تكثيف جهودها من أجل توعية وتدريب العاملني يف اجملال الطيب بالطابع اإلجرامي النتقاء نـوع               

     .صارم للحظر القانوين على هذه املمارسةجنس اجلنني وذلك من أجل ضمان التنفيذ ال
  )ليختنشتاين(

   .تعزيز تشريعات مكافحة اجلرائم اجلنسية يف حق القّصر
  )اجلزائر(

تكثيف اجلهود الرامية إىل حتقيق اهلدف اإلمنائي اخلامس من األهداف اإلمنائية لأللفية عن طريـق               
جاء يف سياسـتها    مانسية واإلجنابية مثل  ضمان احلصول على املعلومات والتوعية بشأن احلقوق اجل       

     .الوطنية بشأن السكان
  )السويد(

        


