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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 يف الفتـرة    ثالثـة عـشرة   ال، دورته   ٢٠٠٧ هيوني/ حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
نة اجللسة الثام  يف    اهلند يفالة  احلواسُتعرضت   .٢٠١٢ يونيه/ حزيران ٤مايو إىل   /أيار ٢١ من

املـدعي  ،  فاهانفـايت . غوالم إي السيد   اهلند وترأس وفد    .٢٠١٢مايو  / أيار ٢٤ املعقودة يف 
 ٣٠ يفعشرة املعقودة   ثالثة   ال  يف جلسته  اهلند واعتمد الفريق العامل التقرير عن       .يف اهلند  العام
  .٢٠١٢مايو /أيار
اجملموعة (نسان فريق املقررين التايل     اختار جملس حقوق اإل    ،٢٠١٢مايو  /أيار ٣ ويف  -٢

  .الكويت واملكسيك وموريشيوس: يف اهلندالة احلاستعراض لتيسري ) الثالثية
 من مرفق قرار    ٥ وبأحكام الفقرة    ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ام الفقرة   وعمالً بأحك   -٣

  :نداحلالة يف اهلألغراض استعراض  صدرت الوثائق التالية ،١٦/٢١جملس حقوق اإلنسان 
ــر  )أ(   ــينتقري ــي  و وط ــرض خط ــرة  ع ــاً للفق ــدم وفق ) أ(١٥مق

)A/HRC/WG.6/13/IND/1و Corr.1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/10/IND/2) (ب(١٥ للفقرة

) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
)A/HRC/WG.6/10/IND/3و ،Corr.1.(  
 ،أملانيـا  ، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً         لت إىل اهلند  حيوأُ  -٤
ملكة املتحدة لربيطانيـا    وامل،   والسويد ، وسلوفينيا ، والدامنرك ، واجلمهورية التشيكية  ،يرلنداآو

 على املوقع    على هذه األسئلة   ميكن االطالع و.  وهولندا ، والنرويج ،يرلندا الشمالية آالعظمى و 
  .الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز إجراءات عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
والدليل . قال وفد اهلند إن اهلند تعترب آلية االستعراض الدوري الشامل ممارسة بّناءة             -٥

فدها يتألف من خرباء من وزارات خمتلفـة يف احلكومـة           على التزام اهلند هبذه العملية أن و      
  .املركزية
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وعرض الوفد بإجياز املنهجية اليت اُتبعت يف إعداد التقرير الوطين واليت اشتملت على               -٦
عملية تشاور واسعة النطاق وحاضنة ملختلف الفعاليات شـاركت فيهـا خمتلـف وزارات              

وُنشر التقرير على املوقع الشبكي وأُتـيح       . يناحلكومة وخرباء وجهات فاعلة يف اجملتمع املد      
وكُلِّف رانبري سينغ، نائب رئيس اجلامعة الوطنية للحقـوق يف          . االطالع عليه لعامة اجلمهور   

  .دهلي، مبهمة إعداد هذا التقرير مع إشراك خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة إىل حد كبري
ر احلقوق األساسية يف دستور اهلند من       ويتبّين من الوثائق املرفقة بالتقرير الوطين تطو        -٧

فتعرض دستوراً نابضاً ودائم التطور يضع . خالل األحكام القضائية اليت صدرت مبرور السنني
  .حقوق اإلنسان يف صدارة احلوكمة

فالقـانون  . وبّين الوفد بعض التطورات اهلامة اليت شهدها ميدان حقوق اإلنـسان            -٨
وقد وابتـدعت عـدة     . ث ثورة يف مفهوم احلوكمة الرشيدة     املتعلق باحلق يف املعلومات أحد    

قوانني مبتِكرة هنجاً قائماً على حقوق اإلنسان يف تناول املواضيع األساسية بالنسبة لوجـود              
قانون املهامتـا   ومن بني تلك القوانني. اإلنسان ومنها العمل والعمالة والتعليم واألمن الغذائي     

الذي ُيعترب عالمة فارقة، وقانون احلـق   ل يف األرياف،غاندي الوطين لضمان توفري فرص عم
  . ومشروع القانون الوطين لألمن الغذائي٢٠٠٩يف التعليم الصادر يف عام 

وحتققت الشفافية يف احلوكمة عن طريق تطبيق قانون احلق يف املعلومات وميثـاق               -٩
وء إىل احملكمة العليا طلبـاً      ورفع الدستوُر مرتلة احلق يف اللج     . املواطنة واحلوكمة اإللكترونية  

ومت أيـضاً النـهوض بإعمـال احلقـوق         . إلعمال حقوق أساسية إىل مرتلة احلق األساسي      
رفع الدعاوى دفاعاًً عـن     "  لاالجتماعية واالقتصادية والسياسية عن طريق االستخدام الفعال        

  ".الصاحل العام
ف اليساريان يـشكالن  فالتطرف والعن. وشكّل اإلرهاب والتمرد خطرين وجوديني    -١٠

  .حتدياً داخلياً يقابل بالعزم مقروناً بالرأفة وبالتنمية املوجهة ملا فيه صاحل الناس
واعتربت احملكمة العليا أن قانون الصالحيات اخلاصة للقوات املسلحة الـصادر يف              -١١
واسُتحدثت عدة وسائل رقابة وعدة توازنـات مـصحوبة         . خيالف الدستور   ال ١٩٤٨ عام
دئ توجيهية صارمة عند التعامل مع اإلرهابيني واملتمردين، ويتم التصدي لالنتـهاكات            مببا

  .وال يزال تنفيذ هذا القانون موضع استعراض دائم. بسرعة وشفافية
وأشار الوفد إىل الدعوة الدائمة اليت وجهتها اهلند إىل اإلجراءات اخلاصـة التابعـة                -١٢

 اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج نطـاق         للمجلس وقال إن كريستوف هينس، املقرر     
ونظرت احملكمة العليـا  . ٢٠١١القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، قد زار اهلند يف عام         

وفضالً عن ذلـك،    . واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف ما يدَّعى أهنا حاالت اختفاء قسري          
ملعين باملخدرات واجلرمية كي تزيد     تفتأ اهلند تعمل بشكل وثيق مع مكتب األمم املتحدة ا          مل

  .يف تصديها لالجتار باألشخاص
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وقد رحبت اهلند طيلة قرون جبميع االنتماءات الدينية وجبميع األقليات والالجـئني              -١٣
يف ذلك الطائفة اليهودية اليت عاشت يف اهلنـد آالف الـسنني دون متييـز، وكـذلك                  مبا

ني، ومنذ عهد أقرب، الالجئون مـن التيبـت         البارسيون على مدى مئات السن    /الزرادشتيون
أما املمارسات املتَّبعة يف اهلند بشأن الالجـئني فقـد          . وسري النكا وميامنار وبلدان أخرى    

  .كانت أكثر تقدماً ورعاية وإنسانية بكثري من تلك املنصوص عليها يف النظام الدويل احلايل
ركيز على اجملموعات اليت حتتـاج      ويف السنوات األربع األخرية، زاد بشكل هائل الت         -١٤

إىل رعاية خاصة ومنها األطفال والنساء واملعاقون واملسنون واألقليات والطبقـات املنغلقـة             
  .املصنفة والقبائل املصنفة

فقـد  . وقد بذلت اهلند جهوداً كبرية من أجل حتقيق التقدم االجتماعي واالقتصادي       -١٥
وأدى قانون املهامتا غاندي الوطين لضمان      . من الزمان  يف املائة يف عقٍد      ٩تراجع الفقر بنسبة    

 مليون أسرة معيشية    ٥٤    لتوفري فرص عمل يف األرياف دوراً حامساً للغاية ووفّر فرص عمل            
.  يف املائـة   ٤٨وكان نصيب النساء من فرص العمـل تلـك          . ٢٠١١ و ٢٠١٠يف عامي   

أيـضاً مالحظـة    ، ميكن   ٢٠١٠-٢٠٠٩عامي   و ٢٠٠٥-٢٠٠٤الفترة ما بني عامي      ويف
حنو اهلبوط يف معدالت البطالة يف صفوف أفراد الطبقات املنغلقـة املـصنفة والقبائـل              اجتاه

  .املصنفة واألقليات
فهي يف طريقهـا    . وما انفكت اهلند تسعى أيضاً إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية           -١٦

طفال بـشكل ملحـوظ     واخنفض معدل وفيات األ   . إىل حتقيق هدف تعميم التعليم االبتدائي     
 وفاة لكل ألف مولود حـي يف        ٤٧ إىل   ٢٠٠٥ وفاة لكل ألف مولود حي يف عام         ٥٨ من
 مولـود   ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل     ٢٥٤وتراجع معدل وفيات األمهات من      . ٢٠١٠ عام
بـد مـن      ال  مع أنه  ٢٠٠٨ مولود حي يف عام      ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٢١٢ إىل   ٢٠٠٤عام   يف
  .املزيد فعل
احلق يف التعليم التعليَم االبتدائي حقاً أساسياً وألزم الدولة قانوناً بتـوفري            وجعل قانون     -١٧

.  سـنة  ١٤ سنوات و  ٦التعليم اجملاين واإللزامي جلميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني           
ويتضمن هذا القانون عدة تغيريات تنم عن رؤية بعيدة املدى، ومن مجلتها وجوب قبول املدارس 

.  املائة على األقل من األطفال املنتمني إىل شرائح أضعف حاالً وإىل فئات حمرومة              يف ٢٥لنسبة  
  .ويف هذا خطوة هامة باجتاه اإلدماج االجتماعي والثقايف والقضاء على الفوارق يف البلد

وكان من نتائج جناح برامج احلكومة، كربنامج سارفاشيكـشا أهِبيـان، ارتفـاع               -١٨
  .رسمعدالت التسجيل يف املدا

ومت التشديد بالقدر نفسه على رفاه األطفال عن طريق حتسني غـذائهم وتغذيتـهم        -١٩
بواسطة برامج وجبات منتصف اليوم يف املدارس؛ كما مت التشديد علـى وفـرة املدرسـني      

  .وقد ساهم اجملتمع املدين بشكل إجيايب يف هذا الشأن. واالحتفاظ هبم
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 يف املائة يف    ٨٧بون إىل املدارس االبتدائية من      وزاد معدل سكان األرياف الذين يذه       -٢٠
وشهد حمو األمية يف صفوف اإلنـاث حتـسناً   . ٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٩٩ إىل   ٢٠٠٢عام  

وتـسجل االجتاهـات املتعلقـة    .  يف املائة على مدى العقد املاضي ٥٠كبرياً إذ سجل زهاء     
عدل الوطين فيما يتعلق بنـسبة معرفـة        باجملموعات املهمشة واألقليات أيضاً ارتفاعاً باجتاه امل      

  .القراءة والكتابة
تـزال    ال ومع أن أرقام عمالة األطفال قد عرفت هبوطاً حاداً خالل العقد املاضي،             -٢١

، أُنـشئت اللجنـة     ٢٠٠٧ويف عام   . يعملون وال يدرسون قائمة     ال مشكلة األطفال الذين  
  .الوطنية حلماية حقوق الطفل

رأة، قال الوفد إن أكثر من مليون ممثل حملـي مت انتخابـه يف              وفيما خيص متكني امل     -٢٢
أو مؤسسات احلكم الذايت القروي من جمموع ثالثة ماليني ممثلني حمليني هم من             " بانشايات"

ويدَمج املنظور اجلنساين يف صميم السياسات العامة عن طريق عدة مبادرات منـها             . النساء
وأُطلقـت يف   . يع السياسات والـربامج احلكوميـة     وضع امليزانية من منظور جنساين يف مج      

  . بعثة وطنية لتمكني املرأة٢٠١٠مارس /آذار
فـضمان  . أما برنامج اهلند للعمل اإلجيايب فهو برنامج فريد من حيث نطاقه وُبعده             -٢٣

  .املساواة يف الدستور تكليف أكيد باجتثاث مجيع أشكال انعدام املساواة والتفاوتات
دة خطوات مؤخراً من أجل إحداث أثر إجيايب يف حيـاة الطبقـات             وقد اُتخذت ع    -٢٤

فبمقتضى قانون القبائل املصنفة وغريها مـن       . املنغلقة املصنفة وكذلك يف حياة أفراد القبائل      
، وابتداًء مـن    ٢٠٠٦، الصادر يف عام     )االعتراف حبقوق الغابات  (ساكين الغابات التقليديني    

 مليـون  ٣,١٧ مليون مطالبة من جمموع ٢,٧٢ سوَّت ، كانت اهلند قد٢٠١٢فرباير  /شباط
وجيري .  مليون شهادة ملكية١,٢٥ يف املائة من جمموع املطالبات، ومت توزيع   ٨٦مطالبة، أو   

.  نقطـة  ١٥بنشاط تنفيذ برنامج رئيس الوزراء لتحقيق رفاه األقليات اجلديد املكون مـن             
  .تتركز فيها األقلياتوخيصَّص جزء معني من مشاريع التنمية للمناطق اليت 

 يف املائة من مجيع األسر املعيشية تزودت باملاء الـصاحل           ٩٠وقال الوفد إن أكثر من        -٢٥
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨للشرب من مصادر حمسَّنة يف عامي 

ومثّل مشروع قانون األمن الغذائي الوطين مبادرة تارخيية لضمان األمـن الغـذائي               -٢٦
فتوفرت للناس  . يتوخى الرفاه إىل هنج قائم على احلقوق      شكّل حتوالً يف النموذج من هنج        إذ

. كمية ونوعية مناسبتان من الغذاء بأسعار يسرية، األمر الذي مكنهم من العـيش بكرامـة              
وسيكون من حق حنو ثلثي جمموع السكان احلصول على حبوب غذائية مدعَّمة يف إطار نظام 

اص على النساء واألطفال وغريهم من      وهناك تركيز خ  . التوزيع اخلاص باجلمهور املستهَدف   
  .اجملموعات اخلاصة
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ويضمن قانون اخلدمات العامة الذي ُسن يف أكثر من اثنيت عشرة والية من واليات                -٢٧
هوية فريدة  " آدهار"وسيمنح النظام   . اهلند معايري خدماتية حمددة للفئات الضعيفة من اجملتمع       

ة من بنيات أساسية اجتماعية ومنظَّمة بشكل       لكل فرد من املقيمني من أجل ضمان االستفاد       
  .مرّشد وفعال

وقال الوفد إن إنشاء اهلند احملكمة الوطنية اخلضراء يشكل بدوره عمالً مبدعاً آخـر         -٢٨
  .يلقى الترحيب على الصعيد الدويل

وقال الوفد إن مارغريت سيكاغيا، املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق              -٢٩
وذكّر باخنراط احلكومة النشيط مع اجملتمع املـدين        . ٢٠١١ن، قد زارت اهلند يف عام       اإلنسا

وبتعاظم الدور اهلام الذي يؤديه اجملتمع املدين واملدافعون عن حقوق اإلنسان يف جمال حقوق              
فاللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان تسعى إىل ترسيخ املمارسـات املتعلقـة حبقـوق             . اإلنسان

  . ثابة بوصلة أخالقية لألمةاإلنسان وهي مب
وتطرأ املشاكل عندما تنتهك الدعوة إىل      .  من الدستور حرية الدين    ٢٥وتكفل املادة     -٣٠

. يكون اعتناق ديانٍة ما طوعاً وإمنا قسراً أو إغراءً          ال دين من األديان احلدوَد املرسومة وعندما     
سائل كما حيق لكل شخص وميكن الطعن يف هذه امل. وتعترض بعض الواليات على هذا األمر

  .أن يلجأ إىل احملاكم
، وهي الكويت واملكسيك    "الترويكا"وأعرب الوفد عن شكره للبلدان األعضاء يف          -٣١

وأعرب الوفد جمدداً عن تعهد اهلند مبواصـلة        . وموريشيوس، على تيسري عملية االستعراض    
 مـدى سـنوات عـدة       االخنراط مع األمم املتحدة واجمللس وقال إن اهلند قد قدمت علـى           
  .مسامهات يف اهليئات ذات الصلة حبقوق اإلنسان يف األمم املتحدة

بد من وجود مشاكل فقط بسبب        ال وقال الوفد إن اهلند بلد مترامي األطراف وإنه         -٣٢
. ولدى اهلند القدرة على تصحيح أخطائها كما تتوفر لديها آليات اإلصالح  . مساحته وتنوعه 

فاإلنـسانية حبـر    . جيب أن حنسن الظن باإلنسانية    : "ا غاندي إذ قال   واستشهد الوفد باملهامت  
وأضاف الوفد بأن اهلند بالفعـل      ". يتسخ  ال حميط، إذا اتسخت بضع قطرات منه فإن احمليط       

حميط شاسع كما أعرب عن ثقته من أن اهلند ستكون قادرة على منح كل شخص حقوقـه                 
  .ومستحقاته الكاملة

  ردود الدولة موضوع االستعراضر التفاعلي وااحلو  -باء  
وشكر العديد من الوفود اهلند علـى       .  وفداً ببيانات  ٨٠أثناء احلوار التفاعلي، أدىل       -٣٣

 وأعربت الوفود عن تقديرها الخنراط اهلند يف عملية االستعراض          تقدمي تقريرها الوطين الشامل   
  .ء الثاين من هذا التقريروترد التوصيات اليت قُدمت أثناء احلوار يف اجلز. الدوري الشامل
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وأعربت سلوفينيا عن أسفها ألن اهلند مل تعّدل بعد القانون اخلاص بالزواج لكـي                -٣٤
ينص على املساواة يف حقوق ملكية األمالك اليت تتراكم أثناء مدة الزواج مبا ينـسجم مـع                 

  .سلوفينيا توصياتوقدمت . التوصية اليت قدمتها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
وأشادت جنوب أفريقيا باهلند على ما حققته من تقدم يف ميدان حقوق اإلنـسان،                -٣٥
وسألت جنوب أفريقيا  .  يف ضمان حصول سكان األرياف على اخلدمات األساسية        سيما الو

وقدمت جنوب  . عن االستراتيجيات والتدابري اليت اتُّخذت من أجل التصدي خلطر اإلرهاب         
  .وصياتأفريقيا ت

وقـدمت  . وحثت إسبانيا اهلند على مواصلة السري على درب دمقرطة مؤسـساهتا            -٣٦
  . إسبانيا توصيات

وأحاطت سري النكا علماً بإجنازات اهلند يف جمال محاية حقوق املـرأة والطفـل                -٣٧
وأشادت خبطتها اخلمسية احلادية عشرة وبنهجها القـائم        . واألقليات واألشخاص احملرومني  

  .وقدمت سري النكا توصية. قوق يف معاجلة مسألة األمن الغذائيعلى احل
ورحـب أيـضاً    . ٢٠٠٩وهنأ السودان اهلند على قانوهنا التعليمي الصادر يف عام            -٣٨

  .بالتعديل الدستوري املتعلق باملرأة الذي خصص هلا ثلث مقاعد الربملان
تعذيب وال على اتفـاقييت     وقالت السويد إن اهلند مل تصدق على اتفاقية مناهضة ال           -٣٩

وأعربت السويد عن أسفها للتدابري اليت اختذهتا       . ١٨٢ ورقم   ١٣٨منظمة العمل الدولية رقم     
يزال يساورها بشأن ارتفـاع       ال وقالت السويد إن القلق   . اهلند بغرض احلد من حرية التعبري     

  . توصياتوقدمت السويد. معدل وفيات األمهات رغم تراجعه على مدى السنوات األخرية
يزال أمراً واقعاً رغم التدابري التشريعية اليت حتظر          ال وقالت سويسرا إن الزواج املبكر      -٤٠

وقدمت . وجيب االمتثال للمعايري الدولية يف احلفاظ على األمن الداخلي. مثل هذه املمارسات
  .سويسرا توصيات

تمييز يف حق اجملموعـات   وأشادت تايلند باهلند الختاذها تدابري هبدف القضاء على ال          -٤١
  .وقدمت تايلند توصيات. املهمشة والضعيفة وهبدف متكينها

والحظت تيمور ليشيت أنه مت إقرار مشروع قانون منع التعذيب يف جملس العموم يف                -٤٢
. إال أن اللجنة املختارة يف جملس األعيان حددت عدة نقائص يف مشروع القـانون             . الربملان

  .وقدمت تيمور ليشيت توصيات. تدابري لضمان محاية حقوق املرأةوبيَّنت أنه مت اختاذ 
وأشادت ترينيداد وتوباغو باهلند إلصدارها القانون الوطين اخلاص باحملكمة اخلضراء            -٤٣

، وقانون احلق يف التعليم والقانون      ٢٠١٠ومشروع قانون مكافحة التحرش اجلنسي يف عام        
وقـدمت  .  الغابات، وقانون احلق يف املعلومـات      اخلاص بالقبائل املصنفة وغريها من سكان     

  .ترينيداد وتوباغو توصيات
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وشجعت تركيا اهلند على تقوية والية املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وعلى التوقيع   -٤٤
. على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية           

 يف زيادة فهم تنفيذ أحكام العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق              وأعربت تركيا عن رغبتها   
االقتصادية واالجتماعية والثقافية املتعلقة باملساواة وبعدم التمييز كما طلبت معلومات بشأن           

  .املرحلة اليت بلغها التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب
 االحتياجـات   وطلبت أوكرانيا إىل اهلند أن تضع تدابري لصاحل األشـخاص ذوي            -٤٥

اخلاصة وسألت عن اعتماد مشروع قانون يتعلق حبماية املرأة من التحرش اجلنسي يف مكـان       
  .وقدمت أوكرانيا توصية. العمل
وسألت اإلمارات العربية املتحدة عن التدابري اليت اُتخذت ملكافحة جرائم االجتـار              -٤٦

  .لعربية املتحدة توصيةوقدمت اإلمارات ا. باألشخاص وعن مدى فعالية تلك التدابري
وسألت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية عـن رد اهلنـد علـى                -٤٧

الشواغل اليت أثارها املقررون اخلاصون وهيئات املعاهدات بشأن تشريعات األمن الـداخلي؛            
 أعداد كبرية   والحظت أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين يف اهلند قد أبلغا عن            

من قضايا التعذيب اليت يكون للشرطة ولسلطات األمن ضلع فيها؛ وطلبـت إىل اهلنـد أن                
. موجـب هلـا    التواصل صون حق املنظمات غري احلكومية القانونية يف العمل دون قيـود         

  .وقدمت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية توصيات
دة األمريكية عن قلقها إزاء التطبيق الصارم لقانون تنظـيم          وأعربت الواليات املتح    -٤٨

التربعات األجنبية الذي أنشأ صعوبات كبرية أمام متويل املنظمات غري احلكومية القانونيـة،             
  .وقدمت الواليات املتحدة األمريكية توصيات. وإزاء انتشار اإلفالت من العقاب

 محاية املرأة؛ وبقانون احلق يف التعلـيم؛        ورحبت أوروغواي بالتقدم الذي مت إحرازه يف        -٤٩
. وبالنهج القائم على احلقوق املتبع يف معاجلة مسألة األمن الغذائي؛ وخبفض وفيـات األطفـال              

  .وقدمت أوروغواي توصيات. وشجعت أوروغواي اهلند على مواصلة جهودها يف هذه اجملاالت
 جمال محايـة حقـوق املـرأة    والحظت أوزبكستان النتائج اإلجيابية اليت حتققت يف        -٥٠

وبيَّنت العمل الذي أُجنز من أجل      . وحقوق الطفل إىل جانب حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       
توفري التعليم اجملاين واإللزامي لألطفال لكنها أعربت عن أملها يف أن يتم فعل املزيد يف جمال                

  .مكافحة األمية
قديرها للتقدم الذي حتقق يف جمـال       عن ت )  البوليفارية -مجهورية  (وأعربت فرتويال     -٥١

وأشادت فرتويال باجلهود اليت بذلتها اهلند مـن أجـل إدارة      . التنمية االجتماعية واالقتصادية  
  .وقدمت فرتويال توصيات. شفافة ومن أجل تقوية احلق يف املعلومات

 وأشادت فييت نام باهلند جلديتها يف تنفيذ توصيات الـدورة األوىل مـن االسـتعراض         -٥٢
وأشادت فييت نام بالنمو االقتصادي السريع وباحلد من الفقر وباألمن الغـذائي            . الدوري الشامل 

  .وقدمت فييت نام توصيات. وخبلق فرص عمل وبتحسني احلصول على خدميت الصحة والتعليم
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وأحاطت اجلزائر علماً جبهود اهلند الرامية إىل حتسني محاية العمال من االسـتغالل               -٥٣
 اخلارج وطلبت توضيحات بشأن احملتويات والسياسات املعتمـدة توخيـاً هلـذا           كعمالة يف 
  .وقدمت اجلزائر توصيات. الغرض
وأثنت أنغوال على اهلند بسبب اإلصالحات األخرية اليت أجرهتا يف جمـال حقـوق                -٥٤

ورحبت بالتوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب وبالتوقيع والتصديق علـى اتفاقيـة           . اإلنسان
مم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية كما رحبت بالتدابري الراميـة إىل ضـمان               األ

  .وقدمت أنغوال توصية. تيسري الوصول إىل العدالة
وأشادت األرجنتني بالتقدم الذي أُحرز يف جمايل محاية الطفل وتعزيز التعليم اجملـاين               -٥٥

  .وقدمت األرجنتني توصيات. واإللزامي
يزالون األقل تعليماً على الرغم من تصديق         ال حظت أستراليا أن األطفال املعاقني    وال  -٥٦

وأعربت أستراليا عن أسفها    . اهلند يف وقت مبكر على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         
ألن اهلند مل تصدق على اتفاقية مناهضة التعذيب وعن قلقها اخلاص بشأن مشروع قانون منع 

  .وقدمت أستراليا توصيات. زال قيد النظري  الالتعذيب الذي
وطلبت النمسا االطالع على الكيفية اليت ترصد هبا اهلند تطبيق القوانني املتعلقة بعدم               -٥٧

اعتناق دين آخر يف الواليات الفيدرالية وعلى التدابري اليت تتخذها لضمان عدم انتهاك هـذه               
  .توقدمت النمسا توصيا. القوانني احلق يف حرية الدين

وأعربت البحرين عن تقديرها لربامج اهلند املتعلقة حبقوق املرأة والطفل؛ وللحملـة              -٥٨
. الوطنية لتمكني املرأة وللمساواة بني اجلنسني؛ وللتدابري املتخذة لصاحل ضحايا االجتار بالبشر           

  .وقدمت البحرين توصيات
ز ومحاية حقـوق    وهنأت بنغالديش اهلند على ما اختذته من خطوات من أجل تعزي            -٥٩

اإلنسان، وحددت يف هذا الشأن سن قانون احلق يف املعلومات وقـانون احلـق يف التعلـيم        
  .ومشروع القانون الوطين لألمن الغذائي بوصفها خطوات هامة

وأشارت بيالروس إىل أن اهلند قد حققت تقدماً يف خفض معدالت وفيات األطفال               -٦٠
هلند على توجيه دعوة إىل املقرر اخلاص املعين باالجتار         وشجعت ا . ويف مكافحة االجتار بالبشر   

  .وقدمت بيالروس توصية. بالبشر
وأشادت بلجيكا باملساعي اإلجيابية اليت تقوم هبا اهلند من أجـل تعزيـز حقـوق                 -٦١

وسألت عن التدابري احملددة اليت تعتزم اهلند اختاذها من أجل حتـسني صـحة األم               . اإلنسان
  .يكا توصياتوقدمت بلج. والطفل
وحثتها علـى زيـادة     . وأشادت بوتان باهلند ملا أحرزته من تقدم يف قطاع التعليم           -٦٢

  .جهودها يف التصدي للفقر وحتسني احلصول على اخلدمات االجتماعية األساسية
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 سيما الوأشادت بوتسوانا مبا اختذته اهلند من تدابري منذ أول استعراض للحالة فيها و          -٦٣
احلق يف التعليم متاشياً مع اتفاقية حقوق الطفل؛ وبالتصديق على اتفاقية األمم            منذ سن قانون    

  .وقدمت بوتسوانا توصيات. املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوليها
ورحبت الربازيل بقانون احلق يف التعليم وبقرار حمكمة دهلي الكربى القاضي بـأن               -٦٤

ورحبت الربازيل مبشروع قانون محاية املرأة مـن        .  انتهاك حلقوق أساسية   جترَمي املثلية اجلنسية  
التحرش اجلنسي يف مكان العمل وبإدخال اهلند تعديالً على الدستور يكفل للمرأة املشاركة             

  .وقدمت الربازيل توصيات. يف الربملان
لطبقـة  وطلبت كندا إىل اهلند أن تقدم معلومات بشأن حالة التمييز القائم علـى ا               -٦٥

املنغلقة، وبشأن اإلصالحات اجلارية والتقدم احملرز فيها خاصةً فيما يتعلـق بالـداليت مـن     
والحظت كندا أن . املسيحيني واملسلمني الذين مل يستفيدوا من العمل اإلجيايب بسبب ديانتهم     

  .وقدمت كندا توصيات. اهلند مل تصدق بعد على اتفاقية مناهضة التعذيب
  .وقدمت تشاد توصية.  تصور اهلند للعلمانيةوسألت تشاد عن  -٦٦
وأشادت شيلي باعتماد قانون احملكمة اخلضراء الوطنية وقانون احلـق يف التعلـيم               -٦٧

والسياسة الرامية إىل إدراج املنظور اجلنساين والتدابري املتخذة ملـساعدة الطبقـات املنغلقـة      
وقـدمت  . التصدي للتمييـز  وشجعت شيلي اهلند على مواصلة جهودها من أجل         . الضعيفة

  .شيلي توصيات
وأعربت الصني عن تقديرها ملا تبذله اهلند من جهود لصون حقوق املرأة والطفـل                -٦٨

ومصاحلهما، ولتوفري التعليم اجملاين واإللزامي لألطفال، وللحد من معدالت وفيات الرضـع            
ايـة حقـوق    ويف جماالت أخرى، رحبت الصني باخلطوات املتخذة من أجل مح         . واألمهات

  .العمل وحقوق املسنني
وأحاطت كوبا علماً بالتقدم الذي أحرزته اهلند يف تنفيذ التوصيات املنبثقـة عـن                -٦٩

وأقرت بالتقدم الذي لوحظ يف جماالت خمتلفة مبا فيها صـحة سـكان             . االستعراض األول 
  .وقدمت كوبا توصيات. األرياف

تـزال    ال اإلجراءات التشريعية اجلارية  وأعربت اجلمهورية التشيكية عن أسفها ألن         -٧٠
وأعربت عن تقديرها لتعاون اهلنـد مـع        . تؤخر تصديق اهلند على اتفاقية مناهضة التعذيب      

  .وقدمت اجلمهورية التشيكية توصيات. اآلليات الدولية
وقالت إكوادور إن اهلند قد أجرت تغيريات هامة تتعلق حبقوق اإلنسان يف جماالت               -٧١

تعليم ومتكني املرأة وحتقيق السيادة الغذائية واإلدماج االجتمـاعي ومكافحـة           منها تعميم ال  
  .وقدمت إكوادور توصية. التمييز
وأعربت مصر عن اهتمامها بالقانون الوطين لضمان توفري فرص عمل يف األريـاف               -٧٢

  .وقدمت مصر توصيات. واستزادت معلومات عنه
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مج اهلند الراميـة إىل حتـسني صـحة         وأعربت فنلندا عن تقديرها لسياسات وبرا       -٧٣
إال أهنا أعربت عن قلقها إزاء وفيات األمهات نتيجة عمليات اإلجهـاض غـري              . األمهات
  .وقدمت فنلندا توصيات. اآلمنة
ميكن التصديق على اتفاقية مناهضة التعـذيب إال بعـد إدراج             ال وقالت اهلند إنه    -٧٤

قد أقـر   ) Lok Sabha(وكان جملس العموم    . تعريف كامل للتعذيب يف التشريعات الداخلية     
أحـال  ) Rajya Sabha( إال أن جملس األعيـان       ٢٠١٠مشروع قانون منع التعذيب يف عام       

ومع ذلك، هناك ما يكفي     . يزال قيد التقرير    ال مشروع القانون إىل جلنة خمتارة قدمت تقريراً      
. انون العقوبـات اهلنـدي    من األحكام يف القانون اهلندي اليت متنع التعذيب، ومن ضمنها ق          

.  من الدستور احلق يف العـيش بكرامـة        ٢١ويشمل احلقُّ يف احلياة املنصوص عليه يف املادة         
وتوفر مزيداً من الضمانات أحكاٌم واردة يف الدستور ويف قانون اإلجراءات اجلنائية متنع جترمي              

ضمان إطالع   ساعة من توقيفه و    ٢٤الذات وتوجب إحضار املوقوف أمام قاضٍ يف غضون         
  .املوقوف على أسباب توقيفه

وإنّ وسـائط   . وتشكل حرية الرأي حقاً أساسياً يكفله الدستور مع قيود مقبولـة            -٧٥
وال يتضمن قانون تكنولوجيـا املعلومـات       . اإلعالم النابضة باحلياة يف اهلند تشهد على هذا       

وال ينبغي تفـسري    .  أي أحكام حتد من حمتويات اإلنترنت أو حتجبها        ٢٠١١املعدل يف عام    
إزالة احملتويات غري القانونية، مبا يف فيها املواد اإلباحية اليت تظهِر أطفاالً، على أهنا حد مـن                 

غىن عنه لزيادة التجارة      ال حرية استخدام اإلنترنت؛ وهي قيود يراد هبا تأمني اإلنترنت الذي         
  .اإللكترونية واستخدام اإلنترنت

 مليار يوم عمل للفرد بفضل قانون املهامتـا  ١٢ء ما يزيد عن    وقال الوفد إنه مت إنشا      -٧٦
 مليـار دوالر    ٣٠غاندي الوطين لضمان توفري فرص عمل يف األرياف بإنفاقٍ إمجايل فـاق             

وخلق القانون أيضاً شبكة    .  مليون أسرة  ٥٤بدوالرات الواليات املتحدة، وعاد بالنفع على       
  .نظَّمني وأغلبهم يعيشون يف األرياف يف املائة من العاملني غري امل٩٢  لأمان 
وعندما يكون السجن مدى احلياة غري مالئم، ُتفَرض عقوبة اإلعـدام مـع تنفيـذ             -٧٧

ولرئيس اهلند وحلكام الواليات صالحية منح العفو أو إرجاء التنفيذ          . ضمانات إجرائية قوية  
ت بشأن عقوبـة    وقُدمت إحصائيا . أو الصفح أو وقف تنفيذ العقوبة على أي جرمية كانت         

  .اإلعدام وحاالت التخفيف منها
وفيما يتعلق حبماية املثليات واملثليني أو مزدوجي امليل اجلنسي أو املتحولني جنسياً،              -٧٨

 من الدستور حتظر بوضوح التمييز على أساس الـدين أو العـرق أو           ١٥قال الوفد إن املادة     
 منه على تكافؤ الفـرص    ١٦ وتنص املادة . الطبقة االجتماعية أو نوع اجلنس أو مكان امليالد       

ونزعت حمكمة دهلي الكـربى يف حكـم صـادر عنـها يف            . فيما يتعلق بالوظيفة العمومية   
 صفة اجلرم عن العالقة اجلنسية اليت تتم سراً بني شخصني راشدين من نفس نوع               ٢٠٠٩ عام

ن يوصفوا بوصِف   وحيق أيضاً لألشخاص مغايري اهلوية اجلنسانية أ      . اجلنس بالتراضي بينهما  
  . على اللوائح االنتخابية وعلى بطاقة هوية الناخب" أنثى"أو " ذكر"عوض " مغاير"
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إدماج " صارفا شيكشا أهبييان  "وتضمن املعايري احملددة يف قانون احلق يف التعليم ويف            -٧٩
رائط فجعلت التعليم يف املتناول وكفلت رسم اخل      . األطفال ذوي اإلعاقة يف نظام التعليم العام      

املادية وتعيني املدارس اليت يتم االلتحاق هبا وتوفري املعونة واألجهزة وتدريب املدرسني وغري             
 ٢٠ ٠٠٠ مليون طفل وُعيِّن     ٢,٦ومن جمموع ثالثة ماليني طفل مت حتديدهم، ُسجِّل         . ذلك

  . مدرسة من العوائق املادية٧٥١ ٠٠٠ مساعد متطوع، وأُخليت ٢٤ ٠٠٠مدرس و
على سؤال بشأن اإلطار الزمين احملدد إلقرار مشروع تعديل الدستور الـذي   وجواباً    -٨٠

ويف جمالس الدولة للنساء، قال الوفد إن       ) Lok Sabha(خيصص ثلث املقاعد يف جملس العموم       
 وهو معروض حاليـاً     ٢٠١٠ قد أقر مشروع القانون يف عام     ) Rajya Sabha(جملس األعيان   

  . وفد يرى أنه من غري املناسب التعليق على اإلطار الزمينولذلك، فإن ال. على جملس العموم
وهناك من األحكام التشريعية املناسبة والشاملة ما حيمي املـدافعني عـن حقـوق                -٨١

إذ ميكن اللجوء إىل أعلى حمكمة يف البلد مباشرة فيما يتعلـق بانتـهاك حقـوق                . اإلنسان
تتخذ عدة تدابري تركز على محاية املدافعني       وللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أيضاً أن       . اإلنسان

  . عن حقوق اإلنسان
وفيما يتعلق بالقيود املفروضة بواسطة قانون تنظيم التربعات األجنبية، قال الوفد إنه              -٨٢

ُتحـوَّل    ال يرحب باألموال األجنبية لألغراض اخلريية مع مراعاة اللوائح املعمول هبا حـىت           
وهذا من واجب اهلند بصفتها عضواً يف فرقـة  .  تبيض األموال  األموال إىل متويل اإلرهاب أو    
  . العمل املعنية باإلجراءات املالية

، أكد الوفد أنه مت تناول      )الصالحيات اخلاصة (وفيما يتعلق بقانون القوات املسلحة        -٨٣
  . املسألة يف البيان االفتتاحي

القاعدة يف وضع خطة وطنية تعرب وتستلزم البنية الفيدرالية للهند اتباع هنج ينطلق من    -٨٤
وكُلِّفت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان هبذه املهمة اليت ينبغي أن . عن طائفة متنوعة من اآلراء

وقد أَدرجت وزارات خمتلفة . تكون عملية حاضنة للجميع جتمع بني خمتلف الرؤى السياساتية
  .بالفعل مسائل حقوق اإلنسان يف خطط العمل اخلاصة هبا

وقال الوفد إن اهلند أقرت مبشكلة عمالة األطفال وهي ملتزمة بالقضاء عليها تدرجيياً            -٨٥
 يف املائة على    ٤٥ونتيجة النهج املتبع، اخنفضت عمالة األطفال مبعدل        . على حنو منسق ودائم   

  .مدى السنوات اخلمس املاضية
  .٢٠٠٥لصادر يف عام وأكد الوفد التزام اهلند بتقوية تنفيذ قانون العنف املرتيل ا  -٨٦
أما ضمان املساواة يف حقوق ملكية األمالك اليت ُتكَتسب أثناء مدة الـزواج فهـو                 -٨٧

ومعروض حالياً على الربملان تعديلٌ لقانون . مسألة معقدة حيث لكل دين هنجه اخلاص بشأهنا   
  . زواج اهلندوس



A/HRC/21/10 

GE.12-15106 14 

عية واالقتصادية يأخذ بعني    وقال الوفد إنه جيري حالياً تعداٌد ألفراد الطبقات االجتما          -٨٨
االعتبار أبعاداً متعددة من أشكال احلرمان من احلصول على مستحقات معينة يف إطار برامج              

  . وخطط احلكومة
 يف املائة من األسر املعيشية حتصل على املـاء الـصاحل            ٨٤وقال الوفد إن أكثر من        -٨٩

ي وضعته منظمة الـصحة     ، الذ ٢٠١٢وحسب تقرير برنامج الرصد املشترك لعام       . للشرب
العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، فإن اهلند يف طريقها إىل حتقيق إحدى غايات األهداف        

ولتأمني احلصول علـى املـاء      . اإلمنائية لأللفية املتمثلة يف التزويد باملاء اآلمن الصاحل للشرب        
ات املنغلقة املصنَّفة   بشكل منصف، ُخصصت نسب معينة لألحياء اآلهلة بالسكان من الطبق         

. والقبائل املصنَّفة من خمصصات الربنامج الوطين لتزويد األرياف باملـاء الـصاحل للـشرب             
 إىل ضمان توفري مرافق اإلصحاح يف       ١٩٩٩وهدفت محلة اإلصحاح التام اليت ُنفذت يف عام         

  .األرياف من أجل القضاء على ممارسة التغوط يف العراء وضمان نظافة البيئة
وسألت فرنسا عن عدد األشخاص احملكوم عليهم باإلعدام وعن املرحلة اليت بلغتها              -٩٠

  . وقدمت فرنسا توصيات. قضاياهم
وأعربت أملانيا عن تقديرها اللتزام اهلند بتنفيـذ توصـيات الـدورة األوىل مـن                 -٩١

  .وقدمت أملانيا توصيات. االستعراض الدوري الشامل
 عملية صياغة تشريع جديد لالستعاضة به عن قـانون          وحثت غانا اهلند على تسريع      -٩٢

، وأعربت غانا عن قلق مفوضية األمم املتحدة ١٩٩٥األشخاص ذوي اإلعاقة الصادر يف عام 
  . وقدمت غانا توصيات. لشؤون الالجئني بشأن انعدام إطار وطين حلماية الالجئني

لوطين لضمان توفري فـرص     واستزادت اليونان معلومات بشأن قانون املهامتا غاندي ا         -٩٣
  . وقدمت اليونان توصيات. عمل يف األرياف وبشأن قانون احلق يف املعلومات واحلق يف التعليم

وقال الكرسي الرسويل إن هناك جوانب من احلياة يكون فيهـا إعمـال حقـوق                 -٩٤
م وقـد . اإلنسان أمراً مطلوباً، للحد مثالً من عدد األشخاص الذين يعيشون حتت خط الفقر            

  .الكرسي الرسويل توصيات
وأعربت هندوراس عن قلقها إزاء التفاوت بني األرياف واحلواضـر يف اخلـدمات               -٩٥

. الصحية من حيث نوعيتها وسهولة احلصول عليها، وإزاء ارتفاع معدل وفيات األمهـات            
  . وقدمت هندوراس توصيات

ت احلاصل يف معـدالت  وأعربت هنغاريا عن قلقها إزاء عمالة األطفال وإزاء التفاو          -٩٦
  .وقدمت هنغاريا توصيات. التسجيل ومعدالت التسرب املدرسي يف املدارس االبتدائية

ورحبت إندونيسيا بالتدابري القوية التشريعية والتنظيمية اليت اختذهتا اهلند، خاصة منها             -٩٧
تـشريع  والحظت مع التقدير سـن  . تلك الرامية إىل التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب   

  . وقدمت إندونيسيا توصيات. جديد ينص على جمانية وإلزامية التعليم
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وأشادت مجهورية إيران اإلسالمية بعملية التشاور الواسعة النطاق اليت أجرهتا اهلنـد              -٩٨
. أثناء إعداد تقريرها وأحاطت علماً بشكل إجيايب بسن القانون الوطين للمحكمة اخلـضراء            

  . سالمية توصياتوقدمت مجهورية إيران اإل
وأعرب العراق عن تقديره ملنهجية التشاور اليت اتبعتها اهلنـد يف إعـداد تقريرهـا                 -٩٩

وأحاط علماً باعتماد تشريع حلماية النساء من التحرش اجلنسي يف مكـان العمـل،    . الوطين
  .وقدم العراق توصيات. وباعتماد قانون ثاٍن بشأن احملاكم الوطنية

 والية لديها مفـوض حكـومي       ٢٨ والية فقط من جمموع      ١١إن  وقالت آيرلندا     -١٠٠
واعتربت أن التصدي للتمييز يف القانون واملمارسة يستلزم اتباع هنـج           . حلماية حقوق الطفل  

  .وقدمت آيرلندا توصيات. شامل
وأحاطت إيطاليا علماً بالتحديات اليت تواجهها اهلند يف جمـال حقـوق اإلنـسان                -١٠١

إلعدام وطريقة عمل القضاء وطول فترات االحتجاز واالعتداءات الـيت          وحددهتا يف عقوبة ا   
ترتكبها قوات الشرطة، مبا يف ذلك حاالت التعذيب املزعومة، والعنف الطـائفي الـذي            قد

  . وقدمت إيطاليا توصيات. مياَرس يف حق أقليات دينية
وبأخذ توصـيات  ورحبت اليابان باعتماد تشريع حيمي األطفال من اجلرائم اجلنسية        -١٠٢

وأعربت عـن تقـديرها     . هيئات املعاهدات بعني االعتبار أثناء إنشاء آليات مكافحة التمييز        
للخطوات اليت اتُّخذت من أجل تثقيف املدرسني يف جمال حقوق اإلنسان، بيد أهنا الحظت              

  . وقدمت اليابان توصيات. استمرار الغنب يف حق أطفال طبقات منغلقة بعينها
 الكويت بالنتائج اليت أُحرزت بفضل تطبيق خطة عمل اهلند احلادية عشرة            وأشادت  -١٠٣

وقدمت الكويت  . كما أشادت باعتماد خطط ملكافحة الفقر والبطالة وبتوفري التعليم باجملان         
  .توصيات
وأبرزت قريغيزستان ما قامت به اهلند من أعمال يف جمال محاية حقـوق الطفـل                 -١٠٤

 املعلومات عن التدابري اليت اعتمدهتا احملكمة العليا من أجل تقوية           وطلبت مزيداً من  . ودعمتها
  .وقدمت قريغيزستان توصية. معايري مكافحة التعذيب

وأشادت مجهورية الو الشعبية الدميقراطية بكفاح اهلند من أجـل إحـداث تغـيري          -١٠٥
مة اليت أخـذت    وأحاطت علماً باملبادرات اهلا   . اجتماعي واقتصادي فيها يف إطارٍ دميقراطي     

. اهلند بزمامها من أجل ضمان حقوق اإلنسان على الصعيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل              
  . وقدمت توصية

ختنشتاين علماً بقلق اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           يوأحاطت ل   -١٠٦
ام قوانني األحوال   والثقافية إزاء عدم إحراز تقدم يف القضاء على املمارسات التقليدية وإزاء أحك           

  . توصياتنليختنشتايوقدمت . الشخصية اليت ُتلحق الضرر بالنساء والفتيات ومتيز يف حقهن
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وسـألت عـن    . وأعربت لكسمربغ عن قلقها إزاء ارتفاع معدل وفيات األمهات          -١٠٧
اخلطوات اليت تعتزم اهلند القيام هبا من أجل حتقيق اهلدف اخلامس من األهـداف اإلمنائيـة                

. لفية للقضاء على التمييز املستمر يف حق النساء ومكافحة سوء التغذية املتوطِّن يف األرياف  لأل
  . وقدمت لكسمربغ توصية

والحظت ماليزيا أن اهلند قد جنحت، رغم التحديات البالغة الصعوبة، يف حتـسني               -١٠٨
ئل حقـوق   وأشادت بعمل اهلند فيما يتعلق جبميع مـسا       . نوعية حياة سكاهنا املهول عددهم    

  .وقدمت ماليزيا توصيات. اإلنسان يف إطار األمم املتحدة
  . وأقرت ملديف جبهود اهلند الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني وقدمت توصيات  -١٠٩
وأقرت موريشيوس بضرورة أن حتدث اهلند حتوالً يف اقتصادها ولكنها دعتـها إىل               -١١٠

ولذلك ينبغي هلا أن تكفل .  قال إن اهلند تعيش يف قراهامراعاة ما قصده املهامتا غاندي عندما    
  .مشاركة السكان احملليني يف املشاريع اإلمنائية

وأحاطت املكسيك علماً بالتقدم الذي أحرزته اهلند ومبا تبذله من جهود من أجـل                -١١١
 وأقرت على اخلصوص بانفتاح اهلند على التعاون الدويل مـن         . تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   

خالل توجيهها دعوة مفتوحة ودائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعـة لنظـام حقـوق              
  .وقدمت املكسيك توصيات. اإلنسان
وهنأ املغرب اهلند على مجيع ما اتُّخذ من مبادرات منذ استعراضها الدوري الشامل               -١١٢

  .وقدم املغرب توصية. األول من أجل معاجلة حالة مجيع حقوق اإلنسان
وقالت موزامبيق إن التزام اهلند حبقوق اإلنسان يتجلى يف إجنازاهتا العديدة ويف النهج               -١١٣

الشمويل الذي تتبناه خاصة يف جمال املساواة بني اجلنـسني وحقـوق الطفـل واملـسنني                
  .واألشخاص ذوي اإلعاقة واحلق يف الصحة واحلق يف التعليم

. نونية حلماية املوارد الطبيعية والبيئة يف اهلند      وأحاطت ميامنار علماً باعتماد تدابري قا       -١١٤
وأعربت ميامنار عن تطلعها إىل التعلم من ممارسات اهلند الفضلى يف اجتثاث الفقر ويف التنمية               

  .وقدمت ميامنار توصيات. الريفية
وأشادت نيبال مبا اختذته اهلند من تدابري تشريعية ومؤسسية ترمي إىل تعزيز ومحايـة               -١١٥

وقالت أيضاً إن مبادرات من قبيل متكني املرأة مبادرات مشجعة وأن اجلهود            . إلنسانحقوق ا 
  .وقدمت نيبال توصية. املبذولة من أجل ضمان الشفافية وحسن احلوكمة تستحق اإلشادة

. وسلمت هولندا بالتزام اهلند املتواصل بتحسني سجلها يف جمـال حقـوق اإلنـسان               -١١٦
  .وقدمت هولندا توصيات. ى األسئلة اليت كانت قد طرحتها مقدماًوشكرت اهلند على إجابتها عل

والحظت نيكاراغوا بارتياح التقدم الذي أحرزته اهلند يف تنفيذ التوصيات املنبثقـة              -١١٧
  .وقدمت نيكاراغوا توصية. عن استعراضها األول
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بـالوقف  ورحبـت  . وقالت النرويج إن عمالة األطفال متنعهم من احلصول على التعليم          -١١٨
  .وقدمت النرويج توصيات. االختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام حبكم الواقع ومبناقشة هذه املسألة علناً

والحظت باراغواي التقدم الذي أحرزته اهلند يف توحيد سياساهتا يف جمال حقـوق               -١١٩
واي ورحبت باراغ. اإلنسان ومن مجلة ذلك سن تشريع حلماية البيئة ولضمان احلق يف التعليم           

بتصديق اهلند على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوليهـا             
  .وقدمت باراغواي توصية. االختياريني

وأعربت الفلبني عن رغبتها يف معرفة املزيد عن احملكمة اخلضراء الوطنية ودورها يف               -١٢٠
عرفة املزيد عن قانون املهامتا غاندي الوطين   تعزيز ومحاية احلق يف بيئة صحية وعن رغبتها يف م         

  .لضمان توفري فرص عمل يف األرياف بوصفه استراتيجية إمنائية لضمان احلق يف العمل
ورحبت الربتغال بإغناء القائمة اليت تسُرد العمليات واملهن احملظـورة واخلطـرية يف          -١٢١

ملزيد من اجلهود من أجل التصدي هلذا بد من بذل ا  الإال أهنا قالت إنه. قانون عمالة األطفال
. ورحبت الربتغال بالوقف االختياري حبكم الواقع لعقوبة اإلعـدام        . االنتهاك حلقوق الطفل  

  .وقدمت الربتغال توصيات
. وأحاطت قطر علماً باإلجنازات اليت حتققت من أجل ضـمان سـيادة القـانون               -١٢٢

وأثنت على اهلنـد لوضـعها      . ق يف التعليم  وأشادت باملبادرات الرامية إىل ضمان التمتع باحل      
. ، والغرض منها حتقيق تنمية شـاملة      ٢٠١٢ و ٢٠٠٧اخلطة االقتصادية للفترة ما بني عامي       

  .وقدمت قطر توصيات
ورحبت مجهورية كوريا مبشاريع التشريعات اجلديدة يف جمال التعليم ومحاية املرأة يف           -١٢٣

جهت دعوة إىل املكلفـني بواليـات يف إطـار          والحظت بارتياح أن اهلند و    . مكان العمل 
. وأعربت عن قلقها إزاء التأخر يف التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب     . اإلجراءات اخلاصة 

  .وقدمت مجهورية كوريا توصيات
ورحب االحتاد الروسي بالتدابري اليت اعتمدهتا اهلند من أجل الدفاع عـن حقـوق                -١٢٤

  .م االحتاد الروسي توصيةوقد. الفئات الضعيفة وكفالتها
وأشادت اململكة العربية السعودية باهلند ملا تقوم به من جهود يف سبيل حتسني األمن                -١٢٥

الغذائي والصحة العمومية، واليت أدت إىل خفض معدالت وفيـات املواليـد واألمهـات،              
كـة  وقدمت اململ . وخفّضت حاالت اإلصابة بشلل األطفال وبفريوس نقص املناعة البشري        

  .العربية السعودية توصيات
وأحاطت السنغال علماً بالتشريعات اليت اعُتمدت بشأن حقوق املرأة وحقوق الطفل    -١٢٦

ول على املعلومات والبيئة واللجوء إىل العدالة؛ كما أحاطـت          وبشأن التعليم والعمالة واحلص   
علماً بالتدابري اليت اختذهتا اهلند من أجل ضمان احلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية             

  .وقدمت السنغال توصيات. واالجتماعية والثقافية
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وهنأت اهلند على منوها    . وأيدت سنغافورة التزام اهلند بتعزيز التسامح العرقي والديين         -١٢٧
االقتصادي السريع واملستمر، الذي مكّن من إخراج ماليني األشخاص مـن الفقـر ومـن               

وقـدمت  . النهوض باحلق يف الغذاء واحلق يف السكن واحلق يف التعليم واحلـق يف الـصحة              
  .سنغافورة توصية

املـشاركة  ورحبت سلوفاكيا باخلطوات اليت قامت هبا اهلند باجتاه ضمان زيـادة              -١٢٨
النسائية يف احلياة السياسية، وبإنشاء جلنة وطنية حلماية حقوق الطفل وبتوجيه دعوة دائمة إىل   

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. اإلجراءات اخلاصة
  . وقدمت توصيات. وأبرزت كوستاريكا التقدم الذي حتقق يف محاية حقوق اإلنسان  -١٢٩
ى الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى       وقالت اهلند، فيما يتعلق بالتصديق عل       -١٣٠

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، إن اإلطار القانوين واملؤسسي الفعال الذي ميكّن من التـصدي               
فالدستور ينص على إمكانية جلـوء األفـراد بـشكل          . النتهاكات حقوق األفراد قائم بالفعل    

  .أيضاً آليات قانونية أخرى توفر اجلرب املالئموهناك . إىل احملكمة العليا واحملاكم الكربى مباشر
وفيما يتعلق مبشروع القانون املتعلق بالعنف الطائفي، قال الوفـد إن اهلنـد أرض                -١٣١

التنوع الذي جيمع الديانات الرئيسة كافة، وحيت تتمتع األقليات بأكرب قـدر ممكـن مـن            
.  واألخـرى بـسرعة وحـزم      ويتم التصدي ألعمال العنف اليت حتدث بني الفينة       . احلماية
املسألة من اختصاص الدولة الفيدرالية، فإنه على احلكومة املركزية مراعاة آراء مجيـع              وألن

الواليات اهلندية اليت يرى بعضها أن القوانني القائمة كافية للتصدي للعنف الطائفي مثلمـا              
  .يتبني من اخنفاض معدل حدوثه

حة قضائياً، مت التأكيد على أن قـوات اجلـيش          وفيما يتعلق مبالحقة القوات املسل      -١٣٢
وقـد أنـشأ    . والقوات شبه العسكرية تسهر باستمرار على منع انتهاكات حقوق اإلنسان         
  .اجليش خليةَ حقوق اإلنسان حىت قبل إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

 يلجأ إليها   وتتسم ممارسات اهلند إزاء الالجئني بالتسامح والتفهم، فتحسن وفادة من           -١٣٣
  .وتوفر له احلماية

وُوضع حتت تصرف املدرسني واملوظفني العموميني ووكاالت إنفاذ القوانني منهاج            -١٣٤
مدرسي ووحدات تتعلق حبقوق اإلنسان من أجل التحسيس هبذه احلقوق وتسهيل اكتساب            

  .املهارات فيها
واطن مـن التمـاس     وعزز قانون احلق يف املعلومات حقوق اإلنسان بتمكينه كل م           -١٣٥

وقد تكون تلك املعلومات يف شكل وثيقـة أو مـذكرات           . املعلومات من السلطات العامة   
ومل يؤد القانون إىل إنفاذ فعلي وإىل حوكمة مناسبة         . حىت مسودات يف سجالت احلكومة     أو

  . من الدستور٢٢٦ أو املادة ٣٢فحسب، وإمنا أفاد أيضاً يف اللجوء إىل احملاكم مبوجب املادة 
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واستاءت اهلند بشكل كبري ورفضت بشكل كامل التدخل الذي جاء فيه أن السلطة               -١٣٦
فالقضاء يؤدي دوراً مثرياً لإلعجاب فيما يتعلق بإعمال احلقوق         . القضائية تفتقر إىل الشفافية   

وأقر الوفد بأن هناك حاالت تأخري ولكنه شـدد         . األساسية ومل يسبق أن اتُّهم بقلة الشفافية      
  . جهوداً ُتبذل من أجل معاجلة هذه املسألةعلى أن
وقال رئيس الوفد إنه ميثل اهلند، البلد الذي يقوم على ركائز متينة ُوضـعت بعـد                  -١٣٧

وهي بلد فخور مبـواطن     . االستقالل، وهي هند جديدة واثقة من نفسها ولكن دون إفراط         
وهي واثقة من نفـسها     . قوته وراغب يف الوقت ذاته يف اإلقرار مبواطن ضعفه ويف معاجلتها          

دون غرور وهي بلد يتمتع حبس إنساين دون أن يعتريه ضعف أو مسكنة، عقد العزم علـى                 
  . تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها لصاحل شعبها يف دولة دميقراطية علمانية

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
وستقدم . التفاعلي واملُُدرجة أدناه  ستنظر اهلند يف التوصيات املُدىل هبا أثناء احلوار           -١٣٨

اهلند ردودها عليها يف الوقت املناسب لكن قبل انعقاد الدورة احلادية والعشرين جمللـس              
وستدرج هـذه الـردود يف تقريـر نتـائج          . ٢٠١٢سبتمرب  /أيلولحقوق اإلنسان يف    

  االستعراض الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان أثناء دورته احلادية والعشرين
التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           -١-١٣٨

والعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وبروتوكوهلا االختياري؛        
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء القـسري          

  ؛)إسبانيا(والنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
 الرامية إىل حتقيق اهلدف اإلمنـائي اخلـامس مـن           تكثيف اجلهود   -٢-١٣٨

 ١٦األهداف اإلمنائية لأللفية مبا يف ذلك سحب حتفظها على املادة           
من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة وضـمان    
احلصول على املعلومات واالستشارة بـشأن احلقـوق اجلنـسية          

  ؛)السويد (شأن السكانما جاء يف سياستها الوطنية بواإلجنابية مثل
تسريع عملية التصديق على عملية مناهضة التعذيب وغريه مـن            -٣-١٣٨

العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة          وأضروب املعاملة   
وبروتوكوهلا االختياري، واعتماد تشريع داخلي متني هلذا الغرض        

  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(

__________ 

 .مل حترر االستنتاجات والتوصيات  **  
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ة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة      ناهضالتصديق على اتفاقية م     -٤-١٣٨
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وإهناء اإلفـالت مـن            
العقاب الذي يتمتع به أفراد قوات األمـن املتـهمني بارتكـاب            

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(انتهاكات حلقوق اإلنسان 
ود من أجل االنـضمام إىل اتفاقيـة مناهـضة          اجلهبذل  مواصلة    -٥-١٣٨

التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو             
الالإنسانية أو املهينة وبروتوكوهلا االختياري، وإىل االتفاقية الدولية        
حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ والتـصديق علـى          

  ؛)العراق (١٨٩ ورقم ١٦٩اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم 
لتصديق مبا يف ذلـك اعتمـاد برملاهنـا         لتسريع اإلجراء الداخلي      -٦-١٣٨

  ؛)مجهورية كوريا( ملنع التعذيب مشروع قانوٍن
 اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن         على ىل التصديق إرعة  اسامل  -٧-١٣٨

ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة            
  ؛)١()إيطاليا(

وغريه من ضروب املعاملة    التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب        -٨-١٣٨
  ؛)ملديف( العقوبة القاسية أو الالإنسانية يف أقرب وقت ممكن أو

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           -٩-٢٣٨
 ٣١القسري واالعتراف باختصاص جلنة االتفاقية وفقاً للمـادتني         

  ؛ )أوروغواي (٣٢و
 بشأن حظـر  ١٨٢االنضمام إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      -١٠-١٣٨

أسوء أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليهـا؛         
التصديق على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وعلـى         و

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة           
علـى  ية أو الالإنسانية أو املهينة وبروتوكوهلا االختياري، و       القاس

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد          
ـ  ١٨٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم       على  أسرهم، و  شأن  ب

  ؛)أوروغواي(العمل الالئق للعمال املرتليني 

__________ 

توصي إيطاليا بالتصديق بـسرعة علـى       : "صيغت التوصية املقدمة أثناء احلوار التفاعلي على الشكل التايل         )١(
 ".كوالت ذات الصلةاتفاقية مناهضة التعذيب والربوتو
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ة الدوليـة حلمايـة مجيـع       تصديق على االتفاقي  الالنظر يف إمكانية      -١١-١٣٨
  ؛)األرجنتني(األشخاص من االختفاء القسري 

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           -١٢-١٣٨
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وضمان أن يكون صك           

  ؛)أستراليا(التصديق منسجماً متاماً مع االتفاقية 
ى االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء        التصديق عل   -١٣-١٣٨

القسري، وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة 
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وعلـى نظـام رومـا     

  ؛)النمسا(األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
حكمة اجلنائية الدولية مبا يف     التصديق على نظام روما األساسي للم       -١٤-١٣٨

ذلك االتفاق املتعلق بامتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية        
  ؛)سلوفاكيا(

إضفاء اللمسات األخرية على التصديق علـى اتفاقيـة مناهـضة           -١٥-١٣٨
التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو             

  ؛)بوتسوانا(إنسانية أو املهينة الال
التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           -١٦-١٣٨

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وبروتوكوهلا االختياري         
  ؛)الربازيل(

 التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن          املسارعة إىل   -١٧-١٣٨
و املهينـة   ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أ         

  ؛)اجلمهورية التشيكية(االختياري وبروتوكوهلا 
التوقيع على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص           -١٨-١٣٨

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وعلى اتفاقية مناهـضة        
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية          

والتـصديق علـى االتفاقيـة       ينة وبروتوكوهلا االختيـاري،   أو امله 
  ؛)الربتغال(حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري  الدولية

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع           -١٩-١٣٨
  ؛)الربازيل(أشكال التمييز ضد املرأة 

لدوليـة حلمايـة مجيـع      تقييم إمكانية التصديق على االتفاقيـة ا        -٢٠-١٣٨
  ؛)شيلي(األشخاص من االختفاء القسري 
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النظر يف التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة           -٢١-١٣٨
  ؛)اجلمهورية التشيكية(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

اتفاقية القضاء على مجيع    من  ) ١(١٦سحب التحفظات على املادة       -٢٢-١٣٨
  ؛)فنلندا (ضد املرأةلتمييز أشكال ا

سحب حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد            -٢٣-١٣٨
املرأة والنظر يف التوقيع والتصديق على بروتوكوهلـا االختيـاري          

  ؛)مجهورية كوريا(
التصديق يف أقرب وقت على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع               -٢٤-١٣٨

ي إىل جانـب اتفاقيـة مناهـضة        األشخاص من االختفاء القـسر    
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية          التعذيب

  ؛)فرنسا(أو املهينة واعتماد تشريعات داخلية ذات صلة 
النظر يف التوصية اليت قدمتها املفوضية السامية لشؤون الالجـئني            -٢٥-١٣٨

األشخاص عـدميي   ببالتصديق على االتفاقيات املتعلقة بالالجئني و     
  ؛)غانا(اجلنسية 

 بـشأن  ١٣٨التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقـم      -٢٦-١٣٨
 أشكال أ بشأن حظر أسو١٨٢احلد األدىن لسن االستخدام؛ ورقم 

 ١٦٩عمل األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها؛ ورقم          
 ١٥٥قم  بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة؛ ور       

 ١٧٠وهي اتفاقية السالمة والصحة املهنيتني وبيئة العمل، ورقـم          
  ؛ )غانا(بشأن السالمة يف استعمال املواد الكيميائية يف العمل 

مواصلة اختاذ تدابري تشريعية وسياساتية ملكافحة عمالة األطفـال           -٢٧-١٣٨
 املتعلقـة   ١٣٨وللتصديق على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم        

 املتعلقة حبظر أسوأ أشـكال      ١٨٢سن الدنيا لالستخدام ورقم     بال
عمل األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، ووضع جدول     

  ؛)الربتغال(زمين للتصديق على هذه الصكوك 
التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           -٢٨-١٣٨

هينة وعلى اتفاقييت منظمـة     أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل      
 املتعلقـة بالـسن الـدنيا لالسـتخدام       ١٣٨العمل الدولية رقم    

  ؛)السويد( املتعلقة بعمل األطفال ١٨٢ ورقم
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تسريع عملية التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن            -٢٩-١٣٨
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة            

  ؛)إندونيسيا(
النظر يف التصديق املبكر على الربوتوكول االختيـاري الثالـث            -٣٠-١٣٨

التفاقية حقوق الطفل املتعلـق بـإجراءات تقـدمي الـشكاوى           
  ؛)سلوفاكيا(

  ؛)سلوفينيا(تعديل القانون اخلاص بالزواج قبل استعراضه املقبل   -٣١-١٣٨
ع التعذيب،   منسجمة مع املعايري الدولية ملن     جعل تشريعاهتا الوطنية    -٣٢-١٣٨

وتسريع التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب         
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وقبول زيـارة           

  ؛)سويسرا(املقرر اخلاص املعين بالتعذيب 
اختاذ التدابري الضرورية لضمان إدراج أعلى املعايري الدولية ملناهضة          -٣٣-١٣٨

العقوبة القاسية والالإنسانية واملهينة يف تشريعاهتا الوطنية       التعذيب و 
  ؛)كوستاريكا(املعمول هبا يف هذا اخلصوص 

إعطاء األولوية الستعراض وتنفيذ مشروع قانون منـع التعـذيب       -٣٤-١٣٨
وضمان انسجامه مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب     

  ؛)ملديف(ة أو املهينة املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنساني
استعراض القانون املتعلق بالصالحيات اخلاصة املمنوحة للقـوات          -٣٥-١٣٨

املسلحة لكي جتعله متماشياً مع التزاماهتا الناشئة عن العهد الدويل          
  ؛)سويسرا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

ـ            -٣٦-١٣٨ ي النظر يف وضع مشروع قانون جديد وعرضه على الربملان يراع
مراعاةً كاملة اقتراحات اللجنة املختارة، واختاذ مزيد من التـدابري          
باجتاه التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب           

  ؛) ليشيت-تيمور (املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
ن النظر يف تسريع عملية إقرار مشروع التعديل الدستوري الثـام           -٣٧-١٣٨

بعد املائة الذي يسعى إىل ختصيص حصة كبرية من مقاعد جملـس            
العموم واجلمعيات التشريعية التابعة للدولة للنـساء والنظـر يف          
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع         

  ؛) ليشيت-تيمور (أشكال التمييز ضد املرأة 
وتوكول االختياري التفاقيـة    النظر يف التوقيع والتصديق على الرب       -٣٨-١٣٨

  ؛)كوستاريكا(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
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  ؛)اجلزائر(تشديد تشريعات مكافحة اجلرائم اجلنسية يف حق القّصر   -٣٩-١٣٨
تقوية احلماية املمنوحة حلقوق الطفل مبا يف ذلك التـصديق علـى              -٤٠-١٣٨

 وزيـادة املـوارد     اتفاقية حقوق الطفل، عن طريق حتسني اآلليات      
الالزمة لتنفيذ التشريعات القائمة وعن طريق تـسجيل معـدالت          

أعلى على اجلرائم اليت ُترتكب يف حق األطفال كاالسـتغالل           إدانة
  ؛)كندا(اجلنسي وعمالة األطفال وسخرة األطفال واالجتار باألطفال 

إجراء إصالحات شاملة من أجل التصدي للعنف اجلنسي وجلميع           -٤١-١٣٨
عمال العنف اليت ُترتكب يف حق النساء مبـا يف ذلـك جـرائم              أ
؛ وتزويج األطفال وقتل األجنة اإلناث وقتل املولودات،        "الشرف"

وتصحيح القيود املنصوص عليها يف تعريف االغتصاب وإجراءات        
  ؛)كندا(الطب الشرعي املعتمدة يف قضايا االغتصاب 

رامية إىل متكني املرأة ومن مجلتها إقرار مشاريع القوانني قيد النظر ال     -٤٢-١٣٨
مشروع قانون حجز حصة من املقاعد النيابية للنـساء وتعـديل           

  ؛)هولندا" (بانشايايت راج"قانون 
سن قانون حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان مع التشديد علـى             -٤٣-١٣٨

أن أولئك املدافعني يواجهون أخطاراً أكرب َمبن فيهم أولئك الـذين        
 جمال حقوق األقليات وحقوق الطبقات املنغلقة املصنفة        يعملون يف 

  ؛)اجلمهورية التشيكية(والقبائل املصنَّفة 
قانون الصالحيات اخلاصة املخولة للقوات املسلحة أو اعتماد        إلغاء    -٤٤-١٣٨

تعديالت يتم التفاوض بشأهنا تتناول مساءلة أفراد قوات األمـن،          
االحتجاز وكذلك حق الضحايا    والالئحة التنظيمية املتعلقة حباالت     

  ؛)سلوفاكيا(يف الطعن وفقاً للمعايري الدولية 
إجراء استعراض سنوي لقانون الـصالحيات اخلاصـة للقـوات            -٤٥-١٣٨

 من أجل تقليص نطاقه اجلغـرايف       ١٩٥٨املسلحة الصادر يف عام     
  ؛)فرنسا(تدرجيياً 

 بفعاليـٍة   تنفيذ التشريعات القائمـة املتعلقـة بعمالـة األطفـال           -٤٦-١٣٨
يتماشى مع التزامات اهلند الدوليـة، وتقويـة الـصالحيات           ومبا

  ؛)أملانيا(القضائية املخوَّلة للجنة الوطنية حلماية حقوق الطفل 
 اختاذ تدابري مناسبة لضمان التنفيذ الفعال لقانون منـع الفظـائع            -٤٧-١٣٨

ورصده عن طريق إتاحة وسائل قانونية لتعزيز احلماية املمنوحـة          
فئات الضعيفة، كالداليت، مبا يف ذلك إتاحة ُسـُبل انتـصاف           لل

  ؛)أملانيا(قانونية لألفراد املتضررين 
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اعتماد مشروع قانون منع العنف الطائفي واحملدد اهلدف الـذي            -٤٨-١٣٨
يتناول مسائل من قبيل مساءلة املوظفني العموميني ومعايري تعويض         

  ؛)أملانيا (الضحايا وجوانب من مسؤوليات إعطاء األوامر
إعادة النظر يف القوانني ومشاريع القوانني املتعلقة باالرتداد عـن            -٤٩-١٣٨

دين واعتناق دين آخر يف عدة واليات هندية وذلك يف ضوء حرية      
الدين أو املعتقد حىت يتم جتنب اسـتخدام مـصطلحات ُمبهمـة            

  ؛)أملانيا(فضفاضة، وأحكام متييزية  أو
شريعات احمللية املعمول هبا فيما يتعلق حبرية الدين إعادة النظر يف الت   -٥٠-١٣٨

اليت تستخدم مصطلحات مبهمة أو فضفاضة وأحكامـاً متييزيـة،          
  ؛)هولندا(ومتنع َمن يرغب يف اعتناق دين آخر من القيام بذلك 

مواصلة جهودها لزيادة نشر منوذج النمو يف األرياف املنـصوص            -٥١-١٣٨
لوطين لتوفري فرص عمل يف األرياف      عليه يف قانون املهامتا غاندي ا     

  ؛)اليونان(
زيادة التنسيق بني احلكومة املركزية وحكومات الواليـات علـى            -٥٢-١٣٨

فعال من أجل ضمان التنفيذ الـسلس للقـانون الـصادر يف             حنو
  ؛)إندونيسيا( املتعلق حبق الطفل يف تعليم جماين وإلزامي ٢٠١٠ عام

لتميز وضمان توفري ُسُبل انتـصاف  سن تشريعات شاملة مناهضة ل   -٥٣-١٣٨
  ؛)آيرلندا(كافية 

وضع وتنفيذ خطة وطنية حلقوق اإلنسان تغطي احلصول على التعليم   -٥٤-١٣٨
والرعاية الصحية مبا فيها جوانب من الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة،           

  ؛)إسبانيا(جانب تدابري ملموسة للقضاء على العنف ضد املرأة  إىل
 على إدراج التثقيف يف جمال حقـوق اإلنـسان يف         مواصلة العمل   -٥٥-١٣٨

  ؛)سري النكا(املناهج املدرسية 
 جلنة التنسيق الدولية    ٢٠١١تنفيذ التوصيات اليت قدمتها يف عام         -٥٦-١٣٨

للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بغيـة ضـمان          
احترام معايري رفيعة واستقالل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان        

  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية( اهلند يف
تكثيف جهودها والتدابري اليت تتخذها من أجل ترسـيخ دولـة              -٥٧-١٣٨

  ؛)فييت نام(القانون وآلياهتا الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان 
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زيادة التنسيق بني السلطات الوطنية املعنية ومؤسـسات حقـوق            -٥٨-١٣٨
  ؛)صرم(اإلنسان 

تكثيف اجلهود من أجل تنفيذ برامج بناء القدرات والتـدريب يف             -٥٩-١٣٨
جمال حقوق اإلنسان ملوظفيها املكلفني بإنفاذ القوانني وملوظفيهـا         

  ؛)ماليزيا(القضائيني والقانونيني يف األرياف 
حتسني التدريب على حقوق اإلنسان عن طريق توجيهه للمكلفني           -٦٠-١٣٨

  ؛)العراق(ال سيما أفراد الشرطة بإنفاذ القوانني و
إنشاء مناصب مفوَّضي الواليات واملقاطعات حلماية حقوق الطفل          -٦١-١٣٨

  ؛)آيرلندا(يف مجيع الواليات واملقاطعات 
تقوية العملية من أجل ضمان تصدي آليات حتقيـقٍ مـستقلة يف              -٦٢-١٣٨

الوقت املناسب لقضايا الفساد والقضاء عليه؛ وسن قوانني تـنص          
الواليات (لى زيادة املساءلة والشفافية وتيسريمها يف هذه العملية         ع

  ؛)املتحدة األمريكية
اجملتمع املدين يف عملية االستعراض الدوري الشامل مواصلة إشراك     -٦٣-١٣٨

  ؛)نيكاراغوا(
إدماج املنظور اجلنساين بشكل كامل يف متابعة هذا االسـتعراض            -٦٤-١٣٨

  ؛)النرويج(الدوري الشامل 
تنفيذ توصيات هيئات املعاهدات ووضع خطة عمل وطنية للقضاء           -٦٥-١٣٨

  ؛)سلوفينيا(على مجيع أشكال التمييز 
مواصلة التعاون مع اإلجراءات اخلاصة وقبول طلبات زيارة خاصة           -٦٦-١٣٨

  ؛)بلجيكا(من املقررين اخلاصني 
 حقـوق   اعتماد توصيات املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن         -٦٧-١٣٨

اإلنسان وبالتدابري الضرورية لالعتراف هبم ومحايتهم، مبا يـضمن         
التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف أواهنا وبـشكل فعـال           

  ؛)إسبانيا(ومستقل 
تنفيذ توصيات املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عـن حقـوق             -٦٨-١٣٨

وجـه   مع التـشديد ب    ٢٠١١ زيارهتا للبلد يف عام      عقباإلنسان  
خاص على التوصيات اليت تعين املدافعني عن حقوق املرأة والطفل          

ـ      واملدافعني عن حقوق األ     ،يقليات، مبا فيها الـداليت وأدايفاس
  ؛)النرويج(ق يف املعلوماتالناشطني املدافعني عن احلو
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السماح بزيارة املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغـريه مـن             -٦٩-١٣٨
 عقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، الذي      ضروب املعاملة أو ال   

 سنة، مبا ينـسجم مـع   ١٨ ينتظر جواباً منذ يزال طلبه الزيارةَ  ال
 إىل مجيـع    ٢٠١١الدعوة الدائمة اليت وجهتها اهلنـد يف عـام          

  ؛)هنغاريا(اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان 
غريها من املنظمـات الدوليـة      مواصلة التعاون مع األمم املتحدة و       -٧٠-١٣٨

وتبادل اخلربات واملمارسات اجليدة مع بلدان أخـرى مـن أجـل     
  ؛)مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(التغلب على ما تبقى من حتديات 

 الفئـات   يف حق مواصلة جهودها الرامية إىل القضاء على التمييز          -٧١-١٣٨
يق ضـمان    عن طر  املهمشة والضعيفة ومتكني هذه الفئات خاصةً     

 مـن خـالل   التنفيذ الفعال جلميع القوانني والتدابري ذات الصلة        
التنسيق املالئم والنشيط بني الوزارات املختصة واحلكومة الوطنية        

 توفري بيانات مفـصلة حـسب       خاللن  موحكومات الواليات؛ و  
الطبقة االجتماعية ونوع اجلنس والديانة واملركز واملنطقة؛ وعـن         

 من ِقبل  التمييزية   أشكال السلوك  واحلد من    طريق زيادة التحسيس  
 التدريب والتثقيـف يف جمـال       عن طريق املكلفني بإنفاذ القوانني    

  ؛)تايلند(حقوق اإلنسان 
ضمان إنفاذ القوانني بشكل كامل ومتسق من أجل توفري احلمايـة            -٧٢-١٣٨

نغلقـة املـصنفة    الكافية ألفراد األقليات الدينيـة والطبقـات امل       
ي وكذلك للنساء وضحايا االجتار واملثليـات       ديفاسوجمموعات األ 

ية انواملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري اهلويـة اجلنـس         
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(

، ومـن   رصد فعالية التدابري والتحقق منها وتنفيذها بشكل مطرد         -٧٣-١٣٨
ة  برامج احلصص يف جماالت التعليم والعمالة والشرطة اخلاص        مجلتها

قوق املدنية وقانون   احل من أجل تنفيذ قانون محاية       ،واحملاكم اخلاصة 
الطبقات املنغلقة املصنفة والقبائل املصنفة تنفيذاً فعاالً، ورصد عمل     
اللجنة الوطنية املعنية بالطبقات املنغلقة املصنفة والتحقق من فعاليته         

  ؛)اليابان(
 بني األرياف واحلواضر،    التصدي ألوجه احليف النامجة عن الفارق       -٧٤-١٣٨

  ؛)بوتسوانا (ل التوازن يف العدد بني اجلنسنيواختال
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ى إنشاء آليات رصد مناسبة بغية ضمان حتقيق األهـداف املتـوخ            -٧٥-١٣٨
 من املبادرات والتدابري السياساتية التدرجييـة الراميـة إىل          حتقيقها

تعزيز ومحاية رفاه وحقوق الضعفاء مبن فيهم النـساء والفتيـات           
واألطفال، إىل جانب الطبقات املنغلقة املصنفة والقبائل املـصنفة         

  ؛)غانا(واألقليات 
  ؛)نيبال(املرأة والطفل رفاه مواصلة العمل من أجل حتقيق   -٧٦-١٣٨
رأة مـن أن    مواصلة تنفيذ اإلجراءات والتدابري املتخذة لتمكني امل        -٧٧-١٣٨

  ؛)قطر(رجل  يف التنمية باملساواة مع الةك ومشارِةن شريكوكت
احلق حلصول على عمل و   اصلة تعزيز احلق يف تكافؤ الفرص يف ا       مو  -٧٨-١٣٨

  ؛)الكرسي الرسويل(يف العمل 
مواصلة جهودها يف اجملال القانوين الرامية إىل محاية املرأة والطفـل             -٧٩-١٣٨

 وأفـراد  ذة ملنع العنف ضد املرأة والفتاة   وكذا حتسني التدابري املتخ   
  ؛)إيران (األقليات الدينية

زيادة متكني وحترير املـرأة وإعطاؤهـا دوراً أكـرب يف اجملتمـع               -٨٠-١٣٨
  ؛)الكويت(

مضاعفة اجلهود من أجل ضمان املساواة بني اجلنسني واختاذ تدابري            -٨١-١٣٨
  ؛)البحرين(ملنع التمييز بينهما 

إعادة النظر يف ميزانياهتا وقوانينـها االجتماعيـة مـع مراعـاة              -٨٢-١٣٨
  ؛)املغرب(اجلنسانية ارات االعتب

مواصلة مراعاة املنظور اجلنساين يف برامج وخطط التنمية مع اختاذ            -٨٣-١٣٨
 )فرتويـال (تدابري إجيابية لتعزيز ومحاية حقوق املرأة بشكل فعـال          

  ؛)البوليفارية -مجهورية (
مواصلة تعزيز مبادراهتا العديدة الرامية إىل اجتثاث مجيع أشـكال            -٨٤-١٣٨

  ؛)ترينيداد وتوباغو(ز يف حق املرأة التميي
تقوية التدابري الرامية إىل القضاء على املمارسات التقليدية الضارة           -٨٥-١٣٨

اليت متيز يف حق املرأة والفتاة وخاصة منها تزويج األطفال وجرائم           
  ؛)شيلي(القتل املرتبطة باملهر وجرائم القتل بدافع الشرف 

املتخذة للقضاء على التمييز يف حق املرأة،       مواصلة متابعة اخلطوات      -٨٦-١٣٨
 واستمرار تقويـة األطـر القانونيـة        ،مبا يف ذلك جهود التوعية    

  ؛)مصر(واملؤسسية ذات الصلة 
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مواصلة تعزيز حقوق املرأة فيما يتعلق بقرار الـزواج ومـساواهتا           -٨٧-١٣٨
القبيلـة   وأبالرجل يف املعاملة بصرف النظر عن الطبقة املنغلقـة          

  ؛)الكرسي الرسويل( ذلك من االعتبارات غري أو
توخي الصرامة يف تنفيذ األحكام القانونية اليت حتظر املمارسـات            -٨٨-١٣٨

الضارة والتمييزية اليت تنتهك حقوق املرأة والفتاة، واختاذ تـدابري          
فعالة فيما خيص التعليم العام، مبا يف ذلك تنفيذ برامج توعية هبدف            

 القائمة على نوع اجلنس، واملمارسات      القضاء على أشكال احليف   
التقليدية وأحكام قوانني األحوال الشخصية اليت تلحـق الـضرر          

  ؛)ليختنشتاين(ز يف حقهن بالنساء والفتيات ومتيِّ
النظر يف إمكانية نزع صفة اجلرم عن العالقـات اجلنـسية بـني               -٨٩-١٣٨

  ؛)األرجنتني(شخصني من نفس نوع اجلنس 
بري من أجل التصدي للعنف والتمييـز املوجـه ضـد           اختاذ التدا   -٩٠-١٣٨

األشخاص بناًء على ميلهم اجلنسي، وخاصة فيما يتعلق بالعمالـة          
  ؛)كندا(

فرض وقف اختياري لتنفيذ األحكام باإلعدام بغية إلغـاء عقوبـة         -٩١-١٣٨
  ؛)آيرلندا(اإلعدام 

أحكام  ختفيف األحكام باإلعدام الصادرة إىل    إلغاء عقوبة اإلعدام و     -٩٢-١٣٨
  ؛)سلوفاكيا(بالسجن مدى احلياة 

 الذي  ،احترام الوقف االختياري حبكم الواقع لتنفيذ عقوبة اإلعدام         -٩٣-١٣٨
  ؛)إسبانيا (٢٠٠٤ضع منذ عام ُو

النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام أو فرض وقف اختيـاري لتنفيـذها              -٩٤-١٣٨
  ؛)شيلي(

 لتنفيذ عقوبات اإلعدام    اإلبقاء على الوقف االختياري حبكم الواقع       -٩٥-١٣٨
والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل        
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وذلك من أجل إلغـاء عقوبـة           

  ؛)فرنسا(اإلعدام هنائياً 
فرض وقف اختياري حبكم القانون لتنفيذ عقوبـات اإلعـدام يف             -٩٦-١٣٨

  ؛)بلجيكا(أقرب وقت ممكن 
اعتماد وقف اختياري حبكم القانون لعقوبة اإلعدام بغية إلغاء تلك            -٩٧-١٣٨

  ؛)إيطاليا(العقوبة 
فرض وقف اختياري رمسي لعقوبـة اإلعـدام واختـاذ التـدابري              -٩٨-١٣٨

  ؛)سويسرا(الضرورية إللغائه 
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  ؛)األرجنتني(النظر يف إمكانية إلغاء عقوبة اإلعدام من نظامها القانوين   -٩٩-١٣٨
 دائـم هبـدف     بشكلاإلبقاء على الوقف االختياري حبكم الواقع         -١٠٠-١٣٨

  ؛)النرويج(إلغاء عقوبة اإلعدام 
النظر يف االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد           -١٠١-١٣٨

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الرامي إىل إلغاء عقوبـة          
  ؛)الربتغال(اإلعدام 

 عن تزويج األطفال وحلماية حقوق الطفـل   ثينذ تدابري فعالة لل   اختا  -١٠٢-١٣٨
  ؛)سويسرا(األساسية 

اختاذ مزيد من التدابري للحيلولة دون استغالل األطفـال جنـسياً             -١٠٣-١٣٨
والتفريق بينهم وبني أسرهم، ومتكينهم من النمو يف بيئة تطبعهـا           

  ؛)البحرين(احلرية والكرامة ومساعدهتم يف ذلك 
لألطفال يف مجيع   بالنسبة  استحداث تشريعات حتظر العقوبة البدنية        -١٠٤-١٣٨

  ؛)ليختنشتاين(األوساط 
اعتماد تشريعات شاملة ملكافحة مجيع أشكال التحرش اجلنـسي           -١٠٥-١٣٨

  ؛)قريغيزستان(فيما يتعلق باملرأة والطفل 
احلماية اختاذ التدابري التشريعية واملدنية واجلنائية الضرورية لتوفري           -١٠٦-١٣٨

  ؛)املكسيك(املناسبة للنساء واألطفال ضحايا االعتداءات اجلنسية 
  ؛)إيران(تسريع جهودها الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر   -١٠٧-١٣٨
  ؛)أوكرانيا(تعزيز جهود محاية ضحايا االجتار وإعادة تأهيلهم   -١٠٨-١٣٨
ار وكذلك النظر مواصلة بذل مزيد من اجلهود يف جمال مكافحة االجت   -١٠٩-١٣٨

يف إمكانية توجيه دعوة إىل املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص،          
  ؛)بيالروس(وخباصة النساء واألطفال، من أجل زيارة البلد 

  ؛)باراغواي(مواصلة تقوية جهودها الرامية إىل مكافحة هذه الكارثة   -١١٠-١٣٨
  ؛)الكرسي الرسويل(إعمال آليات الرصد ملنع االجتار باألشخاص   -١١١-١٣٨
حظر مجيع أشكال عمل األطفال على األطفال الـذين تتـراوح             -١١٢-١٣٨

والتصديق علـى   ) آيرلندا( سنة   ١٤وسنوات   ٦بني   أعمارهم ما 
 ؛)آيرلندا (١٨٢ ورقم ١٣٨اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم 

 األطفال لكي حيظر عمل األطفـال والتوقيـع         تعديل قانون عمالة    -١١٣-١٣٨
 املتعلقـة   ١٣٨لتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        وا
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 املتعلقة حبظـر    ١٨٢اتفاقيتها رقم   على  بالسن الدنيا لالستخدام و   
أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها،         

  ؛)النرويج(ووضع جدول زمين للتصديق على هذين الصكني 
 األطفال الرامـي إىل     وطين املتعلق بعمالة  مواصلة تنفيذ املشروع ال     -١١٤-١٣٨

  ؛)أنغوال(إعادة تأهيل األطفال العاملني 
 سنة على مجيع أشكال العمـل       ١٨تطبيق السن الدنيا احملددة يف        -١١٥-١٣٨

  ؛)آيرلندا(اليت حتول دون حصول األطفال على تعليم كامل 
قوق اإلنسان تنفيذ التوصيات املدرجة يف تقرير املفوضية السامية حل     -١١٦-١٣٨

  ؛)هنغاريا) (A/HRC/19/35(بشأن أطفال الشوارع 
مواصلة تطبيق السياسات الرامية إىل حتـسني نظامهـا القـضائي            -١١٧-١٣٨

وإصالح هيئات إنفاذ القوانني واحلد من مستويات اجلرمية والفساد 
  ؛)االحتاد الروسي(

ـ       -١١٨-١٣٨ ة والقبليـة،  منع مجيع أعمال العنف املوجهة ضد األقليات الديني
 الحقة القـضائية  ومنها الداليت وغريها من الطبقات املنغلقة، وامل      

  ؛)الكرسي الرسويل(عليها 
ضمان الوصول الفعال إىل العدالة يف قضايا انتـهاكات حقـوق             -١١٩-١٣٨

اإلنسان اليت يرتكبها أفراد قوات األمن فيما يتعلـق باسـتخدام           
  ؛)إسبانيا(العنف 

ت دعاوى قضائية فعالة تتيح تقدمي أفراد قوات األمن         تنفيذ إجراءا   -١٢٠-١٣٨
  ؛)فرنسا(إىل العدالة إذا ما ارتكبوا انتهاكات حلقوق اإلنسان 

تزال قيد النظـر      ال البت يف قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان اليت        -١٢١-١٣٨
م يف حق الـشرطة،     وإنشاء جلنة مستقلة لتلقي الشكاوى اليت تقدَّ      

  ؛)العراق(قررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان واليت أشارت إليها امل
زيادة تعزيز املساواة بني اجلميع يف الوصول إىل العدالة، بوسـائل             -١٢٢-١٣٨

منها خفض عدد القضايا اليت تنتظر البت فيها وحاالت التأخري يف           
إدارة القضايا يف احملاكم، وتوفري مزيد من املعونة القضائية للفقراء          

جانب زيادة استخدام تدابري بديلة عن االحتجـاز        واملهمشني، إىل   
  ؛)تايلند(السابق للمحاكمة 

اختاذ تدابري تشريعية لضمان حق كل فرد يف اختيـار دينـه حبريـة                -١٢٣-١٣٨
مع أحكام الدستور اهلندي، واملالحقـة القـضائية الفعالـة           انسجاماً

  ؛)مساالن(والسريعة على أعمال العنف اليت تستهدف األقليات الدينية 
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إلغاء القوانني اليت تعاقب على اعتناق دين آخر ومتكني ضـحايا              -١٢٤-١٣٨
  ؛)إيطاليا( إىل العدالة جوءعنف والتمييز على أساس الدين من اللال

تعزيز جهود احلكومة الفيدرالية الرامية إىل ضمان متتع كل فـرد             -١٢٥-١٣٨
  ؛)رسي الرسويلالك(باحلرية الدينية يف الدميقراطية األكرب يف العامل 

ضمان أن تكون التدابري اليت حتد من حرية التعبري على اإلنترنـت              -١٢٦-١٣٨
قائمة على معايري حمددة بوضوح مبا يتفق مع املعايري الدولية حلقوق           

  ؛)السويد(اإلنسان 
ضمان هتيئة مناخ عمل آمن للصحفيني واملبادرة إىل اختاذ إجراءات            -١٢٧-١٣٨

إجراء حتقيقـات   من العقاب بوسائل منها لتصدي ملسألة اإلفالت  ل
  ؛)النمسا(سريعة ومستقلة، على سبيل املثال 

جعل لوائحها الوطنية تنسجم مع اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة       -١٢٨-١٣٨
 ١٨٢ املتعلقة بالسن الدنيا لالستخدام واتفاقيتها رقـم         ١٣٨ رقم

وريـة  املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجـراءات ف         
للقضاء عليها، ووضع جدول زمين للتصديق على هذين الـصكني          

  ؛)هنغاريا(
 التدابري من أجل تعزيز الضمان االجتماعي       مواصلة جهودها واختاذ    -١٢٩-١٣٨

  ؛)إيران(وسياسة العمل 
 التمتـع بـاحلقوق االقتـصادية       تاحةختصيص مزيد من املوارد إل      -١٣٠-١٣٨

ة كالنساء واألطفال والفقراء    فئات الضعيف خاصةً لل  ،واالجتماعية
  ؛)فييت نام(واألقليات 

اختاذ التدابري الضرورية لضمان تعميم تسجيل املواليد خاصة عندما         -١٣١-١٣٨
يتعلق األمر بأشخاص يعيشون يف فقر مدقع أو ينتمون إىل أقليات           

  ؛)املكسيك(دينية أو يعيشون يف مناطق نائية 
  ؛)الكرسي الرسويل(يف أوانه ضمان تسجيل مجيع املواليد   -١٣٢-١٣٨
مواصلة تنفيذ تدابريها الرامية إىل زيادة فرص التـشاور بـشأن             -١٣٣-١٣٨

  ؛)إيران(قضايا حقوق الطفل مع أصحاب املصلحة ذوي الصلة 
سر اهلوة الكبرية اليت تفصل بني األغنيـاء        بذل اجلهود من أجل جَ      -١٣٤-١٣٨

  ؛)تشاد(والفقراء 
 املوارد للقطاعات اليت تقدم خدمات أساسـية        ختصيص املزيد من    -١٣٥-١٣٨

  ؛)ماليزيا(كالصحة والتعليم وفرص العمل 
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اململكـة العربيـة    (استحداث استراتيجية لتعزيز األمن الغـذائي         -١٣٦-١٣٨
  ؛)السعودية

مدت يف جمـال الـسكن وإعـادة        مواصلة تنفيذ اخلطط اليت اعتُ      -١٣٧-١٣٨
 والـيت   ٢٠١١قت يف عام    طلالتأهيل، وال سيما منها اخلطة اليت أُ      

  ؛)اجلزائر(رمت إىل منع بناء أحياء صفيح جديدة 
ضمان متتع كل أسرة معيشية باحلق يف احلصول على املاء اآلمـن              -١٣٨-١٣٨

  ؛)سلوفينيا(الصاحل للشرب وعلى مرافق اإلصحاح 
دمات اإلصحاح واحلصول على املـاء اآلمـن        تسريع اإلمداد خب    -١٣٩-١٣٨

  ؛)ميامنار(دائم يف األرياف الصاحل للشرب بشكل 
مواصــلة تقويــة اســتراتيجياهتا لتخفيــف الفقــر إىل جانــب   -١٤٠-١٣٨

حلماية الطفولة وخاصة محاية األطفال من االستغالل        استراتيجياهتا
  ؛)جنوب أفريقيا(

مواصلة توطيد براجمها وتدابريها االجتماعية واالقتصادية الالزمـة          -١٤١-١٣٨
صاء االجتماعي من أجل حتقيـق أعلـى        للحد من الفقر ومن اإلق    
  ؛) البوليفارية- مجهورية ()فرتويال(درجة من الرفاه لسكاهنا 

مواصلة اجلهود الرامية إىل اجتثاث الفقر وحتسني ظروف العـيش            -١٤٢-١٣٨
  ؛)الكويت(وزيادة فرص العمل 

زيادة تعزيز اجلهود الرامية إىل اجتثاث الفقر وإيالء رعاية خاصـة             -١٤٣-١٣٨
  ؛)ميامنار(كان األرياف لس

مواصلة حتقيق مزيد من التقدم يف اجتثاث الفقر وحتـسني متتـع              -١٤٤-١٣٨
، حبقـوق اإلنـسان    منـهم  سكاهنا، وال سيما النساء واألطفـال     

  ؛)سنغافورة(األساسية 
مواصلة تشجيع التنمية االجتماعية واالقتصادية واجتثاث الفقـر          -١٤٥-١٣٨

  ؛)كوبا(
دها الرامية إىل حتسني مستوى الصحة العموميـة يف         مواصلة جهو   -١٤٦-١٣٨

البلد من أجل حتقيق نتائج أفضل يف جمال الصحة واحلصول علـى            
  ؛)اململكة العربية السعودية(اخلدمات الصحية 

اختاذ تدابري على املستوى الوطين وعلى مستوى الواليات من أجل            -١٤٧-١٣٨
 األدوية املسكِّنة   إزالة العوائق اليت حتول دون حصول السكان على       

  ؛)أوروغواي(لألمل 
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تقدمي كل دعم ومساعدة ممكنني للمشروع الوطين من أجل صحة            -١٤٨-١٣٨
سكان األرياف بغية الرفع من مستوى التغذية وحتـسني الـصحة           
العمومية وتقوية العالقة بني الـصحة واملؤشـرات كاإلصـحاح          

  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(والنظافة الشخصية 
الوفاء بااللتزام املصرح بـه يف برنـامج احلـد األدىن املـشترك               -١٤٩-١٣٨

 يف املائة من ناتج اهلند اإلمجايل القـومي       ٣ بتخصيص   ٢٠٠٤ لعام
  ؛)سلوفينيا( يف املائة منه للتعليم ٦للصحة و

القيام خبطوات عملية أخرى خلفض معـدل وفيـات األمهـات             -١٥٠-١٣٨
 إمكانيـة احلـصول علـى       واألطفال املرتفع بوسائل منها حتسني    

  ؛)النمسا(ألم اخلاصة بااخلدمات الصحية 
بذل مزيد من اجلهود من أجل التصدي ملشكلة وفيات األمهـات             -١٥١-١٣٨

  ؛)مصر(واألطفال 
تقوية جهودها الرامية إىل حتسني صحة األم والتـصرف مـن أجـل            -١٥٢-١٣٨

فـال،  توازن فعلي يف نسبة الوفيات إىل نوع اجلنس بـني األط           حتقيق
  ؛)النرويج(وهي نسبة خمتلة، بوسائل منها مكافحة قتل األجنة اإلناث 

اختاذ تدابري أخرى لضمان حصول مجيع النساء دومنا متييز علـى             -١٥٣-١٣٨
خدمات التوليد الطبية املناسبة وعلى خدمات الـصحة اجلنـسية          
واإلجنابية مبا يف ذلك اإلجهاض اآلمن وخـدمات منـع احلمـل            

  ؛)فنلندا( تراعي اجلوانب اجلنسانية الشاملة واليت
املسامهة يف زيادة خفض معدل وفيات األمهات عن طريق إنـشاء             -١٥٤-١٣٨

جهاز مستقل لتسريع تنفيذ الربامج واملـشاريع يف هـذا اجملـال            
  ؛)هندوراس(

تكثيف جهودها من أجل توعية وتدريب العاملني يف اجملال الطـيب             -١٥٥-١٣٨
ء نوع جنس اجلنني وذلك من أجل ضمان        بالطابع اإلجرامي النتقا  

  ؛)ليختنشتاين(التنفيذ الصارم للحظر القانوين على هذه املمارسة 
تنفيذ البعثات الوطنية من أجل صـحة سـكان         لاختاذ تدابري فعالة      -١٥٦-١٣٨

  ؛)هندوراس(األرياف تنفيذاً كامالً 
ق يف الصحة   مواصلة تقوية براجمها ومبادراهتا الرامية إىل ضمان احل         -١٥٧-١٣٨

  ؛)كوبا(واحلق يف التعليم 
  ؛)السنغال(مضاعفة جهودها يف جمال التعليم ويف جمال الصحة   -١٥٨-١٣٨
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 يف املائة من الناتج القـومي   ١زيادة امليزانية املخصصة للصحة من        -١٥٩-١٣٨
  ؛)لكسمربغ( يف املائة ٢اإلمجايل إىل 

  ؛)اناليون(زيادة تعزيز حق الطفل يف التعليم   -١٦٠-١٣٨
تعزيز جهودها الرامية إىل توفري التعليم االبتدائي اجملاين واإللزامي           -١٦١-١٣٨

  ؛)سلوفاكيا(
 حاضنة للجميع وغري متييزية وضمان حصول       مواصلة تنفيذ سياسةٍ    -١٦٢-١٣٨

  ؛)إكوادور( بلدهم يفمجيع الفتيات والفتيان على تعليم جيد 
ه للمدرسني من أجل    ان املوجَّ تقوية التدريب يف جمال حقوق اإلنس       -١٦٣-١٣٨

، بعينـها القضاء على املعاملة التمييزية لألطفال من طبقات منغلقة         
 كافية  جري حىت اآلن متابعةً   وكذلك متابعة نتائج التدريب الذي أُ     

  ؛)اليابان(
ضمان تعميم التعليم اإللزامي واجملاين، وتنفيذ تـدابري ترمـي إىل             -١٦٤-١٣٨

 التمييز الذي ميس    سيما ال األولوية، و  التمييز، على سبيل  اجتثاث  
  ؛)املكسيك(الفتيات والفئات املهمشة واألشخاص ذوي اإلعاقة 

مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز حق الطفل يف التعليم وضـمان             -١٦٥-١٣٨
  ؛)قطر(إيالء األمهية ملبادئ تعليم األطفال يف البلد 

ان حـصول األطفـال ذوي      إعطاء األولوية للجهود الرامية إىل ضم       -١٦٦-١٣٨
  ؛)أستراليا(اإلعاقة على احلق يف التعليم الذي يتمتع به سائر األطفال 

ضمان توفري محاية أفـضل لألشـخاص ذوي اإلعاقـة وللمـسنني              -١٦٧-١٣٨
  ؛)السنغال(

مواصلة جهودها فيما يتعلق بالسياسات البيئية والصحية ومواصلة          -١٦٨-١٣٨
  ؛)إيران(لقة باألمن الغذائي تنفيذ تدابريها التشريعية املتع

مواصلة جهودها الرامية إىل حتقيق توازن بني استراتيجيات مكافحة       -١٦٩-١٣٨
  ).ترينيداد وتوباغو(اإلرهاب وضرورة وقف انتشار كره األجانب 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعّبر عن موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -١٣٩
وال ينبغي تأويـل هـذه      . أو الدولة موضوع االستعراض بشأهنا    /واليت قدمتها   ) الدول(

  .أو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/االستنتاجات و
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