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مقدمة
 -١عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشاامل ،املنشاو وفقااق لقارار حلاق حقاو
اإلنسااان  ،١/٥دورتااه التاسااعة والعش ارين ة الف ا ة ماان  ١٥إىل  2٦كااانون اليناي/يناااير .20١٨
واستُعرضت احلالاة ة فرنساا ة اجللساة األوىل املعقاودة ة  ١٥كاانون اليناي/ينااير  .20١٨وكاان
عل ا ا رأس الوفا ااد الفرنسا ااي سا اافر حقا ااو اإلنسا ااان ة وزارة أورواب والش ا ا ون اخلارجيا ااة فرانس ا اوا
كروكيت .واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق بفرنسا ة جلساته العاشارة املعقاودة ة  ١9كاانون
اليناي/يناير .20١٨
 -2وة  ١0كااانون اليناي/يناااير  ،20١٨اختااار حلااق حقااو اإلنسااان فريااق املقااررين التااا
(اجملموعة الينالثية) لتيسر استعراض احلالة ة فرنسا :الربازيل وقرغيزستان وكينيا.
 -٣وعماالق كحمااام الفقاارة  ١٥ماان مرفااق قارار حلااق حقااو اإلنسااان  ١/٥والفقاارة  ٥ماان
مرفق قراره  ،2١/١٦صدرت الواثئق التالية ألغراض استعراض احلالة ة فرنسا:
(أ)

تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقاق للفقرة (١٥أ) ()A/HRC/WG.6/29/FRA/1؛

(ب) جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحادة الساامية حلقاو اإلنساان وفقااق
للفقرة (١٥ب) ()A/HRC/WG.6/29/FRA/2؛
(ج) موجز أعدته مفوضاية األمام املتحادة الساامية حلقاو اإلنساان وفقااق للفقارة (١٥ج)
(.)A/HRC/WG.6/29/FRA/3
 -٤وأُحيلت إىل فرنسا من خالل اجملموعة الينالثية قائماة أساةلة أعادسا سالفاق إسابانيا وأملانياا
والربازيل والربتغال وبلجيما ورواندا وسلوفينيا وسويسرا واململمة املتحدة لربيطانيا العظم وآيرلندا
الشمالية والنمسا .وميمن االطالع عل هذه األسةلة ة املوقع الشبمي لالستعراض الدوري الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -٥ذ ّكر الوفد الفرنسي كن اح ام حقو اإلنسان يع ّد من صاميم قايم اجلمرورياة الفرنساية.
وقال إن فرنسا دعت دائماق إىل إنشاء آلية االستعراض الدوري الشامل .ومنذ االستعراض األخر
للحالة ة فرنسا ،ة عام  ،20١٣بُذلت جرود كينرة لضمان محاية أفضل للحقو األساسية.
 -٦وقد متسامت فرنساا بتحساا احا ام حقاو املارأة فيماا يتعلاق ابلعناأ ضاد املارأة خطاة
ممافحة العنأ للف ة 20١9-20١7؛ والتصديق عل اتفاقياة حلاق أورواب للوقاياة مان العناأ
ضااد النساااء والعنااأ املنااز وممافحترمااا (اتفاقيااة اسااطنبول)و وتعزيااز املساااواة املرنيااة بااا امل ارأة
والرجاال (إنشاااء اجمللااق األعل ا للمساااواة بااا امل ارأة والرجاال؛ وقااانون  ٤آب/أغسااطق 20١٤
للمساواة الفعلية با الرجل واملرأة).
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 -7وتشمل ممافحة أنواع التميياز القاائم علا امليال اجلنساي وااوياة اجلنساانية أولوياة أخار
يشرد عليرا إاتحة الازواج لششاصام مان نفاق اجلانق وخطاة التعبةاة ضاد كاره املينلياات واملينلياا
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري ااوية اجلنسانية والتمييز ضدهم (.)2020-20١7
 -٨وقااد متساامت فرنسااا عطاااء بُعااد جديااد ملمافحترااا للعنص ارية وكااره األجان ا ومعاااداة
السااامية ،الاايت أُعلناان عنرااا قضااية وطنيااة كاارب ة عااام  .20١٥و خن
اُّتااذ أربعااون تاادبراق ملموس ااق ة
إطااار خطااة العماال الوطنيااة الينانيااة ملمافحااة العنص ارية ومعاااداة السااامية للف ا ة .20١7-20١٥
وطبقاات فرنسااا سياسااة جنائيااة قويااة واعتماادت ترسااانة قانونيااة ااددة ملمافحااة خطاااب المراهيااة
علا اإلن ناات .ونُ نظّماات ابنتظااام دورات تدريبيااة لرجااال الشاارطة أو الاادرد أو القضاااة أو مااديري
سجالت احملاكم.
 -9وكينفاات فرنسااا ممافحترااا التحقااق ماان ااويااة عل ا أساااس املالمااة الشصصااية  :تاادين
مدونااة أخ ااال مرن ااة الشاارطة وال اادرد ال ااوطين ارسااات التنم اايط اإلث ااين ،الااذي يتن اااى م ااع مب اادأ
املساااواة اجلمرااوري .ويتمتااع األشااصام الااذين يشااعرون كهناام تعرض اوا اااذا النااوع ماان اإلجاراءات
حباق انتصاااع فعاال .وذ ّكاارت مماة الاانقأب كن التحقاق ماان ااوياة علا أسااس املالمااة البدنيااة
املرتبطة كصل فعلي أو متصور عمل متييزي وتنشو عنه مس ولية الدولة عن خطو فادح.
 -١0وعززت فرنسا ممافحترا للتمييز ة حال التعليم .ويممن هذا املوضوع ة صميم برامج
التعلاايم األخالقااي واملاادي اجلدياادة .وفرنسااا مصااممة عل ا تصااحية أثاار التفاااواتت االجتماعي ااة
واالقتص ااادية عل ا النج اااح املدرس ااي بفض اال سياس ااات االخ ااتالع االجتم اااعي ة ح اوا أربع ااا
إقليماق وبفضل التعليم الذي حيظ ابألولوياة ة أكينار األحيااء صاعوبة .وتظال ممافحاة التميياز ة
العمل أولوية ابلنسبة للحمومة.
 -١١وفرنسااا متمس اامة بتعزيااز التض ااامن .ومسح اات اخلطااة املتع ااددة الساانوات ملمافح ااة الفق اار
وحتقيااق اإلدماااج االجتماااعي لعااام  20١٣دراج ضاارورة االهتمااام ابألشاصام األكيناار ضااعفاق ة
سياسااات احلصااول علا العماال والرعايااة الصااحية والتعلاايم والساامن واملساااعدات العائليااة .و تا
وح نّققت أوجاه تقادم ،ال سايما ة حاال اإلسامان ة حااالت
وقأ ارتفاع معدل الفقر ة فرنسا ُ
الط اوارح حياات أُتااية  ٣0 000ممااان إضاااة منااذ عااام  .20١2وفيمااا يتعلااق ابملصيمااات غاار
املشااروعة والقضاااء علا األحياااء الفقاارة ،عملاات فرنسااا جاهاادة علا حتقيااق مااا ميماان حتقيقااه ة
حااال احلصااول الفعلااي علا الساامن واخلادمات الصااحية والعماال والتعلاايم :متماان حاوا 9 000
شااصم ماان احلصااول علا ساامن أو مااوو كمااا متماان أكيناار ماان  ١ 700شااصم ماان احلصااول
عل ا ا عم ا اال وح ا اوا  ٥ ٨00طفا اال م ا اان االلتح ا ااا ابملدرس ا اة ة الف ا ا ة م ا اان ع ا ااام  20١2إىل
عاام  .20١٦ومسااة قاانون الربحااة املتعلاق ابملساااواة الفعلياة فيمااا وراء البحاار بتمييااأ التشاريعات
لتوخذ ة االعتبار االحتياجات اخلاصة املتصلة حبالة أقاليم ما وراء البحار.
 -١2واعتمدت فرنسا ة عاام  20١7قاانوًق يتعلاق بواجا يقظاة الشاركات األم وم سساات
األعما ااال الا اايت تصا اادر األواما اار بغا اارض حا اات الشا ااركات عا اارب الوطنيا ااة عل ا ا حتما اال مس ا ا ولياسا.
واعتماادت ة نيسااان/أبريل  20١7خطااة عملرااا الوطنيااة لتنفيااذ مبااادح األماام املتحاادة التوجيريااة
بشاون األعماال التجاريااة وحقاو اإلنساان وصاادقت ة  7حزيران/يونياه  20١٦علا الربوتوكااول
املتعلق ابتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  29بشون العمل اجلربي.
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 -١٣وتواجه فرنسا الظاهرة العاملية املتمينلة ة النزوح اجلماعي للسمان .واعتُ نمد نصان هامان
من ااذ ع ااام  .20١٣وك اارس الق ااانون املتعل ااق ص ااالح اللج ااوء اس ااتقالل املمت ا الفرنس ااي حلماي ااة
وحسان فعالياة اإلجاراءات ومادسا .وعازز
الالجةا وعدميي اجلنسية ،وعزز حقو طاال اللجاوءّ ،
القانون املتعلق حبقو األجان ة فرنسا حق اإلقامة وحتمم القاضي ة اإليداع رهان االحتجااز
وفرض مبدأ أولوية التدابر البديلة لالحتجاز .واحلمومة مصرة عل زايدة حتسا ظروع استقبال
طال اللجوء .وقد تضاعأ عدد أماكن إيواء طال اللجوء والالجةا منذ عام  20١٣وال تزال
ه ااذه احلرك ااة مس ااتمرة .وينبغ ااي خف ااأب مرل ااة دراس ااة طلب ااات اللج ااوء وحتس ااا إدم اااج الالجة ااا.
القصار غار املصاحوبا املوجاودين ة إقليمراا بغاأب النظار عان
وأخراق ،أنشوت فرنسا آلية حلماية ّ
جنسيترم ووضعرم القانوي.
 -١٤وتمااافة فرنسااا مسااالة ااجاارة غاار القانونيااة واسااتغالل األشااصام عل ا يااد شاابمات
االجتااار ابلبشاار ألغاراض الاادعارة والتسااول واجلنااوح القسااري ،وظااروع العماال غاار الالئقااة .ومنااذ
عام  ،20١٣عززت فرنسا سياسترا ة حال ممافحة االجتار ابلبشر خبطة عمل وطنية أوىل.
 -١٥وملمافحااة اكتظاااو السااجون ،عملاات فرنسااا منااذ عااام  20١٣عل ا تطااوير سياساااسا
اجلنائيااة بتشااجيع اللجااوء إىل العقااوابت البديلااة لساال احلريااة وبتطااوير تمييااأ العقااوابت .وأُعلنان
عن برًمج لتشييد  ١٥ 000ممان ة السجون وجتديد السجون املوجودة.
 -١٦ولااد فرنسااا م سسااات وإجاراءات ماان شااوهنا أن تضاامن احلااق ة ساابل انتصاااع فعالااة
لششااصام الااذين تعرضاوا لعنااأ الشاارطة .واضااع املوظااأ املشااتبه ة اسااتصدامه العنااأ بطريقااة
مفرطة لتحقيقات إدارية وقضائية.
 -١7وة مواجرااة التحاادي املتميناال ة اإلرهاااب ،تعماال الساالطات الفرنسااية بعزميااة ال تلااا.
وقد أدت العمليات اإلرهابية ة  ١٣تشرين اليناي/نوفمرب  20١٥إىل إعالن حالة الطوارح وبارر
اساتمرار الترديااد متديادها عاادة مارات .وعلا الاارغم مان أن فرنسااا طبقاات شاروع اإلعفاااء امل قاات
الاايت تاانم عليرااا اتفاقيةةمحايا ةةمح حقااو اإلنسااان واحل ارايت األساسااية (االتفاقيااة األوروبيااة حلقااو
اإلنسااان) والعرااد الاادو اخلااام ابحلقااو املدنيااة والسياسااية ف ا ن س ايادة القااانون ظلاات سااارية.
وقررت احلمومة اجلديدة أن تضع حداق ،ة  ١تشرين اليناي/نوفمرب  ،20١7حلالاة الطاوارح ،الايت
مل يمن من املممن أن تدوم ،هبادع إنشااء إطاار فعاال حلماياة حقاو اإلنساان واح امراا .وهاذا
هو اادع من قانون تعزيز األمن الداخلي وممافحة اإلرهاب.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -١٨أثناااء جلسااة التحاااور ،أدىل  ١١٥وفااداق ببياااًت .وتاارد التوصاايات املقدمااة أثناااء جلسااة
التحاور ة اجلزء اليناي من هذا التقرير.
 -١9وأقرت جورجيا ابلتقدم احملرز ة ممافحة التمييز وضمان حقو املرأة والطفل.
 -20ورحب اات المونغ ااو ابلتص ااديق علا ا اتفاقي ااة اس ااطنبول وتنفي ااذ املب ااادح التوجيري ااة بش ااون
األعمال التجارية وحقو اإلنسان.
 -2١وأشادت غاً نشاء اجمللق األعل للمساواة با املرأة والرجال واجمللاق األعلا لشسارة
والطفولة واملسنا.
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 -22وأشااادت اليااوًن ابخلط اوات املتصااذة ملمافحااة العنص ارية ومعاااداة السااامية والعنااأ ضااد
األطفال.
 -2٣ونوهت غياً بتاريخ فرنسا الطويل والتزامرا حبقو اإلنسان.
 -2٤ورحب اات ه اااييت بقي ااادة فرنس ااا بش ااون احلماي ااة البيةي ااة وبق ااانون من ااع انتراك ااات حق ااو
اإلنسان ة سالسل التوريد.
 -2٥وأشادت هندوراس نشاء اجمللق األعل للمساواة با املرأة والرجل وممت أما املظامل.
 -2٦ورحبت هنغاراي بتزايد إممانية احلصول عل التعليم والرعاية الصحية وأعربت عن قلقراا
إزاء التمييز ضد األشصام ذوي اإلعاقة.
 -27وأثنت هولندا عل فرنسا لتعزيزها حقو النسااء واألطفاال واملينلياات واملينلياا ومزدوجاي
امليل اجلنسي ومغايري ااوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسا.
 -2٨ونوهت ااند ابجلرود الرامية إىل ممافحة التمييز وحتقيق املساواة با اجلنسا.
 -29وقدمت إندونيسيا توصيات.
 -٣0وقدمت مجرورية إيران اإلسالمية توصيات.
 -٣١ورحا ا العا ارا ابخلطا اوات الرامي ااة إىل احل ااد م اان الفق اار والترم ااي وش ااجع فرنس ااا علا ا
النروض ابح ام حرية الدين.
 -٣2وأشادت آيرلندا ابلتدابر الرامية إىل ممافحة العنصرية ومعاداة السامية والعنأ ضد املرأة.
 -٣٣وأشادت إسرائيل بتنفيذ خطة العمل الوطنية ملناهضة العنصرية ومعاداة السامية.
 -٣٤ورحبت إيطاليا ابلتصديق عل اتفاقية اسطنبول وإنشاء اجمللق الوطين حلماية الطفل.
 -٣٥وأشادت الياابن ابجلرود الرامية إىل ممافحة العنأ ضد املرأة والتمييز ضد الروما.
 -٣٦ونوهت كازاخستان ابلتصديق عل الصمود الدولية وابعتماد خطط العمل الوطنية.
 -٣7وأش ااارت مجروري ااة الو الدميقراطي ااة الش ااعبية إىل اجلر ااود الرامي ااة إىل حتقي ااق املس اااواة ب ااا
اجلنسا وممافحة العنأ اجلنساي.
 -٣٨وأشاد لبنان اباللتزام بتعزيز حقو اإلنسان للمواطنا واملقيما.
 -٣9ونوه اات ليبي ااا ابلتص ااديق علا ا الص اامود الدولي ااة ،مش اارة إىل احلاج ااة إىل ب ااذل جر ااود
إضافية ملمافحة كراهية اإلسالم.
 -٤0ورحبت ليصتنشتاين حبظر العقوبة البدنية ،مشرة إىل أهنا مل ُحتظَر ة مجيع األماكن.
 -٤١وأشادت مدغشقر ابلتصديق عل الربوتوكول االختيااري التفاقياة حقاو الطفال املتعلاق
جراء تقدمي البالغات وأعربت عن أسفرا الستمرار التمييز.
 -٤2وأيدت ماليزاي اجلرود املبذولة ملنع التمييز والتصديق عل الربوتوكاول االختيااري التفاقياة
حقو الطفل املتعلق جراء تقدمي البالغات.
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 -٤٣وأعربت ملديأ عن تفاؤاا ابلتدابر التشاريعية والدساتورية لمفالاة التمااف باا اجلنساا
ة احلياة السياسية والعامة.
 -٤٤ونوهاات مااا ابلتصااديق عل ا اتفاقيااة اسااطنبول والربوتوكااول االختياااري امللحااق ابلعرااد
الاادو اخلااام ابحلقااو االقتصااادية واالجتماعيااة والينقافيااة ،وأشااادت بقيااادة فرنسااا أثناااء م ا متر
األمم املتحدة املعين بتغر املناخ ،الذي عقد ة ابريق ة عام .20١٥
 -٤٥وأشارت موريتانيا إىل اخلطوات املتصذة إلدارة ااجرة وممافحة التمييز العنصري.
 -٤٦وأعربت منغوليا عن قلقرا إزاء التمييز العنصري واستفسرت عن احلق ة السمن الالئاق
لششصام ذوي الوسائل غر المافية.
 -٤7وأش اااد اجلبا اال األسا ااود ابعتما اااد القا ااانون رقا اام  ٤0٤-20١٣املتعلا ااق ابلا اازواج للجميا ااع
وخطااة ممافحااة المراهيااة والتمييااز ضااد املينليااات واملينليااا ومزدوجااي املياال اجلنسااي ومغااايري ااويااة
اجلنسانية (.)20١7-2020
 -٤٨وقدمت موزامبيق توصيات.
 -٤9وأشادت ميامنار ابلتصديق عل العديد من معاهدات حقو اإلنسان وابجلرود املبذولة
ملمافحة اإلرهاب.
 -٥0وأثنت ًميبيا عل فرنسا إلعالهنا ممافحة العنصرية ومعاداة السامية أولوية وطنية.
 -٥١وأشااادت نيبااال ابجلرااود الراميااة إىل ضاامان التماااف بااا اجلنسااا وشااجعت فرنسااا علا
تعزيز مساعدسا اإلمنائية الرمسية.
 -٥2وأش ااادت هولن اادا ابجلر ااود الرامي ااة إىل حتقي ااق املس اااواة ب ااا اجلنس ااا ة مم ااان العم اال
وحتسا أوضاع السجون.
 -٥٣وقدمت النرويج توصيات.
 -٥٤وأعرباات ابكسااتان عاان تقااديرها للجرااود املبذولااة ملمافحااة العنصارية ،لمنرااا أعرباات عاان
أسفرا ألن التحيز الديين والعنصري ال يزال شائعاق.
 -٥٥وأعربا اات فرنسا ااا عا اان تصا ااميمرا عل ا ا أن تنا اادرج ممافحا ااة اإلرها اااب ة إطا ااار اح ا ا ام
سيادة القانون واحلرايت األساسية .وقالت إن التدابر اليت ينم عليراا قاانون  ٣0تشارين األول/
أكتااوبر  20١7الااذي يعاازز األماان الااداخلي وممافحااة اإلرهاااب تاادابر ااددة اااادع ومتناساابة
ومرتبطة حصراق هبدع مناع اإلرهااب وممافحتاه .وهاذه التادابر اطاة بعادد كبار مان الضاماًت
وُّتضع لعدد واسع من الضوابط الربملانية والقضائية.
 -٥٦وأوضة الوفد الفرنسي أن مثة خطة عمل جديدة قيد اإلعاداد ملمافحاة االجتاار ابلبشار،
للقصر.
مرما كان شمل االستغالل ،مينل خطة العمل األوىل .وتو هذه اخلطة عناية خاصة ّ
ابلقصار غار املصاحوبا ،ذ ّكار الوفاد الفرنساي كهنام يساتفيدون حبماياة غار
 -٥7وفيما يتعلاق ّ
مشااروطة ووجمااوع اخلاادمات واحلقااو املرتبطااة ابملساااعدة االجتماعيااة للطفولااة .وأثناااء تفميااة
خميمااات الالجةااا ة كاليااه ،أنشااوت الدولااة آليااة اساتيننائية للطاوارح تساامة حبمايااة األشااصام
قصر غر مصحوبا.
الذين يعلنون أهنم ّ
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 -٥٨وفيم ااا يتعل ااق حبق ااو املر اااجرين والالجة ااا وط ااال اللج ااوء ،حيظا ا الوض ااع ة منطق ااة
الماليسيق بمامل اهتمام احلمومة .وقد أهن إخالء خميم كالياه وضاعاق ماا كاان ميمان أن يساتمر
ألسباب تتعلق ابألمن وبمرامة األشاصام .وتعتازم فرنساا وضاع سياساة للجاوء وإدمااج الالجةاا
متزنة وفعالة فيما يتعلق بتطبيق القانون وعطوفة فيما ام إدماج من حصلوا علا محاياة فرنساا.
وال ت ازال فرنسااا تعماال لتحسااا ا ليااات املصتلفااة هباادع إخ اراج األجان ا ماان ااياكاال الساامنية
الطارئة وتوجيررم حنو حلول مواتية لوضعرم.
 -٥9وفرنس ااا مص ااممة عل ا ممافح ااة العنصا ارية ومع اااداة الس ااامية .وس ااتنطلق اخلط ااة الوطني ااة
املقبلاة ،الاايت سااتمون طموحااة ،ة آذار/مااارس علا ياد رئاايق الااوزراء وهااي حاليااق موضااوع تشاااور
م ااع املنظم ااات غ اار احلمومي ااة وحم ااوع ال ااوزراء .وفرنس ااا مص ااممة علا ا تعزي ااز ممافحتر ااا جلمي ااع
أشمال المراهية عل مواقع التواصل االجتماعي.
 -٦0وأشارت بنما إىل اخلطوات املتصذة للتصديق عل الصمود الدولية ملمافحة التمييز.
 -٦١ورحبت ابراغواي بقيادة فرنسا خاالل ما متر األطاراع ة اتفاقياة األمام املتحادة اإلطارياة
بشون تغر املناخ ة عام .20١٥
 -٦2وسلطت برو الضوء عل اإلجنازات املتعلقة ابملساواة با اجلنسا.
 -٦٣ورحبت الفلبا ابجلرود املبذولة ملمافحة العنأ ضد النساء واألطفال.
 -٦٤وأشادت بولندا نشاء اجمللق الوطين حلماية الطفل واخلطة املش كة با الوزارات بشون
ممافحة العنأ ضد األطفال والتعبةة ضده.
 -٦٥ورحباات الربتغااال ابلتاادابر التش اريعية لمفالااة التماااف بااا اجلنسااا ة احلياااة السياسااية
واحلياة العامة.
 -٦٦وأشادت قطر ابجلرود املبذولة ملمافحة االجتار ابلبشر وخطاب المراهية.
 -٦7وأشادت مجرورية كوراي ابخلطوات املتصذة إلدماج الروما وممافحة العمل اجلربي.
 -٦٨ورحبات مجروريااة مولاادوفا طااار ممافحااة التميياز واإلجنااازات احملققااة ة ضاامان املساااواة
با اجلنسا.
 -٦9وأعرب االحتاد الروسي عن قلقه بشون حقو املراجرين ة منطقة اب-دو-كاليه وتزاياد
كره األجان والعنصرية.
 -70وأعرباات رواناادا عاان قلقرااا إزاء اخلطاوات القليلااة املتصااذة ملساااءلة مارتم أعمااال اإلابدة
اجلماعية ة رواندا املقيما ة فرنسا.
 -7١وأش ااادت اململم ااة العربي ااة الس ااعودية ابخلطا اوات املتص ااذة لتوقي ااع الربوتوك ااول االختي اااري
التفاقية حقو الطفل املتعلق جراء تقدمي البالغات وملمافحة الترمي االجتماعي.
 -72ورحبت السنغال ابلتدابر املتصذة حلماية حقاو املرااجرين وممافحاة العنصارية ومعااداة
السامية.
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 -7٣وأشادت صربيا ابعتماد القانون املتعلق ابملساواة واملواطناة وابلتادابر الرامياة إىل ممافحاة
العنأ ضد املرأة.
 -7٤ورحب اات س اراليون ابجلر ااود املبذول ااة ملمافح ااة العنص ارية وش ااجعت فرنس ااا عل ا س ااح
إعالًسااا املتعلقااة ابالتفاقيااة الدوليااة للقضاااء عل ا مجيااع أشاامال التمييااز العنصااري والعرااد الاادو
اخلام ابحلقو املدنية والسياسية.
 -7٥وأش ااادت س اانغافورة ابجلر ااود الرامي ااة إىل ممافح ااة العنصا ارية ومع اااداة الس ااامية والعن ااأ
اجلنساي.
 -7٦وأشااادت ساالوفاكيا ابخلط اوات الراميااة إىل منااع التمييااز وضاامان حقااو الطفاال واملساااواة
با اجلنسا.
 -77ورحبات سالوفينيا جاراء تعاديل نااوع اجلانق ة تسااجيل احلالاة املدنيااة وبتادابر ممافحااة
التمييز.
 -7٨وحينت جنوب أفريقيا فرنسا عل

ييد أحمام إعالن وبرًمج عمل ديرابن.

 -79وهنااوت إس اابانيا فرنس ااا بتص ااديقرا عل ا الربوتوكااول االختي اااري التفاقي ااة حق ااو الطف اال
املتعلق جراء تقدمي البالغات.
 -٨0وأش ااارت س ااري النما ااا إىل اإلج ا اراءات الراميا ااة إىل ممافح ااة التمييا ااز العنص ااري وكفالا ااة
املساواة با اجلنسا.
 -٨١ورحبت دولة فلسطا ابجلرود املبذولة ملمافحة التمييز وتنفيذ املبادح التوجيرية املتعلقاة
ابألعمال التجارية وحقو اإلنسان.
 -٨2وأعاارب السااودان عاان قلقااه إزاء االعتااداءات باادوافع العنصارية وكراهيااة األجانا واجلارائم
املرتمبة ضد املراجرين.
 -٨٣ونوهت السويد ابلعمل من أجل الوفاء اباللتزامات املتعلقة حبقو اإلنسان وشجعته.
 -٨٤ورحب اات سويس ا ارا برف ااع حالا ااة الط ا اوارح وابجلر ااود الراميا ااة إىل تعزي ااز الينقا ااة ة املا ااوظفا
اململفا نفاذ القوانا.
 -٨٥وشاددت اجلمرورياة العربياة الساورية علا عادم جاواز اكتسااب أقااليم دول أخار ابلقااوة
وحق الشعوب ة تقرير املصر.
 -٨٦وأشااادت اتيلنااد ابجلرااود الراميااة إىل ضاامان مساااءلة الشااركات عاان طريااق تنفيااذ املبااادح
التوجيرية املتعلقة ابألعمال التجارية وحقو اإلنسان.
 -٨7وأثنت تيمور  -ليشيت عل فرنسا إلدماجرا النساء والفتيات املراجرات ة اجملتمع.
 -٨٨ورحبت توغو خبطة العمل الوطنية ملمافحة العنصرية ومعاداة السامية .20١7-20١٥
 -٨9وأثنت تونق عل فرنسا لتصديقرا عل اتفاقية اسطنبول.
 -90والحظت تركياا أن اجمللاق الدساتوري ماارس الرقاباة علا مباادرات سياساية تتعاارض ماع
حرية التعبر.
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 -9١وأشااارت أوكرانيااا إىل اجلرااود املبذولااة بشااون املساااواة بااا اجلنسااا وإدماااج الرومااا وحاوار
اجملتمع املدي.
 -92وأعربت اململمة املتحدة عن تقديرها لتعاون فرنسا ة ممافحة االجتار ابلبشر.
 -9٣وأعربت الوالايت املتحدة األمريمية عن قلقرا إزاء احلظار املفاروض علا ارتاداء املالباق
الدينية وإزاء مستو التعليم املدرسي املتدي ألطفال الروما.
 -9٤وأشارت أوروغواي إىل اإلجنازات املتعلقة ابملساواة با اجلنسا.
 -9٥ونوهاات أوزبمسااتان نشاااء اجمللااق األعلا للمساااواة بااا املارأة والرجاال واجمللااق األعلا
لشسرة والطفولة واملسنا.
 -9٦وقدمت مجرورية فنزويال البوليفارية توصيات.
 -97ورحباات فييات ًم ابلتاادابر املتعلقااة ابملساااواة بااا اجلنسااا وممافحااة العنصارية ومعاااداة
السامية.
 -9٨ورحب اات زامبي ااا ابملب ااادرات املتص ااذة عل ا الص ااعيد ال اادو لتعزي ااز حق ااو امل ارأة ،ولمنر ااا
أشارت إىل عدم كفاية التقدم احملرز عل الصعيد الوطين ة هذا الصدد.
 -99وأك ااد الوف ااد الفرنس ااي أن ممافح ااة اإلف ااالت م اان العق اااب ومن ااع اإلابدة اجلماعي ااة م اان
األهاداع األساسااية للدبلوماسااية الفرنسااية .وقااد سااعت فرنساا إىل إقامااة تعاااون وثيااق مااع احملممااة
اجلنائي ااة الدولي ااة لروان اادا ،م ااع ا لي ااة املتبقي ااة ،حا ا يُس االط الض ااوء بم اال نزاه ااة علا ا أح اادا
عااام  ١99٤ة رواناادا .واااادع ماان إنشاااء قطا قضااائي ة عااام  20١2هااو تزويااد الساالطات
القضائية جبميع الوسائل الضرورية لتحقيقاسا املتعلقة ورتم اإلابدة اجلماعية املزعوما .وختامااق،
أنشااوت اجلمعيااة الوطنيااة الفرنسااية ة عااام  ١99٨بعينااة إعالميااة بشااون العمليااات العساامرية الاايت
قادسااا فرنسااا ة رواناادا .وة هااذا اإلطااار ،أُجنااز عماال كباار بشااون فااتة احملفوظااات وال ي ازال هااذا
العمل مستمراق.
 -١00وتساارر فرنسااا عل ا أن ُّتضااع م ازاعم اعتااداء جنااود فرنساايا جنسااياق عل ا األطفااال ة
مجرورية أفريقيا الوساط للتحقياق وعلا أن يُقادجلم اجلنااة إىل العدالاة ة حاال ثبوساا .وتاو فرنساا
أمهية كبرة ملنع وقمع االعتداءات اجلنسية وتش ع من جنودها سلوكاق مينالياق.
 -١0١وذ ّكا اار الوفا ااد الفرنسا ااي كن رئا اايق اجلمروريا ااة تعرا ااد ب ا ازايدة املسا اااعدة اإلمنائيا ااة الرمسيا ااة
إىل  0.٥٥ة املائة من الناتج احمللي اإلمجا حبلول عام .2022
 -١02وفرنسا متمسمة ابلعلمانية وحرياة الادين أو املعتقاد .وال تازال السالطات الفرنساية مصارة
عل ممافحة مجيع األعمال املعادية للمسلما وأعمال المراهية .ومن جان آخر ،ينطبق مبدأ
العلماني ااة عل ا ا م ااوظفي اخلدم ااة العام ااة ول اايق عل ا ا املس ااتفيدين منر ااا .وق ااد اخت ااار املش ا ّنارع ة
عااام  ،200٤اس اتينناءق اااذه القاعاادة ،منااع ارتااداء الرمااوز الدينيااة البااارزة ة املدرسااة العامااة هباادع
احلفاااو عل ا حياااد التعلاايم العااام وعل ا اااادوء داخاال امل سسااات املدرسااية وجتن ا التمييااز ضااد
التالميذ بسب انتمائرم الديين.
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 -١0٣وفرنسااا مصااممة علا تعزيااز عملرااا لفائاادة حقااو األشااصام ذوي اإلعاقااة ،كمااا أُشاار
إىل ذلة أثناء زايرة مقررة األمم املتحدة اخلاصة املعنية حبقو األشصام ذوي اإلعاقة إىل فرنسا
ة تشرين األول/أكتوبر  .20١7وتُتصذ تدابر لتحساا ارساة األشاصام ذوي اإلعاقاة حقرام
ة التصااويت ،ومتابعااة تاادابر اإلكاراه والعاازل ،والتحااا التالميااذ ذوي اإلعاقااة ابملدرسااة ،وإدماااج
األشااصام ذوي اإلعاقااة ة حااال النقاال والساامن وأخ اراق فيمااا ااام حصااول األشااصام ذوي
اإلعاقة عل العمل وحفاظرم عليه.
 -١0٤وأشادت أفغانستان خبطة العمل املش كة با الوزارات ملمافحة التطرع واإلرهاب.
 -١0٥وأشااارت ألبانيااا إىل اجلرااود املبذولااة ملمافحااة التمييااز العنصااري وكااره األجان ا ومعاااداة
السامية.
 -١0٦وقدمت اجلزائر توصيات.
 -١07ورحبت أندورا ابلتصديق م خراق عل صمود دولية حلقو اإلنسان.
 -١0٨ورحباات أنغااوال ابلتقاادم احملاارز بشااون احلقااو املدنيااة والسياسااية واالجتماعيااة ،ال ساايما
فيما يتعلق اباجرة.
 -١09وساالطت األرجنتااا الضااوء علا اجلرااود املبذولااة ملمافحااة التمييااز ضااد املينليااات واملينليااا
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري ااوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسا ولتعزيز حقو الطفل.
 -١١0ورحبت أرمينيا اباللتزام ومافحة اإلفالت من العقاب وابجمللق األعل لشسرة والطفولة
واملسنا.
 -١١١ورحب اات أس ا ا اليا ابلق ا اوانا املتعلق ااة ب اازواج املينلي ااات واملينلي ااا ومزدوج ااي املي اال اجلنس ااي
ومغايري ااوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسا ،لمنرا أشارت إىل وصم األقليات.
 -١١2وأثنا اات النمسا ااا عل ا ا فرنسا ااا لرفعرا ااا حالا ااة الط ا اوارح ة أعقا اااب ااجما ااات اإلرهابي ا ااة
لعام .20١٥
 -١١٣وأعرباات أذربيجااان عاان تقااديرها للجرااود املبذولااة لتنفيااذ التوصاايات املنبينقااة عاان جولااة
االستعراض الينانية.
 -١١٤وأثنت البحرين عل فرنسا لسياسترا املتعلقة ابألطفال املراجرين واألطفال الالجةا.
 -١١٥ورحب اات ب اانغالدي ابجلر ااود املبذول ااة ملمافح ااة التميي ااز ،لمنر ااا أعرب اات ع اان قلقر ااا إزاء
التقارير املتعلقة ابلتنميط العنصري.
 -١١٦وقدمت بيالروس توصيات.
 -١١7وقدمت بلجيما توصيات.
 -١١٨ورحبات باانن ابلتصاديق علا صاامود حلاق أورواب ومنظمااة العماال الدولياة وعلا اتفااا
ابريق.
 -١١9وأثنت بواتن عل فرنسا لضماهنا حقو النساء واألطفال واألشصام ذوي اإلعاقة.
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 -١20ورحبت دولة بوليفيا املتعددة القوميات ابلتزام فرنسا ومافحة االجتاار ابلبشار وتصاديقرا
عل العرد الدو اخلام ابحلقو االقتصادية واالجتماعية والينقافية.
 -١2١ورحبت البوسنة واارسة خبطة العمل الوطنية ملمافحة االجتار ابلبشر.
 -١22ورحبت بوتسواً خبطة العمل الوطنية ملمافحة العنصرية ومعاداة السامية.
 -١2٣وهنااوت الربازياال فرنسااا عل ا ساانرا تشاريعات بشااون املساااواة بااا اجلنسااا ،وملمافحترااا
التمييز ضاد املينلياات واملينلياا ومزدوجاي امليال اجلنساي ومغاايري ااوياة اجلنساانية وحااملي صافات
اجلنسا.
 -١2٤وأشااادت بلغاااراي ابلتشاريعات املناهضااة للتمييااز وابجلرااود املبذولااة لضاامان التعلاايم جلميااع
األطفال.
 -١2٥ودعت بوركينا فاسو فرنسا إىل سح حتفظاسا عل الصمود الدولية حلقو اإلنسان.
 -١2٦ورحباات كناادا بتعزيااز حقااو املينليااات واملينليااا ومزدوجااي املياال اجلنسااي ومغااايري ااويااة
اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسا وابالع اع ابألطفال املولودين ام.
 -١27ودعاات مجروريااة أفريقيااا الوسااط فرنسااا إىل مواصاالة جرودهااا الراميااة إىل حتسااا فعاليااة
حقو اإلنسان.
 -١2٨وهنااوت تشاااد فرنسااا عل ا ممافحترااا التطاارع واإلرهاااب وعل ا ساانرا تشاريعات بشااون
حقو األجان .
 -١29وأعربت شيلي عن قلقرا إزاء الصعوابت اإلدارية اليت يواجررا ملتمسو اللجوء ة فرنسا.
 -١٣0وأعربت الصاا عان قلقراا لماون األقلياات ة فرنساا ال تازال تواجاه التميياز ،علا الارغم
من اجلرود الرامية إىل ممافحة العنأ والعنصرية ومعاداة السامية.
 -١٣١ورحبت المونغو ابإلطار القانوي املتعلق ابألعمال التجارية وحقو اإلنسان.
 -١٣2وأشا ااارت كوسا ااتاريما إىل اجلرا ااود املبذولا ااة ملمافحا ااة العنص ا ارية ومعا اااداة السا ااامية وكا ااره
األجان والتمييز العنصري.
 -١٣٣وهنوت كاوت ديفاوار فرنساا علا التزامراا و سساات حقاو اإلنساان وعلا إصاالحاسا
التشريعية.
 -١٣٤ورحبت قربم ابلتدابر الرامية إىل منع التمييز وبقانون املساواة با اجلنسا.
 -١٣٥وأشادت الدامنرد ابلتقدم احملارز بشاون حقاو املينلياات واملينلياا ومزدوجاي امليال اجلنساي
ومغايري اجلنق وحاملي صفات اجلنسا وابلضماًت الدستورية اليت تمفل مصاحل األطفال.
 -١٣٦وهن ااوت إك اوادور فرنس ااا عل ا ممافحتر ااا اإلف ااالت م اان العق اااب ة األعم ااال التجاري ااة
واالجتار ابلبشر وعل تعزيزها التماف با اجلنسا.
 -١٣7وأثناات مصاار عل ا فرنسااا ملمافحترااا العنص ارية وكااره األجان ا والعتمادهااا خطااة عماال
وطنية ملمافحة االجتار ابلبشر.
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 -١٣٨ورحبت الفلبا ابجلرود املبذولة لمبة العنأ ضد النساء واألطفال.
 -١٣9وأعربت فنلندا عن قلقرا ألن األطفال والبالغا ذوي اإلعاقاة يواجراون حاواجز متعاددة
ة احلصول عل التعليم عل قدم املساواة مع غرهم.
 -١٤0ورحب اات غ ااابون ابلتا اادابر الرامي ااة إىل ض اامان حقا ااو الفة ااات الض ااعيفة وإىل ممافحا ااة
اإلرهاب والعنصرية والفقر.
 -١٤١ونوهت املمسية ابلتقدم احملرز ة ممافحة العنصرية ومعاداة السامية.
 -١٤2ورح ا املغاارب ابلتاادابر الراميااة إىل ممافحااة التعص ا الااديين وخطاااب المراهيااة ومجيااع
أشمال التمييز.
 -١٤٣وأشارت كينيا إىل التادابر املتصاذة ملمافحاة اإلرهااب وأعربات عان تضاامنرا فيماا يتعلاق
هبذه ا فة.
 -١٤٤ة اخلتام ،شددت فرنسا عل نوعية تبادل ا راء أثناء جلسة االساتماع ،اا ي كاد أمهياة
االس ااتعراض ال اادوري الش ااامل ،وك ااذلة علا ا اعتزامر ااا ال اارد بس اارعة علا ا التوص اايات بع ااد إجا اراء
مشاااورات فيمااا بااا الااوزارات .وقالاات إهنااا أباات إال أن تشاارد ة هااذه األعمااال اللجنااة الوطنيااة
االستشااارية حلقااو اإلنسااان وتع ارب عاان شاامرها للمجتمااع املاادي الااذي امعااه هبااا ح اوار بناااء.
وذ ّكرت كن الذكر السنوية السبعا لإلعالن العاملي حلقو اإلنسان ،الذي ُوقنّع ة  ١0كاانون
األول/ديساامرب  ،١9٤٨سااتُحى ة عااام  20١٨وأن ماان مس ا وليتنا مجيع ااق محايااة هااذه احلقااو
العاملية والنروض هبا.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -١٤٥ستدرس فرنسا التوصيات التالية ،وستقدم ردودا عليها يف وقت مناسب ال يتجااو
موعد الدورة الثامنة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان:
قبول االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصاري
١-١٤٥
قبوالا كامالا (منغوليا)؛
سااحب إعالهنااا أشااملن املااادة  4ماان االتفاقيااة الدوليااة للقضاااء علااى
2-١٤٥
مجيع أشكال التمييز العنصري وإعالهنا أشملن املاادة  27مان العهاد الادوخل ا اا
ابحلقوق املدنية والسياسية (مو امبيق)؛
س ااحب اإلع ااالن املتعل ااق ابمل ااادة  13م اان العه ااد ال اادوخل ا ااا
٣-١٤٥
ابحلقوق املدنية والسياسية (اليوانن)؛
التصا ااديق علا ااى االتفاقيا ااة الدوليا ااة حلمايا ااة حقا ااوق مجيا ااع العما ااال
٤-١٤٥
املهاجرين وأفراد أسرهم ،حسبما أوصت أه خمتلف هيئات األمم املتحدة (الفلبني)؛
التصا ااديق علا ااى االتفاقيا ااة الدوليا ااة حلمايا ااة حقا ااوق مجيا ااع العما ااال
٥-١٤٥
املهاجرين وأفراد أسرهم (هندوراس)؛
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التصا ااديق علا ااى االتفاقيا ااة الدوليا ااة حلمايا ااة حقا ااوق مجيا ااع العما ااال
٦-١٤٥
املهاجرين وأفراد أسرهم (السودان)؛
التصا ااديق علا ااى االتفاقيا ااة الدوليا ااة حلمايا ااة حقا ااوق مجيا ااع العما ااال
7-١٤٥
املهاجرين وأفراد أسرهم (أنغوال)؛
التصا ااديق علا ااى االتفاقيا ااة الدوليا ااة حلمايا ااة حقا ااوق مجيا ااع العما ااال
٨-١٤٥
املهاجرين وأفراد أسرهم (تشاد)؛
التصا ااديق علا ااى االتفاقيا ااة الدوليا ااة حلمايا ااة حقا ااوق مجيا ااع العما ااال
9-١٤٥
املهاجرين وأفراد أسرهم (شيلي)؛
 ١0-١٤٥التصا ااديق علا ااى االتفاقيا ااة الدوليا ااة حلمايا ااة حقا ااوق مجيا ااع العما ااال
املهاجرين وأفراد أسرهم (مصر)؛
 ١١-١٤٥التصا ااديق علا ااى االتفاقيا ااة الدوليا ااة حلمايا ااة حقا ااوق مجيا ااع العما ااال
املهاااجرين وأف اراد أساارهم وضاامان اتااع األحفااال إاام املصااحوأني يف إقلاايم فرنسااا
أنفس احلماية اليت يتمتع هبا األحفال الفرنسيون (ابراإواي)؛
 ١2-١٤٥دع اام تعزي ااز حق ااوق مجي ااع العم ااال امله اااجرين وأفا اراد أس اارهم أ ااني
أص ااحامل املص االحة عل ااى الص ااعيدين الع اااملي وال ااوحين والن اار يف التص ااديق عل ااى
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم (إندونيسيا)؛
 ١٣-١٤٥الن اار يف إمكانيااة التصااديق علااى االتفاقيااة الدوليااة حلمايااة حقااوق
مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم (أذرأيجان)؛
 ١٤-١٤٥التصااديق علااى التعااديالت الاايت أدنلاات علااى ن ااام رومااا األساسااي
للمحكمة اجلنائية الدولية أشملن جرمية العدوان يف أقرمل وقت ممكن ،أغية املسامهة
يف املساااءلة اجلنائيااة الفرديااة لالسااتودام إاام املشااروع للقااوة ،اشاايا مااع مقاصااد
ومبادئ ميثاق األمم املتحدة (ليوتنشتاين)؛
 ١٥-١٤٥الن اار يف التصااديق علااى التعااديالت الاايت أندنلاات علااى ن ااام رومااا
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أشملن جرمية العدوان (أندورا)؛
 ١٦-١٤٥التصا ااديق علا ااى اتفاقيا ااة من ما ااة العما اال الدوليا ااة أشا ااملن الشا ااعومل
األصاالية والقبليااة( 1989 ،رقاام  )169واالمتثااال إلعااالن األماام املتحاادة أشااملن
حقوق الشعومل األصلية (ابراإواي).
 ١7-١٤٥التص ااديق علا ااى اتفاقي ااة من ما ااة العم اال الدوليا ااة املتعلق ااة ابلعما ااال
املنزليني( 2011 ،رقم ( )189الربتغال)؛
 ١٨-١٤٥التصا ااديق علا ااى اتفاقيا ااة من ما ااة العما اال الدوليا ااة أشا ااملن الشا ااعومل
األص االية والقبلي ااة( 1989 ،رق اام  )169واتفاقي ااة من م ااة العم اال الدولي ااة أش ااملن
العم ااال املنا ازليني( 2011 ،رق اام  )189واالتفاقي ااة الدولي ااة حلماي ااة حق ااوق مجي ااع
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم (مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
GE.18-05727

13

A/HRC/38/4

 ١9-١٤٥التصا ااديق علا ااى اتفاقيا ااة من ما ااة العما اال الدوليا ااة أشا ااملن العما ااال
املنزليني( 2011 ،رقم ( )189مدإشقر)؛
 20-١٤٥الن ر يف التصديق على اتفاقية من مة العمل الدولية أشاملن العماال
املنزليني( 2011 ،رقم ( )189الفلبني)؛
 2١-١٤٥التصا ااديق علا ااى اتفاقيا ااة من ما ااة العما اال الدوليا ااة أشا ااملن العما ااال
املنزليني( 2011 ،رقم ( )189توإو)؛
 22-١٤٥اعتم اااد عملي ااة مفتوح ااة تق ااوم عل ااى أس اااس اجل اادارة عن ااد انتي ااار
املرشا ااحني علا ااى الصا ااعيد الا ااوحين النتوا اااابت هيئا ااات معاها اادات األما اام املتحا اادة
(اململكة املتحدة لربيطانيا الع مى وآيرلندا الشمالية)؛
 2٣-١٤٥مواصاالة العماال علااى إدراة املساااولية عاان احلمايااة يف اجتماعااات
جملااس األماان أصااورة دوريااة لتملييااد مشاااركة املستشااار ا ااا املعااين ابملساااولية عاان
احلماية (إسبانيا)؛
 2٤-١٤٥وقااف سياسااة اسااتودام التااداأم القس ارية االنفراديااة ضااد البلاادان
األنرى والشروع يف الرفع الفوري لتلا التاداأم ،الايت صادرت كعقوأاة منبثقاة عان
قرار حكاومي دانلاي يتجااو حادود فرنساا وينتها حقاوق ماواحين تلا البلادان،
ويف ذل ا انتهاااض واضااد للمااادة  )2(1ماان العهااد الاادوخل ا ااا ابحلق اوق املدنيااة
والسياس ا ااية ،وامل ا ااادة  )2(1م ا اان العه ا ااد ال ا اادوخل ا ا ااا ابحلق ا ااوق االقتصا ا ااادية
واالجتماعية والثقافية (اجلمهورية العرأية السورية)؛
ايدة املس اااعدة اإليائي ااة الروي ااة للوف اااء هب ااد  0,7يف املائ ااة م اان
2٥-١٤٥
الدنل القومي اإلمجاخل (سماليون)؛
ايدة مس ااامهتها يف املس اااعدة اإليائي ااة الروي ااة لتص اال إ  0,7يف
2٦-١٤٥
املائة من الدنل القومي اإلمجاخل (الكونغو)؛
 27-١٤٥الن ر يف ايدة مسامهتها يف املساعدة اإليائية الروية لبلوغ اهلاد
املتفق عليه دوليا وهو  0,7يف املائة من الدنل القومي اإلمجاخل (هاييت)؛

 2٨-١٤٥مواصلة دورهاا الارايدي يف دعام جهاود التنمياة يف مجياع أعااء العاا
عن حريق الوفاء هبد  0,7يف املائة من الدنل القومي اإلمجاخل املتفق عليه دولياا
للمساعدة اإليائية الروية (أواتن)؛
 29-١٤٥مواصا االة جهودها ااا الراميا ااة إ ضا اامان تعزيا ااز التا ااداأم الوقائيا ااة يف
عملياهتا فيما وراء البحار مع إيالء االعتبار الواجب حلقوق اإلنسان (الياابن)؛
 ٣0-١٤٥مواصاالة ف اارض ممارس ااات تتواف ااق م اع االلتزام ااات الدولي ااة يف جم ااال
حقوق اإلنسان (تركيا)؛
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 ٣١-١٤٥اإلحج ااام ع اان نق اال األس االحة التقليدي ااة عن اادما ميك اان اس ااتودامها
النتهاااض حقااوق اإلنسااان أو القااانون الاادوخل اإلنساااا ،اشااي ا مااع التزاماهتااا وجااب
معاهدة جتارة األسلحة والغاية  4-16من أهدا التنمية املستدامة (أنما)؛
 ٣2-١٤٥فيمااا يتصاال ابالع اسا ابالسااتعمار كجرميااة ضااد اإلنسااانية وكملسااوأ
أش ااكال انتهاك ااات حق ااوق اإلنس ااان ،حس اابما أش ااارت إلي ااه اجلمعي ااة العام ااة ل م اام
املتحدة ،االعتذار عن صمتها للشعومل والبلدان اليت اساتعمرهتا ،مماا أدى إ وفااة
وتشاارد املاليااني ماان األشااوا  ،ماان أياانهم العديااد ماان مااواحين اجلمهوريااة العرأيااة
السورية ،وتقدمي تعويضات للضحااي (اجلمهورية العرأية السورية)؛
 ٣٣-١٤٥اكني الشعومل األصلية يف األقاليم اليت حتتلها من ممارساة حقهاا يف
تقرير املصم ،وفق ا ملبادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصده (اجلمهورية العرأية السورية)؛
 ٣٤-١٤٥إدراة املع ااايم الدولي ااة حلق ااوق اإلنس ااان املتعلق ااة ابلتس ااامد وع اادم
التمييز يف ن ام التعليم الوحين (أذرأيجان)؛

٣٥-١٤٥

مواصلة تشجيع وتعزيز األدوات الال مة ملكافحة التمييز (جورجيا)؛

 ٣٦-١٤٥مواص االة ضا اامان فعاليا ااة اسا ااتجاابت ال اادول عنا ااد التصا اادي لكا ااره
األجانب والتمييز ضد املرأة واجملموعات الدينية والعرقية (إندونيسيا)؛
ايدة جهودها الرامية إ مكافحة مجيع أشكال التمييز ضد النساء
٣7-١٤٥
والفتيااات املنتميااات إ أقليااات دينيااة أو إثنيااة معينااة ،ااا يف ذل ا منااع التمييااز يف
سوق العمل (قطر)؛
 ٣٨-١٤٥مواصا االة اجلها ااود املبذولا ااة لتحسا ااني أحرها ااا القانونيا ااة واملاسسا ااية
للحمايااة ماان التمييااز وتشااجيع ثقافااة قوامهااا املساااواة والتسااامد واالحاسام املتبااادل
أكفالة نفس مستوى احلماية أايا كان سبب التمييز (دولة فلسطني)؛
 ٣9-١٤٥مواصلة تشجيع ثقافة قوامها املساواة والتسامد واالحسام املتباادل
من أجل منع ومكافحة التمييز املستمر (تيمور  -ليشيت)؛
٤0-١٤٥
(أو أكستان)؛

تكثي ااف اجله ااود الرامي ااة إ من ااع التميي ااز ومكافح ااة مجي ااع جتليات ااه

 ٤١-١٤٥تنفيذ تداأم فعالة لزايدة الوعي العام من أجل تعزياز ثقافاة املسااواة
والتسامد واالحسام املتبادل (أو أكستان)؛
 ٤2-١٤٥مواص ا االة تعزي ا ااز سياس ا ااات اإلدم ا اااة االجتم ا اااعي والتس ا ااامد أ ا ااني
اجملموعات ،ال سيما جتاه املهاجرين (فييت انم)؛
 ٤٣-١٤٥إنشا اااء إحا ااار تش ا اريعي قا ااوي ملكافحا ااة مجيا ااع أشا ااكال املمارسا ااات
التمييزية (مدإشقر)؛
 ٤٤-١٤٥إنشاااء ماسسااة خمصصااة حتدياادا ملكافحااة التمييااز ملوتلااف فئ ااات
سكاهنا والن ر يف مجع أياانت مصنفة هلذا الغرض (انميبيا)؛
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 ٤٥-١٤٥تزويد الكياانت املكلفة أتنفيذ لوائد مكافحة التمييز علاى الصاعيد
احملل ااي واإلقليم ااي وال ااوحين ابمل ااوارد البشا ارية واملالي ااة الال م ااة لالض ااطالع أواليته ااا
(هندوراس)؛
 ٤٦-١٤٥ضا اامان ما ااا يكفا ااي ما اان املا ااوارد املاليا ااة الطويلا ااة األجا اال لل ا اربام
واملب ااادرات وج ااب ق ااانون املس اااواة احلقيقي ااة يف م ااا وراء البح ااار الص ااادر يف 28
شباط/فرباير ( 2017هاييت)؛
 ٤7-١٤٥تشجيع املساواة وعدم التمييز واحلفاظ علاى احلقاوق الثقافياة لكال
اجملموعات ،مع السكيز على الرمو الدينية (السودان)؛
 ٤٨-١٤٥مواص االة تعزي ااز ت ااداأم مكافح ااة التميي ااز ،ال س اايما لض اامان اي ااة
وإدماة األحفال من خمتلف اجلنسيات (شيلي)؛
 ٤9-١٤٥مواصا االة مكافحا ااة مجيا ااع أشا ااكال التمييا ااز ،ا ااا يف ذل ا ا التمييا ااز
العنصري والتمييز القائم على أسس إثنية (إيطاليا)؛
 ٥0-١٤٥مواصا االة اجلها ااود الراميا ااة إ تعزيا ااز مكافحا ااة العنص ا ارية والتمييا ااز
العنصري وكره األجانب (السنغال)؛
 ٥١-١٤٥اعتماااد تااداأم للقضاااء علااى مجيااع أشااكال التمييااز وكااره األجانااب
والتعصب الديين (السودان)؛
 ٥2-١٤٥كفالااة تصاادي الدولااة أفعاليااة للمسااائل املتعلقااة ابلعنصارية والتمييااز
وكراهية اإلسالم وكره األجانب (أفغانستان)؛
 ٥٣-١٤٥تعزيااز السياسااات الراميااة إ منااع ومكافحااة العنااف والتعصااب ضااد
املهاجرين (دولة أوليفيا املتعددة القوميات)؛
 ٥٤-١٤٥اختاااذ مزيااد م اان التااداأم الفعال ااة ملكافحااة التميي ااز العنصااري وك ااره
األجانب ومكافحة جرائم الكراهية القائمة على أساس العنصرية (الصني)؛
ايدة فعالية التحقيقات والعقاوابت املفروضاة علاى اجلنااة يف قضاااي
٥٥-١٤٥
العنف والتمييز ضد األقليات اإلثنية والدينية ،ا يف ذل أقلية الروماا واجلماعاات
إ اام املس ااتقرة واملس االمني وامله اااجرين وملتمس ااي اللج ااوء ،ال س اايما عن اادما يرتكب ااه
أعوان الدولة (املكسي )؛
٥٦-١٤٥

تعزيز جهودها الرامية إ مكافحة العنصرية والتعصب الديين (كينيا)؛

 ٥7-١٤٥التملكااد ماان أن اإلصااالحات الاايت أنجرياات مااانرا ،وماان أينهااا عاادة
نطط عمل يف جمال مكافحة العنصرية ومعاداة السامية ،ستنسجم إ ممارسة واساعة
النطاق (أولندا)؛
 ٥٨-١٤٥مواصلة و ايدة تعزياز اجلهاود املبذولاة يف إحاار نطاة العمال الوحنياة
ملناهضااة العنص ارية ومعاااداة السااامية  2017-2015ملكافحااة التمييااز العنصااري
وكره األجانب (اهلند)؛
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 ٥9-١٤٥ضمان إجنا اهليئة الوحنية املكرسة أعماهلا أشملن نطاة عمال وحنياة
جدياادة ملكافحااة العنص ارية ومعاااداة السااامية  ،2020-2018اسااتنادا إ تقياايم
شامل طة العمل الساأقة (إسرائيل)؛
 ٦0-١٤٥مواص االة ص ااقل وتنفي ااذ الت ااداأم ال ا ا  40يف نط ااة العم اال الوحني ااة
عتمااد نطااة عماال
ملكافحااة العنص ارية ومعاااداة السااامية  2017-2015إ أن تن َ
وحنية جديدة (سنغافورة)؛
 ٦١-١٤٥تنفياذ قاانون عااام  2017أفعالياة ،فضاالا عان نطااة العمال الوحنيااة
أشملن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ،وضمان إأداء الشركات الفرنسية العاملة
يف ا ارة االحسام الواجب لاللتزامات املنصو عليها يف القانون (اتيلند)؛
 ٦2-١٤٥مواص االة جهوده ااا املتعلق ااة ابلت اادريب والتوعي ااة ملكافح ااة العنصا ارية
والتمييز (املغرمل)؛
 ٦٣-١٤٥مواصلة اجلهود الرامية إ وضع سياسة أشملن اإلحصاءات املتعلقة
ابألقليات اإلثنية من أجل دراسة ظاهرة التمييز العنصري والقضاء عليها (تونس)؛
 ٦٤-١٤٥كفالة تصدي الدولة أفعالياة لالعتاداءات الايت تساتهد املسالمني
والعنصرية والتمييز وكره األجانب وكراهية اإلسالم (ابكستان)؛
 ٦٥-١٤٥تكثيااف اجلهااود الراميااة إ منااع العنااف واألعمااال اإلجراميااة أاادافع
الكراهية والتعصب ومقاضاة املساولني عن هذه االعمال (سلوفاكيا)؛
 ٦٦-١٤٥تكثي ااف اجله ااود الرامي ااة إ من ااع العن ااف واجلا ارائم املرتكب ااة أس اابب
الكراهية أو التعصب وتقدمي مرتكيب تل اجلرائم إ العدالة (أيالروس)؛
 ٦7-١٤٥تكثيااف اجلهااود الراميااة إ مكافحااة معاااداة السااامية والعنااف ضااد
املسلمني ومقاضاة اجلناة ومعاقبتهم (مجهورية أفريقيا الوسطى)؛
 ٦٨-١٤٥التص اادي للعنصا ارية الص ااادرة ع اان الش اارحة والعن ااف ال ااذي اارس ااه
الشرحة ضد املهاجرين (جنومل أفريقيا)؛
 ٦9-١٤٥ضامان التنفيااذ الكاماال للتاداأم الراميااة إ منااع العناف القااائم علااى
أساس العرق وعلى احلالة االجتماعية واالقتصادية (اجلبل األسود)؛
 70-١٤٥اختاذ ا طوات الال مة إللغاء القوانني احمللية التمييزية ،ا فيها تل
اليت حت ر ارتداء احلجامل ،وضمان عدم تعرض املسالمني للتميياز أسابب ديانهم أو
انتمائهم اإلثين وعدم تعرض تعليم الفتيات واملراهقات لتملثم سليب (ابكستان)؛
 7١-١٤٥وضا ااع نطا ااط وحنيا ااة للتصا اادي جلميا ااع أشا ااكال التميي ا از ال ا ااديين
(الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 72-١٤٥اختاذ مجيع التداأم الال مة ملكافحة مجيع أشكال وم اهر العنصرية
ومنااع التمييااز يف مكااان العماال وسااوق العماال فيمااا ئااي املساالمات الالئااي يرتاادين
احلجامل (مجهورية إيران اإلسالمية)؛
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 7٣-١٤٥مواصاالة تعزيااز اجلهااود الراميااة إ منااع أعمااال العنص ارية والتعصااب
والكراهيااة ضااد األقليااات ،وال ساايما جتاااه النساااء والفتيااات ماان سااكاهنا املساالمني،
أسبل منها كفالة العدالة لضحااي هذه األعمال (ماليزاي)؛
 7٤-١٤٥اختاااذ مجيااع ا طااوات الال مااة ملكافحااة العنااف العنصااري ،ال ساايما
ضد األجاناب واملهااجرين مان النسااء واألحفاال ،وضامان حقاوقهم وحصاوهلم علاى
ا دمات األساسية واندماجهم يف جمتمع البلد املضيف (اتيلند)؛
 7٥-١٤٥اشي ا مع إحدى التوصيات املقدمة يف االستعراض الدوري الشاامل
الساأق ،اختاذ التداأم الال مة ملنع عمليات التحقق من اهلوياة القائماة علاى التميياز
وضمان تعرض احلاالت اليت يثبت فيها سوء استعمال السلطة لعقوأة مناسبة (سويسرا)؛
 7٦-١٤٥أذل اجلهود الال مة لوقف ممارسة التنميط اإلثين املتسببة يف الوصم
من جانب املساولني عن إنفاذ القانون واألعمال التجارية ا اصة (ابكستان)؛
 77-١٤٥وقااف املمارسااات التعساافية واملهينااة والتمييزيااة ماان جانااب الشاارحة
ضد السكان املنحدرين من أصل عريب أو أفريقي ،ضاحااي التحقاق مان اهلوياة علاى
أساس تنميط إثين اييزي (مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
 7٨-١٤٥تعزيااز اإلحااار التشاريعي الااوحين واؤليااات املاسسااية ملكافحااة مجيااع
املمارسات التمييزية القائمة على التنميط العنصري واإلثين والديين (أذرأيجان)؛
 79-١٤٥تكثيف اجلهود الرامية إ كبد ا طاامل القاائم علاى العنصارية وكاره
األجانب يف احلياة العاماة واحليااة السياساية ،ال سايما مان جاناب املمثلاني املنتوباني
(أوتسواان)؛
 ٨0-١٤٥اخت اااذ مزي ااد م اان الت ااداأم ملعاجل ااة مس اامللة نط ااامل الكراهي ااة ،تونيا ا ا
للفعاليااة يف مكافحااة التمييااز والتعصااب ،وضاامان وجااود آليااة مسااتقلة السااتعراض
نطط العمل الوحنية ذات الصلة (النروي )؛
 ٨١-١٤٥مواصلة اجلهود الرامية إ مكافحة مجيع أشاكال التميياز العنصاري
ونطامل الكراهية املوجهة إ أعض اجلماعات على أساس العرق أو الدين ،وذلا
أغية تشجيع ثقافة قوامها التنوع والتسامد (تونس)؛
 ٨2-١٤٥تكثيف اجلهاود املبذولاة ملكافحاة التميياز والعنصارية وكاره األجاناب
ومعاااداة السااامية ،وح اار ومعاقبااة مروجااي نطااامل الكراهيااة أو أي إجاراء آناار ماان
شملنه التحريض على ارتكامل اعتداءات عنيفة ألسبامل اييزية (أوروإواي)؛
 ٨٣-١٤٥اخت اااذ م ااا يل اازم م اان ت ااداأم تشا اريعية وسياس ااية وتوعوي ااة م اان أج اال
مكافح ااة فعال ااة ط ااامل الكراهي ااة واجلا ارائم املرتكب ااة أ اادافع الكراهي ااة العنصا ارية أو
الدينية (اجلزائر)؛
 ٨٤-١٤٥مواصلة سياساهتا الرامية إ مكافحة العنصرية وضمان التحقياق يف
ا طامل القائم على العنصرية وكره األجانب ومقاضاة اجلنااة عناد االقتضااء وفارض
عقوابت مالئمة عليهم (كوت ديفوار)؛
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 ٨٥-١٤٥اختااذ مجيااع التااداأم الال ماة لضاامان تطبيااق اإلحاار التشاريعي الااذي
أنشئ ملكافحة نطامل الكراهية ،ال سيما على شبكات التواصل االجتماعي (قرب )؛
 ٨٦-١٤٥تعزيز تداأم مكافحة نطامل العنصرية وكره األجاناب ،اا يف ذلا
التحقيق واملالحقة القضائية (إكوادور)؛
٨7-١٤٥

مواصلة جهودها يف جمال الوقاية ومكافحة نطامل الكراهية (املغرمل)؛

 ٨٨-١٤٥سن تشاريعات ملكافحاة التحاريض علاى التميياز العنصاري ونطاامل
الكراهية (البحرين)؛
٨9-١٤٥
الروسي)؛

ضاامان مساااءلة املساااولني عاان نطااامل الكراهيااة والعنااف (االحتاااد

 90-١٤٥ض اامان االع ا اسا الرو ااي ابألقليا ااات الوحني ااة املوجا ااودة يف البلا ااد
(االحتاد الروسي)؛
 9١-١٤٥إنشاء آلية مستقلة لرصد وتقييم اإلجراءات املتوذة يف إحار ا طة
الوحنية ملكافحة الكراهية والتميياز ضاد املثلياات واملثلياني ومزدوجاي امليال اجلنساي
ومغايري اهلوية اجلنسانية (إسبانيا)؛
 92-١٤٥اختااذ نطااوات العتماااد قااوانني حتمااي مان التمييااز علااى أساااس اال
صفات اجلنسني (أسساليا)؛
 9٣-١٤٥ضاامان املتاأع ااة والتقياايم املس ااتقل لتنفيااذ نط ااة مكافحااة الكراهي ااة
والتمييااز ضااد املثليااات واملثليااني ومزدوجااي املياال اجلنسااي ومغااايري اهلويااة اجلنسااانية
(( )2020-2017النمسا)؛
 9٤-١٤٥التملكااد ماان تيساام حصااول مغااايري اهلويااة اجلنسااانية علااى اع اسا
روي أنوع جنسهم من نالل إجراء سريع وميسر وشفا (ألجيكا)؛
 9٥-١٤٥مواص ا االة تكثي ا ااف الت ا ااداأم الرامي ا ااة إ اي ا ااة املثلي ا ااات واملثلي ا ااني
ومزدوجااي املياال اجلنسااي ومغااايري اهلويااة اجلنسااانية وحاااملي صاافات اجلنسااني ،مااع
السكيز أشكل نا على القضاء على نطامل الكراهية والتمييز (شيلي)؛
 9٦-١٤٥اختااذ التااداأم الال ماة للمعاقبااة علاى نطااامل الكراهياة ،ال ساايما يف
مواقااع التواصاال االجتماااعي ،ضااد فئااة املثليااات واملثليااني ومزدوجااي املياال اجلنسااي
ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني (األرجنتني)؛
 97-١٤٥ضاامان دفااع تعااويض جلميااع ضااحااي التجااارمل النوويااة يف أااولينيزاي
الفرنسااية ،اشاايا مااع مالح ااات اللجنااة املعنيااة ابلقضاااء علااى التمييااز ضااد امل ارأة
واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان (أنما)؛
 9٨-١٤٥اختاذ مجيع التداأم املناسبة لالمتثال لاللتزامات الناشئة عن اتفاقياة
منع ومعاقبة جرمية اإلابدة اجلماعياة وااكماة مجياع املشاتبه يف ارتكااهبم جارائم إابدة
مجاعية املقيمني يف فرنسا (مجهورية إيران اإلسالمية)؛
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 99-١٤٥رفع سرية عن مجيع واثئق اإلابدة اجلماعية يف رواندا اليت مان شاملهنا
تعزيز اجلهود الرامية إ حتديد املساولية وحقوق الضحااي يف معرفة احلقيقة ونشارها
(إياان)؛
 ١00-١٤٥التحقيااق الشااامل يف دور الاادول وإجراءاهتااا ومشاااركتها قباال اإلابدة
اجلماعية يف رواندا وأثناءها وأعدها (إياان)؛
 ١0١-١٤٥متاأعاة النتاائ الاايت توصالت إليهااا احملكماة اجلنائيااة الدولياة لرواناادا،
وااكمة اجلناة املتعر عليهم حيثما كان ذل عادالا (إياان)؛
 ١02-١٤٥ايدة جهوده ااا الرامي ااة إ املس اااعدة يف كفال ااة مس اااءلة املش ااتبه يف
ارتكاهبم أعمال إابدة مجاعية يف رواندا (إسرائيل)؛
 ١0٣-١٤٥االسا ااتجاأة لطلبا ااات املسا اااعدة القانونيا ااة املتبادلا ااة ما اان احلكوما ااة
الروانديااة فيمااا يتعلااق ابلتحقيقااات اجلاريااة ضااد املشااتبه يف ارتكاااهبم أعم ااال إابدة
مجاعيااة املقيمااني يف فرنسااا ،ورفااع الس ارية عاان مجيااع الواثئااق ذات الصاالة املتعلقااة
ابإلابدة اجلماعية (مو امبيق)؛
 ١0٤-١٤٥اختاااذ اإلج اراءات املناساابة الراميااة إ مقاضاااة املشااتبه يف ارتكاااهبم
ج ا ارائم إابدة مجاعيا ااة يف روانا اادا الا ااذين يعيشا ااون يف فرنسا ااا ،أو أا اادالا ما اان ذل ا ا ،
تسليمهم إ السلطة القضائية املوتصة (انميبيا)؛
 ١0٥-١٤٥اختاذ نطوات فعالة إماا حملاكماة أو تساليم املقيماني يف أراضايها ممان
ينشتبه يف ارتكاهبم أعمال إابدة مجاعية (رواندا)؛
 ١0٦-١٤٥اختاااذ ا طااوات الال مااة إمااا لتسااليم أو ااكمااة ماان قااد ال يزالااون
مقيمني يف إقليمها ممن ينشتبه يف ارتكاهبم جرائم إابدة مجاعية يف رواندا (كينيا)؛

 ١07-١٤٥اختاااذ نطااوات فوريااة للتعاااون مااع احملكمااة اجلنائيااة الدوليااة لرواناادا
قاضاااة وونسيسااالس مونييشااياكا ولااوران أوساايباروات ،أو أاادالا ماان ذل ا  ،ضاامان
عاودهتم الفورياة إ اؤلياة الدولياة لتصاريف األعماال املتبقياة للمحكمتاني اجلناائيتني
الدوليتني (رواندا)؛
 ١0٨-١٤٥اختاذ نطوات نشايطة مان أجال رفاع السارية عان مجياع الواثئاق الايت
تتضمن معلومات حكومية وعسكرية تتعقل أفاسة ماا قبال اإلابدة اجلماعياة وأثناءهاا
وأعدها ونشر هذه الواثئق (رواندا)؛
 ١09-١٤٥اختاذ نطوات نشيطة من أجل التحقيق يف االدعااءات الناشائة عان
خمتلف املصادر عن دور فرنسا ومشاركتها يف اإلابدة اجلماعية ضد التوتسي (رواندا)؛
 ١١0-١٤٥تعااديل قااانون العنايااة الواجبااة رقاام  399-2017ماان أجاال إ الااة
العبء عن ضاحااي انتهاكاات حقاوق اإلنساان الايت ترتكبهاا الشاركات وإلقائاه علاى
هذه األنمة هبد ضمان مساءلتها (انميبيا)؛
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 ١١١-١٤٥تعزيز مراقبة الشاركات الفرنساية العاملاة يف ا اارة فيماا يتعلاق ي
أثاار سااليب ألنشااطتها علااى التمتااع حبقااوق اإلنسااان ،ال ساايما يف مناااحق الن ازاع الاايت
تشاامل حاااالت االحااتالل األجناايب حيااد تاازداد خماااحر انتهاكااات حقااوق اإلنسااان
(دولة فلسطني)؛
 ١١2-١٤٥مواصلة حتديد املمارسات اجليدة يف ضمان الوفاء ابلتزامات حقوق
اإلنسان يف عملية وضع السياسات البيئية ويف املاسسات التجارية (أواتن)؛
 ١١٣-١٤٥مواصا االة املشا اااركة البنا اااءة يف إح ا اار عمليا ااة ق ا ارار جملا ااس حقا ااوق
اإلنسان  ،9/26كجزء من مكافحة إفالت الشركات من العقامل (إكوادور)؛
 ١١٤-١٤٥متاأعة اإلجراءات واملبادرات املتواذة لتنفياذ أهادا اتفااق ابرياس
وجب اتفاقية األمم املتحدة اإلحارية أشملن تغم املناخ (أنن)؛
 ١١٥-١٤٥مواصاالة جهودهااا الراميااة إ تنفيااذ اتفاااق ابريااس أشااملن تغاام املناااخ
(إاأون)؛
 ١١٦-١٤٥ضاامان تطبيااق قااوانني مكافحااة اإلرهااامل اجلدياادة أطريقااة متناساابة
وعلااى عااو يعطااي األولويااة حلقااوق اإلنسااان األساسااية ،كاااحلق يف احلريااة واحلااق يف
ااكمة عادلة (آيسلندا)؛
 ١١7-١٤٥مواص االة تطبي ااق أرانجمه ااا الرام ااي إ القض اااء عل ااى نزع ااة التط اار ،
كجاازء ماان اجلهااود اجلاريااة ملكافحااة التطاار وتعزيااز تبااادل ا اربات والتعاااون مااع
ألدان أنرى (إندونيسيا)؛
 ١١٨-١٤٥تعزيااز السياسااات الراميااة إ منااع نزعااة التطاار لاادى الشاابامل ماان
ن ااالل التص اادي أفعالي ااة ل س اابامل اجلذري ااة هل ااذه ال اااهرة ،وم اان أمهه ااا االس ااتبعاد
االجتماعي (كا انستان)؛
 ١١9-١٤٥مواصاالة تعزيااز تااداأمها الراميااة إ
األعمال اإلرهاأية (ميايار)؛

ايااة سااالم شااعبها وأمنااه ماان

 ١20-١٤٥رص ااد تنفي ااذ التع ااديالت التشا اريعية ملكافح ااة اإلره ااامل ع اان كث ااب
وتقييمه من أجل ضمان اية كاملة للحرايت الفردية وحقوق اإلنسان (النروي )؛
 ١2١-١٤٥إج اراء مراقبااة قضااائية مساابقة أغيااة ضاامان توافااق تااداأم مكافحااة
اإلرهامل مع القانون الدوخل حلقوق اإلنسان (أنما)؛
 ١22-١٤٥تعزي ا ااز احل ا اارايت األساس ا ااية وس ا اايادة الق ا ااانون يف س ا ااياق مكافح ا ااة
اإلرهامل (أمو)؛
 ١2٣-١٤٥مواصاالة احاسام حقااوق اإلنسااان األساسااية ،حاات مااع ايدة التااداأم
األمنية ملكافحة اإلرهامل (الفلبني)؛
 ١2٤-١٤٥ضمان تطبيق تداأم مكافحة اإلرهامل أطريقة متناسابة وإام اييزياة
وعدم تسببها يف وصم شرائد اددة من السكان (قطر)؛
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 ١2٥-١٤٥إدراة تاداأم لاازايدة املراقباة القضااائية والشافافية يف جهااود مكافحااة
اإلرهامل (مجهورية كوراي)؛
 ١2٦-١٤٥استعراض األثر املستب يف حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية على
عمليااات الشاارحة يف ظاال حالااة الطااوارئ هبااد تقلياال آاثرهااا الساالبية إ أد حااد
(سلوفينيا)؛
 ١27-١٤٥إجراء تقييم لصكوكها التشريعية واألمنية اجلديدة يف جماال مكافحاة
اإلرهامل ملنع أي انتهاكات اتملة حلقوق اإلنسان (سويسرا)؛
 ١2٨-١٤٥وقا ااف مجي ا اع أشا ااكال الا اادعم املباشا اار وإا اام املباشا اار للجماعا ااات
اإلرهاأية املتورحة يف سف الدم السوري (اجلمهورية العرأية السورية)؛
 ١29-١٤٥ض اامان تط اااأق ت ااداأم مكافح ااة اإلره ااامل تطاأقا ا ا اتما ا ا م ااع أحك ااام
اتفاقيا ااة مناهضا ااة التعا ااذيب وإا اامه ما اان ضا اارومل املعاملا ااة أو العقوأا ااة القاسا ااية أو
الالإنسانية أو املهينة (أوكرانيا)؛
 ١٣0-١٤٥إنشا اااء آليا ااات إلج ا اراء رصا ااد من ا ات م لقا ااوانني مكافحا ااة اإلرها ااامل
لعام  2017وما يتصل هبا من سياسات ،ال سيما فيما يتعلق ثرها التمييزي على
األقليات والطوائف الدينية (أسساليا)؛
 ١٣١-١٤٥إجاراء تقياايم مسااتقل وشاافا لسياسااات مكافحااة اإلرهااامل وأثرهااا
علااى احلاارايت املدنيااة وحقااوق اإلنسااان ،مااع مراعاااة توصاايات املقاارر ا ااا املعااين
أتعزي ااز و اي ااة حق ااوق اإلنس ااان واحل اارايت األساس ااية يف س ااياق مكافح ااة اإلره ااامل
(أيالروس)؛
 ١٣2-١٤٥يف س ا ااياق مكافح ا ااة اإلره ا ااامل ،حص ا اار اللج ا ااوء إ الص ا ااالحيات
االس ااتثنائية يف احل اادود ال اايت تقتض اايها احلال ااة ،م ااع احا اسام املع ااايم الدولي ااة حلق ااوق
اإلنسان (الربا يل)؛
 ١٣٣-١٤٥ضاامان أن تطبيااق تااداأم مكافحااة اإلرهااامل ال ينتها احلقااوق الاايت
حتميهااا اتفاقيااة مناهضااة التعااذيب وإاامه ماان ضاارومل املعاملااة أو العقوأااة القاسااية أو
الالإنسانية أو املهينة (مجهورية أفريقيا الوسطى)؛
 ١٣٤-١٤٥مكافح ااة اإلره ااامل اش اايا م ااع الص ااكوض الدولي ااة حلق ااوق اإلنس ااان
(كوستاريكا)؛
 ١٣٥-١٤٥ضمان احسام حقاوق اإلنساان يف تنفياذ أنشاطة مكافحاة اإلرهاامل،
ا يف ذل احلقوق واحلرايت األساسية ملواحنيها (مصر)؛
 ١٣٦-١٤٥مواصلة اجلهود املبذولة يف مكافحة اإلرهامل (إاأون)؛
 ١٣7-١٤٥إنشاء هيئة لرصد تنفيذ التداأم املنصو عليها يف القانون املتعلق
أتعزيااز األماان الاادانلي ومكافحااة اإلرهااامل ،والسكيااز أوجااه نااا علااى الضاارورة
والتناسب (املكسي )؛
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 ١٣٨-١٤٥التحقي ااق يف مجي ااع ح اااالت ادع اااء االس ااتودام إ اام الض ااروري أو
املفرط للقوة من جانب سلطات إنفاذ القانون ورصد هاذه احلااالت ،ووضاع تاداأم
لضمان مساءلة سلطات إنفاذ القانون (أسساليا)؛
 ١٣9-١٤٥وضااع الشااروط الضاارورية لضاامان إج اراء حتقيقااات س اريعة ومسااتقلة
وشاملة يف شكاوى سوء املعاملة اليت تعزى إ موظفي إنفاذ القانون (النمسا)؛
 ١٤0-١٤٥الن اار يف تضاامني القااانون اجلنااائي الفرنسااي تعريفا ا للتعااذيب يشامل
مجيااع العناصاار الااواردة يف املااادة  1ماان اتفاقيااة مناهضااة التعااذيب والن اار يف جعاال
التعذيب جرمية ال تسقط ابلتقادم (إاان)؛
 ١٤١-١٤٥مواصلة جهودها الرامية إ حتسني ظرو االحتجا (جورجيا)؛
 ١٤2-١٤٥مواصلة اجلهود الرامية إ نفض االكت اظ يف السجون (أملانيا)؛
 ١٤٣-١٤٥الن اار يف اخت اااذ نط ااوات عاجل ااة لتحس ااني ظ اارو االحتج ااا ع اان
حريق تنفيذ توصيات املفتش العام ألماكن سلب احلرية (إاان)؛
 ١٤٤-١٤٥ضاامان اح اسام كرامااة السااجناء وحتسااني ظاارو االحتجااا وتغي اام
يوذة السياسة اجلنائية يف فرنسا (مجهورية إيران اإلسالمية)؛
 ١٤٥-١٤٥االس ا ااتمرار يف معاجل ا ااة اكت ا اااظ الس ا ااجون ،والن ا اار يف املب ا ااادرات
القائمااة ،مثاال االق اسار التش اريعي املتعلااق أبناااء  15 000نزانااة جدياادة وتركيااب
هواتف يف نزاانت السجون (هولندا)؛
 ١٤٦-١٤٥مواصاالة حتسااني األحااوال املعيشااية ل شااوا
يف وسجوهنا ومرافق االحتجا فيها (مجهورية كوراي)؛

احملتجازين والسااجناء

 ١٤7-١٤٥اختا اااذ تا ااداأم ملكافحا ااة االكت ا اااظ الكبا اام يف السا ااجون وأوضا اااع
االحتجا املروعة وانتهاكات حقوق السجناء (مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
 ١٤٨-١٤٥حتسااني ظاارو احملتج ازين ماان نااالل تنفيااذ توصاايات املفااتش العااام
ألمااكن ساالب احلريااة ،أسابل منهااا ايدة اسااتودام أاادائل الساجن اشااي ا مااع قواعااد
األماام املتحاادة الاادنيا النموذجيااة للتااداأم إاام االحتجا يااة وقواعااد األماام املتحاادة
ملعاملة السجينات والتداأم إم االحتجا ية للمجرمات (الدايرض).
 ١٤9-١٤٥معاجلااة املس ااائل احمل ااددة يف تقري اار اللجنااة األوروأي ااة ملن ااع التع ااذيب
واملعامل ااة أو العقوأا ااة القاس ااية أو الالإنسا ااانية أو املهين ااة لعا ااام  ،2017وال سا اايما
املشاااكل املرتبطااة ابالكت اااظ يف السااجون ،الاايت يباادو أهنااا تسااتدعي اختاااذ تااداأم
عاجلة (النروي )؛
 ١٥0-١٤٥احلا ا ااد ما ا اان االكت ا ا اااظ يف السا ا ااجون الفرنسا ا ااية وحتسا ا ااني ظا ا اارو
احملتجزين ،أسبل منها ختصيي مزيد من املوارد إلعادة التملهيل (السويد)؛
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 ١٥١-١٤٥وض ا ااع ح ا ااد لالجت ا ااار ابألش ا ااوا  ،و اص ا ااة النس ا اااء واألحف ا ااال،
ومكافحة إم ذلا مان أشاكال االساتغالل املتصالة ابالجتاار ابألشاوا (مجهورياة
إيران اإلسالمية)؛
 ١٥2-١٤٥مواصلة جهودها الرامية إ مكافحة االجتار ابألشوا  ،وال سايما
النساء والفتيات (أمو)؛
 ١٥٣-١٤٥العماال تاادرجي ا علااى تنميااة مااا لااديها ماان قاادرات للتصاادي أفعاليااة
ااء ابلتزاماهت ااا التعاهدي ااة الدولي ااة ،وتنمي ااة الق اادرة عل ااى
ألش ااكال ال اارق املعاص اار وف ا ا
التكي ااف يف مجي ااع األراض ااي املكون ااة جلمهوري ااة فرنس ااا (اململك ااة املتح اادة لربيطاني ااا
الع مى وآيرلندا الشمالية)؛
 ١٥٤-١٤٥تعزيز السياسات الوحنية املتعلقاة كافحاة االجتاار ابلبشار وتكثياف
جهودها الرامية إ حتديد االجتار ابلبشر يف صفو املهاجرين والالجئني (أيالروس)؛
 ١٥٥-١٤٥االسااتمرار يف مكافحااة االجتااار ابلبشاار واملشاااركة يف التعاااون الاادوخل
يف هذا الصدد (ألغاراي)؛
 ١٥٦-١٤٥اعتماااد نطااة عماال مناساابة ملكافحااة مجيااع أشااكال االجتااار ابلبشاار
واستغالل األحفال (اهلند)؛
 ١٥7-١٤٥الن اار يف توس اايع نط اااق ا ط ااة الوحني ااة للتص اادي الش ااامل جلمي ااع
أشكال االجتار واالستغالل (آيرلندا)؛
 ١٥٨-١٤٥الن ر يف توسيع نطاق نطة العمل الوحنية ملكافحاة االجتاار ابلبشار
ليشمل مجيع أشكال االجتار واالستغالل (هنغاراي)؛
 ١٥9-١٤٥مض اااعفة جهوده ااا يف جم ااال مكافح ااة االجت ااار ابلبش اار ،وختص اايي
املااوارد املاليااة علااى الصااعد احمللااي واإلقليمااي والااوحين ،ااا يف ذل ا االعتمااادات
الكافية لضمان اية الضحااي (هندوراس)؛
 ١٦0-١٤٥مواصاالة تقاادمي الاادعم للنساااء والفتيااات املعرضااات طاار االجتااار
(تيمور  -ليشيت)؛
 ١٦١-١٤٥اختااذ تااداأم فعالااة لضاامان ايااة ضااحااي االجتااار ابلبشاار ،وال ساايما
النساء واألحفال ،ودعمهم أطريقة مناسبة (البوسنة واهلرس )؛
 ١٦2-١٤٥أ ااذل مزي ااد م اان اجله ااود ملس اااعدة ض ااحااي االجت ااار ابلبش اار ،وكفال ااة
ايتهم ،وتوفم التمثيل القانوا املناسب هلم (قطر)؛
 ١٦٣-١٤٥تقاادمي املساااعدة ل حفااال املعرضااني طاار االجتااار ابلبشاار ولضااحااي
االجتار ابلبشر للعودة إ حياهتم العادية (االحتاد الروسي)؛
 ١٦٤-١٤٥مواصاالة تعزيااز التش اريعات املتعلقااة ابلبعثااة املشااسكة أااني الااو ارات
حلماية املرأة من العنف ومكافحة االجتار ابلبشر (مجهورية الو الدميقراحية الشعبية)؛

24

GE.18-05727

A/HRC/38/4

 ١٦٥-١٤٥االس ااتمرار يف اي ااة احل ااق يف حري ااة التعب اام ،ال ااذي يش ااكل قيم ااة
رئيسية أني القيم اإلنسانية الفرنسية (لبنان)؛
 ١٦٦-١٤٥اختاااذ مجيااع التااداأم الال مااة لضاامان حريااة التعباام علااى اإلنسناات،
وفق ا للمادة  11من إعالن حقوق اإلنسان واملواحن (هاييت)؛
 ١٦7-١٤٥اختا اااذ التا ااداأم الال ما ااة لضا اامان حريا ااة التعبا اام وال ا ارأي واإلعا ااالم،
وضمان حق الصحفيني يف اية مصادرهم (االحتاد الروسي)؛
 ١٦٨-١٤٥ضمان حرية التعبم ومكافحة االعتداءات اللف ية علاى الصاحفيني
وضمان اكنهم من اية مصادرهم (مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
 ١٦9-١٤٥تعزيا ااز الثنائيا ااة اللغويا ااة يف فرنسا ااا لا ااتعكس أا ااذل التنا ااوع الثقا ااايف
ملواحنيها (لبنان)؛
 ١70-١٤٥التحقيق فورا يف مجيع حاالت االستودام املفارط للقاوة مان جاناب
قوات األمن أثناء رصد االحتجاجات وامل اهرات ( امبيا)؛
 ١7١-١٤٥التحقيق الفعال يف مجيع حاالت استودام القوة من جانب اهليئات
املكلفة إبنفاذ القانون أثناء امل اهرات (االحتاد الروسي)؛
 ١72-١٤٥التحقيااق أنزاه ااة يف االسااتودام املف اارط للق ااوة ماان جان ااب م ااوظفي
إنفاذ القانون أثناء االحتجاجات وامل اهرات (مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
 ١7٣-١٤٥ض اامان الن اار أفعالي ااة يف الش ااكاوى املتعلق ااة ابالس ااتودام املف اارط
للقوة أثنااء عملياات التوقياف واإلناالء القساري والعملياات الايت تقاوم هباا الشارحة
للحفاظ على الن ام العام (أيالروس)؛
 ١7٤-١٤٥مواءمااة مجيااع التش اريعات املتعلقااة راقبااة االتصاااالت مااع املعااايم
الدولية حلقوق اإلنسان (ليوتنشتاين)؛
 ١7٥-١٤٥ضاامان إنضاااع مجيااع عمليااات مراقبااة االتصاااالت ملعيااار الشاارعية
والتناسب والضرورة (ليوتنشتاين)؛
 ١7٦-١٤٥اختاذ التداأم الال مة ملواصلة اجلهود اليت تبذهلا السلطات لتسجيل
والدات األحفال يف مقاحعات وأقاليم ما وراء البحار (األرجنتني)؛
 ١77-١٤٥ضاامان إمكانيااة الباات القااانوا يف احلقااوق االقتصااادية واالجتماعيااة
والثقافية وأن ااكمها تطبق معايم موحدة فيما يتعلق ابنطباق العهد الدوخل ا ا
ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (جنومل أفريقيا)؛
 ١7٨-١٤٥مواصلة تعزيز وإصالر ن ام احلماية االجتماعية لكاي يشامل مجياع
األشوا  ،ن فيهم املنتمون ألكثر اجملموعات حرماانا وهتميشا (ملديف)؛
 ١79-١٤٥تعزيااز اجلهااود الراميااة إ احلااد ماان أثاار التفاااواتت االجتماعيااة علااى
وصول الفئات الضعيفة إ تعليم جيد (مجهورية مولدوفا)؛
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 ١٨0-١٤٥تعزيز سياساهتا الرامية إ مكافحة الفقر ،أسبل منهاا حتساني فار
األشااوا املشااردين أو األشااوا املقيمااني يف مساااكن مسديااة جاادا يف احلصااول
أفعالية على السكن (كا انستان)؛
 ١٨١-١٤٥وضع نطاة عمال وحنياة لاساكان هتاد إ إاتحاة عادد كاا مان
الوحدات السكنية ألشد الناس فقرا (الربتغال)؛
 ١٨2-١٤٥فيما يتعلق أعمليات إنالء الروما األنامة ،تاوفم معلوماات مناسابة
ومدة إنطار كافية ،إضافة إ توفم نيارات إسكان ملن مت إنالؤهم (إسبانيا)؛
 ١٨٣-١٤٥اختاذ التداأم الال مة ملعاجلة مسائل السكن إم الالئق والصعوابت
اإلدارية يف احلصول على احلماية االجتماعية (ألجيكا)؛
 ١٨٤-١٤٥تكثيف اجلهود املبذولة واساتثمار مزياد مان املاوارد لضامان احلاق يف
السكن الالئق (فييت انم)؛
 ١٨٥-١٤٥القيام ،يف إضون فسة منية معقولة ،ابختاذ تداأم هتد إ معاجلاة
مشكلة فقدان السكن اليت يواجههاا األشاوا املطارودون مان املساتوحنات العشاوائية
والتشاور مسبقا مع السكان ،ال سيما فيما يتعلق ستوحنات الروما (أملانيا)؛
 ١٨٦-١٤٥مواصلة اختاذ التداأم الرامية ملعاجلة املسائل املثاارة يف التقاارير الايت
تفيد ابستمرار حاالت إ الة خميمات الروما وإنالئهم القسري منها (الياابن)؛

 ١٨7-١٤٥ضمان إجراء مشاورات مع الروما أشملن مسمللة اإلنالء القساري مان
أجل توفم اإليواء الطويل األجل جلميع األشوا الذين جري إنالؤهم (أولندا)؛
 ١٨٨-١٤٥حتسني وتبسيط الوصول إ احلقوق واإلجراءات من أجل احلصاول
على الضمان االجتماعي (الربتغال)؛
 ١٨9-١٤٥صا ااياإة وتنفيا ااذ سياسا ااات فعال ا اة ترما ااي إ القضا اااء علا ااى الفقا اار،
ال سايما يف مقاحعااات ومناااحق وأقاااليم مااا وراء البحاار ،ااا يف ذلا ريونيااون وإياااان
الفرنسية ومايوت (أوتسواان)؛
 ١90-١٤٥وضااع سياسااات وأ ارام اجتماعيااة تسااتهد علااى وجااه التحديااد
املناااحق واملقاحعااات وأقاااليم مااا وراء البحااار ماان أجاال حتسااني نوعيااة احلياااة حبيااد
تصبد متوافقة مع نوعية احلياة يف أورواب (كوستاريكا)؛
 ١9١-١٤٥اختاذ تداأم ملموسة للحد من معدل البطالة يف البلد (أنغالديش)؛
 ١92-١٤٥تطا ااوير نا اادمات الصا ااحة العقليا ااة الا اايت ال تا ااادي إ اإليا ااداع يف
املاسس ااات ،واإلفا اراط يف التطبي ااب ،واملمارس ااات ال اايت ال حت ااسم إرادة األش ااوا
وأفضلياهتم (الربتغال)؛
 ١9٣-١٤٥ختصاايي املااوارد الال مااة لتطبيااق تااداأم تكميليااة هتااد إ تقلاايي
الفجا ا ااوة يف التحصا ا اايل التعليما ا ااي أا ا ااني األحفا ا ااال املنتما ا ااني إ خمتلا ا ااف الفئا ا ااات
االجتماعية  -االقتصادية (الربتغال)؛
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 ١9٤-١٤٥اختاذ تداأم إضافية لضمان وجود عدد كا من املدرسني املااهلني
وضمان احلق يف التعليم جلميع األحفال (سلوفاكيا)؛
 ١9٥-١٤٥تعزيااز اإلصااالحات يف جمااال التعلاايم هبااد احل اد ماان أثاار األصاال
االجتماعي ل حفال على إجنا اهتم التعليمية (الكونغو)؛
 ١9٦-١٤٥اختاذ تداأم هتد إ تعزيز ثقافاة حقيقياة للمسااواة والتساامد مان
نالل تقييم القانون املتعلق إبصالر املدارس العامة ،وعناد احلاجاة تعزياز إصاالحها
التعليمي هبد احلد من آاثر ا لفية االجتماعية ل حفال علاى إجناا اهتم املدرساية،
وضمان حق مجيع األحفال يف التعليم دون اييز (هنغاراي)؛
 ١97-١٤٥مواصلة اجلهود الرامية إ
املباشر يف جمال التعليم (صرأيا)؛

اية األحفاال مان التميياز املباشار وإام

 ١9٨-١٤٥إنش اااء أ اارانم وح ااين إل ال ااة احل ااواجز القائم ااة و ايدة الوص ااول إ
التعليم العام ألحفال الروما (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 ١99-١٤٥تعزيااز إصااالحها التعليمااي أغيااة احلااد ماان آاثر ا لفيااة االجتماعيااة
ل حفال على إجنا اهتم (تيمور  -ليشيت)؛
 200-١٤٥اعتماااد تااداأم تش اريعية وسياساااتية لضاامان حريقااة شاااملة حلصااول
مجيااع األحفااال األجانااب علااى تعلاايم جيااد ،أصاار الن اار عاان وضااعهم كمهاااجرين
(هندوراس)؛
 20١-١٤٥استعراض الكتب املدرسية اليت تتضمن قصصاا خمتاارة عان أحادا
اترئية مثمة للجدل (تركيا)؛
 202-١٤٥مواصاالة تعزيااز و ايااة املساااواة أااني املارأة والرجاال يف مجيااع جوانااب
احلياة العامة وا اصة (صرأيا)؛
 20٣-١٤٥مواص االة تنفي ااذ الت ااداأم الرامي ااة إ تعزي ااز املس اااواة أ ااني اجلنس ااني
ومكافحاة التمييااز ضااد املارأة يف مجيااع اجملااالت ،ااا يف ذلا يف األنشااطة السياسااية
واالقتصادية (سري النكا)؛
 20٤-١٤٥تعماايم املساااواة أااني اجلنسااني أصااورة منهجيااة يف مجيااع السياسااات
العامة ( امبيا)؛
 20٥-١٤٥مواصلة أذل اجلهود على الصعيد الوحين واإلقليمي والدوخل لتعزيز
املساواة أني اجلنسني (قرب )؛
 20٦-١٤٥مكافحة مجيع أشاكال التميياز ضاد النسااء والفتياات املنتمياات إ
األقليات العرقية واإلثنية والدينية وضمان عدم التمييز ضد املسلمات احملجبات يف
سوق العمل (ابكستان)؛
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 207-١٤٥اختاااذ تااداأم إضااافية ملكافحااة مجيااع أشااكال التمييااز ضااد النساااء
والفتي ااات املنتمي ااات إ األقلي ااات العرقي ااة واإلثني ااة والقومي ااة والديني ااة ،اان ف اايهن
أولئ الالئي يعشن يف مناحق حضرية حساسة (آيسلندا)؛
 20٨-١٤٥تعزيز تاداأم وسياساات مناهضاة التميياز القائماة مان أجال مكافحاة
مجيع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات من األقليات العرقية والدينية (سماليون)؛
 209-١٤٥تقليي الفجوات القائمة يف العمالة أني الرجال والنساء (العراق)؛
 2١0-١٤٥حتسني اإلجراءات ا اصة لتمسي اللجوء (العراق)؛
 2١١-١٤٥تعزيا ااز السياسا ااات الراميا ااة إ مكافحا ااة التمييا ااز العنصا ااري وكا ااره
األجانب (لبنان)؛
 2١2-١٤٥مواصاالة اختاااذ تااداأم مناساابة هتااد إ تضااييق الفجااوة يف األجااور
أني الرجل واملرأة (انميبيا)؛
 2١٣-١٤٥ضا اامان تنفيا ااذ كاما اال ل حكا ااام املتعلقا ااة ابملسا اااواة أا ااني اجلنسا ااني،
املنصااو عليهااا يف الصااكوض والقواعااد القانونيااة ،ال ساايما فيمااا يتعلااق ابلفجااوة يف
األجور (هولندا)؛
 2١٤-١٤٥اختاذ التداأم الال مة للتصدي أفعالية ملسمللة الفجوة يف األجور أني
اجلنسني واإلأالغ عن النتائ نالل جولة االستعراض التالية (سلوفينيا)؛
 2١٥-١٤٥مضاااعفة جهودهااا الراميااة إ ردم الفجااوة يف األجااور أااني اجلنسااني
(السودان)؛
 2١٦-١٤٥مواصا االة اجلها ااود الراميا ااة إ حتقيا ااق املسا اااواة يف مجيا ااع امليا ااادين،
وال سيما يف سوق العمل (تونس)؛
 2١7-١٤٥معاجلة التباينات يف املساواة أني اجلنسني يف مجيع قطاعاات العمالاة
(اململكة املتحدة لربيطانيا الع مى وآيرلندا الشمالية)؛
 2١٨-١٤٥اعتماد التداأم الال مة لضمان املسااواة الفعلياة أاني الرجال واملارأة،
مع معاجلة قضااي مان قبيال احاسام التزاماات الشاركات فيماا يتعلاق ابملسااواة املهنياة
واملساواة يف األجور (أوروإواي)؛
 2١9-١٤٥مواص االة مكافح ااة مجي ااع أش ااكال التميي ااز ض ااد النس اااء والفتي ااات
املنتميات إ األقليات العرقية واإلثنياة والقومياة والدينياة ،ان فايهن أولئا الالئاي
يعشن يف مناحق حضرية حساسة (ليوتنشتاين)؛
 220-١٤٥مواصاالة تعزيااز تنفيااذ سياسااات املساااواة أااني اجلنسااني علااى صااعيد
البلدايت واملقاحعات (آيرلندا)؛
 22١-١٤٥تعزيااز تنفيااذ تااداأم املساااواة أااني اجلنسااني علااى ص اعيد املقاحعااات
والبلدايت (اجلبل األسود)؛
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 222-١٤٥تعزي ااز تنفي ااذ سياس ااات حتقي ااق املس اااواة أ ااني اجلنس ااني عل ااى ص ااعيد
البلدايت واملقاحعات (توإو)؛
 22٣-١٤٥تعزيااز تنفيااذ سياسااات املساااواة أااني اجلنسااني علااى صااعيد البلاادايت
واملقاحعات (ألبانيا)؛
 22٤-١٤٥مواص االة جهوده ااا الرامي ااة إ تعزي ااز آليته ااا للقض اااء عل ااى العن ااف
اجلنساا (الياابن)؛
 22٥-١٤٥مواصاالة وتعزيااز جهودهااا الراميااة إ مكافحااة العنااف والتمييااز ضااد
املرأة (منغوليا)؛
 22٦-١٤٥مواصلة اجلهود الرامية إ مكافحة العنف ضد املرأة (نيبال)؛
 227-١٤٥ض اامان إاتح ااة م ااا يكف ااي م اان امل ااوارد والتموي اال للوط ااة ا امسا ااة
املشسكة أني الو ارات ملنع ومكافحة العنف ضد املارأة ( )2019-2017لتحقاق
أهدافها (سنغافورة)؛
 22٨-١٤٥تنفيااذ توصاايات املاادافع عاان احلقااوق أشااملن إدراة تعريااف واضااد
ودقيق للتحرش اجلنسي يف مشروع القانون املتعلق ابملساواة واملواحنة (اليوانن)؛
 229-١٤٥مواصلة وضع وتنفيذ سياسات عامة ملنع مجيع أشكال العناف ضاد
املرأة والتصدي هلا ومعاقباة مرتكبيهاا والقضااء عليهاا ،اا يف ذلا تشاويه األعضااء
التناسلية لاان والزواة املبكر والزواة القسري (ابراإواي)؛
 2٣0-١٤٥مواصلة تنفياذ التاداأم الرامياة إ تعزياز املسااواة أاني الرجال واملارأة
يف احلياة السياسية واحلياة العامة (أرمينيا)؛
 2٣١-١٤٥مواصلة اختاذ ا طوات الال ماة علاى مجياع املساتوايت لتعزياز اثيال
املرأة يف املناصب القيادية ومناصب صنع القرار (البوسنة واهلرس )؛
 2٣2-١٤٥توحيد اجلهود الرامية إ التوصل إ سياسات شاملة أشملن حقاوق
الطف اال ،يف إح ااار اي ااة الطفول ااة والتعل اايم والش اابامل ،ودع اام السياس ااات املتعلق ااة
ابألسرة ملساعدة األسر يف تنشئة األحفال (اململكة العرأية السعودية)؛
2٣٣-١٤٥

مواصلة تعزيز التداأم الوقائية لضمان احسام حقوق األحفال (سلوفاكيا)؛

 2٣٤-١٤٥اسااتعراض سياسااات الكشااف املنهجااي قباال الااوالدة ملتال مااة داون،
اشي ا مع مبادئ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والصكوض الدولية (كوستاريكا)؛
 2٣٥-١٤٥ضاامان إجا اراء حتقي ااق نزي ااه يف ادع اااءات اعت ااداء ض ااباط عس ااكريني
فرنسيني جنسي ا على األحفال أثناء عملية سانغاريس (االحتاد الروسي)؛
 2٣٦-١٤٥ح ر العقوأة البدنية ح را صرحي ا يف مجيع األماكن ،اا يف ذلا يف
األسرة ويف أماكن الرعاية (ليوتنشتاين)؛
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 2٣7-١٤٥اعتما اااد تش ا اريعات حت ا اار ص ا اراحة مجيا ااع أشا ااكال العقوأا ااة البدنيا ااة
ل حفال ومعاقبة مرتكيب هذا العنف (السويد)؛
 2٣٨-١٤٥ح اار العقوأ ااة البدني ااة ل حف ااال ح ا ارا واض ااحا وص اارحيا يف مجي ااع
األماكن ،ا فيها املنزل (أوروإواي)؛
 2٣9-١٤٥ح ر مجياع أشاكال العقوأاة البدنياة ل حفاال ح ارا صارحيا يف مجياع
األماكن (أندورا)؛
 2٤0-١٤٥ح ر العقوأة البدنية ح را صارحيا يف مجياع األمااكن مان أجال ايدة
تعزيز اية األحفال (الدايرض)؛
 2٤١-١٤٥ح اار العقوأ ااة البدني ااة ل حف ااال ح ا ارا ص اارحيا يف مجي ااع األم اااكن،
ا فيها املنزل (إستونيا)؛
 2٤2-١٤٥تضمني القاانون سانا ال ميكان أن ينعتَ َارب الشاوي دوهناا موافقاا علاى
أي فعل جنسي (كندا)؛
 2٤٣-١٤٥اعتما اااد سياسا ااات فعالا ااة حلمايا ااة القصا اار األجانا ااب املعا اازولني ما اان
استغالل عمل األحفال (أنما)؛
 2٤٤-١٤٥حتديا ااد السا اان الا اادنيا للمسا اااولية اجلنائيا ااة يف أكثا اار ما اان  13سا اانة
(سماليون)؛
 2٤٥-١٤٥حتدياد السان الادنيا للمسااولية اجلنائيااة يف ماا ال يقال عان  13ساانة
وإهناء معاملة األحفال فوق سن  16على أهنم ابلغون ،ا يف ذلا عناد مشااركتهم
يف أنشطة متطرفة عنيفة (السويد)؛
 2٤٦-١٤٥ضمان تطاأق ن ام قضاء األحدا اام ا مع اتفاقية حقوق الطفال،
وكفالة عدم احتجا األحفال ،وال سيما الفتيات ،مع البالغني واكنهم من احلصول
على التعليم وا دمات الصحية (مجهورية إيران اإلسالمية)؛
 2٤7-١٤٥مواص االة تنفي ااذ السياس ااات املوجه ااة ع ااو احلص ااول عل ااى احلق ااوق
وا دمات االجتماعية للشبامل (مجهورية مولدوفا)؛
 2٤٨-١٤٥مواص االة تق اادمي املس اااعدة وتعزي ااز و اي ااة حق ااوق األش ااوا
اإلعاقة (مجهورية الو الدميقراحية الشعبية)؛

ذوي

 2٤9-١٤٥اخت اااذ ا ط ااوات الال م ااة لض اامان املس اااواة يف املعامل ااة ل ش ااوا
ذوي اإلعاقة (ميايار)؛
 2٥0-١٤٥مواص االة حتس ااني س اابل احلص ااول عل ااى الت اادريب ل ش ااوا ذوي
اإلعاقة وتنسيق استمرارية ندمات الدعم يف البحد عن وظيفة ويف مراحل العمالة
واحليلولة دون فقدان الوظائف (اململكة العرأية السعودية)؛
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 2٥١-١٤٥تنفيذ ا طة الوحنية للحكومة من أجل حتسني فر احلصاول علاى
التعل اايم والرعاي ااة الصا ااحية والعمال ااة واهلياك اال األساسا ااية العام ااة ل شا ااوا ذوي
اإلعاقة (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 2٥2-١٤٥ضمان التنفيذ الفعال التفاقية حقوق األشاوا ذوي اإلعاقاة عان
حريق كفالة االمتثال التاام ل حكاام القانونياة وإعطااء األولوياة إللغااء املاادة  L5مان
قااانون االنتواااابت الاايت تساامد للقضاااة حبرمااان األشااوا ا اضااعني للوصاااية ماان
حق التصويت (النمسا)؛
 2٥٣-١٤٥اختاااذ نطااوات إضااافية لتوساايع نطاااق ناادمات الرعايااة االجتماعيااة
واملساعدة املقدمة ليشمل مجيع األشوا ذوي اإلعاقة (ألغاراي)؛
 2٥٤-١٤٥مواصالة اجلهاود الرامياة إ ايااة حقاوق األشاوا
مع مراعاة احتياجاهتم وقدراهتم ا اصة (إكوادور)؛

ذوي اإلعاقااة،

 2٥٥-١٤٥تنفيااذ سياسااات وحنيااة شاااملة يف جمااال اإلعاقااة ،إ جانااب نطااط
عمل وتداأم ميزنية فعالة ،عن حريق تعااون وثياق ماع املن ماات املمثلاة ل شاوا
ذوي اإلعاقااة ،ماان أجاال حتقيااق املساااواة ل شااوا ذوي اإلعاقااة وتعلاايم ش ااامل
للجميع (فنلندا)؛
 2٥٦-١٤٥تعزيز البحو اإلحصائية ومجع البياانت عن عدد األشوا ذوي
اإلعاقا ااة يف البلا ااد وعا اان املعا اادالت اإلمجاليا ااة لاللتحا اااق ابملا اادارس ونوعيا ااة وكميا ااة
ا دمات والدعم التعليمي املقادم وتصانيف هاذه البيااانت حساب األناواع املوتلفاة
من اإلعاقة (فنلندا)؛
 2٥7-١٤٥مواصا االة اختا اااذ اإلج ا اراءات الراميا ااة إ تعزيا ااز التفا اااهم والتسا ااامد
والصااداقة أااني خمتلااف اجملموعااات العرقيااة واإلثنيااة ،وال ساايما األقليااات ،يف فرنسااا
(سري النكا)؛
 2٥٨-١٤٥تعزي ااز ت ااداأم اإلدم اااة االجتم اااعي يف مجي ااع القطاع ااات ،ال س اايما
ل قليات (أنغوال)؛
 2٥9-١٤٥اختاذ تداأم موجهة عو حتقيق النتائ لتنفيذ توصيات اللجنة املعنية
ابلقضاااء علااى التمييااز العنصااري ،ااا فيهااا تل ا املتعلقااة حبالااة الرومااا واألقلي ااات
األنرى (أذرأيجان)؛
 2٦0-١٤٥تعزيز حاق ممثلاي اجملموعاات واألقلياات اللغوياة اإلقليمياة والساكان
األصليني يف أقاليم ما وراء البحار يف استودام لغتهم األم (االحتاد الروسي)؛
 2٦١-١٤٥مواصلة جهودها الرامية إ توفم ندمات صاحية وتعليمياة مالئماة
للمهاجرين والالجئني واألقليات ،ا يف ذل الروما (أمو)؛
 2٦2-١٤٥ض اامان املس اااواة يف احلص ااول عل ااى احلق ااوق األساس ااية ،ااا فيه ااا املي اااه
والص اار الص ااحي ،والتا املمني الص ااحي والرعاي ااة الص ااحية ،واحلص ااول عل ااى اإلس ااكان يف
حاالت الطوارئ جلميع األقليات ،ا يف ذل سكان الروما (مجهورية إيران اإلسالمية)؛
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 2٦٣-١٤٥التص اادي للتهم اايش والتميي ااز ض ااد الس ااكان الروم ااا ،ااا يف ذلا ا
ضمان حقهم يف احلصول على سكن الئق وعلى التعليم (جنومل أفريقيا)؛
 2٦٤-١٤٥وضع حاد لالعتاداءات العنيفاة وجارائم الكراهياة وم ااهر العنصارية
ضد الروما ومعاقبة املساولني عنها؛ والسمار هلم ابحلصول علاى احلقاوق األساساية
ماان قبياال املياااه والصاار الصااحي والرعايااة الصااحية والتعلاايم والسااكن (مجهوريااة
فنزويال البوليفارية)؛
 2٦٥-١٤٥تعزيز اجلهود الرامية إ إدماة الروما (البحرين)؛
 2٦٦-١٤٥متاأع ا ااة اإلجا ا اراءات واملب ا ااادرات املتعلق ا ااة حبماي ا ااة وتعزي ا ااز حق ا ااوق
املهاجرين (أنن)؛
 2٦7-١٤٥وضااع اس اساتيجيات متماسااكة حويلااة األجاال لتااوفم احلصااول علااى
مي اااه الش اارمل اململمون ااة ون اادمات الص اار الص ااحي للمه اااجرين يف كالي ااه واملنطق ااة
الشمالية من فرنسا (سماليون)؛
 2٦٨-١٤٥تعزيااز ايااة حقااوق العمااال املهاااجرين ومكافحااة التمييااز ضاادهن،
ونصوصا فيما يتعلق ابحلقوق املتصلة ابلتقاعد (اجلزائر)؛
 2٦9-١٤٥تيس ا اام دن ا ااول الس ا ااكان امله ا اااجرين يف الق ا ااوة العامل ا ااة ،ال س ا اايما
القادمني منهم من األحياء الفقمة (كندا)؛
 270-١٤٥مواصلة اجلهود املبذولة ملكافحة اإلرهامل (لبنان)؛
 27١-١٤٥توفم حلول دائمة لالجئني املوجودين يف إقليمها عن حرياق تساريع
إج اراءات حتديااد وضااع اللجااوء وتااوفم مزيااد ماان املساااعدة لالجئااني الااذين قنبلاات
حلباهتم (الفلبني)؛
 272-١٤٥مواصلة تكثيف اجلهاود الرامياة إ
(أوكرانيا)؛

اياة حااليب اللجاوء واملهااجرين

 27٣-١٤٥اختا اااذ التا ااداأم الال ما ااة لكفالا ااة اسا ااتقبال مالئا اام لالجئا ااني وحا اااليب
اللجوء ،وفقا اللتزاماهتا الدولية (اجلزائر)؛
 27٤-١٤٥تنفيذ تعهد عاام  2015جمللاس االحتااد األورويب أقباول 24 000
الجئ يف فرنسا (أنغالديش)؛

 27٥-١٤٥اختااذ تااداأم إضااافية حلمايااة حقااوق املهاااجرين والالجئااني وملتمسااي
اللجوء (الربا يل)؛
ايا ا ااة حقا ا ااوق الالجئا ا ااني واملها ا اااجرين أفعاليا ا ااة وتعزيا ا ااز اإلدما ا اااة
27٦-١٤٥
االجتماعي (الصني)؛
 277-١٤٥تبسيط عمليات جتهيز حلبات اللجوء (كوستاريكا)؛
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 27٨-١٤٥ض اامان حق ااوق مجي ااع امله اااجرين وملتمس ااي اللج ااوء يف املس اااعدة
القانونية وا دمات الضرورية ويف احلماية من التهديدات اليت قد يتعرضون هلا (مصر)؛
 279-١٤٥مواصلة جهودها الرامية إ
(املغرمل)؛

اية احلقوق يف سياق اهلجرة واللجاوء

 2٨0-١٤٥ض اامان ح ااق الطع اان الواق ااف جلمي ااع امله اااجرين وح اااليب اللج ااوء يف
مناحق االنت ار وإاتحة املساعدة القانونية هلم (مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
ايااة حقااوق املهاااجرين والالجئااني وملتمسااي اللجااوء ،ااا يف ذلا
2٨١-١٤٥
الوصول إ إجراءات الطعن واملراجعة القضائية للقصر األجانب (أفغانستان)؛
 2٨2-١٤٥تكثيف التداأم الرامية إ حتسني فر احلصاول علاى حاق اللجاوء
وكش ااف م ااواحن الض ااعف ،ال س اايما املص ااحوأة أ اادعم نفس اااا للص اادمات املتص االة
ابالضطهاد والنفي (كوت ديفوار)؛
 2٨٣-١٤٥ضمان اية حقوق الطفل ،اا يف ذلا
املصحوأني (جنومل أفريقيا)؛

القصار إام
اياة وإدمااة ري

 2٨٤-١٤٥مواص االة اجلها ااود الراميا ااة إ اي ااة األحفا ااال ،وال سا اايما األحفا ااال
املهاجرين إم املصحوأني ،من االستغالل اجلنسي واالجتار (تونس)؛
 2٨٥-١٤٥ضمان استفادة األحفال املهاجرين إم املصحوأني املوجاودين علاى
األراضااي الفرنسااية اسااتفادة كاملااة ماان إج اراءات اللجااوء وعاادم إيااداعهم يف مراكااز
العبور ( امبيا).
 2٨٦-١٤٥معاجلا ااة ما ااا ينا اادعى ما اان عا اادم إمكانيا ااة حصا ااول ملتمسا ااي اللجا ااوء
واملهاااجرين ،وال ساايما األحفااال إاام املصااحوأني ماانهم ،علااى ا اادمات األساسااية
(أنغالديش)؛
 2٨7-١٤٥نشا اار التا ااداأم الال ما ااة لضا اامان حصا ااول القصا اار األجانا ااب إا اام
املصا ااحوأني يف فرنسا ااا علا ااى السا ااكن والتعلا اايم وا ا اادمات الطبيا ااة وسا اارعة متاأعا ااة
القصار مان املسااعدة حات نجارى حتقياق شاامل
ملفاهتم ،مع التملكد من عدم حرماان ري
يف حالتهم ،وال سيما يف سنهم (ألجيكا)؛
للقصاار األجانااب إاام
 2٨٨-١٤٥اختاااذ التااداأم الال مااة لضاامان ايااة فعالااة ري
املصحوأني وإجاد حلول أديلة لسلب احلرية من أجل رعايتهم (كندا)؛
 2٨9-١٤٥ضاامان فعاليااة تعزي ااز و ايااة حقااوق ملتمس ااي اللجااوء والالجئ ااني،
ال سيما األحفال املنفصلني عن ذويهم وإم املصحوأني واملراهقني (إكوادور)؛
 290-١٤٥إنشاء آليات لتحديد األحفال إم املصحوأني أذويهم من ملتمسي
اللجوء واملهاجرين و ايتهم وتقدمي املساعدة القانونية إليهم (املكسي )؛
 29١-١٤٥ضا اامان مراعا اااة ضا ااعف القصا اار إا اام املصا ااحوأني حتديا اادا وتوافا ااق
ظروفهم املعيشة مع قانون  14آذار/مارس  2016أشملن اية الطفل (أملانيا)؛
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 292-١٤٥الن اار يف ايدة املااوارد ملساااعدة الالجئااني ،اان فاايهم األحفااال إاام
املصحوأني (مجهورية كوراي)؛
 29٣-١٤٥إي ااالء اهتم ااام ن ااا
الروسي)؛

للقص اار امله اااجرين إ اام املص ااحوأني (االحت اااد
ري

 29٤-١٤٥توضيد التداأم احملددة الرامية إ تقدمي الرعاية ل حفال املهااجرين
إم املصحوأني (السنغال)؛
 29٥-١٤٥تعزيااز السياسااات الراميااة إ ضاامان حصااول الفالحااني وإاامهم ماان
األش ااوا الع اااملني يف املن اااحق الريفي ااة عل ااى ا اادمات األساس ااية (دول ااة أوليفي ااا
املتعددة القوميات)؛
 29٦-١٤٥مضاااعفة جهودهااا الراميااة إ منااع أعمااال العنااف املرتكبااة أاادوافع
عنصرية ضد املسلمني (ليبيا)؛
 297-١٤٥مكافحة مجيع أشكال التميياز ضاد النسااء املنتمياات إ األقلياات
اإلثنية والدينية (ليبيا).
 -١٤٦مجيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف هاذا التقريار تعارب عان موقاف الدولاة
(الدول) اليت قدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينبغي أن ينفهام أهناا حت اى أتمليياد
الفريق العامل ككل.
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