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 مقدمة  
عقدددد الفريدددق العامدددال املعدددا بالسدددتعراض الددددورج الشدددامال  املنشددد   وجدددب قدددرار  لددد   -1

. 2016كددانو  اليناي/يندداير   29إىل  18  دورتددا الرابعددة والعشددرين ة الفدد ة مددن 5/1حقددوا اسنسددا  
كدددددانو  الينددددداي/   27احلالدددددة ة سدددددنغافورة ة اسلسدددددة السادسدددددة عشدددددرة املعقدددددودة ة واسُتعرضددددد  

وفدددد سدددنغافورة السدددفةة املترولدددة  واارة الشددداو  انارجيدددة  تشدددا   ينددد    . وترأسددد2016 ينددداير
  29تشدد . واعتمددد الفريددق العامددال التقريددر املتعلددق بسددنغافورة ة جلسددتا الينامنددة عشددرة املعقددودة ة 

 . 2016يناير كانو  اليناي/
  اختددار  لدد  حقددوا اسنسددا  فريددق املقددررين التددا  2016كددانو  اليناي/يندداير   12وة  -2

  "اجملموعة الينالثية" لتيسة استعراض احلالة ة سنغافورة: إكوادور وبوتسوانا وملديف.
مددن  5والفقددرة  5/1مددن مرفددق قددرار  لدد  حقددوا اسنسددا   15وعمددالا ب حكددام الفقددرة  -3

    صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة ة سنغافورة:16/21قراره مرفق 
 (؛A/HRC/WG.6/24/SGP/1)أ( )15عرض كتايب مقدم وفقاا للفقرة تقرير وطا/ )أ( 
 )ب(15جتميددل للمعلومددات أعدتددا املفوضددية السددامية حلقددوا اسنسددا  وفقدداا للفقددرة  )ب( 

(A/HRC/WG.6/24/SGP/2؛) 
)ج( 15تدددددددا املفوضدددددددية السدددددددامية حلقدددددددوا اسنسدددددددا  وفقددددددداا للفقدددددددرة مدددددددوجز أعد )ج( 

(A/HRC/WG.6/24/SGP/3.)  
وُأحيل  إىل سدنغافورة  عدن طريدق اجملموعدة الينالثيدة  قائمدة أسدهتلة أعدد ا سدلفاا إسدبانيا   -4

وأملانيدددددا  وبلريكدددددا  واسميوريدددددة التشددددديكية  وسدددددلوفينيا  وسويسدددددرا  ولي تنشدددددتاين  واملكسدددددي   
ملتحددددة لاييانيدددا العيمدددا وليرلنددددا الشدددمالية  والندددرويا  و ولنددددا  والوليدددات املتحددددة واململكدددة ا

  األمريكية. وميكن الطالع علا األسهتلة ة املوقل الشبك  انارج  للفريق العامال.

   موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

ال الدائم لسنغافورة  فو غوك جوج  إ  بلده يدعم عمليدة السدتعراض الددورج قال املمين -5
الشدددامال ومدددا اال ملتزمددداا هبدددا. فيددد  تدددوفر إطددداراا تتسددداوا فيدددا  يدددل الددددول سجدددراء مناقشدددة بشددد   
اسجنااات والتحديات ة  ال حقوا اسنسا . وقد أتاح الستعراض لسنغافورة فرصة السدتماع 

وتقيدديم التقدددم احملددرا وإوددراك مواطنييددا و تمعيددا املدددي مددن أجددال التوصددال إىل إىل لراء اآلخددرين  
   دفيا املتمينال ة بناء  تمل عادل يستوعب اسميل.
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وأوددار إىل أ  السددتعراض ميينددال أيصدداا فرصددة للدددول لتقاسددم  ارسددا ا الفصددلا وجتارهبددا.  -6
ات املسدتمرة املتمينلدة ة التعامدال مدل وستتقاسم سنغافورة مل الدول األخدرا كيفيدة إدار دا للتحددي

حماولتيدا  دين ة  تمعيدا املتندوع  ة سديااالقوا األساسية واسو رية املتمينلة ة العرا واللغدة والد
  التغلب علا التحديات اسمنائية والجتماعية اليت تواجييا.

إجيدداد  وقالدد  رئيسددة الوفددد السددنغافورج  السدديدة تشددا   إ  لددبر حكايددة سددنغافورة  ددو -7
الس اتيريات السياسية والقتصدادية والجتماعيدة الصدحيحة لددعم  يدل اليوائدف ة سدنغافورة 

. ومل يتحقدددق متندددوع اللغدددات واألديدددا  والينقافددداتو . وسدددنغافورة  تمدددل متعددددد األعدددراا بوجدددا عدددام
الوئدددام الجتمددداع  ة البلدددد صددددفةا بدددال بفعدددال خيدددارات وسياسدددات مدروسدددة. فكدددال طائفدددة فيدددا 

اآلخرين. ومدن األييدة  كدا  أ   عدة لستيعاب اليوائف األخرا دو  ادعاء أفصليتيا علامست
بوضدددعيا ك غلبيدددة  عددددم التمسددد   اجملموعدددة العرقيدددة الصدددينية الددديت تشدددكال األغلبيدددة وافقددد  علدددا

  ساعد ة احلفاظ علا  ال مش ك سميل السنغافوريني. ما
سددنغافورج. وأضدداف  أ  سددنغافورة ركددزت علددا وقالدد  السددفةة إ  احلكومددة تقدددر كددال  -8

األساسدديات ة العقددود الينالثددة األوىل لبندداء الدولددة و دد : األمددن وتكددافا الفددر  ة احلصددول علددا 
تعلدددديم جيددددد  والسددددتقرار الددددو يف   وةلدددد  مسددددكن. وملواجيددددة الفرددددوة ة الدددددخال اآلخدددد ة ة 

مدن اسجدراءات ة السدنوات العشدر املاضدية التساع بسبب العوملة والينورة التكنولوجية  اُّتخ  مزيد 
لصما  احلراك الجتماع  وتوفة اليم نينة لكبار السدن السدنغافوريني كد  تيدال سدنغافورة  تمعداا 

  وامالا للرميل.
وقالدددد  إ  احلكومددددة ل تددددزال ملتزمددددة بددددال كلددددال بواجددددب العنايددددة بالسددددنغافوريني و ايددددة  -9

  ا الصدد بغض النير عن أج استعراض جتريا األمدم حقوقيم األساسية  و   تب ل جيوداا ة 
املتحدة ة  ال حقوا اسنسا . وأضاف  أ  سدنغافورة ملتزمدة بد   تيدال  تمعداا منصدفاا وعدادلا 
ومتعدد األعراا  تسدود فيدا ثقافدة العتمداد علدا الدنف  والددعم املتبدادل  وملتزمدة أيصداا باحلفداظ 

و   عالقة بُني  علا مدا السنوات انمسني املاضية.  علا عالقة الينقة بني احلكومة والشعب
مدددن العناصدددر األساسدددية األخدددرا للنرددداح الددد ج  احلوكمدددة الروددديدة واملنيدددور التيلعددد وقدددد كانددد  

  حققتا سنغافورة.
ولحيدددد  أ  اجملتمددددل السددددنغافورج لخدددد  ة التغددددة. وقالدددد  إ  احلكومددددة نفدددد ت عدددددة  -10

انددا  هبددا لتعزيددز احلمايددة الجتماعيددة وتدددعيم الوئددام سددتعراض السددابق سياسددات جديدددة مندد  ال
( وحزمة جيدال الدرواد MediShield Lifeالت مني "ميدج ويلد ليف" ) الجتماع   من قبيال نيام

(Pioneer Generation Package/وخيدة التمكددني الشداملة لصود ا  إلوج اسعاقدة. وة ةددوا ) 
ا األودددددددد ا  إلوج اسعاقددددددددة؛ وة   صدددددددددق  سددددددددنغافورة علددددددددا اتفاقيددددددددة حقددددددددو 2013يوليددددددددا 
  وقعدددد  علددددا التفاقيددددة الدوليددددة للقصدددداء علددددا  يددددل أوددددكال التمييددددز العنصددددرج؛ 2015 عددددام

وانصدددم  ة العدددام نفسدددا إىل بروتوكدددول مندددل الجتدددار باألوددد ا   و اصدددة النسددداء واألطفدددال  
ة عددددا الوطنيددددة وقمعددددا واملعاقبددددة عليددددا املكمددددال لتفاقيددددة األمددددم املتحدددددة ملكافحددددة اسرميددددة املنيمدددد

  )بروتوكول بالةمو(.
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وقالددد  السدددفةة إندددا علدددا الدددرغم مدددن أ  مبدددادو احلوكمدددة ة سدددنغافورة  وكيفيدددة  ايتيدددا  -11
حلقوا اسنسا   وحفا يا علا الوئام الجتماع  قد ل يتسدق ةامداا مدل كيفيدة تنيديم اجملتمعدات 

يددديولوج  ة التعامددال مددل حقددوا األخددرا لنفسدديا  فددا  سددنغافورة اعتمدددت ًردداا عمليدداا وغددة إ
اسنسددا . ولحيدد  أ  بلدددا  الغددرب جيددب أ  تراجددل بعددض سياسددا ا األكينددر ليااليددة ألًددا غددة 
مالئمددة  كمددا ثبدد   للتصدددج للميددا ر العصددرية لفر دداب والتيددري وايرددرة. ولدد ل  ينبغدد  أ  

نسدا  بيريقتدا اناصدة  يُعيا كال بلد الوق  واجملال لتحقيدق تنميتدا اناصدة والنيدوض  قدوا اس
  مل مراعاة سياقا الجتماع  والينقاة الفريد.

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
وفداا ببيانات خدالل جلسدة التحداور. وتدرد التوصديات املقدمدة خدالل جلسدة  113أدىل  -12

  التحاور ة الفرع اليناي أدناه.
تعلديم والصدحة. ورحبد  بالتصدديق علدا اتفاقيدة حقدوا وأوادت نيبال بالستينمار ة ال -13

األوددد ا  إلوج اسعاقدددة والتوقيدددل علددددا التفاقيدددة الدوليدددة للقصددداء علددددا  يدددل أودددكال التمييددددز 
العنصرج  وورع  سنغافورة علا النيدر ة التصدديق علدا مدا تبقدا مدن صدكوك دوليدة أساسدية 

  حلقوا اسنسا .
سم خا ا مل سدنغافورة ة وضدل خيدة عمدال وطنيدة وأعرب   ولندا عن استعداد ا لتقا -14

بش   األعمدال التراريدة وحقدوا اسنسدا . وأعربد  عدن قلقيدا إااء اسعددامات وأحكدام اسعددام 
  اسديدة من  الستعراض السابق.

ورحبددد  إسدددرائيال بقدددانو  مندددل الجتدددار بالبشدددر  وقدددانو  احلمايدددة مدددن التحدددر   ومشدددروع  -15
( والتددددابة MediShield Lifeونيدددام التددد مني "ميددددج وددديلد ليدددف" ) تكملدددة الددددخال مدددن العمدددال 

  املتعلقة باملواطنني كبار السن وتو يف األو ا  إلوج اسعاقة.
وألق  نيكاراغوا الصوء علا إعياء األولوية للتعليم والصحة والستينمار املكينف فييمدا  -16

  وحتسني نوعية حياة األو ا  إلوج اسعاقة.
نيرةيدددا عدددن تقددددير ا للريدددود الراميدددة إىل تعزيدددز احلمايدددة الجتماعيدددة والتعلددديم وأعربددد   -17

والرعايددة الصددحية. ورحبدد  بزيددادة عدددد النسدداء ة املناصددب العليددا  ومكتددب املسدداعدة القانونيددة  
  وبرناما املساعدة القانونية اسنائية.

سة حلماية حقوا اسنسا  وورع  النرويا سنغافورة علا اُّتاإل مزيد من التدابة امللمو  -18
 2014اناصدددددة باألقليدددددات اسنسدددددية. وأعربددددد  عدددددن قلقيدددددا إااء اسدددددتهتناي اسعددددددامات عدددددام  

 . 2015و
ورحبددد  ُعمدددا  بالتنميدددة الجتماعيدددة والقتصدددادية  والوئدددام والنسدددرام بدددني املدددواطنني   -19

  والتصديق علا اتفاقية حقوا األو ا  إلوج اسعاقة.
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ن تقدددير ا سيددود تعزيددز الوئددام الددديا واسثددا   ددا ة إللدد  القددوانني وأعربدد  باكسددتا  عدد -20
اسسددالمية اسديدددة  والتحسددينات الدديت أُدخلدد  علددا حمدداكم الشددريعة  وخيددة العمددال الجتماعيددة 

  ملكافحة التيري.
ولحي  بنما بارتياح التعدديالت الديت أُدخلد  مداخراا علدا الصدكوك القانونيدة اسزائيدة.  -21

  أ  ترا مواطا سنغافورة يتمتعو  باحلرية التامة ة  ال اسعالم.وةن  
ورحبددد  بددداراغواج بزيدددادة اسعاندددات امل صصدددة حلمايدددة كبدددار السدددن  وبالتصدددديق علدددا  -22

لتحسدني إمكانيدة وصدول  2016-2012اتفاقية حقوا األو ا  إلوج اسعاقة  و ية الفد ة 
  األو ا  إلوج اسعاقة.

وء علدا التقدددم احملدرا ة  لدة أمددور بينيدا تنفيدد  السياسدات القتصددادية وألقد  بدةو الصدد -23
  والجتماعية من أجال  تمل أكينر عدالة ومشولا  وك ل  علا جيود  اية العمال املياجرين.

وأودددادت الفلبدددني بدددانيوات الكبدددةة الددديت بُددد ل  ة مكافحدددة الجتدددار بالبشدددر  و يدددود  -24
  ين.ترسيخ حقوا العمال املياجر 

وأودارت بولندددا إىل أ  جمدة  ددالا لتحسدني التدددابة املاسسدية والتعدداو  مدل لليددات حقددوا  -25
  اسنسا .

ونو دددد  الاتغددددال بالتنميددددة القتصددددادية ة سددددنغافورة  لكنيددددا أعربدددد  عددددن أسددددفيا أل   -26
  سنغافورة أً  الوقف الختيارج الفعل  لعقوبة اسعدام.

وتعزيددز حقددوا اسنسددا   ل سدديما التدددابة املتعلقددة بددالتعليم  وأوددادت قيددر  يددود  ايددة -27
  واندمات الصحية وكبار السن.

ولحي   يوريدة كوريدا اسيدود الفعليدة الديت تبد يا سدنغافورة سعمدال حقدوا اسنسدا    -28
ل سدديما انيددة الرئيسددية للرعايددة الصددحية  وايددط الدددعم الفصدد  انددا  بكبددار السددن  وإجددااة 

  اليت تدفعيا احلكومة. األبوة
ورحددددددب الحتدددددداد الروسدددددد  بالسياسددددددة اسديدددددددة املتمينلددددددة ة تددددددوفة الدددددددعم الجتمدددددداع   -29

للمددواطنني  ل سدديما كبددار السددن وحمدددودو الدددخال  وبالتصددديق علددا اتفاقيددة حقددوا األودد ا  
  إلوج اسعاقة.

سيما حتسني اندمات وأوارت اململكة العربية السعودية إىل اسجنااات اليت حتقق   ل  -30
  الجتماعية املقدمة إىل كبار السن وحمدودج الدخال.

وأوارت السنغال إىل التدابة الرامية إىل حتسني نيام التعليم ووضدل كبدار السدن وبتقدد   -31
  املساعدة ل وج الدخال احملدود.
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وتعزيددددز ورحبدددد  صددددربيا بدددداسيود الراميددددة إىل ترسدددديخ احلقددددوا الجتماعيددددة والقتصددددادية  -32
التماسددد  الجتمددداع  وودددرع  سدددنغافورة علدددا دراسدددة إمكانيدددة قبدددول املعددداية العامليدددة املتعلقدددة 

  باحلقوا املدنية والسياسية.
وودددرع  سدددةاليو  سدددنغافورة علدددا تصدددمني تشدددريعا ا تعريفددداا واضدددحاا سميدددل أودددكال  -33

  لتمييز ضد املرأة.التمييز ضد املرأة  ا يتماوا مل اتفاقية القصاء علا  يل أوكال ا
وورع  سلوفاكيا سنغافورة علا التنفي  التام لقانو  منل الجتار بالبشر. وأعرب  عدن  -34

  قلقيا إااء تيبيق عقوبة اسعدام.
  ورحب  سلوفينيا بالااما الرامية إىل حتسني و اية حقوا كبار السن. -35
 . 2014هتناي اسعدامات عام وأعرب  جنوب أفريقيا عن أسفيا لقرار سنغافورة است -36
ورحبددد  إسدددبانيا بالتقددددم ة مكافحدددة الجتدددار باألوددد ا   وبانيدددة الوطنيدددة ملكافحدددة  -37

  من قانو  العقوبات. 377Aالعنف املنز . وورع  علا إلغاء املادة 
رة لصددددما  حقددددوا مواطنييددددا. وأوددددادت سددددرج لنكددددا بددددانيوات الدددديت اُّتدددد  ا سددددنغافو  -38

  ميا إىل بروتوكول بالةمو.إىل انصماوأوارت 
  وسلرم  السويد بالتزام سنغافورة بالستعراض الدورج الشامال. -39
وأكدت سويسرا من جديد أ  عقوبة اسعدام لي  يا أثر رادع. وأعرب  عن قلقيا من  -40

  أ  قانو  العقوبات وقوانني أخرا جتيز التوقيف دو  حماكمة.
للتدددابة الراميددة إىل احلفدداظ علددا التفددا م بددني أتبدداع  وأعربدد  طاجيكسددتا  عددن تقدددير ا -41

  اتلف الديانات.
واتفاقيدددة   ورحبدد  تايلنددد بانصددمام سددنغافورة لتفاقيدددة حقددوا األودد ا  إلوج اسعاقددة -42

اسيدود الراميدة إىل صدو   ة بالجتار باألو ا . وأوارت إىلرابية أمم جنوب ورا لسيا املتعلق
 ريق تعزيز قانو  تو يف العمالة األجنبية. حقوا العمال األجانب عن ط

ليشدديت باملنيومددة الوطنيددة لالتصددالت الشددبكية بشدد   العنددف العددائل   -ورحبدد  تيمددور  -43
  وفرقة العمال املش كة بني الوكالت املعنية بالجتار باألو ا .

بالتعددديالت القانونيددة الدديت اعُتمدددت لتحسددني  ايددة العمددال  وأوددادت ترينيددداد وتوبدداغو -44
  .ار السن السنغافورينيوالفتيات والشابات  وباملبادرات الرامية إىل ضما  رفاه كب

ورحب  تركيا بالتدابة الرامية إىل توسيل وبكة الصما  الجتمداع  وودرع  سدنغافورة  -45
  اء.علا املص  ة تعزيز جيود ا حلماية حقوا النس

ولحيدد  أوغندددا أ  الكينددة مددن الصددكوك الدوليددة مل ُيصدددا علييددا بعددد   ددا ة إللدد   -46
  التفاقية اناصة بوضل الالجهتني والتفاقية املتعلقة بوضل األو ا  عدمي  اسنسية.
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وأودددارت أوكرانيدددا إىل التدددزام سدددنغافورة بالعلمانيدددة والتعدديدددة العرقيدددة لصدددما  التكدددافا ة  -47
  والُفر  سميل املواطنني.املكانة 
ولحيدد  اسمدددارات العربيددة املتحددددة التقدددم احملدددرا ة  ددا  احلقدددوا الجتماعيددة وحريدددة  -48

  الدين.
ورحبدددد  اململكددددة املتحددددددة بالتدددددابة اسديددددددة املت دددد ة حلمايددددة العمدددددال امليدددداجرين مدددددن  -49

 ل حريددددة التعبددددة واسعددددالمالسددددتغالل. وحيندددد  علددددا تنقدددديئ القددددوانني واللددددوائئ الدددديت ميكددددن أ  ةندددد
  بالقصاء. والترمل وعلا وقف جتر  التشية

ورحبددد  الوليدددات املتحددددة بقدددانو  مندددل الجتدددار بالبشدددر. وأعربددد  عدددن قلقيدددا إااء عددددم  -50
احدد ام حقددوا األفدددراد املدنيددة والسياسددية   دددا ة إللدد  حقددوا املينليدددات واملينليددني ومزدوجدد  امليدددال 

نسددانية وحددامل  صددفات اسنسددني  وإااء القيددود املفروضددة علددا حريددة اسنسدد  ومغددايرج ايويددة اس
  التعبة.
ورحب  أوابكستا  باسجندااات املتعلقدة بصدما  سديادة القدانو  وبالتصدديق علدا اتفاقيدة  -51

  حقوا األو ا  إلوج اسعاقة وبروتوكول بالةمو.
حقدددوا األوددد ا  إلوج ورحبددد   يوريدددة فندددزويال البوليفاريدددة بالتصدددديق علدددا اتفاقيدددة  -52

اسعاقدددة  والتقددددم احملدددرا ة تنفيددد  خرييدددة اليريدددق الوطنيدددة سدمددداج األوددد ا  إلوج اسعاقدددة ة 
   اجملتمل.
وأعربددد  بدددنغالديق عدددن تقددددير ا للحفددداظ علدددا الوئدددام الجتمددداع  مدددن خدددالل أحكدددام   -53

اجرين  ورحبدد  قانونيددة تددنى علددا احدد ام التنددوع. ولحيدد  اسيددود الراميددة إىل ضددما  رفدداه امليدد
   بتعزيز احلماية الجتماعية للمواطنني حمدودج الدخال.

ولحي  امبابوج السياسات والااما الرامية إىل حتسدني احلمايدة الجتماعيدة  ل سديما  -54
 اية كبار السن والفهتات إلات الدخال احملدود واملتوسط. ورحب  بالتصديق علدا اتفاقيدة حقدوا 

  وكول بالةمو.األو ا  إلوج اسعاقة وبروت
ورحبددد  أفغانسدددتا  بتنفيددد  انيدددة الوطنيدددة الينانيدددة لصوددد ا  إلوج اسعاقدددة ملسددداعد م  -55

  علا الندماج ة اجملتمل بشكال  أفصال.
ورحب  ألبانيا بالتدابة اليت اُّتد  ا سدنغافورة لتدوفة رعايدة ميسدورة التكلفدة وإلات نوعيدة  -56

  اما الالامة وتوفة ايياكال األساسية إلات الصلة.جيدة لكبار السن   ا ة إلل  وضل الا 
ورحب  اسزائر بتدابة تعزيز براما الرعاية الجتماعية  ل سيما فيما يتعلق ب ود الندا   -57

  عوااا  وبانية الوطنية اناصة بكبار السن.
يدا ورحب  األرجنتني  ية العمال الوطنية ملكافحة الجتار باألود ا  وأعربد  عدن قلق -58

 إااء تيبيق عقوبة اسعدام. 



A/HRC/32/17 

9 GE.16-06207 

ورحبدد  أسدد اليا بالتصددديق علددا اتفاقيددة حقددوا األودد ا  إلوج اسعاقددة والتوقيددل علددا  -59
التفاقية الدولية للقصاء علا  يل أوكال التمييز العنصرج  فصالا عن قانو  اسدتعمال العقداقة 

  املعدل وقانو  العقوبات املعدل.
 ج أحراتا سدنغافورة مند  السدتعراض السدابق اندا  هبدا   دا ورحب  النمسا بالتقدم ال -60

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.

  قال  سنغافورة إ  إا اا األرواح ل جيلب اجملدد ورداا علا أسهتلة تتعلق بعقوبة اسعدام -61
ألج  تمدددل  متحصدددر. لكدددن سدددنغافورة طبقددد  عقوبدددة اسعددددام كدددرادع  عدددن ارتكددداب أودددد اسدددرائم 

  خيورة كالقتال والجتار بامل درات.
وقالدد  سددنغافورة إًددا بلددد صددغة ومكددتت بالسددكا   وتقددل ة منيقددة  توجددد فييددا مراكددز  -62

مل دددرات. ويكتسدد  ضددما  احلددق األساسدد  للسددنغافوريني ة السددالمة واألمددن رئيسددية لالجتددار با
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. وةكندد  سددنغافورة مددن احلددد مددن 

    امل درات.معدلت تعاط
  وعقب استعراض منتيم للعدالدة اسنائيدة ونقاودات جدادة ة الاملدا   2012وة عام  -63

  حددت سنغافورة حالت  خاصة  للغاية تصدر فييا عقوبة اسعدام.
وُيس وددد ة تيبيددق العقدداب البدددي  بدددأج الصددرورة والتناسددب. و ندداك حدددود  قصددوا  -64

  ط  مصبوطة للغاية.لعدد الصربات تيبق وفق ورو 
اسددددترابةا لدددددعوات مددددن  2014وسددددنر  سددددنغافورة قددددانو  احلمايددددة مددددن التحددددر  عددددام  -65

   مواطنييا ومنيمات اجملتمل املدي لتعزيز احلماية من التحر    ا ة إلل  التحر  علا اسن ن .
وتسددتعرض سددنغافورة باسددتمرار املعا دددات األساسددية وتعمددال بشددكال  جدددج مددل  يهتددات  -66

املعا دات. ورغم أ  سنغافورة ليس  طرفاا ة بعض املعا دات فا  سياسا ا احمللية ةتينال عموماا 
  سو ر ا.

وأتاح  سنغافورة اجملال حلرية الترمل دو  اسخالل بالنيام والستقرار. وُيشد ط عدادةا  -67
تدنيدة علدا احلصول علا ترخيى لعقد جتمعات عامة  باسدتينناء الترمعدات الديت تشدكال اداطر م

ميددددا رة عامددددة ة ركددددن  88  جددددرت 2015و 2012السددددالمة واألمددددن. وة الفدددد ة بددددني عددددام  
  .(Speakers’ Cornerاملتحدثني )

وطبقدددد  سددددنغافورة التوقيددددف الحتيدددداط  دو  حماكمددددة كمددددالإل  أخددددة فقددددط وة  ددددروي  -68
ا  قدانو  األمدن الدداخل  استيننائية ملواجية التيديدات انيدةة للنيدام العدام أو األمدن الدوطا. وكد
  فعالا للتصدج لتيديد اسر اب ة مناخ التوتر األما السائد حالياا.
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وخيصددل التوقيددف الحتيدداط  لددنف  الصددوابط واملددوااين الدديت خيصددل يددا التوقيددف العددادج.  -69
تمدل وإعادة الت  يال عنصر رئيس  من العناصر اليت تساعد احملتردزين علدا النددماج  ددداا ة اجمل

بعددددد اسفددددراج عددددنيم. ويقدددددم متيوعددددو  مددددن  اعددددة اسصددددالح الددددديا نصددددائئ دينيددددة ملكافحدددددة 
 املتيرفة.  ااسيديولوجي

وفيمدا يتعلددق بالجتددار باألودد ا   أنشدد ت سددنغافورة فرقددة عمددال مشدد كة بددني الوكددالت  -70
   وسددنر 2012  وأطلقدد  خيددة عمددال وطنيددة عددام 2010معنيددة بالجتددار باألودد ا  ة عددام 
. ووارك  سدنغافورة ة ةويدال مبدادرات التوعيدة العامدة  2015قانو  منل الجتار بالبشر ة عام 

وأقام  وراكةا مل اجملتمل املدي لتقد  املساعدة  من قبيدال تدوفة فدر  عمدال ماقتدة ودرو  لغدة 
للصددحايا. وكاندد  سددنغافورة مددن أوىل الدددول الدديت صدددق  علددا اتفاقيددة رابيددة أمددم جنددوب وددرا 

  .2016يا املتعلقة بالجتار باألو ا  ة كانو  اليناي/يناير لس
ورداا علا ساال عن املستنكفني ضمةياا  أكدت سنغافورة أًا وجددت نفسديا أمدام خيدار   -71

وحيد  دو العتمداد ة الددفاع عدن نفسديا علدا املدواطنني اسندود. فاندمدة الوطنيدة تيبدق علدا  يدل 
مني الدائمني  بغض النير عدن العدرا أو الددين. وتعد ي سدنغافورة بداحلق السنغافوريني ال كور واملقي

ة الدين كحق  دستورج  لكن السماح لصفراد بعدم الخنراط ة اندمدة الوطنيدة أو اختيدار أودكال  
  بديلة يا من و نا أ  ُيصعف دعم اسميور القوج يا وياثر علا الدفاع عن سنغافورة.

التعبدددة  مل ُكددداكم أج وددد ى ة سدددنغافورة لنتقددداده للحكومدددة أو  وفيمدددا يتعلدددق  ريدددة -72
لسياسا ا  رغم أ  كينةين يقومو  ب ل . ويصمن الدستور احلق ة حرية التعبة. لكن جيب أ  
تكددو   ندداك ضددمانات حتمدد   ددن يسدديهتو  اسددت دام  دد ا احلددق فيشددو و  معتقدددات اآلخددرين أو 

  الدينية. كرضو  علا الكرا ية العرقية أويسيهتو  إلييا  أو ييينو  معتقدا م و 
وتساوج خية إصدار ال خيى بني األخبار امليبوعة وتل  املنشورة علدا اسن ند  مدن  -73

  حيث القواعد التنييمية  لكنيا ل تغة املعاية امليلوبة املتعلقة باحملتوا.
األميدددة اسعالميدددة  وقدددد اسدددُتكمرال إطدددار تنيددديم وسدددائط اسعدددالم ب كيدددز قدددوج علدددا حمدددو -74

واملعلوماتيدة. وأُنشددجمل اجمللد  املسددتقال حملدو األميددة اسعالميدة واللرنددة التوجيييدة للصددحة اسلك ونيددة 
  املش كة بني الواارات لتحقيق   ه األ داي.

وة قصددايا التشددية بالسياسدديني  تعلددق سددنغافورة أييددة كبددةة علددا مصددداقية املاسسددات  -75
اكم. فالينقددة والسدددمعة ميزتدددا  اسدديني. ويُيعدددن ة املددزاعم التشددديةية أمددام احملدددالعامددة والزعمددداء السي

  تقدرا  بينمن ة احلكومة ول تريد سنغافورة أ  ُكطَّ من قدريا. ل
وأكدت سنغافورة أ  املينليات واملينليني ومزدوج  امليال اسنس  ومغايرج ايويدة اسنسدانية  -76

من اجملتمل السنغافورج ويُعتَدَري باسياما م كغة م من  وحامل  صفات اسنسني يشكلو  جزءاا 
املدواطنني. ويتعددني علدا احلكومددة إدارة املسدائال املتعلقددة باملينليدات واملينليددني ومزدوجد  امليددال اسنسدد  
ومغددايرج ايويددة اسنسددانية وحددامل  صددفات اسنسددني علددا عددو براغمدداو يراعدد  احلساسدديات دو  

 نغافورة  تمل حمافت ة األسا . تعريض اجملتمل للتصدع أل  س
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مدددددن قدددددانو  العقوبدددددات بشددددد   اللدددددواط الددددديت ورثتيدددددا عدددددن احلقبدددددة  377Aول تنفددددد  املدددددادة  -77
السددتعمارية مددن تدداريخ سددنغافورة مددا مل تُرتكددب انتياكددات أخددرا. وللمينليددات واملينليددني ومزدوجدد  

يعيشددوا حيددا م  ريددة. وقددد امليددال اسنسدد  ومغددايرج ايويددة اسنسددانية وحددامل  صددفات اسنسددني أ  
الحتفدداظ هبدد ا القددانو . وإلكددر رئددي  الددواراء ة  2007قددرر الاملددا  بعددد نقاوددات مكينفددة عددام 

إللدد  الوقدد  أنددا مددن األفصددال القبددول هبدد ا القددانو  رغددم مددا يتسددم بددا مددن غمددوض وعدددم ترتيددب 
ريقدة أو بد خرا. مشةاا إىل أنا من غة احلكمة أ  ميار  أج ضغط ة  د ه القصدية لتسدويتيا بي

وتعددارض سددنغافورة بشدددة التمييددز والتحددر  و دد  ل ةيددز ضددد املينليددات واملينليددني ومزدوجدد  امليددال 
اسنس  ومغايرج ايوية اسنسانية وحامل  صفات اسنسني  رَن يتقدمو  بيلبدات للحصدول علدا 

ال العدام سميدل و ائف ة اندمة املدنية. فالنيا املتبل  و )عق ودَع غةك يعيق(  وإتاحة اجملد
  الفهتات  وةكني اجملتمل من التيور تدرجيياا واُّتاإل قراراتا  اعياا.

ولحي  أإلربيردا  التصدديق علدا اتفاقيدة حقدوا األود ا  إلوج اسعاقدة والنصدمام  -78
   إىل بروتوكول بالةمو. ورحب  بتشكيال اللرا  التوجييية حللقات بناء الينقة بني األعراا واألديا .

ورحب  جدزر البيامدا بسياسدات وبدراما سدنغافورة الديت تت د  الندا  حمدوراا يدا  وبنياميدا  -79
الشامال للرعاية الصحية  وبزيادة مساعد ا لصو ا  إلوج اسعاقدة  وبانصدماميا إىل بروتوكدول 

  بالةمو.
ورحبدددد  البحددددرين بددددانيوات املت دددد ة لتحسددددني اليددددروي املعيشددددية وحتقيددددق النسددددرام  -80

    والتسامئ الديا.الجتماع
ورحبدد  فييدد  نددام  ددا حتقددق مددن إجندددااات تتعلددق  مايددة وتعزيددز حقددوا اسنسددا   منددد   -81

  الستعراض السابق.
ولحيددد  بربدددادو  التندددوع اسثدددا والدددديا  ورحبددد  بالسدددتينمار ة اسسدددكا  والرعايدددة  -82

  الصحية والتعليم وبايالء ال تمام لكبار السن والفهتات احملرومة.
ولحيدددد  بدددديالرو  ًددددا سددددنغافورة ة مكافحددددة الجتددددار بالبشددددر. وأوددددارت إىل  ًددددا  -83

سدددنغافورة ة مكافحدددة الجتدددار بالبشدددر. ورحبددد  بددداسيود الراميدددة إىل تعزيدددز احلمايدددة الجتماعيدددة 
  وبالستينمارات اسضافية ة  الت التعليم والصحة واسسكا .

ة تشدريعا ا احملليدة مدل اتفاقيدة القصداء علدا  يدل وورع  بلريكا سنغافورة علا مواءم -84
أوكال التمييز ضد املرأة. وأعرب  عن قلقيدا لسدتمرار جتنيدد القصَّدر ة اسديق وحمداكمتيم أمدام 

  حماكم عسكرية.
ورحبدددد  بددددنن  يددددود تعزيددددز التعلدددديم والرعايددددة الصددددحية وحقددددوا األطفددددال. وأوددددارت إىل  -85

  ايدددددة النسددددداء واألطفدددددال والفتيدددددات مدددددن العندددددف واسيدددددال اسصدددددالحات التشدددددريعية الراميدددددة إىل
  والستغالل.
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ولحيددد  بوتدددا  أ  نُيُدددم التعلددديم والرعايدددة الصدددحية ة سدددنغافورة أدت إىل تعزيدددز رفددداه  -86
  مواطنييا.

وسددددلَّم  دولددددة بوليفيددددا املتعددددددة القوميددددات بالتقدددددم احملددددرا ة  ددددا  التعلدددديم والصددددحة.  -87
ا التفاقيددة الدوليددة للقصدداء علددا  يددل أوددكال التمييددز العنصددرج ووددرع  ورحبدد  بددالتوقيل علدد

  علا التصديق الفورج علييا.
وأوارت بوتسوانا إىل تدابة مكافحة الجتار بالبشدر. وودرع  أيصداا علدا التعريدال ة  -88

 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.

وأعربدد  الااايددال عددن تقدددير ا لسياسددات تعزيددز احلمايددة الجتماعيددة  والسددتينمارات ة  -89
 ال التعليم. وأوارت إىل  القوانني والسياسات اليت تشرل علا التسامئ بني اجملموعات اسثنية 

  ية. وورع  أيصاا علا التصديق الفورج علا التفاقية الدولية.والدين
ولحيدد  بددروي دار السددالم األييددة الدديت تعلقيددا سددنغافورة علددا نوعيددة الرعايددة الصددحية  -90

واخنفدداض كلفتيددا. ورحبدد  بدداسيود الراميددة إىل تقددد  مددنئ دراسددية ألطفددال ثُليندد  األسددر املعيشددية 
  السنغافورية.

ندددج بتدددابة تعزيددز حقددوا األطفددال واألودد ا  إلوج اسعاقددة  فصددالا عددن ورحبدد  بورو  -91
  احلق ة السكن وتدابة مكافحة الجتار بالبشر.

ورحب  كمبوديا بالتصديق علا اتفاقية حقوا األو ا  إلوج اسعاقة وباسجنااات ة  -92
  ر بالبشر. الت اسسكا  والرعاية الصحية والتعليم و اية كربار السن ومنل الجتا

وأعربددد  أملانيدددا عدددن تقددددير ا للتيدددورات اسجيابيدددة املتعلقدددة  ريدددة الدددرأج  ل سددديما خدددالل  -93
النت ابددات األخددةة. وأعربدد  عددن قلقيددا إااء  ارسددة الصددرب بالعصدد   وعقوبددة اسعدددام  وحالددة 

  العمال األجانب.
لسدددتعراض الددددورج ولحيددد  وددديل  التقددددم احملدددرا ة تنفيددد  التوصددديات الصدددادرة عدددن ا -94

  الشامال السابق.
ولحيدددددد  الصددددددني اسجنددددددااات ة  ددددددالت اسسددددددكا  والصددددددحة والتعلدددددديم واندددددددمات  -95

  الجتماعية واملساواة بني األعراا وحرية الدين وتدابة مكافحة الجتار بالبشر.
مدن أجدال ورحب  كولومبيدا بانشداء اللرندة املشد كة بدني الدواارات املعنيدة  قدوا اسنسدا   -96

  متابعة التوصيات وتنفي  ا.
  وأعرب  الكونغو عن تقدير ا للتصديق علا الصكوك الدولية األساسية حلقوا اسنسا . -97
وألقدددد  كوسددددتاريكا الصددددوء علددددا السياسددددات الجتماعيددددة واسمنائيددددة الراميددددة إىل حتقيددددق  -98

  امليا رات السلمية وحرية التعبة.املساواة  لكنيا أعرب  عن قلقيا إااء القيود املفروضة علا 
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ورحبدد  كوبددا  يددود تعزيددز احلمايددة الجتماعيددة وحتسددني الرعايددة الصددحية   ددا ة إللدد   -99
(  وخيددة MediShield Lifeمندوإلج الزيدادة التدرجييدة للراتددب ونيدام التد مني "ميدددج وديلد ليدف" )

  العمال الوطنية من أجال كربار السن.
حات الرامية إىل تعزيز احلماية الجتماعيدة  ل سديما  ايدة كربدار ورحب  قا  باسصال -100

  السن وحمدودج الدخال  وإىل حتسني الرعاية الصحية واسسكا .
وأعربدد  اسميوريددة التشدديكية عددن تقدددير ا للددردود الدديت قدددمتيا سددنغافورة علددا أسدددهتلتيا  -101

  املدُعدرة سلفاا.
ميقراطيدددة  يدددود تعزيدددز احلمايدددة الجتماعيدددة والرعايدددة ورحبددد   يوريدددة كوريدددا الشدددعبية الد -102

  الصحية ورعاية كبار السن  وإىل  اية النساء والفتيات واألطفال واألو ا  إلوج اسعاقة.
وسدد ل  الدددامنرك عددن انيددوات امللموسددة الدديت اُّتدد  ا سددنغافورة للتصددديق علددا اتفاقيددة  -103

  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امليينة.منا صة التع يب وغةه من ضروب املعاملة أو 
ورحبددد  إكدددوادور  يدددود تعزيدددز النسدددرام بدددني الينقافدددات واألديدددا  و ايدددة حقدددوا كربدددار  -104

  السن واألو ا  إلوج اسعاقة.
ورحب  مصر بتدابة احلماية الجتماعيدة املكينفدة مدن أجدال كربدار السدن وفهتدات حمددودج  -105

  والتعليم والصحة. الدخال ة  الت اسسكا 
وأعرب  إثيوبيدا عدن تقددير ا لدنيم الرعايدة الصدحية الفعالدة  والدتعلم مددا احليداة  وسدبال  -106

  احلصول علا التعليم  وحتسني احلماية الجتماعية.
ورحبدد  فيردد   يددود تعزيددز الوئددام الجتمدداع   وخيددة العمددال الوطنيددة ملكافحددة الجتددار  -107

  املتعلقة باملساواة بني اسنسني. بالبشر  وتعديال القوانني
ورحبدددد  فنلندددددا بالتصددددديق علددددا اتفاقيددددة حقددددوا األودددد ا  إلوج اسعاقددددة  والتفاقيددددة  -108

الدولية ملكافحة القصاء علا  يل أوكال التمييز العنصرج. وورع  علا إلغداء جتدر  النشداط 
ا ةييز ضد املينليدات واملينليدني اسنس  القائم علا ال اض  وإلغاء توجييات الرقابة اليت تنيوج عل

  ومزدوج  امليال اسنس  ومغايرج ايوية اسنسانية وحامل  صفات اسنسني.
وقال  سنغافورة إًا تُعدخ خيياا مسبقة لتلبيدة الحتياجدات املتزايددة لكبدار السدن الد ين  -109

. ولتحسددني القدددرة تتزايددد نسددبتيم بددني السددكا   و دد  تددروج لنيددرة أكينددر إجيابيددة جتدداه كربددار السددن
علدددا حتمددددال تكدددداليف الرعايددددة الصددددحية  عددددزات سدددنغافورة نيددددام التدددد مني "ميدددددج ودددديلد ليددددف" 

(MediShield Life عدام )لتدوفة الرعايدة الصدحية الشداملة مددا احليداة  بغدض النيدر عدن  2015
  السن واليروي القائمة من قبال.

ار". وقددد أطلقدد  خيددة عمددال مددن وتتمينددال رةيددة سددنغافورة ة إجيدداد "وطددن سميددل األعمدد -110
 ددددي إىل إجيددداد مكدددا  عمدددال مالئدددم سميدددل  2015أجدددال ودددي وخة ناجحدددة ة لب/أغسدددي  
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األعمدددار  وإعددددادة تنيدددديم نياميدددا انددددا  بالرعايددددة الصدددحية لزيددددادة ال كيددددز علدددا الوقايددددة وجعددددال 
جعددال خدددمات الرعايددة الصددحية أكينددر مالءمددة لكبددار السددن الدد ين تتزايددد نسددبتيم بددني السددكا   و 

ة مدينتيا أكينر مالءمة لكبار السدن  وتدوفة طائفدة أكدا مدن األنشدية الجتماعيدة  ةالُبىن التحتي
  لكربار السن.

ودعدددد  سددددنغافورة انبددددةة املسددددتقلة املعنيددددة بتمتددددل كبددددار السددددن  ميددددل حقددددوا اسنسددددا   -111
  لزيار ا.
احلمايدة يدم ة الوقد  املناسدب  وحسن  سنغافورة ُسُبال توفة الرعايدة للصدعفاء وتقدد   -112

وضدما  وددعور م باألمددا  ة بيهتددتيم. وكصددال الفقدراء علددا مسدداعدات نقديددة إضددافية إىل جانددب 
الدددعم املتدداح سميددل املددواطنني. و دد ه املسدداعدة مرنددة ومناسددبة ة توقيتيددا لترنددب "أثددر الخنفدداض 

زيددد عدددد منيمددات اجملتمددل مكتبدداا لل دددمات الجتماعيددة  وي 24املفدداججمل". وأنشدد ت سددنغافورة 
منيمة يستييل النا  بواسيتيا احلصول علا مساعدة مبكدرة. وقدد مكردن  400املدي فييا عن 

إللدددد  احلكومددددة أيصدددداا مددددن احلصددددول علددددا تعليقددددات منتيمددددة لتعددددديال سياسددددا ا  ددددا يددددتالءم مددددل 
  الحتياجات املتغةة.

أ  تكددو  مكاندداا أكينددر  ( لسددنغافورة2016-2012وأتاحدد  خيددة التمكددني الشدداملة ) -113
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 

  ة املائة ة السنوات انم  املاضية. 50 بنسبة
 وجب اتفاقية القصاء علا  يل أوكال التمييدز  بتعيدا التزاماا قوياا وسنغافورة ملتزمة ا -114

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 

  منيوراا مراعياا لنوع اسن  ة عدد من املسائال بينيا الصحة.سنغافورة أيصاا 
مددن أجددال  ايددة البددالغني سددن قددانو  البددالغني الصددعفاء  2016وقدررت سددنغافورة ة عددام  -115

الدد ج عددانوا مددن سددوء املعاملددة أو اسيددال أو اسيددال الدد او أو تعرضددوا لدد ل . وقددررت سددنغافورة 
ية حلماية كرامة ومصلحة األو ا  ال ين يفتقرو  للقدرة العقلية أيصاا تعديال قانو  القدرة العقل

  الالامة لُّتاإل قرارات مستنةة ب نفسيم.
ورداا علددا أسددهتلة  أكدددت سددنغافورة أ  العقدداب البدددي للصددغار ُيسددت دم كمددالإل أخددة.  -116

و دددو خيصدددل لصدددمانات ودددديدة وصدددارمة  وييبدددق بعدددد تكدددرار فشدددال أسدددلوب النصدددئ واألسددداليب 
   ديبية البديلة.الت

وقددررت سددنغافورة النيددر ة رفددل السددن القصددوا لالسددتفادة مددن الرعايددة واحلمايددة  وجددب  -117
  سنة. 18سنة إىل  16قانو  األطفال واألحداث من 
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وأكدت سنغافورة أ  النسرام العرق  والدديا فييدا جداء نتيردة جيدود متواصدلة بد لتيا  -118
واطنو . وياكد الدسدتور أ   يدل املدواطنني متسداوو  أمدام القدانو  احلكومة واملنيمات األ لية وامل

بغدددض النيدددر عدددن العدددرا أو اللغدددة أو الددددين. ودقدددق اجمللددد  الرئاسددد  املعدددا  قدددوا األقليدددات ة 
مشددداريل القدددوانني لصدددما  عددددم احتوائيدددا علدددا أج ةييدددز جدددائر ضدددد أج عدددرا أو ديدددن. ونفددد ت 

العامددة   ا متددواا  مددن اجملموعددات اسثنيددة ة املسدداكنسددنغافورة سياسددة إدمدداج عرقدد  لصددما  مددزي
عمددال لعدددم تفصدديال أيددة  موعددة إثنيددة حمددددة. وضددمن  دوائددر التمينيددال  واعتمدددت اسنكليزيددة لغددة

  اسماع  أيصاا ةينيال األقليات ة الاملا  دائماا.
ندددة وتشدددرك احلكومدددة علدددا عدددو مندددتيم قدددادة اليوائدددف اسثنيدددة والدينيدددة مدددن خدددالل اللر -119

التوجيييدددة الوطنيدددة املعنيدددة بالنسدددرام العرقددد  والدددديا. وجتمدددل حلقدددات بنددداء الينقدددة بدددني األعدددراا 
واألديدددا  ة كدددال دائدددرة اتلدددف القيدددادات اسثنيدددة والدينيدددة لتنيددديم أنشدددية مشددد كة وتعزيدددز مشددداعر 
ز الينقددددة. وتنددددوج سددددنغافورة التصددددديق علددددا التفاقيددددة الدوليددددة للقصدددداء علددددا  يددددل أوددددكال التمييدددد

 . 2017العنصرج ة عام 
ويلددزم الدسددتور حكومددة سددنغافورة برعايددة مصددا، وددعب املدداليو  و ددم سددكا  سددنغافورة  -120

الشدددددريعة اسسدددددالمية  أُنشدددددجمل ة األصدددددليني وأغلبيدددددتيم مدددددن املسدددددلمني. و وجدددددب قدددددانو  تيبيدددددق 
سدلمني   ل  الددين اسسدالم  ة سدنغافورة  واحملكمدة الشدرعية  وسدرال اجيدات امل 1968 عام

الدديت تعاوندد  تعاوندداا وثيقدداا حرصدداا علددا أ  يكددو  تيبيددق الشددريعة اسسددالمية ة سددنغافورة تقدددمياا 
ومالئمدداا للسددياقات الجتماعيددة اآلخدد ة ة التيددور  مددل التقيددد  بددادو اسسددالم. وتددوفر املدددار  

  القرلنية تعليماا أكادميياا ة إطار إسالم .
يت اتبعتيدا لتحسدني امليدارات والو دائف وامليدن إضدافةا إىل وأوضدح  سدنغافورة السدبال الد -121

أفصال وكال من أوكال الرعاية لعمايا. وطبق  ونف ت ماخراا مبادرة مسدتقبال امليدارات لوضدل 
نيام متكامال للتعليم والتدريب والتيور امليا وتعزيز التعلم مدا احلياة. وقدم  منحاا وإعانات 

ادة  وعدزات التعداو  مدل أصدحاب العمدال والنقابدات العماليدة للتدريب ودعدم تيدوير ميدارات القيد
  لتلبية احتياجات املصانل من القوا العاملة ة املستقبال.

ومشددروع تكملددة الدددخال مددن العمددال  ددو مشددروع حمدددد ايدددي يسدداعد العمددال حمدددودج  -122
طريدق  الدخال ة العتماد علا ال ات مدن خدالل السدت دام املتواصدال بفصدال مبدال  إضدافية عدن

ة املائدددة مدددن  95املكمدددالت النقديدددة والتمويدددال التكميلددد  ملددددخرات التقاعدددد وإعاندددات تصدددال إىل 
تكلفددة الدددورات التدريبيددة. وفيمددا يتعلددق بالقياعددات الدديت تواجددا خفصدداا ة األجددور  حدددد منددوإلج 
ك األجدددر التددددرجي  متيلبدددات تدريبيدددة مقابدددال الزيدددادة ة األجدددور. وسددداي  تلددد  اسيدددود ة احلدددرا

  الجتماع .
وسنغافورة من البلدا  اليت تشيد أعلا نسب تركز للعمال امليداجرين. وامليداجرو  ثلدث  -123

  القوة العاملة ة البلد. وتقدر سنغافورة إسياما م و   ملتزمة بصما  رفا يم وحقوقيم.
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م  وبيرندد  الدراسددات الستقصددائية أ  أكينريددة العمددال امليدداجرين سددعداء بيددروي عمليدد -124
و دم يوصدو  أسددر م وأصددقاء م بالعمدال ة سددنغافورة. فدالقوانني  ل سديما قددانو  العمالدة  تتدديئ 
يددم مددا تتيحددا للمددواطنني مددن سددبال العدالددة. وتددوفَّر ضددمانات إضددافية مددن خددالل قددانو  تو يددف 
العمالدة األجنبيددة وقددانو  وكددالت التو يدف. ويلددزم  دد ا  القانونددا   علدا سددبيال املينددال  أصددحاب 

عمال باصدار كشوي مرتبات ملو فييم  كما أ  احتراا جوااات سفر العمال رغماا عنيم  و ال
  أمر غة قانوي. و ناك رسوم حمدودة جيوا لوكالت التو يف السنغافورية فرضيا علا العمال.

وتتبادل احلكومة الشكاوا مل السفارات املعنيدة ة سدنغافورة كد  حتقدق فييدا السدليات  -125
وقددد اُّتدد ت سددنغافورة طائفددة مددن اسجددراءات ضددد أكينددر مددن ألفدد  صدداحب عمددال اددالف احملليددة. 
. وجدددرا التحقيدددق ة كدددال ودددكوا مدددن ودددكاوا امل الفدددات. وتعمدددال سدددنغافورة مدددل 2015 عدددام

اجملتمددل املدددي لتوعيددة العمددال األجانددب  قددوقيم وباألمدداكن الدديت ميكددنيم اللرددوء إلييددا للتمددا  
  املساعدة.

فورة أ   يدددل أندددواع مسددداكن العمدددال األجاندددب جيدددب أ  تتقيدددد بقواعدددد ولحيدد  سدددنغا -126
السددالمة والرفدداه. والجتدداه السددائد علددا املدددا اليويددال  ددو حتسددني اليددروي املعيشددية للعمددال ة 

  األجال اليويال  يث ُتوفر يم مساكن أكينر اتساعاا ومزودة  ميل املرافق.
لعمددال املنددزليني األجانددب وطبقدد  عقوبددات واعتمدددت سددنغافورة يددوم راحددة كددال أسددبوع ل -127

قصددوا علدددا مدددن يسددد ء يددالء العمدددال  وجدددب قدددانو  العقوبددات تفدددوا  دددرة ونصدددف العقوبدددات 
العادية. وتعمال احلكومة مدل اجملتمدل املددي لتدوفة التددريب علدا اكتسداب امليدارات اناصدة ب يدام 

  راحة العمال.
فاقيددة حقددوا األودد ا  إلوج اسعاقددة والتوقيددل ورحبدد  فرنسددا بانصددمام سددنغافورة إىل ات -128

  علا التفاقية الدولية للقصاء علا  يل أوكال التمييز العنصرج.
وألقد  جورجيددا الصددوء علدا السياسددات الراميددة إىل تعزيدز احلمايددة الجتماعيددة  ل سدديما  -129

إىل حتسدني التعلديم فيما يتعلدق بداملواطنني إلوج الددخال احملددود واملتوسدط  وعلدا انيدوات ايادفدة 
والرعايددة الصددحية. ورحبدد  بالتصددديق علددا اتفاقيددة حقددوا األودد ا  إلوج اسعاقددة مشددرعة ة 

  الوق  نفسا علا التصديق علا ما تبقا من صكوك دولية.
  ولحي  كندا انصمام سنغافورة إىل بروتوكول بالةمو. -130
ت املعنيددة بالجتددار باألودد ا  ورحبدد  غانددا بتشددكيال فرقددة العمددال املشدد كة بددني الوكددال -131

  واملنيومة الوطنية لالتصالت الشبكية بش   العنف العائل .
وألقددد  اليوندددا  الصدددوء علدددا التقددددم احملدددرا ة إتاحدددة التعلددديم للرميدددل  وةكدددني املدددرأة ة  -132

  القياع العام وقياع الشركات ومنيمات اجملتمل املدي  و اية األطفال ضحايا العنف.
 ورحب   اييت بالتقددم احملدرا ة  دالت التندوع اسثدا والنسدرام الجتمداع  وبسياسدات -133

  ايررة اليت تتسم بالنفتاح.
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وأودددددار الكرسددددد  الرسدددددو  إىل فرقدددددة العمدددددال املشددددد كة بدددددني الوكدددددالت املعنيدددددة بالجتدددددار  -134
  باألو ا   وخية العمال الوطنية بش   الجتار باألو ا .

  ورا  بالتصديق علا بروتوكول بالةمو.ورحب   ند -135
ورحبدد  اينددد بالتصددديق علددا اتفاقيددة حقددوا األودد ا  إلوج اسعاقددة  وارتفدداع نسددبة  -136

ةينيددددال النسدددداء ة احليدددداة العامددددة  واملبددددادرات التشددددريعية الدددديت أُطلقدددد  مدددداخراا هبدددددي منددددل الجتددددار 
  باألو ا .

وضددل خيددة عمددال وطنيددة ودداملة حلقدددوا ووددرع  إندونيسدديا سددنغافورة علددا النيددر ة  -137
اسنسددددا  وتعزيددددز املاسسددددات الوطنيددددة حلقددددوا اسنسددددا   ددددا يتماوددددا مددددل املبددددادو املتعلقددددة  ركددددز 

  املاسسات الوطنية لتعزيز و اية حقوا اسنسا  )مبادو باري (.
وأعربدددد   يوريددددة إيددددرا  اسسددددالمية عددددن تقدددددير ا للريددددود املب ولددددة ة  ددددالت التعلدددديم  -138

  لصحة العامة و اية كبار السن.وا
وحث العراا سنغافورة علا التصديق علا ما تبقا من معا دات دولية أساسية حلقوا  -139

  اسنسا .
وأوددارت ليرلنددددا إىل التصددديق علدددا اتفاقيددة حقدددوا األودد ا  إلوج اسعاقدددة  والتوقيدددل  -140

رج  ووضدل خيدة العمدال الوطنيدة علا التفاقية الدوليدة للقصداء علدا  يدل أودكال التمييدز العنصد
وإااء  2014بشدد   الجتددار باألودد ا . وأعربدد  عددن قلقيددا إااء اسددتهتناي اسعدددامات ة عددام 

  ورود تقارير عن فرض قيود علا احلق ة حرية الترمل السلم .
وأوددددارت نيوايلندددددا إىل السددددماح للقصدددداة  مارسددددة سددددليتيم التقديريددددة ة فددددرض عقوبددددة  -141

  احلالت. اسعدام ة بعض
ورحبدد  إيياليددا بالتدددابة املت دد ة لتعزيددز احلمايددة الجتماعيددة والسددتينمارات والراميددة إىل  -142

حتسني التعليم والرعاية الصحية واسسدكا  وبدالتزام سدنغافورة بدالنيوض  قدوا املدرأة وبوضدل كبدار 
  السن.
من خالل تعزيدز حقدوا  ورحب  جامايكا بالتقدم احملرا ة حتقيق التماس  الجتماع  -143

 اسنسا  وسيادة القانو . 
ورحبددد  اليابدددا  بالتددددابة الراميدددة إىل تدددوفة الددددعم املدددا  للمدددواطنني حمددددودج الددددخال   -144

وحتسني التعليم والرعاية الصحية  وتعزيز حقوا األو ا  إلوج اسعاقة  وحتسدني بيهتدات العمدال 
  اجملتمل.ة تزايد نسبة كبار السن والتغلب علا حتديات 

ورحب  كاااخستا  بالتقدم ة  الت احلماية الجتماعية والصحة والتعليم واسسكا   -145
  وحقوا املرأة وبالسياسات الرامية إىل ضما  املساواة ة املكانة والفر  سميل املواطنني.

   جتماع .ورحب  كينيا بالسياسات الجتماعية التقدمية اليت تشرل الوئام والندماج ال -146
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  ولحي  الكوي  اسجنااات ة  الت التعليم والرعاية الصحية وسيادة القانو . -147
وأوددارت قةغيزسددتا  إىل التنددوع اسثددا والددديا ة سددنغافورة. ورحبدد  أيصدداا بسياسددات  -148

  تعزيز و اية حقوا اسنسا .
 ددددالت احلمايددددة الجتماعيددددة  ورحبدددد   يوريددددة لو الدميقراطيددددة الشددددعبية بالتقدددددم ة  -149

وبالوئددام الجتمدداع   وبندداء  تمددل  منصددف  ووددامال  للرميددل  واملسدداواة بددني اسنسددني  والتعلدديم  
  وخدمات الرعاية الصحية  وحرية التعبة.

ورحبددد  لتفيدددا بتددددابة تعزيدددز احلمايدددة الجتماعيدددة  ل سددديما مدددن أجدددال ضدددما  وصدددول  -150
يددز املسدداواة بددني اسنسددني  وتددوفة الرعايددة الصددحية للرميددل  وتعزيددز اسميددل إىل تعلدديم جيددد  وتعز 

   اية اليفال.
  ورحب لبنا  باسجنااات ة  الت التعليم واسسكا  والرعاية الصحية. -151
ورحبددد  ليبيدددا بالتصدددديق علدددا اتفاقيدددة حقدددوا األوددد ا  إلوج اسعاقدددة وإنشددداء وكالدددة  -152

اسعاقدددة  و يدددود التوعيدددة بشددد   التسدددامئ الدددديا حكوميدددة نلدددق فدددر  عمدددال لصوددد ا  إلوج 
  والوئام الجتماع .

القتصدددددادية لصسدددددر املعيشدددددية إلات الددددددخال  -ولحيددددد  ماليزيدددددا احلمايدددددة الجتماعيدددددة  -153
املددن فض واملتوسددط مددن خددالل حتسددني فددر  احلصددول علددا تعلدديم جيددد وعلددا السددكن والرعايددة 

لتوفة الرعاية للسكا  الد ين تتزايدد نسدبة كبدار السدن  الصحية. ورحب  بالس اتيريات الانا ية
  بينيم.
ورحب  ملديف بالتصديق علا اتفاقية حقدوا األود ا  إلوج اسعاقدة  والتوقيدل علدا  -154

التفاقية الدولية للقصداء علدا  يدل أودكال التمييدز العنصدرج  والنصدمام إىل بروتوكدول بدالةمو  
  ش   الجتار باألو ا .وجيود تعزيز التشريعات الوطنية ب

ولحيددد  موريشددديو  انيدددة الرئيسدددية لتمكدددني األوددد ا  إلوج اسعاقدددة  وقدددانو  مندددل  -155
الجتار بالبشر  والنصمام إىل بروتوكول بالةمو  واللرا  التوجييية لدوائر بناء الينقة بني األعراا 

  واألديا  من أجال تعزيز الوئام بني اليوائف واألعراا.
  املكسي  بالتصديق علا اتفاقية حقوا األو ا  إلوج اسعاقة. ورحب  -156
ورحدددب اسبدددال األسدددود باملنيومدددة الوطنيدددة لالتصدددالت الشدددبكية بشددد   العندددف العدددائل    -157

واستفسدددر عدددن خيدددط جتدددر  العندددف املندددز  والغتصددداب الزوجددد   وعدددن انيدددط الراميدددة إىل جتدددر  
ريدددف الغتصددداب أيدددة عالقدددة جنسدددية يشدددمال تع العندددف املندددز  والغتصددداب الزوجددد  وضدددما  أ 

  تتم بال اض . ل
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ورحددددب املغددددرب بالتقدددددم ة  ددددالت التعلدددديم والصددددحة واسسددددكا   فصددددالا عددددن اتلددددف  -158
املبدددادرات الراميدددة إىل تعزيدددز و ايدددة حقدددوا األطفدددال واألوددد ا  إلوج اسعاقدددة وضدددحايا الجتدددار 

  بالبشر.
لت احلمايدددة الجتماعيدددة  والرعايدددة الصدددحية  وحقدددوا ورحبددد  ميامندددار بالتقددددم ة  دددا -159

النسدداء واألطفدددال واألوددد ا  إلوج اسعاقدددة  وبتدددوفة الرعايدددة للعمدددال امليددداجرين  واحلفددداظ علدددا 
  الوئام الجتماع .

ورحبددد  ناميبيدددا  يدددود حتسدددني حيددداة املدددواطنني ة  يدددل املراحدددال  كزيدددادة اسنفددداا علدددا  -160
  نغافوريني حمدودج الدخال من خالل مشروع تكملة الدخال من العمال.التعليم وتقد  الدعم للس

ورحبددد  أوروغدددواج بالسياسدددات الجتماعيدددة املتعلقدددة بالقياعدددات الصدددعيفة وأعربددد  ة  -161
مددل الرتيدداح أ  عقوبددة اسعدددام الوقدد  نفسددا عددن قلقيددا إااء جتددر  العالقددات املينليددة. ولحيدد  

   تعد إلزامية علا بعض اسرائم. مل
وة انتام  قال  السيدة تشا  أ  سنغافورة ستدر  كال تعليق وساال بعنايدة للنيدر ة   -162

 كيفية املص  ة حتسني جيود ا سعمال حقوا اسنسا . 
وأضدداف  أ  سددنغافورة تتبددىن موقفدداا قويدداا بشدد   املسدداواة بددني اسنسددني وستسددعا جا دددة  -163

  معاقبة  ارس  الغتصاب الزوج .عو األفصال. وستستعرض سنغافورة هبمة ضرورة 
وأعربد  السدديدة تشددا  عدن تقدددير ا لتنويددا الكيندة مددن الوفددود بالعمدال اسيددد الدد ج أجنزتددا  -164

  سنغافورة ة تعزيز احلماية الجتماعية والوئام الجتماع .
 وستواصال سنغافورة التشاور مل مواطنييا و تمعيا املددي. وسديتعني علييدا رسدم اليريدق -165

انا  هبا وتكييف سياسا ا ك  تبقا متماويةا مل اليروي الجتماعية والقتصادية والسياسية 
  املتغةة باستمرار من أجال خدمة السنغافوريني علا النحو األفصال.

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
ستتتتتدرغ ستتتتنغافورة التوصتتتتيات التاليتتتتة وستتتتتقدت ردوداا علي تتتتا فتتتتي و تتتت   مناستتتتب  -166

  .2016يتجاوز موعد الدورة الثانية والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان في حزيران/يونيه  ال
النظر في التصديق على الصكوك الدوليتة لحقتوق اإلنستانل التتي لت   166-1
  طرفاا في ا بعد )نيكاراغوا(؛ تصبح
مواصلة انضمام ا إلى الصكوك الدوليتة اسساستية لحقتوق اإلنستان  166-2

 )أذربيجان(؛
__________ 

   مل حُترر الستنتاجات والتوصيات. **
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التتي لت  تصتبح النظر في التصديق على معاهدات حقوق اإلنسانل  166-3
اإلجتتتراءات واتختتتاذ ن )كوستتتتاريكا(؛ ان التتتدوليافي تتتا بعتتتدل ال ستتتيما الع تتتد طرفتتتاا 

ل بمتتا فتتي ذلتت  يةاسساستت للتصتتديق علتتى معاهتتدات حقتتوق اإلنستتانفتتوراا الالزمتتة 
الع تتتتد التتتتدولي الختتتتام بتتتتالحقوق المدنيتتتتة والسياستتتتيةل والع تتتتد التتتتدولي الختتتتام 

النظتتر فتتي التصتتديق علتتى و بتتالحقوق اال تصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة )اليابتتان(؛ 
الع تتتد التتتدولي الختتتام بتتتالحقوق اسختتتر  كمعاهتتتدات حقتتتوق اإلنستتتان اسساستتتية 

لع تتتتد التتتتدولي الختتتتام بتتتتالحقوق المدنيتتتتة وا لاال تصتتتتادية واالجتماعيتتتتة والثقافيتتتتة
  والسياسية )موريشيوغ(؛

الع تد ال ستيما معاهتدات حقتوق اإلنستانل التصديق على مزيد  متن  166-4
والع تتتتد التتتتدولي  لالتتتتدولي الختتتتام بتتتتالحقوق اال تصتتتتادية واالجتماعيتتتتة والثقافيتتتتة

  الخام بالحقوق المدنية والسياسية )إسرائيل(؛
فتتي التتتي  بلت تتا التو يتتو والتصتتديق علتتى صتتكوك حقتتوق اإلنستتان  166-5

 االستعراض السابق )أوروغواي(؛
النظتتتر فتتتي التصتتتديق علتتتى االتفا يتتتة الدوليتتتة للقضتتتاء علتتتى جميتتتو  166-6

 أشكال التمييز العنصري )غانا(؛
التصديق على االتفا ية الدولية للقضاء على جميتو أشتكال التمييتز  166-7

 )كينيا( )المغرب( )االتحاد الروسي(؛ العنصري )جورجيا(
التصديق على االتفا ية الدولية للقضاء على جميتو أشتكال التمييتز  166-8

عمليتتتة التصتتتديق علتتتى واستتتتكمال )الستتتنغال(؛  2015عتتتات المو عتتتة العنصتتتريل 
التصتتديق علتتى االتفا يتتة فتتي أ تترب فرصتتة ممكنتتة )أستتتراليا(؛ و االتفا يتتة )تركيتتا(؛ 

  )زمبابوي(؛ 2015عات  ا صديق على االتفا يةل التي و عتالتباتجاه العمل و 
التصتتديق علتتى جميتتو المعاهتتدات اسساستتية لحقتتوق اإلنستتان التتتي  166-9

في تتتا بعتتدل بمتتا فتتتي ذلتت  االتفا يتتة الدوليتتتة للقضتتاء علتتى جميتتتو  طرفتتاا لتت  تصتتبح 
الع تتد التتدولي الختتام بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية؛ و أشتتكال التمييتتز العنصتتري؛ 

ع تتتتد التتتتدولي الختتتتام بتتتتالحقوق اال تصتتتتادية واالجتماعيتتتتة والثقافيتتتتة؛ واتفا يتتتتة الو 
  مناهضة التعذيب )التفيا(؛

التصديق على االتفا ية الدولية للقضاء على جميتو أشتكال التمييتز  166-10
العنصتريل والنظتتر فتي التصتتديق علتتى الع تد التتدولي الختام بتتالحقوق اال تصتتادية 

  فاكيا(؛واالجتماعية والثقافية )سلو 
فتتتتتي الع تتتتتد التتتتتدولي الختتتتتام بتتتتتالحقوق المدنيتتتتتة  طرفتتتتتاا التتتتتدخول  166-11

 )السويد(؛وبروتوكوليه االختياريين والسياسية 
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الع تتتتد التتتدولي الختتتتام بتتتتالحقوق متتتن االنضتتتتمات إلتتتى كتتتتل تيستتتير  166-12
المدنيتتتة والسياستتتيةل والع تتتد التتتدولي الختتتام بتتتالحقوق اال تصتتتادية واالجتماعيتتتة 

النظتتتر فتتتي االنضتتتمات إلتتتى الع تتتد التتتدولي الختتتام و والثقافيتتتة )جم وريتتتة كوريتتتا(؛ 
بتتتتالحقوق المدنيتتتتتة والسياستتتتتيةل والع تتتتتد التتتتدولي الختتتتتام بتتتتتالحقوق اال تصتتتتتادية 

 ايلند(؛واالجتماعية والثقافية )ت
النظتتر فتتي التصتتديق علتتى الع تتد التتدولي الختتام بتتالحقوق المدنيتتة  166-13

 والسياسية )غانا(؛
علتتتى  لعلتتتى ستتتبيل اسولويتتتة لالتصتتتديقبالوفتتتاء بالتزامات تتتا الدوليتتتة  166-14

الع تتتتد التتتتدولي الختتتتام بتتتتالحقوق المدنيتتتتة والسياستتتتيةل والع تتتتد التتتتدولي الختتتتام 
  ثقافية )فرنسا(؛بالحقوق اال تصادية واالجتماعية وال

التصتتديق علتتى الع تتد التتدولي الختتام بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية  166-15
 )الجبل اسسود( )جنوب أفريقيا(؛

اسساستتتتية اسختتتتر  لحقتتتتوق الدوليتتتتة المعاهتتتتدات التصتتتتديق علتتتتى  166-16
الع تتتد و الع تتتد التتتدولي الختتتام بتتتالحقوق المدنيتتتة والسياستتتية؛ ستتتيما  الاإلنستتتانل 

االتفا يتتتة الدوليتتتة و لحقوق اال تصتتتادية واالجتماعيتتتة والثقافيتتتة؛ التتتدولي الختتتام بتتتا
 ؛اتفا يتتتتة مناهضتتتتة التعتتتتذيبو للقضتتتتاء علتتتتى جميتتتتو أشتتتتكال التمييتتتتز العنصتتتتري؛ 

والبروتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة القضتتاء علتتى جميتتو أشتتكال التمييتتز ضتتد المتترأة 
  )سلوفينيا(؛

التصتتديق علتتى الع تتد التتدولي الختتام بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية  166-17
والع د الدولي الخام بتالحقوق اال تصتادية واالجتماعيتة وبروتوكوليه االختياريينل 

 والثقافية وبروتوكوله االختياري )فنلندا(؛
التصتتديق علتتى الع تتد التتدولي الختتام بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية  166-18

الع تتتتتد التتتتتدولي الختتتتتام بتتتتتالحقوق اال تصتتتتتادية و  ؛ري الثتتتتتانياالختيتتتتتا هوبروتوكولتتتتت
اتفا يتة مناهضتتة التعتتذيب فضتتالا عتتن واالجتماعيتة والثقافيتتة وبروتوكولتته االختيتاري؛ 

  )البرتغال(؛
الدوليتتة صتتكوك المتتن أجتتل االنضتتمات إلتتى المالئمتتة اتختتاذ التتتدابير  166-19

الختتتام بتتتالحقوق  الع تتتد التتتدوليال ستتتيما حقتتتوق اإلنستتتانل اسساستتتية اسختتتر  ل
الع تتتد التتتدولي الختتتام بتتتالحقوق اال تصتتتادية واالجتماعيتتتة و المدنيتتتة والسياستتتية؛ 

االتفا ية الدولية للقضاء على جميو أشكال التمييز العنصري؛ واتفا يتة و والثقافية؛ 
 مناهضة التعذيب )كازاخستان(؛
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لي التصديق على البروتوكول االختيتاري الثتاني الملحتق بالع تد التدو  166-20
اإلعتتدات )الجبتتل ال تتادإ إلتتى إلغتتاء عقوبتتة  لالختتام بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية

 اسسود(؛
 للتصتتديق علتتى تم يتتداا  عقوبتتة اإلعتتداتلتطبيتتق رستتمي إ تترار و تتف  166-21

البروتوكتتتول االختيتتتاري الثتتتاني الملحتتتق بالع تتتد التتتدولي الختتتام بتتتالحقوق المدنيتتتة 
  والسياسية )أستراليا(؛

التصتتتتتتديق علتتتتتتى الع تتتتتتد التتتتتتدولي الختتتتتتام بتتتتتتالحقوق النظتتتتتتر فتتتتتتي  166-22
 اال تصادية واالجتماعية والثقافية )غانا(؛

النظتتر فتتي إمكانيتتة االنضتتمات إلتتى الع تتد التتدولي الختتام بتتالحقوق  166-23
االتفا ية الدولية لحمايتة حقتوق جميتو العمتال و اال تصادية واالجتماعية والثقافية؛ 

االختياري التفا ية حقوق الطفل بشتنن بيتو  والبروتوكول ؛الم اجرين وأفراد أسره 
 اسطفال )مصر(؛

النظتتتتتتر فتتتتتتي التصتتتتتتديق علتتتتتتى الع تتتتتتد التتتتتتدولي الختتتتتتام بتتتتتتالحقوق  166-24
الع تتتتد التتتتدولي الختتتتام بتتتتالحقوق المدنيتتتتة و اال تصتتتتادية واالجتماعيتتتتة والثقافيتتتتة؛ 

 والسياسية؛ والبروتوكول االختياري الثاني الملحق به )ناميبيا(؛
تحفظات تتا علتتى اتفا يتتة القضتتاء علتتى جميتتو أشتتكال التمييتتز ستحب  166-25

 االختياري )السويد(؛  اضد المرأةل وتو يو بروتوكول
التصديق علتى و االنضمات إلى اتفا ية مناهضة التعذيب )نيوزيلندا(؛  166-26

 اتفا ية مناهضة التعذيب )جنوب أفريقيا( )سويسرا(؛
 هضة التعذيب )غانا(؛النظر في التصديق على اتفا ية منا 166-27
النظتتتتر فتتتتي التصتتتتديق علتتتتى اتفا يتتتتة مناهضتتتتة التعتتتتذيبل واالتفا يتتتتة  166-28

الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتو العمتتال الم تتاجرين وأفتتراد أستتره ل واتفا يتتة منظمتتة 
 )الفلبين(؛ 189ر   العمل الدولية 

تكثيتتتتتتف ج ودهتتتتتتا للتصتتتتتتديق علتتتتتتى اتفا يتتتتتتة مناهضتتتتتتة التعتتتتتتذيب  166-29
 )الدانمرك(؛

إلتى التصتديق علتى اتفا يتة مناهضتة الراميتة جتراءات اإلالشتروع فتي  166-30
 التعذيب )شيلي(؛

االختيتتتاري   تتتاالتصتتتديق علتتتى اتفا يتتتة مناهضتتتة التعتتتذيب وبروتوكول 166-31
 ) برم( )لبنان(؛
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التصتتديق علتتى اتفا يتتتة مناهضتتة التعتتتذيب والبروتوكتتول االختيتتتاريل  166-32
الحقوق المدنيتتة والسياستتتيةل والع تتد التتتدولي الع تتتد التتدولي الختتتام بتتفضتتالا عتتن 

 ؛(يةجم ورية التشيكال) والثقافية واالجتماعية اال تصاديةالخام بالحقوق 
ل والعقتاب البتدنياتخاذ خطوات ملموسة نحو إلغاء عقوبة اإلعدات  166-33

االختيتتتاري   تتتابمتتتا فتتتي ذلتتت  التصتتتديق علتتتى اتفا يتتتة مناهضتتتة التعتتتذيب وبروتوكول
 )السويد(؛

التو يو والتصديق على اتفا ية مناهضة التعذيبل واالتفا ية الدوليتة  166-34
 لحماية جميو اسشخام من االختفاء القسري )فرنسا(؛

استتتتتكمال عمليتتتتة االنضتتتتمات إلتتتتى البروتوكتتتتول االختيتتتتاري التفا يتتتتة  166-35
 حقوق الطفل بشنن بيو اسطفال ) يرغيزستان(؛

بروتوكول تتتا بمتتتا فتتتي ذلتتت  الطفتتتلل  التصتتتديق علتتتى اتفا يتتتة حقتتتوق 166-36
 االختياري بشنن بيو اسطفال )السنغال(؛

التتتي  تتدمت ا لتتد  انضتتمام ا إلتتى ستتحب التحفظتتات واإلعالنتتات  166-37
وإدراج أحكتتتات االتفا يتتتة تتتتدريجياا فتتتي تشتتتريعات ا المحليتتتة اتفا يتتتة حقتتتوق الطفتتتل 

 )أوروغواي(؛
فا يتتة حقتتوق الطفتتل بشتتنن االنضتتمات إلتتى البروتوكتتول االختيتتاري الت 166-38

التصتتديق علتتى البروتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة حقتتوق و بيتتو اسطفتتال )إكتتوادور(؛ 
 الطفل بشنن بيو اسطفال )أستراليا( )باراغواي(؛

النظتتتر فتتتي االنضتتتمات إلتتتى البروتوكتتتول االختيتتتاري التفا يتتتة حقتتتوق  166-39
 الطفل بشنن بيو اسطفال )ألبانيا(؛

بمتتتا العمليتتات الداخليتتتة الضتترورية علتتى استتتتكمال  مواصتتلة العمتتتل 166-40
االنضتتمات إلتتى البروتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة حقتتوق الطفتتل بشتتنن بيتتو يتتتيح ل تتا 

 اسطفال )جزر الب اما(؛
تستتتريو النظتتتر فتتتي االنضتتتمات إلتتتى البروتوكتتتول االختيتتتاري التفا يتتتة  166-41

 (؛بيالروغحقوق الطفل بشنن بيو اسطفال )
فتتتي االنضتتتمات إلتتتى االتفا يتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة حقتتتوق جميتتتو النظتتتر  166-42

النظتتتر فتتتي التصتتتديق علتتتى االتفا يتتتة و العمتتتال الم تتتاجرين وأفتتتراد أستتتره  )بيتتترو(؛ 
 الدولية لحماية حقوق جميو العمال الم اجرين وأفراد أسره  )غانا(؛

التصتتتتديق علتتتتى االتفا يتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة حقتتتتوق جميتتتتو العمتتتتال  166-43
 وأفراد أسره  )الجزائر( )إكوادور(؛الم اجرين 
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التو يتتتتتو والتصتتتتتديق علتتتتتى الصتتتتتكوك الدوليتتتتتة اسساستتتتتية لحقتتتتتوق  166-44
اإلنسانل بما فتي ذلت  االتفا يتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتو العمتال الم تاجرين 
وأفتتتتراد أستتتتره ل واتفا يتتتتة مناهضتتتتة التعتتتتذيبل واالتفا يتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة جميتتتتو 

المدنيتتتتة والع تتتتد التتتتدولي الختتتتام بتتتتالحقوق  لقستتتترياسشتتتتخام متتتتن االختفتتتتاء ال
 ؛السياسية )سيراليون(و 

الصتتتتكوك الدوليتتتتة لحقتتتتوق إلتتتتى نضتتتتمات الالزمتتتتة لالج تتتتود بتتتتذل ال 166-45
اإلنسانل بما فتي ذلت  االتفا يتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتو العمتال الم تاجرين 

 وأفراد أسره ل واتفا ية مناهضة التعذيب )إندونيسيا(؛
نظر في التصديق على االتفا ية الدولية لحمايتة جميتو اسشتخام ال 166-46

 من االختفاء القسري )غانا(؛
 التعلي  )بنن(؛مجال التمييز في مكافحة التصديق على اتفا ية  166-47
النضتتتتمات إلتتتتى نظتتتتات رومتتتتا اسساستتتتي للمحكمتتتتة بإيجابيتتتتة لالنظتتتتر  166-48

نظتات رومتا اسساستي للمحكمتة  النظتر فتي التصتديق علتىو الجنائية الدولية )بيرو(؛ 
 الجنائية الدولية )غانا(؛

االنضتتتتمات إلتتتتى نظتتتتات رومتتتتا اسساستتتتي للمحكمتتتتة الجنائيتتتتة الدوليتتتتة  166-49
التصتتديق علتتى نظتتات رومتتا اسساستتي للمحكمتتة الجنائيتتة الدوليتتة )بتتنن( و )بولنتتدا(؛ 

كمتة فتي نظتات رومتا اسساستي للمح طرفتاا وأن تصتبح )بوتسوانا( )فرنستا( )التفيتا(؛ 
 الجنائية الدولية )النمسا(؛

نظتتتتات رومتتتتا اسساستتتتي للمحكمتتتتة الجنائيتتتتة الدوليتتتتة االنضتتتتمات إلتتتتى  166-50
 ) برم( )البرتغال(؛ هتشريعات ا الوطنية معومواءمة 
التصتتتتتديق علتتتتتى الصتتتتتكوك الدوليتتتتتة اسساستتتتتية لحقتتتتتوق اإلنستتتتتانل  166-51

واالتفا يتتتة الدوليتتتة نظتتتات رومتتتا اسساستتتي للمحكمتتتة الجنائيتتتة الدوليتتتةل وخصوصتتتاا 
والبروتوكتتول االختيتتاري  للحمايتتة حقتتوق جميتتو العمتتال الم تتاجرين وأفتتراد أستتره 

 التفا ية مناهضة التعذيب )هندوراغ(؛
منظمة العمل الدوليتة  تيلتصديق على اتفا يالالزمة لتدابير الاتخاذ  166-52
عمتال العلتى  وتعتديل تشتريعات العمتل بحيتط تنطبتق أيضتاا  189ر   و  111ر   

مالئمتتةل الحصتتول علتتى أجتتور فتتي هتتءالء العمتتال وضتتمان حتتق اسجانتتب المنتتزليين 
الوصتتول إلتتى تليتتات علتتى عتتدد متتن المزايتتال وتمكيتتن   متتن وظتتروإ عمتتل الئقتتةل و 

  )البرازيل(؛واالنتصاإ لشكاو  تقدي  ال
بالتصتتديق علتتى اتفا يتتة منظمتتة العمتتل المتعلقتتة سياستتت ا استتتعراض  166-53

 )ترينيداد وتوباغو(؛ 111 الدولية ر  
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 111 ر  و  87منظمة العمل الدولية ر   على اتفا يات التصديق  166-54
 )بنن(؛ 189ر   و  169 ر  و 

علتى بوضتو الالجيتين و الخاصتة  1951التصديق على اتفا ية عتات  166-55
 مناهضة التعذيب )أوكرانيا(؛بروتوكول ال فضالا عن اتفا ية 

معاهتتدات حقتتوق اإلنستتان المصتتدق علي تتا مواصتتلة ضتتمان تنفيتتذ  166-56
 )باكستان(؛

اتختتاذ مزيتتد متتن الخطتتوات متتن أجتتل إنشتتاء مءسستتة وطنيتتة مستتتقلة  166-57
 حماية حقوق المرأة )اليونان(؛تركز على لحقوق اإلنسان 

حقتتتوق اإلنستتتان  يالقانونيتتتة فتتتي مجتتتال  امواصتتتلة تحستتتين صتتتكوك 166-58
 والحماية االجتماعية )طاجيكستان(؛

مواصتتتتلة إدراج المعتتتتايير الدوليتتتتة لحقتتتتوق اإلنستتتتان فتتتتي تشتتتتريعات ا  166-59
 الوطنية )أوزبكستان(؛

سن تشريعات شاملة تحظر التمييز فتي العمتل علتى أستاغ الجتنس  166-60
والعرق واسصل اإلثني والدين والسن والميتل الجنستي وال ويتة الجنستانية والتعبيتر 

 دا(؛الجنساني أو الحالة المدنية أو اإلعا ة )كن
مراجعة القوانين واللوائح التي تدعو إلتى الترحيتل الفتوري والتلقتائي  166-61

 للعمال الم اجرين سسباب صحية )أوغندا(؛
متن  1مواءمة تشريعات ا مو تعريف التمييز ضد المترأة وفقتاا للمتادة  166-62

اتفا ية القضاء على جميو أشكال التمييتز ضتد المترأةل واعتمتاد  توانين وسياستات 
بشتتتتنن المشتتتتاركة التامتتتتة للمتتتترأة فتتتتي المجتتتتاالت العامتتتتة والخاصتتتتة لصتتتتنو القتتتترار 

 )باراغواي(؛
مواصتتتلة إدراج اتفا يتتتة القضتتتاء علتتتى جميتتتو أشتتتكال التمييتتتز ضتتتد  166-63

المرأة في النظات القانوني المحلي للقضاء علتى جميتو أشتكال التمييتز ضتد المترأة 
 )صربيا(؛
 -ريفتتاا للتمييتتز ضتتد المتترأة )تيمتتور النظتتر فتتي تضتتمين تشتتريعات ا تع 166-64

 ليشتي(؛
مواصتتلة ج ودهتتا لمواءمتتة تشتتريعات ا وضتتمان المستتاواة بتتين الرجتتل  166-65

  سيما في الزواج والعال ات اسسرية )بوتسوانا(؛ والمرأةل ال
إيالء أولوية عالية لإلدراج التات التفا ية القضاء على جميو أشتكال  166-66

 لنظات القانوني المحلي )اليونان(؛التمييز ضد المرأة في ا
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النظتتر فتتي اعتمتتاد  تتوانين وسياستتات بشتتنن تعزيتتز المشتتاركة التامتتة  166-67
للمرأة في ظروإ متساوية مو الرجلل في جميو  طاعات الحياة العامة والسياسية 

 والم نية )دولة بوليفيا المتعددة القوميات(؛
 )النرويج(؛من  انون العقوبات  377Aإلغاء المادة  166-68
اتختتتاذ التتتتدابير الالزمتتتة إللغتتتاء التشتتتريعات التتتتي تجتتترت العال تتتات  166-69

  من  انون العقوبات )سلوفينيا(؛ 377Aالجنسية المثلية وإلغاء المادة 
إلغتتتتاء تجتتتتري  العال تتتتات الجنستتتتية المثليتتتتة بتتتتين أشتتتتخام بتتتتالغين  166-70

 بالتراضي )إسبانيا(؛
لتتتتي تجتتترت العال تتتة الجنستتتية بتتتين بتتتالغين إلغتتتاء اسحكتتتات القانونيتتتة ا 166-71

 بالتراضي )السويد(؛
إلغتتتاء القتتتتوانين التتتتتي تجتتتترت المثليتتتتة الجنستتتتية )المملكتتتتة المتحتتتتدة  166-72

 لبريطانيا العظمى وتيرلندا الشمالية(؛
إلغاء  انون مناهضة اللتوا،ل التذي يجترت ممارستة المثليتين للجتنس  166-73

 ات المتحدة اسمريكية(؛بالتراضي في حيات   الخاصة )الوالي
متتتتن  تتتتانون العقوبتتتتات التتتتتي تجتتتترت العال تتتتات  377Aإلغتتتتاء المتتتتادة  166-74

 الجنسية المثلية إلغاءا رسمياا )النمسا(؛
اتختتاذ التتتدابير الالزمتتة إللغتتاء التشتتريعات والسياستتات التتتي تجتترتل  166-75

تمييتز ضتد  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة العال ات الجنستية المثليتة وتنطتوي علتى
المثليات والمثليتين ومزدوجتي الميتل الجنستي ومغتايري ال ويتة الجنستانية وحتاملي 

 صفات الجنسين )البرازيل(؛
إلغتتتاء متتتا يوجتتتد فتتتي التشتتتريعات الوطنيتتتة متتتن أحكتتتات تمييزيتتتة ضتتتد  166-76

النستتتاء وفيتتتات أختتتر  كالمثليتتتات والمثليتتتين ومزدوجتتتي الميتتتل الجنستتتي ومغتتتايري 
متتن  377Aملي صتتفات الجنستتينل بستتبل من تتا تنقتتيح المتتادة ال ويتتة الجنستتانية وحتتا

  انون العقوبات )الجم ورية التشيكية(؛
متتن  تتانون العقوبتتات لنتتزع الصتتفة الجرميتتة عتتن  377Aإلغتتاء المتتادة  166-77

 المثلية الجنسية )فرنسا(؛
 النظر في إلغاء تجري  العال ات الجنسية المثلية )اليونان(؛ 166-78
وطنتتتتي ختتتتام بالم تتتتاجرين لحمايتتتتة حقتتتتوق العمتتتتال ستتتتن تشتتتتريو  166-79

الم اجرين وضمان عدت إرغات العمال الم اجرين التراغبين فتي تقتدي  شتكو  ضتد 
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أصتتتحاب العمتتتل علتتتى العتتتودة إلتتتى أوطتتتان   دون إمكانيتتتة الوصتتتول إلتتتى العدالتتتة 
 )أفغانستان(؛

ستتتتيما الضتتتترب بالعصتتتتي  إلغتتتتاء العقتتتتاب البتتتتدني كعقوبتتتتة  انونيتتتتة ال 166-80
 )سويسرا(؛

اعتبتتار العنتتف المنزلتتي والعنتتف الزوجتتي جتتريمتين بموجتتب القتتانون  166-81
 المحليل بما يتماشى مو المعايير الدولية )باراغواي(؛

تجري  العنف الجنساني وتعتديل تعريتف االغتصتاب كتي يصتبح كتل  166-82
 ممارسة للجنس من دون تراض داخل إطار الزواج أو خارجه )إسبانيا(؛

جري  العنف المنزلي واالغتصاب الزوجتي تجريمتاا صتريحاا والتنك تد ت 166-83
من أن تعريف االغتصاب يتماشى متو المعتايير الدوليتةل واتختاذ الخطتوات الالزمتة 

 لتيسير اإلبالغ عن العنف المنزلي والجنسي وحماية الضحايا )بلجيكا(؛
نزلتتيل مواصتتلة العمتتل علتتى التشتتريعات المتعلقتتة بجتترائ  العنتتف الم 166-84

ستتتيما فيمتتتا يتعلتتتق بتتتإدراج تعريتتتف للعنتتتف الجنستتتي يشتتتمل أيضتتتاا أي ممارستتتة  ال
 للجنس دون تراض داخل إطار الزواج )كولومبيا(؛

اعتماد تشريعات تجعل االغتصتاب الزوجتي غيتر  تانوني فتي جميتو  166-85
 الظروإ )كندا(؛

دوليتتة إلغتتاء تجتتري  التشتت ير وجعلتته مخالفتتة مدنيتتة وفقتتاا للمعتتايير ال 166-86
 )بلجيكا(؛

ضتتتمان التمتتتتو التتتتات بتتتالحق فتتتي حريتتتة التعبيتتتر والتجمتتتو الستتتلمي  166-87
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 

ين متتن االضتتط اد والمضتتايقات بستتبب ممارستتت   فتتي هتتذا الصتتدد بحمايتتة المتتدون
 لحقوق اإلنسان الخاصة ب   )الجم ورية التشيكية(؛

مراجعتتتة  تتتوانين اإلعتتتالت لمواءمت تتتا متتتو المعتتتايير الدوليتتتة لحقتتتوق  166-88
 اإلنسان المتعلقة بحرية التعبير )التفيا(؛

مية اعتمتتتاد التتتتدابير التشتتتريعية الالزمتتتة للستتتماس بالمظتتتاهرات الستتتل 166-89
 وتعزيز حرية التعبير )كوستاريكا(؛

مراجعتتة التشتتريعات القائمتتة لتعزيتتز ممارستتة الحتتق فتتي حريتتة التعبيتتر  166-90
 وتكوين الجمعيات والتجمو السلمي )إيطاليا(؛
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النظتتر فتتي اعتمتتاد متتا يلتتزت متتن تشتتريعات وسياستتات لضتتمان حمايتتة  166-91
ات علتتتتى نحتتتتو فعتتتتال وتعزيتتتتز حريتتتتة التعبيتتتتر والتجمتتتتو الستتتتلمي وتكتتتتوين الجمعيتتتت

 )المكسي (؛
إعتتتادة النظتتتر فتتتي استتتتعمال  تتتوانين مكافحتتتة التشتتت ير وفتتتي عمليتتتة  166-92

التسجيل المتعلقة بالمجتمو المدني والجمعيات بحيط تتماشى تل  القوانين متو 
الحق في حريتة التعبيتر وتكتوين الجمعيتات والتجمتو الستلميل وأال تشتكل حظتراال 

 لمية العامة )كندا(؛بحك  الوا ول للمظاهرات الس
ستتتتتتن  تتتتتتانون يحمتتتتتتي الم تتتتتتاجرين والالجيتتتتتتين وملتمستتتتتتي اللجتتتتتتوء  166-93

 )الكونغو(؛
اعتمتتتاد تشتتتتريو شتتتتامل يضتتتتمن حمايتتتتة حقتتتتوق العمتتتتال الم تتتتاجرين  166-94

 )هندوراغ(؛
إلغتتاء القتتانون التتذي يستتمح بترحيتتل العمتتال اسجانتتب التتذين يعتتانون  166-95

 من أمراض منقولة جنسياا )الكونغو(؛
مراجعتتة  تتانون الجنستتية بمتتتا يتتتيح لوشتتخام المولتتودين سم تتتات  166-96

فرصتتتتتتتة الحصتتتتتتتول علتتتتتتتى الجنستتتتتتتية  2004أيار/متتتتتتتايو  15ستتتتتتنغافوريات  بتتتتتتتل 
 السنغافورية )كينيا(؛

سن تشريو جديد يتيح التدخل المبكر لمستاعدة البتالغين الضتعفاء  166-97
اإلهمتتتال واإلهمتتتال وتتتتوفير حمايتتتة أفضتتتل ل تتت  متتتن االعتتتتداء ومتتتن اسذ  بستتتبب 

 الذاتي )ألبانيا(؛
النظر في تضمين القانون أحكامتاا تتعلتق بحمايتة حقتوق اسشتخام  166-98

عامتاال إمتا بتعتديل القتانون المتعلتق باسطفتال  18و 16الذين تتراوس أعماره  بين 
 والشباب أو من خالل تشريعات أخر  )جامايكا(؛

وزارات المعنيتة بحقتوق اإلنستان تعزيز دور اللجنتة المشتتركة بتين الت 166-99
إلتاحة تكييف سياسات حقوق اإلنسان من أجل تبديتد الشتواغل الوطنيتة فتي بييتة 

 ا تصادية واجتماعية عالمية متغيرة )بربادوغ(؛
مواصتتلة تعزيتتز تليات تتا لحقتتوق اإلنستتان والنظتتر فتتي إنشتتاء مءسستتة  166-100

 يبال(؛وطنية لحقوق اإلنسان بما يتماشى مو مبادئ باريس )ن
اتخاذ الخطوات الالزمة إلنشاء مءسسة وطنية لحقوق اإلنسان بما  166-101

يتماشتتتى متتتو مبتتتادئ بتتتاريس )بولنتتتدا(؛ والنظتتتر فتتتي إنشتتتاء مءسستتتة وطنيتتتة مستتتتقلة 
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ليشتي(؛ والنظر في إنشاء مءسستة  -لحقوق اإلنسان وفقاا لمبادئ باريس )تيمور 
 يس )ماليزيا(؛وطنية لحقوق اإلنسان بما يتماشى مو مبادئ بار 

النظتتتر جتتتدياا فتتتي إنشتتتاء مءسستتتة وطنيتتتة مستتتتقلة لحقتتتوق اإلنستتتان  166-102
تتمتو بوالية واسعة لحماية وتعزيز حقتوق اإلنستانل بالتعتاون متو المجتمتو المتدني 

 على وجه الخصوم )جم ورية كوريا(؛
إنشتتتتاء مءسستتتتة وطنيتتتتة مستتتتتقلة لحقتتتتوق اإلنستتتتان لحمايتتتتة وتعزيتتتتز  166-103

 أوغندا(؛حقوق المرأة )
إنشتتتتتاء مءسستتتتتة وطنيتتتتتة لحقتتتتتوق اإلنستتتتتان وفقتتتتتاا لمبتتتتتادئ بتتتتتاريس  166-104

 )كوستاريكا(؛
مواصتتتتلة التقتتتتدت فتتتتي سياستتتتات حقتتتتوق اإلنستتتتانل والتركيتتتتز علتتتتى  166-105

الممارستتات المعتمتتتدة فتتتي مختلتتتف القطاعتتتات الم تمتتة بتقتتتدت البلتتتد فتتتي التعلتتتي  
 والصحة ورعاية كبار السن )البحرين(؛

مكتب الن وض بالمرأة بالموارد الالزمتة لتعزيتز المستاواة بتين  تزويد 166-106
 الجنسين في جميو مجاالت السياسة العامة )فيجي(؛

اعتماد خطة عمل وطنيتة لتنفيتذ المبتادئ التوجي يتة بشتنن اسعمتال  166-107
التجاريتتتة وحقتتتوق اإلنستتتانل علتتتى النحتتتو التتتذي أوصتتتى بتتته الفريتتتق العامتتتل المعنتتتي 

 وحقوق اإلنسان )هولندا(؛ باسعمال التجارية
اتختتتتتاذ الخطتتتتتوات الالزمتتتتتة للعمتتتتتل بالتوصتتتتتيات المتعلقتتتتتة بتنفيتتتتتذ  166-108

 التزامات ا بموجب اتفا ية حقوق الطفل )سلوفاكيا(؛
مواصتتلة ج ودهتتتا الجتتتديرة بالثنتتتاء والراميتتتة إلتتتى إرستتتاء مبتتتدأ الوئتتتات  166-109

 االجتماعي بين أفراد المجتمو )ع مان(؛
تنفيتتذ سياستتات الن تتوض بشتتعب ا فتتي إطتتار أهتتداإ التنميتتة مواصتتلة  166-110

 المستدامة )باكستان(؛
مواصتتلة ج ودهتتا لتعزيتتز التستتامح التتديني والحفتتاش علتتى التعتتاي   166-111

 السلمي بين أتباع مختلف الديانات ) طر(؛
مواصتتتتلة ج ودهتتتتا الراميتتتتة إلتتتتى تعزيتتتتز مبتتتتادئ العدالتتتتة االجتماعيتتتتة  166-112

 )اإلمارات العربية المتحدة(؛ والتماس  االجتماعي
تعزيتتتتز المستتتتائل المتعلقتتتتة باسنشتتتتطة المنتظمتتتتة والمنتجتتتتة للجتتتتان  166-113

التوجي يتتتة لحلقتتتات بنتتتاء الثقتتتة بتتتين اسعتتتراق واسديتتتانل ومواصتتتلة ج ودهتتتا لتعزيتتتز 
 الوئات االجتماعي في البلد )أذربيجان(؛
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بتتتين الجنستتتين المضتتتي فتتتي اعتمتتتاد تتتتدابير فعالتتتة لتعزيتتتز المستتتاواة  166-114
وت يية مرافق عملية لوشخام ذوي اإلعا ة كتي يشتاركوا بفعاليتة فتي ستوق العمتل 

 نات(؛ )فيي 
مواصلة اعتماد سياسات فعالة وتدابير أخر  لبنتاء مجتمتو منصتف  166-115

 وشامل للجميو )بوتان(؛
العمتتتتتل علتتتتتى تعزيتتتتتز التماستتتتت  االجتمتتتتتاعي متتتتتن ختتتتتالل القتتتتتوانين  166-116

ة مطالتتب الشتتعب السياستتية واال تصتتادية واالجتماعيتتة المتغيتترة والسياستتات لتلبيتت
 ب دإ ضمان الوئات االجتماعي )الصين(؛

مواصتتتتلة الحفتتتتاش علتتتتى الوئتتتتات االجتمتتتتاعيل بوصتتتتف ا بلتتتتداا متنتتتتوع  166-117
 الثقافات واللغاتل من أجل بناء مجتمو منصف وشامل للجميو )إثيوبيا(؛

لتتي  والمعرفتتة والصتتحة العامتتةل مواصتتلة ج ودهتتا فتتي مجتتاالت التع 166-118
وتحقيق التسامح الديني والتماس  االجتماعي اللذين يشكالن أساساا هاماا لتعزيز 

 مبادئ حقوق اإلنسان )العراق(؛
مواصلة الج ود المتعلقة بتعزيز الوئات بين مختلف الطوائف الدينية  166-119

 واإلثنية )ليبيا(؛
لحفتاش علتى الوئتات بتين المجموعتات مواصلة ج ودها الراميتة إلتى ا 166-120

 اإلثنية والدينية في المجتمو )المغرب(؛
 رفو مستو  الوعي بحقوق اإلنسان في المجتمو )البحرين(؛ 166-121
مواصتتلة العمتتل متتو الحكومتتات ومنظمتتات المجتمتتو المتتدني علتتى  166-122

 مبادرات تساعد في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان )الفلبين(؛
حمتتتالت توعيتتتة عامتتتة ت تتتدإ إلتتتى مكافحتتتة جميتتتو أشتتتكال  تنفيتتتذ 166-123

 التمييز )شيلي(؛
مواصتتتلة أعمتتتال اللجنتتتة المشتتتتركة بتتتين التتتوزارات المعنيتتتة بحقتتتوق  166-124

 اإلنسانل التي تتابو تنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق اإلنسان )باراغواي(؛
مواصتتتتلة عمل تتتتا متتتتو مجلتتتتس حقتتتتوق اإلنستتتتان عتتتتن طريتتتتق تعتتتتديل  166-125

 وانين تتا المحليتتة بمتتا يتماشتتى متتو التوصتتيات التتتي  بلت تتا فتتي االستتتعراض التتدوري 
 اسول )بربادوغ(؛

توجيتتته دعتتتوة دائمتتتة لإلجتتتراءات الخاصتتتة التابعتتتة لمجلتتتس حقتتتوق  166-126
اإلنسان )بولندا(؛ وتوجيه دعوة دائمة إلى جميو اإلجراءات الخاصة )هندوراغ(؛ 
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ين بواليتتات فتتي إطتتار اإلجتتراءات الخاصتتة وتوجيتته دعتتوة دائمتتة إلتتى جميتتو المكلفتت
 )التفيا(؛
النظتتتتر فتتتتي إصتتتتدار دعتتتتوة دائمتتتتة للمكلفتتتتين بواليتتتتات فتتتتي إطتتتتار  166-127

 اإلجراءات الخاصة )سلوفينيا(؛
 تعزيز الحماية الفعالة لكبار السن )طاجيكستان(؛ 166-128
مواصتلة اتختاذ تتدابير لحمايتتة حقتوق كبتار الستن واسشتتخام ذوي  166-129
  ة )أوزبكستان(؛اإلعا
تعميتتق المبتتادرات القانونيتتة وإنفاذهتتا ب تتدإ ضتتمان وضتتو يضتتمنل  166-130

 بحك  القانون والوا ول حقوق اإلنسان الخاصة بالم اجرين )بيرو(؛
مواصتتتلة تتتتوفير إمكانيتتتة وصتتتتول الم تتتاجرين وأستتتره  إلتتتى التعلتتتتي   166-131

 )الفلبين(؛والرعاية الصحية والسكن على  دت المساواة مو المواطنين 
مواصتتتلة الج تتتود التتتتي تبتتتذل ا لتعزيتتتز وحمايتتتة الحقتتتوق اال تصتتتادية  166-132

واالجتماعيتتتة والثقافيتتتة للعمتتتال الم تتتاجرين فتتتي ستتتنغافورةل بمتتتا فتتتي ذلتتت  الج تتتود 
الراميتتتتتة إلتتتتتى تعزيتتتتتز توعيتتتتتة العمتتتتتال الم تتتتتاجرين بحقتتتتتو    فتتتتتي مجتتتتتال العمتتتتتلل 

 نكا(؛ال وبمسءوليات   وسبل االنتصاإ المتاحة ل   )سري
اتخاذ الخطوات الالزمة لمنو أصحاب العمل من احتجاز جتوازات  166-133

العمال اسجانب ووثائق سفره  وتراخيص العمتل الخاصتة ب ت  فضتالا عتن تحستين 
 فرم حصول   على خدمات صحية شاملة وميسورة التكلفة )تايلند(؛

االنتقتتال تحستتين أوضتتاع عمتتل الم تتاجرين عتتن طريتتق تمكيتتن   متتن  166-134
إلتتى صتتاحب عمتتل تختتر بستت ولة والحصتتول علتتى ستتكن الئتتق. وينبغتتي أن ت طب تتق 

 أحكات  انون العمل على العمال المنزليين اسجانب أيضاا )ألمانيا(؛

حمايتتتتتتة الحقتتتتتتوق المشتتتتتتروعة للعمتتتتتتال اسجانتتتتتتب فتتتتتتي ستتتتتتنغافورة  166-135
 ومساعدت   في الحصول على التدريب الم ني الالزت )الصين(؛

مواصتتتتلة ضتتتتمان رفتتتتاه وحقتتتتوق العمتتتتال الم تتتتاجرين فتتتتي ستتتتنغافورة  166-136
والتواصتتتل متتتو العمتتتال الم تتتاجرين لضتتتمان ف م تتت  لحقتتتوق ومستتتءوليات العمتتتل 

 الخاصة ب   )كوبا(؛

تعزيتتتتز تتتتتدابير حمايتتتتة حقتتتتوق اإلنستتتتان لغيتتتتر المتتتتواطنين والعمتتتتال  166-137
 الم اجرين لمنو استغالل   والتمييز ضده  )المكسي (؛

مواصتتتلة ج ودهتتتا لحمايتتتة العمتتتال الم تتتاجرين وأفتتتراد أستتتره  متتتن  166-138
  االستغالل )ميانمار(؛
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اعتمتتتتتاد تتتتتتدابير لحمايتتتتتة حقتتتتتوق اإلنستتتتتان الخاصتتتتتة بالم تتتتتاجرينل  166-139
سيما العمال المنزليون اسجانبل متن ختالل تنقتيح التشتريعات التتي تتنص علتى  ال

نسياا كفيروغ نقتص المناعتة الترحيل في حالة الحمل أو اإلصابة بنمراض منقولة ج
 البشرية/اإليدز )كولومبيا(؛

ستتتيما فتتتي إطتتتار  مواصتتتلة تعزيتتتز وحمايتتتة الم تتتاجرين وحقتتتو   ل ال 166-140
 مكافحة اإلرهاب )بنغالدي (؛

مواصتتتتلة ضتتتتمان حقتتتتوق النستتتتاء والفتيتتتتات متتتتن ختتتتالل تمكيتتتتن ن  166-141
  ومشاركت ن في المجتمو )نيكاراغوا(؛

االجتمتتتتتاعي للنستتتتتاء فتتتتتي جميتتتتتو منتتتتتاحي الحيتتتتتاة دعتتتتت  االنتتتتتدماج  166-142
   )طاجيكستان(؛

اتختتاذ مزيتتتد متتن الخطتتتوات لتعزيتتز المستتتاواة بتتين النستتتاء والرجتتتال  166-143
 ليشتي(؛ -)تيمور 

تعزيز برامج ا التوعوية لمعالجة التفاوتتات الجنستانية والتمييتز ضتد  166-144
  المرأة معالجة أكثر فعالية )ترينيداد وتوباغو(؛

 مواصلة ج ودها للقضاء على التمييز ضد المرأة )أوزبكستان(؛ 166-145

مواصتتتلة التزام تتتا بمبتتتادئ المستتتاواة بتتتين الجنستتتين وعتتتدت التمييتتتز  166-146
وإجتراء حتتوار متتو اللجنتتة المعنيتة بالقضتتاء علتتى جميتتو أشتكال التمييتتز ضتتد المتترأة 

 )بربادوغ(؛

ز ضتتد المتترأةل تكثيتتف ج ودهتتا للقضتتاء علتتى جميتتو أشتتكال التمييتت 166-147
 ضمن جملة تدابيرل لتعزيز تمكين ا ومشاركت ا في الحياة العامة )المكسي (؛

زيتتتادة ج ودهتتتا لتعزيتتتز المستتتاواة بتتتين الجنستتتين ومكافحتتتة جميتتتو  166-148
 أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات )إيطاليا(؛

مواصتتتلة ج ودهتتتا لتمكتتتين النستتتاء واسطفتتتال متتتن الحصتتتول علتتتى  166-149
 ميو حقو    )الكوي (؛ج

تمكتتتين اسم تتتات العازبتتتات متتتن التمتتتتو بتتتنفس االستتتتحقا ات التتتتي  166-150
  تحصل علي ا اسم ات المتزوجات )هايتي(؛

إجتتراء تقيتتي  لالستتتحقا ات والتتدع  االجتمتتاعي لوم تتات العازبتتات  166-151
المتعتدد وغير المتزوجاتل لضمان أال ي شتجعو النظتات الحتالي اإل صتاء االجتمتاعي 

  اسجيال )جامايكا(؛
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 مواصلة اتخاذ تدابير لمكافحة التمييز العنصري )االتحاد الروسي(؛ 166-152

تعزيتتز وحمايتتة حقتتوق الشتتعوب اسصتتليةل والفالحتتينل وغيتتره  متتن  166-153
 دة القوميات(؛دالسكان العاملين في المناطق الريفية )دولة بوليفيا المتع

تمييزيتة لوستائا اإلعتالت متن أجتل ضتمان تمثيتل إلغاء التوجي تات ال 166-154
أكثتتتتر توزانتتتتاا للمثليتتتتتات والمثليتتتتين ومزدوجتتتتتي الميتتتتل الجنستتتتتي ومغتتتتايري ال ويتتتتتة 

  الجنسانية وحاملي صفات الجنسين )كندا(؛

مواصتتتتلة تعزيتتتتز بتتتترامج التوعيتتتتة المتعلقتتتتة بفيتتتتروغ نقتتتتص المناعتتتتة  166-155
ني لمكافحة الوص  الذي يتعترض البشرية/اإليدز وتعزيز التعاون مو المجتمو المد

  له اسشخام المصابون بفيروغ نقص المناعة البشرية/اإليدز )ماليزيا(؛

العتتتودة إلتتتى اسختتتذ بو تتتف اختيتتتاري لإلعتتتدامات تم يتتتداا إللغائ تتتا  166-156
)إستتبانيا(؛ والعتتودة إلتتى اسختتذ بو تتف اختيتتاري لإلعتتدامات تم يتتداا إللغتتاء عقوبتتة 

نتتدا(؛ والعتتودة إلتتى اسختتذ بو تتف اختيتتاري لعقوبتتة اإلعتتدات اإلعتتدات إلغتتاء تامتتاا )هول
تم يداا إللغائ ا )سيراليون(؛ والعودة إلى اسخذ بو ف اختياري لإلعدامات تم يداا 
إللغاء عقوبة اإلعتدات )ستلوفينيا(؛ والعتودة إلتى اسختذ بو تف اختيتاري لإلعتدامات 

ة اإلعتتتدات إلغتتتاء تامتتتاا بمتتتا يتماشتتتى متتتو  تتترارات الجمعيتتتة العامتتتة وبغيتتتة إلغتتتاء عقوبتتت
)فنلنتتدا(؛ والعتتودة إلتتى اسختتذ بو تتف اختيتتاري لإلعتتدامات تم يتتدا ا إللغتتاء عقوبتتة 

لإلعتتتدامات بو تتتف اختيتتتاري اإلعتتتدات )الكرستتتي الرستتتولي(؛ والعتتتودة إلتتتى اسختتتذ 
 تم يدا ا إللغاء عقوبة اإلعدات إلغاء تاماا )هندوراغ(؛ 

عتدامات تم يتداا إللغتاء عقوبتة العودة إلى اسخذ بو ف اختيتاري لإل 166-157
اإلعتدات إلغتتاءا تامتتاال وحظتتر تطبيتتق عقوبتة اإلعتتدات علتتى اسشتتخام ذوي اإلعا تتات 
الذهنيتتتتة والفكريتتتتة )جنتتتتوب أفريقيتتتتا(؛ وحظتتتتر إعتتتتدات اسشتتتتخام ذوي اإلعا تتتتات 

 الذهنية والفكرية )إسبانيا(؛

دات اسختتذ بو تتف اختيتتاري لإلعتتدامات تم يتتداا إللغتتاء عقوبتتة اإلعتت 166-158
)النرويج(؛ واسخذ بو ف اختياري لإلعدامات تم يداا إللغاء عقوبة اإلعدات رستمياا 
)البرتغتتتال(؛ واسختتتذ بو تتتف اختيتتتاري لعقوبتتتة اإلعتتتدات )سويستتترا(؛ واسختتتذ بو تتتف 
اختيتتتاري لإلعتتتداماتل تم يتتتتداا إللغتتتاء عقوبتتتة اإلعتتتتدات )فرنستتتا(؛ واسختتتذ بو تتتتف 

اء عقوبتتتة اإلعتتتدات إلغتتتاء تامتتتاا )إيطاليتتتا(؛ اختيتتتاري لتنفيتتتذ أحكتتتات اإلعتتتدات بغيتتتة إلغتتت
واسختتذ فتتي أ تترب و تت  ممكتتن بو تتف اختيتتاري لعقوبتتة اإلعتتدات تم يتتداا إللغائ تتا 

 تماماا )المكسي (؛

 تعزيز ج ودها إللغاء عقوبة اإلعدات )بنما(؛  166-159
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النظتتتر فتتتي اسختتتذ بو تتتف اختيتتتاري رستتتمي لتنفيتتتذ أحكتتتات اإلعتتتدات  166-160
 )اسرجنتين(؛الصادرة 

إلغتتتاء الستتتمة اإللزاميتتتة لعقوبتتتة اإلعتتتدات بغيتتتة إلغتتتاء عقوبتتتة اإلعتتتدات  166-161
  برمت ا؛ واسخذل في غضون ذل ل بو ف اختياري لإلعدامات )ألمانيا(؛

المضتتي  تتدماا نحتتو اإللغتتاء الن تتائي لعقوبتتة اإلعتتداتل واعتمتتاد و تتف  166-162
 العملية )شيلي(؛اختياري عات لتطبيق هذه العقوبةل خالل هذه 

اتخاذ مزيد من اإلجراءات من أجل إلغاء عقوبتة اإلعتدات إلغتاء تامتاا  166-163
الو ف االختياري الذي أختذت بتهل بحكت  الوا تول  2014بعد أن ألغ  في عات 

  )اليونان(؛ 2011منذ عات 

اعتمتتاد مزيتتد متتن التتتدابير لتقييتتد تطبيتتق عقوبتتة اإلعتتدات والنظتتر فتتي  166-164
ختتذ بتتالو ف االختيتتاري لإلعتتدامات كخطتتوة أولتتى نحتتو اإللغتتاء المحتمتتل إعتتادة اس

  لعقوبة اإلعدات )تيرلندا(؛

النظتتر فتتي اتختتاذ خطتتوات إللغتتاء جميتتو أحكتتات اإلعتتدات اإللزاميتتةل  166-165
  وفرض و ف اختياري لتطبيق عقوبة اإلعدات بغية إلغائ ا )ناميبيا(؛

ء عقوبة اإلعدات اإللزاميةل واسختذل تعديل القانون المحلي بغية إلغا 166-166
ختتالل هتتذه العمليتتةل بو تتف اختيتتاري عتتات سي تطبيتتق لعقوبتتات اإلعتتدات الصتتادرة 

  أصالا )أوروغواي(؛
  إلغاء عقوبة اإلعدات )باراغواي(؛ 166-167
المضتتتتتي   تتتتتدماا وإلغتتتتتاء عقوبتتتتتة اإلعتتتتتدات فعليتتتتتاا وبموجتتتتتب القتتتتتانون  166-168

  )نيوزيلندا(؛
الطابو اإللزامي للضرب بالعصي كخطوة أولى نحو إلغاء هذه إلغاء  166-169

 الممارسة برمت ا )ألمانيا(؛
 وضو حد لممارسة العقوبة البدنية )فرنسا(؛ 166-170
و تتتتف استتتتتخدات الضتتتترب بالعصتتتتي كشتتتتكل متتتتن أشتتتتكال العقتتتتاب  166-171

 )نيوزيلندا(؛
إلغتتتاء عقوبتتتة الضتتترب بالعصتتتيل ال ستتتيما ضتتترب اسشتتتخام التتتذين  166-172

 يتجاوزون مدة التنشيرة أو اإل امة )لبنان(؛
ضتتتمان عتتتدت إمكانيتتتة احتجتتتاز أي شتتتخص دون محاكمتتتة ومراجعتتتة  166-173

القتتتتتوانين ذات الصتتتتتلة ) تتتتتانون اسمتتتتتن التتتتتداخليل و)اسحكتتتتتات المء تتتتتتة( للقتتتتتانون 
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الجنائيل و تانون المالحتة التجاريتةل و تانون المنشتورات غيتر المرغتوب في تا( بنتاءا 
 نيا(؛على ذل  )ألما

 مواصلة ج ودها لحماية اسطفال من العنف )الجزائر(؛ 166-174
 اتخاذ تدابير إضافية لحماية اسطفال ضحايا العنف ) يرغيزستان(؛ 166-175
 عاماا )هايتي(؛ 18رفو السن الدنيا اللتحاق الشباب  بالجي  إلى  166-176
لتطوع الق ّصتر مواءمة تعريف الطفل في القانون المحلي ووضو حد  166-177

  في الجي  )بلجيكا(؛
مواصلة بذل ج ود لمكافحة االتجار باسشتخام متن ختالل تنفيتذ  166-178

   انون منو االتجار بالبشر وفقاا اللتزامات ا بموجب بروتوكول باليرمو ) طر(؛
اتختتتاذ التتتتدابير المالئمتتتة لمنتتتو االتجتتتار بالنستتتاء واسطفتتتال وتعزيتتتز  166-179

  جار بالبشر )صربيا(؛حماية ضحايا االت
تعزيتتز التقتتدت المحتترز فعتتالا فتتي مكافحتتة االتجتتار بالبشتتر عتتن طريتتق  166-180

  ضمان محاكمة ومعا بة الجناة وحماية الضحايا وإعادة تنهيل   )إسبانيا(؛
مواصلة الج ود الرامية إلى مكافحة االتجار بالبشر وحماية ضحايا  166-181

  سطفال )سري النكا(؛هذه الجرائ ل ال سيما النساء وا
ضمان إجراء تحقيقات ومالحقات  ضائية سليمة في جميتو حتاالت  166-182

 االتجار بالبشرل بما في ذل  من خالل تدريب الموظفين المعنيين )تركيا(؛
مواصتتتلة وضتتتو استتتتراتيجيات لتعزيتتتز التتتوعي العتتتات بمستتتنلة االتجتتتار  166-183

 بالبشر )جزر الب اما(؛
زيتتتز ج ودهتتتا لمكافحتتتة االتجتتتار باسشتتتخامل وحمايتتتة مواصتتتلة تع 166-184

 الضحايا )كوبا(؛
المضي في تعزيز تدابيرها لمكافحة جميو أشتكال االتجتار بالنستاء  166-185

  واسطفال وحماية الضحايا وإعادة تنهيل   )مصر(؛
تخصتتيص المتتوارد الكافيتتة لتتتدريب الستتلطات المعنيتتة بغيتتة ضتتمان  166-186

 لقانون منو االتجار بالبشر )فيجي(؛التنفيذ الفعال 
مواصتتتلة ج ودهتتتا لضتتتمان حمايتتتة وإعتتتادة تنهيتتتل ضتتتحايا االتجتتتار  166-187

 باسشخامل ال سيما النساء واسطفال )الكرسي الرسولي(؛
اتختتاذ تتتدابير فتتي المجتتال التشتتريعي وتتتدبير سياستتاتي لتعزيتتز تليتتات  166-188

 االتجار )هندوراغ(؛ مكافحة
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 ودهتتا لحمايتتة ضتتحايا االتجتتار باسشتتخام وتنظتتي  بتترامج تعزيتتز ج 166-189
 لتوعية الجم ور تتعلق بقضايا مكافحة االتجار بالبشر )جم ورية إيران اإلسالمية(؛

 مواصلة مكافحة االتجار باسشخامل وتوفير الحماية لضحاياه )لبنان(؛ 166-190
لقتتتتانون حمايتتتتة نظام تتتتا للعدالتتتتة الجنائيتتتتة متتتتن أجتتتتل تعزيتتتتز ستتتتيادة ا 166-191

 )بنغالدي (؛
اتختتتتاذ التتتتتدابير المالئمتتتتة إلرستتتتاء حريتتتتة االختيتتتتار بتتتتين المحتتتتاك   166-192

 الشرعية ومحاك  اسسرة )اسرجنتين(؛
تكييتتتتتتتف تشتتتتتتتريعات ا لضتتتتتتتمان ستتتتتتترعة مثتتتتتتتول جميتتتتتتتو المو تتتتتتتوفين  166-193

ل بما يتماشى مو القانون الدولي )سويسرا(؛  والمحتجزين أمات  اض 
 تانون اسمتن التداخلي و)اسحكتات المء تتة( للقتانون االستعاضة عن  166-194

الجنتتتائي بقتتتوانين تتتتنص علتتتى وجتتتوب محاكمتتتة أي متتتت   أمتتتات محكمتتتة )المملكتتتة 
 المتحدة لبريطانيا العظمى وتيرلندا الشمالية(؛

اعتمتتاد تشتتريعات لضتتمان إجتتراء مراجعتتة  ضتتائية ستتريعة ومستتتقلة  166-195
دون متتذكرة تو يتتفل بمتتا فتتي ذلتت   ومنتظمتتة لجميتتو حتتاالت التو يتتف واالحتجتتاز

  حاالت التو يف واالحتجاز بموجب  انون اسمن الداخلي )النمسا(؛
مواءمتتتتة القتتتتانون المحلتتتتي فيمتتتتا يتعلتتتتق بالستتتتن التتتتدنيا للمستتتتءولية  166-196

  الجنائيةل ورفو هذه السن )أوروغواي(؛
مواصتتتتتتلة حمايت تتتتتتا الفعالتتتتتتة لوستتتتتترة باعتبارهتتتتتتا الوحتتتتتتدة الطبيعيتتتتتتة  166-197

 اسساسية للمجتمو )مصر(؛و 
مواصتتلة تحستتين جميتتو ظتتروإ العبتتادةل وتعزيتتز التتوعي ونشتتر  تتي   166-198

 التسامح والسالت )اإلمارات العربية المتحدة(؛
المحافظتتة علتتى الوئتتات االجتمتتاعي متتن ختتالل االحتفتتاش باسحكتتات  166-199

وممارستتة دين تتا دون الستتارية التتتي تتتتيح لمختلتتف الطوائتتف الدينيتتة العتتي  القانونيتتة 
 وص  )بنغالدي (؛

وضتتو حتتد لممارستتة اللجتتوء إلتتى دعتتاو  التشتت ير وغيتتر ذلتت  متتن  166-200
الدعاو  القانونية واإلدارية لفرض الر ابة علتى اسشتخام أو تغتريم   أو حبست   
لمجتترد تحتتدث   أو كتتتابت   عتتن  ضتتايا سياستتيةل وإلغتتاء جميتتو المبتتادئ التوجي يتتة 

 وسائا اإلعالت )الواليات المتحدة اسمريكية(؛التمييزية الخاصة ب
ضمان حرية التجمو وتكوين الجمعياتل وحرية الرأي والتعبيرل بما  166-201

 في ذل  على شبكة اإلنترن ل وحماية حرية الصحافة )فرنسا(؛
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ضتتتتمان تشتتتتجيو وحمايتتتتتة حريتتتتة التتتترأي والتعبيتتتتترل بمتتتتا فتتتتي ذلتتتتت   166-202
 بر الموا و الشبكية العامة )نيوزيلندا(؛التواصل ع لد لوشخام والمنظمات 

النظتتتر فتتتي تتتتدّخالت بديلتتتة وفعالتتتة فيمتتتا يتعلتتتق باسشتتتخام التتتذين  166-203
ينت كون القوانين أو المعايير الوطنية المتعلقة بالحساسيات الدينية أو الثقافية متن 

  خالل نشر مواد م ينة أو وضع ا على اإلنترن  )جامايكا(؛
بير المالئمتتتتة لتخفيتتتف القيتتتود المفروضتتتتة علتتتى حريتتتتة اتختتتاذ التتتتدا 166-204

 التعبير وحرية اإلعالت )اليابان(؛
إصتتالس نظتتات جتترائ  التشتت يرل التتذي يتتءثر تتتنثيراا ستتلبياا علتتى حريتتة  166-205

 التعبير )فرنسا(؛
عتتتدت التتتتذرع بتتتالقوانين ذات الصتتتلةل بمتتتا فتتتي ذلتتت   تتتانون النظتتتات  166-206

االجتماعتتتات العامتتتةل للحتتتد متتتن الحتتتق فتتتي حريتتتة العتتتاتل و تتتانون وستتتائل الترفيتتته و 
 التجمو السلميل بما في ذل  حرية منظمات المجتمو المدني )تيرلندا(؛

إنشتتتاء لجنتتتة انتخابيتتتة مستتتتقلة تتمتتتتو بواليتتتة رستتت  حتتتدود التتتدوائر  166-207
االنتخابيتتتة ومرا بتتتة جمتتتو اسمتتتوال لالنتخابتتتات والحمتتتالت االنتخابيتتتة )الواليتتتات 

 ية(؛المتحدة اسمريك
مواصلة توسيو مشتاركة المترأة فتي الحيتاة العامتة الوطنيتة )جم وريتة  166-208

  فنزويال البوليفارية(؛
ركة المترأة فتي الحيتاة العامتةل تعزيز الج ود الرامية إلى تشجيو مشا 166-209

  سيما على المستويات العالية في الشركات )جزر الب اما(؛ ال
للمرأة وزيتادة تمثيل تا فتي هييتات صتنو  تشجيو المشاركة السياسية 166-210

 القرار )ملديف(؛
مواصلة ج ودها إلعمال الحق في العملل بما في ذل  متن ختالل  166-211

  التعلي  والتدريب التقنيين والم نيين )مصر(؛
الشتتتروع فتتتي حتتتوار وطنتتتي بشتتتنن تطبيتتتق حتتتد أدنتتتى لوجتتتور علتتتى  166-212

 الجميو )هايتي(؛
المنزلي ضمن المجتاالت التتي يشتمل ا  تانون العمتلل إدراج العمل  166-213

  اسمر الذي  د يزيد  تحسين وضو العديد من العمال الم اجرين )النمسا(؛
مواصلة زيادة استحقا ات خدمات ا االجتماعية لصالح السكان من  166-214

 البوليفارية(؛أجل تعزيز كفاءة نظام ا الممتاز للرعاية االجتماعية )جم ورية فنزويال 
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مواصلة ما تبذله من ج ود ومتا  طعتته متن التزامتات لتحستين حيتاة  166-215
شتتعب ا متتن ختتالل تتتوفير اسفضتتل فتتي مجتتاالت التعلتتي  واإلستتكان والرعايتتة الطبيتتة 

 )كمبوديا(؛
مواصتتتلة تنفيتتتذ سياستتتات ا وبرامج تتتا االجتماعيتتتة بغيتتتة تعزيتتتز الوئتتتات  166-216

ستاعدة كبتار الستن والمتواطنين محتدودي التدخل االجتماعيل ال ستيما متن أجتل م
 )كمبوديا(؛

تخصيص ما يكفتي متن أمتوال واتختاذ تتدابير فعالتة لتتوفير مستاعدة  166-217
 مالئمة لكبار السن )فيي  نات(؛

التعجيتتتتتل فتتتتتي بنتتتتتاء مزيتتتتتد متتتتتن المستشتتتتتفيات والعيتتتتتادات العامتتتتتة  166-218
 )زمبابوي(؛ 2020عات والمجتمعية في إطار الخطة الرئيسية للرعاية الصحية ل

النظر في توسيو تطبيق لوائح الصحة والستالمة لتشتمل الممارستين  166-219
 غير الطبيين وإجراء رصد منتظ  سنشطت   )جامايكا(؛ 

تحسين سبل وصول الفيات الضتعيفةل بمتا فتي ذلت  نستاء وأطفتال  166-220
ة الصتحية اسسر ذات التدخل المتنخفو والمتوستا علتى ختدمات التعلتي  والرعايت

 )جم ورية الو الديمقراطية الشعبية(؛
التتتنمين نظتتات مواصتتلة تقتتدي  اإلعانتتات والتتدع  المتتالي متتن ختتالل  166-221

لمتتتتواطنين والمقيمتتتتين التتتتدائمينل ( لجميتتتتو اMediShield"ميتتتتدي شتتتتيلد اليتتتتف" )
 سيما كبار السن والمحتاجون والمعوزون )بروني دار السالت(؛ ال

لتعلي  الشامل للجميتو وتعزيتز التعلتي  متد  الحيتاة مواصلة تطوير ا 166-222
 )بيالروغ(؛

ستيما  اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان استتمرار تمتتو شتعب ال ال 166-223
 اسطفالل بإمكانية الحصول على تعلي  ميسور التكلفة )بروني دار السالت(؛

 مواصلة وضو برامج ت دإ إلى وصول الفيتات الضتعيفة إلتى تعلتي  166-224
جيتتتد علتتتى  تتتدت المستتتاواة متتتو ايختتترينل متتتو التركيتتتز بشتتتكل ختتتام علتتتى إدمتتتاج 
اسشتخام ذوي اإلعا تة واسطفتال التتذين يعتانون متن الفقتتر وضتمان المستاواة بتتين 

 الجنسين )شيلي(؛
اعتمتتاد المزيتتد متتن التتتدابير لضتتمان تمتتتو اسشتتخام ذوي اإلعا تتة  166-225

علي  وفي الحصول على الخدمات وفتي تمتعاا تاماا بحقو   ل ال سيما الحق في الت
 الوصول إلى الخدمات )إسرائيل(؛
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مواصلة الج ود الرامية إلى توفير مزيد من الفرم لوشخام ذوي  166-226
 اإلعا ة وتمكين   من أن يصبحوا جزءاا ال يتجزأ من المجتمو )ع مان(؛

مواصتتتتتلة ج ودهتتتتتا لتحستتتتتين الرعايتتتتتة الصتتتتتحية والتعلتتتتتي  والرعايتتتتتة  166-227
 المقدمة لوشخام ذوي اإلعا ة )المملكة العربية السعودية(؛

ضتتتمان أن يشتتتمل  تتتانون التعلتتتي  اإللزامتتتي اسطفتتتال ذوي اإلعا تتتة  166-228
 )أوغندا(؛

مواصتتلة ستتعي ا إلتتى بنتتاء مجتمتتو شتتامل للجميتتو يتتتيح لوشتتخام  166-229
نتتته ذوي اإلعا تتة كتتتل فرصتتتة ممكنتتتة كتتتي يستتتاهموا فيتتته ويصتتتبحوا جتتتزءاا ال يتجتتتزأ م

 )جم ورية إيران اإلسالمية(؛
مواصلة ضمان خدمات الرعاية وتكافء فرم الحصول على العمتل  166-230

لوشتتتتتتخام ذوي اإلعا تتتتتتة علتتتتتتى  تتتتتتدت المستتتتتتاواة متتتتتتو ايختتتتتترين )جم وريتتتتتتة الو 
 الديمقراطية الشعبية(؛

مواصلة وتعزيز الج ود الرامية إلى إدماج اسطفال ذوي اإلعا ة في  166-231
   العادي )ملديف(؛نظات التعلي

اتختتاذ التتتدابير المالئمتتة لضتتمان إدمتتاج اسطفتتال ذوي اإلعا تتة فتتي  166-232
 نظات التعلي  اسساسي اإللزامي )الكوي (؛

ل تكفتتتتل معاملتتتتة الالجيتتتتين معاملتتتتة الئقتتتتة مواصتتتتلة اعتمتتتتاد تتتتتدابير 166-233
ستتيما متتن ختتالل اعتمتتاد إجتتراءات أو تليتتات لحمايتتة مقتتدمي طلبتتات اللجتتوءل  ال
 سيما الفتيان والفتيات والمراهقون غير المصحوبين )كولومبيا(؛ ال

سطفتتال فتتي الحصتتول علتتى الجنستتية ستتّن  تتوانين تتتنص علتتى حتتق ا 166-234
ستتتيما اسطفتتتال المولتتتدون فتتتي ستتتنغافورة التتتذين ال يستتتتطيعون الحصتتتول علتتتى  ال

 جنسية أخر  )بنما(؛
  إذكاء الوعي بآثار تغير المناخ )هايتي(؛ 166-235
تكثيف ج ود محاربة التطرإ واإلرهتاب فتي مرحلتة مبكترة لضتمان  166-236

  استمرار تمتو جميو السنغافوريين بحقوق اإلنسان والحريات اسساسية )إثيوبيا(.
جميتتتو االستتتتنتاجات و/أو التوصتتتيات التتتواردة فتتتي هتتتذا التقريتتتر تعبّتتتر عتتتن مو تتتف  -167

االستتتتعراض. وال ينبغتتتي أن ي ف تتت  أن تتتا الدولتتة )التتتدول( التتتتي  تتتدمت ا و/أو الدولتتتة موضتتوع 
  تحظى بتنييد الفريق العامل بكامله.
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