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مقدمة
 -1عق ددد الفري ددق العام ددال املع ددا بالس ددتعراض ال دددورج الش ددامال املنشد د وج د قد درار لد د
حق د ددوا ا نس د ددا  2007 1/5دورت د ددب الرابع د ددة والعشد د درين الفد د د ة م د ددن  18إىل  29ك د ددانو
الثاين/يندداير  .2016واستُعرضددا الالددة بل يكددا اللسددة السادسددة املعقددودة  20كددانو
الثاين/يناير  .2016وترأس وفد بل يكا السيد ديديب ريندرز نائد رئدي الدوزراء ووزيدر الشد و
اخلارجية والت ارة اخلارجية والش و األوروبية .واعتمد الفريق العامدال ذد ا التقريدر عدن بل يكدا
جلستب العاشرة املعقودة  22كانو الثاين/يناير .2016
 -2و  12كددانو الثاين/يندداير  2016اختددار لد حقددوا ا نسددا فريددق املقددررين التددا
(اجملموعة الثالثية) لتيسري استعراض الالة بل يكا :الصني وجورجيا وناميبيا.
 -3وعمدالا ب حكددام الفقددرة  15مددن مرفددق قدرار لد حقددوا ا نسددا  1/5والفقددرة  5مددن
مرفق قرار اجملل  21/16صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض الالة بل يكا:
تقري د د د د د د ددر وا د د د د د د ددا وع د د د د د د ددرض خ د د د د د د د د مق د د د د د د دددما وفقد د د د د د د دا للفق د د د د د د ددرة (15أ)
(أ)
()A/HRC/WG.6/24/BEL/1؛
(ب) جتميددل للمعلومددات أعدتددب املفوضددية السددامية لقددوا ا نسددا وفقدا للفقددرة (15ب)
()A/HRC/WG.6/24/BEL/2؛
(ج) مد د ددوجز أعدتد د ددب املفوضد د ددية السد د ددامية لقد د ددوا ا نسد د ددا وفق د د د ا للفقد د ددرة (15ج)
(.)A/HRC/WG.6/24/BEL/3 and Corr.1
 -4وأحالد ددا اجملموع د ددة الثالثي د ددة إىل بل يك د ددا قائم د ددة أس د ددالة أع د ددد ا س د ددلف ا أملاني د ددا وإس د ددبانيا
والمهوريددة التشدديكية وسددلوفينيا واملكسددية واململكددة املتحدددة لمي انيددا الع مد وآيرلندددا الشددمالية
والن ددرويو وذولن دددا والولي ددات املتح دددة األمريكي ددة .وذ د د األس ددالة متاح ددة عل د د املوق ددل الش ددبك
اخلارج لالستعراض الدورج الشامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
 -5أشار نائ رئي الوزراء ووزير الش و اخلارجية والت ارة اخلارجية والش و األوروبية
مالح اتب الستهاللية إىل أ بل يكا تعري أمهيدة خاصدة لوجدود سياسدة عامليدة لقدوا ا نسدا .
وذ د تدددعم ت بيددق حقددوا ا نسددا عل د املسددتويات الدوليددة واألوروبيددة والثنائيددة .وتعددري بل يكددا
األمهيددة نفسددها لت بيددق املبدداد العامليددة عل د املسددتون الددواا .وأضددا أ بل يكددا عازمددة عل د
الوفداء بالتزاما دا علد أوّ وجدب .وتت لد حايددة حقدوا ا نسدا يق دة دائمدة .ويشدكال اسددتعراض
األقرا عملية مهمة ملواصلة حاية القوا األساسية وتعزيز ت بيقها.
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 -6وذ ّكر الوزير أيض ا ب بل يكا دولة احتادية وأ حاية حقوا ا نسا تُكفال بالتدا علد
مسددتويات لتلفددة مددن السددل ة .وأفدداد ب د التقريددر الددواا جدداء بالتددا قددرة لعمليددة تشدداور وثيددق بددني
التعل دديم
لتل ددف مكون ددات بل يك ددا سد دواء أكان ددا الماع ددات ال دديت ذد د ص دداحبة الختص ددا
املسددائال املتعلقددة باألراض د  .و ذ د ا ا اددار
واملسددائال الثقافيددة أو املن دااق صدداحبة الختصددا
أيض د ا تواصددال بل يكددا تعزيددز ا اددار التش دريع والقددانوين والسياس د ال د ج يسددم مايددة حقددوا
تتحمدال لتلدف مسدتويات السدل ة مسد وليات
ا نسا البلد .ويف ض ذ ا ا ادار التشدريع أ
ّ
ذ ا الصدد ويف ض أيضا أ تكو املس ولية مش كة فيما يتعلق واضيل حمددة.
 -7وأشار الوزير إىل أ حقوا ا نسا حت بدعم وحاية فعليدني بل يكدا مدن خدالل
ا اددار التشدريع القددائم وتنفيد الصددارم .وتعددري بل يكددا ذد القواعددد الدوليددة العامليددة أمهيددة كبددرية
وتبد ل جهددودا فعليددة لتنفيد ذا .وهلد ا السددب فددي بل يكددا ضددمن اجملموعددة الصددغرية مددن البلدددا
اليت ل تس ّ ال أج ت خر تقدمي تقاريرذا الدورية إىل ذياات معاذدات األمم املتحدة.
 -8وقد انضما بل يكا إىل أغلبية التفاقيات الدولية املعنية قوا ا نسدا  .واسدتكملا
بل يكددا من د السددتعراض الدددورج الشددامال األخددري عمليددة انضددمامها إىل التفاقيددة الدوليددة لمايددة
مجي ددل األش ددالا م ددن الختف دداء القس ددرج ع ددام  2011وإىل الموتوك ددول الختي ددارج امللح ددق
بالعهد الدو اخلا بالقوا القتصدادية والجتماعيدة والثقافيدة الموتوكدول الختيدارج لتفاقيدة
حقددوا ال فددال املتعلددق بدديجراء تقدددمي البالغددات عددام  .2014وصدددقا م د خرا عل د اتفاقيددة
لد أوروبددا بشد منددل ومكافحددة العنددف ضددد املدرأة والعنددف املنددز وسددتقوم عمددا قريد بييددداع
صة التصديق بصورة رمسية لدن ل أوروبا.
ص ددل
 -9وت ددابل ال ددوزير مداخلت ددب ف ش ددار إىل أ مكافح ددة مجي ددل أش ددكال التميي ددز ذد د
اذتمام ددات بل يكد د ا .وتتعام ددال الكوم ددة كد د لة دي ددة كب ددرية م ددل التزاما ددا بشد د املس دداواة ب ددني
النسددني .وتسددتحوذ ذ د املس د لة عل د اذتمددام خددا عل د مجيددل مسددتويات السددل ة املالتصددة.
واعتمد دددت بل يكد ددا العديد ددد مد ددن التش د دريعات الراميد ددة إىل حتسد ددني ثيد ددال امل د درأة اليد دداة املهنيد ددة
أو السياسددية وأحددرزت نتي ددة ل د لة تقدددم ا مش د ع ا .كمددا أولددا بل يكددا أمهيددة خاصددة ملوضددوع
التمييددز النسدداين وتعزيددز املسدداواة التعلدديم .كمددا اعتمدددت م د خرا خ ددة وانيددة جديدددة اموحددة
وشاملة للف ة  2019-2015ملكافحة العنف النساين.
 -10وفيمددا يتعلددق كافحددة العنصدرية وكددر األجاند عمدددت بل يكددا إىل تكييددف الصددكو
التشريعية والقانونية من أجال حتسني رصد ممارسات التمييز والعنف القائمدة علد الكراذيدة العرقيدة
وجترميهددا .ون تددن ك بل يكددا الذتمددام وضددوع تدددري أ أف دراد الشددراة أو املعلمددني .كمددا أبدددت
اذتمام د ا خاص د ا كافحددة التمييددز ضددد املثليددات واملثليددني ومزدوج د امليددال النس د ومغددايرج اهلويددة
النسددانية ورّكددزت عل د الوقايددة والمايددة عل د حددد س دواء .و شدديا مددل مقتضدديات اتفاقيددة حقددوا
األشالا ذوج ا عاقة اعتمدت بل يكا وضعا جديدا للحماية القانونية يسدتند إىل اسدتقاللية
األشالا ذوج ا عاقة .وينص القانو الديد بش األذلية القانونيدة الد ج دخدال حيدز النفداذ
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األول مددن أيلول/سددبتمم  2014عل د أ للشددالص أذليددة قانونيددة إل بالنسددبة ل فعددال الدديت
قددرر قاضد الصددل صدراحة عدددم أذليددة الشددالص املعددا للقيددام هبددا .وي بددق الن ددام الديددد بشددكال
فددردج وفددق احتياجددات الشددالص الد ج يتدداج إىل حايددة .و ُاريد ت كد لة تدددابري لت ند سد ن
األشالا ال ين تستدع حالتهم الحت از مصحات عقلية أل ذ لء األشالا ل ينبغ
أ يودعدوا السد و  .وسدداعد فددت مركددز جديددد لل د العقلد الشددرع أو ريصدديص أقسددام ل قامددة
اويلة األمد املصحات العقلية الد من عدد األشالا املدودعني السد و ممدن تسدتدع
حالتهم الحت از بسب اضد رابات عقليدة .ويسدتمر تنفيد ذد املشداريل هبدد إدمداجهم بصدورة
أمثال اجملتمل.
 -11وعل د د مس ددتون القض دداء اري د د ت بل يك ددا سلس ددلة م ددن املب ددادرات اهلادف ددة إىل ال ددد م ددن
اكت اظ الس و  .وقد استثمرت بناء م سسدات جديددة و جتديدد السد و القدميدة .واريد ت
بل يكددا ك د لة إج دراءات ترم د إىل زيددادة أشددكال العقوبددات البديلددة عددن الس د ن .وجدداءت نتددائو
ذ التدابري مش ّ عة إذ مسحا خبفض اكت اظ الس و من  25املائة إىل  8املائة.

 -12وذكددر الددوزير أيض د ا اعتمدداد القددانو املع د ّدل لقددانو ا ج دراءات النائيددة (املعددرو باسددم
قانو "سدالدوز") عدام  :2011ويك ّدرس ذد ا القدانو عددة حقدوا جديددة مهمدة منهدا الدق
التشاور بسدرية مدل حم بدام قبدال جلسدة السدتماع وحدق األشدالا مسدلو الريدة السدتعانة
حددام خددالل جلسددات السددتماع والسددت واب .وب د لا بل يكددا جهددودا كبددرية لتضددمن انتهدداء
ا ج دراءات القضددائية مدددة معقول ددة .وذنددا أيض د ا إج دراء للتع ددويض حددال اسددتغرا ا ج دراء
النائ مدة أاول مما ينبغ .

 -13وتعدري بل يكددا مسد لة مكافحددة الفقددر اذتمامد ا خاصد ا وقددد اسددتحدثا أدوات تسددتهد
حتسددني اريدداذ التدددابري الضددرورية مثددال املقيدداس الحتددادج للفقددر .وسددعيا إىل إيددالء اذتمددام خددا
لقوا األافال ذد ا السدياا اعتُمددت خ دة وانيدة ملكافحدة فقدر األافدال عدام .2013
وستُن ز خ ة ثانية موعد قري .
 -14وفيمددا ددص مسد لة الل ددوء أشددار الددوزير إىل أنددب يدق لكددال االد لددوء أ يقدددم البدا
وفق ما تنص عليب التفاقيات الدولية السدارية .ويُبلّدط ادالبو الل دوء قدوقهم ايلدة مددة ا جدراء.
وقددد ُع د ّدلا الق دوانني لس د ّد بعددض الثغ درات الدديت رصددد ا اهلياددات الدوليددة والوانيددة .ويتبّددل املعهددد
الحتددادج الديددد لله ددرة سياسددة فعالددة تضددمن اح د ام سياسددة السددتقبال لقددوا ا نسددا  .وقددد
القص ددر إذ أُدخل ددا تع ددديالت ذ دددفها وق ددف احت دداز
اعتم دددت ت دددابري خاص ددة لماي ددة النس دداء و ّ
القصر مراكز مغلقدة .وتسدتالدم املراكدز املغلقدة ضدمن ا ادار الد ج يددد القدانو الددو
ّ
حالت حمددة فقط ين ّمها القانو .
 -15وعل د غ درار الكثددري مددن الدددول األعضدداء الحتدداد األورو شددهدت بل يكددا ارتفاع د ا
ملحوظ د ا عدددد البددات الل ددوء الدديت قُد ّدما خددالل النصددف الثدداين مددن عددام  .2015وب د لا
بل يكددا جهددودا جبّددارة وقددا قصددري لتعزيددز قدددرات السددتقبال .وارتفددل عدددد األمدداكن املتاحددة
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داخال شبكة الستقبال مدن 18 000
هناية شهر كانو األول/ديسمم .2015

شدهر حزيرا /يونيدب إىل مدا ينداذز  33 500مكدا

 -16وواصلا بل يكا مند عدام  2011الهدود الكبدرية الديت تبد هلا ملكافحدة الجتدار بالبشدر.
واعتُم د دددت خ د ددة عم د ددال واني د ددة جدي د دددة للف د د د ة  2019-2015وثالث د ددة ق د د دوانني جنائي د ددة
يوسددل أحدددذا ن دداا الت بيددق ليشددمال مجيددل أشددكال السددتغالل النسد ويزيددد مددن
عددام ّ 2013
الوسائال القضائية املتاحة ملكافحة ذ ا الوباء.
 -17وتعك ددف الكوم ددة الالي ددة عل د تن دديم حلق دديت عم ددال تتعل ددق أولمه ددا بيع ددداد خ ددة واني ددة
يُف ض أ تُعتمد وقا قريد حتدا عندوا "حقدوا ا نسدا والشدركات" وتتعلدق الثانيدة بينشداء
آليددة وانيددة مسددتقلة لقددوا ا نسددا وفقد ا للمبدداد املتعلقددة ركددز امل سسددات الوانيددة لتعزيددز حقددوا
ا نس ددا وحايته ددا ("مب دداد ب دداري ") يُفد د ض إيازذ ددا هناي ددة ولي ددة الكوم ددة .ول دددن بل يك ددا
العديددد مددن األدوات الالزمددة نشدداء ذد ا ليددة مثددال الل ندة الوانيددة لقددوا ال فددال ومركددز تكدداف
الفر وخددمات الوسدااة املسدتقلني عدن السدل ة التنفي يدة .ويتمثدال التحددج األول دمدو ذد
ا ليات املالتلفة موعة مت انسة واستكماهلا لتشمال األنش ة غري املوجودة بعد.
 -18و حددني تسددتفيد األقليددات مددن عدددة آليددات حايددة علد الصددعيدين الددواا والدددو فددي
بل يكددا ن تُصدددا بعددد عل د التفاقيددة ا ااريددة لمايددة األقليددات الوانيددة الدديت كانددا قددد حتف ددا
عليهددا مثددال بلدددا أخددرن .وجدداء نددص حتف د بل يكددا كددا ك" :تعلددن مملكددة بل يكددا أ التفاقيددة
ا ااريد ددة تن بد ددق دو ا خد ددالل باألحكد ددام أو الضد ددمانات أو املبد دداد الدسد ددتورية ودو ا خد ددالل
بالقواعددد التشدريعية الدديت تددن ّم اسددتالدام اللغددات الوقددا الدراذن .وتعلددن مملكددة بل يكددا أ مفهددوم
ديعر خددالل مد ر السياسددة اخلارجيددة املشد بددني الددوزارات" .وذد املسد لة تعددا
األقليددة الوانيددة سد ّ
السل ة واقدل األمدر علد املسدتون الحتدادج والكياندات الحتاديدة .ون تتوصدال بل يكدا حدن ا
إىل اتفاا بش ذ ا التعريف بدني لتلدف السدل ات الديت ينبغد أ توافدق علد الدنص .وُكلدف فريدق
عمددال واصددلة دراسددة ذد املسد لة ل سدديما ألجددال تعريددف مفهددوم األقليددة .وفيمددا ددص الموتوكددول
رقددم  12امللحددق باتفاقيددة حايددة حقددوا ا نسددا والريددات األساسددية ("التفاقيددة األوروبيددة لقددوا
ا نسددا ") الراميددة إىل القضدداء علد مجيددل أشددكال التمييددز فددي التفاقيددة ن حتد بعددد وافقددة مجيددل
الكيانددات املعنيددة ذ د املرحلددة ويتع د ّ ر بالتددا عل د بل يكددا التصددديق عليهددا .وترغ د الكومددة
الفلمنكية انت ار صدور حكم احملكمة األوروبية الفقه بش ن اا ذ ا الموتوكول.
 -19مث ت ّرا الوزير إىل مسد لة ا رذداب ذد ال داذرة العامليدة الديت اريد ت ح مدا ن يسدبق
لب مثيال .ون تسلم بل يكا من ذ ال داذرة إذ وقدل أول اعتدداء ن ّفد جهدادج عائدد مدن سدوريا
بروكسال عام  .2014واري ت بل يكا من عدة سنوات تدابري عديدة ملكافحة ا رذاب.
واعتمددت مند عدام  2006خ ددة عمدال وانيددة ملكافحددة الت در  .وريضددل ذد اخل ددة للمراجعددة
الوقددا ال دراذن .ويش د ّكال تعزيددز تدددابري مكافحددة الت ددر جانب دا رئيسدديا مددن التفدداا الكددوم
لعام  2014وميثال هن ا شدامال ومتكدامال يقدوم علد التعداو الوثيدق بدني لتلدف الهدات املعنيدة
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وحتسددني تبددادل املعلومددات وميددزج بددني النه ددني ا دارج والقضددائ  .و عددام  2015اعتمدددت
الكومة موعة من التدابري الرامية إىل مكافحة الت ر  .وذ تدابري وقائية وقمعيدة آ ب معدا.
ففد املرحلددة السددتباقية تبد ل الكومددة قصددارن جهدددذا لكد يشددعر مجيددل املدواانني البل يكيددني
ب هنم مند و اجملتمل وتواصال جهودذا عل مستون التعليم .أما املراحال الالحقة فعلد
حتمددال مس د وليا ا
الدولددة أ تكفددال أمددن امل دواانني مددن خ ددر ا رذدداب .وبل يكددا عازمددة عل د ّ
ذ ا اجملال وذ ماضية ذلة ضمن إاار اح ام التزاما ا الدولية ال حقوا ا نسا .
 -20واختددتم وزيددر الشد و اخلارجيددة والشد و األوروبيددة بالتشددديد علد التقليددد العريددق املتمثددال
تعاو الكومدات البل يكيدة املتعاقبدة مدل اجملتمدل املددين .وتستشدري مجيدل السدل ات البل يكيدة
اجملتمددل املدددين وتُص ددغ لددب بش ددكال منددت م .و ددال إع ددداد التقريددر املق دددم إىل السددتعراض ال دددورج
مفصدلة بشد عدددة
الشدامال مشدداورات مدل من مددات اجملتمددل املددين الدديت أبددت مالح ددات ناقدددة ّ
مواضدديل تناوهلددا مشددروع التقريددر وأشددارت إىل التقدددم ال د ج تددرن أنددب ل ي دزال يتدديعن عل د بل يكددا
أنددب قابددال للتحسددني .وإذ
ددال حقددوا ا نسددا  .وإذا كددا التعدداو مكثّفدا فددال ريد
إحدراز
أخد ت الكومددة البل يكيددة علمدا الح ددات اجملتمددل املدددين علد الددنهو الد ج اتبعتددب بل يكددا
إعددداد التقريددر املقدددم إىل السددتعراض الدددورج الشددامال فه د لددن تت دوا عددن التشدداور مددل مجيددل
السل ات املعنية حول حتسني العملية املستقبال .كمدا أ الكومدة لدن تتدوا كد لة عدن إقامدة
حوار بنّاء مل اجملتمل املدين خالل متابعة دورة الفريق العامال املعا بالستعراض الدورج الشامال.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -21أدىل  100وفد ببيانات أثناء جلسة التحاور .وترد التوصيات املقدمة أثنداء ذلدة الدوار
الزء الثاين من ذ ا التقرير.
ورحبا توغو بتصديق بل يكا عل عدة صكو دوليدة وبالتددابري الديت اريد ا ملكافحدة
-22
ّ
العنصرية والتمييز.
ورحبدا تدون باعتمداد بل يكددا سياسدات وتددابري تتدي مقاضدداة مدرتكم أعمدال التمييددز
-23
ّ
والعنف القائم عل الكراذية .وش ّ عا تدون بل يكدا علد مواصدلة جهودذدا الراميدة إىل حتسدني
املساعدة ا منائية الرمسية.
 -24وأعربا تركيدا عدن قلقهدا إزاء األعمدال املعاديدة ل سدالم وأشدارت إىل أ حريدة املسدلمني
الدينية مقيّدة املدارس والعمال وا دارات الكومية.
 -25وأقد ّدرت أوكرانيددا بددالهود الدديت ب د لتها بل يكددا لكنهددا ش د ّ عتها عل د اريدداذ تدددابري إضددافية
بالتعاو مل اجملتمل املدين لرصد توصيات الستعراض الدورج الشامال وتنفي ذا.
 -26وأثن ددا ا م ددارات العربي ددة املتح دددة عل د تعزي ددز بل يك ددا لق ددوا اجملموع ددات املستض ددعفة.
وأعربا عن قلقها إزاء التقارير اليت تتحدث عن التمييز الديا وكراذية ا سالم.
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 -27وش ّ عا اململكة املتحدة بل يكا عل ا سراع
ا نسا .

عملية إنشداء م سسدة وانيدة لقدوا

أقرت الوليات املتحدة األمريكية بالهود اليت تبد هلا بل يكدا ملكافحدة العنصدرية لكنهدا
 -28و ّ
أعربا عن قلقها إزاء حوادث التمييز ق األقليات.
 -29واعتددمت أوروغ دواج أ اسددتقالل امل سسددة الوانيددة لقددوا ا نسددا املكد ّدرس املبدداد
املتعلقددة ركددز امل سسددات الوانيددة لتعزيددز حقددوا ا نسددا وحايتهددا (مبدداد بدداري ) مبدددأ أساسد
ينبغ اح امب وأشارت إىل قلق العديد من الهات الفاعلة إزاء اكت اظ الس و .
 -30وأشددارت أوزبكسددتا إىل قلددق ذياددات األمددم املتحدددة املعنيددة قددوا ا نسددا إزاء كراذيددة
ا سالم ومعاداة السامية وإزاء استالدام ممثل إنفاذ القانو املفرط للقوة ضد املهاجرين.
 -31وأعربددا مجهوريددة فنددزويال البوليفاريددة عددن قلقهددا إزاء ن ددام السد و بل يكددا وظددرو
الكت اظ ال ج تصفب اهلياات الدولية دائم ا ب نب معاملة قاسية ول إنسانية ومهينة.
 -32ودعا زامبيا بل يكا إىل اريداذ تددابري ملكافحدة العندف بددوافل عرقيدة وسدوء املعاملدة الديت
يرتكبها موظفو الشراة ضد األشالا من أصول مهاجرة.
 -33وأشددادت أفغانسددتا ب دمامو تدددري القضدداة ومددوظف الشددراة وغددريذم مددن املهنيددني
بل يكا واهلادفة إىل مكافحة العنف القائم عل نوع الن .
 -34وأثنا ألبانيا عل التقدم ال ج أحرزتب بل يكا

ال حقوا ا نسا .

دنص عل د عقوبددات
-35
ّ
ورحبددا الزائددر بسد ّدن ق دوانني جديدددة كقددانو عددام  2013ال د ج يد ّ
أقس من ذج قبال عل بعض الرائم ذات الدوافل العرقية.
 -36وشد ّ عا أنغددول بل يكددا عل د مواصددلة جهودذددا لتحسددني القدددرة السددتيعابية للس د و
وإجياد بدائال للس ن.
ورحبا األرجنتني بتصديق بل يكدا علد التفاقيدة الدوليدة لمايدة مجيدل األشدالا
-37
ّ
الختفاء القسرج وبالعمال ال ج قاما بب السل ات ملكافحة العنصرية والتمييز.

مدن

ورحبا أرمينيا بالصكو اليت وضعتها بل يكا إادار مكافحدة التمييدز العنصدرج والت در
-38
ّ
وكر األجان .
 -39وأثنددا أس د اليا عل د الهددود الدديت ب د هلا املركددز البل يك د لتكدداف الفددر بش د تنفي د
اللتزامات املنصو عليها اتفاقية حقوا األشالا ذوج ا عاقة.
ورحبددا أذربي ددا بتصددديق بل يكددا عل د عدددة صددكو دوليددة خاصددة قددوا ا نسددا
-40
ّ
من عملية الستعراض األول اخلا هبا.
 -41وأعربا البحرين عن قلقها إزاء اخل ابات املعادية ل جاند الديت يُدد هبدا سياسديو
ا عالم وإزاء انتشار كر األجان بني اهلياات املكلفة بينفاذ القانو .
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 -42وأعرب ددا ب ددنغالديق ع ددن تق ددديرذا ل ج دراءات ال دديت اعتم ددد ا بل يك ددا ملكافح ددة التميي ددز
العنص ددرج .لك ددن ب ددنغالديق أش ددارت إىل القل ددق الد د ج أعرب ددا عن ددب لن ددة القض دداء علد د التميي ددز
العنصرج إزاء األفعال املرتب ة بكراذية ا سالم بل يكا.
 -43وأشارت بيالروس إىل تدابري مكافحة العنصرية والت ّر وكر األجان لكنهدا اعتدمت
أ قددة حاجددة إىل هنددو شددامال ملكافحددة جد ور ذد ال دواذر .وأشددارت بدديالروس إىل ضددرورة مددن
األولوية ملعالة املستويات العالية من الفقر.
ورحب ددا ب ددنن بالت دددابري ال دديت اريد د ا بل يك ددا ملعال ددة ح ددالت الكت دداظ
-44
ّ
وحتسني ظرو الحت از ومكافحة التمييز العنصرج.

السد د و

ورحبددا بوتس دوانا بالتدددابري الدديت اري د ا الماعددة النااقددة بالفرنسددية ملكافحددة العنص درية
-45
ّ
والتمييز وش ّ عا بل يكا عل اعتماد خ ة عمال وانية ملكافحة العنصرية.

ورحبدا دولددة بوليفيددا املتعددددة القوميددات بالتقدددم الد ج أحرزتددب بل يكددا مند السددتعراض
-46
ّ
األول.

 -47وأثنددا السددويد عل د املبددادرة الدديت اري د ا بل يكددا للحددد مددن العنددف ضددد امل درأة لكنهددا
أشارت إىل ارتفاع نسبة الب الة بني املواانني من أصول أجنبية.
ونوذددا
 -48وأشددادت بلغاريددا بددالتزام بل يكددا بعمليددة السددتعراض الدددورج الشددامال وتنفيد ذا ّ
ب مكافحة العنصرية والت ّر وكر األجان ل تزال أولوية بل يكا.

 -49وأثنددا بوركينددا فاسددو عل د التدددابري الدديت اري د ا بل يكددا جيدداد بدددائال للس د ن ولتعزيددز
حقوا األشالا اخلاضعني لتحقيق جنائ والد من اكت اظ الس و .
 -50وش ّ عا كندا بل يكا عل تنفي خ ة العمال الوانية ملكافحة العنف القائم عل نوع
الن تنفي ا كامالا.

 -51وأشادت تشداد بدالهود الديت تبد هلا بل يكدا لتنفيد توصديات السدتعراض ولتقريدر نصدف
املدة ال ج قدمتب عام .2013
 -52وأشددارت شدديل إىل الت دزام بل يكددا قددوا ا نسددا وتعاوهنددا مددل األمددم املتحدددة وذن د ت
الكومة عل حتسينها ملعايري حقوا ا نسا .

 -53وأشارت الصني إىل التقدم ال ج أحرزتب بل يكا بتصديقها عل صكو خاصدة قدوا
ورحبا خب ط مكافحة الفقر والتمييز عل أساس الن والعنف املنز والرا املعاصر
ا نسا
ّ
والتمييز ضد الالجاني واملهاجرين.
 -54وأثنا كولومبيا عل التزام بل يكدا بتنفيد توصديات جولدة السدتعراض األول اخلدا هبدا
وعل د الهددود الدديت تب د هلا الكومددة لتدددري الق دوات املسددلحة ومددوظف القضدداء ددال حقددوا
ا نسا .
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 -55وحثّا الكونغو بل يكا عل التوصال إىل اتفاا نشاء م سسة وانيدة لقدوا ا نسدا
تثال ملباد باري .
 -56وأشارت كوستاريكا إىل الهود املب ولة لرصد حدالت التمييدز ومقاضداة مرتكبيهدا وأعربدا
عن قلقها من حالت الستالدام املفرط للعنف من قبال املس ولني عن إنفاذ القانو .
 -57وش ّ عا كوت ديفوار بل يكا عل مواصلة برامو مكافحة الفقر والعنف املنز .

 -58وت كد بل يكا التزام الكومة بينشاء آلية وانيدة مسدتقلة لقدوا ا نسدا خدالل وليتهدا
الالية.
 -59وفيما ص الموتوكول الختيارج لتفاقية مناذضة التعد ي وغدري مدن ضدروب املعاملدة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ال ج وقعتب بل يكا عام  2005أشار الوفد إىل
أ عملية التصديق ن ِ
تنتب بعد لكنها ل تزال جارية.
 -60و موضوع التمييز الديا ذ ّكر الوزير با اار القانوين املعتمد بل يكا لماية حريدة
التعبددري والريددة الدينيددة .ودعددا الوفددد مجيددل البلدددا األعضدداء األمددم املتحدددة إىل إلغدداء الق دوانني
املتعلقة بالت ديف والكفر اليت تقود إىل إساءات غري مقبولة لرية الدين والتعبري.
 -61وفيما يتعلق بالشواغال الديت عدمت عنهدا لتلدف الوفدود إزاء أعمدال العندف غدري املشدروعة
رد الوفد شارحا ا اار القانوين القائم ال ج يسدم بالوقايدة منهدا ومكافحتهدا.
من قبال الشراة ّ
وأجابا بل يكا ك لة عل األسالة املتعلقة بالتنميط الثا ال ج يُزعم أ القوات األمنية تل
إليددب وأشددار إىل أ القدانو مينددل التمييددز الد ج يقددوم علد عدددد مددن األسددباب احمل ددورة كاألصددول
ا ثنية ويعاق أج شرا يثبا توراب ذلة.
 -62أما فيما ص الفارا بني أجدور النسداء والرجدال شدرو الوفدد أ بل يكدا تعتمدد لئحدة
ترم إىل منل التمييز القائم عل نوع الن فيما يتعلق باألجر مقابال العمال املماثال.
 -63وفيما ص التفاقية الدولية لماية حقوا مجيدل العمدال املهداجرين وأفدراد أسدرذم تعدري
بل يكددا األمهيددة لح د ام حقددوا املهدداجرين لكنهددا تنددل عددن النضددمام إىل التفاقيددة ألهنددا ددن
املهدداجرين الشددرعيني وغددري الشددرعيني حقوقدا متسدداوية .ويتعددارض ذد ا الددنهو مددل اللدوائ املعتمدددة
عل املستويني األورو والواا.
 -64وذ ّكددرت كوبددا ب د لنددة مناذضددة التع د ي أعربددا عددن قلقهددا إزاء معلومددات تشددري إىل
استالدام املس ولني عن إنفاذ القانو للقوة املفراة أثناء الست واب أو الحت از.
ورحبا المهورية التشيكية رارة بوفد بل يكا وأعربا عن تقديرذا للردود الديت قددمها
-65
ّ
عل األسالة امل روحة سلف ا.
دنص عل د عقوبددات
 -66وأثنددا مجهوريددة الكونغددو الدميقراايددة عل د اعتمدداد بل يكددا لقددانو يد ّ
أقس من ذج قبال عل بعض الرائم ذات الدوافل العرقية.
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ورحبا الددامنر بقبدول بل يكدا التوصدية بالتصدديق علد الموتوكدول الختيدارج لتفاقيدة
-67
ّ
مناذضد ددة التع د د ي وغد ددري مد ددن ضد ددروب املعاملد ددة أو العقوبد ددة القاسد ددية أو الالإنسد ددانية أو املهيند ددة
واستفسرت عن اخل وات املتال ة ياز التصديق؛ وش ّ عا عل إنشداء م سسدة وانيدة لقدوا
ا نسا من الفاة "ألف".
 -68وأعربددا جيبددوك عددن ارتياحهددا للال دوات ا جيابيددة الدديت اري د ا بل يكددا لمايددة حقددوا
ا نسا وتعزيزذا من الستعراض األول.
 -69وأشددارت المهوري ددة الدومينيكيددة إىل اله ددود الدديت ب د لتها بل يكددا لتحس ددني وضددل الس د و
ودعا الكومة إىل الس شاد بن ام الس و الدومينيك ال ج تعتم دول أخرن مثالا يت ن بب.
 -70وأعرب د دا إك د دوادور عد ددن قلقهد ددا إزاء الد ددنهو األمد ددا املعتمد ددد
والالجاني وإزاء سن قانو الوقود الزراع ال ج ي ثر عل بلدا أخرن.

التعامد ددال مد ددل املهد دداجرين

ددال حقددوا ا نسددا والتعلدديم الشددامال
 -71وأشددادت مصددر بينشدداء حمدداكم األسددرة وبالتدددري
لل ميل وأعربا عن قلقها إزاء العنصرية وعن أسفها لعدم وجود م سسة وانية لقوا ا نسا .
 -72وأشارت إستونيا إىل التقدم احملرز تعزيز املساواة العمدال وسد ّد الف دوة األجدور
ومكافحة العندف القدائم علد ندوع الدن وضدما حقدوا ال فدال ودعدا إىل مزيدد مدن التشداور
مل اجملموعات املستضعفة.
 -73وأش ددارت في د د إىل ض ددرورة إحد دراز تق دددم إنش دداء م سس ددة واني ددة لق ددوا ا نس ددا
ومعالة اكت اظ الس و عن اريق حتسني معايري الحت از.
 -74وق ّدما فرنسا توصيات.

 -75وشد ّ عا جورجيددا بل يكددا علد أ تضددل خ ددة عمددال وانيددة بشد حقددوا ا نسددا وأ
تواصال تقدمي تقارير نصف املدة عن التنفيد وأشدارت إىل جهدود بل يكدا للتصدديق علد املعاذددات
والتزامها قوا ا نسا .
ل حقوا ا نسا وأثندا علد التقددم الد ج أحرزتدب مند
ورحبا أملانيا ببل يكا
-76
ّ
استعراض بل يكا عام  2011والتزامها املستمر بآليات حقوا ا نسا .
الس د د و ؛
 -77وأش د ددادت غان د ددا ب د ددا جراءات ال د دديت اري د د ا بل يك د ددا لتحس د ددني ال د ددرو
وبالتشدريعات الدديت تسددتهد القضدداء علد العنصدرية والت د ّدر وكددر األجاند ؛ واخل دوات الراميددة
إىل إنشاء م سسة وانية لقوا ا نسا .
 -78وذن د ت اليون ددا بل يكددا عل د تصددديقها عل د بعددض املعاذ دددات وعل د التق دددم ال د ج
أحرزتب إنشاء م سسة وانية لقوا ا نسا والعمال اهلاد إىل مكافحة العنصرية والهود
املب ولة ملكافحة العنف النس وحاية النساء واألافال.
ورحب ددا ذن دددوراس بالتق دددم احمل ددرز تنفيد د توص دديات الس ددتعراض األول وب ددا جراءات
-79
ّ
املتال ة نشاء م سسة وانية لقوا ا نسا .
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 -80وأعربد ددا ذنغاريد ددا عد ددن تقد ددديرذا لل هد ددود املب ولد ددة لتنفي د د توصد دديات السد ددتعراض الد دددورج
الشامال لكنها أشارت إىل وجدود ثغدرات تتعلدق بدالموتوكول الختيدارج لتفاقيدة مناذضدة التعد ي
واستفسرت عن الهود الرامية ملكافحة معاداة السامية.
 -81وأثنددا آيسددلندا عل د الت دزام بل يكددا بالسددتعراض وأشددادت بآليا ددا املالصصددة ملكافحددة
التمييددز العنصددرج .وحد ّ رت آيسددلندا مددن التمييددز القددائم كددم األمددر الواقددل وحثّددا بل يكددا علد
ا سراع تنفي اس اتي يتها اخلاصة كافحة العنف القائم عل نوع الن .
 -82وأثنددا اهلنددد عل د الهددود املب ولددة لتوعيددة القضدداة ومددوظف الشددراة وتدددريبهم لكنهددا
أعربا عن قلقها من التقارير اليت تشري إىل استالدام مفرط للقوة ضد املهاجرين.
 -83وشددكرت إندونيسدديا بل يكددا عل د التزامهددا بالسددتعراض الدددورج الشددامال وأعربددا عددن
تق ددديرذا للال دوات ال دديت اريد د ا ملكافح ددة العنص درية والت د ّدر وك ددر األجان د ولماي ددة النس دداء
القصر واالم الل وء.
و ّ
 -84وأشددارت مجهوريددة إي درا ا سددالمية بدداح ام الددق الصددحة بل يكددا وأعربددا عددن
التعص وكراذية ا سالم.
قلقها من تصاعد التمييز العنصرج والعنصرية وكر األجان و ّ
 -85وأشاد العراا ببل يكا لتنفي ذا توصيات الستعراض الدورج الشدامال ون ّدو بدالهود الديت
تبد هلا عمددال حقددوا ا نسددا وفددق املعددايري الدوليددة واخل دوات الدديت تتال د ذا ملكافحددة العنص درية
والت ر .
 -86وأثنددا آيرلندددا عل د التق ددارير املقدمددة مددن بل يكددا لالس ددتعراض الدددورج الشددامال وعل د
سن قانو خا ي ر العقوبة البدنية مجيل ال رو .
تنفي وش ّ عتها عل ّ

 -87وسلّ ا إسرائيال الضوء عل توصية سابقة مقدمة إاار الستعراض الدورج الشامال
بش د مقاضدداة م درتكم التمييددز والعنددف القددائم عل د الكراذيددة مثددال التمييددز امل درتبط بينكددار حمرقددة
اليهددود؛ وخ ددط العمددال الراميددة إىل معالددة التمييددز ضددد املثليددات واملثليددني ومزدوجد امليددال النسد
ومغايرج اهلوية النسانية؛ وم شرات حقوا ال فال.

ورحبددا اليابددا بالتدددابري الدديت اري د ا بل يكددا لدددعم املسدداواة بددني النسددني الكومددة
-88
ّ
القصددر مددن الالجاددني
والق دداع اخلددا والتعلدديم وذن د ت بل يكددا عل د حايتهددا لقددوا النسدداء و ّ
واملهاجرين.
 -89وأشددادت كازاخسددتا ببل يكددا لتصددديقها عل د صددكو دوليددة لقددوا ا نسددا وعل د
الهود اليت تب هلا إدارة القضاء ومكافحة األشكال املعاصرة من الرا.
 -90وأش ددارت قريغيزس ددتا إىل اله ددود ال دديت ب د د لتها بل يك ددا لتعزي ددز قوانينه ددا ل دددعم حق ددوا
ا نسا وحايتها وبالتقدم ال ج أحرزتب ملتابعة نتائو الستعراض الدورج الشامال.
 -91وأعددرب لبنددا عددن تقدددير لل هددود الدديت بد لتها بل يكددا لتعزيددز حقددوا ا نسددا وحايتهددا
ورح بالتدابري الوقائية والردعية اهلادفة إىل مكافحة التمييز وكر األجان .
ّ
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 -92وقدما ليبيا توصيات.
ورحبددا ليالتنشددتاين هددود بل يكددا للقضدداء علد التمييددز ضددد املدرأة والتدددابري التدرجييددة
-93
ّ
اليت تتال ذا لماية الق اخلصوصية.
 -94وأثنددا ليتوانيددا عل د تصددديق بل يكددا عل د معاذدددات دوليددة وعل د الهددود الدديت ب د لتها
نشاء م سسة وانية لقوا ا نسا تثال ملباد باري وتلدة الديت بد لتها لتحسدني ال درو
الس و .
 -95وأشددارت ماليزيددا إىل القددانو الديددد الد ج أتدداو اريدداذ إجدراءات ملكافحددة أعمددال التمييددز
دال حقدوا النسداء واألافدال واألشدالا ذوج
والعنف القدائم علد الكراذيدة والتحسدينات
ا عاقة.
 -96وأش ددادت املكس ددية ه ددود بل يك ددا الرامي ددة إىل تنفي د د توص دديات الس ددتعراض ال دددورج
الشامال مثال القيام مستقبالا بينشاء م سسة وانية لقوا ا نسا وفقا ملباد باري .

ورح البال األسود باألنش ة اليت اض لعا هبا بل يكدا لضدما املسداواة بدني النسدني
-97
ّ
وس دلّط الض ددوء عل د سياس ددات التعل دديم الشددامال لمي ددل األاف ددال ذوج ا عاقددة وإدم دداج امله دداجرين
وأعرب عن قلقب إزاء ا ساءة إىل األافال وظاذرة أافال الشوارع.

 -98وذن د املغددرب بل يكددا عل د تصددديقها عل د صددكو جديدددة لقددوا ا نسددا ل سدديما
التفاقي ددة الدولي ددة لماي ددة مجي ددل األش ددالا م ددن الختف دداء القس ددرج وعلد د اله ددود ال دديت تبد د هلا
التعص والتمييز.
ملكافحة العنصرية و ّ

 -99وأشددارت بل يكددا إىل أ منددل التح دريض عل د الكراذيددة يشددكال أح ددد القيددود القانونيددة عل د
حريددة التعبددري وأ األسدداس القددانوين الرامد إىل مكافحتهددا يقددوم علد ثالثددة قدوانني احتاديددة ذد  :القددانو
الرام د د إىل قم ددل بع ددض األعم ددال املس ددتلهمة م ددن العنص د درية أو ك ددر األجان د د ؛ والق ددانو الرام د د إىل
مكافح ددة أش ددكال معين ددة م ددن التميي ددز وق ددانو قم ددل إنك ددار ا ب ددادة ال دديت ارتكبه ددا الن ددام الق ددوم -
الش اك األملاين خالل الرب العاملية الثانيدة أو التقليدال مدن أمهيتهدا أو تميرذدا أو ت ييددذا .وبا ضدافة
التعص .
إىل ذلة شرعا الكومة حتضري خ ة عمال وانية ضد العنصرية وكر األجان و ّ
 -100وفيمددا يتعلددق بددالتمييز وخاصددة السددكن والعمددال ذ ّكددر الوفددد ب د القددانو البل يك د
يددنص عل د أ املسدداواة املعاملددة تشددمال مجيددل ددالت اليدداة اجملتمددل .وسددعي ا إىل مكافحددة
التنوع .وذنا
التنوع منها مقياس ّ
التمييز الق اعات املالتلفة وضعا بل يكا آليات لقياس ّ
عدة مبدادرات أالقتهدا السدل ات العامدة ومجعيدات مهنيدة ومجعيدات شدركات هبدد التوعيدة خب در
ممارسات التوظيف اليت يثبا أهنا ييزية وت ت عليها آثار ضارة.
 -101وفيما ص إبراز الرموز التقليدية املددارس أشدار الوفدد إىل أندب ل يوجدد قدانو يدن ّم
ارتداء ال اب املدارس .ولكدال م سسدة حريدة اختيدار السدماو بديبراز الرمدوز املميدزة أو منعهدا.
لكن حق األافال ارتياد املدارس ل يزال قائم ا.
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 -102وفيمددا ددص العقوبددة البدنيددة فعلد الددرغم مددن أ القددانو البل يكد ل مينعهددا صدراحة
في ممارستها ل يُتهاو فيها.

 -103وفيمدا ددص مسد لة تشدويب األعضدداء التناسددلية ل ندداث اعتمدددت بل يكددا مند عددام 2000
قانوندا ُجيدّدرم ذد ا العمددال وجييددز القددانو صدراحة مند شددهر وز/يوليددب  2014معاقبددة األشددالا الد ين
ميارسددو أج شددكال مددن أشددكال تشدويب األعضدداء التناسددلية ل ندداث أو يسددهلونب أو يش د عونب إضددافة
يضو عل ذ املمارسة.
إىل األشالا ال ج ّ
 -104وأش ددادت ناميبي ددا بالت دددابري ال دديت اريد د ا بل يك ددا ع ددام  2013و 2014ملكافح ددة
العنصرية والتمييز.
 -105وأحااددا نيبددال علم دا بال بيعيددة الليماليددة للتدددابري الوقائيددة الراميددة إىل مكافحددة العنص درية
والتش ّدد وكر األجان .

 -106وأثن ددا ذولن دددا علد د خ ددط العم ددال اهلادف ددة إىل مكافح ددة ك ددر املثلي ددني ومغ ددايرج اهلوي ددة
النسانية وش ّددت عل ضرورة ضما اح ام الشراة ملعايري حقوا ا نسا .
 -107وأقد ّدرت نيكدداراغوا بددالهود الراميددة إىل تعزيددز الدددمو الجتمدداع والتسددام واح د ام تعدددد
الثقافات وملكافحة العنف وتعزيز حقوا الشباب.

ددالت حق ددوا ال ف ددال واملس دداواة ب ددني
 -108وأش ددادت الن ددرويو تابع ددة الس ددتعراض األول
النسني ومكافحة العنصرية فضالا عدن التعدديالت القانونيدة الديت أجريدا تاحدة التصدديق علد
اتفاقية ل أوروبا بش منل ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنز (اتفاقية اس نبول).
ورحبا باكستا بالتقددم الد ج أحرزتدب بل يكدا تنفيد توصديات السدتعراض الددورج
ّ -109
الشامال األول وأثنا عل ما جتريب مدن إصدالحات متواصدلة للقدوانني الوانيدة بغيدة تعزيدز حقدوا
ا نسا .
ورحبددا بنمددا باملشدداورات مددل اجملتمددل املدددين أثندداء إعددداد التقريددر وبالتعددديالت التشدريعية
ّ -110
اهلادفة إىل إرساء املساواة بني الرجال واملرأة نقال السم العائل إىل األافال.
 -111وأقد ّدرت بددريو ب د بل يكددا عد ّدززت ال دوار بددني الثقافددات سياسددا ا اخلاصددة
ال بوج والجتماع وأهنا وضعا سياسة وانية للمهاجرين والالجاني.

اجملددالني

 -112وذند ت الفلبددني بل يكددا عل د حتسددينها للسياسددات اخلاصددة باملهدداجرين واددالم الل ددوء
وعل إاارذا القانوين الواا الرام إىل حاية حقوا املرأة وتعزيزذا.
ددال الددق العمددال
 -113وأعربددا بولندددا عددن تقددديرذا ل نش د ة الدديت تقددوم هبددا بل يكددا
وأثنددا عل د الهددود الدديت ب د لتها لتعزيددز الدددمو الجتمدداع ومكافحددة التمييددز ودعددم األشددالا
ذوج ا عاقة.
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ورحبددا المتغددال بدداخل وات ا جيابيددة الدديت اري د ا بل يكددا من د السددتعراض السددابق اخلددا
ّ -114
هبد ددا د ددا ذلد ددة التصد ددديق عل د د الموتوكد ددول الختيد ددارج امللحد ددق بالعهد ددد الد دددو اخلد ددا بد ددالقوا
القتصادية والجتماعية والثقافية والتفاقية الدولية لماية مجيل األشالا من الختفاء القسرج.
 -115وأشادت مجهورية كوريا تابعة الستعراض األول الديت أدت إىل إدخدال حتسدينات بشد
اكت اظ الس و وعدم التمييز واملساواة بني النسني وا دماج الجتماع .
ورحبا مجهورية مولددوفا بدالتزام بل يكدا بالتصدديق علد الموتوكدول الختيدارج لتفاقيدة
ّ -116
أقرت بالتحسينات اليت جرت لضما حقوا ال فدال والبدا تعليقدات علد
مناذضة التع ي و ّ
القانو الديد بش القتال الرحيم ل افال والستغالل النس ل افال.
 -117وأشددار الحتدداد الروسد إىل الهددود املب ولددة لتعزيددز إدمدداج مجاعددة الرومددا وأثد علد وضددل
القصر للتحرش النس .
تعرض ّ
مقياس احتادج للفقر وأعرب عن قلقب إزاء ّ
 -118وأعربا اململكة العربية السعودية عن قلقها إزاء م اذر التمييز والعنصرية وكر األجان
وكراذية ا سالم رغم ما تب لب بل يكا من جهود ذ ا الصدد.

ورحبا السنغال بالنهو التشارك والشدامال الد ج تعتمدد بل يكدا خدالل إعدداد التقريدر
ّ -119
الددواا وبددالهود الدديت تبد هلا لتنفيد مع ددم التوصدديات الدديت قبلتهددا والتصددديق علد عدددة صددكو
دولية لقوا ا نسا .
 -120وأثن ددا صد دربيا علد د دم ددو البع ددد النس دداين اسد د اتي ية بل يك ددا وشد د ّ عا ح ددالت
التصالت اليت تتناول املساواة بني النسني وخاصة العنف القائم عل ندوع الدن  .وشد ّ عا
بل يكا عل التصديق عل اتفاقية اس نبول.
ورحبا سنغافورة هود بل يكا ملكافحدة العنصدرية والتمييدز دا فيهدا إصددار مد كرة مشد كة
ّ -121
عام  2013بش سياسة رصد التمييز والعنف القائم عل الكراذية ومالحقة مرتكبيب.
ورحب ددا س ددلوفاكيا ب ددادرات تعزي ددز الماي ددة القانوني ددة للنس دداء واألاف ددال وحيّددا اله ددود
ّ -122
الرامية إىل زيادة مرافق استقبال االم الل وء واملهاجرين .وأشارت سلوفاكيا إىل التحدج املتمثدال
اكت اظ الس و بل يكا.
 -123وأشددادت سددلوفينيا بتصددديق بل يكددا عل د الموتوكددول الختيددارج امللحددق بالعهددد الدددو
اخلا بالقوا القتصادية والجتماعية والثقافية والموتوكول الختيارج لتفاقية حقوا ال فدال
ورحبددا بالتحسددينات الدديت حققتهددا التدددري والتثقيددف قددوا ا نسددا وفيمددا يتعلددق بينشدداء
ّ
م سسة وانية لقوا ا نسا .
 -124وأشددارت جنددوب أفريقيددا بيجيابيددة إىل قددانو عددام  2013ملكافحددة التمييددز بل يكددا ال د ج
شد ّدد العقوبددات علد بعددض الدرائم ذات الددوافل التمييزيددة املشددددة للعقوبددة وإىل السد اتي ية الوانيددة
دماج مجاعة الروما.

GE.16-05884

15

A/HRC/32/8

 -125وذنّ د ت إسددبانيا بل يكددا عل د التسددوية الدديت توصددلا إليهددا بش د إلغدداء عقوبددة ا عدددام
ومكافحة كراذية مغايرج اهلوية النسانية.
 -126وأشددارت سددرج لنكددا إىل خ ددة العمددال الوانيددة ملكافحددة الجتددار بالبشددر وتوسدديل قواعددد
القصر غري املصحوبني ب ويهم وال ين يعيشو حالة ضعف.
الوصاية لتشمال ّ
 -127وأحااا دولة فلس ني علما عل حنو إجيا بالتدابري املتالد ة لصداا األشدالا
ا عاقة و ا األعمال وحقوا ا نسا .

ذوج

ورحبا المازيال بيعداد خ دط عمدال ملكافحدة كدر املثليدني وكدر مغدايرج اهلويدة النسدانية
ّ -128
وإدراج حاية قانونية إضافية القوانني الداخلية لفائدة األشالا املتحولني جنسيا.
 -129وأعربا سويسرا عن ارتياحها للتدابري املهمة اليت اريد ا بل يكدا لتنفيد التوصديات الديت
قبلتها الستعراض األول.
 -130وأشددارت ااجيكسددتا إىل الهددود املب ولددة للوفدداء باللتزامددات الدوليددة
ا نسا وحتسني القوانني عم التصديق عل الصكو الدولية لقوا ا نسا .

ددال حقددوا

 -131وأشادت تايلند بالدور ال ج ت ديدب احملداكم بل يكدا دعدم قدانو حقدوا ا نسدا .
ورحبا بينشاء عدة م سسدات معنيدة قدوا ا نسدا مدن بينهدا مركدز تكداف الفدر ومكافحدة
ّ
العنصرية.
 -132وأعربا مجهورية مقدونيا اليوغوسدالفية سدابقا عدن قلقهدا إزاء حدالت وأشدكال خ داب
الكراذية والتمييز وكر األجان .
 -133وأفادت بل يكا مداخلتها األخرية ب قانو القتال الرحيم يرفل صفة الدرم عدن ذد
املمارسددة بثالثددة شددروط ذ د  :أ يتمتددل امل دريض باألذليددة ويكددو واعي د ا وقددا تقدددمي ال ل د ؛ وأ
يقدددم ال ل د بشددكال اددوع ومتع ّقددال ومتكددرر مددن دو ضددغط خددارج ؛ وأ يكددو امل دريض
وضل ام مي وس منب ويعاين من آلم جسدية ونفسية مستمرة وغري حمتملة .ول ُجيم أج ابي
عل ممارسة القتال الرحيم .وأخريا تتوىل لنة احتادية مراقبة ذ ا القانو وتقييم اح امب.

القصر غري املصحوبني ب ويهم يدنص القدانو علد
 -134وفيما يتعلق باحت از األجان من ّ
أنددب ن يعددد مددن املمكددن احت ددازذم .وحددني يعددر شددالص علد أنددب قاصددر أجنددم غددري مصددحوب
ب ويددب ينقددال خددالل  24سدداعة بعددد تبليغددب بددالقرار املتعلددق بتحديددد سددنّب إىل مركددز مراقبددة وتوجيددب.
القصر األجان املصحوبو ب ويهم فيبقو مرفق إقامة أو سكن خا إذا ن يستوفوا
أما ّ
شرط الدخول وا قامة أو عندما تنته صالحية إقامتهم أو تكو غري قانونية.
 -135وردا عل األسالة اليت اُرحا عدن مكافحدة الفقدر أشدار الوفدد إىل أ بل يكدا شدرعا
إعداد اخل ة الحتادية الثالثة ملكافحدة الفقدر الديت تتضدمن تددابري خاصدة بشد الددخال والعمدال
والصحة والسكن والصول عل ال اقة والستفادة من اخلدمات العامة .وجيدرج إعدداد اخل دة
الوقا الراذن ومن املرتق أ تعتمد خالل عام .2016
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 -136وتددرن بل يكددا أ التقدددم التكنولددوج ال د ج شددهدتب السددنوات األخددرية جعددال الددق
اخلصوص ددية مسد د لة ملح ددة أكث ددر م ددن أج وق ددا مضد د  .وتع ددري الكوم ددة أمهي ددة خاص ددة للح ددق
اخلصوصددية وتددن ّم منتددديات تشدداورية تُندداقق فيهددا ذد املسد لة مددل لتلددف الهددات املعنيددة .وتُعددد
لنة حاية اخلصوصية ذياة مراقبة مستقلة ت دج دورا ذاما ذ ا الصدد.
 -137و اخلتام شكر وزير الش و اخلارجية والت ارة اخلارجية والش و األوروبية الوفود الديت
شاركا جلسة التحاور عل ما ارحتب من أسالة وما قدمتب من توصيات .وذ ّكر ب بل يكا
تدددعم مند البدايددة املبدداد الدديت تشد ّكال ركيددزة السددتعراض الدددورج الشددامال وحتد ّدث عددن ا ليددات
الداخليددة ملتابعددة توصدديات السددتعراض الدددورج الشددامال واهلياددات الدوليددة األخددرن املعنيددة قددوا
ا نسا وتنفي ذا.

ثاني ا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -138نظرت بلجيكا في التوصيات التالية التي قُدمت أثناء جلسةة التحةاور وهةي تحظة
بدعمها:
 1-138مواص ةةلة الجه ةةود لت ةةبليل العقو ةةات المرص ةةودة ف ةةي عملي ةةة الت ةةديق
عل بعض ال كوك القانونية ،وفةق التوصةيات التةي قةدمت فةي االةار االسةتعراض
الدوري األول لولجيكا (جمهورية الكونغو الديمقراالية)؛
 2-138اجةراء التعةةديالت الاللمةةة للت ةةديق علة الوروتورةةول االيتيةةاري التفاقيةةة
مناهضة التعبيب (شيلي)؛
 3-138الت ةةديق علة ة الوروتورة ةةول االيتي ةةاري التفاقية ةةة مناهض ةةة التعة ةةبيب
وانشاء آلية وقائية والنية وفقا للوروتورول االيتياري (النرويج)؛
 4-138الت ةةديق علة الوروتورةةول االيتيةةاري التفاقيةةة مناهضةةة التعةةبيب فةةي
أسرع وقت ممكن وانشاء آلية وقائية والنية وفق ا له (رالايستان)؛

 5-138الت ةةديق علة ة الوروتور ةةول االيتي ةةاري التفاقي ةةة مناهض ةةة التع ةةبيب ف ةةي
أقةةرو وقةةت ممكةةن وانشةةاء آليةةة وقائيةةة والنيةةة مسةةتقلة تمتثةةل لمت لوةةات الوروتورةةول
االيتياري (ليختنشتاين)؛
 6-138اإلس ةراع ف ةةي عملي ةةة الت ةةديق علة ة الوروتور ةةول االيتي ةةاري التفاقي ةةة
مناهضة التعبيب (توغو)؛
 7-138اإلس ةراع فةةي الت ةةديق عل ة الوروتورةةول االيتيةةاري التفاقيةةة مناهضةةة
التعبيب (المملكة المتحدة لوري انيا العظم وآيرلندا الشمالية)؛
__________

**
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 8-138تعزيز الجهود للت ديق عل الوروتورول االيتيةاري التفاقيةة مناهضةة
التعبيب (الدانمرك)؛
 9-138تسريع عملية الت ديق علة الوروتورةول االيتيةاري التفاقيةة مناهضةة
التعبيب (جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابق ا)؛

 10-138مواصلة جهودها للت ديق علة الوروتورةول االيتيةاري التفاقيةة مناهضةة
التعبيب (المغرو)؛

 11-138مواص ةةلة جهوده ةةا للت ةةديق علة ة الوروتور ةةول االيتي ةةاري التفاقية ةةة
مناهضة التعبيب في أسرع وقت ممكن (سلوفينيا)؛
 12-138الت ةةديق علة ة الوروتور ةةول االيتي ةةاري التفاقي ةةة مناهض ةةة التع ةةبيب
(جيووتي)؛
 13-138النظةةر ف ةةي الت ةةديق علة ة الوروتورةةول االيتي ةةاري التفاقي ةةة مناهض ةةة
التعبيب (الفلوين)؛
 14-138الت ديق في أسرع وقت ممكن عل الوروتورول االيتيةاري التفاقيةة
مناهضة التعبيب (الورتغال)؛
 15-138الت ديق عل الوروتورول االيتياري التفاقية مناهضة التعبيب البي
وقّعته في عام ( 2005السنغال)؛
 16-138الت ة ةةديق علة ة ة الوروتور ة ةةول االيتي ة ةةاري التفاقي ة ةةة مناهض ة ةةة التع ة ةةبيب
(أذربيجةةان)( ،اسةةتونيا)( ،أوررانيةةا)( ،بولنةةدا)( ،ت ةونس)( ،الجوةةل األسةةود)( ،جورجيةةا)،
(لامويا)( ،فرنسا)( ،لونان)( ،ليتوانيا)( ،هنغاريا)( ،هندوراس)؛
 17-138الت ةةديق علة ة الوروتور ةةول االيتي ةةاري التفاقي ةةة مناهض ةةة التع ةةبيب
(روستاريكا)؛
 18-138الت ديق عل اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد
المرأة والعنف المنزلي (ألوانيا)؛
 19-138اإلسةراع فةةي الت ةةديق علة اتفاقيةةة مجلةةس أوروبةةا بشةأن منةةع ومكافحةةة
العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اس نوول) (ترريا)؛

 20-138الت ديق عل اتفاقية اس نوول (الجول األسود)؛
 21-138المضي قةدما فةي انشةاء مةسسةة والنيةة ،تمتثةل لموةاد ،بةاريس ،تسةاه
في رفالة التمتع الكامل بجميع الحقوق دون تمييز (اروادور)؛
 22-138اإلسة ةراع ف ةةي اعتم ةةاد اال ةةار ق ةةانوني إلنش ةةاء مةسس ةةة والني ةةة لحق ةةوق
اإلنسان تمتثل لمواد ،باريس (فيجي)؛
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 23-138تسريع عمليةة انشةاء مةسسةة والنيةة لحقةوق اإلنسةان تمتثةل لموةاد،
باريس (تونس)؛
 24-138اإلسراع في انجةال عمليةة انشةاء مةسسةة والنيةة لحقةوق اإلنسةان تمتثةل
لمواد ،باريس (هنغاريا)؛
 25-138منح األولوية إلنشاء مةسسةة والنيةة لحقةوق اإلنسةان تمتثةل لموةاد،
باريس (نيوال)؛
 26-138تسريع عملية انشاء مةسسة والنية لحقوق اإلنسان (سلوفينيا)؛
 27-138تكثيف جهودها إلنشاء مةسسةة والنيةة لحقةوق اإلنسةان تمتثةل لموةاد،
باريس (الفلوين)؛
 28-138اإلسة ةراع ف ةةي انش ةةاء مةسس ةةة والني ةةة لحق ةةوق اإلنس ةةان تمتث ةةل لمو ةةاد،
باريس (جمهورية روريا)؛
 29-138اإلس ةراع فةةي انشةةاء مةسسةةة والنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان تمتث ةل لموةةاد،
باريس (الدانمرك)؛
 30-138اإلس ةراع فةةي انشةةاء مةسسةةة والنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان تمتثةةل لموةةاد،
باريس (جورجيا)؛
 31-138اإلسراع في انشاء مةسسة والنية لحقوق اإلنسان تمتثل امتثةاالا تامةا
لمواد ،باريس (هولندا)؛
 32-138اإلس ةراع فةةي انشةةاء مةسسةةة والنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان تمتثةةل لموةةاد،
باريس (م ر)؛
 33-138الش ةةروع ف ةةي أق ةةرو وق ةةت ممك ةةن بينش ةةاء مةسس ةةة والني ةةة لحق ةةوق
اإلنسان تمتثل لمواد ،باريس (توغو)؛
 34-138انشاء مةسسة والنية لحقوق اإلنسان (المغرو)؛
 35-138المو ةةادرة الة ة انش ةةاء مةسس ةةة والني ةةة لحق ةةوق اإلنس ةةان ف ةةي بلجيك ةةا
(الهند)؛
 36-138انشةةاء مةسسةةة والنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان تمتثةةل امتثةةاالا تام ة ا لموةةاد،
باريس وتكون قوية وممولة تمويالا جيدا (النرويج)؛
 37-138انشةةاء مةسسةةة والنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان تمتثةةل امتثةةاالا تام ةا لموةةاد،
باريس ،عل سويل األولوية (أستراليا)؛
 38-138انشةةاء مةسسةةة والنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان تمتثةةل لموةةاد ،بةةاريس دون
مزيد من التأيير (آيرلندا)؛
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 39-138انشةةاء مةسسةةة والنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان تمتثةةل امتثةةاالا تام ة ا لموةةاد،
باريس ،وفق ما تعهدت به بلجيكا في جولة االستعراض السابقة (رالايستان)؛
 40-138انشاء مةسسة والنية لحقوق اإلنسان تمتثل لمواد ،باريس (ناميويا)؛
 41-138انشةةاء مةسسةةة والنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان تمتثةةل امتثةةاالا تام ة ا لموةةاد،
باريس (بلغاريا)؛
 42-138انشةةاء مةسسةةة والنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان تمتثةةل امتثةةاالا تام ة ا لموةةاد،
باريس (ألمانيا)؛
 43-138انشة ةةاء مةسسة ةةة والنية ةةة لحقة ةةوق اإلنسة ةةان تمتثة ةةل لموة ةةاد ،بة ةةاريس
(أذربيجان)( ،بارستان)( ،تشاد)( ،جنوو أفريقيا)؛
 44-138انشةةاء مةسسةةة والنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان تمتثةةل لموةةاد ،بةةاريس بغيةةة
تعزيز الحقوق والضمانات األساسية وحمايتها (بنما)؛
 45-138انشاء مةسسة والنية لحقوق اإلنسان تمتثل لمواد ،باريس المتعلقة
بمررز المةسسات الوالنية لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها (الورتغال)؛
 46-138انشاء مةسسة لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها تتسق ومواد ،باريس
(شيلي)؛
 47-138انشةةاء مةسسةةة والنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان وفةةق موةةاد ،بةةاريس عةةن الريةةق
ابةرام اتفةةاق تعةةاون بةةين مختلةةف الكيانةةات الولجيكيةةة ،دون المسةةاس بعمةةل واسةةتقالل
المةسسات القائمة المكلفة بوالية في مجال حقوق اإلنسان (فرنسا)؛
 48-138مواص ةةلة الح ةةوار الض ةةروري لض ةةمان انش ةةاء مةسس ةةة والني ةةة لحق ةةوق
اإلنسان (أوروغواي)؛
 49-138ضمان التنفيب الكامل لالتفاق الحكومي إلنشاء آليةة والنيةة لحقةوق
اإلنسان تمتثل لمواد ،باريس (ليتوانيا)؛
 50-138النظ ةةر ف ةةي انش ةةاء مةسس ةةة والني ةةة لحق ةةوق اإلنس ةةان تمتث ةةل لمو ةةاد،
باريس (اندونيسيا)؛
 51-138اعتماد تدابير إلنشاء مةسسة والنية لحقوق اإلنسان تمتثةل لموةاد،
باريس (الوحرين)؛
 52-138اتمام عملية انشاء مةسسة والنية لحقوق اإلنسان (قيرغيزستان)؛
 53-138اشةراك المجتمةةع المةةدني فةةي متابعةةة عمليةةة تنفيةةب توصةةيات االسةةتعراض
الدوري الشامل (بولندا)؛
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 54-138ليةادة الجهةود لتعزيةةز المسةاواة بةين الجنسةةين فةي المجةالين االقت ةةادي
والسياسي (اليابان)؛
 55-138مواصةةلة العمةةل عل ة مواءمةةة السياسةةات والقةةوانين الوالنيةةة المرتو ةةة
بحقةةوق الم ةرأة مةةع ال ةةكوك الدوليةةة لحقةةوق اإلنسةةان التةةي أصةةوحت الرف ةا فيهةةا
(نيكاراغوا)؛
 56-138ضةةمان التنفيةةب الفعةةال للقةةوانين التةةي تضةةمن حقةةوق المةرأة ،بمةةا فةةي
ذلك القانون البي يحظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث (بوتسوانا)؛
 57-138مواصلة ببل الجهود للتخفيف من التمييز ودع جهود ادماج أفراد
األقليات (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 58-138اتخاذ تدابير قوية عل المستوى االتحادي لمكافحة العن رية ورره
األجانب والتع ّب والتمييز عل أسس دينية (روبا)؛
 59-138اتخةةاذ تةةدابير اضةةافية لمكافحةةة العن ةرية والت ةةرو ورةةره األجانةةب
(قيرغيزستان)؛
 60-138تكثيف جهودها لمكافحة التمييز والتع ّب ال سيما الاء المسلمين
والمهاجرين واألشخاص من أصول أفريقية (تونس)؛
 61-138مواصةةلة تعزيةةز عملهةةا مةةع قةةادة المجتمعةةات لونةةاء الةةدع المجتمعةةي
عل ة جمي ةةع المس ةةتويات للوصةةول الة ة ت ةةدابير تحمةةي األش ةةخاص األرث ةةر عرض ةةة
للعن رية والتمييز (سنغافورة)؛
 62-138تعزيز التةدابير الهادفةة الة مكافحةة أعمةال العن ةرية والت ةرو ورةره
األجانب وببل جهود لتحسين الحوار ومعالجة الحساسية بين األعراق والثقافات
والديانات (ماليزيا)؛
 63-138ض ةةمان المكافح ةةة الفعال ةةة لجمي ةةع مظ ةةاهر رراهي ةةة اإلس ةةالم وتعزي ةةز
التسامح والحوار بين الثقافات واحترام التنوع في المجتمع (أذربيجان)؛
 64-138ليادة الترريز عل الوقاية من التع ّب الديني عن الريق تعزيز تدابير
منةةع رراهيةةة اإلسةةالم ومكافحتهةةا ،وتنفيةةب المةةبررة المتعلقةةة بالمواالنةةة الفلمنكيةةة
وسياسة اإلدماج (بنغالديش)؛
 65-138مواصةةلة التنفيةةب الفعةةال للقةةوانين المرتو ةةة بمكافحةةة التمييةةز وجةرائ
الكراهية القائمة عل العرق والديانة (سنغافورة)؛
 66-138دراسة ةةة مة ةةدى الحاجة ةةة ال ة ة اعتمة ةةاد ي ة ةةة عمة ةةل والنية ةةة لمكافحة ةةة
العن رية (بيالروس)؛
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 67-138تنفي ةةب حم ةةالت عام ةةة لتوعي ةةة الجمه ةةور م ةةن أج ةةل تعزي ةةز التس ةةامح
واحتة ةرام التن ةةوع الثق ةةافي ومكافح ةةة األفك ةةار المس ةةوقة واألفك ةةار النم ي ةةة والتميي ةةز
والعن رية ورراهية اإلسالم (اإلمارات العربية المتحدة)؛
 68-138اتخ ةةاذ الت ةةدابير الاللم ةةة الت ةةي تكف ةةل أوالا تحس ةةين الحماي ةةة لجمي ةةع
ض ةةحايا التميي ةةز بس ةةوب ر ةةره األجان ةةب ،وياص ةةة رراهي ةةة اإلس ةةالم ،وثانية ةا إلجة ةراء
حمالت توعية لمكافحة الخلط بين المهاجرين والمسلمين واإلرهاو (الجزائر)؛
 69-138تعمي ةةق ت ةةدابير التوعي ةةة بش ةةأن مكافح ةةة التميي ةةز ،ال س ةةيما م ةةن ي ةةالل
ضمان التحقيق في األعمال ذات ال ويعية التمييزية ومعاقوة مرتكويها (األرجنتين)؛
 70-138اعداد وتنفيب حمالت تثقيف وتوعية لتعزيز التنوع واالحترام ،اضافة
ال ادانة العن رية ورره األجانب (رندا)؛
 71-138مواصةةلة ت ويةةق موةةاد ،حقةةوق اإلنسةةان واحترامهةةا فةةي تنفيةةب تةةدابير
مكافحة اإلرهاو ،ال سيما الحق في الخ وصية وحرية التعوير والتنقل (جمهوريةة
روريا)؛
 72-138ضةةمان احتةرام الحقةةوق األساسةةية فةةي االةةار التةةدابير الدايليةةة لمكافحةةة
اإلرهاو وجميع أشكال الت رو (تايلند)؛
 73-138ضة ة ةةمان التنسة ة ةةيق الفعة ة ةةال عل ة ة ة المسة ة ةةتويات االتحادية ة ةةة واإلقليمية ة ةةة
والمجتمعية فةي مراقوةة حةاالت التنمةيط االثنةي غيةر المشةروع والعن ةرية ،ال سةيما فةي
سياق التهديدات اإلرهابية األييرة (آيسلندا)؛
 74-138تحسين تدريب عناصر الشرالة لزيادة الةوعي بخ ةر التنمةيط العرقةي
(ترريا)؛
 75-138مواصةلة جهودهةا لتحسةين الظةروو فةةي مرافةق االحتجةال تمشةي ا مةةع
قواعد بانكوك (تايلند)؛
 76-138مواصلة السعي ال يفض االرتظاظ في السجون ومرافق االحتجةال
مةةن يةةالل مواصةةلة تشةةييد المرافةةق وتحسةةينها بوسةةائل أيةةرى (الواليةةات المتحةةدة
األمريكية)؛
 77-138تكثيف جهودها لمنع ارتظاظ السجون (جيووتي)؛
 78-138مواصلة يفةض ارتظةاظ السةجون عوةر تةوفير مرافةق جديةدة ومالئمةة
(ألمانيا)؛
 79-138مواص ةةلة الجه ةةود للح ةةد م ةةن ارتظ ةةاظ الس ةةجون ف ةةي س ةةياق الخ ةةة
الرئيسية ( 2016-2012-2008اليونان)؛
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 80-138تسة ةريع الجه ةةود لتحس ةةين الظ ةةروو ف ةةي الس ةةجون ،ال س ةةيما مس ةةألة
االرتظاظ (سلوفاريا)؛
 81-138مواصلة تحسين الظروو في السجون ،بما في ذلك مسةألة االرتظةاظ،
وتة ةةوفير مرافة ةةق ياصة ةةة للمجة ةةرمين الة ةةبين يعة ةةانون مة ةةن اض ة ة رابات تتعلة ةةق بال ة ةةحة
العقلية (أستراليا)؛
 82-138اتخ ةةاذ ت ةةدابير فعال ةةة لتحس ةةين و ةةروو الس ةةجون ويف ةةض االرتظ ةةاظ
(أذربيجان)؛
 83-138مواصلة تحسةين التةدابير التةي تكفةل ح ةول المحتجةزين الم ةابين
بأمراض عقلية عل يدمات مالئمة في مجالي ال حة واعادة الةتأهيل (رندا)؛
ومنسةةقة لمكافحةة العنةةف المنزلةةي،
 84-138اعةداد وتنفيةةب اسةتراتيجية شةةاملة ّ
وال سيما العنف ضد المرأة (روبا)؛
 85-138تنفيب ي ة العمل الوالنية لمكافحة عنف العشير وغيةره مةن أشةكال
العنف المنزلي (السويد)؛
 86-138مواصةةلة ايةةالء أهميةةة عل ة سةةويل األولويةةة لموضةةوع العنةةف المنزلةةي
والعنةةف القةةائ عل ة نةةوع الجةةنس ،ال سةةيما االغت ةةاو وغيةةره مةةن ج ةرائ العنةةف
الجنسي ،عل جميع المستويات ،بما فةي ذلةك تلةك التةي يرتكوهةا أفةراد الشةرالة
أو مووفو القضاء (بلغاريا)؛
 87-138متابعةةة السياسةةات الوالنيةةة الراميةةة ال ة دع ة ضةةحايا العنةةف دايةةل
األسرة (الجمهورية الدومينيكية)؛
 88-138اعتمة ةةاد ي ة ةةة العمة ةةل الوالنية ةةة للفتة ةةرة  2019-2015لمكافحة ةةة
العنف القائ عل نوع الجنس في أسرع وقت ممكن وتنفيبها (رالايستان)؛
 89-138بة ة ةةبل الجهة ة ةةود الاللمة ة ةةة للت ة ة ةةديق عل ة ة ة ي ة ة ةةة العمة ة ةةل الوالنية ة ةةة
الخامسة ( 2019-2015الجمهورية الدومينيكية)؛
 90-138مواصةةلة جهودهةةا فةةي مجةةال حقةةوق الم ةرأة وضةةمان التنفيةةب الفعةةال
لخ ة العمل الوالنية السادسة لمكافحة العنف القائ عل نوع الجنس (آيسلندا)؛
 91-138تةةأمين أمةةوال رافيةةة إلعةةداد ي ةةة عمةةل والنيةةة لمكافحةةة العنةةف ضةةد
النساء والفتيات ،للفترة  ،2019-2015ورفالة تنفيبها بفعالية (اسوانيا)؛
 92-138مواصلة الجهود لتنفيب ي ة العمل الوالنية لمكافحةة جميةع أشةكال
العنف القائ عل نوع الجنس (فرنسا)؛
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 93-138مواصلة ترريزها عل العنف المنزلي والعنف القائ عل نوع الجنس
وضمان التنفيب الفعال لخ ة العمل الوالنية في هبا ال دد (صربيا)؛
 94-138تسةةهيل اسةةتفادة النسةةاء بفعاليةةة مةةن القضةةاء فةةي حةةاالت التحة ّةر
الجنسي (اليونان)؛
 95-138لي ة ةةادة ع ة ةةدد الم ة ةةسوي المخ ة ةةة للنس ة ةةاء ض ة ةةحايا العن ة ةةف وق ة ةةدراتها
االستيعابية وضمان استفادة جميع النساء من هبه المسوي دون تمييز (ليختنشتاين)؛
 96-138اتخ ةةاذ ت ةةدابير لمكافح ةةة اس ةةاءة معامل ةةة األالف ةةال ومنعه ةةا ،ال س ةةيما
االعتداء عل أالفال الشوارع (الورتغال)؛
 97-138تعزيةةز التنس ةةيق ب ةةين مختل ةةف السةةل ات الت ةةي تش ةةارك ف ةةي مكافح ةةة
االتجار ،بما فيها السل ات المسةولة عن مساعدة الضحايا وحمايته  ،وال سةيما
األالفال (فرنسا)؛
 98-138اعتماد تدابير لتعزيز آليات مكافحة االتجةار والترريةز بشةكل يةاص
عل االتجار بالفتيان والفتيات لالستغالل الجنسي (هندوراس)؛
 99-138ليةةادة الجهةةود الراميةةة ال ة مكافحةةة االتجةةار بالوشةةر وته ةريوه عةةن
الريق التنفيب الفعال لخ ة العمل الوالنية التي وضعتها (بنما)؛
 100-138النظر في تدابير تشةريعية وسياسةاتية اضةافية لمنةع االتجةار باألالفةال
ألغراض جنسية (صربيا)؛
 101-138مواصلة الجهود الموبولة لمكافحة االتجةار بالوشةر تمشةيا مةع ي ةة
العمل الوالنية لمكافحة االتجار بالوشر وااللتزامات الدولية (سري النكا)؛
 102-138تعزيةةز رصةةد ضةةحايا االتجةةار باألالفةةال وضةةمان تةةوفر آليةةات لإلحالةةة
والمسةةاعدة تكةةون مالئمةةة الحتياجةةات الضةةحايا وم ةةالحه الفضةةل (جمهوريةةة
مولدوفا)؛
 103-138مواصلة تعزيز آليةات مسةاعدة ضةحايا االتجةار والترريةز ياصةة علة
األالفال ضحايا هبه الجريمة (رولومويا)؛
 104-138مواصلة الجهود الموبولة عل المسةتوى الةدولي لمكافحةة اإلفةالت
من العقاو (أرمينيا)؛
 105-138النظةةر فةةي الغةةاء شةةرو الخضةةوع لعمليةةات جراحيةةة لمغةةايري الهويةةة
الجنسانية الراغوين بالح ول عل اعتراو قانوني بنوعه الجنساني (اسرائيل)؛
 106-138تع ةةديل الق ةةوانين للس ةةماا بتغيي ةةر الهوي ةةة المدني ةةة دون الحاج ةةة الة ة
جراحة مسوقة (اسوانيا)؛
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 107-138تعزيةةز الةةتفه والتسةةامح الةةوالنيين لمكافحةةة مظةةاهر التمييةةز الةةديني
(الاجيكستان)؛
 108-138مواصلة الجهود لضمان امكانية ممارسة المسةلمين واليهةود لةديانتيه
بحرية (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 109-138تشةةجيع مشةةاررة المةةواالنين وتمثةةيله فةةي جميةةع ق اعةةات المجتمةةع
بغض النظر عن أصله أو دينه (المملكة العربية السعودية)؛
 110-138تعزيةةز أنش ة ة تعمةةي الوُع ةد الجنسةةاني والترريةةز عل ة ليةةادة مشةةاررة
النساء في صناعة القرار ومعالجة الفجوة في األجور بين الجنسين (ماليزيا)؛
 111-138تةةدعي المسةةاواة بةةين الجنسةةين فةةي المجةةال المهنةةي بت ويةةق موةةدأ
"األجر المتسةاوي عةن العمةل المتسةاوي" فةي نظةام األجةور ،وتقلةيف الفجةوة فةي
األج ةةور المرتو ةةة بن ةةوع الج ةةنس الت ةةي ت ةةةدي الحقة ةا الة ة ايتالف ةةات ب ةةين الرج ةةال
والنساء في مخ ات التقاعد (الجزائر)؛
 112-138اعتمةةاد تةةدابير ملموسةةة للقضةةاء علة الفةةروق فةةي العمةةل والحةةد مةةن
عدم المساواة عةن الريةق ضةمان التنفيةب ال ةارم لقةانون عةام  2012الهةادو الة
الحد من عدم المساواة في األجور عل أساس نوع الجنس (بنما)؛
 113-138تعزيز القوانين التي تحظر التمييز ،وال سيما عل أساس نوع الجنس
أو الع ةةرق أو المعتق ةةد ،بغي ةةة تحس ةةين الف ةةرص االقت ةةادية وو ةةروو عم ةةل النس ةةاء
واألقليات (ماليزيا)؛
 114-138اتخ ةةاذ ي ةةوات سة ةريعة ومالئم ةةة لمكافح ةةة التميي ةةز الهيكل ةةي ض ةةد
األشخاص من أصول أجنوية في مجال العمل (الهند)؛
 115-138اعتمةةاد تةةدابير لضةةمان عمةةل الشةةواو وغيةةره مةةن الف ةةات الضةةعيفة
في المجتمع ،بمن فيه األشخاص ذوو اإلعاقة والمهاجرون (االتحاد الروسي)؛
 116-138مواصلة مكافحة فقر األالفال وجعله أولوية والنية (روستاريكا)؛
 117-138مواصلة تعزيز ح ول الف ات الضعيفة عل التعلي (أنغوال)؛
 118-138مواصةةلة بةرامج التثقيةةف بحقةةوق اإلنسةةان ،بمةةا فةةي ذلةةك فةةي مجةةال
الوقاية (أرمينيا)؛
 119-138مواصةةلة جهودهةةا فةةي مجةةال التثقيةةف والتةةدريب فةةي مجةةال حقةةوق
اإلنسان ،ال سيما عن الريق األنش ة الرامية ال تنفيب المرحلة الثالثة من الورنامج
العالمي للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان (سلوفينيا)؛
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 120-138اعتمة ةةاد ي ة ةةة عمة ةةل والنية ةةة تررة ةةز عل ة ة األشة ةةخاص ذوي اإلعاقة ةةة
(استونيا)؛
 121-138مواص ةةلة وض ةةع سياس ةةات تتعل ةةق بيدم ةةاج األش ةةخاص ذوي اإلعاق ةةة،
ياصة في مجال التعلي الشامل للجميع (اسرائيل)؛
 122-138المضةةي قةةدم ا فةةي اإلعمةةال الفعلةةي لحقةةوق األشةةخاص ذوي اإلعاقةةة
واتخاذ ي وات اضافية لتعزيز توويف األشخاص ذوي اإلعاقة (دولة فلس ين)؛
 123-138تحس ةةين ح ةةول األش ةةخاص ذوي اإلعاق ةةة علة ة الخ ةةدمات العام ةةة
وياصة يدمات التعلي والوريد (أستراليا)؛
 124-138وضع استراتيجية لتيسير الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة عن الريق
ي ة والنية (اسوانيا)؛
 125-138مواصلة توسيع ن اق التعلةي  ،وياصةة ادمةاج األالفةال ذوي اإلعاقةة
(الجمهورية الدومينيكية)؛
 126-139مواصلة الجهود التي توبلها لمنع التمييز ضد جماعة الروما (بيرو)؛
 127-138تسةريع تنفيةةب االسةةتراتيجية الوالنيةةة إلدمةةاج الرومةةا ومكافحةة التمييةةز
في العمل والتعلي والرعاية ال حية (بنن)؛
 128-138اعتم ةةاد ت ةةدابير فعال ةةة لتنفي ةةب االس ةةتراتيجية الوالني ةةة إلدم ةةاج الروم ةةا
ومكافحة التمييز ضد هبه الف ة من السكان في العمل والتعلةي والرعايةة ال ةحية
(االتحاد الروسي)؛
 129-138تعزيز حقوق الشةعوو األصةلية والفالحةين وغيةره مةن العةاملين فةي
المناالق الريفية (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
 130-138حماية المزارع ال غيرة في الولةد وتنفيةب ي ةط ترمةي الة المحافظةة
عليها (جنوو أفريقيا)؛
 131-138ببل المزيد من الجهود لتعزيز اإلدماج بشكل عةام عةن الريةق جملةة
أمةةور منهةةا معالجةةة الو الةةة فةةي أوسةةا الشةةواو والمةةواالنين مةةن أصةةول أجنويةةة،
وياصة لمنع التش ّدد (السويد)؛
 132-138ضة ة ةةمان األمة ة ةةن والسة ة ةةالمة الكة ة ةةاملين للعمة ة ةةال المهة ة ةةاجرين وأسة ة ةةره
(بنغالديش)؛
 133-138ليةةادة تةةدابير منةةع العنةةف المنزلةةي ،ال سةةيما ضةةد المهةةاجرات ،والمعاقوةةة
عليه (رولومويا)؛
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تحول الحماية من العنف ضد الالج ين الة سياسةة حكوميةة
 134-138ضمان ّ
واضحة (رولومويا)؛
 135-138ليةةادة المسةةاعدة اإلنمائيةةة لت ةةل الة النسةةوة المحةةددة الوالغةةة 0.7
بالمائةةة مةةن النةةاتج اإلجمةةالي المحلةةي ل ةةالح التنميةةة المسةةتدامة للولةةدان الناميةةة
(ال ين).
 -139وتحظ التوصةيات التاليةة بتأييةد بلجيكةا التةي تةرى أنهةا نُفةبت بالفعةل أو أنهةا فةي
الور التنفيب:
 1-139رفالةةة الت ويةةق الفةةوريللعهةةد الةةدولي الخةةاص بةةالحقوق االقت ةةادية
واالجتماعية والثقافية في النظام القانوني الدايلي (م ر)؛
2-139
أفريقيا)؛

اعتمةةاد ي ةةة عم ةةل والني ةةة بشةةأن تعم ةةي الوع ةةد الجنس ةةاني (جن ةةوو

3-139
(هندوراس)؛

اعتمةةاد قةةانون لمكافحةةة التمييةةز والعن ةرية والت ةةرو ورةةره األجانةةب

 4-139اتخاذ تدابير فعالة لمنع المسةولين العامين من ممارسة التمييز ضةد
األفة ةراد علة ة أس ةةاس ال ةةدين أو المعتقة ةةد أثن ةةاء أداء واجو ةةاته (المملك ةةة العربية ةةة
السعودية)؛
5-139

مقاضاة مرتكوي الجرائ بدوافع رره األجانب والكراهية (بارستان)؛

6-139
(اندونيسيا)؛

تعزيةةز جهودهةةا مةةن أجةةل التنفيةةب الكامةةل التفاقيةةة مناهضةةة التعةةبيب

 7-139ضةةمان اسةةتفادة األشةةخاص المحتجةزين مةةن جميةةع الضةةمانات القانونيةةة
األساسية منب لحظة سلب حريته (جمهورية ايران اإلسالمية)؛
 8-139اج ةراء تحقيةةق نزيةةه فةةي جميةةع حةةاالت اسةةاءة المعاملةةة واالسةةتخدام
المفر للقوة من قول المووفين المكلفين بينفاذ القانون ،بمةا فةي ذلةك الحةاالت
القائمة عل أسس عن رية (أولبكستان)؛
 9-139التحقي ةةق ف ةةي جمي ةةع ادع ةةاءات االس ةةتخدام المف ةةر للق ةةوة والعن ةةف
ب ةةدوافع عن ة ةرية واس ةةاءة المعامل ةةة م ةةن قو ةةل الم ةةووفين المكلف ةةين بينف ةةاذ الق ةةانون
وتقدي المسةولين ال العدالة (أذربيجان)؛
 10-139اتخةةاذ جميةةع التةةدابير الاللمةةة للحةةد بشةةكل فةةوري مةةن العنةةف الةةبي
يمارسه أفةراد الشةرالة واسةاءة معةاملته لألشةخاص مةن أصةول مهةاجرة (جمهوريةة
ايران اإلسالمية)؛
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 11-139ضة ةةمان احتجة ةةال جمية ةةع األشة ةةخاص مسة ةةلوبي الحرية ةةة فة ةةي وة ةةروو
انس ةةانية ،وفقة ةا لمو ةةاد ،األمة ة المتح ةةدة األساس ةةية لمعامل ةةة الس ةةجناء واجة ةراءات
التنفيب الفعال للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (بلغاريا)؛
 12-139اجراء اصالحات فعالة لمكافحة ارتظاظ السجون (أنغوال)؛
 13-139اعتماد تدابير لوضع المحتجزين البين يعانون من أمراض عقليةة فةي
مةسسات منف لة عن السجون العادية (أوروغواي)؛
 14-139مواصلة اعتماد تدابير تشريعية وتنفيبية لمكافحة العنف القائ عل
نوع الجنس وايالء اهتمام ياص بالمهاجرين (سري النكا)؛
 15-139منع جميع أشكال العقوبة الودنية بحق األالفال في جميةع األمةارن،
بما فيها المنزل (استونيا)؛
 16-139النظ ةةر ف ةةي اع ةةداد ق ةةوانين واتفاق ةةات تت ةةيح ب ةةدائل ع ةةن الس ةةجن ف ةةي
حاالت الجنح ال غيرة (أوروغواي)؛
 17-139ضةةمان معالجةةة الويانةةات الشخ ةةية وفةةق المعةةايير وااللتزامةةات الوالنيةةة
والدولية والتحقيق في أي انتهارات في هبا ال دد وتعويض الضحايا (ليختنشتاين)؛
 18-139اعةةداد ي ةةة عمةةل والنيةةة ياصةةة لألشةةخاص ذوي اإلعاقةةة وانشةةاء
مجالس استشارية تتوافق مع السياسات والكيانات االتحادية (الكونغو)؛
 19-139ضةةمان وجةةود آليةةة معةةزلة ل ةةناعة الق ةرارات بخ ةةوص األشةةخاص
ذوي اإلعاقة (اسرائيل)؛
 20-139استعراض القوانين واعتماد تدابير ترمي ال ضمان ح ةول األالفةال
ذوي اإلعاقةة واألالفةال ذوي االحتياجةةات التعليميةة الخاصةةة وأالفةال األجانةةب أو
األالفةةال مةةن أسةةر فقيةةرة و/أو مةةن األقليةةات علة التعلةةي علة قةةدم المسةةاواة مةةع
غيره من األالفال (المكسيك)؛
 21-139اتخاذ تدابير اضافية لتمكين المهاجرين غير النظاميين من الح ول
عل يدمات الرعاية ال حية (اليونان)؛
 22-136رفالةةة تمكةةين المهةةاجرات مةةن اللةةب الحمايةةة مةةن العنةةف المنزلةةي
ووقف عملية الترحيل في هبا السياق (ألوانيا)؛
 23-139اع ةةادة النظة ةةر فة ةةي جمية ةةع السياسة ةةات المتعلقة ةةة بة ةةالالج ين والة ةةالوي
اللجةةوء لعةةدم حرمةةانه مةةن حقةةوقه األساسةةية واالجتماعيةةة ،وياصةةة ضةةمان عةةدم
احتجال الق ّر غير الم حوبين بةبويه أو وضةعه فةي مرافةق احتجةال مخ ةة
للوالغين (أفغانستان)؛
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 24-139عدم احتجال الالوي اللجةوء اال فةي حةاالت اسةتثنائية والسةعي دائمة ا
ال ة اج ةراء مراجعةةة قضةةائية لحةةاالت االحتجةةال هةةبه ،وفةةق مةةا يةةنف عليةةه القةةانون
الدولي لحقوق اإلنسان (شيلي)؛
 25-139متابعةةة للتوصةةية التةةي قةةدمتها المكسةةيك يةةالل االسةةتعراض السةةابق
بشأن اإللغاء المنهجي الحتجال المهاجرين والالوي اللجةوء ،اعتمةاد تةدابير لتنفيةب
توصةةيات مفوضةةية األم ة المتحةةدة السةةامية لشةةةون الالج ةةين وضةةمان أال يكةةون
للجةةوء األجانةةب ال ة القضةةاء تةةداعيات سةةلوية علة مكةةوثه فةةي الولةةد ،حت ة فةةي
الحاالت التي تقوم عل رره األجانب والتمييز العن ري (المكسيك)؛
 26-139اعتماد تةدابير قانونيةة واداريةة تهةدو الة ضةمان موةدأ عةدم اإلعةادة
القسةرية لتجنةةب تسةةلي الةةالوي اللجةةوء والمهةةاجرين المعرضةةين لخ ةةر التعةةبيب أو
سوء المعاملة ،أو اعادته ال بلدانه (األرجنتين).
 -140س ةتوحث بلجيكةةا التوصةةيات التاليةةة وس ةتقدم ردودا عليهةةا فةةي الموعةةد المناسةةب،
عل ة أال يتجةةاول ذلةةك موعةةد انعقةةاد الةةدورة الثانيةةة والثالثةةين لمجلةةس حقةةوق اإلنسةةان فةةي
حزيران/يونيه :2016
 1-140الت ةةديق علة ة الوروتور ةةول االيتي ةةاري التفاقي ةةة مناهض ةةة التع ةةبيب
وانشاء آلية وقائية والنية فعالة دون تأيير وتزويدها بما يكفي من مةووفين ومةوارد
مالية (الجمهورية التشيكية)؛
 2-140تكثي ةةف العم ةةل الرام ةةي الة ة الت ةةديق علة ة اتفاقي ةةة مجل ةةس أوروب ةةا
اإلالاريةةة لحمايةةة األقليةةات الوالنيةةة التةةي وقعةةت عليهةةا بلجيكةةا فةةي عةةام 2002
(هنغاريا)؛
 3-140الت ديق عل االتفاقيةة اإلالاريةة لحمايةة األقليةات الوالنيةة ،الموقعةة
في عام  ،2001عمالا بقرار مجلس أوروبا ( 1301سويسرا)؛
 4-140تس ة ةريع وتعزية ةةز اإلج ة ةراءات التش ة ةريعية والتثقيفية ةةة لمكافحة ةةة جمية ةةع
أشكال التمييز (جيووتي)؛
 5-140تعزيز وتفعيةل القةوانين والتشةريعات لمكافحةة جميةع أشةكال التمييةز
والعن رية ورره األجانب (لونان)؛
 6-140تفعيةةل الجهةةود للقضةةاء عل ة جميةةع أشةةكال التعويةةر عةةن الكراهيةةة
واالض ة هاد والمضةةايقات عل ة أسةةس اثنيةةة أو ثقافيةةة أو لغويةةة مةةن يةةالل اقامةةة
الش ةرارات وبنةةاء الثقةةة والحةةوار بةةين الةةديانات والثقافةةات واعتوةةار ذلةةك احترام ةا
لحقوق اإلنسان (الاجيكستان)؛
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 7-140حظةةر أي نةةوع مةةن العن ةرية والتمييةةز ورةةره األجانةةب فةةي الخ ةةاو
السياسي واإلعالم والحياة االجتماعية (ال ين)؛
 8-140اعتمةةاد تةةدابير لتجةري التحةريض علة العنةةف علة أسةةاس الةةدين أو
المعتقد (المملكة العربية السعودية)؛
 9-140اعةداد اسةةتراتيجية والنيةةة لمكافحةةة التمييةةز العن ةةري ورةةره األجانةةب
ورراهية اإلسالم تقوم عل حوار مع المنظمات غير الحكومية (ترريا)؛
 10-140تعزي ةةز الخ ةةط والسياس ةةات الوالني ةةة لمن ةةع أعم ةةال التميي ةةز والعن ةةف
بدوافع الكراهية العرقية و/أو الدينية ورره األجانب ورراهية المثليين (شيلي)؛
 11-140اعتماد ي ة عمل والنية لمكافحة العن رية والتمييز العن ةري ورةره
األجانب والتع ّب المت ل به ،بما في ذلك التع ّب الديني والتمييز (الوراليل)؛
 12-140اعتمة ةةاد ي ة ةةة عمة ةةل والنية ةةة شة ةةاملة لمكافحة ةةة العن ة ةرية والتميية ةةز
(أولبكستان)؛
 13-140اعتمة ةةاد ي ة ةةة عمة ةةل والنية ةةة شة ةةاملة لمكافحة ةةة العن ة ةرية (جنة ةةوو
أفريقيا)؛
 14-140اعتم ة ةةاد ي ة ةةة عم ة ةةل والني ة ةةة لمكافح ة ةةة العن ة ة ةرية؛ وحظ ة ةةر جمي ة ةةع
ةروج للتمييةةز العن ةةري وتحة ّةرض عليةةه؛ واعتمةةاد تةةدابير واضةةحة
المنظمةةات التةةي تة ّ
للمكافحة الفعالة للعنف بدوافع عرقية من قول المووفين المكلفين بينفاذ القانون
(بوتسوانا)؛
 15-140تعزيةةز قةةوانين مكافحةةة التمييةةز باعتمةةاد ي ةةة عمةةل والنيةةة لمكافحةةة
العن رية والتمييز العن ري ورره األجانب والتع ّب (روت ديفوار)؛
 16-140اعتمةةاد ي ةةة والنيةةة تتوناهةةا مختلةةف الكيانةةات لمكافحةةة العن ةرية
والتمييز العن ري ورره األجانب والتع ّب (فرنسا)؛
 17-140اعتمةةاد ي ةةة اتحاديةةة لمكافحةةة العن ةرية والتمييةةز العن ةةري ورةةره
األجانب والتع ّب (جمهورية ايران اإلسالمية)؛
 18-140اتخة ةةاذ مزية ةةد مة ةةن اإلج ة ةراءات لوضة ةةع تة ةةدابير تتة ةةيح مراقوة ةةة مظة ةةاهر
العن رية والتمييز ورره األجانب ورصةدها وادانتهةا ،واعتمةاد ي ةة والنيةة لمعالجةة
ومكافحة العن رية والتمييز العن ري ضد األقليات اإلثنية (ناميويا)؛

 19-140اعةةداد ي ةةة شةةاملة وانشةةاء نظةةام لتسةةجيل ومراقوةةة الت ةةورات فةةي
مجال منع رره األجانب والتمييز ،بما في ذلك ي او وجرائ الكراهية (النرويج)؛
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 20-140وضةةع ي ةةة سياسةةية واسةةتراتيجية واضةةحة تضةةمنان االةةالع العةةاملين
في الدوائر العامة وفي الخدمة المدنية علة األفكةار الكامنةة وراء رراهيةة اإلسةالم
ورره األجانب والتع ّب (الوحرين)؛
 21-140تنفيةةب الق ةرار  18/16بشةةأن مكافحةةة التع ةةب ،والتنمةةيط والوص ة
السةةلويين لألشةةخاص ،والتمييةةز والتح ةريض عل ة العنةةف وارتكةةاو العنةةف ضةةده
عل أساس الدين أو المعتقد (الوحرين)؛

 22-140اي ةةالء اهتم ةةام ي ةةاص لحماي ةةة المس ةةنين ف ةةي المجتم ةةع م ةةن التميي ةةز
ومعاملته معاملة مالئمة (الاجيكستان)؛
 23-140النظةةر فةةي توويةةف يو ةراء مسةةتقلين مةةن يةةارج الشةةرالة فةةي اللجنةةة
الدائم ةةة المعني ةةة بمراقو ةةة الش ةةرالة ،تمش ةةي ا م ةةع توص ةةيات لجن ةةة مناهض ةةة التع ةةبيب
لعام ( 2014أستراليا)؛
 24-140تعزيةةز آليةةات مراقوةةة الشةةرالة واإلش ةراو عليهةةا ،ال سةةيما عةةن الريةةق
اللجنة الدائمة لمراقوة الشرالة ودائرة التحقيق التابعة لها (روستاريكا)؛
 25-140اجراء تقيي لمسألة التنميط اإلثني دايل مةسسة الشرالة (هولندا)؛
 26-140تعزيز الجهود للحة ّد مةن ارتظةاظ السةجون وتحسةين الظةروو العامةة
في مرافق االحتجال ،بما في ذلةك تقيةي أثةر وفعاليةة التةدابير المعتمةدة حتة ا ن
لمعالجة هبه المسألة (الجمهورية التشيكية)؛
 27-140تةةوفير مرارةةز احتجةةال متخ ةةة للمرض ة العقليةةين أو المحتج ةزين
المدمنين تراعي احتياجاته الخاصة ووروفه (ألمانيا)؛
 28-140ضمان فعالية لجوء النساء ال القضاء في حةاالت التح ّةر والعنةف
الجنس ةةي والمنزل ةةي ،واعتم ةةاد ق ةةانون لمكافح ةةة العن ةةف الق ةةائ علة ة ن ةةوع الج ةةنس
(جمهورية فنزويال الووليفارية)؛
 29-140وضع تدابير اضةافية لتقةدي المسةاعدة لضةحايا االسةتغالل الجنسةي
والعنف الجنسي (االتحاد الروسي)؛
 30-140سةن قةةانون يحظةةر صةراحة العقوبةةة الودنيةةة حيةةال األالفةةال فةةي جميةةع
األمارن (بولندا)؛
 31-140وضةع نظةام والنةةي لجمةع الويانةةات فةي مجةال مكافحةةة فقةر األالفةةال
(رندا)؛
 32-140النظر في مناقشة االةار القةانون المتعلةق بةالحق فةي الغةباء واعتمةاده
(جمهورية فنزويال الووليفارية)؛
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 33-140اعتمةةاد االةةار قةةانوني والنةةي لحقةةوق األشةةخاص ذوي اإلعاقةةة يتنةةاول
مسألة تيسير الوصول والرعاية والتعلي والعمل (ترريا)؛
 34-140ضةةمان االحت ةرام التةةام لحقةةوق اإلنسةةان ل ةةالوي اللجةةوء والالج ةةين
والمهاجرين والت دي للتع ب والعنةف مةن قوةل مةووفي الشةرالة والتمييةز فةي مجةالي
العمل والسكن (اليابان)؛
 35-140ضمان أن تةدي السياسات والقةوانين واللةوائح الخاصةة بهةا وتةدابير
انفاذهةةا الة فعاليةةة منةةع ي ةةر مشةةاررة األعمةةال التجاريةةة المتنةةامي فةةي االنتهارةةات
في سياق النزاعات المسلحة والت دي له ،بما يشمل حةاالت االحةتالل األجنوةي
(دولة فلس ين).
ظ التوصيات التالية بدع بلجيكا ،لكنها تأيب علم ا بها:
 -141ل تح َ

 1-141الشروع في مراجعة تحفظاتهةا علة العهةد الةدولي الخةاص بةالحقوق
المدنيةةة والسياسةةية وغيةةره مةةن معاهةةدات حقةةوق اإلنسةةان األساسةةية ،وذلةةك بغيةةة
ليادة وتوسيع حماية حقوق اإلنسان في الولد (الجمهورية التشيكية)؛
 2-141اج ةراء التعةةديالت الاللمةةة للت ةةديق عل ة االتفاقيةةة الدوليةةة لحمايةةة
حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسره (شيلي)؛

 3-141مواصةةلة جهودهةةا للت ةةديق علة ة االتفاقيةةة الدوليةةة لحمايةةة حق ةةوق
جميع العمال المهاجرين وأفراد أسره (اندونيسيا)؛
 4-141النظ ةةر ف ةةي الموافق ةةة علة ة االنض ةةمام الة ة االتفاقي ةةة الدولي ةةة لحماي ةةة
حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسره (بيرو)؛
 5-141النظةةر ف ةةي الت ةةديق علة ة االتفاقيةةة الدولي ةةة لحماي ةةة حق ةةوق جمي ةةع
العمال المهاجرين وأفراد أسره (سري النكا) (الفلوين)؛
 6-141االنضة ةةمام ال ة ة االتفاقية ةةة الدولية ةةة لحماية ةةة حقة ةةوق جمية ةةع العمة ةةال
المهةةاجرين وأف ةراد أسةةره (أذربيجةةان) (ارةةوادور) (أوروغةةواي) (ترريةةا) (الجزائةةر)
(السنغال) (غانا) (هندوراس)؛
 7-141الت ة ةةديق عل ة ة االتفاقية ةةة الدولية ةةة لحماية ةةة حقة ةةوق جمية ةةع العمة ةةال
المهة ة ةةاجرين وأف ة ة ةراد أسة ة ةةره (أذربيجة ة ةةان) (الجزائة ة ةةر) (السة ة ةةنغال) (غانة ة ةةا) (م ة ة ةةر)
(هندوراس)؛
 8-141الت ديق عل اتفاقيةة منظمةة األمة المتحةدة للتربيةة والعلة والثقافةة
لمكافحةةة التمييةةز فةةي مجةةال التعلةةي (الورتغةةال) (بةةنن) (تةونس) (غانةةا) (رةةوت ديفةوار)
(هندوراس)؛
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 9-141مةةن شةةأن االةةار قةةانوني مةةن هةةبا القويةةل أن يتةةيح مالحقةةة المحةةار
الوالنية لمرتكوي انتهارات حقوق اإلنسان (فيجي)؛
 10-141تسةريع عمليةةة انشةةاء مةسسةةة والنيةةة مسةةتقلة لحقةةوق اإلنسةةان تعمةةل
بش ةةكل رام ةةل وتمتث ةةل امتث ةةاالا تامة ةا لمو ةةاد ،ب ةةاريس ،بحل ةةول نهاي ةةة ع ةةام 2017
(المملكة المتحدة لوري انيا العظم وآيرلندا الشمالية)؛
 11-141تكثيف جهودها الوالنية لتعزيز حقوق اإلنسةان وحمايتهةا بعةدة الةرق
منها اعداد ي ة عمل والنية لحقوق اإلنسان (اندونيسيا)؛
 12-141الشةةروع فةةي اسةةتقوال ليةةارات اإلج ةراءات الخاصةةة التابعةةة لمجلةةس
حقوق اإلنسان المعنية بالحق في التعلي والغةباء وفةي السةكن الالئةق بغيةة اتخةاذ
تدابير أرثر فعالية لخفض مستويات الفقر (بيالروس)؛
 13-141اتخةاذ تةدابير تشةريعية أيةرى لكشةةف المنظمةات غيةر الشةرعية التةةي
تحض عل التمييز العن ري (جمهورية الكونغو الديمقراالية)؛
ّ
 14-141مواصةةلة مراجعةةة القةةوانين والسياسةةات المتعلقةةة بمكافحةةة اإلرهةةاو
وحمايةةة الويانةةات والغةةاء األحكةةام التةةي تتنةةاف مةةع القةةانون الةةدولي السةةاري ف ةةي
مجاالت من قويل المحارمة وفق األصول القانونيةة والسةجن؛ واتخةاذ تةدبير لمنةع
ومكافحة التنميط العن ري من قول هي ات انفاذ القانون (المكسيك)؛
 15-141ضة ةةمان اتسة ةةاق التعرية ةةف القة ةةانوني للتعة ةةبيب مة ةةع اتفاقية ةةة مناهضة ةةة
التعبيب (م ر)؛
 16-141التحقي ةةق ف ةةي ح ةةاالت االس ةةتخدام غي ةةر المتناس ةةب للعنة ةف والعن ةةف
العن ةةري واسةةاءة المعاملةةة مةةن قوةةل المةةووفين المكلفةةين بينفةةاذ القةةانون والمعاقوةةة
عليها معاقوة رادعة ،والت دي بفعالية للعن رية والتمييز والتحريض عل الكراهيةة
العن رية والدينية (جمهورية فنزويال الووليفارية)؛
 17-141الشةةروع فةةي اج ةراء اصةةالا شةةامل لنظةةام السةةجون واحت ةرام قواعةةد
األمة ة المتح ةةدة النموذجي ةةة ال ةةدنيا لمعامل ةةة الس ةةجناء .وم ةةن الض ةةروري أن تكف ةةل
السةةل ات حق ةةوق األش ةةخاص مس ةةلوبي الحريةةة م ةةن لحظ ةةة احتج ةةاله (جمهوري ةةة
فنزويال الووليفارية)؛
 18-141اسةةتعراض وةةروو االحتجةةال ورفالةةة امتثالهةةا لقواعةةد األمة المتحةةدة
النموذجي ةةة ال ةةدنيا لمعامل ةةة الس ةةجناء ،وانج ةةال ذل ةةك قو ةةل ص ةةدور التقري ةةر ال ةةوالني
الثالث (فيجي)؛
 19-141القضاء عل جميع أشكال العنف ضةد النسةاء فةي أمةارن االحتجةال
عل أيةدي عناصةر مةن الشةرالة القضةائية وضةرورة مقاضةاته وتجنةب افالتهة مةن
العقاو (ليويا)؛
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 20-141اعتمةةاد قةةوانين بشةةأن العنةةف المنزلةةي ،وياصةةة العنةةف ضةةد النسةةاء
واألالفال (جمهورية ايران اإلسالمية)؛
 21-141اعتمةةاد قةةوانين بشةةأن العنةةف المنزلةةي ،وال سةةيما العنةةف ضةةد النسةةاء
(الوراليل)؛
 22-141النظر فةي اعتمةاد قةوانين بشةأن العنةف المنزلةي والعنةف ضةد النسةاء
(اسرائيل)؛
 23-141النظةةر فةةي توصةةية اللجنةةة المعنيةةة بةةالحقوق االقت ةةادية واالجتماعيةةة
والثقافية فيمةا يتعلةق باعتمةاد قةوانين بشةأن العنةف المنزلةي ،وال سةيما العنةف ضةد
النساء (نيكاراغوا)؛
 24-141النظ ةةر بييجابي ةةة ف ةةي اعتم ةةاد قة ةوانين بش ةةأن العن ةةف المنزل ةةي ،وال س ةةيما
العنف ضد النسةاء ،بمةا يتفةق مةع تنفيةب ي ةة العمةل الوالنيةة للفتةرة 2019-2015
من أجل مكافحة العنف القائ عل نوع الجنس (جمهورية روريا)؛
 25-141يف ةةض الع ةةدد المرتف ةةع م ةةن األش ةةخاص ره ةةن االحتج ةةال االحتي ةةاالي
والحةةد مةةن اسةةتخدامه المنهجةةي باعتمةةاد ييةةارات بديلةةة عةةن االحتجةةال (جمهوريةةة
فنزويال الووليفارية)؛
 26-141تةةوفير الحمايةةة لألسةةرة بوصةةفها النةةواة ال ويعيةةة واألساسةةية للمجتمةةع
(م ر)؛
 27-141السةةعي ال ة الح ةةول عل ة موافقةةة المسةةلمين الولجيكيةةين عل ة أي
موادرة لتنظي ممارسة الدين اإلسالمي (ترريا)؛
 28-141القض ةةاء علة ة التميي ةةز ال ةةديني ،بم ةةا ف ةةي ذل ةةك حظ ةةر ارت ةةداء الرم ةةول
والمالبس الدينية (اإلمارات العربية المتحدة)؛
 29-141الغةةاء ق ةرار حظةةر التعويةةر السةةلمي عةةن المعتقةةدات الدينيةةة ،بمةةا فةةي
ذلك ارتداء الرمول الدينيةة فةي المةدارس ،تمشةيا مةع حريةة الةدين أو المعتقةد التةي
يكفلها اإلعالن العةالمي لحقةوق اإلنسةان واتفاقيةة حقةوق ال فةل وموةاد ،االتحةاد
األوروبي التوجيهية بشأن تعزيز حرية الدين أو المعتقد وحمايتها (ماليزيا)؛
 30-141الغاء تجري التشهير (آيرلندا)؛
 31-141استعراض القواعد المعتمدة بشأن التشهير فةي سةياق األالةر الدوليةة
الخاصة بحرية التعوير والرأي (بيرو)؛
 32-141وضةةع حةةد لجميةةع أشةةكال التمييةةز مةةن قوةةل أصةةحاو العمةةل ضةةد
العمال من األقليات الدينية في الق اعين العام والخاص ،بما فةي ذلةك اعتمةاده
لوائح دايلية تحظر ارتداء مالبس تعوّر عن الدين أو الثقافة (ليويا)؛
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 33-141مواصلة جهودها لضمان ح ول المهةاجرين ،بمةن فةيه المهةاجرون
غير النظاميين واألالفال المهاجرون ،عل ال حة والتعلي والخدمات االجتماعيةة
األيرى عل غرار مواالنيها (الفلوين)؛
 34-141وقف االحتجال المنهجي ل الوي اللجوء عل الحدود (م ر)؛
 35-141االمتثال لتوصيات اللجنة المعنية بةالحقوق االقت ةادية واالجتماعيةة
والثقافية بيعداد دراسةات بشةأن أثةر مشةاريع الوقةود الزراعةي الةبي ت ةوره شةررات
بلجيكية عل حقوق اإلنسان للجماعات المحلية في الولدان األيرى (اروادور)؛
 36-141تنفيةةب توص ةةيات اللجن ةةة المعني ةةة ب ةةالحقوق االقت ةةادية واالجتماعي ةةة
والثقافية ،وال سيما التوصيتان  21و( 22جمهورية فنزويال الووليفارية).
 -142جميةةع االس ةةتنتاجات و/أو التوص ةةيات ال ةةواردة ف ةةي ه ةةبا التقري ةةر تعوّةةر ع ةةن موق ةةف
الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولةة موضةوع االسةتعراض .وال ينوغةي تأويلهةا علة أنهةا
تحظ بتأييد الفريق العامل ركل.
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