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مقدمة
 -١عق ددد القري ددق الملام ددال اململ ددا بارس ددتملرا ،ال دددورج الر ددامال ،املنرد د وج د قد درار لد د
حق ددوإل اان ددان  ،١/5دورت ددل ال ددابملة والملرد درين القد د ة م ددن  ١إىل  ١٢أيار/م ددايو . ٢٠١٧
وأُج ددرج ارس ددتملرا ،املتملل ددق بيفندونس ددسا املل ددة ا ام ددة اململق ددودة  3أيار/م ددايو . ٢٠١٧
وترأس دت وفددد إندونس ددسا مملدداة وخليددرة ا ارجسددة ،ريتنددو مارسددودج ،ووخليددر و د ون القددانون وحقددوإل
اان ددان إندونس ددسا ،ياسددونا  .روة .واعتمددد القريددق الملامددال التقريددر املتمللددق بيفندونس ددسا
 5أيار/مايو . ٢٠١٧
جل تل الملاورة اململقودة
 -٢و  ١3ود ددباي/فرباير  ،٢٠١٧اختد ددار ل د د حقد ددوإل اان د ددان فريد ددق املقد ددررين التد دداة
إندونس سا :إكوادور وبلجسكا وبنغالديش.
(اجملموعة الثالثسة) لتس ري استملرا ،احلالة
 -3وعم د د دالا ب حك د د ددام الققد د ددرة  ١5م د د ددن مرف د د ددق الق د د درار  ١/5والقق د د ددرة  5مد د ددن مرف د د ددق ق د د درار
اجملل  ،٢١/١٦صدرت الوثائق التالسة ألغرا ،ارستملرا ،املتمللق بيفندونس سا:
(أ)

تقرير وطا/عر ،كتايب مقدم وفق ا للققرة (١5أ) ()A/HRC/WG.6/27/IDN/1؛

(ب) جتمسد د د ددا للممللومد د د ددات أعدتد د د ددل املقو د د د ددسة ال د د د ددامسة حلقد د د ددوإل اان د د د ددان وفق د د د د ا
للققرة (١5ب) ()A/HRC/WG.6/27/IDN/2؛
(ج)
) .
و Corr.1

مد ددوجد أعدتد ددل املقو د ددسة ال د ددامسة وفق د د ا للققد ددرة (١5ج)

(A/HRC/WG.6/27/IDN/3

 -٤وأُحسلددت إىل إندونس ددسا عددن طريددق اجملموعددة الثالثسددة قائمددة أسددإلة أعددد ا سددلق ا إسددبانسا،
وأملانس ددا ،وبلجسك ددا ،وتر ددسكسا ،وس ددلوفسنسا ،وال ددويد ،وسوي د درا ،واملك ددس  ،واململك ددة املتح دددة
لربيطانسدا الملممد وآيرلندددا الردمالسة ،والنددروي  ،وهولندددا .وميكددن ارطدالل علد األسددإلة املوقددا
الربكي لالستملرا ،الدورج الرامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أوددار الوفددد إىل أن هددامل هددي املددرة األوىل الدديت يتددوىل فستددا وخليدران عددر ،تقريددر إندونس ددسا
املتمللق بارستملرا ،الدورج الرامال ،والاج أُعد من خالل عملسة واملة ملمسا املتات.
 -٦وقد نممت إندونس دسا انتاابدات عامدة ناجحدة عدام  ٢٠١٤أدىل فستدا حدواة ١8٦
ملسددون ودداب ب ص دوا م .و نس ددان/أبريال  ،٢٠١٧أدىل ح دواة  ٤٢ملسددون ودداب ب ص دوا م
 ١٠١عملسدة انتاابسددة ةلسددة مباوددرة .وجددرت اسددا ارنتاابددات بطريقددة حددرة وودداملة وسددلمسة.
وأدت تل الململسات الدميقراطسة إىل تملديد مكانة حقوإل اان ان إندونس سا.
 -٧وسددلط الوفددد العددو عل د الن دداة الرابملددة مددن خطددة الملمددال الوطنسددة حلقددوإل اان ددان
إندونس سا ،فعالا عن القانون الاج و دملتل برد ن األودااو وج ااعاقدة وودراكتتا اململددخلة مدا
سائر امل س ات الوطنسة حلقوإل اان ان.
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 -8ورحبت إندونس سا بالديارة اليت قام هبا نس ان/أبريال  ٢٠١٧املقدرر ا داو اململدا دق
كددال إن ددان التمتددا بد عل م ددتوه ميكددن بلوغددل مددن الصددحة البدنسددة والملقلسددة ،والدديت كددن
أثنائتددا مددن تكددوين صددورة ودداملة للتقدددم اتدرخل والتحددديات املطروحددة جاكرتددا وسددومطرة الغربسددة
ونوسا تسنغارا الررقسة وبابوا .و عام  ،٢٠١3خلار إندونس سا املقرر ا او اململا بال دكن الالئدق
كملنصددر مددن عناصددر احلددق م ددتوه مملسرددي مناسد وبدداحلق عدددم التمسسددد هدداا ال ددساإل،
حسث وقف عل تنقسا و ا ال ساسات املتمللقة بال كن.
 -٩و كددر أن إندونس ددسا قدددمت تقريددرا وخل/يولسددل  ٢٠١٢إىل ملنددة القعددا عل د التمسسددد
د املرأة ،وتقريدرا تردرين األول/أكتدوبر  ٢٠١3إىل ملندة حقدوإل الطقدال .وسدتقدم تقريرهدا إىل
اللجنة اململنسة ماية حقوإل اسا الملمال املتاجرين وأفراد أسرهم ،أيلول/سبتمرب .٢٠١٧
 -١٠ورحمت إندونس سا أن املبداد الت دملة ( )aNiNawaNالديت قددمتا الدرئس جوكدو ويددودو
تركد عل رفامل الققرا  ،ا ل ختقسف وط ة الققر وتوفري املرافق الصحسة والتمللسمسة.
 -١١وأطلقت احلكومدة خطدة طتطدوير إندونس دسا مدن املنداطق ا"امردسةط ،الديت تركدد علد تملديدد
حقوإل ورفامل األوااو الاين يملسرون املناطق النائسة واملناطق احلدودية .وقد وخلعت احلكومة
بطاقددات الرعايددة األس درية عل د  ١5.5أسددرة مملسرددسة فق درية ،وبطاقددات كسددة عل د  ١٩.٧ملسددون
طال وبطاقدات صدحسة علد  ٩٢.٤ملسدون وداب .و عدام  ،٢٠١٤أطلقدت احلكومدة خطدة
وطنسة للت مني الصحي هبدف تغطسة أكثر من ربا بلسون من ااندونس سني لول عام .٢٠١٩
 -١٢وقددال الوفددد إن الدرئس التدددم بانتتدداج سساسددة ودداملة ومتملددددة املواند للتملجسددال بالتنمسددة
مقاطمليت بابوا وبابوا الغربسة ،األمر الاج سسمكن سكان بابوا من التمتدا بالرخدا ود شم ود ن
مواطنستم سائر أحنا إندونس سا .وعالوة عل ل  ،هناك جتود جارية ململاملة م لة الملدم،
ددا ل د ارنتتاكددات املدعومددة حلقددوإل اان ددان بددابوا ،ددا ل د عددن طريددق إنرددا فريددق
متكامدال عدام  ٢٠١٦يتددوىل تن دسق عملدل الدوخلير املن دق للرد ون ال ساسددسة والقانونسدة واألمنسددة،
ويعم اللجنة الوطنسة حلقوإل اان ان.
 -١3ورفمل ددت احلكوم ددة القس ددود املقرو ددة عل د د خلي ددارة الص ددحقسني األجاند د لب ددابوا .وأو ددارت
إندونس د ددسا إىل أن  3٩صد د ددحقس ا أجنبس د د د ا قد د ددد خلاروا ب د ددابوا عد د ددام  ،٢٠١5وميثد د ددال ل د د د خليد د ددادة
ن ددبتتا  ٤١املائ ددة مقارن ددة بمل ددام  .٢٠١٤وباا ددافة إىل لد د  ،خلارت ب ددابوا حد دواة  ٩٠م ددن
املنممات الدولسة ومنممات اجملتما املدين منا عام .٢٠١٢
 -١٤ولددده إندونس ددسا  ٩وخليدرات لملددن حقائد وخلاريددة اسد اتسجسة مددن مددول الدوخلرا البددال
ع ددددهم  3٤وخليد درا .وجي ددرج اس ددتكمال مر ددرول الق ددانون املتملل ددق بامل دداواة ب ددني املن ددني والملدال ددة
املن ددانسة ،وال دداج سسر ددكال أساسد دا قانونسد دا أق ددوه لل ساس ددات املراعس ددة لالعتب ددارات املن ددانسة.
وأوددارت إندونس ددسا إىل أشددا أنر د ت  ٤٢٤مرك ددا للادددمات املتكاملددة و ١٦م ددكن ا آمن د ا/مرك ددا
للن ا واألطقال حايا الملنف د الن ا واألطقال.
 -١5وسلطت إندونس دسا العدو علد برنا تدا الرئس دي طالغايدات الدثال ط ،وهدو برندام يركدد
علد إشددا الملنددف ددد الن ددا واألطقددال ،وارجتددار بالبرددر واحل دواجد الدديت تمل د  ،حتقسددق الملدالددة
ارقتصددادية للم درأة .وأب درخلت جلتلددف املتددود واملبددادرات املتمللقددة مايددة الملمددال املتدداجرين ،ددا
ل املقاو ات املكثقدة مدا البلددان املرسدلة وامل دتقبلة ،وبدد واسدتكمال و دا صد بارود اك
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مدا رابطددة أمدم جنددوب وددرإل آسدسا برد ن تددوفري احلمايدة ،والتصددديق علد ارتقاقسدة الدولسددة حلمايددة
حقددوإل اسددا الملمددال املتدداجرين وأفدراد أس درهم وتملديددد اسددا ال ددقارات والقنصددلسات والقنصددلسات
الملامة اندونس سا.
 -١٦و عام  ،٢٠١٦أطلقت احلكومة ارس اتسجسة الوطنسة بر ن القعا عل الملنف د
األطقددال ( ،)٢٠٢٠-٢٠١٦بغسددة الدددعوة إىل اختددا تدددابري منتجسددة ومتكاملددة وت ددتند إىل أدلددة
ومن قة.
 -١٧وو ددملت إندونس ددسا القددانون املتملل ددق بنمددام قع ددا األحدددا  ،ورئح ددة حكومسددة بر د ن
حتويددال الملقوبددات ورئحددة رئاسددسة بر د ن التدددري املتكامددال للملدداملني نمددام قعددا األحدددا ،
مددا أحددد حتددورا مددن الملدالددة املدائسددة إىل الملدالددة التصدداحلسة التملامددال مددا األطقددال املاددالقني
للقانون.
 -١8وجددره تملديددد التدددابري الرامسددة إىل توسددسا نطدداإل وصددول تمملددات الرددملوب األصددلسة
إندونس سا إىل ارحتساجات األساسسة وارقتصادية وا"ساكال األساسسة وا دمات ارجتماعسة.
 -١٩وا ددطلا منتددده الوئددام بددني األديددان بدددور هددام بوصددقل منددربا للح دوار وتملديددد الت ددام .
وعّدخل إنقا القدانون مدن أجدال التحقسدق اسدا حدارت الملندف القدائم علد أسدام ديدا ومملاقبدة
ُ
امل ولني عنتا وتوفري املرب للعحايا.
 -٢٠وإندونس سا ملتدمة التدام ا قويد ا بداح ام حريدة الدرأج والتملبدري ،وأودار الوفدد هداا الصددد
إىل أن جاكرت ددا و ددتدت تنم ددسم  3 ١٤8مم دداهرة عام ددة ع ددام  ٢٠١5و ٢ ٧8٤مم دداهرة
عام  .٢٠١٦وخالل عام  ،٢٠١5كانت هناك مماهرة كال يومني بابوا.
 -٢١وأوددارت إندونس ددسا إىل القددانون املددنق برد ن اململلومددات واململددامالت االك ونسددة ،الدداج
ير ددكال أداة ملواجت ددة التح ددديات املتداي دددة املتمثل ددة اس ددتادام تكنولوجس ددا ارتص ددارت ل د د وي
خطاب التحريض الديا والملرقي القائم عل الكراهسة.
 -٢٢ووددددت إندونس ددسا عل د أن عقوبددة ااعدددام ر ت ددال مطبقددة ،لكددن بملددد اسددتنقاد اسددا
الململسات القانونسة وكقالة واح ام احلقوإل القانونسة للمدانني.
 -٢3وجيرج باستمرار التصدج للتحديات املتمللقة بوجدود ثغدرات
فعالا عن القدرات املتصلة قوإل اان ان واملوارد والتقاوت الثروة.

ارلتددام قدوإل اان دان،

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -٢٤خالل جل ة التحاور ،أدىل  ١٠١وفدا ببسانات .وميكدن ارطّدالل علد التوصدسات الديت
قدمت أثنا هامل املل ة املد الثاين من هاا التقرير.
 -٢5وأوارت باك دتان إىل جلتلدف التردريملات ات الصدلة بتملديدد تنقسدا ارتقاقسدات املصددإل
علستددا وخليددادة املسدانسددة املاصصددة لل دربام املتمللقددة بدداملرأة والطقددال واألوددااو وج ااعاقددة وكبددار
ال ن.
 -٢٦ورحبددت بنمددا بتصددديق البلددد علد الربوتوكددول ارختسددارج رتقاقسددة حقددوإل الطقددال املتمللددق
باو اك األطقال املناخلعات امل لحة ،والربوتوكول ارختسدارج املتمللدق ببسدا األطقدال ،واسدتغالل
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األطقال البغا و املواد ااباحسة ،فعالا عن اعتماد خطة التنمسة الوطنسة ()٢٠١٩-٢٠١5
وتملديد التثقسف قوإل اان ان.
 -٢٧واع فت بريو بالتقددم اتدرخل تملمدسم املبداد الدولسدة حلقدوإل اان دان ،وتملديدد التثقسدف
قوإل اان ان للموظقني الملمومسني وحت ني نمام قعا األحدا .
 -٢8ورحب ددت القلبد ددني بالتص ددديق عل د د ارتقاقس ددة املتمللقد ددة بالملم ددال املتد دداجرين والربوتوك د دولني
ارختساريني امللحقني باتقاقسة حقوإل الطقال.
 -٢٩ورحبددت الربتغددال باعتمدداد التغطسددة الصددحسة الردداملة ،وختصددسب٢٠
الوطنسة للتمللسم ،واملتود الرامسة إىل حت ني امل اواة بني املن ني.

املائددة مددن املسدانسددة

 -3٠ورحبددت اتوريددة كوريددا بدداملتود املاريددة لتملديددد حقددوإل اان ددان مددن خددالل خطددة الملمددال
الوطنسددة الرابملددة حلقددوإل اان ددان ،ورحمددت تملدداون إندونس ددسا مددا آلسددات حقددوإل اان ددان التابملددة
لألمم املتحدة.
 -3١ورحب د ددت اتوري د ددة مول د دددوفا ب د ددا طوة ال د دديت اخت د ددا ا إندونس د ددسا لتملدي د ددد األط د ددر القانونس د ددة
وامل س سة حلقوإل اان ان ،ما ااعراب عن القلق إخلا فر ،عقوبة ااعدام.
 -3٢وأعربدت رومانسدا عدن تقددديرها لاللتددام بعدمان عايدة وتملديددد حقدوإل اان دان للجمسددا
البلد.
 -33ورحظ ارحتاد الروسي إنرا مراكد للن ا واألطقال حايا الملنف.
 -3٤ورحبت اململكة الملربسة ال دملودية بالململسدة الترداورية
البلد من إجناخلات ال حقوإل الطقال.

إعدداد التقريدر الدوطا ومدا حققدل

 -35ورحبددت ال ددنغال اطددة الملمددال الوطنسددة حلقددوإل اان ددان وبتاصددسب ٢٠
املسدانسة الوطنسة للتمللسم.

املائددة مددن

 -3٦ورحبددت صدربسا بالتصددديق علد الربوتوكددول ارختسددارج رتقاقسددة مناهعددة التملدداي وغدريمل
د ددباي الرد ددرطة
مد ددن د ددروب اململاملد ددة أو الملقوبد ددة القاسد ددسة أو الالإن د ددانسة أو املتسند ددة ،وتد دددري
وال جون ،وإنرا فرقة عمال وطنسة ملكافحة ارجتار بالبرر.
 -3٧وأو د ددارت س د د دريالسون إىل التق د دددم ات د د درخل ،ور س د ددسما برن د ددام التملل د ددسم االدام د ددي واجمل د دداين
وارس اتسجسة الوطنسة للقعا عل الملنف ق األطقال.
 -38ورحبت سنغافورة باملتود الديت تبدا"ا إندونس دسا برد ن احلمايدة ارجتماعسدة وبدرام احلدد
من التقاوتات مثال برنام طaNiNawaNط وبرنام التمللسم الثانوج الرامال للجمسا.
 -3٩وأعربت سلوفاكسا عن تقدديرها للاطدوات املتاداة لتنقدس القدانون املندائي وتملديدد احلدوار
بني األديان والت ام  ،ما ااعراب عن القلق إخلا فر ،عقوبة ااعدام.
 -٤٠ورحبددت سددلوفسنسا بدداملتود الرامسددة إىل عايددة حقددوإل اان ددان للمدرأة ،بسنمددا رحمددت مددا
القل ددق التمسس ددد ددد األو ددااو املنتم ددني إىل األقلس ددات و تممل ددات الر ددملوب األص ددلسة واملثلس ددات
واملثلسني ومددوجي املسال املن ي ومغايرج ا"وية املن انسة وحاملي صقات املن ني.
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 -٤١ورحب ددت جن ددوب أفريقس ددا بتنقس ددا خط ددة التنمس ددة الوطنس ددة وخط ددة الملم ددال الوطنس ددة حلق ددوإل
اان ان.
 -٤٢ونوهت إسبانسا بنمر إندونس سا

مررول قانون بر ن امل اواة بني املن ني.

 -٤3ورحبددت سددرج رنكددا بالتصددديق علد ارتقاقسددة املتمللقددة بالملمددال املتدداجرين والربوتوكدولني
ارختساريني امللحقني باتقاقسة حقوإل الطقال.
 -٤٤ورحب ددت دول ددة فل ددطني ب دداملتود املباول ددة ملكافح ددة ارجت ددار ع ددن طري ددق التوعس ددة وو ددا
اس اتسجسة وطنسة ،وحت ني التثقسف هاا اجملال.
 -٤5واعد د ف ال ددودان بالتق دددم اتد درخل
بالبرر.

ددارت حق ددوإل الطق ددال واملد درأة ومكافح ددة ارجت ددار

 -٤٦وقدمت ال ويد توصسات.
 -٤٧وأعربت سوي را عن قلقتا إخلا فر ،عقوبة ااعدام

املرائم املتمللقة باملادرات.

 -٤8وأقرت تايلند باملتود املباولة ملكافحة عمال األطقدال والملندف قتدم ،والتددام إندونس دسا
بتملديد ثقافة التقاهم والت ام بني األديان.
 -٤٩ورحبددت تسمددور  -لسردديت اطددة الملمددال الوطنسددة حلقددوإل اان ددان ،وخطددة الملمددال الوطنسددة
بر ن ااعاقة والتغطسة الصحسة الراملة.
 -5٠ ورحبد ددت تد ددون بالتصد ددديق عل د د اتقاقسد ددة حقد ددوإل األود ددااو وج ااعاقد ددة وإدخد ددال
حت سنات عل نمام التمللسم.
 -5١وأعربت تركسا عن تقديرها للاطوات املتااة لتنقسا ارتقاقسات اليت صدإل علستا البلد.
 -5٢ورحمددت أوغندددا أن خطددة ااصددالة الوطنسددة ترددمال الملديددد مددن مردداريا الق دوانني الدديت
كان ينبغي تملجسال سنتا من خالل الململسة الترريملسة الوطنسة.
 -53ورحب ددت أوكرانس ددا اط ددة الملم ددال الوطنس ددة الرابمل ددة حلق ددوإل اان ددان ،وق ددانون نم ددام قع ددا
األحدددا  ،والقددانون املتمللددق باألوددااو وج ااعاقددة ،والتملددديالت الدديت أدخلددت عل د القددانون
املنائي.
 -5٤ورحبت اامارات الملربسة املتحدة بالتقدم اترخل لعمان احلقوإل ارقتصدادية وارجتماعسدة
والثقافسة واملتود الرامسة إىل التصدج للملنف د الن ا واألطقال.
 -55وأعربددت اململكددة املتحدددة عددن عمسددق قلقتددا إخلا عدددة أمددور منتددا إعدددام  ١8سددجسن ا منددا
ع ددام  ،٢٠١٤واحتم ددال تمل ددر ،الملم ددال قط ددال املد دوارد الطبسملسد دة لالس ددتغالل ،وارنتق دداو م ددن
حقوإل املثلسات واملثلسني ومددوجي املسال املن ي ومغايرج ا"وية املن انسة.
 -5٦وأعربددت الوريددات املتحدددة األمريكسددة عددن قلقتددا إخلا الددة أمددور منتددا عدددم وجددود إطددار
للم دا لة عدن ارنتتاكددات الديت يرتكبتددا المل دكريون ورجدال الرددرطة والقسدود املقرو ددة علد حريددة
بابوا وبابوا الغربسة.
التملبري والتجما ال لمي ،ا ل
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 -5٧ونوهددت أوروغ دواج مايددة حقددوإل األطقددال باعتبارهددا أولويددة وطنسددة ،لكنتددا أعربددت عددن
القلق لملدم احلمر الصري ملمارسة ترويل األععا التناسلسة لإلنا .
 -58وأوارت أوخلبك دتان إىل التددابري املتاداة لتنقسدا التوصدسات املقبولدة املقدمدة خدالل جولدة
ارسددتملرا ،الثانسددة ،ورحبددت بدداملتود املباولددة لتملديددد التملدداون مددا آلسددات حقددوإل اان ددان التابملددة
لألمم املتحدة وما ا"ساكال ااقلسمسة.
 -5٩ورحب ددت اتوري ددة فن دددويال البولسقاري ددة ب دداملتود الرامس ددة إىل ك ددني الن ددا ال ددال ير ددغلن
مناص د قساديددة القطدداعني الملددام وا دداو ،واعتمدداد برنددام التمللددسم اجملدداين واالدامددي ملدددة ١٢
عاما.
 -٦٠ورحبت فسست نام باملتود الرامسة إىل تنقسا خطدة الملمدال الوطنسدة الرابملدة حلقدوإل اان دان
من أجال التغل عل التحديات.
 -٦١ورح د الددسمن بالتصددديق عل د اتقاقسددة حقددوإل الطقددال وإدمدداج قددسم حقددوإل اان ددان
املناه الدراسسة.
 -٦٢ورحبد ددت ألبانس د ددا بد دداملتود املاري د ددة الرامسد ددة إىل تملدي د ددد حقد ددوإل امل د درأة والقإد ددات الع د ددملسقة،
والتصدديق علد ارتقاقسدة املتمللقدة بالملمددال املتداجرين ،والربوتوكدولني ارختسداريني امللحقدني باتقاقسددة
حقوإل الطقال.
 -٦3ورحبددت املدائددر باعتمدداد برنددام طالغايددات الددثال ط الدداج يتدددف،
القعا عل الملنف د الن ا واألطقال.

الددة أمددور ،إىل

 -٦٤وأعربددت أنغددور عددن تقددديرها للتقدددم ات درخل القطددال ارجتمدداعي وارقتصددادج ،ددا
ل فسما يتمللق باحلصول عل الرعاية الصحسة وخطة الت مني الصحي.
 -٦5وأعربت األرجنتني عن قلقتا إخلا تطبسق عقوبة ااعدام.
 -٦٦ورحبددت أرمسنسددا اطددة الملمددال الوطنسددة بر د ن حقددوإل اان ددان وأوددارت إىل ارس د اتسجسة
الوطنسة املتمللقة بالقعا عل الملنف د األطقال.
 -٦٧وأقرت أس السا باعتمداد القدانون املتمللدق باألودااو وج ااعاقدة ،وودجملت إندونس دسا
علد د إنر ددا ملن ددة وطنس ددة مملنس ددة د د لة ااعاق ددة .ورحب ددت أسد د السا ب ددارلتدام إندونس ددسا بالتنمس ددة
ارقتصادية مقاطمليت بابوا.
 -٦8وأعرب ددت النم ددا ع ددن قلقت ددا إخلا ف ددر ،قس ددود ر م ددربر " ددا علد د حري ددة التملب ددري ،وانمل دددام
امل ا لة عن ارنتتاكات اليت ترتكبتا قوات األمن بابوا ،وا"جمات الديت تتملدر" ،دا األقلسدات
الدينسة وأماكن الملبادة.
 -٦٩وأعربد ددت أ ربسجد ددان عد ددن تقد ددديرها ادراج اململد ددايري الدولسد ددة حلقد ددوإل اان د ددان
التمللسمي الوطا.
 -٧٠ورحب ددت البحد درين برد د الت دددابري املتا دداة ملكافح ددة ارجت ددار بالبر ددر ،ددا
م توه الترريملات ومن خالل عمال أفرقة الملمال املاصصة.
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 -٧١ورحمددت بددنغالديش أن باامكددان ختصددسب املديددد مددن ارهتمددام واملدوارد حلمايددة حقددوإل
األطق ددال ال دداين يملسر ددون ظ ددروف اجتماعس ددة واقتص ددادية حق ددة ،لكنت ددا أعرب ددت ع ددن تق ددديرها
رح ام إندونس سا حلقوإل املرأة.
 -٧٢وأوددارت بددسالروم إىل التددام إندونس ددسا بتملديددد احلدوار والتملداون الدددولسني
اان ان ،وأوادت بتدابري بنا قدرات املوظقني الملمومسني ال حقوإل اان ان.

ددال حقددوإل

ورحبددت بلجسكددا بالتصددديق عل د الربوتوكددول ارختسددارج رتقاقسددة حقددوإل الطقددال بر د ن
-٧3
ّ
او د اك األطقددال املناخلعددات امل ددلحة ،لكنتددا أعربددت عددن قلقتددا الملمسددق إخلا اسددتإناف تنقسددا
أحكام ااعدام.
 -٧٤ورحبددت البوسددنة وا"رس د بددالتدام إندونس ددسا بالتصددديق عل د الصددكوك الدولسددة حلقددوإل
اان ان .وقالت إشا ر تدال قلقة بر ن سو مملاملة األوااو م لويب احلرية.
 -٧5واع فد ددت بوت د دوانا نتد ددود إندونس د ددسا الرامسد ددة إىل تملديد ددد وعايد ددة حقد ددوإل امل د درأة ،لكنتد ددا
رحمددت بواعددث القلددق برد ن الملنددف ددق الن ددا والقتسددات ،ددا لد عددن طريددق املمارسددات
العارة ،واحلاجة إىل حت ني نمام قعا األحدا .
 -٧٦وأعربت الرباخليال عن أسدقتا لقدرار احلكومدة اسدتإناف تنقسدا أحكدام ااعددام وفدر ،هدامل
الملقوبة عل جرائم تتمللق باملادرات ،حسث تملر ،مواطنان براخليلسان "امل الملقوبة.
 -٧٧ورحبت بروين دار ال الم بديدادة جلصصدات املسدانسدة للدربام الوخلاريدة ات الصدلة وباختدا
التدابري الالخلمة لتح ني الوصول إىل املرافق وا دمات الصحسة.
 -٧8ورحمت إندونس سا أن القانون املتمللق بارستقالل الاا ا او لبدابوا والقدانون املتمللدق
بب ددابوا الغربس ددة ذ تنقس ددا ا لتملدي ددد احلك ددم اتل ددي القمل ددال والتنمس ددة .وتتمت ددا املقاطملت ددان ك ددم ا
وتدددير ا حكومددات ةلسددة يقودهددا أوددااو مددن سددكان بددابوا األصددلسني جددره انتادداهبم بصددورة
دميقراطسة.
 -٧٩وأودارت إندونس ددسا إىل قدرار اتكمددة الدسدتورية القا ددي بد ن املدرائم املتصدلة باملادددرات
هي من أود املرائم خطورة ،واليت أدت إىل فر ،الملقوبة القصوه ،ا ل عقوبة ااعددام.
و س ددساإل التنق ددس امل ددارج للق ددانون املن ددائي ،س ددسجرج تقسس ددد اللج ددو إىل عقوب ددة ااع دددام س ددث
ر تقر ،إر كمال أخري ،ما إمكانسة ختقسف احلكم.
 -8٠و سددبسال إشددا الملنددف ددق الن ددا والقتسددات ،قامددت وخلارة كددني املدرأة وعايددة الطقددال،
بارو د اك مددا رئددس الرددرطة الوطنسددة واتكمددة المللسددا ووخلارة الر د ون القانونسددة وحقددوإل اان ددان
والرابطددة ااندونس ددسة للم ترددارين القددانونسني ،بتوقسددا مدداكرة تقدداهم بر د ن الوصددول إىل الملدالددة
للن ا حايا الملنف ،ومشال ل توفري برام للتدري والدعوة.
 -8١وقددد أطلقددت احلكومددة برنا د ا مشددال حت ددني رفددامل األسددرة والتكسددف ارقتصددادج ،وخليددادة
توعسددة القتسددات باملادداطر الصددحسة املرتبطددة باحلمددال املبكددر ،وتنقسددا برنددام تثقسددف إلدامددي و دداين
لكقالة استمرار األطقال املدارم ،وو ا مررول خطة عمدال وطنسدة برد ن القعدا علد خلواج
األطقال.
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 -8٢كما واصلت احلكومة عالت توعسة الملاملني احلقال الطيب واملرودين الصدحسني ،دن
فستم األطبا التقلسديون ،من أجال و ا حد لترويل األععا التناسلسة لإلنا .
 -83وفسمددا يتمللددق بنمددام قعددا األحدددا  ،أطلقددت احلكومددة برنا دا بر د ن التمللددسم والتدددري
املتكاملني ملوظقي إنقا القدانون .وذ تنقسدا مردرول جتدرييب لتحويدال الملديدد مدن ارصدالحسات إىل
م س ات اعادة ت هسال األطقال ومراكد إيوا م قت لألطقال.
 -8٤وأطلق ددت احلكوم ددة خط ددة الملم ددال الوطنس ددة للقع ددا علد د اس ددا أو ددكال عم ددال األطق ددال
( ،)٢٠٢٢-٢٠١3واليت مشلت اسا جوان عاية األطقال ،ا لد اجملدارت ارجتماعسدة
وارقتص ددادية والتملل ددسم وخ دددمات الرعاي ددة الص ددحسة وإنق ددا الق ددانون وص ددساغة ب درام ل دددعم املت ددود
املباولة بر ن القعا عل عمال األطقال.
 -85ورحبددت كمبوديددا بالتقدددم ات درخل للحددد مددن الققددر ،و
وارجتماعسة والثقافسة.

ددال تملديددد التنمسددة ارقتصددادية

 -8٦وقدمت كندا توصسات.
 -8٧وأعربت وسلي عن القلق إخلا إعادة تطبسق عقوبدة ااعددام علد جدرائم املاددرات ،وإخلا
عمال األطقال وارجتار باألطقال ألغرا ،ارستغالل املن .
 -88ورحمددت إثسوبسددا جتددود البلددد الرامسددة إىل تملديددد وعايددة حقددوإل اان ددان عل د الصددملسد
الدددوة ،و بلدددان رابطددة أمددم جنددوب وددرإل آسددسا ومنممددة التملدداون ااسددالمي .ورحبددت بيفلغددا
القوانني التمسسدية.
 -8٩وأعربت كولومبسا عن تقديرها لتدري  3٧5من وا ملي مراريا القوانني لعمان توافق
األنممة اتلسة ما ارلتدامات الدولسة اندونس سا ال حقوإل اان ان.
 -٩٠ورحبت كوبا بداملتود الرامسدة إىل ارمتثدال ململدايري حقدوإل اان دان ،علد النحدو املبدني
ا طة اامنائسة الوطنسة ( )٢٠١٩-٢٠١5وخطة الملمال الوطنسة الرابملة حلقوإل اان ان.
 -٩١ورحبت ترسكسا باعتماد خطة الملمال الوطنسة حلقوإل اان ان.
 -٩٢ورحمد ددت اتوريد ددة كوريد ددا الرد ددملبسة الدميقراطسد ددة خطد ددة الملمد ددال الوطنسد ددة الرابملد ددة حلقد ددوإل
اان ان .ورحبت بيفطالإل برنام الت مني الصحي الوطا واعتماد نمام التمللسم االدامي ملدة ١٢
عاما.
 -٩3ورحمددت الدددامنرك تدايددد عدددد الق دوانني واألنممددة اتلسددة التمسسديددة ددد املدرأة واألقلسددات،
واليت تقسّد حصو"م عل احلقوإل األساسسة.
 -٩٤وأوددارت جسبددو إىل ا طددة اامنائسددة الوطنسددة .وأعربددت عددن تقددديرها للجتددود الرامسددة إىل
تملديد حقوإل املرأة والطقال ،مثال برنام طالغايات الثال ط.
 -٩5وأعربددت إك دوادور عددن تقددديرها للتصددديق عل د اتقاقسددة الملمددال املتدداجرين ،والربوتوك دولني
ارختساريني امللحقني باتقاقسة حقوإل الطقال.
 -٩٦وأوادت مصر بالتصديق عل الربوتوكولني ارختساريني رتقاقسة حقوإل

GE.17-11950

الطقال .

9

A/HRC/36/7

 -٩٧ورحبت الصني بالتدابري القملالة املتاداة ملكافحدة الملندف دق الن دا واألطقدال وارجتدار
بالبرر ،وةاربة الققر وتملديد التنمسة ارجتماعسة.
 -٩8ورحبت فرن ا بالتدابري املتااة منا ارستملرا ،الدورج الرامال ال ابق.
 -٩٩ورحبددت جورجسددا بالتصددديق عل د الربوتوكددول ارختسددارج رتقاقسددة حقددوإل الطقددال بر د ن
او د اك األطقددال املناخلعددات امل ددلحة ،والربوتوكددول ارختسددارج بر د ن بسددا األطقددال واسددتغالل
األطقال البغا و املواد ااباحسة.
 -١٠٠وأقدرت أملانسدا بالتقدددم اتدرخل
الغربسة.

عددة ددارت ،ر سدسما التددابري التصدداحلسة

بدابوا وبددابوا

 -١٠١وأعرب ددت غواتسم ددار ع ددن أش ددا ر ت ددال تر ددملر ب ددالقلق ألن الق ددانون املتملل ددق بتر ددويل ص ددورة
األديان ينطوج عل تقسسد ر موج لل حلقوإل األقلسات الدينسة حرية التملبري.
 -١٠٢وأودارت هندددورام إىل خطددة الملمددال الوطنسددة حلقدوإل اان ددان وتعددمسنتا أهددداف التنمسددة
امل تدامة.
 -١٠3وأوددارت هنغاريددا إىل تنقسددا خطددة الملمددال الوطنسددة حلقددوإل اان ددان ،الدديت ينبغددي ت دريملتا
عن طريق آلسات مالئمة للتنمسم والدعم.
 -١٠٤وأعربد ددت آي د ددلندا عد ددن أسد ددقتا رسد ددتإناف تنقسد ددا أحكد ددام ااعد دددام ج د درائم ارجتد ددار
ددمان عايددة حقددوإل
باملادددرات ،وحثددت إندونس ددسا علد الوفددا بالتداما ددا الدولسددة ،ددا لد
اان ان ملمسا املواطنني ،ن فستم املثلسون واملثلسات أسوة بالغرييني جن س ا.
 -١٠5وأعربددت اتوريددة إيدران ااسددالمسة عددن تقددديرها لتح ددن األطددر القانونسددة وامل س ددسة الدديت
تركد عل تملديد وعاية حقدوإل الن دا واألطقدال واألودااو وج ااعاقدة وكبدار ال دن .ورحبدت
بدداملتود املباولددة لتملدي ددد احلكددم النديددل ،ومكافح ددة الق دداد وحت ددني آلس ددات التن ددسق لدددعم تنقس ددا
ارس اتسجسة الوطنسة ملكافحة ارجتار بالبرر.
 -١٠٦ورح الملراإل با طة اامنائسة الوطنسة (.)٢٠١٩-٢٠١5
 -١٠٧وأعرب ددت هولن دددا ع ددن أس ددقتا إخلا الملن ددف والتمسس ددد
وغريها من األقلسات.

إندونس ددسا ددد األقلس ددات الدينس ددة

 -١٠8ورحبت إيطالسا بالتدابري املتااة اشا الملنف د الن ا واألطقدال ،ومكافحدة ارجتدار
بالبرر ،وحت ني ثسال املرأة الربملان وتملديد الت ام بني الطوائف الدينسة.
 -١٠٩ورحبددت السابددان بتملديددد النمددام القددانوين لكقالددة حقددوإل األوددااو وج ااعاقددة .كمددا
أعربت عن القلق إخلا ت خري إنرا مرافق خالسة من الملوائق تتدس الوصدول إىل وسدائال النقدال الملدام
واملراكد التجارية.
 -١١٠وأثنت كاخلاخ دتان علد التصدديق علد الربوتوكدولني ارختسداريني رتقاقسدة حقدوإل الطقدال
واعتماد خطة الملمال الوطنسة حلقوإل اان ان.
 -١١١ورحم ددت كسنس ددا التق دددم اتد درخل
الرامال.
10
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 -١١٢ورحبد ددت الكويد ددت بتملديد ددد حقد ددوإل امل د درأة والقإد ددات العد ددملسقة واألود ددااو وج ااعاقد ددة
والملمال املتاجرين.
 -١١3ورحبت اتورية رو الدميقراطسدة الردملبسة بالتقددم اتدرخل لتملديدد حقدوإل القإدات العدملسقة،
ددن فددستم الن ددا واألطقددال و وو ااعاقددة ،وتملديددد حريددة التملبددري وحريددة الدددين وحت ددني خدددمات
الرعاية الصحسة.
 -١١٤وأعربت رتقسا عن تقديرها للجتود املباولة ملكافحة الملنف د املرأة ،وخلواج األطقدال،
واملمارسات العارة املتمثلة ترويل األععا التناسلسة لإلنا .
 -١١5وأوددار لبنددان إىل التصددديق علد اتقاقسددة حقددوإل األوددااو وج ااعاقددة ،الدديت وددتدت
معاعقة إندونس سا جتودها الرامسة إىل عاية حقوإل املرأة وكبار ال ن.
 -١١٦وأعربددت لساتنرددتاين عددن قلقتددا إخلا اسددتمرار فددر ،عقوبددة ااعدددام الدديت غالبد ا مددا تكددون
عل جرائم تتمللق باملادرات ور ت تو وري طأخطر املرائمط.
 -١١٧وأوددارت مدغرددقر إىل خطددة الملمددال الوطنسددة حلقددوإل اان ددان ،وال دربام التدريبسددة لبنددا
ددال حق ددوإل اان ددان ال دديت نمم ددت لقائ دددة امل ددوظقني احلك ددومسني ،وحت ددني األط ددر
الق دددرات
القع ددائسة وامل س ددسة وال ساس ددات الرامس ددة إىل عاي ددة حق ددوإل الن ددا واألطق ددال واألو ددااو وج
ااعاقة وكبار ال ن.
ورحبددت مالسديددا بالتصددديق عل د الربوتوكددول ارختسددارج رتقاقسددة حقددوإل الطقددال والتقدددم
ّ -١١8
اترخل للنتو ،قوإل املرأة.
 -١١٩ورحبد ددت ملد ددديف بربند ددام املد دددن الصد ددديقة لألطقد ددال الرامد ددي إىل كقالد ددة تد ددوفري التمللد ددسم
األساسي والصحة وإتاحة مرافدق الرعايدة وتس دري الوصدول إلستدا .كمدا أودادت بالتح دن اتدرخل
ال ةو األمسة من خالل الربام التمللسمسة.
 -١٢٠ورحب ددت املك ددس بال دددعوة املقدم ددة م ددن إندونس ددسا إىل املق ددرر ا داو اململ ددا ب دداحلق
الغاا لديارة البلد ،فعالا عن التصديق عل ارتقاقسة املتمللقة بالملمال املتاجرين.

 -١٢١ورحبت منغولسا بالتصديق عل الربوتوكولني ارختساريني امللحقني باتقاقسة حقدوإل الطقدال
وإدماجتمددا التردريملات الوطنسددة ،والن دداة الرابملددة مددن خطددة الملمددال الوطنسددة حلقددوإل اان ددان،
الدديت تركددد علد إصددالة جتدداخل الرددرطة وتملديددد وعايددة حقددوإل الن ددا واألطقددال واألوددااو وج
ااعاقة وكبار ال ن.
 -١٢٢وأعرب املبال األسود عن قلقل إخلا الملنف د األطقدال أمداكن ارحتجداخل و اسدا
مراحددال اتاكمددات .وأعددرب عددن أسددقل كددال ألن إندونس ددسا اسددت نقت تنقسددا أحكددام ااعدددام
وفر ،هامل الملقوبة عل املرائم املادرات.
 -١٢3ورح املغرب بااصالحات الرامسة إىل مكافحة الملنف دد الن دا واألطقدال وارجتدار
بالبرر وإخلالدة الملقبدات الديت تملدوإل حتقسدق الملدالدة ارقتصدادية للمدرأة .كمدا رحد بااطدار اململسدارج
حلماي ددة حق ددوإل األو ددااو وج ااعاق ددة ،والن دداة الرابمل ددة م ددن خط ددة الملم ددال الوطنس ددة حلق ددوإل
اان ان.
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 -١٢٤ورحبت النروي بيفصالة قعا األحدا استنادا إىل منو ج الملدالدة التصداحلسة .وأعربدت
عددن قلقتددا إخلا التقددارير ال دواردة عددن التمسسددد ددد األقلسددات الدينسددة ،لكنتددا اع فددت بدداملتود الدديت
تبا"ا إندونس سا لتحقسق الت ام الديا.
 -١٢5وأثنت مسامنار عل إندونس دسا رلتدامتدا كافحدة ارجتدار بالبردر مدن خدالل أطدر قانونسدة
وطنسة وقوة عمال وطنسة مملنسة هباا الر ن.
 -١٢٦وأعربت نامسبسا عن قلقتا إخلا تطبسق عقوبة ااعدام.
 -١٢٧وأعربددت نسبددال عددن تقددديرها للاطددة اامنائسددة الوطنسددة ( )٢٠١5-٢٠١٩وبرنددام طبنددا
إندونس سا من ا"امشط بغسة إعمال احلقدوإل األساسدسة وتدوفري الرعايدة ارجتماعسدة ل دكان املنداطق
ددال إعم ددال احل ددق
النائس ددة واملن دداطق احلدودي ددة .كم ددا رحب ددت بيفعط ددا األولوي ددة لالس ددتثمار
التمللسم.
 -١٢8وأعربددت أيرلندددا عددن قلقتددا إخلا اسددتادام جتدداخل األمددن ململاقبددة املنرددقني واملدددافملني عددن
حقوإل اان ان.
 -١٢٩ورحب ددت نسوخليلن دددا اط ددة الملم ددال الوطنس ددة بر د د ن ااعاق ددة ( )٢٠٢٢-٢٠١3وب دداملتود
املباولة اعمال حقوإل الرملوب األصلسة.
 -١3٠ورحب ددت موخلامبس ددق بالتص ددديق علد د ارتقاقس ددة املتمللق ددة بالملم ددال املت دداجرين والربوتوكد دولني
ارختساريني امللحقني باتقاقسة حقوإل الطقال ،وإدماج هامل الصكوك القانون الوطا.
 -١3١ورحبدت عمدان بداملتود الرامسددة إىل تملديدد الت دام بدني جلتلددف الطوائدف الدينسدة و ددمان
التملايش ال لمي وارح ام.
 -١3٢ورحب ددت بوتد ددان بالتص ددديق عل د د اتقاقس ددة الملمد ددال املت دداجرين والربوتوك د دولني ارختسد دداريني
امللحقددني باتقاقسددة حقددوإل الطقددال ،وخطددة الملمددال الوطنسددة حلقددوإل اان ددان وبرنددام طالرجددال نصددري
املرأةط الرامي إىل حت ني ثسال املرأة ،واحلد من الوفسات النقاسسة وإشا الملنف د املرأة.
 -١33واعتم دددت إندونس ددسا مب دداد برد د ن من ددا التمل دداي والقع ددا علس ددل ارس ددات إنق ددا
القدانون ،دا لد عايدة ال دجنا مراكددد احتجداخل املتداجرين ومراكدد الردرطة .وعدالوة علد
ل  ،يتوىل أمني املمامل رصد جودة ا دمات الملامة املقدمة إىل ال جنا املرافق ااصالحسة.
 -١3٤وتقدددم الرددرطة الوطنسددة التدددري التملدداوين ددال جل ددات التحقسددق ملددا يصددال إىل 3 ٠٠٠
مددن مددوظقي إنقددا القددانون .وجيددرج بانتمددام تقدددت أندوال التدددري األخددره ،ددا لد للمدددربني
ال القانون اان اين.
امل ولني عن تدري اتققني والتدري
 -١35وقددد بدُدالت جتددود و د لتملديددد عايددة الملمددال املتدداجرين ،ددا ل د عددن طريددق تملديددد
األطددر التردريملسة وامل س ددسة الوطنس دة ،وحت ددني التن ددسق بددني الوكددارت ،وتنقسددا ال ساسددات وإنقددا
القوانني ،وتملديد احلماية اليت توفرها البملثات ااندونس سة ا ارج.
 -١3٦وأو حت إندونس سا أشا ا طلملت بيفصالة عدد كبري من األنممة اتلسة عق توصسة
وخلارة الر ون الداخلسة ،ا يتماو مدا مبداد ومملدايري حقدوإل اان دان اململد ف هبدا .وإشدا تبدال
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جتددودا م ددتمرة لتملديددد القدددرات واململددارف
ا ل منطقة آترل وبابوا وبابوا الغربسة.

ددال حقددوإل اان ددان

اسددا املقاطملددات واملدددن،

 -١3٧وأوارت إندونس سا إىل سن القانون املتمللق باألوااو وج ااعاقة ،األمدر الداج مسد
بدديفدراج حقدوإل األوددااو وج ااعاقددة إطددار التنمسددة الوطنسددة .وذ إيددال اهتمددام كدداف لتملديددد
عاية األوااو املصابني ب مرا ،تتمللدق بالصدحة الملقلسدة ،و لد عدن طريدق سدن قدانون الصدحة
الملقلسة.
 -١38واختددتم وفددد إندونس ددسا بددالقول إن الردراكة القائمددة بددني احلكومددة واسددا املتددات اململنسددة
هي ثابة آلسة فاعلة للعوابط واملواخلين تتس نمرة استررافسة واملة للجتود املتصلة بتملديدد وعايدة
حقوإل اان ان لرملبتا.

ثانيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -١3٩نظرت إندونيسيا في التوصييات التيي دميدمث أثنياء جلسية التحياور وتيرد فيميا يليي
التوصيات التي تحظى بتأييدها:
١-١3٩
(مصر)؛

استكمال خطوات التصديق على الصكوك األخير لحقيوق اإلنسيان

 ٢-١3٩النظ يير ف ييي التص ييديق عل ييى التروتو ييول االختي يياري التفادي يية مناه يية

خستان)؛
التعذيب (جورجيا) ( ازا
 3-١3٩اتخاذ مزيد من الخطوات نحيو التصيديق عليى التروتو يول االختيياري

امتيق)؛
التفادية مناه ة التعذيب (موز
 ٤-١3٩التصي ييديق علي ييى التروتو ي ييول االختيي يياري التفاديي يية مناه ي يية التعي ييذيب
(الدانمرك) (غواتيماال) (هنغاريا) (الجتل األسود) (الترتغال) (تر يا)؛
 5-١3٩التص ييديق دون إبط يياء عل ييى التروتو ييول االختي يياري التفادي يية مناه يية
التعذيب وعلى االتفادية الدولية لحماية جميع األشخاص مين االختفياء القسيري
والتعجيل بمواءمة التشريعات وفقا لها (التوسنة والهرسك)؛

 ٦-١3٩التصي ييديق علي ييى االتفاديي يية الدوليي يية لحمايي يية جميي ييع األشي ييخاص مي يين
االختفي يياء القسي ييري (فرنسي ييا) (الترتغي ييال) (أو رانيي ييا) (سي يييراليون)؛ التصي ييديق علي ييى
االتفادي يية الدولي يية لحماي يية جمي ييع األش ييخاص م يين االختف يياء القس ييري بغي يية تعزي ييز
االتفادية من منظور العالمية واالمتثال (اليابان)؛ استكمال التصديق عليى االتفاديية
الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري ( ازخستان)؛
 ٧-١3٩النظ يير ف ييي التص ييديق عل ييى اتفادي يية منظم يية العم ييل الدولي يية المتعلق يية
بالعمال المنزليين ( 2011ردم ( )189الفلتين)؛
 8-١3٩مواصييلة التعيياون مييع مليييات األمييم المتحييدة المعنييية بتعزيييز وحماييية
حقوق اإلنسان (التحرين)؛
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 ٩-١3٩اعتماد عملية اختيار مفتوحة وتكون على أساس الجدارة عند اختيار
مرشحين لاللتحاق بهيئات معاهدات األمم المتحيدة (المملكية المتحيدة لتريطانييا
العظمى وميرلندا الشمالية)؛
 ١٠-١3٩أن تكفييل علييى نحييو مييا أوصييث بييا اللجنيية المعنييية بالق يياء علييى
التمييييز ضييد الم يرأة تمكيين النسيياء ميين الحصييول علييى وسييا ل منييع الحمييل دون
حاجة إلى موافقة الزوج ( ازاخستان)؛
 ١١-١3٩مواصلة جهودها في مجال تعزييز وحمايية حقيوق اإلنسيان مين خيالل
اإلط ييار اإلدليم ييي وتعزي ييز بن يياء الق ييدرات والح ييوار لتمك ييين ال ييدول م يين التص ييدي
للتحديات الخاصية بهيا فيي مجيال حقيوق اإلنسيان ميع التمياس المسياعدة الدوليية
(ميانمار)؛
 ١٢-١3٩مواصلة تعزيز دورها القيادي في تعزيز اآلليات اإلدليمية الشاملة مين
أجل توفير الحماية للعمال المهاجرين من خالل صكوك ملزمة دانون ا (إ وادور)؛

 ١3-١3٩مواصلة جهودها الرامية إليى تعزييز متيادق حقيوق اإلنسيان والحرييات
العامة (اليمن)؛
 ١٤-١3٩مواصييلة برامجهييا الرامييية إلييى تعزيييز وحماييية حقييوق النسيياء واألطفييال
وذوي اإلعادة و تار السن (جيتوتي)؛
 ١5-١3٩مواص ي ييلة الجه ي ييود الوطني ي يية الرامي ي يية إل ي ييى تحس ي ييين األط ي يير القانوني ي يية
والمؤسسييية م ييع التر ي ييز عل ييى تنفي ييذ السياسييات والتي يرام وتعزي ييز حق ييوق المي يرأة
والطفل واألشخاص ذوي اإلعادة و تار السن (مصر)؛
 ١٦-١3٩اتخي يياذ الخطي ييوات الالزمي يية لتنفيي ييذ اتفاديي يية حقي ييوق األشي ييخاص ذوي
اإلعادة (فييث نام)؛
 ١٧-١3٩اتخيياذ تييدابير ملموسيية لتس يريع العملييية بموجييب الترنييام التش يريعي
الوطني ( 2019-2015أوغندا)؛
 ١8-١3٩تكثيييف جهودهييا الرامييية إلييى حماييية الفئييات ال ييعيفة فييي المجتمييع
وفق ا للترنام التشريعي الوطني ( 2019-2015اإلمارات العربية المتحدة)؛
 ١٩-١3٩زيي ييادة التغطي ي يية بالخ ي ييدمات الص ي ييحية مي يين أج ي ييل تحقي ي ييق األه ي ييدا
المحددة بموجب نظام التأمين الصحي الوطني (بروني دار السالم)؛

 ٢٠-١3٩استعراض القوانين ذات الصلة بغية مواءمتها مع اتفادية الق اء عليى
جميع أشكال التمييز ضد المرأة (أوغندا)؛
 ٢١-١3٩تعزيييز إطييار الحماييية ميين التمييييز عيين طريييق سيين دييانون يحظيير جميييع
أشكال التمييز تمشي ا مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان (المكسيك)؛

14

GE.17-11950

A/HRC/36/7

 ٢٢-١3٩القيام على وجا السرعة بجعل جميع أعميال التعيذيب جريمية يمعاديب
عليها بموجب القيانون الجنيا ي بميا يتسيق ميع التزاماتهيا بموجيب اتفاديية مناه ية
التعذيب ( ندا)؛
 ٢3-١3٩اسييتعراض القييانون الجنييا ي بغييية مواءمتييا مييع تعريييف التعييذيب الييوارد
في اتفادية مناه ة التعذيب (هندوراس)؛
 ٢٤-١3٩اعتماد تدابير تشريعية لمنيع ومكافحية ترهييب الميدافعين عين حقيوق
اإلنسان والصحفيين وأع اء منظمات المجتمع المدني أو ممارسة العنف بحقهم
أو دمعهم (المكسيك)؛
 ٢5-١3٩اسي ييتعراض التش ي يريعات الوطنيي يية والمحليي يية بمي ييا في ييي ذلي ييك دي ييوانين
المقاطعات ل مان الحماية الشاملة لحرية الدين والمعتقد (ألمانيا)؛
 ٢٦-١3٩اعتميياد تش يريعات لمكافحيية التحيير ،الجنسييي ال سيييما فييي مكييان
العمل (ملديف)؛
 ٢٧-١3٩اعتماد تدابير تشريعية وسياساتية ل مان حصول النساء والمراهقات
على التثقيف الجنسي وخدمات الصحة اإلنجابية المجانية (هندوراس)؛
 ٢8-١3٩مواصلة تعزيز مشروع القيانون المتعليق بالمسياواة الجنسيانية والعدالية
( ولومتيا)؛
 ٢٩-١3٩تع ييديل جمي ييع القي ييوانين والل ييوا م المحلي يية التي ييي تمي ييز ض ييد الم ي يرأة
والفئات المهمشة (الدانمرك)؛
 3٠-١3٩التعجيي ييل باعتمي يياد مشي ييروع القي ييانون المتعلي ييق بالمسي يياواة الجنسي ييانية
والعدالة (جورجيا)؛
 3١-١3٩تفعيييل عملييية اعتميياد مشييروع القييانون المتعلييق بالمسيياواة الجنسييانية
ووضع سياسة وطنية بشأن المساواة الجنسانية (مدغشقر)؛
 3٢-١3٩مواصييلة جهودهييا الرامييية إلييى سيين دييانون بشييأن المسيياواة الجنسييانية
والعدالة الذي سيوفر أساسا دانونيا أدو للسياسات المراعية للمنظور الجنساني
(بوتان)؛
 33-١3٩فاليية نجيياح تنفيييذ مشيياريع التش يريعات ذات الصييلة بحماييية الفئييات
ال ييعيفة مثييل القييانون المتعلييق بالق يياء علييى العنييف األسييري ودييانون رعاييية تييار
السن (بروني دار السالم)؛
 3٤-١3٩اسييتعراض وتعييديل التش يريعات الوطنييية التييي تعييرض الم يرأة للتمييييز
ومعالجة دتول المجتمع لممارسة العنف بحق الميرأة والممارسيات ال يارة بالنسياء
والفتي ييات مثي ييل تشي ييويا األع ي يياء التناس ييلية لوني ييا والي ييزواج المتكي يير والقسي ييري
(تشيكيا)؛
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 35-١3٩تعديل دانون اإلجراءات الجنا ية ل مان توفير حماية أف ل للنساء
وإجيراء تحقيقييات وافييية فييي ادعيياءات العنييف أو االعتييداء المرتكتيية ضييد األطفييال
أثناء االحتجاز (سيراليون)؛
 3٦-١3٩مواصييلة مشييار تها النشييطة فييي متييادرة الشيرا ة الحكومييية المفتوحيية
التييي يتمثييل هييدفها الر يسييي فييي ضييمان االنفتيياح والشييفافية والحو ميية المسييؤولة
(أذربيجان)؛
 3٧-١3٩مواصييلة الجهييود المتذوليية لتعزيييز ثقافيية االحت يرام المتتييادل والتعيياي
السلمي بين مختلف الطوا ف الدينية في المجتمع (عمان)؛
 38-١3٩مواصييلة الت يزام إندونيسيييا بتعزيييز بمعييد حقييوق اإلنسييان فييي األنشييطة
التجارية ومواصلة االضطالع بدورها الرا د في هذا المجال (ميانمار)؛
 3٩-١3٩التعجي ي ييل بلنش ي يياء لجن ي يية وطني ي يية معني ي يية باألش ي ييخاص ذوي اإلعاد ي يية
(المغرب)؛
 ٤٠-١3٩التنفي ييذ الفع ييال للنس ييخة الرابع يية م يين خط يية العم ييل الوطني يية لحق ييوق
اإلنسان وتعزيز التثقيف بحقوق اإلنسان على جميع المستويات (با ستان)؛
 ٤١-١3٩توفير الموارد المالية والتشرية الكافية من أجيل التنفييذ الفعيال لخطية
العمل الوطنية لحقوق اإلنسان (الفلتين)؛
 ٤٢-١3٩مواصلة التعاون مع منظمات المجتمع الميدني وأصيحاب المصيلحة المعنييين
بغي يية تنفي ييذ خط يية العم ييل الوطني يية لحق ييوق اإلنس ييان الت ييي تغط ييي الفت ييرة 2019-2015
والعمل ذلك على صياغة ووضع النسخة الخامسة للخطة (رومانيا)؛

 ٤3-١3٩زيادة تحسين وتعزيز فعالية حمايية حقيوق اإلنسيان عليى أسياس خطية
العمل الوطنية لحقوق اإلنسان (هنغاريا)؛
 ٤٤-١3٩مواصييلة التقييدم المحييرز فييي إطييار النسييخة الرابعيية ميين خطيية العمييل
الوطنية لحقوق اإلنسان على الصعيدين الوطني والمحلي (المغرب)؛
 ٤5-١3٩تعزيز الجهود الراميية إليى تحسيين التثقييف والتيدريب وبنياء القيدرات
في ميدان حقوق اإلنسان (المملكة العربية السعودية)؛
 ٤٦-١3٩مواصييلة تعزيييز التثقيييف بحقييوق اإلنسييان علييى جميييع المسييتويات
وتعزيييز التييدريب فييي مجييال حقييوق اإلنسييان وبنيياء القييدرات لفا ييدة المسييؤولين فييي
القطاع العام (تايلند)؛
 ٤٧-١3٩مواصييلة تعزيييز التثقيييف والتييدريب ف يي مجييال حقييوق اإلنسييان علييى
جميع مستويات التعليم (تيمور  -ليشتي)؛
 ٤8-١3٩مواصيلة تنفيييذ بيرام التييدريب للمسييؤولين الحكييوميين والعيياملين فييي
الجه ي ييات المعني ي يية عل ي ييى الص ي ييعيدين ال ي ييوطني والمحل ي ييي ف ي ييي مج ي ييال الواجت ي ييات
وااللتزامات المتعلقة بحقوق اإلنسان ونشر المعلومات المتعلقة بها (أو رانيا)؛
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 ٤٩-١3٩تعزيي ي ييز الجهي ي ييود ل ي ي ييمان التحي ي يياق األطفي ي ييال وبخاصي ي يية الفتيي ي ييات
بالمؤسسات التعليمية (جمهورية وريا الشعتية الديمقراطية)؛
 5٠-١3٩مواصييلة تنفيييذ ب يرام التييدريب والنشيير بشييأن الواجتييات وااللتزامييات
المتعلقة بحقوق اإلنسان لفا دة دطاعات واسعة من الجمهور ( وبا)؛
 5١-١3٩تحسيين التييدريب واألوامير اإلدارييية للشييرطة والسيلطات المحلييية ميين
أجل فالة االحترام العام للحيق فيي التجميع السيلمي بميا فيي ذليك فيي مقياطعتي
بابوا وبابوا الغربية (ألمانيا)؛
 5٢-١3٩التأ د من أن القوانين والسياسات المتعلقة بمكافحية اإلرهياب تتفيق
مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان (بنما)؛
 53-١3٩التعجيييل بعملييية تنقيييم القييانون الجنييا ي ل ييمان أنييا يت ييمن تعريف ي ا
للتعذيب يتسق مع اتفادية مناه ة التعذيب (جمهورية وريا)؛
 5٤-١3٩اعتميياد دييانون وطنييي لمكافحيية التعييذيب وإنشيياء ملييية وطنييية ودا ييية
فعالة (صربيا)؛
 55-١3٩مواصلة الجهود لمكافحة ممارسة التعذيب (العراق)؛
 5٦-١3٩مواصلة بذل جهود فعالة لمكافحة االتجار بالتشر (لتنان)؛
 5٧-١3٩مواصييلة تحسييين وتوسيييع نطيياق عمييل فرديية العمييل الوطنييية المعنييية
بمسألة االتجار بالتشر (سري النكا)؛
 58-١3٩تحسييين وتوسيييع نطيياق أنشييطة فرديية العمييل المعنييية بمسييألة مكافحيية
االتجار بالتشر لتشمل ل أجزاء التليد وتعيديل التشيريعات ل يمان وضيع تعرييف
شامل لجميع أشكال ممارسة االتجار باألطفال وتجريمها (دولة فلسطين)؛
 5٩-١3٩مواصييلة منييع االتجييار بالتشيير والق يياء عليييا فييي إطييار عملييية بييالي
بشييأن تهريييب النيياس واالتجييار بالتشيير ومييا يتصييل بييذلك ميين ج يرا م عتيير وطنييية
(جيتوتي)؛
 ٦٠-١3٩تعزييز بيرام الودايية والتوعييية فيي إطيار جهودهييا الراميية إليى التصييدي
لالتجار بالتشر على الصعيدين الوطني واإلدليمي بما في ذليك مين خيالل عمليية
بالي (الفلتين)؛
 ٦١-١3٩تحسييين وتوسيييع نطيياق أنشييطة فرديية العمييل المعنييية بمسييألة مكافحيية
االتجييار بالتشيير بجميييع أشييكالها ليشييمل ذلييك ييل أج يزاء التلييد وضييمان وضييع
تعريف شامل لجميع أشكال ممارسة االتجار باألطفال وتجريمها (صربيا)؛
 ٦٢-١3٩تحسييين وتوسيييع نطيياق أنشييطة فرديية العمييل المعنييية بمسييألة االتجييار
بالتشر لتشمل ل أجزاء التلد (تيمور  -ليشتي)؛
 ٦3-١3٩مواص ييلة تعزي ييز المعرف يية ودع ييم د ييدرات المس ييؤولين ف ييي مج ييال من ييع
االتجييار بالتشيير والتصييدي لييا بمييا فييي ذلييك تنفيييذ تييدابير خاصيية وتييوفير الرعاييية
GE.17-11950
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لألشييخاص المتجيير بهييم بمييا يشييمل الفئييات السييكانية ال ييعيفة (جمهورييية إي يران
اإلسالمية)؛
 ٦٤-١3٩مواصييلة تعزيييز الجهييود الوطنييية واإلدليمييية الرامييية إلييى تعزيييز وحماييية
المدافعين عن حقوق اإلنسان (إ وادور)؛
 ٦5-١3٩تيسييير عمييل المييدافعين عيين حقييوق اإلنسييان والصييحفيين فييي جميييع
أنحاء التلد (فرنسا)؛
 ٦٦-١3٩تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان حماية الصيحفيين والميدافعين عين
حقوق اإلنسان (العراق)؛
 ٦٧-١3٩فالة تعزيز االلتزامات المتعلقة بحقوق اإلنسيان فيي بيابوا والتمسيك
به ييا واحترامه ييا بم ييا ف ييي ذل ييك حري يية التجم ييع وحري يية الص ييحافة وحق ييوق النس يياء
واألدليات (نيوزيلندا)؛
٦8-١3٩
(بنما)؛

فالة إعمال حق األدليات الدينية في حرية الفكر والوجيدان واليدين

 ٦٩-١3٩مواصلة تعزييز احتيرام التنيوع اليديني وحريية اليدين بميا فيي ذليك عين
طريييق اسييتعراض القييوانين والسياسييات ذات الصييلة فييي ضييوء دسييتورها والتزاماتهييا
الدولية (جمهورية وريا)؛
 ٧٠-١3٩مواءم يية تشي يريعاتها واتخ يياذ الت ييدابير الالزم يية ل ييمان التمت ييع الكام ييل
ب ييالحق ف ييي حري يية ال ييدين أو المعتق ييد بم ييا ف ييي ذل ييك بالنس ييتة لألدلي ييات الديني يية
(سويسرا)؛
 ٧١-١3٩اتخاذ تدابير تنسيق دويية لحمايية الحيق فيي حريية اليدين أو المعتقيد
بمييا فييي ذلييك ع يين طريييق فاليية توافييق جمي ييع القييوانين واللييوا م علييى المس ييتو
المحلي ومسيتو المقاطعيات ميع دسيتور إندونيسييا والتزاماتهيا الدوليية فيي مجيال
حقوق اإلنسان ( ندا)؛
 ٧٢-١3٩فالة حيق األدلييات الدينيية فيي حريية الفكير والوجيدان واليدين ليد
ممارسيية عتاداته ييا وحقه ييا ييذلك ف ييي إدام يية الش ييعا ر وممارس ييتها ونش يير تعاليمه ييا
(غواتيماال)؛
 ٧3-١3٩اتخاذ تدابير لكفالة حمايية حريية اليدين أو المعتقيد لألدلييات الدينيية
بما يتماشى مع دستور إندونيسيا (نيوزيلندا)؛
 ٧٤-١3٩اتخاذ جميع التدابير الالزمة لحماية حرية الدين والمعتقد لألشخاص
المنتميين إليى جمييع الطوا يف الدينيية بمييا فيي ذليك عين طرييق حمايية األشييخاص
المنتمين إلى األدليات الدينية من العنف واالضطهاد (هولندا)؛
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 ٧5-١3٩فال يية حري يية ال ييدين أو المعتق ييد وحق ييوق األش ييخاص المنتم ييين إل ييى
أدليييات دومييية ومحاسييتة مرتكتييي أعمييال العنييف والتهديييد ضييد األدليييات الدينييية
(إيطاليا)؛
 ٧٦-١3٩فالي يية تعزيي ييز واحت ي يرام حريي يية التعتيي يير لمنظمي ييات المجتمي ييع المي ييدني
ومجموعات المصالم الخاصة في إندونيسيا لكي تتمكن ضمن اإلطار القيانوني
ميين اإلعيراب عيين مرا هييا وشييواغلها حتييى بشييأن المسييا ل التييي دييد تكييون حساسيية
(هولندا)؛
 ٧٧-١3٩مواصلة اتخاذ الخطوات المناسيتة للتحقييق وتيوفير الجتير فيي جمييع
حاالت العنف المتصل بالمعتقد الديني (جنوب أفريقيا)؛
 ٧8-١3٩التوعييية بلمكانييية التقاضييي بشييأن الحقييوق االدتصييادية واالجتماعي يية
والثقافييية بمييا فييي ذلييك ميين خييالل حمييالت التوعييية وإدراج حقيوق اإلنسييان فييي
المناه الدراسية على جميع المستويات (ألتانيا)؛
 ٧٩-١3٩تعزيييز دييدرة نظييام ال ييمان االجتميياعي الييوطني ميين أجييل دعييم األسيير
المعوزة (بيالروس)؛
 8٠-١3٩فاليية حييق جميييع المييواطنين فييي الجهيير بمعتقييداتهم وحييق معتنقييي
جمي ييع األدي ييان ف ييي التمت ييع الكام ييل بحق ييودهم ف ييي الص ييحة والتعل يييم وغيره ييا م يين
الخدمات العامة (النروي )؛
 8١-١3٩مواص ييلة تعزي ييز برامجه ييا االجتماعي يية الناجح يية مث ييل بطاد ييات األس ييرة
وبطاد ي ييات الرعاي ي يية الص ي ييحية لألس ي يير المعيش ي ييية الفقي ي ييرة والت ي ييي تمك ي يين مالي ي ييين
اإلندونيسيين من الحصول على التعليم وبرام الرعاية الصحية (جمهوريية فنيزويال
التوليفارية)؛
 8٢-١3٩توسيع نطاق المشيار ة العامية فيي تنفييذ مشياريع التنميية الوطنيية مثيل
الهيا ييل األساسييية وتخطييين المييدن ميين أجييل تفييادي عمليييات اإلخييالء القسييري
والعنف ( ينيا)؛
 83-١3٩مواص ييلة تنفي ييذ السياس ييات الرامي يية إل ييى تعزي ييز الحماي يية االجتماعي يية
والح ييد م يين ع ييدم المس يياواة وتط ييوير الهيا ييل األساس ييية الت ييي ت ييوفر المزي ييد م يين
المسي يياعدة االجتماعيي يية المحي ييددة الهي ييد وال سي يييما لسي ييكان المني يياطق الريفيي يية
(سنغافورة)؛
 8٤-١3٩مواص ييلة إي ييالء األولوي يية للتخفي ييف م يين ح ييدة الفق يير وتعزي ييز التنمي يية
االدتصادية واالجتماعية المستدامة (الصين)؛
 85-١3٩مواصييلة السياسييات الوطنييية الرامييية إلييى وضييع حييد للفقيير ميين خييالل
متادرات بشأن التنمية (الكويث)؛
 8٦-١3٩تعزيييز التييدابير الرامييية إلييى تنفيييذ النظييام الييوطني للتييأمين الصييحي فييي
التلد (جنوب أفريقيا)؛
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 8٧-١3٩مواصييلة فاليية الوصييول إلييى المؤسسييات والخييدمات الصييحية عم يالا
بنظييام التييأمين الصييحي الييوطني بغييية تنفيييذ التغطي ية الصييحية الشيياملة بحلييول عييام
( 2019الجزا ر)؛
 88-١3٩تعزيز تدابير الوداية والرصد في القطاع الصحي (أنغوال)؛
 8٩-١3٩اتخاذ مزيد من التدابير من أجيل تيوفير التغطيية الصيحية الشياملة فيي
جميع أنحاء التلد (جمهورية وريا الشعتية الديمقراطية)؛
 ٩٠-١3٩مواصييلة تحسييين الوصييول إل يى خييدمات الرعاييية الصييحية عيين طريييق
تمويل برام تحسين نوعية الخدمات الصحية في القر (ملديف)؛
 ٩١-١3٩م اعفة الجهود في مجال التثقيف الجنسي والوصيول إليى خيدمات
الصحة الجنسيية واإلنجابيية فيي جمييع أنحياء التليد بهيد خفيل معيدل الوفييات
النفاسييية ومكافحيية اإليييدز وحيياالت الحم يل المتكيير وعمليييات اإلجهيياض الخطييرة
وزواج األطفال والعنف واالستغالل الجنسيين ( ولومتيا)؛
 ٩٢-١3٩مواصلة تحسين التغطية بخدمات الصحة اإلنجابية وصيحة األمهيات
والمواليد واألطفال والمراهقين في التلد ( ازاخستان)؛
 ٩3-١3٩مواصييلة تنفيييذ السياسييات التييي تتيييم تييوافر التعليييم وتيسييير الوصييول
إليي ييا لجميي ييع اإلندونيسي يييين وال سي يييما في ييي المني يياطق النا يي يية ولألشي ييخاص ذوي
االحتياجات الخاصة (سنغافورة)؛
 ٩٤-١3٩مواصييلة الجهييود الرامييية إلييى تييوفير تعليييم شييامل للجميييع وإجتيياري
ومجيياني وعييالي الجييودة فييي جميييع المنيياطق وتقليييل الحييواجز المالييية التييي تعتييرض
الوصول إلى التعليم (دولة فلسطين)؛
 ٩5-١3٩مواصلة تعزيز تطوير التعليم وحماية الحق في التعليم (الصين)؛
 ٩٦-١3٩اتخي يياذ مزيي ييد مي يين الخطي ييوات لكفالي يية االلتحي يياق بالمي ييدارس لجميي ييع
األطفال في سن التعليم اإللزامي (بنغالدي )؛
 ٩٧-١3٩مواصييلة تعزيييز التييدابير الرامييية إلييى فاليية التعليييم للجميييع بمييا فييي
ذلك توسيع الهيا ل األساسية للنظام التعليمي في امل إدليم التلد (بيالروس)؛
 ٩8-١3٩مواص ييلة إص ييالح سياس يية التعل يييم الممت ييازة ل ييديها وال س يييما برن ييام
تعميم التعليم الثانوي (جمهورية فنزويال التوليفارية)؛
 ٩٩-١3٩مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين حماية النساء واألطفال (لتنان)؛
 ١٠٠-١3٩النظر فيي إلغياء القواعيد التيي تمييز بحيق الميرأة عليى أسياس الحالية
المدنية واالنتماء الديني أو مكان اإلدامة أو االنتماء إلى أي أدلية إثنية (بيرو)؛
 ١٠١-١3٩مواص ييلة تعزي ييز الت ييدابير المتخ ييذة ل ييمان حق ييوق المي يرأة وتحقي ييق
المساواة بين الجنسين (تونس)؛
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 ١٠٢-١3٩مواصلة تنفيذ الخريطة الجنسانية الوطنية في السياسات بغية تقيييم
تمثيل المرأة في مناصب المسؤولية وصنع القرار (الجزا ر)؛
 ١٠3-١3٩مواصييلة عملهييا الجيييد فييي الييدفاع عيين حقييوق الم يرأة وغيرهييا ميين
الفئات ال عيفة (بنغالدي )؛
 ١٠٤-١3٩حماي يية حق ييوق المي يرأة وتعزي ييز المس يياواة ب ييين الجنس ييين ع يين طري ييق
التأ د من أن القيوانين والليوا م فيي المقاطعيات والمحافظيات متوافقية ميع دسيتور
إندونيسيا وتتسيق ميع التزاماتهيا فيي مجيال حقيوق اإلنسيان بموجيب العهيد اليدولي
الخيياص بييالحقوق االدتصييادية واالجتماعييية والثقافييية واتفادييية الق يياء علييى جميييع
أش ييكال التميي ييز ض ييد المي يرأة ف ي يالا ع يين تحس ييين التنس يييق فيم ييا ب ييين الو يياالت
والوزارات المسؤولة ( ندا)؛
 ١٠5-١3٩مواصييلة الجهييود الرامييية إلييى زيييادة الييوعي بحقييوق الم يرأة وحماييية
صحة األمهات واألطفال وال سيما في المناطق النا ية (أوزبكستان)؛
 ١٠٦-١3٩مواصييلة إصييدار القييوانين وتعزيييز جميييع السياسييات لتييوفير الحماييية
اآلمنة للنساء (التحرين)؛
 ١٠٧-١3٩اعتميياد تييدابير ملموسيية لمكافحيية التمييييز الجنسيياني الييذي يعييوق
وصول المرأة إلى العدالة (شيلي)؛
 ١٠8-١3٩اتخ يياذ الت ييدابير الالزم يية للق يياء عل ييى تش ييويا األع يياء التناس ييلية
لونا والزواج المتكر وأسوأ أشكال عمل األطفال (بنما)؛
 ١٠٩-١3٩مواصي ييلة التوعيي يية والي ييدعوة إلي ييى إنهي يياء ممارسي يية تشي ييويا األع ي يياء
التناسلية لونا (إثيوبيا)؛
 ١١٠-١3٩مواصلة الجهيود الراميية إليى مكافحية الممارسيات التقليديية ال يارة
التي تتعرض لها النساء والفتيات (نيتال)؛
 ١١١-١3٩مواص ييلة مكافح يية العن ييف المم ييارس بح ييق المي يرأة وتعزي ييز تمكينه ييا
(با ستان)؛
 ١١٢-١3٩ب ييذل مزي ييد م يين الجه ييود لتعزي ييز حق ييوق المي يرأة والطف ييل ومواص ييلة
جهودها لمكافحة العنف األسري (جمهورية وريا)؛
 ١١3-١3٩مواص ييلة دع ييم أنش ييطة المرا ييز المعني يية بتعزي ييز الحق ييوق والف ييرص
المتاحة للنساء واألطفال ضحايا العنف (االتحاد الروسي)؛
 ١١٤-١3٩مواصلة العمل مين أجيل تنفييذ برنيام
العنف ضد المرأة (السودان)؛

الغاييات اليثال

لمكافحية

 ١١5-١3٩فاليية حماييية حقييوق الم يرأة عيين طريييق تعزيييز التش يريعات المتعلقيية
بجرا م العنف ضد النساء والفتيات (بوتسوانا)؛
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 ١١٦-١3٩المقاضاة على جميع أعمال العنف األسري والجنسيي ضيد النسياء
والفتيات (التفيا)؛
 ١١٧-١3٩تعزيز التشريعات المتعلقة بمسألة العنف ضد المرأة بما فيي ذليك
تجريم جميع أشكال العنف الجنسي (ليختنشتاين)؛
 ١١8-١3٩مواصلة الجهود الرامية إلى الحد من العنف ضد النساء والفتييات
بما في ذلك العنيف الجنسيي والعنيف األسيري وتشيويا األع ياء التناسيلية لونيا
(أستراليا)؛
 ١١٩-١3٩مواص ييلة تعزي ييز الت ييدابير المتخ ييذة لمكافح يية العن ييف ض ييد النس يياء
واألطفال (تونس)؛
 ١٢٠-١3٩مواصييلة الجهييود الرامييية إلييى إنهيياء العنييف ضييد النسيياء واألطفييال
(عمان)؛
 ١٢١-١3٩تعزييز جهودهيا لمنييع ومكافحية جميييع أشيكال التمييييز والعنيف ضييد
النسيياء واألطفييال والفئييات ال ييعيفة األخيير عيين طريييق اعتميياد تش يريعات شيياملة
وإطييالق حمييالت للتوعييية وضييمان حصييول النسيياء ضييحايا العنييف علييى مسيياعدة
مال مة وتقديم الجناة إلى العدالة (إيطاليا)؛
 ١٢٢-١3٩مواصلة توطيد مشار ة المرأة في الشؤون العامية (جمهوريية فنيزويال
التوليفارية)؛
 ١٢3-١3٩مواص ييلة ب ييذل الجه ييود المتعلق يية بتمك ييين المي يرأة م يين أج ييل تعزي ييز
مشيار تها المجدييية فييي عملييية صيينع القيرارات االدتصييادية واالجتماعييية والسياسييية
(نيتال)؛
 ١٢٤-١3٩اتخيياذ المزي ييد م يين الجه ييود للنه ييوض بحماي يية حق ييوق الطف ييل عل ييى
الصعيدين الوطني ودون الوطني (فييث نام)؛
 ١٢5-١3٩التعجي ي ييل بتنفي ي ييذ الق ي ييوانين والل ي ييوا م الجدي ي ييدة المتعلق ي يية بق ي يياء
األحدا (اإلمارات العربية المتحدة)؛
 ١٢٦-١3٩إنهاء العقاب التدني وغيره من أشكال العنف في المدارس (بنما)؛
 ١٢٧-١3٩مواصييلة الجهييود لتنفيييذ االسييتراتيجية الوطنييية إلنهيياء العنييف بحييق
األطفال للفترة ( 2020-201٦السودان)؛
 ١٢8-١3٩مواص يلة بييذل الجهييود الرامييية إلييى مكافحيية عمييل األطفييال وزواج
األطفال (تونس)؛
 ١٢٩-١3٩الحظيير الص يريم بموجييب التش يريعات للعقوبيية التدنييية لألطفييال فييي
جميع األما ن بما في ذلك في المنيازل والميدارس والمرا يز العقابيية ومؤسسيات
الرعاية التديلة (أوروغواي)؛
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 ١3٠-١3٩تعزيز القوانين لكفالية حمايية األطفيال مين عمالية األطفيال واالتجيار
به ييم ألغي يراض االس ييتغالل الجنس ييي وذل ييك بوض ييع بي يرام إلع ييادة اإلدم يياج ف ييي
المدارس والتأهيل (شيلي)؛
 ١3١-١3٩منع عمل األطفال بدءا بمن يعملون في ظرو خطرة ( ينيا)؛

 ١3٢-١3٩مواصلة تنفيذ االستراتيجية الوطنيية للفتيرة  2020-201٦بشيأن
إنهاء العنف ضد األطفال (الكويث)؛
 ١33-١3٩مواصييلة الجهييود الجارييية لمكافحيية العنييف والجيرا م المرتكتيية ضييد
األطفال (ماليزيا)؛
 ١3٤-١3٩اتخيياذ المزيييد ميين التييدابير الفعاليية لتعزيييز وحماييية حقييوق األطفييال
ورفاههم وحميايتهم مين العنيف بميا يشيمل ضيمان وصيولهم إليى الرعايية الصيحية
والتعليم (أوزبكستان)؛
 ١35-١3٩مواصلة الجهود للق اء على ممارسة احتجاز األطفال ميع التيالغين
في سجون التالغين (االتحاد الروسي)؛
 ١3٦-١3٩تعزيز المرافق المخصصة لألطفال المخالفين للقانون (إثيوبيا)؛
 ١3٧-١3٩اتخيياذ التييدابير الالزميية ل ييمان حسيين سييير نظييام د يياء األحييدا
صير معاملية تراعيي سينهم وإلغياء جمييع
بما في ذليك فيي جملية أميور معاملية ال مق ا
أشكال العقوبة التدنية لألطفال في جميع األما ن (ليختنشتاين)؛
 ١38-١3٩مواص ييلة الجه ييود الرامي يية إل ييى تعزي ييز وص ييول األح ييدا المخ ييالفين
للقييانون إلييى العداليية وتتييادل أف ييل الممارسييات مييع بلييدان المنطقيية علييى نطيياق
أوسع (ماليزيا)؛
 ١3٩-١3٩تعزييز التيدابير المتخييذة لتعزييز حقيوق األشييخاص ذوي اإلعادية فييي
الحياة السياسية (جنوب أفريقيا)؛
 ١٤٠- ١3٩مواصي ي ي ييلة تنفيي ي ي ييذ خطي ي ي يية العمي ي ي ييل الوطنيي ي ي يية بشي ي ي ييأن اإلعادي ي ي يية
للفترة  2022- 201٣ميع التر ييز عليى حالية األطفيال اليذين يواجهيون أشيكاالا
متعددة من التمييز ( ولومتيا)؛
 ١٤١-١3٩مواصلة ضمان حقيوق األشيخاص ذوي اإلعادية وتوسييع مشيار تهم
في الشؤون العامة (الصين)؛
 ١٤٢-١3٩م يياعفة الجهييود الرامي يية إلييى حماييية حق ييوق اإلنسييان لألش ييخاص
ذوي اإلعادات التدنية (اليابان)؛
 ١٤3-١3٩مواصي ييلة اتخي يياذ تي ييدابير لزيي ييادة تمثيي ييل ومشي ييار ة األشي ييخاص ذوي
اإلعادة ( وبا)؛
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 ١٤٤-١3٩تعزي ييز تنفي ييذ الق ييانون  201٦/8بش ييأن األش ييخاص ذوي اإلعاد يية
وتعزيز جهودها الرامية إلى التصدي لعميل األطفيال مين أجيل ضيمان وصيولهم إليى
الخدمات االجتماعية والصحية والتعليم (تايلند)؛
 ١٤5-١3٩مواص ييلة الجه ييود لحماي يية المه يياجرين اإلندونيس يييين خ ييارج التلي ييد
والمهاجرين الموجودين في أراضيها (بيرو)؛
 ١٤٦-١3٩مواصلة جهودها الراميية إليى حمايية العميال المهياجرين ف يالا عين
توفير التدريب لهم في مجال بناء القدرات (فييث نام)؛
 ١٤٧-١3٩تعزييز المتيادرات الراميية إليى إذ ياء اليوعي فيي أوسياع المجتمعييات
المحلييية الم يييفة بحقييوق الالجئييين وطييالتي اللجييوء واألطفييال غييير المصييحوبين
( ولومتيا)؛
 ١٤8-١3٩تكثيف الجهود الرامية إلى منع انعدام الجنسية بميا فيي ذليك عين
طري ييق ت ييوفير التس ييجيل بص ييورة س ييليمة وميس ييورة ويمك يين الوص ييول إليه ييا لجمي ييع
األطفال المولودين في إندونيسيا (سلوفا يا)
 -١٤٠وتحظى التوصيات التالية بتأييد إندونيسيا التي تر أنهيا نمفيذت أصيالا أو فيي طيور
التنفيذ:
 ١-١٤٠التصي ييديق علي ييى االتفاديي يية الدوليي يية لحمايي يية حقي ييوق جميي ييع العمي ييال
المهاجرين وأفراد أسرهم (هندوراس)؛
 ٢-١٤٠اتخاذ جميع التدابير الالزمة للتصديق على اتفادية حقوق األشخاص
ذوي اإلعادة (المملكة العربية السعودية)
 -١٤١وسييتدرس إندونيسيييا التوصيييات التالييية وسييتقدم ردودا عليهييا فييي ودييث مناسييب
ال يتجاوز موعد انعقاد الدورة السادسة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان :
 ١-١٤١النظ يير ف ييي التص ييديق عل ييى التروتو ييول االختي يياري الملح ييق بالعه ييد
الدولي الخاص بالحقوق االدتصادية واالجتماعية والثقافية ( ازاخستان)؛
 ٢-١٤١النظر في االن مام إلى التروتو ول االختياري الملحق بالعهد الدولي
الخي يياص بي ييالحقوق المدنيي يية والسياسي ييية (السي يينغال)؛ النظي يير في ييي التصي ييديق علي ييى
التروتو ول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بيالحقوق المدنيية والسياسيية
( ازاخستان)؛
 3-١٤١التصديق على التروتو ول االختياري الملحيق بالعهيد اليدولي الخياص
بالحقوق المدنية والسياسية (غواتيماال)؛
 ٤-١٤١التوديع والتصديق عليى التروتو يول االختيياري الثياني الملحيق بالعهيد
الييدولي الخيياص بييالحقوق المدنييية والسياسييية الهيياد إلييى إلغيياء عقوبيية اإلعييدام
(جمهورييية مولييدوفا)؛ التصييديق علييى التروتو ييول االختييياري الثيياني الملحييق بالعهييد
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الييدولي الخيياص بييالحقوق المدنييية والسياسييية الهيياد إلييى إلغيياء عقوبيية اإلعييدام
(هنغاريا)؛
 5-١٤١مواصييلة عملييية التصييديق علييى الصييكوك الدولييية لحقييوق اإلنسييان
وال سيييما التروتو ييول االختييياري الثيياني للعهييد الييدولي الخيياص بييالحقوق المدنييية
والسياسية الهاد إلى إلغاء عقوبية اإلعيدام و خطيوة أوليى وديف تنفييذ أحكيام
اإلعدام (رومانيا)؛
 ٦-١٤١التصي ييديق دتي ييل دورة االسي ييتعراض الي ييدوري الشي ييامل القادمي يية علي ييى
التروتو ييول االختي يياري التفادي يية مناه يية التع ييذيب وغي ييره م يين ض ييروب المعامل يية
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة وإنشاء ملية ودا ية وطنية وفقيا ليذلك
(تشيكيا)؛
 ٧-١٤١اتخيياذ تييدابير لوضييع حييد للتعييذيب وسييوء المعامليية ميين جانييب دييوات
الشييرطة ومكافحيية إفييالت مرتكتييي هييذه الجيرا م ميين العقيياب بمييا فييي ذلييك عيين
طريييق التصييديق علييى التروتو ييول االختييياري التفادييية مناه يية التعييذيب وغيييره ميين
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (فرنسا)؛
 8-١٤١النظر في التصديق على التروتو يول االختيياري التفاديية الق ياء عليى
جميع أشكال التمييز ضد المرأة (أوروغواي)؛ مواصيلة اتخياذ التيدابير الراميية إليى
التصيديق عليى التروتو يول االختيياري التفادييية الق ياء عليى جمييع أشيكال التمييييز
ضد المرأة (ناميتيا)؛
 ٩-١٤١التصييديق علييى التروتو ييول االختييياري التفادييية الق يياء علييى جميييع
أشكال التمييز ضد المرأة (غواتيماال) (سيراليون) (إستانيا)؛
 ١٠-١٤١التصديق على التروتو ول االختياري التفادية حقيوق األشيخاص ذوي
اإلعادة (غواتيماال) (السنغال)؛
 ١١-١٤١التصييديق علييى نظييام رومييا األساسييي للمحكميية الجنا ييية الدولييية بمييا
في ذلك االتفاق المتعلق بامتيازات المحكمة وحصاناتها (بوتسوانا)؛
 ١٢-١٤١التصي ييديق علي ييى نظي ييام رومي ييا األساسي ييي للمحكمي يية الجنا يي يية الدوليي يية
(مدغشقر) (الترتغال) (تيمور  -ليشتي)؛
 ١3-١٤١االن ييمام إل ييى نظ ييام روم ييا األساس ييي بص يييغتا المعدل يية ف ييي الم ييؤتمر
االستعراضييي فييي متيياال عييام  2010ومواءميية تشيريعاتها الوطنييية مييع االلتزامييات
بموجييب نظييام رومييا األساسييي وتعريييف الج يرا م والمتييادق بمييا فييي ذلييك جريميية
العدوان (ليختنشتاين)؛
 ١٤-١٤١التصييديق علييى نظييام رومييا األساسييي للمحكميية الجنا ييية الدولييية وفقي ا
لاللتزامييات التييي دطعتهييا علييى نفسييها فييي خطيية العمييل الوطنييية لحقييوق اإلنسييان
(هنغاريا)؛
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 ١5-١٤١االن مام إلى نظام روما األساسي للمحكمة الجنا ية الدولية ومواءمة
القوانين الوطنية معا (غواتيماال)؛
 ١٦-١٤١التصييديق علييى اتفادييية منييع جريميية اإلبييادة الجماعييية والمعادتيية عليهييا

(أرمينيا)؛
 ١٧-١٤١التصييديق علييى اتفادييية عييدم تقييادم جيرا م الحييرب والجيرا م المرتكتيية
ضد اإلنسانية (أرمينيا)؛
 ١8-١٤١االن مام إلى معاهدة تجارة األسلحة (غواتيماال)؛
 ١٩-١٤١التصييديق فييي أدييرب ودييث ممكيين علييى اتفادييية منظميية العمييل الدولييية
بشأن الشعوب األصلية والقتلية لعام ( 1989ردم ( )1٦9غواتيماال)؛
 ٢٠-١٤١التصديق على بروتو ول عام  2014الملحق باتفادية العمل الجتيري
لع ييام  19٣0وتنفي ييذ أنظم يية العم ييل القا م يية الت ييي تتطل ييب إص ييدار وث ييا ق رس ييمية
لجميع العمال ومراعاة المعايير الدنيا لظيرو العميل (المملكية المتحيدة لتريطانييا
العظمى وميرلندا الشمالية)؛
 ٢١-١٤١النظر في التصيديق عليى التروتو يول رديم  12التفاديية حمايية حقيوق
اإلنسييان والحريييات األساسييية واتفادييية مجلييس أوروبييا بشييأن منييع ومكافحيية العنييف
ضد المرأة والعنف األسري (ألتانيا)؛
 ٢٢-١٤١النظ يير ف ييي توجي ييا دع ييوة مفتوح يية ودا م يية إل ييى اإلجي يراءات الخاص يية
(التوسنة والهرسك)؛
 ٢3-١٤١توجيا دعوة دا مة لجميع اإلجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق
اإلنسي ييان (أوروغي ييواي)؛ توجيي ييا دعي ييوة دا مي يية إلي ييى جميي ييع اإلج ي يراءات الخاص ي يية
( ازاخسييتان)؛ توجيييا دعييوة دا ميية إلييى المكلفييين بواليييات فييي إطييار اإلج يراءات
الخاص يية واالس ييتجابة لجمي ييع الطلت ييات المقدم يية لزي ييارة التل ييد والتع يياون الكام ييل
والفييوري والموضييوعي مييع اإلج يراءات الخاصيية التابعيية لمجلييس حقييوق اإلنسييان
(التفيا)؛
 ٢٤-١٤١توجيييا دعييوة إلييى المقييرر الخيياص المعنييي بحقييوق الشييعوب األصييلية
إلى زيارة إندونيسيا بما في ذلك بيابوا تمشييا ميع انفتياح إندونيسييا عليى التعياون
مع المكلفين بواليات اإلجراءات الخاصة (المكسيك)؛
 ٢5-١٤١استكمال منادشات الهيئة التشريعية على وجا السرعة بشأن مشيروع
القانون الجنا ي المنقم (تر يا)؛
 ٢٦-١٤١اسيتعراض وإلغياء القييوانين المحليية التييي يمكين أن تحييد مين الحقييوق
التييي يكفلهييا الدسييتور وال سيييما فيمييا يتعلييق بحقييوق الم يرأة واألدليييات الجنسييية
واألدليات الدينية (النروي )؛
 ٢٧-١٤١سن تشريع إللغاء دانون التجديف لعام ( 19٦5السويد)؛
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 ٢8-١٤١تعديل أو إلغياء القيوانين والمراسييم التيي تقييد الحيق فيي حريية الفكير
والوجدان والدين (الدانمرك)؛
 ٢٩-١٤١إنه يياء المالحق ييات بموج ييب الم ييادتين  15٦و-15٦أ م يين الق ييانون
الجنا ي من أجل فالة حرية الدين والتعتير (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 3٠-١٤١إلغيياء أو تعييديل المييادتين  10٦و 110ميين القييانون الجنييا ي إلنهيياء
القيود المفروضة على حرية التعتير (ألمانيا)؛
 3١-١٤١إنهي يياء المالحقي ييات بموجي ييب المي ييادتين  15٦و 110مي يين القي ييانون
الجنا ي من أجل فالة حرية الدين والتعتير (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 3٢-١٤١إلغاء جميع التشريعات واألنظمية التيي تحيد وصيول النسياء والفتييات
إلى المعلومات والمشورة المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية بميا فيي
ذلك وسا ل منع الحمل ( ندا)؛
 33-١٤١النظر في مراجعة أحكام القانون ردم  19٧4/1بشأن الزواج الذي
يؤدي إلى جملة أمور منها التمييز في المييرا بيين الصيتيان والفتييات فيي األسيرة
نفسها (ناميتيا)؛
 3٤-١٤١حذ المادة المتعلقة بالتجديف من القانون الجنا ي (إستانيا)؛
 35-١٤١جعيل اللجنية الوطنيية اإلندونيسيية المعنيية بمسيألة العنيف ضيد الميرأة
تعمييل وفق ي ا للمتييادق المتعلقيية بمر ييز المؤسسييات الوطنييية لتعزيييز وحماييية حقييوق
اإلنسان (متادق باريس) (سيراليون)؛
 3٦-١٤١العمييل علييى إلغيياء القييوانين اإلدليمييية أو المحلييية التييي تنطييوي علييى
تمييز بحق األشخاص على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية (النمسا)؛
 3٧-١٤١بييذل مزيييد ميين الجهييود التش يريعية والتنفيذييية ميين أجييل منييع التعصييب
والتمييز على أسس دينية ضد أفراد األدليات الدينية (سلوفا يا)؛
 38-١٤١اتخاذ إجراءات حازمة لمنع أعمال العنيف والتحيريل عليى الكراهيية
ض ييد األدلي ييات الديني يية ومالحق يية مرتكتيه ييا ومكافح يية التميي ييز والتعص ييب ال ييديني
(النمسا)؛
 3٩-١٤١تنفيذ تدابير مناستة لمنع التمييز ضد األدليات الدينية (هنغاريا)؛
 ٤٠-١٤١حماييية حقييوق المسيييحيين واألدليييات األخيير وتعزيييز حييوار األديييان
في أوساع المجموعات الدينية في إندونيسيا ( ينيا)؛
 ٤١-١٤١ضي ييمان حقي ييوق األدليي ييات وال سي يييما األدليي ييات الدينيي يية والمثليي ييات
والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية عن طريق إجيراءات
دانونية فعالة لمكافحة التحريل عليى الكراهيية وأعميال العنيف ف يالا عين تنقييم
التشريعات التي يمكن أن تكون لها مثار تمييزية (الترازيل)؛
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 ٤٢-١٤١مراجع يية وتع ييديل التشي يريعات الوطني يية م يين أج ييل تعزي ييز الحماي يية م يين
التمييييز بمييا فييي ذلييك علييى أسيياس الييدين أو الميييل الجنسييي والهوييية الجنسييانية
واعتماد برام تثقيفية لمنع هذا التمييز والوصم (تشيكيا)؛
 ٤3-١٤١وضييع سياسيية وطنييية ل ييمان حقييوق المثليييات والمثليييين ومزدوجييي
الميييل الجنسييي ومغييايري الهوييية الجنسييانية وحيياملي صييفات الجنسييين ومعادتيية
المتورطين في د ايا التمييز (إستانيا)؛
 ٤٤-١٤١التأ ييد ميين أن القييوانين والسياسييات الوطنييية واإلدليمييية ال تميييز ضييد
أي أفي يراد ف ييي المجتم ييع بم يين ف ييي ذل ييك المثلي ييات والمثلي ييون ومزدوج ييو المي ييل
الجنسييي ومغييايرو الهوييية الجنسييانية وحيياملو صييفات الجنسييين وأنهييا تتماشييى مييع
التزامييات التلييد الدولييية مث يل العهييد الييدولي الخيياص بييالحقوق المدنييية والسياسييية
واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (السويد)؛
 ٤5-١٤١إلغي يياء أو تنقي يييم التش ي يريعات وبخاصي يية األحكي ييام ذات الصي ييلة مي يين
القانون الجنا ي اإلسالمي في متشا الذي يجيرم العالديات الجنسيية القا مية عليى
التراضي بين بالغين من نفيس الجينس و يذلك التشيريعات التيي تمييز عليى أسياس
الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية (ميسلندا)؛
 ٤٦-١٤١إلغي يياء عقوبي يية اإلعي ييدام (أنغي ييوال)؛ إلغي يياء عقوبي يية اإلعي ييدام في ييي جميي ييع
الحاالت والظرو (الترتغال)؛
 ٤٧-١٤١إلغياء عقوبيية اإلعيدام بالنسييتة لجيرا م االتجييار بالمخيدرات (إسييتانيا)؛
إنهاء استمرار فرض عقوبة اإلعدام على مرتكتي جرا م المخدرات (ليختنشتاين)؛
 ٤8-١٤١إلغ يياء عقوب يية اإلع ييدام والنظ يير ف ييي تخفي ييف جمي ييع أحك ييام اإلع ييدام
المفروضة على أشخاص مدانين بارتكاب جرا م المخدرات (شيلي)؛
 ٤٩-١٤١تعزيز ال مانات المتعلقة بفرض عقوبة اإلعيدام بميا فيي ذليك تيوفير
التمثيل القانوني الكافي وفي مرحلة متكرة فيي الق يايا التيي يمكين أن تف يي إليى
ص ييدور حك ييم باإلع ييدام؛ ع ييدم تطتي ييق عقوب يية اإلع ييدام عل ييى المص ييابين ب يياألمراض
عقلية؛ تنقيم القانون الجنا ي لكي يتوافق مع القوانين وااللتزامات الدولية لحقوق
اإلنسان؛ إعادة العمل بالودف االختياري لعقوبة اإلعدام (أستراليا)؛
 5٠-١٤١ريثم ييا يتق ييرر إلغ يياء عقوب يية اإلع ييدام إنش يياء هيئ يية مس ييتقلة ومحاي ييدة
السييتعراض جميييع حيياالت المحكييوم عليييهم باإلعييدام بغييية تخفيييف األحكييام أو
ض ييمان حص ييول الم ييدانين عل ييى محا م ييات عادل يية تمتث ييل تمامي يا للمع ييايير الدولي يية
(بلجيكا)؛
 5١-١٤١إلغيياء عقوبيية اإلعييدام وإعييالن ودييف اختييياري لتنفيييذ أحكييام اإلعييدام
والتص ييديق عل ييى التروتو ييول االختي يياري الث يياني للعه ييد ال ييدولي الخ يياص ب ييالحقوق
المدنية والسياسية الهاد إلى إلغاء عقوبة اإلعدام (سلوفا يا)؛
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 5٢-١٤١اعتم ي يياد ود ي ييف اختي ي يياري لتنفي ي ييذ عقوب ي يية اإلع ي ييدام تمهي ي ييدا إللغا ه ي ييا
(النمسا)؛ النظر في تطتيق ودف اختياري بحكم القانون لعقوبية اإلعيدام وتخفييف

أحكام اإلعدام الحالية (إيطالييا)؛ النظير فيي اسيتئنا وديف تنفييذ أحكيام اإلعيدام
واتخاذ خطوات نحو إلغاء عقوبة اإلعدام (ناميتيا)؛
 53-١٤١استئنا الودف االختياري الرسمي لعقوبة اإلعدام (الجتل األسيود)؛
اسييتئنا الودييف االختييياري لعقوبيية اإلعييدام تمهيييدا إللغا هييا (سييلوفينيا)؛ اسييتئنا
الودييف االختييياري لعقوبيية اإلعييدام تمهيييداا إللغا هييا (الترازيييل)؛ اسييتئنا الودييف
االختياري لعقوبة اإلعدام بهد إلغا هيا (المكسييك)؛ االسيتئنا الفيوري للوديف
االختياري لعقوبة اإلعدام تمهيداا إللغا ها (السويد)؛
 5٤-١٤١تطتيييق ودييف اختييياري لتنفيييذ أحكييام اإلعييدام بهييد إلغيياء عقوبيية
اإلعييدام (النييروي )؛ الودييف الفييوري لعقوبيية اإلعييدام (المملكيية المتحييدة لتريطانيييا
العظمييى وأيرلنييدا الشييمالية)؛ تطتيييق ودييف اختييياري رسييمي لتنفيييذ أحكييام اإلعييدام
به ييد إلغ يياء عقوب يية اإلع ييدام (سويسي يرا)؛ تطتي ييق ود ييف اختي يياري رس ييمي لعقوب يية
اإلعدام بهد إلغا ها نها ي ا (بنما)؛ تطتيق ودف اختيياري لتنفييذ أحكيام اإلعيدام
بهييد إلغيياء عقوبيية اإلعييدام (فرنسييا)؛ اتخيياذ تييدابير عاجليية لتطتيييق ودييف رسييمي
لتنفيييذ أحكييام اإلعييدام بحييق المحكييوم عليييهم بهييذه العقوبيية (األرجنتييين)؛ تطتيييق
ودي ييف اختيي يياري لتنفيي ييذ عقوبي يية اإلعي ييدام خطي ييوة أولي ييى نحي ييو إلغا هي ييا (بلجيكي ييا)
(ميسيلندا)؛ تطتيييق وديف اختييياري لعقوبية اإلعييدام بهيد إلغا هييا (ألمانييا)؛ تطتيييق
ودييف اختييياري لتنفيييذ أحكييام اإلعييدام باعتتيياره خطييوة وسيييطة نحييو إلغيياء عقوبيية
اإلعدام وإصالح القانون الجنا ي (إستانيا)؛
 55-١٤١تطتيق ودف اختيياري لعقوبية اإلعيدام بغيية التصيديق عليى التروتو يول
االختياري الثاني للعهد اليدولي الخياص بيالحقوق المدنيية والسياسيية الهياد إليى
إلغ يياء عقوب يية اإلع ييدام والنظ يير ف ييي التص ييديق عل ييى التروتو ييول االختي يياري للعه ييد
الي ي ييدولي الخي ي يياص بي ي ييالحقوق االدتصي ي ييادية واالجتماعيي ي يية والثقافيي ي يية والتروتو ي ي ييول
االختي يياري التفادي يية حق ييوق الطف ييل المتعل ييق ب ييلجراء تق ييديم التالغ ييات واالتفادي يية
المتعلقة بمر ز الالجئين وبروتو ولها لعام  19٦٧ف الا عن نظام روميا األساسيي
للمحكمة الجنا ية الدولية (ميرلندا)؛
 5٦-١٤١اتخي يياذ مزيي ييد مي يين الخطي ييوات ل ي ييمان بيئي يية ممني يية ومواتيي يية لجميي ييع
المييدافعين عيين حقييوق اإلنسييان بميين فيييهم ممثلييو المثليييات والمثليييين ومزدوجييي
الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأفراد الشعوب األصلية (النروي )؛
 5٧-١٤١صييون وتوسيييع الحرييية الدينييية عيين طريييق تنقيييم التش يريعات الوطنييية
بحيي تعتير بجميييع األدييان أو المعتقيدات وتحميهييا سيواء أ انيث توحيدييية أو
إلحادية أو غير توحيدية على النحو المتيين فيي الميادة  18مين اإلعيالن العيالمي
لحقوق اإلنسان بما في ذلك تلك التي لم تيرد ضيمن اليديانات السيث المعتير
بها رسميا (السويد)؛
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 58-١٤١فالة التنفيذ التام على الصعيد الوطني لألحكام القانونية والدستورية
القا م ي يية المتعلق ي يية بحماي ي يية حق ي ييوق اإلنس ي ييان وال س ي يييما حري ي يية التعتي ي يير وتك ي ييوين
الجمعيييات والتجمييع؛ وإلغيياء القييوانين المحلييية التمييزييية التييي تتعييارض مييع دسييتور
إندونيسييا؛ وإعطيياء األولويية إلحيراز تقييدم فيي مجييال المسيياواة وعيدم التمييييز بمييا
في ذلك فيما يتعلق بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية
الجنسييانية؛ واتخيياذ إج يراءات لمنييع الجماعييات المتطرفيية ميين التحيير ،باألدليييات
الدينية وغيرها من األدليات أو تخويفها أو اضطهادها؛ وتوفير التدريب في مجيال
حقوق اإلنسان للعاملين في النظام القانوني والق ا ي (ميرلندا)؛
 5٩-١٤١تكثيييف الجهييود الرامييية إلييى احت يرام حرييية التعتييير والتجمييع والييدين
والمعتقد ومنع التمييز على أي أساس ان بما في ذلك المييل الجنسيي والهويية
الجنسانية (أستراليا)؛
 ٦٠-١٤١ضمان احترام الحق في محا مة عادلة على النحو المنصيوص علييا
فييي المييادة  14ميين العهييد الييدولي الخيياص بييالحقوق المدنييية والسياسييية بمييا فييي
ذلي ييك الحي ييق في ييي االسي ييتئنا بالنسي ييتة لألشي ييخاص المحكي ييوم علي يييهم باإلعي ييدام
(جمهورية مولدوفا)؛
 ٦١-١٤١مواصلة مكافحة اإلفالت من العقاب بما في ذلك من خيالل تعزييز
القوانين واألنظمة وتنفيذها (تر يا)؛
 ٦٢-١٤١التحقيق بشيفافية وبصيورة شياملة فيي انتها يات حقيوق اإلنسيان التيي
ودعث في السابق (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 ٦3-١٤١اسي ييتكمال التحقيي ييق في ييي جميي ييع د ي ييايا حقي ييوق اإلنسي ييان في ييي بي ييابوا
(أستراليا)؛
 ٦٤-١٤١ضييمان الحصييول علييى وسييا ل منييع الحمييل بصيير النظيير عيين الحاليية
الزواجيي يية وإلغي يياء جميي ييع القي ييوانين التي ييي تقيي ييد حصي ييول النسي يياء والفتيي ييات علي ييى
المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية (سلوفينيا)؛
 ٦5-١٤١مواءميية اإلطييار التش يريعي بغييية ضييمان الوصييول إلييى خييدمات الصييحة
الجنسييية واإلنجابييية بمييا فييي ذلييك وسييا ل منييع الحمييل وتنظيييم األسييرة بالنسييتة
للنساء المتزوجات وغير المتزوجات دون الحاجة إلى موافقة األزواج (بلجيكا)؛
 ٦٦-١٤١اتخاذ تدابير عاجلة إللغاء القواعيد والليوا م التيي تنطيوي عليى تميييز
يستهد النساء أو المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسيي ومغيايري الهويية
الجنسانية ف الا عن إجراء تحقيقات ومعادتة مرتكتي أفعال التمييز والعنف بحق
المرأة (األرجنتين)؛
 ٦٧-١٤١إزاليية القيييود القانونييية والسياسييية التييي تنطييوي علييى تمييييز يسييتهد
النسيياء علييى أسيياس الحاليية الشخصييية وتلييك التييي دييد تنتهييك حقييودهن الجنسييية
واإلنجابية (إستانيا)؛
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 ٦8-١٤١التطتيييق التييام لألنظميية الوطنييية القا ميية التييي تحظيير ممارسيية تشييويا
األع يياء التناسييلية لونييا وتعييديل التشيريعات الوطنييية ل ييمان الوصييول الكامييل
إلى الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية (الترتغال)؛
 ٦٩-١٤١اعتمي يياد التي ييدابير الالزمي يية ل ي ييمان إنهي يياء ممارسي يية تشي ييويا األع ي يياء
التناسلية لونا وذلك عن طريق تجريم هذه الممارسية وتنظييم حميالت للتوعيية
(أوروغواي)؛
 ٧٠-١٤١اتخ يياذ المزي ييد م يين الت ييدابير الرامي يية إل ييى التص ييدي لتش ييويا األع يياء
التناسلية لونا بما في ذلك حظرها في نهاية المطا (موزامتيق)؛
 ٧١-١٤١وض ييع ح ييد ف ييي الق ييانون والممارس يية العملي يية للعن ييف والتميي ييز بح ييق
النساء والعنف والتمييز الذي يستهد المثليين وإنهاء ممارسة تشويا األع اء
التناسلية لونا (فرنسا)؛
 ٧٢-١٤١سيين وإنفيياذ تش يريعات لرفييع السيين القانونييية للييزواج بالنسييتة للصييتيان
والفتيات إلى  18عاما (سيراليون)؛
 ٧3-١٤١رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنا ية إلى  1٦سنة (الترتغال)؛

 ٧٤-١٤١تقييم إنشاء مليات تسمم بكفالية حيق الشيعوب األصيلية فيي أراضيي
األسال (بيرو)؛
 ٧5-١٤١إنهاء العالج القسري من تعياطي المخيدرات وتعيديل شيروع اإلبيال
اإللزامي من أجل التصدي للتمييز في الوصول إلى الرعاية الصحية (الترتغال)
 -١٤٢جميييع االس ييتنتاجات و/أو التوص يييات ال ييواردة ف ييي ه ييذا التقري يير تعت يير ع يين مود ييف
الدوليية (الييدول) التييي دييدمتها و/أو الدوليية موضييوع االسييتعراض وال ينتغييي أن يفهييم أنهييا
تحظى بتأييد الفريق العامل بكاملا 
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