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رد حكومػػة سينػػ ندا عػػن التولػػياة الػػواردة ف يقريػػر الاريػػب التامػػل ادلتػػ  با سػػتترا   -1
 .1111كانوف األوؿ/دينمرب  16ادلؤرخ ف  (A/HRC/19/13)الدوري الشامل 

 1-63التو الة   
 حتّوؿ سين ندا الاقريني األوليني إىل التزاـ طوعي، ع ى النحو التايل: -1

لػػػدقي سينػػػ ندا ع ػػػى مجيػػػا لػػػكوؾ حقػػػوؽ افننػػػاف الرئينػػػية وايااقيػػػاة " 
منظمػػة التمػػل الدوليػػة األساسػػية ادلتت قػػة لقػػوؽ التمػػاؿ. وين بػػب ىػػذه ال ػػكوؾ  ي ػػا  

ن ندا. ويشدد سينػ ندا ع ػى  ف التديػد مػن األحكػاـ ع ى الرعايا األجانب ادلقيمني بآي
ادلتت قة لقوؽ التمػاؿ ادلاػاجرين مدرجػة بالاتػل ف التشػريا ادينػ ندي، لكناػا سػتنظر 

ؿ احقػوؽ مجيػا التمػ ف منألة الت ديب  و عدـ الت ديب ع ى ا يااقية الدولية حلماية
ويػػػري سينػػػ ندا  ف  حملتم ػػػة.ادلاػػػاجرين و دػػػراد  سػػػرىم بتػػػد دراسػػػة سثػػػار ذلػػػ  القانونيػػػة ا

ادلنائل الػ  يط ياػا ايااقيػة اليوننػكو بشػأف مكادحػة التمييػز ف رلػاؿ التت ػيم قػد سػبب 
التمػػل  ػػػا بالاتػػػل ع ػػػى مجيػػػا منػػػتوياة التت ػػيم، ولكناػػػا سػػػتنظر مػػػا ذلػػػ  ف منػػػألة 

بشػػػأف مكادحػػػة التمييػػػز ف رلػػػاؿ الت ػػػديب  و عػػػدـ الت ػػػديب ع ػػػى ايااقيػػػة اليوننػػػكو 
 بتد دراسة سثار ذل  القانونية احملتم ة." التت يم

اجلػػػػزخ األنػػػػو مػػػػن التولػػػػية ادلتت قػػػػة بنػػػػحب التحاظػػػػاة ع ػػػػى التاػػػػد الػػػػدويل اخلػػػػا   -3
بػػػاحلقوؽ ادلدنيػػػة والنياسػػػية  ػػػو مقبػػػوؿ، ذلػػػ   ف سينػػػ ندا يػػػري  ف ا ننػػػيا  وراخ التحاظػػػاة 

 ليتو.يتاب ك يا  وىدؼ التاد و رضو، و  يقو  بأي شكل من األشكاؿ دتا

 2-63التو الة   
 حتّوؿ سين ندا ىذه التولية إىل التزاـ طوعي، ع ى النحو التايل: -4

"سػػتنظر سينػػ ندا ف الت ػػديب ع ػػى ا يااقيػػة الدوليػػة حلمايػػة مجيػػا األشػػ ا   
من ا نتااخ القنري وع ى الربويوكوؿ ا نتياري  يااقيػة مناى ػة التتػذيب و ػوه مػن 

القاسية  و الالإننانية  و ادلاينة، ما  ف يارغ من دراسػة سثػار  ضرو  ادلتام ة  و التقوبة
 ذل  القانونية".

 3-63التو الة   
 حتّوؿ سين ندا ىذه التولية إىل التزاـ طوعي ع ى النحو التايل: -5

"سػػتنظر سينػػ ندا ف الت ػػديب ع ػػى ا يااقيػػة الدوليػػة حلمايػػة مجيػػا األشػػ ا   
كوؿ ا نتياري  يااقية مناى ة التتذيب و وه من من ا نتااخ القنري، وع ى الربويو 

ضػػػػػػرو  ادلتام ػػػػػػة  و التقوبػػػػػػة القاسػػػػػػية  و الالإننػػػػػػانية  و ادلاينػػػػػػة، وع ػػػػػػى الربويوكػػػػػػوؿ 
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ا نتياري ادل حب بالتاد الدويل اخلا  باحلقوؽ ا قت ػادية وا جتماعيػة والاقاديػة، مػا 
  ف يارغ من دراسة سثار ذل  القانونية."

 4-63التو الة   
 ىذه التولية مقبولة. -6

 5-63التو الة   
ىذه التولية مقبولة جزئيا  ديما يتت ػب بايااقيػة حقػوؽ األشػ ا  ذوي افعاقػة. و ػري  -7

 حاليا  إعداد مشروع قانوف لطر  ي ديب سين ندا ع ى ىذه ا يااقية.
 حتّوؿ سين ندا جزئيا  ىذه التولية إىل التزاـ طوعي، ع ى النحو التايل:  -8

ع ى الربويوكوؿ ا نتياري ادل حب بالتاد الػدويل  ديب"ستنظر سين ندا ف الت  
اخلا  باحلقوؽ ا قت ادية وا جتماعية والاقادية، وع ى الربويوكوؿ ا نتياري  يااقيػة 

 و الالإننػػػػانية  و  مناى ػػػػة التتػػػػذيب و ػػػػوه مػػػػن ضػػػػرو  ادلتام ػػػػة  و التقوبػػػػة القاسػػػػية 
الدوليػػة حلمايػػة مجيػػا األشػػ ا  مػػن ا نتاػػاخ القنػػري، مػػا  ف ادلاينػػة، وع ػػى ا يااقيػػة 

 يارغ من دراسة سثار ذل  القانونية."

 6-63التو الة   
 التزاـ طوعي، ع ى النحو التايل: حتّوؿ سين ندا ىذه التولية إىل -9 

سػػتنظر سينػػ ندا ف الت ػػديب ع ػػى ا يااقيػػة الدوليػػة حلمايػػة مجيػػا األشػػ ا  " 
، وع ى الربويوكوؿ ا نتياري  يااقية مناى ة التتذيب و وه من من ا نتااخ القنري

ضرو  ادلتام ة  و التقوبة القاسية  و الالإننانية  و ادلاينة، ما  ف يارغ من دراسػة سثػار 
 ذل  القانونية."

 7-63التو الة   
 حتّوؿ سين ندا ىذه التولية إىل التزاـ طوعي، ع ى النحو التايل: -11

ا ف الت ػػػػديب ع ػػػػى ا يااقيػػػػة الدوليػػػػة حلمايػػػػة حقػػػػوؽ مجيػػػػا سػػػػتنظر سينػػػػ ند" 
التمػػػاؿ ادلاػػػاجرين و دػػػراد  سػػػرىم، وع ػػػى الربويوكػػػوؿ ا نتيػػػاري ادل حػػػب بالتاػػػد الػػػدويل 
اخلػػا  بػػاحلقوؽ ا قت ػػادية وا جتماعيػػة والاقاديػػة، مػػا  ف ياػػرغ مػػن دراسػػة سثػػار ذلػػ  

 القانونية."

 8-63التو الة   
 بولة.مق و ىذه التولية  -11
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 يُتترب التتذيب زلظورا  بنص الدستور والتشريا اجلنائي. -11

 9-63التو الة   
 ىذه التولية مقبولة. -13
يقـو القانوف ادينػ ندي ع ػى نظػاـ مػزدوب. وبالتػايل ينظػر احلكومػة، ف كػل حالػة  مػن  -14

 ياية إدراجاا ديو.احلا ة، ديما إذا كاف  ب إدراب ايااقية دولية ما ف القانوف ادين ندي، وك

 11-63التو الة   
 ىذه التولية مقبولة. -15

 11-63التو الة   
 حتّوؿ سين ندا ىذه التولية إىل التزاـ طوعي، ع ى النحو التايل: -16

"ستبحث سين ندا لػـز إمكانيػة إنشػاخ مؤسنػة وطنيػة حلقػوؽ افننػاف،  شػيا   
حقػػػوؽ افننػػػاف، اجلػػػاري  مػػػا مبػػػادس بػػػاريص ديمػػػا يت ػػػل ي ػػػة التمػػػل الوطنيػػػة بشػػػأف

 ."إعدادىا

 12-63التو الة   
 .11-63حتّوؿ سين ندا ىذه التولية إىل التزاـ طوعي ورد ذكره ف الرد ع ى التولية  -17

 13-63التو الة   
 .11-63حتوّؿ سين ندا ىذه التولية إىل التزاـ طوعي ورد ذكره ف الرد ع ى التولية  -18

 14-63التو الة   
لػػػية مقبولػػة. وبػػػراما سينػػػ ندا ف رلػػاؿ ادلنػػػاعدة افاائيػػة من ػػػو  ع ياػػػا ف ىػػذه التو  -19

"، ال  اعتمػدىا الربدلػاف 1114-1111"اسرتاييجية التتاوف أل را  التنمية ف سين ندا ل ارتة 
 .1111ادين ندي ف حزيراف/يونيو 

 15-63التو الة   
وف بشػػأف ينػػاوي ادلػػر ة والرجػػل ف ىػػذه التولػػية  ػػو مقبولػػة. والتتريػػ  الػػوارد ف القػػان -11

ادلتت ػػػب بادلنػػػاواة بػػػني  EC/2006/54ادلركػػػز وف احلقػػػوؽ   يتاػػػب مػػػا ال ػػػيطة الػػػواردة ف التوجيػػػو 
 اجلننني والذي يت من يترياا  ل تمييز ادلباشر و و ادلباشر.

 16-63التو الة   
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 ىذه التولية مقبولة. -11

 17-63التو الة   
 ومت ينايذىا بالاتل.ىذه التولية مقبولة  -11
يتمتػػا مجيػػا األطاػػاؿ دوف سػػن الاامنػػة عشػػرة، لوجػػب قػػانوف التقوبػػاة التػػاـ، باحلمايػػة  -13

سن اخلامنة عشرة، لمارسػة اجلػنص  الات ية من ا ستطالؿ اجلنني. وُينمح لألدراد، اعتبارا  من
برضاىم. وىذا   ينػتقص بػأي حػاؿ مػن األحػواؿ مػن  ػايتام القانونيػة مػن ا سػتطالؿ اجلننػي 

  و التن  اجلنني.

 18-63التو الة   
ىػػذه التولػػية مقبولػػة ومت ينايػػذىا بالاتػػل. و ػػدر افشػػارة  ػػذا اخل ػػو  إىل الػػرد ع ػػى  -14

 .17-63التولية 

 19-63التو الة   
و ػدر افشػارة  ػذا  .ىذه التولية مقبولة ومت ينايذىا بالاتل ديما يت ػل بػالاقرة األوىل -15

 .17-63اخل و  إىل الرد ع ى التولية 
والتولية مقبولة ديما يتت ػب بػالاقرة الاانيػة. ومشػروع قػانوف متػرو  حاليػا  ع ػى الربدلػاف  -16

 ة اخلالػة بػدعارة األطاػاؿ، واسػتطالؿ األطاػاؿ يرمي إىل يتديل قانوف التقوباة التػاـ ف احلػا
ف ادلواد افباحية، وا  ار باألطااؿ، وذل   دؼ النص ع ى   ّ يبد  دػرتة التقػادـ القانونيػة إ ّ 
عنػد ب ػػوغ ال اػل سػػن الاامنػػة عشػرة، ب ػػرؼ النظػر عػػن سػػن ال اػل لػػدي وقػوع ا نتاػػاؾ. وىػػذا 

ين ندا ع ى ايااقية رل ص  وروبا حلماية األطاػاؿ مػن جزخ من التتديالة القانونية لكي ي دؽ س
 ا ستطالؿ وا عتداخ اجلننيني.

 21-63التو الة   
 ىذه التولية مقبولة ومت ينايذىا بالاتل. -17
باة التػاـ، وذلػ  ا لوجب قانوف التقو مإف شراخ البطاخ ويناي و زلظوراف ويتاقب ع يا -18

دلمػػارس ل بطػػاخ دوف سػػن الاامنػػة عشػػرة. وف مجيػػا رامة مػػك كػػاف الشػػ ص ابقػػدر  كػػرب مػػن ال ػػ
 ق ايا الدعارة يُتترب الش ص ادلمارس ل بطاخ ضحية.

وبافضػػػادة إىل ذلػػػػ ، يوجػػػد يػػػػدابو قانونيػػػة ويػػػػدابو زلػػػددة سلت اػػػػة ف رلػػػاؿ اخلػػػػدماة  -19
 سيما منام األطااؿ ضحايا  ي شكل افدارية وا جتماعية ل ماف رداه األطااؿ و ايتام، و 

 من  شكاؿ ا ستطالؿ اجلنني.

 21-63التو الة   
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 ىذه التولية مقبولة. -31
ديمػػا يتت ػػب بالتتػػديالة القانونيػػة لكػػي  19-63 ػػدر افشػػارة إىل الػػرد ع ػػى التولػػية  -31

 ي دؽ سين ندا ع ى ايااقية رل ص  وروبا حلماية األطااؿ من ا ستطالؿ وا عتداخ اجلننيني.

 22-63التو الة   
 التولية مقبولة. ىذه -31
سين ندا حاليا  ب دد النظر ف الت ديب ع ى ايااقية رل ص  وروبػا بشػأف منػا ومكادحػة  -33

 التن  ضد ادلر ة والتن  ادلنزيل.

 23-63التو الة   
 حتّوؿ سين ندا ىذه التولية إىل التزاـ طوعي، ع ى النحو التايل: -34

 ػل بشػكل  د ػل بػني "إف سين ندا ب دد بناخ سجن جديد سػيمكن مػن الا 
النجناخ وحتنني األوضاع ف سجوف الب د بشػكل عػاـ. ومػا  ف يكػوف النػجن اجلديػد 

سػيتم إقاػاؿ سػجنني مل يايػا بػأع ى ادلتػايو. وستوالػل سينػ ندا  1115جػاىزا  ف عػاـ 
سبل حتقيب اذلدؼ احملدد ف ايااقية حقػوؽ ال اػل وادلتماػل ف  لثبافضادة إىل ذل  
 ."األحداث عن الكبارد ل النجناخ و 

 24-63التو الة   
                 حتػػػػػػػػػػػوؿ سينػػػػػػػػػػػ ندا ىػػػػػػػػػػػذه التولػػػػػػػػػػػية إىل التػػػػػػػػػػػزاـ طػػػػػػػػػػػوعي ورد ذكػػػػػػػػػػػره ف الػػػػػػػػػػػرد ع ػػػػػػػػػػػى -35

 .13-63التولية 

 25-63التو الة   
 حتّوؿ سين ندا ىذه التولية إىل التزاـ طوعي، ع ى النحو التايل: -36

ادلتحػػػػػدة دلتام ػػػػػػة الننػػػػػػاخ "سػػػػػتبحث سينػػػػػػ ندا إمكانيػػػػػة ينايػػػػػػذ قواعػػػػػد األمػػػػػػم  
 "."قواعد بانكوؾ  بالنجيناة والتدابو  و ا حتجازية ل مجرماة، ادلترودة 

 26-63التو الة   
التولػػية            حتػػّوؿ سينػػ ندا ىػػذه التولػػية إىل التػػزاـ طػػوعي ورد ذكػػره ف الػػرد ع ػػى -37
63-13. 
 

 27-63التو الة   
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 بالاتل.ىذه التولية مقبولة، ومت ينايذىا  -38
حرية الدين حيمياا دستور سين ندا. و  يوجد ف التشريا ادينػ ندي  يػة قيػود ماروضػة  -39

ع ى رلموعاة دينية متينة ديما يت ل لمارسة شتائر الدين. وبإمكاف اجملموعاة الدينية التقدـ 
ب  ػػػب ينػػػجيل وىػػػي بػػػذل  حت ػػػل ع ػػػى مركػػػز قػػػانو. متػػػنّي وع ػػػى منػػػا اة ماليػػػة. وىنػػػاؾ 

 عتاف دينيتاف من متاف منج تاف ف سين ندا.رلمو 

 28-63التو الة   
 ىذه التولية مقبولة ومت ينايذىا بالاتل. -41
ي الػػب الشػػركاة  حكمػػا  لتت ػػمن  1111ُعػػدلي القػػوانني ادلتت قػػة بالشػػركاة ف عػػاـ  -41

          ف ادلائػػػة مػػػن الننػػػاخ 41عػػػامال  بػػػأف يكػػػوف لػػػدياا ع ػػػى األقػػػل ننػػػبة  51ر مػػػن اػػػالػػػ  يتػػػد  ك
  و الرجاؿ ف رلالناا.

يق ػي بت  ػيص  حكمػا  وقانوف التكادؤ وادلناواة ف احلقوؽ بني ادلر ة والرجل يت ػمن  -41
ف ادلائة ف ال جاف واجملالص احلكومية )ع ى منتوي الو ياة والب دياة(،  41ننبة دنيا قدرىا 

 مك يألاي اذليئة من  كار من ثالثة  ع اخ.
إىل ذلػػ ، جػػاخ ف قػػانوف التكػػادؤ وادلنػػاواة ف احلقػػوؽ بػػني ادلػػر ة والرجػػل  ف وبافضػػادة  -43

 يدابو التمل اف ايب  ب   ّ يتترب سلالاة ل قانوف.

 29-63التو الة   
ىػػػذه التولػػػية مقبولػػػة ومت ينايػػػذىا بالاتػػػل. وا يااقػػػاة اجلماعيػػػة بشػػػأف سػػػوؽ التمػػػل  -44

 ؿ قانوف يأمني شرو  التمل وحقوؽ التقاعد.ادين ندية قاب ة ل ت بيب عادليا  من نال
وجػػػاخ  ي ػػػا  اياػػػاؽ بػػػني الشػػػركاخ ا جتمػػػاعيني  نػػػو مػػػن ادلاػػػاـ ادلشػػػرتكة لألطػػػراؼ يقػػػد   -45

نػدمااا بػددا  جػور  دعماا ل ماف قياـ الشركاة ال  يشطل عام ني  جانػب ف إنتاجاػا  و ف
 لقانوف ادين ندي.ويودو ظروؼ عمل يتماشى ما ا يااقاة اجلماعية وما ا

 31-63التو الة   
 حتّوؿ سين ندا ىذه التولية إىل التزاـ طوعي، ع ى النحو التايل: -46

"سػػػػتنظر سينػػػػ ندا ف الت ػػػػديب ع ػػػػى ا يااقيػػػػة الدوليػػػػة حلمايػػػػة حقػػػػوؽ مجيػػػػا  
 رغ من دراسة سثار ذل  القانونية."التماؿ ادلااجرين و دراد  سرىم ما  ف يا

 

 31-63التو الة   
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مػػػنح وزيػػػر  1111ىػػػذه التولػػػية مقبولػػػة ومت ينايػػػذىا بالاتػػػل. وف كػػػانوف الاا./ينػػػاير  -47
الرعاية ا جتماعية منا اة مالية من لندوؽ يادؼ إىل حتنػني إدمػاب ادلاػاجرين ف ادلشػاريا 
الراميػة إىل زيػادة دػر  ولػوؿ ادلاػػاجرين إىل اخلػدماة ف الب ػدياة وادلشػاريا الراميػة إىل البحػػث 

 ل مكادحة التن رية وحتنني ادلااراة ادلتتددة الاقاداة ف اجملموعة احمل ية.من  ج
وبافضادة إىل ذل ، شػاركي الػوزارة ف عمػل لػندوؽ التقػدـ ودعمػي ادلشػاريا الراميػة  -48

 سيما منو التمييز ضد ادلااجرين. إىل إذكاخ وعي اجلماور بالتمييز، و 

 32-63التو الة   
لػػة ومت ينايػػذىا بالاتػػل. وا يااقػػاة اجلماعيػػة ادلتت قػػة بنػػوؽ التمػػل ىػػذه التولػػية مقبو  -49

 ادين ندية قاب ة ل ت بيب عادليا .
كيمػػػػا يتنػػػػّط ل مػػػػواطن   1118نُػّقػػػػح قػػػػانوف حػػػػب ادلػػػػواطن األجنػػػػ  ف التمػػػػل ف عػػػػاـ  -51

األجنػػ  الػػذي حي ػػل ع ػػى ي ػػريح ل تمػػل حلنػػا  ر  عمػػل زلػػدد ط ػػب ي ػػريح عمػػل جديػػد 
 مل حلنا  ر  عمل سنر.ينمح لو بالت

 .19-63 در افشارة  ي ا  إىل الرد ع ى التولية  -51

    
 


