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مقدمة
 -1عق ددد الفري ددق العام ددال املع ددا بالس ددتعراض ال دددورج الش ددامال املنشد د وج ددب قد درار لد د
حقددوا اسنسددا  1/5دورتددا الرابعددة والعشدرين ة الفد ة مددن  18إىل  29كددانو اليناي/يندداير .2016
واستُعرض د د احلالد ددة ة سد ددنغافورة ة اسلسد ددة السادسد ددة عشد ددرة املعقد ددودة ة  27كد ددانو اليند دداي/
يندداير  .2016وترأس د وفددد س ددنغافورة السددفةة املترول ددة واارة الشدداو انارجي ددة تشددا ين د
تشد  .واعتمددد الفريددق العامددال التقريددر املتعلددق بسددنغافورة ة جلسددتا الينامنددة عشددرة املعقددودة ة 29
كانو اليناي/يناير .2016
 -2وة  12كددانو اليناي/يندداير  2016اختددار لد حقددوا اسنسددا فريددق املقددررين التددا
"اجملموعة الينالثية" لتيسة استعراض احلالة ة سنغافورة :إكوادور وبوتسوانا وملديف.
 -3وعمدالا ب حكددام الفقددرة  15مددن مرفددق قدرار لد حقددوا اسنسددا  1/5والفقددرة  5مددن
مرفق قراره  21/16صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة ة سنغافورة:
(أ)

تقرير وطا/عرض كتايب مقدم وفق ا للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/24/SGP/1؛

(ب) جتميددل للمعلومددات أعدتددا املفوضددية السددامية حلقددوا اسنسددا وفقد ا للفقددرة (15ب)
()A/HRC/WG.6/24/SGP/2؛
(ج) مد د ددوجز أعدتد د ددا املفوضد د ددية السد د ددامية حلقد د ددوا اسنسد د ددا وفق د د د ا للفقد د ددرة (15ج)
(.)A/HRC/WG.6/24/SGP/3
 -4وأُحيل إىل سدنغافورة عدن طريدق اجملموعدة الينالثيدة قائمدة أسدهتلة أعدد ا سدلف ا إسدبانيا
وأملانيد ددا وبلريكد ددا واسميوريد ددة التشد دديكية وسد ددلوفينيا وسويس د درا ولي تنشد ددتاين واملكسد ددي
واململك ددة املتح دددة لايياني ددا العيم ددا وليرلن دددا الش ددمالية والن ددرويا و ولن دددا والولي ددات املتح دددة
األمريكية .وميكن الطالع علا األسهتلة ة املوقل الشبك انارج للفريق العامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5قال املمينال الدائم لسنغافورة فو غوك جوج إ بلده يدعم عمليدة السدتعراض الددورج
الشددامال ومددا اال ملتزم د ا هبددا .في د تددوفر إطددارا تتسدداوا فيددا يددل الدددول سج دراء مناقشددة بش د
اسجنااات والتحديات ة ال حقوا اسنسا  .وقد أتاح الستعراض لسنغافورة فرصة السدتماع
إىل لراء اآلخدرين وتقيدديم التقدددم احملددرا وإو دراك مواطنييددا و تمعيددا املدددي مددن أجددال التوصددال إىل
دفيا املتمينال ة بناء تمل عادل يستوعب اسميل.

GE.16-06207

3

A/HRC/32/17

 -6وأوددار إىل أ السددتعراض ميينددال أيصدا فرصددة للدددول لتقاسددم ارسددا ا الفصددلا وجتارهبددا.
وستتقاسم سنغافورة مل الدول األخدرا كيفيدة إدار دا للتحدديات املسدتمرة املتمينلدة ة التعامدال مدل
القوا األساسية واسو رية املتمينلة ة العرا واللغدة والددين ة تمعيدا املتندوع ة سدياا حماولتيدا
التغلب علا التحديات اسمنائية والجتماعية اليت تواجييا.
دب حكايددة سددنغافورة ددو إجيدداد
 -7وقال د رئيسددة الوفددد السددنغافورج السدديدة تشددا إ لد ر
الس اتيريات السياسية والقتصدادية والجتماعيدة الصدحيحة لددعم يدل اليوائدف ة سدنغافورة
بوجددا عددام .وسددنغافورة تمددل متعدددد األع دراا ومتنددوع اللغددات واألديددا والينقافددات .ومل يتحقددق
الوئ ددام الجتم دداع ة البل ددد ص دددفةا ب ددال بفع ددال خي ددارات وسياس ددات مدروس ددة .فك ددال طائف ددة في ددا
مستعدة لستيعاب اليوائف األخرا دو ادعاء أفصليتيا علا اآلخرين .ومدن األييدة كدا أ
اجملموع ددة العرقي ددة الص ددينية ال دديت تش ددكال األغلبي ددة وافقد د عل ددا ع دددم التمسد د بوض ددعيا ك غلبي ددة
ما ساعد ة احلفاظ علا ال مش ك سميل السنغافوريني.
 -8وقال د السددفةة إ احلكومددة تقدددر كددال سددنغافورج .وأضدداف أ سددنغافورة ركددزت علددا
األساسدديات ة العقددود الينالثددة األوىل لبندداء الدولددة و د  :األمددن وتكددافا الفددر ة احلصددول علددا
تعل دديم جي ددد والس ددتقرار الد ددو يف وةل د د مس ددكن .وملواجيد ددة الفر ددوة ة ال دددخال اآلخ د د ة ة
التساع بسبب العوملة والينورة التكنولوجية خاُّت مزيد مدن اسجدراءات ة السدنوات العشدر املاضدية
لصما احلراك الجتماع وتوفة اليم نينة لكبار السدن السدنغافوريني كد تيدال سدنغافورة تمعد ا
وامالا للرميل.
 -9وقال د د إ احلكومد ددة ل ت د دزال ملتزمد ددة بد ددال كلد ددال بواجد ددب العنايد ددة بالسد ددنغافوريني و ايد ددة
حقوقيم األساسية و تب ل جيودا ة ا الصدد بغض النير عن أج استعراض جتريا األمدم
املتحدة ة ال حقوا اسنسا  .وأضاف أ سدنغافورة ملتزمدة بد تيدال تمعدا منصدفا وعدادلا
ومتعدد األعراا تسدود فيدا ثقافدة العتمداد علدا الدنف والددعم املتبدادل وملتزمدة أيصد ا باحلفداظ
علا عالقة الينقة بني احلكومة والشعب و عالقة بُني علا مدا السنوات انمسني املاضية.
وقددد كان د احلوكمددة الرودديدة واملنيددور التيلع د مددن العناصددر األساسددية األخددرا للنردداح ال د ج
حققتا سنغافورة.
 -10ولحيد د أ اجملتم ددل الس ددنغافورج لخد د ة التغ ددة .وقالد د إ احلكوم ددة نفد د ت ع دددة
سياسددات جديدددة مند السددتعراض السددابق انددا هبددا لتعزيددز احلمايددة الجتماعيددة وتدددعيم الوئددام
الجتماع من قبيال نيام الت مني "ميدج ويلد ليف" ( )MediShield Lifeوحزمة جيدال الدرواد
( )Pioneer Generation Packageوخيدة التمكددني الشداملة لصود ا إلوج اسعاقدة .وة ةددوا/
يولي د د ددا  2013ص د د دددق س د د ددنغافورة عل د د ددا اتفاقي د د ددة حق د د ددوا األو د د د د ا إلوج اسعاق د د ددة؛ وة
ع ددام  2015وقع د د عل ددا التفاقي ددة الدولي ددة للقص دداء عل ددا ي ددل أو ددكال التميي ددز العنص ددرج؛
وانص ددم ة الع ددام نفس ددا إىل بروتوك ددول من ددل الجت ددار باألود د ا و اص ددة النس دداء واألطف ددال
وقمع ددا واملعاقبد ددة عليد ددا املكم ددال لتفاقيد ددة األمد ددم املتح دددة ملكافحد ددة اسرميد ددة املنيم د دة عد ددا الوطنيد ددة
(بروتوكول بالةمو).
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 -11وقال د السددفةة إنددا علددا الددرغم مددن أ مبددادو احلوكمددة ة سددنغافورة وكيفيددة ايتيددا
حلقوا اسنسا وحفا يا علا الوئام الجتماع قد ل يتسدق ةامدا مدل كيفيدة تنيديم اجملتمعدات
األخددرا لنفسدديا فددا سددنغافورة اعتمدددت ًر دا عملي دا وغددة إيددديولوج ة التعامددال مددل حقددوا
اسنسددا  .ولحي د أ بلدددا الغددرب جيددب أ تراجددل بعددض سياسددا ا األكينددر ليااليددة ألًددا غددة
مالئمددة كمددا ثب د للتصدددج للميددا ر العصدرية لفر دداب والتيددري وايرددرة .ولد ل ينبغ د أ
يُعيا كال بلد الوق واجملال لتحقيدق تنميتدا اناصدة والنيدوض قدوا اسنسدا بيريقتدا اناصدة
مل مراعاة سياقا الجتماع والينقاة الفريد.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -12أدىل  113وفدا ببيانات خدالل جلسدة التحداور .وتدرد التوصديات املقدمدة خدالل جلسدة
التحاور ة الفرع اليناي أدناه.
 -13وأوادت نيبال بالستينمار ة التعلديم والصدحة .ورحبد بالتصدديق علدا اتفاقيدة حقدوا
األود د ا إلوج اسعاق ددة والتوقي ددل عل ددا التفاقي ددة الدولي ددة للقص دداء عل ددا ي ددل أو ددكال التميي ددز
العنصرج وورع سنغافورة علا النيدر ة التصدديق علدا مدا تبقدا مدن صدكوك دوليدة أساسدية
حلقوا اسنسا .
 -14وأعرب ولندا عن استعداد ا لتقاسم خا ا مل سدنغافورة ة وضدل خيدة عمدال وطنيدة
بش األعمدال التراريدة وحقدوا اسنسدا  .وأعربد عدن قلقيدا إااء اسعددامات وأحكدام اسعددام
اسديدة من الستعراض السابق.
 -15ورحب د إس درائيال بقددانو منددل الجتددار بالبشددر وقددانو احلمايددة مددن التحددر ومشددروع
تكملددة الدددخال مددن العمددال ونيددام الت د مني "ميدددج ودديلد ليددف" ( )MediShield Lifeوالتدددابة
املتعلقة باملواطنني كبار السن وتو يف األو ا إلوج اسعاقة.
 -16وألق نيكاراغوا الصوء علا إعياء األولوية للتعليم والصحة والستينمار املكينف فييمدا
وحتسني نوعية حياة األو ا إلوج اسعاقة.
 -17وأعرب د نيرةي ددا ع ددن تق دددير ا للري ددود الرامي ددة إىل تعزي ددز احلماي ددة الجتماعي ددة والتعل دديم
والرعايددة الصددحية .ورحب د بزيددادة عدددد النسدداء ة املناصددب العليددا ومكتددب املسدداعدة القانونيددة
وبرناما املساعدة القانونية اسنائية.
 -18وورع النرويا سنغافورة علا اُّتاإل مزيد من التدابة امللموسة حلماية حقوا اسنسا
اناص د ددة باألقلي د ددات اسنس د ددية .وأعرب د د ع د ددن قلقي د ددا إااء اسد د دتهتناي اسع د دددامات ع د ددام 2014
و.2015
 -19ورحبد د ُعم ددا بالتنمي ددة الجتماعي ددة والقتص ددادية والوئ ددام والنس ددرام ب ددني املد دواطنني
والتصديق علا اتفاقية حقوا األو ا إلوج اسعاقة.
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 -20وأعربد باكسددتا عدن تقدددير ا سيددود تعزيددز الوئددام الددديا واسثددا ددا ة إللد القدوانني
اسسددالمية اسديدددة والتحسددينات الدديت أُدخلد علددا حمدداكم الش دريعة وخيددة العمددال الجتماعيددة
ملكافحة التيري.
 -21ولحي بنما بارتياح التعدديالت الديت أُدخلد مداخرا علدا الصدكوك القانونيدة اسزائيدة.
وةن أ ترا مواطا سنغافورة يتمتعو باحلرية التامة ة ال اسعالم.
 -22ورحب د ب دداراغواج بزي ددادة اسعان ددات امل صص ددة حلماي ددة كب ددار الس ددن وبالتص ددديق عل ددا
اتفاقية حقوا األو ا إلوج اسعاقة و ية الفد ة  2016-2012لتحسدني إمكانيدة وصدول
األو ا إلوج اسعاقة.
 -23وألقد بدةو الصدوء علدا التقدددم احملدرا ة لدة أمددور بينيدا تنفيد السياسدات القتصددادية
والجتماعية من أجال تمل أكينر عدالة ومشولا وك ل علا جيود اية العمال املياجرين.
 -24وأوددادت الفلبددني بددانيوات الكب ددةة الدديت بُد ل ة مكافح ددة الجتددار بالبشددر و ي ددود
ترسيخ حقوا العمال املياجرين.
 -25وأودارت بولندددا إىل أ جمدة ددالا لتحسدني التدددابة املاسسدية والتعدداو مدل لليددات حقددوا
اسنسا .
 -26ونو د د الاتغد ددال بالتنميد ددة القتصد ددادية ة سد ددنغافورة لكنيد ددا أعرب د د عد ددن أسد ددفيا أل
سنغافورة أً الوقف الختيارج الفعل لعقوبة اسعدام.
 -27وأوددادت قيددر يددود ايددة وتعزيددز حقددوا اسنسددا ل سدديما التدددابة املتعلقددة بددالتعليم
واندمات الصحية وكبار السن.
يوريدة كوريدا اسيدود الفعليدة الديت تبد يا سدنغافورة سعمدال حقدوا اسنسدا
 -28ولحي
ل سدديما انيددة الرئيسددية للرعايددة الصددحية وايددط الدددعم الفصد انددا بكبددار السددن وإجددااة
األبوة اليت تدفعيا احلكومة.
 -29ورح د ددب الحت د دداد الروسد د د بالسياس د ددة اسدي د دددة املتمينل د ددة ة ت د ددوفة ال د دددعم الجتم د دداع
للم دواطنني ل سدديما كبددار السددن وحمدددودو الدددخال وبالتصددديق علددا اتفاقيددة حقددوا األو د ا
إلوج اسعاقة.
 -30وأوارت اململكة العربية السعودية إىل اسجنااات اليت حتقق
الجتماعية املقدمة إىل كبار السن وحمدودج الدخال.

ل سيما حتسني اندمات

 -31وأوارت السنغال إىل التدابة الرامية إىل حتسني نيام التعليم ووضدل كبدار السدن وبتقدد
املساعدة ل وج الدخال احملدود.
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 -32ورحب د د ص د دربيا بد دداسيود الراميد ددة إىل ترس دديخ احلقد ددوا الجتماعيد ددة والقتصد ددادية وتعزيد ددز
التماسد د الجتم دداع وو ددرع س ددنغافورة عل ددا دراس ددة إمكاني ددة قب ددول املع دداية العاملي ددة املتعلق ددة
باحلقوا املدنية والسياسية.
 -33وو ددرع س دةاليو س ددنغافورة عل ددا تص ددمني تش دريعا ا تعريف دا واض ددحا سمي ددل أو ددكال
التمييز ضد املرأة ا يتماوا مل اتفاقية القصاء علا يل أوكال التمييز ضد املرأة.
 -34وورع سلوفاكيا سنغافورة علا التنفي التام لقانو منل الجتار بالبشر .وأعرب عدن
قلقيا إااء تيبيق عقوبة اسعدام.
 -35ورحب سلوفينيا بالااما الرامية إىل حتسني و اية حقوا كبار السن.
 -36وأعرب جنوب أفريقيا عن أسفيا لقرار سنغافورة استهتناي اسعدامات عام .2014
 -37ورحب د إس ددبانيا بالتق دددم ة مكافح ددة الجت ددار باألو د ا
العنف املنز  .وورع علا إلغاء املادة  377Aمن قانو العقوبات.

وباني ددة الوطني ددة ملكافح ددة

 -38وأو ددادت س ددرج لنك ددا ب ددانيوات ال دديت اُّتد د ا س ددنغافورة لص ددما حق ددوا مواطنيي ددا.
وأوارت إىل انصماميا إىل بروتوكول بالةمو.
 -39وسلرم السويد بالتزام سنغافورة بالستعراض الدورج الشامال.
 -40وأكدت سويسرا من جديد أ عقوبة اسعدام لي يا أثر رادع .وأعرب عن قلقيا من
أ قانو العقوبات وقوانني أخرا جتيز التوقيف دو حماكمة.
 -41وأعرب د طاجيكسددتا عددن تقدددير ا للتدددابة الراميددة إىل احلفدداظ علددا التفددا م بددني أتبدداع
اتلف الديانات.
 -42ورحب د تايلنددد بانصددمام سددنغافورة لتفاقيددة حقددوا األو د ا إلوج اسعاقددة واتفاقيددة
رابية أمم جنوب ورا لسيا املتعلقة بالجتار باألو ا  .وأوارت إىل اسيدود الراميدة إىل صدو
حقوا العمال األجانب عن طريق تعزيز قانو تو يف العمالة األجنبية.
 -43ورحب د تيمددور  -ليشدديت باملنيومددة الوطنيددة لالتصددالت الشددبكية بش د العنددف العددائل
وفرقة العمال املش كة بني الوكالت املعنية بالجتار باألو ا .
 -44وأوددادت ترينيددداد وتوبدداغو بالتعددديالت القانونيددة الدديت اعتُمدددت لتحسددني ايددة العمددال
والفتيات والشابات وباملبادرات الرامية إىل ضما رفاه كبار السن السنغافوريني.
 -45ورحب تركيا بالتدابة الرامية إىل توسيل وبكة الصما الجتمداع وودرع سدنغافورة
علا املص ة تعزيز جيود ا حلماية حقوا النساء.
 -46ولحي د أوغندددا أ الكينددة مددن الصددكوك الدوليددة مل يُصدددا علييددا بعددد ددا ة إلل د
التفاقية اناصة بوضل الالجهتني والتفاقية املتعلقة بوضل األو ا عدمي اسنسية.
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 -47وأو ددارت أوكراني ددا إىل التد دزام س ددنغافورة بالعلماني ددة والتعددي ددة العرقي ددة لص ددما التك ددافا ة
املكانة وال ُفر سميل املواطنني.
 -48ولحي د اسمددارات العربيددة املتحدددة التقدددم احملددرا ة ددا احلقددوا الجتماعيددة وحريددة
الدين.
 -49ورحب د د اململكد ددة املتحد دددة بالتد دددابة اسديد دددة املت د د ة حلمايد ددة العمد ددال امليد دداجرين مد ددن
الس ددتغالل .وحيند د عل ددا تنق دديئ القد دوانني واللد دوائئ ال دديت ميك ددن أ ةند دل حري ددة التعب ددة واسع ددالم
والترمل وعلا وقف جتر التشية بالقصاء.
 -50ورحب د الوليددات املتحدددة بقددانو منددل الجتددار بالبشددر .وأعرب د عددن قلقيددا إااء عدددم
اح د ام حقددوا األف دراد املدنيددة والسياسددية ددا ة إلل د حقددوا املينليددات واملينليددني ومزدوج د امليددال
اسنس د ومغددايرج ايويددة اسنسددانية وحددامل صددفات اسنسددني وإااء القيددود املفروضددة علددا حريددة
التعبة.
 -51ورحب أوابكستا باسجندااات املتعلقدة بصدما سديادة القدانو وبالتصدديق علدا اتفاقيدة
حقوا األو ا إلوج اسعاقة وبروتوكول بالةمو.
يوري ددة فن ددزويال البوليفاري ددة بالتص ددديق عل ددا اتفاقي ددة حق ددوا األود د ا إلوج
 -52ورحب د
اسعاق ددة والتق دددم احمل ددرا ة تنفيد د خريي ددة اليري ددق الوطني ددة سدم دداج األود د ا إلوج اسعاق ددة ة
اجملتمل.
 -53وأعرب د بددنغالديق عددن تقدددير ا للحفدداظ علددا الوئددام الجتمدداع مددن خددالل أحكددام
قانونيددة تددنى علددا اح د ام التنددوع .ولحي د اسيددود الراميددة إىل ضددما رفدداه املي داجرين ورحب د
بتعزيز احلماية الجتماعية للمواطنني حمدودج الدخال.
 -54ولحي امبابوج السياسات والااما الرامية إىل حتسدني احلمايدة الجتماعيدة ل سديما
اية كبار السن والفهتات إلات الدخال احملدود واملتوسط .ورحب بالتصديق علدا اتفاقيدة حقدوا
األو ا إلوج اسعاقة وبروتوكول بالةمو.
 -55ورحب د أفغانسددتا بتنفي د انيددة الوطنيددة الينانيددة لصو د ا
علا الندماج ة اجملتمل بشكال أفصال.

إلوج اسعاقددة ملس دداعد م

 -56ورحب ألبانيا بالتدابة اليت اُّتد ا سدنغافورة لتدوفة رعايدة ميسدورة التكلفدة وإلات نوعيدة
جيدة لكبار السن ا ة إلل وضل الااما الالامة وتوفة ايياكال األساسية إلات الصلة.
 -57ورحب اسزائر بتدابة تعزيز براما الرعاية الجتماعية ل سيما فيما يتعلق ب ود الندا
عواا وبانية الوطنية اناصة بكبار السن.
 -58ورحب األرجنتني ية العمال الوطنية ملكافحة الجتار باألود ا
إااء تيبيق عقوبة اسعدام.
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 -59ورحبد أسد اليا بالتصددديق علددا اتفاقيددة حقددوا األود ا إلوج اسعاقددة والتوقيددل علددا
التفاقية الدولية للقصاء علا يل أوكال التمييز العنصرج فصالا عن قانو اسدتعمال العقداقة
املعدل وقانو العقوبات املعدل.
 -60ورحب النمسا بالتقدم ال ج أحراتا سدنغافورة مند السدتعراض السدابق اندا هبدا دا
ة إلل ة ا اية حقوا كبار السن واألو ا إلوج اسعاقة ومكافحدة الجتدار بالبشدر.
وورعتيا علا توجيا دعوة إىل املقرر انا املعا باحلق ة حرية الرأج والتعبة.
 -61وردا علا أسهتلة تتعلق بعقوبة اسعدام قال سنغافورة إ إا اا األرواح ل جيلب اجملدد
ألج تمددل متحصددر .لكددن سددنغافورة طبق د عقوبددة اسعدددام ك درادع عددن ارتكدداب أوددد اس درائم
خيورة كالقتال والجتار بامل درات.
 -62وقالد سددنغافورة إًددا بلددد صددغة ومكددتت بالسددكا وتقددل ة منيقددة توجددد فييددا مراكددز
رئيسددية لالجتددار بامل دددرات .ويكتس د ضددما احلددق األساس د للسددنغافوريني ة السددالمة واألمددن
أيية بالغة .وقد جنئ النيام ة اية احلياة وحتقيق أحد أدىن املعدلت العاملية سرائم القتال عن
طريددق التشدددد ة مواجيددة اسرميددة والت كيددد علددا إعددادة الت يددال .وةكند سددنغافورة مددن احلددد مددن
معدلت تعاط امل درات.
 -63وة عام  2012وعقب استعراض منتيم للعدالدة اسنائيدة ونقاودات جدادة ة الاملدا
حددت سنغافورة حالت خاصة للغاية تصدر فييا عقوبة اسعدام.
 -64ويُس وددد ة تيبيددق العقدداب البدددي بدددأج الصددرورة والتناسددب .و ندداك حدددود قصددوا
لعدد الصربات تيبق وفق وروط مصبوطة للغاية.
 -65وسد ددنر سد ددنغافورة قد ددانو احلمايد ددة مد ددن التحد ددر عد ددام  2014اسد ددترابةا لد دددعوات مد ددن
مواطنييا ومنيمات اجملتمل املدي لتعزيز احلماية من التحر ا ة إلل التحر علا اسن ن .
 -66وتسددتعرض سددنغافورة باسددتمرار املعا دددات األساسددية وتعمددال بشددكال جدددج مددل يهتددات
املعا دات .ورغم أ سنغافورة ليس طرف ا ة بعض املعا دات فا سياسا ا احمللية ةتينال عموم ا
سو ر ا.
 -67وأتاح سنغافورة اجملال حلرية الترمل دو اسخالل بالنيام والستقرار .ويُشد ط عدادةا
احلصول علا ترخيى لعقد جتمعات عامة باسدتينناء الترمعدات الديت تشدكال اداطر متدنيدة علدا
الس ددالمة واألم ددن .وة الفد د ة ب ددني ع ددام  2012و 2015ج ددرت  88مي ددا رة عام ددة ة رك ددن
املتحدثني (.)Speakers’ Corner
 -68وطبقد د س ددنغافورة التوقي ددف الحتي دداط دو حماكم ددة كم ددالإل أخ ددة فق ددط وة ددروي
استيننائية ملواجية التيديدات انيدةة للنيدام العدام أو األمدن الدوطا .وكدا قدانو األمدن الدداخل
فعالا للتصدج لتيديد اسر اب ة مناخ التوتر األما السائد حالي ا.
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 -69وخيصددل التوقيددف الحتيدداط لددنف الصدوابط واملدوااين الدديت خيصددل يددا التوقيددف العددادج.
وإعادة الت يال عنصر رئيس من العناصر اليت تساعد احملتردزين علدا النددماج دددا ة اجملتمدل
بعد ددد اسف د دراج عد ددنيم .ويقد دددم متيوعد ددو مد ددن اعد ددة اسصد ددالح الد ددديا نصد ددائئ دينيد ددة ملكافحد ددة
اسيديولوجيا املتيرفة.
 -70وفيمدا يتعلددق بالجتددار باألود ا أنشد ت سددنغافورة فرقددة عمددال مشد كة بددني الوكددالت
معنيددة بالجتددار باألود ا ة عددام  2010وأطلق د خيددة عمددال وطنيددة عددام  2012وسددنر
قانو منل الجتار بالبشر ة عام  .2015ووارك سدنغافورة ة ةويدال مبدادرات التوعيدة العامدة
وأقام وراكةا مل اجملتمل املدي لتقد املساعدة من قبيدال تدوفة فدر عمدال ماقتدة ودرو لغدة
للصددحايا .وكاند سددنغافورة مددن أوىل الدددول الدديت صدددق علددا اتفاقيددة رابيددة أمددم جنددوب وددرا
لسيا املتعلقة بالجتار باألو ا ة كانو اليناي/يناير .2016
 -71وردا علا ساال عن املستنكفني ضمةيا أكدت سنغافورة أًا وجددت نفسديا أمدام خيدار
وحيد دو العتمداد ة الددفاع عدن نفسديا علدا املدواطنني اسندود .فاندمدة الوطنيدة تيبدق علدا يدل
السنغافوريني ال كور واملقيمني الدائمني بغض النير عدن العدرا أو الددين .وتعد ي سدنغافورة بداحلق
ة الدين كحق دستورج لكن السماح لصفراد بعدم الخنراط ة اندمدة الوطنيدة أو اختيدار أودكال
بديلة يا من و نا أ يُصعف دعم اسميور القوج يا وياثر علا الدفاع عن سنغافورة.

 -72وفيم ددا يتعل ددق ري ددة التعب ددة مل ُك دداكم أج و د ى ة س ددنغافورة لنتق دداده للحكوم ددة أو
لسياسا ا رغم أ كينةين يقومو ب ل  .ويصمن الدستور احلق ة حرية التعبة .لكن جيب أ
تكددو ندداك ضددمانات حتم د ددن يسديهتو اسددت دام د ا احلددق فيشددو و معتقدددات اآلخدرين أو
يسيهتو إلييا أو ييينو معتقدا م وكرضو علا الكرا ية العرقية أو الدينية.
 -73وتساوج خية إصدار ال خيى بني األخبار امليبوعة وتل املنشورة علدا اسن ند مدن
حيث القواعد التنييمية لكنيا ل تغة املعاية امليلوبة املتعلقة باحملتوا.
 -74وق ددد اس ددتُ ر
كمال إط ددار تني دديم وس ددائط اسع ددالم ب كي ددز ق ددوج عل ددا حم ددو األمي ددة اسعالمي ددة
واملعلوماتيدة .وأُنشددجمل اجمللد املسددتقال حملدو األميددة اسعالميدة واللرنددة التوجيييدة للصددحة اسلك ونيددة
املش كة بني الواارات لتحقيق ه األ داي.

 -75وة قصددايا التشددية بالسياسدديني تعلددق سددنغافورة أييددة كبددةة علددا مصددداقية املاسسددات
العامددة والزعمدداء السياسدديني .ويُيعددن ة امل دزاعم التشدديةية أمددام احمل داكم .فالينقددة والسددمعة ميزتددا
ل تقدرا بينمن ة احلكومة ول تريد سنغافورة أ ُك َّ
ط من قدريا.
 -76وأكدت سنغافورة أ املينليات واملينليني ومزدوج امليال اسنس ومغايرج ايويدة اسنسدانية
وحامل صفات اسنسني يشكلو جزءا من اجملتمل السنغافورج ويُعتَدَري باسياما م كغة م من
املدواطنني .ويتعددني علدا احلكومددة إدارة املسدائال املتعلقددة باملينليدات واملينليددني ومزدوجد امليددال اسنسد
ومغددايرج ايويددة اسنسددانية وحددامل صددفات اسنسددني علددا عددو براغمدداو يراعد احلساسدديات دو
تعريض اجملتمل للتصدع أل سنغافورة تمل حمافت ة األسا .
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 -77ول تنف د د املد ددادة  377Aمد ددن قد ددانو العقوبد ددات بش د د الل د دواط الد دديت ورثتيد ددا عد ددن احلقبد ددة
السددتعمارية مددن تدداريخ سددنغافورة مددا مل تُرتكددب انتياكددات أخددرا .وللمينليددات واملينليددني ومزدوجد
امليددال اسنسد ومغددايرج ايويددة اسنسددانية وحددامل صددفات اسنسددني أ يعيشدوا حيددا م ريددة .وقددد
قددرر الاملددا بعددد نقاوددات مكينفددة عددام  2007الحتفدداظ هب د ا القددانو  .وإلكددر رئددي الددواراء ة
إلل د الوق د أنددا مددن األفصددال القبددول هب د ا القددانو رغددم مددا يتسددم بددا مددن غمددوض وعدددم ترتيددب
مشةا إىل أنا من غة احلكمة أ ميار أج ضغط ة د ه القصدية لتسدويتيا بيريقدة أو بد خرا.
وتعددارض سددنغافورة بشدددة التمييددز والتحددر و د ل ةيددز ضددد املينليددات واملينليددني ومزدوج د امليددال
اسنس ومغايرج ايوية اسنسانية وحامل صفات اسنسني ر َن يتقدمو بيلبدات للحصدول علدا
ودع غةك يعيق) وإتاحة اجملدال العدام سميدل
و ائف ة اندمة املدنية .فالنيا املتبل و (عق َ
الفهتات وةكني اجملتمل من التيور تدرجييا واُّتاإل قراراتا اعيا.
 -78ولحي أإلربيردا التصدديق علدا اتفاقيدة حقدوا األود ا إلوج اسعاقدة والنصدمام
إىل بروتوكول بالةمو .ورحب بتشكيال اللرا التوجييية حللقات بناء الينقة بني األعراا واألديا .
 -79ورحب جدزر البيامدا بسياسدات وبدراما سدنغافورة الديت تت د الندا حمدورا يدا وبنياميدا
الشامال للرعاية الصحية وبزيادة مساعد ا لصو ا إلوج اسعاقدة وبانصدماميا إىل بروتوكدول
بالةمو.
 -80ورحب د د البح د درين ب ددانيوات املت د د ة لتحس ددني الي ددروي املعيش ددية وحتقي ددق النس ددرام
الجتماع والتسامئ الديا.
 -81ورحب د فيي د نددام ددا حتقددق مددن إجنددااات تتعلددق مايددة وتعزيددز حقددوا اسنسددا من د
الستعراض السابق.
 -82ولحي د برب ددادو التن ددوع اسث ددا وال ددديا ورحب د بالس دتينمار ة اسس ددكا والرعاي ددة
الصحية والتعليم وبايالء ال تمام لكبار السن والفهتات احملرومة.
 -83ولحيد د ب دديالرو ً ددا س ددنغافورة ة مكافح ددة الجت ددار بالبش ددر .وأو ددارت إىل ً ددا
س ددنغافورة ة مكافح ددة الجت ددار بالبش ددر .ورحبد د ب دداسيود الرامي ددة إىل تعزي ددز احلماي ددة الجتماعي ددة
وبالستينمارات اسضافية ة الت التعليم والصحة واسسكا .
 -84وورع بلريكا سنغافورة علا مواءمة تشدريعا ا احملليدة مدل اتفاقيدة القصداء علدا يدل
القصدر ة اسديق وحمداكمتيم أمدام
أوكال التمييز ضد املرأة .وأعرب عن قلقيدا لسدتمرار جتنيدد َّ
حماكم عسكرية.
 -85ورحبد د ب ددنن ي ددود تعزي ددز التعل دديم والرعاي ددة الص ددحية وحق ددوا األطف ددال .وأو ددارت إىل
اسص د ددالحات التش د دريعية الرامي د ددة إىل اي د ددة النس د دداء واألطف د ددال والفتي د ددات م د ددن العن د ددف واسي د ددال
والستغالل.
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 -86ولحيد د بوت ددا أ نُيُددم التعل دديم والرعاي ددة الص ددحية ة س ددنغافورة أدت إىل تعزي ددز رف دداه
مواطنييا.
 -87وسد دلَّم دول ددة بوليفي ددا املتع ددددة القومي ددات بالتق دددم احمل ددرا ة ددا التعل دديم والص ددحة.
ورحب د بددالتوقيل عل دا التفاقيددة الدوليددة للقصدداء علددا يددل أوددكال التمييددز العنصددرج ووددرع
علا التصديق الفورج علييا.
 -88وأوارت بوتسوانا إىل تدابة مكافحة الجتار بالبشدر .وودرع أيصدا علدا التعريدال ة
التصديق علا التفاقية الدولية للقصاء علا يدل أودكال التمييدز العنصدرج .وأعربد عدن قلقيدا
أل النساء املسلمات ل يتمتعن قوا متساوية ة الت األسرة والزواج واليالا.
 -89وأعرب د الااايددال عددن تقدددير ا لسياسددات تعزيددز احلمايددة الجتماعيددة والس دتينمارات ة
ال التعليم .وأوارت إىل القوانني والسياسات اليت تشرل علا التسامئ بني اجملموعات اسثنية
والدينية .وورع أيص ا علا التصديق الفورج علا التفاقية الدولية.
 -90ولحي د بددروي دار السددالم األييددة الدديت تعلقيددا سددنغافورة علددا نوعيددة الرعايددة الصددحية
واخنفدداض كلفتيددا .ورحب د بدداسيود الراميددة إىل تقددد مددنئ دراسددية ألطفددال ثُلين د األسددر املعيشددية
السنغافورية.
 -91ورحبد بوروندددج بتدددابة تعزيددز حقددوا األطفددال واألود ا
احلق ة السكن وتدابة مكافحة الجتار بالبشر.

إلوج اسعاقددة فصدالا عددن

 -92ورحب كمبوديا بالتصديق علا اتفاقية حقوا األو ا إلوج اسعاقة وباسجنااات ة
الت اسسكا والرعاية الصحية والتعليم و اية كربار السن ومنل الجتار بالبشر.
 -93وأعرب د أملانيددا عددن تقدددير ا للتيددورات اسجيابيددة املتعلقددة ريددة ال درأج ل سدديما خددالل
النت ابددات األخددةة .وأعربد عددن قلقيددا إااء ارسددة الصددرب بالعصد وعقوبددة اسعدددام وحالددة
العمال األجانب.
 -94ولحي د و دديل التقدددم احمل ددرا ة تنفي د التوصدديات الص ددادرة عددن الس ددتعراض ال دددورج
الشامال السابق.
 -95ولحي د د د الص د ددني اسجند د ددااات ة د ددالت اسس د ددكا والصد د ددحة والتعل د دديم واند د دددمات
الجتماعية واملساواة بني األعراا وحرية الدين وتدابة مكافحة الجتار بالبشر.
 -96ورحب كولومبيدا بانشداء اللرندة املشد كة بدني الدواارات املعنيدة قدوا اسنسدا مدن أجدال
متابعة التوصيات وتنفي ا.
 -97وأعرب الكونغو عن تقدير ا للتصديق علا الصكوك الدولية األساسية حلقوا اسنسا .
 -98وألق د د كوس ددتاريكا الص ددوء عل ددا السياس ددات الجتماعي ددة واسمنائي ددة الرامي ددة إىل حتقي ددق
املساواة لكنيا أعرب عن قلقيا إااء القيود املفروضة علا امليا رات السلمية وحرية التعبة.
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 -99ورحب د كوبددا يددود تعزيددز احلمايددة الجتماعيددة وحتسددني الرعايددة الصددحية ددا ة إلل د
مندوإلج الزيدادة التدرجييدة للراتددب ونيدام التد مني "ميدددج وديلد ليدف" ( )MediShield Lifeوخيددة
العمال الوطنية من أجال كربار السن.
 -100ورحب قا باسصالحات الرامية إىل تعزيز احلماية الجتماعيدة ل سديما ايدة كربدار
السن وحمدودج الدخال وإىل حتسني الرعاية الصحية واسسكا .

 -101وأعرب د اسميوريددة التشدديكية عددن تقدددير ا للددردود الدديت قدددمتيا سددنغافورة علددا أس دهتلتيا
املدُع ردة سلفا.
يوريددة كوريددا الشددعبية الدميقراطيددة يددود تعزيددز احلمايددة الجتماعيددة والرعايددة
 -102ورحب د
الصحية ورعاية كبار السن وإىل اية النساء والفتيات واألطفال واألو ا إلوج اسعاقة.
 -103وس د ل الدددامنرك عددن اني دوات امللموسددة الدديت اُّت د ا سددنغافورة للتصددديق علددا اتفاقيددة
منا صة التع يب وغةه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امليينة.
 -104ورحب د إك دوادور يددود تعزيددز النسددرام بددني الينقافددات واألديددا و ايددة حقددوا كربددار
السن واألو ا

إلوج اسعاقة.

 -105ورحب مصر بتدابة احلماية الجتماعيدة املكينفدة مدن أجدال كربدار السدن وفهتدات حمددودج
الدخال ة الت اسسكا والتعليم والصحة.
 -106وأعرب إثيوبيدا عدن تقددير ا لدنيم الرعايدة الصدحية الفعالدة والدتعلم مددا احليداة وسدبال
احلصول علا التعليم وحتسني احلماية الجتماعية.
 -107ورحبد فيرد يددود تعزيددز الوئددام الجتمدداع
بالبشر وتعديال القوانني املتعلقة باملساواة بني اسنسني.

وخيددة العمددال الوطنيددة ملكافحددة الجتددار

 -108ورحبد د فنلن دددا بالتص ددديق عل ددا اتفاقي ددة حق ددوا األود د ا إلوج اسعاق ددة والتفاقي ددة
الدولية ملكافحة القصاء علا يل أوكال التمييز العنصرج .وورع علا إلغداء جتدر النشداط
اسنس القائم علا ال اض وإلغاء توجييات الرقابة اليت تنيوج علا ةييز ضد املينليدات واملينليدني
ومزدوج امليال اسنس ومغايرج ايوية اسنسانية وحامل صفات اسنسني.
 -109وقال سنغافورة إًا تُع خد خيي ا مسبقة لتلبيدة الحتياجدات املتزايددة لكبدار السدن الد ين
تتزايددد نسددبتيم بددني السددكا و د تددروج لنيددرة أكينددر إجيابيددة جتدداه كربددار السددن .ولتحسددني القدددرة
عل ددا حتم ددال تك دداليف الرعاي ددة الص ددحية ع ددزات س ددنغافورة ني ددام التد د مني "مي دددج و دديلد لي ددف"
( )MediShield Lifeعدام  2015لتدوفة الرعايدة الصدحية الشداملة مددا احليداة بغدض النيدر عدن
السن واليروي القائمة من قبال.
 -110وتتمينددال رةيددة سددنغافورة ة إجيدداد "وطددن سميددل األعمدار" .وقددد أطلقد خيددة عمددال مددن
أجددال وددي وخة ناجحددة ة لب/أغسددي  2015دددي إىل إجيدداد مكددا عمددال مالئددم سميددل

GE.16-06207

13

A/HRC/32/17

األعم ددار وإع ددادة تني دديم نيامي ددا ان ددا بالرعاي ددة الص ددحية لزي ددادة ال كي ددز عل ددا الوقاي ددة وجع ددال
خدددمات الرعايددة الصددحية أكينددر مالءمددة لكبددار السددن الد ين تتزايددد نسددبتيم بددني السددكا وجعددال
البُىن التحتية ة مدينتيا أكينر مالءمة لكبار السدن وتدوفة طائفدة أكدا مدن األنشدية الجتماعيدة
ر
لكبار السن.
 -111ودعد د س ددنغافورة انب ددةة املس ددتقلة املعني ددة بتمت ددل كب ددار الس ددن مي ددل حق ددوا اسنس ددا
لزيار ا.
 -112وحسن سنغافورة ُسبُال توفة الرعايدة للصدعفاء وتقدد احلمايدة يدم ة الوقد املناسدب
وضدما وددعور م باألمددا ة بيهتددتيم .وكصددال الفقدراء علددا مسدداعدات نقديددة إضددافية إىل جانددب
الدددعم املتدداح سميددل املدواطنني .و د ه املسدداعدة مرنددة ومناسددبة ة توقيتيددا لترنددب "أثددر الخنفدداض
املفدداججمل" .وأنش د ت سددنغافورة  24مكتب دا لل دددمات الجتماعيددة ويزيددد عدددد منيمددات اجملتمددل
املدي فييا عن  400منيمة يستييل النا بواسيتيا احلصول علا مساعدة مبكدرة .وقدد م ركدن
إللد د احلكوم ددة أيصد د ا م ددن احلص ددول عل ددا تعليق ددات منتيم ددة لتع ددديال سياس ددا ا ددا ي ددتالءم م ددل
الحتياجات املتغةة.
 -113وأتاح د خيددة التمكددني الشدداملة ( )2016-2012لسددنغافورة أ تكددو مكان د ا أكينددر
مالءمدة لصود ا إلوج اسعاقدة يعدزا إمكانيدة الوصدول أمداميم .وأصدبح وسدائال النقدال والبددىن
التحتية ميي ة أكينر للكراس املتحركة كمدا ااد اسنفداا علدا مددار إلوج الحتياجدات اناصدة
بنسبة  50ة املائة ة السنوات انم املاضية.
 -114وسنغافورة ملتزمة التزاما قويا بتعيدا ا وجب اتفاقية القصاء علا يل أوكال التمييدز
ضد املرأة .ولتشريل تقاسم املساوليات بني الوالدين حصدال األب علدا إجدااة والديدة تصدال إىل
أسدبوعني كمددا ميكددن لددصم العاملددة أ تتقاسددم إجددااة أمومددة مددد ا أسددبوع مددل اوجيددا .واعتمدددت
سنغافورة أيص ا منيورا مراعي ا لنوع اسن ة عدد من املسائال بينيا الصحة.
 -115وقدررت سددنغافورة ة عددام  2016سددن قددانو البددالغني الصددعفاء مددن أجددال ايددة البددالغني
الد ج عددانوا مددن سددوء املعاملددة أو اسيددال أو اسيددال الد او أو تعرض دوا لد ل  .وقددررت سددنغافورة
أيصا تعديال قانو القدرة العقلية حلماية كرامة ومصلحة األو ا ال ين يفتقرو للقدرة العقلية
الالامة لُّتاإل قرارات مستنةة ب نفسيم.
 -116وردا علددا أسدهتلة أكدددت سددنغافورة أ العقدداب البدددي للصددغار يُسددت دم كمددالإل أخددة.
و ددو خيصددل لصددمانات وددديدة وصددارمة وييبددق بعددد تك درار فشددال أسددلوب النصددئ واألسدداليب
الت ديبية البديلة.
 -117وقددررت سددنغافورة النيددر ة رفددل السددن القصددوا لالسددتفادة مددن الرعايددة واحلمايددة وجددب
قانو األطفال واألحداث من  16سنة إىل  18سنة.
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 -118وأكدت سنغافورة أ النسرام العرق والدديا فييدا جداء نتيردة جيدود متواصدلة بد لتيا
احلكومة واملنيمات األ لية واملواطنو  .وياكد الدسدتور أ يدل املدواطنني متسداوو أمدام القدانو
بغ ددض الني ددر ع ددن الع ددرا أو اللغ ددة أو ال دددين .ودق ددق اجملل د الرئاس د املع ددا ق ددوا األقلي ددات ة
مشدداريل الق دوانني لصددما عدددم احتوائيددا علددا أج ةييددز جددائر ضددد أج عددرا أو ديددن .ونف د ت
سددنغافورة سياسددة إدمدداج عرق د لصددما مدزيا مت دواا مددن اجملموعددات اسثنيددة ة املسدداكن العامددة
واعتمدددت اسنكليزيددة لغددة عمددال لعدددم تفصدديال أيددة موعددة إثنيددة حمددددة .وضددمن دوائددر التمينيددال
اسماع أيصا ةينيال األقليات ة الاملا دائما.
 -119وتش ددرك احلكوم ددة عل ددا ع ددو من ددتيم ق ددادة اليوائ ددف اسثني ددة والديني ددة م ددن خ ددالل اللرن ددة
التوجييي ددة الوطني ددة املعني ددة بالنس ددرام العرق د وال ددديا .وجتم ددل حلق ددات بن دداء الينق ددة ب ددني األعد دراا
واألديددا ة كددال دائددرة اتلددف القيددادات اسثنيددة والدينيددة لتنيدديم أنشددية مش د كة وتعزيددز مشدداعر
الينق ددة .وتن ددوج س ددنغافورة التص ددديق عل ددا التفاقي ددة الدولي ددة للقص دداء عل ددا ي ددل أو ددكال التمييد دز
العنصرج ة عام .2017
 -120ويلددزم الدسددتور حكومددة سددنغافورة برعايددة مصددا ،وددعب املدداليو و ددم سددكا سددنغافورة
األص د ددليني وأغلبي د ددتيم م د ددن املس د ددلمني .و وج د ددب ق د ددانو تيبي د ددق الشد د دريعة اسس د ددالمية أُنش د ددجمل ة
عام  1968ل الددين اسسدالم ة سدنغافورة واحملكمدة الشدرعية وسدرال اجيدات املسدلمني
الدديت تعاون د تعاون د ا وثيق د ا حرص د ا علددا أ يكددو تيبيددق الش دريعة اسسددالمية ة سددنغافورة تقدددمي ا
ومالئم د ا للسددياقات الجتماعيددة اآلخ د ة ة التيددور مددل التقيددد بددادو اسسددالم .وتددوفر املدددار
القرلنية تعليما أكادمييا ة إطار إسالم .
 -121وأوضدح سدنغافورة السدبال الديت اتبعتيدا لتحسدني امليدارات والو دائف وامليدن إضدافةا إىل
أفصال وكال من أوكال الرعاية لعمايا .وطبق ونف ت ماخرا مبادرة مسدتقبال امليدارات لوضدل
نيام متكامال للتعليم والتدريب والتيور امليا وتعزيز التعلم مدا احلياة .وقدم منحا وإعانات
للتدريب ودعدم تيدوير ميدارات القيدادة وعدزات التعداو مدل أصدحاب العمدال والنقابدات العماليدة
لتلبية احتياجات املصانل من القوا العاملة ة املستقبال.
 -122ومشددروع تكملددة الدددخال مددن العمددال ددو مشددروع حمدددد ايدددي يسدداعد العمددال حمدددودج
الدخال ة العتماد علا ال ات مدن خدالل السدت دام املتواصدال بفصدال مبدال إضدافية عدن طريدق
املكمددالت النقديددة والتمويددال التكميل د ملدددخرات التقاعددد وإعانددات تصددال إىل  95ة املائددة مددن
تكلفددة الدددورات التدريبيددة .وفيمددا يتعلددق بالقياعددات الدديت تواجددا خفصدا ة األجددور حدددد من دوإلج
األجددر التدددرجي متيلبددات تدريبيددة مقابددال الزيددادة ة األجددور .وسدداي تل د اسيددود ة احل دراك
الجتماع .
 -123وسنغافورة من البلدا اليت تشيد أعلا نسب تركز للعمال امليداجرين .وامليداجرو ثلدث
القوة العاملة ة البلد .وتقدر سنغافورة إسياما م و ملتزمة بصما رفا يم وحقوقيم.
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 -124وبيرن د الدراسددات الستقصددائية أ أكينريددة العمددال امليدداجرين سددعداء بيددروي عملي دم
و دم يوصدو أسددر م وأصددقاء م بالعمدال ة سددنغافورة .فدالقوانني ل سديما قددانو العمالدة تتدديئ
يددم مددا تتيحددا للم دواطنني مددن سددبال العدالددة .وتددوفَّر ضددمانات إضددافية مددن خددالل قددانو تو يددف
العمالدة األجنبيددة وقددانو وكددالت التو يدف .ويلددزم د ا القانونددا علدا سددبيال املينددال أصددحاب
العمال باصدار كشوي مرتبات ملو فييم كما أ احتراا جوااات سفر العمال رغم ا عنيم و
أمر غة قانوي .و ناك رسوم حمدودة جيوا لوكالت التو يف السنغافورية فرضيا علا العمال.
 -125وتتبادل احلكومة الشكاوا مل السفارات املعنيدة ة سدنغافورة كد حتقدق فييدا السدليات
احملليددة .وقددد اُّتد ت سددنغافورة طائفددة مددن اسجدراءات ضددد أكينددر مددن ألفد صدداحب عمددال اددالف
عددام  .2015وجددرا التحقيددق ة كددال وددكوا مددن وددكاوا امل الفددات .وتعمددال سددنغافورة مددل
اجملتمددل املدددي لتوعيددة العمددال األجانددب قددوقيم وباألمدداكن الدديت ميكددنيم اللرددوء إلييددا للتمددا
املساعدة.
 -126ولحي د سددنغافورة أ يددل أن دواع مسدداكن العمددال األجانددب جيددب أ تتقيددد بقواعددد
السددالمة والرفدداه .والجتدداه السددائد علددا املدددا اليويددال ددو حتسددني اليددروي املعيشددية للعمددال ة
األجال اليويال يث تُوفر يم مساكن أكينر اتساعا ومزودة ميل املرافق.
 -127واعتمدددت سددنغافورة يددوم راحددة كددال أسددبوع للعمددال املندزليني األجانددب وطبقد عقوبددات
قصددوا علددا مددن يس د ء يددالء العمددال وجددب قددانو العقوبددات تفددوا ددرة ونصددف العقوبددات
العادية .وتعمال احلكومة مدل اجملتمدل املددي لتدوفة التددريب علدا اكتسداب امليدارات اناصدة ب يدام
راحة العمال.
 -128ورحبد فرنسددا بانصددمام سددنغافورة إىل اتفاقيددة حقددوا األود ا
علا التفاقية الدولية للقصاء علا يل أوكال التمييز العنصرج.

إلوج اسعاقددة والتوقيددل

 -129وألقد جورجيددا الصددوء علدا السياسددات الراميددة إىل تعزيدز احلمايددة الجتماعيددة ل سدديما
فيما يتعلدق بداملواطنني إلوج الددخال احملددود واملتوسدط وعلدا انيدوات ايادفدة إىل حتسدني التعلديم
والرعايددة الصددحية .ورحب د بالتصددديق علددا اتفاقيددة حقددوا األو د ا إلوج اسعاقددة مشددرعة ة
الوق نفسا علا التصديق علا ما تبقا من صكوك دولية.
 -130ولحي كندا انصمام سنغافورة إىل بروتوكول بالةمو.
 -131ورحبد غانددا بتشددكيال فرقددة العمددال املش د كة بددني الوكددالت املعنيددة بالجتددار باألو د ا
واملنيومة الوطنية لالتصالت الشبكية بش العنف العائل .
 -132وألق د اليونددا الصددوء علددا التقدددم احملددرا ة إتاحددة التعلدديم للرميددل وةكددني امل درأة ة
القياع العام وقياع الشركات ومنيمات اجملتمل املدي و اية األطفال ضحايا العنف.
 -133ورحب اييت بالتقددم احملدرا ة دالت التندوع اسثدا والنسدرام الجتمداع وبسياسدات
ايررة اليت تتسم بالنفتاح.
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 -134وأو د ددار الكرسد د د الرس د ددو إىل فرق د ددة العم د ددال املشد د د كة ب د ددني الوك د ددالت املعني د ددة بالجت د ددار
باألو ا وخية العمال الوطنية بش الجتار باألو ا .
 -135ورحب

ندورا بالتصديق علا بروتوكول بالةمو.

 -136ورحب د اينددد بالتصددديق علددا اتفاقيددة حقددوا األو د ا إلوج اسعاقددة وارتفدداع نسددبة
ةيني ددال النس دداء ة احلي دداة العام ددة واملب ددادرات التشد دريعية ال دديت أُطلقد د م دداخرا هب دددي من ددل الجت ددار
باألو ا .
 -137ووددرع إندونيسدديا سددنغافورة علددا النيددر ة وضددل خيددة عمددال وطنيددة ودداملة حلقددوا
اسنس ددا وتعزي ددز املاسس ددات الوطني ددة حلق ددوا اسنس ددا ددا يتماو ددا م ددل املب ددادو املتعلق ددة رك ددز
املاسسات الوطنية لتعزيز و اية حقوا اسنسا (مبادو باري ).
يوري ددة إيد درا اسس ددالمية ع ددن تق دددير ا للري ددود املب ول ددة ة ددالت التعل دديم
 -138وأعربد د
والصحة العامة و اية كبار السن.
 -139وحث العراا سنغافورة علا التصديق علا ما تبقا من معا دات دولية أساسية حلقوا
اسنسا .
 -140وأوددارت ليرلندددا إىل التصددديق علددا اتفاقيددة حقددوا األو د ا إلوج اسعاقددة والتوقيددل
علا التفاقية الدوليدة للقصداء علدا يدل أودكال التمييدز العنصدرج ووضدل خيدة العمدال الوطنيدة
بشد الجتددار باألو د ا  .وأعربد عددن قلقيددا إااء اسدتهتناي اسعدددامات ة عددام  2014وإااء
ورود تقارير عن فرض قيود علا احلق ة حرية الترمل السلم .
 -141وأو ددارت نيوايلن دددا إىل الس ددماح للقص دداة مارس ددة س ددليتيم التقديري ددة ة ف ددرض عقوب ددة
اسعدام ة بعض احلالت.
 -142ورحب د إيياليددا بالتدددابة املت د ة لتعزيددز احلمايددة الجتماعيددة والسدتينمارات والراميددة إىل
حتسني التعليم والرعاية الصحية واسسدكا وبدالتزام سدنغافورة بدالنيوض قدوا املدرأة وبوضدل كبدار
السن.
 -143ورحب جامايكا بالتقدم احملرا ة حتقيق التماس الجتماع من خالل تعزيدز حقدوا
اسنسا وسيادة القانو .
 -144ورحبد د الياب ددا بالت دددابة الرامي ددة إىل ت ددوفة ال دددعم امل ددا للمد دواطنني حم دددودج ال دددخال
وحتسني التعليم والرعاية الصحية وتعزيز حقوا األو ا إلوج اسعاقة وحتسدني بيهتدات العمدال
والتغلب علا حتديات تزايد نسبة كبار السن ة اجملتمل.
 -145ورحب كاااخستا بالتقدم ة الت احلماية الجتماعية والصحة والتعليم واسسكا
وحقوا املرأة وبالسياسات الرامية إىل ضما املساواة ة املكانة والفر سميل املواطنني.
 -146ورحب كينيا بالسياسات الجتماعية التقدمية اليت تشرل الوئام والندماج الجتماع .
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 -147ولحي الكوي اسجنااات ة الت التعليم والرعاية الصحية وسيادة القانو .
 -148وأوددارت قةغيزسددتا إىل التنددوع اسثددا والددديا ة سددنغافورة .ورحب د أيص د ا بسياسددات
تعزيز و اية حقوا اسنسا .
يوريد ددة لو الدميقراطيد ددة الشد ددعبية بالتقد دددم ة د ددالت احلمايد ددة الجتماعيد ددة
 -149ورحب د د
وبالوئددام الجتمدداع وبندداء تمددل منصددف ووددامال للرميددل واملسدداواة بددني اسنسددني والتعلدديم
وخدمات الرعاية الصحية وحرية التعبة.
 -150ورحب د لتفيددا بت دددابة تعزيددز احلماي ددة الجتماعيددة ل س دديما مددن أج ددال ضددما وص ددول
اسميددل إىل تعلدديم جيددد وتعزيددز املسدداواة بددني اسنسددني وتددوفة الرعايددة الصددحية للرميددل وتعزيددز
اية اليفال.
 -151ورحب لبنا باسجنااات ة الت التعليم واسسكا والرعاية الصحية.
 -152ورحب د ليبي ددا بالتص ددديق عل ددا اتفاقي ددة حق ددوا األو د ا إلوج اسعاق ددة وإنش دداء وكال ددة
حكومي ددة نل ددق ف ددر عم ددال لصو د ا إلوج اسعاق ددة و ي ددود التوعي ددة بش د التس ددامئ ال ددديا
والوئام الجتماع .
 -153ولحي د د ماليزيد ددا احلمايد ددة الجتماعيد ددة  -القتصد ددادية لصسد ددر املعيشد ددية إلات الد دددخال
املددن فض واملتوسددط مددن خددالل حتسددني فددر احلصددول علددا تعلدديم جيددد وعلددا السددكن والرعايددة
الصحية .ورحب بالس اتيريات الانا ية لتوفة الرعاية للسكا الد ين تتزايدد نسدبة كبدار السدن
بينيم.
 -154ورحب ملديف بالتصديق علا اتفاقية حقدوا األود ا إلوج اسعاقدة والتوقيدل علدا
التفاقية الدولية للقصداء علدا يدل أودكال التمييدز العنصدرج والنصدمام إىل بروتوكدول بدالةمو
وجيود تعزيز التشريعات الوطنية بش الجتار باألو ا .
 -155ولحي د موريشدديو انيددة الرئيسددية لتمكددني األو د ا إلوج اسعاقددة وقددانو منددل
الجتار بالبشر والنصمام إىل بروتوكول بالةمو واللرا التوجييية لدوائر بناء الينقة بني األعراا
واألديا من أجال تعزيز الوئام بني اليوائف واألعراا.
 -156ورحب املكسي بالتصديق علا اتفاقية حقوا األو ا

إلوج اسعاقة.

 -157ورحددب اسبددال األسددود باملنيومددة الوطنيددة لالتصددالت الشددبكية بش د العنددف العددائل
واستفسددر عددن خيددط جتددر العنددف املنددز والغتصدداب الزوج د وعددن انيددط الراميددة إىل جتددر
العن ددف املن ددز والغتص دداب الزوج د وض ددما أ يش ددمال تعري ددف الغتص دداب أي ددة عالق ددة جنس ددية
ل تتم بال اض .
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 -158ورح ددب املغ ددرب بالتق دددم ة ددالت التعل دديم والص ددحة واسس ددكا فصد دالا ع ددن اتل ددف
املبددادرات الراميددة إىل تعزيددز و ايددة حقددوا األطفددال واألو د ا إلوج اسعاقددة وضددحايا الجتددار
بالبشر.
 -159ورحب د ميامن ددار بالتق دددم ة ددالت احلماي ددة الجتماعي ددة والرعاي ددة الص ددحية وحق ددوا
النسدداء واألطفددال واألو د ا إلوج اسعاقددة وبتددوفة الرعايددة للعمددال امليدداجرين واحلفدداظ علددا
الوئام الجتماع .
 -160ورحب د ناميبيددا يددود حتسددني حيدداة امل دواطنني ة يددل املراحددال كزيددادة اسنفدداا علددا
التعليم وتقد الدعم للسنغافوريني حمدودج الدخال من خالل مشروع تكملة الدخال من العمال.
 -161ورحب د أوروغ دواج بالسياس ددات الجتماعيددة املتعلقددة بالقياع ددات الصددعيفة وأعرب د ة
الوق د نفسددا عددن قلقيددا إااء جتددر العالقددات املينليددة .ولحي د مددل الرتيدداح أ عقوبددة اسعدددام
مل تعد إلزامية علا بعض اسرائم.
 -162وة انتام قال السيدة تشا أ سنغافورة ستدر كال تعليق وساال بعنايدة للنيدر ة
كيفية املص ة حتسني جيود ا سعمال حقوا اسنسا .
 -163وأضدداف أ سددنغافورة تتبددىن موقفد ا قويد ا بشد املسدداواة بددني اسنسددني وستسددعا جا دددة
عو األفصال .وستستعرض سنغافورة هبمة ضرورة معاقبة ارس الغتصاب الزوج .
 -164وأعربد السدديدة تشددا عدن تقدددير ا لتنويددا الكيندة مددن الوفددود بالعمدال اسيددد الد ج أجنزتددا
سنغافورة ة تعزيز احلماية الجتماعية والوئام الجتماع .
 -165وستواصال سنغافورة التشاور مل مواطنييا و تمعيا املددي .وسديتعني علييدا رسدم اليريدق
انا هبا وتكييف سياسا ا ك تبقا متماويةا مل اليروي الجتماعية والقتصادية والسياسية
املتغةة باستمرار من أجال خدمة السنغافوريني علا النحو األفصال.

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -166س تتتدرغ س تتنغافورة التوص تتيات التالي تتة وس تتتقدت ردودا علي تتا ف تتي و ت ت مناس تتب
ال يتجاوز موعد الدورة الثانية والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان في حزيران/يونيه .2016
النظر في التصديق على الصكوك الدوليتة لحقتوق اإلنستانل التتي لت
1-166
تصبح طرف ا في ا بعد (نيكاراغوا)؛
2-166
(أذربيجان)؛

مواصلة انضمام ا إلى الصكوك الدوليتة اسساستية لحقتوق اإلنستان

__________

**
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النظر في التصديق على معاهدات حقوق اإلنسانل التتي لت تصتبح
3-166
طرفت تا في تتا بع تتدل ال س تتيما الع تتدان ال تتدوليان (كوس تتتاريكا)؛ واتخ تتاذ اإلجت تراءات
الالزمتتة فتتورا للتصتتديق علتتى معاهتتدات حقتتوق اإلنستتان اسساس تيةل بمتتا فتتي ذل ت
الع تتد ال تتدولي الخ تتام ب تتالحقوق المدني تتة والسياس تتيةل والع تتد ال تتدولي الخ تتام
بتتالحقوق اال تصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة (اليابتتان)؛ والنظتتر فتتي التصتتديق علتتى
معاهتتدات حقتتوق اإلنستتان اسساستتية اسختتر كالع تتد التتدولي الختتام بتتالحقوق
اال تص تتادية واالجتماعيت تتة والثقافي تتةل والع ت تتد ال تتدولي الخت تتام ب تتالحقوق المدنيت تتة
والسياسية (موريشيوغ)؛
التصديق على مزيد متن معاهتدات حقتوق اإلنستانل ال ستيما الع تد
4-166
الت تتدولي الخت تتام بت تتالحقوق اال تصت تتادية واالجتماعيت تتة والثقافيت تتةل والع ت تتد الت تتدولي
الخام بالحقوق المدنية والسياسية (إسرائيل)؛
التو يتتو والتصتتديق علتتى صتتكوك حقتتوق اإلنستتان التتتي بلت تتا فتتي
5-166
االستعراض السابق (أوروغواي)؛
النظ تتر ف تتي التص تتديق عل تتى االتفا ي تتة الدولي تتة للقض تتاء عل تتى جمي تتو
6-166
أشكال التمييز العنصري (غانا)؛
التصديق على االتفا ية الدولية للقضاء على جميتو أشتكال التمييتز
7-166
العنصري (جورجيا) (كينيا) (المغرب) (االتحاد الروسي)؛
التصديق على االتفا ية الدولية للقضاء على جميتو أشتكال التمييتز
8-166
العنص تتريل المو ع تتة ع تتات ( 2015الس تتنغال)؛ واس تتتكمال عملي تتة التص تتديق عل تتى
االتفا يتتة (تركيتتا)؛ والتصتتديق علتتى االتفا يتتة فتتي أ تترب فرصتتة ممكنتتة (أستتتراليا)؛
والعمل باتجاه التصديق على االتفا يةل التي و عت ا عات ( 2015زمبابوي)؛
التصتتديق علتتى جميتتو المعاهتتدات اسساستتية لحقتتوق اإلنستتان التتتي
9-166
ل ت تصتتبح طرف تا في تتا بعتتدل بمتتا فتتي ذل ت االتفا يتتة الدوليتتة للقضتتاء علتتى جميتتو
أشتتكال التمييتتز العنصتتري؛ والع تتد التتدولي الختتام بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية؛
والع تتد ال تتدولي الخ تتام ب تتالحقوق اال تص تتادية واالجتماعي تتة والثقافي تتة؛ واتفا ي تتة
مناهضة التعذيب (التفيا)؛
 10-166التصديق على االتفا ية الدولية للقضاء على جميتو أشتكال التمييتز
العنصتريل والنظتتر فتي التصتتديق علتتى الع تد التتدولي الختام بتتالحقوق اال تصتتادية
واالجتماعية والثقافية (سلوفاكيا)؛
 11-166ال ت تتدخول طرفت ت تا ف ت تتي الع ت تتد ال ت تتدولي الخ ت تتام ب ت تتالحقوق المدني ت تتة
والسياسية وبروتوكوليه االختياريين (السويد)؛
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 12-166تيس تتير االنض تتمات إل تتى ك تتل م تتن الع تتد ال تتدولي الخ تتام ب تتالحقوق
المدني تتة والسياس تتيةل والع تتد ال تتدولي الخ تتام ب تتالحقوق اال تص تتادية واالجتماعي تتة
والثقافي تتة (جم وري تتة كوري تتا)؛ والنظ تتر ف تتي االنض تتمات إل تتى الع تتد ال تتدولي الخ تتام
بت تتالحقوق المدنيت تتة والسياست تتيةل والع ت تتد الت تتدولي الخت تتام بت تتالحقوق اال تصت تتادية
واالجتماعية والثقافية (تايلند)؛
 13-166النظتتر فتتي التصتتديق علتتى الع تتد التتدولي الختتام بتتالحقوق المدنيتتة
والسياسية (غانا)؛
 14-166الوف تتاء بالتزامات تتا الدولي تتة بالتص تتديقل عل تتى س تتبيل اسولوي تتةل عل تتى
الع تتد ال تتدولي الخ تتام ب تتالحقوق المدني تتة والسياس تتيةل والع تتد ال تتدولي الخ تتام
بالحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية (فرنسا)؛
 15-166التصتتديق علتتى الع تتد التتدولي الختتام بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية
(الجبل اسسود) (جنوب أفريقيا)؛
 16-166التصت تتديق علت تتى المعاهت تتدات الدوليت تتة اسساست تتية اسخت تتر لحقت تتوق
اإلنستتانل ال ستتيما الع تتد التتدولي الختتام بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية؛ والع تتد
التتدولي الختتام بتتالحقوق اال تصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة؛ واالتفا يتتة الدوليتتة
للقضت تتاء علت تتى جميت تتو أشت تتكال التمييت تتز العنصت تتري؛ واتفا يت تتة مناهضت تتة التعت تتذيب؛
والبروتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة القضتتاء علتتى جميتتو أشتتكال التمييتتز ضتتد الم ترأة
(سلوفينيا)؛
 17-166التصتتديق علتتى الع تتد التتدولي الختتام بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية
وبروتوكوليه االختياريينل والع د الدولي الخام بتالحقوق اال تصتادية واالجتماعيتة
والثقافية وبروتوكوله االختياري (فنلندا)؛
 18-166التصتتديق علتتى الع تتد التتدولي الختتام بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية
وبروتوكول ت ته االختيت تتاري الثت تتاني؛ والع ت تتد الت تتدولي الخت تتام بت تتالحقوق اال تصت تتادية
واالجتماعيتة والثقافيتتة وبروتوكولتته االختيتاري؛ فضتالا عتتن اتفا يتة مناهضتتة التعتتذيب
(البرتغال)؛
 19-166اتختتاذ التتتدابير المالئمتتة متتن أجتتل االنضتتمات إلتتى الصتتكوك الدوليتتة
اسساس تتية اسخ تتر لحق تتوق اإلنس تتانل ال س تتيما الع تتد ال تتدولي الخ تتام ب تتالحقوق
المدني تتة والسياس تتية؛ والع تتد ال تتدولي الخ تتام ب تتالحقوق اال تص تتادية واالجتماعي تتة
والثقافية؛ واالتفا ية الدولية للقضاء على جميو أشكال التمييز العنصري؛ واتفا يتة
مناهضة التعذيب (كازاخستان)؛
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 20-166التصديق على البروتوكول االختيتاري الثتاني الملحتق بالع تد التدولي
الختتام بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتيةل ال تتادإ إلتتى إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدات (الجبتتل
اسسود)؛
 21-166إ ترار و تتف رستتمي لتطبيتتق عقوبتتة اإلعتتدات تم يتتدا للتصتتديق علتتى
البروتوكتتول االختيتتاري الثتتاني الملحتتق بالع تتد التتدولي الختتام بتتالحقوق المدنيتتة
والسياسية (أستراليا)؛
 22-166النظ ت تتر ف ت تتي التص ت تتديق عل ت تتى الع ت تتد ال ت تتدولي الخ ت تتام ب ت تتالحقوق
اال تصادية واالجتماعية والثقافية (غانا)؛
 23-166النظتتر فتتي إمكانيتتة االنضتتمات إلتتى الع تتد التتدولي الختتام بتتالحقوق
اال تصادية واالجتماعية والثقافية؛ واالتفا ية الدولية لحمايتة حقتوق جميتو العمتال
الم اجرين وأفراد أسره ؛ والبروتوكول االختياري التفا ية حقوق الطفل بشتنن بيتو
اسطفال (مصر)؛
 24-166النظ ت تتر ف ت تتي التص ت تتديق عل ت تتى الع ت تتد ال ت تتدولي الخ ت تتام ب ت تتالحقوق
اال تص تتادية واالجتماعيت تتة والثقافي تتة؛ والع ت تتد ال تتدولي الخت تتام ب تتالحقوق المدنيت تتة
والسياسية؛ والبروتوكول االختياري الثاني الملحق به (ناميبيا)؛
 25-166ستحب تحفظات تتا علتتى اتفا يتتة القضتتاء علتتى جميتتو أشتتكال التمييتتز
ضد المرأةل وتو يو بروتوكول ا االختياري (السويد)؛
 26-166االنضمات إلى اتفا ية مناهضة التعذيب (نيوزيلندا)؛ والتصديق علتى
اتفا ية مناهضة التعذيب (جنوب أفريقيا) (سويسرا)؛
27-166

النظر في التصديق على اتفا ية مناهضة التعذيب (غانا)؛

 28-166النظ تتر ف تتي التص تتديق عل تتى اتفا ي تتة مناهض تتة التع تتذيبل واالتفا ي تتة
الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتو العمتتال الم تتاجرين وأف تراد أستتره ل واتفا يتتة منظمتتة
العمل الدولية ر ( 189الفلبين)؛
29-166
(الدانمرك)؛

تكثيت ت تتف ج ودهت ت تتا للتصت ت تتديق علت ت تتى اتفا يت ت تتة مناهضت ت تتة التعت ت تتذيب

 30-166الشتروع فتي اإلجتراءات الراميتة إلتى التصتديق علتى اتفا يتة مناهضتة
التعذيب (شيلي)؛
 31-166التص تتديق عل تتى اتفا ي تتة مناهض تتة التع تتذيب وبروتوكول تتا االختي تتاري
( برم) (لبنان)؛
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 32-166التصتتديق علتتى اتفا يتتة مناهضتتة التعتتذيب والبروتوكتتول االختيتتاريل
فض تالا عتتن الع تتد التتدولي الختتام ب تالحقوق المدنيتتة والسياستتيةل والع تتد التتدولي
الخام بالحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية (الجم ورية التشيكية)؛
 33-166اتخاذ خطوات ملموسة نحو إلغاء عقوبة اإلعدات والعقتاب البتدنيل
بم تتا ف تتي ذلت ت التص تتديق عل تتى اتفا ي تتة مناهض تتة التع تتذيب وبروتوكول تتا االختي تتاري
(السويد)؛
 34-166التو يو والتصديق على اتفا ية مناهضة التعذيبل واالتفا ية الدوليتة
لحماية جميو اسشخام من االختفاء القسري (فرنسا)؛
 35-166اس تتتكمال عملي تتة االنض تتمات إلت تتى البروتوك تتول االختي تتاري التفا يت تتة
حقوق الطفل بشنن بيو اسطفال ( يرغيزستان)؛
 36-166التص تتديق عل تتى اتفا ي تتة حق تتوق الطف تتلل بم تتا ف تتي ذلت ت بروتوكول تتا
االختياري بشنن بيو اسطفال (السنغال)؛
 37-166ستتحب التحفظتتات واإلعالنتتات التتتي تتدمت ا لتتد انضتتمام ا إلتتى
اتفا ي تتة حق تتوق الطف تتل وإدراج أحك تتات االتفا ي تتة ت تتدريجي ا ف تتي تشت تريعات ا المحلي تتة
(أوروغواي)؛
 38-166االنضتتمات إلتتى البروتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة حقتتوق الطفتتل بشتتنن
بيتتو اسطفتتال (إكتتوادور)؛ والتصتتديق علتتى البروتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة حقتتوق
الطفل بشنن بيو اسطفال (أستراليا) (باراغواي)؛
 39-166النظ تتر ف تتي االنض تتمات إل تتى البروتوك تتول االختي تتاري التفا ي تتة حق تتوق
الطفل بشنن بيو اسطفال (ألبانيا)؛
 40-166مواصتتلة العمتتل علتتى استتتكمال العمليتتات الداخليتتة الضتترورية بمتتا
يتتتيح ل تتا االنضتتمات إلتتى البروتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة حقتتوق الطفتتل بشتتنن بيتتو
اسطفال (جزر الب اما)؛
 41-166تست تريو النظ تتر ف تتي االنض تتمات إل تتى البروتوك تتول االختي تتاري التفا ي تتة
حقوق الطفل بشنن بيو اسطفال (بيالروغ)؛
 42-166النظتتر فتتي االنضتتمات إلتتى االتفا يتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتو
العم تتال الم تتاجرين وأفت تراد أس تتره (بي تترو)؛ والنظ تتر ف تتي التص تتديق عل تتى االتفا ي تتة
الدولية لحماية حقوق جميو العمال الم اجرين وأفراد أسره (غانا)؛
 43-166التص تتديق عل تتى االتفا ي تتة الدوليت تتة لحماي تتة حق تتوق جمي تتو العمت تتال
الم اجرين وأفراد أسره (الجزائر) (إكوادور)؛
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 44-166التو ي ت تتو والتص ت تتديق عل ت تتى الص ت تتكوك الدولي ت تتة اسساس ت تتية لحق ت تتوق
اإلنسانل بما فتي ذلت االتفا يتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتو العمتال الم تاجرين
وأفت تراد أس تتره ل واتفا ي تتة مناهض تتة التع تتذيبل واالتفا ي تتة الدولي تتة لحماي تتة جمي تتو
اسش تتخام م تتن االختف تتاء القس تتريل والع تتد ال تتدولي الخ تتام ب تتالحقوق المدني تتة
والسياسية (سيراليون)؛
 45-166ب تتذل الج تتود الالزم تتة لالنض تتمات إل تتى الص تتكوك الدولي تتة لحق تتوق
اإلنسانل بما فتي ذلت االتفا يتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتو العمتال الم تاجرين
وأفراد أسره ل واتفا ية مناهضة التعذيب (إندونيسيا)؛
 46-166النظر في التصديق على االتفا ية الدولية لحمايتة جميتو اسشتخام
من االختفاء القسري (غانا)؛
47-166

التصديق على اتفا ية مكافحة التمييز في مجال التعلي (بنن)؛

 48-166النظت تتر بإيجابيت تتة لالنضت تتمات إلت تتى نظت تتات رومت تتا اسساست تتي للمحكمت تتة
الجنائية الدولية (بيرو)؛ والنظتر فتي التصتديق علتى نظتات رومتا اسساستي للمحكمتة
الجنائية الدولية (غانا)؛
 49-166االنض تتمات إل تتى نظ تتات روم تتا اسساس تتي للمحكم تتة الجنائي تتة الدولي تتة
(بولنتتدا)؛ والتصتتديق علتتى نظتتات رومتتا اسساستتي للمحكمتتة الجنائيتتة الدوليتتة (بتتنن)
(بوتسوانا) (فرنستا) (التفيتا)؛ وأن تصتبح طرفتا فتي نظتات رومتا اسساستي للمحكمتة
الجنائية الدولية (النمسا)؛
 50-166االنض تتمات إل تتى نظ تتات روم تتا اسساس تتي للمحكم تتة الجنائي تتة الدولي تتة
ومواءمة تشريعات ا الوطنية معه ( برم) (البرتغال)؛
 51-166التصت تتديق علت تتى الصت تتكوك الدوليت تتة اسساست تتية لحقت تتوق اإلنست تتانل
وخصوصت ت ا نظ تتات روم تتا اسساس تتي للمحكم تتة الجنائي تتة الدولي تتةل واالتفا ي تتة الدولي تتة
لحمايتتة حقتتوق جميتتو العمتتال الم تتاجرين وأف تراد أستتره ل والبروتوكتتول االختيتتاري
التفا ية مناهضة التعذيب (هندوراغ)؛
 52-166اتخاذ التدابير الالزمة للتصديق على اتفا يتي منظمة العمل الدوليتة
ر  111ور  189وتعتديل تشتريعات العمتل بحيتط تنطبتق أيضتا علتى العمتال
المنتزليين اسجانتتب وضتتمان حتتق هتتءالء العمتتال فتتي الحصتتول علتتى أجتتور مالئمتتةل
وظتتروإ عمتتل الئقتتةل وعلتتى عتتدد متتن المزايتتال وتمكيتتن متتن الوصتتول إلتتى تليتتات
لتقدي الشكاو واالنتصاإ (البرازيل)؛
 53-166استتتعراض سياستتت ا المتعلقتتة بالتصتتديق علتتى اتفا يتتة منظمتتة العمتتل
الدولية ر ( 111ترينيداد وتوباغو)؛
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 54-166التصديق على اتفا يات منظمة العمل الدولية ر  87ور 111
ور  169ور ( 189بنن)؛
 55-166التصديق على اتفا ية عتات  1951الخاصتة بوضتو الالجيتين وعلتى
بروتوكول ال فضالا عن اتفا ية مناهضة التعذيب (أوكرانيا)؛
56-166
(باكستان)؛

مواصتتلة ضتتمان تنفيتتذ معاهتتدات حقتتوق اإلنستتان المصتتدق علي تتا

 57-166اتختتاذ مزيتتد متتن الخطتتوات متتن أجتتل إنشتتاء مءسستتة وطنيتتة مستتتقلة
لحقوق اإلنسان تركز على حماية حقوق المرأة (اليونان)؛
 58-166مواص تتلة تحس تتين ص تتكوك ا القانوني تتة ف تتي مج تتالي حق تتوق اإلنس تتان
والحماية االجتماعية (طاجيكستان)؛
 59-166مواص تتلة إدراج المع تتايير الدولي تتة لحق تتوق اإلنس تتان ف تتي تشت تريعات ا
الوطنية (أوزبكستان)؛
 60-166سن تشريعات شاملة تحظر التمييز فتي العمتل علتى أستاغ الجتنس
والعرق واسصل اإلثني والدين والسن والميتل الجنستي وال ويتة الجنستانية والتعبيتر
الجنساني أو الحالة المدنية أو اإلعا ة (كندا)؛
 61-166مراجعة القوانين واللوائح التي تدعو إلتى الترحيتل الفتوري والتلقتائي
للعمال الم اجرين سسباب صحية (أوغندا)؛
 62-166مواءمة تشريعات ا مو تعريف التمييز ضد المترأة وفقتا للمتادة  1متن
اتفا ية القضاء على جميو أشكال التمييتز ضتد المترأةل واعتمتاد توانين وسياستات
بشت تتنن المشت تتاركة التامت تتة للم ت ترأة فت تتي المجت تتاالت العامت تتة والخاصت تتة لصت تتنو الق ت ترار
(باراغواي)؛
 63-166مواص تتلة إدراج اتفا ي تتة القض تتاء عل تتى جمي تتو أش تتكال التميي تتز ض تتد
المرأة في النظات القانوني المحلي للقضاء علتى جميتو أشتكال التمييتز ضتد المترأة
(صربيا)؛
64-166
ليشتي)؛

النظتتر فتتي تضتتمين تش تريعات ا تعريف ت ا للتمييتتز ضتتد الم ترأة (تيمتتور -

 65-166مواصتتلة ج ودهتتا لمواءمتتة تش تريعات ا وضتتمان المستتاواة بتتين الرجتتل
والمرأةل ال سيما في الزواج والعال ات اسسرية (بوتسوانا)؛
 66-166إيالء أولوية عالية لإلدراج التات التفا ية القضاء على جميو أشتكال
التمييز ضد المرأة في النظات القانوني المحلي (اليونان)؛
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 67-166النظتتر فتتي اعتمتتاد تتوانين وسياستتات بشتتنن تعزيتتز المشتتاركة التامتتة
للمرأة في ظروإ متساوية مو الرجلل في جميو طاعات الحياة العامة والسياسية
والم نية (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
68-166

إلغاء المادة  377Aمن انون العقوبات (النرويج)؛

 69-166اتخ تتاذ الت تتدابير الالزم تتة إللغ تتاء التشت تريعات الت تتي تج تترت العال تتات
الجنسية المثلية وإلغاء المادة  377Aمن انون العقوبات (سلوفينيا)؛
 70-166إلغت تتاء تج ت تري العال ت تتات الجنست تتية المثليت تتة بت تتين أشت تتخام بت تتالغين
بالتراضي (إسبانيا)؛
 71-166إلغتتاء اسحكتتات القانونيتتة التتتي تجتترت العال تتة الجنستتية بتتين بتتالغين
بالتراضي (السويد)؛
 72-166إلغ تتاء الق تتوانين الت تتي تج تترت المثلي تتة الجنس تتية (المملك تتة المتح تتدة
لبريطانيا العظمى وتيرلندا الشمالية)؛
 73-166إلغاء انون مناهضة اللتوا،ل التذي يجترت ممارستة المثليتين للجتنس
بالتراضي في حيات الخاصة (الواليات المتحدة اسمريكية)؛
 74-166إلغت تتاء المت تتادة  377Aمت تتن ت تتانون العقوبت تتات التت تتي تجت تترت العال ت تتات
إلغاء رسميا (النمسا)؛
الجنسية المثلية ا
 75-166اتختتاذ التتتدابير الالزمتتة إللغتتاء التشتريعات والسياستتات التتتي تجتترتل
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة العال ات الجنستية المثليتة وتنطتوي علتى تمييتز ضتد
المثليات والمثليتين ومزدوجتي الميتل الجنستي ومغتايري ال ويتة الجنستانية وحتاملي
صفات الجنسين (البرازيل)؛
 76-166إلغ تتاء م تتا يوج تتد ف تتي التشت تريعات الوطني تتة م تتن أحك تتات تمييزي تتة ض تتد
النستتاء وفيتتات أختتر كالمثليتتات والمثليتتين ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي ومغ تتايري
ال ويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات الجنستتينل بستتبل من تتا تنقتتيح المتتادة  377Aمتتن
انون العقوبات (الجم ورية التشيكية)؛
 77-166إلغتتاء المتتادة  377Aمتتن تتانون العقوبتتات لنتتزع الصتتفة الجرميتتة عتتن
المثلية الجنسية (فرنسا)؛
78-166

النظر في إلغاء تجري العال ات الجنسية المثلية (اليونان)؛

 79-166ست تتن تش ت تريو وطنت تتي خت تتام بالم ت تتاجرين لحمايت تتة حقت تتوق العمت تتال
الم اجرين وضمان عدت إرغات العمال الم اجرين التراغبين فتي تقتدي شتكو ضتد

26

GE.16-06207

A/HRC/32/17

أص تتحاب العم تتل عل تتى الع تتودة إل تتى أوط تتان
(أفغانستان)؛
80-166
(سويسرا)؛

دون إمكاني تتة الوص تتول إل تتى العدال تتة

إلغ تتاء العق تتاب الب تتدني كعقوب تتة انوني تتة ال س تتيما الض تترب بالعص تتي

 81-166اعتبتتار العنتتف المنزلتتي والعنتتف الزوجتتي ج تريمتين بموجتتب القتتانون
المحليل بما يتماشى مو المعايير الدولية (باراغواي)؛
 82-166تجري العنف الجنساني وتعتديل تعريتف االغتصتاب كتي يصتبح كتل
ممارسة للجنس من دون تراض داخل إطار الزواج أو خارجه (إسبانيا)؛
 83-166تجري العنف المنزلي واالغتصاب الزوجتي تجريمت ا صتريح ا والتنكتد
من أن تعريف االغتصاب يتماشى متو المعتايير الدوليتةل واتختاذ الخطتوات الالزمتة
لتيسير اإلبالغ عن العنف المنزلي والجنسي وحماية الضحايا (بلجيكا)؛
 84-166مواصتتلة العمتتل علتتى التش تريعات المتعلقتتة بج ترائ العنتتف المنزلتتيل
ال س تتيما فيم تتا يتعل تتق ب تتإدراج تعري تتف للعن تتف الجنس تتي يش تتمل أيضت تا أي ممارس تتة
للجنس دون تراض داخل إطار الزواج (كولومبيا)؛
 85-166اعتماد تشريعات تجعل االغتصتاب الزوجتي غيتر تانوني فتي جميتو
الظروإ (كندا)؛
86-166
(بلجيكا)؛

إلغتتاء تج تري التش ت ير وجعلتته مخالفتتة مدنيتتة وفق تا للمعتتايير الدوليتتة

 87-166ض تتمان التمت تتو الت تتات ب تتالحق ف تتي حري تتة التعبي تتر والتجم تتو الس تتلمي
وتنقيح تشريعات ا الوطنيتةل بمتا فتي ذلت تانون اسمتن التداخليل و تانون الصتحافة
والمطابول من أجل إلغاء الر ابة على وستائل اإلعتالت ومنتو الر ابتة الذاتيتةل والقيتات
فتتي هتتذا الصتتدد بحمايتتة المتتدونين متتن االضتتط اد والمضتتايقات بستتبب ممارستتت
لحقوق اإلنسان الخاصة ب (الجم ورية التشيكية)؛
 88-166مراجع تتة تتوانين اإلع تتالت لمواءمت تتا م تتو المع تتايير الدولي تتة لحق تتوق
اإلنسان المتعلقة بحرية التعبير (التفيا)؛
 89-166اعتمتتاد التتتدابير التش تريعية الالزمتتة للستتماس بالمظتتاهرات الستتلمية
وتعزيز حرية التعبير (كوستاريكا)؛
 90-166مراجعتتة التشتريعات القائمتتة لتعزيتتز ممارستتة الحتتق فتتي حريتتة التعبيتتر
وتكوين الجمعيات والتجمو السلمي (إيطاليا)؛
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 91-166النظتتر فتتي اعتمتتاد متتا يلتتزت متتن تشتريعات وسياستتات لضتتمان حمايتتة
وتعزيت تتز حريت تتة التعبيت تتر والتجمت تتو الست تتلمي وتكت تتوين الجمعي ت تات علت تتى نحت تتو فعت تتال
(المكسي )؛
 92-166إعتتادة النظتتر فتتي استتتعمال تتوانين مكافحتتة التش ت ير وفتتي عمليتتة
التسجيل المتعلقة بالمجتمو المدني والجمعيات بحيط تتماشى تل القوانين متو
الحق في حريتة التعبيتر وتكتوين الجمعيتات والتجمتو الستلميل وأال تشتكل حظترال
بحك الوا ول للمظاهرات السلمية العامة (كندا)؛
93-166
(الكونغو)؛

س ت تتن ت تتانون يحم ت تتي الم ت تتاجرين والالجي ت تتين وملتمس ت تتي اللج ت تتوء

94-166
(هندوراغ)؛

اعتم تتاد تشت تريو ش تتامل يض تتمن حماي تتة حق تتوق العم تتال الم تتاجرين

 95-166إلغتتاء القتتانون التتذي يستتمح بترحيتتل العمتتال اسجانتتب التتذين يعتتانون
من أمراض منقولة جنسي ا (الكونغو)؛
 96-166مراجعتتة تتانون الجنستتية بمتتا يتتتيح لوشتتخام المولتتودين سم تتات
ست ت تتنغافوريات بت ت تتل  15أيار/مت ت تتايو  2004فرصت ت تتة الحصت ت تتول علت ت تتى الجنست ت تتية
السنغافورية (كينيا)؛

 97-166سن تشريو جديد يتيح التدخل المبكر لمستاعدة البتالغين الضتعفاء
وتتتوفير حمايتتة أفضتتل ل ت متتن االعتتتداء ومتتن اسذ بستتبب اإلهمتتال واإلهمتتال
الذاتي (ألبانيا)؛
 98-166النظر في تضمين القانون أحكامتا تتعلتق بحمايتة حقتوق اسشتخام
الذين تتراوس أعماره بين  16و 18عامتال إمتا بتعتديل القتانون المتعلتق باسطفتال
والشباب أو من خالل تشريعات أخر (جامايكا)؛
 99-166تعزيز دور اللجنتة المشتتركة بتين التوزارات المعنيتة بحقتوق اإلنستان
إلتاحة تكييف سياسات حقوق اإلنسان من أجل تبديتد الشتواغل الوطنيتة فتي بييتة
ا تصادية واجتماعية عالمية متغيرة (بربادوغ)؛
 100-166مواصتتلة تعزيتتز تليات تتا لحقتتوق اإلنستتان والنظتتر فتتي إنشتتاء مءسستتة
وطنية لحقوق اإلنسان بما يتماشى مو مبادئ باريس (نيبال)؛
 101-166اتخاذ الخطوات الالزمة إلنشاء مءسسة وطنية لحقوق اإلنسان بما
يتماشتتى متتو مبتتادئ بتتاريس (بولنتتدا)؛ والنظتتر فتتي إنشتتاء مءسستتة وطنيتتة مستتتقلة
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لحقوق اإلنسان وفق ا لمبادئ باريس (تيمور  -ليشتي)؛ والنظر في إنشاء مءسستة
وطنية لحقوق اإلنسان بما يتماشى مو مبادئ باريس (ماليزيا)؛
 102-166النظتتر جتتدي ا ف تتي إنشتتاء مءسستتة وطني تتة مستتتقلة لحقتتوق اإلنس تتان
تتمتو بوالية واسعة لحماية وتعزيز حقتوق اإلنستانل بالتعتاون متو المجتمتو المتدني
على وجه الخصوم (جم ورية كوريا)؛
 103-166إنش تتاء مءسس تتة وطني تتة مس تتتقلة لحق تتوق اإلنس تتان لحماي تتة وتعزي تتز
حقوق المرأة (أوغندا)؛
 104-166إنشت تتاء مءسست تتة وطنيت تتة لحقت تتوق اإلنست تتان وفق ت تا لمبت تتادئ ب ت تتاريس
(كوستاريكا)؛
 105-166مواصت تتلة التقت تتدت فت تتي سياست تتات حقت تتوق اإلنست تتانل والتركيت تتز علت تتى
الممارستتات المعتمتتدة فتتي مختلتتف القطاعتتات الم تمتتة بتقتتدت البلتتد فتتي التعلتتي
والصحة ورعاية كبار السن (البحرين)؛
 106-166تزويد مكتب الن وض بالمرأة بالموارد الالزمتة لتعزيتز المستاواة بتين
الجنسين في جميو مجاالت السياسة العامة (فيجي)؛
 107-166اعتماد خطة عمل وطنيتة لتنفيتذ المبتادئ التوجي يتة بشتنن اسعمتال
التجاريتتة وحقتتوق اإلنستتانل علتتى النحتتو التتذي أوصتتى بتته الفريتتق العامتتل المعنتتي
باسعمال التجارية وحقوق اإلنسان (هولندا)؛
 108-166اتخ ت تتاذ الخط ت تتوات الالزم ت تتة للعم ت تتل بالتوص ت تتيات المتعلق ت تتة بتنفي ت تتذ
التزامات ا بموجب اتفا ية حقوق الطفل (سلوفاكيا)؛
 109-166مواصتتلة ج ودهتتا الجتتديرة بالثنتتاء والراميتتة إلتتى إرستتاء مبتتدأ الوئتتات
االجتماعي بين أفراد المجتمو (عمان)؛
 110-166مواصتتلة تنفيتتذ سياستتات الن تتوض بشتتعب ا فتتي إطتتار أهتتداإ التنميتتة
المستدامة (باكستان)؛
 111-166مواصتتلة ج ودهتتا لتعزيتتز التستتامح التتديني والحفتتاش علتتى التعتتاي
السلمي بين أتباع مختلف الديانات ( طر)؛
 112-166مواص تتلة ج وده تتا الرامي تتة إل تتى تعزي تتز مب تتادئ العدال تتة االجتماعي تتة
والتماس االجتماعي (اإلمارات العربية المتحدة)؛
 113-166تعزيت تتز المست تتائل المتعلقت تتة باسنشت تتطة المنتظمت تتة والمنتجت تتة للجت تتان
التوجي يتتة لحلقتتات بنتتاء الثقتتة بتتين اسع تراق واسديتتانل ومواصتتلة ج ودهتتا لتعزيتتز
الوئات االجتماعي في البلد (أذربيجان)؛
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 114-166المضتتي فتتي اعتمتتاد تتتدابير فعال تتة لتعزيتتز المستتاواة بتتين الجنس تتين
وت يية مرافق عملية لوشخام ذوي اإلعا ة كتي يشتاركوا بفعاليتة فتي ستوق العمتل
(فيي نات)؛
 115-166مواصلة اعتماد سياسات فعالة وتدابير أخر لبنتاء مجتمتو منصتف
وشامل للجميو (بوتان)؛
 116-166العمت تتل علت تتى تعزيت تتز التماست ت ت االجتمت تتاعي مت تتن خت تتالل الق ت تتوانين
والسياستتات لتلبي تة مطالتتب الشتتعب السياستتية واال تصتتادية واالجتماعيتتة المتغيتترة
ب دإ ضمان الوئات االجتماعي (الصين)؛
 117-166مواص تتلة الحف تتاش عل تتى الوئ تتات االجتم تتاعيل بوص تتف ا بل تتدا متن تتوع
الثقافات واللغاتل من أجل بناء مجتمو منصف وشامل للجميو (إثيوبيا)؛
 118-166مواصتتلة ج ودهتتا فتتي مجتتاالت التعلتتي والمعرفتتة والصتتحة العامتتةل
وتحقيق التسامح الديني والتماس االجتماعي اللذين يشكالن أساس ا هام ا لتعزيز
مبادئ حقوق اإلنسان (العراق)؛
 119-166مواصلة الج ود المتعلقة بتعزيز الوئات بين مختلف الطوائف الدينية
واإلثنية (ليبيا)؛
 120-166مواصلة ج ودها الراميتة إلتى الحفتاش علتى الوئتات بتين المجموعتات
اإلثنية والدينية في المجتمو (المغرب)؛
 121-166رفو مستو الوعي بحقوق اإلنسان في المجتمو (البحرين)؛
 122-166مواصتتلة العمتتل متتو الحكومتتات ومنظمتتات المجتمتتو المتتدني علتتى
مبادرات تساعد في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان (الفلبين)؛
 123-166تنفي تتذ حم تتالت توعي تتة عام تتة ت تتدإ إل تتى مكافح تتة جمي تتو أش تتكال
التمييز (شيلي)؛
 124-166مواص تتلة أعم تتال اللجن تتة المش تتتركة ب تتين ال تتوزارات المعني تتة بحق تتوق
اإلنسانل التي تتابو تنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق اإلنسان (باراغواي)؛
 125-166مواص تتلة عمل تتا م تتو مجل تتس حق تتوق اإلنس تتان ع تتن طري تتق تع تتديل
وانين تتا المحليتتة بمتتا يتماشتتى متتو التوصتتيات التتتي بلت تتا فتتي االستتتعراض التتدوري
اسول (بربادوغ)؛
 126-166توجي تته دع تتوة دائم تتة لإلجت تراءات الخاص تتة التابع تتة لمجل تتس حق تتوق
اإلنسان (بولندا)؛ وتوجيه دعوة دائمة إلى جميو اإلجراءات الخاصة (هندوراغ)؛
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وتوجيتته دعتتوة دائمتتة إلتتى جميتتو المكلفتين بواليتتات فتتي إطتتار اإلجتراءات الخاصتتة
(التفيا)؛
 127-166النظت تتر فت تتي إصت تتدار دعت تتوة دائمت تتة للمكلفت تتين بواليت تتات فت تتي إطت تتار
اإلجراءات الخاصة (سلوفينيا)؛
 128-166تعزيز الحماية الفعالة لكبار السن (طاجيكستان)؛
 129-166مواصتلة اتختاذ تتدابير لحمايتتة حقتوق كبتار الستن واسشتتخام ذوي
اإلعا ة (أوزبكستان)؛
 130-166تعميتتق المبتتادرات القانونيتتة وإنفاذهتتا ب تتدإ ضتتمان وضتتو يضتتمنل
بحك القانون والوا ول حقوق اإلنسان الخاصة بالم اجرين (بيرو)؛
 131-166مواص تتلة ت تتوفير إمكاني تتة وص تتول الم تتاجرين وأس تتره إل تتى التعل تتي
والرعاية الصحية والسكن على دت المساواة مو المواطنين (الفلبين)؛
 132-166مواصتتلة الج تتود التتتي تبتتذل ا لتعزيتتز وحمايتتة الحقتتوق اال تصتتادية
واالجتماعيتتة والثقافيتتة للعمتتال الم تتاجرين فتتي ستتنغافورةل بمتتا فتتي ذل ت الج تتود
الرامي ت تتة إل ت تتى تعزي ت تتز توعي ت تتة العم ت تتال الم ت تتاجرين بحق ت تتو ف ت تتي مج ت تتال العم ت تتلل
وبمسءوليات وسبل االنتصاإ المتاحة ل (سري النكا)؛
 133-166اتخاذ الخطوات الالزمة لمنو أصحاب العمل من احتجاز جتوازات
العمال اسجانب ووثائق سفره وتراخيص العمتل الخاصتة ب ت فضتالا عتن تحستين
فرم حصول على خدمات صحية شاملة وميسورة التكلفة (تايلند)؛
 134-166تحستتين أوضتتاع عمتتل الم تتاجرين عتتن طريتتق تمكيتتن متتن االنتقتتال
إلتتى صتتاحب عمتتل تختتر بس ت ولة والحصتتول علتتى ستتكن الئتتق .وينبغتتي أن تطبتتق
أحكات انون العمل على العمال المنزليين اسجانب أيض ا (ألمانيا)؛
 135-166حمايت ت تتة الحقت ت تتوق المشت ت تتروعة للعمت ت تتال اسجانت ت تتب فت ت تتي ست ت تتنغافورة
ومساعدت في الحصول على التدريب الم ني الالزت (الصين)؛
 136-166مواص تتلة ض تتمان رف تتاه وحق تتوق العم تتال الم تتاجرين ف تتي س تتنغافورة
والتواص تتل م تتو العم تتال الم تتاجرين لض تتمان ف م ت ت لحق تتوق ومس تتءوليات العم تتل
الخاصة ب (كوبا)؛
 137-166تعزيت تتز تت تتدابير حمايت تتة حقت تتوق اإلنست تتان لغيت تتر المت تتواطنين والعمت تتال
الم اجرين لمنو استغالل والتمييز ضده (المكسي )؛
 138-166مواص تتلة ج وده تتا لحماي تتة العم تتال الم تتاجرين وأفت تراد أس تتره م تتن
االستغالل (ميانمار)؛
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 139-166اعتمت تتاد تت تتدابير لحمايت تتة حقت تتوق اإلنست تتان الخاصت تتة بالم ت تتاجرينل
ال سيما العمال المنزليون اسجانبل متن ختالل تنقتيح التشتريعات التتي تتنص علتى
الترحيل في حالة الحمل أو اإلصابة بنمراض منقولة جنسيا كفيروغ نقتص المناعتة
البشرية/اإليدز (كولومبيا)؛
 140-166مواص تتلة تعزي تتز وحماي تتة الم تتاجرين وحق تتو ل ال س تتيما ف تتي إط تتار
مكافحة اإلرهاب (بنغالدي )؛
 141-166مواصت تتلة ضت تتمان حقت تتوق النست تتاء والفتيت تتات مت تتن خت تتالل تمكيت تتن ن
ومشاركت ن في المجتمو (نيكاراغوا)؛
 142-166دعت ت ت االن ت تتدماج االجتم ت تتاعي للنس ت تتاء ف ت تتي جمي ت تتو من ت تتاحي الحي ت تتاة
(طاجيكستان)؛
 143-166اتختتاذ مزيتتد متتن الخطتتوات لتعزيتتز المستتاواة بتتين النستتاء والرجتتال
(تيمور  -ليشتي)؛
 144-166تعزيز برامج ا التوعوية لمعالجة التفاوتتات الجنستانية والتمييتز ضتد
المرأة معالجة أكثر فعالية (ترينيداد وتوباغو)؛
 145-166مواصلة ج ودها للقضاء على التمييز ضد المرأة (أوزبكستان)؛
 146-166مواص تتلة التزام تتا بمب تتادئ المس تتاواة ب تتين الجنس تتين وع تتدت التميي تتز
وإجتراء حتتوار متتو اللجنتتة المعنيتة بالقضتتاء علتتى جميتتو أشتكال التمييتتز ضتتد المترأة
(بربادوغ)؛
 147-166تكثيتتف ج ودهتتا للقضتتاء علتتى جميتتو أشتتكال التمييتز ضتتد الم ترأةل
ضمن جملة تدابيرل لتعزيز تمكين ا ومشاركت ا في الحياة العامة (المكسي )؛
 148-166زي تتادة ج وده تتا لتعزي تتز المس تتاواة ب تتين الجنس تتين ومكافح تتة جمي تتو
أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات (إيطاليا)؛
 149-166مواص تتلة ج وده تتا لتمك تتين النس تتاء واسطف تتال م تتن الحص تتول عل تتى
جميو حقو (الكوي )؛
 150-166تمكتتين اسم تتات العازبتتات متتن التمتتتو بتتنفس االستتتحقا ات التتتي
تحصل علي ا اسم ات المتزوجات (هايتي)؛
 151-166إجتراء تقيتتي لالستتتحقا ات والتتدع االجتمتتاعي لوم تتات العازبتتات
وغير المتزوجاتل لضمان أال يشت عجو النظتات الحتالي اإل صتاء االجتمتاعي المتعتدد
اسجيال (جامايكا)؛
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 152-166مواصلة اتخاذ تدابير لمكافحة التمييز العنصري (االتحاد الروسي)؛
 153-166تعزيتتز وحمايتتة حقتتوق الشتتعوب اسصتتليةل والفالحتتينل وغيتتره متتن
السكان العاملين في المناطق الريفية (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
 154-166إلغاء التوجي تات التمييزيتة لوستائا اإلعتالت متن أجتل ضتمان تمثيتل
أكثت تتر توزان ت ت ا للمثليت تتات والمثليت تتين ومزدوجت تتي الميت تتل الجنست تتي ومغت تتايري ال ويت تتة
الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (كندا)؛
 155-166مواصت تتلة تعزيت تتز ب ت ترامج التوعيت تتة المتعلقت تتة بفيت تتروغ نقت تتص المناعت تتة
البشرية/اإليدز وتعزيز التعاون مو المجتمو المدني لمكافحة الوص الذي يتعترض
له اسشخام المصابون بفيروغ نقص المناعة البشرية/اإليدز (ماليزيا)؛
 156-166الع تتودة إل تتى اسخ تتذ بو تتف اختي تتاري لإلع تتدامات تم ي تتدا إللغائ تتا
(إستتبانيا)؛ والعتتودة إلتتى اسختتذ بو تتف اختيتتاري لإلعتتدامات تم يتتدا إللغتتاء عقوبتتة
اإلعتتدات إلغتتاء تام ت ا (هولنتتدا)؛ والعتتودة إلتتى اسختتذ بو تتف اختيتتاري لعقوبتتة اإلعتتدات
تم يدا إللغائ ا (سيراليون)؛ والعودة إلى اسخذ بو ف اختياري لإلعدامات تم يدا
إللغاء عقوبة اإلعتدات (ستلوفينيا)؛ والعتودة إلتى اسختذ بو تف اختيتاري لإلعتدامات
بمتتا يتماشتتى متتو ترارات الجمعيتتة العامتتة وبغيتتة إلغتتاء عقوب تة اإلعتتدات إلغتتاء تام تا
(فنلنتتدا)؛ والعتتودة إلتتى اسختتذ بو تتف اختيتتاري لإلعتتدامات تم يتتداا إللغتتاء عقوبتتة
اإلع تتدات (الكرس تتي الرس تتولي)؛ والع تتودة إل تتى اسخ تتذ بو تتف اختي تتاري لإلع تتدامات
تم يداا إللغاء عقوبة اإلعدات إلغاء تاما (هندوراغ)؛
 157-166العودة إلى اسخذ بو ف اختيتاري لإلعتدامات تم يتدا إللغتاء عقوبتة
تاء تامتال وحظتتر تطبيتتق عقوبتة اإلعتتدات علتتى اسشتتخام ذوي اإلعا تتات
اإلعتدات إلغت ا
الذهني تتة والفكريت تتة (جنت تتوب أفريقيت تتا)؛ وحظ تتر إعت تتدات اسشت تتخام ذوي اإلعا ت تتات
الذهنية والفكرية (إسبانيا)؛

 158-166اسختتذ بو تتف اختيتتاري لإلعتتدامات تم يتتدا إللغتتاء عقوبتتة اإلع تدات
(النرويج)؛ واسخذ بو ف اختياري لإلعدامات تم يدا إللغاء عقوبة اإلعدات رستمي ا
(البرتغتتال)؛ واسخ تتذ بو تتف اختي تتاري لعقوبتتة اإلع تتدات (سويست ترا)؛ واسخ تتذ بو تتف
اختي تتاري لإلع تتداماتل تم ي تتدا إللغ تتاء عقوب تتة اإلع تتدات (فرنس تتا)؛ واسخ تتذ بو تتف
اختيتتاري لتنفيتتذ أحكتتات اإلعتتدات بغيتتة إلغ تاء عقوبتتة اإلعتتدات إلغتتاء تام تا (إيطاليتتا)؛
واسختتذ فتتي أ تترب و ت ممكتتن بو تتف اختيتتاري لعقوبتتة اإلعتتدات تم يتتدا إللغائ تتا
تمام ا (المكسي )؛
 159-166تعزيز ج ودها إللغاء عقوبة اإلعدات (بنما)؛
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 160-166النظ تتر ف تتي اسخ تتذ بو تتف اختي تتاري رستتمي لتنفي تتذ أحك تتات اإلع تتدات
الصادرة (اسرجنتين)؛
 161-166إلغ تتاء الس تتمة اإللزامي تتة لعقوب تتة اإلع تتدات بغي تتة إلغ تتاء عقوب تتة اإلع تتدات
برمت ا؛ واسخذل في غضون ذل ل بو ف اختياري لإلعدامات (ألمانيا)؛
 162-166المضتتي تتدم ا نحتتو اإللغتتاء الن تتائي لعقوبتتة اإلعتتداتل واعتمتتاد و تتف
اختياري عات لتطبيق هذه العقوبةل خالل هذه العملية (شيلي)؛
 163-166اتخاذ مزيد من اإلجراءات من أجل إلغاء عقوبتة اإلعتدات إلغتاء تامت ا
بعد أن ألغ في عات  2014الو ف االختياري الذي أختذت بتهل بحكت الوا تول
منذ عات ( 2011اليونان)؛
 164-166اعتمتتاد مزيتتد متتن التتتدابير لتقييتتد تطبيتتق عقوبتتة اإلعتتدات والنظتتر فتتي
إعتتادة اسختتذ بتتالو ف االختيتتاري لإلعتتدامات كخطتتوة أولتتى نحتتو اإللغتتاء المحتمتتل
لعقوبة اإلعدات (تيرلندا)؛
 165-166النظتتر فتتي اتختتاذ خطتتوات إللغتتاء جميتتو أحكتتات اإلعتتدات اإللزاميتتةل
وفرض و ف اختياري لتطبيق عقوبة اإلعدات بغية إلغائ ا (ناميبيا)؛
 166-166تعديل القانون المحلي بغية إلغاء عقوبة اإلعدات اإللزاميةل واسختذل
ختتالل هتتذه العمليتتةل بو تتف اختيتتاري عتتات سي تطبيتتق لعقوبتتات اإلعتتدات الصتتادرة
أصالا (أوروغواي)؛
 167-166إلغاء عقوبة اإلعدات (باراغواي)؛

 168-166المضت تتي ت تتدما وإلغت تتاء عقوبت تتة اإلعت تتدات فعلي ت تا وبموجت تتب القت تتانون
(نيوزيلندا)؛
 169-166إلغاء الطابو اإللزامي للضرب بالعصي كخطوة أولى نحو إلغاء هذه
الممارسة برمت ا (ألمانيا)؛
 170-166وضو حد لممارسة العقوبة البدنية (فرنسا)؛
 171-166و ت تتف است تتتخدات الضت تترب بالعصت تتي كشت تتكل مت تتن أشت تتكال العقت تتاب
(نيوزيلندا)؛
 172-166إلغتتاء عقوبتتة الضتترب بالعصتتيل ال ستتيما ضتترب اسشتتخام التتذين
يتجاوزون مدة التنشيرة أو اإل امة (لبنان)؛
 173-166ضتتمان عتتدت إمكانيتتة احتجتتاز أي شتتخص دون محاكمتتة ومراجعتتة
القت تتوانين ذات الصت تتلة ( ت تتانون اسمت تتن الت تتداخليل و(اسحكت تتات المء تت تتة) للقت تتانون
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تاء
الجنائيل و تانون المالحتة التجاريتةل و تانون المنشتورات غيتر المرغتوب في تا) بن ا
على ذل (ألمانيا)؛
 174-166مواصلة ج ودها لحماية اسطفال من العنف (الجزائر)؛
 175-166اتخاذ تدابير إضافية لحماية اسطفال ضحايا العنف ( يرغيزستان)؛
 176-166رفو السن الدنيا اللتحاق الشباب بالجي إلى  18عاما (هايتي)؛
صتر
 177-166مواءمة تعريف الطفل في القانون المحلي ووضو حد لتطوع الق ّ
في الجي (بلجيكا)؛

 178-166مواصلة بذل ج ود لمكافحة االتجار باسشتخام متن ختالل تنفيتذ
انون منو االتجار بالبشر وفقا اللتزامات ا بموجب بروتوكول باليرمو ( طر)؛

 179-166اتختتاذ التتتدابير المالئم تتة لمنتتو االتجتتار بالنس تتاء واسطفتتال وتعزي تتز
حماية ضحايا االتجار بالبشر (صربيا)؛
 180-166تعزيتتز التقتتدت المحتترز فعتالا فتتي مكافحتتة االتجتتار بالبشتتر عتتن طريتتق
ضمان محاكمة ومعا بة الجناة وحماية الضحايا وإعادة تنهيل (إسبانيا)؛
 181-166مواصلة الج ود الرامية إلى مكافحة االتجار بالبشر وحماية ضحايا
هذه الجرائ ل ال سيما النساء واسطفال (سري النكا)؛
 182-166ضمان إجراء تحقيقات ومالحقات ضائية سليمة في جميتو حتاالت
االتجار بالبشرل بما في ذل من خالل تدريب الموظفين المعنيين (تركيا)؛
 183-166مواصتتلة وضتتو استتتراتيجيات لتعزيتتز التتوعي العتتات بمستتنلة االتجتتار
بالبشر (جزر الب اما)؛
 184-166مواص تتلة تعزي تتز ج وده تتا لمكافح تتة االتج تتار باسش تتخامل وحماي تتة
الضحايا (كوبا)؛
 185-166المضي في تعزيز تدابيرها لمكافحة جميو أشتكال االتجتار بالنستاء
واسطفال وحماية الضحايا وإعادة تنهيل (مصر)؛
 186-166تخصتتيص المتتوارد الكافيتتة لتتتدريب الستتلطات المعنيتتة بغيتتة ضتتمان
التنفيذ الفعال لقانون منو االتجار بالبشر (فيجي)؛
 187-166مواص تتلة ج وده تتا لض تتمان حماي تتة وإع تتادة تنهي تتل ض تتحايا االتج تتار
باسشخامل ال سيما النساء واسطفال (الكرسي الرسولي)؛
 188-166اتختتاذ تتتدابير فتتي المجتتال التش تريعي وتتتدبير سياستتاتي لتعزيتتز تليتتات
مكافحة االتجار (هندوراغ)؛
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 189-166تعزيتتز ج ودهتتا لحمايتتة ضتتحايا االتجتتار باسشتتخام وتنظتتي ب ترامج
لتوعية الجم ور تتعلق بقضايا مكافحة االتجار بالبشر (جم ورية إيران اإلسالمية)؛
 190-166مواصلة مكافحة االتجار باسشخامل وتوفير الحماية لضحاياه (لبنان)؛
 191-166حماي تتة نظام تتا للعدال تتة الجنائي تتة م تتن أج تتل تعزي تتز س تتيادة الق تتانون
(بنغالدي )؛
 192-166اتخت تتاذ التت تتدابير المالئمت تتة إلرست تتاء حريت تتة االختيت تتار بت تتين المحت تتاك
الشرعية ومحاك اسسرة (اسرجنتين)؛
 193-166تكييت ت تتف تش ت ت تريعات ا لضت ت تتمان ست ت تترعة مثت ت تتول جميت ت تتو المو ت ت تتوفين
والمحتجزين أمات اضل بما يتماشى مو القانون الدولي (سويسرا)؛
 194-166االستعاضة عن تانون اسمتن التداخلي و(اسحكتات المء تتة) للقتانون
الجنتتائي بقتتوانين تتتنص علتتى وجتتوب محاكمتتة أي متتت أمتتات محكمتتة (المملكتتة
المتحدة لبريطانيا العظمى وتيرلندا الشمالية)؛
 195-166اعتمتتاد تش تريعات لضتتمان إج تراء مراجعتتة ضتتائية س تريعة ومستتتقلة
ومنتظمتتة لجميتتو حتتاالت التو يتتف واالحتجتتاز دون متتذكرة تو يتتفل بمتتا فتتي ذل ت
حاالت التو يف واالحتجاز بموجب انون اسمن الداخلي (النمسا)؛
 196-166مواءمت تتة القت تتانون المحلت تتي فيمت تتا يتعلت تتق بالست تتن الت تتدنيا للمست تتءولية
الجنائيةل ورفو هذه السن (أوروغواي)؛
 197-166مواص ت تتلة حمايت ت تتا الفعال ت تتة لوس ت تترة باعتباره ت تتا الوح ت تتدة الطبيعي ت تتة
واسساسية للمجتمو (مصر)؛
 198-166مواصتتلة تحستتين جميتتو ظتتروإ العبتتادةل وتعزيتتز التتوعي ونشتتر تتي
التسامح والسالت (اإلمارات العربية المتحدة)؛
 199-166المحافظتتة علتتى الوئتتات االجتمتتاعي متتن ختتالل االحتفتتاش باسحكتتات
القانونيتتة الستتارية التتتي تتتتيح لمختلتتف الطوائتتف الدينيتتة العتتي وممارستتة دين تتا دون
وص (بنغالدي )؛
 200-166وضتتو حتتد لممارستتة اللجتتوء إلتتى دعتتاو التش ت ير وغيتتر ذل ت متتن
الدعاو القانونية واإلدارية لفرض الر ابة علتى اسشتخام أو تغتريم أو حبست
لمجتترد تحتتدث أو كتتتابت عتتن ضتتايا سياستتيةل وإلغتتاء جميتتو المبتتادئ التوجي يتتة
التمييزية الخاصة بوسائا اإلعالت (الواليات المتحدة اسمريكية)؛
 201-166ضمان حرية التجمو وتكوين الجمعياتل وحرية الرأي والتعبيرل بما
في ذل على شبكة اإلنترن ل وحماية حرية الصحافة (فرنسا)؛
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 202-166ضت تتمان تشت تتجيو وحمايت تتة حريت تتة ال ت ترأي والتعبيت تترل بمت تتا فت تتي ذل ت ت
لوشخام والمنظمات لد التواصل عبر الموا و الشبكية العامة (نيوزيلندا)؛
 203-166النظتتر فتتي تتتد ّخالت بديلتتة وفعالتتة فيمتتا يتعلتتق باسشتتخام التتذين
ينت كون القوانين أو المعايير الوطنية المتعلقة بالحساسيات الدينية أو الثقافية متن
خالل نشر مواد م ينة أو وضع ا على اإلنترن (جامايكا)؛
 204-166اتخ تتاذ الت تتدابير المالئم تتة لتخفي تتف القي تتود المفروض تتة عل تتى حري تتة
التعبير وحرية اإلعالت (اليابان)؛
 205-166إصتتالس نظتتات ج ترائ التش ت يرل التتذي يتتءثر تتتنثيرا ستتلبيا علتتى حريتتة
التعبير (فرنسا)؛
 206-166ع تتدت الت تتذرع ب تتالقوانين ذات الص تتلةل بم تتا ف تتي ذلت ت تتانون النظ تتات
العتتاتل و تتانون وستتائل الترفيتته واالجتماعتتات العام تتةل للحتتد متتن الحتتق فتتي حري تتة
التجمو السلميل بما في ذل حرية منظمات المجتمو المدني (تيرلندا)؛
 207-166إنش تتاء لجن تتة انتخابي تتة مس تتتقلة تتمت تتو بوالي تتة رست ت ح تتدود ال تتدوائر
االنتخابي تتة ومرا ب تتة جم تتو اسم تتوال لالنتخاب تتات والحم تتالت االنتخابي تتة (الوالي تتات
المتحدة اسمريكية)؛
 208-166مواصلة توسيو مشتاركة المترأة فتي الحيتاة العامتة الوطنيتة (جم وريتة
فنزويال البوليفارية)؛
 209-166تعزيز الج ود الرامية إلى تشجيو مشاركة المترأة فتي الحيتاة العامتةل
ال سيما على المستويات العالية في الشركات (جزر الب اما)؛
 210-166تشجيو المشاركة السياسية للمرأة وزيتادة تمثيل تا فتي هييتات صتنو
القرار (ملديف)؛
 211-166مواصلة ج ودها إلعمال الحق في العملل بما في ذل متن ختالل
التعلي والتدريب التقنيين والم نيين (مصر)؛
 212-166الش تتروع ف تتي ح تتوار وطن تتي بش تتنن تطبي تتق ح تتد أدن تتى لوج تتور عل تتى
الجميو (هايتي)؛
 213-166إدراج العمل المنزلي ضمن المجتاالت التتي يشتمل ا تانون العمتلل
اسمر الذي د يزيد تحسين وضو العديد من العمال الم اجرين (النمسا)؛
 214-166مواصلة زيادة استحقا ات خدمات ا االجتماعية لصالح السكان من
أجل تعزيز كفاءة نظام ا الممتاز للرعاية االجتماعية (جم ورية فنزويال البوليفارية)؛
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 215-166مواصلة ما تبذله من ج ود ومتا طعتته متن التزامتات لتحستين حيتاة
شتتعب ا متتن ختتالل تتتوفير اسفضتتل فتتي مجتتاالت التعلتتي واإلستتكان والرعايتتة الطبيتتة
(كمبوديا)؛
 216-166مواص تتلة تنفي تتذ سياس تتات ا وبرامج تتا االجتماعي تتة بغي تتة تعزي تتز الوئ تتات
االجتماعيل ال ستيما متن أجتل مستاعدة كبتار الستن والمتواطنين محتدودي التدخل
(كمبوديا)؛
 217-166تخصيص ما يكفتي متن أمتوال واتختاذ تتدابير فعالتة لتتوفير مستاعدة
مالئمة لكبار السن (فيي نات)؛
 218-166التعجي ت تتل ف ت تتي بن ت تتاء مزي ت تتد م ت تتن المستش ت تتفيات والعي ت تتادات العام ت تتة
والمجتمعية في إطار الخطة الرئيسية للرعاية الصحية لعات ( 2020زمبابوي)؛
 219-166النظر في توسيو تطبيق لوائح الصحة والستالمة لتشتمل الممارستين
غير الطبيين وإجراء رصد منتظ سنشطت (جامايكا)؛
 220-166تحسين سبل وصول الفيات الضتعيفةل بمتا فتي ذلت نستاء وأطفتال
اسسر ذات التدخل المتنخفو والمتوستا علتى ختدمات التعلتي والرعايتة الصتحية
(جم ورية الو الديمقراطية الشعبية)؛
 221-166مواصتتلة تقتتدي اإلعانتتات والتتدع المتتالي متتن ختتالل نظتتات التتتنمين
"ميت تتدي شت تتيلد اليت تتف" ( )MediShieldلجميت تتو المت تتواطنين والمقيمت تتين الت تتدائمينل
ال سيما كبار السن والمحتاجون والمعوزون (بروني دار السالت)؛
 222-166مواصلة تطوير التعلي الشامل للجميتو وتعزيتز التعلتي متد الحيتاة
(بيالروغ)؛
 223-166اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان استتمرار تمتتو شتعب ال ال ستيما
اسطفالل بإمكانية الحصول على تعلي ميسور التكلفة (بروني دار السالت)؛
 224-166مواصلة وضو برامج ت دإ إلى وصول الفيتات الضتعيفة إلتى تعلتي
جيتتد عل تتى تتدت المس تتاواة متتو ايخت ترينل متتو التركي تتز بشتتكل خ تتام علتتى إدم تتاج
اسشتخام ذوي اإلعا تة واسطفتال التتذين يعتانون متن الفقتتر وضتمان المستاواة بتتين
الجنسين (شيلي)؛
 225-166اعتمتتاد المزيتتد متتن التتتدابير لضتتمان تمتتتو اسشتتخام ذوي اإلعا تتة
تمتع ا تام ا بحقو ل ال سيما الحق في التعلي وفي الحصول على الخدمات وفتي
الوصول إلى الخدمات (إسرائيل)؛
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 226-166مواصلة الج ود الرامية إلى توفير مزيد من الفرم لوشخام ذوي
اإلعا ة وتمكين من أن يصبحوا جزءا ال يتجزأ من المجتمو (عمان)؛
 227-166مواصت تتلة ج ودهت تتا لتحست تتين الرعايت تتة الصت تتحية والتعلت تتي والرعايت تتة
المقدمة لوشخام ذوي اإلعا ة (المملكة العربية السعودية)؛
 228-166ض تتمان أن يش تتمل تتانون التعل تتي اإللزام تتي اسطف تتال ذوي اإلعا تتة
(أوغندا)؛
 229-166مواصتتلة ستتعي ا إلتتى بنتتاء مجتمتتو شتتامل للجميتتو يتتتيح لوشتتخام
ذوي اإلعا تتة كتتل فرصتتة ممكنتتة كتتي يستتاهموا فيتته ويصتتبحوا جتتزءا ال يتج تزأ منتته
(جم ورية إيران اإلسالمية)؛
 230-166مواصلة ضمان خدمات الرعاية وتكافء فرم الحصول على العمتل
لوش ت تتخام ذوي اإلعا ت تتة عل ت تتى ت تتدت المس ت تتاواة م ت تتو ايخت ت ترين (جم وري ت تتة الو
الديمقراطية الشعبية)؛
 231-166مواصلة وتعزيز الج ود الرامية إلى إدماج اسطفال ذوي اإلعا ة في
نظات التعلي العادي (ملديف)؛
 232-166اتختتاذ التتتدابير المالئمتتة لضتتمان إدمتتاج اسطفتتال ذوي اإلعا تتة فتتي
نظات التعلي اسساسي اإللزامي (الكوي )؛
 233-166مواصت تتلة اعتمت تتاد تت تتدابير تكفت تتل معاملت تتة الالجيت تتين معاملت تتة الئقت تتةل
ال ستتيما متتن ختتالل اعتمتتاد إج تراءات أو تليتتات لحمايتتة مقتتدمي طلبتتات اللجتتوءل
ال سيما الفتيان والفتيات والمراهقون غير المصحوبين (كولومبيا)؛
 234-166ست ّتن تتوانين تتتنص علتتى حتتق اسطفتتال فتتي الحصتتول علتتى الجنستتية
ال س تتيما اسطف تتال المول تتدون ف تتي س تتنغافورة ال تتذين ال يس تتتطيعون الحص تتول عل تتى
جنسية أخر (بنما)؛
 235-166إذكاء الوعي بآثار تغير المناخ (هايتي)؛
 236-166تكثيف ج ود محاربة التطرإ واإلرهتاب فتي مرحلتة مبكترة لضتمان
استمرار تمتو جميو السنغافوريين بحقوق اإلنسان والحريات اسساسية (إثيوبيا).
 -167جميتتو االس تتتنتاجات و/أو التوص تتيات ال تتواردة ف تتي ه تتذا التقري تتر تعبّتتر ع تتن مو تتف
الدولتتة (التتدول) التتتي تتدمت ا و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض .وال ينبغتتي أن يف ت أن تتا
تحظى بتنييد الفريق العامل بكامله.
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