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الشامل*

A/HRC/42/3

مقدمة
 -١عق ددد الفري ددق العام د املع ددي ابالس ددتعرا ال دددور الش ددام املنشد د مبوج د قد درار جملد د
حقد ددو اإلنسد ددان  ١/5دورت د د الثالثد ددة والثالثد ددن يف الف د د ة مد ددن  6إىل  ١٧أاير /مد ددايو .٢٠١٩
واستُعرض د احلال ددة يف الن ددروي يف اجللس ددة األوىل املعق ددودة يف  6أاير/م ددايو  .٢٠١٩وت درأ وف ددد
النروي معايل وزير اخلارجية إيي إريكسن سوريد .واعتمد الفريق العام هذا التقرير عن الندروي
يف جلست العاشرة املعقودة يف  ١٠أاير/مايو .٢٠١٩
 -٢ويف  ١5كددانون الثاين/يندداير  ٢٠١٩اختددار جملد حقددو اإلنسددان فريددق املقددررين التددايل
(اجملموعة الثالثية) لتيسري استعرا احلالة يف النروي  :الصومال وكواب واهلند.
 -٣وعمدالا أبحكدام الفقدرة  ١5مددن مرفدق قدرار جملد حقددو اإلنسدان  ١/5والفقدرة  5مددن
مرفق قراره  ٢١/١6صدرت الواثئق التالية ألغرا استعرا احلالة يف النروي :
(أ)

تقرير وطي/عر كتايب مقدم وفق ا للفقرة (١5أ) )(A/HRC/WG.6/33/NOR/1؛

(ب) جتميد د للمعلوم ددات أعدتد د مفوض ددية األم ددم املتح دددة الس ددامية حلق ددو اإلنس ددان
(مفوضية حقو اإلنسان) وفق ا للفقرة (١5ب) )(A/HRC/WG.6/33/NOR/2؛
(ج) م د د د د د د ددوج أعدتد د د د د د د د مفوض د د د د د د ددية حق د د د د د د ددو اإلنس د د د د د د ددان وفقد د د د د د د دا للفق د د د د د د ددرة (١5ج)
).(A/HRC/WG.6/33/NOR/3
 -٤وأُحيل د إىل الن ددروي ع ددن طري ددق اجملموع ددة الثالثي ددة قائم ددة أس د لة أع ددد ا س ددلفا أملاني ددا
والربتغال (ابسم جمموعة األصدقاء املعنية ابلتنفيذ وإعداد التقدارير واملتابعدة علد املسدتو الدوطي)
وسددلوفينيا والسددويد واململكددة املتحدددة لربيطانيددا العظم د وأيرلندددا الشددمالية .وميكددن االطددال عل د
هذه األس لة يف املوق الشبكي اخلارجي لالستعرا الدور الشام .

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5ذكر الوفدد أن الندروي تعاوند تعداو ا وثيقدا مد اآلليدات الدوليدة حلقدو اإلنسدان خدالل
الف ة املشمولة ابلتقرير ويشم ذلك التعاون م هي ات املعاهددات واملكلفدن بدوالايت يف إطدار
اإلجراءات اخلاصة جملل حقو اإلنسان.
 -6وستواص د الن ددروي اخت دداذ موقد د ق ددو بشد د ن محاي ددة حق ددو اإلنس ددان علد د الص ددعيدين
الوطي والدويل ابلتعاون الوثيق م اجملتم املدين والدول األخر والقطا اخلاص.
 -٧وتلق النروي  ٢٠٣توصيات خالل استعرا حالتها يف عدام  ٢٠١٤وقبلد ١5٠
توص ددية كليد د ا و ٢٣توص ددية ج ئيد د ا .وعملد د وزارة اخلارجي ددة علد د تنس دديق إعد دداد التقري ددر ال ددوطي
لالسددتعرا احلددايل مددن خددالل العمد بشددك وثيددق م د الددوزارات األخددر والتشدداور م د املؤسسددة
الوطنية النروجيية حلقو اإلنسان يف النروي والربملان الصامي واجلهات املعنية األخر .
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 -٨ويوجددد لددد النددروي إطددار قددانوين قددو حلمايددة حقددو اإلنسددان .وأُدرج فص د جديددد
بشد د ن حق ددو اإلنس ددان يف الدس ددتور النروجي ددي يف ع ددام  .٢٠١٤وأدرجد د أحك ددام عدي دددة م ددن
االتفاقيات الرئيسية حلقو اإلنسان يف التشريعات الداخلية من خالل قانون حقو اإلنسان.
 -٩وأص ددبح الن ددروي طرف د د ا يف س ددبعة ص ددكو م ددن الص ددكو الدولي ددة األساس ددية حلق ددو
اإلنسان وقبل أرب آليات لتقدمي البالغات .وسيستكم قريب ا التصديق عل االتفاقيدة الدوليدة
حلماي ددة مجي د د األشد د اص م ددن االختف دداء القس ددر  .وبع ددد دراس ددة مت ني ددة اق ح د د احلكوم ددة يف
عدام  ٢٠١6عدددم قبددول آليددات تقدددمي البالغددات الفرديددة التفاقيددة حقددو الطفد واتفاقيددة حقددو
األشد د اص ذو اإلعاق ددة والعه ددد ال دددويل اخل دداص ابحلق ددو االقتص ددادية واالجتماعي ددة والثقافي ددة.
وأيدت األغلبية الواسعة من الربملان مق ح احلكومة.
 -١٠وأنشد ت النددروي يف عددام  ٢٠١5املؤسسددة الوطنيددة النروجييددة حلقددو اإلنسددان ومنحتهددا
واليددة واسددعة النطددا لتع يد ومحايددة حقددو اإلنسددان .وحصددل املؤسسددة عل د اعتمدداد مددن املرك د
أل يف عام .٢٠١٧
 -١١وتسود يف اجملتم النروجيي درجة عالية من املساواة بدن اجلنسدن .ومعددل عمالدة النسداء
مرتفد  .بيددد أن عدددم الت دوازن بددن اجلنسددن يف جمددال التعلدديم ويف سددو العمد مددا زال يددؤثر بصددورة
خاصددة عل د النسدداء املنتميددات إىل األقليددات .وتعم د احلكومددة عل د وض د اس د اتي ية لتحقي ددق
التوازن بن اجلنسن يف هذين القطاعن.
 -١٢ويددن قددانون املسدداواة ومكافحددة التميي د اجلديددد عل د حظددر التميي د ويل د م السددلطات
وأرابب العم بتع ي املساواة ومن التميي  .وع زت النروي إنفاذ التشريعات املناهضة للتميي .
 -١٣وأشددار الوفددد إىل أن الطف د ال يدُدود يف مؤسسددات الرعايددة إال إذا كددان معرض دا لإلمهددال
أو العن أو االعتداء وأن إيدا الطف يف مؤسسات الرعاية دون موافقة الوالدين ال ي ال تدبريا
ال يست دم إال كمالذ أخري ويستند إىل مصاحل الطف الفضل .
 -١٤وي ددن ق ددانون رعاي ددة الطف د عل د الط دداب املؤق د ألم ددر الرعاي ددة وعل د إمكاني ددة ل مش د
الوالدين م الطف  .ويقتضي النظام احلايل امل يد من التحسدينات مبدا يف ذلدك مدا يتعلدق بضدمان
إيالء االعتبار الواج لالختالفات والنه الثقافية.
 -١5وصدق النروي عل اتفاقية جمل أورواب للوقاية من العن ضد النساء والعن املن يل
ومكافحتهم ددا (اتفاقي ددة اس ددطنبول) واخت ددذت ت دددابري لتنفي ددذ أحكامه ددا م ددن أج د التص ددد للعن د
العائلي واالعتداء عل النساء مبا يف ذلك ما حيدث يف بعض جمتمعات الصامين.
 -١6وأطلق د احلكومددة خطددة اس د اتي ية لألع دوام مددن  ٢٠٢٠إىل  ٢٠٣٠مددن أج د تع ي د
تكددافؤ الفددرص لألشد اص ذو اإلعاقددة مددن خددالل كفالددة اتبددا هند أكثددر تنسدديقا وتكددامالا إزاء
إعمال حقو األش اص ذو اإلعاقة .وتتضمن خطة العم للتصميم العام الديت تغطدي األعدوام
مددن  ٢٠١5إىل  ٢٠١٩بندددا جيعد التصددميم العددام شددرط ا ل ُك د ِّ جديددد مددن املبدداين ووسددائ النقد
وعناصر البنية األساسية واملواق الشبكية وحمطات اخلدمة الذاتية.
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 -١٧واختدذت احلكومدة خطدوات للتقليد إىل أدىن حدد مدن اسددت دام التددابري غدري الطوعيددة يف
خدمات الصحة والرعاية .وستدخ الندروي تعدديالت جديددة علد التشدريعات لتدوفري ضدما ت
إضافية من العالج والرعاية عل أسا غري طوعي.
 -١٨وحتدد خطة العم ملكافحة معداداة السدامية لألعدوام مدن  ٢٠١6إىل  ٢٠٢٠عدددا مدن
التددابري الراميددة إىل التقليد مددن ظدداهرة معداداة السددامية .وتعكد احلكومددة علد وضد خطددة عمد
جديدة ملكافحة العنصرية والتمييد علد أسدا االنتمداء اإلثدي والددين مدن أجد مكافحدة التمييد
يف جمال العمالة واإلسكان.
 -١٩وحتول د د الشد ددرطة مد ددن االسد ددت واب القد ددائم عل د د االع د د ا إىل االسد ددت واب يف إطد ددار
مقددابالت التحقيددق الدديت حددددها جملد أورواب علد أهنددا ممارسددة جيدددة .وسدديكون االسددت واب يف
إطددار مقددابالت التحقيددق أداة هامددة يف اجلهددود الراميددة إىل حتقيددق اهلددد  ١6مددن أهدددا التنميددة
املستدامة.
 -٢٠وتتاح اإلمكانية لضحااي العن العائلي للوصدول إىل عددد مدن آليدات الددعم ملسداعد م
يف جتند امل يددد مددن العند  .وقددد اكتسددب الشددرطة خددربة يف التعامد مد قضددااي العند العددائلي
وتتوافر لديها عدة أدوات حلماية الضحااي والتعام م اجلناة.
 -٢١والي د ال عدددد الس د ناء القصددر متدددني ا .واختددذت احلكومددة خمتل د التدددابري لكفالددة عدددم
س د ن القصددر إال كمددالذ أخددري وألقصددر ف د ة زمنيددة ممكنددة .ويف عددام  ٢٠١٤فرض د النددروي
عق ددوبتن جدي دددتن غ ددري احت ددازيتن للقص ددر تس ددتندان إىل مب دداد العدال ددة التص دداحلية .وتوج ددد
وحددد ن منفصددلتان لس د ن القصددر عل د اجل درائم اخلطددرية وحيت د القصددر بشددك منفص د عددن
الس ناء البالغن يف هاتن الوحدتن.
 -٢٢وقددد أ ح د احلكومددة أمدداكن إقامددة يف مراك د االسددتقبال اخلاصددة مبلتمسددي الل ددوء مددن
القصدر غددري املصددحوبن الدذين تقد أعمددارهم عدن  ١5عامد ا ووضددعتهم حتد مسددؤولية السددلطات
املعنية برعاية الطف  .وتتوىل سلطات اهل درة املسدؤولية عدن القصدر غدري املصدحوبن الدذين تت داوز
أعمدارهم  ١5عامدا .ومرافدق االسددتقبال املتاحدة للقصدر غدري املصددحوبن الدذين تد اوح أعمدارهم مددا
بددن  ١5و ١٨عام د ا مصددممة خصيص د ا لتلبيددة احتياجددات تلددك الف ددة .ونفددذت احلكومددة خمتل د
الت د دددابري لكفال د ددة ت د ددوفري الرعاي د ددة الكافي د ددة جلمي د د القص د ددر غ د ددري املص د ددحوبن املوج د دودين يف مراك د د
االس ددتقبال .وينطب ددق ق ددانون رعاي ددة الطفد د علد د القص ددر غ ددري املص ددحوبن ال ددذين تقد د أعم ددارهم
عن  ١5عاما وما فو .
 -٢٣ووثق د د زايدة يف حد دداالت اختفد دداء القصد ددر غد ددري املصد ددحوبن مد ددن مراك د د االسد ددتقبال يف
عددامي  ٢٠١6و .٢٠١٧واختددذت احلكومددة عدددة تدددابري للتصددد هلددذه املشددكلة بطددر منهددا
زايدة التموي امل ص ملراك استقبال القصر لتع ي نوعية موظفيها وزايدة عددهم.
 -٢٤ويف عددام  ٢٠١6وضددع احلكومددة خطددة عمد ملكافحددة االجتددار ابألشد اص وركد ت
علد د املالحق ددة القض ددائية واحلماي ددة والوقاي ددة وإقام ددة الشد دراكات وبي ددان األس ددباب اجلذري ددة لالجت ددار
ابلبشر .وصوت الربملان عل ختصي موارد إضافية ملكافحة االجتار ومساعدة الضحااي.
 -٢5وتظ النروي بلدا رائددا يف جمدال كفالدة املسداواة بدن اجلنسدن .ويسدتفيد الوالددان اللدذان
يعمالن من نظام استحقاقات الوالدية وترتيبات العم املرنة .ويتناق عدد النساء اللوايت يعملن
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لبعض الوق ويد داد عدددهن يف املناصد اإلداريدة يف القطدا العدام .واسدتمر اخنفدا الف دوة يف
األجور بن اجلنسن .وتبذل احلكومة اجلهود لتع ي املساواة بن اجلنسن يف القطا اخلاص.
 -٢6وتنفذ احلكومة خطة عم لألعوام من  ٢٠١٧إىل  ٢٠٢٠من أج كفالدة وجدود بي دة
آمنددة وشدداملة للمثليددات واملثليددن وم دوجددي امليد اجلنسددي ومغدداير اهلويددة اجلنسددانية وأحدرار اهلويددة
وامليول اجلنسية وحاملي صفات اجلنسن وتع ي إعمال حقوقهم ومكافحة التميي ضدهم.
 -٢٧ويف عد ددام  ٢٠١6أطلق د د احلكومد ددة اس د د اتي ية ملكافحد ددة خطد دداب الكراهيد ددة .وترك د د
االس د اتي ية عل د األطف ددال والش ددباب وك ددذلك عل د س ددو العم د والنظ ددام الق ددانوين ووس ددائط
اإلعالم.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -٢٨أدىل  ٩٣وف دددا ببي ددا ت أثن دداء جلس ددة التح دداور .وت ددرد التوص دديات املقدم ددة أثن دداء جلس ددة
التحاور يف الفر الثاين من هذا التقرير.
 -٢٩وأعرب البحرين عن تقديرها لل طوات اليت اختذت منذ جولة االسدتعرا
أج زايدة تع ي حقو اإلنسان ومحايتها.

السدابقة مدن

 -٣٠وذك ددرت ب ددنغالدي أن تنفي ددذ التوص دديات ال دديت ق دددم يف االس ددتعرا الس ددابق ل يك ددن
مرضي ا حىت اآلن وأشارت إىل زايدة يف خطاب الكراهية الصادر عن السياسين.
 -٣١وأشددارت ب درابدو إىل ال دددعم املقدددم م ددن احلكوم ددة إىل الصددح ع ددن طري ددق اإلع ددا ت
احلكومية وإنشاء منتد بش ن التميي عل أسا االنتماء اإلثي.
 -٣٢وأشددارت بدديالرو إىل تقددارير تتحدددث عددن جدرائم الكراهيددة وخطدداب الكراهيددة وارتفددا
معدل العن العائلي ضد املرأة واالعتداء اجلنسي عل األطفال.
 -٣٣وأشارت بنن م التقدير إىل التددابري املنفدذة لتحسدن اإلطدار القدانوين واملؤسسدي حلمايدة
حقو اإلنسان.
 -٣٤ورحب يلند إبنشاء املؤسسة الوطنيدة حلقدو اإلنسدان واعتمداد قدانون ملكافحدة التمييد
وخطة عم بش ن األعمال الت ارية وحقو اإلنسان.
 -٣5ورحبد دولددة بوليفيددا املتعددددة القوميددات خبطددة العمد ملكافحددة العنصدرية والتمييد القددائم
عل أسا االنتماء اإلثي والدين.
 -٣6وأشددارت بوتس دوا إىل التعددديالت الدديت أدخل د عل د الدسددتور مددن أج د إدخددال فص د
بش ن حقو اإلنسان.
 -٣٧وش د د ع الربازي د د الن ددروي عل د د ض ددمان تك ددافؤ الف ددرص التعليمي ددة لل مي د د وخباص ددة
لألطفددال املنتمددن إىل الشددعوب األصددلية واألقليددات وتع ي د رصددد الشددركات النروجييددة الدديت تعم د
ابخلارج.
 -٣٨وأشارت بلغداراي مد التقددير إىل إدراج فصد منفدرد يف الدسدتور بشد ن حقدو اإلنسدان
وإىل إنشاء املعهد النروجيي حلقو اإلنسان.
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 -٣٩ورحب د بوركينددا فاسددو ابعتمدداد قددانون املسدداواة ومكافحددة التميي د واخلطددط االس د اتي ية
لتع ي تكافؤ الفرص لألش اص ذو اإلعاقة ومكافحة خطاب الكراهية.
 -٤٠ورحبد كندددا إبنشدداء مؤسسددة مسددتقلة حلقددو اإلنسددان مبددا يتماشد مد املبدداد املتعلقددة
مبرك املؤسسات الوطنية لتع ي ومحاية حقو اإلنسان (مباد ابري ) وفق ا للتوصية الديت قددمتها
كندا أثناء االستعرا السابق.
 -٤١وهن د ت شدديلي النددروي عل د اإلجنددازات الدديت حتقق د يف ضددمان املسدداواة بددن اجلنسددن
واعتماد خطة عم وطنية بش ن األعمال الت ارية وحقو اإلنسان.
 -٤٢ورحب د كولومبيددا ابجلهددود الدديت تبددذهلا احلكومددة لضددمان التمت د ابحلددق يف الصددحة عل د
أعل املستوايت ومن االجتار ابألش اص.
 -٤٣وأشد ددارت كوسد ددتاريكا إىل الد دددور القيد دداد الد ددذ اضد ددطلع ب د د الند ددروي يف املسد دداعدة
اإلمنائية والت ام احلكومة بتطبيق هن قائم عل حقو اإلنسان يف هذا اجملال.
 -٤٤وشد ع كددوت ديفدوار النددروي علد مواصددلة جهودهددا الراميددة إىل حتسددن حالددة الف ددات
الضعيفة وال سيما املهاجرون واألقليات والشعوب األصلية.
 -٤5ورحب كرواتيا ابإلجنازات اليت حققتهدا الندروي يف كفالدة املسداواة بدن اجلنسدن واجلهدود
اليت تبذهلا الدولة ملن العن العائلي.
 -٤6وأشارت كواب إىل التقدم املبدن يف التقريدر الدوطي يف جمدال حقدو اإلنسدان والتحددايت
القائمة يف جمال مكافحة العنصرية وكره األجان والتميي ضد األقليات.
 -٤٧وأثن قربص عل النروي ملا حققت من إجنازات يف جمال ضمان املساواة بن اجلنسن.
وأعرب قربص عن قلقها إزاء التقارير اليت تتحدث عن االسدت دام غدري املتناسد حلداالت إيددا
الطف خارج األسرة وحرمان من حقو الوالدين.
 -٤٨وأثن د ال دددامنر عل د إنش دداء مؤسس ددة وطني ددة حلق ددو اإلنس ددان والتص ددديق عل د اتفاقي ددة
اسطنبول .وأشارت إىل أن العن العائلي ال ي ال يطرح مشكلة.
 -٤٩وأشارت إكوادور إىل أن احلكومة تعم علد تع يد احلدق يف التعلديم .وأشدارت أيضد ا إىل
إدراج فص بش ن حقو اإلنسان يف الدستور وإنشاء مؤسسة وطنية حلقو اإلنسان.
 -5٠ونوه مصر ابجلهود اليت تبذهلا احلكومة منذ االستعرا السابق حلالة الندروي ولكنهدا
أشددارت إىل أوجد القصددور وال سدديما فيمددا يتعلددق بوجددود ظدداهرة العنصدرية وخطدداب الكراهيددة الدديت
يع زها اليمن املتطر .
 -5١وأش ددارت إس ددتونيا إىل اجله ددود ال دديت تب ددذهلا الن ددروي ملن د العند د الع ددائلي واالعت ددداء علد د
األطفال .وش ع النروي عل مواصلة التعاون الفعال م الربملان الصامي.
 -5٢وأثن في ي عل النروي لدعم البلدان النامية يف احلد من الفقر وإدماج تغري املندا يف
عمليا ا اخلاصة بتقييم امل اطر يف الربام اإلمنائية.
 -5٣وأثن د فنلن دددا علد د الن ددروي اللت امه ددا حبماي ددة حق ددو اإلنس ددان علد د املس ددتوين ال ددوطي
والدويل.
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 -5٤ورحب د فرنسددا حبالددة حقددو اإلنسددان املمتددازة يف النددروي والتقدددم احملددرز منددذ اسددتعرا
حالتها السابق.
 -55وأشددارت جورجيددا إىل إنشدداء املؤسسددة الوطنيددة النروجييددة حلقددو اإلنسددان والتصددديق علد
اتفاقيات جمل أورواب ملكافحة العن ضد املرأة واالعتداء عل األطفال.
 -56وأشارت أملانيا إىل التعديالت الدستورية من أج تع ي حقو اإلنسان وإنشاء مؤسسة
وطنية حلقو اإلنسان وفق ا ملباد ابري .
 -5٧وأشددارت غددا إىل التقدددم احملددرز يف تع ي د حريددة التعبددري وتكددوين اجلمعيددات والت م د
وحقو األش اص ذو اإلعاقة.
 -5٨وأثن اليو ن عل النروي لتع ي األحكام الدستورية املتعلقدة حبقدو اإلنسدان .وأعربد
عن قلقها إزاء التقارير اليت تتحدث عن اإلفراط يف الل وء إىل إيدا األطفال خارج أسرهم.
 -5٩وذكددر وفددد النددروي أن احلكومددة بددذل جهددودا لضددمان إ حددة الفرصددة ألبندداء الشددع
الصددامي لتطددوير أسددباب عيشددهم التقليديددة ومحايتهددا وحفظهددا .وتكف د التش دريعات إعمددال حددق
الشع الصامي يف الثقافة .وتعم احلكومة عل متابعة التدابري اليت اق حتها جلنة اللغة الصدامية
من أج زايدة اإلملام ابللغة الصامية يف القطا العام ويف النظام التعليمدي .وتعتد م احلكومدة وضد
سياسة متماسكة لألقليات القومية من خالل فتح حوار م منظمات األقليات.
 -6٠وخصص الندروي متدويالا يت داوز  ١٠ماليدن يدورو للصدندو العداملي إلهنداء االسد قا
لألع دوام مددن  ٢٠١٨إىل  ٢٠٢٢لدددعم بدرام الصددندو  .وتعكد احلكومددة يف سدديا املسدداعدة
اإلمنائية الدولية اليت تقدمها عل وض بر م حمدد األهدا ملكافحة الر املعاصر.
 -6١وفيما يتعلق إبنشاء آلية وطنية للتنفيذ واإلبالغ واملتابعة تر النروي أن عل كد وزارة
معنية أن تتاب تنفيذ التوصيات ذات الصلة يف عملها اليومي .ومجع املؤسسدة الوطنيدة النروجييدة
حلقددو اإلنسددان كد التوصدديات الدواردة مددن خمتلد هي ددات حقددو اإلنسددان بددن عددامي ٢٠١٧
و ٢٠١٩وهو أمر سيكون مبثابة أداة للوزارات أثناء متابعة التوصيات.
 -6٢وابإلضددافة إىل اجلهددود الراميددة إىل معاجلددة ممارسددات الدددم املاضددية املطبقددة عل د أقليددات
الت د والروم ددا اخت ددذت احلكوم ددة عدددة ت دددابري لتحس ددن الظ ددرو املعيشددية للروم ددا وحص ددوهلم عل د
التعلدديم .وأكدددت السددلطات احل دوار الفعددال م د اآلابء مددن الرومددا مددن أج د زايدة مواظبددة أطفددال
الروما عل الدراسة.
 -6٣وتضمن اجلهات البلدية اليت تقددم الرعايدة الصدحية تدوفري مدا يكفدي مدن الرعايدة الصدحية
للس ناء املصابن أبمرا عقلية .وتعم احلكومة عل خفض ع ل هدؤالء السد ناء ابلنظدر إىل
األثر السليب للع ل.
 -6٤وتنفددذ احلكومددة خطددط عم د ملكافحددة العن د ضددد النسدداء والفتيددات واالعتددداء علدديهن
وت وجيهن قسرا .وذكر الوفد إنشاء مراك دعدم وحتسدن اخلددمات املقدمدة إىل ضدحااي العند مدن
بددن التدددابري األخددر املت ددذة يف هددذا الصدددد .وصدددق النددروي يف عددام  ٢٠١٨عل د معاهدددة
جمل أورواب بش ن محاية األطفال من استغالهلم واالعتداء عليهم جنسيا.
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 -65وقدم الوفد إيضداحات بشد ن مسد لة التعريد القدانوين لالغتصداب يف قدانون العقدوابت.
وبددن أن تعريد االغتصدداب ال يتضددمن عبددارة "عدددم املوافقددة" لكددن احلكددم يصد الظددرو الدديت
تشدري ضددمن ا إىل عدددم املوافقددة ولدذلك لددن يكددون مددن الضدرور إجدراء مراجعددة إضددافية لألحكددام
القانونية.
 -66واختددذت النددروي تدددابري جديددة ملكافحددة التحددر اجلنسددي .واق ح د احلكومددة مشددرو
قددانون عل د الربمل ددان إلدخددال نظ ددام ذ عتب ددة من فضددة للتعام د م د حدداالت التح ددر اجلنس ددي
واإلذن حملكمدة مناهضددة التمييد ابلتعامد بفعاليددة مد حدداالت التحددر ألن احملدداكم كاند بطي ددة
ومكلفة يف معاجلة هذه القضااي.
 -6٧ورحبد هدداييت ابلتد ام النددروي بتع يد حقددو اإلنسددان واملسدداعدة اإلمنائيددة .وأشددارت إىل
تعاون احلكومة املمتاز م آليات حقو اإلنسان.
 -6٨وأثن هنددورا علد الندروي ملدا أحرزتد مدن تقددم مندذ االستعراضدات السدابقة وأقدرت
ابإلجنازات اليت حتقق يف جمال مكافحة التميي اجلنساين.
 -6٩ورحبد آيسدلندا ابجلهدود الديت تبدذهلا الندروي لضدمان املسداواة بدن اجلنسدن واملسداواة يف
األج ددر واعتم دداد ق ددانون املس دداواة ومكافح ددة التمييد د وتع يد د األحك ددام الدس ددتورية املتعلق ددة حبق ددو
اإلنسان.
 -٧٠ورحب د اهلنددد بتع ي د الدسددتور مددن خددالل اعتمدداد فص د منفددرد بش د ن حقددو اإلنسددان
وإنشاء مؤسسة وطنية حلقو اإلنسان.
 -٧١ورحب إندونيسيا ابجلهود اليت تبذهلا النروي إلدماج أحكدام اتفاقيدات حقدو اإلنسدان
األساسية يف قوانينها وأشارت إىل اعتماد قانون املساواة ومكافحة التميي .
 -٧٢وأعربد د مجهوري ددة إيد دران اإلس ددالمية ع ددن قلقه ددا إزاء أم ددور منه ددا زايدة املش دداعر املعادي ددة
لألجان واستمرار أفعال التميي والوصم ضد بعض األقليات اإلثنية.
 -٧٣وأش ددار الع درا إىل تع ي د الدس ددتور وإنش دداء مؤسس ددة وطني ددة حلق ددو اإلنس ددان واعتم دداد
خطط واس اتي يات تتعلق مب تل حقو اإلنسان.
 -٧٤ورحبد د أيرلن دددا ابعتم دداد فصد د جدي ددد بشد د ن حق ددو اإلنس ددان يف الدس ددتور وإبنش دداء
مؤسسة وطنية حلقو اإلنسان وفق ا ملباد ابري .
 -٧5وأشددارت إيطاليددا إىل التصددديق عل د اتفدداقيتن األوىل حلمايددة امل درأة مددن العن د واألخددر
حلمايددة األطفددال مددن االعتددداء علدديهم جنسددي ا وإىل اعتمدداد خطددة اسد اتي ية لتع يد تكددافؤ الفددرص
لألش اص ذو اإلعاقة.
 -٧6وشددكر األردن النددروي عل د عددر تقريرهددا الددوطي ونددوه أبن التقريددر أُعددد ابلتشدداور م د
أصحاب املصلحة وعل اعتماد االس اتي يات املتعلقة حبقو اإلنسان.
 -٧٧ورحب د كازاخسددتان إبدخددال تعددديالت دسددتورية يف عددام  ٢٠١٤إلدراج فص د بش د ن
حقو اإلنسان وإبنشاء مؤسسة وطنية حلقو اإلنسان حصل عل اعتماد من املرك أل .
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 -٧٨وأشددارت مدغشددقر إىل إنشدداء مؤسسددة وطنيددة حلقددو اإلنسددان واعتمدداد قددانون مكافحددة
التميي وأعرب عن استمرار قلقها إزاء زايدة اجلرائم املرتكبة بداف الكراهية.
 -٧٩وأشارت مالي اي إىل إنشاء مؤسسة وطنية حلقو اإلنسان وإىل اإلجنازات املتعلقة بكفالة
املساواة بن اجلنسن.
 -٨٠وأشارت ملدي إىل اخلطة االسد اتي ية لتع يد تكدافؤ الفدرص املتاحدة لألشد اص ذو
اإلعاقة وأشارت أيض ا إىل أن النروي تظ بلدا رائدا يف جمال تقدمي املساعدة اإلمنائية.
 -٨١ورحب د املكسدديك ابعتمدداد قددانون املسدداواة ومكافحددة التميي د يف عددام  ٢٠١٧وأثن د
عل حتقيق املساواة بن اجلنسن يف اخلدمة الدبلوماسية.
 -٨٢وأعرب اجلبد األسدود عدن تقدديره لتنفيدذ التوصديات املنبثقدة عدن االستعراضدات السدابقة
ورح د ابخلط دوات الرامي ددة إىل مكافح ددة التميي د وخط دداب الكراهي ددة عل د أس ددا االنتم دداء اإلث ددي
والدين.
 -٨٣ورحب د موزامبي ددق ابلتص ددديق عل د الص ددكو اإلقليمي ددة حلق ددو اإلنس ددان وأثن د عل د
النروي لكوهنا منوذج ا حيتذ ب يف جمال املساواة بن اجلنسن والربام االجتماعية.
 -٨٤وأشارت ميامنار ابرتياح إىل ارتفا درجة املسداواة بدن اجلنسدن الديت حتققد يف الندروي .
ونوه ابلت ام النروي بعدد من صكو حقو اإلنسان.
 -٨5ورحب د نيبددال إبنشدداء مؤسسددة وطنيددة حلقددو اإلنسددان وفق د ا ملبدداد ابري د
قانون املساواة ومكافحة التميي .

وابعتمدداد

 -٨6ورحب هولندا ابلتقدم احملرز يف جمال حقو املدرأة ولكنهدا أشدارت إىل التقدارير املتعلقدة
حب دداالت االغتص دداب .وأش ددارت أيضد د ا إىل أن رك ددن ع دددم املوافق ددة غ ددري م دددرج يف ص ددل تعريد د
االغتصاب الوارد يف قانون العقوابت.
 -٨٧وأشارت نيوزيلنددا إىل فدرص العمد املتكاملدة للمهداجرين وإىل خطدة عدام  ٢٠١6الراميدة
إىل مضد دداعفة اجلهد ددود يف هد ددذا الش د د ن وحتسد ددن الرعايد ددة املقدمد ددة إىل األطفد ددال املعرضد ددن للعن د د
واالعتداء.
 -٨٨وقدم نيكاراغوا توصيات.
 -٨٩وأشد ددارت ني د ددرياي إىل خطد ددة العم د د ملكافحد ددة االجتد ددار ابلبشد ددر .وأثن د د عل د د الند ددروي
للسياسات اليت تنته ها يف جمال إدماج املهاجرين.
 -٩٠وأعرب ابكستان عن قلقها إزاء التميي الدذ يعداين مند املهداجرون والد ايدة يف خطداب
الكراهية ضد املسلمن واألش اص املنحدرين من أص أفريقي.
 -٩١ورحب ابراغوا ابعتماد فصد بشد ن حقدو اإلنسدان يف الدسدتور وابملسدامهات املاليدة
يف صندو التربعات اخلاص ابملساعدة املالية والتقنية لتنفيذ االستعرا الدور الشام .
 -٩٢ورحب بريو ابلسياسة الفعالة لتع يد ومحايدة حقدو اإلنسدان يف البلدد وسدلط الضدوء
عل املساعدة الرمسية الكبرية اليت تقدمها النروي ألغرا التنمية.
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 -٩٣وأشددارت الفلبددن إىل اعتمدداد فص د جديددد يتعلددق حبقددو اإلنسددان يف الدسددتور وقددانون
املساواة ومكافحة التميي وإنشاء مؤسسة وطنية نروجيية حلقو اإلنسان.
 -٩٤وأش ددارت بولن دددا إىل اجله ددود الرامي ددة إىل مكافح ددة التمييد د اإلث ددي وإدم دداج امله دداجرين يف
اجملتم د د  .وأعرب د د الل ند ددة عد ددن قلقهد ددا إزاء إيد دددا األطفد ددال خد ددارج األسد ددرة وال سد دديما األطفد ددال
املنحدرون من أصول مهاجرة.
 -٩5ورح الربتغال إبنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقو اإلنسان وفق ا ملباد ابري .
 -٩6وأعربد د د قط د ددر ع د ددن قلقه د ددا إزاء الد د د ايدة يف مع د دددالت البطال د ددة يف ص د ددفو األقلي د ددات
واألش اص املنحدرين من أصول مهاجرة وملتمسي الل وء.
 -٩٧وأشارت مجهورية كدوراي إىل اعتمداد قدانون املسداواة ومكافحدة التمييد وخطدة عمد بشد ن
األعمال الت ارية وحقو اإلنسان.
 -٩٨وأشارت مجهورية مولدوفا إىل إنشاء مؤسسة وطنية نروجيية حلقو اإلنسان وإىل اعتمداد
قانون مكافحة التميي .
 -٩٩وأشارت رومانيا إىل التطورات اإلجيابية اليت نفذت منذ االستعرا
إنشاء مؤسسة وطنية حلقو اإلنسان وفق ا ملباد ابري .

السابق مبا يف ذلك

 -١٠٠وأعددرب االحتدداد الروسددي عددن القلددق إزاء نظددام إيدددا األطفددال خددارج األسددرة وزايدة عدددد
األطفال املنفصلن عن أسرهم.
 -١٠١وذك ددر وف ددد الن ددروي أن احلكوم ددة بع د اجله ددود الرامي ددة إىل ض ددمان حص ددول امله دداجرين
الددذين هلددم حددق قددانوين يف اإلقامددة يف النددروي علد العمد والتدددري اللغددو وأن معدددل توظيد
املهاجرين احلاملن للواثئق الالزمة كان مرتفع ا يف عام .٢٠١٨
 -١٠٢ويف عدام  ٢٠١6أصدددرت احلكومددة تعليمدات لضددمان قيددام اهلي دات احلكوميددة امل تصددة
مبعاجلة طلبات احلصول علد اجلنسدية املقدمدة مدن عددميي اجلنسدية وفقد ا لالتفاقيدات ذات الصدلة
حبيد ال يظد أ طفد مولددود يف النددروي عددمي اجلنسددية .واعتمدددت النددروي تعددديالت لتحسددن
التعري القانوين النعدام اجلنسية.
 -١٠٣وحيددق جلمي د األطفددال احلصددول عل د التعلدديم جمددا ا يف املددرحلتن االبتدائيددة واإلعدادي ددة
بصد ددر النظد ددر عد ددن اجلنسد ددية أو وض د د اإلقامد ددة .وتد ددن التعد ددديالت القانونيد ددة الد دديت أدخل د د يف
عددام  ٢٠١6عل د أن تبدددأ الدراسددة يف موعددد ال يت دداوز شددهرا مددن وصددول الطف د إىل النددروي .
ويتاح التعليم الثانو جلمي األطفال الذين لديهم إقامة قانونية.
 -١٠٤ويف ع د ددام  ٢٠١5أطلق د د احلكوم د ددة خط د ددة عم د د وطني د ددة د ددد إىل تنفي د ددذ املب د دداد
التوجيهيدة املتعلقدة ابألعمددال الت اريدة وحقددو اإلنسدان .ويسددمح جلهدة االتصددال الوطنيدة النروجييددة
املعني ددة ابملب دداد التوجيهي ددة ملنظم ددة التع دداون والتنمي ددة يف املي دددان االقتص دداد املتعلق ددة ابملؤسس ددات
املتعد ددددة اجلنسد دديات بتلقد ددي احلد دداالت الفرديد ددة يف املسد ددائ املتعلقد ددة ابألعمد ددال الت اريد ددة وحقد ددو
اإلنسان.
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 -١٠5وطرح د مديريددة الشددرطة الوطنيددة دلدديالا بش د ن كيفيددة تس د ي ج درائم الكراهيددة .ولددد
الشددرطة يف أوسددلو وحدددة مت صصددة معنيددة جبدرائم الكراهيددة .وأنشد ت جامعددة أوسددلو مركد أحبدداث
بش ن التطر من أج فهم األسباب اجلذرية للتطر اليميي وجرائم الكراهية والعواقد الناشد ة
عنهم ددا .ووض ددع كلي ددة الش ددرطة النروجيي ددة ب د درام تعليمي ددة جدي دددة بش د د ن مند د ج د درائم الكراهي ددة
والتحقيق فيها.
 -١٠6وأثند د الس ددنغال علد د الن ددروي لل ه ددود ال دديت تب ددذهلا م ددن أجد د تع يد د اإلط ددار الق ددانوين
واملؤسسي حلماية حقو اإلنسان مبا يف ذلك إنشاء مؤسسة وطنية حلقو اإلنسان.
 -١٠٧وأشددارت صدربيا إىل إنشدداء مؤسسددة وطنيددة حلقددو اإلنسددان مبددا يتفددق مد مبدداد ابري د
وإىل ارتفا درجة املساواة بن اجلنسن.
 -١٠٨وأش ددارت سيش ددي إىل اعتم دداد فصد د منف ددرد بشد د ن حق ددو اإلنس ددان يف الدس ددتور وإىل
إدماج أحكام اتفاقيات حقو اإلنسان يف القانون احمللي.
 -١٠٩وأثن د سددنغافورة عل د النددروي لكوهنددا سددلم أبن نظامهددا التعليمددي اخلدداص ميكددن أن
خيض مل يد من التحسن فيما خي األطفال ذو اإلعاقة.
 -١١٠وأثن د سددلوفينيا عل د النددروي العتمدداد خطددة العم د الوطنيددة بش د ن األعمددال الت اريددة
وحقو اإلنسان وإنشاء مؤسسة وطنية حلقو اإلنسان.
 -١١١وأعرب إسبانيا عن قلقها إزاء التعري القانوين لالغتصاب وانعدام اخلددمات الصدحية
فيمددا خي د مغ دداير اهلويددة اجلنس ددانية الددذين يتلقددون الع ددالج اهلرمددوين الط دديب أو خيضددعون لعملي ددة
جراحية.
 -١١٢وأشددارت س ددر النكددا إىل اجله ددود الدديت تب ددذهلا احلكومددة لض ددمان املسدداواة ب ددن اجلنس ددن
وحتقيق معدل مرتف لتمثي املرأة يف املناص القيادية.
 -١١٣ورحبد دولددة فلسددطن ابجلهددود الدديت تبددذهلا احلكومددة ملكافحددة خطدداب الكراهيددة واجلدرائم
املرتكبة بداف الكراهية واعتماد خطة عم وطنية بش ن األعمال الت ارية وحقو اإلنسان.
 -١١٤وأشددارت السددويد إىل اعتمدداد قددانون املسدداواة ومكافحددة التمييد  .وأعربد عددن قلقهددا إزاء
العن اجلنساين والتحريض عل الكراهية واألوضا يف الس ون.
 -١١5وأعرب د سويس درا عددن قلقهددا إزاء العن د اجلنسدداين .وذكددرت أن النددروي ينبغددي هلددا عدددم
ترحي ملتمسي الل وء إىل بلدان ال متلك نظام جلوء يفي ابملعايري الدولية.
 -١١6وأعرب د بددو ن عددن تقددديرها للتعددديالت الدسددتورية املعتمدددة يف عددام  ٢٠١٤مددن أج د
محاية حقو اإلنسان وال سيما إدراج أحكام حلماية حقو الطف .
 -١١٧ورحب د تركي ددا ابلت دددابري الرامي ددة إىل التص ددد خلط دداب الكراهي ددة .وس ددلط الض ددوء عل د
ضرورة اختاذ امل يد من التدابري ملكافحة خطاب الكراهيدة والتمييد ضدد األشد اص املنحددرين مدن
أصول مهاجرة.
 -١١٨ورحب أوغندا بتحسن محاية حقو ملتمسي الل وء وخباصة ال ايدة يف عددد العمدال
املهنين من أج ضمان توفري الرعاية املالئمة للقصر غري املصحوبن يف مراك االستقبال.
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 -١١٩وأشددارت أوكرانيددا إىل وض د ميثددا جديددد يتعلددق حبقددو اإلنسددان يف الدسددتور وإنشدداء
مؤسسة وطنية حلقو اإلنسان واعتماد قانون مكافحة التميي .
 -١٢٠وش ع اململكة املتحدة النروي عل بذل م يد من اجلهود ملكافحة العن اجلنسداين
ومحاية حقو الشع الصامي ومن جرائم الكراهية.
 -١٢١وأثن الوالايت املتحدة األمريكية عل قوات الشرطة يف أوسلو إلنشاء وحد ا اخلاصدة
جبرائم الكراهية واق ح إنشاء وحدات مماثلة يف مجي أحناء البلد.
 -١٢٢ورحبد أوروغدوا ابجلهددود الدديت تبددذهلا النددروي مددن أجد تع يد املؤسسددة الوطنيددة حلقددو
اإلنسان وابالنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجي األش اص من االختفاء القسر .
 -١٢٣وأش ددارت الص ددن إىل التق دددم احمل ددرز يف تع يد د املس دداواة ب ددن اجلنس ددن ومكافح ددة االجت ددار
ابلبشددر وأعرب د عددن تقددديرها السددتمرار تقدددمي املسدداعدة اإلمنائيددة .وأشددارت الصددن إىل اسددتمرار
التميي العنصر وكره األجان ووحشية الشرطة يف النروي .
 -١٢٤وأثن فيي م عل النروي إلجنازا ا يف جمدال املسداواة بدن اجلنسدن والرعايدة الصدحية
والتعليم ومحاية حقو الف ات الضعيفة وتع ي ها.
 -١٢5وأثند زامبيددا عل د النددروي اللت امهددا بتنفيددذ هند قددائم عل د حقددو اإلنسددان يف التعدداون
اإلمنائي.
 -١٢6وأشددادت أفغانسددتان ابعتمدداد ق ددانون املسدداواة ومكافحددة التميي د  .وحث د النددروي عل د
مواصلة تقدمي الدعم والتموي إىل األنشطة الدولية الرامية إىل تع ي حقو اإلنسان.
 -١٢٧ورحب اجل ائر ابحلكم الدستور اجلديد املتعلدق حبقدو الطفد وإبنشداء مؤسسدة وطنيدة
حلقو اإلنسان.
 -١٢٨وش د ع أنغددوال النددروي عل د مضدداعفة جهودهددا الراميددة إىل من د التميي د غددري املباشددر
ومكافحت وال سيما التميي ضد األقليات اإلثنية واألش اص ذو اإلعاقة.
 -١٢٩ورحب د األرجنتددن خبطددة العم د الراميددة إىل مكافحددة التميي د عل د أسددا املي د اجلنسددي
واهلوية اجلنسانية وبدور احلكومة فيما يتعلق إبعالن املدار اآلمنة.
 -١٣٠وأعرب د أرميني ددا ع ددن تق ددديرها جله ددود الن ددروي يف احلف ددا عل د ثقاف ددة األقلي ددات القومي ددة
ولغا ا .وش ع النروي عل مواصلة تطوير سياسا ا اخلاصة إبدماج املهاجرين واألقليات.
 -١٣١ورحب د أس د اليا خبط ددة العم د الرامي ددة إىل مكافح ددة التميي د عل د أس ددا املي د اجلنس ددي
واهلوية اجلنسانية والتعبري اجلنساين وإنشاء مؤسسة وطنية حلقو اإلنسان.
 -١٣٢وأعرب أذربي ان عن قلقها إزاء ال ايدة يف خطاب الكراهية ضد املسلمن واألشد اص
املنحدرين من أص أفريقي واليهود وملتمسي الل وء والصامين والروما وغريهم من الف ات.
 -١٣٣وأقرت ج ر البهاما إبنشاء مؤسسة وطنية حلقدو اإلنسدان واعتمداد خطدة لتع يد حقدو
األش اص ذو اإلعاقة.
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 -١٣٤وأعرب د مجهوريددة فن د ويال البوليفاريددة عددن سددرورها ألن سياسددات اإلدمدداج الدديت تنته هددا
النروي ترمي يف مجلة أمور إىل ضدمان إ حدة اإلمكانيدة للمهداجرين للعمد والدراسدة واملشداركة يف
احلياة االجتماعية.
 -١٣5وذكر وفد النروي أن السلطات تستعر بعنايدة طلبدات الل دوء علد أسدا معلومدات
موثوقددة ونتددائ حبددوث بشد ن التهديدددات احملتملددة الدديت سدديتعر هلددا مقدددمو الطلبددات عنددد عددود م
إىل بل ددداهنم األص ددلية .وختض د القد درارات املتعلق ددة بطلب ددات الل ددوء لالس ددت نا  .وت دددعم احلكوم ددة
سياسة اهل رة العائلية لضمان حق املهاجرين يف احلياة األسدرية .وتبدذل يف الوقد نفسد اجلهدود
الالزمة لت ن ممارسات ال واج القسر وتعدد ال وجات.
 -١٣6واخت ددذ الربمل ددان قد درارا بشد د ن والي ددة جلن ددة لدراس ددة سياس ددات ال دددم املاض ددية املوجه ددة إىل
جمتمعات الصامين والكيفن بطر منها التحقيق يف آاثر سياسات االسدتيعاب واقد اح التددابري
الالزمة لكفالة املساواة بن األقلية واألغلبية من السكان.
 -١٣٧والي ال موضو حقو اإلنسان موضوع ا شامالا هام ا يف املساعدة اإلمنائيدة الديت تقددمها
الن ددروي ال دديت متث د د  ١يف املائ ددة م ددن دخله ددا الق ددومي اإلمج ددايل وه ددي ددد إىل حتقي ددق التنمي ددة
املس ددتدامة م ددن خ ددالل املس ددامهة يف احل ددد م ددن الفق ددر وبن دداء أسد د الدميقراطي ددة وإعم ددال حق ددو
اإلنسان.
 -١٣٨وأيدت النروي تع ي ركي ة حقو اإلنسان ابألمم املتحدة مبا يف ذلدك أعمدال مفوضدية
حقو اإلنسان.
 -١٣٩وش ددكر وف ددد الن ددروي مجي د الوف ددود واجملموع ددة الثالثي ددة واجله ددات ص دداحبة املص ددلحة ذات
الصد ددلة عل د د إسد ددهاما ا القيمد ددة خد ددالل االسد ددتعرا  .وسد ددو تنظد ددر احلكومد ددة بعنايد ددة يف مجي د د
التوصيات املقدمة خالل جلسة التحاور.

اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -١٤٠ستدرس النرويج التوصيات التالية ،وستقدم ردودا عليها يف وقت مناستب ال يتجتاو
موعد الدورة الثانية واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:
التصت تتديق عل ت ت الربوتوكت تتو االختيت تتاري التفاقيت تتة حقت تتوق الطفت تتل
١-١٤٠
املتعلق إبجراء تقدمي البالغات (أملانيا) (كرواتيا)؛
التصت تتديق عل ت ت الربوتوكت تتو االختيت تتاري التفاقيت تتة حقت تتوق الطفت تتل
٢-١٤٠
املتعلق إبجراء تقدمي البالغات ،عل النحو املوص به سابقا (الربتغا )؛

النظتتر يف التصتتديق عل ت الربوتوك تتو االختيتتاري التفاقيتتة حق تتوق
٣-١٤٠
الطفل املتعلق إبجراء تقدمي البالغات (إيطاليا)؛
النظ تتر يف التص تتديق علت ت الربوتوك تتو االختي تتاري امللح تتق ابلعه تتد
٤-١٤٠
التتدوي اخلتتا ابحلقتتوق االقتصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة (إيطاليتتا) (دولتتة بوليفيتتا
املتعددة القوميات)؛
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التصت تتديق عل ت ت الربوتوكت تتو االختيت تتاري امللحت تتق ابلعهت تتد الت تتدوي
5-١٤٠
اخلتتا ابحلقتتوق االقتصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة ،علت النحتتو املوصت بتته ستتابق ا
(الربتغا )؛
النظتتر يف التصتتديق عل ت الربوتوك تتو االختيتتاري التفاقيتتة حق تتوق
6-١٤٠
األشخا ذوي اإلعاقة (إيطاليا)؛
التصتتديق علت الربوتوكتتو االختيتتاري التفاقيتتة حقتتوق األشتتخا
٧-١٤٠
ذوي اإلعاقة ،عل النحو املوص به سابق ا (إسبانيا)؛
التصتتديق علت الربوتوكتتو االختيتتاري التفاقيتتة حقتتوق األشتتخا
٨-١٤٠
ذوي اإلعاقة (أوغندا) (أملانيا)؛
التعجي ت تتل يف التص ت تتديق علت ت ت االتفاقي ت تتة الدولي ت تتة حلماي ت تتة مجيت ت ت
٩-١٤٠
األشخا من االختفاء القسري (العراق)؛
مواصتتلة النظتتر يف التصتتديق عل ت االتفاقيتتة الدوليتتة حلمايتتة مجي ت
١٠-١٤٠
األشخا من االختفاء القسري (مو امبيق)؛
التص تتديق علت ت االتفاقي تتة الدولي تتة حلماي تتة مجيت ت األش تتخا
١١-١٤٠
االختفاء القسري (سيشيل)؛

م تتن

إمتام التصديق عل االتفاقيتة الدوليتة حلمايتة مجيت األشتخا
١٢-١٤٠
االختفاء القسري (أوكرانيا)؛

متن

النظ تتر يف التوقيت ت علت ت االتفاقي تتة الدولي تتة حلماي تتة حق تتوق مجيت ت
١٣-١٤٠
العما املهاجرين وأفراد أسرهم مث التصديق عليها (هندوراس)؛
النظ تتر يف التص تتديق علت ت االتفاقي تتة الدولي تتة حلماي تتة حق تتوق مجيت ت
١٤-١٤٠
العما املهاجرين وأفراد أسرهم (إندونيسيا)؛
التص تتديق علت ت االتفاقي تتة الدولي تتة حلماي تتة حق تتوق مجيت ت العم تتا
١5-١٤٠
امله تتاجرين وأفت تراد أس تترهم ،وس تتحب ال تتتحف علت ت امل تتادة  10م تتن العه تتد ال تتدوي
اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية (مصر)؛
التص تتديق علت ت االتفاقي تتة الدولي تتة حلماي تتة حق تتوق مجيت ت العم تتا
١6-١٤٠
املهاجرين وأفراد أسرهم (بنغالديش) (السنغا ) (أذربيجان)؛
التصتتديق عل ت التعتتديالت عل ت نظتتام رومتتا األساس ت للمحكمتتة
١٧-١٤٠
اجلنائية الدولية بشأن جرمية العدوان(إستونيا)؛
سحب مجي التحفظات عل املادة  10من العهد الدوي اخلا
١٨-١٤٠
ابحلقوق املدنية والسياسية (األردن)؛
إعت تتادة النظت تتر يف اإلعت تتال ت التفس ت ت ية بشت تتأن املت تتواد  1٢و1٤
١٩-١٤٠
و ٢٥من اتفاقية حقوق األشخا ذوي اإلعاقة (ابراغواي)؛

14

GE.19-11008

A/HRC/42/3

تنظت تتيم ايرات إىل البلت تتد مت تتن املقت تتررة اخلاصت تتة املعنيت تتة ابألشت تتكا
٢٠-١٤٠
تعصتب
املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وُكتر األجانتب ومتا يتصتل بتلل متن ُّ
واملقتترر اخلتتا املعتتين حبقتتوق اإلنستتان للمهتتاجرين ،واملقتتررة اخلاصتتة املعنيتتة حبقتتوق
الشعوب األصلية (بيالروس)؛
مواصتتلة النظتتر يف قبتتو آليتتات البالغتتات الفرديتتة يف إطتتار العهتتد
٢١-١٤٠
التتدوي اخلتتا ابحلقتتوق االقتصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة واتفاقيتتة حقتتوق الطفتتل
واتفاقية حقوق األشخا ذوي اإلعاقة (مو امبيق).
اعتمت تتاد عمليت تتة مفتوحت تتة ومبنيت تتة عل ت ت االست تتتحقاق عنت تتد اختيت تتار
٢٢-١٤٠
املرشت تتحني عل ت ت الصت تتعيد الت تتوطين النتخت تتاابت هيئت تتات معاهت تتدات األمت تتم املتحت تتدة
(اململكة املتحدة لربيطانيا العظم وأيرلندا الشمالية)؛
مواصتتلة دعتتم املؤسستتة الوطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان ابملتتوارد البش ترية
٢٣-١٤٠
واملالية واملادية الال مة لالضطالع بواليتها (أيرلندا)؛
إنشاء آلية وطنيتة للتنستيق والتنفيتل واإلبتال واملتابعتة فيمتا خيت
٢٤-١٤٠
مجي التوصيات املقبولة من االستعراض الدوري الشامل وهيئات املعاهتدات ،فيمتا
يتعلق مبتابعة مجي التوصيات املقبولة (هاييت)؛
إنشاء آليتة دائمتة مشتككة بتني املؤسستات الوطنيتة لتقتدمي التقتارير
٢5-١٤٠
ومتابعة التوصيات الصادرة عن آليات حقوق اإلنسان (ابراغواي)؛
النظر يف إنشاء آلية وطنية لتنفيل التوصتيات وااللتزامتات املتعلقتة
٢6-١٤٠
حبقوق اإلنسان واإلبال عنها ومتابعتها (جزر البهاما)؛
مواصتتلة تعزيتتز آليتتة الشتتكاو النامجتتة عتتن إصتتال أمتتني املظتتام
٢٧-١٤٠
املعتتين ابملستتاواة وعتتدم التمييتتز بطتترق ،منهتتا تتتوف متتا يكفت متتن التمويتتل (مجهوريتتة
مولدوفا)؛
تكثيتتف جهوده تتا الرامي تتة إىل منت ت وإهن تتاء مجيت ت أش تتكا التميي تتز،
٢٨-١٤٠
وخطتتاب الكراهيتتة ،وج ترائم الكراهيتتة عل ت أستتاس االنتمتتاء اإلثتتين وامليتتل اجلنس ت
ونوع اجلنس والتعب ات اجلنسانية (كندا)؛
مضاعفة جهودها الرامية إىل مكافحة مجي أشكا التمييز ،مبا يف
٢٩-١٤٠
ذل التمييتز العنصتري ،التيت يعتاي منهتا األشتخا ذوو األصتو املهتاجرة (كتوت
ديفوار)؛
اختاذ تداب جوهرية ضتد مجيت أشتكا التمييتز ،وال ستيما كراهيتة
٣٠-١٤٠
اإلسالم وكر األجانب (بنغالديش)؛
٣١-١٤٠

كفالة عدم التمييز واملساواة بني مجي مواطنيها (اهلند)؛

مواصتتلة تنفيتتل التتتداب الراميتتة إىل من ت أفعتتا التمييتتز والعنص ترية
٣٢-١٤٠
والتصدي هلا (الفلبني)؛
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التوعية من أجل من التمييز غ املباشتر ومكافحتته وإرستاء مبتدأ
٣٣-١٤٠
املساواة للجمي  ،مبا يف ذل األقليات اإلثنية واألشخا ذوو اإلعاقة ،وملتمستو
اللجوء والالجئون (أنغوال)؛
ضتتمان تنفيتتل قتتوانني مناهضتتة التمييتتز علت حنتتو متستتق ،وال ستتيما
٣٤-١٤٠
ابتبتاع توصتتيات املؤسستتة الوطنيتتة النروجييتتة حلقتوق اإلنستتان متتن أجتتل القضتتاء علت
مجي أشتكا التمييتز ضتد الصتاميني ،وال ستيما يف نظتام الصتحة العامتة والتعلتيم،
وتنفيتتل خطتتة العمتتل للفتتكة  ٢0٢0-٢01٦ملكافحتتة معتتاداة الستتامية (التتوالايت
املتحدة األمريكية)؛
مواصلة تعزيز االلتزام ،بسد الثغترات القائمتة يف جمتاالت مكافحتة
٣5-١٤٠
مجيت أشتتكا التمييتتز ،وخطتتاب الكراهيتتة ،وكتتر األجانتتب وكراهيتتة اإلستتالم واختتتاذ
إجراءات حمددة لتحقيق ذل (أفغانستان)؛
تعزي تتز ال تتنظم الرامي تتة إىل منت ت أفع تتا العنصت ترية ومع تتاداة الس تتامية
٣6-١٤٠
والنه عنها (برابدوس)؛
س ت تتن ت ت تتداب تشت ت تريعية وغ ه ت تتا م ت تتن الت ت تتداب الال م ت تتة للتص ت تتدي
٣٧-١٤٠
الجتاهات الزايدة يف مشاعر كر األجانب ،واملشاعر االستتعالئية واليمينيتة املتطرفتة
وفتترض عقتتوابت كافيتتة عل ت خطتتاب الكراهيتتة وكتتر األجانتتب ،فضتتال عتتن كراهيتتة
اإلسالم (مجهورية إيران اإلسالمية)؛
اختت تتاذ املزيت تتد مت تتن التت تتداب ملكافحت تتة ج ت ترائم الكراهيت تتة وخطت تتاب
٣٨-١٤٠
الكراهية (األردن)؛
٣٩-١٤٠
(مدغشقر)؛

التأكتتد متتن أن التمييتتز العنصتتري حمظتتور ويعاقتتب عليتته يف القتتانون

اختت تتاذ املزيت تتد مت تتن التت تتداب ملكافحت تتة خطت تتاب الكراهيت تتة واجل ت ترائم
٤٠-١٤٠
املرتكبة بداف الكراهية (مدغشقر)؛
تس تري التتتداب الراميتتة إىل مكافحتتة العنص ترية والتمييتتز العنصتتري
٤١-١٤٠
وكر األجانب ،وال سيما ضد األقليات (ماليزاي)؛
حظتتر تنظتتيم جمموعتتات تتتدعم التح تري
٤٢-١٤٠
العنصري (املكسي )؛

عل ت الكراهيتتة والتمييتتز

اختاذ تداب فعالتة ملكافحتة التمييتز العنصتري يف ستوق العمتل ويف
٤٣-١٤٠
قطاع اإلسكان ،ووض مبادئ توجيهية واضحة ملن التمييز يف التوظيف (قطر)؛
اختت تتاذ تت تتداب تش ت تريعية وتنفيليت تتة لضت تتمان جتت تترمي إعت تتداد أنشت تتطة
٤٤-١٤٠
اجملموعات واملنظمات اليت تشج العنصرية وقيادهتا واملشاركة فيها (قطر)؛
إدراج البعت تتد العنصت تتري يف املبت تتادئ الدست تتتورية للمست تتاواة وعت تتدم
٤5-١٤٠
التمييز (السنغا )؛
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اختاذ تداب فعالة للتصدي للعنصرية والزايدة يف خطاب الكراهيتة
٤6-١٤٠
وكتتر األجانتتب متتن ختتال متتن أمتتني املظتتام املعتتين مبناهضتتة التمييتتز املتتوارد البشترية
واملالية الكافية لتنفيل واليته بفعالية (بوتسوا )؛
اخت تتاذ ت تتداب تشت تريعية وإداري تتة فعال تتة م تتن أج تتل مكافح تتة التميي تتز
٤٧-١٤٠
العنصري وخطاب الكراهية ومحاية حقوق األقليات اإلثنية (الصني)؛
مكافح ت تتة التميي ت تتز العنص ت تتري يف س ت تتوق العم ت تتل ض ت تتد األقلي ت تتات
٤٨-١٤٠
واألشخا املنحدرين من أصو مهاجرة ( امبيا)؛
إدراج "االنتمتاء اإلثتتين" يف قتتانون املستاواة ومكافحتتة التمييتتز لعتتام
٤٩-١٤٠
 ٢01٧بوصفه أحد أسباب التمييز احملظورة (جزر البهاما)؛
التص تتدي مبزي تتد م تتن الفعالي تتة للعنصت ترية والتميي تتز العنص تتري وك تتر
5٠-١٤٠
األجانب وما يتصل هبا من أشكا التعصب من خال حل املنظمات القائمة علت
العنصرية وكر األجانب ،وجترمي إنشاء جمموعات تشج العنصرية (مجهورية فنزويال
البوليفارية)؛
مواصتتلة العمتتل يف تنفيتتل اإلج تراءات الراميتتة إىل مكافحتتة التمييتتز
5١-١٤٠
ضد األقليات ،وال سيما إدمتاج الشتعوب األصتلية والرومتا واملهتاجرين ،يف جمتاالت
التعلت تتيم والصت تتحة والعمت تتل واإلست تتكان ،فضت تتال عت تتن مشت تتاركتها ومتثيلهت تتا يف احليت تتاة
السياسية واالجتماعية (كواب)؛
مواصتتلة اعتمتتاد تتتداب جوهريتتة ضتتد التمييتتز العنصتتري والتتديين،
5٢-١٤٠
وال سيما كراهية اإلسالم وكر األجانب (ملديف)؛
مواصت تتلة اجلهت تتود الراميت تتة إىل التصت تتدي للتمييت تتز ضت تتد األقليت تتات
5٣-١٤٠
والشعوب األصلية من أجل حتقيق املساواة للجمي يف اجملتم (نيبا )؛
اعتمتتاد قتتوانني حتظتتر بوضتتو التنمتتي اإلثتتين متتن جانتتب الشتترطة
5٤-١٤٠
ومتن ت عتتدم املستتاواة يف املعاملتتة عل ت أستتاس املظهتتر اخلتتارج أو اللتتون أو املنشتتأ
اإلثين أو القوم (ابكستان).
اإليعت تتا إىل ست تتلطات إنفت تتاذ القت تتانون مبعاجلت تتة الشت تتكاو املتعلقت تتة
55-١٤٠
ابلتنمي العنصري من أفراد األقليات اإلثنية والعرقية ،وخاصة الشتبان ،متن ختال
حفت الستتجالت املتعلقتتة بتوقيتتف هتتؤالء األفتراد وتفتيشتتهم ،ووضت نظتتام لإلبتتال
السري عن هل احلوادث (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
مضتتاعفة اجلهتتود الراميتتة إىل ضتتمان عتتدم التمييتتز ضتتد األشتتخا
56-١٤٠
املنحدرين من أصو مهاجرة يف مجي القطاعات (بوركينا فاسو)؛
وضت خطتتة عمتتل وطنيتتة للتصتتدي للتمييتتز ضتتد ملتمست اللجتتوء
5٧-١٤٠
والالجئني (مصر)؛
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إدراج بنتد التمييتز ضتتد األشتخا املنحتدرين متتن أصتو مهتتاجرة
5٨-١٤٠
يف خطة العمل ملكافحة العنصرية والتمييز القائم عل أستاس املنشتأ اإلثتين والتديين
(هندوراس)؛
5٩-١٤٠

تعزيز العمل عل من التمييز ضد املهاجرين (نيكاراغوا)؛

تكثيتتف جهودهتتا الراميتتة إىل ضتتمان عتتدم التمييتتز ضتتد األشتتخا
6٠-١٤٠
املنحدرين من أصو مهاجرة ،وال سيما يف قطاع اإلسكان والعمل (ابكستان)؛
االس تتتمرار يف الت تتداب الرامي تتة إىل محاي تتة امله تتاجرين م تتن التنم تتي
6١-١٤٠
اإلثتتين عل ت أيتتدي الشتترطة وتفتتادي عتتدم املستتاواة يف املعاملتتة عل ت أستتاس املظهتتر
اخلارج  ،أو اللون ،أو املنشأ اإلثين أو القوم (األرجنتني)؛
تعزيز احكام التسام والتنوع ،وإدانة أي نوع من أنواع التحري
6٢-١٤٠
أو التعب العلين عن كر األجانب أو الوصم أو الكراهية (كولومبيا)؛
اخت تتاذ ت تتداب فعال تتة لتحدي تتد خط تتاب الكراهي تتة وغت ت م تتن جت ترائم
6٣-١٤٠
الكراهيتتة املرتكبتتة ضتتد األقليتتات ،مبتتا يف ذلت عنتتدما تكتتون ذات دوافت عنصترية،
واملعاقب تتة علت ت ذلت ت  ،واعتم تتاد سياس تتات توعي تتة لص تتاح اجملتمت ت ترمت ت إىل تعزي تتز
التسام واحكام التنوع (إكوادور)؛
تعديل القانون اجلنائ ملكافحة خطاب الكراهيتة والتحتري
6٤-١٤٠
العنف والتمييز يف وسائ اإلعالم أثناء احلمالت االنتخابية (مصر)؛

علت

مواصلة تعزيز الوع ومكافحة خطاب الكراهيتة واجلترائم املرتكبتة
65-١٤٠
بداف الكراهية (فرنسا)؛
كفالتتة تنفيتتل مجي ت التتتداب الراميتتة إىل مكافحتتة خطتتاب الكراهيتتة
66-١٤٠
ضتتد األقليتتات تنفيتتلا كتتامالا ،بطتترق ،منهتتا إدانتتة خطتتاب الكراهيتتة بتتداف العنصترية
وكر األجانب الصادر عن السياسيني واإلعالميني (غا )؛
اختت تتاذ املزيت تتد مت تتن التت تتداب ملكافحت تتة خطت تتاب الكراهيت تتة وج ت ترائم
6٧-١٤٠
الكراهية (آيسلندا)؛
تطبيتتق مبادئهتتا الدستتتورية اخلاصتتة بعتتدم التمييتتز تطبيقتا كتتامالا متتن
6٨-١٤٠
خال تعزيز احلوار والتعاون ملن خطاب الكراهية وجرائم الكراهية (إندونيسيا)؛
اختاذ مزيد متن التتداب ملكافحتة مجيت أشتكا التمييتز العنصتري،
6٩-١٤٠
وضمان حل املنظمات العنصرية وإلغاء متويلها (األردن)؛
التحقيت تتق يف أست تتباب ج ت ترائم الكراهيت تتة وضت تتمان إنشت تتاء وحت تتدات
٧٠-١٤٠
التحقيق بشأن هل اجلرائم يف مجي أحناء البلد (املكسي )؛
٧١-١٤٠

مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة خطاب الكراهية (نيكاراغوا)؛

عدم التواي يف بل ما يلزم متن جهتود ملكافحتة خطتاب الكراهيتة
٧٢-١٤٠
وغ من جرائم الكراهية (نيج اي)؛
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ضتمان حتديتد األفعتا املتعلقتتة جبترائم الكراهيتة وخطتاب الكراهيتتة
٧٣-١٤٠
عل ت ت وجت تته الست تترعة وتست تتجيلها والتحقيت تتق يف مجي ت ت احلت تتاالت ،ومقاضت تتاة اجلنت تتاة
ومعاقبتهم (ابكستان)؛
مضاعفة اجلهود الرامية إىل منت جترائم الكراهيتة ،والنظتر يف تتوف
٧٤-١٤٠
التدريب لضباط الشرطة للتحقيق يف هل اجلرائم (شيل )؛
اعتمتتاد مزيتتد متتن التتتداب ملكافحتتة خطتتاب الكراهيتتة ،وال ستتيما
٧5-١٤٠
كراهيتتة اإلستتالم وكتتر األجانتتب ،ومكافحتتة هتتل اجلترائم ،بطتترق ،منهتتا بنتتاء وتعزيتتز
قدرة الشرطة عل االضطالع بدورها يف هلا الصدد (قطر)؛
النظتتر يف مستتألة إنشتتاء وحتتدات خاصتتة متتن هيئتتات إنفتتاذ القتتانون
٧6-١٤٠
متتن أجتتل منت خطتتاب الكراهيتتة املتتتا للعمتتوم ومكافحتتته ،فضتتال عتتن مجت بيتتا ت
عن اإلحصاءات املتعلقة خبطاب الكراهية (االحتاد الروس )؛
تعزي تتز مكافح تتة خط تتاب الكراهي تتة وك تتر األجان تتب الص تتادر ع تتن
٧٧-١٤٠
السياست تتيني ووست تتائ اإلعت تتالم واجملتم ت ت عموم ت تا ،وخاصت تتة عت تترب اإلنكن /ووست تتائ
التواص ت تتل االجتم ت تتاع  ،حيت ت ت يس ت تتتهد ه ت تتلا اخلط ت تتاب امله ت تتاجرين واألقلي ت تتات
والشعوب األصلية(صربيا)؛
تنفيتتل تتتداب ترم ت إىل مكافحتتة خطتتاب الكراهيتتة وكتتر األجانتتب
٧٨-١٤٠
ضد املهاجرين واألقليات والشعوب األصلية بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات)؛
مواص ت تتلة تعزي ت تتز اجله ت تتود الرامي ت تتة إىل التص ت تتدي جلت ت ترائم الكراهي ت تتة
٧٩-١٤٠
والتعصب ،فضال عن التحري عل الكراهية عل شتبكة اإلنكنت وخارجهتا ،متن
خال تداب شاملة مبشاركة مجي أصحاب املصلحة املعنيني (سري النكا)؛
إدراج املنظت تتور اجلنس ت تتاي ،واهلويت تتة اجلنس ت تتانية ،وأشت تتكا التعبت ت ت
٨٠-١٤٠
اجلنستتاي كأستتباب للتمييتتز يف متتواد قتتانون العقتتوابت التتيت تتتوفر احلمايتتة متتن ج ترائم
الكراهية (آيسلندا)؛
كفالة إنفاذ القانون اجلنائ اللي ين علت جتترمي أشتكا التعبت
٨١-١٤٠
التمييزية وخطاب الكراهية إنفاذا متسقا وفعاالا ،ملن خطاب الكراهية واحلماية منته
(دولة فلسطني)؛
مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز قتدرة متوظف إنفتاذ القتانون علت
٨٢-١٤٠
التحقيتتق يف ج ترائم الكراهيتتة وخطتتاب كتتر األجانتتب ملن ت ج ترائم الكراهيتتة وضتتمان
إنشاء وحدات مكافحة جرمية الكراهية يف مجي أحناء البلد (البحرين)؛
تعزيز قدرة موظف إنفاذ القانون عل التحقيق يف جرائم الكراهيتة
٨٣-١٤٠
والتحري عل الكراهية ،مبا يف ذل عل اإلنكن (السويد)؛
تعزي تتز ق تتدرات م تتوظف إنف تتاذ الق تتانون علت ت التحقي تتق يف اجلت ترائم
٨٤-١٤٠
املرتكبة بداف الكراهية وخطاب الكراهية اإلجرام ( امبيا)؛
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ضت تتمان تست تتجيل حت تتاالت خطت تتاب الكراهيت تتة أو التح ت تري عل ت ت
٨5-١٤٠
الكراهية العنصرية والعنف وجرائم الكراهية املرتكبة بدواف عنصرية والتحقيق فيها
بفعاليتتة ،ومقاضتتاة املستتؤولني عنهتتا ومعتتاقبتهم ،مبتتا يف ذلت الشخصتتيات السياستتية
وممثلو وسائ االتصا (األرجنتني)؛
التحقيتتق فتتورا يف مجيت قضتتااي جترائم الكراهيتتة وخطتتاب الكراهيتتة
٨6-١٤٠
اإلجرام  ،ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم ،وضمان من التعتوي املناستب للضتحااي
(أذربيجان)؛
اختاذ مجي التداب الال مة ملن جترائم الكراهيتة وتقتدمي التدعم إىل
٨٧-١٤٠
ضحااي هل اجلرائم ،مبا يف ذل التداب الال مة لتيس إمكانية جلوئهم إىل القضتاء
(أوروغواي)؛
تعزيتتز التستتام واحلتتوار بتتني الثقافتتات ،وخاصتتة اس تكاتيجية من ت
٨٨-١٤٠
خطاب الكراهية ومكافحته (أذربيجان)؛
تنفيتتل توصتتيات جلنتتة القضتتاء عل ت التمييتتز العنصتتري بشتتأن من ت
٨٩-١٤٠
جرائم الكراهية (بيالروس)؛
مواصتتلة العمتتل بنشتتاط عل ت تعزيتتز أنشتتطة التعتتاون التقتتين وبنتتاء
٩٠-١٤٠
القدرات يف جما حقوق اإلنستان علت الصتعيدين التوطين والتدوي ،مبتا يف ذلت يف
املنتدايت املتعددة األطرا ذات الصلة (اتيلند)؛
االنضتمام إىل املبتتادئ اهلامتة لتتدعم األولتوايت واخلطت التيت ختت
٩١-١٤٠
البلدان الشريكة ،مت كفالتة إفستا اجملتا للمرونتة والتغيت ات يف أستس التعتاون يف
جمتا تقتدمي املستاعدة اإلمنائيتة إىل البلتتدان األختر  ،علت النحتو املبتني يف الورقتتات
البيضت تتاء بشت تتأن التعت تتاون اإلمنت تتائ وحقت تتوق اإلنست تتان يف عت تتام  ٢01٤و٢01٨
(سنغافورة)؛
مواصلة تقدمي املساعدة اإلمنائية إىل البلتدان الناميتة ،وال ستيما يف
٩٢-١٤٠
جماالت التخفيف من حدة الفقر والتصدي لتغ املناخ (بواتن)؛
مواص تتلة تعزي تتز حق تتوق اإلنس تتان يف مجيت ت أحن تتاء الع تتام ع تتن طري تتق
٩٣-١٤٠
مواصلة تقدمي املساعدة اإلمنائية ذات الصلة (أوكرانيا)؛
تقتتدمي معلومتتات عتتن اخلطتتوات املتختتلة لضتتمان مشتتل األشتتخا
٩٤-١٤٠
األشتتد أتث ترا بتغ ت املنتتاخ يف التتتداب احملليتتة الراميتتة إىل معاجلتتة أستتباب تغ ت املنتتاخ
وآاثر عل الصعيد احملل (فيج )؛
ضت تتمان مش ت تتاركة النس ت تتاء واألطف ت تتا واألش ت تتخا ذوي اإلعاق ت تتة
٩5-١٤٠
والشعوب األصلية واجملتمعتات احملليتة املهمشتة مشتاركة جمديتة يف وضت التشتريعات
والسياستات والتربامج املتعلقتة بتغت املنتاخ واحلتد متن خمتتاطر الكتوارث علت الصتتعد
احملل والوطين واإلقليم والدوي (فيج )؛
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كفالة أن تكون صناعة النف والغتا الطبيعت النروجييتة خاليتة متن
٩6-١٤٠
االنبعااثت السامة يف املستقبل القريب للمساعدة علت التصتدي لتغت املنتاخ علت
املستو العامل (هاييت)؛
مواصلة التشجي عل تطبيق منظور حقتوق اإلنستان يف األنشتطة
٩٧-١٤٠
التجارية للشركات النروجيية اليت تعمل يف اخلارج ويف الداخل علت الصتعيد التوطين
(شيل )؛
اعتماد تداب ملزمة للتأكد من أن أنشتطة الشتركات عترب الوطنيتة
٩٨-١٤٠
اليت تتختل متن البلتد مقترا هلتا ال تنتهت حقتوق اإلنستان ،مبتا فيهتا حقتوق الشتعوب
األصلية واألقليات اإلثنية األخر املقيمة يف إقليمها (إكوادور)؛
تعزيز مراقبة الشركات النروجيية العاملة يف اخلارج فيمتا يتعلتق أبي
٩٩-١٤٠
أتث سليب ألنشطتها عل التمتت حبقتوق اإلنستان ،وال ستيما يف منتاطق النتزاع التيت
تشتتمل حتتاالت االحتتتال األجنتتيب حي ت تتتزداد خمتتاطر انتهاكتتات حقتتوق اإلنستتان
(دولة فلسطني)؛
 ١٠٠-١٤٠مراجعتتة استتتخدام التتتداب القس ترية يف ختتدمات الرعايتتة الصتتحية
العقليتتة متتن ختتال مواءمتتة نظتتم اإلخطتتار حبتتاالت اللجتتوء إىل القستتر عل ت الصتتعيد
الوطين (فرنسا)؛
 ١٠١-١٤٠تعزيز املساءلة يف حاالت انتهاكات حقتوق اإلنستان التيت يرتكبهتا
موظفو إنفتاذ القتانون والقضتاء علت ممارستات جلتوئهم إىل االستتخدام املفترط للقتوة
(الصني)؛
 ١٠٢-١٤٠تعزي تتز اجله تتود الرامي تتة إىل التص تتدي للعن تتف واإلي تتلاء ض تتد كب تتار
السن ،وال سيما يف أوساط الرعاية يف املؤسسات (أسكاليا)؛
 ١٠٣-١٤٠مواص تتلة العم تتل علت ت القض تتاء علت ت العن تتف اجلنس تتاي ،وال س تتيما
العنف العائل واجلنس (شيل )؛
 ١٠٤-١٤٠مواصت تتلة تكثيت تتف اجلهت تتود الراميت تتة إىل مكافحت تتة العنت تتف العت تتائل
واالعتداء اجلنس  ،اليت تكفل ،عل وجته اخلصتو  ،إمكانيتة جلتوء مجيت الضتحااي
إىل القضاء (كولومبيا)؛
 ١٠5-١٤٠وض ت ت خطت تتة عمت تتل ملكافحت تتة العنت تتف العت تتائل  ،وخباصت تتة العنت تتف
اجلنساي ،وفق ا للمادتني  ٧و ٨من اتفاقية اسطنبو (الدامنرك)؛

 ١٠6-١٤٠مواصتتلة تقويتتة جهودهتتا الراميتتة إىل مكافحتتة العنتتف العتتائل ضتتد
النساء واألطفا واالعتداء عليهم (جورجيا)؛
 ١٠٧-١٤٠االستتتمرار يف اختتتاذ خطتتوات متتن أجتتل التصتتدي للعنتتف اجلنستتاي
واجلنس (اليو ن)؛
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 ١٠٨-١٤٠كفالت تتة هنت تتج يراع ت ت املنظت تتور اجلنست تتاي يف التش ت تريعات وال ت تربامج
والسياسات املتعلقة ابلعنف العائل (آيسلندا)؛
١٠٩-١٤٠
(نيو يلندا)؛

مواصلة تعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة العنف العائل واجلنست

 ١١٠-١٤٠تكثيف تنفيل اسكاتيجيتها الوقائية الوطنيتة ملنت العنتف اجلنستاي،
مبا يف ذل العنف العائل واالعتداء اجلنس (الفلبني)؛
 ١١١-١٤٠مواص ت تتلة تعزي ت تتز اجله ت تتود الرامي ت تتة إىل مكافح ت تتة العن ت تتف الع ت تتائل
واالعتداء اجلنس  ،وال سيما من أجل محايتة األطفتا والقصتر متن خطتر استتغالهلم
واالعتداء عليهم جنسي ا املتزايد عل شبكة اإلنكن وخارجها (مجهورية كوراي)؛
 ١١٢-١٤٠وض ت خطتتة عمتتل ملن ت العنتتف العتتائل إبيتتالء اهتمتتام ختتا ملن ت
أفعتتا العنتتف العتتائل يف األستتر الصتتامية والتحقيتتق فيهتتا ومعاقبتتة املستتؤولني عنهتتا
(االحتاد الروس )؛

 ١١٣-١٤٠بل املزيد متن اجلهتود يف جمتا الوقايتة وتنفيتل التتداب الراميتة إىل
القضاء عل العنف اجلنساي (بواتن)؛
 ١١٤-١٤٠توسي نطاق التتداب الراميتة إىل مكافحتة العنتف العتائل والعنتف
اجلنس  ،م إيالء اهتمام خا حلماية األطفا (فيي م)؛
 ١١5-١٤٠مواصت تتلة تكثيت تتف اجلهت تتود الراميت تتة إىل مكافحت تتة العنت تتف اجلنس ت ت
والعنف العائل (مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
 ١١6-١٤٠تعديل التعريتف القتانوي لالغتصتاب إللغتاء شترط استتخدام القتوة
أو التهديد ابستخدامها ،وتطبيق تعريف يستند إىل تبليغ املوافقة (كندا)؛
 ١١٧-١٤٠اعتمتاد تعريتتف قتتانوي لالغتصتتاب يف قتانون العقتتوابت يضت عتتدم
املوافقتتة احلتترة ركن تا حمتتورايا متتن أركانتته ،عل ت النحتتو التتلي أوص ت بتته ستتابقا اللجنتتة
املعنية ابلقضاء عل التمييز ضد املرأة (أيرلندا)؛
 ١١٨-١٤٠اعتماد تعريف قانوي لالغتصتاب يف قتانون العقتوابت ،جيعتل عتدم
املوافقتتة ركنتا حمتتورايا متتن أركانتته ،متشتتيا مت اهلتتد  ٥متتن أهتتدا التنميتتة املستتتدامة
(هولندا)؛
 ١١٩-١٤٠تعتتديل املتتادة  ٢91متتن قتتانون العقتتوابت لضتتمان أن يكتتون عتتدم
املوافقة احلرة عنصرا أساسي ا من عناصر تعريف االغتصاب (ابراغواي)؛
 ١٢٠-١٤٠اعتمتتاد تعريتتف لالغتصتتاب يف قتتانون العقتتوابت يركتتز عل ت عتتدم
املوافقة احلرة (إسبانيا)؛
 ١٢١-١٤٠تع تتديل التعري تتف الق تتانوي لالغتص تتاب يف ق تتانون العق تتوابت حبيت ت
يك تتون ع تتدم املوافق تتة ركنت ت ا حم تتورايا م تتن أركان تته (اململك تتة املتح تتدة لربيطاني تتا العظمت ت
وأيرلندا الشمالية)؛
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 ١٢٢-١٤٠اعتماد تعريف قانوي لالغتصتاب يف قتانون العقتوابت ،جيعتل عتدم
املوافقة ،ركن ا حمورايا من أركانه (أسكاليا)؛

 ١٢٣-١٤٠النظتتر يف مواص تتلة تعزي تتز الت تتدريب اجلنس تتاي للمح تتامني وامل تتدعني
العت تتامني والقضت تتاة ودعت تتم قت تتدرهتم يف القضت تتااي اجلنائيت تتة الت تتيت تنطت تتوي عل ت ت العنت تتف
اجلنساي ،مبا يف ذل االغتصاب وغ من أشكا العنف اجلنس (فنلندا)؛
 ١٢٤-١٤٠النظر يف تدريب القضاة واملدعني العامني واحملامني يف جما العنف
اجلنساي ،مبا يف ذل االغتصاب (غا )؛
 ١٢5-١٤٠تعزيز قدرات الشرطة واملدعني العتامني يف جمتا التحقيتق يف مجيت
أشكا العنف اجلنساي (آيسلندا)؛
 ١٢6-١٤٠توف التدريب للقضتاة واملتدعني العتامني واحملتامني يف جمتا العنتف
اجلنستتاي ،مبتتا يف ذل ت االغتصتتاب وغ ت متتن أشتتكا العنتتف اجلنس ت  ،متشتتي ا م ت
اهلد  1٦من أهدا التنمية املستدامة (هولندا)؛
 ١٢٧-١٤٠وض برامج تدريبية حمددة اهلد من أجل تعزيز قتدرات الشترطة
واملدعني العامني والسلطة القضائية يف حاالت العنف اجلنساي (سيشيل)؛
 ١٢٨-١٤٠تعزيز قدرات الشرطة واملدعني العتامني يف جمتا التحقيتق يف مجيت
أشكا العنف اجلنساي (أسكاليا)؛
 ١٢٩-١٤٠كفالتتة التمويتتل الكتتايف للمحتتاكم ،مت مراعتتاة التتتأخ الطويتتل غت
املقبو يف التعامل م القضتااي املعروضتة علت احملتاكم بستبب نقت املتوارد البشترية
املتاحة للسلطة القضائية (االحتاد الروس )؛
 ١٣٠-١٤٠تعتتديل اإلطتتار القتتانوي لتنظتتيم الستتلطة التقديريتتة للقضتتاة بشتتأن
استخدام احلبس االنفرادي بصورة فعالة ،وتقييم ضرورة ذل (األردن)؛
 ١٣١-١٤٠اختاذ تداب فعالة لتحسني ظرو السجناء ذوي اإلعاقة النفستية
ومشتاكل الصتحة العقليتة اخلطت ة ،بطترق ،منهتا تتتوف إمكانيتة الوصتو الكامتتل إىل
خدمات رعاية الصحة العقلية يف مجي مرافق السجون أو احلد من استخدام العز
(أملانيا)؛
 ١٣٢-١٤٠حتست ت تتني ظت ت تترو االحتجت ت تتا يف نظت ت تتام االلتماست ت تتات ويف أمت ت تتاكن
االحتجا املؤق مللتمس اللجوء (االحتاد الروس )؛
 ١٣٣-١٤٠وضت ت مع تتاي قانوني تتة أكث تتر تقيي تتدا ووض تتوح ا للح تتد م تتن إجت تراء
احتجتتا األف تراد يف احلتتبس االنف ترادي أثنتتاء االحتجتتا رهتتن احملاكمتتة إىل أدىن حتتد
ممكن (إسبانيا)؛
 ١٣٤-١٤٠تقييم آاثر احلبس االنفرادي يف السجون بغية احلد منه واستتخدام
تداب بديلة كلما أمكن ذل (السويد)؛
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 ١٣5-١٤٠التأكد من االعكا ابحلق يف حرية الفكر أو الوجتدان والتدين أو
املعتقد ،عل النحو الواجب ،يف الدستور (بنغالديش)؛
 ١٣6-١٤٠ض تتمان املس تتاواة يف محاي تتة اجملتمع تتات الديني تتة والعقائدي تتة مبوج تتب
القانون (برابدوس)؛
 ١٣٧-١٤٠اختتتاذ املزيتتد متتن اخلطتتوات لضتتمان حريتتة املعتقتتد وحظتتر التمييتتز
العنصري والكراهية (ميامنار)؛
 ١٣٨-١٤٠تعزيتتز محايتتة املتتدافعني عتتن حقتتوق اإلنستتان ،مبتتا يف ذل ت أجهتتزة
الدولتتة ،التتلين وقعتتوا ضتتحااي ،أثنتتاء االضتتطالع مبهمتتة التتدفاع عتتن حقتتوق اإلنستتان
(إندونيسيا)؛
ايدة اجلهت تتود الراميت تتة إىل مكافحت تتة االجتت تتار ابألشت تتخا  ،ومحايت تتة
١٣٩-١٤٠
الضحااي ومقاضاة اجلناة (اليو ن)؛
 ١٤٠-١٤٠مواصلة جهودها يف جما مكافحتة االجتتار ابلبشتر ،ومحايتة حقتوق
ضحااي االجتار ابلبشر (نيج اي)؛
 ١٤١-١٤٠اختتتاذ هنتتج قتتائم عل ت حقتتوق اإلنستتان أكثتتر مشتتوالا ،يف التصتتدي
لالجتار ابلبشر ،و ايدة حتستني حتديتد هويتة ضتحااي االجتتار ابلبشتر عتن طريتق إنشتاء
آلية إحالة وطنية رمسية (اململكة املتحدة لربيطانيا العظم وأيرلندا الشمالية)؛
 ١٤٢-١٤٠إنشتتاء نظتتام وطتتين موحتتد لتحديتتد هويتتة ضتتحااي االجتتتار ومتابعتتة
حالتهم (البحرين)؛
 ١٤٣-١٤٠تكثيف اجلهود الرامية إىل إنشاء آلية وطنية إلحالة ضحااي االجتار
ابلبشر (جورجيا)؛
 ١٤٤-١٤٠اعتمتتاد آليتتة إحالتتة وطنيتتة رمسيتتة ترم ت إىل حتديتتد حقتتوق اإلنستتان
لضحااي االجتار ابلبشر ومحايتها (أرمينيا)؛
 ١٤5-١٤٠مواصت تتلة اختت تتاذ تت تتداب ملكافحت تتة االجتت تتار ابألطفت تتا مت تتن خت تتال
التصتتدي للطلتتب علت اجلترائم املتصتتلة بتته ،وختصتتي متتوارد إضتتافية لتحديتتد هويتتة
مرتكيب هل اجلرائم وتقدميهم إىل العدالة (مجهورية مولدوفا)؛
 ١٤6-١٤٠تعزيز جهودها الراميتة إىل منت االجتتار ابألطفتا  ،وال ستيما عنتدما
يتعلق األمر ابألطفا من مراكز الرعاية ،ومراكز استقبا الالجئني (صربيا)؛
 ١٤٧-١٤٠التأكد من احكام حقوق الوالتدين واحلتق يف احتكام احليتاة اخلاصتة
واحلياة األسرية ،وفقا للمعاي الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان (بنغالديش)؛
 ١٤٨-١٤٠توف احلماية والدعم لألسرة ابعتبارها الوحدة الطبيعية واألساسية
للمجتم (مصر)؛
١٤٩-١٤٠
(تركيا)؛
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 ١5٠-١٤٠التأكد من أن احلرمان من حقوق الوالدين خيض لضما ت كافيتة
وال يطبتتق إال كمتتالذ أخت  ،مت مراعتتاة احتياجتتات الطفتتل ومصتتاحله الفضتتل  ،وفقتتا
للقانون الدوي (الربا يل)؛
 ١5١-١٤٠اختتاذ املزيتتد متتن التتتداب الراميتتة إىل تعزيتتز ومحايتتة احلتتق يف الصتتحة
للجمي ت ت  ،بطت تترق ،منهت تتا تلبيت تتة االحتياجت تتات اخلاصت تتة لألشت تتخا املنحت تتدرين مت تتن
األقليات وحتسني الصحة العقلية لألطفا والشباب (اتيلند)؛
 ١5٢-١٤٠تعزيتتز اجلهتتود الراميتتة إىل كفالتتة املستتاواة يف احلصتتو علت الرعايتتة
الصت تتحية لألشت تتخا املنتمت تتني للفئت تتات الضت تتعيفة ،مبت تتن فت تتيهم األقليت تتات اإلثنيت تتة
واألشخا ذوو اإلعاقة (فيي م)؛
 ١5٣-١٤٠ضتتمان حتتق األشتتخا
الصحية وحصوهلم عليها (إسبانيا)؛

متتن مغتتايري اهلويتتة اجلنستتانية يف الرعايتتة

 ١5٤-١٤٠ضمان حصو اجلمي عل التعليم ،مبا يف ذلت التعلتيم الثتانوي،
بدون متييز عل أي أساس كان (جزر البهاما)؛
 ١55-١٤٠كفال تتة التعل تتيم الش تتامل للجميت ت ال تتلي يس تتتهد أولئت ت ال تتلين
ينتمتتون إىل الفئتتات الضتتعيفة ،مثتتل األطفتتا متتن األقليتتات اإلثنيتتة واألطفتتا ذوي
اإلعاقة (اهلند)؛
 ١56-١٤٠اختتتاذ تتتداب إضتتافية لضتتمان متتت األطفتتا متتن األصتتو املهتتاجرة
ابحلق يف التعليم متتع ا كامالا (الربتغا )؛
 ١5٧-١٤٠تقليتتل معتتد التستترب متتن املتتدارس فيمتتا خي ت األطفتتا التتلين
ينحدر آابؤهم من أصو مهاجرة وأطفا اآلابء ذوي املستو التعليمت املتنخف
(اجلزائر)؛
 ١5٨-١٤٠إدم تتاج التثقي تتف يف جم تتا حق تتوق اإلنس تتان يف املن تتاهج الدراس تتية
الوطنية (الربتغا )؛
 ١5٩-١٤٠مواصلة اجلهود الرامية إىل حتقيق املستاواة بتني اجلنستني يف التعلتيم
ويف ستوق العمتل ،مبتا يف ذلت إدمتتاج النستاء املنتميتات إىل األقليتات ،و ايدة عتتدد
النستتاء اللتتواي يشتتغلن وظتتائف إداريتتة يف قطتتاع األعمتتا التجاريتتة مبتتا يتماش ت م ت
اهلدفني  ٥و ٨من أهتدا التنميتة املستتدامة واملتادة  11متن اتفاقيتة القضتاء علت
مجي أشكا التمييز ضد املرأة (هندوراس)؛
 ١6٠-١٤٠تعزي تتز التشت تريعات الوطني تتة وفقت تا للق تتانون ال تتدوي م تتن أج تتل منت ت
العنف ضد املرأة والتصدي له (هندوراس)؛
 ١6١-١٤٠اختاذ التداب املناسبة ملن العنف اجلنس ضتد النستاء واألطفتا ،
بطرق ،منها إصال قانوهنا اجلنائ عند االقتضاء (مجهورية إيران اإلسالمية)؛
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١6٢-١٤٠
(ماليزاي)؛

مواصت تتلة اختت تتاذ تت تتداب فعالت تتة ملن ت ت العنت تتف اجلنس ت ت ضت تتد امل ت ترأة

 ١6٣-١٤٠التعجيل ابإلجراءات الرامية إىل القضتاء علت العنتف ضتد النستاء
والفتيات (اجلبل األسود)؛
 ١6٤-١٤٠اعتماد توصية جلنة القضتاء علت التمييتز العنصتري التيت تتدعو إىل
وضت خطتتة عمتتل حمتتددة بشتتأن العنتتف ضتتد املترأة ،مبتتا يف ذلت ضتتحااي العنتتف متتن
الصاميني (نيو يلندا)؛
 ١65-١٤٠مواصلة جهودها الراميتة إىل القضتاء علت العنتف العتائل والعنتف
اجلنساي ضد النساء والفتيات (رومانيا)؛
 ١66-١٤٠تكثي تتف اجله تتود الرامي تتة إىل منت ت العن تتف اجلنس تتاي ض تتد النس تتاء
والفتيات والقضاء عليته ،وال ستيما االغتصتاب وغت متن أشتكا العنتف اجلنست ،
بطرق ،منها إدراج ركن عدم املوافقة احلرة يف تعريف االغتصاب يف القانون اجلنتائ
(بوتسوا )؛
 ١6٧-١٤٠تنفيتتل مجي ت التتتداب الضتترورية ملن ت العنتتف اجلنستتاي ضتتد النستتاء
والفتيات والقضاء عليه وكفالة حماكمة اجلناة ومعاقبتهم (السويد)؛
 ١6٨-١٤٠اختاذ مزيد من اخلطوات لكفالة التحقيتق الستليم يف أفعتا العنتف
ض تتد املت ترأة ،مب تتا يف ذلت ت اعت تتداء وج علت ت وج تته ،واملعاقب تتة عليه تتا والعم تتل مت ت
املنظمات املتخصصة لتحديد ومعاجلتة الشتواغل التيت قتد تتؤثر ستلب ا علت معتدالت
اإلدانة (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 ١6٩-١٤٠وضت ت وتنفي تتل ت تتداب ش تتاملة ملنت ت العن تتف اجلنس تتاي ض تتد النس تتاء
والفتيات ،وال سيما العنف العائل  ،واالغتصاب وغ من أشكا العنتف اجلنست
( امبيا)؛
 ١٧٠-١٤٠تكثيتتف التتتداب الراميتتة إىل القضتتاء عل ت العنتتف اجلنستتاي ضتتد
املرأة ،مبا يف ذل االغتصاب والعنف اجلنس (البحرين)؛
 ١٧١-١٤٠وض وتنفيل تداب شاملة ملن أفعا العنف اجلنساي ضد النساء
والفتيتتات ،وال ستتيما العنتتف العتتائل  ،وغ ت متتن أشتتكا العنتتف اجلنس ت والقضتتاء
عليها (كوستاريكا)؛
١٧٢-١٤٠
(سويسرا)؛

تعزي تتز ت تتدريب القض تتاة واحمل تتامني فيم تتا يتعل تتق ابلعن تتف ض تتد املت ترأة

 ١٧٣-١٤٠اختاذ التداب الال مة لتزايدة متثيتل املترأة متن األقليتات يف مناصتب
صتتن الق ترار يف القطتتاعني العتتام واخلتتا  ،والقضتتاء عل ت عتتدم املستتاواة يف األجتتور
عل أساس نوع اجلنس (كواب)؛
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 ١٧٤-١٤٠ضتتمان األجتتر املتستتاوي لقتتاء العمتتل املتستتاوي للرجتتا والنستتاء،
والتحقيق يف جرائم العنف اجلنس واالغتصاب (مصر)؛
 ١٧5-١٤٠النظتتر يف اختتتاذ مزيتتد متتن التتتداب متتن أجتتل تعزيتتز الفتتر املتاحتتة
للنساء املنحدرات من األقليات لدخو سوق العمل (فنلندا)؛
١٧6-١٤٠
(اهلند)؛

تنفي تتل ت تتداب فعال تتة للقض تتاء علت ت فج تتوة األج تتور ب تتني اجلنس تتني

 ١٧٧-١٤٠تعزيز جهودها الرامية إىل حتقيق املستاواة بتني اجلنستني ،يف التعلتيم
ويف سوق العمل (العراق)؛
 ١٧٨-١٤٠اختاذ خطوات للقضتاء علت الفجتوة يف األجتور بتني املترأة والرجتل
عتتن طريتتق معاجلتتة الفتتوارق يف األجتتر لقتتاء العمتتل املتستتاوي ،والتأكتتد متتن أن احليتتاة
األسرية ال تؤثر سلب ا عل أجور املرأة (اجلزائر)؛
 ١٧٩-١٤٠مواصت تتلة األنشت تتطة وال ت تربامج اجلاريت تتة الراميت تتة إىل التصت تتدي لفقت تتر
األطفا  ،عن طريق مبادرات حمددة اهلد (سري النكا)؛

 ١٨٠-١٤٠وضت وإرستتاء معتتاي واضتتحة بشتتأن مصتتاح الطفتتل الفضتتل وفقت ا
للصكوك الدولية املنطبقة عل النرويج ،والتأكد من أن خدمات رعاية الطفل علت
مس تتتو البلدي تتة أتخ تتل يف االعتب تتار خلفي تتة الطف تتل عن تتد تق تتدمي الرعاي تتة البديل تتة يف
احلاالت اليت تنطوي عل مشاركة دولية (بلغاراي)؛
 ١٨١-١٤٠تنفيتتل تتتداب قويتتة يف معاجلتتة الش تتواغل التتيت أاثرهتتتا جلنتتة حق تتوق
الطف تتل بش تتأن ايدة اس تتتغال األطف تتا واالعت تتداء عل تتيهم جنس تتيا علت ت اإلنكنت ت
(ماليزاي)؛
 ١٨٢-١٤٠ختصتتي املتتوارد الكافيتتة لضتتمان حتتق الطفتتل يف حيتتاة خاليتتة متتن
العنتتف ويف الوق ت نفستته جتنتتب التتتدخل غ ت الضتتروري متتن مؤسستتات الرعايتتة يف
احلياة األسرية (االحتاد الروس )؛
 ١٨٣-١٤٠النظتتر يف مراقبتتة املمارستتات احلاليتتة املتعلقتتة بفصتتل األطفتتا عتتن
والتتديهم ،وحرمتتاهنم متتن حقتتوق الوالتتدين البيولتتوجيني واحلتتد متتن حقتتوق الوالتتدين
البيولتتوجيني يف االتصتتا أبطفتتاهلم املنفصتتلني عتتنهم ،بغيتتة ضتتمان أال تستتتخدم تلت
التداب القاهرة إال كمالذ أخ (بلغاراي)؛
 ١٨٤-١٤٠اختت تتاذ اخلطت تتوات املناست تتبة لتيس ت ت االتصت تتا بت تتني مديريت تتة شت تتؤون
األطفتتا والشتتباب واألستترة يف النتترويج والستتلطات املركزيتتة املختصتتة للبلتتدان التتيت
يواجه رعاايها مشاكل بشأن القضااي املتصلة برعاية الطفل يف النرويج (بلغاراي)؛
 ١٨5-١٤٠ع تتدم اخت تتاذ ت تتداب جلري تتة ،مث تتل إي تتداع األطف تتا خ تتارج األس تترة
وحرماهنم من حقوق الوالدية إال كمالذ أخ (قرب )؛
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 ١٨6-١٤٠اس تتتعراض املمارس تتات احلالي تتة املتعلق تتة بعملي تتات اإلي تتداع خ تتارج
األست تترة ،واحلرمت تتان مت تتن حقت تتوق الوالديت تتة واحلت تتد مت تتن حقت تتوق اآلابء واألطفت تتا يف
التواصتتل ،بغيتتة ضتتمان أال تتختتل تل ت التتتداب احلا متتة إال كمتتالذ أخ ت  ،وكتتلل
احكام املعاي الدولية واالمتثا هلا ،وال ستيما فيمتا يتعلتق ابلقتانون التدوي اخلتا ،
عندما تثار القضااي ذات الصلة (اليو ن)؛
 ١٨٧-١٤٠إع تتادة النظ تتر يف ممارس تتة مكت تتب رعاي تتة الطف تتل النروجيت ت املتعلق تتة
بفصتتل األطفتتا عتتن أستترهم واالع تكا ابحلقتتوق األساستتية لألطفتتا املنتمتتني إىل
األقليات اإلثنية ،وال سيما املسلمون وجمتمعات الروما (مجهورية إيران اإلسالمية)؛
 ١٨٨-١٤٠تنفيل توصيات جلنة حقوق الطفل فيما يتعلتق مبراجعتة املمارستات
احلالية املتعلقة إبيداع األطفا خارج األسرة ،وحرماهنم من احلقوق الوالديتة وتقييتد
حقوق االتصا (بيالروس)؛
 ١٨٩-١٤٠اس تتتعراض املمارس تتات املتص تتلة بعملي تتات إي تتداع األطف تتا خ تتارج
األسرة وحرمان آابئهم من حقوق الوالدية أو حقوق االتصتا والتأكتد متن أن هتل
املمارستتات تستتتند دائمتا إىل مصتتلحة الطفتتل الفضتتل وحتتدها ،وخصوصتتا للحفتتا
عل هوية الطفل ،مبا يف ذل  ،يف مجلة أمور جنسيته (بولندا)؛
 ١٩٠-١٤٠العمتتل ابستتتمرار ،يف احلتتاالت التتيت تقتترر فيهتتا الستتلطات النروجييتتة
أن فصل الطفل عن أسرته الطبيعية ضروري ملصلحة الطفتل الفضتل  ،علت ضتمان
تنفيتتل هتتل التتتداب علت النحتتو الستتليم وفقت ا ألحكتتام املتتادة  9متتن اتفاقيتتة حقتتوق
الطفل (رومانيا)؛
 ١٩١-١٤٠اس ت تتتعراض املمارس ت تتات املتعلق ت تتة إببع ت تتاد األطف ت تتا ع ت تتن أس ت تترهم
وإي تتداعهم يف األست تتر احلاض تتنة استعراض ت ت ا ش تتامالا ،يف ضت تتوء االحتياج تتات اخلاصت تتة
لألطفا والرواب اليت تربطهم ابهلوية الثقافية واإلثنية والدينية (تركيا)؛
 ١٩٢-١٤٠وض ت ت االس ت تكاتيجيات والسياس ت تتات املالئمت تتة الراميت تتة إىل ت ت تتوف
استتتجابة كافيتتة للصتتعوابت التتيت تواجههتتا جمتمعتتات الرومتتا والتتتك يف احلصتتو عل ت
العمل والسكن والتعليم (كوستاريكا)؛
 ١٩٣-١٤٠مواصلة وضت مؤشترات لرصتد ومحايتة املستاواة وحقتوق األقليتات
اإلثنية (برابدوس)؛
 ١٩٤-١٤٠مواصت تتلة وض ت ت سياست تتات ترم ت ت إىل ضت تتمان حصت تتو األقليت تتات
القومية عل العمل والسكن وخدمات الرعاية الصحية والتعليم (اهلند)؛
 ١٩5-١٤٠ضت تتمان متت ت ت مجي ت ت األقليت تتات ،يف إطت تتار القت تتانون ويف املمارست تتة
العملية ،حبقوق اإلنسان كاملة ،وال سيما احلق يف احلصو عل ما يكف من فر
العمت تتل والغ ت تتلاء والرعايت تتة الطبي ت تتة والصت تتحية واحلق ت تتوق الثقافيت تتة (مجهوري ت تتة إيت ت تران
اإلسالمية)؛
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 ١٩6-١٤٠تعزيتتز السياستتات الراميتتة إىل القضتتاء عل ت التمييتتز ضتتد شتتعوب
الروما والتك (ب و)؛
 ١٩٧-١٤٠اختاذ املزيد من التداب لتعزيز التسام واحلوار بني الثقافات فيما
بني اجملموعات اإلثنية والدينية (كا اخستان)؛
 ١٩٨-١٤٠تكثيت تتف اجلهت تتود الراميت تتة إىل ايدة دعت تتم است تتتخدام لغت تتة وثقافت تتة
األقليات القومية املعك هبا رمسي ا (ميامنار)؛

 ١٩٩-١٤٠بل املزيد من اجلهود من أجل تعزيز بيئة شتاملة جلميت األقليتات
اإلثني تتة والش تتعوب األص تتلية ،ويف ه تتلا الص تتدد ،تزوي تتدها علت ت حن تتو فع تتا بف تتر
احلصو عل السكن والتعليم والعمالة والرعاية الصحية وغ ها من اخلدمات علت
قدم املساواة م اآلخرين (مجهورية كوراي)؛
 ٢٠٠-١٤٠تعزيز التداب الرامية إىل النهوض حبقوق اإلنسان جلمي األقليات
وغ ها متن الفئتات الضتعيفة ومحايتهتا ،مثتل الصتاميني متن الشتعوب األصتلية ،علت
النحو املوص به سابقا (مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
 ٢٠١-١٤٠االستتتمرار يف اإلج تراءات واملبتتادرات الراميتتة إىل محايتتة الشتتعوب
األصلية واألقليات القومية والالجئني وملتمس اللجوء (بنن)؛

 ٢٠٢-١٤٠اعتماد تشريعات تعز محاية سبل العتيش التقليديتة للصتاميني ،مبتا
يف ذل ت مصتتائد األمستتاك الصتتامية الستتاحلية وأنشتتطة رع ت قطعتتان الرنتتة الصتتامية
التقليدية ،و ايدة تعزيز مبدأ املوافقة احلرة واملسبقة واملستن ة (كندا)؛
 ٢٠٣-١٤٠مواصت تتلة العمت تتل م ت ت الربملت تتان الصت تتام بشت تتأن البحت تتوث املتعلقت تتة
ابلعنف يف اجملتمعات الصامية والتداب الرامية إىل من العنف(كرواتيا)؛
 ٢٠٤-١٤٠ضتتمان وضت ت إجت تراءات موح تتدة إلج تراء مش تتاورات مت ت الش تتعب
الصت تتام وفق ت ت ا للفقت تترة  1مت تتن املت تتادة  ٦مت تتن اتفاقيت تتة الشت تتعوب األصت تتلية والقبليت تتة
لعام ( 19٨9االتفاقية رقم  )1٦9ملنظمة العمل الدولية (الدامنرك)؛
٢٠5-١٤٠

تعزيز محاية حقوق السكان الصاميني األصليني (كا اخستان)؛

 ٢٠6-١٤٠محاية وتعزيز حقتوق الشتعوب األصتلية ،متن أجتل تطتوير املشتاركة
الفعالة ملمثليها (نيكاراغوا)؛
 ٢٠٧-١٤٠كفالتتة إج تراء مشتتاورات م ت جمتمعتتات الستتكان األصتتليني بصتتورة
كافية وجمدية ،بغية احلصو عل موافقتها احلرة واملسبقة واملستن ة ،عل األنشطة
االستخراجية وغ ها من املشاري ذات الصلة يف أراض وأقتاليم الشتعوب األصتلية
(الفلبني)؛
 ٢٠٨-١٤٠النظ تتر يف تعزي تتز محاي تتة حق تتوق املت ترأة والطف تتل يف اجملتمت ت الص تتام
اللين يدع أهنم أكثر عرضة للعنف العائل من بقية السكان (غا )؛
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 ٢٠٩-١٤٠تنفيل توصيات جلنة القضاء عل التمييز العنصتري ابختتاذ التتداب
الرامية إىل حتسني اإلطار القانوي حلقوق الصاميني املتعلقة ابألراض وصيد األمساك
وتربية الرنة (نيو يلندا)؛
٢١٠-١٤٠
(ب و)؛

مضاعفة اجلهود الرامية إىل توستي نطتاق استتخدام اللغتة الكفينيتة

 ٢١١-١٤٠استعراض اآلليات اليت جتيتز ممارستة أنشتطة استتخراجية يف أراضت
الصتتاميني متتن أجتتل ضتتمان إجتراء مشتتاورات مالئمتتة مت اجملتمعتتات احملليتتة الصتتامية
املتضررة ،ووجود تداب ختفيف ،وتقدمي التعويضات ،وتقاسم املناف (سلوفينيا)؛
 ٢١٢-١٤٠اختاذ مزيتد متن التتداب الراميتة إىل تكثيتف اجلهتود املبلولتة لتعزيتز
ومحايتتة أستتلوب احليتتاة التقليتتدي ،مبتتا يف ذل ت ثقافتتة الستتكان األصتتليني واألقليتتات
القومية يف النرويج ولغتها ابلتشاور م تل اجملتمعات (سري النكا)؛
 ٢١٣-١٤٠مواص تتلة تعزي تتز حق تتوق األش تتخا ذوي اإلعاق تتة ،بط تترق ،منه تتا
إدخا تعديالت عل التشريعات املتعلقة ابحلق يف األهلية القانونية (ب و)؛
 ٢١٤-١٤٠وض نظم لدعم اختاذ القرارات ابلنسبة لألشخا ذوي اإلعاقة،
استتتنادا إىل موافق تتة الف تترد ،وفقت تا ملبتتادئ اتفاقي تتة حق تتوق األش تتخا ذوي اإلعاق تتة
(املكسي )؛
 ٢١5-١٤٠مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إىل حتستتني آليتتات رعايتتة الصتتحة العقليتتة،
وال سيما للفئات الضعيفة ،مبن فيهم األشخا ذوو اإلعاقة واألطفا (ملديف)؛
 ٢١6-١٤٠التشتاور علت نطتتاق واست مت مجيت أصتتحاب املصتتلحة املعنيتتني،
وال س تتيما أس تتر األطف تتا ذوي اإلعاق تتة ،للتأك تتد م تتن أن الورق تتة البيض تتاء املتعلق تتة
مبب تتادرات الت تتدخل املبكت تتر والتعل تتيم اجل تتام ميكت تتن أن ت تتؤدي إىل سياس تتات فعالت تتة
ملساعدة مجي األطفا عل حتقيق إمكا هتم الكاملة (سنغافورة)؛
 ٢١٧-١٤٠ضت تتمان احلصت تتو عل ت ت التعلت تتيم واخلت تتدمات الصت تتحية األساست تتية
للجمي ت  ،بصتتر النظتتر عتتن اهلجتترة أو وضتتعهم متتن حي ت اللجتتوء ،ولألشتتخا
املنتمني إىل أقليات (املكسي )؛
٢١٨-١٤٠
(نيبا )؛

تعزيز التتداب الراميتة إىل ضتمان حقتوق مجيت املهتاجرين ورفتاههم

 ٢١٩-١٤٠اعتماد التوصية املقدمة متن مفتوض جملتس أورواب حلقتوق اإلنستان
اليت تقض ابعتماد خطة عمل شاملة جديدة بشأن االندماج ،مبتا يف ذلت أهتدا
قابلة للقياس لرصد التقدم احملر (نيو يلندا)؛
 ٢٢٠-١٤٠اعتمتتاد خطتتة عمتتل شتتاملة جديتتدة بشتتأن االنتتدماج ،مبتتا يف ذل ت
تعزيز املساواة ومن التمييز (ابكستان)؛
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 ٢٢١-١٤٠تعزيز سياسات اهلجرة استنادا إىل احتكام حقتوق اإلنستان جلميت
املهاجرين (مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
 ٢٢٢-١٤٠مواصتتلة تعزيتتز السياستتات والتربامج الراميتتة إىل النهتتوض ابإلدمتتاج
االجتماع للمهاجرين (الفلبني)؛
 ٢٢٣-١٤٠القيتتام حبمتتالت لتتزايدة وع ت املهتتاجرين حبقتتوقهم ،وال ستتيما فيمتتا
يتعلق حبقهم يف الصحة ،اللي يشمل احلصو عل اخلدمات الصحية (الربتغا )؛
 ٢٢٤-١٤٠إيتتالء اهتمتتام ختتا ألشتتد الفئتتات ضتتعفا يف صتتفو املهتتاجرين
وملتمس ت ت اللجت تتوء مت تتن الست تتكان ،مثت تتل النست تتاء واألطفت تتا دون الست تتن القانونيت تتة
(أفغانستان)؛
٢٢5-١٤٠
(أنغوال)؛

اخت تتاذ ت تتداب إض تتافية لض تتمان متتت ت امله تتاجرين ابحل تتق يف التعل تتيم

 ٢٢6-١٤٠ضمان تطبيق مبدأ عدم اإلعتادة القسترية يف معاجلتة مجيت طلبتات
االعكا بصفة الالجئ (كولومبيا)؛
 ٢٢٧-١٤٠تعزيز نظام اللجوء من أجتل احتكام مبتدأ "عتدم اإلعتادة القسترية"
احكام ت ا كتتامالا بوض ت ضتتما ت تكفتتل عتتدم إعتتادة ملتمس ت اللجتتوء إىل بلتتدان قتتد
يتعرضون فيها للتعليب أو سوء املعاملة (قرب )؛
 ٢٢٨-١٤٠اعتماد تداب من أجل التطبيق الفعا ملبدأ عدم اإلعادة القسترية
مللتمس اللجوء إىل البلتدان أو املنتاطق التيت تكتون فيهتا حيتاهتم أو حتريتهم عرضتة
للخط تتر بس تتبب انتم تتائهم العرقت ت  ،أو جنس تتيتهم ،أو دي تتنهم ،أو انتم تتائهم إىل فئ تتة
اجتماعية معينة أو بسبب آرائهم السياسية (أوروغواي)؛
 ٢٢٩-١٤٠التأكد من عدم إعتادة ملتمست اللجتوء إىل بلتدان يواجهتون فيهتا
خطر التعرض للتعليب أو غ من ضروب سوء املعاملة (سويسرا)؛
 ٢٣٠-١٤٠تع تتديل القواع تتد الوطني تتة لض تتمان محاي تتة ح تتق الالجئ تتني يف احلي تتاة
األسرية عن طريق خف الرسوم اإلدارية (كوستاريكا)؛
 ٢٣١-١٤٠تع تتديل القواع تتد الوطني تتة لض تتمان محاي تتة ح تتق الالجئ تتني يف احلي تتاة
األسرية ،بطرق ،منها خف الرسوم اإلداريتة ومتديتد املوعتد النهتائ لتقتدمي طلبتات
لتم مشل األسرة (كوت ديفوار)؛
 ٢٣٢-١٤٠كفالتة اعتبتتار لتتم مشتتل األستترة حقت ا متتن حقتتوق الالجئتتني ،ومعاجلتتة
القضااي عل وجه السرعة (أفغانستان)؛
٢٣٣-١٤٠

اختاذ املزيد من التداب لتحسني حالة ملتمس اللجوء (العراق)؛

 ٢٣٤-١٤٠اخت تتاذ الت تتداب الال م تتة لتعزي تتز حق تتوق الطف تتل يف عملي تتة اإلع تتادة
القسرية (ميامنار)؛
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 ٢٣5-١٤٠تفوي املسؤولية عتن مجيت القصتر غت املصتحوبني متن ملتمست
اللجوء والالجئني ،حىت سن  1٨عام ا ،لدوائر رعاية الطفل (قرب )؛

 ٢٣6-١٤٠إيتتالء أولويتتة عليتتا ملستتألة القصتتر غ ت املصتتحوبني متتن ملتمست ت
اللجوء املودعني يف مراكز اللجوء ومحايتهم من االختفاء من مراكز االستتقبا ومتن
التعتترض خلطتتر الوقتتوع ضتتحااي لالجتتتار ابلبشتتر واالستتتغال وغ ت ذل ت متتن اجل ترائم
(أملانيا)؛
 ٢٣٧-١٤٠حتسني معاملة ملتمس اللجتوء متن القصتر غت املصتحوبني إبهنتاء
ممارستتة التفرقتتة يف املعاملتتة بتتني القصتتر غت املصتتحوبني متتن ملتمست اللجتتوء التتلين
تقل أعمارهم عن  1٥عاما وبني من هتم فتوق  1٥عامتا ،وضتمان حقتوق اإلنستان
جلمي هؤالء القصر (فرنسا)؛
 ٢٣٨-١٤٠تعزي تتز إدم تتاج ومحاي تتة األطف تتا غت ت املص تتحوبني ال تتلين يلتمس تتون
اللجوء من أجل تفادي هروهبم من مراكز االستقبا (اجلبل األسود)؛
٢٣٩-١٤٠
(ب و)؛

تنفيتتل تتتداب تكفتتل ستتالمة وأمتتن القصتتر التتلين يلتمستتون اللجتتوء

 ٢٤٠-١٤٠تعزيز التداب الرامية إىل ضمان محاية القصتر غت املصتحوبني متن
ملتمس اللجوء من االجتار ابلبشر وأشكا االستغال األخر (أوغندا)؛
 ٢٤١-١٤٠النظتتر يف إدراج تعريتتف الشتتخ عتتدمي اجلنستتية يف القتتانون احمللت
ووض إجراءات لتحديد حاالت انعدام اجلنسية ،وفق ا التفاقية عام  19٥٤بشتأن
وض األشخا عدمي اجلنسية (الربا يل).
 -١٤١ومجي االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف هلا التقرير تعرب عن موقتف الدولتة
(التتدو ) التتيت قتتدمتها و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض .وينبغت أال يُفهتتم أهنتتا حتظت بتأييتتد
الفريق العامل بكامله.
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